
تحليل السلوك التطبيقي
يعتمد تحليل السلوك التطبيقي على علم السلوك ومدى تأثير البيئة على سلوكنا. يعتقد الكثيرون أن تحليل السلوك التطبيقي مجرد عالج 

لألطفال الصغار الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد. يُستخدم اضطراب طيف التوحد كعالج طبي لمرض التوحد ولذوي االحتياجات 
الخاصة األخرى. تُستخدم مبادئ اضطراب طيف التوحد أيًضا في التعليم، وفي األدلة الجنائية للشرطة، وفي التسويق واإلعالن، وإدارة 
وزن الجسم وبرامج التمرينات الرياضية، واإلقالع عن التدخين، وإعادة تأهيل إصابات جروح الدماغ الرضية )TBI(، وإدارة السلوك 

التنظيمي، وتدريب الحيوانات، والمزيد. يساعد تحليل السلوك التطبيقي األشخاص أصحاب اإلعاقات أو من غير ذوي اإلعاقات على 
المعيشة في ظروف حياتية أفضل.

Family Matters فاميلي ماترز
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تحليل السلوك التطبيقي قيد الممارسة
غالبًا ما يستخدم األخصائيون والمعلمون مبادئ السلوك كجزء من عملية التعليم والتدخل السلوكي. يمكن لألفراد الذين حصلوا على تدريب وتعليم مكثف عن تحليل 

السلوك التطبيقي أن يصبحوا معتمدين كـ محلل سلوك معتمد من المجلس )BCBA( وأن يكونوا محللين سلوكيين مرخصين في والية ميشيغان.

تهدف نشرات حقائق فاميلي ماترز إلي تعزيز الفهم العام لنظام تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في والية ميشيغان وال ُتعدٌّ بديًل عن القوانين واللوائح الرسمية.

الغرض من تحليل السلوك التطبيقي
تعليم مهارات جديدة

يظن الكثيرون أن أسلوب التعليم بالمحاوالت المنفصلة )DTT( هو تحليل 
السلوك التطبيقي. لكن الحقيقة أن التعليم بالمحاوالت المنفصلة هو مجرد 

إجراء واحد يُستخدم ضمن برنامج أكبر هو تحليل السلوك التطبيقي. 
يتضمن أسلوب التعليم بالمحاوالت المنفصلة التدريس بطريقة التواصل بين 
اثنين في خطوات متسلسلة ومنظمة. يتم تقسيم المهارات إلى خطوات. بعد 
أن يتعلم الطالب خطوة واحدة، يبدأ الطالب في العمل على الخطوة التالية. 

توجد بالفعل العديد من طرق تعليم المهارات باستخدام مبادئ تحليل السلوك 
التطبيقي في إعدادات فردية )بطريقة التواصل بين اثنين( أو تعلم جماعي. 

تتضمن بعض هذه اإلجراءات التلقين والتعزيز والتشكيل وسحب التلقين 
تدريجيًا والنمذجة والتدريب والتعميم.

تغيير السلوكيات

تسبب السلوكيات في بعض األحيان في حدوث مشكالت في التعايش بالحياة 
اليومية أو في عملية التعلم. يمكن أن تساعد مبادئ تطبيق السلوك التحليلي 
الشخص على تعلم المزيد من االستراتيجيات المفيدة. من األمثلة: استخدام 

التواصل المفيد )بدالً من اندفاع الطالب ورفع صوته عندما يرغب في شيء 
أو يحتاجه(، واالستمرار في التركيز على المهمة، والتفاعل مع أقرانه. قد 

تكون هناك حاجة إلجراء تقييم السلوك الوظيفي لمعرفة سبب السلوك. عندما 
يتم التوصل إلى فهم سبب السلوك جيًدا، يمكن بعدها وضع خطة لتغيير 

السلوك إلى سلوك أكثر إيجابية ومالءمة. 
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information, support, and education
Michigan Alliance for Families

 رابطة دعم العائالت بوالية ميشيغان: 
لمحة عامة عن تحليل السلوك التطبيقي

 	)BACB( مجلس اعتماد تحليل السلوك

مركز بوسطن الطبي: تدريب األباء — تحليل السلوك التطبيقي اليومي	 

مركز االستعالمات والموارد ألولياء األمور: ماذا يعني تحليل السلوك التطبيقي	 

التدخالت السلوكية اإليجابية وأشكال الدعم	 

الموارد

تحليل 
السلوك 
التطبيقي

تعليم مهارات جديدة

تغيير السلوكيات

تحليل السلوك التطبيقي والمدارس
تستخدم العديد من المدارس التدخالت السلوكية اإليجابية وأشكال الدعم التي تستند إلى مبادئ علم السلوك وممارساته. إن مبادئ تحليل السلوك 

التطبيقي المستخدمة في المدارس هي ممارسات قائمة على األدلة. تشمل الممارسات وضع توقعات السلوك، وأشكال الدعم البصري، وأنظمة اإلدارة 
الذاتية، وتحليل المهام، وتقييمات السلوك الوظيفي، وخطط التدخل السلوكي، والتعزيز، وأنظمة العالج السلوكي بادخار الثواب، وبرامج دعم األقران، 

واتخاذ القرارات المدروسة استناًدا إلى البيانات.

تظهر فاعلية تحليل السلوك التطبيقي في تغيير السلوكيات وتطوير المهارات لدى كل من األطفال والبالغين. قد ترغب بعض األَسر في انضمام أطفالهم 
إلى برنامج تحليل السلوك التطبيقي خالل اليوم الدراسي. يوضح البحث أن وضع الطالب ذوي اإلعاقة في المدارس جنبًا إلى جنب مع أقرانهم يعزز 
من نجاح عمليات االنتقال إلى الحياة المجتمعية. باإلضافة إلى ذلك، إذا كان لدى طالب من الطالب خطة فردية مخصصة حسب األسرة )IFSP( أو 
برنامج تعليمي فردي مخصص )IEP(، فإن وجودك في برنامج تحليل السلوك التطبيقي خالل اليوم المدرسي قد يعارض حق الطالب في الحصول 

.)IDEA( وفق قانون تعليم ذوي االحتياجات الخاصة )LRE( في بيئة أقل تقييًدا )FAPE( على تعليم عام مجاني مالئم

تحليل المهمة والتسلسل والتهيئة والتلقين والتشكيل 
وسحب التلقين تدريجيًا والتعزيز واإلدارة الذاتية 

والتدريب بالمحاوالت المنفصلة المتعددة وأساليب أخرى

 تقييم السلوك الوظيفي؛
 التحليل الوظيفي؛
خطط السلوك

https://www.michiganallianceforfamilies.org/wp-content/uploads/2018/04/ABA-Description.pdf
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https://www.bmc.org/pediatrics-autism-program/parent-training-everyday-aba
https://www.parentcenterhub.org/what-is-applied-behavior-analysis/
https://www.pbis.org/
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/familymatters/FM1/PBIS_School_Arabic.pdf?rev=6ffd00326d15417ebb6943a36f1b0b9a
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/familymatters/FM1/IDEA_FactSheet_Arabic.pdf?rev=fadd2a5f3f9840b0b541ada8fc635295
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/familymatters/FM1/LRE_FactSheet_Arabic.pdf?rev=f746b07f166145ac8e52ca49f0aa5a73
https://www.michigan.gov/-/media/Project/Websites/mde/specialeducation/familymatters/FM1/FAPE_FactSheet_Arabic.pdf?rev=b1456814c67c4fbe8529eb8c74e76cf2
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