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 الدراسة التمهیدیة                                                          صل األول الف

 تمهید :

وع بحثه من خالل كل باحث عندما یشرع في دراسة موضوع بحثه البد أن یكون على درایة بموض

، فالمعرفة السابقة تثیر لدیه الرغبة في دراسة الموضوع بجدیة وتساعده في تحدید المعارف السابقة

 األهداف التي یسعى إلى الوصول إلیها.

انطالقه في دراسة ما أن یحدد اإلطار العام له بتحدید اإلشكالیة  لذلك یجب على الباحث عن

، وبعد ذلك یحدد مفاهیم دراسته بدقة وهذه أهم الخطوات التي میة واألهداف وأسباب اختیار بحثهواأله

  نتبعها في دراستنا التمهیدیة. 
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 المقدمة:   

 اآلخرینانه ال یستطیع العیش بمفرده منعزال عن  حیثبطبعه انه كائن اجتماعي  اإلنسانیعرف 

بحاجة ماسة افراد یتحدث  و یتواصل معهم و یعمل على اقامة عالقات و یتفاعل مع  ألنهذلك و 

و هو الكائن الوحید الذي  التساؤلهو الكائن الوحید الذي یضع نفسه موضع  فاإلنسانالمحطین حوله ، 

یملك عقال و وعیه بوجوده ، و لكنه ال یستطیع ان یكشف نقاط قوته و ضعفه سواء كانت مشكالت او 

 امراض عضویة او غیر عضویة . 

و أو من بین االمراض الغیر عضویة نجد االمراض النفسیة التي یدخل ضمنها مرض التوحد        

عقد االمراض النفسیة و التي تعرف تزایدا مستمرا وهو مرض یصیب اضطراب التوحد الذي یعتبر من ا

ئك االطفال الصغار بحاجة الى عنایة مستفیضة فما بالك اول فاألطفالالصغار اكثر ما یصیب الكبار ، 

هذه التسمیة نعرف  فمن خاللالتوحدیین باعتبارهم یدخلون في نطاق االطفال ذوي االحتیاجات الخاصة 

او في المجتمعات یجب  األسرةداخل  خاص سواءلى عنایة خاصة و اهتمام و تكفل انهم یحتاجون ا

 التكفل و االهتمام بهم و وضع مدارس خاصة بهم لتعلیمهم و مساعدتهم على التكیف في المجتمعات .

لسلوكیة على حیاته في ضطرابات ااال تأثیرفمن خالل معرفتنا بمشكالت الطفل التوحدي و كیفیة      

 ة و المجتمع . لذا یجب على المختصین و االسرة ان تعمل كفریق واحد من اجل التكفل به .االسر 

 ضمنت دراستنا جانبین : جانب نظري و اخر تطبیقي .و من هنا فقد ت

و تحدید فروض الموضوع اشكالیة البحث  فقد تناولنا في الجانب النظري فصلین ، االول یتضمن 

و اسباب اختیاره و كذا اهداف و  اهمیة الدراسة وصوال الى تحدید المفاهیم و مصطلحات الدراسة لتطرق 

 في االخیر الى الدراسة المتشابهة و السابقة لموضوع دراستنا . 

، اسبابه   ن االول تطرقنا فیه الى ماهیة التوحد التطور التاریخيیالفصل الثاني فیتناول عنصر  امأ

ي و الوسائل المستعملة ف اعراضه ، النظریات التي تفسره ، نسبة انتشاره ، خصائصه ، اشكاله ،

العنصر الثاني فیحتوي على ماهیة التكفل و هو  امأعالجه .  استراتیجیاتو تشخیص الطفل التوحدي ، 

 یضم تعریف التكفل النفسي ،اهمیته ، طرقه ، و شروطه . 
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جراءات المنهجیة على االیتمثل في الجانب المنهجي لدراسة و یحتوي الجانب التطبیقي ف ماأ

ة في جمع البیانات و المعلومات المتمثلة في المنهج المتبع و االدوات المستعملة و المستخدمالمتبعة و 

 مراجع . عینة الدراسة ، و في االخیر قمنا بتحلیل النتائج و ختمنا دراستنا بخاتمة و قائمة الو 
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 الدراسة التمهیدیة                                                          صل األول الف

 اإلشكالیةثانیا:

تعد االضطرابات النمائیة، من االضطرابات ذات الطابع العصبي التي هي محل البحث و الدراسة 

من قبل العدید من العلماء و الباحثین ،فهي تصیب األطفال أكثر ما تصیب الكبار ، بمعنى انها توجد 

عصبیة  ضطرابیةابها اإلنسان.فهي حاالت في مرحلة الطفولة التي تعتبر من أهم المراحل التي یمر 

تتمثل في توقف النمو على المحاور اللغویة و المعرفیة و االنفعالیة و االجتماعیة ولكن فقدان هذه 

 المحاور یؤثر سلبا مستقبال على بناء شخصیته هؤالء األطفال.                                               

اهتمام الباحثین و دراساتهم و بحثهم یصب على فئة المعاقین ،وكیفیة ففي الحاالت األولى كان 

لتهم نحو فئة تحتاج حق الدراسة مساعدتهم على العالج و التشخیص ، و لكن سرعان ما اختلفت و جع

 حدیین.       ذه الفئة تدعى بفئة األطفال التو البحث و التدخل السریع و معرفة األسباب و أسالیب العالج . فهو 

فالتوحد یعد من االضطرابات النمائیة التي تحدث في مرحلة الطفولة المبكرة و یعتبر من اإلعاقات  

العقلیة و االنفعالیة الشدیدة التي تصیب الطفل و ذلك لشدة تأثیراتها و انعكاساتها السلبیة له خاصة في 

مع اآلخرین ، و كثرة االنعزال  المجال التربوي و االجتماعي و النفسي سواءا في كیفیة تعلمه أو اندماجه

و االنطواء و لكن هذه السمات ال تظهر مظهریا على الطفل ألتوحدي و إنما مجرد تصرفات او حركات 

یقوم بها من خاللها یمكن معرفة هذا االضطراب ، و علیه یسعى الكثیر من المختصین إلى سبل و طرق 

لیة ، و ذلك من خالل فكرة إنشاء مراكز خاصة في كیفیة الرعایة بهذه الفئة و مساعدتهم على االستقال

هذا المجال أو مؤسسات تربویة تساعدهم و تقدم لهم أسالیب االعـتماد على النفس ، و تعمل على إعطاء 

و كذلك العمل  النصائح و اإلرشادات لألسر التي تعاني من صعوبة التعامل مع أطفالها من هذا النوع ،

لتعلیم هذه الفئة حتى ال یجهلون طرق المعاملة الصحیحة . و بالتأكید فان على تكوین معلمین مختصین 

تواجد هذه المراكز و المؤسسات و المعلمین المختصین فهذا یساعد كثیرا في تشخیص و عالج هذه 

 الفئة.   

و بما ان التوحد كاضطراب نمائي أثار الكثیر من التساؤالت و االستفسارات منذ ان اكتشف على 

طبیب النفسي األمریكي لیو كاندر ، حیث لفت انتباهه إن هناك مجموعة من األنماط السلوكیة غیر ید ال

العادیة لهذه الفئة كاالنعزال و عجزهم على التكیف و التواصل مع اآلخرین و التمسك الروتیني و الظهور 

                              عالیة ة نجد عندها قدرات إدراكیةفمالحظة أن اغلب الفئ على هیئة طفل أبكم أصم ،
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و لكن هذا االضطراب مما یالحظ إلى حد أالن الزال یدرس و یبحث فیه العدید من العلماء إلیجاد  

الحلول المناسبة لعالج و تشخیص هذه الفئة ، و هذا ما أدى إلى تعدد شروط التكفل النفسي و تعدد أراء 

 المختصین حول التوحد .

من وجهة نظر  متوحدینلألطفال ال ما هي متطلبات التكفل النفسيي :اؤل التالعلیه نطرح التسو 

 المختصین ؟ 

 و یتفرع هذا السؤال الرئیسي إلى سؤالین فرعین :

 _ ما مدى تأثیر اإلمكانیات المادیة و النفسیة الجیدة في التكفل باألطفال التوحیدیین؟ 

 ات األطفال التوحیدیین ؟البرامج التربویة في ضبط سلوكی ة_ ما مدى مساهم

 ثالثا : فروض الدراسة 

 الفرضیة الرئیسة : 

 الجید باألطفال التوحدیین یساعد على التخفیف من اضطراب التوحد. النفسي الجسد إن التكفل

 الفرضیات الجزئیة :

 ضبط اضطرابات الطفل التوحدي ._ تساهم البرامج العالجیة في 

 النفسي دور مهم في ضبط سلوك الطفل التوحدي .  خصائيألل_ 
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 رابعا: أهداف الدراسة 

 لطفل المتوحد.التكفل النفسي با استراتیجیات_ معرفة طرق و 

 .األطفال_التعرف على حجم انتشار اضطراب التوحد لدى 

 ._ معرفة اهم الخصائص و السمات التي تمیز هذه الفئة

 . ألتوحديمعرفة المشكالت التي یعاني منها الطفل _ 

 التوحدیین  . باألطفال_ التعرف على الواقع الفعلي للتكفل النفسي 

في المراكز  باألطفااللتوحیدیین_ التعرف على الصعوبات التي تواجه المختصین في التكفل و التشخیص 

 المخصصة لهم .

 ختصین ._ معرفة اهم االختبارات التي یستخدمها الم

 مهامهم           أداءیین داخل المركز في معرفة الصعوبات والعراقیل التي تواجه األخصائ

 أهمیة الدراسة::خامسا

 تتمثل اهمیة الدراسة في الجوانب التالیة :

.                                     _ مارسة النفسیة داخل مراكز التوحد_ توفیر المعلوماتعن واقع الم

 خصائیین.توفیر معلومات مدى توفر امكانات المادیة او البشریة لأل

 : أسباب اختیار الموضوعسادسا

 و هم من الفئة قلیلة الدراسة . باألطفااللتوحیدیین_ قلة االهتمام 

 راب التوحد من االضطرابات النفسیة التي یصعب عالجها._ اعتبار موضوع اضط

 یعانون من اضطراب التوحد . أبنائهاكان  إذاجهل المجتمع طریقة التعرف  _

 النفسیة المعقدة التي یصعب تشخیصها و التكفل بهم . األمراضمن _ اعتبار اضطراب التوحد 
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 و كیفیة تشخیصهم . األطفااللتوحیدیینعلى التعامل مع  األسرة_ عدم قدرة 

 اإلهتمام الشخصي بفئة المتوحدین .-

 الرغبة في التعرف على طرق تشخیص وعالج أطفال التوحد . -

 سابعا : مفاهیم و مصطلحات الدراسة :

 االخصائي النفسي : _1

من الثانویة العامة القسم االدبي ثم التحق بقسم علم النفس في احدى ذلك الشخص الذي تخرج  هو    

على بكلوریاس التربیة قسم  ذهایحبسنوات ، أربعیتلقى تدریبه لمدة الكلیات النظریة حیث یدرس فیها و 

بعد ذلك للعمل في احدى قطاعات قسم علم النفس ، ثم یتجه  اآلدابعلم النفس او على لیسانس 

الحكومة كالمدارس و المستشفیات العامة او النفسیة او القطاعات الخاصة كالجمعیات . و یتمركز عمل 

ات العالجیة جلس كذلك عمل بعضواختبارات الذكاء، و  ،االخصائي النفسي في عمل المقاییس النفسیة 

 )1(.كالعالج المعرفي ، والعالج السلوكي

و هو طبیب مختص مثل باقي االطباء و مهمة الطبیب النفسي تتمثل فیما سلف ذكره فهو قد یجري 

االختبارات النفسیة على الطفل و یتمتع كذلك بخبرة اكبر في تشخیص االضطرابات العقلیة و النفسیة و 

 إجراءخالل ك من له دور اساسي في التقویم فیما یتعلق بجمیع مجاالت التطور و ادارة السلوك و یتم ذل

یص المناسب و تحدید من اجل التواصل الى التشخ اآلباءمع مقابالت  ٕاجراءو االختبارات النفسیة والمراقبة 

 )2(.مستوي االداء

  :االجرائيالتعریف 

النفسي هو ذلك الشخص الذي یهتم بالجانب النفسي للكائن البشري من اجل معالجته و معرفة  األخصائي

 .نها و كیفیة مساعدته للتخلص منهااهم االضطرابات التي قد یعاني م

 

 . 14_13،ص 2007، دار الیازوري ، عمان ،  1سمیر بو قبون ، الطبیب النفسي ،ط )1(
 . 26ص  2007دار الیازوري ، عمان ، 1، األطفال التوحدیین ، ط محمد عدنان علیوات )2(
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 النفسي : لألخصائي_المساعدون 2

 و یتمثلون في اآلتي :

 رطفوني : األ  األخصائي_ 1_ 2

و یعرف أحیانا باألخصائي في علم أمراض النطق و التخاطب و الكالم أو أخصائیو التخاطب ، 

و احیانا شهادة أو المختصین في معالجة الكالم ، و عادة مایكون لدى هؤالء األفراد درجة البكالوریوس 

مدة من في هذه المهمة مثل شهادة معت كفاءتهمشهادة في التخصص تثبت الى باإلضافةر یالماجست

جمعیة او مركز للتدریب على النطق و الكالم حتى تدعم خبراتهم بالوثائق ، و یعرف هذا االعتماد 

 – Certificat of clinical in speechالنطق و الكالم  أمراضالكفایة االكلینكیة في علم شهادة ب

languagepathology  و تعرف اختصاراcc-stp أخصائي أيهده الحروف الستة بعد اسم  رأیت فإذا 

ة في هذا المجال ، و یالكالم فهذا یعني انه قد حقق مستوى عال من الكفایة التخصص أمراضفي عالج 

ائي عالج النطق و الكالم مجموعة متنوعة من التخصصات و هو یمثل جزءا من صخأقد یكون لدى 

ك یفضل دوما ان یكون لدیه خبرة في العمل مع الفریق العالجي للطفل التوحدي في المدرسة ، و لذل

 )1(التوحدیین. األطفال

 هو كذلك المختص الذي یرافق االشخاص من كل االعمار الذین یعانون من اضطرابات التواصل و 

او كتابیا مثل : عسر الكتابة  و هذا ما یحدث  التأتأةیمكن ان تظهر هذه االضطرابات شفویا مثل : و 

 )2(رطفوني یحاول معالجة هذه االضطرابات .األواصل الفرد مع المجتمع و قیة في تاعاقة حقی

 االخصائي االجتماعي :2_2

و هو ذلك الشخص الذي یتولى االختصاص االجتماعي مسؤولیة مقابلة الوالدین و جمع تقاریر 

و تاریخه الصحي و التعلیمي الفحوصات الطبیة و النفسیة و تحصل المعلومات عن مراحل تطور الطفل 

محمد السید عبد الرحمان و منى خلیفة علي حسن ، دلیل االباء و المختصین في العالج السلوكي المكثف والمبكر للطفل التوحدي  )1(
 .  119، ص 2004، دار الفكر العربي ، مصر ،  1، ط

)2(www. Werhah .com  19:57. على الساعة 20.03.2017في یوم  
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من الوالدین . یقوم االخصائي االجتماعي بكتابة تقریر یوضح من خالله جمع المعلومات التي تم 

 )1(استنتاجها . 

 لتعریف االجرائي :ا-

هو ذلك الشخص الذي ینظر الى الجانب االجتماعي للكائن البشري و محاولة معرفة اذا كان هذا 

مع االخرین و التواصل معهم حتى  ندماجاالعي ام ال ، و مساعدته من اجل ذات طابع اجتما  االخیر

 یستطیع العیش باستقاللیة . 

 :  طبیب االطفال

هو طبیب مختص في مجال امراض االطفال في الفئة العمریة الممتدة من تاریخ الوالدة الى سن و 

 باإلضافةالكشف الطبي العام و فحص وجود اضطرابات طبیة هذا  بإجراءالخامسة عشرة و یقوم الطبیب 

 )2(الى تقویم حاجة الطفل .

 _ تعریف اضطراب التوحد :3

 غوي :لالتعریف ال

 .  )3(التوحد من وحد یوحد وحدا ، ووحده بقي منفردا بنفسه 

 ismالذات و كلمة  أوو تعني النفس  aut اإلغریقیةمن الكلمة  autism"تشتق كلمة التوحد  

هؤالء  نأالمصطلح ككل یمكن ترجمته على انه االنغالق على الذات و تقترح هذه الكلمة وتعني انغالق، و 

و یصف ، و یبدون قلیال من االهتمام بالعالم الخارجي  أنفسهمیتوحدون  مع  أوغالبا یندمجون  األطفال

و یفشل في استخدام اللغة لفرص التواصل  عالقات اجتماعیة ، إقامةعاجز عن  بأنهالطفل التوحدي 

معرفیة جیدة ،  إمكانیاتلدیه و مراریة في القیام بنفس السلوك ، ، و لدیه رغبة ملحة لالست اآلخرینعلى 

 .26محمد عدنان علیوات ، مرجع السابق ، ص )1(
 .27ص  ،نفس المرجع )2(
 .45، ص 2006، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ،  1عبد الرحمان العیسوي ، النمو النفسي و مشكالت الطفولة ، ط )3(
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التوحدیین یبدون سلوكیات نمطیة متكررة و مقیدة و تحدث هذه الصفات قبل الثالثین شهرا  فراداأل أنكما 

 )1(.ر الطفلمن عم

 : الصطالحيالتعریف ا

 لقد تعددت التعریفات و اختلفت من عالم الى اخر في تحدید مفهوم للتوحد نذكر منها مایلي : 

"حیث یعتبر تعریفه اول اسلوب استخدم لتشخیص التوحد و یوضح النقاط التالیة في :  تعریف كانر

 : حاالت التوحدتبرها معیار لتشخیص تعریف التوحد مركزا على الصفحة االولى و الثانیة حیث اع

 . _ النقص الشدید في التواصل العاطفي مع االخرین 

 تغیر في برامج حیاته الیومیة ) . ألي_ حب الروتین ( الكره الشدید 

 .  لألشیاء_ التمسك الشدید غیر المناسب 

 _ الظهور على لهیئة طفل اصم و ابكم .

 )2(_ االظهار او االحتفاظ ببعض القدرات المعرفیة الجیدة ".

 : 1992تعریف منظمة الصحة العالمیة للتوحد 

شامل یتمثل في نمو عرفت منظمة الصحة العالمیة الضطراب التوحد على انه اضطراب نمائي " 

شكل  یأخذولى من حیاة الفرد ، و ثة األهما معا ، یظهر في السنوات الثالغیر عادي او مضطرب او كلی

) اعي ، التواصل ، السلوك النمطي والمحدد: (التفاعل االجتمالتالیةعادي في المجالت الثالثة اداء غیر 

و یحدث هذا االضطراب لدى الذكور بمعدل ثالثة او اربعة اضعاف حدوثه لدى االناث و اطلقت علیه 

 ". ياسم "التوحد الطفول

، 2011، دار المسیرة ، عمان ،  2، التشخیص ، العالج ) ، ط األسباباسامة فاروق و مصطفى سید كامل الشریني ، التوحد ( )1(
 .  26ص

  22، ص 2010، دار الفكر ناشرون و موزعون ، عمان ،  1نایف بن عابد الزراع ، المدخل الى اصطراب التوحد ، ط)2(
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على انه اضطراب سلوكي یتمثل في عدم القدرة على التواصل و یبدأ :"  1987 األشولعادل و یعرفه _

في اثناء الطفولة المبكرة ، و فیه یتصف الطفل بالكالم عدیم المعنى ، و ینسحب داخل ذاته ، و لیس 

 . "االخرین  باألفرادلدیه اهتمام 

التي تحدث في مرحلة  نیةاهذالیصنف اعاقة التوحد ضمن االضطرابات _ تعریف محمد شعالن :" 

الطفولة المبكرة على نوعین یطلق االول و هو " اعاقة التوحد "  دهنةألالطفولة ، و یقتصر في تناوله 

لیة المبكرة و ال یضع و بالذاتویة الطف أیضاانه من الممكن تسمیته شعالن "تسمیة الذهان الذاتوي و یرى "

على االعراض ، و هو ما نتناوله تفصیال عند الحدیث تعریفا لهذا االضطراب ، و انما یركز فقط  شعالن

 عن تعرض اعاقة التوحد و خصائصه .

غیر یعیق تطور المهارات االجتماعیة والتواصل اللفظي و التوحد عجز " : 2007_ تعریف محمد عدنان 

خاللها هو نتیجة اضطراب عصبي یؤثر على الطریقة التي یتم من اللعب الخیالي واإلبداعي و  ،اللفظي

للعب  عدم القدرة على اماغ مسببة مشكالت مع االفراد ، و جمع المعلومات و معالجتها بواسطة الد

 )1(".عدم القدرة على التصور البناء و المالءمة التخیلیةواستخدام وقت الفراغ ، و 

 االخرین  التوحد حالة غیر عادیة ، ال یقیم الطفل فیها اي عالقة مع أنترى تعریف كریستین مایلز : "

ال یتصل بهم اال قلیال جدا و التوحد مصطلح یجب استخدامه بحذر على الطفل الذي قد یكون سلوكه  

ب فیها الطفل التعاون بسبیمكن استخدامه في الحاالت التي یرفض  الالشاذ ناجما عن تلف في الدماغ و 

الخیال    الذكاء بالتوحد معمن اي مستوى من  األطفالیصاب  أنیمكن خوفه من المحیط غیر المألوف ، 

 )2(متخلفین عقلیا ".  أوجدا  أذكیاء آوقد یكونوا طبیعیین ،

 فیعرف التوحد : " 1989أونز  أما

ة في السلوك عند االطفال دون وجود عالمات عصبیة واضحة او التوحد هو احد اضطراب النمو الشدید

 )3(خلل عصبي ثابت او تغیرات بیو كیمیائیة او عالمات جینیة " 

 .  29_27یني ،مرجع سابق ، صباسامة فاروق و السید كامل الشر )1(
 . 15ص 2009دار الثقافة ، عمان ، 1یة الطفل التوحدي ، طمحمد احمد الخطاب ، سیكولوج)2(
 .  27اسامة فاروق مصطفى و السید كامل الشرییني ، مرجع سابق ، ص)3(
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فانه یتضمن تسعة مؤشرات تدل على الطفل التوحدي و هي : اضطراب في : " 1961كریك اما تعریف 

لتجدید و سلوكات و ادراكات غیر سویة فقدان العالقات االجتماعیة و الهویة الذاتیة و الروتین و مقاومة ا

 )1(من السلوك". أنماطالقدرة على التفاعل و التواصل و التحدث و قلق زائد و تكرار 

 للتوحد :  األمریكیة_ تعریف الجمعیة 

خالل السنوات الثالثة االولى من عمر الطفل " التوحدیة هي نوع من االضطرابات التطوریة التي تظهر 

مختلف نواحي النمو فیجعل تكون نتاج الضطرابات نیرولوجیة تؤثر في وظائف المخ و بالتالي تؤثر على 

االتصال االجتماعي صعب عند هؤالء االطفال و یجعل عندهم صعوبة في االتصال سواء كان  لفظي 

یة او مقاطع من الكلمات بطریقة آلیة متكررة و الهام اآلن او غیر لفظي و دائما یكرروا حركات جسمان

 )2(.التوحدیین األطفالع مستوى هؤالء هو البحث عن اهم الطرق التي تعمل على رف

 التعریف االجرائي : 

یعد اضطراب التوحد من االضطرابات النمائیة التي تظهر خالل مرحلة الطفولة المبكرة التي تؤثر  

التواصل في تعلیم المهارات االجتماعیة و  النمو و التي قد تتحسن طردیا بدرجة االهتمامعلى جمیع جوانب 

اللفظي و غیر اللفظي و المهارات التفكیریة و التحسن قد یكون ملحوظا كلما كان التدخل العالجي مبكرا. 

 ثامنا : الدراسات السابقة : 

 ین مهارات التواصل لدى االطفال التوحدیولى : الدراسة األ 

 األطفالالتواصل لدى بدراسة مهارات  bondy et forst) 1995بوندي و فورست (قاما " 

كان الهدف منها تنمیة مهارات التواصل غیر اللفظي لدى عینة من االطفال التوحدیین حیث التوحدیین،و 

تعلیمیة  طفال توحدیا في سن ما قبل المدرسة ، و تضمنت الدراسة استخدام مداخل 66تكونت العینة من 

مناسبة لتحسین القدرة على التحدث و االنتباه و استخدم الباحثان في اثناء البرنامج الصور بالتدریج حتى 

 اوال ثم یتم التفاعل معه .ینتبه الطفل 

 .  26، ص 2009دار الشروق ، عمان  1احمد نایل الغریر و بالل احمد عودة ، سیكولوجیة اطفال التوحد ، ط)1(
، 2012، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ،  1قات ( النظریات و البرامج العالجیة ) ، طعبد الفتاح علي غزال ، سیكولوجیة االعا)2(

 .30ص 
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استخدم الباحثان من خالل الدراسة برنامج تغییر الصور لتنمیة مهارات التواصل غیر اللفظي لدى 

عینة الدراسة ، كما تم استخدام التواصل بالعینین لتمییز بین االشیاء و قد تحقق ذلك في مدة زادت عن 

 عام . 

الحدیث الموسع  كتسبوااطفال  14الحدیث الجید و اكتسبطفال  44الدراسة في النهایة ان  أسفرتو 

تخدام سا أهمیةالبرنامج على  أكدلتعلم ، و  أطولباستخدام الصور و احتاج بقیة االطفال على وقت 

 )1(. "الغریزة بالصورة مستمرة

و المدمجین في برامج  طفال ما قبل المدرسة ذوي التوحدمراقبة العملیات لألبعنوان :الدراسة الثانیة"

 التدخل المبكر 

ما قبل المدرسة التوحدیین  أطفالهدفها مراقبة تطور  2001سنة  للیانا و باتریشاهاولندراسة قام بها 

حتى  2وح اعمارهم من البنات تتراجلین في برامج التدخل المبكر ، واشتملت على عینة من البنین و المس

میریل بالمیر للتعلیم مقیاس ، األطفالبایلي لتطور الدراسة على مقیاس  أدواتاشتملت سنوات ، و  5

 المبكر ، مقیاس السلوك التكیفي .

بدرجة بالرغم من االنجازات في االختبارات المختلفة متعادلة على انه النتائج  أكدتقد و  

 انجازات االختبارات الواقعیة تنوعت الى حد كبیر . عالیةإالأن

انجازات  أعلىمیریل بالمیر  أنتجتبابلي اقل انجازات في الذكاء من العام ، بینما  أنجزتمقاییسفقد 

ار االختبارات باختی أنتتأثرالعالج النفسي یمكن  تأثیراتعن  األحكام أنهذا یقترح في الذكاء العام. و 

ذلك و مناقشة الطرق المختلفة لتجمیع وتسجیل بیانات االختبار  تمللتقویم القبلي  والبعدي للمعالجة ، و 

 . المعالجة یرتأثلتجنب االستنتاجات المزیفة عن 

 

 

،  2014، دار الخلیج ، عمان ،  1عبد اهللا حسین الزعبي ، التوحد (تنمیة مهارات التواصل لدى االطفال التوحدیین ) ، ط )1(
 .  141ص
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المتخلفین  األطفالحدیین و الفروق في الخصائص السلوكیة و التربویة بین التو الدراسة الثالثة : بعنوان :

 . عقلیا

و كان الهدف منها التعرف على الخصائص السلوكیة و التربویة بین  البلشیة أیمندراسة قم بها         

طفل  49طفال : 91كانت عینة الدراسة تتكون من و  عقلیا .االطفال التوحدیین و االطفال المتخلفین 

 لدیهم اعاقة عقلیة . 42لدیهم اعاقة التوحد و 

اظهرت ان هناك فروق بین االطفال التوحدیین و االطفال المتخلفین عقلیا  أنهاكانت نتائج الدراسة و     

حدیین ففي الجانب السلوكي زاد على جمیع ابعاد الجانب السلوكي و التربوي وذلك لصالح  االطفال التو 

متوسط السلوك النمطي و الروتیني لدى التوحدیین عنه لدى االطفال المتخلفین عقلیا ، كما اظهر 

 )1(."المعاقون عقلیا اداء افضل المهارات في التواصل عن التوحدیین

 خالصة :

وخالصة القول یمكن أن نقول أنه أي باحث في علم النفس عند دراسته ألي موضوع ما ال بد أن 

موضوعه إلى أجزاء حیث أنه یبدأ بالدراسة التمهیدیة التي تحتوي على اإلشكالیة واألهمیة العلمیة  یجزأ

 .من الدراسة إضافة إلى األسباب التي دفعته إلى اختیار الموضوع ثم الهدف منه

 .35،ص احمد نایل الغریر و بالل احمد عودة ،مرجع سابق  )1(
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الفصل الثاني :  

 الجانب النظري



 خطة الفصل الثاني

 تمهید

 أوال: ماهیة التوحد

 _ التطور التاریخي لطیف التوحد1

 التوحد أسباب_2

 عالمیا_نسبة انتشار التوحد عربیا،3

 _خصائص األطفال التوحدیین4

 _أشكال التوحد5

 _أعراض التوحد6

 _النظریات المفسرة للتوحد7

 _تشخیص التوحد8

 ثانیا: ماهیة التكفل بالطفل التوحد

 _تعریف التكفل باألطفال التوحدیین1

 _ أهمیة التكفل باألطفال التوحدیین2

 _طرق التكفل باألطفال التوحدیین3

 _شروط التكفل باألطفال التوحدیین4

 خالصة



 

 

 

 

 

 

 ريـــــــــــــــــار النظــــــــــــــــاإلط



 النظري بانالج                                                              يانالث صلفال

 تمهید:

ه یصیب الطفل نتعقیدا وذلك أل كثریعتبر اضطراب التوحد من االضطرابات النمائیة التطوریة األ

النمو من حیث اللغة   جوانبلى ویظهر بین شكل أعراض متنوعة التي تؤثر على كل و في السنوات األ

سرة والمجتمع الذي یعیش فیه الطفل لذلك بعد ویؤثر على األ واالنفعاليالتواصل ، النمو الحسي الحركي 

بالطفل من خالل  یةاالتشخیص المبكر والتدخل من طرف األسرة والمراكز المختصة أمر ضرري للرع

البرامج التعلیمیة المختلفة ولفهم طبیعة هذا االضطراب سنقوم بإعطاء صورة واضحة لظهور هذا 

خصائص التي تمیزه عن الطفل العادي وأهم  أوطفل االضطراب واألسباب واألعراض التي تؤثر في ال

 النظریات المفسرة لالضطراب وكیف یتم التشخیص لهذا األخیر وطرق التكفل به.  

 ال : ماهیة التوحدأو 

 : الضطراب التوحدالتطور التاریخي -1

 طبیب نفسي اهتم بدراسة االضطرابات التي تسبب اضطرابات عقلیة شدیدة لدي لأو  مود زليیعد 

 .)1(ات نایعد ذه  كانو  1867و ذلك عام  األطفال

شكل مبكر للفصام ، حتى جاء الطبیب  هاإنعلى  یةاالتوحدیة في البد األعراض إلىینظر  كانقد و 

 .)2(من حدد الخصائص الرئیسیة لالضطراب التوحد لأو ) الذي یعد 1943(ر كانلیو  األمریكيسي النف

 كانفعالي " ، و ن" اضطراب التوحد في مجال التواصل اإل نار تقریرا عن التوحد بعنو كاننشر  إذ

طفال  11لنفسي البالغ عددهم ن یراجعون وحدة الطب االذی األطفالذلك من خالل فحصه لمجموعة من 

ات غیر العادیة لهذه المجموعة یوجود مجموعة من السلوكر كانفقد لفت اهتمام  اثإن 2ذكور و  9منهم

 .)3(عائلیة  إدراكیةالمفرطة و الرفض الشدید للتغیر و قدرات  عزالیةناال: تياآلتمثلت في 

،  2010،  األردن، دیبونو لطباعة و النشر ،  2سوسن شاكر محید ، التوحد (أسبابه ، خصائصه ، تشخیصه ، عالجه ) ،ط  )1(
 . 15 ص

 .   9سابق ، ص مرجع  محمد احمد الخطاب،  )2(
، ص  2010 األردنكر ، ألفدار  1و طرق التدخل ) ، ط األساسیةاب التوحد ( المفاهیم اضطر  إلىنایف بن عابد ، المدخل   )3(

20. 
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المستوى الرئیسي للقدرة  إن إلىالدراسات في الخمسینات و الستینات من القرن الماضي  أشارت

یة هارات اللفظالتقییم و عالقات الم أدىغویة هما دالئل هامة كما لالمقاسة و المستوى العام من الكفاءة ال

غة بحد ذاتها ، و لكن في عناصر محددة للغة مثل . لالعجز لیس في ال إناستنتاج  إلىالتسلسلیة و 

المناهج  إلىالتحول من العالج النفسي  إلى أدتالتداخل ، هذه النتائج  إجراءهم السریع ، و ألفالتجرید ، 

 )1(. وحدالت أطفالت لتعدیل سلوك السلوكیة و التربویة مثل : مبادئ التعلم السلوكیة استخدم

 : هناك معلمین رئیسین هما كانمن القرن الماضي  یناتانالثم ایةبدفي السبعینات و و 

الممارسة اإلكلینیكیة و البحوث ، ساعدت هذه على تطویر مناهج تقییم منظمة تظهر في  :  لواأل 

 .مقابلة التشخیصیة للتوحد و غیرهاثل: الالتقییم م أدوات

و مستویات الصعوبة في التوحد ، فظهر االهتمام بتمییز التوحد من  واعأنالتعرف على  : يانالث 

 غیره من االضطرابات النمائیة العامة . 

  األبحاثللتوحد و ظهرت العدید من كما شهدت هذه المرحلة اهتماما بدراسة المشكالت الطبیة 

المحددة ، و تتمیز هذه المرحلة التوحد مرتبط ببعض الظروف الطبیة  بأناریر التي تقترح و التق

المستوى العام للعیب  بأنألثر الجیني في التوحد و النتیجة هي  األدلةو تطور  األسباببالبحث في 

 من تشخیص التوحد .  أهمیة أكثر كانالمعرفي 

التوحدیین لدیهم قصور في  األطفال بأناقتراحات  ینات من القرن الماضي ظهرتنافي عقد الثم   

 األساسیةفعالیة هي ناعیة و اإلالعیوب االجتم إنالقدرات و ذلك بهدف التعاطف و الشعور معهم و 

 إلى، و خلصت النتائج  اآلخرینوجهات نظر  أوو المشاعر  األداء إدراكتركز االهتمام في القدرة على و 

تعلیم  إلىضاع المنظمة ، و كما توجه االهتمام و من األ أفضلتقدما  التوحدیین یحققون األطفال إن

و برامج العالج   teacchمهارات محددة ، و مع هذا االهتمام فقد طورت برامج مثل : برنامج تیتش 

في التعامل  اآلباءجنب مع مساعدة  إلىالمنزل و التي اهتمت بتحلیل سلوك الطفل جنب  إلىالمستندة 

 لتواصلیة و االجتماعیة لألطفال التوحدیین  .مع المهارات ا

 .  9محمد احمد خطاب ، مرجع السابق ، ص   )1( 
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التسعینات من القرن الماضي ظهرت دراسات تؤكد دور العوامل  ایةبد إلىنینات ااخر الثمأو و في "     

ترة ظهرت العدید من التقاریر التي ترتبط بین التوحد و الظروف الطبیة غیر ألف، و في هذه الجینیة 

قبل الوالدة و ما بعد  خالل ما إلصاباتحد و العیوب في التمثیل الغذائي فظهر الربط بین التو  المألوفة

مع بلوغ  إالتشخیص دقیق  إجراءه ال یمكن إن إال، التشخیص المبكر   إلىالوالدة ، و أشارت الدراسات 

یة یة من العمر ، و االهتمام بالعیوب المعرفیة في التخطیط و التنظیم . و في هذه الحقبة الزمنناسن الث

 السلوكیة التربویة جداال نلخصه فیما یلي :  االستراتیجیاتشهدت 

 المنزل .  إلىحول فاعلیة البرنامج السلوكي المستند  lovas 1987  لوفاس  تقدت ادعاءات نا_ 1

 : عالج الدمج السمعي و التواصل المسهل . في دعم العالجات المحددة مثل األدلة_ قلة 2

 ویة .انفي تجنب المشكالت الث أثرهاحول فاعلیة البرامج المبكرة و _ مازالت هناك تساؤالت 3

بهات اظهرت اهتماما  بالتشأئل التسعینات من القرن الماضي  تطورا للنتائج الجینیة ، كما اأو شهدت و     

شدید جدا ، فقد امتازت المرحلة  في  نامن حرمون انطفال الذین یعنماط السلوكیة لألبین التوحد و األ

 )1(. "الصحیة التي تصاحب تشخیص التوحد واع العدیدة للظروفنروق ذات الداللة بین األألفدید تح

 إحداثالمساعدة في  األسالیباالهتمام نحو العالجیة و توجه  األسالیبشهدت المرحلة تغیرات كبیرة في 

تحسن  إحداث إلىتؤدي  إنالتي یمكن  األدویةتغیرات ایجابیة ، و تم الحدیث في هذه المرحلة عن 

یقیة المقدمة للبحوث و الدراسات اثر حول الخدمات الحق كانالتوحدیین . لقد  األفرادسلوكي لدى معظم 

 .)2( "طفال و تجنب ما هو غیر مساعد لهمالمساعدة لأل ضرورة األخذ بنتائج البحث إلى إضافة

، وسیظل حامل  األطفالالعالم لهؤالء  تباهانل في لفت و ضل األألفصاحب ر كانحال سیظل  أیةو على   

لیو د على ید تیزم هو الولید الذي ولو و قائد المسیرة في هذا المجال من الدراسات ، و سیبقى األ ایةالر 

 .  ركانباتیزم لیو هابي لیصبح دائما هذا االضطراب كما اسماه ر كان

 

 

 .  31، 30ص ص ،  2010،  األردنإبراهیم عبد اهللا فرج الزیقات ، التوحد ( السلوك ، التشخیص ، و العالج) دار وائل ،   )1(
 .32، 31صص نفس المرجع ،   )2(
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 :التوحد أسبابیا : ناث

المؤدیة لحاالت التوحد و یمكن  األسبابلمعرفة  نو الدراسات تجرى حتى اآل األبحاثلت از  ما

 )1(تي : عدة عوامل نوضحها في الشكل اآل إلىتصنیفها 

 

  

.  239، ص 2011،  ان، دار المسیرة ، عم 1اقات المتعددة ، ط_ مصطفى نوري قمش ، اإلع (1)  

امل متعددة و قد یتفاعل عو

 عامالن أو أكثر .

 عوامل
 جینیة

 عوامل
 بیولوجیة

 عوامل
 نیرولوجیة

 عوامل
 نفسیة

 عوامل
 أخرى
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 :یة لطیف التوحد نذكر منها ما یليالمؤد األسبابحول  اآلراءتوجد العدید 

 _ العوامل الجینیة الوراثیة : 1

 إن، و قد وجدت ت الموارثة تلعب دورا كعامل مسببكان إذاالدراسات المعرفیة ما  لقد أجریت"

حینما یكون هناك اطفال اخرون في  %6بنسبة تزید على  األطفالبه بین  اإلصابةالتوحد یزداد خطورة 

 )1(."تیزم و العائلة مصابون باظطراب األ أونفس االسرة 

بالنسبة لتوائم المتطابقر (من بویضة  %36التوحدیشیر بنسبة  إنو قد وجدت في دراسات اخرى "

واحدة ) و لم یوجد اطالقا في التوائم المتشابهة (من بویضتین مختلفین ) و وجد كذلك في دراسة احرى 

 )2(."بین ازواج التوائم المتشابهة  %27بالنسبة للتوائم المتطابقة بنسبة %96 التوحد ینتشر بنسبة إن

معظم اعراض اضظراب التوحد ال تبدو موروثة ، و لكنها على ما  إنو قد توصلت الدراسات "

عرفیة كتلك التي تظهر لدى التوحدیین تاهب وراثي لنمو اضطرابات لغویة و م أویبدوتنتج من استعداد 

 )3(. "التي یكون التوحد واحدا منها أو عموما

 _ عوامل نفسیة اسریة : 2

ترة ألفعوامل نفسیة و لكن خالل التوحد یحدث بسبب  إنل من الباحثین الیوم الذین یعتقدون القلی"

صار التعلم إنصار المدرسة السیكودینامیة و إن كان 20من الخمسینات و حتى السبعینات من القرن 

راب اضط إن 1995عام  ركانلى . حیث یقترح و التوحد یحدث بسب عوامل نفسیة بدرجة األ بأن یؤمنون

، و للبرود العاطفي  أیةالتوحد یحدث بسبب الممارسات الوالدیة غیر المرتبطة و غیر المتسقة في الرع

 )4(. "لدى الوالدین و هوما اسماه بتجمد العواطف

 . 84، 83صص توح ، مرجع سابق ، ألفمحمد كمال أبو   )1(
 .  44محمد احمد الخطاب ، مرجع سابق ، ص   )2(
، دار  1ط ،في عالج السلوك المبكر و المكثف ، دلیل اآلباء و المختصینحسنو منى خلیفة علي  انمحمد السید عبد الرحم  )3(

 .15، ص 2004، األردنكر العربي ، ألف
 .  45نفس المرجع ، ص  )4(
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نبذ تعامل الطفل مع االسرة و منها غیاب االستشارة و ال أو"كذلك نجد اسلوب التنشئة االجتماعیة ، 

تكون  إنظهرت نتائج الدراسات استبعاد  إن إلىواضطراب العالقات االسریة و غیاب العالقات العاطفیة 

 .")1(عالقة كعامل مسبب للتوحد  أیةالعوامل النفسیة و االسریةلها 

 عوامل عضویة / عصبیة / حیویة :-3

/   biologicalحیوي  أوون من قصور عضوي ، عصبي ، إنال التوحد یعاطف إناثبتت الدراسات 

neurological   /oroganic   منها : ، و منها مایحدث اثناء فترة الحمل وبالتالي تؤثر على الجنین 

 .  rubellaیة إن_ اصابة االم الحامل بالحصبة االلم

 _ قصور التمثیل الغدائي . 

 _ حاالت التصلب الدرني .

 لى . و خالل االشهر الثالثة األ xرض االم لالشعة _ تع

 لى .و _ تعاطي االم المضادات الحیویة القویة في االهر الثالثة األ

اصابتها بنزیف ما یحدث تلف عند نمو  إلى_ اصابة االم باالمراض الزهریة ، و تعرضها لحادث یؤدي 

  )2(الجنین . 

 ا ._ التهاب السحای

 )General Edeme .)3 اضطراب رشح شامل في الرحم _

 العوامل البیئیة : -4

 .الحمل و الوالدة أثناء األم_ المشكالت التي تعرضت لها 

 عكس ذلك . أثبتتالدراسات  إن إالالمحتملة للتوحد  األسبابه احد إنعلى  إلیهینظر  MMR لقاح إن_ 

 . 253، مرجع سابق ، صأسامة فاروق مصطفى  )1(
 .  253نفس المرجع ، ص   )2(
)3(  Jordon et Powell ‘ les enfants autiste ‘ paris ‘ 1997 ‘ p 3.                                                    

23 
 

                                                           



 النظري بانالج                                                              يانالث صلفال

 المعویة . األمراضیروسات و بعض لفاب األم إصابة_ 

 میائیة السامة .یالحامل للمواد الك األم_ تعرض 

ب یروسات تسبلفا، فأخرى إلىبالتوحد من حالة  إلصابةاعلى هذه العوامل البیئیة تختلف  وبناء

 .)1(الحاالت توارثته، كما توجد بعض یة السامةو ابه التعرض لبعض الكیم، و یسباألشخاصالتوحد لبعض 

 وهي :  التي تقف وراء صعوبة تحدید العوامل المؤدیة لتوحد األسبابمن  و توجد مجموعة

 باضطراب التوحد و اضطرابات التطور العامة . اإلصابة_ عدم االتفاق بین المختصین على طبیعة 

 .و تجاربهم األخصائیین_التشخیص یعتمد على 

 )2( طریقة الدراسات البحثیة للحاالت._ 

 : التوحد تشاران_ نسبة  3

ت حاالتصنیف  أهمهاا لعدد من المتغیرات حاالت التوحد في المجتمع تبع تشارانتختلف نسبة "

لكل 7.5%  يحوال إلىبة تصل سحاالت التوحد بن، و الجنس ، و مع ذلك تقدر التوحد و الحالة العقلیة

 %80ث في كل المجتمعات و تظهر لدى نااإلمن  أكثرذه النسبة لدى الذكور ، و تظهر هأطفالعشرة 

 أوصعوبات التعلم  أومن حاالت الصرع  أعراضمن تدني القدرة العقلیة و  أعراضامن حاالت التوحد 

 دتوحذوي ال األطفالمن مجتمع  %2 اسبرجرفعالیة و السلوكیة ، كما تشكل حاالت ناالضطرابات اإل

طفل و یوضح الجدول التالي  10000حالتین من مجموع  أولدى حالة اسبرجر ت حیث تحدث حاال

 التوحد بشكل عام : تشاراننسبة 

 

 

 

 . 257|أسامة فاروق مصطفى، مرجع السابق، ص  )1(
، ، دار علم الكتاب2إلى الوالدین و المهنیین)، ط، التوحد المفهوم و التعلم و التدریس ( مرشد انوز لفامحمد بن احمد عبد العزیز   )2(

 . 20، ص2000ة العربیة السعودیة، لكالمم
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 النسبة                  نوع الحالة                  

 حاالت  ألفحالة لكل  6.7 _ حاالت تصنیف التوحد 

 حالة  ألفحالة لكل 4 _ حاالت التوحد الكالسیكي 

ت االضطراب النمائي الشامل غیر _ حاال

 المحدود 

 حالة  ألفحالة لكل  2.7

 و خمسمائة حالة  ألفحالة واحدة لكل  _ متالزمة ریت 

 حالة  ألفحالة لكل  4.8 _ متالزمة اسبرجر 

 حالة  ألفحالة لكل مائة  2 _ حالة التفكك الطفولي 

 مائة حالة حالة لكل  1.6  یاانبریط_حاالت التوحد الكالسیكي في 

 حالة  ألفحالة لكل  2.6  یاانبریطحاالت طیف التوحد في 

 أالفحالة لكل عشرة  2.12_16.2  بانالیاحاالت التوحد الطفولي في 

 حالة 

 

حاالت التوحد  انتشارفیها مدى  توضح إنیمكن  إحصاءاتفي الدول العربیة فال توجد  أما " -

س المعرب ، و نقص الكوادر المؤهلة خاصة یمدى توفر مقای اأهمه األسبابعدد من  إلىقد یعزى ذلك و 

 )1(."التشخیص یهتم بطرق طبیة و تربویة معا  إنو 

 _ خصائص التوحد : 4  

صف العام لسمات شخصیة الطفل التوحدي ومكوناتها ال تجعله مختلفا اختالفا جوهریا عن الو  إن 
 هناك سمات و خصائص یتمیز بها و هي :  إن إالسمات شخصیة الطفل العادي 

 : _ الخصائص السلوكیة1

م وصفا سلوكیا فقط لحاالت التوحد نقد إنه من الممكن في الوقت الحالي إن  إنروث سولیف "یرى 

 على النحو التالي :  إلیها اإلشارةالمالمح الرئیسیة للتوحد یمكن  إن و

ص ، ص  2013،  األردنكر ، ألف، دار  9الغیر عادیین (مقدمة في التربیة الخاصة ) ، ط األطفال سیكولوجیة،  نافاروق الروس 1

258 ،259  . 

25 
 

                                                           



 النظري بانالج                                                              يانالث صلفال

 ."القدرة على فهم و استخدام اللغة التي تنتج عن عدم اآلخرین_ الوحدة الشدیدة و عدم االستجابة للناس 

 _ االحتفاظ بروتین معین .

 أبداالتوحد  أعراضكن عالج ، و ال یمرد و لكن غالبا تصبح أقل شدةألف_ هذه المالمح تبقى طول حیاة 

 )1(. "رد المصاب بهذا االضطراب ألفو تاریخ حیاة  األعراضحص ألفیتضمن  إنو یجب 

كل السلوكیات  أوین یتمیزون بمجموعة من السلوكیات تشتمل بعض المتوحد األفراد إن إنسلوفو یضیف 

 التصرف :  أسلوبمن حیث الشدة و  أخر إلىیات تختلف من فرد التالیة و هذه السلوك

 .و االرتباط معهم اآلخرینقصور شدید في التواصل مع -"

كالم ) في سنوات تردید ال أيدات (االقدرة على الكالم ، و تشبع المض نافقد أوقصور شدید في الكالم _ 

ة دون تغیر  ، و بعضهم ال تبنغمة ثاب وأ، عض یتكلم بشكل رجعيین الباكرة ، و البالمتوحد األطفال

 )2(.  "اإلطالقكالمه على  أوحدیثه  إكمالیستطیع 

 تغیرات بسیطة في البیئة .  یةألسببه  إدراك_ حزن شدید ال یمكن 

ئقة في فا أوا تصاحب التوحد مهارات عادیة نا_ التأخر (التخلف) في القدرات و مجاالت معینة و أحی

 . الریاضیات و الموسیقى و الذاكرة بعض القدرات األخرى مثل:

 _ االستخدام غیر المناسب للعب و التعلق باألشیاء و اللعب بشكل متكرر و غیر معتاد .

 أوالنقر باألصابع  أوالرفرفة بالذراعین  أو، غریبة مثل الهز المستخدم للجسم_ الحركات الجسمیة ال

 .القدم بعأصا أطرافالمشي على 

ائقة بشكل ال یتناسب  ألفبالحساسیة  أما، و التبلد أوبالبرودة  أما، و تتمیز ستجابة للمثیرات الحسیة_ اال

الطفل یعني من صمم بینما هو في الواقع سلیم  بأن اناألحیمثیر ، مما یفسر في بعض مع شدة تفاهة ال

 السمع . 

 . زر البصري) غیر موجود لدیهون (التآیتجنب النظر في العی أو، _ ینظر من خالل الناس

 . 255، مرجع السابق ، صفارق مصطفى أسامة  )1(
 .  255نفس المرجع ، ص   )2(
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رس ا، و لكن بعضهم یمو الكبیرةفائقة في المهارات الحركیة الدقیقة  أو، _ البعض منهم لدیه قدرات جیدة

عندما یتعرض لحادث یقتضي جرحه و نزیف الدماء یبدو  األخرو البعض  األظافرشد و خلع الشعر و 

 . لم یكن شیئا كان

 منهم . %25بنوبات الصرع عند البلوغ و تمثل نسبة  صابةون من اإلنا_ یع

، عندما یتركون وسط رفاقهم أو إخوتهم أوبائهم آغضب عندما یفارقهم  أو_ یصبح لدى بعضهم حزن 

 )1(:وهي إضافتهاالتي یمكن  األعراضوتوجد بعض  ،قلق أيفال یبدون  اءالغرب

 رحالفتوقع  أووالدته ال تبدو على وجهه البسمة  أوا یحتضنه والده عندم •

 اآلخرینعجزهم عن تفهم مشاعر  •

 لیس لدیهم القدرة على المبادأة على الحدیث •

 )2(م التغیر الذي یحدث في البیئة المحیط بهمو ایق •

 :غویةل_ الخصائص ال2

 المهمة رییوالمعا التوحد إعاقة لحاالت الممیزة ضااألعر  أهم من للغويا النمو توقف أو برااضط عدی_ 

 .التشخیص في

 المسؤولة بالمخ العصبیة كزاالمر  في وظیفي خلل أو قصور إلى اللغة في التوافق أو القصور رجعی  -

 .الرموز مع والتعامل والكالم اللغة عن

 .التوحد طفل عنه التعبیر دیر ی أو قصدهی ام فهمی إن حادثهی من عیستطی ال ثیح الكالم اضطراب  -

 .المناغاة على قادر ریغBubbling  للنمو لىو األ الشهور في_ 

 .الصدى رجع ظاهرة الكلمة دیترد دیعی -  

 .النطق في میالتنغ عدمو  به نطقی الذي الصوت واختالف ةینوع -

 .28، 27صص  ،محمد احمد الخطاب، مرجع سابق  )1(
 . 28نفس المرجع ،ص  )2(
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 )1(.كلمونتی ال والباقي لغة همیلد أي نطقونی هممن 50% نییدیالتوح األطفال_

 :ةیالنمط _الخصائص  3

 دون رهار تك و تهینوع في محدود عشوائي لو اتن لكنه ده،ی لو امتن في تقع التي اءیاألش و اللعب لو اتنی "-

 .الرمزي أو مائيیاإل اللعب أو لیوالتخ اإلبداع فتقدی مقصود ریغ نمطي بشكل هدف

 )2(."المجرد ریالتعب أو دیالتقل عیطستی ال -

 .ثابتة طقوس أو متشابهة طقوس وله متشابه متكرر جامد لعبه"-

 دهیب ریدی أو الملعب أو الغرفة انجدر  أو لةو اط حول دوری أو ذاته، حول دوری ، انالدور  حبی غالبا -

 .لةیطو  ةیزمن لمدة تدور وهي المروحة إلى نظری أو ح،یمفات حلقة أو إصبعا

 .باألشخاص ارتباطه من أكثر (الجوامد) باألشیاء  رتبطی -

 أو تعب دونطویلة  زمنیة لمدة الرأس و الجذع ثني أو الرأس هز :مثل ةیالنمط اتیالسلوك بتكرار قومی -

 .ملل

 حدثی وعندما ةیومیال اةیالح نظام رییتغ أو الغرفة، أثاث و المأكل و الملبس نظام في رییالتغ مو اقی -

 )3("حوله. ومن ذاته ذاءیإ إلى صلی وقد ثوری رییالتغ هذا

 :ةیالبدن الخصائص_4  

 .جذابا كنی لم إن مقبوال العام المظهر كونی ما غالبا" -

 تبادلونی أو ترددونی ثیبح نةیمع دی استخدام على الثبات عدم في میالسل الطفل عن ختلفونی تجدهم -

 .سریواأل منیاأل المخ نصفي نیب فيیوظ بااضطر  على دلی مما سرىیال مع منىیال دیال استعمال

 الربو وحاالت التنفسي الجهاز من العلوي الجزء ألمراض المبكرة طفولتهم في التوحد أطفال تعرضی -

.46عبد اهللا حسین الزغبي ، مرجع سابق ، ص  (1)  
 . 257فاروق مصطفى ، مرجع سابق ، ص  |أسامة  )2(
 .257نفس المرجع ،ص   )3(
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 .السعال و التنفس قیض نوبات و ةیوالحساس

 األطفال من أكثر األمعاء حركة في شلل أو اإلمساك وحاالت ةیمعو  راباتضطا من ونناعی -

 )1(."نییالعاد

 :فعالیةناال  الخصائص-5

بتعبیر  أو بالكالم أالمهم عن عبرونی ال بل األلم من ونناعی مما شكونی ال قد نییالتوحد األطفال إن نجد"

 .المتوجع الجسم ةحرك أو الوجه

 .بها عبأی ال ةیقیالحق األخطار من فو االمخ مثل فعالیةناال علألف ردود من مجموعة هناك

 .نةیمع مواقف أو الضارة ریغ اءیاألش من بالذعر شعری قد -

 .حوله من األشخاص مشاعر فهم على القدرة هیلد ستیل -

 .عقطاان دون لیطو  والصراخ لوقت البكاء من لنوبات تعرضی -

 .مرتفع مزاجي تقلب هیلد التوحدي الطفل -

  .أمه قانعی ال -

 )2(."رحألف أو الحزن أو كالدهشة فعالیةان مظاهر ةیأ ظهری _ال

 .بها عبأی ال ةیقیالحق األخطار من فو االمخ مثل فعالیةناال عللفا ردود من مجموعة هناك -

 .نةیمع مواقف أو الضارة ریغ اءیاألش من بالذعر شعری قد -

 .حوله من األشخاص مشاعر فهم على القدرة هیلد ستیل -

 .قطاعان دون لیطو  والصراخ لوقت البكاء من لنوبات تعرضی -

 .مرتفع مزاجي تقلب هیلد التوحدي الطفل -

 .29محمد احمد الخطاب ، مرجع سابق ،ص   )1(
.30نفس المرجع ، ص  (2)  
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  .أمه قانیع ال -

 )1(.رحألف أو الحزن أو كالدهشة ةیفعالإن مظاهر ةیأ ظهری _ال

 :ةیالمعرف– ةیالعقل الخصائص _4

 .العقلي التخلف حاالت صاحبهای التوحد من رةیكب نسبة إن -"

 معامل ( 50 ) من أقل بدرجة عقلي تخلف من ونانیع منهم(% 40 ) إن والبحوث الدراسات أثبتت -

 د).یشد أو متوسط عقلي تخلف ذكاء(أي

 .70 إلى50من طیبس عقلي تخلف من ونانیع نییالتوحد من(% 30 ) إن_ 

 وصل قلة نهمیب من أكثرف ( 70 ) متوسط أو عادي ذكاء عامل همیلد نییالتوحد من (% 30 ) إن -

 الذكاء معامل ( 120 ) إلى ذكائهم

 )2(."مرتفع أو عادي لفظي ریغ بذكاء تمتعونی نییالتوحد األطفال من %20

 :التوحد لأشكا_ 5

 من لنا مكنی ال هإنف المقابل وفي التوحد، ذوي بها تصفی مشتركة ةیسلوك ومظاهر خصائص هناك

 الخصائص نفس وجدنا إن وحتى ،األطفال هؤالء كل لدى الخصائص نفس نجد إن ةیعلم ةیناح

 في هاإنف

 .لها الحالي المستوى و الدرجة أو ظهورها قةیطر  في تختلف األغلب

 :التوحدطراب اض من ةیأساس أشكال خمس المجموعة ههذ تحت قعی و

(classic Austism) -  دي.یالتقل التوحد 

 (Asperger's syndrome) - أسبرجر. متالزمة 

.30نفس المرجع ، ص  (1)  
 .258مرجع سابق ،ص ،فاروق مصطفى |أسامة  )2(
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(Rett's syndrome) - ت.یر  متالزمة 

(Disorders Disintegrative Chidhood)-  ة.یتكاسناإل أو ةیلیالتحل الطفولة ترابااضط 

Pewasive Devolopmental DisorderOthervisespecifed –  ریغ النمو طرابات اض 

 )1(المحددة.

 لحالة أكثر فهم بهدف ظهورها ماطأن فیتصن تم فقد التوحد ذوي األطفال دىل الخصائص هذه ولمعرفة

 النحو على التوحد اضطراب فیتصن مكنی لذلك ة،یعالج برامج و خدمات من له قدمی إن مكنی ما طفل

 :التالي

 التفاعل في مشكالت همیلد كونی و مبكرة أعمار في األطفال لدى ظهری هو و :ديیالتقل التوحد -

 .ليیالتخ اللعب و التواصل و ماعياالجت

 و ةینمط اتیسلوك هیولد االجتماعي التفاعل في نوعي ضعف الطفل لدى كونی ثیح :أسبرجر متالزمة 

 وتظهر ةیالذات ةیالعنا ترامها أو المعرفي التطور أو اللغة في تأخر وجدی ال المقابل وفي ة،یر ار تك

 وٕاظهار التفاعل في مشكالت هناك كونی ثیح واضح بشكل المدرسة سن في عادة ةیاالجتماع المشكالت

 )2(.نااألقر  مع فعاالتناإل

 في عيیطب كونی ةیالبدا في النمو إن ثیح عادة ةینیج وأسبابه فقط، ثنااإل لدى ظهری و :تیر  متالزمة

 ت مثلاللقدر  نافقد ظهری و س،أالر  نمو في بطء ذلك بعد ظهریو  ،الرأس طیمح و ةیالحرك الجوانب

 مثل الحركات على ةطر یالس وعدم االجتماعي، طللتراب نافقد كذلك حة،ویصح قةیبطر  نیدیال استخدام

 مشكالت صاحبهی ككذل و ري،یالتعب أو االستجابي سواء اللغوي، بناالج في نافقد و ح،یالصح المشي

 .العمر تقدم مع الحالة في تدهور و دة،یشد ةیعقل إعاقة و ، ةیعصب

 نابفقد بدأی بعدها الطفل عمر من نیسنت بعد االضطراب ظهری ما عادة :ليیالتحل الطفولة اضطراب -

 ةیر یالتعب ةیاالستقبال اللغة في مشكلة صاحبهای و ةیعاد ریغ حركات هیلد تصبح و ةیاألساس المهارات

 عالقات ریتطو  على القدرة في كذلك و في،یالتك السلوك و ةیاالجتماع المهارات في مشكالت وتظهر

، جامعة الملك 1دة الموجهة للتالمیذ ذوي التوحد ،طان،استراتجیات التربیة الخاصة و الخدمات المس انإبراهیم بن هبد اهللا العثم  )1(
 .9سعود ، السعودیة ،د س ، ص

 .71، ص  2010، ت فاطمة عیاد ، التوحد بین العلم و الخیال ، عالم المعرفة ، الكویت ، نالورا شریبم  )2(
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 لدى ظهری و المنطوقة اللغة في ضعف أو نافقد خالل من التواصل في مشكالت و ،نااألقر  مع صداقة

 الطفل لدى جدو ی وال دةیشد ةیعقل إعاقة عادة صاحبهی و تكرار للنشاطات و ةینمط اتیسلوك الطفل

 .ةیعصب مشاكل

األغلب  في لكن و التوحد مظاهر من دیالعد على شملی الذي و :المحدد ریغ الشامل اضطراب النمو -

ظهر ی التي الجوانب لعل و اتبرااالضط جوانب لكل الشاملة أو دةیالشد سیل و طةیالبس الدرجة من كونی

 ریغ و اللفظیة المهارات في كذلك و ةیاالجتماع الجوانب في تركزی األطفال هؤالء لدى االضطراب هایف

 )1(فظیة .لال

 : التوحد أعراض_ 6

و یتصفون بالعزلة  اآلخرینعي مع افي التفاعل االجتم ضح: هناك ضعف وا_ التفاعل االجتماعي1

في  همكأنمحطین و اجزین عن التواصل مع الو التجنب للمواقف االجتماعیة ع االستیعابالمفرطة و 

 قوقعة . 

التردید  أوداة اشاذة من اللغة كالمص  إشكاال: عادة یطورون  ظي و غیر اللفظيفالل_ التواصل 2

، وعدم القدرة على التواصل البصري ، و االرتباط الشدید بالجماعات ال  اآلخرونالنمطي لما یقوله 

  األشخاص

المسك و في بعض  أوفي اللمس حساسیة عالیة جدا  لاألطفاالء هؤ لدى  اانفأحی: _ خلل في الحواس3

الكهربائیة كالخالطات  األجهزة المنبعثة من األصواتال یهتمون لذلك و یضطربون من بعض  اناألحی

 )2(نسبة للشعر و التذوق للك الحال باالمصاعد و ما شابه ذلك و كذو 

اللعب التخیلي  ألبعاد إدراك التوحد ال یوجد لدیهم أطفالمعظم  إن: حیث تخیل_ ضعف في العب و ال4

 عب.لفي ال همانقر أ، و عدم مشاركة تكراري محدودالعب شكل نمطي  یأخذو 

 

 .71نفس المرجع ، ص   )1(
 .240ش ، مرجع سابق ، صمقمصطفى نوري  )2(
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الطفل سلوك یظهر  إنو كذلك یمكن  أصابعهشاذة : مثل السلوك النمطي و تحریك  ماطأنظهور _ 5

 )1(. األخراء الذات الو إیذ

                                                        التوحد براالضط المفسرة النظریات 7-     

 أسهمت ثیبح ة،یبیالتجر  و ةیالنظر  منها التوحد مجال في ةیوالسلوك ةیالنفس الدراسات من دیالعد تیأجر 

ة، والتي یالطب ریغ ةیلیالتأه المراكز من دیالعد هاخالل من ظهرت مذهلة نتائج قیتحق في الدراسات هذه

 ةیة نفسیعلم اتینظر  على قائم المراكز هذه توجه كان ثین،حیالمتوحد األطفال مع دةیج نتائج أعطت

 لتو اح التي اتیالنظر  مختلف هنا نعرض النظریات،وسوف هذه على بناءا متحققة تكان النتائج وبالتالي

 .األطفالهؤالء  حالة نیتحس في إتباعها مكنی التي اإلجراءات دیلتحد هاما منطلقا كونیل التوحد ریتفس

 ) :Psychological Analysis Theoryل النفسي: (یة التحلینظر 

 أطر ضمن النفسي لیالتحل نشأ النفسي،وقد لیالتحل مدرسة رائد) 1939_1865فروید ( سیغموند یعتبر

 .ناسناإل عن شاملة ةیكولوجیس أصبح لكنه نییالعصاب عالج في متمیزا منهاجا كانف النفسي،  الطب

 نمایخاصة ح التوحد ریتفس في استخدامها البعض لو اح التي اتیالنظر  أقدم من النفسي لیالتحل ةینظر  وتعد

 ذلك بتلك األعراض وفّسر طفلها إصابة ةیمسؤول بالثالجة، بحملها التوحد طفل بیتیلهیم أم برونو وصف

 نتیجة اجتماعي وتفاعل تواصل من فیه بما العالم عن سحبان لّكنه ذكیا األصل في كان التوحد طفل بأن

 األب أو األم من سواء العاطفي الدفء بمواقف المتعلقة حداثاإل تلك بیئته، وخاصة في صادمة إحداث

 تيوال األم نحو إدراكه تكوین في الطفل "اإن" فشل إن إلى) 1984( جیرة أیمن أشار كلیهما، حیث من أو

 ال التوحد فطفل بالتوحد، اإلصابة سبب هو الخارجي لعالمه لو الممثل األ بمثابة الوقت ذلك في تكون

ر كان أّكد و  .عنه منفصل آخر شخص أو موضوع نحو النفسیة طاقته تركیز أو لتوجیه رصةألف له تسنح

Kanner )1943( جیتنس و أرونس مع اتفق و )مبكرة و دةیشد إصابة جةینت هو التوحد بأن) 1992 

 جةینت هو مرضي، فعالينا يناوحد لمناخ ةیحتم جةینت إال هو ما فالتوحد ،اآلناء نیلتكو  ةیالسو  المراحل في

 )2(.ةیدیتهد و بل مشبعة ریغ مبكرة خبرات

 .240ص فس المرجع ،ن  )1( 
  .98 ص ، سابق مرجع عمر، توحألف أبو كمال محمد ) 2( 
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 مكبوتات صورة في بعضها عیضی ردألف بها ولدی التي ةیالنفس الطاقة إن على إنالقط ةیسام أّكدت و

 قبل و الشعوري بناالج تصرف تحت ةیالمتبق الطاقة تكون و دفاعات صورة في اآلخر بعضها عیضیو 

 بالتوحد اإلصابة لغز فك لونو احی نیالباحث من دیالعد ظل ولذلك ،األنا هذه لقوة اریمع األنا من الشعوري

 األنا ضعف بأن  رونیف ة،یالنفس طاقتها قوة و األنا قوة في المتمثلة ةیالنفس میالمفاه هذه على باالعتماد

 إن رأى نمایح میلهیتیب برونو ةیبرؤ  نیمستشهد التائه االتیالخ عالم في غرقیل الواقع عالم عن الطفل سحبی

 و حبال من هناحرم في أمه،والمتمثلة مع الطفل شهایعی التي ظةألف الحالة لتلك عكاسان إال هو ما التوحد

  إلیه صبوی كان ما إشباع الو امح حباطاتهاوإ  أسهای من هروبا التهیتخ في غرقی بالتالي و ناالحن

 ةینظر  مبادئ على اعتمدوا التوحد مجال في نیالباحث من دیالعد هناك إن) 1999( وةیعل سهام ذكرت
 هؤالء اعتبر ثیح ،بالتوحد نیالمصاب األطفال هؤالء حالة نیلتحس ةیعالج لةو اكمح النفسي لیالتحل

 .مشاعرهما برودة و الطفل هذا مع عالقة إقامة نیالوالد رفض عن ناشئ فعاليان اضطراب التوحد الباحثون

 في ستخدمی زل ا ما و كان النفسي العالج إن على) 2005(Bougdashina ) ( نایش بوجدا أّكد و
 اإلصابة في سيیالرئ السبب هي ماأل بأن ؤمنونی العالج هذا مستخدمي إن التوحد،خاصة حاالت عالج

 النفسي بالعالج  المتمسكون لهؤالء مبرزا التوحدي بطفلها عالقتها في بالثالجة األم وصف كانو  زم،یتو باأل

 .التوحد مع

 مع التدخل في النفسي التحلیل ةینظر  مبادئ أو النفسي العالج استخدام إن هنا بالذكر الجدیر ومن
 عملیة على الطفل یشجع بیئي وسط جادیإ كیفیة في یتمثل حالتهم سینتح بغرض التوحدیین األطفال

 هذه من الرغم ن،وعلىیمع اآلخر  سویة فعالیةان عالقات نیلتكو  قیمهد له الطر یو  الذاتي االستقالل
 هذه بأن القول مكنی هإن إال التوحد تفسیر وعالج في النفسي التحلیل نظر وجهة بینت التي المعادالت

 1.للتوحد كامال و شامال تفسیرا تعطي مل التاو المح

 النظریة السلوكیة: 

المعرفة المتعمقة الدقیقة الصادقة تنبع من خالل التجربة والتطبیق،  بأنتؤمن النظریات السلوكیة  
ریبیة محكمة الضبط، ال یتم حقیقة إال من خالل دراسته في بیئة تج يانسناإلهم الدقیق العلمي للسلوك ألفف

حیث یتم ربط السلوك بالعوامل البیئیة المحیطة به، وال استجابة بدون مثیر هو مبدأ ومسلمة أساسیة في 
بحیث إذا ظهر هذا المثیر  واالستجابةالمدارس السلوكیة، فالتعلم یحدث نتیجة لحدوث ارتباط بین المثیر 

 هي األخرى. اإلستجابة التي ارتبطت به سوف تظهر إنمرة أخرى ف

 .99،100 ص ص المرجع، نفس) 1( 
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لى هي تحدید و تیزم وفقا للمدرسة السلوكیة یبنى على نقطتین رئیسیتین: األو تفسیر األ إنولذلك ف 
فهي معرفة العالقة الوظیفیة لهذه  یةانالثتحدیدا دقیقا، أم  األطفالالسلوكیات التي یظهرها هؤالء 

 السلوكیات بالبیئة المحیطة.

تیزم قد یظهرون سلوكیات بكثرة و أطفال األ إنعلى  2000 سنة إنستریمو  كون ولذلك اتفق كل من
أخرى یظهرون سلوكیات محددة بشكل نادر الحدوث تسمى نواقص  اانوأحیكبیرة تسمى زیادات سلوكیة، 

تیزم ما هو إال تكوین مركب من نواقص و األ إن إلىتیزم یدلنا و التفسیر السلوكي لأل إنسلوكیة، وبالتالي ف
، أما الزیادات فتتمثل في تباهناالواللغویة وعیوب  االجتماعیةمثل النواقص في العیوب وزیادات سلوكیة، تت

السلوكیات ال یتم إال في ضوء تحدید للمثیرات التي تسبقها والوقوف على  هذهالسلوكیات النمطیة، وتفسیر 
افق ثالثي األطراف تیزم من خالل ما یعرف بالتو و طبیعتها الوظیفیة، وهذا ال یتم إال من خالل النظر لأل

 (المقدمات، السلوكیات، النتائج).

تیستي والنتائج هي مردود و البیئیة المحیطة التي تسبق السلوك األ حداثفالمقدمات والسوابق هي تلك اإل
تیزم في وجهة نظر السلوكیین ما هو إال ارتباط لعدد من و هذه السلوكیات على ذات الطفل، ومن هنا فاأل

 )1(السلوك. بضبطبمثیرات معینة یستلزم للحد منها ما یعرف  السلوكیات المحددة

 نظریة العقل:

األخیرة وهذه النظریة هي امتداد  نةو اآلتعد نظریة العقل من النظریات التي اكتسبت شهرة في 
 للنظریة المعرفیة في التوحد.

لتفسیر عملیات فهم الحاالت العقلیة داخل  إنوالمسبواسطة  األفرادوظهر مفهوم نظریة العقل لدى 
من خالل حاالتهم العقلیة،  اآلخرینالطفل غیر قادر على التنبؤ وشرح سلوكیات  إنرد وخارجه وتقول ألف

قراءة أفكار  خاص وٕاحساس خاص یستطیعون من خاللهاألشخاص األسویاء لدیهم فهم  إنفي حین نجد 
بالتوحد یعجزون عن التمییز بین ما هو موجود في عقولهم وما هو المصابین  األطفال، وبالتالي فاآلخرین

فهم الحالة  أورد الذي یكون قادرا على غزو ألف إن إلىوتشیر هذه النظریة  اآلخرینموجود في عقول 
العقلیة للشخص اآلخر لكي یمكنه فهم وتنبؤ سلوك ذلك الشخص، ربما یمكن رد هذا القصور في نظریة 

 هم.ألفعجز عملیة  إلىلدى الطفل التوحدي الذي یؤدي  واالجتماعيالسلوكي القصور  إلىالعقل 

المصابین بالتوحد ما هو إال نتیجة لعدم مقدرتهم لفهم الحاالت  األطفالعند  االجتماعيالعجز  إن
هي نتیجة للعجز اإلدراكي الذي یمنعهم من إدراك الحاالت  االجتماعیةالعقلیة لآلخرین فالمشكالت 

التوحد  إنالباحثین  أكثرعیوب في نظریة العقل ویعتقد  إلىیعود  االجتماعيالعجز  إنوبالتالي ف العقلیة،

  .100 ص المرجع، نفس )1(
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طري الذي یعوق الوظیفة اإلدراكیة المعرفیة للولید والقدرة على تفسیر المثیرات ألفیبدأ ببعض القصور 
  )1(والتعامل مع العالم المحیط.

 النظریة اإلدراكیة الحسیة: 

التوحد هو نتیجة عطب في المخ والذي بدوره یؤثر على إحدى القنوات  إن بوجدة شیناذكر  
هم بأنالقول  إلىوالتي تجعل أطفال التوحد یدركون العالم بشكل مختلف، وهدا یقودنا  أكثر أوالحسیة 

 الصم. أوعن العمى  من المشكالت الحسیة، تختلف ونانیع

اإلدراك الجزئي والحساسیة  أورة المعلومات لحسیة تتمثل في عدم قدرتهم على قدفمشكالتهم ا 
النظریة التي تلقي الضوء على الشذوذ اإلدراكي  إنالمفرطة اتجاه بعض المثیرات، وعلى الرغم من 

، وهذا ما تشیر إلیه الدراسات تیزم لم یتم اإلعتراف بها بشكل واسعو ه سمة جوهریة لألإنالحسي على 
 تیزم.و هذه النظریة مع األ لاو تنهناك اهتمام متزاید في  إنه یمكن القول إنالمتعددة في هذا المجال، إال 

 نظریة التماسك المحوري الضعیف:

ساط البحث العلمي المتعلق بتفسیر أو ا بارزا في كاناألخیرة م نةو اآلاحتلت النظریات المعرفیة في  
زم، وٕاحدى هذه النظریات التماسك المحوري الضعیف وكما یطلق علیها البعض نظریة الترابط تیو األ

 1980تحدیدا في عام  كانالمحوري وقد ظهرت هذه النظریة على ید بوتافریث وهي أستاذة جامعیة، و 
 .اتانالبیفي معالجة  األفراد لهااو یتنالمعرفیة المختلفة التي  األسالیب لاو تتنوهي نظریة 

روق المعرفیة سواء ألفنظریة التماسك المحوري الضعیف تركز على  إنإتفقت فریث وآخرون على 
تیزم، تقول فریث في النظام المعرفي الطبیعي یوجد استعداد أساسي و نقاط القوة في أطفال األ أوالعیوب 

یاتنا بقدر لتكوین ترابط وتماسك في المعلومات على مدى واسع من المثیرات التي نتعرض لها في ح
 المستطاع.

 اتانوالبیتیزم ناتج عن نواقص في القدرة على ربط المعلومات و األ إنوبمقتضى هذه النظریة ف
ها إنوالعمل على تكاملها ومعالجتها من خالل عملیات عقلیة متقدمة، وطبقا لهذه النظریة یمكن القول 

قوي  يانوالثل ضعیف و ل له طرفین األتقع على المتص اتانالبیالمعرفیة لمعالجة  األسالیب إنتفترض 
 2تیزم.و وأطفال األ األفرادوما بینهما من عدة مستویات یقع فیها 

 نظریة الذات الخبیرة:

 .57 ص سابق، مرجع ي،الشربین كمال والسید مصطفى فاروق أسامة| ) 1(
 .104 ،103 ص ص سابق، مرجع عمر، ألفتوح أبو كمال محمد ) 2(
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رف تیزم في اكوین ما یعو صعوبات أطفال األ بأنكرة القائلة ألفبتقدیم  1993 إنجوردو بولقام  
كرة ألفهذه  إنتیزم، ومن الجدیر بالذكر و الجوهریة في األ األساسیةبالذات الخبیرة وهي إحدى النواقص 

تیزم فیما یعرف بالذاكرة الشخصیة و نشأت كنتیجة لدراسة وتحدید أهم المشكالت التي یمر بها أطفال األ
رین ولكنهم یجدون صعوبة بالغة واألشیاء التي تحدث لآلخ حداثتیزم یستطیعون استرجاع اإلو فأطفال األ

شاركوا فیها وذلك حینما ال یتوفر لدیهم إشارة رموز دالة  أوخبرة مرورا بها  أوفي استدعاء موقف 
 )1(تساعدهم على استدعائها.

 نظریة المرآة المعكوسة: 

نتائج تلك  إلىوآخرون  يتدیكیورها كما أكد تیزم ترجع جذو نظریة المرآة المعكوسة في األ إن 
الخلل في  إنتیزم، حیث تقترح هذه النظریة و الدراسات التي اهتمت بدراسة سلوك التقلید والمحاكاة في األ

ما هو إال نتیجة لخلل في نظام العصب العاكس  اآلخرینتیزم على التقیلید ومحاكاة سلوك و قدرة أطفال األ
تلف نظام العصب العاكس هو الذي  بأنلهذه النظریة یؤمنون  العدید من المؤیدین إنفي المخ، وبالتالي ف

تیزم والتي تتمثل في مشكالتهم و منها أطفال األ یعانيیلعب دورا رئیسیا في تلك المشكالت التي 
 بوجه عام ومشكالت اللغة والتقلید والمحاكة بوجه خاص. االجتماعیة

الخلل  بأنالذین یؤمنون  إنوآخرون  هیزرضح أو عكاس" إنمن مجرد  أكثر"التقلید  ٕانوتحت عنو  
تیزم على التقلید ومحاكاة سلوك و في نظام العصب العاكس هو السبب الرئیسي في عدم قدرة أطفال األ

 إلىعملیة التقلید بوجه عام عملیة محددة تتمثل في التحویل المباشر للمعلومات المرئیة  إنالغیر ویرون 
لمیة، فعملیة التقلید والمحاكاة الناجحة ال تقتصر على محاكاة مخرجات حركیة، وتلك نظرة خاطئة غیر ع

التقلید یتطلب عملیات معرفیة وعدیدة التحلیل البصري وتقییم أهداف  إنالمحركات من حین آلخر، بل 
تیزم غالبا ما یفشلون و أطفال األ إنتقاء ما یتم تقلیده، ومتى یتم تقلیده، ومما سبق یتضح ٕانعل المقلد و ألف

شل نتیجة لعطب وخلل في نظام ألفهذا  إنت وجهة النظر القدیمة على كان، و اآلخرینلید أفعال في تق
تیزم و أطفال األ إنفقد تغیرت هذه الوجهة في ظل تلك النتائج التي تؤكد  نالعصب العاكس، أما اإل

 )2(قادرون على التقلید السلیم في مواقف معینة.

 یص اضطراب التوحد:_ تشخ8

 به تسنىی الذي لیالسب أو نألف هو صیوالتشخ الطب، عن األصل في مأخوذة صیتشخ كلمة"

 ةیعمل نتائج تبلور معقدة ةیعمل صیالتشخ ةیوعمل ،رابات االضط ونوع عةیوطب أصل على التعرف

 .106 ص المرجع، نفس) 1(
 .110 ،109 ص ص المرجع، نفس )2(
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 أكثر من شاملةال ةیالنمائ االضطرابات من رهیغ و التوحد صیتشخ عتبری .المتشعبة لةیالطو  حصألف

 تطلبی و ض،ااألعر  في اختالفات لوجود لىو األ رحل ا الم في خصوصا و دا،یوتعق صعوبة اتیالعمل

 و ةیالطب لیالتحال و التخاطب أخصائي و االجتماعي و نییالنفس نییاألخصائ و األطباء من قیفر  ناو تع

 مجال في نیالعامل و نیالباحث هتواج التي المشكالت أكبر من التوحد بااضطر  صیتشخ لاز ی ما و ره.یغ

 )1( :"إلى ذلك سبب رجعی و الطفولة مشكالت

 .أخرى ضاأمر  و إعاقات و باتااضطر  مع غالبا التوحد بااضطر  صفات أو خصائص تشابه_

 .الخصائص و تاالقدر  في التوحد بااضطر  ذوي األفراد سانتج عدم -

  .التوحد لحاالت مصاحبة إعاقات و ضراأم وجود -

 .رهایغ و ةیالنفس و ةیالتواصل و ةیاالجتماع النمو جوانب تأثر _

 .العمر في التقدم مع التوحد اضطراب ذوي األفراد اتیسلوك ریتغ -

 .آلخر موقف من التوحد اضطراب ذوي األفراد اتیسلوك اختالف -

 .المختلفة القدرات يف الملحوظ التوقف -

 .المتوفرة األدوات بعض قصور و صیالتشخ أدوات نقص -

 .التوحد اضطرب صیلتشخ المؤهلة ةیالبشر  الكوادر في نقص -

 .التوحد صیلتشخ ةیولوجیب دالالت وجود عدم -

 .ةیالعرب الدول في خصوصا و المجال هذا في ما حد إلى البحوث حداثة -

 )2(.دهایعقت شدة و صیالتشخ مدة طول - 

 :هي الجوانب هذه و صیالتشخ ةیعمل هیف تمی بناج من كثرأل هذا في اإلشارة مكنی و

 

 .109فاروق و مصطفى سید كامل الشریني ، مرجع سابق ، ص  |أسامة  )1(
 .83نایف بن عابد ، مرجع سابق ، ص   )2(
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 :الفارقي صیالتشخ1- 

 صیالتشخ ةیبعمل تدعى وغیرهم التوحدرابات اضط ذوي نیب قیالتفر  إلى تهدف التي ةیالعمل إن"

 والتكراریة  النوع ةیناح من األعراض بعض ةیخصوص و االختالف نواحي دیحدت هایف  تمی التي ،الفارقي

 له قیالدق المسمى دیتحد و اآلخر، عن راباضط كل زییلتم ذلك و ظهورها سبب إلى ضافةباإل والشدة،

 نین المتخصصیالباحث قبل من هایعل االتفاق تم التي اضطراب بكل المرتبطة رییالمعا مقارنة خالل من

 اإلعاقاتو  االضطرابات عن التوحد اضطراب زییتم ضایأ الفارقي صیالتشخ ةیعمل وتتضمن جال،الم في

 مثل اناألحی بعض في وتالزمه معه تشترك لكنها و التوحد اضطراب مجال ضمن تدخل ال التي األخرى،

 ةیعمل إن مبالرغ و ،الفارقي صیالتشخ ةیعمل ضمن ضایأ هایإل التطرق تمیس التي ةیالعقل اإلعاقة حاالت

 ضمن األفراد نیب زییالتم إنف ثباتا و ةیمصداق أكثر أصبحت رهمیغ من التوحد اضطراب  أفراد زییتم

 إن هو دایتعق صیالتشخ ةیعمل دیز ی ما و.الصعوبة ةیغا في لااز م  التوحد الضطراب ةیصیالتشخ ئاتألف

 لعدم نظرا ةیصیالتشخ ئةفأل ضمن سوایل ولكنهم التوحد خصائص تشبه خصائص ظهرونی األطفال بعض

الحسیة  اإلعاقات :مثل ئاتألف بعض لدى هذه الخصائص تظهر ما وعادة همیعل رییالمعا طباقإن

 التكامل في فيیالوظ الخلل و امیلیو  ومتالزمة الهش، الجنسي الكرموسوم متالزمة و (ةیالبصر  و ةیالسمع

 ")1().هريالق الوسواس واضطراب ةیاللفظ ریغ التعلم صعوبات و الحسي

 الفارقي صیالتشخ قیتحق الصعب من إنف التوحد اضطراب مظلة تحت ندرجونی نیالذ األفراد إن

ر یغ الشاملة ةیالنمائ االضطرابات و رجریأسب من كل صیتشخ عند الصعوبة تزداد و ، قیدق بشكل

 المتوسط أعلى ضمن ذكاء بدرجة نیالمجموعت نیهات أفراد زیتمی ثیح العمر، ادیازد مع خاصة المحددة

 سنة .11  عمر حتى صیالتشخ ةیعمل ؤخری الذي األمر ةیالعال ةیاللفظ قدرتهم مع بالتزامن

 :السلوكي صیالتشخ _2

 ةیأ على و طفل لكل ةیالسلوك الخصائص مالحظة على التوحد صیتشخ في ونیخصائاأل عتمدی

 صیتشخ احتماالت ازدادت الطفل هایبدی التي األعراض و المؤشرات دتاز كلما  هإن القول مكنی حال

 میتقد خالل من ،وذلك صیالتشخ ةیعمل في ایو یدورا ح ناالوالد لعبی ّكما .توحدي كطفل حالته

كر ، ألف، الطالب ذو اضطراب طیف التوحد ، دار عابد الزراع و یحي فوزي عبیداتنایف  ر:، تهیفیلین و دون فیور ٕانخو   )1(
 .62، ص 2011، ندر األ
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 وكلما ا،یسلوك تمی التوحد اضطراب نوأل ة،یالسلوك ماطهأنو  للطفل النمائي التطوري خیالتار  عن المعلومات

 ازدادت  نةیمع مواقف و مختلفة قاتأو  في الطفل سلوك الحظونی نیالذ نییاألخصائ عدد ازداد

 هناك إنف التوحدي للسلوك قیدق سلوك صیتشخ إلى الوصول لیسب في و التوحد صیتشخ احتماالت

  (1):التالي النحو على هي و صیالتشخ هذا شملهای إن جبی رو امح ةخمس

 :ةیالتوحد اتیالسلوك وصف •

 ةیرائجاإل و ةیبالموضوع تصفی بأسلوب اتیالسلوك فیتعر  ةیأهم ارسونالمم و الباحثون ناقش لقد

 .اآلخرین قبل من فهمها إلى ؤديی مما المالحظة على القدرة و

 :مقداره و سلوك كل درجة •

 على مقداره أو السلوك تكرار دیبتحد ذلك تمی و السلوك، هایف ظهری التي الدرجة أو القوة إن عنيی

 الغضب نوبة فترة تحدد كان المدة، دیبتحد اسهایق تمی فقد الغضب نوبات أو الذات استثارة :المثال لیسب

لهذا  تركه أو الطفل بانج من السلوك ظهور نیب قضتأن التي يانالثو  عدد بذكر ذلك و ظهورها عدم أو

 السلوك.

 :المستهدف السلوك هایف ظهری التي ئاتیالب •

 من جزء هاإن على هایإل النظر جبی بل منفصل، بشكل اتیالسلوك إلى النظر المنطقي ریغ من

 هایف ظهری التي ئةیالب مییتق و لیتحل من فالبد السلوك توقع و فهم في للمساعدة و ها،یف ظهری التي ئةیالب

 السلوك سوابق هیعل طلقی ما هو و Antecendents ئةیالب في السلوك ليی ما عادة الذي علألف كذلك و

 :مثال السلوك توابع هیعل طلقی ما هو و Conséquences المعرفي النموذج إلى رجعی لیالتحل وهذا

 السلوكABC. ظهری التالي، الوصفي السلوك سبقی ثیالقرص،ح أو اللسع سلوك إلى لجأی الذي الطفل

 استدعاء تمیو  المسؤول مكتب إلى الطفل ؤخذی النتائج ّأما ة،یمیتعل مهمة عادة تبعهی ،وناثو  خالل عادة

 ریغ بالسلوك طیالمح للظروف بالنسبة محددة فكرة على نحصل وهنا المنزل، إلى الطفل ألخذ نیالوالد

 .فوضوي أو يناعدو  أو مقبول

النشر   ، ابتراك للطباعة والتوحیدیینم و اللغة لدى المعاقین عقلیا و عبد الواحد یوسف إبراهیم، اضطراب النطق و الكال انسلیم  )1(
 . 201،  ص  2010مصر ، 
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 :المقصودة فةیالوظ •

 إنف هنا من و التواصل، أشكال من كشكل تستخدم الطفل مارسهای التي اتیالسلوك من را یكث إن

 توابعه و السلوك سوابق مییتق إتباع ن إ للتواصل، الةفع لةیوس كونی إن الممكن من وضويألف السلوك

 ومن ا،یفیوظ مكافئ سلوك ریلتطو  ضروري أمر هو و للسلوك المدركة فةیالوظ دیلتحد لةو امح عتبری

 أو الوظائف أكثر لعل و محددة وظائف في هایعل للمحافظة اتیالسلوك من ریالكث مالحظة الممكن

 )1(:ليی ما إلى الحاجة تتضمن نیمع سلوك بظهور المرتبطة و وعایش األسباب

 .مرغوب شيء على أو اءیاألش على الحصول_1 

 شخص من أو نشاط أو طلب من الهروب و تجنبه و محدد متطلب من لهروب_ ا2

 ".نیمع نشاط على اإلعتراض أو تقالناإل أو صعبة مهمة تجنب مثل نیمع نشاط تجنب_3

 :ةیلذاتا االستثارة

 ضرب :مثل المتكررة اتیالسلوك إلى عودی النمطي السلوك دعىی ما أو ةیالذات االستثارة سلوك إن

 تزود هاإن بدوی كما الوقت، من لةیطو  لفترة تمتد التي و الجسم، هز و نینیالع أمام اءیاألش كیتحر  د،یال

 فقد مختلفة بطرق ةیالذات االستثارة تایسلوك عن ریالتعب و ة،یحرك ةیحس راجعة ةیبتغذ نییالتوحد األطفال

رات یبتعب امیالق وعند للضوء،أ تعرضها عند نینیالع حركات قبل من قةیدق اانأحی اتیالسلوك هذه تكون

 ةیاالجتماع يانالمع من لیالقل تحمل هاكأن و تظهر اتیالسلوك هذه معظم و الحزن، المناسبة، ریغ الوجه

 ةیاالجتماع العالقات في تؤثر قد ها إن كما أبدا، يانالمع هذه تمثل أال الممكن من و ن،یلآلخر  الواضحة

 اتیالسلوك من ریكث مع ةیعكس عالقات اتیالسلوك هذه كسبی ما و العصبي، النمو في و التعلم وفي

 في وذلك واضحا اللعب كونی و ةیمیاألكاد االستجابات من ةیتلقائ ادةیز  إلى ؤديی ذلك إنالمناسبة،ف

 . تطورت و تزاد قد ماطأن هیف تكون الذي الوقت

 

  :الطبي صیالتشخ •

 .200نفس المرجع ، ص   )1(
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 النمو و الجسمي والنمو الوالدة، و الحمل عن األسئلة من دیالعد بطرح بدأی ما عادة الطبي مییالتق

 ثم ومن ها،یف عیتش التي ضرااألم و األسرة عن السؤال و سابقة، ضراأم حدوث عن و للطفل الحركي

 عند بیالطب قررهای التي حوصاتألف بعض ءراإج و العصبي الجهاز خصوصا و ريیالسر  بالكشف امیالق

 :منها و لها اجیاالحت

الصبغي  الكتشاف AnalysisChromosomal" الكروموسومي لیالتحل أو ةیالخل صبغات صورة_1

 "Fragile-x Syndrom".الهش الذكري

 المخ فحص في المستخدمة رقالط ائلأو  من للمخ الكهربائيEEG للمخ  الكهربائي طیالتخط عتبری

 الكهربائي النشاط في خلال أو شذوذا هناك إن استخدمته التي ساتراالد نتیب قد بالتوحد،و نیالمصاب عند

 لنشوء ولوجيیالب األساس تعزز التي الواضحة الدالئل من نییالتوحد لدىة یمرض نوبات كذلك و للمخ

 )1(االضطراب . أعراض

 للمخ سيیالمغناط نیبالرن _أشعة3

 وجود :مثل له مصاحبة تكون قد ولكن التوحد، إلى تؤدي التي الحاالت عن نیالوالد بیالطب سألی دق _4

 .رهیوغ التشنج

 ،األعصاباألطفال بیطب:مثل بیطب من أكثر لمشاركة الطبي بناللج صیالتشخ ةیعمل تحتاج

 الموجودة المشكالت عةیطب على توقفی ذلك و الحنجرة و فاألن ، األذن اختصاصي التطوري، الطب

 )2(.األطفال لدى

 :النفسي صیالتشخ" •

 الوظائف ثیح من الطفل حالة مییلتق ةیاسیق قاطن و أدوات باستخدام النفسي األخصائي قومی ثیح

 المدرسون األسرة، عیتستط مییالتق هذا ومن ف،یالتك ثیح ومن ةیوالسلوك ةیفعالنواإل ةیراكواإلد ةیالمعرف

 ةیالنفس تاالختبارا من دیالعد فهناك ةیالنفس ةیالناح من و.الطفل لدى التطور و القصور جوانب معرفة

، ص  2003، األردنكر العربي ،، فالدار ،  1، دلیل التشخیص للتوحدیین ،طقاسم عبد اهللا  انسلیمو  ناسلیمالسید عبد الحلیم  )1( 
 .  35، 34ص 

 .36نفس المرجع ، ص   )2(
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 األخذ مع ه،یلد الضعف و القوة جوانب على الوقوف أجل من التوحدي الطفل ىعل قهایتطب مكنی التي

 مطلق بشكل راتاالختبا من التوحدي الطفل هایعل حصلی التي النتائج على نعتمد ال بأن االعتبار نیبع

 قیتطب أثناء ظهرهای إن مكنی التي االستجابات نمط وا به تصفی التي الخصائص عةیطب بسبب

العمر  ذوي األطفال مع االختبار هذا ستخدمیالعقلي  بالعمر لیر یم اختبار :نهایب ومن هیعل رات االختبا

ا هیف الصعوبة اتیمستو  حو اتتر  ة،یفرع اختبارات على شتملیو  ، شهرا 71 و شهرا 18 نیب حو اتر ی العقلي

 اللغة، إلى لالطف هایف حتاجی وبعضها ة،یاللفظ راتیوالتعب اللغة استخدام إلى حتاجی بعضها إن ثیح

االختبار في  هذا ستخدمیو  اللفظي، االختبار على دیج بشكل اإلجابة عونیستطی ال نیالذ األطفال وخاصة

 )1(." األداء في التوحدي الطفل ظهرهای التي السرعة على عتمدیالعمر العقلي  و 

 (التعلیمي) :  التربوي صیالتشخ*

باستخدام  (Farmalassessment) الرسمي مییالتق استخدام خالل من التربوي مییبالتق امیالق مكنی

مناقشة  و المباشرة المالحظة باستخدام (infarmalassessment) الرسمي ریغ مییالتق و ةیاسیق أدوات

  :ةیالتال النقاط في الطفل تقدیر مهام  هو مییالتق هذا من والغرض ن،یالوالد

 الدراسة. قبل _مهارات1

 .الحساب و القراءة :ةیدراس _مهارات 2

 .الحمام دخول و اللباس، األكل، :ةیومیال اةیالح _مهارات 3

 مییتق إعادة في منها االستفادة مكنی هنأل مییالتق ألغراض تستخدم سییالمقا هذه إن إلى ضافةباإل و

 هذه تشتمل:وميیال الطفل لسلوك شطب قائمة :مثل التوحدي الطفل هیإل صلی الذي الحالي األداء مستوى

 ومی خالل التوحدي الطفل بها قومی التي السلوك ماطنأ إلى تفقرا ال هذه ریتش فقرة، 64 على القائمة

 اإلجابة تسجیل تمیو  القائمة هذه بتعبئة عادة نیذال و ال قومی ثیح ت،یالب في وجوده منساعة  24 كامل

 إلى القائمة هذه راتفق ریتش ثیح ،متأكدا سیل مرضي، ریغ مرضي، من مندرج سلم على فقرة كل مقابل

 إلى ودخوله النوم من نهوضه لحظة من التوحدي الطفل بها قومی إن مكنی التي الوظائف من دیالعد

، دار المسیرة ، 2حتیاجات الخاصة ، طذوي اال األطفالالمعایطة ، سیكولوجیة  ناحمر قمش ، و خلیل عبد المصطفى نوري   )1(
 . 206،207صص ، 2009، األردن

43 
 

                                                           



 النظري بانالج                                                              يانالث صلفال

 لمالحظاتل یوتسج .....المالبس ارتداء الطعام، ریتحض في هیلوالد مساعدته طعامه، لهأو وتن الحمام

 )1(.المختلفة المواقف في تصرفه ةیفیك و المنزل في الطفل وضع عن ایومی

 :التواصلي صیالتشخ *

 مییتق إلى للوصول تستخدم أدوات كلها هنیلوالد المناقشةو  ةیمییالتق المالحظة و ةیالمنهج التجارب

 على بحركات ریله التعب أدائه ةیفیك و نیاآلخر  مع التواصل في الطفل رغبة: مثل ةیالتواصل المهارات

 بيیالتدر  البرنامج وضع عند استخدامها جبی مییالتق هذا نتائج و باإلشارة، أو ةیجسم بحركات أو الوجه

 قائمة شطب على ومثال ذلك، ریوغ الصور إلى اإلشارة أو اإلشارة، لغة كاستخدام معه تواصلال ادةیلز 

 ثیح فقرة 57 على القائمة هذه تشمل و Krug, AriK , Almond من كل طورها التي و التوحد لسلوك

 مة علىالقائ في قرات ألف هذه عیتوز  تم قد و ونیالتوحد ظهرهایالتي  السلوك ماطنأقرات ألف هذه تصف

 )2(:وهي أبعاد خمسة

 الذات على االعتماد و االجتماعي بنا_الج 1

 .اللغوي بنا_الج 2

 .اءیاألش و الجسم _استعمال 3

 .التواصل و _العالقات 4

 ._اإلحساس 5

 :فيیالوظ صیالتشخ •

تكامل الوظائف  عةبیط لمعرفة الطفل مییبتق قومی (Occupationaltherapist)فيیالوظ المعالج

 ةیاسیق أدوات هناك إن كما)،اللمس الشم، الذوق ،البصر، السمع( الخمس الحواس عمل ةیفیوك ة،یالحس

 تاومهار  ،)ریصغ شيء أو لعبة إلحضار األصابع استخدامالصغرى( الحركة ترامها مییلتق تستخدم

 سرىیال أم منىیال دهی استخدام الطفل فضلی هل معرفة والمهم)القفز و الجري و المشي( رىالكب الحركة

 .  204، مرجع سابق ، ص إبراهیمعبد الواحد یوسف  ناسلیم )1(

.38و ممد قاسم عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص ناالسید عبد الحلیم سلیم  (2)  
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 لسلوك ریتقد قائمة هذا مثال و .كااإلدر  عمق و ةیالبصر  تراالمها و)طرةیالمس المعلومات معالجة نمط(

 :هي األبعاد هذه و بعد 15 من القائمة تتكون و نیآخر  و "سكوبلر" طورها التي و نییالتوحد األطفال

 ترایلمتغ فیالتك اء،یاألش استخدام الجسم، استخدام ة،یفعالناإل االستجابات د،یالتقل نیاآلخر  مع العالقات

 استخدامها،الخوف و التذوق و ئحةراوال للحس االستجابة ة،یالسمع االستجابة ة،یالبصر  االستجابة

 طباعنوأخیرا اإل، ةیالمعرف الوظائف وىمست النشاط، مستوى اللفظي، ریغ و اللفظي التواصل ةیوالعصب

 )1(.من مرحلة المالحظة  تهاءناإل بعد قائمة على الطفل استجابات لیتسج تمی العام،و

 یا : ماهیة التكفل النفسيإنث

 تعریف التكفل النفسي-1

نفسي مع مساعدة من فریق العمل المتكون من (طبیب األعصاب هو عملیة یقوم بها األخصائي ال

وطبیب األذن والحنجرة واألخصائي االجتماعي واألرطفوني) كهیئة لتحقیق مجموعة من األهداف تسمح 

حقوقه واإلحساس بالعدالة من في وسط المجتمع وهو أیضا وسیلة نفسیة  ناضم إلىرد ألفبالوصول ب

لتحقیق استقاللیته من خالل تنمیة  اآلخرینه قادر على التواصل مع بأنته و رد بذاألفواجتماعیة لتوعیة 

 )2(القدرات والمهارات واستقاللها أحسن استقالل. 

 ة التكفل النفسيأهمی-2

یة الطفل من ذوي اضطراب التوحد من الناح اندماجالتكفل النفسي في كونه وسیلة  أهمیةتكمن 

، وتوعیة أفراد المجتمع بضرورة النظر بموضوعیة ویعدل لفئة ذوي اضطراب النفسیة واالجتماعیة والمهنیة

رد فرصة العیش وتحقیق ألفالشفقة لمنح  أوالتحقیر  أوى نظرة النقص التوحد الخاصة للقضاء عل

 )3(استقاللها بتنمیة قدرته الحركیة االجتماعیة والنفسیة والعاطفیة فیصبح قادرا على العیش في المجتمع.

 

 .205یوسف عبد الواحد یوسف ابراهیم ، مرجع سابق ، ص إنسلیم  )1(
)2( www.facebouk.com http://    ،یوم 29/11/2012من طرف المركز النفسي البیداغوجي لألطفال المعاقین ذهنیا 

  .9:30على الساعة  03/04/2017
.11:00على الساعة  03/04/2017من طرف فیصل في یوم   www. Acofps.com (3)  
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 نیالتوحدی فالاألططرق التكفل النفسي ب-3

 العالج البیولوجي

نظاما غذائي معین یستخدم في تصحیح مسار الخلل العصبي  أوفیتامینا  أوال یوجد عقار محددا 

هنا بعض العقاقیر المستخدمة في عالج  بأنالذي ینتج عنه التوحد ، فقد توصل اآلباء والمتخصصون 

ي عالج بعض من السلوك المتصل بالتوحد ف األحیاناضطرابات أخرى تأتي بنتیجة إیجابیة بین بعض 

 ولذلك یشمل العالج البیولوجي في :

 :األدویة-1

 إلى إضافةة على معالجة النوبات و (دیفالیروكس صودیوم) عال DEPAKOTE"  الدیباكوت "

ومن تلك العقاقیر أیضا  والعدوانیةصداع الشیقة ، ومن فوائد هذا الدواء تخفیف السلوكیات المتفجرة 

"TREXAN"  "NADOHAL"  "ESHALITH" "LITHRUM"   العدوانيوالتي تخفف من حدة السلوك 

 إبداء الذات والذي یستخدم كمهدئ للخالیا المستقبلة للمثیرات في المخ. أو

وفرط الحركة وٕایذاء  والعدوانوهناك بعض األدویة تؤثر على االضطرابات السلوكیة مثل : النمطیة 

 : الذات ومن هذه األدویة

  للدهان" الهالوبیریدول" وهو مضاد 

 االنتقائیةمضاد لالكتئاب من نوع إعادة قبط السیروتونین  FLUOSCETINE لوكزتین" لفا" 

 ویستخدم لعالج االكتئاب.

 مضاد لالكتئاب واالضطراب الوسواس القهري. SORTALINE" السرترالین" ، 

ة األقطاب وتظهر بعض الدراسات یوصف لعالج اضطرابات ثنائیTEGRETOLE " التغریتول" 

 )1(التوحدیین. األطفالتحسنا في األمراض السلوكیة لدى 

 

 .169، ص 2007،  نا، دار الحامد للنشر والتوزیع ، عم1عبد اللطیف حسین فرج ، اإلعاقة العقلیة والذهنیة ، ط )1(
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 یتامینات لفا-2

امتصاص األطعمة ونقص  من مشاكل سوء یعانونبعض الدراسات  إنضحت الدراسات أو لقد 

امتصاص األطعمة ونقص في المواد الغذائیة التي یحتاجها الطفل نتیجة لخلل في األمعاء والتهاب مزمن 

 سوء في هضم الطعام وامتصاصه بل وفي التمثیل الغذائي ككل. إلىفي الجهاز الهضمي مما یؤدي 

  5، ب 3، ب1آلتیة : أ ، بیتامینات  األفلذلك نجد مرض التوحد یعنون من نقص في معدالت 

 إناألطعمة التي تحتوي على النحاس على  تناولوبالمثل البیوتین ، السلینیوم ، الزنك ، یوحي بتجنب 

كمیات كبیرة من  تناولیعوضه الزنك لتنشیط الجهاز المناعي ، وتوحي بعض الدراسات األخرى بضرورة 

 )Bم بالعالج هو فیتامین (یتامینات شیوعا في االستخداألف أكثرالكالسیوم ومن 

یتامینات األخرى مثل : فیتامین "ج" والذي یساعد على مزید من التركیز ألف إلى ضافةهذا باإل

ومعالجة اإلحباط ، ولضبط هذه المعدالت البد من إجراء اختبارات للدم فقد تؤدي النسب الزائدة لدى 

 )1(خرى.البعض ویكون لها تأثیر سام وقد ال تكون كذلك للحاالت األ

مدیر معهد أبحاث التوحد باستخدام كبسوالت  د"ن"برنار ریمإل كما ینصح الدكتور 

DIMETHYLGLYEIME  المعروف باسمDMG  لتوفیر احتیاجات طفل التوحد من العناصر الغذائیة

 )2(اد الكیمیائیة.من معادن وفیتامینات وخالصة بعض األعشاب الخالیة من المو  األساسیةو 

 :التدخل الغذائي-3

هناك عالقة قویة بین النظام الغذائي واضطراب التوحد ، حیث قد ثبت  إنأكد كثیر من الدارسین 

العالج بالغذاء  إنللغذاء عالقة یتقلب المزاج والقلق ، كما  ٕانالغذاء یقلل من السلوكیات التوحدیة و  إنلهم 

 ه یأخذ وقت أطول ولكن نتائجه وفعالیته تبقى على المدى البعید.إنآمن وال ضرر منه رغم 

ل المأكوالت التي تحتوى على و اوأهم الحمیات المتبعة في عالج التوحد هي االمتناع عن تن

ته أما الجلوتین فیوجد بروتینات الكازیین والجلوتین ، فالكازیین هو البروتین األساسي في الحلیب ومشتقا

الطفل المصاب باضطراب  إنوالقمح ، وتستند هذه الحسیة على أساس  إنفي الحنطة والشعیر والشوف

 .170، 169صص نفس المرجع ،  )1(
 .243عبد الواحد یوسف ، مرجع سابق ، ص ناسلیم )2(
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التوحد تنقصه القدرة على هضم هذین النوعین وبالتالي ینشأ عن ذلك تكون ما یسمى " البیناید األفیونیة " 

المخ ، وهناك حمیة أخرى یطلق علیها حمیة التي تمتص عن طریق األمعاء وتسیر في الدم تؤثر على 

FEINNNGOLDDIET .فیكولة   ٕانلو و وأساسها تجنب األغذیة التي تحتوي على المواد الحافظة واأل 

ي هذه الحمیة یجب إجراء العدید من التحالیل المخبریة تحت إشراف طب إتباعوالنكهات الصناعیة ، وقبل 

عرض الطفل آلثار سلبیة بما یفوق إیجابیات الحمیة.وتنسیق مع أخصائي التغذیة وذلك من ال یت ) 1(  

 :  العالج بالحیاة الیومیة

 مدرسة هیجاشي.

 ي كیوهیجاشي نباالعالج بالحیاة الیومیة هو أسلوب عالجي مكتشف عن طریق الیا

KIYOHIGASHI  األطفالتعلم  إلىي التي تنظر نبا، ویقوم على مبادئ التعلیم الیا 1964في عام 

 تیزمین بوجه خاص بنظرة مختلفة قلیلة عن فلسفات الدول األخرى.و األ األطفالبوجه عام و 

شطة نوتركز هذه الطریقة على طرق رئیسیة قلیلة ومبسطة لما هو متوقع من الطفل لیفعله فاأل

طفل من خالل التقلید  إلىة بشكل جماعي ومنظمة بشكل عال للتأكید على التعلم المنقول من طفل موجه

شطة الجسمیة في المجموعات والركض ثالث مرات یومیا وبواقع نوالتزامن ، كما ترتكز الطریقة على اإل

: كرة القدم وكرة  ریاضیة خارجیة یومیة مثل وأنشطةیزیوم لمرة واحدة نا) دقیقة في كل مرة ، والجم20(

ن والتجمع ألفالسلة لمدة ساعة یومیا ، ویركز المنهاج األكادیمي مبدئیا على الموسیقى والحركة والدراما و 

 )2(ات.نافي المهرج

ل و تیزمین یركز في المقام األو األ األطفالالعالج بالحیاة الیومیة مع  إن) 1997ویرى إسماعیل بدر (

 نقاط محوریة هي : 3االجتماعیة ویعتمد على  الجوانبعلى 

 دریب البدني .فعاالت الضعیفة للطفل المركزة على التنتكوین نمط للحیاة واالستقرار وتثبیت اإل-

 إراحة الطفل من روح االعتمادیة والتبعیة من خالل التعلم االجتماعي.-

 .87، ص2002،  األردنكر ن ألفسهى احمد أمین نضر : التواصل اللغوي للطفل المتوحد ، د.ط، دار  )1(
أحمد عواد ونادیة صالح البلوي ، االتجاهات المعاصرة في تشخیص وعالج اضطراب التوحد ، دط، مجلة الطفولة والتربیة ، العدد )2(

 .165، ص2011س ، السنة الثالثة ، الساد
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تیزم في و لبرنامج العالج بالحیاة الیومیة مع أطفال األ األساسیةالمبادئ  )1997إسماعیل بدر (وحدد 

 النقاط التالیة :

 التعلم الموجه للمجموعة.-

 شطة.نل األو اشطة الروتینیة من خالل تدنتعلیم األ-

 فسهم.نأعلى االعتماد على  األطفالتدریب -

 تقلیل مستویات النشاط غیر الهادف.-

یشكل ذلك  إنالعادیین دون  األطفالتیزم في فصل دراسي واحد مع و التعامل مع أطفال األ-

 )1(ضغطا علیهم.

 :العالج السلوكي

التوحدیین لعدة أسباب  األطفالعالة في عالج وتعدیل سلوكیات ألف األسالیبالج السلوكي من یعد الع

 نذكر منها: 

یطبقوها  بشكل صحیح بعد  ٕانیتعلمها اآلباء والمعلمین وغیرهم و  إنه مبنى على مبادئ یمكن إن-

 التدرب علیها.

 خصیة .ه یمكن قیاس تأثیره بشكل واضح ن ودون تأثیرها بالعوامل الشإن-

 یمكن قیاس تأثیره بشكل واضح ، ودون تأثیر بالعوامل الشخصیة. هإن-

 ما یهتم بالسلوك المشكل.ٕانه ال یعبر اهتماما ألسباب التوحد و إن-

 وتعدیل سلوكیاتهم المضطربة. األطفاله ثبت نجاح هذا األسلوب في تنمیة مهارات وقدرات إن-

البد من التدخل المبكر أي قبل بلوغهم  األطفالهؤالء مع  أفضلولكي یأتي العالج السلوكي بنتائج 

غیر  أوقاص األعراض السلوكیة غیر السویة واالرتقاء بالوظائف الضعیفة إنأربع سنوات ، بهدف 

الذات ویعتمد العالج السلوكي على فنیة إدراك السلوك للتخلص  یةاالموجودة لدیهم مثل اللغة ومهارات رع

 .199، 198صص توح عمر ، مرجع سابق ، ألفمحمد كمال أبو  )1(
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ة والتقلیل من األفعال التكراریة النمطیة ، ویعد الثواب مبدأ رئیسي في هذا من السلوكیات غیر المرغوب

العالج بهدف تطویر وتعزیز السلوك االیجابي وتقلیل من السلوك السلبي ، ومن أهم البرامج التي أعدت 

یثاب الطفل على كل سلوك سوي  إنالتوحدیین برنامج لوفاس الذي یعتمد على  األطفالفي تعدیل سلوك 

البرامج استخداما في  أكثرقوم به ، وعقابه على كل سلوك غیر سوي ، وكذلك برنامج نیتش وهو من ی

عالج اضطرابات التواصل عند الطفل التوحدي باستخدام أسالیب التعزیز  إلىالعدید من الدول ویهدف 

واكتساب  آلخریناالتوحدیین في تحسین تواصلهم مع  األطفالاالیجابي والسلبي ، ویساعد هذا البرنامج 

 )1(المهارات اللغویة والمفاهیم غیر اللفظیة.

 العالج النفسي :

د ، وبناء مصحة عالجیة في ل من اقترح المدخل النفسي في عالج التوحأو  برونو بیلهایم"یعد "

یتیح لألطفال التوحدیین التعرض لبیئة  كانمدرسة العالج النفسي الملتحقة بجامعة شیكاغو ، وهو م

 لهم بإعادة النمو في مواقف آمنة مضبوطة.  إنسانیة

لة و اوالهدف من هذا األسلوب هو إقامة عالقة قویة بین الطفل والنموذج الذي یمثل األم في مح

الطفل بما لم تقدمه أمه من خبرات مشبعة من الحب واألمن والتفاعالت االیجابیة ، حیث ینطلق لتزوید 

األم لم تستطیع  ٕانهناك نقصا في االرتباط العاطفي بین األم وطفلها و  إنهذا األسلوب من افتراض مؤداه 

 )2(تزویده بتلك الخبرات.

 :العالج بالموسیقى

خالت العالجیة المتبعة مع أطفال ذوي الحاجات الخاصة بوجه اج بالموسیقى أحد المدیعد العال

تیزمیین بوجه خاص ، فالعالج بالموسیقى هي تلك الخدمة التي تتعلق في األساس بما و األ األطفالعام و 

 ردیة الالزمة له.ألفریق الذي یعمل على تشخیص الطفل وتقییمه وتحدید خطة التعلیم ألفیشیر به 

العالجیة  األسالیبالعالج بالموسیقى یعد من أهم  إن )2005عبد اهللا (وفي ذلك أكد عادل 

نلجأ إلیها في سبیل الحد من تلك األعراض المتعددة التي تعكس قصور المهارات  إنها التي یمكننا أفضلو 

ص ص ، 2014،  نا، دار الخلیج ، عم1التوحدیین) ،ط األطفالعبد اهللا حسین الزعبي : التوحد (تنمیة مهارات التواصل لدى  )1(
48 ،49. 

 .49نفس المرجع ، ص  )2(
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طفل بموجبها ومن تیزم ، إذ یوفر وسیلة آمنة یمكن للو ب أطفال األنااالجتماعیة والتواصل اللفظي من ج

یتفاعل ویتواصل مع بیئته المحیطة بما فیها ومن فیها ، وقد حظي حاالت أطفال األتوتیزم  إنخاللها 

 ).2005( إن) ، ریتم1994) إیدجرتون (1984شات (بالكثیر من الدراسات والبحوث كدراسة 

حسین كثیر من العالج بالموسیقى كبرنامج مستقل له بحوثه وفعالیته في ت إنویتضح من ذلك 

تیزمیین ، كالتواصل االجتماعي واللغة والكالم والمهارات االجتماعیة و األ األطفالالقصور لدى  جوانب

 الجوانبالعالج بالموسیقى فاعلیة عظمى في تنظیم  إن) 2000بوجه عام ، وما قاله تریف أرثین (

كبرى في  أهمیةتلعب الموسیقى  بوجه خاص حیث األطفالبوجه عام و  األفرادفعالیة لدى نالنفسیة واإل

 )1(تحسین عملیات التواصل اللفظي وغیر اللفظي مع البیئة االجتماعیة.

 العالج باللعب : 

اللعب هو البعد الثالث لثالوث الضعف  إن) APA )1994األمریكیة للطب النفسي أكدت الرابطة 

 األطفالجه الضعف والقصور في أو تیزم ن فاللعب وخاصة اللعب الرمزي هو أحد و اعي ألطفال األاالجتم

 تیزمیین.و األ

تیزمیین و األ األطفالبوجه عام و  األطفالة عظمى كناحیة عالجیة مع كانوبوجه عام یحتل اللعب م

لماذا یعد اللعب  عن السؤال : اإلجابةتیزم ینبغي و بوجه خاص ، وقبل الخوض في اللعب كعالج لأل

 تیزمیین؟و األ األطفال إلىصعبا بالنسبة 

 اإلجابة عن التساؤل السابق في النقاط التالیة: 2002مور ویوجز 

لتعبر عن  وٕاصدارهاتیزم من مشكالت لغویة وكالمیة تعیقهم عن فهم الكلمات و أطفال األ یعاني-1

 رغباتهم واحتیاجاتهم.

عجز  إلى، مما یؤدي بدوره  اآلخرینفي التفاعل االجتماعي مع تیزم من مشكالت و أطفال األ یعاني-2

 العادیین وغیر العادیین. األطفالفي القدرة على اللعب الجماعي مع 

 .214، 213صص توح عمر ، مرجع سابق ، لفا أومحمد كمال  )1(
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 األطفالتیزم من عجز القدرة على التخیل وبالتالي یصبح اللعب مشكلة رئیسیة لهؤالء و أطفال األ یعاني-3

رر الطفل بوجه عام من القیود فیتفتح ذهنه وتنطلق اللعب یح إن 1986 ناعمنوعموما ما أكد سید 

اللعب یعتبر فرصة جیدة للعمل  نمن خالل االستغراق فیه أل االبتكارینخیاالته ویتدرب على األعمال 

 واإلجادة والتدریب. واإلتقان

تسعة فالعالج باللعب أسلوب یزید من القدرة االجتماعیة والتواصلیة لدیهم ، كما یتیح أمامهم أفاقا م

 )1(هم في البیئة المحیطة بهم.ناتزید من قدرتهم على الخیال واإلبداع مما ینعكس على تفاعالتهم مع أقر 

  :العالج المعرفي

عالج المشكالت المعرفیة لدى المصابین بالتوحد من  إلى 1997 هادوین وآخرون"نتائج دراسة "  انتهت

ح الحالة العقلیة في المحادثات ، فیتعلم الطالب تحدید لث واستخدام مصطخالل تحسین مهارات التحد

، ثم بها المعرفينامن ج االنفعاالتید فعاالت ، وأخیرا یتم تحدنالتغیرات اللغویة الجسمیة والوجهیة واإل

 فعاالت وحالة المعتقدات.نرصد بعض التحسینات المحدودة لإل

المتعددة اإلیماءات لزیادة االستجابة الوظیفیة بشكل على الخطوات  إلىوخلصت "بروك" و " كویجل" 

 النحو التالي:

التمیزات الشرطیة (اإلیماء المتعدد) من خالل التأكید على  األطفالیتم تعلیم  إنمن الممكن -

 إیماءات متعددة تشتغل مثیرات المنهج التطوري القیاسي مثل األشكال والحروف.

 كونات المتعددة بدال من تعلیم المهام بمعدل مكون واحد في المرة.ضرورة استخدام المهام ذات الم-

إحساس جدید لذاته في العالم  إلىتقال من إحساس الطفل بذاته والعالم نمساعدة الطفل على اإل-

یظهر  إنیثق بالعالم قبل  إناألسویاء ، وتشجیع الطفل على  األفرادنطلق علیه مشاركة  إنوالذي یمكن 

 اهتمامه به.

 أوالشكر  أویتم وضعها بالقرب منه ، مع عدم توقع المدح  إنعندما نعطي األشیاء للطفل یجب -

 تظار االستجابة.إن

 .205نفس المرجع ، ص  )1(
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 أحذر الشباك). أوتبه إناستخدام االتصال غیر المباشر (مثل -

یكون  إنهذا یلهم الطفل  نشخص ما یحبه إل أوالطفل  إنتحدث بصوت مرتفع لنفسك حول -

 مرتبطا بما یقال.

استخدام الرموز البصریة لتفسیر األشیاء السیما في العالقات  أوتكلم من خالل األشیاء -

 االجتماعیة واالتجاهات والمفاهیم المجردة.

 إعطاءه االختیار للتواصل البدني . أویشرع في المس البدني  أودع الطفل یبدأ -

 )1(صل به.یتوا إنل و اتفهم ما یح إنل و اصت إلیه وحنأعندما یتحدث الطفل ف-

 لدى الطفل التوحدي یمكن إبرازها على النحو التالي: االنتباههناك مجموعة من الخطوات لتحسین 

 : اجعل هذا الطفل یجلس على كرسي مواجه لك. لىو الخطوة األ 

عشر  أو ثوانإلي كل خمس  أنظرینظر إلیك ، وكرر كلمة  بأنمر : بعد ذلك أعطه األ یةناالخطوة الث

 .ثوان

 : مع االستجابة الصحیحة یتم مكافأة الطفل.الخطوة الثالثة

ل إصدار األمر و اوح ثوانیتین أعطه فرصة من خمس نا: إذا لم یستجب الطفل خالل ثالخطوة الرابعة

 ینظر إلیك بعینیه. إنمرات من أجل 

 تباهه.إنأي شيء یجذب  أوعندما ال ینتبه إلیك الطفل استخدم قطعة من الطعام : الخطوة الخامسة

وبالتدریج  ناعشر ثو  إلىیتین ضاعف األمر نا: عندما یظهر اتصال العین من خالل ث الخطوة السادسة

 سوف یتفاعل بواسطة مضاعفة اختفاء یدك تدریجیا .

هناك تقدما  إنرج ، أعط الطعام عندما یالحظ : ضاعف بقاء اتصال عین الطفل بالتد الخطوة السابعة

 ما بین الطفل في تركیز عینیه من المدح ، كذلك ضاعف الوقت للتدریب على اتصال العین.

 .234، 233ص ص فاروق مصطفى والسید كامل الشربیني ، مرجع سابق ،  أسامة )1(
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قام علماء   MEGAVITAMIN THERAPIES المیجافاتامین تحسین عملیات التذكر بعالج " 

المصابین بالتوحد  األفراداألمریكیة لدى األعصاب بدراسة هذه الظاهرة االضطرابیة في الوالیات المتحدة 

من الملیون من  300أي الموجة الدماغیة التي تحدث بسرعة  300Pباستعمال موجه الدماغ بحوالي 

عملیة المعالجة السمعیة لدى  إنیة والمرتبطة بعملیة االستعادة للذاكرة الطویلة ، ووجد هؤالء العلماء ناالث

 األسویاء بدون التوحد. األطفال) بدت معاقة بالمقارنة ب300Pالتوحدیین باستعمال موجة (

وقام فریق آخر باختیار المعالجة السمعیة قبل وبعد تطبیقهم لبرنامج التدریب على الدمج السمعي 

المصابین بالتوحد الذین تعرضوا لبرنامج التدریب السمعي أبوا تحسنا في الموجات  األفراد إنووجد هؤالء 

 في المجموعة الضابطة الذین لم یستعملوا البرنامج السمعي . بأقرانهمة الدماغیة بالمقارن

ه إن إلى) THOMAS )2003"توماس " المصابین بالتوحد ویشیر  األطفالبتكاري لدى أسالیب التعلم اإل

حل المشكالت  أسلوبیمكن تغیر استراتیجیات التفكیر لألطفال المصابین بالتوحد بواسطة استعمال 

 ن ومنها:یتلك العملیة تشمل عدة مراحل ومن الواجب تعلمها للتوحدی إنویذكر بتكاریة اإل

 المشكلة. جوانبالتفكیر في كل -

 الحل المناسب. إلىالتفكیر في كل الحلول المختلفة التي تساعد على الوصول -

 الحلول المحتملة. إلىالبحث عن المصادر المختلفة للمعلومات التي تؤدي -

 لبدائیة.اختیار الحلول ا-

 بنود صغیرة. إلىتقسیم المشكلة -

 بناء المعلومات بین المشكلة والمشاكل األخرى الشبیهة.-

 الحل األمثل. إلىمرحلة الوصول -

 الحل السریع. إلىروض التي تؤدي ألفاختبار -

 )1(استخدام التجربة الشخصیة في حل المشكلة.-

 .357إبراهیم عبد اهللا فرج الزریقات ، مرجع سابق ، ص )1(
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المصابین بالتوحد فربما ذلك یزید من ابتكارهم وهناك  األطفالتنمیة القدرة على حل المشكلة لدى 

الكمبیوتر یعتبر وسیلة مهمة لتنمیة القدرة على حل المشكلة واستخدام  إنبعض األبحاث التي وجدت 

اللعبة والوقت الذي یقضیه یكون مقننا من حیث طبیعة  إنالمصابین بالتوحد یجب  األطفالالكمبیوتر مع 

الطفل أمام الكمبیوتر ال یزید عن ساعتین یومیا ، حتى ال ندعم بعض السلوكیات والخصائص لدى 

 الطفل التوحدي.

 األطفالأسفل مخبئا عینیه بیدیه ، ثم ینتظر إلیه  إلىلعبة التركیز بالنظر : ینظر المعالج -

نظره ویحملق مباشرة في طفل معین والذي یجب علیه الجالسون في الدائرة ، عقب ذلك یرفع المعالج 

 .ك تنظر إلي" إنه من ینظر إلیه قائال " بأنیوضح إلدراكه بمعرفة  إنبالتالي 

 البرامج العالجیة-4

ز و امساعدة الطفل المتوحد على تج إلىالتدریبیة التي تهدف  أوهناك العدید من البرامج العالجیة 

الحسیة ) ، إذ ترتكز مختلف  ،، االجتماعیة  االنفعالیة ،رات (الحركیة مشكالته في تنسیق مختلف المها

   )1(لألطفال المتوحدین على مجموعة من هذه البرامج ونذكر منها: یةامراكز الرع

 : Teacch programبرنامج تیتش 

TEACCH تیزم وٕاعاقات التواصل و ج التعلیمي " عالج وتعلیم أطفال األهي كلمة مختصرة للبرنام

 األخرى"

 كانالمشخصین بالضعف اللغوي ، و  األطفالتیزمیین و و وهو برنامج تعلیمي تكمیلي لألطفال األ

م ویقوم برنامج 1972عام  یةا" بجامعة كاروبینا في نهTEACCH لى لبرنامج " تیتشو األ یةاالبد

TEACCH  تیزم وأسرته.و اسع من الخدمات لتحقیق احتیاجات طفل األعلى تقدیم مدى و 

مكتشف هذا  إن، على إبراهیم و بوجداشینا و نیكوبولوسویتفق كل من ستنوبلر و روجرز و رابیه 

تیزم نظرة عضویة وینطبق المفهوم األساسي لنظام و األ إلىالبرنامج هو " ابرك شوبلر" حیث ینظر 

TEACCH ل البحثیة الحسیة على و اوكیة والتنمویة والبیئیة البحثیة فهو یتنتیتش على أطر العمل السل

ها مصدر محتمل للتشتت وبالتالي یتم استخدام العدید من التطبیقات البیئیة في حجرة خاصة ، وتقوم إن

 .357إبراهیم عبد اهللا فرج الزریقات ، المرجع سابق ، ص )1(
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تیزمي مثل حبه للروتین وقوة اإلدراك و فكرة هذا البرنامج على استغالل النقاط التي یتمیز بها الطفل األ

ري لدیه فیتم تصمیم برنامج خاص له حسب حالته وقوة اإلدراك البصري لدیه فیتم تصمیم برنامج البص

 خاص له حسب حالته وظروفه.

الهدف العام لبرنامج  إن) على 200) و سكوبلر و میسیون (1998واتفق أروتوف و كاثوكارت (

TEACCH  من المشكالت السلوكیة لدى  أیةهو الهیكل التدریسي ، حیث تعزیز التعلیم التربوي والوق

بیئة تعلم مهیكلة  إلىتیزم یحتاجون و أطفال األ إنرض على فكرة مؤداها لفاتیزم ن وقد بنى هذا و أفراد األ

 )1(من أجل تعلم مهارات جدیدة .

 یستخدم البطاقات المصورة TEACCHش یتبرنامج ت إن )2003( إبراهیم یةانر  ولذلك أكدت

األهل ن حیث یصمم للطفل جدول  أوبهدف تكلیف الطفل بالقیام بنشاطات معینة تحدد له من قبل المعلم 

المدرسة  أوفي البیت  كانیقوم بها خالل الیوم سواء  إنالتي یجب  األنشطةنشاط یتكون من عدد من 

صورا رمزیة ، وذلك  أوت صورا فتوغرافیة كانواء على شكل صور س جداولوهذه النشاطات ترتب في 

 یعتمد على مستوى الذكاء للطفل.

شاملة ال  تعلیمیةها طریقة بأنتمتاز  TEACCHطریقة  إن )2007ولید خلیفة و مراد سعد (وأكد 

طریقة  بأنها تمتاز إنالسلوك) بل تقدم تأهیال متكامال للطفل ، كما  أوب واحد (اللغة ناتتعامل من ج

صل ألففي  األطفالز عدد و اعالج مهمة بشكل فردي على حسب احتیاجات كل طفل حیث ال یتجال

سبعة أطفال مقابل مدرسة ومساعدة مدرسة ، ویتم تصمیم برنامج تعلیمي منفصل لكل  إلى 5الواحد من 

 TEACCHطفل بحیث یلبي احتیاجات هذا الطفل ویعتبر اشتراك الوالدین هو عنصر أساسي في نظام 

 )2(شطة.ناأل جداولیة في و اجر الز وح

 SON RISEرایز -برنامج سن

وسماهیرا وهما والدا طفل یسمى رایم ن إذ تم  ناكوفم إلىرایز –لى لبرنامج سن و األ یةاترجع البد 

من نقص شدید في مستوى  یعانيتیزم و و ه طفل مصاب باألإنتشخیصه في عمر التسعة عشر شهرا على 

لي للطفل و التشخیص األ كانذلك الحدث في مطلع السبعینات من القرن الماضي ، ولما  كانالذكاء ، و 

 .197، 196ص ص مرجع سابق ،  ،توح عمرألفمحمد كمال أبو   )1(
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فسهم وقاموا بأنكریة ، صمم والده على مساعدة طفلهم ألف"راین" یؤكد على ضرورة إیداعه معهد للتربیة 

طفل  إلىذكائه ضعیفة  ال یستطیع الكالم ومنعزال ودرجة كانبتصمیم برنامج منزلي وحولوا طفلهم الذي 

 یتكلم ویتفاعل اجتماعیا ودرجة ذكائه عالیة.

ل على و مع طفلهم قائم في المقام األ إتباعهالتصمیم العالجي الذي تم  إن )1976( إنكوفموأكد 

 هذانالدهم وعندما نجح و معلم أل أفضلالوالدین هم  بأن إیماناموقف الحب القبول غیر الشرطیین ، 

م من خالل العمل المنزلي معه قام بإصدار كتاب یتضمن الخبرة العملیة والممارسة مع طفله الوالدان

"صحوة تحت مسمى  1981هذا الكتاب في عام  كانالتطبیقیة لألسلوب الذي اتبعاه مع طفلهم و 

 معجزة الحب" .الطفل؛

للطفل ومن برنامج سن رایز یهتم بتقویة التواصل االجتماعي  أسلوب إن إلى إبراهیم رانیةوأشارت 

األساسیات التي تبناها هذا البرنامج هي المشاركة واستخدام رغبات الطفل كأساس للتعلم ، وكذلك التعلم 

یستمد  إنالطفل ینبغي له  إنمن خالل اللعب المشترك واستعمال عامل اإلثارة والمتعة وهذا البرنامج یرى 

  )1(هم والتبصر من خالل المعلم.ألفالمعلومات و 

 ABAبرنامج تحلیل السلوك التطبیقي :

تحلیل السلوك التطبیقي هو الدراسة العلمیة  إن) على 1986) وبیرورسیلي (1953اتفق سكینر (

تعدیل السلوك الصادقة  إجراءاتاستخدام  إلىللسلوك وعلى وجه الخصوص ، فهو العلم الذي یسعى 

في تنمیة المهارات ذات القیمة االجتماعیة وأكد هیوارد وكوبر  داألفراو  األشخاصتجریبا من أجل مساعدة 

وذلك عندما قام سكینر بنشر كتابه الشهیر (سلوك  1939علم السلوك بدأ رسمیا في عام  إن 1997

 علمیة هي : الوصف ن التقدیر ن التحلیل. كانأر  3تحلیل السلوك التطبیقي على  كانالكائنات) و 

ه لم یبدأ إال في الستینات من القرن إنتیزم و السلوكي مع أطفال األ هذا ویعد استخدام العالج

التدخل السلوكي والمتمثل في تحلیل السلوك  إن إلى) 2003( إبراهیمالماضي حیث أشارت رابیة 

تیستیكین وقام بعمل بحوث كثیرة أثبتت و تیزم بل بدأ مع أطفال األو لم یبدأ مع أطفال األ ABAالتطبیقي 

تیزم حیث قام بشرح الخطوات المتبعة في التطبیق وكیفیة استخدام التحلیل و ریقة مع األجدوى هذه الط

 تیزم.و التطبیقي للسلوك مع أطفال األ

 .193مرجع ، صنفس ال  )1(
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الزیادات والنواقص  إنتیزم موضعا و فقد قام فیردیتز بتطبیق المبادئ السلوكیة على أطفال األ

وتحكمت فیها العوائق البیئیة (المعززات) ت إجرائیة كان األطفالئة من ألفالسلوكیة الملحوظة في هذه 

ت لها تأثیرات إیجابیة واستطاعت تعدیل كانأسالیب التكیف اإلجرائي مثل التعزیز اإلیجابي  إنوبالتالي ف

ئة ، كما احدث لوفاس ببرنامجه القائم على تحلیل السلوك التطبیقي تأكیدا ألفكثیر من السلوكیات في تلك 

تیزم حین تعرضهم لعالج قائم على تحلیل السلوك التطبیقي  و التي ینالها أطفال األ تجریبیا للمكاسب الهائلة

وجرین ودرینیورجر وآخرون ، على تحلیل السلوك التطبیقي الخاص بالتدخل  إنفقد اتفق كل من رشیم

  )1(تیزمیین على تدریس وحدات سلوكیة.و األ األطفالالعالجي مع 

خطوات صغیرة وتكون  إلىتیزم تتجزأ و ا بطریقة منتظمة ، فكل مهارة یظهرها طفل األیمكن قیاسه

مع  الطفل عن طریق تقدیم مثیر سابق ومن ثم تقدیم كل خطوة من البرنامج بشكل فعال ففي  البدایة

 یتم استخدام محضر لكي یبدأ الطفل سلوكا معینا ، وعندما یحدث االستجابات المستهدفة یتبع البدایة

تقدیمه المعززات بشكل متنوع وتتكرر فرص التعلم مرات عدیدة حتى یؤدي الطفل االستجابات في ظل 

 غیاب المعززات.

تیزم على تطبیق مدى واسع من االستراتیجیات و برنامج تحلیل السلوك التطبیقي األ إنویمكن القول 

   )2(السلوكیة الناجحة لخفض الزیادات السلوكیة ولتحسین النواقص.

 خالصة:

اضطراب طیف من االضطرابات النمائیة التي تحدث في الطفولة المبكرة   إننستنتج  مما سبق 

تباه والتواصل و التواصل اللفظي وغیر نحیث یظهر على الطفل أراضي في شكل حركي زائد وضعف اإل

فسي والسلوكي والتكفل الجسمي حركي اللفظي ولكن البد من تعدیل هذه السلوكیات من خالل التكفل الن

 وكذا المعرفي فهذه الطرق تساهم بشكل كبیر من التحقیق من هذا االضطراب وتحسن الطفل.  

 .198ص نفس المرجع، )1(
 .198ص فس المرجع،ن )2(
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 اإلجراءات المنهجیة للدراسة                                               الفصل الثالث 

 تمهید:

من خالل الفصل نهدف إلى التعریف بمجتمع الدراسة واألدوات المستعملة في دراستنا المیدانیة 

والمنهج المعتمد وتحدید العینة وحدود الدراسة المتمثل في المجال الجغرافي والمكاني وبعد ذلك قمنا 

 بعرض النتائج وتفسیرها وصوال إلى استخالص عام للنتائج.

 منهج الدراسة-1

" یعتبر المنهج أسلوب للتفكیر المنظم یعتمد على المالحظة العلمیة ویستند على معطیات وحقائق 

موضوعیة وهو الطریق المؤدي أو الموصل لهدف البحث وهو الضبط غیر المرئي الذي یشد فقرات 

 )1(البحث إلى بعضها البعض والمنهج یختلف عن الوسیلة أو األداة المستخدمة في البحث"

المنهج بأنه " عبارة عن مجموعة العملیات والخطوات التي یتبعها الباحث بغیة تحقیق بحثه   ویعرف

هو الذي ینیر الطریق ویساعد الباحث في ضبط أبعاد مساعي أسئلة  إذالتالي فالمنهج ضروري للبحث ،وب

 )2(وفرضیات البحث"

باألطفال ذوي التوحد من وجهة نظر ولذلك فقد اعتمدنا في دراستنا التالیة " متطلبات التكفل النفسي 

 المختصین" على منهجا فیه تقنیات في العرض والترتیب والتصنیف وهذا األخیر هو المنهج الوصفي.

ویعرف بأنه " وصف منظم وأسلوب تحلیلي للظاهرة أو المشكلة المراد بحثها ، من خالل منهجیة 

ة وحیادیة بما یحقق أهداف البحث وفرضیاته علمیة للحصول على نتائج علمیة وتفسیرها بطریقة موضوعی

وهو كذلك أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي المنتظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصویرها كمیا 

عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وٕاخضاعها للدراسة 

 )3(الدقیقة"

 

 

 .61، ص2011، دار الیازوري للنشر والتوزیع ، عمان ، 1محمد أزهر سعید السماك : طرق البحث العلمي أسس وتطبیقات ، ط )1(
 .176رشید زرواتي ، نفس المرجع ، ص )2(
 .79حسن محمد جواد الجبوري ، نفس المرجع ، ص )3(
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 مجتمع الدراسة-2

ویعرف على أنه جمیع المفردات التي لها صفة أو صفات مشتركة وجمیع هذه المفردات خاضعة " 

 للدراسة أو البحث من قبل الباحث

ویطلق علیه أیضا اسم المجتمع اإلحصائي ، بمعنى أن المفردات التي تسمى بالمجتمع والتي 

 )1(لة ألخرى ومن دراسة ألخرى"ینبغي دراستها وجمع البیانات أو المعلومات لها تكون مختلفة من حا

 أخصائیین نفسیین : 07وعلیه فمجتمع الدراسة یتكون من 

 .أخصائیین نفسیین بجمعیة حنین 2-

 أخصائیین بالمركز النفسي البیداغوجي للمعاقین ذهنیا. 5-

 عینة الدراسة-3

ل بمعنى أنه نیة ، وهي تعتبر جزءا من الكسة التي تجمع منه البیانات المیدا" هي مجتمع الدرا

مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع لتجریب علیها الدراسة ، فالعینة إذن هي  تؤخذ

معنى أو بنیة معینة من أفراد المجتمع األصلي ، ثم تعمیم تتابع الدراسة على المجتمع كله ، ووحدات 

 )2(و غیر ذلك "العینة قد تكون أشخاصا ، كما تكون أحیاء أو شوارعا أو مدنا أ

" تشكل العینة في البحث العلمي على وجه الخصوص دعامة أساسیة فالعینة هي جزء من 

المجتمع األصلي ، أو هي عدد من الحاالت التي تؤخذ من المجتمع األصلي وتجمع منها البیانات بقصد 

 )3(دراسة خصائص المجتمع األصلي"

وعلیه فإن العینة التي استعملناها هي عینة قصدیة حیث تم انتقاء أفرادها بشكل مقصود خاصة 

أثناء إدراكنا أنها تحقق جزءا من دراستنا وتتوفر على المعلومات التي نریدها وعلیه تمثلت عینتنا في 

، دار 1، طspss اإلحصائيدالل القاضي ومحمود البیاني ، منهجیة وأسالیب البحث العلمي وتحلیل البیانات باستخدام البرنامج  )1(
 .148الحامد ، األردن ، ص

،  2008، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 3رشید زرواتي : تدریبات علو منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة ، ط )2(
 .50ص

 .03، ص2002، دار وائل للنشر ، عمان ،  واإلنسانیةفوزیة غرایبیة وآخرون : أسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة  )3(
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أخصائیین  5، ن في جمعیة حنی 2أخصائیین :  7من  مجتمع الدراسة وذلك لنقص األخصائیین المتكونة

 في المركز النفسي البیداغوجي للمعاقین ذهنیا بجیجل. 

 :حدود الدراسة-4

 المركز " أ "

 :المجال الجغرافي-

ین ألطفال التوحد والتي تم هو المكان الجغرافي التي تمت فیه دراستنا المیدانیة ، بجمعیة حن

المتواجدة بحي مصطفى مدینة جیجل ، وتكمن مهمة هذه الجمعیة في  2015أكتوبر  02افتتاحها في 

سنوات ، من الجانب النفسي  09التكفل بأطفال التوحد المتراوحة أعمارهم من عامین ونصف إلى 

 الیة : والسلوكي واللغوي والمعرفي وتوفرت الجمعیة على اإلمكانیات الت

 األمانة.-

 اإلدارة.-

 قاعة االجتماعات.-

 مكتب األخصائي النفسي.-

 مكتب األرطفوني-

 قاعة النشاطات االجتماعیة-

 المرحاض-

في إنجاز الدراسة المیدانیة حیث قمنا بزیارة المركز  استغرقناهاالمدة التي  هيالمجال الزمني :-

 .09/05/2017إلى غایة  05/03/2017أشهر ابتداء من  03لمدة دامت 
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 المركز " ب "

 المجال الجغرافي:-

كان المركز یحتوى على فئة الصم والبكم والمعاقین حركیا وهو عبارة عن ملحقة تابعة للمركز 

تم إنشاء فال المعاقین ذهنیا ملحقة جیجل، إلى مركز نفسي بیداغوجي لألطالمركزي بالطاهیر ثم تحول 

م ، وكانت بدایة نشاط الملحقة في  2010مارس  23المؤرخ في  37/2010هذه الملحقة بقرار وزاري 

 2م طبیعة نشاط هذه الملحقة هي التكفل باألطفال ذوي اضطراب التوحد و من سن 2010سبتمبر  13

ع المركز النفسي البیداغوجي بحي بوبزاري محمد مقابل الخطوط الجویة الجزائریة سنة ، ویق 18حتى 

 ویحتوى على : 2م 2500قرب مقر البلدیة ومدیریة الضرائب وتقدر ومساحته بحوالي 

 حجرة. 18-

 مخازن. 2-

 األمانة البیداغوجیة.-

 قاعة استقبال.-

 مكتب للمدیر.-

 مكتب للمستخدمین.-

 الحجابة.-

 .مراحیض 5-

 حمامات. 3-

 ساحات 2-

القاعة النفس حركیة كانت موجودة ولكن اآلن تم غلقها وهذا بسبب وجود اكتظاظ كبیر من قبل  -

 األطفال ذوي التوحد.
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 المجال الزماني :-

أیام وكان  10وهو المدة التي استغرقناها في انجاز الدراسات المیدانیة حیث قمنا بزیارة المركز مدة 

 .2017ماي  7إلى  أفریل 30من یوم 

 :أدوات الدراسة-5

بعدما یقوم الباحث بجمع المعلومات والبیانات عن الموضوع الذي یدرسه فإنه یختار منهجیة البحث 

المنظمة ومجتمع البحث الذي یدرسه ویختار العینة وبعد ذلك یأتي دور اختیار أداة أو أكثر من أدوات 

ة والمالحظة والمقابلة ولقد اعتمدنا في دراستنا على أداتین البیانات والمعلومات المتمثلة في االستمار 

 أساسیتین ساعدتنا كثیرا على جمع المعلومات وتتمثل في المالحظة والمقابلة.

 المالحظة : -1

" تعرف المالحظة بأنها عملیة مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظواهر والمشكالت واألحداث ومكوناتها 

سیرها واتجاهاتها وعالقتها بأسلوب علمي منظم ومخطط وهادف ، بقصد التفسیر المادیة البیئیة ومتابعة 

وتحدید العالقة بین المتغیرات والتنبؤ بسلوك الظاهرة وتوجیهها لخدمة أغراض اإلنسان وتلبیة 

 )1(احتیاجاته"

لومات " تعني المشاهدة والمراقبة الدقیقة لسلوك أو ظاهرة معینة وهي عبارة عن تفاعل وتبادل المع

بین شخصین أو أكثر أحدهما الباحث واآلخر المستجیب أو المبحوث ، لجمع معلومات محددة حول 

 )2(موضوع معین" 

 المقابلة الموجهة :-2

" هي أداة من أدوات البحث العلمي یتم بموجبها جمع المعلومات التي تمكن الباحث من اإلجابة 

عن التساؤالت البحث أو اختیار فروضه ، وتعتمد على مقابلة الباحث لمن تجري معه المقابلة وجها لوجه 

 )1(بلة" عنها من قبل من تجري معه المقا واإلجابةبغرض طرح عدد من األسئلة من قبل الباحث 

 .182مرجع سابق ، ص  ،رشید زرواتي )1(
، مؤسسة دار الصادق الثقافیة ، عمان ، 1منهجیة البحث العلمي ، مدخل لبناء المهارات البحثیة ، ط ،حسین محمد جواد الجبوري )2(

 .158، ص 2013
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" هي وسیلة شفویة عادة مباشرة هاتفیة أو تقنیة لجمع البیانات یتم من خاللها سؤال فرد أو خبیر 

عن معلومات ال تتوفر عادة في الكتب أو المصادر األخرى ، وهي محادثة موجهة بین الباحث وشخص 

لیه من أجل أو أشخاص آخرین بهدف الوصول إلى حقیقة أو موقف معین یسعى الباحث للتعرف ع

 )2(تحقیق أهداف الدراسة "

 وقد استعملنا المقابلة الموجهة التي تعرف:

هي المقابلة التي یطرح فیها الباحث أسئلة دقیقة من حیث الصیاغة والترتیب ، ویترك المجال فیها 

مات قد ألفراد العینة بإجابات حرة دون تقیید فیها لوقت أو كم ، مما یسهم في الحصول على بیانات ومعلو 

 )3(تكشف عن جوانب جدیدة للمشكلة وعمیقة.

 عرض النتائج-6

التي استعملناها في بحثنا إلى جانب المقابلة حیث قمنا : وهي األداة األولى  أوال : المالحظة

بمالحظة المكان الذي تمت فیه دراستنا وقمنا بمالحظة كل األشیاء التي تتوفر والتي ال تتوفر ولكنها 

 مراحل متتالیة:كانت على عدة 

: كانت عبارة عن جولة استطالعیة بالجمعیة من أجل الموافقة على إجراء دراستنا  المرحلة األولى

حیث قابلنا مدیرة الجمعیة وطلبت منا إحضار تصریح حتى یتم قبولنا  02/03/2017وذل بیوم 

 بالجمعیة.

بالجمعیة وفیها قمنا بجولة  كانت الزیارة الثانیة لنا 11/03/2017في یوم  المرحلة الثانیة :

استطالعیة داخل الجمعیة ، حیث الحظنا البناء الخارجي والداخلي للجمعیة فكان البناء صغیر جدا 

وضیق المساحة حیث توفر على قاعة واحدة للنشاطات االجتماعیة یجتمعون فیها كل األطفال 

رة والسكرتیر ، ولكن ال توجد عندهم واألخصائیین ویتكفلون بهم ، ومكتبین لألخصائیین مع مكتب للمدی

قاعات اللعب والساحات والقاعة النفس حركیة ونقص األخصائیین ونقص اإلمكانیات واألجهزة التي 

 159نفس المرجع ، ص  )1(
 .78، ص2009، دار صفاء ، عمان ، 1ربحي مصطفى علیان ، طرق جمع البیانات والمعلومات ألغراض البحث العلمي ، ط )2(
، دار الحامد ، األردن ، 2واالجتماعیة ، ط اإلنسانیةوائل عبد الرحمان التل ، عیسى محمد قحل ، البحث العلمي في العلوم  )3(

 .76، ص2007
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تساعد على التكفل بالطفل وهذه من األشیاء الغیر الجیدة فیها ، ولكن كانت النظافة جیدة عندهم وطرق 

 تعامل األخصائیین مع األطفال.

قمنا  2017/ 02/04إلى  25/03: في هذه قمنا بزیارة الجمعیة في أیام عدة  لثةالمرحلة الثا

بمالحظة مشاهدة األطفال التوحدیین داخل قاعة النشاطات والحظنا كیفیة التعامل مع الطفل التوحدي 

كیف تكون وطریقة تعلیمه المهارات والنشاطات ، وكیفیة معاملة األخصائیین لألطفال ، ولكن النقطة 

فردیا أما في ضطراب أنه یتم التكفل بالطفل یكون الجمعیة حسب مطالعتنا على هذا االسلبیة في هذه ال

إلى  8:00الجمعیة یكون تكفل جماعیا بكل األطفال داخل قاعة واحدة ، وفترة الدوام تبدأ على الساعة 

معه ، والحظنا أن اللمجة التي یحضرها الطفل  10:00حیث أنه یقدم للطفل على الساعة  12:00غایة 

المربین یقیمون بهم ویعلمونهم أشیاء لالستقاللیة واالعتماد على أنفسهم كلبس المآزر ، إمساك الملعقة  

أخذهم إلى المرحاض من فترة ألخرى ، وكذلك یعلمونهم األشیاء المفیدة من خالل الصور ویسجلون كل 

جمعیة و اآلخر یأخذه الطفل حتى یطلع ما یتعلمه الطفل على شكل مالحظات في كراسین یبقى في ال

علیه األولیاء ، حتى یعلمونه نفس السلوك والتعلیم یكون بالتكرار ، فقد الحظنا أن هناك بعض األطفال 

یتحركون كثیرا وتشتت االنتباه ویحاولون الخروج وهناك من ال یستطیع الجلوس على الكرسي مدة طویلة 

حظنا أن هناك درجات في شدة هذا االضطراب من خالل أن ویصرفون أو یضحكون بدون سبب ، فقد ال

بعض األطفال یستجیبون بسرعة على عكس البعض ، ووجدنا أن المختصین یركزون في تعلیم هذه الفئة 

 على ثبات الحركة والتركیز والتحكم في الجسم لمدة معینة وعدم التحرك.

، حیث قمنا بكتابة مجموعة من  2017ماي   07مارس إلى  02وكانت في یوم  :المرحلة الرابعة

 األسئلة ووجهناها ألخصائیین النفسیین فقط ، وكانت توجه األسئلة على شكل مقابلة سؤال وجواب. 

 مالحظة (المركز النفسي البیداغوجي للمعاقین ذهنیا) 

من أجل الموافقة على إجراء دراستنا  معیةكانت عبارة عن جولة استطالعیة بالجالمرحلة األولى : 

حیث قابلنا مدیر المركز ومعنا التصریح من الجامعة إال أنه وجهنا مباشرة إلى  27/04/2017وذلك بیوم 

مدیریة النشاط االجتماعي من أجل إحضار تصریح من هناك ومن ثم إحضاره حتى یتم قبولنا بإجراء 

 دراستنا داخل المركز.
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ثانیة بالمركز وفیها قمنا كانت الزیارة ال 04/05/2017/ إلى 30/04: في یوم  المرحلة الثانیة

ستطالعیة داخل المركز ، حیث الحظنا البناء الخارجي والداخلي للمركز فكان جید من حیث بجولة ا

ولكن من حیث النظافة جیدة  رمم للعمل بهالمساحة مقارنة بالجمعیة ، ولكم البناء للمركز كان قدیم و 

متوفرة ولكن رغم ذلك هناك نقص خاصة مع اكتظاظ األطفال فهم بحاجة إلى القاعة النفس  واإلمكانیات

المركز التكفل یكون فردیا من قبل مختص  الحركیة ولكن ال یتم فتحها بسبب كثرة األطفال ، والجید بهذا

ل مدة ساعتین فقط ویغادر وفي مكتب واحد وكل طفل هكذا ، ولكن الشيء السالب فیها أنه یتم تعلیم الطف

ثم تأتي الفئة الثانیة ، وقد الحظنا أن العمال بهذا المركز جیدین من حیث طریقة التعامل لألطفال وحتى 

 من قبلنا.

كانت الزیارة األخیرة حیث قمنا بكتابة أسئلتنا ووجهناها  07/05/2017: في یوم  المرحلة الثالثة

یها وذلك في فترة فراغ األخصائي ولیس وقت العمل مع الطفل عل واإلجابةعلى األخصائیین النفسیین 

 حتى ال یتم هدر وقت تعلیم الطفل. 

 ثانیا : المقابلة 

 01مقابلة مع األخصائیة النفسیة 

 سن التعرف الطفل التوحدي ومظاهره؟ هو ما-1

ه جسمیمكن مالحظة األعراض مثل : اضطراب في النظر بحیث ال تكون متابعة بالعین وحركة 

 شهر فما فوق . 18... في سن مبكرة لكن األعراض الرئیسیة والبارزة تظهر من 

هي أهم األدوات التي تعتمدها في عملیة تشخیص الطفل التوحدي سواء المتوفرة والغیر  ما-2

 المتوفرة ؟

سنوات فما  3اإلكلینیكي ویكون من نستعمل األدوات في التشخیص كاآلتي : المالحظة واالستبیان 

شهر ، أما المعتمدة في قیاس شدة التوحد  18، لتشخیص طفل في سن  M CHAT E.CANفوق وسلم 

CARS. 

 هي هذه السلوكیات ؟ هل هناك أطفال عندهم سلوكیات عدوانیة وما-3
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إیذاء اآلخر  نعم هناك بعض األطفال تجد عندهم سلوكیات عدوانیة من بینها : إیذاء الذات ، 

 التخریب والتدمیر ، الصراخ.

 هي أهم الطرق لتحكم في هذه السلوكیات والتعامل معها ؟ ما-4

 التعزیز ویكون معنوي أو مادي حسب الحالة.-

 اإلطفاء بمعنى إطفاء سلوك غیر مرغوب.-

 العقاب مثل : العزل مع المراقبة ، الحرمان من أشیاء محبوبة عند الطفل .-

 دخالت الغذائیة الالزمة للطفل التوحدي ؟هي الت ما-5

 ال توجد هناك تدخالت غذائیة وذلك كل طفل له أكل ماذا یرید أن یأكل.

 هي التغیرات اإلیجابیة بعد خروج الطفل من المركز؟ ما-6

 من قبل حیث یكتب أشیاء كثیرة منها : أفضلهناك عدة تغیرات ایجابیة 

اصل الجسدي ، التحسن من حیث المهارات المعرفیة اكتساب التواصل البصري ، اكتساب التو 

 اإلدراكیة والحركیة.

 ما هي أهم االختبارات التي تطبقونها في التكفل بالطفل التوحد ؟-7

 االختبار المعتمد هو اختبار تیتش حیث نقوم بتطبیق النشاطات والمهارات الموجودة به.

 :01تعلیق على المقابلة رقم 

خصائیة تبین لنا أنهم یشخصون حاالت التوحد لدى األطفال الذین تم األمن خالل مقابلتنا مع 

سنوات علما أنه یتم  03شهرا إلى  18توجههم إلى المركز من قبل اآلباء في أعمار مختلفة تتراوح ما بین 

ونصف سنة ، وحسب األخصائیة النفسیة یتم اعتماد مقاییس  02قبولهم داخل المركز ابتداء من سن 

المقاییس لقیاس شدة ، وتهدف هذه  CARSو  MCHTمتوفرة على مستوى الجمعیة  وهي للتشخیص 

التوحد من أجل تحدید نوع التكفل والمجموعة التي سوف ینتمي إلیها الطفل ، كما جاء على لسان 

الذات أو اآلخرین والتعامل مع هذه  اتجاهاألخصائیة عند دخول األطفال تكون لدیهم سلوكیات عدوانیة 
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شكالت یتم إتباع األسالیب السلوكیة عن التعزیز واإلطفاء للخفض من هذه السلوكیات ولقیاس مدى الم

الذي یكشف مدى تقدم الطفل داخل  EECCHتحسن الطفل سلوكیا تستخدم األخصائیة النفسیة برنامج 

 المركز.

 02مقابلة مع األخصائیة النفسیة 

 كیف یكون التكفل الذي تقدمیها للطفل التوحدي أو ما هو دورك بالضبط ؟ -1

 التكفل یكون تربوي سلوكي.

 ما هي أهم األدوات المعتمدة في تشخیص الطفل التوحد ؟ -2

للتقییم ولیس  CARS، شهر 18في سن  MCHT، سلم المالحظة ،المقابلة ،االستبیان اإلكلینیكي

 للتشخیص.

 ي نجدها عند الطفل التوحدي تظهر منذ الوالدة ؟هل األعراض الت-3

نعم هناك بعض األعراض تظهر منذ والدة الطفل ولكن ال یمكن أن نقول عنه طفل متوحد إال بعد 

 سنوات نقول عنه طفل متوحد. 03شهر یتم تشخیصه ومعرفته ، وفي سن  18

 هل هناك أطفال عندهم سلوكیات عدوانیة و ما هي ؟-4

، إیذاء كیات عدوانیة وأهمها: إیذاء الذات، عض الیدألطفال یمارسون سلو نعم هناك بعض ا

 ، التخریب.اآلخرین 

 ما هي أهم الطرق للتحكم في هذه السلوكیات وتعدیلها ؟-5

 الطرق لتفادي هذه السلوكیات والحد منها یكون بالتوجیه اللفظي أو بالفعل.

 متابعتها ؟ هي التدخالت الغذائیة الالزمة للطفل التوحدي ما-6

ال توجد هناك تدخالت غذائیة متابعتها مع الطفل التوحدي بل كل طفل یأتي بلمجة خاصة به فكل 

 طفل ماذا یجب أن یأكل .

 هي التغیرات اإلیجابیة بعد خروج الطفل من المركز؟ ما-7
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هناك أطفال یظهر علیهم اكتساب معرفي ونقص في السلوكیات العدوانیة ، تحسن بصري وتحسن 

 للفظي والغیر اللفظي ؟ا

 ما هي أهم االختبارات التي تطبقینها ؟-8

 نقوم بتطبیق اختبار واحد ونعتمد علیه في تعلیم األطفال النشاطات والمهارات وهو اختبار تیتش.

 هل هناك دعم من األسرة في مساعدتكم في التكفل بالطفل ؟ -9

بعضهم ال یسألون أبدا على حالة الطفل إذا هناك بعض األولیاء یكونون متعاونین معنا على عكس 

 كان هناك تحسن أو ال .

 :02تعلیق على المقابلة رقم 

تبین لنا أنهم یشخصون حاالت التوحد لدى األطفال الذین یتم  األخصائیةمن خالل مقابلتنا مع 

خصائیة سنوات ، وحسب األ 3شهر حتى  18مار مختلفة من إلى المركز من قبل اآلباء في أع توجیههم

لقیاس شدة  CARSو  MCHTالنفسیة یتم اعتماد مقاییس للتشخیص متوفرة على مستوى الجمعیة وهي 

التوحد من أجل تحدید نوع التكفل والمجموعة التي سوف ینتمي إلیها الطفل ، كما جاء على لسان 

رین وللتعامل مع األخصائیین أنه عند دخول األطفال تكون لدیهم سلوكیات عدوانیة تجاه الذات أو اآلخ

هذه المشكالت یتم إتباع أسالیب السلوكیة وذلك بالتوجیه اللفظي أو بالفعل وللتكفل بهؤالء األطفال سلوكیا 

الذي یكشف لنا عن مدى تقدم الطفل داخل الجمعیة ولكي  TECCHتستخدم األخصائیة النفسیة برنامج 

اء وهذا یكاد منعدم لذلك نجد صعوبة في یكون التحسن سریعا یجب أن یكون هناك دعم من قبل األولی

 التعلم مع الطفل وٕایجاد تحسن في أقرب وقت.

 :03مقابلة مع األخصائیة 

 كیف یتم االهتمام بالطفل ذوي التوحد نفسیا ؟-1

مع مربین ولكن األخصائیین  وأرطوفونيیكون التكفل حصة في األسبوع حیث یأتي أخصائي نفسي 

ناقصین حیث نركز على التكفل بالطفل من خالل سلوكیاته وتعدیلها ، وكذلك نقوم بإخراج الطفل من 

 عالمه الخاص فیكون تكفل خارجي.
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 هل هناك اضطرابات عدوانیة عند األطفال وكیف یتم التحكم فیها ؟-2

 فيغب فیه وكذلك اللعب أو أخذه إلى الخارج فیها من خالل ترك الطفل یقوم بما یر  نعم یتم التحكم

 من أجل أن یرتاح . رحلة وذلك 

 هل هناك أدویة تقدم لألطفال ولماذا ؟-3

 نعم هناك أدویة تقدم لهذه الفئة ، وذلك من أجل الحد مثال من الحركات الزائدة وتشتت االنتباه.

 هل المتطلبات النفسیة موجودة داخل المركز ؟-4

 سیة موجودة مثل : قاعة الریاضة والقاعة النفس الحركیة.المتطلبات النف

 كیف یكون التكفل عندكم؟-5

 التكفل یكون فردي

 هل یوجد حاالت متعددة اإلعاقات ؟-6

 اإلعاقات مثل: التخلف الذهني الصرع ،اإلعاقة الحركیة ،اإلعاقةنعم هناك حاالت متعددة 

 السمعیة.

 داخل المركز ؟  قونهاهي أهم االختبارات التي تطب ما-7

 .CARSیوجد اختبار تیتش فقط في المركز واستعمال تقییم 

 هي أهم األدوات التي تعتمدونها في التشخیص ؟ ما-8

 المقابلة اإلكلینیكیة ، المالحظة ، االستبیان اإلكلینیكي مع األولیاء.

 هل هناك نفس األعراض عند األطفال؟-9

 ال توجد نفس المظاهر عند كل األطفال.
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 :03التعلیق على المقابلة رقم 

من خالل مقابلتنا مع األخصائیة تبین لنا أنه یتم التكفل بالطفل التوحدي نفسیا من خالل تعدیل 

السلوك ویكون التكفل مرة واحدة في األسبوع ویكون التكفل فردیا ، ویتم استقبال األطفال ابتداء من عامین 

لقیاس شدة التوحد من أجل  CARSو  MCHTوفرة وهي فما فوق ویتم تشخیصهم من خالل مقیاس المت

تحدید نوع التكفل و المجموعة التي سوف ینتمي إلیها الطفل ، كما جاء على لسان األخصائیة النفسیة أنه 

عند دخول األطفال تكون لدیهم سلوكیات عدوانیة اتجاه الذات أو اآلخرین والتحكم في هذه السلوكیات یتم 

یرغب فیه وكذلك اللعب أو أخذه إلى الخرج وذلك من أجل أن یرتاح كما أنه توجد ترك الطفل یقوم بما 

أدویة تقدم لهذه الفئة من أجل الحد من بعض السلوكیات منها : (الحركات الزائدة وتشتت االنتباه) ، كما 

لقاعة أخبرتنا األخصائیة النفسیة أن یعانون من نقص في المتطلبات النفسیة وهي القاعة الریاضیة وا

 النفس الحركیة.

 04مقابلة مع األخصائیة النفسیة 

 كیف یتم االهتمام بالطفل نفسیا ؟-1

 من خالل تعدیل السلوك

 كیف أصبح تواصل الطفل مع اآلخرین منذ دخوله إلى المركز ؟-2

 هناك تحسن في التواصل حیث أن الطفل یستجیب مع الوقت 

 وما هي الطرق التحكم فیها ؟هل هناك اضطرابات عدوانیة عند األطفال -3

 ، العقاب.عندهم سلوكیات عدوانیة، أما الطرق التحكم فیها مثل: التعزیز الحافز نعم هناك أطفال

هل كل األطفال یستطیعون الدفاع عن أنفسهم ؟لیس كل األطفال یستطیعون الدفاع عن أنفسهم -4

 بل األطفال الذین لهم اضطراب خفیف فقط .

 لطفل ؟هل یتحسن سلوك ا-5

 نعم یتحسن سلوك الطفل  نحو األحسن ویتغیر.
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 ما هي أهم االختبارات التي تطبق ؟-6

 اختبار تیتش

 هل هناك دعم من األسرة في مساعدتكم على التكفل بالطفل ؟ -7

هناك بعض األولیاء متعاونین جدا وهناك البعض ال یعلمون أبدا ماذا یتعلم طفله وٕاذا كان یتحسن 

 أم ال .

 درجة فاعلیة البرامج المطبقة على الطفل ذوي طیف التوحد ؟ ما هي-8

 هناك تغیرات إیجابیة ولكن لیس بكثرة حیث یكتب المعرفة والتواصل اللفظي والغیر اللفظي.

 :04التعلیق على المقابلة مع األخصائي النفسي 

في المركز البیداغوجي للمعاقین ذهنیا ملحقة جیجل  04النفسي رقم  األخصائيعند إجراءنا مع 

والتي أخبرنا أنه یتم االهتمام بنفسیة الطفل من خالل تعدیل السلوك واالختبار المتبع في المركز 

البرنامج والمجهودات التي یتبعها األخصائیین یوجد تحسنات في  ا، فمن خالل هذ TECCHتیتش

سلوكیاته مع الوقت وتحسین في اكتساب المعرفة والتوصل اللفظي والغیر اللفظي  استجابة الطفل وتعدیل

لألسف ال یوجد تفاعالت من طرف اآلباء ، وهذه تعتبر من اإلیجابیات التي تطرأ على الطفل ولكن 

یة والعائالت إال القلیل منهم من یضع ابنه وال یسأل عنه وال عن تحسنه ولكن رغم هذا هناك تأثیرات إیجاب

 على الطفل قبل وبعد دخول المركز.

 05مقابلة مع األخصائي النفسي رقم 

 كیف یتم االهتمام بالطفل ذوي التوحد نفسیا ؟-1

 یتم من خالل تعدیل السلوك وهو تكفل مع توفر األجهزة من أجل التقلیل من النشاط الزائد.

 ما هي التدخالت الغذائیة ؟-2

ویكتسب التواصل البصري مما یستطیع أن یبنى عالقات مع نعم یوجد تحسن ومع الوقت یستجیب 

 الكبار والصغار.
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 كیف أصبح تواصل الطفل مع اآلخرین منذ دخوله للمركز ؟ -4

لیس كل األطفال یتواصلون سواء لغویا أو لفظیا أو باإلیماءات أو الحركات ولكن هناك تحسن 

 أفضل .

 مشاركة ضمن الجماعة ؟ما هي الطرق المتبعة لمساعدة المتوحد على ال-5

 اللعب ومن خالل األنشطة.

 هل یوجد حاالت متعددة اإلعاقات ؟ -6

 نعم مثل التأخر العقلي ، الصراع ، اإلعاقة الحركیة .

 هل هناك تأثیرات في مساعدتكم على التكفل بالطفل ؟ -7

 ال یجد دعم من األولیاء في التعاون معنا إال القلیل فقط.

 إیجابیة بعد خروج الطفل من المركز ؟هل هناك تأثیرات -8

 هناك تأثیر إیجابي نسبیا فقط .

 هل هناك متابعة طبیة في حالة أي مرض؟-9

 نعم توجد متابعة طیبة.

 ما هي أهم األدویة التي تقدم للطفل المتوحد ؟ -10

Rispeidal ، في فرط الحركةpiperazene  ، للمنعزلینdithiun .االضطرابات االنفعالیة 
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 :05تعلیق على المقابلة رقم 

من خالل مقابلتنا مع األخصائیة تبین لنا یتم االهتمام بالطفل ذوي اضطراب طیف التوحد نفسیا 

من خالل تعدیل السلوك مع توفیر األجهزة من أجل التقلیل من النشاط الزائد كما أنه یتم إعطائهم بعض 

 piperazineو Rispeidufاألدویة التي تقلل من فرط الحركة واالنعزال واالضطرابات التفاعلیة منها 

كما أخبرتنا أنه یوجد لدى أطفال التوحد حاالت متعددة من اإلعاقات مصاحبة االضطراب  litliumو

التوحد منها ، التأخر العقلي ، الصراع ، اإلعاقة الحركیة ، وأنهم ال یتواصلون إال بعد دخولهم لفترة طویلة 

فال ویكون هذا التحسن إما لكسب التواصل في المركز ، ومع مرور الوقت یالحظون تحسنات على األط

ان التحسن أكبر وأسرع ولقیاس مدى كلما كان دعم األولیاء لنا كلما كالبصري أو اللغوي أو باإلماءات و 

 أشهر لمعرفة مدى تقدم الطفل داخل المركز. 6كل  CARIالتحسن نستخدم اختبار 

 :06مقابلة مع األخصائي رقم 

 نفسیا ؟ كیف یتم االهتمام بالطفل-1

 یتم االهتمام بالطفل نفسیا من خالل تعدیل السلوك.

 هل هناك أطفال متوحدین یلتحقون بالمدرسة ؟-2

 نعم هناك بعض األطفال یلتحقون بالمدرسة العادیة ولكن مع وجود المرافقین.

 هي الطرق المتبعة لمساعدة المتوحد على المشاركة ضمن الجماعة ؟ ما-3

 والمشاركة في األنشطة معهم .من خالل اللعب 

 هل هناك تقبل األولیاء لهذا الطفل ؟-4

 .بسبب هذا االضطراب ویبدأ بالبكاءهناك بعض األولیاء ال یتقبلون طفلهم 

 هي ؟ هل هناك أطفال عندهم سلوكیات عدوانیة وما-5

 .ل تجد عندهم سلوكیات عدوانیة مثل: عض الید، التدمیر، التخریبنعم بعض األطفا

 هي أهم الطرق المتبعة من أجل تفادي ونقص هذه االضطرابات؟ ما-6
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 الحرمان ، التحفیز ، العقاب ، التعزیز.

 هي مدة مالحظة الطفل عند دخول المركز من أجل التعرف على سلوكیاته ؟ ما-7

 أشهر. 6-3المالحظة تكون مستمرة وتمتد من 

 ؟هي األدوات المعتمدة في تشخیص الطفل التوحدي  ما-8

 ، المقابلة ، االستبیان اإلكلینیكي المالحظة

 هل هناك دعم من األسرة في مساعدتكم في التكفل بالطفل ؟-9

 .الدعم من األسرة یكون قلیل جدا

 هل هناك تأثیر إیجابي بعد خروج الطفل من المركز ؟-10

لغیر اللفظي نعم هناك تأثیر إیجابي بعد خروج الطفل من المركز حیث یكتسب التواصل اللفظي وا

 اكتساب التواصل البصري والحركي.

 هل یتعاطى الطفل المتوحد بعض األدویة ؟-11

 نعم یتعاطى الطفل المتوحد بعض األدویة من أجل تشتت االنتباه ، الفرط في الحركة .

 :06التعلیق على المقابلة رقم 

أنه مع  تشخیص الطفل  الحظنا 06من خالل المقابلة التي أجریناها مع األخصائیة النفسیة رقم 

المتوحد من خالل استخدام أدوات كالمالحظة والمقابلة واالستبیان اإلكلینیكي مع األولیاء حیث تستمر 

أشهر من أجل التعرف  06أشهر إلى  03مالحظة الطفل في األول  ومالحظة أعراضه وسلوكیاته من 

سلوكیاتهم ، حتى أنه یوجد بعض األطفال علیه ، وذلك من أجل االهتمام بنفسیة هؤالء األطفال وتعدیل 

یلتحقون بالمدارس العادیة ویدرسون ولكن مع وجود مرافقین بهم ، كما أنه یوجد بعض األولیاء ال یتقبلون 

طفلهم بسبب هذا االضطراب وهذا یزید من شدة التوحد لدیهم وال یقومون بأي تفاعل مع المربین ، ومع 

 ة مع مرور الوقت على الطفل المتوحد.كل هذا أنه توجد تأثیرات إیجابی
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 :07مقابلة مع األخصائي النفسي 

 ما هو سن التعرف على مظاهر الطفل التوحدي؟-1

 .MCHTشهر وهذا من خالل اختبار  18یكون التعرف على الطفل في سن 

 كیف یتم االهتمام بالطفل نفسیا ؟-2

 وتسویة سلوكه .یتم االهتمام بنفسیة الطفل من خالل العمل على تعدیل 

 هل هناك اضطرابات عدوانیة عند األطفال ؟ وما هي طرق التحكم فیها ؟-3

نعم بالطبع توجد لدى كل األطفال ذوي اضطراب التوحد سلوكیات عدوانیة ولكن تكون حسب شدة 

درجة التوحد ، فهناك من توجد لدیهم اضطرابات عدوانیة اتجاه أنفسهم وآخرون اتجاه المحیطین بهم  

د األخصائیین إحدى المختصات النفسیة تقول في أحد المرات تعرضت إلى هجوم عنیف من قبل أحك

ین واألطباء أو تصفیها من خالل إعطاء األدویة ویكون من طرف المخ ذو توحد شدید یتم التحكم األطفال

 العقاب من طرفي.

 فیما تتمثل االختبارات المتبعة عندكم ؟-4

 .CARSو  MCHTوكذلك لتشخیص نتبع اختبار  TECCHنطبق اختبار 

 هل توجد متابعة طبیة في المركز  ؟-5

 .د أمراض وتقدم لهم األدویة مجانانعم بالطبع توجد متابعة طبیة في حالة وجو 

 ؟ة في مساعدتكم على التكفل بالطفلهل یوجد دعم من األسر -6

لمنزل الذي ن علینا في كراس اویردو هتمین بالطفل وكیفیة العمل معهم یوجد بعض العائالت م

، كما یوجد معظم العائالت ال یهتمون أبدا بأبنائهم وال نتلقى أي دعم منهم وال رد في یعتبروا واسطة بینهما

 الكراس.

 هل هناك تغیرات تطرأ على الطفل ذوي طیف التوحد بعد دخوله المركز ؟-7

 ل إال أنه یوجد تحسن.نعم هذا بدون شك حتى وٕان كان تطور ضئیل جدا وفي وقت طوی
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 : 07تعلیق على المقابلة مع األخصائي النفسي رقم 

فإننا تعرفنا من خاللها على سن التعرف على  07عند إجرائنا للمقابلة مع األخصائي النفسي رقم 

 CARSو  MCHTشهرا وذلك عند تشخیصها باستعمال االستبیان واختبار  18الطفل التوحدي وهو 

وحدي صعب جدا إال أنه توجد لدیه سلوكیات عدوانیة وهي تكون حسب شدة التوحد فلعمل مع الطفل الت

كما أنه یوجد من لدیهم تشتت في االنتباه وفرط في الحركة واالضطرابات العدوانیة التي تكون لدیهم إما 

اتجاه أنفسهم أو اآلخر ففي أحد المرات تعرضت إحدى المختصات العاملة في المركز إلى هجوم عنیف 

على الطفل حتى وٕان كانت في وقت  تسبب لها في تشوه في الوجه ومع هذا فإنه توجد تغیرات تحدث

طویل إال أن هناك تحسنات ویكون هذا التحسن بكرا كلما كان الوالدین مساعدین للمختصین ومكملین لما 

ة إلى االجتماعیة یعمله األخصائیین في البیت فالطفل في المركز متكفل به من جمیع النواحي من النفسی

إلى التربویة وصوال إلى الطبیة ، ففي حالة أن مرض الطفل التوحدي بأي مرض كاألمراض التي یمیز 

 بها األطفال اآلخرین یكون لدیهم متابعة طبیة كما أنه یتم الحصول على األدویة مجانا.

 :تائجتفسیر الن-7

 ملخص المالحظة:

ماي لجمعیة  6مارس إلى غایة  5الفترة الممتدة ما بین من خالل مالحظتنا التي قمنا بها خالل 

حنین ألطفال التوحد والمركز أنه هناك فرق ولكن لیس كبیر بین الجمعیة والمركز، فكال الجمعیة والمركز 

یعانیان من نقص األخصائیین واإلمكانیات المادیة وضیق المساحة مع عدد األطفال إال أنه كان المركز 

، والتكفل معیة وكل أخصائي ومكتبه الخاص بهي ، وساعة المساحة مقارنة بالججیدة من عدة نواح

بالطفل یكون فردیا ، وطرق المعاملة مع األطفال جیدة ولكن الجمعیة كان هناك ضیق في المساحة 

الكبرى الشيء مع المركز ، ولكن سلبیاتها  الجمعیة وتعاني كثیرا من نقص األخصائیین واإلمكانیات ونفس

في قاعة واحدة وتواجد األطفال بها مما یؤثر على  لتكفل فیها تكفال جماعیا فكل األخصائیین یعملونأن ا

 انتباه الطفل ولكن من الجوانب األخرى كالصحة والنظافة جیدة
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 ملخص المقابلة:

من خالل المقابالت التي أجریناها مع األخصائیین النفسیین الحظنا  أن التعرف على الطفل 

شهرا وذلك بعد تشخیصه باستعمال المالحظة واالستبیان اإلكلینیكي  18التوحدي ابتداء من العمر 

ل لقیاس شدة التوحد وتصنیفه ضمن الفئة التي ینتمي إلیها ویتم قبول األطفاCARSو MCHTومقیاس 

سنة كما أنه یتم التكفل باألطفال ذوي اضطراب التوحد نفسیا  2.5في المركز والجمعیة ابتداء من العمر 

تیتش وهو االختبار المتوفر على مستوى TECCHمن خالل تعدیل سلوكیاتهم وذلك باستعمال اختبار 

 المركز والجمعیة كما یحتوى المركز والجمعیة على النقاط السلبیة التالیة :

كما أن الجمعیة   TECCHمتمثل في احتواء كل منهما على اختبار واحد لتعدیل السلوك وهو  ال

تقوم بالعمل الجماعي مع األطفال التوحدین أي في قاعة واحدة وهذا ال یساعد على التحسن عكس 

 المركز.

 أما بالنسبة لإلیجابیات فكالهما یقومان بجهد كبیر ویحققان تحسنا ولو ضعیفا.

 لفصل :خالصة ا

ها واستخالص النتائج العامة لقد تم في هذا الفصل عرض بیانات البحث المیداني ثم تحلیلها وتفسیر 

حیث توصلنا إلى أن الطفل التوحدي یختلف عن أقرانه العادیین وذلك بسبب مجموعة من منها، 

بصفة عامة أمر جد صعب ، ولكن توصلنا أن طرف التكفل اض التي تظهر علیه وأن التكفل به األعر 

 خاصة النفسیة یؤثر على سلوكیات الطفل.
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 خاتمة



 خاتمة
 

نستنتج في األخیر أن اضطراب طیف التوحد من االضطرابات حدیثة العصر ومن الحاالت 

الغامضة والمبهمة ، فقد كان ومازال مجال بحث العلماء والباحثین إلى محاولة الوصول وفهم سبب هذا 

سیما  االضطراب وٕایجاد السبب الرئیسي لحدوثه ومحاولة عالجه والتخفیف من معاناة الطفل وأولیائهم ال

أن بعض األسر على جهل بطریقة تعامل مع ابنهم من هذه الفئة ، وزیادة وعي المجتمع به ، حیث كثرت 

حاالت متشابهة مع اضطرابات أخرى لذلك ال بد أن یكون تعاون وتواصل بین األسر والجهات المكلفة 

عن أقرانه ومحاولة  بالطفل ، وتقبل هذا الطفل من طرف األسرة والمجتمع حتى ال نحسسه أنه مختلف

 التعایش معه وٕادماجه في المجتمع وتعلیمه األنشطة التي تساعده على التفاعل مع األطفال والكبار. 
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قـائمة  

 المراجع



المراجعقائمة   
 

 قائمة المراجع:

 الكتب

، دار  2التوحد (األسباب ، التشخیص ، العالج) ط ،أسامة فاروق ، مصطفى سید كامل الشربیني-1

 .2011المسیرة ، عمان ، 

، دار الشروق ، عمان ،  1أحمد نایل العزیز وبالل أحمد عودة ، سیكولوجیة أطفال التوحد ، ط-2

2009. 

، دار وائل ، األردن 1، التوحد (السلوك التشخیصي والعالج ) ، طإبراهیم عبد اهللا فرج الزریقات -3

،2010. 

توحد  السائدة الموجهة للتالمیذ ذوي ال إبراهیم عبد اهللا العثمان ، استراتیجیات التربیة الخاصة والخدمات-4

 .، دس1ط ، جامعة ملك سعود ، المملكة العربیة السعودیة ،1ط

، دار الفكر 1قاسم عبد اهللا ، دلیل التشخیص للتوحدین ، طالسید عبد الحلیم سلیان ومحمد -5

 .2003العربیاألردن ، 

، مؤسسة 1حسین محمد جواد الجبوري ، منهجیة البحث العلمي ، مدخل لبناء المهارات البحثیة ، ط-6

 .2013دار صادق الشفافیة ، عمان ، 

، دار الفكر ، األردن 1توحد ، طخوان هیفلین دو نافیورت وآخرون ، الطالب ذو اضطرابات طیف ال-7

 ،2011. 

دالل القافي محمود البیاتي ، منهجیة وأسالیب البحث العلمي وتحلیل البیانات باستخدام البرنامج -8

 .2008، دار حامد ، 1، ط spssاإلحصائي 

المطبوعات ، دیوان 3رشید زرواتي ، تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة ، ط-9

 .2008الجامعیة ، الجزائر ، 
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المراجعقائمة   
 

، دار صفاء 1ربحي مصطفى علیان ، طرق جمع البیانات والمعلومات ألغراض البحث العلمي ، ط-10

 .2009، عمان 

 .2007، دار الیازوري العلمیة ، عمان ، 1سمیر یعقوب ، الطبیب النفسي ، ط-11

، دیبونو للطباعة والنشر 2ط ،ه ، عالجه)سوسن شاكر مجید التوحد (أسبابه ، خصائصه ، تشخیص-12

 .2010والتوزیع ، األردن ، 

سلیمان عبد الواحد یوسف إبراهیم ، اضطراب النطق والكالم واللغة لدى المعاقین عقلیا والتوحدین  -13

 .2010، ابتراك للطباعة ، مصر ،  1ط

 .2002كر ، االردن ، الفاللغوي للطفل المتوحد ، دط، دار  التواصل ،سهى أحمد أمین نصر-14

، دار المعرفة الجامعیة ، مصر  1عبد الرحمان العیساوي ، النمو النفسي ومشكالت الطفولة ، ط-15

2006. 

، دار المعرفة 1ط ،عبد الفتاح علي غزال ، سیكولوجیة (اإلعاقات ، النظریات ، البرامج العالجیة )-16

 .2016الجامعیة ، مصر ،

، دار الخلیج 1التوحد (تنمیة مهارات التواصل لدى األطفال التوحدیین) ، ط عبد اهللا حسین الزعبي ،-17

 .2014، عمان ،

، دار الحامد للنشر والتوزیع ، عمان ، 1عبد اللطیف حسن فرج ، االعاقة العقلیة والذهنیة ، ط-18

2007. 

، دار الفكر 2ط ،دیین (مقدمة في التربیة الخاصة )فاروق الروسان ، سیكولوجیة األطفال الغیر عا-19

 .2013األردن ، 

، دار الوائل 1، ط واإلنسانیةفوزیة غرایبیة وآخرون ، أسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة -20

 .2002للنشر ، عمان ، 

 .2017، دار الیازوري ، عمان ، 1محمد عدنان علیوة ، األطفال التوحدین ، ط-21
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على حسن ، دلیل اآلباء والمختصین في العالج السلوكي  محمد السید عبد الرحمان ومنى خلیفة-22

 .2004، دار الفكر العربي ، مصر ، 1المكثف والمبكر للطفل التوحدي ، ط

 .2009، دار الثقافة ، عمان ، 1محمد أحمد الخطاب ، سیكولوجیة الطفل التوحدي ، ط-23

، دار 1عن اضطراب األوتیزم ، ط كامال أبو الفتوح عمر ، األطفال األوتیستیك ماذا تعرفمحمود -24

 .2011زهران للنشر والتوزیع ، األردن ، 

 .2011، دار المسیرة ، عمان ،1مصطفى فوزي قمش ، العالقات المتعددة ، ط-25

محمد السید عبد الرحمان ومنى خلیقة علي حسن ، دلیل اآلباء والمختصین في عالج السلوك -26

 .2004، دار الفكر ، 1المبكر والمكثف ، ط

محمد بن أحمد عبید الفوزات ، التوحد (المفهوم والتعلم والتدریب ) مرشد إلى الوالدین والمهنیین ، -27

 .2000، دار علم الكتب ، العربیة السعودیة ، 1ط

مصطفى نوري القمش وخلیل عبد الرحمان المعایطة ، سیكولوجیا األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة -28

 .2009، دار المسیرة ، األردن ، 2لخاصة ، طالمقدمة في التربیة ا

، دار الیازوري للنشر 1محمد أزهر سعید السماك ، طرق البحث العلمي أسس وتطبیقات ، ط-29

 .2011والتوزیع ، عمان ، 

، دار الفكر ناشرون وموزعون ، عمان  2فایق بن عاید الزراع ، المدخل إلى اضطراب التوحد ، ط-30

،2011. 

، دار الفكر  1بد ، المدخل إلى اضطراب التوحد (المفاهیم األساسیة وطرق التدخل ) ، طنایف بن عا-31

 .2010األردن ، 

، 2واالجتماعیة ، ط اإلنسانیةوائل عبد الرحمان التل وعیسى محمد قحل ، البحث العلمي في العلوم -32

 .2007دار الحامد ، األردن ، 
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المراجعقائمة   
 

 اللغة الفرنسیة:

33 –jordonetpoweii .lesenfantsoutiste .paris .1997. 

 المجالت:

أحمد أحمد عواد ونادیة صالح البلوي ، االتجاهات المعاصرة في تشخیص وعالج اضطراب التوحد ، -34

 2011مجلة الطفولة والتربیة ، العدد السادس ،

 المواقع اإللكترونیة:

35- www.facebouk.com   http:// المعاقین لألطفال البیداغوجي النفسي المركز طرف من 

 .9:30 الساعة على 03/04/2017 یوم 29/11/2012 ذهنیا،

 .www. Acofps.com.11:00 الساعة على 03/04/2017 یوم في فیصل طرف من -36
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 ملخص الدراسة بالعربیة:

تمحور موضوع دراستنا " متطلبات التكفل النفسي باألطفال التوحدین من وجهة نظر المختصین" 

 وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة متطلبات التكفل بالطفل التوحدي.

وأهم المقاییس التي تعتمدها المراكز في ضبط وتعدیل سلوكیات ومهارات الطفل ذوي التوحد من أجل 

 الحد منها وتحسینها.

 واشتملت دراستنا على األسئلة التالیة :

التساؤل الرئیسي : ماهي متطلبات التكفل النفسي باألطفال ذوي اضطراب التوحد من وجهة نظر 

 المختصین ؟

 فقد تفرع السؤال الرئیسي إلى األسئلة الفرعیة التالیة :

 في التكفل باألطفال ذوي التوحد ؟ ما مدى تأثیره اإلمكانیات المادیة والنفسیة الجیدة-

ما مدى مساهمة البرامج التربویة في ضبط سلوكیات األطفال ذوي التوحد لإلجابة على هذه األسئلة -

استخدمنا المنهج الوصفي واألدوات الدراسة : المالحظة والمقابلة مع مجموعة من المختصین وتوصلنا 

 إلى النتائج التالیة:

 طفال ذوي اضطراب طیف التوحد یكون من خالل تعدیل السلوك.إن التكفل النفسي باأل-

تیتش وهو االختیار teacch إن االختیار المعتمد علیه في تعدیل السلوك الطفل ذوي التوحد هو اختیار -

 الوحید المتوفر في المراكز.

 وفي األخیر نرجوا من األسر دعم المختصین في التكفل باألطفال ذوي اضطراب طیف التوحد 

 وتقبلهم ودمجهم في المجتمع.
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