التوحـــــد
مشكالت التواصل لدي الطفل التوحدي
اعداد  /نيــــللي ابراهيم
اخصائية التخاطب والنطق

2102-2102

التوحد
هو إعاقة التنموية التي تظهر عادة قبل سن  .2التوحد قد تكون مرتبطة مع مجموعة واسعة من الصفات.
وتشمل هذه:





األنشطة المتكررة
المقاومة الشديدة للتغيرات في الروتين اليومي
ممارسةالحركات غير العادية مثل اللمس
عدم القدرة على التفاعل مع البيئة
قد نجد األشخا الذين يعانون من مر التوحد لديهم مشاكل كبيرة مع كل من الكالم والتواصل غير
اللفظي.لذافمن الصعب جدا عليهم التفاعل اجتماعيا .لهذه األسباب
وعالج النطق هو جزء اساسي من العالج لمر
مشاكل االتصاالت لألشخا ذوي التوحد.

التوحد .يمكن عالج النطق معالجة مجموعة واسعة من

نماذج لمشاكل الكالم لمرضي التوحد
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ال تحدث على اإلطالق
همهمات المطلق ،صرخات ،صرخات ،أو مبحوح واألصوات قاسية
همهمة أو التحدث بطريقة التنغيم
الثرثرة مع كلمة تشبه أصوات
استخدام اللهجة األجنبية "عبارة" أو كلمة مثل الروبوتية
الببغاء أو تكرار في كثير من األحيان ما يقول شخ آخر (يسمى لفظ صدوي)
استخدام العبارات والجمل الصحيحة ،ولكن مع لهجة الصوت ال تعبر عنها
حوالي واحد من كل ثالثة أشخا من مرضي التوحد لديهم اضطرابات الكالم ويعانون من التواصل
بفعالية مع اآلخرين كما من لديهم لغة نجد لغتهم-إذا كان موجودا-هو ببساطة من الصعب جدا أن نفهم.
مشاكل االتصال يواجه االشخا
التواصلية :







الذين يعانون من مر

التوحد واحدة أو أكثر من هذه التحديات

المشكلة مع مهارات التخاطب ،والذي يتضمن اتصال العين -نظرة العين االيجابية -واإليماءات  -لغة
الجسد. -
مشكلة في فهم معنى الكلمات خارج سياق حيث تعلموا
ترديد و التكرارلألشياء دون معرفة ما قيل اوفهم المضمون
االعتماد على لفظ صدوي باعتبارها السبيل الرئيسي لالتصال
عدم وجود اللغة اإلبداعية
وبسبب هذه التحديات وغيرها يجب على الطفل ذوي التوحد معرفة كيفية الكالم و أيضا معرفة كيفية
استخدام اللغة للتواصل.عن طريق
 معرفة كيفية إجراء محادثة.
 ضبط في كل من العظة اللفظي وغير اللفظي  -مثل تعابير الوجه ،ونبرة الصوت ،ولغة الجسد -
من قبل أشخا آخرين.
ما الدور الذي تلعبه في عالج النطق والعالج من مر

التوحد؟

يمثل المعالجين المتخصصين في عالج مشاكل اللغة واضطرابات النطق الجزء رئيسي من العالج
لمر التوحدكجزء من الفريق .كما ان مع الفح المبكر والكشف عن األشخا المعرضين للتوحد
وذلك لما يؤدوه من المساعدة على تشخي مر التوحد في واإلحالة إلى أخصائيين آخرين.
بمجرد أن يتم تشخي مر التوحد يتم تحديد أفضل الطرق لتحسين االتصال وتعزيز وفقالطبيعة الشخ
ومستلزماته في الحياة يتم عمل فريق عالجي متكامل ،يعمل بشكل وثيق مع األسرة ،والمدرسة ،وغيرهم
من المهنيين.
تقنيات عالج النطق ما يلي:


اإللكترونية "باستخدام الوسائل التكنلوجية "
الفرع الرئيسي  :ابراج اغاخان – المظالت – القاهرة
بريد الكتروني  info.elsaadany@gmail.comوموقعنا .WWW.SLPEMAD.COM.






باستخدام لوحات صور مع الكلمات
استخدام مثيرات صوتية
تحسين صياغة خطاب عن طريق تدريبات اعضاء النطق والعمليات الوظيفية
استخدام اللفظ المنغم حيث ان األغاني تتألف لتتناسب مع اإليقاع ،اإلجهاد  ،وتدفق الجمل
ما هي فوائد عالج النطق للتوحد؟
يمكن عالج النطق تحسين االتصال بشكل عام .هذا يجعل من الممكن لألشخا
التوحد لتحسين قدرتها على تشكيل عالقات وظيفة في يوم إلى يوم حياة.

الذين يعانون من مر

أهداف محددة من عالج النطق يشمل مساعدة الفرد ذوي التوحد إلى:











التعبير عن الكلمات بشكل جيد
التواصل على حد سواء شفهيا وبشكل ال شفهي
فهم التواصل اللفظي وغير اللفظي ،فهم نوايا اآلخرين في مجموعة من اإلعدادات
بدء االتصال دون المطالبة من اآلخرين
معرفة الوقت والمكان المناسبين للتواصل شيء ،على سبيل المثال ،عندما يقول "صباح الخير"
تطوير مهارات التخاطب
تبادل األفكار
التواصل في سبل تطوير العالقات
تتمتع التواصل ،ولعب ،والتفاعل مع األقران
تعلم التنظيم الذاتي
ما هو أفضل وقت لبدء عالج النطق للتوحد؟
في وقت سابق ،كان التوحد هوال يتضح عادة قبل عمر  2سنوات ،ولكن يمكن التعرف على التأخير
اللغة في وقت مبكر من  01شهرا من العمر .من المهم جدا أن يبدأ عالج النطق في أقرب وقت
ممكن ،عندما يمكن أن يكون لها أكبر األثر وتكون بطريقة مكثفةفردية
فمع الكشف والتدخاللمبكر ،اثنين من كل ثالثة أطفال ما قبل المدرسة يعانون من مر التوحد
وتحسين مهارات االتصال متناول أيديهم من اللغة المحكية .تظهر األبحاث أولئك الذين تحسين
وغالبا ما تكون معظم هؤالء الذين يتلقون العالج األكثر الكالم.
من هو بالضبط ( اخصائي التخاطب )

عالج النطق يشمل عالج اضطرابات النطق والتواصل  -وهو ما يعني أنه من حقل واسع النطاق .حيث
هذا الشخ قد عمل في اإلعداد الخا ،
يعمل إلجاد وسيلة للتواصل وكسر حاجز التوحد مع المري
عيادة ،مدرسة أو مؤسسة ،لذا فهو جزء من فريق عمل أنها تستخدم مجموعة واسعة من األدوات
والتدخالت ،بدءا من األلعاب واللعب العالج ترغب في االختبارات الرسمية والمناهج الكالم.
لماذا يجب ان يتابع مري

التوحد مع اخصائي نطق ولغة ؟
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وأوصى ألي شخ مر التوحد او اضطراب الطيف بمباشرة اخصائي تخاطب لعالج النطق .وهذا قد
ال يبدو غريبا للذين يعانون من التوحد ولكن المرضي بطيف التوحد او متالزمة اسبرجرفانهم يعانون
إساءة استخدام اللغة ويسيئون فهم على أساس منتظم -حيث يعمل اخصائي النطق علي تطوير مهارات
التواصل بالتأكيد  -ويمكن أن تتطور حتى مهارات اللغة المحكية مع مرور الوقت.
عالج النطق يشمل أكثر بكثير من مجرد تدريس من األطفال تنطق بشكل صحيح الكلمات .في الواقع ،قد
المعالج خطاب العمل مع األطفال المصابين بالتوحد أو الكبار عمل على مجموعة واسعة من المهارات بما
في ذلك:





غيراللفظية .هذا قد تشمل تدريس االتصاالت إيمائية ،أو التدريب مع (صور بطاقات الصرف) ،
األجهزة اإللكترونية الكالم ،وغيرها من وسائل االتصال غير اللفظي.
اللغة اليومية  -كل شيء حسن وجيد أن تعرف كيف تقول "صباح الخير" .ولكن من المهم ان نعرف
متى وكيف وإلى الجهة التي يجب أن أقول ذلك.
المحادثة المهارات .معرفة كيفية اإلدالء ببيانات ليست هي الشيء نفسه كما تحمل على المحادثات .قد
المعالجين العمل على تبادل الكالم ذهابا وإيابا ،التي تعرف أحيانا باسم "االهتمام المشترك".
مفهوم المهارات .قدرة الشخ على تذكر المفاهيم المجردة ال تعكس دائما قدرتها على فهمها .الناس
الذين يعانون من التوحد في كثير من األحيان وقتا عصيبا مع أفكار مثل "قليلة" العدالة " "،و "الحرية".
قد المعالجين الكالم العمل على بناء المهارات المفهوم.

نماذج للعالجات المختلفة للتوحد



-1التحليل السلوكي التطبيقي ()ABA

التحليل السلوكي التطبيقي ( )ABAهو العالج األقدم واألكثر بحثت بشكل كامل وضعت خصيصا
لمر التوحد ABA .هو نظام مكثف جدا من مكافأة التدريب القائم على التدريس الذي يركز على
مهارات معينة .إذا قدمت أي عالج التوحد محددة من قبل المدرسة و  /أو التي يغطيها التأمين الخاصة
بك ،فإن ذلك لن يكون على االرجح واحدة.


 .2العالج المهنيOccupational Therapy

العالج الوظيفي يركز على بناء مهارات الحياة اليومية .منذ كثير من الناس المصابين بالتوحد يكون
التأخير في المهارات الحركية الدقيقة ،يمكن أن يكون العالج الوظيفي مهم جدا .قد يكون العالج
الوظيفي أيضا التدريب في العالج التكامل الحسي  -وهو األسلوب الذي قد يساعد الناس الذين يعانون
من التوحد فرط الحساسية لإلدارة السليمة ،والضوء ،واللمس.
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 .2العالج المهارات االجتماعيةSocial Skills Therapy

واحدة من "العجز األساسية" التوحد هو عدم وجود المهارات االجتماعية والتواصل .الكثير من األطفال
المصابين بالتوحد بحاجة إلى مساعدة في بناء المهارات التي يحتاجونها إلجراء محادثة ،والتواصل مع
صديق جديد ،أو حتى التنقل في الملعب .المهارات االجتماعية يمكن أن المعالجين مساعدة وتسهيل
إقامة األقران على أساس التفاعل االجتماعي.



 .4العالج الطبيعيPhysical Therapy

التوحد هو "تأخر في النمو واسع االنتشار ".الناس الذين يعانون من التوحد العديد من التأخير الحركية،
وبعضها منخفضة العضالت (انهم ضعيفة بشكل غير عادي) .العالج الطبيعي ال يمكن بناء القوة،
والتنسيق ،والمهارات األساسية الرياضية.
.5.العالج باللعبPlay Therapy
غريبا كما قد يبدو ،بحاجة إلى مساعدة األطفال الذين يعانون من التوحد تعلم العزف .ويمكن أن تلعب
أيضا أن تكون بمثابة أداة لبناء خطاب ،واالتصاالت ،والمهارات االجتماعية .قد يكون اللعب المعالجين
التدريب على أساليب عالجية معينة مثل  Floor timeأو مشروع تشغيل  -أو أنها قد تتضمن العالج
في اللعب على الكالم ،والعالج المهني أو المادي.


 .6العالج السلوكيBehavior Therapy

غالبا ما يشعرون باإلحباط األطفال المصابين بالتوحد .ما يساء فهم كانوا ،تجد صعوبة بالغة في
التواصل احتياجاتهم ،يعانون من  hypersensitivitiesللضوء والصوت واللمس  ...وال عجب في
بع األحيان يتصرفون بها! ويتم تدريب المعالجين السلوك لمعرفة ما يكمن وراء مجرد السلوكيات
السلبية ،والتوصية تغييرات على البيئة وإجراءات لتحسين السلوك.


 .7العالجات التنمويDevelopmental Therapies

وتعتبر جميع Floor timeواالبن االرتفاع ،والعالقة التدخل التنمية ( )RDIليكون "عالجات
التنموية" .هذا يعني أنها بناء من مصالح الطفل الخاصة ،ونقاط القوة ومستوى النمو لزيادة العاطفية،
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والقدرات االجتماعية والفكرية .ويتناق في كثير من األحيان إلى العالجات التنموية العالج السلوكي،
والتي تستخدم أفضل لتعليم مهارات محددة مثل ربط الحذاء ،السواك ،الخ.



 .8العالجات الطبية الحيويةBiomedical Therapies

 pharmaceuticalsقد تشمل العالجات الطبية الحيوية الصيدالنية  ،وكذلك بوصف الوجبات
الغذائية الخاصةبجانب العالجات البديلة .وقد تمت الموافقة على أي من هذه العالجات من قبل ادارة
االغذية والعقاقير أو  ،CDCولكن هناك روايات كثيرة على نتائج إيجابية.

التدريبات العملية لتنمية المهارات االساسية
العمل كأخصائية عالج نطق ولغة يتطلب اإللمام ببع المهارات المهنية  ،فالمشكالت اللغوية والنطقية
تكون نتاج مشكالت أخرى أو مصاحبة لها  ،لذا علي يتحتم على أخصائية النطق الدراية بفنيات تعديل
السلوك وتنمية المهارات والقدرات اإلدراكية والمعرفية والوظيفية وكيفية التعامل مع السيكولوجيات
المختلفة لألطفال  ،حيث العمل بمجال التأهيل يعتمد على التكامل والشمولية  ،ومن العوامل التي تؤثر في
فاعلية التدريبات:
خبرة األخصائي في كيفية التعامل مع الحاالت المختلفة.أولويات التدريب التي يتبعها األخصائي و تتوافق مع القدرات الحالية للطفل. التنوع في التدريبات وعدم التكرارالعمل على المسببات األساسية للمشكلة.احترافية إدارة الجلسة.الفرع الرئيسي  :ابراج اغاخان – المظالت – القاهرة
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 عمل خطه بديلة للجلسةومن ثم كانت أهمية زيادة االنتباه والتركيز للطفل وخطوة أساسية في تطبيق الخطة العالجية  ،ومهارة
مرتبطة بالتطور اللغوي وخاصة فيما يتعلق بأمرا اللغة والتي يكون السبب فيها راجع الي تأخر عقلي او
التوحد  ،وسوف أقوم بسرد بع التدريبات متدرجة المستوى للمساعدة في عالج صعوبات االنتباه
والتركيز من خالل عملي مع األطفال ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه واالضطرابات النمائية ADHD -
ADD / PDD

أوال  :التدريب على تركيز االنتباه

 تدريبات االنتباه للمثيرات السمعية :
 .1.االستماع لألصوات المختلفة
 .2.تحديد مصدر الصوت ( االتجاه)
 .3.تمييز األصوات عن غيرها ( الحيوانات  ،المواصالت)
 .4.تحديد الكلمات التي تبدأ بحرف واحد ( كلب  ،كتاب  ،قلم  ،كيك )
 .5.تمييز الكلمات المتشابهة ( كأس  /فأس  ،علم  /قلم )
 .6.استخراج الصورة عند سماع اسمها  /صوت صاحبها ( صورة أسد  /صوت األسد)
.7.عد مرات النقر  /التصفيق
 تدريبات االنتباه للمثيرات البصرية :
 .1.التتبع البصري لـ ( فقاقيع صابون ،ألوان الليزر  ،للضوء  ،أشياء متساقطة ومتحركة ،
البالونات )
 .2.إحضار ( صورة  /مجسم  /لون ) من عدة ( صور  /مجسمات  /ألوان )
 .3.التعرف على  /إكمال الجزء الناقص من الصورة
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 .4.أنشطة التوصيل ( توصيل كلمة بصورة  /حرف وكلمة)
 .5.أنشطة التلوين ( تلوين صور  /تلوين كلمة داخل جملة )
 .6.أنشطة المطابقة ( الشيء وظله  /مجسم بصورة  /صور بصور )
 .7.اختيار الحرف الناقص للكلمة من عدة حروف

 تدريبات االنتباه للمثيرات الحسية :
 .1.إغماض العين والتعرف على األشياء باللمس
 .2.اإلمساك باألشياء داخل كيس  /صندوق والتعرف عليها
 .3.التعرف على ( الحروف  /األرقام  /األشكال ) المجسمة من خالل اللمس
 .4.التعرف على المتضادات من خالل اللمس ( ناعم  /خشن  ،حار  /بارد ) ،
 تدريبات االنتباه للمثيرات الشمية :
 .1.االنتباه للروائح المختلفة ( فاكهة،مأكوالت ) ... ،دون النظر إليها
 .2.التعرف على األشياء من رائحتها ( علك  ،شيبسي )............. ،
 تدريبات االنتباه بالحواس المتعددة :
 .1.تلوين األشكال بألوان مختلفة
 .2.لعبة الخرز والخيط مع ذكر الخرزة المطلوبة
 .3.كتابة حروف وأرقام مبعثرة بألوان مختلفة وطرح أسئلة مختلفة ( رقم 3لونه إيه ؟)
 .4.ربط الصور بعدد النقر ( بطة

نقرة  /كلب

نقرتين ) باليد او بالقدم

 .5.ربط الصورة بالرائحة ( شم رائحة تفاح وإعطاء صورة التفاح )
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 II.ثانيا :التدريب على زيادة مدة االنتباه

*****يراعي زيادة مدة التدريب بصفة تدريجية وعمل جدول
بتطورات التدريب ضمن البرنامج العالجي والذي يختلف بطبيعة
الحال وفق لإلمكانيات واستجابة الحالة

 .1.زيادة مدة االنتباه في األنشطة السابقة
 .2.العاب البازل (  3قطع  4 /قطع  5 /قطع )
 .3.العاب المتاهات بصورة متدرجة
 .4.ترتيب األرقام تصاعدي وتنازلي
 .5.ترتيب األشكال من األكبر إلى األصغر والعكس
 .6.ترتيب حروف الكلمة
 .7.ترتيب كلمات الجملة
 .8.تصنيف المجموعات الضمنية
 .9.معرفة االختالفات بين الصور
 .01 .استخدام ساعة إيقاف  /ساعة رملية
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III.ثالثا :التعامل مع الحركة الزائدة:

 .1.تدريب الطفل على االسترخاء
 .2.التدريب التدريجي للجلوس على الكرسي باستقاللية
 .3.تفريغ طاقة الطفل في نشاط موجه
 .4.تجزئة األنشطة المقدمة للطفل
 .5.تدريب الطفل على النمذجة
 .6.الهدوء والثبات االنفعالي مع الطفل

IV.رابعا :التعامل مع االندفاعية

 .1.تدريبات االسترخاء
 .2.تدريبات النمذجة
 .3.لعبة سِّر وقف ( احمر قف  /اخضر سِّر )
 .4.األدوار المتبادلة وانتظار الدور
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تمارين لزياده التركيز واالنتباه عملية 

اقدم لكم بعض االنشطة العملية للتركيز واالنتباه وهى
تحتوىعلى انشطة لالنتباه السمعي وانشطة لالنتباه البصرى
مغناطيس.
-5استخراج خرز من طبق به رمل مبلل.-3تجميعقطع معدنية من على الترابيزه بالمغناطيس.-4تجميع فاصوليا أو خرز من علىالمنضدة باستخدامقطعة معجون.
 -5لضم خرز في خشبة الشيش طاووق. -2عملعالمات بالخاتمةداخل دوائر متتالية. -2عمل عالمات بفرشاة التلوين داخل دوائرمتتالية. -2عمل عالمات بالقلم الفلوماستر على شريط من العجين -2عمل بيوتبالرمل المبلل باستخدام كوب. -01عمل عالمات بالقلم داخل دوائر. -00تركيبحلقات السلسلة البالستيك الصغيرة. -05تقطيع شريط من الصلصال بالسكين. -03تقشير موزة وتقطيعها. -04غرس مسامير أو اعواد تنظيف االسنان قطعة في /اسفنج  /صلصال  /صابون ثم شدها  ،يمكن عمل عالمات
على الفوم لتحديد مكان الغرس.
 -05تمرير مكعبات على المنضدة ورميها فى اناء يصدرصوت.
 -02تصويباألسهم على اللوحة. -02لصق رمل على رسمة بها صمغ. -02توصيل نقط متتالية. -02خيال الظل (سمكه –ورده -شجره) -51سكب حبوب في انبوبه شفافة طويلهبالكوب. -50يراقب أشخاص يتحدثون وينقل نظره بينهم (عرائساو أشخاص)
 -55البحثعن مصدر صوت معين.. -53مطابقة صور متماثله. -54-االنتباه للنداء من على مسافهواخذ شيء

-55التنقيط بالشمعة داخل كوب ماء-52التنقيط بالشمعة داخل دائرة مرسومة على ورق. -52التنقيط بالشمعة داخل فتحات كرتونة بيض. -52التنقيط بالشمعة داخل دوائرعلى ورق بالترتيب. -52التنقيط بالشمعة على طبق من الصلصال. -31التنقيط بالشمعةعلى شريط من الورق. -30متابعة الضوء المتحركفى حجرة قليلة الضوء. -35متابعةلمبة بضوء فالش ( تطفئ وتنور) -33متابعة فول ناشف أو خرز يتدحرج داخلأنبوبةشفافة.
 -34متابعة كرة تتدحرج داخل أنبوبة شفافة من زجاجاتالبالستيك
 -35نقلقطع الفاكهة بخشبة رفيعة. -32نقل قطع صلصال بخشبة رفيعة... -32نقل خرز منطبق به ماء بالملعقة -32وضع خرز فى زجاجة رفيعة -32وضع خرز فى كرتونة بيضبالترتيب -41وضع سلسلة فى زجاجة. -40وضع قطع من الورق الملون داخل فوههزجاجةشفافة.
-45وضع خشبة األسنان فى العلبة ذات الفتحات الرفيعة. -43وضعقطرات مياه ملونة فى كوب به مياة شفافةبالقطارة.
 -44صب مياه ملونة فىأكوابشفافة من البراد. -45صب مياه ملونة من زجاجة. -42صب فول من كوب الى وعاء. -42صب مياه من الزجاجةفى ثالث أكواب. -42صب فول فيالماسورة. -42استخراج خرز من طبق به مياه بالملعقة. -51استخراج خرز من طبقبه مياه بالشبكة.. -50استخراج خرز من كور المعجون. -0-استخراج قطع معدنية منطبق به رمل بواسطه
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يجب أن نرى مقاالت







TeachingKids With Special Needs
HowAutistic Children Read Faces
Autismand Genetics
TeachingSpecial-Needs Kids
التوحد الشقيق الدراسي

مقاالت ذات صلة







عالج النطق  -ما هو عالج التخاطب
عالج التوحد  -العالج الطبيعي لعالج مر التوحد
أهمية المعالجين المؤهلين  -األبوة واألمومة أطفال المصابين بالتوحد
تقبال الكالم  -األبوة واألمومة أطفال المصابين بالتوحد
النطق واللغة علم األمرا  -المعلومات المهنية
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