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 استراتيجيات تعليم األطفال التوحديين
 

عند األخذ في االعتبار تجربة الطفل الذي يعاني من اضطراب التوحد من المهم 
التوصل إلى فهم عام للسمات المميزة لذلك االضطراب باإلضافة إلى الطريقة التي 
ُيظهر الفرد من خاللها ما يعبر به عن اضطراب التوحد. ومن األهمية أيضاً أن 

 خذ في االعتبار العوامل الخارجية التي تؤثر على كيفية قدرة الفرد على التعلم. تؤ
 
 

وتؤثر مشكالت التفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين والسلوك على قدرات 
الطفل التوحدي على المشاركة في البرنامج التعليمي، وعلى النشاطات األخرى 

نت اجتماعية أم رياضية أم موسيقية التي يمارسها الطفل في المدرسة، سواء أكا
الخ... لذا عند تحضير برنامج دراسي يتعلق بالطفل ومدى مشاركته في المدرسة 

سوف ننظر على وجه الخصوص إلى السمات المميزة الضطراب التوحد التي تؤثر 
 على األداء وكيفية استغاللها لصالح الطفل وكيفية إدارة حجرة الدراسة. 

 
 

  التعليم البصري
 
 

المرئية أسهل في استيعابها من -لقد أوضحت البحوث أن المعلومات المكانية
( لذلك فإن ترجمة المنهج أو 0222المعلومات المسموعة أو العابرة، )كويل، 

البرنامج إلى شكل مرئي يساعد الطفل على االحتفاظ بالمعلومات ألن الصور 
قة من أجل مساعدة الطفل والمطبوعات قد تكون أكثر فعالية من الكلمة المنطو

 التوحدي على تعلم المعلومة والتقاطها وتعلمها. 
 
 

وألن العديد من األطفال التوحديين يعانون من صعوبة في اإلدراك السمعي وفهم 
الحديث سريع اإليقاع، يؤدي ذلك إلى إخفاق العديد منهم في فصل األصوات 

، ومن أجل تخطي المشكلة وتحديد األصوات التي تتكون منها كل كلمة على حدة
يمكن بدء التعليم بالتعرف على الحروف بالنظر واستخدام الكلمات التي يعرفونها 
فعلياً، والبدء بالمفردات المحفزة التي يعرفها المعلم من خالل معرفته باهتمامات 
الطفل، ومراعاة استخدام طريقة التعرف على الكلمة كاملة بالنظر، وهي تعتمد 

 ة الطفل في التعلم البصري. على نقاط قو
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 الدمج الحسي 
 
 

ويكمن المجال األول الذي يتسم بأثره القوي على قدرة الطفل التوحدي على التعلم، 
في األساليب المميزة التي يتمكن من خاللها الطفل من استيعاب بعض أنواع 

يعتبر الطفل  المعلومات المنقولة عبر الحواس استيعاباً جيداً أو غير جيد، فعندما ال
بعض المدخالت الحسية ذات صلة، ُيغفل المعلومات وبالتالي يتغير منظوره للبيئة 

 المحيطة به. 
 
 

وقد تستمر هذه الصورة المشوهة التي استقاها الطفل من خبراته الحسية غير 
المنظمة لكي تشكل في النهاية أساسا مختال مما يصعب عليه إمكانية إدراك 

 لى. األحداث التي تتوا
 
 

 تنظيم البيئة 
 
 

ويعتبر الشكل التنظيمي لحجرة الدراسة والمحيط البيئي المتعلق بالحواس 
والتنويع في استخدام الوسائل البصرية الوظيفية، والبيئة الهادئة المساندة من 
االستراتيجيات التي تعالج الحواس، وبذلك تكون المحصلة النهائية بأن نشاطات 

من شأنها أن تكون من وسائل التقوية الجيدة التي توفر  الدمج والتكامل الحسي
 سياقات تعليمية جيدة. 

 
 

 تحليل السلوك الوظيفي 
 
 

ومن األمور المهمة التي ال بد من مراعاتها عند تعليم األطفال التوحديين هي فهم 
وظيفة السلوك بوصفه أسلوبا من أساليب التواصل مع اآلخرين، فإذا لم يتمتع 

م وظيفي للتواصل مع اآلخرين، عندئذ يعد السلوك اإلجرائي اختياره الطفل بنظا
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الوحيد من أجل التواصل، لذلك من المهم الموضوعية في مواجهة السلوك الذي 
يقوم به الطفل مع عدم التعامل معه بشكل شخصي، ألنه في األساس ليس موجهاً 

 -نحونا )كوجل حيال شخص معين بل إنه وسيلة إلرسال رسالة ما من قبل الطفل
6991  .) 

 
 

وتوصي العالمة أولوين باختبار استعداد الطفل التوحدي قبل تعليمه القراءة، وذلك 
عن طريق اكتشاف مدى إمكانية تعلمه المماثلة بين كلمات وكلمات أخرى تحت 
صور، موصية إلى أن الطفل إذا لم يتمكن الطفل من مماثلة الكلمات، فال داعي 

 راءة إلى أن يصلح الطفل جاهزاً لذلك. لالستمرار في الق
 
 

 االقتران 
 
 

ومن أجل مساعدة الطفل غير القادر على الكالم بالتعبير عن تعرفه على الكلمة 
يمكن اقتران الكلمة مع إشارة باليد، مما يسمح له بالمشاركة في عملية القراءة 

للتواصل اللفظي بسالسة أكثر، وعندما نعلم الطفل غير القادر على الكالم بدائل 
سنتمكن من إزالة التوتر واإلحباط والقلق من عملية التواصل ومن عملية القراءة 

 على حد سواء. 
 
 

 حيث تزود اإلشارة الطفل غير القادر على الكالم بطريقة فعالة للتعبير عن التعلم. 
 
 

 التغيير والتعميم 
 
 

وضة بطرق مختلفة، ومن يحتاج الطفل إلى أن يكون قادراً على قراءة الكلمة معر
أجل ذلك ال بد من عرض الكلمة بحروف مطبوعة بشكل مختلف على أوراق 

مختلفة األلوان وبمقاسات مختلفة، إلى أن يصل الطفل إلى مرحلة التعميم التي 
 يكون قد تعلم فيها قراءة الكلمة المطبوعة بأي شكل على أي شيء. 
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 الوقت المستقطع 
 
 

التعب مما يعملون فيتوقفون عن العمل، ومن الممكن اعتبار يشعر الطالب أحيانا ب
فترة التوقف هذه فترة لدمج المعلومات، فالطفل يحتاج إلى استيعاب ما يتعلمه 
ويحتاج إلى االستراحة قبل أن يواصل العملية، وليس هذا باألمر المقلق، وإذا 

 حدث مثل هذا التوقف من الضروري االعتراف به وتغيير األنشطة. 
 
 

وقد يعني ذلك بالنسبة ألحد األطفال أن يترك برنامج القراءة لمدة أسبوعين مثال، 
وقد تعني بالنسبة لطفل آخر أنه ال يريد دراسة األرقام مثالً، وعندما نجد أن الطفل 
يصر على عدم المشاركة وأنه قد وصل إلى جدار مؤقت، على المعلم أن يبحث عن 

 أو الطباعة، الخ.. مجال آخر مثل الفنون الجميلة 
 
 

أو يعمل على تطوير المهارات الحركية العامة أو تطوير مهارات االستماع عن 
طريق قراءة القصص أو أفالم الفيديو. وعندما ترى أن الطفل قد حصل على 

استراحة كافية، ارجع مرة أخرى إلى الحساب أو القراءة لكن باستخدام موضوع 
دماجه متى يكون وك الطفل ومن درجة انجديد ونشاط جديد. وستعرف من سل

 مستعداً لذلك. 
 
 

  * اسم الباحث:

 د. عادل عبد هللا محمد 

 * عنوان الدراسة:

فعالية برنامج تدريبي تنمية مهارات التوصل على بعض المظاهر السلوكية لألطفال 
 التوحديين

 * توثيق الدراسة : 
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الخاصة ، الجزء األول األطفال سلــــــسلة ذوى االحتياجات                    
التوحديون ) دراسات تشخيصيه وبرمجيه( ، القاهرة / الطبعة األولى / دار الرشاد 

. 

 * أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى فعاليه برنامج تدريبي لتنمية مهارات         
ا قائمة التواصل على بعض المظاهر السلوكية لألطفال التوحديين كما تقيسه

 )كونرز( لتقدير سلوك األطفال 

 * مشـــكلة الدراسة: 
 تتمثل مشكلة الدراسة فى التساؤالت التالية: 

هل توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياس البعدي للمجموعتين  -1

 –ضعف االنتباه  –التجريبية والضابطة فى المظاهر السلوكية ) العدوانية 

االجتماعية ( كما تقيسها قائمة )  –النشاط الحركي  فرط –االندفاعية 
 كونرز( ترجع إلى البرنامج المستخدم ؟

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي  -2
 للمجموعة التجريبية فى المظاهر السلوكية كما تقيسها القائمة ؟

طي القياسين القبلي والبعدي هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوس -3
 للمجموعة الضابطة فى المظاهر السلوكية كما تقيسها القائمة؟

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطي درجات القياسين البعدي  -4
 والتتبعى للمجموعة التجريبية فى المظاهر السلوكية كما تقيسها القائمة ؟

 * خالصة الدراســــات السابقة:
 نا من الدراسات السابقة ما يلي:اتضح ل

أن هناك تناقضا" فى نتائج تلك الدراسات بين جدوى وفعالية برنامج التواصل -*
 وعدم جدواها بالنسبة لألطفال التوحديين 

 غالبية الدراسات أجريت فى بيئات أجنبيه -*

ال توجد دراسات برمجيه فى المجتمع العربي أجريت على هذه الفئة سوى دراسة -*
 احدهو
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 * خطــــة الدراسة:
 ـ أوال العينة 

طفال" من األطفال التوحديين تراوح أعمارهم بين  22تضمنت عينة الدراسة         
وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين  66-15سنه ومستوى ذكائهم بين  6-11

 ومتجانستين احدهما ضابطه واألخرى تجريبية 

 أدوات الدراسة: –ثانيا" 

 جودار للذكاء مقياس  -1

 –مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي الثقافي المطور لألسرة )محمد بيومي -2
2222) 

 ( 1111 –مقياس الطفل التوحدى ) الباحث -3

 ( 1111 –قائمة ) كونرز( لتقدير سلوك الطفل ) تعريب السمادونى -4

 د الباحث ( برنامج تدريبي لتنمية مهارات التواصل لألطفال التوحديين ) إعدا-1

 وقد اتبع للباحث األساليب اآلتية:

 العمل على زيادة الفهم وتقليل التعبير اللفظي غير المالئم  -1

 التدريب على بعض المهارات االجتماعية  -2

 تعديل التعبير عن المشاعر   -3

 تنمية مهارات االتصال   -4

 إجراءات الدراسة: –ثالثا" 

 إعداد البرنامج المستخدم -1

 اختيار إفراد العينة  -2

 إجراء المجانسة بين أفراد العينة  -3
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 التطبيق القبلي لألدوات المستخدمة -4

 تطبيق البرنامج المستخدم على أفراد المجموعة التجريبية -1

 التطبيق البعدي لقائمة ) كونرز ( -6

 التطبيق التتبعى لنفس القائمة بعد شهرين من انتهاء البرنامج -5

الستجابات وجدولة الدرجات واستخالص النتائج ومناقشتها ثم صياغة تصحيح ا -6
 التوصيات فى ضوئها 

 * خالصــــــة نتائـــــــج الدراسة:

توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة  -1
والتجريبية فى القياس البعدي للمظاهر السلوكية لحساب المجموعة التجريبية حيث 

ديها مستوى العدوانية ومستوى ضعف االنتباه واالندفاعية وفرط النشاط قل ل
 الحركي وازداد مستوى االجتماعية لدى أعضائها قياسا" بالمجموعة الضابطة 

توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياسين القبلي  والبعدي  -2
 بعدي للمجموعة التجريبية فى المظاهر السلوكية لحساب القياس ال

ال توجد فروق داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي  -3
 للمجموعة الضابطة فى المظاهر السلوكية 

ال توجد فروق فرديه داله إحصائيا بين متوسطي درجات القياسين البعدي -4
 والتتبعى للمجموعة التجريبية فى المظاهر السلوكية 

 * التوصـــــيات التربوية: 

 ضرورة التشخيص المبكر للتوحديه عند األطفال لتنمية مهاراتهم المختلفة  -1

 تدريب األخصائيين على تنمية مهارات التواصل لألطفال التوحديين  -2

أهمية أن يقدم اآلباء المساعدة المبكرة لهؤالء األطفال بعد استشارة متخصصين  -3
 هم للتغلب على السلوكيات غير السوية التى تصدر عن

 عقد لقاءات دوريه مع أولياء أمورهم لتبصيرهم بطبيعتهم وكيفية التعامل معهم-4
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استخدام التقنية الحديثة كالكمبيوتر فى تقديم الخدمات البرمجية لهؤالء األطفال  -1
 مما يسهم فى تنمية جوانب من قدراتهم 

 
ي وتعن Autosتعود كلمة "التوحد" إلى أصل إغريقي هي كلمة " أوتوس" 

الذات، وتعبر في مجملها عن حال من االضطراب النمائي الذي يصيب األطفال. 

 Leo Kannerبداية تشخيصه الدقيق إن صح هذا التعبير لم تتم إال على يد 
حيث يعد أول من أشار إلى " التوحد" كاضطراب يحدث في الطفولة  6991عام 

 .  وقصد به ) التقوقع على الذات ( Autismوأطلق عليه لفظ 
التوحد هو : مرض نفسي ينتمي لمجموعة األضطرابات النفسية المتعلقة بالنمو  -

وبعبارة أخرى هو إعاقة تطوريه تظهر دائًما في الثالث سنوات األولى من العمر 
وتعوق بشكل كبير طريقة استيعاب المخ للمعلومات، وتسبب ضعًفا في التواصل 

 في التواصل االجتماعي .  اللفظي وغير اللفظي، ويترتب على ذلك ضعف
تعريف الطفل التوحدي بأنه " ذلك الطفل الذي يعاني من اضطراب في النمو قبل  -

سن الثالثة من العمر، بحيث يظهر على شكل انشغال دائم وزائد بذاته أكثر من 
االنشغال بمن حوله، واستغراق في التفكير ، مع ضعف في االنتباه، وضعف في 

ز بنشاط حركي زائد، ونمو لغوي بطيء ، وتكون استجابة التواصل ، كما يتمي
الطفل ضعيفة للمثيرات الحسية الخارجية، ويقاوم التغيير في بيئته، مما يجعله 

 أكثر حاجة لالعتماد على غيره ، والتعلق بهم "
 

 األعراض العامة للتوحد هي :
ني من التوحد ( اضطراب عملية الكالم، أو عدم الكالم مطلقا: فالطفل الذي يعا6)

قد ال يتكلم، وإذا تكلم فإن كالمه يكون غريبا وغير مفهوم أحيانا، وال يقلد اآلخرين 
 في كالمه كما يفعل األطفال األسوياء.

( االبتعاد عن إقامة عالقات اجتماعية مع اآلخرين ، وعدم الرغبة في 0)
العطف من مصاحبتهم، أو تلقي الحب و العطف منهم حتى لو كان هذا الحب وذلك 

الوالدين، وخاصة األم، كما يظل الطفل التوحدي ساكنا ال يطلب من أحد االهتمام 
به، وإذا ابتسم فإنه يبتسم لألشياء دون الناس ، ويرفض المالطفة والمداعبة ، 

 ويعمل على تجنبهما.
 ( ظهور الطفل التوحدي بمظهر الحزين، دون أن يعي ذلك.1)
وك النمطي الذي يتصف بالتكرار، وخاصة في ( إظهار الطفل التوحدي للسل9)

اللعب ببعض األدوات ، أو تحريك الجسم بشكل معين، وبدون توقف، وبدون 
 الشعور بالملل أو اإلعياء.

( اضطراب النمو العقلي للطفل التوحدي في بعض المجاالت ، وظهور تفوق 5)
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التوحديين في ملحوظ لديه أحيانا في مجاالت أخرى. كما يبدو لدى بعض األطفال 
بعض األحيان أنهم يملكون مهارات ميكانيكية عالية، مثل معرفة طرق اإلنارة، 

 وتشغيل األقفال، وإجادة عمليات فك األجهزة و تركيبها بسرعة و مهارة.
( كثرة الحركة، أو الميل للجمود، وعدم الحركة، و العزلة عمن حوله حسيا 1)

 وحركيا.
م، وعدم تقدير الطفل التوحدي للمخاطر التي قد ( عدم اإلحساس الظاهر باألل7)

 يتعرض لها، بالرغم مما قد يلحق به من أذى.
( ظهور الطفل التوحدي بمظهر يختلف عن األطفال اآلخرين ، مع سرعة 8)

االنفعال عندما يتدخل شخص ما في شؤونه، ويثور فجأة ، خاصة عند األطفال 
 سنوات. التوحديين الذين ال تتجاوز أعمارهم الخمس

( االستجابة بشكل غير طبيعي لبعض المثيرات من قبل الطفل التوحدي، وكأنه 9)
 مصاب بالصمم، في حين قد يستجيب لبعض األصوات بشكل مبالغ فيه.

 
ويمكن اختصار األعراض للنقاط اآلتية والتي ال يشترط في أن تكون مجتمعة في 

نقاط على األقل في  5طفل واحد والمعدل في األعراض هو وجود ما يقل عن 
 الطفل الخاضع للتشخيص : 

 ( مقاومة التغيير. 6)
 ( الهلوسة أثناء النوم. 0)
 ( اإلصرار على الروتين. 1)
 ( الصعوبة في فهم االنفعاالت. 9)
 ( فقدان االستجابة لآلخرين. 5)
 ( ضعف القدرة العقلية العامة.1)
 ( ترديد الكلمات دون فهم لمعناها.7)
 التواصل اللفظي وغير اللفظي.  ( قصور في8)
 ( معاناة الطفل التوحدي من صعوبات في النمو اللغوي.9)
 

 المؤشرات العامة السلوكية التفريقية الدالة والتي يتفرد بها الطفل المتوحد : 
 ( أن األطفال التوحديين ال يحبون أن يحتضنهم أحداً.6)
 ( أنهم في بعض األحيان يبدون كأنهم ال يسمعون.0)
 ( أن األطفال التوحديين ال يهتمون غالبا بمن حولهم.1)
 ( أنهم قد ال يظهرون تألمهم إذا أصيبوا.9)
 ( أنهم يرتبطون باألشياء ارتباطا غير طبيعي.5)
( أن األطفال التوحديين ال يحبون اللعب بالكرة؛ في حين يمكن أن نجد لديهم 1)

 مهارات.مهارة عالية في ترتيب المكعبات أو غيرها من ال
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 ( أن األطفال التوحديين يقاومون األساليب التقليدية في التعلم.7)
 ( أنهم يحبون العزلة عن الغرباء و المعارف.8)
 ( أنهم قد ينضمون إلى اآلخرين تحت اإللحاح فقط.9)
( أن بعض األطفال التوحديين قد يملكون قدرات معينة مكن قبيل الرسم، 62)

 ت الموسيقية.والسباحة والعزف على اآلال
 ( أن بعضهم قد يكتسب بعض الكلمات بيد أنهم سرعان ما ينسوها.66)
 ( أنهم ال يحبون التجديد، بل يحبون أن تبقى األشياء في مكانها.60)
 ( أنهم ال ينظرون في عيون اآلخرين أثناء التحدث معهم.61)
 .( أن األطفال التوحديين يستخدمون األشياء دون إدراكهم لوظائفها69)
 ( أنهم يفكرون و يتكلمون باستمرار عن شيء واحد فقط.65)
 ( أن األطفال التوحديين قد يضحكون أو يقهقهون دونما سبب.61)
 ( أنهم يظهرون تفاعال من جانب واحد.67)
 ( أنهم ال يدركون األخطار بشكل عام.68)
 ( أنهم يرددون الكالم دون فهم لمعناه فيما يسمى المصاداه.69)
 ار الحركات دون هدف أو نهاية معينة . ( تكر02)
 

 العالج .. 
 يعاني الطفل المتوحد من مشكلتين رئيسيتين : 

 أوال / العزلة الداخلية . 
 ثانيا / مشكلة النطق . 

 عالج العزلة .. 
 برنامج مقترح : 

 
 طريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 
 األتي : االتصال التفاعلي مع المحيط وتتكون عبر 

 تقليل حالة التأمل الداخلي التي يستغرق بها الطفل . -
 اللعب ويتم هنا التوكيد على اللعب مع شخص أخر . -
 االستماع للموسيقى الهادئة التي تساعد على االسترخاء .  -
تنمية مهارات الطفل األدراكية أو الجسدية عبر توجيه له أسئلة تحمل لغز بسيط  -

حل أو مساعدته لحل هذا اللغز عبر تفكيك اللغز إلى أجزاء جدا ويطلب منه ال
والوصول للحل بشكل مشترك ، وتنمية المهارات الجسدية بواسطة بعض التمارين 

 الرياضية ومحاولة تقلديها في برنامج يومي .
 مشاركة الطفل في بعض األعمال المنزلية البسيطة . -
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  يشعر الطفل باالستثنائية . ى المشاركة باقي األخوة في فقرات البرنامج حت -
 
 

 عالج مشكلة النطق ..
مدخل : النطق هو عملية عن طريقها تتكون األصوات ويعبر عنها بمساعدة 
اللسان والفك واألسنان والشفتين وسقف الفم مع وجود تيار الهواء ) وضع 

الزفير (الذي يحرك الحبال الصوتية.ومشكلة النطق هي لفظ أصوات أوجمل أو 
 ارات أو كلمات ال يستطيع المستمع أن يفهم ما يقصد به الشخص المضطرب . عب

 برنامج مقترح ..
 الجزء األول : -

وضع جدول بالحروف التي ال يستطيع الشخص المعاق لفظها بشكل صحيح 
وجدول أخر للحروف التي ينطق بها بشكل صحيح ، يقوم األب أو األم أو الشخص 

 وضع برنامجين فرعين : المسؤل عن عملية التدريب ب
الحروف الصحيحة ، فيقوم الشخص المسؤل بالطلب من الطفل بتكرار تلك  -6

 الحروف كثيرا حتى يمتلك المهارة الكافية لها . 
الحروف الغير صحيحة ، يقوم الشخص المسؤل بترتيب تلك الحروف بمجاميع  -0

ي يلفظ صوتيا ) على أساس المخارج الصوتية لها فمثال : صوت حرف الثاء الذ
ثه ( هو ويشترك صوتيا مع حرف الظاء الذي يلفظ ) ظه ( ويعتبر حرف الطاء 

من نفس المجموعة ويلفظ ) طه ( ، وحرفي القاف والكاف في مجموعة أخرى ، 
وهكذا .. الخ ، تعتمد دقة ونجاح هذه الطريقة على ترتيب الحروف ضمن مجاميع 

 وائي يعقد صعوبة النطق أكثر . على أساس المخرج الصوتي وأي تعليم عش
 الجزء الثاني : 

تعلم لفظ الكلمات البسيطة ذات الحرفين ومن ثم ذات الثالث حروف ، مع مراعاة 
 رؤية أشكال تدل على تلك الكلمات ، فمثال :

 الكلمات ذات الحرفين : رز ، سن ، بن ، سد ، .. الخ 
 باب ، .. الخالكلمات ذات الحروف الثالثة : نار ، ماء ، قمر ، 

 التوحدية.. تمبل كاردن المبدعة

 

 

 (( الشروق ))

 

م ، منذ أن 6952بالتوحد في عام  عنوان كتاب ، ألفته امرأة ، شخصها األطباء
 . كان عمرها ثالث سنوات ونصف
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وعمرها تسع عشرة سنة ، كانت طفلة طبيعية وصحتها كانت ممتازة  ولدتها أمها
بني مع غمازة في ذقنها ، وقد كانت طفلة  كثيف مع عيون زرق كبيرة وشعر

 . ممتازة اسمها تمبل

 

الستة أشهر بدأت تظهر عليها صفات غريبة مثل رفض اإلحتضان  ولكن في سن
على األشياء اللتي تدور ، وعدم القدرة على الكالم ،  وحبها للعزلة ، والتركيز

 . األصوات العالية والسلوك التخريبي والحساسية من

 

وعانت كثيرا  صار عمرها خمس سنوات بدأت الذهاب إلى رياض األطفالوعندما 
والدتها على  بسبب اختالفها عن باقي األطفال ، وعانت معها معلمتها ولكن اصرار

 . اكمالها الدراسة هو ما جعلها تبقى في هذه األجواء الغريبة عليها

 

ردن مقطوعة في الصف الخامس ، وفي درس اإلنشاء والتعبير ، كتبت تمبل كا
 ...... بشكل واضح على عدم قدرتها على التناغم ، فكتبت تدل

 

 العصور المظلمة

 

 إن الديكة مرت بوقت عصيب

 

 الفظيعات مع الدجاجات

 

 حضروا الدجاج مثل حمام من الرماح

 

 األبطال ومن حصن النبالء

 

 وقد كان الرجل الفقير سعيدا للغاية

 

 .!!!!! حيوانا ولذلك أصبح الرجل الفقير

 

اللمسية من قبل  إن مايميز التوحدي ، هو أنه ال يتقبل التعرض المثيرات
كذلك  األشخاص ، فال يح بأن يلمسه شخص ما ، أو يحتضنه أو يقبله وكانت تمبل

 ترغب باللمس ، ثم التستطيع إال أن تنسحب -كأي توحدي  -، ولكنها في أعماقها 

 . والخوف منه عند حدوثه ، فهي على صراع بين لذة اللمس
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تتطلع لإلتصال اإلنساني ، ولكن عندما يحدث فإنهم ينسحبون  فأجساد التوحديين
 . في ألم وقلق

 

بلغ عمر تمبل كاردن العشرين وهي لم تتمكن من مصاحفة اآلخرين أو النظر  وقد
 . إليهم مباشرة

 

كان لدى تمبل كاردن هاجس ، وهو اختراع آلة تفي بغرض رغبتها بالشعور 
واإلحتضان وفي نفس الوقت ال تجبرها على اإلنصياع لمثير حسي من قبل  لدفءبا

هاجسا وكانت في نفس الوقت ، تحب اآلالت الكهربائية والعمل  األشخاص ، كان
عملها وكان لديها تصميم وعزم شديدين ، جعلها تعكف  عليها واكتشاف طريقة

أن تدخل فيه فتزيد درجة خياالتها يمكنها  على اختراع صندوق راودها كثيرا في
وأخيرا صممته وصنعته هذه الطفلة  الحرارة داخله ويضيق عليها بدرجة معينة

 العبقرية بإعاقتها المعقدة والغامضة

 

فشيئا ، أكملت تمبل كاردن تعليمها رغم ما واجهها وأهلها من صعوبات ،  شيئا
مفاجئة ألن  أن تخصصت في الجامعة في علم النفس ، كان ذلك وكانت المفاجئة

عادة ينبغون في مجال الرياضيات أو علوم الحاسب أو  الموهوبون من التوحديين
النفس ونبغت فيه واستطاعت في الكتاب أن  الموسيقى ، ولكنها اختارت علم

 . وغرابة تشرح حالتها جيدا مع تدوين ذكرياتها بكل دقة

 

فعملت في  تراعها ،وأخيرا رأت في نفسها أنها تستطيع العمل على األجهزة واخ
،  مجال تربية األبقار مخترعة العديد من األجهزةالمهمة لتطوير رعاية الماشية

وأصبحت محاضرة في الجامعة وتحكي عن تجربتها تلك أنها إلى ذاك الوقت كانت 
تعاني من مشاكل في التواصل البصري مع األشخاص فكانت تلقي  مازالت

 . بوجوه الطال محاضراتها دون النظر إلى

 

قرأتها وأكثرها  قصة الشروق للتوحدية تمبل كاردن هي من أجمل القصص اللتي
باقتناءه  إثارة وغرابة والكتاب متوفر في المكتبات الكبيرة ، أنصح الجميع

 واإلطالع عليه ،

 

 . السعد من الكويت مترجم من قبل الدكتورة سميرة

التوحد 

وتعديل 
  

http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=29&pop=1&page=0&Itemid=6
http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=29&itemid=6
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  السلوك

---------------------------------------------------  

  أخصائي تربية خاصة- د محمد جبرىأ.أحم

---------------------------------------------------  

 عندما نتكلم عن التوحد فإننا نتكلم عن طفل يفتقد إلى كثير من جوانب التعامل في

الحياة التي تجعله حالة خاصة تختلف عن بقية األطفال و من الجوانب المهمة في 

الجانب السلوكي حيث يعتبر جزء هام تهتم به أسرة  الطفل التوحدي هو شخصية

يجب أن نتوقف ألننا سوف نتحدث عن سلوكيات غير موجودة في  الطفل و من هنا

منهج خاص في تشكيل السلوكيات و تعديلها للطفل  الطفل العادي لذلك نحن نتبع

 .األطفال التوحدي ال نتبعه مع غيره من

 

طفل إلى  وك خاص ألنه يتغير بشكل كبير مننجد أن سلوك الطفل التوحدي هو سل

 آخر لذلك ليس هناك طريقة واحدة ثابتة نتبعها لتعديل سلوك الطفل التوحدي مثل

 .سلوك الصراخ و النشاط الزائد و ضعف التواصل البصري

 

للسلوكيات الخاصة بالطفل التوحدي تعديلها أو الكف عن  و السؤال هنا هل يمكن

 للسلوك؟ صدورها كمعيار

هللا  اإلجابة هي نعم، يمكن تعديل سلوكيات الطفل التوحدي بشكل كبير ألنه خلقه

 مثل بقية األطفال لكنه طفل من نوع خاص يحتاج إلى احتياجات نفسية و اجتماعية

خاصة و طريقة خاصة في التعامل و التعلم و نجد البعض أن التعامل مع الطفل 

ل مع سلوكياته لكن في الواقع مشكلة مشكلة صعبة أو بمعنى أصح التعام التوحدي

قمنا بفهم الطفل و درسنا جميع الظروف الخاصة بالطفل و أدركنا  سهلة ألننا إذا

 .أنه طفل خاص سوف ننجح أدراك شامل و كامل على
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 :كيف يتم تعديل سلوك طفل توحدي

 

الطفل التوحدي سلوك معقد ألننا في أغلب الظروف ال نعرف لماذا  يعتبر سلوك

السبب أن الطفل ال يعبر بشكل طبيعي أو ال يستطيع التعبير  در هذا السلوك ويص

مثل الطفل العادي لذلك من المهم جداّ أن نحدد السلوك  عنه أو ال يستطيع أن يجيب

التوحدي وهي أهم نقطة في تعديل السلوك و ال أقصد  الذي نريد تعديله في الطفل

حديده أي نجاحنا في تعديل السلوك الذي تم مسؤولية ت بتعديل السلوك تعريف و أنما

االهتمام بالمظهر و هي التعريف و تسجيل  اختياره و نحن دائما نواجه مشكلة

السلوك الحقيقي و ماذا توصلنا في  البيانات و الرسم البياني دون الجوهر و هو

 . لبالسلوك الحقيقي أو الواقعي للطف تعديله و هل نجحنا أم ال لذلك يجب االهتمام

 

 :بالسلب الجوانب التي يؤثر عليها السلوك التوحدى

 

يؤثر عليها  بعد تحديد نوعية السلوك الذي يتم اختياره يجب أن نحدد الجوانب التي

اليومية معه  السلوك بشكل سلبي أو الجوانب التي تعاني منها أسرة الطفل في حياته

الحالة  ديله و في هذهحيث نصادف أكثر من سلوك في الطفل الواحد يحتاج إلى تع

 يجب أن نعرف كيف تؤثر هذه السلوكيات على الجوانب الحياتية للطفل و نأخذ

 .بالسلوك األهم ثم المهم

التوحدي بتعزيز السلوك حيث  نجد أن المعلم يقوم في عملية التعديل السلوكي للطفل

أن تعديل  األساليب لكني أرى يستخدم السلوك البديل و التوجيه اللفظي و غيرها من

عملية تعديل السلوك و هو  السلوك يجب أن يأخذ منحنى آخر يأتي بثماره الفعالة في

 .السلوك مدى العالقة بين الطفل و المعلم الذي يقوم بعملية تعديل
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 مدى استجابة الطفل للمعلم "

 مدى قبول الطفل للمعلم "

  بالطفل عاليةأحساس المعلم باالحتياجات النفسية و الشعورية الخاصة  هل "

لديه المرونة الكافية في استخدام أساليب جديدة في تعديل السلوك غير  هل المعلم "

 .المتعارف عليها في الكتب األساليب

 

تعديل السلوك بنجاح، فيجب أن  لذلك نجد أن ليس كل معلم قادر على القيام بعملية

 .تتوافر في أخصائي تعديل السلوك الصفات اآلتية

 .قوة التحملالصبر و  "

 .روح التجديد و التنويع في األساليب "

 .التحكم و السيطرة على السلوك القدرة على "

 ابتكار طرق جديدة في تعديل السلوك "

 

 أخيراً يجب أن نهتم بتعديل سلوكيات األطفال التوحديين ألنه مهما تقدم الطفل من و

 يه ،حيث يواجه و يتفاعل معالناحية األكاديمية يبقى أن يواجه العالم الذي يعيش ف

 .الناس في المواقف االجتماعية و هذا ما تعانيه أسرة الطفل التوحدي

 يكون الطفل التوحدي = سلوكيات اجتماعية منظمة لذلك يجب أن

 في عملية تعديل السلوك و هذا كله بداية جديدة أو شكل جديد

لفرصة لكي أتعمق و ا و أنا من خالل عملي في أكاديمية التربية الخاصة أعطتني

بفضل هللا ثم  ابحث في تعديل السلوك و هذا أدى إلى نجاحي مع الحاالت التوحديين

 تشجيع اإلدارة

    العالج الطبيعي .. والتوحد

---------------------------------------------------  

http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=18&pop=1&page=0&Itemid=6
http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=18&itemid=6
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  أخصائي العالج الطبيعي - أ.عبد الرحمن بدوان

---------------------------------------------------  

بد من  يًة كون الموضوع عن اإلعاقات وذوي االحتياجات الخاصة تحديداً ، فالبدا

حد  اإلشارة إلى أن عدداً كبيراً من اإلعاقات ذات نتائج مرضية سيئة جداً قد تصل

 . الوفاة أو اإلعاقة الكاملة والعجز الكلي

واء هذه الفئة أن يكون مدركاً لمالبساتها س لذا يجب على الشخص الذي يعمل مع

دائم على المستجدات في ميادين تربية  الصحية منها أو النفسية وأن يتطلع بشكل

 . وتعليم وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

أهم األمور التي يجب االنتباه لها هي أهمية الدور الذي يؤديه األشخاص  ومن

و ذوى االحتياجات الخاصة ، فكثيراً ما تكون النتائج العالجية أ العاملين مع

بطيء جداً وقد ال يلحظ إال بعد فترة زمنية طويلة، إال أن هذا ال  التحسن في الحالة

الذي يقومون به ، ال بل يجب اإلدراك أن مجرد السعي لمساعدة  يعني ضعف الدور

ومحاولة تحقيق التقدم في جعل الطالب يعتمد على نفسه  هذه الفئة والتواجد معها

تغالل اإلمكانات الموجودة لديه وتسخيرها واس وإظهار القدرات لدي الطالب

 . من البرامج تعتبر إنجازاً عظيماً  لخدمته ووقاية األعضاء السليمة وغيرها

 

 Physical Rehabilitation ما هو العالج الطبيعي ؟

من  عبارة عن مجموعة برامج عالجية تدعم وتنمي قدرات الشخص الذي يعاني

 تمكينه في النهاية من االعتماد على ذاته فياإلصابة أو الخلل الوظيفي و ذلك ل

  ,تلبية احتياجاته الحياتية

المتبقية وذلك عن طريق وضع  والبدء في تأدية دور يتناسب مع قدراته وإمكانياته

العظام والعضالت  الخطط العالجية الخاصة ، والتي تسعي لتحسين وتنمية وظائف

 يب على استخدام األجهزةوتحسين حركة المفاصل و التآزر الحركي والتدر
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  . التعويضية و األطراف الصناعية إذا ما اقتضت الحاجة لذلك

الطبيعي بشكل أساسي على التمرينات والتدريبات العضلية  ويعتمد العالج

وأساليب التدليك اليدوي والكهربائي والعالج المائي  والحركية وتمارين التوازن

  . ر الكهربائي الضعيفالتيا واألجهزة العالجية المعتمدة على

 

اإلعاقة يعتمد على مراعاة  مما سبق نستطيع القول أن إمكانية الحد من انتشار

 : التالي

 

 .التطعيمات بأنواعها الوقاية الفعالة وذلك عن طريق توفير -1

األجواء الصحية النظيفة  األمن الغذائي : توفير المواد الغذائية المناسبة و -2

 . اصلحياة الطفل بشكل خ

والتدخل السريع والمبكر للحد من انتشار المرض  الكشف المبكر عن الحاالت -3

 .والعوق

 والمجتمع كأداة أولية لتوصيل الخدمات لألطفال المعوقين االعتماد على العائلة -4

. 

 

الذين يعانون من اضطراب التوحد هم من فئة ذوي  كما هو معروف فإن

يحتاجون لبرامج وعناية خاصة وتأهيل أيضاً  ضاً االحتياجات الخاصة ، لهذا فهم أي

 . خاص

مختصون باضطرابات التوحد وهذا أيضاً ينطبق  فنحن في أكاديمية التربية الخاصة

تسخيرها لخدمة هذه الفئة من ذوي  على برامج العالج الطبيعي والتي نعمل على

 : التالية االحتياجات الخاصة بشكل يساعد على تنمية النواحي
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 . لقدرات العضليةا -1

 . القدرات الحركية -2

 . الحركي التوازن -3

 . إعادة تأهيل النظريات الحركية األساسية -4

الحركية الكبيرة مثل ) المشي و الركض( والدقيقة مثل استخدام  تنمية القدرات -5

 . األيدي

 . المشاكل الصحية بعض -6

من االستقاللية  ل ألكبر قدروغيرها من المهارات الحياتية األساسية بهدف الوصو

 . في أداء المتطلبات الحياتية و تحقيق هدف االعتماد على النفس

 

 : أسلوب التقييم ووضع األهداف

 

السنة الدراسية عبارة عن دراسة لحالة الطالب  غالباً ما تكون الفترة األولى من

  الصحية

رير الطبية وملف والحركية وذلك عن طريق دراسة التقا وتقييم قدراته العضلية

االختبارات الالزمة والتي على ضوئها نضع  الطالب الصحي إن وجد وتطبيق

 . األهداف

القوة والنقاط التي بحاجة إلى تنمية وتطوير عند كل  مما سبق نستطيع تحديد نقاط

األهداف لكل حالة بشكل فردي ، ثم نضع  طالب على حدا وذلك تمهيداً لوضع

الطالب وتقدمه في البرامج  شهرية حسب استجابةالخطط التعليمية بصورة 

 . العالجية

 

دوراً أساسياً فيها سواء أكانت صفات  بعض المشاكل التي يلعب العالج الطبيعي
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  : للتوحد أو مالحظة عند بعض التوحديين

 . الضعف الجسدي .1

 . زيادة الوزن لحد السمنة في بعض األحيان .2

 . لحد الخمول قلة الحركة .3

 . عدم القدرة على تقدير المسافات .4

 . الحركي أحياناً  اختالل في التوازن .5

 . ( رعشة في األطراف ) تظهر واضحة في األيدي .6

 . الالإرادية الحركات .7

 . خطأ في المشي .8

 . االنحناء في العمود الفقري .9

 . القدرة على التحكم باألطراف العلوية تحديداً  عدم .10

 . ( فالت فوت ) لطح في باطن القدمأحياناً تف .11

 . النشاط الزائد .12

 . بعض عضالت الجسد االرتخاء الشديد للعضالت والترهل في .13

 . اختالل في عملية والوقوف والجلوس .14

 . ( األرجل ) مضمومة للداخل أو الخارج اختالل في .15

 . الليونة الزائدة في المفاصل .16

لمتعلقة بأعضاء الجسم مثل ) مشاكل القلب ، بعض المشاكل الصحية ا .17

 . ( التنفسي مشاكل في الجهاز

 . انحناء الرقبة لألسفل .18

 . عدم تفريغ الطاقة الحركية العدوانية الناتجة أحياناً عن .19

 

  : الطبيعي األجهزة المستخدمة في تنفيذ برامج العالج
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 . يفاألجهزة التي تعتمد على التيار الكهربائي الضع -1

 . األجهزة التي تعتمد على الصفة الحرارية -2

 . العالج المائي -3

 . بالتمارين الرياضية الحركية العالج -4

 . العالج بالتدليك والمساج -5

 

الخطة العالجية يعود في الدرجة األولى إلى المثابرة في أداء  إن ضمان نجاح

لخطط التي تتناسب ووضعية التشخيص والتنفيذ واختيار ا البرامج العالجية و دقة

للطالب وإجراء التقييم الدوري لمعرفة مدى االستفادة  الطالب و المتابعة المستمرة

المستمر بين جميع العاملين مع الطالب وتبادل  من البرنامج العالجي ، والتنسيق

 . المعلومات بشكل دوري

 

عن  طة وذلكومن منطلق تحقيق أفضل النتائج فال بد من إشراك األسرة في الخ

 طريق المتابعة من كامل أفراد العائلة للطالب وممارسة التمارين وتنفيذ الواجبات

في المنزل ، و بذلك تكون خطة العمل متكاملة وال شك سوف تكون فعالة بشكل 

 . نتائج أفضل كبير و تحقق

  

االتصال والتواصل مع األطفال 

  من فئة التوحد
  

---------------------------------------------------  

 متعددة مصادر المصدر :

http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=32&pop=1&page=0&Itemid=6
http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=32&itemid=6
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  .ترجمة : وحدة الترجمة بالجمعية السعودية الخيرية للتوحد

---------------------------------------------------  

 هناك أنماط معينة من أساليب االتصال تبدو فعالة مع األطفال الذين يعانون من

 : اضطرابات التوحد منها ما يلي

تماماً. ناِد الطفل باسمه حتى يعرف أنك  ينتبه إليكعندما تتحدث إلى الطفل اجعله  "

صوت الراديو أو التلفاز عندما تتحدث  تتكلم معه وحاول تقليل التشويش المحيط مثل

 .مع الطفل حتى يستطيع التركيز معك

إلى الطفل بلغة مبسطة مستخدماً الكلمات الضرورية فقط. مثالً بدالً من  تحدث "

  .والجلوس على الكرسي" قل له : سعد اجلس تفضلتم بالقدوم قول "هالّ 

  .تستطيع الوفاء بها ال تعده بوعود قد ال "

ولذلك فقد يصابون  األطفال التوحديين استيعابهم ضعيف بالنسبة إلى اللغة "

االبتعاد دائماً  بالتشويش وربما الحزن إذا استخدمت ألفاظ سخرية وتهكم معهم. يجب

  .ساعدني ...الخ -عن عبارات مثل: "أنا أمزح" 

مصطلحات/ألفاظ محددة عند الكالم عن الوقت. مثال ذلك بدالً من قول  استخدم "

فيما بعد" قل "سوف نذهب للدكان الساعة الثالثة بعد الظهر" وأما  "سنذهب للدكان

 ."يعرف الوقت فقل له "سنذهب إلى الدكان بعد الغداء إذا كان الطفل ال

عما يجب أال يفعله فقط وبدالً من ذلك أخبره عما  كن إيجابيا وال تحدث طفلك "

له "ال ترم ألعابك وتبعثرها على أرضية  يجب أن يفعله ومثال ذلك بدل أن تقول

  ."الغرفة" قل له " ضع ألعابك في الصندوق

امنح الطفل التوحدي المزيد من الوقت الستيعاب )المعلومات السمعية( حتى  "

م بطيء في عملية االستيعاب والفهم ويحتاج إلى حيث أن بعضه -اإلجابة  يمكنه

  .مزيٍد من الوقت

استخدم وسائل بصرية حيث أن بعض المصابين بالتوحد لهم مهارات بصرية  "
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يفهمون المعلومات التي تعرض لهم بوسيلة بصرية بصورة أفضل من تلك  قوية وقد

لمجال مثل استخدام سماعياً )شفهياً( وهناك خيارات كثيرة في هذا ا التي تعرض لهم

  .أو الرموز أو البطاقات الصور الفوتغرافية

 

  :محاولة لفهم الطفل التوحدي

 

تفهم األطفال من هذه الفئة يجب أن تتذكر المجاالت الرئيسية  عندما تحاول أن

فيها المصاعب وهي : االتصال والتفاعل االجتماعي والخيال  الثالثة التي يواجهون

آخر هام وهو أنهم يفتقدون المقدرة على االستنتاج  اً عاملاالجتماعي وهناك أيض

  .العقلي وهو ما يسمى بنظرية العقل

 

  : نظرية العقل

االعتقاد، والرغبات، والنوايا  هي المقدرة على استنتاج وتقدير الحاالت العقلية مثل

التوحد تواجهها صعوبات في  واالنفعاالت حيث أن نظرية العقل تشير إلى أن فئة

في تصور أو تخيل  المقدرة على هذا االستنتاج. ومثال ذلك فإنهم يجدون صعوبة

وهذا  اإلحساس والشعور لدى اآلخرين أو ما قد يدور بذهن اآلخرين من تفكير

بدوره يقود إلى ضعف مهارات التقمص العاطفي وصعوبة التكهن بما قد يفعله 

تماماً ما يعرفونه هم ويفكرون فاألطفال التوحديين قد يعتقدون بأنك تعرف  اآلخرون

  .فيه

 

  :أمثلة لبعض األطفال من فئة التوحد الذين يفتقدون نظرية العقل

 

زهرة تحس بعطش شديد وفي عقلها أنك تعرف أنها )عطشانة جداً( ولكنك تسير  "

المعتادة وال تهتم بعطشها. زهرة تعتقد أنه ال داعي ألن تسأل كوب ماء  في أمورك
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تقد أن أمها تعرف جفاف حلقها فعالً ورغم ذلك لم تمد لها أي تع لتشرب! حيث

زهرة سؤال: لماذا مجرد قول كلمة أريد أن أشرب يجعل  مساعدة! ويدور بعقل

 األمور مختلفة؟

 

يلعب مع سعيد بالكرة في ملعبه عندما جاءت طفلة أخرى وركلت الكرة  كان سعد "

الطفلة ردت عليه ولكمته في ضرب البنت على رأسها ولكن  بعيداً عنهما. سعد

وسال سعد: ماذا فعلت؟ فأجابه سعد بأنه ضرب  ظهره. المشرف على الملعب تدخل

عندما ضربتها؟ فأجاب بأنه لم يعرف  البنت. سأله المشرف هل عرفت شعور الطفلة

تعرض إلى لكمة وأن ذلك  ذلك. ثم سأله ماذا حدث لك أنت؟ فأجاب سعد بأنه قد

التي ضربتها  المشرف مرة أخرى وكيف كان شعور الطفلة أوجعه وأزعجه. سأله

 .إذن؟ ولكن سعد ال زال غير مدرك لذلك

    البيئة المحببة والمالئمة لفئة التوحد

---------------------------------------------------  

 متعددة المصدر: مصادر

  .ترجمة : وحدة الترجمة بالجمعية السعودية الخيرية للتوحد

---------------------------------------------------  

حاول أن تعرف هل طفلك التوحدي مفرط )زائد( الحساسية أم ال. فإذا كان يعاني  "

فرط الحساسية فيجب أن يكون منزلك هادئاً بقدر اإلمكان وأن تكون اإلضاءة  من

  .ومريحة وتجنب أي شيء يسبب اإلثارة الزائدة للطفل معتدلة

منزل. بعض األطفال قد يحاولون القفز من واألمان بال تأكد من توفر السالمة "

المنزل أو إلى الشارع وهؤالء إحساسهم بالخطر  النوافذ أو الجري إلى خارج

يميل إلى الجري إلى الشارع فهناك نظم  ضعيف جداً في الغالب وإذا كان الطفل

http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=33&pop=1&page=0&Itemid=6
http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=33&itemid=6
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  .إنذار وتحكم مناسبة لهذه الحالة

صية خاصة به كغيره من التوحدي قد يحتاج إلى خصوصية ومساحة شخ الطفل "

تجعل له مكاناً آمناً خاصاً به وحده حتى يجد حريته  األطفال ولذلك يفضل أن

  .الشخصية

المفيد توفير وسائل مساندة بصرية للطفل حول المنزل ومثال ذلك  قد يكون من "

  .األحداث والمستجدات خالل اليوم (تأمين صورة جدول )عن

والتواصل معك ومثال ذلك أن  للطفل لالتصالحاول اغتنام الفرص وإتاحتها  "

منه ثم تشجيعه  تحضر أشياء مفضلة لديه وتضعها بعيدة عنكما ولكن على مرأى

  .على اإلشارة إليها والسؤال عنها

  .من روتين الحياة اليومية حاول أن تعوده على نوع معين "

 

  : ضبط السلوك

 

اب واسع ومسائله متشابكة ومن سلوكهم صعب وهذا ب بعض األطفال من فئة التوحد

على بعض الكتب المتخصصة في هذا  األفضل لوالدي الطفل التوحدي االطالع

مشاكل السلوك ناتجة  المجال والتي يوصي المتخصصون باالطالع عليها. معظم

دراسة الوظائف  من صعوبة االتصال التي تعاني منها هذه الفئة ولذلك من المهم

المناسب  رق والوسائل التي تساعد الطفل على االتصالالسلوكية والبحث عن الط

 من خالل الكلمات أو اإلشارات كبديل لمشاكل سلوكه وفيما يلي بعض اإلرشادات

  : العامة

تأكد من  .حاول إدخال بعض الروتين والتنظيم في الحياة اليومية للطفل التوحدي "

 الصور الفوتغرافية أوأن طفلك يدرك ماذا سيحدث في الخطوة التالية. استخدام 

  .الرموز المصورة قد يكون له تأثير فعال في هذه الناحية
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كلمتك إذا وعدت الطفل بشيء ما. قد يحدث للطفل قلق  يجب الوفاء بوعدك وحفظ "

  .توقعه منك شديد إذا أخلفت وعدك ولم يحدث ما

الطفل بعيداً  حاول استخدام اإلجراءات الوقائية. مثالً فكر في أشياء تصرف انتباه "

  .عما يسبب له القلق

مكان آخر مأمون عندما يشعر  شجع الطفل على الخروج إلى الحديقة أو إلى أي "

األماكن بسهولة وبدون  بالغضب أو القلق وتأكد من أنه يستطيع الوصول إلى هذه

  . عوائق كثيرة

بتحطيم إناء  دخل طفلك إلى المطبخ وقام يجب القيام بتوجيه إيجابي للسلوك. فإذا "

توجيه سلوكه وقد يتم ذلك مثالً  فخاري وهو في حالة قلق وإثارة فيجب العمل على

الطفل )بقاعدة( يمكنه  بأن تحتفظ بصندوق معين به أوعية فخارية رخيصة وتكلم

  ."الحديقة إتباعها فتقول له "يمكنك تحطيم هذا الصندوق هناك في نهاية

التعبير  لتوحديين قد يكونون قادرين علىاستمع إلى طفلك. بعض األطفال ا "

 بطريقة ما عما يشوش عليهم أو يجعلهم قلقين وقد يحدث ذلك منهم حاالً أو بعد

ساعات أو حتى بعد أيام . راقب سلوك طفلك والحظ أي أنماط سلوكية يمكن 

 ماذا تدل؟ متابعتها وعلى

السبب  معيناً ولكنأمعن النظر وفكر ملياً في بداية المشكلة فقد ترى سلوكاً  "

 األساسي قد ال يكون واضحاً. عندما يبدأ سلوك الطفل في التغير واالختالف عما

سبق الحظ هل سبق ذلك أو تغيير في بيئته أو نمط حياته )الروتيني(. كذلك الحظ 

أسباب صحية لهذا السلوك أم ال حيث أنه قد يكون سبب ضرب الطفل  هل هناك

ب إصابته بعدوى في أذنه كما قد يكون سبب عض أصابعه بسب أحياناً لرأسه بالجدار

  .منها هو آالم األسنان التي يعاني

 اختر الحافز المناسب للطفل عندما يتصرف بسلوك جيد واعرف ما هي األشياء "

 التي يحبها والتي يجدها مشجعة له ومثال ذلك إذا كان طفلك يحب مشاهدة فيلم فيديو

  .ا يتصرف تصرفاً جميالً معين دعه يشاهد الفيلم عندم
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المعاملة مها تكن االستراتيجية التي تستخدمها تجاه الطفل  كن ثابتاً ومنتظماً في "

يجب أن يستخدم اآلخرون نفس االستراتيجية واللغة  ومن أجل النجاح في مهمتك

من المهم جداً أن تكون حدود األشياء واضحة  .التي تستخدما تجاه أي سلوك للطفل

  .التوحدي لدى الطفل

 

  :الطفل التوحدي توجيه وتهذيب

 

  :يحتاج هؤالء األطفال إلى توجيه وإرشاد نحو السلوك القديم

 هل يفهم الطفل أن ما فعله كان خطئاً؟ يجب أن يدرك خطأه وأن يعرف لماذا هو "

خطأ! ومثاالً لذلك فبدل أن تقول للطفل " كنت سيء السلوك هذا اليوم" من األفضل 

  ."ه " أنت أخذت حلويات أختك وهي ليست لكتقول ل أن

  :الطفل دع تركيزك على السلوك وليس على "

ذلك  أخبر الطفل بأنك غير سعيد بما فعله )الطفل( وليس غير سعيد لوجوده ومثال

ال تقل له أنت شرير أو سيء السلوك ولكن دعه يعرف بوضوح أن ما فعله كان 

  .خطئاً 

 دي قد ال يتعلم من التجارب. حيث من الصعب عليهكن مدركاً بأن الطفل التوح "

تطبيق ما تعلمه في موقف ما على موقف آخر أو في حالة أخرى وقد يحتاج إلى 

  .واضحة جداً بانتظام توجيهات

للسلوك الجيد  قم بتشجيع وتعزيز السلوك الجيد لديه وحاول تشجيعه وحفزه "

  .ويشجعه كثيراً  هتمام به قد يحفزهوتجاهل سلوكه السيء كلما كان ذلك ممكناً فكل ا

أحوال وأوقات  الحاالت الخاصة. مهما يكن سلوك الطفل التوحدي جيداً فقد تأتي "

في  يكون تصرفه وسلوكه سيئاً فيها وهذا التدهور في السلوك يمكن أن تشاهده

 كان حاالت القلق لديه فمثالً عندما يحدث تغيير في روتين الحياة أو في البيئة مهما
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 هذا التغيير بسيطاً فإنه يصاب بالقلق الزائد

 
 

التدخل المبكر لذوي 

  الحاجات الخاصة
  

---------------------------------------------------  

  الرياض -الفهد  أ . ياسر بن محمود

---------------------------------------------------  

هذا الموضوع بصفة عامة عن ذوي الحاجات الخاصة ، وعلى وجه الخصوص 

لمصابين بالتوحد ، ُيعد من الموضوعات التي لها الصدارة في رعاية ذوي ا عن

الخاصة ، بغية الوقاية واالحتراز من تأثيرات اإلصابة بالعوق والعجز  الحاجات

في بدء حياتهم ، والذي يمكن تخفيف حدته أو عالجه في مراحله  الذي يؤثر عليهم

تكليف مع متطلبات الحياة ن فرص الحياة باعتدال وب األولى، حين يمكن إتاحة

بالتوحد لتخفيف العوق والعجز الذي يعانون منه  واستمرار تواصل حياة المصابين

المصطلحات والمفاهيم الخاصة بهذا الموضوع  . ويعنينا بادئ ذي بدء أن نوضح

لهذا الموضوع البالغ األهمية أفضل  الحيوي ، حتى نصل إلى الواقع والمأمول

  . لحاجات الخاصةوأكثر سوية لذوي ا

 

  : فيما يلي ، من حيث تسلسل موضوعات الدراسة ونورد

 . أوالً : ذوو الحاجات الخاصة

 . ثانياً : العوق

  . ثالثاً : التوحد

 . رابعاً : التدخل المبكر

http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=39&pop=1&page=0&Itemid=6
http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=39&itemid=6
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 . خامساً : التوحد .. والتدخل المبكر .. من حيث الواقع والمأمول

   

 

 أوالً : ذوو الحاجات الخاصة

 

  : يدتمه *

إال نصف المصابون  في الوقت الحاضر .. من وجهة النظر اإلنسانية .. يجب

واالضطراب  والذي من خالله نصف المعاقين بالعجز Stigma بالعوق ، بالوصم

 Handicapped والشذوذ في الصفات الخلقية ، حيث لم ُيعد يستخدم العوق

 في مجاالت الرعاية الصحيةالعديد من المؤسسات والهيئات واألفراد والعاملين  في

والتربوية والسلوكية واالجتماعية لذوي الحاجات الخاصة . لذلك نورد فيما يلي 

  : والمفهوم لذوي الحاجات الخاصة كاآلتي التعريف

 

  Children with Special Needs األطفال ذوو الحاجات الخاصة *

د اختالف وجو إلى Special Needs " ُيشير مصطلح " الحاجات الخاصة

ذوي  جوهري عن المتوسط أو العادي ، وعلى وجه التحديد ، فما ُيقصد بالطفل من

 Normal Child الحاجات الخاصة ، أنه الطفل الذي يختلف عن الطفل العادي

من حيث القدرات العقلية ، أو الجسمية ،  Average Child المتوسط أو الطفل

، أو اللغوية أو التعليمية إلى درجة حيث الخصائص السلوكية  أو الحسية ، أو من

خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة لتلبية  ُيصبح ضرورياً معها تقديم

معظم التربويين حالياً استخدام مصطلح  الحاجات الفريدة لدى الطفل . وُيفضل

على المضامين السلبية التي  األطفال ذوي الحاجات الخاصة ، ألنه ال ينطوي

 . (6ا مصطلحات العجز أو اإلعاقة وما إلى ذلك )تنطوي عليه
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  : والسؤال الذي يرد إلى أذهاننا اآلن

والذي ُيعتبر عنده الطفل " ذا حاجة  Differentiation ما مقدار االختالف

تعريف كل فئة من فئات التربية الخاصة . هذا وأن  خاصة"؟ واإلجابة تتوافر في

لمختلفة ، قد تتباين بشأن مدى االختالف ا آراء العاملين من ذوي االختصاصات

طبيب األطفال مثالً قد ال يكون كذلك  وطبيعته . فاالختالف المهم من وجهة نظر

  . الخدمة االجتماعية بالنسبة للمربي أو العكس أو الذي يعمل في ميدان

 

الطفل طفالً  وما ُيهمنا في هذا الصدد هو نظرة التربويين ، التي تتمثل في اعتبار

 أو تكييف Modification خاصاً إذا كان وضعه يتطلب تعديل

Adjustment  البرنامج التربوي والممارسة المدرسية . وعلى أي حال ، فإن

النمو غير الطبيعي ، ليس خطاً دقيقاً وإنما واسع  ما يفصل النمو الطبيعي عن

وفقاً لما  Differentiation يتصف بالتباين نسبياً ألن النمو اإلنساني بطبيعته

 Individual الفردية ُيعرف من الناحية النفسية بأسس الفروق

differences . 

الخاصة ، على األطفال المصابين  هذا وال يقتصر مفهوم األطفال ذوو الحاجات

  . تحت هذا المفهوم بالعوق ، بل هناك أطفال آخرون من الموهوبين يندرجون

 

  Exceptional Children األطفال غير العاديين *

تعريفهم مع تعريف األطفال ذوو الحاجات الخاصة المشار إليه آنفاً .  ويندرج

  . ذوي الحاجات الخاصة غير العادية وُيمثلون األفراد

 

األداء العادي  وهم األفراد الذين ينحرف أداؤهم عن أداء األفراد العاديين ، أي عن
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فوق المتوسط أو ، فيكون  Normal Performance ()الطبيعي/أو السوي

المتوسط بشكل ملحوظ وإلى المدى الذي يجعل الحاجة إلى البرامج التربوية  دون

  . بهؤالء األفراد ، حاجة ضرورية الخاصة

 

  At - Risk Children األطفال المعرضون للخطر *

عن األطفال  هم األطفال الذين تزيد احتماالت حدوث اإلعاقة أو التأخر النمائي لديهم

 ين ، بسبب تعرضهم لعوامل خطر بيولوجية أو بيئية . ومن عوامل الخطراآلخر

الخداج ، واالضطرابات الوراثية ،  Biological Risk Factors البيولوجية

أثناء الوالدة ، واألمراض المزمنة الشديدة ، هذا وتتعدد عوامل الخطر  واالختناق

ي الوضع والتي منها تدن Environmental Risk Factors البيئية

الصغار ، وإصابتهم باألمراض التي تعيق  االقتصادي وأثره على إضعاف بنية

 . نموهم الطبيعي

  : الخاصة ، كل من وتضم فئات ذوو الحاجات

 

 : ( المعاقون ) المصابون بالعوق -1

ورد لفظ " المعوقين" وهم المعاقون نتيجة لما ُيعانون من  في الذكر الحكيم

أو خلقية أو بيئية مكتسبة ، مما يتسبب عنها  وراثية إصابات مرجعها عوامل

القصور أثاراً صحية أو اجتماعية أو  قصور وظيفي جسمي أو عقلي ويترتب عن

واكتساب وأداء بعض األعمال  نفسية ، تحول بين المصاب بالعوق وبين تعلم

، بدرجة  Normal واألنشطة الفكرية أو الجسمية التي يؤديها الفرد العادي

 أو تاماً  Partial ية من المهارة والنجاح . وقد يكون العوق جزئياً كاف

Complete  ًأو في نسيج أو عضو أو أكثر ، وقد يكون مؤقتا 

Temperoray  ًأو دائما Continuing  ًأو متناقصا Reduced  أو
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 . Excess متزايداً 

 

 الموهوبون ) المتفوقون والمبدعون( : ويندرج تحت فئات ذوو الحاجات -2

الخاصة الموهوبون من أصحاب المواهب والمتفوقون ، الموهبة من حيث الداللة 

بمعنى االتساع للشيء والقدرة عليه . وتطلق الموهبة على الموهوب ،  اللغوية

ومن الناحية االصطالحية بمعنى قدرة خاصة موروثة  . (6والجمع مواهب)

في المجاالت األكاديمية ) االستعدادات للتفوق  (. أو يقصد بها0كالمواهب الفنية)

 .والشعر الفنية ( مثل الرسم والموسيقى

  : ولقد توسع البعض في تحديد الموهبة من الناحية االصطالحية حيث

 . ٌيقصد بها النابغون في المجاالت األكاديمية وغيرها [1

 . والتفوق في التحصيل الدراسي ٌيقصد بها التفوق العقلي [2

 . ( المجاالت ديمي ) أي في مختلفبجانب التفوق غير األكا

خصائصهم  ومن سمات الموهوبين توافر الذكاء العالي والمواهب السامية ، كما أن

 . تميزهم عن أقرانهم بمستوى مرتفع يصلون إليه في المجاالت المختلفة للحياة

، حيث ُتعرف على أنها قدرة خاصة  Talent كما أن هناك تعريف آخر للموهبة

  . درة الرياضية أو الفنون العامةكالق موروثة

 

 140 هو الطفل الذي ال تقل نسبة ذكاءه عن Gifted Child والطفل الموهوب

وهو يتميز بصفات جسمية ومزاجية واجتماعية وخلقية وله ميول خصبة متعددة 

وإرادة قوية ومثابرة عالية ، ورغبة في التفوق الشديد وثقة بالنفس عالية  واقعية

  . (6دية واضحة ، وتفاعله االجتماعي متسع)قيا ، وميول

 



 

 

 القاهرة  –المظالت  –غاخان أبراج الفرع الرئيسي : أ
 .WWW.SLPEMAD.COM.وموقعنا  info.elsaadany@gmail.comبريد الكتروني 

000/00000000010 - 00000313010 

 
 

33 

  ذوي الحاجات الخاصة ؟ كيفية الحكم على فرد أنه من *

وفي المجتمع بصفة  كيف لنا في حياتنا االجتماعية داخل األسرة وفي المدرسة

  عامة أن نتعرف على الفرد من ذوي الحاجات الخاصة ؟

 

بأنه من ذوي الحاجات الخاصة،  هناك عدة اعتبارات للحكم على فرد معين الواقع

األمور األساسية ، التي على أساسها وضع الفرد من ذوي الحاجات  وُيعد ذلك من

التي تحتاج إلى رعاية وتأهيل وتوجيه . ومن هذه  الخاصة ، ضمن الفئات

  : يأتي االعتبارات التي يجب مراعاتها ما

 

  Range of Abilities مدى القدرة -1

ذوي الحاجات الخاصة ، هو مدى قدرات هذا  شخص أنه من فأساس الحكم على

، وفقاً لما لديه من طاقات  الشخص على مزاولة عمله ، أو القيام بعمل آخر

  . واستعدادات تمكنه من مزاولة عمله

النبوغ والموهبة فيما يقوم به من عمل مقارنة بمن هم في مثل  فإذا أظهر - 1/1

 . وهوبينمن الم عمره الزمني اعتبر آنئذ

في مثل  وإذا فقد القدرة على أداء العمل الذي ُكلف به مقارنة بمن هم -1/2

  . عمره الزمني ، اعتبر آنئذ من المصابين بالعوق

 

 Range of Impairment or العوق مدى القصور أو -2

Handicapped  

 اإلنسان ، ينتج عنها عاهات أو عجز ، إما أن فأنواع القصور التي يتعرض لها

  : تكون في

، ويشمل  Sensational Abilities الحسية قصور في القدرات - 2/1
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  : هذا القصور

  . البصري العوق -0العوق السمعي .  -1

  . Neoural القصور العصبي - 2/2

 . Mofional القصور في القوام والحركة - 2/3

  . األشكال األخرى من األمراض المزمنة - 2/4

 

  . Emotional ت االنفعاليةاالضطرابا مدى - 3

 

  . Social مدى االضطرابات االجتماعية -4

 

 

 ثانياً : العوق

 

  : تمهيد *

أن نوضح المفهوم  الستكمال التعريف الشامل لذوي الحاجات الخاصة ، علينا

األنشطة  اإلجرائي للمصابين بالعوق ، والذين يتسم سلوكهم بالعجز عن ممارسة

السلوكية أو  ألسوياء نتيجة لإلصابة الحركية أو الحسية أوالحياتية ، كغيرهم من ا

ُيعد  Operational االجتماعية للظاهرة المراد دراستها ، والتعريف اإلجرائي

 ضرورة، عند التعريف والتجريب العلمي من الناحية اإلجرائية حتى يمكن تعريف

  : المصابين بالعوق ، ومن ثم فإن

 

  : ( قونالمصابون بالعوق ) المعا -1

من الذين يتسمون بأنهم أفراد من الناحية العمرية ، إما أن يكونوا أطفاالً أو  هم
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أو متقدمين في أعمارهم ، وُيصنفون على أنهم غير عاديون ، أي شواذ أو  شباباً 

عند المقارنة بمن هم في مثل أعمارهم الزمنية وجنسهم ، كما أنهم  غير طبيعيين ،

نون من سوء التكيف نتيجة لحالتهم الصحية ، أو النفسية ، ُيعا غير متوافقين ، أي

 االجتماعية غير العادية ، وإنهم يعانون من قصور وظيفي أو العقلية ، أو

Functional Impairment عنه إعاقة جسمية عضوية حسية ،  يترتب

  . أو حركية ، أو إعاقة عقلية ، أو انفعالية أو اجتماعية

 

  Disability العوق -2

العادي للمصاب بالعوق ، وُيحد  وهو ما يترتب عنه العجز والقصور في األداء غير

 لمسببات وراثية من أعماله وأنشطته الجسمية والعقلية . ويكون نتيجة

Congential ( أو يكون نتيجة لمسببات )بيئية أي خلقية أو والدية أو أساسية 

Environmental ( أي مكتسبة أو ثانوية ) .  

نفسية ، أو انفعالية ، أو اجتماعية ، تحول بين  عنه أثاراً صحية ، أو ويترتب

لألعمال واألنشطة في حياته اليومية الجسمية  المصاب بالعوق وبين أدائه وتعلمه

والذي هو في مثل عمره الزمني ( بدرجة  ) أو العقلية التي يؤديها الفرد العادي

  . من الكفاءة والمهارة والنجاح

 

  : Features of Disability العوقمظاهر  -3

 : إما أن تكون

 . Partial جزئي -

  . Complete تام -

  . Temporary مؤقت -

  . Permanent دائم -
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  . Reducible متناقص -

  . Excessive متزايد -

 

  : األسباب الرئيسية لحدوث العوق

 

والتباين  . يناألفراد من ذوي الحاجات الخاصة ، يختلفون عن األفراد العادي

 واالختالف يمكن مالحظته من األداء المستمر أو المتكرر ، وهو أداء يظهر منه

 اإلخفاق في القدرة على التكيف والنجاح عند ممارسة األنشطة األساسية التربوية

  . والشخصية واالجتماعية

 

ين ُنميز ب وللحكم على فرد بأنه ُمعاق ، وأنه ُيعاني من إعاقة معينة ، يجب أن

 المفاهيم التي تستخدم عندما نحدد تصنيف ذوي الحاجات الخاصة ، حيث تتداخل

المصطلحات الخاصة بأحداث اإلعاقة ، التي تحدث في العادة في المراحل التالية ، 

 : ما يحدث للفرد قبل أن ُيصبح معوقاً  WHO اقترحت هيئة الصحة العالمية حيث

 

  : Impairment اإلصابة -1

شذوذ ) عن  لحدوث العامل المسبب لإلعاقة ، وتعني فقدان أووهي األساس 

قصوراً أو  الطبيعي أو العادي ( وهي إما دائمة أو مؤقتة ) أي مرحلية ( ، ُتحدث

 نقصاً في أحد الجوانب النفسية أو العقلية أو الجسمية ) الفسيولوجية أو

  . البيولوجية( للفرد

 

عيب خلقي ، أو قد  ارة عن نقص أوواإلصابة قد تكون والدية ، أي تكون عب

فسيولوجي  ( تحدث بعد الوالدة نتيجة مؤثرات بيئية يترتب عليها اضطراب ) خلل
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يحدث  أو بيولوجي أو الدي ) الصفات الوراثية ( ، أو نفسي ، ونتيجة لذلك ما قد

  . حالة مرضية

 

  : Pathological State الحالة المرضية -2

األولى ، وتؤثر على الحالة الصحية للفرد ، حيث تبدو  تنجم من المرحلة وهي التي

العالمات أو األعراض ، وُيصبح الفرد واعياً بهذه األعراض،  عليه مجموعة من

  . بحالة مرضية وعندئذ يقال إنه يمر

 

  : Proportion or Comparative النسبية عند توصيف العوق *

ين نسبي بين ذوي الحاجات الخاصة هل أنماط اإلصابة بالعوق واحدة ؟ أم هناك تبا

ة : تعني تكافؤ  -الواقع هناك النسبية عند توصيف المعوق والنسبية  ؟ مبدأ النسبيَّ

القوانين الفيزيقية كيفما اختلفت حركات الراصدين لها ، أو كيفما اختلفت  صيغ

  . المراجع التي تستند تلك القوانين إليها حركات

يتوصل فيها على أساس مبدأ النسبية إلى  ظرية التيونظرية النسبية " : هي الن "

 . (6معرفة ما تقضي إليه من نتائج)

 

 والنسبية أو القياسية هي عكس الال تناسب أو غير المتناسبة

Disproportion.  

بين  والنسبية في اللغة : تعني إيقاع التعلق أو االرتباط بين شيئين ، بمعنى التماثل

 ( ووفقاً للقيم واالتجاهات االجتماعية التي أساسها0ات)عالقات األشياء أو الكمي

والتي من خاللها يوصف  Cultural Norms (المعايير الثقافية )الحضارية

بالعوق . فالفرد الُمصاب قد ُيصنف على أنه من المصابين  الفرد بأنه مصاب

الوقت غير معاق في مجتمع آخر . ومن أمثلة  بالعوق في مجتمع، وفي ذات

بصورة طبيعية  Leprosy الجذام بية للعوق ما نراه من عيش بعض مرضىالنس
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تاماً ، بينما في مجتمعات أخرى  عادية بين أفراد أسراهم ، ويتقبلهم المجتمع تقبالً 

تكون النظرة في  ، ُيعزلون في مخيمات أو مؤسسات خاصة . وعلى هذا ال

  . (6معاقاً ) تمع الثانيالمجتمع األول للفرد على أنه معاق، بينما يعتبره المج

 

السلبية تجاه المعاق(  كما تجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً للعوائق االجتماعية ) النظرة

المصاب بالعوق على  ، أو الطبيعية ) كالحواجز المعمارية( ، والتي تحد من قدرة

، وهي  تختلف من مجتمع إلى آخر -عادة -االستجابة لمتطلبات البيئة والتي

 الفرد من -عندئذ  -التي ُتحدد النسبية عند توصيف العوق ، فقد ُيعتبر العوائق 

 المصابين بالعوق في المجتمع ، وال ُيعتبر كذلك في مجتمع آخر . بل قد ُيعتبر الفرد

  . من المعاقين في موقف ، وال ُيعتبر معاقاً في موقف آخر

 

-معاق  ناك مجتمعولذلك ذهب البعض إلى القول بأنه ال يوجد فرد معاق ، بل ه

 & Warmas ( عن ارمز وهاممرمان0القريوتي وآخرون)

Hammerman (3) .  

 

أسس النسبية  كما يعتبر التقدم أو التخلف الذي ُتعاني منه بعض األمم ، أساساً من

مثلما تعاني  في انتشار العوق . فرغم أن الدول المتقدمة ُتعاني من مشكلة العوق ،

في  ال أن ذلك يتم بصور ونسب مالمح مختلفة ، فالعوقمنها الدول النامية ، إ

 الدول النامية له مسببات متعددة ، األمر الذي يجعل النسبية في توصيف العوق في

هذه الدول ، تختلف في طبيعتها عن الدول المتقدمة . فطبيعة وظروف مجتمعات 

  : هاالنامية ، ُتشكل مسببات وعوامل تدفع إلى اإلصابة بالعوق من الدول
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  . الموارد االقتصادية وضعف مستواها قلة [1

 

 . البطالة وتفشي األمية [2

 

  . انخفاض مستوى الوعي بصفة عامة [3

 

 .الحال الصحية في األمم المتقدمة انتشار األمراض بنسبة أعلى مما هو عليه [4

 

االنقياد ،  كل ذلك يكون سبباً في تنمية الشخصية السلبية الخاضعة ، سهلة

 والضعيفة في مواجهة المواقف الصعبة في الحياة .. بدالً من تنمية الشخصية

 ولعل هذا ما يؤكد أن النسبية في -كما هو الحال في الدول المتقدمة  -اإليجابية 

 توصيف العوق في الدول النامية ، أعلى من معدلها مقارنة بالدول المتقدمة نتيجة

  . لمسببات التخلف في الدول النامية

 

  ( التوحد ) االجترارية : ثالثاً 

 

  : Autism ( التعريف بالتوحد ) االجترارية *

أنه من االضطرابات االنفعالية الحادة التي تحدث في الطفولة،  ُيصنف التوحد على

أنه من االضطرابات النمائية المحددة واختلفت مسمياته  ومن ثم فهو ُيصنف على

  : مثل

 Early أو Early Infantile Autism المبكرة توحد الطفولة -

Childhood Autism .  
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 : أخرى مثل إضافة إلى مسميات

  . الفصام الطفولي -

  . أو االجترار العقلي والتفكير االجتراري -

  . أو ذهان الطفولة -

  . أو النمو غير السوي في الطفولة -

طفال ، دليل على التفاعل االجتماعي والُعزلة التي يعاني منها األ واعتبر فقدان

الشديدة بين الطفل وأمه ، وإلى االتجاهات السلبية من الوالدين  العالقة المرضية

 . (6تجاهه)

 

  : تصنيف التوحد في الوقت الحاضر *

 مالزماً له ، ولذلك ُيعرف سلوكياً  في الوقت الحاضر يعتبر التوحد اضطراباً ، أو

Behavior .  أن يصل عمر الطفل إلى  قبلوالمظاهر المرضية األساسية تظهر

  : شهراً، حيث تتضمن االضطرابات التالية 12

 

 .(في سرعة أو تتابع النمو ) مراحل النمو اضطراب /1

 

 . للمثيرات اضطراب في االستجابات الحسية /2

 

 . اضطراب في الكالم واللغة والسعة المعرفية /3

 

 . لموضوعاتفي التعلق أو االنتماء للناس واألحداث وا اضطراب /4

 

  Traits of Autism : سمات أطفال التوحد *



 

 

 القاهرة  –المظالت  –غاخان أبراج الفرع الرئيسي : أ
 .WWW.SLPEMAD.COM.وموقعنا  info.elsaadany@gmail.comبريد الكتروني 

000/00000000010 - 00000313010 

 
 

41 

التي  إلى السمات Haward & Orlansky 1980 أشار هوارد واورلنسكي

  : (6يتصف بها األطفال عند اإلصابة بالتوحد وهي)

وقد يترتب عن ذلك شكوك األم بأن طفلها أصم أو  : العجز الجسمي الظاهر -1

 . كفيف

 

شديد : حيث يفتقد الطفل عدم االستجابة لمشاعر العطف ال البرود العاطفي -2

ويعتقد األهل أن الطفل يعزف عن صحبة اآلخرين وال  واالنتماء من اآلخرين ،

  . يهتم بأن يكون وحيداً 

 

تكرار السلوك النمطي : مثل سلوك اهتزاز الجسم إلى األمام وإلى الخلف أثناء  -3

لمات محددة أو جمل معينة لفترة طويلة والدوران حول النفس ، وترديد ك الجلوس

 . من الوقت

 

 سلوك إيذاء الذات ونوبات الغضب : وصعوبة تعامل األهل مع األنماط -4

السلوكية الشاذة كأن يعض الطفل جسده حتى ينزف ، أو يضرب رأسه بالحائط ، 

 . أثاث حادة حتى يتورم الرأس وُيصبح لونه أسوداً أو أزرقاً  أو بقطع

 

األطفال عند التوحد يتصفون بالبكم ، فهم ال يتكلمون ولكن  : م النمطيالكال -5

 . النمطي للكالم مباشراً وقد يحدث متأخراً  يهمهمون ويكون التكرار

 

نمو السلوك ، فقد يكون العمر الزمني للطفل  قصور السلوك : أي التأخر في -6

العادي ذي السنة  يتماثل مع سلوك الطفل عند التوحد خمس سنوات ، بينما سلوكه

بل يعتمد على  Independancy الواحدة من العمر . وهو يفتقد االستقاللية
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  . اآلخرين في طعامه ، أو ارتداء مالبسه

 

  : والعوق العقلي التوحد *

، حيث تتشابه  التدقيق في مالحظة سلوك التوحد ، يمكن تمييزه عن العوق العقلي

 : ي إيضاح للسمات الخاصة بكل منهاالسمات السلوكية بينهما ، وفيما يل

 التوحد والعوق

 -6متوسطة لديه.  يفتقد الطفل التعلق باآلخرين ، حتى عند وجود نسبة الذكاء -1

 .نسبي الطفل المعوق ينتمي ويتعلق باآلخرين ، ولديه وعي اجتماعي

لإلدراك  الطفل عند التوحد غير قادر على التعبير اللفظي ولديه قدرة محددة -2

 الطفل المعوق عقلياً يفتقد القدرة على التغيير اللفظي -0لحركي والبصري. ا

 واإلدراك الحركي والبصري

االستخدام  -1عادية .  صعوبة االستخدام اللغوي ، وإن وجدت اللغة فهي غير -3

 . اللغوي والتواصل مع اآلخرين محدود للغاية

العجز الجسمي نسبته العيوب و -9الجسمي والعيوب الجسمية أقل.  العجز -4

 . العقلية أعلى عند اإلعاقة

نمطية .  السلوك النمطي ظاهر . والحركات الكبيرة مثل التأرجح يتم في صورة -5

 . يختلف السلوك النمطي باختالف اإلعاقة العقلية -5

  : وجود فروق بين هذا باإلضافة إلى

 . التوحد وفصام الطفولة -

 . والتوحد واضطراب التواصل -

 . والتوحد واضطرابات السمع والبصر -

اإلصابة  Diagnosis واآلن يعنينا أن نعرف .. هل من السهولة تشخيص

  : بالتوحد في عمر مبكر . الواقع أن هناك صعوبات تتمثل فيما يلي
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  : تشخيص التوحد في العمر المبكر من الطفولة *

جل التدخل المبكر؟ العمر المبكر من الطفولة من أ هل يمكن تشخيص التوحد في

مرحلة المهد أو الرضاعة ، وقد يتم  الوقع يصعب تشخيص اضطراب التوحد في

  . التشخيص عندما يكتمل الطفل عامه الثاني

  : وأسباب الصعوبات تتمثل في

الثاني ومن ثم صعوبات  عدم اكتمال األنماط السلوكية للطفل قبل عامه /1

 . التشخيص

 

التركيز على العوق العقلي وإغفال  عقلي ، يترتب عنهاإصابة الطفل بالعوق ال /2

 . تشخيص التوحد وعدم اكتشافه

 

اللغة وتأخر النمو اللغوي ، مما يعاني منه طفل التوحد ، قد ال تسمح  مشكالت /3

 . للمحصول اللغوي بأجراء تقيم

 

 وفقدان المهارات قد تكون مظاهر النمو طبيعية ، ثم يحدث فجأة سلوك التوحد /4

  . وخاصة عندما يتجاوز عمر الطفل العامين

 

للوالدين دور في تأخر التشخيص لإلصابة بالتوحد ، نتيجة عدم  قد يكون /5

  . النمو والمشكالت المصاحبة الدراية والخبرة بمراحل

 

التوحد ، ومن ثم يكون تقييم  قد يواجه الطبيب صعوبة في تحديد اضطراب /6

  . النمو البسيطة أو الطارئة اإلصابة على أنها من مشكالت
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  رابعاً : التدخل المبكر .. الواقع للسياسات المعاصرة

  : تمهيد *

خالل العقدين اآلخرين ، تم التوسع في خدمات وبرامج التدخل العالجي المبكر  في

  : (6دون السادسة من العمر ، ونتج عن ذلك ) لألطفال

ي المراحل األولى من العمر في نمو المبكرة ف تزايد الوعي بأهمية الخبرات -1

 . لألطفال من ذوي الحاجات الخاصة وارتقاء اإلنسان ، وتضاعف هذه األهمية

 

لذوي الحاجات الخاصة ، حيث أصبح  التحول الذي تم في الرعاية االجتماعية -2

األساسية التي  من الضروري حصولهم على الخدمات الخاصة في البيئات

 التهميدية اديون ، مثل بيئة األسرة ودور الحضانة والمدارسيستخدمها األطفال الع

.  

 

الحاجات  االعتراف المتزايد بأن األطفال الرضع وأطفال الحضانة من ذوي -3

الخاصة ، لهم حقوق في الحصول على فرص متساوية مع من هم في مثل 

  . الزمنية ، وبهدف تنمية وتطوير قدراتهم واستعداداتهم أعمارهم

والخدمات العالجية وغيرها ألطفال ذوي الحاجات  ث التدخل المبكرومن حي

 Special العامة للتربية الخاصة الخاصة فإنه يقوم على أساس أن األهداف

Education االبتدائية ، يقوم على  من سن الميالد إلى سن االلتحاق بالمدرسة

ناسب ، قبل أن الم أساس تدعيم نماء األطفال الصغار عن طريق التدخل في الوقت

 ، إلى At - Risk Development يؤدي العوق في ظروف الخطر النمائي

تغيير أو عوق النمو ، وتعثر االستفادة باستعداداتهم وقدراتهم في المستقبل . بل 

  . الهدف أيضاً منع أو الوقاية من ظهور العوق الثانوي أن
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اصة ، فإن الهدف تدعيم أبناء من ذوي الحاجات الخ ومن حيث األسرة التي لديها

من ذوي الحاجات الخاصة ، أو من هم في  األسرة لكي تقدم أفضل رعاية لألبناء

  . نطر بيولوجي أو بيئي بسبب العجز واإلصابة

 ومن حيث المجتمع ومؤسساته الخاصة بالرعاية ، فإن الجهود الفردية والجماعية

ء األطفال موضع الجهد عليها تحمل المسئوليات لجعل الخدمات الخاصة ، لهؤال

 . الفاعل اإليجابي

 

  : الداللة اللغوية

ُخل خالف  ، (6التدخل : من حيث الداللة اللغوية) -1 ُخل ، والدَّ فإن المصدر دَّ

بعضها في بعض . والمداخلة  الخرج وتداخل األمور ، تشابهها والتباسها ودخول

 . دخول األشياء بعضها في بعض

 

( . وابتكر بمعنى إدراك 0داللة اللغوية ، فإن المصدر بكر)ال المبكر : من حيث -2

الباكورة ، وأول كل شيء . وكل من أسرع إلى شيء ،  الشيء من أوله ، وهو من

 . ، هو الُمبكرَّ أي السريع اإلدراك فقد بكر إليه . والباكور من كل شيء

 

  : تعريف التدخل المبكر *

، على  Early Intervention لمبكرالناحية اإلجرائية ُيعرف التدخل ا ومن

إجراءات منظمة ، تهدف إلى تشجيع أقصى نمو ممكن لألطفال دون  أنه يتمثل في

 الحاجات الخاصة ، وتدعيم الكفاية الوظيفية عمر السادسة من ذوي

Functional النهائي للتدخل المبكر ، يعتمد  لهم وألسرهم لذلك فإن الهدف

بهدف تقليل نسب  ، Prevention Strutegys على تطبيق سياسات وقائية

 أولية حدوث أو درجة شدة مسببات العوق أو العجز . وهذه السياسات قد تكون
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Primitive أو ثانوية .  

 

  مراحل الطفولة والتدخل المبكر

  : الطفولة من حيث سياسات التدخل المبكر إلى ثالث مراحل تقسم مراحل

والطفل الحضين وتمتد من الميالد مباشرة مرحلة الوليد  : المرحلة األولى -1

العمر ، ويطلق على الطفل في هذه المرحلة الطفل  وحتى نهاية السنة األولى من

 . تمتد حتى عامين من العمر ، وأن كانت الرضاعة Infant الرضيع

 

وتمتد من نهاية السنة  Toddler المرحلة الثانية : مرحلة طفل الحضانة -2

  . حيث الميالد شهراً من 11حتى بداية الطفولة المبكرة إلى األولى من الميالد 

 

 (التعليم األساسي ) المرحلة الثالثة : وهي مرحلة ما قبل المدرسة االبتدائية -3

Preschool Child  آنئذ  سنوات وُيسمى الطفل 1-5سنوات إلى  1وتمتد من

 . طفل ما قبل التعليم األساسي

 

  : وخدمات التدخل المبكر الخاصة فئات األطفال من ذوي الحاجات

 : (6التدخل المبكر لهم) هناك ثالث فئات من األطفال ، الذين يمكن تقديم خدمات

  . األطفال الذين في حالة خطر بيولوجي -1

 

  . األطفال الذين في حالة خطر بيئي -2

 

  . (0نمائياً) وهناك فئة أخرى تضم األطفال المتأخرين -3
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  : بكر لذوي الحاجات الخاصةبرامج التدخل الم

 

 Sefect برامج التدخل المبكر في السبعينات ، ومعظمها اهتم بالقصور تكاثرت

يوجد داخل الطفل وأن  Infirmity or Impotence الضعف القائم على أن

  . (6مجرد عوامل مساهمة) العوامل البيئية غير المناسبة هي

  . لدرجة األولىكما افترض أن الضعف هو مسئولية اآلباء با

 Compensation لذلك كانت البرامج تركز على التعليم التعويضي

Educationإرجاع النجاح لجهود المعلم ، والفشل إلى الخلل في األسرة ، وإلى 

.  

بين الباحثين في الثمانينات نحو رفض النموذج السابق  ثم حدث تحول تدريجي

،  Social Special Education الخاص عندما ظهر علم اجتماع التربية

، والقائم على أن  Social Cognition وظهور االتجاه المعرفي االجتماعي

حيث كان  ، Transactional Process النمو عبارة عن عملية تفاعلية

 ذلك نهاية الفصل التقليدي بين النمو المعرفي والنمو االجتماعي ، واالهتمام

 (0ما أشار إليه " ساندوز ")بالسياق المتغير لخبرات الطفل ، وفق 

Sandows 1990.  

 

  . (1افضل الممارسات المطبقة حالياً في التدخل المبكر)

 

 . المتمركز حول األسرة وليس الطفل من ذوي الحاجات الخاصة التدخل -1

 

االتجاه البيئي / الوظيفي في تحديد محتويات المنهج من خالل  االعتماد على -2

، وفي التدريس من خالل االبتعاد عن الطرق الجامدة  طفلتحليل خصائص بيئات ال
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 . والمنظمة بدرجة عالية

 

 . أي تقديم الخدمات في البيئات الطبيعية للطفل Integration التكامل -3

 

 . الحالة العامة ، أي تدريس الطفل تعميم المهارة أثناء اكتسابها تدريس -4

 

 . اتعلى نموذج الفريق عبر التخصص االعتماد -5

 

خاصة االنتقال من خدمات المستشفى إلى  التخطيط لعمليات االنتقال والتحول ، -6

رعاية الطفل أو األسرة إلى  خدمات المنزل أو مركز رعاية الطفل ، ومن مركز

  . المدرسة خدمات ما قبل المدرسة ، ومن خدمات ما قبل المدرسة إلى

أو  سواء كانوا من األسوياء ومن حيث أن األسرة هي المحض األساسي ألبنائها

من ذوي الحاجات الخاصة ، فإنه يتعين إبراز دور األسرة كمؤسسة اجتماعية 

رعاية أبنائها الصغار ، وخاصة عندما يكون األطفال مصابين بالعوق  أساسية في

  . سنوضح ذلك فيما بعد والعجز ، فأننا

 

  : يةاالجتماع التعديل السلوكي ألطفال التوحد والعالقات -1

 م اضطراب التوحد ، وشاركه6991عام  Leo Kanner "اكتشف " ليوكانر

، وقاما بتحديد اضطرابات  Leon Eisenberg " زميله " ليون ايزبنيرج

  : عند اإلصابة بالتوحد . وأهم هذه االضطرابات والصعوبات السلوك االجتماعي

 

وصعوبة التعامل مع المواقف االجتماعية واالنعزال والتقوقع  االنسحاب من /1

 . اآلخرين
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يهتم باآلخرين ، بل يتجاهل من حوله ، ويهتم بالجوانب المادية الموجودة  ال /2

  . حوله

 

يتعامل مع أجزاء جسم من حوله بصورة منفصلة ، فإذا لعب بيد شخص  /3

  . فكأن اليد جزء منفصل عن جسد من بجانبه بجانبه

 

فهو ال يطيل تركيز  Eye - Contact يالبصر يفتقد القدرة على التواصل /4

  . البصر نحو موضوع معين

 

السلوك المقبول وفق المعايير االجتماعية ، مثل في حال الشراب أو  يفتقد /5

  . األكل

 

يهتم بالجوانب الخلقية لمن يتعرف عليهم ، ولكن ال يقيم عالقات اجتماعية أو  /6

  . معهم صداقة

 

واألشياء ، وال  ال يهتم بهم ، وال يفرق بين الناسال يدرك مشاعر اآلخرين و /7

االهتمام  يبذل أي مجهود لتفادي التعثر في الناس إذا كانوا في طريقه ، أو

 . بحاجياتهم

 

 Emotions and اإلحساس العاطفي والعالقة باآلخرين /8

Relationships  فاالرتباط مع الوالدين له مظاهر غير ثابتة ، والمشاعر

  . المواقف االجتماعية غريبة وغير متوقعه فيوالعواطف 
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 Understanding other اآلخرين صعوبة القدرة على إدراك أفكار /9

People's Thoughts خاصة  . على إدراك ما يدور في أفكار اآلخرين

 وأنهم ال يدركون المفاهيم المجردة . بل يطلق بعض علماء النفس على التوحد

معنى الخداع  -مثالً  -حيث ال يدرك المصاب بالتوحد مسمى العمى االدراكي ، 

  . والتضليل

 

  : ثانياً : صعوبات القدرات اللغوية

القدرة على التواصل بصور ومستويات متباينة ،  يواجه أطفال التوحد صعوبات في

  : وتتمثل في

  Preverbal Communication التواصل اللفظي مرحلة ما قبل -1

األول ، لديه القدرة على سلوك االنتباه  يصل إلى العام الطفل العادي عندما

يمكنه أن يؤشر باصبعه  فهو Jaint - Ottention behavior المزدوج

  . الكيفية تجاه شيء معين بينما طفل التوحد يندر أن يكون سلوكه بهذه

 

  Non - Verbal Communication التواصل غير اللفظي -2

غير لفظية حيث يستخدم اإليماءات بمصاحبة الكالم  العادي يتواصل بطريقة الطفل

انفعاله ، ويصاحب ذلك تواصل بصري بينما طفل التوحد تلميحات  أو التعبير عن

  .مع نبرات الصوت ، وال تنسجم اإليماءات مع الكالم الوجه وقسماته ال تتوافق

 

  Difficulties in Speech صعوبات الكالم -3

وغالباً ما يعانون من  . نمية وتطوير القدرة على الكالميصعب على أطفال التوحد ت

  . خرس وظيفي ، يصاحب بمشكالت تواصلية عديدة
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أطفال التوحد ، الذين يتمكنون من تنمية وتطوير القدرة على الكالم،  والقلة من

  : الكالم تتصف بالصفات التالية فإن قدرتهم على

 

  Echolalia المصاداة - 3/1

يد الكالم المسموع من الصدى ، حيث تتم مباشرة بعد سماع الكالم ترد وتتمثل في

واألمر عادي بالنسبة للطفل العادي . ولهذا يجب التأكد ما  . أو مرور بعض الوقت

بالنسبة للطفل طبيعية ، إذ أنها تتوقف قبل أو عند بلوغ الطفل  إذا كانت المصاداة

  . فإن الطفل يكون مصاباً بالتوحد سنوات فإذا استمرت1

 

  Metaphorical Language اللغة المجازية - 3/2

المجازية في  وتمثل عبارات لغوية مجازية خاصة بطفل التوحد . وهي ليست اللغة

إال من يحيط  البالغة . ولكنها لغة ُيعبر بها طفل التوحد لشيء معين ، قد ال يفهمه

  . به

 

  Neologisms الكلمات الجديدة - 3/3

بمسميات خاصة بالطفل التوحدي ، وحيث ال يعرفها إال  وهي تسمية أشياء

  . المحيطين به

 

  Pronoun Reversal االستخدام العكسي للضمائر - 3/4

  . بشكل صحيح وهي الصعوبة في استخدام الضمائر

 

  Language Systems مكونات اللغة - 3/5

  : عوبات في مكونات اللغة ، تتمثل فيمن مشكالت وص يعاني أطفال التوحد
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وهو تركيز األصوات وعالقتها بالقدرة  : Phonetics الصوتيات -3/5/1

التوحد شاذة غريبة ، تتصف  على الكالم ، حيث تكون نبرة الصوت عند طفل

 . بالرتابة ، مما يصعب على الملتقي فهمها واستيعابها

 

للغوية ( ، حيث يحدث تأخر الحصيلة ا ) Vocabulary المفردات - 3/5/2

الحصيلة اللغوية عند أطفال التوحد . وقد يعزي ذلك إلى قلة المحصول اللغوي  في

تأخر الكالم إلى سن خمس سنوات عند أطفال التوحد ، وهو سن بدء  وخاصة عند

  . وأن كان البعض يتمكن من تكوين حصيلة لغوية جيدة الكالم لديهم . هذا

وترتيب الكالم . حيث يالحظ تأخر  Syntax الكالميةبناء الجملة  - 3/5/3

الكالمية ، وصعوبات استخدام الضمائر  أطفال التوحد في اكتساب بناء الجملة

  . والخلط بين المفردات

 

والخاصة بوصف العالقة بين الكلمات  Semantics األلفاظ دالالت - 3/5/4

ك مدلول بعض الكلمات التوحد في صعوبة إدرا ومدلوالتها ، حيث يعاني أطفال

الكلمة الواحدة التي لها داللة على شيئين مثل  المجردة أو الجمل المجازية . فمثالً 

 الشجرة ، يصعب على طفل التوحد فهمها ورقة فقد تستخدم كورقة الكتاب أو ورقة

.  

 

المستخدمة مع المواقف االجتماعية ، وتوقعات  مالئمة وانسجام اللغة -3/5/5

من صعوبة في فهم ما يقصده المتحدث  مثالً قد يعاني طفل التوحدالمتلقي . ف

  . فيجيب إجابة بعيدة عن المقصود

 

 Repetitive obsessional السلوك االستحواذي المتكرر : ثالثاً 
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behavior 

بفقد المرونة وعدم القدرة على التخيل ، وخاصة خالل  وهو السلوك الخاص

لتوحد اإلبداع والتجديد والتخيل . كما يفتقد ا ممارسة اللعب ، حيث يفقد أطفال

ويتصف أسلوبهم في حل المشكالت بالجمود ،  أطفال التوحد القدرة على التخطيط ،

المخ وهو المسئول على السلوك  ويفسر ذلك إلى وجود خلل في الفص األمامي من

  . االستحواذي لدى أطفال التوحد

ستحواذي ، فالبعض يظهر السلوك في التوحد في ظهور السلوك اال ويتباين أطفال

  . بطريقة نمطية متكررة في أنحاء المنزل اللعب ، عندما يصف أشياء

الواجب المدرسي ، كأن يضع نقطة أو عالقة  بينما آخرون يظهر لديهم أثناء أداء

  . بعد كل كلمة يكتبها

ابة المشكالت النفسية الخاصة بالصعوبات النمائية عند اإلص وبصفة عامة فإن

الذي يلحق بالمخ أو بعض أجزائه ، ويعد ذلك من أهم  بالتوحد ، ترجع إلى التلف

  . في الوقت الحاضر الموضوعات التي تشغل بال الباحثين

 

 :[كالمأمول-الواقع ]الرعاية التربوية والتعليمية .. ألطفال التوحد -2

م ، وأيضاً للتعلي ثبت ضعف االفتراض القائم على أن العوق العقلي غير قابل

ألطفال التوحد يتبع  بالنسبة ألطفال التوحد . ولهذا فإن الرعاية التربوية والتعليمية

  : (6فيها ما يأتي )

  : البرامج التربوية -1

 Highly التدريس ألطفال التوحد .. هي برامج عالية التنظيم أفضل برامج

Structured ذلك ألن : 

ال التوحد في مجال التفاعل االجتماعي، الصعوبات التي يعاني منها أطف - 1/1

على المعلم أن يبادر في التفاعل مع الطفل ، ويزوده باإلرشادات والتوجيهات  تحتم

 .ينسحب الطفل ، ويتبع السلوك االستحواذي المتكرر ، وإال
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تجزئة النشاط التعليمي إلى خطوات سهلة  تعتمد هذه البرامج ، على - 1/2

 . عائده على أطفال التوحد ة . وهو أسلوب لهواضحة ، ذات أهداف محدد

الجدول الدراسي اليومي  هناك فرصة أمام أطفال التوحد للتنبؤ بمكونات - 1/3

  . واألسبوع ، ألن التغييرات المفاجئة لها ردود أفعال غير طيبة

 وبصفة عامة هذه البرامج تتسم بالمرونة والتلقائية ، كما أن أطفال التوحد تتاح

  . رونة الكافية للتعامل مع مواقف الحياة في المستقبللهم الم

 

  : المدرسة المناسبة اختيار -2

وحيث تتوافر  . والتي تتفهم طبيعية المشكالت والصعوبات الخاصة بطفل التوحد

يعمل  في برامجها المرونة التي تتماشى مع حاجات الطفل الفردية الخاصة . وأن

 فال الخاصة ، وأن تستخدم مهارات أكاديميةالمعلمون على مقابلة حاجات األط

وأساليب متطورة تعتمد على تنمية وتطور التفاعل االجتماعي والتواصل لدى 

  . التوحدي الطفل

للتعرف  ويقتضي ذلك قيام الوالدين بتقصي الحقائق واستشارة جهات االختصاص

  . فال التوحدعلى جوانب القوة لألساليب التربوية المناسبة التي تقابل حاجات أط

 

  أفضل نسبة لعدد المتعلمين إلى المعلمين ؟ -3

المتعلمين من المصابين بالتوحد عن ثالثة متعلمين لكل معلم  يفضل أن ال يزيد عدد

  . تركيز انتباههم للنشاطات التعليمية والتدريبية ، حتى يتمكن المعلم من

 

  : مستوى التحصيل التعليمي -4

 د ، حتى في حال التحاقهم بالمدارس لفترة قصيرة )سنتانيتطور لدى أطفال التوح

مثالً ( . والذين يحصلون مستوى تحصيلي جيد ، يمكنهم تحقيق نتائج طيبة في 
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  . العملية حياتهم

 وأطفال التوحد من مستوى الذكاء المتوسط أو فوق المتوسط يكون مستوى

  . التحصيل العلمي عادي

علمية تتطلب قدرة  ذكائهم عادية يدرسون مواد وأطفال التوحد ممن تكون معدالت

األدبية تتطلب  على التفاعل االجتماعي والتواصل مع اآلخرين . بينما المواد

  . تفسيراً للمعاني وفهماً مما يمثل صعوبة ألطفال التوحد

أطفال التوحد الذين يعانون من عوق عقلي ، فإن تحصيلهم التعليمي يكون  وعادة

  . المتوسط أو العادي أقل من التحصيل

يتعلموا مهارات أساسية  وعند االنتهاء من المراحل الدراسية ، فإن أطفال التوحد

النقود والبعض  مثل : مبادئ القراءة والكتابة وفهم أساسيات الحساب واستخدام

  . منهم يتعلم مهارات فردية كالطبخ وارتداء المالبس وغسلها

 

  : القدرة على التواصل -5

الكلمات وتكوين الجمل  تعليم أطفال التوحد عملية إخراج األصوات ونطقيمكن 

  . الكالمية ، وفق قدراتهم الفردية

تقتصر على القدرة على إخراج األصوات ، أو تكوين جمل  والقدرة على التواصل ال

القدرة على توصيل المعاني واألفكار والتجارب ، عن  مستقيمة نحوياً ، بل تشمل

 . وهذا الدور ضئيل في عملية التواصل . في إطار اجتماعي طريق الحوار

  Sign Language لغة اإلشارة -6

ضرورية في تطوير القدرة على التواصل ، للمساعدة في التعبير عن األفكار  وهي

للمتلقى ، وعند استخدام اإلشارة اليدوية يستطيع الطفل توضيح الكلمة  وإيصالها

م لتعزيز قدرة الطفل على فهم كالم اآلخرين واألهم هو ، أو تستخد التي يريد نطقها

الكالم فهو وسيلة التواصل ، ولغة اإلشارة تمثل خطوة على  التركيز على تعلم

  . الكالم الطريق الموصل إلى تعلم
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  : تحديد الحاجات التربوية -7

ذلك الذي يقوم بتقييم حالة الطفل ، ويشارك في  ويقوم بتحديدها األخصائي النفسي

  . الفاعل لألبوين المعلم وأخصائي النطق إضافة إلى الدور

التربوية للطفل.  ومن الصعوبات التي قد تواجه اآلباء ، عدم توافر كافة الحاجات

لتحديد تقييم حالة  ولهذا ينصح الوالدان بمراجعة التقرير الذي يعده األخصائيون ،

  . الفالطفل ، وما يمكن أن يكون هناك من اتفاق أو اخت

 

  Integration or Unification الدمج -8

،  Sensory Integration (1) البرامج القائمة تقوم على الدمج الحسي

الحسية ] السمعية ،  ألن اضطراب التوحد ، يضعف من القدرة على تنظيم المثيرات

ووضع الجسم[  البصرية ، الشمية ، الذوق ، اإلحساس بالضغط والجاذبية والحركة

  . لك فان أطفال التوحد يعانون من اضطراب الدمج الجسميولذ

أن تكون هناك برامج فردية لكل طفل حسب حاجاته الحسية والنمائية  ولهذا يجب

البرامج تقوم على تعرف المدرب على المتغيرات التي تحفز طفل  الخاصة . وهذه

تيار النشاط أنشطة معينة ، فإذا واجه الطفل مشكلة في اخ التوحد على الدمج في

  . على توفير برنامج أكثر مالئمة المناسب ، فإن المدرب يعمل

كوسيلة لرفع البرامج إلى تنمية  ومحور هذه البرامج يقوم على استخدام اللعب

نفسه ، وأكثر توافقاً مع  وتطوير الدمج الحسي ، من يجعل الفرد أكثر ثقة في

 . المؤثرات الحسية من حوله

 

  والتدخل المبكر .. خامساً : التوحد

  والمأمول -الواقع 
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  : أطفال التوحد عند التدخل المبكر األسرة : الفاعلية واألدوار مع -3

الحاجات الخاصة ، بصفة عامة،  لألسرة دور كبير وفاعل في تقدم الطفل من ذوي

ساعات العمل في  وطفل التوحد بصفة خاصة ، ذلك ألن تدريب الطفل من حيث

المنزل  تعدى منتصف النهار ، بينما يقضي الطفل باقي الوقت فيالمدرسة ، ال ت

 ونهاية األسبوع وفي المناسبات ، مما يستدعي أن تلتزم األسرة بحضور الدورات

التدريبية التي تقيمها المؤسسات ذات االختصاص ، كالبرنامج التربوي للطفل ، 

تهيئة البيئة المناسبة مع المعلمين باستمرار في برامج الطفل المنظم ، و وتتعاون

 . حتى تساعده للوصول بنجاح بقدر اإلمكان وتعمل على تعديل سلوكه في المنزل ،

دور األسرة ، فقد تخلت أغلب المؤسسات التعليمية الناجحة في  ومن حيث فاعلية

برامج السكن الداخلي ، والتي تبعد الطفل عن أسرته  عالم الغرب ، عن وجود

النهارية العادية ، ليعود الطفل لمنزله في نهاية  ت بالبرامجطوال العام ، واستعاض

 . اليوم الدراسي

رعاية األسرة وحنان وعطف األبوين ، يمثالن الجهد األساسي في  والواقع أن

التوحد والمصابين بالعوق ، كأساس للتدخل المبكر القائم على  فاعلية رعاية أطفال

  . عالج الطفل وتعديل سلوكه

 بدراسة حول -( بجامعة الكويت6)-لدكتورة / سميرة عبد اللطيف السعدوقد قامت ا

قضايا ومشكالت التعريف والتشخيص والتدخل المبكر مع أطفال التوحد ،  :

إلى إعداد برنامج تربوي وتعليمي ، لتحديد حاجات األطفال  وخلصت النتائج

ضرورات نظر اآلباء ، والذي يعد ضرورة من  المصابين بالتوحد ، من وجهة

  . التدخل المبكر مع أطفال التوحد

كما  -من وجهة نظر اآلباء  -ترتيب أولويات الحاجات التدريبية والتعليمية  وكان

  : يأتي

 . تنمية التحكم في العضالت الكبيرة والدقيقة والمهارات الحركية /1

 . التدريب على تناول الطعام بصورة مناسبة /2
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  . المواقف المتعددة المناسب فيتدريب الطفل على السلوك  /3

الضرب والقفز  السعي نحو تعديل بعض أنواع السلوك غير المرغوب فيه مثل /4

  . والبصق

اآلخرين ، لفظية أو غير  التدريب على استخدام وسيلة تواصل مناسبة له مع /5

 . لفظية

  . ( معرفية التدريب على كتابة الكلمات البسيطة ) مهارة /6

  . هارات االعتماد على النفستطوير م /7

  . المرحاض في قضاء حاجته التدريب على استخدام /8

نشاطات اجتماعية مع  توفير نشاطات ترفيهية ممتعة للطفل والمشاركة في /9

  . آخرين

  . االجتماعية تطوير مهارات مهنية تخدمه مستقبالً في حياته /10

  . ةتدريب الطفل على الجلوس ألطول فترة ممكن /11

 . على االستجابة للمؤثرات السمعية والبصرية التدريب /12

التوحد ، تدريبهم على االستقاللية الفردية أي  ومن المهارات الهامة لدى أطفال

البدائل ، ومنحه حرية أكثر في المجتمع . هذا يجب  تنمية القدرة على االختيار بين

يجابي ، والتقييم المنظم ، وعلى المتواصل اإل اتصاف البرامج بالمرونة ، والتعزيز

 . رأس العمل من قبل متخصصين أن يكون هناك فريق استشارة وتدريب على

 

  : عالج اضطراب التوحد البرامج العالجية المساندة للتدخل المبكر في -4

التوحد في بعض  توجد أساليب التدخل التي تعمل على التخفيف من حدة إعاقة

البرامج  ليست عالجاً للتوحد ، وإنما دورها مساندةالحاالت . وهذه األساليب 

  . (6التربوية والسلوكية ألطفال التوحد )

 : من هذه األساليب
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  . الغذائية الحمية -

  . جرعات هرمون السكرتين -

  . ( مغنسيوم + B 6 العالج بالفيتامينات ) خاصة -

 

  : الحمية الغذائية -1

إلى أن  -سندرالند ببريطانيا  معةبجا Paul Shattock أشار بول شاتوك

  .Metabolic disorder (2) أساس اضطراب التوحد هو اضطراب أيضي

 وهي مادة Peptide حيث تبين أن اضطراب التوحد يحدث نتيجة تأثير البيتايد

تنشأ من البروتينات نتيجة الهضم ، وتحدث نتيجة التحليل غير المكتمل أثناء 

بروتين من  ) Gluten طعام وخاصة الجلوتينايضية لبعض أصناف ال عملية

، بروتين من الحليب ومشتقاته ( وحيث  Casien الكازيين القمح ومشتقاتها

العصبي . ووجود هذا التأثير التحذيري بدرجة  يحدث تأثير تحذيري على التوصيل

اضطراب في أنظمته ، وينتج عن ذلك  كبيرة في الجهاز العصبي المركزي ، يحدث

  . المناعة والقناة الهضمية ي الجوانب المعرفية واالنفعالية ونظاماضطراب ف

التي تعطي لألطفال دور في  كما يشير هذا االتجاه إلى احتمال أن يكون للتطعيمات

تغيرات على  حدوث اضطراب التوحد . حيث يذكر آباء أطفال التوحد حدوث

  . أطفالهم بعد التطعيم بأيام وأحياناً بساعات محددة

لهذه النظرية برنامجاً غذائياً خاصاً بأطفال التوحد يكون خال من  قترح المؤيدونوي

والكازيتين بعد فحوصات مختبرية للبول لمعرفة مستوى الببتايد المخدرة  الجلوتين

الحمية الغذائية المناسبة ، تساعد كثير من أطفال التوحد ، على تحسن  ، حيث أن

  . ا يجعلهم أكثر قابلية للتعليم والتدريبالسلوكية لديهم ، مم بعض المظاهر

 

  Secreten هرمون السكرتين جرعات -2
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العالجي التي قد  م أن من أساليب التدخل0222في  Warner " أشار " وارنر

السكرتين  تحدث تحناً عند اإلصابة بالتوحد ، إعطاء جرعة واحدة فقط من هرمون

 & Secreten ريناد. ويفضل " الشمري " استخدام السكرتين والسي

Serenaid (1)  كثاني عالجي لما لهما من آثار إيجابية على الحاالت التي

، حيث تبين أن تأثير الجرعة الواحدة من هذا الهرمون  " تعامل معها " الشمري

الشمري" بعدم استخدام الجرعة الثانية قبل " أشهر إلى سنة ، وينصح 1يستمر 

وُيعد التواصل البصري لطفل  . األولى أشهر من تاريخ أخذ الجرعة 1مضي 

لجرعة من هرمون  التوحد ، من أهم المؤشرات التي توضح أن التدخل العالجي

الكلمات  السكرتين له آثار عالجية ، إضافة إلى أن طفل التوحد يمكنه نطق بعض

  . أو العبارات ، التي لم تكن لديه القدرة على التحدث بها من قبل

 

  : اميناتالعالج بالفيت -3

أكثر الباحثين  Rimland في معهد أبحاث التوحد بجامعة كاليفورنيا ، ُيعد رمالند

وأعراض التوحد .  سلوك الذين استخدموا العالج بالفيتامينات والمغنسيوم لتعديل

إلى  م ، تبين أن أجسام أطفال التوحد تحتاج6987وفي تجارب " رمالند " 

ية العادية ، وهذه الجرعات اإلضافية من جرعات غذائية ال تتوافر في األغذ

مليجرام ( ، وجرعات إضافية من  122 - 12جرعات تتراوح بين  ) B6 فيتامين

مليجرام ( ، عندما تضاف إلى  522 - 152يومية ما بين  المغنسيوم ) جرعات

من هؤالء  %52 - %12، وحيث تبين أن  الوجبات الغذائية ألطفال التوحد

، تحسن في عادات النوم ،  كهم في جوانب : التواصل البصرياألطفال يتحسن سلو

 . االنتباه ، التحدث ، استخدام الكلمات

  : (6سياسات التدخل المبكر مع أطفال التوحد) المأمول في -5

مع  Positive يفيد ويثمر بشكل إيجابي ثبت بشكل قاطع أن التدخل المبكر ،
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برامج رياض األطفال إال أنها  ينأطفال التوحد . وعلى الرغم من االختالف ب

المالئم والمكثف في سن  تشترك جميعها في التركيز على أهمية التدخل التربوي

  . مبكرة من حياة الطفل

البرامج ، درجة معينة من مستويات الدمج خاصة  ومن العوامل المشتركة بين تلك

ن اهتمامات الطفل والبرامج التي تعزيز م في حاالت التدخل المستندة إلى السلوك ،

عملية التدريس والجداول عالية  ، واالستخدام الواسع للمثيرات البصرية أثناء

بالتوحد والمهنيين العاملين معهم  التنظيم لألنشطة وتدريب آباء األطفال المصابين

وتقتضي الضرورة تضامن  . ، والتخطيط والمتابعة المستمرة للمرحلة االنتقالية

السلوك ،  كمعلم التربية الخاصة ، وأخصائي تعديل فريق من األخصائيين

 وأخصائي عالج النطق وأخصائي عالج النطق والكالم ، والتدريب السمعي ،

  . والدمج الحسي ، وبعض العقاقير الطبية والحمية الغذائية

لبرامج التربية الخاصة ذات التنظيم الجيد ، والتي تصمم  ويستجيب أطفال التوحد

، وتتضمن التدخل الذي يهتم  Individnal Needs ت الفرديةلتلبية الحاجا

المهارات االجتماعية وعالج الضعف الحسي  بعالج المشكالت التواصلية ، وتنمية

متدربين ومعلمين من أصحاب  ، وتعديل السلوك . على أن يتم ذلك من خالل

  . الكفاءة والدراية

على مهارات الحياة اليومية في أطفال التوحد  ومن أساسيات التدخل المبكر تدريب

 . التسوق بدرجة بسيطة سن مبكرة ، مثل تعلم عبور الشارع ، أو

البصري ، تحسن في  إضافة إلى تنمية المهارات ذات الصلة بجوانب : التواصل

 . عادات النوم ، االنتباه ، التحدث ، استخدام الكلمات

 

 .. أخوتي الكرام .. وبعد

 . ة مهتديننسأل هللا أن يجعلنا هدا

 .رسالتنا مع أبنائنا على خير ما نرجوه لهم من صالح ونفع وأن يمكننا من أداء
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 . واجبنا ومسئولياتنا وهللا المستعان على أداء

 . وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

------------------------------------------------------------

------------------- 

  : المراجع

 / التوحد ماهيته / أسبابه / أساليب التعامل معه / وحدة البحوث والتطوير (1)

  . أكاديمية التربية الخاصة ( الرياض

(2) Kirk , S. & Gallagher , J . ( 1989 ) . Educating 

Exceptional Children . ( 6 th ed .) Boston ; 

Houghton Mifflin .  

 ترجمة د/ عبد هللا -ون كوهين / باتريك بولتون حقائق عن التوحد : سايم (3)

ص  -هـ 6906 -الرياض  -إبراهيم الحمدان ، إصدار أكاديمية التربية الخاصة

  .79/ 10ص

  . 625/ 81ص ص  -حقائق عن التوحد : ) مرجع سابق (  (4)

  . 601/6190ص ص  -مرجع سابق (  ) : حقائق عن التوحد (5)

التوحديون : أساليب التدخل  مري : األطفالدكتور / طارش مسلم الش (6)

جامعة الخليج العربي  تنظيم -ومقومات نجاح البرامج ، ندوة اإلعاقات النمائية 

هـ 1421 محرم 06 - 69البحرين ) -ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود 

  . 615/  619ص ص  -م ( 0222إبريل  09-01 -

 . 618/  615ص ص  -جع سابق ( مر ) : دكتور / طارش مسلم الشمري (7)

 

 . 618/  617ص ص  - ( دكتور / طارش مسلم الشمري : ) مرجع سابق (8)
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التدخل المبكر . ]  دكتور/ محمد عبد الرزاق هويدي : استراتيجيات وبرامج (9)

 -الخاصة  ندوة استراتيجيات وبرامج التدخل العالجي لألشخاص ذوي االحتياجات

 لعربي بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعودتنظيم جامعة الخليج ا

وبرعاية مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية  -الخيرية 

 . 675/ 671م [ ص ص 6997مارس  01-02 -ذو القعدة  65-69ظبي  أبو -

 

(10) Foster , R. & Foster , B . ( 1993) . Defintional 

Issues : Prevalence Participation . and Service 

Utilization . In : D. M . Bryant & M. A . Graham ( Eds 

.) . Implementing Early Intervention : Form 

Research to Effective Practicecpp 67 - 91 . New 

York : The Guilford Press .  

(11) Benn , R . (1993) Conceptulizing Eligibility for 

Early Intervention Services . In D.M. Bryant & M. A . 

Grahom ( Eds ) . Implementing Early Intervention : 

Form Research to Effective Practice ( pp . 18 - 45 ) 

New York : The Guilford Press.  

  . 021هويدي . ) مرجع سابق ( . ص :  دكتور / محمد عبد الرزاق (12)

(13) Sandow , S . ( 1990) . The Pre- School Years : 

Early Intervention and Prevention . In: P. Evans & V 

. Evans ( Eds. ) Special Education : Past , Present 

and Future . (pp.64- 76) . London : The Falmer 

Press .  
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  . 203 : ص -) مرجع سابق ( دكتور / محمد عبد الرزاق هويدي :  (14)

دكتورة / سميرة عبد اللطيف السعد : قضايا ومشكالت التعريف  (15)

 -والتدخل المبكر مع أطفال التوحد ]ضمن ندوة اإلعاقات النمائية  والتشخيص

تنظيم جامعة الخليج العربي بالتعاون مع  -ومشكالتها العملية  قضاياها النظرية

 -69البحرين  -د العزيز آل سعود للتربية الخاصة عب برنامج مؤسسة سلطان بن

  . [076/ 011ص ص  -م 2000 أبريل 01-09 -هـ 6906محرم  06

  مرجع سابق : ( التوحد : ) ماهيته / أسبابه / أساليب التعامل معه (15)

    تدريب أطفال ذوي التوحد بالمنزل والمدرسة

---------------------------------------------------  

 Communication مجلة االتصال

 .للتوحد ترجمة : وحدة الترجمة بالجمعية السعودية الخيرية

---------------------------------------------------  

 ويجيب (NAS) ترد كثير من األسئلة المتكررة للجمعية الوطنية البريطانية للتوحد

عليها مشاركون أومتخصصون، وفيما يلي بعضاً األمثلة من هذه األسئلة وتجيب 

 .منسقة التدريب التي تعمل على خط اإلنترنت المباشر ليهاع

 

سنوات كيف ندربه على قضاء حاجته في دورة  : ابني توحدي عمره خمس1س

 المياه )المرحاض(؟

 

أدخله وعرفه على دورة المياه )المرحاض( فقد يكون بعض أنواعها  : في البداية1ج

صوت تدفق ماء المرحاض لفرط حساسيته قد ال يحب  مخيفة له حيث أن بعضهم

للوالدين تجنب سحب السايفون أثناء  )السايفون( أو شكل مقعد المرحاض ويمكن

http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=40&pop=1&page=0&Itemid=6
http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=40&itemid=6
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انتباهه عما يخيفه. وبعض اآلباء  وجوده بالحمام أو تشغيل موسيقى يحبها لصرف

الماء الملون المندفع منه  قد يضع مادة ملونة في خزان المرحاض حتى يكون منظر

األخشاب بدالً عن  صوت الماء باستخدام بعض أنواعجذاباً للطفل أو خفض 

 ؟ البالستيك، كما يمكن تغيير مقعد الحمام إذا دعت الحاجة لذلك

لكي  ثانياً: حاول االحتفاظ بسجل لألوقات التي يذهب فيها الطفل عادة للحمام يومياً 

 تكون مستعداً. أجلسه على المرحاض لمدة خمس أو عشر دقائق في كل مرة. اترك

لمريلة عليه خالل المرات األولى إذا كان سعيداً بها. بعض األطفال يستجيبون ا

بالصور الرمزية أو التلقين بالمادة المكتوبة، وبالتالي يمكن استخدامها  للتلقين

عند ذهابهم للمرحاض، كما يمكن استخدامها للتوجيهات المتدرجة  لتذكيرهم بها

حفزهم بوضع نظام مكافأة لهم على  الحقاً. كذلك يمكن خطوة خطوة كما سيأتي

المكافآت( على باب الحمام، لتذكيرهم ) محاولتهم الناجحة وتعليق الجوائز

  .بنجاحاتهم

أن تكون مبسطة ومناسبة للطفل ومثال اإلرشادات  أما اإلرشادات المكتوبة فيجب

  : خطوة ما يلي التعليمية المكتوبة لتنفيذها خطوة

 

  .فلاسحب البنطلون إلى أس .1

  .الكلسون( إلى أسفل) اسحب السروال التحتي .2

  .اجلس على مقعد المرحاض .3

  .حاول أن تتبول .4

  .اسحب ورق المرحاض إلى أسفل .5

  .خذ ورق من ورق المرحاض / التفوط .6

  .نفسك بواسطة الورق نظف .7

  .ارم الورق في المرحاض .8

  .رجليك قم من المقعد وقف على .9
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  . السروال التحتي إلى أعلىاسحب  .10

  .اسحب البنطلون إلى أعلى .11

 .اغسل يديك بالصابون .12

اللعب 

  والتوحد
  

---------------------------------------------------  

 متعددة مصادر

  ترجمة : وحدة الترجمة بالجمعية السعودية الخيرية للتوحد

---------------------------------------------------  

 ما هو التوحد؟

 

 وحد هو اضطراب نمائي ناتج عن خلل عصبي )وظيفي( في الدماغ يظهر فيالت

السنوات األولى من العمر ويظهر فيه األطفال صعوبات في التواصل مع اآلخرين 

اللغة بشكل مناسب والتفاعل االجتماعي واللعب التخيلي .إضافة إلى  واستخدام

  .السلوك التكراري ظهور أنماط من

 

  ?ما هو اللعب

اللعب وتختلف المعاجم والقواميس في تعريف  لصعب جداً التعريف لمصطلحمن ا

على معنى المرح والترفيه على  اللعب ولكن معظمها تورد من التعريف ما يدل

أورده من الخصائص  م( أسهب في الشرح بما6977النفس ولكن الباحث جارفي )

  : التي تميز اللعب وهي

http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=42&pop=1&page=0&Itemid=6
http://saudiautism.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=42&itemid=6
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  .اللعب ممتع ومشوق -

  .هدف مفروض على اللعب من الخارجال يوجد  -

  . اللعب تلقائي وليس إرادي -

  .الالعب يشمل اللعب على بعض المشاركة النشطة من -

  .توجد في اللعب عالقات نظامية معينة عند مقارنته بعدم اللعب -

 

 : تطور اللعب

 

  :وهي (م6999يتدرج لعب األطفال خالل ثالثة مراحل من النمو )الباحث يوشر 

 . لعب حسي حركي -1

  . لعب يدوي واستكشافي -2

  .بالعنف والخشونة لعب جسماني يتميز -3

  . لعب اجتماعي -4

  . (لعب تظاهري زائف )تمثيلي -5

 

وهناك من يقول بأن اللعب التظاهري نوعان كما في إشارة الباحثة ليبي 

الطفل لعبة إلى التمييز بين اللعب العملي )الوظيفي( مثل )أن يدفع  (م6998)

وهي تحدث صوتاً برم برم..(، واللعب الرمزي الذي يتضمن  سيارة على السجاد

ما على أنه شيء آخر كالطفل الذي يلعب بموزة  التعامل مع حالة معينة أو شيء

في بحثها بأن األطفال ذوي التوحد ال  متظاهراً بأنها جهاز هاتف. وتقول ليبي

األطفال اآلخرين ولكنهم يجدون  لوظيفي( عنيختلفون كثيراً في اللعب العملي )ا

يدل على مقدرتهم  صعوبة في االنهماك باأللعاب الرمزية رغم أن لديهم ما
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ولكن ليس  .المشاركة فيها ولو كان ذلك من خالل االستبدال لأللعاب بصفة رئيسية

 جميع الباحثين يميزون بين اللعب الرمزي والوظيفي حيث يستخدم الكثيرون منهم

 .لح اللعب التظاهري كمظلة لهمامصط

 

للتمييز بين اللعب العملي  م( طرحت ثالثة تساؤالت6987الباحثة ليزلي )

  :)الوظيفي( المعقد واللعب الرمزي

 

استخدام شيء يقف بديالً لشيء آخر مختلف عنه؟ أي إحالل لألشياء  هل يتم -1

  بأن السلحفاة قطة؟ كمثل أن يتظاهر الطفل

 ما؟ ية متظاهر بها )مدعاة( إلى شيء أو موقفهل تتسبب خاص -2

بـ(  هل اخترع الطفل شيئاً خيالياً أو متوهماً؟ مثالً هل ادعى الطفل )أو تظاهر -3

 وجود ملعقة في حين ال توجد أي ملعقة؟

  اللعبة النظيف قذر أو متسخ؟ هل تظاهر الطفل أو ادعى بأن وجه -4

 

 :التمثيل تويان منليزلي تعتقد بأن التظاهر الحقيقي له مس

 

ولكنه ال  . المستوى األول : الطفل قد يستخدم اللعبة كبديل للشيء الحقيقيأ

 ينغمس في لعب رمزي ألنه يؤمن فعالً في حقيقة ذلك الشيء )مثالً يعتقد بأن

  .(الفرن اللعبة فعالً فرن حقيقي

المتظاهر به( الشيء المدعي )أو  . المستوى الثاني: يتضمن التمثيل إدراكاً بأنب

صاروخ . )وليام  هو شيء آخر مختلف كما في حالة استخدام القلم على أنه

  . (م0226/ريدي/كوكستل 

 



 

 

 القاهرة  –المظالت  –غاخان أبراج الفرع الرئيسي : أ
 .WWW.SLPEMAD.COM.وموقعنا  info.elsaadany@gmail.comبريد الكتروني 

000/00000000010 - 00000313010 

 
 

69 

 لماذا اللعب ؟

 

 يساعد اللعب األطفال على تعلم وممارسة مهارات جديدة في بيئة مأمونة

م(. اللعب الحسي الحركي يعلم األطفال الصغار بعض 6999ومساعدة )بوشر 

أجسامهم وعن بعض األشياء في البيئة المحيطة بهم. اللعب  ت عنالمعلوما

األطفال األكبر سناً معلومات عن األشياء وخصائصها  اليدوي واالستكشافي يعطي

اللعب الجسماني بما في ذلك األلعاب العنيفة  .وعن التأثير في العالم من حولهم

ات حركية إجمالية وتوفر سن المدرسة مهار والبهلوانية تعلم األطفال الصغار وقبل

اآلخرين ومع األشياء الموجودة في  لهم تمارين لتفاعل الجسم بصفة عامة مع

المبكرة بين المربية والطفل وحتى  محيطهم. أما اللعب االجتماعي منذ بداية العالقة

مثل لعبة األطفال التي يسمونها ) التفاعل المعقد بين األطفال بالمرحلة االبتدائية

االجتماعية وكيف يدخلون  ممرضين(، فإنها تعلم األطفال بعض المعلوماتدكاترة و

فيه وقد أشار الباحثان  فيها باإلضافة إلى المعايير الثقافية للمجتمع الذين يعيشون

أو  إلى أن لعبة االدعاء Sherratt& Peter (2002) شيرات وبيتر

 أن تنمي مرونة التفكيرالتظاهر )بتصديق األشياء التي يفعلها الطفل بنفسه( يمكن 

  .لدى األطفال ذو التوحد

 

دراستهم ألطفال ما قبل  م( في6991وقد أبان كل من ريستال وماجيل إفانز )

الطفل أن ينمي  المدرسة االبتدائية بأن اللعب يوفر الوسط الذي يستطيع فيه

وحد ذو الت مهاراته ويتدرب على لعب األدوار ويتفاعل مع اآلخرين وبالنسبة للطفل

 .األغراض فقد اتضح لهم بأنه سلبي من ناحية استخدام اللعب لتحقيق هذه

 

النموذجي للسلوك في  اللعب له أهميته بالنسبة لألطفال من فئة التوحد ألنه المعيار
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االجتماعية  الطفولة المبكرة وانعدام مهارات اللعب لديهم قد يضاعف من عزلتهم

 م(. وتضيف بوشر أن اللعب6999شر ويبرز اختالفهم عن بقية األطفال )بو

لهؤالء األطفال يجب أن يكون نوعاً من التسلية واالستمتاع ألن تطوير مهارات 

لدى األطفال ذوي التوحد يعطيهم إحساساً بالتميز واإلتقان مما يزيد من  اللعب

وتحفيزهم لمزيٍد من اللعب وهذا بحد ذاته هدفاً مطلوباً وتستمر بوشر في  سعادتهم

يمكننا أن نتعلم كثيراً من مشاهدة هؤالء األطفال وهم يلعبون حيث أن  ل بأنهالقو

الذي يجد صعوبة في التعبير عن أحاسيسه وأفكاره من خالل  الطفل ذو التوحد

  .للتعبير عنها من خالل اللعب الكالم قد يجد الفرصة

 

 التوحد؟ كيف يختلف اللعب لدى فئة

 

 ى الجمعية األمريكية للطب النفسيمعايير تشخيص اضطرابات التوحد لد

م( تشمل النقص واالفتقار إلى اللعب التخيلي العضوي المتنوع أو اللعب 1994)

 التقليدي المناسب لمستوى نمو الطفل. قائمة الفحص واالختبار االجتماعي

(CHAT) م( ألطفال الحضانة0222كوهين  -بارون ) التي أعدت بواسطة 

(Todlers) بناًء على افتراض أن األطفال  ن للفرز تم تصميمهعبارة عن استبيا

بالمحاكاة( عندما يبلغون سن ) الذين ال يبدون اهتماماً مشتركاً أو لعباً تظاهرياً 

االستبيان على عدة  شهراً( قد يكونون معرضين لإلصابة بالتوحد ويحتوي 68)

داد كوب بإع أسئلة عن اللعب منها على سبيل المثال سؤال عن هل يتظاهر الطفل

 من الشاي باستخدام الكوب الموجود ضمن لعبته أو يتظاهر بأداء أشياء أخرى؟

الطبيب العام الزائر سوف يراقب الطفل أيضاً ليرى هل يتمكن الطفل من إكمال 

وفي حالة فشل الطفل في أداء هذه اللعبة باإلضافة إلى فشله في مهام  .المهمة

  .التوحد مؤشر على وجود صفات طيف أخرى فإن ذلك
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م( وقد 0222اللعب )باير وجاملتون  الطفل ذو التوحد ال ينظر إليه كطفل يحب

معظم األبحاث تحاول  يضعف لعبه ويتوقف في أي مرحلة من مراحل تطوره ولكن

األبحاث بأن  أو اللعب الرمزي. لقد أظهرت Pretence التركيز على التظاهر

اللفظي  ل ذوي التوحد بعد عمر التلقيناللعب الحسي الحركي هو السائد لدى األطفا

 (م6997بينما يضمحل لدى األطفال العاديين من غير فئة التوحد )غوردون/ليبي 

إضافة لذلك نجد أن األطفال ذوي التوحد قد فقدوا الممارسة المبكرة لأللعاب  .

وألعاب التركيب التي مارسها األطفال األسوياء من غير فئة التوحد ولذلك  اليدوية

مثل هذه األلعاب بطريقة غير مرنة فنجد الطفل ذو التوحد مثالً  فهم يستخدمون

السيارة )اللعبة( فقط بدالً من االهتمام بقيادة السيارات أو  مشغوالً بتدوير عجالت

م( فيصفان األطفال ذوي 6999أوثير ) -وفان بيركالر  سباق سيارات. أما رويرز

تميز به األطفال األسوياء من أمثالهم ي التوحد بأنهم يفتقدون الفضول الذي

ويقتصر على األلعاب اليدوية البسيطة  ويشيران إلى أن سلوك اللعب لديهم محدود

األطفال غير المصابين بالتوحد  وهو نوعياً أقل منزلة من األلعاب التي يفضلها

غائباً في الغالب عندهم أو  ممن هم في سنهم كما أن استخدام األلعاب الرمزية

تدل على أنهم يريدون  يف جداً . بعض األطفال ذو التوحد ال يعطون أي إشارةضع

في اللعب  اللعب مع غيرهم من األطفال ويفضلون اللعب لوحدهم وبعضهم يرغب

 مع غيره من األطفال ولكنه يجد صعوبة في شرح رغبته وكمثال لذلك هناك ثالثة

تيريسا وفريدي وجاريد  أطفال ذوي توحد يشاركون في مجموعة لعب متكاملة هم

يجدون صعوبة في دعوة األطفال اآلخرين للعب معهم. تيريسا تريد  وجميعهم

كالمها لم يكن مفهوماً له حيث قالت له "اللعب في بيت  سوك أن يلعب معها ولكن

فشل في محاوالته لجذب األطفال اآلخرين إلى اللعب  األلعاب سوك"، كما أن فريدي

منهم أوالً ثم قلدهم بالمحاكاة ثانياً وأخيراً مثل  بأن اختبأ معه رغم محاوالته ذلك

 .(م6999بدون جدوى. )وولفبيرج  دور الولد الشقي وبعثر ألعابهم
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ال ندرك ذلك، وال شك بأن ذلك  ربما يكون الطفل ذو التوحد يمارس اللعب ولكننا

ئص اللعب بشيء من خصا الطفل الذي يدير عجالت السيارة )اللعبة( ال زال يتمتع

األبحاث بأن  م( وإضافة لذلك فقد أشارت بعض6997كما وصفها الباحث جارفي )

 األطفال ذوي التوحد قد ال يكونون عاجزين تماماً عن المشاركة في األلعاب

التظاهرية )التخيلية( وخاصة إذا كانت هذه األلعاب منظمة بدرجة كبيرة أو تم 

يع اللعب )جارود، باوتشر واسميث أسلوب الحث والتلقين فيها لتشج استخدام

نتائج أبحاثهم يطرح الباحثون الثالثة المشار إليهم أعاله  م(. وبناًء على6991

ذوي التوحد لديهم مشاكل من ناحية توليد أو بدء اللعب  الرأي القائل بأن األطفال

آليات التظاهر نفسه. وإلى ذلك أشار الباحث  التظاهري )التخيلي( وليس في

التوحد يفتقدون الرغبة في اللعب  م( إلى أنه رغم أن األطفال ذو6999استامر)

الكاملة على اللعب. ولكن قد  العفوي الحر إال أن ذلك ال يدل على عدم مقدرتهم

يمارسون نوعاً من  يكون ذلك بسبب صعوبة اللعب التي يجدونها وبالتالي فهم

  .لديهم حافز اللعبالتكرار الفاشل مما يؤدي إلى زيادة إحباطهم وانعدام 

 

تكون نسخة مما  وفي الغالب عندما تجد الطفل ذو التوحد يلعب ألعاباً رمزية فإنها

أو  شاهده في التلفزيون أو في غيره وقد يكرر عدة مرات تمثيل صور مخزونة

مشاهد من قصة عن إحدى اللعب التي شاهدها في الفيديو. رغم أن لعب األطفال 

 اً وتخيلياً لكنه في الحقيقة ليس كذلك فقد يكون هذا اللعبالتوحد قد يبدو أصلي ذو

م( يقول عن الطفلة ذو التوحد تيريسيا 6999تكراراً لما سبق. الباحث وولفبيرج )

فهي تمارس نفس الطقوس يومياً  (DOLL) صارت مرتبطة بلعبة معينة بأنها

أما الطفل بإدخالها لالستحمام وغسلها وتمشيط شعرها كل يوم،  معها حيث تقوم

يلعب لعبة المطاردة كل يوم وهو في البداية يلعبها مع زميل  ذو التوحد فريدي فهو

أصبح يبادر بلعب هذه اللعبة بصورة عفوية مع بقية  الدراسة جاريد وأخيراً 
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أطفال أكبر منه سناً ليساعدوه وهو في طريقه أثناء  األطفال، ولكنه كان يحتاج إلى

إلى أن هذا السلوك التمثيلي قد يوفر  (م6999) المطاردة. وقد أشار شيرات

  .توليد التظاهر أو التقليد العفوي المثير الذي يجعل الطفل ذو التوحد قادراً على

 

م( بأن األطفال من فئة 1996) وقد كشف كل من جارود وباوتشر وسميث

العفوي فقط، ولكنهم  التوحد ال يعانون من صعوبات في توليد اللعب التظاهري

الوظيفي )مثل  ضاً يقضون أوقاتاً أقل بكثير من األطفال اآلخرين في اللعبأي

 محاوالت جعل اللعبة تمشي( ويجادل هؤالء بأن هذا الكشف أعاله والمتعلق

بضعف أو عجز مستويات اللعب الوظيفي لدى األطفال ذو التوحد يثير التساؤل 

اللعب الوظيفي ال عن الفن التمثيلي ألن  (Leslie 1987) ليسلي حول تقرير

  .تمثيلي ولكنه رغم ذلك عاجز وضعيف يحتاج إلى قدرات فن

 

م( أنه عند مقارنتهم بعينات 2001) كذلك وجد كل من ويليامز و/ريدي و/كوستل

نموهم نموذجي( اتضح أن  ضابطة نظيرة )مثل أطفل لديهم متالزمة داون وأطفال

الملعقة بداخل  )مثل تحريك األطفال ذو التوحد ال يتوسعون في اللعب الوظيفي

 الكوب( وبدالً عن ذلك فإن لعبهم يشتمل على لعب وظيفي بسيط )مثل وضع

  . (الملعقة في الكوب بدون تحريكها

 

بالتساوي بين هذين النوعين من  وقد قامت المجموعات الضابطة بتقسيم الوقت

حركات( أطفال )أو  اللعب وقد اتضح أن األطفال ذو التوحد قد قاموا بأداء

اللعب  مختلفة/متنوعة أقل وقضوا وقتاً أقل من )وقت لعبهم المخصص لهم( في

  .الوظيفي الجديد عند مقارنتهم بالمجموعات الضابطة

 

لعب األطفال من فئة التوحد يمكن أن يقال عنه أنه فقير  وملخص ما سبق هو أن
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ة التي ( فإن الصعوب6999افتراض شيرات ) أو مسلوب القوة والحيوية وحسب

التظاهري( ناشئ من الصعوبة ) يجدها األطفال ذوي التوحد في اللعب التمثيلي

األفكار إلى اآلخرين.  التي يجدونها في تنظيم األفكار بسالسة وفي إيصال هذه

إلى اضطراب  إضافة لذلك فإن اضطراب اللعب لدى فئة التوحد قد يؤدي مباشرة

 م(، وقد يكون صحيحاً 6997وليبي جميع أوجه النمو والتقدم لديهم )غوردان 

أيضاً أن عدم مرونة عمليات التفكير تفسد اللعب كما تفسد نمو المهارات األخرى 

( أن تعليم هؤالء 0220إيه( ويعتقد كل من شيرات وبيتر ) 2001 )شيرات

من تنظيم وسالسة األفكار لديهم والحد من تجزئة وتشتت  األطفال اللعب قد يزيد

إذا تم تعليمهم اللعب وهم صغار في السن  هم. وبصفة خاصةتصوراتهم وأفكار

الجامدة والمكررة وتشجيعهم على  فإن ذلك قد يساعدهم على خفض أنماط السلوك

  .تطوير قدرات االتصال لديهم

 

 اللعب لدى فئة التوحد عن غيرها؟ لماذا يختلف

 

إجابات  م( وضعوا ثالثة احتماالت أو6999رويرز آ. و/فان بيركيالر وينز )

 :لتفسير ظاهرة ضعف وعجز مستوى اللعب لدى األطفال ذوي التوحد

 

األول : يتعلق بالصعوبة لديهم فيما يتصل بمستويات اللعب الدنيا حيث أن  التفسير

يستطيع المشاركة في األلعاب االجتماعية والوظيفية عليه أوالً عبور  الطفل لكي

عامل واللعب )مثل فتح الفم للنطق األولية والمبكرة من الت واجتياز المراحل

االتصالي )مثل جمع األشياء وتكديسها باستخدام شيء  والتلويح باليد( واللعب

بداخله ونقلها وتكديسها( وذلك بطريقة طبيعية  واحد كإناء لحمل األشياء األخرى

خبرة محدودة في هذين النوعين السابقين من  تقريباً. األطفال ذوي التوحد لديهم
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استكشاف األشياء لديهم، وهم بدالً عن  اب نظرا النعدام الفضول والرغبة فياأللع

واستخدام ذاتي مثير للحواس  ذلك تجدهم دائماً منهمكين في سلوك مكرر ومستمر

 .()مص، لعق، مناولة

فهي النظرية المعرفية وهي تهتم بضعف وعجز  أما االحتمال أو الفرضية الثانية

مقدرتهم على تكوين ومعالجة  الء األطفال ومدىاألفكار التصويرية لدى هؤ

(، واالحتمال 6979ليسليز ) الرموز ومثال ذلك نظرية ما وراء التصوير التمثيلي

لألطفال ذوي التوحد  األخير هو نظرية النزوع التي تقول بأن اللعب االستنباطي

بأن بتقريرها  أقل ضعفاً من لعبهم العفوي وفي ذلك معارضة للنظرية المعرفية

تلقائياً وقد  األطفال ذوي التوحد يمكنهم التظاهر باللعب ولكنهم ال يفعلون ذلك

 م6999يكون سبب ذلك هو الفشل المتكرر كما أبان ذلك الباحث استاهمر 

Stahmar.  

 

  ?لماذا تعليم األطفال ذوي التوحد كيف يلعبون

 

عب )وخاصة م( أن الل6999مراجعتها موضوع التدخل اكتشفت وولفبيرج ) خالل

في تعليم وعالج األطفال ذوي التوحد وإن كان هذا الدور  مع األنداد( له دور

التي تحدثت عنها الباحثة لم تكن شاملة وال تبدو  صغير نسبياً. ولكن التدخالت

المتعلق بالكيفية التي يمكن أن يحدث فيها اللعب  منسجمة مع إطار التصور العام

االجتماعي والتفكير التمثيلي )الرمزي( لدى  وربطريقة طبيعية وتفاعل مع التط

يمكن أن تبرز الطاقة الكاملة للعب لدى  األطفال ذوي التوحد؟ مثل هذه التدخالت ال

وقلقه من أن موضوع تعليم األطفال  ( اهتمامه6999األطفال. كذلك أبدى شيرات )

المهمة يعتبر من المواضيع  (المصابين بالتوحد كيف يلعبون )نظرياً وعملياً 

  .نسبياً 
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كثير من  يبدو أن تطوير اللعب التمثيلي الرمزي يمكن أن يساعد كثيراً في تحسن

 ( وذلك ألن هذا6999الصعوبات الرئيسية التي يواجهها أطفال التوحد )شيرات 

النوع من اللعب يوفر بيئة غنية بمعانيها للتعامل مع الصور والتصورات الرمزية 

 طفال صعوبة خاصة في إدراكها. ويشير شيرات وبيترأشياء يجد هؤالء األ وهي

هذا النوع من اللعب قد يؤدي إلى إحداث تنوير وتغيير في  إلى أن (2002)

التمثيلي يعطي الفرصة لألطفال لتنمية وتطوير المرونة  المخ. هذا اللعب الرمزي

ل للمشاركة واالنهماك في لعب اجتماعي متباد في التفكير كما يمنحهم الفرصة

لتطوير المهارات االجتماعية التي  ومرضي وهو ما يمكن استخدامه كوسيلة

إيجادها من خالل الفهم واإلدراك  يفتقدونها في أغلب األحيان. هذه الفرصة يتم

من خالل سلسلة هذه  المشترك للبهجة والسرور التي يمكنهم الحصول عليها

خالل  قات ثانوية من( كما أنها تمنع حدوث إعا0220األلعاب )شيرات وبيتر 

 .(6997تمكينهم من المشاركة في األحداث االجتماعية والثقافية )جوردن و/ليبي 

 

 

الرمزي  وبالنسبة للذين يرغبون تعليم هؤالء األطفال من فئة التوحد ألعاب التمثيل

 ( يشير إلى أهمية التركيز على النقاط واألحوال التالية0226-6999فإن شيرات )

  : الثالثة األولى الرئيسية وخاصة النقاط

 

على فهم تسلسل المهارات والنشاطات واألفكار  الترتيب والتنظيم يساعد الطفل "

عليه. مثال ذلك قصة "القلنسوة  الضرورية والالزمة لتحقيق هدف متفق

تكرار للمقاطع وربط  الحمراء" لها تركيب وترتيب منظم وشخصيات نمطية مع

  .ذئب صة عند اكتشاف أن جراندا هو في الحقيقةفعال لألحداث المثيرة وخا

 مثالً  -أن يؤثر اللعب على حاجتهم للحصول على متعة وسرور متأصل في اللعب "



 

 

 القاهرة  –المظالت  –غاخان أبراج الفرع الرئيسي : أ
 .WWW.SLPEMAD.COM.وموقعنا  info.elsaadany@gmail.comبريد الكتروني 

000/00000000010 - 00000313010 

 
 

77 

األطفال ذوي التوحد قد يستمتعون ببرامج التمثيل والتهريج التي فيها خشونة 

  .وعنف

 اد حتى تكونأن يثير اللعب انتباه الطفل ورغبته في التعامل مع األشياء والمو "

لتجربة اللعب الشخصية معنى وفائدة له. واستخدام موضوع له معنى متأصل في 

مثل ترتيب صور مفضلة لديه( قد يجذبه إلى االهتمام والتقليد وهناك ) نفس الطفل

 .التكرار واستخدام رغبة الطفل بطريقة مبتكرة فرق بين تشجيع

بدون غطاء وقطع المالبس  الصناديق بغطاء أو المواد غير التمثيلية مثل "

والبالونات والمواد التمثيلية كالدمى  واألشرطة والحبال والخيوط والعصي  

  .استخدامها بشكل متوازن الحيوانية الناعمة من البالستيك يجب أن يتم

تعليم اللعب  مع االستمرار يجب أن تكون هناك بعض التوقعات من عملية "

  .سة التقليد والمحاكاةالتمثيلي وتمكين األطفال من ممار

االجتماعي يتطلب تعلم مهارات جديدة من العب أفضل منهم أو الحصول  اللعب "

آخر أو المشاركة في إحساس بالمتعة من حركات وأفعال  على شيء ما من شخص

  .شخص آخر

يجب أن تظل مبسطة إلى أدنى حد ممكن ألن ذلك يساعد  اللغة واإلرشادات "

 .أفعال وحركات التمثيل باهه علىالطفل على تركيز انت

 

الدنيا لألطفال ذوي التوحد  م( يقترحان إثارة مستويات اللعب6999رويرز وفان )

التجربة خالل السنتين  مثل المناولة البسيطة وتجميع األشياء ألنهم فقدوا هذه

مشاركتهم في برامج  األولى والثانية من أعمارهم كما أن هؤالء األطفال رغم

اليومية العادية حتى  على اللعب إال أنهم يحتاجون إلى إثارة خالل حياتهمالتدريب 

عديدة لتعليمهم  يمكنهم التكيف مع مهاراتهم الجديدة التي يتعلمونها. وهناك طرق

األسلوب أحياناً  اللعب التمثيلي منها استخدام الوسائل السلوكية. ورغم نجاح هذا

الذي  ربما أنهم يمارسون السلوك ولكن هناك من يشك في أن هؤالء األطفال
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 Garveys تعلموه فقط. كما أن هذه األســـاليب ال تتوافق مــع معايير جارفي

Criteri  التي تركز على أن يكون اللعب ممتعاً ومسلياً، ألن األطفال قد يؤدون

  .التمثيلي من أجل الحصول على الجائزة فقط اللعب

ثيلي وهو استخدام الصور الفوتغرافية التم وهناك طريقة أخرى إليضاح اللعب

وذلك من خالل جهاز الكمبيوتر  (Digital) وصور الفيديو والكاميرا الرقمية

كان نجاحها محدوداً  حتى يكون هذا اللعب واضحاً وجلياً ولكن هذه الطريقة

استخدامها  (، وعلى كل حال فإن هذه الوسائل يمكن6997)جوردون و/ليبي 

 العالج بواسطة أخصائي النطق واللغة مثل مساعدة الطفل بنجاح أكبر كجزء من

على إعداد صور )اجتماعية( لتسلسل اللعب التمثيلي، أما بالنسبة لألطفال الذين 

تجارب أكثر فيمكن أن يقوم أكثر من طفل واحد باللعب وبالتالي على األطفال  لديهم

  .دورهم ومحاكاة اآلخرين في تصرفاتهم انتظار

 

استخدام أسلوب االستجابة المحورية في  ( بدراسة6999استامر ) قام الباحث

األطفال ذوي التوحد ويستخدم هذا  لزيادة معدالت اللعب لدى (PRT) التدريب

أيضاً توجيهات وأسئلة واضحة  األسلوب لزيادة التحفيز . وتشمل األساليب الفنية

ومساندته مباشرة للعبته  ومهام رعاية )في حدود قدرات الطفل( واختيار الطفل

تكون مهارات اللعب  ودعم محاوالت توجيه األهداف وانتظار الدور ومن المهم أن

يمكن تعليمها  الجديدة التي يراد تعليمها مناسبة لنموه وتشمل أنواع اللعب التي

االجتماعية( .  للطفل )األلعاب اليدوية والوظيفية والرمزية والدراما أو التمثيلية

أثناء اللعب  متبقية فتشمل االنعدام المستمر للتفاعل مع القرناءأما الصعوبات ال

  .جداً  باإلضافة إلى أن عنصر المبادرة لديه تجاه أنداده أو تجاه الكبار منخفض

 ( فإن تعليم مهارات اللعب التلقائي6997وحسب استنتاجات )جوردون و/ ليبي 

ة لديهم ليس أمراً سهالً لألطفال من فئة التوحد أو تطوير مهارات اللعب الموجود

أن ذلك سهالً لما اعتبرت من المشاكل األساسية )الجوهرية( لدى هذه الفئة.  ولو
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( بنتائج المحاوالت الرامية إلى تحسين مستوى اللعب 6999ريتنج ) كذلك اهتم

التوحد وهل لذلك تأثير واضح ودائم على سلوكياتهم أم ال؟  لدى األطفال ذوي

( لقد كان )ويجب أن يكون( اللعب 6997ليبي ) /ون وولكن كما يقول جورد

لألطفال من فئة التوحد وهو يساعد على  جزءاً هاماً ومفيداً من المنهج المدرسي

  .تيسير كافة جوانب النمو لديهم

 

 :أفكار عن األلعاب وأنشطة أوقات الفراغ

 

ونه وما يحب كبقية األطفال نجد أن األطفال الذين يعانون من التوحد لديهم ما

 (6999يكرهونه من األشياء واأللعاب المتعددة والمتنوعة. وقد قامت شيلدز )

بجمع قوائم من األلعاب التي تعتبر من األلعاب المرغوبة لديهم وهي تشمل األلعاب 

األلوان المتناسقة والمنسجمة وألعاب الفقاقيع وألعاب الصور المقطعة وألعاب  ذات

ديزني وغيرها. وبالنسبة للكتب فهناك الكتب ذات  مثل ألعاب بنجو آند الفيديو

لمسها وتحسسها وكذلك كتب األلغاز ..الخ. وأما ألعاب النشاط  األغلفة التي يتم

وألعاب االنزالق والتسلق والركوب على الدواب  اليومي فمنها األرجوحة

يلعبها  القدم..الخ. وبالنسبة لأللعاب التي والترامبولي )األلعاب البهلوانية( وكرة

والرقص واللودو وألعاب الشطرنج ولعبة  اثنان فأكثر نجد أشرطة ألعاب الغناء

والشخصيات القديمة )مثل توماس تانك  الساللم والثعابين وبعض برامج الكمبيوتر

  . اللغوية هي األفضل إنجين، ينجو، ديزني( والبرامج التي تزيد الحصيلة

 

 :العالج بواسطة اللعب

 

للكبار ألنه  اللعب بالنسبة لألطفال يماثل في أهميته العالج النفسي العالج بواسطة
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الضرورة.  يساعد األطفال على فهم سلوكهم وربما إدخال تغيير على سلوكهم عند

ألطفال  م( يعتقد بأن العالج باللعب لن يكون مفيداً 0222كان الباحث ووترهاوس )

الكبير  ين يعتقدون بأن االعتمادالتوحد كما كان علماء النفس التحليليين التقليدي

 على الشرح والنقل )التحويل( غير مناسب لألطفال من فئة التوحد ولكنهم أدركوا

 الحقاً من كتابات البالغين من هذه الفئة ما يشير إلى خالف، ذهبوا إليه وقد أشاروا

 إلى أن االتصال يمكن أن يحدث من خالل رموز متعددة األشكال وأن نوعاً من هذه

االتصاالت يمكن أن يستغله أخصائيو العالج باللعب. ويشدد ووترهاوس على 

إلدراك المشاكل التي يسببها التوحد إذا كان مستوراً مثل سوء  حاجة األخصائي

إلى مزيد من التشويش واالرتباك. من خالل إجراء المسح  تفسير اللعب مما يؤدي

من خالل اللعب لفئة التوحد التي تتناول العالج  تبين وجود قليل من األبحاث

وقد ذهب هؤالء إلى القول بأنه من  (م0226)ميتيل دورف، هندركس، الندريث 

ألنه يماثل االقتصار على دراسة  الصعب أيضاً تقييم فعالية العالج باللعب التقليدي

  .حالة معينة

 

عالج خلل في النمو أصبح الكثيرون يعتقدون أن ال بعد أن تبين أن التوحد هو نتاج

( يقول بأنه 0222مناسب ولكن برومفيلد ) النفسي الديناميكي بواسطة اللعب غير

الوظيفي العالي وقد استشهد بحالة  مناسب لمساعدة بعض األطفال ذوي التوحد

عالي وقد كان يقابله منذ  كان يعاني من توحد وظيفي Tim طفل توحد اسمه تيم

عالجه يتضمن  يث كان معظمكان عمره إحدى عشر سنة وحتى مرحلة بلوغه ح

 ألعاب تمثيل وبرامج لعروض تلفزيونية ومع نموه تغير لعبه إلى لعب حقيقي

يشمل الكثير من اللعب التلقائي والمرح مما ساعده على اللعب والكالم والتحدث 

  . أشياء في العالم الحقيقي عن

يه من صعوبات رغم ما يعان بأنه يود أن يكون إنساناً طبيعياً  Tim وقد أدرك تيم

واستطاع أن يلتحق  وحاجته إلى عناية خاصة ومن هذا المنطلق استمر عالجه
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 .بالجامعة كطالب

 

  : الخالصة

 

األبحاث  رغم أن الطفل ذو التوحد معروف عنه أنه غير شغوف باللعب إال أن

 أظهرت أنه غير عاجز عن اللعب تماماً ولكن لعبه يختلف عن نوع )وجودة( اللعب

ارسه أقرانه األسوياء من غير فئة التوحد كما أنه يعاني من صعوبة اللعب الذي يم

األطفال اآلخرين. ورغم أن لعب األطفال ذوي التوحد يختلف عن لعب غيرهم  مع

األبحاث التي تناولت تعليم هؤالء كيفية اللعب قليلة جداً ولكن يعتقد  إال أن

ثيراً. كذلك فإن األبحاث اكتشافهم لمهارات اللعب يساعدهم ك الكثيرون بأن

العالج عن طريق اللعب لدى األطفال من فئة التوحد قليلة  والمقاالت التي تتناول

 .جداً حتى اآلن

  

 أول دراسة عن التواصل األسري مع التوحديين لباحثة سعودية بفرنسا 
 

 د. نبال العنبر: 
لتحكم في اضطراب انخفاض قدرات آباء التوحديين وزيادة حدة انفعاالتهم لصعوبة ا

 أطفالهم
 
 

 فاطمة الغامدي: -كتبت 
نالت الدكتورة السعودية نبال العنبر شهادة الماجستير بتفوق لبحثها السلوكي عن 

تواصل الوالدين لطفلهما التوحدي، وهي الدراسة األولى من نوعها في العالم، ومن 
بصورة ملحوظة  أهم ماجاء في نتائجها ان والدي الطفل التوحدي تنخفض قدراتهما

فيما يتعلق بضبط انفعاالت اآلخرين وإدارتها ويتفاقم نمط التواصل التوجيهي لدى 
الوالدين فيزداد حدة من جراء شدة األلم النفسي لديهما وما يحمالن من إدراك للتحكم 

 الشخصي في اضطراب طفلهما. 
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ضطراب ويتصف تواصل الوالدين بمزيد من الضعف عندما يشعران بعدم الفهم ال
طفلهما، فضال عن هذا فان التجاوب االنفعالي للطفل من شانه التأثير على تواصل 

 الوالدين فيما بينهما. 
 

وتشير النتائج المنوه عنها آنفا إلى اإلمكانات االنفعالية وقدرات التفاعل وأنماط 
التواصل لدى الوالدين تمثل موضوعا مالئما لألبحاث الرامية إلى الكشف عن 

مل الوراثية المرتبطة بالتوحد. وتقترح هذه الدراسة كذلك من اجل تحسين العوا
مستوى تواصل الوالدين مع طفلهما، ينبغي في البداية تخفيف األلم النفسي لديهما 

كما ينبغي إجراء تشخيص محدد في أسرع وقت ممكن، أما التدخالت البسيطة التي 
ما فهي قد تكون بمثابة أداة فعالة تهدف إلى تحسين مستوى تجاوب الوالدين مع طفله

لالرتقاء بقدرات الطفل وبالتالي يلزم إخضاعها للتقويم في حالة إصابة الطفل 
 التوحدي. 

 
ولكي يكون األداء في هذا البحث مستوفيا للشروط المطلوبة فقد عكفت الدكتورة 
نبال العنبر على دراسة دبلوم عن أدوات تشخيص مرض التوحد واستخدامها مع 

فريق كارثين لورد الذي يكتسب صيتا عالميا ذائعا في مجال البحث في التوحد وقد 
تلقت تدريبا خاصا على التصوير بالفيديو كما تعلمت كيفية استخدام أساليب التسجيل 

المتعلقة بعلم النفس وعلم وظائف األعضاء وألغراض هذا البحث صممت نبال 
 ك اآلباء واألمهات للتوحد ونظرتهم إليه. العنبر أول استبانه الستطالع كيفية إدرا

 
وعرفت العنبر التوحد بانه عبارة عن اضطراب نمائي شمولي دائم ناجم عن خلل 
وظيفي يتعلق بالضعف في التفاعل االجتماعي والصعوبات الواضحة في التواصل 

اللفظي وغير اللفظي باإلضافة إلى النمطية والتكرار والمحدودية في السلوكيات 
 هتمام والنشطات "أي حركات متكررة واهتمامات محددة وسلوكيات محدودة". واال

 
ويصل معدل انتشار التوحد في الوقت الحالي إلى ما يتراوح بين حالة واحدة إلى 

أربع حاالت بين كل الف طفل علما بان التوحد يعد اضطرابا على درجة عالية من 
تعليمي يشكل حجر الزاوية في التحكم قابلية التوارث ولئن كان التدخل التربوي وال

بالتوحد وإدارته فان تواصل الوالدين يلعب دورا جوهريا في تطور المهارات 
 اللغوية والسلوك االجتماعي لدى طفلهما. 

 
ولقد ذكرت الدراسة على تحديد اوجة القصور في التواصل والمعالجة االنفعالية من 

أن يندرج تحت خصائصهما الوراثية عند قبل الوالدين لطفلهما التوحدي مما يمكن 
مقارنتهما مع والدي طفل ذي اضطراب نمائي شامل غير توحدي. وأجريت 
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عمليات حسابية وإحصائية لتقدير عناصر االرتباط بين األلم النفسي والذكاء في 
التواصل االنفعالي والتفاعل العاطفي واإلدراك والقدرة على فهم المرض بالنسبة 

وتواصلهما معه. أما القدرات االنفعالية لألطفال التوحديين فقد جرى  لوالدي الطفل
تقييمها من خالل قياس استجاباتهم لمقتطفات من أفالم كرتونية بينما تم استخدام 

االلكترودات "األقطاب الكهربائية" لقياس تفاعالت القلب والجلد ونشاطات عضالت 
 لديهم.  الوجه ذات األهمية في التعبير عن االنفعاالت

 
وأما التوصل الثنائي بين االم أو األب والطفل وفق تصوير مظاهره وتجلياته عن 
طريق الفيديو خالل ثالثة مشاهد مختلفة، وذلك تحديدا اثناء ممارسة اللعب، وعند 
تعلم الكلمات باالستعانة بالصور واثناء تناول شاي، فيما تم ترميز أنماط السلوك 

ص التوحد قائما على أفضل أسلوب متاح وهو نموذج التواصلي، وقد كان تشخي

 ".  adi-rالكشف عن التوحد من خالل المقابلة التشخيصية للتوحد نسخة منقحة "
 

وذكرت الدكتورة نيبال أنها اختارت موضوع رسالتها عن العالقة السلوكية ألطفال 
وسيلة الصحيحة التوحد مع والديهم لما لمسته من معاناة الوالدين جراء عدم فهمهم لل

للتعامل مع ابنهم التوحدي، وفي مرض التوحد يعمل الوالدان مع ابنهما المصاب 
طيلة اليوم في جميع أيام األسبوع بمعنى انه تزيد مسؤوليات الوالدين تجاه ولدهما 
التوحدي ألنهما هما الداعم الوحيد له مع مالحظة ان أطفال التوحديين قليلو النوم 

 مهم إلى ساعتين يوميا. وقد تصل ساعات نو
 

و أضافت العنبر انه مما يزيد صعوبة التواصل الوالدين مع الطفل التوحدي عدم 
وجود أي وسيلة للتعبير عن متطلباته أو احتياجاته، ولذا اخترت هذه الدراسة حول 

تحسين التواصل الطفل التوحدي مع والديهم، ومن العقبات التي واجهتني هو 
ركة األطفال لتطبيق االختبارات وكانت أعمارهم تتراوح بين صعوبة التحكم في ح

الثالثة والخامسة، ومن جهة أخرى كان اإلباء يعانون من ضغوط نفسية كبيرة 
لصعوبة تواصلهم مع ابنهم المصاب، وأخير قالت د. العنبر انها تقوم اآلن بدراسة 

 قريبا بإذن هللا. بحثية عن االضطرابات النفسية وهي الدراسة التي سوف تناقشها 
 

والجدير بالذكر ان الدكتورة نبال العنبر تخرجت من جامعة ديكارت بمدينة باريس 
م بعد ان حصلت على 2226وذلك يوم الثالثاء السادس عشر من شهر ديسمبر لعام 

درجة الدكتوراه في علم النفس العيادي السريري كأول امرأة سعودية تحصل على 
من جامعة فرنسية وقد استحوذت اآلنسة نبال على اسمي  الدكتوراه في علم النفس

الدرجات من قبل أعضاء الهيئة التي انعقدت لمناقشة رسالتها حيث تقدموا لها 
بالتهنئة على عملها الممتاز الذي أفضى إلى فتح آفاق جديدة للبحث والعالج في 
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باريس مجال مرض التوحد وقد ترأس الهيئة البروفسور فليب مازيت من جامعة 
بينما تولى البروفسور روالند دارنيس من كلية الطب بجامعة ديكارت 6رقم 

االشراف على رسالة الدكتوراه والتي تطرقت إلى استكشاف النواحي المتعلقة 
بالكيفية التي من خاللها يتواصل الوالدان مع طفلهما التوحدي وكذا العوامل التي من 

 شأنها التأثير على ذلك التواصل.

 
vBulletin v3.6.8, Copyright ©2000-2009,, TranZ 

by Almuhajir 

   نظام بكس للتواصل مع التوحديين /أ.بالل عودة )منقول

 

  ( نظام بكس للتواصل مع التوحديين /أ.بالل عودة )منقول

 
------------------------------------------------------------

-------------------- 
 

 تواصل باستبدال الصورال نظام

Picture Exchange communication System (PECS  
 

 القاهرة - الجمعية المصرية للتوحد -الكاتبة/ مهى الهاللي 

===============================
=== 

 
من أعقد  Communication Impairments تعد مشكالت التواصل

يعجز عن اكتساب واستخدام  المشكالت التي يعانى منها الطفل التوحدي، حيث
حياتهم بينما  من هؤالء األطفال بكما طوال %52-%02اللغة، فيظل ما بين 

عديدة  تعانى النسبة المتبقية منهم من القادرين على الكالم من مشكالت لغوية

 :وهى

 
  , Functional Speech ضعف نمو الكالم الوظيفي-

 
 , Echolalia الكالم ترديد-
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  , Pronominal reversal قلب الضمائر-

 
 Problems الصوت للجانب اإليقاعي حيث يتسم بالجمود او الفتور افتقار-

with prosody. 
 

 وصعوبات التواصل السابق ذكرها ليست مشكلة في حد ذاتها وانما تتضح
خطورتها من خالل اآلثار المترتبة عليها، ومن أهمها اإلضطرابات السلوكية التي 

توحد نتيجة لعدم امتالكه وسيلة اتصال تمكنه من التعبير عن الطفل الم تنتاب
كانت هذه الوسيلة لفظية أو غير لفظية، فعندئذ يلجأ إلى السلوكيات  رغباته، سواء

تؤثر علي اآلخرين من حولة كالبكاء، الضرب، قذف وتدمير  التي يمكنها أن

باء يسارعون وغيرها من السلوكيات التي تجعل اآل ,األشياء الموجودة أمامه
كل األشياء المحببة إليه من أجل تحديد ما  لمحاولة تهدئة الطفل بأن يعرضوا عليه

  .الطفل ويقوى ظهورها باستمرار يريد، مما يعزز سلبيا تلك السلوكيات لدى

 
إليها األفراد ليعبروا عن  هكذا تتضح أهمية التواصل الوظيفي التي يحتاج

 .اآلخرين اجتماعي متبادل معاحتياجاتهم وليشتركوا في تفاعل 

 
يعني أن  مما….( وتتعدد طرق التواصل ومنها )الكالم، لغة اإلشارة، الصور، 

 الطفل الذي يعانى من ضعف نمو اللغة يمكن أن يتعلم التواصل من خالل تعلم شكل
 .من أشكال التواصل العيني أو المرئي مثل الصور واإلشارات

 
 Augmentativeم التواصل البديلةبما يسمي نظ لذلك بدأ االهتمام

Communication Systems (AAC) إعدادها لتستخدم مع  والتي تم

 :ذوى صعوبات التواصل الشديدة، ومن أمثلة تلك النظم

 
  Sign language اإلشارة لغة -

 
  Communication Boards لوحات التواصل -

 
 Electronic Communication أجهزة التواصل اإللكترونية -

Devices  
 

النظم تشوبها بعض الصعوبات التي تحد من فعاليتها، حيث تتطلب لغة  إال أن تلك
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، هذا  motor imitation الطفل بمهارة التقليد الحركي اإلشارة أن يتمتع
مفهومة لكل من يتعامل مع الطفل حيث تتطلب تدريبا  باإلضافة إلى إنها ال تعد

دام لوحات التواصل أن يكون الطفل استخ خاصا علي فهمها، بينما يتطلب
أثناء اإلشارة إلى الصورة  باستمرار بصحبة أحد األشخاص حتى يستطيع رؤيته

اإللكترونية أن يكون  المعلقة علي لوحة التواصل، في حين تتطلب أجهزة التواصل

  .الطفل قادر علي القراءة والكتابة

 
مكنها تالفي ما في الطرق ملحة إلى إيجاد طريقة أخرى ي لهذا كانت هناك حاجة

 Picture) التواصل باستبدال الصور السابقة من صعوبات ويعد نظام

Exchange Communication System (PECS) النظم،  أحد هذه
ويهدف نظام البيكس إلى تنمية مهارات التواصل من خالل محتوى ذو معنى 

ن اعتماده على للطفل بما يدعم دوره كبادئ لعملية التواصل اكثر م بالنسبة

 .الكبار اآلخرين من

 
 , Andrew Bondy وقد اعد هذا النظام كل من اندرو بوندي ولوري فروست

Lori A Frost  وقد  6999من برنامج دالوير بالواليات المتحدة األمريكية عام

وغيرهم  Autistic children باعداده ليستخدم مع األطفال المتوحدين قاما

 Pervasive Developmental رتقائيةاال من ذوي االضطرابات
Disorder (PDDs) التواصلية االجتماعية وكذلك مع ذوى االضطرابات.  

 
التوحديين كاستجابة  ولقد أعد هذا البرنامج بواسطة برنامج دالوير لألطفال

الكثير من  للصعوبة التى وجدها أخصائي البرنامج طوال عديدة جربوا خاللها
مهارات  تواصل مع األطفال التوحديين. وخالل محاولتهم وضعالبرامج التدريبية لل

اكتشفوا  للمحاكاة الحركية و/أو الصوتية، وبينما كانوا يدربون األطفال على ذلك،
 أن األطفال ما زالوا يفتقرون لوسيلة مناسبة )أو يعتمد عليها( للتعبير عن

 اً ما يعبرون عنحاجاتهم ورغباتهم األساسية. وكنتيجة لذلك كان األطفال غالب

 .احتياجاتهم بمجموعة من السلوكيات التي يصعب تعديلها

 
لغة اإلشارة مع األطفال التوحديين ببرنامج دالور وجدوا  وحينما حاولوا استخدام

كانوا يفتقرون للقدرة على المحاكاة بأسلوب فعال.  صعوبة مع بعض األطفال الذين
تشفوا أن األطفال يستخدمون الكثير للصور، فاك فاستبدلوا ذلك بأسلوب اإلشارة

بغير هدف، مما تعذر معه فهم ما  من حركات اليد سواء بهدف االشارة أو
يعبر عن رغبتهم في  يحاولون فهمنا له، فنقص هذا السلوب التبادل الذي
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 .التواصل

 
ألنه يمنح فرصة التواصل  PECs وهنا جاءت ميزة استخدام برنامج تبادل الصور

الطفل فيه ايجابيا  لألطفال التوحديين داخل سياق اجتماعي يكونبواسطة الصور 

 .ومبادرا في عملية التواصل نفسها

 
بهذا البرنامج يتعلمون كيف يتقاربون ويعطون الصور  واألطفال الذين يستعينون

التواصل ويبادلونه بهذا الشئ وبواسطة هذا  الخاصة بشئ مطلوب لشريكهم في
 على نتيجة مادية داخل سياق اجتماعي لتواصل للحصولاألسلوب ، يبادر الطفل با

. 
 
 

  : مراحل متتابعة وهى 1من  (PECS) الصور ويتكون نظام التواصل باستبدال

 
 The Physical Exchange المرحلة األولى:مرحلة التبادل

===============================
= 
 

 Spontaneous المرحلة ان يتعلم الطفل الطلب تلقائيا الهدف من هذه

requesting شيء نضمن شدة تعلق الطفل به  وذلك من خالل استخدام
الخاصة به ووضعها في  )شيبسى ( مثال. ونقوم بتدريب الطفل علي نزع الصورة

الطفل  يد المدرب الستبدالها بالشيء نفسه، وفي هذه المرحلة يتم مساعدة
 ليل المساعدة تدريجيا حتىمساعدة جسمية للقيام بعملية االستبدال مع مراعاة تق

  .يستطيع الطفل االعتماد علي نفسه اعتمادا كليا

 
  Expanding Spontaneity التقالئية المرحلة الثانية: تنمية

=============================== 
هذه المرحلة تدريب الطفل علي ان يذهب إلى لوحة التواصل لسحب  الهدف من

وب ثم العودة إلى المدرب ليضع الصورة في الشيء المرغ الصورة التي تماثل

  .يده

 
  Picture Discrimination تمييز الصور :المرحلة الثالثة

============================== 
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من هذه المرحلة أن يكون الطفل قادر على تمييز الصورة التي تماثل  الهدف

  .اصلبين عدد من الصور المقدمة له على لوحة التو الشيء المرغوب من

 
  Sentence Structure الجمل المرحلة الرابعة: تكوين

============================== 
المرحلة أن يكون الطفل قادر علي أن يطلب األشياء الموجودة  الهدف من هذه

 .مستخدما كلمات متعددة وغير الموجودة أمامه

 
 Responding to "المرحلة الخامسة: التفاعل عند سؤال "ماذا تريد؟

(What do you want ) 
===============================

=================== == 
المرحلة أن يكون الطفل قادر علي أن يطلب كثير من األشياء  الهدف من هذه

علي التساؤل ماذا تريد ؟ مستخدما شريط الجملة  بصورة تلقائية وان يجيب

 .الخاص به

 
 Responsive and التلقائية التجاوب والردود :المرحلة السادسة

Spontaneous commenting 
===============================

=================== === 
  هذه المرحلة أن يجيب الطفل علي ماذا تريد ؟ ماذا تري ؟ ماذا تملك ؟ الهدف من

what do you want ? what do you see ? what do you 
have ? 

 
 

 : PECS المبادئ أو األسس التي يستند إليها ال وفيما يلي عرض ألهم

===============================
========== 

 Applied مبادئ نظرية تعديل السلوك التحليلية االستناد إلى مبدأ من أهم -1

Behavior Analysis (ABA) بنتائج أو عواقب السلوك  وهو االهتمام

 يث يتعلم الطفل منح Functional behavior sequences الوظيفي
 خالل عملية االرتباط الشرطي أن هو البادئ بعملية التواصل بدال من االعتماد علي

 .مساعدة اآلخرين من الكبار
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 understanding مشكالت اللغة تنقسم إلى مشكالت فهم -2

(comprehension) ومشكالت تعبير expressive language 
ثر أهمية من محاولة تدريبه علي إصدار الفهم لدي الطفل اك ويعد تنمية جانب

وهي محاوالت عادة ما تفشل نظرا لعدم فهم الطفل  أصوات او اإلشارة أو الكالم
استخدام الطفل للصور في عملية التواصل باعتبار  لها ، هذا المبدأ يؤكد لنا أهمية

لجانب الفهم نظرا لوضوحها وسهولة  ان الصورة هي أكثر العناصر المحققة

 .معناها تفسير

 
في تعزيز  tangible rewards المحسوسة االعتماد علي المعززات -3

 social االجتماعية الطفل المتوحد أكثر من االعتماد على المعززات

rewards أقوى ،  علي اعتبار ان تأثر الطفل المتوحد بالمعززات المحسوسة

 functional acts ولهذا يراعي عند بدء التدريب البدء باألفعال الوظيفية
تمثل في حد ذاتها معززات محسوسة تساهم إلى حد كبير في تشكيل تعلم  والتي

 .الطفل

 
االستناد إلى حقيقة هامة وهى ان الطفل المتوحد يتمتع بذاكرة بصرية قوية  -4

 .االعتماد في تعليمه على الصور يسهل من عملية التعلم مما يعنى ان

 
 من تكرار ظهورها وهو ما يقوم عليه الـ لالستجابة يعزز التدعيم الفوري -5

PECS علي ما يرغب فور استخدامه للصورة بشكل  بالفعل حيث يحصل الطفل

 .صحيح

 
بسيطة يمكنة فهمها تبدأ من كلمة واحدة وتتدرج في  البدء بتعليم الطفل لغة -6

 .معقدة الصعوبة حتى تصل إلى جملة طويلة

 
 باعتبارها أولى خطوات Mand skill البدء بتعليم الطفل مهارة الطلب -7

تعليم الكالم حيث أن تدريب الطفل علي طلب األشياء وتسميتها يعد متطلبا أساسيا 

 .المحادثة لتعلم

 
أنه ال يوجد  كل طفل قبل بدء التدريب وذلك باعتبار تقييم قدرات واحتياجات -8

بمبدأ  ما يعرفاثنان من األطفال لهما نفس مواطن القوة او نفس االحتياجات وهو 
 الفروق الفردية. مثال: تحدد قدرات كل طفل الشكل الذي ينبغي أن تكون علية
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الصورة من حيث النوع ) فوتوغرافية ، أم رمزية ، أم شاملة للشيء نفسه ( ومن 

 ( الحجم ) كبيرة ، أم صغيرة حيث

 
  : التدريب اعتبارات هامة يجب التأكد من توافرها قبل بدء

===============================
== 

والتي  Reinforcer Assessment ( المعزز القيام بعملية ) تقييم -1
أفضليتها عنده وعمل قائمة أو جدول  تحدد وتنظم رغبات الطفل طبقا ألولويتها أو

  .الطفل يشمل هذه المعززات مرتبة طبقا ألوليتها لدى

 
 .( قدراته عدادها في ضوءإعداد الصور بالشكل الذي يضمن فهم الطفل لها )إ -2

 
مساعدة  في PECS اهتمام األسرة وبشكل خاص األم وايمانها بأهمية الـ -3

 طفلها علي تنمية مهارات تواصل وظيفية يعد من االعتبارات األولية قبل بدء

 .التدريب وذلك من اجل ضمان تحقيق التكامل بين المدرسة والمنزل

 
بأبسط فنيات التدخل السلوكي  PECS علي الـ القائم بعملية التدريب ان يتمتع -4

إتقان دوره كأن يكون مستعد لمساعدة الطفل في الوقت المناسب  والتي تمكنه من
اإلمساك بالصورة ووضعها في يد الشريك اآلخر في  وأخذ يده ومساعدته علي

  هذه المساعدات تدريجيا عملية التواصل وأن يراعي التقليل من

 
 :PECS جه استخدام الالصعوبات التي توا

-------------------------------------------------- 
اآلباء وبعض أخصائي التخاطب من استخدام الصور معتقدين ان  تخوف بعض -1

كوسيلة لتواصل سيؤخر عملية الكالم او يحبطها تماما  استخدام الطفل للصورة

  .وهو ما ثبت خطأه كلية

 
 داخل المنزل مما يقلل من فاعليته ويطيل من PECS لإهمال األم الستخدام ا -2

 .فترة التدريب

 
  : تعقد عملية تقييم المعزز أحيانا وذلك في الحاالت اآلتية -3

عدم اهتمام الطفل بأي شيء وهو ما تقوله بعض األمهات وهنا يجب البحث  -
 ومرات وتنويع األدوات واألشياء المستخدمة في التقييم واالستعانة مرات
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 .في ذلك بالمدرسين واآلباء

 
مسافات  اختيار الطفل لكل شيء يقدم إليه وهنا يتم عرض األشياء عليه علي -

 .متباعدة ونسجل له االختيار األول ونستبعد األشياء األخرى

 
نفس الشيء باستمرار ، وفي هذه الحالة يجب استبعاد هذا الشيء من  اختيار -

 ليته لدي الطفلالتأكد من أفض عملية التقييم بعد

 اللغة والصور وسيلتا تواصل مع الطفل التوحدي
 

إذا كان لدى الطفل المصاب بالتوحد صعوبة في النطق وعدم مقدرة على الكالم او 
عدم مقدرة على التواصل كالميا مع اآلخرين، فيجب علينا كفريق تربوي إيجاد 

الكالم واللغة التعبيرية  الوسيلة المناسبة لهذا الطفلفبعد ان يتم تدريب الطفل على
 شهراً. 12-6فترة تتراوح ما بين 

وفي حالة عدم وجود تقدم او كان تقدم الطفل بطيئا نقوم بتعليمه على استخدام وسائل 
االتصال البديلة مثل ألواح االتصال، كتب االتصال، لغة اإلشارة، الحاسب )جهاز 

 درات التعبيرية للطفل.الكمبيوتر( مما قد يساعدنا مستقبالً على تطوير الق
ان الهدف الرئيسي من إضافة التواصل البديل هو زيادة الكالم وليس إيقافه. ويجب 
ان نتذكر بأن هذا النظام قد يستغنى عنه إذا وجدت اللغة اللفظية الكافية. فاستخدامنا 

لوسائل االتصال يفيدنا في تحفيز المهارات التواصلية في مختلف األعمار 
 الوظيفية لألطفال المصابين بالتوحد.والمستويات 

 
التواصل غير اللفظي، االتصال البديل، أو االتصال التعويضي جميعها مسميات 

أو أكثر من األطفال المصابين  %12لنفس المصطلح ومن المعروف أن ما نسبته 
بالتوحد يعتبرون غير ناطقين، وهذه الوسائل شكل من أشكال التواصل التي يمكن 

بعض األشخاص الذين ال يملكون القدرة على الكالم، أو الذين تكون تقديمها ل
محاوالتهم التواصلية اللفظية غير واضحة، والذين يحتاجون مساعدة للتغلب على 

 صعوبة إيجاد الكلمات.
 

 ومن األمثلة على تلك الوسائل: 
 
ـ الجداول المكتوبة أو الصور:حيث توضع مجموعة الصور أو المجسمات أو  1

 لمات على شكل جدول يوضح ما هو مطلوب من الطفل خالل اليوم.الك
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ـ لوح االتصال:هو شكل تقني منخفض األداء من أشكال التواصل التبادلي  2
التعويضي ومن الممكن أن يستخدمه األشخاص الذين ال يملكون القدرة على الكالم 

وسيلة مؤقتة أو يملكون نتاجا لفظياً محدوداً أو غير واضح. ويكن استخدامه ك
 للتواصل حتى تتحسن قدرة الطفل على التواصل اللفظي.

وقد يحتوي هذا اللوح على صور أو رموز أو كلمات أو جمل قصيرة، اعتماداً على 
 ما يمكن للطفل أن يفهمه بشكل أفضل ويلبي حاجاته األساسية.

 
التي ـ وضع األعمال الروتينية على بطاقات قابلة للقلب:حيث توضع األعمال  3

يقوم بها الطفل بشكل روتيني على بطاقات قابلة للقلب باستخدام صور أو كلمات أو 
 رموز.

 
ـ كتاب التواصل:هو عبارة عن كتاب يحتوي على مجموعة من الرموز على  4

شكل كلمات أو صور، توفر وسيلة اتصال للطفل غير القادر على الكالم ولديه 
قليب الصفحات، وعادة ما يكون على عدة القدرة على استخدام التأشير باليد وت

 أشكال منها البوم الصور، أو الكلمات، أو ميدالية تحمل باليد.
 
ـ محفظة المواضيع: حيث تحتوي هذه المحفظة على مجموعة من البطاقات، وكل  1

 بطاقة تمثل موضوعاً معيناً من خالل كلمة أو صورة موجودة على تلك البطاقة.
 
محدد: مثل لوح األوقات، لوح المطعم، لوح األعمال الروتينية ـ لوح االتصال ال 6

 ... الخ.
 
ـ لوح الكتابة القابل للمحو )اإلزالة(: والذي يكون متصالً بلوح التواصل الخاص  5

 مما يتيح الفرصة للطفل حرية أكثر للتواصل مع اآلخرين.
 

والتي يمكن  "وعادة ما تكون ألواح االتصال على شكل مفردات مكتوبة أو مصورة
 معرفتها وتمييزها من قبل الطفل من خالل التأشير أو النظر"

 
كما ان هناك عدةخصائص يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند تصميم أو تحديد 

 الوسيلة األكثر مالءمة للطفل ومنها ما يلي:
 
ـ العامل االستقاللي:هل تحتاج هذه الوسيلة لشخص آخر لحملها في كل مرة أو  1

 الممكن استخدامها من قبل الطفل بدون مساعدة؟هل من 
وتعتمد اإلجابة على مثل هذا التساؤل عادة على نوع الوسيلة المختارة وكيف توضع 
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مع الطفل، فعلى سبيل المثال قد ال يحتاج الطفل إلى مساعدة في حمل كتاب 
 التواصل خاصته. 

 
إرهاق للطفل، مثالً من ـ سهولة الحمل:هل يمكن نقل الوسيلة من مكان آلخر دون  2

صف إلى آخر في المدرسة، فعلى سبيل المثال يصعب نقل جهاز الكمبيوتر من 
مكان آلخر، ولهذا يجب توفر وسيلة فعالة مع الطفل الستخدامها في مختلف األوقات 

 واألماكن. 
 
ـ التكلفة:في بعض األحيان تكون الوسيلة المرتفعة التكلفة ضرورية لتلبية حاجات  3

 فل، وبالمقابل فإن الوسيلة األقل تكلفة تكون مفيدة في بعض األحيان. الط
 
ـ تناسق النشاطات:ما هي األنشطة التي يمكن للطفل القيام بها بينما يحمل وسيلة  4

االتصال خاصته، هل يستطيع الطفل استخدام الوسيلة أثناء تناوله وجبة الطعام، أو 
 أثناء أداء واجباته المدرسية؟

 
وضوح:يجب أن تكون الوسيلة سهلة ومفهومة من قبل الجميع، في البيت وفي ـ ال 1

 المدرسة وفي المجتمع. 
 
ـ المرونة:يجب أن تكون الوسيلة مرنة قدر اإلمكان لتلبية احتياجات الطفل الذي  6

 يستخدمها، بحيث يمكن إضافة بنود جديدة إليها كلما لزم األمر. 
 
ن الوسيلة سهلة االستخدام في جميع األوقات وفي ـ سهولة االستخدام:يجب أن تكو 5

 مختلف البيئات. 
 

في البداية قد يكون من الصعب على الطفل استخدام وسيلة االتصال الخاصة به 
وبالتالي فالمعلم أو المعالج أو المربي يتحملون مسؤولية وسيلة االتصال وتشجيع 

فل مسؤولية وسيلة االتصال الطفل على استخدامها، فليس من المتوقع أن يتحمل الط
حتى يعرف أن تلك الوسيلة هي بمثابة الصوت الذي يصدره، ولهذا يجب علينا 

 توفير تلك الوسيلة باستمرار لتكون قريبة من الطفل طوال الوقت وفي متناول يده.
 
 

عند اختيار وسيلة االتصال للطفل المصاب بالتوحد من الضروري مراعات العوامل 
بعين االعتبار ، ومن هذه العوامل ما يتعلق بالطفل ومنها ما يتعلق  التي يجب أخذها
 بالوسيلة نفسها.
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 من العوامل التي تتعلق بالطفل:

 
 ـ وضعية جسم الطفل والتي تؤثر على حركة جميع العضالت.  1
 
 ـ المهارات الحركية للفم الالزمة إلنتاج الكالم.  2
 
 ستخدام اليد حسب ما تقتضيه الوسيلة. ـ التحكم باستخدام الذراع للتأشير وا 3
 
 ـ حدة البصر والقدرة على التحكم بعضالت العين للنظر إلى الوسيلة.  4
 
 ـ مهارات االستيعاب البصري للتمييز واالختيار.  1
 
 ـ مدى المهارات اللغوية التي يمتلكها الطفل.  6
 
 ـ القدرة على االستيعاب بشكل عام.  5
 
 

 أنشطة متنوعة
يلي بعض األنشطة لتحفيز التواصل عند األطفال غير الناطقين المصابين فيما 

 بالتوحد: 
 
ـ تصميم لوح تواصل خاص في البيت، والبدء بالتدريب على الصور العائلية  1

المألوفة للطفل، مثل صور األلعاب، صور األطعمة، والمجسمات التي يعرفها 
 ربط الصورة مع الكلمة.  الطفل، ويفضل استخدام الكتابةمع الصور لتسهيل

 
ـ التحدث بلغة بسيطة، وجمل قصيرة، شريطة أن تكون واضحة ومباشرة،  2

 ومحاولة جعل التعليمات للطفل واضحة وسهلة قدر اإلمكان. 
 
ـ تعزيز الطفل على كل محاوالته التواصلية سواًء بإنتاج الصوت، أو استخدام  3

 م الوسيلة التي يتدرب عليها. اإليماءات، أو التواصل البصري، أو استخدا
 
ـ التحدث عن األعمال التي تقوم بها مع الطفل، فعند الذهاب إلى مكان معين خذه  4

 معك، اجعله يختار ما يريد وشجعه على ذلك.
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لذلك ما رايكم ان يكون هذا الموضوع عبارةعن موسوعه صور تعليمية تساعد 
 ما هو مطلوب منه ..المعلم والمربي و الطفل التوحدي على إدراك 

 فمن لديه مجموعه يضيفها هنا لالستفادة
 

مالحظه : بجانب هذه الصور يمكن لألم أخذ صور للطفل نفسه كصورته وهو 
يغسل وجهه وتستخدمها كلما أرادته أن يغسل وجهه أو صورته وهو يأكل 

وتستخدمها عندما تريده أن يأكل وهكذا... حيث تعرض الصورة مع التوضيح 
ي بذلك يكون فهم المقصود بسرعه من كالم األم ومع الوقت سوف يفهم اللفظ

 المقصود فقط عندما يسمع العبارة بدون الصورة بإذن هللا.
 

 منتديات اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بالمنطقة الشرقية


