
 

أشخاص من لدى تحدي مال )المعاند( سلوكال –تلخيص المقال 

 1ذوي إعاقة عقلية تطورية

 

(, تحرير 2011التدخل" ) إلىمن مجموعة مقاالت "من التداخل مقال بقلم د. بيني هوزمي, 

 بيت ايزي شابيرا"مئير حوبب ود. بيني هوزمي, نشرها "د.

 

لتقييم في صندوق "شاليم", بإذن وحدة البحث وا –"مخلول" على أيدي المقال تم تلخيص 

 كاتب المقال. مسبق من

 

 ملخص

, عقلية تطورية إعاقةالكبار من ذوي الصغار و أوساطتحدي هو سلوك شائع في مسلوك الال

تحدي مسلوك الالالمقال هذا وطرق التدخل الممكنة لعالجه. يصف  لذلك من المهم فهم مصدره

للتدخل مبنية على مناهج عالجية  المقال طرقفي عرض كذلك, ت والعوامل المسببة لحدوثه.

 مختلفة.

يضر بالشخص من ذوي إعاقة عقلية , قد تحدي هو سلوك شاذ, متكرر ومستمرمسلوك الال

 تطورية أو بمحيطه, وباستطاعة الطاقم المعالج مواجهة هذا السلوك.

لتعبير إلى ضيق وإحباط وبالتالي ا, ما يؤدي يتهاتلبيتم تحدي هو حاجة لم مسلوك الالإن مصدر 

 مختلفة. تحدي بطرقمسلوك الالعن 

 

                                                           
في إسرائيل  ل"إعاقة  لمقال قد كتب قبل تغيير المصطلح يستخدم الكاتب في مقاله األصلي مصطلح "تخلف عقلي", وذلك الن ا 1

 .2012عقلية تطورية" عام 



 تحديمسلوك الالكيفية التعبير عن 

وهو شائع  –)وراثي  عنصر فسيولوجيمن  االنفس مركب إيذاءقد يكون  -النفسب األذى إلحاق

 ;التسبب بشعور من المتعة المؤقتة بسبب فرز هرمون االندروفين ;في بعض المتالزمات

شعور الشخص من ذوي اإلعاقة بألم  ;الدورة الشهرية لدى النساء ;اضطراب في نشاط الدماغ

انفصال )لفت االنتباه, رغبة في السيطرة,  عنصر بيئي ال يستطيع التعبير عنه بشكل آخر(

)تخفيف الضغط والقلق بشكل عنصر فريد من نوعه  أوعقب اعتداء جنسي( ( عاطفي )انقطاع

 .االنشغال باأللم الجسدي(مؤقت عقب 

المكوث بغرفة ذات  أو الرأس/األيديتكون الوقاية بواسطة تغطية  -النفس إيذاء الوقاية من

واقية, رقابة مكثفة, تقديم المساعدة من اجل تحسين القدرة على التواصل, تقديم  مسطحات

اإلطار. كذلك, من المهم مالئمة العالج خاضعا لسياسة  وجعلالعالج النفسي بحاالت نادرة 

جة المظاهر السلوكية تكون في بعض الحاالت نتي أنالمحيط من الناحية الحسية, حيث 

حيث  ,شاذةالحاالت الفي  باألدويةتقديم العالج  أيضا. يمكن الضطراب في التكامل الحسي

األذى بالنفس عالج من قبل شخص مخول للقيام بذلك. تجدر اإلشارة إلى أن إلحاق المالئمة 

 يمكن أن يكون تعبيرا عن نوبات خوف, خاصة لدى األشخاص الذين يعانون من التوحد.

من  أشخاصوهو شائع في أوساط  ,بنوبات غضب هذا السلوك يتميز -سلوك عدواني ومتسرع

الهش(   Xفي متالزمات معينة )مثل متالزمة ويعتبر أكثر انتشارا عقلية تطورية,  إعاقةذوي 

لم متواصل, صعوبة في التواصل, إصابات أ ) عوامل فسيولوجية وعصبيةنجم عن ي وقد

)رغبة في السيطرة, محفزات بيئية معيقة,  عوامل بيئيةعصبية أو عدم التوازن الهرموني(, 

أو مع التغييرات وصدام بين الرغبات واالحتياجات(  التأقلمرغبة في لفت االنتباه, صعوبة في 

 الغيرة والعجز(, )الشعور بالحرمان, الضيق اعوامل فريدة من نوعه

, والتي أدت إلى التمرد )رغبة يتهاتلبيتم بداية, يجب تحديد الحاجة التي لم  -عالج مظاهر العنف

من  بالتهديد, وحرمان الشخصمثل: الشعور باالنتماء, أو االحترام, الشعور ", أو حاجة لم توفر

عزز السلوك ليس في ساعات الغضب, حتى ال ي  حاولة مالئمة االستجابة ال بد من مو ("االختيار

العالج السلوكي, التربية االجتماعية الجنسية, العالج بواسطة من المقبول أيضا . الغير مرغوب

هذه الطريقة  أن إالالمريض, مكن أيضا العالج بواسطة احتجاز ي وتحسين مهارات التواصل.

عقلية تطورية,  إعاقةقط بموافقة الوصي على الشخص من ذوي تتم ف أنمثيرة للجدل ويجب 

 .إضافيوبوجود معالج 



 العالجية المعروضة في المقال المناهج

 أوتحدي هو اختالل في التوازن الكيميائي مسلوك الال أساس أنعي والذي يد   -المنهج الطبي

العالج وفقا لهذا  إن. اجتماعي( أوغيير بيئي توبدون  فجأةجسدي )حيث انه يظهر  أللمنتيجة 

عميقة, ويتم  أوعقلية تطورية صعبة  إعاقةمن ذوي  أشخاص أوساطال خاصة في فع   المنهج

والحساسية  ,المصاحبة ألمراضونظرا لبيئي. ال-جتماعياالتدخل الدمجه مع بواسطة العالج 

ال بد من مالئمة  -عموم السكانالطبية لوفعاليتها  لألدويةالجانبية  ألعراضتجاه االمفرطة 

 عقلية تطورية. إعاقةمن ذوي  األشخاصطبيب نفسي مؤهل لعالج  أيديالعالج على 

 

اضطراب اضطراب في التكامل الحسي )سلوك التحدي هو  أساس أنيدعي  -المنهج الحسي

التصرف  أوبالنفس  األذى إلحاق إلىؤدي غالبا يللمحفزات  ضعف االستجابةحسي مترافق مع 

 إلى االضطراب الحسي المترافق مع فرط االستجابة للمحفزات ؤدي, بينما ياآلخرعدوانية تجاه ب

بواسطة  "الحمية الحسية", بمعنى تقليل  العالج إلىويدعو هذا المنهج (. وتجنب اآلخر االمتناع

منهج مثال للعالج وفقا لهذا ال. أداء أفضلوتعزيز المحفزات التي تساعد على المعيقة المحفزات 

 .هو استخدام غرفة "سنوزلن"

 

ى محفزات شخصية نتيجة لتعليم مبني عل على انه تحديمسلوك الاليرى ب -المنهج السلوكي

 أنحيث  " وتعزيز السلوك المرغوب.للسلوك "تحليل تطبيقي, يتم المنهج اهذوفقا لوبيئية. 

إن  السلوك الغير مرغوب.سلبي يقوي التعزيز اليجابي يقوي السلوك المرغوب واالتعزيز ال

هذا المنهج جل تعزيز السلوك المرغوب, وبحسب التعزيز االيجابي يجب أن يكون فوريا من ا

من اجل تحقيق هذه  السلوك المتحدي إلىما يؤدي متسبب اإلحباط  يتهاتلبيتم فان حاجة لم 

, تحديملوك السالخالله ن فذ وضع الذي على تحليل ال هذا المنهج في عالجهويستند الحاجة. 

: لفت االنتباه عقب نوبة غضب, والتي تشكل تعزيزا مثاللهذا السلوك ) وفهم المكاسب الثانوية

توفير التعزيزات بشكل فوري ولسلوك مرغوب,  تعزيزات ايجابية بديللإنشاء نظام و سلبيا(

 ومتواصل.

 



تجاربنا السابقة يدعي هذا المنهج أن تفسيرنا ألوضاع مختلفة يتأثر من  -المنهج الفكري

العالج الفكري السلوكي )  أساس هو فخالل األحداث نعمل وفقا لمعتقداتنا. وهذا واعتقاداتنا.

CBT)  على تفسير المحفزات بشكل سلبي,  اإلنسان. وبحسب هذا المنهج ال بد من الحد من قدرة

وتوفير  ,التفكير السلبية أنماطعلى تتبع  ويعتمد هذا المنهج في عالجهوتوفير تجارب ايجابية. 

. تطوريةعقلية  إعاقةالفكري للشخص من ذوي مستوى لسلوك ايجابية بديلة ومطابقة ل أنماط

 رسائل واضحة وذات تفسير سببي.أهمية في نقل كذلك, هناك 

 

تحدي نتيجة لتفاعل مسلوك الاليَعتبر هذا المنهج  -العالج النفسي والمنهج النفسي الديناميكي

عالقة الشخص مع  أن, حيث قيود المجتمع والبيئةوبين  ياجات وغرائز اإلنسانبين االحت

من  أشخاص أوساطهذا العالج غير شائع في  إن والديه.عالقته ب أساس المجتمع مبنية على

 مالئمة هذا العالجمن الممكن  يتطلب قدرة عالية على التواصل. ألنه ,عقلية تطورية إعاقةذوي 

مع توفير الوسائل  لتحسين القدرة ألشخاص من ذوي إعاقة عقلية تطورية خفيفة حتى متوسطة, 

استخدام  إلى إضافة لتواصل...الخ(ل مساعدمرافق تعيين على التعبير )االتصال الداعم والبديل, 

بالدراما عالج الالعالجات البديلة مثل العالج بالفنون أو باللعب, عالج بواسطة الحيوانات, 

 .وغيرها

 

هو صعوبة لدى  تحديمسلوك الال فان أساس وفقا لهذا النموذج, -النموذج النفسي االجتماعي

, سواء في فهم الوضع االجتماعي في التفسير االجتماعي لشخص من ذوي إعاقة عقلية تطوريةا

 عقلية تطورية إعاقةمن ذوي  األشخاصذلك, هناك بعض  إلى إضافةبالتعبير عن النفس.  أو

 ولينللمسؤ"وشاية"  أو تكون ردة فعلهم عبارة عن تمرديعانون من الرفض االجتماعي ف الذين

إجراء محادثة يعتمد على  العالج وفقا لهذا المنهج إن. الذين يعززون الرفض االجتماعي تجاههم

جتماعية عقلية تطورية, مع تطوير مهارات ا إعاقةللمستوى الفكري للشخص من ذوي  مناسبة

وك لسانتهاج وتواصلية, وتوفير التفاعالت االيجابية التي تشجع التعلم, االندماج بالمجتمع, و

 اجتماعي مالئم.

 



تحدي هو عدم تلبية مسلوك الال هذا المنهج أن أساس عتبريَ  -منهج علم النفس اإلنساني

الحب, االنتماء,  إلىالحاجة  االحتياجات األساسية للشخص, حيث تشمل هذه االحتياجات

الشخص من ذوي إعاقة عقلية دما ال تلبى هذه االحتياجات, ي ظِهر عنواالختيار, تقدير الذات. 

المكاسب  وفرت  ومن المفترض أن طلب المساعدة. لتحدي كصرخة منه مال هتطورية سلوك

العامل  علىالتركيز يجب على المعالج ووفقا لهذا المنهج, . يتهاتلبيتم الثانوية الحاجة التي لم 

سلوك الالذي تم توجيه  بدال من االهتمام بالسبب ,تحديمسلوك الالالداخلي الذي أدى إلى إظهار 

, وذلك يتهاتلبيتم لم  على توفير حل بديل لتحقيق االحتياجات التي كز العالجويرتحدي ضده. مال

ص دور هام للشخص تحدي. كذلك يعتمد هذا العالج على تخصيمسلوك الال من اجل الحد من

تحقيق الذات, تقدير  في وفقا لقدراته, من اجل تلبية احتياجاتهعقلية تطورية,  إعاقةمن ذوي 

 حتى يشعر ,اإلنسانوتحقيق الذات في حياة  ,كذلك من اجل تعزيز االختيار .نتماءاالوالذات, 

 ه. موضع السيطرة بحياته في يد أن الشخص

 

تحدي هو صعوبة لدى الشخص مسلوك الالسبب  أنعي هذا المنهج يد   -اإلنسانياالتصال منهج 

عقلية تطورية في االتصال, صعوبة في فهم رسائل المجتمع, وصعوبة في  إعاقةمن ذوي 

جتمع, وعدم فهم من قبل المالن الشخص ال ي   اإلحباطسبب األخيرة ت أنالتعبير عن الذات, حيث 

ويهدف العالج . من قبل المجتمع فيه رغوبم سلوك غير إلىيؤدي  أنفهم الرسائل يمكن 

عقلية تطورية على االتصال  إعاقةتحسين قدرة الشخص من ذوي  إلى بحسب هذا المنهج

اتصال مساعدة كلوحات االتصال, االتصال الداعم والبديل, وذلك من اجل  وسائلبواسطة 

 .آرائهن لتعبير عاحتياجاته, التواصل مع محيطه, وا عنلتنبيه تمكين الشخص من ا

 

 تحديمسلوك الالأسس التعامل مع 

سلوك الصعوبة في التعبير. لذا يجب اعتبار  -يمكن أن يكون العنف نتيجة "للصمت" -

الحاجة  ويمكننا تحديد .عدم تلبية االحتياجات, أو تذمر إنذار بسببعلى انه تحدي مال

الشخص من  اي يحصل عليهفحص المكاسب الثانوية التمن خالل  يتهاتلبيتم لم التي 

 طرقالتحدي, وذلك من اجل توفير مسلوك الالذوي إعاقة عقلية تطورية عند قيامه ب

 بديلة للحصول على هذه المكاسب. ال



سبق هذا قد ينبغي االنتباه إلى ما  ,تحديمسلوك الالعندما يتم تحليل حدث ظهر خالله  -

ب في ضيق/مرض أو ألم...الخ(, كيف كان رد فعل الشخص الحدث )محفز بيئي تسبَ 

ما هي  ,بمعنى آخر من ذوي إعاقة عقلية تطورية؟ وماذا حصل بعد هذا الحدث؟

سلوك الحفزات التي تؤدي إلى مكاسبه الثانوية. كذلك من المهم محاولة الحد من الم

 الوقاية خير من المواجهة.تحدي, فمال

لمحفز خارجي أو داخلي للشخص. ويمكن أن يكون السلوك عبارة عن استجابة إن  -

السلوك رد فعل للطرف المعالج )حسي أو تواصلي أو جسدي(, لذا سنرى أنماط سلوك 

 مختلفة مع معالجين مختلفين.

دون  ,اإلحباط هو "التحويل", وتوجيه الحاجة العاطفيةأساس في كثير من األحيان  -

 اإلحباط.يسبب طرف المعالج, يمكن أن قلة وعي وفهم الوإلى الطرف المعالج.  ,وعي

تعبير عن القلق تعتبر جميعها بمثابة  ,إبداء الصالبة, التحصين والسلوك القهري -

 والخوف, وال بد من دراسة مصادرها.

يجب تجنب العقاب أو التقييد الجسدي, وتفضيل تعزيز السلوك المرغوب بدال من  -

 .العقاب في أعقاب سلوك غير مرغوب

 عملية االختيار التي تتم من قبل أشخاص من ذوي إعاقة عقلية تطورية.يجب تشجيع  -

من المهم تطوير قدرة الشخص من ذوي إعاقة عقلية تطورية على التواصل بشكل جيد  -

من اجل التعبير عن احتياجاته )وذلك بواسطة عالج النطق, االتصال الداعم 

 والبديل...الخ(.

 تحديمسلوك الالفي مواجهة  اضروريأمرا طاقم االستمرارية والعمل الجماعي للتعتبر  -

 من المهم الحفاظ على كرامة واحترام الشخص من ذوي إعاقة عقلية تطورية -

 تحديمسلوك الاليعتبر العالج بواسطة األدوية الملجأ األخير لعالج وتخفيف  -

تحدي لشخص من ذوي إعاقة عقلية تطورية أمام مسلوك الاليجب االمتناع عن ذكر  -

 وذلك تجنبا للرفض االجتماعي. زمالئه,

تحدي في مسلوك الالواضحة للتعامل مع وتعليمات ينبغي التأكد من وجود إجراءات  -

 إطار العمل, وذلك من اجل الحد من ضعف الطاقم في هذه الحاالت.

تحدي بقليل مع تقدم سن األشخاص من ذوي إعاقة عقلية مسلوك الالينخفض تكرار  -

عصبيا من اجل طبيا تحدي في عمر متقدم يتطلب تقييما ملسلوك االتطورية. إن ظهور 

 اضطراب عصبي آخر.أي أو  ,نفي تطور الخرف



 ملخص

 مقدمة .1

وقد  عقلية تطورية. إعاقةوالكبار من ذوي  الصغارلدى تحدي هو سلوك شائع جدا مسلوك الال

جد سابقا  عقلية تطورية في  إعاقةتحدي موجود لدى ثلث ممن يعانون من مسلوك الال أنو 

, كما تم تعيين معالج مشكلة سلوكية"ب"تحدي مسلوك الالصف عقدين من الزمن و  وقبل . إسرائيل

هو االنتقال  األخيرولكن االتجاه في العقد  كصاحب مشاكل سلوكية. لمن تم تشخيصه مرافق

 مكثفة غير, وهو مصطلح يشمل عددا من سلوكيات تحدي"مسلوك الالمصطلح "الستخدام 

 أو تؤذيعقلية تطورية  إعاقةتؤذي الشخص من ذوي  أنوالتي من الممكن  ,مرغوب فيها

, ما يلزم  المعالج المرافق التعامل معها من اجل تحسين جودة حياة الشخص من ذوي محيطه

 إعاقة عقلية تطورية.

 إعاقةمن ذوي  أشخاص أوساطفي  الشائعة ةتحديمسلوكيات الاليصف المقال مجموعة من 

 يهدف المقال إلىومختلفة. المهنية التصورات الوعقلية تطورية, وذلك وفقا لطرق العالج 

حتى يستطيع  ذوي إعاقة عقلية تطورية,شخاص من ة األمعالجذي يشرف على تطوير الطاقم ال

أو  يتم التعبير من خاللها عن صعوبة لغة"على انه " هذا السلوك التعامل معهذا الطاقم من 

 تحدي.مسلوك الالحاجة, بدال من االستكفاء بمحاولة إيقاف 
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تثنائي يعتمد على تحدي بسلوك اسمسلوك الال(  Emerson, 1995لقد وصف اميرسون ) 

إيذاء الشخص من ذوي إعاقة عقلية  بإمكانه, ات ثقافية, وهو سلوك متكرر ومتواصلمتغير

ولقد أشار  الطاقم المعالج التعامل مع هذا السلوك.  يستطيعو ,إيذاء محيطهتطورية أو 

أو هذا السلوك نفسه  أن إلى(  Zarkowska & Clements, 1994"زركوبسكا وكليمنتس" )

التطوري للشخص, وان هذا السلوك يشكل خطرا على  أوتوافق مع العمر الزمني خطورته ال ي

 ضيق متواصل بين أوساط التعلم, ويتسبب فييق القدرة على يع, كما انه محيطه أوالشخص و/

 المعالجين.

حدث هذه تحدي, امسلوك الالماضي من اجل تقييم لقد أجريت عدة استطالعات في ال

يميز بين ( والذي Elgie & Hastings, 2002االستطالعات هو استطالع "الجي وهستينج" ) 



لم تحققحاجة

ضيق

احباط 

 قائمةتظهر )محيطه تحدي الذي يؤذي الشخص نفسه مقابل ذلك الذي يؤذي مسلوك الال

. لقد الكاملة في المقال المرفق بموقع صندوق "شاليم" عبر االنترنت( ةتحديمسلوكيات الال

عندما يدور الحديث  اكبربتحدي  يتعاملونالمعالجين  أننتيجة مفادها  إلى توصل هذه االستطالع

, مقارنة لتعاملهم والذي يتطلب تدخل أخصائي ,يؤذي البيئة المحيطة تحدي الذيمسلوك الالعن 

ال يؤذي البيئة المحيطة,  اسلوك أنعلى  التأكيدذلك يجب  ومع .سلوك يؤذي الشخص نفسه مع

عقلية تطورية, حيث يمكن لهذا  إعاقةدة حياة الشخص من ذوي أن يؤثر سلبا على جويمكنه 

 إبداءعزلة اجتماعية, وصعوبة لدى الطاقم المعالج في  ,إصابة بدنيةالسلوك أن يتسبب في 

 .التعاطف مع المريض
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دفع والعدواني الذي وعلى السلوك المن ,إلحاق األذى بالنفس موضوع يركز هذا الفصل على

تحويل اإلحباط إلى العالم  –في تعبيرات مختلفة من اإلحباط تظهر  ,غضبيشمل نوبات 

 الخارجي بواسطة نوبات غضب, مقارنة مع تحويل اإلحباط إلى الذات وإيذاء النفس. 

 تحدي:مسلوك الالل لتشك وفقا لذلك, يعرض فيما يلي نموذجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخلي سلبي-عدوان  خارجي

, تجنب االخرين, كآبة
ايذاء النفس

جة تنبيه شفهي عن الحا
نوبات غضب-



 النفسب األذى إلحاق.أ. 3

ف على انه تصرفاتتحديمسلوك اللل شائعالتعبير الوهو  سه, ضد نف اإلنسانيوجهها  , وقد عر ِ

 أن فإما الدافع لهذه التصرفات أما(. Tate & Baroff, 1966)  األنسجة إتالفتتسبب في 

 نفسيا. أو يكون فسيولوجيا 

 

 األسباب الفسيولوجية:

متالزمة , الهش  xفي بعض من المتالزمات ) متالزمة  عنصر جيني وراثيهناك  -

إبداء  التي تنعكس فيو متالزمة ريت... الخ(متالزمة ليش نيهان, برادر ويلي, 

 النفس. إيذاء, بما في ذلك سلوكيات استثنائية

الذي يسبب الشعور  يفرز في جسم  اإلنسان هرمون االندروفينالنفس  إيذاءسلوك  -

 بالمتعة والنشوة المؤقتة.

ب ما تبين في سبح, وذلك في نشاط الدماغ ااضطرابيعكس  أنالنفس يمكن  إيذاءسلوك  -

-subهذه السلوكيات. يسمى هذا االضطراب تنفيذ خالل   EEGتخطيط أمواج الدماغ 

clinical seizures (إكلينيكية شبه ) نوبات 

وبين التعبير عن إيذاء النفس في أوساط النساء من  الدورة الشهريةهناك عالقة بين  -

ريب الشعرة ) ذوي إعاقة عقلية, وخاصة في مرحلة نمو  .(البصيالتج 

كم التهاب األذن الوسطى إلى لَ  لميتسبب أ , فمثال من الممكن أنفعل بسبب األلمردة  -

أو مناطق أخرى من  ,الرأس إلى ضرب األسنان لمدي أيؤ أناألذن, ومن الممكن 

  الجسم في الحائط, أو الصراخ.

 االضطراباتأو التعبير عن اإلحباط بسبب التحفيز الزائد في حاالت  ,تحفيز ذاتي -

 (اضطراب حسي مترافق مع ضعف/فرط االستجابة للمحفزات) الحسية

 

 العوامل البيئية

والتي تكمن في: صعوبات في التعبير عن النفس والتواصل مع اآلخرين مما يسبب اإلحباط, 

, على عاتق الشخص المهام الملقاة , التهرب منالمحيط وسيلة للحصول على االهتمام من



بسبب إصابة أو استغالل جنسي االنفصال العاطفي , والمحيط رغبة في السيطرة على الجسم

شعور بالراحة  إلىهرمون االندروفين في الجسم والذي يؤدي  بإفراز األمرهذا  )ويرتبط

 فرج(وال

 

 عوامل فريدة من نوعها

والقلق, ويتسبب في شعور  راحة مؤقتة من التوتر إلىالنفس ب األذى إلحاقيمكن أن يؤدي 

الداخلي من اجل  باأللمالشعور  تفريغو شعور.المجرد بيتسبب  أو ,الوجود أو بالحياة

هذا  أنالعاطفي الداخلي. لقد وجد سابقا  األلمبدال من  ,الخارجي الجسدي باأللماالنشغال 

هذا السلوك في جيل المراهقة وينحسر  لظهور في عمر السنتين, حيث يتفاقمالسلوك يمكنه ا

 ( Borthwick-Duff, 1994في سن الشيخوخة )

 

 إيذاء النفس مظاهر معالجة 

الذي يبدي هذا التصرف,  اإلنسانكما ورد سابقا, فان سلوك إيذاء النفس يشكل خطرا على 

هذا الوقاية من ومن المتبع اليوم  لكنه أيضا يسبب اإلحباط والخوف لدى الطاقم المعالج.

قفازات, وضع الالمعرضة لإلصابة بالجوارب, الجسم السلوك بواسطة تغطية أعضاء 

كذلك تكثيف  .األخرىالجدران والسطوح على بطانة وضع الرأس, إضافة إلى الخوذة على 

المراقبة بشكل اكبر على هؤالء المرضى. وهناك وسائل أخرى لمنع إيذاء النفس كالتدخل 

هارات االتصال, من خالل والعمل على تحسين مالسلوكي الذي يعزز تجنب إيذاء النفس, 

كذلك يمكن للعالج النفسي المالئم للمستوى الوظيفي المساعدة  .مثالاالتصال الداعم والبديل 

 .( holding) احتجاز محتو  في بعض الحاالت. وهناك بعض الحاالت التي استخدم فيها 

 أن إالهذه الظاهرة,  مواجهةفي المساعدة  بإمكانها ألدوية إمداداتذلك يوجد  إلى إضافة

جميع جوانبها ب لهذه المشكلة حل للعالج باألدويةبعيدون عن إيجاد  أنهميؤكدون  األطباء

(Schoder et al, 1999.) 

 



 .ب. السلوك المتهور العدواني3

سلوك بنوبات غضب, رمي األشياء أو الضرب, وهو شائع بين أشخاص من ذوي يتميز هذا ال

  Xتشر هذا السلوك لدى الصغار والكبار ممن يعانون من متالزمةإعاقة عقلية تطورية. وين

التفاعل الزائد يبدو بسبب صعوبة في السيطرة على الرغبات,  , وذلك على ما( 30%الهش )

متالزمة, العام والذي يميز هذه ال المزاجإلغراءات الخارجية, وعدم استقرار مع المحفزات وا

 ,Hagerman) المراهقة بسبب التغييرات الهرمونية كما يبدوكل هذا خالل فترة تفاقم حيث ي

حولهم تغييرات تجرى عندما التمرد . يميل األشخاص من ذوي إعاقة عقلية تطورية إلى (1999

 حاالت يشعرون خاللها أن ال حول لهم وال قوة.تحت الضغط, وفي وتحوالت بشكل سريع, 

 يئة المحيطة على منع أو كبح سلوكه.وكلما تقدم اإلنسان في العمر, تنحسر قدرة الب

أما بالنسبة لألسباب التي تؤدي إلى نوبات الغضب فهي شبيهة بتلك المسببة إليذاء النفس, حيث 

 لخارج بدال من الذات.ايتم توجيه اإلحباط في هذه الحالة نحو 

 

 العوامل الفسيولوجية والعصبية 

أو حاالت عضوية أخرى مثل زيادة  لألعصاب إصاباتألم متواصل, صعوبة في التواصل, 

 .نشاط الغدة الدرقية

 

 عوامل بيئية

صعوبة في التأقلم مع االنتباه,  , حاجة في لفتمثيرة لإلزعاج في السيطرة, محفزات بيئية حاجة

 .التغييرات, وصدام بين الرغبات واالحتياجات

 

 عوامل فريدة من نوعها

 .االنتقاد غيرة, ضيق وعجز, صعوبة في تقبل ,الشعور بالظلم

 



 عالج مظاهر العدوان

التوتر بسبب تراكم  تفاقم منتكون العنف بداية (, فان 1979كر" )ووفقا "لدورة العنف" ل"و

كشف العالمات مبكرا يؤكد أن و , ومن ثم هدوء وندم ومصالحة.لتمردا الذي يؤدي إلى الغضب

الغضب. ومن المتبع اليوم العالج بواسطة عالج سلوكي, تربية يمكن أن يساعد في منع احتدام 

 جنسية وتحسين مهارات االتصال.-اجتماعية

 ة مثيرة للجدل, حيث يتم من خالله( وسيلholding)االحتجاز المحتوي العالج بواسطة ويعتبر 

المعالج أثناء اإلمساك بإسماع المريض , ويقوم إمساك المريض بشكل حازم ولكن ليس عدوانيا

, ومن اجل منع هذه اآلخرينكالما مهدئا وداعما من اجل كبحه ومنعه من التصرف بعنف تجاه 

يعارضان هذا النهج ويدعيان انه في حاالت  (1998)دوفدوفاني واربل,  .تفاقمها أو األزمة

 عن المعضلة األخالقية التي لم. فضاليتسبب له بأبغضب و المريض التوتر ربما يمسك المعالج

 .(2004فيما يتعلق بشرعية تقييد حركة المريض )حجي,  تنشأ

" يمكنه مساعدة آباء وأمهات ألطفال دون سن المدرسة, أو مساعدة االحتجاز المحتويعالج "

, حيث يجب إجراء هذا العالج بوجود معالج , بموافقة األهلمرضى في عمر الشبابمعالجين ل

بشكل تام, ومن الضروري يهدأ المريض قف المعالج عن إمساك المريض عندما ويتوإضافي. 

 إبالغ األهل مسبقا بالحاالت التي يتم خاللها استخدام هذه الطريقة من العالج.

", يجب التوجه لتشخيص طبي االحتجاز المحتوي"في الحاالت التي ال جدوى فيها لعالج  أما

 .السلوك الغير مرغوب للحد من ,من اجل مالئمة عالج بواسطة األدوية

 

 المجاالت ةمتعدد, برؤية تحديمسلوك الال .4

من ذوي  األشخاصمطالبة  أعقابانه وفي  إالالسلوك",  لقد اتبع في الماضي نهج "تصميم

طرق عالج نفسية  إلىهناك حاجة لالنتقال أصبحت عقلية تطورية بتكافؤ الفرص,  إعاقة

عقلية  إعاقةيستطيع الشخص من ذوي  أنتحدي, وذلك من اجل مسلوك الالومتاحة للتعامل مع 

تكيفا مع هذا الوضع. يتطلب هذا  أكثرواعتماد سلوكيات , تحديمال هفهم مصدر سلوك تطورية

التفكير بشكل  إلى إضافةعقلية تطورية واحتوائه,  إعاقةالتغيير التعاطف مع الشخص من ذوي 

 دي.تحمسلوك الالمن اجل التعامل مع  إبداعي



 نهج الطبيم.أ. ال4

 أوالختالل التوازن الكيميائي, مشكلة عصبية  اانعكاسي تحدمسلوك الالفي  هذا المنهج يرى

مرتبطة بتشخيص جيني محدد, أي الطراز سلوك مميز لمتالزمة  أوفي العقل,  تنكسيمرض 

أضعاف أكثر لدى  خمسةتحدي مسلوك الال, ينتشر . فعلى سبيل المثال2المظهري الوراثي

المعلومات حول سلوكيات مميزة لمتالزمات مختلفة لذلك فان أشخاص مصابين بمتالزمة داون. 

ر , ومن ثم اختياةتحديمسلوكيات الال إلىمن اجل فهم المشاكل التي تؤدي  ,ضروري

 لعالج.استراتيجيات ا

لم في األذنين, أ لم فياأللم الجسدي )أتحدي مظهرا من مظاهر مسلوك الاليكون  أنويمكن 

في التصرف بدون تغيير في العوامل  ذلك(. عندما يظهر تغيير مفاجئ إلى, وما إمساك, األسنان

 أن مصدر هذا التغيير هو جسدي.في هناك اشتباه االجتماعية أو النفسية, 

 

  األدويةبواسطة  ألشخاص من ذوي إعاقة عقلية تطورية تحديمسلوك الالعالج 

 إعاقتهمتراوح مستوى عقلية تطورية, والذين ي إعاقةمن ذوي  ألشخاصفعالية  األكثرالعالج  إن

. إن مالئمة جانب التدخل االجتماعي البيئي, إلى األدويةبين صعبة وعميقة, هو العالج بواسطة 

العالج باألدوية أمر معقد بسبب األمراض المصاحبة لإلعاقة العقلية التطورية, إضافة إلى أن 

, مقارنة مع السكان اقل العالج ألشخاص من ذوي إعاقة عقلية تطوريةهن فاعلية القدرة على تك

الجانبية للدواء لدى أشخاص من ذوي  لألعراض. هناك حساسية اكبر ( Arnold, 1993عامة )

(, لذا, من الضروري أن تتم مالئمة العالج من قبل طبيب نفسي Kernإعاقة عقلية تطورية )

 للتعامل مع التشخيص المزدوج. تأهيالمختص, قد تلقى 

 

 .ب. المنهج الحسي4

الحسي, حيث ينعكس  تحدي هو نتيجة الضطراب في التكامليعتمد هذا المنهج على أن سلوك ال

إن االضطراب العدوانية تجاهها.  أوالخارجية,  جنب المحفزاتهذا االضطراب من خالل ت

 باألنشطةعدم المشاركة  إلىغالبا ما يؤدي  الحسي الذي يترافق مع فرط االستجابة للمس
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 االضطراب الحسي الذي يترافق مع ضعف االستجابة للمسأما  خوفا من اللمس.تاالجتماعية 

ؤدي إلى إيذاء النفس أو الغير. وكما ذكر أعاله, فان إيذاء النفس غالبا ما يكون فغالبا ما ي

  مرتبطا بالشعور باأللم.

فهناك مثال تحدي, مسلوك الال إلىؤدي ت أنيمكن  األخرىالحسية  ةاألنظمفي  الحساسية أنكما 

خاصة , الروائح, األصواتالمشاهد, ك اضطراب حسي مترافق مع فرط االستجابة لمحفزات

عما يجعلهم غير  الذين ال يستطيعون التعبير بالكالمالذين ال يتواصلون باللفظ, و األشخاصلدى 

 مرتاحين.

 ذات الخلفية الحسيةعالج المشاكل السلوكية 

, حيث اتباع التي يعاني منها الحسية لصعوباتمن المهم مالئمة البيئة الحسية للشخص وفقا ل

 ر المحفزات التييتوفيتم , و التي تشكل عائقا"نظام غذائي حسي" تتجنب خالله المحفزات 

فان العالج  كذلكيتم ربط هذا المجال مع العالج الوظيفي. تساعد في تقديم األداء األمثل. 

 ( Shapiro, Parush,Green & Roth, 1997بواسطة "سنوزلن" يعتبر فعاال )

 

 .ت. المنهج السلوكي4

من تعزيزات شخصية نتيجة لتعلم  ,تحديمسلوك الال( Behaviorismالمنهج السلوكي ) يعتبر  

حسب بلوك )حسي ة مثال( وبيئية )لفت األنظار على سبيل المثال(, ما يعني انه يتم تعزيز الس

 Appliedإن النموذج الذي يعتمد على هذا المنهج هو تحليل السلوك التطبيقي ) نتائج.ال

Behavior Analysis - ABA) .من الناحية تحسين السلوك المهم  إلىيدعو هذا النموذج و

(. إن التعزيزات االيجابية تقوي السلوك أما التعزيزات السلبية فإنها 2002)ادلر,  االجتماعية

القيام بمهمة بسبب نوبة غضب  جنب النشاطات الغير المرغوبة )إعفائه منتساعد الطالب في ت

 مثال(. 

لمنفذ  ذا معنىيكون  أن, وال بد السلوك المرغوب فيه بعدمباشرة التعزيز االيجابي توفير يجب 

بواسطة الدافع الخارجي, أال وهو التعزيز  منفذ السلوك حفز  ي   في بداية األمر,هذا السلوك. 

يساعده أكثر من السلوك  االيجابي, ومع مرور الوقت, يستوعب المنفذ هذا السلوك ويفهم انه 

 الغير مرغوب.



نتيجة حسية لسلوك تحدي, إال انه مسلوك اللووفقا لهذا المنهج, فان اإلحباط ليس سببا مباشرا ل

(. فمثال إذا أردت لفت االنتباه ولم احصل عليه, سأشعر باإلحباط ومن 2002غير معزز )ادلر, 

 ثم يكون ردي عبارة عن احتجاج, عنف أو غضب.

ولكن السلوك الغير مرغوب,  فعالية من اجل تالشيالعقاب وللتجاهل  أنفي الماضي  لقد اعتقد

 اليجابي للسلوكيات المرغوبة.للتعزيز اتعطى األفضلية اليوم 

 تحديمسلوك الال  التدخل السلوكي في

نتائجه", لذلك يجب إيجاد العوامل المعززة, بحسب  أن "السلوك معزز  بهذا المنهج  يؤمن

تظهر السلوكيات الغير مرغوبة  سياقوالعوامل المسببة للتالشي, وفي أي 

 أعقابالثانوي للشخص, في  . كذلك يجب فهم المكسب)أشخاص/أحداث/محفزات مختلفة(

)على سبيل المثال طالب يثور تحدي, وما هي التعزيزات السلبية التي سيحصل عليها مسلوك الال

في أمور تجعله يشعر أن نعطيه الفرصة فورا لكي يقدم مساعدته  يجبكي يشعر انه "بطل", 

 .هذا الشعور(ب

للشخص, وذلك من خالل استشارة جميع  تعزيزات ذات معنىمن المجموعة تأسيس مهم من ال

معالجيه, وتوفير التعزيزات االيجابية بشكل فوري ومستمر, مع تجاهل السلوكيات السلبية. 

 هناك أهمية كبيرة لالستمرارية والثبات والصبر.و
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انه ما بين التحفيز  هذا النموذج عيحيث يد  النموذج المعرفي عبارة عن إضافة للمنهج السلوكي, 

وتؤثر االعتقادات والخبرة السابقة  .ات, وصاحب اعتقادات وخبررهناك شخص يفك واالستجابة

كانت  إذاطريقة تفسيرنا للمحفزات هي التي تقرر ما  إن على تفسير المحفزات التي يصادفها.

( A=activating eventفان تفعيل الحدث ) (1957ليس )يسلبية. وبحسب ا أوالتجربة ايجابية 

 C=consequences( التي تملي ردود الفعل العاطفية للشخص )B=beliefsيوقظ المعتقدات )

 (.CBTتعتبر نظريته هذه قاعدة للعالج المعرفي السلوكي )و(. 

بشكل سلبي. فعلى  ما تحدي هو نتيجة لتفسير اإلنسان لمحفزمسلوك الالووفقا لهذا المنهج, فان 

سلبي  أوتفهم بشكل ايجابي )قلق(  أن"انزل من على الكرسي", ممكن عبارة سبيل المثال 



التفسير )مثال: أنا قلق عليك, انزل سوء يتم تجنب الشك في القصد و أنوبالتالي ينبغي  )تقييد(.

التصورات السلبية, عقلية تطورية كثير من  إعاقةمن ذوي  ولألشخاصمن على الكرسي(. 

, ارب يتم تفسيرها بشكل ايجابي فقطلذا على المرشد توفير تج صدهم والنفور منهم,وهي نتيجة ل

 أي خلق تجربة تصحيحية.

 تحديمسلوك الالالتدخل المعرفي في 

ي إعاقة عقلية تطورية, وتقديم ويهدف هذا العالج إلى تتبع التصورات السلبية للشخص من ذ

بعد أن يصل الشخص من ذوي ف تصورات بديلة, مع األخذ بعين االعتبار مستواه المعرفي.

محادثة  يتم  معه أن تجرى, ينبغي نهاية األزمةفي إعاقة عقلية تطورية لحالة من الهدوء 

تحدي, مال هإلى سلوك أدت( موقف أوعبارة التركيز خاللها على طريقته في تفسير المحفز )

.  يحبوني"(التفكير الشمولي يسبب والدة األزمات )مثال"جميعهم ال أنعي المنهج حيث يد  

غ رسائل واضحة ال تحتمل التأويل المزدوج, تتناسب تبلي ذلك, على الطاقم المعالج إلى إضافة

العالقة السببية  ,حد أقصى ,إلىمع مستوى الشخص من ذوي إعاقة عقلية تطورية, وموضحة 

بقايا الطعام",  تأكل أن, فليس لطيفا لألكلالطاولة  إلىعلى سبيل المثال, "توجه  ) األموربين 

 مقابل "كم مرة يجب تذكيرك انه حان وقت الطعام!"(
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وبين قيود  اإلنسان وغرائزهتحدي نتيجة لتفاعالت بين رغبات مسلوك الاليعتبر هذا المنهج 

غريزتين: غريزة الحياة )االيروس( والتي تقود  وبحسب فرويد فان لإلنسان البيئة والمجتمع.

تدفع نحو الهدم, والتي انتوس( مقابل غريزة الموت )الث, واإلبداعنحو العمل وتحقيق الذات 

( فان العدوانية هي بمثابة 1992ووفقا لنويماير ) .العنف, والعدوانية تجاه النفس والبيئة المحيطة

 أساستبنى على  اآلخرينالمنهج فان عالقة الشخص مع  آلية دفاعية في وقت الشدة. ووفقا لهذا

 عالقته مع والديه.

عقلية تطورية, وذلك  إعاقةمن ذوي  األشخاص أوساططريقة العالج هذه غير شائعة في  إن

على التعبير, ومع ذلك هناك مناهج عالج نفسية للتعامل بفعالية مع نسبيا تطلب قدرة عالية  ألنها

عقلية تطورية, والتي تتيح للشخص التعبير عن نفسه  إعاقةي من ذو صألشخاتحدي مسلوك الال

 .مختلفة قنوات بواسطة



 تحديمسلوك الالالعالج النفسي و

عقلية تطورية تتراوح ما بين ضئيلة ومتوسطة,  إعاقةذوي من  ألشخاصالعالج هذا  إمكانية إن

وذلك لمن يملكون قدرة جيدة على التعبير, أو لمن يعانون من صعوبات في االتصال لكن لديهم 

صول على عقلية تطورية الح إعاقةمن ذوي  لألشخاصمرافق وسيط من اجل التواصل. يمكن 

ج النفسي الحيوانات, العالالعالج بواسطة عب, للالعالج باالفنون, بالعالج  المساعدة من خالل

 ذلك. إلىالحركة وما بالمسرح, العالج ب
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ت االجتماعية وبين السلوك العنيف, هناك عالقة بين نقص المهارا أنيعتقد الكثير من الباحثين 

(. وتشمل  Fuchs & Bensin, 1995عقلية تطورية ) إعاقةمن ذوي  أشخاص أوساطحتى في 

من ذوي  األشخاصالحكم االجتماعي. كثير من االجتماعي و اإلدراكالمهارات االجتماعية 

بدور محيط يقوم بسبب وجودهم في ملكون المهارات االجتماعية, إما عقلية تطورية ال ي إعاقة

 تأخر في النمو.بسبب  أو, الوساطة

الذين يعانون من الرفض و ,عقلية تطورية إعاقةمن ذوي  األشخاصردة فعل  تنعكس

يؤدي إلى تزايد الرفض  قد أو "وشاية" للمسؤولين, ما ,أحيانا نوبات غضبب ,االجتماعي

 االجتماعي.

 تحديمسلوك الالالتدخل االجتماعي في مظاهر 

عقلية تطورية يتعرضون لحاالت من الضغط والسخرية,  إعاقةمن ذوي  األشخاص أنبما 

 إعاقةمن ذوي  األشخاص أننزال نشهد مختصين يفترضون  ال تمييز بشكل يومي,وتائم, ش

حوار هناك مجال لمالئمة  الحوار.يعتمد على عقلية تطورية ال يستطيعون المشاركة بعالج 

 عالجي داعم ومالئمة العالج لمستواهم التفكيري.

اجل  هناك أهمية أيضا في تطوير المهارات االجتماعية, والتفاعل مع اآلخرين بايجابية من

سلوك لتحدي. يمكن العالج بشكل فردي أو جماعي مع تقديم البدائل لمسلوك الالتخفيف 

 تحدي.مال
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وجودية -سيةبدءا من احتياجات أسا احتياجات اإلنسان. لتلبية وفقا لهذا المنهج هناك أهمية

(. وتشمل هذه االحتياجات Maslow, 1954مثل تحقيق الذات )  ومرورا باحتياجات أسمى

)فرانكل, الحب, االنتماء, تحقيق الطاقات الكامنة والعثور على مفهوم الوجود  إلىالحاجة 

يحتاج اإلنسان أيضا إلى حب الذات ومعرفة قيمته الذاتية حتى يتمكن من إقامة  (.  1981

التصور الذاتي السلبي  إن(. 1956عالقات شخصية وثيقة وبالتالي الشعور باالنتماء )فروم, 

وانعدام  اإلحباط إلىيؤدي  أنعقلية تطورية يمكن  إعاقةالذي قد يعاني منه شخص من ذوي 

 لتحقيق الذات. ةالفرص

 أنعقلية تطورية يعيشون في بيئة محمية حيث  إعاقةمن ذوي  األشخاصكذلك فان الكثير من 

 اإلنسان رغبةالصراع بين  إنتيار. االخ إمكانيةال يملكون إمكانية التحكم فيها خارجية. و

 أنالداخلية في السيطرة على حياته, وبين القيود الموضوعة من قبل عوامل خارجية, يمكن 

 عدواني.-سلبي تذمر أو نشط إلى تذمرؤدي ي

للمساعدة من اجل تلبية  صرخة طلبايعتبر بمثابة تحدي مك السلوالفان  ,ووفقا لهذا المنهج

 ;احتواء وانتماءلفت النظر, حب,  النفس نتيجة لحاجة في إيذاء –االحتياجات التي لم تحقق 

ن يتحصالصالبة وال إبداء ;تقدير الذات والحاجة في تحقيق الذات عزلة وتجنب بسبب ضعف

 بسبب خوف.تم خاللها تهديد تلبية احتياجاته الوجودية أو الشخص بسبب تجربة قد عاشها 

ولذلك ينبغي على المعالجين عدم مناقشة السؤال: لماذا "يفعل لهم" الطالب ذلك عمدا, بل فحص 

عندما يتحول  ي إعاقة عقلية تطورية.و"األمور التي تشكل تهديدا" على وجود الشخص من ذ

يسلك سلوك  أن ,عقلية تطورية إعاقةمن ذوي  ,لسبب الذي يؤدي للشخصعلى االتركيز 

 .إيجاد مخرج ايجابيتحدي, يكون من السهل مال

 عالج المشاكل السلوكية في ظل المنهج اإلنساني

لك الحاجة بطريقة , وإيجاد سبل لتلبية تتحديمسلوك الالمن الضروري فهم الحاجة التي يلبيها 

بديلة وايجابية, فعلى سبيل المثال لو أراد شخص من ذوي إعاقة عقلية تطورية الحصول على 

مام والتقدير, علينا أن نسعى جاهدين لمدح سلوكه االيجابي, وبذلك تتم تلبية حاجته االهت

كذلك يجب اكتشاف طاقات وقدرات الشخص من ذوي إعاقة عقلية تطورية,  الوجودية.

تقل مطالبه في الحصول  , وبسبب تجربة تحقيق الذات هذه, ومساعدته على تحقيقها, وبالتالي



وفي ظل ذلك, يجب الحرص على  والتقدير بطرق غير مرغوبة.على االهتمام واالحترام 

 تحمل المسؤولية. قييم" لكل عمل ايجابي أو عمل يظهرإظهار "الت

محاولة للحفاظ على الموجود وذلك بسبب  أنهانفهم  أنن, ينبغي يسلوك التحص نواجهعندما 

 وإمكانيات لالختيار., ولذلك علينا توفير حل بديل للشخص, صعوبة في التفكير بطريقة بديلة

األشخاص من ذوي إعاقة عقلية تطورية, كغيرهم من الناس, يستجيبون بشكل جيد عندما إن 

الدور والمسؤولية يمكنان الشخص من تحقيق ذاته, والشعور فيخصص لهم دور مهم بنظرهم. 

 باإلحباط. هشعورمن  قلليما ترام والتقدير حباالنتماء, اال

 عقلية تطورية من اجل تحقيق قدراته الذاتية. إعاقةمن المهم مساعدة الشخص من ذوي 
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قلة شمل تطورية يعقلية  إعاقةمن ذوي  األشخاصميز والذي ي االتصال,مجال سوء إن 

وقد تؤدي  االستيعاب والفهم, عدم فهم الرسائل االجتماعية, وكذلك صعوبات في التعبير.

 تلبيةعدم هم الشخص, وبالتالي الصعوبات في التعبير إلى إحباط كبير وذلك بسبب عدم فَ 

المجتمع, على كذلك فان سوء فهم الرسائل يمكن أن يؤدي إلى ردة فعل غير مرغوبة  حاجاته.

  فمثال عدم فهم حظر ما, يمكن أن يفسر على انه تعليمات لتنفيذ مهمة بدال من عدم تنفيذها.

 االتصال بواسطة ,عالج المشاكل السلوكية

من فهمه  والتأكدمن المهم التواصل مع الشخص من ذوي إعاقة عقلية تطورية بشكل واضح, 

لوحة اتصاالت, مالئمة أدوات اتصال الستخدامها )ذلك من الممكن  إلى إضافةللمضمون. 

كذلك يجب االنتباه إلى  .ذلك( إلىوما  اإلشارةلغة  أو اإليماءاتصوت, استخدام ال اترجمخ

السالمة الجسدية للشخص من ذوي إعاقة عقلية تطورية, والتأكد من انه ال يعاني من مشكلة 

 صحية غير قادر على شرحها بوضوح.
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سلوك الصعوبة في التعبير. لذا يجب اعتبار  -يمكن أن يكون العنف نتيجة "للصمت" -

وينبغي فحص المكاسب تحدي على انه إنذار بسبب عدم تلبية االحتياجات, أو تذمر. مال



 هي يحصل عليها الشخص من ذوي إعاقة عقلية تطورية عند قيامه بسلوكالثانوية الت

 بديلة للحصول على هذه المكاسب. حتى يتم توفير طرق تحدي, مال

لسن التنموي لإلنسان, با مرتبطاتحدي مسلوك الليكون التحليل السلوكي ل أنيجب  -

 خلفيته الثقافية.بو

تحدي ينبغي االنتباه إلى ما قد سبق هذا مسلوك النفذ خالله العندما يتم تحليل حدث  -

رد فعل الشخص من كيفية ...الخ(, محفز بيئي تسبب في ضيق/مرض أو ألمالحدث )

مكاسبه ذوي إعاقة عقلية تطورية, وماذا حصل بعد هذا الحدث, بمعنى آخر ما هي 

 الثانوية.

يكون السلوك  السلوك عبارة عن استجابة لمحفز خارجي أو داخلي للشخص. ويمكن أن -

المعالج )حسي أو تواصلي أو جسدي(, لذا سنرى أنماط سلوك مختلفة  رد فعل للطرف

 مع معالجين مختلفين.

 دون ,", وتوجيه الحاجة العاطفيةن األحيان مصدر اإلحباط هو "التحويلفي كثير م -

 .اإلحباطيسبب أن يمكن  ,المعالج قلة وعي وفهم الطرف إنالمعالج.  الطرف إلى ,وعي

تحدي. مسلوك الالمن المهم دراسة الخصائص البيئية )المادية واالجتماعية( التي سبقت  -

وإذا وجدت عالقة بينهما ال بد من السعي جاهدين من اجل الحد من المحفزات التي 

نقل  أو ر المحيطيتغيفمثال من الممكن دى اإلنسان. دي لتحمسلوك الال إلىتؤدي 

الوقاية  نألقدر المستطاع, وذلك  آخر عقلية تطورية لمحيط إعاقةالشخص من ذوي 

 . المواجهةمن  أفضل

, وال بد والخوف عن القلق بمثابة تعبير الصالبة, التحصين والسلوك القهري إبداءإن  -

 .درهاامن دراسة مص

التقييد الجسدي, وتفضيل تعزيز السلوك المرغوب بدال من يجب تجنب العقاب أو  -

 العقاب في أعقاب سلوك غير مرغوب

 يجب تشجيع عملية االختيار التي تتم من قبل أشخاص من ذوي إعاقة عقلية تطورية. -

التواصل بشكل جيد من المهم تطوير قدرة الشخص من ذوي إعاقة عقلية تطورية على  -

االتصال الداعم ه )وذلك بواسطة عالج النطق, عن احتياجاتمن اجل التعبير 

 .والبديل...الخ(

 تحديمسلوك الالمهم في مواجهة أمر االستمرارية والعمل الجماعي للطاقم  -

 من المهم الحفاظ على كرامة واحترام الشخص من ذوي إعاقة عقلية تطورية -

 تحديمسلوك الاليعتبر العالج بواسطة األدوية الملجأ األخير لعالج وتخفيف  -



شخص من ذوي إعاقة عقلية متحدي الذي قام به سلوك الاليجب االمتناع عن ذكر  -

 تطورية أمام زمالئه, وذلك تجنبا للرفض االجتماعي.

تحدي, والذي يعتبر مسلوك الاللكيفية التعامل مع  إرشاد مالئميتوفر للطاقم  أنيجب  -

 تحديا كبيرا في العمل.

تحدي في مسلوك الالواضحة للتعامل مع  يماتوتعل ينبغي التأكد من وجود إجراءات -

 إطار العمل, وذلك من اجل الحد من ضعف الطاقم في هذه الحاالت.

تحدي بقليل مع تقدم سن األشخاص من ذوي إعاقة عقلية مسلوك الالينخفض تكرار  -

عصبيا من اجل  طبيا تحدي في عمر متقدم يتطلب تقييمامسلوك الالظهور  إنتطورية. 

 .آخر عصبياضطراب أي  أو ,الخرف نفي تطور
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 سالمة الجسديةالخالله  ك متكرر ومستمر, حيث يمكن أن تتضررتحدي هو سلومسلوك الال

متحدي وطرق التعامل سلوك الاليهدف هذا الفصل إلى دراسة أسباب  .محيطه أو للشخص

 .معه

تحدي بطرق كثيرة, نشطة وسلبية, والتي توجه ضد الشخص مسلوك الاليمكن التعبير عن 

تحدي يضر مسلوك الالان بلب إرادة, ليونة وتفهم المواجهة الفعالة تتط إنمحيطه.  أونفسه 

بجودة حياة الشخص ذاته. طرق التدخل التي عرضت هنا تمثل نظريات فلسفية وعالجية 

مهارات الحسين سلوكه واكتساب تعلى مختلفة, لكنها جميعها تهدف إلى مساعدة الشخص 

ال يتناسب كل عالج مع الشخص من ذوي إعاقة عقلية تطورية, إذ للتعبير عن احتياجاته. 

نهج ال. إن لتفاديه مستقبال خطأوقوع بالال بد من إيجاد العالج المناسب من خالل التجربة وال

سلوك الجوهري في مواجهة "عبارة عن أساس , المعالج ايبديه والثقة بالتغيير التي االيجابي

 تحدي".مال

 

 تظهر قائمة المصادر الكاملة في المقال المرفق عبر الموقع -

 


