
  

  

)ABA(تحلیل السلوك التطبیقي 

  إجراءات متبعة لألطفال المصابین بالتوحد واالضطرابات العصبیة األخرى

  دلیل موجز غیر تقني لآلباء والمعلمین

  

من الناحیة النموذجیة فإن األطفال المصابین بالتوحد واالضطرابات العصبیة األخرى بحاجة إلى أن 

هم خبرة كافیة في عالج االضطرابات العصبیة وهم بحاجة أیضا إلى یكونوا تحت رعایة أطباء أطفال لدی

إضافة إلى ما سبق، فإنهم بحاجة أیضًا إلى تقییم . تقییم مستمر ومتابعة من قبل طبیب أعصاب األطفال

إضافي وعالج طبیعي، ومعالج لألمراض المتعلقة باللغة والنطق باإلضافة إلى متابعة من علماء النفس 

العدید من األطفال ذوي االضطرابات العصبیة یعانون .  (ري في مثل هذه الحاالت فوجودهم ضرو 

صعوبة في التواصل البصري  أو إتباع التعلیمات، األمر الذي یجعل اآلباء یتساءلون إذا ما كان هناك 

في حین أنه لیس هناك أي خلل ، ولكن هؤالء األطفال بحاجة. خلل في الوظائف السمعیة لدى أطفالهم

  ).إلى إجراء تقییم و متابعة للوظائف السمعیة فقط للتأكد من سالمتها

  

و لألسف إن ما یحتاجه األطفال ذوي االضطرابات العصبیة وما یقدم إلیهم أمران مختلفان بین سیاسات 

األسر التي تقطن بمقارنهفكثیر من األسر التي تقطن المناطق الریفیة، . التعلیم الخاص والرعایة الصحیة

  .یة التي هم في أمس الحاجة إلیهافي المناطق الحضریة، ال یحصلون على الخدمات األساس

  

وكما أسلفت في المقدمة التي ذكرت فیها تاریخ هذه الحاالت فالعدید من المنظمات الطبیة لیست على 

أكثر الطرق و بعض األدویة والعقاقیر تعتبر (ABA)  و ذلك فإن تحلیل السلوك التطبیقيها استعداد لتلقی

لذلك یجب . فاعلیة إلدارة وحل المشكالت السلوكیة لدى األطفال الذین یعانون من االضطرابات العصبیة

الالزمةعلیك االتصال بأقرب معالج لهذه الحاالت في منطقتك للحصول على المساعدة

(http://www.aabt.org/ to locate ABA therapists.)  برة في والبحث عن شخص من ذوي الخ

  .التعامل مع األطفال الذین لدیهم نفس مشاكل طفلك

  

  

  



ومشرفین التربیة الخاصة ومدراء الرعایة الصحیة یبخلون بمعلوماتهم خصوصا ، هذا یكلف ماالبالطبع

عندما یتعلق الموضوع بالمشكالت السلوكیة  وٕاذا أردت االعتماد على نفسك ، فبإمكانك تجربه برنامج 

والمعلمیناآلباءیعطيقدماوهووذلك باالستعانة بكتابي اإللكتروني (ABA)طبیقيتحلیل السلوك الت

للتعامل مع مثل التوجیهیةالمبادئالماضیةالثالثینالسنواتفيعیادتيفيالرعایةمقدميمنوغیرهم

  .هذه الحاالت

  

  

  

  

لة ومیسرة للفهم واألساسیات تتلخص في صفحتین إلى خمس صفحات وهي بصیغة سههذه البرامج 

نلجأ إلى تعدیل هذه في بعض األحیان. صیرة من الزمنمشاكل الطفل السلوكیة في فترة قعلى قضي توس

  .األساسیات للتعامل مع بعض الحاالت الخاصة

  

برنامج تحلیل السلوك التطبیقي أمر غایة في البساطة (ABA)یعتقد بأنباء ومقدمي الرعایةاآلكثیر من 

ضطرابات أطفالهم العصبیة المعقدة ، بینما یحتاج مثل هذا األمر إلى الكثیر من الصبر لتطبیقه على ا

$ 150حتى75باإلضافة إلى التكالیف المادیة الكثیرة لزیارة الطبیب النفسي الذي تتراوح تكلفته بین 

یعانون من ینالذنالطبیعییأیضا فعالة لألطفالفي كتابي اإللكترونيABAبرامج العدید من . (ساعةلل

  .) مشاكل سلوكیة

  

إما (لمشكلة السلوكیة لتتطلب اتخاذ تدابیر أساسیة ) برنامج تحليل السلوك التطبيقي(العدید من إجراءات 

ثم . التدخل السلوكيفي بدأقبل أن ن) لمشكلة السلوكیةاعلى التقییمات أو قیاس الوقت لمعاینةاالعتماد ب

ویمكننا معرفة إذا ما كان التدخل السلوكي  یعمل ، مرحلة العالجأثناءاتالسلوكیهذه رصد نواصل 

  . بشكل فعال أم ال خالل أسبوع أو أسبوعین

هذا البرنامج على النحو وٕاذا لم نالحظ أي تحسن ملموس بعد أسبوعین لبعض األسباب فیمكن تعدیل 

السلوكیة تحول التقییماعامةوالحصول على فكرةوینبغي قراءة هذا الفصل)النظرة العامةاجعر (المقترح 

تحلیل قبل تنفیذ أي من برامج. والمحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها ، التدخالت السلوكیةو 

  . (ABA)السلوك التطبیقي

  

  



  :المحتویات

السلوكیة والمحافظ على التغیرات لمحة عامة عن التقییمات السلوكیة و التدخالت السلوكیة، :أوال

  : اوتعمیمه

  

اإلشارة إلى اللواحق والسوابق معساسیة األتدابیر ال، واتخاذ السلوك من حیث السلوكحدیدیغطي تو 

  . ، والحفاظ على التغیرات السلوكیةالتدخل السلوكي لتغییر السلوكبمبتدأً ، المترتبة على السلوك

السلوكیة التي ترغب بالقیام بها على المحتویات قم بتحدید المشكلة ، وٕالقاء نظرة عامةالنظرة البعد قراءة 

العدید من المشكالت السلوكیة یعانون غالبا ما العصبیة اباتاألطفال الذین یعانون من اضطر إن (. أوالً 

  )لذلك فإن الترتیب الذي تتناول به المشكالت السلوكیة یعد أمرًا هاماً 

  

الحظت أن طفلك ال إذامعها أوًال إن التواصل البصري هو المشكلة الشائعة التي سوف ترغب بالتعامل 

فإنك سوف تنتقل إلى من حوله، وفي حال تجاوزت هذا األمرویبدو أنه یجهل ما یجريیتواصل بصریا 

فأغلب األطفال الذین ال یتبعون التعلیمات أو األوامر هم أطفال .تحسین إتباع التعلیمات لدى الطفل  

ویمكن . لذات خصوصا عندما تملى علیهم التعلیمات ویعانون من نوبات الغضب وٕایذاء اعدوانیون

تحليل السلوك  (مع برامجإلتباع التعلیمات)تحليل السلوك التطبيقي(بین برنامج في نفس الوقت الجمع 

  .أو نوبات الغضبواإلیذاء الذاتي عدواني لسلوك الل) التطبيقي

  

٪ من الوقت، والقضاء على 90بمعدل تحسین التواصل البصري وٕاتباع التعلیمات وبمجرد االنتهاء من 

التأخر لبدء العمل على عندها تكون على استعداد ونوبات الغضب، سلوك إیذاء الذاتالسلوك العدواني و 

لمجرد الحصول على قد یعمد إلى القیام بأي سلوك سلبي فلك دائمًا بأن طوتذكر . ألنمائي لدى طفلك

وكل ما زاد معدل . على تعزیز السلوك المناسب في طفلكحاول التركیز لذلك . الهتمام ولفت النظر ا

  .طفالمع األ" تحصد ما تزرع"أنت فالمناسبغیرالسلوك ینخفض معدل السلوك المناسب 

  

السلوك التطبیقي یالحظ مقدم الرعایة العدید من تكرار بعض القراءات لدى عالج سوف :مالحظة * 

)ABA( . بالطبع، برامج(ABA) مشاكل سلوكیة مختلفة، ولكن ال یزال هناك إلى حل هدفتو مختلفة

تعمل بشكل فعال ABA)(برامج أن ربما هذا هو السبب في . ضمن هذه البرامج المختلفةأمور تتكرر

  .العصبیة األخرىتواالضطرابالألطفال المصابین بالتوحد 

  

  



  :الشائعة مشاكل سلوكیة لل)ABA(تحلیل السلوك التطبیقي

  

  .استمرار التواصل البصري/ صل البصريإنشاء التوا.1

.إتباع التعلیمات أو األوامر.2

  .نوبات الغضب والصراخ.3

.الشعرشد - صراخ ال- الركل - الدفع - ضالع- ضرب ال: السلوك العدواني.4

.ضرب نفسهیعض أو أن یأوضرب الرأس : إیذاء الذات یاتسلوك.5

.لمتاجر والمطاعمفي ابشكل مناسب التصرف .6

.یادة االمتثال للتعلیمات واألوامرز .7

. والمخاوف األخرى والرهابمرتفعةاألصوات الالتحسس من .8

.التدریب الستخدام المرحاض.9

)..أللوان واألشكال والحروفا(التعلیم لتطویر التمییز .10

.تدریبات لفظیه )/ الخرس االنتقائي( النطق الوظیفيزیادة .11

.هیة المضغ الزائد أو المفرط واضطراب الش.12

.السلوك الصحیحنماذج تقلید على تعلیم الطفل .13

.قلق االنفصال.14

.االنتباه تشتت.15

.فرط النشاط.16

.اللعب المستقل أو المنفرد.17

.سلوكیات االستثارة الذاتیة.18

.المصاداة.19

.المتكررالتقیؤ.20

.المشاكل االجتماعیة.21

.االستماع والتذكر.22

.خفض الشعور باإلحباط.23

.مشاكل النوم.24

" ال"دون قول اع التعلیمات بإتب.25

  

  



  هـتنوی

  

لآلباءبمثابة مبادئ توجیهیة لیكون ب اإللكتروني في هذا الموقع االكتفي (ABA)لقد تم تصمیم برنامج 

ت اباالمصاحب لالضطر ألنمائي تأخرالمشاكل السلوكیة و الذین یعانون من الومقدمي الرعایة لألطفال 

  .نفسانيالطبیب الالستشارةیال العصبیة، مثل مرض التوحد، ولیس بد

إذا كان طفلك یعاني من .) في منطقتكABAمختصلتحدید / http://www.aabt.orgإلى اذهب(

  .ینبغي استشارة طبیب نفسانيفإنه مشاكل نفسیة 

أو القصص المتعلقة بهذه ABAتأكد من وجود برنامج للحمایة من الفایروسات عند تحمیل أي من برامج 

  .نتحمل أي مسؤولیة في حال تم مهاجمة جهازك من قبل القراصنةوالالحاالت،

  

  السلوكیة، و التدخالت السلوكیة ) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي تحول تقییمانظرة عامة 

  المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها و 

  

  :السلوكیةالتقییمات 

لنا تطبیق التدخالت یؤمن وهذا .السلوكیة تییماتبدأ بالتق) ABA(كل برنامج تحلیل السلوك التطبیقي

  .السلوكیة  المناسبة مع المشاكل السلوكیة المحددة في الطفل

  

  :في التقییم السلوكي نرید انجاز  أربعة عناصر

  .إجرائیةللطفل بمصطلحات سلوكیة والسلوكیة تحدید  المشاكل . 1

  . كلة السلوكیة المعیار لقیاس عدد المرات او طول مده حدوث المش. 2

  . لمشاكل السلوكیة للطفللمالحظة السوابق . 3

  . مالحظة عواقب مشكلة الطفل السلوكیة. 4

  

تكراریعني ببساطة أننا سوف تجد وسیلة لحساب سلوكیةمصطلحاتللطفل بالسلوكیة تحدید المشاكل 

أحد اآلباء بأن طفله قال ، إذا على سبیل المثال. مالحظتها عند أو وقت حدوث المشكلة السلوكیة

قال ، إذا ومع ذلك. العدواننقیس أو الحظال نستطیع أن نفنحن سلوكيلیس مصطلح عدواني، فهذا

عدد مرات نالحظ او نقیسویمكننا أن . فأن هذا مصطلح سلوكي، شقیقهیضرب أحد الوالدین بأن طفله

  .هذا السلوك العدوانيتردد 



  

، سلوكیة خالل فترة قصیرة من الوقت، على سبیل المثالمشكلة حول تكررعینة تمثیلیة هي المعیار 

سنبدأ فعند حصلونا على المعیار . أو مدة استمرار نوبة الغضب عدد نوبات الغضب لدى الطفل كل یوم

، یمكن لنا أن نقارن بعد فترة من الزمن. لوكیةالمشكلة السهذهالتدخل السلوكي ومواصلة رصد تكرار ب

  لتغییرات امدى التكرار و 

  

إذا المؤكدمن . كان التدخل السلوكي یعمل بشكل فعالذا إلمشكلة السلوكیة لمعرفة ما بالمعیار األساسي ل

  . فإننا سوف نحاول بطریقة أخرى، لوكي ال یعمل لسبب ماالتدخل السكان 

  

مشكلة ث الیومیات ما یحدث مباشرة قبل حدو ال بد أن نحتفظ ب:المشكلة السلوكیةاإلشارة إلى سوابق 

فإن "ال"أحد الوالدین یقول عند قول نوبات غضب یقوم ب، إذا كان الطفل على سبیل المثال. السلوكیة

  .هو السابقة السلوكیة" ال"ذلك یعني أن قول أحد الوالدین 

. مشكلة السلوكیةهذه النتائج أو آثار ضمن في مفكرتك ال بد أن ت:المشكلة السلوكیةاإلشارة إلى عواقب 

بطریقة عدوانیة وقام الوالدین باالستسالم للطفل إذا " ال"إذا تصرف الطفل الذي قیل له، المثال أعالهفي 

باعتقادك ماذا سیفعل الطفل عند قول احد الوالدین له واآلن . (االستسالم للطفل هو نتیجة حدوث السلوك

  )؟في المرة القادمة ؟"ال"

  

كیفیة التصرف یتعلمون، أو الذین ال یعانون منهاالعصبیة تاباضطر سواء الذین یعانون االاألطفالإن 

أن نوبة )نتائج(الطفل یتعلم عن طریق التجربة فإن ، "ال"ذا كان الوالد یقول فإ. نتیجة ما یحدث لهم

طرق أفضل ببساطة الطفل لذا فإن التدخل السلوكي یعلم . ستتیح له الحصول على ما یریدغضب ال

  . االتللتصرف في مثل هذه الح

في بدایة كل بشأن تقییم السلوكعلى معلومات أكثر الحصولیمكن من خالل القائمة المبینة أدناه 

قمت بإعطائه لآلباء الذین قاموا نموذج لحفظ السجالت وقد أرفقت أیضا نسخة من . مشكلة سلوكیة

د مرات حدوث هذا من قبل أطفالهم وعدالخاطئالسلوك تكرارحساب بزیارتي في العیادة وطلبت منهم 

مشاكل المحددة لتحدید إن تقدیم تعلیمات. السلوك ومعرفه سوابقه ولواحقه واالحتفاظ بهذه المذكرات

ومعرفه سوابق السلوك وعواقبه تعتبر أحد متطلبات العالج بواسطة برامج ، مع تسجیل المعیارسلوكیة ، ال

ABA) ( .  

  

  



وتحدید أسباب هذه النوبات لدى الطفل،الغضبنوبات لتسجیل وقد أرفقت أیضا نسخة من نموذج 

عدد نوبات الغضب التي ومقارنة التدخل السلوكي یتم وبعد ذلك . كل یوم لمدة سبعة أیاموآثارها في 

فنعلم حینها بأن هذا البرنامج ، في النوباتهناك تراجعٕاذا كانو )(ABAقبل وبعد البدء ببرنامج تحدث 

  . یعمل بشكل جید

  

  : سلوكیة التدخالت ال

  :الدلیل التشخیصي واإلحصائي لالضطرابات العقلیة 

التوحد كـالنفسیةراباتطلالضوٕاحصائيمقدم الخدمات الصحیة لطفلك دلیل تشخیصي یكقد یعط

الخ، وهذا یعني ببساطة أن مشاكل طفلك تندرج في ... وتفشي اضطرابات النمو واضطراب التصرف

وجد نفس المشاكل السلوكیة في عدد من المتالزمات تلبا ما وغا). مجموعة من األعراض(متالزمة 

, یتبعون التعلیمات ال, األطفال الذین یتم تشخصیهم بعدد من المتالزمات , على سبیل المثالالمختلفة

وعند التفكیر في المشاكل السلوكیة لدى األطفال، فإننا نمیل إلى التفكیر .ویعانون من نوبات غضب

سلوك غیر والعجز السلوكي هو.. نوبات الغضبلوكیة، مثل السلوك العدواني أو في التجاوزات الس

    تحدث بشكل منخفض جدًا أنهاأو, تحدث في األطفالوهي سلوكیات ال, ُمالَحظ كثیراً 

  

:يومن األمثلة على العجز السلوكي ه

ة مقارنة بالفئة العمریة، مثل قصور في االنتباه، عدم إتباع التعلیمات، االفتقار إلى المهارات المناسب

عدم استخدام المرحاض بشكل جید، عدم القدرة على ارتداء المالبس واألكل، الخجل، اللعب مع 

األطفال، االكتئاب، الخمول والكسل، االنطواء

البكاء المفرط ؛ فرط النشاط ؛ الحركات المتكررة أو : خرى من التجاوزات السلوكیة هياألمثلة األبعض 

  . والسرقة، والكذبخوفال، الرأسضرب، مثلسلوكیات إیذاء الذات ،هزازالیات النمطیة مثل السلوك

  

وٕاذا كان لدینا . خفضهنحن بحاجة إلى تدخل عالج سلوكي لبشكل عام ، إذا كان لدینا فرط سلوكي، ف

من في عالج األطفال الذین یعانون , بحاجة إلى تدخل عالج سلوكي لزیادتهعجز سلوكي، فنحن

االضطرابات العصبیة نحتاج أیضا أن نكون حذرین بشكل خاص مع األطفال الذین لدیهم مؤشرات 

.وبعبارة أخرى، فإن محیطهم االجتماعي یكون قد عزز سلوك العجز لدیهم. لیكونوا عدیمي الفائدة

هذا نة بالذین ال یعانون منلدیه عجز سلوكي مقار للطفل الذي ویجب إعطاء المزید من االهتمام 

  .العجز

  



فیجب علینا التصرف بشكل (ABA)المقترحة في برامج عند النظر في استخدام التدخالت السلوكیة 

فال یجب علینا استخدام على سبیل المثال، إذا كان طفلك مصاب بالسكري أو الحساسیة الغذائیة . جید

حدده أنت كوقت مستقطع في الوقت الذي تأو یستجیبإذا كان طفلك لن یذهبو . الحلوى كمعزز له

للعقاب أو انه غیر قادر على حمایة نفسه في هذا الوقت وهذا التدخل یجعله في خطر ، فیجب إتباع 

أنت تعرف طفلك أفضل من أي شخص . دائما في السالمة أوالً ولتفكر .أسالیب تدخل أخرى أكثر أماناً 

  . آخر

  

  

  

  

  : المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 

  تغیر السلوك یكونأننتأكد أنعندها یجب , د قیامنا بالتدخل وتغییر سلوك الطفل بنجاح عن

وانجاز هذه اإلجراءات تشمل نهایة كل إجراء في برنامج , واألوضاعجمیع الحاالتفيویعممدائم 

(ABA)تحلیل السلوك التطبیقي

  

  

  

  

  

  

  

  

طفالالمشاكل السلوكیة لدى األإلدارة عشر نصائح 

  



وغالبًا . نفسه على األرض رمي قوم بسیأحیانًا فأنه , عندما تكون ممسكًا بید طفلك وتمشي معه.1

قم بثني .. في مواقف السیاراتأو, یغادرها أنالطفلیرغبعندما الالمتاجریحدث هذا في ما

رى حول قم بلف ذراعك األخ, طفلك بذراعك وقّربه منك وامسك .. تؤذي ظهرك ركبتیك حتى ال

, سمثل كیس البطاط, األسفلإلىجانبك ووجهه متجه إلىقف واحمله , بطنهیدك على و طفلك 

من فعل هذا التصرف مع مراتةو بعد عد, ه الوضعیةفي هذایكونو أنایحبو األطفال المعظم

  .على األرضرمي نفسه سوف یتوقف عن , الطفل

ومع ذلك، قد . ال یحبون أن یلمسهم أحدس و یتحسسون من اللمبعض األطفال المصابین بالتوحد .2

.للعضالت  معززا لهؤالء األطفال یكون التدلیك العمیق

ویهربون عندما تحاول , العصبیةاالضطراباتغیرها من أواألطفال الذي یعانون من التوحد .3

. هدرج45بزاویةفي بعض األحیان عندما تقترب منهم االقترابسیتیحون لك , االقتراب منهم 

أنواخبره بما تنوي القیام به قبل یبطئفأقترب منه , یتحسس من اللمس عندما تتعامل مع طفل .4

ذلكتفعل

برنامج او اثنین  فقط من برامج تحلیل السلوك التطبیقي استخدامتقوم  بـأنمن األفضل , عادةً .5

.في نفس الوقت 

, المناسب)ABA(السلوك التطبیقي تحلیل مستخدمًا برنامج , لدى طفلك لألوامراالمتثالنمي .6

التأخر یهدف معالجهالذي )ABA(تحلیل السلوك التطبیقيتقوم باستخدام برنامجأنقبل 

.ألنمائي

.ولیس السلبي(ABA)تحلیل السلوك التطبیقيالجزء االیجابي من برنامج أكد دائما على.7

عندما نكون أو, یكون لدیك زوار أواألطفال دائمًا تسوء تصرفاتهم عندما تتحدث على الهاتف .8

بدء طفلك إذا.. تظاهر بأنك تتحدث معه, ابحث عن شخص تحادثه كل یوم هاتفیًا (رعند الغی

الهاتف تحدث في تصرف طفلك جیدًا عندما تإذابالطبع , "كعقاببإقصائهقم , بالتصرف بسوء 

)مادي واثني علیهمعززاثني علیه و شجعه وعزز فعلته ب, عندما تكون مع الغیرأو

الطفل أمام)(ABAتحلیل السلوك التطبیقي عن برنامج الرعایةتجادل مع مقدمي أوتناقش ال.9

.ومنسق ّحدتُكن م.. 

  .للطفل قبل البدء فیهتحلیل السلوك التطبیقي قم دائما بشرح برنامج .10

إجراءات إلنشاء) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي)1

:التواصل البصري

  

  



قد ال یقومون على التواصل , توحدیینمثل ال,   الذین یعانون من ُمختَلف االضطرابات العصبیةفال األط

. مع الشخص الذي أمامهمعند أمرهم بشي ما وال یقومون حتى بالتواصل البصري العفوي البصري 

  .اهتمام أيهمالعدید من اآلباء یشكون أن طفلهم ال ینظر إلیهم أبدا وال یعیر 

  .من اجل التعلم, فضًال عن غیرهم, الرعایةالتواصل البصري مع مقدمي قوم بالطفل یضح أنومن الوا

اتضطراباحد االأوالذي یعانون من التوحد األطفالآلباء بإعطائهج أقوم برنامأولیكون هذا , غالبًا 

  ,.يل البصر لتواصیقومون باغیرهم من األطفال الذین الو , األخرىمائیةالن

  

  :السلوكتقییم

افعل هذا كل خمس دقائق لمدة " . إليانظر "عبارةیلیه , اسم طفلك بنادي, أیامكل یوم لمدة خمسة 

" عندما تذكر اسم الطفل و عبارة .أو ال بصري معكتواصلبسیقومكان طفلك إذاوالحظ ما , ساعة

تعمل بهذا أنحاول . توسلتلفظها بنبرة أوتصرخ ولكن ال, الفظها مرة واحده بصوت حاد , " إليانظر 

أنیجب أیاموبعد خمسة , بصري معك تواصل لدیك كل التوقعات بأن طفلك سوف یعمل على وأنت

  .عّما قبلفي التواصل نالحظ فرق جید 

  

  : التدخل السلوكي 

قم بتعزیز ومدح أي حركه یقوم بها الطفل بتحریك إال هذه المرة في الیوم السادس، كرر نفس اإلجراء

أو الثناءقم ب. عزز هذا التواصل البصري فورا . ه باتجاهك أو قام بتوجیه بصره سریعا اتجاهك رأس

قد التي المعززات األخرىتعلم بعض ، وما إلى ذلك ولعلكتهدغدغأو على ظهرهتربیتالأو التصفیق 

  . طفلكتعجب 

مع بها ریقة التي یجب أن تبدأ ولكن هذه هي الط،لن تقوم بهذا التعزیز دائما ألي تحسن بسیط ال تقلق

لعبته مثال قم بإمساكفاستخدام أداة لجذب انتباه الطفل، أي تجاوبكن هناك یٕاذا لم و . هؤالء األطفال

الى الخلف إلى أن ببطءقم بتحریك اللعبةثم منه أن ینظر إلیك واطلبأمام وجه طفلك وضعها المفضلة

  . ك معا تصبح بجانب وجهك سینظر الطفل للعبه ولوجه

  

ومع ذلك ، إذا . خمس دقائق لمدة ساعة یومیاال تجبر طفلك للنظر إلیك أكثر من مرة واحدة خالل 

ين تقول لطفلك ما هأومن المؤكد علیه ومكافأته، الثناء فقم بعفویة ینظر إلیك بطفلك أن الحظت 

  . في كل مرةتهمكافأ

أن ال ه المرحلةفمن األفضل في هذللكالم، اإلضافیة هي أن نجعل الطفل ینتبهأحد أهدافنا إن من 

عندما یتحدث شخص آخر، إن كل ما نهدف إلیه أن یتعلم الطفل أن یصغي. بشكل مفرطنتحدث 



باإلضافة إلى جعل الطفل ینتبه أكثر بدون الحصول . واإلكثار من الكالم سوف یؤخر حدوث أي تقدم

تحریكها أمام الطفل ببطء لفترة أطول وحاول جذب فحاول، ٕاذا كنت تستخدم لعبةو على أي مكافأة لذلك،

  .انتباه الطفل بشكل عفوي دون أي مقابل لذلك

. فساني في منطقتك إذا كان ذلك ممكناالنطبیب بالاتصل ف، بعد أسبوعینملحوظ إذا لم یكن هناك تغیر 

وأحد االحتماالت .)في منطقتكABAختصملتحدید / /http://www.aabt.orgإلى بذها(

وبعبارة أخرى طفلك تشبع من المعزز المقدم . اإلشباع ال یعمل هوأن برنامج تحلیل السلوك التطبیقي 

  .وتأكد بأن الجمیع یتبع برنامج تحلیل السلوك التطبیقي مع طفلك. قم باختیار معزز آخر . إلیه 

  

  

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 

  

  تواصلالبعد حدوثمثل الثناء والعناق أو التربیت على الظهر جتماعیةالمعززات االتقدیم استمر في

قم بإخفاء المعززات الغذائیة .ملحوظ مقارنه بالمعیار األساسي ي تحسنألتكعند مالحظو ,, البصري

قم فقط بتقدیم المعززات المادیة في المرة تحسنًا ملحوظاً تالحظ انك حققتوغیرها في كل مرة كالحلوى 

حتى نصل إلى مرحلة أن یتصرف فیها ثم قي المرة الثالثة , نیة التي یتواصل الطفل فیها بصریا الثا

  .مقابل لتصرفاتهالطفل بعفویة بدون الحصول على أي

  .اإلمكانقدر شكل دائم تعطى  بأنیجب االجتماعیةالمعززاتبالطبع، و 
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  : )في الخلف(یومیات 
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  _____________________ تاریخ المالحظة :______________________ االسم 

  : التي فیها التواصل البصريمرات العدد 

  : لم یتواصل          : تواصل بصریا         

  ____________________________ I________________________1الیوم 

  ____________________________ I________________________2الیوم 

  ____________________________ I________________________3الیوم 

  ____________________________I________________________4الیوم 

  _____________________ _______I________________________5الیوم 

  ____________________________ I________________________6الیوم 

  ____________________________ I________________________7الیوم 

  : )في الخلف(یومیات 

  ).أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟(

  

  

  

  

  لتواصل البصريتحلیل السلوك التطبیقي إجراءات الستمرار ا

  

األطفال،التواصل البصري نشاءإل إجراءاتتحلیل السلوك التطبیقي من ١رقم البرنامجكما ذكرت في 

عندما تأمرهم التواصل البصري بال یقومون مختلف االضطرابات العصبیة كالتوحدالذین یعانون من 

  ، بشيء ما وال یقومون حتى بالتواصل البصري العفوي 



سنا و هي سرعة التواصل البصري فقد یلمح الطفل األكبراألطفاللدى خصوصاةو هناك مشكل

  . ثم سرعان ما یشح نظره بعیدا وجیزةما یقومون بسؤاله لفترةعندلمقدمي الرعایةأوالوالدین 

  .حتى یحدثمع السلوك اً كون متناسبیأناستمرار التواصل البصري یجب أن من الواضح ،

  : تقییم السلوك 

  

, ساعةافعل هذا كل خمس دقائق لمدة " . إليانظر "عبارةیلیه , اسم طفلك بنادي, سبع أیامكل یوم لمدة 

واحسب عدد الثواني التي یستمر الطفل فیها متواصال بصري سیقوم بتواصلكان طفلك إذاوالحظ ما 

أوتصرخ ال, بصوت حاد الفظها مرة واحده , " إليانظر " عندما تذكر اسم الطفل و عبارة .بصریًا معك

بصري یقوم بتواصل لدیك كل التوقعات بأن طفلك سوفوأنتتعمل بهذا أنحاول . تلفظها بنبرة توسل

  وال تجبر طفلك على استمرار التواصل البصري ,معك 

للمقارنة فیما جید للتردد و طول التواصل البصري لدى طفلك معیار أساسيلدینا سیكون أیامبعد خمسة 

٪ قم بتحمیل ٥٠تزید عنعندما تأمره بشي ما بنسبهالتواصل البصريالقیام بفشل طفلك في إذا، بعد

  .إلنشاء التواصل البصري ١رقم ) تحلیل السلوك التطبیقي (برنامج 

.وحالما تقوم بإنشاء التواصل البصري قم بالعمل في هذا البرنامج الستمراریة التواصل 

  :التدخل السلوكي

قبل إلیكوجه طفلك لفظیا مره واحده بالنظر المرةفي هذه انه إال، اإلجراءوم الثامن كرر نفس في الی

في طول التواصل البصريطفیفةزیادةأيعزز ,مر بالنظر إلیك یستحتى تشیح بالنظر بعیدا/يأن

لمعظم ادة عهو ما نستخدمه قبضة الیدحجم بالجیدةباألشیاءمليء ) تبرویر( وعاء .على الفور

ولعلك تعلم . وما إلى ذلك..الدغدغة-الظهر التربیت على–التصفیق - الثناء إلىباإلضافةاألطفال

  . طفلكقد تعجب التي المعززات األخرىبعض 

مع بها ولكن هذه هي الطریقة التي یجب أن تبدأ ،لن تقوم بهذا التعزیز دائما ألي تحسن بسیط ال تقلق

  هؤالء األطفال 

من اجل التعزیز ، ولكن ال تستخدم التوجیه إلیكللنظر أكثروقتا األخرىریجیا ، اطلب مره تلو تد

من مره كل ألكثرال تجبر طفلك على االستمرار في التواصل البصري  و،واحدهمن مرهأكثراللفظي 

ري المستمر طفلك یقوم بالتواصل البصأنالحظت إذاحال أیةعلى . في الیوم ساعةدقائق لمدة ٥

یقوم بها بمكافآته في كل مرةهإخبار من تأكدعفویا معك ، اثني على طفلك بسخاء و قم بتعزیزه و 

  .بالتواصل بصریاً 

التوجیه اللفظي و بتقلیلبمجرد قیامك بجعل طفلك یتواصل بصریا لفترة معقولة من الوقت ، ابدآ 



في قم بتوجیهه لفظیًا التواصل البصري انخفاض في طولأيكان هناك إذاألخرىاستخدمه من مره 

.نهائیاً يظالتوجیه اللفإلى أن یتالشى.. ثم في المرة الخامسة الرابعةالمرة

. فساني في منطقتك إذا كان ذلك ممكناالنطبیب بالاتصل فبعد أسبوعین، ملحوظ إذا لم یكن هناك تغیر 

أن وأحد االحتماالت .)منطقتكفي ABAمختصلتحدید / /http://www.aabt.orgإلى اذهب(

وبعبارة أخرى طفلك تشبع من المعزز المقدم إلیه . اإلشباع ال یعمل هوبرنامج تحلیل السلوك التطبیقي 

  .وتأكد بأن الجمیع یتبع برنامج تحلیل السلوك التطبیقي مع طفلك. قم باختیار معزز آخر . 

  

  : المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها

  

تمر في تقدیم المعززات االجتماعیة مثل الثناء والعناق أو التربیت على الظهر بعد حدوث التواصلاس

قم بإخفاء المعززات الغذائیة . وعند مالحظتك ألي تحسن ملحوظ مقارنه بالمعیار األساسي ,, البصري 

زات المادیة في المرة كالحلوى وغیرها في كل مرة تالحظ انك حققت تحسنًا ملحوظًا قم فقط بتقدیم المعز 

ثم قي المرة الثالثة  حتى نصل إلى مرحلة أن یتصرف فیها , الثانیة التي یتواصل الطفل فیها بصریا 

وبالطبع، المعززات االجتماعیة یجب أن تعطى  .أي مقابل لتصرفاته الطفل بعفویة بدون الحصول على

  .نبشكل دائم قدر اإلمكا
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مستوىدة لزیاالمتبعة جراءات واإل) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي )2

:الطفلالتعلیمات من قبل إتباع 

  



وٕاال، فإنه من . یكونوا مطیعین و متبعین للتعلیمات یجب أن العصبیة اباتضطر االذوياألطفال 

المهنیین من المعلمین و التعلیمات إذا كان الطفل ال یتبع ف. حدد بدقة مستوى أداء الطفلنالمستحیل أن 

ات ضطرابالاببسبب العجز المرتبطمنه القیام بما یطلب قادرًا على یكون فإنهم سیفترضون أن الطفل لن 

  . العصبیة لدیه

مإمكاناتهیستفیدون من وال یصلون إلى كاملالعصبیة ال رابات األطفال الذین یعانون من اضطمعظم

  . بسبب عدم طاعتهم وٕاتباعهم للتعلیمات 

    :تقییم السلوك

. من خطوة واحدة كل خمس دقائق لمدة ساعةتوجیه بسیطك إعطاء طفلقم بلمدة خمسة أیامو كل یوم

التي یتبع سجل عدد المرات . القیام بههیمكنكطفلأن شیئا تعرف مسبقا هذا الطلب وینبغي أن یكون 

إحدىا، وینبغي أن تدرج باعتبارهماتوقف عن فعل شيء للللطفل أمريه"ال"(. فیها التعلیماتطفلك 

فیها التعلیماتالطفل التي اتبع المرات لدینا عدد ثابت منیكون ینبغي أن أیامبعد خمسة .) التعلیمات

. وبعدها نقوم بالتدخل السلوكي للمقارنة كمعیار أساسي والتي یمكننا استخدامها 

  

  : التدخل السلوكي 

بإعطائهقم و . الیوم السادس  وقبل إعطاء الطفل أي تعلیمات، أوال قم بنداء الطفل باسمه بنبرة حازمةفي

= االنتباه (في هذا البرنامج . تأكد من أنك قمت بلفت انتباه الطفل. أي تعلیمات بنبرة حازمة أیضاً 

قم بالتصفیق بشكل ... بصري معك باتصالوال یقوم ,وٕاذا كان الطفل ال یستجیب ). التواصل البصري

كان الطفل ال یزال ال یستجیب وٕاذا. اذا تواصل الطفل معك بصریا إعطاء التعلیماتقم بعال ومن ثم 

فقط بدون أي مرة واحدة التعلیمات إال ال تعطي,اهك ، فخذ بلطف ذقن الطفل وأدره باتجإلیكینظر وال

  .فورایفعله الطفل فیجب أن یمتثل لألمر بغض النظر عما و ،لجعل الطفل یمتثل لألمر نبرة فیها توسل

  

وأعطه بعضًا من الحلوى أو لهصفقو علیهالثناء م بفقمباشرة قد نفذ ما طلب منه إذا كان طفلك 

ما فعله حتى یشعر أنه فعل شیئًا خاصًا بإتباعه قدر أنك تطفلك ل، وبین العصیر أو أیًا مما یفضله الطفل

  . للتعلیمات

یمتثل ویتبع تعلیماتك دائما ومتى ما حصل ذلك ال تقل للطفل شیئًا بل قم بأخذ نبالطبع فإن الطفل ل

ال تقم بتهدید الطفل ( وقم بإقصائه . على الفور واخبره انك ستقوم بإقصائه بسبب عدم إطاعته الطفل 

  ) باإلقصاء لیتبع التعلیمات ، فقد ینفع التهدید لمده ولكن اإلقصاء مع الوقت سیكون أقل نفعاً 

  

  .فعال جداً إجراء اإلقصاء یستخدم  كثیرًا ولكن غالبا ما یساء استخدامه، وٕان صح استخدامه فإنه 



ابحث عن مكان في منزلك لوضع كرسي اإلقصاء ویفضل استخدام كرسي  ذو اذرع بدال من المقعد 

المنافذ , الزجاج , الرفوف, ویجب أن یكون الكرسي موجها نحو جدار فارغ  وال یكون قریبا من النوافذ

  . الكهربائیة أو الخزائن التي تحتوي على المواد ألكیمیائه

  .و ال تستخدم الحمام أو خزانات المالبس . اویف تعمل في كثیر من األحیان الممرات والتج

أهم ما . لعب الطفل حتى تقوم بإقصاء الطفل بسرعة من منطقة قریبكرسي اإلقصاء كون یأن یجب 

  .الصغارطفالعندما یتعلق األمر باألوخصوصا في األمر هو التفكیر بالسالمة ووضعها في المقدمة 

وال یناسب في أحیان أخرى ,الطفل صغیرا جدا فسریر الطفل سیكون مناسبا لإلقصاء أحیانًا إذا كان(

عندما یكون الطفل ینفر من سریره و یعاني من مشاكل في النوم فاإلجراء البدیل في هذه الحالة یكون بأن 

تقم بمحادثه ال . تقوم بجعل الطفل یجلس على األرض وتقوم بإمساكه من الخلف لمده ثالثین ثانیه 

  )  الطفل إال في حاله شرحك له سبب إقصائه 

استخدام جهاز توقیت قم بلألطفال األكبر سنا، و . في رأسكثانیة ثالثین العدلألطفال الصغار یمكنك و 

وهو باإلضافة إلى دقیقة واحدة الطفلة  بالبقاء في كرسي اإلقصاء لمدة ثالث دقائق /ابلغ الطفلالبیض 

یتصرف / یشتكي/ ، وال یمكن أن یجادل ئاً كون هادیبعبارة أخرى، فإن الطفل یجب أن و . حسن السلوك 

  .أن یصبح قادرًا على الخروجلمدة دقیقة كاملة قبل وما إلى ذلك , یعض نفسه/ بعدوانیة

من المعروف . للخروج من اإلقصاء غیر المالئمة الجدیدة السلوكیات قام الطفل بجملة من إذا تتفاجئال 

لهذه ال تستجب . یقوم بضرب وجهه عدة مراتأحد أطفالي كما أن , قد یحاول التقیؤ أو یتقیأالطفلأن

السلوك الجید فقط هو اللي یخرج الطفل ,الجدیدة الخاطئة فاستجابتك تعززها وتزید من وتیرتها السلوكیات 

  من اإلقصاء 

  

  

بتقلیل الضبط على ثم قم تدریجیا.اإلقصاءبهم في وقت أن تمسك البد األطفالبعض .في البدایة 

  .اإلقصاءلمده دقیقه قبل انتهاء ئاً بان  یكون الطفل هادأكدوتالطفل 

نقوم أنوهو االستجابةتكلفة إجراءنستخدم فإننااإلقصاءالمساك به في وقت لكان الطفل كبیرا إذا

  . نتیجة لسلوكه الخاطئ بحرمان الطفل من شي ذا قیمه بالنسبة له 

و األطعمة,من یقوم برعایة الطفلأواللعب مع والدیه ,الخروج من المنزل ,مشاهدة التلفاز(ل مث

  .)وما إلى ذلك یفضلها الطفل التيالدمى ,لدى الطفلالمفضلةالمشروبات 

  

20–15وسیبقى لمدة ) اإلقصاء(بدایة التدخل السلوكي یكون الطفل غیر معتادًا على هذا اإلجراء في 

بعد و خالل الیوم مره20لإلقصاءكما انه في الغالب سوف یتعرض ي اإلقصاء حتى یهدئ دقیقة ف

التخلص من هذه العزلة وبالتالي سوف یلتزم حتى یخرج على یتعلم الطفل متطلبات سوف بضعة أیام 



رة سجل وتی(وعدد المرات التي نقوم بإقصاء الطفل فیها ستقل بشكل كبیر ، . أربع دقائقاألقل خالل 

  .)من خالل النموذج المسلم لكم لنالحظ التقدم الذي یحرزه الطفلوطول الوقت 

  

قم بتذكیر الطفل بالسبب الذي جعله یقضي بعض الوقت في ,لإلقصاءالالزمعندما ینهي الطفل الوقت 

أخرىمره لإلقصاءعودسوف یبأنهالطفل بإبالغقم ,یكون ذالك بنبرة صوت حازمه أنو یجب اإلقصاء

  .في إقصاءه كانت السببعدم أتباعه لتعلیماتك التيفي حال 

یجب التركیز على جزئیة التعزیز االیجابي و .اإلجراءهذا إتباعوعلى جمیع القائمین على رعایة الطفل 

تكون نبره الصوت أنویجب ,اإلقصاءالسلبیة في األموریكون التركیز على أنفي البرنامج بدال من 

     .ن الخجل وكذلك لغة الجسدحازمة بعیده ع

  

. فساني في منطقتك إذا كان ذلك ممكناالنطبیب بالاتصل ف، بعد أسبوعینملحوظ إذا لم یكن هناك تغیر 

وأحد االحتماالت .)في منطقتكABAختصملتحدید / /http://www.aabt.orgإلى بذها(

رة أخرى طفلك تشبع من المعزز المقدم وبعبا. اإلشباع ال یعمل هوأن برنامج تحلیل السلوك التطبیقي 

  .وتأكد بأن الجمیع یتبع برنامج تحلیل السلوك التطبیقي مع طفلك. قم باختیار معزز آخر . إلیه 

  

  

  

  

  

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 

  

یر ملحوظ قم بإخفاء هذه المعززات عندما ترى أي تغ.غیرهاإذا كنت تستخدم معززات غذائیة كالحلوى و 

في المعیار األساسي للسلوك فقط قم بتقدیم المعززات المادیة في المرة الثانیة التي یتحسن فیها السلوك ثم 

وبالطبع , یكون فیها المعزز مطلوبا لحدوث السلوك الجیدفي المرة الثالثة حتى تصل إلى مرحلة ال

  . إلمكانالمعززات االجتماعیة كالثناء ال تتوقف و یجب تقدیمها بقدر ا

نخرط في سلوك اإلیذاء الذاتي أو أي من السلوكیات اإذا دخل الطفل في نوبة غضب وأصبح عدوانیا و و 

برنامج تحلیل السلوك التطبیقي  التي إجراءاتباستخدامبالجمع قم , التعلیمات علیه عندما تملي الخاطئة

  . تباع التعلیمات ءات برنامج تحلیل السلوك التطبیقي إلاتخص هذه السلوكیات و إجر 
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  إجراءات للقضاء على ) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي . 3

  :والصراخنوبات الغضب 

  

ما عادة و . و الصراخیصابون بنوبات الغضب ، حتى بعض األطفال األكبر سناو , األطفال الصغار 

فیبدأ . یكون ذلك من جراء الشعور باإلحباط من بسبب العجز عن فعل شيء بسبب عجزهم الحسي 

استطاع الوالدان تجاهل مثل هذه األفعال عند ٕاذا و . إلى أعمال عنیفة وخطرة في بعض األحیانءباللجو 

ضبه و سوف تختفي مع فالطفل یتعلم كیف یسیطر على نوبة غ،كل نوبة غضب یصاب بها الطفل

األمر الذي قد یتجاوبون مع هذه النوبات،لألطفالالعدید من مقدمي الرعایة ف، ومع ذلك. مرور الوقت

  . للسیطرة على الناسیعطي انطباع لدى الطفل بأن هذه إحدى الوسائل 



اآللیات ف.مشكلة إضافیةمت العصبیة لدیهاباضطر االفي كثیر من األحیان األطفال الذین یعانون من 

عندال یستطیعون السیطرة على أنفسهم لذلك فهم . وبات الغضب ال تعمل بنتحكم تالتي لدیهم و العصبیة 

  . هذه المشكلة تحتاج إلى التعامل معها بشكل مختلف نوعا ماو . باإلحباطاإلصابة 
  

  : تقییم السلوك

ذا ما(لنوبات الغضبقةسجل الظروف الساب، و طفلك كل یومأو صراخ / وسجل عدد نوبات الغضب 

، هل على سبیل المثال). نوبة غضببعددث للطفلحذاما(عواقب الو ) غضبالمباشرة قبل نوبة حدث

سنحصل بعدها على معیار اساسي جید للمقارنه ، مدة خمسة أیامقم بذلك ل؟ مرادهیحصل الطفل على 

  .فیما بعد

  

  :التدخل السلوكي 

ننظر في ول. لمنهج تعزیزي ومنهج عقابيبحاجة فإننا ات الغضبلقضاء على نوبولالیوم السادسفي 

من جراء الشعور إذا وجدت أن نوبات الغضب عند الطفل األحداث التي تسبق نوبات الغضب، ف

فإننا یجب أن نعطیه معززا وقتها مثل قطعة حلوى مباشرة قبل أن ، نشاط معینأثناء قیامه بباإلحباط

سوف نتخلص او نقلل تدریجیًا من هذا التعزیز ال تقلق (. لماذا كافأتهوأخبر طفلك . یشعر باإلحباط

  ).الغذائي عندما نقضي على نوبات الغضب

  

  

  

فیجب ، سباب عدیدةأو نحو ذلك ألتكشف لكم أثناء التقییم بأن الطفل یصاب بنوبة غضب كل ساعة إذا 

اذا لم ینخرط بنوبة . خمسین دقیقةكلمثل الكعكةحینها تعیین طریقة معینة للتعزیز بمعززات غذائیة 

قد یستمتع به ومشاهدة شریط فیدیو أو القیام بأي شيء طفلكٕاذا كنت تفضل اللعب مع و , غضب 

  . وتأكد من إخبار طفلك انك كافأته لعدم انخراطه في نوبات غضب الطفل،

  

خل السلوكي في نوبة الغضب فالتدتدخل في بدایة , فتصرف بسرعة. یصاب طفلك بنوبة غضبعندما و 

وأخبر الطفل بأنك سوف تقوم بإقصائه بسبب نوبة الغضب وابدأ بذلك . بدایة األمر سیعمل بشكل أفضل

ولكن اإلقصاء سیكون أقل ,  ال تقم بتهدید الطفل بإقصائه ، فقد ینفع التهدید لمده من الوقت(.على الفور

  ) نفعًا الحقا 

  .ما یساء استخدامه، وٕان صح استخدامه فإنه فعال جداً إجراء اإلقصاء یستخدم  كثیرًا ولكن غالبا



ابحث عن مكان في منزلك لوضع كرسي اإلقصاء ویفضل استخدام كرسي  ذو اذرع بدال من المقعد 

المنافذ , الزجاج , الرفوف, ویجب أن یكون الكرسي موجها نحو جدار فارغ ال یكون قریبا من النوافذ

  . ي على المواد ألكیمیائهالكهربائیة أو الخزائن التي تحتو 

  .ال تستخدم الحمامات أو خزانات المالبس .  الممرات والتجاویف تعمل في كثیر من األحیان 

أهم ما . لعب الطفل حتى تقوم بإقصائه الطفل بسرعة من منطقة قریبكرسي اإلقصاء كون یأن یجب 

.الصغارطفالا یتعلق األمر باألعندموخصوصا في األمر هو التفكیر بالسالمة ووضعها في المقدمة 

  
وال یناسب في أحیان أخرى ,إذا كان الطفل صغیرا جدا فسریر الطفل سیكون مناسبا لإلقصاء أحیانًا (

عندما یكون الطفل ینفر من سریره و یعاني من مشاكل في النوم فاإلجراء البدیل في هذه الحالة یكون بأن 

ال تقم بمحادثه . م بإمساكه من الخلف لمده ثالثین ثانیه تقوم بجعل الطفل یجلس على األرض وتقو 

  )  الطفل إال في حاله شرحك له سبب إقصائه 

  
الطفلة  بالبقاء في كرسي اإلقصاء /ابلغ الطفلجهاز توقیت البیض استخدامقم بلألطفال األكبر سنا، و 

أخرى، فإن الطفل یجب أن وبعبارة . وهو حسن السلوك باإلضافة إلى دقیقة واحدة لمدة ثالث دقائق 

لمدة دقیقة وما إلى ذلك , یعض نفسه/ یتصرف بعدوانیة/ یشتكي/ ، وال یمكن أن یجادل ئاً كون هادی

  .أن یصبح قادرًا على الخروجكاملة قبل 

من المعروف . للخروج من اإلقصاء غیر المالئمة الجدیدة السلوكیات قام الطفل بجملة من إذا جئتتفآال 

لهذه ال تستجب . یقوم بضرب وجهه عدة مراتأحد أطفالي كما أن , قد یحاول التقیؤ أو تقیئل طفااألأن 

فالسلوك الجید فقط هو الذي یخرج ,الجدیدة الخاطئة فاستجابتك تعززها وتزید من وتیرتها السلوكیات 

  . الطفل من اإلقصاء 

بتقلیل الضبط على قم تدریجیاثم .اإلقصاءبهم في وقت أن تمسك البد األطفالبعض .في البدایة 

  .اإلقصاءلمده دقیقه قبل انتهاء ئاً بان  یكون الطفل هادأكدوتالطفل 

نقوم أنوهو االستجابةتكلفة إجراءنستخدم فإننااإلقصاءالمساك به في وقت لكان الطفل كبیرا إذا

  . نتیجة لسلوكه الخاطئ بحرمان الطفل من شي ذا قیمه بالنسبة له 

و األطعمة,من یقوم برعایة الطفلأواللعب مع والدیه ,الخروج من المنزل ,اهدة التلفازمش(مثل 

  .)وما إلى ذلك یفضلها الطفل التيالدمى ,لدى الطفلالمفضلةالمشروبات 

20–15وسیبقى لمدة ) اإلقصاء(بدایة التدخل السلوكي یكون الطفل غیر معتادًا على هذا اإلجراء في 

بعد و خالل الیوم مره20لإلقصاءكما انه في الغالب سوف یتعرض صاء حتى یهدئ دقیقة في اإلق

التخلص من هذه العزلة وبالتالي سوف یلتزم حتى یخرج على یتعلم الطفل متطلبات سوف بضعة أیام 



سجل وتیرة (وعدد المرات التي نقوم بإقصاء الطفل فیها ستقل بشكل كبیر ، . أربع دقائقاألقل خالل 

  .)من خالل النموذج المسلم لكم لنالحظ التقدم الذي یحرزه الطفلل الوقت وطو 

قم بتذكیر الطفل بالسبب الذي جعله یقضي بعض الوقت في ,لإلقصاءالالزمعندما ینهي الطفل الوقت 

أخرىمره لإلقصاءیعودسوف بأنهالطفل بإبالغقم ,یكون ذالك بنبرة صوت حازمه أنو یجب اإلقصاء

  .في إقصاءه كانت السببالتيتكرار نوبة الغضبفي حال 

یجب التركیز على جزئیة التعزیز االیجابي و .اإلجراءهذا إتباعوعلى جمیع القائمین على رعایة الطفل 

تكون نبره الصوت أنویجب ,اإلقصاءالسلبیة في األموریكون التركیز على أنفي البرنامج بدال من 

     .لك لغة الجسدحازمة بعیده عن الخجل وكذ

. فساني في منطقتك إذا كان ذلك ممكناالنطبیب بالاتصل ف، بعد أسبوعینملحوظ إذا لم یكن هناك تغیر 

في في برنامج تحلیل السلوك التطبیقيختصملتحدید / /http://www.aabt.orgإلى بذهأ(

وبعبارة أخرى . اإلشباع ال یعمل هوأن برنامج تحلیل السلوك التطبیقي وأحد االحتماالت .)منطقتك

وتأكد بأن الجمیع یتبع برنامج . قم باختیار معزز آخر . طفلك حصل له إشباع من المعزز المقدم إلیه 

  تحلیل السلوك التطبیقي مع طفلك 

وفي حاالت نادرة یتم استخدام األدویة مع تطبیق برامج تحلیل السلوك التطبیقي للحد من نوبات الغضب 

  ..ره طبیب أعصاب األطفال بذلك مسبقا وینبغي استشا, 

  

  

  

  

  : المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 

  

بقدر اإلمكان عند استمر في تقدیم المعززات االجتماعیة مثل الثناء والعناق أو التربیت على الظهر 

. ي وعند مالحظتك ألي تحسن ملحوظ مقارنه بالمعیار األساس,, مالحظتك انخفاض نوبات الغضب 

قم بإخفاء المعززات الغذائیة كالحلوى وغیرها في كل مرة تالحظ انك حققت تحسنًا ملحوظًا قم فقط 

ثم قي المرة الثالثة  , الینخرط الطفل فیها بنوبة غضب بتقدیم المعززات المادیة في المرة الثانیة التي 

مقابل من تصرفاتهأي حتى نصل إلى مرحلة أن یتصرف فیها الطفل بعفویة بدون الحصول على

  .وبالطبع، المعززات االجتماعیة یجب أن تعطى  بشكل دائم قدر اإلمكان

فأنظر إلى إجراءات تحلیل السلوك , إذا كان طفلك یتصرف بعدائیه عندما تملي علیه التعلیمات 

  )2(التطبیقي رقم

  . .غاري براون - 2001حقوق الطبع والنشر 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مغص البكاء لدى الرضعإجراءات لخفض ) ABA(ك التطبیقي تحلیل السلو 

  

العدید من و. بمغص البكاءینللمصابطبيأو تشریحيأو فسیولوجيال یوجد سبب لألدبیات فإنه وفقا 

المصابین األطفالأن , ! ات وهمیه لدى هؤالء األطفال أرجعت سبب مغض البكاء وجود غاز الدراسات 

  .الغیر  مصابین بهذا المغصاألطفالمقارنه بغیرهم من زائدةمن غازات بمغص البكاء ال یعانون 

یقوم كشيءوالمغص ال یظهر كشيء یعاني منه الطفل ولكن یظهر ,یبكون فقط على نحو مفرط إنهم 

  .هؤالء األطفال البكاء المفرط عندإیقافهو إتباعهالذي یجب واإلجراءلنفسهبإحداثهالطفل 

  

  :تقییم السلوك

  



الساعةاستمر البكاء لمدة تتجاوز إذاأماكاملة ساعةبكاء طفلك خالل مدهاحسبمعیار أساسي ،ك

    .وقت  بكائه خالل  مده ساعتین كاملتینبحسابفأقم

  

  : التدخل السلوكي 

. ویفضل استخدام األصوات األنثویة فتأثیرها أفضل من غیرها،لموسیقى مهدئةقم بشراء تسجیًال .1

تفاعل مع طفلك و یستیقظ طفلك وأبقى صامتًا لمده ال تقل عن ثالثین ثانیهعندما قى شغل الموسی

  . له الحنان والحببالحدیث له ومناغاته وأظهرفي هذه األوقات 

وحاول أن تلبي حاجات طفلك مثل إطعامه أو الموسیقى قم بإیقاف ، حالما یبدأ طفلك في البكاء.2

. التغیر له ولكن بدون أن تتحدث له

یجب و فضعه على سریره الخاص،قمت بجمیع احتیاجاتهبكي بعد أن یزال یذا كان طفلك ال إ.3

. البكاءوتزید المدة عندما یستمر قيدقائق 5- 3لمدة تتراوح من السریرعلى الطفل البقاء في 

رقم لموسیقى وكرر الخطوة تشغیل اقم بإعادة ثانیة 30لمدة عن البكاء وبمجرد أن یتوقف الطفل .4

)1 ( .

ولكن واصل تسجیل مدة بكاء طفلك في كل مرة ،أحیانا بسرعة وأحیانا ببطءیعمل هذا اإلجراء .5

جاد اتبع هذا اإلجراء بشكل . انخفاض معدل بكاءه بشكل تدریجيفي حالة واحتفظ بالتسجیلوقم

بدل بكاء طفلك واستجبت له وحملته عند بكائه فإنك بذلك تتراجع ) عززت(ولو انك . وال تستسلم

.أن تتقدم

  

  

  

  

  _____________________ تاریخ المالحظة :______________________ االسم 

  : عدد مرات حدوث نوبة غضب 

  _____________________________________________________ 1الیوم 

  _____________________________________________________ 2الیوم 

  __________________________________________ ___________3الیوم 

  _____________________________________________________ 4الیوم 

  _____________________________________________________ 5الیوم 

  _____________________________________________________ 6الیوم 



  _____________________________________________________7الیوم 

  

  ). وما إلى ذلك؟؟أین ومتى ، من ، ماذا فعلت: (یومیات 

  _____________________ تاریخ المالحظة :______________________ االسم 

  : عدد مرات حدوث نوبة غضب 

  _____________________________________________________ 1الیوم 

  ___________________________________________________ __2الیوم 

  _____________________________________________________3الیوم 

  _____________________________________________________ 4الیوم 

  _____________________________________________________ 5الیوم 

  ___________________________________________ __________6الیوم 

  _____________________________________________________ 7الیوم 

  

  ). أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟: (یومیات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  _____________________ تاریخ المالحظة :______________________ االسم 

  : قابعدد وطول مدة الع

  _____________________________________________________ 1الیوم 

  _____________________________________________________ 2الیوم 

  _____________________________________________________ 3الیوم 



  _____________________________________________________ 4الیوم 

  _____________________________________________________ 5یوم ال

  _____________________________________________________ 6الیوم 

  _____________________________________________________ 7الیوم 

  

  _____________________ تاریخ المالحظة :______________________ االسم 

  : د وطول مدة العقابعد

  _____________________________________________________ 1الیوم 

  _____________________________________________________ 2الیوم 

  _____________________________________________________ 3الیوم 

  __________ ___________________________________________4الیوم 

  _____________________________________________________ 5الیوم 

  _____________________________________________________ 6الیوم 

  _____________________________________________________7الیوم 

  

  

  

  

  

  

  قضاء علىاإلجراءات المتخذة لل)ABA(تحلیل السلوك التطبیقي . 4

  :السلوك العدواني لدى األطفال

  

دفع والضرب والركل وشد الشعر والبصقالفي السلوك العدواني مثل یشتركون األطفال الصغار غالبا ما 

موجهًا السلوك العدواني من الممكن أیضًا أن یكون و . وفي أماكن التجمع  والعض في مراكز الرعایة

وقد یلجأ األطفال الذین یعانون من االضطرابات العصبیة . لرعایةأفراد األسرة وغیرهم من مقدمي اضد 

  .والسیطرة على محیطهم االجتماعيللتواصلإلى العدوان

  

  :تقییم السلوك



التي تحدث واألحدث التي سبقت الشعر شد العض والضرب والركل والدفع والبصق و حاالت سجل 

علىللطفلحدثماذا(عواقب وقم بتسجیل ال.) اشرة قبل حدوث السلوك العدوانيما یحدث مب(السلوك 

كرر ذلك لمدة خمسة أیام حتى یكون لدینا .)ما ؟شخصتجاهعدوانیةهيأوهوكانعندماالفور

  ..معیار أساس جید للمقارنة 

  

  :التدخل السلوكي 

لقتال من كایكون الطفل في حالة صراعما عادة . سوابق وعواقب سلوك الطفل العدوانيإذا نظرنا إلى

، أجل القضاء على السلوك العدوانيمنو . ویلجأ الطفل إلى السلوك العدواني لیحصل ما یریداجل لعبه ،

الطفل عندما ال تظهر هذه الحاالت باإلضافة إلى منهج مكافأة لفإننا بحاجة إلى تفعیل منهج أو طریقة

  .للعقاب عندما نرى ظهور حالة العدوان لدى الطفل

طفلك لم یحدث أي تصرف عدواني في أحد المواقف التي عادة ما یتصرف فیها بعدوانیة وٕاذا الحظت أن

الطرقفيالصراعحلأندع الطفل یعرف . والعناقفكافأه على الفور، وعزز مكافأتك بالكثیر من الثناء 

  . تریدماهوالعدوانيالسلوكعلىتنطويالالتي

  

تصرف . قم بإبعاده أو إقصاءه على الفور، تجاه طفل آخرعدوانیةتصرف طفلك ب، إذا من ناحیة أخرى

  . األمر یقدم لك نتائج أفضلفي بدایة السلوكيالتدخلبسرعة وقم بالتدخل عند بدایة العدوان ف

ال تقم بتهدید الطفل (.أخبر الطفل بأنك سوف تقوم بإقصائه نتیجة لسلوكه العدواني وابدأ بذلك على الفور

سلوكه العدواني ، فقد ینفع التهدید لبعض من الوقت و لكن فیما بعد سیصبح بإقصائه لیتوقف عن 

  ) اإلقصاء اقل نفعا 

  .إجراء اإلقصاء یستخدم  كثیرًا ولكن غالبا ما یساء استخدامه، وٕان صح استخدامه فإنه فعال جداً 

لمقعد ابحث عن مكان في منزلك لوضع كرسي اإلقصاء ویفضل استخدام كرسي  ذو اذرع بدال من ا

المنافذ , الزجاج , الرفوف, ویجب أن یكون الكرسي موجها نحو جدار فارغ ال یكون قریبا من النوافذ

  . الكهربائیة أو الخزائن التي تحتوي على المواد ألكیمیائه

  .ال تستخدم الحمامات أو خزانات المالبس .  الممرات والتجاویف تعمل في كثیر من األحیان 

أهم ما . لعب الطفل حتى تقوم بإقصائه الطفل بسرعة من منطقة قریبإلقصاء كرسي اكون یأن یجب 

.الصغارطفالعندما یتعلق األمر باألوخصوصا في األمر هو التفكیر بالسالمة ووضعها في المقدمة 

وال یناسب في أحیان أخرى ,إذا كان الطفل صغیرا جدا فسریر الطفل سیكون مناسبا لإلقصاء أحیانًا (

ا یكون الطفل ینفر من سریره و یعاني من مشاكل في النوم فاإلجراء البدیل في هذه الحالة یكون بأن عندم



ال تقم بمحادثه . تقوم بجعل الطفل یجلس على األرض وتقوم بإمساكه من الخلف لمده ثالثین ثانیه 

  )  الطفل إال في حاله شرحك له سبب إقصائه 

  
الطفلة  بالبقاء في كرسي اإلقصاء /ابلغ الطفلجهاز توقیت البیض استخدامقم بلألطفال األكبر سنا، و 

وبعبارة أخرى، فإن الطفل یجب أن . وهو حسن السلوك باإلضافة إلى دقیقة واحدة لمدة ثالث دقائق 

لمدة دقیقة وما إلى ذلك , یعض نفسه/ یتصرف بعدوانیة/ یشتكي/ ، وال یمكن أن یجادل ئاً كون هادی

  .بح قادرًا على الخروجأن یصكاملة قبل 

  

من المعروف . للخروج من اإلقصاء غیر المالئمة الجدیدة السلوكیات قام الطفل بجملة من إذا جئتتفآال 

لهذه ال تستجب . یقوم بضرب وجهه عدة مراتأحد أطفالي كما أن , قد یحاول التقیؤ أو تقیئطفال األأن 

فالسلوك الجید فقط هو الذي یخرج ,تزید من وتیرتها الجدیدة الخاطئة فاستجابتك تعززها و السلوكیات 

  . الطفل من اإلقصاء 

بتقلیل الضبط على ثم قم تدریجیا.اإلقصاءبهم في وقت أن تمسك البد األطفالبعض .في البدایة 

  .اإلقصاءلمده دقیقه قبل انتهاء ئاً بان  یكون الطفل هادأكدوتالطفل 

نقوم أنوهو االستجابةتكلفة إجراءنستخدم فإننااإلقصاءوقت المساك به فيلكان الطفل كبیرا إذا

  . نتیجة لسلوكه الخاطئ بحرمان الطفل من شي ذا قیمه بالنسبة له 

و األطعمة,من یقوم برعایة الطفلأواللعب مع والدیه ,الخروج من المنزل ,مشاهدة التلفاز(مثل 

  .)وما إلى ذلك الطفل یفضلهاالتيالدمى ,لدى الطفلالمفضلةالمشروبات 

  

20–15وسیبقى لمدة ) اإلقصاء(بدایة التدخل السلوكي یكون الطفل غیر معتادًا على هذا اإلجراء في 

بعد و خالل الیوم مره20لإلقصاءكما انه في الغالب سوف یتعرض دقیقة في اإلقصاء حتى یهدئ 

لة وبالتالي سوف یلتزم حتى یخرج على التخلص من هذه العز یتعلم الطفل متطلبات سوف بضعة أیام 

سجل وتیرة (وعدد المرات التي نقوم بإقصاء الطفل فیها ستقل بشكل كبیر ، . أربع دقائقاألقل خالل 

  .)من خالل النموذج المسلم لكم لنالحظ التقدم الذي یحرزه الطفلوطول الوقت 

  

سبب الذي جعله یقضي بعض الوقت في قم بتذكیر الطفل بال,لإلقصاءالالزمعندما ینهي الطفل الوقت 

أخرىمره لإلقصاءعودسوف یبأنهالطفل بإبالغقم ,یكون ذالك بنبرة صوت حازمه أنو یجب اإلقصاء

  .في إقصاءه كانت السببالتيتكرار قیامة بالعض في حال 



لتعزیز االیجابي یجب التركیز على جزئیة او .اإلجراءهذا إتباعوعلى جمیع القائمین على رعایة الطفل 

تكون نبره الصوت أنویجب ,اإلقصاءالسلبیة في األموریكون التركیز على أنفي البرنامج بدال من 

     .حازمة بعیده عن الخجل وكذلك لغة الجسد

  

. فساني في منطقتك إذا كان ذلك ممكناالنطبیب بالاتصل ف، بعد أسبوعینملحوظ إذا لم یكن هناك تغیر 

في في برنامج تحلیل السلوك التطبیقيختصملتحدید / /http://www.aabt.orgب إلى ذهإ(

وبعبارة أخرى . اإلشباع ال یعمل هوأن برنامج تحلیل السلوك التطبیقي وأحد االحتماالت .)منطقتك

وتأكد بأن الجمیع یتبع برنامج . قم باختیار معزز آخر . طفلك حصل له إشباع من المعزز المقدم إلیه 

  السلوك التطبیقي مع طفلك تحلیل 

  

  

  : المحافظة على السلوك وتعمیمه

  

قم بإخفاء هذه المعززات عندما ترى أي تغیر ملحوظ .غیرهاإذا كنت تستخدم معززات غذائیة كالحلوى و 

في المعیار األساسي للسلوك فقط قم بتقدیم المعززات المادیة في المرة الثانیة التي یتحسن فیها السلوك ثم 

وبالطبع , یكون فیها المعزز مطلوبا لحدوث السلوك الجیدرة الثالثة حتى تصل إلى مرحلة الفي الم

  . المعززات االجتماعیة كالثناء ال تتوقف و یجب تقدیمها بقدر اإلمكان

فأنظر إلى إجراءات تحلیل السلوك التطبیقي , إذا كان طفلك یتصرف بعدائیه عندما تملي علیه التعلیمات 

  )2(رقم
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  ). أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟: (یومیات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : والصراخسحب الشعرو الركل والدفع العض والضرب و حدوث عدد مرات 

  : مدة التصرف العدواني ومدة العقابعدد وطول 

  _____________________________________________________ 1الیوم 

  _____________________________________________________ 2الیوم 

  ______ _______________________________________________3الیوم 

  _____________________________________________________4الیوم 

  _____________________________________________________ 5الیوم 



  _____________________________________________________ 6الیوم 

  _____________________________________________________ 7الیوم 

  

  ). أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟: (یومیات 

  : والصراخسحب الشعرو العض والضرب والركل والدفع حدوث عدد مرات 

  : مدة التصرف العدواني ومدة العقابعدد وطول 

  _____________________________________________________ 1الیوم 

  _________________________ ____________________________2الیوم 

  _____________________________________________________ 3الیوم 

  _____________________________________________________4الیوم 

  _____________________________________________________ 5الیوم 

  _________________ ____________________________________6الیوم 

  _____________________________________________________7         الیوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  لقضاء على اإلجراءات المتخذة ل) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي .5

  :) یضرب ویعض نفسه( ,ضرب الرأس  : اإلیذاء الذاتيالسلوك 

  

السجاد أوسائدبالو رؤوسهمف المعتدل كضرب من  الخفیرؤوسهمتتخلف في ضرب األطفالنطاقات 

الذي قد یختلف من العض الخفیف كقضم عض باإلضافة إلى الالصلبةباألسطحالحاد كضربه إلى

أووضرب النفس قد یكون خفیف كصفع الوجه .الجلد إلى العض الشدید والذي قد ینتزع معه اللحم

  .تسبب كدماتإلى وجههسدید لكماتأن یوم بتشدید ك



من أخرىعصبیه وسلوكیه یكون شدیدا ینتج عنه مشاكلأحیانًا األطفالالذاتي لدى اإلیذاءلوك سو 

  .فضًال عن االلتهابات الخطیرة التي قد یسببها العض لهم, الرأس ضرب 

یقومون بهذا السلوك لدى نوبات الغضب التي تصیبهم للحصول على ما یریدون، األطفال العدید من 

  .یقوم بهذه التصرفات في سن مبكر نتیجة المشاكل العصبیة التي یعاني منهاوالبعض اآلخر

ألنهم السریرعلى جوانبرؤوسهم یضربون على سبیل المثال، بعض األطفال الذین یعانون  التوحد 

غیر قادرین على التحكم بحركات الرأس وما أن یتقدموا بالعمر یتالشى هذا السلوك ألنهم یصبحوا 

.التحكم قادرین على 

  

  :تقییم السلوك

حدثذاما(بإیذاء نفسه یومیا، وقم بتسجیل الظروف السابقةطفلك التي یقوم فیها سجل عدد المرات 

كرر ). لهذا اإلیذاء نتیجة كللطفل ذا حدثما(باإلضافة إلى العواقب ، )قبل سلوك اإلیذاء الذاتيمباشره

  .جید للمقارنة فیما بعد ذلك لمدة خمسة أیام حتى یكون لدیك معیار أساس 

  

  : التدخل السلوكي 

سلوك یرید هو سبب استمرار السماح له بفعل ماأوالطفل برعایةاالهتمام المقدم من قبل من یقوم عادهً 

ضع منهج تعزیزي عندا عدم ظهور ,جة إلىالقضاء على هذه الظاهرة فإننا بحامن أجل و . إیذاء الذاتي 

  .ضافة إلى الحاجة إلى وسائل لمنع الطفل من تعریض نفسه للخطرسلوك اإلیذاء الذاتي ، باإل

قم عشر دقائق لم یقم بأي من سلوكیات إیذاء الذات خالل طفل الإذا كان وبالنظر إلى المعیار األساسي،

لثناء ومع تقدیم المعززات قم با.ینخرط الطفل فیها بسلوكیات اإلیذاء الذاتي بتعزیزه كل ثمان دقائق ال

  .مع إخبار الطفل سبب هذا الثناءناق عالو 

هذه السلوكیات التدخل في بدایة ف.نفسه،قم بإقصائه وابدأ بذلك على الفور ءیبدأ الطفل بإیذاعندما و 

وأخبر الطفل بأنك سوف تعاقبه بإقصائه بسب إیذائه لنفسه وضعه في كرسي . یعطینا  نتیجة أفضل

یقافه عن هذه السلوكیات ، فقد ینفع التهدید بعض األحیان لكن وال تقم بتهدید الطفل بإقصائه إل(اإلقصاء 

  )إجراء اإلقصاء مع الوقت سیكون أقل نفعاً 

  

  .إجراء اإلقصاء یستخدم  كثیرًا ولكن غالبا ما یساء استخدامه، وٕان صح استخدامه فإنه فعال جداً 

بدال من المقعد ابحث عن مكان في منزلك لوضع كرسي اإلقصاء ویفضل استخدام كرسي  ذو اذرع

المنافذ , الزجاج , الرفوف, ویجب أن یكون الكرسي موجها نحو جدار فارغ  وال یكون قریبا من النوافذ

  . الكهربائیة أو الخزائن التي تحتوي على المواد ألكیمیائه



  .و ال تستخدم الحمام أو خزانات المالبس . الممرات والتجاویف تعمل في كثیر من األحیان 

أهم ما . لعب الطفل حتى تقوم بإقصاء الطفل بسرعة من منطقة قریبكرسي اإلقصاء كون یأن یجب 

  .الصغارطفالعندما یتعلق األمر باألوخصوصا في األمر هو التفكیر بالسالمة ووضعها في المقدمة 

أخرى وال یناسب في أحیان ,إذا كان الطفل صغیرا جدا فسریر الطفل سیكون مناسبا لإلقصاء أحیانًا (

عندما یكون الطفل ینفر من سریره و یعاني من مشاكل في النوم فاإلجراء البدیل في هذه الحالة یكون بأن 

ال تقم بمحادثه . تقوم بجعل الطفل یجلس على األرض وتقوم بإمساكه من الخلف لمده ثالثین ثانیه 

  )  الطفل إال في حاله شرحك له سبب إقصائه 

استخدام جهاز توقیت قم بلألطفال األكبر سنا، و . في رأسكثانیة ثالثین عداللألطفال الصغار یمكنك و 

وهو باإلضافة إلى دقیقة واحدة الطفلة  بالبقاء في كرسي اإلقصاء لمدة ثالث دقائق /ابلغ الطفلالبیض 

یتصرف / یشتكي/ ، وال یمكن أن یجادل ئاً كون هادیوبعبارة أخرى، فإن الطفل یجب أن . حسن السلوك 

  .أن یصبح قادرًا على الخروجلمدة دقیقة كاملة قبل وما إلى ذلك , یعض نفسه/ عدوانیةب

  

من المعروف . للخروج من اإلقصاء غیر المالئمة الجدیدة السلوكیات قام الطفل بجملة من إذا تتفاجئال 

لهذه  تستجب ال. یقوم بضرب وجهه عدة مراتأحد أطفالي كما أن , قد یحاول التقیؤ أو یتقیأالطفلأن 

السلوك الجید فقط هو اللي یخرج الطفل ,الجدیدة الخاطئة فاستجابتك تعززها وتزید من وتیرتها السلوكیات 

  .من اإلقصاء 

بتقلیل الضبط على ثم قم تدریجیا.اإلقصاءبهم في وقت أن تمسك البد األطفالبعض .في البدایة 

  .اإلقصاءقبل انتهاء لمده دقیقهئاً بان  یكون الطفل هادأكدوتالطفل 

  

نقوم أنوهو االستجابةتكلفة إجراءنستخدم فإننااإلقصاءالمساك به في وقت لكان الطفل كبیرا إذا

  . نتیجة لسلوكه الخاطئ بحرمان الطفل من شي ذا قیمه بالنسبة له 

و األطعمة,من یقوم برعایة الطفلأواللعب مع والدیه ,الخروج من المنزل ,مشاهدة التلفاز(مثل 

  .)وما إلى ذلك یفضلها الطفل التيالدمى ,لدى الطفلالمفضلةالمشروبات 

  

20–15وسیبقى لمدة ) اإلقصاء(بدایة التدخل السلوكي یكون الطفل غیر معتادًا على هذا اإلجراء في 

عد بو خالل الیوم مره20لإلقصاءكما انه في الغالب سوف یتعرض دقیقة في اإلقصاء حتى یهدئ 

التخلص من هذه العزلة وبالتالي سوف یلتزم حتى یخرج على یتعلم الطفل متطلبات سوف بضعة أیام 

سجل وتیرة (وعدد المرات التي نقوم بإقصاء الطفل فیها ستقل بشكل كبیر ، . أربع دقائقاألقل خالل 

  .)من خالل النموذج المسلم لكم لنالحظ التقدم الذي یحرزه الطفلوطول الوقت 



قم بتذكیر الطفل بالسبب الذي جعله یقضي بعض الوقت في ,لإلقصاءالالزمما ینهي الطفل الوقت عند

أخرىمره لإلقصاءعودسوف یبأنهالطفل بإبالغقم ,یكون ذالك بنبرة صوت حازمه أنو یجب اإلقصاء

  .في إقصاءه كانت السببعدم أتباعه لتعلیماتك التيفي حال 

یجب التركیز على جزئیة التعزیز االیجابي و .اإلجراءهذا إتباعى رعایة الطفل وعلى جمیع القائمین عل

تكون نبره الصوت أنویجب ,اإلقصاءالسلبیة في األموریكون التركیز على أنفي البرنامج بدال من 

     .حازمة بعیده عن الخجل وكذلك لغة الجسد

  

. فساني في منطقتك إذا كان ذلك ممكناالنطبیب بالاتصل ف، بعد أسبوعینملحوظ إذا لم یكن هناك تغیر 

وأحد االحتماالت .)في منطقتكABAختصملتحدید / /http://www.aabt.orgإلى بذها(

وبعبارة أخرى طفلك تشبع من المعزز المقدم . اإلشباع ال یعمل هوأن برنامج تحلیل السلوك التطبیقي 

  .میع یتبع برنامج تحلیل السلوك التطبیقي مع طفلكوتأكد بأن الج. قم باختیار معزز آخر . إلیه 

  

أفیونیة ي إلى إطالق مادة یؤدبعض األطفال یلجئون إلى ضرب رؤوسهم وعض أنفسهم ألن األلم (

السماح لهم مقدمي الرعایة للطفل أو من قبل االنتباه لذلك ف. االندورفینتسمى بفي المخ توجد ةطبیعی

یمنع نشاطات العقاقیر ( وهو مضاد لالفیون,النالتریكسون. ء األطفالمع هؤالیریدون ال یجديبفعل ما

  . ویستخدم لعالج مثل هؤالء األطفال).االفیوینه في الجهاز العصبي 

في المعیار األساسي ولیس هناك أي تغییرتحلیل السلوك التطبیقي إذا كان طفلك ال یستجیب لبرنامج 

  ). رة طبیب األعصاب عن هذا الدواءفقم باستشا، من العالجبعد عدة أسابیع

  

  : المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 

  

قم بإخفاء هذه المعززات عندما ترى أي تغیر ملحوظ .غیرهاإذا كنت تستخدم معززات غذائیة كالحلوى و 

یها السلوك ثم في المعیار األساسي للسلوك فقط قم بتقدیم المعززات المادیة في المرة الثانیة التي یتحسن ف

وبالطبع , یكون فیها المعزز مطلوبا لحدوث السلوك الجیدفي المرة الثالثة حتى تصل إلى مرحلة ال

  . المعززات االجتماعیة كالثناء ال تتوقف و یجب تقدیمها بقدر اإلمكان
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  سلوك األطفال فيإجراءات للتحكم ب) ABA(لتطبیقي تحلیل السلوك ا. 6

  :واألماكن العامةالمتاجر والمطاعم

  

كان أول واجب أعطیته للطالب هو الذهاب إلى ، تحلیل السلوك التطبیقيهفیالذي ادرس في الصف 

  متجر األلعاب

القواعد یغیرون باءاآلمعظم . ومراقبة كیفیة تصرف اآلباء للسیطرة على تصرفات أوالدهم) وال مارات( 

  . الوضعلذلك فإن األطفال یستغلون هذا ، في وجود أشخاص آخرین

  



  :تقییم السلوك

، وتسجیل مطعم لفترة من الوقتالمتجر أو الإلى معك طفلك خذهذه الحالة لیست هناك حاجة ألفي 

حاول أن .أو اخذ مقیاس)ما یحدث بعد السلوك(عواقبالو ) ما یحدث قبل حدوث السلوك( السوابق 

سلوك قبل الأكتب ما حدث و.تتذكر آخر أربع أو خمس مرات خرجت فیها مع طفلك وتذكر سلوكه فیها

  . واستخدم ذلك كتقییم . ه حدث بعدما و الخاطئ 

  

  : التدخل السلوكي

كبیر في العمر وقم آخر اً معك شخصبل اصطحب بمفردهطفلك إلى متجر أو مطعم تصطحب ال

  .بجوالت قصیرة

ال تحاول. ه كل بضع دقائقیلعالثناء فقم ب، عممطالمتجر أو الجید في بشكل طفلك تصرف كان إذا 

أما إذا .ببساطه اثني على الطفل لحسن سلوكه . ینزعجبدأ قد نهأإلهاء الطفل إذا كنت تعتقد ترفیه أو

  . ر أو المطعمعند مغادرة المتجتصرف بشكل جید طوال الوقت كفأه بمعزز غذائي  بقطعة حلوى مثًال 

  

.التصرف ومن سیبقى في المتجر والمطعم أساءإذاالسیارةإلىقرر في وقت مبكر من سیأخذ الطفل 

إلىتقم بتهدید الطفل بأخذه ال.رفو على الالسیارةإلىبادره من سوء السلوك قم بأخذ الطفل أولفي و 

السیارة قف خارج األمرلزم إذاوتجاهله والسیارةضع الطفل في مقعده الخاص في قم بو السیارة

  ))السیارة أبدًا التترك الطفل دون رقابه في ((

قم بأخذ الطفل إلى داخل المتجر أو المطعم بعد أن قضى .السیارة هنا تعمل بمثابة اإلقصاء في المنزل 

ه إلى وٕاذا أساء التصرف قم بأخذ. ثالث دقائق باإلضافة إلى دقیقه وهو حسن السلوك في مقعد السیارة

  .السیارة مره أخرى 

ومن الهام جدًا أنا ال . وال یتطلب األمر أكثر من مرتین من اإلقصاء  بالسیارة حتى یفهم الطفل األمر

  . تترك المطعم أو المتجر والطفل في قمة انفعاله هذا یعطي الطفل إحساسا بأنه مسیطر على الوضع 

. فساني في منطقتك إذا كان ذلك ممكناالنطبیب بالاتصل ف، بعد أسبوعینملحوظ إذا لم یكن هناك تغیر 

وأحد االحتماالت .)في منطقتكABAختصملتحدید / /http://www.aabt.orgإلى بذها(

وبعبارة أخرى طفلك تشبع من المعزز المقدم . اإلشباع ال یعمل هوأن برنامج تحلیل السلوك التطبیقي 

  .الجمیع یتبع برنامج تحلیل السلوك التطبیقي مع طفلكوتأكد بأن . قم باختیار معزز آخر . إلیه 

  

  :المحافظة على السلوك وتعمیمه



بعد حصولك على مثل الثناء والعناق أو التربیت على الظهر المعززات االجتماعیةتقدیم استمر في

  .سلوكیات جیده في المتاجر والمطاعم بقدر اإلمكان

عندما ترى أي تغیر ملحوظ في المعیار األساسي للسلوك خفائهاقم بإ.غیرهاغذائیة كالحلوى و المعززات ال

فقط قم بتقدیم المعززات المادیة في المرة الثانیة التي یتحسن فیها السلوك ثم في المرة الثالثة حتى تصل 

وبالطبع المعززات االجتماعیة كالثناء ال , یكون فیها المعزز مطلوبا لحدوث السلوك الجیدإلى مرحلة ال

  . ف و یجب تقدیمها بقدر اإلمكانتتوق

  

  _____________________ تاریخ المالحظة :______________________ االسم 

  : مطعم المتجر أو ي الففیها الطفل التصرفأساءعدد المرات التي 

  _____________________________________________________ 1الیوم 

  _____________________________ ________________________2الیوم 

  _____________________________________________________ 3الیوم 

  _____________________________________________________ 4الیوم 

  _____________________________________________________ 5الیوم 

  _____________________ ________________________________6الیوم 

  _____________________________________________________ 7الیوم 

  

  ). وما إلى ذلك؟... أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم : (یومیات 

  

  _____________________ تاریخ المالحظة :______________________ االسم 

  : مطعم المتجر أو الي ففیها الطفل التصرفأساءعدد المرات التي 

  _____________________________________________________1الیوم 

  _____________________________________________________ 2الیوم 

  _____________________________________________________ 3الیوم 

  __________ ___________________________________________4الیوم 

  _____________________________________________________ 5الیوم 

  _____________________________________________________ 6الیوم 

  _____________________________________________________ 7الیوم 

  



  ). وما إلى ذلك؟... أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم : (یومیات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االمتثالاإلجراءات لزیادة ) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي .7

  :ألطفالللتعلیمات عند ا

  

رقمABAراجع إجراءات تحلیل السلوك التطبیقي (بعد أن أصبح طفلك یتبع التعلیمات بشكل مستمر 

  .للسلوكجد تقییم ال یو حیث . بإتباع التدریبات التالیةامتثاله للتعلیماتیمكنك زیادة   )2(

وهذا . هذه التمارین تهدف إلى إنشاء االمتثال في المواقف التي ال یرغب الطفل فیها إتباع التعلیمات

األمر في غایة األهمیة الن بعض األطفال ذوي االضطرابات العصبیة ال یقبلون الفشل في تأدیة المهام 

رعایة یعتقدون بأن الطفل غیر قادر على أداء ولذلك فإن المعلمین أو مقدمي ال. التي یعرفونها مسبقا 

.المهمة



  

  ...!"تعال الى هنا : "األمر

) هناإلىتعال (بعدها به من قمیصه  وادعه باسمه قائالباإلمساكوقم ,دع الطفل واقفًا وظهره للجدار 

بدفعه بلطف ثم قم . باحتضانهبالثناء علیه  وقموقمإذا أتى الطفل إلیك إلیكوبلطف قم بشد الطفل 

حاول أن تستخدم أقل قوة ممكنة لجعل الطفل یأتي . كرر ذلك عشر مرات,الحائط مجددا إلىوٕارجاعه

قم بإعطاء , اجعل الطفل دائما یأتي إلیك ,إذا أتى الطفل إلیك بدون أن تقوم بدفعه إلیك فهذا عظیم إلیك،

  .الطفل استراحة بعد العشر تدریبات وبعدها قم بإعادة التدریب

  
یقوم احد ,وبطریقه أخرى لعمل هذا التدریب أنت بحاجه إلى شخصین یبعدون عن بعضهم مسافة قلیله 

فیما یقوم الشخص اآلخر بمسك الطفل ودفعه )  تعال إلى هنا( األشخاص بنداء اسم الطفل یتبعها بأمر 

  عده إلى الشخص الثاني  باتجاه الشخص األول الذي قام بإعطاء األمر وٕاذا أتى الطفل قم بالثناء علیه وا

  

  

وبعدها یقوم الشخص الثاني بقول األمر والطفل یدفع بلطف باتجاه الشخص الذي قام بإمالء األمر علیه 

  .وهكذا عندما یقوم الطفل باالستجابة للتمرین نقوم بزیادة المسافة بین الشخصین تدریجیا

والتدرب .  الطفل دائمًا على االمتثال لألوامرسیتعودوبعبارة أخرىكل هذه التمارین مفیدة وقلما تفشل ،

  )تعال إلى هنا ( یصلنا إلى الهدف من تمرین خمسین مرة في الیومعلى هذا األمر 

  

  

  

  :تمرین أجزاء الجسم

لم وٕاذا . في هذا تمرین، نطلب من الطفل اإلشارة إلى أجزاء معینة من جسمه ونثني علیه إذا فعل ذلك

قم بإمساك معصم الطفل واستخدم یده لإلشارة إلى (ألمر ، نقوم بالتوجیه الجسدي  یقم الطفل باالمتثال ل

  الجزء المطلوب من الجسم 

وبعبارة أخرى. وتدریجیًا قم بالتوقف عن التوجیه الجسدي إذا رأیت أن الطفل قد تجاوب من تلقاء نفسه. 

. تجابة بمفردهقم بالتخفیف من القوه لتحریك ید الطفل إذا ما بدأ الطفل في االس

إتباععلى اإلقصاءمع التعلیمات و الذین یفضلون ستجیبونهذه التدریبات مفیدة لألطفال الذین ال ی

إتباعرفض الطفل إذا..)الفئة التوحد یكونون ضمن هذه األطفال ذويمن لعدیدا(..التعلیمات 

للطفل في أعطیتهاالتيلتعلیمات لبضع دقائق و بعدها قم بتكرار ابتمرین أجزاء الجسم التعلیمات قم

.بادئ األمر 



یتأسسلم وٕاذا.هذا الوقت يعدمها فأوتأسیسهتحدد من ناحیة قدیكونأناالمتثال عند الطفل البد 

.أخرىللطفل مره أعطیناهاالتياألولیةدقائق ثم نعید التعلیمات لبضعأجزاء الجسملتمرینعودن

  .له مسبقاالمعطاةلألوامروف یمتثل في نهایة المطاف فان الطفل س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرتفعةتجاه األصوات الالتدریجيالحساسیةتقلیل . 8

  :لألطفال

  

لدیهم حساسیة من األصوات كون یعصبیة مختلفة غالبا ما اباتاألطفال الذین یعانون من اضطر 

ات الغضب و السلوك العدواني والسلوك نوب. األخرىالحسیه المثیراتا من هفضال عن غیر . المرتفعة

لطفل لالتدریجيحساسیةالو تقلیل ,العالیةلألصواتالطفل لتعرضنتیجةغالبا ما تكون إیذاء الذات 

في الحصول یتطلب وقتا و صبرا لذا ال تتعجل المثیرات الحسیه غیرها من أوالعالیةاألصواتمن 

  . على نتائج مرضیة



  :تقییم السلوك

مج تقلیل الحساسیة التدریجي  یكون التقییم بشكل مختلف، قم  بمعرفة الصوت الذي یتحسس منه في برا

الطفل وقم بتسجیله على أن یكون قابًال للتعدیل، بحیث نرفع درجة الصوت بشكل تدریجي من درجة 

  . منخفضة جدًا إلى أن نصل إلى المستوى الذي ینزعج الطفل منه

  : التدخل السلوكي 

ط المسجل في الجهة المقابلة من الغرفة التي یتواجد بها الطفل، أعطي الطفل ما یفضله من ضع الشری

المأكوالت، وبینما یأكل الطفل نقوم بتشغیل التسجیل بدرجة مسموعة من قبل الطفل  سوف یكون الصوت 

الجلوسعلى قادرینزعج لدرجه تجعله  غیر جعل الطفل تلكن لیس بدرجه قویه مزعجًا بدرجه معتدلة 

.) أو یرتعش أو یضطرب بشكل واضح الطفل یبكي ینبغي أن البعبارة أخرى (.وهو یستمع إلیه واألكل

من أجل الحصول على هذا عدة مرات عن الطفل المسافة و ضبط مستوى الصوت علیك سیكون لذلك 

  السلوك

ارفع درجة أولتسجیل ب شریط ایقر قم بت..من تجربتینأكثرإلىالطفل وهذا قد یحتاج یهدئ عندما 

سوف األكلفي متعالت) . الحساسیة  عملیه تدریجیة جداتقلیل(بسرعةوال تقم بذلك .تدریجیا الصوت 

ال یظهر في األوضاع التيالطفل بالثناء علىعل الطفل یتجاوز الضوضاء و االنزعاج وبالطبع قم یج

  .األصوات المرتفعةفیها انزعاجا من 

اقرب للطفل مسافةالتسجیلویقوم بتجاهل األصوات مره أخرى قم بتقریبالرتیاحاعندما یظهر الطفل 

وفي نهایة المطاف سیكون الطفل قادرا على تحمل اإلجراءهذا بإكمالقم .قم برفع درجه الصوت أو

. سابقا كان یشعر باالنزعاج منهاالتيودرجه الصوت اإلزعاج

متعة بالنسبة األكلال یشمل الطفل الذي ال یشكل نشاط ولكنهالتحمل والتجاهل سیعمم مع الوقت وهذا 

أیامنخفض صوت التسجیل او نبعده عن الطفل لبضعه األمرلزم وٕاذاببطء اإلجراءلذا نعید هذا .له 

یهدئحتى 

تقریبه من الطفل أوللصوت ة تدریجیبزیادةنقوم المرحلةالطفل في هذه هدئوٕاذابه ألبأسأمروهذا 

  رىأخمره 

وعندما تصل إلى درجة الصوت التي قد ینزعج معها الطفل توقف عن رفع الصوت، ولكن استمر على 

إن البرنامج یعمل لمعظم . نفس المستوى حتى یتوقف الطفل عن الهیجان والخوف من األصوات العالیة

  .حاالت الخوف والرهاب من المثیرات الحسیه

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لتدریب) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي إجراء . 9

  :مرحاضالعمالاألطفال على است

  

. موند فروید بأن التدریب على استعمال المرحاض له عواقب بعیدة المدى في مرحلة البلوغجیعتقد سی

یوم أو یومین وٕانما قد تستمر العملیة قًا یستغر هیناً على كل حال، ال یمكن اعتبار هذا التدریب أمر 

والرعایة النهاریة وبرامج ما قبل مقدمي الرعایةأن یتلقى الطفل هذا التدریب من قبلفضل یُ و. لشهور

حتى، فمن األفضل االنتظار م على استعمال المرحاضفي التعلتهإذا أظهر الطفل رغبإال، المدرسة

  . عمر السنتین لبدء هذه التدریبات

وبعض المكافآت أو الهدایا صغیرة نبغي أن یكون لدیك الكثیر من المالبس الداخلیة القطنیة السمیكة،ی

یجب أن ,إذا كنت تستخدم المرحاض للتدریبو. األرضمرحاض یوضع علىباإلضافة إلى ,الحجم



المرتفعة بعض االطفال من األماكنیخاف حیث, ال یناسب العدید من األطفالعلم بأن هذا كون على ت

.لذلك یجب توفر جمیع هذه العناصر في الحمام بسهولة, والبعض اآلخر یخافون من أن تجرفهم المیاه

شوش الطفل كثیرافهذا قد ی, إذا كنت بالخارجات ضالحفاما بین المالبس الداخلیة وتبدیلالال تقم ب

  .ستغرق وقتًا أطولویجعل عملیة التدریب على استعمال المرحاض ت

  

  :یم السلوكتقی

بشكل وعدد المرات التي یستعمل فیها طفلك الحمامقم بتسجیل الحوادث, التدریبإجراءطوال فترة

  .كل یوم حتى تعرف كیف تسیر األموراالستمارة المعدة لهذا الغرضبصحیح

  

  :التدخل السلوكي

ریب على استعمال خصص فیه الیوم كامل بالتدعندما یكون لدیك یوم أو یومین تتدریبهذا الببدأا

تعاقب طفلك في تستاء أوتعامل مع هذا األمر على أنه لعبة وال. مع طفلك في المنزلالمرحاض وتبقى

المفضل هخذ طفلك إلى الحمام مع مشروب,في الصباح وبعد تناول اإلفطارو . أي حادثصولحال ح

  .وبعضًا من المكافآت التي تود أن تقدمها لطفلك

دعه یلبس . "المالبس الداخلیة الفتى الكبیرلقد حان الوقت الرتداء: "وقل له بحناناخلع حفاضة طفلك

أو أي شيء لهذه المالبس لعدة دقائق، ثم قم بخلعها وأجلسه على كرسي الحمام وأعطه مشروبه المفض

الثناء قم باستعمال المرحاض بشكل صحیحما إن یتعود الطفل على و . یعجبه، المهم یبقى جالسًا هناك

على المرحاضابق الطفل جالسًا . واثني علیه بسخاء,لیقوموا بمدحه كذلكوادع اآلخرین، كافأتهعلیه وم

وال تجبر الطفل على . واستمر في مدحه ومكافأته في كل مرة یستعمل فیها المرحاضما أمكن ذلك

عدة إلى المرحاضیذهبأنطفلالو من النفور للحمام، بل نرید جالجلوس هناك ألننا ال نرید خلق 

  . نرى نتائج إیجابیةنرید أنمرات و 

المرحلة األولىهذا ینهي . الداخلیةمالبسهلبسهالمشروب وأمنهخذ, طفلك من مكانهفي حین قیام 

وتأكد إلیهما احتاج لكرحاض الصغیرالمعمالشجع الطفل على است. مستعدون للمرحلة الثانیةویجعلنا 

ساعده , وٕاذا أظهر الطفل بأنه بحاجة إلى استعمال المرحاض. استعماله بسهولةمن أن الطفل یستطیع 

. على الذهاب بأقصى سرعة ممكنة

فإن كان , الحمامحتاج إلىإذا كان یه قم بسؤالافحص طفلك كل بضع دقائق بعد خروجه من الحمام و 

ال تنزعج - وهذا أمر قد یحصل- أحدث طفلك خارج المرحاضوٕاذا . قم بالثناء علیه وأعطه مكافأة, جافاً 

فكلما كانت ( هوقم بتغییر مالبس..." بأنه قد وسخ المكان: "وال تقم بمعاقبته، وٕانما أخبره بطریقة لینة



الكثیر من األطفال الفرق بین البلل والجفاف في ظل استخدام ال یعرف.)المالبس أقل كلما كان أفضل

قم وبالتدریج. حفاضته حتى یعرف إذا كانت مبللة أو جافةاجعل الطفل یلمس ات الحدیثة، لذلكضالحفا

قم بإعطاء . بزیادة فترات فحصك لطفلك وسؤاله إذا كانت استعماالته الناجحة للمرحاض تحدث بانتظام

  .قلیلة خالل هذه المرحلة من التدریبسوائل بین الفینة واألخرى وبكمیاتلطفلا

جّرب أطعمة أخرى مفضلة , الطفل ال یبالي بالهدیة السابقةوٕاذا كان. ستالحظ تحسنًا في الیوم األول

  ال تقلق، فنحن. توقع أن یكون طفلك قد تدرب أو أوشك على التدرب,بحلول نهایة األسبوعو . لدیه

  حتى یستعمل المرحاضلن نستمر في منح المكافآت للطفل بقیة حیاته 

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها

وذلك بإتباع سلوك دیم الدعم االجتماعي بالثناء والعناق والتربیت على الظهر وما إلى ذلكاستمر في تق

تى ما الحلوى وغیرها مكعینیة المكافآت وقد تتالشى ال, مناسب على استعمال المرحاض بقدر ما تستطیع

بتقلیل المدة لذلك أعط المكافآت العینیة من وقت آلخر ومن ثم قم . تدرب الطفل على استعمال المرحاض

ینبغي منح الدعم ,وبالتأكید.إلى ان تصبح غیر مطلوبة وذلك للحفاظ على السلوك المناسب, وهكذا

بعد مكثیر من األطفال عن طلب المكافأة من تلقاء نفسهسیتوقف ال(. االجتماعي متى ما كان ممكنا

  .)أیام

  

  

  

  

  _____________________تاریخ المالحظة : ______________________ االسم 

  :التي تم في المرحاض وعدد النجاحات حداثعدد األ

  ____________________________I________________________1الیوم 

  ____________________________I________________________2الیوم 

  ____________________________I________________________3الیوم 

  ____________________________I________________________4الیوم 

  ____________________________I________________________5الیوم 

  ____________________________I________________________6الیوم 

         الیوم 

7__________________________I____________________________  



  ).ن ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟أی: (یومیات 

  _____________________تاریخ المالحظة : ______________________ االسم 

  :التي تم في المرحاض وعدد النجاحات حداث عدد األ

  ____________________________I________________________1الیوم 

  ____________________________I________________________2الیوم 

  ____________________________I________________________3الیوم 

  ____________________________I________________________4الیوم 

  ____________________________I________________________5الیوم 

  ____________________________I________________________6الیوم 

  ____________________________I________________________7الیوم 

  

  ).أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟: (یومیات 

  

  

  

  

  

  

  

  

لتعلیم ) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي إجراء .10

  :األطفال األشكال واأللوان واألرقام والحروف

  

األرقام أو وأاأللوان وأاألشكال تعلمرابات العصبیة في بعض األطفال الذین یعانون من االضطیفشل 

غیرهم من األطفال الذین یعانون من ال یتعلم ، بینما المختلفة وذلك بسبب مشاكل متماثلةالحروف

إذا . العصبیة المرتبطة باضطرابات معینةالمعالجةمشاكلبسبب ة أوحساسیالاضطرابات عصبیة بسبب 

غیر ینجح في كثیر من األحیان مع األطفال صحیح فإن ذلكفعل أو آداء لردةمكافأةلطفلانحمُ 

مشاكل الالحساسیة ومن ناحیة أخرى ، فإن معدل التحسن في األطفال الذین یعانون منو . المطیعین

عندما نحاول تعلیم الطفل االختالفات قوم بهفإن أفضل شيء ن,بدایةالفي . أبطأ من ذلك بكثیرةعصبیلا



تدریبات مكثفة وتشجیع الطفل بالمكافآت ، هو إعطاء ینلونین أو شكلعلى سبیل المثال , حفزاتالمبین 

مع طفل غیر مطیع أو نتعامل ا كنما إذا الطفلمعدل تحسنویخبرنا. الصغیرة التي تتالشى بعد ذلك

  )1انظر لتاریخ الحالة رقم . ( مشكلة معالجة حسیة

  

  :تفصیل عملیة التدریب

على سبیل المثال، خذ . في البدایةإذا ُاستخدم ُمحفزین فقطأسهل بكثیرالمحفزاتبینیز تدریس التمی

أسهل الفرق بین األزرق واألحمرأي ینبغي أن یكون , تمییز أوالالأسهل بدأ با,لهما لونین مختلفینشیئین 

  .للتعلم من الفرق بین األحمر والبرتقالي

  

:تقییم السلوك

من األفضل . (األلوان فقط مثل قطع القماش أو ورق المقوىةولكن مختلفبقةالمتطااألشیاءاستخدم 

أو یشیرأن الطفل طلب من ا) ألن الطفل سیلعب بها بدًال من التعلممختلفة األلوانعدم استخدام ألعاب

قم بذلك عدة . على النموذج الخاص بذلكو الخاطئة وسجل عدد اإلجابات الصحیحة معینلونیناولك

إذا قمت . ()خط األساس(لياالمستوى الحمن أجل الحصول على الطفلم من دون تعلیق أو مكافأةأیا

فقطثواني5- 3انتظر ) فمن السهل حساب نسبة اإلجابات الصحیحةعقبات عشرات التجاربتجاوزب

حتى نب ب إلى جامن جاناألشیاء مختلفة األلوانیجب التأكد من تبدیل . جاربثواني بین الت5-3للرد و

وبعبارة أخرى ، یمكن للطفل أن یتعلم الجانب األیمن أو األیسر بدال من . (ال یتعود الطفل على مكانهم

  .)لونال

  

  :التدخل السلوكي 

  

فإذا. الشكل الصحیح أو اللون المناسبفیهاعلى الفور في كل مرة یختاربهدیة صغیرةالطفلئكاف

. الجواب الصحیح ولكن بدون مكافأةقل لهوٕاذا أخطأ مرتین .، واسأله مرة أخرىفقط" ال"أخطأ قل له 

بواسطة انهي التجارب الالحقةثم . بسهولةاللونمّیزیُ حتى لى اللون الصحیح وقربه إلى الطفل عأشر 

انتظار ثواني و 5-3واصل انتظار الرد لمدة . تدریجیًا وبالتالي تتماشى مع األشیاء الملونةإبعاد اللون 

حتى ال یتعود الطفل دریبالمستخدمة في التشیاءوتأكد من تبدیل مكان األ,وانيث5- 3ةالتدریب لمد

أو یناولك أن یشیر إلى اللون اآلخرهاطلب منالصحیح،بمجرد أن یختار الطفل اللون و. أماكنهمعلى 

اختیار ألوان ولكن قم ب، انتقل إلى ألوان أخرىمختلفینعندما یستطیع الطفل التمییز بین لونین. إیاه

ألطفال الذین لبالنسبة أما . أسهل من األحمر واألصفراألخضر واألحمرمثًال اللون , سهلة مرة أخرى



إلى أخرى لذلك كن نقد ال یعممون من مجموعة معینة من األلوااضطرابات عصبیة یعانون من 

حسن بعد عدد كبیر أي تإذا لم تالحظ و . مستعدًا على قضاء وقت طویل في عملیة التدریب المنفصلة

، جرب عندئذ اللونین األبیض واألسود ألنه من المحتمل أن یكون الطفل مصابًا بعمى من التجارب

  .األلوان

  

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 

إمكانیتك علىما إلى ذلك بقدرواستمر في تقدیم الدعم االجتماعي بالثناء والعناق والتربیت على الظهر

ها بمجرد مثل الحلوى وغیر و یمكن التخلص من المعززات الغذائیة,تعلیم الطفل الفرق بین المحفزات

المادیة فقط من وقت آلخر ومن ثم قلل المدةالمكافآت أعطي الطفل. تحقیق تغّیر كبیر من نقطة البدایة

وال یعني هذا أن . بتتوقف فیها المكافآت وذلك للمحافظة على السلوك المناسصل إلى مرحلةتحتى 

، اتصل بطبیب نفسانيعدة أسابیعبعدلن تذهب أي مكان إذا . نتوقف عن تقدیم الدعم االجتماعي

http://www.aabt.orgقم بزیارة ,في منطقتك إذا كان ذلك ممكنامختص بتحلیل السلوك التطبیقي

هوفشل برنامج تحلیل السلوك التطبیقي أحد احتماالت إن.وك التطبیقيمعرفة مواقع أطباء تحلیل السلل

قم بزیارة . أي أن الطفل أشبع او تملل من المعزز الذي تستخدمه له, االشباع

http://www.polyxo.com/discretetrialلمنفصلةلتدریب التجارب المشاهدة أمثلة حیه.  
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  ____________________________I________________________1الیوم 

  ____________________________I________________________2الیوم 
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  ).أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟: (یومیات 

  

  

  

السلوك رسیخلت) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي إجراء .11

  :عند األطفالاللفظي

  

و,لسبب أو آلخریكون عندهم تأخر في اللغة نون من اضطرابات عصبیة غالبا مااألطفال الذین یعا

ونوبات یلجئون إلى السلوك العدوانيفإن األطفال الذین یعانون من تأخر في الكالم ,ةیاللغة وظیفألن

تقییم و النطق المختص بلغة الكالملطبیب لوینبغي . في سبیل التواصلاإلیذاء الذاتي الغضب والسلوك 

وقد یقترح الطبیب المختص . قد یكون الحصول على التقییم بعیدولكن إذا كان طفلك غیر مطیع،كطفل



فالمنهجان یعلمان! ال تقلق . تعلیم طفلك لغة اإلشارة أو نظام التواصل بالصوربالنطق و التخاطب

ام تبادل الصور عند لغة اإلشارة ونظأن استخدام منهج وتظهر األبحاث. الطفل فعل شيء للتواصل

  .یزید من احتمال تطور اللغة المنطوقةالطفل الذي ال ینطق

في واألصدقاءعادة یتعلم األطفال اللغة من خالل المشاهدة وتقلید اآلباء واألشقاء في المنزل والمعلمین 

أن العائلة والتأكد من تعوید الطفل على إجراء المحادثات داخل المنزلمهممن الو. النهاریةالرعایة

  .تتحدث بشكل متكرر وتستخدم اللغة لتتواصل مع احتیاجاتها بدل من استخدام لغة اإلشارة

  

  :تقییم السلوك

الوظیفیة ةالكلم. لمدة خمسة أیامفي كل یومطفلك ستخدمهاالتي ی) الوظیفیة(عدد الكلمات المفیدة سجل

,و للرد على استفسار من أي شخص آخرالتي یعبر بها الطفل للحصول على شيء یریده أةالكلمهي

وٕاذا أجاب الطفل . كلمة وظیفیةالهذه إن ف" شرب: "إذا كان الطفل عطشان وقال كلمة,على سبیل المثال

لعب الالتي تصدر أثناء لكلماتأما بالنسبة ل. وظیفیةاتعلى أحد األسئلة، فهذه أیضًا كلم" ال"أو " بنعم"

الحظ أیضا كیف یتواصل طفلك، هل یشیر إلى ما . لها أي مدلولفهي لیست كلمات وظیفیة ألن لیس 

بسهولةتواصل؟ غالبًا ال یتطور الكالم عند األطفاللطفلك لو ال یحتاجیرید؟ هل یصیح أو یصرخ؟ أ

قبل نلهاطفأبتعبئة كأس منقالالتي یلقد رأیت الكثیر من األمهات . ن یلبیان رغباتهم مسبقاً یألن الوالد

  !لماذا یحتاج للكالم ؟, إذا كانت رغبات الطفل ُتلبى من دون طلب, فهأن ینتهي نص

  

  :التدخل السلوكي 

وأعانقه أوأفرك له خده " أحب طریقة كالمك": قل لهكلما حاول طفلك الكالم، حاول أن تتفاعل معه و 

ى وبالطبع ال ننس. هأو أي شيء یعجبككعوأحلوى البطاطس أوعطه رقائقو أربت على ظهره أ

دع طفلك یعبر عن مكنوناته وال تلبي . اشرة مع ما یطلبه الطفل شفهیاً باإلشارة إلى ضرورة التجاوب م

، ولكن ادفعه للكالم اإلشارة إلیهال تتجاوب مع طفلك إذا ما حاول شدك إلى ما یریده أو . طلباته مسبقاً 

  . والتعبیر عن ما في نفسه

د الكلمات دعاستمر في تسجیلالكالم، ولكن على عه طفلك أو تحاول إقنابالنیابة عنتحدث تال 

الطفل استخدم وكلما، إتباع هذا البرنامجینبغي على كل شخص .الوظیفیة التي یستخدمها طفلك كل یوم

، على سبیل اطلب منه نطق عبارات تحتوي على كلمتین أو ثالثة كلمات، باستمراركلمة أو كلمتین

  ".أرید أن أشرب: "المثال

مختص بتحلیل السلوك نفسانيطبیب على ن هناك تغیر ملحوظ بعد أسبوعین، اتصل ا لم یكإذو 

لمعرفة موقع طبیب http://www.aabt.orgقم بزیارة(.في منطقتك إذا كان ذلك ممكناالتطبیقي



أي أن , االشباعهولسلوك التطبیقي فشل برنامج تحلیل اأحد احتماالت ان , )نفسي في نفس منطقتك 

وتأكد بأن كل شخص یتبع برنامج تحلیل السلوك الطفل أشبع او تملل من المعزز الذي تستخدمه له

  .التطبیقي ویطلب من الطفل كلمة على األقل حتى یحصل على الشيء الذي یریده

  

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 

  

إمكانیتك على ما إلى ذلك بقدروالجتماعي بالثناء والعناق والتربیت على الظهراستمر في تقدیم الدعم ا

ها بمجرد تحقیق تغّیر مثل الحلوى وغیر و یمكن التخلص من المعززات الغذائیة,إتباع  سلوك مناسب

صلتحتى المعززات الغذائیة فقط من وقت آلخر ومن ثم قلل المدةأعطي الطفل. كبیر من نقطة البدایة

توقف عن تقدیم تال بالتأكید  و . على السلوك المناسبویحافظ الطفلالمعززاتتتوقف فیها إلى مرحلة

واستجب على الفور دائما لطلبات الطفل الشفویة أو محاولته للطلب شفویًا عندما , الدعم االجتماعي

  .یكون مناسبا
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  .)أین ومتى ومنظمة الصحة العالمیة ، ماذا كنت تفعل ، الخ: (یومیات 

  

  

  لزیادة السلوك اللفظي) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي إجراء

  :لدى األطفال

  

من اضطرابات ألطفال الذین یعانوناإن,)11(رقم إجراء تحلیل السلوك التطبیقيفي ذكرتكما 

األطفال الذین یعانون من یلجأ,اللغة وظیفیةوألن. لسبب أو آلخرفي الكالمتأخرعصبیة غالبا من

من أجل وسلوكیات اإلیذاء الذاتيإلى السلوك العدواني ونوبات الغضب بشكل متكرر تأخر الكالم 

  .التواصل

في واألصدقاءخالل المشاهدة وتقلید اآلباء واألشقاء في المنزل والمعلمین اللغة منعادة یتعلم األطفال 

تأكد من أن و ,تعوید الطفل على إجراء المحادثات داخل المنزلمهملذلك فإنه من ال. النهاریةالرعایة 

ي ینبغ. لغة الكالم للتواصل بدل من استخدام لغة اإلشارةة تتكلم بشكل متكرر وتقوم بإستخدامالعائل

  .وقد صمم التدریب أدناه لزیادة فرص الكالم عند األطفال, دائما11استخدام اإلجراء رقم 

  

  :تقییم السلوك



قم بتسجیل اإلجابات الصحیحة و ,یهواعرضها عل,یعرفها الطفل مسبقاً بیدك خذ عشرة صور أو أشیاء 

كرر هذا التدریب . على اإلجابةترجاهوال تدفع الطفل أو ت"ما هذا؟ ":اسأله مره واحدة فقط؟والخاطئة

  .ویجب أن یوفر ذلك معیار أساسي كافي ، وفي عدة أیامعدة مرات في الیوم 

  

  :التدخل السلوكي 

وخذ معك بعض " ما هذا؟ : "مرة واحدةواسأله, مرة أخرىعشرة صور أو أشیاء اعرض على طفلك

كل مرة یجاوب فیها بشكل صحیح قم بالثناء على طفلك في. تعجب طفلكنهاأبلمالتي تعمعززاتال

  , وعززه على الفور

  .ال تجبر طفلك أو تترجاه على اإلجابة

قادرا على كصبح طفلیوبمجرد أن . معززنوع الإذا لم یكن هناك أي تغیر ملحوظ خالل عدة أیام، غیر

  ...اإلجراء مع عشر صور أخرى، وهكذا هذا، كررلعشر صورنطق اسم كل ا

  

  :غیرات السلوكیة وتعمیمها المحافظة على الت

  

إمكانیتك على ما إلى ذلك بقدرواستمر في تقدیم الدعم االجتماعي بالثناء والعناق والتربیت على الظهر

ها بمجرد تحقیق تغّیر مثل الحلوى وغیر و یمكن التخلص من المعززات الغذائیة,إتباع  سلوك مناسب

صل تحتى الغذائیة فقط من وقت آلخر ومن ثم قلل المدةالمعززات أعطي الطفل. كبیر من نقطة البدایة

توقف عن تقدیم تال بالتأكید  و . على السلوك المناسبویحافظ الطفلالمعززاتتتوقف فیها إلى مرحلة

واستجب على الفور دائما لطلبات الطفل الشفویة أو محاولته للطلب شفویًا عندما , الدعم االجتماعي

  .یكون مناسبا
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  _____________________تاریخ المالحظة : ______________________ االسم 

  :عدد الصور المنطوقة بشكل صحیح

  _______________________________________________________1الیوم 

  _______________________________________________________2الیوم 

  _______________________________________________________3الیوم 

  _______________________________________________________4الیوم 

  _______________________________________________________5الیوم 

  _______________________________________________________6الیوم 

  _______________________________________________________7الیوم 

  

  

  للقضاء ظاهرة ) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي إجراء .12

  :األشیاء لدى األطفالمضغ 

  

األثاث و ب والمالبس العكثیر من األطفال الذین یعانون من اضطرابات عصبیة بمضغ أو عض األیقوم 

قد باإلضافة إلى المضغ، . )6انظر لتاریخ الحالة رقم ( وحتى أنفسهم وغیر ذلك من األشیاء األخرى

, صالحة لألكل من األرض وأكلهاالاألطفال الذین یعانون من اضطرابات عصبیة األشیاء غیر یلتقط

المضغ الزائد وقد یظهر ). 14انظر لتاریخ الحالة رقم ( PICA" بالتقاط األشیاء"یسمى السلوكوهذا

و غالبا. المضغ والتقاط األشیاء بمعدالت عالیةعادةیظهر و. و بشكل منفصلأو التقاط األشیاء معًا أ

، ولكنها لفترة من الزمنختفيیأو األشیاء ثم بعد ذلك یقل هذا السلوكمضغ أو التقاط فترات الطفل بتمر

  .تلبث أن تعود مرة أخرىال

  

  :تقییم السلوك

  

وبما أنه یمكن لهذه السلوكیات ،صعب قلیالً ط األشیاءالمضغ المفرط أو التقاتقییم ظاهرةأن یكون یمكن

  . یستحیل في الغالب عد كل واحدة منهم على حده,أن تظهر بمثل هذه المعدالت العالیة



لحصول على لساعة واحدة تتعدىالتي ال المضغ والتقاط األشیاءقم بتسجیل فترات, ففي هذه الحاالت

وٕاذا (. أیامةكل یوم على النموذج المخصص لذلك لمدة خمسسجل هذه األوقات. قاعدة بیانات أولیة

  )استمر وقم بعّدها ، معدل منخفضبظهركانت هذه الظاهرة ت

بعد والنتائج المترتبة )ما كان یحدث قبل ظاهرة المضغ المفرط أو التقاط األشیاء ( الحظ السلوك السابق 

ن للطفل اوبعبارة أخرى ینتبه الوالد. للفت االنتباهكیاتاستخدام هذه السلو أحیانا یقوم الطفل ب. هذه الظاهرة

ولكن غالبا ما یكون هذا السلوك . صالحة لألكلالكلما قام بقضم األشیاء أو مضغها أو أكل األشیاء غیر 

  .واضحةمحیطة عواقبقهري بدون 

  

  :التدخل السلوكي 

  

ومص اإلبهام واأللعاب وما إلى وهذا یشمل الیدین واألصابع(كلما الحظت طفلك یقوم بمضغ أي شيء 

مع التصفیق بالیدین بصوت عال معا عند نطق "ال " تنهیه عن فعل ذلك بقول أن ینبغي علیك ) ذلك

في و . اشكره على ذلكو اثني علیه ,وٕاذا توقف عن فعل ذلك. بصوت مسموع ولیس صراخاً " ال"كلمة 

  .خر قد یعجبهمثل الحلوى أو أي شيء آمعزز غذائي أعطه ,بعض األحیان

كل ما كان یحاول وابعد عنه" ال"معا مرة أخرى وقل یداكصفق , وٕاذا لم یتوقف الطفل عن هذا الفعل

قوم یهبسرعة إلى الحمام واستخدم فرشاة األسنان الناعمة لغسل فم الطفل، ودعهثم خذ,أكله أو مضغه

  .یف المكانوبعد ذلك دعه یقوم بغسل شفتاه وتنظ, أسنانه لمدة دقیقةبتنظیف

وسجل عدد المرات ) المفرط إجراء التصحیح بهذا یسمى (یقوم بهذا الفعل ؟ كرر على مسامعه لماذا

إذا لم یكن هناك تغیر ملحوظ بعد أسبوعین، فاتصل بالطبیب النفساني , ها هذا األسلوبیالتي تستخدم ف

لمعرفة موقع مختص بتحلیل http://www.aabt.orgقم بزیارة. في منطقتك إذا كان ذلك ممكنا

  .السلوك التطبیقي

  

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 

  

إمكانیتكما إلى ذلك بقدرواستمر في تقدیم الدعم االجتماعي بالثناء والعناق والتربیت على الظهر

ها بمجرد تحقیق مثل الحلوى وغیر عززات الغذائیةو یمكن التخلص من الم,سلوك مناسبللمحافظة على 

حتى المعززات الغذائیة فقط من وقت آلخر ومن ثم قلل المدةأعطي الطفل. تغّیر كبیر من نقطة البدایة

ال بالتأكید  و . المعززات على السلوك المناسبویحافظ الطفلالمعززاتتتوقف فیها صل إلى مرحلةت



واستجب على الفور دائما لطلبات الطفل الشفویة أو محاولته للطلب , ماعيتوقف عن تقدیم الدعم االجتت

  .شفویًا عندما یكون مناسبا

  

  

  _____________________تاریخ المالحظة : ______________________ االسم 

  

  :المدة التي قضاها الطفل في التقاط األشیاء أو مضغها

  _____________________________________________________1الیوم 

  _____________________________________________________2الیوم 

  _____________________________________________________3الیوم 

  _____________________________________________________4الیوم 

  _____________________________________________________5الیوم 

  _____________________________________________________6الیوم 

  _____________________________________________________7الیوم 

  

  ).أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟: (یومیات 

  _____________________تاریخ المالحظة : ______________________ االسم 

  :التي قضاها الطفل في التقاط األشیاء أو مضغهاالمدة

  _____________________________________________________1الیوم 

  _____________________________________________________2الیوم 

  _____________________________________________________3الیوم 

  _____________________________________________________4الیوم 

  _____________________________________________________5الیوم 

  _____________________________________________________6الیوم 

  _____________________________________________________7الیوم 

  ).ا إلى ذلك؟أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وم: (یومیات 

  

  

  



  

  

  لتعلیم األطفال) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي إجراء.13

  :التصرف بأسلوب لبق

  

كثیر من األطفال الذین یعانون من اضطرابات عصبیة ال یتصرفون بشكل مناسب ألنهم ال یكتسبون 

ة تصرفاتهم فإن ما یتعلم الطفل تقلید اآلخرین ومحاكابمجرد . اآلخرینیقومون بتقلیدالمهارات الالزمة و 

  .ذلك سیطور كثیرًا من السلوك المناسب لدى األطفال

  

  :تقییم السلوك 

كرر ذلك مع أكثر . فكثیر من األطفال سیستجیبون للوصول إلى یدك,"ذلكافعل "وقل للطفلارفع یدك 

كرر ذلك لعدة أیام ودع . تجاوب فیها الطفل بالشكل المطلوبیمن تصرف وسجل عدد المرات التي 

  . طفل یكرر عددًا من التصرفات في كل مرة لنكون قاعدة البیانات الالزمةال

  

  :التدخل السلوكي 

وٕاذا تجاوب الطفل مع مثل هذه المحفزات فهذا أمر . إذا كان طفلك یقوم بتقلیدك فقم بالثناء علیه ومدحه

افعل ": جه الطفل وقلتفعلى سبیل المثال إذا رفعت یدك أمام و . یحب الطفل تقلیدهاتصرفاتببدأ وا. جید

  .فإن الطفل من المرجح یقلدك أو على األقل یحاول الوصول إلى یدك" ذلك

ثواني 5-3وانتظر " افعل ذلك: "على ذلك، فخذ أنت بیده وارفعها قائالً معززاما إذا رفض التقلید وطلب 

استخدم قوة , ة أخرىوبعبار ،بأسرع ما یمكنالقوة معهاستخدم. كرر. كل مرةتعزیزه في وكرر ذلك مع 

لن یستغرق األمر طویًال حتى یتعود ,ثم حرك یدك إلى الكوع وببساطة ابدأ الحركة, أقل لتتحكم بید طفلك

.إلى حركة بسیطة أخرىل، انتقوبعد أن یبدأ الطفل بالتقلید بدون طلب.ك للدعمالطفل على تقلید

خالل ذلك التزم بتعلیم الطفل .یمكنه تقلیدهااستخدم في كل مرة حركة یمكن للطفل تقلیدها ثم حركة ال 

إلى ان یقلدها بشكل متقن، ثم انتقل إلى حركة مكونة من " افعل ذلك"وقل لهحركة من عنصر واحد

بعد أي سلوك حاول إصدار صوت ,یتكلمإذا كان الطفلأما". ثم ذلك .. افعل ذلك ":وقل لهجزئین

  .طفل لك شفهیاتطلبه منه فقد یساعد ذلك على تقلید ال

. إذا لم یكن هناك تغیر ملحوظ بعد أسبوعین، فاتصل بالطبیب النفساني في منطقتك إذا كان ذلك ممكنا

فشل برنامج تحلیل أحد احتماالت ان .لمعرفة موقع مختصhttp://www.aabt.orgقم بزیارة

وتأكد بأن كل ستخدمه لهأي أن الطفل أشبع او تملل من المعزز الذي ت, االشباعهوالسلوك التطبیقي 



شخص یتبع برنامج تحلیل السلوك التطبیقي ویطلب من الطفل كلمة على األقل حتى یحصل على 

  .الشيء الذي یریده

  

  : المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 

  

ك مكنر في تقدیم الدعم االجتماعي  بالثناء والعناق والتربیت على الظهر، وما إلى ذلك بقدر ما یستما

مثل الحلوى وغیرها من قابلة لألكلباإلضافة إلى إعطائه مكافآت . للمحافظة على السلوك المناسب

المكافآت حتى تحافظ على توقف فیهاتصل إلى مرحلة تومن ثم قم بخفض المكافآت حتى ,األشیاء

  .توقف عن تقدیم الدعم والتشجیع االجتماعيتوال یعني هذا أن . السلوك المناسب

  _____________________تاریخ المالحظة : ______________________ م االس

  :عدد المرات التي قام الطفل فیها بالتقلید

  _____________________________________________________1الیوم 

  _____________________________________________________2الیوم 

  _____________________________________________________3الیوم 

  _____________________________________________________4الیوم 

  _____________________________________________________5الیوم 

  _____________________________________________________6الیوم 

  _____________________________________________________7الیوم 

  

  ).أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟: (یومیات 

  _____________________تاریخ المالحظة : ______________________ االسم 

  :عدد المرات التي قام الطفل فیها بالتقلید

  _____________________________________________________1الیوم 

  _____________________________________________________2الیوم 

  _____________________________________________________3الیوم 

  _____________________________________________________4الیوم 

  _____________________________________________________5الیوم 

  _____________________________________________________6الیوم 



  _____________________________________________________7الیوم 

  

  ).أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟: (یومیات 

  

  للقضاء على) ABA(التطبیقيتحلیل السلوكإجراء .14

  :قلق االنفصال لدى األطفال

  

الرعایة النهاریةعند تركهم في دائماین األطفال الذین یبكونل ما بایتراوح الشعور بقلق االنفص

وال یعاني كل األطفال الذین لدیهم . في المنزلحتىالذین ال یفارقون أمهاتهم واألطفالوالحضانات 

إن عدم وجود اهتمام في التواصل االجتماعي في الواقع،. اضطرابات عصبیة من قلق االنفصال

ومن ناحیة أخرى فهناك بعض األطفال . الضطرابات العصبیة مثل التوحدوالجسدي هو سمة ممیزة ل

انظر لتاریخ الحالة ( . الذین یعانون من االضطرابات العصبیة لدیهم شعور بالقلق الشدید من االنفصال

  )2رقم 

  

  :تقییم السلوك

  

للطفل الذي یبكي في بالنسبة. االنفصالقلق یختلف بناء على تنوع الشعور بكیف تقترب من التقییم الذي 

. أیام5- 4بعد مغادرة الوالدین، لمدة فیها الطفلتسجیل المدة التي یبكيالمسئولالحضانة، اطلب من 

كما یجب تسجیل جمیع الظروف المحیطة مثل من الذي یأخذ الطفل وفي أي وقت من النهار، هل یشكو 

حول بكاء الطفل حضانةالموظفین في الكما ینبغي تسجیل ردة فعل,من آالم في المعدة  وما إلى ذلك

في بعض األحیان یكون من الصعب الحصول على تقییم دقیق . رد فعل األطفال اآلخرینإلىباإلضافة

كل ما علیك . من موظفي الرعایة النهاریة، ألنهم یریدون لك أن تشعر وكأن كل شيء تحت السیطرة

حول حاجتك إلى معلومات دقیقة كما تؤكد لهم بأن هذه مع الموظفین والتأكید لهم تحدثالقیام به هو ال

  .المعلومات لن تغیر رأیك حول دار الرعایة تلك

األم وضع الطفل أرضًا، سنتبع إجراءات تقییم فیها قلق االنفصال الحاد والتي ال تستطیع تفي حاال

بة، ثم تقوم بتسجیل تجلس األم أرضًا وتضع الطفل على حجرها، وال بأس أن یكون معه لعحیث . مختلفة

نفعل ذلك لمدة عشرین إلى ثالثین دقیقة على فترات . طول المسافة التي سیبتعد فیها الطفل عن أمه

  .أیام مع تسجیل السوابق والعواقب، للحصول على قاعدة بیانات جیدة5-4یومیا لمدة 

  



  

  

  

:التدخل السلوكي 
  

  

بالنسبة للطفل أما . الحضانة بسیط إلى حد ماالتدخل السلوكي للطفل الذي یبكي عندما یبقى في إن 

أخبره بذلك . ومتى سوف تأتي ألخذهحضانةبالمدة التي سوف تضعه في الفقطأخبره. الذي یفهم الكالم

  . الحضانةعندما ال یكون في حالة بكاء أو تذمر وقبل أن تذهب به إلى 

الوقت الذي سوف تأتي ألخذه فیه وأخبره مجددًا عنوأخبرهتجاهل بكاء الطفل قبل الوصول إلى المدرسة 

الحضانةدع الموظف المختص في .السرعة مهمة ایضًا لذلك حاول الدخول والخروج سریعاً . بأنك تحبه

ال یحاول الموظف بأنأخبر . أن یزیل معطف الطفل، وال تبقى هناك لتحاول أن یشعر ولدك بالراحة

رك الطفل في األنشطة وضًا عن ذلك أطلب منه أن یش، ولكن عمعززاتتهدئة الطفل وٕاعطاءه بعض ال

  .لحضانةالخاصة با

عندما تعود ألخذ الطفل اسأل الموظف المختص عن المدة التي ظل فیها الطفل یبكي، فعادة ما یتوقف 

  .ل بسرعة خالل أسبوع أو أقلاالطفل عن البكاء بسرعة، ویتم حل مشكلة قلق االنفص

وبعبارة أخرى نرید تعلیم الطفل . میة روح االستقاللیة لدى هؤالء األطفالالهدف األول في المرحلة هو تن

اجلس على األرض والطفل . حاجته المستمرة لوجود أمه بالقرب منهعوضًا عن االستقاللأن یتعود على 

على حجرك والعدید من األلعاب موجودة وملقاة بعیدًا عنك نوعًا ما بحیث یضطر الطفل لترك مكانه 

حتى یحصلال تعانق الطفل ولكن اجلس بهدوء وانتظر الطفل . للحصول على هذه األلعابوالذهاب

إلیهاأشر، وٕاذا كان ال یجید الكالم فإنه سوف یاللعبةال شك أن الطفل سوف یسأل عن. على اللعبة

  . دع الطفل هو الذي یذهب للحصول علیهابل ولكن ال تتحرك ,ویأن

على اللعبة فقم على الفور بمدحه والثناء علیه وأخبره كم أنت فخور عندما یتمكن الطفل من الحصول

ألنه تمكن من الحصول على اللعبة، وأخبره بأنه صبي كبیر أو أنها فتاة كبیرة، وٕاذا كان هناك آخرون 

  .في المكان فدعهم یشاركون في ذلك

نفس التمرین السابق، ال المرحلة، حاول أن تضع األلعاب في مسافة أطول من السابقة وكرر هبعد هذ

تحلیل السلوك التطبیقيفهناك عالقة وثیقة بین الحد من قلق االنفصال وبرنامج . تتسرع في هذا التمرین

  ." لتقلیل حساسیة الطفل من األصوات العالیة"8رقم 

ذلك ال تقم ك. استمر في وضع األلعاب على مسافة أبعد في كل مرة، واستمر أیضًا في الثناء على الطفل

  .بدفع الطفل والضغط علیه للذهاب والحصول على اللعبة ولكن ابني الشخصیة المستقلة لدى الطفل

  



  

  

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها

  

و یمكن التخلص ,والثناءالعناقبدعمهم المعنوي فياستمر,ةفال الذین یبكون في الحضانبالنسبة لألط

بإعطاءقم . ها بمجرد تحقیق تغّیر كبیر من نقطة البدایةلحلوى وغیر مثل امن المعززات الغذائیة

مرة ثانیة وفي المرة الثالثة من التدریب ثم نقلل ذلك تدریجیًا إذا وصلنا إلى السلوك في الالمعززات المادیة

ما إن یتعود الطفل على اللعب مستقًال في غرفته، نأخذه إلى غرفة أخرى ونكرر نفس و . سباالمن

هو الوصول إلى مرحلة یصبح الطفل فیها قادرًا على البقاء وحده بشكل من ذلكالهدفإن . ارینالتم

  . وفي أي ظرفطبیعي

. إذا لم یكن هناك تغیر ملحوظ بعد أسبوعین، فاتصل بالطبیب النفساني في منطقتك إذا كان ذلك ممكنا

فشل برنامج تحلیل االت أحد احتمان .لمعرفة موقع مختصhttp://www.aabt.orgقم بزیارة

وتأكد بأن كل أي أن الطفل أشبع او تملل من المعزز الذي تستخدمه له, اإلشباعهوالسلوك التطبیقي 

شخص یتبع برنامج تحلیل السلوك التطبیقي ویطلب من الطفل كلمة على األقل حتى یحصل على 

  .الشيء الذي یریده

  

  

  _____________________حظة تاریخ المال: ______________________ االسم 

  :طول المدة التي بكى الطفل فیها عند مغادرة الوالدین

  :الطفل عن أقدام أمهدهاابتعأو كم المسافة التي 

  _____________________________________________________1الیوم 

  _____________________________________________________2الیوم 

  _____________________________________________________3الیوم 

  ____________________________________________________4الیوم

  _____________________________________________________5الیوم 

  _____________________________________________________6الیوم 

  _____________________________________________________7الیوم 

  

  ).أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟: (یومیات 



  

  _____________________تاریخ المالحظة : ______________________ االسم 

  :طول المدة التي بكى الطفل فیها عند مغادرة الوالدین

  :هالطفل عن أقدام أمدهاابتعأو كم المسافة التي 

  _____________________________________________________1الیوم 

  _____________________________________________________2الیوم 

  _____________________________________________________3الیوم 

  ____________________________________________________4الیوم 

  _____________________________________________________5الیوم 

  _____________________________________________________6الیوم 

  _____________________________________________________7الیوم 

  ).أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟: (یومیات 

  

  

  للقضاء ) ABA(یقيإجراء تحلیل السلوك التطب.15

  :لدى الطفلتشتت االنتباهعلى 

  

الذین یعانون من طفالاألو اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ذین یعانون مناألطفال الُیشخص 

تشتت االنتباه فقط یخضعون لتشخیص ُمكثف ونتیجة لذلك ُیعالجون بشكل مكثف و یتم إخراجهم من 

اضطرابات یعانون مناألطفال الذین مع مشاكلهذه األعراض غالبًا ما تظهر و . فصولهم الدراسیة

باستخدام حمیة وُیعالج األطفال الذین یعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه فقط. عصبیة

مع هؤالء األطفال إلى تعاطي ولكن عادة ما ینتهي األمر , خاصة وفیتامینات وأدویة وتدخالت سلوكیة

االنتباه لدى تشتتفي معالجة تحلیل السلوك التطبیقيف نبین أسلوب برنامج فیما یلي سو . المخدرات

  .ویتعامل هذا البرنامج مع فرط الحركة, األطفال

  

  :تقییم السلوك



توقف عن القلق وفكر ماذا یفعل طفلك , یعد هذا التقییم مربك حتى بالنسبة للمختصین في هذا المجال

هل یتواصل طفلك بالعین ؟ هل ال یتبع طفلك التعلیمات . النتباهحتى یجعلك تفكر بأنه یعاني من تشتت ا

  .الق نظرة على جدول المحتویات واختار البرنامج المناسب له, ؟ إذا كان هذا هو الحال

  .االندماج مع الظروف االجتماعیة المحیطة بهالذي ال یستطیعلطفلسنقوم هنا بوضع برنامج ل

أما األطفال . التركیز على مهمة معینة لفترة معقولةستطیعذي ال یالطفلكما سننظر في حال ال

عمل نفسه مراراالإذ یكررون األخرى فهم عكس ذلك المصابین بالتوحد وبعض االضطرابات العصبیة

وعلى كل حال سوف یكون العامل الزمني هو األساس في تكوین قاعدة . وتكرارا لمدة طویلة من الزمن

لعبة معینة أو یطالع في كتاب أو غیر بیلعب هد فیها الطفل شریط الفیدیو أوفالمدة التي یشا. البیانات

اختر واحدة من السلوكیات . ذلك من األمثلة سیكون من ضمن السلوكیات التي سنعمل على رفعها هنا

قد یستغرق األمر . التي تراها مناسبة وسجل كم من الوقت سوف یستمر الطفل في تأدیته دون مقاطعة

هي األشیاء التي تقاطع الطفل في عمله سجل ماسنكما . ل على قاعدة بیانات مناسبةللحصو أسبوعًا 

  ).عواقبال(وماذا یحدث بعد ذلك ) السوابق(

  

  

  :التدخل السلوكي

  

دون ببالنظر إلى المعلومات التي تم جمعها، سوف یكون لدینا فكرة عن معدل جلوس الطفل في عمل ما 

هو ، حیث إن معدل جلوس الطفل على نشاط معین فقطثانیة15قل أنها على سبیل المثال لن. مقاطعة

وفي حال كان . ، وهذا ما نریده هناأحیاناً ثانیة15هذا یعني أن الطفل سیجلس اقل من , فقطثانیة15

الثناءبمعززات الغذائیة مع قیامكالطفل على الفور وأعطه بعض العززثانیة، 15الوقت أكثر من 

ثم دعه یأخذ استراحة وكرر . قضاءه وقت أكثر في أداء المهمةبسببالتعزیزأن یحددالذياللفظي

  .هذا التمرین

اآلن قم بتحفیز الطفل بنفس الطریقة . بعد أسبوع أو نحو ذلك یجب أن یكون متوسط الوقت قد زاد

  .المذكورة أعاله وكل ما زاد المعدل

كرر هذا التمرین حتى . جلوس الطفل حول نشاط معینینبغي أن نشهد زیادة بعد أسبوع أو أقل لمعدل 

  .یصل طفلك إلى معدل معقول

فشل برنامج تحلیل أحد احتماالت إن .لمعرفة موقع مختص http://www.aabt.orgقم بزیارة

وتأكد بأن كل أي أن الطفل أشبع أو تملل من المعزز الذي تستخدمه له, اإلشباعهوالسلوك التطبیقي 



نامج تحلیل السلوك التطبیقي ویطلب من الطفل كلمة على األقل حتى یحصل على شخص یتبع بر 

  .الشيء الذي یریده

  

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 

  

المعززات و یمكن التخلص من ,بإتباع  سلوك مناسباستمر في تقدیم الدعم االجتماعي بالثناء و

المعززات الغذائیة أعطي الطفل. ق تغّیر كبیر من نقطة البدایةها بمجرد تحقیمثل الحلوى وغیر الغذائیة 

تتوقف فیها المكافآت وذلك للمحافظة على صل إلى مرحلةتحتى فقط من وقت آلخر ومن ثم قلل المدة

واستجب على الفور دائما لطلبات , توقف عن تقدیم الدعم االجتماعيتال بالتأكید  و . السلوك المناسب

  .و محاولته للطلب شفویًا عندما یكون مناسباالطفل الشفویة أ

  

  

  _____________________تاریخ المالحظة : ______________________ االسم 

  :طول المدة التي یجلسها الطفل دون انقطاع

  _____________________________________________________1الیوم 

  _____________________________________________________2الیوم 

  _____________________________________________________3الیوم 

  _____________________________________________________4الیوم 

  _____________________________________________________5الیوم 

  _____________________________________________________6الیوم 

  _____________________________________________________7الیوم 

  

  .)أین ومتى ومن وماذا كنت تفعل ، الخ: (یومیات 

  _____________________تاریخ المالحظة : ______________________ االسم 

  :طول المدة التي یجلسها الطفل دون انقطاع

  _____________________________________________________1الیوم 

  _____________________________________________________2الیوم 

  _____________________________________________________3الیوم 

  _____________________________________________________4الیوم 



  _____________________________________________________5الیوم 

  _____________________________________________________6الیوم 

  _____________________________________________________7الیوم 

  .)أین ومتى ومن وماذا كنت تفعل ، الخ: (یومیات 

  

  

  

  

  

إجراءات للسیطرة ) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي .16

  :على فرط الحركة

  

عدیدة لتقییم على الرغم من وضع مقاییس ومعاییر و . واسعبشكل مستویات النشاط في األطفال تختلف

معلي الفصول تقرر بالضبط ما یشكله فرط النشاط  إال أن ذلك ما زال غیر فعال النشاط لآلباء و فرط 

  .إلى حد ما

حول الغرفة ویتوقفون ركض كالمفرطیكون نشاطهم إما الذین یعانون من اضطرابات عصبیة إن األطفال 

وال یهتمون في استكشاف البیئة حولهم،وربما قصور في النشاطفقط لتفقد لعبة أو شي ما، أو یكون لدیهم 

  ). الر فرفه والهز (ینخرطون في سلوك االستثارة الذاتیةیقومون هز رأسهم باتجاه األرض أو 

  

  :السلوكتقییم

النشاط فرطمنیعانونأطفاللعیادتيیأتيفعندما. لدیهالنشاطمستوىالعصبیةالطفلحالةتحددقد

عند. االنتظارصالةفيالبقاءأهلهممنأطلبواأللعابلغرفةآلخذهمالفرصةأغتنمفإني, ألول مره

یبدأأنللطفلبالنسبةطبیعیاً أمراً یعد. األلعابرؤیةعندباإلثارةاألطفالیشعرماعادة, األولىالوهلة

أيقولدونمنالمراقبةوبالجلوسأناأقومبینما, یستكشفهاواأللعاببینیتنقلوالغرفةفيانبالدور 

  .عشوائيبشكلاللعبونفسهمعبالكالمالطفلیبدأفیما, شي

والدیه وٕاذا بدأ الطفل بزیادة نشاطه أمام,األلعابعند ذلك أطلب من الوالدین الحضور إلى الغرفة

نشاطه، بل قد یركض سیحدث إذ سیطلبون من الطفل الهدوء، ولكن الطفل سیزید منفأعرف حینها ما



  ,والدیه تهدئه والحد من نشاطهالطفل ولم یستطعیهدئفي حال لم . الوالدان خلف ابنهما لتهدئته

إذا كان , أن فرط النشاط لدى الطفل للحصول على اهتمام الوالدین ومن ناحیة أخرى فأعرف حینها

أن الطفل مصاب یقومون بالتأثیر على مستویات نشاطه اعلم حینهاوالوالدین الیهدئ أبداً ل الالطف

.باضطراب سلوكي

یجب قیاسه هنا هو المدة وما..في المثال األول المذكور لنوضح) االهتمام(والعواقب) الوالدین(السوابق 

  .النشاط بفرطالطفل بدون أن یبدى التي یستمر 

  

  

  :لوكيالسالتدخل

فإن, الهدوءأوتوقفالمنهبتلطذاإألنك, یشاءكمایتصرفدعه, مفرطبنشاطالطفلیتصرفعندما

لجلوسهعلیهبالثناءقمثمنشاطهعنالطفلیتوقفحتىثواني10یقاربماأنتظر. نشاطهسیزیدذلك

و, هادئاً الطفلفیهایبقىالتياألوقاتیبیندقیقبتسجیلأحتفظ. انشغاله بأي شيء آخرأوهدوءهأو

معززات غذائیةالطفلإلعطاءحاجةال. ( الطریقةذاتیتبعأنبطفلكیعتنيشخصأيتخبرأنتأكد

فبإمكانك, تغییر مقارنه بالمعیار األساسي یطرألمإن, حالكلعلى, ماشخصعنایةتحتهوطالما

  ).المعززات الغذائیة إعطاءه

یكون فیها صغیره في تواتر و طول المدة التي الزیادةال بد أن یكون هناك لكن و سیستغرق ذلك وقتًا، 

إذا لم یكن هناك تغیر ملحوظ بعد ثالثة أسابیع،فاتصل بطبیب نفساني و.الطفل في نشاطه الزائد

  برنامج تحلیل السلوك التطبیقيمتخصص في 

  .قم بزیارةhttp://www.aabt.orgلمعرفة موقع مختص

تحلیل جدول المحتویات لتنزیل برنامج إلىانتقل اضطرابات النوم لدى الطفلفرط النشاط بسبب قد یكون

كان تقییمك وٕاذا. لم یعمل برنامج فرط الحركهإذاالنوم اضطراباتالذي یتعامل معالسلوك التطبیقي

لیس له تأثیر علىالمعلمین وأن الحدیثأوبوجود اآلباء عالقةالمفرط للطفل لیس له النشاطأنیحدد 

أطفالأعصابوینبغي استشارة طبیب.. فالدواء سوف یكون ضروریًا , إذنعند , لدى الطفلالحركةفرط 

  .أوال

  

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 



  

قم بإخفاء هذه المعززات عندما ترى أي تغیر ملحوظ .غیرهاإذا كنت تستخدم معززات غذائیة كالحلوى و 

معیار األساسي للسلوك فقط قم بتقدیم المعززات المادیة في المرة الثانیة التي یتحسن فیها السلوك ثم في ال

وبالطبع , في المرة الثالثة حتى تصل إلى مرحلة ال یكون فیها المعزز مطلوبا لحدوث السلوك الجید

  . المعززات االجتماعیة كالثناء ال تتوقف و یجب تقدیمها بقدر اإلمكان

  

  

  

  

  _____________________تاریخ المالحظة :______________________ السم ا

  :نشاط الطفل مفرطالمدة التي لم یكن فیها 

  _____________________________________________________1الیوم 

  _____________________________________________________2الیوم 

  _____________________________________________________3الیوم 

  _____________________________________________________4الیوم 

  _____________________________________________________5الیوم 

  _____________________________________________________6الیوم 

  _____________________________________________________7الیوم 

  

  .)متى ، ماذا كنت تفعل ، الخ, أین : (یومیات 

  _____________________تاریخ المالحظة :______________________ االسم 

  :نشاط الطفل مفرطالمدة التي لم یكن فیها 

  _____________________________________________________1الیوم 

  _____________________________________________________2الیوم 

  _____________________________________________________3الیوم 

  _____________________________________________________4الیوم 

  _____________________________________________________5الیوم 

  _____________________________________________________6الیوم 



  _____________________________________________________7الیوم 

  .)متى ، ماذا كنت تفعل ، الخ, أین : (یومیات 

  

  

  

  

  إجراءات لحاله اللعب) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي .17

  :المنفرد أو المستقل 

  

ثیر من األحیان لدیهم مشاكل في التخطیط األطفال الذین یعانون من االضطرابات العصبیة في ك

هؤالء األطفال لدیهم اهتمام قصیر المدى ویطالبون باستمرار . الممتعةفي األنشطةألنشطتهم والمشاركة

بشكل رار األسئلةمن مقدمي الرعایة المساعدة في توجیههم للعب، بشكل متواصل، ویقومون باألنین و تك

رة الذاتیة ویستمرون بمالحقه مقدمي الرعایة والدوران حولهم بشكل مزعج  ویقومون بسلوكیات االستثا

  .مزعج أیضاً 

العجز األدائي في الطفل والتعمد في إعطاء إجابات خاطئة لزیادة كمیه الوقت واالهتمام المقدم من 

  . مقدمي الرعایة أمر شائع أیضاً 

  

  :تقییم السلوك

ال تقلق إذا كانت الفترات الزمنیة .(قصیرةلطفل في فتراتأنشطة ینخرط فیها ا6أو 5قم بعمل قائمه بـ 

, مشاهده فیدیو, تلوینال, مثلأنشطهتكون أنمن الممكن ).جداالتي یبقى فیها الطفل قصیرةلألنشطة

خذ واحدة من هذه األنشطة وسجل الوقت , بعد ذلك)..puzzle(بازللعب تركیب اللغز أو, اللعب 

, وبعدها .كرر هذا اإلجراء لكافة األنشطة التي اخترتها في البدایة. ي نشاطهفالذي استمر فیها الطفل

.أخرىمره األنشطةي ینخرط فیه الطفل في هذه الوقت الذسجل طول

و . أیام4-3كرر ذلك اإلجراء لمدة . أن یكون لدیك تقییمین عن كل نشاط في نهایة الیوم األول، یجب

تكون أنمثل ( ,بالطبع دّون ظروف سابقه.للمقارنة فیما بعد جیدأساسيمعیار بذلك یكون لدینا

  .) یأتي شخص یساعد الطفلأنمثل (و العواقب ) ویشعر الطفل باإلحباطللغایةصعبهاألنشطة

  :السلوكيالتدخل



یعملهنشاطبأيفیهایستمتعالتيللمرحلةیصلحتىبمفردهفیهاالطفلیلعبالتيالمدةزیادةهوهدفنا

سبیلعلى. أقرانهمعممكنةمدةأطولیلعبالطفللجعلمعززات النستخدمسوف. نفسهعلىمعتمداً 

)الطفل في السابق الوقت الذي كان یستغرقهضعثم(____, لمدةیلونأنالطفلمنأطلب, المثال

تعلم أن الطفل دقائق وأبدى باللعب معه أو اعمل أي نشاط أنت 10وقم بأخذ الطفل إلى الخارج لمده 

  .یحبه 

إعدادعندالبدایةفيسجلتهاالتياألنشطةلكافةاإلجراءهذاكرر. النشاطبهذاقیامكموقتاحسبو

الیومفيالنشاطوقتزیادةوینبغيتعزیز خاصإعطاءهإلىسیؤدي نشاطآخرفي فترةالزیادة. التقییم

وبطیئاً التطوریكونأنإحرص. ثانیة فقط30أضف یتحمل ذلك لمده دقیقه وٕاذا كان الطفل الالتالي

  ..الزمنيالفاصلاحسب

  .معقوالً یكونأنیجبللعبنخصصهالذيالوقتإلىاالنتباهعلیناولكن

. الجماعياللعبإلىأكثرانجذبقدالطفلیكونسوفالنهایةفيولكنوقتًا،اإلجراءهذایستغرققد

  المدرسةفيأكبربشكلیلعبالطفلجعلفيأیضاً مهماً ونیكسوفهذاأنهناالواضحومن

  

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 

تغیراً یطرأحتىذلكإلىوماالظهر،علىوالتربیتوالعناقبالثناء  االجتماعيالدعمتقدیمفياستمر

, أخرىوفترةبینالجتماعیة المعززات االطفلإعطاءیمكنذلكبعد. عیار األساسيالمفيملحوظاً 

فينفسهعلىاالعتمادیتقنأصبحالطفلأنمالحظةعبرالدعمهذاعناإلستغناءیمكنحتى

  .نشاطاته

  .ممكناذلككانإذامنطقتكفيالنفسانيبالطبیبفاتصل،أسبوعین بعدملحوظتغیرهناكیكنلمإذا

  .نامج تحلیل السلوك التطبیقي في منطقتكهذا الموقع لمعرفة موقع مختص في بر قم بزیارة

http://www.aabt.org

قم .باإلضافة إلى متابعه برنامج تحلیل السلوك التطبیقي األدویةوفي بعض األحیان یجب استخدام 

  .األدویةهذهوصففيخبرهذوأطفالطبیبأوأعصاب األطفالطبیباستشارةب

  



  _____________________المالحظة تاریخ :______________________ االسم 

  . طول المدة التي یستمر فیها الطفل باللعب

  

  :بعد الظهر : الصباح 

  1234512345: النشاط 

  _________________________الیوم األول_________________________

  _________________________الیوم الثاني_________________________

  _________________________الیوم الثالث_________________________

  _________________________الیوم الرابع_________________________

  _________________________الیوم الخامس_________________________
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  لقضاء علىءات لإجراتحلیل السلوك التطبیقي.18

  :االستثارة الذاتیة سلوك 
  

. حسیةسلوكیات أومتكررةات المتكرر نشاطًا غیر وظیفیًا، حركةالذاتیاالستثارة السلوك تعتبر الرتابة أو

العصبیةالخلقیة واالضطراباتالتشوهات نجده في العدید من األطفال ذوي االستثارة الذاتیة سلوك

.السلوكیاتالمصابین بالتوحد هم األكثر عرضة لمثل هذهالمختلفة، ولكن األطفال

مثلةومن األ.حسیةبطریقه طفل معین ذاتیاتستثیرقد أو, الحسیه قد تكون معقده األنظمةجمیع هذه 

العینأماماألصابعانتقال , الیدرفرفة, هز الجسمفي النظام المرئي هي سلوكیات االستثارة الذاتیةعلى 

و من , األصابعونقر. األذنوضع األصابع في .أخرىالتحدیق في كائناتأو, ي الضوءالتحدیق ف, 

  ."ایییي" مثل متكررةأصواتعمل .في النظام السمعيسلوكیات االستثارة الذاتیة على مثلةاأل

  

ازاالهتز یستثیروقد. أحیاناتنزفحتى, البشرةحكوفرك, سلوك االستثارة الذاتیة أللمسيأمثلةمن

الشمأما, التذوقیستثیرالفمفيووضعهااألشیاءولعق, )الداخلیةاإلذن(ألدهلیزيالنظامالمتكرر

باالستثارة المثلىتحتفظاالستثارة الذاتیة , نظریاً . ألشميالنظامفیستثیراألشخاصولألشیاءالمتكرر

  . العصبيللجهازالوظیفياالختاللأثناء

  :السلوكتقییم

شمهاالتياألشیاءعدد, بالیدالتصفیقتكرار. األعراضهذهحدوثمعدلعلىالسلوكهذاتقییمیعتمد

هذه السلوكیات تمكننا , الئقة غیرأصواتبعملالطفلبهایقوم  التيالمراتعددأو, الطفللحسهاأو

مدة, الضوءفيیقالتحداالستثارة الذاتیة مدةسلوكمنأخرىحاالتفي. من وضع المعیار األساسي 

. أساسيللمعیارطبقاجیدمقیاسیكونقدالخلفولإلمامالطفلهزمدةحتىو, فركهاأوألبشرهحك

معالتفاعلمدى, الخوفاوالقلق, الضجرمثلقم بتسجیل الظروف السابقة لسلوك االستثارة الذاتیة ,

  .)بیئیهعواقبهناكتوجدفال, داخلیاالذاتیة تعززاالستثارةأنطالما(.االنتباهمثلالعواقبو, المجتمع

  

:السلوكيالتدخل



علىالقضاءفيزائد البالتصحیحیعرفإجراءات تحلیل السلوك التطبیقي الذيمنإجراءعادةیستخدم

صارمةبلهجة" ال"للطفلقلوعاليبصوتبیدیكصفق, األجراء هذافي. االستثارة الذاتیة سلوك

أوتصحیحيبسلوكالتصرفبضرورةالطفلتخبرأنیجبكما. تظهرالسلوكهذابوادررأیتمامتى

.مبالغبشكلالئقبتصرفالقیامالطفلمنیتطلبو, سلوك االستثارة الذاتیة معمتعارض

واألشیاءیلعقالطفلرأینافإذا. الحسيالنظامتأثیرعلىیعتمدالمستخدمالفعالالتصحیحياإلجراء

تستعملثمالمیاهلدوراتالطفلیؤخذبعدها, صارمةبنبرة" ال"للطفلُیقالأنیجب, فمهفيیضعها

ینظفأنبعد. لدقیقهأسنانهتنظیفمنهُیطلبویدهفيتوضعوفمغسولمغموسةأسنانفرشاة

السببعنكررمتبشكلالطفلسؤالیجب. بفمهالمحیطةالمنطقةوشفتیهبتنظیفأمرهیجب, أسنانه

القیامعنالطفلنهيعنعبارةهوالیدینالزائد لضربالتصحیحإجراء.  األمربهذایقومجعلهالذي

الطفلرأسیمسكأنفیجب, الرأسهزبخصوصأما. ثانیة30لمدةبثباتیدیهمسكثمیفعلهبما

  ".ال"لهیقالأنبعدثانیةلثالثینثابتبشكل

طالماوالحسيمع النظامیتوافقطالما انههاماً أمراً یبدوال" ال"كلمةیعقبالذيوفیهالسلوك المبالغ

یكنلمإذا. یعرفهاأخرىكلماتیقولدعهثم" ال"لهقل, " إیییي" الطفلیقولفعندما, إذا. الئقأنه

  هناك

  .أمكنإننفسانيبطبیبفاتصل, أسبوعینبعدملحوظتغیر

  .وقع لمعرفة موقع مختص في برنامج تحلیل السلوك التطبیقي في منطقتكهذا المقم بزیارة

http://www.aabt.org

  

  

  

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 



أنواعهناكإنما،مكبوتةالذاتیةاالستثارةمنمحددةسلوكیاتفقطلیستأناألبحاث أثبتتمعظم

إذا. أیضایزید- بالدمىاللعبمثل- السلوك ألتكیفي. مكبوتةضاأیهيذاتیه واستثارة تعتبرالأخرى

  الزائدالتصحیحأسلوباستخدمعندها, الذاتیةاالستثارةسلوكظهر

النوحشيیكونقدالعقاقیروالجرعاتخیار. السلوكیاتهذهمثلإزالةفيأحیاناُ األدویةتساعدقد

ریاستش. مخدراالطفلیصبحكنتیجةثممنوعمومافلللطالحركیةالوظائففيالتدخللیسالهدف

العالج. العقاقیرهذهاستخدامفيخبیرأطفالطبیبأو, لألطفالالعصبیةاألمراضفيمختصطبیب

.األحیانأغلبفيجیدبشكلیعملقدالزائدالتصحیحمعبالعقاقیر
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  _____________________________________________________6الیوم 
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  _____________________________________________________7الیوم 
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  تحلیل السلوك التطبیقي إجراءات للقضاء. 19

:على المصاداة 

هذایظهرماوأكثر. اآلخرونیقولهمابتكرارلالطففیهیقومالذيالمصاداة هو السلوك

الدعایاتتقلیدأو, الطفلسمعهاالتياألغانيتردید. بالتوحدالمصابیناألطفالفيالسلوك

المتأخرة. بالمصاداة یعرف مشاهدتها أو سماعها من فترة بعد التجاریة التلفزیونیة

العصیر؟ بعض ترید , " هل السؤال للتو. فمثال سماعه تم ما تقلید فهي الفوریة المصاداة أما

إعطاءمنبدالبالتوحدالمصابالطفلقبلمنستكون اإلجابة هي إعادة السؤال نفسه , "

قبلمنالصدىنفسعنهینتجماعادةمرةبعدمرةالطفلعلىالسؤالتردید. المناسبةاإلجابة

.مقدمي الرعایة والمعلمین  یربكقدمماالطفل

:السلوكمتقیی

بأسئلةعادةابدأ. علیها بشكل صحیح اإلجابةیمكنهطفلكبأنتعلمالتياألسئلةمنقائمةبإعدادقم

. وما إلى ذلك ... فیها؟تعیشالتيالبلدةهيماعمرك؟كمحالك؟كیفاسمك؟هوما: "مثلبسیطة

الطفلقاملوحتىو, الأملسؤالابتردیدقامسواء, الفعلردةوسجلشفویًا،سؤالكلالطفلاسأل



حسابدائمالكاألسهلمن, سابقاً أسلفتكما. ( السؤالبتردیدقامأنبعدالصحیحةاإلجابةبإعطاء

فالقیاملذا, ثابتبمعدلالمصاداةتحدث, عامبشكل).  10منمجموعاتمعتتعاملكنتإذاالنسب

  .ثابتة للمعیار األساسينسبةتحدیدفيیساعدقداثنینأولیومالمراتمنلعدداألسئلةمنعددبطرح

:السلوكيالتدخل

قدراتهممناالستفادةالمنطقفمنلذا, للمصاداةعرضةاألكثرهمبالتوحدالمصابیناألطفالأنطالما

البصریةةالمعالجأما, .األطفاللهؤالءبالنسبةهو المشكلة الدائمة السمعيالتمییز. التعلمفيالخاصة

مضتسنواتمنتعلمت. التوحدأطفالأكثر من الطبیعي لدىربماو, الطبیعيللوضعاألقربهي

  . البصریةاإلشاراتإستخدامكیفیة

استخدامویمكن. (سابقاً إعدادهاتمتالتياألسئلةعلىلإلجابةبطاقاتعلىاثنتینأوكلمةأكتب

  .)المطبوعةاألجوبةعنبدالً األحیانبعضفيالصور

یقومأنقبلاإلجابةبعرضنسرعالمرةهذهولكنالتقییم،مرحلةفيفعلهتممثلماسؤالكلالطفلاسأل

  .السؤالبتكرارالطفل

  .الورقةعلىالمكتوبتمییزیستطعلمإذالفظیاً الصحیحةلإلجابةالطفلبتوجیهقم, الحاجةاستدعتإذا

تردیدعنالطفلیتوقفحالما. بالمصاداةیقومأندونصحیحةإجابةأجابإذاالطفلعلىبالثناءقم

التياألسئلةبعضإضافةأیضاً باإلمكان. األسئلةبعضبإضافةقم, أعددتهاالتيالقائمةعلىالمكتوب

قمواألسئلةلهذهالصحیحةاإلجاباتبعدهاأكتب, " أعرفالأنا: "للقوللندفعهإجابتهاالطفلیعرفال

  . علیهالإلجابةبتوجیهه لفظیاً 

  .أمكنإننفسانيبطبیبفاتصل, أسبوعینبعدملحوظتغیرهناك یكنلمإذا

  .هذا الموقع لمعرفة موقع مختص في برنامج تحلیل السلوك التطبیقي في منطقتكقم بزیارة

http://www.aabt.org

  

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 



قمفقط, عندها. المسجلاألساسيالمعیارعلىتغیریطرأحالمایزولقد) الثناء (تماعياالجالتعزیز

المرحلةإلىنصلحتى, ...وهكذا, آخروثناءكلبینالمدةبزیادةقمثم,  ألخرىفترهمنبالتشجیع

  .دون الحصول على الثناء والتعزیزالتي یكون سلوك الطفل فیها جیداً 
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  إجراءات للقضاءتحلیل السلوك التطبیقي. 20

:على التقیؤ المتكرر

التقیؤ المتكرر هو طریقه یظنون أنمن الطبیعي أن یتقیأ الطفل بین الحین واآلخر، ولكن بعض األطفال

یكون الطفل الذي یقوم بهذا التصرف مصاب بتأخر في كما أنه في أحیان كثیرة. على بیئتهمللسیطرة

أو . معززاتللحصول على بعض االنتباه والمتعمداً السلوك یبدو ذاتكرار ه, أحیانا أخرى في و. الكالم

  .له التقیؤ علة تسببأوبإضطرابات في معدته قد یكون الطفل مصاباً 

تقیأیشيء یریده لكي الأيیعطوه أنیهتمون كثیرًا بالطفل ویحاولون األطفالالقائمین على رعایة هؤالء 

مراكز الرعایة النهاریة ومرحلة ما قبل المدرسة أواألطفال في هؤالء التقیؤ لدى یستمر ال.أخرى مرة 

الخاص بك حول قيء طفلك األطفالتأكد من استشارة طبیب لذلك وفي مرحلة ما قبل المدرسة ،المدرسة

...برنامج تحلیل السلوك التطبیقي مع طفلك بدءالمتكرر قبل

:تقییم السلوك

عدد المرات التي یتكرر فیها .تسجیل المرات التي یتقیأ طفلهماة فيصعوبعادة نجد الوالدین یواجهون 

شعور الطفلتكونالظروف السابقة للقيء معظم . األساسيسوف یكون هو معیارنا هذا السلوك

الرهاب ، او أوف الخو  ,قلق االنفصال,یتبعها أنیرید باإلحباط أو الطلب منه القیام بتعلیمات ال

ماسابقًا حسب ظرفاً ولكن هذا لیس یضعون أصابعهم في حناجرهم للتقیؤ،الاألطفبعض . الضجر



و , فورًا على الوضع یسیطرالطفلعادة تكون أنالعواقبو . برنامج تحلیل السلوك التطبیقي یعنیه

.واالهتمامالمحبةیعطى

:التدخل السلوكي

فإن هذا , لألسف. ي سبیل التحكم بالناسیعطیه أي نتیجة فیجب أن یتعلم الطفل بأن تكرار التقیؤ لن

متجر الطالء و اشتر قطع من المالبس إلىاذهب . باألمر الحسنلن یكونالتدخل السلوكي

في الغرفةقطعتین من هذه المالبس على ارض أوضع قطعه . أسهلالتنظیف البالستیكیة لكي یصبح

استلزم إذااألثاثأوالسریر تغطیةفي الهاباستعمأیضایقضي فیه الطفل معظم وقته وقم المكان الذي

   .تكون مغلقةأنفي البیت یجب األخرىالغرف إلىالمؤدیة واألبواب. األمر

األوامر، خذ الطفل إلى إعطاءتسبق ظهور هذا السلوك، لنقل على سبیل المثال، السوابق التيسجل

الباب علیهفل في التقیؤ فاخرج من الغرفة وأغلقوقم بإعطائه بعض األوامر المتكررة وٕاذا بدأ الطالغرفة

ارجع إلى , لمدة خمس دقائقوبعد أن یتوقف الطفل عن التقیؤ. الغرفة هناء تعمل بمثابة االقصاء 

والثناء الطفل مرة أخرى أوامر لیقوم بتنفیذها، وٕاذا فعلها الطفل دون أن یتقیأ، فقم بمدحهالغرفة وأعط

تعد قبل مرور والأخرىمره الغرفةتقیئ الطفل قم بالخروج من وٕاذا.غذائي وقدم له معزز غیر علیه

قم أوللتعلیمات وٕاتباعهوعزز الطفل على عدم تقیؤه اإلجراءهذا بإعادةقم .. خمس دقائق من بعد تقیؤه 

  .. قام بعكس ذلكإذاالغرفةبالخروج من 

ضع ,الغرفةیساعدك في تنظیف أنب منه اطلثم خمس دقائقتقوم بتعزیز الطفل انتظر أنوبعد 

یتقیأ وأخبر الطفل أنك ستطلب من هذا الطلب في كل مرة. في كیس و نظف طفلكالبالستیكیةالقطع

.فیها

ضع طفلك , وقت وجبة الطعامتقیأ الطفل فيإذا. الطفل في المنزلإبقاءیفضل , خالل مرحلة العالج

األعلى وال تجعل الطفل یحصل على طعام كرر اإلجراء في. ةالبالستیكیمع قطع المالبس الغرفةفي 

تقوم بإعطائه من طفلك نصف مابإعطاءقم , التالیةالوجبةعند حلول وقت .التالیةالوجبةحتى وقت 

لكي نیةلیس هناك أنطلب منك طفلك المزید وتأكدت إذا, طعامهدع طفلك ینهي. طعام في المعتاد

عندما ال تالحظ تغیر كبیر من. ما أكلهیتقیأوأثني علیه عندما ال. قلیالً المزیدقم بإعطائه, یتقیأ



إلىاذهب. (فاتصل بالطبیب النفساني في منطقتك إذا كان ذلك ممكنا, أسبوعینبعد يساسمعیار األال

http://www.aabt.org/مختصلتحدیدABA تكفي منطق(  

:المحافظة على التغیر السلوكي وتعمیمه 

عندما , بالثناء والعناق والتربیت على الظهر، وما إلى ذلك االجتماعيتعزیزاالستمرار في تقدیم ال

إذامثل الحلوى وغیرها من األشیاء معززات غذائیة باإلضافة إلى إعطائه  .یتقیأیذعن لألوامر و ال

هذا حتى نصل إلى مرحلة یتوقف فیها الطفل عنلمعززات م بخفض اومن ثم نقو . كبیرتحقق تغیر

المعززات وال یعني هذا أن نتوقف عن تقدیم . بدون الحصول على معزز )  التقیؤ المتكرر( التصرف

  . تعطى من وقت آلخر أنبل یجب االجتماعیة 
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  :لدى الطفل

الكثیرین . مثل التوحدالذین یعانون من اضطرابات عصبیةاألطفالالمشاكل االجتماعیة شائعة في 

الممیزة لمرض التوحد وغیرها من في السلوك االجتماعي هي السمةیعتقدون أن الصعوبات

بالتوحد یتجنبون الناس تماما ویهربون ویصابون بنوبة المصابیناألطفالبعض . االضطرابات اإلنمائیة

  .یكونون عدوانیین عندما یحاول احد التخاطب معهمأو. الذاتي اإلیذاءقد یقومون بسلوك غضب كما

یبالون للناس في بیئتهم و ال, األخرىاالضطرابات العصبیة بالتوحد او المصابینبعض األطفال 

وأیضاً كان شخص ما ال یتفاعل معهم إذاوال یحسون باالنزعاج .یتعاملون مع اآلخرین وكأنهم قطع أثاث

  .ال یحسون بمتعة في التفاعل 

یكونوا عادة مامماثلة عصبیهطراباتباضالمصابین و متالزمة أسبرجر العالي كاألداءالتوحدیین ذوي 

ینخرطون ولكنهم الأصدقاءیرغبون في التفاعل والحصول على األطفالهؤالء, محرجین اجتماعیًا 

. فقطأنفسهمعن التحدثدون یویر أنانیوننهمأمعهم في محادثات مناسبة  ویظهر علیهم 

:السلوكتقییم

, ئق السلوك غیرنوبات غضب وجتماعیة وینخرطون فيالذین یهربون من التفاعالت االاألطفال

لضوضاء واللمس وغیرها من ا.  المؤثرات الحسیة منوالحساسیة الحركةغالبا ما یكونون مفرطون 

قم . السلوكوهذا من السهل تحدیده أثناء تقییم. الحسیة قد تكون مؤلمة في بعض األحیانثیراتالم

تزداد عند اللمس أو كانتت الغیر مناسبة للطفل ومعرفة ما إذابمالحظة الظروف السابقة للسلوكیا

.آذانهمبسدهؤالء األطفالیقوم األحیانوفي بعض ، المثیرات الحسیة غیرها من والضجیج 



أن طفلك مفرط الحساسیة من المحفزات االجتماعیة، فإننا عندها نحتاج إلى ظهر یإذا كان تقییمكم

". المرتفعةاألصواتتجاه الحساسیة "المتعلق بـ 8رقم لوك التطبیقي تحلیل السبرنامجتحمیل

نبدأ مع. الحسیة األخرىثیراتالممع أنواعحركةإذا كان طفلك مفرط الوینبغي تعدیل البرنامج(

ونبدأ الحركةالمحفزات الحسیة عند مستوى منخفض واستعمل شيء یجده الطفل ممتعًا لتجاوز فرط 

).. التفاعل المفرط من قبل الطفلجیًا لتفاديبزیادتها تدری

تحلیل السلوك اآلخرین، كما تم تناوله في برنامج یقوم بتواصل بصري معیبالي عادة ال الطفل الذي ال

اللفظي هؤالء األطفال بحاجة إلى زیادة وتیرة التفاعل. االستجابة لفظیابیقوم وال1رقمالتطبیقي 

.المناسب

الزمن عادة ما تكون كافیة لتكوین معیار للفظیة المناسبة على مدى فترة معینة منعدد التفاعالت ا

یكون هؤالء ألنه غالبًا ما. الذین یفضل الطفل التحدث إلیهمأي من هم األطفال, الحظ السوابق. أساسي

.عمرهمالذي هم في نفساألطفالالمواقف االجتماعیة ، وخصوصا مع األطفال ملتزمون للصمت في

:السلوكيالتدخل

من التوحد، تقترح تحسنهم شخصیة من األطفال والبالغین الذین تمالاتاد، مثل الشهبحاثالكثیر من األ

سلسلة من الصور ووضعها في دفتر مع نقوم بأخذفي عیادتنا. العالج باستخدام الصور التفاعلیة

 .الجریدةفي الفكاهاتالكتابة فوقها مثل 

تلفظ " , الشرحیكتب فيأن یجب و . الصورة األولى في السلسلة لمقدم الرعایة والطفلوینبغي أن تكون

ألصوره". نوع التعزیز وتقول له, أعطیكسوف , ذهبت وسّلمت على طفل إذا, اسم الطفل وتقول له 

تكون لطفلك وهو یحیي ذاك الثالثةألصوره. طفل معینإلىتكون لطفلك وهو یذهب أنیجب الثانیة

ویخبره عن سبب عززوهو یعطي الطفل المالرعایةتكون لمقدماألخیرةوالصورة. إلیهلطفل الذي ذهب ا

  . إیاهإعطائه

یجلس مع الطفل بعیدًا عن ذاك الطفل أنالرعایةیجب على مقدم , الصورتكون لك سلسله منأنبعد 

یجب على , بعدها. على الصوریقرأ الشرح ویقوم بإطالع الطفلأنالرعایةمقدمویجب على المنشود 

ویذكره  ,التحیةیتفاعل مع الطفل ویحمسه لكي یذهب الى احد األطفال و یلقي علیه أنالرعایةمقدم

الطفل في المرات إلىخذ بید الطفل وامش معه, استدعى األمرإذا. التي سیتلقاها بعد ذلكبالمعززات 



بإعادةقم .عزز والثناء علیه فینبغي تسلیمه الم ,تلقائیاً الطفل اآلخرإلىالتحیةالطفل ألقىإذا.األولى

بإلقاءقام الطفل وٕاذا) الظهیرةفي وساعةفي الصباح ساعة(  الساعةدقائق في 10-5كل اإلجراءهذا 

  .التحیة على الطفل اآلخر تلقائیًا قم بتعزیزه 

یشترط , بثقةالتحیةعندما یلقي الطفل . محدودةال تقلق إذا كان الطفل ال یستطیع القراءة أو لدیه مفردات

وقم بإضافة المزید من الصورةقم بتغییر الشرح تحت . عزز المیأخذأنینطق اسم الطفل معها ألجل أن

نفس هذا اإلجراء ممكن استخدامه مع األطفال الذي ینحرجون . جدیدةیاتحاالكلمات كلما تعلم الطفل

اتیحتوي على محادثأنالشرح الموجود على الصور یجب . ئقةالویتلفظون بتعلیقات غیر اجتماعیاً 

.والئقة اجتماعیاً مناسبة

  :على التغیرات السلوكیة وتعمیمها المحافظة

لفظي مناسب كوالتربیت على الظهر، متتبعًا سلو بالثناء والعناقاالستمرار في تقدیم الدعم االجتماعي

قم بإخفائها .غیرهاالمعززات الغذائیة كالحلوى و . المعیار األساسياجتماعیًا عندما تالحظ تغیر كبیر في

عندما ترى أي تغیر ملحوظ في المعیار األساسي للسلوك فقط قم بتقدیم المعززات المادیة في المرة الثانیة 

التي یتحسن فیها السلوك ثم في المرة الثالثة حتى تصل إلى مرحلة ال یكون فیها المعزز مطلوبا لحدوث 

. وبالطبع المعززات االجتماعیة كالثناء ال تتوقف و یجب تقدیمها بقدر اإلمكان, لسلوك الجیدا

امسك الصور. في حال كان هناك تقدمًا ملحوظًا للطفلالمعینات المرئیة نقوم بوقف تدخل ویمكن أن

. فل المنشودالطواطلع الطفل علیها من دون ان تقرأ الشرح الموجود علیها ومن ثم قم بالتأشیر على

ومن ثم . عززویستلم فیها الم ,بعدها فقط امسك الصور التي یكون فیها الطفل یتخاطب مع الطفل االخر

هذا الوقت وسیعملون على التخاطب اغلب األطفال تنخفض طاقتهم في. امسك الصور األخیره فقط

  .اجتماعیًا بشكل مناسب وتلقائیاً 
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  :التعلیمات ستماع وتذكر اال

  

مصابین ببعض االضطرابات العصبیة، ال المعافین أو الذین یأتون إلى العیادة  سواء كثیر من األطفال ال

طویلة من الوقت لمدة علیماتتلك التونأو إذا كانوا یستمعون فإنهم ال یتذكر التعلیمات إلىیستمعون 

یفعلونه ما سویقومون ببعض األخطاء، لذلك یقوم الوالدان أو مقدمي الرعایة باستمرار بتذكیر الطفل ب

التوحد ببالنسبة لألطفال الذین یعانون من اضطراصعبة كون معالجة المعلومات السمعیة وقد ت. الحقا 

یتبعون الأویرغبون الاألطفالوبطبیعة الحال فإن بعض . (بالتوحدالصلةذات األخرىواالضطرابات 

االمتثال للتعلیمات مع لزیادةاألولقي تحلیل السلوك التطبیت أصًال، وهنا ینبغي استخدام برنامج علیماالت

  .)هؤالء األطفال

  

  :تقییم السلوك

من من خطوة واحدة ن من خالل التقییم نرید أن نعرف كم المدة التي یستطیع الطفل تذكر أمر یتكو 

واخبره بان علیه االنتظار لمده عشر ثواني قبل ان ,أمرًا بإعطائهأخبر طفلك بأنك سوف تقوم . لتنفیذه

وبصمت قم بالعد الى إتباعهمن خطوه واحده تعلم انه قادر على أمرطفلك بإعطاءثم قم .بتنفیذه یبدى

مع تعلیمات العلمیةوقم بتكرار هذه " واآلن ماذا طلبت منك ان تفعل ؟" ومن ثم قل للطفل 10ال 

  ، .ثواني 10تقوم فیها بالعد ل مختلفة

واعد .ثانیة20إلى وقتثواني قم بزیادة ال10مات خالل یتذكر هذه التعلی/ وٕاذا كان الطفل ینفذ 

  .التدریب 

تعلیمات تتطلب خطوتین بإعطائهإذا وجدت أن طفلك لیس لدیه أي مشكلة في تذكر ما طلب منه، قم 

ومرة أخرى باستخدام نفس الطریقة السابقة، قم بتسجیل النتائج ثواني 10تنفیذها ل تأخیرمع  .لتنفیذها

  .ول لنكون قاعدة البیانات الالزمةأوًال بأ

  

  

  

  

  



  

  

  :التدخل السلوكي 

لم وٕاذا.وعاء ببعض الحلویات التي یحبها طفلكبملءقم . لعبةالوینبغي اعتبار التدخل السلوكي مثل 

  . شي یحبه طفلك أو أيترغب باستخدام الحلوى قم بملئه بالملصقات 

  

كانتالذيالوقتتأخیرفيأبدأمن خطوه واحده،علیماتولزیادة طول الفترة الزمنیة لطفلك لیتذكر الت

من عد فترة بإلیهقدمت اللتيقام بتذكر التعلیمات إذاأخبر طفلك بأنه . مفترة التقییفيأخطاءبه تحدث

ثم قم بإعطائه . دع الطفل یعید التعلیمات في رأسه ویتذكرها . جائزة سیحصل على ____ الوقت 

  . وكافئه على السلوك الجید بالثناء والحلوى أو الملصقات .. ده تعلیمات من خطوه واح

  . ال تنزعج وتظهر خیبة املك أمام الطفل إذا قام بسلوك خاطئ 

النجاح والفشل مثل ما تم فعله لتسجیبمع االستمرار في االحتفاظ ." هیا نلعب مرة أخرى: "وقل ببساطة

  . في عملیة التقییم

قد الى خطوتین قم تدریجیًا برفع عدد الخطواتلمده خمس دقائقعلى التذكردما یكون الطفل قادراً نع

  .یستغرق ذلك عدة أسابیع أو حتى أشهر

یثبت حتىتدریجیاالوقتتأخیرزیادةقم بو ،خطوتینمنالتعلیمات علىللحصولأعالهاإلجراءكرر

  .دقائق5مدةلالتعلیمات من خطوتین تذكرأن بإمكانه النقطةهذهفيالطفل

  . قم دائما باستخدام تعلیمات بسیطة تعلم أن طفلك قادرا على إتباعها 

وما ،عمل دائرة الحروف في دفتر التلوین مثل،تمارینللوقلمورقةستخدامإلالمناسبالسنوٕاذا كان

للحصولاإلجراءهذالتكرارمناسبًا یكونقدسنااألكبرلألطفال. المدرسیةاألنشطةومحاكاة،إلى ذلك

  .خطواتثالثمنعلیماتتعلى

  

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 

المناسبالنومسلوكمتبعینالظهر،علىوالتربیتوالعناقبالثناء  االجتماعيالدعمتقدیمفياستمر

قم بإخفائها .غیرهاالمعززات الغذائیة كالحلوى و . المستعملالمقیاسفيتغیراً تشاهدحتى, إجتماعیاً 

عندما ترى أي تغیر ملحوظ في المعیار األساسي للسلوك فقط قم بتقدیم المعززات المادیة في المرة الثانیة 

التي یتحسن فیها السلوك ثم في المرة الثالثة حتى تصل إلى مرحلة ال یكون فیها المعزز مطلوبا لحدوث 

بعد كل توقف و یجب تقدیمها بقدر اإلمكانثناء ال توبالطبع المعززات االجتماعیة كال, السلوك الجید

  .سلوك ناجح 
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  :األطفالعنداإلحباط

المشاكلمنیعانونالذینسواء, إحباط األطفالمن آثارهيالشائعةوكیةالسلالمشكالتمنالعدید

یواجهونأو, یریدونماعلىیحصلونالعندماإحباطاً أكثریصبحون, یعانونالذین الأوالعصبیة

عنالتعبیرعنیعجزونعندماإحباطاً أكثریصبحونالغیر ناطقین األطفالأنكما. یتقنونهاالأموراً 

  .رغباتهمواجاتهمح

سلوك اإلیذاء أو, العدوانیة, الغضبنوباتذلكفيبماالسلوكیةالمشاكلمنللعدیداإلحباطیقودقد

الطفلكانإذامعهالتعاملیجبلذلك, المناسبالسلوكتعلمعملیةمعیتداخلفاإلحباط, الذاتي

  .لدیهفي التأخر النمائيمشكلةسیتجاوز

اإلیذاءسلوك, العدوانیة, الغضبنوباتمنالتقلیلفيالمتبعةتحلیل السلوك التطبیقي برامجكانتإذا

المشاكل بل تقوم بتقلیلها هذهإزالةفيالالزمةبالصورةتعملال, األخرىالسلوكیةالمشاكلأو,الذاتي

  .اإلحباطمشاعره بمعالتعاملكیفیةطفلكتعلیمإلىتحتاجعندها, فقط

  :وكالسلتقییم

علیكلكن, واضحاً السببیكونقدطفلك؟عنداإلحباطإلىیؤديالذيما, قم بتسجیل الظروف السابقة

مقدمي الرعایة یساهمقد. واضحةأیضاً تكونقدالعواقبأنكما. حالكلعلىالظروف السابقةبتدوین

تصرفاتأوالعدوانيلوكالس, الغضبكنوبات, الطویلةاإلحباطحاالتیعقبالذيالسلوكتعزیزفي

  .یعانیها التياإلحباطحالةمنإخراجهفيأو, الئفةغیرأخرى

بماءاإلحباطتشبیهنستطیع, األطفاللمعظمبالنسبة. شيءالبعضمعقداً یكونقداألساسيالمعیار

علىالسیطرةیتملمإذا, بالمقابلو. سیزیدالماءغلیانفإن, الحرارةتخفیضیتملمفإذا, وعاءفيیغلي

وجربللمعیار بالنسبة. الشعورذلكستعقبالطفلقبلمنالئقةغیرتصرفاتفإن, الطفلإحباط

یكونقد. ( الالئقغیرالالسلوكشكلبینو, لإلحباطتؤديالتيالسابقةالظروفبینالفاصلحدد



یدكباستخدامالعدبإمكانكالمشكلةهذهكانتإذا, الساعةباستخداملتحدیدهجداقصیرالزمنيالفاصل

أممتعباً الطفلكانسواء, المختلفةالسابقةالظروفمعیختلفالزمنيالفاصلأنتجدقد. بالكتابةأو

  ).الطفلحاالتالمختلفة والسابقةللظروفالزمنيالفاصلفتراتیبینبسجلاحتفظلذلك. ال

  

  :السلوكيالتدخل

التيالظروف السابقةبینالمختلفةالزمنیةالفتراتتبینالتيالالزمألساسياالمعیار تكوین  بمجرد

إقامةهوفعلهنریدما. التدخلبإمكانكعندها, الناتجالالئقغیرالسلوكبینو  اإلحباطتسبب

المستوىعلىتعتمداإلستراتیجیةهذه. باإلحباطالشعورعنبدیلةاستجابةالطفللتعلیم" تدریبات"

الطفل. فعاالً   یكونقدلفظیةغیرأولفظیةإشاراتتعلم, األطفاللبعضبالنسبة. الطفللدىإلدراكيا

طلبعلىتدلبإشاراتالقیامكیفیةاألبكمالطفلتعلیمو" ,ساعدنيأرجوك" عبارةتلقینهیمكنالناطق

قبضتكبضمقمالیمنىكبید. الیسرىیدكارفع. 1: عنعبارةالمساعدةطلبإشارة. ( المساعدة

قبضتكاحكم. 3. یدكراحةابسطوأمامكالیسرىیدكضع. 2. أصابعكفوقإبهامكیكونبحیث

  .معاً یدیكارفعبطیئةبحركةبعدها. 4. الیسرىیدكراحةفوقضعهاوالیمنى

قد, " السلحفاةقنیةت"مثلباالسترخاءاالستجابةأسالیبتعلیمهم, المرتفع األداءذويلألطفالبالنسبة

أنیفضل, باإلحباطالطفلیشعرعندما, السلحفاةتقنیةفي. اإلحباطمعللتعاملطریقة جیدةتعتبر

من. باالسترخاءیشعرهوفي مكان, حمیمدافئمكانفيسلحفاةبأنهیتظاهرورأسهفوقیدیهیضع

, بعدها. باالطمئنانیشعرویهدأیشعرحتىیسترخيوعمیقنفسأخذكیفیةالطفلتلقینالممكن

البدایةفيلكن, الذاتیةاإلدارةتقنیةهذهتعتبر. فیهااسترخىالتيالصدفةمنیخرجویدیهالطفلینزل

یحسنمرةكلفيملصقاتالطفلإهداءالممكنمن. بنفسهالتقنیةبهذهالقیامكیفیةالطفلتعلیمعلینا

  .اإلحباطعلىرةللسیطالتقنیةبهذهالقیامفیها

التيوالسابقةالظروففیهاتستعملالتيالتدریبات, بدیلةإستجابةالطفلتعلیمفیهایتممرةكلفي

توضحبسجالتاالحتفاظواصل. النطاقواسعةبممارساتللسماحإقامتهاینبغياإلحباطإلىتؤدي

  .لالئقاغیرالسلوكحدوثبینوالسابقةالظروفبینالزمنیةالفواصل



  :على التغیرات السلوكیة وتعمیمها المحافظة

المعززات . ناجحسلوككلبعدالظهرعلىوالتربیتوالعناقبالثناء  االجتماعيالدعمتقدیمفياستمر

قم بإخفائها عندما ترى أي تغیر ملحوظ في المعیار األساسي للسلوك فقط قم .غیرهاالغذائیة كالحلوى و 

ادیة في المرة الثانیة التي یتحسن فیها السلوك ثم في المرة الثالثة حتى تصل إلى بتقدیم المعززات الم

وبالطبع المعززات االجتماعیة كالثناء ال , مرحلة ال یكون فیها المعزز مطلوبا لحدوث السلوك الجید

  .بعد كل سلوك ناجح . تتوقف و یجب تقدیمها بقدر اإلمكان
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  علىللسیطرة) ABA(تحلیل السلوك التطبیقي. 24

  :الطفللدىالنوممشاكل

. بالنوممرتبطةمشاكللدیهماألخرىالعصبیةوتشتت االنتباه واالضطراباتبالتوحد،المصابیناألطفال

عنعبارةهيالمشاكلهذهمن  اآلخرالبعضبینما, أمراضهمعراضأمعالمشاكلهذهبعضوترتبط

تحدثوااآلباءمن% 30إن. المختلفةالعصبیةاالضطراباتعالجفيالمستخدمةلألدویةجانبیةآثار

  اللیلطوالنائمینإبقائهمفيمشاكلیالقونأیضاو, لوحدهمالنومعلىأطفالهمحملفيصعوباتعن

العصبیةلالضطراباتباالمتصلةالنوممشاكلإلىباإلضافةولكنبسیطة،المشاكلههذمنالعدید

و,الخدار, األرق. البالغینمثلالنوماضطراباتمنأیضایعانواأنلألطفالیمكنالمختلفة،واألدویة

ملحةحاجةوعالیاً شخیراً یسبباناللحمیة/ اللوزتینتوسع(النفسانقطاع,  المتعبةاألرجلمثلأعراض

هؤالء عندتتواجدكلهاالنوممرحلةتأخرمتالزمةإلىباإلضافةالنومأثناءالمشياللیلي،الذعر) للهواء

  .األطفال

  :السلوكتقییم

تقلاللمدةالمبیتتتطلبالنومعنفالدراسات. العیاداتلدىحتىصعبأمرالنوممشاكلتقییمإن

, أیضا. النومبمشاكلمختصةلألطفالعیاداتتوافرفيقصورونقصهناكأنكما, ساعة12عن

منكانإنابنكطبیباسأل. أبنكعالجنفقاتلتغطیةشركتكمنتأمینعلىالحصولفيتعانيقد

  . النومبمشاكلمختصةعیادةإلىطفلكأخذاألفضل

هيالطفللدىالنوملمشاككانتإذایخبرناأنعلىقادراأیضااألطفالطبیبیكونأنوینبغي

هذهلعالجالمستخدمةباألدویةمرتبطةأوعصبیة،باضطراباتمرتبطةمشاكلأوسلوكیةمشاكل

تستخدموالتي،السیروتونینمثلأدویةوصفیمكنالمثالسبیلعلى. طبیةأخرىمشاكلأوالمشاكل

یصفقدباألطفاللمختصااألعصابطبیبأنكما, النوممعتتعارض،التوحدلمعالجة مرض

  .clonodineمثلالنومعلىالطفللمساعدةعقاقیر



طفلكلدىالنومأنماطمنبمذكراتاالحتفاظیجب,  معینهسلوكیاتمعتترافقالنوممشاكلكانتإذا

. اللیلفينفسهالشئافعلو. مدتهادونو, غفوةطفلكفیهایأخذالتياألوقاتدون. أسبوعلمدة

. النوموقتأثناءیحدثماأیضاسجل. ینامأنوبعدقبلللطفلیحدثماذاأي  السابقة،لظروفاسجل

مكانبتدوینقم ,أیضا. اللیلخاللالطفلستیقظإإذاتفعلوماذا. السریرفيالطفلإلبقاءنفعلوماذا

. نومه

  :السلوكيالتدخل

  :سریرهفيوحدهینامالالذيللطفل

طفلكأخبر. 3غرفتكمفيفراشكمنبالجوارطفلكفراشضع. 2. الكافیینتناولیطفلكتدعال. 1

فيال ینامونسنهمثلفيالذیناألطفالبأنأیضاً وأخبره. وحدهلینامالكفایةفیهبماكبیراً أصبحأنه

علىنامإذاأنهأیضاطفلكأخبر. 4سریرهمبجانبفراشهیكونمرةآخرهذهأن،ووالدیهمغرفة

فعلإذاأما. الصباحفي  أو معزز یحبهجائزةعلىسیحصلفإنهتشكيأوتذمردونمنفراشه

تقدممراحلتبینبسجالتاحتفظ. 6یریدانوقتأيفيللنومالوالدینلیذهب. 5. سیعاقبفإنهالعكس

  .الطفل

  :لیالً النومفيصعوبةلدیهالذيللطفلبالنسبة

أوهدهدتهموبهزهمتقمال. أنفسهمتلقاءمنالنومیتعلمواأنإلىبحاجةالاألطفسابقًا،ناقشتكما

البكاءمندقیقة30- 20األمریستغرققدمستیقظا،الخاصسریرهفيالطفلضع. ینامواحتىتطعمهم

فإننيلذلكاألمهاتبعضلدىصعباً أمراً الطفلبكاءیكونقد( الطفلیضرلنوهذاینام،حتىللطفل

عمرفياألطفالمن% 90) . طفلهابكاءعنانتباههایصرفحتىاألمتحبهشيأيبسماعأوصي

لدىانضباطاً اإلجراءهذایتطلبولكن. معهماألسلوبهذاإتباعتمإذالوحدهمینامونشهور3

سیرزبوبورالدكت, المشهوراألطفالطبیب. المدىقصیرةنتائجهالكن, أسهلإجراءاتهناك. الوالدین

هناكلكن. ( اللیلطواللیناموالدیهلسریرأخذههيو, البكاءعنیتوقفالطفلجعلفينهجله

كلعلى). والدیهسریرفيالنومعلىلیلةكلسیتعودالطفلأنهيوالعاطفيالتصرفلهذاعواقب

  . لوحدهسریرهفيینامكیفیتعلمأنالطفلعلىحال



علىأطفالهملمساعدة, مختلفةأعمارمنهمو, بأبنائهملعیادتيیأتونالذینآلباءامنالعدیدقابلت

. ینامحتىیبكيویبكيالطفلبتركیوصي, فیربرریتشاردأسمه, آخرمشهورطبیب. لوحدهمالنوم

إذا. فلللطتعذیبأیضاً فیهاولألهلاإلزعاجتسببأنهاكما, طویالً وقتاً تأخذاإلستراتیجیةهذهلكن

. صعوبةأكثرسیكونمعهاإلجراءهذااستخدامفإن, النومكیفیةبعدیتعلملموسناأكبرطفلككان

مكان, حمیمدافئمكانفيسلحفاةبأنهیتظاهرورأسهفوقیدیهیضع, السلحفاةبتقنیةالقیامعلمه

و بالهدوءیشعرحتىترخيیسوعمیقنفسأخذكیفیةالطفلتلقینالممكنمن. باإلسترخاءیشعره

اإلدارةتقنیةهذهتعتبر. فیهاإسترخىالتيالصدفةمنیخرجویدیهالطفلینزل, بعدها. اإلطمئنان

الطفلإهداءالممكنمن. بنفسهالتقنیةبهذهالقیامكیفیةالطفلتعلیمعلیناالبدایةفيلكن, الذاتیة

  . . اإلحباطعلىللسیطرةتقنیةالبهذهالقیامفیهایحسنمرةكلفيملصقات

  :اللیلمنمتأخروقتحتىینامالالذيللطفل

اللیل،منمتأخروقتحتىینامونالبالمقابللكنهمالنوم،منكافقسطعلىاألطفالبعضیحصل

أوالظهربعدمنمتأخروقتفيقیلولةاألطفالهؤالءیأخذماوعادة،الصباححتىجیداً ینامونوال

  ..النهارواللیلطورمعیتوافقوالمتعبنومهمنمطیكونماغالبااألطفالهؤالء. المساء

نفعلوأن. دقیقة30بالنومقبلواسترخاءللنوممعینجدولعلىتعویدهمینبغياألطفالهؤالءمع

وقتفيموایناحتىالسلحفاةأسلوباألطفالهؤالءتعلیمأیضایمكنك.  غفوتهموقتمعنفسهالشيء

  .التنفیذفيالبطءهياألسلوبهذافيالخدعة. أبكر

بشكلالنوممعللتكیفأسابیع6األمریستغرقوقدذلكنحوأوأسبوعلقضاءبحاجةأنكتجدقد

  .منتظم

  :المحافظة على التغیرات السلوكیة وتعمیمها 

المناسبالنومسلوكمتبعینالظهر،ىعلوالتربیتوالعناقبالثناء  االجتماعيالدعمتقدیمفياستمر

قم بإخفائها .غیرهاالمعززات الغذائیة كالحلوى و . المستعملالمقیاسفيتغیراً تشاهدحتى, إجتماعیاً 

عندما ترى أي تغیر ملحوظ في المعیار األساسي للسلوك فقط قم بتقدیم المعززات المادیة في المرة الثانیة 

المرة الثالثة حتى تصل إلى مرحلة ال یكون فیها المعزز مطلوبا لحدوث التي یتحسن فیها السلوك ثم في



بعد كل . وبالطبع المعززات االجتماعیة كالثناء ال تتوقف و یجب تقدیمها بقدر اإلمكان, السلوك الجید
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  "ال"قولون لألطفال الذین یإجراءات)ABA(تطبیق التحلیل السلوكي . 25

  :تباع التعلیمات إویرفضون

  

یجب أن العصبیة اباتضطر االذوياألطفال تحلیل السلوك التطبیقي األول أنكما ذكرت في برنامج 

إذا ف. حدد بدقة مستوى أداء الطفلنوٕاال، فإنه من المستحیل أن . یكونوا مطیعین و متبعین للتعلیمات 

قادرًا على یكون فإنهم سیفترضون أن الطفل لن المهنیین من المعلمین و التعلیمات كان الطفل ال یتبع 

  . ات العصبیة لدیهضطرابالابز المرتبط بسبب العجمنه القیام بما یطلب 

مإمكاناتهیستفیدون من وال یصلون إلى كاملالعصبیة ال رابات األطفال الذین یعانون من اضطمعظم

  . بسبب عدم طاعتهم وٕاتباعهم للتعلیمات 

  

تحلیل السلوك قم باالستفادة من برنامج ألكثر من نصف الوقت، إذا كان طفلك ال یطیع التوجیهات 

هذا البرنامج مصمم لألطفال الذین یتبعون . التعلیماتإتباعاألول لزیادة قدرة الطفل على التطبیقي 

.إتباعهایرفض و " ال "ولكن في بعض األحیان یقول التعلیمات عادةً 

  

  :تقییم السلوك

  

. من خطوة واحدة كل خمس دقائق لمدة ساعةتوجیه بسیطإعطاء طفلك قم بلمدة خمسة أیام و كل یوم 

التي یقول سجل عدد المرات . القیام بههیمكنكطفلأن شیئا تعرف مسبقا هذا الطلب وینبغي أن یكون 

، وینبغي ماتوقف عن فعل شيء لللطفل من اأمريه"ال"(. ویرفض إتباع التعلیمات " ال "طفلك فیها 

التي د ثابت من المرات لدینا عدیكون بعد خمسة أیام ینبغي أن .) التعلیماتإحدىاأن تدرج باعتباره

بعد أن للمقارنة كمعیار أساسي والتي یمكننا استخدامها ویرفض إتباع التعلیمات " ال "یقول طفلك فیها 

  )  . ال تقم بإعادة التعلیمات علیه وقم بإعطائه فرصه" ال"إذا قال الطفل (نقوم بالتدخل السلوكي 

  

وقم بإعطاءه . حازمةقم بنداء الطفل باسمه بنبرة أوال، أي تعلیماتقبل إعطاء الطفل و الیوم السادس في 

تركیز = االنتباه(في هذا البرنامج . انتباه الطفلبلفت تأكد من أنك قمت . أي تعلیمات بنبرة حازمة أیضاً 

قم عال ومن ثم بشكلالتصفیق قم ب، وال یقوم بتواصل بصري معك وٕاذا كان الطفل ال یستجیب . )النظر

یقوم وال,الطفل ال یزال ال یستجیبوٕاذا كان.قام الطفل بالتواصل البصري إذاتالتعلیماإعطاء ب

فقط مرة واحدة التعلیمات إال ال تعطي.وأدره باتجاهكخذ بلطف ذقن الطفل ف، بالتواصل البصري معك 

  .كان یفعله الطفل یجب علیه االمتثال فورا ً بغض النظر عما و بدون أي نبرة فیها توسل،



صفقو علیهالثناء فقم بالتعلیمات إتباعویرفض " ال"ولم یقل مباشرة قد نفذ ما طلب منه ن طفلك إذا كا

ما فعله حتى قدر أنك تطفلك لكان الطفل یحب، وبین وأعطه بعضًا من الحلوى أو العصیر أو أیًا له

  . " ال"دون قول  للتعلیماتبإتباعهیشعر أنه فعل شیئًا خاصًا 

وال تقم بتهدید الطفل، فقد یمتثل في بعض األحیان لذلك ال تفعل شیئًا حیال ذلكنلبالطبع فإن الطفل

  . ینفع التهدید بعض األحیان لكنه مع الوقت سیكون أقل نفعاً 

ویفضل وضع الطفل في غرفة یوجد كثیرًا ما یساء استخدام العقاب، وٕان صح استخدامه فإنه فعال جدًا،

. خزانات المالبسحمام أو الال تستخدم . مواد أخرى حادة أو قد تجرحبها كرسي متحرك بعیدًا عن أي 

أهم ما في األمر هو التفكیر بالسالمة ووضعها في . ألعابأن تكون قریبة من منطقة ومن األفضل 

  .وخصوصا لألطفال الصغارالمقدمة 

ستخدام جهاز توقیتاقم بلألطفال األكبر سنا، و . في رأسكثانیة ثالثین العدلألطفال الصغار یمكنك 

ینبغي للطفل البقاء لمدة ثالث دقائق . ینقضي الوقتحتى العزلةستطیع الخروج منیالنهأتعلیم الطفل ل

، وال هادئاكون یوبعبارة أخرى، فإن الطفل یجب أن . والسلوكةسن السیر وهو حباإلضافة إلى دقیقة واحدة 

  .أن یصبح قادرًا على الخروجدقیقة كاملة قبل لمدةأو یتصرف بعدوانیةأو یشتكيیمكن أن یجادل 

من . للخروج من العزلةالسلوكیات غیر المالئمة قوم بجملة من ال ینبغي أن نندهش إذا كان الطفل ی

لهذه ال تستجب . یقوم بضرب نفسه عدة مراتأحد أطفالي كما أن یتقیئونقد طفال األالمعروف أن 

ألنهم سوف یزیدون من هذه السلوكیات و لیتوقفوا عن هذه التصرفاتال تقم بتحفیزهم وبالتالي التصرفات 

والتأكد من وٕانما یجب المحاولة مع األطفال لخفض هذه التصرفات تدریجیًا، . غیر المالئمةالالتصرفات 

وٕاذا كان الطفل كبیرًا فیمكن . الجلوس لمدة دقیقة كاملة بدون أي تصرفات مزعجةیستطیعالطفل نأ

أشرطة الفیدیو لعب وأمشاهدة التلفزیون مور أخرى للمحافظة على سالمة الطفل مثل االستعاضة بأ

  )إلخ.. همباریات مع مقدمي الرعایة واألطعمة أو المشروبات المفضلة لدی

سوف بعد بضعة أیام و دقیقة معزوالً 20–15بدایة األمر إن الطفل لیس معتادًا على البقاء لمدة في 

أربع قل خالل تالي سوف یلتزم حتى یخرج على األالتخلص من هذه العزلة وبالیتعلم الطفل متطلبات

من سجل وتیرة وطول الوقت (وبالتالي سوف یقل عدد المرات التي یعزل الطفل فیها بشكل كبیر، . دقائق

  .)خالل النموذج المسلم لكم لنالحظ التقدم الذي یحرزه الطفل

أخبر و . بنبرة حازمةنحن مضطرون لفعل ذلك لماذا الطفل ذكرفیجب أن ننقوم بمعاقبة الطفلعندما 

ال تكن .في المرة القادمة"ال"قال أوسوف یتعرض للعقاب مرة أخرى إذا لم یتبع التعلیماتطفلك أنه 

  . صوتك أو لغة الجسدفي نبرة خجوالً 

إلیجابیة لهذا وینبغي التركیز على الجوانب ا. وكل من یهتم بأمر الطفل یجب أن یتبع هذا المنهج

فساني النطبیب بالاتصل فبعد أسبوعین، ملحوظ لم یكن هناك تغیر وٕاذا . البرنامج ولیس الجانب السلبي

في ABAمختصلتحدید / http://www.aabt.orgذهب إلى إ(. في منطقتك إذا كان ذلك ممكنا



لعبة أو المحفز الذي أن طفلك متعب أو ال تعجبه الال یعمل هو ABAأن وأحد االحتماالت .)منطقتك

  ABAبحوزتك، لذلك جرب محاولة شيء مختلف وتأكد من أن الجمیع یتبعون برنامج 

  

  :عمومیات العالج

  

المناسبالنومسلوكمتبعینالظهر،علىوالتربیتوالعناقبالثناء  االجتماعيالدعمتقدیمفياستمر

قم بإخفائها .غیرهاعززات الغذائیة كالحلوى و الم. المستعملالمقیاسفيتغیراً تشاهدحتى, إجتماعیاً 

عندما ترى أي تغیر ملحوظ في المعیار األساسي للسلوك فقط قم بتقدیم المعززات المادیة في المرة الثانیة 

التي یتحسن فیها السلوك ثم في المرة الثالثة حتى تصل إلى مرحلة ال یكون فیها المعزز مطلوبا لحدوث 

بعد كل . المعززات االجتماعیة كالثناء ال تتوقف و یجب تقدیمها بقدر اإلمكانوبالطبع, السلوك الجید

  .سلوك ناجح 

و إذا دخل الطفل في نوبة غضب وأصبح عدوانیا وانخرط في سلوك اإلیذاء الذاتي أو أي من السلوكیات 

وك التطبیقي  التي قم بالجمع باستخدام إجراءات برنامج تحلیل السل, الخاطئة عندما تملي علیه التعلیمات 

  .لسلوكیات و إجراء البرامج المتعلقة بهاتخص هذه ا

  

  

  

  _____________________تاریخ المالحظة :______________________ االسم 

  :عدد التعلیمات التي نفذها الطفل بدون رفض

  رفض        لم یرفض

  

  ____________________________I________________________1الیوم 

  ____________________________I________________________2لیوم ا

  ____________________________I________________________3الیوم 

  ____________________________I________________________4الیوم 

  ____________________________I________________________5الیوم 

  ____________________________I________________________6الیوم 



  ____________________________I________________________7الیوم 

  

  ).أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟: (یومیات 

  

  

  

  

  _____________________تاریخ المالحظة :______________________ االسم 

  :ها الطفل بدون رفضعدد التعلیمات التي نفذ

  رفض        لم یرفض

  ____________________________I________________________1الیوم 

  ____________________________I________________________2الیوم 

  ____________________________I________________________3الیوم 

  ____________________________I________________________4الیوم 

  ____________________________I________________________5الیوم 

  ____________________________I________________________6الیوم 

  ____________________________I________________________7الیوم 

  ).أین ومتى ، من ، ماذا فعلتم وما إلى ذلك؟: (یومیات 

  

  _____________________تاریخ المالحظة :______________________ االسم 

  طول مدة العقاب
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  _____________________________________________________5الیوم 
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