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  لألفراد ذوي اضطراب التوحد الفردية لمكونات األساسية للبرامج التربويةالموجھات العامة ل

Essential Components of Autism Individualized Educational Programs: General 
Guidelines”" 

 
  الملخص

التي يجب اإلستناد إليھا عند تطوير البرامج  تتناول ھذه الورقة العلمية الحديث حول أھم الموجھات العامة
ذوي اضطراب طيف التوحد و التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات  الطلبةالتربوية الفردية الموجھة لفئة 

حيث تتناول الورقة في مقدمتھا الحديث عن التغيرات التي طرأت . منظومة الخدمات التأھيلية الموجھة لھم
الطبعة الخامسة من الدليل اإلحصائي و  اعتمدتھاي  ضوء المسمى الجديد والتي على تركيبة ھذه الفئة ف

مبدأ الممارسات المستندة إلى نتائج البحوث  عنكما وتتناول الورقة الحديث ) . DSM V(التشخيصي 
والذي يمثل الموجه األساس الذي يجب مراعاته عند ) Evidence-Based Practices Principle(العلمية 
كما وتتناول الورقة أيضا عرضا ألھم . ھذه الفئة لطلبةطيط لتوظيف البرامج التربوية و العالجية التخ

التوصيات المطروحة في الميدان حول طبيعة المكونات األساسية التي يجب أن تتضمنھا البرامج الفردية 
من خالل تلك البرامج، أو  ھذه الفئة سواء كانت مكونات عامة تمثل أھداف عامة يجب تحقيقھا لطلبةالموجھة 

كما وأن . مكونات خاصة ترتبط بطبيعة المرحلة الخدمية الملتحق بھا الطالب ذو اضطراب طيف التوحد
الورقة تتناول في خاتمتھا عرضا ألھم الكفايات الواجب توفرھا لدى معلمي ھذه الفئة لتنسجم كفاياتھم مع 

في تحقيق أقصى درجات األستقاللية الوظيفية و  الھدف األسمى لبرامج التربية الخاصة و المتمثل
  .   االجتماعية
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 لألفراد ذوي اضطراب التوحد الفردية لمكونات األساسية للبرامج التربويةالموجھات العامة ل

 
  : المقدمة# 

ه النتائج العلمية في الحقبة الزمنية ضطراب التوحد مقارنة بما كانت عليإلشھدت العقود األخيرة تقدما كبيرا في ميدان فھمنا 
ولعل ما يميز ھذا التقدم كونه تقدما شامال تناول جميع المفاھيم المرتبطة . ضطرابإلھذا ا) ١٩٤٣(التي وصف فيھا ليو كانر 

ن خالل ، و آلية تشخيصه، و أعراضه، و كيفية التعامل معه م) Etiology(بالتوحد من مثل فھمنا لطبيعة األسباب المسببة له 
األحدث في الميدان تمثل حديثا في تغيير البنية التي تتضمنھا ھذه الفئة و معايير ولعل التقدم . انجح البرامج التربوية و العالجية

الحاصل في كما أن التقدم ). DSM V(تشخيصھا وفقا لما تم اعتمادھا في الطبعة الخامسة من الدليل اإلحصائي و التشخيصي 
التوحد يعتبر من أھم االنجازات الحديثة التي تم تحقيقھا و التي طيف امج التربوية لألطفال ذوي اضطراب ميدان تقديم البر

  ".بنوعية أسمى من الحياة"التوحد و ذويھم لتحقيق ما يعرف اضطراب طيف تعمل على تحسين قدرات األطفال ذوي 
  
  : ومعايير تشخيصه تعريف اضطراب طيف التوحد #

ول إلى تعريف متفق عليه إلضطراب طيف التوحد تسلسال تاريخيا متعاقبا تمثل في توضيح ذلك تضمنت عملية الوص
ولعل أفضل عرض تاريخي لتطور مفھوم ھذه . االضطراب و توضيح المعايير التشخيصية التي يمكن من خاللھا تشخيصه

) DSM(حصائي و التشخيصي إلفي الدليل االفئة الفئة وأكثرھا قبوال في الميدان، ھو ما شھده التغير المتعاقب المرتبط بھذه 
منذ شموله في الطبعة  )American Psychiatric Association-APA(التابع لجمعية علماء النفس األمريكية  

   .من ھذا الدليل) DSM V(و حتى الطبعة الخامسه ) DSM-III(الثالثة 
  ): DSM IV-TR, 2000(حد و الطبعة الرابعة المعدلة اضطراب التو •

ضمن مظلة ما يعرف باسم اإلضطرابات كفئة مستقلة تضمنت الطبعة الرابعة المعدلة من ھذا الدليل شمول اضطراب التوحد 
إلى جانب أربعة أضطرابات أخرى تتقاطع معه في  )Pervasive Developmental Disorders-PDD(النمائية الشاملة 

ھا اضطراب التوحد في ھذه الطبعة قد القت قبوال واسعا في الميدان لما ولعل اآللية التي عرض في. بعض األعراض السلوكية
لھا من خصوصية توضيحية شاملة لجملة األعراض السلوكية التي تميز اضطراب التوحد عن غيره من الفئات األخرى ضمن 

ناد إليھا عند تشخيص كما وأن ھذه الطبعة قد وضحت جملة المعايير التشخيصية التي يجب اإلست. نفس المظلة المقترحة
  ). ١أنظر الجدول (اضطراب التوحد 

: بأنه قصور نوعي يظھر في ثالثة مجاالت نمائية ھي"التوحد  الرابعة المعدلة عرفتوفي ھذا السياق ، فإن الطبعة 
تمامات ھاألنماط السلوكية و اإلمن ، وجملة )بنوعيه اللفظي وغير اللفظي(التفاعل االجتماعي، والقدرة على التواصل 
   . و التي يجب أن يكتمل ظھورھا قبل سن الثالثة من العمر" و األنشطة المحدودة و التكرارية و النمطية

  ):١(الجدول رقم 
 المعدلة للدليل اإلحصائي والتشخيصيالرابعة المحكات التشخيصية الخاصة باضطراب التوحد كما وردت في الطبعة  

و ) ١(على األقل من البند  ٢باالضافة الى ) ٣(و ) ٢(و ) ١(الواردة في البنود  كثر من الفقراتأأو  ٦ما مجموعه ) أ( 
 : التالية) ٣(و ) ٢( دينواحدة على األقل لكل من البن

 : قصور نوعي في التفاعل االجتماعي معبر عنه في اثنتين على األقل مما يلي: )١(البند  
التواصل العيني (ظية المتعددة و المتضمنة االمثلة التالية قصور واضح في القدرة على استخدام المھارات غير اللف .١
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  .لتنظيم آلية التفاعل االجتماعي) االيماءاتواألوضاع الجسمية، وتعابير الوجه، والمباشر، 
  .الفشل في تطوير العالقات مع الرفاق بصورة تتناسب مع العمر الزمني .٢
ھتمامات مع اآلخرين و ذلك من خالل ضعف القدرة على و اإلضعف القدرة التلقائية على مشاركة المتعة و االنجاز  .٣

  .ھتمامشارة الى األشياء قيد اإلاو اإل )جلب( حضارإعرض او 
دراك إرتباط باآلخرين او نفعالي المتبادل و الذي قد يبدو في نقص القدرة على اإلنقص التفاعل االجتماعي و اإل .٤

  .نفعاليةحاالتھم اإل
 
 :في التواصل معبر عنه في واحد على األقل مما يلي قصور نوعي:  )٢(البند  
  .تأخر او نقص كلي في اللغة المنطوقة او القدرة على الحديث .١
  .ستمرار بھاو اإلأنشاء المحادثات مع اآلخرين إعدم القدرة على  .٢
  .ستخدام النمطي و التكراري للغة أو استخدام لغة فردية خاصة بالطفل غير مفھومةاإل .٣
 .أو اللعب االجتماعي المقلد و المناسب للعمر الزمني) العفوي(يھامي التلقائي قدرة على اللعب اإلالنقص في ال .٤

  
 :ھتمامات و أنشطة محدودة و تكرارية و نمطية معبر عنھا في واحدة على األقل مما يليإأنماط سلوكية و  ):٣(البند   
عتيادية من حيث مستوى إو المحدودة و التي تبدو غير ھتمامات النمطية كثر من اإلأنشغال الزائد في واحدة أو اإل .١

 . شدتھا و نوعية تركيزھا
  .غير الوظيفي بعدد من الحركات الروتينية أو الطقوسية) غير المرن(لتزام الجامد اإل .٢
 ). رفرفة اليدين ، النقر باألصابع(حركات جسمية نمطية و تكرارية مثل  .٣
 .ءاالنشغال الزائد عن الحد بأجزاء األشيا .٤

 
 :سنوات  ٣تأخر أو أداء غير طبيعي في واحدة على األقل من المجاالت التالية مع ضرورة ظھور ذلك قبل سن ) ب(

  .جتماعيالتفاعل اإل .١
 .جتماعياللغة كما تستخدم في التواصل اإل .٢
  .اللعب الرمزي أو التخيلي .٣

 .طفوليال )اإلرتداد( ضطراب التفككإضطراب الى عرض رت أو ال ينسب ھذا اإل) ج(

)DSM IV-TR, 2000(*  

  ): DSM V, 2013( الخامسةحد و الطبعة اضطراب التو •
  

و ) PDD(لعل للتطورات الحديثة التي طرأت على آلية فھمنا للفئات التي تندرج ضمن مسمى االضطرابات النمائية الشاملة 
ولعل من األمثلة على ذلك ھو . ري في ھذه الفئةالتي وردت في الطبعة الرابعة المعدلة للدليل بالغ األثر في أحداث نغيير جوھ

وانما قد أصبحت اضطرابا معرفا جينيا ) كغيرھا من باقي الفئات(االتفاق بأن متالزمة ريت لم تعد اضطرابا معرفا سلوكيا 
حدة من فئات ، لذا فإن الطبعة الخامسة قد استثنت ھذه المتالزمة كوا)MeCP2(نظرا لتوصل العلماء للجين الذي يسبب حدوثھا 

  . اضطراب طيف التوحد
ولعل اھتمام العلماء الزائد في آليات تشخيص اضطراب التوحد وغيره من االضطرابات تشخيصا دقيقا يھدف إلى إزالة 
الغموض و التقاطع بين ھذه االضطرابات، دفع اللجنة العلمية التي تولت إعداد الطبعة الخامسة إلى تغيير مسمى الفئة ومعايير 

 ) ASD( اضطراب طيف التوحدوبناء على ذلك فإن الطبعة الخامسة للدليل اإلحصائي تستخدم اآلن مسمى جديد ھو . صھاتشخي
، واضطراب )Asperger Syndrome(، ومتالزمة أسبرجر )AD(والذي يجمع ما كان يعرف سابقا باضطراب التوحد 

ضمن مسمى واحد على شكل متصلة ) PDD NOS(د ، و االضطراب النمائي الشامل غير المحد)CDD(التفكك الطفولي 
ضمن ثالثة توعليه، فإن المعايير الجديدة لتشخيص اضطراب طيف التوحد ت. ناتھا باختالف عدد و شدة األعراضتختلف مكو

  : مكونات أساسية ھي
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  ). ٢دول رقم الج(والتي توضح طبيعة األعراض و نوع المشكالت و شروط التضمين و االستثناء :  محكات التشخيص. ١
  ). ٣الجدول رقم (وھي شروط تحديد وجود اإلضطرابات األخرى المصاحبة ): Specifiers( محكات التحديد. ٢
شدة االضطراب وفقا لجملة  اوھي المحكات التي تحدد بناء عليھ): Severity Levels( مستوى الشدة تحديدمحكات . ٣

  ).٤الجدول رقم (النمطية  السلوكياتماعي و التواصل االجت) محكي(األعراض السلوكية في بعدي 
  
 
  
   

  ):٢(الجدول رقم 
  للدليل اإلحصائي والتشخيصي الخامسةالتوحد كما وردت في الطبعة طيف المحكات التشخيصية الخاصة باضطراب  

تفاعل عبرھا والذي يظھر في عدد من البيئات التي ي دائم في التواصل االجتماعي و التفاعل االجتماعي) عجز(قصور ) أ(
األمثلة الواردة (معبر عنه حاليا أم أشير إليه في التاريخ التطوري للفرد الفرد، والمعبر عنه بما يلي سواءا كان ذلك القصور 

  ): ھنا ھي توضيحية وليست حصرية
 )جنھ( االنفعالي المتبادل و الممتد، على سبيل المثال، من وجود منحى - في التفاعل االجتماعي) عجز(قصور  .١

مشاركة عادية؛ إلى نقص في القدرة على  )ذھابا وايابا( اجتماعي غير عادي و فشل في انشاء محادثات تبادلية
بالتفاعل االجتماعي أو االستجابة ) المبادرة(البدء ؛ إلى الفشل في )الوجدان(و المشاعر أو العواطف ھتمامات اإل

 . للمبادرات االجتماعية
ة، على سبيل تواصلية غير اللفظية و المستخدمة في التفاعل االجتماعي، و الممتدفي السلوكيات ال) عجز(قصور  .٢

السلوكيات التواصلية اللفظية و غير اللفظية المدمجة في التفاعل االجتماعي، إلى توظيف المثال، من الفقر في 
ي التفاعل االجتماعي، القصور في التواصل العيني وتوظيف لغة الجسد أو القصور في فھم و استخدام اإليماءات ف

 . إلى النقص الكلي في القدرة على توظيف تعابير الوجه والتواصل غير اللفظي في التفاعل االجتماعي
في القدرة على تطوير العالقات االجتماعية و المحافظة على استمراريتھا و فھم معانيھا و الممتد، ) عجز(قصور  .٣

اط السلوك لتتناسب مع المواقف االجتماعية المختلفة، إلى على سبيل المثال، من الصعوبات في تكييف أنم
 . إلى غياب اإلھتمام بالرفاقأو إقامة الصداقات، )  اإليھامي(في القدرة على مشاركة اللعب التخيلي الصعوبات 

 
  : يرجى تحديد مستوى الشدة* 

 ماط السلوك التكرارية المحدودةفي التفاعل االجتماعي وأن) القصور(يحدد مستوى الشدة وفقا لمستوى اإلعتالل 
  ). ٤في الجدول الموضحة (

 
معبر عنھا في إثنتين على األقل ممايلي سواءا كانت  ھتمامات و أنشطة محدودة و تكرارية و نمطيةإأنماط سلوكية و ) ب(

توضيحية وليست  األمثلة الواردة ھنا ھي(ھذه السلوكيات معبر عنھا حاليا أم أشير إليھا في التاريخ التطوري للفرد 
  :)حصرية
الحركات النمطية  :أمثلة(، و استخدام األشياء، و اللغة ) الحركية(في الحركات الجسدية  تكراريةالو أنمطية ال .١

 ).البسيطة، صف األلعاب في صفوف أو تقليب األشياء، المصاداة، العبارات ذات المعاني الخاصة
مد غير المرن بالروتين أو األنماط الطقوسية أو السلوكيات اللفظية وغير ، االلتزام الجا)التشابه( الرتابةاألصرار على  .٢

الشديد للتغييرات البسيطة، صعوبات في االنتقال، أنماط تفكير جامدة، ) عدم الراحة، الضيق(اإلنزعاج : أمثلة(اللفظية 
 ).كل يومالحاجة إلى سلوك نفس الطريق أو تناول نفس الطعام أنماط طقوسية في تحية اآلخرين ، 

: أمثلة( و نوعية تركيزھاأمن حيث مستوى شدتھا  عاديةو التي تبدو غير ثابتة بصورة عالية  ھتمامات محدودة إ  .٣
 ).إھتمامت ضيقة ومحدودة، عاديةالزائد القوي بأشياء غير ) اإلنشغال(الزائد القوي أو اإلنھماك )  اإلرتباط(التعلق 

عدم : أمثلة(البيئة الحسية ) مظاھر(أو أھتمامات غير عادية لجوانب الحسية فرط أو إنخفاض في األستجابة للمدخالت  .٤
محددة، اإلفراط ) أقمشة(ألصوات محددة أو أنسجة استجابات متعاكسة اإلكتراث الواضح لأللم أو درجة الحرارة، 

 ). ، اإلفتتان البصري باألضواء أو الحركاتفي شم أو لمس األشياء)  المبالغة(
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  : د مستوى الشدةيرجى تحدي* 

في التفاعل االجتماعي وأنماط السلوك التكرارية المحدودة ) القصور(يحدد مستوى الشدة وفقا لمستوى اإلعتالل 
 ). ٤في الجدول  الموضحة(

  
ال تكون مكتملة الظھور حتى تتجاوز المطالب إال أن األعراض قد (المبكرة  النمومرحلة وجوب ظھور األعراض في ) ج( 

  ). عية مستوى القدرات، أو قد تكون محتجبة بفعل استراتيجيات التعلم في مراحل العمر المتأخرةاالجتما
  
ذو داللة واضحة في قدرة الفرد على التفاعل االجتماعي، و األداء المھني، ) عجزا(ضرورة أن تسبب األعراض اعتالال ) د(

  .أو أية جوانب ھامة أخرى من جوانب أداء الفرد الوظيفي
  
  
إن األضطرابات التي تحدث لدى الفرد بفعل ھذه األعراض ال يمكن أن تفسر نتيجة وجود الصعوبات العقلية النمائية ) ھـ(
و اضطراب طيف التوحد كثيرا ما ) اإلعاقة العقلية(إن الصعوبات العقلية النمائية . أو التأخر النمائي العام) اإلعاقة العقلية(

) اإلعاقة العقلية(ص الفرد باضطراب طيف التوحد و الصعوبات العقلية النمائية تتصاحب مع بعضھا البعض؛ وحتى يشخ
  . فالبد أن يكون التواصل االجتماعي أدنى من المتوقع وفقا لمستوى الفرد النمائي

  
الطبعة بمتالزمة اسبرجر أو االضطرابات النمائية الشاملة غير المحددة وفقا لمعايير إن األفراد المشخصين رسميا : مالحظة

إن األفراد الذين يعانون من قصور . الرابعة المعدلة من ھذا الدليل، البد وأن يحصلوا على تشخيص باضطراب طيف التوحد
واضح في القدرة على التواصل االجتماعي وال تنطبق عليھم األعراض الخاصة بمحكات تشخيص اضطراب طيف ) عجز(

     ."اضطراب التواصل االجتماعي"ديدة تسمى م تقييمھم وفقا لفئة جالتوحد، البد من أن يت
(DSM V, 2013)

 
  ):٣(الجدول رقم 

  للدليل اإلحصائي والتشخيصي الخامسةالتوحد كما وردت في الطبعة طيف الخاصة باضطراب  محكات التحديد 

  : حددللمشخصين، 

  . الضطراب طيف التوحد مرافقةعقلية ) اضطرابات(وجود أو عدم وجود إعتالالت . ١

  .الضطراب طيف التوحد مرافقةلغوية  )اضطرابات(إعتالالت وجود أو عدم وجود . ٢

  ). يرجى ترميز أو تحديد الحاالت الطبية أو الجينية المترابطة(  أو عوامل بيئية معروفة حالة طبية أو جينيةالترابط مع . ٣

  ). يرجى تحديد أو ترميز تلك االضطرابات(  نمائية، أو عقلية، أو سلوكية-اضطرابات عصبيةمصاحبة االضطراب ألية . ٤

يرجى الرجوع إلى المحكات التشخيصية للكتاتونيا عند مصاحبتھا ( )Catatonia(للكتاتونيا مصاحبة االضطراب . ٥
  293.89يرجى استخدام الرمز  ) (من الدليل للمزيد من المعلومات ١٢٠-١١٩لالضطربات العقلية والموجودة في الصفحات 

[F06.1]  لإلشارة إلى مصاحبة االضطراب للكتاتونيا.(  
  

  ):٤(الجدول رقم 
  للدليل اإلحصائي والتشخيصي الخامسةالتوحد كما وردت في الطبعة طيف الخاصة باضطراب  محكات تحديد مستوى الشدة 

محك السلوكيات النمطية و التكرارية و   محك التواصل االجتماعي  مستوى الشدة
  االھتمامات الضيقة

في القدرة  وصعوبة شديدةعدم مرونة السلوك، في مھارات التواصل  شديد) عجز(قصور   ): ٣(مستوى رقم ال
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يتطلب توفيردعم جوھري "
  "كبير

االجتماعي اللفظية و غير اللفظية والتي 
في األداء  شديدا) قصورا(إعتالال تسبب 
  . الوظيفي

على انشاء التفاعل  محدودةقدرة 
االجتماعي، وحدود دنيا في القدرة على 

  . االجتماعيةاالستجابة لمبادرات األخرين 

  : ومثال ذلك
فرد لديه عدد قليل من الكلمات التي يمكن 

 يبدأاستخدامھا في الحديث ولكنه ناردا ما 
جتماعية مع اآلخرين، و في االتفاعالت بال

،فإن ل االجتماعياعحالة مبادرته في التف
تفاعله يكون موجھا وبصورة غير عادية 

لتحقيق حاجاته فقط، كما أنه يستجيب 
   .الت االجتماعية المباشرة فقطللتفاع

على التكيف مع التغيير، أو سلوكيات 
في أداء  وبشكل واضحمحدودة تؤثر /تكرارية

  . كافة األصعدةالفرد الوظيفي وعلى 

في القدرة على تغيير اھتماماته أو  صعوبة بالغة
  ). تصرفاته(أفعاله 

  ): ٢(المستوى رقم 

يتطلب توفير دعم "
  "جوھري 

في مھارات التواصل  واضح) عجز(قصور 
  . االجتماعي اللفظية و غير اللفظية 

في التفاعل  ظاھر) قصور(عتالل إ
 بوجود الدعم و المساعدةاالجتماعي  حتى 

  . في الموقف االجتماعي

في انشاء التفاعل االجتماعي،  محدودةقدرة 
للتفاعالت  تناقص أو استجابات غير عادية
   .االجتماعية من قبل اآلخرين

  : ومثال ذلك
فرد لديه عدد قليل من الجمل يمكن أن 

كما أن تفاعله . بستخدمھا في حديثه
االجتماعي محدود ومقتصر على مواضيع 
تمثل اھتمامات خاصة به ، ويبدو تواصله 

  .بشكل ملحوظ) غريبا(غير اللفظي شاذا 

قدرة على في ال وصعوبةعدم مرونة السلوك، 
التكيف مع التغيير، أو سلوكيات 

تبدو كثيرة بصورة كافية ألن محدودة /تكرارية
تكون واضحة للمالحظة من قبل اآلخرين أو أنھا 

 في المواقففي أداء الفرد الوظيفي  تؤثر
  .المختلفة)  السياقات االجتماعية(

في القدرة على تغيير اھتماماته أو أفعاله  صعوبة
  ).تصرفاته(

  ): ١(ستوى رقم الم

  "يتطلب توفير الدعم "

في التفاعل  واضح )عجز(قصور 
 إعتالل واضحاالجتماعي و الذي ينتج عنه 

في ظل في القدرة على التفاعل االجتماعي 
في الموقف  غياب الدعم المناسب

  . االجتماعي

التفاعل  في القدرة على انشاءصعوبة 
االجتماعي مع اآلخرين ووجود أمثلة 

استجاباته غير العادية أو  واضحة على
الفاشلة للتفاعالت االجتماعية من قبل 

  .اآلخرين

قد يبدو أن لديه تناقصا في رغبته أو اھتمامه 

عنھا تأثير عدم المرونة في السلوك و التي ينتج 
في أداء الفرد الوظيفي في واحد واضح ذو داللة 

  . )السياقات االجتماعية(أو أكثر من المواقف 

بين األنشطة ) التحول(في االنتقال  صعوبة
  . المختلفة

مشاكل في القدرة على التنظيم أو التخطيط األمر 
القدرة على ) كبح(الذي من شأنه إعاقة 

  . االستقاللية
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  .في التفاعل االجتماعي مع اآلخرين

  :ومثال ذلك
فرد لديه القدرة على الحديث باستخدام جمل  

واضحة وكاملة ولديه القدرة على االنخراط 
اصل مع اآلخرين ولكنه في التو) االندماج(

يبدي فشال في ذلك، كما وأن قدرته على 
غير (تكوين الصداقات مع الرفاق تبدو شاذة 

    .  و غير ناجحة تماما) عادية
  
   :للمعايير الجديدةأھم التغيرات التي طرأت على فئة اضطراب التوحد وفقا  •
  ):Single Diagnosis( استخدام تسمية تشخيصية موحدة. ١
" Autism Spectrum Disorder (ASD) -اضطراب طيف التوحد"تضمنت المعايير الجديدة توظيفا لمسمى موحد ھو  

و  اضطراب التوحد، ومتالزمة أسبرجر، واالضطرابات النمائية الشاملة غير المحددة" حيث يتضمن ھذا المسمى كال من 
و اضطرابات منفصلة عن بعضھا البعض في الطبعة الرابعة المعدلة من والتي كانت فئات أ( اضطراب التفكك الطفولي

DSM (من فئة  ريت كما وتضمنت المعايير الجديدة اسقاط متالزمة. حيث تم تجميعھا في فئة واحدة دون الفصل بينھا
في أن ھذه الفئات أو ولعل التعليل الذي تم تقديمه من قبل لجنة إعداد ھذه المعايير الجديدة يكمن . اضطراب طيف التوحد

االضطرابات ال تختلف عن بعضھا البعض من حيث معايير تشخيصھا وانما اختالفھا يكمن في درجة شدة األعراض السلوكية، 
كما . لذا، فإن الدليل قد عمد إلى جمعھا في فئة واحدة التختلف في آلية تشخيصھا. ومستوى اللغة، و درجة الذكاء لدى أفرادھا

كما أن الدليل قد فرض على . متالزمة ريت لكونھا متالزمة جينية قد تم اكتشاف الجين المسبب لھارر اسقاط وأن اللجنة تب
تحدد مستوى ونوع الدعم الخدمي و يتم بناء عليھا و التي ) Level of Severity(المشخصين تحديد ما يعرف بمستوى الشدة 

 .  ديمه لتحقيق أقصى درجات االستقاللية الوظيفية في الحياة اليوميةالذي يجب العمل على تق )Level of Support( التأھيلي

  :  ثة معاييرا على معيارين أثنين بدال من ثالالتشخيص استناد. ٢
أثنين في عملية التشخيص بدال من المعايير الثالثة التشخيصية التي كانت  معيارينتضمنت المعايير الجديدة االستناد إلى 

في التواصل  القصور لمعياريحيث تتضمن المعايير الجديدة التشخيص وفقا . بعة الرابعة المعدلةمستخدمة من قبل الط
سلوكية النماط ، و الصعوبات في األ)Social Interaction(و التفاعل االجتماعي ) Social Communication(االجتماعي 

لفرق ھنا عن الطبعة الرابعة المعدلة، في أن الطبعة المعدلة ويكمن ا.  نمطيةالتكرارية و المحدودة و النشطة األھتمامات و اإلو 
  ). ١الجدول رقم (كانت تستخدم معيارا ثالثا وھو القصور النوعي في التواصل 

  :  )Number of Diagnostic Symptoms(عدد األعراض التي يتم التشخيص بناء عليھا . ٣
أعراض في  ٤أعراض في المعيار األول و  ٣: زعة كما يليأعراض سلوكية مو ٧تضمنت المعايير الجديدة ما مجموعه 

أعراض سلوكية  ٤عرضا سلوكيا موزعة على شكل  ١٢وعلى العكس من ذلك، فقد استخدمت المعايير القديمة . المعيار الثاني
  . لكل معيار تشخيصي

  ): Identification of Severity Levels( تحديد مستوى شدة األعراض. ٤
ر الجديدة على المشخصين تحديد مستوى شدة األعراض ألغراض تحديد مستوى ونوع الدعم الخدمي و التأھيلي تشترط المعايي

)Level of Support (وتوظف . الذي يجب العمل على تقديمه لتحقيق أقصى درجات االستقاللية الوظيفية في الحياة اليومية
وعلى العكس من ذلك، فلم توظف المعاير ). ٢الجدول رقم (تشخيصي المعايير الجديدة ثالثة مستويات لھذه الشدة لكل كعيار 

و لعل السبب من وراء اضافة ھذا الشرط يكمن في الدمج الذي تضمنته . القديمة مثل ھذا االجراء في تحديد مستوى الشدة
نت فئتين منفصلتين عن بعضھما المعايير الجديدة لفئتي متالزمة اسبرجر و االضطرابات النمائية الشاملة غير المحددة و التي كا

  . وعن التوحد في الطبعة الرابعة
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  ): Age of Onset( المدى العمري. ٥
 ٨والممتد حتى عمر (تضمنت المعايير الجديدة توسيعا للمدى العمري الذي تظھر فيه األعراض لتشمل عمر الطفولة المبكرة 

  . سنوات ٣لقديمة و ھو عمر بدال عن المدى العمري المستخدم من قبل المعايير ا) سنوات
  ): Hyper/Hypo-reactivity to Sensory Inputs( االستجابات غير اإلعتيادية للمدخالت الحسية. ٦

اإلشارة إلى االستجابات غير اإلعتيادية للمدخالت الحسية كواحدة من ) المعيار الثاني(تضمنت المعايير الجديدة في بعدھا الثاني 
إن وجدت لدى الطفل فھي تعتبر أساسية في تشخيصه، وعلى العكس من ذلك فلم تستخدم المعايير  األعراض السلوكية التي

  . القديمة مثل ھذا العرض كواحد من األعراض األساسية وإنما جرت العادة في الميدان أن يكون من األعراض المساندة
  ): Accompanying Disorders(ِ األضطرابات المصاحبة. ٧

ر الجديدة على المشخصين تحديد مدى وجود اضطرابات أخرى مصاحبة الضطراب طيف التوحد لدى الطفل اشترطت المعايي
  .وھو شرط لم تذكره المعايير القديمة كشرط تشخيصي وإنما أوصى به الميدان عند الحاجة إليه) ٢الجدول رقم (عند التشخيص 

  ): Social Communication Disorder( اعيإقتراح فئة تشخيصية جديدة ھي فئة اضطراب التواصل اإلجتم. ٨
و التي تعتبر التشخيص   أضافت الطبعة الخامسة من الدليل فئة تشخيصية أخرى تعرف باسم اضطراب التواصل االجتماعي

األول لفئة اضطراب طيف التوحد والتتواجد لديه ) المعيار(المناسب للطفل الذي تنطبق عليه األعراض السلوكية ضمن البعد 
وبذلك ، فإن انطباق األعراض في كال البعدين يسبب التشخيص باضطراب . الثاني ) المعيار(عراض السلوكية في البعد األ

حيث من ( تشخيص باضطراب التواصل االجتماعياألول فقط يسبب ال المعيارانطباق األعراض في  نطيف التوحد، في حين أ
  .)يمكن أن يشخصوا ضمن ھذه الفئة  PDD NOSئية الشاملة غير المحددة المتوقع أن األطفال المشخصين باالضطرابات النما

    
  ):٥(الجدول رقم 

  ملخص ألھم الفروق بين المعايير التشخيصية القديمة و المعايير التشخيصية الجديدة  

  DSM IV-TR (2000) DSM V (2013)  معيار المقارنة

  )ASD(راب طيف التوحد اضط  )PDD(االضطرابات النمائية الشاملة   مسمى الفئة

مظلة لخمسة اضطرابات نمائية متقاطعة في   بنية الفئة
  األعراض 

متصلة لثالثة فئات ممتدة وفقا لمستوى شدة 
  األعراض

التوحد، اسبرجر، : خمسة اضطرابات ھي   مكونات الفئة 
ريت، االضطرابات النمائية الشاملة غير 
  المحددة، اضطراب التفكك الطفولي

:  متصلة تتضمن ما كان يعرف بـفئة واحدة 
التوحد ، واسبرجر، و االضطرابات النمائية 
  الشاملة غير المحددة ضمن فئة واحدة فقط 

التفاعل االجتماعي، التواصل، : ثالثة محكات  محكات التشخيص
  السلوكيات النمطية

التفاعل و التواصل االجتماعي، : محكين 
  السلوكيات النمطية

ضطرابات منفصلة تمثل اختالفا في خمسة ا  مستوى الشدة
  شدة األعراض

تحديد مستوى الشدة وفقا لثالثة مستويات 
  ضمن فئة واحدة

اإلعاقة العقليةـ اضطرابات اللغة، : محددة   غير محددة   المصاحبة إلعاقات أخرى
الحاالت الطبية و الجينية، اضطرابات 

  السلوك، الكتاتونيا

المدى العمري لظھور 
  األعراض

  )سنوات ٨(الطفولة المبكرة   واتسن ٣

 
  

  ):Based Practices Principle-Evidence(نتائج البحوث العلمية  إلىمبدأ الممارسات المستندة # 
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بالرغم من التقدم الواضح الذي شھدته الحقبة الماضية في ميدان البرامج التربوية اال أن جدال كبيرا بين عدد من الباحثين و 
 ,Iovannone(وجد حول مدى فاعلية بعض تلك البرامج المقترحة  أولياء األمور و صانعي القرارالتربوين و جمعيات 

Dunlap, Huber, & Kincaid, 2003 .( و لعل ذلك الجدل ناشئ أساسا نتيجة لعوامل متعددة منھا زيادة نسبة انتشار التوحد
الى تقديم خدمات التدخل المبكر، الزيادة الھائلة في االدب ، الحاجة ) طفال ٨٨من كل  ١فالتقديرات الحديثة اشارت الى نسبة (

النظري حول تعداد البرامج المقدمة، و النقص الواضح في وجود ضوابط علمية ليتم من خاللھا الحكم على مدى فاعلية تلك 
و . التوحدطراب طيف اضالبرامج المقدمة أو على االقل االتفاق على منحى برامجي ليكون مناسبا و فعاال مع االطفال ذوي 

نتيجة لذلك وجدت الحاجة الى نشوء حركة جديدة أخذت تھتم بضرورة استناد البرامج التربوية المقدمة على نتائج االبحاث 
 ;Iovannone, Dunlap, Huber, & Kincaid, 2003(العلمية الموثقة في الميدان من قبل أبحاث علمية تجريبية محكمة 

Wilczynski, Christian, & the National Autism Center, 2008; Lerman, Vorndran, Addison, & 
Kuhn, 2004; Romanczyk & Gillis, 2008; Simpson, 2005; Rogers, 1998 .(  

في ميدان "  Evidence-Based Practices"و الذي يعرف بـ "الممارسات المستندة الى نتائج البحوث العلمية"ظھر مبدأ  
و كان الھدف من ھذا ). Detrich, 2008(ة في عقد التسعينيات بعد انتقاله من ميدان الطب حيث تتجذر أصوله العلوم االنساني

الظھور ھو العمل على رفد ميدان العلوم االنسانية بممارسات علمية موثوق بھا و مبنية على نتائج أبحاث علمية محكمة كما 
اق فقد جاءت ھذه الحركة لتنادى بضرورة توظيف استراتيجيات تربوية تستند و في ھذا السي. كان عليه الحال في الميدان الطبي

كما دعت ھذه الحركة الى ضرورة اجراء البحوث العلمية . أساسا على نتائج أبحاث علمية داعمة لتوظيف ھذه االستراتيجات
ستراتيجيات التربوية و نجاعتھا في المحكمة و التي يراعى فيھا أدق المعايير البحثية االجرائية لفحص مدى فاعلية تلك اال

أشارت تلك الحركة الى أن الھدف االسمى ھو العمل على حماية حقوق األطفال و  ، فقدرايو أخ. تحقيق األھداف المرجوة منھا
   ).Simpson, 2005(أولياء األمور في ضرورة الحصول على ممارسات تربوية فعالة 

ية استراتيجية تربوية فعالة ضمن ھذه اآللية الجديدة فالبد للبرنامج أو االستراتيجية ان و حتى يتم اعتبار أي برنامج تربوي أو ا
  : و ھذه الخطوات ھي. يطبق ضمن ثالث خطوات أساسية تتعاقب و تتداخل فيما بعضھا

  العمل على تحديد البرنامج أو االستراتيجية التربوية المراد استخدامھا، ) ١(

  بيق ھذه االستراتيجة أو البرنامج، العمل على توظيف أو تط) ٢(

العمل على تقييم مدى فاعلية ھذه االستراتيجية أو البرنامج في احداث التغيرات المرغوب فيھا مع التأكيد على تقديم األدلة ) ٣( 
  ).Detrich, 2008(الواضحة و العلمية على أن التغير الحاصل انما ھو نتاج تطبيق تلك االستراتيجية 

 No Child Left Behindو المعروف باسم  ٢٠٠٢مع تلك الفلسفة فإن القانون األمريكي الذي صدر في عام و للتماشي 
(NCLB)  قد حدد أن الممارسات التربوية الموظفة البد و أن تكون مدعومة بدراسات علمية تستخدم منھجية مقارنة

) Randomized Experimental Group Design Methodology(المجموعات و فقا لالنتقاء العشوائي للعينات 
)Simpson, 2005 .( و عليه فقد أشار سمبسون)Simpson, 2005 (  الى أن ھذه المنھجية  تبدو صعبة المنال في حالة

وبناء على . التوحد نظرا لعدم تجانس ھذه الفئة ومحدودية الحصول على عينات كافية تتوائم و تلك المنھجية اضطراب طيف 
يد من األسئلة في حالة البرامج الموظفة مع التوحد تبقى دون اجابة و البد من توظيف منھجيات بحثية أخرى ذلك فإن العد

أو منھجية دراسة العالقات و االرتباطات ) Single-Subject Design Methodology(كمنھجية دراسة الحالة الواحدة 
)Correlational Design Methodology (لمدى المحدد من قبل القانون السابقو الذي يتجاوزمداھا ا .  

التوحد من حيث عدم تجانس  فئة اضطراب طيف و نظرا لجملة العوامل اآلنف ذكرھا باالضافة الى ذلك الغموض الذي يكتنف
افراد ھذه الفئة و الفروق الواضحة في طبيعة القدرات التي يظھرھا أفراد ھذه الفئة من حيث ظھور أعراض االضطراب 

فان الحاجة الى تقديم  ،)Simpson, 2005; NRC, 2001(يدة لدى البعض و بصورة بسيطة لدى البعض اآلخر بصورة شد
خدمات تربوية تستند الى اسس علمية أدى الى الدعوات نحو اجراء دراسات علمية تعمل أوال على رصد البرامج التربوية 
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فاعليتھا في احداث التغير االيجابي في المظاھر و األعراض  ، و ثانيا فحص مدى)المناحي التربوية كالمنحى السلوكي مثال(
السلوكية المميزة للتوحد عبر دراسات علمية توظف المنھجات البحثية السابقة ، و ثالثا تقديم االدلة العلمية التي تدعم توظيف 

اعادة اجراء دراسات علمية تلك البرامج وذلك  لتوضيح مدى االستمرارية في الحصول على نفس نتائج تلك الدراسات عند 
  ).Simpson, 2005; Rogers, 1998; NRC, 2001(أخرى بحثية من قبل باحثين آخرين 

التوحد للتأكد من اضطراب طيف و لتحقيق تلك األھداف فإن المحلل لألدب النظري يالحظ أن المحاوالت التي تمت في ميدان 
مبنية على نتائج البحوث العلمية قد اشتملت على ثالثة أنواع من الدراسات مدى مالئمة ممارساته التربوية لمبادئ الممارسات ال

  : ھي 

  :  )General Guidelines Reports( دراسات المعايير العامة: أوالً  

للدراسات العلمية التجريبية المراد من خاللھا الحكم عامة الى تطوير معايير عامة أو موجھات ) التقارير(ھدفت ھذه الدراسات 
باالضافة الى اعالم المستفيدين من الخدمات و . التوحداضطراب طيف ى مدى مالئمة الممارسات التربوية الموظفة في عل

حول جملة الموجھات أو المعايير العامة أو التوصيات لما يجب أن ) مزودي الخدمات(العاملين في الميدان من باحثين و معلمين 
و بشكل محدد فقد كان االھتمام ). Romanczyk & Gillis, 2008(البحوث العلمية  يتم اعتباره ممارسات مستندة على نتائج

)  Evidence-Based Practicesشرح المعنى العام لمبدأ (ھنا بتزويد الميدان بموجھات تتناول توضيح المقصود بھذا المبدأ 
  . في ميدان التوحد

                        ١٩٩٩التابع لدائرة الصحة في والية نيو يورك االمريكية سنة و مثال على ذلك التقرير الصادر عن برنامج التدخل المبكر 
)New York State Department of Health (NYSDOH) Early Intervention Program(EIP), 1999 ( و

 -National Research Council( ٢٠٠١التقرير الصادر عن مجلس البحث الوطني في الواليات المتحدة األمريكية سنة 
Committee on Educational Interventions for Children with Autism, Division of Behavioral and 

Social Sciences and Education-Educating Children with Autism, 2001 .(  

  :)Efficacy Studies( دراسات تحليل البرامج التربوية و تحديد مدى فاعليتھا: ثانياً 

ھدفت ھذه الدراسات الى توظيف المعايير و الموجھات العامة التي تم تقديمھا في األدب النظري كنتيجة لمنھجية النوع األول 
حيث عمدت ھذه  الدراسات في ھذا السياق الى . من الدراسات  للعمل على تقييم البرامج او المناحي التربوية المقدمة للتوحد

و لعل السبب الرئيسي لظھور . ية مستقاة من الموجھات العامة و ذلك لتقييم مدى فاعلية ھذه البرامجتطوير محكات علمية و عمل
و صانعي القرارات حول مدى قدرة ھذه البرامج على ان تتضمن ) االسر(ھذه الدراسات كان ألغراض افادة متلقي الخدمات 

ففي ذات الوقت . لمماراسات المبنية على نتائج األبحاث العلميةتلك الموجھات العامة والتي تدلل على مدى توافقھا مع مفھوم ا
الدعم ھنا جاء بدراسات تم (أدرك الباحثين الى أن األدب قد امتأل بالعديد من الدراسات التي أخذت تدعم منحى برامجي معين 

وجود جھة محايدة تتناول تقييم و تتحدى أو تتنتقد منحى برامجي آخر دون ) نشرھا  من قبل مؤسسي ذلك المنحى لبيان فوائده
  ). Hurth et al., 1999(كال النوعين 

كما ھدفت ھذه الدراسات أيضا الى رصد جملة من االستراتيجيات أو البرامج التربوية الموظفة مع فئة التوحد و العمل على  
فقا لمعاييرو محكات تم تبنيھا من قبل  فحصھا لمعرفة مدى مالئمتھا لمنھجية المماراسات المستندة على نتائج البحوث العلمية و

و بعبارة أخرى تھدف ھذه المنھجية الى تحديد أي ھذه البرامج أو االستراتيجيات ھو االكثر فاعلية . الباحثين في ھذه المنھجية
. ماراسات فعالةمع التوحد و ماھي المكونات األساسية التي يجب أن تتضمنھا مثل تلك االستراتيجات أو البرامج ليتم اعتبارھا م

تضمينھا للعمل على اعداد و ) المعلمين و مقدمي الخدمات(باالضافة الى توضيح المعايير التي يجب على العاملين في الميدان 
  .تطوير البرامج التربوية الفردية لفئة التوحد

  :)Social Validity(دراسات المصداقية العملية :  ثالثا



ورقة . الموجھات العامة لمحتويات البرامج التربوية الفردية للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد). ٢٠١٤(الجابري، محمد 
.الرياض، المملكة العربية السعودية. عمل مقدمة لندوة المستجدات في تأھيل وتعليم ذوي اإلعاقة  

Dr. Mohammad AL Jabery                      m.algabery@ju.edu.jo                         Cell‐phone: 00962775471036 

بين نتائج الدراسات الموصوفة في النوع الثاني و بين الممارسات العملية الفعلية للتأكد من ھدفت ھذه الدراسات الى الربط ما 
أولياء (عبرتناول آراء المستفيدين من ھذه البرامج التربوية "  Social Validity"مدى المصداقية العملية أو ما يعرف باسم 

األھداف البرامج المقدمة و مدى مالئمتھا العملية لتحقيق  تلكة للتعرف على مدى فاعلي) األمور، المعلمين، المدراء، و غيرھم
 ,Yell(التوحدطيف جملة الخصائص و األعراض السلوكية المميزة ألضطراب  يالمرجوة من حيث احداث التغيير المالئم ف

Katsiyannis, Drasgow, & Herbert, 2003.(  

لمكونات األساسية التي يجب أن تتضمنھا الموجھات العامة لل كمحصلة لما سبق فقد تناول عدد من الباحثين الحديث حوو
فعالة في المقام األول و مالئمة لمبدأ  –أي تلك البرامج  –التوحد لتكون طيف البراج التربوية المقدمة لألفراد ذوي اضطراب 

به اوفانوني و دنلب و ھيبر و كنكيد ومثال ذلك ما قام . الممارسات العلمية ثانيا و ناجعة في احداث التغييرات المطلوبة ثالثا
)Iovannone, Dunlap, Huber, & Kincaid, 2003 ( و دوسون و استرلنج)Dawson & Osterling, 1997 ( و

و التقرير الصادر عن مجلس البحث الوطني في ) Dunlap, Iovannone, & Kincaid, 2008(دنلب و اوفانوني و كنكيد 
 National Research Council- Committee on Educational( ٢٠٠١ة الواليات المتحدة األمريكية سن

Interventions for Children with Autism, Division of Behavioral and Social Sciences and 
Education-Educating Children with Autism, 2001 .(وھذا ما ستوضح السطور القادمة .  

  

  : الفردية  األساسية للبرامج التربويةلمكونات الموجھات العامة ل: #

بالنظر إلى ما تم كتابته في األدب حول الموجھات العامة التي يجب اتباعھا عند تنظيم و تطوير وتطبيق البرامج التربوية 
) ١(رقم الشكل يمثلھا الفردية لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، فإن تلك الموجھات قدر ركزت على أربعة مجاالت أساسية 

 : و التي تتضمن المجاالت التالية

 

  

  مجاالت الموجھات العامة لمكونات البرامج الفردية): ١(الشكل رقم 

  

الموجھات المرتبطة
 باألساليب 

الموجھات المرتبطة
  بالتعامل مع األسر

الموجھات المرتبطة
 بالمحتوى 

التدخالت التربوية
)IEP(  
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  : الموجھات العامة لمحتوى البرامج التربوية الفردية: أوال 

ب أن تستند إليھا محتويات البرامج االتربوية لقد اھتمت نقارير و دراسات عديدة بإعداد موجھات عامة تمثل األسس التي يج 
التقرير ولعل من أكثر ھذه التقارير و الدراسات شموال ھو . الفردية الموجھة لخدمة األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد

ساسية التالية في األ المحتوياتعلى ضرورة تضمين والذي ركز ) NRC, 2001(الصادر عن مركز البحوث األمريكي 
  : التوحدطيف التربوية المقدمة لألفراد ذوي اضطراب  البرامج

و خاصة في مرحلة  ھذه الفئةلدى أفراد  التواصل الوظيفي و التلقائياألخذ بعين االعتبار وضع أھداف تتناول تطوير  .١
يتم  لتيحيث يجب أن يوظف في ھذه البرامج استراتيجيات تعليمية لتعليم اللغة أو التواصل البديل و ا. التدخل المبكر

 . وصوفة في الميدانمث العلمية التجريبية الاشتقاقھا و فقا لنتائج البحو
 و التي توظف استراتيجيات علمية مدعومة بنتائج أبحاث ھذه الفئةأفراد لدى  التفاعل االجتماعيالعمل على تطوير  .٢

  . و مصاغة بصورة تناسب العمر النمائي وعلى شكل أھداف اجتماعية فردية علمية
و بصورة تركز على كيفية اللعب مع الرفاق و دعم ذلك بما ھو مناسب من تعليمات  مھارات اللعبعمل على تدريس ال .٣

 . تدريسية و باستخدام ألعاب مناسبة
بصورة تأخذ بعين االعتبار آليات التعميم و  المھارات المعرفيةالعمل على تضمين أھداف تدريسية تتناول تدريب  .٤

البيئات (عبر األوضاع التدريسية واألوضاع الطبيعية ) Generalization and Maintenance( االحتفاظ
ويجب ايالء أھمية كبرى لكيفية تدريس تلك المھارات ليتم اكتسابھا باالضافة الى الكيفية التي سيتم . المختلفة) الطبيعية

 . بناء عليھا تعميم و استمرارية المحافظة عليھا
باستخدام استرايجيات تربوية تأخذ بعين االعتبار البيئات ) أنماط السلوك غير التكيفية( يةالمشكالت السلوكالتعامل مع  .٥

و األوضاع التي تحدث فيھا تلك السلوكيات، واستخدام استراتيجات ذات منحى ايجابي و فعال، واستخدام استراتيجات 
من مثل استراتيجات تحليل (دب النظري مبنية على أسس علمية و مشتقة من نتائج البحوث العلمية المدعومة في اال

 ). السلوك الوظيفي، تدريب التواصل الوظيفي، تعزيز السلوكيات البديلة
 .وفقا لما ھو مناسب الحتياجات الطالب األكاديمية الوظيفيةالعمل على تدريس المھارات  .٦

تضمين مراعاة لى ضرورة ركزوا ع) Dawson & Osterling, 1997(سترلنج ودوسون و اباإلضافة لما سبق ، فإن 
طيف ي اضطراب لألفراد ذو مرحلة التدخل المبكري التربوية المقدمة ف البرامجالتالية عند الحديث عن  األساسية المھارات
  : التوحد

و  لألشخاص و األشياء و المثيرات االجتماعية في البيئة المحيطة )Attention Skills( مھارات االنتباهتدريس   . أ
ھو الفشل  ھذه الفئةأفراد فما يميز أطفال . قدرة األطفال على االستجابة للتعليمات التدريسية المعطاة لھمالتي تزيد من 

، الفشل في تفسير )من مثل تعابير وجوه اآلخرين و ايماءاتھم و أصواتھم(في االنتباه االنتقائي للمثيرات االجتماعية 
نقل انتباھھم بين المثيرات المختلفة، الفشل في االنتباه ألكثر من الفشل في  تلك المثيرات االجتماعية تفسيرا صحيحا،

  ).Joint Attention Skills(مثير في الوقت الواحد، و أخيرا مھارات االنتباه المتبادل 

بشقية التقليد اللفظي و التقليد الحركي و ذلك لتسھيل تطور المھارات ) Imitation Skills( مھارات التقليدتدريس   . ب
فالعديد من المھارات االجتماعية يتم تعلمھا من خالل تقليد . اعية و مھارات التواصل االجتماعي مع اآلخريناالجتم

 . اآلخرين تقليدا يحاكي المعاني االجتماعية التي تحملھا األلفاظ و األفعال السلوكية لتلك المھارات

يعاني أطفال التوحد من ): Language Comprehension and Use( القدرة على فھم و استخدام اللغةتطوير   . ت
و لذلك فالبد أن تتضمن البرامج التربوية اعدادات لغوية تمكن . مشاكل في عملية فھم واستخدام اللغة  بشكل متبادل
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من  دكما أن البرامج البد أن تتضمن توظيفا لعد. األطفال من تطوير المفاھيم اللغوية و توظيفھا في التفاعالت المختلفة
 ).   من مثل الصور و الرموز(ت البصرية كوسيلة بديلة للتواصل اللغوي ثيرامال

لعبھم باأللعاب بصورة نمطية تكرارية و  ھذه الفئةالمعروف عن أطفال : اللعب المناسب باأللعابتطوير القدرة على   . ث
تعمل على تعليم األطفال  نلذلك فالبد للبرامج التربوية أ. خلو فيھا القدرة على اللعب التخيلي أو التظاھريتبصورة 

باأللعاب المختلفة عبر استخدام تعليمات لغوية واضحة مرفقة بأساليب حث كيفية اللعب المناسب و الصحيح 
  . جسدية أو بصرية) مساعدة(

  : وبشكل عام، فقد أشارت تقارير ودراسات أخرى إلى أھمية أن تتضمن البرامج التربوية الفردية في محتواھا ما يلي

 : على اعداد برامج تربوية فردية تتضمن أھداف طويلة و قصيرة المدى على أن تتناسب تلك األھداف مع ما يليالعمل  )١

 . طبيعة حاجات األسرة و الطفل •
 .مستوى األداء الحالي للطفل •
 .العمر الزمني للطفل و طبيعة المرحلة النمائية التي يتم االعداد لھا •
 .طبيعة احتياجات المجتمع و قيوده •
 .دة قدرة األطفال على تعلم المھارات االكاديميةزيا •
 .زيادة القدرة على العيش باستقاللية •
 .زيادة القدرة و الفاعلية االجتماعية لتحقيق الوظيفة الفردية •
 .الحصول على مھنة ما •

  
 
 
 
 
 
 

 : التاليةاالجتماعية توجيه األھداف طويلة و قصيرة المدى نحو تدريس المھارات  )٢

  ألھدافمحتوى ا  المھارة

  

االنتباه المتشارك ومھارات االندماج في التفاعل 
  االجتماعي المبكرة

)Joint Attention & Early Social 
Engagement Skills(  

  :تطوير القدرة على
 . التواصل العيني و المحافظة عليه لفترات زمنية طويلة •
توظيف استخدام تعابير الوجه المناسبة لمحتوى التفاعل  •

 . االجتماعي
 . انتاج و استخدام االبتسامة االجتماعية •
 .النظر تجاه المتكلم عند مناداة األسم •
التتبع البصري لنظر آلليات نظر اآلخرين و ذلك بالنظر  •

 . إلى نفس المكان الذي ينظر إليه اآلخرون
 . لألشارة نحو األشياء) الشاھد(استخدام أصبع السبابة  •
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  .  تقليد المھارات الحركية من نموذج حركي •

  

  

  

  

  

  )Social Play(اللعب االجتماعي 

  : تطوير القدرة على
 . الجلوس بجانب األطفال اآلخرين أثناء اللعب •
االنتباه البصري نحو األطفال اآلخرين أثناء اللعب  •

 .وذلك بتوزيع النظر إلى جميع األطفال
المبادرة في التفاعل االجتماعي مع األطفال اآلخرين  •

 . اركة في اللعب فيھاوذلك بعرض اللعبة للمش
تقليد لعب األطفال اآلخرين وخاصة كيفية استخدامھم  •

 . لأللعاب 
طلب اللعب مع األطفال اآلخرين أو طلب لعبة ما من  •

 . طفل آخر أو طلب مبادلة لعبة بلعبة من طفل آخر
 . تبادل األدوار مع األطفال اآلخرين أثناء اللعب •
عب مع اإلعالن عن الرغبة في االنتھاء من الل •

 . اآلخرين
اتباع التعليمات الموجھة من قبل المعلم أثناء اللعب  •

 ). في ساحة األلعاب مثال(الجماعي الخارجي 

  .قيادة لعبة ما وتوجيه التعليمات لآلخرين •

  

  )Pretend Play(اللعب التظاھري أو التخيلي 

  : تطوير القدرة على
تحوير األدوات المختلفة إلعطاءھا معاني أجتماعية  •

اللعب بالعصا وكأنھا حصان، اللعب بالموزة (مختلفة 
 ). وكأنھا سماعة ھاتف

تحوير الدمى لتصبح كائنات حية وذلك بتسميتھا و  •
 .التحدث معھا و انشاء تفاعل اجتماعي معھا

مثل الضحك، الغضب، (توظيف االنفعاالت المختلفة  •
 .أثناء اللعب مع الدمى) العطف، القسوة 

  

  

  )Perspective Taking(ين فھم مدركات اآلخر

  : تطوير القدرة على 
مالحظة انفعاالت اآلخرين و محاولة التعاطف معھا  •

 .فرحھمكاالستجابة لبكاء اآلخرين أو 
مدح اآلخرين عند تأديتھم لسلوك صحيح أو رفض  •

  .السلوك غير الصحيح

  

  

  

  : تطوير القدرة على 
 .طلب المساعدة من األصدقاء عند الحاجة لذلك •
 .للعب معھم األصدقاءاألستجابة لطلبات  •
مثل (المشاركة مع األصدقاء في األنشطة االجتماعية  •
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أنشاء عالقات الصداقة مع اآلخرين 
)Friendships(  

 ). أعياد الميالد، البرامج الصيفية
 . التنزه أو المشي مع األصدقاء ضمن حدود المدرسة •
العمل مع األصدقاء ضمن مجموعات صغيرة لتأدية  •

 .أكاديمية أو غير أكاديمية مھمات
 . مشاركة األصدقاء األلعاب أو األدوات •
مثل (االستئذان من األصدقاء الستخدام أغراضھم  •

 ).االستئذان الستخدام القلم أو الكرة 
  .أھداء األصدقاء ھدايا خاصة في مناسباتھم االجتماعية •

  

  

  

  )Social Skills(المھارات االجتماعية 

  : تطوير القدرة على 
الحفاظ : مثال(تطبيق قواعد التفاعل االجتماعي الخفية  •

على مسافة محددة أثناء الحديث مع اآلخرين، التنغيم في 
الطبقة الصوتية عند الحديث، توجيه الشكر لآلخرين عن 

 ). االنتھاء من التفاعل معھم
-مثل شكرا(االستجابة المناسبة لمجامالت اآلخرين  •

سالم، المصافحة معليكم ال - عفوا، السالم عليكم
 ). باأليدي

أحبك، : مثال(استخدام العبارات االجتماعية الحميمية  •
 ). أعطني عناق أو قبلة، معانقة وتقبيل اآلخرين

: مثال(اتسخدام عبارات األعتذار عند الوقوع في الخطأ  •
 ).أنا آسف، أعتذر، لم يكن قصدي

(Wilczynski, Menousek, Hunter, & Mudgal, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 : التاليةمھارات التواصل االجتماعي توجيه األھداف طويلة و قصيرة المدى نحو تدريس  )٣

  

  قصيرة المدى  طويلة المدى

  

  )Requesting(الطلب 

  :تطوير القدرة على
 .طلب األلعاب أو األشياء أو األدوات أو األنشطة •
 .طلب المساعدة عند الحاجة لھا •
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 . طلب أنھاء نشاط معين •
 .المعلومات طلب الحصول على •
   . السؤال عن األشياء باستخدام الضمائر بشكل صحيح •

  

  

  )Labeling(التسمية 

  : تطوير القدرة على
 . تسمية األلعاب أو األشياء أو األدوات أو األنشطة •
 .تسمية ظروف الزمان و المكان وحروف الجر •
 . تسمية االنفعاالت •
تسمية صفات األشياء وفقا للون و الحجم و الشكل و  •

  .  لموقعا

  

  )Receptive Language( اللغة االستقبالية

  : تطوير القدرة على
 .األلعاب أو األشياء أو األدوات) اإلشارة(تحديد  •
ظروف الزمان و المكان وحروف )  اإلشارة(تحديد  •

 .الجر
 . االنفعاالت)  اإلشارة(تحديد  •
  .  اتباع التعليمات البسيطة و المركبة •

  

  

  

  

  )Expressive Language( اللغة التعبيرية

  : تطوير القدرة على 
، كل ....ورحمة .... السالم : مثل(اتمام بعض العبارات  •

 .......)، عيد .....عام
األستجابة لألسئلة التي تتضمن من، و ماذا، وكيف،  •

 .)ومتى، وأين
كيف : مثال(طرح األسئلة ذات المعاني االجتماعية  •

 ).حالك، كيف تشعر اليوم
أين : مثال(للحصول على المعلومات طرح األسئلة  •

 ).الحمام، من أين الباب الخروج
السالم : مثال(البدء بالحوارات أو المحادثات البسيطة  •

 ..)أنا أشعر بأن الطقس .....كيف حالك اليوم...... عليكم 
واو ، ھذا : مثال(التعليق على أنشطة وأفعال اآلخرين  •

 ).رائع، أحسنت
أنا أحب لعبة : مثال(الھتمامات التعبير عن الھوايات أو ا •

 ).كرة القدم، أرغب بزيارة حديقة الحيوانات
  

  

  )Greetings( الترحيب

  : تطوير القدرة على 
 .قول السالم عليكم أو مرحبا لتحية اآلخرين •
 .)بالمصافحة مثال(السير باتجاه اآلخرين لتحيتھم  •
 ).كاالبتسام مثال(استقبال اآلخرين بتعابير وجه فرحه  •
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  . ستجابة لتحية أو ترحيب اآلخرين بهاال •

  

   التواصل غير اللفظي

)Nonverbal Communication(  

  : تطوير القدرة على 
 .التواصل العيني مع اآلخرين •
 .اإلشارة للتعبير عن الحاجات أو األشياء أو الرغبات •
 .)كھز الرأس مثال أو التلويح باليد(استخدام اإليماءات  •

(Wilczynski, Menousek, Hunter, & Mudgal, 2007) 

  
 

التقليل من السلوكيات النمطية واالھتمامات الضيقة والسلوكيات غير توجيه األھداف طويلة و قصيرة المدى نحو  )٤
 : التالية التكيفية

  قصيرة المدى  طويلة المدى

  

  )Stereotypy( السلوكيات النمطية

  :تطوير القدرة على
 .لوكيات النمطيةتقليل أو تقنين أو االنتھاء من الس •
 .االستجابة المناسبة للمثيرات الحسية •
الحصول على وقت أو مكان خاص لتأدية طلب  •

   . السلوكيات النمطية

  

 المرونة في الروتين و االنتقال بين األنشطة
)Flexibility in routines & transitions(  

  : تطوير القدرة على
 . تتبع أنشطة الجدولة اليومية •
 .جي للتغير في األنشطة اليوميةالتقبل التدري •
األنشطة، و واالنتقال التدريجي بين األمكان،  •

  . األشخاص

  السلوكيات غير التكيفية

)Maladaptive Behaviors(  

 
 تطوير خطط تعديل السلوك أو تشكيل السلوك

 
(Wilczynski, Menousek, Hunter, & Mudgal, 2007) 

  

  : س البرامج التربوية الفرديةالموجھات العامة ألساليب تدري: ثانيا 

لم تقتصر التقارير و الدراسات في الميدان على إقتراح موجھات عامة لمحتوى البرامج، بل وقدمت موجھات عامة أيضا 
ومن األمثلة على ذلك ما اقترحه كل من . لألساليب التدريسية العامة التي يجب أن تأخذھا تلك البرامج التربوية بعين اإلعتبار

و دنلب و اوفانوني و كنكيد ) Iovannone, Dunlap, Huber, & Kincaid, 2003(وني و دنلب و ھيبر و كنكيد اوفان
)Dunlap, Iovannone, & Kincaid, 2008 ( والمتضمن الموجھات التالية:  

  

 ): Systematic Instruction( التدريس المنظماستخدام  .١
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سيتم من خاللھا و من ثم تحديد األساليب التي ، يفية و ذات معنى تعليمية و ظمن التدريس المنظم تحديد أھداف يتض
و اخيرا تنفيذ التعديالت المناسبة لضمان ، تقييم و متابعة مدى فاعلية ھذه االساليب ثم و من ، ف اتدريس تلك األھد

ية في جمع المعلومات و لعل المكون األساسي ھنا ھو االستمرار .فاعلية التدريس بناء على المعلومات التي يتم جمعھا
)Process On-going Data Collection ( ،مدى فاعلية وو التي تدلل على التقدم التدريجي الحاصل لدي الطفل

 .التدريس، و كيفية المحافظة على ھذا التقدم و ھذه الفاعلية عبر اجراء التعديالت المناسبة

البد أن تضمن البرامج التربوية المقدمة ): Individualized Support and Service( الدعم و الخدمات الفرديةتقديم  .٢
 : ما يلي

 .الموائمة ما بين أساليب التدريس و قدرات الطفل و نوع األھداف المراد تدريسھاضرورة  •

تدعيم قدرات الطفل على االندماج مع المھمات المراد تدريسھا أثناء الحصص التدريسية و ذلك باعداد مھمات و  •
شجع دافعية الطفل و ذلك من خالل تعديل البيئة التدريسية، وتوظيف أساليب التعزيز، حصص تدريسية ت

 . واستخدام األنشطة المحببة للطفل

البد أن ): Comprehensible and Structured Learning Environment( توفير البيئة المنظمة و الشاملة .٣
 :تضمن البرامج التربوية المقدمة ما يلي

تامة بما يجب عليه عمله داخل الصف و أثناء الحصة من خالل االعداد المسبق للحصة و المواد معرفة الطفل ال •
 . المراد استخدامھا

 و المحددات اولدمن مثل استخدام الج(تنمية قدرة الطفل على التنبؤ بما ھو آت من خالل التزويد ببيئة متنبأ بھا   •
 ).البصرية

 .محددة و بصورة تسھل على الطفل اتباعھا توضيح التعليمات المعطاة بلغة واضحة و •

 .تدعيم آليات التعميم و االحتفاظ للمھارات المتعلمة •

 .توظيف أساليب التعزيز المتنوعة •

 :ما يلي والذي يتضمن: )ABA(التطبيقي توظيف منحى تحليل السلوك  .٤

 : و المتضمن التخطيط المنظم و المسبق لعملية التدريس :أوال     

  متى سيحدث التدريب؟: زمني و تسلسله و ذلك لكل مھارة و ذلك باالجابة عن سؤالتحديد الوقت ال •

و ) أو األقرب للطبيعية(التي سيتم فيھا تدريس المھارة مع مراعاة التدريس في البيئة الطبيعية البيئة  تحديد •
  أين سيحدث التدريب؟: ترتيبھا و ذلك باالجابة على سؤال

كيف سيحدث : رق التي سيتم من خاللھا التدريب و ذلك باالجابة على سؤالتحديد األدوات و الوسائل و الط •
  التدريب؟

 .تحديد من سيقوم بعملية التدريب  •
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تعرض بصورة منفصلة ومباشرة ومتزامنة مع جمع البيانات أھداف محددة وواضحة ومتسلسلة صياغة  •
  .)On-going Data Collection Process(التقييمية حول أداء الطالب وبصورة مستمرة 

 .لبناء المھارات الوظيفية) Ecological Assessment(توظيف اسلوب تقييم البيئة  •

 .توظيف أساليب التعميم و االحتفاظ بالمھارات •

 : بناء و تنظيم البيئة الصفية و ذلك من خالل :ثانيا

تشكا أركانا تعليمية  بحيث )الطاوالت و الكراسي و رفوف الوسائل و غيرھا(تنظيم البيئة الفيزيائية للصف  •
 .يسھل على الطفل التنبأ بمحتواھا

اما (التنظيم باستخدام الجداول و الروتين و ذلك بانشاء روتين صفي محدد يمكن تدريب الطفل عليه  •
 : بحيث يتضمن نوعين من الروتين) باستخدام الصور او الكلمات

   خلع المعطف أو حقيبة الكتب  الدخول الى الصف،(الذي يتكرر كل يوم من مثل  الروتين العام )١(
ووضعھا في المكان المخصص لھا، االلتحاق في الطابور الصباحي، العودة للصف مرة أخرى، 
الجلوس في المقعد، البدء في المھمات، تناول الطعام في االستراحة، مغادرة الصف للركوب في 

  ).الباص

تعليم (وع المھمات المراد القيام بھا من مثل و الذي يمثل البرنامج الدراسي للطفل أو ن الروتين الخاص )٢(
و جود مثل ھذا الروتين يساعد الطفل على .....). ، طبيعيTVفردي، لعب جماعي، ادراكي، رياضة، 

  . التنبؤ باالنشطة المراد القيام بھا ليسھل عليه عملية االنتقال بين األنشطة

 .فية أداء المھمةالتنظيم باستخدام األدوات و الدالئل البصرية لتوضيح كي •

 : التدريس المباشر و المكثف و الذي يتضمن ما يلي: ثالثا

أيام في  ٥ساعات تدريب على مدار  ٥ساعة تدريب أسبوعيا على األقل أو  ٢٥التدريب  المكثف و الذي يتضمن  •
 .مركز من المراكز

دقيقة من خالل  ٢٠ -١٥ن تدريس األھداف السابقة في جلسات تعليمية مخططة و منظمة تتراوح مدتھا ما بي •
 ).  ٣:١أو  ٢:١(و المجموعات الصغيرة ) ١:١(جلسات التدريب الفردية 

 ).١-٣(مراعاة نسبة المعلمين للطلبة  •

قياس مستوى األداء الحالي لكل مھارة و االستمرار في جمع بيانات القياس بشكل مستمر للتعرف على مقدار  •
 .اء التعديالت الالزمةالتحسن التدريجي في اداء المھارات و اجر

 . تدريس المھارات في البيئات الطبيعية أو أكثر البيئات قربا للبيئة الطبيعية •

اعداد المھمات بحيث توضح للطفل ما ھو المطلوب عمله و ما الوقت الالزم لتأدية المھمة و متى سينتھي الطفل  •
 .من المھمة و ماذا يجب عليه فعله الحقا
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تعزيز اداء الطفل اثناء قيامه بالمھمات المطلوبة لفظيا و باستخدام  عبر ن المعزازتاستخدام انواع مختلفة م •
التقليل  ، وتقديم التعزيز عندما يستجيب الطفل للمھمات، و)احسنت، ممتاز، شاطر رائع،(كلمات بسيطة من مثل 

 .تقلو ذلك للتقدم نحو األداء المس) وجدوله كميته و نوعه(من التعزيز المقدم  التدريجي

  

و الذي يتضمن الفھم الصحيح  )PBS( و منحى دعم السلوك االيجابي )FBA( الوظيفيوتوظيف منحى تحليل السلوك  .٥
ة و العمل على تعليم الطفل سلوكيات أخرى ايجابية بديلة يلوظائف السلوك المشكل و التعامل معھا بصورة و ظيفية تحليل

   .السلوك االيجابيللسلوكيات المشكلة عبر استخدام اساليب تدعيم 

  : الموجھات العامة للتعامل مع األسرة : ثالثا 

باعتبارھا عنصرا فعاال في انجاح العملية تناولت العديد من الدراسات في الميدان الحديث عن أھمية دور األسرة كشريك 
ية وتفاعلية يمكن تتفيذھا عبر عقد تعاونايجاد أنماط تواصلية  ولعل إبراز ذلك الدور تناول موجھات عامة تھدف إلى. التدريسية

عقد االجتماعات أودعوة األسرة للمشاركة في التدريس داخل الغرفة الصفية، أو يومية أو دورية أو شھرية مع األسرة، لقاءات 
 ). مؤتمر الخطة الفردية، مؤتمر خطة تعديل السلوك، جلسة التقييم الدورية: مثل(الدورية مع األسرة 

و التي يوردھا كل من سيمون و بويتشر  سر يجب أن يتضمن الموجھات العامة التاليةلتواصل الفعال مع األفإن او بشكل عام 
)Symon & Boettcher, 2008 ( ويبر و شيورمان و)Webber & Scheuermann, 2008( :  

التدريجي لالشارة الى نقاط  فعله و من ثم االنتقال الطالباظھار ما يستطيع  و ،البدء بالتركيز على نقاط القوة لدى الطفل )١
 .لدى الطالبالضعف مع ضرورة اظھار التحسن التدريجي الحاصل 

وقد . في تحقيق االھداف الموضوعة له الطالبالتقدم التدريجي من قبل  حقيقةلتدعم  الطالبمن انجاز  عيناتاستخدم  )٢
 .الطالبغيرھا و التي تؤكد انجاز وأ، اصورأومقاطع فيديو، أو ، أنجزھا الطلب عملاوراق عينات تتضمن ھذه ال

من الكلمات و  قدرا كبيرا األھل مع إعطاءفي الحديث طيلة الوقت  ارستمرالحديث مع األھل بصورة متبادلة وعدم اال )٣
 . االستجابة ، ومن ثم الحواروالتفكير، ومنح االھل الوقت الكافي لالستماع ، والحقائق حول ابنھم 

 .متخصصة كثيرا و ال مبتذلة جدا لحوار مع األھل بحيث أن ال تكونمراقبة اللغة المستخدمة في ا )٤
الحالة االنفعالية التي قد وتفھم ). الرأس مثالكھز ( االيماءات المناسبةو  الوجهاستخدم تعابير و األستماع الجيد لألھل،  )٥

 .يظھرھا االھل عند الحديث
 و في الحاالت التي يكون فيھا من الصعب تحقيق. م لآلخرفوجود احدھما دع. على حضور كال الوالدين معا الدائمحرص لا )٦

 .الشريك الغائب الذي يعمل على تزويد اآلخر بالراحة و االطمئنان، فالبد من لعب دور  ذلك
استخدم  وسائل مختلفة لتحقيق ذلك من مثل دفاتر التواصل ب و شھرياأحرص على التواصل مع األھل يوميا و أسبوعيا لا )٧

 .المكالمات الھاتفية و غيرھاوالرسائل البريدية، وااليميالت،  ارسالواليومي، 
 

  : الخاتمة# 

تعد عملية تقديم الخدمات التربوية لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد عملية منظمة و ھادفة بغية الحصول على أعلى درجات 
فذ ميدانيا مع فئة ھؤالء الطلبة بالغ األثر في ضرورة لقد كان لتعدد الممارسات التي تن. التقدم و االستمرارية لدى أفراد ھذه الفئة

إن الموجھات العامة المطروحة في الميدان عديدة ومتشعبة إال أنھا . ھاضبطھا و توجيھھا الوجھة السليمة والتي تحقق الھدف من
ر السابقة الحديث عن بعض ھذه لقد تناولت األسط. منبثقة من مبدأ الممارسات المستندة إلى نتائج االبحاث العلمية و التجريبية

إن الھدف من ھذه الموجھات ھو العمل على ضمان حق أفراد ھذه الفئة وأسرھم في . الموجھات و التي يصعب حصرھا
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وعليه، فإن البرامج التربوية الفردية البد لھا أن تأخذ بعين اإلعتبار الموجھات . الحصول على أفضل الخدمات وأكثرھا فاعلية
  .ن جودة الخدمات المقدمةالسابقة لضما
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