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 ـ المقدمة: 1

كوين الطفل الطفل  في ت مؤثرة  مل ال من العوا نة  فة ومتباي تاج محصالت مختل هو ن
مؤثرة  ونشأته قبل الحمل وأثناء الحمل وكذلك حتى مرحلة الوالدة، وكذلك العوامل ال
ية  سرية وبيئ ية أ مل داخل تأثير عوا حت  في نموه وتطوره بعد الوالدة، فالطفل ينمو ت

سة األطفال ية، ودرا ها توا وكذلك مدرسية واجتماع قدة ، ألن سات المع جه من الدرا
 (   99، 1991الخليدي ، وهبي)                مشكالت منهجية وأخرى موضوعية

 وللنمو مظهران رئيسيان نلخصهما في مايلي :

جة  1 كوين نتي لوزن والت ـ النمو التكويني : ونعني به نمو الفرد في الحجم والشكل وا
مو  لنمو طوله وعرضه وارتفاعه، فالفرد عام، وين خارجي ال في مظهره ال ينمو ككل 
 داخليا تبعا لنمو أعضائه المختلفة.

ساير  2 ية لت ية واالجتماع مو الوظائف الجسمية والعقل به ن ـ النمو الوظيفي : ونعني 
 ( 93، 1991تطور حياة الفرد واتساع نطاق بيئته. ) البهي

ي يرات كيميائ لى تغ سين ع يه الرئي مو بمظهر شمل الن بذلك ي ية و سيولوجية طبيع ة ف
عن  حديث  نا بال نفسية اجتماعية،و إن أي خلل بسيط أوكبير في مظاهر النمو يسمح ل

 طفل غير عادي أو ذي حاجة خاصة.

ظرة   كن ن قدمها ، ول نذ أ صور ، وم كل الع في  عاديين  ير ال فال غ جد األط قد و ول
عا   من  المجتمعات إلى األطفال غير العاديين قد اختلفت عبر العصور ، تب لمجموعة 

في  لى وضعة  عاق ، إ من الطفل الم لتخلص  من ا المتغيرات والعوامل والمعايير ، ف
تب  يه الك ما حضت عل ساني ك شكل إن عاملتهم ب لى م يؤذي غيره ، إ المالجئ كي ال 
صة ،  ية الخا السماوية ، إلى المدارس والمراكز الخاصة بهم  ،و إن نمو ميدان الترب

ية في القرن العشرين وفي الوال يات المتحدة وغيرها لم يكن إال ثمرة للتيارات التربو
ثال  ئل أم مربين األوا باء وال كان لألط قد  با ، ف في أور سية  ية والسيا سية والطب والنف
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يدان  قدم م في ت ساهمت  ثارا واضحة  يه ، وستراس آ فروبل منتسوري وبياجيه وبين
كان ما  ضر ، ك قت الحا في الو ية  في  التربية الخاصة إلى ما هو عل ضح  قدم الوا للت

ميــادين علــم الــنفس والتربيــة واالجتمــاع والطــب والقــانون آثــارا واضــحة فــي تقــدم 
شخيص مظاهر  ياس وت ئق ق في موضوع  طرا صة  صة وبخا ية الخا موضوع الترب
ية ،  سية والمهن ية والنف اإلعاقة من الناحيتين الطبية والنفسية ، وإعداد البرامج التربو

صلة وهكذا أصبح ميدان الترب تدة والمت جذوره المم له  يدانا متخصصا  صة م ية الخا
بعلــم الــنفس والطــب واألعصــاب واالجتمــاع والقــانون ، كمــا أصــبح معلــم التربيــة 
الخاصــة معلمــا بــارزا مــن معــالم تربيــة األطفــال غيــر العــاديين فــي الــدول الناميــة 

 (  29ـ  23،  1991والمتقدمة على حد سواء .) الروسان

عن ال وقد عرف  ذوو فون  لذين ينحر ئك األفراد ا بأنهم أول ما  صة عمو حاجات الخا
ثر  المستوى العادي أو المتوسط في خصيصة ما من الخصائص، أو جانب ما ـ أو أك
قدم  لف عما ي صة، تخت خدمات خا لى  ياجهم إ ـ من جوانب الشخصية، التي تحتم احت

مو إلى أقرانهم العاديين، وذلك لمساعدتهم على تحقيق أقصى ما يمكن هم بلوغه من الن
 ( 19،  1991والتوافق. ) القريطي 

إن دراسة الفئات الخاصة وذوي الحاجات الخاصة تعد من الدراسات غير السهلة، و 
مع ذوي  مل  ستلزم الع ضا ي طالع، أي قة واإل حث والد من الب يد  ستلزم المز تي ت وال

ــد ــي مجــاالت متع ــة ف ــين ذوي التخصصــات المختلف ــاون ب ــات الخاصــة التع دة، الفئ
عاتق  لى  قع ع جات ال ت صة والحا ئات الخا فراد ذوي الف سلوك األ عديل  سؤولية ت فم

سي صائي النف قط األخ صائي  ف من : األخ كل  ضم  مل ي يق ع جود فر ستلزم و بل ت
النفســي واألخصــائي االجتمــاعي وأخصــائي طــب األطفــال وأخصــائي التأهيــل 

 ( 1999،1البدني....الخ ) كامل

في وقد شهدت التربية الخاصة ف ي تقدمها وتطورها العديد من التطورات والتغيرات 
مع  صبح المجت ياة، وأ جاالت الح لف م في مخت خرى  بالعلوم األ ها  ها وعالقت مفاهيم
لك  مع ت مل  لم متخصص للتعا ها ع صة باعتبار ية الخا لى الترب ظر إ عام ين شكل  ب

صة ا جات الخا لذين الفئات األكثر خصوصية في المجتمع وهم فئة األفراد ذوي الحا
ئات  لك الف هم ت عادي، و ينحرفون بشكل واضح و غير مألوف عما يعتبره المجتمع ال
صريا  سمعيا وب يا و عوقين عقل في المجتمع،كاألشخاص الم يرهم  عن غ ظا  قل ح األ
لى  ضافة إ يا.........الخ، باإل ضطربين انفعال لتعلم، والم صعوبات ا يا، وذوي  وحرك

ــدعي ــوبين والمب ــوقين والموه ــك األشــخاص المتف ــا أســمينا أولئ ــاقرة، وإذا كن ن والعب
ثر  ثر وأك فراد أك هؤالء األ من  ئة  ناك ف صية، فه ثر خصو باألفراد األك شخاص  األ

حدون  فال المتو هم األط لراوي، . )AUTISTIC CHILDRENخصوصية، و ا
 ( 7999،1حماد
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يه  عرف عل بدأ الت قد  سبة للطفل، و فالتوحد من أكثر اإلعاقات التطورية صعوبة بالن
مات  13والي منذ ح ية وباهتما صل والعالقات االجتماع صعوبة التوا سنة، ويعرف ب

منهم  ير  جح الكث مرض ور هذا ال سباب  فة أ باء معر حاول األط قد  لة، و ضيقة قلي
ما ،  حددة تما لت غير م اإلصابة به إلى أسباب عضوية وليست نفسية رغم أنها مازا

ستقبل القريب وبالتالي لم يعرف له دواء محدد، ورغم أن ذلك غير وا ضح حتى الم
من  ير  ية أظهرت الكث سلوكية والتعليم ية وال مداخل الطب عض ال ... إال أن استعمال ب

هؤالء ا شراكالتقدم مع  لى إ حث ع برامج ت مع  ألطفال ، وأفضل ال هؤالء األطفال 
سهم وعدم  لى أنف قوقعهم ع أسرهم ومجتمعهم وعدم عزلهم ألن ذلك سوف يزيد من ت

 (  9، 1992يد خبرات أقرانهم ......) السعدٍاستفادتهم من تقل

ـــل لظـــاهرة التوحـــد، وأســـبابها وطـــرق  ويحـــاول البحـــث الحـــالي عـــرض تحلي
لى  ساعدته ع حد وم فل التو يل ط في تأه ها  صة ودور ية الخا ية الترب عالجها،وأهم

 التعايش مع ظاهرة الزالت تحير العلماء دون معرفة سبب واضح لها .

ح حث ال شكلة الب من م نا تك قدم وه كن أن ت تي يم خدمات ال لى ال عرف ع في الت الي 
مرض  لى ال كر ع عرف المب ية الت ها وأهم جدواها وفاعليت مدى  حديين و لألطفال التو
 والتدخل المبكر والذي من الممكن أن يخفف من معاناة الطفل وأهله على حد سواء .

 :  مشكلة البحثـ  2

كبيــر ومتزايــد بــاألفراد علــى الــرغم مــن أن الســنوات الســابقة قــد شــهدت اهتمامــا 
مام هذا االهت عام، إال أن  شكل  موهيين ب شمل األطفال التوحديو المعوقين وال  ،نلم ي

تم  ما  يرا  صة األخرى، فكث ية الخا ئات الترب مع ف كما يجب وبشكل متساوي مقارنة 
جال  في م قدم  تي ت فة ال خدمات المختل برامج وال ند التخطيط لل ستثنائهم ع مالهم وا إه

اصة، وكثيراً  ما تم دمجهم مع فئات اإلعاقة األخرى وما يترتب عليه من التربية الخ
مع المضطربين  تقديم خدمات غير مناسبة، فقد تم دمجهم مع المعاقين سمعياً تارة، و
ياً وصحياً، وأن  انفعاليا تارة أخرى، وحتى أنه قد تم دمجهم أحيانا مع المعوقين حرك

لى الحير عة التوحد دل ذلك على شيء فإنما يدل ع في إدراك طبي عدم الوضوح  ة و
يه وبالتالي الجهل واالرتباك ما يترتب عل خدمات  في دمجهم وتعريفهم و قديم ال من ت

 ( 9،  1999غير المناسبة. ) الراوي، حماد

ــع  AUTISM التوحــد ))ف ــة م ــل أي عالق ــا الطف ــيم فيه ــة ال يق ــر عادي ــة غي (( حال
 اآلخرين، وال يتصل بهم إال قليال ً جداً.

كون  قد ي لذي  لى الطفل ا هو ال ينطبق ع حذر، ف ستخدامه ب جب ا والتوحد مصطلح ي
لدما في ا لف  عن ت ماً  شاذ ناج تي  غ،سلوكه ال حاالت ال في ال ستخدامه  كن ا وال يم
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مألوف،يرفض فيها الطفل التعاون  من المحيط غير ال فه  كن لألطفال  بسبب خو ويم
 من أي مستوى من الذكاء أن يصابوا

ياً.ب)) التوحد   فين عقل جداً، أو متخل ياء  يين، أو أذك                                                                            مع الخيال (( وقد يكونون طبيع
 (   111،،199) مايلز

حديث  هده ال في ع مازال  ية  صورته الحال ته ب حد ذا في  يزم (  ضوع ) األوت إن مو
لت ذوون مراجع قليلة نسبياً حيث أ تي تناو قة  هي ال لة المراه في مرح يزم (  ) األوت

سبة لألسرة حيث  كذلك بالن وآثار هذا االضطراب على مرحلة المراهقة والنضج، و
لة  في مرح ناء  أن قليل من المراجع الذي تناول التفاعل األسري داخل األسر ذات أب

عل المراهقة من ذوي ) األوتيزم ( من حيث تطور سلوك هؤالء األفراد  وتطور التفا
حددة،  االجتماعي أو العدوانية أو العناية بالنفس أو التعلم أو التدريب لإلعداد لمهنة م
إن الصــورة مازلــت غيــر واضــحة بــل وغيــر مبشــرة بالنســبة لألســر ذات الطفــل 
لذهان  شبه با بدو أ تي ت التوحدي عن مستقبل هذا الطفل واحتماالت تطور سلوكياته ال

ته أو الفصام وذلك بسبب  ثر التوحد وتطورا عن أ حة  القلة في وفرة المعلومات المتا
ما  كل  سهولة أن نستحضر صورة األب واألم ب في مرحلة ما بعد الطفولة، فيمكننا ب
في  فل  هذا الط ها  صل إلي كن أن ي تي يم ستقاللية ال جة اال جاه در لق ت من ق لديهما 

ظ هذا االضطراب ت طور  ماالت ت فإن احت تى اآلن  نه ح ستقبل أل عة الم ير متوق ل غ
جال. )  ومن الصعوبة التكهن بها وذلك في ضوء الدراسات األولى القليلة في هذا الم

 ( 2، 1999كامل

ما  ما و لة طفله بات لحا عن إجا هناك أسئلة كثيرة تتردد في ذهن كل أب وأم يبحثان 
ظرات  ية والن يعانيه أثناء التردد بين عيادات األطباء.... والرفض من المدارس العاد

لدان يالتي يالقا نها حين اصطحابه إلى مكان عام..... وتتكرر القصة حين يالحظ الوا
فال  عن األط له  ظان انعزا نه، فيالح عن أقرا ته أو  عن إخو صرفاته  في ت فا  اختال
عاب  يب األل لى ترت مه منصب ع اآلخرين وعدم تجاوبه مع والدته في اللعب، واهتما

صم ال أو األقالم أو حتى األحذية على هيئة خطو ط متتالية، ويظهر هذا الطفل كأنه أ
ماالت أن  يب باحت يارات الطب يسمع من يناديه ....... وهكذا تبدأ الجولة األولى من ز

ما لذكاء واحت بارات ا من اخت لة  عدها جو صم.......... وب كون الطفل أ لف ي الت التخ
ق العقلي ، من ي صة وصبر وسعة صدر  ية خا وم وهؤالء األطفال يحتاجون إلى عنا

مرة ،  سؤال  لى ال منهم ع بة  عل أو اإلجا عدم الحكم على رد الف باختبارهم ، وكذلك 
مامهم سب عمرهم واهت قة تنا هم بطري بار ل قدم االخت جدوأن ي هذا ن شل  ، و ل ية ف عمل

هؤالء بار  فال   اخت ثرة  األط لة لك في عج باء  كون األط ما ي باً  شفياتنا فغال في مست
لى أغلب  مرضاهم ، ومن يقوم باختبار الطفل بة ع في اإلجا شل  نه ف يضع النتيجة بأ
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فل  بارات الط كون اخت بر  يرة أك كون الح نه ، وت صعب امتحا نه ي نه وا لب م ما ط
 وتحاليله الطبية جميعها طبيعية .......

 وبه مع المدرسة ..وعدم تجا لكثرة حركته وتأتي مرحلة المدرسة ، ويرفض الطفل

في كز المتخل لى مرا خذه إ هل بأ صح األ باط وين فإن اإلح هل  فق األ لو وا يا ، و ن عقل
 (  1ـ  9، 1992التالي يكون برفض مدارس المتخلفين لطفلهم. ) السعد 

 وهكذا تتحدد مشكلة البحث الحالي :

سن  مدى تح بين  قة  سة العال ية ، درا ستقاللية الذات جاالت ) اال في م حد  فل التو ط
غوي (  غوي ـ غير الل لى التفاعل االجتماعي ، التواصل الل عه ع مل م خالل الع من 

 برنامج تعليم فردي .

 :  أهمية البحثـ  9

إن تعلــيم األطفــال الــذين يعــانون مــن التوحــد ينطــوي علــى تحــديات حقيقيــة وهــذه 
 التحديات تنجم جزئيا  عن طبيعة التوحد، حيث أنه يأخذ أشكاال  عديدة .

عضــهم فــبعض األطفــال يتمتعــون بمهــارات جيــدة، وبعضــهم لديــه تخلــف عقلــي، وب
فلــيس هنــاك  ،عــدواني وبعضــهم اآلخــر منســحب ومنعــزل فــي عالمــه الخــاص بــه

صيته  فل شخ كل ط كن ل حديين، ول فال التو يع األط ها جم شتركة يظهر ستجابات م ا
شيء فاألطفال التوحديين  به ، السلوكية الخاصة هوأنماط كل  من  بالرغم  ن قادريو

جة على التعلم وذلك حق من حقوقهم، وبشكل عام فإن األطف ال الذين لديهم توحد بحا
لدعم  مو وا ماعي، والن عل االجت سب، والتفا فردي المنا ليم ال يوفر التع نامج  لى بر إ

 (  1991،22واالحترام. ) الخطيب

صبح  بأن ي أن تقديم خدمات التربية الخاصة إلى طفل التوحد ال تعني حدوث معجزة 
يه  هذا الطفل طفال  عاديا مستقبال  ولكنها تساعد ذلك الطفل على استغالل أقصى ما لد

ماد على لى االستقالل واالعت لنفس  من طاقات في مختلف جوانب حياته لتساعده ع ا
ليم  والتخفيف من معاناة األهل، صلة التع من موا عض األفراد التوحديين  جح ب قد ن و

عن  بة  سب أو الكتا لى عمل منا ية والحصول ع شهادات األكاديم لى ال والحصول ع
ثل ياتهم م جارب ح مز  ت نا ويلي كاردن  Donna Willimsدو بل   Templeوتم

Gardn ( 1999،193.) الراوي ،حماد 

 أهمية دراسة التوحد الطفولي بمايلي : ونستطيع إجمال
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 ـ حداثة دراسة موضوع التوحد نسبيا . 

في   نت  حد فكا ظاهرة التو سة  لت درا تي تناو بات ال ية والكتا حاث العرب لة األب ـ ق
 وكتابات اآلخرين.الغالب ترجمة لنصوص 

 ـ محاولة البحث الجمع بين المصطلحات المختلفة عن هذا االضطراب. 

يين   سيين والطب ندرة األخصائيين النف حدد ب ية تت فإن األهم ية  ية العمل من الناح ـ أما 
ماع من يواالجت نين  هذاين المتمك مع  مل  سة والتعا ية الممار ما  ناح ضطراب، م اال

 م من برامج التربية الخاصة.يحرم هؤالء األطفال من نصيبه

سورية   ستوى  مع طفل التوحد على م مل  صة بالتعا كز المخت ندرة المرا كذلك  ـ  و
 على األقل.

 إن هذه الدراسة هي الثانية من نوعها في القطر العربي السوري.وـ  

أن النقاط السابقة تبرز أهمية البحث في مسألة التوحد، والحاجة الشديدة إلى مثل هذه 
 سات.الدرا

 

 

   أهداف البحث:ـ  ،

طار في اإل حالي  حث ال هدف الب شامل  ي عرض  لى  ظري إ ما ل الن حد و هوم التو مف
سرة  يات المف هم النظر عرض أل حد، و يف التو ضطراب ط يوم با عرف ال صبح ي أ

حث هذا وعالقة خرى ، وعرض البا ية أ سياق  االضطراب باضطرابات طفول في ال
هدف الالنظري  نماذج ألهم األساليب  العالج مدخل ية ب في ال ها والتوسع  تعريف ب

هداف  حدد أ بذلك تت صة. و ية الخا ظر الترب من وجهة ن مدخل  هذا ال ية  الفردي ألهم
 البحث بمايلي : 

 الفردي في تأهيل طفل التوحد. ـ وصف المدخل  

 ـ الكشف عن خصائص األطفال التوحديين في عينة البحث. 

 خصائص كل حالة.ضوء  برنامج فردي لكل حالة في ـ إعداد 
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في جوانب ) االستقاللية  موضوع الدراسة  مدى تحسن الطفل ـ دراسة العالقة بين  
ظي( والذاتية، والتفاعل االجتماعي، و ظي وغير اللف صل اللف فردي  التوا نامج ال البر
 المعد من قبل الباحث لكل طفل.

برامج  ـ االستفادة من نتائج هذه الدراسة بتقديم توصيات ومقترحات تسهم  في إعداد 
ساعدتهم األسرة والمعنيينكل من تتوجه إلى  يدان لم هارات  في هذا الم ية م لى تنم ع

 الطفل التوحدي بشكل عام.

 أسئلة البحث: ـ  1

 اإلجابة عن األسئلة التالية : الحالي يحاول البحث

 ـ هل يحسن البرنامج الفردي من االستقاللية الذاتية عند طفل التوحد؟  1

 يحسن البرنامج الفردي من التفاعل االجتماعي عند طفل التوحد؟ ـ هل  2

ند  9 ية ع ية وغير اللغو صل اللغو هارات التوا من م فردي  نامج ال هل يحسن البر ـ 
 طفل التوحد؟

 منهج البحث :ـ  1

طاره صمم  في إ بي، و شبه التجري يادي  منهج الع حالي، ال ثه ال في بح حث  اعتمد البا
مألوف بحثه مستنيرا  بمخططات الد سات  من الدرا راسات الزمنية،ذلك أن هذا النوع 

لة  ية طوي ترات زمن صة عبر ف ئق خا عالج األفراد بطرا في المواقف العيادية حيث ي
تالي : شكل ال لى ال سة ع ثل مخطط الدرا كن تم سات. ويم م    ) وتؤخذ سلسلة من القيا

 (   1993،193) حمصي(               س   م 

حالية إلى التجارب في الميدان العيادي حيث يستخدم مرضى ويشير منهج الدراسة ال
عالجون  ستخدم م ما ي عون ، ك بة أو المتطو من الطل بدالً  عالج  بون ال يون يطل حقيق
من  بدالً  عددة  شديدة أو مت ضطرابات  محترفون بدالً من الطلبة الخريجين ، وتعالج ا

قدر اإلمشكالت بسيطة ، أي أن الدراسة ت ية  كان ، جري في ظروف طبيع سمح م وي
يه  ستوفي ف لذي ي هذا المنهج بالتقويم المباشر في الموقف اإلكلينيكي في نفس الوقت ا

 مطالب الضبط المنهجي في البحوث .

قديم  عين ت قد يت نه  ية ، فإ ية الحقيق قف اإلكلينيك في الموا جري  حث ي ظراً ألن الب ون
سحب  فمثالً  ة ،ب العلمية واإلدارية والخلقيتنازالت منهجية لمراعاة المطال يصعب 
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بدرجات  ها  لب علي كن التغ قات يم مة، إال أن المعو في أز مريض  لة  في حا عالج  ال
 متفاوتة لمعالجة االعتبارات الهامة للبحوث في المواقف اإلكلينيكية . 

ومــن الواضــح أن التجــارب الميدانيــة اإلكلينيكيــة تمثــل أقــرب المنــاهج إلــى مــا هــو 
قويم المخ ضوع ت في مو ستهدف  ستخداماته،رم منهج ا كل  قدم  جات، إال أن ل قد ت ف

قويم  لة لت بذلت محاو صة إذا  سلوب، وبخا ية األ لى فاعل شرات ع لة مؤ سة الحا درا
 (    91: 1999) مليكة التدخل العالجي. 

حيــث تــم القيــام ام الباحــث بــإجراءات البحــث الحــالي ، طــار هــذا المــنهج قــوفــي ا 
قدير بمالحظات قبلية لتحديد الخصائص العيا تم ت ما  حث ك نة الب دية لكل حالة من عي

حث  C.A.R.Sشدة االضطراب على اختبار  نة الب ثم  ، وذلك لدى كل حالة من عي
لدى يل طفل التوحد  عد لتأه فردي الم نامج ال يق البر حث ،  قام الباحث بتطب نة الب عي

 وتوالت مراحل التدخل والقياس على مدى الفترة الزمنية المعدة للقياس.

   وات البحث:أدـ  9

 استخدم الباحث األدوات التالية :

يد درجة التوحد  C.A.R.Sـ السلم القياسي لألطفال التوحديين  1 هدف تحد لك ب وذ
 عند كل حالة

ستقاللية  2 لثالث ) اال حث ا جاالت الب في م صة  ية المخت مة الخصائص العياد ـ قائ
غوي ( ير الل غوي وغ صل الل ماعي والتوا عل االجت ية والتفا بل  الذات من ق تارة  المخ

ستخدمة لوضع الخطة  ية ألطفال التوحد الم نود الخصائص العياد بين ب الباحث من 
نود "  ند 93العالجية المناسبة لكل طفل، وقد بلغ عدد الب بين "  اً " ب من  تارة   ،1مخ

 " بند وهي بنود الخصائص العيادية.

 

 

 ـ البرنامج الفردي:  9

ل لى وهو الموضوع من قبل الباحث لكل حا لى درجة التوحد ع ستناداً إ حدا ا لى  ة ع
لة  كل حا فردي ل نامج ال ثم وضع خطة البر سي لألطفال التوحديين ومن  سلم القيا ال

   .استناداً إلى) قائمة الخصائص العيادية ألطفال التوحد( 
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   مصطلحات البحث:ـ  8

 ر () تناذر كان CHILDHOOD AUTISMـ اضطراب التوحد :  7

سية ت تمد الباحث فياع صحة النف يل ال في دل ما ورد  عريف اضطراب التوحد حسب 
سورية  صحة ال عن وزارة ال صادر  سية ال صحة النف جال ال في م عاملين  باء وال لألط

 2331بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لعام 

طواء ) لى ان ياً إ هو اضطراب ارتقائي شامل يصيب األطفال في باكورة العمر ، مؤد
سه ومح لى نف فل ع في الط صعوبات  جود  مع و عل،  شكل فا نب اآلخرين ب لة تج او

ر قــد يحــدث فــي حياتــه ، وافتتانــه يــالتواصــل معهــم ، وانزعــاج الطفــل مــن أي تغي
ها،باأل بأجزاء من صة  مدة شياء الجامدة وخا شياء جا كأنهم أ ناس و لة ال سبة  ،ومعام ن

 ( ونسبة إصابة التوأم الحقيقي  13333/  ،انتشاره ) 

دل على عامل وراثي ، يوجد اضطراب إدراك لدى أقارب الطفل وهذا ماي % 3،  
  .  ) الخليــل(  1/  ،الــذكور إلــى اإلنــاث هــي  إصــابةالمصــابين بالتوحــد . ونســبة 

2331 :11، ) 

 ـ البرنامج الفردي:  2

مة  لى قائ ستناداً إ سة ا نة المدرو وهو البرنامج الذي وضعه الباحث لكل حالة من العي
كل طفل حسب الخصائص العيادية ا ية ل ية الفرد لمعدة من أجل وضع الخطة العالج

مة والدرجة التي ت إمكانياته، حصل عليها الحالة على كل بند من بنوده باالستعانة بقائ
 التدخل المبكر بهدف تأهيل الطفل التوحدي.

 :  ـ ـ الدراسات السابقة 9

 ـأوالً :الدراسات العالمية : 

 : 7991( عام pruttingنج )( و بروتwetherbدراسة ويذربي )

بين  ما   1هدفت الدراسة إلى مقارنة لغة األطفال الذين يعانون من التوحد في أعمار 
مادا  12ـ  غة اعت طور الل سنة لضبط األطفال الذين ال يعانون من صعوبات تتصل بت

 ( .lexiconعلى قدرات البناء القواعدي و حجم مخزون المفردات ) 
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صلي فقد تم تقييم عينات ال قف توا خالل مو حر ، و  عب ال سلوك التواصلي خالل االل
حر  عب ال ناء الل ستخدمة أث مواد الم نت ال قد كا مبرمج و مألوف بالنسبة لألطفال ، و 

 هي نفسها التي كانت 

شتملت على كل األطفال ، حيث ا عاب المتنوعة  تستخدم مع  من األ ل ير  )  عدد كب
ستلزماتها ، و األدوات ال يةمثل الدمى و م طائرات بالستيكية ، منزل سيارات  ، و  و 

ثل  من م صلية  قف توا ماني موا لى ث صغيرة ( ، أما التواصل المبرمج فقد احتوى ع
 الشروع في ألعاب ممتعة ، و اللعب بالفقاعات . 

صلية  من األحداث التوا قل  عدد أ ستخدام  لى ا أظهرت نتائج الدراسة أنه باالضافة ا
ل فال يمي فان األط ية ،  لب الكالم في ط ثر تكرارا شكل اك صل ب سخدام التوا لى ا ون ا

هر أن  نة يظ جاج ، و بالمقار في االحت عال ، و  شياء ،و األف حداثاال صلية  األ التوا
باالضافة الى أن األطفال  ن قد تركز في التوصيف و االيضاح ،لدى األطفال العاديي

ــوع أكثــر فــي كالمهــم و  ــد تعرضــوا لتن ــة ق ــذين طــوروا اللغــة الطبيعي تحــوالتهم ال
من  قل  ية أ حديون الستجابات اجتماع فال التو عرض األط قد ت كذلك ف ية ، و  التطور

 (  ،1،  2333المجموعة الضابطة . ) كولجن 

 : 7991دراسة سميرة سعد عام ثانيا ً :  الدراسة العربية :  

من وجهة  هدفت الدراسة الى ترتيب االحتياجات التدريبية و التعليمية ألطفال التوحد
   .ظر األهلن

حيث خلصت الدراسة إلى إمكانية تحديد حاجات األطفال المصابين بالتوحد من 
المهارات والمعارف المطلوب تعلمها من وجهة نظر والديهم وبالتالي إعداد برنامج 

 تربوي وتعليمي لهؤالء األطفال .
جهة ان ) من ووكان ترتيب االحتياجات التدريبية والتعليمية كما أظهرها االستبي

 نظر الوالدين( : 
 والدقيقة والمهارات الحركية . تنمية التحكم في العضالت الكبيرة ـ  1
 ى تناول الطعام بصورة مناسبة .التدريب عل ـ 2
 المناسب في المواقف المتعددة .تدريب الطفل على السلوك  ـ  9
قفز فيه مثل الضرب والالسعي نحو تعديل بعض أنواع السلوك غير المرغوب  ـ  ،

 والبصق .
ن ، لفظية كانت أو التدريب على استخدام وسيلة تواصل مناسبة له مع اآلخري ـ  1

 غير لفظية .
 البسيطة ) مهارات أكاديمية ( .التدريب على كتابة الكلمات  ـ  1
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 ر مهارات االعتماد على النفس .تطوي ـ 9
 خدام المرحاض في قضاء حاجته . التدريب على است ـ  1
ة مع ير نشاطات ترفيهية ممتعة للطفل والمشاركة في نشاطات اجتماعيتوف ـ  9

 آخرين .
 تخدمه مستقبالً في المجتمع . تطوير مهارات مهنية  ـ13
 ى الجلوس ألطول فترة ممكنة . تدريب الطفل عل ـ11
 التدريب على االستجابة للمؤثرات السمعية والبصرية . ـ  12

ات األطفال التدريبية والتعليمية من وجهة نظر وتظهر نتائج االستبيان أن احتياج
الوالدين كان ترتيبها كالتالي : التدريب على السلوك المناسب وعلى استخدام وسيلة 

تواصل مناسبة في الدرجة األولى ، يليها تطوير مهارات االعتماد على النفس 
يتلوها  ه ،تبطة بمقومات التعليم وأساسياتوالمهارات المهنية ، ثم المهارات المر

توفير نشاطات ترفيهية والمشاركة في نشاطات اجتماعية ، ثم المهارات الحركية 
 ( 29،  1999 وتنمية التحكم في العضالت الكبيرة والدقيقة . ) سعد

 ـ ثالثا : الدراسات المحلية : 

 :  2333عام  دراسة عيسى ياسين ادريس 

مائي  هدفت سي ن نامج نف عداد بر لى إ سة إ ند األطفال هذه الدرا صل ع لتحسين التوا
 الى دراسة العالقة بين المتغيرات التالية :المنغلقين و

حث   نة الب مدى تحسن التواصل ، نمو مفهوم األنا ، نمو مفهوم األخر لدى أطفال عي
 ، و قد أظهرت النتائج ما يلي : 

غالق ) سبة االن قدير ن  . C ـ تغيير ملحوظ بين مقدار تحسن التواصل وفقا لمقياس ت
A .R .S . ومدى نمو مفهوم  األنا لدى أربعة حاالت من عينة البحث ) 

 C .Aـ تغيير ملحوظ بين مقدار تحسن التواصل وفقا لمقياس تقدير نسبة االنغالق ) 
.R .S . و مدى نمو مفهوم األخر لدى أربعة حاالت من عينة البحث ) 

بحــث و مقــدار تحســن ـــ تغييــر ملحــوظ بــين أشــكال التواصــل لــدى أطفــال عينــة ال
حث .  في الب صل  مائي لتحسين التوا سي الن التواصل ، و ذلك في اطار البرنامج النف

 ( 1،3،  2333)ادريس 
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   لمحة تاريخية:ـ  1

ضح  ب مام وا ناك اهت كان ه من الزمان  قرن  قرن ونصف ال صام " منذ قرابة ال  الف
schizophrenia سم ها ا لق علي ئة يط ناك ف نت ه صابين كا ئات الم بين ف من  "  و
سمات  Hebephreniaفصام الطفولة "  " أو فصام المراهقة ، والداللة األساسية ل

ير . ) إدريس  كار واضطراب التفك ، 2333الفصام بصفة عامة هي عدم ترابط األف
1 .) 

مام  ية لالهت جذور التاريخ شير تعتبر ال جدلياً  حيث ت باألطفال التوحدين موضوعاً  
ية  ية للترب ية العلم لى البدا عود إ ئة ي هذه الف مام ب لى أن االهت ية إ قارير العلم عض الت ب

تارد )  جده إي لذي و فل ا يدا ً الط صة وتحد بات  Itard-1801-1807الخا في غا  )
من ا عاني  كان ي تور " حيث  عد " فيك ما ب ضافة االفيرون الفرنسية وسماه في لتوحد إ

 إلى اإلعاقة العقلية الشديدة.

لوير )  سي ب يب النف قدم الطب ند  Bleuler-1911و لك ع حد وذ صف للتو ( أول و
يد  حديثه عن االنسحاب االجتماعي لدى األشخاص الفصاميين وشبهه بما وصفه فرو

 (Freud  ( باإلثارة الذاتية )outo-eroticism  عب قع والل ( واالنسحاب من الوا
سية للتوحد . ) بأجزا صفات الرئي من ال شاعر وهي  ء األشياء والتكيف المحكوم بالم

 ( . 2، 2331الشيخ ذيب 

سنة  سبرجر  ،،19وفي  هانز ا تب  مرض  Hans Aspergerك نوان "  قاال بع م
ــدى األطفــال " وجــاءت مالحظــات اســبرجر علــى الحــاالت المدروســة  االنغــالق ل

 متركزة حول أمرين هما :
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ش 1 باين ال لذين ـ الت فراد ا بين األ باالنغالق  صابة  لى اإل بة ع ثار المترت في اآل ديد 
 تناولتهم الدراسة.

عب دورا ً  2 قين يل لدى األطفال المنغل صة  مات الخا هارات واالهتما ـ إن وجود الم
 إيجابيا ً في التكيف االجتماعي الالحق لهؤالء األطفال .  

في ذ قد  عض الن قت ب لة ال هذه المقا من أن  بالرغم  ما و سرعان  نه  قت إال أ لك الو
قد  ها و حدة أو خارج يات المت خل الوال من دا سواء  يدة  تائج المؤ عض الن هرت ب ظ
لذهان  هوم ا طار مف في إ ترة  هذه الف في  حد  ضطراب التو سات ا هذه الدرا لت  تناو
من  يل  الطفلي وكانت وصفية إلى حد بعيد وتفتقد إلى الضبط العلمي ما أدى إلى التقل

 ي يمكن أن تؤخذ بعين االعتبار على المدى الطويل .االستنتاجات الت

قة  1991وقد أشار فيكتور لونز  سة متالح تائج خمس وعشرون درا في مراجعته لن
هان  حول ذ قرن  هذا ال من  سينيات  خر الخم سينات وأوا سط الخم مابين أوا يت  أجر

ها تع ية وأن عض األخطاء المنهج شوبها ب سات ت هذه الدرا مد الطفولة إلى أن غالبية  ت
سقة  على التقارير الذاتية كما أن النتائج التي تم التوصل إليها صعبة التفسير وغير مت

 (     1،  2333. ) إدريس 

ــودزلي  ــد م ــبب  Maudslyويع ــي تس ــتم باالضــطرابات الت ــي اه ــب نفس أول طبي
 وكان يعدها ذهانات . 1119اضطرابات عقلية شديدة لدى األطفال وذلك عام 

الطبيــب النفســي األمريكــي المتخصــص فــي  Leo Kannerولكــن " ليوكــانر " 
ــل ( عــام  ــاب) نفــس الطف ــف كت ــال ومؤل ــولي  1919األطف ــى التوحــد الطف أشــار إل

ــك عــام  ــان ذل ــد ك ــة وق ــي الطفول ــام بفحــص  19،9كاضــطراب يحــدث ف ــدما ق عن
فــي الوليــات المتحــدة  دهارفــارمجموعــات مــن األطفــال المتخلفــين عقليــا ً بجامعــة 

نتباهه وجود مجموعة من األنماط السلوكية غير العادية ألحد عشر األمريكية ولفت ا
ما أطلق  يز ب سلوكهم يتم كان  قد  ياً  ، ف فين عقل هم متخل لى أن طفالً  كانوا مصنفين ع

ــة  ــة الطفلي ــك مصــطلح اضــطراب الذاتوي ــد ذل ــه بع  Early Infantile علي
Autismق عن الوا عاد  لذات واالبت لى ا مل ع هم الكا طواء حيث الحظ انغالق ع واالن

 والعزلة وعدم التجاوب مع المثيرات التي تحيط بهم .

لة  Autismاستخدمت تسميات متعددة منها التوحد  19،9ومنذ عام  ، وذهان الطفو
Children Psychosis  ) شاذ مو ) ال في الن سوي  لنمط غير ال  Atypical، ا

Development طور ا تاريخي ويرى بعض الباحثين أن هذه التسميات تعكس الت ل
جال  في م عاملين  مات وتخصصات ال ختالف اهتما حد ( وا قة التو صطلح ) إعا لم
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سميات  من الت عدد  ستخدام  عن ا التربية الخاصة والمهتمين بهذا االضطراب فضال ً 
 كان بسبب الغموض وتعقد التشخيص .

قام  من األطفال و ئة  هذه الف يق لخصائص  قام برصد دق كانر  من أن  لرغم  وعلى ا
عن  بتصنيفهم تي تميزها  على أنهم فئة خاصة من حيث نوعية اإلعاقة وأعراضها ال

يتم إال  لم  غيرها من اإلعاقات ولكن االعتراف بها كفئة يطلق عليه مصطلح التوحد 
صام  من الف نوع  ها  لى أن ئة ع هذه الف حاالت  شخص  نت ت في عقد الستينات حيث كا

شخي لدليل اإلحصائي لت في ا ما ورد  فق  لك و في الطفولي وذ ية  ص األمراض العقل
عام  DSM2الطبعة الثانية )  في  صنيف إال  يتم االعتراف  بخطأ الت لم   1913( و

قة DSM3 ) حينما نشرت الطبعة المعدلة ) صام وإعا بين الف والتي فرقت بوضوح 
هذا  ما يرجع  صام ورب من الف التوحد حيث أكدت أن إعاقة التوحد ليست حالة مبكرة 

عض األ جود ب لى و لط إ ثل الخ شتركة م طواءعراض الم فاء االن لذات  واالنك لى ا ع
لك  األعراض أكثر من التشابه بينها ، واالنعزالية ولكن في الواقع إن االختالف في ذ

 تماما من من أعراض الهلوسة أو الهذاءات . تخلوأن حاالت التوحد 

ــالي . ــيس انفع ــائي ول ــا اضــطراب نم ــى أنه ــة التوحــد عل ــت إعاق ــد عرف ــذلك فق                                                                      وب
 (  12 -11، 2331) الجلبي 

 

 ـ ما هو التوحد : 2

لذين يصعب إيجاد تعريف م      باحثين ا عدد ال لك لت تفق عليه الضطراب التوحد وذ
ية  ياتهم العلم عاريف تركز ، اهتموا به والختالف تخصصاتهم وخلف إال أن معظم الت

في ع ليس كمرض أو كاضطراب  لى وصف األعراض وتصف التوحد كمتالزمة و
قدم  من  كانر أول  بر  ية ، ويعت قة عقل صرف أو كإعا في الت ضطراب  سلوك أو ا ال
صل  لى التوا يؤثر ع لوالدة و نذ ا شأ م باره اضطراب ين تعريفاً  واضحاً  للتوحد باعت
                                                                    مـــــع اآلخـــــرين وعلـــــى اللغـــــة ويتميـــــز بـــــالروتين ومقاومـــــة التغيـــــر.

 (   1،  2331) الشيخ ذيب 

حد  هوم التو لت مف تي تناو صطلحات ال عاريف والم عض الت عرض أوال ً ب سوف ن و
 بتسميات مختلفة 

بد ا ممنذ وقت ليس بالطويل ومنها مصطلح اإلجتراريون ويطلق ع لى ل في ع نعم حن
 (  113، 1991ارية مصطلح االنشغال بالذات .) سليمان مصطلح اإلجتر
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ــذا  ــر ه ــاعلي ويظه ــق التف ــه اضــطراب التعل ــربيني بأن ــا الش ــد د . زكري ــده عن ونج
من  االضطراب بصورة فشل الطفل بإقامة عالقة مع األم أو االستجابة لها بأي شكل 

 ( 113،  2331األشكال مثل االبتسام أو المحاكاة .) الشربيني 

ك عرف  باالنطواءوي شب ذلك  فولي وي لذات الط لى ا يف ع هذا التعر حد ه  به التو ويقر
ــر مــن  12،  1991جــدا ً مــن الفصــام .) بصــل  ــى أن الكثي ــي أن نشــير إل (   وبق

صام  نه ف التعاريف القديمة والقليل من الحديثة تشير بشكل أو بآخر إلى التوحد على أ
 .طفولي 

سميات من الت يد  كر أو  وأطلقت عليهم بعد ذلك العد لة المب ثل توحد الطفو فة م المختل
عة أ كانر مجمو صف  قد و عادي ، و ير ال مو غ لة ، الن صام الطفو سة ف فال الدرا ط

ها شار إلي حد  الم لبعض التو عرف ا قد  لون ، و بي األطوار ومنعز بأنهم غري سابقا ً 
من عمر الطفل ، وهي  لى  على أنه إعاقة نمائية تظهر عادة في الثالث سنوات األو

ــــــــــة ــــــــــدماغ . نتيج ــــــــــي ال ــــــــــؤثر ف                                                             الضــــــــــطرابات عصــــــــــبية ت
 ( 19، 1999) الراوي ، حماد 

نه  سلوك األطفال إال أ في  تدل على وجود التوحد  ومهما تعددت المصطلحات التي 
ن من أ نوع  قة يمثل شكالً  من أشكال االضطرابات االنفعالية غير العادية و واع اإلعا

من عمر الطفل  االنفعاليللنمو  لى  لألطفال غالباً  ما يظهر في السنوات الثالث األو
ماعي  مو االجت في الن ية و صرفات غير الطبيع وتتمثل في بعض صور القصور والت

 والعاطفي والتي تستدعي معه الحاجة إلى التربية الخاصة .

عد وسيتم عرض مجموعة من التعاريف العربية واألجنب ية حول مفهوم التوحد الذي ي
حو  لى الن لك ع لة وذ لة الطفو في مرح حدث  تي ت أحد أشكال االضطرابات النمائية ال

 التالي :

لذي  Leo Kanner ـ عرف  سي لألطفال وا طب النف عالم المختص بال بر أول  يعت
هــتم بدراســة مظــاهر التوحــد عنــد األطفــال وأطلــق عليــه التوحــد الطفــولي المبكــر ا

Early infantile autism  عام لك  بأنهم  19،9وذ فولي  حد الط عرف التو و
 أولئك األطفال الذين يظهرون اضطرابا ً في أكثر المظاهر التالية :

 . صعوبة تكوين االتصال والعالقات مع اآلخرين 

 . انخفاض مستوى الذكاء 

 . العزلة واالنسحاب الشديد من المجتمع 

 أمام الطفل . اآلخرونلتي يذكرها اإلعادة الروتينية للكلمات والعبارات ا 
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 . اإلعادة والتكرار لألنشطة الحركية 

 . اضطرابات في المظاهر الحسية 

  اضطرابات في اللغة أو فقدان القدرة على الكالم أو امتالك اللغة البدائية ذات
 النغمة الموسيقية 

  ضعف االستجابة للمثيرات العائلية 

 ع حداث ب يرة لألعصاب االضطراب الشديد في السلوك وإ ض األصوات المث
 (   11،  2331.) الجلبي 

 في معجم علم النفس بأنه :  Autismـ وحدد مصطلح 

 . تفكير محكوم بالحاجات الشخصية أو بالذات 

 . إدراك العالم من خالل الرغبات بدال ً من الواقع 

 . االنكباب على الذات واالهتمام باألفكار والخياالت الذاتية 

 بأنه :Autistic Child  متوحد   وحدد مصطلح طفل

واألطفــال المتوحــدون قــد يجلســون  ، طفــل منكــب علــى ذاتــه ومنســحب مــن العــالم
ية .) ومثالً ،  بأصابعهمويلعبون  ياالت الداخل من الخ عالم  في  ضائعين  بدون  هم ي إن
 (   ،1،  2339عاقل 

ية ( لألطفال التوحديين )  ية ) األمريك ية الوطن (  NSAC, 1978ـ وتعرف الجمع
National Scociely of Autistic Children   نه اضطراب أو التوحد بأ

ــو ،  ــة : النم ــي المجــاالت التالي ــرف ســلوكيا ً وتشــمل االضــطرابات ف ــة تع متالزم
ماء  لق واالنت ية ، التع قدرات المعرف كالم ، ال غة وال يرات ، الل االستجابة الحسية للمث

 للناس والتعلق باألحداث والمواضيع .

ــ ــ وت ــة للطــب النفســي ـ  American Psychiatric رى الجمعيــة األمريكي
Association: أن التوحد اضطراب نمائي يؤدي إلى العجز في المجاالت التالية 

  الكفاءة االجتماعية 

 التواصل واللغة 

  واألنشطةالسلوك النمطي واالهتمامات   

ــي  ــاقين األمريك ــراد المع ــيم األف ــانون تعل ــرف ق ــ ويع  Indiriduals withـ
disabilities Education Act ( IDEA )   يؤثر  اضطرابالتوحد بأنه نمائي 
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ماعي  عل االجت لى التفا يؤثر ع ظي و ظي وغير اللف صل اللف لى التوا بشكل واضح ع
من الخصائص أهم األداءويؤثر على  يد  صاحبه العد فرد وي ماس هالتعليمي لل ا االنغ

م اليوميةفي النشاطات  ية والحركات النمطية ومقاو ياة اليوم تين الح في رو ير  ة التغ
لثالث  واالستجابة غير الطبيعية للمثيرات الحسية وتتضح هذه الخصائص قبل عمر ا

 (  2،  2331سنوات . ) الشيخ ذيب 

لذين  Koegel & Dunlapـ أما  ئك األطفال ا بأنهم أول فقد عرفا التوحد الطفولي 
سلوك غير يظهرون وكأنهم مجموعة متجانسة وتظهر عليهم المظا من ال هر الشديدة 

 وتظهر عليهم العالمات التالية : االعتيادي

 . االفتقار إلى اللغة المناسبة 

 . االفتقار إلى السلوك االجتماعي المناسب 

 . العجز الشديد في الحواس 

 . اضطرابات شديدة في الجانب االنفعالي 

 مختلفة من السلوك الحركي المتكرر . أنماط 

 ظيفي للذكاء .انخفاض المستوى الو 

سميث  ما  عام   Smithـ أ حد  عرف التو قد  لذين  1991ف فال ا ئك األط بأنهم أول
طوير  في ت شل  صل ، أو الف قدان التوا يعانون من االنسحاب الشديد من المجتمع ، وف
ير ،  في التغ العالقات مع اآلخرين ، الترديد الميكانيكي للكلمات والعبارات ، السلبية 

 عال ونطق الكلمات .اإلعادة المملة لألف

عام  في  من  1991ـ و كل  ترح  فا ً   Ritvo & Freemanاق  لألشخاصتعري
يف األكثـر  هو اآلن التعر يف و هذا التعر ية ب ية الوطن خذت الجمع قد أ حديين و التو

ويتضــمن هــذا التعريــف خصــائص وصــفات  ال ً مــع ذوي الحاجــات الخاصــة ،قبــو
يه ا جد لد لذي تو فرد ا نه ال حدي بأ شخص التو ثين ال بل ثال لك ق ية وذ عراض التال أل

 شهرا ً من العمر : 

 

 . اضطراب في سرعة النمو ومراحله 

 . اضطراب في االستجابة للمثيرات الحسية 

 . اضطراب في الكالم واللغة والسعة المعرفية 

 . اضطراب في التقليد المناسب لألشخاص واألحداث والموضوعات 
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لتوحــد اســم التوحــد الطفــولي علــى إعاقــة ا 1919ـــ أمــا عكاشــة فــأطلق عــام 
Childhood Autism  يدل  االضطرابويعرفها بأنها نوع من االرتقائي المنتشر 

 على وجوده :

 . نمو أو ارتقاء غير طبيعي يتضح وجوده قبل عمر ثالث سنوات 

  اآلتيةالنفسية  المجاالتنوع مميز من األداء غير الطبيعي في : 

 أ ـ التفاعل االجتماعي .

 ل والسلوك المحدد المتكرر.ب ـ التواص

خرى  باالضافةج ـ  شكالت أ جود م شيع و حددة ي صية الم سمات التشخي هذه ال لى  إ
غذاء  متعددة وغير محددة مثل : الرهاب ) المخاوف المرضية ( ،اضطراب النوم وال

 ، والعدوان الموجه نحو الذات .

ما ـ  عام ك يدي  فه الخطيب والحد مو ت 1999عر في الن قة  نه : إعا ها بأ تصف بكون
صلة  هي مح مر و من الع لى  لثالث األو سنوات ا في ال هر  هي تظ شديدة و نة و مزم
سلوكية  هم األعراض ال لدماغ ومن أ سلباً  على وظائف ا يؤثر  الضطراب عصبي 

 للتوحد : 

 . اضطراب معدل نمو المهارات الجسمية واالجتماعية واللغوية 

 سة وا تأثر حا قد ت صر ، استجابات شاذة للخبرات الحسية و ثر : الب حدة أو أك
 السمع ، اللمس ، التوازن ، واالستجابة لأللم وغير ذلك .

  عض توافر ب من  بالرغم  ها ،  غة أو تأخر كالم والل هارات ال لى الم قار إ االفت
 القدرات العقلية المحدودة .

  . طرق شاذة في التعامل مع الناس واألحداث واألشياء 

خاوي  لدكتور يحيى الر ستاذ ا ما األ قد ـ أ قاهرة ف عة ال في جام سي  طب النف ستاذ ال أ
عام  من  2339وصف التوحد الطفولي  نوع  نه  غالقبأ لوالدة  االن نذ ا لذات م لى ا ع

كان  مه وإن  من أ بدءا ً  مع اآلخرين  صل  حيث يعجز الطفل حديث الوالدة عن التوا
يــنجح فــي عمــل عالقــات جزئيــة مــع األشــياء الماديــة بالتــالي يعــاق نمــوه اللغــوي 

 (  19 – ،1، 2331تماعي والمعرفي . ) الجلبيواالج

 ـ ويعرفه د . محمود جمال أبو العزائم مستشار الطب النفسي :
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ما تظهـر خـالل السـنوات  قة متعلقـة بـالنمو .... وعـادة  حد أو الذاتويـة هـو إعا التو
يؤثر  ما  في الجهاز العصبي م الثالث األولى من العمر ، وهي تنتج عن اضطراب 

نواحي على وظائف الم خ ، ويتميز اضطراب الذاتوية بشذوذات سلوكية تشمل ثالث 
 أساسية من النمو والسلوك وهي : 

 . خلل في التفاعل االجتماعي 

 . خلل في التواصل والنشاط التخيلي 

  .  ًً ـــا ـــرر آلي ـــلوك المتك ـــات والس ـــطة واالهتمام ـــة لألنش ـــة الملحوظ                                                              القل
 ، نت( 2331) أبو العزائم

 ـ اضطراب طيف التوحد: 3

صنيف ا فه الضطراب التوحد على ت جاء  DSM-IVعتمد الباحث في تعري لذي  وا
  Pervasiveتحت عنوان اضطرابات النمو المعممة 

   Autistic disorder(  299االضطراب التوحدي )– 7

 2( ) 1أو ) أكثر ( وذلك من الفقرات )يتسم هذا االضطراب بتوافر خمسة بنود  –أ 
 (.  9( والفقرة )  2( وبند من الفقرة ) 1( شريطة أن يوجد بندان من الفقرة )  9( ) 

من األعراض  1)  في عرضين  ( اإلعاقة النوعية في التفاعالت االجتماعية، وذلك 
 التالية :

سلوكيات غير ال ستخدام ال في ا ثل ) أ ( اإلعاقة المالحظة الظاهرة  عددة م لفظية المت
ية  النظر إلى العين، التعبير الوجهي، األوضاع والحركات البدنية، والوضعيات الرام

 إلى تنظيم التفاعل االجتماعي.

سب  قة تنا ) ب ( العجز عن إقامة عالقة مع األصدقاء من العمر نفسه متناغمة متواف
 مع السن والتطور في العمر.

ــي  ــائي ف ــزوع تلق ــود ن ــدم وج ــي ) ج ( ع ــرة وف ــي المس ــاركة ف ــن مش ــيش ع التفت
خرين ) أي فقـدان إظهـار، أو جلـب، أو  مات، أو اإلنجـازات مـع األفـراد اآل االهتما

 اإلشارة إلى االهتمامات (.

 ) د ( فقدان التبادل العاطفي أو االجتماعي.
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لى   ية ع سلوكيات التال من ال حد  تي تظهر بوا صال ال في اإلي ب ـ اإلعاقات النوعية 
 أقل شيء :

لة  1)  صحوب بمحاو ير م غوي ) غ مي الل مو الكال في الن مل  قدان كا تأخر، أو ف  )
 للتعويض من خالل أنماط بديلة من االتصال البدني (

بدء  2)  لى ال قدرة ع في ال ضحة  قة وا جد إعا بول، ن طق المق فراد ذوي الن ند األ ( ع
 بالمحادثة مع اآلخرين أو االستمرار فيها.

ل 9)  عب المخت قدان الل ستوى ( ف سب لم لد المنا عب المق قائي أو الل ضروب التل ف ال
 اللعب.

 ( استعمال اللغة استعماالً نمطياً وتكرارياً. ،) 

ية  كررة (، وتكرار سه ) م شكل نف لى ال مات ع شاطات واهتما سلوك ون ماط  ج ـ أن
 محدودة، تظهر بواحد على األقل من األشكال التالية:

ها  ( االنشغال بنمط واحد أو أكثر من 1)  صورة ذات سها بال أنماط تمارس بالوتيرة نف
 من االهتمام يكون غير سوي في الشدة أو التركيز.

ية أو  2) ( إلحاح أو التزام غير مرن كما يبدو في الظاهر بأعمال روتينية غير وظيف
 طقوسية.

يد  9)  قذف ال يد،أو  صابع ال لّي أ ثل  حد ) م ( سلوكيات حركية متكررة على نمط وا
 بعنف، أو إجراء حركات معقدة في كامل الجسم (.أو اإلصبع 

 ( االنشغال الملح واإلصراري بأجزاء األشياء. ،) 

ـ تأخر أو وظيفة شاذة غبر سوية في واحد على األقل من المجاالت التالية تبدأ قبل  د
 بلوغ سن الثالثة.

 ـ التفاعل االجتماعي.

 ـ اللغة المستخدمة في التواصل االجتماعي.

 التخيلي أو الترميزي. ـ اللعب 
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أو فــي اضــطراب  Rettـ اضــطراب ال يــدخل فــي تصــنيف مــرض ) ريــت (  هـــ
   Disintegrativeالطفولة االنحاللي 

 R ett  (0 299.9  )ـ اضطراب "ريت "  2

لدكتور ) أوتم التعرف على عرض  بل ا من ق عام  أندرسوناضطراب ريت  ريت( 
شريح  اإلناثباعتباره اضطراب عصبي يصيب  1911 قد اظهر ت سي و  بشكل رئي
لوجود اختالل باثول األفرادهؤالء  أدمغة ك يظهر وجي مقارنة بحاالت التوحد ومع ذ

يد  األطفال المصابون بعرض ريت بعض السلوكيات المشابهة للتوحد مثل حركات ال
 ،الجسم و مشاكل النوم  أرجحة، األصابع أطرافالتكرارية ،المشي على 

عـــن نســـبة انتشـــار حـــاالت التوحـــد و تقـــدر مـــابين  تانتشـــار ريـــتقـــل نســـبة و
ـــــــــــــــى )1:13.333) ـــــــــــــــة 1:11.333(حالـــــــــــــــة والدة ال                                                                   والدة( حال

 (  13،  1999) الراوي ، حماد 

 كون في األعراض التالية : اضطراب ريت يأ ـ 

 قبل الوالدة و حين الوالدة . ( يبدو ظاهرياً سوي النمو ما 1)

( يبــدو ظاهريــاً ســوي النمــو علــى المســتوى الحركــي ـ النفســي خــالل األشــهر  2)
 الخمسة األولى بعد الوالدة.

 ( يبدو محيط رأسه سوياً عند الوالدة .9)

 ب ـ تظهر األعراض التالية بعد فترة النمو السوي :

 شهراً  1،ـ 1( بطء نمو الرأس ما بين عمر 1)

شهراً مع ظهور حركات  93ـ 1فقدان مهارات اليد المكتسبة سابقاً ما بين عمر  (2)
 يدوية نمطية )غسل اليد (

 ( فقدان االنخراط االجتماعي باكراً   9)

 ( ظهور عدم التناسق في المشية أو في حركات الجذع ،)

ت1) لى  ضافة إ ية و االستقبالية إ غة التعبير سي ـ ( نمو متأّذ تأذياً شديداً في الل أخر نف
 حركي 
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 (   299.70ـ اضطراب الطفولة االنحاللي ) 3

ظي  ظي ، أو لف صال غير لف لوالدة بات عد ا سنتان ب ها  مدة أقل ظاهراً ل سوي  مو  أ ـ ن
 مناسب للعمر ، أو في العالقات االجتماعية ، و في اللعب ، و السلوك التكيفي أيضاً 

سريري ما تظهر  شرة ( و ب ـ فقدان هام للمهارات المكتسبة ك سن العا لوغ  بل ب ا ) ق
 ذلك في مهارتين على األقل من المهارات التالية :

 ( اللغة التعبيرية أو االستقبالية . 1)

 ( المهارات االجتماعية أو السلوك التكيفي .2)

 ( ضبط التغوط أو التبول .9)

 ( المهارات الحركية.،)

 االت التالية :ج ـ شذوذات وظيفية في وظيفتين على أقل تقدير في المج

شل 1) ( تأذ نوعي في التفاعل االجتماعي )أي تأّذّ  في السلوكيات غير اللفظية، و ف
 في تنمية العالقات مع األنداد، فقدان التبادل العاطفي أو االجتماعي ( 

قة ، العجز 2) غة المنطو في الل تأخر أو ضعف  صال )أي ال في االت ( تأذيات نوعية 
كالم ، أو ا في ال بدء  قدان في ال غة ، ف كراري و نمطي لل ستخدام ت يه ، ا الستمرار ف

 اللعب المتنوع (

شاطات و 9) مات ، و الن كراري ، و االهتما ( أنماط محددة من السلوك النمطي و الت
 من ضمنها التكلفات الحركية و النمطية .

ــم أخــر أو ضــمن االضــطراب  د ـ اضــطراب ال يعــد ضــمن اضــطراب نمــو معم
 الفصامي .

  A speregerجر " " اسبر ـ اضطراب 1

سنة الى الطبيب االسترالي هانس اسبر  اسبرجريعود مصطلح  قام   ،،19جر الذي 
عة  صنيف مجمو فالبت ماعي و  األط عل االجت في التفا صعوبات  من  عانون  لذين ي ا

سبة  سميتهم ن تم ت قد  سباالتصال بفئة خاصة و  ستخدم مصطلح ا يوم ي يه و ال رجر إل
ية  بل جمع يدان  ألمريكيينا األطباءمن ق هذا الم في  عاملين  من ال يد  بل العد من ق و 
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لى  صة  األطفالبحيث ينظر ا ئة خا بارهم ف هذا المصطلح باعت عون ضمن  لذين يق ا
 ( 12،  1999) الراوي ، حماد  األخرىتختلف عن فئات االضطرابات 

 و تظهر أعراض اسبرجر كما وردت في التصنيف التشخيصي كما يلي :  

 ية في التفاعل االجتماعي تبدو في مجالين من المجاالت التالية : أ ـ إعاقة نوع

لى 1) ناً إ ظر عي ثل الن عددة م ير لفظية مت سلوكات غ ستعمال  في ا ضحة  قة وا ( إعا
 .عين ، التعبير الوجهي ، حركات الجسم و الوضعيات المنظمة للتفاعل االجتماعي 

 .النمو ( اإلخفاق في عالقات مع األنداد متناسبة مع درجة 2)

مع 9) جازات  مات أو اإلن سرة، واالهتما شاركة الم عن م قائي  تيش التل قدان التف ( ف
 األشخاص اآلخرين.

 ( فقدان التبادل العاطفي أو االجتماعي.،)

ــات  ــن الســلوكيات، واالهتمام ــى الشــاكلة نفســها م ــاط متكــررة محــددة عل ب ـ أنم
  والنشاطات تظهر بواحدة على األقل من المظاهر التالية:

لى 1) يذاً نمطياً وع فذة تنف حددة المن ماط الم من األن حد  ( االنخراط بانشغاالت أو بوا
 الشاكلة نفسها من االهتمام الذي يكوم شاذاً إما في الشدة أو في التركيز 

ية ، أو 2) فة نوع ( االلتزام غير المرن كما يبدو ظاهرياً في أعمال روتينية غير هاد
 .في طقوسيات 

قذف ( سلوكيات تك9) لذراع ، ال لي ّ ا ثل  حد ) م مط وا لى ن كررة وع ية مت ية حرك لف
 العنيف لليد أو األصبع، أو القيام بحركات جسمية معقدة لكامل الجسم ( .

ية أو  ية واالجتماع جاالت المهن في الم سريريه  مة  قة ها سبب االضطراب إعا ج ـ ي
 .الميادين األخرى الهامة من الوظيفة 

بل  د ـ ال يوجد سريريا تأخر من ق ستخدمة  فردة الم مات الم غة ) الكل في الل هام  عام 
مر  في الع فل  بل الط من ق ستخدمة  صلي الم مل التوا ثاني ، الج مر ال في الع فل  الط

 .الثالث ( 
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عون  هارات ال مو م في ن في أو  مو المعر في الن هام  عام  تأخر  سريريا  هـ ـ ال يوجد 
في )  سلوك التكي في ال سن ، و مع ال في الذاتي المتوافقة  ماعي ( و عل االجت عدا التفا
 سلوك الفضول والتعرف على المحيط في الطفولة .

 و ـ المعايير ال تتطابق مع اضطراب النمو المعمم النوعي اآلخر وال مع الفصام .

 كيف يختلف عرض اسبيرجر عن اضطراب التوحد ؟

ــر اضــطراب التوحــد و عــرض اســب ــة المنتشــرة  اإلعاقــاترجر مــن يعتب  أوالنمائي
بين االضطرابان و ال تداخل  ني وجود  عل  باألخصمعممة و هذا يع نب التفا في جا

بين  فرق  مة و ال يزات العا لى الخصائص و المم صال باالضافة ا ماعي و االت االجت
جة  في الدر فرق  هو  فان  عام  أوالطر شكل  غة ب بر الل مثال :تعت شدة ف ضلال لدى  أف
 لدى الطفل المتوحد رجر مقارنة مع اللغةالطفل الذي يعاني من عرض اسب

فرق  ية  األخرو ال قدرة المعرف في الم فرق  ترتبط   cognitive abilityهو  قد  ف
ــة ــي  اإلعاق ــذا ال يعن ــن ه ــد و لك ــكل واضــح بالتوح ــة بش ــع  أنالعقلي ــالجمي  األطف

كاء متوسط و  بدي ذ فالبعض ي يا  ناالمتوحدون معاقون عقل ما  أحيا فوق المتوسط بين
سبانوالذين يع األطفالتزيد نسبة  عرض ا من  لذكاء المتوسط و ن  في منطقة ا رجر 

ــوق المتوســط بشــكل  ــىف ــد أي  أعل ــع حــاالت التوح ــة م ــدرة  األداء إنمقارن و المق
سبالمعرفية تعتبر بشكل عام  عرض ا حاالت التوحد و أفضل لدى  مع  نة  رجر مقار

هر  نا تظ يةمن ه عراض أهم لة  األ بين حا يق  فة للتفر سلوكية المختل ظاهر ال و الم
حاالت الت حد و  ضطراباتو خرى اال لى  ماو األ تب ع موريتر ضع  أ شخيص و الت

 ( 19،  1999الخطة العالجية لكل حالة ) الراوي ، حماد 

ضطراب  5 لك ا ضمن ذ من  حدد )  نوعي وال الم ير ال مم غ مو المع ضطراب الن ـ ا
 (:التوحد النموذجي

و التفاعــل يتعــين اســتخدام هــذا التصــنيف حينمــا توجــد إعاقــة معممــة حــادة فــي نمــ
ندما يوجد  صلية اللفظية وغير اللفظية ، أو ع االجتماعي التبادلي أو المهارات التوا
عايير  طابق الم السلوك ، واالهتمام ، والنشاطات النمطية، ولكنه في الوقت نفسه ال تت

و معــايير اضــطراب مــع اضــطراب نمــو معمــم نــوعي وال مــع معــايير الفصــام ، أ
هــذا التصــنيف يتضــمن االضــطراب التوحــدي غيــر  إن الشخصــية التجنبــي، فمــثال

لك  عايير اضطراب التوحد ذ النموذجي فاألعراض في هذا التصنيف ال تتوافق مع م
نهأل ما وأ تأخر ، ك سن م في  ها ظهرت  ظاهر، أو أن  ن ية الم من ناح موذجي  ير ن غ

 (99ـ  11:  ،233 ها تجمع جميع األمور.   ) الحجاراألعراض دون العتبة ،أو أن
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في وفي شابه  صنيف و تت في الت مذكورة  من االضطرابات غير  كر ألنواع  لي ذ ما ي
ند  حت ب تدرج  ت باحثين أن  من ال ير  يوم الكث مع التوحد ويفضل ال ضها  بعض أعرا

 طيف التوحد : 

 Fragile X syndromeـ متالزمة الكروموسوم الهش : 

ثوي   سي األن سوم الجن في الكرومو ني  ضطراب جي في   Xا هر  من  % 13ويظ
هذا االضطراب  من  عانون  لذين ي أطفال التوحد وخاصة الذكور ، ومعظم األطفال ا

بروز األذن ،  ولديهم تخلف عقلي بسيط أو متوسط ، بر وللطفل صفات معينة مثل  ك
ية  ستجابات حرك مقاس محيط الرأس مرونة شديدة في المفاصل ، وغالباً  ما تظهر ا

األداء اللفظــي وغيــر اللفظــي ،  اضــطراب وتكراريــة وحساســية مفرطــة للصــوت ،
 واضطرابات معرفية .

   Landau-Kleffner Syndromeـ متالزمة الندو ـ كليفنر : 

مر  من الع سنوات  سبع  لى  ثالث إ في أول  عي  في هذه الحالة ينمو الطفل بشكل طبي
لى  المهارات اللغوية بسرعة بعد ذلك،و ولكنه يفقد ئا ً ع غالبا ً ما يشخص الطفل خط

ئي للدماغ لتشخيص هذه المتالزمة هناك حاجة الستخدام التخطيط الكهربا،ف أصمأنه 
كالم  ،و باأللم ، ال شعور  عدم ال باه ،  صور االنت حد ق شابهة للتو عراض الم من األ

 التكراري ، وقصور المهارات الحركية .

 Mobius syndromeـ متالزمة موبياس 

ما  شلل عضالت الوجه تسبب عدة مشكالت في الجهاز العصبي المركزي رب ها  في
عن  نتج  تي ت لك ال سلوكية كت ية ومشكالت  صعوبات بصرية وكالم لى  يؤدي إ ما  م

 التوحد .

 Kott syndromeـ متالزمة كوت 

كالم  لى ال قدرة ع تحدث لدى اإلناث في معظم الحاالت وأعراضها تتمثل في عدم الم
 وفقدان القدرة على استخدام اليدين إراديا ً .

  Sotos syndrome س ـ متالزمة سوتو

يرات  لي وتعب لف العق بر حجم الجمجمة والتخ ضج وك في الن يرة  سرعة كب سبب ب تت
 شاذة  وجهيه
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  Tourette syndromـ متالزمة توريتي 

مظ  الالإراديةتتصف بالحركة  عين وتل في رمش ال قة كما  فين بطري هز الكت شفاه و ال
 القدرة على التركيز .وغالبا ً ما يعاني الطفل أيضا ً القلق وعدم  شاذة ،

  syndrom Williamsـ متالزمة ويليامز

اضطراب نادر يشترك مع التوحد ببعض الخصائص مثل التأخر اللغوي والحركي ، 
 والحساسية المفرطة للصوت وهز الجسم والتعلق باألشياء غير الطبيعية .

 Tuberous sclerosisـ مرض 

سجة وهو مرض وراثي ويسب األنسجةالمعروف بتصلب  عي لألن مو غير الطبي ب الن
مرض . 13333حاالت من كل  ،ـ  1الدماغية وهناك حوالي  هذا ال لدون ب لة يو                                                               حا

 ( 29ـ  22،  2331) الجلبي

 ـ نسبة االنتشار :  1

مد يث يعت صعبا ً ، ح مرا ً  شار أ سبة االنت يد ن بر تحد ستخدم  يعت يف الم لى التعر ع
 والمحكات التشخيصية ، وصدق وثبات أدوات الكشف والتشخيص .

إال أن أول ،بأنــه اضــطراب نــادر الحــدوث  19،9صــف كــانر التوحــد عــام قــد وو
لوتر )  سة  نت درا شار كا سبة االنت يد ن قة لتحد ية موث سة ميدان -Lotter,1966درا

تراوح أ األطفال( حيث قام بدراسة 1967 لذين ت من ) ا سنوات  13ـ  1عمارهم   )
سكس )  يدل  نة م صفات  Medelesexمن مدي ليهم  قت ع من انطب ية م ( األمريك

ية  سبة الكل سة أن ن نت الدرا صية وبي طوات التشخي من الخ سلة  ستخدما ً سل كانر م
 ( لكل عشرة أالف حالة على فئتين رئيسيتين : 1.،للتوحد تبلغ ) 

لى ئة األو سبتها )  : الف ل 2.1ون يع ( حا ليهم جم بق ع فل تنط شرة آالف ط كل ع ة ل
 .الصفات التي ذكرها كانر

ية  ئة الثان سبتها )  :والف ظم  ،.2ون ها مع بق علي فل تنط شرة آالف ط كل ع لة ل ( حا
 ( 1، 2331الصفات وليس جميعها . ) الشيخ ذيب 

قارير و قد عداد األطفال المصابين بالتوحد الطفولي  اإلحصائيةأشارت الت لى أن أ إ
سبة  1ـ  2ما يقارب )  بلغت  % 3.32( حاالت لكل عشرة آالف طفل طبيعي أي بن
( إلــى  1:  1( ولغايــة )  1:  2وتتــراوح نســبة الــذكور إلــى اإلنــاث )  % 3.31ـــ 
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( أطفــال مصــابين بالتوحــد  1ـ  ،( ســنوات هنــاك )  13،  9،  1مــابين األعمــار )
ريــت فــي الــدنمارك التــي أج Aurthusولكـل عشــرة آالف طفــل . وأثبتــت دراســة 

 نفس النتائج . 1993

المسـؤولة عـن مركـز أنـديانا للتوحـد أشـارت إلـى أن العشــر  Cathy Prattأمـا 
كل عشرة آالف  11ـ  1سنوات الماضية ازدادت فيها حاالت التوحد من )  لة ل ( حا

بين )  2332طفل أما في عام  ما  تراوح  حاالت التوحد  (  1،ـ  9فوجدت أن عدد 
ــل عشــر ــة لك ــو حال ــأعراض التوحــد أو اضــطرابات للنم ــة مشخصــة ك ة آالف حال

 وأعراض مرض أسبرجر .

حاالت التوحد حيث  عدد  ياد  له بازد ير  في تقر يدج  في كامبر حاث  وأشار مركز أب
يرة  11ـ  1حالة في كل عشرة آالف من عمر  91أصبحت  سبة كب سنة وتعد هذه الن

 ة آالف والدة . حاالت في كل عشر 1عما كان معروفا ً سابقا ً وهو 

لدكتور  2332وفي عام  شار ا كا وأ في أمري لوطني للتوحد  مؤتمر ا  Marieعقد ال
Bristol : إلى أن حالت التوحد يمكن توزيعها كما يلي 

ناك )  كل )  1ه من  حد كالسيكي  233(  نه تو صنف بأ لة طفل   Classic( حا
Autism  

كل )  1وهناك )  بأعراض 133( من  هم مصابين  لة أن طيف التوحد يتضمن  ( حا
سبرجر PDDأعراض اضطرابات النمو  مرض أ عراض  حاال ، وأ ت التوحد وأن 

ير  حد تتغ عراض التو لك وأن أ سباب ذ عرف أ ياد وال ت في ازد حد  عراض  التو و أ
يين  جود المهن لدقيق وو شخيص ا برات والت توفر الخ لك ل ية وذ قع الجغراف بر الموا ع

 (   23، 2331) الجلبي      البيئية األخرى .وذوي العالقة ببرامج التوحد والعوامل 

 

 

 
 :   لعامة للتوحد ـ المظاهر ا 5

من عمر الطفل )  ية والنصف  سنة الثان (  91ـ  93تبدأ مالحظة األعراض في ال
 والمعروف أن التوحد له ثالث أعراض رئيسية 
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 ـ ضعف العالقات االجتماعية . 1

 ـ ضعف االهتمام في الناحية اللغوية . 2

 ـ االهتمامات والنشاطات المتكررة . 9

سة مجاالت  لى خم ها األفراد التوحديين إ ويمكن تقسيم األعراض العامة التي يظهر
 رئيسية هي :

 ـ التفاعل االجتماعي : 7ـ  5

 أ ـ عدم التواصل البصري مع اآلخرين : 

يتمهو سلوك تكيفي غاية في األهمية  ية لألفراد ، حيث  من  كونه يسهل الحياة اليوم
هو  تالي ف باههم ، وبال مدى انت شاعرهم و باتهم وم خالله استنتاج أفكار اآلخرين ورغ

طو في ت جدا ً  يةضروري  لى إمكان شير إ تي ت كار ال ية األف سلوك  ير نظر بؤ ب التن
 الرغبــات واالنتبــاه .) الشــيخ ذيــب اآلخــرين مــن خــالل مشــاركتهم فــي المعتقــدات و

2331  ،12   ) 

أشـكال ونمـاذج االتصــال  Mirnda ,Donnelfan,Yoder 1919 عـام ودرس
لى ا جذب العيني ألطفال التوحد ووجدوا أن أطفال التوحد ينزعون إ ليس ل حديق  لت

شر ،وهم قلما ينظرون إ اهتمام اآلخرين ، شكل مبا لف  لى األشياء واآلخرين ب وتخت
هدوء دون  ، نظرتهم عن األطفال الطبيعيين فهم يصرفون وقتاً  طويال في الجلوس ب

ير  يب وغ شكل غر صرفون ب قد يت خرين و مع اآل شاركة  ماعي أو م عل اجت أي تفا
 ( 93،  2331عادي في االتصال مع األشياء مثل ) المنديل ، اللعبة ( ) الجلبي 

هر  ما فقد يتجاهل الطفل التوحدي األشياء التي هي عادة ها ، ويب حب األطفال رؤيت ي
يد لف و شيء ي قة أو  يق أو ور عين أو بر ضوء م فال في  كون األط ندما ي ور، وع

العــام ولـيس عــن طريــق  بــالمظهرصـغارا ً قــد ينظـرون إلــى األشــخاص واألشـياء 
ظر أو  من الن جزءاً  التفاصيل الدقيقة ، وهذا يقود إلى احتمال أن األطفال يستخدمون 
عض األطفال  عرف أن ب ير أن ن من المث العين للنظر إلى الحركة أو المظهر العام ،و

ل حديين ينز لى التو يرون إ هم  هر أن بدون أن يظ جة  بون الدرا لدرج أو يرك ينون ا  أ
قد أوضح  نور ، و في ال يسيرون ، وكذلك قد يجدون طريقهم في الظالم بسهولة كما 
هم ال  عاديون ف فال ال حديين عكس األط فال التو سيين أن األط باء النف من األط يد  العد

ك سريعة ن يعيركزون نظرهم على األشياء أو األشخاص لمدة طويلة ول ظرة  طون ن
ظر  ثم يحولون نظرهم ، شى عمدا ً الن وهذا يعطي االنطباع أن الطفل التوحدي يتحا
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صور  إلى وجوه األشخاص وخاصة العين ، ويظهر الطفل التوحدي اهتمام متأخر بال
 (  ،9، 1999ولكنه عندما يبدأ يهتم بالصور فهو يهتم بجزء محدد منها .) السعد

 ب ـ اللعب :

ــتعلم ال ــن خــالل الي ــه م ــالم حول ــل الطبيعــي عــن الع ــة االكتشــاف  لعــب ،طف بطريق
نمــي اللغــة والفهــم للعــالم مــن حولــه ، ثــم يبــدأ فــي في المختلفــة واإلحســاس باألشــياء

 ( 91، 1999استعمال األلعاب لترمز لما حوله من أشياء حقيقية . ) السعد 

يث فال ح من األط يرهم  عب غ عن ل حديين  فال التو عب األط لف ل من  يخت عانون  ي
لى  قر إ عبهم يفت ما أن ل في التخيل ك ية ، و كار التمثيل مشكلة في اللعب الرمزي واألف

كار في  االبت طريقتهم  تاد ، و من المع تا ً  صر وق قل وأق عابهم أ عدد أل يد ، و والتجد
 وظهور االستثارة الذاتية . لأللعاباللعب غير عادية تتمثل في االستخدام العدواني 

ــة وال يميــزون اختالفهــا عــن النــاس فقــد ويضــفون علــى األل عــاب الصــفات الحيوي
ستمرون  هاي ثل  بإطعام حواس م ها ال ضفون علي نوم ، وي فراش لل في ال ضعها  ، وو

ية  قة واقع ها بطري عاملون مع تزاز ويت سليم وااله ية والت الذوق واللمس والشم والحيو
ع هذه األل من  باك  بالقلق واالرت شعرون  شياء جداً  وبعيدة عن الخيال وي ها أ اب وكأن

 (   12،  2331حقيقية رغم تقدمهم بالعمر الزمني . ) الشيخ ذيب 

قى  ضا ً فيب عب أي في الل ما  مو ك لى الن ته ع عائق األول لقدرا هي ال غة  كون الل قد ت و
ستطيع األطفال التوحديون  غة والتخيل ال ي سبب ضعف الل ترة و ب الطفل التوحدي ف

 (   91،  1999ين . ) السعد االندماج في اللعب مع األطفال اآلخر

 ج ـ عدم فهم المشاعر : 

شاعر  تراث بم عدم االك حديين  فراد التو هر األ خرينيظ تي  اآل صعوبات ال جة ال نتي
قة  برات الصوت وطري ماءات ون في اإلي يواجهونها في فهم وتفسير التعابير المتمثلة 

توقــع ، أقــل مــن الم اآلخــرينأن قــدرتهم علــى تحمــل انفعــاالت  إضــافةالجلــوس ، 
عل  قدرتهم  عدم م ثل ب شاعرهم تتم عن م ير  ويعانون من صعوبات واضحة في التعب

حاالتهم  سبة ل ية المنا عابير الوجه بداء الت يةإ قة  االنفعال شاعر بطري عن الم ير  والتعب
 ( 12،  2331مبالغ فيها وغير متوقعة .) الشيخ ذيب 

م ية مـع أ قات االجتماع ضعف فـي العال حد  لى طفـل التو حظ ع يه ويال  أهلـهه ..أب
بوه ..  مه أو أ يرى أ ندما  فرح ع والغرباء . بمعنى أن الطفل ال يسلم على أحد .. ال ي
ال ينظــر إلــى الشــخص الــذي يكلمــه ... ال يســتمتع بوجــود اآلخــرين و ال يشــاركهم 
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حب و اهتماماتهم ...و ال يحب أن يشاركوه ألعابه .. حب  أني عب لوحده ... و ال ي يل
ــال  أيضــا ال يســتطيع أن يعــرف مشــاعر اآلخــرين أو واآلخــرين. أن يخــتلط باألطف

مع  عل  هو ال يتفا نة ف كي أو حزي مه تب يرى أ يتعامل معها بصورة صحيحة )مثل أن 
بدي  مع اآلخرين، وي قل  تاً أ ية األطفال( ويقضي وق ثل بق الموقف بصورة طبيعية م

ــا ــل لإلش ــتجابته أق ــون اس ــرين، وتك ــع اآلخ ــوين صــداقات م ــل بتك ــاً أق رات اهتمام
 ،نت ( 2339االجتماعية مثل االبتسامة أو النظر للعيون. ) أبو العزائم 

ــة   ــات اجتماعي ــوين عالق ــى تك ــدرة عل ــدم الق ــدي ع ــل التوح ــن خصــائص الطف وم
ــع أشــكال التفاعــل والتواصــل   ــل التوحــدي ينســحب مــن جمي ــا فالطف ــاظ به واالحتف

 إقامةالواضحة في االجتماعي ، مما يؤدي لظهور العديد من المشكالت والصعوبات 
يب  شيخ ذ لة الرشد.) ال صعوبات والمشكالت لمرح ستمر ال عالقة مع اآلخرين ، وت

2331 ،12   ) 

 اللغة: –د 

لف  شكل مخت مات ب ستخدام الكل يتم ا تاً، و طور بتا قد ال تت ئاً، و يكون تطور اللغة بطي
مات، هذه الكل تادة ل ويكون عن األطفال اآلخرين، حيث ترتبط الكلمات بمعاٍن غير مع

ك مات، وي من الكل بدالً  شارات  يق اإل عن طر صل  مدة التوا يز ل باه والترك ون االنت
يا قصيرة،  غة كل ويشمل خلل التواصل المهارات اللفظية وغير اللفظية ، فقد تغيب الل

خر  عادة آ ثل إ كالم م يد ال مع ترد يك  غوى رك يب ل وقد تنمو ولكن دون نضج وبترك
لة  من الجم مة  تيكل س ال فل سمعها واال ستعمل الط يث ي ضمائر ح خاطئ لل تعمال ال

بل  شرب "  يد أن ا نا أر قول " أ مثال ال ي نا" ف قول "أ يود أن ي ندما  نت" ع ضمير" أ
يستعمل اسمه فيقول "على يريد أن يشرب "  وعدم القدرة على تسمية األشياء وعدم 
عرف  به ي خاص  طق  كون للطفل ن القدرة على استعمال المصطلحات المجردة ، وي

جازا ً  الطفل ، ه فقط من يخبرون ماضيمعنا  Metaphoricalوقد أسماها كانر م
language  نت ( 2339ويكون الكالم على وتيرة واحدة) أبو العزائم، 

قد  لدى أطفال التوحد ف حديث  بدء ال كما أن هناك كثير من المالمح غير السوية عند 
ظاهرة )  يردد الطفل ما يسمعه توا ًوفي نفس اللحظة وكأنه صدى لما عرف ب يقال وت

ــا  Echolaliaالمصــاداة  ــات، أم ــب الكلم ــي ترتي ــط ف ــي والخل ــديث التلغراف (والح
بي  نادرة .) الجل بة أو  ماءات فغائ جه واإلي يرات الو ثل تعب ظي م ير اللف صل غ التوا

2331  ،9، ) 

لدى و ضئيلة  سبة  ية بن من التوحد ،تتطور اللغة التعبير عانون  لذين ي قد  األطفال ا و
طوروا  %13الدراسات بأن أظهرت  لم ي هؤالء األطفال  ية من  غة التعبير صالً الل أ
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ية ، ما  الوظيف باً  ها غال لدى الطفل فإن غة  حال ظهور الل في  نه  كره فإ جدر ذ ما ي وم
عل ا ليس ألهداف التفا ماعي أو تستخدم للطلب أو التعبير عن بعض الرغبات و الجت

صلية وغالباً ما تعود أسباب  ما يدعم هذا الجانب ، صعوبات التوا لى ال هذه المشكلة إ
 االجتماعية لدى األطفال الذين يعانون من التوحد . 

ه  عل أن ثل وقد ناقش عدد من الباحثين مؤخراً المشكالت األساسية في التواصل  ا تم
في التوحد ، سي  ية  العجز األسا صر الثانو ثل العنا ها تم سلوكية فإن ما المشكالت ال أ

 لهذه الحالة.

فــال المشــاركة فــي ائج بعــض البــاحثين علــى أنــه عنــدما يــتم تعلــيم األطوتظهــر نتــ
العدوانيـة وإيـذاء الــذات  سـلوكيات مناسـبة ، فـإن سـلوكيات غيـر مناسـبة مـن مثـل 

صة ،وبعض االستثارات الذاتية تزدا ما أظهرت  د بعدم وجود تدخالت عالجية خا ك
ــيم  ــتم تعل ــدما ي ــك عن ــية وذل ــة العكس ــذه العالق ــرى ه ــات أخ ــض دراس ــال بع األطف

صلية  لة ،االستجابات الوظيفية التوا نع  المماث يل أو م ية لتقل ناك إمكان بين أن ه قد ت و
باه أ عدم االنت في  لة  ضوية المتمث سلوكيات الفو من هذه ال لتملص  حو ا نزوع ن و ال

ثال ، وذلك لدى تعليم المهمات ، سبيل الم لى  لة ، فع ية مماث  سلوكيات تواصلية وظيف
بارة) من الممكن تعليم  مدرس أو ع استخدام عبارة ) هل هذا صحيح ( إلثارة انتباه ال

ساعدة ا لى م ساعدة ( للحصول ع تاج للم جل  أح صعبة .) كو مة  جاز مه مدرس إلن ل
2333،13) 

كان  سواءً  أ صل  في التوا من مشكالت  ستثناء  بال ا يعاني جميع األفراد التوحديين 
 : بما يليصل اللفظي لفظيا ً أو غير لفظي ويمكن تلخيص مشكالت التوا

ــبكم  % 13ـ )  1 ( أفــراد غيــر نــاطقين حيــث ال يطــورون الكــالم ، ويظهــرون ال
 .والصمم لبعض الكلمات

 ( يطورون لغة بشكل غير طبيعي وغير وظيفي . % 21ـ )  2

في  % 21ـ )  9 شكالت  عض الم مع ظهور ب ية  غة الطبيع هارات الل طورون م ( ي
 ( 11،  2331ذلك . ) الشيخ ذيب 

 ويتجلى اضطراب االتصال عند الطفل التوحدي :

 أ ـ االتصال المتمركز حول الذات .

 ب ـ اضطراب اللغة اللفظية .
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 ج ـ ظهور وسائل االتصال غير اللفظية وتنقسم إلى :

 ـ اللغة الجسدية ) البدنية ( 1

 ( 139، 2333ـ أنماط ووسائل أخرى لالتصال .) شقير  2

عرض هذا ال ية  ند الطفل  ونستطيع في نها ماعي ع نواحي القصور االجت صيلي ل التف
التوحدي أن نلخص سمات الطفل التوحدي كما صنفها جيلسون حيث يرى أن الطفل 

لي التوحدي ال يتطور  اجتماعياً بخطى توازي نموه الع طور العق قلي رغم قصور الت
ماعي للطفل التوحلديه ، لوظيفي االجت نب الختالل األداء ا ثالث جوا يرى  دي وهو 

 إلى جانب اختالل الوعي االجتماعي لديه وهي :

ظر والخطط و  -1 هات الن في وج نه  فون ع هم أن اآلخرين يختل لى ف ته ع عدم قدر
 األفكار والمشاعر.

 عدم قدرته على التنبؤ بما يمكن أن يفعله في المواقف االجتماعية المختلفة. -2

 العجز أو القصور االجتماعي . -9

تي ترتبط باختالل األداء الوظيفي االجتماعي إلى ثالث فئات كما صنف المشكالت ال
: 

 التجنب االجتماعي . –أ 

 .الالمباالة االجتماعية –ب 

 (. 99، 2332ظة االجتماعية . ) عبد هللا  الفظا –ج 

 :ـ مجال النشاطات واالهتمامات  2ـ  5

 ثبات األشياء و االنشغال بها ) السلوك الروتيني ( : -أ 

نة يطور األط شاطات معي حددة أو بن شياء م شغاالً مفرطاً بأ فال المصابون بالتوحد ان
ئة ،أو بالحفاظ على  في البي لديهم أ الروتين أو عدم الغير  كون  قد ي فاعلون و شياء يت

إن  ت الصغيرة تبعاً للحجم أو اللون ،ومن مثل ترتيب السيارا معها بطريقة خاصة ،
ع مع أل خرى لامحاوالت إقحام الطفل  نتج عنه ب أ قد ي ظام  لك النمطية أو الن سر ت ك

 أو عدوانية . ضب نوبة غ
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شارك   ندما ي ستخدم ع ية ي شاطات االعتياد لى الن فاظ ع فإن الح نا  في ومن ه الطفل 
سلوك ، من ال بة  ماط غري ثل أن عروف ، من م قع م حددة لمو قة م باع طري قديم وت إت
عين  يب م قاً لترت عاء  األطعمة وف في و يب  سكب الحل بل وضع الحبوب ) كطلب  ق
خر والملعقة فيه ( وقد ينزعج الطف نب آ من جا قد  ل في حالة عدم إتباع هذه األمور 

ئة ،تظهر عالمات  ضايق األط الضيق لدى حدوث تغيير في البي قد يت لة ف في حا فال 
ثاث ، يب األ عادة ترت خرون ع إ صر آ قد ي ياً ،و ها يوم تداء المالبس ذات هذا  لى ار

لك ذر حالياً فهم هذويتع مع ذ م ا السلوك جيداً ، و سمة عا بر  نه يعت بين األطفال فإ ة 
لذلك  المصابين بالتوحد تداخل العالجي  ساليب ال من أ يل  توافر القل من  لرغم  لى ا ع

                                                                                            (22، 2333كوجل )أسلوب مقاطعة االستجابة .باستثناء 

حد  ما زادت درجة التو حديين وكل فراد التو ظم األ ند مع ني ع سلوك الروتي ويظهر ال
في مجاالت  يزاد السلوك الروتين ني  سلوك الروتي كون ال قد ي بشكل أكبر وأوضح و

كأس  باس ، ال شراب ، الل عام ، ال سهعدة : ) الط لخ ( )  نف سه ........ا صحن نف وال
 ( 11،  2331الشيخ ذيب 

 ـ السلوك النمطي : ب

سلوك النمطي  حدي بال شكل   Stereotypeيتميز الت سلوك ب فس ال كرار ن ني ت ويع
يه  حرك يد لب وي عب ويق جده يل لذلك ن عب ، و لل أو الت شعر بالم بدون أن ي ستمر  م
في تحريك جسمه  وأصابعه أمام عينيه باستمرار دون هدف أو معنى ، أو قد يستمر 

ستم شكل م لف ب مام والخ لى األ بدون إ نى  مة المع مات عدي عض الكل يد ب ر ، أو ترد
عــي لمــا يقولــه أو أنــه يحمــل نفــس اللعبــة دائمــا ً ويحملهــا ويرميهــا إلــى وإدراك أو 
قاألعلى ثم ي ببعض الحركات مسكها ويرميها مرة أخرى ، و قوم  يةد ي غير  الالإراد

ش لرأس أو الم لذراعين أو ا شد ا ثل  ها م سيطر علي طراف األصابع الم لى أ . ) ي ع
 ( 21،  1999حماد  الراوي ،

 السلوك التخريبي وإيذاء الذات : –ج 

عي ع تي ترا جة ال سير والمعال ماذج التف ظى ن يد ،تح مام المتزا فة باالهت مل مختل  وا
عدة  لى  كاس ع عن ارت بارة  لم ع لى أن األ ية إ ية البيولوج ماذج االجتماع تذهب الن و

 :فيلتالية دورا ً مستويات تلعب فيها العوامل الجسدية والنفسية ا

 .ـ االرتكاس الذاتي ـ اللفظي لأللم

 .ـ االرتكاس السلوكي الحركي لأللم 
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 .ـ االرتكاسات العضوية الفيزيولوجية لأللم 

ويفتـرض أال تشــترك كـل المســتويات فــي ارتكـاس ألــم خـاص ، إذ يمكــن أن يوجــد 
لــة ارتكـاس ألـم فيزيولـوجي ـ عضـوي بــدون أن يسـتجيب الطفـل بصـورة غيـر قاب

 (  113، 2339للمالحظة بالنسبة للمالحظ )برويكر وآخرون

ثل  حد يتم فل التو ند ط ما ع به ، أ ساس  لم واإلح عي لأل عام والطبي شكل ال هو ال هذا 
خرين  حو اآل لذات أو ن حو ا جه ن ضب المو عدوان والغ سلوك ال بي و سلوك التخري ال

شديد أو قرص ال لى درجة النزيف أو ال يه إ ثل عض يد شعر  ببعض المظاهر م شد 
قوة أو  هم ب لى عض اآلخرين أو لكم جأ إ رأسه إلى درجة اقتالعه من مكانه ، وقد يل

 (  21،  1999شد أو قرص أو خدش يد اآلخرين بأظافره . ) الراوي ، حماد 

صة إذا  شيء ، خا بأي  شغل  كون الطفل غير من ندما ي ثر ع شكلة أك هذه الم وتظهر 
جزء كان في جو غير مراقب أبدا ً ويترك عادة  بر  كون أك قت ، وي لب الو لوحده أغ

 من الحل هو تنظيم وقت الطفل وإعطاؤه المزيد مما يشغل وقته .

 ـ الخصائص المعرفية: 3ـ  5

عل   فرد آلخر ول يتميز األفراد التوحديين بعدد من الخصائص المعرفية المتباينة من 
 من أبرز هذه الصفات :

 أ ـ القدرات العقلية : 

ما نسـبته )  بر  يا ً وتتـراوح  % 91ـ  93تعت حديين معـاقين عقل فراد التو ( مـن األ
كاء  ية درجات ذ سبة المتبق درجة اإلعاقة من البسيطة إلى الشديدة جداً  بينما تمثل الن

بارات  93تزيد عن )  ئي الخت نب األدا ( وبالمتوسط ينجز األفراد التوحديين في الجا
الصعوبة الكبيرة في تطبيق  العتباراالذكاء أفضل من الجانب اللفظي مع اآلخذ بعين 

 اختبارات الذكاء على األفراد التوحديين .

كر  التوحديين األطفالوتظهر نسبة بسيطة جداً  من  قت مب في و ية  مواهب غير عاد
سيقية أو  هب المو لة والموا قدرات الحسابية المذه صماء وال لذاكرة ال قد تتمثل في : ا

حدد أو  من الفنية أو يستطيع البعض أن ي تاريخ  بل أي  لذي يقا يوم األسبوع ا سمي  ي
قرؤواالتواريخ وقد يستطيع البعض أن  كر حتى دون أن  ي مر مب عالي وبع وبصوت 

ــتعلم القــراءة مــن قبــل إال أن هــذه القــراءة آليــة وتفتقــر إلــى  يكونــوا قــد تعرضــوا ل
لبعض  يه ا لق عل ما أط هذا  ية و ياة الوظيف في الح مات  ستخدام الكل ستيعاب أو ا اال

 ( . 11،  2331طلح عالم التوحد ) الشيخ ذيب مص
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حد أن  عن التو لة  في مقا كاولي  فري  قول جي حديونوت في  التو قون  ما يتفو با ً  غال
التنظــيم ) الحــديث هنــا عــن األطفــال مــن الفئــة الثانيــة ذوي المواهــب ( ويســجلون 

سي امتحاناتعالمات أدنى من الذكور العاديين في  ناس وتف ر تتضمن توقع مشاعر ال
قد أو  صميم مع خل ت لث دا جاد مث حدهم إي من أ ندما يطلب  كن ع عابير وجوههم ، ل ت
كن  لم ت عاديين إن  لذكور ال شابه ل جة م قون نتي لة ، يحق قة بعت كة عصا معل قع حر تو
بالغين المصابين  كوهين أن ال بارون  حديثاً  وجد فريق  أفضل ،وفي دراسة نشرت 

من بنوع طفيف من التوحد تخلفوا عن النساء وال عاطف  حان ت في امت رجال العاديين 
كاولي  3، ظيم . )  ،  2339بند لكنهم تفوقوا على المجموعتين في استطالع عن التن
13 . ) 

 ب ـ االنتباه والدافعية :

من  حدث  تي ت فة ال يرات المختل تراث للمث ويبدو هذا السلوك في عدم االهتمام أو االك
بالحوافز  مون  في حولهم في البيئة ، فقد ال يهت هم  قدم ل تي ت فة ال ئات المختل أو المكاف

من  شيء  ية ألي  حال قيامهم بسلوك مناسب ، فهم ال يبدون أي نوع من أنواع الدافع
 ( 21، 1999حولهم .) الراوي ، حماد 

ت التوحديويفتقد الطفل  في إلى الدافعية للقيام بالمهام ال شغاله  لك الن نه وذ ي تطلب م
، ويبــدو أن الطفــل التوحــدي ال توجــد لديــه الــدوافع  والروتينيــةالســلوكيات النمطيــة 

غيــره مــن األطفــال مثــل الحاجــة إلــى االنســجام والتوافــق والكســب  الموجــودة عنــد
المعززات المألوفة  مما يجعلالشخصي والرغبة في المنافسة والفوز وتقليد اآلخرين 

 أقل فاعلية مع األطفال التوحديين .

ن اضــطرابات فــي االنتبــاه متغيــرة فــي الشــكل ويعــاني جميــع األفــراد التوحــديين مــ
من موضوع  قال  شتت واالنت ئدة والت كة الزا من الحر عاني  منهم ي ير  والدرجة ، فكث
ضيع  لة للموا آلخر قبل االندماج في الموضوع األول ، وبعضهم لديه فترة انتباه طوي

 التي تهمهم فقط .

ئـــدة للمثيـــرات ) وقـــد يظهـــر بعـــض األطفـــال التوحـــديين خاصـــية االنتقائيـــة الزا
Overselctivity Stimulis  ( فاس وزمالئه تي وصفها لو  Lovaas et( وال

al  ما  1991( في عام شكل ) رب من ال سيط  حد وب جزء وا فرد على  وهي تركيز ال
ية (  ثر أهم ما أك شكل ) رب لى األجزاء األخرى لل يز ع جزء غير مهم ( وعدم الترك

عابير وجهه مثل التركيز في ز قميص الشخص المقابل و في مالمح وت يز  عدم الترك
 (   11،  2331. ) الشيخ ذيب 

 ج ـ المزاج والمشاعر) اضطراب الوجدان ( :
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ية  حاالت وجدان عي  شري الطبي فل الب عيش الط فل ي مر الط من ع عام األول  خالل ال
صيرة  كون ق سن ت هذه ال في  ية  شات الوجدان ما أن المعاي بة ك ية ومتقل ية ، فطر بدائ

 ال تؤدي إلى ردود فعل واسعة وشاملة . األمد ولكنها

ســنوات يبــدأ الطفــل بفهــم  ،ـ  9وفــي مرحلــة الحقــة مــن حيــاة الطفــل تمتــد لعمــر 
 ( 91، 1919واستيعاب معنى االنفعال والتفاعل . ) النابلسي 

ثل  سلوكيات م ببعض ال ظاهر  أما عند طفل التوحد فنالحظ اضطراب في الوجدان يت
ــب الوجــداني ) أي الضــح ــاب الظــاهري التقل ك والبكــاء دون ســبب واضــح ( والغي

ستجابة  فرط كا خوف الم ية وال من مخاطر حقيق خوف  قص ال ية ون للتفاعالت العاطف
ير  قاوم طفل التوحد التغ توتر. وي عام وال لق ال حداث الق لموضوعات غير مؤذية أو أ
جارات مزاجية لع أو انف ير ه ند التغي حدث ع قد ي ية و .)  في المكان أو العادات اليوم

 ، نت ( 2339أبو العزائم 

لة  ستجابتهم لمحاو عدم ا هو  حد  لى أطفال التو تي تالحظ ع هم الخصائص ال ومن أ
مشــاعر العطــف ، ويــذهب الوالــدان إلــى أن طفلهمــا ال  إظهــارالحــب أو العنــاق أو 

عن القصور  في صحبة اآلخرين ، فضال ً  يعرف أحد وال يهتم أن يكون وحيدا ً أو 
بي  واإلخفاق في تطوير  92،  2331عالقات انفعالية وعاطفية مع اآلخرين . ) الجل

) 

 د ـ القدرات الحس حركية : 

إال أن  األخرىالتوحديين قدرات حس حركية أفضل من بقية قدراتهم  األطفاليظهر 
 األطفــاللــديهم تــأخر وتبــاين فــي هــذا المجــال ، ويتمثــل هــذا التبــاين فــي أن بعــض 

صغيرة  األصابع جادإيالتوحديين لديهم قدرة على  عاب ال مع األل مل  ية أو التعا المخف
عض  ناك ب ما ه سيل  األطفالجداً  بين خرق وي شكل أ تأخرين وب التوحديين يمشون م

 لعابهم باستمرار . 

 هـ الذاكرة : 

قادرين  كانوا  هم وإن  يعاني جميع األفراد التوحديين من مشكالت كبيرة في الذاكرة ف
صيل نات (  على تذكر األحداث والتفا حات ) ملق هم يحتاجون إال تلمي البصرية إال أن

 لمساعدتهم على عملية التذكر واالستدعاء .

 و ـ التنبؤ : 
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قة  قائع الالح بؤ باألحداث والو في التن غة  من صعوبات بال يعاني األطفال التوحديين 
فة  قدرتهم على معر عدم  لذلك يشعرون باالرتباط والتوتر وحالة من الفوضى نتيجة 

تقبل وتــنخفض هــذه الحالـة عنــد معــرفتهم بـالخطوات الالحقــة . ) الشــيخ ذيــب المسـ
2331  ،11 ) 

 ـ الخصائص الحسية :  1ـ  5

ساب الخبرات اليظهر األفراد التوحدي شكاال ً ين تأخراً  في اكت ما يظهرون أ حسية ك
جدا ً  منخفض  غير متناسقة من االستجابات الحسية حيث تتباين من مستوى النشاط ال

ى مستوى النشاط المرتفع جداً  والعديد منهم ال ينتبهون ألكثر من قناة حسية واحدة إل
شاكل  من م عاني  أو بصرية  سمعيةفي نفس الوقت ،ويظهر الطفل التوحدي وكأنه ي

ثل  لسميةأو  ولكنه يظهر في الوقت نفسه استجابات سريعة ويقظة لبعض المثيرات م
يه )  نافي وجودالضوء المفاجئ مما ي الصوت الخافت أو سمعية أو بصرية لد إعاقة 
 ( 21،  1999الراوي ، حماد 

 ومن أبرز خصائص األطفال التوحديين الحسية ما يلي :  

 

 

 أ ـ المثيرات الصوتية : 

 حقيقيــة ال  ًاصـواتايظهـر بعــض األطفـال التوحــديين حساسـية ســمعية حيـث يســمع 
جا، مما قد تسبب له  اآلخرونيسمعها  كً   إزعا بدو الطفل  ً اوإدرا قد ي ما  شديداً  ك  

جده  جدا ً ن عة  يه لألصوات المرتف ستجيب ف لذي ال ي قت ا في الو التوحدي كاألصم ف
شغيل محرك  لب ، ت باح ك ثل : ن تادة م يتألم وينزعج لبعض األصوات الروتينية المع

عد بالصف  أوالسيارة  يك المقا صوت جرس الهاتف أو صراخ أحد األطفال أو تحر
لى أو البيت أو  ساقط المطر ع شجر ، أو ت يف أوراق ال حر ، أو حف صوت أمواج الب

 (   19،  2331السقف .) الشيخ ذيب 

 ب ـ المثيرات البصرية : 

يرات البصرية وبعضهم  عض المث يرون ب هم ال  قد يبدوا بعض األفراد التوحديين أن
ي حدث العكس ح ناً  ي ث يخاف من رؤية بعض األلوان أو بعض أشكال اإلنارة وأحيا
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يوجــد لــدى بعــض األفــراد حساســية بصــرية تتمثــل برؤيــة أشــكال حقيقيــة ال يراهــا 
 ( 19،  2331اآلخرون . ) الشيخ ذيب 

عادي ،  شخص ال ها ال به ل تي ال ينت قة لألشياء وال صيل الدقي تتمثل هذه األشكال بالتفا
حل  ير كم سريعة التغ صعبة أو  نت  فل إذا كا طة بالط ظروف المحي جد أن ال هذا ن ل

ئه .) ا ألعاب ية لغضبه وبكا سعد مزدحم هذا قد يسبب انزعاج الطفل التوحدي وبدا ل
1992  ،9، ) 

 ج ـ المثيرات اللمسية والذوقية والشمية :

سهم  عن طريق حوا حولهم  من  عالم  يالحظ آباء األطفال التوحديين أنهم يفحصون ال
قرانهم عن أ تأخر  قت م في و لك  لون ذ كنهم يفع لذوق ول مس وا شم والل من  من ال
 األطفال تجدهم يحبون لمس الخشب الناعم ـ البالستيك ـ الفرو الناعم ... الخ .

لديهم  يد وا شم  قد يحبون  حواس ، ف هذه ال لى غيرهم ب فوا ع كن أن يتعر األطفال مم
فة  سة خفي من لم فرون  قد ين وفحص وجه والديهم بلمسة خفيفة كما يفعل األعمى ، و

لم . )  أو لثمة من أحد . قد يظهر التوحديون برد أو لأل سين لل الصغار أنهم غير حسا
 (  91،  1992السعد 

عض  لدى ب لذي يوجد  قت ا في الو تعتبر خاصية اللمس من أكثر الخصائص تبايناً  ف
حد األشخاص  حاول أ ندما ي عد ع له يبت يرة تجع ية كب األطفال التوحديين حساسية جلد

باأللم وقـد  شعر  ضهم كأنـه ال ي ته نجـد بع سه أو معانق لرغم مـن لم كي علـى ا ال يب
 (  19،  2331تعرضه ألذى شديد جدا ً.) الشيخ ذيب 

ونالحــظ لــدى األطفــال التوحــديين قصــور فــي وســائل اإلدراك البصــري واللمســي 
ظره  يوزع ن كاد  شكل واألرضية وي بين ال لى الخلط  لون إ هم يمي لذوقي ف والشمي وا

له الن طراف مجا شياء أ يرى أ قد  يز ف شياء دون ترك لى األ ستطيع ع قد ال ي ظري و
بين  يق  في التوف صعوبة  جد  قد ي شياء و عم األ حرارة أو ط جات ال بين در قة  التفر

 ( 99،  2331الحركة والصوت .) الجلبي 

وبعـد هــذا العــرض الشـامل تقريبــا لصــفات التوحــًد نعـرض فيمــايلي ألهــم المالمــح 
ية  حت رعا سورية و ت في  صحة  منظمة األساسية في التوحد كما وضعتها وزارة ال

حددت  جال ف هذا الم في  عاملين  الصحة العالمية في دليل الصحة النفسية لألطباء وال
 هذه المالمح بما يلي :
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ياً  -1 سن طبيع هذه ال طور حتى  يبدأ غالباً قرابة السنة الثالثة من العمر وقد يكون الت
 أو غير طبيعي.

عل وال -2 في التفا مو  ستضعف وتأخر الن عدم ا ماعي أي  صل االجت تجابة الطفل وا
لى  ين حتى أبويه وتجنبهم بشكل فاعل ،وعدم تفاعله مع اآلخر ليهم ع ظر إ هو ال ين ف

 اإلطالق بل يبدو كأنه يركز بصره على نقطة تبعد عدة أميال .

مدة تأكيد وسواسي على عدم التغيير وتكرار الفعاليا -9 ت واالهتمامات باألشياء الجا
ــن التصــرفات الطقو ، ــد م ــرون العدي ــويظه ــتح الب ــررة ) ف ــية المتك ــه س اب وإغالق

ضو باستمرار لعدة ساعات ، ساعات ،تشغيل ال عدة  ئه ل لة  ء وإطفا يب أوراق مج تقل
 لعدة ساعات ( .

 سروراً واهتماما باللعب بالماء  إن كل األطفال المصابين بالتوحد تقريباً يظهرون -،

 ه كعصا لجلب أشيائه تخدم ذراع أميتعاملون مع الناس وكأنهم أشياء جامدة ) يس -1

خر ، يت ؤالء األطفال غريبة ) صداء لفظي ،لغة ه -1 شخص آ نه  سه وكأ كلم عن نف
 تطور شاذ لطبقة الصوت ( . بعضهم ال يتكلم أبداً ،

نه  -9 مع أ قدرات غير معقولة ) طفل بعمر خمس سنوات يقرأ صحيفة دون أخطاء 
 ال يفهم ما يقرأ (

يرالدور الخيالي  -1 عب كث باً ،في الل كون غائ ما ي خارج و اً  نون وحيدين  عادة يكو
حيطهم ، قرانهم .  م من أ خرين  شاركة اآل بون م خرون وال يح يد وآ ، 2331) بايز

11،- 111 ) 

 

 

 

 ـ العوامل المسبة والنظريات المفسرة للتوحد : 6

مرض  هو  هل  موض ؟  سر والغ من ال نا يك حد ؟ ه سبب التو لذي ي شيء ا ماهو ال
سبب  عصبي ، أم نفسي ،أم لوالدة ، أو ب ناتج عن جروح أو مشاكل في الرحم أثناء ا
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عادن  عض الم في ب لنقص  سبب ا نات أو ب في الجي لل  سبب خ ها أو ب فض األم البن ر
 الالزمة للجسم في الطعام .؟

ثر  نت أك جال وإن كا هذا الم في  في آراء المتخصصين  يرا ً  فا ً كب ناك اختال إن ه
ها من الج جزاءا ً  كد أن أ حاث تؤ صورة األب طور بال قد التت كزي ،  صبي المر ز الع

من الخاليا العصبي  ناك ماليين  فة حتى اآلن ، فه بة ، وألسباب غير معرو المطلو
 ( ،1، 1992التي تنمو في الدماغ ، تقوم بعمل توصيالت خاطئة . ) كاردن 

 ـ النظريات القديمة ) النفسية المنشأ ( : 7ـ  6

األم ـ يتحمالن المسؤولية إلصابة ابنهما بالتوحد اعتقد كانر أن الوالدين ـ خصوصاً  
ناء  عدم االعت ما و ما لطفله لعدم تزويده بالحنان والدفء العاطفي الكافيين ، وإلهماله
بادل  لرفض المت مه وا بين أ نه و ية مابي بتربيته مما يؤدي الضطراب العالقة االنفعال

في ال سلبية  ثار  من آ لك  لى ذ ما يترتب ع باره بين الطرفين ، بكل  غوي باعت مو الل ن
 وسيلة للتواصل والتفاعل االجتماعي .

شار رتر )  لى  Rutterوعارض الكثير من الباحثين هذه النظرية النفسية حيث أ ( إ
حد )  جة للتو ترة الحر خالل الف فل  سائل اإلدراك  1ـ  3أن الط لك و شهر ال يمت ( أ

تر أن الط سات ر شارت درا له ، وأ فض األم  شاف ر ضرورية الكت هذه ال في  فل 
المرحلة ال يستطع أن يفصل بين ذاته وبين اآلخرين ويستعمل األنا كداللة على نفسه 

 (  1،  2331وعلى اآلخرين . ) الشيخ ذيب  

صام  مرض الف يرى فيها أصحاب وجهة النظر هذه أن إعاقة التوحد سببها اإلصابة ب
يادة مع ز نه  لة وا مر يت الذي يصيب األطفال في مرحلة الطفو مرض الع هذا ال طور 

هر أ كي تظ ظرةل هذه الن نون  لذين يتب من ا قة و لة المراه في مرح لة  ضه كام  عرا
singer&wynme  (13، 2331) الجلبي 

 وبشكل عام نستطيع تلخيص أهم ما جاءت به هذه النظريات النفسية بمايلي :

في   دفء أن الوالدين للطفل التوحدي يكونان أكثر ذكاء ـ أكثر قلقاً  ـ ولديهم ضعف 
ــات  ــة،العالق ــة  األبوي ــو ظــروف العائل ــد ه ــرجح أن ســبب التوح ــات ت ــذه النظري ه

 وتصورها كما يأتي : 

طف الطفل ، أو لرفض  ضعف عالقة التواصل باألم ، وإثارة غير كافية لعوا جة  نتي
 ( 11، 1992هذه العالقة .) السعد 
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 الفرضيات الحديثة نسبيا ً :  2ـ  6

تي سات ال من الدرا ير  ثرت الكث عة  أ قديم مجمو لى ت حد إ سباب التو حول أ يت  أجر
 كبيرة من الفرضيات المحتملة للتوحد لعل أبرزها :

 ـ الفرضيات البيولوجية :  7ـ  2ـ  6

 PETو MRIأظهرت بعض صور األشعة الحديثة مثل تصوير التردد المغناطيسي 
ض مع وجود اختالفات وا مخ،  بة ال حة وجود بعض العالمات غير الطبيعية في تركي

م عين  نوع م عدد  في  مخ و في حجم ال لك  في ذ ما  ن الخاليا المسمى في المخيخ، ب
سيونظراً ألن العامل الجيني هو المرشح  "خاليا بيركنجي ، سبب  الرئي كون ال ألن ي

جين  لى ال عدة للتوصل إ ثاً  حدة بحو يات المت في الوال جرى  نه ت حد، فإ شر للتو المبا
 ، نت ( 2339 المسبب لهذا االضطراب. ) أبو العزائم

يعتقـد بعـض البــاحثين أن جميـع األفــراد التوحـدين لــديهم تلـف دمــاغي سـواء ً كــان 
في  معروفاً  أو فرضيا ً حيث لم يكتشف إال جزء بسيط من هذا التلف نتيجة القصور 

 :على وجود تلف دماغي مايلياألجهزة واألدوات الطبية الحالية ومن الشواهد الدالة 

ثل أ ـ مرافقة التوحد لل فة م قات المختل صحية واإلعا من األمراض العصبية وال عديد 
 اإلعاقة العقلية والصرع والصعوبات والمشاكل أثناء الحمل والوالدة .

ر واحــد تقريبــا ً فــي كــل الثقافــات والمجتمعــات ممــا ينــافي انتشــود نســبة اب ـ وجــ
 األسباب االجتماعية والنفسية للتوحد .

بارات الت عض االخت عض ج ـ إظهار ب غة ب شكيل أدم في ت ختالف  لدماغ ا صويرية ل
 األفراد التوحديين .

جات الكهرب في المو يرات  لدماغ تغ بائي ل سم الكهر هار الر عض د ـ إظ ند ب ية ع ائ
 ( 1،  2331) الشيخ ذيب ،    . األفراد التوحديين

نب العضوي لى الجا سبعينات ركزت ع ية ال  إن الدراسات العلمية التي قامت في بدا
عن  الضطرابات الفيزيولوجية ،ودرست ا ناتج  سات  هذه الدرا تت  ما أثب فالتوحد ك

حيث تلخصت النتائج  ن أسباب نفسية أو نفسية اجتماعية ،خلل عصبي وليس ناتج ع
لل  التي وصلت إليها األبحاث العلمية في ثالث نظريات تتمحور حول إثبات وجود خ

عزال والتخ لى االن لذي أدى إ لى ما في الجهاز العصبي ا قدرة ع عدم ال لي و لف العق
 .......... الخ. تماعياً ولفظياً ،التواصل اج
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 النظرية األولى : الشق الدماغي الوسطي :

ية ، هذه النظر قول  لدماغي  وت شق ا في ال صغيرة  يا ال من الخال ير  عدد كب تراكم 
حل  من المرا فرد  ند ال طوري ع تأخر ت لى  نة أدت إ سباب معي لى أ لك إ سطي وذ الو

ي يؤالجنين ما  لوالدة م عد ا تى ب سلوكية ،ة ح ضطرابات ال عض اال لى ب ناك  دي إ وه
دراسات تستخدم التصوير العصبي إشارات انخفاض مستوى الدم الذي يغذي الدماغ 
ند  لدماغ ع من ا سطي  شق الو قة ال في منط يداً  لدماغ وتحد ية ا قص ترو سوء ن أي 

 ( 19، 2331التوحديين . ) مرهج 

قد أرج نت  حاث كا هذه األب جود و لى و ماعي إ صل اجت مة توا في إقا شل  عت الف
 عطب في الشق الدماغي الوسطي كذلك ظهور أنماط من السلوك االجترارية .

 النظرية الثانية : المخيخ : 

ما  يا المخيخ ك عدد خال في  قص  جال ن هذا الم في  تي أجريت  سات ال تت الدرا أثب
لى )  ها ع تي أجرا شيموتو ( ال سة ) ها شارت درا شخص  132أ حد (  مصاب بالتو

لدى  لى أن المخيخ  قد توصل إ كان  وذلك بمقارنتهم بعدد من األفراد األسوياء حيث 
لدماغ  من ا خرى  جزاء أ في أ كذلك  عي و من الحجم الطبي صغر  مه أ صابين حج الم
مع  يزول  يين  شخاص الطبيع حديين واأل بين التو مخ  جم ال في ح فرق  تت أن ال وأثب

 ازدياد العمر.

ــت أن  ــال لكــن الدراســات دل ــين األطف ــدماغ األوســط ب ــاك فــروق فــي حجــم ال هن
قدون  اء والتي ال تزول مع تقدم العمر ،التوحديين وبين األسوي مما جعل الباحثين يعت

 أن الخلل العصبي التطوري أصاب الجنين قبل الوالدة وليس بعدها .

حوالت لى ت  أما الخلل الموجود في العرق الدماغي فقد أثبتت الدراسات أنه يؤدي إ
في أجهزة  في القدرة السمعية واإلدراك الحسي والجسدي وكذلك يؤدي إلى تحوالت 

ــاه واإل ــي االنتب ــة المســؤولة عــن الضــعف ف ــد اإلرســال العصــبي الكيماوي ــارة عن ث
قد  األشخاص التوحديين ، لدماغي  عرق ا في ال كذلك  في المخيخ  لل  فإن الخ بذلك  و

حاالت في  جود  لي المو بالتخلف العق ناً  كون مقرو شين (  ي بط ) كور قد ر حد ف التو
 (. ،1، 2331نقص االنتباه بخلل في المخيخ .) مرهج
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 النظرية الثالثة : الدماغ الجبهي أو الكورتكس األمامي :

لدماغ  ية ل شرة الدماغ في الق في  ضعف وظي جود  لى و سات إ عض الدرا شارت ب أ
 الجبهي الذي يؤدي إلى حركات تكرارية وسلوك اجتراري عند التوحديين .

سبب  لك ب ناء الحمل وذ ومما ال بد أن التوحد ينتج عن خلل في وظيفة الدماغ أو أث
لدماغ عامل ما يؤثر على دماغ الجنين أو بسبب عامل وراثي يؤثر على عمل ية نمو ا

 (11، 2331) مرهج

نظريــة أخــرى أكثــر حداثــة للتوحــد تقتــرح بأنــه شــبيه بفقــد الــذاكرة ، وذلــك بســبب 
حادث ضعف أو األذى ال ية  ال هذه النظر خيخ ، إال أن  طراف الم من أ جزء   أمفي 

 (   19،  1992تؤكد نتائجها بعد لعدم وضوح األدلة .) السعد 

 ـ الفرضيات الوراثية :  2ـ  2ـ  6

سجل ) كر  قد ذ  Siegelيشير الباحثون إلى مساهمة الوراثة في اإلصابة بالتوحد ف
ــة تلعــب دورا ًفــي )   1996, ــت التوحــد  ( % 13ـ  93( أن الوراث ــن حال م

صعب  قا ً وي ليس مطل لوراثي  ستعداد ا شاملة ، إال أن اال ية ال ضطرابات النمائ واال
من )  ثر  عل أك يدا ً ، حيث يتفا موروث تحد هو ال ما  نات ، و تحديد كيفية انتقال الجي

 يلي : الشواهد على األسباب الوراثية ما( جين مختلف ، ومن  23

من أ ها  بأس ب سبة ال  ناة ن ية أ ـ معا قات النمائ من اإلعا حديين  فال التو قارب األط
 المختلفة واضطرابات الكالم وصعوبات التعلم .

بنفس االضطراب أو اضطرابات  شقاء الطفل التوحدي  ب ـ زيادة احتمالية إصابة أ
 مشابهة .

يب ،  شيخ ذ قة . ) ال ،  2331ج ـ زيادة احتمالية اإلصابة بالتوحد عند التوحد المطاب
1 ) 

شاكل وأظهرت  لديها م شخص توحدي توجد  دراسات أخرى أن العائالت التي فيها 
 ( 9،  2331متعلقة بالكالم أو مشكالت تطورية أخرى )مركز دبي 

من  حد  لدى وا والعوامل الوراثية تتمثل بوجود خصائص التوحد والتي تكون ظاهرة 
 األقرباء أو ضمن الخصائص الشخصية غير االجتماعية في األسرة.
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في أما الع ئاب  صام و االكت من االنف حاالت  سات وجود  لت الدرا قد د ية ف مل البيئ وا
عود  حاالت التوحد ت عض  لت أن ب سات د عائالت التوحديين ولكن هناك بعض الدرا
ية  حوالت جين عن ت ناتج  نه  لى أ لت ع خرى د سات أ فة ودرا سباب غير معرو إلى أ

حددة  فة أو م سبب  أوغير معرو باتب ليس التها صيب الجنين و لك األ ت مل وذ م الحا
 (11 – 11، 2331) مرهج خالل فترة الحمل .

 ـ الفرضيات الجينية : 3ـ  2ـ 6

سبب  حول ال ية  جة قطع لى نتي لم تتوصل البحوث العلمية التي أجريت حول التوحد إ
شر  تأثير مبا المباشر للتوحد، رغم أن أكثر البحوث تشير إلى وجود عامل جيني ذي 

من في اإلصابة بهذا االضطرا طابقين ) توائم الم بين ال ب، حيث تزداد نسبة اإلصابة 
بيضــة واحــدة( أكثــر مــن التــوائم الغيــر متطــابقين )مــن بيضــتين مختلفتــين(، ومــن 

ية بة الجين عزائم .  المعروف أن التوأمين المتطابقين يشتركان في نفس التركي بو ال ) أ
 ، نت ( 2339

ينات في مرحلة مبكرة من عمر يفترض الباحثون أن الخلل في الكروموسومات والج
من  يد  قة التوحد للعد لك بمراف لى ذ شهدون ع الجنين قد يؤدي لإلصابة بالتوحد ويست

ـــا : متالزمـــة انجلمـــان )  ـــي أهمه ـــة والت  Angelmanاالضـــطرابات الجيني
Syndrome  ( ــش ــوم اله ــة الكروموس ــة  Fragile x( ومتالزم ( ومتالزم
( ومتالزمة داون )   Corneliade Lange Syndromeكورينالدي النج ) 

Down Syndrome  ( ومتالزمــة كلينفتــر )Klinefenter Syndrome  )
 Williams( ومتالزمـــة ولـــيم )  Rett Syndromeومتالزمـــة ريـــت ) 

Syndromeالحــدبي ( ) .( والتصــلب الــدرني (Tuberous Sclerosis  و )
ـ  9ـ  2كروموسوم  ومن الكروموسومات ذات العالقة :،األمراض العصبية الليفية 

 ( 9،  2331) الشيخ ذيب ،  Xـ و  1ـ  9

حد إلـى و سباب التو فال أ فس األط طب ن صائية  كيم  أخ ية الح لدكتورة راب جع ا تر
 عاملين أساسيين :

ية لإلصابة   أولهما عوامل جينية وراثية حيث يكون لدى الطفل من خالل جيناته قابل
مجـال الجينــات بشـكل مكثــف ... ومــن بالتوحـد ..... ومازالــت األبحـاث قائمــة فــي 

أحدث األبحاث التي لها عالقة بالجينات وذكرت في مؤتمر أبحاث التوحد في أمريكا 
حاس  سبة الزنك والن هو عدم فعالية بروتين معين وهو الميتالوثيونين المسؤول عن ن

 ( 21،  ،233) الحكيم  في الجسم .

 ـ الفرضيات البيوكيميائية :  1ـ  2ـ  6
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يئ  يعتقد عدها ته ها أو ب لوالدة أو أثنائ بل ا بالمخ ق فا  سبب تل أن بعض العوامل التي ت
من  عالج  لم ت تي  لحدوث هذا المرض مثل إصابة األم بالحصبة األلمانية والحاالت ال
ناء  قص االكسجين أث حدبي واضطراب رت ون مرض الفينيل كيتونوريا والتصلب ال

بل الوالدة والتهاب الدماغ وتشنجات الرضع فق ما ق د أكدت الدراسات أن مضاعفات 
عزائم  ،  2339الوالدة أكثر لدى األطفال الذاتويين من غيرهم من األسوياء . ) أبو ال

 نت (

ند تشير الدراسات لوجود عزل في خاليا المخ من  ع ثر  عض األفراد التوحديين أك ب
قل العصبية التال عض النوا توازن ب في  لل  ضافة لوجود الخ عي إ في الشكل الطبي ية 

 الدماغ : 

 

 

 (   Serotoninأ ـ السيروتونين ) 

طور  لذاكرة والت مزاج وا في ال يؤثر  وهو ناقل عصبي هام تأثيره معقد وشامل حيث 
نوم  لذاكرة وال حرارة الجسم وا ظيم  ناول الطعام وتن نات وت فراز الهرمو العصبي وإ

ــة  ــي حال ــق وظهــور الســلوك العــدواني والســلوك النمطــي ، وف ــم والقل وجــود واألل
لدماغ  لدم وا في ا سيروتونين  يز ال يزداد ترك مشكالت في عملية األيض ) الهضم ( 

 األوسط والبول وبالتالي خلل في وظائفه وظهور بعض صفات التوحد .

يادة  % 93يشير جلبرزون وزمالئه إلى أن أكثر من  من األطفال التوحديين لديهم ز
 في كمية السيروتونيين في الصفائح الدموية . 

   ـ الدوبامين : ب

ستقرار  لذاكرة وا ية وا شاطات الحرك في الن يا ً  عب دورا ً حيو قد يل قل عصبي مع نا
 المزاج واإلرادة والسلوك النمطي .

 ج ـ الببتيدات العصبية :

ضبط  عال واإلدراك و عن االنف سئولة  صبي وم قل الع ية الن في عمل هام  عب دور  تل
ند األطفال السلوك الجنسي ، وتشير الدراسات إلى عدم تو يدات العصبية ع ازن الببت
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)                                                                            التوحـــــــديين .
 ( 13،  2331الشيخ ذيب ، 

 ـ الفرضيات األيضية : 5ـ  2ـ  6

لى  الجهازيؤكد الكثير من الباحثين أن  قادر ع الهضمي عند األطفال التوحديين غير 
مادة  Glutenضم الكامل للبروتينات وخاصة بروتين الجلوتين ) اله في  ( الموجود 

ناء العجين ،  نة أث مح اللزوجة والمرو لذي يعطي الق هو ا القمح والشعير ومشتقاته و
خالل  Casienوبروتين الكازين )  من  لك  لى ذ ( الموجود في الحليب ويستدلون ع

فق استفراغ الطفل المستمر للحليب واالكزيما ال ية المر في ثن موجودة خلف الركبتين 
 اإلسهالو/ أو  واإلمساكواألورام البيضاء الغريبة تحت الجلد وسيالن األذن المبكر 

 الصدرية . باألزمةالمزمن واضطرابات التنفس الشبيهة 

 التوحديين مايلي :  األفرادومن أسباب اضطراب الهضم عند 

 البكتريا الموجودة في المعدة .أ ـ حساسية الجسم الزائدة لبعض الخمائر و

 ب ـ زيادة األفيون في المخ .

 ج ـ عدم هضم األطعمة الناقلة للكبريت .

 د ـ النفاذية المعدية .

لذلك جة  حدث نتي تي ت ضية ( التغيرات الطبية الحيوية ال مل األي هي   ) العوا
يادة نفا عاء ، وز في األم يا  يات ( والبكتر يدا ) الفطر كاثر الكاند يادة ت عاء ز ية األم ذ

Leaky Gut Syndrome   شكل ية ب عادن وضعف التغذ ونقص الفيتامينات والم
ضــادات األكســدة ، ونقــص األحمــاض الذهنيــة معــام ، وضــعف المناعــة ، ونقــص 

 ( 21،  ،233ونقص قدرة الجسم على التخلص من السموم .) الحكيم 

 ( 13،  2331هـ ـ نقص بعض األحماض واألنزيمات في الجسم . ) الشيخ ذيب ، 

 ـ فرضيات الفيروسات ) التطعيم ( :  6ـ  2ـ  6

لة  يرى الباحثون إمكانية مهاجمة الفيروسات لدماغ الطفل في مرحلة الحمل أو الطفو
كد  ما يؤ ية وم عراض التوحد هور األ يؤدي لظ ما  يه م شوهات ف حداث ت كرة وإ المب

في مر مل أو  لة الح خالل مرح حد  فل بالتو صابة الط ظرهم إ هة ن لة وج لة الطفو ح
 المبكرة . 
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( :  MMRوربــط بعــض العلمــاء مــا بــين اإلصــابة بالتوحــد والمطعــوم الثالثــي ) 
 مطعوم الحصبة 

 ( . Rubella( ومطعوم الحصبة األلمانية )   Mumpsومطعوم أبو دغيم )

لدى الطفل  ناعي  في الجهاز الم كر  لل مب من وجود خ نظراً  لمعاناة بعض األطفال 
يث  ستطيع كرح لال ت مةيات ا عة مهاج عن المنا سؤولة  ضاء الم سات  دم البي الفيرو

هذه  قى  بذلك تب وااللتهابات ـ إنتاج المضادات الكافية للقضاء على فيروسات اللقاح و
 ( 13،  2331الفيروسات وتتلفها . ) الشيخ ذيب ، 

خالل األشهر الثالثة بااللتهاباتوكذلك فقد أجمع الخبراء أن إصابة األم   الفيروسية 
قص  لى أن ن ضافة إ ية للتوحد إ مل المؤد برز العوا من أ األخيرة من الحمل قد تكون 

عاطي  ما ربط ت كاييناألوكسجين أثناء الوالدة ك جد خصائص  الكو ناء الحمل بتوا أث
 (. 11 – 11، 2331التوحد لدى األطفال . ) مرهج

 ـ التلوث البيئي :  1ـ  2ـ  6

بيئــة بســبب ) المعــادن الســامة كــالزئبق ونقصــد بــه العوامــل الخارجيــة أي تلــوث ال
بات أو  عرض لاللتها ثف أو ت شكل مك ية ب ضادات الحيو ستعمال الم صاص وا والر

 ( 99،  ،233) الحكيم  الفيروسات .....وغيرها من األسباب ( .

طور الطفل من مرحل ت ترات حرجة  ناء ف ئي أث لوث البي عرض الطفل للت ما  قد يت م
ش يؤدي من الم فة للطفل إلى ظهور العديد  قدرات المختل لى ال تؤثر ع قد  تي  كالت ال

 مثل المشي والنطق وبعض أشكال السلوك التوحدي ، ومن هذه الملوثات : 

لى التخلف  Mercuryأ ـ الزئبق )  يؤدي إ قد  بالزئبق  سمم  لبعض أن الت ( : يشير ا
 العقلي وعدم أتزان عضلي وعصبي وظهور بعض أعراض التوحد . 

ظة  Thiromersalب ـ مادة )  مادة حاف باحثين   للمطاعيم( : وهي  يرى ال حيث 
 أن اإلصابة بالتوحد ال يعود للمطاعيم نفسها وإنما لهذه المادة .

مو  Leadج ـ الرصاص )  لى الن سلبية ع تأثيرات  لى  سمم بالرصاص إ ( يؤدي الت
 ويؤدي إلى ظهور مشكالت سلوكية عديدة .
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بون )  سيد الكر بأول أوك سمم  ية .   Monoxideد ـ الت شوهات خلق لى ت تؤدي إ  )
لة  في مرح سواء ً  في الحركة  نين واضطرابات  فاة الج لدماغ وو في خاليا ا لف  وت

 ( 11،  2331الحمل أو في المرحل النمائية األولى من العمر . ) الشيخ ذيب ، 

 ـ األدوية والعقاقير :  9ـ  2ـ  6

ير مرغو مرا ً غ قاقير أ ية والع ناول األم لألدو بر ت قد يعت يث  عام ، ح شكل  يه ب ب ف
من  عل  لدماغ و اإلصابة بالتوحد ول لف خاليا ا تؤدي إلى العديد من المخاطر مثل ت

 أبرز األدوية دواء 

 (Thalidomise  ، 13،  2331( ) الشيخ ذيب ) 

 و عقلية : إدراكية أسبابـ  9ـ  2ـ  6

طوير  قد ينتج التوحد نتيجة كارعدم ت مالعدم و  األف ك اكت مو األف كب ن شكل يوا ار ب
لى  باً  إ عي جن شكل طبي مو ب النمو الطبيعي لمختلف النظم اإلدراكية والمعرفة التي تن
تي  حل المشكالت ال سمح للطفل ب كار ال ي هذه األف مو  ياب ن بذلك فغ كار و جنب األف
يواجهها في المواقف االجتماعية للحياة اليومية وفي نفس الوقت ال يستطيع الفهم بأن 

لديهم خرين  كن  اآل شاعر يم كار وم هاأف ماءات و  قراءت شارات و اإلي خالل اإل من 
 ( 13،  2331أوضاع الجسم . ) الشيخ ذيب ، 

هذه  أصحابويرى  ظر  قة أنوجهة الن سببها اضطراب  إعا كيالتوحد  مائي  إدرا ن
سات  أشارتحيث  عض الدرا قدرات  أطفال أنب شاط ال في ن لديهم انخفاض  التوحد 

لى العقلية المختلفة و الت قدرتهم ع عن ي ترجع بدورها الى انخفاض  اإلدراك فضال 
طق ضطراب الن ثة  ا غة ووجدت الباح سية   leslie 1987و الل شكلة الرئي بان الم

فال ناس  ألط هم ال لى تف قدرة ع قارهم لل هي افت حد  سهم ،التو هم أنف خرين و ف و  اآل
هم الطفل  أنكما  أنفسهم ،الطبيعيين لديهم معلومات عن  األفرادمعظم  التوحدي ال يف

ناس  أفكاركيف يوثر سلوكه في  فان  اآلخرينو معتقدات ال ية  هذه النظر و بموجب 
التوحــد لــيس لــديهم عــالم حسـي فضــال عــن افتقــارهم للجانــب االجتمــاعي و  أطفـال

ماعي اآلخرينالتواصل مع  في و االجت في الجنب المعر شاكل  لديهم م بي . و  ) الجل
2331  ،13) 

ستقبال الرسائل  نظريةالأصحاب هذه  ويرى ظيم ا لى تن قدرة ع أن التوحد هو عدم ال
كار  باإلحساسذات العالقة  طوير أف من ت صغار  وهذا ما يجعل استحالة التوحديين ال

هم طة ب ية المحي ياة الخارج نى للح ما  ، مرتبطة أو ذات مع في  حول  لب والت هذا التق
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قة يدرك بالحواس له بعض الموافقين اليوم بالرغم أنهم لم ي عة الدقي بداً  الطبي فوا أ عر
 (  19، 1992) السعد .لهذا االستقبال الحسي غير الثابت

 ـ  التوحد وعالقته ببعض اضطرابات الطفولة: 1

شابه السـلوك  لى ت شيرون ا حد ي قة التو شخيص إعا مين بت باحثين المهت ظم ال إن مع
قة التوحد المرتبط بها مع اإلعاقات األخرى و يهمنا هنا اإلشارة الى العالقة  بين إعا

صل و االضطرابات  لة و اضطرابات التوا صام الطفو ية و ف قة العقل من اإلعا وكل 
 السمعية البصرية و ذلك على النحو التالي:

 ـ  إعاقة التوحد و عالقتها باإلعاقة العقلية : 7ـ  1 

لي وان  %13- %91يعاتي عانون  %23-%11من أطفال التوحد من التخلف العق ي
 من %13درجة وان اكثر من  91لعقلي الشديد و بنسبة ذكاء اقل من من التخلف ا

ما أن معظم  ية ك قدرات العقل التوحديين لديهم ذكاء أعلى من المتوسط أو شذوذ في ال
جد أن  شكل مضبوط فن لذكاء ب بارات ا لى اخت بة ع ستطيعون اإلجا أطفال التوحد ال ي

لكن أداءه ضعيفا في اختبارات  أداءه جيدا في اختبارات القياس المهارات البصرية و
يين  لى األطفال الطبيع اللغوية و تفسير ذلك يعود الى أن اختبارات الذكاء صممت ع

 و ليس على أطفال التوحد 

ية  قة العقل سلوكيات اإلعا ير  حد كب إن مظاهرا لتوحد  تشبه في بعض سلوكياتها الى 
ها  فرد ب قة و هنا ال بد أن نشير الى عدد من النقاط التي ين عن اإلعا يز  التوحد و يتم

 العقلية :

  عض ما ب حد  لى  لديهم ا األطفال المعاقون عقليا يكونون متعلقين باآلخرين و 
متعهم  من ت الوعي االجتماعي في حين يختفي هذا السلوك لدى أطفال التوحد بالرغم 

 بمستوى ذكاء متوسط 

 هام غير اللفظية وخاص لى أداء الم قدرة ع لديهم ال لق أطفال التوحد  ما يتع ة 
في  مع اآلخرين  مل  هارات التعا عون بم هم يتمت ما أن باإلدراك الحركي و البصري ك

 حين ال يتمتع المعاقون عقليا بمثل هذه المهارات

  غوي و مو الل يث الن من ح يا  عاقون عقل فال الم حد و األط فال التو باين أط يت
في ا غة  ستخدام الل مدى ا قدار و يث م من ح لك  صل وذ لى التوا قدرة ع صل ال لتوا

في  كائهم  فالمعاقون عقليا لديهم قدرة لغوية و استخداماتهم للغة تتناسب مع مستوى ذ
لديهم و حتى  غة  عدم وجود الل قد ين يا  عاقين عقل فان  إنحين أن األطفال الم وجدت 

 استخدامها يكون شاذا 
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  عاني أطفال التوحد يعانون من عيوب جسمية بنسب اقل بكثيب نت تلك التي ي
 فال المعاقين عقليا منها األط

   عزف تذكر و  ثل ال صة م هارات الخا عض الم ليهم ب بدو ع حد ت فال التو أط
من  هارة  ية م يا بأ عاقون عقل تع الم حين ال يتم في  نون  الموسيقى وممارسة بعض الف

 التي ذكرت

  ثل شائعة م ية ال سلوكيات النمط عض ال حديين ب فال التو سلوك األط ضمن  يت
الحركــات الكبيــرة مثــل التـأرجح فــي حــين يختلــف حركـات الــذراع أمــام العينـين و 

التوحد  أطفالالمعاقون عقليا عن نظرائهم لدى  األطفالالسلوك النمطي الذي يظهره 
 ( 13،  2331) الجلبي 

 ونلخص الفرق بين التوحد والمتخلف عقليا ً بما يلي :

في ته  ستوى قدرا في م حوظ  تدني مل هر ال فل يظ فان الط لي  لف العق لة التخ  في حا
قدرات  مرتفعا ً أداء ًمختلف المجاالت بينما في حالة الطفل المتوحد فانه يظهر  في ال

 عقليــا الالشــخص المعــاق  أنالموســيقية و الحســابية و الميكانيكيــة المختلفــة و كمــا 
ناس  إقامةيعاني من عدم القدرة على  قرب ال مع ا يهعالقات اجتماعية حتى  وال   إل

لراوي ، حماد  يظهر البرود العاطفي كما هو  1999الحال في اضطراب التوحد ) ا
 ،13  ) 

 التوحد و عالقته بفصام الطفولة : إعاقةـ   2ـ  1

يدان في الم عاملين  من ال يد  ظر العد سي ين لى  النف صام و التوحد مصطلحان  أنا الف
سنوات الخمس  في ال ندما يظهران  حد خصوصا ع لىالضطراب وا ياة  األو من ح

لى الطفل المتوحد و  لإلشارةلعديد منهم مفهوم فصام الطفولة ا أطلقالطفل و لذلك  ا
جال  األبحاثالدراسات و  أظهرتلكن  جدا  أنفي هذا الم ير  حالتين كب بين ال فرق  ال

سلوكي  ضطراب  بر ا حد يعت مافالتو لراوي ،  أ ني ) ا ضطراب ذه بر ا صام يعت الف
 (   12، 1999حماد

 

 كأحــد أعراضــههــي اســتخدام  علــى اضــطراب التوحــد ايــة فــي التعــرفدكانــت الب
سية أو االنسحاب ، الرئيسية في اضطراب الفصام األعراض شعور بالوحدة النف  ، ال

بين  لط  حدوث خ تراض  كان اف لذلك  عراضو  ضطرابيين أ من  اال بد  وارد و ال 
 على النحو التالي: اإلعاقتينالتفريق ما بين 
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  حين في  موز  ستخدام الر لى ا قادرون ع صاميون  فال أنالف ليس  أط حد  التو
 ذلك بإمكانهم

 و يرفضون  اآلخرينعالقات اجتماعية مع  إقامةالتوحد ال يستطيعون  أطفال
ما  لألشخاصاالستجابة  ئة بين صاميون  األطفالو البي كانهمالف مة بإم مع  إقا عالقات 
 . و عالقاتهم بصفة عامة مع البيئة قلقة و مشوشة اآلخرين

 هالو األطفال من ال عانون  صاميون ي هامس و الف كالم  األو ترابط لل قدان ال و ف
 .التوحد أطفالال يعاني منها  األعراضوهذه 

 ما  أعراض تبدأ شهر الثالثين بين بل ال في الظهور ق عراضالتوحد  صام  أ الف
 .من الطفولة  متأخرفي عمر  أوتظهر في بداية المراهقة 

  في سين  بين الجن بالفروق  لق  ما يتع ش اإلصابةوفي حد ت ضطرابات التو ير با
لذكور و  اإلصابةنسبة  أنالنتائج الى  با  اإلناثبين ا ساوى ،:1هي تقري حين يت في 
 . بالفصام اإلصابةفي نسب  اإلناثالذكور و 

قة  ية المراه في بدا ئاب  حاالت االكت حدوث  لوحظ  في  أوو  شدة و  ياة الرا لةالح  حا
سي  ضغط نف ماعي  أوالتعرض ل مريض  سيظهراجت ضا ً ال ص أعرا ية و خا ة كتاتون

هالوس  أواخذ وضع ثابت  أوالتهيج  مع ضالالت و  ية  يظهر حالة ذهانية غير نوع
 (  12،  2331) الجلبي     . و لكنها جميعا تزول بزوال الضغط

 و يمكن التفريق بين الطفل المتوحد و الطفل الفصامي بما يلي:

بدأ -1 عراض ت في  أ حد  صام و التو مارالف هر  أع صام يظ لة الف في حا فة ف مختل
فوق  األطفالضطراب عند اال ما  سنوات ف ما من عمر خمس  لة التوحد  ، أ في حا

هر  مر الطفـل و قـد تظهـر  األولـى األسـابيعبل  األشـهرمنـذ  األعـراضفتظ مـن ع
نذ  لى األشهربوضوح في سن الثالث سنوات و لكن االستعداد لها يالحظ م من  األو

   .العمر
نة  أفضلجه عام في حالة الفصام فان اللغة تتطور بشكل مقبول بو -2 كثيرا مقار

االضــطراب فــي التفكيــر و  عنــده فاشــخص الفصــامي يكــون ، مــع حــاالت التوحــد
فان  أما ، استخدام المفردات بشكل غير صحيح و في غير مواقعها الشخص المتوحد 

فردات  لبعض الم يد  شكل ترد كون على  جدا و ت كون ضعيفة  الجمل  أواللغة لديه ت
 بدون وعي لمعناها 

طاير  أنالى   rutter 1978روتر  رأشاكما  -9 صامي يتصف بت كارالف و  األف
سن الرشد  األوهام في  ماو الهالوس خصوصا  سبق أ ما  فال يظهر أي م  .                                                           التوحد 

 ( 12،  1999) الراوي ، حماد 

 واصل :التوحد و عالقته باضطرابات الت إعاقةـ   3ـ  1
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ــد ــرى العدي ــى  ي ــاحثين ال ــن الب ــام ــين  أنن ــابه ب ــود تش ــع وج ــةنتوق ــد و  إعاق التوح
لك  ية ذ هي  أناالضطرابات اللغو ية  نب المعرف كالم و الجوا غة و ال ضطرابات الل ا

قةفي تشخيص  أساسيةمظاهر  ش إعا هذا الت سبب  يتم االتوحد و ب نه  لطبه فا بين  الخ
هذه االضطرابات والت نا ً ، حد و  قد  أحيا شارتو  لى  أ سات ا ناك  أنالدرا  أوجهه

ستقبالية و  غة اال ضطرابات الل بين ا شابه  ضطراباتت ها  ا تي يظهر غة ال فالالل  أط
عرف  االضطرابيين أعراضبين  التمييزالتوحد و لكن يمكن  كن الت يز يم هذا التمي و 

ص األطفال أنعليه من خالل  حاولون التوا ل ذوي االضطرابات اللغوية االستقبالية ي
ماءات اآلخرينمع  ما باإلي كالم بين شكلة ال عن م عويض  جه للت يرات الو ال  ، و بتعب

قد  أوتعبيرات انفعالية مناسبة  أيةالتوحد  أطفاليظهر  رسائل غير لفظية مصاحبة و 
ــي  ــان ف ــر  إعــادةتظهــر المجموعت ــده غي ــال أنالكــالم و تردي ــزين  أطف التوحــد ممي
التوحد  أطفالو في حين يخفق  ،الكلمات اكثر أواخر ترديدبترديدهم للكالم و خاصة 

 أنالمضــطربين لغويــا  األطفــال بإمكــانفــي اســتخدام اللغــة كوســيلة اتصــال يكــون 
سبوا غة  يكت فاهيم الل سيةم مع  األسا صل  حاولون التوا ية و ي ير المحك موز غ و الر
لتعلم  اآلخرين، قد أوو هكذا يمكن النظر الى القدرة على ا لتعلم و ال ية ل لى القابل رة ع
لى  التعامل هامع الرموز ع بين  أن يزة  قة و مم  األطفالالتوحد و  أطفالقدرات فار

 ( 19،  2331) الجلبي   . المضطربين لغويا

 التوحد و عالقته باالضطرابات السمعية و البصرية : إعاقةـ  1ـ  1 

ها  األعراضمن بين  قد يظهر تي  ية ال سلوكيات الثانو سمعي األطفالو ال عاقون  ا الم
سلوك االنسـحابي و االنزعـاج مـن تغييـر الـروتين   األخـرىبعـض السـلوكيات  أوال

 .التوحد  أطفالالمشابهة و هم في هذا قد يشتركون مع بعض سلوكيات 

الروتين و ما الى  تغييرالسلوك االنسحابي و االنزعاج من  أنمع فارق جوهري هو 
عطأساسية لدى أو  أولية أعراضذلك من  فان أفال التوحد، و  لك  لى ذ طفال الوة ع

في  ية  األغلب،و  األعمالتوحد ال يعانون من الصمم  من الناح قد يظهر  األخرىو 
ية و الحركات  األطفال لى االستثارة الذات المعاقون بصريا بعض السلوكيات الدالة ع

عن  به اطفال التوحد فضال  قوم  ستجابةالنمطية و هم في ذلك يشبهون ما ي اطفال  ا
  . التوحد بإعاقة إصابتهميرات البصرية قد تشير الى التوحد للمث

 ـ التوحد وعالقته بالصرع :  5ـ  1

بدأمن اطفال التوحد يعانون من الصرع و  %91حوالي إن لة  ي لة الطفو  أومن مرح
بدايات التوحد ووجد ، المراهقة يه  لذي تظهر ف قت ا نه  واو درس باحثون الو بدأا  ي

صبي بعم هاز الع قوم الج ندما ي جد ع صرعية  أنله وو بات ال هم النو حدث ل لذين ت ا
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عن ) كائهم  مل ذ قل معا ما ي با  لوحظ ،  (13غال حد  أنو  حاالت الت من  ثر  جد اك يو
بات صرعية  عراضو معظم لديهم  تاريخ نو لوعي و  أ قدان ا في ف لى  الصرع تتج

 ذلك  يثبت ، و التخطيط الكهربائي بإمكانه أنالتشنج و االهتزاز

 الهش :   xومـ الكروموس 6ـ  1

عراضمن اطفال التوحد لديهم %13حوالي  إن لك أ هش ( ،  x)الكروموسوم ذ و  ال
و يكون ذلك بسبب االختالل في الكروموسومات و الذي يظهر  ،معظمهم من الذكور

من التخلف العقلي و مظاهر التوحد و  األطفالفيه النقص و الهشاشة و يعاني معظم 
 . الفيزيائية اإلعاقةبعض من 

 :  األنسجةـ تصلب   1ـ  1

عي  ير الطبي مو غ سبب الن تي ت ية ال لى االختالالت الجين عود ا لك ي سبب ذ سجةو  ألن
لدماغ شرة  ، ا كل ع حدة ل لة وا لك لحا حدث ذ هؤالء  آالفو ي بع  حوالي ر والدة و 
 ( ،1ـ  19،  2331) الجلبي ن .   من التوحديي األطفال

 ـ تشخيص التوحد :9

يره أو تعرف المشكالت النفسي شخص بغ في عالقات ال ها صعوبات  عام بأن ة بوجه 
يه  كم عل ندما يح ته ، أو ع حو ذا ته ن في اتجاها له أو  من حو عالم  عن ال كه  في إدرا
ما  اآلخرون في البيئة المحيطة بأنه غير فعال أو مدمر أو غير سعيد ...... الخ وهذا 

 ( 199،  1991يحدث مع األطفال  ) الشناوي ،

طرق فالمشكالت واال ضطرابات المتعلقة بسلوك الطفولة تتنوع وتختلف، ومن أحد ال
لإللمــام بهــذه المشــكالت وأنواعهــا ومــدى انتشــارها التركيــز علــى معرفــة مــا يريــد 
مة  يادات العا شفيات والع في المست سي  عالج النف المتخصصين من األطباء وخبراء ال

االضــطرابات التــي والمؤسسـات االجتماعيــة والتربويــة مــن حــاالت لمعرفــة أنــواع 
 (  911،  ،199تصدر عنها .) ابراهيم 

مات  حددة ، ويتضمن المعلو لة مرضية م شامل لحا مي ال ييم العل هو التق فالتشخيص 
واألعــراض بنوعيهــا ) الكمــي والكيفــي ( و يــتم بوســائل متعــددة منهــا االختبــارات 

سجل المدرسي ، المقننة و غير المقننة ، و المقابلة و دراسة الحالة و المالحظة و  ال
سباب  لى أ قة ا شير بد ييم العصبي ، و ي و الظروف العائلية ، و السجل الطبي و التق

 (   131،  1993العلة المباشرة و غير المباشرة . ) ياسين ،
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جال  في م يرا  قدما كب قدين األخيرين ت في الع ند الطفل  سي ع طب النف عرف ال و قد 
سي  المعرفة السريرية و البحث ، و استطاع أن طب النف ماذج ال من ن يا  يتخلص نهائ

في  صة  ته الخا سب هوي صنيف األمراض ليكت عراض و ت يث أ من ح بالغين  ند ال ع
 السريريات ، و في الوقت ذاته وسع حقول تحرياته بشكل كبير . 

مو  سياق ن في  فعلى المستوى السريري تم تحديد إصابات جديدة و تم إعادة وضعها 
لى  الطفل ، في الوقت الذي درست يات المرضية ع ها اآلل تؤثر ب تي  قة ال يه الطري ف

صابات  ها إ لى أن ية ع لذهانات الطفل عزل ا تم  لك  لى ذ ثال ع ته ، و كم نمو الطفل ذا
مو  عات الن لى قطا ضا التوحد ، و درس أثرها ع ضم أي ذاتية للطفولة المبكرة التي ت

في الم صة  لتعلم خا لى ا قدرة ع لذهني ، ال سي . )  المختلفة :اللغة ، النمو ا جال الدرا
   (9، 2333فيراري 

لدول  في ا صة  يداً، وخا ها تعق مور وأكثر صعب األ من أ عد  حد ي شخيص التو إن ت
ما  شخيص التوحد، م ية لت قة علم ئين بطري عدد األشخاص المهي قل  ية، حيث ي العرب
من  كرة  يؤدي إلى وجود خطأ في التشخيص، أو إلى تجاهل التوحد في المراحل المب

شخيص حياة الطفل، م ما يؤدي إلى صعوبة التدخل في أوقات الحقة. حيث ال يمكن ت
نة  يه، ومقار صل لد هارات التوا سلوك الطفل، ولم الطفل دون وجود مالحظة دقيقة ل
شخيص  من صعوبة الت يد  ذلك بالمستويات المعتادة من النمو والتطور. ولكن مما يز

خ ضطرابات أ في ا كذلك  سلوك التوحدي يوجد  في أن كثيراً من ال نه  لذلك فإ رى. و
من تخصصات  مل  بل فريق كا الظروف المثالية يجب أن يتم تقييم حالة الطفل من ق

 مختلفة، حيث يمكن أن يضم هذا الفريق:

 . طبيب أعصاب 

 . طبيب نفسي 

 . طبيب أطفال متخصص في النمو 

 . أخصائي نفسي 

 . أخصائي عالج لغة وأمراض نطق 

 . أخصائي عالج مهني 

 . أخصائي تعليمي 

يدة   فة ج لديهم معر من  خرين م صين اآل يق المخت شمل الفر كن أن ي ما يم ك
 ، نت ( 2339بالتوحد.                                          ) أبو العزائم 

 :وفيما يلي عرض ألهم مراحل واالختبارات التشخيصية الضطراب التوحد
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 مرحلة التعرف السريع على الطفل التوحدي: 7ـ  9

 ى مرحلتين :وتشتمل عل

عض  فل ب قة بالط هات أو ذوي العال باء و االم ها اآل حظ ب تي يال لة ال أوال ً : المرح
عة  مع طبي المظاهر  السلوكية غير االعتيادية و خاصة تلك المظاهر التي ال تتناسب 
هذه  من  شدتها و ظاهر و  لك الم كرار ت فل و ت ها الط مر ب تي ي ية ال لة العمر المرح

 المظاهر: 

لغــوي ،ضــعف التطــور فــي المهــارات الذكائيــة و ضــعف الجانــب ضــعف النمــو ال
 االجتماعي.

 ثانيا ً: مرحلة التأكد من وجود مظاهر السلوك التوحدي لدى األطفال المشكوك بهم

شمل الفريق  من األخصائيين و ي لى فريق متخصص  من خالل عرضهم ع و ذلك 
ياس ال تربوي ،أخصائي األخصائي النفسي،طبيب أطفال يعرف بالتوحد،أخصائي الق

يا  لدان دورا حيو عالج النطق،أخصائي قياس السمع ،أخصائي اجتماعي و يلعب الوا
طوري  تاريخ الت عن ال مات  قديم المعلو خالل ت من  هاما في عملية التشخيص و ذلك 

 للطفل و أنماطه السلوكية

عدد  ما زاد  نه كل قول بأ صحيح ال من ال فان  سلوكيا  عرف  ضطراب ي حد ا والن التو
صا ضاع متنوعـة األخ فة و أو قات مختل في أو سلوك الطفـل  ظون  لذين يالح ئيين ا

 زادت احتماالت التشخيص للتوحد بشكل صحيح

و لتحديــد طبيعــة االضــطراب الــذي يعــاني منــه الطفــل يجــب علــى األخصــائيين أن 
ماط  يحددوا أيضا االضطرابات التي ال يعاني منها الطفل و تعرف عملية مقارنة األن

في السلوكية للطف عادة  تي تالحظ  سلوكية ال ماط ال ته باألن شخيص حال يراد ت ل الذي 
لي و االضطراب  فارقي( و التخلف العق شخيص ال االضطرابات األخرى بعملية )الت

عدم وجودهم من  كد  جب التأ تان ي نه اللغوي حال لى ا شخيص االضطراب ع بل ت ا ق
ثل  كذلك يجب فحص الطفل للتأكد من عدم وجود مشكالت جينية ،  دتوح ية م أو طب

( و متالزمــة الكروموســوم الهــش حيــث يصــاحب هــذان PKUالفينيــل كيتونوريــا )
حاالت  عض ال في ب حد  في ،  االضطرابان التو ير  بدور كب قوم  لم أن ي كن للمع و يم

نه يقضي  عملية التشخيص من خالل تدوين مالحظاته حول السلوك العام للطفل لكو
نه أ مع األطفال معه ساعات عديدة في اليوم و بإمكا ته  سلوك الطفل و مقارن قيم  ن ي

صفه  في  مع األطفال اآلخرين  نة  اآلخرين و يتلمس مستوى تقدمه و انجازه بالمقار
مو ويمكن أن يستخدم المعلم العديد من أدوات المالحظة واالختبارات لتقييم مس توى ن
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سي  الطفل و انحرافه عن مستويات كن لألخصائي النف ما يم قيم النمو الطبيعية ك أن ي
بارات  ستخدام االخت ية با هارات االجتماع ية و الم الوظائف العقلية و اللغوية و الحرك
لى  قدرة ع مة و ال ية العا قدرات العقل قدير ال في ت ستخدم  لذكاء ت الخاصة فاختبارات ا
ها  ية فإن بارات اللغو ما االخت التعلم فضال عن قياسا و تحديدها لمستوى ذكاء الطفل أ

 .وية و تستخدم لتوضيح الصعوبات الخاصة تقيس الوظائف الغ

ويعــاني أطفــال التوحــد مــن صــعوبات فــي اإلجابــة علــى بعــض االختبــارات بســبب 
شل من الف سية  سلوكية و الحسا ضطرابات ال ير  ، اال كون غ ما ي با  جازهم غال و ان

 ( 11ـ  19،  2331صحيح و يكون سلوكهم إما االنسحاب أو العنف  ) الجلبي 

بارات  و استخدمت أدوات ها اخت قويم األطفال التوحديين ومن عديدة في تشخيص و ت
غة و اإلدراك و  صل ،و الل يف، و التوا مو ،و التك قويم الن شخيص ،و لت ألعراض الت
فة و  مو المختل نب الن لى جوا عرف ع ما للت ستخدامها إ باحثين ا مربين و ال كان ال بإم

سلوك و ال عاد ال في أب ير  قدير التغ برامج البيئة و العائلة و ت مدى االستجابة لل مو و  ن
 التربوية المختلفة و فيمل يلي تفصيل ألهم االختبارات :

 :اختبارات التقييم الشخصي:األولىالمجموعة  2ـ  9

 AUTISM DIAGNOSTIC INTERVIEWقائمة تشخيص التوحد   7

بل  من ق مة  يت القائ مع LORD RUTTER &LECOUTOURبن ستخدم  وت
حاث الستخراج  األطفال و المراهقين الذين مو و أجريت أب في الن لديهم اضطرابات 

لى  مة ع يق القائ خالل تطب من   13الخصائص السيكومترية للقائمة فاستخرج الثبات 
(أطفــال معــوقين عقليــا و 13شــهرا و ) 9،أطفــال للتوحــد و بلــغ متوســط أعمــارهم 

شــهرا ووجــدوا أن  (13يعــانون مــن الضــعف فــي اللغــة و بمتوســط عمــري قــدره )
بان الصد ق الداخلي و معامالت االرتباط الداخلية كانت عالية و جيدة وأثبتت النتائج 

ستخدام  كان ا القائمة ثابتة و صادقة في تشخيص التحد ألطفال ما قبل المدرسة و بإم
يارة  توفر الز لة و  يارة العائ بدأ بز لذي ي عالج ا يارة الم خالل ز القائمة في البيت من 

مع الطفل و الت عدة فرصة اللقاء  يق  ستغرق التطب لة و ي سات العائ لى إحسا عرف ع
 ساعات

 PARALINGUISTICاسـتمارة المالحظــة لتشـخيص التوحــد قبــل الكـالم  2
AUSTISM DIAGNOSTIC OBSEVATION SCHEDULE 
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بل  من ق يت االستمارة  ستمارة    DILAVORE,LORD&RUTTERبن هي ا و
غة و عل القدرة بإمكانهمالذين ليس  األطفالمالحظة لتشخيص  ى الكالم و استخدام الل

 .هم مظاهر التوحد لدي سلي

ــاعدة  ــل و بمس ــى الطف ــتمارة عل ــق االس ــهو تطب ــذه  أهل ــا بالفرصــة  األداةوه تزودن
ص ظاهر الخا ظة الم باه لمالح ماعي و االنت سلوك االجت عل و ة كال يل و التفا و التخ

خ من  ية لالستمارة  قدرة التمييز ستخرجت ال بار و ا مع االخت ها المشاركة  الل تطبيق
 ( 13،  2331) الجلبي   . على اطفال التوحد العاديين 

 CHILDHOOD AUSTISM RATINGمقياس التقدير للتوحد الطفولي 3
SCALE    

بل  من ق    SCHOPLER,REICHLER,DEVELLIS&DALYبني المقياس 
يد  في تحد ستخدم  فالوا نامج  األط لى البر جة ا هم بحا لذين  حديين ا عوقين و التو الم

 فقرة و تغطي عدة جوانب منها : 11و تتكون هذه القائمة من  TEACH)تعليمي ال

،العاطفــة ،التقليــد،التكيف مــع البيئــة ،االســتجابات البصــرية  اآلخــرينالعالقــات مــع 
 . ،التواصل اللفظي و غير اللفظي ،مستوى النشاط ،االنطباعات العامة

يتم  يق المالحظة  عن طر بةو  م اإلجا فردات القائ لى م قديري ع سلم ت عن طريق  ة 
كم على درجة و  سلوك لل يحتوي على سبع درجات تتدرج في شدة و درجة وجود ال

ما  ها الطفل المتوحد و في عاني من تي ي سيط إذا شدة الحالة ال  أوشديد  أوكان توحد ب
 ( 11، 1999) الراوي ، حماد   . متوسط 

   rating scale  autismمقياس تقدير التوحد  1

ي بل صمم المق من ق مين و   Gilliam &janes 1995اس  بل المعل من ق ستخدم  لي
لف  شخيص التوحد و لمخت شتقت  األعمارالمهنيين و العائلة في تحديد و ت ية  ا الزمن

ية و وضعت  فقرات المقياس باالعتماد على الدليل التشخيصي لمنظمة الصحة العالم
 مجاميع: أربعالفقرات في 

 السلوك النمطي 

 ماعيالتفاعل االجت 

 التواصل 

 االضطرابات النمائية 
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سلوك قيس ال تي تصف و ت ما ، وللمقياس ثالث درجات ال ل أ بع و ا بار الرا ي ذاالخت
مو  يقيس االضطرابات النمائية فهو يتضمن مجموعة من البيانات التي تشمل تطور ن

لثالث  سنوات ا لىالطفل خالل ال بات  األو صدق و الث ستخرج ال خالل  لألداة. ا من 
 . 3.9-3.1على االرتباطات الداخلية بين الفقرات و التي تراوحت بين  التعرف

حد  أداةـ  5  سح التو جل م من ا مي  طيط التعلي  autism screeningالتخ
instrument for educational planning 

يت  بل  األداةبن من   kurg ,arick&almondمن ق عد  هي ت شائعة  األدواتو ال
من  ألطفال للتقويم و التخطيطي التعليمي مة  نت القائ عرف  1التوحد تكو نات للت مكو
من عمر على المظاهر السلوكية لل فأكث 11توحد  حواس شهر  هي ال نات  ر و المكو
لى  عرف ع قات ،الت جزاء،العال ها  أ عن تقويم ضال  ية ف ية الذات غة ،العنا سم ،الل الج

قــديره يســتخدمها المــدرس فــي ت أنيمكــن  أداةللتفاعــل و التواصــل و الــتعلم و هــي 
ستعدادات  هارات و اال يةللم صل  األكاديم في الف مع الطفل  له  في تفاع سها  تي يلم ال

ــي تعاملهــا و  ــة و ف ــي المواقــف المختلف ــديره لمســتواه التحصــيلي و ســلوكياته ف وتق
يومي  في التخطيط ال فردي و  مي ال موضوعياتها تثري عملية تخطيط البرنامج التعلي

نا التعليمية في الفصل و تزو لألنشطة ظي و  األداةد سلوك اللف قدرات و ال بمخطط لل
ية  أنالتفاعل االجتماعي و المستوى التربوي ووجد  ناك عالقات قو بين  ارتباطيهه

 . االختبار للتمييز بين المجموعات في مختلف المواضيع أجزاء

ــدير الســلوكي  أدواتـ  6 ــاس التق ــالقي  behavioralالتوحــد و الشــواذ ألطف
rating instrument for autistic and typical children 

مع (و تتضمن ثمانية مقاييس    ruttenوضعت القائمة من قبل  العالقات و الروابط 
 ،التواصل،النطق،التخاطب،التجاوب االجتماعي،القدرة الحركية البدنية   اآلخرين

عالجية محدودة  أهداف إنتاج،النمو النفسي العضوي(و لكن قدرة هذا المقياس على 
 .للغاية 

 behavior observing systemنظام مالحظة السلوك ـ  1

بل  من ق عرف  baron cohen ,allen &gillberg 1992وضع  ستخدم للت و ت
ستغرق  11بشكل مبكر من عمر  تبدأللتشخيص و  ليسعلى طفل التوحد و  شهر و ي
عدة  باإلمكانو  ، دقائق 13-1تطبيق القائمة مابين  بل  من ق شخاصتطبيقها  يتم  أ و 

سئلةسنوات تحتوي القائمة على تسعة  9العالج و التدخل التربوي الفعال بعد عمر   أ
ــتم  ــةي ــنعم  اإلجاب ــا ب ــة  أوعليه ــةال و يمكــن للعائل ــدم  اإلجاب ــة تق ــا وهــذه القائم عليه
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لذي  بوي ا نامج التر عالجين البر كانللم شهريا  باإلم به  بدء  عد وضوح  أوال سنويا ب
 و منها : األعراضجميع 

 اللعب الفتقار الىا . 

 الفتقار الى االنتباه . 

 االفتقار الى اللعب الجماعي . 

  االفتقار الى االهتمامات االجتماعية. 

  األوامر .االفتقار الى تطبيق 

 الضعف في النمو الحركي . 

مر  1991دراسة عام  أثبتتو  مة بع من القائ قرات  ثالث ف في  شل الطفل   11بان ف
ماذج شهر فانه يعد لديه مخاطر  مع ن التوحد وانه بحاجة الى التربية الخاصة مقارنة 

 .في النمو  التأخر

صر  ـ  1 سلوكي المخت ييم ال مة التق  the behavioral summarizedقائ
evalualation 

 درجات (1فقرة في استمارة واحدة و لكل فقرة مقياس تقديره من ) 23و تتكون من 
حدث ) هي صفر بداال ي حدث 1، أ نا:ي يرا،2، أحيا جدا ،9:كث يرا  ثل ،:كث ما( ويم :دائ

ثل  تي تم سلوكيات ال من ال عراضكل بند سلوكا  لدرجات يالتوحد و  أ قدر مجموع ا
الذين يعانون من التوحد و التخلف  األطفالتستخدم مع  أداة(درجة وهي 11بمقدار )

سطة  سنة و تمأل (11-2) أعمارالعقلي معا من  لى  أخصائياالستمارة بوا سي ع نف
ساس في  أ لة و  بدئي للحا شخيص الم مل الت في ع تائج  ستخدم الن نة و ي ظة مقن مالح

 ( 19، 2331) الجلبي .وضع الخطوط العريضة للتدخل العالجي 

 

 autism behavior checklistـ قائمة التوحد السلوكي  9

 crugتــم تطــوير هــذه القائمــة مــن قبـــل كــل مــن روك و رايــك و المونــد 
,aric,almound لى و تحتوي هذه مة ع لدى  91القائ فة  نب مختل قرة تغطي جوا ف

ها  أشكالالطفل وهي عبارة عن عدد من  قوم ب تي ي السلوك و االستجابات المختلفة ال
مس  شكل خ لى  قرات ع لك الف سيم ت تم تق قد  عادة و  حد بال فل المتو عادالط هي  أب و 

جتماعية  و ،التعلق ،الجسم و استخدام االشياء المختلفة ،اللغة ،الجوانب اال اإلحساس
 ( 11،  1999) الراوي ، حماد . بالذات العناية
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شخيص التوحد  70 حة لت لة المنق  revised autism diagnosticـ المقاب
interview 

ئل  بل عوا من ف ستخدم  يت  األطفالوهي قائمة مقابلة لتشخيص اطفال التوحد و ت بن
بل  من ق مة  سلوك    lecoutourالقائ ييم ال ستخدم لتق من عمر خمس  للألطفاو ت

مة على  ساعتين و تركز القائ لى  ساعة و نصف ا سنوات و يستغرق تطبيقها مابين 
طي و التكـراري  صال و اللغـة و السـلوك النم عل االجتمـاعي و االت ) الجلبـي .التفا

2331  ،1، ) 

 ـ المجموعة الثانية : 3ـ  9

 developmental assessmentاختبارات تقويم النمو 

ياس من االختبارات   سمى بمق الشائعة االستخدام في التشخيص اضطراب التوحد ماي
ما  النمو الذي يصف عدة جوانب تتعلق بالنمو لدى الطفل و مقارنة تلك الجوانب مع 

ترض  عدة  أنيف من  قاييس  لك الم كون ت عي و تت ضع الطبي في الو فل  به الط قوم  ي
ع قرة مجمو كل ف صف  يث ت قرات بح عدة ف نب  كل جا طي  يث يغ نب بح من جوا ة 

ــلوكيات  ــاد  أوالس ــراوي ،حم ــة . ) ال ــتجابات المختلف ــتمل  19، 1999االس (  و تش
 التالية : األدوات

 psycho educational profileـ المخطط النفسي التعليمي     7 

بل  من ف مو     schopler ,reichles&marcusصمم  ييم مظاهر الن قوم بتق و ي
لديهم توحد  لألطفال لذين  في ا أوا مع اضطراب  ستخدم المخطط  مو و ي  األطفاللن

مابين  أوالذين هم بعمر ما قبل المدرسة  تد  ني يم شهر 1في عمر زم ية  أ  12و لغا
لى)  توي المخطط ع بار و يح مراهقين و الك نه لل صورة م جد  قرة 191سنة و تو (ف

ساعة  –دقيقة  1،(فقرة للسلوك و يتراوح الوقت لتطبيق القائمة مابين 9،للنمو و )،
يد ،  ) و يقيس المخطط سبعة مجاالت وظيفية و هي ، و نصف الحسي  اإلدراكالتقل

قيس  تآزر،التوافق الحركي الكبير ،  ما ي لي ( ك في العم نب المعر اليد مع العين ،الجا
 مجاالت سلوكية هي : أربعة

ية و  العالقات هارات الوظيف ياس الم عن ق غة فضال  عب ،الل سية ،الل االجتماعية،الح
و  األطفـالتخدم نتـائج تطبيقـه فـي تبنـي االسـتراتيجيات العمـل مـع السـلوكيات وتسـ

 .في المنزل  األبوينالمدرس في الفصل و  أنشطة

 المقاييس الرئيسية للنمو لجنوب كاليفورنيا :ـ  2
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عام   1911بنيت المقاييس من قبل مركز جنوب كاليفورنيا قسم التربية و التشخيص 
ية  و تقيس هذه المقاييس النمو المعرفي قدرات العمل ،التواصل ،السلوك االجتماعي ال

  أساسيين . مبدئيينو الجانب الحركي ،القدرات الحركية الدقيقة معتمدة في ذلك على 

ية   -أ صة نظر مو و خا يات الن يهنظر مو  بياج حل الن سانيو مرا ضعها  اإلن تي و ال
 .بياجيه 

قدرات ا -ب بار ال لى اخت من التقنيات التقييمية و التي تهدف ا ية و  ية و المعيار لتقليد
في  لى االضروري التشجيع على مالحظة الطفل  جل الوصول ا من ا ية  ئة الطبيع لبي

 .التقييم النهائي للطفل و التعرف على قدراته في حدود مقاييس النمو

 brigance inventory of earlyـ قائمــة النمــو المبكــر لبـرانكس  3
development  

 ألغراضو هي محكية المرجع و هي مفيدة  1991م عا  briganceبنيت من قبل 
يد  ييم و لتحد هدافالتق ية و  األ شادالتعليم بوي لإلر مة  ، التر كن للقائ قيس  أنو يم ت

من  سنوات و  سبع  لوالدة و حتى عمر  من ا مو  همعدة مظاهر للن تي  أ المجاالت ال
 تقيسها :

غة ،التحصيل  طق و الل مة ،االستيعاب ،الن مات العا لذات اديمياألكالمعلو ساعدة ا ،م
من ) باإلمكانو  ،  ،المهارات الحركية النفسية نة  مة المكو بارا (91استخدام القائ اخت

مــن فبــل المشخصــين و المالحظــين و مــن اجــل الوصــول الــى المعلومــات  فرعيــا
ئة  في البي المطلوبة ينبغي تشجيع الطفل على التكيف و االستجابة لكل ما هو موجود 

 ( 11،  2331. ) الجلبي 

 ـ المجموعة الثالثة : 1ـ  9

 تقويم التكيف 

 vinland adaptive behaviorمقــاييس فاينالنــد للتكيــف الســلوكي -
scale 

من   sparrow  balla &cicchett 19،1عام   بني من قبل ياس  يعتبر هذا المق
ها  المقاييس لف درجات ية بمخت الشائعة االستخدام وخصوصاً  مع حاالت اإلعاقة العقل

من  21و صالح لالستخدام من عمر شهر إلى عمر وه تألف  سية  1سنة وي عاد رئي أب
 وهي :
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لذات ،   يه ا الكفاية الذاتية ، ارتداء المالبس ، تناول الطعام التنشئة االجتماعية ، توج
 المهنة ، االتصال ، التنقل .

فل  لدى الط عاد  نب واألب عض الجوا ضيح ب لى تو ياس ع هذا المق ساعد  كن أن ي ويم
حدي ال فل التو لى الط كم ع في الح صل  شكل منف ماده ب عدم اعت جب  كن ي حدي ول تو

مع الطفل التوحدي  خر صاحب العالقة  شخص آ العتماده على أخذ المعلومات من 
لراوي ، حماد ) األمر الذي يترك مجاالً  لعدم الدقة والصدق في المقياس .   1999ا

 ،12 ) 

 ـ المجموعة الرابعة : 5ـ  9

  تقويم التواصل

 و تشمل االختبارات التالية :

 :قائمة تطور التواصل -7

development sequenced inventory of communication 

بل     من ق مة  يت القائ هارات     Hedrick ,prather &robinبن قيس م و ت
غة االسـتقبالية و التعبيريـة و  كر و تقـيس مظـاهر الل صل المختلفـة و بشـكل مب التوا

 .رير العائلي مع فقرات تقدير السلوك تتضمن فقرات التق

 : preschool language scaleمقياس اللغة لما قبل المدرسة  – 2 

ياريين و   pond &Zimmermanبني من قبل  بارين مع من اخت ياس  كون المق يت
لى  بارين ا هدف االخت يري وي صل التعب هما اختبار االستيعاب السمعي و اختبار التوا

 .لى اللغة التعبيرية و االستقبالية تقويم قابلية الطفل ع

 

ـــل للتطـــور اللغـــوي:ـ  3 ـــاييس ريني  reynell developmentalمق
language scales 

بل  من ق ياس  غة و يطبق ع    reynell 1987بني المق بار لل هو اخت  األطفاللى و
ية و  ستيعابية و التعبير غة اال ياس الل قيس المق سنوات و ي سبع  لى  سنة ا مر  من ع

توالذين يعان األطفالكل واسع مع يستخدم بش غويأن من ال بار  ، خر الل مواد االخت و 
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عب  شياء كل من اال عات  شمل مجمو فالت طع  األط ثاث،ق نات  األ بس ،الحيوا ،المال
ظي  جزئيين،صور من الحياة .يتكون المقياس من  قيس االستيعاب اللف لذي ي هما )أ(ا

 .االعتياديين لألطفال

 . المعاقين طفاللألصمم الذي  و الجزء )ب( 

قادرين  كنهم غير  استخدم المقياس مع اطفال التوحد القادرين على تسمية االشياء و ل
كان  األفكارعلى ربط  في  األطفالمع بعضها و  من صعوبات  عانون  التوحديون ي

هم  في ف صة  صي و خا صال الشخ خاص باالت بار ال ستجابة لالخت جزاءاال كالم  أ ال
 ( 11،  2331ل ) الجلبي األفعاو  باألشياءالمتعلقة 

ـــورة 1  ـــردات المص ـــوي للمف ـــار بيب  Peabody picture : ـ اختب
vocabulary test 

بل  من ق ني  ية للطفل و     dunn &dunn 1981ب فردات اللغو قيس الم هو ي و
 .التشخيص  ألغراضيقيس الذكاء العام و يستخدم 

ـــويم  5 ـــيالتق ـــيات  اإلكلينيك ـــة ألساس ـــل المدرس ـــا قب ـــة م  clinical :اللغ
evaluation of language fundamentals 

بل  من ق ني  هي ،  second r.semel   1992ب شخيص و  أداةو يد و الت للتحد
ما قبل المدرسة و تقيس القدرة اللغوية التعبيرية و االستقبالية  لألطفالالتقويم اللغوي 

)  .ســنوات   9-9مــن عمــر  األطفــالو التركيبيــة و التــذكر الســمعي و يطبــق علــى 
 ( 11، 2331الشيخ ذيب 

ـــة 6 ـــدرات اللغوي ـــويس للق ـــار الن  the Illinois test of :اختب
psycholinguistic 

غة  9.9-2.9من عمر  األطفاليمكن تطبيق االختبار على  بار الل سم االخت سنة و يق
مة  حدا ،قياس كل مهارة على  باإلمكانالى جانب مهارات متعددة و   أومثل فهم الكل

ــر ــة و الصــورة و ال ــين الصــورة و الكلم ــا ب ــاربط م ــات  األفك ــة بالكلم  أوالتعبيري
 اإليماءات .

مع  األطفالمع   tubs 1966واستخدم االختبار من قبل   قارنتهم  تم م التوحديين و 
فال سوياء األط يا األ فين عقل جد  ،و المتخل في أن أوو ضعفا  هرون  حد يظ فال التو ط

 ( 19،  2331لبي ) الج اإليماءات .     التعبير الكالمي و 
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 تقويم مراحل الطفولة المبكرة   ـ المجموعة الخامسة : 6ـ  9

 :وتشمل االختبارات التالية  

 bayely scales of infant :مقــاييس بــايلتي للتطــور الطفــولي ـــ7
development 

في األعمارو يستخدم   bayleyبني من قبل  كرة  ألغراض التقويم التشخيصي  المب
لديهم  فالاألطو لتحديد  لذين  ياس  تأخرا في و الحركي و طبق المق مو المعر في الن

حد  أنثى 113ذكر و  113طفل منهم  1933على  شهر وا  شهرا ( 2،-من عمر )
 أشهر.ووزعوا على شكل مجاميع عمرية و كل مجموعة تمثل ثالثة 

ياس ال األخرىو في المقياس عدد من المقاييس الفرعية منها لتقدير السلوك و  مو لق ن
قويم  لفالعقلي و ت نواع مخت قدرات  أ ثل ال قدرات م يةال يز  – اإلدراك الحسية و التمي
  .،التعلم ،حل المشكالت ،اللفظ ،المفاهيم الرياضية لألشياء،االستجابات 

ــم و  ــة ضــبط الجس ــيس درج ــي يق ــاس الحرك ــآزرو المقي ــرة و  الت للعضــالت الكبي
فقــرة تقــيس الســلوك و  93 هنالــكوالعضــالت الدقيقــة و كفــاءة الحركــات و التقليــد 

 .االنتباه و االتجاهات و التدابير و االنفعاالت 

 mullen scales early learning :ـ مقاييس ملن للتعلم المبكر 2

قيس  1999بني المقياس عام  مو الحركي و ت كر و الن لتعلم المب لى ا قدرة ع قويم ال لت
ــدرات  ــي و الق ــوي  الحرك ــاييس االســتيعاب اللغ ــالاإلالمق ــة لألطف ــة  دراكي ــي كاف ف

ناك  األطفالالمستويات و يستخدم االختبار مع  سنوات و ه ست  ية  لوالدة و لغا من ا
ضافيةخمس مقاييس  نب الحركي  إ قة  اإلدراكتتضمن الجا البصري الحركات الدقي

غة التعبيريـة اللغـة االسـتقبالية نتـائج االختبـار تزودنـا بتقـويم القـدرات اللغويـة و  الل
يد  البصرية و لك تحد مستويات اللغة االستقبالية و التعبيرية للطفل و يمكن بموجب ذ

سمعيا  األطفالطرائق التعليم المالئمة و تحديد  الذين هم بحاجة الى الدعم سواء كان 
فل أو تي يعانيهـا الط يد المشـكالت ال صريا و تحد لق  ب صة مـا يتع بـاإلدراك و وخا

 الحواس .



 

 

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

000/00000000010 - 00000313010 

 
 

68 

يا تائج المق سهل ن يد الو ت فالس تحد مع األط ماعي  عل االجت يد  تفا في تحد ساعد  و ي
بار  يق االخت ستغرق تطب ليم و ي ستويات التع مابين  11م حدة و  سنة وا مر  قة لع دقي

 ( 91،  1999. ) الراوي ، حماد (دقيقة لعمر خمس سنوات 3-13،)

 

 

 early copying inventoryقائمة النسخ المبكر ـ  3

قويم  وهي أداة   zeitlin &williamsan 1988بنيت القائمة من قبل  مالحظة  لت
الصــغار و القائمــة تزودنــا بجوانــب  األطفــالســلوك النســخ الــذي يســتخدم مــن قبــل 

  األطفال .الضعف و القوة للنسخ عند 

   (فقرة قسمت الى ثالث مجاالت :1،و تتكون القائمة من )

سلوك  –التنظيم الحسي  لذات و صممت  إدارةالحركي السلوك الرجعي ، ستخدم ا لت
 . شهرا( 91- أشهر ،مابين ) األطفالمع 

 psycho educational profileـ البروفايل النفستربوي ألطفال التوحد 1 

س لى  سم ا هو مق ند أو  ية ع هارات الوظيف ساحات للم ثالث ت م له  حد و  فال التو ط
 يقيم و يشخص حالة الطفل من حيث: حيثدرجات 

 السلوك 

 و التفكير اإلدراك 

 االستجابة 

مع  طوري للطفل  نامج ت صميم بر سواء  األسرةويكمن في ضوء نتيجة هذا التقييم ت
ــت  ــي البي ــف  أوف ــة التكي ــب التربوي ــاس الجوان ــى قي ــار ال ــدف االختب ــة ويه المدرس

ــيم  ــاعي تعل ــالاالجتم ــيم و  األطف ــة تصــنيف التقي ــع البيئ ــف م ــدة التكي ــارات جدي مه
االختبــار علــى المالحظــة التشــخيص تقيــيم االخــتالف الفــردي لكــل حالــة و يعتمــد 

مدرب  تدخل ال شخص المالحظ و  أوالمباشرة لسلوك كل طفل وتقييم قدراته بدون  ال
تهيمكن عمل برنامج تطوري لكل طفل حسب قدراته و  أساسهعلى  ية إمكانا  اإلدراك

 ( 11، 2331) الجلبي  . و الفكرية و السلوكية

 ء ـ المجموعة السادسة :اختبارات  لقياس الذكا 1ـ  9
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وتســتخدم فــي هــذا المجــال اختبــارات الــذكاء المعروفــة والمســتخدمة مــع األطفــال 
م العاديين ويقدر بناًء ً  نا  في تعامل نا  باه أن جب االنت كاء الطفل ، وي ع عليها درجة ذ

بارات  ىنركز علاألطفال التوحديين يجب أن  اختبارات األداء غير اللفظية ، واالخت
هذ لى  قط ع صر ف كز أو تقت تي تر مع ال صة  ظي ( وخا ير اللف نب ) األداء غ ا الجا

 الكالم ومن االختبارات التي يمكن أن نستخدمها مايلي : يستطيعوناألطفال الذين ال 

   .مقاييس وكسلر لذكاء اطفال ما قبل المدرسة .1
 . األطفالمقاييس  وكسلر لذكاء  .2
 differential ability scalesمقاييس القدرة الفارقية  .9
 .د _بينيه للذكاءاختبار ستانفور .،
 Columbia mental maturity scaleمقياس كولومبيا للنضج العقلي  .1
  test of non verbal intelligenceمقياس الذكاء غير اللفظي  .1
 .مقياس ليتر غير ا للفظي .9
مان .1 ية كوف لراوي ، حماد  kaufmann abc batteryبطار ،  1999) ا

19          ) 

 ـ  المجموعة السابعة: 9ـ  9

  األكاديميلتقييم ا

 wide achievement rangeو يمكن استخدام اختبار المدى الواسع للتحصيل 
test 

ساب  جاء و الح قراءة و اله قيس ال بار ي هو اخت فالو  سنوات  لألط مر خمس  في ع
يق  فأكثر ستغرق التطب بار و ي عد االخت بل و ب و هناك نموذجين لالختبار يتم تطبيقه ق
هو 11-13مابين) قة و هارات (دقي ياس الم في ق يد  يد و ج بار مف يةاخت ند  األكاديم ع
 ( 19،  2331 ) الشيخ ذيب أقرانهماقل من  األكاديميالذين يعد انجازهم  األطفال

 ـ المجموعة الثامنة :التقييم السلوكي  9ـ  9

 و يتضمن االختبارات التالية 

 child behavior checklist:قائمة سلوك الطفل  -7

(ســنة و تقــيس مجــالين 11-،مــن عمــر ) لألطفــال  Achenbachبنيــت مــن قبــل 
جال  كل م خارجي و ل سلوك ال لداخلي و ال سلوك ا ما :ال سين ه عةرئي بارات  أرب اخت
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بل  إحداهمافرعية و تستخدم في القياس التتبعي و هناك نسختان تطبق  و  األهلمن ق
 . من قبل المعلم األخرى

 analysis of sensory behavior :قائمة التحليل السلوكي للحواس -2 
 inventory 

بل  من ق حول     mortom &wolford 1994بنيت  مات  وصممت لجمع المعلو
كن  األفرادسلوكيات  يرات حسية يم ستة مث ناك  و التي تتعلق بالمثيرات الحسية و ه

 قياسها و هي :

ء المثيـرات الحســية الملموســة و الذاتيــة ،و الســمعية و البصــرية و الشــمية و االشــيا
لوظيفي  يد ا ستكمال التحد في ا ساعد  بار ت من االخت صلة  مات المح جردة المعلو الم
للســلوك وفــي عمــل و تصــميم اســتراتيجيات التــدخل المــؤثر و تتضــمن المالئمــة و 

لدى  ها  سية و تكرار فات الح ية االختال هر عمل فراد و تظ يز لال فرادالتعز لذين  األ ا
 .و المشاكل السلوكية اإلعاقةيعانون من 

ــة الشخصــية ق3 ــالائم  the personality inventory for :لألطف
children 

كون    writ ,lachar ,klinedinst &seat 1977بني من قبل  ستبيان يت هو ا و
شخيص و )19من ) صدق و يطبق على 9(مقياسا فرعيا للت قاييس لل من  األطفال(م

مر ) ياس اال11-9ع قيس المق لة و ي بل العائ من ق قه  كن تطبي سنة و يم ضطرابات (
  .االنفعالية التالية )القلق،االنسحاب،الكآبة ،تشويه الواقع(

بار -1 مراهقين الك ستربوي لل يل النف  adolescent and adults:البروفا
psycho educational  profile 

  المالحظة المباشرة. 

 االختبار في المدرسة. 

 االختبار في المنزل. 

  السلوك المميز لكل حالة. 

 وظيفيةالمهارات ال. 

 و هذا التقييم مقسم الى ست مهارات هي:

  المهارات المهنية. 
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 المهارات االستقاللية. 

 مهارات وقت الفراغ .  

 السلوك المهني. 

  مهارات التواصل الوظيفي. 

 السلوك الشخصي للمصاب. 

من أو االختبار يمكن االستفادة منه و برامج تطبيقه على حاالت التوحد  جل وضع ال
 (  93،  2331ي.         ) الجلبئمةالعالجية المال

 ـ األساليب العالجية المتبعة في عالج اطفال التوحد: 9

عالج  سية ل قة نف ية طري يه أ ستخدم ف عالج ت من ال نوع  نه  سي بأ عالج النف عرف ال ي
سلوكه ،  في  تؤثر  مريض و ها ال عاني من ية ي صبغة انفعال مراض ذات  مشكالت أو أ

عالج المتخصص بال قوم الم يه ي يل وف ضية أو تعط عراض المر لة األ لى إزا مل ع ع
كون  يث ي ته بح ستغالل إمكانيا شكالته وا حل م لى  مريض ع ساعدة ال مع م ها ،  أثر

 (   199،  1999على التوافق النفسي .) العناني ،  أقدر

ية  حد األساليب العالج في أ قد يتخصصون  سيين  وعلى الرغم من أن المعالجين النف
لعــالج الســلوكي ، أو العــالج المعرفــي ........... إال أن مثــل التحليــل النفســي ، أو ا

هم  نى أن عالج بمع في ال قائي  سلوب االنت لى األ نون إ سيين يرك عالجين النف ظم الم مع
مريض .    يستعرضون مختلف األساليب العالجية ويختارو ن منها ما يتناسب وحالة ال

 (  ،91،  1991) عبد المعطي 

من فهناك أساليب عالجية عديدة ت ستخدم في معالجة األطفال التوحديين ويجب التأكد 
كل األشخاص المصابين  مع  تنجح  كن أن  حدة يم عالج وا قة  ناك طري ست ه نه لي ا
حد و  عالج الطفل الوا بالتوحد كما انه يمكن استخدام أجزاء من طرق عالج مختلفة ل

 هي ما يأتي :

 ـ التحليل النفسي : 7ـ  9

في الطريقة كان من أول من اقترح  Bruno Betteleheimبرونو بتلحيم  النفسية 
مع الطفل  ضين العالقة  عالج التوحد مشيراً  إلى والدين باردين في عواطفهما وراف
قل الطفل  ، وأن هذا هو السبب الرئيسي للتوحد ، وهو يشجع ويدافع على ضرورة ن

و ملحقة من منزل والديه وإدخاله إلى مصحات أو بيوت داخلية سواء داخل المشفى أ
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مع  لدين  سيطرة الوا من  فل الطفل  لها ) كما هو في أمريكا ( وطريقته متداخلة مع ن
 (   21،  1992العالج وتغير البيئة السكنية بالنسبة للطفل .) السعد 

سبعينات  سائدة حتى ال ية ال كان استخدام جلسات التحليل النفسي احد األساليب العالج
ألساسية للتحليل النفسي هو إقامة عالقة ودية مع من هذا القرن و كان احد األهداف ا

مؤداه أن الطفل  تراض  نموذج يمثل األم المتساهلة المحبة و هي عالقة تنطلق من اف
هذه  هو أن  تراض  هذا االف لى  التوحدي لم تستطع تزويده بها غير أن هناك تحفظ ع

سي يل النف ية التحل خالل عمل ية  العالقة تحتاج الى سنوات عدة حتى تتطور  لى أ و ع
 حال هناك من يرى أن العالج باستخدام التحليل النفسي يشتمل على مرحلتين :

قديم اإلشباع و  تدعيم و ت من ال كن  قدر مم بأكبر  األولى: يقوم المعالج بتزويد الطفل 
 تجنب اإلحباط مع التفهم و الثبات االنفعالي من قبل المعالج .

لة الثانية: يركز المعالج النفسي تطوير الم هذه المرح ما تتضمن  هارات االجتماعية ك
 .التدريب على تأجيل و إرجاء اإلشباع و اإلرضاء 

خذ  نت تأ مع األطفال التوحديين كا يين  عالجين التحليل ومما يذكر أن معظم برامج الم
ناءة  ئة ب قديم بي شفى و ت في المست شكل جلسات للطفل المضطرب الذي يجب أن يقيم 

 (  131،  2331) الجلبي      .ية و صحية من الناحية العقل

 

 

 ـ العالج السلوكي : 2ـ  9

في ت ثق هذا المدخل كلن له أثر كبير  هو منب من األشخاص التوحديين و ير  حسن كث
 من نظرية التعلم وهذا التكنيك يؤثر تأثيرا ً قويا ً في البرامج التي تؤسس عليه . 

من وبالرغم من أنه أساساً  مقيد إلى نظام الثواب وال يد  ناك العد يوم ه عقاب إال أنه ال
كالتعليم  عاقين ،  ئياألنظمة السلوكية للعمل مع الم ليم  اإلجرا في والتع ليم المعر والتع

 ( 29،  1992االجتماعي .) السعد 

 :اآلتية لألسبابيمكن تقديم برامج تعديل سلوك اطفال التوحد 

ها-1 لى الحا أن كز ع تي تر حوث ال قي للب منهج التطبي قدم ال ية ت فالجات التربو  ألط
 .التوحد 



 

 

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

000/00000000010 - 00000313010 

 
 

73 

يين  أساسياتتعتمد على -2 بل غير المهن التعلم و التي يمكن تعلمها بشكل سهل من ق
. 

ــال التوحــد نمــاذج مــن الســلوك التكيفــي و بوقــت قصــير ومــن -9 ــيم اطف يمكــن تعل
 التوحد هي : ألطفالالسلوكيات التي يمكن تعليمها 

  مهارات تعلم اللغة و الكالم. 

 الجتماعي المالئمالسلوك ا. 

  مهارات متنوعة من العناية الذاتية. 

  المالئمة باأللعاباللعب . 

  المزاوجة و القراءة. 

  المهارات المعقدة غير اللفظية من خالل التقليد العام. 

عديل  كرة ت قوم ف سلوكو ت ئة ) ال لى مكاف بةع يد إثا سلوك الج شكل  أو( ال لوب ب المط
سلوك  ظاهر ال هل م مع تجا نتظم  لة  خرىاألم في محاو لك  ما وذ سبة تما ير المنا غ

 .للسيطرة على السلوك الفوضوي لدى الطفل 

 أواختيــار العــالج الســلوكي للتخفيــف مــن حــدة الســلوك التوحــدي  أســبابو ترجــع 
 وهي: أسبابالتخلص منها الى عدة 

ــه -1 ــلوبان ــي أس ــن  عالج ــاد  يمك ــى مب ــي عل ــر  أنمبن ــن غي ــاس م ــا الن يتعلمه
يي عد تريب و  أنن و المتخصصين المهن سليم  ب شكل  ها ب عداديطبقو ستغرقان  إ ال ي

 .وقتا طويال 

نه  -2 سلوبا ياس   أ كن ق ير  تأثيرهيم ناء كب ضح دون ع لي وا شكل عم  تأثر أوب
ما  ير اهتما نه ال يع ياس و ا تائج الق مع ن تدخل  ما ت با  تي غال صية ال مل الشخ بالعوا

حول  ا دونيهتم بالظاهرة ذاته إنمالحدوث االضطراب و  ماء  التعرض لخالفات العل
   نشأتها.و  أصلها

نه -9 سلوبا بت  أ ظام ثا ضمن ن بةي ليمو م إلثا لى تع هدف ا لذي ي سلوك ا ئة ال  كاف
حدات  ستجابةو عززات  ا ستخدام م يق ا عن طر تدريجيا  عة  ية و متتاب صغيرة متتال
 .قوية 

س األسلوبانه ثبت من الخبرات العلمية السابقة نجاح هذا ، عديل ال شرط في ت لوك ب
 .مقابلة جميع طلباته و توفر الدقة في التطبيق 
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نامج  جاح بر و هناك من ناحية ثانية عدة خطوات يتعين االهتمام بها و ذلك لضمان ن
 على النحو التالي: إليها اإلشارةالتدريب و هذه الخطوات يمكن  أوالعالج 

 .ـ تحديد الهدف  1

 .ـ سهولة التعليمات و مناسبتها للطفل  2

 .ـ  حث الطفل على االستجابة  9

 .ـ  مراعاة أن تتم عملية تشكيل السلوك  ،

  131،  2331ـ نوعية المكافئة . ) الجلبي  1

   -الحيوية : –ـ التدخـالت الطبيـة  3

يمكــن اســتخدام هــذا النمــوذج البيولــوجي الخــاص بالتوحــد لمعرفــة فاعليــة مختلــف 
عدمها .  من  ستخدمة  ية الم جات الدوائ صيلية المعال سة تف عرض درا نا  كن ه وال يم

كن جات ول هذه المعال كل  يـة :  ل بارزة . )أ( األدو صر ال من العنا عدد  ناك  أوال ، ه
فال  سواء .  صاحبة(  مع االضطرابات الم حد ) صابين بالتو كل األشخاص الم ليس 
جدا  يزال الطبيب يستند في توصياته على التجربة والخطأ . وإن األسلوب المنطقي 

عالج  مواد في  ضاد لل عال م ستخدام دواء ف هو ا سم  في الج خدرة  مواد الم يادة ال ز
ثل  بالفم م له  يتم تناو ية \" نالتريكسون \المخدرة  كن إيجاب من ت قارير ل مع أن الت  . "

سيفو  سات ) عض الدرا قد أوضحت ب عالم ف ( SCIFO \" 1991" \على مستوى ال
ستعمال ند ا حوظ ع سب وجود أثر مفيد مل لدواء بجرعة منا ضة . ا وحيث أن ة ومنخف

يـان  لـل السر بالطبع( يق ليس بصورة حصرية  وجود المـواد المخـدرة عامـة )ولكن 
لـل  تـي تق ية ال فإن األدو كـزي  بـي المر هاز العص في الج يـة  مـة الرئيس فـي األنظ
كن  يـه( يم لى األنظمة الدوبامين تؤثر ع تي  ئـة ال ية المهد السريـان كثيـرا )مثـل األدو

قول بأن من ال يد  تي تز يدول ال يـد أو هالوبير ثـل سلبر يـة م يـدة . وإن أدو يـر مف ها غ
يدة .  كون مف كن أن ت السريان الدوباميني عند استعمالها بجرعات منخفضة مناسبة يم
شارك  عول الم  -1وأن ريسبيريدون سيعزز السريان السيروتونيرجي )من خالل المف

H T2خ من  لدوباميني ) مة ( ويعزز كذلك السريان ا عول المقاو لذلك D2الل مف ( و
ها يبدو واعدا .  توجد العديد من األدوية المشتركة االستخدام التي يمكن التكهن بفعاليت

 ( 12، 2331باستخدام هذا النموذج . ) شاتوك ، سيفري 

  كامل السمعي :تـ التدريب على ال 1ـ  9
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لتوحــد مصــابين المصــابين با األشــخاصالمــؤديين لهــذه الطريقــة بــان  آراءو تقــوم 
مابحساسية في السمع فهم  سية  إ في الحسا فرطين  ق أو)م ندهم ن سية ع في الحسا ص 
فان  لذلك  سمعية و  عن ال هؤالء  لدى  سمع  قدرة ال لى تحسين  قوم ع عالج ت طرق ال

ــق عمــل فحــص الســمع  ــى طري ــتم وضــع ســماعات عل ــم ي  األشــخاص آذانأوال، ث
لى  ستمعون ا سيقىالتوحديين بحيث ي ها مو تي  تم تركيب تال ( و ال مي )دجي شكل رق ب

 زيادة الحساسية في حال نقصها  أوتؤدي الى تقليل الحساسية المفرطة 

مدة عشرة  ساعة و ل عدل نصف  يوم و بم في ال مرتين  قه  و هذا البرنامج يمكن تطبي
كــان  إذاهــذا البرنــامج غيــر مــؤذ و انــه لــيس مــن الواضــح فيمــا  إنمتواصــلة  أيــام

لى  اإلصغاء هو الع األصواتا ضلشوائية  لى  اإلصغاءمن  أف سيقىا ليس  المو و 
 (   119،  2331) الجلبي  . علمية بان العالج كان ذات فائدة للطفل إثباتاتهناك 

 ـ العالج التعليمي : 5ـ  9

سلوك الطفل ،  اإلجرائيوهو مثل التكنيك  كد على مالحظة  ليم ويؤ يتبع نظرية التع
ئيوبعكس  كل  اإلجرا غي  مدخل اليل يرات غير الملحوظة أو حتى غير هذا ال المتغ

من أن هالمناسبة للتعليم وإنما ي بالرغم  ضحة  اإلدراكتم بها . و فة غير الوا أو المعر
بأن وجود  تؤمن  تي  ية ، وال هذه النظر سية ل صعبة القياس فإن األفكار والظنون رئي

 ( ،2،  1992هذه األفكار يتبع نفس القوانين وأنظمة التعليم والسلوك .) السعد 

و هــو بــدون أي مبالغــة الطريــق و األمــل الوحيــد إمــام أطفــال التوحــد حتــى اآلن و 
به كنتيجة لالهتمام و التركيز في  خاصة عداده و تدري دوائر البحث العلمي لتحسين إ

ــر اللفظــي و النمــو  ــي مجــال التواصــل اللغــوي و غي ــه ف ــه و مهارات ــة قدرات و تنمي
تدريب االجتماعي و االنفعالي و معالجة السل وكيات النمطية و الشاذة و العدوانية و ال

ني حتى حقق آالف أطفال التوحد  سحركي و المه تدريب النف على رعاية الذات و ال
برامج  بدأت  يث  ستقاللية و ح ياة اال من الح سب  قدر منا يق  في تحق يرا  حا كب نجا

 التدخل العالجي التعليمي مبكرا في حياة الطفل و بالطرائق التالية :

 individual educational :طريقـــة البرنـــامج التعليمـــي الفـــردي-7
program  

ني  خاص مب مي  نامج تعلي نه بر لى ا عدادهو يعرف ع تراض  إ لى اف كل طفل  أنع ل
 أوتوحـدي احتياجاتـه التعليميـة الخاصـة و مسـتويات نمـو متباينـة لقدراتـه المختلقـة 

ــاألحرى ــورة  أن ب ــه ص ــة  أول ــفحة بياني ــة   profileص ــكالته و  خاص ــدد مش تح
ني  احتياجاته و العمر مره الزم سبة لع ته بالن من قدرا  العقلي لمستويات نمو كل قدرة 

قوم  ً  هذا البروفايل يعد بناءا قدرات ي لك ال يق لت ييم دق ياس و تق فريق  باجراهعلى ق
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كون  األخصائيينمن  بويين لي ساالنفسيين و التر فردي  أسا ليم ال نامج التع لتخطيط بر
  .للطفل

هي  و لم  ما نع يئ أنالفكرة في التربية الخاصة ك ية  نه ئة التعليم الطفل التوحدي البي
مع  عادي  فل ال لم الط سرعة تع من  قل  سرعة ا مه ب سمح بتعلي تي ت به و ال صة  الخا

به  أنشطةالتركيز على  صة  يا خا تدريس و تكنولوج طرق  ية و  و موضوعات تعليم
يه  ته و  قةإعاليتمكن من تعويض القصور الذي تفرضه عل مو قدرا لى ن التوحد و ع

هذه  من  قدرة  كل  في  فه  لى درجة تخل ستواه و ع سب لم صل المنا يار الف مد اخت يعت
سة  حق بالمدر ندما يلت عادي ع فل ال عن الط قدرات  ما  أوال مي و ع كز التعلي  إذاالمر

تعليمية  أساليبمصاحبة للتوحد و تتطلب  أخرى إعاقات أوكان يعاني من توحد فقط 
ها ف أنشطةو  تي تتطلب لك ال بد أنضال عن ت كذلك ال  قة التوحد  نامج  إعا يتضمن بر

فل  ها الط يام ب في الق ندمج  تي ي ية ال سلوكيات النمط قا لل صيفا دقي صرا تو ييم ح التق
كــذلك تحديــدا  فذ جــزءا كبيــرا مــن وقتــه و تركيــزه ،التوحــدي بشــكل متكــرر يســتن

يذاءللسلوكيات  سبب إ تي ت ية  ال شاذة و العدوان ييم  أوله  ال لمخالطيه فالحصر و التق
ضمين لى ت تؤدي ا سلوكيات  هذه ال سائ ل من و با  مي جان نامج التعلي طرق البر ل و 

يق  أهملتالعالج تلك السلوكيات التي لو  مي و تحق نامج التعلي تحول دون فاعلية البر
 ( 11، 1999. الراوي ،حماد  أهدافه

 : teachطريقة  -2

 treatment and education of autistic and relatedوهو اختصار ل 
communication handicapped children 

غة  بأنهاو تمتاز هذه الطريقة  حد كالل نب وا أو طريقة تعليمية شاملة ال تتعامل مع جا
نامج و  السلوك بل تقدم تأهيال هذا البر عن طريق  عالج  إنمتكامال للطفل  قة ال طري

كل ط جات  عدد مصممة بشكل فردي على حسب احتيا جاوز   األطفالفل حيث ال يت
يتم 9-1في الفصل الواحد ما بين ) مة و  ساعدة لمعل حدة و م مة وا بل معل (اطفال مقا

من  فل و  هذا الط جات  بي احتيا يث يل فل بح كل ط صل ل مي منف نامج تعلي صميم بر ت
برامج  مزايا هذا البرنامج انه ينظر الى الطفل التوحدي كل على انفراد و يقوم بعمل 

ية –العضلية  –خاصة لكل طفل على حدة حسب قدراته العقلية  تعليمية ية اللغو العقل
 .و ذلك باستعمال اختبارات مدروسة

مه  إن ثل اهتما يه م قوة ف قاط ال ستغل ن عالم الطفل التوحدي و ي يدخل  نامج  هذا البر
ماد  يهيئبالتفاصيل الدقيقة و حبه للروتين و  البرنامج الطفل للمستقبل و يدربه باالعت

 يعرف الوالدان : أنوظيفة مهنية له و من المهم  إيجادعلى نفسه و 
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 كيف يفكر الطفل التوحدي و ما هو عالمه. 

  ما هي وسيلة  التواصل المناسبة بالنسبة له. 

  كيفية تقوية التواصل االجتماعي. 

  كيفية تهيئة المنزل و البيئة. 

 ( 119،  2331. ) الجلبي كيف نعلم الطفل المشاعر االنسانية 

 :fast forwordطرقة فاست فورورد  – 3

ستوى  لى تحسين الم مل ع سوب و يع مل بالحا و هي عبارة عن برنامج الكتروني يع
حوث  لى الب ناء ع سوب ب نامج الحا صميم بر تم ت حد و  غوي للطفل المصاب بالتو الل

غة  عالج الل مة  ها عال مت ب تي قا سنة    paula tallalالعلمية ال مدى ثالثين  على 
من  أنبا و بينت تقري سنتين  عادل  ما ي سبوا  قد اكت نامج  األطفال الذين استخدموا البر

 .المهارات اللغوية خالل فترة قصيرة 

مام  هو يجلس أ ما  ني الطفل بين لى إذ سماعات ع و تقوم فكرة البرنامج على وضع 
نامج  هذا البر شاشة الحاسوب و يلعب و يستمع لألصوات الصادرة من هذه اللعب و 

ترض يركز  تالي يف باه و بال غة و االستماع و االنت نب الل هو جا  أنعلى جانب واحد 
جر حتى  الطفل قادر على الجلوس مقابل الحاسوب دون وجود عوائق سلوكية و لم ت

مع  اآلن التوحديين . )  األطفالبحوث علمية محايدة لقياس مدى نجاح هذا البرنامج 
 ( 111، 2331الجلبي 

 facilitated communication ر : ـ التواصل الميس 6ـ  9

لى   سترالية ا من ا سلي  ماري كرو مة روز  شير العال ستراتيجيةت ليم  إ في تع حددة  م
ساعد  شخص م سر  على وجود  صل المي قة التوا حاالت التوحد الشديد و تعتمد طري
شخص التوحدي  قوم ال يد و ي لى ال يد ع عن طريق وضع ال ساعد الطفل التوحدي  ي

ــ ــى اآلل ــة أو الجهــاز الخــاص بالتواصــل الصــوتي و بمســاعدة بالطباعــة عل ة الكاتب
 الشخص اآلخر .

سائل  من و ير  ها كث شر و تناولت مام إعالمي مبا لى اهت قة ع هذه الطري قد حظيت  و 
قد  أن ، هو اإلعالم األمريكية و لكن النقد الموجه الى هذه الطريقة عالج  الشخص الم

يار  قوم باخت لالزم و ي من ا ثر  تدخل اك حري عن  فاأل بر  مل تع كوين ج سبة لت المنا
 .عواطفه و شعوره هو و ليس الطفل التوحدي 
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بت  من الثا هذا ف مع  مدى صحتها و  قة و  هذه الطري حول   أنو ما يزال هناك جدل 
كن  التدريبهذا النوع  من  ية يم ناجح و ال يمكن تجاهله الن حاسة اللمس  حاسة قو

   ( 19،  1999) الراوي ، حماد  لآلخرين .االعتماد عليها في توصيل الرسالة 

 

 sensory integration therapyـ العالج بالتكامل الحسي  1 – 9

قومن علم  مأخوذوهو  لى آخر هو العالج المهني و ي ساسم ع الجهاز العصبي  أن أ
و بالتالي فان أي خلل في  ، الصادرة من الجسم األحاسيسيقوم بربط و تكامل جميع 

توازن  اسيساألحهذه  أو تجانسربط  مس ،ال صر ،ال سمع ،الب شم ، ال )مثل حواس ال
مل  األحاسيسعالج هذه بتوحدية  ويقوم  أعراض،التذوق( قد يؤدي الى  و من ثم الع

كل  ليس  ضاالتوحديين يظهرون  األطفالعلى توازنها و لكن في الحقيقة  تدل  أعرا
ية على خلل في التوازن الحسي  كما انه ليس هناك عالقة واضحة و مثب بين نظر تة 

ند  غة ع شكالت الل مل الحسي و م فالالتكا حديين  األط يثالتو لك  ح عاة ذ جب مرا ي
 .وضع برنامج العالج الخاص بكل طفل  أثناء

فل ، إن يق للط تنفس العم ضمن ال نامج يت ساحهذا البر ستخدام  الم فق و ا مس بر ،الل
تدريب ا عن  ية فضال  لى االستجابات التكيف لدماغ الطفل اللمس التي تعين الطفل ع

لى ) األحاسيسلمختلف  المدخالنلتكامل  نامج ع هذا البر جرب  تم 13لقد  (اطفال و 
طاؤهم نوم 11) إع بل ال ساجية ق يات الم من العمل قة  لى ) قرأو  ،(دقي فال 13ع (اط
ضحا  آخرين نامج وجد تحسنا وا القصص قبل النوم و بعد مرور شهر على هذا البر

 .في السلوك االجتماعي 

ــدريب الســمعي و ا أنورغــم  ــة  مــن الت ــر عملي ــر اكث لعــالج بالتكامــل الحســي يعتب
 االستفادة من بعض الطرق المستخدمة فيه  بالتأكيدالتواصل الميسر حيث يمكن 

 music therapyـ العالج بالموسيقى  9 -9

ــت  ــأثيراتدرس ــد  الت ــد فوج ــال التوح ــى اطف ــيقى عل ــة للموس ــة و العالجي  أنالعملي
ند كبير تأثيراللموسيقى  ستوى  األطفالا على انخفاض النشاط الزائد ع و انخفاض م
تسـاعد الطفــل علــى تــذكره  أنهــا إذبكثيــر مـن اســتخدام الكــالم  أفضــل أنهــاالقلـق و 

له  أنلالغاني كما  ليس  يه و  تدريب الطفل عل في  سهال  سيطا و  هذا البرنامج يعد ب
 ( 121،  2331جانبية . ) الجلبي  تأثيرات أية

 بالحمية الغذائية :  العالج  9ـ  9
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ــدة  ــنين عدي ــد واالضــطرابات المصــاحبة لس ــال المصــابين بالتوح ــاء األطف ــل آب ظ
ناك  الغلو تين والكازيين ،يستقصون في أثار األطعمة المنزوعة  كان ه قد  ما ف وعمو

صين ، شك في هذه الجهود ية المخت من أغلب صوا  أو عدم رضا  ناك أطباء ومخت وه
خ سون ومتخصصون آ ية ومدر كار تغذ هذه األف حث  ستعدون لب ية م في الرعا رون 

وتقــدم  االنــدفاع لمتابعــة تلــك التــدخالت ، ألنفســهم ولكــن اآلبــاء يميلــون إلــى عــدم
خرى  بة أ ترد إجا كن حتى  الدراسات النرويجية دليال مؤيدا لفاعلية تلك التدخالت ول
ــك الجهــود .  ــى تل ــة خالصــة عل ــديم موافق ــي تق ــإن المختصــين يجــدون صــعوبة ف  ف

لي وق غذاء )وايت د أكملنا أخيرا المرحلة اإلرشادية لدراسـة تشمل إزالة الغلوتين من ال
سبيا 1999– بار صغير ن ( ونظرا ألن العدد الكلي لألشخاص الذين يخضعون لالخت

سجام  سق وان ناك تنا كان ه كن  ية ول تائج ختام فإنه يجب أخـذ الحـذر فـي عمل أي ن
وآبـــاء األطفــال الخاضــعين  ال مدرســـومــدهش بشــأن التغييــرات التــي ذكرهـــا كـــ

لـى  ،لالختبار  قـدرة ع غة وال طور الل في ت وقد ظهرت اكثر حاالت التحسن انسجاما 
لذين خضعوا  لدى معظم األشخاص ا نوم  ساليب ال في أ التركيـز . كما ظهر تحسن 

ـــاك ثمـــة شــئ  ــار . وإذا كـــان هن ــر فهــولالختب ــه هــذه التحســينات أكث  اتضــحت في
 اضــــــــعين لالختبــــــــار والــــــــذين تــــــــألموا كثيــــــــرا . األشــــــــخاص الخ

مع  شاورا  لى األبوين لي نحـن متردديـن فـي التوصية بهذه األساليب ودائما نضغط ع
كل  بة . وعلى  لك التجر جراء ت بل إ ية ق ئـي التغذ مع أخصا كن  عام وإذا أم طبيبهم ال

ي من حال نحن دائما مستعدون للرد على طلبات المعلومـات والنصيحة . وذكر العد د 
ما  سـر في قـد تف هـذه  طـرق و من ال عدد  اآلباء حدوث ترد في السلوك في البداية في 
خدرة  مواد الم تاج ال تؤدي إلن قد  تـي  يـة ال لـة األغذ ثـار السحـب . وإن إزا يتصل بآ
يـة  حـب األدو نـد س هـدت ع تي شو لك ال لة لت ثار مماث حـداث آ هـا إل بـؤ ب كـن التن يم

خ مدمن للم شخص  في  ،ـدرات المخدرة من  ظر  لق والن حدوث ق بـاء  كـر اآل مـا ذ ك
الفضاء واألطـراف الفقيـرة والـدوار وسـوء المـزاج بشكـل عـام ، ولكن هذا ال تدوم 
ثـر وضو ثـار أك هذه اآل حا أكثر من أسبوعيـن أو نحوهمـا . وتفترض مالحظاتنا أن 

صغار ، هـذه اآل في األطفال ال لـى أن ظهـور  بـة إ شهير التجر لق وت سالبة يتع ثار ال
إن التقاريـــر القصصيـــة الـــواردة مـــن اآلبــاء  بنتيجــة أكثــر إيجابيــة للتــدخل . فعــال

هـم أو  يد أطبائ مشجعة ونحن نـدرك أن آالف اآلبـاء تتـم مقابلتهم بهذه الطريقة مع تأي
فـال  ،عدمه  بـاء األط فـاد آ يـر حيـث أ مـن التقار عدد محدود  ونحن أيضا مدركون ل
مؤ جدا ،دوال سريعة  سينات  حدوث تح سهم ب عدد أو  ن بأنف صية ب فة شخ لدينا معر و

كن اع تبارها حـاالت أبدى فيها صغار األطفال حاالت تحسن سريعة جدا ولكن ال يم
يب لوصف  نهائية في هـذه المرحلـة ، عداد طب هـا إ تـم في لـة  فـإن أول حا وكما نعلم 

ص مة ال حدة( المواد الخالية من الغلوتين في مركز خد كـة المت في الممل ية ) حة الوطن
ـــى المعلومـــات  1991للتوحــد كــان عــام  ـــا عل ــرغم مــن عـــدم حصولن ــى ال . وعل

مــن الحــاالت التــي تــم إدخالهــا والنتــائج  %13المناسبـــة فســنقدر ذلــك بــأكثر مــن 
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شروع  الملحوظـة لوصـف هـذه المنتجات بهذه الطريقة . وقد حان الوقت بوضوح لل
ينيكيــة حتـــى يتســنى قيــاس فعاليــة تلــك التــدخالت وإن دراستنـــا فــي التجــارب اإلكل

سي  اإلرشاديـة التـي تناولـت استخدام أنواع مختلفة من أدوات التقدير السلوكـي والنف
مـدد  شهر ت إضافة إلى مراقبة صـور الببيتيدات )المواد الهضمية( البولية لفترة ستة أ

 ن فعالية هذا النوع من التدخل ات عإلـى بحـث دقيـق جـدا نأمـل أن يقـدم معلوم

  -أخـــرى : تدخالت  

ــد مــن التــدخالت األخــرى التــي قــام بهــا اآلبــاء واختصاصــيو العــالج  توجـــد العدي
قد  يات . و هذه النظر المناوبون ، وهي قد ال تكـون فعالة ولكنها معقولة نسبيا حسب 

لى أجريت بعضها بوسائل كبيرة جدا وكانت األخرى نتيجة لتفكير  استنتاجي يستند ع
ناه .  لة أد عض األمث نورد ب هذه التفسيرات . وتوجد العديد من التداخالت كهذه ولكن 
تدخالت  هذه ال ويجب التأكد علـى عـدم وجـود معلومات منشـورة تؤيد فعالية أي من 

 وأن إدراجها هنا ال يمثل بأي حال موافقة أو توصية من جانبنا . 

ــــــــات الصــــــــبغ7) ــــــــة المركب ــــــــه( مــــــــن األطعمــــــــة :( إزال   -ية )الفينولت
مواد  يرا بوجود ال يزول كث أوضحت الدراسات أن نشاط اإلنزيمـات الناقلـة للكبريت 

وإن العديــد مــن تلــك  بة عاليــة مــن الــراتنج الفينــول، الكيماويــة المحتويــة علــى نســ
المركبات مصبوغة ولهذا السبـب أو ألنهـم توصلـوا لذلك بوسائل كبيـرة فـإن بعـض 

بـاء واألطبـاء اآل عـض اآل فإن ب يرة  بـاء السبـب أو ألنهـم توصلـوا لذلـك بوسائـل كب
بر  من الطعام . ويعت صبغية(  يت (قـد أزالوا كـل المـواد الملونـة )ال ساره دا حد  )  أ

حدى  لك إ طورت ذ قد  حدة . و في الواليات المت يرا  تلك األطعمة الذي وجد قبوال كب
التــي قامــت ألســباب عديــدة بإزالــة كــل األطعمــة األمهــات وهــي ســاندرا جونســون 

بات  عض المرك سيالت وب هة والسالي صباغ النك المحتوية على اإلصباغ الجزرانية وإ
 األخرى . 

   -( استعمال اإلنزيمات اإلضافية :2)

ــة  ــانوا يســتخدمون إضــافات تغذي ــزمن ك ــن ال ــود م ــاء ولعق يجــدر مالحظــة أن اآلب
قد  ولةفي محا )محالت األطعمـة الصحية(من لدى األطفال ، و شاط  لتحسين فرط الن

سين ( لى ) البب نتج المفضل ع نات pepsin) أحتوى الم سر البروتي نزيم يك هو إ ( و
تين وبذلك يقلل مستويات الببيتيدات )المواد الهض مية( ، كما أحتوى على ) كلوريد بي

يـا ( نه يجعـل محتو قال أ لذي ي يل الثالثي( ا عـدة )هيدروكلوريد غاليسين الميث ت الم
ثر  ية أك مل بفعال مات أن تع لذي  ،أكثـر حمضيـة وبذلك تستطيع اإلنزي لدور ا هذا ا و
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ـــــــا . يصـــــــعب تفســـــــيره يعطـــــــ ـــــــى حقيقي ـــــــذه االفتراضـــــــات معن                                                            ي ه
 ( 19،  2331) شاتوك ، سيفري 

 ـ العالج باللعب :  70ـ  9

ياة اهتم علماء ا في ح ظري وحيوي  سلوك ن نه  عب ، حيث أ لنفس بتفسير ظاهرة الل
لذي  النشاطالطفل الصغير ، وهو  شاط ا نه الن عن الكسل أو التعطل ، لك ينم  الذي ال

فه  يث يعر مل ، ح سترخاء والع تدليل ، واال ير وال في التفك فل  قه الط عن طري بر  يع
جل من أ فرد  ها ال تي يؤدي نه االستجابات ال يه بأ ما  جان بياج لوظيفي ، أ االستمتاع ا

شرية يغفروبل فيعرفه بأنه نشاط تلقائي ونفسي و في الوقت نفسه هو خيالي للح اة الب
سية  حة النف ية والرضا والرا بالفرح والحر ما ً  ناً  دائ كان مقرو لذلك  في مجموعة ، 

 ( 19،، 1999والجسمية والسالم الكوني . ) جابر 

في  مة  ليم افاللعب هو أحد األساليب الها عالج مشكالتهم ،تع شخيص و   ألطفال و ت
ية  ويستخدم اللعب كطريقة عالجية في حد ذاته ، ويستخدم أيضاً  ضمن طرق عالج

 أخرى .

ستغل  سيا ً ، حيث ي عالج األطفال المضطربين نف في  مة  والعالج باللعب طريقة ها
ليم اللعب للتنفيس االنفعالي ، وتنفيس الطاقة الزائدة ، والتعبير عن الصر اعات ، وتع

 السلوك المرغوب .

وكانـت أول عيــادة للعــالج باللعـب تســتخدم المالحظــة العالجيـة ) اإلكلينيكيــة ( فــي 
 (.   1913ـ  19،3الفترة ما بين ) 

ثر  يل أ عب ، وبتحل في الل سين  بين الجن فروق  سة ال ماء بدرا من العل عدد  قام  قد  و
سري اإلحباط على سلوك الطفل ، وكشف السلوك العدواني ل ،  1993دى الطفل .) 

113   ) 

ويعــرف موســتاكس العــالج باللعــب علــى أنــه ) مجموعــة مــن االتجاهــات يســتطيع 
سهم  عن أنف ير  في التعب األطفال من خاللها وعن طريقها أن يشعروا بالحرية الكاملة 
ية األمر  في نها نوا  صة كأطفال ، حتى يتمك بصورة كافية وبطرقهم وبأساليبهم الخا

 .   رة من خالل االستبصار االنفعالي ا إحساسهم باألمن والكفاية والجدامن أن يحققو

 وهناك ثالثة اتجاهات رئيسية للعالج باللعب المتمركز حول الطفل وهي :

 ـ اإليمان بالطفل والثقة به . 1
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 ـ تقبل الطفل كما هو والتواصل معه . 2

 ( 3،،  2333ـ احترام الطفل كإنسان .) خليل  9

شراك أط مع إن إ حديين(  صة )التو بات الخا صة و المتطل جات الخا فال ذوي االحتيا
قارب و اكتسـاب  من الت جزء  ضاً هـو  سوياء أي قرانهم األ يدة لحيـاتهم أ برة المف الخ

قد العملية. سائر األطفال  مع  كاك  عل و االحت صل و التفا من أن التوا لرغم  و على ا
كامــل إلعــدادهم لفتــرات يتطلــب توســطاً مــن األســرة و المعــالجين و بــذل الجهــد ال

شاطات  لك )الن لى ذ ثال ع عات، م بي بالجما شاط اللع في الن شاركتهم  ختالط و م اال
جال  ساح الم من إف بد  الترفيهية و النشاطات الرياضية و الحركات السويدية( ، إذ ال 
ضمن  ستقبالً ،  نه م ستفيدون م لذي سي لواقعي ا عالم ا لى ال لدخول إ حد ل فال التو ألط

جوهر برامجهم العال سبق )  ية ذات التخطيط الم فات  99،  1991ج ناك اختال (وه
كون  بين )) اللعب (( وأساليب التدريب المباشر . وقد يعتقد المرء أن كل المميزات ت
ية  في الممارسة العمل ستخدم  قد ا عب  في جانب التدريب . ومما يثير الفضول أن الل

تاريخ ا في على نطاق واسع في تعليم صغار األطفال . وال عب  توب الستخدام الل لمك
 ( ،29،  1919التربية قد يبلغ قد ما يبلغه أي شيء آخر .) ميلر 

من  لك  ية و ذ ياة الواقع جارب الح من ت يداً  عابهم مز في أل يحتاج األطفال التوحديون 
شكال بالستيكية  من أ قرب  لنمط المحسوس و الم عاب ذات ا نواع األل توفير أ خالل 

شكيلية  لألطعمة )الموز ، التوت ، كل ت سندويش( و هيا التفاح ، البرتقال ، الجبن ، ال
ثل  ية األخرى م من كعكة عيد الميالد و األدوات المطبخية و األدوات الطبية و المهن
تدريجي ، و  أدوات النجارة و الحدادة و الزراعة حتى تقترب منه فكرة الحياة بشكل 

ية ت عطي الخبرات مجموعة هذه األشكال و األلعاب المادية المتقاربة ل ألدوات الحقيق
جات و  يوت و الكرا من الب عاب  خرى لألل شكال أ الحياتية المهنية للمستقبل و هناك أ

في  التوحديينأحواض السباحة و الحيوانات و السيوف جميعها ت عطى  ستخدمونها  لي
ستهدفة  ية الم كي تتحقق العمل ستمرار ل اللعب و يلهون بها مع اإلرشاد و التوضيح با

لى  االقترابو  االختالطهذه اللعاب الرمزية للحياة الواقعية، و من ثم  من يد إ من جد
 أرض الواقع، مما يكون له أثر إيجابي لحياتهم العملية المستقبلية.

ــة بمكــان أن ت راعــي األســرة و المدرســة مــن خــالل اللعــب و العمــل  و مــن األهمي
حدي فل التو ية للط برامج العالج هداف و ال ماعي األ عدد  الج سجيل  ظة ت مع مالح

و جميــع هـذه المالحظــات و مــدتها و ثباتهـا. االسـتجاباتهــا المـرات التــي تتكـرر في
تدريب و الممارسة  ية ، ال سرة الطفل التوحدي و األسرة التعليم من أ العلمية تحتاج 

لى  سع ع طالع وا لى إ تاج إ كذلك تح مل و  جال الع ضطرابفي م يف  ا حد )تثق التو
بالقراءة و ال هل(  صاأل في ال بة  مؤتمرات و الكتا ندوات و ال ضرات و ال حف و محا
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و هكذا نستطيع أن نبرز جوانب القصور و أن نركز المجالت بشكل دوري للمجتمع.
طوير و تصحيح  لى ت خرى ع مرة أ مل  لدى األطفال و أن نع سلبية  على الجوانب ال

فة االنتقالالجوانب السلبية في اللعب و  من  االستفادةو  إلى التمارين الرياضية الهاد
جد و  تدفعهم لل تي  شوقة ال عاب الم  مرح و األل يق ال عن طر ضية  غراءات الريا اإل

 ، و هذه جميعها مسائل هامة تتطلب: االهتمام

( و تنقســم هــذه  Social Reinforcers)  اجتماعيــة( م عــززات و تــدعيمات 1
 :قسمينالم عززات إلى 

 محمد / بطل حمودي / شكراً مني.  لفظية كالمدح و الثناء ، مثال : يا شاطر يا

قدير  االحتضانو  كاالبتسامةغير لفظية ،  عه بت شعر م و النظر إليه بإعجاب بشكل ي
 عمله و نجاحه في أداء الوظيفة الموكلة إليه. 

ها و Contingency Contracting( عقود سلوكية ) 2 ( و قد سبقت اإلشارة إلي
تي  بين الطفل التوحدي اتفاقيةهي عبارة عن  مة ال حول المه لدين  مة أو الوا و المعل

 .االتفاقسوف يؤديها و من ثم حصوله على المكافأة حسب 

عن Tangible reinforcers( م كافآت مادية ) 9 ( و هي م عززات ملموسة ت عبر 
الرضا و التفوق بتقديم رموز مادية من إشارات النجوم الورقية و وضع عالمات أو 

ئه أ لى تجميع نقود أو إعطا هدف إ فة ت ساليب م ختل ها أ عاب و كل لوان و مجالت و أل
حة  مام الرا لي و إت سي و العق جو النف ئة ال سي و تهي سمي و النف صل الج جاح التوا إن

 (1، 1991) جوهرالوجدانية مع اآلخرين.

   :الخــطــوات الرئــيــســيـة في تــعــديــل ســلــوك الــتــوحــدي

Steps in Behaviour Modification of Autistic Child  

هذه طائفة من الخطوات التي يمكن إتباعها ضمن برنامج إجرائي لتعديل سلوك 
 الطفل التوحدي:

 
 تحديد السلوك المستهدف )تصحيح أفعاله الخاطئة(. -1
 
 تعريف السلوك المستهدف )طلبه للشيء ، خروجه دون إذن ، ضربه لآلخرين(. -2
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ا و الخطوات الفترة الزمنية التي تمت مالحظته فيهقياس السلوك المستهدف ) -9
 .التي تم إتباعها(

 تحديد المتغيرات ذات العالقة الوظيفية بالسلوك المستهدف )البيئة(. -،
 
 تصميم خطة العالج )مع المدرسة ، مع األسرة ، مع المدرب(. -1
 
 تنفيذ خطة العالج )المرحلة التدخلية في العمل(. -1
 
 ة برنامج العالج )مخرجات العالج(.تقييم فعالي -9
 
أهم النتائج المستخلصة للخطوات السابقة )وضع التوصيات الالزمة(.)  -1

 (  13ـ  91، 1991جوهر

قي  كا  أنب با وأمري حاء أورو في أن يوت  مدارس والب يع لل فة المصممة للب نذكر الغر
 والمخصصة لألطفال التوحديين : 

 غرف اللعب لألطفال التوحديين :

عام صم في  عاب  1991مت  قد جهزت بأل هاليهم و فال التوحديين وأ ساعدة األط لم
سلق  بال الت ساحرة وج سة ال ثل مكن ية ، م بسيطة مستوحاة من قصص األطفال الخيال
هؤالء األطفال  مع  عب  مع تأمين شروط األمن والغرفة تعلم أهالي األطفال طرق الل

مع األ مل  في التعا صون  غرف مخت لى ال شرفون ع يل ، والم حديين .) خل فال التو ط
2333  ،2، ) 

 

 

 الفصل الثالث                          
 البرنامج الفردي                       

   
   التربية الخاصة واضطراب التوحد 1
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   مراكز اإلق امة الدائمة   2
   مراكز التربية الخاصة 3
   برامج الدمج 4
   البرنامج الفردي 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأطفال التوحد : التربية الخاصة ـ 7
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قاط  لديهم ن إن أطفال التوحد كغيرهم ، هم أفراد قبل كل شيء لديهم نقاط قوة فريدة و
في  قة  ية ، إعا قة النمائ ضعف ، وما يشترك فيه األفراد المتوحدون جميعاً  هو اإلعا

عض األطفال التوحد كاء ب كون ذ يين االتصال والتي تختلف من فرد إلى آخر،  فقد ي
ساس  لى أ ية ع هداف األكاديم نى األ جب أن تب لذلك ي سط و فوق المتو سطا ً أو  متو
هم  في ف ساعدة  لى الم حدي إ فل تو تاج ط قد يح حد ،ف فرد المتو ية لل قدرات الفرد ال
الموقف االجتماعي وتطوير االستجابة المناسبة ، بينما قد يحتاج اآلخر إلى المساعدة 

سل بي و فراد في التخلص من السلوك التخري ما  يوجد أ تالي ك لذات ، وبال يذاء ا وك إ
ية  ية عالج برامج تربو لذلك  عا ً  جد تب نه تو لبعض فأ ضهم ا عن بع فين  حد مختل تو

 (11، 1999الراوي ، حماد   (ن تلك البرامج التربوية ما يلي :خاصة ومختلفة وم

 Residential Schoolsـ مراكز اإلقامة الدائمة: 7

مة الدائ كز اإلقا بر مرا هذه تعت هرت  قد ظ صة ، ف ية الخا برامج الترب قدم  من أ مة 
كز  هذه المرا نت  المراكز منذ بداية الحرب العالمية األولى وما بعدها ، وغالبا ً ما كا
معزولــة عــن التجمعــات الســكانية ، وتقــدم هــذه المراكــز خــدمات إيوائيــة وصــحية 

في الم نائهم  يارة أب ها لألهالي بز فة ، واجتماعية وتربوية ، ويسمح في سبات المختل نا
شانك  جه كروك قد و برامج ، ف من ال نوع  هذا ال قادات ل من االنت يد  هت العد قد وج و

Cruickshank ,1958 ) عددا ً من االنتقادات أهما عزل األطفال المعوقين عن )
هذا  Stigmaالمجتمع والحياة الطبيعية االجتماعية ووصم األطفال )  قين ب ( الملتح

صحية المركز على أنهم منبوذ ين عن المجتمع ، إضافة إلى تدني مستوى الخدمات ال
 ( 91،  1991والتربوية في مثل هذا النوع من المراكز . ) الروسان 

يتم  يث  شديدة ، بح حد ال صا ً الضطرابات التو يدة خصو ية مف برامج التربو هذه ال و
لى  إلحاقهم صة بحيث يحصلون ع ية الخا بأقسام خاصة في مراكز ومؤسسات الترب

ته ال منهم حسب حاج كل  ية ل ية والتربو لراوي ،   (خدمات الطبية والنفسية والتأهيل ا
 (   11، 1999حماد 

 Special Day Care Schoolsمراكز التربية الخاصة النهارية :  ـ  2

هت إلـى   قادات التـي وج عل لالنت ية كـرد ف صة النهار كز التربيـة الخا هرت مرا ظ
هذا ال في  ية مراكز اإلقامة الكاملة ، و خدمات تربو قى األطفال  من المركز يتل نوع 

كز  هذه المرا كون عمل  واجتماعية على مدى مدا ر نصف اليوم تقريباً  وغالبا ً ما ي
كز ،  هذه المرا في  صباحية  صباحاً  وحتى بعد الظهر حيث يمضي األطفال الفترة ال

يا بدو مزا هم ، وت مع ذوي نازلهم و نوع  أما بعد فترة بعد الظهر فيقضونها في م هذا ال
في  عوقين ، و من األطفال الم نة  ئة معي ية لف توفر فرصاً  تربو ها  في أن من البرامج 
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عد  عي للطفل ب جو الطبي فس ال في ن سرته و مع أ الوقت نفسه تحافظ على بقاء الطفل 
هذا  نازلهم  لى م من وإ بة  صال الطل لى إي كز ع هذه المرا خدمات  شتمل  لك ، وت ذ

صحية ،  خدمات ال لى ال هذه باإلضافة إ ثل  جه م لذي توا سان ا من االستح بالرغم  و
سب  كان المنا توفر الم ها  من أهم تي  قادات وال المراكز إال أنها تعرضت لبعض االنت
فة  صة المختل إلقامة المراكز النهارية ، وقلة عدد األخصائيين في ميادين التربية الخا

الح وصــعوبة المواصــالت ، ونتيجــة لهــذه االنتقــادات فقــد ظهــرت محــاوالت إلصــ
قل  البرامج التعليمية في هذه المراكز وذلك بوجود بما يسمى بالمدرس الزائر أو المتن
صة  ية الخا مي الترب ساعدة معل مل على م قل الع ئر أو المتن ومهمة هذا الشخص الزا
في مراكز التربية الخاصة النهارية أو في المدرسة العادية في حل مشكالت األطفال 

 ( 91،  1991تماعية . ) الروسان المعوقين األكاديمية واالج

لى  يذهب الطفل إ سيطة والمتوسطة بحيث  حد الب لت التو مع حا برامج  هذه ال يد  وتف
عود  ثم ي ضعه ،  سب و سبقا ً ح له م عدة  خدمات الم قى ال يومي ويتل شكل  كز ب المر
ــدة  الطفــل إلــى المنــزل وهكــذا ، ويعتبــر هــذا البرنــامج مــن البــرامج التربويــة الجي

االت التوحــد المتوســطة فهــو يتــيح الفرصــة أمــام الطفــل لتلقــي وخصوصــا ً مــع حــ
عن  عه أو  عن مجتم له  قت ال يعز فس الو في ن فة و ية المختل سية والطب خدمات النف ال

عاون األهل  صالأسرته ، ويشترط لنجاح هذا البرنامج بل و أي برنامج آخر ت  واالت
صةمدرس  المباشر المستمر بين أهل الطفل وإدارة المدرسة المتمثلة في  التربية الخا

لخ ،  ماعي ..... ا سي ، واألخصائي االجت هم ، واألخصائي النف الذي يتعامل مع طفل
من  في المدرسة  مه الطفل  ما يتعل عة  نب ومتاب فة الجوا من كا وذلك الحتواء الطفل 

 ( 11، 1999خالل البيت .) الراوي ، حماد 

 Speccial Classessـ برامج الصف الخاصة الملحقة بالمدرسة العادية :  3
Within Requler School   

تي وجهت  قادات ال جة االنت ية نتي قة بالمدرسة العاد صة الملح صفوف الخا ظهرت ال
هات الع ير االتجا جة لتغ ية ونتي عوقين اإلى مراكز التربية الخاصة النهار حو الم مة ن

صة صفوف خا برامج  من ال نوع  هذا ال في  ية ، ويخصص  لى االيجاب سلبية إ  من ال
ية ،  سة العاد قة بالمدر يا ً ملح صريا ً أو حرك سمعيا ً وب يا ً و عوقين عقل فال الم لألط
قى  بة ، ويتل وغالباً  ما يكون عدد األطفال المعوقين في الصف ال يتجاوز العشرة طل
مع  فس المدرسة و في ن ية و صفوف العاد في ال هؤالء األفراد برامج تعليمية مشركة 

عاديين  بة ال من الطل هم  فرص زمالئ يادة  لى ز برامج إ من ال نوع  هذا ال هدف  ، وي
بوي  ماعي والتر عل االجت ظروف أللالتفا فس ال في ن عاديين و عوقين ، وال فال الم ط

ــة فــي جوهــا العــام  ــدو مميــزات هــذه البــرامج قريب االجتماعيــة المدرســية ، كمــا تب
األكــاديمي واالجتمــاعي مــن المــدارس العاديــة ، ومــع ذلــك فقــد وجهــت لهــا بعــض 
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صفوف االنت لى ال صة إ صفوف الخا من ال قال  صعوبة االنت مدى  في  ثل  قادات تتم
ير المعـوقين ، والمـواد غيـر  شتركة بـين المعـوقين وغ ية ، وتحديـد المـواد الم العاد

 ( 99،  1991المشتركة . ) الروسان 

سبة صف  وبالن في  سيطة  مع ذوي االضطرابات الب يتم دمجهم  حديين  فال التو لألط
ته . خاص في المدرسة الع كل حسب حاج ادية ويتم تقديم الخدمات المختلفة المناسبة 
نامج  هذا البر عاون ‘ويحتاج  صة والت ية الخا بل إدارة الترب من ق ستمر  لدعم الم لى ا إ

شكل  لدعم على  هذا ا كون  قد ي نامج ، ف المستمر بينها وبين المدرسة التي تطبق البر
فل الم مع الط لون  لذين يعم سين ا ية للمدر قات دورات تأهيل شكل حل لى  حد أو ع تو

 (   11،  1999دراسية . ) الراوي ، الحماد 

 ـ برامج الدمج : 1

برامج  تي وجهت ل قادات ال ظهر هذا االتجاه في التربية الخاصة للمعوقين نتيجة االنت
شاركة  حو م ية ن هات االيجاب ية ، ولالتجا سة العاد قة بالمدر صة الملح صفوف الخا ال

ثل  وقيين للعاديينعالطلبة الم نه يم لدمج األكاديمي بأ في الصف الدراسي ، ويعرف ا
عادي  في الصف ال عادي  ذلك النوع من البرامج التي تعمل على وضع الطفل غير ال
ستفيد الطفل غير  شريطة أن ي مواد  عض ال في ب قت و لبعض الو مع الطلبة العاديين 

فــال العــادي مــن ذلــك ، وبحيــث تهيــئ الظــروف المناســبة إلنجــاح فكــرة دمــج األط
 العاديين .

سبة   ية المنا ية واالجتماع وتبدو مبررات هذا االتجاه الجديد في توفير الفرص التربو
مان   Kuffman ،1999للطفل غير العادي في الصفوف العادية ، أو كما يشير كوف

في  بذلك وضعه  صد  يداً  ويق ية تقي ئات التربو قل البي في أ عوق  إلى وضع الطفل الم
من هـذا االتجــاه الجديــد فــي تعلـيم األطفــال المعــوقين ثالثــة المدرسـة العاديــة ويتضــ
 مراحل رئيسية هي : 

 ـ مرحلة التجانس بين الطلبة العاديين والمعوقين . 1

اديين ة وطــرق تدريســها لكــل مــن الطلبــة العـــ مرحلــة تخطــيط البــرامج التربويــ 2
 والمعوقين .

طراف ال 9 عاتق أ من إدارة ـ مرحلة تحديد المسؤوليات الملقاة على  ية  ية التعليم عمل
 مدرسية ومعلمين ومشرفين .
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قى  نه يب لك فإ مع ذ قه و قة تطبي لدمج وطري هوم ا لى مف وقد وجهت بعض االنتقادات ا
 (99،  1991مرحلة مهمة من مراحل تطور برامج التربية الخاصة . ) الروسان 

حاالت األطفال الت مع  قاً   شيوعاً  وتطبي لك هذه البرامج من أقل البرامج  وحديين وذ
 لطبيعة وخصائص الطفل التوحدي حتى في حالة التوحد البسيط .

قدرات  حدى  تي تت مور ال من األ عادي  صف ال في ال حد  فل المتو ضع الط ما أن و ك
ستوى  لى م تدريس وع ستوى أعضاء ال لى م جال ع هذا الم في  عاملين  من ال يد  العد

ئين اإلدارة ، فالكثير من المدرسين العاديين وحتى مدرسي الت صة غير مهي ربية الخا
يل  لى تأه عادي ، وهمن يحتاجون إ للعمل مع األطفال المتوحدين وضمن الصف ال

 (   19،  1999وتدريب مكثف في التعامل مع حاالت التوحد .) الراوي ، حماد 

 ـ البرنامج الفردي : 5

مامبدأ  نذ  االهت حالتهم م سيكولوجي ل شخيص ال قول والت ضعاف الع فال  ليم األط بتع
يد  لى  سا ع القرن التاسع عشر في أوربا ، حيث بدأت فكرة البرامج العالجية في فرن

( الــذي حــاول وضــع برنــامج تعليمــي  إيتــاردالطبيــب المخــتص بتعلــيم األصــماء ) 
سا  لتدريب الطفل المتوحش الذي وجده بعض الصيادين في إحدى غابات جنوبي فرن

حين وجد عشر  في منطقة ) أفيرون ( ولم يكن بمقدوره استخدام كان عمره  غة و الل
خرج  بع وي لى أر شي ع يا ً ويم نت عار صواتاسنوات وكا كل   ً  ا ها ويأ نى ل ال مع

سيلة كالحيوانات وب حواس كو تدريب ال يؤمن ب عض الذين يقتربون منه، وكان إيتارد 
موروث ،  لذكاء ال هوم ا يؤمن بمف لذكاء وال  ية ا مادالتنم سية  ًاعت سفة الح لى الفل  ع

عشر التي تبنى على أساس نظرية ) جون لوك ( التي ترى  التاسعالقرن  الشائعة في
ته ومظاهر  ته وخبرا سب معلوما قل يكت سوياً  أم ضعيف الع أن اإلنسان سواء أكان 
ضعاف  صة ل ية الخا مت الترب هذا قا سي ، ول يق اإلدراك الح عن طر لي  موه العق ن

 وبواسطة وسائل حسية . الحواسالعقول على تدريب 

 ريب الطفل لمدة خمس سنوات من الجهد المضني كان تقدم الطفل بسيطا ً.وبعد تد

كان محدودا ً إال  النجاحوعلى الرغم من أن  هذا الطفل  ليم  في تع تارد  الذي حققه إي
تدريب  أنه وضع البنى األولى في برامج التعليم العالجي لضعاف العقول عن طريق 

 الحواس .

ية  كة علم بدأت حر كذا  هتوه يو انت شخص ال تي ت سية ال يادات النف سمى بالع ما ي م ب
قصور األطفال ذوي الحاجات الخاصة وتحامل وضع وتصميم التعليم العالجي لعاج 

 هذا القصور .



 

 

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

000/00000000010 - 00000313010 

 
 

91 

ئق  ثم تابع خطى إيتارد علماء آخرون من أهمهم ) إدوارد سيجان ( الذي وضع طرا
صا ً يا ً خا سلوبا ً تربو طور أ يا ً و صرين عقل فال القا تدريب األط ضطرابات  ل باال

ما  مة ، ك سية والعصبية القائ ضات النف لى االفترا ماد ع الحسية الحركية وذلك باالعت
 أضاف إلى هذا الميدان نظريته الفيزيولوجية في تعليم ضعاف العقول .

في  لي  شكلة التخلف العق أما طبيبة األطفال اإليطالية ماريا مونتسوري اعتبرت أن م
صة و صممت األساس مشكلة تربوية أكثر من ها مشكلة طبية فأنشأت لهم مدرسة خا

هذه األدوات  حواس الطفل و عضالته ، و أن  تدريب  ساس  لى أ أدواتها التعليمية ع
لى  في اإلشراف ع مدرس  مة ال حدد مه تمكن الطفل من أن يعمل نفسه بنفسه بينما تت

 سوري . هذا النشاط التعليمي و توصلت في النهاية الى ما يسمى بطريقة ماريا مو نت

ــي ( فــي عــام  ــام الطبيــب البلجيكــي ) ديكرول ــة الخاصــة  19،3ق باالهتمــام بالتربي
ية  في الترب ليم  طرق التع عض  في إرساء ب له  لضعاف العقول والذي يرجع الفضل 

 الحديثة كالطريقة الجملية وطريقة الوحدات ومراكز االهتمام .

يه يد بين سي ) ألفر لوجي الفرن لنفس والفيزيو عالم ا عد  ية  وي كة العلم ئدا ً للحر ( را
ناء أول  قام بب يث  يا ً ح فين عقل فال ، المتخل ية لألط ية العالج لي والترب ياس العق للق
صة  طوير فصول خا قام بت ما  مقياس علمي منهجي في العالم لقياس ذكاء األطفال ك
برامج  هم ووضع  هاج ل ناء من لى ب باريس ، وعمل ع في  بالطالب المتخلفين عقلياً  

ية ،  عالجية من هارات الحرك ية والم باه وسرعة االستجابة الحرك تدريب االنت جل  أ
 والتعبير اللفظي والذاكرة والتميز وغيرها من الوظائف .

ها  ساس طريقت كان أ ية العالجية و برامج التعليم كما ساهمت ) ديسيدرس ( بوضع ال
ــ ــتعلم بالعمــل والنشــاط الطبيعــي للطفــل وطريقتهــا هــذه شــبيه بمــا يســمى طريق ة ال

 المشروعات والوحدات من طرائق التربية الحديثة والمعروفة .

سة  سفة ) مدر قا ً لفل مل وف لذي يع عام ا بوي ال ظام التر يوم أن الن سكو ال قد اليون وتعت
سفة مدرسة  مة ، وفل عات متفه شكيل مجتم في ت ية  ثر األساليب فاعل الجميع ( هي أك

ستركز  ما  ية الجميع ال تعني إلغاء التربية الخاصة وإن صة التقليد ية الخا هد الترب معا
ظام  من الن جزءا ً  صة  ية الخا صبح الترب عددة وست على ذوي اإلعاقات الشديدة والمت
عادة  لى أ ما ً إ سيقودنا حت هذا األمر  نه ، و جزءا ً منفصال ً ع ليس  عام و التربوي ال
النظـر فــي أســاليب التــدريس الخاصــة والمعدلـة التــي تراعــي الفــروق الفرديــة بــين 

عرف المت لذي ي ليم وا يد التع لى تفر مد إ علمين والتنوع الكبير في الفصل الدراسي فيع
ي ية التربو برامج الفرد ية ، أو ال ية الفرد طة التربو جات بالخ فال ذوي االحتيا ة لألط

 ( 1ـ  1،  ،233) الحاج .الخاصة 
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 ـ المبادئ األساسية في تصميم البرامج التربوية الفردية : 7ـ  5

ضروري أن  في من ال كان  سواء أ عاق  فرد م كل  يا ً ل يا ً فرد جا ً تربو ضع برنام ن
بل  عدا ً ق مؤسسة تعليمية أو في طريقه لاللتحاق بها ، فيجب أن يكون هذا البرنامج م

 أن تقدم للطفل التربية الخاصة أو الخدمات المتصلة بها .

صعوبا عض ال ت أو فعندما تالحظ معلمة رياض األطفال أن أحد األطفال يعاني من ب
شطة  في األن ية  شاركة اإليجاب عن التحصيل والم قه  تي تعي قات ال شاكل أو اإلعا الم
فردي  نامج تربوي  داخل المجموعة التي ينتمي إليها مما يستلزم ضرورياً  عمل بر
صة  ية الخا برامج الترب في  له  حاق طف له أو عندما يتقدم أحد أولياء األمور بطلب إل

إن األمر يستلزم ، وقبل الشروع في تقديم التربية في إحدى المؤسسات أو المدارس ف
جة  مدى حا ير  من المتخصصين لتقر يق عمل  شكل فر له ، ضرورة أن ي صة  الخا
يق  ية المتخصصين الالزمة لتحق يد نوع الطفل إلى البرنامج التربوي الفردي ، وتحد
لك  ية ، وذ في المؤسسات االجتماع في المدرسة أو  خدمات  هذه ال ذلك ومدى توافر 

 ( 131، 1991بهدف تصميم برنامج تربوي فردي خاص بالطفل . ) أحمد 

يف  تدرس وك ماذا  يد  في تحد سبق  ير الم هو التفك عالج  مة لل ظاهر المه حد الم إن أ
 تدرس ونعرض هنا عشرة مباد  أساسية للتخطيط للتعليم العالجي :

 ـ اكتشف الحاجات الخاصة للطفل . 1

 مرحلية .  ً  وأهدافاـ طور أهدافا ً سنوية  2

 ـ حلل المهمة التي سيتم تعلمها . 9

 ـ صمم التعليم في مستوى الطفل  ،

 ـ قرر كيف تدرس . 1

 ـ اختر المكافئات المالئمة للطفل . 1

 ـ إعداد الطفل بشكل يجنب الطفل في الوقوع في الخطأ . 9

 ـ توفير التعليم الزائد . 1

 ـ توفير التغذية الراجعة . 9
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 ( 13،  ،233دم الطفل . ) الحاج ـ تحديد مدى تق 13

 ـ خطة التعليم الفردية لطفل التوحد : 2ـ  5

بشــكل عــام تشــمل بــرامج ومنــاهج األطفــال التوحــديين علــى الجوانــب والخيــارات 
 األساسية التالية : 

 أوال ً ـ  تعديل السلوك :

سل عديل ال ساليب ت لى أ صة باألطفال التوحديين ع برامج الخا وك تشتمل العديد من ال
برامج  لك ال عض ت قد تركز ب لديهم ، ف سوية  وذلك للتعامل مع أشكال السلوك غير ال
من  يف  لى األقل التخف سب أو ع سلوك المنا لى ال سب إ على تغير السلوك الغير المنا
ها  بدأ كل فة وت سلوكية مختل ساليب  بع أ بذلك تت يام  سب ، وللق ير منا سلوك الغ حدة ال

لك  سباب ت فة أ يد ومعر سلوكيابتحد عديلها ،  تال ية لت بدائل العالج ضع ال ثم و من  و
ناإلى التدريب على السلوك البديل أو السلوك السليم ، فقد ال يكفي  باالضافة  أن  ًأحيا

سلوك  لى ال سوي ع تدريب ال قدم ال جب أن ي بل ي فه  نعدل سلوك ما غير سوي أو نوق
 المقابل السوي .

مه هذا ويعتمد تعديل السلوك على عدد من االستراتيجيا لى تعل ت التي تساعد الفرد ع
يز ،  ثل التعز يه ، م ير المرغوب ف سلوك غ من ال لتخلص  يه وا سلوك المرغوب ف ال

ــدأ بريمــاك ، تســلس  ــذاتي ،  االســتجابةالتشــكيل ، مب ــيم ال ــيم المبــرمج ، التعل ، التعل
 ( 92، 1999) الراوي ،حماد  والتغذية الراجعة . اإلخفاء

 : ثانيا ً : المهارات االجتماعية

مـن المظــاهر األساســية للطفــل التوحـدي هــو عــدم قدرتــه علـى إقامــة أي نــوع مــن 
هذا  لى  يز ع جب الترك لذلك ي يه ، و ناس إل قرب ال مع أ تى  ية ح قات االجتماع العال

خالل  وتشجيعالجانب  من  لك  جال وذ هذا الم في  به الطفل  قوم  وتعزيز أي سلوك ي
 الطرائق التالية : 

 سلوك .ـ استخدام برامج تعديل ال 1

 ـ التركيز على النشاطات االجتماعية التي توفر الجو للمشاركة االجتماعية . 2

 برنامج الرحالت المنظم . إتباعـ  9

 ـ القيام بعمل بعض الحفالت والمسابقات المختلفة . ،
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 ـ تشجيع برنامج مشاركة األهل في التدريس . 1

 لتوحد البسيطة والمتوسطة .ـ استخدام برامج الدمج المختلفة وخاصة مع حاالت ا 1

لدى الطفل  وهناك عدة طرق يمكن من خاللها تطوير وتشجيع المهارات االجتماعية 
 ومنها :

 ـ توجيه تعليم المهارة  1

 التعزيز والتشجيع السالفة الذكر . وأساليبـ طرق  2

 ـ استراتيجيات مبادأة القرين . 9

 ـ تلقن وإرشاد القرين . ،

 اللغوية :ثالثا ً : المهارات 

ية ) اللفظية،  غة التعبير سواء الل غة  يعاني األطفال التوحديين من ضعف شديد في الل
ية  في العمل ما ً  عب دورا ً ها غة تل اللغة غير اللفظية ( أم اللغة االستقبالية،وبما أن الل
ساعدة  جل م من أ ية  من وضع الخطط واألهداف التربو بد  فال  ية  العالجية والتربو

ص هارات الطفل إلى أق شتمل الم جال . وت هذا الم في  ية  قات وظيف من طا يه  ما لد ى 
 اللغوية على مايلي:

ــ تعلـيم الطفـل كيـف يطلـب أي شــيء يريـده باسـتخدام الكلمـات المفـردة لإلشــارة 1
 األشياء.

 ـ تعليمه معنى كلمة نعم ومعنى كلمة ال ومتى نستخدمها.2

 ال باإلصبع. ـ تعليم الطفل كيف يفسر بعض اإلشارات مثل إشارة 9

 ـ تعليمه التعبير عن حاجاته المختلفة . ،

 ـ تدريبه على االستجابة لألوامر المختلفة مثل تعال. 1

 ـ تعليمه مسميات بعض األشياء من خالل اإلشارة إليها. 1

 ـ تعليمه مفاهيم بعض األسئلة مثل : أين،متى......الخ. 9
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 الجمل.ـ استخدام الموسيقى لتعليم بعض المفردات أو  1

 ـ استخدام عالج النطق في البرنامج . 9

حدث . 13 عين المت في  شرة  ظر مبا صل البصري والن لى التوا شجيع الطفل ع ) ـ ت
 ( 131 1999الراوي ، حماد

 رابعا ً : ـ العالج باستخدام الموسيقى : 

فال   مع األط فة  ية المختل قف التعليم من الموا يد  في العد سيقي  عالج المو ستخدم ال ي
هارات التوح لى م تدريب ع ناء ال ية ، أو أث نب معرف ليم جوا ديين ، فقد يستخدم في تع

بت أن  قد ث صلة ف صورة منف سيقي ب عالج المو قديم ال كن ت ما يم سية ، ك ياة األسا الح
سلوك  يام الطفل بال للموسيقى تأثير على الطفل التوحدي ، وقد تستخدم كتعزيز عند ق

 ( 111، 2331المناسب. ) الجلبي 

 : المهارات الحركية :  خامسا ً

ته  باألمور حيا يام  من الق نه  لدى الطفل لتمكي مة  نب المه من الجوا هارات  بر الم تعت
بالشــكل السـليم ، ولمــا كــان الطفــل التوحـدي يقــوم بــبعض أشــكال  اليوميـة المختلفــة

حة  فة أو األرج سلوك الرفر ثل  ية م ته التعليم من قدر عوق  لذي ي كي ا سلوك الحر ال
 ع ........... الخ باليدين واألصاب

 لذلك كان البد من االهتمام بهذا الجانب وتعديله بأساليب مختلفة مثل : 

 من استراتيجيات التعزيز . تحتويهـ أساليب تعديل السلوك وما  1

 ـ العالج الطبيعي . 2

 ـ البرنامج الرياضي . 9

 سادسا ً : مهارات االستقاللية الذاتية : 

تدريب تعتبر المهارات االستقاللي في  ها  يز علي جب الترك تي ي هارات ال هم الم ة من أ
في  وتعليم ية ، ألنه  هارات األكاديم من الم ية  األطفال التوحديون ، بل أنها أكثر أهم

من غيرها خصوصا ً  هم  لذات أ حالة تدني القدرات العقلية تصبح مهارات العناية با
ساعدة الطفل التوحدي  ستقبالً  على مع حاالت التوحد الشديدة ، وذلك لم مادم  االعت

 على نفسه وإيصاله إلى أقصى ما لديه من قدرات في مختلف الجوانب .
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وتعتبــر خطــة التعلــيم الفرديــة األداة األساســية التــي يســتخدمها المــدرس فــي وضــع 
 وتحديد األهداف وتحديد الطرق واألساليب المتبعة لتحقيقها ومعايير تقيمها .

 ة :سابعا ً : المهارات األكاديمي

جات  كل األطفال ذوي الحا سبة ل مة بالن تعتبر المهارات األكاديمية من المهارات الها
الخاصــة لتمكيــنهم مــن القيــام بــأمور حيــاتهم اليوميــة بالشــكل المناســب ، وبالنســبة 
بنفس درجة  ست  ها لي ضا ً ولكن مة أي ية مه هارات األكاديم لألطفال التوحدين فإن الم

االســتقاللية ، والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى اعتمــاد األهميــة مقارنــة مــع المهــارات 
 على القدرة العقلية للطفل . األكاديميةالمهارات 

بة  قراءة والكتا باد  ال لى م فال ع تدريب األط ليم و ية تع هارات األكاديم شمل الم وت
شير الطفل  ثل أن ي سماء األشياء م مات وأ عض الكل والحساب ، مثل التعرف على ب

قا بين بطا من  سمه  لى أ ية إ هارات األكاديم مه ............. أي أن الم ت موجودة أما
فل  ها الط سيحتاج ألي تي  مة وال ية والعا مات األول قديم المعلو لى ت كز ع جب أن تر ي
يات  صيل العمل ليم الطفل تفا في تع بالتعمق  صح  ستقبلية وال ين المتوحد في حياته الم

حاالت التو مع  صا ً  بة خصو قراءة أو الكتا سابية أو ال شديدة .الح لراوي ،  حد ال ) ا
 ( 113،  1999حماد 

 الروتين :  تنظيمثامنا ً : برنامج 

لروتين  التوحديونمن البرامج التي أثبتت فعاليتها مع األطفال  ظيم ا نامج تن هو بر  ،
من األطفال المتوحدون  الذي اعتمد في األساس على الخاصية التي يتميز بها العديد 

سات وهي حب الروتين ، ورفض التغ من الدرا يد  شارت العد قد أ يرات في البيئة ، ف
فل التوحـدي يـتعلم ويتجـاوب بشـكل أفضـل إذا حافظنـا علـى نفـس البرنـامج  أن الط
هم  ستيعاب والف لى اال فل ع ساعد الط نا ي فالروتين ه ئة ،  بنفس البي ظام و بنفس الن و

 واالعتماد على النفس ، ويشمل برنامج تنظيم الروتين األمور التالية :

 ـ التنظيم البيئي . 1

 ـ الجدول اليومي . 2

 ـ نظام العمل الفردي . 9

 تاسعا ً: مهارات السالمة واألمن :
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صة،  جات الخا كل ذوي الحا هام ل هارات ال من الم من  سالمة واأل هارات ال بر م تعت
عة الطفل  بار طبي عين االعت خذين ب ها لألطفال التوحديين، آ ية لتعليم شد أهم ولكنها أ

يه لألخطار المتوحد والع له وعدم وع من حو زلة النفسية التي يعيشها وعدم شعوره ب
 المختلفة في بيئته.

شارع  ألشارتمهارات السالمة واألمن تعليم الطفل  وتشمل ية عبور ال الطريق وكيف
هارات  األخرىوتوعيته لبعض المخاطر  هذه الم ليم  لم تع كن للمع ته ، ويم حسب بيئ

لى من خالل استخدام الصور والبطاقا تي توصل الطفل إ ت وغيرها من األساليب ال
 تحقيق هدف توعيته بمهارات السالمة واألمن . 

 المهارات الترفيهية : عاشرا ً ـ

لقد أثبتت العديد من الدراسات أن المهارات الترفيهية ضرورية لألطفال المتوحديين 
يدة، باإل لى لما توفره من عناصر السرور والبهجة وتوفير خبرات حياتية جد ضافة إ

من  ية  قات اجتماع صل و عال مة توا ماعي وإقا عل االجت فرص للتفا من  توفره  ما 
 خالل االختالط باألطفال اآلخرين. 

 أحد عشر : المهارات المهنية المختلفة : 

صة  جات الخا ها الطفل ذوي الحا مر ب وتعتبر الخدمات المهنية المرحلة الثالثة التي ي
تي صة وال ية الخا برامج الترب ية  في  فة التدريب ية المختل خدمات التربو قديم ال بدأ بت ت

من  يتم  تي  ية ال ئة المهن لة التهي ية وهي مرح لة الثان لى المرح قل الطفل إ ومن ثم ينت
كل حسب  ما  فة  نة أو حر لم مه لى تع لب ع قدرات الطا يول و عن م خاللها الكشف 

باد  ا ئه الم هارة وإعطا يام طاقته من خال ل تهيئته للتدريب على تلك الم سية للق ألسا
تي  ني ال يل المه لة التأه هي مرح ثة و لة الثال لى المرح لب إ قل الطا ثم ينت من  ها و ب
تتضــمن مزاولــة و التــدريب العملــي علــى تلــك الحرفــة أو المهــارة وبالتــالي تهيئتــه 

 لمزاولة تلك المهنة الحقا ً .

يل ويتبع نظام تحليل المهارة وتقديمها للطالب بشكل متسلسل واستخدام نفس  مبدأ تحل
بأداء  إلىالمهارة  ها الطفل  قوم في مرة ي كل  في  عدة أجزاء وتقديم التعزيز المناسب 

لراوي ، حمـاد  نة .) ا لب المه لى أن يـتقن الطا كذا إ سب وه سلوك المنا ،  1999ال
121 ) 
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انتشــرت العشــرات مــن البــرامج التربويــة العالميــة المصــممة لألطفــال التوحــديين، 
جابي  تأثير اإلي في ال واختلفت هذه البرامج في أسسها النظرية لكنها اشتركت جمعيها 

سلوك الكبير على األطفال ال يادة ال لذكاء وز يادة درجات ا مشاركين فيها تمثل في: ز
هذه  نت  صفي، عا بديل ال طور ال االجتماعي المقبول والتقليل من أعراض التوحد وت
لك  مم نتائجها ضعيفة ويوضح ذ ية تع ما جعل إمكان البرامج من مشكالت منهجية م

ية Roger, 1988روجرز ) برامج ( حيث يشير أن الضعف في المظاهر التجريب لل
ضيحها  يتم تو لم  برامج  ية ال ني إن فاعل ما يع ها وإن عدم فاعليت ضرورة  ني بال ال يع

 بطريقة مضبوطة وموضوعية.

 ومن أشهر البرامج التربوية العالمية:

ية: 7 ياة اليوم عالج الح  Daily Life Thearpy at the Bostonـ 
Higashi, DLT  باني نامج يا شأته: بر هارا ) أن لدكتورة كيتا ( Kitasharaا

ــام  ــو ع ــة طوكي ــي مدين ــة هيجاشــي ) 7961ف ــي كلم ــة Higashiوتعن ( بالياباني
 )األمل(.

ساليب  البرنامجيقوم  له وروحه وأ في فحواه على وجود عالقة بين جسم الطفل وعق
ماد  من االعت يل  التدريس اليابانية التي ترتكز على التعلم باستخدام المجموعات والتقل

 على التعلم الفردي.

البرنامج إلى العمل على استقرار انفعاالت ومشاعر األطفال التوحديين وخلق  يهدف
ية  ته العقل طوير قدر لى ت مل ع لى الع ضافة إ ياة الطفل إ توازن في جمع مجاالت ح

 والتفكير المنطقي والقدرة على إتباع التعليمات من خالل تطوير مهارات محددة.

نذاك 1919مريكية عام )( األRandolphافتتح فرع للبرنامج في مدينة ) م( وكان آ
عام  نامج  مريكيين وضم البر مين أ جميع المعلمين يابانيين استبدلوا تدريجياً إلى  معل

ينهم )119م( )1991) باً ب ما 21( طال مارهم  تراوح أع سية ت طاني الجن باً بري ( طال
 ( سنة موزعين مابين المدرسة النهارية والمركز الداخلي.22-9بين )

ح البرنامج في الواليات المتحدة األمريكية على تطوره بشكل كبير حيث وساعد افتتا
يســتفيد مــن هــذا البرنــامج إضــافة لألطفــال التوحــديين األطفــال ذوي االضــطرابات 

ــة ) ــى الطلب ــغ نســبة عــدد المعلمــين إل ــة الشــاملة وتبل ــي الصــفوف  1:  1النمائي ( ف
ــة و) ــن والعــالج 9:  1األمريكي الطبيعــي ومســتخدماً ( فــي صــفوف الموســيقى والف

 منحنى تحليل السلوك التطبيقي ومن خالل:

 أ ـ استخدام إجراءات التلقين واإلخفاء يفي تعلم المهارات الجديدة.
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ضلي  يز التفا فاء والتعز ستخدام اإلط يه با ير المرغوب ف سلوك غ من ال يل  ب ـ التقل
 للسلوك البديل.

شا شخيص  ياس وت ية ق لى يلتحق الطفل في البرنامج بعد عمل ماد ع قة باالعت ملة ودقي
فل  يديو ألداء الط شريط ف يل ل فل وتحل شرة للط ظة المبا صين والمالح قارير المخت ت

من ) كون  نامج الم خاص بالبر ياس ال يق المق تائج تطب ياس ،1ون ضافة لمق طة إ ( نق
االجتمــاعي ومقيــاس مكــارثي للقــدرات للنضــج للمهــارات الحركيــة ومقيــاس فايلنــد 

في  بل  ية وال يق صة العقل صحية الخا ضاع ال حدين ذوي  األو فال التو نامج األط البر
 مثل المصابين بحاالت الصرع الشديد.

مدار ) لى  ( ،2وبعد التحاق الطفل في البرنامج يتم التخطيط لجميع أوقات الطفل وع
في  باء  شاركة اآل بر م لذلك تعت ياة  يع مجاالت الح ساعة مع األخذ بعين االعتبار جم

خال من  ية  ية األهم يغا يارات المنزل مل والز في ل ورش الع قابالت  ة المنتظمة والم
سفة المجموعات ،المنزل نى فل تي تتب ية للتوحد ال برامج العالم مع ال نامج  ويتسق البر

تي  حد أو ال حد لوا فردي وا تدريس ال سلوب ال لى أ قوم ع تي ت وال يتفق مع البرامج ال
 ( ،9،  ،233) الشامي تعطي تدريباً لغوياً خاصاً.

ــــ بر2 ــــة ـ ــــات النمائي ــــالس للعاق ــــامج دوج  The Douglassن
Developmental Disabilities Center  : 

 Newنيوجرسي ) ةنتيجة التعاون بين جامعة والي 1992تعود بداية البرنامج لعام 
Jersy State University حه تم افتتا نه  نة إال أ لي للمدي لس المح بين المج ( و

هاريس  1919رسمياً في عام  يدر   Harries and Colleagueوزمالئه )على 
جرز ) ليم Rutgers( في جامعة رت لى تع بالتركيز ع لدمج  سفة ا نامج فل نى البر (يتب

فال ية  األط صفوف العاد في ال هم  سهل دمج تي ت ضرورية ال هارات ال حديين الم التو
عدد األطفال و،لتعليم المباشر والتدرج بالخبراتباستخدام ا لى  تتغير نسبة المعلمين إ
من )حسب  سبة  تراوح الن تى ت حاالت ح لى )1:  1شدة ال عدد 1:  1( إ لغ  ما تب ( ك

 ( ساعة أسبوعياً.21الساعات التدريسية للبرنامج )

في  مج الطفل التوحدي  لى د حل متدرجة للوصول إ ثالث مرا من  نامج  يتكون البر
 الصف العادي وهذه المراحل هي:

يتم ( صف خاص يPrepclassroomأـ صف ما قبل المدرسة: ) ستة أطفال  ضم 
ستخدام منحنى  لدمج با ية ا سية لعمل هارات األسا لى الم تدريب األطفال ع من خالله 
سبة  كون ن حد وت التحليل السلوكي التطبيقي ويتبنى الصف التدريب الفردي  واحد لوا
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ــة ) ــى الطلب ــل فــي الصــف 1:1عــدد المعلمــين إل ــزداد عــدد ســاعات دوام الطف ( وت
 تدريجياً.

 ر في متابعة البرنامج بعد تلقيهم تدريباً مكثفاً على ذلك.ولآلباء دور كبي

سلوكه  صبح  عد أن ي هذا الصف ب لى  ب ـ صف المجموعة الصغير: وينتقل الطفل إ
بة )1تحت السيطرة ويضم الصف ) عدد الطل لى  ( 1:2( طالب ونسبة عدد معلمين إ

ا ويقضــي الطفــل فــي هــذا الصــف مــدة تتــراوح مــن ســنة إلــى ســنتين يــتعلم خاللهــ
 الضرورية لاللتحاق لصف الدمج. السلوكيات

لدمج ) صف ا فال integ rated Classج ـ  ستة أط صف  هذا ال في  يدمج   :)
ــة  ــم رئيســي وثالث ــه معل ــر توحــديين ويشــرف علي ــال غي ــة أطف ــع ثماني توحــديين م

ية ) ياة اليوم ليم Leapمساعدين، ويعتمد على أسلوب برنامج عالج الح لى التع ( وع
فوي ) نه Incidentalالع مع أقرا فل  عل الط طيط لتفا صفية والتخ ئة ال تنظم البي ( و

 ( 11، 2331) الشيخ ذيب  باستخدام التلقين.

صلية 3 قات التوا حديين وذوي اإلعا فال التو ية األط عالج وترب منظم  تدريس ال ـ ال
(TEACCH) 

Traetment and Education of Autistic and 
Communiction Handiapped Children: 

سس  عام أ في ال نامج  سكوبلر ) ،191البر يرك  يد ا لى  في Eric Schoplerع  )
يل  شيل ه نة ت في مدي ية  نا األمريك نورث كارولي عة   North Carolina atجام

Chapel Hill .بناء على قرار من الهيئة التشريعية في الوالية 

عام  باره 1992حصل البرنامج  ية باعت سي األمريك طب النف ية ال جائزة جمع م على 
ئه ب يق مباد ية تطب رنامج فاعل لتعليم األطفال ذوي اضطرابات النمائية ونظراً إلمكان

 في المدارس العادية. 

ثر 1913وصف البرنامج عام  نه أك كي بأ لة اإلكليني فس الطفو لم ن م من قبل فريق ع
قديم  في ت موذجي  برنامج فاعل لألطفال التوحديين وأشار الفريق أنه برنامج وطني ن

 طفال وذويهم.الخدمات لأل

شرف  لبالد وي من ا يد  في العد ياً ويطبق  ياً وعالم شار محل ياً بانت يحظى البرنامج حال
قدم 193على أكثر من ) تي ت كز ال من المرا يد  لى العد في الوالية وع ( صفاً توحدياً 
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الخدمات التعليمية للمراهقين والراشدين التي تختلف في درجة تطبيقها للدمج اعتماداً 
 ل طفل على حدى.على قدرات ك

ينطلــق البرنــامج مــن فلســفة االعتمــاد علــى المثيــرات البصــرية كونهــا أفضــل مــن 
طرق  من  ية  ثر فاعل منظم أفضل وأك المثيرات اللفظية ويشدد على ضرورة التعلم ال

 التعليم األخرى تتلخص مباد  البرنامج فيما يلي:

خ من  ته الشخصية  طوير مهارا يف أ ـ زيادة تكيف الفرد من خالل ت جراء التك الل إ
 والتعديل في البيئة لتتالئم مع الصعوبات المرافقة للتوحد.

ير  سمي وغ ييم الر جراء التق خالل إ من  فل  فردي للط بوي  نامج تر صميم بر ب ـ ت
ياس التوحد الطفولي  ثل )مق ياس م مة للق نامج منظو طور البر لذلك  الرسمي للطفل 

(CARS )Childhood Autism Rating Scale يل ياني(  وبروف سم ب )ر
ــنقح   The psychofducalional profile (PER-R)نفــس تعليمــي م 

Revised  والرسـم البيـاني الــنفس تعليمـي للمـراهقين الراشــدينAdult and 
Adolescent Psychoeducational Profile  

 ج ـ استخدام العالج السلوكي والمعرفي كاستراتيجية للتدخل.

لى  د ـ تقبل الصعوبات التي يظهرها مل ع شكل غير مشروط والع الطفل واألسرة ب
 تطوير المهارات لكل منها.

قوة  هـ استخدام المثيرات البصرية والتغلب على الصعوبات السمعية باستثمار نقاط ال
 عند الطفل.

 و ـ التدريب المكثف والمنظم والتركيز على اإلرشاد الفردي واألسري.

 ستراتيجيات رئيسية هي:يرتكز برنامج التدريس المنظم على ثالث ا

جواء  يوفر األمن لألطفال والعمل ضمن أ فة الصف، بحيث  أـ الترتيب المادي لغر
ية  ستخدام المحطات التعليم بالتنبؤ با فل  سمح للط ية وت حة والجاذب سم بالرا سعيدة تت

 المختلفة.

حددة  ية م ترات زمن عن ف بة بإرشادات  يع الطل تزود جم ب ـ الجدولة البصرية التي 
قال من ال سهل االنت قة وت شاطات الالح بؤ بالن لى التن قدرة ع له ال توفر  يوم الدراسي و

 من نشاط آلخر.



 

 

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

000/00000000010 - 00000313010 

 
 

113 

 ج ـ تنظيم طرق التدريس باستخدام التعليمات والمعززات.

ياء األمور  بين أول ما  عاون  يث يعطي للت يون ح شركاء حقيق باء  نامج اآل بر البر يعت
مات واألخصائيين أهمية بالغة، فالعالقة تقوم على ا بادلي للمعلو شارك الت لتعاون والت

فهنــاك اعتــراف بخبــرة المهنيــين بتــدريب اآلبــاء واعتــراف بخبــرة اآلبــاء بصــفات 
 أطفالهم النادرة.

نامج  حل البر سب مرا نامج ح في البر بة  عدد الطل لى  مين إ عدد المعل سبة  لف ن تخت
ــامج ) ــة البرن ــي بداي ــل 1:2(  أو )1: 1فتكــون ف ــد اســتقرار الطف ــي ( وتصــبح عن ف

في 9:1البرنامج ) مل  ( كما أن هناك نظام محكم للتدريب يشترط في األخصائي العا
البرنـامج الحصـول علـى الشـهادة الجامعيــة األولـى أو الثانيـة والخبـرة فـي تــدريس 
) األطفال التوحديين إضافة  لتدريب عملي لمدة سنتين قبل تعينه رسمياً في البرنامج.

 ( 23،  2331الشيخ ذيب 

ــا1 ــ برن ــوم الصــحية : ـ ــر للعل  Dinever Health Sciencesمج دينف
Program  

(DHSP) ( وقد أسسه روجرز وزمالئهRogers & Collegues عة في جام  )
م منطلقــين مــن المنحنــى النمــائي 1911( عــام Colaradoكولــورادو األمريكيــة )

ضم:  عدد التخصصات ي نامج فريق مت باالعتماد على نظرية بياجيه حيث يطبق البر
طق م فس األطفال وأخصائي الن طب ن في  علم التربية الخاصة وأطباء متخصصين 

سق عمل  قب وين شطة وي درب يرا نامج واألن واللغة ومعالج وظيفي ومنسق عام للبر
 أعضاء الفريق.

 ( ساعة أسبوعية موزعة كما يلي:1،-،9تبلغ عدد الساعات التدريبية للطفل )

لي ،1-9فردي و ) ( ساعة تعلم12( ساعة في الروضة و )12) تين منز ( ساعة رو
 منظم.

 وينطلق البرنامج من أفكار عديدة أهمها:

لة 1 سرة وكل طفل حا نامج العالجي للطفل وكل أ من البر جزأ  ـ األسرة جزء ال يت
 فريدة بحد ذاتها.
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ـ إمكانية تحقيق الطفل نجاحاً في التعلم كبيرة جداً حيث فالنقص في التعلم الموجود 2
لى لدى الطفل بس ته ع في قدرا لنقص  ليس  ية ومحدوديتها و شطة التعليم لة األن بب ق

 التعلم.

ماعي 9 عل االجت هارات التفا لى فلم جة األو في الدر ماعي  ضطراب اجت حد ا ـ التو
 أولوية كبيرة ليستطيع الفرد التوحدي أخذ دوره الطبيعي في المجتمع.

حد، حيث ، قت وا في و ظي والرمزي  هارات ـ التركيز على التواصل اللف طور م تت
ية  تدخالت العالج يدهم بال عد تزو التواصل اللفظي لدى كثير من األطفال التوحدين ب

 المناسبة والمكثفة في مرحلة ما قبل المدرسة.

لي 1 شمل التخطيط القب ـ التنظيم هام جداً في جميع مجاالت تعليم الطفل التوحدي وي
 لألنشطة التعليمية والقياس المستمر.

في ـ يمثل اللعب 1 لة  ية فعا ية واجتماع باره أداة معرف أداء ذات أهمية كبيرة جًد باعت
 تعليم األطفال التوحدين.

بـ )9 قل  لى األ فل ع يد الط هاري بتزو لتعلم الن لى ا يز ع ية 23ـ الترك ساعة تدريب  )
 ويشمل التدريب على ثالثة أوضاع رئيسية هي:

التــدريس المناســبة تــدريس األســرة للـروتين اليــومي: تحــدد األسـرة موضــوعات أــ 
 لطفلهم وبشكل يتناسب مع روتينها وأنشطتها الخارجية.

ياض  في ر لدوام  فل ا بدأ الط فال ي ياض األط في ر شامل  يومي ال تدريس ال ب ـ ال
سـنوات ويـتم التخطـيط والتعـاون الكامـل بـين أعضـاء  9األطفـال ابتـداء مـن عمـر 

 ضة العادية.الفريق للتأكد من استفادة الطفل الكاملة من خبرات الرو

لف  ما يخت ج ـ التدريس الفردي المكثف: يختلف شكله من طفل آلخر حسب قدراته ك
خالل دوام  تدريس  كون ال قد ي فة، و ية المختل حل التطور فس الطفل عبر المرا عند ن
الروضـــة أو خارجهـــا، ويشـــمل العـــالج النطـــق والموســـيقى والـــرقص والفنـــون 

هاج  نامج ومجموعات اللعب الصغيرة. ويتضمن المن في بر فردي للطفل التوحدي  ال
 دينفر خمسة مجاالت هي:

ضاحات 1 يد واإلي صل والتقل ية التوا فل أهم ليم الط خالل تع من  صل  جال التوا ـ م
 الرمزية اإليماءات التواصلية غير اللفظية.
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يل 2 ية للتقل ـ مجال اللعب: التركيز على تطوير مهارات اللعب بصورة مباشرة وفرد
 ية.من العزلة االجتماع

ظة 9 ماعي والمحاف عل االجت في التفا بادرة  لى الم يز ع ماعي: الترك جال االجت ـ الم
 على استمراريته وإنهائه بطريقة جيدة.

طوير ، خالل ت من  حدي  فل التو ند الط سي ع ظام الح طوير الن سي: ت جال الح ـ الم
 مهارات االنتباه واإلثارة واالنفعال.

ية1 هارات الحرك طور الم كي: ت جال الحر سواء  ـ الم عب  ضرورية لل ية ال الوظيف
 ( 23، 2331) الشيخ ذيب  الدقيقة أو الكبيرة.

 :Walden Preschool Programmeـ برنامج ويلدن ما قبل المدرسة 5

لي وجوكبز ) ماكجي ودي بل  من ق نامج  هذا البر سس   Mc Gee, Daly andأ
Jacobs م.1992ومع ذلك افتتح الصف األول لهذا البرنامج عام  1911( عام 

لى  شجيعه ع فل وت مات الط ستثمار اهتما يق ا عن طر فل  لدمج الط نامج  هدف البر ي
 التفاعل مع زمالئه بتطوير مهارات اللغة التعبيرية وتفعيل تعليمه من قبل الزمالء.

من ) نامج  في البر ( غير  1( أطفال توحديين و )9( طفل: )11-11يتكون الصف 
مل عاديين عا فال ال بر األط يث يعت حديين ح له  تو يتعلم زمي جداً و يداً  هام ومف تدخل 

ستخدام التخطيط  جه وا شر للنمذ ليم المبا عد التع ير السيما ب التوحدي منه الشيء الكث
 لجميع النشاطات إضافة للتعلم التقليدي المنظم ويشتمل البرنامج على:

 أ ـ تنظيم البيئة التعليمية لجذب الطفل لنشاطاته المفضلة.

 الطفل.ب ـ الكشف عن اهتمامات 

 ج ـ استخدام التعزيز والتلقين.

عن  ية  هارات اللفظ ية والم غة التعبير لى الل لى ع سنة األو في ال نامج  كز البر د ـ ير
ضافة  لتعلم إ ضيع ا يار موا تيح الفرصة للطفل االخت ية ت طريق تنظيم بيئة تعليم تلقائ

ية ئة الطفل لكيف يتم تهي ية  سنة الثان في ال ية و ية طبيع من  تزويده بخبرات لغو مه  تعل
 أقرانه في الصف.
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نامج ) في البر مين ،تبلغ ساعات دوام الطفل  عدد المعل سبة  لغ ن ياً وتب ساعات يوم  )
بر 1-،( إضافة إلى )9: 1إلى  عدد الطلبة ) مي ويعت كل صف تعلي في  ساعدين  ( م

مع  عل  فرص التفا من  ير  ها الكث تاح ل ية حيث ي التواصل مع األسرة في غاية األهم
 تمثلة في:البرنامج والم

 ( أشهر. 1ـ برنامج أسري أسبوعي لمدة )1

 ـ اإلرشاد المستمر.2

 ـ حلقات نصف شهرية تعليمية للوالدين.9

 ( 22، 2331) الشيخ ذيب  ـ التواصل المدرسي.،

 :Young Astism Project , YAPـ مشروع األطفال التوحديين  6

ــوس األمريك ــوس أنجل ــة ل ــي مدين ــا ف ــة كاليفورني ــي جامع ــة أنشــئ ف  (UCLA)ي
University of California at Los Angles   حدى نامج إ بر البر ويعت

تطبيقات نظرية اإلشراط  اإلجرائي التي وضعها سكنر في علم النفس الحديث والتي 
تــرى أن الســلوك اإلنســاني مــتعلم مــن خــالل ضــبط المثيــرات الســابقة ومــن خــالل 

ية  تع شكيل التعزيز الالحق وتؤكد النظرية على إمكان خالل الت من  يد  سلوك الج لم ال
سلوك  يادة ال لى ز كز ع لذي ير يدي ا سلوكي التقل عالج ال عن ال لف  هي تخت بذلك ف و
لديهم  حدين، فمعظهم  فال التو سب األط لذي ال ينا قين ا خالل التل من  يه  المرغوب ف
ــارات  ــوي أو مه ــاعي أو لغ ــديهم ســلوك اجتم ــد ل ــل أو ال يوج ــاعي قلي ســلوك اجتم

 للعناية بالذات ويركز البرنامج على:ملحوظة ومقبولة 

 ـ االهتمام بالسلوك التوحدي أكثر من االهتمام بالتشخيص. 1

 ـ التركيز على البيئة الحالية أكثر من التركيز على األسباب أو تاريخ الحالة. 2

حث   (inductive)ـ التركيز على البحث االستقرائي  9 لى الب يز ع من الترك ثر  أك
 .Hypothetico deductive النظري االستداللي

 ويشتق البرنامج مبادئه من نتائج الدراسات السلوكية التالية:

قد ال  1 ثال  سبيل الم فق وعلى  سلوك مرا في  ير  ـ ال يؤدي التغير في سلوك ما للتغ
ئه أو  مع زمال فل  في عالقات الط حوظ  طور مل ية للطفل ت صاحب الحصيلة اللغو ي 
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ما  تطور في مهارات اللعب الجماعي أو هارة  مهارات العناية بالذات والتحسن في م
 في مجال معين قد ال يصاحبها التحسن في مهارة أخرى في نفس المجال.

سات  2 تائج الدرا شير ن ظة الطفل: ت ساعات يق ـ الحاجة الملحة لعالج شامل لمعظم 
ــدل ) ــل التوحــدي وعــدد 23-13أن مع ــة للطف ــر كافي ــدريب أســبوعية غي ( ســاعة ت

سبوعياً يخصص أول )3،سبة )الساعات المنا ساعة أ تي 1-12(  برامج ال شهر لل  )
برامج  ضافة ل ساعات األخرى إ تركز على صعوبات النطق واللغة بينما تخصص ال

 النطق واللغة لتنمية مهارات التفاعل االجتماعي مع الزمالء.

ــة  9 ــل التوحــدي مــن العمــل بالمجموعــات ال ســيما فــي البداي ـ عــدم اســتفادة الطف
ستفا لى، وا ستة األو شهر ال في األ صاً  حد خصو سلوب وا فردي بأ لتعلم ال من ا دته 

ــين  ــدربين )المعلم ــة والمت ــاء والطلب ــين واآلب ــدريب األخصــائيين والمهني ويشــمل الت
طور  ند ت حديين ع ير التو فال غ مع األط حدي  فل التو مج الط يتم د لذلك  تدربين(  الم

 مهاراته ليستفيد من سلوكهم االجتماعي.

يل ـ ضرورة ا ، عدم وجود دل سات ل شير الدرا ية: ت نذ البدا هارة م لتعلم الم لتخطيط 
مي  من وضع تعلي شخص آلخر أو  من  من وضع آلخر أو  هارة  لم م على تعميم تع
ية  قف التجريب لوضع آخر، وعلى سبيل المثال فتعلم مهارة معينة في الصف أو الموا

 ال يؤدي في النهاية لتعميمها إلى البيت والمجتمع.

هارات ـ ال 1 ليم م لى تع ها ركزت ع شاملة كون سابقة غير  برامج التعليمية لألفراد ال
 محددة لذلك لم تظهر نتائج يمكن التفاؤل بها.

كن  1 نامج ويم في البر شتركين  ند األفراد الم فة ع ـ تأثيرات البرنامج العالجي مختل
سبيل ال لى  فراد وع ند األ فة ع طرق مختل حد ب جراء العالجي الوا يؤثر اإل ثال أن  م

 فتأثير األقصاء مختلف عند األطفال الذين يعانون من عدوان جسدي ذاتي.

لذي ينتهـي  9 ية القصـيرة ا برامج العالج ستمر بعكـس ال يل م تأثير العـالج الطو ـ 
 تأثيرها بانتهاء البرنامج بل يحدث انتكاسة عند إنهاء البرنامج.

ف مع الطفل  rري ويتميز هذا البرنامج بورش العمل المتخصصة التي تعقد لل مل  العا
 بما فيه الوالدين وأبرز ورش العمل ما يلي:

باء الطفل  1 باك آ لق وارت من ق يل  هدف التقل يام، وت ـ الدورة األولية: ومدتها ثالثة أ
نامج، اإلجراءات واألساليب  بدء البر ية  المشترك في البرنامج وتتضمن الدورة: كيف
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التوثيق واالحتفاظ بالسجالت، اإلشراف،  التعليمية، المحتوى وأدوات التعليم، طريقة
 تحليل مشكالت التعلم عند الطفل.

قديم  ضافة لت حد، إ حد لوا سلوب الوا فق أ جة و سلوب النمذ لدورة أ هذه ا في  ستخدم  ت
 التغذية الراجعة المناسبة.

مدتها ) 2 مة: و لدورة المتقد لـ )9-1ـ ا في ا شهرياً  يوم  من ،-9(  لى  شهر األو ( أ
يتم خال نامج  هداف البر فتح األ كامالً وتت فل  نامج الط قيم بر عة وت عة ومراج ها متاب ل

 الجديدة المصممة للطفل إضافة إلعادة تقييم مشكالت الطفل.

 ـ خدمات المتابعة المقدمة للوالدين خالل ورش العمل وهي نوعين: 9

مدتها  1 تراوح  ـ االتصاالت الهاتفية اإلرشادية الدورية األسبوعية المبرمجة والتي ت
 دقيقة إلى ساعة( وهي مبرمجة إضافة للمكالمات عند الحاجة. 23ما بين )

نامج الطفل  2 يديو لمراجعة بر شريط ف ـ اإلرشاد المهني: يطلب من األسرة تسجيل 
عن ) ته  يد مد قوم األخصائي 23والمشكالت التي تعاني منها بحيث ال تز قة وي ( دقي

 بمشاهدته وتقديم اإلرشاد المناسب لألسرة.

لنفس ـ  ، لم ا في ع كالوريوس  لذي يحمل درجة الب ئد الورشة ا بين قا قاء جماعي  ل
بين ) سنتين و عن  قل  نامج ال ت حد أعلى 11كحد أدنى ولديه خبرة في البر سرة ك ( أ

طوير  ية راجعة لت لى تغذ يتم خاللها مناقشة المشكالت وتبادل الخبرات والحصول ع
 حول البرنامج.خدمات البرنامج عن طريق تقييم موثق من األسرة 

فل  1 نامج الط شة بر يتم مناق يث  ني متخصص ح شراف مه نامج إل ضع البر ـ يخ
سي 2-1أسبوعياً لمدة ) لم الرئي من المشرف والمع كون  نة تت عن طريق لج ساعة   )

 واإلحصائي المتدرب والوالدين والطفل.

ضاي فع ق جه ور مور للتو ياء األ من أول ير  نامج لكث ها البر تي حقق حات ال ا أدت النجا
هتم  تي ت مدارس ال في ال نامج  توفير البر ضرورة  لب ب ية تطا مدارس الحكوم لى ال ع

 باألطفال التوحديين.

سة  1 بل المدر ما ق فال  يودهن ألط نامج ب  Baudhuim Preschoolـ بر
Program   
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ــي عــام  ــامج ف ــتح البرن ــي حــرم جامعــة  1911افت  Novaم كمدرســة خاصــة ف
Southeastern  في مدينةLauderdale الية فلوريدا األمريكية.في و 

حد  حد لوا سلوب وا من أ ثف  تدريب المك يتميز البرنامج بمرونته الفائقة حيث يوفر ال
تدريب  سلوب  يدة: أ ساليب عد لى أ نامج ع مد البر مل، ويعت لدمج الكا صفوف ا لى  إ

 (TEACCH)المهارات وأسلوب تطوير العالقات وتقنيات أسلوب التدريس المنظم 
 سلوب تبادل الصور.والجداول البصرية وأ

لى  ته وي ركز ع مات الطفل ودافعي شاطات اهتما ند التخطيط للن نامج ع عي البر ويرا
هارات  في والم سلوك التكي هارات ال طوير م ستقل لت مل الم البيئة المنظمة وأنظمة الع

 االستقاللية والتواصلية واالجتماعية.

 ويضم البرنامج أربعة مستويات مختلفة من األطفال وهي:

شديد ـ  1 يركز  (Children with Severe Autism)األطفال ذوي التوحد ال
مات  باه واالستجابة للتعلي ثل الجلوس واالنت لتعلم م طوير االستعداد ل البرنامج على ت
حد  حد لوا تدريس وا سلوب ال نامج أ ستخدم البر يت، وي لى التوال تدريب ع يد وال والتقل

صور  عدد ال (PECS)وأسلوب تبادل ال سبة  كون ن هذا وت في  بة  عدد الطل مين ل معل
 (1:1المستوى )

لتعلمهم  2 ستوى  هذا الم في  نامج  هدف البر ية: وي قات النمائ فال ذوي اإلعا ـ األط
مل االستقاللية  حد وأنظمة الع حد لوا تدريس وا سلوب ال خالل أ من  لدائم  صل ا التوا
ستقال مل اال مة الع حد وأنظ حد لوا في وا بة  عدد الطل مين ل عدد المعل سبة  لغ ن لية وتب

 (9: 1وتبلغ نسبة عدد المعلمين لعدد الطلبة في هذا المستوى )

قدرات  9 فال ب هؤالء األط يز  قة، ويتم من اإلعا نة  تباي ستويات م  فال ذوي م ـ األط
خالل  من  ية  قدراتهم االجتماع عقلية ومعرفية عادية وي ركز في تعلميهم على تطوير 

ية ويقضون جزءاً من اليوم الدراسي التعلم المباشر للغة واللعب والمهارات االجتماع
 في البرنامج والجزء اآلخر في الصف العادي.

عب  ، هارات ل ية وم هارات اجتماع ية وم صلية التلقائ هارات التوا ـ األطفال ذوي الم
في الصف ) صفهما اآلخر غير 11مناسبة: عدد الطلبة  صفهم توحديون ون ( طفل ن

عدد األ مين ل عدد المعل سبة  هذا الصف 1: 1طفال )توحديين وتبلغ ن في  ستخدم  ( وي
جداول البصـرية ويركـز فـي تعلـيم  تدريس المـنظم وأنظمـة العمـل االسـتقاللي وال ال

 أطفال الصف على األمور الوظيفية من خالل روتين المدرسة التقليدية.
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تدريبي  نامج  تعتبر األسرة حجر الزاوية األساسي في البرنامج لذلك تتلقى األسرة بر
ظيم ضافة لتن شادية  إ شرة إر نامج ن صدر البر شد، وي  مع المر سبوعي دوري  قاء أ ل

بة  فة مراق خالل غر من  ها  طور طفل شاهدة ت سرة لم سرة،، وت دعى األ شهرية لأل
خاصة وفي حالة عدم قدرة األسرة على الحضور يتم إرسال شريط فيديو لها يوضح 

جود عدم و لة  في حا فاز  منح األسرة تل نامج ب قوم البر فل ي طور الط لديها. ت فاز  ) تل
 ( ،2،  2331الشيخ ذيب 

ـــديل  9 ـــامج ب ـــة كبرن ـــرة التعليمي ـــامج الخب  LEAP  ...Learningـ برن
Experience An Alternative Program 

سكو  كورد   ،199عام  (strain & Cordisco, 1994)وأسس البرنامج سترن 
لدمج سفة ا من فل قين  في رياض  لألطفال التوحدين في مرحلة ما قبل المدرسة منطل

ــة باســتخدام  ــة فــي الظــروف الطبيعي ــة تطــوير المهــارات االجتماعي ــال وأهمي األطف
ــال اآلخــرين مــن خــالل تفاعــل الطفــل  المجموعــات واالســتفادة مــن خبــرات األطف
فرص  توفير  شاطات و التوحدي المستمر مع زمالئه عبر تخطيط المعلمين الدقيق للن

شاطا عب التفاعل االجتماعي الفعال عن طريق الن قراءة القصص والل ية و ت الجماع
 الخيالي المنظم.

 ينطلق البرنامج من خمسة افتراضات رئيسية هي:

برامج  1 من  بل المدرسة  ما ق ـ إمكانية استفادة جميع األطفال التوحديين في مرحلة 
 الطفولة التي تتبنى فلسفة الدمج.

 المختصين.ـ تزداد فاعلية التدخالت العالجية في حالة اشتراك اآلباء و 2

ـ تــزداد فاعليــة التــدخالت العالجيــة فــي حالــة اســتمرارها فــي البيــت والمدرســة  9
 والمجموعات االجتماعية.

ـ إمكانية تعلم األطفال التوحديين الكثير من السلوك الجيد من قبل أقرانهم من نفس  ،
 العمر الزمني.

ستفيد   ً  يانهجية الممارسات المناسبة نمائـ وجوب أن تعكس النشاطات الم 1 حيث ي
 منها جميع األطفال سواًء كانوا معاقين أو غير معاقين.

 ومن مميزات البرنامج:
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ـ احترام فردية الطفل عن طريق تحديد االحتياجات الخاصة لكل طفل مشارك في  1
هاج  صميم من منظم وت البرنامج والتخطيط لتلبية هذه االحتياجات باستخدام التدريس ال

 مرشد لنشاطات الطفل.يكون بمثابة دليل و

بوي  2 نامج التر فردات البر عن م مات  لم المعلو مع المع ستمرة يج مات الم ـ المعلو
ستمرار  قرار با جاد  الفردي وسلوك الطفل ومدى تفاعله في الصف للمساعدة على إي

 أو تعديل أو إنهاء البرنامج التعليمي.

البرنـامج التربــوي  ـ التركيـز علـى التعمــيم: التخطـيط للتعمـيم مـن بدايــة تصـميم 9
 الفردي من خالل تنوع األمثلة والمجموعات والمعلمين.

 ـ توسيع فرص التعليم بتزويد الطفل بعدد كبير من الفرص التعليمية الوظيفية. ،

مدة ) 1 تدخل ل يز ال سرة تعز من األ لب  هارات األسرية بالط لى الم يز ع ( 9ـ الترك
قات الطفل ساعات يومياً على األقل وتزويدها باستراتيجي يع أو حددة لجم تدخل م ات 

 خارج المدرسة.

 ويتكون البرنامج من أربعة أجزاء رئيسة هي:

ـ صفوف الدمج لما قبل المدرسة ويتضمن كل صف: عشرة أطفال عاديين وثالثة  1
 أطفال توحديين.

ية  2 ستراتيجيات التعليم سلوك واال عديل ال جراءات ت لى إ باء ع تدريب اآل برامج  ـ 
 ة التدخالت العالجية.لضمان فاعلي

 ـ نشاطات منزلية محلية. 9

 ـ الدراسات المستمرة للممارسات التعليمية. ،

 يركز البرنامج على األبعاد والمجاالت التالية:

في  1 ماك  عدوان واالنه سلوك ال ماعي وخفض  عل االجت ماعي: التفا ـ المجال االجت
 النشاطات والعناية الذاتية.

 ردات التي ينطقها الطفل التوحدي واالستجابة للتعليمات.ـ مجال اللغة: عدد المف 2
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لى  9 تدريب ع حد و ال عراض التو من أ يل  لروتين والتقل يل ا سلوك: تقل جال ال ـ م
 التواليت.

لغ 1: 1تبلغ نسبة عدد المعلمين إلى عدد الطلبة ) ما يب طق ك ( إضافة إلى أخصائي ن
تدريب األسـبوعية ) في المدرسـة11عدد سـاعات ال ضافة إلـى التـدريب  ( سـاعة  إ

 المنزلي.

شاء  خالل: إن من  ياً  ها فيزيائ يولي البرنامج أهمية كبير لترتيب غرفة الصف وتنظيم
هم  العديد من الزوايا التعليمية التي تفصل بينها حدود مادية )مثيرات بصرية( ومن أ

 الزوايا:

 زاوية البيت، األلعاب، الرمل والماء، الكتب، المواضيع األسبوعية.

يح البرنامج الزمني اليومي للصف التوازن بين النشاطات المختلفة مثل االسترخاء يت
ية  شاطات الداخل فردي والن مل ال صغيرة والع يرة وال والعمل ضمن المجموعات الكب

 والخارجية معتمداً على النمذجة والتقليد والتلقين واإلخفاء والتعزيز.

نامج الحصول  في البر سته ويتطلب من المعلم العامل  عد درا مدة ب على رخصة معت
عديل  ية، ت ساليب التعليم ناهج واأل صميم الم ضمن ت ضيع تت في موا ساقات  ثة م لثال
قدم،  سلوك المت يل ال ثل تحل تارة م ضيع مخ في موا السلوك التواصل الفعال ومساقين 
لدمج،  قال وا برامج االنت تدخل،  أنظمة التواصل المساعدة، البرمجة لما قبل مرحلة ال

لى  9المهنية، ويتطلب دراسة هذه المساقات البرامج  سنوات، كما يشترط البرنامج ع
ساقات  سة م ضافة لدرا طق إ في الن أخصائي النطق الحصول على درجة الماجستير 
في التحليل السلوكي التطبيقي وال يسمح لمعلم النطق الذي يحمل درجة البكالوريوس 

 ( 21، 2331ب ) الشيخ ذيفي النطق واللغة بالعمل في البرنامج.

 Delware Autistic prpgrameـ برنامج ديلور للتوحد  9

ــدي وفرســت  ــام بتصــميمه بون ــي ق ــل الســلوك التطبيق ــى تحلي ــات منحن وأحــد تطبيق
(Bondy & frost)  ية  1913عام لور األمريك ية دي ية لوال سة حكوم في مدر

 سنة(. 21شهر إلى  9،ويستهدف األطفال التوحديين الذين تتراوح أعمارهم من )

ياً  ته  1يقضي األطفال في البرنامج يوم لغ مد لذي تب سي ا عام الدرا طوال ال ساعات 
كل ) 2،1 ساعد ل لم وم كل 1-،يوماً ويكون مع طق ل ( طالب توحديين وأخصائي ن

ياً 23( طالب وأخصائي نفسي لكل )12) ساعة يوم ( طالب ويتلقى كل طالب نصف 
 عي والوظيفي عند الحاجة.في تعلم التكيف الجسدي إضافة للعالج الطبي
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 يتكون البرنامج من خطوات رئيسية تتمحور في:

 ـ وضع هدف سلوكي قابل للقياس. 1

 ـ تعزيز الخطوات الصحيحة. 2

 ( 113، 1999) الراوي ، حماد  ـ تصحيح الخطوات غير الصحيحة. 9

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني                     

 الدراسة الميدانية               

 

 لفصل الخامس: وصف وتصميم البرنامج الفرديا

 

 الفصل السادس: إجراءات تنفيذ البحث
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 الفصل السابع: نتائج تطبيق البرنامج  

 

 الفصل الثامن : تفسير النتائج وتقويم ف اعلية البرنامج

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس                           
 حدالفردي لتأهيل طف ل التو   جوصف وتصميم البرنام   

  
: وصف البرنامج                            أوال ً

 
   أهداف البرنامج 1

   مكونات البرنامج   2
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   الق ائمون بتنفيذ البرنامج   3
   مدة البرنامج   4
   تقويم البرنامج   5

 ثانيا ً : تصميم البرنامج                         
 

   المف اهيم البنائية للبرنامج   1
 البرنامج      مراحل تطبيق 2
 
 

 

 

 

 

 

 

 وصف وتصميم البرنامج التربوي الفردي                

 أوالً: وصف البرنامج :

ية  ية وعالج برامج تدريب ية و من مقترحات نظر لي  ظري والعم الشك أن اإلطار الن
فردي  نامج ال فاهيم ووحدات البر فردات وم يد م في تحد يراً  سهاماً كب له إ سابقة كان 

 لتأهيل طفل التوحد.
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 ـ أهداف البرنامج: 7

حث  ها الب تي تناول نة ال لدى العي يل طفل التوحد  عد لتأه فردي والم يهدف البرنامج ال
 إلى:

 ـ تحسين مهارات االستقاللية الذاتية لدى األطفال عينة البحث. 1

 ـ تحسين التفاعل االجتماعي لدى األطفال عينة البحث. 2

 وية لدى األطفال عينة البحث.ـ تحسين مهارات التواصل اللغوية وغير اللغ 9

 ـ مكونات البرنامج: 2 

سي أو  1 جال نف ها م قرة من كل ف خدم  قرات ت عدة ف لى  فردي ع نامج ال شمل البر ـ ي
صة  ية الخا فاهيم الترب لى م ستند إ لدى الطفل التوحدي وت عين  مجال نفسي حركي م

 وتتألف وحدات البرنامج التربوي الفردي من الوحدات التالية : 

 ارات االستقاللية الذاتية.ـ مه 1

 ـ مهارات التفاعل االجتماعي. 2

 ـ مهارات التواصل اللغوية ـ غير اللغوية. 9

 ـ قائمة مالحظة :  2

حول   خرى  جدت ومالحظات أ ساعدة إن و ستوى األداء والم قدير م لى ت شمل ع وت
ست قدير م لة لت كل مرح ية  عد نها تدوينها ب وى أداء الهدف يقوم القائم بتنفيذ البرنامج ب

الطفــل علــى كــل بنــد مــن كــل مهــارة وفــي نهايــة المرحلــة يقــرر بنــاءاً علــى هــذه 
كان أداء  لة، إذا  لة المقب نامج للمرح في البر المالحظات فيما إذا كان هذا البند سيبقى 
ثر  الطفل فيه لم يصل إلى المستوى المطلوب  أو يعدل، أو يستبدل بمرحلة متقدمة أك

 د حقق المستوى المطلوب من المهارة.إذا كان أداء الطفل فيه ق

 

 ـ القائمون بتنفيذ البرنامج: 3
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لذي  ني للمركز ا قع المه عاة الوا نامج وبمرا باالستناد إلى المحيط الذي طبق فيه البر
يســـتقبل أطفـــال عينـــة البحـــث، وفـــي إطـــار الشـــروط والظـــروف المهنيـــة، 

ية واالجتماعية،والمادية، قام الباحث بمحاولة تقريب الواقع ا لعملي من الشروط العلم
التي يتطلبها إجراء تطبيق البحث الحالي،وفي إطار هذا قام الباحث باختيار أشخاص 
قد  جال و هذا الم في  سنة  عن ال قل  من خريجي  قسم علم النفس والذي لهم خبرة الت
بلغ عددهم مشرفيين، باإلضافة إلى الباحث نفسه بواقع ) حالة ـ مشرف ( باإلضافة 

يق إلى دور ا في تطب لطبيب النفسي المشرف على المركز والذي ساهم إسهاما كبيراً 
 البرنامج، وبهذا يكون القائمون بتنفيذ البرنامج:

 ـ الطبيب النفسي المشرف. 1

 ـ أخصائيين نفسيين.ً   2

 ـ الباحث. 9

 ـ مدة البرنامج: 1

بين )  عة  بالفترة الواق نامج  هذا البر في  ـ  1ـ  1،  2331ـ  2ـ  1تتحد مدة البحث 
2331  ) 

 ـ تقويم البرنامج:  5

كن أن  ما يم عدي، ك يمكن لهذا البرنامج أن يقوم استنادا إلى القياس القبلي والقياس الب
 يقوم وفقاً لقائمة المالحظة المرفقة به، وتقارير أهل الطفل التوحدي وفريق العمل.

 ثانيا : تصميم البرنامج:  

 :ـ المفاهيم البنائية للبرنامج 7

ند األطفال التوحديين  مائي الضطراب التوحد ع سي ن ساس نف لى أ استند البرنامج إ
 حيث تتحد المفاهيم البنائية للبرنامج بمايلي :

 ـ الروتين وتنظيم الوقت: 7

قادر   هو غير  تالي ف لزمن، وبال نى ا عرف مع من المعروف أن الطفل التوحدي ال ي
ه له،وعلى  من حو حداث  سل األ بؤ بتسل لى التن لى ع قت إ ظيم الو فإن تن ساس  ذا األ

لدى الطفل  لق  من الق ني يخفف  ئم وروتي شكل دا ية ومنتظمة، وب وحدات عمل متتال



 

 

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

000/00000000010 - 00000313010 

 
 

118 

لزمن  هوم ا خرى تقريب مف سل األحداث،بعبارة أ ثر لتسل مدركاً أك له  التوحدي ويجع
عد  عرف الطفل ب ثال ) ي سبيل الم للطفل بتقسيم الوقت إلى وحدات من العمل ، فعلى 

لى  التعود على الروتين أنه بعد االنتهاء من عمل ما مطلوب منه أنه سوف يحصل ع
                              (ينهي العمل دون تذمر على األغلبفترة الموسيقى، وبهذا فهو سوف 

 ـ تعديل السلوك:  2

لى األقل  سب أو ع سلوك منا لى  سب إ سلوك غير المنا ير ال لى تغ اعتمد البرنامج ع
سبة التخفيف من حد ير منا سلوك الغ سباب ال يد أ لك بتحد سب، وذ ة السلوك غير المنا

بديل  سلوك ال لى ال تدريب ع لى ال ومن ثم وضع البدائل العالجية لتعديلها، باإلضافة إ
جزء  في ال شرحها  تم  تي  يز وال ستراتيجيات التعز لى ا ماد ع لك باالعت أو السليم. وذ

 النظري بشكل وافي.

 ـ المهارات االجتماعية: 3

المظــاهر األساســية للطفــل المتوحــد هــو عــدم قدرتــه علــى إقامــة أي نــوع مــن  مــن
العالقات االجتماعية حتى مع أقرب الناس إليه،ولذلك يجب التركيز على هذا الجانب 
طرق  خالل ال من  لك  هذا المجال وذ في  به الطفل  قوم  وتشجيع وتعزيز أي سلوك ي

 التالية : 

 .استخدام برامج تعديل السلوك 

 على النشاطات االجتماعية التي توفر الجو للمشاركة االجتماعية. التركيز 

 .تشجيع البرنامج ومشاركة األهل في تدريب الطفل التوحدي 

  شكل خارج المركز ب شوار (  نامج ) الم منظم، وبر لرحالت ال أتباع برنامج ا
 يومي تقريبا .

 .المشاركة في فترة الرقص الجماعي مع األطفال اآلخرين 

 على التواصل البصري والنظر مباشرة في عين المتحدث. تشجيع الطفل 

 ـ المهارات اللغوية: 1

ية ) اللفظية،  غة التعبير سواء الل غة  يعاني األطفال التوحديين من ضعف شديد في الل
 تمل المهارات اللغوية على مايلي:اللغة غير اللفظية ( أم اللغة االستقبالية،وتش

 ي شيء ير يف يطلب أي  فردة لإلشارة تعليم الطفل ك مات الم ستخدام الكل ده با
 األشياء.

 .تعليمه معنى كلمة نعم ومعنى كلمة ال ومتى نستخدمها 
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 عليم الطفل كيف يفسر بعض اإلشارات مثل إشارة ال باإلصبع.ت 

 جابة لألوامر المختلفة مثل تعال.تدريبه على االست 

 .تعليمه مسميات بعض األشياء من خالل اإلشارة إليها 

 فاهيم بعض األسئلة مثل : أين،متى......الخ.تعليمه م 

 .استخدام الموسيقى لتعليم بعض المفردات أو الجمل 

 ـ العالج باستخدام الموسيقى :  5

فردي  نامج ال في البر لقد ثبت أن للموسيقى تأثير على الطفل التوحدي وقد استخدمت 
في  شرفين  مع الم خرين و فال اآل مع األط ماعي  عل االجت يز التفا من لتعز كز  المر

 خالل المشاركة في الرقص أو التصفيق والجلوس بشكل مناسب في فترة الفيديو.

 ـ المهارات الحركية: 6

يام  من الق نه  لدى الطفل التوحدي لتمك مة  تعتبر المهارات الحركية من الجوانب الها
شكال  ببعض أ قوم  كان الطفل التوحدي ي ما  سليم، ول بأمور حياته المختلفة بالشكل ال

فة أو األرجحة، الس سلوك الرفر لوك الحركي الذي قد يعوق من قدرته التعليمية مثل 
له  نب وتعدي هذا الجا مام ب من االهت بد  كان ال  لذلك  لخ،  بة ........ا يدين أو الرق بال

 بأساليب مختلفة.

 ـ مهارات االستقاللية الذاتية: 1

ي جب الترك تي ي هارات ال هم الم تدريب تعتبر المهارات االستقاللية من أ في  ها  ز علي
في  ية، ألنه  هارات األكاديم من الم ية  ثر أهم ها أك بل أن وتعليم األطفال المتوحدون، 
من غيرها خصوصاً  هم  لذات أ ية با هارات العنا صبح م حال تدني القدرات العقلية ت
مع حاالت التوحد الشديدة، وذلك لمساعدة الطفل المتوحد مستقبالً على االعتماد على 

 إلى أقصى ما لديه من قدرات في مختلف الجوانب. نفسه وإيصاله

 ـ المهارات األكاديمية: 9

جات  تعتبر المهارات األكاديمية من المهارات الهامة بالنسبة لكافة األطفال ذوي الحا
سب،  شكل المنا ية بال الخاصة لتمكينهم من االعتماد النفس والقيام بأمور حياتهم اليوم

بنفس وبالنسبة لألطفال المتوحدون ف ليس  كن  ضا ول مة أي إن المهارات األكاديمية مه
 درجة االستقاللية الذاتية. 

 ـ مهارات السالمة واألمن: 9
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صة،  جات الخا كل ذوي الحا هام ل هارات ال من الم من  سالمة واأل هارات ال بر م تعت
عة الطفل  بار طبي عين االعت خذين ب ها لألطفال التوحديين، آ ية لتعليم شد أهم ولكنها أ

يه لألخطار المتوحد  له وعدم وع من حو والعزلة النفسية التي يعيشها وعدم شعوره ب
 المختلفة في بيئته.

 ـ المهارات الترفيهية : 70

لقد أثبتت العديد من الدراسات أن المهارات الترفيهية ضرورية لألطفال المتوحديين 
يدة، باإلضاف لى لما توفره من عناصر السرور والبهجة وتوفير خبرات حياتية جد ة إ

من  ية  قات اجتماع صل و عال مة توا ماعي وإقا عل االجت فرص للتفا من  توفره  ما 
 خالل االختالط باألطفال اآلخرين.

 ـ مراحل تطبيق البرنامج:2

حددة  مدة الم ية ال في نها يوضع البرنامج على شكل أهداف عامة يراد الوصول إليها 
سي قوم المشرف النف شهر ، وي ثالث أ يومي لتطبيق البرنامج وهي  نامج   بوضع بر

سي لكل  هدف األسا لى ال طفل ويكون عبارة عن أهداف جزئية، تمكنه من الوصول إ
قد  خر  مثالً وآ مرحلتين  قق ب هدف أن يتح كن ل من المم نامج ، ف في البر ضوع  المو

ل عن خطوات  ىيحتاج إ بارة  هو ع يومي  نامج ال لة أو خطوة ، فالبر من مرح ثر  أك
سي صغيرة وبشكل يومي ومتكرر حتى ت هدف األسا لى ال من الوصول إ مكن الطفل 

كره  بصورة مريحة وحتى يستطيع تقبل هذا األمر باالستناد إلى أن الطفل التوحدي ي
لى  التغير المفاجئ في محيطه وعاداته وعلى هذا األساس كان التدرج في الوصول إ

 الهدف .
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 لفصل السادس  ا                           
 إجراءات تنفيذ البرنامج                      

 
 أوال ً : مرحلة اإلجراءات األولية      

   حدود البحث وعينته    1                 
   سحب العينة   2                 
   إعداد أدوات جمع الوق ائع   3                 
   أدوات البحث   4                 

 
 ا ً : مرحلة الدراسة األساسية  ثاني   

 
 ثالثا ُ : إجراءات تطبيق البرنامج     
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 إجراءات البحث                             

ــى تضــمنت اإلجــراءات  ــرحلتين، األول ــى م ــالي وإجــراءه عل ــذ البحــث الح ــم تنفي ت
 األولية،وتم من 

ها ياس وتحكيم قائع وأدوات الق سة خاللها إعداد أدوات جمع الو نة الدرا ، وسحب عي
جراءات  ضمنت إ تي ت سية، وال سة األسا لة الدرا من المجتمع األصلي،والثانية، مرح
لك  ها، وكل ذ ها وتفريغ جة ومراجعت تطبيق البرنامج وجمع البيانات والمعطيات النات

 في إطار دراسة الحالة بهدف التحقق من فرضيات البحث. 

 مرحلة اإلجراءات األولية : : أوال

 ود البحث وعينته :ـ حد7

نة  صائص العي طت بخ ية ارتب ية ومكان حدود زمان ضمن  حالي  حث ال جراء الب تم إ
 المسحوبة للدراسة، ويتحدد البحث الحالي بالنقاط التالية:

بين ) 1  هم  مري ل مدى الع تراوح ال لذين ي من  11ـ  1ـ األطفال التوحديين ا سنة   )
في" مركز بيت السالم لألطفال الذكور المشخصين في ضوء الفحص الطبي النفسي 

 ( أطفال توحد. 9التوحديين والذهانيين " في مدينة دمشق الذين بلغ عددهم ) 
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لدى 2 يل طفل التوحد  عد لتأه فردي الم نامج التربوي ال يق البر ـ الفترة الزمنية لتطب
 ( 2331ـ  1ـ  1،  2331ـ  2ـ 1أفراد العينة المذكورة، والواقعة بين ) 

تي  هداف ال ية المخصصة األ ترة الزمن في الف ها  لى تحقيق فردي إ نامج ال سعى البر ي
 لتطبيقه وبالمكونات التي يتضمنها هذا البرنامج. 

لذي  لك أن المركز ا حث، ذ ولم يكن أمام الباحث مجاال الختيار المحيط الجغرافي للب
طاق  في ن هذا  حديين،  فال التو ستقبال األط يد ال كز الوح هو المر نة  نه العي خذت م أ

 دينة دمشق.م

 ـ سحب العينة : 2

بين )  9اشتملت عينة البحث الحالي على )  تراوح أعمارهم   12( أطفال توحديين ت
حديين  11ـ  فال التو سالم لألط يت ال كز)  ب في مر جدين  لذكور المتوا من ا سنة   )

صورة المرضية  قة بال بررات متعل له م والذهانيين ( في مدينة دمشق إن حجم العينة 
عددة ) الضطراب ال فال ذوي االضطرابات المت نة األط من العي ستبعد  يث ا حد ح تو

توحــد مــع تــأخر عقلــي ......( ومــنهج البحــث يســمح بهــذا اإلجــراء ذلــك أن مــنهج 
ــة ـ  ــة العيادي ــارب الميداني ــديدي  Clinical Trialsالتج ــتبعاد ش ــب اس ــد يتطل ق

س قد ي ما  صحاب االضطراب من التجربة وبخاصة إذا توفر لهم عالج فعال، ك تبعد أ
 ( 91: 1999االضطرابات المتعددة ) مليكة، 

كافي  شكل  سة ب مع الدرا يل مجت هدف تمث لك ب صود ، وذ شكل مق نة ب يرت العي ـ اخت
،فكانــت الحــاالت مــن ذوي التوحــد الخفيــف ، والمتوســط ، والشــديد ، علــى اختبــار 

c.a.r.s. 

لغ ) سة ب قع الدرا كز مو فال المر ماً أن أط حد حق9عل فال) تو بدء ( أط حين ال قي (  ي
 بإجراءات البحث الحالي .

 ـ إعداد أدوات جمع الوقائع : 3

ما  لة، ك حول الحا ية  نات األول مات والبيا تهدف أدوات جمع الوقائع إلى جمع المعلو
لى  شتملت ع قد ا تهدف إلى تحديد الصورة العيادية الراهنة لالضطراب عند الحالة و

 مايلي :

 الة ويشمل علىـ سجل الحالة: السجل الطبي للح
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 ـ معلومات عامة 

 ـ السجل الطبي ) للطفل وعائلته (

 ـ التطور النفسي الحركي 

 ـ االستقصاءات الطبية

 ـ قائمة الخصائص العيادية .

 ـ أدوات البحث : 1

 :  C.A.R.Sـ السلم القياسي لألطفال التوحديين  7

شر  لى للن سنة األو نت ال نر، وكا شوبلر، برو من  كل  ضعه  لذي و هدف  1991ا وي
يز  ضاً التم ستويات التوحد، وأي المقياس إلى تحديد األطفال التوحديين، والتميز بين م
حد  شكل وا له  ية و عراض توحد بين األطفال الذين يعانون من إعاقة في النمو دون أ
سلوكي  نوع  ويستخدم بطريقة المالحظة لسلوك الطفل المتوحد ضمن نشاط يتطلب ت

هذا وتفاعل مع األشخاص ويتم ال تقويم في نهاية مرحلة المالحظة، ويتضمن محتوى 
 نقطة تشمل أعراض التوحد. 11المقياس 

 الخصائص القياسية للمقياس :

بين أن ) يه ي لى   C.A.R.Sإن معامل األرتباط الذي تم الحصول عل ياس ع ( أداة ق
 درجة عالية من الصدق الداخلي واالتفاق بين المحكمين ويبن الجدول التالي ذلك:

 درجة الصدق النقاط                            

 3.99 ـ العالقة مع األشخاص  1

 3.99 ـ التقليد  2

 3.91 ـ االستجابة االنفعالية  9

 3.93 ـ استخدام الجسم  ،

 3.91 ـ استخدام األدوات  1

 3.19 ـ التكيف مع الغير  1

 3.99 ـ االستجابة البصرية  9
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 3.91 ـ ردة الفعل للسمع  1

 3.91 ـ الذوق، الشم، اللمس  9

 3.19 ـ الخوف، العصبية 13

 3.19 ـ االتصال اللغوي  11

 3.12 ـ االتصال غير اللغوي  12

 3.19 ـ مستوى النشاط  19

 3.11 مستوى درجة الوظائف الفكرية  ،1

 3.91 ـ االنطباع العام  11

P=0.0001   

علــى المالحظــة المباشــرة لســلوك الطفــل  أن أهميــة هــذا الســلم تتجلــى بكونــه يعتمــد
نا خالصة  ما يعطي حث، ك صنيف والب في الت خاص  شكل  جدواه ب ضاً  التوحدي، وأي
من  حددة  طة م خذنا نق ما أ وصفية للسلوك المرضي للطفل، كما أنه قابل للتطبيق إذا 
                               نقاطه من أجل تقييم مجال معين وخاص.                                             

 :ـ قائمة الخصائص العيادية المستخدمة لوضع الخطة العالجية  2

ــار  ــث باختي ــام الباح ــد ق ــين  93وق ــن ب ــرت م ــد ) اختي ــة  ،1بن ــة بقائم ــد معروف بن
الخصــائص العياديــة لمعرفــة جوانــب القصــور عنــد كــل طفــل توحــد ودرجــة هــذا 

المناســبة لكــل حالــة ( ،توزعــت علــى القصــور، وبالتــالي وضــع الخطــة العالجيــة 
قع  سة بوا سبة  13المحاور الثالث للدرا كذلك بالن ية ،و نود لمحور االستقاللية الذات ب

ند  كل ب للتفاعل االجتماعي والتواصل اللغوي وغير اللغوي. ووضع خمس درجات ل
ما، و جوده تما عدم و لى  تدل ع صفر ل من ال بدأ  ير  ،ت شكل كب جوده ب لى و تدل ع ل

الــدرجات الباقيــة هــي تتــدرج حســب رأي ومالحظــة المالحــظ لســلوك وواضــح ، و
 :الطفل، كما هو موضح في الجداول التالية 

 االستقاللية الذاتية 

 ، 9 2 1 3 البند                        رقم

      فشل محاولة الطفل لالنتصاب بجسمه عند محاولة حمله 1

      صة حذائهيواجه صعوبة كبيرة في ارتداء مالبسه وخا 2

      يواجه صعوبة كبيرة في استخدام أدوات الشرب واألكل 9
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ــود  ، ــا يق ــاقة بينم ــا الرش ــة تعوزه ــري بطريق ــي أو يج يمش
 دراجته ببراعة

     

      يواجه صعوبة كبيرة في التدرب على عملية التبول 1

      يفشل في تعلم الطرق الصحيحة في المشي أو الحركة  1

      يفة على ضبط اإلخراج مقارنة بعمره الزمنيقدرة ضع 9

      يتعامل بأصابع يده لشرب الماء أو المواد السائلة 1

يه  9 لب عل طي يغ سلوب نم كن بأ شي ول فز أو الم مل الق يتعا
 فقدان التآزر

     

      يستخدم أيادي اآلخرين للحصول من خاللها على رغباته  13

 : التواصل اللغوي وغير اللغوي

 ، 9 2 1 3 البند                        رقم

ظر  1 غض الن ية ب ته الذات عن رغبا يردد كالم اآلخرين ليعبر 
 عن اختالف المضمون

     

ـــداء اآلخـــرين بينمـــا يســـتجيب ألصـــوات  2 ال يســـتجيب لن
 الموسيقى المحببة لديه

     

      يعبر عن رغباته بألفاظ التعني ما يريد  9

كالم ، يه يردد  ضيف عل خرين وي مة   اآل ير مفهو مات غ كل
 وليست بغرض التواصل

     

كن ال يرغب  1 هم ول شارات اآلخرين وكالم هم أ نه يف بدو أ ي
 في االستجابات

     

      يصدر أصواتاً تكرارية في أغلب األوقات 1

      ب لغوياً لما يطلب منه لغويا ًال يستجي 9

تي أل 1 نات ال صوات الحيوا لد أ مع يق صل  غرض التوا ها ب ف
 اآلخرين أو االنشغال عن التواصل معهم 

     

      يفقد ما سبق وتعلمه من لغة 9

      يستجيب حركيا ً لما يطلب منه لغويا ً 13

 التفاعل االجتماعي :

 ، 9 2 1 3 البند                        رقم

      فشل الطفل بتطوير أي عالقة مع األم أو صورتها 1

      ال يدرك االختالف بين األم وبين من يحل محلها 2
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      يلعب بين األطفال وليس معهم  9

عدم التأثر باألشخاص الغرباء إذا ما اقتربوا منه وال تجدي  ،
 المحاولة للفت النظر

     

لداخلي  1 مه ا طار عال في إ كن  به ول في ألعا يشارك األطفال 
 ورغباته الذاتية

     

      باستسالم واضح أي شخص يأخذ بيدهيتبع  1

ال يستجيب إلى العروض المقدمة بمفاجئته سواء بالمالطفة  9
 أو التهديد 

     

ندرة مالمـح السـرور أو الضـحك بينمـا تتضـخم انفعـاالت  1
 الغضب والحزن والعصبية

     

      فشل الطفل في محاولة تطوير أي عالقة مع األخوة  9

من اآل 13 لب  كون يط لى أن ت صر ع ته وي يق رغبا خرين تحق
 حركاتهم لهذا الغرض

     

 

 ـ أداة البحث: 3

كان  لة، ف كل حا فردي ، ل نامج ال هي البر حث  بل البا من ق إن أداة البحث المستخدمة 
 لدينا أربعة برامج وجاءت كمايلي:

 " الموضح بالجدول رقم " "  1ـ  الحالة األولى البرنامج الفردي رقم "

 " الموضح بالجدول رقم " "  2ة الثانية البرنامج الفردي رقم "ـ الحال

 " الموضح بالجدول رقم " "  9ـ الحالة الثالثة البرنامج الفردي رقم "

 اشتملت على البنود التالية :

 ـ االستقاللية الذاتية.

 ـ صورة الجسد ) الحركات الدقيقة ـ والحركات العامة ( التآزر الحسي الحركي .

 عل االجتماعي.ـ التفا

 ـ التواصل ) اللغة اللفظية ـ غير اللفظية (.
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 ـ المهارات المعرفية.

 ـ مهارة التقليد.   

 ثانيا ً ـ مرحلة الدراسة األساسية :

اشتملت هذه المرحلة على إجراءات تطبيق البرنامج الفردي لتأهيل الطفل التوحدي. 
من )  وحددت الفترة الالزمة لتطبيق البرنامج بثالثة أشهر  2ـ 1وهي الفترة الممتدة 

 (  2331ـ  1ـ  1، 2331ـ 

ستخالص  تائج والمعطيات وا يغ الن لى تفر سية ع سة األسا لة الدرا شتملت مرح كما ا
من المعطيات  ية  لى كم النتائج والدرجات وتحديد طرائق عرضها ومن ثم التوصل إ

سيرها سب  التي شكلت األساس الذي قامت عليه إجراءات عرض النتائج وتف ما يتنا ب
 مع أهداف البحث

 ثالثاً ـ إجراءات تطبيق البرنامج :

نة  ند عي حد ع فل التو يل ط فردي لتأه نامج ال يق البر جراءات تطب بدء إ يد  كن تحد يم
يق  لى تطب قائم ع مل ال يق الع شكيل فر من ت حالي،  حث ال في الب حديين  فال التو األط

فردي البرنامج وفي هذا تمت مراعاة الشروط العلمية التي يتط لبها تطبيق البرنامج ال
 قدر اإلمكان.

يت )  نامج بالتوق  12.93ـ  9ثم حددت الفترة الزمنية الالزمة إلجراءات تطبيق البر
( صــباحاً وهــي أيضــاً فتــرة أخــذ القياســات وإجــراءات المالحظــة وتنفيــذ الوحــدات 

يع جاء التوز حد  المكونة للبرنامج كما تم تحديد المساعد النفسي لكل حالة بحيث  ) وا
ستخدم  بار الم نود االخت لى ب لة ع كل حا يد درجة  سات وتحد خذ القيا عد أ حد ( وب لوا

 لوضع الخطة العالجية تم تحديد استراتيجيات البدء مع أطفال العينة.

بدء  ته و يد فقرا لة وتحد كل حا فردي ل نامج ال وفق هذا اإلجراء تم تحديد وحدات البر
ب نة  فق عالقة آم يد التنفيذ بالبرنامج ، و من حيث تزو سي،  ساعد النف ين الطفل والم

حزم  الطفل بالدعم والتعزيز وتجنب اإلحباط مع التفهم والثبات االنفعالي مع إظهار ال
ــة  " ال "  ــتخدام كلم ــك باس ــديلها ، وذل ــة تع ــة والمطلوب ــر مقبول ــف الغي ــي المواق ف

يت المخصص ل كل واإلصرار على متابعة العمل قدر اإلمكان واإلصرار على التوق
 فترة وإتباع نفس التقسيم للمراحل األساسية كالتالي :

 فترة العمل على الطاولة. 13ـ  9ـ الفترة األولى : 
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 فترة الحديقة والمشوار. 13.93ـ  13ـ الفترة الثانية  : 

 فترة الفيديو. 11ـ  13.93ـ الفترة الثالثة  : 

 فترة الطعام. 11.93ـ  11ـ الفترة الرابعة : 

 فترة الرقص المشترك. 12ـ  11.93خامسة: ـ الفترة ال

 فترة الكمبيوتر.  12.93ـ  12الفترة السادسة: 
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 الفصل السابع                             
 نتائج تطبيق البرنامج وتفسير النتائج           

 
 أوال ً : تقديرات الخط الق اعدي لعينة البحث

 
: دراسة الحالة وتفس  ير النتائجثانيا ً

 
   دراسة الحالة األولى وتفسير نتائجها 1        
   دراسة الحالة الثانية وتفسير نتائجها 2        
   دراسة الحالة الثالثة وتفسير نتائجها 3        
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 لبرنامجانتائج تطبيق                             

 ـ تقديرات الخط القاعدي لعينة البحث :7

نا هذه األدوات ب من  صة  ظيم المعطيات المستخل تم تن حالي  حث ال لى أدوات الب ءاً ع
سيتم  حث و نة الب قة بعي ية والمتعل يات النهائ هذه المعط حث ل سيعرض البا لي  ما ي في

 عرض النتائج وفقاً للترتيب التالي:

 أوال ً: نتائج مرحلة الخط القاعدي : 

جراء هذه المرحلة كانت تمهيدية لبيان وضع العينة ق في إ ثل  تدخل المتم جراء ال بل إ
 تطبيق البرنامج الفردي لتأهيل الطفل التوحدي .

شدة  قدير  وتم في هذه المرحلة تقدير شدة االضطراب في هذه المرحلة على مقياس ت
بار  ضطراب اخت بل   c.a.r.sاال من ق ية  صائص العياد مة الخ يق قائ كذلك تطب و

سبوعين لتبين المهارات المتمكن منها الطفل الباحث بعد مالحظة ألفراد العينة لمدة أ
 وغير المتمكن منها وذلك باالجتماع مع 

 أهل الطفل ومساعدتهم فكانت النتائج المبينة في الجدول التالي : 

 االختبار                                 الحالة

 قائمة الخصائص العيادية 

 c.a.r.s  االســــــــتقاللية
 الذاتية

ــــــــــــل  التفاع
 تماعياالج

التواصــــــــــل 
ير  غوي ـ غ الل

 اللغوي

 22 29 12 خفيف األولى

 29 92 11 متوسط الثانية 

 99 91 22 شديد الثالثة



 

 

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

000/00000000010 - 00000313010 

 
 

132 

نة و   فراد العي أن تقديرات الخط  القاعد ي تظهر اختالف في شدة االضطراب عند أ
قيم  قيم نالحظ أن ال قراءة ال من  كن و ية ول مة الخصائص العياد لى قائ فة ع قيم مختل

ما الم هذا  غوي و غوي ـ غير الل صل الل ماعي و التوا عل االجت رتفعة تتركز في التفا
لى  فة ع يل المختل برامج التأه يز  حاور وترك هذه الم لى  مل ع ية الع لى أهم يدل ع
غوي ،  ير الل غوي وغ صل الل ماعي والتوا عل االجت ية والتفا حاور االستقاللية الذات م

لى وشدة الحاجة إلى تقريب الحياة الواقعية إل بة األو ى الطفل التوحدي تأتي في المرت
هذا  ية و ية أو المهن ية أو األكاديم هارات المعرف عند شديدي االضطراب أكثر من الم

 ما يشغل أهل الطفل أكثر من المهارات األخرى في البداية على األقل .

 

 الحالة األولى                           

 ـ الخلفية والظروف األسرية : 7

هو  19يبلغ من العمر  1992ـ  9ـ  21من مواليد  الطفل سنة ألب وأم مهندسين ، و
له  مرض  لة أي  نه ، ال يوجد ضمن العائ بر م تين أك لة ، ألخ في العائ الطفل الثالث 

 داللة أو مؤشر للعامل الوراثي .

بل  ناك إجهاض ق كان ه مرت فترة الحمل بشكل طبيعي، لم يكن هناك نية بالحمل، و
 سنوات، كانت الوالدة غير طبيعية، بواسطة ملقط الجنين.الحمل بثالث 

ضاعة  لى الر عدها إ قل ب شهر أنت ستة أ نت  فل كا لدى الط ية  ضاعة الطبيع ترة الر ف
من  فل  عاني الط سنوات ، ي ست  سن ال تى  سك بالرضاعة ح ستمر متم صناعية وا ال

مو ا نوم ، الن جل ال من أ خذ دواء  لوالدة ، واآلن يأ نذ ا نوم م لجسمي اضطراب في ال
قة  ية بالحركات الدقي في البدا ظاهر  ستثناء ، ضعف  ية با لهذا الطفل بالحدود الطبيع

 ،أظهر الطفل تأخر واضح في تطور اللغة واللغة التعبيرية .

 ـ التشخيص : 2

حوص  سنوات ، حيث أخضع لف بع  في عمر أر سبة للطفل  شارة بالن نت أول است كا
لوج عد طبية كاملة لتقييم وضعه العصبي والبيو ثم ب سببية.  جة  لى نتي تؤدي إ لم  ي و

يروت ، ومن  في ب ذلك بفترة أخضع الختبارات خارج القطر في الجامعة األمريكبة 
صيرة  مدة ق جة ل نه طفل توحد ، وخضع الطفل للمعال ثم في باريس وشخص على أ
سالم  يت ال كز ب في مر سنوات  ست  سن ال في  حق  سورية ليلت لى  عدها ، إ عود ب لي

 فل توحد، حقيقي أو نمطي .ليشخص على أنه ط
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 ـ الصورة المرضية: 3

سلوك  ثل  ية م سلوكية اإليجاب ماط ال يظهر تاريخ التعلم الفردي لهذه الحالة بعض األن
التعلق والمهارات الحركية الكبيرة، وتتكامل الصورة المرضية لهذه الحالة بالمظاهر 

 التالية :

سم مدرستك ،  ـ لغة تكرارية، واستجابات بسيطة ، مثل ) ما هو 1 هو ا ما  سمك ،  ا
لم أن الطفل  مع الع يه ،  ضلة لد لبعض األغاني المف كرار  سم حصانك ( وت هو ا ما 

 الحالة عند دخوله المركز كان هناك غياب للغة المنطوقة أو التعبيرية .

 .ـ عدم التمييز االنفعالي 2

   .ـ سلوك محاكاة ضعيف 9

 .ـ استجابات لفظية صدائية  ،

 ه ذاتي ، يبدو بمسك األشياء ورفرفتها بين الكفين.ـ سلوك تنبي 1

 ـ يبدو أن الطفل ال يتعرف األشياء بمسمياتها في محيطه الخاص. 1

سية  لق، قصور الحسا قص الق كف، ن ية ) ضعف ال يضاف إلى ما سبق السمات التال
ية (  عي المشكالت الموقف هل أو ال ي بالي أو يتجا عالي ) ال ي االجتماعية، العجز االنف
ضحكات  صوات و صدار أ كي وإ شاط حر فرط ن ثل ب شراحية تتم ترات إن هر ف وتظ

 ليست بغرض التواصل مع أحد.

لة  لى الطفل الحا لذي طبق ع فردي ا نامج ال تالي البر جدول ال في ال عرض  وسوف ن
من  لمدة الثالثة األشهر المقررة للبرنامج مع نتائج العمل، و المالحظات التي سجلت 

 النفسي المشرف على الحالة:قبل الباحث واألخصائي 

 البرنامج الفردي للحالة األولى                          

 االستقاللية الذاتية :

ـــــــتوى  المالحظات  النشاط والمهارة مس
 األداء

 المساعدة

يخــاف مــن  أن يأكل بالشوكة ويستخدم السكين
 السكين

ــي  متوسط كثيراف
 البداية
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ــ ــاء م ــد االنته ــه بع ــي صــحنه وكأس ن أن يجل
 الطعام

يخــاف مــن 
 الماء البارد

 قليال جيد

 بدون جيد  أن يقود الدراجة بشكل سليم دون مساعدة 

 متوسط متوسط  أن يستحم لوحده 

الســـــتطيع  أن يرتدي مالبسه لوحده
زر 

 األزرار

 متوسط جيد

 

 متوةسط متوسط  أن يفتح الباب بالمفتاح لوحده

 بدون  يدح  أن يستطيع شراء أي شيء يختاره بنفسه .

يد  لة أن يع لى الطاو مل ع من الع هاء  بعد االنت
 ترتيب األدوات إلى مكانها في الخزانة 

 بدون ممتاز 

 بدون ممتاز  أن يمشط شعره دون مساعدة

 

 

 التفاعل االجتماعي 

ـــــــتوى  المالحظات  النشاط والمهارة مس
 األداء

 المساعدة

أن يلقي تحية الصباح على مشرفه والمشرفين 
 ن في المركزاآلخري

ــتطيع  ال يس
 المبادرة

  جيد 

بول  أن يتفاعل باللعب مع األطفال اآلخرين بق
 اللعب معهم 

  متوسط 

 لفظي جيد  أن يتقبل االنتظار ويتقبل مفهوم الدور

 لفظي جيد  أن يقوم بدفع النقود للبائع عند الشراء 

  جيد  أن يقوم ببناء عالقة مع زميله في الغرفة 

 لفظي جيد  المطعم بهدوء   أن يجلس في

شترك  لرقص الم قة ا أن يشارك بفاعلية في حل
 مع األطفال اآلخرين

  متوسط 

  سيء  أن يكون لديه المبادرة نحو اآلخر

أن يســتجيب بشــكل مناســب للحضــن والتقبيــل 
 من قبل مشرفه 

  ممتاز 
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 التواصل اللغوي ـ غير اللغوي 

ـــــــتوى  المالحظات  النشاط والمهارة مس
 داءاأل

 المساعدة

  وسط  أن يتواصل بالنظر لمدة دقيقتين متواصلتين 

  متوسط  أن يحسن مهارة التعبير ) زعالن ، فرحان (

أن يســتطيع التعبيــر عــن حاجاتــه فــي كلمــات 
 مناسبة 

 لفظي متوسط 

أن يســتطيع أن يعبــر عــن حاجاتــه بانفعــاالت 
 مناسبة 

 لفظي جيد 

 لفظي جيد  وقتها المحددأن يستطيع التعبير عن حاجاته ب

  ممتاز  أن يزداد عدد مفرادته بكلمات جديدة 

  جيد  أن يقوم بتقليد حركات الوجه 

أن يقــوم بتقليــد حركــات كبيــرة مثــل ) اليــدين 
 فوق، تحت....(

  ممتاز 

  ممتاز  أن يستجيب لطلبين متتالين من قبل مشرفه 

 

ية ع مة الخصائص العياد يق قائ عادة تطب عد إ يق وب من تطب هاء  عد االنت لة ب لى الحا
 البرنامج ظهرت لدينا النتائج التالية: 

 قائمة الخصائص العيادية                          

ــــــــتقاللية  االس
 الذاتية

التفاعــــــــــــــل 
 االجتماعي

 التواصل اللغوي ـ غير اللغوي

 22 29              12 ق

 11 21  9 ب

 تفسير نتائج الحالة األولى :

بين شديد االضطراب  ت ستوى  من م نه  لى أ لة األو عدي للحا خط القا قديرات ال من ت
بار  لى اخت حوالي   c.a.r.sع نذ  بالمركز أي م قه  ية التحا ند بدا قدير ع  1حسب الت

من  نه  قد أظهرت أ بار ف فس االخت لى ن حث وع ية الب ند بدا ته ع ما تقديرا سنوات ، أ
مة الخصائص ال لى قائ ته ع ما تقديرا يف، أ ستوى خف لى م يدة ع نت ج قد كا ية ف عياد

تدخل  ية ال لى أهم يدل ع هذا  شديد و حد  فل تو سبة لط ية بالن ستقاللية الذات بار اال اخت
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تائج  قراءة الن من  ها، وتالحظ  شكلة الطفل وتقبل المبكر وعلى أهمية وعي األهل بم
لذي  حد وا فل التو سبة لط يدة بالن بر ج جة تعت جات،وهي نتي مس در قدار خ سناً بم تح

لى  تاج إ ئات ذوي يح من ف خرى  ئة أ من أي ف ثر  قت، أك صبر، و الو من ال ير  الكث
 الحاجات الخاصة.

درجــات بالنســبة للتفاعــل االجتمــاعي ويعــود هــذا  1ونالحــظ أيضــاً تحســناً بمقــدار 
ماعي ،  عل االجت التحسن البسيط إلى تأثير اضطراب التوحد الشديد على محور التفا

ت لى ن جدا الحصول ع قت وبهذا يكون من الصعب  هذا المحور وبو لى  يرة ع ائج كب
 قصير.

غوي  غوي وغير الل صل الل سبة للتوا ثالث درجات بالن قدار  ونالحظ أيضاً تحسناً بم
صل  شديد على محور التوا ويعود هذا التحسن البسيط إلى تأثير اضطراب التوحد ال
لى  يرة ع تائج كب اللغوي وغير اللغوي، وبهذا يكون من الصعب جدا الحصول على ن

 المحور وبوقت قصير.  هذا

 

 

 

 

 الحالة الثانية                         

 ـ الخلفية والظروف األسرية: 7

يد  من موال فل  مر  1993ـ  1ـ 21الط من الع لغ  يتم  11يب لم  مل  سنة ، األب عا
بين  بة  ية ، ال يوجد قرا المرحلة اإلعدادية وأم ربة منزل حاصلة على الشهادة الثانو

نه العائلتين، وهو  صغر م خوة أ ثالث أ الطفل األول من الحمل األول في العائلة ، له 
سليمين بدون أي إعاقات ،ال يوجد ضمن العائلة أي مرض له داللة أو مؤشر للعامل 

 الوراثي .

 فترة الحمل طبيعية مرت دون أي أمراض أو مضاعفات.

لى ا عدها إ قل ب شهر أنت ستة أ نت  فل كا لدى الط ية  ضاعة الطبيع ترة الر ضاعة ف لر
 الصناعية بسبب حمل األم. 
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 ـ التشخيص: 2

أول استشـارة بالنسـبة للطفـل كانـت بعمـر الســنتين بسـبب التـأخر فـي الكـالم وكــان 
نه طفل توحد،  شك بأ كان ي سنوات  التشخيص ضمور في الدماغ، وفي عمر األربع 

 سنة تأكد تشخيص اضطراب التوحد، ليلتحق بالمركز. 12في عمر 

 ية:ـ الصورة المرض 3

ية إال   سلوكية اإليجاب ماط ال من األن لة أي  هذه الحا فردي ل لتعلم ال تاريخ ا هر  ال يظ
لة بالمظاهر  بعض المهارات الحركية الكبيرة ، وتتكامل الصورة المرضية لهذه الحا

 التالية :

 ـ غياب اللغة المنطوقة، أو التعبيرية. 1

 .ـ عدم التمييز االنفعالي 2

   .ـ سلوك محاكاة ضعيف 9

 ـ سلوك تنبيه ذاتي، يتمثل بتحريك اليدين فوق بعضهم بسرعة كبيرة وعصبية.  ،

 ـ يبدو أن الطفل ال يتعرف األشياء بمسمياتها في محيطه الخاص. 1

سية  لق، قصور الحسا قص الق كف، ن ية ) ضعف ال يضاف إلى ما سبق السمات التال
هل أو ال  بالي أو يتجا عالي ) ال ي جز االنف ية، الع ية االجتماع شكالت الموقف عي الم ي

شنج  جداً وت ئدة  شاط والحركة الزا من الن ترة  سيقى ف سماعه المو ند  يه ع (ويظهر لد
شديد زا نامج ،ئد يتمثل بشد أعصابه وتعرق  تالي البر جدول ال في ال عرض  وسوف ن

تائج  مع ن نامج  الفردي الذي طبق على الطفل الحالة لمدة الثالثة األشهر المقررة للبر
خصائي النفسي المشرف على الحظات التي سجلت من قبل الباحث واألالعمل، و الم

 البرنامج الفردي للحالة الثانية                         .الحالة

 االستقاللية الذاتية :

ـــــــتوى  المالحظات  النشاط والمهارة مس
 األداء

 المساعدة

يت  ستخدام التوال عد ا به ب فع ثيا ستطيع ر أن ي
 لوحده

زر  متوسط 
 اراألزر
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  جيد  أن يأكل بطريقة أفضل 

ها  صباح وتعليق ند ال ته لوحده ع أن يخلع جاكي
 بالمكان المناسب

 لفظي متوسط 

  جيد  أن يضع حقيبته في مكانها المخصص لها

  جيد  أن يجتاز لعبة الحواجز دون مساعدة 

أن يخــرج طعامــه مــن حقيبتــه لوحــدة دون 
 مساعدة

  جيد 

 أحيانا متوسط  لوحدهأن يستطيع فتح البسكويت 

  جيد  أن يغسل يديه قبل الطعام وبعده لوحده

  سيء  أن يحاول أن يمشط شعره 

 :التفاعل االجتماعي 

ـــــــتوى  المالحظات  النشاط والمهارة مس
 األداء

 المساعدة

 لفظي متوسط  أن يرد على تحية الصباح من قبل مشرفه 

  متوسط  أن يصبح لديه بسمة اجتماعية 

  جيد  بل العمل على الطاولة أن يق

  جيد  أن يجلس بهدوء في فترة الفيديو

لى  تربح ع عة  بة األرب أن يشارك زميله في لع
 نفس الطاولة 

  ممتاز 

  ممتاز  أن يمد يده للسالم  

شترك  لرقص الم قة ا أن يشارك بفاعلية في حل
 مع األطفال اآلخرين

  سيء 

 لفظي متوسط  أن يتعلم مفهوم الدور 

ـــــــرفض  أن يستجيب للحضن والتقبيل من قبل مشرفه  ي
 أحيانا

  جيد

 التواصل اللغوي ـ غير اللغوي 

ـــــــتوى  المالحظات  النشاط والمهارة مس
 األداء

 المساعدة

وصـــــــلت  ثانية  23أن يتواصل بالنظر لمدة 
ــــى   13حت

  ممتاز



 

 

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

000/00000000010 - 00000313010 

 
 

139 

 ثانية

  جيد  أن يستجيب لطلب بسيط مؤلف من كلمتين  

ـــد أصـــوات الح ـــاز أن يقل ـــى جه ـــات عل يوان
 الكمبيوتر

  سيء 

أن يســتطيع أن يعبــر عــن حاجاتــه بانفعــاالت 
 مناسبة 

  سيء 

  جيد  أن يستجيب لكلمة ال مع اإلشارة 

  سيء  أن يقلد أحرف العلة ) آ ، و ، ي ( 

 لفظي متوسط  أن يقلد حركات كبيرة ) أرفع يدك لفوق (

ية  مة الخصائص العياد يق قائ عادة تطب عد إ يق وب من تطب هاء  عد االنت لة ب لى الحا ع
 البرنامج ظهرت لدينا النتائج التالية: 

 قائمة الخصائص العيادية                          

ــــــــتقاللية  االس
 الذاتية

التفاعــــــــــــــل 
 االجتماعي

 التواصل اللغوي ـ غير اللغوي

 29 92              11 ق

 29 29 ،1 ب

 

 

 

 

 

 

 

 ية:تفسير نتائج الحالة الثان
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لى  تبين من تقديرات الخط القاعدي للحالة الثانية أنه من مستوى شديد االضطراب ع
سنوات ،  9حسب التقدير عند بداية التحاقه بالمركز أي منذ حوالي  c.a.r.sاختبار 

ستوى  من م نه  هرت أ قد أظ بار ف فس االخت لى ن حث وع ية الب ند بدا ته ع ما تقديرا أ
لى متوسط ، أما تقديراته على قائمة  الخصائص العيادية فقد كانت بحدود الوسط ، ع

تائج  قراءة الن من  سبة لطفل توحد متوسط ، وتالحظ  ية بالن بار االستقاللية الذات اخت
لذي  حد وا فل التو سبة لط يدة بالن بر ج جة تعت جات،وهي نتي بع در قدار أر سناً بم تح

ئات من ف خرى  ئة أ من أي ف ثر  قت، أك صبر، و الو من ال ير  لى الكث تاج إ ذوي  يح
 الحاجات الخاصة.

هذا  عود  ماعي وي عل االجت سبة للتفا ثالث درجات بالن قدار  ضاً تحسناً بم ونالحظ أي
ماعي،  عل االجت شديد على محور التفا التحسن البسيط إلى تأثير اضطراب التوحد ال
قت  هذا المحور وبو لى  يرة ع تائج كب لى ن جدا الحصول ع وبهذا يكون من الصعب 

 قصير.

هذا ونالحظ أيضاً ع عود  غوي وي غوي وغير الل صل الل سبة للتوا بدأً بالن دم التحسن أ
من  غوي،  غوي وغير الل صل الل إلى تأثير اضطراب التوحد الشديد على محور التوا
فل  سبة لط لالزم ، بالن يل ا قي التأه في تل تأخر  لى ال عود إ خرى ي هة أ من ج هة و ج

مر  بالمركز بع لة  فل الحا حق الط قد الت حد ،ف ية سنة ،  12التو لى أهم يدل ع هذا  و
ساعدته  التدخل المبكر ، وكذلك عدم تفهم األهل لمشكلة الطفل وتقبلها وبالتالي عدم م

 المساعدة الالزمة والضرورية.
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 الحالة الثالثة                         

 ـ الخلفية والظروف األسرية: 7

ألب عامــل لــم يــتم ســنة ، ا 11يبلــغ مــن العمــر  1993ـ  9ـــ 9الطفــل مــن مواليــد 
بين  بة  ية ، ال يوجد قرا المرحلة اإلعدادية وأم ربة منزل حاصلة على الشهادة الثانو
خت  نه و أخ وأ بر م تان أك له أخ لث ،  مل الثا من الح لث  فل الثا هو الط عائلتين، و ال
لة أو  له دال مرض  لة أي  قات ،ال يوجد ضمن العائ أصغر منه سليمين بدون أي إعا

 ثي .مؤشر للعامل الورا

 فترة الحمل طبيعية دون أي أمراض أو مضاعفات.

 فترة الرضاعة الطبيعية لدى الطفل كانت لمدة سنة .

 ـ التشخيص: 2

لة  شفى األطفال بحا لى م خل إ نت باألسبوع األول أد أول استشارة بالنسبة للطفل كا
 إسعافية ، وشخص على أنه لديه التهاب سحايا ، خرج بعدها بحالة طبيعية. 

في عمر وتوال شخيص  خر ت سحايا ، آ  نت  سنة ،  12ت بعدها التشخيصات كلها كا
 كان توحد شديد.

 ـ الصورة المرضية: 3

ية،  سلوكية اإليجاب ماط ال من األن مط  لة أي ن هذه الحا فردي ل لتعلم ال ال يظهر تاريخ ا
 وتتكامل الصورة المرضية لهذه الحالة بالمظاهر التالية:

 التعبيرية. ـ غياب اللغة المنطوقة، أو 1

 .ـ عدم التمييز االنفعالي 2

 .ـ سلوك محاكاة ضعيف 9

 ـ سلوك تنبيه ذاتي، يتمثل بالهز المتواصل للجسد.  ،

 ـ يبدو أن الطفل ال يتعرف األشياء بمسمياتها في محيطه الخاص. 1
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 ـ إيذاء للنفس، يتمثل بعض اليدين، ضرب الرأس، والضرب على القدمين. 1

سية يضاف إلى ما سبق ال لق، قصور الحسا قص الق كف، ن ية ) ضعف ال سمات التال
ية (  عي المشكالت الموقف هل أو ال ي بالي أو يتجا عالي ) ال ي االجتماعية، العجز االنف
هو  ما  مد و هو جا ما  بين  يز  ئم ، دون تم شكل دا ويظهر لديه سلوك رمي األشياء ب

 حي ) فالطفل الحالة ال يميز مثالً بين الكرة ورأس زميله ( 

لة   لى الطفل الحا لذي طبق ع فردي ا نامج ال تالي البر جدول ال وسوف نعرض في ال
من  لمدة الثالثة األشهر المقررة للبرنامج مع نتائج العمل، و المالحظات التي سجلت 

 قبل الباحث واألخصائي النفسي المشرف على الحالة:

 البرنامج الفردي للحالة الثالثة :                       

 تقاللية الذاتية :االس

ـــــــتوى  المالحظات  النشاط والمهارة مس
 األداء

 المساعدة

 كثيرا متوسط  أن يأكل بطريقة أفضل

مدة  شرفه ل مع م لة  أن يتقبل العمل على الطاو
 دقائق متواصلة 13

ـــي  ـــانع ف م
 البداية

  جيد

  سيء  أن يجتاز الحواجز بدون مساعدة

 كثيرا متوسط  أن يرفع بنطا له لوحده

  متوسط  يغسل يديه لحده أن

  متوسط  أن يخلع جاكيته ويعلقه بمكانه عند الوصول 

 كثيرا متوسط  أن يعلق حقيبته بمكانها

 كثيرا متوسط  أن يسير على الحاجز البالستكي لوحده

 التفاعل االجتماعي

ـــــــتوى  المالحظات  النشاط والمهارة مس
 األداء

 المساعدة

  جيد  أن يمد يده للسالم

بول  أن يتفاعل باللعب مع األطفال اآلخرين بق
 اللعب معهم 

 كثيرا سيء 

  سيء  أن يتقبل االنتظار ويتقبل مفهوم الدور
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 كثيرا متوسط  أن يشارك زميله باللعب باألربعة تربح

أن يشــارك فــي حلقــة الــرقص المشــترك مــع  
 األطفال اآلخرين

 كثيرا متوسط 

 كثيرا جيد  بهدوءأن يشارك زميله بالمرجوحة بالجلوس 

  متوسط  أن يقبل العمل على الطاولة مع شخص آخر

  سيء  أن يأخذ الكرة ويعطيها لشخص آخر

 التواصل اللغوي ـ غير اللغوي 

ـــــــتوى  المالحظات  النشاط والمهارة مس
 األداء

 المساعدة

  سيء ثانية 1 ثانية  23أن يتواصل بالنظر لمدة 

 كثيرا متوسط  لمتينأن يستجيب لطلب بسيط مؤلف من ك

  سيء  أن يشير إلى شيء يريده 

يذاء  أن يستجيب لنهي بدون غضب  يزداد إ
 لنفسه

  سيء

  سيء  أن يقلد حركات يديه أمام المرآة

  سيء  أن يقلد حركات عامة كبيرة

  سيء  أن يقلد بالصوت أحرف العلة ) أ ـ و ـ ي ( 

ية مة الخصائص العياد يق قائ عادة تطب عد إ يق  وب من تطب هاء  عد االنت لة ب لى الحا ع
 البرنامج ظهرت لدينا النتائج التالية: 

 قائمة الخصائص العيادية                          

ــــــــتقاللية  االس
 الذاتية

التفاعــــــــــــــل 
 االجتماعي

 التواصل اللغوي ـ غير اللغوي

 99 99              22 ق

 99 91 23 ب

 تفسير نتائج الحالة الثالثة :

لى ت بين من تقديرات الخط القاعدي للحالة الثالثة أنه من مستوى شديد االضطراب ع
سنوات ،  9حسب التقدير عند بداية التحاقه بالمركز أي منذ حوالي  c.a.r.sاختبار 

فس  ند ن مازال ع نه  قد أظهرت أ أما تقديراته عند بداية البحث وعلى نفس االختبار ف
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جداً المستوى تقريباً ، أما تقديراته  تأخرة  نت م قد كا على قائمة الخصائص العيادية ف
وتظهــر شــدة االضــطراب ، علــى اختبــار االســتقاللية الذاتيــة ، وتالحــظ مــن قــراءة 

 النتائج تحسناً بمقدار درجتان فقط وهي نسبة قليلة جدا ً على هذا المحور.

عو ماعي وي عل االجت سبة للتفا قط بالن تان ف قدار درج سناً بم ضاً تح هذا ونالحظ أي د 
ماعي،  عل االجت شديد على محور التفا التحسن البسيط إلى تأثير اضطراب التوحد ال
قت  هذا المحور وبو لى  يرة ع تائج كب لى ن جدا الحصول ع وبهذا يكون من الصعب 

 قصير.

هذا  عود  غوي وي غوي وغير الل صل الل سبة للتوا بدأً بالن ونالحظ أيضاً عدم التحسن أ
من إلى تأثير اضطراب التوحد الشد غوي،  غوي وغير الل صل الل يد على محور التوا

فل  سبة لط لالزم ، بالن يل ا قي التأه في تل تأخر  لى ال عود إ خرى ي هة أ من ج هة و ج
مر  بالمركز بع لة  فل الحا حق الط قد الت حد ،ف ية  12التو لى أهم يدل ع هذا  سنة ، و

 التدخل المبكر .
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 الفصل الثامن                                 

 مناقشة أسئلة البحث وتقويم ف اعلية البرنامج               
 

: مناقشة أسئلة البحث  أوال ً
 

   مناقشة السؤال األول         1     
   مناقشة السؤال الثاني 2     
    مناقشة السؤال الثالث         3     

 
 ثانيا ً : تقويم ف اعلية البرنامج
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 : إجمالي نتائج البحث ومقترحاتهثالثا ً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتقويم فاعلية البرنامج مناقشة أسئلة البحث                

 أوال ً ـ مناقشة أسئلة البحث :

نامج  ية البر مدى فاعل من  بالتحقق  لق  قام البحث الحالي على ثالثة أسئلة رئيسية تتع
ماعي الفردي في تأهيل طفل التوحد في مجاالت ) االستقاللية  عل االجت الذاتية ، التفا

ضوء  في  نامج  يق البر شة تطب سيتم مناق نا  غوي ( وه ير الل غوي وغ صل الل ، التوا
 أسئلة البحث وزمن التطبيق ثم طرح بعض المقترحات.

 ـ مناقشة السؤال األول للبحث:7

قد  حث، و أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال تغيراً ملحوظا لدى طفلين من عينة الب
يدة ترا سلوكية جد ماط  لى ( بظهور أن فق هذا التحسن عند الطفل األول ) الحالة األو

لى ا له إ نذ دخو هو م ها، ف يه لم تكن موجودة ،والتعود علي ما عل ماً  عرف تما لمركز ي
له  تداءً افع مل حسـب  ب ته، والبـدء بالع ها، وتعليـق جاكي في مكان ضع حقيبتـه  مـن و

لى  صعود إ هاءاً بال يومي أنت نامج ال مع البر فق  هذا ترا يت، و لى الب عودة إ باص لل ال
 أدراك الطفل لتقسيم الزمن، والتعود على الروتين اليومي.
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والطفل الثاني ) الحالة الثانية ( فقد ظهر التحسن بشكل ملحوظ في مجال االستقاللية 
لك،  نه ذ الذاتية، بظهور أنماط سلوكية مثل التوجه إلى المغسلة عند طلب المشرف م

في و تحسن الن نامج  قرات البر ظافة الشخصية بشكل ملحوظ ، والعمل على معظم ف
بدا  قد أ قارير األهل اللفظية ف لى ت بالعودة إ ما يخص جانب االستقاللية بشكل جيد. و
يراً فـي  نتظم كث قولهم أن الطفـل أ لك ب برا عـن ذ ظاً وع فل ارتياحـاً ملحو لدا الط وا

 المنزل.

ليالً  جاوب ق ية ،  أما الطفل الثالث فقد أبدا ت في االستقاللية الذات نامج  قرات البر مع ف
نه  هذا فإ لى  يل ، وع برامج تأه عه  في أتبا تأخر  لة وال شدة الحا سبب  عود ل لك ي وذ

 يحتاج إلى الكثير من الوقت لتظهر نتائج العمل معه .

مع أطفال التوحد،  ية  تائج إيجاب قد أظهر ن وبهذا نستطيع القول أن البرنامج الفردي 
شدة االضطراب على محور اال من  ستقاللية الذاتية في المستوى الخفيف والمتوسط 

جة  كر ، والحا ، وفاعلية قليلة على المستوى الشديد ، وذلك مايؤكد أهمية التدخل المب
 إلى الوقت الكبير والصبر في تأهيل طفل التوحد.

 

 

 

 ـ مناقشة السؤال الثاني :  2

قد  أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال تغيراً  حث، و ملحوظا لدى طفلين من عينة الب
له  باآلخر وتقب كه  يادة إدرا لى ( بز لة األو ترافق هذا التحسن عند الطفل األول ) الحا
مع األطفال اآلخرين  عب  سعادته الملحوظة بالل منهم ، و قرب  لآلخرين الغرباء والت

ية والتعرف على المشرفين اآلخرين وسروره للعب معهم ، وظهور البسمة االجت ماع
 عنده بالوقت المناسب.

لة ،   لى الطاو مع مشرفه ع مل  بل للع والطفل الثاني ) الحالة الثانية ( أصبح أكثر تق
واختفاء نوبات الغضب تقريباً ، بعد أن كان العمل على الطاولة يثيره جداً ، وظهور 

 أنماط سلوكية جديدة مثل الجلوس بالمطعم بهدوء وانتظار دوره.
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ماعي، أما الطفل الثال عل االجت في التفا نامج  قرات البر مع ف ليالً  ث فقد أبدا تجاوب ق
نه يحتاج  وذلك يعود لسبب شدة الحالة والتأخر في أتباعه برامج تأهيل، وعلى هذا فإ

 إلى الكثير من الوقت لتظهر نتائج العمل معه.

في  ثل  بأن اضطراب التوحد يتم ظري  نب الن في الجا ومن المعروف وكما وضحنا 
من ثالث  جال  هذا الم في  قدم  فإن الت هذا  لى  جوانب ومنها التفاعل االجتماعي ، وع

في  المتوقع أن يكون بطيء جداً وصعب للغاية ويحتاج إلى صبر كبير، وعناية فائقة 
 وضع البرنامج بناءاً على مالحظة دقيقة لسلوكيات الطفل ولفترة ليست بالقصيرة.

مع أطفال التوحد، وبهذا نستطيع القول أن البرنامج الفردي  ية  تائج إيجاب قد أظهر ن
ية  شدة االضطراب ، وفاعل من  على محور التفاعل في المستوى الخفيف والمتوسط 
لى  جة إ كر ، والحا تدخل المب ية ال كد أهم لك مايؤ شديد ، وذ ستوى ال لى الم لة ع قلي

 الوقت الكبير والصبر في تأهيل طفل التوحد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ـ مناقشة السؤال الثالث 3

قد  حث، و أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال تغيراً ملحوظا لدى طفلين من عينة الب
عدد  في  ظة  يادة ملحو لى ( بز لة األو فل األول ) الحا ند الط سن ع هذا التح فق  ترا

كالم ،  13الكلمات وقد وصلت إلى  في ال صدائية  مع وجود ال كن  كلمات تقريباً ، ول
هذا  واستجابته لألوامر وتنفيذ طلبين متتاليين وهذا إنجاز ممتاز وبفترة قياسية ويعود 

 إلى التدخل المبكر للحالة وشعوره بأمن العالقة مع مشرفه.
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هذا   لى  حوظ ع شكل مل لدى الطفل ب والطفل الثاني ) الحالة الثانية ( ترافق التحسن 
يطلب  المحور بالتواصل غير اللفظي ، واللغة االستقبالية ، فهو أصبح أكثر تقبالً لما

 منه ، مع تقليد بعض الحركات الكبيرة ، وتقليد حرف العلة ) و ( 

غوي ـ  صل الل في التوا نامج  قرات البر مع ف ليالً  جاوب ق بدا ت قد أ أما الطفل الثالث ف
لى  يل، وع برامج تأه عه  في أتبا تأخر  غير اللغوي، وذلك يعود لسبب شدة الحالة وال

 هر نتائج العمل معه.هذا فإنه يحتاج إلى الكثير من الوقت لتظ

في  ثل  بأن اضطراب التوحد يتم ظري  نب الن في الجا ومن المعروف وكما وضحنا 
ها  غة بجانبي غوي، لدرجة غياب الل غوي وغير الل صل الل ها التوا ثالث جوانب وأهم
ند  كالم حتى ع في ال صدائية  مع ظهور ال حاالت  االستقبالي والتعبيري، في معظم ال

هذا  بعض الحاالت التي استطاعت أن تتكلم فإن مشاكل الكالم تبقى موجودة ، وعلى 
تاج  ية ويح جداً وصعب للغا طيء  كون ب قع أن ي من المتو جال  فإن التقدم في هذا الم
بل  من ق قة  لى مالحظة دقي ناءاً ع نامج ب إلى صبر كبير، وعناية فائقة في وضع البر

 أخصائي النطق.

قد أظهر مع أطفال التوحد،  وبهذا نستطيع القول أن البرنامج الفردي  ية  تائج إيجاب ن
على محور التواصل اللغوي ـ غير اللغوي  في المستوى الخفيف والمتوسط من شدة 
تدخل  ية ال كد أهم لك مايؤ شديد ، وذ ستوى ال لى الم لة ع ية قلي ضطراب ، وفاعل اال

 المبكر ، والحاجة إلى الوقت الكبير والصبر في تأهيل طفل التوحد.

 

 

 

 

 

 

 يم فاعلية البرنامج :ـ تقو ثانيا ً

جاوز  اعتمد التدخل التربوي أساساً على وجهة النظر حول أسباب االضطراب ، ويت
شكالياً ،  قى إ فاهيمي يب هذا األساس المدرسي للمشكلة، فإن التدخل على المستوى الم
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ثر  لك أن أ تدخل .ذ جات ( ال مدخالت ، مخر فاهيم )  لى م مثالً إ ستناد  كن اال فال يم
لتوحد ، غالباً ما يعكس استمراراً للدعم أكثر مما يعكس ) أثر التدخل (  التدخل على ا

يف  فه بتحسين التك . لهذا فإن البرنامج ال يهدف إلى عالج الظاهرة وإنما تتحدد أهدا
ياتهم ، وحتى  جال الشخصي لح في الم صلي و ماعي ـ التوا لدى أطفال التوحد االجت

فإن  حدود ،  هذه ال هداف ب حدد األ ندما تت عدة ع ناك  ليم إه كن تع هل يم بارات ،  عت
 التواصل؟ 

مع  إن أكثر مشكالت البرنامج الحالي جاءت متعلقة بهذا السؤال ، فالعالقة والتجربة 
 الطفل تشير إلى خصوصيات نوعية ترتبط بالطفل والمحيط على السواء .

ثر لة أك لى تحسين الحا مل حتى اآلن ع حاالت التوحد ، يع عالج   ويمكن القول بأن 
عض االستجابات  مما يعمل على شفائها ، كتدريب األطفال التوحديين على اكتساب ب

 والمهارات االجتماعية وإيقاف السلوك غير المرغوب .

كن إال أن  لى التوحد ، غير مم تدخل ع والزال التحديد العلمي الدقيق لنتائج برامج ال
 دخل:التجارب تشير إلى بعض العوامل الهامة في تحديد فاعلية الت

 ـ المضمون والبناء. 1

 ـ التجريب والتدعيم.  2

 ـ التوليف بين جميع طرائق التدخل المتوفرة.  9
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 إجمالي نتائج البحث : ثالثا ًـ 

 يمكن إجمال نتائج البحث الحالي بمايلي :

اظهــر البحــث الحــالي فعاليــة البرنــامج الفــردي فــي تأهيــل طفــل التوحــد فــي مجــال 
شكل االستقاللية الذا ماعي، وب عل االجت سبة للتفا قل بالن شكل أ حوظ، وب شكل مل ية ب ت

 بسيط وغير ملحوظ في بعض األحيان على محور التواصل اللغوي وغير اللغوي.

 

 مقترحات البحث:                                    

ية بإجراءات علم يام  ية للق فاءات المحل  أظهر البحث الحالي إمكانية االعتماد على الك
 وعملية متخصصة في هذا المجال .

 وعلى أرضية البحث الحالي وفي ضوء نتائجه ، يمكن طرح المقترحات التالية :

خدم إـ نشر الوعي ا 1 ما ي مي باضطراب التوحد، م شخيص لعل عرف والت ية الت مكان
 المبكر، وبالتالي إمكانية البدء في عملية الدعم التخصصي للطفل واألسرة.

 متخصصة للعمل في ميدان رعاية أطفال التوحد.ـ تدريب كوادر  2

 ـ ضرورة إنشاء مراكز متخصصة في مجال التوحد. 9

في  ، هذا االضطراب  شار  مدى انت طة ب جل اإلحا ـ أهمية القيام ببحوث علمية من أ
 المجتمع السوري.

مع أطفال التوحد  1 مل  طق، للع ـ تأهيل أخصائيين علم نفس حركي، وأخصائيين ن
 ما يحدث في البلدان المتقدمة في هذا المجال.بشكل خاص، ك
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 ـ المراجع : 

حديث ) ،199ـ ابراهيم ، عبد الستار )  1   في ال سلوكي المعر سي ال ( : العالج النف
 أساليبه و ميادين تطبيقه ( دار الفجر ، القاهرة . 

صفحة النف2339أبو العزائم ، محمود جمال ) ـ  2  سية ، ( : اضطراب الذاتوية ، ال
 موقع د. محمود جمال أبو العزائم .

ــد ، ســهير )  9  ــ أحم ــز 1991ـ ( : ســيكولوجية ذوي االحتياجــات الخاصــة ، مرك
 اإلسكندرية للكتاب ، اإلسكندرية . 

( : األســس النفســية للنمــو ، دار الفكــر العربــي ، 1991) الســيدالبهــي ، فــؤاد   ـــ ،
 بيروت . 

شاكر )  1 سن  بي ، سو صه ، ( :  2331ـ الجل سبابه ، خصائ فولي ) أ حد الط التو
 ، مؤسسة عالء الدين للنشر والتوزيع ، دمشق . 1تشخيصه ، عالجه ( ، ط 

فايز )  1 حاج ،  فال ذوي ،233ـ ال جي لألط ليم العال في التع ية  برامج الفرد ( : ال
ــال ذوي االحتياجــات الخاصــة،  ــف باألطف ــي التعري االحتياجــات الخاصــة ، دورة ف

 ية للعلوم النفسية و التربوية ، دمشق . الجمعية السور

سية ، ط،233ـ الحجار ، محمد ) 9 مراض النف شخيص األ  فائس ، 1( : ت ، دار الن
 دمشق . 

( : الطفل الحاضر الغائب ، إطاللة أخرى على التوحد 1991ـ الخطيب ، جمال ) 1
 ( ، مايو ، الكويت . ،9،، مجلة العربي ، العدد )

بد ا 9 يدي ، ع مال حسن )ـ  الخل بي ، ك يد و وه سية و 1991لمج ( : األمراض النف
 العقلية و االضطرابات السلوكية عند األطفال ، دار الفكر العربي ، بيروت . 

ية 2331ـ الخليل ، مازن ) 13 ( : دليل الصحة النفسية لألطباء و العاملين في الرعا
 الصحية األولية ،وزارة الصحة ، دمشق . 
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هومي "األنا 2333)ـ ادريس ، عيسى  11 ( : اضطراب التواصل و عالقته بنمو مف
لى درجة الماجستير  قدم للحصول ع " و " األخر " لدى األطفال المنغلقين ، بحث م

 في علم النفس ، دمشق . 

ــراوي ، فضــيلة توفيــق ،حمــاد ، أمــال صــالح ) 12 ( : التوحــد اإلعاقــة 1992ـ ال
 الغامضة ، الدوحة ، قطر

فار 19 سان ، في 1991وق )ـ الرو مة  عاديين )مقد ير ال فال غ سيكولوجية األط  : )
 ، دار الفكر ، عمان .  2التربية الخاصة ( ط

مورين ) ،1 نز ، لة العربي ، ،199ـ ارو مة خطاب ، مج ( : التوحد ، ترجمة كري
 ( ، يناير ، الكويت ، 22،العدد)

بد الطيف ) 11 سميرة ع شو1992ـ السعد ،  ناتي و التوحد ، من رات مركز ( : معا
 الكويت للتوعية بالتوحد . 

( : عالج التوحد الطرق التربوية و النفسية و ،233ـ الشامي ، وفاء بنت علي ) 11
 ، السعودية . 1الطبية ، ط

يا )  19 شربيني ، زكر كر 2331ـ ال فال ، دار الف ند األط سية ع شكالت النف ( : الم
 العربي ، القاهرة

 لعملية اإلرشادية ، دار غريب ،القاهرة . ( : ا1991ـ الشناوي ، محمد )  11

كريم رضا 2331ـ الشيخ ذيب ، رائد ) 19 ( : الدورة األولية في التوحد ، مؤسسة 
 سعيد )برنامج اإلعاقة في سورية ( ،دمشق .

يد )  23 بد الحم نان ع ناني ،ح فل ، ط1999ـ الع سية للط صفحة النف ، دار  9( : ال
 الفكر ، عمان . 

مين )ـ القريطي ،  21 صة 1991عبد المطلب أ جات الخا سيكولوجية ذوي االحتيا  )
 ،دار الفكر العربي ، القاهرة .  1، ط

مد ) 22 مد أح سي ، مح سي ، ط1919ـ النابل حص النف باد  الف صول و م ، 1( : أ
 جروس برس ، بيروت .  
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يل )29 مد نب يد ، مح في 2331ـ بايز عاملين  باء و ال سية لألط صحة النف يل ال ( : دل
 اية الصحية األولية ،وزارة الصحة ، دمشق . الرع

( : ســيكوفيزيولوجية األلــم ، 2339ـ برويكــر ـ ف ، مولــغ ـ ف ، بيترمــان )  ،2
عدد ) لد )،1ترجمة د. سامر رضوان ،الثقافية النفسية المتخصصة ، ال ( ،1( ، المج

 ، أبريل ، بيروت .   

منشــورات جامعــة  ( : علــم الــنفس الصــيدالني ، 1993ـ بصــل ، مصــطفى )  21
 .دمشق ، دمشق 

سى عبد هللا )  21 جابر ، عي سلوكية 1999ـ  ( : اإلرشاد العالجي لالضطرابات ال
ية  ية الترب ته كل لذي عقد مؤتمر التربوي ا يات ال عب ، فعال ستخدام الل لدى األطفال با
يات  نوان : دور كل سية بع لوم النف سورية للع ية ال مع الجمع عاون  شق بالت عة دم بجام

 ، دمشق . 1بية في تطوير التربية من أجل التنمية في الوطن العربي ، جالتر

قرأ ، أبريل 1991ـ جوهر ، أحمد )  29 نا ن يا ب ( :التوحد العالج باللعب ، سلسلة ه
 ، الكويت .                 

حاد ، 1993ـ حمصي ، أنطون )  21 عة االت ( : أصول البحث في علم النفس ، مطب
 دمشق . 

تدائي 2333ل ، قمر ) ـ خلي 29 ( فاعلية التعلم باللعب لدى تالميذ الصف األول االب
، دراسة لنيل درجة الماجستير في علم النفس ، كلية التربية ، جامعة دمشق ، دمشق 

 . 

عن  1999ـ سعد ، سميرة )  93 صادرة  ية ال لة التربو في المج شورة  ( : دراسة من
ية بالتوحد على مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت ، م وقع مركز الكويت للتوع

 االنترنيت .

فوزي )  91 مان  سعيد ، إي شرق ، 1991ـ  هراء ال سي ، دار ز شخيص النف ( : الت
 القاهرة . 

صة 1991ـ سيد سليمان ، عبد الرحمن )  92 جات الخا سيكولوجية ذوي االحتيا  : )
 ، دار زهراء الشرق ، القاهرة . 1، ج
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ــول و ســيفري 99 ( :ترجمــة : ياســر الفهــد : التوحــد  2331، دون ) ـ شــاتوك، ب
كاضطراب أيضي ، وحدة ألبحاث التوحد ، مدرسة العلوم الصحية ، جامعة سندالند 

 ، سندالند ، انكلترا . 

مود ) ،9 نب مح شقير ، زي صل ، ط2333ـ  غة و التوا ضطرابات الل ، دار  1( : ا
 النهضة المصرية ، القاهرة . 

سية ، ط2339ـ عاقل ، فاخر ) 91 لوم النف لوم ، 1( : معجم الع شر و الع شعاع للن  ،
 حلب . 

 ( : علم النفس اإلكلينيكي ، دار قباء ، القاهرة . 1991ـ عبد المعطي ، حسن )  91

لم و االضطرابات 2333ـ فيراري ) 99 لى األ ( : علم النفس المرضي لالستدالل ع
م األطرش ، مركز المصادر عن النفسية عند الطفل ، ترجمة د. سامر الالذقاني ـ ري

 فرنسا المعاصرة ، أبريل ، دمشق .  

بل ) 91 شروق ، مركز 1992ـ كاردن ، تم مر ، ال بد هللا الع فؤاد ع ( : ترجمة  د. 
 الكويت للتوحد ، سلسلة التوعية بالتوحد ، الكويت .  

لي )  99 مل ، محمد ع يزم ، ط1999ـ كا عة 1( : ذوي األوت ية ، جام ية الترب  ، كل
 طنطا . 

( : البنــات و الصــبيان و داء التوحــد ، نيــوز ويــك 2339ـ كــاولي ، جيفــري ) 3،
 سبتمبر ،دار الوطن ، الكويت .  11،  193العربية ،العدد 

ــال المصــابين بالتوحــد )  1، ــدريس األطف ــن ) ت ــرت ـ كوجــل ، ل ـ كوجــل ، روب
لتعلم ( ، ترجمة  فرص ا ية و تحسين  عل االيجاب يز استراتيجيات التفا بد العز أ.د. ع

 السرطاوي ، وزارة التربية و التعليم دولة المارات العربية المتحدة ، دبي . 

ية  1( : التربية المختصة ، ط،199ـ مايلز ، كرستين )  2، موارد العرب ، ورشة ال
 . 

شرة 2331ـ مركز دبي للتوحد ) 9، ية صعوبة، ن قات التطور ( : التوحد أكثر اإلعا
 ن اإلعالمية ـ دائرة الصحة و الخدمات الطبية ، دبي . صحية تصدر عن الشؤو

 ( : األطفال التوحديون ، دار الرشاد ، القاهرة . 2332ـ محمد ،عادل عبد هللا ) ،،
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( : جداول النشاط المصورة لألطفال التوحديين 2332ـ محمد ، عادل عبد هللا ) 1،
 ، دار الرشاد ، القاهرة .

 ( : علم النفس العالجي ، عالم الكتب ، القاهرة . 1993ـ محمد سري ، اجالل ) 1،

( : التوحــد ، نشـرة علميــة صـادرة عــن مركـز لبنــان  2331ــ مــرهج ، ريتـا ) 9،
 للتوحد،بيروت.

لم ، 1999ـ مليكة ، لويس كامل )  1، مة ، دار الق مة و خات ( : العالج النفسي ـ مقد
 الكويت . 

سوزانا )  9، لر ،  ية 1919ـ مي سيكو لوج سى ، ( :  سن عي مة د. ح عب ، ترج الل
 ( ، مطابع الرسالة ، الكويت .  123سلسلة عالم المعرفة ، العدد )

( : رعايــة األطفــال المعــوقين ،دليــل شــامل للعائلــة و 1992ـ ورنــر ، ديفيــد )  13
،  1للعــاملين فــي إعــادة التأهيــل و صــحة المجتمــع  ، ترجمــة : عفيــف الــرزاز ، ط

 ورشة الموارد العربية . 

ك  1993ـ ياسين ، عطوف محمود ) 11 ، 1( ، ج ي( : علم النفس العيادي )اإلكليني
 دار العلم للماليين ، بيروت .

 

 

 ( : 1الملحق رقم ) 

 

 (  CARSمقياس تقدير التوحد الطفولي )                        

          CHILDHOOD AUTISM RATING SCALE 

  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسم ـــــــــــــــــــــ

 

 رقم الملف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تاريخ التشخيص    ـــــــــ      ـــــــــ     ــــــــــ

 اليوم         الشهر     السنة                         

 

 ــــــــتاريخ الوالدة        ـــــــــ      ـــــــــ     ــ

 اليوم         الشهر     السنة                        

 

 العمر الزمني        ـــــــــ     ــــــــــ

 السنة         الشهر                        

      

 الفاحص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2995ـ  15المجموع النهائي    ـ درجة التوحد بسيطة 

  3695ـ  31ـ درجة التوحد وسطى                         

  61ـ  37ـ درجة التوحد شديدة                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط المقياس                         

 

التعليمات : تستخدم هذه المعطيات التالية لوضع مالحظات عن السلوكيات المذكورة 

 ل درجة من درجات التقويم الكمي 9والمتناسبة مع ك

 

 ـ العالقات االجتماعية :  1

 

 ـ ضعف االتصال البصري 

 ـ عدم االكتراث بالفاحص 

 ـ غياب ردود الفعل 
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 ـ عدم االكتراث للتعزيز االيجابي 

 ـ المداخلة الضرورية 

 ـ متعاون أثناء النشاطات 

 

 ـ التقليد :  2

 

 ـ ردات الفعل المختلفة 

 ( مرات على الجرس  4 ـ 3ـ قرع ) 

 ـ تكرار جزء من الجمل 

 

 ـ االستجابات العاطفية :  3

 

 ـ فرط الضحك االنفعالي 

 ـ الصراخ دون وجود سبب موجب لذلك 

 ـ تعبير حيادي مع انفعاالت بسيطة 

 ـ ردات الفعل معدومة تجاه التشجيع من اآلخرين أو النجاح الشخصي 

 

 ـ استخدام الجسد :  4

 

 يبة باليدين ـ حركات غر

 ـ عندما يترك الطاولة يقفز ، يصفق باليدين 9

 ـ تصرفاته غير متناسبة مع الموقف 

 

 ـ استعمال األدوات :  5

 

 ـ ردات فعل عادية تجاه األشياء الملموسة ) المادية ( 

 ـ استكشاف األشياء الملموسة واالهتمام بها محدود 

 ر ـ عدم االكتراث لألشياء أثناء حصص اللعب الح

 ـ عدم إظهار ردة فعل روتينية 

 

 ـ التكييف مع التغيرات :  6

 

 ـ يقبل التغير بدون صعوبة 

 ـ قليل المواظبة 
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 ـ يوجد صعوبة بإعادته إلى طاولة العمل 

 

 ـ االستجابات البصرية : 7

 

 ـ ال ينظر لألشياء 

 ـ يتشتت بسهولة ) عدم التركيز ( 

 ـ ضعف االتصال البصري 

 على اليدين ـ تثبيت النظر 

 ـ التحديق في الفراغ 

 ـ يعثر على السكاكر  المخبأة تحت الفنجان  ) اكتشاف األشياء المخبأة ) 

  

 ـ االستجابات السمعية :  8

 

 ـ رد فعل مشوش اتجاه التعليمات 

 ـ رد فعل ضعيفة تجاه األصوات الخفيفة ) التصفيق مثالً  ( 

 وى ) رن الجرس ( ـ رد فعل أكثر ضعفا ً تجاه األصوات األق

 ـ ال وجود لردات فعل غريبة أو استجابات غريبة 

 

 ـ التذوق ، الشم واللمس ، االستجابات وطريقة اكتشافها : 9

 

 ـ نخر المكعبات 

 ـ فرك المكعبات على وجنتيه 

 ـ عند وخزه باإلبرة فردة فعله تكون فورية غير اعتيادية بدرجة بسيطة 

 

 ـ الخوف والقلق : 11

 

 وجود للخوف بشكل واضح ـ ال 

 ـ ضحك انفعالي مع إمكانية وجود القلق 

 ـ غير حذر تجاه الغرباء 

 ـ التواصل اللفظي : 11

 

 ـ نبرة الصوت آلية 

 ـ يكتفي باإلجابة بنعم أو ال 

 ـ إحداث ضجة أثناء العمل 
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 ـ التفوه بكلمات غير مناسبة للموقف 

 

 ـ التواصل غير اللفظي : 12

 

 كات ـ ال وجود للحر

 ـ إظهار صعوبة بتقليد الصور 

 

 ـ مستوى النشاط :  13

 

 ـ هادئ أثناء وجوده على الطاولة 

 ـ يظهر بالدة في بعض األحيان 

 ـ عندما يترك الطاولة يقفز 

 ـ أكثر نشاطا ً وحيوية أثناء اللعب الحر 

 

 ـ المستوى العقلي والتجانس في مجال الوظائف العقلية :  14

 

 ور من الكفاءات األخرى ـ اللغة أقل تط

 ـ عدم وجود تناسب بين تصرفاته وعمره 

 ـ عدم القدرة على التصفيق باالعتماد على التصورات العقلية 

 

 ـ االنطباع العام : 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلم الدرجات                        
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 التعليمات : بعد مراجعة المالحظات المسجلة على ورقة العمل يجب وضع درجات

 حسب التقييم شاملة لكل حقل 

 

 ضع دائرة حول العالمة المناسبة للحقل 

 
 انحراف شديد انحراف متوسط  انحراف بسيط الحدود الطبيعية  

ـ العالقات  1

 االجتماعية

1                195 2               295 3                     395         4            

   4         395                     3 295               2 195                1 ـ التقليد  2

ـ االستجابة  3

 العاطفية 

1                195 2               295 3                     395         4 

    4         395                     3 295               2 195                1 ـ استخدام الجسد  4

ـ استعمال  5

 األدوات

1                195 2               295 3                     395         4   

ـ التكيف مع  6

 التغيرات

1                195 2               295 3                     395         4 

ـ االستجابات  7

 البصرية 

1                195 2               295 3                     395         4 

ـ االستجابات  8

 السمعية

1                195 2               295 3                     395         4 

ـ التذوق ، الشم ،  9

 اللمس

1                195 2               295 3                     395         4  

 4         395                     3 295               2 195                1 ـ الخوف والقلق  11

ـ التواصل  11

 اللفظي 

1                195 2               295 3                     395         4  

ـ التواصل غير  12

 اللفظي

1                195 2               295 3                     395         4 

ـ مستوى  13

 النشاط 

1                195 2               295 3                     395         4 

ـ المستوى  14

 الفكري

1                195 2               295 3                     395         4 

 4         395                     3 295               2 195                1 ـ االنطباع العام  15

 

   

 

 المجموع النهائي ـــــــــــــ                            

 

 ويسجل هذا المجموع على الصفحة األولى                        
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 ( 2الملحق رقم ) 
 قائمة الخصائص العيادية                               

 4 3 2 1 1 ( 1البند )                                             

      فشل أي محاولة لحمل الطفل أو االقتراب منه 1

      فشل الطفل بتطوير أي عالقة باألم أو صورتها   2

      سماالنشغال باللعب باألصابع أو أحد أعضاء الج   3

      يمشي أو يجري بطريقة تعوزها الرشاقة بينما يقود دراجته ببراعة  4

      يضرب رأسه بشدة إلى الحائط وبعدها يخلد إلى النوم بهدوء    5

      يستغرق في حالة شديدة من الهياج الشديد مدمرا ً أكثر ما حوله من أشياء   6

      ه الذاتية بغض النظر عن اختالف المضمون يردد كالم اآلخرين ليعبر عن رغبات  7

      يستخدم أيادي اآلخرين للحصول على رغباته 8

      ال يستجيب لنداء اآلخرين بينما يستجيب ألصوات الموسيقى المحببة لديه  9

      يردد نفس الكالم عند مفاتحته بالكالم  11

      يصرخ بشدة إذا فقد لعبته التي اعتاد عليها 11

      يواجه صعوبة كبيرة في استخدام أدوات األكل والشرب  12

      يقرر أن اآلخرون يفهمون كل شيء يقال لهم 9 وأنهم ال يفهمون شيء يقال لهم  13

      ال تهدأ حركة نشاطه الزائد منذ استيقاظه صباحا ً حتى ينام ليال ً  14

 

 

 4 3 2 1 1 ( 2البند )                                             

      فشل محاولة الطفل االنتصاب بجسمه عند محاولة حمله 1

      فشل الطفل في تطوير أي عالقة مع األخوة   2

      تكرار الحركة االهتزازية بأحد أعضاء الجسم أو الحسم كله   3

      يخطئ اتجاه اليد عند مصافحته لآلخرين 4

      ديدة ويضرب نفسه بشدةيصرخ صرخات ش 5

      يستغرق في حالة من الهياج الشديد وينتهي إلى حالة اإلغماء 6

      يطلب من اآلخرين تحقيق رغباته ويصر على أم تكون حركاتهم بهذا االتجاه  7

      ال يدرك االختالف بين األم وبين من يحل محلها 8

      نادرا ً ما يصطدم بهايندفع باتجاه الحوائط والنوافذ لكنه  9

      ال يغير كالمه إال إذا غير اآلخرون كالمهم 11

               في كل مرة يمارس لعبة معينة وال يغيرها من بين ألعاب آخري                                                                       11

      سه وخاصة حذائهيواجه صعوبة كبيرة في ارتداء مالب 12

      يعبر عن رغباته بألفاظ التعني ما يريد 13

      يدير التلفزيون والراديو معا ً في وقت واحد  14
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 4 3 2 1 1 ( 3البند )                                             

      أو التهديدال يستجيب إلى العروض المقدمة له بمفاجئته سواء بالمالطفة  1

      يلعب ) بين ( األطفال وليس ) معهم (  2

      التمسك بلعبة معينة من بيت ألعابه في كل مرة   3

      ندرة مالمح السرور أو الضحك بينما تتضخم انفعاالت الحزن والغضب والعصبية 4

      يقفز من فوق األسطح العالية ويصيب نفسه بكدمات 5

      حاوالت لتهدئة حالة الهياج الشديد أثناء النوبةتفشل كل م 6

      يقاوم أي تغير ي البيئة ال يتناسب مع رغبته  7

      ال يدرك الفرق بين فوق ، تحت ، أعلى ، أسفل ، يمين ، يسار  8

      يمسك باألجسام الساخنة جدا ً أ، الباردة جدا ً وال يظهر عليه رد فعل إلعادة التوازن  9

      يردد كالم اآلخرين ويضيف عليه أحيانا ً كلمات ليست بغرض التواصل 11

      ال ينام قبل أن يمارس طقوس معينة أو أ، يمسك بدميته المفضلة 11

      يواجه صعوبة في التدريب في عملية التبول 12

      ال يقول أنا أبدا ً  13

      اه منذ قليل أو شراء مثلهينزل إلى الشارع إلرجاع ما سبق أن اشتر 14

 

 
 4 3 2 1 1 ( 4البند )                                             

      عدم التأثر باألشخاص الغرباء إذا ما اقتربوا منه وال تجدي المحاولة لجذب النظر 1

      يتفادى االتصال البصري مع اآلخرين ويحول نظره عنهم  2

األلعاب ذات اإليقاع الرتيب : كتدوير عجلة أو فتح وقف األزرار أو ما الميل إلى    3

 شابه و في اغلب األحيان 

     

      يتمتع بسيطرة فائقة على الحركات الدقيقة و بسيطرة ضعيفة على الحركات الكبيرة  4

      يجرح أصابعه نتيجة تعامله مع المواد الصلبة و الحادة  5

      ة الهياج أحداث تبررها ال تظهر قبل حال 6

      يشارك األطفال في ألعابه و لكن في اطار عالمه الداخلي و رغباته الذاتية  7

ال يدرك المفاهيم المرتبة على تتابع الليل و النهار كأن يطلب الخروج الى المدرسة  8

 ليال

     

      لتي لحقت به يصطدم بشدة أو يسقط على األرض و ال يعطي اهتماما لإلصابة ا 9

      يبتدع لغة جديدة في الكالم تحمل نفس نغمة الكالم الذي يسمعه من اآلخرين  11

      يتبع باستسالم واضح للعادات الروتينية اليومية يقاوم أي تغيير فيها   11

      يفشل في تعلم الطرق الصحيحة في المشي أو الحركة  12

      نه لغويا يستجيب حركيا لما يطلب م 13

      يفتح الصنبور لينساب الماء في كل المصادر المائية الموجودة في الحمام معا  14
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 4 3 2 1 1 ( 5البند )                                             

      اليبالي بوجود األم بجواره  1

      ه ال يرغب في الستجابة يبدو أنه يفهم إشارات اآلخرين و كالمه و لكن  2

      يصدر اصواتا تكرارية في أغلب األوقات    3

      ظهور االستمناء في مرحلة مبكرة نسبيا  4

      يجلس فوق السطوح الساخنة أو يالمسها  5

      تظهر حالة الهياج غالبا بعد منع الطفل عن نمط تكراري معين في سلوكه  6

      صرف اآلخرون تصرفا غريبا يغضب بشدة إذا ت 7

      يخلع مالبسه إذا ما شعر بالحرارة فجأة  8

      يأكل أو يمص المواد المنفرة دون أن يظهر اختالفا ًفي ردود الفعل  9

      يشاهد في أوقات كثيرة و هو يجلس بمفرده و يردد كلمات غير مفهومة  11

ير معتادة و مزعجة و يصر على إعادتها إذا يغلق األبواب و النوافذ في أصوات غ 11

 اختلف صوتها في مرة ما 

     

      يصعد و يتسلق األماكن المرتفعة بأكبر قدر ممكن من الجهد  12

      لغوياً لما يطلب منه   الستجيب 13

      ال تجدي محاولة إيقافه أو منعه عن نشاطه الزائد  14

 

 
 4 3 2 1 1 ( 6البند )                                             

      يتبع باستسالم واضح أي شخص يأخذ بيده  1

      يستجيب في بعض المواقف   2

يجلس فوق المنضدة و ينظر الى األرض ) أو ما شابه ( لفترة طويلة من الوقت و    3

 في أغلب األحيان 

     

      ه الزمني قدرة ضعيفة على ضبط الخراج مقارنة بعمر 4

      يقترب و يمسك بالمصادر الكهربائية  5

      هناك تشابه بين حالة الهياج كما تظهر لديه و حالة الصرع العضوي  6

      يضرب و يؤذي نفسه اذاما واجه عدواناً أو احباطاًمن اآلخرين  7

      يتعامل بأصابع يده ليشرب الماء أو الماد السائلة  8

      ب من أماكن األدخنة الكثيفة أو الحرائق يقتر 9
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يقلد أصوات بعض الحيوانات التي ألفها بغرض التواصل مع اآلخرين أو االنشغال  11

 عن التواصل معهم 

     

      يصر على أن يرتدي نفس الزي أو نفس األلوان  11

      زر يتعلم القفز أو الجري و لكن بأسلوب نمطي يغلب عليه فقدان التآ 12

      يفقد ما سبق تعلمه من لغة  13

يتحول الى حالة من العزلة أو النوم إذا ما تم منعه عن نشاطه الزائد و إذا ما نام  14

 فيكون ذلك لوقت قليل نسبيا 

     

 

 

 

 

 

 


