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اإلعاقة والتوحداألطفال ذوي 



..  منةأ و نشاطات سواء اكنت ظاهرة أ و اكأ فعال أ و أ قوال ما يصدر عن الطفل من لك السلوك هو 

.عديهل لل طفالوغالباً ما يكون السلوك الإجرايئ هو السلوك املس هتدف تعلميه، أ و تمنيته، أ و ت

:  املضطربالسلوك 

، أ و احمليطني ، من جانب املعلمني أ و الوادلينلك فعل أ و قول يثري الشكوى أ و التذمر من الطفلهو 

ىل الامتس نصيحة ا ملتخصصني وتوجهياهتم به يف ال رسة، أ و املؤسسات الاجامتعية والرتبوية؛ ويدفعهم اإ

.املهنية للتخلص من هذا الفعل والآاثر املرتتبة عليه

:  تعريف السلوك املضطرب



سلوك )السلوك أ و املوقف اذلي يظهر فيهل يتناسب سلوك الطفل مع الس ياق الاجامتعي عندما . 1

(.غري مقبول اجامتعياً 

.ضبط اذلاتل يس تطيع الطفل عندما . 2

.لعمره الزمينل يطابق سلوك الطفل ما نتوقعه منه وفقًا عندما . 3

ده يظهر سلوكيات أ ن يقوم به، أ و ل يفهم كيف يفعهل وذلا جنل يقوم الطفل بفعل ما نريده عندما 4.

طاعة التعلاميت .مثل العند وعدم اإ

الاس مترارية-التكرار

شكالً 
ُ
؟(مضطربا)مىت يعد السلوك م



:مصادر تشكيل سلوك الطفل
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.تعديهلوالقياس هو سلوك ميكن للمالحظةسلوك قابل لك •

.مجموعة من القواعد املتسقة( الإجيابية والسلبية)تتبع مجيع السلوكيات •

جراءات تعديل السلوك •   ل تتسم )اطئة ولكن قد يمت تطبيقها بصورة خل تفشل فنيات واإ

ىل تغري أ قل من املطلوب(ابلكفاءة .، أ و بصورة غري متسقة؛ مما يؤدي اإ

ومتثل املعززات . اتنتاجئ هذه السلوكيتس متر مجيع السلوكيات أ و تتغري وتتشلك من خالل •

.نتاجئ تقوي السلوك، بيامن العقاب يه نتاجئ تضعف من السلوك

:افرتاضات تعديل السلوك



ن  ات ميكن تلخيصها تعديل السلوك من خالل التحليل الوظيفي للسوك يتضمن معلية متعددة اخلطو اإ

:فامي ييل

ه، مبا ميثل من خالل مرات التكرار، أ و الوصف للسوك ومدت)املشلكة السلوكية بدقة حتديد •

(.خط ال ساس يف تقيمي املشلكة السلوكية

 دقيق، وما سلوك الطفل بشلك دقيق وجسل سلوك الطفل يف بعض املواقف بشلكلحظ •

.نتاجئيس بق السلوك وما يلحق به من 

.العوامل السابقة والالحقة لسلوك الطفل املشلكحلل •

التحليل الوظيفي للسلوك



ذا • ذا الشخص تكرر السلوك يف وجود مدرس حمدد أ و ماكن حمدد فغالباً ما ترتبط املشلكة هباإ

.املاكنأ و هذا 

ذا • ًا ما يرتبط ، فغالب(مع معظم ال شخاص، ويف معظم ال ماكن)اتسم سلوك الطفل ابلتعممي اإ

جيابية تربر اس مترار  .السلوكالسلوك بنتاجئ اإ

.املضطربةال اثر الإجيابية أ و املاكسب اليت ترجع عىل الطفل من ممارسة السلوكياتحدد •

جيابية تعود عليه من ممارسة السلاجعل • وكيات القاعدة يه حرمان الطفل من أ ية ماكسب اإ

.املضطربة

الوظيفي للسلوكالتحليل تابع 



.املتسق لهذه الطريقة أ و ال سلوبالاس تخدام •

.يةمن بعض املواقف أ و ال شخاص اذلين يتسم سلوك الطفل معهم ابلإجياب اس تفد •

.عن السلوكيات البديةل اليت تناقض السلوك املضطرب ومق بتعزيزهااحبث •

.عىل املعززات الفعاةل ابلنس بة للطالبتعرف •

.املعززات بصورة متسقة لتشكيل أ و تغيري السلوكاس تخدام •

التحليل الوظيفي للسلوكتابع 



ىل  اثبة التعزيز هو الوس يةل اليت تؤدي اإ ىل اإ  Positiveز الإجيايب التعزي)تعمل وتكرار سلوك يؤدي اإ

Reinforcement)، ىل عقاب  Negativeالتعزيز السليب )وجتنب سلوك يؤدي اإ

Reinforcement).

ضافة مثري مرغوب عقب السلوك مباش / تقدمييتضمن التعزيز الإجيايب حيث  ىل زايدة اإ ة، مبا يؤدي اإ

زاةل مثري غري سار نتيجة ممارسة االتعزيز السليب معدل حدوثه، بيامن يتضمن  .لطفل لسلوك مرغوباإ

Reinforcementالتعزيز    



(؟)املعززات املادية 
أ مثةل

(؟)اللفظية والاجامتعية املعززات 

أنواع املعززات



.حث الاس مترارية عىل أ داء املهام واكاملهاالتعزيز الإجيايب يف يسهم •

ىل خطالإجيايب ل مناط السلوك البس يطة أ و التحسن البس يط التعزيز • .وات أ كربيقود اإ

عطاء انتباه يقوم املعلمون يف)علهياال طفال ابلعديد من املهام اليت ميكن تعزيزمه يقوم • العادة ابإ

(.  أ كرب للسلوكيات غري املرغوبة أ كرث من السلوكيات املرغوبة

.البأ ثناء تقدمي التعزيز أ و املساعدة يسهم يف حث السلوك الإجيايب للطامحلاسة•

 ناكر احلقوق ال ساس ية للطالب ل ميكن للمعمل م، أ و اخلمرو  مثل تناول الطعام أ و اذلهاب للحماماإ

جيابية بعد ذكلللفسحة،  .مث تعريف هذه احلقوق مكعززات اإ

(األهمية وشروط االستخدام)املعززات 



؛ مثل زيز للطالبمصدر تعاليت ميكن ان يس تخدهما املعمل ومتثل أ مناط السلوك العديد من هناك •

لكتابة عىل ، أ و ا(تعزيز سليب)جلوسه جبانب طالب حمدد، أ و احلركة جبانب بعض الطالب 

رسات دلمع وعىل املعمل توظيف هذه املام............ الس بورة، أ و توزيع الكراسات عىل زمالئه

.السلوك الإجيايب

(  جنمة)ستيكرل عىل ، فبيامن ميثل حصول طفيس تجيب مجيع ال طفال للمعززات بنفس القدرل •

زز يف يوم، ويفقد تعزيز قوي لسلوكه، قد ل ميثل كذكل لطفل أ خر، ولطفل أ خر فأ هنا متثل مع

.اهامتمه هبا يف اليوم التايل

(األهمية وشروط االستخدام)املعززات :تابع 



ي اضطراب من ال ساليب املناس بة يف تعزيز سلوك الطالب وخاصة ذو التعزيز الرمزي يعد •

ADHDنقص الانتباه وفرط احلركة 

املعزز )عمل انتباهه هو توجيه امل، التعزيز السليبالفعاةل للمعلمني اذلين يس تخدمون أ حد الطرق •

ورة، وبذكل فان للطفل حىت ينجز الواجب املطلوب أ و ينقل ما هو مكتوب عىل الس ب( السليب

ميثل حتريك مقعد الطفل يتعمل رضورة اهناء املطلوب منه حىت يتخلص من هذا املعزز السليب، و 

جراء بديل لإهناء املطلوب منه .الطفل جبانب املعمل أ و نقهل من ماكنه اإ

مدى مناسبته لعم الطالب/التنوع/ املقدار/ التوقيت•

(األهمية وشروط االستخدام)املعززات :تابع 



دلى ال طفال، أ و كف المنذجة واملالحظة ومن مث التقليد من أ ساليب تقوية السلوكيات الإجيابيةمتثل 

لقاء التحية، أ و الاستئذان لس تعارة ال دو )وتعديل السلوكيات غري املرغوبة  ......(.اتمثل اإ

:وتعمتد اس تجابة الطفل للمنوذ  عىل ثالثة عوامل يه

المنوذ  خصائص •

املاُلحظ خصائص •

(السلوك)املقرتنة ابلمنوذ  النتاجئ الإجيابية أ و السلبية •

Modelingالنمذجة 



جيابية للطفل، أ و احلرمان من نت ( غري سارة)يتضمن العقاب تقدمي مثري أ و نتيجة منفرة  (  سارة)يجة اإ

كبح السلوك وعىل الرمغ من اسهام العقاب يف. عقب حدوث السلوك املُشلك أ و غري املرغوب فيه

ل أ نه ليس ابلرضورة أ ن يهنيي العقاب هذا السلوك، حيث أ ن هذا ال  سلوك قد املُشلك أ و منعه، اإ

.يعود مرة أ خرى للظهور حال توقف العقاب

ىل الإفراط يف ونظراً لن العقاب وس يةل فعاةل يف الإيقاف الفوري للسلوك فقد يلجأ  املعلمون اإ

.  اس تخدامه يف تعديل سلوك ال طفال

 Punishmentالعقاب 



قبول للسلوك، كام أ نه املناسب أ و امل ابلمنوذ  وتمتثل املشلكة الكربى يف اس تخدام العقاب أ نه ل ميدان 

ا هتديد لشعورمه قد يصاحبه بعض الاس تجاابت الانفعالية من املعلمني اليت قد يدركها ال طفال أ هم

.ابل من النفيس

قصاء املؤقت، أ و وعىل الرمغ من اعامتد العديد من املعلمني العقاب اللفظي أ و التأ نيب اللفظي، والإ 

ل أ ن هناك من يس تخدم  عن ريه السليب تأ ث، عىل الرمغ من العقاب البديناحلرمان من بعض النشطة، اإ

زاحة املشاعر السلبية مفهوم الطفل وتقديره ذلاته، وعىل العالقة بني املعمل والتلميذ، وقيام الطفل ابإ 

ماكنية عىل زمالءه والاعتداء علهيم، أ و تبنيه لسلوك اخلضوع والتجنب لتفدي العقاب، اب ىل اإ لإضافة اإ

ظهار الطفل اجتاهاً سلبيًا جتاه املادة اليت يدرسها هذا املعمل، وقد ميتد هذا ال   ىل املدرسة كلكاإ .رثر اإ

 Punishmentالعقاب تابع 



.الطالب ابلامنذ  املقبوةل للسلوك واليت ميكن تعزيزمه علهيامد •

.مت عقاهبموكيف سيعلهيا، عقاهبم اليت يمت جيب أ ن يعي الطالب ما يه السلوكيات •

صل عليه؛ اذلي تلقى العقاب العالقة بني سلوكه والعقاب اذلي حيفهم الطفل جيب أ ن •

.خفسارة امتياز أ و معزز نتيجة ممارسة سلوك غري مناسب هو أ مر عادل

.فوري، ومتسق، ويتسم ابلعداةلجيب أ ن يكون العقاب •

.أ و املنطقية بقدر الإماكنالنتاجئ الطبيعية جيب اس تخدام •

(.م كثرينفذ من غري الك)جتنب التحذير، والتذمر، والهتديد، واجلدال وبلكامت أ خرى •

:ةخطوط إرشادية الستخدام العقاب يف املدرس



.رث فاعليةعقاب أ قل مصحوب ابس تخدام املعززات الإجيابية ميكن أ ن يكون أ كامجلع بني •

ىل غريه من ا• .لسلوكياتجيب أ ن يكون العقاب مرتبط ابلسلوك املُشلك، ول يتخطاه اإ

تباع هنج تدرجيي يف العقاب، وعدم الإفراط يف • .اس تخدامهاإ

سعي لالس تعانة ل ت )العقاب يفرضه املعمل اذلي مارس الطفل السلوك املُشلك يف حضوره •

دارة سلوك ال طفال فامي بعد آخرين قد يضعفون من سلطتك يف اإ (.بأ

(.  عكس الشائع السيئة ل تعم)حماس بة الشخص اخملطئ فقط •

اثرة مشلكة حمدد• .ةل تشجع أ سلوب الوشاية بني الطالب ملعرفة املس ئول عن اإ

:رسةإرشادية الستخدام العقاب يف املدخطوط تابع 



د ذكل مباشة العديد يعد التأ نيب اللفظي من أ كرث ال ساليب املس تخدمة من قبل املعلمني، ويأ يت بع

.  اد املؤقتمن الإجراءات ال خرى؛ مثل التصال ابلوادلين، وفقدان الامتيازات أ و املعززات، والإبع

:الرشوط الواجب مراعاهتا عند اس تخدام التأ نيب اللفظيومن 

.جيب أ ن يتضمن التأ نيب اللفظي عبارات عن السلوك البديل املناسب•

.مام زمالئهتقدميه بصورة هادئة، وحامسة ولغة بدن مناس بة، ول يشعر الطالب ابحلر  أ  •

Reprimandsالتأنيب اللفظي 



ة، ول حيقر مهنم يس تجيب ال طفال للتأ نيب اخملترص اذلي يتبعه عبارات مباشة وواحض•

لقد "كنك اخباره مفثاًل بدلً أ ن خترب الطالب أ نه غري همذب ل نه قاطعك أ ثناء احلديث، مي "

.قاطعتين ثالث مرات، وسوف اجيب عىل سؤاكل حاملا أ نهتيي من الرشح

.عادة ما يقرتن تطبيقه حبرمانه من بعض الامتيازات أ و املعززات•

، أ فضل من أ ن حاول أ ن تصف سلوك الطفل اذلي مقت مبالحظته أ و ما جيب عليه القيام به•

.تصف شعورك جتاه هذا السلوك

.رار يف أ داء املهاميعد التأ نيب اللفظي من ال ساليب غري املناس بة حلث الطالب عىل الاس مت•

Reprimandsاللفظي التأنيب تابع 



ىل رثر ظهور السلوك املضطرب عن املاكن اذلي جيلس فيه اإ بعاد الطفل اإ آخر ل يعود ويتضمن اإ ماكن أ

جيابية هناء ا. عليه مبعززات أ و نتاجئ اإ ملوقف اذلي يرتبط ومن مزااي هذا ال سلوب أ نه يساعد أ ولً عىل اإ

بعاد طفلني متشاجر  أ و –ين لفرتات قصرية ابملشلكة فورًا، وابلتايل يقلل من التطورات السيئة، فاإ

بعاد املعتدي مهنام نه اكإجراء يهنيي املشادة، وما قد يرتتب علهيا من أ رضار بدنية أ و ختريب -اإ ية، كام اإ

عطاء نفس الفرصة للم عطاء الطفل الفرصة للتأ مل يف سلوكه هبدوء، واإ عمل أ و الوادلين للتحمك يسمح ابإ

بعاد املؤقت من شأ نه أ ن يبعد الطفل عن املشتتات ال )الانفعايل  بيئية اليت قد تعوقه فضاًل عن أ ن الإ

.عن اس تكشاف الطرق ال خرى للترصف املالمئ يف املس تقبل

Time Out: اإلبعاد املؤقت



سلوك وأ ن يكون هذا املاكن غري معزز ل . حديد ماكن حمدد داخل الفصل لتنفيذ هذا الإجراء•

ل فان قيام الطالب ابلسلوك غري املرغوب قد يزداد .الطالب، واإ

ال قد يكون يف حد وهذا الانفعابلهدوء، فالبد من التسلح . جتنب الهيا  والثورة خالل تطبيقه•

ضافيا للسلوك الس ئي بسبب ما يتضمنه من انتباه سليب .ذاته مدعامً اإ

كر الطفل بلك بساطة ب.  جتنب اجلدال والنقاش مع الطفل• ذ ينبغي أ ن نذ ِّ أ نه قد خرق قاعدة اإ

.أ ساس ية من القواعد اليت مت التفاق علهيا من قبل

اإلبعاد املؤقتقواعد استخدام 



.  لك ما يصدر عن الطفل بعد ذكل من احتجاجات أ و توسالت أ و اعتذاراتجتاهل •

بعاد املؤقت عن جيب • يامن دقائق حىت يأ يت هذا الإجراء بنتاجئ طيبة، وب 5-2أ ل يزيد زمن الإ

بعاد املؤقت هو  ل أ ن الزمن ال مثل لل  ىل 4أ شارت دراسات اإ دقائق، أ شارت دراسات أ خرى اإ

عطاء الطفل دقيقة أ بعد مؤقت مقابل لك س نة من معره حىت معر  .س نوات10اإ

عالم الطفل جيب • بعاد اإ .لوكهسوس يةل لإعطائه فرصة للتفكري يف املؤقت بأ ن الإ

بعاد املؤقت قد ل يكون مناس بًا مع بعض ال طفال اذلين قد يعانو•• ن من صعوابت أ سلوب الإ

الهئم يف اجامتعية، وقد ميثل تعزيزاً لطالب أ خرون حال خروهجم من الفصل واللعب مع زم

.امللعب

اإلبعاد املؤقتاستخدام تابع قواعد 



جراء عقايب يتضمن فقدان الطفل جلزء حمدد من املعززات امل  توفرة هل عند قيامه تلكفة الاس تجابة هو اإ

يجة سلوكه غري حيث يضع الطفل ما اكتس به من معززات يف وضع خطر نت . ابلسلوك املراد خفضه

مثةل عىل اس تخدام ومن ال  . املناسب، وغالبا ما يسمى هذا الإجراء يف احلياة اليومية ابلغرامة أ و اخملالفة

عض برامج تعديل ويف ب. تلكفة الاس تجابة احلرمان من اللعب أ و مشاهدة التلفاز أ و املرصوف اليويم

مه ابلتعزيز السلوك، يشمل هذا الإجراء فقدان نقاط أ و رموز فقط، وذلكل فعادة ما يقرتن اس تخدا

الاس تجابة يف ومن الاس تجاابت غري املرغوبة اليت اس تخدمت تلكفة. الرمزي أ و العقود السلوكية

تباع التعلاميت، والسلوك العدواين، تعديلها بنجاح مع بعض السلوكيات مثل المترد أ و عدم الطاعة واإ

.الفوضويوالسلوك 

Response Costتكلفة االستجابة 



جيب أ ن يكون )جيب أ ن تكون املعززات اليت حيرزها ال طفال أ كرث من تكل اليت يفقدوهنا •

ل فقد الإجراء الهدف  (منهدليه رصيد ميكن السحب منه واإ

.ادلرايساليوم اس تخدام هذا الإجراء ملعظم أ ن مل يكن للك •

دارته• .تأ كد أ ن عدد الطالب اذلين تس تخدم معهم هذه الإجراء مناسب، وميكن اإ

ضافية للسلوك؛ مبا يف ذكل املعززات الإضافية • الاس بوعيةوفر حمفزات اإ

.لقواعد املتفق علهياعند كرسه للسلوكه ضع يف اعتبارك فنيات مراقبة اذلات وتقيمي الطفل •

ىل• حباط الطفلعدم املبالغة يف قمية اجلزاء أ و اخملالفة، ومراعاة التدر  حىت ل يؤدي ذكل اإ .اإ

Response Costاالستجابة تكلفة قواعد استخدام 



ن جتاهل الكثري من السلوكيات املزجعة  ذا مل تكن تسبب ال ذى للطفل أ و ل)اإ ، وبصفة (لآخرينخاصة اإ

ىل اختف .اهئا تدرجيياً خاصة السلوكيات اليت ميارسها ال طفال للحصول عىل الانتباه س يؤدي اإ

:  االنتباه التمييزي أو التجاهل



فرتة الاختبار. والاتساق يف تطبيق التجاهلالانتظام •

.جتنب التواصل البرصي مع الطفل عند اس تخدام التجاهل•

ن القرب ابعد نفسك ماكنيًا؛ أ ي ل تكن قريبًا من الطفل عند اس تخدام التجاهل، ح • يث اإ

املاكين قد يعترب تعزيزاً للسلوك غري املرغوب فيه، 

.  احتفظ بتعبريات وهجك حمايدة•

.خالل فرتة التجاهل ل تدخل يف حوار أ و جدل مع الطفل•

.اشةً جيب أ ن يكون التجاهل فوراًي، أ ي حاملا يظهر السلوك غري املرغوب فيه مب•

التجاهلقواعد استخدام 



      


