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 الجزائر، أم البواقي ، جامعةم االجتماعية واإلنسانيةكلية العلو ، االجتماعية معلوقسم ال

 ملخص
السليمة للتعامل مع طفلهم،  دعم النفسي للطفل المصاب بالتوحد وذلك عن طريق تعليم األبوين الطرق ر التوفال بد أن ي

ان لديها طفل مصاب ن باالستعانة بعائلة كاوباألومن المستحسن أن يقوم  .حالصحي طفلهم السلوك ايعلمون بهوالطرق التي 

إن تعديل السلوك هو  تعامل بها مع هذا النوع من األطفال.ب اليج سليمة التيبالتوحد وتم شفاؤه لمعرفة كافة الطرق ال

واؤم توالجل مساعدتهم على التكيّف ك من أوذل ،بالتوحدن ة لدى األطفال المصابيمثل لعالج المشكالت السلوكياألسلوب األ

لسلوك المقبول أو دة ازياوذلك من خالل ، تعديل السلوك اإلنساني يهدف إلى تغيير السلوك لألحسن كما أن .مع مجتمعهم

الل تنظيم خ ي البيئة الطبيعية ومنغير المقبول حيث يتم ذلك ف تشكيل السلوك الجديد المراد تعلمه أو إضعاف السلوك

وتعديل السلوك يركز على  .ن السلوك محكوم بنتائجهيحدث منها بعد السلوك أل اة مو المتغيرات البيئية وخاصظروف أال

القياس كما أنه يركز على السلوك الظاهر وليس على السلوك الخفي، ويعتمد على  .ضيلماوليس على ا، رالحاض

المنهج العلمي الذي  خدمالسلوك وتعديله، وهو يست تفسير ل السلوكي فيليويستخدم التح .المتكررالموضوعي المباشر، و

منهج تربوي أكثر منه ، وهو مباشر بشكلها حقق من فاعليتعلى استخدام األساليب القابلة للتنفيذ، والتي يمكن الت يركز

 .اليب اإليجابيةعالجي، ألنه يركز على استخدام األس
 طفل. ال ؛التوحد ؛كيالعالج السلو :مفتاحيةالكلمات ال
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Abstract 
Psychological support must be given for any child with autism, this goal could be reached 

by teaching parents the adequate ways to deal with their child; and the ways they must use 
in teaching their child the correct behaviors. It is recommended that parents seek help in a 
family that had a cured child who have ger better from autism to find out the right ways to 
deal with behavioral problems of children with autism, in order to help him to acquire a 
capacity to adapt with society. The modification of human behavior aims to change the 
behavior for the better, by increasing the acceptable behavior, or forming the new behavior 
and weakening the unacceptable one, in the natural environment and by organizing 
environmental conditions. Behavior modification focuses on the present, not on the past . It 
also focuses on apparent behavior and not on hidden one, and it depends on direct and 
repeated objective measurement. The behavioral analysis is used to interpret and modify 
behavior, it uses the scientific methods, whose effectiveness can be verified directly, as well 
as it is an educational approach more therapeutic, because it focuses on using positive 
methods. 
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