
  برامج وطرق تدرٌس الطفل التوحدي

  :التحفٌز: أوال

أطفال التوحد وغٌرهم من األطفال هم فً حاجة إلى التحفٌز وإثارة الهمم لدٌهم 

حتى ٌتقبلوا الجو الجدٌد، إذ البد من تقدٌم حوافز لهم من المشوقات ، ألن قلة 

لألطفال العادٌٌن، الحوافز والمشوقات تسبب لهم اإلحباط ، حتى أٌضا بالنسبة 

 والحوافز لٌست فقط تقدٌم المكافآت وغٌرها من األمور انتباهه ورغباته، إنما هً

 . ٌجب أن نقدم للطفل التوحدي أي شًء ٌرغبه مثل األكل -1

 . ٌجب عدم المبالغة فً إعطائه المكافآت فً بداٌة التعلٌم -2

ائً بؤن ال ٌجعله ٌظن تذكر له أن تصرفنا حول ضبط وتحدٌد التحفٌز االستثن -3

 .أن هذا التحفٌز للعمل السابق وإنما للعمل الجدٌد

إذا فشل فً عمل ما ٌجب عدم عقابه على فشله، لكن ٌكفً أنه سوف ٌعاقب  -4

 .نفسه بنفسه عندما تكتشف أنت أو المدرس أمره

مرة أخرى ٌجبب عدم المبالغة فً التحفٌز خصوصا فً البداٌة، وإنما ٌجب  -5

  .هذا التحفٌز بالتدرٌج معهم أن ٌكون

  : التدرٌب على االنتباه و االتصال البصري: ثانٌا

ال ٌنكر أحد أن مسؤلة االنتباه واالتصال البصري مهمة جدا لألطفال التوحدٌٌن 

فهم ٌفتقدون هذه الحقٌقة لذا هناك خطوات ٌجب أن نقوم بها من أجل تعلٌم الطفل 

 .ابتداء من تدرٌبه على االنتباه

 :لخطوة األولىا

 .اجعل هذا الطفل ٌجلس على الكرسً مواجه لك

 :الخطوة الثانٌة

  بعد ذلك أعطه األمر بؤن ٌنظر إلٌك، وكرر كلمة

 .كل خمس ثوانً أو عشر ثوانً( أنظر إلً  )

  :الخطوة الثالثة

ٌجب العمل بتقدٌم المكافؤة والمدح لكل نظرة صحٌحة .. من حٌث المكافؤة والمدح 



  .الطفل إلٌكمن قبل 

 :الخطوة الرابعة

  إذا لم ٌعط الطفل التوحدي استجابة بصرٌة بالنظر

إلى وجهك خالل ثانٌتٌن، أعطه فرصة أكثر فً خالل خمس ثوان، وحاول 

إصدار األمر مرات من أجل أن ٌنظر إلٌك بعٌنه، ألن هذا الجهد الذي نقوم به 

  .نوع من بناء االنتباه لدٌه

  : الخطوة الخامسة

أنظر لً، لذا علٌك حثه على اإلجابة، : عض األطفال ال ٌنظر عندما نقول له ب

وٌمكنك حث عٌونه للتواصل بواسطة مسك قطعة من الطعام أو أي شًء ٌجذب 

 . أنظر إلً: انتباهه مباشرة على خط الرإٌة وكرر األمر بكلمة

  :الخطوة السادسة

األمر إلى عشر ثوان، عندما ٌظهر اتصال العٌن فً خالل ثانٌتٌن ضاعف 

 .وبالتدرٌج

  :الخطوة السابعة

ضاعف بقاء اتصال عٌن الطفل بالتدرج، أعط الطعام عندما تالحظ أن هناك تقدم 

من الطفل فً تركٌز مع المدح، كذلك ضاعف الوقت للتدرٌب على اتصال العٌن، 

تعطٌه وٌجب أن قبل أن تعطٌه الطعام كمكافؤة له، ولكن أعد األمر مرتٌن قبل أن 

المكافؤة، ثم عده إلى أن تصل إلى خمسة أو أكثر، ومع زٌادة الفترة الزمنٌة 

 .للتدرٌب ٌظهر لك أنه أتقن وبدأ ٌؤلف النظر إلى وجهك

وإذا كان االتصال البصري واالنتباه مهمٌن لتكوٌن التركٌز لدى الطفل التوحدي، 

اك عناق الطفل، فهناك أمور أخرى مرادفة لالتصال البصري وشد االنتباه، هن

ومعانقة طفل التوحد مهمة جدا، ولها انعكاسات نفسٌة جٌدة علٌه والمعانقة لها 

خطوات، ولكن قبل أن نبدأ بهذه الخطوات علٌنا أن ننظر إلى أن خطوات التعلٌم 

تبدأ بعملٌة الجلوس الصحٌح والهدوء واسترخاء الٌدٌن من قبل الطفل، ثم أمره 

ٌتعامل معه، وكذلك اختٌار الهدف المناسب من البٌئة بؤن ٌنظر إلى الشخص الذي 

 .التً ٌجلس وٌتعلم فٌها، وهذه كلها أسس سلوكٌة مهمة



 : التدرٌب على المحاكاة اللفظٌة بالصوت و الكلمة: ثالثا

إن من الحكمة أن تدرس هذٌن األسلوبٌن مبكرا للطفل التوحدي وتكرس هذا 

ظٌة ٌعتمد على كٌف تشعر الطفل بؤهمٌة ٌومٌا عند كل فترة تدرٌب للمحاكاة اللف

الحدٌث، وٌجب أن ندرك أنه لن تصل إلى نتٌجة إٌجابٌة إن لم ٌكن تقضً حوالً 

ساعة من كل ٌوم لتعلٌم الطفل التوحدي، إن األطفال من المتوحدٌن الذٌن 

ٌصبحون بارعٌن فً المحاكاة اللفظٌة لٌس فً مقدورهم تعلم لفظ ومعنى الصوت 

  .علم تقلٌد الكلمات فقطمعا، ربما ٌت


