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: يقذيت 

حيث زيادة مف المكاضيع حديثة الطرح،يعتبر مكضكع التكحد           
 ا زاؿ العمماءـؼمكض األسباب المرتبطة بالتكحد،كغلمنظر، االنتشار الممفت

ستعرض لي لذا جاء المقاؿ؟ مرض أـاذا كاف التكحد ىك حالة فيما مختمفيف 
كعمى أمؿ أف ،تبطة بالظاىرة التي حيرت العمماءة المرجيب عف األسئؿليك

يسد فجكة بسبب قمة المصادر كامميف في ميداف التعميـ كاإلرشاد،ينفع الع
. كالمعمكمات كاإلحصائياتالعربية 

 
التكحد  كأنكاع،كنسبة االنتشار،تعريفات التكحد المتنكعة يتناكؿ المقاؿ    

التي تساعد عمى تشخيص التكحد  ضكاألعرا، المرتبطة بالتكحد  كاألسباب
كالتي مف كخصائص كمميزات األطفاؿ المتكحديف ،حتى عمر ثالث سنكات

ؤشرات معايير ـكك، الممكف اف تساىـ في التقميؿ مف زيادة كحدة االنتشار
، مما المتنكعة العالجطرؽ المقاؿ   كيطرح ،التكحد ما بعد الجيؿ المبكر

عالة عند التعامؿ مع امج تربكية ناجعة كؼلمكصكؿ الى بناء بر يساعد المعمـ

http://www.matcom.net/samah
mailto:khouja7@hotmail.com
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كليزيد الطرح التربكم مف إمكانية  ،كسبؿ التكاصؿ مع األىؿ ،حالة التكحد
الحقيقية  األسبابطرح طرؽ الكقاية مف خالؿ سؤالنا كبحثنا الحثيث عف 

كجد كىؿ م، لتقميؿ اك الحد مف ىذه الزيادة؟ككيفية ا االنتشاركراء زيادة 
تربكية المناسبة األساليب اؿالطرؽ ك؟ ما ىي ة حكؿ التكحدنشر كأبحاث كافي
 ىي ؟ ماالطفؿ المتكحد ؟ كيؼ يمكننا تطكير قدراتلمعمؿ مع التكحد

 .لمقاييس كالخصائص المميزة لمتكحد؟ا
الطرح مف األسئمة  إلجابة عمى ىذافي االمقاؿ  أف يساعد أتمنى

حكؿ ظاىرة مي التربكم كاألكادممما يساىـ في زيادة الكعي كغيرىا،
  .العالـ بشكؿ ممفت لمنظر  كتمتد فيتتكسع في االنتشار غريبة،

 
  ؟التوحـــد  –م وتيزما  ىو األ 

    " Autism Spectrum Disorders " " يسمى باضطراب الطيؼ التكحدم      
 يسمىك"  Pervasive Developmental " االضطرابات النمائية الشاممةبيسمى ك

مفيـك  مصطمح  أطمؽلمف  لمعالـ كانرنسبة " كمتالزمة كانر ،بالذاتكية  سمىكمباالجترارية،
 إلىحيث تنقسـ الكممة ىذه مصطمح المأخكذ مف المغة االغريقة،كىك اؿبالتكحد  كيسمى" التكحد 
المصابيف بحالة  أفبمعنى الحالة غير السكية كىذا يعني   ismبمعنى النفس ك autosشقيف 

(. 2007؛عادؿ ، 2003،سميماف) غير سكية كغير مستقرةحممكف نفسا التكحد م
في االتصاؿ باآلخريف كعجز حالة حادة مف االنطكاء االجتماعي كاالنفعالي كاالتصالي  التكحدك

يعزليا عف بقية العالـ تعيش ضمف عالـ خاص بيا  األكالدالحالة مف  قكىذ،كحتى بأىميـ
ذانادرا ما  يتكمـ،انو  إالالخارجي،فيك كاف لـ يكف أصـ ال يسمع، دا يصدر منو  القميؿ جتكمـ، كا 

. مكررةمف كممات 
متمحكر السمكؾ الصادر عف الطفؿ كاؿ بأنو،(2003)عند محمد Dennisكقد كرد تعريؼ دينيس 

شاط التخيمي كاضطراب في الففي ثالثة اضطرابات سمككية،اضطراب في التفاعؿ االجتماعي،
ذات كضعؼ في االنتباه المتكاصؿ لألحداث كالمكضكعات كانغالؽ عمى اؿكالقدرة عمى التكاصؿ،

 .الخارجية 
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كىي لثالث سنكات األكلى مف عمر الطفؿ،إعاقة نمائية تظير عادة في ا بأنوالتكحد كيعرؼ 
 عتبركمَي ،(2000،كآخركفالقاسـ )عمؿ الدماغ ة الضطرابات عصبية تؤثر سمبا عمى نتيج

 اإلعاقاتالتكحد ىك نكع مف  إف،(2001)لككيت التكحد با ألطفاؿكىك مدرب ميداني ،"شبمي"
يتميز في تكقؼ أك قصكر  –المخ  –الجياز العصبي المركزم  بيا خمؿ كظيفي فيالتطكرية سب

خاطب كالتعمـ كالتفاعؿ الحسي كالمغكم كبالتالي القدرة عمى التكاصؿ كالت اإلدراؾفي نمك 
بحيث ؿ الطفؿ عف كسطو المحيط،كائية تعزنزعة انطاألعراض،بحيث يصاحب ىذه االجتماعي،

يط بو مف أفراد أك أحداث أك ال يكاد يحس بما حكلو كما يح،يعيش منغمقا عمى نفسو
تغير في  ألماندماج في حركات نمطية أك ثكرات غضب كرد فعؿ  أيضاكيصاحبو ظكاىر،
. الركتيف 

نني     ألتكيفي يؤثر عمى السموكلى اعتباره اضطراب انفعالي سموكي،ع عرف التوحدا وا 
المغة  ويؤثر سمبا عمىق االتصال والتواصل مع األخريين،مما يعي والمحيط االجتماعي،لإلنسان

،عصابية بشكل ممفت حركات منوالية ىاويرافقوالمشاعر، اإلحساسوخمول النشاط  وتبمد 
. ،مرتبطة بخمل ومشاكل في الجياز العصبي المركزي لمنظر

الدليؿ التشخيصي كاإلحصائي لإلضرابات العقمية (DSM- IV) كما جاء عند كيعرؼ التكحد  
حيث يظير خالؿ رة عف خمؿ عقمي كاضطراب في النمك،لمدل الحياة،ىك عبا  –الرابع  –

عف مثيمتيا عند  1-4نتشر أكثر عند الذككر بنسبة مك،كات الثالث األكلى مف حياة الطفؿالسف
. لؼ العرقيات كالخمفيات االجتماعية كمع مخت كيكجد التكحد في جميع أنحاء العالـ اإلناث،

 
أكؿ مف شخص كأطمؽ مفيـك التكحد  1943عاـ "  Kenner"ليك كانر "يعتبر العالـ األمريكي

رة عمى حيث اعتبر  التكحد  بأنو السمككيات التي تشتمؿ عمى عدـ القدطفاؿ،األ عمى ىؤالء 
كنشاطات " تكرار" كرة حرفيةكتأخر في اكتساب الكالـ مع كجكد ذاتطكير عالقات مع اآلخريف،

لة االكتشاؼ كتحديد خصائص كبعد مرح(.2004الزريقات،)المعب النمطية،كضعؼ التحميؿ
فكاف التركيز لمعمؿ في الخمسينات كالستينات بالسؤاؿ عف كيفية إدراؾ التكحد ككيفية التكحد،

بأنو عبارة عف ،غالبية العمماء المشخصيف لمتكحد مقارنتو عف غيره مف االضطرابات،حتى تكصؿ
لكحظ الضعؼ في كاضطراب لغكم كلعب تكرارم كنمطي،فشؿ في تطكير عالقات اجتماعية ك

ساعدت البحكث عمى تطكير مناىج كأدكات ،كفي السبعينات كبداية الثمانيناتالميارات المفظية،
 فيكالتعرؼ عمى مدل أنكاع كمستكيات الصعكبة ،ية لمتكحدمثؿ المقابمة التشخيص،لمتقييـ

(.  2001؛عبد اهلل،1996عكاكم،) االضطراباتفي عف غيره فتميز التكحد ،لتكحدا
 .كالنفسية،تبيف بأف الطفؿ المتكحد لديو قصكر في القدرات االجتماعية  ،كفي عقد الثمانينات  

كأف المشكمة ىي الفشؿ في تطكير تماـ عمى إدراؾ األداء كالمشاعر،كتـ التركيز عمى االه
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كفي بداية التسعينات ظيرت صمية كفقداف اإلحساس باليكية،كميارات تكا ،عالقات اجتماعية
دراسات تؤكد دكر العكامؿ الجينية بمعنى أف االستعداد الكراثي كاألمراض العضكية التي تستمر 

فترة طكيمة بيف أعضاء األسرة تسبب لدييـ بعض الجينات المؤدية إلى التكحد 
ىدت تطكرا لمنتائج الجينية فأظيرت اىتماما ،كفي أكاخر التسعينات ش(2001سميماف،)

كامتازت المرحمة ة لألطفاؿ الذيف يعانكف مف حرماف،بالتشابيات بيف التكحد كاألنماط السمككي
ت كما تكجو االىتماـ نحك أساليب مساعدة في إحداث تغيرايرات كبيرة في األساليب العالجية،بتغ

تركيز ،2008-2005عنو بكثرة في األعكاـ  لحديثكىذا ما  يتـ اإيجابية مثؿ الحديث عف أدكية،
مع االىتماـ الكاضح بالطرؽ العالجية مف خالؿ األدكية كالعمميات الجراحية،عمى العالج مف 

كطرؽ التدخؿ الفعالة لمتقميؿ مف أعراض ،خالؿ البرامج كاألنشطة الحياتية 
. (2004؛الزريقات،2008حكيـ،)التكحد

 
 : نسبة  االنتشار 

نسب ك ،( Clare,2007)طفؿ  10000مف بيف  116إلى ما نسبتو  بعض الدراساتر تشي     
كتقدر (.2008حكيـ،؛Myers,2007)،  شخص 10000حالة مف  بيف  75ت ىي سجؿ أخرل

حالة  10000طفؿ مف كؿ  1994،15عاـ (DSM- IV) إحصائيةنسبة االنتشار حسب 
تيرة التكحد في مدينة كاليفكرنيا األمريكية تشير إحصائية مذىمة حكؿ ارتفاع ككفي المقابؿ ،كالدة

حديثة  إحصائية، كحسب (WHO IV, White,2006)% 97ـ بزيادة قدرىا2002في العاـ 
 فقد حددت 2007شباط  ،( CDC) األمراضلمتحكـ كالكقاية مف  األمريكينشرت عف المركز 
ريكية،كما تزاؿ ة األـطفؿ يكلد في الكاليات المتحد 150مف كؿ  1نسبة انتشار التكحد 
.   ينذر بالخطر كىذا يدؿ عمى مؤشر ارتفاعاإلحصائيات تتكالى،

 
فيناؾ تقديرات تبيف ما نسبتو ف التكحد مصحكبا بتأخر عقمي شديد،كمف الجدير بالذكر ا     

% 77كىناؾ تقديرات تشير باف  (Roberts,2004)مف الحاالت يرتبط باإلعاقة العقمية % 70
أما الباقي مف تتفاكت درجاتيا مف خفيؼ إلى شديد،مف إعاقة عقمية  مف األشخاص يعانكف 
كتؤثر دييف ذكم األداء العالي كالمتكسط،التكح" فينتمكف إلى فئة %  23النسبة  المئكية  أم 

، كقدرتيـ ف ناحية مدل تقدميـ كاستقالليتيـاإلصابة بالتأخر الذىني عمى األشخاص التكحدييف ـ
زدادت شدة اإلعاقة العقمية فكمما اقدرتيـ عمى التعمـ كالتدريب، ضاءؿاإلدراكية بحيث تت

كتطمب األمر بناء البرامج ( 2004،شامياؿ)عتماد عمى النفس انخفضت بالتالي فرص االلدييـ،
مع مالحظة إف ىذه اإلحصائيات تأتي تابعة بحثية لمجكانب اإلحصائية،التربكية الفردية ليـ كـ

عة د لدينا في الكطف العربي إحصائيات رسمية كال يكجد متابكلألسؼ ال يكجمف الغرب فقط،
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فيتعيف عمينا أف نسير إلى جانب العالـ كنشر لمفيـك كانتشار التكحد،كحتى لك كاف الطرح حديثا،
كىذا يمزمنا العمؿ الجاد كالسير نحك بناء مؤسسات المتحضر ال خمفو بسنكات حضارية،

اتيـ النفسية كالشخصية كاالىتماـ بيـ كبحاج،فكجمعيات لرعاية كتطكير قدرات التكحديي
. كالحياتية

 
ىل التوحد حالة أم مرض ؟  

كمع زيادة نسبة التكحد ؼ القائـ بيف العمماء كالباحثيف،ينضـ ىذا السؤاؿ إلى جانب االختال   
ديا مرتبط بفيركس أك التيابات  الممفتة لمنظر  فإنني اعتبر أف التكحد ىك حالة كليس مرض مع

بؿ إف تشخيصو  طبية معينة لتشخيص ىذا االضطراب، ما انو ليس ىناؾ فحكصات كأدكاتؾ،
سكاء مف قبؿ األىؿ ة  لمسمككيات الصادرة مف المتكحد،الدقيؽ  يعتمد عمى المالحظة كالمشاىد

منو في حاؿ زكاؿ  ككذلؾ فاف المرض يمكف الشفاءخصائييف النفسييف أك التربكييف،أك األ
لو أعراض يمكننا أف نقمؿ منيا،كال يمكننا  إنما يكجدالتكحد فال يكجد لو الـ، أعراضو كألمو،أما

فإنو ,ظير عمى جميع المصابيف بالتكحد،ك ال تكجد دالالت بيكلكجية ت(2008مصطفى،) إزالتيا
حد تعتمد عمى بؿ اف المعايير لتشخيص التك.م ال يكجد فحص طبي لتشخيص التكحدبالتاؿ

لتالي يتـ تشخيص األفراد الذيف يعانكف مف التكحد عندما تظير عمييـ ،كباالجانب السمككي فقط
أم إذا كاف الطفؿ يعاني تأخرا شديدا في إكتساب .يات مطابقة لمعايير تشخيص التكحدسمكؾ

ُشخصت ،عمى التخيؿ كالمعب التمثيمي ميارة الكالـ كقصكرا إجتماعيا ممحكظا  كيفتقد القدرة
الت التكحد  تقريبا مف حا% 77كفي المقابؿ كجكد ما نسبتو .(2004، الشامي)حالتو بالتكحد

طراب حالة مع اضطراب كاإلعاقة العقمية ىي حالة اضلدييـ إعاقة عقمية،يعزز اعتبار التكحد،
.  لقكؿ أف التكحد ىك حالة كليس مرضكىذا  أيضا يدعـ افي األداء الكظيفي لمدماغ،

 
 :" اضطراب ذو نطاق واسع "التوحد انواع 

سىف يتى انتطرق انيها يع انشرح حىل االضطراب مف تمؿ التكحد عمى خمسة أنكاع متعددةيش

الخصائص النمائية كاالعراض المرافقة  كم نىع ورنك نهتسهيم عهً انقارئ كي يضطهع عهً  
لكؿ نكع ، كقد ال نجد ىذا التصنيؼ في جميع المراجع العممية ، كلكف لمتسييؿ كلمفائدة العممية 

نكاع التكحد ، كفقا لما كرد عند عده مصادر كتحديدا ة يتـ طرح ىذا التقسيـ ألكالتربكم
 :.Autism Society of North Carolina. (1998)عند

 .اضطراب التكحد  -1

 .أسبرجر متالزمة  -2

 .متالزمة ريت  -3



 6 

  .اضطراب االنتكاس الطفكلي  -4

 .غير المحدد -الشامؿ  ألنمائياالضطراب   -5

 :Autistic Disorder    راب التكحداضط -1-  

 كبمختمؼ الجنسيات كالطبقات االجتماعية،في جميع أنحاء العالـ يظير التكحدحيث 

  . شديد بتأخر عقميكيككف مصحكبان  ،الغالب شديدان لدل اإلناث لكف التكحد يظير في

المصابيف  مف %80-70كفي ، عادةن قبؿ أف يبمغ الطفؿ الثالثة مف عمره،التكحد بكضكح  يظيرك
ثـ يتراجعكف  شبو طبيعية أك،الباقي منيـ فينمكف بصكرة طبيعيةأما . بو يظير خالؿ السنة األكلى

استخداميـ لبعض الكممات : مثؿاكتسبكىا، كيفقدكف بعض الميارات التي،بيف سف الثانية كالثالثة
كسمكؾ ىز  بأعماؿ نمطية تكرار األفعاؿ أك القياـكيبدك عمى الطفؿ ىنا  كاىتماماتيـ االجتماعية

 . الجسـ أك التمكيح بالذراعيف

أك بتكجيو عدكانو نحك اآلخريف مف عض أك رفس  الكجو كفي بعض األحياف يقكـ بشد أك لطـ
 . كالتعامؿ معيا يككف األىؿ عاجزيف أماـ ىذه األنماط السمككية ما الخ ، كعادة.. أك خربشة 

الصباح  أك تكرار كممة سمعيا في ؤاؿ الذم طرح عميويتمثؿ ذلؾ بإعادة السؼ الكالـ مكضكع أما
 . أك بإعادة اإلعالنات التي سمعيا في التمفاز أك مف شخص آخر

 نفسو أك ارتداء المالبس أك إطعاـ،ميارات العناية بالذاتب إلى القياـ ،يفتقر المتكحد في الغالب 

 . العادييف مف فئة كلكف،مقارنة مع األطفاؿ مف نفس الفئة العمرية التي ينتمي ليا

الطفؿ في أشدىا بيف  تظير سمات التكحد عمى،النتائج المتكقعة لممصابيف باضطراب التكحد إف
 الفترات التي يمر بو أىؿ األطفاؿ التكحدييف كتعد ىذه المرحمة مف أصعب،الثالثة كالسادسة عمر

)  عراض السمككيةتخؼ شدة األ سنة 12ك  6السف الكاقع بيف  كعندما يبمغ الطفؿ التكحدم.
  .(2007عادؿ،

 

 :   Asperger Syndrome متالزمة أسبرجر - 2 

درة عمى تنظيـ التفاعؿ االجتماعي،سمككة نمطي متكرر،اىتماماتو محدكدة يتفقد المتكحد الؽ
كمييما  . كلكنيا تظير أقؿ شدة في العديد مف أعراض التكحد تشترؾ متالزمة أسبرجرتماما،

 متكررة كركتينية إلى في التكاصؿ االجتماعي كالقياـ بأعماؿ نمطية شديد عجز يشتركاف في كجكد

ذكاء طبيعية  إال أف المصابيف بمتالزمة أسبرجر يتمتعكف بدرجة،جانب فقداف القدرة عمى التخيؿ
كالقكاعد أك في مقدرتيـ  يكاجيكف تأخران في اكتساب القدرة عمى الكالـ مف حيث المفردات كال

 . ل أنفسيـعمى االعتماد عؿ

 10.000مف كؿ  36  -26،كتحدث لػػ شيكعان مف اضطراب التكحد تعد متالزمة أسبرجر أكثر
التكحد مف حيث شيكعيا بيف الذككر أكثر مف شيكعيا بيف اإلناث  مكلكد كىي مشابية الضطراب
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 .1:  4بنسبة 

  متالزمة أسبرجر أعراض

السنكات الثالث األكلى مف  فيفميـ،لككيات تدعك إلى القمؽ عمى طال يالحظ األىؿ كجكد س
كاىتمامو بالبيئة  ،كعدـ تأخره في اكتساب المغة ران الرتفاع مستكل مياراتو اإلدراكيةنظ! عمره

تظير !! الطفؿ الحضانة أك عند اختالطو بمف ىـ في عمره إال أنو عند دخكؿ،المحيطة بو
 : زمة أسبرجركمف أعراض متال الصعيد االجتماعي الفركؽ جميو كالسيما عمى

 . كاالجتماعي لمغة قصكر في االستخداـ العممي  -

   .      صعكبات عمى صعيد العالقات االجتماعية  -

 . االلتزاـ بالعمؿ الركتينيؾ اىتمامات خاصة  -

 .صعكبات في الميارات الحركية  -

 ،  أك لغكيان  تأخران عقميان  يعانكف الحيث ،لممصابين بمتالزمة أسبرجر النتائج المتوقعة ومن
كيستطيعكف أيضان ممارسة كظائؼ عممية إذا  الثانكية كحتى الجامعية إكماؿ دراستيـ فيستطيعك

 ،إال أف ما يكاجييـ ىك صعكبة في التفاعؿ االجتماعي،كالرعاية المناسب الالـز ما تمقكا التدخؿ
 (who,1992 " غريبيف" فيشار إلييـ بصكرة عامة كأشخاص  كالذم يمثؿ عجزان دائمان لدييـ

 . (2007، ؛عادؿ
 

 :   Rett Syndromeمتالزمة ريت -3 -  

،يتميز بنقص حاد  في النمك ال يظير إال عمى اإلناث،متالزمة ريت ىي اضطراب عصبي
كيبدأ بالظيكر ما ارات في الحركة،كاستخداـ األيدم،مع تباطؤ في نمك الرأس،كفقداف المو،كالنطؽ

االضطرابات النادرة كيصيب مكلكدان كاحدان  كىك مف،العمر شيرا مف 24سبعة أشير حتى  بيف
كتبدأ حالتيا في  كبعد ىذه المرحمة التي يبدك عمييا االختالؼ تمامان ،مكلكد 15.000مف كؿ 

 وىناك اربعة.(2007، ؛عادؿ (who,1992 التدىكر أك أنيا تتكقؼ عف االستمرار في التطكر

 : ولكل مرحمة سمات مختمفة وىي ريتمراحل تمر بيا الطفمة المصابة بمتالزمة 

 : شيراً  18  -6المرحمة األولى من 

يقؿ االلتقاء البصرم لدل . يالحظيا كالدا الطفمة كقد ال  تككف صعكبات ىذه المرحمة بسيطة
 . باأللعاب كبالمحيطيف بيا بشكؿ عاـ  الطفمة خالليا كيقؿ اىتماميا

كغالبان ما تتأثر  أك لفيما مع إغالؽ القبضة كقد تعتمد الطفمة إلى جعؿ اليديف متشابكتيف
 .خالؿ ىذه الفترة( كاليديف  أم حركات األرجؿ) الحركات الكبيرة 

 : سنوات 4  -1المرحمة الثانية من 

مف أىميا التدىكر السريع في القدرات عدة صعكبات، المرحمةخالؿ ىذه  يصادؼ الطفمة
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 .التأخر العقمي الشديد إلى مستكل نسبة الذكاء لدييا اإلدراكية فتنخفض

 كقد تفقد الطفمة القدرة عمى الكالـ الذم سبؽالميارات االجتماعية غير طبيعية، كما تصبح

سيما في استخداميف  كال،كسمككيات غريبة كتنشأ لدل العديد منيف حركات متكررة الشكؿ،اكتسابو
باإلضافة لذلؾ  بيف التصفيؽ حيث يكررف كضع أيدىف في أفكاىيف أك يقمف بغسميف أك،أليدييف

 . تصبح حركاتيف مصحكبة برجفة

 .  لدييف صرير األسناف كصعكبات في التنفس كالنكـ كأخيران قد يالحظ

 : سنوات 10  -2المرحمة الثالثة من 

 الحركية بسبب مصاعب في المياراتمعاناة الطفمة خالؿ ىذه المرحمة، تستمر

  مف اإلناث%  80بة تقارب باإلضافة إلى احتماؿ ظيكر نكبات الصرع لدل نس

 . االجتماعية كالتكاصؿ كالتفاعؿ يتحسف لدييف االنتباه،إال أنيف

 : سنوات فما فوق 10المرحمة الرابعة من 

كتزداد  المرحمة يستمر تحسف القدرة عمى التفاعؿ االجتماعي كالتركيز عمى االنتباه خالؿ ىذه
تفقد الطفمة القدرة عمى  كغالبان ما ة تتدىكرإال أف الميارات الحركي،السيطرة عمى نكبات الصرع

 يسمى الفقرم لدل الكثير مف اإلناث كىك ما يتقكس العمكدكرسي متحرؾ، إلىالتنقؿ كقد تحتاج 
. (2007عادؿ ، )  الفقرم أك قد يصبح لدييف حدب ،كىك ميالف جانبي في العمكد"الجنؼ "  بػ

 

 Childhood Disintegrative Disorder : CDDاالنتكاس الطفكلي اضطراب -4-  

فيك يحدث لمكلكد مف كؿ  ،االنتكاس الطفكلي لدل األطفاؿ مف أندر الحاالت يعد اضطراب
 كىك يشبو اضطراب األسبرجر كالتكحد مف حيث أنو يصيب الذككر أكثر مما . مكلكد 10.000
 . اإلناث يصيب

ينمك الطفؿ المصاب عي االبتعاد عف التفاعؿ االجتما،تكرار سمككيات نمطية،ومن أعراضو
ذلؾ مف حيث نمك القدرات ،الطفكلي بشكؿ طبيعي لفترة زمنية طكيمة باضطراب االنتكاس

 إلى أف كقدرتو عمى قضاء حاجاتو الخاصة،الميارات الحركية كاالجتماعية لديو اإلدراكية كنمك

يبدأ بعدىا ،شرةكأحيانان إلى أف يبمغ العا (سنكات  5ك  3) يصؿ الطفؿ إلى العمر الكاقع بيف 
كقد تتدىكر ، الطفؿ التكحدم كيأخذ سمككو مظيران شبييان بسمكؾ،الطفؿ في التدىكر بشكؿ ممحكظ

الطفؿ خالؿ ىذه المرحمة ميارات سبؽ لو  يفقدؼ،حالتو خالؿ أشير أك حتى بضعة أسابيع
قد يصاب ك،بؿ يفقد السيطرة عمى التبكؿ كالتبرز،اكتسابيا مثؿ الكالـ كالميارات االجتماعية

عمى ، كتنشأ لديو بعض الحركات المتكررة بانتظاـ،الرغبة في المعب كيفقدالطفؿ كذلؾ بالبكـ،
  .لألطفاؿ التكحدييف يحدث غرار ما

قد يتحكؿ الطفؿ مف طبيعي إلى  أك أشير قميمة،خالؿ فترة زمنية ال تتجاكز بضعة أسابيع كىكذا
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 . لوحك بأم تفاعؿ عاطفي مف كال ييتـ ،طفؿ ال يتكمـ

 ال يسترجع الطفؿ الميارات التي  منيا%  75أم في نحك ،أنو في معظـ الحاالت،مما يؤسؼ لو

يمكف ض الحاالت،كفي بع .أما النسبية الباقية فما يطرأ عمييا مف تحسف يعد ضئيالن كجزئيان ،فقدىا
 يجب اف يركز التشخيص أكثر،بسبب التيابات بالدماغ،كبالرغـ مف ذلؾ،اف يظير االضطراب

 . (2007؛عادؿ، (who,1992 السمككية عمى السمات
 

 غير المحدد -الشامؿ  ألنمائياالضطراب  -5 - 

Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified : PDD – NOS 

عادة  كىك يمثؿ بالتكحد غير النمطي غير المحدد  -الشامؿ  ألنمائياالضطراب  يعرؼ
 . بيف االضطرابات النمائية الشاممة صان االضطراب األكثر تشخي

معمكمات  لـ تتمكف الدراسات العديدة السائدة مف تكفير ،لغمكض كصعكبة ىذا التشخيص كنظران 
عند كجكد بعض  االضطراب ايتـ تشخيص ىذ. ثابتة محددة عف مدل انتشار ىذا االضطراب

بكف غـ مما يكاجيو المصالركباد،كليس جميع معايير التشخيص بالتكح،في الفرد مالمح التكحد
 -باالضطراب النمائي الشامؿ

 كالمغكم كالتكاصؿ غير المفظيتفاعؿ االجتماعي،غير المحدد مف صعكبات عمى صعيد اؿ

التفاعؿ االجتماعي  كتظؿ لدييـ قدرة عمى،إال أنيا أعراض أقؿ شدة مف أعراض التكحد ،كالمعب
 . (2007ؿ ، ؛عاد (who,1992تحكؿ دكف تشخيصيـ بالتكحد بدرجة
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  :األسباب لظيور  التوحد 
انييار ما يسمى ب أكالصدمة النفسية،سبب التكحد ىك  أففيما مضى كاف االعتقاد السائد،     

البحث  أف إالفي تزكيد طفميا بالحب كالحناف، األـبسبب فشؿ كطفميا، األـالعالقة ما بيف 
الياس، )  مف الصحةليا  أساسال خاطئة كىذه الفرضية  أفالعممي أثبت 

.(2008؛مصطفى،1996؛عكاكم،1989  
كالنفسي  كقمة الطرح التربكم  ضعؼ،التكحد أسبابالبحث عف مف الممفت لمنظر في        

أف البحكث العممية  كالتربكية  التي  أجريت  حكؿ  التكحد  لـ تتكصؿ كالطبي حتى كاالجتماعي 
إلى كجكد عامؿ جيني  األبحاثبعض تشير ؼحد،نتيجة حكؿ السبب المباشر لمتك حتى اليـك إلى

الحقيقي ىك  تمكث بيئي  السبب أفيعتقد البعض ،كذا االضطرابذم تأثير مباشر في اإلصابة بو
م تؤثر كتصيب الدماغ أثناء أم مكاد مصدرىا البيئة الت،الطعاـ أكالماء  أكسكاء مف الجك 

.فقطالمصاحبة لمتكحد  اإلعراض إلىتذىب التفسيرات  كأحياناالحمؿ،كما بعد الكالدة،  
التكحد  اضطراب  أسبابمف  إف،(2007) بيكؿيكف ؿ جكردف؛التكحد األطفاؿكتاب  كرد في    

ضكء نيتـ بتفسير مصدر الصعكبة في التكحد في  أف لذا عميناالتكامؿ،كتطكر الذات،كفشؿ في 
ماـ بالفيـ االجتماعي ليؤالء تترافؽ مع االىت طبيعة مشكمة التكحد،ؼفيمنا لإلدراؾ الحسي لممتكحد

كيـ كيجعميـ متعبيف فيـ يتصرفكف بطريقة غير متكقعة داخؿ سياؽ اجتماعي يرب،األطفاؿ
نستخدـ طرقا لتفسير الصعكبات االجتماعية في التكحد تزكدنا بتكقعات أكثر  أففعمينا كمجيديف،

.تكحد كتفكيرىـاؿ أصحابصعكبات االتصاؿ كتفسير تصمب سمكؾ  أنكاععف   

 أسبابظيكر التكحد ىك  أسباب أف( 2003)،كما كرد عند محمد Gillson" جيمسكف" يعتبر   
كما . الكظيفي لممخ األداءالمخية يؤثر عمى  اإلفرازاتتتمثؿ في اضطراب في بعض بيككيميائية،

كجكد  أفكما ،اإلنزيمات إنتاجفشؿ فطرم في  إلىتؤدم  الشاذةكاف التفاعالت الكيميائية المخية 
)  الكالدة أثناءتمؼ أثناء نمك الجنيف أك  إحداث إلىتؤدم  األـلؿ أك أمراض معينة عند ع

ىناؾ اعتقادا بأف خمال كظيفيا في الجياز العصبي المركزم مف عكامؿ غير ك.(2007جكرف،
التكحد االعتبار  أسبابمف  إف( 2007)كيرل جردف كبيكؿ ،معركفة  ىك سبب االضطراب

خمؿ  إلىالتي تؤدم  األسبابحيث العديد مف المرتبطة بالشمؿ المخي،كخاصة تمؾ كلكجي مالب
كلكنيا ال تممؾ  األمرالمرتبطة بالجينات تمعب دكرا ىاما في ىذا فالعكامؿ كظيفي في المخ،

ا زالت الزيادة كـ،الرئيسي غير كاضحكبيف ىذا كذاؾ ال يزاؿ السبب أك المسئكلية الكاممة  اإلجابة
. !تيدد مف ال ينتظر

  

 

:التوحد التي تساعد عمى تشخيص أألعراض  
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في المغة  كالقصكر  أعراض كاضحة تتمثؿ في التأخرالتكحد، –حظ عمى حالة  األكتيـز يال
.(2008حكيـ ،)كالمعب كاالتصاؿ كالتفاعؿ االجتماعي  

عمرة الزمني اقؿ مف   لطفؿ بعض أألعراض لمكشؼ عف التكحد كيبيف ىذا الجدكؿ عرض ؿ
بتصرؼ   –1 –كؿ رقـ ش،ثالث سنكات  

 

 الرقم السموك نعم ال احيانا مالحظات

 1 ىؿ يستجيب السمو عند مناداتو    

عمى التكاصؿ البصرم  ىؿ يحرص    
 "عيف  –عيف "  

2 

 3 ىؿ يحب الطفؿ العناؽ    

 4 الجمكس بالحضف ىؿ يحب    

 5 نفس عمرهىؿ ييتـ  باألطفاؿ مف     

 6 ىؿ يحب المرح    

 7 ىؿ الطفؿ قميؿ البكاء    

 8 ىؿ الطفؿ سريع الغضب    

 9 ىؿ الطفؿ سريع االنفعاؿ بشكؿ كبير    

ىؿ يميؿ إلى ظكاىر العناد     
 كعدـ تمبيتو لمنداء 

10 

ىؿ يؤشر إلى شيء يريده أك ييمو     
 .لعبة معينة  :مثؿ 

11 

ىؿ يمعب بالعابو الصغيرة      
 .سيارة رمييا  :مثؿ

12 

ىؿ يحرص الطفؿ  بالعب بعجمة السيارة بشكؿ     
 ممفت لمنظر

13 

ىؿ يظير حساسية بالغة مف بعض المثيرات مثؿ     
 (ال يسمعيا حتى  بأذنويضع أصابعو  كأف)أصكات معينة

14 

 15 ىؿ يتفاعؿ مف خالؿ االبتسامة أك الضحؾ    

 16 ىؿ يفضؿ العزلة كالكحدة    

أك شيء في الغرفة ىؿ ىؿ إذا أشرت إلى لعبة     
 .ينظر إلييا أيضا كيركز عمييا 

17 
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 18 ىؿ يحاكؿ جمب االنتباه لبعض نشاطاتو    

ىؿ يطمب التعزيز عمى ميارة حققيا     
أم ىؿ تعبيراتو  الفسيكلكجية  تنتظر الدعـ  -

 -المعنكم أك المادم 

19 

ىؿ يتفحص تعابير كجيؾ اف تمت مكاجيتو     
 أ بوبشيء عممو أك اخط

20 

 21 .ىؿ يحب االرتباط بمعبة معينة أك شيء معيف     

ىؿ يميؿ الى النظر الى شيء في الغرفة أك لعبة     
 لفترة طكيمة

22 

 23 ىؿ يتصرؼ ككأنو أصـ أك أبكـ    

 24 ىؿ يككف احيانا شارد الذىف    

 25 ىؿ يتجكؿ احيانا دكف ىدؼ    

 26 ىؿ ييز جسده أك رأسو كثيرا    

 27 ىؿ يمانع تغيير كضع العابو أك اغراضة في غرفتو    

لو " جممة معينة " ىؿ يميؿ الى ترداد ما تقكلينو     
 .بشكؿ ممفت لمنظر 

28 

ىؿ يظير عميو عالمات المتعة في المعب مع     
 .إخكتو أك اآلخريف 

29 

 30 ىؿ يستعمؿ كممات مفيكمة كذات معنى    

 31 .اه ما يجرم حكلو ىؿ لديو مباالة تج    

 32 ىؿ ينفعؿ عند ذىاب امو أك عند عكدتيا    

، فما ق النقاط ، كجكد حالة تكحد لديناال يعني مكافقة الطفؿ لكاحدة أك أكثر مف ىذ
، كالتشخيص التكحد ىذا الجدكؿ إال نمكذج لمساعدتنا في الكشؼ المبكر لحاالت

بات ،كاإلجا،متعدد التخصصاتسينؼ –تربكم  –السميـ يككف مف خالؿ طاقـ طبي 
 .بحاجة إلى فيـ كتحميؿ كدراسة

مالحظة  ىامة 
 جدا

  -1 –شكؿ رقـ 
 

:  األطفال المتوحدينومميزات خصائص 



 13 

 أفكلكف مف الصعكبة لمتكحد، كاإلنمائيةنرصد الخصائص السمككية  أفمف السيكلة      
مف خالؿ عدـ تكاصؿ بصرم  أكمف خالؿ تصرؼ ما  أك األكلية المشاىدةنشخص الحالة مف 

كتحديدىا كتصنيفيا كمف ثـ  مف خالؿ تبياف الخصائص المتعددة لمتكحد يمكننا رصدىاؼ،فقط
 األسرةلمحالة أك كاإلرشاد السمككي الدعـ النفسي،تقديـ ك التربكية  العمؿ عمى طرؽ المساعدة

:  ، كبشكؿ عاـىذه الخصائص أىـكمف ،أيضا
مع اضطراب في م الكالـ كاالفتقار إلى الكالـ ذم الكاضح كتشتت ؼضعؼ النمك المغكم *  

  .فتو لمنظركترديد لبعض الجمؿ التي يسمعيا بطريقة مؿمضمكف الكالـ،
يميمكف إلى عدـ استعماؿ اإلشارات غير المفظية مثؿ االبتساـ كالتكاصؿ الجسدم كالعناؽ * 

.  عيف -كاالحتضاف كيفتقدكف إلى تكاصؿ عيف 
رفرفة اليديف مثؿ ىز الرأس،اإلصرار عمى الطقكس كالركتيف مع  سكم غير اؿالمعب  * 

.  كالردكد العنيفة إزاء أم تغييركاألصابع ككجكد الكثير مف الحركات اآللية غير اليادفة 
. ركتيني ممؿسمككية ذات طابع  عادات *
.  ةخفضبنسبة ذكاء مفمع  األكثرفي لدييـ أزمة سمككية تنتج عف أسباب متعددة مصحكبة * 
غياب لمعالقات االجتماعية كاالتصاؿ كالمحادثة كاستجابة بطريقة غير مناسبة يظير عمييـ * 

. محيطةمع البيئة اؿ
.  كالخطر األلـ تجاهيظير عمييـ تبمد المشاعر * 
.  ل أنفسيـ كعدـ االىتماـ باآلخريفيتصفكف باالنطكاء عؿ* 
كمشكمة في التخيؿ ت تعمميـ مف خبراتيـ،اللدييـ مشكالت في الرؤية لمعالـ مف حكليـ كمشؾ* 

  .كالتذكر
العض، ت مؤذية ألنفسيـ، مثؿ ضرب الرأس،كاالنشغاؿ بسمككيا،لدييـ خاصية إيذاء الذات* 

مما يؤدم إلى صعكبات اجتماعية  كالذم يتطمب عالجا مف خالؿ ،"أحيانا "  حؾ الجمد
.  إجراءات تعديؿ السمكؾ

. إلثارة الحسيةلدييـ عيكب في االستجابات ؿ* 
اؿ فعتنفيذ األفي تنظيـ األفكار ك كاضطرابفكار،ليس لدييـ القدرة عمى تكليد استجابات كأ* 
قد كمف مرة  أكثرفقد يستيقظ في الميؿ  نـك سيئة  عادات لدييـ خكؼ مفاجئ دكف سبب ك * 

. يبمؿ عمى نفسو
. انفعاالت العطؼقدكف إلى كيفتألصدقاء،كا ألبكيف كالعائمةامع  مكدة كصداقة كلعبيكجد ال *
. كال يقمدكف اآلخريف أالبتكارميفتقدكف إلى المعب التخيمي كالمعب * 
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كلدييـ أنا،ىك،كاإلجابات بنعـ،يكرىكف الغرباء كاالزدحاـ،،لدييـ فشؿ في استعماؿ الضمائر *
عبد ؛2003ؿ،كاـ).الية كنباح الكمب كضجيج الشكارعاألصكات العسمكؾ الجفؿ مف 

(.  Catherine,2006، 2004الزراع،؛2004الشامي،؛2005الرحمف،
 

 DSM4معايير ومؤشرات التوحد ما بعد الجيل المبكر حسب 

التكحد  معرفة معايير كمؤشراتكالتي تساىـ في ،ىذه النقاط اليامة إلىخالؿ الرجكع مف 
في المساعدة كالعالج التربكم مف خالؿ الكقكؼ عمى السمات كتساىـ بشكؿ منظـ 

:  الكاضحة كالدقيقة لمتكحد كاألعراض
:  قصكر نكعي في التفاعؿ االجتماعي يتمثؿ عمى األقؿ في أثنيف مف العناصر التالية . 1

o  التكاصؿ : قصكر كاضح في إستخداـ عدد مف السمككيات غير المفظية مثؿ
التي تنظـ التفاعؿ  البصرم كتعبيرات الكجو ككضع الجسد كاإليماءات

.  االجتماعي
o يف عالقات صداقة مع األنداد كاألصحاب تتناسب مع المستكل فشؿ في تكك

.  التطكرم لعمره الزمني
o  فقداف المقدرة في مشاركة اآلخريف االىتمامات أك اإلنجازات ، مما يتمثؿ في

.  إليياره ألشياء تيمو أك اإلشارة عدـ إظيا
o لى التبادؿ العاطفي أك االجتماعيفقداف المقدرة ع  .

 
:  في أحد العناصر التالية األقؿيتمثؿ عمى كاصؿ،قصكر نكعي في الت .2

o  تأخر في تطكر الكالـ أك فقدانو كميا مع عدـ كجكد داللة عمى محاكلة
التعكيض عف ىذا العجز بأم كسيمة أخرل غير لفظية مثؿ التكاصؿ باإليماء أك 

.  اإلشارة 
o  القدرة بالنسبة لمفئة التي تتمتع بقدرة عمى الكالـ يظير لدييا عجز كاضح في

.  الستمرار في تبادؿ حديث مع الغيرعمى المبادرة إلى الحديث أك عمى ا
o لغة كطريقة خاصة في إستخدامياإستخداـ متكرر ؿ  .
o لعب التمثيمي كالتمقائي كالمتنكعفقداف القدرة عمى ممارسة اؿ  .

 
لى األقؿ في مما يتمثؿ ع،مف االىتمامات كالنشاطات سمكؾ نمطي كمتكرر كمحدكدية  .3

:  د العناصر التاليةأح
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o مف حيث شدتو أك ،إنشغاؿ متكاصؿ بإىتماـ نمطي كاحد أك أكثر غير طبيعي
.  مدل التركيز عميوتكراره أك 

o  الركتينية التي ال معنى ليا  األمكرتعمؽ غير طبيعي ببعض العادات أك  .
o  أك لَيي اليديف أك حركات  األصابعحركات جسدية نمطية كمتكررة مثؿ رفرفة

.  عقدة جسدية ـ
o اإلنشغاؿ المفرط بأجزاء األشياء . 

 
:  تأخر أك سمكؾ غير طبيعي في أحد الجكانب التالية  .4

. التفاعؿ االجتماعي  -أ 
  .المعب الرمزم أك التخيمي -ب 
  .استخداـ المغة لمتكاصؿ االجتماعي -ج 

      
:  طرق  عالج  التوحد

لكؿ مشكمة حؿ، كلكؿ ؼلمرعاية كاالىتماـ،تربكم  أسمكبـ أك استخداال بد مف عالج فعاؿ،     
 نؤمف أفكلكننا يجب ،زية تتمحكر في االتصاؿ كما يتبيف لنامشكمتنا المرؾؼمسبب سبب كعالج،

كلكف عمى طريقتو ،رح كيحزف كيحس كيتألـ كيؼيشعر بنا كيشعر بما حكلو،،التكحدم اف الطفؿ 
 ،معنا  لكؾ االنطكاء كعدـ االتصاؿيختار س أفيقرر لنا، كمبيمة غير كاضحة كألسبابالخاصة،

خطة ك ،ال بد مف تدخؿ مبكرلذا ؟،!اإلنساففنشعر بفقرنا كعجزنا في طرؽ االتصاؿ مع ىذا 
متعددة كاؿمتعارؼ عمييا اؿك فعالةاؿ يةعالجاؿطرؽ اؿمف ىنا كانت عالجية لتقديـ المساعدة ،

المرافؽ  كنمط االضطراب  تتالءـكالتي لمطفؿ كالمالئمة اختيار الطريقة المناسبة كعمينا .المتنكعةك
ماعية كالمغكية المرتبطة كسماتو النفسية كاالجتالتكحدم،فمكؿ طفؿ عالمة الخاص،لمطفؿ 

ككمما لتكحدم،العمؿ مع الطفؿ ا بأىميةالتكصية مف قبؿ عمماء التربية كعمـ النفس ؼبشخصيتو،
اقكل كاشمؿ ا التربكية كالسمككية،ة لبرامجفكمما كانت النتائج العالجيكاف التدخؿ مبكرا كثر 

نحف المربيف متمكيف  ، كاف نككفشخصية الطفؿ التكحدمفالميـ اف نختار طريقة تناسب ،كأحسف
مف كجيو نظرىـ  األفضؿىي  ككؿ طريقة حسب طرح الباحثيف كالمختصيف بيامنيا ايضا،

  .الخاصة
    
تربكية كطرح النظريات السمككية كاؿ كالتكنكلكجياتقدـ العمـ ك،ىذا الخطر القادـ  مع ك      

العالج تحديث طرؽ  مف قبؿ أصحاب التخصص بضركرة انجد إجماعلالىتماـ بحاالت التكحد،
تطكر ألنمائي اؿعمى  لما في ذلؾ مف مصمحة كتحسيف طرؽ التشخيص المبكر، المبكر
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كالتقميؿ مف  تحكـالطبية لؿ األدكيةمف خالؿ  مطرح العالجاؿ خاصة بعد ضعؼكالسمككي لمطفؿ،
المكجكدة في محتكيات "  كالرصاص بعض المكاد الكيماكية التي تزيد داخؿ جسـ الطفؿ كالزئبؽ

مجمة الشرؽ ؛2008حكيـ،) الكبد  أنزيماتتحاليؿ  إجراء اك " الثالثي   األطفاؿلقاح 
 درىـ" طرؽ الكقاية لمحد مف التكحد، أفكاركقد تككف الطرؽ العالجية بطرح ،(2008،األكسط

  ""  Shirley,2005 شارليالباحث كىذا ،،ىي األنسب كاألفضؿ"مف قنطار عالج  كقاية خير
كيعزم ذلؾ ف االنتشار السريع  لمخطر القادـ،في عدـ قدرتنا لمحد ـ اإلىماؿ الدكلي  ينتقد بشدة

فمسفي منطقي كطرح سؤاؿ عدـ كجكد استراتيجيات كاضحة لمحد مف الظاىرة في المستقبؿ  إلى
   ? So… publish or perish  ؟ىالؾإما أبحاث كنشر أك ...لعمماء مفاده عمى ا
الميداني لممشتغل مع حالة التوحد طرق العالج متنوعة وخاضعة لمتقييم الموضوعي  إن      

وتقديم والتنقيح دورنا في اإلبداع والتجديد  أىميةمع ،منيا جمعاء واخذ العبر االستفادةيمكننا و
  .مفيدكل ما ىو نافع و

  :تعديل  السـموكطريقة  -1
التعامؿ مع اضطرابات طفؿ  كالفعالة في،الحديثةالعالجية يعتبر تعديؿ السمكؾ مف الطرؽ    

الطب النفسي في جامعة استاذ ،Ivor Lovaasمبتكر ىذه الطريقة ىك ايفكر لكفاس  إف،التكحد
في عمـ كمبدأ االستجابة الشرطية سمككي قائـ عمى النظرية السمككية،كالعالج اؿلكس أنجمكس،

ـ العقاب عمى السمكؾ غير كيتمكافئة الطفؿ عمى السمكؾ المرغكب،حيث يتـ النفس،
ؿ مف السمكؾ غير المرغكب قميتكاؿأف التحكـ بالسمكؾ ممكف، العالج السمككي فترضمالمرغكب،

التي يحدث  انو يمكف التحكـ بالسمكؾ بدراسة البيئةكترتكز النظرية عمى اعتبار حقيقة،
كذلؾ مف ، حيث يعتبر كؿ سمكؾ كاستجابة لمؤثر ماكالتحكـ في العكامؿ المثيرة ليذا السمكؾ ،بيا

تعديؿ السمكؾ  إجراءات،كتقدـ ألتكحدمميارات اجتماعية كشخصية عند الطفؿ إيجاد كبناء خالؿ 
ف ال تقؿ مع اعتبار أمنية محددة حسب الحالة كالبرنامج،كفترة زكاضحة،عمى أسس مكضكعية 

)    أعكاـ عدةعمى مدار ساعة باألسبكع، 40  –30مدة العالج السمككي عف 
1996Maurice,،2008؛الكت) .

التربية الخاصة،  أساتذة،متخصصيف مف برنامج تعديؿ السمكؾكتنفيذ  إعداديشارؾ في ك   
، لمستمريـ الدكرم اتعديؿ السمكؾ لمتقي إجراءاتبحيث تخضع ،األىؿمعدلي السمكؾ،المعمميف،

. بمعدؿ مرة كؿ أسبكع الحكار كالنقاش، يتخمموأم اجتماع تربكم ىادؼ،جمسة تشابؾ 
كىك بمثابة  مجمكع الطرؽ التربكية التي ،فرعا مف فركع عمـ النفس التطبيقي يعتبر تعديؿ السمكؾ

  تقؼ عند كاقع السمكؾ اإلنساني فتراقبو كتشاىده كتعمؿ عمى دراستو كتحميمو كتصنيفو سمككيا
تقميؿ مف السمكؾ غير المرغكب في سبيؿ تثبيت كتعزيز كتطكير السمكؾ المرغكب فيو أك اؿ

. (2004خكجا،اؿ)تنكعةكالـ كفؽ طرؽ التدخؿ المناسبة،فيو
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تمد المتنكعة التي تعالتدخؿ  كأساليبتعديؿ السمكؾ العالج السمككي في ف استخداـ مبدأ إ   
لسمكؾ المرغكب يعتبر مف ؿ لمطفؿ بعد انجازه مكافآتكتقديـ اؿ،المناسب عمى استخداـ التعزيز

مؿ التعا أفمع العمـ ىـ في التكاصؿ كالتقرب مف الطالب،الطرؽ العالجية الفعالة كالتي تسا
( . 2004خكجا،اؿ؛2007ككافحة)ة أفضؿ جائزة يمكف أف نقدميا /الطالباالنساني كاحتراـ قدرات 

 شديدة األمكريعد تعديؿ السمكؾ مف ،لألطفاؿكؾ السؿ في كتابة تعديؿ( 2003)كيشير محمد   
اذ اف الجيكد التي يتـ بذليا مع ذكم االحتياجات الخاصة، األىمية في مجاؿ التربية الخاصة،

ميارات معينة مرغكبة تساعدىـ  إكسابيـتعتمد في اساسيا عمى تعديؿ سمككيـ كذلؾ مف خالؿ 
اسبة أك الحد مف سمككيات غير مفلمختمفة،عمى أف يأتكا بالسمككيات المناسبة في المكاقؼ ا

. تصدر عنيـ في مختمؼ المكاقؼ
 
التدخؿ  عمى تطبيؽ استراتيجيات طرؽ ،طرؽ العالج عف طريؽ تعديؿ السمكؾيرتكز    

تدخؿ التي تتناسب مع حالة التكحد،كمف الممكف كىذه بعض طرؽ اؿالمناسبة لمطالب التكحدم،
 :يف االعتبار النمط الخاص لشخصية حالة التكحدمع االخذ بعاكتشاؼ أك طرح المزيد،

ستجابة،أك الدعـ لمسمكؾ األساس في تقديـ التعزيز كي يساعد في تعجيؿ اال:مبدأ التعزيز -1
. المرغكب

ب قكائـ التعزيزات كاف عمى المعمـ أف يتجفكىذا المبدأ يتصؿ بالتعزيزات،: مبدأ بريماك  -2
"     كطبقا لمبدأ شاىدتو لسمكؾ الطالب بشكؿ مباشر،ـكاف يحددىا مف خالؿ المحضرة مسبقا،

كتطكير  فالسمكؾ المفضؿ كالذم يفعمو اإلنساف بصكرة متكررة يمكف تكظيفو لتشكيؿ" بريماؾ
 مثؿ المعمـ داخؿ غرفة الصؼ يقدـ لمطالب العدكاني كرة قدـ ليمعب إذاالسمككيات غير المفضمة،

  .قديـ الكرة شرطا لعدـ العدكانيةتفيككف لـ يستخدـ العدكاف مع طالب الصؼ،
سمكؾ مف جانب ،حيث بعد التقدـ في اؿأم غير المنظـ كالمتسمسؿ:مبدأ التعزيز المتقطع   -3

فيقـك دم فييا الطالب السمكؾ المرغكب،ة باختيار مناسبات أك أحداث يب/يقـك المعمـالطالب،
العممية بشكؿ متقطع ككمما لـز األمر كيمكف لممعمـ تكرار عمى الفكر بتقديـ تعزيز لمطالب،المعمـ 

 .كحسب الحاجة التي يقررىا المعمـ كفؽ المخطط السمككي المدركس 
، مثاؿ مف احتماالت تكراره في المستقبؿ ىك كؿ ما يحدث بعد السمكؾ فيقمؿ:مبدأ العقاب  -4  

ما  طائوعدـ إعأك " نسبيا " أك قكؿ كفى لمطالب مع نبرة حادة أخذ لعبة محببة مف الطالب 
. يرغب مما يحب

يزية مثال أم تغيير السمكؾ اإلجرائي مف خالؿ تغيير المثيرات التمي:مبدأ ضبط المثير  -5
لمطالب مثير لتككف سمككيات  الف الغرفةكاف،نبعده عف الـ،الطالب المشاكس في غرفة األلعاب

. فكضىاؿ
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االستجابة لممثيرات ت المتشابية كالتمييز ىك تعمـ ميارة التفريؽ بيف المثيرا :مبدأ التمييز  -6
فمثال إذا ززه ليصبح سمككا ن متميزان،فنجعؿ مف السمكؾ الذم حدث شيء مميز فنعالمناسبة فقط،

اكب نعزز سمككو كفؽ مبدأ حصؿ تجاكب مف الطالب داخؿ الصؼ كنحف نعمـ انو غير متج
سيعزز في مكقؼ ما كالرسـ كبناءن عمى ذلؾ فاألفراد يميزكف عندما يتعممكف أف سمككيـ التمييز،

تطكير عممية  أفحائط مثال،كالرسـ عمى اؿ أخرعمى دفتر الرسـ مثال كلف يعزز في مكقؼ 
. شرط األساسي لعممية ضبط المثيرالتمييز ىي اؿ

التعميـ ىك تعمـ الفرد لسمكؾ معيف في مكقؼ معيف سيدفعو إلى القياـ بذلؾ  :مبدأ التعميم -7
مف   أكتكماتيكيابمعنى أف اثر التعميـ ينتقؿ ابية لممكقؼ األصمي،مكاقؼ  المشالسمكؾ في اؿ

الطفؿ التكحدم عمى  حافظ، فمثال إذا إلى االستجابات األخرل المماثمة استجابة تـ تعمميا
  .فكرة النظافة في الساحة الخارجيةالنظافة داخؿ الصؼ فيذا يساعده لتعميـ 

األطفاؿ ذكم لالستخداـ مع  ليب المحبذةيعتبر أسمكب النمذجة مف األسا :النمذجة -8
ف ثـ الطمب منو اف ة بتعميـ الطفؿ كيؼ يفعؿ شيئا ما كـ/حيث يقـك المعمـاالحتياجات الخاصة،

نستخدـ فكرة البـك الصكر ىنا،كما ىك في جدكؿ النشاط المجدكؿ،  أفممكف يقمد ما شاىده،
. الكارد ذكره

تتناسب مع الطالب ممف لدييـ قدرة لمتمييز بيف كىي طريقة :أسموب إنياء النشاط الجاري -9
التعزيزات كأنكاعيا،كذلؾ بيدؼ التقميؿ مف السمككيات غير المناسبة مف خالؿ حجب التعزيز 

 .نشاط  المحبب الذم يقـك بو حالياعف الطالب مدة محددة مف الزمف كذلؾ بإيقاؼ اؿ
الذم يقكؿ إف عمى اإلنساف الذم يستند التصحيح الزائد الى  المنطؽ :التصحيح الزائد -10 

كيتمثؿ ذلؾ مف خالؿ إرغاـ الطالب عمى أف يعيد .سمككويسيء التصرؼ أف يتحمؿ نتائج 
الكضع إلى حاؿ أفضؿ مف الذم كاف عميو قبؿ قيامو بالسمكؾ غير المناسب ،مثاؿ الطالب 

الجسماني اف عممية التكجيو ،تحت مقعدة نطمب منو تنظيؼ جميع الصؼ األكساخالذم يرمي 
 .دمضركرية مف اجؿ نجاح ىذا البند مع الطالب التكح

عمينا أحيانا كمعمميف أك أىؿ أف نتجاىؿ السمكؾ مف جانب الطالب كذلؾ :مبدأ التجاىل -11
ئج التي تبيف لنا كي نعمؿ عمى إطفاء أك تقميؿ السمكؾ كىذا األمر بحاجة إلى حذر كمتابعة النتا

. صحة ردكد فعمنا
الحب مف حيث إشعار الطالب دكما بفي التعامؿ مع الطالب،:لطريقة اإلنسانيةاستخدام ا-12

ة /الطالب باالرتياح كالسكينة داخؿ الصؼ كاتجاه المعمـ شعر   فكمماكاالحتراـ كالتقدير كالقبكؿ،
ب الطفؿ التكحدم لمركتيف كاليدكء،فيذا بحد ذاتو احتراما مع مالحظة ح،أفضؿكمما كاف تقدمو  

. إلنسانيتو
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يعبر عف عدـ مكافقتو عف   عمى المعمـ أف:التوبيخأو  استخدام التعبير الفسيولوجي -13
سمكؾ الطالب بطريقة لفظية كاف يشعره انو منزعج مف سمكؾ معيف مف خالؿ تناسؽ كمكائمة 

ىنا لمتكضيح أك البـك الصكر يمكف استخداـ الصكر ،–تعابير الكجو  –انب الفسيكلكجي الج
كطريقة جدكؿ  لمسركر أك لمحزف عمى ردة فعمنا لمتصرؼ كأحيانالرفض أك القبكؿ لمطالب مفيـك ا

؛ 1995،الخطيب)تبيف لنا الفكرة بصكرة أكضحالنشاط المصكرة التالية يمكف أف 
 كاألقرب األمثؿ طرؽ تعديؿ السمكؾ متنكعة ككاسعة كلكف باختيارنا أفال شؾ .(2004خكجا،اؿ
اؿ كاستراتيجيات طرؽ ر الصكاب في نيج التدخؿ الفعنسام أفيمكننا شخصية الطفؿ، إلى

مبدأ تعديؿ السمكؾ يقدـ لنا بدائؿ  أف إالصعكبة تغيير سمكؾ المتكحد  أففعمى الرغـ مف التدخؿ،
(. 1993الخطيب،)التحقؽ مف فاعميتيا بمكضكعية  أمكفعالجية متنكعة كقكية 

 
:  طريقة جدول النشاط المصورة  -2

 استراتيجياتكمف احدث ،الطفؿ المتكحد حالة اليادفة كالناجحة مع مف طرؽ العمؿ تعتبر    
 مف خالؿ استخداـ جداكؿ،معينة أساسيةالطفؿ ميارات  تعمـم أفكذلؾ بيدؼ ،التكاصؿ الفعاؿ

صكرة صفحات بكؿ منيا  سبع  تأخذ شكؿ كتيبات صغيرة يتألؼ كؿ منيا مف خمس أك ست
، (2003؛محمد،2002،نصر) عمى القياـ بو كاضحة تعكس نشاطا معينا يتـ تدريب الطفؿ 

ؿ بيا ضمف الخطة كذلؾ كفؽ تشخيصنا لمقدرات العقمية لمطالب كحاجات الطالب المخطط لمعـ
كيكمية كفؽ تدريب  فردم كنشاط  كأسبكعيةفصمية كشيرية  إلىكالتي تجزأ الفردية السنكية،

. جماعي
نتائج أفضؿ لدل الطالب كذلؾ ة العادية،الصكر في برامج التربي أثبت العمؿ مف خالؿلقد      

بعد مقارنة كعمؿ بيف مجمكعتيف مف األطفاؿ تمقت إحداىا برامج تعميمية مف خالؿ الصكر 
. طريقة كاعتمدت الطرؽ النظرية فقط كأخرل استبعدت ىذه اؿ

تشكيؿ منبيات جديدة تعمؿ عمى  إلحاؽتستثير سمكؾ أك معمكمة أك  الصكر منبياتتعتبر   
. (2003محمد،؛20002نصر، )كالتعميـ غير قائمة مف قبؿجديدة، باتاستجا

:   اختيار الصور  وأساليبنماذج  1-2 
كنماذج سيمة جدا يمكننا االستفادة مف ىناؾ أساليب ،إعداد الصكر كاختيارىا كمف اجؿ
: استخداميا

.  المناؿ كالتنفيذالممصقات كىي أكؿ األساليب ألنيا سيمة   -أ 
شيء  فيذاالصكر،شارؾ الطالب باختيار  إذا –الكتب كمف المجالت كالجرائد الصكر مف -ب 
 .رائع
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في مكاقؼ اجتماعية مختمفة مع أفراد األسرة  صكر لمطالب:لصكر الفكتكغرافية مثؿا -ج  
أف تشمؿ  كحبذا،في البدايةكيمكف أف تككف عف طريؽ استخداـ ألبـك الصكر كعددىا خمسة 

اإلفطار  كجبة عناصر عميو مثؿ كأف نقـك بتصكير  دريب الطالبلصكر النشاط الذم يكد تا
، قشرة مكز كيضعيا في سمة الميمالتصكرة  لطالب يمسؾ  أك،التي سيتـ تقديميا لمطالب

 )               الطالب يتعاكف في مكضكع النظافة بحيث تساعد ىذه الصكرة في ميمة لجعؿ
 (. 2003محمد،؛2007جكردف،

 البـك الصكرصفحات في أحد بعد ذلؾ يتـ لصؽ الصكر :وضع الصور مالحظات عند 2-2
مالحظة كضع الصكر أماـ الطالب كفي  عميناكلمعمؿ،كبذلؾ يككف برنامج جدكؿ النشاط جاىزا 

: مف فتحو كعمينا أف مستكل يمكنو
  .بالنشاط صفحاتو ألف ذلؾ يقمؿ اىتماـ الطالبنراعي مسألة أك ميارة فتح األلبـك كتقميب  -أ

نشاط  أف يؤدم ميمتيف يجب فصؿ الصكر ككضع كؿ منيا في  إذا كنا نريد مف الطالب -ب
.  المعبة المفضمة لمطالبيفضؿ أف تشمؿ الصفحة األخيرة لأللبـك  -ج 
المقكل  يجب أف تككف مف البالستيؾ  " األطفاؿالعاب "  ألدكات الحقيقية المستخدمةا  -د 
.  صعكبة في الكصكؿ إلييا اع مناسب لكي ال يجد الطالبلى ارتؼيجب كضع األدكات ع   -ىػ
(. 2003محمد، )كفي الكقت المناسبتقديـ التعزيز المناسب لمطالب،  -ك 
: الخطوات التالية إتباععند البدء في استخدام النشاط ال بد من  3-2
. البصريةبعيدا عف المشتتات المناسب، المكاف اختيار -1
. لى الطاكلة أك المكتبع الطالب الجمكس بجكار -2
يجب أف نؤمف أف ىناؾ لغة ة عف نكع النشاط،ككأنو يفيـ عمينا كؿ كممة،/نحدث الطالب -3

. كبقدر إيماننا بالفكرة يككف النجاح منا يفيميا الطالب كيعيش معيا، خاصة تصدر
. األكلىنفتح النشاط عمى الصفحة   -4
. رة إلييا بإصبعوعف الصكرة مع الطمب إلى اإلشا نسأؿ الطالب  -5
. نطمب منو ذكر اسـ الشيء الذم تتضمنو الصكرة   -6
. تكراربمغة كاضحة كمفيكمو مع  عمى المعمـ أف يذكره الطالب إذا لـ يعرؼ  -7
. أك يشير إلييا عمى الصكرة ثكاف حتى يتعرؼ الطالب سبعننتظر مدة   -8
. يـ الصكر بشكؿ تتابعي أك تسمسميتقد -9

. كنقارف النتائج فكرة البـك الصكر مع البيت ايضا، دؿيمكننا  تبا -10
صح إذا لمس أك + ضع عالمة بك  -2 –شكؿ رقـ  حسبكؿ التالي دستخدـ الجأف ف  -11

،اكس إذا لـ يممسيا أك  –الطفؿ الصكرة كعالمة  متابعة  حتى يككف لدينامع تسجيؿ التاريخ كاليـك
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ب عمى اكتساب االستجابات كالميارات الجديدة ،كلتحديد قدرة الطاؿكاضحة كتقييـ منيجي صادؽ
. (2003، محمد؛ 2007،جكردف)التالي يسيؿ عمينا تحقيؽ الفكرة كالجدكؿ

 
:  استمارة نموذج   2 -4 

ة والتعرف عمى مدى تقدمة في اكتساب الميارة /تقييم أداء الطالباستمارة 
................... : .........................................ة /اسم المعمم 
............            : اليوم: ............................................................ة /اسم الطالب

 2009:    /    / التاريخ 

 المحاوالت الميمة  الصفحة

 التعرف عمى
األشياء 

من خالل البوم ) 
الصور أو النموذج 

  (المجسد  

المحاولة  المحاولة الثانية ىالمحاولة األول
 الثالثة

 + + + بيت األولى

 + + + حقيبة الثانية 

 + + - قصة الثالثة

 - - - قمـ رصاص الرابعة

 + + + مطبخ الخامسة

 + + + لعبة السادسة

 + - + شجرة السابعة

 + + + ماء الثامنة

 - + + سيارة التاسعة

 + - - عائمة العاشرة

مجموع  
ات االستجاب

 الصحيحة 

 6 7 8 

   -2 –شكل رقم 
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مثال بدؿ  التعرؼ عمى ا،قنمكذج مف خالؿ اختيار الميمة كتنكيعيمكننا تطكير اؿ :مالحظة 
صكر ات مف اؿالتعرؼ عمى المتشابو أك،كصكرةيمكننا كضع كممة المصكرة أك المجسمة  األشياء

تتـ كفؽ خطة تربكية ق كاضحة،كؿدكىكذا يككف لدينا برامج مجأك حسب قدرات الطالب الذىنية،
. فردية

 
:   (Teacch)طريقة  التعمم المبني عمى  -3

 Treatment and Education of Autistic and Related)طريقة تيتش ىي اختصار ؿ 

Communication Handicapped Children)  أم عالج كتعميـ االطفاؿ المصابيف
عاقاتبالتكحد  لمعمؿ بشكؿ فردم مع  ريقة تعميمية شاممة مصممةط" تيتش "  تعتبر التكاصؿ، كا 

ديدة باالضافة الى كىذا البرنامج لو مميزات ع،طالب التكحد،حسب احتياجات كقدرات كؿ طالب
تنظيـ بيئة الطفؿ سكاء كاف     Structure Teachingفيك يعتمد عمى نظاـ التدخؿ المبكر،
سمكؾ،الجانب اؿالتكاصؿ، ،المغة،أىمياديدة مع جكانب عالبرنامج تعامؿ كمالمدرسة، في المنزؿ أك

الصفي  اإلطار، كمف خالؿ ،بشكؿ تكاممياالجتماعي في الحياة اليكمية لمطالبالحسي،العاطفي،
 إلى باإلضافةة كمساعدة،/فقط،مقابؿ معمـ أطفاؿ 7-5أك الجماعي ال يزيد عدد الطالب عف 

النطؽ كاالتصاؿ  كأخصائياالمر، لـز إفمنيـ المعالج الطبيعي معطاء كمتعاكف،طاقـ كبير،
كيتـ تصميـ كبناء تربكم  لكؿ طالب كفؽ الخطة التربكية كالمعالج الكظيفي كالنفسي كاالجتماعي 

مثؿ الؿ التركيز عمى نقاط القكة عنده،كيستثمر عالـ الطفؿ التكحدم مف خ،الفردية السنكية
. Thomas,2007)) لمركتيف اىتمامو بالتفاصيؿ الدقيقة كحبو

عمى التعاكف كالتكاصؿ المستمريف بيف أسر التالميذ كمعممييـ  (Teacch)كتشدد طريقة تيتش   
كنرل االىمية ،يرة عمى نجاح التمميذ كمدل تقدموبإعتبار ذلؾ عنصرا ن أساسيان يؤثر بدرجة كب

دـ لخطكات التربكية في تؽدكما في التكاصؿ مع االسرة باعتبارىا الركيزة االساسية لضماف نجاح ا
يعتبر ،ؼالمنشكدكاف مدل تعاكف االسرة بشكؿ عاـ يساىـ في تحقيؽ مفيـك االنجاز كالتقدـ الطفؿ،

مف خالؿ  تقريب الطفؿ مف المعمـيعممكف عمى  ألنيـ" معمميف مشاركيف " ذكك التالميذ 
. في عممية التعميـ مشاركتيـ

اتجة عف إصابتيـ بالتكحد أم ف)مف التكحد يعانكف صعكبات خاصة  الذيف يعانكف األطفاؿ إف 
كف بإستخداميا درسة كيقكـفقد يتعممكف ميارة معينة في الـ،تعميـ الميارات التي يتعممكنيا في( 

ماكف األقرباء أك في األإال أنيـ قد ال يستخدمكنيا في المنزؿ أك عند ،مع التدريب بجدارة
كلذلؾ .استخداميا كتعميميامف كبالتالي تنخفض فائدة تعمـ الميارة أف لـ يتمكف الشخص .العامة

كاف مف الضركرم أف يككف لألسرة دكر نشط كفعاؿ في مساعدة طفميا عمى تعميـ الميارات 
ستخدا .  األكضاع ميا في مختمؼالتي يتعمميا كا 
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 تقترح طريقة, ليم إبنيا أو إبنتياولكي تتمكن األسرة من المشاركة الفعالة في تع   

دور ىام جدا وفعال في تقدم ونجاح برنامج   ألسرةلحيث تيتش عدة خدمات لألسر،
  :االقتراحاتوتشمل  الطالب

 تش حكؿ مكضكعات حضكر كرش عمؿ كمحاضرات يقدميا إختصاصيكف في برامج تي
.  مختمفة عف التكحد

  طرؽ التدخؿ المستخدمة مع  كمراقبة كتمقي التدريب عمى المدرسة إلىالحضكر
فقد تطمب أسرة عمى سبيؿ المثاؿ .ءن عمى إختيار األسرةة معينة بنالتعميـ ميار ة/الطالب

أك تدريبا ن عمى طرؽ ة،/لبلطاتعامؿ مع سمكؾ معيف يصدره اتدريبا عمى أفضؿ طرؽ اؿ
عبير عف مكضكعات معينة أك الت،الحاجة في الحماـ أك اإلستحماـ عمى قضاء تدريب
رة الميارة المراد تعميميا كعندما تحدد األس،اجاتو في األكؿ كالشرب كغير ذلؾإحتي: مثؿ
مع الكقت الذم بحيث تتزامف االىؿ لممدرسة زيارة مكاعيد  ة/يحدد المعمـا أك إبنتيا،إلبنو

كيتكرر ىذا اإلجراء عدة مرات خالؿ ، ميارة المحددة في المدرسةاؿ ة/يتعمـ فيو الطالب
.  لسنة بناء ن عمى إحتياجات األسرةا

 كغالبا ن ما يحضر األخصائي االجتماعي .ألسرة كالمدرسةيتـ ترتيبيا بيف اة زيارات منزلي
 البيئة التكاممية لمطالب كيتـ خالؿ ىذه الزيارات تحديد كتصميـ.ة/ة الطالب/كمعمـ

.  ة عمى التعامؿ مع طفميا بشكؿ عاـكمساعدة األسر
  رسالو الى أسرتو خالؿ الكتابة في دفتر يخص الطالبالتكاصؿ اليكمي مف كما يطمب ،كا 

مما يساىـ في تكاصؿ يكمي كاحتراـ ابة كتدكيف مالحظاتيا عمى الدفتر،ألسرة اإلجمف ا
  .(2004الشامي،) لمدرسة كالمعمـ كاألسرة متبادؿ ما بيف ا

 
 

:  طريقة العالج بتنمية القدرات المغوية -4
ـ لتكحديكف لدييـ جياز سمعي سمياذ اف االطفاؿ اكد مف سالمة الجياز السمعي لمطفؿ،بعد التأ 
كلكف مشكمة عدـ الكالـ أك ضعؼ المفردات المغكية تنشأ مف نمط شخصية التكحدم كمف عدـ ،

، كىي لطفؿمقدرتيـ عمى التعبير،حيث تظير المشكمة ما بيف السنو الثالثة كالرابعة مف عمر ا
كتتمثؿ المشكمة في شقيف احدىما ىك ضعؼ القدرة عمى كثر المظاىر التي ييتـ بيا االىؿ،مف ا
ييز السمعي كالثاني ىك ضعؼ القدرة عمى النطؽ الصحيح  التـ
. (2008مصطفى،)
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 - 3شكؿ  رقـ                -

شمكلية لمطفؿ عندما يتكفر ؿكيبدأ تعميـ المغة في مرحمة معينة مف مراحؿ الرعاية المتكاممة أك ا
كعمينا اف نبدأ مف .تككيف تكاصؿ مع االخريفع قبكلو ؿعنده قدرة كلك بسيطة عمى االنتباه ـ

قدرات الطالب التعبيرية ، فنبيف اكال نقاط القكة كنقاط الضعؼ في المجاؿ المغكم كنعمؿ عمى 
ثـ نقـك بإجراء يجب اجراء تشخيص اك تقييـ لمطفؿ، لذاقاط القكة،تنمية مكاطف الضعؼ كتنمية ف

مف خالؿ تقسيـ مراحؿ التعميـ كالتطكر لغكية،كبرنامج لتنمية الميارات اؿخطة تربكية فردية 
. الطفؿ الى اربع مراحؿ،كىي تشمؿالمغكم عند 

: كىيلمغة  األساسيةالميارات   كفييا يتعمـ الطفؿ مبادئ األكلىالمرحمة  1-4 
. كلصكرتو بالمرآةاالستجابة البتسامات اآلخريف، -
. بسيطة كأصكاتتقميد حركات  -
. االتصاؿ البصرم -
. المغة البسيطةفيـ  -
. إصدار األصكات كالكممات األكلى  -
. تعزيز التكاصؿ البصرم  -
. المحادثة مع الطفؿ مف قبمنا  -
  .األطفاؿ كأناشيد أغانياستخداـ  -
: كفييا يتعمـ الطفؿ كيتدرب عمى  –مرحمة الكممات  –المرحمة الثانية  2-4
. لألصكاتاالنتباه كاالستجابة  -
. المألكفة لديو شياءاألالفيـ لكظيفة  -
. المنزلية التقميد لبعض األعماؿ -
. التعرؼ عمى الصكر المألكفة -
. أقرانوالمعب مع  -
. كمشجع لمطفؿ ىنا فعاؿ كحيكم  األىؿدكر  -

االستقبال  -1

 

سًعً جهاز  -

 -سهٍى 

 انفهى -2

االرسال  -3

انقذرة عهى  -

 -انكالو 
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: كفييا يتعمـ الطفؿ  -مرحمة الجمؿ  -المرحمة الثالثة  3-4
. تقميد العاب تحتاج تتابع -
. المعب بمالبس الكبار -
. ؼ عمى التفاصيؿ في الصكرةالتعر -
. األسئمةاستخداـ اسـ الطفؿ لمرد عمى  -
. القصص كالحدكتة البسيطة إلىاالستماع  -
. بنت –كلد –معرفة الجنس -
. ند طرح األسئمة البسيطة مع الطفؿاستخداـ النغمة  ع -
. كممات لمجممة 3-2استخداـ جمؿ مف  -
رية اكبر لمطفؿ في سبيؿ ح األىؿ إعطاءانب ج إلىىنا ىاـ جدا كضركرم، أيضا األىؿدكر  -

. مراقبة كارشاد كتكاصؿ لفظي مستمرمع االكتشاؼ،
:  كفييا يتعمـ الطفؿ افالمرحمة الرابعة، 4-4
. يمعب لعبا جماعيا -
.  األغانيكسيقية كيردد كممات بعض الـ اآلالت أصكاتيميز  -
. عمييا األسئمةالقصص كيجيب  إلىيستمع  -
.  ة بسيطةيتابع محادث -
.  يطمب اإلذف  -يرحب –يستخدـ الكممات االجتماعية -
. كممات  4يستخدـ جمال مف  -
. ـاليك  –أمس –يستخدـ كممات  -
. (2008مصطفى،) يسكف،كاسـ امة كأبية أيفيذكر  -
 
 :  Sensory integration therapy طريقة العالج بالدمج الحسي -5

العصبي لممعمكمات الحسية الستخداميا كظيفيان ، كىك ما عممية تنظيـ الجياز  الدمج الحسي ىك
 ،النظر،الصكت باستخداـ  العممية الطبيعية التي تجرم في الدماغ كالتي تسمح لإلنساف يعني

 . كالحركة مجتمعة لمفيـ كالتفاعؿ مع العالـ مف حكلوالممس،التذكؽ،الشـ،

ة  استخداـ العالج الحسي /أك المعمـيستطيع المعالج الكظيفي تقييـ الطفؿ،ضكء اختبار ك فعمى
كذلؾ  مف خالؿ اختيار نشاطات معينة تتناسب  ،لتكجيو الطفؿ كبناء البرنامج التربكم الفردم لو

،ىذا النكع مف العالج مكجو مباشرة لتحسيف مقدرة عمى التفاعؿ مع المؤثرات الحسية كقدرتو
ال تكجد نتائج ،ككما في العالجات األخرل،رد الفعؿ مناسبان  المؤثرات الحسية كالعمؿ سكيان ليككف
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كمع ذلؾ فيي ج بالدمج الحسي،كالنجاحات الحاصمة مف خالؿ العال تظير بكضكح التطكر
(. 2009،الصبي)متعددة تستخدـ في مراكز

 
 Augmentative and Alternative Communication)االتصال الداعم والبديل  -6

-  A.A.C ) 
الحديثة في مساعدة الطفؿ عـ كالبديؿ مف انجح الطرؽ التربكية كيعتبر عالج االتصاؿ الدا

كلسيكلة ممارسو الطريقة مدل نجاعتو في تحقيؽ نتائج فعالة،عمى اعتبار قكة البرنامج كالتكحدم،
   .لمشاكؿ االتصاؿ كالمغة كالسمكؾالتي تعتمد عمى عالج مؤقت أك ثابت 

 
ئؿ االتصاؿ التي تسمح لمفرد الذم ال يتكمـ كال يقرأ كسا إلىتطرؽ تاالتصاؿ الداعـ كالبديؿ  كفكرة

. لالتصاؿ مع بيئتو 
يمكف تصنيؼ االتصاؿ الداعـ كالبديؿ حسب طرؽ   ((Vanderheiden,1986كحسب نظرية 

. ثابتو كطرقا تحتكل رمكزا متحركة بحيث تشمؿ طرقا تحتكم رمكزاالداعـ كالبديؿ،االتصاؿ 
كأغراض ثابتو في مكاف مف غرفة الصؼ  كمحددة  ال  صكرية/كز الثابتو ىي رمكزا خطية فالـر

. يمكف نقميا اك تغير مكانيا 
منيا ىك مركنو االنتقاؿ كالتغيير اما الرمكز المتحركة كىي غير ثابتو كاليدؼ 

كسائؿ تصاؿ مثؿ المجسمات، البطاقات،ا لالاك كسائؿ لالتصاؿ اك رمكز اقد تككف صكرك
. اإليضاح كغيرىا

 
ل اعتبار اف مميزات كخصائص الطفؿ التكحدم تتمثؿ في ضعؼ القدرة عمى اقامو كعؿ      

، مف كتكرار منكالي لمسمكؾ،كتاخر لغكم يعيؽ االتصاؿ  –ةاجتماعي مشاكؿ  –عالقات متبادلو
ىنا يكمف اىميو طريقو االتصاؿ الداعـ كالبديؿ كالتي تركز في مسارىا عمى تقميص ىذه 

كاء  كانت رمكزا ثابتة أك طرؽ كميارات بديمو في االتصاؿ س الفجكات بالعمؿ عمى تطكير
كحيث اف الفجكه االعاقة، نكع كمدل كحاجتو الطفؿ قدرةىذا االمر العالجي يعتمد عمى .متحركة

بيف القدره الذىنية لدل الفرد التكحدم كبيف قدرتو عمى الػتاقمـ في الحياه اليكمية كبيره مف حيث 
ديؿ مف الطرؽ العالجية الشييره التي طريقو االتصاؿ الب صاؿ كالمغة فافكاالت،الميارات التكيفية

سكاء مف خالؿ تقديـ الرمكز ،كمدركستسعى لتطبيؽ العممية العالجيو بشكؿ منظـ كمرتب 
كبناء البرنامج التربكم الفردم تأكيد عمى دراسة كؿ حالة عمى حدة،الثابتة اك المتحركة ، مع اؿ

   .لكؿ طفؿ
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:  باألدويةالعالج طريقة   -7
الضرر عف  إصالحفيحاكؿ العالج الطبي يكلكجي،التكحد ناتج عف خمؿ ب أفالطب يؤمف    

مثؿ حقف جرعات مف ىرمكف السكريف لممساعدة في  مكاد كيماكية معينو لمجسـ إضافةطريؽ 
ئبؽ أك العكس مف خالؿ العمميات الجراحية لمتقميؿ مف مادة الرصاص أك الز عممية ىضـ الطعاـ

ككذلؾ مف خالؿ  ،الطرح الطبيمف يؤمف بيذا الزائد في جسـ الطفؿ كالمسبب لممرض كما يعتقد 
بالتحميؿ  اإلكمينيكي فحصاؿ طريؽ حمية غذائية مبنية عمى  منع كصكؿ مكاد معينة لمجسـ عف

م أك الكزائيف المكجكد ؼنقص أك زيادة مكاد معينة مثؿ  الجمكتيف المكجكد في القمح المخبرم ؿ
فما زاؿ الطب ،كلكف حتى االف ال يكجد عالج بيكلكجي ثابت مف ناحية عممية أك عمميةالحميب،

إلى فؾ لغز  ككأف األمر اقربالفعاؿ،يقؼ حائرا كمترددا أماـ طرؽ العالج 
. (2008؛مصطفى،2007؛جكردف،2008الكت،)محير

 
 

:  تلخيص  وخاتمة 
 

تحسن إذا استطعنا نحن المعممين واألىل أن كل طالب متوحد يستطيع التقدم وال         
ضحة التخصص االقتناع بقدراتو  المخفية  والظاىرة  والتعامل معو وفق خطط وا وأصحاب

ر والقبول ليذا مع تقديم  الحب والتقدي،أخالقي المسارومدروسة،وبطرح إنساني النيج،
لشراب والعطف عمية م الطعام واولن  يكون ىذا من خالل االىتمام بتقدياإلنسان التوحدي،

ولنتذكر المقولة لى برامج وخطط  تربوية وسموكية،إىذا،بل يجب أن يترجم الشفقة  فقط،و
السماء ىي الحدود " لة الرائعة والمقو" قبل أن تنظر إلى ضعفي انظر إلى  قوتي " الشييرة 

 نأ، نستطيع عن غيره واكتشاف شيء يميزه،قوة الطالب المتوحدخالل البحث عن فمن ،"
ى كل برنامج ومضطمعين علزين عمى الطرق المتنوعة والفعالة،مرتكنسير في برنامج عالجي،

عمى أمل أن نحصل عمى فحواه التربوي ونطبق بقوة ونشاط، نستفيد منمقدم ومعد لمتوحد،
تضارب وتعدد طرق التدخل  إن ىذا المنال ليس بالسيل في ظلوالتوقعات،أفضل النتائج 

ىنية فيد من الطرح القائم  ونعمل عمى تطويره  بكل الطرق اإلبداعية والمولكننا سنستوالعالج،
.  اإلنسان المتوحدوالمنيجية  لنفيد وننفع بو 

    
نا بناء البرنامج التربوي الفردي، فبإمكانالتوحد، –زم يتوورغم صعوبة االتصال مع األ   

في تقبل الطفل واحترام  الماىر واإلنسانيالمعتمد عمى الجانب النفسي الدقيق الناجح واليادف،
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 لألحسناالرتقاء بالسموك  أملعمى ،كما ىي الحالةوتقبل ،مواطن قوتو إلىوالنظر ،قدراتو
. ذاتواالعتماد عمى النفس وتعزيز الثقة بال

 
، العالج المتعددة  لمطفل المتوحد العمل وفق برامجنجاح  بإمكانيةة التربوية /المعمم إيمانإن  

، مع بناء برنامج شموليالقدرة عمى و،جيد المتواصلبذل الوعند التعامل،ر صبال أىمية مع
التقدم والتحسن  يساىم ىذا الطرح بشكل فعال في،األىلمشاركة االىتمام باتصال حسن و

كبرى في  أىميوفممكشف المبكر ؛وأحسن أفضلوكمما كان العمل مبكرا كانت النتائج .لمحالة
ولممعرفة التربوية والسموكية حول ،بشكل سمبي الحالةطور الجانية وت األعراضالتقميل من 

بصورة  األىلمساعدة لعمنا نساىم بعدىا في ،سمات التوحد دور ىام في معرفة خفايا التوحد
اختيار طرق العالج والتدخل ونتمكن من ،ونتواصل معيم بطرق منيجية وحيوية وعمميةفعالو،
النجاح التربوي س اإن أس في الختام نقول،ولةكي المناسبة والفعاتربوي والنفسي والسموال

طرق اختيار و بالنجاح مؤمن،قوي،متعاون،مترابطا كفريق وطاقم متشابك،عممن بمدى مرىون
. " الناس جميعا أحيافكأنما  أحياىاومن " وليكن شعارنا ! لمحياةنمط ك اإلبداعي التفكير
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