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املخل�ص:
 ه���دف �لبح���ث �إىل و�س���ف در��س���ة �حلال���ة لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د، 
و�لك�س���ف ع���ن خ�س���ائ�س هذ� �لطف���ل �لناجت من ��س���تخد�م �لأجه���زة �لذكية. وكذلك 
در��س���ة �لعالق���ة بني �لإ�س���ابة ب�س���مات طي���ف �لتوحد و�ل�س���تخد�م �ملف���رط لالأجهزة 
�لذكية لالأطفال يف �ل�سن �ملبكر . و�عتمد �لباحثان علي �ملنهج �لكلينيكي على در��سة 
حالة و�حدة لطفل م�س���اب با�س���طر�ب �لتوحد، وخرجت نتائج �لبحث توؤكد �أنه  كان 
ي�س���ود �لعتقاد �خلاطئ باأن ��س���طر�ب �لتوحد �س���ببه يف �لأ�سا�س خلل ور�ثي �أو جيني 
وذل���ك خالل �ل�س���نو�ت �لأخ���رية �إىل �أن �جت���ه �لباحثني �إىل طرح �حتم���الت �أن تكون 
�لبيئ���ة �ملحيط���ة بالطف���ل و�لعو�م���ل �خلارجية لها يد يف �لإ�س���ابة بهذ� �ل�س���طر�ب، 
وهو خلل تت�سح �أعر��سه يف �لطفولة �ملبكرة وترتكز بو�سوح يف �لتو��سل �لجتماعي، 
ومن هنا تثبت �أطروحة �ل�سابة با�سطر�ب �لتوحد نتيجة �لتعر�س �ملبا�سر لالأجهزة 

�لذكية لفرت�ت طويلة يف �ل�سن �ملبكر . 

كلمات مفتاحية: ��سطر�ب �لتوحد – �لأيباد – �لآيبود – در��سة حالة 
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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:
��س���طر�ب �لتوح���د من �أك���رث �ل�س���طر�بات �لتطورية �س���عوبة ل���دى �لطفل، 
ويع���رف ب�س���عوبة �لتو��س���ل و�لعالق���ات �لجتماعي���ة وباهتمامات �س���يقة قليلة، وقد 
ح���اول �لأطب���اء معرفة �أ�س���باب هذ� �ل�س���طر�ب ورج���ح �لكثري منهم �لإ�س���ابة به �إىل 
�أ�سباب ع�سوية ولي�ست نف�سية رغم �أنها ماز�لت غري حمددة متاما، وبالتايل مل يعرف 
له دو�ء حمدد، �إل �أن ��س���تعمال بع�س �ملد�خل �لطبية و�ل�س���لوكية و�لتعليمية �أظهرت 
�لكث���ري م���ن �لتق���دم مع ه���وؤلء �لأطفال، و�أف�س���ل �لرب�م���ج حتث على �إ�س���ر�ك هوؤلء 
�لأطف���ال م���ع �أ�س���رهم وجمتمعهم وع���دم عزلهم لأن ذلك �س���وف يزيد م���ن تقوقعهم 

على �أنف�سهم وعدم ��ستفادتهم من تقليد خرب�ت �أقر�نهم )�ل�سعد، 1992، 9(. 

ويف خ�س���م �لغ���زو �لتكنولوج���ي �ل�س���ريع، و�ل���ذي ي�س���تهدف �لأطف���ال ب�س���كل 
خا����س، جن���د �لآباء يف حرية �س���ديدة من �أمرهم يف عملية �س���بط ��س���تخد�م �أطفالهم 
لالأجه���زة �لذكي���ة، ونخ����س بالذكر ��س���تخد�م �لأطفال لالآيباد ب�س���كل مف���رط، نظًر� 
ل�س���هولة حمل���ه وجاذبي���ة �لتطبيق���ات �خلا�س���ة ب���ه، و�لت���ي حتاك���ي جمي���ع �لأعم���ار. 
تز�ي���د ب�س���دة يف �لف���رتة �لأخ���رية ��س���تخد�م �لأطف���ال دون �س���ن �ل�س���نو�ت �خلم����س 
لأجه���زة �حلا�س���ب �للوحي���ة مث���ل »�لتابل���ت و�لآيب���اد«، وبع����س �لأ�س���ر تعطيه���ا لإبنها 
وعم���ره ما ز�ل �س���تة �أ�س���هر، ما قد ي�س���يبهم باإدمان ��س���تخد�م تل���ك �لأجهزة من دون 
(http://elaph. com/Web/ مالحظة �لأهل ملخاطر �لنتائج و�س���رورة معاجلتها

LifeStyle/2014/6/917285.html)

وق���د ح���ذر �مل�س���اركني يف �ملوؤمتر �لأ�س���ري �لتا�س���ع، �ل���ذي �أقيم يف مرك���ز وز�رة 
�لثقافة و�ل�سباب وتنمية �ملجتمع يف ر�أ�س �خليمة حتت عنو�ن »�لأبناء و�لتكنولوجيا« 
م���ن »�إدم���ان �لأطف���ال على ��س���تخد�م �لأجه���زة �لإلكرتونية«، لفت���ني �إىل �أنه “يوؤدي 
�إىل �إ�س���ابتهم باأعر�����س نف�س���ية وعدو�ني���ة«، مو�س���حني �أن »بع�س �لأطفال �أ�س���بحو� 
يتحدث���ون بلغة �ل)�آي باد(، و�ل�سخ�س���يات �لكرتوني���ة �لعدو�نية �ملوجودة يف �لأجهزة 
�لإلك���رتوين،”. ف���اإن »بع�س �لأطفال وقعو� �س���حايا لال�س���تخد�م �خلاط���ئ لالأجهزة 
�لإلكرتونية«، و�أن بع�س �لأطفال �أدمنو� على ��ستخد�م �لأجهزة �لإلكرتونية، م�سرًي� 
�إىل �أن بع�س���هم �أ�س���يبو� باأمر��س نف�س���ية، ومنهم من �أ�سبح عدو�نًيا مع �أفر�د عائلته 
وزمالئ���ه يف �لدر��س���ة و�أن �ل�س���تخد�م غ���ري �ملقنن لالأجه���زة �لإلكرتوني���ة، يزيد من 
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خطر �إ�س���ابة �لطفل با�سطر�ب �لتوحد، نتيجة جلو�سه �مل�ستمر يف مكان منعزل. كما 
�أنه يوؤثر يف ذ�كرة �لطفل، ويوؤدي �إىل �إ�سابته بخمول بع�س وظائف �لدماغ.

( 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)

���ا يف عاملنا  ويبقى �لإن�س���ان يف حرية بني �إيجابّيات �لّتقنية و�س���لبّياتها خ�سو�سً
�لعربّي �ّلذي يعّد م�ستهلًكا �سرًها للّتقنية، غري م�سارك يف �إنتاجها، غري متقن للغتها، 
غ���ري م���درك لأبعاده���ا، غري �آب���ه بوجهها �لآخر . وينظر �ل�ّس���و�د �لأعظ���م من �لأفر�د  
يف عاملن���ا �لعرب���ّي �إىل �لّتقني���ة عل���ى �أّنها �إيجابّية د�ئًم���ا، لذ� فهم يت�س���ّورون �أّن �قتناء 
�لأجه���زة �حلديث���ة و�لبحث عن كّل ما ي�س���تجّد منها لهو �لّدليل عل���ى �لّتقّدم �لّتقنّي 
وم�س���ايرة �لع�س���ر، وم���ن ثّم نرى هوؤلء �لأف���ر�د  يتبارون يف �قتن���اء �لأحدث و�لأغلى 
من تلك �لأجهزة، بل ويتفاخرون بذلك يف �لوقت �ّلذي يجهل بع�سهم  �أب�سط قو�عد 

ت�سغيل تلك �لأجهزة  )�لزغول، 2008(. 

ومل يتوق���ف �لأم���ر عن���د هذ� �حلد؛ ب���ل تعد�ه ملا هو �أخطر وه���و �أننا بتنا نرى 
هذه �لأجهزة يف متناول �أيدي �أطفالنا، بحيث �أ�س���بح �لأطفال يف جميع �أنحاء �لعامل 
�أك���رث ثقة وحتم�ًس���ا ل�س���تخد�م تكنولوجيا �لهات���ف �ملحمول. وهم ينته���زون �لفر�س 
�لت���ي تتيحه���ا �لهو�ت���ف �ملحمول���ة بط���رق مل يك���ن م���ن �ملمك���ن �لتنب���وؤ بها من���ذ عقود 
م�س���ت ويق���ف ور�ء ذلك �لآب���اء، حيث نرى قناع���ة ويل �لأمر ب�س���ر�ء  �أحدث �لأجهزة 
�ملحمول���ة لطفل���ه، بحج���ة �لتو��س���ل، �أو تعزيز له عل���ى تفوقه، �أو غري ذل���ك. ويتز�يد  
معدل �متالك �لأطفال لهو�تفهم �خلا�س���ة �جلديدة، بدل من �لهو�تف �مل�س���تعملة �أو 
�ملنقولة �إليهم من �لآخرين. وي�س���تخدم و�حد فقط من كل خم�س���ة �أطفال �لآن جهاز 

.(GSMA , 2011)  هاتف م�ستعمل �أو �نتقل �إليه من �سخ�س �آخر

م�سكلة البحث: 
من خالل در��سة يل يوجن �سن Lee, Youngsun (2014) �لتي ��ستعر�ست 
�آث���ار �لأجهزة �لذكية على �لأطفال و�ل�س���باب و�لبالغني �لذين يعانون من ��س���طر�ب 
طيف �لتوحد، كانت �لأجهزة �لذكية هي �لأكرث ��س���تخد�ًما يف منطقة معي�س���ة �لعينة 
وكان���ت ت�س���تخدم للتعلي���م و�لتدري���ب عل���ى �حلي���اة �ليومية و�مله���ار�ت، و�لت�س���الت، 
و�مل�س���اركة �ملجتمعي���ة، و�لإد�رة �لذ�تي���ة، و�ملهار�ت �لجتماعية، خرج���ت �لنتائج توؤكد 
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�أهمية �لأجهزة �لذكية يف تعديل وحت�س���ني �س���لوكيات �مل�س���ابني با�سطر�ب �لتوحد يف 
�ملرحل���ة �لعمري���ة من )14( عام فاأك���رث، يف حني كانت �لنتائج �س���لبية لالأطفال �لأقل 
عم���ًر� حي���ث �أدت �لأجه���زة �لذكي���ة �إىل ت�س���تيت �لنتباه و�س���عف �ل�س���تجابة للرب�مج 

�ملوجهه، وهذ� يوؤكد �سلبية �لأجهزة �لذكية على �لأطفال �لأ�سغر �سًنا .

 Still, Rehfeldt, Whelan, May, & و�آخ���رون  �س���تايل  در��س���ة  �أم���ا 
Dymond, (2014)  و�لت���ي �أجري���ت عل���ى )46( م�س���ارًكا يعان���ون م���ن ��س���طر�ب 
�لتوح���د حت���ت �س���ن )16( عام، وقد ��س���تخدمت �لأجه���زة ذ�ت �لتقني���ة �لعالية لتعليم 
�ملهار�ت �لوظيفية لأفر�د �لعينة ، وكان �حلد �لأق�سى لعدد �ملهار�ت �لوظيفية ثمانية 
�أه���د�ف. وخرج���ت �لنتائ���ج �إيجابي���ة �إىل حد كبري من خ���الل �لتدخ���ل بالأجهزة ذ�ت 
�لتقني���ة �لعالي���ة وميك���ن تنفيذه���ا بنج���اح يف �ملر�حل �لعمري���ة م���ن 12 – 16 عام؛ �إل 
�ن �لأطف���ال �لأ�س���غر من )12( عام مل حتقق نتائج بنف����س كفاءة �لأطفال �لأكرب من 

)12( عام.

ومم���ا �س���بق يثب���ت �أن ��س���تخد�م �لأجه���زة �ملحمول���ة لالأطف���ال دون �س���ن �ثنى 
ع�س���ر عاًما ت�س���بب م�س���اعفات خطرة على �س���حتهم . فاجلمعية �لأطفال �لأمريكية 
و�لكندي���ة �س���ددتا على �س���رورة ع���دم تعر�س �لأطف���ال �لذي يقل عمرهم عن �س���نتني 
للتكنولوجي���ا و�لأجه���زة �لذكي���ة و�لكتفاء ب�س���اعة و�حدة فقط بالي���وم لالأطفال بني 
3-5 �س���نو�ت و�س���اعتني مل���ن هم بني 6-18 �س���نة . وهن���اك �أ�س���باب �أدت �إىل وجوب حظر 
�لأجهزة �ملحمولة لالأطفال دون �س���ن �ثنى ع�س���ر عاما منها �لنمو �ل�سريع للدماغ، �إذ 
�إنه يف �أول �سنتني يكرب حجم �لدماغ �إىل ثالثة �أ�سعاف، وي�ستمر منو �لدماغ مبعدل 
�أق���ل حتى عمر 21 �س���نة . وبنّي �أن تطور وتقدم �لدم���اغ يعتمد على �لتعر�س ملحفز�ت 
بيئي���ة خمتلف���ة، فاإن كرثة ��س���تخد�م �لتكنولوجي���ا تقلل من �لتفك���ري و�لإبد�ع وتزيد 
ح���الت �لتوت���ر و�لقل���ق وتوؤثر �س���لًبا يف �لتعليم و�لتفكري وكل �لعملي���ات �لعقلية لدى 

 .(http://tawahod.net/?p=1370) لطفل �لتوحدي�

وم���ن هن���ا تنبع م�س���كلة �لبح���ث من خالل �لتطرق �ىل در��س���ة حال���ة طفل ذو 
��سطر�ب �لتوحد كانت لالأجهزة �لذكية �لدور �لرئي�س يف ظهور طيف �لتوحد عليه، 
وهك���ذ� تتح���دد م�س���كلة �لبحث �حلايل يف �ل�س���وؤ�ل �لآت���ي: ما دور �لأجه���زة �لذكية يف 

�لإ�سابة بطيف �لتوحد لدى �لأطفال؟
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اأهداف البحث: 
يهدف �لبحث �حلايل �إىل ما يلي: 

((( و�سف در��سة �حلالة لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد.1
((( �لك�س���ف ع���ن خ�س���ائ�س �لطفل ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د �لناجت من ��س���تخد�م 1

�لأجهزة �لذكية.
((( در��س���ة �لعالق���ة ب���ني �ل�س���ابة ب�س���مات طي���ف �لتوح���د و�ل�س���تخد�م �ملف���رط 1

لالأجهزة �لذكية لالأطفال يف �ل�سن �ملبكر . 

اأهمية البحث: 
تت�سح �أهمية �لبحث يف كونه در��سة حالة معتمدة على �ملنهج �لكلينيكي، وهو 
�ملنهج �لذي يعزف عنه كثري من �لباحثني ل�سعوبة �حل�سول على نتائج و��سحة من 
خالله . ولهذ� فاإننا ناأخذ من ثمار هذ� �ملنهج لنرثي �لبحث �لعلمي يف م�سمار يفتح 
�لطريق للح�س���ول على نتائج علمية معتمدة على �لو�س���ف و�لتف�س���يل و�ل�ستق�ساء 

دون �أرقام �ملعادلت �لح�سائية . 

حمددات البحث:
يحدد �لبحث فى �إطار �ملنهج، �لعينة، �لأدو�ت وذلك على �لنحو �لتاىل: -

املحددات املنهجية: �عتمد �لباحثان علي �ملنهج �لكلينيكي.

املحلددات الب�سريلة: ��س���تملت عين���ة �لبح���ث عل���ى طف���ل و�حد م���ن ذوي ��س���طر�ب 
�لتوحد .

مفاهيم البحث االإجرائية:

ا�سطلراب التوحلد Autism: كث���ري� م���ا ينط���وي على تطوي���ر تاأخري �للغ���ة، وكثري� 
م���ا يك���ون م�س���حوبا بع���دم �لهتم���ام �لجتماع���ي، �أو �لتفاع���الت �لجتماعي���ة غ���ري 
�لعادي���ة، و�أمن���اط �للع���ب �لغري���ب، و�أمن���اط �لت�س���الت غ���ري �لعادي���ة، ق���د ي�س���ادف 
             (DSM-5) ل�س���لوكيات �لغريب���ة �ملتكررة، وغي���اب �للعب �لنموذجي �لأكرث و�س���وًحا�

)م�سطفى ويو�سف، 2015، 85(.
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االأجهلزة الذكية Smart Devices : �لأجهزة �لذكية هي �لهو�تف �لنقالة �حلديثة 
و�ملتطّورة �لتي ظهرت يف �لوقت �حلا�سر، تز�مًنا مع �لتطور�ت �لتي حدثت يف �لعامل، 
وحتتوي هذه �لأجهزة على �أنظمة متطورة لت�سغيلها كنظام �لأندرويد ونظام �لأيزو 
وغريها من �لأنظمة، وهناك �لكثري من �ل�س���ركات �لتي �أنتجت �لعديد من �لهو�تف 
�لذكية ك�س���ركة �سام�سوجن و�س���ركة �أبل وغريها من �ل�سركات، وميكن �لقيام بالعديد 
من �لأمور بو��سطة �لهو�تف �لذكية، فهي ل تقت�سر على �ل�ستقبال و�لإر�سال كما يف 
�لهو�ت���ف �لنقالة �لقدمية، بل ميك���ن من خالل هذه �لهو�تف �لذكية �لقيام بعمليات 
ة بكل  �لت�سفح �ملختلفة على �سبكة �لإنرتنت، وحتميل �لعديد من �لتطبيقات �خلا�سّ
جه���از، ع���ن طري���ق �ملتج���ر �ملتوفر فيها، تعم���ل �لهو�ت���ف �لذكية على خا�س���ية �للم�س 

.)http://mawdoo3.com ،2015 دي�سمرب(

خلفية نظرية ودرا�سات �سابقة: 
يع���د ��س���طر�ب �لتوح���د م���ن �أ�س���د ��س���طر�بات �لتفاع���ل �لجتماع���ي وعج���ز 
وق�سور فى �لتو��سل و�ل�سلوك �ملتكرر �لنمطى . و�ن �لإعاقات �لأ�سا�سية فى �ل�سلوك 
�لجتماع���ي تع���د �س���مة ممي���زة للتوح���د فى ح���ني �ن �ل�س���عوبات و�لعج���ز �لجتماعي 
�ملوجود لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد يختلف من فرد لآخر وتلك �ل�سعوبات 
تت�س���من �لنتباه �مل�س���رتك �ل�س���عيف و�س���عوبة �لتو��س���ل بالعني و�لف�س���ل فى تنمية 

. (Laushey, 2000, 184) وتكوين �سد�قات منا�سبة لعمر �لطفل

و�إدمان �لأطفال على قنو�ت �لأنا�سيد و�ألعاب �لأجهزة �لإلكرتونية يوؤثر �سلبًيا 
على منو مر�كز �لدماغ لدى �لطفل �لذي ل يتجاوز عمره ثالث �س���نو�ت، لأن مر�كز 
�لدماغ ت�س���بح متو�فقة مع �حلركة �ل�س���ريعة و�لنمطية �لعالية و�لفال�سات �ملتتالية 
يف تلك �لقنو�ت، �لأمر �لذي يوؤدي �إىل �إ�سابة �لطفل باأعر��س �سمات �لتوحد وفرط 
�حلرك���ة وت�س���تت �لنتب���اه وتاأخ���ر �ل���كالم«. وم���ن �ملهم �لتقلي���ل من تعري����س �لطفل 
له���ذه �ملحف���ز�ت �ل�س���ارة وزي���ادة تعري�س���ه للمحف���ز�ت �لإيجابي���ة ع���ن طري���ق �إعد�د 
ز�وي���ة للطفل يتم خالل توفري �ألعاب و�أل���و�ن وكتب لتنمية مر�كز �لدماغ بالطريقة 
�ملن�سودة«. فالأ�سخا�س �مل�سابني بالتوحد يف�سل معهم ��ستخد�م �لتفكري �ملرئي بدل 
م���ن �لكلم���ات حيث �إن �أفكارهم متر يف خميلتهم على هيئة �س���ريط متحرك، لذ� فاإن 

. (https://sabq.org/c8bgde) »لطفل يعرف �لكلمات من خالل �ل�سور�
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 Escobedo Ibarra, Hernandez, و�آخ���رون  �ي�س���كوبيد  در��س���ة  و�أك���دت 
Alvelais, & Tentori, (2014) �أن �ملعلمني تنفق قدًر� كبرًي� من �لوقت يف �إبقاء 
�لطالب �مل�سابني با�سطر�ب �لتوحد يف ��ستخد�م �لأجهزة �لذكية و�لحتفاظ ب�سجل 
مف�س���ل لتقدم �لطالب �أثناء �لتدريب، فاحلو�سبة �مللمو�سة، ول�سيما �لأ�سياء �لذكية 
ميك���ن �أن ت�س���اعد �ملعلم���ني عل���ى �لتعامل مع �مل�س���اكل �لتي تو�جههم خ���الل �لتدريب 
�ملتميي���ز م���ن �لط���الب �لذي���ن يعانون م���ن ��س���طر�ب �لتوح���د. وقد قدمت �لدر��س���ة 
ت�سميم وتنفيذ )T3(، وهو جهاز ذكي يحول �لأ�سياء �لتقليدية �إىل �أ�سياء ذكية �لتي 
تعزز �لتفاعل و�مل�س���اركة، وتكون قادرة على �لت�سجيل �لتلقائي لتقدم �لطالب. وذلك 
م���ن �أج���ل تخفي���ف عبء �لعم���ل على �ملعلم���ني، وتخفيف �ل�س���جالت وحفظه���ا وزيادة 

موثوقيتها، و�حلد من �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �لطالب .

وبالرغ���م م���ن �مل�س���اوئ و�ل�س���لبيات �لعدي���دة لالآيب���اد و�أجه���زة �لتابل���ت �إل �أن 
ل���ه بع����س �لفو�ئد، ومنه���ا �لأغر�����س �لتعليمية �س���ريطة �أن يكون ��س���تخد�مها حتت 
توجي���ه �ملعل���م �أو ويل �أم���ر �لطفل، وه���ي �أغر��س حمددة �لهدف و�مل�س���مون. وكذلك 
��س���تخد�مه يف �أغر�����س �لبح���ث ع���ن �ملعلوم���ات وحف���ظ �لق���ر�آن �لك���رمي و�لرتفي���ه 
و�لت�س���لية ب�س���رط وجود زمن حمدد �أق�سى ل يزيد ��ستخد�م هذه �لأجهزة عنه، وهو 
مل���دة �س���اعة و�ح���دة يف �لي���وم، ويتم حتت �إ�س���ر�ف �لآب���اء �أو �لأمهات.  وبين���ت �أن هناك 
تطبيق���ات موج���ودة يف �لآيب���اد ق���د تك���ون مفي���دة لالأطف���ال يف ع���الج �لنط���ق و�للغ���ة 
وع���الج ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د. حي���ث �أن طف���ال كان م�س���اًبا بال�س���كتة �لدماغية مع 
فق���د�ن للنط���ق، ��س���تطاع ع���ن طري���ق �أح���د تطبيق���ات �لآيب���اد �لتعب���ري ع���ن نف�س���ه ب 
110 كلم���ات ومت تدريجًي���ا عالج���ه و��س���تعاد �لنط���ق و�لتعبري عن نف�س���ه ب�س���كل جيد

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

وتوؤكد در��سة ياكبوفا وتابري Yakubova & Taber (2013) �أن ��ستخد�م 
�ل�س���بورة �لإلكرتوني���ة �لتفاعلي���ة لها عظيم �لفائدة على �كت�س���اب �ملهار�ت و�ل�س���لوك 
�ملتفاع���ل ب���ني �ثن���ني م���ن �لط���الب �مل�س���ابني با�س���طر�ب �لتوح���د وذل���ك م���ن خالل 
منذج���ة عر����س فيديو كليب و�إجر�ء �سل�س���لة م���ن �ملهام �جلديدة و�أد�ء مهمة �لر�س���د 
�لذ�ت���ي با�س���تخد�م �س���مارت بورد، وتدع���م �لنتائج فعالي���ة �لتدخل متع���دد �ملكونات يف 
حت�س���ني �كت�س���اب �ملهار�ت لدى هوؤلء �لطالب و�أي�س���ا ت�سليط �ل�س���وء على ��ستخد�م 
هذه �لتكنولوجيا كجهاز ت�س���غيل ذ�تي بدل من جهاز يعمل بو��س���طة �ملعلم �لتقليدي 

لتعزيز م�ساركة �لطالب ذوي ��سطر�ب �لتوحد.
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���ا عن لعب �لأطفال  �إن ق�س���اء �لكثري من �لوقت يف �لنظر �إىل �ل�سا�س���ات عو�سً
مع بع�س���هم �لبع�س ت�س���بب يف �س���عف مهار�تهم �لجتماعية. يف �لبيئات �لفرت��سية 
لي�س عليهم تف�سري �لإيحاء�ت �خلفية �خلا�سة بالبيئات �لو�قعية كما يفعلون عندما 
يذهب���ون للهو مع �لأطفال، ومن �ملمكن �أن تتميز ��س���طر�بات طيف �لتوحد بالعديد 
من �ل�س���فات، لكن �مل�سكالت �لتي تتعلق بتطوير �ملهار�ت �لجتماعية جتعلها تختلف 
ع���ن بقي���ة �ل�س���طر�بات. فكث���ري مم���ن يعانون م���ن ��س���طر�ب �لتوحد يفتق���رون �إىل 
�حلد�س يف �ملو�قف �لجتماعية �لذي يظهر لدى معظم �لنا�س ب�سكل طبيعي، مبعنى 
�أنهم غالًبا ما تكون لديهم م�سكالت يف �لتعرف على تعبري�ت �لوجه �أو فهم عو�طف 

�لآخرين )جلكري�ست، 2015(.

وهن���اك ع���دة خطو�ت لعالج �إدمان �لطفل لالآيباد منها تقليل وقت ��س���تخد�م 
�لآيب���اد ليكون ن�س���ف �س���اعة يومًيا تقل مبق���د�ر خم�س دقائق تدريجًي���ا كل يوم، حتى 
ت�س���ل �إىل �س���فر ��س���تخد�م لتلك �لأجهزة. مع عمل جدول من �لن�س���اطات �خلارجية 
�حلركية لالأطفال مثل تنظيم درو�س ريا�سية لهم كالكار�تيه و�ل�سباحة وكرة �لقدم 
وغريه���ا. وحماول���ة �إيج���اد �ألع���اب جديدة للف���ت �نتب���اه �لطفل وحتوي���ل �نتباهه عن 
��ستخد�م �لآيباد وتنبيه �جلميع بعدم وجود �لآيباد باملنزل. و�إعطاء �لطفل ح�سة من 
�ملك�س���ر�ت �ملتنوعة لتاليف �ل�س���د�ع �لوهمي �لذي �س���ينتابه جر�ء عدم ��ستخد�مه ملثل 
تل���ك �لأجه���زة، و�إ�س���عار �لطفل باحلنان و�حت�س���انه من قبل �لو�لدي���ن �أكرث من مرة 
.(http://elaph.com/Web/LifeStyle/ 2014/ 6/917285.html) يف �ليوم

اإجراءات درا�سة احلالة:
قام �لباحثان باإعد�د ��س���تمارة در��س���ة حالة لطفل م�س���اب ب�س���مات ��س���طر�ب 
�لتوحد ناجت من �لفر�ط يف ��س���تخد�م �لأيباد من �س���ن عام ون�سف، وقام �لأب بتعبئة 

بيانات ��ستمارة �حلالة، وكانت �لبيانات �لأولية على �لنحو �لتايل :
�سن الطفل وقت البحث:    �ست �سنو�ت ون�سف - 
بداية ا�ستخدامه لالأجهزة الذكية :  حو�يل �ل�سنتني و�لن�سف- 
�ليب���اد -                        -  �ليب���ود -  �لتلفزي���ون -   : وماركتهلا  امل�ستخدملة  االأجهلزة  نلوع 

ماركه �يفون وجالك�سي 
متو�سط وقت اال�ستخدام اليومي : حو�يل 75٪ من يومه - 
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تقريلر اجلهلة املخت�سلة القائملة بالفح�س : طيف توح���د وفرط حركه وت�س���تت - 
�نتباه وتاأخر نطق �سديد .

م�ساهلدات الوالديلن لتغلري حالة ابنهم : �حلمد هلل �لتغري و��س���ح يف �لتو��س���ل - 
�لب�سري و�لتو��س���ل �لجتماعي  و�لن �ف�س���ل بالن�س���بة للمجال �ل�ستقاليل 
ولز�ل يحتاج �أكرث بالن�س���بة لفرط باحلركة و�لت�ستت �أ�سبح بن�سبه 25٪ وهذ� 

�جناز بحد ذ�ته .
التدخالت العالجية اأو التدريبية التي متت مع الطفل :- 

( �لك�س���ف �لويل عن���د �لدكتور عمر �ملديفر مب�ست�س���فى �ملل���ك عبد�لعزيز 	
باحلر�س �لوطني.

( لل�س���وؤون 	 �لتاب���ع  �لقد����س  بح���ي  �لن���اث  مرك���ز  عن���د  �لث���اين  �لك�س���ف 
�لجتماعية.

( �لك�سف �لثالث عند مركز �لمري �سلطان للخدمات �مل�ساندة.	
( وكان هناك حماولت تدريبيه للطفل باملنزل مع �خ�سائيات نطق.	
( و�أي�س���ا بع����س �لفحو�س���ات و�لتدريب���ات مبرك���ز �لدكت���ورة مل���ا �لعوهل���ي 	

ومركز �لدكتور ح�س���ني �ل�س���مر�ين، و�لآن �لطف���ل ملتحق مبركز تنميه 
�ن�سان )عبور( و�حلمد هلل لز�ل يتابع �خلطط �خلا�سة بالطفل لتعديل 
�ل�س���لوك �لفردي و�لجتماع���ي و�لتخاطب و�لع���الج �لدهليزي و�لعالج 

�لوظيفي.

تف�سري نتائج درا�سة احلالة:
من خالل در��س���ة �حلالة على �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد وما ح�س���ل عليه 
�لباحث���ني م���ن معلوم���ات عن حال���ة �لطفل، وم���ن خالل �لدر��س���ات �ل�س���ابقة وجهود 
�لعلماء حول عالقة �لأجهزة �لذكية بالإ�سابة بطيف �لتوحد لدى �لأطفال يف �ل�سن 

�ملبكر ميكننا تف�سري هذه �لظاهرة يف �سوء ما �سبق .

م���ع �لو�س���ع يف �لعتبار �أن در��س���ة �حلالة م���ن �أهم �خلطو�ت �لرئي�س���ية لبناء 
�لرب�م���ج �لرتبوي���ة لالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د، و�لت���ي ل تعتم���د عل���ى جم���ع 
�لبيان���ات و�ملعلوم���ات �لهامة بالن�س���بة للطفل و�لأ�س���رة، و�لتي من �س���اأنها �أن ت�س���اعد 
�لعامل���ني م���ع �لطف���ل على ت�س���ميم �لربنامج �خلا����س بالطفل، بل وت�س���اعدهم على 
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�ل�س���تفادة م���ن تلك �ملعلومات يف تف�س���ري بع�س نقاط �ل�س���عف و�لق���وة �لتي يظهرها 
�لطف���ل. ونظ���ر� ل�س���عوبة �إملامن���ا بكافة �س���لوكيات �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوحد من 
خ���الل جم���ع تل���ك �ملعلومات �أو ع���دم �لتاأكد م م�س���د�قيتها �لتي تعك�س ل���ذ� كان ل بد 
من و�س���ع جمموعة من �لأ�س����س لدر��س���ة حالة �لطفل ذي ��س���طر�ب �لتوحد تعتمد 
على: جمع �لبيانات من �لأ�سرة و�ملقربني من �لطفل، و�ملالحظة �ملبا�سرة، و�لزيار�ت 

�ملنزلية )�سديق، 2013(.

ولكن ما مل�س���ناه هو �لتز�يد ب�س���دة من ��س���تخد�م �لأطفال دون �س���ن �ل�س���نو�ت 
�خلم�س يف �لفرتة �لأخرية لأجهزة �حلا�سب �للوحية مثل »�لتابلت و�لآيباد«، وبع�س 
�لأ�سر تعطيها لإبنها وعمره ما ز�ل �ستة �أ�سهر، ما قد ي�سيبهم باإدمان ��ستخد�م تلك 
�لأجهزة من دون مالحظة �لأهل ملخاطر �لنتائج و�سرورة معاجلتها. حيث �أن �لآباء 
يتفاخرون عندما يجدون �أبناءهم �ل�س���غار ي�س���تطيعون �لتعامل مع �لأجهزة �لذكية 
مث���ل )�لآيب���اد( وهم ل يعلمون حجم �لأ�س���ر�ر �لتي �س���تقع على �أبنائهم. م�س���يفة �أن 
هناك �أ�س���ر�ًر� �سلوكية ونف�سية كبرية قد حتدث لهم نتيجة �ل�ستخد�م �ملفرط لتلك 
�لأجهزة. فا�ستخد�م �لأجهزة ذ�ت خا�سية �للم�س لالأطفال دون �خلام�سة يعمل على 
�س���عف ع�س���الت �أ�س���ابع �لأطف���ال �ل�س���غار، وبالتايل �لتاأخ���ر يف �لقدرة عل���ى �لكتابة، 

و�سعف يف �ملهار�ت �حلركية نتيجة �جللو�س لفرت�ت طويلة )�سومان، 2014(. 

  ويف در��سة �أبو �لرب و�لق�سريي )2014( على عينة مكونة من 122  من �أولياء 
�أمور �لأطفال مت �ختيارهم ع�سو�ئًيا.  وقد ��ستجاب �أفر�د �لدر��سة على ��ستبانة �أعدت 
لتحقيق �أهد�ف �لدر��س���ة مكونة من ثالثة �أبعاد  (�لجتماعي، و�لنف�سي، و�لرتبوي( 
وبعد حتليل �لنتائج بينت �لدر��س���ة �أن �أكرث �مل�س���كالت �ل�سلوكية وجوًد� هي �مل�سكالت 
�لجتماعي���ة، يليه���ا �مل�س���كالت �لرتبوي���ة ثم �مل�س���كالت �لنف�س���ية. كما تب���ني �أن هناك 
فروق ً� ذ�ت دللة �إح�س���ائية يف �مل�س���كالت �ل�س���لوكية جر�ء ��س���تخد�م �لهو�تف �لذكية 
تع���زى �إىل �جلن�س ل�س���الح �لذك���ور، و�أن هناك فروق ً� تعزى �إىل �لعمر ل�س���الح �لفئة 
�لعمرية 8 – 12  �سنة، ويف عدد �ساعات �ل�ستخد�م ل�سالح �لفئة 2 – 3 �ساعات و�أكرث 

من 3  �ساعات.
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وقد تبني �أن منو �لتفكري �لتخيلي عند �لطفل يف �سن �خلام�سة غاية بالأهمية 
كونه يعترب �ملرحلة �لثانية بعد �لتفكري �حل�س���ي ومرحلة ت�س���بق و�س���ول �لطفل �ىل 
�لتفك���ري �لتجري���دي، و�أن �ل�س���تخد�م �ملفرط جلميع �لأجه���زة �حلديثة و�لذي يزيد 
عل���ى �س���اعة �إىل �س���اعة ون�س���ف �ل�س���اعة يومي���ا ي�س���عف من ه���ذه �لق���درة �لنمائية يف 
�جلانب �لذهني، كون هذه �لأجهزة توفر له �خليال وبالتايل ت�س���كل �ل�س���ور �لذهنية 

بطريقة �آلية بغ�س �لنظر عن رغبة �لطفل �نتهى كالمه )�ل�سهري، 20165( .

فالأطفال يف عمر �خلام�س���ة �أ�س���بحو� غري قادرين ب�س���كل متز�يد على قر�ءة 
تعب���ري�ت �لوج���ه �أو �إظه���ار �لتعاطف، مقارنة بالأطفال من �لأجيال �ل�س���ابقة. فكثري 
م���ن �لأطف���ال لديهم م�س���كالت يف �حلفاظ على �لرتكيز �أو فه���م عو�طف �لآخرين �أو 
تعب���ري�ت وجوههم، وهي م�س���كلة يعزوه���ا �إىل �لتو�جد �مل�س���تمر للتكنولوجيا يف حياة 
�لأطف���ال. ويق�س���ي �لأطف���ال �لكث���ري م���ن �لوق���ت يف �لتعام���ل م���ع �لأجه���زة و�لو�ق���ع 
�لفرت��س���ي �أك���رث مم���ا �عتادو� م���ن قبل، حيث ل ي�س���طرون ملو�جهة م�س���اكل �حلياة 

�حلقيقية )جلكري�ست، 2015(.

وخال�س���ة �لق���ول يف تف�س���ري حال���ة �لطف���ل ذي ��س���طر�ب �لتوح���د وعالقته���ا 
بالأجه���زة �لذكي���ة �أن���ه كان ي�س���ود �لعتق���اد �خلاط���ئ باأن ��س���طر�ب �لتوحد �س���ببه يف 
�لأ�س���ا�س خل���ل ور�ثي �أو جيني وذلك خالل �ل�س���نو�ت �لأخ���رية �إىل �أن �جته �لباحثني 
�إىل ط���رح �حتم���الت �أن تك���ون �لبيئ���ة �ملحيط���ة بالطف���ل و�لعو�مل �خلارجي���ة لها يد 
يف �لإ�س���ابة بهذ� �ل�س���طر�ب، وهو خلل تت�س���ح �أعر��س���ه يف �لطفولة �ملبكرة وترتكز 
بو�سوح يف �لتو��سل �لجتماعي، ومن هنا تثبت �أطروحة �لإ�سابة با�سطر�ب �لتوحد 

نتيجة �لتعر�س �ملبا�سر لالأجهزة �لذكية لفرت�ت طويلة يف �ل�سن �ملبكر . 

تو�سيات البحث:
((( �لتاأكد من عدم تعر�س �لطفل لالأجهزة �لذكية �أكرث من �ساعة يومًيا .1
((( توف���ري بيئ���ة ت�س���اعد عل���ى �لن�س���اط �لذهن���ي �لطبيع���ي لالأطف���ال ل�س���تنفاذ 1

طاقتهم.
((( �ملتابع���ة �مل�س���تمرة لالأطف���ال ذوي ��س���طر�ب �لتوح���د يف �لأن�س���طة �حل�س���ية 1

و�جل�سدية ت�ساعد على تعديل �سلوكهم دون �أعر��س جانبية.
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