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مقدمة إشكالية :
حدد المعالـ الرئيسية لشخصيتو كفييا يكتسب االتجاىات،
تمثؿ الطفكلة مرحمة أساسية في حياة اإلنساف ففييا تت

العادات كالسمككيات كتتككف لدية مفاىيـ عف القيـ االجتماعية التي تتفؽ مع مجتمعة.

كلقد كجد األطفاؿ غير العادييف في كؿ العصكر  ،كمنذ أقدميا  ،كلكف نظرة المجتمعات إلى األطفاؿ غير

العادييف قد اختمفت عبر العصكر  ،تبعا لمجمكعة مف المتغيرات كالعكامؿ كالمعايير  ،فمف التخمص مف الطفؿ ذكم
االحتياجات الخاصة  ،إلى كضعة في المالجئ كي ال يؤذم غيره  ،إلى معاممتيـ بشكؿ إنساني كما حضت عميو الكتب

السماكية ،كأكؿ مف أعطى الحقكؽ لمفئات الخاصة ىك الحبيب المصطفى محمد صمى اهلل عميو كسمـ ( .فاروق الروسان
.) 23 - 20: 1996،

فالتكحد مف أكثر اإلعاقات التطكرية صعكبة بالنسبة لمطفؿ العادم ،كقد بدأ التعرؼ عميو منذ حكالي  60سنة،

كيعرؼ بصعكبة التكاصؿ كالعالقات االجتماعية كباىتمامات ضيقة قميمة ،كقد حاكؿ األطباء معرفة أسباب ىذا

المرض كرجح الكثير منيـ اإلصابة بو إلى أسباب عضكية كليست نفسية رغـ أنيا مازالت غير محددة تماما ،

كبالتالي لـ يعرؼ لو دكاء محدد ،كرغـ أف ذلؾ غير كاضح حتى المستقبؿ القريب  ...إال أف استعماؿ بعض المداخؿ

الطبية كالسمككية كالتعميمية أظيرت الكثير مف التقدـ مع ىؤالء األطفاؿ  ،كأفضؿ البرامج تحث عمى إشراؾ ىؤالء
األطفاؿ مع أسرىـ كمجتمعيـ كعدـ عزليـ ألف ذلؾ سكؼ يزيد مف تقكقعيـ عمى أنفسيـ كعدـ ٍاستفادتيـ مف تقميد

خبرات أقرانيـ (.وليد سرحان.)10-9: 2009،

يجد األطفاؿ التكحديكف صعكبات في التمدرس في المدارس الخاصة بالمقابؿ فالفرقة البيداغكجية المتعددة

التخصصات تجد صعكبات لمتكفؿ بو ك لديو العديد مف الحاجات التي يكد مف يساعده ليتحقؽ لو مستكل مناسب مف

التكيؼ كالتكافؽ مع بيئتو بما فييا مف مككنات مختمفة كذلؾ مف ـ نطمؽ ضركرة أف تتاح الفرصة لو ليحيا بيف اآلخريف
حياة اجتماعية أساسيا الفيـ كالقدرة عمى التعامؿ كلف يتحقؽ ذلؾ إال باستغالؿ كؿ قدرات الطفؿ التكحدم كاإلمكانات

المتاحة حتى يتقبؿ إعاقتو كيتكافؽ معيا كمف ثـ يمكف دفعو لممشاركة في نكاحي الحياة المختمفة مف خالؿ التشخيص
كالتكفؿ الجيد مف طرؼ مختصيف نفسانييف عيادييف ،ارطكفكنييف ،تربكييف متمكنيف في عممية اإلرشاد كالتكجيو  .كمف

ىذا المنطمؽ يمكف طرح التساؤؿ التالي:ما ىي الطرؽ التدريبية التي يستخدميا األخصائي النفسي األرطكفكني أثناء عممية

التكفؿ بالطفؿ التكحدم ؟

أىمية الدراسة:تكمف أىمية ىذا البحث في بناء برامج خاصة عمى شكؿ تدريبات ألكلياء األطفاؿ الديف يعانكف مف مشكؿ
التكحد عمى المستكل المعرفي كالسمككي أثناء التكفؿ النفسي األرطكفكني.
أوال  :اإلطار النظري

 تمييد:قبؿ  40سنة مف القرف  20لـ يكف ىناؾ كصؼ كاضح لحاالت التكحد،كاف ىؤالء األطفاؿ كانكا يعطكف أكصافا مثؿ
الغرابة أك عدـ األلفة أك اإلعاقة أك أكصافا سمككية نفسية أخرل مثؿ االضط ارب الشبو الفصامي.

 ليوكارنر أكؿ مف أشار إلى التكحد ”الذاتكية“ سنة  1943كانو اضطرب تكحدم في التعامؿ مع اآلخريف كخمؿ فيالتكاصؿ.

أما اسبيرجر سنة ( 1944دكف معرفة لكصؼ كارنر) فيك مشكؿ في إقامة العالقات مع اآلخريف كغرابة في
الحديث(.وليد سرحان.)13: 2009،

 -1تصنيف الضطراب التوحد :ىناك تصنيفان:
 -التصنيؼ الدكلي العاشر لمنظـ ة الصحة العالمية.

 التصنيؼ األمريكي الرابع.لمجمعية األمريكية لمطب النفسي.كاف العنكاف الرئيسم الذم يندرج تحتو التكحد ىك اضطرابطيف التوحد أو اضطرابات التطور الشمولية.
 -2أنواع اضطراب طيف التوحد.

 -توحد الطفولة)(Childhood Autism1 2
 -احد اضطرابات طيؼ التكحد.

خمؿ في التفاعؿ االجتماعي. -خمؿ في التكاصؿ.

 -تكرار السمكؾ قبؿ سف  3سنكات.

 -يحدث في الذككر  04أضعاؼ البنات.

 -االضطرابات تصبح كاضحة في السنكات الثالث األكلى .

 %75-تكون ضمن التخمف العقمي.

 -2-2التوحد الالنموذجيAtypical Autism:
 -يشخص بعد  3سنكات.

 ال يشمؿ عمى اضطراب في المجاالت الثالث. -غالبا ـ ا يترافؽ مع إعاقات عقمية شديدة.

  -متالزمة رتRett’s Syndrome3 2
 -معروف لدى البنات

 -بداية النمك عادم.

 في سف  24-07شير يككف فقداف الميارات اليدكية. فقداف القدرة عمى الكالـ. -تكقؼ نمك الرأس.

 تكرار الحركات النمطية باأليدم . تكقؼ تطكر المعب االجتماعي سن 02أو  03سنوات. اعاقة عقمية الشديدة -نوبات الصرع.

 -4-2اضطرابات طفولة تحميمية أخرى
 -تككف ىناؾ فترة نمك طبيعية.

 بعدىا فقداف الميارات في عدة جكانب.. -يشمؿ عمى اضطراب في المجاالت الثالث.

 -5-2اضطرابات فرط الحركة واإلعاقة العقمية والحركات النمطية
 إعاقة عقمية متكسطة كشديدة. المستكل العقمي اقؿ مف  5سنكات حركة مفرطة كنقص االنتباه. -حركات نمطية.

 -في سن المراىقة:قمة الحركة والخمول.

 -6-2متالزمة اسبرجر:

 -ال يعاني مف تأخر لغكم أك عقمي.

 -يحدث في األطفاؿ  08أضعاؼ البنات.

-نقص التناسؽ في الحركات العضمية(.حتى فترة المراىقة)

 -يصاب الحالة بالذىاف

 -يككف مصحكب باألكىاـ ك اليالكس لمحكاس.

 -7-2اضطرابات تطور شمولية أخرى:
 ضعؼ المغة. -كجكد حركات نمطية.

 -فرط الحركة(. .وليد سرحان.)17-16: 2009،

 -3مظاىر التوحد:

 اكتشافو في سف  03سنكات كفي بعض األحياف يككف بيف  18-12شير.

 - يبدكا المكلكد مختمؼ منذ الشيكر األكلى بعدـ التجاكب مع الكبار ك تركيز نظرقعمى شيء معيف.
 نقص إصدار الصكت في الشيكر األكلى.
 - عدـ الكالـ حتى  16ش
 عدـ استعماؿ كممة جممة.
 عدـ االستجابة لمنداء.

 - عدم القدرة الستعمال األلعاب

 االنسحاب وعدم الرغبة في التقبيل و المعانقة مع صعوبات في تنظيم المشاعر( البكاء،الصراخ،إيذاء
النفس)...

 إعادة الكالم كالبغبغاء قبل  03سنوات.
 كالمو ركبتيؾ(نبرة غير طبيعية).
 تحريؾ األيدم كالتمكيح بيا،المشي عمى رؤكس أصابع القدميف.

 ال يحب تغيير ما حكلو(العاب،أشياء ،مكاف النكـ،األغطية ،الطريؽ) (.وليد سرحان.)24-20: 2009،

- 4العوامل المسببة لمتوحد :لقد حاكؿ الخبراء تحديد مسببات التكحد كلكف حتى اآلف ال يكجد إجابات محددة كبدكف
أسباب محددة يتـ التعرؼ عمييا مف المستحيؿ تطكير استراتيجيات كقائية.

ماىك الشيء الذم يسبب التكحد ؟ ك ىؿ ىك مرض عصبي  ،أـ نفسي ،أـ ناتج عف جركح أك مشاكؿ في الرحـ أثناء
الكالدة  ،أك بسبب رفض األـ البنيا أك بسبب خمؿ في الجينات أك بسبب النقص في بعض المعادف الالزمة لمجسـ في

الطعاـ ؟
 -1-4الفرضيات البيولوجية :
أظيرت بعض صكر األشعة الحديثة مثؿ تصكير التردد المغناطيسي

 MRIوPET

كجكد بعض العالمات غير الطبيعية

في تركيبة المخ ،مع كجكد اختالفات كاضحة في المخيخ ،بما في ذلؾ في حجـ المخ كفي عدد نكع معيف مف الخاليا المسمى

بحكث عدة
ا
كنظر ألف العامؿ الجيني ىك المرشح الرئيسي ألف يككف السبب المباشر لمتكحد ،فإنو تجرل في الكاليات المتحدة
ا
"خاليا بيركنجي" ،
لمتكصؿ إلى الجيف المسبب ليذا االضطراب ( .أبو العزائم.) * ،

 -2-4الفرضيات الوراثية :

يشير الباحثكف إلى مساىمة الكراثة في اإلصابة بالتكحد فقد ذكر سجؿ

(  ) Siegel ,1996أف الكراثة تمعب دكرا في (

 30ػ  ) % 50مف حالت التكحد كاالضطرابات النمائية الشاممة  ،إال أف االستعداد الكراثي ليس مطمقان كيصعب تحديد
كيفية انتقاؿ الجينات  ،كما ىك المكركث تحديدا  ،حيث يتفاعؿ أكثر مف (

األسباب الكراثية ما يمي :

 ) 20جيف مختمؼ  ،كمف الشكاىد عمى

أ ػ معاناة نسبة ال بأس بيا مف أقارب األطفاؿ التكحدييف مف اإلعاقات النمائية المختمفة كاضطرابات الكالـ كصعكبات
التعمـ .
ب ػ زيادة احتمالية إصابة أشقاء الطفؿ التكحدم بنفس االضطراب أك اضطرابات مشابية .
ج ػ زيادة احتمالية اإلصابة بالتكحد عند التكحد المطابقة  ( .الشيخ ذيب )* ،كلكف ال يكجد جيف محدد عمى كرمكسكـ
معيف يمكف القكؿ انو مسؤكؿ ،فقد كجد العديد مف الجينات في عدد مف الكركمكسكمات ليا دكر في حدكث ىذا
امرض(.وليد سرحان .)2009:43،

 -3-4الفرضيات البيوكيميائية :
يعتقد أف بعض العكامؿ التي تسبب تمفا بالمخ قبؿ الكالدة أك أثنائيا أك بعدىا تييئ لحدكث ىذا المرض مثؿ إصابة األـ

بالحصبة األلمانية كالحاالت التي لـ تعالج مف مرض الفينيؿ كيتكنكريا كالتصمب الحدبي واضطراب رت كنقص االكسجيف
أثناء الكالدة كالتياب الدماغ كتشنجات الرضع فقد أكدت الدراسات أف مضاعفات ما قبؿ الكالدة أكثر لدل األطفاؿ مف

غيرىـ مف األسكياء ( أبو العزائم .) *،

 -4-4فرضيات الفيروسات ( التطعيم )  :يرل الباحثكف إمكانية مياجمة الفيركسات لدماغ الطفؿ في مرحمة الحمؿ أك
الطفكلة المبكرة كاحداث تشكىات فيو مما يؤدم لظيكر األعراض التكحدية كمما يؤكد كجية نظرىـ إصابة الطفؿ بالتكحد
خالؿ مرحمة الحمؿ أك في مرحمة الطفكلة المبكرة  .كربط بعض العمماء ما بيف اإلصابة بالتكحد كالمطعكـ الثالثي

 : ) MMRمطعكـ الحصبة ك (  ) Mumpsكمطعكـ الحصبة األلمانية (  (. ) Rubellaالشيخ ذيب ) * ،

 -5-4البيئة :
 التموث  :كنقصد بو العكامؿ الخارجية أم تمكث البيئة بسبب ( المعادف السامة كالزئبؽ كالرصاص كاستعماؿالمضادات الحيكية بشكؿ مكثؼ أك تعرض لاللتيابات أك الفيركسات .....كغيرىا مف األسباب ) .

لكف لـ يثبت ذلؾ

بالدليؿ العممي كال زاؿ البحث جار عف العكامؿ البيئية التي تؤدم إلى ظيكر االضطراب(.وليد سرحان )2009:43،

 التمفاز :تكقع التربكيكف أف يككف ىذا الجياز نافذة تطؿ عمى آفاؽ رحبة تساىـ في تحكؿ أطفالنا مف كائناتاجتماعية إلى كائنات عاقمة ،أخالقية ،ناقدة كمبدعة.

 كأفق يساعد عمى إشباع حاجاتيـ كتييئتيـ لممدرسة كلمحياة مف ىنا خضع ىذا الجياز لمئات الدراسات بحثان في
ظؿ عصر العكلمة التي انطمقت فما أف أعمف عف بعض سمبيات ىذا الجياز حتى انيالت الدراسات كاألبحاث

(.)Gwen,2009

(

 - تزايد طكؿ الفترة التي يقضييا الطفؿ في مشاىدة برامج التمفاز المكجية لألطفاؿ كلمراشديف،


يبالغكف في طكؿ فترات المشاىدة ،كما ينجـ عف ىذا مف اضطرابات سمككية كمشكالت مدرسية (.)Patel ،N.D

 كفي دراسات أخرل اكتشؼ عدد مف الباحثيف أف ىرمكف النمك الذم ينشط بفاعمية أثناء النكـ ،يزداد إف ارزه لدل

األطفاؿ الذيف يشاىدكف التمفاز بشكؿ مكثؼ كبالتالي يصمكف مرحمة البمكغ المبكر قبؿ األطفاؿ األقؿ مشاىدة لو.

 ارتباط التمفاز بتدني التحصيؿ الدراسي ،كتدني القدرة عمى تعمـ القراءة .

 . انخفاض عتبة اإلحساس باأللـ لدل األطفاؿ عند مشاىدتيـ لمتمفاز ،كاالنتباه في حدكده الدنيا ،كالعممية
اإلدراكية في حالة سبات ،كينقطع اإلحساس بالعالـ الخارجي .

 تجعؿ الطفؿ يخشى العالـ الخارجي

 - يظير مالمح ىذا الخكؼ عبر مشاعر القمؽ ،كالخكؼ مف الظممة أك مف الجمكس في البيت بمفرده ،مع
االنسحاب مف األصدقاء كالتغيب عف المدرسة ،كال سيما أف األطفاؿ تحت سف الثامنة ال يفرقكف بيف الخياؿ

كالكاقع.

 مالحظة )6-2(:سنكات يؤثر سمبان عمى قدرة التخيؿ ،كتحرمو مف األنشطة اإليجابية القائمة عمى المحادثة كالمعبالمتبادؿ مع مف حكلو بيدؼ تطكير ميارات االتصاؿ كعدد المفردات كالتراكيب المغكية المعقدة (.محمد عودة

الريماوي) *،

 6ـ أسباب إدراكية و عقمية :
قد ينتج التكحد نتيجة عدـ تطكير األفكار ك عدـ اكتماؿ نمك األفكار بشكؿ يكاكب النمك الطبيعي لمختمؼ النظـ اإلدراكية
جنب إلى جنب األفكار كبذلؾ فغياب نمك ىذه األفكار ال يسمح لمطفؿ بحؿ المشكالت
كالمعرفة التي تنمك بشكؿ طبيعي ا

التي يكاجييا في المكاقؼ االجتماعية لمحياة اليكمية كفي نفس الكقت ال يستطيع الفيـ بأف اآلخريف لدييـ أفكار كمشاعر

يمكف قراءتيا مف خالؿ اإلشارات ك اإليماءات ك أكضاع الجسـ ( الشيخ ذيب .)* ،

- 5التكفل النفسي األرطوفوني:نجد بعض المصطمحات التي تتداخؿ مع التكفؿ كىي التأىيؿ كالرعاية ،العالج النفسي.
 التأىيل :يعرؼ في معجـ العمكـ االجتماعية  1975مجمكع العمميات كاألساليب التي يقصدا بيا تقكيـ ك إعادةاألشخاص المنحرفيف في الحياة السكية ،كما يقصد بو محاكلة تربية الشكاذ(.محمد حسن غانم )191: 2005 ،

الرعاية  :ىي الخدمة التي تقدـ جيكد مشتركة يمتمؾ القائميف بيا القدرة كالمعرفة كالميارة التي تؤىميـ لمساعدةالمرضي مف األفراد أك المتحسسيف منيـ عمى معاكدة نشاطاتيـ الحياتية المعتادة بعد استعادتيـ لعافيتيـ التي كانكا

عمييا قبؿ المرض أك لمساعدتيـ عمى المكت بسالـ كما ىك الحاؿ في حاالت المكت الدماغي (.عبد الكريم قاسم أبو
الخير )21: 2002 ،

العالج النفسي :التكفؿ النفسي يقارف أحيانا بالعالج النفسي ،كيقاؿ بأف التكفؿ يتجو نحكه .كقد يتشابياف بدرجة كبيرةألنيما يستخدماف طرؽ دراسة الحالة ككسائؿ التقييـ كطرؽ المقابمة العالجية ،كقد يتفؽ التكفؿ النفسي كالعالج النفسي

بأنيما يقدماف خطة عالجية تختمؼ عف الخدمة العالجية التي يقدميا األطباء النفسيكف ،التي تتطمب العالج بالحقف ك

العقاقير الطبية كالصدمات الكيربائية ,كيشترؾ المرشد كالمعالج النفسي مع الطبيب النفسي في عممية التشخيص(.سيام
درويش أبو عطية )20: 1997،

 تعريف التكفل النفسي :ىك مجمكع الخدمات النفسية التي تقدـ لمفرد ليتمكف مف التخطيط لمستقبؿ حياتو كفقاإلمكاناتو كقدراتو الجسمية كميكلو بأسمكب يشبع حاجاتو كيحقؽ تصكره لذاتو ،كيتضمف مياديف متعددة أسرية،

شخصية ،مينية ،كىك عادة ييدؼ إلى الحاضر ك المستقبؿ مستفيدا مف الماضي كخبراتو(.جودت عزت عبد اليادي وسعيد
حسنى عزة.)1999:14 ،

 -التكفل النفسي االرطوفوني:

- 1تعريف االرطوفونيا :ىي الدراسة اإلكمينيكية لعالج كؿ االضطرابات المغكية كالصكتية لدل الطفؿ كالراشد ،كمف
جية أخرل فيي متعددة االختصاصات كليا عالقة كطيدة بالعمكـ األخرل مثؿ  :المسانيات  ،عممف ،الطب  ،عمـ

االجتماع (.محمد حولة ) 13: 2007،

- 2تكوين األرطوفونيين :

 في الجزائر :بدأت في البركز سنة  1973كالمحاكالت األكلى أثبتت أف ىناؾ تبعية لمنظاـ الفرنسي.
 1987 حيث بقيت األرطكفكنيا تابعة لعمـ النفس كتدرس بمعيد عممف كعمكـ التربية.

 كانت الجيكد المبذكلة مف طرؼ الدكتكرة زالؿ نصيرة  Zellal Nassiraكالفضؿ طبعا يعكد إلييا تـ فتح فرع
األرطكفكنيا عمى مستكل جامعة الجزائر العاصمة .

 تحصمت عمى شيادات عديدة بالخارج ثـ عادت الى الجامعة الجزائر العاصمة لفتح التخصص.

 األرطكفكنيا تابعة لمعيد عمـ النفس كعمكـ التربية كمدة التككيف في الجزائر العاصمة عاميف جذع مشترؾ
كعاميف اختصاص.

 بعدىا أصبح نظاـ التدريس الكالسيكي عاـ جذع مشترؾ ثـ يكجو الطالب الى التخصص.
 حاليا نظاـ ( ل م د) عام جذع مشترك وعمين تخصص +ماستر

– 1ماستر بالواليات التالية-:الجزائر

العاصمة-وىران –سطيف –ام البواقي.وسنة  2013تم فتح التخصص بوالية باتنة.

- 3دوره  :األرطكفكني في يعالج بصفة فردية ،جماعية ،في المنازؿ كذلؾ عف طريؽ التكجيو كالكقاية مف المشاكؿ
يستطيع أف يعمؿ جيدا بالعيادات الخاصة ،إلى العمؿ في المستشفيات ،المراكز المتخصصة ( لممتخمفيف ذىنيا،
الصـ كالبكـ. )...

- 4الفئات التي يتكفل بيا األخصائي األرطوفوني:
 المعاقيف عقميا.
 المعاقيف سمعيا.

 المعاقيف بصريا.

 اإلعاقة العصبية الحركية.
 صعكبات التعمـ.

 األطفاؿ العادييف كمصابيف بالتأخر المغكم البسيط.

 األطفاؿ المصابيف بالتأخر المغكم المعقد (الخرس الكالمي Dysphasie -l’audi-mutité
 بعسر القراءة كالكتابة(الديسميكسيا) (.)Dyslexie

 الحاالت المصابة التأتأة كالمجمجة Bégaiements .
 الحاالت المصابة بالحبسة الكالميةL’aphasie.

 الحاالت المصابة بالتاخر في الكالمRetard du parole

 الحاالت المصابة باالضطرابات النطقيةTroubles d’articulation
 الحاالت المصابة بالبحة الصكتية.La Dysphonie.
 الحاالت المصابة بالتكحد.

 المعاقين :الذيف ينحرفكف عف المتكسط(ايجابيا اكسمبيا)عف العادييف في نمكىـ العقمي اك االنفعالي اك
االجتماعي اك الحركي اك المغكم ،مما يتطمب برامج تربكية خاصة كىـ:
 المكىبة كالتفكؽ.

– االعاقة البصرية.

 االعاقة السمعية.

– االعاقة الجسمية كالصحية.

 االعاقة العقمية.

– صعكبات التعمـ.

 االضطرابات السمككية كاالنفعالية.

– التكحد.

اضطرابات التكاصؿ(.تيسير مفمح كوافحة ،عمر فواز العزيز.) 16 :2010،


 المكىبة كالتفكؽ":القدرة عمى المثابرة كااللتزاـ ،كالدافعية العالية ،كالمركنة ،كاالستقاللية في التفكير(...كسمات
شخصية عقمية تميز المكىكب عف غيره) ( فاروق الروسان.)1996 ،

 االعاقة العقمية" :ليست مرضا  Maladieمثؿ السيدا ك إنما حالة نقص في القدرة العقمية كانخفاض في درجة
الذكاء كاألداء العقمي كىذا راجع إلى حالة عدـ اكتماؿ أك تكقؼ أك تأخر نمك العقمي ألسباب تحدث في
المراحؿ األكلى نتيجة العكامؿ الكراثية أك البيئية تؤثر عمى ج.ع مما يؤدم إلى نقص القدرة عمى التعمـ ك

التكيؼ " (عال عبد الباقي إبراىيم.)34، 2000 ،

 اإلعاقة السمعية  :ىي مستكيات متفاكتة في الضعؼ السمعي تتراكح بيف ضعؼ سمعي بسيط كشديد جدا
كىي إعاقة نمائية

 -4-6اإلعاقة البصرية :حسب تعريف منظمة الصحة العالمية.

 -اإلعاقة البصرية الشديدة :حالة يؤدم الشخص فييا الكظائؼ البصرية عمى مستكل محدكد.

 -اإلعاقة البصرية الشديدة جدا  :حالة يجد فييا اإلنساف صعكبة بالغة في تأدية الكظائؼ البصرية األساسية  -شـبو

العمى  :حالة اضطراب بصرم ال يعتمد فييا عمى البصر .

 -العمى  :فقداف القدرات البصرية(ماجدة السيد عبيد.)2000 ،

 -5-6صعوبات التعمم":مجمكعة مف التالميذ في الفصؿ الدراسي العادم يظيركف انخفاضان في التحصيؿ الدراسي عف
زمالئيـ العادييف مع أنيـ يتمتعكف بذكاء عادم فكؽ المتكسط  ،إال أنيـ يظيركف صعكبة في بعض العمميات المتصمة
بالتعمـ  :كالفيـ  ،أك التفكير  ،أك اإلدراؾ  ،أك االنتباه  ،أك القراءة  ،أك الكتابة  ،أك التيجي  ،أك النطؽ  ،أك إجراء

العمميات الحسابية أك في الميارات المتصمة بكؿ مف العمميات السابقة "( فتحي الزيات)1998،

- 6طرق التكفل المبكر بالطفل التوحدي:
طريقة تحهيم انسهىك انتطبيقي : ABAتطبؽ عمى الفئة العمرية  4-2سنكات ،عمؿ فردم ،المدة الزمنية -40-30ساعة في األسبكع،مع مشاركة مشاركة األكلياء.

•يطبؽ  ABAفي المنزؿ في السف الصغير نظ ار ألىمية التدخؿ المبكر.
•يطبؽ أيضا في المدرسة بكؿ ما يتضمف مف تقنيات كمنيج.

•غالبا ما تعتمد طريقة  ABAعمى التطبيؽ الفردم one-on-one

•تتراكح ساعات تطبيؽ برامج  ABAفيما بيف  40 – 30ساعة أسبكعيا.
•تركز طريقة  ABAعمى تعزيز السمكؾ اإليجاب بدال مف التكبيخ كالتعنيؼ كالعقاب.
•البرنامج المتبع بطريقة  ABAيتكقؼ عمى حالة كؿ طفؿ.

•تغطى برامج  ABAجميع الميارات مف أكاديمية ،اجتماعية ،تكاصؿ ،رعاية ذات ،حركي ،ميارات المعب.
•اشتراؾ األسرة في تطبيؽ طريقة  ABAيساىـ إلى حد كبير في تحقيؽ النجاح( *. )Morrow, E. M., et al,

-طريقة :Teacchتطبؽ في اؿمرحمة المبكرة،اليدؼ ىك تحقيؽ االستقاللية(،األسرة-المدرسة-المجتمع)،ك الكصكؿ

إلى التعمـ المنظـ نمائي ،بتعاكف اآلباء معيـ.كىك اختصار لػ

treatment and education of autistic and

related communication handicapped children

ك تمتاز ىذه الطريقة بأنيا طريقة تعميمية شاممة ال تتعامؿ مع جانب كاحد كالمغة أك السمكؾ بؿ تقدـ تأىيال متكامال
لمطفؿ عف طريؽ ىذا البرنامج ك إف طريقة العالج مصممة بشكؿ فردم عمى حسب احتياجات كؿ طفؿ حيث ال

يتجاكز عدد األطفاؿ في الفصؿ الكاحد ما بيف ()7-5أطفاؿ مقابؿ معممة كاحدة ك مساعدة لمعممة ك يتـ تصميـ
برنامج تعميمي منفصؿ لكؿ طفؿ بحيث يمبي احتياجات ىذا الطفؿ ك مف مزايا ىذا البرنامج انو ينظر إلى الطفؿ

التكحدم كؿ عمى انفراد ك يقكـ بعمؿ برامج تعميمية خاصة لكؿ طفؿ عمى حدة حسب قدراتو العقمية – العضمية –

العقمية المغكية ك ذلؾ باستعماؿ اختبارات مدركسة.إف ىذا البرنامج يدخؿ عالـ الطفؿ التكحدم ك يستغؿ نقاط القكة فيو
مثؿ اىتمامو بالتفاصيؿ الدقيقة ك حبو لمركتيف ك يييئ البرنامج الطفؿ لممستقبؿ ك يدربو باالعتماد عمى نفسو ك إيجاد

كظيفة مينية لو ك مف الميـ أف يعرؼ الكالداف :كيؼ يفكر الطفؿ التكحدم ك ما ىك عالمو،ك ما ىي كسيمة التكاصؿ

المناسبة بالنسبة لو ك كيفية تقكية التكاصؿ االجتماعي ايضا كيفية تييئة المنزؿ ك البيئة ك كيؼ نعمـ الطفؿ المشاعر
االنسانية ( .الجمبي ) 117 ، 2005

 طريقة :PECKSتطبؽ عمى كؿ المرحؿ العمرية.ك قبؿ تطبيؽ البرنامج عمينا تحديد األشياء المحببة لمطفؿكتحديد الرمكز التي سيتـ استخداميا.

 -مراحل البرنامج:

 -1المرحمة األولى "النقل" :تتضمف أف يحمؿ الطفؿ الصكرة أك الشيء المفضؿ كيصمو إلى المدرب كيضع الصكرة
في يدالمدرب .

 -2المرحمة الثانية " توسيع تمقائية التواصل " تتضمف أف يذىب الطفؿ إلى لكح التكاصؿ  ,يأخذ الصكرة  ,يضعيا
في يد المدرب.

 -3المرحمة الثالثة  ":تمييز الصورة "تتضمف أف يطمب مف الطفؿ شيء معيف مف لكح االتصاؿ بكجكد مجمكعة
صكر كاعطائو لزميمو األخر

-4المرحمة الرابعة " :تركيب الجممة "تتضمف أف يستخدـ الطفؿ عبارة مثؿ أنا أريد عف طريؽ الصكر أك الرمكز

 -5المرحمة الخامسة " :االستجابة لسؤال ماذا تريد " تتضمف أف يجيب عمى مجمكعة مف أسئمة ماذا تريد مقركنة
بالرمز أك الصكرة .

 -6المرحمة السادسة " :التعميق التمقائي" تتضمف أف يستجيب الطفؿ كبشكؿ صحيح ألسئمة  :ماذا تريد ؟ ما الذم
معؾ ؟ ماذا ترل ؟( ميا محمد الناطكر. )*،
طريقة العالج السموكي :ىي طرقة تعديؿ السمكؾ مثؿ:

 - عدـ التكاصؿ العيني
 - ىز الجسـ.
- التحرؾ المستمر.
 التمكيح لميديف

 - الصراخ كالبكاء.
التقنيات المستعممة:

 التعزيز المادي،المعنوي.
 اختيار المعززات االيجابية المناسبة.
 تنكيع المعززات.

 تكفي المعززات بكميات تتالئـ كالسمكؾ المستيدؼ.

 االطفاء:عف طريؽ تقميؿ السمكؾ تدريجيا مف خالؿ ايقاؼ التعزيز الذم كاف مف قبؿ.
 تعزيز السموك النقيض:كضع يده في فمو بشكؿ مفرط.
 التحرك المستمر:الجمكس في كرسي.
ثانيا  -المقاربة الميدانية لمدراسة:

-1إجراءات الدراسة المنيجية
-منيج الدراسة:

استفا ليذا المكضكع عمى المنيج اإلكمينيكي ك يتميز بالطرؽ التي تدرس الفرد ككؿ فريد في نكعو ،أم
لقد اعتمدنا في در ػ

أنو دراسة الفرد ككحدة متكاممة متميزة عف غيرىا .كقد يدخؿ مالحظة أساليب سمككية معينة كاستخالص سمات شخصية
خاصة ،كلكف اليدؼ ىك فيـ شخصية فرد معيف بالذات كتقديـ المساعدة إليو (. .صالح بن حمد العساف .)1995 ،

 -2األدوات المستخدمة:
أ -دراسة الحالة:

تعتبر دراسة الحالة الكعاء الذم ينظـ كيقيـ فيو اإلكمينيكي كؿ المعمكمات كالنتائج التي يحصؿ عمييا عف الفرد عف طريؽ

المقابمة كالمالحظة كالتاريخ االجتماعي كالفحكص الطبية كاالختبارات السيككلكجية .كتدكر دراسة الحالة حكؿ الكائف

اإلنساني في تفرده كىي الطريقة المفضمة لدل اإلكمينيكي ،كتككف دراسة استعراضية لحياة ىذا الكائف تركز عمى حاضر

الحالة ككضعيا الراىف (. .صالح بن حمد العساف .)1995 ،
ب-المالحظة:

كىي األداة التي تككف بتكجيو الحكاس لمشاىدة كمراقبة سمكؾ معيف أك ظاىرة معينة كتسجيؿ جكانب ذلؾ السمكؾ أك

خصائصو ،كقد عرفيا بعض العمماء بأنيا " تكجيو الحكاس كاالنتباه إلى ظاىرة معينة أك مجمكعة مف الظكاىر رغبة في
الكشؼ عف صفاتيا أك خصائصيا بيدؼ الكصكؿ إلى كسب معرفة جديدة عف تمؾ الظاىرة أك الظكاىر  (.صالح بن

حمد العساف .)1995 ،

ج-المقابمة :كتعد مف أىـ األدكات في المنيج اإلكمينيكي كليا عدة تعريفات نذكر منيا ":أنيا مكقؼ مكاجية

كمحادثة بيف شخصيف :المفحكص كاألخصائي النفسي القائـ بالمقابمة كالذم يقكـ بعممو ىذا بيدؼ فيـ المفحكص أك

العميؿ كجمع المعمكمات عف شخصيتو كسمككو"  ،كتعتمد المقابمة عمى التكاصؿ المفظي ،كتساعد في الحصكؿ عمى
نكعيف مف المعمكمات.
- 1
- 2

المعمكمات المتضمنة في محتكل استجابات المفحكص.

أسمكب المفحكص أك طريقتة في التكاصؿ مع األخصائي.

د-المقابمة نصف الموجية:

كىي التي تككف األسئمة فييا مزيجا مف المقابمة المغمقة كالمقابمة المفتكحة ،كفييا تعطى الحرية لممقابؿ بطرح السؤاؿ

بصيغة أخرل كالطمب مف المستجيب المزيد مف التكضيح
ىـ-المقابمة التشخيصية:

تيدؼ المقابمة التشخيصية إلى تحديد مشكمة ما كمعرفة أسبابيا كعكامميا (.صالح بن حمد العساف .)1995 ،
إذف تـ استخداـ المنيج اإلكمينيكي ألنو األنسب ليذه الدراسة كالغرض ىك معرفة كيؼ يتـ التكفؿ النفسي
األرطكفكني بالطفؿ التكحدم ك اختيرت األدكات حسب الدراسة كأما الحدكد المكانية لمدراسة فقد تمت عمى مستكل عيادة
التاىيؿ الحركي لقركؼ الصمح بحي المجاىديف لكالية بسكرة لسنة .2014-2013
كاثناء المقابمة التشخيصية تـ تطبيؽ الميزانية االرطكفكنية
 -الميزانية االرطوفونية:

**الحالة االولى:
- 1معمومات عمة حول الحالة:سف الحالة 5سنكات كالعمر العقمي3-2:سنكات:
- 2نوع التشخيص :نفسي ارطكفكني.

 - 3سوابق المريض -: Anamnéseعدد أطفاؿ األسرة  04كىك في الرتبة الثالثة  ،الكالدة بالمؤسسة االستشفائية
لتكليد النساء العالية -بسكرة ككاف المكف كالصراخ عادييف ك النمك مف لحظة الكالدة حتى 10اشير عادم،كابتداء مف ىذه
السف كاف لديو نقص في الجانب الحس حركي (تأخر في المشي).كأيضا تأخر في المغة.
 -الطفؿ غير مرغكب فيو مف طرؼ األب.

كالعالقات األسرية عادية مع استعماؿ لغة كاحدة لكف نمط الحياة لمطفؿ انو يشاىد التمفاز مف الصباح الى المساء

منذ كالدتو.

لديو مشكؿ التكاصؿ كاالستجابة لألكامر.

 -4مالحظة تصرفات الحالة:الطفؿ حركي  ،ىز الجسـ بشكؿ متكرر ،لديو نقص االنتباه كالتركز .

- 4االختبار االكمنيكي:صعكبة في تطبيؽ االختبار النطقي لمعرفة الجانب الذم يخص أعضاء النطؽ .
- 5التشخيص األرطوفوني:تـ تطبيؽ االختبارات المغكية كىي:
تطبيق مقياس عمى األسر لحصر مظاىر التوحد لنايف بن عابد الزراع ككانت النتائج عمى األبعادالعناية بالذات ،البعد المغكم كالتكاصمي األكاديمي السمككي الجسمي الصحي االنفعالي أف الطفؿ لديو حاجات كبيرة
جدا ليذه الجكانب.

 تطبيق مقياس التقدير االتصال المغوي لعبد العزيم مصطفى :كانت النتائج عمى مستكل البنكد :تحصمت
عبارات التقميد  09درجات في - :يمسؾ الكرة كيدحرجيا كيعطييا لممعالج - ،ياخذ الكرة كيمسكيا فقط.

 عبارات االنتباه 09درجات في - :ينتبو لمصكت فقط  - ،إخراج شيء جديد.

 عبارات التعرف والفيم 12درجة في :يتعرؼ كيخرج كؿ شكؿ يطمبو المعالج كيقمده - ،يفعؿ كؿ األكامر
الثالث.

 عبارات التعبير 10درجات في - :عندما يرل الطفؿ طبؽ بو طعاـ كىك جائع -،ينظر إلى مصدر
الصكت،عندما يريد لعبة مرتفعة.

 عبارات التسمية  6درجات في  -:عندما يريد الطفؿ األكؿ -،عندما يريد أف يذىب إلى مكاف معيف يحبو – .إذن
من خالل نتائج تطبق المقياس نجد انو ناقصة واقل من متوسط الدرجات وىذا يعني أن لديو مشكمة

حقيقية في االتصال.

 تطبق اختبار بورال وميسوني الغير لفظي النتائج كانت ناقصة جادا عمى مستكل اإلدراؾ البصرم.
 السمع من خالل قياس السمع: PEAعادم

- 6االختبارات المكممة :تـ تكجيو الحالة إلى أخصائي األطفاؿ بمدينة بسكرة أيف أكد أف الطفؿ يعاني مف
لمتوحد

- 7اقتراحات التدخل:يتمثؿ في البرنامج المقترح مف الجانب العالج المعرفي كالعالج السمككي.
 -1العالج المعرفي :لؿحالة التي تعاني مف التكحد ك العمر الزمني 5سنكات كالعمر العقمي3-2:سنكات:
 تدريبو عمى االستجابة لمتعميمات البسيطة

 تدريبيو عمى معرفة معنى ولفظ وظائف األشياء.
 تدريبو عمى بناء برج  4-3مكعبات.
 تدريبو عمى فرز األلوان
- تدريبو عمى الخربشة

 اإلشارة إلى صور األشياء.

 تدريبو عمى فيم األسئمة أين ...و ماذا.....
 تدريبو لالشارة غالى  06أجزاء من الجسم
 تدريبو عمى قول  2كممة .

 تدريبو عمى قول اسمو واسم عائمتو.

 تدريبو عمى استعمال الممعقة الشرب-

أعراض

 تدريبو عمى خمع المباس الخارجي.

 تدريبو عمى الشرب من فنجان واعادتو إلى مكانو.
 تدريبو عمى عدم تبمبل ثيابو.
 -2العالج السموكي :اؿحالة تعاني مف ىز الجسـ بشكؿ متكرر
 تحديد تكرار السموك.

 جمسة عالجية يوميا نصف ساعة .

 - تعزيز الحالة مباشرة عند النظر إلييا.
 - تعزيز الحالة مباشرة عند المعب.

- تستمر بتعزيز الحالة بشكل متكرر عمى مدار الج لسات.الى إن تصبح الحالة تتواصل معيا بصريا ويمعب
باأللعاب أكثر فأكثر.

 - تطيل الفترة بين تعزي از لنظر والمعب .
توجييات لالستعمال العقالني لمتمفاز :تـ تكجيو األبكيف عمى الساعات المحددة لمشاىدة التمفاز مع التدريج في
إنقاص ساعات المشاىدة إلى أف يصؿ الطفؿ ال يشاىد بتاتا .

**الحالة الثانية:

- 1معمومات عمة حول الحالة:سف الحالة سنتيف كسبعة اشير ( 2.7سنة).
- 2نوع التشخيص :نفسي ارطكفكني.

- 3سوابق المريض : Anamnéseعدد أطفاؿ األسرة  05كىك في الرتبة الخامسة  ،الكالدة بالمؤسسة االستشفائية لتكليد
النساء العالية -بسكرة ككاف المكف كالصراخ عادييف.لـ يتعرض إلى أمراض أما الجانب الحسي حركي عادم أما

الجانب المغكم فمديو نقص في المناغاة ،يستعمؿ فقط كممات بسيطة جدا(بابا ،ام ام)-.األـ ليست لدييا رغبة في

الحمؿ كتـ تقبؿ ذلؾ بعد  7اشير .كالعالقات األسرية عادية مع استعماؿ لغة كاحدة.تـ تعريض الطفؿ إلى مشاىدة
التمفاز .كيبدكا جامدا ال يتكاصؿ مع األسرة فقط تكاصمو مع جياز التمفاز.
 -4مالحظة تصرفات الحالة :الطفؿ يتحرؾ داخ العيادة لكف اذا اعطيت لو األلعاب كمحاكلة الفات االنتباه فالباس.
لديو نقص االنتباه كالتركز .

- 4االختبار االكمنيكي:صعكبة في تطبيؽ االختبار النطقي لمعرفة الجانب الذم يخص أعضاء النطؽ .
- 5التشخيص األرطوفوني:تـ تطبيؽ االختبارات المغكية كىي:
تطبيق مقياس عمى األسر لحصر مظاىر التوحد لنايف بن عابد الزراع ككانت النتائج عمى األبعادالعناية بالذات ،البعد المغكم كالتكاصمي األكاديمي السمككي الجسمي الصحي االنفعالي أف الطفؿ لديو حاجات كبيرة
جدا ليذه الجكانب.

 تطبيق مقياس التقدير االتصال المغوي لعبد العزيم مصطفى :كانت النتائج عمى مستكل البنكد :تحصمت
عبارات التقميد  14درجات في - :يمسؾ الكرة كيدحرجيا كيعطييا لممعالج - ،ياخذ الكرة كيمسكيا فقط.

 عبارات االنتباه 10درجات في - :ينتبو لمصكت فقط  - ،إخراج شيء جديد.

 عبارات التعرف والفيم 13درجة في :يتعرؼ كيخرج كؿ شكؿ يطمبو المعالج كيقمده - ،يفعؿ كؿ األكامر
الثالث.

 عبارات التعبير 11درجات في - :عندما يرل الطفؿ طبؽ بو طعاـ كىك جائع -،ينظر إلى مصدر
الصكت،عندما يريد لعبة مرتفعة.

 عبارات التسمية  8درجات في  -:عندما يريد الطفؿ األكؿ -،عندما يريد أف يذىب إلى مكاف معيف يحبو – .إذن

من خالل نتائج تطبق المقياس نجد انو ناقصة واقل من متوسط الدرجات وىذا يعني أن لديو مشكمة في

التواصل .

 تطبق اختبار بورال وميسوني الغير لفظي النتائج كانت ناقصة جادا عمى مستكل اإلدراؾ الحسي .
 السمع من خالل قياس السمع: PEAعادم

- 6االختبارات المكممة :تـ تكجيو الحالة إلى أخصائي األطفاؿ بمدينة بسكرة أيف أكد أف الطفؿ يعاني مف
لمتوحد

أعراض

- 7اقتراحات التدخل:يتمثؿ في البرنامج المقترح مف الجانب العالج المعرفي .
 -1العالج المعرفي :لؿحالة التي تعاني مف التكحد ك العمر الزمني سنتيف كسبعة أشير العمر العقمي:عاـ
 وضع قماش عوجيو وازالتو.

 تدريبو عمى تقميد االيماءات الجسمية .

 تدريبو وضع االشياء في وعاء واخراجيا.
 التكمم معو وجيا لوجو.

 تدريبو عمى سماع األصوات مثل صوت الجرس.

 تدريبو عمى تكرار األصوات عشوائية دادادادادا-نانانانا-الالالالال....اخ.
 تدريبو عمى تقميد األصوات التي تتواجد في األسرة.
 تدريبو عمى االبتسامة .

 تدريبو عمى التفريق بين انا و انت.
 تدريبو عمى معرفة (فوق –تحت).
 تدريبو عمى االستجابة لأل وامر.

 تدريبو اإلشارة إلى أجزاء جسمو ( 3أجزاء).

الخالصة:

مف خالؿ التشخيص كالتكفؿ النفسي األرطكفكني ،أيضا كما أشارت اليو الدراسات حكؿ مشاىدة التمفزيكف
المشكمة تكمف في مشاىدة األطفاؿ لبرامج األطفاؿ ،كتذكر أف معدؿ مشاىدة األطفاؿ لمتمفاز عندنا مرتفع جدا حيث
يتراكح بيف أربع إلى خمس ساعات يكميا،كفي بعض األحياف يكـ بأكممو كما يترؾ طفؿ في الشيكر األكلى ك ابف

السنة الكاحدة طكاؿ اليكـ أماـ التمفاز كأداة لمتسمية كتقضية الكقت كحتى ال تنشغؿ األـ ببكائو.مما يعرض األطفاؿ

إلى اإلصابة بالتكحد آك تظير عميو أعراض التكحد كىذا ما يجعؿ اآلباء يبحثكف عف سبؿ التكفؿ كالعالج ،كيبقى
العمؿ مع ىذه الفئة يحتاج إلى دراسة كبحث عف الطرؽ الفعالة لمتكفؿ بيـ مع تضافر جيكد كؿ الفريؽ الخاص
بالتكفؿ المبكر مف خالؿ بناء برامج خاصة لمتقمص مف المشاكؿ النفسية التي يعاني منيا الطفؿ كاألسرة .

المراجع
 الكتب .1الجمبي  ،سكسف شاكر .:التوحد الطفولي ( أسبابو  ،خصائصو  ،تشخيصو  ،عالجو )  ،ط  ، 1مؤسسة عالء
الديف لمنشر كالتكزيع  ،دمشؽ-سكريا. 2005 ،
 .2تيسير مفمح الككافحة كعمر فكاز عبد العزيز.:مقدمة في التربية الخاصة،ط،4دار المسيرة،عماف –
االردف1430،ىػ2012،ـ.
 .3جكدت عزت عبد اليادم كسعيد حسنى عزة.:مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي،ط،1دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع،األردف 2009 ،ـ.
 .4سياـ دركيش أبك عطية .:مبادئ اإلرشاد النفسي،ط،1دار الفكر لمطباعة كالنشر ،عماف-األردف 1997،ـ.
. .5صالح بف العساؼ.:المدخل الى العموم السموكية,ط ،1مكتبة العبيكاف ،الرياض-السعكدية 1995،ـ.
 .6عبد الكريـ قاسـ أبك الخير .:مفيوم الرعاية التمريضة  ،ط،1دار وائل للنشر والتوزيع،األردن2002،م.
 .7عال عبد الباقي ابراهيم.:االعاقة العقلية،بط،دار النش عالم الكتاب ،القاهرة-مصر200،م.
 .8فاروق الركساف.:سيكولوجية األطفال غير العاديين -مقدمة في التربية الخاصة  -ط ، 2دار الفكر،عماف-
األردف 1996 ،ـ.
 .9فتحي مصطفى الزيات.:صعوبات التعمم،ط،1دار الكفاء لمنشر،مصر1998،ـ.
.10
2005ـ

.11
.12

محمد حسف غانـ .:العالج والتاهيل النفسى واالجتماعى للمدينين ،مكتبت االزارطيت،انقاهرة-مصر،
محمد حكلة .:االرطوفونيا–عمم اضطرابات المغة والصوت-ط،2دار ىكمة لمطباعة،الجزائر 2007 ،ـ.
وليد سرحان .:التوحد،ط،1دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان-األردن 2009،م.

 -الدراسات

 .1محمد عىدة انريماوي .:برامج األطفال في انتهفاز وأثرها في تنميت انمهاراث انهغىيت ألطفال ،دراست
منشىرة،انجامعت األردنيت 2010،و.
 مواقع االنترنات1- www.elazayem.com/autism.htm
 -1أبو العزائم  ،محمود جمال ،اضطراب الذاتوية 2003،م(. .تاريخ زيارة الموقع
- 2رائد الشيخ ذيب،التكحد (. 2005،تاريخ زيارة الموقع

) 2014/10/08

) 2014/10/08



.

- 3ميا محمد الناطكر،االكتيزـ،كحدة التدخؿ المبكر2006،ـ(.تاريخ زيارة الموقع

) 2014/10/08

.

4- Morrow, E. M., et al. Identifying Autism Loci and Genes by Tracing Recent Shared
Ancestry. Science doi: 10.1126/science.1157657 (2008).ترجمت انمقال محمد انسيد

