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 دبي في راب طيف التوحدطمن والدة طفل تم تشخيصه باض

 في العالمباء لى جميع األمهات واألإ

جد أت و المصاب باضطراب طيف التوحد، سنوا ٩ذي يبلغ من العمر تعامل بها مع ابني الأن أطريقة يجب  فضلعندما أفكر في أ

العالم لى إ طفالكم أعلى فهم الطريقة التي ينظر بها  عقدوا العزماطفالكم من كل قلبكم وروحكم ، و أم ، أحبوا أب و أنفسي اقول لكل 

طيف التوحد. هناك اب رحترام والتقدير. يمكنكم تحسين تجربة أطفالكم من خالل تعلم كل شيء عن اضطو امنحوا هذه الطريقة اإل

مختلف، فال تقارنوا   المزيد . ال تنسوا أن كل طفل مصاب باضطراب طيف التوحد ؤواثم إقر قرؤوالكثير من المعلومات اآلن، فاا

 اخرين. طفالأب  أطفالكم

أمهات ى جهودنا كسوياء ، أن نبذل قصارالتوحد أو األطفال األين باضطراب طيف الهدف يجب أن يبقى دائما، سواء لألطفال المصاب

 قصى ما يمكنهم الوصول اليه معكم بسعادة ومحبة.باء للوصول بابنائنا الى أو أ

 

 

 لألطفال و اليافعين مركز التميز للصحة النفسيةمن 

 مستشفى الجليلة التخصصي لألطفال في دبي

 برنامج )بلو كافيه(

 باءإلى جميع األمهات واأل

 )بلو كافيه( :

 وعالج خصائيي تقييمسلوك و أ تحليل و تعديل ن نفسيين ، أخصائيينفسسين و أطباء أطفال ، أخصائيء مبادرة ضمت أطبا

ماهية التشخيص و العالجات  طيف التوحد وهالي بالمعلومات الدقيقة حول اضطراب النطق واللغة تهدف الى تسليح األ

 المعتمدة عالميا .

التوحد ليصبح كل  ليصبحوا سفراء حثيث هالي اللذين سعوا بجهداأله المبادرة بمساعدة مجموعة من بكل فخر نجحت هذ

هالي و السفراء ة و يزداد عدد األتستمر المبادر، و فرد منهم اساسا لتغيير نظرة المجتمع و العمل على نشر التوعية 

 لتتكاتف مع الجهود المحلية والعالمية .

طفال معاناة أهالي أب في دبي طفالة التخصصي لألمستشفى الجليلب لصحة النفسيةالتميز ل في مركز )بلو كافيه(في  ادراكناانطالقا من 

هالي من داخل و خارج العربية تم التعاون بين األخصائيين واأل معتمدة باللغةذوي التوحد ووجود حاجة و رغبة ملحة لمراجع علمية 

 الناطقين بالعربية في العالم .هالي هداءها لجميع األويسرنا إللخروج بهذه المبادرة  )بلو كافيه(

 مركز التميز للصحة النفسية بمستشفى الجليلة التخصصي لألطفال ةأسر 

 

 

 



            

                                                                                                                         يتحدث التوحد مؤسسة        
 

 يوم بعد تشخيص اضطراب طيف التوحد 100أول         

 الدليل اإلرشادي لعائالت األطفال في سن الدراسة        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

                                                                                                                         يتحدث التوحد مؤسسة        
 

 يوم بعد تشخيص اضطراب طيف التوحد 100أول         

 الدليل اإلرشادي لعائالت األطفال في سن الدراسة        

 

 

 

 

 خذ هذه الفرصة يود أفي برنامج التوحد لألطفال و اليافعين  طفال في مركز التميز للصحة النفسيةمستشفى الجليلة لألفريق 

 :المرجع  افي مراجعة هذ المبذول للوقت والجهد  والتدقيق العلمي فريق الترجمة إلى  لإلعراب عن شكره الخاص

 : التوحديوم بعد تشخيص اضطراب طيف  100أول 

 اإلشراف العام على النسخة العربية:  

 سهى الشعيبات أ.

 أخصائية النطق واللغة

 مركز التميز للصحة النفسي

 مستشفى الجليلة التخصصي لالطفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجعة اللغوية والتدقيق: 

 المرزوقي هسعيد

 خصائية نفسيةأ

 فسيةمركز التميز للصحة الن

 مستشفى الجليلة التخصصي لألطفال

 سميزينب الج

 منسقة الخدمات النفسية

 فسيةمركز التميز للصحة الن

 مستشفى الجليلة التخصصي لألطفال

  مريم اسماعيل 

 منسقة الخدمات النفسية

 فسيةمركز التميز للصحة الن

 طفالمستشفى الجليلة التخصصي لأل

 شيماء عبدالرحمن

 اخصائية اجتماعية

  مركز التميز للصحة النفسية

 مستشفى الجليلة التخصصي لالطفال

 

 

 

  

 

 ةاالستشاريةاللجن

             د.عمار حميد البنا                                                                                                            

 طفال و اليافعيناستشاري الطب نفسي لأل

 رئيس مركز التميز للصحة النفسية

 مستشفى الجليلة التخصصي لألطفال

 علّوبد. زينب 

 طفال نمائي عصبيري طب أاستشا

 مستشفى الجليلة التخصصي لألطفال

 رشا الحجيالن  أ.

 محلل سلوك 

BCaBA 

 مستشفى الجليلة التخصصي لألطفال
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                   From the child and adolescent mental health center of excellence Dubai 

                                             

To all Mothers and Fathers 

 

 

(Blue Café): 

An initiative that includes Child and adolescent psychiatrist, pediatrician, clinical psychologists, 

Behavioral analyst, Speech and Language Pathologists, which aims to equip parents and families with 

evidence-based information about autism spectrum disorders, and standards of assessments and 

interventions.  

Proudly, this initiative has already helped families to become ambassadors of autism, and become 

important contribution to society. 

 This document has been translated into Arabic as a gift from Blue cafe to Arabic speaking families of 

children with autism spectrum disorder across the world. 

 

Aljalila Children’s Specialty Hospital, Mental Health Centre of Excellence Family 
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 أُسرمساعدة إلى  " يتحدث التوحد " ؤسسةالصادر عن م يوم بعد تشخيص اضطراب طيف التوحد 100يهدف دليل أول 

 . المهمة التي تلي التشخيص خالل الفترة  حديثًا اضطراب طيف التوحدب المشخصيناألطفال 

 ملفمن  واقتبس 2014في عام  المدرسةألطفال سن  يوم بعد تشخيص اضطراب طيف التوحد 100دليل أول صدر

الدليل التشخيصي بعد نشر  2010 عام  رالذي صدذو المهارات المتقدمة  اضطراب طيف التوحدذوي  متالزمة اسبرجر / 

مؤسسة سرة في األ موظفي خدماتهذه األدوات أعد . (DSM 5) الخامس اإلصدار واإلحصائي لالضطرابات النفسية

 استشارية ولجنة خدمات األسرة.بالتعاون مع كل من لجنة  يتحدث التوحداضطراب طيف 

 المبذول إلى اللجنة االستشارية للوقت والجهد  لإلعراب عن شكره الخاص الفرصة  انتهاز يتحدث التوحدمؤسسة فريق  يود 

 :برنامجال افي مراجعة هذ

 

 لتوحدل نيو جيرسي ،المدير التنفيذي

 .B.C.B.A.-D ،الفلسفة دكتوراه ،داني أوبيندن

 اضطراب طيف التوحد بحوث مركزالرئيس والمدير التنفيذي ل

 (SARRC) مصادرمركز الو يغربالجنوب ال

 الفلسفة دكتوراه ،فاليري باراديز

 .م.مذ ،فاليري باراديز ،ةمدير

 العالمية اضطراب طيف التوحدمبادرة  مديرة

 ذاتية مناصرةو ةوالد

 ستيوارت سافيتس *

 والد

 الفلسفة دكتوراه ،بول شاتوك

أيه  اضطراب طيف التوحدمعهد  بحوثبرنامج  في منطقة قائد

 الحياتي المسار( حول نتائج AJ Drexelجي دريكسيل )

 دكتوراه التربية ،ستيفن شور

 جامعة أديلفي ،التربية الخاصة ،أستاذ مساعد

 ميشيل سميجل

 والدة

 يتحدث عضو مجلس اإلدارة اضطراب طيف التوحد* 

 لجنة خدمات األسرة -** رئيس 

 اضطراب طيف التوحدمصاب بيشير إلى والد طفل  -والد 
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 يتحدث التوحد مؤسسة

 الستماعاوقت 

 

Aljalila Children’s Speacialty Hospital Mental Health Centre of Excellence led the translation 

and is solely responsible for the content of the translated portion of the 100 Day Kit.    

Autism Speaks is not responsible for the content of the translated portion of the 100 Day Kit. 

 

معلومات عامة عن  يتحدث التوحدمؤسسة قدم ت وإنمانصائح أو خدمات طبية أو قانونية.  يتحدث التوحدمؤسسة ال تقدم 

أو  مصدرألي  دعمليست توصية أو إحالة أو  هذه العدةكخدمة للمجتمع. المعلومات المقدمة في  اضطراب طيف التوحد

د خدمة وال تحل محل نصائح المهنيين الطبيين أو القانونيين أو التربويين. لم  معالجةطريقة   التوحدمؤسسة  تتحققأو مزو ِّ

استخدام الحكم  ونحثكم على. ذلك وهي غير مسؤولة عن من صحة أي معلومات أو خدمات تقدمها أطراف أخرى يتحدث

 .اضطراب طيف التوحدقديم الخدمات المتعلقة بمرتبط بت مصدرالمستقل وطلب المراجع عند النظر في أي 
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 5الصفحة 

 اضطراب طيف التوحدحول 

 وماذا ؟اضطراب طيف التوحدب طفلي ُشخصلماذا 

 يعني ذلك؟
 طيف التوحد اضطرابب  مصابطفلك بأنه  ُشخص

نقطة تحول مهمة في رحلة تعتبر وطلبت المساعدة. هذه

التشخيص  قد يكون ،األسرطويلة. بالنسبة إلى بعض 

 ،البحث الطويل عن اإلجابات عناء بعدف   . الهدفهو

 ،تسميه ماذا رفتعتكن  أصبح لديك اآلن اسًما لشيء لم 

طيف اضطراب ولكنك تعلم بوجوده. ربما كنت تشك في 

 رعب  ولكنك تأمل أن يثبت التقييم خالف ذلك.  ،التوحد

 واالرتياحمشاعر مختلطة من الحزن عن  العديد من األسر

و قد  ،ا. قد تشعر باالرتباك تمامً أبنائهم   تشخيصعند 

ألنك استطعت الحديث عن تشعر باالرتياح أيضا ،

أعلم أن  ،كان ما تشعر به ا. أي  التي كانت تنتابك اوفالمخ

في هذه الرحلة. انت لست  كاركونيش الوالديناآلالف من 

. اآلن اتمساعدال وتتوفربصيص من األمل وحدك. هناك 

 ما هو الطريق من اآلن ،السؤال هو ،التشخيصثبوت بعد  

يوم بعد تشخيص اضطراب  100أول تم تأليف  ؟فصاعدًا

لمساعدتك على  يتحدث التوحدمؤسسة ل طيف التوحد

القادمة  م  يو  100الـ تحقيق أفضل استخدام ممكن خالل 

على المعلومات والمشورة  الملف حتوييفي حياة طفلك. 

 األمور مثلك و أولياء   الخبراء الموثوق بهم  جمعهاالتي 

 .  طيف التوحد اضطراب حول

تشخيص  لماذا يحتاج طفلي إلى

 ؟اضطراب طيف التوحد
من يالحظ العالمات أول هم  الوالدينما يكون عادة 

بشكل مختلف  ينموالمبكرة للتوحد. ربما الحظت أن طفلك 

منذ الوالدة أو قد  االختالفات تكون تلكعن أقرانه. قد 

تكون قد  ،في بعض األحيانو. الحقًا اأكثر وضوحً  تصبح

 ،االختالفات شديدة وواضحة للجميع. في حاالت أخرى

مقدم إال  ألول مرة دقيقة لدرجة ال يتعرف عليها تكون

. المدرسةقبل  المرحلة أو مدرسفي الحضانة الرعاية 

اضطراب طيف أعراض  في هذه االختالفاتدفعت 

مثلك للبحث عن إجابات  الوالديناآلالف من  ،التوحد

. قد تتساءل: اضطراب طيف التوحدتشخيص  عن سفرتأ

 ؟طيف التوحداضطراب لماذا يحتاج طفلي إلى تشخيص 

ال سيما عندما ال يستطيع أحد  -سؤال الهذا  حطرمن الجيد 

مؤسسة كرس تفي الوقت الحالي.  العالج الشافي  توفير

على الطبية الحيوية  البحوثتمويل ل جهدها يتحدث التوحد

 العالجالوقاية طرق األسباب و لمعرفة مستوى العالم

. وقد أحرزت طيف التوحدضطراب المحتمل ال والشفاء

حيث التقدم الحالي في هذا المجال يختلف خطوات كبيرة 

أمل  بصيص أي الوالدانفيه  يرىالوقت الذي لم تماما عن 

بعض من أكثر عقول س فقد كرأطفالهم.  معالجةفي 

 هذا االضطراب.ل مجهدهعصرنا ذكاًء 

 

 

 ذاتمن المهم أن تتذكر أن طفلك هو 

لرائع الذي وا ،المحبوب ،المتميز الشخص 

 .التشخيصكان عليه قبل 

العديد من األسباب التي تجعل التشخيص مهًما  يوجد

معلومات مهمة  ريوفِّ  لالتشخيص الدقيق والمفصِّ ف لطفلك. 

خطة إنشاء  علىيساعد  وقدحول سلوك طفلك ونموه. 

قوة طفلك و التحديات التي من خالل تحديد نقاط  عالجية

حول  ة مفيد معلومات توفيرباالضافة إلى   تواجهه.

االحتياجات والمهارات التي ينبغي استهدافها للتدخل 

ون التشخيص مطلوبًا للوصول إلى الفعال. غالبًا ما يك

 .لتوحدل مخصصةخدمات 

اضطراب طيف  يُشخصكيف 

 ؟التوحد
 به لدينا اختبار طبي يمكن ال يوجد ،في الوقت الحاضر

مع اختالف أعراض ف. اضطراب طيف التوحدتشخيص 

 إلى الوصولطرق كذلك تتباين  ،التوحداضطراب طيف 

تم تشخيص بعض األطفال بالتأخر النمائي يالتشخيص. 
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و قد  اضطراب طيف التوحدقبل الوصول إلى تشخيص 

يحصل هؤالء األطفال على بعض خدمات التدخل المبكر 

أو خدمات التربية الخاصة قبل التشخيص األخير.  

مخاوف  طبيبال يأخذال  في بعض األحيان،لألسف

التشخيص.  يتأخر ،على محمل الجد ونتيجة لذلك الوالدين

وغيرها من  يتحدث التوحدمؤسسة تعمل منظمة 

على تثقيف  اضطراب طيف التوحدالمنظمات ذات الصلة ب

 للوصول إلى التشخيص مبكرا.  ،واألطباء الوالدين

 ،َطبيُب الِجهاِز العََصبِيّ أو  ،طبيب أطفال نََمائِيّ  قام ربما 

بتشخيص  اِْختِصاِصيُّ ِعْلِم النَّْفسأو  ،َطبيٌب نَْفِسيّ أو 

ي  فريق من اال   قامقد  ،أو ربما  . طفلك ت صاص   بتقييم ينخ 

الفريق قد يضم . معالجةتوصيات لل طفلك مع تقديم 

اِْختِصاصيُّ و ،الستبعاد فقدان السمع اِْختِصاِصيُّ السََّمع

 واالحتياجاتالمهارات  لتحديد واللغة نطق الُمعالََجِة 

لتقييم المهارات البدنية والحركية.  ُمعاِلٌج ِمْهنِيّ و ،اللغوية

اضطراب متعدد التخصصات مهًما لتشخيص اليعد التقييم 

اضطراب والتحديات األخرى التي تصاحب  طيف التوحد

مثل التأخير في المهارات الحركية.  ،عادة  طيف التوحد

فستحتاج  ،طفلك فريق متعدد التخصصات يقيمإذا لم 

إجراء المزيد من التقييمات حتى تتمكن من  بالتأكيد إلى

معرفة أكبر قدر ممكن حول نقاط القوة واالحتياجات 

 الفردية لطفلك.

 
 

 معالجةتفضل بزيارة شبكة  ،لمزيد من المعلومات

على  يتحدث التوحدمؤسسة ل اضطراب طيف التوحد

 autismspeaks.org/atn الموقع:

من المهم التأكد من  ،معتمدتشخيص  حصولك علىبمجرد 

باإلضافة إلى  ،اخطيً يتضمن التشخيص  شامل   تقرير   طلب

. قد ال يتمكن الطبيب من توفير ذلك لك المعالجةبتوصيات 

 ،حيث قد يستغرق األمر بعض الوقت لتجميعه ،في الموعد

هذا التقرير  على واحصلولكن تأكد من المتابعة 

 الضروري بمجرد توفره.

 

 ؟اضطراب طيف التوحد ما هو
 التوحد اضطرابو (ASD) طيف التوحداضطراب 

العامة لمجموعة من   كالهما من المصطلحات

الدماغ. تتميز هذه  اءلنماالضطرابات المعقدة 

 ،صعوبات في التفاعل االجتماعيب ،االضطرابات

نمطية الوالسلوكيات  و الغير لفظي اللفظي والتواصل 

الدليل الطبعة الخامسة من  مع صدور . بدرجات متفاوتة

التابع  ةنَْفِسيّ ال اتْضِطرابٌ لالالتشخيصي واإلحصائي 

 يشار إليه عادة باسمو) النَّْفِسيَّ للجمعية األمريكية للطب 

 - لالضطرابات النفسية الدليل التشخيصي واإلحصائي

دمج جميع  تم ،2013في مايو  ((DSM-5) 5 اإلصدار

 بإسمفي تشخيص شامل واحد  طيف التوحداضطرابات 

كان  ،. في السابق(ASD) اضطراب طيف التوحد

بما في ذلك اضطراب  ،كأنواع فرعية  رف عليهمامتع

 ،لدى الطفولة االضطراب التحلليو ،طيف التوحد

 (PDD-NOS) اضطراب النمو الشامل الغير محدد

 الدليل التشخيصي واإلحصائي يعد. ورغومتالزمة أسبر

هو المرجع التشخيصي  (DSM) لالضطرابات النفسية

 النفسيةالرئيسي الذي يستخدمه المتخصصون في الصحة 

 ومقدمو التأمين في الواليات المتحدة.

 اضطراب طيف التوحد مصطلحات أيًضاقد تسمع 

ط بيٌب ال)الذي سمي على اسم  توحد كانر أو التقليدي

يِّ ال ( اضطراب طيف التوحدوصف الذي األول ن ف س 

أشكال االضطراب. في إطار الدليل  شدالمستخدم لوصف أ

اإلصدار  -واإلحصائي لالضطرابات النفسية التشخيصي 

5 (DSM-5الحالي )،  اضطراب طيف يتطلب تشخيص

 ،وسلوكية على األقل نمائيةخصائص  وجود التوحد

وال يوجد دليل  ،الثالثةقبل سن  الخصائصوتظهر هذه 

 على وجود حاالت أخرى مماثلة.

يظهر فيهما األشخاص المصابون يجب أن مجاالن  يوجد

 ا:ا مستمر  عجز   اضطراب طيف التوحد

التواصل االجتماعي والتفاعل مع تحديات  (1

 ياالجتماع

 السلوكيات النمطية (2
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اضطراب بعلى األشخاص المصابين  ،بشكل أكثر تحديدًا

ا في الماضي أو في الحاضر( )إم ظهروايُ أن  التوحدطيف 

في  اعجزً و ،ةاالجتماعي ةالعاطفي ت بادُل يَّةالفي  اعجزً 

المستخدمة للتفاعل  سلوكيات التواصل الغير لفظية

العالقات والحفاظ عليها  نماءفي  اعجزً اعي واالجتم

عليهم إظهار نوعين على  ،وفهمها. باإلضافة إلى ذلك

بما في ذلك الحركات  ، التكرارياألقل من أنماط السلوك 

أو اإلصرار على التكرارية  الحركيةالنمطية أو الحركات 

 التقيدأو  ،األعمال الروتينية فيرتابة أو التقيد غير المرن ال

 نقصأو فرط النشاط أو  ، المفرط االهتمامأو  ،الشديد

غير المعتاد في أو االهتمام  الحسية المدخالتفي  النشاط

اض موجودة لبيئة. يمكن أن تكون األعرالجوانب الحسية ل

باإلضافة إلى و . تم مالحظتها في الماضي أو  حاليًا

يتم التركيز على أي  ،تم تقييمهم شخيص االطفال الذينت

 ، إكس)مثل متالزمة  مسبباب جينية محتملة مثل: 

والتاخر الذهني مستوى اللغة .باالضافة إلى متالزمة ريت(

والقلق واالكتئاب  نوبات الصرع االت طبية مثلوجود حو

ي  و / أو مشاكل  د  ع  يِّ  ةم  ع و   (.GI) ةم 

الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات يحتوي 

على فئة إضافية تسمى  (DSM-5) 5 اإلصدار النفسية

 ذلك . يسمح(SCDاضطراب التواصل االجتماعي )

دون  ،في التواصل االجتماعي ضطراباإلتشخيص ب

 اضطراب التواصل االجتماعي. سلوك تكراريوجود 

إلى المزيد من البحوث  حتاجويتشخيص جديد  يعتبر 

 معالجةبعض المبادئ التوجيهية ل حاليًا يوجدوالمعلومات. 

وإلى أن تصبح هذه ،التواصل االجتماعي اضطراب

التي  المعالجاتينبغي توفير  ،المبادئ التوجيهية متاحة

بما في ذلك العديد من  ،تستهدف التواصل االجتماعي

لألفراد  ،اضطراب طيف التوحدالتدخالت الخاصة ب

 .اضطراب التواصل االجتماعيصابين بالم

واإلحصائي الدليل التشخيصي لقراءة كامل معايير 

يرجى  ،(DSM-5) 5اإلصدار  -لالضطرابات النفسية 

 الموقع: زيارة

autismspeaks.org/dsm-5.. 

اضطراب طيف ما مدى انتشار 

 ؟التوحد
من مراكز  اضطراب طيف التوحدحصائيات إل وفقا 

( في CDCالسيطرة على األمراض والوقاية منها )

من بين كل  2014،1في مارس  الصادرةالواليات المتحدة 

  – اضطراب طيف التوحدبمصاب  اأمريكيً  طفال   68

ترجع الى تطور وسائل أن هذه الزيادة  األبحاثتظهر 

اضطراب طيف أن  أيًضاوتظهر الدراسات  . التشخيص

البنات بنسبة أربع إلى  شيوعا بين األوالد عنأكثر  التوحد

مصاب  صبيِّ  42من  1حيث يقدر أن  خمس مرات

 1في الواليات المتحدة ، بينما   اضطراب طيف التوحدب

 . اضطراب طيف التوحدفتاة تصاب ب 189من بين 

 2على أكثر من  (ASD) اضطراب طيف التوحديؤثر 

مليون فرد في الواليات المتحدة وعشرات الماليين في 

إحصائيات الحكومة تشير  ،باإلضافة،  جميع أنحاء العالم. 

قد  اضطراب طيف التوحداألمريكية بأن معدل اننتشار 

األخيرة. في السنوات ا سنويً  %17إلى  %10زادت من 

لهذه الزيادة   مؤكدتفسير  اليوجد

                                                                  ،المستمرة

والتأثيرات البيئية  المتقدمةالتشخيصات  بالرغم من أن 

 .بعين االعتبار نخذاؤيُ ما  اهما سببان غالبً 

اضطراب طيف ما هي أسباب 

 ؟التوحد
ال كان الجواب على هذا السؤال هو " ،ببعيدمنذ وقت ليس 

ولكن، األبحاث اآلن تقوم باإلجابة  فكرة". أدنىلدينا  يوجد

نحن نعلم  ،وقبل كل شيء بادئ ذي بدء. على هذا السؤال.

كما ال يوجد  اتمام   ،اآلن أنه ال يوجد سبب واحد للتوحد

. على مدى السنوات اضطراب طيف التوحدنوع واحد من 

ا من التغيرات الجينية حدد العلماء عددً  ،الماضيةالخمس 

. اضطراب طيف التوحدالنادرة المرتبطة ب اتط ف ر  أو ال

له عالقة  جين 100حددت البحوث أكثر من حيث 

 % من الحاالت 15ففي حوالي . اضطراب طيف التوحدب

. طيف التوحد يمكن تحديد سبب وراثي محدد الضطراب
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على مجموعة معقدة  تحتويفإن معظم الحاالت  ،ومع ذلك

 نماءالتي تؤثر على  ةوالبيئي ةالجينيالعوامل ومتغيرة من 

 الدماغ في وقت مبكر.

 
 

مع وجود العامل الجيني الضطراب طيف   ،بعبارة أخرى

الجينية أو غير امل األخرى ، باإلضافة إلى العوالتوحد

بيئية تزيد نسبة احتمال اصابة الطفل باضطراب الغير 

و من العوامل البيئية التي قد تؤثر في نسبة .طيف التوحد

األحداث في فترة الوالدة و ما قبل الوالدة. والتي كاالصابة 

تتضمن تقدم عمر الوالدين خالل وقت الحمل. باإلضافة 

األم خالل الحمل، الوالدة المبكرة، و انخفاض إلى صحة 

الوزن الشديد عند الوالدة. باإلضافة إلى الصعوبات في 

الحمل والتي تتضمن انخفاض مستوى االكسجين الحاد 

كما أن تعرض األم للمبيدات والتي تؤثر على المخ. 

بشكل كبير قد يزيد من احتمالية  والتلوث البيئيالحشرية 

. من المهم األخذ راب طيف التوحداضطباصابة الطفل 

تؤدي إلى  ذاتها البعين االعتبار بأن هذه العوامل بحد 

. حيث أنها قد تؤثر مع اضطراب طيف التوحداالصابة ب

  وجود العوامل الجينية. 

إلى أن  البحوثمتنامية من لكنها تشير مجموعة صغيرة و

 بينأقل  اضطراب طيف التوحدنسبة احتمال االصابة ب

المحتوية على )الفيتامينات األطفال الذين تناولت أمهاتهم 

 .وخاللهالحمل  حمض الفوليك( في األشهر قبل

دور جهاز المناعة  عنيبحث الباحثون  ،على نحو متزايدو

مؤسسة . تعمل اضطراب طيف التوحدب االصابةفي 

 األمورفي هذه  والبحثعلى زيادة الوعي  يتحدث التوحد

تحتاج إلى اجراء المزيد من التي  المسائلوغيرها من 

اضطراب طيف األبحاث لتحسين حياة الذين يعانون من 

   .التوحد

 من إال أنه ،معقدة اضطراب طيف التوحدأن أسباب  رغم

في عام . التربيةسوء ا أنها ال تنتج عن الواضح تمامً 

يِّ الط بيٌب ال(Leo Kennerدكتور )ال اعتقد ،1943 ن ف س 

على أنه في البداية  طيف التوحداضطراب الذي وصف 

ً . حيث اعتقد حالة فريدة من نوعها  أن السبب هو  خاطئا

 Brunno ولكن غير . المحبةغير و ،عاطفيًا األم الباردة

Bettelheim) (هذا  ،بارز في تنمية الطفلالستاذ األ

حيث اعتقد أن . طيف التوحدضطراب التفسير الخاطئ ال

زرع و ترسيخ هذه النظرية خلقت جيال من أولياء أمور 

ئ لم الشعور بالذنب لش يطاق منحملو معهم عبئا ال 

  .اضطراب طيف التوحديرتكبوه أال و هو إصابة أبنائهم ب

 Bernard)ساعد الدكتور ،في الستينيات والسبعينيات

Rimland) ، اضطراب طيف التوحدب مصاب والد ابن 

األمريكية  اضطراب طيف التوحدالذي أسس الحقًا جمعية 

المجتمع الطبي  ،اضطراب طيف التوحد بحوثومعهد 

هو اضطراب  اضطراب طيف التوحدعلى فهم أن 

 .عاطفيًا الباردين الوالدينبيولوجي وال ينجم عن 

أعراض  مزيد من المعلومات حول

 اضطراب طيف التوحد
 يدرك بهاعلى الطريقة التي  اضطراب طيف التوحديؤثر 

التواصل والتفاعل االجتماعي.  ويصَّعبالفرد العالم 

بصعوبات التفاعل  يتميز طيف التوحدفاضطراب 

إلى االنخراط في  والنزعة و التواصل ،االجتماعي

 تتفاوتاألعراض وشدتها ولكن . التكراريةالسلوكيات 

بشكل كبير عبر هذه المجاالت األساسية الثالثة. قد ينتج 

  فئة فيُمصنف لشخص ما  اتحديات معتدلة نسبي   عن ذلك

. التوحدطيف اضطراب  الحد االعلى لألداء العالي في

كما هو  ،شدة  قد تكون األعراض أكثر ،بالنسبة لآلخرين

في قلة الكالم  و التكراريةالحال عندما تتداخل السلوكيات 

 اليومية. الحياة

ا أنه إذا كنت تعرف شخًصا يقال أحيانً 

فأنت  ،اضطراب طيف التوحدمصابًا ب

ً تعرف شخص ً مصاب اً واحد ا اضطراب ب ا

 .طيف التوحد

عادة يرافق  اضطراب طيف التوحدبالرغم من أن 

والبالغين األطفال  اال ان جميعالشخص مدى الحياة، 

من التدخالت أو العالجات التي قد تقلل من  يستفيدون

 . والقدراتالمهارات  وتزيد مناالعراض 
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 ،أنه من األفضل البدء بالتدخل في أقرب وقت ممكن رغم

 تتفاوتحيث ة طوال الحيا المعالجةيمكن أن تستمر فوائد 

بعض األطفال قد  . تفاوتًا كبيًراالنتيجة طويلة المدى 

بمرور الوقت،  التوحداضطراب طيف يفقدون تشخيص 

اضطراب  تشخيصفي حين البعض اآلخر يظل تحت 

 .. طيف التوحد

لدى العديد من األطفال مهارات معرفية بالرغم من 

 والبعض قد. واللغويةالصعوبات في القدرات االجتماعية 

ينمي مهارات التواصل مع اآلخرين عن طريق تنمية 

الطريقة التي يتصرف فيها طفلك مع األشياء النطق. إن 

بها  سيتصرفتماًما عن الطريقة التي  تختلفمن حوله قد 

 الحقًا في الحياة.

  

األعراض االجتماعية  حولالمعلومات التالية بعض   أخذت 

المرتبطة  السلوكيات التكراريةواضطرابات التواصل و

موقع المعهد الوطني للصحة العقلية  اضطراب طيف التوحدب

(NIMH) في الواليات المتحدة االنريكية. 

 
 

 األعراض االجتماعية

ضع الذين في طور النماء يعتبرون اجتماعيين الرِّ إن 

 الى مصدر ويلتفتونبطبيعتهم. فهم يحدقون في الوجوه 

عند . حتى إنهم يبتسمون ويمسكون أصابعنااألصوات 

لك، يعاني من ذ وعلى النقيضأشهر.  3عمر الشهرين إلى 

صعوبة  اضطراب طيف التوحدمعظم األطفال من ذوي 

الناس بشكل  والتفاعل معالحوارات  المشاركة فيفي 

 يومي.  

ع الذين ضأشهر من العمر، تظهر لدى الرِّ  10إلى  8عند 

الحقا العديد من  يتم تشخيصهم باضطراب طيف التوحد

من هذه األعراض: عدم االستجابة ألسمائهم،  .األعراض

 وتأخر األصوات، والتفاعل معهمقلة االهتمام بالناس 

 وعند مرحلةاألولى التي يحدثونها قبل الكلمات األولى. 

اضطراب طيف الحبو، يجد العديد من األطفال ذوي 

يقلدون  صعوبة في ممارسة األلعاب االجتماعية وال التوحد

كما أنهم يفضلون اللعب لوحدهم. كما  تصرفات اآلخرين.

أنهم قد يواجهون صعوبة في طلب اإلهتمام أو االستجابة 

 لما يظهره الوالدين من مودة أو حتى غضب. 

اضطراب طيف تشير األبحاث إلى أن األطفال ذوي 

ً  مرتبطين التوحد ون ومع ذلك، قد يكبوالديهم.  عاطفيا

، حيث قد يبدو االرتباط غير اعتيادي بير عن هذاالتع

بهم.  وغير مرتبطينللوالدين بأن أطفالهم معزولين 

 اضطراب طيف التوحدفاألطفال والبالغين من ذوي 

يواجهون صعوبة في تفسير ما يفكر أو يشعر به اآلخرين. 

مثل االبتسامة أو التلويح أو مثال: الدالئل االجتماعية ف

شخص الذي السياق المناسب. فاليفسرونها في  التجهم قد ال

ال يدرك هذه اإلشارات االجتماعية، قد تعني عبارة مثل: 

"تعال إلى هنا" قد تعني له شيئا واحدا بغض النظر عن إن 

لحضن الطفل أو عبوسا  ويمد يدهكان المتحدث يبتسم 

القدرة على تفسير في وسطه. فبدون  وواضعا قبضتيه

 لعالم االجتماعي محيًرا.ا يبدواإليماءات وتعبيرات الوجه، 

 

 اضطراب طيف التوحديواجه العديد من االطفال ذوي 

منظور اآلخرين.   وفهمها من صعوبة في رؤية األشياء

يفهم معظم األطفال في سن الخامسة أن المشاعرو 

ذوي طفال األلدى الناس. ولكن،  واألفكار تختلفاألهداف 

فهم هذا  اجهون صعوبة فيقد يو اضطراب طيف التوحد

قد يؤثر على قدرة األطفال على فهم  وهذا بدورهالشيء. 

 أفعال اآلخرين أو النتبؤ بها. 

 

 اضطراب طيف التوحدمن الشائع أن يواجه األطفال ذوي 

ينتج عن هذه العواطف الغير  صعوبة في تنظيم عواطفهم. 

اآلخرين كشكل من أشكال  ايراهمنظمة سلوكيات 

الهيجان بعنف في السلوكيات الغير ناضجة مثل: البكاء أو 

األوقات الغير مناسبة. قد تؤدي هذه الصعوبة أيضا إلى 

. قد تظهر هذه جسدياومؤذية  عدوانية سلوكيات 
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بشكل  على المشاعرالسلوكيات نتيجة فقدان السيطرة 

. كما يمكن أوضح في األوضاع الغير مألوفة أو المحبطة

أن ينتج من االحباط سلوكيات مضرة للنفس، مثل ضرب 

 الرأس أو شد الشعر أو العض. 

اضطراب يمكن تعليم األطفال المصابين ب ،لحسن الحظ

واستخدام  ،كيفية التفاعل االجتماعي طيف التوحد

العديد من  توجد ،أيًضاتعبيرات الوجه.  وإدراكاإليماءات 

طفل ت التي يمكن استخدامها لمساعدة االستراتيجيا

على التعامل مع اإلحباط حتى ال  اضطراب طيف التوحد

 ا.يلجأ إلى سلوكيات صعبة. سنناقش ذلك الحقً 

 صعوبات التواصل

إلى التأخر  اضطراب طيف التوحديميل األطفال ذوي 

األصوات التي تسبق الكلمات  مناغاة واصدار في ال

األولى. إضافة إلى التأخر في تعلم استخدام االيماءات. 

اضطراب طيف أما بالنسبة لألطفال الذين يصابون ب

ً ت بعد األشهر األولى التوحد ، ظهر عليهم االعراض الحقا

قد ال يتأخرون في اصدار هذه األصوات في العمر 

ولكن  جتماعي،االالمناسب والتي تعتبر طريقة للتواصل 

قد  واللغة قد يفقدون هذه القدرة الحقا. أما بالنسبة للنطق 

يعاني الكثير من األطفال من تأخر في هذه القدرات حيث 

متأخر. ولكن مع المعالجة ال يبدأون الكالم إال في وقت 

اضطراب طيف يتعلم المصابين ب ان ، يمكنالمناسبة

 المناسب. كيفية استخدام اللغة و التواصل  التوحد

 

عندما تنمو القدرات اللغوية، يستخدم األشخاص ذوي 

الكالم في سياق غير مناسب.  اضطراب طيف التوحد

حيث يواجهون صعوبة في جمع الكلمات لتكوين جملة 

مناسبة ذات معنى، فيستخدون كلمات منفردة  أو 

يكررون نفس العبارة مرارا و تكرارا. و يقوم البعض 

حرفيا كالصدى، وهو ما يعرف بتكرار ما يسمعونه 

  بالمصاداة.

أن الصعوبات في التعبير عن  الوالدينيفترض العديد من 

اللغة تعني بشكل تلقائي أن أطفالهم غير قادرين على فهم 

ولكن هذا ليس هو الحال دائًما. من المهم  ،لغة اآلخرين

. غالبًا ما االستقباليةالتمييز بين اللغة التعبيرية واللغة 

يتعذر على األطفال الذين يواجهون صعوبات في اللغة 

في حين  ،التعبيرية التعبير عما يفكرون به من خالل اللغة

أن األطفال الذين يواجهون صعوبات في اللغة االستقبالية 

غالبًا ما يكونون غير قادرين على فهم ما يقوله اآلخرون. 

تعبير فإن حقيقة أن طفلك قد يبدو غير قادر على ال ،لذلك

عن نفسه من خالل اللغة ال يعني بالضرورة أنه غير قادر 

على فهم لغة اآلخرين. تأكد من التحدث مع طبيبك أو ابحث 

ألن  ،عن عالمات تشير إلى قدرة طفلك على تفسير اللغة

 سيؤثر على طريقة تواصلك معه. هذا التمييز

عندما  لغةاالجتماعية ل ستعماالتاالأهمية  فهممن المهم 

تتطلع إلى تحسين مهارات التواصل لدى طفلك والتوسع 

قواعد اجتماعية  غةاالستعماالت االجتماعية للفيها. تمثل 

الستخدام اللغة في سياق ذي مغزى أو محادثة. في حين 

أنه من المهم أن يتعلم طفلك كيفية التواصل من خالل 

الوقت  التأكيد على أيًضافإنه من المهم  ،الكلمات أو الجمل

التحديات في تعد الموقف المناسب للتحدث. المناسب  و

هي إحدى السمات الشائعة  للغةاالستعماالت االجتماعية 

اضطراب ب ذويلصعوبات اللغة المنطوقة لدى األطفال 

. قد تصبح هذه التحديات أكثر وضوًحا عندما طيف التوحد

 يكبر طفلك.

 

تأخر  التوحداضطراب طيف قد يظهر بعض األطفال ذوي 

في اللغة أو قد تنمو لديهم اللغة مبكرا مع العديد من بسيط 

المفردات. وبالرغم من ذلك، في كلتا الحالتين قد يواجهون 

 صعوبة في المشاركة المستمرة في الحوار. 

اضطراب طيف يميل بعض األطفال والبالغين المصابين ب

موضوع  حوارات ذاتية حولإلى االستمرار في  التوحد

و التحدث  آلخرين فرصة ضئيلة للتعليقل مانحين ،مفضل

والعطاء" أمر صعب.  حوار األخذ" يكون ،. بعبارة أخرى

اضطراب بعض األطفال الذين يعانون من أما بالنسبة ل

 ينزعون الذين ذوي المهارات اللغوية الفائقة طيف التوحد

في  يفشلونفإنهم  ، "الصغارساتذة األ'لتحدث مثل اإلى 

 بين أقرانهم. ةالشائع" ةيحوارات الطفولال" في المشاركة 

صعوبة أخرى شائعة تتمثل في عدم القدرة على فهم لغة  توجد

 االخذ بهاالجسد ونبرة الصوت والتعبيرات التي ال يُقصد 

شخص بالغ مصاب بالنسبة لحتى  ،على سبيل المثال. حرفي ا

 ،"ياااه" الساخرةالعبارة  قد يفسر اضطراب طيف التوحدب

ا حلو  .عظيم حق ا أنه بمعنى ،"!جد 

اضطراب طيف ب المصابونقد ال يظهر األفراد  ،بالمقابل

تعبيرات قد ال تتطابق حيث لغة الجسد النموذجية.  التوحد
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قد تفشل ووالحركات واإليماءات مع ما يقولونه.  ،الوجه

يستخدم حيث نبرة صوتهم في التعبير عن مشاعرهم. 

نغمات عالية الصوت أو صوتًا شبيًها بالبعض أغنية 

من الصعب على اآلخرين معرفة ذلك يجعل  قدبالروبوت. 

هذا التواصل قد يؤدي و بذلك فما يريدون ويحتاجون. 

إلى اإلحباط والسلوك غير الالئق )مثل  ،بدوره ،الفاشل

اضطراب طيف الصراخ ( من جانب الشخص المصاب ب

هناك طرق مجربة لمساعدة األطفال  ،الحظ . لحسنالتوحد

تعلم  على اضطراب طيف التوحدوالبالغين المصابين ب

 فعندما يتعلم  طرق أفضل للتعبير عن احتياجاتهم. 

توصيل ما  اضطراب طيف التوحدالشخص المصاب ب

 ما تهدأ. افإن السلوكيات الصعبة غالب   ،يريده

 السلوكيات التكرارية

إلى  الميل غير المعتادة و / أو  السلوكيات التكرارية

في مجموعة محدودة من األنشطة هي أحد  المشاركة

السلوكيات األعراض األساسية األخرى للتوحد. وتشمل 

 والدوران، ،والقفز والتأرجح، ،رفرفة اليد   التكرارية

وتكرار األصوات أو  ها،وإعادة ترتيب األشياء وترتيب

الكلمات أو العبارات. في بعض األحيان يكون السلوك 

 نين.األصابع أمام العي تمويجمثل  ،التكراري منبًها ذاتيًا

في مجموعة محدودة من  المشاركةإلى  الميليمكن رؤية 

ذوي  األنشطة بالطريقة التي يلعب بها العديد من األطفال 

بعض ساعات اليقضي باأللعاب.   اضطراب طيف التوحد

. للعب  من استخدامها  بطريقة معينة بداًل األلعاب  يرتبون

بترتيب األشياء في بعض البالغين  يستغرق ،وبالمثل

للغاية  وقد ينزعج المنزل بطريقة معينة و بترتيب معين 

و لهذا، يحتاج  الترتيب.ذلك شخص ما أو شيء ما  أخلإذا 

اضطراب طيف العديد من األطفال والبالغين من ذوي 

تهم و روتين حياتهم اليومية. فقد تناسق شديد بين بيئ التوحد

 ً و تؤدي إلى نوبات  شديداً  تسبب التغيرات الطفيفة ارهاقا

 .هيجان

  

االنشغال  عبارة عن   السلوكيات التكرارية تكون يمكن أن 

  االهتماماتهذه  قد تُظهرحيث . الشديد بشيء معين 

، المراوح)مثل في أمور غريبة تثير اهتمامهم  الشديدة 

أمور علمية  ( أو المياه والمكانس الكهربائية أو دورات

)مثل معرفة وتكرار معلومات مفصلة مذهلة عن 

طور األطفال األكبر سنًا ت أو علم الفلك(. قد يُ الطائرا

 هائاًل  ااهتمامً  اضطراب طيف التوحدوالبالغين المصابين ب

 التواريخ أو الموضوعات العلمية. وأالرموز  وأباألرقام 

 اضطراب طيف التوحد  من ذوييحتاج الكثير من األطفال 

  المطلق في بيئتهم  واالندماج التوافق

 
 

 :نقاط القوة والتحديات
 ستيفن شور أعدها

في ، ستجد في كثير من األحيان أمثلة التحديات قوة ومن نقاط ال قطةنلكل ف.  األخذ بعين االعتبار أن هذه قائمة عامة. من المهم 

ومع ذلك، . ةشائعال أحد التحدياتهي  المشي أو الحركة دون قصد االرتطام باألشياء عندعلى سبيل المثال، . تثبت العكسالواقع 

 .في الحركة والتوازن، ربما كراقص عظيمة نقاط قوة اضطراب طيف التوحدبعض المصابين بلدى 

 

 نقاط القوة:

 لتفاصيلبا االهتمام -

 معين  في مجالعالية المهارة تكون في كثير من األحيان  -

 إلى المعرفة الموسوعية في مجاالت االهتمامصل يقد  في دراسة شي  معين والذي التعمق  -

 (قد تؤثر العواطفمفيد في اتخاذ القرار حيث قد يكون  ) المنطقي يميل للتفكير  -

والذي ويُعرف أيًضا باسم التفكير المستقل. . (ونقطة تحديقوة نقطة كون ت)يمكن أن عدم االهتمام بما قد يفكر به األخرون 

 يساعد في النظر لألشياء و األفكار و المفاهيم بطريقة مختلفة 
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 الفيديو(مقاطع في الصور أو معالجة المعلومات  معالجة بصرية )ما يكون لديه عادة  -

 متوسط الإلى أعلى من متوسط كون تالذكاء درجة  -

 تجاهات عند مساعدة الناس في اال  مفيد   مفصل   إعطاء وصف  إلى  يميلون جد ا ) لفظيين واكونيما  غالب ا -

 المباشر التواصل -

 وفاءال -

 مانةاأل -

 بدون اصدار أي احكام حول الشخص اآلخر  االستماع  -

 

 

 

 التحديات

 "الكليةالصورة " إدراك -

 من المهارات متباينة مجموعةلديه  -

 ال يهتم بهامجاالت الدوافع لدراسة  تنميةصعوبة  -

 ادراك عواطف ومشاعر اآلخرين  فيصعوبة  -

هذه القواعد من خالل التعليم المباشر إدراك قواعد التفاعل االجتماعي غير المكتوبة، ولكن يمكن تعلم في  صعوبة -

 (2004 غاغنون،والروايات االجتماعية )

  رق الغير مرغوبة مثل األساليب السمعية، الحركية أو الحسية، إلخ الفهم عند استخدام الطصعوبة  -

 عند الحوار  صعوبة تحليل وتلخيص المعلومات الهامة  -

 ضوضاء الخلفيةالتمييز وصعوبة في  المدخالت بشكل غير متساو  أن تسجل الحسي حيث يمكن  اإلدماجمشاكل  وجود

 تعميم المهارات والمفاهيم -

 صعوبة التعبير عن التعاطف بطرق يتوقعها اآلخرون أو يفهمونها -

 مدطويلة األالاألداء التنفيذي مما يؤدي إلى صعوبات في تخطيط المهام في  صعوبة -

 

 ونظرية العقل التنفيذي األداء
في  اضطراب طيف التوحدقد يواجه األفراد المصابون ب

كثير من األحيان تحديات تتعلق بقدرتهم على تفسير بعض 

قد يكون لديهم صعوبة واإلشارات والمهارات االجتماعية. 

.  و ربطها باآلخرين.  من المعلومات كبير في معالجة كم

هناك مصطلحان أساسيان يتعلقان بهذه التحديات وهما 

التنفيذي ونظرية العقل. يشمل األداء التنفيذي  األداء

 ،المستداماالهتمام و ،والتخطيط ،مهارات مثل التنظيم

االستجابات غير المالئمة. تشير نظرية العقل إلى قدرة و

وكيف  ونويشعراآلخرون المرء على إدراك كيف يفكر 

تؤثر على  أن األمورهذه . يمكن لبالفرد ذاتهيرتبط ذلك 

 .اضطراب طيف التوحد ذويسلوك األفراد 

تظهر الصعوبات في مجال األداء التنفيذي بعدة طرق  قد

بعض األفراد يهتمون بالتفاصيل حيث أن  مختلفة. 

ولكنهم ال يرون كيف تتناسب هذه التفاصيل مع  ،الصغيرة

البعض اآلخر يجدون صعوبة في  و كبر.األصورة ال

 ةواحد فكرةأكثر من  حفظالتفكير المعقد الذي يتطلب 

يجدون صعوبة في فقد البعض اآلخر أما . معًا تسلسلية

الحفاظ على اهتمامهم أو تنظيم أفكارهم وأفعالهم. كما 

 التحكم الضعيفبيمكن أن ترتبط صعوبات األداء التنفيذية 

 قال تيمبل غرانين ذات مرة:.  االندفاع في السلوكفي 

واحدة في ذهني  ةمعلوم حفظال يمكنني "

 ".التسلسليةالخطوة التالية  استكمالي أثناء

 اضطراب طيف التوحد ذوياألفراد  يواجه ما  اغالب  

استخدام المهارات المتعلقة باألداء التنفيذي  صعوبة في

 مثل التخطيط والتسلسل والتنظيم الذاتي.

 قدرة الشخص على فهم عدمب "نظرية العقل"يمكن تلخيص 

. يمكن أن هاوتحديد همونوايا همومشاعر اآلخرين أفكار

صعوبة في  اضطراب طيف التوحدذوي يواجه األفراد 

ه نتيجة لهذ. و التعرف على مشاعر اآلخرين ومعالجتها

اضطراب ن بوقد ال يدرك األشخاص المصاب ،عوبةالص

إذا كانت سلوكيات شخص آخر متعمدة أو  طيف التوحد

اآلخرين إلى االعتقاد تقود هذه الصعوبات  ما ا. غالب  عفوية

ال يظهر التعاطف أو  اضطراب طيف التوحد ذوبأن الفرد 
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مما قد يخلق صعوبة كبيرة في المواقف  ،ميفهمه

 االجتماعية.

تأثير كبير  لهذه الصعوباتقد يكون في كثير من األحيان، 

. في كتاب اضطراب طيف التوحدذوي على األفراد 

 Brenda)الذي ألفته صعبةاللحظات المتالزمة أسبرجر و

Smisth and Jack Southwick) ، يوضح المؤلفان

 نظرية العقل: الذي تسببهالعجز االجتماعي 

 صعوبة شرح سلوك المرء .1

 صعوبة فهم العواطف .2

العاطفية صعوبة التنبؤ بالسلوك أو الحالة  .3

 لآلخرين

 فهم وجهات نظر اآلخرينفي مشاكل  .4

 استنتاج نوايا اآلخرينفي مشاكل  .5

السلوك يؤثر على كيفية تفكير  أنعدم فهم  .6

 اآلخرين و / أو شعورهم

المشترك واالتفاقيات  االنتباهمشاكل مع  .7

 االجتماعية األخرى

 واقعما هو  عنخيال  ما هو مشاكل التمييز بين .8

 في ،(Oznof , Dauson and Mcbartland) يقدم

اضطراب و آسبرجر لفهم متالزمة الوالدين دليل" كتابهم

 لمساعدة اقتراحات عدة ،"األداء العالي طيف التوحد

 الفصول في اضطراب طيف التوحدب المصابين األطفال

 التنفيذي، األداء مجال في التحديات لمواجهة. الدراسية

 :التالية االقتراحات يقدمون

  التي تكون  الواجبات األسبوعية سجليمكن استخدام

 ليكون الجميع على بينةالمدرسة بين المنزل و

 الواجبات و مستوى التقدم ب

  لتقسيم بالواجباتقوائم الخاصة اليمكن استخدام 

 أدائها. يمكن  مهام صغيرةإلى  المهام الكبيرة

  في تنظيم يوم الطالب استخدام مخططات يومية 

  الدراسي في مكان يمكن أن يراه وضع الجدول

 الطالب

  تخصيص الوقت الكافي للتعليمات وتكرار التعليمات

 طلبةوالمساعدة الفردية لل

  ا عنقرب المعلم وبعيد   تفضيليبشكل وضع مكتب 

  األمور التي قد تصرف انتباه الطالب

قد  التيوالطبية  الجسدية األمور

 اضطراب طيف التوحدتصاحب 
 

 الصرعية النوباتاضطرابات 

باسم  أيًضا المعروف الصرعية النوباتاضطراب يحدث 

ما يصل إلى ثلث األفراد المصابين باضطراب ل ،َصْرعال

. الصرع هو اضطراب دماغي مصحوب التوحدطيف 

بعض األنشطة الغير الخبراء أن  يشير. بنوبات متكررة 

قد  اضطراب طيف التوحدالدماغ المرتبطة ب طبيعية في 

 تعطيلهذه االنشطة قد تسبب نوبات. التسهم في حدوث 

هي خاليا في  خاليا العصبيةالفي الدماغ.  خاليا العصبيةال

اإلشارات إلى و ارسال  المعلومات الدماغ تقوم بمعالجة

باقي الجسم. يمكن أن يؤدي الحمل الزائد أو االضطرابات 

 إلى اختالالت تؤدي إلى حدوث الخاليافي نشاط هذه 

 نوبات.

  أيًضايعتبر الصرع أكثر شيوًعا لدى األطفال الذين يعانون 

بعض  أشار. من صعوبات و تأخر في القدرات االدراكية 

أكثر شيوًعا عندما يظهر  النوباتاضطراب الباحثين أن 

 رئيسية أنواع توجدالطفل انحداًرا أو فقدانًا للمهارات. 

ل ذوي ي الطفتلفة من النوبات وقد يعانوأنواع فرعية مخ

 األسهلالنوع أكثر من نوع واحد.  اضطراب طيف التوحد

ُع الك بير التعرف عليه هو  ر   )أو "grand mal" الصَّ

عُ (. وتشمل حاالت أخرى "َرَمِعيَّة-تََوتُِّريَّةٌ  نوبات ر  الصَّ

غير  النوباتو( نَوبَةٌ َصْرِعيَّةٌ َمْصُحْوبَةٌ بغَْيبَة" )أو الصَّ

ماغ ل التخطيط الكهربائي يظهرها والتي ،السَّريِريَّةُدوَن  لّدِ

(EEG) إذا كانت النوبات لها  . ليس من الواضح مافقط

ف ة والآثار على اللغة  ع ر  والسلوك. عادة ما تبدأ النوبات م 

إما في مرحلة الطفولة  اضطراب طيف التوحدالمرتبطة ب

ولكنها قد تحدث في أي  ،المبكرة أو خالل فترة المراهقة

 ،طفلك مصابًا بنوبات صرعيكون أن  اوقت. إذا كنت قلقً 

ب يِّ  استشارةيجب  هاز  الع ص  ط بيُب . قد يقوم ط بيُب الج 

ب يِّ  هاز  الع ص  التخطيط تشمل بطلب اختبارات قد الج 

ماغ ل الكهربائي نيِن و ،(EEG)لّدِ التَّْصويُر بالرَّ

ِمْحَوِريٌّ الَمْقِطِعيٌّ التَْصويٌر الو ،(MRI) الِمْغناطيِسيّ 

. عادة (CBC) شاِملال الدم فحصو  (CT) ُمَحوَسبال

بمضادات األطفال والبالغين المصابين بالصرع يُعالج ما 

لتقليل  لنوبات الصرعيةل المعالجة دويةاألأو  النوبات

 ،. إذا كان طفلك مصابًا بالصرعالقضاء عليها أو الحدوث
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ب يِّ عن كثب  فيجب أن يتابعه هاز  الع ص   لوصفط بيُب الج 

 أفضل النتائج يعطيالدواء )أو مزيج من األدوية( الذي 

جانبية وتعلم أفضل الطرق لضمان سالمة آثار مع أقل 

 .الصرعطفلك أثناء حدوث نوبة 

اضطراب طيف مزيد من المعلومات حول  االطالع علىيمكنك 

 :الموقع والصرع في التوحد

autismspeaks.org/family- 

services/epilepsy. 

 
 

 الجينيةاالضطرابات 

حالة  اضطراب طيف التوحدذوي بعض األطفال لدى 

. وتشمل هذه الدماغوراثية محددة تؤثر على نمو 

 Fragile X) الهشةإكس  االضطرابات الوراثية متالزمة

syndrome)، ل ٌب وال ،ومتالزمة أنجلمان د ب يِّ الت ص   ،ح 

يِّ  ازدواجيةومتالزمة  ب غ  وغيرها من  15 الص 

رابٌات ط  ي ة االض  رابٌات الجين أُحاد  ط  يِّة واالض  ب غ  . في الص 

إال  ،الدراسات حول الموضوعإلى مزيد من  نحتاجحين 

رابٌ االيبدو أن أنه  ط  ي   اتض  إلى  15ؤثر على ت الجين ةأُحاد 

اضطراب طيف من أولئك الذين يعانون من  % 20

تاريخ . بعض هذه المتالزمات لها سمات مميزة أو التوحد

قد يؤدي وجودها إلى حث طبيبك على إحالة طفلك  ،عائلي

راث يَّات إلى  ي  الو  ت صاص  ب يِّ أو ا خ  هاز  الع ص  ط بيُب الج 

إلجراء مزيد من االختبارات. يمكن أن تساعد النتائج على 

 المعالجةه وتوجي المرتبطة طبيًا باألمورزيادة الوعي 

 وتخطيط الحياة.

 (GI)ِمعَِوّي الَمِعِديٌّ الاضطرابات الجهاز 

الجهاز مشاكل في وجود  الوالدينالعديد من  يشتكي

اضطراب طيف ذوي أطفالهم  لدى (GI)ِمعَِوّي الَمِعِديٌّ ال

ي  الانتشار المشاكل نسبة . التوحد د  ع  يِّ ال ةم  ع و  اْلتِهاُب  مثل ةم 

 اْلتِهابُ و القَولون واْلتِهابُ ، الُمْزِمن ْمساكواإلِ الَمِعَدة، 

اضطراب طيف في األفراد الذين يعانون من  الَمريء

أن  المسوحات أشارت حيثبالضبط.  ةغير معروف التوحد

اضطراب من األطفال المصابين ب % 85و  46ما بين 

ساكاإل  يعانون من مشاكل مثل  طيف التوحد ن م  م  أو  الُمز 

الجهاز اإلسهال. حددت إحدى الدراسات تاريًخا ألعراض 

ي  ال د  ع  يِّ الم  ع و  لحركات األمعاء  غير طبيعي)مثل نمط  م 

واإلمساك المتكرر والقيء المتكرر وألم البطن المتكرر( 

. اضطراب طيف التوحدمن األطفال المصابين ب %70في 

 فستحتاج إلى ،إذا كان طفلك يعاني من أعراض مشابهة

 طبيبًاويفضل أن يكون  ،َطبيُب الِجهاِز الَهْضِميّ استشارة 

اضطراب طيف مرضى مع  يتعاملون من األطباء الذين

 إيجاد في. قد يتمكن طبيب طفلك من مساعدتك التوحد

ي  اال   ت صاص  على  يُتعرفمناسب. في بعض األحيان ال خ 

ي  الالجهاز األلم الناجم عن مشكالت في  د  ع  يِّ الم  ع و  بسبب م 

مثل زيادة السلوكيات المهدئة ذاتيًا  ،تغير في سلوك الطفل

أو نوبات العدوان أو إصابة الذات. ضع في  التأرجحمثل 

أن طفلك قد ال يكون لديه المهارات اللغوية  االعتبار

األلم الناجم عن مشكالت الجهاز الهضمي.  إلخبارك عن 

ي  الالجهاز مشكالت  معالجة منقد ينتج  د  ع  يِّ الم  ع و  تحسن  م 

يَّة الفي سلوك طفلك. تشير األدلة  د  إلى أن بعض س ر 

الجهاز  مشاكلاألطفال قد يساعدهم التدخل الغذائي في 

ي  ال د  ع  يِّ الم  ع و  بما في ذلك التخلص من منتجات األلبان  ،م 

 ،واألطعمة المحتوية على الغلوتين. )لمزيد من المعلومات

ذائ ي  الن ظاٌم الراجع  الالغ  ن  الغلوتين يخ  الالو م  ن   يخ   م 

كما هو الحال و.( الملفا من هذ المعالجةفي قسم كازين ال

من األفضل استشارة طبيب طفلك لوضع  ،معالجةمع أي 

 التوحد مؤسسةت أطلق ،2010. في يناير خطة شاملة

حملة إلعالم أطباء األطفال حول تشخيص  يتحدث

ي  الالجهاز مشاكل  معالجةو د  ع  يِّ الم  ع و  المرتبطة م 

 .اضطراب طيف التوحدب

للحصول على معلومات إضافية من الجريدة الرسمية 

: راجع الموقع ،لألكاديمية األمريكية لطب األطفال

pediatrics.aappublications.org/cgi/conte

nt/full/125/Supplement_1/S1. 

 

للحصول على المعلومات التي يمكن مشاركتها مع 

: راجع الموقع ،طبيب طفلك
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autismspeaks.org/press/ 

gastrointestinal_treatment_guidelines.p

hp 

 
 

 لنومفي ا الصعوبة

خالل الليل؟ مشاكل  النومهل يعاني طفلك من صعوبة في 

اضطراب النوم شائعة عند األطفال والمراهقين المصابين ب

طفل يعاني من مشاكل في  وجوديؤثر  قد. طيف التوحد

 اتأثيرً  أيًضايكون لها  وقدالنوم على جميع أفراد األسرة. 

. في بعض المعالجةعلى قدرة طفلك على االستفادة من 

طبية مثل  مسائل هيمشاكل النوم  يكون سبباألحيان قد 

معالجة قد تحل و النَّوِميّ  االْنِسداِديُّ  النَفَِس  اْنِقطاعُ 

عندما ال  ،المشكلة. في حاالت أخرى تلك الطبية المسائل

مشاكل النوم  السيطرة علىقد تتم  ،يكون هناك سبب طبي

تصحح " تدخالتمن خالل تدخالت سلوكية بما في ذلك 

 نظام وعملالنوم خالل النهار  فتراتمثل الحد من  ،"النوم

أنشطة غير . هناك بعض األدلة على وجود معتادنوم وقت 

في األطفال المصابين  الميالتونينفي تنظيم  طبيعية

. في حين أن الميالتونين قد يكون اضطراب طيف التوحدب

اضطراب طيف فعاال في تحسين قدرة األطفال المصابين ب

. البحوثإال أن هناك حاجة لمزيد من  ،على النوم التوحد

األدوية المساعدة على النوم ال ينبغي إعطاء الميالتونين أو 

 تشارة طبيب طفلك.من أي نوع دون اس

تفضل  ،لمزيد من المعلومات حول مشكالت النوم

 بزيارة:

autismspeaks.org/science/resources-

programs/autism-treatment-

network/tools-you-can-use/ sleep-tool-kit 
 

 الَخلٌَل الَوظيِفّي الحسي

اضطراب طيف يعاني العديد من األطفال المصابين ب

 مدخالتاو  لُمنَبِّهاتمن استجابات غير عادية  التوحد

يّة هذه االستجابات ترجع إلى صعوبة في معالجة  . ِحّسِ

ودمج المعلومات الحسية. يمكن أن تتأثر الرؤية والسمع 

 الِجهازُ واللمس والشم والذوق والشعور بالحركة )

ْهليِزيّ   (العَميق الِحّسِ  اْستِْقبالُ ( والشعور بالموضع )الّدِ

المعلومات بشكل  بينما تُستشعر. هذا يعني أنه هاجميع

بشكل مختلف كثيًرا. في بعض األحيان  فقد تُدرك ،طبيعي

يمكن اعتبار المنبهات التي تبدو "طبيعية" لآلخرين مؤلمة 

 الَوظيِفيّ  الَخَللٌ طفل يعاني من  لدىأو غير سارة أو مربكة 

 االكلينيكيالمصطلح والذي هو  ،(SIDالحسي ) الدمجي

ل لٌ لهذه الخاصية. )يمكن أن يُسمى  ظيف يِّ  الخ   الدمجي الو 

اضطراب المعالجة الحسية أو اضطراب  أيًضاالحسي 

ل لٌ  الحسي.( يمكن أن تتضمن الدمج ظيف يِّ  حاالت الخ   الو 

باسم  أيًضافرط الحساسية )المعروف  الحسي الدمجي

( أو فرط الحساسية. مثال على فرط الدفاع الحسي

الحساسية هو عدم القدرة على تحمل ارتداء المالبس أو 

إضاءة طبيعية. قد تظهر بلمسه أو وضعه في غرفة 

في زيادة تحمل الطفل لأللم أو الحاجة  الحساسية المفرطة

ل لٌ  معالجةما تتم عادة ما يعالج الحسي.  للتنبيهالمستمرة   الخ 

ظيف يِّ   المعالجةو / أو  المهنية المعالجةب الحسي يالدمج الو 

 .ةالحسي ةالدمجي

  Pica َوَحمال

هو اضطراب في األكل يتضمن تناول أشياء ليست طعاًما. 

و  18ما يتناول األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  اغالب  

 ءً اولكن هذا عادة ما يكون جز ،غذائيةغير  اموادً  اشهر   24

طفال المصابين ويستمر بعض األ. النموطبيعيًا من 

من  من يعانونوغيرهم م اضطراب طيف التوحدب

النمائية إلى ما بعد اإلطار الزمني النموذجي  االضطرابات

ويستمرون في تناول أشياء مثل األوساخ والطين  النمائي

والطباشير ورقائق الطالء. يجب اختبار األطفال الذين 

 ،المستمر لألصابع أو األشياء القرضعالمات يظهرون 

 معدن مستويات عالية منبحثًا عن  ،األلعاببما في ذلك 

خاصة إذا كان هناك احتمال معروف  ،الرصاص في الدم
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للتعرض البيئي للرصاص. يجب أن تتحدث مع طبيبك عن 

. سوف المعالجةهذه المخاوف حتى يمكنه مساعدتك في 

يساعدك طبيب طفلك في تقييم ما إذا كان طفلك يحتاج إلى 

في  معالجتهتدخل سلوكي أو إذا كان ذلك أمًرا يمكن 

 المنزل.

 
 

 يتحدث التوحد مؤسسةأدوات  ملفاتقم بزيارة صفحة 

المتعلقة  مصادراألدوات مع المعلومات وال ملفاتلتنزيل 

 الموقع والمهنيين على الوالدينلكل من  بالوحم

autismspeaks.org/family-services/tool-

kits. 

َحةُ النَّْفِسيَّة  الّصِ

 الُمشخصقد يتلقى الطفل  ،في كثير من األحيان

تشخيًصا إضافيًا مثل  (ASD) التوحداضطراب طيف ب

ط  النَّش اط ع  ف ر  راُب ن ق ص  االن ت باه  م  ط  (. ADHD) اض 

راُب ن ق ص  يعتبر  ط  ط  النَّش اطاض  ع  ف ر   ق ل قوال االن ت باه  م 

شائعين إلى حد كبير ويمكن أن يساعد التعامل مع هذه 

التشخيصات بشكل صحيح في مساعدة طفلك على تحقيق 

من كل  1خطوات كبيرة. تشير الدراسات الحديثة إلى أن 

من  أيًضايعانون  اضطراب طيف التوحدأطفال في  5

يعانون من  %30النشاط و  اضطراب نقص االنتباه وفرط

ع مثل  اضطراب القلق ت م  ق ل ُق االن ف صال وُرهاُب الُمج 

ل ع و راُب اله  ط  . تشمل األعراض معينة ُرهابُ وحاالت اض 

ط  النَّش اطال التقليدية ع  ف ر  راُب ن ق ص  االن ت باه  م  ط  المشاكل  ض 

ط  و واالندفاعيةع د ُم االن ت باه المزمنة مع   إال أنه. النَّش اطف ر 

يضا نتيجة أتحدث هذه األعراض أو أعراض مشابهة  قد

يقيم من المهم أن  ،. لهذا السبباضطراب طيف التوحد

 .يناالضطراب شخص لديه خبرة في كال الحالة

اضطراب طيف فإن األطفال المصابين ب ،فيما يتعلق بالقلق

ب يَّةيعبرون عن القلق أو  التوحد العديد من الطرق ب الع ص 

عادة. من  الذين في طور النمونفسها التي يتبعها األطفال 

باضطراب طيف المفهوم أن العديد من األفراد المصابين 

 بالتعبير عنيعانون من مشكلة في التواصل  التوحد

. في إشاراتشعورهم. المظاهر الخارجية قد تكون أفضل 

يشك بعض الخبراء في أن األعراض الخارجية  ،الواقع

قد تكون بارزة بشكل  - والعصبيةمثل التعرق  -للقلق 

. وهذا التوحدباضطراب طيف خاص بين أولئك المصابين 

و ألم الع ض ل  و شد،متسارعةقلب  ضرباتيمكن أن يشمل 

ي   طفلك  يقيممن المهم أن  في المعدة. ت صاص  ديه خبرة ل ا خ 

حتى يتمكن من  والقلق اضطراب طيف التوحدفي كل من 

 .معالجةللتوفير أفضل خيارات 
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اضطراب أنت وعائلتك و

 طيف التوحد

 التشخيص؟ كيف أتعامل مع
. اضطراب طيف التوحدأنت لست مستعدًا أبدًا لتشخيص 

 مجموعة من العواطف. تعاني من  من المحتمل أن

إال  ،اضطراب طيف التوحدالُمشخص ب هو طفلك رغم أن

"يحدث"  أمر اضطراب طيف التوحدأن نقر بأن  أنه ال بد

يؤثر على كل فرد من أفراد األسرة. فهو بأكملها.  سرةلأل

ء سوا ،اضطراب طيف التوحدقد يصعب التعامل مع 

. يمكن أن يؤدي إلى سرةلأل وأص مشخِّ بالنسبة للشخص الُ 

سواء داخل المنزل أو  ،التغييرات في األسرةالعديد من 

العديد من  توجد ،مع زيادة الوعي ،خارجه. لحسن الحظ

للحصول على الدعم  التي يمكن الذهاب إليها األماكن

 مستشفى مايو كلينيك في قدمت هيئة العاملينوالمساعدة.

مع طفلك وأسرتك  النصيحة التالية لمساعدتك في رحلتك

 :ككل

 لم يسمع  ،عاًما فقط 15 قبل طراب.تعرف على االض

. طيف التوحد اضطرابالعديد من أطباء األطفال عن 

العديد من الكتب والمواقع اإللكترونية  توجد ،اآلنأما 

حتى  البحوثالمخصصة لهذا االضطراب. قم ببعض 

حديات طفلك ومجموعة الخدمات تفهم بشكل أفضل ت

 .مدينتكفي 

 .تختلف عالمات وأعراض  تعرف على طفلك

ويجد  ،آلخر طفل من اضطراب طيف التوحد

األطفال الصغار صعوبة في شرح سلوكياتهم 

ستعرف أي  ،مع الوقت والصبر ،وتحدياتهم. ولكن

ما قد تسبب مشاكل لطفلك و التي األوضاع والبيئات

يوميات ب احتفظ. تتماشى التأقلم التيإستراتيجيات هي 

 ساعد.تقد  التي بحث عن األنماطاو

 
 

 ستحتاج  فريق من المهنيين الموثوق بهم. ابحث عن

. عالجه إلى اتخاذ قرارات مهمة بشأن تعليم طفلك و

الذين  ُمعالجينفريق من المعلمين وال عن ابحث

يم الخيارات المتاحة في ديمكنهم المساعدة في تق

ذوي وشرح األنظمة المتعلقة باألطفال مدينتك 

 .االحتياجات الخاصة

 ال يوجد لدى  طفلك.لكي يساعدوا اآلخرين  ساعد

 اتعالم اضطراب طيف التوحدذوي معظم األطفال 

لذلك قد تحتاج إلى  ،حتياجاتعلى اإلتدل واضحة 

تنبيه المدربين واألقارب وغيرهم من البالغين إلى 

قد يقضي  ،احتياجات طفلك الخاصة. خالف ذلك

التحدث مع طفلك حول وقتًا في  المعلم أو المدرب

وهو أمر قد يكون صعبًا  -النظر إليه أثناء حديثهأهمية 

 .اضطراب طيف التوحدذوجدًا على الطفل 

  النزوع  .حماسإلى  وساوسه لكي يحولساعد طفلك

هو واحد من السمات  معينلتثبيت على موضوع ا إلى

ويمكن أن يكون  طيف التوحد ضطرابالمميزة ال

مزعًجا ألولئك الذين يجب عليهم االستماع إلى 

الحديث المستمر عن الموضوع كل يوم. ولكن 

ربط الطفل المصاب ياالهتمام هذا يمكن أن 

 الواجبات المدرسيةب اضطراب طيف التوحدب

يمكن  ،واألنشطة االجتماعية. في بعض الحاالت

حتى  اضطراب طيف التوحدلألطفال المصابين ب

 أو مهنة. وظيفةطفولتهم إلى افتتانهم بتحويل 
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للمربين و مقدمي رعاية التقديم 

 الرعاية
اضطراب طيف  ذوي من يكون تغيير مسار حياة طفلك قد

في  هائال   اأنت تحدث فرق  فللغاية.  مفيدةتجربة  التوحد

 فكر فيتحتاج إلى االعتناء بنفسك.  ،حياته. لتحقيق ذلك

من أين يأتي دعمك وقوتك؟ إلجابة على هذه األسئلة: ا

؟ الشكوىالى البكاء؟  تحتاج؟ هل اكيف حالك حقَ 

؟ هل تريد بعض المساعدة ولكن ال تعرف من الصراخ

 تسأل؟

 طفلك ينال أن تريد كنت إذا أنه تذكر

 أولَ  عليك فيجب ،ممكنة رعاية أفضل

 ممكنة رعاية أفضل الحصول على

 .لنفسك

في تقييم مصادر قوتهم أو مهاراتهم  الوالدينغالبًا ما يفشل 

للغاية لتلبية احتياجات  النمشغو ان. قد تكونفي التأقلم 

لالسترخاء أو  وقت  ب مالنفسك انبحيث ال تسمح ماطفلك

 انحتى تشعر انتنتظر قدالتفكير. حتى مجرد البكاء أو 

قبل  االستمراربالكاد  مابحيث يمكنك اإلجهادباإلرهاق أو 

الخاصة. الوصول إلى هذه  مافي احتياجاتك انأن تفكر

أن  ان. قد تشعرماأو عائلتك ماأنت ماالنقطة ال يساعدك

اآلن أكثر من أي وقت مضى. قد  مايحتاج إليك ماطفلك

إلى األمام اآلن. قد  مادفعكتهي ما تكون قائمة "المهام" 

. ال توجد أنمن أين تبد انبالغضب التام وال تعرف انتشعر

فريدة من نوعها وتتعامل  أسرة. كل للتأفلمطريقة واحدة 

بدء  ماسيساعدكمع المواقف العصيبة بشكل مختلف. 

على الشعور بتحسن. إن اإلقرار  المعالجةفي  ماطفلك

واالهتمام  طيف التوحد ضطراببالتأثير العاطفي ال

 مافي إعدادك كماخالل هذه الفترة المجهدة سيساعد مابنفسك

واسع  اضطراب طيف التوحديعد للتحديات القادمة. 

 ذلك االضطراب غيرياالنتشار ومتعدد األوجه. لن 

غير تبل ست ،فحسب مابها إلى طفلك انالطريقة التي تنظر

بها إلى العالم. إن الحفاظ على  انالطريقة التي تنظر

باإلضافة  ةعائلالو شريكالالتواصل المفتوح والصادق مع 

على التعامل  ماسيساعدك المشاغلو مخاوفالإلى مناقشة 

مع العديد من التغييرات في حياتك. كما قد يقول لك بعض 

ن اًصا أفضل لذلك. الحب واألمل اللذقد تكون شخ ،الوالدين

 .انأقوى مما تدرك مايجعلك مامن أجل طفلك بهما انتفيض

 أولياء األمورإليك بعض النصائح من 

  الذين عايشوا ما تمر به:

 المشوار أبدا

العديد  توجد. على االستمرار المعالجةبدء طفلك في  يساعد

 ،المكثف المعالجةفي برنامج  ستنتظممن التفاصيل التي 

خاصة إذا كان مقرها في منزلك. إذا كنت تعرف أن طفلك 

فسوف تكون أكثر قدرة على  ،مفيدةيشارك في أنشطة 

بعض وقتك  يوفر لكالتركيز على المضي قدًما. كما أنه قد 

حتى تتمكن من تثقيف نفسك والدفاع عن طفلك ورعايتك 

 لنفسك.

 طلب المساعدةا

خاصة في البداية.  ،للغاية اقد يكون طلب المساعدة صعب  

ال تتردد في استخدام أي دعم متوفر لك. قد يرغب 

لكن قد ال يعرفون  ،األشخاص من حولك في المساعدة

أطفالك اآلخرين  مع يكونشخص يمكن أن  يوجدكيف. هل 

عشاء لعائلتك ليلة واحدة بحيث  وما بعد الظهر؟ أو طه

الوقت في التعلم؟ هل يمكن لشخص أن ذلك يمكنك قضاء 

المتجر أو يقوم بغسيل  منلك بعض األشياء  يشتري

 المالبس؟ 

 شخص ما معتحدث 

كل شخص يحتاج إلى شخص للتحدث معه. دع شخص ما 

. يمكن للشخص شعورك ويعرفيعرف ما الذي تمر به 

للقوة. إذا لم تتمكن من  االذي يستمع فقط أن يكون مصدرً 

 فاستخدم الهاتف لالتصال بصديق. ،الخروج من المنزل

 فكر في االنضمام إلى مجموعة دعم

قد يكون من المفيد االستماع أو التحدث إلى األشخاص 

أو يمرون بتجربة مماثلة. يمكن أن تكون  مرواالذين 

مجموعات الدعم مصادر رائعة للمعلومات حول الخدمات 

المتوفرة في منطقتك ومن الذي يوفرها. قد تضطر إلى 

للعثور على مجموعة  مجموعةأكثر من  االنضمام إلى

ذلك الشخص أنك لست " تشعر. قد لك بأنها المناسبةتشعر 

 الوالدين. بالنسبة للعديد من "دعمال مجموعةالمنتمي إلى 

وتشجيعًا  وارتياًحا تقدم مجموعات الدعم أمال   ،في وضعك

في التفكير في حضور برنامج  أيًضا. قد ترغب اكبيرً 

. قد اضطراب طيف التوحدي لألطفال المصابين بترفيه

 .آخرين مثلك تماًما آباءوسيلة جيدة لمقابلة  هكون هذت
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وهي جزء  ،فاندربيلت وجدت إحدى الدراسات من جامعة

أن  ،تحدثي التوحدلمؤسسة  التابعة المعالجةمن شبكة 

 اضطراب طيف التوحدأمهات األطفال المصابين ب

يستفيدون بشكل كبير من دروس الحد من اإلجهاد 

 الدروسأمهات أخرى. خفضت  تقدمهااألسبوعي التي 

الشخصي والقلق واالكتئاب  جهاداإلمستويات عالية من 

 سابقًا وحسنت تفاعل األم مع أطفالها.المصاحب لهن 

قابلت مجموعة من  ،ي"في مجموعة دعم

نفس عن  يبحثن النساء اللواتي كن

 . أريدهااألشياء التي كنت 

 .من الراحة قسط   أخذحاول 

حتى  ،ااسمح لنفسك بأخذ بعض الوقت بعيد   ،إذا استطعت

 ،الممكن. إذا كان من فقط بضع دقائق للتنزهللو كان 

أو زيارة صديق.  ،أو التسوق ،الذهاب إلى السينمافلتجرب 

فحاول  ،من الراحة بالذنب حيال أخذ قسط   شعرتإذا 

سيساعدك على  من الراحة تذكير نفسك بأن هذا الفاصل

ألشياء التي عليك القيام بها عند لقيام بال بالتجددالشعور 

ت عودتك. حاول الحصول على قسط من الراحة. إذا كن

بشكل أفضل التخاذ  افستكون مستعدً  ،تنام بشكل منتظم

أكثر مع طفلك وأكثر قدرة  اصبورً  وكن ،قرارات جيدة

 على التعامل مع اإلجهاد في حياتك.

 .يومياتالدفتر ب االحتفاظفي  فكر

 الكتابة كتابها في(  Louise DeSalvoo)تالحظ 

 أظهرت أن: "الكتابة التيأن الدراسات  كوسيلة للشفاء

عنها  المتجذرةداث المؤلمة وأفكارنا ومشاعرنا حتصف األ

العاطفية  الصحةو ،مرتبطة بوظيفة مناعية محسنة

والتغييرات السلوكية اإليجابية. "وجد  ،المحسنة والجسدية

أداة مفيدة لتتبع تقدم  اليومياتدفتر أن  الوالدينبعض 

. ضع ناسبهما ال يتناسبه و التيهي األمور وما  ،أطفالهم

في اعتبارك الوقت الذي تقضيه على اإلنترنت. سيكون 

اإلنترنت أحد أهم األدوات التي لديك لتعلم ما تحتاج إلى 

 وكيفية مساعدة طفلك. اضطراب طيف التوحدمعرفته عن 

تكون  االنترنتالمزيد من المعلومات على  يوجد ،لألسف

غير صحيحة و مربكة. تأكد من االستفادة من المصادر 

 وثوقة. الم

 ..أحاسيسكبتذكر دائما أن تثق  ،كولي أمر

و  اآلراء و العديد من  ،لسلكهاالعديد من الطرق  توجد

 . أنت تعرف طفلك أفضلالعالجات التي يمكن تجربتها 

 عنطفلك  معالجةمع فريق  لذا ابحث. من أي شخص آخر

 أفضل ما يناسب طفلك وعائلتك.

 

بينما تحاول تحقيق أقصى استفادة من  ،في الوقت الحالي

راقب على مدار الساعة وأسأل نفسك باستمرار  ،كل دقيقة

 هذه األسئلة المهمة:

ا أن يكون مناسب ا  هل ما أقرأه اآلن من المحتمل جد 

 لطفلي؟

 هل هي معلومات جديدة؟

 ؟ستساعدهل 

 هل من مصدر موثوق؟

سيكون الوقت الذي تقضيه على  ،في بعض األحيان

قد يكون من  ،ا للغاية. في أوقات أخرىاإلنترنت قيمً 

 هذا الوقت للعناية بنفسك. استغاللاألفضل لك ولطفلك 

سيكون اإلنترنت أحد أهم األدوات 

التي لديك لتعلم ما تحتاج إلى 

 التوحد طيفاضطراب معرفته عن 

  يتهوكيف
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 أوقات الشدائد أثناء امرنً  كن

علم النفس  الختصاصيي، اِْختِصاِصيُّ ِعْلِم النَّْفس المدرسي، ومندوب الوالية لدى الجمعية الوطنية  (Peter Faustino)للدكتور

يتحدث التوحد التابعة لمؤسسة( وعضو في لجنة خدمات األسرة NASPالمدرسي )

، أو إيجاد طرق للتكيف بشكل صحيح مع المرونة

سمة  تالتحديات أو اإلجهاد في حياتك، هي عملية، وليس

عن العديد من العناصر األساسية  البحوثشخصية. كشفت 

د تعزيز المرونة، وبالنظر إلى ما يلي، ستج المساعدة على

 أنك ال تساعد طفلك فقط ولكن نفسك وعائلتك بأكملها

 .أيًضا

في المرونة وجود عالقات  الركائز: من أقوى االرتباط

 بينما قد يكونإيجابية أو الشعور باالرتباط باآلخرين. 

في البداية،  أمٌر استثنائي اضطراب طيف التوحدتشخيص 

اعدة. أماكن طلب المس قلةأو  ةلوحدلم يعد مرادفًا ل إال أنه

 األسرةعندما تستند العالقات مع األصدقاء والجيران و

 يمكنهم تعزيز المرونة.فعلى الدعم المتبادل والرعاية، 

رة ألفراد بفقدان السيطا يشعر، لتحديا ظهر كلما: الكفاءة

الكفاءة أو في هذه  تساعدكحياتهم. على على الوضع و

 اضطراب طيف التوحدالمرحلة المبكرة من التعلم عن 

أهداف واقعية على اكتساب  حولومن ثم اتخاذ إجراءات 

 حس السيطرة.

 

وجود معلومات جديرة بالثقة والشعور بمزيد من قد يكون 

ولكن في  اضطراب طيف التوحدالكفاءة )ليس فقط حول 

ا في الحفاظ على جوانب أخرى من حياتك( عامال  حاس م 

 مفعمة باالملآفاق 

 ايمكنك فيه منطقة: في النهاية، ستقود رحلتك إلى الرعاية

الحرص على فاإليجابية.  تلكموازنة العواطف السلبية مع 

 تجنب مشاهدة حدث غير قابل للتحمل أو غير قابل للتغيير

مقابل البحث عن الفرص والنظر في الحدث في سياق 

ا للقدرة على  أوسع يمكن أن يكون . المرونةعامال  مهم 

المواقف اإليجابية مثل تشجيع نفسك على المحاولة، 

 حتى تحقيق النجاح، وتطبيق نهج حل المثابرة على والعزم

المشكالت في المواقف الصعبة وتشجيع مشاعر العزيمة 

ى إل أيًضا الرعايةأو الحسم أمر بالغ األهمية. كما تشير 

، ويمارسون وأجسادهملهم وعق يراعونالذين  الوالدين

ة الرياضة بانتظام، وكذلك االهتمام باالحتياجات األساسي

 والمشاعر.

اتهم ئالمرونة هي نتيجة قدرة األفراد على التفاعل مع بي

والعمليات التي تعزز الرفاهية أو تحميهم من التأثير 

الهائل لعوامل الخطر. في كثير من الحاالت، يمكن أن 

والنجاح،  لالزدهارمثابة لوحة ربيعية تكون الشدائد ب

 ليس فقط في أطفالنا، ولكن في أنفسنا كذلك.
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 ؟"اضطراب طيف التوحد ضمن م"هل ابنك
 .التوحداضطراب طيف من مجتمع  بصفتها جزء  تجربتها  ،التي لديها ابن مشخص حديث ا ،تصف أليسيا ك. بتلر ،في كلماتها الخاصة

 

دخلت أنا في يوم من األيام ايقني قليال. كان السؤال يض

اضطراب جمباز لألطفال المصابين بال تدريبفي  وابني

تشخيصه قبل  و في ذلك الوقت كان قد تم . طيف التوحد

باستثناء األصدقاء  ولم نخبر أحداثالثة أسابيع فقط 

 ولى التي كناكانت هذه هي المرة األ. األسرةالمقربين و

لم أكن و طفليل المشابهينلألطفال  فيها في مكان مخصص

 .على استعداد للتحدث مع شخص غريب عن ذلك

 لجعل في محاولة  ،" أجبت،"نعم

 المحادثة قصيرة.

هناك واسمي ساندي.  الذي ا! هذا هو ابنيومرحبً  أهاًل “

 في المدينة؟ منذ متى وأنت   ينكم عمر ابنك؟ هل تعيش

كنت ال تشخيصه؟ " ما هوالطيف؟  ضمنابنك  ين أنتعرف

نا كمتأكدة إن . لم أكن على هذه األسئلةا أن أجيب حقً  أريد

 ردت فعله هووكل ما أ ، نتنمي أنا و ابني لهذا التدريب،

 . شاهدتالتدريب استجابته يةرى كيفااللتفات إلى ابني أل

 -ستة أوالد وفتاة واحدة  -يأتون  األطفال اآلخرين وهم

وكانت غريزتي األولى أننا كنا في المكان الخطأ. كان 

وآخر  ،وآخر يدور في دوائر ،هناك صبي صغير يبكي

 ،في جميع االتجاهات المختلفة. ابني ليس هكذا يجري

 فكرت في نفسي. هذا ليس لنا.

 بيد بشدة هنري. شاهدته وهو يمسكإبني ثم نظرت إلى 

 ،منخفضةتوازن بينما كان يسير على عارضة  المساعدة

ه عندما تحدثت إليه. شاهدت يهاعينلكنه لم يكن ينظر إلي 

 وركزحسية الرغوة الكتل  في حفرةللقفز  الهروبيحاول 

 حركةال لم يتمكن منأنه  لدرجة هذه ةوا على حفرة الرغجدً 

 يغمغمآخر. لقد استمعت إليه في حين كان  مكانإلى أي 

 علىالرعب  تيذهابًا وإيابًا على الحلقات ورأ أثناء تمايله

ترقرقت وجهه عندما ارتفع مستوى الضجيج بشكل كبير. 

. كان هذا هو إلى هذا المكانننتمي  الدموع في عيني. نحن

 لتمرينالمكان المناسب له. لقد وجدنا مكانًا آمنًا له 

جنبنا في بيئة تفهم احتياجاته الخاصة. لطالما ت عضالته

ودروس الموسيقى ومجموعات  ،عادية""جمباز  دروس

اللعب بسبب سلوكه. لم يعطني أحد هنا مظاهر الرفض 

 ،الخارجية األماكن فيعندما نكون  نتلقاهاالمعتادة التي 

 .لألم والتفتا أخذت نفسا عميقً 

اضطراب نمائي  بتشخيصابني هنري  ُشخض"مرحبا! 

نحن نعيش في  قبل بضعة أسابيع.( PDD-NOS) منتشر

لقد رأيت ابنك في الحضانة التي  ،المدينة. في الحقيقة

ابنك في حضور  قضاهايحضرها ابني. ما المدة التي 

 هنا؟ " الدروس

لكني و لقد تطلب مني الكثير لكي اجري هذه المحادثة

                                                                                                                         كانت األم األخرى تحاول أن . شعرت بالراحة في النهاية

 -يومي مثلما تفعل بشكل على شخص آخر يكافح تعثر 

لقيام به ألسابيع وأشهر. لقد تم أمر يئست فعاًل اوهو 

يفهمون ما من الناس الذين  مجموعةفي  االترحيب بي فور  

عندما دفن هنري نفسه  مشاعر أحد  لم تتحرك . أمر به 

في نهاية الفصل لذا لم يضطر إلى  الرغوةتحت كتل 

األمهات المغادرة. شعرت بالراحة والتفهم من جميع 

عندما أردنا  كبير بانهيار يصابوالمدرسين عندما كان 

وصلنا و كلهم شجعوني عندما  الجمبازصالة مغادرة 

األمهات هؤالء كن ا إلى حذاءنا وخرجنا من الباب. أخيرً 

في الخروج من  ةيوميال يصعوبات ننيشاركتي الال

 ليه.أننا ننتمي إ فيه شعرنا امكانً  وجدنا ،االمنزل. أخير  

"هل سنراك األسبوع القادم؟" 

 .األمسألت 

 .ا" أجبته،طبًعا"
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 ؟أسرتناكيف يؤثر هذا على 
، اضطراب طيف التوحدُشخص بمن هو طفلك  رغم أن

يؤثر  اضطراب طيف التوحدأن ب نقر المهم أن  إال أنه من

 ملفهذا القسم من ساعدك يقد جميع أفراد األسرة.  على 

 التي تعتريك أنتك على توقع بعض المشاعر أدوات

 .أفراد أسرتكمن  كموغير وعائلتك

 
 

 إخبار أفراد األسرة

اضطراب طيف  من طفلي يعانيهل "التالية، من  مقالةال

 "الفلسفة ، دكتوراه(Wendy L.Stone)؟، التوحد

بعض المعلومات المفيدة للحديث إلى هذه المقالة توفر 

حول تشخيص اضطراب و القريبين والديك وأفراد األسرة 

 .طيف التوحد

اسع. ولكن أيا كان رد الفعل ردود الفعل على نطاق وتختلف 

اضطراب سيكون من المهم جدا تثقيف والديك حول طبيعة 

 التشخيصب تخبرهمبعد أن  طيف التوحد

منذ فترة طويلة؟  أربكتناتعرف هذه السلوكيات التي  هل"

 . ال يتصرفحدوثهالوتفسير  ااآلن لدينا اسم له حسنا،

 غير مؤدببالطريقة التي يتصرف بها ألنه  هاريالطفل 

إنه يتصرف بهذه الطريقة  -أو ألنه خجول أو ألنه ال يحبنا 

اضطراب  يفسر. اضطراب طيف التوحدألنه مصاب ب

لماذا ال يتكلم أو يستخدم اإليماءات ولماذا ال  طيف التوحد

يبدو أنه يفهم ما نقوله. وهذا يفسر سبب عدم اهتمامه 

األطفال اآلخرون في األسرة  يفعلمثلما بالتفاعل معنا 

. أعلم األلعابالمالعق والزجاجات بدال  من بولماذا يلعب 

مزعج بالنسبة لنا جميعًا. لكن الخبر السار هو  خبرأن هذا 

ا، وهناك الكثير من ُشخص أن هذا االضطراب قد  مبكر 

التي يمكننا القيام بها لمساعدته. سوف يبدأ بعض  األمور

قريب ا، وسأتعلم أشياء يمكن أن أفعلها لمساعدته  المعالجات

في المنزل. أعلم أنك ستحتاج إلى بعض الوقت للتفكير في 

كل هذا. ولكن إذا كانت لديك أي أسئلة أثناء بدء المعالجة، 

فسأكون سعيدًا بأن أبذل قصارى جهدي لإلجابة عليها. 

أعلم أننا جميعًا نأمل في الحصول على أفضل نتيجة 

. "بعد المحادثة األولية حول هذا التشخيص، استمر ممكنة

 المعلومات.بأطفالك اآلخرين وعائلتك الكبيرة  إحاطةفي 
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 اآلخرين إخبار
 ،التوحداضطراب طيف التغلب على  كتابالتالية من  المقالة

كلير الزبنيك . والفلسفة دكتوراه ،كوجيللين كيرن  ومؤلفته

ا لكيفية إخبار قدمتا  حيث لنا السبب وشرحت  ،اآلخريناقتراح 

 يمكن أن يساعدوك على تسهيلفي أن بعض األشخاص 

 .لك بشكل أكبرحياتك 

 إخبارالناس. ال يتعين عليك  إخباركما تعلم.  ،يجب عليك

خاص ثق في األشولكن  ،غير ذلكالغرباء في الشارع أو 

: أخبرنا اصحيحً  األمر الذي قمنا بهالذين يحبونك. كان هذا 

ثم قمنا  ،اتصلنا بهم عائالتنا وأصدقائنا على الفور. أوال  

اضطراب طيف بنسخ مقال شامل جيد كتبه شخص ما عن 

حناه بتفاصيل عن أندرو التوحد وقمنا بإرساله  ،ووضِّ

أن تفعل  كيمكنبالمناسبة، بالبريد إلى كل شخص نعرفه. )

أي من  ينقطعمن هذا الكتاب.( لم  أجزاءنفس األشياء مع 

اضطراب طيف طفلنا لديه  بسبب أن عناأصدقائنا الجيدين 

احتشد أصدقائنا وعائالتنا حولنا  -. عكس ذلك التوحد

تقدم الذي ال تشجيعنا علىبطرق مذهلة واستمروا في 

إخبار الناس بأن  ،. بكل أمانةعاًما بعد عامأندرو  أحرزه

شعرنا بالقلق  ،ما مررنا به فقط جعل حياتنا أسهل. قبل ذلك

غير  قد يتصرف بسلوكمن أن أندرو في بعض األحيان 

كان الجميع  ،ا. ولكن بمجرد تشخيصه رسمي  طبيعي

 عبر،يحدثمن التساؤل عما  وبدال   ،يلتمسون العذر لنا

لنا لما نقوم به  عن احترامهممعظم الناس الذين عرفناهم 

. تحمل هذه التغييرات و التأقلم معها و مدى قدرتنا على

يقل لكونك ناجًحا أو يزيد حبهم لك األصدقاء الحقيقيون ال 

في كثير من األحيان قد تشغلنا بسبب المشاكل.  حبهم لك

أمور عن التواصل مع األصدقاء ولكن عندما يعبرون عن 

. اآلن حان الوقت لمساعدتهم يهمنسارع إلاحتياجهم لنا فإننا 

وأخبرهم عن  ،أصدقائكاخبرلالستفادة من ذلك. 

يمكنك االستفادة من  ،. أنت تتعامل مع تحد  كبيرصعوباتك

 .مساعدة ممكنةكل 

 
 

 األقرانإخبار 

 هام للغايةاآلخرين أمر  طلبةإن التحدث مع األقران وال

 اضطراب طيف التوحدلمساعدة الطفل الذي يعاني من 

في ر في المدرسة أو بأكبشكل  لمساعدته للشعور بالراحة 

االجتماعية. إذا كان األقران على دراية بزميلهم االماكن 

وفهم األسباب الكامنة  اضطراب طيف التوحدمن ذوي أنه 

ويحد  هقبولفإن ذلك سيزيد من  ،وراء سلوكه الفردي أحيانًا

اضطراب طيف  أو السخرية. من المهم توضيح  التنمرمن 

صديقهم أو تجعلهم يتفهمون لألطفال بطريقة  التوحد

تحدث عن حقيقة أن العديد منا  ،زميلهم. على سبيل المثال

يتمكن أحد زمالئه من قد ال أنه حيث يواجه تحديات. 

و قد يكون  ،الرؤية وقد يحتاج إلى نظارات نتيجة لذلك

االجتماعية  المواقفآخر يعاني من مشاكل في  هناك طفل

ويحتاج إلى الدعم نتيجة لذلك. قد يساعد ذلك في تحديد 

أن يكونوا بمثابة  همواحد أو اثنين من األقران الذين يمكن

أكثر في  باالرتياحر "رفاقا" لمساعدة طفلك على الشعو

 المدرسة.

اضطراب طور ستيفن شور أربع خطوات لإلفصاح عن 

. كثير من المواقفوالتي وجدها فعالة في  ،طيف التوحد

اضطراب تسهيل فهم معنى أداة لتعتبر هذه الخطوات 

اضطراب ومساعدة اآلخرين على فهم أن  طيف التوحد
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بل مجموعة من نقاط القوة  ،ليس "عائقًا" طيف التوحد

ال يمكن  ،التواصل مع اآلخرينوالتحديات. من خالل 

أن ينجحوا  اضطراب طيف التوحدصابين بلألشخاص الم

 .أيًضا التميزيمكنهم فقط بل 

لإلفصاح  الخطوات األربع

اضطراب طيف عن 

 التوحد

 ستيفن شور تأليف

استخدم كلمة نقاط قوة طفلك وتحدياته.  تحديدابدأ 

من "نقاط الضعف" ألنك تستطيع  "التحديات" بدال  

موجودًا في الفصل  ستيفن. إذا كان "التحديات"مواجهة 

"إن  ذلك بقوله:  أحد الوالدين يعزز فقد  ،لفترة قصيرة

و لكن في كثير من جيد جدًا في اتباع القواعد.  ستيفن

 ستيفنسترى  ،ك تغيير في الجدولعندما يكون هنااألحيان 

 "شعر ببعض القلق.ي

 لب علىليتغيستخدمها طفلك  التي قوة نقطة حاول أن تجد

قد  ،الفصل في الدرسأثناء  ،على سبيل المثال التحدي.

يستخدم طفلك جهاز كمبيوتر لتدوين المالحظات. قد يقول 

 ،ةأن الكتابة باليد صعبة للغاي ستيفنأحد الوالدين "وجد 

 لذلك هذه هي الطريقة التي يدون بها المالحظات".

تحدث عن خصائص اآلخرين لوضع طفلك في سياق 

. ههذ القوةنقطة لديه  ستيفنقد يقول أحد الوالدين " أوسع.

ني الناس اآلخرين لديهم نقاط قوة أخرى. كلنا نحاول أن نب

 إلى حياة منتجة ". لنصلعلى نقاط قوتنا 

ا  اضطراب طيف التوحداشرح أن  .أظهر المسمى ،أخير 

 ،القوة والتحدياتنقاط مجموعة من السمات وإال هو ما 

وأن األطباء والعلماء قد حددوا هذه الخصائص على أنها 

 .اضطراب طيف التوحد

 
 

 شرح التشخيص لطفلك

التشخيص  الوالدينمن الضروري أن يشرح  ،وفقا للخبراء

يساعد هذا في وضع  قد ،ألطفالهم. في كثير من األحيان

 األطفال على مسار قبول الذات ويمكن أن يتيح لهم الوقت

يمكن  ،شخيصهمت. بدون معرفة هاوطرح األسئلة لفهم

أن يقارنوا  اضطراب طيف التوحدلألطفال المصابين ب

 ال أساس لها منأنفسهم باآلخرين ويصلون إلى استنتاجات 

 و صحتهم.  عن أنفسهم الصحة

األطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات في ال يعتقد 

وبالتالي فإن  ،كثير من األحيان أنهم يختلفون عن أقرانهم

قد تكون معقدة للغاية  النماءالصورة األكبر الضطرابات 

تذكر استخدام  ،بالنسبة لهم لفهمها. عند التحدث مع طفلك

من أجل تحسين التواصل بينكما. يمكن  ،الكلمات المناسبة 

أن يساعدك في التحدث مع طفلك عن كونه فردًا وتوضيح 

 ،م اللعباختالفات بين جميع األشخاص. استخدوجود ا

في مساعدة األطفال  أيًضايمكن أن يساعد  ،وأحيانا الكتب

لفهم أنفسهم بشكل  اضطراب طيف التوحدالمصابين ب

نقاط قوة طفلك باإلضافة إلى  إظهارتأكد من .  أفضل

التي يواجهها. من المفيد اإلشارة إلى أن كل  التحديات

 قوة وضعف. مجاالتشخص لديه 
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اضطراب طيف سنوات حديثًا ب 9ابننا البالغ من العمر  شخص"

من كيفية شرحه غير واثقين ما ولكننا  شيئ وجودبيعلم  وهو. التوحد

 "نصيحة؟هل من . له

حول كيفية إخبار ابنها عن  والدةعن سؤال  ،الفلسفة دكتوراه ،السريري لورين إلدر  ِعْلِم النَّْفسةُ اِْختِصاِصيّ جيب ت ،في الجزء أدناه

 :لديهالذي  اضطراب طيف التوحد

العديد  صعب يشترك فيه أمرمشاركة تشخيص طفلك معه 

 ولكن يجب ،يجري. يحتاج األطفال إلى فهم ما الوالدينمن 

 أن تكون المناقشة مناسبة لعمرهم ومستوى نموهم. 

من  ك بأن تكون المحادثات مستمرة و متسلسلة بدال أنصح

 رة واحدة. إليك بعض النصائح لبدء المحادثةلممناقشة ال

 وإعداد بعض اإلجابات عن األسئلة التي قد يسألها ابنك:

نقاط من حيث نقاط القوة و اضطراب طيف التوحدشرح ا

 الضعف لدى طفلك.

ثم مناقشة األمور  ،قد ترغب في التركيز على ما يجيده

الصعبة بالنسبة له. يمكنك توضيح أن تقييمه التشخيصي 

هة قدِّم معلومات مهمة حول كيفية استخدام نقاط قوته لمواج

ضعف. أعط نقاط قوة و نقاطلجميع ل أنتحدياته. ركز على 

أشقائه وغيرهم من الناس عن نفسك وعن بعض األمثلة 

 الذين يعرفهم.

 .اضطراب طيف التوحدمعلومات أساسية عن  قدم

قد ترغب في مواصلة  ،استنادًا إلى نضوج ابنك وفهمه

. أنت تريد أن اضطراب طيف التوحدالحديث عن معنى 

 تعطي طفلك صورة إيجابية ولكن واقعية.

شائع  اضطراب طيف التوحدأن  أن يسمعقد يساعد ابنك 

ا قاشً نالعديد من األطفال مثله. هذا يمكن أن يفتح  يوجد هوأن

حول نقاط القوة والتحديات التي يشترك فيها العديد من 

 أيًضا. يمكنك اضطراب طيف التوحداألطفال المصابين ب

 اضطراب طيف التوحداألفراد المصابين ب أنمناقشة 

 عن غيرهم من األطفال.إلى االختالف  يميلون

قد تشرح أن العديد من األطفال  ،على سبيل المثال

جيدون جدًا في تذكر  اضطراب طيف التوحدالمصابين ب

في بناء األشياء أو قد يكونون متفوقين  والبعض األشياء.

أن العديد من األطفال  أيًضافي الرياضيات. وضح 

دون صعوبة في يج اضطراب طيف التوحدالمصابين ب

 تكوين صداقات والتواصل مع أشخاص آخرين.

 .اضطراب طيف التوحدعن  المحادثات كلهاال تجعل 

تية من المهم التأكيد على أن نقاط قوة وتحديات ابنك الذا 

بعض تلك  ال تنسى أن تذكر. ليست سوى جزء من هويته

اضطراب طيف الصفات الخاصة التي ال عالقة لها ب

اضطراب طيف . سيساعد هذا طفلك على فهم أن التوحد

 ما هو عليه. جميعوليس  ،هو شيء لديه التوحد

 طفلك. الذي يحصل عليه دعم العلى  أكد

لخدمات التي يحصل ا حصوله علىاشرح البنك سبب 

ا يمكنك إخباره أنه يرى معالجً  ،عليها. على سبيل المثال

أو  ،لمساعدته على التواصل بشكل أكثر وضوًحا للتخاطب

ء. أنه يرى معالًجا سلوكيًا لتحسين طريقة تكوينه لألصدقا

على فهم كيف يريد معالجوه ومعلموه مساعدته.  هساعد

ة يمكنك أن تشير إلى أننا جميعًا بحاجة إلى بعض المساعد

لنصبح أفضل ما يمكن أن نكون عليه. يحتاج بعض 

 إلخ. ، عدة إضافية لتعلم القراءةاألطفال إلى مسا

 تكرار هذه المحادثات! توقع

وخاصة الذين يعانون من  -يحتاج جميع األطفال 

إلى سماع بعض المعلومات عدة  - اضطراب طيف التوحد

د ق ،وإنمابه  همرات. هذا ال يعني أنه ال يفهم. ما أخبرت

هاما من معالجته  هذه المواضيع جزءً  مراجعة تكون

 للمعلومات.

 .واألقرانعن نماذج القدوة  ابحث

قضاء  اضطراب طيف التوحد ذويمن المهم لألطفال 

يمكن أن  ،. ومع ذلكيننموذجيان أقربعض الوقت مع 

تكون تجربة رائعة لقضاء بعض الوقت مع األطفال 

. فكر في تسجيل ابنك اضطراب طيف التوحداآلخرين في 

في مجموعة ألعاب أو مجموعة مهارات اجتماعية خاصة 

 .اضطراب طيف التوحد ذويباألطفال 
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  لعائلتك نصيحة 15
التي تتعامل بشكل رائع  األسرنتيجة لعملها مع العديد من 

تقدم كاثرين  ،التوحداضطراب طيف مع تحديات 

 وخمسة ،خمسة نصائح لآلباء ،دكتوراة الفلسفة ،غسميرين

 :األوسع األسرةألفراد نصائح وخمسة  لألخوة نصائح

 نصائح للوالدين 5

 عليه يمكنك أن تكون مناصرتعلم أن تكون أفضل  .1

. استفد من جميع الخدمات واسع االطالع كنلطفلك. 

الممارسين تقابل المتاحة لك في مجتمعك. سوف 

الذين يمكنهم تثقيفك ومساعدتك.  الخدمات ومزودي

 سوف تجمع قوة كبيرة من األشخاص الذين تلتقي بهم.

. قد تشعر مشاعرك . تحدث عنمشاعرك تستبعدال  .2

بالتناقض والغضب. هذه هي العواطف التي يمكن 

 توقعها. من الجيد أن تشعر بمشاعر متضاربة.

وليس تجاه االضطراب حاول توجيه غضبك نحو  .3

حول  شريككمع  أحبائك. عندما تجد نفسك تتجادل

حاول أن  ،اضطراب طيف التوحدقضية ذات صلة ب

 احذرً  وكنما؛ كأن هذا الموضوع مؤلم لكلي تتذكر

اضطراب بعضكما عندما يكون  من احتى ال تغضب

. حاول غضبكأفعال هو الذي أزعجك و طيف التوحد

واالهتمام , الكبارأن يكون لديك بعض مظاهر حياة 

اضطراب طيف . احرص على عدم ترك بالنفس

وقت ممتع  اقضيستهلك كل ساعة من حياتك.  التوحد

االمتناع عن حاول  و الذين في طور النمومع أطفالك 

. يحتاج اضطراب طيف التوحدالتحدث باستمرار عن 

كل فرد في عائلتك إلى الدعم والسعادة على الرغم 

 من الظروف.

االنتصارات الصغيرة التي قد يحققها طفلك. قدر  .4

أحب طفلك وافتخر بكل إنجاز صغير. ركز على ما 

مع طفل نموذجي.  مقارنتهمن  يمكنه القيام به بدال  

 هو أو هي.كما طفلك  أحب

 
 

. ال تقلل اضطراب طيف التوحدفي مجتمع  اشترك .5

لكن  ،فريقكل امن أهمية قوة "المجتمع". قد تكون قائدً 

صداقات مع  كونال يمكنك فعل كل شيء بنفسك. 

اآلخرين الذين لديهم أطفال يعانون من  اولياء االمور

اولياء . من خالل مقابلة اضطراب طيف التوحد

التي تفهم  األسرستحصل على دعم  ،اآلخرين االمور

 استشاراتفي  يعد اشتراككتحدياتك اليومية. 

ومثمر. سوف  أمر ممكن لك اضطراب طيف التوحد

األفعال طفلك من خالل لتفعل شيئا لنفسك وكذلك 

 االستباقية.

 تعلم مجموعات الدعم على لقد ساعدتني"

المزيد حول احتياجات طفلي وقدراته 

بح انا و دتنا على ان نص، كما ساعالفريدة

أفضل البنائنا و أبوينأفضل  زوجي

  ."لبعضنا البعض في هذه الرحلة شريكين
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 لإلخوة واألخواتنصائح  5

تحديات الحياة  أسرةتذكر أنك لست وحدك! تواجه كل  .1

...  بذاته تحد اضطراب طيف التوحدأن  ،ونعلم... 

يواجه  افكل شخص تقريبً  ،ولكن إذا نظرت عن قرب

 صعوبة في أسرته.

بأخيك أو أختك. تعلم أن تتحدث عن  اكن فخور   .2

 وراضيًاوأن تكون منفتًحا  اضطراب طيف التوحد

ت راضيًا عن نلآلخرين. إذا ك االضطرابوتصف 

. إذا شعرت أيًضا راضين واالموضوع ... فسيكون

فسوف يشعر أصدقاؤك  ،بالحرج من أخيك أو أختك

. إذا تحدثت بذلك وسيجعلهم يشعرون بالحرج

 ،اضطراب طيف التوحدأصدقائك عن مع بصراحة 

مثل أي شخص  ،. ولكنراضينفسوف يصبحون 

في بعض األحيان سوف تحب أخوك أو أختك  ،آخر

وأحيانا قد ال تحبه. من الجيد أن تشعر بمشاعرك. 

 شخصوغالبًا ما يكون األمر أسهل عندما يكون لديك 

شخص مميز يوجد  -لمساعدتك على فهمها  مختص

 هنا من أجلك فقط! أحب أخوك أو أختك هو أو هي!

ألن على الرغم من أنه من المحزن أن تكون حزينًا  .3

 إال ،اضطراب طيف التوحدلديك أخ أو أخت متأثًرا ب

لفترات طويلة من  أنه ال يساعد الشعور بالغضب

تشعر فقط يجعلك  ؛الزمن. غضبك ال يغير الموقف

قد يكون لديهما هذه  كوأبي كتذكر أن أم، بالحزن أكثر

 .أيًضاالمشاعر 

بعض الوقت مع والديك وحدهما. إن القيام  اقض   .4

مع أو بدون أخيك أو أختك يقوي  أسرةباألشياء معًا ك

 اوقتً  تحتاجروابط عائلتك. ال بأس بالنسبة لك أن 

اضطراب ب امصابً  األسرةأحد أفراد  وجود. بمفردك

 كبيًراوقتا يستهلك في كثير من األحيان  طيف التوحد

. أيًضاويستحوذ على االنتباه. يجب أن تشعر باألهمية 

حتى لو لم يكن أخاك أو أختك مصابًا  ،تذكر

فستظل بحاجة إلى وقت مع  ،اضطراب طيف التوحدب

 .كوأبي كأم

 

 

في البداية شعرت بالضياع واالرتباك "

والديِّ  انيلكن اآلن بعد أن ساعد ،حول أخي

يمكنني أن أكون أًخا  ،في شرح األمور لي

 أفضل وأن أساعد أكبر

عن نشاط يمكنك القيام به مع أخيك أو أختك.  ابحث .5

 ،ستجد أنه من المجدي التواصل مع أخيك أو أختك

لغز بسيط معًا. بصرف النظر  حلحتى لو كان مجرد 

فإن القيام بشيء ما معًا  ،عن مدى ضعفه أو ضعفها

يخلق تقاربًا. سوف يتطلع أخوك أو أختك إلى هذه 

 األنشطة المشتركة ويرحب بك بابتسامة خاصة.
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نصائح لألجداد وأفراد األسرة  5

 الموسعة

د . يستطيع كل فرليقدمونهلديهم الكثير  األسرةأفراد  .1

بشكل  تقديم األشياء التي تعلِّمها  األسرةمن أفراد 

مع مرور الوقت. اسأل كيف يمكنك أن تكون أفضل 

 حتى لولعائلتك. ستكون جهودك موضع تقدير  امفيدً 

كان ذلك يعني رعاية الطفل حتى يتمكن الوالدان من 

الخروج لتناول العشاء أو جمع المال للمدرسة 

 دعوةغداء أو  نظمالخاصة التي تساعد الطفل. 

 مسرحية أو كرنفال أو لعبة ورق. ل

دعمك. إذا وجدت نفسك تواجه ن يمابحث عن  .2

حقيقة أن أحد أفراد أسرتك لديه صعوبة في قبول 

ابحث عن دعمك الخاص.  ،اضطراب طيف التوحد

ذا ل ،لك قد ال تتمكن عائلتك توفير هذا النوع من الدعم

يجب أن تكون متفهًما وأن تبحث في مكان آخر. وبهذه 

 مما يساعد ،الطريقة يمكنك أن تكون أقوى بالنسبة لهم

لتحديات التي يواجهونها. كن في مواجهة العديد من ا

ا وصريًحا بشأن هذا االضطراب. كلما تحدثت منفتحً 

كلما شعرت بشكل أفضل. يمكن أن يصبح  ،عن األمر

دعمك ... ولكن فقط إذا  مصدرأصدقاؤك وعائلتك 

شاركت أفكارك معهم. قد يكون من الصعب التحدث 

 نسيكو ،مع مرور الوقتولكن  ،عنه في البداية

أنت وعائلتك دروًسا  بتعليمك اضطراب طيف التوحد

 عميقة في الحياة.

. فكر في مشاعر عائلتك أن تحكم على اآلخرين جنبت .3

هم وكن داعًما. احترام القرارات التي يتخذونها ألطفال

. إنهم يعملون بجد ضطراب طيف التوحداذوي 

وعادة ما  و البحث عنها جميع الخيارات الستكشاف

استنتاجات مدروسة. حاول عدم مقارنة  تستخلص

الذين في طور األطفال. )وهذا ينطبق على األطفال 

ضطراب طيف ذوي عادةً(. يمكن لألطفال  النمو

 أن يحققوا أفضل ما لديهم. التوحد

يؤثر فهو . اضطراب طيف التوحدالمزيد عن  تعلم .4

االجتماعية  األوضاعجميع  فيعلى الناس 

العديد من  بها ،واالقتصادية. هناك بحوث واعدة

االحتماالت في المستقبل. شارك هذا الشعور باألمل 

تثقيف نفسك حول أفضل الطرق  أثناء ،مع عائلتك

 هذا االضطراب. السيطرةللمساعدة في 

 
 

وقت خاص لكل طفل. يمكنك االستمتاع بلحظات  حدد .5

عادةً  في طور النموالذين خاصة مع أفراد األسرة 

نقر . اضطراب طيف التوحدذوي  األسرةوأفراد 

لكن جميع األطفال يتطلعون إلى  ،بأنهم يختلفون

  ذوياألطفال  يبدعقضاء بعض الوقت معك. 

 ابحثلذلك  ،في الروتينيات اضطراب طيف التوحد

 حتى لو ،عهم ايمكنك القيام به أحد األشياء التيعلى 

دقيقة. إذا  15لمدة المنتزه كان مجرد الذهاب إلى 

فستكون هناك  ،كل أسبوع نفسهالمنتزه ذهبت إلى 

يصبح هذا النشاط  سوفالوقت  مع مرور احتمالية 

أسهل وأسهل ... األمر يتطلب بعض الوقت والصبر. 

إذا كنت تواجه صعوبة في محاولة تحديد ما يمكنك 

اسأل عائلتك. سوف يقدروا بإخالص الجهد  ،فعله

 .هالذي تبذل

ا توجد أدوات متخصصة ألشخاص معينين في  ملفات أيض 

  :الموقع زيارةقم بللوصول إليهم . حياتك

autismspeaks.org/family-services/tool-

kits/familysupport- tool-kits. 

خرين على اآلجداد األساعدني التحدث إلى "

جزء من مجتمع أكبر وتعلم  الشعور بأنني

مساعدة  استطيعاآلن . المزيد عن حفيدتي

عائلتي بأفضل ما يمكنني وقضاء وقت 

 ".من أحفادي  فرد ممتع مع كل
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اضطراب طيف  يعالجكيف 

 ؟التوحد
سوف ا. ستكون هناك أوقات الطريق أمامنا سيكون وعرً 

غير متوقع. عندما  بشكل   تالحظ فيها ان تحركك صعب

 تلك االمور ما هي إالل تذكير نفسك بأن حاو ،ذلك يحدث

 منفردة تعامل معهاحواجز.  توليس ،سرعةتقليل المطبات 

مجموعة متنوعة  توجدفي كل مرة. من المهم أن تبدأ اآلن. 

 .هوتعليم طفلك معالجةمن الخدمات المتاحة ل

أو تدخل واحد قد  واحدة من المهم جدا أن نتذكر أن طريقة

 ويؤديلكل طفل. تذكر أن طفلك فريد من نوعه  يصلحال 

نقاط قوته لمساعدته بأفضل طريقة ممكنة.  تخدًماسم دوره

طفلك على التنقل  اضطراب طيف التوحد معالجةيساعد  قد

نقاط قوته أو  ويستثمر في ،خالل التحديات االجتماعية

من  ،المتاحة المعالجات. قبل أن نصل إلى أنواع نجاحه

والنظر إلى الصورة خطوة إلى الخلف  التراجعالمفيد 

والخبرات قد كشفت عن العديد  البحوثرغم أن األكبر. 

إال أنه  ،اضطراب طيف التوحدالمحيطة ب االسرارمن 

اضطرابًا معقدًا يؤثر على كل طفل بشكل مختلف.  يظل

اضطراب طيف ذوي فإن العديد من األطفال  ،ومع ذلك

الصحيحة  المجموعاتملحوظة مع  نجاحاتحققوا  التوحد

 والتدخالت. المعالجاتمن 

خفف كل ت قدي تال المعالجةب الوالدينيرحب معظم 

 ونظًراالتحديات التي تجعل الحياة صعبة على أطفالهم. 

ال ف ،ال يمكن تلخيص تحديات طفلك في كلمة واحدةنه أل

واحد. يجب معالجة كل  معالجةباستخدام  معالجتهايمكن 

لكل طفل. ما  واحد عالجالمناسب. ال يوجد المعالجةبتحد 

حد أل. ما يصلح آلخر يصلحقد ال حد األطفال يصلح أل

. بعض مفعولهلفترة من الوقت قد يتوقف األطفال 

في  ،التي تدل على فعاليتها البحوثب مدعومة المعالجات

وخبرته الُمعال ج  . إن مهارةغير ذلكحين أن البعض اآلخر 

 فعالية التدخل.في  حاسم يؤثر بشكلوأسلوبه 

متالزمة أسبرجر في  الوالدين"دليل  افي كتابهم

يقول أوزونوف  ،"األداء العالي اضطراب طيف التوحدو

ودوسون وماكبارتالند إن المبدأ التوجيهي هو تعلم كيفية 

ناء توجيه نقاط قوة طفلك. التعامل مع صعوبات أطفالك أث

 ذوي إلى أن العديد من األشخاص الباحثانويشير

 لديهم مهارات ملحوظة في واحد   اضطراب طيف التوحد

 أو أكثر من المجاالت التالية:

  وخاصة الذاكرة عن ظهر قلب -الذاكرة 

 مهارات أكاديمية متفوقة 

 التفكير البصري 

 القواعداتباع و التعرف على النظام 

  و يقين حماسلديهم 

  ا عنالراحة والتوافق مع البالغين  عوض 

 األطفال

ى أعراض في بعض األحيان يمكن أن ينظر إل ،في الواقع

قوة" ويمكن على أنها "نقاط  اضطراب طيف التوحد

استخدامها لمساعدة طفلك على النجاح في الحياة. في 

يمكن توجيه السلوكيات الفريدة لطفلك إلى  ،أحيان أخرى

 وتغييراإلبداع قليل من و ،الدعم المناسب بإيالءنقاط قوة 

 في المنظور.

من أجل تحديد المعالجات والتدخالت التي ستكون أكثر 

 ،اضطراب طيف التوحد من ذويفاعلية بالنسبة لفرد 

امل لجميع األعراض. يجب أن يدرس تقييم شيجب إجراء 

التقييم مجموعة واسعة من العوامل بما في ذلك التاريخ 

والكفاءة  ،وأنماط التواصل ،واألعراض الحالية ،السلوكي

. من األهمية سيكولوجيِّ عصبي الالواألداء  ،االجتماعية

النظر إلى نقاط القوة والضعف لدى الطفل في كل مجال 

يكون من هذه المجاالت لرسم صورة كاملة وواضحة. قد 

نقاط قوة ونقاط ضعف  اضطراب طيف التوحد ذوي لدى

 مختلفة تماًما عن فرد آخر بنفس التشخيص.

 مااألكثر أهمية واألكثر فاعلية لطفل  المعالجةكون تقد 

يجب  ،. ونتيجة لذلكلطفل اخر ةوغير فعال ةغير ضروري

والتدخالت فردية للغاية استنادًا إلى  المعالجاتأن تكون 

 الشامل. التقييممن  المجموعةالمعلومات 

كجزء من عملية  الوالدينالفعال  المعالجةيتضمن برنامج 

ويعزز احترام  ،اهتمامات الطفلعلى  ويبني ،المعالجة

ِّم متوقعًا الذات ويقدم جدواًل  هذا البرنامج مثل . كما يعل 

 .المهام كسلسلة من الخطوات البسيطة
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األعراض األساسية  معالجة

 لتوحدالضطراب طيف ا
تستخدم معظم األسر نوًعا واحدًا من التدخل المكثف الذي 

. تتطلب التربوييلبي احتياجات أطفالهم وأسلوبهم 

التدخالت المكثفة الموصوفة هنا عدة ساعات أسبوعية من 

و / أو  والنمائيةوتتناول األهداف السلوكية  المعالجة

 لمعالجة اخصيصً  هذه المعالجات ُوضعت. التربوية

قد يكون من  ،المعالجة. خالل فترة التوحد اضطراب طيف

 الضروري إعادة تقييم الطريقة األفضل لطفلك.

ادعاءات التحقيق في ستحتاج إلى  ،قبل أن تختار التدخل

 والفوائد األخطارحتى تتمكن من فهم  معالجةكل لالحماية 

 قد تبدو كل هذه التقنيات ،المحتملة لطفلك. في البداية

 والسلوك ،(ABA) التطبيقي السلوكتحليل  – المسماة

أو  ،(PRT) تدريب االستجابة المحورية ،(VB) اللفظي

نموذج دنفر أو  ،(DTT) بالمحاولة المنفصلةالتدريب 

 من سيلمثل  -غيرها من بين  ،(ESDM)للبداية المبكرة 

لكنك  ،اآلن تكون مشوشلك. قد  بالنسبة الحروف المبهمة

" في طليقًامن مدى السرعة التي تصبح فيها " ستتفاجئ

 .اضطراب طيف التوحد معالجةمصطلحات 

 
 

قم ،المختلفة المعالجةللحصول على معلومات حول خيارات 

 :الموقع اآلتي بزيارة

AutismSpeaks.org.  

يرجى  ،فيديومقاطع  نسقمختلفة في  معالجات لالطالع على

 التوحدمؤسسة فيديوهات في  مصطلحاتال زيارة مسرد

 :على الموقع يتحدث

autismspeaks.org/what-autism/video-

glossary. 

للحصول على مزيد من  المختصزيارة  أيًضا عليك

من أنك تقوم باختيارات  واثقًاحتى تكون  ،المعلومات

 عندما تبدأ بتضييق خياراتك. مدروسة

 التطبيقي السلوكتحليل 
الثالثينيات من القرن  فيتحليل السلوك  سكينر وصف

فقد تم تطبيق مبادئ ونهج تحليل السلوك بشكل الماضي.

فعال في العديد من الظروف لتطوير المهارات لذوي 

ا إنه نهج موثق علميً  االحتياجات و غيرهم بشكل واسع.

يشير  ،لفهم السلوك وكيف يتأثر بالبيئة. في هذا السياق

أي "السلوك" إلى األفعال والمهارات. تتضمن "البيئة" 

سلوك ب يحدثقد يتغير أو  -أو اجتماعي  جسدي -تأثير 

فمبادئ تحليل السلوك ساعدت العديد من فئات  الفرد. 

المتعلمين من اكتساب مهارات مختلفة من نمط حياة صحية 

ي يركز تحليل السلوك على المبادئ التالتقان لغة جديدة .

ويعد التعزيز االيجابي احد هذه تشرح كيفية حدوث التعلم.

المبادئ . فعندما يلي السلوك نوع من التعزيز فان السلوك 

 على االغلب سيتكرر.

مجال تحليل السلوك  طورخالل سنين من البحوث العلمية ,

العديد من التقنيات لزيادة السلوكيات المفيدة و تخفيض 

 ذى او تتدخل في التعليم.السلوكيات التي قد تسبب اال

هو استخدام هذه ( ABA) التطبيقي تحليل السلوك

وإيجابي في  هادفالتقنيات والمبادئ إلحداث تغيير 

تحليل التي أثبتت أن  البحوثالسلوك. هناك قدر كبير من 

وخاصة  ،في تحسين نتائج األطفال فعال التطبيقي السلوك

 واللغوية. المعرفيةقدراتهم 

لسلوك التطبيقي الستينات  استخدم معالجين تحليل امنذ 

لتعليم التواصل ،اللعب، مهارات اجتماعية و اكاديمية 

تخفيض السلوكيات غير المرغوبة ،االهتمام بالذات ،و

 للمتعلمين من ذوي التوحد.
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صعبًا حتى تراه  التطبيقي حليل السلوكتغالبًا ما يكون فهم 

تشترك فيه  بدأ بوصف ما. قد يكون من المفيد أن نعمليًا

 .لتحليل السلوكي التطبيقيكل الطرق المختلفة ل

ذات عملية ال التحليل السلوكي التطبيقيتستخدم أساليب 

 :في التدريسالخطوات الثالث التالية 

لفظي أو جسدي مثل أمر   مثير عبارة عن وهي ،سابقال

أو طلب. قد يأتي هذا من البيئة أو من شخص آخر أو يكون 

 ؛للشخص بالنسبة اداخليً 

وهو استجابة الشخص )أو في هذه الحالة  ،ناتجالسلوك ال

 ؛سابقللاستجابة الطفل( أو عدم االستجابة 

 التعزيز تشمل أن ويمكن ،التي تعتمد على السلوك ،العاقبة

 الستجاباتل رد وجود عدم أو المرغوب للسلوك اإليجابي

 .الصحيحة غير

 وتقليلتعلم المهارات  التحليل السلوكي التطبيقيستهدف ي

التحليل السلوكي السلوكيات الصعبة. معظم برامج 

كل مهارة إلى خطوات صغيرة  تُقسم. مهيكلة جدًا التطبيقي

 االتي يتم التخلص منها تدريجي   التلقينباستخدام  وتُدرس

الطفل فرًصا متكررة للتعلم  يُعطىعند إتقان الخطوات. 

متنوعة. في كل مرة يحقق  أماكنوممارسة كل خطوة في 

مثل  ،إيجابي   تعزيز   يحصل على ،الطفل النتيجة المرجوة

الطفل أنه محفًزا  هأو أي شيء آخر يجد المدح اللفظي

 مثل قطعة صغيرة من الحلوى. ،للغاية

 Discrete Trialالتدريب بالمحاولة المنفصلة 

Training (DTT) 

احدا أنواع التحليل السلوك التطبيقي هو التدريب بالمحاولة 

أو ما  Discrete Trial Training (DTT)المنفصلة 

تعليم   DTTهو معروف بنموذج لوفاس. يتضمن ال 

مهارات فردية بطريقة منفصلة خالل العديد من 

التعليمية المتكررة و المعززات التي ربما ال المحاوالت 

 تكون متعلقة بالمهارات التي يتم تعليمها

 لمعالجة التطبيقي لتحليل السلوكيالتدخل الفعال ل يعد

"" ويجب أال ينظر إليه  انهجً ليس  اضطراب طيف التوحد

على أنه مجموعة من البرامج أو التدريبات "المعلبة". 

 ماهر بتخصيص التدخل لكلالمعالج اليقوم  ،على العكس

ه اتاهتمامو ،واحتياجاته ،مهارات المتعلم مهارة من

قد يبدو برنامج  ،وتفضيالته ووضعه العائلي. لهذه األسباب

لمتعلم واحد مختلفًا بعض  التحليل السلوكي التطبيقي

التحليل يتغير برنامج برنامج لمتعلم آخر. الشيء عن 

 لمتعلملتغيير ال حسب احتياجات أيًضا السلوكي التطبيقي

 تُجرى ،المتعلم. إذا لم يحرز الطفل تقدًما مرضيًاء وأدا

 التعديالت.

المتخصص في  (BCBA) ي المصدقمحلل السلوكال

ج برنامال ويراقب وينفذ يكتب اضطراب طيف التوحد

يعمل . (بشكل فردي .)لطفلل المخصصالفردى 

بون" ر  د  "المُ  اغالب  الذين يطلق عليهم  ،المعالجون الفرديون

التحليل مباشرة مع الطفل على أساس يومي. معظم برامج 

ساعة في األسبوع من  40إلى  25من  السلوكي التطبيقي

التحليل على استخدام مبادئ  األسرتُشجع . كما المعالجة

 في حياتها اليومية. السلوكي التطبيقي

 التحليل السلوكيللحصول على مزيد من المعلومات حول 

انتقل إلى موقع جمعية تحليل السلوك الدولي على  ،التطبيقي

محلل أو موقع  ABAinternational.orgالعنوان 

  .BACB.com :مجلس الحاصل على اعتمادالسلوك 

 عالج السلوك اللفظي
باستخدام مبادئ  التواصل عالج السلوك اللفظي يعلم

 السلوكاختصاصي ونظريات  التحليل السلوكي التطبيقي

 يالسلوك عالجالحفز ي ،ب.ف سكينر. حسب التصميم

الكلمات  بربطعلى تعلم اللغة  لمراهق الطفل أو ل اللفظية

. يتعلم الطالب أن الكلمات يمكن أن تساعد في باستخداماتها

 الحصول على األشياء المطلوبة أو غيرها من النتائج.

التركيز على الكلمات  اللفظية ةالسلوكي المعالجةتجنب ت

يتعلم  ،وبدال من ذلكإلخ(.  ،سيارة ،قط) مسمياتكمجرد 

لتقديم الطلبات وتوصيل الطالب كيفية استخدام اللغة 

صنف سكينر اللغة الى انواع سلوكية ، كل منها األفكار. 

 هم:و لها وظيفة .

 :(Mand) طلب

 البسكويتطلب ل ،"بسكويتمثل " ،طلب

 :(tact) تسمية

مثل  ،يستخدم لمشاركة تجربة أو لفت االنتباهتعليق 

 طائرة" لإلشارة إلى طائرة"

 :(Intraverbal) سلوك لفظي محكم بسلوك لفظي اخر
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غير ذلك من  كلمة تستخدم لإلجابة على سؤال أو

مثل "أين تذهب إلى المدرسة؟"  ،خرىاالستجابات األ

 "االبتدائية بارك كاسيل"

 :(Echoic) االستجابة بالمحاكاة

 بسكويت ، بسكويت!" " مثل ،صدويةأو  ،كلمة متكررة

 تعلم(لكي يمحاكاة اليحتاج الطالب إلى  حيث ة)مهم

  (Mands) لطلبابتعليم  ةاللفظي ةالسلوكي المعالجةبدأ ت

يتعلم  ،من اللغة. على سبيل المثال جدًا كنوع أساسي

أن قول  ضطراب طيف التوحدا ذوي من الشخص

مباشرة بعد قيام و. بسكويت" يمكن أن ينتج بسكويت"

بتعزيز الدرس الُمعال ج  يقوم ،مثل هذا الطلب بقولالطالب 

 ثم يستخدمالعنصر المطلوب.  وعرضبتكرار الكلمة 

سياق في أو  السياق الكلمة مرة أخرى في نفسالُمعال ج 

 مماثل.

األطفال ليسوا مضطرين إلى قول الكلمة  ،األهم من ذلك

 ،العنصر المطلوب. في البداية للحصول علىالفعلية 

اإلشارة إلى الطلبات بأي يحتاج هو أو هي ببساطة إلى 

 مثل اإلشارة إلى العنصر بداية جيدة.توسيلة. 

الطالب على فهم أن التواصل يؤدي إلى نتائج ذلك يساعد 

على هذا الفهم لمساعدة الطالب على الُمعال ج  إيجابية. يبني

الكلمة  استخدام االشارةتشكيل التواصل تجاه قول أو 

 الفعلية.

 التحليل السلوكي التطبيقيو السلوك الكالميستخدم ي

 يهدفسلوكية مشابهة للعمل مع األطفال.  أنساق التقليدي

تحفيز الطفل على تعلم اللغة من خالل  السلوك الكالمي

السلوك بين الكلمة وقيمتها. يمكن استخدام  ربط عمل

التحليل في برنامج  التواصالتلقسم  كتوسع الكالمي

 .السلوكي التطبيقي

يِّ  يقدم ت صاص  ل م  النَّف س وا خ  معالجة السلوك  علىن والمدرب ع 

 النطق و اللغة  التربية الخاصة ومعالجو وومعلم اللفظي

 .الكالمية ةالسلوكي المعالجةخدمة الوغيرهم من مقدمي 

ساعة أو أكثر في  30عادة  لفظيالسلوك التضمن برامج ت

على استخدام  األسر تتشجع .ةالمقرر المعالجةاألسبوع من 

 في حياتهم اليومية. السلوك الكالميمبادئ 

 االستجابة المحوريةب التدريب
بمثابة  (PRT) ةاالستجابة المحوريب التدريب رتبعت

ل والدكتور جيكو الدكتور روبرت ل أعدهدخل سلوكي ت

لين كيرن كوجل والدكتورة لورا شريبمان في جامعة 

 كاليفورنيا في سانتا باربرا.

هي واحدة من أفضل  المعالجة باالستجابة المحورية

معالجة ل والموثوقةات السلوكية المدروسة المعالج

التحليل السلوكي . مستمدة من اضطراب طيف التوحد

. الطفلمبنية على أساس اللعب ومبادرة  وهي ،التطبيقي

تطوير التواصل واللغة والسلوك  اوتشمل أهدافه

التنبيهية من السلوكيات  والتعافىاالجتماعي اإليجابي 

 المدمرة. الذاتية

يستهدف معالج  ،من استهداف السلوكيات الفردية بدال  

"المحورية" لنمو  المجاالت باالستجابة المحورية التدريب

 إلشاراتواالستجابة  ،الحوافز ذلكشمل يالطفل. و

ة وبدء التفاعالت االجتماعية. واإلدارة الذاتي ،متعددةال

 المجاالتهي أنه من خالل استهداف هذه  تهافلسفو

على  باالستجابة المحورية التدريبستعمل  ،الحرجة

 االندماجتحقيق تحسينات واسعة عبر مجاالت أخرى من 

االجتماعي والتواصل والسلوك وبناء المهارات 

 األكاديمية.

 بالتدريبتعتبر استراتيجيات التحفيز جزًءا هاًما من نهج 

على التعزيز  ويؤكد ذلك. االستجابة المحوريةعلى 

إذا قام الطفل بمحاولة ذات  ،"الطبيعي". على سبيل المثال

فإن  ،حيوان محشو ،على سبيل المثال ،مغزى لطلب

وليس حلوى أو مكافأة  - والمكافأة هي الحيوان المحش

 أخرى غير ذات صلة.

 يكل برنامج لتلبية أهداف واحتياجات المتعلم الفرد ُصمم

الجلسة عادة ستة  . تتضمنيةة والمنزليالمدرس وروتينياته

خاللها اللغة واللعب والمهارات  تُستهدفأجزاء 

. مع تقدم المهيكلةوغير  المهيكلةاالجتماعية بالتفاعالت 

يتغير تركيز كل جلسة الستيعاب األهداف  ،الطفل

 واالحتياجات األكثر تقدًما.

ساعة  25عادةً  باالستجابة المحورية التدريبتشمل برامج 

كل من يشارك في حياة الطفل  يتشجع أو أكثر في األسبوع.

بشكل  باالستجابة المحورية التدريبعلى استخدام أساليب 

المعالجة باالستجابة في كل جزء من حياته. تم وصف  دائم

 . األسرةعلى أنه نمط حياة تتبناه  المحورية
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 ،المعالجة باالستجابة المحوريةلمزيد من المعلومات حول 

( UCSB Koegel) كوجيل تفضل بزيارة موقع مركز

 الشبكةللتوحد على 

Education.UCSB.edu/autism  

 (UCSD) اضطراب طيف التوحدموقع برنامج البحث عن  أو

  على الشبكة

autismlab.ucsd.edu. 

 

 Early Start Denverنمّوذج دنفر للبداية المبكرة 

Model (ESDM)   

نموذج دنفر للبداية المبكرة هو نهج شامل للتدخل السلوكي 

 48الى  12المبكر لألطفال من ذوي التوحد من سن ال 

بالمهارات  شهر. يشمل البرنامج منهج تطوري يعرف

القابلة للتعليم في أي وقت و اجراءات تعليمية لتوصيل 

المحتوى. وهي غير مرتبطة بمحيط معين و يمكن توصيل 

المحتوى عن طريق فريق العالج و/أو الوالدين ضمن 

برنامج جماعي أو جلسات عالج فردية في العيادات أو 

 منزل الطفل.

ى ما بين نموذج تطوري يركز عل  ESDMيدمج ال 

مميزاتها  .الموثقة ABAممارسات ال  والعالقات 

 األساسية هي:

 استراتجيات تحليل السلوك التطبيقي الطبيعية

 حساسية للتسلسل التطوري الطبيعي

 مشاركة الوالدين

التركيز على التبادل في العالقات الشخصية والتأثير 

 اإليجابي

 االندماج المشترك في النشاطات المشتركة

ل واللغة عن طريق عالقة ايجابية معتمدة تعليم التواص

 على التأثير

وذج الشامل منموذج دنفر للبداية المبكرة الن ESDMال 

الوحيد الذي تم اعتماده عبر التجارب المراقبة العشوائية 

 شهر. 18لالستخدام مع أطفال ذوي التوحد من سن ال 

 

 ،ي نفسيئيمكن أن يكون أخصا ESDMمعالج ال 

ي نطق و ئمعالج وظيفي أو اخصا، ي السلوكئاخصا

تخاطب ولكن من المهم أن يكون المعالج حاصل على 

 .ESDMتدريب و ترخيص ال 

 

 (RDI)النمائي العالئقي التدخل 
 ،اهذ األدوات ملفاألخرى الموضحة في  المعالجاتمثل 

هو نظام لتعديل  (RDI)التدخل النمائي العالئقي فإن 

الدكتور ستيفن  وضع اإليجابي.لسلوك من خالل التعزيز ا

 ةقائم ةسلوكي معالجةك التدخل النمائي العالئقي غوتشتاين

 ومخاطبةعلى األسرة باستخدام الذكاء الديناميكي 

التدخل النمائي األعراض األساسية للتوحد. يهدف 

 طراب طيف التوحدذوي اض إلى مساعدة األفراد العالئقي

تكوين عالقات شخصية عن طريق تدعيم اللبنات  على

األساسية للعالقات االجتماعية تدريجيًا. وهذا يشمل القدرة 

 على تكوين رابطة عاطفية وتبادل الخبرات.

 هي: لتدخل النمائي العالئقياألهداف الستة ل

 الردالقدرة على استخدام نظام  :ةالعاطفي المرجعية

 لآلخرين الشخصيةالعاطفي للتعلم من التجارب 

القدرة على مراقبة سلوك الفرد  التنسيق االجتماعي:

وتنظيمه باستمرار من أجل المشاركة في العالقات التلقائية 

 التعاون وتبادل المشاعر تشملالتي 

القدرة على استخدام اللغة والتواصل غير  اللغة التقريرية:

 ،ودعوة اآلخرين للتفاعل ،للتعبير عن الفضول الكالمي

 مع اآلخرين أفعالكومشاركة المفاهيم والمشاعر وتنسيق 

وتغيير  ،القدرة على التكيف السريع التفكير المرن:

وتغيير الخطط بناًء على الظروف  ،االستراتيجيات

 المتغيرة
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القدرة على الحصول على  معالجة المعلومات العالئقية:

التي  المسائلحل و ؛المعنى على أساس السياق األوسع

 حلول "صحيحة أو خاطئة" ليس لها

في  القدرة على التأمل اإلدراك المتأخر:البصيرة و

التجارب السابقة وتوقع السيناريوهات المستقبلية المحتملة 

 بطريقة مثمرة

البرنامج نهًجا منهجيًا للعمل على بناء مهارات  يشمل

التحفيز والتعليم مع التركيز على المستوى النمائي الحالي 

لطفل. يبدأ األطفال العمل في بيئة فردية مع أحد اداء أل

وكذلك عدد  ،أطفال إضافيين يُضاف ،االوالدين. تدريجيً 

من أجل مساعدة الطفل  ،التي يمارس فيها األطفال االماكن

 على تكوين عالقات والحفاظ عليها في سياقات مختلفة.

أن  يهدففريد إلى حد ما ألنه  التدخل النمائي العالئقي

والمدرسين وغيرهم  الوالدين. يمكن تدريب ناالوالد هينفذ

من خالل  التدخل النمائي العالئقيمن المهنيين على تقديم 

الندوات التدريبية والكتب وغيرها من المواد ويمكنهم 

التدخل النمائي  في مجالالتعاون مع استشاري معتمد 

التدخل النمائي . بعض المدارس المتخصصة تقدم العالئقي

 في بيئة مدرسية خاصة. العالئقي

 التدخل النمائي العالئقيابحث عن مزيد من المعلومات حول 

 الموقع على موقع مركز االتصاالت على

RDIconnect.com. 

 

 TEACCHبرنامج 
هو برنامج سريري  للتوحد® TEACCHبرنامج 

ومقره في جامعة نورث كارولينا وشابل  وبحوث وتدريب

شوبلر إريك توران ، الدكTEACCHبرنامج وضع هيل. 

البرنامج في شمال  تأسسوروبرت رايشلر في الستينيات، 

 ،1972 عام في واعتمدته الهيئة التشريعية  كارولينا والية

 واعتمدته . العالم حول األخرى للبرامج نموذجا وأصبح

الهيئة التشريعية في والية نورث كارولينا كبرنامج على 

وأصبح نموذًجا للبرامج  1972مستوى الوالية في عام 

 األخرى حول العالم.

نهج التدخل الذي يسمى  TEACCHبرنامج طور 

"TEACCH من  مصفوفةوهو عبارة عن  ،"المهيكل

القائمة  اتالمعالجالمبادئ واالستراتيجيات التعليمية أو 

اضطراب طيف  ذوي على خصائص التعلم لألفراد

بما في ذلك نقاط القوة في معالجة المعلومات  ،التوحد

 واالنتباهالتواصل االجتماعي  مع صعوباتالالبصرية و

 .التنفيذي واألداء

استجابة لهذا الملف لنقاط القوة والتحديات، يشتمل 

 على: المنظم TEACCH رنامج ب

مع االنتباه  الخارجي لمواجهة التحدياتالدعم التنظيمي 

  واالداء التنفيذي

المعلومات المرئية و / أو المكتوبة لتكملة التواصل 

  االجتماعي للتواصل منظم دعم االجتماعي اللفظي

منهًجا دراسيًا، ولكنه  المهيكل TEACCHبرنامج  يعدال 

ذلك إطار عمل لدعم تحقيق األهداف التعليمية  فضاًل عن

 هذا اإلطار: يشمل و. والعالجية

 التنظيم البدني

 جداول فردية

 (االنشطةنظم العمل )

 للمواد في المهام واألنشطة المرئي البرنامج
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هو تعزيز  المهيكل TEACCHبرنامج الهدف من 

في األنشطة والمرونة واالستقاللية  الهادفةالمشاركة 

 TEACCHبرنامج استراتيجيات تُدمج والكفاءة الذاتية. 

نفذ يُ المهيكلة في الممارسات األخرى القائمة على األدلة. 

عادةً في إطار الفصل الدراسي. كما  TEACCHبرامج 

وتستخدم  TEACCHتتوفر برامج منزلية قائمة على 

الدراسية القائم على  الصفوفمع برنامج  اقترانًاأحيانًا 

TEACCH. 

 برنامج للحصول على مزيد من المعلومات حول

TEACCH، موقع  تصفحTEACCH  للتوحد على

  .TEACCH.comعلى موقع  الشبكة

عاطفي التنظيم ال /التواصل االجتماعي

 (SCERTS) المعامالت دعم /
دعم  ل االجتماعي / التنظيم العاطفي /التواص يعد نموذج

باري  وضعههو نموذج تعليمي  (SCERTSالمعامالت )

 دكتوراه ،ويذربايمي أو ،الفلسفة دكتوراه ،بريزانت

نموذج  لوران. يستخدم وأميإميلي روبن و ،الفلسفة

التواصل االجتماعي / التنظيم العاطفي / دعم المعامالت 

(SCERTS)  التحليل  شاملةً ممارسات من مناهج أخرى

المعالجة باالستجابة )في شكل  السلوكي التطبيقي

اللعب على ووقت  TEACCH برنامجو ،(المحورية

يختلف . التدخل النمائي العالئقيو( Floortime) االرض

نموذج التواصل االجتماعي / التنظيم العاطفي / دعم 

بشكل خاص من التركيز على (  (SCERTSالمعامالت

" من خالل تشجيع "التقليدي التحليل السلوكي التطبيقي

هتم يطة اليومية. الطفل في األنش المستهل منالتواصل 

االجتماعي / التنظيم العاطفي / دعم نموذج التواصل 

أكثر من غيره بمساعدة األطفال ( (SCERTS المعامالت

 ،لتحقيق "تقدم حقيقي" اضطراب طيف التوحدذوي 

والذي يعرف بأنه القدرة على التعلم والتطبيق التلقائي 

للمهارات الوظيفية وذات الصلة في مجموعة متنوعة من 

 ومع مجموعة متنوعة من الشركاء. األماكن

 

 " إلى التركيز على:SCERTSيشير المختصر "

 ،التواصل التلقائي تنمية :التواصل االجتماعي "SC"تعني 

والتعبير العاطفي والعالقات اآلمنة ، الوظيفيالتواصل و

 مع األطفال والبالغين والموثوقة

القدرة على الحفاظ  تنمية :التنظيم العاطفي" ER"تعني 

على حالة عاطفية منظمة بشكل جيد للتعامل مع اإلجهاد 

 اليومي وأن تكون متاحة بشكل أكبر للتعلم والتفاعل

وتنفيذ الدعم لمساعدة  تنمية: دعم المعامالت "TS"تعني 

 ،على االستجابة الحتياجات الطفل واهتماماته االفراد

تعزيز التعلم )على وتعديل البيئة وتكييفها وتوفير أدوات ل

 ،والجداول المكتوبة ،بالصور التواصل ،سبيل المثال

 والدعم الحسي(

نموذج التواصل االجتماعي / التنظيم العاطفي / يفضل 

أن يتعلم األطفال مع ومن  (SCERTS) دعم المعامالت

األطفال اآلخرين الذين يقدمون نماذج اجتماعية ولغوية 

نموذج  يُنفذقدر اإلمكان.  ،ملةشاال األماكنجيدة في 

التواصل االجتماعي / التنظيم العاطفي / دعم المعامالت 

(SCERTS)  المعامالت التي وضعها  دعمباستخدام

التعلم مثل الجداول أو  مالبيئية ودع األماكنمثل  ،فريق

 بصري.ال أدوات التنظيم

نموذج التواصل االجتماعي / لمزيد من المعلومات حول 

قم  ،(SCERTSالعاطفي / دعم المعامالت )التنظيم 

 :الموقع بزيارة

SCERTS.com 

 معرفيةال ةالسلوكي المعالجة
مقام في ال (CBT)) المعرفي السلوكي العالجستخدم ي

على  اضطراب طيف التوحد ذوي األول لمساعدة األفراد

وتحسين ندفاع االالسيطرة على  وتنمية ،عواطفهمتنظيم 
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 العالج السلوكي المعرفيسعى يسلوكهم نتيجة لذلك. 

ا لمساعدة األفراد على فهم أفكارهم ومشاعرهم والوعي به

لهم بطريقة أكثر حتى يتمكنوا من تعلم كيفية االستجابة 

 فعالية.

مشاعر  تقليلفي  مفيد   السلوكي المعرفي العالجتبين أن 

القلق واالكتئاب والسلوك الذي يظهر في بعض األحيان 

من خالل إجراء  اضطراب طيف التوحدذوي لدى األفراد 

تغييرات في أفكار وتصورات الحاالت من خالل تغيير في 

المعرفي،  كيالسلو للعالجاإلدراك. يعمل المكون الرئيسي 

على هذا التغيير في اإلدراك أو كيفية معالجة العمل  على

السلوكيات الصعبة،  تقليلالتفكير. يسعى المعالجون إلى 

أو االنهيارات أو نوبات الغضب،  الهواجسأو  فكارمثل اال

بينما يقومون أيًضا بتعليم األفراد كيفية التعرف على بعض 

 .والسيطرة عليها المشاعر التي قد تنشأ

فرديًا لكل  مخصص المعرفي السلوكي العالج يكون قد

جدًا في تحسين  ةً كون فعالتمريض، ونتيجة لذلك، 

ا لكل طفل أو شاب. المحددة جدً  السلوكيات والتحديات

اضطراب  ذويليسمح استقرار العواطف وتحسين السلوك 

باالستعداد واالستجابة بشكل أكثر مالءمة في  طيف التوحد

 حاالت معينة.

 لصلةت ذات امادلخا
ت مادلخ"امن عالجات تسمى  عةوي مجملتالم القساي طيغ

تعالج ت عالجات مادلخد هذه اتعولصلة". ذات ا

لهذا ددة محت ليسن لکد وحوبالتدة عا المصاحبة راضألعا

 طراب.ضاال

 (SLT) واللغة النطق عالج

عالج لتوحد ل يةلسلوكا ةالمكثف المعالجةمعظم برامج تشمل 

 معالجة تقدم ،مجموعة متنوعة من التقنياتب. النطق واللغة

ما يواجهها  امجموعة من التحديات التي غالب   الك ال م واللغة

بعض  ،. على سبيل المثالاضطراب طيف التوحدذوي 

في  ،ال يتحدثون اضطراب طيف التوحد من ذوياألفراد 

حين أن آخرين يحبون التحدث ولكنهم يجدون صعوبة في 

و / أو فهم الفروق الدقيقة في  ياستخدام الكالم التخاطب

 عند التحدث مع اآلخرين. الكالميةاللغة واإلشارات غير 

مع  النطقتنسيق آليات إلى  الك ال م واللغة معالجة تهدف

دأ مثل هذا البرنامج المعنى واالستخدام االجتماعي للغة. يب

ي  بب اثولوجيا يجريه بتقييم فردي اص  ت ص   واللغة الك ال م ا خ 

للفرد. من هذا  الكالميةوالتحديات  االستعداداتلتقييم 

ي  يقوم  ،التقييم ت صاص  بتحديد واللغة  الك ال م بب اثولوجيا ا خ 

األهداف التي قد تتضمن إتقان اللغة المحكية و / أو تعلم 

مثل العالمات أو  الكالميمهارات التواصل غير 

يكون الهدف هو مساعدة الشخص  ،. في كل حالةاإليماءات

 .وظيفيةمن الناحية العلى التواصل بطرق أكثر فائدة 

ي  ال  يمكن  ت صاص  بشكل  العالجتقديم  اللغةالنطق و  خ 

ي  . يستطيع في مجموعة صغيرة أو فردي،  ت صاص    وا خ 

واللغة الذين يعملون مع األطفال تدريب متخصص    النطق

إلعادة  واللغة النطق معالجةهج في نُ أحد اليستخدم  إضافي

(. PROMPTالعضلية الفمية ) هيكلة األهداف الصوتية

يستخدم  معالجةحسي لل عضوي أسلوب حيث يستخدمون

لفك واللسان والشفتين على االلمس والضغط الُمعال ج  فيه

على تطوير التحكم  اضطراب طيف التوحدذوي ة لمساعد

 الحركات العضلية الفموية المناسبة للتحدث.في 

 الموقع قم بزيارة ،(PROMPT) لمعرفة المزيد حول

promptinstitute.com. 

 (OT) وظيفيالعالج ال

من المهارات  مزيج بعالج  (OT) الوظيفييقوم العالج 

مساعدة الطفل  اأهدافهتشمل والبدنية والحركية.  المعرفية

 مناسبة الستقاللية االالحصول على على  البالغأو 

ضطراب اذوي لكل كامل في الحياة. بالنسبة والمشاركة بش

على يركز العالج الوظيفي ما  اغالب   ،طيف التوحد

ومهارات التعلم  ،المهارات المناسبة للعب أو الترفيه

 والرعاية الذاتية.

لتقييم المستوى  معتمد وظيفي معالج مع العالج يبدأ

والقدرات  ،للشخص باإلضافة إلى أساليب التعلم  النمائي

االجتماعية واالحتياجات البيئية. بناًء على هذا التقييم، 

يحدد الُمعال ج األهداف ويختار االستراتيجيات والتكتيكات 

لتعزيز المهارات األساسية. على سبيل المثال، قد تتضمن 

، والتزينتغذية، ال، وباستقالليةمالبس الاألهداف ارتداء 

ن المهارات االجتماعيه الى جانب تحسواستخدام المرحاض، 

 االدراكيه -والحركيه الدقيقه والبصريه 

على جلسات لمدة نصف  المهني الجالع يشملعادةً ما 

احتياجات حسب  حددي تكرار ساعة إلى ساعة واحدة مع

المصاب الشخص  يمارسالفرد. باإلضافة إلى ذلك، 

مع  - ومهاراتاستراتيجيات  اضطراب طيف التوحدب
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في المنزل وفي أماكن أخرى بما في ذلك  -التوجيه 

 المدرسة. 

 (SI) الحسي التكامل عالج

اضطراب طيف  ذوييعاني العديد من األطفال والبالغين 

من تحديات في معالجة المعلومات الحسية مثل  التوحد

ف يالحركة واللمس والرائحة والبصر والصوت.  عرِّ

مثل هذه االضطرابات  (SI) الحسي التكاملمعالجة 

ستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات التي تحسن كيفية وت

شمل تتفسير الدماغ لهذه المعلومات ودمجها. غالبًا ما 

 تُقدمالدمج الحسي. في أوقات أخرى  ةالمعالجة المهني

 .ابذاته ةمعالجة قائمك

 العالج المعتمدون والفيزيائيون وظيفيونال المعالجون يقدم

. يبدأ الُمعال ج بتقييم فردي لتحديد الحسي التكاملب

حساسيات الشخص. من هذه المعلومات، يخطط الُمعال ج 

 طبيعيةت ن بيه الحسي بحركة البرنامج فردي يتطابق مع 

لتحسين كيفية معالجة الدماغ وتنظيم المعلومات الواردة. 

تضمن المعالجة معدات مثل تعلى هذا النحو، غالب ا ما 

 ترامبولين.األراجيح وال

 البالغينأو  لألطفال الحسي التكامل العالج يسمح أنيمكن 

أن يصبحوا   الحسي التكاملالذين يعانون من صعوبات في 

 " للتعلم والتفاعالت االجتماعية. غالب ا مااستعدادًاأكثر "

يجد أفراد األسرة والمعلمون أن تقنياتها يمكن أن تساعد 

، وتعزيز السلوك لمصابينا البالغينأو  األطفالفي تهدئة 

 اإليجابي والمساعدة في التحوالت بين األنشطة.

 

 (PT) الطبيعي العالج

اضطراب طيف  ذوييواجه العديد من األطفال والبالغين 

تحديات في المهارات الحركية مثل الجلوس  التوحد

 (PT) الطبيعي العالجركز يوالمشي والجري والقفز. 

التي تسبب قيودًا في الحياة  الصعوبات الحركيةعلى 

 العالج  يحسنالحقيقية. على وجه الخصوص، يمكن أن 

ال   قوة ضعف الطبيعي  والتوازن والتنسيق.ت الع ض 

 الطبيعي العالج المعتمدون الطبيعيونيقدم المعالجون 

. ثم النمائيمستوى البدايةً بتقييم القدرات البدنية للشخص و

برامج لألنشطة التي تستهدف مجاالت التحدي.  يصممون

من نصف ساعة إلى ساعة  العالج  عادة ما تستمر جلسات

ومختلف أشكال  باألدوات المساعدة الحركةوتشمل 

ظ ام. االتم ي م  الع  تحدد احتياجات ورين واستخدام معدات ت ق و 

 وتيرةالخدمات  البالغين الذين يحصلون على أو األطفال

 ت.هذه الجلسا

 المهارات االجتماعية

الصعوبة في المهارات االجتماعية هي السمة المميزة 

، وخاصة لألطفال في سن طيف التوحدالضطراب 

المدرسة. في السنوات األخيرة، أصبح التدريب على 

المهارات االجتماعية، سواء على المستوى الفردي أو في 

ي جدًا لهذا التحد شائعا عالجاإطار مجموعة األقران، 

بدو على هذا تقد ال  االجتماعية الرغبة أن رغمتحديدًا. 

، إال أن ضطراب طيف التوحدذوي ااألطفال لدى  النحو

لديهم نفس الرغبة  ضطراب طيف التوحدذوي االعديد من 

لدى األطفال اآلخرين في أن يكونوا اجتماعيين وأن التي 

المهارات الالزمة  لتعليمهمم بحاجة فقط فهيكونوا اصدقاء. 

 هذه الروابط مع اآلخرين. لتكوين

خالل جلسات  يتعلمونهاتتراوح المهارات االجتماعية التي 

بالعين إلى  التواصلالتدريب من المهارات البسيطة مثل 

. لموعد لعب أحد االقرانمهارات أكثر صعوبة مثل دعوة 

وقد أظهرت الدراسات أن هذا النوع من برنامج التدخل 

االجتماعية وتنمية  أن يحسن بشكل كبير من الكفاءة يمكن

أن التدريب على المهارات  رغمالمهارات االجتماعية. 

االجتماعية ليس شكال  رسميًا أو معتمدًا من المعالجة، إال 

 ياخصائي، االجتماعيين االخصائيينأن المحترفين مثل 

غالب ا ما يركزون بشكل  النفسيين المعالجينو النطق عالج

كبير على تحسين المهارات االجتماعية عند التعامل مع 

. باإلضافة ضطراب طيف التوحدذوي ااألطفال والبالغين 

إلى ذلك، يمكن تعليم الوالدين وأفراد األسرة وغيرهم من 

مقدمي الرعاية وسائل فعالة لتحسين المهارات االجتماعية 

داخل المنزل  وحداضطراب طيف الت ذويألحبائهم 

على أساس منتظم. من المهم جعل المواقف  هوخارج

في جلسات التدريب واقعية بقدر  يتعلمونهااالجتماعية التي 

اإلمكان حتى يمكن تطبيق المهارات الجديدة بسهولة في 

 .الدراسي الفصلاألماكن خارج 

يعد تطبيق التدريب على المهارات االجتماعية 

طريقة رائعة لمساعدة طفلك  والمجموعات في المدرسة

على توسيع هذه المهارات التي يمكن أن تؤدي إلى النمو 
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. تحدث حياتها او/ والتحسن في مجاالت أخرى من حياته

إلى معلم طفلك أو مستشار التوجيه حول أفضل الطرق 

الستخدام هذه الفرص لمساعدة طفلك على النمو والتعلم 

تفاعل بشكل أفضل مع اآلخرين. أحد العوامل المهمة يل

 االعتبار لمجموعات المهارات بعينالتي يجب أخذها 

المطابقين االجتماعية الفعالة هو مشاركة أقران طفلك 

 أن وجود فقد ُوجدهذه المجموعات. إطار في له  عصبيًا

معدل بدء التفاعل االجتماعي مع  يزيدنماذج األقران 

تشجيع هؤالء األقران  ويجبالمجموعة. اآلخرين خارج 

ضطراب ذوي ا األطفالالمهارات، مما يدفع  استخدام على

نتيجةً إلى استخدام المهارات، ثم الثناء عليهم  طيف التوحد

نماذج  مساعدةبرنامج يعد الستخدام الصحيح للمهارات. ل

ذوي تعليم المهارات االجتماعية لألطفال لاألقران 

في مركز الطبي ال هي أنشأذ، الضطراب طيف التوحدا

، منهج يتحدث التوحدجامعة نبراسكا بمنحة من مؤسسة 

على موقع مؤسسة  االطالع عليهيمكن  عظيم الشأن

 في قاعدة بيانات المنح. يتحدث التوحد

 

 

الخالي و نظام غذائي خال من الغلوتين

 (GFCFمن الكازين )

، الغلوتينلقد قيل الكثير عن النظام الغذائي الخالي من 

ذوي واستخدامه لمساعدة ( GFCF) الكازينالخالي من و

. تتساءل العديد من األسر التي اضطراب طيف التوحد

إذا  اضطراب طيف التوحدحديثًا بمشخصين لديها أطفال 

النظام الغذائي  ُوضعكان هذا أمًرا يجب أن يتبعه طفلهم. 

( ألول GFCFالخالي من الكازين )والخالي من الغلوتين، 

 الهضمية االضطرابات مرة لألشخاص الذين يعانون من 

لغلوتين في النظام لشديد تفاعل  يشمل، وهو اضطراب 

الغذائي. يوجد الغلوتين في منتجات القمح مثل الخبز 

ومنتجات المخبوزات األخرى ولكن أيًضا في مجموعة 

متنوعة من المنتجات الغذائية األخرى. الكازين هو 

كثر ارتباًطا بمنتجات األلبان ولديه القدرة على البروتين األ

إحداث تفاعالت شديدة لدى بعض األفراد. عندما تستخدم 

بشكل مناسب، فإن النظام الغذائي الخالي من الغلوتين، 

( آمن ويمكن أن يساعد في GFCFالخالي من الكازين )و

 .الشديدةتجنب هذه المشاكل الصحية 

 هو ضطراب طيف التوحداالنظرية وراء استخدامها في 

ي  الالجهاز في  رد فعلأنه إذا كان الشخص لديه  د  ع  م 

يِّ )ال ع و  هذه المنتجات، فإن االلتهاب الناتج قد تجاه ( GIم 

يؤدي إلى تلف بطانة األمعاء، ونتيجة لذلك يؤدي إلى 

امتصاص الجزيئات التي ال تمتصها عادة األمعاء السليمة. 

هذه الجزيئات أو االلتهابات التي تشير بعض األدلة إلى أن 

تسببها يمكن أن تتفاعل مع الدماغ بطرق تسبب مشاكل 

، والصعوبات الذهنية، وربما  تغير في المزاج مثل القلق،

. ومع طيف التوحدتفاقم األعراض السلوكية الضطراب 

النظام الغذائي الخالي من الغلوتين،  ماأُستخد رغمذلك، 

اضطراب في مجتمع  (GFCFالخالي من الكازين )و

ال توجد  إال أنه على مدى عقدين من الزمان، طيف التوحد

على أنه يحسن السلوكيات ذات الصلة  قليلةأدلة  إال

 .اضطراب طيف التوحدب

 
 

يجب على األسر التي تختار تجربة تقييد الغذاء أن تتأكد 

من خالل وذلك التغذية الكافية  يحصلون علىأن أطفالهم 

التغذية. منتجات   اخصائياستشارة طبيب األطفال أو 

د  ا للكالسيوم وفيتاميناأللبان هي المصدر األكثر شيوعً 

لألطفال الصغار في الواليات المتحدة. يعتمد العديد من 
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األطفال الصغار على منتجات األلبان من أجل تناول 

ديلة البروتينات بشكل متوازن ومنتظم. تتطلب المصادر الب

لهذه العناصر الغذائية استبدال منتجات األغذية 

. الغذائي والمشروبات األخرى، مع االهتمام بالمحتوى

يتطلب استبدال المنتجات الخالية من الغلوتين االنتباه إلى 

النظام  ات فيفيتامينمحتوى الالمحتوى الكلي من األلياف و

على الفيتامينات للمكمالت من  يكونالغذائي للطفل. قد 

التغذية  اخصائيالتشاور مع بفوائد وآثار جانبية. ينصح 

أو الطبيب للتطبيق الصحي لنظام غذائي خالي من 

(. قد يكون هذا GFCFخالي من الكازين )والغلوتين، 

الذين من األكولين  صحيحا بشكل خاص بالنسبة لألطفال

 .مالصعب إرضاءه

 ماذا عن التدخالت الطبية األخرى؟

بذل كل جهد ممكن لمساعدة طفلك. يتوق ل مستعداآلن أنت 

جديدة،  عالجاتفي وضعك إلى تجربة  الوالدينالكثير من 

التي لم تثبت فعاليتها علمي ا حتى اآلن.  العالجات حتى تلك

 طفلك قد تجعلك أكثر عرضة إلغراء عالجآمالك في ف

 غير المختبرة.  العالجات

طفل من المهم أن نتذكر أنه مثلما يختلف كل 

، كذلك اضطراب طيف التوحدمن ذوي 

 .  للعالجات استجابة كل طفل تختلف

 ي تهتمتال العالج قد يكون من المفيد جمع معلومات حول

والتحدث معه، وكذلك  كمحاولة مع طبيب أطفالالب به

أعضاء فريق التدخل الخاص بك، من أجل مناقشة 

نتائج قابلة  وتسجيل المحتملة / الفوائد احتماالت الخطر

األطفال  آلباء وأمهاتللقياس وبيانات خط األساس. يمكن 

 يزودوكأن  اضطراب طيف التوحد من ذوياألكبر سنًا 

التي والتدخالت الطبية الحيوية  العالجاتمن  تاريخ  ب

د على مر السنين. ربما فعاال   عالجا لتكون وعدت  للتوحِّ

ند إجراء طفال. وعكان بعضها مفيدًا لعدد صغير من األ

 هو ، لم يتبين أن أيًا منها، حتى اآلن،ساتمزيد من الدرا

. نحن نعلم أن العديد من األطفال يتحسنون العالج الغعال

مجموعة كبيرة من  توجدمع العالج السلوكي المكثف. 

األدلة العلمية لدعم هذه النظرية. من المنطقي التركيز على 

 فيإشراك طفلك في برنامج سلوكي مكثف قبل النظر 

 التدخالت األخرى.

. 

ذوي  مناك فلطم عدلت تیجیاراستا

 دحولتا

 إليجابيوك االسلأوجه دعم 

هو  إليجابيوك السلم اعدأوجه دام ستخث أن البحا أظهر

م عديشمل أوجه . الصعب السلوك دارةسيلة فعالة إلو

أو سلوك تحدي،  ما تحديد وظيفة مشكلةإليجابي وك السلا

ثم تعليم المهارات الفردية الجديدة للمساعدة في تصحيح 

فهو . لذلك، هبدال  من ايجابي بشكل السلوك واالستجابة 

تتعامل مع السلوك بشكل  منظمة إنشاء خطة  يشمل

 إيجابي.

فهم أن معظم السلوكيات البشرية تخدم نمن المهم أن 

غرًضا ونتيجة لذلك، فإن العديد من السلوكيات الصعبة 

ه ج  عال  مع طفلك ومُ  اجتهدلطفلك لها أسباب كامنة. 

( لمحاولة التعرف على هذه األسباب حتى تتمكن هجين)ُمعال  

من وضع خطة لتعليمه المهارات والسلوكيات اإليجابية 

لمشكلة. انظر إلى كل ل لالستجابةكن استخدامها التي يم

يجعله ما الذي قد يحدث له  -موقف من وجهة نظر طفلك 

ألوجه بهذه الطريقة؟ يجب وضع أنظمة معينة  يستجيب

أو للمشكلة كل موقف ل لالستجابةإليجابي وك السلم اعد

صعب. شارك خطط دعم السلوك اإليجابي مع  لكل سلوك

، حتى إلخء البرنامج المدرسي، مدرسة طفلك، بعد انتها

 في جميع المواقف واألماكن.  المنهج نفسيمكن استخدام 

 الجداول المرئية

كما ذكر سابق ا، يتمثل أحد التحديات التي يواجهها األفراد 

في حاجتهم إلى االلتزام  ضطراب طيف التوحدذوي ا

أداة  الجداول المرئيةالروتيني الصارم بالجداول. تعد 

، والتي  لطفلك تنظيما أكثر رائعة للمساعدة في إنشاء بيئة

القلق والسلوكيات تقليل  و يةاالستعداد يمكن أن تساعد في

فهم طفلك للوقت  معالمساعدة  لتلك الجداول الصعبة. يمكن

والتحوالت بين األنشطة والبيئات، باإلضافة إلى زيادة 

االستقالل. وبالمثل، يمكن أن تساعد قوائم المراجعة في 

إدارة وقت طفلك وإعداده قبل المواقف التي قد تسبب 

صعوبات. يمكنه استخدام قائمة المراجعة لفهم ما يحدث 

 تسافرعائلتك وما هو قادم. على سبيل المثال، إذا كانت 

مكان ما، فإن جدواًل مرئيًا يظهر كل خطوة من  إلى

رحلة إلى المطار، أو تسجيل  -خطوات السفر الجوي 

أو  -، أو االنتظار عند البوابة، إلخ. األمنالوصول، أو 
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تحضير على يمكن أن تساعد قائمة مراجعة بتلك الخطوات 

 طفلك لهذه العملية وإبقائه مشارًكا طوال التجربة.

 الفيديو نموذج

 ذويأداة أخرى أثبتت فعاليتها في تعليم األطفال  توجد

. تستخدم هذه الفيديو موذجن مثل  اضطراب طيف التوحد

اإلستراتيجية مقاطع الفيديو للمساعدة في تعليم المهارات 

االجتماعية ومهارات الحياة اليومية وغالبًا ما تكون أكثر 

الحية. في نمذجة الفيديو، يشاهد األفراد  النماذجفعالية من 

مقاطع فيديو تعرض سلوًكا إيجابيًا ثم يقلِّدون األشخاص 

وهي  تُستخدمفي مقاطع الفيديو. هناك طريقة أخرى 

السلوكيات ب يقومونألفراد الذين لعرض مقاطع فيديو 

الفيديو هي طريقة ممتعة لألفراد  نموذجبنجاح ويعيدونها. 

لة للمدرسين ومقدمي الرعاية للتعلم وطريقة فعا

 والُمعالجين لتعليم المهارات الهامة.

 األنظمة التحفيزية

عنصًرا مهًما في المساعدة على تحسين  التحفيزيعد 

صعوبة طفلك. يمكن أن يساعده على ربط  مجاالت

يجابية. في حين أن اإل دودبالرالسلوكيات اإليجابية 

هو مؤشر واضح على السلوك  الهتافالتصفيق أو 

إن األطفال إال  ،النموذجي العصبياإليجابي تجاه الطفل 

قد يحتاجون إلى مزيد من  ضطراب طيف التوحدذوي ا

التحفيز أو التعزيز لفهم االستجابة التي يحدثها السلوك. إن 

 الكالميالتعزيز اإليجابي مثل الثناء بمتابعة السلوك 

المحدد أو المكافأة سيجعل طفلك أكثر عرضة لتكرار نفس 

السلوك في المستقبل. يمكن لهذا النظام أن يساعد طفلك 

التواصل ا على مهارات بسيطة مثل على البناء تدريجيً 

 ا.بالعين من أجل تعلم مهارات اجتماعية أكثر تعقيدً 

 التفعيل

 كيف اختار التدخل الصحيح؟
طفلك محبًطا. تذكر العمل  عالجقد يكون اختيار مسار 

بشكل وثيق مع فريق معالجة طفلك واستكشف جميع 

  التاليتين المادتين الخيارات المتاحة أمامك. قد توفر

عالج  معلومات مفيدة لك أثناء اختيارك بين طرق 

 المعالجة لطفلك.

 

تخفيف اإلجهاد من خالل العمل بنشاط من أجل التدخل "

  اضطراب طيف التوحدالتغلب على  مقالة من الصحيح"

 وكلير الزبنيك الفلسفة دكتوراه ،لين كيرن كوجيلها تكتب

لكن أفضل  ،من المخيف أن نتساءل عن إمكانات طفلك

لها تدخالت بطريقة لتهدئة مخاوفك هي اتخاذ إجراء 

. تحدث اطالع. الخطوة األولى هي أن تكون على مردود

 ،الذين كانوا هناك الوالدين –إلى األشخاص الذين تثق بهم 

عالقة معهم  لكواألطباء الذين  ،والخبراء في هذا المجال

والتي  المشبوهةوما إلى ذلك. هناك الكثير من اإلجراءات 

الذين سيفعلون أي شيء  المذهولين الوالدينتفترس 

ا ها سليمة علميً يلطفلهم. تأكد أن التدخالت التي تستخدم

ذوي تبارها مع العديد من األطفال وموثقة جيدًا. تأكد من اخ

 مستنسخة من تلك المعالجات وأن اضطراب طيف التوحد

 -حدودها ل من فهمكتأكد  ،أيًضاخبراء وعيادات أخرى. 

بعض التدخالت تعمل فقط على عدد قليل من األعراض 

ذوي أو على مجموعة فرعية صغيرة من األطفال 

بعض الوقت  كانت لك وقفة. إذا ضطراب طيف التوحدا

قد  التي اهومد التغيير فابحث عن درجة ،والمال للتدخالت

 حدثه.ت
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من هل يعاني طفلي من بدء  "فهم أسلوب تعلم طفلك" 

 ؟ اضطراب طيف التوحد

 ،تيريزا فوي ديجيرونيمو ،دكتوراه ،ويندي ستونها: تكتب

 .اجستير تربيةم

 -بدأ برنامج التدخل الصحيح بفهم أسلوب تعلم طفلك ي

والذي يختلف تماًما عن أسلوب تعلم األطفال اآلخرين. من 

ذو المحتمل أنك تدرك هذا ألنك حاولت أن تجعل طفلك 

بتلويح الوداع  يلوح بيده أن طيف التوحد اضطراب

باستخدام نفس استراتيجيات التدريس التي استخدمتها مع 

 كالمي حث وإطالق ،الفعلأي إظهار  -أطفالك اآلخرين 

يده  أن تحركحتى يمكن و "تلويح الوداعلوح بالقول "

القيام به. ولكن عندما يبدو أن هذا  عليه لتوضيح ما يجب

ربما بدأت تعتقد أن طفلك كان عنيدًا أو  ،ينجحالنهج ال 

أنت تقوم بتدريس مهارات  ،ر متعاون. بعد كل شيءغي

بسيطة باستخدام أساليب ناجحة للغاية ألطفالك اآلخرين. 

فقط أسلوب  هو يحتاجلكن الحقيقة هي أن طفلك ليس سيئًا. 

تعليمي مختلف عن أطفالك اآلخرين. هذا االختالف في 

ذوي  األطفالأساليب التعلم ال يظهر إال عندما تحاول تعليم 

الطريقة  على اختالف بل هو دليل ضطراب طيف التوحدا

 يوجدالتي يتعلمون بها )أو ال يتعلمون( من تلقاء أنفسهم. 

الذين ال يعانون التي يبدو أن األطفال  االمورالكثير من 

دون أن  ،يتعلمونها دون عناء اضطراب طيف التوحد من

ال  اضطراب طيف التوحد ذويولكن األطفال  ،يتعلموا

األطفال الصغار  ،بسهولة. على سبيل المثال بوهايستوع

يتعلمون  اضطراب طيف التوحد الذين ال يعانون من

ات كيفية استخدام إيماء ،دون تعليم صريح ،بطريقة ما

معرفة ما يريدونه أو اإلشارة إلى المكان الذي ل اإلشارة

أو  إشارتكإليه. يتعلمون كيفية تتبع  تنظريأن  كيريدون

أو ما يهمك. فهم يكتشفون  إليه تنظرينما  نظرتك لمعرفة

العين وتعبيرات ب التواصلكيف يستخدمون بطريقتهم 

تعبيرهم عن مشاعرهم وكذلك فهمهم. توصيل الوجه ل

. إن السلوكيات كصوتمعنى تعابير وجهك ونبرة ل

بشكل  يستوعبهااالجتماعية التواصلية ومهارات كهذه ال 

 ،طيف التوحد اضطرابذوي ألطفال الصغار اطبيعي 

 بشكل صريح. تعلمهاما يحتاجون إلى  اوغالب  

 كتجميع فريق
طفلك من العديد من األعضاء المختلفين. يتكون فريق 

سيساعدونك على التعامل مع جميع مجاالت حياة طفلك 

 ،طفلك معالجةومساعدتك في اتخاذ القرارات بشأن 

والترفيه والصحة. فيما يلي بعض المعلومات  ،والتعليم

 .المهنيينمن  هذا الملفتجميع المفيدة حول كيفية 

 الفريق الطبي

 طفال الذيالطبيب ايجب أن يكون طفلك مدعوما من قبل 

والذي سيعمل كمقدم   لديه معرفة في المجال التنموي

رعاية أولية لطفلك. اعتمادًا على احتياجات طفلك، قد يضم 

ب يِّ أو  ينأعضاء الفريق الطبي اآلخر هاز  الع ص  ط بيُب الج 

راث يَّات أو طبيب أطفال نمائي أو  ي  الو  ت صاص    اخصائيا خ 

يِّ أو   اخصائيفي أمراض الجهاز الهضمي أو ط بيٌب ن ف س 

ي ة.  التَّغ ذ 

 فريق التدخل المكثف

التحليل السلوكي التطبيقي والمعالجة باالستجابة المحورية 

والتدخل النمائي العالئقي ونموذج التواصل االجتماعي / 

 برنامج( وSCERTSالتنظيم العاطفي / دعم المعامالت )

TEACCH  .والسلوك الكالمي كلها تدخالت مكثفة

قائد تدخل  اجديتواعتمادًا على شدة التدخل األساسي، قد 
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 في تقديم المعالجة مشاركينأو ُمعالجين  مقدمي الخدمة من

 القائد. ينظمهحسب ما   العالج

 فريق الخدمات ذات الصلة

 العالج، ووظيفيال العالج، و واللغة النطقعالج إن 

الدمج الحسي وتعليم المهارات  عالجوالطبيعي 

االجتماعية كلها خدمات ذات صلة. يجب على جميع 

الُمعالجين العاملين مع طفلك التواصل بشكل متكرر 

 واستخدام طريقة تدريس متناسقة.

 ُمعالجيناالستعانة ب

قد  ،جدد ُمعالجينالذين يستعينون ب واالمهات بالنسبة لآلباء

مع أي متقدم آخر  ونالمرشح كما تفعل مراجعةفي  نوترغب

وظيفة والتعامل مع الموقف وفقًا لذلك. اسأل عن ي أل

 السير الذاتية.

 السيرة الذاتية: فيلبحث عنها الواجب امحددة ال األمور

 اضطراب طيف التوحدسابقة مع األطفال المصابين بال الخبرة

 في نفس العمر تقريبا لطفلك

 الخبرة التي حصل عليها المعالج مدة

ما إذا  ،على سبيل المثال ،أنواع الخبرة التي يتمتع بها المعالج

 كان قد عمل في بيئة مدرسية أو في برنامج خاص

 تعليميةالخلفية ال

إذا كان  -المهنية  اضطراب طيف التوحدالعضوية في منظمات 

مما يعزز  ،مؤتمراتال يتابعفمن األرجح أنه  ،األمر كذلك

 مهاراته في المهنة

 إجراء المقابالت

الُمعال ج  حيث يعمل ،إجراء مقابلة "أثناء التدريب"

المحتمل مع طفلك لتنفيذ برنامج اكتساب المهارات. من 

 التوجيهاتالمحتمل مع الُمعال ج  المهم أن ترى كيف يتعامل

في تعليمه. ستحتاج  النُهجة حول تغيير ترى مدى مرونتو

المحتمل منفتًحا على األفكار الجديدة الُمعال ج  أن يكون إلى

من حيث أساليب التدريس. من المستحسن أن يقوم 

 لك مع طفل آخر. هذا يوفر معالجةبإحضار فيديو لجلسة 

 راقب ،وجهة نظر أخرى من مهاراته التعليمية. إذا أمكن

 الذي يعمل مع طفل آخر.الُمعال ج 

 المشرفين مع التحدث من توثق .المراجع من تحققال

ذه فه الُمعال ج. معهم عمل الذين اآلخرين الوالدينو السابقين

 ُمعالجين إليجاد جيدة مصادر الغالب في المصادر

 .إضافيين

 يتم ،اختبار لفترةالُمعال ج  يخضع .االختبار فترة مراقبة

 حتى مباشرة تُشاهد أو بالفيديو الجلسات تسجيل خاللها

 وتثقالُمعال ج  مع باالرتياح المنزل منسق أو/  و أنت تشعر

 .قدراته في

 

 

 التغلب مقالة من" المعالج بشأن ساورك القلقي عندما"

  اضطراب طيف التوحد على

 الزبنيك وكلير الفلسفة دكتوراه ،كوجيل كيرن لينبقلم: 

ذوي  األطفال أن تظهر التي األدلة من الكثير يوجد

 يشارك عندما أفضل يكونون ضطراب طيف التوحدا

 ابحث. البرامج تُنسق وعندما التدخل في بنشاط الوالدين

 تتعلم أن يجب - المشاركة على تشجعك التي البرامج عن

 ال. بيئة كل عبر طفلك برنامج وتنسيق اإلجراءات جميع

 مقدمي أحد أخبرك إذا. نغلقًامُ  تكن إذا ذلك فعل يمكنك

 طفلك أن أو الجلسات مشاهدة يمكنك ال أنه المعالجة

 قد. إشارة خطر فهذا ،موجودة يتكون ال عندما يتحسن

 بمفرده جلسات بضعالُمعال ج  يطلب أن المعقول من يكون

 ويحتاج له معنى ال ذلك من أكثر ولكن ،الطفل مع للترابط

 تعرف حتى كامل بشكل معك التواصل إلىالُمعال ج 

 ةط بيبٌ ال أخبرك إذا. األوقات جميع في يحدث ما بالضبط

يِّ ال  فعليك القلق ،التغييرات من نوع أي وثقت ال اأنه ةس رير 

 يعمل المعالجة برنامج كان إذا ما لتقييم الوحيدة الطريقة -

 من أيًضا احترس. طفلك يجريها التي التغييرات تحليلب هو

 ،"والطفل الوالدين رابطة" على يعمل إنه يقول عالجمُ  أي

. اسلوكه من سيحسن طفلك مع عالقتك إصالح وأن

 أو بدا يلومك أو ،طفلكُمعال ج  استثناك إذا ،أخرى وبعبارة

 التفكير فعليك ،للقياس قابلة نتائج لها ليس تقنيات يستخدم

 .أخرى وكالة أو معالج عن البحث في

 

 



            

                                                                                                                         يتحدث التوحد مؤسسة        
 

 يوم بعد تشخيص اضطراب طيف التوحد 100أول         

 الدليل اإلرشادي لعائالت األطفال في سن الدراسة        

 

 

 43الصفحة 

 فريقك إدارة

 مشاركتك تعتبر. الفريق من جزءً  نك. التدريب في شارك

 زيادة من تتمكن حتى حيويًا أمًرا الفريق تدريب في

 وفهم بنجاح طفلك مع االبويدور اللممارسة  مهاراتك

 تقنيات معرفة لك ستسمح. هوتقنيات برنامجه أهداف

 كثب عن تقدمه بمراقبة طفلكتدخالت  برنامج وأهداف

 برامج تبدأ ما اغالب  . هموتقييم فريقك أعضاء وتوجيه

 حيث يومين أو يوم لمدة تدريبية بدورة المكثف التدخل

 .الفرديين ُمعالجينالالرئيسي  التدخل قائديدرب 

 الفريق تواصل إنشاء

 هو واحد. فريقك بهما سيتواصل مهمتان طريقتان توجد

 عالجمُ  كل فيه يسجل الذي المالحظات دفتر خالل من

 المعلومات معالج كل يقرأ. طفلك مع دورته بعد المعلومات

. طفلك مع التالية الجلسة قبل السابقة الجلسة منذ المسجلة

 دفتر إلى معلومات إضافة والمشرفين للوالدين يمكن

 خالل من هي األخرى الطريقة. الحاجة حسب المالحظات

 في الفريق اجتماعات تُعقد ما غالبًا. الفريق اجتماعات

 في تتم التي التدخل برامج حالة في خاصةً  ،الطفل منزل

 ممكن عدد أكبر االجتماعات هذه تشمل أن يجب. البيت

 التابعين لك ُمعالجينال أن سيضمن هذا. فريقك أعضاء من

 جوانب من جانب كل في على علم بآخر المستجدات

. متناسقة بطرق طفلك مع يعملون جميعًا وأنهم البرنامج

 وكذلك ،العمل هو ما تناقش سوف ،الفريق اجتماعات في

 تحديد يمكنك بحيث ،فيها تقدم إحراز يتم لم التي المجاالت

 عليه تكون أن يجب وما تغييرات إجراء تريد كنت إذا ما

 ،الشهر في مرة قيالفر جتمعي ما عادة. التغييرات هذه

 حسب األحيان من كثير في أقل أو أكثر يجتمع قد ولكن

 الالزم الوقت قيالفر اجتماعات من العديد تتضمن. الحاجة

 طفلك مع العمل في البعض بعضهم لمراقبة ُمعالجينلل

 تقنياتهم حول المالحظاتواستالم 

 

 

 

 

 

 

 "األسرة في ارجاء العالج نشر"

 تأليف من اضطراب طيف التوحد على التغلب مقالة من

 الزبنيك وكلير الفلسفة، دكتوراه، كوجيل كيرن لين

 األسرة سيشاهدون الذين المتدخلين اختيار من دائًما تأكدوا

 األهداف تحديد في موسيشملونك الفريق في كزمالء

 ستساعد التي المهارات تعلم إلى طفلك يحتاج - المستهدفة

 قيمك مع وتتوافق حياتك نمط وتناسب ،األسرة أداءعلى 

 الطبيب يشعر قد ،المثال سبيل على. والدينية الثقافية

 في ،الهاتف على الرد على العمل المهم من أنه السريري

 هو المرحاض على التدريب بأن األسرة تشعر قد حين

 ،صحيحين الهدفين كال يكون قد. وفوريًا إلحاًحا أكثر هدف

 ترتيب في رأي لها يكون أن إلى تحتاج األسرة لكن

 األسر أن إلى الدراسات تشير ،وبالمثل. أولوياتها

 لها يكون التدريب نوع من تدخالت تنفيذ منهم المطلوب

 صرامة أقل تدخالت دمجتُ  عندما عليه هي مما أكبر ضغط

األسرة  حسن اداء مدى إن. سرةلأل اليومي الروتين في

 ذوي الطفل أداءحسن  أهمية بنفسأمر هو  ككل

 العمل مسؤولية عاتقك على وتقع ،الخاصة االحتياجات

 .النجاح من النوعين كال تجاه

 

ا  حالي ا يوجد  تساعد أخرى تقنية مصادرو تطبيقاتأيض 

 على األشخاص جميع وإبقاء فريقهم إدارة على الوالدين

 فريقي للتوحد هو مصادرال أحد. واتصال اطالع

(((myautismteam.com ,)اجتماعية شبكة وهي 

 رعاية في المشاركين األسرة وأفراد المهنيين لجميع تسمح

 قاعدة في ابحث. التحديثات وتوفير بالتواصل توحد لديه فرد

 اضطراب طيف التوحدتطبيقات  يتحدث التوحدمؤسسة  بيانات

 autismspeaks.org/autism-apps الموقع على

 !مماثلة أدوات عن

 إلكمال التعليميةالمنطقة  ننتظر كنا بينما"

 من نسختين وزوجي أنا التقطت ،التقييمات

 اضطراب طيف التوحد عن الكتاب نفس

 تمت الذي الوقت في. قراءتهفي  انسارعتو

 ! "الكثير تعلمنا ،االختبارات فيه
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 األحيان بعض في الصعب من يكون قد

 القوة نقاط حول التقييمات بعض قراءة

 المفيد من. طفلك يواجهها التي والتحديات

 كان الذي الطفل نفس هو طفلك أن تتذكر أن

 التقييمات جميعقبل و التشخيص قبل عليه

هروب من وال اضطراب طيف التوحد

 المنزل
 أو المنزل في كنا سواء ،حياتنا من أساسي جزء السالمة

 إدراك إن. أحبائنا مع أو بمفردنا ،المجتمع فيخارجه 

 سالمتك على للحفاظ الالزمة االحتياطات واتخاذ محيطنا

 ضطراب طيف التوحدذوي ا لألفراد أهمية أكثر

بروًزا  بارزة قضية هي هروب من المنزلال. وعائالتهم

 دراسة أكدت. اضطراب طيف التوحد مجتمع في خاًصا

 طيف التوحد اضطراب شبكة من 2012 عام أجريت

اضطراب بمن نصف المصابين  يقرب ما أن التفاعلي

 تواترل ونظًرا. المنزللهروب من ا حاولوا قد طيف التوحد

 من تعديلها تم التي النصائح بعض إليك ،المشكلة هذه

اضطراب طيف  بتجوالالوعي  تنبيهاتل استجابة جمعية

 منع كيفية حول( AWAARE) والتعاون التربوي التوحد

 :جوالالتِّ 

 منزلك منأ .1

 ةمحترفبشركة تركيب أقفال  االتصال اعتبارك في ضع

 لتعزيز المنزل تحسينل ةمحترفشركة  أو أمن شركة أو

 أن الضروري من أنه تجد قد. منزلك في والوقاية السالمة

 أحد يالحظه أن دون الخروج خفية من طفلك العزيز تمنع

 كال على مفاتيح تتطلب آمنة ترابيس أقفال تركيبب

 رخيصة إنذار وأجهزة ،منزلي أمن إنذار ونظام ،الجانبين

اطيف وخط ،تعمل بالبطاريات األبواب على مثبتة الثمن

في مكان أعلى من أن  األبواب جميع على نيةعين وأقفال

 توقف عالماتو ،فنائك حول سياجو ،أطفالك يصل إليه

 ،األخرى والمخارج والنوافذ األبواب على للطباعة قابلة

 .إلخ

 المواقع تحديد جهاز في فكر .2

 أو نقاذمشروع اإلل المحلي القانون تطبيق من تحقق

 LoJ) نت سيفتي اكج شبكة لو سالمة خدمات

SafetyNet) .على هذه توضع أجهزة تحديد الموقع 

 تردد خالل من الفرد موقع دوتحد الكاحل أو المعصم

( GPSتحيد الموقع جي بي إس ) أنظمة. الراديوموجات 

 .أيًضا متوفرة المختلفة

 الهوية أساور في فكر .3

 وغيرها الهاتف ورقم اسمك الطبية تشمل هويات األساور

من   طفلك أن إلى أيًضا تشير وقد. الهامة المعلومات من

ناطق  غيرشخص  وهو ضطراب طيف التوحداذوي 

 . باللغة

 السباحة طفلك علم .4

 التوحدضطراب طيف ذوي ا األفراد لوفاة الرئيسي السبب

 أن يعني ال السباحة كيفية طفلك تعليم أن تذكر. غرقلهو ا

ثبت ، سباحة حمام تمتلك كنت إذا. الماء في آمن طفلك

، سباحة حمامات الجيران كان لدى إذا. سياج حوله

 جميع أزل. السالمة احتياطات اعالمهم على فاحرص

 السباحة حمام من المثيرة لالهتمام العناصر أو األلعاب

 .االستعمال. قيد تكون ال عندما

 جيرانك نبه .5

 قصيرة لزيارة الرعاية مقدمو يخطط أن به الموصى من

 همصورب تعريفهم أو بهم أحبائهم لتعريف الجيران مع

 المخاطر تقليل في جيرانك تعريف ساعدي. فوتوغرافيةال

 .لابالتجو المرتبطة
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 األوائل المستجيبين نبه .6

 لقبللمستجيبين االوائل ئيسية توفير معلومات ر نيحس دق

 جميع المنشور تضمني أن يجب. االستجابة ما دثحا وعقو

 مقدمي مع وحمله نسخه يتم وأن الصلة ذات المعلومات

 األسرة على المنشور وزع. األوقات جميع في الرعاية

 إلى باإلضافة ،العمل وزمالء واألصدقاء والجيران

 طفلك فريق مع العمل من دائًما تأكد. األوائل المستجيبين

 بحيث ،السالمة مشكالت بشأن مخاوف أي عن للتعبير

. ألحبائك  مناسبة سالمة خطة على معًا العمل مايمكنك

 في تجوالوال األمان حول المعلومات من مزيد إيجاد يمكن

awaare.org, autismspeaks.org/safety  

autismspeaks.org/wandering-resources 

 المصابين األفراد بين من المنزلهروب ال حوادث

 للحوادث استجابة. اجدً  شائعة اضطراب طيف التوحدب

 مجتمع في لوالدينا أثاروها التي والمخاوف المؤسفة

 الخطوات من قائمة بتجميع قمنا ،اضطراب طيف التوحد

 على والحفاظ المتهورة الحوادث لمنع اتخاذها يمكنك التي

 .المدرسة في طفلك سالمة

 لمنع اتخاذها يمكنك خطوات سبع

 طفلك مدرسة في الهروب

 الضروري فمن ،الهروب إلى يميل طفلك كان إذا .1

 برنامج التعليم الفردي في مشاكل الهروب مع التعامل

 حوادث من تاريخ هناك كان إذا(. IEP) به الخاص

 موظفي اجتماع استدعاء المهم فمن ،الهروب

 برنامج التعليم الفردي وفريق واإلداريين المدرسة

 ،السابقة المواقف هذه على إلطالعهم لطفلك التابع

 في الهروب مشكلة حول تثقيفهم إلى باإلضافة

 حدوث حالة في. عام بشكل اضطراب طيف التوحد

 الوالدين أحد بصفتك لك يحق ،حادث أو تغيير أي

 في ،معينة بنود وتعديل برنامج التعليم الفردي تعديل

 .وقت أي

 افورً  ،علم على تكون أن تطالب به اكتب خطاب .2

 الحرم خارج أو داخل هروب حادث بأي ،وخطيًا

 شخص من إشرافًا يتطلب طفلك كان إذا. المدرسي

 - المدرسة لموظفي ذلك توضيح من تأكد ،منفرد

 - المكثف برنامج التعليم الفردي في بوضوح وتوثيقه

 ترك عدم يجب األحوال من حال أي في أنه والتأكيد

 نموذج إيجاد يمكن. وقت أي في بمفرده طفلك

 هذا الملف نهاية في الخطاب

 ستساعد .بالهروب المتعلقة الحوادث كل بعناية وثق .3

 مدرسة في الموظفين مع المعلومات هذه مشاركة

 في الحادث هذا مثل وقوع حالة في إعدادهم في طفلك

 في طفلك وجد أين ،المثال سبيل على. المدرسة

 من أين ؟وساوسه أو جوانب افتتانه هي ما الماضي؟

 ؟القريب الحرم في ينجذب أن المحتمل

 

 أدت التي المحتملة عوامل الجذب جميع إزالة حاول .4

 كان إذا ،المثال سبيل على .الماضي فيالهروب  إلى

 حمامات جميع أن فتأكد ،الماء إلى ينجذب طفلك

 المدرسة منطقة في ذلك إلى وما والبحيرات السباحة

 للوصول لطفلك فرصة هناك يكون ال بحيث مغلقة

 .إليها

 .هروبال منع بشأن المدرسة سياسات هي ما اسأل .5

 تستخدمها التي هاوجميع أمنية تدابير أي فهم

 أي) مفقودًا شيئًا هناك أن تعتقد كنت إذا. المدرسة

 ،(موجودًا يكون ال قد ضروريًا تجده قد حاجًزا

 يتطلب ما غالبًا. مخاوفك عن التعبير على فاحرص

 تساعد أن يمكن. طفلك أمان لضمان التحدث األمر

 الحوادث هذه إلى التي تشير طفلك طبيب إخطارات

 قوية أمنية تدابيرعمل ل سليمة أسباب توفير على

د .األمن موظفي بجميع طفلك عرف .6  األمن فريق زوِّ

 ،تهدئته كيفية مثل ،طفلك حول المعلومات من بمزيد

 ،للمس جيد بشكل يستجيب ال أو يستجيب أكان سواء

 على األمنأفراد  كل يكون أن يجب. إلخ ،الصوت أو

 يكون لديهم إخطار حتى هروبلل طفلك بميل دراية

 تنبيه نموذج إيجاد يمكن. إضافية مراقبة بمراقبته

 لجميع طفلك عن محددة معلومات لملءهروب 

 في ،المدرسي األمن ذلك في بما األوائل المستجيبين

 .هذا الملف نهاية

 المتعلقة المعلومات جميع تضمين إلى باإلضافة .7

 الخاص برنامج التعليم الفردي أن تأكد ،تجوالبال

ا يتضمن بطفلك  والتدابير السالمة مهارات أيض 

 في المهارات هذه بتضمين قم. من التجوال الوقائية

 .بذلك القيام على اقادر   كنت إذا طفلك معالجة برامج
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 اضطراب طيف التوحدو التكنولوجيا
 ( وأجهزةiPadأجهزة اآلي باد ) مثل التكنولوجيا أصبحت

 والحياة لعالجفي ا قيِّمة أدوات الذكية والهواتف الكمبيوتر

 األجهزة لهذه يمكن. اضطراب طيف التوحدلذوي  اليومية

 إلى السلوك تتبع من تتراوح مجاالت في المساعدة

 في كيفية الخيارات من العديد هناك. والمزيد االتصال

 استخدام ناقش. فرد كل لفائدة التكنولوجيا استخدام

 .  بك الخاص العالجفريق  مع لطفلك التكنولوجيا

 اضطراب طيف التوحدتطبيقات  بيانات قاعدة تحتوي

(Autism Appsل ) مئات على يتحدث التوحدمؤسسة 

والمنصة التي  العمر، حسب مقسمة المفيدة التطبيقات من

 السلوكي، التدخل الفئات وتشمل. والفئة تعمل عليها

 والتعليمية، االجتماعية، والمهارات واالتصال،

 قاعدة في ابحث. ذلك من وأكثر الوظيفية والمهارات

-autismspeaks.org/autism في الموقع: البيانات

apps .األفراد لمساعدة التطبيقات هذه من العديد توجد 

 كبيرة خطوات اتخاذ على ب طيف التوحداضطرا ذوي

 .أنفسهم عن للتعبير وقدراتهم لديهم االتصال مهارات في

 في للغاية مفيدة التكنولوجيا أصبحت، ذلك إلى باإلضافة

 ضطراب طيف التوحدذوي ا األفراد لعائالت السماح

اطالع  على والبقاء الطفل تقدم بتتبع فريقهم وأعضاء

 القوة ونقاط، والتحسينات، جدوله على بالمستجدات

ما  وتشمل االمثله. والتدخالت للعالج التالية والتحديات

 :يلي

 (My Medical Appتطبيق ماي ميديكال آب )

 عدد ألكبر كاملة طبية سجالت بتخزين التطبيق هذا يقوم

 على ويساعدك، لك يحلو كما األشخاص من ممكن

 في تذكرها يصعب التي الهامة بالمعلومات االحتفاظ

 نتائج ورسم بتتبع لك ويسمح الوقت طوال اليد متناول

 إلى السجالت وإرسال الحيوية والعالمات االختبارات

 mymedicalapp.com. واحدة زر بنقرة األطباء

ثيرابي كونيكت آب تطبيق 

(TherapyConnectApp) 

  والنطق اللغة ييصاتأخ من فريق التطبيق هذا وضع

 ذوي األطفال لخدمة مكرًسا السلوكية ومستشاري

. اضطراب طيف التوحد ذلك في بما االحتياجات الخاصة

 واألسر الخدمات مقدمي/  الُمعالجين من لكل أداة وهي

 تعمل متسقة معالجة خطط على الحفاظ في يرغبون الذين

 خطة بمراقبة للمستخدم السماح خالل من أطفالهم أجل من

 جهاز آي باد. أي من الطفل عالج

truetherapydata.com 

 (™ AutismTrackتطبيق أوتيزم تراك )

 القابلة للبيانات تتبع أداة يعد تطبيق أوتيزم تراك

ضطراب لذوي ا الرعاية مقدمي تمكِّن التي للتخصيص

 واألعراض والسلوكيات التدخالت تتبع من طيف التوحد

 ألي اليومي بالتسجيل االختيار مربعات تسمح. بسهولة

. غذائي نظام أو دواء أو عالج

handholdadaptive.com/AutismTrack.ht

ml 

 (Identiforتطبيق أيدينتيفور )

 عن وهو عبارة، 2014 نوفمبر أُطلق تطبيق أيدينتيفور في

 الوالدين لمساعدة مصمم وتطبيق مجاني إلكتروني موقع

اهتماماته  أو طفلك، أو قدراته فهم مهارات على أمثالك من

 متنوعة مجموعة باستخدام على فهم نفسه()أو مساعدته 

 . والتفاعلية الترفيهية األلعاب من

identifor.com 

 التكنولوجيا حول إضافية معلومات على االطالع يمكنك

 المصابين األفراد تساعد أن يمكن التي العديدة والطرق

 في الموقع: اضطراب طيف التوحدب
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autismspeaks.org/family-

services/technology 

يتحدث  التوحدمؤسسة  تطبيقات بيانات قاعدة في ابحث

 في الموقع: لطفلك مفيدة لتطبيقات

 autismspeaks.org/autism-apps 
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 و اضطراب طيف التوحد

 الدراسي  الفصل

خدمات: حق طفلك الحصول على ال

) الرجاء مراجعة في التعليم العام

 قوانين الدولة التي تعيش فيها (
 يفرض .مناسب تعليم على الحصول في الحق طفل لكل

 الذي ،(IDEA) حتياجاتاإل ذوي األفراد تعليم قانون

 األطفال لجميع العام التعليمبتفعيل  ،1975 عام في صدر

 الدعم توفير ةيمسؤول المدارس ويحمل المؤهلين

 روجع. ذلك بحدوث تسمح أن شأنها من التي والخدمات

" IDEA" االحتياجاتاإل ذوي األفراد تعليم قانون امؤخر  

 تحسين قانونب ،الواقعفي  ،عيد تسميتهوأُ ) 2004 عام في

 الناس معظم ولكن ،اإلعاقات ذوي باألفراد الخاص التعليم

وي قانون تعليم األفراد ذ باعتباره إليه يشيرون زالوا ما

 الطفل تزويد الوالية على القانون يفرض(. حتياجاتاإل

. دةالفري الفردية احتياجاته يلبي مناسب عام بتعليم المؤهل

 األطفال أن حتياجاتقانون تعليم األفراد ذوي اإل حددي

اضطراب طيف  ذلك في بما ،المختلفة اإلعاقات ذوي

 المبكر التدخل خدمات على الحصول لهم يحق ،التوحد

قانون  تشريع وضع ،ذلك إلى باإلضافة. الخاص والتعليم

 اودورً  للفريق هاًما انهجُ  حتياجاتتعليم األفراد ذوي اإل

لكل  التخطيط في المساواة ميقدت على كشركاء للوالدين

. مقيدة بيئة أقل في التعليم على ويشجع طفل على حدى

 ،تحتياجاذوي اإلقانون تعليم األفراد  أحكام إلى باإلضافة

 1990 ملعا حتياجاتاإل ذوي األمريكيين قانون ينص

(ADA)، فرص توفيرو الحماية على ،مدني كحق 

 من ذوي شخص ألي التعليم على للحصول متساوية

 ملعا التأهيل إعادة قانون من 504 القسميعد . حتياجاتاال

 يحظر المدنية لحقوقمن قانون ا آخر حق هوو 1973

 واألنشطة البرامج في حتياجاتاال أساس على التمييز

 مالية مساعدة على ونحصلي للذين والخاصةمنها  العامة

 نينالقوا بهذه المحميين األفراد فإن ،عام وبشكل. فيدرالية

 تحد عقلية أو جسدية حتياجاتا لديه شخص أي يشملون

 .الحياة أنشطة من أكثر أو واحد نشاط من كبير بشكل

 أحيانًا يبدو وقد ،جدًا مهم دور هو طفلك تعليم الدفاع عن إن

 يكونا أن الممكن من كتابانيوجد . ومربًكا الشأن عظيم

 إلى العواطف من: (Wrightslawلرايتياو ) :مفيدان

بيتي وبام رايت  بقلم ،الخاص التعليم بقاء دليل - المناصرة

 التعليميةمنطقتك  مع التوصل إلى حل كتاب كيفيةو راين

. مايرسون غاري تاليف من طفلك، على المساومة دون

 في إضافية على الشبكة العالمية ومواقع كتبًا أيًضا ستجد

 في أيًضا مفيدة ستكون والتي الملف هذا من الخلفي الجزء

 .العمليةهذه 

كشريك متساو  مع  تُعامليحق لك كأحد الوالدين أن 

ة في اتخاذ قرار بشأن خطة تعليمية يالمدرس المنطقة

 لطفلك.

 هي الخطة التعليمية الفردية ما

(IEP)؟ 
 الذي المستند (IEP) الخطة التعليمية الفرديةعتبر ت

. بها الوفاء سيتم وكيف الطالب احتياجات يوضح تفصياًل 

 ونقاط قوة طفلك نقاط تصف الخطة التعليمية الفردية

 تفاصيل ويقدم، للقياس قابلة وغايات أهدافًا ويضع، ضعفه

 أثناء. للوفاء بها استخدامها سيتم التي واألماكن الدعم حول

 وللمربين لك بالنسبة الضروري من سيكون، طفلك تعليم

اضطراب طيف  عن التعلم مواصلة لطفلك المختلفين

 عام كل خالل التعاون إلى تحتاج سوف. بشكل اكثر التوحد

 وإشعاره طفلك تفوق لضمان دوافعك على وتحافظ دراسي

 تقييم يستمر أن الضروري من .التعلم بيئةفي  بالراحة

 لتحديد المدرسة في الفريق مع تعمل وأن طفلك احتياجات

حتى  لطفلك الفردية يةلتعليمالخطة ا في والغايات األهداف

. لتعليمه الطريق خارطةتصبح الخطة التعليمية الفردية 

 صياغة في المدرسة تساعد سوف ،أحدالوالدين بصفتك

 والتقييمات االجتماعات جميع تحضر وسوف الخطة هذه

 من العديد من تتشكل الخطة التعليمية الفردية. المهمة

 ُمعالجينوال المعلمين ذلك في بما ،المدرسة طاقم أعضاء

ي ي و ت صاص  ل م  النَّف سا خ   بعد. الخاصة التربية ومعلمي ع 

 الفريق هذا سيجتمع ،لطفلكية الفردية لتعليمالخطة ا إنشاء

 من سواء ،طفلك تقدم لمناقشة منتظم بشكل المربين من

 فقط تتناول لن االجتماعات هذه. التحدي أو النجاح خالل

 والعاطفية االجتماعية القضايا ولكن ،األكاديمية المخاوف

 .أيًضا
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الخطة التعليمية  وضع في مراعاتها يجب أسئلة

 طفلكل الفردية

 بروكتيد شركة غودوين في المحامين قام به يتحدث التوحد لمؤسسة مصمم أدوات ملف ،عملية ونصائح دليل ،ملخص

 الصف و الزمالء 

 أو عام ميتعلي فصل في فليط ونيک أن بيج هل 

 أو كالهما؟ ؟خاص

 كليًا؟ أو جزئيًا العام في التعليم يجب ان يكون هل 

 التعليم  في وضعها يجب التي االنتقالية الخطة هي ما

 العام؟

 ؟مثاليًا نسيكو يلذا صلخاا لتعليما فصل عنو ما 

 التصنيفات هي فما، مناسبًا الخاص التعليم كان إذا 

 ومستويات النضج المعرفية والمستويات التعليمية

 الصف؟ في للزمالء

 الصف؟ في اآلخرين الطلبة عدد كم 

 المهارة مستوى مدى ما اآلخرين؟ الطلبة عمر كم 

 التي لديهم؟

 المتاحة؟ المنهج الدراسي اإلضافي أنشطة هي ما 

 التي تريحني؟ المسافة ما المنزل؟ عن الفصل يبعد كم 

 أو کيةولسلا( داتلمساعا) معدلا أو الصف وعن ما 

 في معللد فليط إليها جيحتا لتيا نألماکوا لتعليميةا

  ؟يةدتقيي بيئة لقأ

 اآلخرون والموظفون المدرسون 

 عدد كم الدراسي؟ الفصل في المدرسين عدد ما 

 ن؟لمساعديا

 والمعلمين؟ الطلبة بين المثالية النسبة هي ما 

 أن يجب الذي الخاص التدريب أو الخبرة نوع ما 

 المساعدين؟ المعلمين؟ يكون لدى

 

 

 الصف محتوى

 ما  المنهج؟ في أريدها التي المحددة المواضيع هي ما

 أريده؟ ال الذي

 ؟فليط تنفع أن شأنها نم محددة برامج هناك هل 

 مستوى على تقييم المتحانات طفلي سيخضع هل 

 ضرورية؟ ستكون لتيا الترتيبات هي ما الوالية؟

 الصلة ذات الخدمات

 طفلي؟ يحتاجها التي المحددة الدعم خدمات هي ما 

  النقل وسائل -

 التطوير خدمات -

 التصحيحية الخدمات -

  بالفن العالج ،الفنية الخدمات -

 بالرقص العالجأو بالموسيقى العالج -

 نهاية عطلة أو المدرسة بعد ما خدمات -

 األسبوع

  المساعدة التكنولوجيا -

 األهداف

 المناسبة؟ للقياس والقابلة المحددة األهداف هي ما 

 لالنتقاا تمادخ

 هًزاجاليكون  فليط يحتاجها لتيا تمادلخا يه ما 

 ( ...مالئمًا كلذ نکا إذا فكر في ذلك)

 ؟باستقاللية شيعي -

 العالي؟ التعليم استمرار -

 عمل؟ال -
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 سيقدم ،التعليمية الفردية الخطة اجتماع قبل

 وسيعقد. طفلك وتقييم التوجيه المدرسة في المتخصصون

 ديلفرا لتعليما مجابر يتحتو. الرسمي التخطيط اجتماع

 الطويل ىلمدا على) لطفلك افهدأ على معا بشكل

. ملعاا ارمد على مستقد لتيا تلخدماوا ،(لقصيروا

 .لطفلك المحددة األهداف إلى باإلضافة

 الطبي التشخيصمقارنة بين 

 التعليمي التشخيصو
 على المدرسة في الخدمات على للحصول األهلية تعتمد

 تشخيص مجرد ليسهو و ،تشخيصالو التعليمي التقييم

واإلحصائي الدليل التشخيصي في إطار  طبي

 مقدم من (DSM-5) 5لالضطرابات النفسية اإلصدار 

 التشخيص فإن ،الحظ لسوء. لطفلك الصحية الرعاية

 اتلقائي   الطالب يمنح ال طيف التوحد ضطرابال الطبي

قانون تعليم األفراد ذوي  بموجب الخاص التعليم خدمات

 في الواليات المتحدة االمريكية. حتياجاتاإل

، الخدمات إلى والوصول تعليمي تشخيص على للحصول

 متعدد فريق يقوم به الحتياجاتا تحديد تعليمي عمل يجب

 طلب المهم من. المدارسفي  المهنيين من التخصصات

 حتى لطفلك الطبي التشخيص لطفلك بعد تعليمي تقييم

 أقرب في الخاص التعليم خدمات إلى الوصول من يتمكن

 تأثيرمدى  ما  على التقييم هذا يعتمد. ممكن وقت

 في التعلم على الطالب قدرة على للتوحد الطبي التشخيص

 .المدرسة

 ومراقبةً  ،األكاديمي للتحصيل اتقييم   التقييم يتضمن

 ،االسرة مقابالتو ،ةيالمدرس األماكن في السلوكيات

 األسرة أفراد الذي يجريه المشاكل السلوكية وتقارير

الخطة  تحدد. ذلك من وأكثر المدارس في والمهنيين

 في حقوقه إلى باإلضافة ،(IEP) طلبةلل التعليمية الفردية

 عاًما تعليًما للطالب توفر التي الخاصة التعليم خدمات

 ،حتياجاتاإلقانون تعليم األفراد ذوي  بموجب. مناسبًا

 على سنوات ثالث كل مرة التقييم إعادة عملية تتم أن يجب

 أو أنت قدمت إذا تكراًرا أكثر بشكل تتم أن ويمكن األقل

 الشعور بأن احتياجاته على بناءً  كتابيًا طلبًا طفلك معلم

برنامج  تعديل عند هذه التقييم إعادة عمليات تساعد. تغيرت

 إلى الوصول في يستمر بحيث لطفلك التعليم الفردي

 أفضل تحقيق في ستساعد التي الخاص التعليم خدمات

 .الممكنة النتائج

 المدرسة في والدعم الخدمات إعداد
 أن تتذكر أن المهم من، لطفلك التعليمية العملية على مدار

 سيكون. والتحديات القدرات من فريدة مجموعة طفل لكل

 أمًرا المدرسة في التعليمي طفلك وفريق نفسك تثقيف

 تشخيص يمكن أنه وبما. الصف في طفلك لنجاح أساسيًا

 مراحل جميع في اضطراب طيف التوحدذوي  األطفال

 أماكن أن التأكد الضروري فمن، المختلفة التعليم عملية

 تاريخ عن النظر بغض لهم تتوفر  المناسبةتيبات التر

 اضطراب طيف التوحد ذوي قد يُظهر األفراد. تشخيصهم

 أكثر يواجهون صعوبة متميزة؛ مشاكل وجود على أدلة

 دراستهم من أكثر والتواصل االجتماعية التفاعالت مع

 عن يختلف طفل كل ونظًرا ألن. المدرسي والواجب

 بشكل العمل إلى والمعلمون الوالدان فيحتاج، اآلخر

 وتمكينه الطفل قوة مواطن على التركيز أجل من تعاوني

 .وناجحة إيجابية تعليمية بخبرة التمتع من

 حصوله من التأكد الضروري منف ،طفلك يُشخص حالما

 نظام مع عملك أثناء. المدرسة في المناسب الدعم على

 برنامج تصميم يجب أنه تتذكر أن المهم من ،مدرستك

 ،فريدة احتياجات طفل كلل أن حيث ،فردي بشكل طفلك

. آخر طفل تشخيص نفس هو التشخيص كان لو حتى

 ضمان على طفلك الخدمات هذه على الحصول سيساعد

من حيث  ممكن تعليم أفضل توفير من معلمه تمكن

 الفاعلية.

 في المختصين من وغيرهم طفلك معلمي تخبر عندما

 مفيدة بمعلومات تزويدهم من تأكد ،تشخيصه عن المدرسة

 نقاطب علم على يكونوا لم إذا اضطراب طيف التوحد عن

 الطرق أفضل مناقشة عند طفلك لدى والضعف القوة

 التواصل إلى تحتاج قد. المدرسية البيئة في لدعمه

 احتياجات تلبية من للتأكد الدراسيين المهنيين مع باستمرار

 .وداعمة ناجحة بطريقة طفلك

 يتحدث التوحدالمجتمع المدرسي لمؤسسة  أدوات ملف يُعد

 جميع دةلمساع كستدرم مع لتشاركه للغاية دًامفي دًرامص

 لمث دحولتا ذوي بالطلا مفه علی سةدرلما مجتمع ءعضاأ

 طلبةال عن مفيدة معلومات هذا الملف وفري. معمهود كفلط

 أدوات إلى باإلضافة ،اضطراب طيف التوحد ذوي

 التعلم وزيادة إيجابية تفاعالت لتحقيق واستراتيجيات

. ذلك وغير المدارس ومدراء ومدرسيه وأقرانه لطفلك

 إلى األقران من للجميع معلومات على الملف يحتوي
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 ومسؤولي ،الحافالت سائقيحتى المهنيين المساعدين 

 .ذلك وغير اتوالممرض األمن

 التوحدالمجتمع المدرسي لمؤسسة  أدوات ملف بتنزيل قم

   مجانًا في الموقع: يتحدث

autismspeaks.org/school 
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 الخدمات ومقدمي لمربينموجهة ل لنجاحل خطوات ست
 تقدم. مختلفة تحديات والمعلم الطالب سيواجه، الصف في

 خطة( OAR) اضطراب طيف التوحد بحوث منظمة

ملفهم  في والمتضمنة ،للمدرسين التالية الستة الخطوات

 للمساعدة، أسبرجر لمتالزمة المربي دليل، بعنوان الشامل

 في دراسته سنوات وخالل الفصل في طفلك دعم في

 معلم مع النصائح هذه مشاركة المفيد من يكون قد. المدرسة

 القطعة في أسبرجر متالزمة مصطلح أن الحظ. طفلك

الدليل  لتغيرات نتيجة"، توحد" بكلمة أُستبدل األصلية

 5التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية اإلصدار 

(DSM-5). 

 نفسك ثقف: 1 الخطوة

اضطراب طيف  من كبير جزء هي المختلفة السلوكيات

 التوحداضطراب طيف  عن التعلم يساعدك سوف. التوحد

 بشكل السلوكياتمعالجة  في لطالبك المحددة والخصائص

 إرشاد يمكنها التي لمفيدةالنصائح  بعض يلي فيما. فعال

اضطراب طيف  ذوي للطلبة اليومية المدرسية الحياة

 .التوحد

اضطراب  وقت" ".اضطراب طيف التوحد وقت" استثمر

 نصف، أكثر وقت مضاعف مرتين" يعني" طيف التوحد

اضطراب طيف  من ذوي يحتاج الطلبة ما غالبا." إنجاز

، المواد وجمع، المهام إلنجاز إضافي وقت إلى التوحد

 المراحل االنتقالية. خالل أنفسهم وتوجيه

 الطالب لدى القلق أن يزيد تغيير ألي يمكن .البيئة إدارة

 لتوفير جاهدًا اسعى. اضطراب طيف التوحد من ذوي

 .المفاجئة التغييرات وتجنب الجدول في التناسق

 بصري جدول بعمل قم. متوازن أعمال جدول أنشئ

اضطراب طيف  من ذوي للطلبة اليومية األنشطة يتضمن

 الجدول أجزاء بعض هيكلة إعادة أو مراقبة يجب. التوحد

 .الحاجة حسب، معينة أنشطة أو حصص معينة أو اليومي

 وتحدث، ومختصرة بسيطة لغتك على حافظ. اللغة بسط

ضطراب طيف ذوي ا الطلبة يواجه. ومتعمدة بطيئة بوتيرة

 المفاهيم أو فهم"، السطور بين القراءة" في صعوبة التوحد

 كن. الوجه تعبيرات تفسير أو، السخرية مثل المجردة

 .التعليمات تقديم عند ومحددًا واضًحا

اضطراب طيف ذوي  الطالب أن تأكد. الخطط تغيير إدارة

 األنشطة تغيير يمكن األحيان بعض في أنه يدرك التوحد

 خطط جهز. جدولتها إعادة أو إلغائها أو لها المخطط

ضطراب طيف ذوي ا الطفل مع وشاركها احتياطية

 .التوحد

ا كن  اليوم مدار على الفرص عن ابحث. الثناء في كريم 

فعله  عما ضطراب طيف التوحدالطالب ذوي ا إلخبار

 كن. النجاحات وكذلك جامله في المحاوالت. صحيًحا

 ضطراب طيف التوحدذوي ا الطالب أن للتأكد محددًا

 الثناء. تقديمك سبب يعرف

 الوالدين إلى الوصول: 2 الخطوة

 المصدر هم اضطراب طيف التوحد ذوي الطلبة آباء إن

 تزويدك يمكنهم أطفالهم؛ عن للمعلومات واألفضل األول

 من. اليومية وأنشطتهم أطفالهم سلوك حول بمعلومات

 العام قبل باالجتماعات الشراكة هذه ستبدأ، المثالية الناحية

 متفق تواصل وأنماط اساليب اتباع، ذلك بعد. الدراسي

 او الدراسي العام طوال األسرة مع متبادل بشكل عليها

  الدراسية السنة

 لصفا تجهيز: 3 الخطوة

 الطالب وخصائص الفردية الحساسيات عرفت أن بعد

 اآلن لديك، اضطراب طيف التوحد الذي يعاني من

. مناسب بشكل صفك لتنظيم إليها تحتاج التي المعلومات

 أكثر يجعله مما ،صفكل المادية الجوانب ترتيب يمكنك

 التضحية دون ضطراب طيف التوحدذوي ا لألطفال راحة

 حول المربي دليل يحتوي. للحصص العامة بخططك

 لهيكلة محددة طرق حول معلومات على أسبرجر متالزمة

من ذوي  طالبك احتياجات لتلبية والطبيعية األكاديمية البيئة

 .طيف التوحد اضطراب

 االجتماعية األهداف وتعزيزالزمالءا تثقيف: 4 الخطوة

 عجز من اضطراب طيف التوحدذوي  األطفال يعاني

 ومع. الصداقات إقامة عليهم الصعب من يجعل اجتماعي

 وإقامة أقرانهم مشاركة يمكنهم، مناسبة وبمساعدة، ذلك

 .ودائمة متبادلة عالقات

 الألقران اضطراب طيف التوحد خصائص تسبب أن يمكن

 غريب أنه على االضطرابمن ذوي  الطفل إلى ينظر أن
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. تسلط أو إغاظة على تنطوي حاالت إلى يؤدي أن يمكن

 في اضطراب طيف التوحد من ذوي األطفال يستطيع ال

واإلزعاج  المرحة اإلثارة بين التمييز األحيان من كثير

 على المدرسة وموظفو المعلمون يكون أن يجب. السمج

 عرضة اضطراب طيف التوحدمن ذوي  الطلبة بأن دراية

بحثًا عن أي  مراقبتهم ويجب، المفرط اإلزعاج أو للتسلط

 عالمات على ذلك.

 األوقات خالل االجتماعية التفاعالت من العديد تحدث

 قد حيث الصف غرفة خارج أماكن في  المنظمة غيرال

 قد. بالعزلة اضطراب طيف التوحدبطلبة  األمر ينتهي

 مجموعة وهي"، األصدقاء من دائرة" إنشاء في ترغب

ضطراب طيف ذوي ا الطلبة عن المسؤولة األقران من

 كنموذج ويعملون، عن زميلهم يتخلوا لن الذين، التوحد

 أو اإلغاظة من والحماية، المناسب االجتماعي للسلوك

 المدرسة. خارج التكتيك هذا تشجيع أيًضا ويمكن. التسلط

 التعليمي البرنامج تطوير في التعاون: 5 الخطوة

 السلوكية التحديات إدارة: 6 الخطوة

 تخلق قد. ومصدر توتر للطفل مجهدة بيئة المدرسة تعتبر

على  شديدًا إجهادًا الشائعة واالجتماعية األكاديمية المواقف

 في صعوبة تشمل قد. اضطراب طيف التوحدذوي  الطلبة

 والتحوالت وفهم، الجداول تغيير بسبب باألحداث التنبؤ

، التغييرات وتوقع، األقران مع والتفاعل، المعلم اتجاهات

، والروائح، الضوضاء/  واألصوات،  الفصلإضاءة  مثل

 ذلك إلى وما

 ما غالب ا) االنهيارات أو الغضب نوبات تحدث ما عادةً 

 تكون وقد مراحل ثالث في( بالتبادل المصطلحان تستخدم

ا. متغيرة بأطوال اضطراب  ذوي الطلبة يشير ما نادر 

يعرف  ال قد. لإلجهاد يتعرضون أنهم إلى طيف التوحد

 متى دائًما اضطراب طيف التوحد من يعانون الذين الطلبة

 ال االنهيارات معظم إال أن، األزمة مرحلة من يقتربون

 يكون الذي، السلوك من نمط يوجد. إنذار بسابق إال تحدث

. وشيك سلوكي اندالع إلى يشير، خفي األحيان بعض في

 والبيئي األكاديمي الدعم استخدام خالل من الوقاية تعتبر

 البيئة على والتعديل المناسب والحسي واالجتماعي

 .فعالية األكثر الطريقة هي والتوقعات

 استخدامها يمكن التي االستراتيجيات من العديد يوجد

. االنهيارات أو الغضب نوبات تجنب على طفلك لمساعدة

 أحد يساعدك أن يمكن"، الوظيفي السلوك تقييم" باستخدام

 أوالتحليل السلوكي التطبيقي،  في المدربين المتخصصين

، الغضب نوبات سبب تحديد على النفس علم أو، التعليم

 طفلك وتعليم، تسببه الذي التوتر لتقليل ئةالبي وتغيير

 همشاعر أو رغباته عن التعبير

 

 
 

 اضطراب طيف التوحدو التنمر
اضطراب طيف ذوي  األطفال يكون ما غالب ا، لألسف

، 2012 عام أجريت دراسة في. نمرللتِّ  عرضة التوحد

% 63 مجموعه ما أن إلى للتوحد التفاعلية الشبكة توصلت

، اضطراب طيف التوحدمن ذوي  طفل 1,167 من

 للتنمر في تعرضوا، سنة 15 و 6 بين أعمارهم تتراوح

 والمصادر األدوات من العديد يوجد. حياتهم من ما مرحلة

 في طفلك التسلط على والتنمر منع في للمساعدة المتاحة

 مع بالمشاركة يتحدث التوحدمؤسسة  تفخر. المدرسة

الوطني  التنشيط ومركز، التعلم إلعاقات الوطني المركز

 الحقوق أجل من الوالدين حقوق عن المدافعين لتحالف

، (Ability Pathالقدرة ) (  ومسارPACERالتعليمية )
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 حول الوعي مستوى لرفع، تنمرال الوثائقي الفيلم وكذلك

 الخاصة االحتياجات ذوي األطفال التنمر على تأثير

 مكافحة أدوات ملف من بتصرف أدناه المعلومات

 المزيد تعلم. الشراكة تنتجها التي الخاصة لالحتياجاتنمرالت

 specialneeds.thebullyproject.com :الموقع

اضطراب ذوي  األطفال يدرك ال قد األحيان بعض في

 طفلك تعليم المهم من. للتنمر يتعرضون أنهم طيف التوحد

 إذا بأنه وإعالمه والتنمر الودي السلوك بين االختالفات

 عاطفي ا كان سواء، يؤذيه أو به يضر آخر طالب سلوك كان

 كنت إذا. عالج إلى ويحتاج عليه يتنمر فإنه، جسدي ا أو

 فال، المدرسة في تنمرلليتعرض  قد طفلك أن في تشك

 فاعلية أكثر بطريقة معه أمينة محادثة إجراء من تخشى

 من تأكد. وسلوكياته احتياجاته على بناءً  مناسبة تراها

 .لها حد لوضع للمساعدة هنا وأنك وحده ليس أنه إظهار

 مفيدة أداة بطفلك ةالخاص تكون الخطة التعليمية الفردية قد

 أن علمت إذا. المدرسة التنمر في منع خطة وضع في

 على المدرسة بموظفي اتصل للتنمر,  يتعرض طفلك

 .استجابة أفضل على للحصول كتابة الحوادث وثق. الفور

 في الموقع: مدرستك إلبالغ يوجد خطاب

specialneeds.thebullyproject.com/pare

nts. 

 لتحالف التابع لتنمرا لمنع الوطني المركز وضع

التعليمية  الحقوق أجل من الوالدين حقوق عن المدافعين

(PACERأفضل ) والمربين الوالدين عن حقائق 10 

التنمر  عن معرفته إلى يحتاجون الذين والطلبة

 ملخصها، حتياجاتاإلو بالدراسات الخاصة والمضايقات

 :أدناه

 همالخاصة   حتياجاتإلا ذوي بالطلا - الحقائق .1

 من اقرانهم.للتنمرللتعرض   ضةرع رکثأ

 عندما .التعلم على الطالب قدرة على التنمرتأثير  .2

،  للتنمر الخاصة  اإلحتياجات ذوي الطلبة يتعرض

 .تعليمهم على مباشر بشكل ذلك يؤثر فقد

 أساس القائم على التنمر اعتبار يمكن - التعريف .3

 .الطالب تحرًشا حتياجاتاال

العديد من الدول تشمل قوانين  – االتحادية القوانين .4

 اجعة قوانين البلد الذي تقطن بهرمحلية , الرجاء م

 حتياجاتاإل ذوي الطلبة يتمتع - الوالية قوانين .5

العديد  .للتنمرهدف ا  يكونون عندما القانونية بالحقوق

اجعة ل تشمل قوانين محلية , الرجاء مرمن الدو

 قوانين البلد الذي تقطن به

 والمعلمون الوالدان. مهم أمر الكبار استجابة .6

 الذين المناصرين أهم من هم البالغين من وغيرهم

 .الخاصة ي االحتياجاتذو الطالب يناصرون

 مصادر الخاصة حتياجاتاإل ذوو للطلبة - المصادر .7

برنامج التعليم  ذلك في بما - لحالتهم خصيًصا مصممة

 (IEP) المكثف الفردي

 من  100الـ  في 50 من أكثر - الجمهور مراقبة .8

 .الزمالء أحد يتدخل عندما تتوقف التنمر حاالت

 في المشاركة إلى الطلبة يحتاج - الذاتي الدفاع أهمية .9

  التنمرحالة  لمعالجة المتخذة الخطوات

 غالب اللتنمر الطلبة يتعرض عندما. وحدك لست أنت .10

 وال، هذا لهم يحدث الذين الوحيدون أنهم يعتقدون ما

 .وحدهم ليسوا، الواقع في. بهم يهتم آخر أحد

 انتقالية تمادخ
 رلتفکيا في دأتب وفس ،تهقراهم واتسن كفلط ولخد مع

ذوي  األفراد بعض. للمستقبا مع للتعاما کيفية في

 وبعضهم ،الكلية إلى ينتقلون اضطراب طيف التوحد

 خطط لديهم اآلخر والبعض سوق العمل إلى مباشرة يذهب

 خطة وضع فإن ،المختار المسار عن النظر بغض. بديلة

 في األولى الخطوة هو الثانوية المدرسة بعد مستقبلية

 .البلوغ مرحلة إلى الرحلة

 بالعمل ولعائلتك لك سيسمح لطفلك انتقالية خطة وضع إن

 على تعرفوال. التخرج بعد للحياة للتخطيط المدرسة مع

 بناءً  مختلف بشكل ولطفلك لك بالنسبة المستقبل احتماالت

 التعليمي الفريق مع ستعمل. اتهاهتمامو مهاراته على

 تمكن. المدى قصيرةالو طويلةال األهداف لتحديد لطفلك

 لضمان الخطوات تقسيم من وعائلتك طفلك األهداف هذه

 طفلك قوةنقاط  على التاثير يساعدو. المستقبل في النجاح

 .بنجاح للمستقبل التخطيط على

 ضطراب طيف التوحدذوي ا طفلك الناجح االنتقال يقود

 يجب. والنمو التعلم من تمكنه راقية حياة إلى الطريق على

 14 حواليعند عمر  التخطيط من النوع هذا يحدث أن

 يقيِّمون الذين األفراد مع يةاالنتقال خطةال تبدأ. سنة

 الوقت لهم سيتيح هذا. أسرهم مع هماهتمامو مهاراتهم

 على مهاراتهم لصقل طريقة أفضل في للتامل والمكان

 .وتثيرهم تهمهم التي االمور



            

                                                                                                                         يتحدث التوحد مؤسسة        
 

 يوم بعد تشخيص اضطراب طيف التوحد 100أول         

 الدليل اإلرشادي لعائالت األطفال في سن الدراسة        

 

 

 55الصفحة 

 التوحدمؤسسة  من االنتقال المفيدة مصادر من اثنين

ائمة الق المهارات وتقييماالنتقالية  دواتاأل ملف ماه يتحدث

 لعائالت دليل وه االنتقالية دواتاأل ملف. المجتمععلى 

 للمساعدة 22 و 14 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال

 المهارات تقييم" يهدف. مرحلة البلوغ إلى الطريق في

 لىع والمهنيين الوالدين مساعدةإلى " القائمة على المجتمع

 تطوير أجل من وتحدياته ومهاراته طفلك قوة نقاط تقييم

 لطفلك يمكن بحيث وشاملة شخصية مخصصة انتقال خطة

 .النتائج من ممكن قدر أكبر تحقيق

 

 

: الموقع على األدوات هذه إلى الوصول يمكن

autismspeaks.org/family-services/tool-

kits/transition-tool-kit 

autismspeaks.org/csa 

 طيف التوحد اضطرابذوي  األفراد بعض يقرر قد

 سيتطلب. خطتهم االنتقالية من كجزء الكلية إلى االنتقال

 العالي التعليم مؤسسات معرفةل البحث القرار هذا اتخاذ

اضطراب طيف ذوي  لألفراد الدعم أفضل تقدم التي

 ،نوعها من فريدة فرد كل احتياجات أن وبما. التوحد

 نقاط هي ما يروا أن الشباب لهؤالء المهم من فسيكون

 للبالغين وبالنسبة. فيها سيزدهرون التي البيئة ونوع قوتهم

 المهم من سيكون ،سوق العمل في مباشرة يدخلون الذين

 أعظم لهم يجلب وما قوتهمنقاط  على التركيز لهم بالنسبة

 سوق من مختلفة مناطق استكشاف يريدون سوف. السعادة

. التفوق على األفراد المختلفة العمل بيئات تساعد قد. العمل

 في والتوظيف الثانوي بعد ما التعليم خيارات على تعرف

 أدوات ومجموعة الثانوية بعدما  التعليمية الفرص دليل

 .يتحدث التوحدمؤسسة ل التابعةلدينا  التوظيف
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 خاتمةال
 واتتذكر أن المهم من. بها ونالتي تمر ةصعبال من الفترات التوحداضطراب طيف  تشخيص بعد أن تكون الفترة المحتملمن 

 ةوتلبي التحديات على التغلب كيفية ونتتعلمس. ونتعتقد مما اقوى مانت. أمامكم الطريق هذاوأن آخرون سلكوا . موحدك ملست مأنك

 أيًضا وونتبدأ سوف. اإلمكان قدر الحياة في ومستقل كامل بشكل العيش من يتمكن حتى وجه أفضل على مطفلك احتياجات

 جهودهم يكرسون الذين المدهشين األشخاص ببعض تلتقون وسوف مأولوياتك تتغير قد ؛جديدة بطريقة العالم التعامل معب

 بحوث مجال في يوم كل تبذل كبيرة خطوات هناك أن ماعتبارك في واضع. النجاح حتى اضطراب طيف التوحدذوي  لمساعدة

 .الجديدة والتدخالت المعالجات في تبحث التي الدراسات من العديد ذلك في بما ،اضطراب طيف التوحد

. طفلك مع الرحلة هذه تصفح على ملمساعدتك يتحدث التوحدمؤسسة  موقع على األدوات وملفات مصادرال من العديد يوجد

 . فقط البداية وهيوم   100الـ  عدة

 

 يتحدث التوحدمؤسسة 

 الستماع.اوقت 

www.AutismSpeak.org 

 

 ةمخصص وهي. والدفاع عنه اضطراب طيف التوحد علوم مجال في العالم في رائدة منظمة هي يتحدث التوحدمؤسسة 

 طيفاضطراب  عن الوعي زيادةو ؛اضطراب طيف التوحد والشفاء من ،المعالجةو ،والوقاية ،األسباب في البحوث لتمويل

 فبراير في" يتحدث التوحدمؤسسة " تأسست. وعائالتهم اضطراب طيف التوحد ذوي األفراد احتياجات والدفاع عن ؛التوحد

 السابق الرئيس نائب هو رايت /السيد. اضطراب طيف التوحدمن ذوي  طفل وهما جدا ،رايت وبوب سوزان على يد 2005

 التوحدمؤسسة إنشاء  منذ. يونيفرسال سي بي إن وشركة سي بي إن لشركة التنفيذي والرئيس إلكتريك جنرال لشركة

 تقام عام كل في. الطبية والبحوث العلوم في غالبيتهاوكان  ،امهمته في دوالر مليون 500 من بأكثر تالتزم ،يتحدث

 علىو. الشمالية أمريكا أنحاء جميع في مدينة 100 من أكثر في يتحدث التوحدمؤسسة لصالح ”Walk Now “ فعاليات

 البحوث لتعزيز الخمس القارات في دولة 40 من أكثر في شراكات يتحدث التوحدمؤسسة  أنشأت ،العالمي الصعيد

 .الدولية والتوعية والخدمات

 AutismSpeaks.org :الموقع زيارة يرجى ،يتحدث التوحدمؤسسة  برنامج حول المزيد لمعرفة
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 اضطراب طيف التوحدب مصاب طفل يتمنى كل أشياء عشرة

 هاتعرف أن
 نوتبهم تأليف: إلين

 

 الثانية الطبعة، تعرفها أن اضطراب طيف التوحدب مصاب طفل يتمنى كل أشياء عشر كتاب من

 .المؤلف من بإذن بالكامل طبعها أعيد( ، مؤسسة فيوتشر هورايزون2012)

 

 األيام بعض في به التنبؤ يمكن الذي الوحيد الشيء أن يبدو

 عدم - الوحيدة الثابتة السمة. التنبؤ على القدرة عدم هو

 حتى ،محيًرا اضطراب طيف التوحد يكون قد. التناسق

 الذي الطفل يبدو قد. حوله حياتهم يقضون الذين ألولئك

 سلوكه ولكن" اطبيعي  " طيف التوحداضطراب ب يعيش

. نىبكل ما في الكلمة من مع اوصعب   مربًكا يكون أن يمكن

 اضطراب" بأنه مرة ذات اضطراب طيف التوحد ُوصف

 أمام انهارت قد الفكرة هذه ولكن ،"للشفاء قابل غير

 هذا أثناء قراءة حتى اداندوالذان يز الفهمو معرفةال

 من يعانون الذين األفراد لنا يظهر ،يوم كل. الكتاب

 على التغلب على قادرون أنهم اضطراب طيف التوحد

اضطراب طيف  في تحديًا األكثر الصفات من العديد

 تزويد إن. آخر شكل بأي وإدارتها عنها والتعويض التوحد

اضطراب طيف المصابون ب أطفالنا حول األشخاص

اضطراب ب المتعلقة األساسية للعناصر بسيط بفهم التوحد

 إلى االنتقال على قدرتهم على هائل تأثير له طيف التوحد

 .والمستقل المثمر البلوغ مرحلة

 ولكن معقد اضطراب هو اضطراب طيف التوحد

 ال التي خصائصه استخالص يمكننا ،المقالة هذه ألغراض

 تحديات: أساسية مجاالت أربعة إلى تحصى وال تعد

 ،واإلعاقات اللغة/  الكالم في والتأخر ،الحسية المعالجة

 العناصر هذه أن رغمو. االجتماعي التفاعل ومهارات

 أنها إال ،األطفال من العديد لدى شائعة تكون قد األربعة

إال  هوما  اضطراب طيف التوحد أن حقيقة على تحافظ

 أو عشرة أو) طفالن هناك يكون لن: يطيف اضطراب

. متشابهون اضطراب طيف التوحدب مصابون( عشرون

 من القدر وبنفس. مختلف عن االخر طفل كل سيكون

 نقطة عند رعاية ومقدم ومعلم والد كل سيكون ،األهمية

 ،بالغ شخص أو طفل لكل سيكون. الطيف على مختلفة

 .االحتياجات من فريدة مجموعة

اضطراب  من يعاني طفل كل يرغب أمور عشرة يلي فيما

 :أن تعرفها طيف التوحد

 .طفل أنا .1

 هو توحدي هو من كل وليس ،أنا يمن جزء هو توحدي

 لديه شخص أنك أم ،واحد شيء مجرد أنت هل. أنا

 وأحالم؟ ومواهب وأفكار ،وتفضيالت ،ومشاعر خواطر،

 قصرأو لديك  ،(الوزن زيادةتعاني من ) بدين أنت هل

 تكون قد ؟(منسق غير) أخرق أو( نظاراتترتدي ) النظر

 أكثر لكنك ،أقابلك عندما  مرةأول   أراها التي األشياء هذه

 كذلك؟ أليس ،ذلك من

 إذا. نفسك تعريف كيفية على السيطرة تملك ،بالغ كشخص

. إيضاح ذلك فيمكنك ،واحدة خاصيةتنتقى  أن تريد كنت

 اآلن حتى أعرف أنا وال أنت ال. استكشف زلت ما ،كطفل

 ،فقط واحد شيءك يب فكرت إذا. عليه قادًرا أكون قد ما

. للغاية منخفضة تكون قد توقعات إقرار خطر تشغل فأنت

 ،"ذلك فعل أستطيع" أنني تعتقد ال أنك أنا شعرت وإذا

 ؟حاولت لماذا ،هي الطبيعية استجابتي فستكون

 .متزامنة غير حواسي .2

 ،والروائح ،واألصوات ،العادية المشاهد أن يعني هذا

 مؤلمة تكون قد تالحظها ال قد التي واللمسات ،واألذواق

 نيتشعر ما اغالبً  بيئتي. بشكل انهياري لي بالنسبة

 متواضع بالنسبة أو محاربًا أو منسحبًا أبدو قد. بالعدائية

 في السبب هو هذا. نفسي عن الدفاع فقط أحاول لكني ،لك

 بالنسبة مؤلمة تكون قد البقالة محل إلى بسيطة رحلة أن

 .لي

يثرثرون  الناس من عشرات. الحدة مفرط يكون قد سمعي

. خصوصية اليوم الصوت اتمكبرتزعج . في نفس الوقت

 صفير التسجيالت. الصوت نظام منالموسيقى تضج 
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 ،تصرخ اللحم ةعاقط. تئز القهوة طاحونةو ،وسعال

 إضاءاتو ،صريروللعربات  ،يبكون الرضع واألطفال

 جميع تصفية دماغي يستطيع ال. تهمهم الفلورسنت

 !وما لدي فوق احتمالي المدخالت

 الموجود السمك. للغاية حساسة لدي الشم حاسة يكون قد

 يقف الذي فالرجل ،تماًما طازًجا ليس اللحم طاولة على

 توزع السريعة األطعمةوبقالة  ،اليوم يغتسل لم بجوارنا

 حفاضات يلبس أمامنا الموجود والطفل ،النقانق من عينات

. باألمونيا الثالث الممر في المخلالت يطهرون وهم ،اصةم

 .ساتقيأ باني اشعر

 مشرق غير الفلورسنت ضوء! عيني في كثير يوجد نقر

 النور. يتحرك الفضاء أن يبدو. أيًضايومض  بل ،فقط اجدً 

 من الكثير يوجد. أراه ما ويشوه شيء كل من يرتد النابض

 ذهني ينشغل قد) فيها التركيز استطيع لي بالنسبة العناصر

 من العديدو ،السقف فيالحوامة  المراوحو ،(النفق رؤيةب

 شعوري على ذلك كل يؤثر. مستمرة حركة في األجسام

 أخبركم أن حتى أستطيع ال واآلن ،هناك وقوفبمجرد ال

 .الفضاء في جسدي وجود مكان عن

أقدر  ال) أستطيع وال (أن ال اخترت) ال اريد بين ميز .3

 (.على

 ال األمر أنني. التعليمات إلى أستمع ال أنني يعني ال األمر

"* &  أسمع ،الغرفة من تناديني عندما. فهمك أستطيع

$ & *.  %^ * & ^ %. # $جوردان ،$ # @ %^

 وتحدث ،انتباهي وسترى ،إلي تعال ،ذلك من بدال  "

 حان. مكتبك في كتابك ضع ،جوردان:" واضحة بعبارات

 أفعله أن تريدني بما يخبرني هذا". الغداء لتناول الوقت

 بكثير أسهل األمر أصبح اآلن. ذلك بعد سيحدث وما

 .لي بالنسبة

 .حرفي ا اللغة أفسر أنا. صلد مفّكر أنا .4

 عندما!" البقريا راعي  ،خيولك أمسك" ،بالقول تربكني

 إال هو ما شيئًا أن تخبرني ال". الجري عن توقف" تعني

 المكان في حلوى هناك تكون ال عندما" الكعكة من قطعة"

." تفعله أن عليك سهال   ذلك سيكون"  ،هو تقصده وما

 حيوانات   أرى ،"اكالبً و اقططً  تسكب إنها" ،تقول عندما

 تمطر إنها" ،لي قلبل . البيسبول رامي من تخرج أليفة

 ."بقوة

 ،الدقيقة والفروق ،االصطالحية التعبيرات فقدت لقد

 .والسخرية ،والتلميحات ،واالستعارات ،واالستدالالت

 .بها التواصل أحاول التي الطرق جميع إلى استمع .5

 لدي يكون ال عندما أحتاجه بما أخبرك أن الصعب من

 أو محبًطا أو جائعًا أكون قد. مشاعري لوصف طريقة

 هذه على العثور حاليُا أستطيع ال ولكني مرتبًكا أو خائفًا

 هتياجاال أو ،نسحاباال أو ،الجسد لغةل انتبه. اآلن الكلمات

 .هناك انهم. خاطئًا ما بشيء تخبرك أخرى عالماتأي  أو

 التي الكلمات كل امتالك عدم عن اض  معو تسمعني قد أو

 ،سينمائي نجم أو صغير أستاذ مثلباألصوات  أحتاجها

 عمري من أبعد إلى الكاملة النصوص أو الكلماتب أجلجل

 ألنني حولي من العالم من الرسائل هذه حفظت لقد. النمائي

 آخذها قد. التحدث إلي عند أتحدث أن أتوقع أنني أعرف

. آخرين أشخاص خطاب أو ،التلفزيون أو ،الكتب من

 السياق أفهم ال قد. (echolaliaصدوي ) لفظ يسموه الكبار

 اأنه فقط أعرف أنا. أستخدمها التي المصطلحات أو

 .تخرجني من ورطة الرد

 .المنحى بصري أنا! ةرضع ذلك في صو .6

 على وكن. فقط إخباري من بدال   شيئًا أفعل كيف أرني

خبرتي في الصبر  ساعدنيت. مرات عدة لتريني استعداد

 .التعلم علىالكثير 

فهو . يومي خالل حركةال على البصري الدعم نييساعد

 ،ذلك بعد يأتي ما تذكر إلى حاجتي إجهاد يخفف عني

 وقتي إدارة في ومساعدتي ،األنشطة بين السلس واالنتقال

 .توقعاتك وتلبية

 مثل المنطوقة الكلمات ألن ،ألتعلمه شيئًا أرى أن أحتاج

 تسنح لي أن قبل ،لحظة في تتبخر ؛ فهيلي بالنسبة البخار

 أن يمكن. فورية معالجة مهارات لدي ليس. افهمه فرصة

 ابصريً المعروضة عليِّ  والمعلومات التعليمات تبقى

 عندما نفسها هي وستكون ،إلى ذلك احتجت طالما أمامي

 دائم بإحباط أعيش ،ذلك بدون. الحق وقت في اإليه أعود

 وأنا ،والتوقعات المعلومات من الكثير أفقد أنني معرفة من

 .ذلك حيال شيء أي فعلأن أ عاجز

 ال ما على التركيز من بداَل  فعله يمكنني ما على ركز .7

 .فعله يمكنني
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 هافي أشعر بيئة في أتعلم أن أستطيع ال ،شخص أي مثل

 إلى وأحتاج يكفي بما جيد غير أنني مستمر بشكل

 أكون عندما جديد شيء أي محاولة أتجنب. اإلصالح

 عن النظر بغض ،النقد هو له سأتعرض ما كل أن متأكدًا

 وتيق نقاط عن ابحث. أنك تتبعها تعتقد الذي" البنائية" مدى

 بمعظم للقيام صحيحة طريقة من أكثر يوجد. وستجدها

 .األشياء

 .االجتماعية التفاعالت التعامل مع على ساعدني .8

 األطفال مع اللعب أريد ال أنني لو كما األمر يبدو قد

 أبدأ كيف ببساطة أعرف ال قد ولكن ،الملعب في اآلخرين

 مع ألعب كيف علمني. لعبهم إلى أنضم أو محادثة

ع. اآلخرين  قد. للعب دعوتي على اآلخرين األطفال شجِّ

 .النضمامي اسعيدً  أكون

 بداية لها التي المنظمة اللعب أنشطة فيأبذل جهدي  أنا

 أو الوجه تعبيرات أقرأ كيف أعرف ال. واضحتان ونهاية

 عندما ضحكت إذا. دربني. اآلخرين عواطف أو الجسد لغة

 أنه أعتقد أنني يعني ال فهذا ،المنزلق من إيميلي سقطت

 عن معي تحدث. أقول ماذا أعرف ال أنا هذا. مضحك أمر

 "بخير؟ أنت هل: "أسأل أن وعلمني إيميلي مشاعر

 .يانهيارات يحفز الذي ما حدد .9

 مما لي بالنسبة فظاعة أكثر نوبات العدوانو االنهيارات

 حواسي من أكثر أو اواحد   ألن تحدث إنها. لك بالنسبة هي

 حدود تجاوزت ألنني أو ،الزائد الحمل حالةانتقل إلى  قد

 حدوث سبب تصور استطعت إذا. االجتماعية قدراتي

تسجيل تلك سجل لب احتفظ. منعها فيمكن ،االنهيارات

 يظهر قد. واألنشطة ،واألشخاص ،األماكنو ،وقاتاأل

 . مانمطٌ 

فهذا . التواصل أشكال من شكل هو به أقوم ما كل أن تذكر

 ما مع أتفاعل كيف ،ذلك كلماتي تستطيع ال عندما ،يخبرك

 تؤثر كافة قد. طبيعي سبب لسلوكى يكون قد. حولي يحدث

 ومشاكل النوم مشاكلو والحساسية الغذائية الحساسية

 عن ابحث. تصرفاتي على المعدي المعوي الجهاز

 األشياء هذه عن إخبارك أستطيع ال قد ألنني ،عالماتال

 .شرط أو قيد دون أحبني .10

 ال لماذا" و" - مجرد كنت إذا" مثل الخواطر من تخلص

 والديك لدى من التوقعات التي توقع كل تحقق لم" ؟- يمكنك

أن  أختار لم. باستمرار ابه تذكيرك في رغبت وال عنك

 لي يحدث ذلك أن تذكر. التوحداضطراب طيف أُصاب ب

 اناجحً  أكون أن في فرصي فإن ،دعمك وبدون. أنت وليس

 االحتماالت فإن ،وتوجيهك دعمك مع. ضئيلة ومستقاًل 

: لعيشل يهاإل بحاجة نحن كلمات ثالث. تظن مما أوسع

 صبرال. الصبر. الصبر

 مختلفة كقدرة لدي الذي اضطراب طيف التوحد انظر إلى

 قيودك تراه قد ما إلىمتجاوًزا  انظر. االحتياجاتإ من بدال  

عين التواصل بال جيدًا في أكون ال قد. قوتي نقاط وانظر إلى

 في أغش أو ،أكذب ال أنني الحظت هل لكن ،المحادثة أو

 اآلخرين؟ على أوزع األحكام أو ،المباريات

 كأساس بدونك يحدث لن أكون قد ما كل. عليك أعتمد أنا

 ،كما أنا عليه وأحبني ،دليلي وكن ،مناصري كن. لي

 .اصله منطلق أي إلى وسنرى

 
 

حائزة  كاتبة هي ،نوتبوهيم إلينأنارت كتابات ومقاالت 

راُب ب مصابينء ابنأل أمِّ  الكتاب كما انها جوائز على ط  اض 

ط  النَّش اط ع  ف ر   من أكثر في الماليينطريق  ،ن ق ص  االن ت باه  م 

 الفضية بالميدالية أعمالها فازت. وأسعدتهم لغة عشر تسعة

الصدارة  وكتاب ،ينالمستقلالناشرين  كتاب جوائز في

 اختيار االم وجائزة ،نهائيتينل وتأهلت ،الشرفي للعام

 من وجائزتين ،التعلم لمجلة المعلم اختيار وجائزة ،الذهبية

وتأهلت  ،(iParenting Mediaآي بارنتنغ ميديا ) جوائز

 في ةمساهم وهي. للكتاب هوففر إيريك جائزةلنهائي 

 ،الصفغرف محاضرات و المنشورات من العديد

 .العالم أنحاء جميع في اإللكترونية والمواقع والمؤتمرات

www.ellennotbohm.com 

http://www.ellennotbohm.com/
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 المقبلة 100 الـ لأليام أسبوعية خطة

 تنظيمال

أول ما عليك القيام به هو تنظيم نفسك. ستجد نفسك قد جمعت 

طيف وباضطراب  بطفلك،العديد من المستندات المتعلقة 

بشكل عام، والتي يعد تنظيمها جزًءا مهما من إدارة  التوحد

وقت وذلك تسهلت مع مرور الستجد األمور قد . طفلك رعاية

 فقط. عند قيامك باعداد نظام بسيط 

 المجلدات

أن المجلدات هي أداة رائعة لحفظ عدد  الوالدينيجد الكثير من 

 كبير من األعمال الورقية.  

 االتصال جهات

  قسم لمقدمي الخدمات والرعاية وغيرهم

 ولالجدا

قسم لمواعيد العالج؛ األوقات، تاريخ بدء البرامج وانتهائها 

 والمواعيد النهائية. 

 التشخيص

 طبية وصفات وأي الطبية للمستندات قسم

 العالج

المعالجة و ،  لوظيفيا العالج ،واللغة النطق عالجقسم 

 من يكون قد) ذلك إلى وما، (SI) بالدمج الحسي

 (فرعية أو متعددة أقسام وجود الضروري

 (IEP) الخطة التعليمية الفردية

 ذات والوثائق لطفلك برنامج التعليم الفرديب خاص قسم

 الصلة

 

 

 

 

 

 األسبوعي كمخطط استخدام

 حسب اإلجراءات وعناصر الزمني اإلطار يختلف سوف

. بالفعل أنجزته وما إقامتك ومكان ،وعمره ،طفلك أعراض

 بعض األمر يستغرق فقد ،األمر هذاأنجزت  إذا حتى

 إضافية تقييمات إلى الوصول من تتمكن حتى الوقت

 .طفلك يحتاجها التي والخدمات

  

  !  اآلن بدأإ 
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  1 األسبوع

 التقييم الشامل

 قم ،كامل بشكل الفحوصات من انتهى قد طفلك يكن لم إذا

 على الحصول انظر) الضرورية التقييمات بقية بجدولة

 (.أدناه الخدمات

 الخدمات على الحصول

 ذلك يكون قد. الخدمات على الحصول عملية لبدء اتصل

 مفيدة تكون قد ولكنها ،طويال   وقتًا وتستغرق طويلة عملية

 .أكبر بشكل المطلوبة الخدمات تحديد في

 الهاتف بسجل احتفظ

 المكالمات إلجراء يوم كل الوقت بعض تخصيص جرب

 الحصول عملية وبدء التقييمات إلعداد الالزمة الهاتفية

 للخدمات انتظار قائمة هناك تكون قد. الخدمات على

 ممكن وقت أقرب في المكالمات جعل لذلك والتقييمات،

 على اسمك وضع في تتردد وال - مطلوب هو ما ومتابعة

 موعد أقرب على الحصول يمكنك بحيث متعددة قوائم

 خدمات يقدمون الذين المهنيين بعض يستغرق قد. ممكن

 عددًا ةالخاص التربية أو المبكر التدخل برنامج خالل من

 .الخدمات بدء أو التقييمات الستكمال األيام من محددًا

 فيديو تسجيل بدء

 وإظهار األماكن من متنوعة مجموعة تجربة حاول

 الجيد وغير الجيد السلوك الحظ. ياتالسلوك مجموعة

 في طفلك موقع على التعرف المستقبل في يمكنك بحيث

 في أشهر ثالثة كل جديد تسجيل بعمل قم. الوقت ذلك

 استخدام يمكن. كنت أينما ،المعالجة جلسات في ،المنزل

 في ومساعدته طفلك تقدم لتتبع هذه الفيديو" لقطات"

 أو المعينة المعالجة لهذا يكون قد الذي التأثير توضيح

 األقراص أو األشرطة على ملصق ضع. الخاص التدخل

 .افيه تسجيلها تم التي والتواريخ طفلك اسم مع

 

 2 األسبوع

 الدعم على الحصول

 . رئيسي موجه أو دعم مجموعة عن ابحث

 (متابعةال) الخدمات على الحصول

 قوائم في الحالة عن التحقق في استمر. الخدمات متابعة

 .المتاحة والبرامج االنتظار

 البحثية المعالجة خيارات

 اإلنترنت عبر المجموعات إلى وانضم المواد بقراءة ابدأ

 المتاحة المعالجة خيارات فهم على تساعدك أسئلة طرحاو

 .وعائلتك لطفلك مناسبًا يكون قد وما
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 3 األسبوع

 الخدمات على الحصول

 (المتابعة استمرار)

 الخدمات متابعة

 والبرامج االنتظار قوائم في الحالة من التحقق واصل

 التواريخ لتسجيل هاتفك سجل استخدام في استمر. المتاحة

 تحتاج عندما تتبعالو الخدمة مقدميمن  بها اتصلت التي

 .أخرى مكالمة إلجراء

  ابحث عن أنشطة مابعد المدرسة

 بعد ما االجتماعية المهارات مجموعات/  الترفيه أنشطة

 اآلخرين مع للتفاعل لطفلك رائعة طريقة هي المدرسة

 أثناء ،والتواصلية االجتماعية قدراته على والعمل

 .أيًضا استمتاعه

  اقض وقتا مع أشقائه

 اضطراب طيف التوحدب المصابين األطفال أشقاء يتأثر

 هممع الحديث في الوقت قضاء في فكر. أيًضا باالضطراب

 الذكريات عن معًا" جلسة سمر" ابدأ. مشاعرهم عن

 أن تذكر على األوقات هذه عن الحديث قد يساعد. السعيدة

اضطراب  بها منمن السعادة أكثر مما  الكثير تشمل حياتهم

 .طيف التوحد

 

 4 األسبوع

 ابن فريقك 

 ُمعالجينال من طفلك فريق يتشكل ربما ،الوقت هذا في

 مقدمي عن البحث في استمر. الرعاية ومقدمي والمربين

 المعالجة جلسات من ممكن عدد أكبر وراقب الخدمات

 الوالدين إلى تحدث. طفلك لفريق الجدد المنضمين لتحديد

 المتاح الوقتفي  ُمعالجينال يعرفون قد الذين اآلخرين

 في عضو كل ينضم حتى االنتظار عليك يتعين ال. لطفلك

 المعالجة بدء قبل الفريق

 أمان خطة إنشاء

 بسبب منزلك تكييف إلى بالفعل اضطررت قد تكون قد

 بالفعل قرأت قد تكون ربما. احتياجاته أو طفلك سلوكيات

 يكن لم إذا. أمان خطة إنشاء يسمى هذا الملف في قسم

بحثًا  منزلك لفحص الوقت بعض باقتطاع فقم ،كذلك األمر

 السالمة بأفراد االتصال في والبدء المحتملة المشاكل عن

 .طفلك سالمة لضمان للمستقبل للتخطيط المحليين

 طفلك مع تواصل

. عمله يمكنك ما أفضل وتواصل معه حول طفلك مع اجلس

 في يحدث ماو ،المعالجة سير كيفية حول واصلت

 من العديد. إلخ ،يتلقاها التي الدعم أنواعو ،المدرسة

 ال يشاركون اضطراب طيف التوحدب المصابين األطفال

 يتعلق فيما خاصة ،المدرسة في يحدث ماعلى األرجح 

 للتأكد طفلك مع متسق   مفتوح   حوار   وجود أن تأكد. بالتسلط

 أو المحترفين وكذلك األقران من السلوكيات أنواع يفهم أنه

 مبكًرا المفتوح التواصل هذا إنشاء. مناسب   ما هو غير

 .كبيًرا فرقًا سيحدث

 ابعيد   الوقت بعضلقضاء  خطةضع 

 تقوم سوف. طفلك عنبعيدًا  الوقت لقضاء بعض خطة ضع

 حتى. بنفسك تعتني كنت إذا عائلتك لمساعدة أفضل بعمل

 إلى فستحتاج ،بمفردك األقدام على السير مجرد كان لو

 خال. برأس العودة يمكنك حتى استراحة

 5 األسبوع

 فريقك بناء

 .4 األسبوع انظر

 الذي تشترك به التأمين راجع

 يتم كان إذا ما لمعرفة لك التأميني من الشمول تحقيق

أكثر ما  على تحصل أنك من والتأكد معالجات أي شمول

 المشترك به الصحي التأمين يشمل قد. مزودال لدى

برنامج التعليم  يشملها ال التي الخدمات أو المعالجات

 منفصل مجلد إنشاء إلى تحتاج قد. بطفلك الخاص الفردي

 .شيء كل وثق. التأمين مطالبات لتتبع

 القانونية طفلك حقوق على تعرف
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 63الصفحة 

 المعلومات من ثروة توجد. طفلك حقوق على اطلع

 على الحصول له يحق طفلك أن تكتشف قد. المتاحة

 .تضعها في االعتبار لم أو بها علم على تكن لم خدمات

 أجلك من شيئ ا افعل

 أكثر من ذلك كان وربما ،شهر أثناء ذلك بعمل قمت لقد

 من تذكر. بنفسك تعتني أن تذكر. حياتك في تحديًا الشهور

 النشاط في الوقت بعض قضاءقم ب. التشخيص قبل كنت

 التحديات مواجهة على يساعدك أنه تجدس. به تستمتع الذي

 يحبون ممن حياتك في أسرةو أصدقاء يوجد ربما. المقبلة

 تخشى ال. تحتاجه ما يعرفون ال قد لكن ،يساعدوك أن

 .المساعدة طلب

 6 األسبوع

 فريقك بناء في استمر

 االنتظار قوائم حالة من التحقق في استمر الخدمات لمتابعة

 لتسجيل هاتفك سجل استخدام في استمر. المتاحة والبرامج

 عندما تتبعالو الخدمة مع مقدمي بها اتصلت التي التواريخ

 .أخرى مكالمة إجراء تريد

 المدرسة بعد ما برامج على نظرة

 ما االجتماعية المهارات مجموعات/  الترفيه أنشطةتعد 

 اآلخرين مع للتفاعل لطفلك رائعة طريقة هي المدرسة بعد

أثناء  ،والتواصلية االجتماعية قدراته على والعمل

 أيًضا استمتاعه

 اقتطع وقت ا لالشقاء

 اضطراب طيف التوحدب المصابين األطفال أشقاء يتأثر

 معهم الحديث في الوقت قضاء في فكر. أيًضا باالضطراب

 الذكريات عن معًا" عائليةجلسة " ابدأ. مشاعرهم عن

 أن تذكر على األوقات هذه عن الحديث قد يساعد. السعيدة

اضطراب من السعادة أكثر مما بها من  الكثير تشمل حياتهم

 .طيف التوحد
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 64الصفحة 

 7 األسبوع

ا كن  لطفلك اخترتها التي التدخل طرق في كفؤ 

 الغالب في المعالجون يقوم. الوالدين تدريب من استفد

 استحضار في سيساعد الذي الوالدين بتدريب بتزويدهم

 ومساعدة منزلك إلى المعالجة في المستخدمة األساليب

 .التقدم على طفلك

 جدول أنشئ

 في طفلك معالجةل مكتوب أسبوعي جدول وجود يساعدك

 يساعدك وسوف. أيًضا وقتك جدولت قد كنت إذا ما معرفة

 .منزلك في اآلخرين لألعضاء التخطيط في أيًضا

 والخدمات المعالجات حول التعلم واصل

 االتصال جهاتعن  يتحدث التوحدمؤسسة  موقع استشر

 منطقتك في

  أوراقك تنظيم في الوقت بعض اقض

 مواد أي من التخلص حاول. متراكمة لديك أوراق أي نظم

 .إليها تحتاج ال

 8 األسبوع

 تقدمك من تحقق

 هل. هذه اتاإلجراء عناصر قائمة إلى أخرى مرة انظر

 متابعة؟ إلى يحتاج بدأته شيء أي يوجد

 لطفلك الترفيهية األنشطةعن  ابحث

 لتوسيع ،السباحة أو الجمباز مثل ،ترفيهيًا نشاًطا أضف

 طفلك اءنم نطاق

 األسرةو األصدقاء مع اتصال ضع خطة

 أصدقائك مع اتصاالت إجراءوقم ب. اتصال على كن

 على الحفاظ إن. المجتمعية األحداث في وشارك وعائلتك

 مشاعر ضد الحماية على سيساعدك االجتماعية حياتك

 .العزلة

 شريك الحياة مع الوقت بعض قضاء

 كل بعد. حياتك شريك مع والمرح االسترخاء خطةضع 

 .الثاني الشهر أثناء للتو بها قمت لقد ،شيء
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 9 سبوعاأل

 فريقك استكمل

 ُمعالجينوال الخدمة مقدمي تقييم واصل

 اإلنترنت استخدم

 في الوقت بعض اقض. إلكترونية معلومات على احصل

 على ستبقيك التي اإلنترنت عبر مصادرال عن البحث

 إلى مفيدة مواقع أضف. بآخر المستجدات دائم اطالع

 اإلخبارية النشرات في وسجل ،المفضلة مواقعك

 يشارك حيث الخدمات قائمة إلى وانضم اإللكترونية

 .المعلومات والمهنيين الوالدين

 اآلخرين الوالدين مع التواصل في استمر

 قم ،أمكن إن ،أو دعم مجموعة مع نشاطك على حافظ

 لألطفال اآلخرين الوالدين مع االجتماعي بالتواصل

 حول التواجد إن. اضطراب طيف التوحدب المصابين

 عائلتك تمضيه ما يفهمون ممن آخرين بالغين أشخاص

 .قوتك على الحفاظ على سيساعدك

 

 طفلك جلسات سجل

 على طفلك يعتاد أن يجب. المعالجة مراقبة في استمر

 المرحلة هذه في المعالجة روتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 األسبوع

ا حدد  الفريق الجتماع موعد 

 جتماعال موعدًا حدد. أخرى مرة الفريق اجتماع موعد إنه

 فريقك استمر في مشاركة. واالستراتيجيات التقدم لمناقشة

 من ممكن عدد أكبر حضور في االستمرار خالل من

 الجلسات

 الفريق حشدا

ع  لطفلك يفعلونه ما كل تقدر أنك يعرفون دعهم. فريقك شجِّ

 العائلية النزهات ةخطضع 

 تضمين إلى يهدف زمنيًا جدوال   حدد. عائلية نزهة في

 من واالستفادة اضطراب طيف التوحدب المصاب طفلك

 من اطلب. المعالجة من اخترتها التي االستراتيجيات

 لتحقيق محددة استراتيجيات في يساعدك أن طفلك طبيب

 .في النزهة النجاح

 يةالقانون معرفتك صقل

ف في استمر  .لطفلك القانونية الحقوق على التعرِّ
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 11 األسبوع

 طفلك تقدم من تحقق

 ما لمعرفة الفيديو ومقاطعمجلدك  راجع.. التقدم عن ابحث

 حضور في استمر. تحسينات وجود تالحظ كنت إذا

 بنسخة احتفظ. اتراه التي المالحظات دون. أيًضا الجلسات

 .التالي فريقك اجتماع إلى وأحضرها مجلدك في

 المعالجة خيارات في التعمق

 والقراءة البحوث بعض إلجراء الوقت بعض خصص

 المالحظاتدون . اإلضافية والعالجات المعالجات حول

 مجلدك. في لتضمينها المفيدة المعلومات وانسخ

 12 األسبوع

 القرين مع التواصل إعادة

 كان إذا. البعض بعضهمب لالستمتاع منفردًا وقتًا خذ

ب ،صعبًا التواصل ِّ  المستشارين أحد مع الوقت جدولة فجر 

 .صحية عالقتكعلى  للحفاظ

 اآلخرين الوالدين مع التواصل في استمر

 مصادر هم الوالدين. الدعم مجموعات حضور في استمر

 العاطفي الدعم توفير على يساعدونك وسوف مذهلة

 لم إذا منطقتك في إضافية مجموعات عن ابحث. والعملي

 .المناسبة تكمجموع على عثرت أنك تشعر

 التدريب من مزيد على للحصول اشترك

 طفلك ُمعالجي من تتعلمها التي الطرق استخدام سيساعد

 على طفلك يحصل حتى المنزل في منتجة بيئة خلق على

 .أهدافه على للوصول فرصة أفضل
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 13 األسبوع

 فريق اجتماع عقدا

 التقدم رؤية في تستمر أن يجب. أخرى مرة التقدم من تحقق

 نكا إذا. ةالمتسق المعالجة من األقل على أسابيع ستة بعد

 اجتماعلعمل  اتصل ،عدم وجوده أو ضئيل تقدم هناك

 روتين على التعديالت وإجراء األفكار لتبادل آخر فريق

 .طفلك

 التعلم واصل

 الكتب. اضطراب طيف التوحد عن التعلم في استمر

 لجميع يمكن - اإللكترونية والمواقع واألفالم والندوات

حول  فهمك تعميق على تساعدك أن المصادر أنواع

 القراءة قائمة انظر. وطفلك اضطراب طيف التوحد

 .ألفكارستلهام اال هذا الملف في المقترحة

 لك شيئ ا افعل

 - لنفسك لطيفًا شيئًا افعل". لنفسي" الوقت ببعض استمتع

يوم  100الـ  خالل ذلك حققت لقد
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 مارات مفيدةتاس
 المعالجة ومقدمي المعالجة طرق مقارنة

 ديجيرونيمو فوي تيريزا مع الفلسفة دكتوراه ،ستون ل ويندي تاليف: ؟اضطراب طيف التوحد من طفلي يعاني هل: من مقتبس

 البرنامج حول

  مقدم الخدمة/  البرنامج اسم

  الطريقة

  الموقع

  الهاتف رقم

  اإللكتروني البريد

  أسبوعيًا ساعاتعدد ال

  التكلفة

  السداد

  توصية من

 

 البرنامج محتوى

الواجب  النمائية مجاالتال هي ما

، التواصل، اللغة) ؟عليها تركيزلا

 التفاعالت، األقرانمع  لعبال

 ما مهارات، السلوك، االجتماعية

 تدريب، األكاديميةالمرحلة  قبل

 .(إلخ، الوالدين

 

 لكل المحددة األهداف دقة مدى ما

 طفل؟

 

 السلوكيات أولويات تُحدد كيف

 والمهارات؟

 

   المستخدم؟ التدريس نوع هو ما

  السلوكيات؟ تدار كيف

 

 التقدم قياس

 كان إذا ما معرفة يمكنني كيف

 تقدًما؟ يحرز طفلي

 

 أرى أن قبل يمر الوقت من كم

 التغييرات؟

 

 يجب التي التحسينات أنواع هي ما

 أتوقعها؟ أن

 

  ؟يُقاس وكيف التقدم ستقيم مرة كم
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 69الصفحة 

 طفلي يحرز لم إذا سيحدث ماذا

 المعالجة؟ هذا في تقدًما

 

 

عالجال مؤهالت  م 

 المصابين األطفال عدد كم

 الذين اضطراب طيف التوحدب

 ؟هماعمارهي  ما معهم؟ تعاملت

 

 سن فوق األطفال ساعدت هل

 الثالثة؟

 

 التدريب نوع ما مؤهالتك؟ هي ما

 ؟حصلت عليه الذي

 

 شهادة؟ أو مهنية درجة لديك هل

 .(التفاصيل عن اسأل)

 

 مهنية؟ مؤسسة إلى منتسب أنت هل

 .(التفاصيل عن اسأل)

 

 في مهارةأقوى ك الذي تراه ما

 المصابين األطفال مع العمل

  ؟اضطراب طيف التوحدب

 

 تعتبرها مشاكل أو مسائل توجد هل

 خبرتك؟ نطاق خارج

 

 

 لفعاليةعلى ا علميال دليلال

 هذا فعالية لدعم بحوث توجد هل

 عن اسأل) المعالجة؟ من النوع

 المقاالت من نسخ وكذلك التفاصيل

 (.المنشورة

 

 ههذ أن البحوث أظهرت هل

 المعالجة أنواع من أفضل المعالجة

 األخرى؟

 

 

 المهنية المشاركة

 مع المباشر التدخل سيقدم من

 طفلي؟

 

  لديها؟/  لديه الذي التدريب نوع ما

  وكيف؟ عليه سيشرف من

  شخصيًا؟ طفلي سترى مرة كم
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 70الصفحة 

 

 

 

 الوالدين مشاركة

 في المشاركة من سأتمكن هل

 المعالجة؟

 

 مع اتعامل كيف ستعلمني هل

 وكيف؟ طفلي؟

 

ستعلمني  التي المهارات هي ما

 (.أمثلة عن اسأل) إياها؟

 

 

 األخرى المعالجات مع التوافق

 التي األسبوع ساعات عدد كم

 طفلي في معالجتك؟ يحتاجها

 

 التدخالت مع معالجتك تتوافق هل

 طفلي؟ فيها يشارك التي األخرى

 

 المعالجة مقدمي مع تتعاون كيف

 احصل) طفلي؟ فريق في اآلخرين

 .(أمثلة على

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ  رقم الهاتف الوكالة وجهات االتصال

 االتصال

الخدمة 

 المطلوبة

الرقم 

المطلوب 

للجلسة 

 ومدتها

معلومات  المتابعة الحالة التوافر

 أخرى
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 71الصفحة 

 

 

 الطبي :جهات االتصال

  التخصص

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

 

  التخصص 

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

 
 

  التخصص

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

 

  التخصص 

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

 
 

  التخصص

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  الشبكةموقع 

 

 

  التخصص 

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة
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 72الصفحة 

 المعالجة :جهات االتصال

  التخصص

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

 

  التخصص 

  جهة االتصالاسم 

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

 
 

  التخصص

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

 

  التخصص 

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

 
 

  التخصص

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

 

  التخصص 

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة
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 73الصفحة 

 الدعم :جهات االتصال

 

 

 

 

 

 

  

  التخصص

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

  التخصص

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

   

 

  التخصص

  اسم جهة االتصال

  الممارسةاسم 

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

 

  التخصص 

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

 
 

  التخصص

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة

 

 

  التخصص 

  اسم جهة االتصال

  اسم الممارسة

  رقم الهاتف

  العنوان

كتروني / البريد اإلل

  موقع الشبكة
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 سجل الهاتف

 اسم جهة االتصال: ______________________________________

 رقم الهاتف: ______________________________________

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة

 

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة

 

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة

 

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة

 

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة
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 سجل الهاتف

 اسم جهة االتصال: ______________________________________

 رقم الهاتف: ______________________________________

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة

 

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة

 

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة

 

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة

 

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة
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 سجل الهاتف

 اسم جهة االتصال: ______________________________________

 ______________________________________رقم الهاتف: 

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة

 

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة

 

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة

 

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة

 

  الوقت/  التاريخ

  المكالمة ملخص

  المطلوبة المتابعة
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 77الصفحة 

 _______________ :المعالجة نوع                                                                                       تقييمال تتبع

االختبار  التاريخ

 الجاري

 النتيجة المقيِّم

 القياسية

 المكافئ

 العمري

التغيير في 

 النتيجة

 القياسية

التغيير في 

 المكافئ

 العمري
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 78الصفحة 

 _______________ المعالجة: نوع                                                                                       التقييم تتبع

 التاريخ
االختبار 

 الجاري
 المقيِّم

 النتيجة

 القياسية

 المكافئ

 العمري

التغيير في 

 النتيجة

 القياسية

التغيير في 

 المكافئ

 العمري
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 التنمر تبليغ عن خطابعينة 

 (الرجاء مراجعة قوانين الدولة التي تقطن بها)

 
  الشارع عنوان

  ،المدينة

 التاريخ

 مدير المدرسة اسم

 لمدرسةاسم ا

 المدرسة شارع عنوان

 األخير سماالو األول الطفل اسم: رد بشان

 ،(مدير المدرسة اسم) عزيزي

 تعرض )تعرضت((. المدرسة اسم) في( الصفمستوى ) في للطفل األول االسم المدعو )المدعوة( (الطفلة) مقدمه والد الطفل

 الفترة أو التاريخ) بتاريخ هذا حدث((. أسماء المتحرشين) المتحرش اسم) المدعو من المضايقةونمرللت، المدرسة في المذكور

رآه  أو( سمعه  ،ذلك حدث عندما(. حسب ذكرها( الحوادث) الحادث تفاصيل من عدد أكبر صف) عندما( التقريبية الزمنية

 (.إخطارك تم كيف اشرح) عندما الحادث هذا علمنا إلىنما (. / فعلهم فعله رد) كانو الشهود اسم اذكر)

 وأي العاطفية والمعاناة البدنية اإلصابات)صف )وصفت( وو. المضايقةو نمرتال هذا من( للطفل األول االسم)طفلي  تأذى

 ةفردي تعليمية خطة لديه( للطفل األول االسم) طفلي المدعو فإن ،األرجح على تعلم كما(. ةمطلوب ةنفسي أو طبي معالجة

(IEP.) 

 .الخطيرة المشكلة بهذه العاجل اهتمامك على نشكرك

 ،التقدير خالص مع

 (هنا وقع)

 :اسمك

 الخاصة التربية مدير اسمنسخة مكررة: 

 المدارس على المشرف اسم
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 80الصفحة 

 

 الخطة التعليمية الفردية أهداف: تتبع األهداف

في األهداف  األهداف المتقنة ليقاتالتع التاريخ

 تحسنلل سبيلها

التي  األهداف

 بدأت

التي لم  األهداف

 تبدأ بعد
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 السالمة سجل

 وأثناء قبل يجري ما تتبع. للخطر طفلك تعرض معها تفاعالت أو لها محاوالت أو تجوال حوادث أي سجل ،أدناه الجدول في

 السلوكي الفريق من اطلب. وتحديدها الممكنة الوقاية وأساليب والمحفزات السوابقمعرفة  لمحاولة الحادث وقوع وبعد

 .الحاجة حسب السجل إكمال الرعاية مقدمي من وغيرهم والمعلمين لطفلك

 المقترحة التالية الخطوات التغيرات المالحظة المحتملة المحفزات الوصف الموقع
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 82الصفحة 

 فرار لحالة توحد  تنبيه استمارة
 (الرجاء مراجعة قوانين الدولة التي تقطن بها)

 1 جزء

  األوائل لمستجيبينل خاصة محددة شخصية معلومات

  ______________________________________________________: الفرد اسم

 (األخير)                                 (األوسط)                                          (األول) 

  : ______________________________________________________العنوان

 (البريدي الرمز                    (المدينة)                                     (شارعال) 

 تاريخ التقديم: : _______________المفضل االسم : ______العمر : ______________الميالد تاريخ

 ___________________ __________________ بمفرده؟ الفرد يعيش هل

 :للفرد المادي الوصف

 _____ :الشعر لون _____ :العين لون _____ :الوزن _____ :الطول أنثى ذكر _____ _____

 _________________________________________________ :التمييز عالمات من غيرها أو ندوبال

 (:ينطبق ما كل ضع عالمة على) اضطراب طيف التوحد إلى باإلضافة الصلة ذات خرىالحاالت الطبية األ

  عقلي تخلف ____ غير ناطق ______ أصم ____ أعمى _____ خطورةبال احساس يوجد ال____ 

 ذلك غير ______ استعرافينوبات ____ اعتالل لل عرضة____ 

 ___________________________________________ :توضيحال يرجى ،ذلك غير تواجدت حاالت إذا

________________________________________________________________________  

 _______________________________________________ :المطلوبة اتالوصفتُطلب ب التي دويةاأل

________________________________________________________________________  

 __________________________________________________ :وجدت إن ،غذائية أو حسية مسائل

________________________________________________________________________  

 _________________________________________ :األولون المستجيبون يحتاجها قد إضافية معلومات

________________________________________________________________________ 

 الطوارئ حاالت في االتصال معلومات

 (: الرعاية مقدمي أو ،اإلقامة/  الخدم رئيس ،األوصياء/  الوالدين) الطوارئ حاالت في االتصال جهة اسم

________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________ :الطوارئ حاالت في االتصال عنوان

 (البريدي الرمز)                         (المدينة)          ( شارع)                                             

 _________________________________________________ :الطوارئ اتصال جهة هاتف أرقام

 ____________ :الجوال ____________ الهاتف ____________ :العمل ____________ :المنزل

 االتصال الطوارئ حاالت في البديل اسم

 ____________ :الجوال الهاتف ____________ ____________ :العمل ____________ :المنزل

  

 صورة
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 83الصفحة 

 فرار لحالة توحد تنبيه استمارة

 2 جزء 

 لألفراد محددة معلومات

 :الفرد على فيها العثور يمكن التي األماكن أو مفضلة جذب أماكن

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 :المستجيبين انتباه جذبت قد التي الفرد خصائص أو النمطية غير السلوكيات

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 :ما ال يعجبه أو ، ما يعجبه أو ،المناقشة مواضيع أو ،الموسيقى أو ،األشياء أو ،المفضلة الشخص ألعاب

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 (:ذلك إلى وما ،المكتوبة والكلمات ،الصور ولوحات ،اإلشارة لغة: كالمي غير كان إذا. )للتواصل ةالمفضل تهطريق

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 (:عليها ترد قد عبارات أو ،أغنيات أو ،أصوات أو ،مفضلة كلمات: كالمية كانت إذا. )للتواصل المفضلة الثانية تهطريق

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 (:ذلك؟ إلى وما ،طبية تنبيه أساور أو هوية بطاقة أو عالمات أو مجوهرات يرتدي أو الفرد يحمل هل أي. )التعريف معلومات

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 مسرد المصطلحات
-AutismSpeaks.org/whatعلى الموقع:  اضطراب طيف التوحدمالحظة: قم بزيارة مسرد مصطلحات 

autism/video-glossary باللون األزرق المسجلة لالطالع على فيديو حول المصطلحات 

A 

 ، انظر النوبات.(Absence Seizureنَوبَةٌ َصْرِعيَّةٌ َمْصُحْوبَةٌ بغَْيبَة )

 

ا ما عصبية، وغالبً ( هو اضطراب وراثي يسبب تأخر نمائي ومشاكل Angelman Syndrome) متالزمة انجيلمان

يصحبه نوبات. غالب ا ما يظهر األطفال فرط النشاط، وصغر حجم الرأس، واضطرابات النوم، واضطرابات الحركات 

 والتوازن.

 

هو نوع من االدوية التي تستخدم لمنع أو إيقاف النوبات أو التشنجات. كما تُسمى  (Anticonvulsantُمضادُّ ااِلْختاِلج )

ع ر    .ُمضاد  الصَّ

 

اضطراب % من األفراد المصابين ب 30( هو اضطراب يؤثر على ما يقدر بنحو Anxiety Disorder) اضطراب القلق

ل ع ووق ل ُق االن ف صال، وويشمل الرهاب االجتماعي،  طيف التوحد راُب اله  ط  الشخص . قد يعاني ةمحددالرهاب أنواع من الاض 

ت رُ و المتسارعيعاني من القلق من إحساس داخلي قوي بالتوتر مثل القلب  الذي د ة.و تالع ض ال اتت و  ع  ُع الم  ج   و 

التدريس باستخدام سلسلة من أساليب هو أسلوب  (Applied Behavior Analysis (ABA)التحليل السلوكي التطبيقي )

المهارات إلى مكونات صغيرة ويتم تدريسها من خالل نظام م فيه تُقسمن التجارب لتشكيل السلوك المرغوب أو االستجابة. 

 تعزيز.

 يُعرف و اضطراب طيف التوحد يعتبر من انواع نمائي( هو اضطراب Asperger Syndrome) متالزمة آسبرجر

اءُ االجتماعي ومن خالل االهتمامات والسلوكيات التكرارية، دون تأخير كبير في اللغة  والنماءالقصور في التواصل ب  ون م 

اف   يِّة اإلصدار االستع ر  رابٌات ال نف س  ط  (، DSM5) 5. لم يعد التشخيص مستخدًما في الدليل التشخيصي واإلحصائي لالض 

يِّ  رابٌات ال نف س  ط  ( إلى أن األفراد الذين لديهم "تشخيص DSM5) 5ة اإلصدار ولكن يشير الدليل التشخيصي واإلحصائي لالض 

 ."اضطراب طيف التوحد تشخيص صنفوا ضمنمثبت" لهذه الحاالت "يجب أن يُ 

 

هو ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)اْضِطراُب نَْقِص االْنتِباِه َمَع فَْرِط النََّشاط )

. تشمل األعراض مشاكل مزمنة مع اضطراب طيف التوحدأطفال يعانون من  5من  1اضطراب يؤثر على ما يقرب من 

 وفرط النشاط. يةعدم االنتباه واالندفاع
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يقوم بتشخيص ومعالجة األفراد الذين يعانون من مشاكل في السمع  مهني شخص ( هوAudiologist) السََّمع اِْختِصاِصيُّ 

 ن.أو التواز

 

لمعالجة  ةالتدريب السمعي أو المعالجة الصوتي يُستخدم( Auditory Integration Training) تدريب الدمجي السمعي

ل ةُ الاألطفال الذين يعانون من صعوبات في  االستماع الفردي للموسيقى المعدلة  ويشملالسمعية أو حساسية الصوت   ُمعام 

 إلكترونيًا من خالل سماعات الرأس خالل جلسات متعددة.

 

وهو  (Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS)) اضطراب طيف التوحدتشخيص معاينة جدول 

معلومات من الوالدين، يجب (، باإلضافة إلى ASD) اضطراب طيف التوحداختبار يُعتبر معياًرا ذهبيًا حاليًا لتشخيص 

 تضمينها في تقييم الطفل.

 

كالهما من المصطلحات العامة لمجموعة  اضطراب التوحد و (Autism Spectrum Disorder) اضطراب طيف التوحد

صعوبات في التفاعل االجتماعي، بالدماغ. تتميز هذه االضطرابات، بدرجات متفاوتة،  لنماءمن االضطرابات المعقدة 

من الدليل التشخيصي واإلحصائي  2013والسلوكيات التكرارية. مع إصدار مايو  الكالميوغير  الكالميوالتواصل 

يِّة اإلصدار  رابٌات ال نف س  ط  اضطراب  في إطارفي تشخيص واحد  طيف التوحدجميع اضطرابات  دُمجت(، DSM5) 5لالض 

 (.ASD) طيف التوحد

 

الطبيعي في جميع  النماءهو اضطراب يبدأ فيه  (Childhood Disintegrative Disorderاضطراب تفككي طفولي )

. قد يفقد الطفل تنميتهاسنوات، يفقد الطفل المهارات التي سبق  10المجاالت، الجسدية والعقلية. في مرحلة ما بين سنتين و 

األمعاء والمثانة. لم يعد التشخيص مستخدًما في التحكم في بما في ذلك  المهارات االجتماعية واللغوية والوظائف األخرى،

يِّة اإلصدار  رابٌات ال نف س  ط  (، ولكن الدليل التشخيصي واإلحصائي DSM5) 5الدليل التشخيصي واإلحصائي لالض 

يِّة اإلصدار  رابٌات ال نف س  ط  لهذه الحاالت "يجب أن ( يشير إلى أن األفراد الذين لديهم "تشخيص مثبت" DSM5) 5لالض 

 ".اضطراب طيف التوحدتشخيص  صنفوا ضمنيُ 

 في االسبوع.  مرات حركات أمعاء أقل من ثالث تكون فيهاهو حالة مستمرة  (Chronic Constipationإمساك مزمن )

هي أي مهارات عقلية تستخدم في عملية اكتساب المعرفة؛ وتشمل هذه المهارات  (Cognitive Skills) دراكاالمهارات 

 التفكير واإلدراك والحكم.

 هو التهاب األمعاء الغليظة. (Colitis) اْلتِهاُب القَولون

خاليا الدم البيضاء وخاليا  يسجل فيه عدد معمليهو إختبار  (Complete Blood Count (CBC)َعٌد َدَمِويٌّ شاِمل )

 .والقيم األخرى التي تعكس صحة الدم بشكل عام هيماتوكريتوُصف يحاُت الدَّم والهيموغلوبين والدم الحمراء 
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أو التنظيف ب االمور المتعلقة سلوكيات متكررة متعمدة تتبع قواعد محددة، مثل وه (Compulsions) سلوكيات قَْهُرية

 .يةالقهرالسلوكيات أو العد. في األطفال الصغار، قد تكون أنماط االهتمام المقيدة عالمة مبكرة على  الفحص

 

األعضاء عن طريق هو فحص ( Computed Axial Tomography (CT)) التَّْصِوْيُر الَمْقَطِعيُّ الِمْحَوِريُّ الُمَحْوَسب

ي   المسح إلنشاء سلسلة من عمليات المسح المستعرضة. يدعىالمسح باستخدام األشعة السينية واستخدام الكمبيوتر  ق ط ع  الم 

س ب " و  ي  الُمح  ر  و  ح   ".CATالم 

 

األكثر شيوًعا في المحادثة،  وهي. الع ق ل هإليصال ما ينتج اإلعالنيةاللغة تُستخدم  (Declarative Languageلغة إعالنيَّةٌ )

 ة أو إصدار األوامر أو إعطاء التعليمات.في حين تستخدم اللغة الحتمية لطرح األسئل

ائ يِّ إلى عدة اضطرابات تؤثر على  (Developmental Disorderاضطراب نََمائِّي )  النماءيشير االضطراب الن م 

 منتشرة(. نمائيةمحددة( أو عدة )اضطرابات  نمائية)اضطرابات  النماءواحد من  مجالالطبيعي. قد تؤثر على 

 

هي نوع  (Developmental Individual Difference Relationship (DIR)الفردية النمائية )عالقة الفروق 

الطفل نحو تفاعالت معقدة بشكل متزايد من خالل المشاركة  دفعمن المعالجة، يعرف باسم وقت الدور، والذي يسعى إلى 

 المشتركة المتبادلة.

ات أو السلوكيات التي يمكن أن يقوم بها معظم األطفال في هي المهار( Developmental Milestonesمعالم نمائية )

 .والنماءعمر معين والتي تمكن من مراقبة التعلم والسلوك 

مجلس وتلقى تدريبًا فرعيًا تخصصيًا في ال( هو طبيب معتمد من Developmental Pediatrician) َطبيُب أَْطفال نمائي

 .النمائيطب األطفال السلوكي 

 Diagnostic and Statistical Manual of) 5التشخيصي واإلحصائي لالْضِطرابٌات الَنْفِسيّة اإلصدار الدليل 

Mental Disorders (DSM-5) والنفسية الذي نشرته الجمعية  ةسيكولوجيِّ ال( هو النظام الرسمي لتصنيف االضطرابات

اضطراب طيف أخرى، معايير جديدة لتشخيص ، من بين تغييرات وضع، والذي 2013األمريكية للطب النفسي في عام 

اضطراب نمائي و، بما في ذلك متالزمة أسبرجر، اضطراب طيف التوحدالفئات الفرعية المنفصلة سابقا على  ولغي، التوحد

وأضاف فئة  اضطراب طيف التوحدلدى الطفولة  االضطراب التحلليو(، PDD-NOSمنتشر وغير محدد له غير ذلك )

 (.SCDجديدة تسمى اضطراب التواصل االجتماعي )

هو تقنية تتضمن مبادئ التحليل السلوكي التطبيقي،  (Discrete Trial Training (DTT)التدريب التجريبي المنفصل )

 صغيرة. المفاهيم إلى أجزاء وفيه تُقسمبما في ذلك التعزيز اإليجابي المستخدم لتعليم السلوكيات في بيئة فردية. 

 

( Early Autism Risk Longitudinal Investigation (EARLI)) طيف التوحد مبّكر الضطراببحث طولي 

في  اضطراب طيف التوحدهي شبكة من المواقع البحثية التي تسجل وتتبع مجموعة كبيرة من أمهات األطفال المصابين ب

 طفل حديث الوالدة خالل ثالث سنوات من العمر. نماءبداية حمل آخر وتوثِّق 
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يهدف إلى تحديد ومعالجة المشاكل النمائية أو غيرها  الواليةهو برنامج تموله  (Early Intervention (EI)تدخل مبكر )

 هي من الوالدة إلى سن ثالث سنوات. األهلية للحصول على تدخل مبكرتكون من اإلعاقات في أقرب وقت ممكن. 

 

( هو نهج شامل للتدخل المبكر السلوكي لألطفال Early Start Denver Model (ESDM)المبكر ) للتدخلنموذج دنفر 

شهًرا، يستخدم منهًجا نمائيا يحدد المهارات التي  48إلى  12، الذين تتراوح أعمارهم بين اضطراب طيف التوحدالمصابين ب

 ت التدريس المستخدمة لتقديم هذا المحتوى.يجب تدريسها في أي وقت معين ومجموعة من إجراءا

كلمات أو العبارات التي سمعت من قبل، إما مباشرة بعد سماع كلمة أو جملة أو بعد للهو تكرار ( Echolaliaْفٌظ َصَدِويٌّ )تل

ي  المتأخر بعد أيام أو أسابيع. ال التلفظذلك بكثير. يحدث  د و  ي  الوظيفي عباال التلفظ ستخدميص  د و  تكون رة مقتبسة بطريقة ص 

 .بدال من احملني ، على سبيل المثال، تقول "أحملك" لطلب حملهمشترك معنى لها

 

ماغ ) يعد بمثابة اختبار يستخدم األقطاب الكهربائية على فروة  (Electroencephalogram (EEG)ُمَخطَُّط َكْهَرِبيَِّة الّدِ

 .الشاذةالرأس لتسجيل نشاط الدماغ الكهربائي. لتشخيص اضطرابات النوبات أو أنماط الموجة الدماغية 

هو نمط من النوبات المتكررة، وتشمل األسباب إصابة الرأس، ورم في المخ،  (Epilepsyصرع )اضطراب النوبات( )

 % من الحاالت.50الرصاص، واألمراض الوراثية والمعدية. السبب غير معروف في والتسمم ب

و في النبوب األهو التهاب في المريء، وهو جزء يشبه ( Esophagitisاْلتِهاُب الَمريء ) خ  يربط البلعوم  ةالهضمي القناةر 

 المعدةب

شخص، انظر اللغة على أو  على شيءليدل سم ال تواصلهو عبارة عن ( Expressive Labeling) ةتعبيري تسمية

 التعبيرية.

هي تواصل النوايا أو الرغبات أو األفكار مع اآلخرين، من خالل الكالم أو  (Expressive Languageاللغة التعبيرية )

 ولوحة االتصاالت وأشكال التعبير األخرى. والعالماتالكلمات المطبوعة وتتضمن اإليماءات 

المدرسة،  إجازةخالل فترات  تتوفر (Extended School Year (ESY) Servicesمتدة )خدمات السنة الدراسية الم

 مثل خالل العطلة الصيفية، للطلبة الذين يعانون من تراجع كبير في المهارات أثناء العطالت المدرسية.

 

يعني أن التعليم يجب أن يقدم  (Free Appropriate Public Education (FAPE)التعليم العام المالئم المجاني )

 لجميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثالثة إلى واحد وعشرين على نفقة الدولة.

االلتقاء بطفل على مستواه ب يحدث اضطراب طيف التوحدهو تدخل نمائي لألطفال المصابين ب (Floortimeوقت الدور )

 القوة.النمائي الحالي وبناء على مجموعة معينة من نقاط 

اضطراب طيف هي اضطراب وراثي يشترك في العديد من خصائص  (Fragile X syndromeمتالزمة إكس الهشة )

 متالزمة إكس الهشة. بحثًا عنألفراد لاختبار  وقد يُجرى. التوحد
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 هو التهاب المعدة.( Gastritisالتهاب المعدة )

هو طبيب متخصص في تشخيص ومعالجة اضطرابات  (Gastroenterologistاِْختِصاِصيُّ أمراض الجهاز الهضمي )

 والجهازالقناة المعدية المعوية، بما في ذلك المريء والمعدة واألمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة والبنكرياس والكبد والمرارة 

 الصفراوي.

ات المعدة مرة أخرى إلى المريء الذي يسبب في محتوي ارتجاع( هو Gastroesophageal Reflux) َجْزٌر َمِعِديٌّ َمريئِيّ 

 كثير من األحيان حرقة بسبب تهيج المريء من حمض المعدة.

، بما في ذلك الفم والحلق والمريء والمعدة واألمعاء الدقيقة ةالهضمي بالقناة( يتعلق Gastrointestinal) َمِعِديٌّ ِمعَِويّ 

 واألمعاء الغليظة والمستقيم.

يشير إلى طبيب متخصص في المشاكل الوراثية. الجينات هي وحدة في الكروموسوم  (Geneticistالِوراثِيَّات )اِْختِصاِصيُّ 

 انتقال الخصائص الموروثة.المسؤول عن مخطط التحتوي على 

تحريك أو  وصولأو  اعطاءإشارة إلى شخص آخر، مثل عطاء ، تستخدم إلوالراس اليدهي حركات  (Gesturesاإليماءات )

 عن المشاعر دون استخدام الكلمات. تعبرالمعلومات أو  وهي تنقلالرأس.  هزأو  اإلشارةأو  اليد

سنوات،  5هو تشخيص لدى األطفال الذين تقل أعمارهم عن  (Global Developmental Delayتأخر نمائي عالمي )

 ويتميز بالتأخر في مجالين نمائيين أو أكثر، يرتبط أحيانًا بالتخلف العقلي.

 هو بروتين موجود في القمح والجاودار والشعير. (Glutenغلوتين )

ْرُع الَكبير )  ، انظر النوبات.(Grand mal seizureنوبة الصَّ

 

( High Risk Baby Siblings Research Consortium (BSRC)) الخطرتالف بحوث األشقاء األطفال عالية ئا

يتحدث" والمعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية الذي يركز على جعل  التوحدمؤسسة هو مشروع مشترك بين "

االكتشافات التي تساعد الباحثين على تطوير طرق جديدة لمعالجة أو حتى منع األعراض الموهنة عن طريق التدخل في سن 

 مبكرة.

 لكي يوصف بان لديهلطفل إلى فهم ما يقرأه هو القدرة على القراءة في سن مبكرة. ال يحتاج ا (Hyperlexiaفرط قَِرائِيَّ )

. ب ائ يَّ  فرط ق ر 

 (.Sensory Defensiveness) ، فرط الحساسية، انظر الدفاعية الحسية(Hyperresponsivenessفرط االستجابة )

ظهر تللمدخالت الحسية. يمكن أن  شاذةحساسية عدم الحساسية، هو نقص ، (Hyporesponsivenessنقص االستجابة )

لمدخالت الحسية، وقد يكون لديه قدر كبير من ل وهو دون تفاعليالطفل الذي يبدو أنه أصم، والذي يكون سمعه طبيعيًا،  في

 بعنف.عن اإلحساس وقد يتصرف  باحثًاالتسامح مع األلم، وقد يكون أخرق، 
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ء وجوده في منزله أو الطفل مهارات جديدة أثنا عرضيالتدريس اليعلم  (Incidental Teachingتدريس عرضي )

خالل التعليم الرسمي وتعميم مهارات  هفي السياق الطبيعي أو "في هذه اللحظة"، للمساعدة في فهم ما يتعلمأو مجتمعه، 

 جديدة.

فريق متعدد التخصصات خطة وضع  (Individual Family Service Plan (IFSP)خطة خدمة األسرة الفردية )

موارد و( بما في ذلك األسرة كمشارك أساسي. تصف مستوى نمو الطفل في جميع المجاالت؛ IFSPخدمة األسرة الفردية )

 ستجريوطريقة التسليم. يجب أن تذكر البيئات الطبيعية التي  تهاوشد ها، والخدمات التي يتعين تلقيها وتواتراألسرة وأولوياتها

 فيها الخدمات.

( تحدد خطة التعليم الفردي التوقعات الخاصة بالتعلم Individualized Education Plan (IEP)) خطة التعليم الفردي

 14لدى الطالب، وكيف ستتناولها المدرسة بالخدمات واألساليب المناسبة لمراجعة التقدم. بالنسبة للطلبة الذين يبلغ عمرهم 

أو مكان العمل أو مساعدة الطالب في خطة لالنتقال إلى التعليم ما بعد الثانوي تحتوي تلك الخطة على عاًما أو أكبر، يجب أن 

 العيش بشكل مستقل قدر اإلمكان في المجتمع.

هو قانون  (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات )

 21و  3وح أعمارهم بين الواليات المتحدة الذي يفرض "التعليم الحر والعام" لجميع األشخاص ذوي اإلعاقات الذين تترا

 عاًما. 

أو  حتياجاتتعليم جميع األطفال في الفصول الدراسية العادية، بغض النظر عن درجة اإليشمل الدمج  (Inclusionدمج )

التعاون من فريق متعدد التخصصات بما في ذلك  ؛ ويشملشدتها. يتم الدمج الفعال مع نظام التدريب والدعم المخطط له

 .والخصوصيين ينالمربين العادي

 

إيماءات التحديق أو  باتباعأو حدث،  شيءهي عملية مشاركة تجربة المرء في مراقبة  (Joint Attentionانتباه مشترك )

اءُ االجتماعي، واكتساب اللغة،  للنماءحاسم وهو اإلشارة.  اف   ون م  . قصور االهتمام المشترك هو عجز أساسي في االستع ر 

 (ASD) اضطراب طيف التوحد

تحدد الحد األدنى من الفرص المتاحة  البيئة التيهي  (Least Restrictive Environment (LRE)أقل بيئة مقيدة )

 في حتياجاتإلاانون على تعليم كل طفل يعاني من ليكونوا مع أقرانهم من دون إعاقات. ينص الق حتياجاتلألطفال ذوي اإل

 أقل بيئة مقيدة.

نيِن ت ( هو تقنية تشخيصية تستخدم مغناطيسات Magnetic Resonance Imaging (MRI)) الِمْغناطيِسيّ ْصويُر بالرَّ

 كهربائية قوية وموجات تردد راديوي وجهاز كمبيوتر إلنتاج صور محددة بوضوح للهياكل الداخلية للجسم.

العادية الحالية، في حين يتم  ربيةالتهو المكان الذي يُتوقع من الطلبة المشاركة فيه في دروس  (Mainstreaming) الدمج

)على سبيل المثال، يمكن  جزئى بدوامقد تكون عملية تدريجية أو جزئية أو وتصميم دروس برنامج شامل لجميع الطلبة. 

 للطلبة حضور دروس منفصلة داخل المدرسة العادية أو المشاركة في صالة ألعاب رياضية عادية والغداء فقط(.

ستخدم في ويينظم دورات النوم واالستيقاظ. يشارك في الصنوبرية، و ةالغد من( هو هرمون ينتج Melatonin) ميالتونين

ق المزمن. استشر طبيب طفلك قبل اعطاء الميالتونين. ال ينصح به لجميع المرضى الذين يعانون من  بعض األحيان لأل ر 

 مشاكل في النوم.
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( Modified Checklist of Autism in Toddlers (MCHAT)) قائمة مراجعة معدلة للتوحد لدى األطفال الصغار

ي   ت صاص  اضطراب طيف لتقييم إضافي وإمكانية تشخيص لهي أداة فحص لتحديد األطفال الصغار الذين يمكن إحالتهم إلى ا خ 

 .التوحد

 ي األداء.( هو مهارات بدنية ال يستطيع الشخص القيام بها أو يواجه صعوبة فMotor deficits) عجز حركي

 ( )أو المهارات الحركية( هي القدرة على الحركة والتحكم في الحركات.Motor function) وظيفة حركية

( يشير إلى طبيب متخصص في المشاكل الطبية المرتبطة بالجهاز العصبي، وتحديدًا Neurologist) َطبيُب الِجهاِز العََصبِيّ 

.واالدماغ  يِّ ب ُل الن خاع   لح 

هي أشياء يفعلها الناس لنقل المعلومات أو التعبير عن المشاعر  (Nonverbal Behaviorsغير الكالمية )السلوكيات 

 الوجه، وحركات الجسد واإليماءات.بدون كلمات، بما في ذلك النظر إلى العين، وتعبيرات 

 

شياء أو األعمال عالمة مبكرة نشغاالت بأنواع معينة من األاالقد تكون  مستمرة تكرارية أفكارهي  (Obsessionsوساوس )

 .الوساوسعلى 

وقف التنفس أثناء النوم عندما هو اضطراب التنفس بت (Obstructive Sleep Apnea) اْنِقطاُع النَفَِس االْنِسداِديُّ النَّوِميّ 

ماصٌ ويحدث جهود التنفس.  استمرارتدفق الهواء عبر األنف أو الفم على الرغم من  يتوقف الحلق أثناء النوم مما يسبب   ان خ 

 من أجل التنفس. قد يسبب النعاس خالل النهار. قد يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب. واللهاثالشخير 

يساعد على تطوير المهارات الحركية الدقيقة التي تساعد في الحياة اليومية.  (Occupational Therapy) عالج وظيفي

الحسية، وتنسيق الحركة، والتوازن ومهارات المساعدة الذاتية مثل ارتداء المالبس، وتناول الطعام  المسائلقد يركز على 

 والعين. اليدوالتنسيق بين  المرئي، وما إلى ذلك. قد يتناول اإلدراك والتزينشوكة، ب

 

الستقالل في الحياة اليومية من على ا حتياجاتيساعد في الحد من تأثير اإل (Occupational Therapist) وظيفيمعالج 

 خالل تكييف بيئة الطفل وتعليم المهارات الفرعية للمكونات النمائية المفقودة

 .عليها قهرية أولويةلها  التي هو تكرار الحركة أو الكالم أو التمسك بفكرة أو مهمة واحدة، (Perseveration) ُمواِظبة

هي مجموعة من الحاالت التي  (Pervasive Developmental Disorders (PDD)اضطرابات نمائية منتشرة )

لتواصل واستخدام وامع اآلخرين،  صداقات خلقالعديد من المهارات األساسية، بما في ذلك القدرة على  نماءتأخير في  تشمل

واالضطراب متالزمة ريت ومتالزمة اضطراب الطفولة، ومتالزمة أسبرجر، و، اضطراب طيف التوحديشمل والخيال. 

( هو فئة من PDD-NOSلم محدد خالف ذلك ) -شير االضطراب النمائي المنتشر يحدد خالف ذلك. يلم  -النمائي المنتشر 

األطفال الذين يعانون من مشاكل كبيرة في التواصل واللعب وبعض الصعوبة في التفاعل  في ةالمنتشر ةالنمائي اتاالضطراب

. لم يعد التشخيص مستخدًما في طيف التوحداضطراب ب همتشخيصبحيث ال يمكن للغاية  وناجتماعي ممع اآلخرين، ولكنه

يِّة اإلصدار  رابٌات ال نف س  ط  (، ولكن الدليل التشخيصي واإلحصائي DSM5) 5الدليل التشخيصي واإلحصائي لالض 

يِّة اإلصدار  رابٌات ال نف س  ط   لديهم "تشخيص مثبت" لهذه الحاالت األفراد الذين تصنيف( يشير إلى أنه يجب DSM5) 5لالض 

 ."اضطراب طيف التوحد"تشخيص  تحت

غير ) ْرُع صَّ  انظر النوبات. (،Petit Mal Seizureنوبات صَّ
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ستخدم المعالجة الطبيعية تمارين ومعدات مصممة خصيًصا لمساعدة المرضى تُ ( Physical Therapy) العالج الطبيعي 

 .هاتحسينعلى استعادة قدراتهم الجسدية أو 

وقد يعمل داخل  ها( يقوم الُمعال ج الفيزيائي بتصميم برامج المعالجة الطبيعي وتنفيذPhysical Therapist) طبيعيُمعاِلج 

 المستشفى أو العيادة أو في مدرسة أو كممارس مستقل.

من ا يكون السلوك غير مناسب أو تناول المواد غير الغذائية لمدة شهر واحد على األقل عندم أكلهو استمرار  (Picaَوَحم )

 ،والحصى ،والحجارة ،والرمل ،واألوساخ ،شهًرا(. قد تشمل المواد عناصر مثل الطين 24-18)أكبر من  الناحية النمائية

 والبالستيك وأكثر من ذلك.، والخشب ،ونشا الغسيل ،والرصاص ،والبراز ،والشعر

هو نظام اتصال بديل  (Picture Exchange Communication System (PECS)نظام اتصاالت تبادل الصور )

ا من التبادل البسيط لرمز  علىيستخدم رموز الصور التي يتم تدريسها  لعنصر المطلوب. يتعلم األفراد كيفية امراحل بدء 

 استخدام رموز الصور إلنشاء جمل كاملة، والشروع في االتصال واإلجابة على األسئلة.

تستخدم فرص  عالجيةهي طريقة تدريس  (Pivotal Response Treatment (PRT)محورية )معالجة باالستجابة ال

 والمهارات االجتماعية. ،والسلوك ،التدريس العارضة الستهداف وتعديل السلوكيات األساسية المتعلقة باالتصال

قواعد اجتماعية الستخدام اللغة  ما هي إال للغة االجتماعية ستعماالتاالتعد  (Pragmaticsللغة ) اجتماعية استعماالت

من السمات الشائعة لصعوبات اللغة  للغة االجتماعية ستعماالتاالالمنطوقة في سياق ذي معنى أو محادثة. تعد التحديات في 

 .طيف التوحدالمنطوقة لدى األطفال المصابين باضطراب 

( هو العدد الحالي لألشخاص في مجموعة معينة من السكان الذين لديهم تشخيص محدد في Prevalence) نتشارمعدل اال

، قدرت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة انتشار 2014وقت محدد. اعتباًرا من مايو 

، بما في ذلك  68على أنه واحد من بين  اضطراب طيف التوحد  فتاة. 189من  1ا و ولدً  42من كل  1طفال 

 Prompts for Restructuring Oral Muscularمحثات إلعادة هيكلة الغايات الصوتية العضلية الفموية )

Phonetic Targets (PROMPT)) هوشفتي هولسان الفرد هي طريقة تُستخدم في معالجة لغة الكالم التي توجه يدوًيا فك 

السيطرة على الحركة والحركات العضلية الفموية المناسبة، مع التخلص من  لتنميةمن خالل كلمة أو جملة أو جملة مستهدفة 

 حركات العضالت غير الضروري مثل انزالق الفك.

 هو تلقي المنبهات التي تنشأ في العضالت واألوتار واألنسجة الداخلية األخرى (Proprioceptionاْستِْقباُل الِحّسِ العَميق )

هي اإليقاع واللحن في اللغة المحكية التي يتم التعبير عنها من خالل المعدل أو درجة الصوت أو  (Prosodyتََصاُوت )

لديهم نغمة غير عادية )مسطحة،  اضطراب طيف التوحداإلجهاد أو االنفعال أو التجويد. بعض األطفال الذين يعانون من 

 (.رتيبة، قاسية أو "غناء أغنية" دون التركيز على الكلمات المهمة

 يتلق والذي النفسيةهو طبيب متخصص في الوقاية والتشخيص والمعالجة من األمراض  (Psychiatristَطبيٌب نَْفِسّي )

ب  ، مثل اتتحت إشراف في التخصص. قد يكون هناك تدريب إضافي في تخصص النيابة الطبيةا وأكمل ا إضافيً تدريبً   النَّف س   ط 

ب  لألطفال أو  ل م  النَّف س القيام به. صابواأل ع   النَّف س   ط  ي ي ع  ت صاص   ويمكن أن يصف الدواء الذي ال يستطيع ا خ 

، مشاكل االضطراب العاطفي والسلوكي. قد يكون يقوم بالتشخيص مهنيهو  (Psychologistاِْختِصاِصيُّ ِعْلِم النَّْفس )

علم النفس. قد يكون لديه مؤهالت أخرى، بما في ذلك ( في الفلسفة .( أو الدكتوراه )دكتوراهM.Aدرجة الماجستير )ل حاماًل 

 .شهادة المجلس والتدريب اإلضافي في نوع محدد من المعالجة
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هي القدرة على فهم الكلمات والجمل وتبدأ في وقت مبكر من الوالدة وتزداد مع ( Receptive Languageلغة استقبالية )

شهًرا، يبدأ الطفل في فهم الكلمات ويستجيب السمه وقد يستجيب للكلمات المألوفة  12عمر عند . النماءكل مرحلة من مراحل 

سم )على سبيل المثال، أين اال عند ذكر بالنظرشهًرا، يحدد الطفل األشخاص المألوفين  20إلى  18 وعند عمرفي السياق. 

كرة؟( ويشير إلى بعض أجزاء الجسم )على سبيل )على سبيل المثال، أين ال ذكر االسميعطي أشياء مألوفة عند و؟(، ماما

 المثال، أين أنفك؟ (. هذه المهارات تظهر عادة بشكل طفيف قبل المهارات اللغوية التعبيرية.

على معدل االستجابة. قد  يحافظأو  يزيدأو  ،االستجابة يتبعأو حدث  شيءز، هو أي عز  أو المُ  (Reinforcementتعزيز )

 .االستجابة بعدتضيفه  ز اإليجابي أوعز  المُ  إلى االستجابةتؤدي 

طريقة تدريس معالجة تعتمد  هو (Relationship Development Intervention (RDI)التدخل النمائي العالئقي )

التي  -الخبرة المشترك و مشاركة التجاوبمثل اإلحالة، ومشاركة العواطف، و -للربط االجتماعي  الذَّكاء على بناء قدرات

 ر عادة في مرحلة الطفولة والطفولة المبكرة.تتطو

في المنزل  تُعطى، حتياجاتمقدمة لألشخاص ذوي اإل مدهي رعاية مؤقتة قصيرة األ( Respite Careِرَعايَةٌ َقصيَرةُ األََمد )

لبضع ساعات قصيرة أو في بيئة بديلة مرخصة لفترة ممتدة من الوقت. تسمح الرعاية المؤقتة لمقدمي الرعاية بأخذ استراحة 

 .همامن أجل تخفيف اإلجهاد والتعب ومنع

من أعراض مرضية مرتبطة باالضطراب  صاحبه ( هو اضطراب نادر جدًا يعانيRett Syndrome) متالزمة ريت

 -الحركة مهارات  ة أويمهارات الحركاليفقدون عادة العديد من والجسدي.  النماءئي المنتشر باإلضافة إلى مشاكل في النما

ونتيجة لذلك، يصيب ( X)بوجود خلل في الكروموسوم  ارتبطت الحالةتنسيق ضعيف.  ويطور -مثل المشي واستخدام األيدي 

 الفتيات دائًما تقريبًا.

في الدماغ، والذي قد يؤدي إلى اختالج جسدي أو  المنضبطالنوبات إلى النشاط الكهربائي غير  تشير (Seizureنوبة )

 عالمات بدنية بسيطة أو اضطرابات في التفكير أو مجموعة من األعراض.

تحديق حيث أن الشخص يبدو فجأة "غائبًا"  فترةأخذ شكل ت، (Seizure, absenceنوبة، نَوبَةٌ َصْرِعيَّةٌ َمْصُحْوبَةٌ بغَْيبَة )

فبولديه فقدان قصير في الوعي. قد يكون مصحوبًا  يَّةٌ النوبات للأو ن ف ضان في الفم.  في العين ط ر  ع  ر  ب ةٌ بغ ي ب ة لها الص  ُحو  ص  م 

ماغ. كما مظهر مميز جدً  ب يَّة  الدِّ  ر  طَُّط ك ه  غير. تسمىا على ُمخ  ُع الصَّ ر   الصَّ

ل ة وقو تتميز بقدان، هو نوبة (Seizure, atonic) َصْرعٌ َونَائِي نوبات، ت ُر الع ض  ن ائ ية  ، يسقط.يُساعد ، وما لمتهاالشخص ت و  و 

(atonic )ل ة وت ت ُر الع ض   .تهاقونقص عني عدم وجود ت و 

مرئية على  (Seizure, subclinical (Electrographic Seizures)نوبات، ُدوَن سَّريِريَّة )النوبات الكهروغرافية( )

ماغ، ولكن المريض ال  ب يَّة  الدِّ  ر  طَُّط ك ه  ماغ عن النوبات تحت تُمخ  ب يَّة  الدِّ  ر  طَُّط ك ه  حمل أعراض سريرية. غالب ا ما يكشف ُمخ 

يَّة أثناء النوم.  سَّرير 

يَّةٌ عندما يصبح الجسم  حلةمر -مرحلتين  تشمل، (Seizure, tonic clonic) صرع ارتجاجيةنَوبَةٌ  ت ر  ومرحلة  متصلبت و 

يَّة ع  م  ة وغالبً ةغير منضبط اتن ف ض  ب تتميز ر  ر  وارتباك ونوم. قد تستمر لمدة ثوان أو تستمر  ،ا ما يتبعها صداع. قد يسبقها أ و 

 لعدة دقائق.

س هو نفسه. يشير التنظيم الذاتي إلى كل من ولكن لي الذاتي التحكمب يرتبط التنظيم الذاتي (Self-Regulationتنظيم ذاتي )

األنشطة التنظيمية بشكل أو بآخر باستمرار للسماح  تحدث ، ولكنالذاتي التي لها تأثير على التحكم الُشعوُر والالُشعورُ عمليات 

 .يحدث في الُشعورنشاط  الذاتي التحكم يعدلنا بالمشاركة في المجتمع والعمل والحياة األسرية. 
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ع ة، خارج القاعدة، للتفاعل سلبيًا أو  (Sensory Defensivenessحسية )دفاعية  لمدخالت الحسية التي لالتنبيه بهي ن ز 

س س. تسمىتعتبر عموًما غير ضارة أو غير مهيجة لآلخرين. كما  ُط التَّح   ف ر 

 

 الحسية. الُمن بِّ هاتانظر  (،Sensory Inputمدخالت حسية )

أو اإلحساس من الجسم ثم يترجم  التنبيه الحسي( هو الطريقة التي يعالج بها الدماغ Sensory Integration) دمج حسي

 تلك المعلومات إلى نشاط حركي محدد ومخطط ومنسق.

اضطراب عصبي يسبب صعوبات في معالجة المعلومات  (Sensory Integration Dysfunctionَخلٌَل دمج حسي )

الدهليزي( والحس  الجهازالرائحة( وإحساس الحركة )وطعم المن الحواس الخمس الكالسيكية )الرؤية والسمع واللمس و

سِّ  الع ميق(. يتم استشعار المعلومات الحسية بشكل طبيعي، ولكن  ت ق باُل الح  قد يكون  .غير طبيعي بشكل  تُدركالموضعي )اس 

 من الحاالت العصبية. اضطراب من تلقاء نفسه أو مع غيره

ستخدم لتحسين القدرة على استخدام المعلومات الحسية تُ  (Sensory Integration Therapyالدمج الحسي )بمعالجة 

ل لالواردة بشكل مناسب وتشجيع  م   مجموعة متنوعة من المدخالت الحسية.الت ح 

، أو الفعل أو الحالة، الداخلية )على سبيل المثال، معدل ضربات (Sensory Stimulus Agentعامل التحفيز الحسي )

 يستثيري ذالتوازن( الو واللمس، والشم، والتذوق، والصوت، الرؤيةالقلب، درجة الحرارة( أو الخارجية )على سبيل المثال، 

مطالب البيئة حسب العواطف  وتعديل المنبهاتاستجابة فسيولوجية أو نفسية. تعتمد االستجابة على القدرة على تنظيم وفهم 

 المحيطة.

مجموعة من الممارسات والعادات والعوامل البيئية ذات األهمية البالغة للنوم السليم، مثل  (Sleep Hygieneصحة النوم )

 ودرجة الحرارة القصوى وتجنب القيلولة والكافيين. والضوءالتقليل من الضوضاء 

 موضوعةهو فئة تشخيصية جديدة  (Social Communication Disorder (SCD)اضطراب التواصل االجتماعي 

( والتي تنطبق على األفراد الذين لديهم عجز في االستخدام DSM-5في الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية )

 .اضطراب طيف التوحدأو سلوك تكراري الذي تراه في أولئك الذين يعانون من  ُمقيداالجتماعي للغة، ولكن ليس لديهم اهتمام 

 Social Communication/Emotionalتواصل اجتماعي / تنظيم عاطفي / دعم المعامالت )

Regulation/Transactional Support (SCERTS))  هو نموذج تعليمي للمعالجة يختلف اختالفًا كبيًرا عن

 التركيز في التحليل السلوكي التطبيقي "التقليدي" من خالل تعزيز التواصل بين األطفال في األنشطة اليومية.

ي ذهابًا وإيابًا. كيف يؤثر سلوك شخص واحد ويتأثر هي تدفق التفاعل االجتماع (Social Reciprocityبادلية اجتماعية )ت

 بسلوك الغير والعكس بالعكس.

التي وضعتها كارول غراي، هي قصص بسيطة تصف األحداث االجتماعية  (،Social Storiesقصص اجتماعية )

قصة اجتماعية حول  تُكتباضطراب نمائي منتشر لفهمها. على سبيل المثال، ب المصابوالحاالت التي يصعب على الطفل 

حفالت أعياد الميالد إذا بدا أن الطفل يواجه صعوبة في فهم ما هو متوقع منه أو كيف من المفترض أن يتصرف في حفلة عيد 

 ميالد. 

في االحتياجات االجتماعية والعاطفية والمالية للعائالت  اختصاصييعتبر  (Social Workerاجتماعي ) اختصاصي

ي ون االجتماعيون األسر والمرضى في الحصول على الخدمات التي تم وصفها لهموالمرضى. غالب ا ما ي ت صاص  خ   .ساعد اال 
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( هو عبارة عن تعليم مصمم خصيًصا، دون أي تكلفة لألسر، لتلبية االحتياجات الفريدة Special Education) تعليم خاص

وفي المنزل وفي المستشفيات والمؤسسات وفي  رفة الصفغ، بما في ذلك التعليم الذي يتم في االحتياجاتلألطفال ذوي اإل

 األخرى والتعليم في التربية البدنية. االماكن

ي  بباثولوجيا الك ال م Speech-Language Therapist) واللغةنطق ُمعالج ال اص  ت ص  في  وهو اختصاصياللغة، و( أو ا خ 

 التواصل البشري. وينصب التركيز على التواصل، وليس الكالم، لزيادة قدرة الطفل على التأثير على بيئته وفهمها.

معالجة الك ال م واللغة بهدف تحسين قدرة الفرد على  تتوفر (Speech-Language Therapyواللغة ) عالج النطق

 لحاجة الفرد. ةالمعالجة محدد. الكالميوغير  الكالميالتواصل. وهذا يشمل االتصال 

 

أو  اللفظي ( هي استخدام السلوكوالمستقبلة)يشار إليها أيًضا باسم اللغة التعبيرية  (Spoken Language) منطوقةلغة 

 لتأليفاألصوات  تجميع -تعلم العديد من مستويات القواعد  وتشملآلخرين. لوالمشاعر  ،واألفكار الخواطر،الكالم، لتوصيل 

 .المتبعةالكلمات في جمل واستخدام الكلمات والجمل في قواعد المحادثة  وتجميعالكلمات، واستخدام المعاني التقليدية للكلمات، 

التي تتم بنفس  الحد االعمالأو المفرط غير الطبيعي  تشير إلى التكرار (Stereotyped Behaviorsسلوكيات نمطية )

 أو وضع الجسم أو األشياء. التكراريةكات الطريقة بمرور الوقت. قد تشمل الحر

ماك االأو أنماط االهتمام المقيدة تشير إلى نمط  (Stereotyped Patterns of Interestأنماط االهتمام النمطية ) نه 

 بمجموعة ضيقة من االهتمامات واألنشطة.

تلك الحواس. بعض  ينبهأو وضع الجسم الذي  تكراريةأو "التنبيه الذاتي"، هي حركات نمطية أو  (Stimmingتنبيه )

 (.محيطيمتزايد أو إغالق صوت التركيز أو التهدئة، ال" قد تخدم وظيفة تنظيمية )التنبيهات"

ا آخر. آخر األشياء وأن يكونوا شيئ ا ب لقياماالذي يدعي فيه األطفال  نوع اللعبهو ( Symbolic Play) تخيليلعب  أو شخص 

 اللعب.التظاهر بأو االعتقاد  يسمىسنوات. كما  3و  2يتطور عادة بين سن 

أو تميز مرض أو اضطراب أو  هي مجموعة من العالمات واألعراض التي تحدد بشكل جماعي (Syndromeمتالزمة )

 حالة.

هي استجابة سلبية قوية لإلحساس الذي ال يكون مزعًجا عادة، مثل لمس شيء  (Tactile Defensivenessدفاعية لَْمِسيّة )

 لمس.بالأو الشعور باألطعمة الطرية في الفم. محددة  الصقلزج أو 

 اضطراب طيف التوحد األفراد الذين يعانون من هو نهج معالجة يستند بشكل واسع على فكرة أن (TEACCHبرنامج )

 . ويفهمونهاأكثر  بفعالية بصريةالتلميحات يستخدمون ال

 :النوبات، انظر (Tonic-clonic seizureَرَمِعيَّة )-نَوبَةٌ تََوتُِّريَّةٌ 

البدني والعقلي واالجتماعي للطفل الذي  النماءالصحي( يصف  النماء)أو  (Typical Developmentنموذجي ) تطور

ألصوات والوجوه واألفعال التي لبطريقة صحية  النامي الطفل ينتبهيكتسب أو يحقق المهارات وفقًا لإلطار الزمني المتوقع. 

 الكالمي.وغير  الكالميأثناء التفاعالت ويشارك في التواصل  هايقوم بها اآلخرون، ويظهر المتعة ويتبادل

 

( لتعليم األطفال المصابين ABAهو طريقة للتحليل السلوكي التطبيقي ) (Verbal Behavior) عالج سلوك لفظي

 بي. إف. سكينر.ل، استناد ا إلى وصف نظام اللغة اب طيف التوحداضطرب
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ْهليِزيّ   لحفاظ على التوازن.المعني باالجسم  إلى أحد اجهزةيشير إلى  (Vestibular System) ِجهاُز ّدِ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

                                                                                                                         يتحدث التوحد مؤسسة        
 

 يوم بعد تشخيص اضطراب طيف التوحد 100أول         

 الدليل اإلرشادي لعائالت األطفال في سن الدراسة        

 

 

 96الصفحة 

 

 :المصادر

 كتبال

 تهموتربي طيف التوحدفكرة عظيمة لتعليم األطفال المصابين باضطراب  1001

 فيرونيكا زيسك وإلين نوتبهم  تأليف

  : تدريس السلوك المستقلاضطراب طيف التوحدجداول النشاط لألطفال المصابين ب

 الفلسفة وباتريشيا ج. كرانتز، دكتوراه الفلسفة ، دكتوراهكالناهان ماك إيلين تأليف 

  : تأكيد حق طفلك في التعليم الخاصاضطراب طيف التوحد

 شيرمان ديفيد إيهتأليف 

 لطفلك ومفيدة: كيفية خلق حياة صحية اضطراب طيف التوحدحلول 

 العامة الصحة في ماجستيرتأليف ريكي روبنسون، دكتوراه في الطب، 

 التأقلم والشفاءو: كل ما تحتاج إلى معرفته عن التشخيص والمعالجة اضطراب طيف التوحدكتاب دليل 

  سيف إكسكورن تأليف كارين

 المتفشي النمائيضطراب واالمتالزمة اسبرجر و اضطراب طيف التوحد: الدليل الكامل لفهم التوحدطيف اضطرابات 

 طيف التوحداضطرابات وغيرهم من 

 كيرا -سيسيلتأليف شانتال 

 األم إلى معرفته من األكاديمية األمريكية لطب األطفال، ه: كل ما تحتاجطيف التوحداضطرابات 

 وبول إس كاربونتأليف أالن آي روزينبالت 

  : دليل الوالديناضطراب طيف التوحدأطفال 

  باورزتأليف مايكل د 

 ةخاص تربيةطفل تربية أجل من  تناصرلدليل الكامل لبرنامج التعليم الفردي: كيف ا

 تأليف المحامي لورنس م سيجل

 : إعطاء الوالدين أسباب األمل والتوجيه للمساعدةاضطراب طيف التوحد مواجهة

 لين هاملتونتأليف 
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 : حلول عملية لفهم قوانين غير معلنة في المواقف االجتماعيةالمستورالمنهج 

 ل شيلفان ل ترومان وروندا،ميليسا وتأليف بريندا سميث مايلز، 

 طفلكلدون المساومة  طك التعليميةمنطق التفاهم معكيفية 

 مايرسونتأليف غاري 

ا:أنا فريد   عالي األداء اضطراب طيف التوحدواسبرجر متالزمة قدرات أطفال ب لاالحتفا تمام 

 إيلين ماري الرسون تأليف

 اضطراب طيف التوحدصوتك: انتصار األسرة على  نياسمع

 كاثرين موريستأليف 

 أفضل خيارات المعالجةبلطفلك  إشراق ا: خلق مستقبل أكثر طيف التوحداضطرابات  فهم

 جيمس كوبالن، دكتوراه في الطبتأليف 

 واالضطرابات ذات الصلة االداء العالي اضطراب طيف التوحدو العالم االجتماعي: منهج أفراد متالزمة أسبرجر في ربحااإل

 مكافي جانيت لتأليف 

 االستراتيجيات واألمل الذي يمكن أن يحول حياة الطفلواألجوبة  البحث عن: اضطراب طيف التوحدالتغلب على 

 كلير الزبنيكو الفلسفة،اة لين كيرن كوجيل، دكتورتأليف 

 مواجهة التحديات ومساعدة طفلك على االزدهار يةعالي األداء: كيف اضطراب طيف التوحدمتالزمة أسبرجر ول يندليل الوالد

 ، جيرالدين داوسون، جيمس ماكبارتالندأوزونوف ساليتأليف 

 معلماألسرة وال وأعضاءالوالدين  إلى معرفته الذي يحتاجدليل عملي للتوحد: ما 

  وايزنر تأليف فريد ر فولكمار وليزا أ

 : دليل للعائالتاضطراب طيف التوحدأشقاء أطفال 

 أ جالسبيرغ، دكتوراه الفلسفة بيت و دكتوراه الفلسفة هاريس، ل ساندراتأليف 

من الكازين للمساعدة في معالجة ووتنفيذ نظام غذائي خال من الغلوتين  فهمحمية خاصة لذوي االحتياجات الخاصة: 

 واالضطرابات النمائية ذات الصلة اضطراب طيف التوحد

  لويس س ليزاتأليف 

 تدريس المهارات اليومية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة :االستقالل إلى خطوات

 تأليف بروس ل بيكر وأالن ج برايتمان
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 للمبتدئين اضطراب طيف التوحدفهم 

 و ليندا ج راستيلليتأليف ستيفن شور 

 دليل بقاء التعليم الخاص - المناصرة: من العواطف إلى وسلايت ر

 تأليف بامي رايت و بيت رايت

 في الفصول الدراسية الشاملة اضطراب طيف التوحدتدريس لطلبة الهذا الطفل!: ب ستغرم

 بوال كلوث تأليف

 شبكة اإلنترنتمواقع 

 يتحدث التوحدمؤسسة 

autismspeaks.org  

 

 التوحدأسبرجر / شبكة 

aane.org  

 

 التوحد معهد بحوث

Autism.com  

 

 (AWAARE) التربوي والتعاون اضطراب طيف التوحد لتنبيهات الوعي بتجوال استجابة

awaare.org  

 

 مشروع بولي

specialneeds.thebullyproject.com  

 

 واالضطرابات ذات الصلة اضطراب طيف التوحدمركز 

centerforautism.com  

 

 مصادر المركز الوالدين للحصول على المعلومات و

parentcenterhub.org 

 

 التفاعلي  اضطراب طيف التوحدشبكة 

ianproject.org  

 

 يتحدث التوحد مؤسسة دليل من -قيادة الطريق: المنظمات الشبابية الصديقة للتوحد 

autismspeaks.org/family-services/youth-organizations  

 

 عبر اإلنترنت اضطراب طيف التوحدلتوحد: دعم ل يفريق
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 يوم بعد تشخيص اضطراب طيف التوحد 100أول         

 الدليل اإلرشادي لعائالت األطفال في سن الدراسة        

 

 

 99الصفحة 

myautismteam.com  

 

 انقر - : أين األطفال والعمل والمكافآتتيوظيف خارطة

myjobchart.com  

 

 

 اضطراب طيف التوحدمنظمة بحوث 

researchautism.org  

 

 يتحدث التوحد مؤسسة أدوات المجتمع المدرسي من ملف

autismspeaks.org/school  

 

 يتحدث التوحدمن مؤسسة  يةاالنتقال وات للمرحلةداأل ملف

autismspeaks.org/family-services/tool-kits/transition-tool-kit 

 

 ةالخاص مناصرة التربيةرايت سلو: 

wrightslaw.com 

 

 ودوينغشركة  عملية ونصائح عملية منالبرنامج التعليم الفردي: ملخص،  شاماًل ) تحدثي التوحدمن مؤسسة حقوق طفلك 

 م( م ذ بروكتير

autismspeaks.org/what-autism/your 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

                                                                                                                         يتحدث التوحد مؤسسة        
 

 يوم بعد تشخيص اضطراب طيف التوحد 100أول         

 الدليل اإلرشادي لعائالت األطفال في سن الدراسة        

 

 

 100الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


