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ADI  

,  ADI لبرنامج بسٌط شرح

 لدٌهم الذٌن واألطفال التوحد اضطراب لدٌهم الذٌن لألطفال المقدم

 :اسبرجر اضطراب

 

 البرنامج رسالة

 

 ومشاركة واللعب االجتماعً بالتفاعل مشاكل التوحد اضطراب لدٌهم الذٌن األطفال معظم لدى

 أسس على مبنٌة عالجٌة تدخالت وفق اآلن الممكن من أصبح لكن,  االجتماعٌة التجارب

 هؤالء معظم لدى العاطفً والتوهج للتفاهم واالستعداد والمرونة العفوٌة مالحظة علمٌة

 جمٌع وٌفعلون ٌركضون وهم األطفال هؤالء ٌضحك عندما المرح مالحظة وكذلك,  األطفال

 : ٌسمى بما تعرف العالجٌة التدخالت هذه,  األطفال بها ٌقوم أن نتوقع التً األشٌاء

 RDI العالقات تنمٌة فً التدخالت

 

 :البرنامج فلسفة

 

 : هً المستوٌات وهذه,  مراحل 4 مستوى وكل,  مستوٌات 6 من البرنامج ٌتألف

 (  شهر 6 العالج مدة) {  العالقات لنمو األسس وضع}  التوافق •

 (  شهر 6 العالج مدة) {  مقتدرٌن مهنٌٌن األطفال ٌصبح كٌف}  الرقص تعلم •

 (  شهر 6 العالج مدة) {  العمل تنفٌذ فً االشتراك}  المشترك واإلبداع االرتجال •

 (  شهر 12 العالج مدة) {  الخارجٌة الحٌاة فً المشاركة}  الخارجً العالم مشاركة •

 (  شهر 18 العالج مدة) {  الداخلٌة اللعبة: عقولنا فً ٌدور ما مشاركة}  األفكار مشاركة •

 ( بالشهر العالج محدد غٌر) {  الحقٌقٌون األصدقاء}  اآلخرٌن نحو الذات بناء •
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 :البرنامج متطلبات

 

  المنزل فً بسٌطة بٌئة إٌجاد •

  االنتباه فً التنافس من أدنى حد مع تماماًا  علٌها مسٌطر أوضاع إٌجاد •

  تماماًا  مغلقة النوافذ تكون •

 فً إال استخدامها ٌتم ال,  الجلسات خالل استخدامها أو بها اللعب ٌتم التً واألشٌاء األلعاب •

  الجلسات

  ٌدربه الذي والشخص الطفل فقط,  الغرفة فً الموجودٌن الناس من الحد •

 بمعدل بالٌوم ساعة 2 وبمعدل أسبوعٌاًا  ساعة 15 عن تقل ال لمدة الطفل مع العمل ٌتم •

  جلسة لكل ساعة ربع بمعدل بالٌوم ساعة ٌكفً األول المستوى فً,  جلسة لكل ساعة نصف

 

 ممكن}  التوحد بأطفال الخاصة التدرٌبٌة المؤسسات أو المراكز فً تطبٌقه ٌتم ال البرنامج هذا

 بٌئة فً تطبٌقه ٌتم إنما{ ,  البرنامج كل لٌس ولكن بالمركز األهداف بعض من االستفادة

  اإلكلٌنٌكٌة العٌادة وفً منزله أي الطبٌعٌة الطفل

 المستوى عالً وتدرٌب خاص نوع من وتدرٌب تدرٌب إلى ٌحتاج البرنامج هذا

 


