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برانمج حتليل سلوك تطبيقي يف حتسن سلوك أفطااهم ( النكشطة والتااعلية)على اسرتاتيجيات ( األمهات)استهدفت الدراسة احلالية تبن فاعلية تدريب الوالدين 
عاما  23~23أما تراوحت أعمارهن بن  46على جمموعة من األمهات بلغ عددهن (3102اعداد الباحث،)وقد مت تطبيق مقياس السلوك املكشلل لألفطاال.املكشلل

 3~4عاما لديهن أفطااال يف مرحلة التعليم االبتدائي تراوحت أعمارهن بن  03~ 00شهور وفرتة زواج تراوحت بن  01اري عاما واحنراف معي 2,73مبتوسط 
وبعد تصحيح .وكانت األمهات ملتحقات يف برانمج الدراسات العليا بللية الرتبية جامعة بنها يف الدبلوم العام والعامن واملهين واخلاص.عاما 273سنوات مبتوسط 

من األمهات الاليت قررن وجود سلوك مكشلل مرتاع لدى  34مت بكشلل عكشوائي اختيار عدد ( يف ضوء تقرير األمهات)مقياس السلوك املكشلل لألفطاال
على أمهات ( احثاعداد الب)ومت تطبيق برانمج حتليل السلوك التطبيقي(.أما 02)وجمموعة ضابطة ( أما 02)أفطااهن،وتوزيعهم بكشلل عكشوائي إىل جمموعتن جتريبية

مث مت تطبيق مقياس السلوك املكشلل (.جلسة،مبعدل جلسة أسبوعيا للجلسات األثىن عكشر األول واجللستان األخرياتن يف األسبوع األخري 06)اجملموعة التجريبية
لتبن فاعليته يف حتسن السلوك املكشلل ألفطاال أمهات لألفطاال على أمهات اجملموعتن التجريبية والضابطة بعد االنتهاء من جلسات برانمج حتليل السلوك التطبيقي 

كما مت إعادة تطبيق مقياس السلوك املكشلل لألفطاال على أمهات (.للتحقق من الارض األول للدراسة)اجملموعة التجريبية مقارنة أبفطاال أمهات اجملموعة الضابطة
وقد (.للتحقق من الارض الثاين للدراسة) السلوك التطبيقي لتبن استمرار فاعليته يف فرتة املتابعة اجملموعة التجريبية بعد شهرين من االنتهاء من تطبيق برانمج حتليل

التطبيقي واكتساهبن أوضحت النتائج فاعلية تدريب أمهات اجملموعة التجريبية على استخدام أدوات االسرتاتيجيات النكشطة والتااعلية يف برانمج حتليل السلوك 
ومت مناقكشة .فطااهن يف البيئة الطبيعية وحتسن سلوكهم املكشلل بعد تطبيق الربانمج مقارنة أبفطاال أمهات اجملموعة الضابطة ويف فرتة املتابعةمهارات تطبيقها مع أ

 .النتائج يف ضوء اإلفطار النظري  والدراسات والبحوث السابقة،كما مت اقرتاح أفلار حبثية يف ضوء نتائج هذه الدراسة والتوصية بدراستها
- برانمج تدريب لألمهات –سلوك مكشلل  –تدخل سلوكي  –حتليل سلوك تطبيقى : الللمات املاتاحية

Effectiveness of the applied behavior analysis program for training parents to improve their children's 
conduct behavior 

By: 
Mohammed Salah al-Din Iraqi  

* Assistant Professor of Mental Health - Department of Mental Health 
 Faculty of Education - University of Banha 

Sem1p07@fedu.bu.edu.eg 
Abstract: 
Current study targeted shows the effectiveness training of parents (mothers) strategies (active and proractive)applied 

behavior analysis program(ABA)to improve their children's conduct behavior.Has been applied to measure the behavior 

problem children (prepared by the researcher,2013) on a group of mothers was their number 64 The ages ranged between 

35 ~ 39 years with an average of 37.5 years and a SD.10 months and the period of marriage ranged between 11 ~ 15 

years, they have children in primary education between the ages of 6 ~ 9 years with an average of 8.2 years.The mothers 

were in the postgraduate program at the Faculty of Education, University of Banha in general one year diploma and two 

years, professional and private. Having responded scale behavior problem children (in the light of the report of mothers) 

were randomly choose the number 26 of the mothers who had decided the presence of the behavior problem is high among 

their children, and distributed randomly into two groups: experimental (13) and a control group ( 13). was applied of 

(ABA)program (prepared by the researcher) on the mothers of the experimental group (14 meetings, with an average 

session per week for sessions twelve first and sessions last two in the last week). then been applied to measure the 

behavior problem of children on mothers experimental and control groups after the completion sessions(ABA)to show its 

effectiveness in improving the behavior problem of their children of the experimental group compared to children of 

mothers of the control group (to verify the first hypothesis of the study). has also been re-apply the measure of behavior 

problem children to the mothers of the experimental group, after two months the completion of the 

application(ABA)program to show continued effectiveness in the follow-up period (to verify the second hypothesis of the 

study). Results showed the effectiveness of the training of the mothers of the experimental group on the use of tools 

strategies, active and proactive of (ABA)program and acquired skills applied with their children in the natural environment 

and improve their behavior problem after the application of the program than children of mothers at the control group 

and in the follow-up period.Was discussion of the results in light of the theoretical framework and previous studies and 

research, as has been proposed research ideas in the light of the results of this study and recommendation for studying it.                                 
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