
 .البرامج التربوٌة والتعلمٌة وطرق العالج الطبٌعً الضطرابات التوحد

لٌس هناك. التوحد اضطراب نمائً عصً ال ٌمكن الشفاء منه،ولكن ٌمكن التخفٌف من أعراضه المختلفة  
عالج خاص لألطفال المصابٌن بالتوحد، لكثافة أعراض االعاقة وتباٌن شدتها ، فتختلف المناهج التعلٌمٌة 

الخوف واالرتباك , لكنها فً الغالب االعم تسعى لتقلٌل حدة االضطربات .,والعالجٌة باختالف طٌف التوحد 
الذي ٌالزم عائلة المصاب ، و تحقٌق بعض من التواصل اللغوي اللفظً وغٌراللفظً الذي ٌفضً بشكل ما 

حنا الفرصة للتوصل الى تمن, ففترة مراقبة ورصد مسٌرة الطفل التوحدي . الى التواصل االجتماعً 
الطرق والمناهج التربوٌة واالسالٌب العالجٌة الطبٌعٌة الموائمة والصحٌحة لنوع وخصاص اعاقة التوحد 

فأحٌانا ٌتطلب االمر الشجاعة بحذف أو , من المهم جدا أن نرقب الطفل بشكل شمولً ,للطفل المعٌن 
حٌنما ندرك أن الطفل,تغٌٌربرامج تربوٌة عالجٌة من البرنامج التاهلً العام  

 
ف١ٍظ ِٓ اٌّأٌٛف ٚإٌّبعت ٌٍطفً . ال ٠ؾمك رمذِب ٍِؾٛػب سغُ ِشٚس فزشح ص١ِٕخ ػٍٝ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ 

ٌىٓ ٠ٕجغٟ اٌذخٛي فٟ ِضً ٘زٖ اٌّخبؽش , اعشاء ِضً ٘زٖ اٌزغ١شاد,اٌزٛؽذٞ ال ع١ّب فٟ ِشؽٍخ اٌز١ّٕخ 

وّب اْ أمطبع اٌؼالط فٟ ثؼغ األؽ١بْ ع١ذ ٌٚٗ ؽغٕبرٗ ، . ٚإػبدح إٌظش فٟ اٌؼالط ٚاٌّؼبٌغخ ثشىً دٚسٞ

 . ٌزؼت األؽفبي ِٓ اٌؼالط ، ٚؽبعزُٙ إٌٝ فزشاد ِٓ االعزشخبء ٚاٌشاؽخ
اٌزٛطً اٌٝ اٌؼالط ٚاٌزب١ً٘ إٌّبعج١ٓ ٌٍطفً اٌزٛؽذٞ ٌزؼذد اٌجشٔبِظ , غبٌجب ِب ٠ىْٛ ِٓ اٌظؼٛثخ ثّىبْ

ٌجؼغ ِٓ ٘زٖ اٌجشاِظ ٚاٌطشق اٌؼالع١خ ِٓ لجً اٌىبدس اٌزشثٛٞ فالثذ ِٓ االٌّبَ ثب, اٌزب١ٍ٘خ ٚاٌؼالع١خ

فؼٍٝ اعظ ِؼ١ٓ ال٠ٕؼت ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛلبئغ ا١ِٛ١ٌخ ٌؾ١بح , اٌؼبًِ فٟ ِذاسط اػبدح رب١ً٘ اٌّؼٛل١ٓ 

ظٙشد ٚعٛف رظٙش ٚعبئؾ ِغبػذح ٚاعب١ٌت ٚؽش٠ك رؼ١ٍّخ ٚثشاِظ ,ٚػجش دساعخ ػ١ٍّخ , اٌزٛؽذٞ

ٚاسشبدٖ اٌٝ ؽش٠ك طؾ١ؼ ,ٚا٠ظبٌٗ اٌٝ ثؼغ ِٓ اعزؼبدح رٛاصٔٗ ,ثبٌزٛؽذٞ  رشث٠ٛخ رؾبٚي إٌٙٛع

ًٌٕٙ اٌّؼشفخ ٚاٌؼٍُ ػّٓ اٌّذاسط اٌخبطخ ٌزؼ١ٍُ ٚرب١ً٘ اٌّؼٛل١ٓ, .  
 ِٓ ٘زٖ اٌجشاِظ اٌّّٙخ فٟ رٕف١ز اٌّٙبَ ا١ِٛ١ٌخ

ثشٔبِظ ٌؼالط ٚرأ١ً٘ األؽفبي اٌزٛؽذ١٠ٓ ٚاألؽفبي اٌّظبث١ٓ ثئػبلخ اٌزٛاطً -اٚال  

 TEACCH Treatment and Education of Autistic and 

related Communication handicapped Children 

 
إْ ٘زا اٌجشٔبِظ اٌؼٍّٟ ال ٠غزٕذ ػٍٝ أٞ ِٓ اٌطشق اٌزشث٠ٛخ اٌؼالع١خ اٌغبئذح فٟ اٌجشاِظ ٚإٌّب٘ظ اٌّزجؼخ 

ِٓ خالي اٌّغبػذاد ٚاإلعشاءاد  ثً ٠ؼزّذ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزغبسة اٌزطج١م١خ, ؽب١ٌب فٟ اٌّذاسط 

اٌفشد٠خ اٌذل١مخ اٌزٟ رزخز ٚرٕفز فٟ ثشاِظ ؽ٠ٍٛخ األِذ ٌٍٕبط اٌزٛؽذ١٠ٓ ٚغ١ش اٌزٛؽذ١٠ٓ ِٓ اعً رجغ١ؾ 

  .ٚرغ١ًٙ ع١شٚسح اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ أٚ رط٠ٛؼٙب

دٞ ِٓ خالي ػًّ أفشا, ػٍٝ رأ١ً٘ إِىب١ٔبد اٌزٛاطً اٌٍغٛٞ غ١ش أٌٍفظٟ  ( TEACH ) ٠شرىض ثشٔبِظ

ٌٚىٓ األُ٘ , ثزٛظ١ف وً أٔٛاع اٌزٛاطً ِٓ إ٠ّبء ٚؽشوخ ِٚؾبوبح ,ٌزؾف١ض اٌفؼً اٌىبِٓ ٌٍزٛاطً اٌٍغٛٞ , 

أشىبي , ثطبلبد ِؼٕٛٔخ, رخط١طبد, طٛس .) ِٓ وً رٌه اعزخذاَ اٌزٛاطً اٌٍغٛٞ غ١ش أٌٍفظٟ اٌجظشٞ

 . ( ٚؽغَٛ رشًّ رفبط١ً اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ اٌّؼ١شخ ٚاٌّزٛلؼخ
فٙٛ ال ٠زؼشف ػٍٝ األش١بء , ٌجشٔبِظ ِٓ إدسان طؼٛثخ اٌزٛعٗ ٚاالعزذالي ػٕذ أٌزٛؽذٞ ٠ٕطٍك ٘زا ا

ٌٚىٓ ِب أْ ٠ؾذس ادٔٝ رغ١شفٟ ِٛلغ ٘زٖ , إال ثؼذ عٙذ ِٚشمخ , ٚػٍٝ أِبوٓ رٛاعذ٘ب , اٌّؾ١طخ ثٗ 

ػٕذ٘ب شزٝ ٚرفشً , ٚرٙزض ٌذ٠ٗ ِشبػش األِبْ ٚاالؽّئٕبْ إٌٝ اٌّىبْ , ؽزٝ ٠زفبلُ اػطشاثٗ , األش١بء 

ٕٚ٘ب رٍغؤٔب اٌؼشٚسح إٌٝ إرجبع ؽشق اإل٠ؼبػ . ِؾبٚالد اٌزٛػ١ؼ ٚاإللٕبع ثبٌٍغخ اٌّؾى١خ اٌٍفظ١خ 

ؽ١ش ٠ؾش , إٌٝ اٌذسعخ اٌزٟ ٠غزط١غ ف١ٙب فُٙ اٌزٛع١ٙبد ٚاإل٠ؼبؽبد , اٌجظش٠خ ٌزأ١ً٘ أٌزٛؽذٞ ثظش٠ب 

ٌٝ عٛأت ػذ٠ذ ِٓ اػطشاة ٚرشٛػ ف١زغٍت ثزٌه ع, ٠ٚؾفض ٘زا اٌزأ١ً٘ اٌجظشٞ سدٚد افؼبٌٗ اٌىبِٕخ 

ٕٚ٘ب ٠أرٟ دٚس ثشٔبِظ. اإلدسان ٌذ٠ٗ   (TEACCH),  اٌزٞ ٠غزف١ذ أ٠ؼب ِٓ ؽم١مخ أْ اٌّؼٍِٛخ اٌجظش٠خ



١ٌؼضص اعزمال١ٌخ أٌزٛؽذٞ ػٓ اٜ ِٓ ٘ٛالء, صبثزخ ِٚغزمٍخ ػٓ شخظ١خ اٌّؤً٘ ٚ اٌّؼبٌظ أٚ اٌّشثٟ   . 
فأٔٗ ٠غؼٝ إٌٝ اخز١بس , ١ٌبد اإلػبلخ اٌزٛؽذ٠خ ا١ٌّّضح ٚإر ٠ٙذف ٘زا أٌجشٔبِظ إٌٝ ِؼشفخ خظبئض ٚرظ

  . أٔغغ اٌٛعبئً ٌٍزغٍت ػ١ٍٙب أٚ اٌزخف١ف ِٓ ػٛالجٙب

 -: ِٚٓ ث١ٓ أُ٘ عّبد اإلػبلخ اٌزٛؽذ٠خ اٌزٟ ٠شزغً ػ١ٍٙب اٌجشٔبِظ
األؽذاس ٌفشٍٗ فٟ فُٙ , ػؼف لذسح اٌز١ٍّز أٌزٛؽذٞ ػٍٝ رٛظ١ف اٌّؼٍِٛخ ٚأعزخذاِٙب فٟ ِٛلغ أخش ■

, إػبفخ إٌٝ رغ١ش ٚؽشف أزجب٘ٗ ثغشػخ ٠ٚغش , ٚػؼف لذسح اٌزشو١ض ٚاالٔزجبٖ ٌذ٠ٗ , ٚسثطٙب ِغ ثؼؼٙب 

 .ٚرٛعٙٗ إٌٝ ِب ٘ٛ عذ٠ذ ِٚض١ش
ٌجؾء رؾٛي ( رٛظ١ف اٌؾٛاط اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ فٟ آْ ٚاؽذ ) اإلخفبق فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجبد اٌّشوجخ  ■

ِٚٓ , ِّب ٠ؤدٞ رؾذ ظشف ِؼ١ٓ إٌٝ اٌزشدد ٚاالسرجبن , اٌجظش٠خ ٚاٌغّؼ١خ اٌزشو١ض ٚاالٔزجبٖ ث١ٓ اٌمٕٛاد 

سغُ اٌؾغبع١خ أٌّفشؽخ فٟ اٌّغبالد اٌغّؼ١خ اٌزٟ ٠غزغ١ت ٌٙب, صُ اٌٛطٛي إٌٝ أؼذاَ سدٚد اٌفؼً   . 
د ِٚب رالٖ ِٓ ٔزبئظ ٠ؼ١ك اعزؾؼبس اٌخجش ٚإػبدح إٔزبط اٌّّٙب, ػذَ رزوش اٌزٛؽذٞ ٌّب لبَ ثٗ ِٓ فؼً  ■

  . ٚاٌٛاعجبد إٌّغضح عبثمب
أزظبس ٚلٛع , ٌزٌه ٔشاٖ دائُ االٔزظبس , ٚلٛع اٌفؼً ٚاٌؾذس ال ٠شرجؾ ػٕذ اٌزٛؽذٞ ثبٌضِٓ ( . إٌَٛ  

ِٚغ . ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ االسرجبن فٟ رٕف١ز اٌٛاعجبد فٟ رغٍغٍٙب اٌضِٕٟ , ( ٚلذ ٚلٛػٗ ) ١ٌٚظ , اٌؾذس 

ف١مَٛ , ٌٚىٕٗ ٠خفك فٟ إدسان رشاثطبرٙب اٌض١ِٕخ , ا١ٔخ اٌّشئ١خ اعزطبػخ أٌزٛؽذٞ اعزالَ اٌّؼٍِٛبد اٌّه

. فال ٠فٍؼ فٟ أٌم١بَ ثؼ١ٍّخ فشص ٚرؾ١ًٍ ٌٍّؼٍِٛخ ثظٛسح ِٕفشدح ( وٛؽذح ال رٕفظُ ) ثخضْ وٍٟ ٌٍّؼٍِٛبد 

 اٌؼشبء . األِش اٌزٞ ٠زغجت فٟ اخزالي اٌشثؾ ث١ٓ صِبْ اٌفؼً ِٚىبٔٗ ث١ٓ ربس٠خ اٌؾذس ِٚٛلغ ؽذٚصٗ
 اٌّغبء( )ٌغذاء ا   اٌظٙش) , ( اٌفطٛس   إٌٙٛع ■  ِٓف١ٍظ ٌٍزٛؽذٞ . ػذَ إؽغبعٗ ثبٌض

اٌظجبػ)  :-فبٌظٛا٘ش ال رشرجؾ ٌذ٠ٗ ػٍٝ اٌٛعٗ األرٟ , ٚػٛػ وبف ثزؼبلت األٚلبد ٚرزب١ٌٙب   
ٚاٌٝ اٌمذسح ػٍٝ , فٙٛ ٠فزمذ إٌٝ اإلؽغبط ثبالرغب٘بد . طؼٛثخ إدسان اٌزٛؽذٞ ٌّفَٙٛ اٌّىبْ  ■

ٚػذَ اٌزؼشف ػٍٝ , االعزذالي إٌٝ ِٛالغ األش١بء ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ فمذاْ اإلؽغبط ثبالرغب٘بد ٚاالعزذالي

 . اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثٗ
ف١مف ػبعضا أِبَ إ٠غبد أعٛثخ ِالئّخ ألعئٍخ , اػطشاثبد راوشح أٌزٛؽذٞ رؤدٞ إٌٝ ػذَ رزوش اٌّىبْ  ■

ا اٌشٟء ؟ أ٠ٓ رم١ُ ؟ أ٠ٓ ٠مغ ِٕضٌه ؟أ٠ٓ ٘ٛ أالْ ؟ إٌٝ أ٠ٓ ٠ز٘ت ؟ إٌٝ ِٓ ٠ؼٛد ٘ز)ِضً  . 
٠ؼٛد إٌٝ ػذَ , رزطٍت ِٕٗ ارخبر ِضً ٘زا اٌمشاس , أخفبق أٌزٛؽذٞ فٟ ارخبر لشاس ؽٛي ِغبئً شزٝ  ■

 . إدساوٗ ٌّب١٘خ ٘زٖ اٌّغبئً

ِزخزا , ثبٌغ١ش ػٍٝ ٘ذٜ ِٕٙظ رشثٛٞ ِشوت اإلعشاءاد  ( TEACCH ) أطاللب ِّب رمذَ ششع ثشٔبِظ

اٌجظش٠خ أعبعب ٌِٗٓ اٌظٛسح   . 

فٙٛ لبدس ػٍٝ , فأٌزٛؽذٞ ٠غزف١ذ ِٓ اإل٠ؼبؽبد ٚاٌزٛع١ٙبد اٌجظش٠خ أوضش ِّب رفؼٍٗ ِض١الرٙب اٌغّؼ١خ  )

إر ال , رؾ٠ًٛ اإل٠ؼبػ ٚاٌّؼٍِٛخ ٚاٌطٍت اٌجظشٞ إٌٝ فؼً ٚٔشبؽ ، ثغٌٙٛخ رفزمذ أ١ٌٙب اٌجذائً اٌغّؼ١خ 

ح اٌغّؼ١خ ف١ٍغأ ػٕذ٘ب ِؼطشا إٌٝ اٌظٛسح اٌجظش٠خ ، اٌزٟ رخضْ راوشح اٌزٛؽذٞ فٟ اٌغبٌت رؾف١ضاد اإلصبس

  . ( ٟ٘ أوضش ِٕبال ثبٌٕغجخ إٌٝ راوشرٗ

االعزبرح اٌجبؽضخ فٟ عبِؼخ ال٠جضط ثشٔبِظ" أب ٠ٛ٘غٍش " رؼشف اٌذوزٛسح   TEACCH 

٠غزخذَ فٟ اعُ اٌجشٔبِظ اٌشعّٟ ٌؼالط اٌزٛؽذ ٚاألؽفبي اٌّؼٛل١ٓ " ثً .أٗ ١ٌظ ِغشد ٚع١ٍخ ٌٍؼالط "

اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ٚال٠خ وبس١ٌٕٚب اٌشّب١ٌخ ثزؼبْٚ ٚص١ك ِغ أعش اٌّؼٛل١ٓ ٚغ١ش٘ب ِٓ ِٓ 

اٌّؤعغبد اٌخذ١ِخ ٌذػُ ٚرأ١ً٘ األشخبص اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اػطشثبد اٌزٛؽذ خبطخ ١ٌظ فمؾ اٌزشخ١ض 

١١ِٕٙٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِغبي اٌزٛؽذٚرمذ٠ُ اٌّشٛسح ثً رٕف١ز اٌّٙبَ اٌزٟ رشًّ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚرذس٠ت اي ." 

 :فٟ عز١ٕ١بد اٌمشْ اٌّبػٟ ٠ٚمَٛ ػٍٝ اٌّجبدا اٌزب١ٌخ TEACCH ثذأ اٌؼًّ فٟ ثشٔبِظ .

  . اٌؼًّ ػٍٝ رٛع١غ اٌّؼبسف اٌؾب١ٌخ الػبلخ اٌزٛؽذ●

  .اٌزشو١ض ػٍٝ رمذ٠ُ اٌّغبػذاد ٚاٌزب١ً٘ اٌفشدٞ●



رغزٕذ إٌٝ أعظ ػ١ٍّخ)اٌجشٔبِظ ػجشأعب١ٌت  اٌزؼبْٚ ِغ ا٢ثبء ٚاألِٙبد ٚاششاوُٙ فٟ رٕف١ز ● ) 

  رشغ١غ اٌزشخ١ض اٌزٞ ٠ؾبٚي فُٙ عٍٛن اٌطفً ٚاالٔطالق ِٓ ٔمبؽ لٛح اٌّؼبق●

● اٌفُٙ ثذال ِٓ اٌزش٠ٚغ)اٌزؾىُ فٟ عٍٛن اٌّؼبق ِٓ خالي ِؾبٌٚخ ٚػغ لٛاػذ ٌٍغٍٛن رؼزّذ  !)  
الي ٚطٛال ؽ١بح ِزٛاصٔخ ٌألشخبص اٌز٠ٓ ٚاٌٙذف االعبعٟ ٌٙزا اٌجشٔبِظ ٘ٛ رؾم١ك ألظٝ لذس ِٓ االعزك

 .٠ؼبْٔٛ ِٓ اػبلخ اٌزٛؽذ

 


