
 

 التّدّخالت الّسلوكية مع ذوي اضطراب طيف التوحد

 السلوك وظائف  

  التّجنّب الحّسيّةسلوكيات  

  سلوكيات االستثارة الحسية 

 مجموعة من األنشطة )الحمية الحّسيّة( المقترحة لسلوكيّات االستثارة الحّسيّة 

 سلوكيات ذوي التوحد تجاه الّروائح 

 )التّدّخالت المتعلّقة باستجابة ذوي التوحد تجاه الّروائح )المثيرات الّشّميّة 

  التّذّوقالتوحد تجاه سلوكيات ذوي 

 اه التّذّوق التّدّخالت المتعلّقة باستجابة ذوي التوحد تج 

 سلوكيات ذوي التوحد تجاه اللّمس 

 التّدّخالت المتعلّقة باستجابة ذوي التوحد تجاه اللّمس 

 سلوكيات ذوي التوحد تجاه مثيرات الجهاز الدهليزي 

  الدهليزيالتّدّخالت المتعلّقة باستجابة ذوي التوحد تجاه مثيرات الجهاز 

 سلوكيات ذوي التوحد تجاه المثيرات البصرية 

 التّدّخالت المتعلّقة باستجابة ذوي التوحد تجاه المثيرات البصرية 

  سلوكيات ذوي التوحد تجاه المثيرات المتعلقة بالجهاز الحّسي المسؤول عن إدراك الجسد

(Proprioception) 

  مثيرات الجهاز الحّسي المسؤول عن إدراك التّدّخالت المتعلّقة باستجابة ذوي التوحد تجاه

 (Proprioception)الجسد 

 سلوكيات ذوي التوحد تجاه المثيرات الّسمعيّة 

 التّدّخالت المتعلّقة باستجابة ذوي التوحد تجاه المثيرات الّسمعيّة 



 التّدّخالت الّسلوكية مع ذوي اضطراب طيف التوحد

 ووظائف السلوك.يجب في البداية التمييز بين مظاهر السلوك 

 ,وهنا يتم التركيز على السلوك السلبي ,: يقصد بها ما يقوم به الطفل من سلوكمظاهر السلوك

 الّصراخ والعض والنظر بعيداً عن أداء المهّمة.... :مثل

نقول أن الطفل يصرخ  فمثالً  ,: يقصد بها السبب الحقيقي وراء مظهر السلوكوظيفة السلوك

وعليه فإن وظيفة السلوك  ,ألنه يريد يُريد الحصول على لعبة ,)الصراخ هو مظهر السلوك(

 )الحصول على معزز(. :هي

 وظائف السلوك:

الحصول على معّزز: تجدر اإلشارة أن المعّزز هو أي شيء يزيد من تكرار حدوث الّسلوك,  .1

   إن كان يزيد من تكرار حدوث السلوك. ,خيط حتى فقد تكون لعبة أو طعام أو أنشودة أو

 ,ويرمي نفسه على األرض ويعض يدهالطفل  يصرخقد تجنّب مهّمة:  الهروب من مهّمة أو .2

 ..لبيت عند خروجه من مكان األلعاب.لأو الّرجوع  ,لتجنّب الذّهاب إلى المدرسة

كما يمكن أن يتبّول أو يخلع مالبسه  ,لفت انتباه: قد يقوم الطفل بالهروب من المقعد أو الغرفة .3

 لكي يلفت االنتباه.

 ,يقوم الطفل بسلوك الّرفرفة ولمس األشياء وشّمهاإشباع مثير داخلي أو حاجة حّسيّة: مثالً  .4

 إلشباع وتنظيم المدخالت الحّسيّة.

 

 

 

 



 :في التقييم إرشادات عاّمة

  ,فكثير ما يرتبط سلوك الصراخ يوجد عدد من المظاهر السلوكية مرتبطة بوظائف محّددة

ظيفة الحصول على معزز أو الهروب/ بو ,والعض ورمي الجسد على األرض والبكاء

 .(حدث أو مهّمة أو موقف أو تجربة)تجنّب 

 ألذنين أو إصدار غادة ما يرتبط سلوك الّرفرفة, اللعب بالبصاق, وضع اليدين على ا

  .بوظيفة إشباع مثير داخلي/ حاجة حّسيّة األصوات,

  عادةً ما يرتبط سلوك الهروب من المقعد أو سكب الماء, العصير على األرض بوظيفة

 لفت االنتباه.

  ,يمكن أن يستخدم الطالب مظهر واحد من مظاهر السلوك للتعبير عن وظائف مختلفة

كي يتجنّب مهام أو ول فمثالً يمكن أن يقوم الطالب بسلوك العض للحصول على معزز,

, ولتنظيم وإشباع المدخالت الحّسيّة, وعليه فإن السلوك, قد تكون له أكثر تجارب مختلفة

 من وظيفة.

 إرشادات عاّمة في التّدّخل:

 ,لكي يحصل الطفل خ فمثال عندما يصر وظائف السلوك مرتبطة بالتدخالت السلوكية

بتدريب الطفل على مهارة طلب  على شيبس أو عصير, فإن التدخالت السلوكية تكون

معزز بدالً من سلوك الّصراخ, أو تقبل الّرفض أو اختيار بديل أو االنتظار لحين الحصول 

 على معزز, وعليه فإن وظيفة السلوك ترتبط بالتدخل السلوكي.

 المحاوالت : يمكن استخدام هّمة أو نشاطّرب أو تجنّب أداء م  إن كانت وظيفة السلوك ته

ب قين تدريجيا عند تقبل الطالللقين الطالب في المحاوالت األولى, ثم إخفاء التالعشرة, وت

 نستمروكيات التّجنّب, بل لنشاط آخر في حال قيام الطالب بسل أداء النشاط, )عادةً ال ننتقل

 نهي المهّمة أو المحاوالت العشرة(. يً كي في تشجيع الطالب وتلقينه ل



  انتباه: يمكن تجاهل الطالب واالستمرار في التدريب والتلقين, إن كانت وظيفة السلوك لفت

ويمكن استخدام العقاب إن كان التجاهل ال يجدي نفعاً, فمثال يمكن تجاهل سلوك طالب 

, ولكن إن ليلفت انتباهه يسكب العصير على األرض أو الفرش وهو ينظر إلى المدّرب

سح مكان العصير( أو التصحيح الزائد تكرر السلوك, يمكن استخدام تكلفة االستجابة )يم

 كان العصير ويغسل يديه عشر مّرات( لتعديله.م)يمسح 

  إن كانت وظيفة السلوك إشباع مثير داخلي/ حاجة حّسيّة: يجب اتّباع حمية حّسيّة

)مجموعة من األنشطة والمثيرات خالل اليوم( إلشباع أو تنظيم المدخالت الحّسيّة, يجب 

 ي حاصل على شهادة في التكامل الحّسي(.استشارة معالج وظيف

 كما يجب التمييز بين من أداء الطالب واستجابته,  ويُحّسن استخدام معّزز قوي يزيد

  المعزز الذي يحبّه الطالب, والمعزز الذي يزيد ويحّسن من استجابة الطالب.

  تحسين استجابة يمكن أن نبدأ تدريب الطفل على نقاط القوة لديه, فمثالً نبدأ بالتدريب على

في هذه  ويستمتعإن كان لديه توازن جيد,  ,الطفل في أداء تمارين وأنشطة التوازن

 التمارين, ثم ننتقل تدريجيّاً للتدريب على نقاط الضعف.

 فمثالً عند تدريب الطفل على تركيب مكعبات, يمكن أن  :التدريب باستخدام المحاوالت

(, وبعد االنتهاء, يتم االنتقال لنشاط 10-1من ) يقوم المدّرب بالعد عند تركيب كل مكعّب

الطفل يعتاد على أداء عشر محاوالت لكل نشاط, حتى إن  بعد تعزيزه, وعليه فإن آخر

 كان النشاط غير مرغوب.

 .)...التّنّوع في أنشطة الجلسة )حركي دقيق, توازن, قوة عضلية 

  التحديد المكاني(limited space)فيها الطفل دون القدرة  : عدم ترك مساحات يتحرك

 إن كان يستغلها في التّجنّب أو التهّرب أو لفت االنتباه. ,على ضبط سلوكه

 البصري/ حجب ما يشتّت الطالب أو الحجب التقييد                 (blocking visual 

distraction) يمكن استخدام قاطع :(partition) ,كما , لحجب ما يشتّت انتباه الطالب

والقاطع على الجانب اآلخر, على أن ال  ,يكون الركن الفردي في زاوية الغرفة يمكن أن



يمنع القاطع من حركة الطالب, أو أن يجعله مقيّداً في مكانه, فوظيفة القاطع هي الحجب 

 البصري لمثير يشتّته, دون حجزه في مكانه, ثم إزالة القاطع فيما بعد. 

 اء التدريب على الركن الفردي, مثل اللعب بالمقص عند قيام الطالب بسلوكيات التهّرب أثن

ب بسحب األدوات من الطالب, ثم يقول يديك أو الورق أو القلم, يمكن أن يقوم المدرّ 

, وبعدها يستكمل المحاوالت العشرة في القص أو (hands back)للخلف أو للوراء 

 ثم ينتقل لنشاط آخر. ,التوصيل

السلوكيات التي يقوم بها الطفل, ليتجنّب مثير حّسي, وقد تختلف هي سلوكيات التّجنّب الحّسيّة: 

أن مصعد أو الج الكهربائي أو ر  االستجابة من طفل آلخر, فمثالً قد يرفض طفل الوقوف على الد  

 ناول أصناف مختلفة من الطعام...أن يتلمس معجون األسنان أو ي

ُ سلوكيات االستثارة الحسية:  من سلوكيات التّجنّب الحّسيّة, سلوك االستثارة  على النقيض تماما

لكي يشبع وينظم ويضبط المدخالت الحسية لديه, فمثال يقوم بالبحث الدائم على  يقوم به الطفل,

 روائح مختلفة, ومالمس ومذاقات وتجارب حّسيّة متنوعة.

 

 

 

 

 

 

 



 ّسيّة:)الحمية الحّسيّة( المقترحة لسلوكيّات االستثارة الح مجموعة من األنشطة

لطالب خالل الروتين اليومي, لتنظيم يقوم بها ا الحمية الحّسيّة: هي مجموعة من األنشطة

 المدخالت الحّسيّة, وبالتالي تزيد من انتباهه, وتضبط سلوكه.

 .تفريش األسنان بفرشاة إلكترونية 

 .)...ارتداء مالبس تضغط على الجسد )جوارب, حذاء يربط بشّدة, طاقية 

 ,بخور, ملّطف جو... استخدام عطور 

  تقديم أصناف طعام مختلفة )حامض, مالح, مّر, ليمون, مقرمشات, جلي, حالوة يمتّصها

 .بلسانه, علكة يمضغها بأسنانه...(

 .)...توفير ألعاب مختلفة )سكوتر, نطيطة, مسبح, العاب الرمل, الصلصال 

  ,تدريب الطالب على أنشطة حركية كبيرة )تسلّقClimbing Ladder ,Monkey Bar ,

 ....(.Skatingقيادة دراجة هوائية, 

  في األماكن المخّصصة األسواق التجاريةاللعب داخل (Soft Play). 

 ...)ارتداء جاكيت األوزان, األوزان الرملية, وسادة االهتزاز, التدليك )المساج 

 

 

 

 

 

 

 



 :لّروائحسلوكيات ذوي التوحد تجاه ا

 سلوكيات التّجنّب الحّسيّة )الّشم(:

 )...واألماكن ذات  ,يبدو عليه االنزعاج من الروائح عموما )ملطفات الجو.عطور,بخور

 .الروائح القوية )المطبخ,الحمام...(

 سلوكيات االستثارة الحّسيّة )الّشم(:

 يبحث عن الروائح القوية بشكل متكرر. 

 :ة(الّشّميّ  المتعلّقة باستجابة ذوي التوحد تجاه الّروائح )المثيرات لتّدّخالتا

 ة ويص  اب بق     مثالً يقوم بالعطاس والكح   ,س بش  كل كب ر من الروائحكان الطفل يتحس     إن

عزل المث ر المزعج, فال نعرض     م لثش       مثل , نف الجو أو عطر مع ننفس من رائحة ملط  الت  

 .(allergic reaction), ها تستث ره بشكل كب ر جداألن ,هذه الرائحة

  كان الطفل يبدو عل م التق   اي  مثالً من الطعام المقلر لرائحتم المزعجة, نقوم باد   ت دام  إن

 يسمى بـ تعريض التدريجر للمث ر المزعج أو مات ف ف الحساد ة التدريجر أو ال إدترات ج ة

(Systematic desensitization and graduated exposure)  بع داً الطعام للطفل  ح ث نُقد م 

أو رش ملطف جو ذو رائح ة محب ب ة  ,اط الروائحمع فتح النواف ذ أو ف       ف    ,ن الطبخعن مك ا

ً  ,للطفل  .مع تقريب مكان تناول الطعام تدريج ا

  بم باللعبأثناء ل   أوبرنامجم المفقل,  مشاهدتم أثناء للطفل تقدي  الطعاميمكن   .ة المفقلةعث

    وائحة رتعريض الطفل لعد. 

   وتكون فر المواقف أو المناد    با  التر  ,الدماغ للروائحوض    ع مس    تحق    را  ت  ر إ را

د ة سا شكل مفرط الح ستج ب لها ب ف  روائح ي قور ول مة طعام  ,تفرض على الطفل  مثل ح



 Richard Axel, Linda)أو التواجد فر متجر ب ع اللحوم وغ رها ح ث حص    ل كل من  

B. Buck  ها فر  راد  ة تيث ر عد  م على الدراد  ا  التر قاموا ب2004على جائزة نوبل فر

ح ث قاموا بتحق ر مره  عطري يتكون من موا  طب ع ة  ,من الروائح على مستقبال  الش 

التر كان لها األثر الكب ر  ,من الزهور والجذور والبذور تحديداً  ,من الص   ويا وف   مع العس   ل

 Limbicعند ف    مها تقوم المس    تقبال  الش    م ة بكرد    ال رد    ائل ك م ائ ة إلى  ,على الدماغ

System يقوم  ح ث ,ولم  ور كب ر فر الذاكرة ,وهو جزء من الدماغ مس     نول عن العاطفة

ويبقى اثر  ,الدماغ للروائح على ت  ر إ را  تاج نواقل عصب ة تعملنكهذا الجزء من الدماغ ب

 innovative science of olfactory  هذه النواقل لعدة د      اعا  بتقن ة تس      مى بـ            

perception alternating  ) 

  أو عطور قوية على مالبس   م,  ,فر أماكن تواجد الطفل وض   ع ب ور أو ملطف للرائحةيمكن

  إن كان لديم دلو  االدتثارة لحاد ة الش  .

 التّذّوق: سلوكيات ذوي التوحد تجاه

 سلوكيات التّجنّب الحّسيّة )التّذّوق(:

 من الطعام جدامحد ة  ييكل أصناف. 

  ر.يتق  ي  بشكل متكر 

 .ق  يست دم طرف لسانم للت ذو 

 .يش  الط عام قبل تناولم 

 سلوكيات االستثارة الحّسيّة )التّذّوق(:

 ائ  البحث عن أصناف م تلفة من الطعام أو الشراب . 

 .ال يبدو عليه الشعور بالّشبع 

 .)...يبحث عن أصناف الّطعام القويّة )حامض, حار 



 :جاه التّذّوقالمتعلّقة باستجابة ذوي التوحد ت التّدّخالت

 ,نظر  جديد على المائدة لض    ع ص    نف نقوم بو التعريض التدريجر للمث ر الذي يُزعج الطفل

فمثالً لو  وهكذا, لمس  م م أوث  يوض  ع مرة أىرف فر الوجبة التال ةً ل قوم بش  م   ,فقط الطفل إل م

شراهة, نقوم بتعزيز الطفل بقطعة من  شوكوالتم ب كان الطفل يرفض تناول الفواكم ويتناول ال

ز الطفل بقطعة أُىرف من الشوكوالتمث   ,عند ف  قطعة ص  رة من الفراولة مالشوكوالت  نعز 

ج بتعريض الطفل للمث ر10-1أثناء العد من   عند وض      ع قطعة الفراولة  اىل فمم  (, ونتدر 

   حتى ييكل الفواكم. ,وتعزيزه

  ل طعام مقرم , نزيد من أص  ناف  :الوض  ع بالحس  بان بُن ة الطعام فمثالً إن كان الطفل يفق   

ل طعام مس     لوق ص     ناف الطعام نزيد من أ ,الطعام المقرمش     ة على المائدة, وإن كان يفق      

 وهكذا...  المسلوقة

  التوحد أصناف من نفس المذاق يوقد يتناول ذو , حامض,حلو,مر,مالح( مستقبال  التذوق, 

زيا ة أصناف الطعام  عل م يمكنناو ,فمثالً يتناولون الطعام ذو المذاق الحلو فقط أو المالح فقط

لها الطفلمن التواب اد  ت دام أنوا  كما يمكن ذا  المذاق الواحد, ووض  عها على عد   ,ل يفق   

    كب ر من أصناف الطعام.

  مثل جا , بطاطس مقرمش       ة, ل مون  برتقال, ية آمنة مثللمذاقا  قو فلطتعريض اليمكن ,

 ....(كعك مقرم , ف بس حار

 سلوكيات ذوي التوحد تجاه اللّمس:

 سلوكيات التّجنّب الحّسيّة )اللّمس(:

 يتقاي  عندما يقوم أحد بلمسم. 

 يتقاي  من المشر حافر القدم ن. 



  مثل غسل الوجم أو ال دين أو االدتحمام أو قص ,بالذا يتقاي  أثناء الق ام بمهارا  العناية 

 واألظافر.الشعر 

 سلوكيات االستثارة الحّسيّة )اللّمس(:

 ائ  البحث عن ف ص يلمسم . 

 يلمس بشدة لدرجة تقاي  اآلىرين. 

 ,صلصال...( معجون,  ائ  البحث على مالمس م تلفة  ماء. 

 مس:المتعلّقة باستجابة ذوي التوحد تجاه اللّ  التّدّخالت

  التعريض التدريجر للمث ر الذي يس  تج ب لم الطفل بش  كل مفرط الحس  اد   ة, فمثالً قد يرفض

الطفل تفري  األدنان, لحساد تم الزائدة تجاه الفرفاة, لذا نقوم باىت ار فرفاة أدنان منادبة, 

ال ارج, ث  وض      عها  اىل الف   ون  وتدريب الطفل على لمس      ها ث  وض      عها على الف  من

د  ة التدريجر,  سا دنان, لذا فكن ت ف ف الح دنان, ث  ننتقل للتدريب على تفري  األ تفري  األ

 هو األنسب فر التعامل مع دلو  الحساد  ة المفرطة.

 س  ة شطة  ,إن كان الطفل  ائ  البحث على مث را  لم شطة م تلفة  أن نقوم بتعريض الطفل ألن

 .الرمل, الصلصال, ألعاب مائ ة, فقاعا  الصابون...(

 سلوكيات ذوي التوحد تجاه مثيرات الجهاز الدهليزي:

 سلوكيات التّجنّب الحّسيّة )الدهليزي(:

 ,جهاز الس ر...(  رج كهربائر, يتقاي  عند االدتنا  على دطح غ ر ثابت  مصعد. 

   تمارين الكرة الكب رة...عند الق ام بتمارين الشقلبة  عندما يكون رأدم مقلوبايتقاي ,). 

 سلوكيات االستثارة الحّسيّة )الدهليزي(:

 ائ  البحث على ألعاب األرجحة .  



 رفيعة )حافّة رفيعة مرتفعة(., وأسطح إسناد دائم البحث على األماكن المرتفعة 

 :الجهاز الدهليزيلتوحد تجاه مثيرات المتعلّقة باستجابة ذوي ا التّدّخالت

قد  ,األرجح ة وال دوران ث را  الجه از ال دهل زي: ألع ابمأمثل ة على  وع د  من المث را  التر 

 مثل صعو   رج كهربائر أو مصعد. ,يستج ب لها ذوي التوحد بشكل مفرط الحساد ة

  مل لدهل زي, فمثال  نقوم بح هاز ا بالج قة  تدريجر للمث را  المتعل  كل  فل بش        تعريض الط

ض  م للوقوف أثناء العد من  الطفل أثناء ص  عو  الدرج الكهربائر,  ج (10-1ث  نعر  , ونتدر 

 لح ن الوقوف عل م أثناء الصعو  والنزول.

 اجة هوائ ة  ألعاب األرجحة أو النطنطة وغ رها من :فل ألنش   طة مثلتعريض الط ق ا ة  ر 

جة...  أو دكوتر أو زال 

 سلوكيات ذوي التوحد تجاه المثيرات البصرية:

 سلوكيات التّجنّب الحّسيّة )البصريّة(:

 )...يتجنب اإلضاءة  أفعة الشمس, مصدر إضاءة داطع. 

 سلوكيات االستثارة الحّسيّة )البصرية(:

  اإلضاءة الساطعة نحوينجذب. 

 األف اص واأللعاب المق ئة يقترب ويركز بنظره من. 

 يقترب من المرآة ويركز نظره عل ها. 

  ع ن ميحر  أصابعم أمام 

 

 



 لتّدّخالت المتعلّقة باستجابة ذوي التوحد تجاه المثيرات البصرية:ا

   دلوك ا د  ة   سا شكل مفرط الح ستج ب لها الطفل ب التعريض التدريجر للمث را  التر ي

 الت جن ب الحس   ة(.

 لمث را  حس   ة بديلة لسلوك ا  االدتثارة الحس   ة. تعريض الطفل 

ي المسللل ول عن إدراك الجسلللد ذوي التوح سللللوكيات د تجاه المثيرات المتعلقة بالجهاز الحسلللّ

(Proprioception): 

أما عن الترجمة الحرف ة لم من المعاج   اإلحساس بموقع المفاصل,الجهاز المسنول عن هو 

ً  االد ودمر بهذا  ,الطب ة فهر الجهاز الحوفر فكلمة  ,للترجمة الحرف ة من الالت ن ة تبعا

proprioception  تعنر one’s own individual and perception فهذا  ,إ را  الجسد والتر تعنر

والقوة المنادبة فر مسك األف اء  ,الجهاز يعط نا المعلوما  عن موقع أجزاء الجسد بالفراغ

وتوجد هذه  ,نسبة لوظ فتها Proprioceptorsودم ت مستقبال  هذا الجهاز بـ  ,وحملها ونقلها

 .واألربطة اإلرا ية وفر المفاصلة المستقبال  فر العقال  الم ططة ذا  الحرك

 تّجنّب الحّسيّة )إدراك الجسد(:سلوكيات ال

 ربطا  الشعر,  رباط الحذاء, ,يتقاي  بشدة من المث را  التر تق ط على الجسد 

 .المالبس الق قة...(

 سلوكيات االستثارة الحّسيّة )إدراك الجسد(:

 أو يق ط عل م بشدة حقنم ائ  البحث عن ف ص ي. 

  بشكل متكرر يدهيعض 

 



ي المسللل ول عن إدراك ا لتّدّخالت المتعلّقة باسلللتجابة ذوي التوحد تجاه مثيرات الجهاز الحسلللّ

 :(Proprioception)الجسد 

   دلوك ا د  ة   سا شكل مفرط الح ستج ب لها الطفل ب التعريض التدريجر للمث را  التر ي

 الت جن ب الحس   ة(.

  س   ة بديلة  نط طة, جاك ت ق ط, تدل ك أو تعريض الطفل لمث را  ح األوزان, جاك ت ال

 ...(.كهربائر جهاز, يدوي   مساج

 .)...ارتداء مالبس تق ط على الجسد, ربط رب اط الحذاء ج  داً, ارتداء طاق ة 

 سلوكيات ذوي التوحد تجاه المثيرات الّسمعيّة:

 سلوكيات التّجنّب الحّسيّة )الّسمعيّة(:

  عندما يكون فر مكان  ,يرفرفأو  يدور أو يقفز أو يصرخيقع يديم على أذن م أو

 , الفصل...وقت الفسحة ,مثل الطابور الصباحر ,تصدر منم أصوا 

 سلوكيات االستثارة الحّسيّة )الّسمعيّة(:

  )فترا  زمن ة طويلةليلعب باأللعاب التر تصدر أصوا    ف, طبل, ب انو, بوق. 

 المثيرات الّسمعيّة:التّدّخالت المتعلّقة باستجابة ذوي التوحد تجاه 

   دلوك ا د  ة   سا شكل مفرط الح ستج ب لها الطفل ب التعريض التدريجر للمث را  التر ي

 الت جن ب الحس   ة(.

 اعا  أُذن( ,تعريض الطفل لمث را  حس   ة بديلة لسلوك ا  االدتثارة الحس   ة  . دم 

 


