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 دلیل اآلباء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھذه المواد ھي نتاج األنشطة الجاریة لبرنامج شبكة عالج التوحد التابع لمنظمة 
 UA3 MC 11054كما یَدعمھ االتفاق التعاوني . ، والممول من قِبلھا"التوحد یتحدث"

بین وزارة الصحة والخدمات البشریة في الوالیات المتحدة، وإدارة الموارد والخدمات 
 .الصحیة، وبرنامج أبحاث صحة األم والطفل، ومستشفى ماساشوستس العام

 ۱ص 



منھم ممن  إذ یبالغ الكثیر). ASD) التوحد طیف اضطرابات یعانون الذین األطفال لدى السلوكیة التحدیات مشكلة تنتشر
یعانون اضطرابات طیف التوحد في ممارسة سلوكیات معیّنة، مثل العدوانیة أو مخالفة التوجیھات، بینما تتضاءل للغایة 

 .سلوكیات أخرى، مثل مھارات التواصل أو المھارات االجتماعیة
 

م  م آلباء األطفال الذین یعانون اضطرابات طمن ھنا جاء دور ھذا الدلیل المصمَّ نظرة عامة على یف التوحد لیقدِّ
فضالً عن نصائح لتعلیم األطفال السلوكیات المرغوب فیھا وتعزیزھا وتقلیل المشكالت اإلستراتیجیات المنزلیة، 

السلوكیة المھنیة التي یمكن أن تسعى العائالت بفكرة عامة عن العالجات كما یزّود ھذا الدلیل اآلباء . السلوكیة
وللحصول على معلومات عن المزید من العالجات المنزلیة الُمكثَّفة، . الُمؤھَّلین للحصول علیھا لدى المھنیین

التوحد "المنشور على الموقع اإللكتروني لمنظمة ) ABA(یُرجى الرجوع إلى دلیل تحلیل السلوك التطبیقي 
 ".یتحدث

 
 
 
 

 

  لتعزیز السلوك الّسوي في المنزل نصائح 
 

 

علِّم طفلك السلوك الحمید المتمثل في . لتعلیم طفلك ومدحھابحث عن الفرص 
وإذا . التواصل والمشاركة واالنتظار، وما إلى ذلك وامدحھ على ھذا السلوك

ظھر سلوك سلبي یتمثل في رغبة طفلك في عدم أداء نشاط بعینھ، یمكنك توعیتھ 
 .أن بإمكانھ طلب استراحة

 

كلِّف ). أرِشد طفلك إلى طریق النجاح(اطلُب من طفلك ما تعتقد أن بإمكانھ تلبیتھ 
باإلضافة . طفلك بأداء المھام التي تعلم أن بإمكانھ أدائھا بمفرده أو بأقل مساعدة

م المھام والواجبات إلى أجزاء وخطوات أصغر، أو اطلب من طفلك  إلى ذلك، قّسِ
مثل أن تطلب منھ رفع حجر واحد بدالً من (أن یؤدي جزًءا فقط من ھذه المھام 

 ).رفع جمیع األحجار

 
اعِرض طلباتك على طفلك من خالل التواصل معھ بصورة واضحة وبطریقة 

فلك أیًضا بالمكافأة التي سیحصل علیھا نتیجة لتنفیذ ما تطلبھ أبِلغ ط. یفھمھا طفلك
احِرص على أن تطلب فقط عندما . ِزد الطلبات بالتدریج كلما نجاح طفلك. منھ

أي أن یكون لدیك متسع من الوقت لتنتظر إلى أن یُنھي (تتمكن من المتابعة 
 .إنجاز المھمة، ثم كافِئ طفلك أو امدحھ على )طفلك المھمة التي كلَّفتھ بھا

 

ط ُمسبقًا لتوجیھ طفلك نحو السلوك الحمید ابحث عن ُسبل لتغییر الظروف . خّطِ
احتفظ مثالً (التي یظھر فیھا السلوك السلبي عادةً بھدف تحسین سلوك طفلك 

 ).بوجبات خفیفة معك إذا كان طفلك یمیل إلى العدوانیة أكثر عند الجوع

ز . بالغةأھمیة  لتعزیز السلوك الّسوي معّزِ
 .السلوك عبارة عن شيء ما یحبھ طفلك

 

 :ننصحك بالتفكیر فیما یلي عند تعزیز سلوك طفلك
 

ü  زات السلوك وفقًا لما یحبھ طفلك؛ یجب اختیار معّزِ
فقد ال یحب طفلك األشیاء نفسھا التي یحبھا األطفال 

 .اآلخرون
 

ü  زات یجب أن تكون فرص الوصول إلى المعّزِ
ز یفقد قیمتھ التعزیزیة إذا تمكَّن طفلك . محدودة فالُمعّزِ

 .من الحصول علیھ في أي وقت
 

ü  یجب أن یحدث التعزیز فور ظھور السلوكیات التي
 .ترغب في تعزیزھا

 

ü  ًزا فعّاالً، لذا من الممكن أن یكون المدح اللفظي معّزِ
ا عند ممارسة سلوك  امدح طفلك مدًحا لفظی�ا خاص�

ا بالجلوس باعتدال على مثل، أحسنت صنعً (جید 
 ).الكرسي

 

ز سلوك طفلك فور ظھور السلوك، یزداد  وعندما تعّزِ
 .احتمال تكرار ھذا السلوك في المستقبل

 
 
 

 
 

 ۲ص 



  السلبیةالتركیز على السوكیات  
 

 
 نصائح لتقلیل ظھور السلوك السلبي في منزلك

فھذا بدوره یقلِّل في . لتعزیز السلوك الحمیداسع أوالً 
 .الغالب من ظھور السلوك السلبي

 

تجنَّب إیالء االھتمام بالطفل أثناء ممارستھ سلوًكا 
مثل المناقشة، أو التحذیرات، أو (سلبی�ا أو بعدھا 

الحصول على األشیاء المفضلھ، أو الھروب من 
 ).المھام

 

ر سلبيأثناء ممارسة السلوك ال ، التِزم الھدوء وذّكِ
ره بما ال ینبغي  طفلك بما یمكنھ فعلھ بدالً من أن تذّكِ

یمكنك أن تستعمل الكلمات "أن تقول لھ مثالً، ( فعلھ
 .")لتطلب استراحة

 

، امدح بعد التوقُّف عن ممارسة السلوك السلبي •
 .الطفل فوًرا على أي سلوك سوي یمارسھ

 

جیة جیدة یمكن استخدامھا لعالج ھو إستراتیالمخطئ  عزل الطفل
 .بعض السلوكیات السلبیة، ولیس جمیعھا

 
مثل الواجب (إذا ماَرَس الطفل سلوًكا سلبی�ا لتجنُّب أداء إحدى المھمات 

ز إستراتیجیة العزل السلوك السلبي دون قصد)المدرسي في . ، فقد تُعّزِ
یحاول تجنُّبھا ھذه الحالة، من الُمفتَرض أن یُنجز الطفل المھمة التي 

 .في أثناء العزل أو یُكملھا فور انتھاء مرحلة العزل
 

بالمقابل، إذا ماَرَس الطفل سلوًكا سلبی�ا للفت االنتباه أو للحصول على 
عندما . شيء مفضَّل لھ، فقد یقلِّل العزل من ممارسة السلوك السلبي

 یكون الطفل في مرحلة العزل، ینبغي أال یحظى باالھتمام أو أن
لة لھ  .یحصل على األشیاء المفضَّ

 

 :نصائح تتعلق بمرحلة العزل

 
لتتحقَّق االستفادة من العزل، یجب أن یتم التشجیع في مرحلة  •

فعندما یكون الطفل في مرحلة . على السلوك الحمید" اإلشراك"
ر لممارسة السلوك "اإلشراك" ، ینبغي أن یحظى باالھتمام المتكّرِ

 ).مثل األلعاب(شیاء المفضلة لھ الحمید وأن یحصل على األ
 

، ینبغي عدم التحدُّث إلى الطفل أو "العزل"ولكن في مرحلة  •
 .السماح لھ بالحصول على أي أشیاء مفضلة لھ

 
 

 
 

أخبِر طفلك عن سبب العزل بنبرة صوت تجمع بین الحزم والرفق في الوقت نفسھ، واصحبھ إلى المساحة 
 .المخصَّصة للعزل

 

ھھ إلیھا مرة أخرى على نحو یجمع بین الحزم والرفق   إذا غادر الطفل المساحة المخصَّصة للعزل، فوّجِ
 .في الوقت نفسھ

 
ر الطفل بسبب العزل وأخبِره عن كیفیة التعامل مع الموقف بممارسة سلوك  وعند انتھاء مرحلة العزل، ذّكِ

 .طبِّق الطریقة المناسبة الجدیدة للتعامل مع الموقف. حمید في المستقبل
 

 .على الفور" اإلشراك"بعد انتھاء العزل، ینبغي أن تبدأ مرحلة 
 
 

م تعزیًزا للسلوك فور   .ممارسة الطفل لسلوك حمید بعد انتھاء العزلقدِّ
 

 .ینبغي أن یستمر العزل لمدة دقیقة واحدة تقریبًا عن كل سنة من العمر العقلي للطفل
 

 مرحلة العزل إدارة

 ۳ص 



 أھمیة التواصل

أحد األسباب األكثر شیوًعا لممارسة األشخاص الذین یعانون  أو االحتیاجات/تعتبر عدم القدرة على التعبیر بصورة مناسبة عن الرغبات و
. یمكنك التعاون مع موفِّر خدمات الرعایة الصحیة السلوكیة لضمان تواصل طفلك بطرق یفھمھا اآلخرون. اضطرابات طیف التوحد لسلوك سلبي

 .ال المساِعدةیمكن أن یكون ذلك لفظیًا، باستخدام لغة اإلشارة أو من خالل استخدام أجھزة االتص

 
 

  معالجة المھنیّین للتحدیات السلوكیة كیفیة 

صون بتقییم مھارات طفلك وقیاسھا  صون المعلومات لتحدید . والسلوكیات السلبیة) السلوكیات الحمیدة(یبدأ المتخّصِ یجمع ھؤالء المتخّصِ
ص ومن خالل تحدید الغرض من . الكیفیة التي یستفید بھا طفلك من سلوكھ السلبي سلوك طفلك أو وظیفة ھذا السلوك، یمكن للمتخّصِ

 .وضع خطة لمعالجة السلوك السلبي
 

 :تتباین وظائف سلوك الطفل ولكن تندرج في الغالب ضمن فئة من الفئات التالیة

 الھروب أو تجنُّب أداء المھام أو الوفاء بالمتطلبات
 لفت انتباه
 اآلخرین

 الحصول على شيء مفضَّل لھ أو أداء
لھ  نشاط یُفّضِ

 شعور الطفل بالراحة نتیجة ممارسة
 السلوك السلبي

 

صون المعلومات على محاور سلوك الطفل   ،)المحور الثاني( ب ، و)المحور األول( أیجمع المتخّصِ
 )المحور الثالث( جو

 
 
 

 

 
 
 

 

 أو ما یحدث قبل ممارسة السلوك السلبي أو معھ المقدمةھو ) المحور األول( أ

 الذي ترغب في تعدیلھالسلبي  السلوكھو ) المحور الثاني( ب

 أو ما یحدث بعد ممارسة السلوك النتیجةھو ) المحور الثالث( ج

 :مثال على المحاور الثالثة للسلوك
 

النباح  كان ھناك صبي مصاب باضطرابات طیف التوحد یسیر مع جلیسة األطفال المسؤولة عنھ في الحدیقة حینما بدأ الكلب في
 .ھدأ الصبي. تذكَّرت جلیسة األطفال أن الصبي یحب العلكة وأعطتھ قطعة. بدأ الصبي في الصیاح. بصوت عالٍ 

 
أّما إعطاء . المقدمةأّما بدء نباح الكلب قبل أن یبدأ الصبي في الصیاح، فھذا یُطلَق علیھ . ھو صیاح الصبيالسلوك في ھذا المثال، 

 .النتیجةبعد بدایة صیاحھ فھو  جلیسة األطفال العلكة للطفل

 
تمثِّل العلكة . في المرة التالیة التي سیذھب فیھا الصبي مع جلیسة األطفال إلى الحدیقة، سیصیح إلى أن تُعطیھ قطعة من العلكة

ز تكرار سلوك الصیاح ًزا للسلوك أو شیئًا یحبھ الصبي الصغیر یعّزِ الصبي من وإذا أرادت جلیسة األطفال أن تمنع .  معّزِ
ز السلوك المتمثل في العلكة عقب ممارسة  ممارسة سلوك الصیاح أو تطفئ ھذا السلوك، یجب علیھا أن تتوقف عن إعطائھ معّزِ

 .سلوك الصیاح

 ٤ص 



 نصائح لزیادة فعالیة عالجات الصحة السلوكیة

إذا انتابتك أنت أو طبیب الرعایة األولیّة أو غیره من موفِّري خدمات . استفادة من خدمات الصحة السلوكیةأمر بالغ األھمیة لتحقیق أقصى  الكشف المبكر والعالج
رة، أو مخاوف  ر في التواصل أو انخفاض مستوى التفاعل االجتماعي أو افتقاده، أو ممارسة سلوكیات متكّرِ تتعلّق بالسلوك، أو قلق عام الرعایة مخاوف تتعلّق بالتأخُّ

ر في النمو حیال   .اإلدراك، فقد تحتاج إلى التفكیر في طلب العالج/ التأخُّ
 

لة لموفري خدمات الرعایة الصحیة ُكن أكثر تحدیدًا فیما یتعلق بسلوكیات طفلك وأوقات حدوثھا، وھو ما یمثل تحدیًا كبیًرا بالنسبة  .تقدیم معلومات ُمفصَّ
مثل وقت (، ووقت حدوث السلوك )متجر البقالة مثالً (، ومكان حدوث السلوك )عند المشاركة مع األقرانكما ھو الحال (ِصف األشخاص الموجودین حولك، . لك

 .یُعدُّ تعاونك مع الفریق المسؤول عن العالج أمًرا شدید األھمیة في وضع النھج األفضل للعالج). االستحمام
 

لرعایة الصحیة السلوكیة حول كیفیة توعیة األشخاص المعنیین بحیاة طفلك بخطة یمكنك إجراء مناقشة مع موفر خدمات ا .توعیة اآلخرین لتنفیذ الخطة
 .السلوك، ومساعدتھم على الشعور بثقة أكبر والمشاركة في تنفیذ الخطة بھدف زیادة فعالیة الخطة

 

واختصاصیي عالج السلوك، والمعلمین، وأخصائیي مثل أطباء األطفال، (نحثُّك على أن تسمح لموفري خدمات الرعایة . إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
 .بالتحدُّث مع بعضھما البعض لتنسیق رعایة طفلك) عالج أمراض الكالم، وغیرھم

 

 .فلم یفت األوان أبدًا على أن تبدأ وتستفید من الخدمات
الت الرئیسیة في الحیاة، مثل ا اللتحاق بالمدرسة االبتدائیة، أو لیس من الُمستغَرب أن یواجھ الطفل صعوبات أكثر خالل التحوُّ

ل إلى مرحلة المراھقة أو حتى بلوغ سن الرشد  .التحوُّ
 

 السلوكیةعالجات الصحة عن  العائالت تطرحھا شائعة أسئلة
 

 كیف سأدفع ثمن عالجات الصحة السلوكیة؟ :س
 

، وموارد الخدمات اإلنمائیة في المقاطعة أو الوالیة، وإدارة Autism Waiver، وبرنامج Medicaidقد تشمل خیارات تمویل الخدمات التأمین الخاص، وبرنامج 
 .قد تتوفر موارد إضافیة، مثل خدمات الرعایة المؤقتة من خالل وكاالت التمویل. الصحة العقلیة، والمدرسة، والمنح الدراسیة، والنفقة على حساب المریض

 
 
 

 ما مدة العالج؟ :س
 

ولیس من الُمستغَرب أن تظھر الحاجة إلى مستوى معین من . طفل آلخر؛ فبعض األطفال یستجیبون للعالج بسرعة أكبر من غیرھمتختلف مدة العالج من 
 .الدعم على مدار حیاة الطفل بأكملھا/الخدمة

 
 
 

 ماذا یجب علینا فعلھ؟. اآلنذھبنا إلى اختصاصي وتلقَّینا خطة عالجیة لسلوك سلبي البننا منذ أسبوع، ولكن أصبح سلوكھ أكثر عنفًا  .س
 

 .یُوَصى باالنتظار مدة أسبوعین حتى تعتادان أنتما وابنكما على الروتین الجدید. قد تسوء السلوكیات قبل أن تتحسن
 

لتحسین تواصلھ؟ یمكن التحدُّث مع  ھل تشمل إستراتیجیات لتقلیل السلوك السلبي البنكما وتعزیز سلوكھ الحمید، وكذلك النظام الُمتَّبع. یمكن مراجعة الخطة السلوكیة
 .موفر الرعایة

 

إذ إن التغییرات التي تطرأ على الخطة السلوكیة من شأنھا أن تجعلھا أقل . یجب أن تحرصا على تنفیذ التوصیات الواردة في خطة ابنكما على النحو الُموصى بھ تماًما
 .فعالیة

 
 

 ماذا یجب علینا فعلھ؟. البنتنا، ولكنھا لم تنجح في منزلنا حاولت عائلتنا تنفیذ الخطة السلوكیة المكتوبة :س
 

الخطة  فقد یتمكن موفر خدمات الرعایة من إجراء تغییرات طفیفة على. یجب التواصل مع موفر خدمات الرعایة الصحیة السلوكیة وإجراء مناقشة معھ حول مخاوفكما
 .العالجیة البنتكما تلبیةً الحتیاجات العائلة 

 
 

 ٥ص 



  الموارد 

موارد ودالئل ودعًما للمساعدة على التعامل مع التحدیات الیومیة للتعایش مع " التوحد یتحدث"یقدم قسم الخدمات األسریة في منظمة 
ذا كنت مھتًما بالتحدث مع أحد أعضاء فریق الخدمات األسریة في منظمة services-www.autismspeaks.org/family .Iالتوحد 

 AUTISM2 (4762-288)  - 888على ) ART" (التوحد یتحدث"، فیُرجى التواصل مع فریق االستجابة التابع لمنظمة "التوحد یتحدث"
 familyservices@autismspeaks.org .9050-772-ART En Español al 888أو عن طریق البرید اإللكتروني 

 

  :المعلومات التثقیفیة، والحقوق، والسیاسة 

• Uhttp://idea.ed.govU 
• Uwww.ed.gov/nclb/landing.jhtmlU 
• Uwww.specialeducationrights.comU 
• Uwww.wrightslaw.comU 
• Uwww.wrightslaw.com/info/autism.index.htmU 

  :الموارد القومیة 

• Uwww.autismspeaks.orgU 
• Uy.orgsociet-www.autismU 
• Uwww.cdc.gov/ncbddd/autism/facts.htmlU 
• Uwww.ed.gov/about/offices/list/osers/index.htmlU 
• Uwww.nationalautismcenter.orgU 

 
  وعرفانشكر 

شبكة أبحاث التدخل العالجي للتوحد المعنیة بالصحة "/التوحد یتحدث"أعدّ ھذا النشرة أعضاء شبكة عالج التوحد التابعة لمنظمة 
مستشفى (شكر خاص إلى كل من نیكول بینغ، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس، . الصحة السلوكیةلجنة علوم  -البدنیة

، وستیفن كان، الحاصل على درجة )جامعة دیالویر. (، وبریان فریدمان، الحاصل على درجة الدكتوراه)سینسیناتي لألطفال
، وجوانا النتز، )معھد كینیدي كریجر. (الحاصلة على درجة الدكتوراه ، وریبیكا الندا،)مركز بایلور الطبي الجامعي(الدكتوراه 

المركز الطبي في مستشفى . (، ودونا موراي، الحاصلة على درجة الدكتوراه)جامعة كولومبیا. (الحاصلة على درجة الدكتوراه
على مجھوداتھم في ھذه ) تي لألطفالمستشفى سینسینا. (، ولورا سریفوراكیت، الحاصلة على درجة الماجستیر)سینسیناتي لألطفال

 .النشرة
 

قسم االتصاالت بشبكة " / التوحد یتحدث"تم تحریر ھذه النشرة وتصمیمھا وإصدارھا من خالل شبكة عالج التوحد التابعة لمنظمة 
قیامھم بالمراجعة، بما في ذلك إننا نشعر باالمتنان لتلقِّي اقتراحات الكثیرین و. أبحاث التدخل العالجي للتوحد المعنیة بالصحة البدنیة

د التابعة لمنظمة  یُسمح بوزیع ھذه النشرة كما ھي، أو یمكن، دون أي تكلفة، ". التوحد یتحدث"العائالت المرتبطة بشبكة عالج التوحُّ
للحصول على . تخصیصھا كملف إلكتروني یمكنك إنتاجھ وتوزیعھ بحیث یتضمن مؤسستك وأغلب عملیات اإلحالة المتكررة بھا

 .Uatn@autismspeaks.orgUمعلومات منقَّحة، یُرجى التواصل من خالل 
 

كما یَدعمھ االتفاق . ، والممول من قِبلھا"التوحد یتحدث"ھذه المواد ھي نتاج األنشطة الجاریة لبرنامج شبكة عالج التوحد التابع لمنظمة 
بین المتحدة، وإدارة الموارد والخدمات الصحیة، وبرنامج أبحاث صحة األم والطفل، ومستشفى  UA3 MC 11054التعاوني 

المحتویات ھي مسؤولیة المؤلفین فقط وال تمثل بالضرورة وجھات النظر الرسمیة لمكتب صحة األم والطفل . ماساشوستس العام
)MCHB( وإدارة الموارد والخدمات الصحیة ،)HRSA(زارة الصحة والخدمات البشریة ، وو)HHS .( اشتُریت صور ھذا الدلیل من
®istockphoto . ۲۰۱۲تمت الكتابة في مارس. 
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