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IPWSO relies on donations to support people with PWS and their families around the world. To find out more 
about our work and donate please visit us at www.ipwso.org/make-a-donation 

 اإلیجابي السلوك تعزیز
 

 أن ویمكن آلخر  شخص من ذلك یختلف. آلخر وقت من الئقة غیر بسلوكیات القیام في ) PWS( ویلي-برادر بمتالزمة المصابین األشخاص بعض ینخرط
 في  التسبب أو  العائلة أفراد عزل إلى ویؤدي األصدقاء مع االجتماعي التفاعل فرص من یحد أن یمكن كما. وللمجتمع ولعائالتھم لھم مشكالت یسبب

 األماكن في عام بشكل مقبول غیر یعتبر لكنھو مباشر مادي  ضرر أي یسبب ال الذي السلوك على المقالة ھذه تركز الالئق؟ غیر السلوك ھو ما. إحراجھم
 ومن الوقت ذلك في بالشخص للمحیطین اإلحراج أو الراحة عدم یسبب السلوك من نوع عام بشكل وھو. فیھ یحدث الذي المحدد المكان في أو العامة

 عادةً  السلوك ھذا أن كما. األصدقاء  أو العائلة أفراد  لمث  بھ، والمحیطین السلوك یظھر الذي الشخص  إلى فیھ مرغوب غیر بشكل االنتباه یلفت أن المرجح
 بك، المحیطین األشخاص ثقافة على أیًضا ذلك یعتمد أن ویمكن. والموقف  الموقع حسب ذلك ویتباین مختلف  سیاق في أو  الخاص  المكان في مشكلة یمثل ال

 .وزمان مكان أي في بولمق ھو ما لتقییم االجتماعیة للكفاءة مستوى إلى حاجة ھناك تكون وبالتالي
 

 :یلي ما األمثلة تشمل
 

 الشاشة  على الشخصیات ظھور عند والصراخ األفالم مشاھدة أثناء التحدث • 
 فیھ  یتواجدون الذي المكان في الجمھور أفراد مثل اآلخرین، على سلبي بشكل التعلیق• 
 المثال  سبیل على انتظار غرفة أو طابور  في  الدور، انتظار إلى االضطرار من عالٍ  بصوت الشكوى• 
 المناسبة المائدة أدوات استخدام دون األكل أو كبیرة بسرعة الطعام تناول أو منھا التخلص تم التي األطعمة تناول• 
 اآلخرین على الجري أو الصداقة في المبالغة أو الشخصیة، المساحة على التطفل• 
 یعرفھم  ال  أو ھمیعرف الذین األشخاص  على الئقة غیر شخصیة  أسئلة طرح• 
 العامة  األماكن في الجسم من مختلفة  أجزاء لمس أو الجلد خدش• 
 الناس  في التحدیق• 

 
 الئقة؟  غیر بسلوكیات القیام في ویلي-برادر  بمتالزمة المصابین األشخاص ینخرط  لماذا
 المصابین األشخاص معظم یواجھ أوالً،. الئق غیر بشكل تصرفھم إلى  تؤدي قد أساسیة مشكالت عدة من ویلي-برادر بمتالزمة المصابین األشخاص یعاني

 من یكون د ق لذلك،. والعاطفة للمخ طبیعیًا نضًجا یتطلب طبیعیًا نجده ما ألن االجتماعیة اإلشارات على التعرف في صعوبات ویلي-برادر بمتالزمة
 أال ینبغي أنھ نتذكر أن علینا یجب. مختلفة نظر وجھة لھ تكون ربما اآلخر الشخص أن یفھم أن ویلي-برادر بمتالزمة المصاب للشخص بالنسبة المستحیل

 تشیر التي الدقیقة القرائن یغفلون ما وغالبًا حرفیًا األشیاء فھم إلى یمیلون إنھم حیث. القدرة ھذه امتالكھ  لعدم شخص أي على باللوم نلقي أو المزید نتوقع
 أن الغالب في وینسون عنھم مختلفة قیم لدیھم اآلخرین أن یدركون ال ما غالبًا أنھم كما. یقولونھ  أو یفعلونھ لما مرتاحین غیر یكونوا ربما اآلخرین أن إلى

 بمتالزمة المصابین األشخاص أن من الرغم فعلى وبالتالي،. یحدث ما فھم على قدرة  أقل  تجعلھم بھم خاصة  مشكالت یواجھون قد السن كبار أو األطفال
 التي بالقواعد اآلخرون یلتزم لم إذا تقبالً  أقل یكونون فقد بأنفسھم، االجتماعیة األعراف أو بالقواعد االلتزام علیھم یجب بأنھ یشعرون ال قد ویلي-برادر

 مثل آخر، مكان في مقبولة تكون ال الخاصة، غرفتھم في التلفزیون أمام التحدث مثل  ما، مكان في مقبولة تكون التي األشیاء  أن یفھمون ال وقد. یعرفونھا
 .بانتظام تعزیزھا ویتم األصل في متعلمة الالئق بالسلوك المتعلقة التوجیھیة المبادئ تكون أن یجب. األفالم مشاھدة أثناء الصراخ

 
 حدوث حال وفي . االنتظار إلى اضطروا إذا ما شيء  سیفوتھم أنھ یشعرون قد أو قلقًا أكثر ویلي-برادر ةبمتالزم المصابین األشخاص یكون أن یمكن ثانیًا،
 أو بذلك، القیام عدم تعلیمھم من الرغم على آخر، شخص أي یتخطوا أن یمكن كما. الدور احترام قواعد یتجاھلوا وربما مرتبكین یصبحوا أن یمكن ذلك،

 وقتًا یأخذ الرجل  ھذا" عالٍ  بصوت یقولوا أن مثل  مزعًجا اآلخرون یراه قد ببالھم یخطر  شيء  أي یقولوا أو  المتاجر مساعدي من معقولة  غیر أشیاء یطلبوا
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 في الصغیرة التغییرات أو التأخیرات مع حتى یتفاعلون یجعلھم أن یمكن الروتین على ثباتھم فإن ذلك، إلى إضافة". ویتحرك یسرع أن أتمنى طویال،
 .الخطط

 
 في مشاكل ذلك یسبب قد . الطعام  على یركزون ما وغالبًا لألكل دائم دافع لدیھم ویلي-برادر بمتالزمة المصابین األشخاص أن المعروف من خیًرا،وأ

 علیھا یعثرون التي ءاألشیا یأكلوا أن یمكن كما. أنفسھم على الطعام یسكبون أو المائدة آداب  ویتجاھلون كبیرة بسرعة یأكلوا  أن یمكن ألنھم العامة األماكن
 .لالشمئزاز مثیًرا المارة یجده قد ما وھو  األرض، على منھم سقوطھا بعد األشیاء یأكلون أو

 
 الئق؟  غیر بشكل ویلي-برادر بمتالزمة المصاب الشخص تصرف  حال  في تفعل أن علیك یجب ماذا
 :نھیاراال تأثیر تقلیل في تساعد التي والعملیة البسیطة االستراتیجیات ھذه إلیك

 
 یشكل ال أنھ إال مزعًجا، یكون قد فیھ ینخرطون الذي السلوك أن من الرغم على أنھ وتذكر. شيء أي تقول  أن قبل ستقولھ ما في وفكر  ھدوئك على  حافظ• 
 تصعید نھشأ من شيء  أي فعل تجنب. إزعاجك یرید الشخص ألن ولیس ویلي،-برادر بمتالزمة اإلصابة عن ناتج وھو شخص أي على خطورة أي

 .لھ تقولھ ما مع بھا یتفاعل ما عادةً  التي بالطریقة  ومعرفتك معھ تتعامل الذي الشخص على فعلك رد ویتوقف. خطورة أكثر لیصبح الموقف 
 

 التي لمشكالتا لھم اشرح ثم. ذلك  فعلھم سبب تفھم أنك یعرفون دعھم. زائد بشكل المشاعر عن التعبیر دون مفیدة اللطیفة المطالبات تكون أن یمكن• 
 یقدم المساعد ألن محبط أنك أرى " المثال، سبیل على تقول، أن یمكنك. مھذب  بأسلوب ذلك عن التوقف منھم واطلب. ولك حولھم ولمن ألنفسھم یسببونھا
 ذلك بعد علیك نوسیتعی  اآلخرین خدمة عن انتباھھ ینصرف فسوف  وجھھ، في صرخت إذا لكن. ذلك بعد یخدمك أن حقًا وتریده آخر لشخص  الخدمة

 مع التفاعل مجرد ولیس تقولھ، ما یفھموا اجعلھم". ممكن وقت أسرع  في  سیخدمنا أنھ من متأكد وأنا الصراخ  عن فضلك من توقف. أطول لوقت االنتظار
 .صوتك نبرة

 
 أنك رأیت ألنني  بك جًدا سعید أنا" بقول ذلك، فعلوا ی  لم ولكنھم الئق غیر بشكل  التصرف أرادوا أنھم ترى عندما الئقًا، سلوًكا إظھارھم عند علیھم الثناء• 

 ".شيء أي تقول أن دون بصبر، ذلك وفعلت  االنتظار، من محبًطا كنت
 

 بالسلوكیات قیامھم إیقاف  في األشیاء عن التحدث أو معھم محادثة  إجراء مجرد یساعد أن یمكن حیث : أیًضا المفیدة االستراتیجیات من االنتباه تشتیت یعد• 
 قادم حدث على التركیز یساعد أن یمكن كما. الئق  غیر بشكل التصرف في یستمر ال وبالتالي إلیك، بالتحدث جًدا مشغوالً  الشخص یكون حیث زعجة،الم
 مضغ دویع. میعاد أي حضور عند كتاب أو أحجیة  أو لعبة معك تأخذ أن أیًضا ویمكنك. الوقت ذلك في تحدث التي األشیاء عن الشخص انتباه تشتیت في

 .االنتباه وتشتیت التوتر من للتخلص أیًضا جیدة وسیلة السكر من الخالیة  العلكة
 

 قائالً  تشرح أن یمكنك مزدحًما، طبیًا مركًزا تدخل  عندما المثال، سبیل على. یحدث ما وشرح  للحدث الشخص تحضیر أیًضا المفید من یكون أن یمكن• 
 كل مع الوقت بعض قضاء إلى  الطبیب یحتاج. دورنا وانتظار عالٍ  بصوت  التحدث عدم علینا یجب لذا، الطبیب، رؤیة ویتعجلون مرضى ھنا الناس كل"

 .أیًضا معك الوقت الطبیب سیقضي ذلك وبعد. مساعدتھ  من للتأكد شخص
 

 بمتالزمة المصاب  الشخص مع مسبقًا معالجتھا المفید من یكون فقد مشكلة، تحدث أن المحتمل من أنھ مسبقًا تعرف كنت إذا لذا، شيء، كل ھو التخطیط• 
 من تمكنك عدم في تتمثل أن یمكن التي اتباعھ، عدم وعواقب  المتوقع السلوك شرح یمكنك المثال، سبیل على السینما إلى الذھاب قبل. ویلي-برادر

 .المغادرة منكم یطلبوا  قد المتفرجین أن أو أخرى مرة السینما إلى اصطحابھم
 

 تتناول كنت إذا عما  النظر بغض المائدة بآداب دائًما االلتزام حال في المثال، سبیل على. المنزل في للتطبیق قواعد وضع أیًضا المفید من یكون قد• 
 أكثر ذلك یكون قد  ذلك، ومع. العامة األماكن في الئق غیر بشكل  التصرف احتماالت فستقل مطعم، في األصدقاء مع العشاء  تتناول أو المنزل في شطیرة

 أو المعقول، حدود في  المنزل، في  الشخصیة المساحة  احترام فإن وبالمثل،. القواعد نفس باتباع ملتزمة بأكملھا األسرة  تكن لم إذا التنفیذ في وبةصع
 .العامة األماكن في الوضع على السیطرة في یساعد أن یمكن المنزل في مھذبة  لغة استخدام
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 الشخص إخبار یمكنك المثال، سبیل على. شخصیة قصة باستخدام حدوثھا وقت غیر في المشكلة  معالجة  أو بھ یحتذى مثال  إعطاء للغایة المفید من• 
 الصراخ في رغبة لدیك كانت أنھ كیف لھ اشرح ثم. باإلحباط شعرت وكیف االنتظار إلى فیھ مضطًرا كنت الذي الوقت  عن ویلي-برادر بمتالزمة المصاب

 .تفعلھ لم ما ولیس فعلتھ لما مثاالً  تعطي أن المفید ومن. ذلك تفعل لم أنك في السبب لھ واشرح لك،ذ تفعل لم ولكنك اآلخرین، وجھ في
 

 شيء لشراء المتاجر إلى  الذھاب على الموافقة یمكنك المثال، سبیل على. الطعام غیر مكافأة على للحصول مسبقًا التخطیط أیًضا المفید من یكون قد• 
 .المحادثة على والقدرة المھذب  والسلوك الصبر إظھار استطاعوا إذا القھوة، مثل معین،

 
 :الالئقة غیر السلوكیات مع التعامل في  ناجحة أنھا الرعایة ومقدمو اآلباء یرى التي واالستراتیجیات األمثلة بعض یلي فیما إلیك نقدم

 
. قط ف فیھم تحدق األحیان بعض في أو بھم، االعتناء أو إمساكھم تعرض. صغار أطفال لدیھن الالئي األمھات من التقرب ابنتي تحب : الوالدین أحد كتب

 تتقبل فھي عام، بشكل . تحدق  بأنھا خافت بصوت  وأذكرھا انتباھھا ألفت ما دائًما فإنني معي، تكون عندما لذلك، االرتیاح، بعدم یشعرن األمھات  ذلك یجعل
 یحدث ما شیئًا رأت  إذا  ،أخرى مناسبات وفي. ممتازة ذھنیة حالة في یجعلونھا والصغار الرضع األطفال ألن انتباھھا تشتیت جًدا السھل من ویكون ذلك

 استھجانھا عن تعبر فإنھا ،)متھور  سائق أو الناس  أمام طفل توبیخ أو كلب رقبة حول للغایة ضیق  طوق  وجود مثل( اللوم ویستحق  مستھجن أنھ وتعتقد
 غیر من ألنھ مستمر أمر إنھ. السیارة فذةنا عبر بالصراخ ببساطة تقوم كانت فقد المخالف، للسائق وبالنسبة. لفظیًا الطفل  والد أو الكلب مالك لتصرف
 أقول عندما تجادل إنھا وبالطبع. للتصرف طریقة أفضل لیست ھذه أن بلطف إخبارھا عند) عام بشكل( تستجیب لكنھا شخصیتھا، من تغیر أن أبًدا المحتمل

 .شخصیتھا ھي ھذه ولكن ذلك لھا
 

 ویمكن ممكن، وقت أقرب في معالجتھ یمكن ولكن ویلي،-برادر بمتالزمة المصابین لألشخاص يالتخریب  أو الالئق غیر التصرف تجنب دائًما یمكن ال قد
 ھذه مشاركة جًدا المفید ومن. الفور على  وإدارتھ الموقف حدة  تخفیف في بنجاحھا معروفة استراتیجیات واتباع  الھدوء على الحفاظ یساعد أن

 أكمل على یفید أنھ تعرف ما مشاركة  على احرص لذا،. ویلي-برادر بمتالزمة المصاب الشخص حیاة في المنخرطین األشخاص جمیع مع االستراتیجیات
 !اآلخرین أفق ویوسع ویلي-برادر بمتالزمة  المصاب الشخص مع وجھ 
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