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  التكحد تصنيؼ بدايات

النفسي بجامعة ىارفرد بالكاليات  أحد اساتذة الطب كاف 1943في العاـ 
يقـك بفحص  (leokanner) ليك كػانر العالـ المتحدة األمريكػية كىك
المتخمفيف عقميا فقد كاف سمككيـ يتميز باإلنغبلؽ  مجمكعات مف األطفاؿ

ما حكليـ مف ظكاىر أك أحداث أك  الكامؿ عمى الذات كابتعادىـ عف كؿ
دائمي اإلنطكاء  ا أقرب الناس الييـ كىؤالء األطفاؿأفراد حتى لك كانك

 كالعزلة اليتجاكبكف مع أم مثير بيئي في المحيط الذيف يعيشكف فيو كما

لك كانت حكاسيـ الخمسة قد تكقفت عف تكصيؿ أم مف المثيرات 
أصبحت في حالة انغبلؽ تاـ كبذلؾ يصبح  الخارجية التي داخميـ التي
حكليـ كما يفعؿ غيرىـ  ات اجتماعية مع مفىناؾ استحالة لتككيف عبلؽ

 التكحد مصطمح kanner مف األطفاؿ كحتى المتخمفيف منيـ أطمؽ كانر

الفئة  عمى ىذه - early infantile autism - الطفكلي المبكر
  .مف األطفاؿ



كاف قد قاـ برصد دقيؽ لخصائص  kanner العالـ كبالرغـ مف أف ىذا
خاصة مف حيث نكعية  ىـ عمى أنيـ فئةىذه الفئة مف األطفاؿ كتصنيؼ

 إال 1943اإلعاقة كأعراضيا التي تميزىا عف غيرىا مف اإلعاقات عاـ 

أك  التكحد أك Autism أف االعتراؼ بيا كفئة يطمؽ عمييا مصطمح
 .اإلجترار أك الذاتية لـ يتـ

تشخيص ىذه الفئة عمى انيا نكع مف الفصاـ  كفي الستينات كاف
ما كرد في  كذلؾ كفؽ Infantile Schesophrenia الطفكلي

 الطبعة الثانية مف القامكس اإلحصائي لتشخيص األمراض العقمية

D.S.M.2 . 

حينما نشرت  1980كلـ يتـ االعتراؼ بخطأ ىذا التصنيؼ إال عاـ 
 المعدلة مف القامكس اإلحصائي لتشخيص األمراض العقمية الطبعة الثالثة

D.S.M.3 .  

باف الشركط المتكجب مراعاتيا في كضع  القامكس حيث كضح ىذا
 : ىي التكحد تشخيص

 . عمر الطفؿ ظيكر العكارض في الثبلثيف شيرا األكلى مف. أ

 . اضطراب شامؿ في االستجابة لممجتمع المحيط. ب

 . تطكر المغة قصكر شديد في. ج

 اآللي إذا ما استطاع الطفؿ النطؽ فيناؾ نمط محدد لمنطؽ مثؿ الترديد. د

Ecolalia أك الترديد المتأخر أك خمط في استعماؿ الضمائر . 

كميؿ إلى . كغير متكازف لتغيرات الجك كالمحيط  انفعاؿ شديد. ىػ
 . الحيكانات كالتعمؽ باألشياء

 Autism ال يمكف الحصكؿ عمى تخيبلت كتصكرات ك ىمكسة في الػ .ك

فئة عمى االعتقادات السائدة لتصنيؼ ىذه اؿ كىذا الشرط األخير ما دحض



 . Inile Schesophrenia انيا نكع مف الفصاـ الطفكلي

 

 :مدخؿ إلى اإلعاقة

مف أكثر اإلعاقات العقمية صعكبة كشدة مف حيث  التكحد تعتبر إعاقة
عمى سمكؾ الفرد الذم يعاني منيا لذلؾ كاف البد مف تعريؼ  تأثيرىا

 . تكحداؿ الفئة التي تقع تحتيا إعاقة اإلعاقة كتصنيؼ فئاتيا لفيـ

 : اإلعاقة تعريؼ

اإلعاقة ىي حالة قصكر أك خمؿ عضكم أك كظيفي نتيجة لعامؿ كراثي 
كأدت إلى تكقؼ النمك عمى بعض المحاكر أك في القدرة عمى  أك بيئي

التي يقـك بيا الفرد السكم المساكم لو في  تعمـ أك أداء بعض األعماؿ
 . العمر كالمستكل التعميمي كاإلقتصادم

 

  طرابات النمك الشاممةمجمكعة اض

P.D.D 
 

في تكقؼ النمك عمى المحاكر المغكية أك  حاالت اضطراب نفسي تتمثؿ
 . المستقبؿ عمى بناء الشخصية فقدانيا بعد تككينيا مما يؤثر سمبا كفي

عاقات النمك الشاممة ىي  : كا 

  االسبرجر-1

  الريت-2

  اضرابات الطفكلة التحميمية-3

  التكحد-4

 
 



 Asperger : اإلسبرجر

ىانز إسبرجر  العالـ نكع مف اإلضطرابات النمائية الشاممة عرؼ عمى يد
كيميزه خمؿ كيفي في تككيف  لذلؾ سمي بمتبلزمة اسبرجر 1944سنة 

غير  كتبادؿ العبلقات اإلجتماعية ، قصكر حركي كقصكر في التكاصؿ
المفظي كيعاني مف صعكبات تخاطب كاضطرابات في الكبلـ رغـ النمك 

تككيف حصيمة لغكية كتظير لدل الطفؿ ذك متبلزمة  بو طبيعي فيالش
 . انيماؾ مستمر بأشياء مادية إسبرجر مظاىر سمككية نمطية مثؿ

 : كاإلسبرجر التكحد ماالفرؽ بيف

مف عمر الطفؿ بينما ال يكتشؼ  في السنكات الثبلث األكلى التكحد يظير
 . الطفؿ االسبرجر إال بعد السنة السادسة كما فكؽ مف عمر

حصيمة لغكية بينما  بقصكر كاضح في المغة كفي تككيف التكحد يتميز
 يتمتع االسبرجر بحصيمة لغكية ال بأس بيا مع انو يعاني مف صعكبات

  . في التخاطب كالتعبير

يحس بمف  الطفؿ التكحدم منغمؽ عمى نفسو تماما بينما طفؿ االسبرجر
  .القاتحكلو كيتعرؼ عمييـ كلكنو يعجز عف تككيف ع

  Rett الرت -2

مع الديمنثيا  كتتشابو ايضا التكحد فصيمة اإلعاقات التي تتشابو مع مف
 كاألناكسيا في بعض اعراضيما كتصيب البنات فقط كيميزىا إضطرابات

الميارات الحركية بصكرة تتشابؾ في حركة دائرية محكرية لؤليدم 
  -6يعي خبلؿ األصابع تبدأ بالظيكر بعد نمك طب كالمشي عمى أطراؼ

اعراض غير عادية أثناء  شير مف عمر الفتاة كعدـ ظيكر أم 18
 . الحمؿ

السنة كالنصؼ يبدأ  كرغـ النمك االجتماعي كالمغكم الطبيعي حتى عمر



 النككص كاالنسحاب االجتماعي كالقصكر المغكم كالعجز عف االستخداـ

النمك  الطبيعي لحركات األيدم كاألرجؿ كتتخمؼ األطراؼ كالرأس في
النياية عمى كرسي متحرؾ كيأتي بعد ذلؾ نككص في  كتعيش الطفمة في

مف مصابي الرت يصابكف  % 70 النمك المعرفي مع العمـ بأف أكثر مف
 . بالصرع

 
 
 

 :أعراض الرت

سمكؾ مص األصابع كطرؼ األيدم ، غياب التناسؽ ،  قدـ مسطحة ،
حركات البمع كالمضغ  اضطرابات في كالتآذر بيف حركات اليديف كالعينف ،

العمر العقمي  كالتنفس مع تدني في مستكل المناعة في الجسـ كيتراجع
  . خبلؿ فترة االنحدار إلى ستة اشير

 Childhood : اضطرابات الطفكلة التحميمية-3

Disinteqrative Disorder 

الشاممة كالتي تتشابو إلى حد ما  كىك نكع آخر مف اإلضطرابات النمائية
 . حدالتك مع

كيتميز بالشذكذ الكظيفي في ميارات التفاعؿ االجتماعي كتراجع في 
تـ اكتسابيا في السنكات األكلى مف العمر كشذكذ كظيفي  الميارات التي

 . التناسؽ في الميارات الحركية في األنماط السمككية كغياب

  التكحد -4

  التكحد تعريؼ -4

 صطمحات تستخدـ فيأك اإلجترار أك الذاتية ىي ـ Autism التكحد

كالتكحد نكع مف اإلعاقات . كصؼ حالة إعاقة مف إعاقات النمك الشاممة 



يتميز في ( المخ)خمؿ كظيفي في الجياز العصبي المركزم التطكرية سببيا
الحسي كالمغكم كبالتالي القدرة عمى  تكقؼ أك قصكر في نمك اإلدراؾ

حب ىذه األعراض يصا التكاصؿ كالتخاطب كالتعمـ كالتفاعؿ اإلجتماعي
 نزعة إنطكائية تعزؿ الطفؿ الذم يعاني منيا عف كسطو المحيط بحيث

يعيش منغمقا عمى نفسو ال يكاد يحس بما حكلو كما يحيط بو مف أفراد 
كيصاحبو ايضا اندماج في حركات نمطية أك ثكرات  . أك أحداث أك ظكاىر

  . غضب كرد فعؿ ألم تغير في الركتيف

الجنيف في رحـ  في مرحمة النمك بدء مف تككيف دالتكح يمكف أف يحدث
األـ كتبدأ مبلمح ظيكره في األشير الثبلثيف األكلى مف عمر الطفؿ 

 . 4/1الذككر أكثر مف اإلناث بنسبة  يصيب

مف أكثر اإلعاقات العقمية صعكبة كشدة  Autism التكحد كتعتبر إعاقة
ابميتو لمتعمـ أك تأثيرىا عمى سمكؾ الفرد الذم يعاني منيا كؽ مف حيث

التدريب أك اإلعداد الميني أك تحقيؽ درجة كلك  التطبيع مع المجتمع أك
كاالقتصادم كالقدرة عمى حماية الذات  بسيطة مف االستقبلؿ االجتماعي

 . األطفاؿ إال بدرجة محدكدة كبالنسبة لعدد محدكد مف

 تأىيؿكالصعكبات األخرل تتعمؽ بالتشخيص كالتدخؿ لتعديؿ السمكؾ أك اؿ

االجتماعي كالميني ، كربما ما زاد مف صعكبة ىذه الميمة أنو حتى اآلف 
الميتمكف إلى اتفاؽ عاـ عمى العكامؿ المسببة ليذا النكع مف  لـ يصؿ

جينية أك بيئية اجتماعية أك بيككيميائية أك ىي  اإلعاقة ، ىؿ ىي كراثية
كامؿ مسببة ذاؾ كلكنيا نتيجة لع نتيجة العامميف أك ىي ليست ىذا أك

 . أخرل الزلنا نجيميا تماما

 : ايضا إلى ثبلث عكامؿ كترجع ىذه الصعكبات

تشترؾ أك تتشابو في أعراض  التكحد العامؿ األكؿ ىي اف أعراض إعاقة



التخمؼ العقمي كاإلضطربات العاطفية  إعاقات أك أمراض أخرل مثؿ
 أف كثير مف لدرجة Schizophrenia االنفعالية كحاالت الفصاـ

 عمماء النفس كانكا يعتبركنيا حالة فصاـ مبكرة يبدأ ظيكرىا في مرحمة

 .الطفكلة

حديثة نسبيا  التكحد كالعامؿ الثاني ىك أف البحكث التي تجرم عمى إعاقة
الخمسينات كبدرجة أكبر في  ألف المعرفة بيا بدأت بدرجة محدكدة في

 . السبعينات

خيص كالتأىيؿ فيك التش أما العامؿ الثالث المسؤكؿ عف صعكبات
الطفؿ  التخمؼ الشديد أك ربما التكقؼ الممحكظ لنمك قدرات اإلتصاؿ بيف

كما لك أف عائقا أكقؼ  كالبيئة المحيطة التكحد الذم يعاني مف إعاقة
عمى  الجياز العصبي عف العمؿ كبالتالي يترتب عمى ذلؾ تكقؼ القدرة

 ة كفعالية عممية التطبيعتعمـ المغة أك النمك المعرفي كنمك القدرات العقمي

االجتماعي كمف الطبيعي أف يترتب عمى ذلؾ القصكر في نمك قدرات 
كاالتصاؿ بيف الطفؿ كالبيئة المحيطة ببطء أك ربما  الطفؿ كتعذر التفاعؿ

 . برامج التأىيؿ االجتماعي في الحاالت الشديدة استحالة نجاح

قة دائمة كتطكرية إعا التكحد كربما يضاؼ إلى ىذه الصعكبات أف إعاقة
يصاحبيا تخمؼ عقمي ، كعممية  التكحد مف حاالت% 70كأكثر مف 

كالرعاية تكاد تككف دائمة كمدل الحياة ، كأف تكقؼ كافة  التأىيؿ كالتربية
تؤدم إلى كؿ ( اإلجتماعي المغكم -الحسي  - اإلداركي)محاكر النمك 

ة كمنيا اختصاصات لمرعام ذلؾ فإف الطفؿ التكحدم بحاجة إلى عدة
طبيب ( اخصائي نطؽ -اخصائي اجتماعي  -اخصائي نفسي )
ككادر )، تعميـ منظـ ( عظاـ -أنؼ كأذف كحنجرة  -كراثة  -أعصاب)

 .(مجيزة مؤىمة كمدارس



 

  التكحد خصائص كأعراض إعاقة

خبلليا  التي يمكف مف التكحد يمي بعض خصائص كأعراض إعاقة في ما
عاقة مع العمـ اف ىذه األعراض ليست االستدالؿ عمى ىذا النكع مف اإل

الضركرم اف تجتمع كميا في فرد كاحد فقد يبلحظ ظيكر بعضيا في  مف
آخر بعضا آخر مف ىذه األعراض كما يحدث  فرد معيف كيظير عند فرد

تفصيؿ كؿ بند مف  اختبلؼ في الدرجة كالشدة بيف فرد كآخر كسيتـ
 . عمى حدة التكحد خصائص إعاقة

 : مالقصكر الحس-1

 . غياب مظاىر االدراؾ كاإلستجابة لممثيرات الحسية

 .العزلة العاطفية كالبركد اإلنفعالي كبالتالي غياب القدرات اإلجتماعية -2

 

اإلندماج الطكيؿ في تصرفات نمطية متكررة كاىتمامات غريبة بأشياء  -3
 . تافية

 نكبات غضب كالعدكاف عمى النفس كالغير ، ضحؾ ، بكاء ، كصراخ -4
 . بدكف سبب كاضح

قصكر أك تكقؼ النمك المغكم تعذر أك غياب كمي لمتكاصؿ المفظي  -5
كفيما كبالتالي غياب القدرة عمى التعمـ كالنمك  كغير المفظي تعبيرا

 . Echololio الترديد األلي.المعرفي 

 . التفكير المنكب عمى الذات -6

فؿ السكم نسبة لمط قصكر في السمكؾ التكافقي لمطفؿ التكحدم -7
مع  كالمشاركة. المساكم لو في العمر كغياب التقميد كالمعب اإلييامي 

 . األقراف في المعب كاألنشطة



التغيير في أنماط  رفض أم تغير في السمكؾ الركتيني كمقاكمة -8
 . الحياة اليكمية

 .عمى حدة التكحد كفيما يمي تكضيح لكؿ بند مف خصائص

  : القصكر الحسي-1

كما لك أف حكاسو قد أصبحت  التكحد يعاني مف حالة الذميبدك الطفؿ 
عف نقؿ أم مثير خارجي إلى جيازه العصبي ، فإذا مر شخص  عاجزة

صكت أك نادل عميو مثبل فإنو يبدك كما  قريبا منو كضحؾ أك أصدر أم
كما اف . أك كؼ البصر  انو لك لـ يرل أك يسمع أك انو قد اصابو الصـ

اإلستجابة  فإننا ندرؾ بشكؿ كاضح عدـ قدرتو عمىتزداد معرفتنا بالطفؿ 
 . لممثيرات الخارجية

 

 : العزلة العاطفية أك البركد االنفعالي-2

حيث ال يتجاكب الطفؿ مع أم محاكلة إلبداء العطؼ أك الحب لو ككثيرا 
أبكاه مف عدـ اكتراثو أك استجابتو لمحاكالتيما تدليمو أك ضمو  ما يشكك

بؿ كربما ال يجداف منو اىتماما بحضكرىما أك  قأك تقبيمو أك مداعبت
الطفؿ ككأنو ال يعرفيما أك  غيابيما عنو كفي كثير مف الحاالت يبدك

 يتعرؼ عمييما كقد تمضي ساعات طكيمة كىك في كحدتو ال ييتـ

بالخركج مف عزلتو أك تكاجد آخريف معو كمف النادر اف يبدم عاطفو 
 . دم إلى غياب القدرات اإلجتماعيةما ذكر سابقا يؤ ككؿ. نحك اآلخريف 

 : نمطية متكررة االندماج الطكيؿ في تصرفات-3

أدائيا  كثيرا ما يقـك الطفؿ لفترات طكيمة بأداء حركات معينة يستمر في
كيز رجمو أك جسمو أك رأسو أك الطرؽ . بتكرار متصؿ لفترات طكيمة 

صكت أك  عمى كؼ اليد األخرل أك تكرار إصدار نغمة أك بإحدل يديو



الساعات مركزا نظره في اتجاه معيف أك  ىميمو بشكؿ متكرر كقد تمضي
عقارب ساعة الحائط  نحك مصدر ضكء أك صكت قريب أك بعيد أك نحك

ىي  كال تككف ىذه األفعاؿ أك االنماط السمككية استجابة لمثير معيف بؿ
يعكد  في كاقع األمر استثارة ذاتية تبدأ أك تنتيي بشكؿ مفاجئ تمقائي ثـ

المفرطة كانغبلقو التاـ عمى نفسو كعالمو الخيالي الخاص  إلى كحدتو
 . طكيبل عمى حالتو كما ىي كرغبة قمقة متسمطة في البقاء

 : نكبات الغضب أك إيذاء الذات-4

قد يمضي ساعات طكيمة مستغرقا في أداء حركات  بالرغـ مف اف الطفؿ
يجرم حكلو ، فإنو أحيانا بما  نمطية أك منطكيا عمى نفسو ال يكاد يشعر

أفراد اسرتو أك  ما يثكر في سمكؾ عدكاني مكجو نحك كاحد أك أكثر مف
العدكاني  أصدقائو أك العامميف عمى رعايتو أكتأىيمو ، كيتميز ىذا السمكؾ

كقد يككف بشكؿ إزعاج مستمر . بالبدائية كالعض كالخدش كالرفس 
صدار أصكات مزعجة أك بشكؿ تدمير أ بالصراخ دكات أك أثاث أك تمزيؽ كا 

بعثرة أشياء عمى األرض أك إلقاء أدكات مف النافذة  الكتب أك المبلبس أك
تزعج المحيطيف كالذيف يقفكا أماميا  إلى غير ذلؾ مف أنماط السمكؾ التي

الذات حيث يقـك الطفؿ  حائريف ماذا يفعمكف ككثيرا ما يتجو العدكاف نحك
يؤدم  في الحائط أك االثاث بمابطرؽ رأسو  بعّض نفسو حتى يدمى أك

أك قد يتكرر ضربو أك . إلى إصابة الراس بجركح أك كدمات أك أكراـ 
بإحدل أك كمتا يديو كيضاؼ إلى كؿ ما ذكر نكبات  لطمو عمى كجيو

  . الضحؾ كالبكاء كالصراخ بدكف سبب كاضح

 : القصكر المغكم كغياب القدرة عمى االتصاؿ المغكم-5

اآلباء أف الطفؿ يعاني مف الصـ كبالتالي البكـ بينما  ضكثيرا ما يعتقد بع
الطفؿ رغـ اف األصكات العالية قد ال تثير أم  تثبت المبلحظة الطكيمة أف



انتباىو صكت غطاء زجاجة  إستجابة لديو، بينما يمكف أف يمفت
قطعة  المرطبات في غرفة ثانية أك صكت كرقة األلمنيـك التي تغمؼ

 . الشكككالتو

عمى  ذا ال يككف عدـ تجاكبو نتيجة صمـ كلكف نتيجة عدـ قدرتوكعمى ق
تفيـ الرمكز المغكية كما ىك مفركض اف تنقمو اليو مف معاني كبالتالي 

الكبلـ  ال يمكف اف يتقف- " التكحد" الحاؿ في معظـ أطفاؿ كما ىك -
لمتعبير عف نفسو كرغباتو بؿ يصدر اصكاتا ليست ذات معنى أك ىميمة 

كحتى بالنسبة لمف يتعمـ منيـ فيك كثيرا ما ال يفيـ ما  ةغير مفيـك
ذا قاؿ شيئا فإنو يككف إعادة أك صدل ما يكجو اليو مف كبلـ  يقكؿ ، كا 

 ما إسمؾ؟ بشكؿ ترددم فإذا سألتو ما إسمؾ فإنو يردد نفس السؤاؿ

Echolalia  كفي. كبنفس شدةالصكت كالنغمة التي تكجو بيا السؤاؿ 

أخر الرد عمى السؤاؿ أك يبدأ الطفؿ بترديد العبارة أك بعض األحياف قد يت
ساعات مف سماعو أك حتى بعد مركر يـك أك اكثر ككثيرا ما  السؤاؿ بعد

كممة أك لحنا مكسيقيا في غياب التكاصؿ  نبلحظ اف الطفؿ يردد جممةأك
 . غير المفظي تعبيرا أك فيما

 : المنكب عمى الذات التفكير-6

كيبعده  لتكحدم بالتركيز عمى حاجات كرغبات النفسيتميز تفكير الطفؿ ا
ىذا التفكير عف الكاقعية التي تحكميا الظركؼ اإلجتماعية المحيطة فيك 

ما يشد  المحيط في حدكد الرغبات كالحاجات الشخصية فكؿ العالـ يدرؾ
 انتباىو ىك االنشغاؿ المفرط برغباتو كأفكاره كتخيبلتو دكف أم مباالة أك

يف كالرفض لكؿ ما حكلو فيك يعيش فقط في عالمو احساس باآلخر
 . االتصاؿ باآلخريف أك إلقامة عبلقة معيـ الخاص في تكحد كعجز عف

 



التكحدم نسبة لمطفؿ السكم  قصكر في السمكؾ التكافقي لمطفؿ-7
 . المساكم لو في العمر

القصكر في العديد مف االنماط السمككية  اف مف الغريب اف نعرؼ نكاحي
نفس سنو كمستكاه  ستطيع أدائيا األطفاؿ العادييف الذم فيالتي م

 سنكات مف عمره قد ال 10إلى  5االجتماعي كاالقتصادم ، ففي سف 

يضاؼ . يستطيع أداء أعماؿ يقـك بيا طفؿ عمره الزمني سنتيف أك أقؿ 
المشاركة مع األقراف في المعب كاألنشطة كغياب التقميد  إلى ذلؾ غياب

كىك يعجز عف رعاية نفسو أك حمايتيا أك  كالخيالي ، كالمعب االييامي
أك ارتداء مبلبسو ، كقد  إطعاـ نفسو بؿ يحتاج مف يطعمو أك يقـك بخمع

فمو أك  ال ييمو عند اعطائو لعبة اف يمعب بيا بؿ يسارع بكضعيا في
كىك في نفس الكقت يعجز عف فيـ أك . الطرؽ المستمر بيا أك عمييا 

 . قد يتعرض ليااالخطار التي  تقدير

 : رفض أم تغيير في السمكؾ الركتيني-8

يغضب الطفؿ عند إحداث أم تغيير في سمككو الركتيني اليكمي  غالبا ما
فمجرد تغيير الككب الذم اعتاد اف . فيو  أك في المحيط الذم يعيش

قد يدفعو إلى البكاء أك  يشرب فيو الحميب أك تغيير ترتيب قطع األثاث
تغييرىا كقد  ، حتى اسمكب مقابمتو أك تحيتو ال يحتمؿ اندالع ثكرة غضب

 يعاني نتيجة أم تغيير في أنماط حياتو مف كسكاس عنيؼ أك قمؽ مزعج

.  
 
 

  تشخيص التكحيد

كغيرىا مف اضطرابات النمك الشاممة مف  التكحد يعتبر تشخيص إعاقة
صعكبة كتعقيدا كتتطمب تعاكف فريؽ مف األطباء  أكثر العمميات



كاخصائيكا التخاطب كالتحاليؿ الطبية  صائييف النفسييف كاالجتماعييفكاألخ
نستعرض لبعض منيا  كغيرىـ كترجع تمؾ الصعكبات إلى عكامؿ متعددة

  : فيما يمي

الغالبية العظمى  التكحد إعاقة سمككية تحدث في مرحمة النمك فتصيب-1
 عاطفيمف محاكر النمك المغكم كالمعرفي كاالجتماعي كاالنفعالي كاؿ

كبالتالي تعيؽ عمميات التكاصؿ كالتخاطب كالتعمـ أك باختصار تصيب 
 .الشخصية في الصميـ عمميات تككيف

كتختمؼ مف فرد إلى آخر كمف النادر اف  التكحد تتعدد كتتنكع أعراض -2
 . نجد طفميف متشابييف في األعراض

ا تتعدد األعراض كتتنكع العكامؿ المسببة لئلعاقة سكاء منو كما-3
أك العكامؿ البيئية المختمفة كمف ىنا يمكف  العكامؿ الجينية الكراثية

 . آلخر تفسير لعدد األعراض كاختبلفيا مف فرد

اف اكثر العكامؿ المسببة لمتكحد كاضطرابات النمك الشاممة األخرل -4
في المخ كالجياز العصبي الذم يسيطر عمى كافة الكظائؼ  يحدث

كالسمككية لئلنساف كحيث تصيب المراكز  الجسمية كالعقمية كالنفسية
في كافة تمؾ الكظائؼ ،  العصبية المنتشرة عمى قشرة المخ كالتي تتحكـ

الجسـ  كالمخ بصفة خاصة كالجياز العصبي بصفة عامة مف أكثر أجيزة
اإلنساني تعقيدا كيفكؽ في تعقيده أكبر كأعمؽ أجيزة الكمبيكتر التي 

جيا المعاصرة فإف ما يعرفو عمماء صنعو أحدث التككنكلك تكصمت إلى
المخ ككظائفو ال تزيد عف قطرة في بحر  الطب كالتشريح عف فسيكلكجيا

معرفتو عف العبلقة بيف نكعية  الغمكض كال زاؿ أماـ العمـ الكثير البلـز
مراحؿ نمك  اإلصابة كحجميا كعمقيا كمكاف حدكثيا كتكقيت حدكثيا في

 ق السمككية كبالتالي االعراض المترتبةالطفؿ كبيف الخمؿ الكظيفي كنتائج



 . عمييا كنكعية اإلعاقة التي تسببيا

تؤثر عمى المخ كالجياز  كذلؾ تتعدد كتتنكع أنكاع اإلصابات التي -5
كالمعادف  مثؿ الرصاص)العصبي فقد تحدث اإلصابة نتيجة تمكث كيميائي 

تدخيف أك أك التمكث االشعاعي الطبيعي أكالصناعي أك نتيجة لؿ( الثقيمة
المخدرات أكالكحكليات أك التعرض لممبيدات الحشرية أك نتيجة  ادماف

التناسمية كاألمراض البكتيرية أك الفيركسية كالحصبة  االصابة باألمراض
الغدة )الشككية أك نتيجة التياب الغدد الصماء  كالحصبة األلمانية كالحمى

كغير ذلؾ مف .المخ أك الدـ  أك التصمب الدرني أك سرطاف( الدرقية
. بعد الكالدة  عشرات األمراض المسببة إلصابة المخ أثناء فترة الحمؿ أك

 كبالتالي تتعدد كتتنكع أشكاؿ الخمؿ الكظيفي كالسمككي المترتبة عمى

 اإلصابة فقد تؤدم إلى تمؼ جزء معيف مف المخ كبالتالي ظيكر أعراض

كميا  التكحد اضكميا أك جزء معيف مف المخ كبالتالي ظيكر أعر التكحد
إلى ظيكر مجمكعة  أك جزء منيا كما تؤدم إصابة جزء آخر مف المخ

أخرل مف االعراض تشخص عمى إعاقة إسبرجر أك ريت أك إعاقة 
تعمـ أك تخمؼ عقمي أك غير ذلؾ مف اإلعاقات التي تتشابو  تخاطب أك
 . التكحد مع أعراض

جنيف نتيجة اؿ قد تحدث االصابة أكالخمؿ بطريؽ غير مباشر لمخ-6
حدكث العامؿ المسبب قبؿ عممية اإلخصاب لبكيضة األـ التي تككف 

بمبيضيا طكاؿ مرحمة الطفكلة بسبب عامؿ اشعاعي أك تمكث  مكجكدة
 . بيئي كيميائي أك غير ذلؾ

اإلعاقات الذىنية مثؿ  كاحدة أك أكثر مف التكحد قد يصاحب إعاقة-7
الريت أك  كاإلسبرجر أك( سيطالشديد أك المتكسط أك الب)التخمؽ العقمي 

فصاـ الطفكلة أك احد إعاقات التعمـ كالنشاط الحركي الزائد أك قصكر 



عمى االنتباه كالتركيز أك الديسمكيا أك األفيزيا أك غيرىا فتتشابؾ  القدرة
كتصبح عممية التشخيص اكثر صعكبة كتعقيدا كخاصة  كتتعقد األعراض

ف بعض أعراض تمؾ اإلعاقات تتشابو   التكحد مع بعض أعراض إعاقة كا 

تصنؼ مف صعكبات التشخيص أف بعض األعراض  مف العكامؿ التي -8
 لتشخيص DSM.4 العقمية التي حددىا الدليؿ اإلحصائي لئلضطرابات

بؿ تعتمد عمى الحكـ أك التقدير  ال تخضع لمقياس المكضكعي التكحد
اعية فإف اجتـ الذاتي غير المكضكعي مثؿ القدرة عمى تككيف عبلقات

 أعراضو تتراكح بيف العزكؼ الكمي عف اإلتصاؿ باآلخريف كتتدرج إلى

التجاكب فقط مع المبدأ التي تأتي مف جانب األخريف ثـ المبادرات الجافة 
 . جانب الطفؿ التكحدم اذا كجدت مف

قبؿ انتياء  التكحد كمثاؿ آخر ىك الشرط الذم يتطمب ظيكر أعراض
أف يسير النمك طبيعيا حتى  فؿ فمف الممكفالشير الثبلثيف مف عمر الط

األمراض  شيكر ثـ يصاب الطفؿ بالحمى الشككية أك غيرىا مف 3عمر 
الفيركسية التي تسبب تمفا في أنسجة المخ فبل تظير األعراض إال بعد 

ىنا يحدث الخطأ في التشخيص أك مف الممكف أف تككف  ذلؾ كمف
يدرؾ  ل كلكنيا تككف خفيفة المكجكدة أثناء الشيكر األكؿ التكحد أعراض

األىؿ ماىيتيا ، كخاصة إذا كانكا يجيمكف معنى كجكد تمؾ األعراض كىذا 
يحدث لؤلبكيف خاصة عند كالدة الطفؿ كمعرفة ما ىؿ ىك طبيعي أك  ما قد
  .شاذ

  DSM-4 كما ذكر في التكحد دليؿ تشخيص

لرغـ مف االحصائي لتشخيص األمراض العقمية كبا ىك الدليؿ D.S.M الػ
ليك كانر إال  العالـ مع 1943تعكد إلى العاـ  التكحد اف بدايات تصنيؼ

لـ يذكر مع أىـ  Infantile Autism الطفكلي التكحد اف مصطمح



كجاء دليؿ  1980عاـ  DSM-3 في الطبعة الثالثة صفاتو إال
 كفي ما يمي دليؿ تشخيص DSM-4 في الطبعة الرابعة التكحد تشخيص

 . DSM-4 في الػ كما جاء التكحد

مف المجمكعات األكلى  –أك أكثر  –أعراض عمى األقؿ  6ظيكر : أكال 
مف أعراض المجمكعة األكلى عمى  كالثانية شرط اف يككف فييا اثنتاف

المجمكعتيف الثانية  األقؿ باإلضافة إلى عرض كاحد عمى األقؿ مف كؿ
 . كالثالثة

 : المجمكعة األكلى

فاعؿ اإلجتماعي بكاسطة اثنتيف عمى األقؿ الت قصكر كيفي في قدرات-1
  : مف األعراض التالية

في استخداـ صكر متعددة مف التكاصؿ غير المفظي  قصكر كاضح -أ
حركات كأكضاع الجسـ في  مثؿ تبلقي العيكف أك تعابير الكجو أك

 . المكاقؼ االجتماعية كاالتصاؿ مع اآلخريف

اسب مع العمر أك مرحمة تككيف عبلقات مع األقراف تتف الفشؿ في -ب
  . النمك

 . النمك

في القدرة عمى المشاركة مع اآلخريف في األنشطة الترفييية  قصكر -ج
  . أعماؿ مشتركة بيـ أك اليكايات أك إنجاز

 .المشاعر غياب المشاركة الكجدانية أك االنفعالية أك التعبير عف -د

 : المجمكعة الثانية

كاحد عمى األقؿ مف  صاؿ كما يكتشفياقصكر كيفي في القدرة عمى اإلت-2
 : األعراض التالية

( التخاطب)التكاصؿ بالكبلـ  تأخير أك غياب تاـ في نمك القدرة عمى -أ



لمتعكيض  بدكف مساندة أم نكع مف أنكاع التكاصؿ غير المفظي)كحده 
 . (عف قصكر المغة

لى القدرة ع بالنسبة لؤلطفاؿ القادريف عمى التخاطب كجكد قصكر في -ب
 . المبادأة بالحديث مع الشخص اآلخر كعمى مكاصمة ىذا الحديث

 . التكرار كالنمطية في استخداـ المغة -ج

اإلييامي أك التقميد االجتماعي  غياب القدرة عمى المشاركة في المعب -د
  .الذم يتناسب مع العمر كمرحمة النمك

 

 : المجمكعة الثالثة

 السمككيات النمطية كما محدكد مفاقتصار أنشطة الطفؿ عمى عدد : أكال 

 

 : تكشؼ عنيا األعراض كاحد عمى األقؿ مف األعراض التالية

استغراؽ أك اندماج كمي في كاحد أك أكثر مف األنشطة أك االىتمامات  -أ
 . الشاذة مف حيث طبيعتيا أك شدتيا النمطية

كااللتصاؽ بسمككيات  الجمكد كعدـ المركنة الكاضح في االلتزاـ -ب
 . نشطة ركتينية أك طقكس ال جدكل منياكأ

بتكرار غير ىادفة مثؿ طقطقة األصابع أك ثني  حركات نمطية تمارس -ج
أك األيدم أك قفز األقداـ  الجذع إلى األماـ كالخمؼ أك حركة األذرع

 . إلخ....

أجساـ مع استمرار المعب بيا  انشغاؿ طكيؿ المدل بأجزاء أك أدكات أك-د
 . لمدة طكيمة

بدأ في الظيكر قبؿ العاـ الثالث  تأخير أك شذكذ كظيفي يككف قد: ا ثاني
 : مف عمر الطفؿ في كاحد مما يمي



 . في التكاصؿ أك االتصاؿ استخداـ المغة-1

 .(الكبار لعب أدكار)المعب الرمزم أك اإلييامي التخيمي -2

 . التفاعؿ االجتماعي-3

  Rett غياب أعراض متبلزمة الريت: ثالثا 

 

  االصابة بالتكحد اسباب

 ما ىي أسباب اإلصابة بالتكحد ؟

لتحديد  لـ يصؿ العمـ"تشدنا عبارة  التكحد نقرأ تعريؼ عف في كؿ مرة
كىذه العبارة ىي لغز بحد ذاتو كلكف السبب في ىذه العبارة يعكد " أسبابو 

اف أنكاع االصابات التي تؤثر عمى المخ كالجياز العصبي تتحدد  إلى
مثؿ الرصاص كالمعادف )اإلصابة نتيجة تمكث كيميائي  دثكتتنكع فقد تح

الطبيعي أكالصناعي أك نتيجة لمتدخيف أك  أك التمكث االشعاعي( الثقيمة
لممبيدات الحشرية أك نتيجة  ادماف المخدرات أكالكحكليات أك التعرض

الفيركسية كالحصبة  االصابة باألمراض التناسمية كاألمراض البكتيرية أك
 أللمانية كالحمى الشككية أك نتيجة التياب الغدد الصماءكالحصبة ا

كغير ذلؾ .أك التصمب الدرني أك سرطاف المخ أك الدـ ( الغدة الدرقية)
األمراض المسببة إلصابة المخ أثناء فترة الحمؿ أك بعد  مف عشرات

 1996إلى الفرضية التي ظيرت سنة  كؿ ىذا باإلضافة. الكالدة 
ىذه النظرية  ر بكؿ شاتكؾ كدكف سيفرم كتقكؿكيدعميا كؿ مف الدكتك

كعمى كجو الخصكص الغمكتيف مف  –أف عدـ إنحبلؿ بعض االطعمة 
كمشتقاتو كبعض الحبكب األخرل كالكازيف مف الحميب الحيكاني  القمح

الجياز العصبي بإضطرابات ناتجة عف  يمكف اف يصيب -كمشتقاتو 
 . بيعيةتحدث تأثيرات أفيكنية ط Pepatides بيتكنات



اذا كؿ ىذه افتراضات كاعتقادات كسأحاكؿ في ىذه الفقرة عرض اسباب 
قد تصيب الجنيف كقد يمكف اف يككف كاحد منيا أك اكثر  التشكىات التي

  . التكحد ىك سبب اإلصابة بإعاقة

 تشكىات الجنيف داخؿ الرحـ ؟

تعبير شائع عف الكالدة ، انتظرتو األـ شيكرا طكيمة ،  "حدث سعيد"
  .... األسرة بميفة كترحيب ترقبو األب كباقي أفرادك

آخر طفؿ غير  كلكف قد يعكر صفك ىذا الحدث كالدة طفؿ مشكه أك بتعبير
 مكقؼ قد يكمؼ الكالديف الكثير مف الجيد كالماؿ كالحزف كاأللـ! طبيعي 

 !! كالحسرة

 كلننناقش ىذه المشكمة بطريقة مكضكعية بعيدا عف أم تبسيط أك مراعاة

  . لتقاليدؿ

 فما ىك حجـ المشكمة أكال ؟ كبتعبير آخر ما ىي نسبة حدكث تشكىات

 . لمجنيف داخؿ الرحـ

تشكىات  بالطبع تختمؼ ىذه النسبة حسب ما يمكف أف ندرجو تحت كممة
فيناؾ التشكىات الشديدة كالتي تؤدم إلى إعاقة مصاحبة كتككف . 

 التشكىات البسيطةاذا احصينا %  7يمكف أف ترتفع إلى  % 1نسبتيا 

. 

  : التشكىات إلى مجمكعتيف رئيسيتيف كيمكف تقسيـ أسباب

 . باإلضافة إلى فرضية عضكية

المجمكعة الكراثية كالتي ال دخؿ لمبيئة المحيطة بالجنيف أك األـ  األكلى-
 . الحامؿ بيا

كالمجمكعة الثانية ىي األسباب التي ترجع إلى البيئة كالتي كثرت بتمكث -
 .في العصر الحديث المدنية كعصر السرعة البيئة



أخطاء نعتبرىا بسيطة كعابرة كلكنيا  كفي كمتا الحالتيف يمكننا الكقاية مف
  . قد تؤدم إلى كالدة طفؿ غير طبيعي

 

 : األسباب الكراثية : أكال

يبحثكا كؿ ما  اعتاد الناس في مجتمعاتنا عند إقداميـ عمى الزكاج اف
كمكف عمى المير ، كيحددكف نكع اليدايا يتعمؽ بأمكر الزفاؼ فيسا

، كيتفقكف عمى شكؿ األثاث المنزلي كثياب العرس كعدد  كالحمي
التي يجب اف يتجو الييا العركساف  المدعكيف لحفمة الزفاؼ كالجية

  . لقضاء شير العسؿ

التفاصيؿ ، الميـ فييا كالتافو ، متغافمكف بذلؾ  كيتداكلكف في الكثير مف
لآلخر مف الناحية الصحية ، كعف  العركسيف أحدىما عف مدل صبلحية

يكفؿ ليـ طكؿ  امكانية انجابيا أطفاال يتمتعكف بقسط كافر مف الصحة
 كقد جرت العادة بأف يتـ الفحص الطبي لممقبميف عمى الزكاج. البقاء 

دكف اإلىتماـ بما قد يتبع ذلؾ ( إذا كاف ىناؾ فحص طبي)بصكرة شكمية 
كراثية مستعصية أك آفات كتشكىات خمقية عمى امراض  مف خطر ظيكر

 . األسرة كالمجتمع بأضرار بالغة

 كعميو كيؼ يتـ اختيار الزكج أك الزكجة مف الكجية الطبية ؟

مف تحديد درجة القرابة بيف الشاب كالفتاة كاالبتعاد ما  البد قبؿ كؿ شئ
 األسرة الكاحدة لمتقميؿ مف إمكانية ظيكر أمكف عف المصاىرة داخؿ

األسرة بالكراثة ، كما يجب اف  االعراض المرضية التي قد يتناقميا أفراد
كعف ثبكت المرض  نتحرل كجكد اآلفات الكراثية عند افراد العائمتيف ،

  . الكراثي في كمتا األسرتيف أك في احداىما

األفراد الذيف يحممكف نفس الصفات المرضية الكراثية  كال ينصح األطباء



ف لـ المرض كيجب تعييف زمرة الدـ كعامؿ  تظير عميو أعراض بالتزاكج كا 
الفحكص الضركرية  الريزكس كدراسة أشكاؿ الكريات الحمراء كغيرىا مف

أك  ثـ األخذ بنصيحة األطباء بعدـ الزكاج أك االمتناع عف انجاب األطفاؿ
تحديد النسؿ ككضع المرأة تحت الرقابة الطبية كقت الحمؿ كالكالدة ، عند 

  . ظيكر األمراض الكراثية عند الطفؿ احتماؿ

صعب جدا ألف العكامؿ  كمع اف تطبيؽ مثؿ ىذه القكاعد في مجتمعاتنا
كعاطفية الخ  التي تتحكـ بالزكاج كثيرة منيا اجتماعية كاقتصادية كدينية

 إال اف عمى المقدميف عمى الزكاج أف يضعكا العكامؿ الكراثية في.... 

ىذا قبؿ الزكاج ، .... الخرل عند اتخاذ قرارىـ مكانيا إلياـ بيف العكامؿ ا
الزكاج فيمكف اجراء اختبارات خاصة في حاالت معينة لبعض  أما بعد

كقسـ مف ىذه األمراض . كجكدىا في العائمة  األمراض الكراثية إذا سبؽ
 . مظاىرىا يمكف معالجتيا باكرا لتخفيؼ الكثير مف

 تي ترجع إلى البيئة المحيطةالمجمكعة الثانية ىي األسباب اؿ: ثانيا 

بالحامؿ كبالتالي بالجنيف داخؿ البطف ، فمعظميا مستحدث مف المدنية 
 : كمنيا في العصر الحديث

اإلشعاعات بأنكاعيا المختمفة ىي خطر أكيد عمى المرأة الحامؿ كيجب -
تعرضيا لؤلشعة كخصكصا في الشيكر األكلى مف الحمؿ إال  عدـ

  . دقيؽ راؼ طبيلمضركرة القصكل كتحت إش

كال ننسى أبدا تعرض المرأة الحامؿ لمتمكث اإلشعاعي الذم ينتج عف 
معامؿ أك استعماؿ األسمحة التي تحتكم عمى نسبة عالية مف  تسرب مف
 . اإلشعاعات

التجمعات السكانية في مناطؽ تكثر فييا مخمفات كيميائية : البيئة  تمكث-
 . ( 1991ؽ الككيت حرائ)أك حرائؽ كبرل  أك مصافي البتركؿ



عمى مادة الككرتيزكف كىك  األدكية المختمفة خصكصا ما يحتكم منيا-
انكاع  ينتشر في كثير مف األدكية ابتداء مف أدكية الحساسية كبعض

ككذلؾ ميدئات األعصاب ... عقاقير السعاؿ إلى ادكية عبلج الركماتيـز 
ذكر عقار خطر شديد عمى الجنيف داخؿ الرحـ كمازلنا ف ، فيي ذات

كارثة منذ عدة سنكات حينما تسبب  الثاليكميد المشيكر الذم سبب
كأحدث ضجة في  بظيكر عدد كبير مف التشكىات الشديدة بيف المكاليد

 .جميع األكساط الطبية

مستحب اطبلقا في فترة  تناكؿ اقراص منع الحمؿ بطريؽ الخطأ غير-
في بعض  كانت السبب حمؿ المرأة لمجنيف فيناؾ الكثير مف الحاالت التي

 . التشكىات لدل الجنيف

الحصبة األلمانية  فيذه اإلصابة خطر خصكصا: إصابة الحامؿ بالحمى -
 التي تسبب تشكىات في معظـ الحاالت خصكصا في األشير األكلى مف

 . الحمؿ

سكء التغذية كنقص بعض العناصر األساسية مف الطعاـ فيذا مف -
 . شكىاتتؤدم إلى بعض الت األسباب اتي

كالكحكؿ يمكف اف  اإلفراط في التدخيف عند المرأة أك تناكؿ المخدرات -
 . يككف سبب لظيكر تشكىات

يزيد مف احتماؿ كالدة طفؿ غير  حمؿ المرأة بعد سف الخامسة كالثبلثيف-
 .طبيعي

- RKV الحمض األميني الزائد  كىي عدـ قدرة الجسـ عمى التخمص مف
 . ز العصبي ثـ المخكيسبب تراكمو في تمؼ الجيا

 . بمرض اختبلؿ عممية التغيير الغذائي كالكيميائي لمخبليا اإلصابة-

 



  عف أعراض التشكه في األجنة طريقة إلغاء لمكشؼ

في السنكات  العالـ قد دلت الدراسات الطبية كاألبحاث العممية التي شيدىا
مبكر  الكراثية يمكف اكتشافيا في كقت األخيرة ، عمى اف بعض الحاالت

ذا اثبت الطبيب بأف صحة األـ أك. مف الحمؿ  الجنيف قد تتعرض لخطر  كا 
الصحية  حسب القكانيف)ما فإنو قد يقترح عمييا إجراء عممية إجياض 

  ( في البمد الذم تقطف فيو الحامؿ

 األمنيك سنتيزس

الجديدة التي يستطيع فييا الطبيب الكشؼ عف التشكىات  تعرؼ الطريقة
أم فحص الغرس " االمنيكسنتيزس"بػ جنيف في كقت مبكرالتي تصيب اؿ

كمية صغيرة في  كتقـك العممية عمى استخراج" السائؿ األمينيكسي"أك 
غرس الجنيف كىك السائؿ النخطي الذم يغمؼ الجنيف في رحـ األـ 

انبكب يجرم ادخالو بدقة إلى جدار بطف األـ حتى يصؿ إلى  بكاسطة
محمي كىي ال تعرض حياة األـ اك الجنيف  الرحـ ، كتتـ العممية بتخدير

حيث يجرم فحصيا بعناية  إلى الخطر ، ثـ تؤخذ العينة إلى مختبر خاص
القياـ  لمعرفة ما إذا كاف الجنيف يحمؿ أم عاىة كراثية أك بيئية كيجب

بيذا الفحص في الفترة الكاقعة بيف األسبكع الرابع عشر كالثامف عشر مف 
حاالت تتطمب الدراسات المختبرية عدة اسابيع الحمؿ ، كفي بعض اؿ بدء

التشخيص النيائي ، كينصح األطباء بإنجاز ىذه  قبؿ اف نتكصؿ إلى
، إذ أف عممية االجياض  الفحكصات قبؿ االسبكع العشريف مف الحمؿ
تكشؼ  اف" األمينكسنتيزس "تصبح بعد ىذه الفترة أكثر صعكبة كبإمكاف 

يئي منيا التريزكميا ، أك ما يعرؼ عف أكثر مف أربعيف خمؿ كراثي كب
عاقة بداكف سيندـر  .... الخ. كأمراض السكرم كفقر الدـ  التكحد كا 

 



 العبلقة بيف العيكب الكالدية كاألعماؿ التي يمارسيا الكالداف

بعض الدراسات عف كجكد عبلقة بيف عمؿ االب أك االـ كالكالدات  تشير
دراسات التي تجرم عمى ىذه ينبغي اف نتذكر اف اؿ غير الطبيعية كلكف

كالنتيجة كأكثر ما تدؿ عميو ىك انيا  النكاحي ال تستطيع إثبات السبب
كالعيكب الكالدية كعف ىذه  تكحي بكجكد استنتاجات محتممة بيف اآلباء

 . الدراسات

األطفاؿ الناقصي الكزف  مف حيث المعدؿ يكلد لممدخنيف أكبر عدد مف-
 . بسرطاف الدماغعند الكالدة ، كاكثرىـ إصابة 

المعرضكف ، كلك لمستكيات منخفضة مف اإلشعاعات بحكـ  الرجاؿ-
أكثر مف سكاىـ احتماالت اف ينجب ليـ  قربيـ مف المفاعبلت النككية ،

 . أطفاال مصابكف بتشكىات

الذيف يستنشقكف أنكاعا كثيرة مف سمـك الدخاف المنبعث  رجاؿ األطفاؿ-
 .فاؿ مصابيف بآفات قمبيةأط مف الحرائؽ أكثر عرضة إلنجاب

المذيبات  االطفاؿ الذيف يكلدكف ألباء يعممكف في مصانع -
 كالييدرككربكف كاألدىنو ، كالركائح المعدنية السامو، تزداد نسب إصابتيـ

 . بالسرطاف كالعيكب الكالدية

 
 

  : فرضية اإلصابة العضكية: ثالثا 

ممكف اف يصاب كتقكؿ أنو مف اؿ 1996الفرضية التي ظيرت سنة  كىي
 Peptides العصبي ناجمة عف بيتكنات الكلد بإضطرابات في الجياز

العصبي كتؤمف ىذه  تحدث تأثيرات أفيكنية طبيعية تؤثر عمى الجياز
 الفرضية اف ىذه البيتكنات تشتؽ كتنتج مف عدـ إكتماؿ إنحبلؿ بعض



األطعمة كعمى كجو الخصكص الغمكتيف مف القمح كمشتقاتو كبعض 
مف الحميب كمشتقاتو كسكؼ نتكمـ عف ىذا  األخرل كالكازيف الحبكب

فقرة الحمية الغذائية  المكضكع بالتفصيؿ في باب طرؽ التدخؿ كالعبلج
 . الخالية مف الغمكتيف كالكازيف

 
 
 
 

 الثاني الفصؿ

  االتجاىات كالمحاكالت لمتدخؿ كالعبلج

 ( ىرمكنات ، فيتامينات أدكية ،)العبلج البيكلكجي 

 . ج بالحمية الغذائيةالعبل

 . (AIT التدريب السمعي) العبلج بالتكامؿ السمعي

 . العبلج بتعديؿ السمكؾ -التعميـ المنظـ أ 

 . العبلج بالتكامؿ الحسي - ب

 . العبلج بالمعب -ج 

 . العبلج بالمكسيقى -د 

 . العبلج بالرسـ - ىػ

 . العبلج بتنمية حقكؿ التطكر السبعة -ك 

 . التكاصؿ الميسر-1

 . تنمية الميارة األكاديمية-2

 . تنمية العضبلت الكبيرة-3

 . العضبلت الدقيقة تنمية-4

 . تنمية الميارة اإلجتماعية-5



 . تنمية الميارة المينية-6

 . تنمية ميارة العناية الذاتية -7

 
 
 

  العبلج البيكلكجي

  فيتامينات -ىرمكنات  - أدكية

 

عقار طبي مع  سات أف نجاح أمثبت فعميا عف طريؽ الكثير مف الدرا
 أحد الحاالت ال يعني بالضركرة نجاح تأثيره مع فرد آخر ، كعمينا اف

بكميات كبيرة قد  أدكية كثيرة أك التكحد نراعي الحذر مف إعطاء طفؿ
 يككف في ذلؾ خطكرة عميو كما أف استخداـ أكثر مف عقار طبي في كقت

قير كعمكما حتى عند كاحد يجعؿ مف الصعب تقييـ فائدة ىذه العقا
يستخدـ كيحقؽ الفائدة المرجكة عمينا استخداـ  اكتشاؼ فاعمية أم عقار

المؤثر قد تصبح ذات تأثير عكسي  أقؿ جرعة ممكنة فالزيادة عف الحد
أنكاع مختمفة مف العقاقير تتضمف  التكحد ضار كيعطي األطفاؿ ذكك

ك حالة سمكؾ لمصرع كأخرل لتخفيض النشاط المفرط أ األدكية المضادة
تأرجح المزاج كتحسيف قدرة االنتباه  تدمير الذات كالعصبية الزائدة كضبط

البد مف األخذ في االعتبار  كالتركيز كمع معرفتنا ألنكاع كثيرة مف األدكية
فكؿ حالة فريدة  التكحد أنو ال تكجد طريقة كاحدة سحرية تناسب كؿ أفراد

اقير مع الحرص عمى عدـ كعؽ في نكعيا تتطمب ما تناسبيا في أدكية
كاإللتزاـ الدقيؽ  استخداـ أم منيا إال بمكافقة كمعرفة الطبيب المختص

كتكقيتيا  بتعميماتو مف حيث نكع العقاقير المناسبة لمحالة كحجـ الجرعة
كالمدة التي يستمر فييا تعاطي ىذه األدكية عمما بأنو حتى اآلف ال يكجد 



جح لمتكحد كلكف ىناؾ فقط كما تمؾ العقاقير ما ىك فيو شفاء نا مف
 كتساند كتسيؿ عممية التعميـ كمف ىذه األدكية يخفؼ مف حدة األعراض

:  
 

 : Haldol : ىالدكؿ

كيستخدـ ىذا  Haloperedol شبو الممح Haldol يسمى بػ كىك ما
كحالة تدمير الذات كقد أثبتت بعض  الدكاء لتخفيض النشاط المفرط
االجتماعي كالتعمـ  في سمككيات االنتماءالدراسات ظيكر آثار إيجابية 

تبدأ  كلكف لؤلسؼ ككغيره مف األدكية ظير أف لديو بعض اآلثار الجانبية
في سف المراىقة ممثمة بتبمد في الذىف كانعداـ الحس كلكف فقد كشفت 

أف ىذه ظاىرة نادرة الحدكث كليست بالسبب النقطاع  دراسات متقنة
 . التداكم

 : Ritalinn الريتاليف

كىك عقار لخفض النشاط الزائد كىك يتطمب مشكرة الطبيب المختص 
استخدامو فقط كلكف ايضا في إجراءات التكقؼ أك انتياء  ليس في بدء

 . استخدامو

 

 : Fenfluramine الفينفمكراميف

 سيركتكنيف عقار مصمي مقكم مضاد لمنزؼ يخفض نسب

Serotonin لنشاط المفرط الدـ كلو بعض التأثيرات اإليجابية عمى ا
 . التكحد التركيز ك االنتباه ككاف لو تأثير فعاؿ في بعض حاالت كعدـ

 
 

 : Amphetamines امفيتاميف



يؤثر عمى األطفاؿ التكحديف كمعركؼ في األكساط الطبية أنو  كىك دكاء
التأثيرات عمى النشاط المفرط كعدـ التركيز  مف األدكية المنبية لو بعض

 تراجع سمبي بعد فترة مف الكقت الدراسات إشارة إلى كاالنتباه إال أف بعض

.  
 

  : Phenothiozine فينكثيكزيف

معركؼ بأنو يقمؿ القمؽ كالعنؼ الزائد كسمكؾ إيذاء الذات  كىك عقار
 . (أنو مف األدكية الميدئة معركؼ في األكساط الطبية)

  : Lithium الميثيـك

،  التكحد لبلطفاؿ ذكك ببعض الدراسات تمت محاكلة استخداـ الميثيـك
جديرة باإلىتماـ بحاالت مفردة ، كبدءا في مرحمة  كأدت إلى نتائج

سمسمة )لضبط تأرجح المزاج كاإليبزكديا  المراىقة يككف الميثيـك ذك فائدة
كمف الضركرم جدا . اإلضطراب  لمسمككيات الشديدة( األحداث المترابطة

العبلج كمستكل  جدا بيف مستكلالتحكـ بػ الميثيـك ألف ىناؾ فارقا بسيطا 
 . التسمـ بو لك زادت الجرعة قميبل مما يسبب خطكرة في استعمالو

 : أدكية أخرل

 نالترككسكف ( Trexanتريكساف ، )مف تمؾ العقاقير 

Naltroxone ، كاإلسكالس Eskalth  كىي ادكية تخفؼ مف حدة
ميدئ ؾ Torfenil تكفرينيؿ السمكؾ العدكاني أك ايذاء الذات كالػ

 . لمخبليا المستقبمة لممثيرات كغيرىا الكثير مف العقاقير

  : Secrtine ىرمكف السكرتيف

محتمؿ لمتكحد إلى  يعكد الفضؿ في اكتشاؼ ىرمكف السكريتيف كعبلج
يعاني  كىي اـ لطفؿ تكحدم فقد كاف باركر ابف فيكتكريا" فيكتكريا بيؾ"



المعكية كتطمب أحد مف إسياؿ مزمف كأجريت عميو اختبارات األمراض 
استعماؿ باركر ليرمكف السكريتيف كذلؾ لفحص كظيفة  االختبارات

االختبار الحظت فيكتكريا كزكجيا اف  كيعد إجراء.... البنكرياس لديو 
بصكرة ممحكظة كبعد  اإلسياؿ قد تكقؼ لدل باركر كاف سمككو قد تحسف

صرا  رىا التاـسؤاليا عدد مف األسئمة كقراءة كثائؽ البحث العممي كا 

تمكنت فيكتكريا مف إعبلف أف ىرمكف السكريتيف ىك سبب تحسف حالة 
 200حكؿ ىرمكف السيكريتيف بعد تجربتو عمى  كأثيرت ضجة... ابنيا 

السكريتيف كيبدك اف  طفؿ تكحدم تـ اعطائيـ جرعات مف ىرمكف
كأفاد  األغمبية قد تحسنكا خبلؿ أياـ قميمة مف إعطائيـ جرعات الدكاء

عف حاالت تحسف في المدرسة كالمغة كالتكاصؿ البصرم كالنـك  األىؿ
كأف األطفاؿ الذيف عانكا مف اإلسياؿ المزمف لسنكات عديدة قد  كالتركيز ،

 .مرة بعد يـك أك يكميف مف إعطائيـ اليرمكف تكقؼ عنيـ اإلسياؿ ألكؿ

 

  ما ىك السيكرتيف ؟

معاء العميا ، كيحفز ىك ىرمكف يكجد في البنكرياس كالكبد كاأل السكرتيف
لتفرز البيكاربكنات كاألنزيمات الياضمة في األمعاء  السكرتيف البنكرياس

الصفراكية كالمعدة عمى انتاج الببسيف ،  كما يحفز الكبد في إفراز العصارة
 . السيركتكنيف يكجد السكرتيف في المخ كينشط عمى انتاج

 

 : كيؼ يعمؿ السكرتيف

يحفز اليضـ كتحميؿ الغذاء  كف السكرتيفاحدل النظريات تقكؿ اف ىـر
كتسكيف  بصكرة جيدة فيك يمكف أف يساعد في تغذية المخ كحمايتو

المكاد السامة لؤلعصاب المكجكدة في األطعمة كتقكؿ نظرية اخرل بأف 



السكرتيف يحفز إنتاج السيركتكنيف في المخ الذم يككف عادة  ىرمكف
كنيف مسئكؿ عف عدد مف بالتكحد ، كالسيركت منخفضا عند اإلصابة

كيستمر . كالتركيز كالتعمـ  الكظائؼ في المخ بما في ذلؾ تنظيـ اإلثارة
نسبيا كلكف  أسابيع كيبدك مأمكنا 6-4تأثر ىرمكف السكرتيف حكالي 

بالنياية ال معمكمات متكفرة حتى اآلف عف آثار جانبية كتكجد اآلف أكثر 
سكرتيف متكفرا عمى نطاؽ دراسة يجرل إعدادىا عف فعالية ىرمكف اؿ مف

 الذكر بأف ىرمكف السكرتيف لـ يجاز استعمالو في الػ كاسع ، كالبد مف

FAD (منظمة األدكية العالمية )  كعبلج لمتكحد حتى اآلف كيعطي عمى
  . مسؤكلية األىؿ

 : أدكية مضادة لمصرع

 Tegretol ، كالػ تيجريتكؿ Carbamazepine الكاربامايزبابي ف

ىي عقاقير مضادة لمصرع  Hermolepsin بسيفكالػ ىيرمكلي
جانبية رئيسية ، كليا في  استخدمت حتى اآلف بنجاح كبأقؿ تكرار آلثار

كلكف  بعض األحياف أثر إيجابي ليس مف خبلؿ تقمي النكبات فحسب
ايضا بتحسيف األداء الكظيفي النفساني كرغما عف ذلؾ فيناؾ بعض 

ابات المعكية عند استعماؿ ىذه الجمدم كالخمكؿ كاإلضطر الظيكر لمطفح
  .العقاقير

 : بالفيتامينات العبلج

  كالمغنيسيـك B6 فيتاميف

تمعب دكرا حيكيا في  التكحد لطفؿ جانب آخر مف جكانب التأىيؿ كالرعاية
 التكحد بالتغذية السميمة كالصحة العامة لطفؿ العبلج ىك االىتماـ

متكاممة المناسبة لسنو ككزنو فاالىتماـ بتكفير الكجبة الغذائية الصحية اؿ
 أصبح مف التي التكحد لبلستقرار الغذائي المطمكب كخاصة لحاالت تؤدم



الطفؿ العادم السكم  أف ليا احتياجات خاصة فكؽ احتياجات المعمـك
بالمكاد  كينصح خبراء التغذية بأىمية تكفير تمؾ االحتياجات الخاصة

لنحاس كالمغنيسيـك كما كيحتاج الطفؿ بصفة خاصة إلى عنصر الزنؾ كا
بنسب أعمى مف الطفؿ السميـ حيث فضبل عف  B6 فيتاميف يحتاج إلى

بالذات كخاصة إذا  التكحد عمى أطفاؿ أىمية التغذية فمو تأثير مباشر
المغنيسيـك كمجمكعة مف المعادف االخرل كعمى سبيؿ  أعطى مع مركبات
 Super ـلؤلدكية كبسكالت تحت اس Kirlkman المثاؿ تنتج مصانع

- Nu -Thera ريمبلند  تحقؽ ىذا الغرض كما ينصح الدكتكر برنار
 Dimethylglyeime باستخداـ كبسكالت التكحد مدير معيد أبحاث

مف العناصر  التكحد لتكفير احتياجات طفؿ DMG المعركؼ باسـ
كخبلصة بعض األعشاب الخالية  الغذائية األساسية مف معادف كفيتامينات

 . ميائيةمف المكاد الكي

 

  العبلج بالحمية الغذائية

ىناؾ أنكاع مختمفة مف أعراض الحساسية تظير تبعا لنكع المادة المسببة 
أك المحفز كىك مسبب الحساسية  ( Trigger) تسمى ليا كالتي

 . مف الغذاء كسكؼ اتكمـ في ىذه الفقرة عف الحساسية

 ك كاالكزيمامف األخطاء الشائعة أننا دائما ما ننسب أمراض مثؿ الرب

كالطفح الجمدم كاإللتيابات الجمدية إلى الحساسية عمما بأنو في كثير 
الحساسية كعدـ القدرة عمى تحمؿ الطعاـ السبب  مف األحياف تككف

سمؼ مثؿ أمراض الجياز  الرئيسي ألمراض أخرل ال تقؿ أىمية عما
أك  اليضمي كالقرحة كالقكلكف العصبي باإلضافة إلى حاالت اإلمساؾ

 . إلسياؿ المزمنة ككجكد غازات شبو دائمة في الجياز اليضميا



اف الحساسية مف الطعاـ قد تؤثر بصكرة اك بأخرل  ىذا باإلضافة إلى
التكاترات العصبية كحاالت الكآبة  عمى السمكؾ العاطفي لئلنساف مف حيث

البشرة كتساقط الشعر  كالحاالت الفكرية المتأرجحة باإلضافة إلى جفاؼ
 كال ننسى ىنا اف الحساسية مف بعض انكاع المكاد. ألظافر كتكسر ا

 . الغذائية ليا التأثير المباشر آلالـ الراس كالصداع كالنصفي

 : لمحساسية األغذية المسببة

 60 لقد تـ التعرؼ عمى اكثر المكاد الغذائية المثيرة لمحساسية ألكثر مف

ليب الحيكاني مف المصابيف بالتكحد كىذه األغذية ىي منتجات الح %
كمنتجات القمح كالجاكدار كالشعير كالشكفاف كسكؼ نتكمـ  عمى أنكاعو

الفقرة التالية ىذا باإلضافة إلى أنكاع  عف ىذه األغذية بالتفصيؿ في
 : أخرل مف األغذية كىي

  كالقيكة الشكككال كالشام-

  سكر القصب كسكر الشمندر-

  ةالكيميائي االلكاف الصناعية كالمكادالحافظة-

  الخميرة كالفكؿ السكداني-

 . الحمضيات كالكحكؿ -

 

  بالحمية الغذائية الخالية العبلج

الفيد مركز الككيت  عف محاضرة لؤلستاذ ياسر) مف الكازييف كالجمكتيف 
 (2001لمتكحد مارس 

كبالتحديد في جامعة  ظيرت فرضية في بريطانيا 1996في العاـ 
 ناتجا عف فعؿ بيتكنات يككف يمكف اف التكحد ساندرالند بأف

Peptides ذات تككيف خارجي كيمكف ليذه البيتكنات اف تحدث 



تاثيرات افيكنية طبيعية تؤثر عمى الجياز العصبي كتؤمف ىذه الفرضية 
تشتؽ كتنتج مف عدـ اكتماؿ إنحبلؿ بعض األطعمة  أف ىذه البيتكنات

كب كمف بعض الحب( القمح) كعمى كجو الخصكص الغمكتيف مف الدقيؽ
 . األخرل كالكازييف مف الحميب أك منتجات األلباف

 : Gluten الجمكتيف ماىك

القمح أك  الجمكتيف أك الغركيف بالمغة العربية كىك البركتيف المكجكد في
الشعير كالشكفاف كالجاكدار كىذا البركتيف لزج يجعؿ الخبز مرنا عمى 

 . المثاؿ سبيؿ

 : Casein ماىك الكازييف

البركيتف االساسي المكجكد في  جبنيف بالمغة العربية ىكالكازييف أك اؿ
المجتمعات الحضرية  الحميب الحيكاني كمنتجات األلباف كيمثؿ الكازيف في

المعكركنة  أحد أكبر المككنات البركتينية في مختمؼ أطعمتنا كيكجد في
 الباستا ، كالمعجنات كالكيؾ كاأليس كريـ ، كالبسككيت كفي العديد مف

 ت االخرل كتستخدـ كذلؾ في تغميؼ كتقكية بعض األطعمة األخرلالمنتجا

.  
 
 

  العبلقة بيف الغذاء كاألطفاؿ التكحدييف

األطفاؿ التكحدييف لدييـ مشاكؿ في  مف%  75اثبتت الدراسات اف 
لدييـ مكاد  طفؿ تكحدم تبيف اف 500الغذاء ، كفي فحص أجرم عمى 

 : مكرفينية في البكؿ كعمى سبيؿ المثاؿ

  : Casomrfine بيبتيد الكازك مكرفيف

كىك بركتيف غير ميضـك أك ميضـك جزئيا ناتج عف عدـ ىضـ 
 . المكجكدة في الحميب الجزئيات



  Glutomorfine بيبتيد الغيمكتكمكرفيف

ميضـك ناتج عف عدـ ىضـ الجزئيات المكجكدة في  كىك جمكتيف غير
 . القمح كالشكفاف كالجكدار

  .م كجدت في تحميؿ بكؿ المصابيف التكحيدييفاالخرل الت المركبات

بكؿ العينة التي أجرل عمييا الفحص كىذه  كجدت مكاد أخرل في تحالميؿ
 : المكاد ىي

 
 
 

  Diltromorfime الديمتركمكرفيف

  Diromorfine الديركمكرفيف

مكجكد في أمريكا الجنكبية  كىي مكاد مكجكدة تحت جمد ضفدع ساـ
. المعركفة  مرات مضاعفة لقكة األنكاع المخدرة كتعادؿ قكة ىذه المكاد

 الترديد)كربما ليذا السبب يشبو البعض مدمف المخدرات بالطفؿ التكحدم 

  . (كالكبلـ النمطي ، شركد الذىف ، االنطكاء

  الغذائية كيؼ تككف البداية لمعبلج بالحمية

يجب اف يتكقؼ أم قرار بشاف إدخاؿ نظاـ الحمية الغذائية لمطفؿ 
عمى الكالديف نفسيما ألنو مكضكع غير سيؿ كيحتاج إلى  لتكحدما

 -: التالية متابعة دائمة كذلؾ لؤلسباب

كبقية  ىذا النظاـ يحتاج لممراقبة كالتنسيؽ التاـ مع أفراد األسرة: أكال 
العائمة ك االصدقاء كاألىـ أعبلـ المسؤكليف المباشريف عف التعامؿ مع 

 . المدرسة الطفؿ في

 صعكبة ايجاد االطعمة الخالية مف الغمكتيف ، كالكازييف فيذه :ثانيا 

  . المكاد ال نجدىا في كؿ مكاف كفي كؿ زماف



استعماؿ حمية األغذية الخالية مف  العبئ المالي الكبير في: ثالثا 
  الغمكتيف

بكثير مف المكاد األخرل المتضمنة ،  كالكازييف ألف ىذه األغذية أغمى
األغذية فسكؼ ترتفع  محددة الستخداـ الطفؿ لتمؾ كنسبة لمفترة الغير
 . التكمفة أكثر كأكثر

 تتكفر فييا المشييات كالمغريات في تفادم الحفبلت كاألماكف التي: رابعا 

 

 يشعر بالعزلة األطعمة مثؿ ىذه المناسبات حيث اف الطفؿ سكؼ

 . كالتفرقة اذا لـ يسمح لو بتناكؿ ما يتناكلو األطفاؿ اآلخريف

اعتماد ىذا النظاـ عمى زيارات كاستشارات دكرية لؤلطباء : سا خاـ
 . التغذية كأخصائي

 : كاآلف كبعد معرفة جميع ىذه األمكر كيؼ نبدأ بالحمية الغذائية

 . تحميؿ بكؿ لمطفؿ التكحدم-1

 . عرض ىذا التحميؿ عمى األطباء المختصيف-2

 . مع الطفؿالتنسيؽ مع اخصائي التغذية عمى النظاـ الذم سيتبع -3

االسرة )البيئة المحيطة بالطفؿ بأنو سيككف تحت نظاـ الحمية  اببلغ -4
 . (المدرسة -األصدقاء  -

 . البدء بتطبيؽ نظاـ الحمية-5

 . مراقبة كقياس سمككيات الطفؿ أثناء الحمية-6

  ىؿ يمكف االنقطاع عف نظاـ الحمية الغذائية

العديد مف األطفاؿ مف استخداـ برغـ استفادة  تفيد التجارب كالدراسات أنو
التغيرات اإليجابية التي تصاحب  األغذية الخالية مف الغمكتيف ، فإف معظـ

يتبعكف سمككا ضارا  ىذه الحمية تظير بدرجة أقؿ لدل األطفاؿ المذيف



ذلؾ  بالذات كبالغير كاؤلئؾ الذيف يتبعكف عبلمات تحمؿ األلـ كالسبب في
اد المشتقة مف الغمكتيف قد تككف يرجع إلى الشؾ في اف بعض المك

كيعني ذلؾ اف الجسـ مازاؿ بو بعض األحتياطي منيا  مخزنة في الجسـ ،
التي تقكؿ بأنو يمكف إعادة األطعمة  كلـ يصؿ العمماء بعد إلى النقطة

سمبي عمى السمكؾ  التي تحتكم عمى الغمكتينف بدكف حدكث أم تأثير
 . لؤلبدكيبدك اف الطفؿ سيككف عمى ىذه الحمية 

اف األطفاؿ الذيف يكقفكف اتباع الحمية تحدث ليـ  كتشير األبحاث إلى
إلى حالتيـ السابقة ما قبؿ  نكسة سايككلكجية في السمكؾ ، عائديف

 . الحمية

 

 : المرحمة الحرجة لمطفؿ كاالسرة

يكما االكلى مف بداية برنامج الحمية ىي اكثر  21حتى  14تعتبر الػ 
كتشير األبحاث إلى اف االطفاؿ في ىذه المرحمة . ؿ لؤلطفا الفترات حرجا

 : سمككية تتصؼ بما يمي الحرجة الذيف تحدث ليـ نكسة

 . التعمؽ كالعاطفة المتزايدة-

 . البكاء كاألنيف-

 . فترات النظر إلى الفراغ-

 . الخمكؿ كالكسؿ-

 . كالتبرز ازدياد مرات التبكؿ-

  . االلـ كالتألـ-

 

كنتيجة لمحمية كذلؾ  كث ىذه السمككيات كأثركتربط بعض األبحاث حد
تخمييـ  لتشابو ىذه االعراض السمككية بتمؾ الخاصة بمدمني األفيكف عند



كانقطاعيـ عنو كذلؾ يعني ارتباط الفعؿ البيكلكجي عند االنقطاع عف 
 . المخدرة عف جسـ الطفؿ ( Peptides) بانقطاع البيتكنات الحمية

االطفاؿ الذيف يتناكلكف حميبا خاليا مف ب كقد بينت التقارير الخاصة
المتشابية خبلؿ فترة االنتكاسة  الكازييف بحدكث العديد مف السمككيات

العديد مف األطفاؿ خبلؿ  كتتسارع الفترة الزمنية ليذه التاثيرات مع. ىذه 
سمككيات  بضعة أياـ مف استخداـ الحمية الخالية مف الكازييف كتفترض

يكما ، بالرغـ مف كجكد  21حتى  7الػ  خبلؿ فترةاالنتكاسة ىذه عمكما 
عف أطفاؿ تحدث ليـ ىذه السمككيات قبؿ ىذه الفترة أك استمرارية  تقارير

مف الممكف اف يككف بسبب )أطكؿ عف المعدؿ  ىذه السمككيات لفترة
تككف سمككيات االنتكاسة ىذه  ، كعادة ما( انفرادية كؿ حالة عمى حدة 

كعمى العمـك  . إلى حدكث تاثير لمحمية فيما بعد كعبلمات كمؤشرات جيدة
 فميست ىذه بقاعدة إذ أف التقارير تفيد فعبل أف األطفاؿ الذيف يمركف

 بيذه المرحمة ىـ الذيف يثبتكف كيؤكدكف حدكث التفاعؿ اإليجابي ال حقا

.  
 

 : اإلخبلؿ بالحمية

لحيطة اتخاذ ا بعد اعتماد نظاـ الحمية الغذائية لمطفؿ التكحدم يجب
كالحذر كالتاكد مف عدـ تناكؿ ىذا الطفؿ الم منتجات تحتكم عمى 

أك الكازييف كقد أثبتت التجارب كالخبرات حدكث انتكاسات  الغمكتيف
يتبعكف الحمية في حصكليـ عمى المنتجات  سمككية لدل األطفاؿ الذيف

عمى حالة كؿ طفؿ عمى  كتختمؼ ىذه اإلنتكاسات كتعتمد. التي تحتكييا 
النشاط  ، عمكما ككما أشارت التقارير تتخذ ىذه االنتكاسات شكؿ حدة

التعدم )المفرط أك السمكؾ اليمكسي كربما حدكث بعض السمكؾ العدكاني 



كىنا ال يجب اف نصاب باإلنزعاج اذا حدث ( كعمى اآلخريف عمى الذات
يتعدل ككنو مرحميا ينتيي في فترة بيف  ذلؾ حيث اف ذلؾ السمكؾ ال

 . الجمكتيف التي تناكليا ة اعتمادا عمى حالة الطفؿ ككميةساع 12-36

 : تأثير كمفعكؿ الحمية

. لؤلنماط السمككية التي تنتج مف الحمية ليس مف الممكف اعطاء مدلكؿ
المفتاح لذلؾ برغـ  كمف الكاضح اف خصكصية استجابة الطفؿ لو ىي

 ية أثرحدكث مظاىر جديدة كقد بينت الدراسات عمى حصكؿ تغيرات ايجاب

 . لمحمية

 . ازدياد معدالت التركيز كاالنتباه -

 . أكثر ىدكءا كاستقرارا-

 . انخفاض معدؿ االعتداء عمى الذات كعمى اآلخريف-

 . تحسف في نظاـ النـك-

 : كما أشارت العديد مف األبحاث إلى ربط الحمية بما يمي

 . (سكاء كاف شفييا أك جسديا)االتصاؿ  تحسف في أساليب-

 . البصرم التنسيؽ الجسدم كالتأزر الحركيتحسف -

 أطعمة متنكعة كمختمفة كثيرة يتناكليا الطفؿ ربما)تحسف عادات الطعاـ -

 . (لـ يتناكليا مف قبؿ

بالنسبة لكؿ طفؿ  ال تكجد ىناؾ ضمانات بحدكث النتائج المطمكبة تماما
 يطبؽ نظاـ الحماية كربما يككف أفضؿ سبيؿ لقياس فعالية الحمية ىك

سجيؿ سمككيات الطفؿ خبلؿ فترة الحمية مما يسيؿ عمى األىؿ فحص ت
 . ىذه الفترة سمككيات أبنائيـ خبلؿ

 كتنتيي ىذه الفترة بخبر طريؼ كىك اف عائمة طفؿ تكحدم قررت دخكؿ

األسرة كميا في الحمية ايضا تضامنا مع ابنيـ ككسبا لمزمف كالتكمفة 



ا لمطفؿ مف التعمؽ بأم طعاـ إعداد نكعيف مف الطعاـ كمنع كالمجيكد في
 . المنزؿ يحتكم عمى غمكتيف مكجكد في

 كفييا األسرة اف ىذه فرصة طيبة لتناكؿ طعاـ صحي مفيد كقد أفاد أفراد

األسرة بشعكرىـ بحدكث نتائج ايجابية جراء استعماؿ األغذية الخالية مف 
  . مف األصحاء الغمكتيف كىـ

 

 (AIT) العبلج بالتدريب السمعي

السمعية كيسبب اىتزاز غشاء طبمة األذف  ؿ الصكت عادة عبر القناةينتؽ
إلى السائؿ المكجكد في  ، مما يسبب إىتزاز العظميات ، ينتقؿ اإلىتزاز

االحساس إلى المخ  األذف الداخمية مسببا إىتزاز النيايات العصبية كينتقؿ
  . عبر العصب السمعي

كت كمقكل لو ، أما االذف لمص تعمؿ األذف الخارجية كالكسطى دكر ناقؿ
كيربائية  الداخمية فيتحكؿ فييا الصكت مف طاقة ميكانيكية إلى طاقة

 . تنقؿ بالعصب السمعي لممخ

ف ىذه العممية ىي عممية طبيعية كميكانيكية عند الشخص الطبيعي  كا 
 كلكف عند المصاب بالتكحد ، تـ أكؿ مرحمتيف مف عممية السمع بشكؿ

ؿ يككف في المرحمة الثالثة كىي مرحمة انتقاؿ عادم مع الشؾ بأف الخؿ
إلى المخ عبر العصب السمعي فيظير الطفؿ ككأنو  االحساس السمعي

اليو كيفضؿ القياـ بمياـ مكجو  اليسمع أك انو ال يفيـ األكامر المكجو
رساال محدكدة ، كال  بدليؿ بصرم ، كتككف حصيمة المفردات استقباال ، كا 

كممات  التعميمات كاألكامر كال يميز بيف يستطيع متابعة سمسمة مف
تتشابو سمعيا كيجد صعكبة شديدة في فيـ الجمؿ المتعمقة بالزماف 

 . كالصفات ، كالمفاىيـ المجردة كالمكاف ،



 : اختبلؿ عممية استقباؿ المدخبلت السمعية

مف أصعب األشياء بالنسبة لمدماغ في تنظيمييا ، تنسيقيا فيميا  كىي
مف المعمكمات الحسية لممعمكمات السمعية تأثير  كغيرىاكاستخداميا ، ك

 .عمى مستكل االنتباه لدينا

 المعمكمات السمعية التي يجب اك نرغب في تحمميا محدكدة جدا اف حجـ

. 

ككمما ازدادت درجة ( نشعر بيا)مسمكعة أك مممكسة  كالذبذبة تككف أما
صاب البعض قد كالذبذبات التي تثير أع الذبذبة كما ارتفعت النغمة ،

المجاالت االخرل لكؿ  تككف مريحة أك مسمية لمبعض اآلخر ، كلغيرىا مف
 . منا أشياؤه المفضمة

الصادر عف عقرب ساعةالحائط  كلكف ما بالؾ لك عرفت باف الصكت
االشخاص  خبلؿ الميؿ يمكف أف يصؿ إلى نسبة أكثر بعشرات المرات عند

اؿ المدخبلت السمعية مف الذيف يعانكف مف اختبلؿ في عممية استقب
تسمع فييا انت نفس الصكت ، فكيؼ سيشعر ىذا الطفؿ اذا  النسبة التي

تستيكيؾ أك صكت المكنسة  سمع صكت المكسيقى الصاخبة التي
 . الكيربائية كغيرىا مف األصكات

 
 

 : السمعي تدريب التداخؿ

قاـ طبيب فرنسي اسمو جي بيرار بكضع جياز أطمؽ  1982في عاـ 
كانتشر ىذا الجياز بسرعة كبيرة  AUDIOKINETRON اسـعميو 

لكف نعكد كنقكؿ انو ليس مف  لثبكت فائدتو في الكثير مف الحاالت
 . التكحد الضركرم إعطاء نتيجة ايجابية في كؿ حاالت

لممداخبلت الحسية  كتدريب التداخؿ السمعي ىك تدريب لعممية السمع



تأخر نمائي شامؿ  - التكحد مف كغير الطبيعية لدل األطفاؿ الذيف يعانكف
 -صعكبات التعمـ  -ديسمكسيا  -كالتركيز  اضطرابات كضعؼ اإلنتباه -

يعانكف مف مشاكؿ  الذيف -صعكبات كحساسية السمع  -االكتئاب 
 . كالمصابيف بمتبلزمة داكف كمتبلزمة كلياـ -سمعية لؤلصكات حكليـ 

التي يسمعيا الطفؿ كنظرية التدريب السمعي تقـك عمى فمترة االصكات 
عمى )سماعات تكضع عمى األذف يستمتع خبلليا إلي أصكات  بكاسطة

 تكضع في الجياز( مكسيقية األرجح تككف عمى مقطكعات

AUDIOKINETRON  بذبذبات تختمؼ مف أذف إلى أخرل كذلؾ
 . التأثير عمى الجياز السمعي لدل الطفؿ بقصد

الجياز يمكف التعرؼ عمى  كبإجراء اختبارات خاصة يقـك بيا مشغؿ ىذا
تبعا ليا  الذبذبات العالية جدا أك المنخفضة جدا في األذف كالذم يتـ

تعديؿ الذبذبات الخاصة التي يستمع الييا الطفؿ بكؿ أذف اثناء جمسة 
التي تتـ عمى فترة عشرة اياـ جمستيف يكميا يفصؿ بينيما ستة  التدريب

م بما مجمكعو جمسة نصؼ ساعة أ ساعات عمى األقؿ كمدة كؿ
  . عشركف جمسة

 
 
 
 

 المنظـ التعميـ

التعميـ المنظـ عممية متكاممة لمتدخؿ العبلجي لؤلطفاؿ ذك الحاجات 
ترتكز عمى جعؿ البيئة مف حكؿ الطفؿ كاضحة كمفيكمة كعبرىا  الخاصة

التي ستحصؿ خبلؿ ايامو العادية كتضعو في  يمكنو التنبؤ بالخطكات
السمككية لمطفؿ كتدفعو نحك  يقمؿ مف المشاكؿمكاقؼ أقؿ حيرة كىذا مما 



التنظيـ المحسكس ،  المزيد مف االستقبللية كاإلعتماد كالثقة بالنفس عبر
 كتقميؿ التشتت البصرم كالسمعي كعبر تطكير أماكف التعمـ الحر

 . كالجماعي داخؿ الصؼ

  (لعب منظـ -انتقالي  -اعتمادم  -فردم )

 -رسـ  -العاب رياضية -حسية ألعاب )الدراسي  أك خارج الصؼ
 . ( سباحة كغيرىا -مكسيقى 

بأف ىذه الطريقة في التعميـ تساعد الكلد عمى فيـ السبب  كال شؾ
 . الجسدية كالحسية كالنتيجة كتؤمف لو كؿ حاجاتو

يفيـ  كفي التعميـ المنظـ البد مف التنظيـ كالتكضيح المبالغ فيو حتى
يقـك بالعمؿ كذلؾ عف طريؽ جداكؿ  الكلد ايف يذىب ، ماذا يفعؿ ، كيؼ

بدليؿ بصرم كىذا الدليؿ يمكف اف يككف مجسنـ لمنشاط  يكمية مكضحة
الجدكؿ كبذلؾ يعرؼ الكلد اف النشاط  مثبل مايكه السباحة في)التالي 

( نفسو كىك يسبح  صكرة الكلد)أك صكرة لمنشاط ( التالي ىك السباحة 
كانت  اذا( السباحة)كممة النشاط أك ( مثبل رمكز ماكتكف)أك رمز لمنشاط 

قدرات الكلد تسمح كمف ىنا أىمية مراعاة كؿ كلد حسب قدراتو كاختيار 
  . البصرم المناسب لو الدليؿ

كىذه  كىناؾ عدة طرؽ تدخؿ كعبلج تندرج تحت عممية التعميـ المنظـ
 : الطرؽ ىي

 . العبلج بتعديؿ السمكؾ -أ

 . العبلج بالتكامؿ الحسي-ب

 . بالمعب العبلج -ج

 .العبلج بالمكسيقى -د

 . العبلج بالرسـ -ىػ



 . بتنمية حقكؿ التطكر السبعة العبلج -ك

 . التكاصؿ الميسر-1

 . تنمية الميارة األكاديمية-2

 . تنمية العضبلت الكبيرة-3

 . تنمية العضبلت الصغيرة-4

 . االجتماعية تنمية الميارة-5

 . تنمية الميارة المينية-6

 . ة العناية الذاتيةتنمية ميار-7

 
 
 
 
 
 
 
 

  العبلج بتعديؿ السمكؾ

 

تعديؿ السمكؾ ، يعتمد عمى القاعدة العامة منذ كجدت  اف التفنف في
،كنعني بتعديؿ السمكؾ تغيير اتجاىو  المخمكقات ، كىي الثكاب كالعقاب

السمكؾ بغض النظر  كبما اف جميع انكاع. بطريقة منيجية كمدركسة 
 تغير كاف تعدؿ ، فالتفنف في تعديؿ السمكؾ يركز عف سببيا ، يمكف اف

عمى ما يحدثو السمكؾ مف متغيرات في البيئة المحيطة ، بدال مف 
 . المباشرة لحصكؿ ذلؾ السمكؾ اىتمامو باالسباب

ما يؤدم لجذب  فالطفؿ الذم يتميز بالمشاغبة كالصراخ كالعناد لسبب



مكافأة  كذلؾ العمؿ بحد ذاتوانتباه األىؿ ليسارعكا إلى االستجابة لطمبو ، 
 . لو عمى عناده ، كيمكف اف نشجعو عمى تكرار ذلؾ كمما دعت الضركرة

التفنف في تعديؿ السمكؾ ىك األسمكب الذم نتبعو مف أجؿ التأثير  اف
الحاصمة بنتيجتو ، كعندما يطرأ ذلؾ التغيير مفيدا كاف أـ  عمى المتغيرات

 .كراره أك الردع عف تكرارهالحفز عمى ت ضارا يؤدم فيما بعد إلى

  : الخطكات نحك تعديؿ السمكؾ

السمكؾ المنكم تغييره كذلؾ بمراقبة فالطفؿ كمراقبو دقيقة  انتقاء-1
تغيير السمكؾ المستيدؼ يمكف اف يشترؾ  لحسابو كقياسو كفي عممية

احتساب مؤشرات  أكثر مف شخص لتكخي اقصى حد مف المكضكعية في
 . السمكؾ المستيدؼ

 : تقكيـ الكمي لمسمكؾاؿ-2

الخطكة نحدد بالصدد تكرار حدكث السمكؾ المستيدؼ  خبلؿ قيامنا بيذه
كاحتساب المرات التي يحدث بيا ( تعديمو السمكؾ الذم نريد)لدل الطفؿ 

نرسـ مستكل اداء  السمكؾ المستيدؼ في زمف معيف كما يمكننا اف
 . السمكؾ

 : التقكيـ الكيفي لمسمكؾ-3

كيؼ حصؿ السمكؾ كما ىي الظركؼ المحيطة  ني قياسكتمؾ الخطكة تع
 . بالطفؿ أثناء حصكؿ السمكؾ

 
 

 : التدخؿ-4

نبدأ  بعد تحديد مستكل حدكث السمكؾ المستيدؼ كمعرفة كمو ككيفة
بتخطيط برنامج عبلجي يرمي إلى تعديمو كتحدد ىذه الخطكة مدل نجاح 



ف مدل تكرار السمكؾ المستيدؼ أك فشميا كذلؾ بالكشؼ ع عممية تعديؿ
عممية التدخؿ كمقارنتو بالمستكل  حدكث ذلؾ السمكؾ المستيدؼ خبلؿ

كبنتيجة تمؾ  االساسي لمتكرار ، الذم كاف عميو السمكؾ قبؿ التدخؿ
 : المقارنة يمكف

 . تقرير االستقرار في البرنامج العبلجي -أ

 . اجراء تعديؿ عمى البرنامج العبلجي -ب

التغيرات المطمكبة بالنسبة  ، اذا ما حصمتإنياء البرنامج العبلجي  -ج
 . إلى تكرار السمكؾ المستيدؼ

 : السمكؾ المستيدؼ مثاؿ عمى الكصكؿ إلى

التصرفات  باستعمالنا األساليب التي تحدثنا عنيا سابقا لتعديؿ الكثير مف
 سنناقش ىنا أفضؿ. الشاذة التي كثيرا ما يقـك بيا األطفاؿ التكحديييف 

فكيؼ نتمكف مف تدريبو ( في الصؼ )لكلد يبلـز مقعده الكسائؿ لجعؿ ا
 عمى ذلؾ ؟

يمكف تنبيو الطفؿ بالصراخ كمما غادر مقعده لدفعو إلى العكدة ، كلكنو  -أ
مرغكب فيو ، كىناؾ اساليب أفضؿ يمكننا اتباعيا مع الكلد  اسمكب غير

 امر مزعج لممعمـ كلمكلد في اغمب األحياف ، اذا اف الصراخ بحد ذاتو.
بيف التمميذ كالمعمـ ، تنشأ  فبدال مف المحافظة عمى العبلقات الحسنة

لف يكتسب  عبلقة سمبية ، كالصغير السريع الحركات كالمندفع دائما ،
 عادة التراجع بالصراخ عميو ،ألف ذلؾ ال يفسر لو كيفية اإللتزاـ بمقعده ،

اليو  فإذا صرخ عميو كمما غادر مقعده ، اصبح ىذا شئ طبيعي بالنسبة
الصراخ كمما قاـ بعمؿ ال يرضي المعمـ ، كمف ناحية  ألنو يسمع ذلؾ

مغادرة مقاعدىـ لجذب انتباه المدرب ،  أخرل يحمك لكثير مف األكالد
يعبر المعمـ عف  فيحصمكف عمى ما يصبكف اليو بمكافئتيـ كذلؾ بأف



تماـ كاه اىتمامو ليـ ، كذلؾ يدفع غيره مف التبلميذ لتقميده طمعا بانتباه
المعمـ اف الطفؿ التكحدم في بعض االحياف ال يدرؾ مدل اىمية مبلزمة 

فإذا ما تمقى التأنيب . بالنسبة اليو خاصة في أكقات الدراسة  المقعد
دكف )اثناء الدراسة بينما يطمب منو مغادرة مقعده  كالتكبيخ لمغادرة مقعده

 . ليةانشطة خارجية اك داخ عندما تككف ىناؾ العاب أك( تكبيخ 

بيف فترة الدرس  اف أكثر األطفاؿ التكحدييف ال يتمكنكا مف تحديد الفرؽ
 كفترة المعب فيختمط األمر عمييـ كيزداد أداؤىـ لمسمكؾ السكم تعقيدا

فعمى المعمـ أف يدرب الكلد عمى مبلزمة مقعده إذا ما طمب . بالنسبة ليـ 
 . كليس خكفا مف العقاب ، بؿ إطاعة لؤلمر منو ذلؾ ،

اف يصرخ المعمـ عمى الطفؿ  ىناؾ نقطة إضافية تعقد المكقؼ ، فبعدك
كاإلزعاج لمتعبير عف  مؤنبا ، قد يعكد الطفؿ إلى مقعده كيبدأ بالبكاء ،

، كيككف  عدـ رضاه ، فيزعج رفاقو كيدفع المعمـ إلى اإللتفات إليو ثانية
ف اف قد ككفئ عمى عممو ىذا بجذب انتباه المعمـ لمرة الثانية ، كيمؾ

الطفؿ مف اجبار المدرب عمى مبلزمتو كالكقكؼ قرب مقعده ،  يتمكف
مف أداء كاجبو اتجاه بقية أفراد المجمكعة  كبذلؾ يأسر المدرب كيمنعو

ذا ما ابتعد المعمـ غادر الطفؿ مقعده ليمقي الصراخ ، ليبكي كيزعج ،  كا 
يفكؽ  اإلىتماـ ما ليدفع المعمـ ثانية لمبلزمتو كىكذا يأخذ الطفؿ مف

 حاجتو بكثير إذا الصراخ ال يؤدم إلى الكصكؿ إلى السمكؾ المطمكب بؿ

 . أحيانا يزكد الكلد بتصرفات شاذة جديدة

 : فقط المكافأة المشركطة باألداء الكامؿ -ب

 دقيقة متكاصمة ، كلكف 20يكافأ الكلد بعد التأكد مف مبلزمة مقعده لمدة 

د الصغار أصحاب النشاط تطبيؽ ذلؾ أقرب مف المستحيؿ ، كخاصة عف
 .يتعكدكا المككث في كضع معيف كلك لدقيقة كاحدة الزائد ، كالذيف لـ



 
 

 : المكافآت التدريجية -ج

كىذا ىك الحؿ التدريجي يتطمب مكافأة الطفؿ لمبلزمة مقعده دكف متاعب 
قصيرة مف الزمف ، كفي المرحمة األكلى يطمب مف الطفؿ المككث في  لفترة

قبؿ اف يكافأ ماديا أك معنكيا ، كعمى المعمـ اف يتأكد  ثكاف 5مقعده لمدة 
بدقة قبؿ مكافأتو ، كبعد اف يكرر عممية  مف اف الكلد قد نفذ ذلؾ الطمب

المعمـ بزيادة الكقت  ثكاف لعدة مرات يقـك 5الجمكس في كرسيو لمدة 
يمكف  ثانية ثـ يكافأ كىكذا 15المطمكب اف يمكث فيو عمى كرسيو فمنقؿ 

دقيقة  20حتى الػ  15ثـ  10دقائؽ ثـ  8دقائؽ ثـ  5كؿ إلى الكص
التطكر التدريجي في تنفيذ األمر يجرم بسبلسة ك دكف  كنرل اف ذلؾ

  .كالكلد مضايقة لكبل الطرفيف المعمـ

كلكف ماذا يستطيع المعمـ عممو إذا ما فشؿ في جعؿ الطفؿ يمكث في 
 . كلك لثانية كاحدة مقعده

أف نتأكد أنو  نكافئ الكلد مباشرة بعد: لطريقة التالية نحؿ ىذا اإلشكاؿ با
الحظ كجكد الكرسي ، ينادم المعمـ الكلد حتى يحضر إلى جانب الكرسي 

يكافأ الكلد بعد التأكد مف القياـ بذلؾ التصرؼ لعدة مرات بشكؿ مقبكؿ  ،
الخطكات الكاجب تنفيذىا لحصكؿ الكلد عمى المكافأة  ، يزيد المعمـ
بالكرسي لمدة ثكاف معدكدة ثـ الجمكس  يطمب منو اإلمساؾفيمكنو اف 

 . دقيقة متتالية 20لثكاف معدكدة ثـ لدقائؽ حتى الكصكؿ إلى 

 
 

  العبلج بالتكامؿ الحسي

بالتكامؿ الحسي ىي الطريقة التي يكصي بيا  يعتبر أحدث طريقة لمعبلج



ؾ جمسات العبلج يشتر األخصائييف بإخضاع الطفؿ لخميط أك أكثر مف
كشخص متخصص في ( كظيفي أك حسي)فييا أخصائي في الحركة 

كالمغة يعمؿ كبل األخصائياف مع األطفاؿ لكامؿ الجمسة مستخدميف  الكبلـ
مكضكعة لمعرفة الطريقة التي تعتمد فييا ميارات  خطة عبلج مشتركة

 . كبل منيا عمى األخرل الحركة الحسية كميارات المغة كالكبلـ

أك  ات مختمفة عف جمسات أخرل لمعبلج الحركيقد تبدك ىذه الجمس
المغكم كقد يبدكا األطفاؿ أقؿ تركيزا كغير مكجييف بدرجة كافية نحك إتماـ 

 . كظيفة محددة أداء

 كلكف التجربة أظيرت اف الكثير مف األطفاؿ يحدث لدييـ تغيير اسرع

 كأكبر في النكاحي المعنية حيف تـ دمج عبلج الحركة الحسية مع العبلج
ك تكفر ىذه الطريقة اسناد متبادؿ لمنمك في كؿ ناحية ،  المغكم الكبلمي

متكقعة ىك استمتاع األطفاؿ باىتماـ  ك النتيجة التي كانت غير
 . المختصيف بيـ إلى جانب اختبلؼ بنية جمسات العبلج

اف مستكل القدرة العقمية لدل األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطرابات في 
ف احيانا عمى نفس الدرجة لدل األطفاؿ السميميف مف الحسي يكك التكامؿ

يككف مستكل الذكاء لدييـ أقؿ مف الكسط ، كمع  ىذه الناحية فأكثرىـ
، تككف متطمبات المدرسة  ذلؾ فإنو بالنسبة لجميع ىؤالء األطفاؿ

عمى  األساسية صعبة جدا عمييـ كتتمثؿ ىذه المتطمبات في القدرة
إنيـ بحاجة لممساعدة . اكتساب المعمكماتالجمكس بيدكء ، االنتباه ، 

مف التعامؿ مع المعمكمات الحسية كالحركية حتى يستفيدكا  لكي يتمكنكا
المدرسكف تقديـ ىذه المساعدة عف  يستطيع. مف حركات مدرسييـ 

تعميمية كاألىـ مف  طريؽ استخداـ البيئة ، تصميـ كابتكار طرؽ كميمات
 .ذلؾ فيـ كمساعدة أكلئؾ األطفاؿ



عجزىـ ، ينمكف أفضؿ في بيئة تشعرىـ  اف األطفاؿ ، كعمى الرغـ مف
عمييـ اف يتعممكا تقبؿ  باألماف كالمساندة كالتعزيز جسديا كعاطفيا يجب

ازداد نمكىـ  الحدكد المبلئمة كيحققكا المطالب المعقكلة التي تتغير كمما
كرية كاقتربكا مف مرحمة النضكج ، بيذه الطريقة تتطكر مياراتيـ الضر

 . يككنكا كاثقيف مف أنفسيـ ، منتجيف ، مستقميف لكي

  : العبلج الحركي

أحيانا رغـ عممنا اف ذلؾ الشئ قد يككف في صالحنا حيف  كمنا نتردد
مف النشاط نراىـ يترددكف في الحصكؿ  يككف األطفاؿ في حالة منخفضة

ءمة مستكل أكثر مبل عمى الحركة التي يحتاجكنيا لرفع حالة النشاط إلى
أداء  بينما يتردد األطفاؿ الذيف لدييـ درجة مرتفعة مف النشاط ، في

األنشطة التي تعتبر ميدئة ليـ ، في كبل الحالتيف مف األفضؿ كاألسيؿ 
مف النشاط الشفيي ، كعمى كجو العمـك ، فإف المضغ يعتبر  البدء بنكع

ضا فإف أم.ميدئا بينما الطحف نشاط إثارة  نشاطا تنظيميا ، كالمص نشاط
يعتبر منشطا كتنظيميا أما  الطعـ الحمك يعتبر ميدئا ، كالطعـ الحامض

 . الطعـ الحريؼ كالمر يعتبراف منبييف

األطفاؿ في ممارسة النشاط الشفيي المناسب ، سكؼ يككف  بعد اف يبدأ
كرة عبلج كبيرة كالقفز إلى أعمى كالي  باستطاعتؾ إقناعيـ بالجمكس فكؽ

كيمكف عممو أثناء  د يككف منشطا أك ميدءاىذا النشاط ؽ. اسفؿ 
األنشطة  الكاجبات أك أثناء ممارسة أم نشاط يبدك مبلئما بعد البدء بيذه

  . يككف الطفؿ أكثر رغبة في عمؿ أشياء أخرل

  أثبتت فائدتيا أنشطة العبلج الحركي التي

 أنشطة التعمؽ بالذراعيف كالتسمؽ كالقفز لممس جزء عاؿ ضرب كقذؼ-

 . أك اإلسفنج الرطب تجاه الحائط الكرات



كيساعدىـ كما اف إرساليـ لقضاء  المشي كاليركلة شئ يعجب األطفاؿ -
بشيء إلى  حاجات سيمة مثؿ ابتياع شئ مف مكاف قريب أك إرسالو

 . الصؼ اآلخر أك أحد الجيراف

الكبار كالتي ستككف مفيدة  يستمتع الكثير مف األطفاؿ ببعض أنشطة-
 سح األرضيات كدفع عربة التسكؽ كحمؿ األشياءليـ مثؿ كنس ـك

( خاصة الكتب ، كأكياس المشتريات ، كاألثاث الخفيؼ كأشياء أخرل)
كخمط عجيف الفطائر أك البسككيت باليد يككف  أيضا فإف عجف الخبز

يمكف استخداـ الطيف كبديؿ  مفيدا ليـ ، كفي غياب الشئ الحقيقي ،
بالماء  رم النباتات كصبغ المنزؿممتاز ، اف الحفر كتقميب التربة ك

 . باستخداـ فرشاة كبيرة كغسؿ السيارة كؿ ىذه تعتبر أنشطة مفيدة

 .الطفؿ عمى اإللتفاؼ فيذا النكع مف الحركة أكثر تنظيما شجع -

يمكف اف تناسب مجمكعة كاسعة مف ( السباحة حماـ)البيئة المائية -
 . اإلحتياجات الحسية كالعقمية

 . مشاركة في الرياضة المنظمةعمى اؿ تشجيعيـ-

األطفاؿ باستخداـ الحركات  كأخيرا البد مف القكؿ اف مف المحتمؿ قياـ
 الشيء لتنظيـ أنفسيـ اذا رأكا شخصا ذك أىمية لدييـ قاـ بعمؿ نفس

  األنشطة الشفيية كالذكقية

أنفسنا ، األطفاؿ الذيف يعانكف  كمنا نستخدـ الفـ لتنظيـ كتيدئة كتنبيو
ألسباب كثيرة  ابات التكامؿ الحسي بحاجة إلستخداـ الفـمف اضطر

 كمتعددة ، كىناؾ الكثير مف األنشطة التي باإلمكاف ممارستيا في المنزؿ

أك الصؼ كيمكف اف تساعد األطفاؿ ك اكثرىا مسؿ كال يحتاج إال لمقميؿ 
 .الخاصة كقد ال نحتاج ليا مف المعدات

النفس كىك شئ  اؿ في تقكيةاألنشطة التي تتطمب النفخ تساعد األطؼ



 كلؤلنشطة األخرل كيتكفر ليذه الغاية الكثير مف أنكاع. ميـ لمكبلـ 

( نفيخات الحفبلت ، الزمامير)الصفارات التي تصدر أصكات كألعاب النفخ 
كذلؾ بنفخ كرات تنس الطاكلة أك الكرات القطنية سكاء  يستمتع األطفاؿ

الفقاعات بجميع أشكاليا  الطاكلة نفخ كاف ذلؾ عمى األرض أك فكؽ
عيداف المصاص  يعتبر نشاطا ممتازا كيستطيع األطفاؿ استخداـ

لنفخ األشياء أك الفقاعات ، اف ضخ القميؿ مف سائؿ ( الشاليمكف)
في طبؽ يمكف اف ينتج أكزاما مف الفقاقيع مع األخذ بعيف  صابكني

  . لمفرؽ بيف النفخ كالبمع االعتبار معرفة األطفاؿ

كالطحف لتيدئة  رنا سابقا ، كمنا نستخدـ المضغ ، المص ،كما ذؾ-
أنفسنا أك لتنظيميا أك لتنبيييا ، بعض األطفاؿ يحبكف مضغ المبلبس 

أم شئ آخر متكفر كلذلؾ يكفر انبكب المطاط بديبل أفضؿ عند  أك
العمؾ ، بالنسبة لؤلطفاؿ األكبر سنا فإف بعض  استبعاد مضغ الطعاـ أك

يمكف ابتياعيا بشكؿ منفصؿ  ت أقبلـ الرصاص التيالمساحات أك حامبل
التأكد  كتمبيسيا فكؽ طرؼ قمـ الرصاص جيدة لعممية المضغ كلكف يجب

انيا ال تتفتت بسيكلة اف السماح لؤلطفاؿ بشرب السكائؿ باستخداـ 
يكفر إثارة فيميو ثمينة ، اف مص العصير أك الحميب  عيداف المصاص

 . فميا لمكثير مف األطفاؿ دامف خبلؿ عكد المصاص يتطمب جو

  كقت تناكؿ الطعاـ

الطعاـ كجعؿ أقداـ األطفاؿ مستكية عمى  ىناؾ قكاعد حسية أثناء كجبة
 . الطاكلة األرض كأف الكراسي تسمح ليـ بكضع ككعيـ عمى

 . اسمح لؤلطفاؿ بالشرب باستعماؿ عيداف المصاص-

 حف كتمضغمشتممة عمى أطعمة تمحس كتمص كتط لتكف قائمة الطعاـ-

. 



مناسب مف التنبو قبؿ بدء  ساعد األطفاؿ عمى الكصكؿ إلى مستكل-
تنبيييا أثناء  تناكؿ الكجبات فمف الصعب عمى األطفاؿ تيدئة أنفسيـ أك

 اف الجمكس فكؽ كرة العبلج أثناء تناكؿ. جمكسيـ أثناء تناكؿ الطعاـ 

 .الكجبات يمكف اف يككف مفيدا لبعض األطفاؿ

 : ئياالمبلبس كارتدا

مايبدك غير ذم أىمية لؾ قد يؤثر عمى سمكؾ الطفؿ بشكؿ  ىؿ تعرؼ أف
دائما احتراـ رغبات األطفاؿ فيما يتعمؽ  كبير كراحتو ، فمف األفضؿ

ارتداء ثياب معينة قد يؤدم  بالمبلبس التي يفضمكنيا ألف إجبارىـ عمى
تذكر أيضا  إلى مضايقتيـ كجعؿ عممية االنتباه صعبة عمييـ كمف المفيد

 . أننا نتجو لتمبيس األطفاؿ المبلبس حسب إحساسنا نحف بدرجة الحرارة

فاألطفاؿ الذيف لدييـ دفاعية لمسية يككف إحساسيـ بالدفيء أكثر مف 
يككف األطفاؿ أكثر قدرة عمى تحديد المبلبس المناسبة  غيرىـ مف الحاالت

نكا األطفاؿ لف يسمحكا بأف يكك الكثير مف. ليـ أكثر مما نتصكر 
تحديد تأثير الحرارة  متضايقيف مف مبلبسيـ ما لـ يككنكا غير قادريف عمى

 ( )عمى أجساميـ

 العبلج بالمعب

في كيفية اختيار ألعاب ىؤالء  التكحد ألطفاؿ يحتار االىؿ كالمدرسيف
كما ىي نكعيتيا كىؿ يتـ اختيارىا حسب سمكؾ الطفؿ اـ حسب  األطفاؿ

اـ مستكل التكيؼ العبلجي ككؿ ذلؾ النضج  مستكاه العقمي أـ مستكل
المتنكعة كاالعراض المختمفة ،  بسبب التداخؿ المتشابؾ في السمككيات

مسألة ضركرية  كاإلجابة العممية كالسميمة عمى جميع ىذه التساؤالت
 لؤلسرة التي لدييا طفؿ تكحدم فالمعب يعتبر امرا الزما لمطفؿ عمكما

ك حتميا ، كليذا يصنؼ المعب ،كلكنو لمطفؿ التكحدم يككف ضركريا أ



كالجسمية لو، كمثمو مثؿ الحاجة إلى الطعاـ  ضمف الحاجات النفسية
 .كالشراب كاالستحماـ

المعب في حياة الطفؿ التكحدم فمقد ارتكزت أكثر االختبارات  كنظرا ألىمية
شير عمى عدة ألعاب يمكف لمكالديف  18في عمر  التكحد لتشخيص
 كىك اختصار لػ (CHAT) األختبارات الػالطفؿ كمف ىذه  لعبيا مع

(Check List For Autism In Toddlers )  كبنيت األلعاب
بالتكحد يفشؿ  في ىذا اإلختبار عمى البحث الذم أظير اف الطفؿ المصاب

 في تطكير ميارتيف في المعب بعكس الطفؿ السكم ، الميارة األكلى ىي

ل يجذب انتباه مف حكلو المعب التمثيمي كالثانية ىي انو ال يؤشر حت
الباحثيف ممف كضعكا ىذا االختبار اف الطفؿ الطبيعي في  كيقكؿ كبير

متابعة نظرات البالغ إلى لعبة اك شئ قريب  شير يمكنو 14إلى  9عمر 
إلى لعبة اك شئ غريب  مف الطفؿ في نفس الغرفة كما يمكنو التأشير

بينما  كير االجتماعيلجذب انتباه البالغ اليو ، كىي خطكة ميمة في التط
ال يقـك الطفؿ التكحدم بالمعب التخيمي أك التمثيمي كأف يصب الشام في 

كيطعـ المعبة كمف احدل األلعاب في ىذه االختبارات لمعرفة قدرة  الككب
التخيمي ىك اف يقدـ الكالديف إلى الطفؿ أككاب شام أك  الطفؿ عمى المعب

ىؿ تشرب الشام ؟ كالطفؿ الكالديف  كيسألو أحد( لعبة)أبريؽ شام 
ككبا مف الشام كقد  الطبيعي في ىذا العمر عادة يمثؿ انو يصب لنفسو

 يظير بعض األصكات التي تمثؿ الشام كىك يصب ، ثـ يقرب الككب مف

كلكف لف يقـك الطفؿ .…فمو ككأنو يشرب ، أك يقربو لمعبة لتشرب 
  . المصاب بالتكحد بذلؾ

رسة الختيار مجمكعة مف األلعاب كىذه زمف ىنا يأتي دكر األىؿ كالمد
اختيارىا حسب سمكؾ الطفؿ كمستكاه العقمي كمستكل التكيؼ  األلعاب يتـ



ىذه المعبة أحد حقكؿ التطكر السبعة عند  العبلجي مع أىمية اف تخدـ
فمثبل ىناؾ ألعاب ذات آثار  الطفؿ التكحدم ك التي سنتكمـ عنيا الحقا

العضبلت  الدقيقة لؤلصابع كالكجو أك خاصة مثؿ تماريف خاصة لمعضبلت
الكبيرة لميديف كالرجميف كمف ىذه األلعاب قذؼ الكرة ، التسمؽ ، السباحة 

أك ألعاب الفؾ كالتركيب ( عضبلت كبيرة)الركض ، المشي ، شد الحبؿ  ،
كألعاب الحساب ( عضبلت دقيقة)الطينية  الضغط عمى المعجنات
القص كالمصؽ كالتفييؿ  كألعاب( ةميارة أكاديمي)كالمطابقة كالتصنيؼ 

الحكارات  كألعاب( ميارة مينية)كضع مجسمات صغيرة كألعاب التيجئة 
كأخيرا ألعاب التعارؼ كالمعب ( تكاصؿ)كالقصص كالتكمـ عمى الياتؼ 

كيستيدؼ مف كراء ىذه األلعاب تقكيـ عيب ( ميارة اجتماعية) الخيالي
ؿ المصاب بالتكحد أك تخفيؼ جسدية معينة لمطؼ بدني أك الحد مف إعاقة
  . قصكر نمائي يعاني منو

  بالمكسيقى العبلج

 يختمؼ الكثيريف في أىمية ادراج المكسيقى أك اإليقاع ضمف مكاد تعميـ

كجكدىا لو تأثير  كىؿ التكحد كتدريب األطفاؿ الذيف يعانكف مف إعاقة
 ايجابي عمى ىؤالء األطفاؿ ؟

 : رأم الخاص

صرار مف خبلؿ مبلحظاتي ألطفاؿ مصابكف اإل ىك نعـ بشدة كيأتي
المكسيقى كاىتماما  بالتكحد يظيركف استمتاعا غير محدد لحصص

الراديك  بالحمقات الغنائية كانتباىا كاضحا لمقاطع مكسيقية سكاء في
 كاسيت أك األفبلـ الكرتكنية أك الدعايات التمفزيكنية ، كيأتي أيضا ىذا

مع اثنيف مف تبلمذتي كاف التعبير اإلصرار مف خبلؿ تجربتي الشخصية 
سنة لمثاني كلكف  11سنكات لؤلكؿ ك 9معدـك حتى عمر  المفظي لدييما



معيا أبديا تقدـ مممكس عمى صعيد  بعد اتباع برنامج مكسيقى إيقاعي
األغاني المكضكعة في  التكاصؿ المفظي كاضحا يشاركاف بمفظ أكثر كممات

  . الخطة الخاصة بيما

ليس فقط في مساعدة الطفؿ  يماني بأىمية المكسيقىكمف ىنا يأتي إ
المشي  التكحدم عمى التركيز كالتكاصؿ بؿ عمى مساعدتو ايضا عمى

 . كالتكازف

  أساليب أخرل تدخؿ ضمف العبلج المكسيقى

كأكؿ  (Sound Beam) الصكتية المكسيقية أك الػ جياز األشعة-1
ؾ في إنجمترا كىك جامعة كار مف استعممو ىك الدكتكر فيميب إليس مف

يقـك بيا  جياز يعمؿ عمى األشعة يصدر أصكات مكسيقية عند كؿ حركة
الطفؿ فالنظرية تقكؿ اف الطفؿ تجذبو األصكات الصادرة عف ىذا الجياز 

عمى التكاصؿ ىذا عدا إمكانية اف يربط الطفؿ حركتو مع الصكت  كتشجعو
فعؿ كيبدأ بعدىا  كيتعمـ بعد ذلؾ اف كؿ فعؿ لو ردة الذم يصدره الجياز

لمتكجيات كالتي يمكف تطكيرىا ال حقا  بالتكاصؿ مع المعمـ كاالستجابة
 . حسب البرنامج المكضكع

كمكبرات صكت في حصص الغناء كذلؾ يدفع  استعماؿ ميكركفكف-2
اذا استطعنا الحصكؿ  الطفؿ كيشجعو عمى لفظ األحرؼ كالكممات كخاصة

 . عمى جياز تغير األصكات كالصدل

  الج بالرسـالع

إلى فقرة العبلج بالرسـ استيؿ حديثي بمثؿ حي عف احدل  كبكصكلنا
 .الشديدة التي عممت معيا في فرنسا التكحد حاالت

سنة يعاني مف حالة  13فرنسي مف أصؿ جزائرم عمره  مجيد ىك شاب
سمكؾ تدمير الذات كلديو ضعؼ  مرض ذىاني تكحدم شديد يسيطر عميو



العيف ، شديد  أم تضامف حركة اليد مع ما تراه شديد في التآزر الحركي
كلكنو ادىش الجميع ذات يـك عندما . البطئ في حركاتو كيرفض التعاكف 

عمى ألكاف زيتية كريشة كلكحة بيضاء في أحد مخيماتنا الصيفية  حصؿ
طريقتو الخاصة ككانت النتيجة لكحة فنية سفينة  كقاـ بخمط األلكاف عمى
يستطيع فعمو أم راشد سكم  آزر الحركي ما الفي البحر فييا مف الت

كهلل في خمقو  كىكذا فإف التآزر عند مجيد لـ يكف يظير إال عندما يرسـ
  . شؤكف

لتنمية قدراتو  كمف ىنا أرل اف الرسـ كالتمكيف ىك نشاط يحتاجو الطفؿ
ثراء خيالو كمعرفتو  . الذىنية كتطكير أفكاره كا 

م يشبو إلى حد ما المعب التخيمي عند الطفؿ العاد فالتعبير بالرسـ
كيعبر عف األشياء المحيطة بو كىي  فبالرسـ يستطيع الطفؿ اف يتخيؿ

ذا كاف ىناؾ فكائد تعكد عمى  في الغالب أشياء كاقعية أك شبو كاقعية كا 
نستطيع  األطفاؿ العادييف مف خبلؿ التعبير بالرسـ فإنو مف المؤكد اننا

 . التكحد تكظيؼ ىذه النقطة لفائدة أطفاؿ

كالرسـ يحتاج إلى قدرات فنية تساعد الطفؿ التكحدم عمى اف يتعكد عمى 
طريؽ المعب باأللكاف كالتعبير بالرسـ كال شؾ اف اثر ذلؾ  التفكير عف

المعركؼ بأف في التدخؿ المبكر نحصؿ  يككف كاضحا في المستقبؿ كمف
 . عمى نتيجة أفضؿ كأسرع

عقكد األخيرة أال كىي الرسـ تسارعت في اؿ كىناؾ طرؽ أخرل لمرسـ
بالرسـ كمنيا ما صمـ لؤلطفاؿ  حيث تعددت البرامج الخاصة بالكمبيكتر

كاىتماما مف األطفاؿ  ذك القدرات المحدكدة كىذه البرامج تبلقي استحسانا
 . التكحديف

  العبلج بتنمية حقكؿ التطكر السبعة



ع ىذا الطفؿ حقكؿ التطكر عند الطفؿ التكحدم ىك السبيؿ لكض اف تنمية
كاالعتماد كالثقة بالنفس لذلؾ البد مف معرفة اف  عمى طريؽ االستقبللية

المصاب بالتكحد يمكف عبرىا  ىناؾ سبعة حقكؿ لمتطكر عند الطفؿ
 :تبسيط عممية النمك كىي

  التكاصؿ الميسر-1

  الميارة األكاديمية تنمية-2

  تنمية العضبلت الكبيرة-3

  تنمية العضبلت الدقيقة-4

  تنمية الميارة المينية-5

  تنمية الميارة االجتماعية-6

  العناية الذاتية تنمية ميارة-7

بالتكحد  مع العمـ انو عند العمؿ عمى مراحؿ النمك عند الطفؿ المصاب
يجب األخذ بعيف االعتبار اف لكؿ مجاؿ مف مجاالت التطكر مراحؿ 

لى نسبة نجاح إنجازىا بحيث يعتمد إنجاز مرحمة ما ع متسمسمة يتكجب
لمطفؿ اف يربط حذائو قبؿ اف يككف قد  المرحمة التي سبقتيا فبل يمكف

قبؿ اف يككف قد تعمـ  تعمـ لبس ىذا الحذاء كال يمكنو اف يفرش أسنانو
 كضع المعجكف عمى الفرشاه لذلؾ يجب اف يككف ىناؾ ما يسمى بتحميؿ

ا إلنجاز ذلؾ النشاط كتجزئتو كآلية القياـ بو كالخطكات الكاجب اتباعو
تقييـ ذلؾ اإلنجاز ككيفية إعادة جدكلة النشاط إلى  النشاط كمف ثـ

 . خطكات أبسط في حالة الفشؿ

أما األساليب المتبعة كاألدكات المستعممة فمتعددة كفؽ الحاجة لميدؼ 
 : كىناؾ أمكر يجب التقيد بيا المطمكب

امؿ معيا الطفؿ يتع استعماؿ األدكات كالمكاد الميسرة كالطبيعية كالتي -



 . عادة في حياتو اليكمية قدر المستطاع

 . بيف الفريؽ التربكم كبيف المنزؿ كالعائمة اف يككف ىناؾ تكاصؿ-

 
 
 

 الميسر التكاصؿ

التكاصؿ ىك القاسـ المشترؾ بيف جميع طرؽ التدخؿ كالعبلج لمطفؿ 
فإذا أردت اف تعدؿ سمككيات فأنت بحاجة لبلتصاؿ بالكلد عبر  التكحدم

كاستقباؿ اذا كانت ىذه الرسالة قد كصمت  بث الرسالة بما ىك مطمكب
كالرسـ كالعمؿ عمى حقكؿ  فعبل ككذلؾ األمر بالنسبة لمعب كالمكسيقى

الفئة مف  التطكر السبعة اذا فإف التكاصؿ ىك مفتاح النجاح مع ىذه
  .األطفاؿ

عاد مف األب كذلؾ ألف التكاصؿ يؤمف ليـ التفاعؿ كالتكيؼ كمجالو متعدد
حيث االستقباؿ البصرم كالسمعي كالممسي كالشمي كالذكقي كالبث 

كالحركي كاإليمائي كىناؾ مجاؿ رحب لمتدريب عمى التكاصؿ مع  الصكتي
العمؿ عمى ىذا المكضكع يبدأ بالتحقؽ في  المحيط الخارجي عبر تسمسؿ

( منو عبر ألعاب حسية يمكف لممعمـ اف يتحقؽ)مستكل السمـ السمعي 
السمعي  لمباشرة عمى تأميف الحد األقصى في القدرة عمى االستقباؿثـ ا

ثـ االنتقاؿ إلى التدريب عمى المفظ كتدريب العضبلت في الشفاه 
ضافة إلى آليات النطؽ نكاجو مشكمة . كانسداد الحنجرة  كالكجنتيف كا 

عاـ داخؿ المدرسة كنقؿ عممية النطؽ إلى  تعميـ البث كاالستقباؿ بشكؿ
  .البيتالشارع ك

التكحدم نستعمؿ طريقة التنظيـ كالتكضيح المبالغ  كلمتكاصؿ مع الطفؿ
يفعؿ ، ككيؼ يقـك بالعمؿ كذلؾ  فيو حتى يفيـ الكلد ايف يذىب ، ماذا



البرنامج  عف طريؽ جداكؿ يكمية مكضحة بدليؿ بصرم كمسمسمة حسب
اليكمي المكضكع لمصؼ ، كىذا الدليؿ البصرم يمكف اف يككف مجسـ 

يمكف كضع كرة صغيرة في الجدكؿ لتكضيح حمكؿ حصة ) شاط نفسولمف
صكرة الكلد نفسو كىك )لمنشاط  كيمكف اف يككف الدليؿ صكرة( الرياضة

أك كممة ( ماكتكف مثبل رمكز)كيمكف اف يككف رمز لمنشاط ( يمعب بالكرة
 مع األخذ بعيف االعتبار أىمية مراعاة كؿ كلد حسب( رياضة)لمنشاط 

 . يار الدليؿ البصرم المناسب لوقدراتو كاخت

مصاب بالتكحد ىذه الطريقة في  كتعتمد اكثر العائبلت ممف لدييـ طفؿ
تؤتره كتشتتو  المنزؿ كتفيد ىذه العائبلت أف الطفؿ أصبح منظما كقؿ

 . كأصبح يتكاصؿ أكثر مع األىؿ عف طريؽ استعماؿ الدليؿ البصرم

عمييا مع الطفؿ المصاب أىـ تماريف التكاصؿ كالنطؽ التي نعمؿ  أما
  :بالتكحد فيي

 : االتصاؿ في

 اإلشارة إلى األمكر ، مستخدما حركات أك أصكات أك تعابير الكجو-1

 . كالعيف كالجسـ أك دليؿ بصرم

  يريد اىتماما

  يريد شيئا ما

  يريد فعؿ شئ ما

  رفض شئ ما أك عمؿ ما

 . استعماؿ اإليماء أك الكممة لئلشارة أك الكصؼ-2

  أريد اىتماما

  أريد فعؿ شئ ما

  التأىيؿ…الترحيب 



  تحية المغادرة

 . لسيكلتيا نظرا التكحد كتستعمؿ إشارات ماكتكف مع أطفاؿ

  : في النطؽ

 "آه"إصدار صكت -1

  باه" "اكه" "ايو" إصدار أحرؼ صكتية ، بما فييا-2

  إصدار تتابع مف األحرؼ الصكتية-3

  بعض الكممات أغنية كلفظ المشاركة في نغمة-4

 (اشرب -حماـ )إصدار طمب مف كممة كاحدة -5

 (اريد الحماـ)جممة مف كممتيف  تأليؼ-6

 . محاكرات كقصص لمف لدييـ قدرات أعمى في النطؽ-7

 
 
 

 تنمية الميارات األكاديمية -2

 (المعرفية الميارات الفكرية)

االت كىك المحكر الرئيسي لعمميات النمك كممارسة الدكر الفعمي لممج
تكممنا عنيا سابقا كخصكصا الميارات التكاصمية كيتـ التزكد  التي

األكاديمية كفقا لمستكل الجياز العصبي  بالمعرفة كتنمية الميارات
  : كالحكاس عند الطفؿ المصاب بالتكحد كعمى مراحؿ

تبدأ بالدمى كاأللعاب كاألشكاؿ كاأللكاف كاألصكات : المرحمة األكلى 
كاألشعار كالعبث بكؿ ما يخطر بالباؿ في أشياء كاألغاني  كالصكر

كتشغؿ بصره كمذاقو كشمو كسمعو كلمسو  كأغراض تمؤل مكاف الطفؿ
كاألصكات كاأللحاف كالمذاقات  كىناؾ استعماؿ الصكر كاألشكاؿ كاأللكاف

انكاع الطبلء إلى ما  كالركائح كالنكيات كالعبث بالمعجكف كالماء كمختمؼ



 . شكائيةىنالؾ مف الحركات الع

تكظيؼ األشكاؿ كالصكر كاألصكات كغير  كىنا يمكف: المرحمة الثانية 
تنظيما كترتيبا كفي ىذه  ذلؾ في المكاضيع الحسية الحركية بأنماط أكثر

لمتمميذ  المرحمة يسبب ىذا التكظيؼ بعض الغمكض كالتشتت كالضياع
 كلكنيا تؤمف في نفس الكقت مخزكنا ضخما ككاسعا مف األفكار

 .مفاىيـكاؿ

طابع  كىي المرحمة المجردة تأخذ فييا األفكار كالمفاىيـ: المرحمة الثالثة 
المنطؽ كفييا يبدأ التمميذ بربط صكرة الكممة كالصكت المعبر عنيا 

فكؽ )المعبر عنو كتأخذ مجمؿ المفاىيـ كالميارات  كالمكف كالصكت
مف  كغيرىا( مغمؽ ، مفتكح) (أطكؿ ، اقصر( )اكبر ، اصغر( )،تحت

كميارات الكتابة  المفاىيـ باإلضافة إلى العد كاألعداد كالمطابقة كالتصنيؼ
  . كالقراءة كالكقت كقياس المسافة كتقديرىا

التماريف كاألىداؼ التي نعمؿ عمييا مع الطفؿ  كفي ما يمي اذكر بعض
الميارات )الميارات المعرفية الفكرية  المصاب بالتكحد ضمف نطاؽ تنمية

  (األكاديمية

  في العد كاألعداد -أ

  (األلكاف -األشكاؿ  –الصكر )مطابقة أزكاج مف األشياء المتماثمة -1

مثؿ العثكر عمى )أزكاج مف األشياء التي تتماشى معا  مطابقة-2
إيجاد البرغي المناسب لمصامكلة  أك( األغطية الصحيحة لعمب مختمفة

 ( المناسبة( العزقة)

لى مجمكعات حسب النكع حسب الشكؿ، إ فرز كتصنيؼ أشياء عديدة -3
 .حسب المكف ، حسب الحجـ

بالترتيب حسب الحجـ ، حسب الكزف ، حسب  كضع األشياء-4



 .السماكة

مرحمة اخرل نقبل عف نمكذج كأخيرا  كتابة األعداد عمى نقط كفي -5
 . كتابة األعداد كقراءتيا اعتماديا

 . بعمميات جمع كطرح كضرب بسيطة القياـ-6

 : كد كالكقت كالطقسالنؽ -ب

 . العمبلت المعدنية كاألكراؽ النقدية معرفة قيمة-1

 . جمع كطرح النقكد مع استعماؿ الفكة-2

تقدير معقكؿ ألسعار السمع لمعرفة المبمغ الكاجب دفعو لعمبة المياه -3
 . اك العصير أك ما يجب حممو في الجيب لشراء حذاء اك بنطمكف الغازية

 . ت صباحا اك ظيرا أـ ليبلالكؽ معرفة اذا كاف-4

 .كماذا كاف باألمس ترديد اسماء أياـ األسبكع كمعرفة ما ىك اليـك-5

 . ربط المنبو عمى الكقت معيف -6

  . مشمس أك ممبد بالغيـك أك ممطر تميز ما إذا كاف الطقس-7

  القراءة -ج

  تمييز اسمو ا كقراءتو-1

 . ل المئة كاأللؼ الخكفي مرحمة أخرل حت 10:  1قراءة األعداد مف -2

كممة كصكال إلى  12كممات ، تمييز  6كممات ، تمييز  3 تمييز -3
 . قراءة نص

 : الكتابة -د

 . كتابة اسمو عمى تنقيط مسبؽ-1

 . نقؿ اسمو عف نمكذج-2

 .مساعدة كتابة اسمو ببل-3

 تطبؽ نفس المراحؿ بالنسبة)البدء بكتابة كممات نقبل عف نص -4



 .(لؤلرقاـ

 

  ية العضبلت الكبيرةتنـ -3

غيرىا مف حقكؿ التطكر عند الطفؿ  ال تقؿ العضبلت الكبيرة أىمية عف
كالكقكؼ كمد الذراعيف  التكحدم فيذه العضبلت ىي التي تتحكـ بالجمكس

كنزكؿ  ، كالتحرؾ كاالنحناء ، التحرؾ زحفا أك دبدبة ، المشي ، صعكد
لتسمؽ كغيرىا مف الدرج ، القفز كالرقص كتحريؾ األشياء كالركض كا

كمف أىـ االنشطة . تحتاج لقكة دفع الجسـ كاألطراؼ  الميمات التي
المصابيف بالتكحد في مجاؿ تنمية  كالتماريف التي نعمؿ عمييا مع

 : العضبلت الكبيرة

كفاءات الطفؿ الحركية ىي النشاطات  اف افضؿ النشاطات التي تنمي-1
مكتسبا حرية الحركة  ئـ ،التي تجعمو مرنا في تغيير اتجاىو بشكؿ دا

في  بيديو كرجميو مف ناحية كعمكما جسمو مف ناحية أخرل ، اف الحركة
مختمؼ االتجاىات تنمي قدرة اإلدراؾ الحركي لميديف كالساقيف ، كتؤدم 

مفيـك العمك ، العمؽ كاألبعاد في جك الطفؿ المحيط كمف ىذه  إلى نشكء
راقيا أك االلتفاؼ حكليا ، اك عكائؽ مختمفة الخت التماريف يمكف استعماؿ

فكقيا ، أك الزحؼ أك الحبك أك  االنعطاؼ عنيا ، اك تسمقيا اك القفز
السمـ الخشبي  الركض لمكصكؿ إلى النقطة النيائية ، يمكف استعماؿ

 العريض ،كألكاح خشبية مختمفة األشكاؿ ، براميؿ ، دكاليب كبيرة ، عمب

، صناديؽ مممكءة بالرمؿ ،  كرتكف ، عمب خشبية حباؿ ،مكعبات كبيرة
لتزكد الطفؿ باإلحساس )أنكاع مكاد الحشك  أكياس معبأة بمختمؼ

كالكراسي كالطاكالت كخراطيـ الماء  (كالشعكر بالصبلبة كالنعكمة كالطراكة
  . الفارغة ، السبلؿ كالبسط كغيرىا مف المكاد



يستحسف مف خبلؿ المسير عبر ىذه العكائؽ دفع الطفؿ لمتفكير اف 
كالتركيز كتنمية ميارة الطفؿ في الخركج مف المأزؽ  يتطمب التفكير
الطفؿ عمى التفكير كالمناكرة كالتجربة  مف شأنو اف يشجعو الحركية ، ىذا

 . لعدة مرات لمتمكف مف تخطي كؿ عائؽ

تدريب الطفؿ عمى الجمكس عمى الكرة العبلجية الكبيرة ثـ يعمؿ عمى -2
 . تحريكو

 . تجاىات بعد تحميؿ الطفؿ كزنا خفيفاالمشي بمختمؼ اال-3

بحيث يقذفيا ثـ يتابع تقفيزىا عمى األرض عمى ما يشابو  المعب بالكرة-4
 . المعب بكرة السمة

 . المشي عمى رؤكس األصابع-5

صندكؽ كرتكف صغير  يكقؼ الطفؿ في الممعب بحيث تككف قدماه في-6
 يؾ جسمو دكفتقذؼ الكرة باتجاىو ، كيطمب منو تجنب الكرة بتحر. 

 . قدميو

  (مشية البطة–مشية الدب ، مشية الضفدعة )تقميد سير الحيكانات -7

 . المشي عمى الركب كالمشي عمى كسائد مختمفة الحجـ كالصبلبة-8

 . عمى عمك الدحرجة مف-9

 . السير كالحبك كالزحؼ مف خبلؿ انفاؽ صناعية-10

 الدقيقة تنمية العضبلت-4

ت الدقيقة نظرا لحاجة الطفؿ إلى ىذه العضبلت تأتي أىمية تنمية العضبل
كؿ ما يدخؿ بعممية التعميـ المنظـ ككؿ ما مف شأنو اإلعداد كالتدريب  في

كالكتابة كالحرؼ اليدكية عمى أنكاعيا كلغة اإلشارة  الميني كالرسـ
 . أنكاعيا البسيطة منيا كالمعقدة كاإليماء كاستعماؿ األشياء عمى

الياتؼ ، فتح األبكاب  التي تمكف الطفؿ مف إمساؾ المحركات الدقيقة ىي



كاستعماؿ  ، كالشبابيؾ كاستعماؿ كافة المفاتيح كالقياـ بأعماؿ يدكية
األدكات المكسيقية كاألعماؿ اليكمية كالمسح كالتنظيؼ كالغسيؿ كربما 

 . كتقطيع كتصنيؼ الخضار كالفكاكو الكي

مصابيف بالتكحد في مجاؿ اؿ أىـ األنشطة كالتماريف التي نعمؿ فييا مع
 . تنمية العضبلت الدقيقة

 . مختمؼ األحجاـ مف Puzzel الصكر التركيبية

 . مطابقة األشكاؿ بالفراغات

 . شؾ الخرز مف مختمؼ األحجاـ

شريط  –سحابات  –أزرار  –قمصاف  –سراكيؿ )المبلبس عمى أنكاعيا 
 (لباس السباحة –الجكارب  –القبعة  -الحزاـ -الحذاء

فكط كأكعية  ات الطعاـ أككاب كصحكف مبلعؽ كشكؾ كسكاكيفأدك
مطبخية عمى أنكاعيا مع مراعاة شركط السبلمة عينات حقيقية مف 

كالفاكية كالمحـك كالبذكر كالحبكب كالمكاد األكلية لصناعة  الخضار
 . الحمكيات كالعجيف

أما األىداؼ التي نتكخى الكصكؿ الييا مف استعماؿ ىذه األنشطة 
 : اريف ىيكالتـ

 (القبض عمييا باألصابع كراحة اليد)اإلمساؾ باألشياء لفترة قصيرة 

 . عمى القبض عمى جسـ يمسكو شخص آخر القدرة

 . نقؿ أشياء مف يد إلى اخرل

 . صغيرة باإلبياـ كالسبابة التقاط أشياء

 . كضع كرفع األشياء عف األرض

 . الكتشاؼ األشياء كلمسيا استعماؿ اإلصبع

 . ات بقمـ الرصاص أك التمكيفرسـ عبلـ



 . آخر كيناء أبراج مف المكعبات كضع مكعب فكؽ

 . كتاب تقميب صفحات

 . رفع غطاء عمبة كرتكنية

 . استعماؿ فرشاة التمكيف

 

 االجتماعية تنمية الميارة-5

 كالعاطفية كاالنفعالية

المصاب بإعاقة عقمية  يمعب األشخاص المحيطيف دكرا كبيرا في تنمية
التعميمي  ف أفراد أسرتو كأقربائو كرفاؽ الحي ثـ المربيف كالجكبدءا ـ

 التربكم العاـ كفي تحدم األطر التي يتحرؾ خبلليا الكلد سمبا اك إيجابيا

،كتعتبر المجتمعات العربية مف المجتمعات المجحفة في حؽ المصابيف 
تحمؿ  إلى الكثير مف في العادات كالتقاليد البالية التي بإعاقات كىذا عائد

قدرة ليـ عمى تحمميا كمعظـ تبلميذنا يتمقكف  ىؤالء التبلميذ أعباء ال
تعجيزىـ بقصد أك دكف قصد مما  كبشكؿ دائـ مكاقؼ كظركؼ تؤدم إلى

 . حقكقيـ يزيد في إحباطيـ كيمعف في دكنيتيـ كفقدانيـ ألبسط

كأىـ األنشطة التي نعمؿ عمييا مع الطفؿ التكحدم في مجاؿ تنمية 
 : االجتماعية كالعاطفية كاالنفعالية الميارة

  النظر إلى شخص يتكمـ أك يمعب: االنتباه  -1

 كتاب مراقبة كجو كحركات المعمـ أثناء أدائو أغاني األطفاؿ النظر إلى

  مصكر مع المعمـ

 .بالنظر مف أحدىـ إلى اآلخر مراقبة أشخاص يتحدثكف ، كالتنقؿ

 . انتظار الدكر

 
 



 (كالتصفيؽ باأليدم)بسيطة  كاتتقميد حر: التقميد -2

 (لعبة كقرع الطبؿ ، أك إطعاـ)تقميد أعماؿ تتعمؽ بأشياء 

 . تقميد أصكات ىزيمة ،كالسعاؿ كالعطس المفتعؿ

 . تقميد كممات بسيطة

 .تقميد أصكات الثرثرة المبيمة

 . تقميد رقصة بسيطة

 : المعرفة االجتماعية -3

 . ة صكرىـمعرفة أفراد العائمة عند رؤيتيـ أك رؤم

 . كمعرفة معمميو معرفة زمبلئو في الصؼ

 . المعب مع األطفاؿ مف عمره

 . التصرؼ بشكؿ مكثكؽ في السكؽ

 .السؤاؿ عف كيفية الكصكؿ إلى مكاف لـ يزره سابقا

 .الياتؼ معرفة عنكاف المنزؿ كرقـ

 . شراء كجبة طعاـ بمفرده

 
 
 
 
 

 المينية تنمية الميارة

نية كجزء مف المنياج العاـ ككمادة أساسية يتـ تدريس النشاطات المو
الخطة الفردية لكؿ تمميذ ، حيث يتمقى الطفؿ تدريبا مينيا مع مدرسو  في

كمف ( الكرش عمى يد مدرب ميني)أحد أقساـ المدرسة  مباشرة، أك في
 . بيف المدرب الميني كالمدرس الضركرم اف يككف ىناؾ تنسيؽ كامؿ



المينية عائد إلى  بالتكحد في حياتو كقد لكحظ اف سبب تقصير المصاب
زمبلئو  عجزه عف القياـ بالنشاطات االجتماعية كاالتصاالت الفردية مع

في كرشة العمؿ مع اف أدائو الميني مقبكؿ نكعا ما لذلؾ يجب اف يككف 
تحضير شامؿ لممصاب بالتكحد مف الناحية المسمكية كاالجتماعية  ىناؾ

كمينية كنفسية لكي يتمتع بأكبر قسط ( ابككتابة كحس قراءة)كاألكاديمية 
أما . مختمؼ النشاطات عمى افضؿ كجو  مف االستقبللية كاف يقـك بأداء

الكظائؼ بالسكؽ  عندما يفشؿ المصاب بالتكحد بااللتحاؽ بإحدل
 كىي الكرشة)التكظيفية العامة ، فيجب عند ذلؾ إلحاقو بالكرش المحمية 

 . (حاجات الخاصةالمصممة أصبل ليعمؿ فييا ذككم اؿ

كاألىداؼ التي نعمؿ عمييا مع األطفاؿ المصابيف  كفيما يمي أىـ التماريف
 : المينية بالتكحد ضمف نطاؽ تنمية الميارات

قص قطعة خشبية صغيرة ، دؽ المسامير عمى )أعماؿ النجارة -1
بكرؽ الزجاج كتنعيـ الخشب ، كتغرية قطعتيف خشب  الخشب ، الحؼ

 . (شبي بسيطمعا ، صنع صندكؽ خ

نكش الحديقة تحضيرا  -سقاية النباتات –زرع البذكر )أعماؿ البستنة -2
نقؿ  –تسكية األرض حكؿ النباتات  –إزالة األعشاب الضارة  – لزراعتيا

 (.. الحديقة ،الخ النبتو مف الحكض إلى أرض

 : الحرؼ اليدكية-3

ل نمط المسامير اعتمادا عؿ حياكة الصكؼ حكؿ)شغؿ الصكؼ كالحياكة 
صنع  – حياكة اشكاؿ ىندسية مف القماش –معيف حياكة قطب بسيطة 

 . (العاب مف القماش

الكرؽ  قص الكرؽ بدقة عمى امتداد خط طي)اعماؿ الكرؽ كالكرتكف 
بدقة عمى امتداد خط ، لصؽ الكرؽ بعناية صنع كيس كرقي ، صنع 



 .(عمبة كرتكف مغمؼ رسالة ، صنع

رؽ بعناية ، صنع أزىار كرقية بسيطة قص كطي كلزؽ الك)صنع الزىكر 
 (قص القماش بدقة ، صنع أزىار قماشية بسيطة ،

ممئ القالب بعجينة الجص ( )الجفصيف) استعماؿ القكالب لمجص الناعـ
كزخرفة النمكذج ، إزالة  الناعـ، خمط الجص بالكثافة الصحيحة ، كرسـ

لرفعو مف  زاالقالب بعناية ، معرفة الكقت الذم يصبح فيو النمكذج جاه
 (القالب

مف  كضع الفتيؿ بالشكؿ الصحيح رفع الشمعة)استعماؿ القكالب لمشمع 
القالب ، استعماؿ كعاء الشمع المصيكر بأماف ، صب الشمع الساخف 

  (الشمع كمعرفة متى يككف جاىزا بأماف ، تسخيف

حبكب )أعماؿ التعبئة  ىذا باإلضافة إلى التماريف الكيربائية البسيطة ك
 كتعبئة السكائؿ في زجاجات كعبكات( أنكاعيا في عمب كأكياس عمى

كعمميات تصنيع المأككالت البسيطة كأعماؿ البناء ( صابكف ، مشركبات)
 كغيرىا كغيرىا مف األعماؿ( الفؾ كالتركيب)إشغاؿ الميكانيؾ  ك. البسيطة 

. 
 

 العناية الذاتية تنمية ميارات-7

اإلطار  ارات المعيشية اليكمية ىكالشؾ مف اف التمكف مف القياـ بالمو
مف المصابيف بالتكحد %  60األساسي الستقبللية الفرد كأكثر مف 

التكصؿ إلى اكتساب ميارات العناية الذاتية لمقياـ بضركرات  بإمكانيـ
أم ، المبس كالعناية بقكاعد النظافة كالصحة  الحياة اليكمية كاألساسية

مكانية القياـ النشاطات الضركرية لمعيش ضمف ب العامة كالتغذية كا 
كلكف ليس مف  المجتمع كاإللماـ بقكاعد الحماية مف المخاطر كالحرائؽ



 السيؿ ابدا الكصكؿ إلى ىذه األىداؼ فالطريؽ طكيمة كمميئة بالعكائؽ

كتبدك في كثير مف األحياف مخيبة لآلماؿ ، كمحفكفة بالفشؿ كتخمؽ 
كالتسميـ ما إال تعجيز لممصاب  باألمر الكاقع كذلؾ اليأس اليأس كالتسميـ

غراقو في الحياة  .االتكالية مف جديد كا 

 أما التماريف كاألىداؼ التي نعمؿ عمييا مع األطفاؿ المصابيف بالتكحد

 : ىي ضمف نطاؽ تنمية ميارات العناية الذاتية ىي

  .مساعدة باستخداـ كمتا اليديف الشرب مف الككب ببل : -األكؿ -1

  -سكيف -معمقة –شككة )لمائدة استعماؿ أدكات ا-

 .(صحف

 . تناكؿ الطعاـ بطريقة مقبكلة اجتماعيا-

 .مساعدة تناكؿ كجبة الطعاـ مف دكف-

  فرش الزبدة أك المربى عمى الخبز بكاسطة-

 . السكيف

 . كالتقطيع التقشير-

 .طبخ كجبة بسيطة-

 . سكب الكمية المناسبة مف الطعاـ في الطبؽ-

  غسيؿ اليديف كتنشيفيما ببل مساعدة قبؿ كبعد: -النظافة الشخصية -2

 . كعند الحاجة األكؿ

 .غسيؿ الكجو كاألنؼ ببل مساعدة-

 . االستحماـ ببل مساعدة-

 . استعماؿ أدكات النظافة-

 .تمشيط الشعر بالمشط كالمرآة ببل مساعدة-

 . تنظيؼ األسناف بالطريقة المقبكلة -



 . تنظيؼ األظافر كقصيا -

 .لمشاب ببل مساعدة حبلقة الذقف-

 . االعتناء بالصحة بالنسبة لمفتاة-

  : استعماؿ الحماـ-3

 (لمتبكؿ كالتبرز)طريقة طمب الحماـ  -

 . االنتياء التدريب عمى التبكؿ كاالغتساؿ بعد -

  استعماؿ المراحيض العامة كالمرافؽ المشابية-

 . بالشكؿ الصحيح

 : الثياب كممحقاتيا-4

 .اليمنى كاليسرل كربط الشريط كالتمييز بيف الفردةخمع كارتداء الحذاء -

 . خمع كارتداء الجكارب-

 .خمع كارتداء القمصاف-

 . كارتداء البنطمكف خمع-

 . خمع كارتداء األلبسة الداخمية-
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  التدخؿ المبكر

Early Intervention  

 ما ىك التدخؿ المبكر ؟

ربكية كالعبلجية الطبية كالت التدخؿ المبكر ىك عممية تقديـ الخدمات
تربكية فردية  الطبيعية كالكظيفية كالنطقية مف خبلؿ تصميـ برامج

 باألطفاؿ ذكم الحاجات الخاصة الذيف ىـ في السنكات الست األكلى مف



 . أعمارىـ

كيستخدـ مصطمح التدخؿ المبكر بديبل عف مصطمح الكقاية الذم كاف 
ؾ الكقت اف التربية في الستينات كالسبعينات ككاف التصكر في ذؿ شائعا

يمكف مف خبللو مساعدة األطفاؿ الذيف ينمكف في  التعكيضية ىي نظاـ
المجتمع العادم ، ككاف ينظر إلى ىذه  بيئة غير مبلئمة عمى النجاح في

السمبية كالتدخؿ المبكر  المساعدة عمى انيا تقي اك تمنع تأثير المتغيرات
 صى نمك ممكفىك مجمكعة إجراءات منظمة تيدؼ إلى تشجيع أؽ

لؤلطفاؿ دكف عمر السادسة ذكم االحتياجات الخاصة ، كتدعيـ الكفاية 
كمف ثـ اليدؼ النيائي لمتدخؿ المبكر كىك تطبيؽ  . الكظيفية ألسرىـ

 . اإلعاقة أك درجة شدتيا استراتيجيات كقائية لتقميؿ نسبة حدكث

 مبررات ضركرة التدخؿ المبكر

عك إلى ضركرة تقديـ برامج التدخؿ التي تد يكجد العديد مف المبررات
بطريقة أقرب ما تككف  المبكر لمساعدة األطفاؿ ذكم الحاجات الخاصة

ىؤالء  كىذه المبررات ليست نابعة مف مصادر عاطفية تجاه. إلى العادية 
األطفاؿ ، كالعطؼ اك الشفقة أك حتى الحب ، كلكنيا تعتمد عمى نظريات 

ؿ التي تيسر اك تعكؽ نمك األطفاؿ ، االنساني التي تحدد العكاـ النمك
في مجاالت مختمفة ، مثؿ خصائص ىؤالء  كعمى البحكث الميدانية

أك الفكائد المباشرة لبرامج  األطفاؿ كتأثير الحرماف المبكر مف االستثارة ،
 . التدخؿ المبكر عمى الطفؿ كاألسرة كالمجتمع

 بيترسكفالمبررات لمتدخؿ المبكر كما أكردىا ىانسكف ك كمف أىـ

Hanson & Petrson 1987) ىي :  

التعمـ المبكر أساس التعمـ البلحؽ إذ تؤكد معظـ نظريات النمك عمى -1
الكثيقة بيف السنكات األكلى لمعمر كالنمك البلحؽ ، فالكقت الذم  العبلقة



كالتحاقو بالمدرسة لو داللو خاصة في عممية النمك  يمر بيف ميبلد الطفؿ
كالسمكؾ األساسية التي تضع األساس  أنماط التعمـ اإلنساني حيث تتشكؿ

 . بكؿ مجاالت النمك البلحؽ

تشير نتائج الدراسات إلى كجكد فترات حرجة : الحرجة  مفيـك الفترات-2
السنكات األكلى أىـ مرحمة تكجد بيا الفترات  أك حساسة لمتعمـ ، كتعتبر

يو مثيرات معينة يجب اف تقدـ ؼ الحرجة ، كالفترة الحرجة ىي الكقت الذم
كاستجابية  أك تحدث خبرات خاصة لكي يظير نمط معيف اكثر قابمية

 لخبرات التعمـ كتككف المثيرات البيئية أكثر قكة في إنتاج أنماط معينة

  . لمتعمـ كبالتالي يحدث التعمـ بصكرة أكثر سرعة كسيكلة

  :اإلنسانية األخرل مركنة الذكاء كالسمات-3

الميبلد  مكانات اإلنسانية األخرل ليست ثابتة عندأف الذكاء كباقي اإل
 .كلكنيا تتشكؿ إلى حد كبير بالمؤثرات البيئة كمف خبلؿ عممية التعمـ

فالعكامؿ البيئة ىي قكل فاعمة في تشكيؿ طبيعة كؿ إنساف، كىي تضـ 
كالتغذية، كأساليب تربية الطفؿ، نكعية ككمية االستثارة  الرعاية الجسمية

في المنزؿ كالفرض التربكية المتاحة لتعمـ  مناخ االنفعاليالمكجكدة، اؿ
  .الطفؿ

الطفؿ زيادة اك نقصاف عمى سبيؿ  كمف أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى
  :المثاؿ ىي

التحصيؿ الدراسي تكفير الخبرات  مستكل تعميـ الكالديف، كمدل تشجيع
  .األسرة التربكية داخؿ المنزؿ كخارجة، البيئة المعرفية في

 : تأثير الظركؼ المعكقة أك الخطرة عمى الطفؿ-4

عمى الطفؿ الصغير يمكف اف تعيؽ عممية النمك  اف الظركؼ المؤثرة
العجز األصمي أكثر شدة ، أك قد  كالتعمـ إلى الدرجة التي قد يصبح فييا



يعرقؿ عمميات التعمـ  فالعجز يمكف اف. تظير لدل الطفؿ إعاقات ثانكية 
عمى  قة بعض األساليب لمتفاعؿ مع البيئة كمثاالالعادية عف طريؽ إعا

ذلؾ فإف ضعؼ التكاصؿ كالتفاعؿ اإلجتماعي يعرقؿ عممية التعمـ بشكؿ 
  . الطفؿ التكحدم كبير عند

 : تأثير البيئة كالخبرات األكلية عمى النمك-5

الطفؿ كنكعية خبراتو األكلية ليا تأثير كبير عمى النمك  اف نكعية بيئة
 . عمى تحقيؽ كاستغبلؿ كؿ إمكاناتو كقدراتو عمى قدرة الطفؿكالتعمـ ، ك

تكافر االستثارة المتنكعة كالمكاقؼ  كتتحدد نكعية البيئة كالخبرات بمدل
المعاقيف ، ألنيا  المتجددة، كىي عامؿ يحتؿ أىمية خاصة لدل األطفاؿ

 تساعد في تحديد إلى أم مدل سيتحكؿ العجز إلى إعاقة كالي أم مدل

ممية النمك العادم كالي أم مدل يستطيع ىؤالء األطفاؿ سيعطؿ ع
لمقياـ باألنشطة التعميمية التي تتكافر عادة ألقرانيـ  الحصكؿ عمى كسائؿ

 . العادييف

 : المبكر نتائج التدخؿ-6

 تستطيع برامج التدخؿ المبكر اف تحدث فرقا كاضحا في التطكر النمائي

سرع مف جيكد العبلج المتأخر لؤلطفاؿ الصغار ، كىي تفعؿ ذلؾ بدرجة أ
التحاؽ الطفؿ بالمدرسة ، كما انيا تقمؿ مف احتماالت  الذم يبدأ مع

كاف تزيد فرص اكتساب الميارات  ظيكر إعاقات ثانكية عند الطفؿ ،
  . النمائية التي تتأخر كال يتعمميا الطفؿ

  : احتياجات أسرة الطفؿ المعاؽ-7

مع أىميتو ألسرتو بكامؿ  المعاؽتتساكل أىمية التدخؿ المبكر لمطفؿ 
دائرية فعندما  أعضائيا ألف العبلقة بيف سمكؾ الطفؿ كسمكؾ األىؿ عبلقة

يصبح الطفؿ اكثر استجابية كسيؿ القيادة فإف دكر األىؿ يصبح أقؿ 



كفي المقابؿ تككف األىؿ أكثر ميارة كثقة في ككنيـ معمميف  عبئان 
 .كمربيف

الحتياجات الخاصة العديد مف الخدمات األىؿ لؤلطفاؿ ذكم ا ككذلؾ لدل
المبكر تمبيتيا كمنيا، كبالتالي يزداد احتماؿ  التي يمكف لبرامج التدخؿ

  .كالتكيفية اكتساب الطفؿ لمميارات النيائية

تقديـ دعـ لآلباء خبلؿ الفترة التي تككف مشاعرىـ كالضغكط حكؿ  -أ
 .الطفؿ في أقصى درجاتيا عجز

االحتياجات  تساب الميارات البلزمة لمتعامؿ معمساعدة األىؿ في اؾ -ب
المتكقعة لطفميـ المعاؽ فاألىؿ قد ال يستطيعكف القياـ بشكؿ مناسب 

تربية طفؿ معاؽ بسبب جيميـ لمتقنيات أك لكقكعيـ تحت ضغكط  بكظيفة
  .الكثيرة التي تتطمبيا كبيرة نتيجة األعباء

 : الفكائد االقتصادية كاالجتماعية لمتدخؿ المبكر

كاف التدخؿ المبكر يمكف اف يقمؿ مف أعداد األطفاؿ الذيف يحتاجكف  اذا
ذا  إلى خدمات التربية الخاصة في المدارس أك يقمؿ مف ىذه الخدمات ، كا 

يمكف اف يقمؿ عدد األشخاص الذيف  كاف اتخاذ اإلجراءات الكقائية
ا كالمختصيف في ىذ ييتمكف بيذه الفئة نسبة لمكمفة العالية لممربيف

 . المجاؿ

مبالغ طائمة يمكف  فإذا كاف ذلؾ صحيحا فإف التدخؿ المبكر يستطيع تكفي
 استخداميا لتقديـ المزيد مف خدمات التربية الخاصة إلى المزيد مف

  . األشخاص في المجتمع

 

 أىمية مشاركة األىؿ كالمدرسة في برنامج النمك

التربكم لكجكد أىمية مشاركة األىؿ لممدرسة في تنفيذ البرنامج  تنبع



  .(Rock Wepp 1977) كىك الطفؿ عنصر مشترؾ بينيما أال

الميمة لطفؿ الصغير  يعتبر المنزؿ كالمدرسة اثناف مف أكثر المجاالت
في  فيما يقـك بأداء دكره الكظيفي فييما حيث يقـك بقضاء معظـ كقتو

اسبة ىذيف المجاليف كلكي تتـ مساعدة الطفؿ كتقديـ البيئة التعميمية المف
فاعمية ، فيجب عمى المنزؿ كالمدرسة اف يأخذا الدكر المشترؾ  كاألكثر

فسكء التعاكف كالفيـ ما بيف القكانيف . لمطفؿ  معا في جمب المنفعة
كالقمؽ في تنمية الطفؿ ، فعندما  كسيمة تساعد تماما عمى خمؽ اإلحباط

ماما لكي يعتنياف بو ت يقـك األىؿ بالمشاركة يفيـ الطفؿ عمى اف كالديو
الكالديف مع  يقـك ىك اآلخر بالمشاركة ، لذا عمى المدرسة اف تقـك بمـ

 كيقكؿ (Graford 1977) الطفؿ كليس إبعادىـ عف بعضيـ البعض

(sayler 1971)  بأف المدرسة كالمنزؿ حمقة متكاصمة لدييـ ىدؼ
فإذا ظير أم تناقض ما بيف  مشترؾ كىك مساعدة الطفؿ عمى النمك،

الطفؿ كمف ثـ  مدرسة قد يؤدم ذلؾ إلى اإلرباؾ كالقمؽ لدلالمنزؿ كاؿ
 .سيككف أقؿ قابمية لمتعمـ

 

 كالمعمـ فكائد التعاكف بيف الكالديف

ال شؾ بأف الكثير مف الفكائد كالحسنات كانت قد رصدت عمى يد الباحثيف 
مكضكع الدكر المشترؾ بيف األىؿ كالمدرسة كتبيف اف تمؾ الفكائد قد  في

  : المشاركيف في العممية التربكية كالتالي جميعكزعت عمى 

  فكائد تعكد عمى الطفؿ -أ

  تعكد عمى األىؿ فكائد -ب

  فكائد تعكد عمى المعمـ -ج

  فكائد يمكف اف تجنييا المدرسة -د



 . كالمجتمع

 : الفكائد التي تعكد عمى الطفؿ -أ

حصيؿ كالمعمـ لو تأثير ايجابي عمى الت اف التعاكف بيف الكالديف-1
في المدرسة فمشاركة  العممي كاألكاديمي لمطفؿ كزيادة فرص التجاكب

 األىؿ تزيد مف عدد األشخاص الذيف يعممكف مباشرة في برنامج النمك

 . (Kroth & Scholls 1978) الخاص بالطفؿ

الطفؿ يقربيـ أكثر مف طفميـ  بما اف تدريب االىؿ عمى التعامؿ مع-2
  . (Kelly) ضا قد يتغير بصكرة إيجابيةام كبالتالي فإف سمكؾ الطفؿ

،  عندما يقـك األىؿ كالمعممكف باستخداـ األساليب التعميمية المماثمة-3
ال شؾ اف ذلؾ سيزيد مف اىتماـ تعميـ الطفؿ لممعرفة كالميارات التي 

 المنزؿ كالمدرسة كمف ثـ يقـك بتطبيقيا في المجتمعات األخرل تعمميا في

(Hymes 1974).  

ىؿ كالمعممكف الذيف يقكمكف بالعمؿ المنظـ في طرؽ تعديؿ األ -4
يزيد مف احتماؿ تعمـ الطفؿ ليا كيحميو مف  السمكؾ كالميمات المحددة

مف احتمالية كقكع الطفؿ  القمؽ كاإلرباؾ كاإلحباط ، ككما أنو يخفض
األىؿ  ككبش فداء ما بيف التناقض كاالعتراض الذم يحصؿ عادة بيف

 . كالمعمـ

باألمؿ  اىتماـ االىؿ كمشاركتيـ اإليجابية يؤدم إلى شعكر الطفؿاف -5
يشعر األطفاؿ بفخر بأف يككف  (Auberbach 1968) كقد قاؿ

 . تربيتيـ آلبائيـ دكر في

 اف التكاصؿ المتكرر ما بيف األىؿ كالمعمميف لو مردكد ايجابي في-6

ينيما مناقشات إيجابية عف الطفؿ بدال مف التعارض كالتناقض فيما ب
 .األزمات كالمشكبلت كالذم يؤدم لكقكع



 365ساعة يكميا ك  24إف التعاكف ما بيف األىؿ كالمعمـ يتيح -7

يكما في السنة مف المتابعة كالفرص التي تساعد عمى نمك الطفؿ ، ىذا 
مطمكب بشكؿ أساسي كخاصة مع األطفاؿ الذيف يعانكف  البرنامج الشامؿ

 . مف إعاقات شديدة

 : التي تعكد عمى األىؿ الفكائد -ب

االجتماعية  اف المشكمة في تعميـ الطفؿ تساعد عمى تحقيؽ مياميـ -1
 . ك األخبلقية في مساعدة الطفؿ عمى النمك الكامؿ بقدر اإلمكاف

العمؿ مع المعمميف يساعد الكالديف عمى تغيير سمككيـ حسب ما  اف -2
طريؽ التعرؼ عمى  القيمة التربكية األسرية عف يتطمب األمر ، كتحسيف

 .لطفميـ األفكار كاألنشطة المناسبة

بالتعاكف المتماسؾ يقـك اآلباء بتقبؿ المعمميف عمى أساس حمفاء ليـ -3
 .بذؿ المساعي لتنمية الطفؿ في

معمميف أساسيف في  تعميـ الكالديف يزيد مف كفاءتيـ في اف يككنكا-4
دارة  التعميـ الفعالةتعميـ الطفؿ في المنزؿ ، فيتعمـ الكالديف أساليب  كا 

 .السمكؾ كميارات التكاصؿ الناجحة

المشكبلت الشخصية كاألسرية  مشاركة الكالديف قد تخفض مف حدة-5
  .المتعمقة بصعكبات تربية الطفؿ ذم االحتياجات خاصة

ينشأ لدل الكالديف تقديرا أفضؿ لطفميـ كما يتصؼ بو مف جكانب -6
عمميف كمع عائبلت اخرل لدييـ نفس المشاركة مع الـ القكة كالضعؼ عبر

 . المشكمة

رؤية كاضحة إلى اف المعمميف يمثمكف المصدر  يصؿ الكالديف إلى-7
المشكبلت الجديدة التي قد تطرأ  الجاىز ، كالمتكفر لمساعدتيـ في حؿ

 . أثناء سنكات المدرسة لمطفؿ ذم االحتياجات الخاصة



 : الفكائد التي تعكد عمى المعمـ -ج

المعمميف لؤلطفاؿ ذكم االحتياجات  مشاركة الكالدية تزيد مف فيـاف اؿ-1
معمكمات ميمة عف  الخاصة كظركؼ حياتيـ ، كما اف المعمميف يكسبكف

 المشاكؿ الشخصية الحالية لمطفؿ كالكضع األسرم كالمنزلي تجاه ىذا

 . الطفؿ

 ىـيتعمـ المعمـ كيؼ ينظر إلى الكالديف كأفراد يتصفكف باالحتراـ كالؼ-2

ككما انيـ قادركف عمى دعـ جيكد اآلباء في المنزؿ كمف ثـ تحسيف …
 . لمطفؿ ايضا الخبرة المدرسية

 يتمقى المعممكف الحكافز المعنكية كعبارات الشكر عمى جيكدىـ مف-3

 . الكالديف كبالتالي شعكرىـ بالفخر كبيكيتيـ

ينجح  لعمؿ المعمميف مع الطفؿ لكي تتيح مشاركة الكالديف فرص اكثر-4
المسؤكلية التعميمية  ، كيستطيع المعممكف اف يساىمكا مع الكالديف في

التماسؾ بيف  كزيادة الفرص لمتعميـ الفردم ، كيكسب المعممكف مف زيادة
 . المنزؿ كالمدرسة

بيف المعمـ كالكالديف  تأخذ مشاركة الكالديف منحى التكاصؿ اإليجابي ما-5
 . لفيـكتخفض مف التكاصؿ السمبي أك سكء ا

 : يمكف اف تجنييا المدرسة الفكائد التي-د

البرنامج التربكم  تكسب المدرسة مف المجتمع االعتراؼ بتفكؽ كامتياز-1
 . التعميمي

المتبادلة ما بيف الكالديف  العبلقات اإليجابية المبنية عمى أساس الثقة-2
 لةالمتباد كالمدرسة تؤدم إلى انخفاض االحتماالت الخاصة باالحتجاجات

. 

 يستطيع الكالديف اف يخدمكا ككسائؿ دعـ كمساندة لكسب اإلعانات-3



المادية كالبشرية كجميع التسييبلت الضركرية كالبلزمة لتحسيف الخدمات 
 .لؤلطفاؿ المقدمة

 يستطيع الكالديف مف خبلؿ دكرىـ التكميمي لفريؽ عمؿ المعمميف اف-4

 . يدعمكا جيكد المدرسة في تكفير البرامج الفردية

زيادة اعتبارات كاىتمامات المدرسة بالطفؿ  مشاركة الكالديف تؤدم إلى-5
 . ذم الحاجات الخاصة

المساىمة بأفكار مفيدة إلعداد كتحسيف برامج  يستطيع الكالديف-6
 . التربية الخاصة كالمدارس العامة

يستطيع الكالديف تنسيؽ التعاكف ما بيف المدرسة كالمؤسسات األىمية -7
سات الحككمية في اعداد البرامج المناسبة لؤلطفاؿ ذكم كالمؤس ،

 . يمكنيـ تجنيد كتكفير مصادر الدعـ كما. اإلحتياجات الخاصة 

 كيؼ يتربى اإلنساف كيتعمـ ؟

لدل اإلنساف ينطمؽ مف اإلحساس المادم لمكضكع ما، كأما  اف اإلدراؾ
 يمياألحاسيس فيككف عبر الحكاس كىي كما  الكاسطة لمكصكؿ إلى تمؾ

:  

كاألكثر استغبلؿ عند  كىي الحاسة األكسع مساحة: حاسة الممس 
بالخشف  اإلنساف منذ ساعات كالدتو األكلى كىي التي تنقؿ لو اإلحساس

 . كالناعـ ، كالرطب كالجاؼ كالمؤلـ ، الحار كالبارد ، القاسي كالطرم

كىما حاستاف يمكف عف طريقيما اإلحساس : الشـ كالتذكؽ  حاسة
كالتي ليا عبلقة مباشرة بالكثير مف األمكر  ؽ ، كالركائح ، النكياتبالمذا

 .السمككية كالفكرية

المدخؿ األساسي لجميع االستقباالت الصكتية كتشكؿ  كىي: السمع 
النطؽ عف طريؽ تقميد األصكات التي  عنصرا ىاما في التمييد لمتعمـ عمى



ممية التكاصؿ كالتكيؼ ع نسمعيا كمنيا نبدأ ببناء المغة في طريقنا لتكليد
 . كالعبير

المعمكمات كالصكر  كىي الحاسة الحاسمة بشكؿ قاسي لكصكؿ: البصر 
 كاألشكاؿ كاأللكاف كالخصائص كعندىا قدرة ىائمة عمى التنقؿ كالتعرؼ

كالتمييز كال يغيب عف بالنا اف عممية التطكر كالنمك كالتراقي ىي عممية 
معرفة ىي عممية فكرية تحميمية عند اإلنساف كاكتساب اؿ غير محدكدة

بالكاقع كالبيئة المحيطة كليست عممية  دائمة الحصكؿ كعمى عبلقة كثيقة
غيرىا مف الكائنات  آلية أك ميكانيكية أك مجرد استجابات سطحية كما

 . الحية

 الغاية في تربية المصابيف بالتكحد

ا ثبلثة آراء أصحاب المدارس الفمسفية التربكية لكجدف اذا جمعنا جميع
المراحؿ التي ينجزىا الفرد في حياتو  مف القكاسـ المشتركة كىي

 . كاإلنجازات المرتقب تكقعيا كظيفيا

االستقبللية التامة في تصريؼ شئكف الحياة اليكمية في السنكات -1
 . الحياة األكلى مف

 . اجتياز المرحمة كالبرامج المدرسية كالنجاح فييا ببمكغ سف الرشد-2

 إلى الحياة العامة كالشركع بالتفكير باالستقبلؿ المادم كالحياةالكلكج -3

 . الفردية

 كلكف إذا أردنا تحديد الغاية في تربية كتعميـ المصابيف بالتكحد سكؼ

 . نضع ىذه األكلكيات نصب أعيننا

الحيكية مف طعاـ  االستقبللية التامة تبدأ مف ممارسة النشاطات-1
يمي  المحافظة عمى النظافة كما إلى ذلؾ ،كشراب كارتداء كخمع المبلبس ك

ذلؾ االستقبللية في تناكؿ كتحضير الشراب كالطعاـ ككافة أعماؿ التدبير 



كالتزاـ آداب المائدة كسمككيات اإلضافة كاالستضافة داخؿ كخارج  المنزلي
  . المنزؿ

البرامج إلكساب المصابيف بالتكحد الحد األقصى الممكف التي  إعداد-2
المجاؿ األكاديمي المدرسي كالتركيز عمى ضركرة  كاناتيـ فيتتيحو إـ

كالرياضيات ، كذلؾ لمساعدتو كتمكينو  تزكيدىـ بميارات القراءة كالكتابة
كقكائـ التبضع كما إلى ذلؾ  مف قراءة األسماء كالعناكيف المكحات العامة

ترجمة قيمة  كالرياضيات ليتسنى لو التصرؼ باألمكاؿ التي بحكزتو أك
 مكاؿ إلى بضائع كاحتساب األكزاف كالكقت بالساعات كاألياـ كاألشيراأل

 . كالمسافات البعيدة كالقريبة كما إلى ذلؾ

اف ينمك نمكا متكامبل في جميع  كؿ ىذا باإلضافة إلى مساعدتيـ عمى-3
تمكنيـ منو قدراتيـ  النكاحي الجسمية كالعقمية كالكجدانية إلى أقصى حد

  . عاقتيـكاستعداداتيـ كدرجة إ

دراكيـ اف نجاحيـ بالحياة يتكقؼ إلى حد  تنمية الثقة بالنفس لدييـ-4 كا 
 . مكاكبة مسيرة الحياة ما عمى فيميـ ألنفسيـ ، كانيـ قادركف عمى

التي  رعاية صحتيـ النفسية عف طريؽ األنشطة كاأللعاب التربكية-5
 . تساعد عمى الشعكر باألمف كتنمية الثقة بالنفس

االستقبلؿ االقتصادم كلك نسبيا بتأىيميـ  عمى تحقيؽ مساعدتيـ-6
 . مينيا مناسبا

كالتكافؽ االنفعالي كالشخصي في األسرة  تمكينيـ مف التكيؼ-7
 . كاألىؿ كالمجتمع عف طريؽ تكطيد العبلقة بيف المدرسة

 تنمية الكعي الصحي لدييـ كقاية كعبلجا كاكتسابيـ العادات الصحية-8

 . مف كالسبلمةالسميمة كقكاعد األ

اشتراكيـ في  تنمية القدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف عف طريؽ-9



 . المكاقؼ كالخبرات االجتماعية كالمناسبات المتكررة

استثمار أكقات فراغيـ استثمارا قكيما عف طريؽ  مساعدتيـ عمى-10
 . برنامج مف النشاطات المتنكعة

 تحضير الجك التربكم التعميمي

كبشريا بحيث يككف باإلمكاف  جك التعميمي ماديا كتقنياالبد مف تجييز اؿ
 . االستجابة لحاجات التمميذ بحدىا األقصى

 : كحيكية الجك التعميمي المؤثرات .1

التدريب  قاعات)مف المفترض اف يككف المناخ كالمحيط التعميمي 
مجيزة كمؤىمة بشكؿ كاؼ بكؿ ما في شأنو استثارة اىتماـ ( كالتعميـ
كنركز ىنا عمى .. ق بشكؿ طكعي لمتعرؼ كالعبث كالمعب كدفع الطفؿ

التربكية كليس عمى كميتيا ، فكثرة األلعاب  نكعية تمؾ المكاد كاأللعاب
الضياع كالغمكض حيث ينتقؿ  دكف مراعاة النكعية غالبا ما تؤدم إلى

تركيز ليعاكد الكرة  التمميذ مف لعبة إلى أخرل بشكؿ دائـ دكنما انتباه اك
 ل األلعاب مجددا دكف اكتساب أم ميارة جديدة كقمة األلعابكيمر عؿ

ايضا ليا سيئاتيا كغالبا ما تدفع التمميذ إلى الممؿ كالضجر دكف ما 
  .نتيجة

تزكيد الصؼ بالمكارد كالتجييزات التربكية المناسبة كبطريقة ىادفة  أما
اف يجعؿ عممية التربية كالتعميـ متعة لممربي  كمدركسة فمف شأنو

تزييف قاعة الصؼ بما يتناسب مع  لتمميذ معا في آف كاحد، إضافة إلىكا
أىداؼ فصمية  البرامج المقررة في تمؾ الفترة الزمنية كلمكصكؿ إلى

 . كغايات سنكية مدرجة في منياج التمميذ لتمبية حاجاتو التربكية

 : االشتراؾ الفعاؿ في عممية التربية .2

في ممارسة النشاطات  ا كمشاركاذلؾ مف شأنو اف يجعؿ التمميذ معني



 بشكؿ تطبيقي كعممي مشدكدا إلى متابعة النشاط كعمينا التركيز اف

رشادات بؿ ىي ابعد مف ذلؾ  التربية كالتعميـ ليست مجرد تمقيف شفيي كا 
بإعاقات عقمية إف التدريب العممي كالتطبيقي في  كخاصة المصابيف

ذلؾ التمميذ كتبدأ معمـ  شخصية نشاطات ىادفة تتكرس بنتيجتيا تدريجيا
 . اليكية الفردية بالظيكر عبر إنجازات فردية

  : الحرص عمى عممية االكتشاؼ .3

مرنة متحركة  عمى المربي أف يجعؿ فترات التربية كاإلعداد ممارسات
 كفعالة كذلؾ ضمف البرنامج المكرر فكثيرا ما يطرأ خبلؿ الحصة التعميمية

كؿ البعد عف ما ىك مقرر تمكف المربي اف المكررة مكاضيع جديدة كبعيدة 
إلى تعريؼ التمميذ عمى أشياء أك مكاضيع جديدة تغذم  يمجأ خبلليا

 . مخزكنة في المعمكمات

  : األسس التربكية المناسبة.4

قريبة كسيمة المناؿ كميسرة  جعؿ المكاد التربكية ككسائؿ االكتشاؼ. أ
كالصناديؽ كسكل ذلؾ  ح كالمعبالكصكؿ الييا ، كاألدراج كاألقبلـ كالمفاتي

 . في كسائؿ المشاركة بالنشاطات كخاصة لمحدكدم القدرة عمى التحرؾ

يتكجب إعداد المناخ التربكم التعميمي بحيث تككف عكامؿ التشتت . ب
عمى التبلميذ التركيز كمتابعة االنتباه الكتساب ميارات  محدكدة فيصعب
 .(كالبصرية المشتتات السمعية كخاصة)أك قدرات جديدة 

البيئة المحيطة عف  كذلؾ يجعؿ عممية التعمـ في: التعميـ باالكتشاؼ . ج
الصكاب  طريؽ التجربة كذلؾ ليتمكف التمميذ مف الممس كاإلحساس بطريؽ

كالخطأ كذلؾ بعد تكرار النشاط المطمكب ، كعمى المدرب اف يعير انتباه 
 . ل اإلنجاز الخاطئلئلنجاز الناجح أكثر مف اىتمامو كانتباىو إؿ أكبر

التمميذ عف التفريؽ ما بيف الحكـ عميو شخصيا كالحكـ  غالبا ما يعجز. د



تصدر عف المربي مبلحظات مثؿ  عمى عمؿ ما مف إنجازه ككثيرا ما
التذكر بأف سمكؾ  كاألجدل بالمربي( سامي تمميذ سيئ ألنو كسر الراديك)

حباط إزاءسامي كاف سيئ كليس سامي غالبا ما يصاب أمثالو بد  كنية كا 

 . ذلؾ

 غالبا ما يترؾ التمميذ عمى سجيتو بالتصرؼ بالمكاد التربكية كاأللعاب. ىػ

المختمفة دكف حدكد زمنية ، التزاما بمقكلة االكتشاؼ كتكزيع اآلفاؽ كىذا 
تماديا مما يكجب إلزاـ التمميذ بضكابط تحدد الميمة المطمكب  بدكره يعد

ىذا اإلنجاز كالمدة الزمنية المسمكح العمؿ المستعممة ؿ إنجازىا كالمكاد
يمكف استعماؿ ساعة )كمبسط كببطء  بيا، كيحدد الضكابط بشكؿ كاضح

 . (منبو

عمى التمميذ مف عكامؿ تحكلو  مركنة البرمجة كالحرص عمى ما يطرأ. ك
المربي اف  دكف متابعة لمبرنامج المقرر، في حصة معينة مما يحتـ عمى

 .(في حاؿ تكتر التمميذ مثبل) يعدؿ البرنامج المكرر

عمى تقديـ البرامج التربكية باستثارة الحماسة  الحرص: الحماسة . ز
كاألساليب كاألدكات كالمكاقؼ التي تثير  كالتشكؽ كذلؾ باستعماؿ الطرؽ

 . اىتماـ كانجذاب التمميذ

يجدر اخذ رغبات كميكؿ التمميذ في : التمميذ بكضع البرامج  اشراؾ. ح
ع كالنشاطات المقررة، بحيث يتمكف مف االستفادة مف  داد البرامجتنظيـ كا 

 .لمبرامج التربكية كاإلعدادية الحد األقصى الممكف مف تعرضو

شاط إلى آخر  يجدر بالمربي اف ينتقؿ مف مكضكع إلى آخر أك مف. ط
 بسبلسة بحيث يستبؽ ما يمكف اف يصيب التمميذ مف ممؿ أك ضجر كذلؾ

 .كيمزة كصؿ بيف حصص التربية باختبلقو فترات زمنية

 التربكية كتنظيـ قاعة الدرس األبعاد الثبلثية لمعممية



الدائـ باإلضافة إلى  إف عمؿ الميتميف في مجاؿ التربية الخاصة كبحثيـ
لعمـك  خبرتيـ الميدانية أفرزت أفكارا كنظريات تربكية أصبحت أساسا

 تربكية في مجاؿ التربيةالتربية الحديثة كمما ال شؾ فيو اف ىذه الحركة اؿ

الخاصة حررت الطفؿ المصاب بإعاقة كجعمتو يتمتع بحؽ التفرد في 
كذلؾ عف طريؽ تقديـ . مع اختياراتو ككفاءاتو  برنامج تربكم يتناسب

عمى معرفة مكاطف الخطأ في  أنشطة كأساليب تربكية تجعؿ الطفؿ قادرا
المدرس  فأدائو كمف ثـ العمؿ عمى تصحيحيا مع مساعدة بسيطة ـ

 .ميما استغرؽ ذلؾ األداء مف كقت

يؤدم إلى تشجيع الطفؿ ألخذ  مع االستعانة بالبيئة المحيطة بالطفؿ مما
كاالستقبلؿ كقد كضعت  المبادرة في تنظيـ دراستو إلى درجة الثقة بالنفس

إلى حد  مناىج دراسية تتناكؿ التطبيقات العممية كىذه النشاطات تتشابو
لتي عادة ما يقـك بيا األطفاؿ لكنيا ألعاب مف نكع كبير مع األلعاب ا

يقـك الطفؿ باستعماؿ أدكات حقيقية ليا استعماالت كظيفية  خاص حيث
مع حجمو كمع قدرتو العضمية فاأللعاب التي  حيكية ، كلكنيا ال تتناسب

الفردية أنشطة لمعناية الذاتية ،  يميك بيا الطفؿ تصبح في ىذه المناىج
األعماؿ المينية  يؿ ، تحضير الطعاـ ، التكاصؿ كحتىالتنظيؼ ، الغس

 .كالميارات األكاديمية

عطائو  ىذه األنشطة تمؤل عالمو الصغير فيحاكؿ المدرس عرض النشاط كا 
عمى أدائو دكره  التعميمات المفظية بعدىا يقـك بالمراقبة كبمساعدة الطفؿ

 عمى البنية إذا ما لـز ذلؾ ، كبتمؾ الطريقة يستطيع المدرس اف يتعرؼ

المسمكية لمطفؿ، كيتمكف مف إدراؾ تفرد كؿ طفؿ بميكلو كرغباتو كحاجاتو 
 . باختبلفو عف غيره بكثير مف األمكر كقدراتو

تعمـ بأساليب حسية  ككؿ عممية دراسية بغض النظر عف مكضكعيا ،



 المكضكع فجميع الحكاس تشترؾ معا في عممية إدراؾ. كحركية ك إدراكية 

.  

بصرم كحركي الكتشاؼ الحجـ كالشكؿ كالمكف كصبلبة  إدراؾ .1
 . المدرس المكضكع

 إدراؾ سمعي كحركي الختبار النغـ كالكقع الذم يتميز بو مكضكع .2

 .الدرس

إدراؾ بالشـ كالتذكؽ لمقارنة الركائح كالنكيات التي يتميز بيا  .3
 . الدرس مكضكع

 أم عمؿ يمكف اف يؤديوإف الخبرة الحسية كالحركية ترتبط ارتباطا كثيقا ب

الطفؿ ، إف التركيب الحرفي لكؿ كممة ، كميزاتيا التعبيرية كتحديد مكانيا 
الجمؿ تشترؾ جميعيا في التحسس اليدكم لمكضكع تمؾ الكممة  في سياؽ

أما بالنسبة لمطفؿ . مسمكع كمفيـك مكتسب المممكسة لتنعكس في إدراؾ
 . لممكضكع المراد معرفتو ةالمعاؽ فإنو يحتاج إلى أكثر مف أبعاد ثبلث

  البعد األكؿ.1

المعبر عنيا فعندما يريد المدرس  يقـك المدرس بربط معنى الكممة بالرمز
… ، حمراء كزرقاء  اف يعمـ التمميذ معرفة األلكاف يقـك بعرض بقع ممكنو

 . كيقكؿ لمطفؿ ىذه البقعة زرقاء كىذه البقعة حمراء كىكذا

  البعد الثاني .2

البقع  ؿ بعرض كفاءتو بربط الرمز بالمعنى كذلؾ عندما ينتقييقـك الطؼ
فيقكؿ المدرس . الحمراء كالزرقاء مف عدة بقع ممكنة باألزرؽ كاألحمر

أك اعطني البقعة التي لكنيا (( ))أك اعطيني البقعة الزرقاء ناكلني))
قد بسط اك سيؿ عمى الطفؿ ربط الكممات ،  نبلحظ اف المدرس(( احمر

 . الحمراء لكنيا احمر بدال مف البقعة البقة التي



 : البعد الثالث

الصكتية بأسمائيا  كذلؾ عندما يمكف لمطفؿ التعبير عف األشياء برمكزىا
 أما الطفؿ الذم ال يتمكف مف النطؽ فبإمكانو الداللة عمى المكف. 

 . المشابو كذلؾ عند مطابقتو لبقعتيف مف المكف نفسو

 
 

 األغراض المتعددة تنظيـ قاعة الدرس

لمبيئة  قاعة الدرس المتعددة األغراض أك القاعة الميندسة المشابية
االصطناعية كىي عبارة عف مراكز ألنشطة مختمفة تؤدم إلى االنضباط 

داخؿ القاعة مف المؤكد اف تمؾ المراكز المكزعة داخؿ القاعة  كالنظاـ
اف يكزع  فييا طكاؿ الكقت تفسح المجاؿ لمطفؿ كالتي يككف النشاط قائما

يقتنع بضركرة االنضباط كتنظيـ  كقتو كقدرتو ، تبعا لرغبتو كتدريجيا
عمى النحك  كتكزيع الكقت كالجيد ، كتكزع مناطؽ العمؿ داخؿ القاعة

 : التالي

  منطقة العمؿ الفردم .1

القاعة يككف تعامؿ المدرس مع  كىك المركز التعميمي الرئيسي داخؿ
ككيفية  الب ما ىك العمؿ المطمكبالطفؿ كجيا لكجو فيو نكضح لمط

 البداية ، كيفية العمؿ المطمكب ، مفيـك النياية كأخيرا إعطائو الحافز أك

المعزز كىك الفعؿ الذم يعممو السبب كالنتيجة كيربط الفعؿ بالنتيجة كما 
 . مفيـك االنتياء يؤكد عمى

 بعيف في ىذه المنطقة يتـ تعميـ أم ميارات جديدة لمطالب مع األخذ
االعتبار اف أم ميارات جديدة لمطالب يجب اف تتناسب مع جنسو كسنو 

 .(الزمف)مراعاة انتباىو كتركيزه  كقدراتو مع



 : منطقة العمؿ االعتمادم .2

الثانية مف حيث األىمية داخؿ القاعة يعمؿ فييا الطالب  كىي المنطقة
 ينفذ فييا الطفؿ األنشطة التي تدرب دكف أم تدخؿ مف المدرس حيث

سابقا كيبرع فيو  عمييا في منطقة العمؿ الفردم أك أم نشاط اكتسبو
 . بطريقة يمكف اف تككف اعتماديا كدكف أم تدخؿ مف اآلخريف

مف كجكد ىذه المنطقة داخؿ القاعة ىك اعتماد الطفؿ عمى نفسو  كاليدؼ
اكتسبيا سابقا كالتدريب المتكاصؿ ليذه الميارات  في تنفيذ الميارات التي

عطائو ثقة اكبرحتى ال بنفسو ككنو يعمؿ معتمدا عمى نفسو   ينساىا كا 
 . كأخيرا ليتعكد عمى مبدأ العمؿ

  : المنظـ منطقة المعب .3

كىي منظمة مشابية لمنطقة العمؿ االعتمادم مع اختبلؼ في نكعية 
المعركضة ، كىي مخصصة لمطبلب المذيف يمكف اف تظير  األنشطة

 ما بقي لمدة معينة بدكف عمؿ يشغمو إذاعمييـ بعض السمككيات السيئة 

. 

  منطقة المعب الحر .4

محطة أك مفترؽ بيف النشاط كآخر كفييا يفرؽ  كتعتبر ىذه المنطقة
اإلعتمادم أك بيف فترة العمؿ  الطالب بيف منطقة العمؿ الفردم كالعمؿ

لبلستكشاؼ  كبيف باقي األنشطة كأحيانا نعتبر ىذه المنطقة كمركز
ا عند كجكد أنكاع متعددة مف المكاد األكلية لمعمؿ الحسي كخصكص

 . مف أجؿ دفع الطفؿ إلى اكتشاؼ مزايا األشياء بيديو اليدكم كذلؾ

 

 (IEP) الخطة أك المنياج الفردم

INDIVIDUAL EDUCATIONAL PLAN 

  لممصابيف بالتكحد ؟ ما ىي الخطة الفردية أك المنياج الفردم



 الب المصاب بالتكحد ىك خمؽإف اليدؼ مف كضع خطة فردية لمط

برنامج تربكم يتناسب مع احتياجاتو كقدراتو كالتي تتضح لنا مف التقييـ 
عف طريؽ تقديـ نشاطات كأساليب باالستعانة بالبيئة  كيتـ تنفيذىا

تشجيعو ألخذ المبادرة في تنظيـ دراستو  المحيطة لمطفؿ كمما يؤدم إلى
كعمى أم أساس تكضع  يؼإلى درجة الثقة بالنفس كاالستقبللية فؾ

تكممنا  الخطة الفردية لطفؿ التحؽ جديدا ببرنامج لمتعميـ المنظـ كالذم
 .عنو في جزء سابؽ

  مراحؿ كضع الخطة الفردية

كمعرفة مدل التجاكب كفائدة ىذا  لكضعو منياج خاص لكؿ طفؿ
 : عمينا المركر في المراحؿ التالية. البرنامج

  الحاليتقييـ قدرات كمستكل الطالب -1

المناسبة كأساليب التكاصؿ  كضع األىداؼ العامة كاختيار األنشطة-2
 . كتعديؿ السمكؾ حسب الحاجة

 .مف األسيؿ إلى األصعب( األنشطة) تحميؿ األىداؼ الخاصة-3

  االمر عرض النشاط عمى الطفؿ كتعديمو اذا اقتضى-4

  تقييـ الخطة الفردية-5

 

 ليالحا تقييـ قدرات كمستكل الطالب-1

عند التحاؽ أم طالب تكحدم ببرنامج التعميـ المنظـ تككف المعمكمات 
مبيمة كمف الصعب جدا البدء بالتدخؿ مف دكف إجراء تقييـ  عنو شبو

نمك العضبلت  -التكاصؿ)محاكر التطكر  لقدرة ككفاءة ىذا الطالب عمى
الميارات  –االجتماعية  الميارات –نمك العضبلت الصغيرة  –الكبيرة 

السمككية  باإلضافة إلى المشاكؿ( ميارات العناية الذاتية –كاديمية األ



 .كالمشتتات العامة لمطالب

األلعاب كاألنشطة  كيتـ تقييـ القدرة كالكفاءة عف طريؽ عرض بعض
 . كالميارات كقياسيا عمى ثبلث درجات

النشاط المعركض كيككف ىذا النشاط في خانة  أك أنو ينجح في أداء -1
  . لتي يستطيع أدائيااألنشطة ا

انو يظير بداية نجاح كلك بنسبة قميمة في أداء النشاط المركض  أك-2
 .األنشطة بحاجة لمتدريب عميو كبالتالي ىذا النكع مف

كيككف شبو  اك انو ال يظير أم معرفة في أداء النشاط المعركض-3
ر مبيـ لديو كبالتالي لف ندخمو في منياجو عمى األقؿ في المدل المنظك

أساس اننا نبدأ مف السيؿ كعند اجتيازه لمسيؿ ننتقؿ إلى األصعب  عمى
جراء االختبارات  فاألصعب كباإلضافة إلى عرض األلعاب كاألنشطة كا 

فيناؾ ايضا المبلحظة لرصد  البسيطة لتقييـ حقكؿ التطكر السبعة
 . المشاكؿ السمككية كالمشتتات العامة لمطفؿ

  التكاصؿ قياس مستكل

  تكل التكاصؿ عند الطفؿ التكحدم عمينا العمؿ عمى محكريفلقياس مس

 (جسديا -إيمائيا –لفظيا )قياس القدرة عمى التعبير -1

  اإلدراؾ كالفيـ قياس القدرة عمى-2

 : قياس القدرة عمى التعبير: أكال 

  يبتسـ حتى اك يضحؾ كربط ىذا مبلحظة الطفؿ اذا ما -1

 . التصرؼ بالمكاقؼ المصاحبة

  اذا كاف ينطؽ أم حركؼ معينة ككيؼ حظة كتسجيؿمبل -2

 . (أصكات الحيكانات) كمتى ينطقيا أك إذا كاف يقمد أصكات معينة

  (حماـ -شرب –أكؿ )اذا كاف ينطؽ بكممة كاحدة لطمب شئ معيف  -3



شارات)اذا كاف يستخدـ لغة التعبير الجسدم  -4  (إيماءات كا 

  .(مثبل أريد ماء)كممتيف لمتكاصؿ  يركب -5

 .(الخ - أنت –ىك  –أنا )يستعمؿ الضمائر  -6

 . يذكر اسمو اذا سئؿ عنو اك اسـ كالده الخ -7

  : اإلدراؾ قياس القدرة عمى: ثانيا 

مبلحظة إذا كاف يتبع تعميمات بسيطة أك انو يتبع أكثر مف أمر في  -1
 .كاحد آف

 .يستجيب لنداء اسمو ، كيحضر عندما تستدعيو -2

 .طمبو أك يشير اليو اذا طمب منو ذلؾ الشيء إذا يعطي المعمـ -3

 .غدا يميز كيعرؼ كممة اآلف ، بعد قميؿ ، -4

 

  قياس العناية الذاتية كاالعتماد عمى النفس

  مف مبلحظة لقياس ىذه الميارة البد

 معمقة ، شككة)ىؿ يأكؿ بمفرده، يستعمؿ أدكات الطعاـ: نظاـ الطعاـ  -1

 .(، سكيف ، صحف ، ككب الخ

البطمكف المبلبس  الكنزة ،)ىؿ يمبس كيخمع بمفرده : نظاـ المبس  -2
 .(الداخمية ، الجكارب ، الحذاء ، الخ

  – الكجو –األسناف  –األيدم ) غسيؿ: النظافة الشخصية  -3

 (تمشيط الشعر –االستحماـ  -الشعر

  (التحكـ في عممية التبرز كالتبكؿ)الحماـ  استخداـ

 .(الحماـ اـالنظافة ما بعد استخد)

 : قياس نمك العضبلت الدقيقة

  :مدل معرفتو لػ لقياس نمك العضبلت الدقيقة يجب مبلحظة



 (بيد كاحد أك بكمتا اليديف)إمساؾ كالتقاط األشياء -1

 . تمزيؽ الكرؽ كشؾ الخرز بعدة أحجاـ أنشطة-2

 . كالمكسيقية التصفيؽ كالمعب عمى اآلالت اإليقاعية-3

 . كيب مختمفة األحجاـالمعب بألعاب التر-4

 . التمكيف كريشة األلكاف كقمـ الرصاص استعماؿ أقبلـ-5

  طكم كتقميب صفحات الكتاب-6

  كالرسـ عمى أنكاعو الكتابة-7

كاألدكات  استعماؿ المقص كأدكات الزراعة كأدكات األشغاؿ اليدكية-8
 . المينية

  قياس نمك العضبلت الكبيرة

تخدـ األلعاب الجماعية التي تعتمد عمى نس لقياس نمك العضبلت الكبيرة
، ألعاب التسمؽ ، كألعاب  الحركة ، ألعاب السباحة ، صعكد كنزكؿ الدرج

لمعضبلت  القفز كالكثب الجرم كغيرىا مف األلعاب الحركية التي تحتاج
 . الكبيرة

  قياس النمك االجتماعي

 : ما يمي لقياس النمك االجتماعي يجب مبلحظة

يذائيـ مدل االستجابة-1  . لكجكد األطفاؿ كالمعب معيـ أك مضايقتيـ كا 

( االخكة -األب –األـ )مدل استجابتو لؤلشخاص المعركفيف لديو -2
 . عمييـ كتميزىـ عف غيرىـ كمدل إقبالو

 إعداد المائدة مشاركتو كمساعدتو لآلخريف أك في األعماؿ المنزلية أك-3

. 

أك  ع آخريف في لعبة كاحدةمدل قدرتو عمى انتظار الدكر كاالشتراؾ ـ-4
 . نشاط كاحد



 : قياس الميارات األكاديمية

محكر ميـ في تنمية قدرات األطفاؿ  لقياس الميارات األكاديمية كىك
  :المصابيف بالتكحد ال بد مف مبلحظة مدل معرفتو لػ

 –األشكاؿ  –الصكر )مطابقة أزكاج مف األشياء التي تتماشى معا -1
اك إيجاد ( عمى األغطية الصحيحة لعمب مختمفة  العثكر اك( )األلكاف 

  (العزقة المناسبة) البرغي المناسب لمصامكلة

كالمكف  فرز كتصنيؼ أشياء عديدة إلى مجمكعات حسب النكع كالشكؿ-2
 . كالحجـ

كضع األشياء بالترتيب حسب الحجـ ، حسب الكزف ، حسب  -3
  .السماكة

ل نقبل عف نمكذج كأخيرا كتابة كتابة األعداد عمى نقط كفي مرحمة أخر-4
 . كقراءتيا اعتماديا األعداد

 . القياـ بعمميات العمبلت جمع كطرح كضرب بسيطة -5

معرفة قيمة العمبلت المعدنية كاألكراؽ النقدية كجمع كطرح قيمة -6
استعماؿ الفكة كالتقدير المعقكؿ ألسعار السمع لمعرفة الكاجب  النقكد مع

أك عصير أك ما يجب حممو في الجيب لشراء  دفعة لعمبة مياه غازية
 . حذاء أك بنطمكف

 . صباحا أـ ظيرا أـ ليبل معرفة اذا كاف الكقت-7

 . كاف باألمس ترديد اسماء أياـ األسبكع كمعرفة ما ىك اليـك كماذا-8

 . تمييز ما إذا كاف الطقس مشمس أك ممبد بالغيـك أك ممطر-9

 . تمييز اسمو ا أك قراءتو-10

  . حتى المئة الخ كفي مرحمة أخرل 10إلى  1اءة األعداد مف قر-11

 كممة كصكال إلى 12كممات ، تمييز  6كممات ، تمييز  3تمييز -12



 . قراءة نص

كتابة االسـ عمى نقط كفي مرحمة أخرل نقمو عف نمكذج كصكال  -13
 . كتابتو اعتماديا إلى

 
 

 (سمكؾ التحدم)قياس المشاكؿ السمككية 

يذاء الذات الس المشاكؿ لككية ىك كصؼ كتعريؼ لبعض مشاكؿ التكتر كا 
كالصراخ كغيرىا مف التصرفات الغير مقبكلة  كاآلخريف كنكبات البكاء

عمى أداء كتركيز الطالب المصاب  كالتي تؤثر تأثيرا مباشران أك غير مباشر
 :أشياء ثبلثة بالتكحد كالمحيطيف بو كلقياس السمكؾ البد مف تحديد

 . الذم نريد قياسوكصؼ لمسمكؾ 

  السمكؾ تحديد المكاف الذم يحدث فيو

  تحديد الزماف الذم يحدث فيو السمكؾ

الذم سبؽ السمكؾ المستيدؼ كىذه  كنقصد ىنا بتحديد الزماف الحدث
 : األحداث عمي سبيؿ المثاؿ ىي

  عندما منع الطفؿ مف عمؿ شئ يريد ىك ىؿ حدث السمكؾ -1

  عممو ؟

بعدـ االىتماـ مف األشخاص  ما شعر الطفؿىؿ حدث السمكؾ عند-2
 المحيطيف بو ؟

  معينة أك طعاـ أك شئ ىؿ حدث السمكؾ عندما تبعد عنو لعبة-3

 معيف يريده؟

 بعمؿ ما يعتبره ىؿ حدث السمكؾ بعد الطمب مف الطفؿ القياـ-4

 صعب عميو ؟



صكت ) ىؿ حدث السمكؾ مف بعد تأثيرات صكتية داخؿ الغرفة-5
 .(د تكمـ بصكت عاؿ الخالتمفزيكف، أح

 (شراب –طعاـ  – لعبة)ىؿ حدث السمكؾ لطمب شئ ما -6

 . كضع األىداؼ كاختيار األنشطة كأساليب التكاصؿ كتعديؿ السمكؾ-2

كما ذكرت سابقا بأف كضع األىداؼ المراد العمؿ عمييا كاختيار األنشطة 
 . ةتدريب الطفؿ عمييا يتـ عمى أساس تقييـ القدرة كالكفاء المنكم

النشاطات التي يبدم فييا الطفؿ التكحدم بدايات نجاح  كمبلحظتنا ألنكاع
 . في تنفيذىا

المعمـ أك المدرب في األخذ بعيف االعتبار المستكل التفكيرم ك  كىنا دكر
يرسـ لو المستكل المناسب لو فيككف المنياج  االدراكي لكؿ طفؿ كاف

 . الفردم مفصؿ تفصيبل تبعا لقدرتو ككفاءتو

 : ضع اليدؼ العاـ كاألىداؼ الخاصةك

الطالب عمييا البد أكال مف كضع  الختيار األنشطة إلى نرغب في تدريب
النشاط الذم  ىدؼ عاـ تندرج تحتو أىداؼ خاصة منيا نستطيع اختيار

نريد كمدل سيكلتو أك صعكبتو تبعا لقدرات الطفؿ كىذا مثؿ مبسط عف 
خاصة كمف ثـ اختيار النشاط كضع األىداؼ العامة كاألىداؼ اؿ كيفية

 . الذم نريد

نريد تدريب الطالب عمى الكتابة كلكف ال يتـ تدريبو عمى الكتابة  لنقؿ اننا
القمـ كاكتساب الميارات الحركية الدقيقة كغيرىا مف  إال بعد إتقانو مسؾ

  . التمكف مف الكتابة حركات األيدم التي تساعد عمى

  ىدؼ عاـ

الدقيقة ، كغيرىا مف  تساب الميارات الحركيةاف يتمكف الطالب مف اؾ
 .الكتابة حركات األيدم كاألصابع التي تؤدم كتساعد مف التمكف مف



  أىداؼ خاصة

مف الخربشة  اف يتمكف التمميذ مف إمساؾ القمـ بطريقة صحيحة كيتمكف-
 . عمى الكرؽ

 . اف يتمكف الطالب مف اتخاذ الكضعية السميمة لمكتابة-

 . الب مف رسـ خطكط مستقيمة كأشكاؿ ىندسيةاف يتمكف الط-

 . األعداد اف يتمكف مف رسـ-

 . اف يتمكف الطالب مف كتابة بعض األحرؼ األبجدية-

 . مف كتابة اسمو اف يتمكف الطالب-

الكتابة مئات  كيندرج تحت بند اكتساب الميارات الحركية الدقيقة كميارات
 ر النشاط الذم نريد كفقااألىداؼ الخاصة التي يمكف مف خبلليا اختيا

كتنطبؽ ىذه الطريقة عمى جميع الميارات التي ذكرت . لقدرات الطالب 
التكاصؿ كالميارات األكاديمية كالعناية الذاتية كالميارة  سابقا كمنيا

المينية كتنمية العضبلت الكبرل كتنمية العضبلت  االجتماعية كالميارة
 . الصغيرة كالمشاكؿ السمككية

 ألىداؼ الخاصة مف األسيؿ إلى األصعبتحميؿ ا-3

الطفؿ سامي عمى كتابة اسمو اعتماديان إذ انو قد  فمنعتبر اننا نريد تدريب
بداية نجاح في رسـ بعض الخطكط عمى  أظير في تقييـ القدرة كالكفاءة

 . تنقيط سابؽ

  .سيمة كمف ثـ الصعبة فاألصعب فينا مف الضركرم البدء بخطكات

 اعتماديا" سامي"اسـ تحميؿ نشاط كتابة 

 ………… سامي برسـ خطكط مستقيـ متتبعا لمنقط اف يقـك

  (تعميمات لفظية إعطاء)مع مساعدتو بمسؾ اليد كتحريكيا 

 ..………… اف يقـك سامي برسـ خط مستقيـ متتبعا لمنقط



كيعكد ( يقـك المدرب بتنفيذ الخطكة المطمكبة)بعمؿ نمكذج  مع مساعدتو
 . إعطاء تعميمات لفظية ا معكيطمب مف الطالب تنفيذه

باإلشارة إلى  يقـك المدرب)نفس الخطكة السابقة مع المساعدة باإلشارة 
  (الخط المطمكب رسمو كدائما التعميمات المفظية

 . مع التعميمات المفظية فقط نفس الخطكة السابقة

عميو اف ينفذه  نفس الخطكة السابقة عندا يعرض النشاط عمى الطالب
  . ف أم مساعدةاعتماديا دك

 –إشارة  –نمكذج  -جسدية)المساعدة  يمكف اتباع نفس التسمسؿ بأنكاع
تمكنو مف إجادة مسؾ  ألنكاع كثيرة مف الخطكط التي( اعتمادية -لفظية 

 القمـ كالتحكـ بحركات اليد كمف ىذه الخطكط

  اسـ سامي عمى نقط كصكال إلى كتابة

 . ابة اسـ سامي إمبلئياكمف ثـ نقؿ اسـ سامي عف نمكذج كأخيرا كت

 عرض النشاط عمى الطفؿ كتعديمو اذا اقتضى االمر-4

يصار إلى عرضيا عمى الطفؿ ( األنشطة) بعد تحميؿ األىداؼ الخاصة
ذا كاف تقييـ قدرة ككفاءة الطالب قد تـ قياسيا بشكؿ صحيح فإنو  كا 

فإذا  بحاجة إلى عشر جمسات عمؿ الجتياز كؿ خطكة مف ىذه الخطكات
 :قمنا

مع المساعدة .. ………اف يقـك سامي برسـ خط مستقيـ متتبعا لمنقط 
مف المفركض بعد عشر جمسات عمؿ اف ننتقؿ إلى نكع آخر  الجسدية

 . بنمكذج حسب تحميؿ نشاط سامي مف المساعدة كىك المساعدة

ذا رأل المدرب اف ىناؾ صعكبة في اجتياز ىذه الخطكة بعشر جمسات  كا 
العمؿ  في تقييـ قدرة الطالب عمى القياـ بيذا فيذا يعني اف ىناؾ خطأ

كبالتالي عميو إعادة كضع تحميؿ لمنشاط بأسمكب اسيؿ كتقميؿ مساحة 



  . إعطاءه خطكات مسؾ القمـ كالخربشة النقط أك

 تقييـ الخطة الفردية-5

بأف العمؿ في الخطة الفردية يقـك عمى تنمية حقكؿ  كما ذكرنا سابقا
 : نعكد كنذكرىا كىي فؿ التكحدمالتطكر السبعة عند الط

 . تنمية ميارات التكاصؿ-1

 . تنمية الميارات االجتماعية-2

 . تنمية العضبلت الكبيرة-3

 . تنمية العضبلت الدقيقة-4

 . األكاديمية تنمية الميارات-5

 . تنمية ميارات العناية الذاتية-6

 . تنمية الميارات المينية-7

دية نشاط كاحد عمى األقؿ يخدـ كؿ كعميو يجب اف تتضمف الخطة الفر
 . الميارات المذككرة أعبله ميارة مف

 
 

  التقييـ النيائي لمخطة الفردية

األنشطة المقررة في الخطة كاالنتياء مف جميع الخطكات مف  بعد عرض
لمعرفة مدل استفادتو مف المنياج المكضكع  الضركرم تقييـ عمؿ الطالب

طريؽ كضع تقرير نيائي  ييـ يككف عفخبلؿ الفترة التي مرت كىذا التؽ
 لكؿ نشاط عمى حدة مع إعطاء نسبة مئكية يقدرىا المدرب حسب

مبلحظاتو أثناء عممو مع الطفؿ كيستعاف بيذا التقرير عند بداية العاـ 
لمعرفة المراحؿ التي كصميا الطالب مع ضركرة إجراء  الدراسي الجديد

 . معاـ دراس تقييـ قدرة ككفاءة عند بداية كؿ

 



 

 الكسائؿ التعميمية

كمكاد ، يستخدميا المربي لتحسيف  الكسيمة التعميمية ىي أجيزة كأدكات
المعاني كتشرح  كتسييؿ عممية التعميـ كالتعمـ كتقصير مدتيا ، كتكضح

 األفكار كتدرب التبلميذ عمى الميارات كغرس العادات الحسنة في نفكسيـ

لفاظ كالرمكز كاألرقاـ كذلؾ كعرض القيـ دكف أف يعتمد المربي عمى األ
 . اليدؼ بسرعة كقكة كبتكمفة أقؿ لمكصكؿ إلى

مختمفة اف الكسائؿ  كلقد أظيرت البحكث التربكية التي أجريت في ببلد
 التعميمية ىي كسائؿ مساعدة عمى تدريس المكاد الدراسية المختمفة ،

اتيـ كأنيا يمكف اف تساعد عمى تعمـ أفضؿ لمدارسيف عمى اختبلؼ مستكم
الزمنية ، كتكفر الجيد في التدريس فتخفؼ العبء عف  العقمية كأعمارىـ
  . كاىؿ المدرس

تساىـ إسيامات عديدة في رفع مستكل التعميـ في أم  كما يمكنيا اف
 . تكفرت اإلمكانات المادية كالبشرية مرحمة مف المراحؿ التعميمية إذا

البصرية ، ككسائؿ ،  كقد تدرج المربكف في تنمية الكسائؿ السمعية
 . المساعدة ،كالكسائؿ التعميمية ، ككسائؿ االتصاؿ التعميمية

 

 أىمية الكسائؿ التعميمية

يساعد عمى حؿ اكثر  إف استخداـ الكسائؿ التعميمية بطريقة فعالة
أىمية  المشكبلت كيحقؽ لمعممية التعميمية عائدا كبيرا كقد أثبتت البحكث

ئؿ التعميمية لممدرسة كمدل فعاليتيا في اإلمكانيات التي تكفرىا الكسا
  : التعميـ إذ أنيا عممية

 : مزدحمة تساىـ في تعمـ أعداد كبيرة في المتعمميف في صفكؼ: أكال 



فالكسائؿ التعميمية تساعد عمى حؿ مشكمة تعميـ ىذه األعداد المتزايدة 
( الكسائؿ السمعية كالبصرية مثبل)التبلمذة فبكاسطة ىذه الكسائؿ  مف

الحصكؿ عمى تعميـ أفضؿ كبذلؾ نضمف تكافؤ الفرص  يستطيع الدارسكف
 .لمتبلميذ

  التبلميذ نحك الدركس كتزيد مف إقباليـ عمى الدراسة تثير انتباه: ثانيا 

مشكقة ف إذا ما تكفرت فييا العناصر  فالكسائؿ التعميمية بطبيعتيا
ديد مختمؼ عف بأسمكب ج المطمكبة ألف المادة التعميمية تقدـ مف خبلليا

قصيرة ،  الطريقة المفظية التقميدية ، فقد يككف في عرض نماذج أك أفبلـ
أك مجمكعة صكر متعمقة بالدرس ، يثير اىتماـ التبلميذ إلى الدرس 

 .لو كمتابعتيـ

  تساعد الكسيمة التعميمية عمى زيادة سرعة العممية التربكية:ثالثا 

مف كقت المعمـ ، فعرض كسيمة  استخداـ الكسائؿ يكفر قدرا غير قميؿ إف
لمتمميذ يتيح فرصة لمحصكؿ عمى قدر معيف مف  كالخريطة أك صكرة

المدة نفسيا لك اعتمد  الخبرة التي ال يستطيعكف الحصكؿ عمييا في
 . المعمـ عمى الشرح المفظي كحده

  الفركؽ الفردية بيف التبلميذ تعالج مشكمة: رابعا 

متعددة بطرؽ  سائؿ تقديـ مثيراتفقد يستطيع المعمـ عف طريؽ الك
 كأساليب مختمفة تؤدم إلى استثارات كجذب التبلميذ مف مختمؼ القدرات

كالخبرات كالمكاىب ككما يستطيع المدرس اف يعني بحاجات تبلميذه كؿ 
 . حسب ميكلو

  تكفر الكسائؿ التعميمية تنكعا مرغكبا في الخبرات التعميمية: خامسا 

بالمكقؼ التعميمي ، كيضع أماميـ مصادر متنكعة  ما يحبب التبلميذ كىذا
  . كقدرتيـ عمى التعمـ لممعمكمات تتناسب مع



  خصائص كشركط الكسيمة التعميمية الجيدة

الكسيمة مثيرة لبلنتباه كاالىتماـ ، كأف تراعى في إعدادىا ك  أف تككف (1
  . كمطابقتيا لمكاقع قدر المستطاع إنتاجيا أسس التعمـ ،

  . كف محققة لؤلىداؼ التربكيةأف تؾ (2

 . اف تككف جزء ال ينفصؿ عف المنيج (3

 لعمرىـ الزمني كالعقمي أف تككف مراعية لخصائص التبلميذ كمناسبة (4

. 

استخداميا مف حيث  أف تككف مناسبة مع الكقت كالجيد الذم يتطمبو (5
  . الحصكؿ عمييا كاالستعداد ككيفية استخداميا

  . ة كالكضكح كعدـ التعقيدبالبساط أف تتسـ (6

التبلميذ في الصؼ  أف تتناسب مف حيث الجكدة كالمساحة مع عدد (7
  . كأف تعرض في كقت مناسب كي ال تفقد عنصر اإلثارة فييا

يفضؿ أف تصنع مف المكاد األكلية المتكفرة حاليان ذات التكاليؼ  (8
 . القميمة

عمؿ عمييا لتتناسب مع تحدد المدة الزمنية البلزمة لعرضيا كاؿ أف (9
 . المتمقيف

تككف متقنة كجيدة التصميـ مف حيث تسمسؿ عناصرىا كأفكارىا  أف (10
إلى آخر، مع التركيز عمى النقاط األساسية  كانتقاليا مف ىدؼ تعميمي

  . في الدرس

المستخدمة مع الفئات الخاصة ىي عمى النحك  كالكسائؿ التعميمية
 -:التالي

  . اإلعاقة السمعية مة فيالكسائؿ المستخد -1

  . الكسائؿ المستخدمة في اإلعاقة البصرية -2



 . المستخدمة في اإلعاقة الحركية الكسائؿ -3

 . الكسائؿ المستخدمة في اإلعاقة العقمية -4

  الثمار التربكية الستعماؿ األدكات التعميمية

االستطبلع كتخمؽ في نفكسيـ رغبة في  تنمي في المعمميف حب -1
  . حصيؿ كالمثابرة عمى التعمـ بشكؽ كنشاطالت

تكسع مجاؿ الحكاس ك إمكاناتيا فتسيؿ عمى المتعمميف التفاعؿ مع  -2
 . يطالعكنيا أك يدرسكنيا كالككف الذم يعيشكف فيو البيئة التي

إلدراؾ الحقائؽ العممية كاالستفادة مف  تتيح لمطالب الفرص الجيدة -3
بكاقع حياتيـ كمعيشتيـ  جارب ذات عبلقةخبرتيـ كتعيينيـ عمى القياـ بت

  . أثناء التعمـ بطريقة مبسطة

كالمتعمـ، فتزيد مف إيجابية المتعمـ  تقكم العبلقة بيف المعمـ -4
 كاستجابتو لمتكجييات كالحقائؽ المجردة

تخمؽ حيكية مستمرة في جك غرفة الصؼ مما يساعد المعمـ عمى  -5
 . ميا لدرسوالتي رس الكصكؿ بسيكلة إلي األىداؼ

عند  تثبت المادة الجديدة في ذىف المتعمـ لمدة طكيمة فيستعيدىا -6
  . الحاجة لتطكير خبراتو بسيكلة كبسرعة

  . كىك خير طريؽ لمتعمـ الصحيح تدفع المتعمـ إلي التعمـ بالعمؿ -7

  . فعاليتو تحرر المعمـ مف دكره التقميدم كتزيد مف -8

  األساسيةالكسيمة التعميمية : المعمـ 

  احتياجات خاصة ؟ ىؿ أنت معمـ ألطفاؿ ذكك

الناس  ىؿ أخذت الكقت البلـز لمتفكير في سبب عممؾ مع ىذه الفئة مف
؟ ىؿ تشعر أف ىذا العمؿ مناسب لنمط حياتؾ ؟ سكؼ يككف كذلؾ اذا 

بالمشاركة الكجدانية كالشفقة ، كالتقمص العاطفي،  شعرت يكمان 



مساعدة اآلخريف ، كتتصؼ بالصحكة  في كاالىتماـ، الرغبة العميقة
أنؾ عمى الطريؽ  فيذا يعنى. كاإلبداع في تنكيع األنشطة التعميمية 

 كعندما تتقبؿ ذاتؾ سكؼ تتقبؿ أل كاف كميما" تقبؿ الذات " الصحيح لػ 

كانت حالتو كسكؼ تكسبؾ ىذه الصفات الثقة بالنفس الكتساب ميارات 
ؿ تحسيف الجكانب الشخصية كالمينية الدائـ عف سب كخبرات اكثر كالبحث

 . بيا المعممكف ذك الفاعمية كمف أبرز الصفات التي يجب أف يتحمى. 

  الخبرة كالمعرفة

يتصفكف بالخبرة كالميارة في طريقتيـ إلعداد  أف المعمميف ذكل الفاعمية
دارة السمكؾ ، كالكسائؿ كالطرؽ التعميمية،  الطفؿ ، كالخصكصية كا 

حدكد معرفتيـ  ج كالتعامؿ مع األىؿ كما أنيـ يدرككفاإلرشاد ، العبل
كمياراتيـ كال شؾ أف لدييـ الكعي الكافي لمبحث في تكسعة ىذه 

  .الجكانب

  الضبط االنفعالي

حيث . انفعاالتيـ  اف المعمميف مف ذكل الفاعمية يدرككف كيتحكمكف في
 لنفسيأنيـ يتكيفكف مع القمؽ الذم يصاحب األعماؿ الصعبة ، كالضغط ا

، المكاقؼ الجديدة اك التبلميذ الجدد كالتعامؿ مع االىؿ عبلكة عمى ذلؾ 
كيفية التغمب عمى انفعاالتيـ السمبية التي قد تظير أثناء  يتدربكف عمى

  . التعامؿ مع اآلخريف

  الشفقة

. أف المعمميف ذكل الفاعمية يتصفكف بالشفقة كالتقمص العاطفي 
صؿ معيـ كخاصة أكلئؾ الذيف يعانكف مف بمشاركة األىؿ كالتك كيقكمكف

اإلحباط فانيـ يمتمككف القمب الفاىـ كيستطيعكف  األلـ ، كالحزف ، اك
بتقديـ المساعدة ، كيظيركف  التكاصؿ مف خبلؿ فيميـ كرغبتيـ



المعمـ الفعاؿ  اىتماميـ العميؽ حكؿ الكالديف ، كالطفؿ ، كالمشكمة أف
 جدانية فالمعمميف الذيف يتصفكفيميز ما بيف العاطفة كالمشاركة الك

بالخبرة الثابتة إلي درجة التمادم في الناحية العاطفية كالشفقة قد ال 
  . مناسبيف لمعمؿ مع األطفاؿ ذكل االحتياجات الخاصة يككنكا

  الصبر كالتقبؿ

المعمميف ذل الفاعمية يمتازكف بالصبر مع أنفسيـ كالمعمميف  أف
كيدرككف تمامان بأف الجميع يمكف أف يرتكب . األمكر  اآلخريف كمع أكلياء

كالطبيعة المزمنة لخاصية الطفؿ تجعؿ مف  كيفيمكف بأف الجدية. أخطاء 
المعمميف ألكلياء األمكر عمى  فتقبؿ. المحاؿ أف يككف ىناؾ حمكالن فكرية 

الميمة لضماف  أنيـ مساعديف أساسييف في العممية التربكية مف األمكر
الصبر  كبالمقابؿ ايضان يحتاج أكلياء األمكر إلي. ابيةمشاركة األىؿ اإليج

كاف يتعممكا بأف مساعدة األطفاؿ ذكل االحتياجات الخاصة ليست باألمر 
المعمميف يكاجيكف الكثير مف العقبات كالتحديات الحقيقية في  السيؿ كأف

  . قدراتيـ لعمؿ أم تغيير

اء األمر بعضيـ عبلكة عمى ذلؾ يتقبؿ المعممكف ذكك الفاعمية كأكلي
عميو بكؿ ما يتصفكف بو مف جكانب القكة كالضعؼ ،  البعض كما ىـ

يتقبمكف اإلنساف مف جميع الجنسيات  كمرتبة الكماؿ كالنقص ككما أنيـ
  . كاأللكاف ، كالعقائد ، كاإلعاقات

  الصراحة

  . كاقصد بيا ىنا الصراحة بيف المعمـ ككلى األمر كبالعكس

كلياء األمكر بجميع أحكاميـ كأغمب صراحتيـ ، أل فالمعممكف مدينكف
، ليذا عدـ الصراحة يؤخر عممية  كالتى تتضمف حقيقة اإلجابات الممتنعة

يبدكف الحقيقة  الضبط لدل االىؿ ، ال سيما كأف المعمميف الحساسيف



 بمطؼ كاىتماـ كليس بطريقة فظة ككحشية تحت شعار الصراحة ، فاألىؿ

تقدـ أطفاليـ الحقيقية ، ميما كانت مؤلمة ،  يريدكف التعرؼ عمى حاالت
أك سكؼ ... ال تقمؽ أك ال تيتـ : يريدكف سماع عبارات مثؿ  كأنيـ ال

 . يفيمكف أف الحقيقة غير ذلؾ تماما بينما" يككف عمى ما يراـ 

اآلخريف فيما يخصيـ  كيستفيد األىؿ مف الصراحة عندما يتفاىمكف مع
عندما  كلية في جعؿ المعمـ عمى درايةاك يخص طفميـ ، يتحممكف المسؤ

ال يفيمكف الخطط المتبعة مع كلدىـ، أك عندما ال يكافقكف عمى العبلج 
أك حتى عند افتقارىـ لمكقت كالجيد الذم يسعكف اليو مف  المقترح ،

 . خبلؿ المشاركة

 
 
 
 
 

  نصائح عامة في تربية كتأىيؿ

  األطفاؿ المصابيف بالتكحد

كط العامة لمخطة الفردية يجب عمى المدرسيف قبؿ البدء برسـ الخط
معرفة كاكتشاؼ التصرفات كاالىتمامات التى ينجذب الييا  كأكلياء األمكر

يبدم اىتمامان خاصان بمعبة معينة ، أك شخص  الطفؿ ، فاذا ما كاف الطفؿ
ذلؾ االىتماـ لحفز الطفؿ  معيف ، فذلؾ يفسح المجاؿ أمامنا لتكظيؼ

أذكر  جب أف تحضر قائمة بتمؾ االىتمامات كسكؼم. لمقياـ بما نريد 
 . بعض األمكر الميمة التي يجب معرفتيا

  التحفيز كالتعزيز الغير مناسب

يجب ألبل نشجع الطفؿ عمى سمكؾ معيف ، إذا ما كاف حدكث ذلؾ السمكؾ 



عندما ندرب الطفؿ عمى ) إلي اشكاالت اجتماعية مثبلن  فيما بعد يؤدم
عمى المصافحة إذا بادر أحد بمد يده،  ب تشجيعوالمصافحة باليد ، يج

الشخص غريبا كقد ال  كليس بأف يككف المبادر بذلؾ ، بخاصة إذا ما كاف
 يقدر الكضع كربما ىذا التصرؼ يزعج اآلخريف كيفسد عبلقات الكلد

  . بمحيطو

  التحفيز كالتعزيز المناسب

كفي الكقت  في المستقبؿ ، إف مكافأة الطفؿ لحفزه عمى تكرار تصرفو
استمرينا بتكرار  المناسب لو دكر أساسي في بناء مسمكية الطفؿ أما إذا

 تقديـ تمؾ المكافأة دكف الحاجة الى ذلؾ ، فيمكف أف نؤدم إلي سمكؾ

  . غير مقبكؿ

 يجب أف يراعى ذكؽ الطفؿ عند تقديـ الحكافز المأككلة كيجب: مبلحظة 

 . تنكيعيا كمف األفضؿ االبتعاد عف السكريات

 - : كضع الطفؿ في جك مريح

تككف قاعة التدريب مرتبة كجذابة كممتعة عمى أف ال تجعؿ منيا  يجب أف
يستحسف كجكد مكاد أكلية لمعمؿ اليدكم مف  . مثارا لمدىشة كااللتياء

  بيديو أجؿ دفع الكلد إلي اكتشاؼ مزايا األشياء

  -: عرض منتجات األكالد

اك عمى لكحات  ف قاعة الدرسإف عرض منتجات األطفاؿ عمى جدرا
 خاصة في باحة المدرسة يعتبر مف الحكافز القكية كمبعثا لسركر الكلد

  . كافتخاره

  - : ضبط النفس

عادة . حصؿ  عمى كلي األمر كالمدرس المحافظة عمى اليدكء ميما
أف المرح في . تككف ردة الفعؿ عنيفة عند الطفؿ إذا ما جكبو بالصراخ 



  . دكف مكافأة طبعا -بكثير الظركؼ أفضؿ  تمؾ

  - : الحرص الزائد

المجاؿ لمطفؿ بأف يعمؿ بحرية في مختمؼ النشاطات  يجب اف يفسح
كذلؾ مف شأنو أف يزكده بالثقة  . المدرسية كلكف بإشراؼ غير مباشر

شركط  بالنفس كتحمؿ المسؤكلية كذلؾ مع الحرص الزائد كمراعاة
 . السبلمة

  -: التكجيو السيؿ كالمكجز

لمطفؿ كاضحة كعممية ، كاف تككف بمغة  يجب أف تككف التعميمات المعطاة
المستيدؼ بدقة ،  بسيطة كمكجزة كسيمة الفيـ كتصؼ مقاييس السمكؾ

 أف أداء الكلد لمسمكؾ المستيدؼ يعتمد بشكؿ رئيسي عمى التكجييات

  . الدقيقة

  - : إبداء الرفؽ كالحناف

بداء  نحكه كإنساف كامؿ ميما كانت  المحبةأف التكجو إلى الطفؿ برفؽ كا 
العبلقة بيف  إف دؼء. ,إعاقتو يعتبر عامبل ميما في تعاكف الكلد 

 المدرس كالطفؿ تجعؿ الطفؿ أكثر حيكية كأكثر اىتماما بأداء العمؿ

يجب تجنب التمادم في االحتضاف كالتقبيؿ ألف ذلؾ لو . المطمكب 
لرجكلة ك عمينا أف ال فييا في مرحمة الصبا كا مضاعفات غير مرغكب
  . ندلؿ المعاؽ دالالن زائدان 

  - : التبذير في المكاد عدـ

ليست ذات  مراعاة عدـ التبذير في المكاد كاستعماؿ المكاد المستيمكة
  . قيمة مادية كلكف يمكف أف يككف ليا قيمة تربكية

الجرائد المستعممة لتدريب األطفاؿ عمى تمزيؽ الكرؽ  كاستعماؿ أكراؽ
  . العمب الفارغة كغيرىا يديف أك قصو بالمقص كاستعماؿباؿ



  - : محاكاة األطفاؿ في كؿ مناسبة

المغة المناسبة ، كاألصكات لمتعبير عف الشعكر مع  ينصح باستعماؿ
كأف التكمـ مع . ال ينطقكف جيدان  األطفاؿ ك خاصة مع األطفاؿ المذيف

  . الطفؿ بكتيرة كاحدة يمكف أف يشد اىتمامو

 - : يار الميارات المفيدةاخت

بؿ مف األفضؿ  ليس ىناؾ مف جدكل في إنشاء أبراج مف المكعبات ،
كضع ىذه المكعبات بالتسمسؿ ، تدريب الطفؿ عمى إدخاليا بثغرات 

لحجميا كشكميا ، كذلؾ يميد لتمكينو مف إدخاؿ يده في كـ  مناسبة
 . السركاؿ القميص كساقو في فتحة

 - : المشرؼ المباشر تدريب أكلياء األمكر أك

بيف البيت المدرسة كتكحيدىا كذلؾ عف طريؽ  ضركرة تعميـ المناىج
 المشرؼ عمى الكلد في البيت التنسيؽ المباشر كتدريب أكلياء األمكر أك

.  

  -: مراعاة شركط التغذية

األطفاؿ بالطعاـ كالشراب المغذييف بدالن مف إغراقيـ  مف الميـ تزكيد
تقديـ الحمكيات كالمرطبات الغازية ك األيس  ئدة ، أفبالمكاد عديمة الفا

عدـ تقديـ ىذه المكاد  كيستحسف. كريـ ال يزكد الطفؿ بغذاء مفيد 
  . الفكاكو مف األفضؿ استبداليا بالفكاكو الطازجة اك عصير. كحكافز 

  -: تحمؿ المسؤكلية

عمى  المسؤكلية إذا ما دربناه يكتسب الطفؿ ميما كانت إعاقتو نكعان مف
الذاتية كنظافة  تحمميا كألفاظ عمى نظافة الغرفة في البيت أك العناية

  . طاكلة الطعاـ في المدرسة

 - : تكضيح اليدؼ عمميان 



كيفية القياـ بعمؿ ما ، عمينا إطبلع الطفؿ عمى اليدؼ مف  عند شرح
تعرؼ كيفية تعدؿ الحرارة الماء في المغسمة  يجب أف: القياـ بذلؾ مثبلن 

  ... نقـ بذلؾ ىيا  تحرؽ يديؾ ككجيؾ عند غسميما ، ىيالكي ال

  -: التمثيؿ

الكسائؿ التربكية لحفز الطفؿ  إف تأدية األدكار كالتمثيؿ تعتبر مف أنجح
تدريب الصغار عمى  إلي تمثيؿ دكره الحقيقي في الحياة كمف الميـ جدان 

 أف القياـ بأدكار مختمفة مف القصص الشعبية كاألساطير ، كما يمكف

يتدبركا عمى تأدية دكر البكليس كاألب كالبطؿ كالنجار كالرساـ كالطبيب ، 
كالمدرس كالخادـ كقبطاف الطائرة كنشرح لو دكر كؿ فرد  كالطباخ

  ككاجباتو تجاه المجتمع

كجكد مسرح دمى ميـ جدان كذلؾ لما لو مف تأثير كبير في مزاج  إف
  . الصغار كرغباتيـ

  -: المكسيقى

الحركة  سيقى دكران كبيران في تيدئة األطفاؿ اك في حفزىـ عمىتؤدم المك
كأف الغناء يعتبر مف أنجح األساليب في التدريب عمى النطؽ ، ( الرقص)

إلي تأثير المكسيقى في الكثير مف األطفاؿ بشكؿ إيجابي  إضافة
  . بالتكحد كخصكصان األطفاؿ المصابيف

  -: إىماؿ التصرفات السيئة

اىتماـ ، حيف يقدـ الطفؿ بسمكؾ  ستطاع عدـ إعطاء أمعمينا قدر الـ
  شاذ

، نستطيع أف نخفؼ ذلؾ بعدـ  إذا ما اعتاد الطفؿ الثرثرة الزائدة: مثبلن 
  . تكرار ذلؾ إعارتو أم اىتماـ حيف يقـك بذلؾ لئبل نحفز الطفؿ عمى

  -: اإلبعاد



بمعزؿ عف  يبعد الطفؿ المشاغب عف الصؼ أك قاعة الدرس كيكضع
 لجميع لفترة قصيرة مف الزمف عمى شرط إعبلـ الطفؿ عف أسباب إبعادها

.  

  -: ليكف المدرس مثبلن في تصرفاتو

أستاذىـ ، فعمى المدرس أف يممؾ  إف األطفاؿ عادة ما يرغبكف في تقميد
بالمشي بالحركات حتى  السمكؾ المقبكؿ ، خبلؿ قيامو باألكؿ بالكبلـ ،

 تركؽ ليـ رؤية المدرس المثالي ، بمظيره الخارجي كبعض األطفاؿ

  فيميمكف إلي احترامو كاالنصياع ألكامره

  -: كيفية كضع األىداؼ في كؿ مرحمة تدريبية

يجب أف نككف كاقعييف برسـ األىداؼ المطمكب الكصكؿ إلييا خبلؿ كؿ 
مراحؿ التدريب ، فبل نضع أىدافا بعيدة المناؿ أك تستمـز  مرحمة مف

الطفؿ مما يؤدم إلي خيبة األمؿ لممدرس  ف كفاءاتمستكل أرفع بكثير ـ
  . كالطفؿ معا

 - : التعميـ تدريجيان 

كيجب اعتماد رزنامة لتطكر . يجب اف تجرم برمجة مكضكعية ، تطكريان 
الفردية يمكف استشارة اختصاصي في التطكر الستيضاح سمـ  الكفاءات

. م كمراحمو عمى درجات التطكر التدريج األكلكيات التطكيرم كالتعرؼ
بالخطكة المرسكمة لينتقؿ  بكضع البرنامج بحيث يتمكف الطفؿ مف النجاح

  . لمتدريب عمى الخطكة األصعب

  - : المركنة في تنفيذ البرامج

يجب مراعاة األمكر التي يمكف أف تطرأ خبلؿ التطبيؽ العممي لبرنامج 
  معيف

لكجبة يمكف إذا ما أقدـ الطفؿ عمى سحب صحف رفيقو خبلؿ ا: مثبلن 



مالي )) كالشركع بتدريبو عمى التفرقة بيف طعامي كطعامؾ  إيقافو فكران 
تأجيؿ النشاط الذم كاف مف المقرر  حتى لك اضطررت إلي(( كمالؾ 

المعمكمة ، ككثيران ما  عممو بعد الكجبة إلي اف ننتيي مف إيضاح تمؾ
صرؼ سيئ ت نضطر إلى كضع البرنامج جانبان إلي فترة كجيزة لنتعامؿ مع

  . كطارئ

 أف الظركؼ الطبيعية ىي أفضؿ الظركؼ لتعميـ األطفاؿ التصرؼ

  . المناسب أما الظركؼ االصطناعية فتككف غالبا أقؿ مساعدة عمى ذلؾ

 - : السابقة لمكلد تكظيؼ الخبرات

قد  إف البحث كالسؤاؿ عف الخبرات السابقة التي مف الممكف أف يككف
مف مدرس آخر يجعؿ البرنامج أكثر فائدة  اكتسبيا الطفؿ في البيت أك

الطفؿ ، كيمكف الحصكؿ عمى معمكمات عف طبيعة الخبرات  كأفضؿ متعة
  . أك البيتية السابقة مف التقارير المدرسية

  -: عرض الميارة المراد تعمميا

المطمكب القياـ بو بالتفصيؿ كعرضو  عمى المدرب أف يشرح التصرؼ
  . عمميان عمى الكلد

  -: جابة الفكريةاالست

بإظيار نتيجة سمكؾ الطفؿ فكران بعد انتيائو مف إنجازه كذلؾ بمكافئتو 
ذا ما لـ يقـ الطفؿ بإنجاز . محاكلة القياـ بعمؿ معيف بنجاح  فكران بعد كا 

أنجزه خطأ ، يجب إيقافو مف متابعة المحاكلة ك  العمؿ المطمكب أك
لة يفيـ بيا ثـ نقـك بأم كسي إببلغيـ عدـ الرضا عما يقـك بو كذلؾ
  . بعرض السمكؾ أك العمؿ أماـ الطفؿ

 - : الحماسة

يجب إظيار الحماسة عند قياـ الطفؿ بإحراز أم تقدـ بما تتطمب منو مف 



يبدك أحيانان تقدمان بسيطان بالنسبة لممدرس ىك خطكة جبارة  سمكؾ كاف
  . بالنسبة لمطفؿ

 - : التصحيح

 يجب عدـ التعنيؼ أك( ؿ المعبخبل)إذا ما قاـ الطفؿ بتصرؼ سيئ

الصراخ عميو ، بؿ يجب نييو عما يقـك بو كتكصيؿ الطريقة المثمى لمعب 
  . بالمعب معو كيمكف أف تككف

 - : المظير الخارجي

، بحيث يبدك طبيعيا قدر  عمينا تدريب الطفؿ عمى حسف المظير الخارجي
ذا ما كاف مظيره كتصرفاتو شاذة، ربما جعمتو مكضعان  اإلمكاف كا 

  . لبلستيزاء كالسخرية خاصة مف األطفاؿ

 - : البرمجة الفردية الخاصة

الميـ أف نأخذ بعيف االعتبار ، الفركؽ الفردية كالمزايا المختمفة لكؿ  مف
يجب اف نرسـ خطة فردية مناسبة إلمكانيات كؿ طفؿ  طفؿ عف غيره ،

  . بشكؿ منفرد

  - : السبلمة مراعاة مبادئ

التدريب  ؿ عمينا االنتباه إلي احتماؿ حدكث أذل مف جراءعند تدريب الطؼ
كذلؾ بعدـ كضع أشياء حادة بيف يدم الطفؿ أك استعماؿ مكاد أكلية 

  . تككف سامة إذا قاـ الطفؿ بتذكقيا خبلؿ العمؿ اليدكم ممكف أف

  -: تعميمات تطبيقية

 اىا أكعمينا تزكيد الطفؿ بالمعمكمات المتعمقة باستعماؿ المكاد التي ير

 . بالتصرفات المناسبة في الكقت المناسب

كيجب افتعاؿ المكاقؼ كالتدرب  كغسيؿ اليديف لدل الخركج مف الحماـ ،
 . عمييا خبلؿ ساعات التدريب



استعماؿ المعمقة كالشككة مثبلن ، يمكف دعكة ضيكؼ  كعند التدرب عمى
  . التدريبات عمميان  مف الصفكؼ األخرل ، كتطبيؽ

  -: التقميد

إلتماـ كظيفة ما ، ليكافأ  يطمب مف الطفؿ تقميد المدرس في حركاتو
  . الطفؿ إذا ما نجح في تقميد المدرس تدريجيان 

  . كأف يطمب مف الكلد تقميد المدرس في غسؿ اليديف كتنشيفيا : مثبلن 

  -: لتعميـ النطؽ استعماؿ المرايا

الطفؿ  لتي يؤديياإف استعماؿ المرايا فكرة ال بأس بيا لرؤية الحركات ا
إف المرايا تعد أداة أساسية في حصة تعميـ . ليعرؼ ماذا ككيؼ يعمؿ 

يشاىد الطفؿ تفاصيؿ الحركات العضمية كيقارنيا مع ما  النطؽ ، حيث
  .ينتج عنيا مف أصكات

 - : الخصكصيات مراعاة

يجب أف نراعي خصكصيات المعاؽ فنسمح لو بتمضية بعض الكقت 
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