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 تنمية مهارات األمان الشخصى لألطفال ذوى اضطراب التوحد.
 إعداد

 أمل على محمد على .أ 
 جامعة االسكندرية. –كلية رياض االطفال   _ ماجيستير التربية

 :مقدمة 

لقد شهدت اآلونة األخيرة تقدماً ملحوظاً في كل مناحي الحياة. وأصبح 

له األولوية في االهتمام والتقدير. البحث العلمي على المستويين العالمي والمحلي 

 وخاصة في مجال الفئات الخاصة. 

فلقد شاهدنا تقدماً سريعاً متنامياً في المجاالت المتعلقة برعايتهم. وتوفير الخدمات 

التربوية واالجتماعية والتأهيلية والصحية الالزمة لهم. وهذا يتطلب من كل ولي أمر راع 

مية وعملية قابلة للتنفيذ الستيعاب هذه الفئات علومسئول عن رعيته أن يضع خطة 

 وتدريبها وتوفير سبل العيش الكريم لهم وتكييفهم مع المجتمع. 

 Children withومن أهم هذه الفئات الخاصة فئة األطفال ذوي اضطرابات التوحد

Autism Disorder حيـث يضـع هــؤالء األطفـال مــن يتعامـل معهـم فــي العديـد مــن .

 نتيجة اختالفهم الشديد عن غيرهم من األطفال.  الصعوبات. وذلك

 Children with Autismفالطفـــل مـــن ذوي اضـــطراب التوحـــد 

Disorder  يبــدو مثــل الحاضــر الغائــب. فهــو حاضــر جســدياً ولكنــه غائــب فــي عالمــه

 ) .٥ :٢٠٠٨(سعد رياض، 
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شـــــكل مـــــن أشـــــكال  Autism Disorderويعتبـــــر اضـــــطراب التوحـــــد 

لتـــي تـــؤثر علـــى النمـــو الطبيعـــي فـــي مجـــاالت الحيـــاة المختلفـــة االضـــطرابات النمائيـــة ا

ومهارات التواصل اللفظية وغيـر اللفظيـة. وأيضـاً علـى التفاعـل االجتمـاعي مـع اآلخـرين 

واالرتبـــاط بالعـــالم الخـــارجي. حيـــث يظهـــر هـــؤالء األطفـــال اضـــطراباً ســـلوكياً يـــؤثر علـــى 

 ) .٢٩ :٢٠٠٦تفاعلهم مع البيئة الخارجية (محمد وجيه الصاوي، 

حاليـاً علـى أنـه  Autism Disorderولقد تم تصـنيف اضـطرابات التوحـد 

ــــــة المنتشــــــرة (الســــــائدة)   Disorders Pervasiveأحــــــد االضــــــطرابات النمائي

Developmental  والتي تتميز جميعها بضعف حاد وعام في نواح متعددة من النمو

ارات التواصـــل وضــــعف والتطـــور أهمهـــا. مهـــارات التفاعـــل االجتمــــاعي المتبـــادل، مهـــ

 ,Scheuerman & Webberاألنشـــطة واالهتمامـــات مـــع ســـلوكيات نمطيـــة. (

٢٠٠٢,p. ١١-١٠( 

سمتين رئيسيتين لألطفال ذوي  ١٩٤٣منذ عام  Kannerولقد وصف كانر 

اضطراب التوحد. تشير إحداهما إلى العزلة الشديدة المتمثلة في عدم القدرة على 

ي أو بالعين. وتفضيل العزلة واللعب باألشياء أكثر من االرتباط باآلخرين سواء البدن

اللعب مع األشخاص. والسمة الثانية هي الرغبة في النمطية بسبب أن الطفل غالباً ما 

 & Smithيصاب باإلحباط لما يحيط به  من تغيرات في البيئة المحيطة. (  

Cowie, ٢٠٠٣, p. ٤٧٧.( 

ة األساســــية الضــــطراب ) أن الســــم٢٠٠٠ويــــذكر روســــينهان وســــليجمان (

هي صعوبة في التواصل االجتماعي مع اآلخرين وتتمثل  Autism Disorderالتوحد 

في تأخر في االستجابة لآلخرين فـي الثالثـين شـهر األولـى فـي حيـاة الطفـل، ممـا يـؤدي 
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 ,Rosenhan & Seligmanإلــى نقــص فــي مهــارات التواصــل بشــكل ملحــوظ.(

٦٣٣ : ٢٠٠٠.( 

لنقص أو القصور فـي تلـك السـمات المميـزة لألطفـال ومما سبق يتضح أن ا

ذوي اضطراب التوحد أوجبت علينا االهتمام بهؤالء األطفال لتعلـيمهم مهـارات األمـان 

فإنـــه لــيس مــن المعقــول أن يعـــيش  .علــى ممارســـة حيــاتهم بشــكل طبيعــي التــي تعيــنهم

 ه. الطفل ذوي اضطراب التوحد في عزلة عن اآلخرين وبدون تفاعل مع من حول

  )Ciaudia & Eveiy, ٢٠٠٠, p. ٧٨( 

وإذا كان لكل مهنة مهاراتها بل وأن كان كل أداء يتطلب مهارة معينة أو مجموعة من 

المهارات.  فإن الطفل ذوي اضطراب التوحد يحتاج إلى معرفة األمان الشخصى 

 بحكم أنها تشمل نواحي حياته وكافة مناشطه. 

 ،  ٢٠٠٠) Lisa Marie(راسات مثل دراسة  وهذا ما أكدت عليه العديد من الد

)Suzanne M,( ٢٠٠١  ،)Michael B; Raymond G. & Brian 

Gatheridg (٢٠٠٤ ،Joseph Dougherty, Mark R. Hemmia&Sama 

Arbab (٢٠٠٦  ،Vincent W., David L., & Jacaueline A. ( ٢٠٠٨  ،

)Tova Rosenbloom & Matan Maviv( ٢٠٠٨.

كــاك الــدائم بمجــال ذوي االحتياجــات الخاصــة وبــاألخص مــن خــالل االحت

األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد واشــتراك الباحثـة كعضـو فــي بعـض الجمعيـات الخاصــة 

لخدمة هؤالء األطفال. فقد الحظت أن هؤالء األطفال لديهم قصور واضح فـي الكثيـر 

هم علــى مــن مهــارات األمــان الشخصــى ممــا يعرضــهم دائمــاً لألخطــار نتيجــة لعــدم قــدرت

 التفاعل اإليجابي مع اآلخرين. 

تنمية مهارات األمان الشخصى لألطفال ذوى اضطراب التوحد
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 Suzanne( ،  ٢٠٠٠) Lisa Marie(وهذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات 

M,( ٢٠٠١  ،)Michael B; Raymond G. & Brian Gatheridg (٢٠٠٤ 

،Joseph Dougherty, Mark R. Hemmia&Sama Arbab (٢٠٠٦  ،

Vincent W., David L., & Jacaueline A. ( ٢٠٠٨  ،)Tova 

Rosenbloom & Matan Maviv( ٢٠٠٨ 

 تهدف ورقة العمل إلى تحقيق فئتين من األهداف وهي كالتالي. 

 أهداف نظرية: وتتمثل في:  -أ

إلقــاء الضــوء علــى أهميــة مهــارات األمــان الشخصــى والــدور الــذي تلعبــه فــي -١

 حياة الطفل ذوي اضطراب التوحد لتساعده على التكيف مع البيئة. 

لــة زيــادة وعــي األســرة والمعلمــين واألخصــائيين بأهميــة مهــارات األمــان محاو -٢

 الشخصى الالزمة للطفل ذوي اضطراب التوحد. 

 أهداف تطبيقية: وتتمثل في:  -ب

تصميم برنامج تدريبي مقترح يهدف إلـى تنميـة بعـض مهـارات األمـان الشخصـى -١

 نامج التدريبي. من خالل األنشطة المختلفة المتكاملة التي يحتوي عليها البر 

ـــبعض مهـــارات األمـــان الشخصـــى الالزمـــة للطفـــل ذوي -٢ ـــاس مصـــور ل إعـــداد مقي

 اضطراب التوحد. 

 ترتكز أهمية ورقة العمل في الجوانب اآلتية. 

أن مهـــارات األمـــان الشخصـــى التـــي يكتســـبها األطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد -١

 أصبحت متطلباً أساسياً من متطلبات الحياة. 
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ت أهمية في التخفيف من اضطرابات التواصل الذي يعاني منها أن لهذه المهارا-٢

األطفال ذوي اضطراب التوحد. فال يغيب عن االنتباه أهمية هذه المهارات. 

حيث تساعد األطفال ذوي اضطراب التوحد على التعامل السوي مع خبرات 

 الحياة المتشابكة عالوة على أنها تدعم محافظة الطفل على ذاته. 

 التي ستحقق للكثيرمن الجهات من نتائج هذه الدراسة.  االستفادة-٣

 أولياء األمور (توعيتهم بأهمية مهارات األمان الشخصى). -

األخصائيون والمعلمون والمشـرفون (لالسـتفادة مـن أنشـطة البرنـامج لتقـديمها -

 لألطفال ذوي اضطراب التوحد) أثناء العمل والتدريب معهم. 

هي فئة األطفال ذوي اضطراب التوحد والتي بلغ نسبة أهمية فئة من فئات المجتمع و -٤

) أطفال من كل ألف طفل وطفلة. ٦-٢اإلصابة بها في العديد من البلدان ما بين (

 ) .٢٣ : ٢٠٠٨)؛ (هشام الخولي، ١٢ : ٢٠٠٨(جيهان مصطفى، 

 المصطلحات:

هي تلك مهارات  Interpersonal safety Skills مهارات األمان الشخصى:

الشخصى األساسية التي يحتاج إليها الطفل ذوي اضطراب التوحد في حياته. االمان 

وينبغي أن يمارسها بنفسه وال يمكن أن يستعيض عنها بمساعدة اآلخرين مما تجعله 

قادر على التفاعل مع مواقف الحياة المختلفة وحل المشكالت اليومية التي يتعرض 

 لها. والتكيف اإليجابي في محيطه.

اجتماعيـاً لمهـارات األمـن والسـالمة ه المهارات إلى سلوكيات صحيحة ومقبولة وتترجم هذ

 ومواجهة المواقف التي يتعرض لها من خالل جلسات البرنامج التدريبي. 
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 )Autism Disorderاضطراب التوحد) 

عتبر اضطراب التوحد اضطراب معقد يمكن النظر إليه على أنه اضطراب نمائي عام ي

بًا على العديد من جوانب شخصية الطفل ويظهر على هيئة أو منتشر يؤثر سل

استجابات سلوكية قاصرة وسلبية في الغالب تدفع بالطفل إلى التقوقع حول ذاته. كما 

يتم النظر إليه أيضًا على أنه إعاقة عقلية. وإعاقة اجتماعية. وعلى أنه إعاقة عقلية 

أنه نمط من أنماط  اجتماعية متزامنة أي تحدث في ذات الوقت. وكذلك على

يتسم بقصور في  Autism Spectrum Disorderاضطراب طيف التوحد 

السلوكيات االجتماعية التواصل. اللعب الرمزي. فضالً عن وجود سلوكيات واهتمامات 

 ).١٢ : ٢٠٠٨نمطية وتكرارية ومقيدة.  (عادل عبد اهللا، 

 أسباب اضطراب التوحد:

ــى أســباب إصــابة الطفــل بهــذا تعــددت الدراســات التــي  تحــاول الوصــو  ل إل

ـــة،  ـــى أســـباب نفســـية واجتماعي االضـــطراب، بعـــض الدراســـات ردت أســـباب التوحـــد إل

والبعض ردها إلى أسباب عضوية بيولوجية، أو عوامل جينية أو عوامـل كيميائيـة، ويعتبـر 

هذا االضطراب من االضطرابات التي تعزى ألكثر من عامل سببي وما زالت الدراسـات 

حديثـة نسـبياً، ومـا زال هنـاك ية في هذا الشأن، كما أن البحـوث التـي تجـرى عليـه غير واف

 غموض حول سبب اإلصابة بهذا االضطراب وسبب تأثيره على كيمياء الجسم.

ويعتقــد أن الحــاالت التــي تســبب تلفــاً للــدماغ قبــل الــوالدة أو  العوامــل البيولوجيــة: -أ

ل إصـــــابة األم بالحصـــــبة األلمانيـــــة أثنائهـــــا أو بعـــــدها تهيـــــئ لحـــــدوث االضـــــطراب مثـــــ

)Rubella(  أو االختنـــــــاق أثنـــــــاء الـــــــوالدة. والتهـــــــاب الـــــــدماغ. وتشـــــــنجات الرضـــــــع
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Infantille Spasms  فقد أكدت دراسات أن مضـاعفات مـا قبـل الـوالدة أكثـر لـدى

 األطفال الذاتويين من غيرهم من األسوياء أو حتى المصابين باضطرابات أخرى.

مبكــرة وانتشــاره بــين الــذكور أكثــر مــن بــين اإلنــاث وظهــور المــرض فــي ســن 

 ووجود مضاعفات الحمل والوالدة في تاريخ هؤالء األطفال يرجع العامل العضوي.

وفي مجال االضطرابات التي تحدث قبل الوالدة بالنسـبة للتوحـديين فهنـاك 

نضـج متغيرات باإلضافة إلى اإلصابة باألمراض مثل نقـص الـوزن عنـد الـوالدة أو عـدم ال

أو كبر سن األم أو اضطرابات التنفس أو نزيف عند األم. وبالرغم من ضـعف األبحـاث 

إال أن هنــاك اعتقــاد واســع فــي أن المتغيــرات قبــل الــوالدة قــد تلعــب دوراً فــي حــدوث 

 المرض ولكن مازال هذا الدور يحتاج إلى إيضاح.

سـومات) لوجــود ذكـر عــدة بـاحثين (ارتبـاط التوحــد بشـذوذ الكرومو  عوامـل جينيـة: -ب

 % من كل الحاالت.١٦ -%٥وأنه يتدخل في  X Frgilارتباط مع الكرموزوم 

وتشــير الدراســات إلــى أن األطفــال المصــابين باالضــطراب التوحــدي تكــون 

بيئـــتهم أقـــل تفاعليـــة وتتميـــز بـــالجمود واالنســـحابية والميـــل إلـــى العزلـــة ممـــا يـــؤثر علـــى 

عي، وعالقتـــه بـــاآلخرين، واهتماماتـــه قــدرات الطفـــل مـــن حيـــث نمـــوه النفســي واالجتمـــا

وأنشــطته. حيــث لــن نجــد مبــادرات الطفــل الــدعم الــالزم، وال تــوفر لــه البيئــة االســتثارة 

والتنبيه الالزمين لدفعه إلى عملية التعلم والنمو. إال أنه البد وأن نأخذ فـي االعتبـار أنـه 

بـه عـاجز عـن قد يكون العكس تماماً هو الحادث فوجـود طفـل منعـزل فـي عـالم خـاص 

االتصال قد يمثل استقرار للوالدين ينـتج عنـه معاملـة خاصـة خاليـة مـن التواصـل الفعـال 

ممـــا يـــدعم المـــرض، وفقـــد تكـــون تلـــك المشـــاكل ناتجـــة عـــن المـــرض وضـــغوط الطفـــل 

الراجعــة إلــى مشــاكل اللغــة وعيــوب االتصــال االجتمــاعي واالنفعــالي وليســت ســبباً لــه. 
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نت آباء األطفال التوحديين بآباء غيرهم من األسوياء لـم فالدراسات المنضبطة التي قار 

 تظهر فروقاً ذات داللة. 

ــالي لــم تؤكــد هــذه الرؤيــة ففــي البدايــة كانــت الدراســات تشــير إلــى أن  وبالت

ـــه اضـــطراب عـــاطفي أســـبابه النفســـية مـــن  ـــى أســـاس نفســـي وأن التوحـــد يظهـــر عـــادة عل

لـــوجي لـــدى بعـــض األطفـــال الوالـــدين. ومـــع ذلـــك فهنـــاك دليـــل علـــى وجـــود شـــذوذ بيو 

التوحديين. ورغم أن العجز البيولـوجي عامـل ضـروري إال أنـه لـيس العامـل الكـافي لكنـه 

قد يجعل الطفل أكثر عرضة للضـرر مـن تـأثيرات عاديـة لألسـرة قـد تكـن ليسـت خطيـرة 

 بالنسبة لألطفال اآلخرين.

واضـح  وال تزال النتائج عن الجهاز العصبي معقـدة وغيـر متوافقـة. وكمـا هـو

فبــالرغم مــن وجــود العديــد مــن األبحــاث لــم يتأكــد ســبب بيولــوجي واحــد للتوحــد فــإن 

اضطرابات الكروموزومات والعدوى والوراثة والعالقة بالوالدين وعوامل أخرى قد تلعب 

ــــؤثر فــــي الجهــــاز العصــــبي والوظــــائف الســــيكولوجية  بمفردهــــا دوراً أو مجتمعــــه كــــي ت

 ).١٨ -١٦ : ٢٠٠٩عود، األساسية (نادية إبراهيم أبو الس

) األعـــراض المميـــزة لألطفـــال ذوي ٢٠٠٢هـــذا وتجمـــل ســـميرة عبـــد اللطيـــف ســـعيد (

 اضطراب التوحد في اآلتي:
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 على أنها:  )١١:  ٢٠٠٨(مصطفى ،وتشير إليها 
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العجز عن إقامة عالقات مع اآلخرين، حيث يظهر  الطفل ذوى اضطراب التوحد 

 كثر من اهتمامه باإلنسان. اهتماماً أكبر باألشياء والجماد أ

 التأخر في اكتساب اللغة.-١

عــدم اســتخدام اللغــة المنطوقــة فــي التواصــل مــع اآلخــرين بعــد اكتســابها، حيــث -٢

يعـــاني  الطفـــل مـــن ذوى اضـــطراب التوحـــد مـــن صـــعوبة فـــي توظيـــف الكـــالم فـــي 

 حوارات ذات معنى مفهوم. 

 المصاداة المرجأة أي ترديد الكلمات والجمل. -٣

العكسي للضمائر: على سبيل المثال إذا سألنا الطفل هل تريد شـيئاً؟ االستخدام -٤

 أجاب: أنت أريد هذا الشيء وليس أنا أريد هذا الشيء. 

اللعــب التكــراري النمطــي: حيــث يكــون لعــبهم فــي نطــاق محــدود مــع الميــل إلــى -٥

تكــرار نفــس النشــاط وعــدم  القــدرة علــى اللعــب التخيلــي الــذي يبــدأ بــه األطفــال 

 منذ سن عام ونصف العام.  العاديون

الحفـــاظ علـــى الرتابـــة مـــع مقاومـــة التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى حيـــاتهم اليوميـــة أو -٦

 محتويات البيئة المحيطة. 

الـــذاكرة الجيـــدة مـــع الحفـــظ الصـــم "اســـتظهاراً مـــن غيـــر فهـــم": كثيـــر مـــن هـــؤالء -٧

األطفـــال يقومــــون بأعمـــال فــــذة وغيــــر عاديـــة معتمــــداً علـــى الــــذاكرة، واســــتظهار 

 .معلومات ال

 على النحو التالي:). ٣٤-٣٢:  ٢٠٠٨،  رياض (ويذكرها 
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) معيارًا، والبـد علـى األقـل مـن وجـود معيـارين مـن ١٦وضع كانر قائمة من (

(أ) ومعيار من (ب)، ومعيار واحد من (ج)، وال تعتبر هذه المعايير متحققة إال إذا كـان 

 السلوك شاذاً بالنسبة لمستوى نمو الطفل. 

تعبــر هـذه الفئــة عـن قصــور نـوعي فــي محصـلة التفاعــل االجتمـاعي المتبــادل، وهــو أ ): الفئـة ( 

 يتمثل فيما يلي: 

 عدم تأثر الطفل بمشاعر اآلخرين (يعامل اآلخر كما لو كان قطعة من األثاث). -١

ال يشـعر الطفـل بالحاجــة إلـى مواسـاة اآلخــرين لـه فـي وقــت الضـيق أو القلــق، أو -٢

جـة بشـكل شـاذ (ال يبحـث عـن المواسـاة عنـدما يكـون أنه قد يعبر عن تلك الحا

 مريضاً. مجروحاً، أو متعباً. 

ال يقلد الطفل اآلخرين: أو أحياناً يقوم بتقليدهم بشكل غير معتاد. فهو ال يلـوح -٣

 مودعاً، وال يقلد أنشطة األم داخل المنزل، أو يقلد اآلخرين بصورة آلية. 

ــاً، أو يلعــب بطري-٤ ــاً اجتماعي قــة شــاذة (ال يشــارك بنشــاط فــي األلعــاب ال يلعــب لعب

 االجتماعية، يفضل اللعب وحده. أو يستخدم األطفال اآلخرين كأدوات للعب). 

ـــه عجـــز كلـــي فـــي القـــدرة علـــى تكـــوين صـــداقات مـــع أقرانـــه (ال يوجـــد لديـــه -٥ لدي

 اهتمامات لتكوين صداقات مع أقرانه. وعلى المبادرة لعمل تفاعل اجتماعي). 

ــ وعي فــي التواصــل اللفظــي وغيــر اللفظــي. وفــي النشــاط التخيلــي. الفئــة (ب): قصــور ن

 ويتمثل فيما يلي. 

ال يوجد تواصل مع اآلخـرين مثـل الحـوار الطفـولي، والتعبيـر الـوجهي، واإليمـاءات أو اللغـة -١

 المنطوقة. 
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ــر -٢ اتصــال غيــر لفظــي شــاذ بشــكل واضــح (مثــل تجنــب االتصــال البصــري، والتعبي

يماءات) لتقليد أو عمل تفاعل اجتمـاعي (ال يحـب الوجهي، وحركة الجسد أو اإل

أن يحمله أحـد، ويتشـنج عنـد حملـه، ال ينظـر لآلخـرين، وال يبتسـم عنـدما يقتـرب 

 منه أحد. وال يرحب بوالديه أو بالزوار،و له نظرة محدقة ثابتة في وضع معين). 

غيـاب النشــاط التخيلــي مثــل لعــب أدوار الراشــدين، أو تمثيــل حركــات أو أصــوات -٣

 الحيوانات، وعدم االهتمام بالقصص التي تتكلم عن أحداث خيالية. 

شذوذ واضح في طريقة إخراج الكالم: ويتضمن حدة الصـوت أو شـدته أو درجتـه -٤

 (مثل رتابة الصوت، أو الكالم بنغمة السؤال، أو الحديث بصوت عاٍل).

فـي شذوذ واضح فـي صـورة محتـوى الكـالم: ويتضـمن الكـالم النمطـي أو التكـرار -٥

الكــالم (مثــل التكــرار اآللــي إلعــالن تليفزيــوني)، يســتخدم "أنــت" عنــدما يريــد أن 

يقــــول "أنــــا". مثــــال (أنــــت تريــــد حلــــوى؟ بــــدالً مــــن. أنــــا أريــــد حلــــوى)، أو قــــول 

ملحوظات غير ذات صلة بالموضوع (مثل قد يبدأ الحديث عن مواعيد القطارات 

 عند الكالم). 

خرين وإقامة حوار معهم (مثل التحدث عن قصور واضح في القدرة على تقليد اآل-٦

 نفس الموضوع بصورة متكررة على الرغم من عدم استجابة اآلخرين له.

ــة بعــدد محــدود ومتكــرر مــن األنشــطة الفئــة (ج):  يقــوم الطفــل الــذي يصــنف تحــت هــذه الفئ

 واالهتمامات، كما يلي: 

رأس، أو القيـام الحركات الجسدية النمطية مثل ثني اليـدين أو التـأرجح، أو هـز الـ-١

 بحركات معقدة للجسم كله. 
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االنشــغال بإصــرار وبشــكل متواصــل بــأجزاء مــن ِأيــاء معينــة مثــل( شــم األشــياء، أو -٢

تحســس ملمســها بشــكل مســتمر). أو التعلــق بأشــياء غيــر معتــادة مثــل( اإلصــرار 

 على حمل قطعة من القماش أو لف قطعة من الخيط حول نفسه). 

في البيئة المعتادة  (مـثالً عنـد تحريـك زهريـة ورد مـن  القلق الواضح عند أي تغير-٣

 مكانها األصلي).

ــاع أنمــاط وتفاصــيل محــددة مثــل( اإلصــرار علــى -٤ اإلصــرار غيــر المعقــول علــى اتب

 اتباع نفس الطريق عند الذهاب للتسوق). 

يكــون لديــه حــدود مــن االهتمامــات بســيطة، أو االنشــغال بشــيء يتطلــب اهتمــام -٥

م فقــط بوضــع األشــياء ورصــها، أو التظــاهر بكونــه شخصــية محــدود... مثــال: يهــت

 .خيالية 

  Interpersonal Safety Skills مهارات األمان الشخصي

) سنوات ٨-٥يتعرض األطفال ذوي اضطراب التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة من (

ون للعديد من المواقف في حياتهم والتي كثيرًا ما ال يستطيعون التصرف فيها أو يتصرف

بشكل غير صحيح وغير الئق فيعبثون في المنزل مما يعرضهم للعديد من األخطار. 

وفي كثير من األحيان يودي بحياتهم. فهم كثيرًا ما يعبثون في الكهرباء. وكثيرًا ما 

يتعاملون مع األدوات المنزلية بشكل غير آمن. وكثيرًا ما يشعلون النيران داخل المنزل 

ن.  وإذا خرجن من المنزل نجده في كثير من األحيان يسير وال يعرفون كيف يتصرفو 

في الطريق بدون حذر فنجده تارة يقع على األرض وهو يسير وتارة أخرى يحاول 

االنزالق في الحفر وفي وقت آخر نجده يعبر الطريق دون حذر من السيارات المارة وال ينظر 

 ويسارًا.يميناً 
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رائق عن اإلصابة بالنيران فإنه يقتل حوالي ووفقًا إلحصائيات المركز القومي للح

عام أو أصغر في الطرائق المنزلية في الواليات المتحدة  ١٤طفًال في سن  ٢٥٠٠

. وتم تسجيل أن النيران والحرائق هي السبب الثالث للوفاة المتعلقة ٢٠٠٢عام 

عام أو أصغر نظرًا لمحدودية  ١٤باإلصابة غير المتعمدة بين األطفال في سن 

 ,Diaquirieدراتهم وهم أقل تحكمًا في بيئتهم ويقل لديهم الوعي بالخطر..(ق

٢٠٠٦, p. ٢٣( 

األمريكية على ضرورة تعليم  ٢٠٠٤)NATSAكما تشير وكالة ناتسا (

األطفال مهارات األمان التي تتوافق مع مستوى نموهم وقدراتهم وحاجاتهم سواء في 

ة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة. المنزل أو المدرسة. وإن هذه المهارات الزم

والمشكالت السلوكية شكل أكبر. حيث أنهم يمثلون المجموعة األكبر المعرضة 

مارًا بالطريق يموتون في  ٥٠٠٠عدد  ٥/١لمخاطر اإلصابات. وإن ما يقرب من 

 من هذه الفئة من األطفال. ٢٠٠٣حوادث سيارات في الواليات المتحدة عام 

 (Claire D., Dorothy C., Strick Land B. & Lynnad Bellmoff, 

٢٠٠٦, p.٥١٩)      

-١٩٩٥أنه في األعوام ما بين ( ٢٠٠٦ )UNICEFكما  اكدت  يونيسف (

) عام في دول العالم ١٤-٦) كانت    حوادث الطريق بين األطفال من (١٩٩٩

ة في كما قالته وزارة الصحة واإلدارة التنفيذي   )٢٠٠٦ ,UNICEFاألكثر تقدماً. (

على أهمية تعلم المهارات الحياتية الخاصة  )Bristolالمملكة المتحدة بوالية (

 ) عام. ١١-١٠(بالطريق. المنزل. األمن من الحرائق) لألطفال من (

Lamb R., MS. Joshi & Motthews A., ٢٠٠٦,p.١٦  



20
17

 )  
7 

( د 
عد

ال

172

أوراق علمية تنمية مهارات األمان الشخصى لألطفال ذوى اضطراب التوحد

) عام من ١٢-٧% من اآلباء يمنعون أطفالهم من سن (٤٠وفي إنجلترا أكثر من 

 Alison Carver & David Grawالطريق بمفردهم بسبب مخاطر الطريق. (ير في الس

Ford, ٢٠٠٧,p. ٢٢١( 

كما اكدت الدول المتقدمة مثل الدول المتقدمة مثل (بريطانيا. الواليات      

 -المتحدة.نيوزيالندا) على أن نسبة إصابات األطفال الذين يتراوح أعمارهم من (صفر

%. ولذلك البد من إكسابهم المهارات الالزمة ٥٠ثر من ) عام في الطريق أك١٧

ألمن السير في الطرقات وأثناء عبورهم من خالل برامج تقدم قاعدة معرفية جيدة لهم. 

)Tova Rosenbloom & Matan Haviv, ٢٠٠٨,p.١٣٢ 

أمان  )Kidssafeوهناك برامج أمان من النار يستخدم المنهج التعليمي (

بمساندة من وكالة إدارة  ١٩٨٧ئق بمدينة أوكالهوما عام الطفل صممه قسم الحرا

. ويتضمن البرنامج دروس تتعلق باستخدام الكبريت والوالعات. )FEMAالطوارئ (

أهمية جهاز الكشف عن الدخان. وإجراء التوقف والنزول والتدحرج.  الهروب من 

ي لهذا البرنامج البيت. تقدير دور مكافحو الحرائق. ويتضمن المنهج التعليمي األساس

 مواقف لتجنب األشياء التي ال ينبغي اللعب بها. 

هو  LNTB (Learn not to Burnوكذلك برنامج تعلم أال تحرق (

 ٢٢ويقوم بتدريس  ١٩٧٩برنامج أطلقته الجمعية القومية للحماية من النار عام 

ستجابة بشكل سلوكًا أساسيًا لألمان من النار. وقد ناقش هذا البرنامج قضايا مثل اال

بدمج سلوكيات  )LNTBصحيح خالل التدريب للتعرض للنيران. يقوم برنامج (

األمان من النار واالبتعاد عن األشياء الساخنة داخل المناهج الموجهة لألطفال حتى 

 )٢٤-٢٣ .pp,٢٠٠٦ ,Diaquirieيتم تطوير مهارات األمان من النار مع مهاراتهم. (
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طفال ذوي االحتياجات الخاصة أثناء وكذلك توجد مخاطر تواجه األ

لعبهم. فالطفل ذو اضطراب التوحد قدرته على الحركة تتم بعدم االتزان في بعض 

األحيان. مما تعرضه لحوادث ومخاطر كثيرة أثناء اللعب. فمثًال عندما يجري أو يسير 

بل قد حجر أو حائط أمامه فإنه يصطدم به ال يلتفت إلى أي حواجز أو عوائق. وإذا وجد 

 يصطدم بأقرانه. لذلك فهو بحاجة إلى التدريب على تلك المهارات. 

).Strong W., Malina R. & Trudeau F., ٢٠٠٥,p. ٧٢٤( 

ومن األخطار التي تواجه األطفال أثناء لعبهم أيضاً وضع قطع األلعاب 

م الدقيقة في الفم. فيبلعها و أو يضغط عليها بقدمه فتسبب له إصابة أو أنه يستخد

المستعمل بشكل خاطئ فيضعها في فمه أو األقالم الرصاص وأقالم التلوين والصلصال 

، وآخرينصادق،  (يبلعها أو يتذوقها فتسبب له األذى. وفي بعض األحيان االختناق. 

١٧١: ٢٠٠٨.( 

كما يتعرض األطفال العاديين واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة للعبث 

لمنزل والتعامل الخاطئ مع األدوات ذات الحواف بزجاجات التنظيف الموجودة با

 الحادة والعبث باألدوات الكهربائية. 

أنه يجب تمييز ) ، ٥١:  ٢٠٠٥  ، أمين،وعبد اهللا (ففي ذلك األمر تذكر 

الزجاجات والتي بها مواد تنظيف خطيرة على األطفال بوجود عالمة عليها تميزها مثل 

هذه المواد في حاويات الطعام المألوفة  رأس جمجمة عظمية مثًال وال يجب وضع

تعليمهم أال يأكلوا أو يشربوا أبداً أي مواد لألطفال وال في مقربة من أيديهم وأيضًا يجب 

 .غير معروفة لهم 
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ته الكثير من الدراسات ومما يدل على أهمية مهارات األمان ما أكد

طفال الذين هم في أن األ ) (١٢٩ :٢٠٠٠, Lisa Marie  فتذكر دراسة،  واألبحاث

مرحلة المدرسة وذوي احتياجات تعليمية وصحية خاصة هم بحاجة أكبر إلى برامج 

 األمان والحماية من األخطار بشكل أكبر حيث يكون معدل إصابتهم أكبر. 

أن حوادث  )٢٠٠١ ,Suzanne M: ٤٤( وتوضح في هذا الصدد دراسة 

طفال في الدول المتقدمة المرور واحدة من أشد مخاطر الصحة التي تواجه األ

  وتتقدمهم بريطانيا في أوروبا. 

 Michael B; Raymond G. & Brianكما تؤكد دراسة (

Gatheridg ,على أهمية التدريب على مهارات األمان لألطفال ذوي ) ،  (٥ : ٢٠٠٤

االحتياجات الخاصة. وعلى أهمية التدريب على هذه المهارات في شكل مواقف 

  طبيعية .

 Joseph Dougherty, Mark R. Hemmia&Sama Arbabر دراسة (وتشي

أن المنزل يعتبر المكان األساسي الذي قد يحدث فيه الحريق   (٤٧٣ : ٢٠٠٦)

عام وأن مخاطر  ١٢وإشعال النيران عن طريق اللعب بين األطفال الذين هم أقل من 

الممتلكات من إشعال الحريق قد تودي بحياة الكثير من األطفال. تحدث خسائر في 

 .) عام.١٢-٥(

   (٢٧١   :٢٠٠٨, .Vincent W., David L., & Jacaueline Aوتؤكد دراسة (

على أن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بحاجة إلى اكتساب مهارات استخدام  

بعض األدوات الحادة مثل السكين. وكذلك إزالة أو لملمة األطباق واألكواب 

مة من األحواض المملوءة بالماء أو من على األرض أو من المنكسرة بصورة آمنة وسلي
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بعض األماكن في المطبخ أو تنظيف الزجاج القابل للكسر يعد أمرًا هامًا لهؤالء 

  األطفال لحماية أنفسهم من المواقف ذات الخطورة. 

لى أهمية ع( ١٢ : ٢٠٠٨ , Tova Rosenbloom@ Maviv ) وتذكر دراسة

) سنوات المهارات الحياتية الخاصة بأمان الطريق. ١٠-٧اكتساب األطفال من (

% من السكان في إسرائيل من ضحايا إصابات الحوادث في ٣٠حيث أن نسبة 

إسرائيل. وهذا حسب معايير الهيئة القومية لمخاطر الطريق بإسرائيل. أما النسبة 

  المتبقية فهي ناتجة عن السقوط من أماكن مرتفعة والحرائق واالختناق. 

 Childما سبق يتضح أهمية اكتساب األطفال ذوي اضطراب التوحد وم

with Autism Disorder  السلوكيات الدالة على نمو مهارات األمن واألمان مثل

حماية أنفسهم في (المنزل). وذلك من أجل التعامل مع األدوات المنزلية بشكل آمن. 

نزل. ولحماية  الذات إذا ولتقليل نسبة اإلصابة وحدوث األخطاء واألخطار داخل الم

حدث خطرًا أو إصابة. ومن أجل التعامل الجيد إلى درجة كبيرة في المنزل بأمان. 

 وحماية أنفسهم في المؤسسات والمراكز والطرق أيضاً. 

 لمراجع :ا
). فعالية استخدام اللعب التمثيلي في تنمية مهارات األمان ٢٠٠٨(وآخرين , إميلي صادق ميخائيل،

:  نحو صناعات آمنة للطف -المؤتمر العلمي الدولي األولمن األطفال المتخلفين عقليًا. لدى عينة 
 /فبراير.٢٢-٢١كلية رياض األطفال جامعة اإلسكندرية،

 .القاهرة: كتاب اليوم السلسلة الطبية. التوحد). ٢٠٠٨( جيهان أحمد،  مصطفى
. الذاتوي وكيف نتعامل معه الطفل ذوى اضطراب التوحد وأسرار الطفل).  ٢٠٠٨( سعد،  رياض

 القاهرة: دار النشر للجامعات. 
. الكويت:المركز الوطني للثقافة والفنون معاناتي والتوحد). ٢٠٠٢سميرة عبد اللطيف سعيد (

 واآلداب. 
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. عمان :    مقدمة في تربية وتعليم الطفولة المبكرة  ).٢٠٠٥( إبراهيم ، و عبد اهللا سهى أحمد أمين،
 دار الفكر.  

: أسس وتطبيقات سلسلة غير العالج بالموسيقى لألطفال التوحديين). ٢٠٠٨( ، عادل عبد اهللا
 العاديين. القاهرة: دار الرشاد. 

). دور األسرة في رعاية متالزمة داون والتوحديين. بحث مقدم إلى ٢٠٠٦( محمد وجيه،  الصاوي
اكتشاف ورعاية ذوي االحتياجات  المؤتمر العلمي الرابع دور األسرة ومؤسسات المجتمع المدني

 /إبريل. ٢٤-١٨: كلية التربية جامعة بني سويف،الخاصة
. اإلسكندرية: مؤسسة حورس الطفل التوحدي في األسرة).  ٢٠٠٩( نادية إبراهيم، أبو السعود

 الدولية.
 األوتيزم اإليجابية الصامتة استراتيجيات لتحسين أطفال). ٢٠٠٨( هشام عبد الرحمن ، الخولي

 : دار الكتاب والوثائق القومية.  األوتيزم.القاهرة
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