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املخل�ص:

ه ��دف البح ��ث �إىل و�ص ��ف درا�س ��ة احلال ��ة لطف ��ل ذي ا�ض ��طراب التوح ��د،
والك�ش ��ف ع ��ن خ�ص ��ائ�ص هذا الطف ��ل الناجت من ا�س ��تخدام الأجه ��زة الذكية .وكذلك
درا�س ��ة العالق ��ة بني الإ�ص ��ابة ب�س ��مات طي ��ف التوحد واال�س ��تخدام املف ��رط للأجهزة
الذكية للأطفال يف ال�سن املبكر  .واعتمد الباحثان علي املنهج الكلينيكي على درا�سة
حالة واحدة لطفل م�ص ��اب با�ض ��طراب التوحد ،وخرجت نتائج البحث ت�ؤكد �أنه كان
ي�س ��ود االعتقاد اخلاطئ ب�أن ا�ض ��طراب التوحد �س ��ببه يف الأ�سا�س خلل وراثي �أو جيني
وذل ��ك خالل ال�س ��نوات الأخ�ي�رة �إىل �أن اجت ��ه الباحثني �إىل طرح احتم ��االت �أن تكون
البيئ ��ة املحيط ��ة بالطف ��ل والعوام ��ل اخلارجية لها يد يف الإ�ص ��ابة بهذا اال�ض ��طراب،
وهو خلل تت�ضح �أعرا�ضه يف الطفولة املبكرة وترتكز بو�ضوح يف التوا�صل االجتماعي،
ومن هنا تثبت �أطروحة اال�صابة با�ضطراب التوحد نتيجة التعر�ض املبا�شر للأجهزة
الذكية لفرتات طويلة يف ال�سن املبكر .
كلمات مفتاحية :ا�ضطراب التوحد – الأيباد – الآيبود – درا�سة حالة

177

دور الأجهزة الذكية يف الإ�صابة با�ضطراب طيف التوحد

 خالد غازي الدلبحي.  فكري لطيف متويل و د. د

The role of smart devices in the incidence
of autism spectrum
(Case Study)
Abstrct:
The objective of the research to the description of the case
study of a child with autism disorder, disclosure of the characteristics
of the child with autism disorder resulting from the use of smart
devices. As well as the study of the relationship between the injury
and the characteristics of the autism spectrum and the excessive
use of smart devices children in early age. The two researchers
on the clinical examination of one case of a child autistic, search
results confirm that there was the wrong belief that unite caused
by the basis of genetic defects or Jenny during the recent years to
turn the researchers to raise the possibility that the environment
surrounding children and external factors had a hand in the incidence
of this unrest, an imbalance which reflected the symptoms in early
childhood clearly concentrated in social communication, and here to
prove a thesis autism infection as a result of direct exposure to smart
devices for long periods in the early age.

Key words: Autism - Ipod- Ipod - Case study
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مقدمة:

ا�ض ��طراب التوح ��د من �أك�ث�ر اال�ض ��طرابات التطورية �ص ��عوبة ل ��دى الطفل،
ويع ��رف ب�ص ��عوبة التوا�ص ��ل والعالق ��ات االجتماعي ��ة وباهتمامات �ض ��يقة قليلة ،وقد
ح ��اول الأطب ��اء معرفة �أ�س ��باب هذا اال�ض ��طراب ورج ��ح الكثري منهم الإ�ص ��ابة به �إىل
�أ�سباب ع�ضوية ولي�ست نف�سية رغم �أنها مازالت غري حمددة متاما ،وبالتايل مل يعرف
له دواء حمدد� ،إال �أن ا�س ��تعمال بع�ض املداخل الطبية وال�س ��لوكية والتعليمية �أظهرت
الكث�ي�ر م ��ن التق ��دم مع ه� ��ؤالء الأطفال ،و�أف�ض ��ل الربام ��ج حتث على �إ�ش ��راك ه�ؤالء
الأطف ��ال م ��ع �أ�س ��رهم وجمتمعهم وع ��دم عزلهم لأن ذلك �س ��وف يزيد م ��ن تقوقعهم
على �أنف�سهم وعدم ا�ستفادتهم من تقليد خربات �أقرانهم (ال�سعد.)9 ،1992 ،
ويف خ�ض ��م الغ ��زو التكنولوج ��ي ال�س ��ريع ،وال ��ذي ي�س ��تهدف الأطف ��ال ب�ش ��كل
خا� ��ص ،جن ��د الآباء يف حرية �ش ��ديدة من �أمرهم يف عملية �ض ��بط ا�س ��تخدام �أطفالهم
للأجه ��زة الذكي ��ة ،ونخ� ��ص بالذكر ا�س ��تخدام الأطفال للآيباد ب�ش ��كل مف ��رط ،نظ ًرا
ل�س ��هولة حمل ��ه وجاذبي ��ة التطبيق ��ات اخلا�ص ��ة ب ��ه ،والت ��ي حتاك ��ي جمي ��ع الأعم ��ار.
تزاي ��د ب�ش ��دة يف الف�ت�رة الأخ�ي�رة ا�س ��تخدام الأطف ��ال دون �س ��ن ال�س ��نوات اخلم� ��س
لأجه ��زة احلا�س ��ب اللوحي ��ة مث ��ل «التابل ��ت والآيب ��اد» ،وبع� ��ض الأ�س ��ر تعطيه ��ا لإبنها
وعم ��ره ما زال �س ��تة �أ�ش ��هر ،ما قد ي�ص ��يبهم ب�إدمان ا�س ��تخدام تل ��ك الأجهزة من دون
مالحظة الأهل ملخاطر النتائج و�ض ��رورة معاجلتها (http://elaph. com/Web/
)LifeStyle/2014/6/917285.html

وق ��د ح ��ذر امل�ش ��اركني يف امل�ؤمتر الأ�س ��ري التا�س ��ع ،ال ��ذي �أقيم يف مرك ��ز وزارة
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع يف ر�أ�س اخليمة حتت عنوان «الأبناء والتكنولوجيا»
م ��ن «�إدم ��ان الأطف ��ال على ا�س ��تخدام الأجه ��زة الإلكرتونية» ،الفت�ي�ن �إىل �أنه “ي�ؤدي
�إىل �إ�ص ��ابتهم ب�أعرا� ��ض نف�س ��ية وعدواني ��ة» ،مو�ض ��حني �أن «بع�ض الأطفال �أ�ص ��بحوا
يتحدث ��ون بلغة ال(�آي باد) ،وال�شخ�ص ��يات الكرتوني ��ة العدوانية املوجودة يف الأجهزة
الإلك�ت�روين .”,ف� ��إن «بع�ض الأطفال وقعوا �ض ��حايا لال�س ��تخدام اخلاط ��ئ للأجهزة
ريا
الإلكرتونية» ،و�أن بع�ض الأطفال �أدمنوا على ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية ،م�ش ً
�إىل �أن بع�ض ��هم �أ�ص ��يبوا ب�أمرا�ض نف�س ��ية ،ومنهم من �أ�صبح عدوان ًيا مع �أفراد عائلته
وزمالئ ��ه يف الدرا�س ��ة و�أن اال�س ��تخدام غ�ي�ر املقنن للأجه ��زة الإلكرتوني ��ة ،يزيد من
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د  .فكري لطيف متويل و د  .خالد غازي الدلبحي

خطر �إ�ص ��ابة الطفل با�ضطراب التوحد ،نتيجة جلو�سه امل�ستمر يف مكان منعزل .كما
�أنه ي�ؤثر يف ذاكرة الطفل ،وي�ؤدي �إىل �إ�صابته بخمول بع�ض وظائف الدماغ.

( h t t p : / / w w w. e m a r a t a l y o u m . c o m / l o c a l - s e c t i o n /
)other/2014-09-26-1.713005

خ�صو�ص ��ا يف عاملنا
ويبقى الإن�س ��ان يف حرية بني �إيجاب ّيات ال ّتقنية و�س ��لب ّياتها
ً
العربي ا ّلذي يع ّد م�ستهل ًكا �شرهًا لل ّتقنية ،غري م�شارك يف �إنتاجها ،غري متقن للغتها،
ّ
ال�س ��واد الأعظ ��م من الأفراد
غ�ي�ر م ��درك لأبعاده ��ا ،غري �آب ��ه بوجهها الآخر  .وينظر ّ
يف عاملن ��ا العرب � ّ�ي �إىل ال ّتقني ��ة عل ��ى �أ ّنها �إيجاب ّية دائ ًم ��ا ،لذا فهم يت�ص� � ّورون � ّأن اقتناء
قني
الأجه ��زة احلديث ��ة والبحث عن ك ّل ما ي�س ��تج ّد منها لهو الدّليل عل ��ى ال ّتقدّم ال ّت ّ
وم�س ��ايرة الع�ص ��ر ،وم ��ن ث ّم نرى ه�ؤالء الأف ��راد يتبارون يف اقتن ��اء الأحدث والأغلى
من تلك الأجهزة ،بل ويتفاخرون بذلك يف الوقت ا ّلذي يجهل بع�ضهم �أب�سط قواعد
ت�شغيل تلك الأجهزة (الزغول.)2008 ،
ومل يتوق ��ف الأم ��ر عن ��د هذا احلد؛ ب ��ل تعداه ملا هو �أخطر وه ��و �أننا بتنا نرى
هذه الأجهزة يف متناول �أيدي �أطفالنا ،بحيث �أ�ص ��بح الأطفال يف جميع �أنحاء العامل
وحتم�س ��ا ال�س ��تخدام تكنولوجيا الهات ��ف املحمول .وهم ينته ��زون الفر�ص
�أك�ث�ر ثقة
ً
الت ��ي تتيحه ��ا الهوات ��ف املحمول ��ة بط ��رق مل يك ��ن م ��ن املمك ��ن التنب� ��ؤ بها من ��ذ عقود
م�ض ��ت ويق ��ف وراء ذلك الآب ��اء ،حيث نرى قناع ��ة ويل الأمر ب�ش ��راء �أحدث الأجهزة
املحمول ��ة لطفل ��ه ،بحج ��ة التوا�ص ��ل� ،أو تعزيز له عل ��ى تفوقه� ،أو غري ذل ��ك .ويتزايد
معدل امتالك الأطفال لهواتفهم اخلا�ص ��ة اجلديدة ،بدال من الهواتف امل�س ��تعملة �أو
املنقولة �إليهم من الآخرين .وي�س ��تخدم واحد فقط من كل خم�س ��ة �أطفال الآن جهاز
هاتف م�ستعمل �أو انتقل �إليه من �شخ�ص �آخر ).(GSMA , 2011
م�شكلة البحث:

من خالل درا�سة يل يوجن �صن ) Lee, Youngsun (2014التي ا�ستعر�ضت
�آث ��ار الأجهزة الذكية على الأطفال وال�ش ��باب والبالغني الذين يعانون من ا�ض ��طراب
طيف التوحد ،كانت الأجهزة الذكية هي الأكرث ا�س ��تخدا ًما يف منطقة معي�ش ��ة العينة
وكان ��ت ت�س ��تخدم للتعلي ��م والتدري ��ب عل ��ى احلي ��اة اليومية وامله ��ارات ،واالت�ص ��االت،
وامل�ش ��اركة املجتمعي ��ة ،والإدارة الذاتي ��ة ،واملهارات االجتماعية ،خرج ��ت النتائج ت�ؤكد
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�أهمية الأجهزة الذكية يف تعديل وحت�س�ي�ن �س ��لوكيات امل�ص ��ابني با�ضطراب التوحد يف
املرحل ��ة العمري ��ة من ( )14عام ف�أك�ث�ر ،يف حني كانت النتائج �س ��لبية للأطفال الأقل
عم� � ًرا حي ��ث �أدت الأجه ��زة الذكي ��ة �إىل ت�ش ��تيت االنتباه و�ض ��عف اال�س ��تجابة للربامج
املوجهه ،وهذا ي�ؤكد �سلبية الأجهزة الذكية على الأطفال الأ�صغر �س ًنا .
& Still, Rehfeldt, Whelan, May,

�أم ��ا درا�س ��ة �س ��تايل و�آخ ��رون
) Dymond, (2014والت ��ي �أجري ��ت عل ��ى ( )46م�ش ��ار ًكا يعان ��ون م ��ن ا�ض ��طراب
التوح ��د حت ��ت �س ��ن ( )16عام ،وقد ا�س ��تخدمت الأجه ��زة ذات التقني ��ة العالية لتعليم
املهارات الوظيفية لأفراد العينة  ،وكان احلد الأق�صى لعدد املهارات الوظيفية ثمانية
�أه ��داف .وخرج ��ت النتائ ��ج �إيجابي ��ة �إىل حد كبري من خ�ل�ال التدخ ��ل بالأجهزة ذات
التقني ��ة العالي ��ة وميك ��ن تنفيذه ��ا بنج ��اح يف املراحل العمري ��ة م ��ن  16 – 12عام؛ �إال
ان الأطف ��ال الأ�ص ��غر من ( )12عام مل حتقق نتائج بنف� ��س كفاءة الأطفال الأكرب من
( )12عام.
ومم ��ا �س ��بق يثب ��ت �أن ا�س ��تخدام الأجه ��زة املحمول ��ة للأطف ��ال دون �س ��ن اثنى
ع�ش ��ر عا ًما ت�س ��بب م�ض ��اعفات خطرة على �ص ��حتهم  .فاجلمعية الأطفال الأمريكية
والكندي ��ة �ش ��ددتا على �ض ��رورة ع ��دم تعر�ض الأطف ��ال الذي يقل عمرهم عن �س ��نتني
للتكنولوجي ��ا والأجه ��زة الذكي ��ة واالكتفاء ب�س ��اعة واحدة فقط بالي ��وم للأطفال بني
� 5-3س ��نوات و�س ��اعتني مل ��ن هم بني � 18-6س ��نة  .وهن ��اك �أ�س ��باب �أدت �إىل وجوب حظر
الأجهزة املحمولة للأطفال دون �س ��ن اثنى ع�ش ��ر عاما منها النمو ال�سريع للدماغ� ،إذ
�إنه يف �أول �سنتني يكرب حجم الدماغ �إىل ثالثة �أ�ضعاف ،وي�ستمر منو الدماغ مبعدل
�أق ��ل حتى عمر � 21س ��نة  .وبينّ �أن تطور وتقدم الدم ��اغ يعتمد على التعر�ض ملحفزات
بيئي ��ة خمتلف ��ة ،ف�إن كرثة ا�س ��تخدام التكنولوجي ��ا تقلل من التفك�ي�ر والإبداع وتزيد
ح ��االت التوت ��ر والقل ��ق وت�ؤثر �س ��ل ًبا يف التعليم والتفكري وكل العملي ��ات العقلية لدى
الطفل التوحدي ).(http://tawahod.net/?p=1370
وم ��ن هن ��ا تنبع م�ش ��كلة البح ��ث من خالل التطرق اىل درا�س ��ة حال ��ة طفل ذو
ا�ضطراب التوحد كانت للأجهزة الذكية الدور الرئي�س يف ظهور طيف التوحد عليه،
وهك ��ذا تتح ��دد م�ش ��كلة البحث احلايل يف ال�س� ��ؤال الآت ��ي :ما دور الأجه ��زة الذكية يف
الإ�صابة بطيف التوحد لدى الأطفال؟
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�أهداف البحث:

يهدف البحث احلايل �إىل ما يلي:
((( 1و�صف درا�سة احلالة لطفل ذي ا�ضطراب التوحد.
((( 2الك�ش ��ف ع ��ن خ�ص ��ائ�ص الطفل ذوي ا�ض ��طراب التوح ��د الناجت من ا�س ��تخدام
الأجهزة الذكية.
((( 3درا�س ��ة العالق ��ة ب�ي�ن اال�ص ��ابة ب�س ��مات طي ��ف التوح ��د واال�س ��تخدام املف ��رط
للأجهزة الذكية للأطفال يف ال�سن املبكر .
�أهمية البحث:

تت�ضح �أهمية البحث يف كونه درا�سة حالة معتمدة على املنهج الكلينيكي ،وهو
املنهج الذي يعزف عنه كثري من الباحثني ل�صعوبة احل�صول على نتائج وا�ضحة من
خالله  .ولهذا ف�إننا ن�أخذ من ثمار هذا املنهج لنرثي البحث العلمي يف م�ضمار يفتح
الطريق للح�ص ��ول على نتائج علمية معتمدة على الو�ص ��ف والتف�ص ��يل واال�ستق�صاء
دون �أرقام املعادالت االح�صائية .
حمددات البحث:

يحدد البحث فى �إطار املنهج ،العينة ،الأدوات وذلك على النحو التاىل- :
املحددات املنهجية :اعتمد الباحثان علي املنهج الكلينيكي.
املح�ددات الب�شري�ة :ا�ش ��تملت عين ��ة البح ��ث عل ��ى طف ��ل واحد م ��ن ذوي ا�ض ��طراب
التوحد .
مفاهيم البحث الإجرائية:

ا�ضط�راب التوح�د  :Autismكث�ي�را م ��ا ينط ��وي على تطوي ��ر ت�أخري اللغ ��ة ،وكثريا
م ��ا يك ��ون م�ص ��حوبا بع ��دم االهتم ��ام االجتماع ��ي� ،أو التفاع�ل�ات االجتماعي ��ة غ�ي�ر
العادي ��ة ،و�أمن ��اط اللع ��ب الغري ��ب ،و�أمن ��اط االت�ص ��االت غ�ي�ر العادي ��ة ،ق ��د ي�ص ��ادف
�وحا )(DSM-5
ال�س ��لوكيات الغريب ��ة املتكررة ،وغي ��اب اللعب النموذجي الأكرث و�ض � ً
(م�صطفى ويو�سف.)85 ،2015 ،
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الأجه�زة الذكية  : Smart Devicesالأجهزة الذكية هي الهواتف النقالة احلديثة
واملتط ّورة التي ظهرت يف الوقت احلا�ضر ،تزام ًنا مع التطورات التي حدثت يف العامل،
وحتتوي هذه الأجهزة على �أنظمة متطورة لت�شغيلها كنظام الأندرويد ونظام الأيزو
وغريها من الأنظمة ،وهناك الكثري من ال�ش ��ركات التي �أنتجت العديد من الهواتف
الذكية ك�ش ��ركة �سام�سوجن و�ش ��ركة �أبل وغريها من ال�شركات ،وميكن القيام بالعديد
من الأمور بوا�سطة الهواتف الذكية ،فهي ال تقت�صر على اال�ستقبال والإر�سال كما يف
الهوات ��ف النقالة القدمية ،بل ميك ��ن من خالل هذه الهواتف الذكية القيام بعمليات
اخلا�صة بكل
الت�صفح املختلفة على �شبكة الإنرتنت ،وحتميل العديد من التطبيقات
ّ
جه ��از ،ع ��ن طري ��ق املتج ��ر املتوفر فيها ،تعم ��ل الهوات ��ف الذكية على خا�ص ��ية اللم�س
(دي�سمرب .)http://mawdoo3.com ،2015
خلفية نظرية ودرا�سات �سابقة:

يع ��د ا�ض ��طراب التوح ��د م ��ن �أ�ش ��د ا�ض ��طرابات التفاع ��ل االجتماع ��ي وعج ��ز
وق�صور فى التوا�صل وال�سلوك املتكرر النمطى  .وان الإعاقات الأ�سا�سية فى ال�سلوك
االجتماع ��ي تع ��د �س ��مة ممي ��زة للتوح ��د فى ح�ي�ن ان ال�ص ��عوبات والعج ��ز االجتماعي
املوجود لدى الأطفال ذوي ا�ضطراب التوحد يختلف من فرد لآخر وتلك ال�صعوبات
تت�ض ��من االنتباه امل�ش�ت�رك ال�ض ��عيف و�ص ��عوبة التوا�ص ��ل بالعني والف�ش ��ل فى تنمية
وتكوين �صداقات منا�سبة لعمر الطفل ). (Laushey, 2000, 184
و�إدمان الأطفال على قنوات الأنا�شيد و�ألعاب الأجهزة الإلكرتونية ي�ؤثر �سلب ًيا
على منو مراكز الدماغ لدى الطفل الذي ال يتجاوز عمره ثالث �س ��نوات ،لأن مراكز
الدماغ ت�ص ��بح متوافقة مع احلركة ال�س ��ريعة والنمطية العالية والفال�شات املتتالية
يف تلك القنوات ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل �إ�صابة الطفل ب�أعرا�ض �سمات التوحد وفرط
احلرك ��ة وت�ش ��تت االنتب ��اه وت�أخ ��ر ال ��كالم» .وم ��ن املهم التقلي ��ل من تعري� ��ض الطفل
له ��ذه املحف ��زات ال�ض ��ارة وزي ��ادة تعري�ض ��ه للمحف ��زات الإيجابي ��ة ع ��ن طري ��ق �إعداد
زاوي ��ة للطفل يتم خالل توفري �ألعاب و�أل ��وان وكتب لتنمية مراكز الدماغ بالطريقة
املن�شودة» .فالأ�شخا�ص امل�صابني بالتوحد يف�ضل معهم ا�ستخدام التفكري املرئي بدال
م ��ن الكلم ��ات حيث �إن �أفكارهم متر يف خميلتهم على هيئة �ش ��ريط متحرك ،لذا ف�إن
الطفل يعرف الكلمات من خالل ال�صور» ). (https://sabq.org/c8bgde
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و�أك ��دت درا�س ��ة اي�س ��كوبيد و�آخ ��رون Escobedo Ibarra, Hernandez,
ريا من الوقت يف �إبقاء
)� Alvelais, & Tentori, (2014أن املعلمني تنفق قد ًرا كب ً

الطالب امل�صابني با�ضطراب التوحد يف ا�ستخدام الأجهزة الذكية واالحتفاظ ب�سجل
مف�ص ��ل لتقدم الطالب �أثناء التدريب ،فاحلو�سبة امللمو�سة ،وال�سيما الأ�شياء الذكية
ميك ��ن �أن ت�س ��اعد املعلم�ي�ن عل ��ى التعامل مع امل�ش ��اكل التي تواجههم خ�ل�ال التدريب
املتميي ��ز م ��ن الط�ل�اب الذي ��ن يعانون م ��ن ا�ض ��طراب التوح ��د .وقد قدمت الدرا�س ��ة
ت�صميم وتنفيذ ( ،)T3وهو جهاز ذكي يحول الأ�شياء التقليدية �إىل �أ�شياء ذكية التي
تعزز التفاعل وامل�ش ��اركة ،وتكون قادرة على الت�سجيل التلقائي لتقدم الطالب .وذلك
م ��ن �أج ��ل تخفي ��ف عبء العم ��ل على املعلم�ي�ن ،وتخفيف ال�س ��جالت وحفظه ��ا وزيادة
موثوقيتها ،واحلد من امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطالب .
وبالرغ ��م م ��ن امل�س ��اوئ وال�س ��لبيات العدي ��دة للآيب ��اد و�أجه ��زة التابل ��ت �إال �أن
ل ��ه بع� ��ض الفوائد ،ومنه ��ا الأغرا� ��ض التعليمية �ش ��ريطة �أن يكون ا�س ��تخدامها حتت
توجي ��ه املعل ��م �أو ويل �أم ��ر الطفل ،وه ��ي �أغرا�ض حمددة الهدف وامل�ض ��مون .وكذلك
ا�س ��تخدامه يف �أغرا� ��ض البح ��ث ع ��ن املعلوم ��ات وحف ��ظ الق ��ر�آن الك ��رمي والرتفي ��ه
والت�س ��لية ب�ش ��رط وجود زمن حمدد �أق�صى ال يزيد ا�ستخدام هذه الأجهزة عنه ،وهو
مل ��دة �س ��اعة واح ��دة يف الي ��وم ،ويتم حتت �إ�ش ��راف الآب ��اء �أو الأمهات .وبين ��ت �أن هناك
تطبيق ��ات موج ��ودة يف الآيب ��اد ق ��د تك ��ون مفي ��دة للأطف ��ال يف ع�ل�اج النط ��ق واللغ ��ة
وع�ل�اج ذوي ا�ض ��طراب التوح ��د .حي ��ث �أن طف�ًل� كان م�ص ��ا ًبا بال�س ��كتة الدماغية مع
فق ��دان للنط ��ق ،ا�س ��تطاع ع ��ن طري ��ق �أح ��د تطبيق ��ات الآيب ��اد التعب�ي�ر ع ��ن نف�س ��ه ب
 110كلم ��ات ومت تدريج ًي ��ا عالج ��ه وا�س ��تعاد النط ��ق والتعبري عن نف�س ��ه ب�ش ��كل جيد

)(http://elaph.com/Web/LifeStyle/2014/6/917285.html

وت�ؤكد درا�سة ياكبوفا وتابري )� Yakubova & Taber (2013أن ا�ستخدام
ال�س ��بورة الإلكرتوني ��ة التفاعلي ��ة لها عظيم الفائدة على اكت�س ��اب املهارات وال�س ��لوك
املتفاع ��ل ب�ي�ن اثن�ي�ن م ��ن الط�ل�اب امل�ص ��ابني با�ض ��طراب التوح ��د وذل ��ك م ��ن خالل
منذج ��ة عر� ��ض فيديو كليب و�إجراء �سل�س ��لة م ��ن املهام اجلديدة و�أداء مهمة الر�ص ��د
الذات ��ي با�س ��تخدام �س ��مارت بورد ،وتدع ��م النتائج فعالي ��ة التدخل متع ��دد املكونات يف
حت�س�ي�ن اكت�س ��اب املهارات لدى ه�ؤالء الطالب و�أي�ض ��ا ت�سليط ال�ض ��وء على ا�ستخدام
هذه التكنولوجيا كجهاز ت�ش ��غيل ذاتي بدال من جهاز يعمل بوا�س ��طة املعلم التقليدي
لتعزيز م�شاركة الطالب ذوي ا�ضطراب التوحد.
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�إن ق�ض ��اء الكثري من الوقت يف النظر �إىل ال�شا�ش ��ات ً
عو�ض ��ا عن لعب الأطفال
مع بع�ض ��هم البع�ض ت�س ��بب يف �ض ��عف مهاراتهم االجتماعية .يف البيئات االفرتا�ضية
لي�س عليهم تف�سري الإيحاءات اخلفية اخلا�صة بالبيئات الواقعية كما يفعلون عندما
يذهب ��ون للهو مع الأطفال ،ومن املمكن �أن تتميز ا�ض ��طرابات طيف التوحد بالعديد
من ال�ص ��فات ،لكن امل�شكالت التي تتعلق بتطوير املهارات االجتماعية جتعلها تختلف
ع ��ن بقي ��ة اال�ض ��طرابات .فكث�ي�ر مم ��ن يعانون م ��ن ا�ض ��طراب التوحد يفتق ��رون �إىل
احلد�س يف املواقف االجتماعية الذي يظهر لدى معظم النا�س ب�شكل طبيعي ،مبعنى
�أنهم غال ًبا ما تكون لديهم م�شكالت يف التعرف على تعبريات الوجه �أو فهم عواطف
الآخرين (جلكري�ست.)2015 ،
وهن ��اك ع ��دة خطوات لعالج �إدمان الطفل للآيباد منها تقليل وقت ا�س ��تخدام
الآيب ��اد ليكون ن�ص ��ف �س ��اعة يوم ًيا تقل مبق ��دار خم�س دقائق تدريج ًي ��ا كل يوم ،حتى
ت�ص ��ل �إىل �ص ��فر ا�س ��تخدام لتلك الأجهزة .مع عمل جدول من الن�ش ��اطات اخلارجية
احلركية للأطفال مثل تنظيم درو�س ريا�ضية لهم كالكاراتيه وال�سباحة وكرة القدم
وغريه ��ا .وحماول ��ة �إيج ��اد �ألع ��اب جديدة للف ��ت انتب ��اه الطفل وحتوي ��ل انتباهه عن
ا�ستخدام الآيباد وتنبيه اجلميع بعدم وجود الآيباد باملنزل .و�إعطاء الطفل ح�صة من
املك�س ��رات املتنوعة لتاليف ال�ص ��داع الوهمي الذي �س ��ينتابه جراء عدم ا�ستخدامه ملثل
تل ��ك الأجه ��زة ،و�إ�ش ��عار الطفل باحلنان واحت�ض ��انه من قبل الوالدي ��ن �أكرث من مرة
يف اليوم ).(http://elaph.com/Web/LifeStyle/ 2014/ 6/917285.html
�إجراءات درا�سة احلالة:

قام الباحثان ب�إعداد ا�س ��تمارة درا�س ��ة حالة لطفل م�ص ��اب ب�س ��مات ا�ض ��طراب
التوحد ناجت من االفراط يف ا�س ��تخدام الأيباد من �س ��ن عام ون�صف ،وقام الأب بتعبئة
بيانات ا�ستمارة احلالة ،وكانت البيانات الأولية على النحو التايل :
	�-سن الطفل وقت البحث� :ست �سنوات ون�صف
	-بداية ا�ستخدامه للأجهزة الذكية  :حوايل ال�سنتني والن�صف
	-ن�وع الأجه�زة امل�ستخدم�ة وماركته�ا  :التلفزي ��ون  -االيب ��ود  -االيب ��اد -
ماركه ايفون وجالك�سي
	-متو�سط وقت اال�ستخدام اليومي  :حوايل ٪٧٥من يومه
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	-تقري�ر اجله�ة املخت�ص�ة القائم�ة بالفح�ص  :طيف توح ��د وفرط حركه وت�ش ��تت
انتباه وت�أخر نطق �شديد .
	-م�شاه�دات الوالدي�ن لتغير حالة ابنهم  :احلمد هلل التغري وا�ض ��ح يف التوا�ص ��ل
الب�صري والتوا�ص ��ل االجتماعي واالن اف�ض ��ل بالن�س ��بة للمجال اال�ستقاليل
والزال يحتاج �أكرث بالن�س ��بة لفرط باحلركة والت�شتت �أ�صبح بن�سبه ٪٢٥وهذا
اجناز بحد ذاته .
	-التدخالت العالجية �أو التدريبية التي متت مع الطفل :

•الك�ش ��ف االويل عن ��د الدكتور عمر املديفر مب�ست�ش ��فى املل ��ك عبدالعزيز
باحلر�س الوطني.
•الك�ش ��ف الث ��اين عن ��د مرك ��ز االن ��اث بح ��ي القد� ��س التاب ��ع لل�ش� ��ؤون
االجتماعية.
•الك�شف الثالث عند مركز االمري �سلطان للخدمات امل�ساندة.
•وكان هناك حماوالت تدريبيه للطفل باملنزل مع اخ�صائيات نطق.
•و�أي�ض ��ا بع� ��ض الفحو�ص ��ات والتدريب ��ات مبرك ��ز الدكت ��ورة مل ��ا العوهل ��ي
ومركز الدكتور ح�س�ي�ن ال�ش ��مراين ،والآن الطف ��ل ملتحق مبركز تنميه
ان�سان (عبور) واحلمد هلل الزال يتابع اخلطط اخلا�صة بالطفل لتعديل
ال�س ��لوك الفردي واالجتماع ��ي والتخاطب والع�ل�اج الدهليزي والعالج
الوظيفي.
تف�سري نتائج درا�سة احلالة:

من خالل درا�س ��ة احلالة على الطفل ذي ا�ض ��طراب التوحد وما ح�ص ��ل عليه
الباحث�ي�ن م ��ن معلوم ��ات عن حال ��ة الطفل ،وم ��ن خالل الدرا�س ��ات ال�س ��ابقة وجهود
العلماء حول عالقة الأجهزة الذكية بالإ�صابة بطيف التوحد لدى الأطفال يف ال�سن
املبكر ميكننا تف�سري هذه الظاهرة يف �ضوء ما �سبق .
م ��ع الو�ض ��ع يف االعتبار �أن درا�س ��ة احلالة م ��ن �أهم اخلطوات الرئي�س ��ية لبناء
الربام ��ج الرتبوي ��ة للأطف ��ال ذوي ا�ض ��طراب التوح ��د ،والت ��ي ال تعتم ��د عل ��ى جم ��ع
البيان ��ات واملعلوم ��ات الهامة بالن�س ��بة للطفل والأ�س ��رة ،والتي من �ش� ��أنها �أن ت�س ��اعد
العامل�ي�ن م ��ع الطف ��ل على ت�ص ��ميم الربنامج اخلا� ��ص بالطفل ،بل وت�س ��اعدهم على
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اال�س ��تفادة م ��ن تلك املعلومات يف تف�س�ي�ر بع�ض نقاط ال�ض ��عف والق ��وة التي يظهرها
الطف ��ل .ونظ ��را ل�ص ��عوبة �إملامن ��ا بكافة �س ��لوكيات الطف ��ل ذي ا�ض ��طراب التوحد من
خ�ل�ال جم ��ع تل ��ك املعلومات �أو ع ��دم الت�أكد م م�ص ��داقيتها التي تعك�س ل ��ذا كان ال بد
من و�ض ��ع جمموعة من الأ�س ���س لدرا�س ��ة حالة الطفل ذي ا�ض ��طراب التوحد تعتمد
على :جمع البيانات من الأ�سرة واملقربني من الطفل ،واملالحظة املبا�شرة ،والزيارات
املنزلية (�صديق.)2013 ،
ولكن ما مل�س ��ناه هو التزايد ب�ش ��دة من ا�س ��تخدام الأطفال دون �س ��ن ال�س ��نوات
اخلم�س يف الفرتة الأخرية لأجهزة احلا�سب اللوحية مثل «التابلت والآيباد» ،وبع�ض
الأ�سر تعطيها لإبنها وعمره ما زال �ستة �أ�شهر ،ما قد ي�صيبهم ب�إدمان ا�ستخدام تلك
الأجهزة من دون مالحظة الأهل ملخاطر النتائج و�ضرورة معاجلتها .حيث �أن الآباء
يتفاخرون عندما يجدون �أبناءهم ال�ص ��غار ي�س ��تطيعون التعامل مع الأجهزة الذكية
مث ��ل (الآيب ��اد) وهم ال يعلمون حجم الأ�ض ��رار التي �س ��تقع على �أبنائهم .م�ض ��يفة �أن
هناك �أ�ض ��را ًرا �سلوكية ونف�سية كبرية قد حتدث لهم نتيجة اال�ستخدام املفرط لتلك
الأجهزة .فا�ستخدام الأجهزة ذات خا�صية اللم�س للأطفال دون اخلام�سة يعمل على
�ض ��عف ع�ض�ل�ات �أ�ص ��ابع الأطف ��ال ال�ص ��غار ،وبالتايل الت�أخ ��ر يف القدرة عل ��ى الكتابة،
و�ضعف يف املهارات احلركية نتيجة اجللو�س لفرتات طويلة (�شومان.)2014 ،
ويف درا�سة �أبو الرب والق�صريي ( )2014على عينة مكونة من  122من �أولياء
�أمور الأطفال مت اختيارهم ع�شوائ ًيا .وقد ا�ستجاب �أفراد الدرا�سة على ا�ستبانة �أعدت
لتحقيق �أهداف الدرا�س ��ة مكونة من ثالثة �أبعاد )االجتماعي ،والنف�سي ،والرتبوي)
وبعد حتليل النتائج بينت الدرا�س ��ة �أن �أكرث امل�ش ��كالت ال�سلوكية وجودًا هي امل�شكالت
االجتماعي ��ة ،يليه ��ا امل�ش ��كالت الرتبوي ��ة ثم امل�ش ��كالت النف�س ��ية .كما تب�ي�ن �أن هناك
فروق ًا ذات داللة �إح�ص ��ائية يف امل�ش ��كالت ال�س ��لوكية جراء ا�س ��تخدام الهواتف الذكية
تع ��زى �إىل اجلن�س ل�ص ��الح الذك ��ور ،و�أن هناك فروق ًا تعزى �إىل العمر ل�ص ��الح الفئة
العمرية � 12 – 8سنة ،ويف عدد �ساعات اال�ستخدام ل�صالح الفئة � 3 – 2ساعات و�أكرث
من � 3ساعات.
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وقد تبني �أن منو التفكري التخيلي عند الطفل يف �سن اخلام�سة غاية بالأهمية
كونه يعترب املرحلة الثانية بعد التفكري احل�س ��ي ومرحلة ت�س ��بق و�ص ��ول الطفل اىل
التفك�ي�ر التجري ��دي ،و�أن اال�س ��تخدام املفرط جلميع الأجه ��زة احلديثة والذي يزيد
عل ��ى �س ��اعة �إىل �س ��اعة ون�ص ��ف ال�س ��اعة يومي ��ا ي�ض ��عف من ه ��ذه الق ��درة النمائية يف
اجلانب الذهني ،كون هذه الأجهزة توفر له اخليال وبالتايل ت�ش ��كل ال�ص ��ور الذهنية
بطريقة �آلية بغ�ض النظر عن رغبة الطفل انتهى كالمه (ال�شهري. )20165 ،
فالأطفال يف عمر اخلام�س ��ة �أ�ص ��بحوا غري قادرين ب�ش ��كل متزايد على قراءة
تعب�ي�رات الوج ��ه �أو �إظه ��ار التعاطف ،مقارنة بالأطفال من الأجيال ال�س ��ابقة .فكثري
م ��ن الأطف ��ال لديهم م�ش ��كالت يف احلفاظ على الرتكيز �أو فه ��م عواطف الآخرين �أو
تعب�ي�رات وجوههم ،وهي م�ش ��كلة يعزوه ��ا �إىل التواجد امل�س ��تمر للتكنولوجيا يف حياة
الأطف ��ال .ويق�ض ��ي الأطف ��ال الكث�ي�ر م ��ن الوق ��ت يف التعام ��ل م ��ع الأجه ��زة والواق ��ع
االفرتا�ض ��ي �أك�ث�ر مم ��ا اعتادوا م ��ن قبل ،حيث ال ي�ض ��طرون ملواجهة م�ش ��اكل احلياة
احلقيقية (جلكري�ست.)2015 ،
وخال�ص ��ة الق ��ول يف تف�س�ي�ر حال ��ة الطف ��ل ذي ا�ض ��طراب التوح ��د وعالقته ��ا
بالأجه ��زة الذكي ��ة �أن ��ه كان ي�س ��ود االعتق ��اد اخلاط ��ئ ب�أن ا�ض ��طراب التوحد �س ��ببه يف
الأ�س ��ا�س خل ��ل وراثي �أو جيني وذلك خالل ال�س ��نوات الأخ�ي�رة �إىل �أن اجته الباحثني
�إىل ط ��رح احتم ��االت �أن تك ��ون البيئ ��ة املحيط ��ة بالطف ��ل والعوامل اخلارجي ��ة لها يد
يف الإ�ص ��ابة بهذا اال�ض ��طراب ،وهو خلل تت�ض ��ح �أعرا�ض ��ه يف الطفولة املبكرة وترتكز
بو�ضوح يف التوا�صل االجتماعي ،ومن هنا تثبت �أطروحة الإ�صابة با�ضطراب التوحد
نتيجة التعر�ض املبا�شر للأجهزة الذكية لفرتات طويلة يف ال�سن املبكر .
تو�صيات البحث:

((( 1الت�أكد من عدم تعر�ض الطفل للأجهزة الذكية �أكرث من �ساعة يوم ًيا .
((( 2توف�ي�ر بيئ ��ة ت�س ��اعد عل ��ى الن�ش ��اط الذهن ��ي الطبيع ��ي للأطف ��ال ال�س ��تنفاذ
طاقتهم.
((( 3املتابع ��ة امل�س ��تمرة للأطف ��ال ذوي ا�ض ��طراب التوح ��د يف الأن�ش ��طة احل�س ��ية
واجل�سدية ت�ساعد على تعديل �سلوكهم دون �أعرا�ض جانبية.
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