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المقدمة
مرحبًا أولياء األمور المحترمين  -والطلبة األعزاء،
تصبح الحياة ذات مغزى أكبر بالنسبة لنا حينما نتعرف على الطلبة وأولياء أمورهم
الفاضلين والموهوبين والواعين مثلكم .والى جانب ذلك فإننا نبذل جهدًا مكثفًا مع جميع أصدقائنا
لنقدم الدعم لكم وألولياء أموركم .إن من دواعي فرحنا الذي ال يقدر بثمن بالنسبة لنا أن نقدم الدعم
لكم وألولياء أموركم في مرحلة التعليم وجني ثمار هذه المساهمات في الدعم.
في هذا السياق ،قمنا بإعداد سلسلة من كتيبات الدعم التربوي من أجل إرشاد أولياء األمور
القيمين الذين شهدنا بذلهم للجهود المكثفة دائ ًما ألطفالهم .والهدف من إصدار هذه الكتيبات
اإلرشادية التي تحتوي على المعلومات األساسية ،هو تمكين طلبتنا األعزاء الذين يحتاجون
إلى تعليم خاص من؛ تقديم الدعم الواعي من قبل أولياء أمورهم بشكل أكثر ،والتعرف على
أوجه القصور لديهم عن قرب ،ومعرفة خصائص المواقف التي يعيشون فيها ،ومعرفة المشاكل
المحتملة التي قد تواجههم وطرق حلولها.
في البداية ،أود أن أشكر اليونيسف  UNICEFعلى دعمها لتعزيز قدرة مراكز االستشارة
والبحوث من حيث توفير خدمات التعليم الشامل ( ،)RAMKEGوأشكر األكاديميين المحترمين
الذين ساهموا في إعداد هذه الكتيبات في ضوء المعرفة العلمية ،وأقدم الشكر للمدرسين
المحترمين .أود أن أشكر بشكل خاص أولياء األمور وأقارب الطالب اآلخرين الذين سيدعمون
طالبنا باستخدام هذه الكتيبات اإلرشادية.
آمل أن تساهم هذه الكتيبات التي تم إعدادها وفقًا ألنواع إعاقات طلبتنا الذين يحتاجون إلى
ً
تأهيال لطلبتنا ولكم أنتم أيها األبوين الغاليين.
تعليم خاص في توفير حياة تعليمية أكثر
يشرفنا أن نكون مع طالبنا المميزين وعائالتهم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي موقف.
نتمنى لكم الصحة والسعادة.

محمد نزير جول
المدير عام للتعليم الخاص والخدمات اإلرشادية
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المدخ ـ ـ ـ ــل
بدأ في منتصف القرن العشرين ،ذكر تشخيص جديد لألطفال الذين يعانون من
صعوبات في التواصل االجتماعي ويظهرون سلوكيات استحواذية أو نمطية،
وتم استخدام ولغاية اليوم مصطلحات مختلفة لتسمية هذا التشخيص مثل التوحد،
واضطراب التوحد ،واضطراب النمو الشائع .أما في يومنا هذا فيتم استخدام
مصطلح اضطراب طيف التوحد ( )ASDلهذه الحالة .إن أسباب اضطراب طيف
التوحد التي تعتبر إعاقات نمو معقدة ليست معروفة بعد .حيث يختلف ويتنوع
أداء واحتياجات األطفال الذين يعانون من هذا التشخيص بشكل كبير .كما يمكن
تلبية احتياجات هؤالء األطفال من خالل التشخيص الدقيق والتطبيقات التربوية
التعليمية الفعالة .وبالرغم من ذلك ،تتنوع تطبيقات التعليم المتعلقة باضطراب
طيف التوحد على نطاق واسع .ويجلب هذا الوضع لكم أنتم األبوين شرط اختيار
التطبيق األكثر تأثيرا ،وبمعنى آخر يجلب معها ضرورة معرفة التطبيقات العلمية
لهذه الحالة .ويضم هذا الكتيب ،توفير المعلومات
لمساعدتكم في التعرف على طفلكم المصاب
باضطراب طيف التوحد وكيفية تقديم الدعم له.
ويتضمن الكتيب ضمن نفس السياق تعريف
وتصنيف وأسباب وخصائص اضطراب
طيف التوحد ( ،)ASDوالتطبيقات
العلمية القائمة على أساس اضطراب
طيف التوحد ،والمشاكل المحتملة
الوقوع التي قد يواجهه األبوين،
وطرق االستجابة والتعامل مع
هذه المشاكل ،وتوضيحات الحقوق
االجتماعية.
االستاذة المساعدة د .رساي الجاي
جامعة حاجة إىل قسم التعليم الخاص
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مساعد البحوث دينجر سارار
جامعة حاجة تبة قسم التعليم الخاص

التعريـــــف
والتصنيـــــــف

التعريـــف
اضطراب طيف التوحد هو اضطراب في النمو يحدث في مرحلة الطفولة المبكرة ويظهر في
قصور أو عدم كفاية التواصل االجتماعي ومهارات التفاعل ويتجلى في السلوكيات واألنشطة
المحددة والمتكررة .وكما هو واضح من التعريف السابق هناك عنصرين رئيسين من األعراض
التي تصب في تعريف أو تشخيص اضطراب طيف التوحد (.)1
 .أعدم كفاية التواصل االجتماعي ومهارات التفاعل :يمكن سرد أوجه القصور في التواصل
االجتماعي والتفاعل الملحوظة لدى األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد على أنها
نقص في االستجابات االجتماعية والعاطفية ،وضعف في التواصل غير اللفظي أثناء التفاعل
االجتماعي ،وعدم القدرة على بدء العالقات والحفاظ عليها وفهمها .ودعونا نشرح هذه العيوب
بأمثلة.
أوجه الضعف التي تعاني منها مهارات االستجابة االجتماعية والعاطفية :يمكن اعتبار عدم
كفاية المهارات مثل التحدث والتعبير عن العواطف وفهمها أو بدء التفاعل االجتماعي كمثال
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على هذا المجال من األعراض.
قصور في سلوكيات االتصال الغير اللفظي :من األمثلة على أوجه القصور في هذا المجال
هي تجنب التواصل البصري وصعوبة استخدام لغة الجسد ،واإليماءات وصعوبة الفهم
واالستيعاب.
أوجه القصور الملحوظة في بدء العالقات والحفاظ عليها وفهمها :إن أوجه القصور
الملحوظة في هذا المجال هي أمثلة على القيود المفروضة على القدرة على التصرف بشكل
مناسب في البيئات االجتماعية ،وإنشاء  /الحفاظ على الصداقة وممارسة األلعاب الخيالية.
(ب) سلوك ومصالح وأنشطة محدودة ومتكررة :من المتوقع أن يعاني طفلكم من حالتين على األقل من
الحاالت المدرجة أدناه للتحدث عن وجود اضطراب طيف التوحد.

الحركات المبتذلة أو الحركات التلقائية المتكررة ،المحادثات أو استخدامات األشياء :تشمل
األمثلة على السلوكيات في هذا العرض الحركات المبتذلة والحركات التلقائية المتكررة (مثل
تحريك الذراعين على شكل رفرفة الجناحين ،والدوران حول الذات) ،وقول بعض الكلمات
أو الجمل أو العبارات بشكل متكرر ،أو ترتيب أو تدوير األشياء بشكل متكرر دون الشعور
بالملل.
األصرار في التشابه ،والتمسك الملح بالروتين أو السلوكيات اللفظية أو الغير اللفظية التي
تحولت إلى عادات أو طقوس :أحد األمثلة على ذلك هو رد الفعل الزائد على التغييرات
الروتينية ،مفضالً اللعب بنفس اللعبة كل يوم ،أو النوم أو التمسك ببعض العادات أو الطقوس
أثناء الوجبات (على سبيل المثال ،الجلوس دائما في نفس المكان على الطاولة ،وتناول الطعام
بنفس الشوكة والملعقة).
اهتمامات مكثفة ومحدودة وغير قابلة للتغيير :اإلفراط في االهتمام بالموضوعات التي ال
تهمكم أو التي ال تهم أصدقائه والتعامل مع تلك المواضيع (مثل الطائرات والمنظفات) ،مع
االهتمام للغاية بالمعلومات المفصلة حول المواضيع التي يهتم بها (مثل طول الطائرة ،حجم
الوقود ،تاريخ الرحلة األولى).
استجابة عالية جدا أو منخفضة جدا للمنبهات الحسية أو اهتمام استثنائي بالجوانب الحسية
للبيئة :مثال على ذلك شم رائحة ال يالحظها اآلخرون أو رد فعل مبالغ فيه عند سماع صوت
ما أو عدم الشعور باأللم ،أو شد االنتباه المفرط للضوء أو األجسام المتحركة.
من أجل التحدث عن تشخيص اضطراب طيف التوحد ،يجب أن تظهر هذه األعراض المذكورة في
مرحلة الطفولة المبكرة ،وتؤثر سلبا على أداء عمل الطفل في الحياة اليومية ويجب أن ال تكون ذات عالقة
بتأخر النمو العام وعدم االكتفاء الذاتي ( .)1هذا ومن المؤكد أن يعاني طفلكم من عدم اكتمال النمو العقلي
أو تأخر في النمو مع اضطراب طيف التوحد .ولكن ال عالقة عدم اكتمال النمو العقلي أو تأخر النمو
باضطراب طيف التوحد ،مع ذلك يجب أن ال ننسى بأنها تصطحب اضطراب طيف التوحد.
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المعاي� التشخيصية الضطراب طيف التوحد ،األنماط السلوكية المتكررة
تنبيه :تشمل
ي
ن
ت
الكا� ومهارات االتصال.
غ�
ال� تقترص عىل التفاعل
االجتماع ي
ي
ي
واالهتمامات واألنشطة ي
أveأçocuklarأolanأbozukluğuأspektrumأOtizmأ(2018).أE.أTekin-İftar,الكتــاب:أ
Akademik.أVizeأAnkara:أbaskı).أ6.أ(Genişletilmişأeğitimleri

التصنيف
يمكن تصنيف اضطرابات طيف التوحد إلى ثالثة مستويات ارتباطا بالدعم الذي يحتاجه طفلك:
(أ) يتطلب دعم المستوى األول( ،ب) يتطلب دعم المستوى الثاني بنسبة مهمة( ،ج) يتطلب دعم
المستوى الثالث الهام جدًا (.)1
المستوى األول  -يتطلب الدعم :وهي الفئة الخفيفة من األفراد ذوي اضطرابات طيف التوحد
الذين يحتاجون اقل درجة من الدعم .قد يواجه األطفال في هذه الفئة صعوبات في بدء التفاعل
ضا التغيير الروتيني أو يواجه
االجتماعي والتحدث وتكوين الصداقات .وكذلك يمكن أن يقاوم أي ً
مشاكل في المرور بين األحداث.
المستوى الثاني  -يتطلب دع ًما بمقدار مهم :يحتاج األطفال في هذه الفئة إلى دعم أكثر من
األطفال في فئة المستوى األول .حتى عند تقديم الدعم قد يستمرون في إظهار اإلعاقات في
مهارات التواصل االجتماعي والتفاعل ويواجهون صعوبات في التكيف مع التغيرات في حياتهم.
باإلضافة إلى ذلك قد تظهر سلوكيات محدودة ومتكررة يمكن مالحظتها بسهولة ،ويتصرف
بشكل غير الئق في التغييرات الروتينية.
كبيرا جدًا :يحتاج األطفال في هذه الفئة إلى دعم اآلخرين
المستوى الثالث  -يتطلب دع ًما
ً
بشكل مستمر ومنتظم للحفاظ على حياتهم مقارنة باألطفال في الفئتين األخرين .يمكن أن يبدأوا
نادرا جدًا مع بضع كلمات مفهومة أو استجابة قليلة لمبادرات التفاعل االجتماعي
التواصل
ً
لآلخرين .قد يظهرون سلوكيات محدودة ومتكررة للغاية ومتجددة تمنعهم من العمل في جميع
البيئات وقد يواجهون صعوبات شديدة في التكيف مع التغييرات الروتينية.
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تنبيه :يعتمد تصنيف اضطرابات طيف التوحد على مستوى الدعم الذي يحتاجه األطفال.

ن ت رن

ت

يمكنك زيارة  /https://tohumotizmportali.orgللحصول على معلومات تفصيلية حول
تعريف وتصنيف وأسباب اضطرابات طيف التوحد وخصائص األطفال المصابين باضطرابات
طيف التوحد.

اإل

ً
تز
ايدأيوماأبعدأيوم.أكشفتأنتائجأاألبحاثأ
اباتأطيفأالتوحدأالمذكورةأي�
ظهورأ عراضأاضطر
ت
ال�أ جريتأحولأظهورأ عراضأاضطراباتأطيفأالتوحدأخاللأ عولأالأ2000أعنأهذهأ
ي
ز
ز
.أتش�أبياناتأعامأ
أالرسمأالبيا�
.أيمكنكأرؤيةأهذهأالزيادةأمنأخاللأفحصأالبياناتأ�
ي
الزيادة
ي
ي
ً
ز
اباتأطيفأالتوحدأهوأ1أمنأب�أ54أشخصا.أوكذلكأ
2020أإىلأ نأمعدلأاإلصابةأ بـاضطر
ي
ث
تش�أالبياناتأإىلأ نأاضطراباتأطيفأالتوحدأهوأ ك�أعرضةأللرؤيةألدىأالرجالأ5-4أمراتأ
ي
منأالنساءأ).(2
تنبيه:ألقدأزادتأنسبةأحاالتأاضطراباتأطفأالتوحدأبنسبةأ200أ%أمنذأعامأ.2004

ن ت رن

ت

يمكنك مراجعة موقع  https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.htmlللحصول
على معلومات تفصيلية حول تكرار اضطرابات طيف التوحد.
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اإل

أسباب اضطرابات
طيف التوحد

يعتبر اضطرابات طيف التوحد اضطراب معقد للنمو العصبي .مصطلح األعصاب في هذا
التعريف هو أن اضطرابات طيف التوحد مرتبط ببناء الدماغ .يشير مصطلح النمو إلى أن
األطفال الذين تم تشخيصهم باضطراب طيف التوحد يعانون من أوجه القصور في مختلف
المجاالت التنموية مثل اللغة والتواصل والعاطفة االجتماعية .الوضع الذي يجعل اضطرابات
طيف التوحد معقدة هو أن العوامل التي تسبب اضطرابات طيف التوحد لم يتم العثور عليها
بالكامل بعد .يمكن تصنيف هذه العوامل المحتملة عمو ًما على أنها عوامل وراثية وعائلية وبيئية.
أجريت العديد من األبحاث العلمية حول عالقة هذه العوامل مع اضطراب طيف التوحد من
الماضي إلى الحاضر .تقدم العناوين التالية تفسيرات تفصيلية لهذه العوامل وما أخبرنا به البحث
العلمي حول هذه العوامل.
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العوامل
الوراثية
ت
كشفتأاألبحاثأالعلميةأال�أ جريتألتحديدأ سبابأاضطراباتأطيفأالتوحدأعنأنتائجأمفادهاأ نأ
ي
اضطراباتأطيفأالتوحدأيمكنأ نأيكونأور ً
ت
اساتأال�أ جريتأمعأاإلخوةأ
اأإىلأحدأكب�.أشكلتأالدر
اثي
ي
ي
ز
ز
اباتأطيفأالتوحدأ�أ حدأ
.أتش�أالدراساتأإىلأ نهأعندأوجودأاضطر
ساسأالبحثأالجي�
والتوائمأ
ي
ي
ي
ت
ز
اوحأب�أ%3أوأ.%19أهذهأالنسبةأ
األشقاءأسيكونأهنالكأاحتمالأتواجدهأباألشقاءأاآلخرينأبنسبةأي�
ي
ز
ت
أ%70أ%90-أ�أالتوائمأالمفردةأ).(4,3
هوأ%30ألتوائمأالبيضةأالمزدوجة؛أح�
ي
حالةأ خرىأمرتبطةأباألساسأالور ث
ابأطيفأالتوحدأهأحقيقةأ نأاألطفالأالذينأيعانونأمنأ
ا�أالضطر
ي
ي
ز
أالجهازأالعص�أالمركزيأوبنيةأالدماغأووظائفهأ
اباتأطيفأالتوحدألديهمأاختالفاتأمختلفةأ�
اضطر
يب
ي
ز
ت
أهأجزءأمنأهذاأالنظامأ).(5أعىلأسبيلأالمثالأتمأتحديدأ نأدماغأبعضأالمر�أالذينأيعانونأمنأ
ي
ال� ي
ك�أمنأالمعتادأوهذاأيزيدأمنأشدةأاضطراباتأطيفأالتوحدأ).(6أباإلضافةأ
اضطراباتأطيفأالتوحدأ ب
ز
يز
نأالمسارأالذيأيربطأب�
إىلأذلكأ ظهرتأ
أنص�أالدماغأ صغرأمنأالمعتاد،أو نأ
ث بي
ي
شعةأالتصويرأالط�أ ً
ش
ق�ةأالدماغأواألجزاءأالملتويةأ ك�أسمكاأمنأالمعتادأ).(5أ
ز
جريتأ�أالسنواتأالخمسأالماضيةأ نأ ث
ت
ك�أمنأ
ظهرتأاألبحاثأال�أ
ي
ي
1000أجيناتأيمكنأ نأتسببأخطرأاضطراباتأطيفأالتوحد.أولكنأ
يةأمنهمأهأالمسؤولةأعنأاضطراباتأطيفأ
لمأيتمأتحديدأالجيناتأ
ي
ت
ز
ت
أعىلأالخصائصأالبيئيةأال�أ
ك�
التوحدأ).(6أ دىأهذاأالموقفأإىلأال� ي
ي
ز
اباتأطيفأالتوحدأوالبحثأعنأهذهأالم�اتأ يضا.
قدأتسببأاضطر
ي

العوامل البيئية
تأتي الواد الغذائية واللقاحات والسموم في المقدمة ذات العالقة بالعوامل البيئية .ولكن يجب أن نذكر على
الفور أنه لم يتم العثور على أية ميزة من هذه الميزات ذات االرتباط ب اضطرابات طيف التوحد.
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يذكر أن اللقاحات هي أحد العوامل البيئية المحتملة التي تؤدي إلى
اضطرابات طيف التوحد .ولكن وجهة النظر األولى لهذا الرأي يستند
إلى بحث يفتقر إلى األسس العلمية .وذكرت الدراسة التي فحصت
العالقة بين اللقاح و اضطرابات طيف التوحد في عام  1998بأن
لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية ( )MMRيسبب مشاكل
معوية ،تمر المواد في اللقاح عبر األمعاء وتصل إلى الدماغ ويؤدي
إلى اضطرابات طيف التوحد ( .)7وبعد فترة ظهر بأن الباحث عكس
النتائج بشكل غير صحيح وظهر بأنه لم تكن هناك مخلفات لقاح في
أدمغة األطفال .تمت إزالة البحث من المنشور وتم فصل الباحث من المهنة ( .)8على الرغم
من أن نتائج البحث كانت غير صحيحة فقد استمرت وسائل اإلعالم في نشر البحث ألن الخبر
كان قضية مثيرة .وحتى بأنه تم التخلي عن هذا اللقاح في بعض البلدان .على سبيل المثال لم يتم
إعطاء لقاحات  MMRلألطفال في منطقة في اليابان لمدة  8سنوات .كانت النتائج عكس ما كان
متوقعا .وقد تقرر أنه ال يوجد انخفاض في حدوث اضطرابات طيف التوحد في المنطقة (.)9
باختصار لم تكشف الدراسات العلمية العديدة التي تفحص العالقة بين اللقاح واضطرابات طيف
التوحد يومنا هذا بأن اللقاحات تؤدي إلى اضطرابات طيف التوحد
تنبيه:أتظهرأالدراساتأ نأاللقاحاتأالأتؤديأإىلأاضطراباتأطيفأالتوحد.

فيما يتعلق بالعوامل البيئية فإن الرأي القائل بأن المواد الغذائية قد تكون قادرة على التسبب في
ضا .يعتبر وجود مشاكل المعدة واألمعاء المتكررة لدى
اضطرابات طيف التوحد هو أمر شائع أي ً
األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد أساسا لهذا الرأي ( .)8يعتبر الغلوتين في منتجات
القمح وبروتينات القازين الموجودة في منتجات األلبان مسؤوالً عن هذه المشاكل .ولكن ال يوجد
بحث علمي يدعم العالقة بين هذه البروتينات واضطرابات طيف التوحد ،ويذكر أن النظام
ضارا للجسم ( .)10على سبيل المثال في دراسة
الغذائي الخالي من الغلوتين يمكن أن يكون
ً
أجريت عام  2020تم إعطاء  73طفل الذين لديهم اضطرابات طيف التوحد أطعمة عادية تحتوي
على الغلوتين وبروتين القازين لمدة  6أشهر ،أما الباقي تم اتباع نظام غذائي لألطفال مع األطعمة
التي تفتقر إلى هذه البروتينات خالل  6أشهر .نتيجة للبحث لم يالحظ أي اختالف في أعراض
التوحد لألطفال ( .)11لهذا السبب ال توجد نتائج علمية للكشف عن العالقة بين الغلوتين والقازين
واضطرابات طيف التوحد اليوم.
يز
:أالأتوجدأعالقةأب�أالموادأالغذائيةأواضطراباتأطيفأالتوحد
تنبيه

عامل بيئي آخر ادعى أنه يسبب اضطرابات طيف التوحد هو كثافة السموم وعناصر مختلفة في
الجسم .على وجه التحديد يعتقد بأن عوامل مثل المعادن الثقيلة والزئبق والرصاص والزرنيخ
يمكن أن تؤدي إلى واضطرابات طيف التوحد .ولكن أظهرت البحوث العلمية حول هذا الموضوع
أن هذا ال يمكن أن يتجاوز حالة االفتراض .على سبيل المثال في دراسة أجريت في عام ، 2020
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تمت مقارنة  60طفل من الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات طيف التوحد مع أقرانهم الذين
كان لديهم نمو طبيعي من حيث تعرضهم للمعادن الثقيلة والسموم في أجسامهم .حيث ظهرت
نتيجة البحث بأنه لم يكن هناك اختالف في جسم األطفال المصابين بتشخيص اضطرابات طيف
التوحد والتطور الطبيعي من حيث كمية السموم والعناصر المذكورة ولم يتم العثور على أي
عالقة بين التعرض للمعادن الثقيلة واضطرابات طيف التوحد (.)12

العوامل
األسرية
تعتبر العالقات األسرية واحدة من المواقف التي تسبب اضطرابات طيف التوحد منذ الماضي.
وقد أشير الى أن اضطرابات طيف التوحد قد تكون مرتبطة بالوضع االقتصادي لألسرة،
والصفات الشخصية وخصائص تربية األطفال ،ولكن أظهرت األبحاث أنه ال توجد عالقة بين
العوامل االسرية اضطرابات طيف التوحد اليوم ( .)13يمكن رؤية اضطرابات طيف التوحد في
كل قارة ،في كل مجتمع ،في األعراق واألسر المختلفة.
عمر األبوين هو الميزة الوحيدة التي كشف عنها البحوث أنه قد يكون مرتب ً
طا بـ اضطرابات طيف
التوحد .أظهر البحث العلمي الذي يفحص العالقة بين
سن األبوين واضطرابات طيف التوحد أن عمر
األبوين المتقدم يزيد من خطر إنجاب أطفال
مصابين باضطراب طيف التوحد .على سبيل
المثال ،أظهرت الدراسات أن عمر األم
فوق  35سنة وعمر األب فوق  40عا ًما
يزيد من خطر اإلصابة باضطرابات طيف
التوحد (.)14
تنبيه :من المعروف أن سن
األبوين المتقدم يزيد من
خطر إنجاب أطفال مصابين
باضطراب طيف التوحد.
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خصائص األفراد
المصابين بتشخيص
اضطرابات طيف
التوحد
كما ذكر في التعريف وعنوان التصنيف ،تختلف خصائص وسلوكيات واحتياجات األفراد الذين
يعانون من تشخيص اضطرابات طيف التوحد .ولهذا السبب يتم ذكر اضطرابات التوحد كطيف.
لذلك ،أثناء قراءة التفسيرات حول ميزات األفراد الذين تم تشخيص اضطرابات طيف التوحد
في هذا الموضوع ،يجب ان ال ننسى بأن الميزات المدرجة قد تكون أو ال يمكن رؤيتها بأشكال
دورا حاس ًما في
ومستويات مختلفة في طفلك .وفي هذا القسم ،تم مناقشة الميزات التي تلعب ً
تشخيص اضطرابات طيف التوحد؛ في هذا السياق ،تتضمن العناوين التالية تفسيرات تتعلق
بالخصائص االجتماعية واللغوية والتواصل والسلوك والخصائص الحسية والمعرفية لألفراد
الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد.

الميزات االجتماعية
يعد نقص المهارات االجتماعية أحد مجاالت األعراض الرئيسية في تشخيص اضطرابات طيف
التوحد ،كما هو مذكور في العناوين السابقة .يبدأ األطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات
طيف التوحد منذ الطفولة في إظهار أوجه القصور في المهارات االجتماعية .على سبيل المثال قد
ال يكون لديهم اتصال بالعين معك ،وقد ال يتفاعلون مع محادثاتك أو محاوالت التواصل .يمكن أن
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يتصرفوا كما لو أنهم لم يسمعوك أبدًا عندما تقول أسمائهم ،أو يرفضونكم عندما تريد اللمس أو
المعانقة .يمكن رؤية جميع هذه النواقص في المهارات االجتماعية على نطاق واسع في األطفال
الذين تم تشخيصهم باضطرابات طيف التوحد منذ الفترة المبكرة في الطفولة.
ضا في األطفال الذين تم تشخيص إصابتهم
كما أن حاالت نقص االنتباه المشتركة شائعة أي ً
باضطرابات طيف التوحد في الفترة المبكرة .يمكن ببساطة تعريف االهتمام المشترك على انه
النظر الى مكان اشر اليه شخص آخر أو جذب انتباه شخص آخر إلى مكان معين للتواصل.
مشيرا ً إلى لعبة البطة وتردد «أوه ،انظر ماذا هنا؟» وطفلك ينظر إلى البطة التي أشرت إليها ثم
يتصل بك للقيام برد فعل مشترك؛ إذا أشار طفلك إلى لعبة البطة وتواصل معك مثال على بدء
االهتمام المشترك بينكما.
ومن أوجه التحديد األخرى في المهارات االجتماعية التي تنشأ في الفترة المبكرة هي القيود
التي تظهر في مهارات اللعب .قد ال يستجيب األطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات
طيف التوحد لأللعاب االجتماعية مثل ممارسة لعبة أنا هنا في األشهر األولى بصوتهم أو تعابير
وجههم .أما في السنوات التي تليها ،ال يكون لديهم رغبة في اللعب ،وقد يفضلون أن يكونوا
بمفردهم أثناء اللعب .ومن الصعوبات التي يعاني منها األطفال الذين يعانون من تشخيص
اضطراب طيف التوحد في المهارات االجتماعية هي عدم القدرة على دعوة شخص آخر إلى
اللعب ،واللعب مع اآلخرين ،ومشاركة ألعابهم والتفاعل معهم أثناء اللعبة ،ووضع القواعد في
اللعب واالمتثال للقواعد الموجودة.
تنبيه :قد يُظهر األطفال المصابون باضطرابات طيف التوحد عيوبًا في مهارات مثل االتصال بالعين
واالبتسامة االجتماعية ورد الفعل عند ترديد اسمهم منذ الطفولة.
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قد تستمر أوجه الضعف في المهارات االجتماعية التي تظهر في الفترة المبكرة عند األطفال
المصابين بتشخيص اضطرابات طيف التوحد في الفترات التالية .على سبيل المثال قد يستمرون
في مواجهة صعوبات في المهارات مثل عرض السلوكيات المناسبة للبيئة واتباع القواعد
االجتماعية (. )16 ,15

ميزات اللغة والتواصل
قد يُظهر األطفال المصابون باضطرابات طيف
التوحد تأخرا في استقبال اللغة ونمو لغة التعبير
( .)17 ، 15يعتبر مهارات اللغة فهم تحدث
اآلخرين؛ إفادة الشخص لنفسه باستخدام سلوك
التواصل اللفظي وغير اللفظي .عندما تقول
لطفلك «أحضر جواربك» وعندما يحضر طفلك
الجوارب يعتبر استخدم مهارة االستقبال ،وطلب طفلكم
أو أشارته الى الماء ،أو قوله «أعط الماء» هو مثال على تعبير المهارات
اللغوية .قد يواجه أكثر من  %50من األطفال الذين تم تشخيص إصابتهم
باضطرابات طيف التوحد صعوبة في التحدث؛ قد ال يستطيع  %40أبدًا التحدث
خالل حياتهم ( .)17قد يعاني األطفال المصابون باضطرابات طيف التوحد
الذين اكتسبوا مهارة اللغة من صعوبات في بدء التواصل واالستمرار عليه؛
يمكنهم التواصل عن طريق الوسائل (على سبيل المثال ،تقديم الطلبات) بدالً من
التواصل االجتماعي.
واحدة من الميزات التي يالحظها األطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد هي الترديد
المستمر (إيكواللي) ،وفي تعريفه العام هو الحالة التي يكرر فيها الطفل األصوات والكلمات
والجمل .يمكن أن تحدث الترديد المستمر للطفل ويكرر ما يسمعه (على الفور) أو يكرره بعد
مرور فترة من الزمن وهذا يعني (تأخر الترديد)( .)18,16مثال على الترديد تكرار الطفل جملة
سمعه في اإلعالن بعد مشاهدة إعالنات المنظفات في أوقات وأماكن غير مناسبة بشكل كثير .في
بعض األحيان قد يتكلم األطفال الذين يعانون من تشخيص اضطرابات طيف التوحد مثل «أستاذ
صغير أو عالم» .على سبيل المثال يمكنه التحدث عن األسباب التي تجعل  COVID-19وبا ًء
عالميًا عندما ال تتوقع ذلك أبدًا.
قد ال يتمكن األطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات طيف التوحد من ضبط المسافة
الجسدية مع الشخص اآلخر أثناء التواصل ،ويمكنهم البقاء قريبين جدًا أو بعيدًا عن اآلخر .قد
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ضا مهارات غير كافية في استخدام وفهم لغة الجسد واإليماءات ،وفهم المفاهيم
يواجهون أي ً
المجردة أو العامية أو النكات أثناء التواصل (. )15
ز
ز
اباتأطيفأالتوحدأمنأصعوباتأ�أاكتسابأسلوكأ
:أقدأيعا�أاألطفالأالمصابونأباضطر
تنبيه
ي
ي
ز
ز
أاللف�أوعرضه.
أوغ�
التواصلأاللف� ي
ي
ي

ميزات السلوك
كما تتذكرون تعد السلوكيات واالهتمامات واألنشطة المحدودة والمتكررة واحدة من المعايير
التشخيصية الضطرابات طيف التوحد .وتشكل الخصائص السلوكية لألطفال المصابين
ضا وجود وكثافة هذه السلوكيات واالهتمامات واألنشطة .تتضمن
باضطرابات طيف التوحد أي ً
األنماط السلوكية التي تتم مالحظتها بشكل شائع عند األطفال المصابين باضطرابات طيف
التوحد التفاعل مع األشياء بطرق غير معتادة (مثل تصفيف األجسام أو استنشاقها أو لعقها)
والحركات الحركية المتكررة لفترات طويلة من الوقت (مثل التصفيق اليدوي والتأرجح
والدوران) .باإلضافة إلى ذلك  ،فإن األطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات طيف
التوحد ينشغلون بشكل كبير في شيء أو أكثر من األشياء أو الموضوعات ويلتهون باستمرار مع
هذه األشياء أو الموضوعات (مثل اللعب بلعبة واحدة  ،والتحدث فقط عن الديناصورات  /قراءة
ضا سلوكيات مثل اإلصرار على القيام بأشياء معينة بطرق معينة في
الكتب) ؛ قد يظهرون أي ً
الحياة اليومية ويظهرون رد فعل كبير للتغييرات الروتينية (على سبيل المثال يصاب طفلك الذي
يعود إلى المنزل كل يوم بسيارة الخدمة من نوبة غضب عندما يعلم بأن السيارة عطلت وأنه ال
يستطيع العودة إلى المنزل) (.)5,19
باإلضافة إلى األطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات طيف التوحد ،فقد نرى عندهم في
كثير األحيان سلوك تؤدي الى التحفيز و اإليذاء بنفسه او الحاق األذى باآلخرين ونوبات الغضب
المزاجية .تحدث نوبات الغضب عادة عندما يكون األطفال المصابون باضطرابات طيف التوحد
غير قادرين على الوصول إلى أي شيء يريدونه .على سبيل المثال عندما ال يستطيع طفلك
الوصول إلى اللعبة التي يريدها أو إذا لم تسمح له بالقيام بنشاط يريده ،ويقوم بتصرفات مثل
الصراخ واطالع األصوات العالية ورمي نفسه على األرض ومحاولة ضربك .يمكن أن يحدث
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نوبة الغضب عندما يثقل األمور العاطفية على كاهل األطفال المصابون باضطرابات طيف
التوحد .على سبيل المثال ،عندما يتعرض طفلك ألصوات كثيرة جدًا ،قد يتعرض لالنفجار
الحسي العالي ويظهر ردود فعل مماثلة لهجوم الغضب(.)20
يعتبر المميزات الحسية من أحد األعراض الرئيسية التي تؤخذ بعين االعتبار في تشخيص
اضطرابات طيف التوحد .قد يكون لدى األطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد استجابة
عالية أو منخفضة جدًا للشعور الحسي .قد يالحظ طفلك صوتًا ال تالحظه أنت ،وقد يشعر
باالنزعاج عندما يشم رائحة خفيفة جدًا ،وقد ال يرغب في لمس مواد معينة أو يريد فقط لمسها.
تنبيه :نوبات الغضب شائعة عند األطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.

المميزات الحسية
ضا اختيار مالبسه وفق نسيجه ،ويكون غير حساس جدًا لأللم الجسدي .عند تعرضه
يمكنه أي ً
لمحفزات مزعجة قد يظهر سلوكا كما هو مذكور أعاله .على سبيل المثال السلوكيات المسببة
للمشاكل التي تحدث في بيئات مثل مراكز التسوق واألسواق والمطارات قد تكون ناجمة عن
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الصوت الشديد أو الحكة نتيجة بعض اقمشة المالبس الذي ارتداه ويكون قد ازعجه .يمكن تفسير
كل هذه المواقف بخصائص طفلك الحسية (.)1
قد يكون النمو العقلي لألطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات طيف التوحد طبيعيًا أو
أعلى من الطبيعي ،وقد يظهر هؤالء األطفال مستويات مختلفة من اإلعاقة العقلية المصاحبة
للتشخيص .قد يُظهر األطفال المصابون باضطرابات طيف التوحد ضعفا في المهارات مثل فهم

المميزات المعرفية
آراء اآلخرين وأفكارهم ومشاعرهم وكيف تؤثر أفكارهم وتعبيراتهم وسلوكياتهم على مشاعر
وأفكار اآلخرين والتوجيه الذاتي وحل المشكالت .على سبيل المثال قد ال يدرك طفلك أن هذا
الموقف سيكسر ويزعج صديقه أو أنه قد ال يرغب في التحدث إليه بسبب الجملة التي أفادها
(.)22,21

قد يؤثر النمو العقلي لألطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات طيف التوحد ،خاصة إذا
كان لديهم إعاقة ذهنية ،على أدائهم في المهارات األكاديمية مثل القراءة والكتابة والرياضيات.
ز
:أقدأيعا�أبعضأاألطفالأالذينأتمأتشخيصأإصابتهمأباضطراباتأطيفأالتوحدأمنأإعاقاتأ
تنبيه
ي
عقليةأمصاحبةأللتشخيص،أبينماأقدأيتمتعأالبعضأاآلخرأبقدرةأخاصة.أ

باإلضافة الى اضطرابات طيف التوحد  ،يمكن لألطفال ذوي اإلعاقات العقلية أداء أقل من
المتوسط في مهاراتهم في القراءة .قد يواجهون صعوبات في التمييز في أصوات القراءة والتحليل
والقراءة بطالقة واستيعاب القراءة ،وقد ال يكتسبون حتى مهارات القراءة ( .)25-23من ناحية
أخرى يمكن لبعض األطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد اكتساب مهارات التعرف على
الكلمات في وقت مبكر جدًا ،دون مساعدة من التدريس أو الكبار ،وقراءة الكتابات التي يرونها
في اماكن تواجدهم في سن  .)26( 4-3باإلضافة إلى ذلك ،قد يظهر بعض األطفال الذين تم
تشخيص إصابتهم باضطرابات طيف التوحد والعجز العقلي صعوبات في اكتساب مهاراتهم في
الكتابة .قد يكتبون أكبر وأقل قابلية للقراءة ويجدون صعوبة في نسخ الحروف في ذهنهم (.)27
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وبنفس الشكل قد يظهر هؤالء األطفال ضعفا في مهارات كتابة النص مثل االنشاء والقصة (.)28
قد يختلف أداء األطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد في مهارات الرياضيات.
وبعبارة أخرى قد يعاني بعض األطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات طيف التوحد من
صعوبات في اكتساب مهارات الرياضيات األساسية ،في حين قد يكونوا فائقين جدا في بعض
المهارات الرياضيات (.)25

تنبيه :يؤثر النمو العقلي لألطفال الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات طيف التوحد على أدائهم
في المهارات األكاديمية مثل القراءة والكتابة والرياضيات.
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مراحل
التشخيص
تم تصنيف مراحل التشخيص في بلدنا في صنفين وهما التشخيص الطبي والتقييم التربوي
والتشخيص.

20

التشخيص الطبي
يعرف التشخيص الطبي بمراحل التشخيص التي يتم فيها تحديد وجود عجز لدى الطفل أم ال .ام
التشخيص الطبي لدى اضطرابات طيف التوحد يعنى بتحديد هل يعاني الطفل مرض اضطرابات
طيف التوحد ام ال؛ وإذا كان يعاني من هذا المرض تحديد قيام الطفل باألعمال الوظيفية ومستوى
الضروريات التي يتميز بها .في بلدنا يتم تسير مراحل التشخيص الطبي لألطفال والبالغين
على حدى .ويتم القيام بالتعريف لدى األطفال ( )18 -0عام حسب مجاالت االحتياجات
الخاصة .تعتبر اضطرابات طيف التوحد في مجال األمراض النفسية لألطفال والشباب .ويتم
التقييم في هذا المجال من قبل أخصائيين األمراض النفسية لألطفال والمراهقين والذين يعملون
في مستشفيات تم منحها الصالحية من قبل وزارة الصحة .وال يقوم األخصائيين عند وضع
التشخيص باستخدام أي نوع من التحاليل المخبرية (على سبيل المثال فحص دم أو فحص بول)
أو أي نوع من الفحوصات الطبية .يستخدم األخصائيون المراقبة ومقابلة األشخاص المتواصلون
مع الطفل والوسائل المقياسية التركية التي تم تطويرها من أجل تحديد اضطرابات طيف التوحد
(( )ASDعلى سبيل المثال يمكن االستفادة من هذه المقاييس من أجل القيام بالتقييم :المقياس
المسحي للتوحد فترة الطفولة المبكرة المتغيرة (M-CHAT; https://mchatscreen.com/
 ]wp-content/uploads/2015/07/M-CHAT_Turkish.pdfمقياس جيليام (Gil-
 )liamمستوى اضطرابات التوحد -2-إصدار باللغة التركية (GOB-
 ،]DÖ-2-TV; www.gobdo2tv.comقائمة التحكم بسلوك
التوحد المعدلة (.)]U-ODKL, www.ivo-ods.com
باإلضافة لذلك ،يمكن االستفادة من وجهات نظر أخصائي
صحة وأمراض األطفال ،وأخصائيين المجاالت الثانوية لهذا
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المجال ،وأخصائي الدماغ واألعصاب ،وأخصائي جراحة األطفال ،وأخصائي العالج الطبيعي،
وأخصائي أمراض العيون ،واخصائي أمراض األذن واألنف والحنجرة ،وأخصائي العظام،
ومطورين األطفال ،وأخصائي تعليم ذوي االحتياجات الخاصة ،متخصص العالج الطبيعي،
معلم األعمال الحرفية ،متخصص التحدث ،متخصص السمعيات .وبعد التقييم يتعم إعطاء القرار
بتشخيص اضطرابات طيف التوحد وتنظيم تقرير االحتياجات الخاصة لألطفال (.)SRRC
يحتوي هذا التقرير إضافة إلى التشخيص تقييم الضروريات ومدة صالحية التقرير .وبعد
إعطاء تشخيص اضطرابات طيف التوحد يتم تحديد ضروريات الوضع الخاص نتيجة تقييم
الضروريات رغم وجود اختالفات بمستويات التأثر باضطرابات طيف التوحد.
أوال يجب عليكم مراجعة مؤسسة صحية من أجل وضع التشخيص الطبي في حالة اعتقادكم
بوجود بعض اإلشارات الخاصة باضطرابات طيف التوحد أو قيام مركز األبحاث واإلرشاد الذي
قام بمراحل التشخيص والتقييم التعليمي بتوجيهكم .وبذلك يجب مراجعة المستشفيات تم منحها
الصالحية من قبل وزارة الصحة والتي ذكرت أعاله.
لديكم الحق في االعتراض على التقرير الصادر عن المؤسسة الصحية صاحبة الصالحية.
لهذا الغرض ،لديكم الحق باالعتراض على التقرير لمدة ثالثين يوما من تاريخ تسليم التقرير
إلى مكتب وزارة الصحة في المحافظة .بعد تقديم االعتراض ،سيقوم مكتب وزارة الصحة في
المحافظة بتوجيه طفلك إلى مستشفى أخر .ويتم تنظيم تقرير أخر لطفلك بعد أن يتم إعادة التقييم
من قبل خبراء أخرين في هذا المستشفى .إذا كان التقريرين مختلفين أو مازال االعتراض مستمر
يقوم مكتب وزارة الصحة في المحافظة بعرض طفلك على مستشفى تحكيم .ويعتبر تقرير
مستشفى التحكيم نهائي وصالح.
يُعد هذا التقرير الذي يتم تنظيمه بعد التشخيص الطبي ،شرطا أساسيا
لتسجيل طفلك في مراكز التعليم لذوي االحتياجات الخاصة
والذي تم تأسيسه تحت نطاق قانون المؤسسات التعليمية لذوي
االحتياجات الخاصة .باإلضافة إلى ذلك ،يكتسب
طفلك الذي تم تشخصيه باضطرابات
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طيف التوحد الحق باالستفادة بحقوق متنوعة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في بلدنا .يمكنك
العثور على معلومات تفصيلية حول الحقوق تحت عنوان الحقوق القانونية.
يصبح التقرير غير صالح وال يستفيد من الحقوق الممنوحة بالنسبة لألفراد الذين تم تشخيصهم
باضطرابات طيف التوحد والذين أتموا سن الثامنة عشرة .لذلك يجب على هؤالء األفراد مراجعة
المستشفيات ذات الصالحية من قبل وزارة الصحة إلعادة تحديد وضع اإلعاقة في غضون ثالثة
أشهر قبل أو بعد ثالث سنوات من إتمام سن الثامنة عشر .يتم تنظيم تقرير إعاقة لألفراد البالغين
من قبل لجنة أطباء.
ت
يحقأللوالدينأاالع�اضأعىلأ«تقريرأاالحتياجاتأالخاصةألألطفال".
تنبيه:

ن ت رن

ت

ت
ابطأالتاىل:أأhttps://
اإلن�نت:ألمعرفةأمعلوماتأمفصلةأالتقريرأالرجاءأالدخولأعىلأالر
ي
.www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-1.htm

اإل

التقييم التربوي والتشخيص
في التقييم التربوي والتشخيص ،يتم تقييم المهارات التي يجب أن يمتلكها الطفل من أجل الحفاظ
على حياته اليومية وتعليمه بشكل مستقل .لهذا الغرض ،يتم تحديد احتياجات الطفل المصاب
باضطراب طيف التوحد في مجاالت المهارات المختلفة أكاديميا واجتماعيا ولغويا والتواصل
والنظافة الشخصية لالستفادة من البرامج التعليمية على أعلى مستوى في التقييم التربوي
والتشخيص.
في بلدنا ،يتم توفير خدمة التقييم التربوي والتشخيص من قبل لجنية تقييم التعليم الخاص الذي تم
تكوينها في مركز األبحاث واإلرشاد .لهذا الغرض ،يمكنك تقديم طلب لمركز األبحاث واإلرشاد
للحصول على موعد شخصيا وأيضا للمدرسة التي يدرس فيها طفلك .يمكن الحصول على موعد
من موقع االنترنت ( .)www.ramdevu.meb.gov.trومع ذلك ،يجب أال تنسى أن كل مركز
األبحاث واإلرشاد مسؤول عن المنطقة المتواجد فيها .لذلك ،إذا كان طفلك ال يذهب إلى المدرسة
23

يجب عليك التقدم على مركز األبحاث واإلرشاد في عنوان اإلقامة وإذا كان يذهب إلى المدرسة
في مركز األبحاث واإلرشاد المتواجد قرب المدرسة .ال تنس أن هناك بعض المستندات والوثائق
التي يجب جلبها عند الذهاب إلى الموعد .يمكن إجراء عملية التقييم التربوي والتشخيص لألطفال
غير القادرين على الوصول إلى مركز األبحاث واإلرشاد بسبب مشاكل صحية في مكان تواجد
الطفل.

ن ت رن

ت
كما

اإلنترنت :يمكنك زيارة موقع  https://orgm.meb.gov.trللحصول على المستندات
والوثائق المطلوبة من مركز األبحاث واإلرشاد.

اإل

تذكرون ،فقد ذكرنا أن عملية التقييم التربوي والتشخيص التي تتم في مركز
األبحاث واإلرشاد تتم من قبل لجنة تقييم التعليم الخاص .يمكن لألبوين
(أولياء األمور) أو األفراد الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد
االشتراك في اللجنة كأعضاء .وبذلك نضمن المشاركة النشطة لآلباء
واألفراد في كل مرحلة من مراحل عملية التعليم الخاص .عند الحاجة
يمكن مشاركة خبراء خاصين من المجاالت ذات الصلة للمشاركة في
لجنة تقييم التعليم الخاص .بعد ذلك ،يتم تحضير تقرير لجنة تقييم
التعليم الخاص لطفلك المصاب باضطرابات طيف التوحد.
بناء على طلبكم ،يتم منحك بنسخ من التقرير «مطابق
لألصل» مقابل التوقيع .بعد تقديم هذا التقرير بعد
التقييم التربوي والتشخيص يتم توجيه طفلك المصاب
باضطراب طيف التوحد إلى المكان التعليمي األنسب
له وخدمة التعليم الخاص .وفقا لذلك ،يمكن وضع
طفلك في مدرسة تعليم خاص أو فصل تعليم خاص
أو في بيئة تعليمية عادية بدوام كامل من أجل توفير
االندماج  /التكامل حسب الكفاءة األكاديمية وتقييم
أدائه .باإلضافة إلى ذلك ،إذا رأت لجنة تقييم
التعليم الخاص بأن الضروريات الخاصة
لألطفال الذين تم تشخيصهم باضطراب
طيف التوحد مطابق يمكن اقتراح دعم
تعليمي .يمكن لألطفال الحاصلون على
دعم تعليمي االستفادة من مراكز التعليم
الخاص لذوي االحتياجات الخاصة
وإعادة التأهيل.
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كما هو الحال مع تنظيم تقرير االحتياجات الخاصة لألطفال ( )SRRCفي مراحل التشخيص
الطبي له الحق في االعتراض على تقرير لجنة تقييم التعليم الخاص الصادر عن مركز األبحاث
واإلرشاد .لهذا الغرض ،يمكنك تقديم االعتراض على التقييم التربوي والتشخيص خالل ثالثين
يوم عمل كحد أقصى من تاريخ إبالغ قرار أو التسجيل في المركز التعليمي إلى لجنة خدمات
التعليم الخاص بالمحافظة أو القضاء .ويجب على لجنة خدمات التعليم الخاص في المحافظة أو
في القضاء البت في االعتراض خالل ثالثين يوم عمل من يوم وصول االعتراض إلى اللجنة.
يرجى مالحظة أن إدارة المدرسة التي تم تحديدها لها الحق في االعتراض على التقييم التربوي
والتشخيص أو االعتراض على قرار اختيار المدرسة

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة عن التقييم التربوي والتشخيص من موقع االنترنت التالي:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.
.htm
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اإل

مراحل العالج والتعليم

الهدف الرئيسي من الخدمات المقدمة لألطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد
( )ASDهو دعم نموهم وإزالة العقبات التي تحول دون استقالليتهم .لهذا الغرض تحت هذا
العنوان ،يتم تقديم شرح حول مراحل العالج ومراحل التعليم والتدريب التي يمكن تطبيقها على
األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد (.)ASD
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مراحل العالج المتعلقة
باضطرابات طيف التوحد
ال يوجد عالج طبي معروف الضطرابات طيف التوحد في يومنا
الحاضر .ولكن استخدام أدوية االضطرابات النفسية مثل القلق
واالكتئاب المصاحبة الضطراب طيف التوحد؛ والتهيج أو عدم
السيطرة على الغضب أو السلوك العدواني والصرع ونقص
االنتباه واضطراب فرط النشاط تعطي نتائج فعالة في الحد
من األعراض المستهدفة .على سبيل المثال ،أثبتت الدراسات
التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء ( )FDAالتي تتولى مهمة
تطوير األدوية وتحديدها في الواليات المتحدة األمريكية ،أن
بعض األدوية فعالة في الحد من سلوكيات التهيج والعدوان عند
األطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بين سن  16-5وأخرى
بين سن  .17-6ويجب أن نعلم بأن انخفاض هذه االعراض مرتبط مع
طريقة االستخدام التي يوصي بها األطباء المختصون .لهذا السبب ،يجب
على األطباء تحديد الدواء الذي يجب تناوله وفي أي وقت من اليوم
ومتى يجب ترك الدواء ،يجب على األبوين استخدام األدوية وفقا
للجرعة والوقت المحددين من قبل األطباء .باإلضافة إلى ذلك،
يتم إجراء الكثير من األبحاث حول استخدام األدوية والتطبيقات
الطبية األخرى مع األطفال المصابين باضطراب
طيف التوحد .تظهر نتائج هذه الدراسات أنه إذا
تم استخدام التطبيقات الطبية مع الممارسات
السلوكية والتعليمية بدال من استخدامها
بمفردها يمكن أن تكون فعالة في تطوير اللغة
والتواصل والمهارات االجتماعية لألطفال
المصابين باضطراب طيف التوحد ،مما يزيد
من سلوكياتهم اإليجابية ويقلل أو يقضي على
سلوكياتهم السلبية (.)29
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مراحل التعليم المتعلقة
باضطرابات طيف التوحد
ومن المعروف أن العالج الوحيد في يومنا الحاضر الضطرابات طيف التوحد هو التعليم .وهذا
يتطلب وضع األطفال المصابين بالتوحد في إعدادات تعليمية مناسبة .كما ذكر في موضوع
التقييم التربوي والتشخيص يمكن أن تقرر لجنة تقييم التعليم الخاص وضع األطفال المصابين
باضطراب طيف التوحد في مدرسة للتعليم الخاص أو فصل للتعليم الخاص أو في مكان التعليم
العادي من أجل االندماج  /والتكامل.
مدارس التعليم الخاص :هي المدارس التي تقدم خدمات لألطفال الذين يحتاجون إلى تعليم خاص
ولديهم موظفون مدربون متخصصين في هذا المجال .إن البرامج وأساليب التعليم المطبقة في
هذه المدارس مناسبة لألطفال الذين يحتاجون إلى تعليم خاص .ويوجد مدارس داخلية وتدريس
نهاري وحكومية وخاصة.
فصل التعليم الخاص :هي الفصول الدراسية المحضرة لألطفال الذين بحاجة إلى تعليم فصل
خاص وتكون داخل المدارس .يتم فتح الفصل وفقا ألداء الطفل في مختلف المجاالت مثل نوع
اإلعاقة والمهارات األكاديمية واالجتماعية .يمكن لألطفال في فصل التعليم الخاص االستفادة
أيضا من التعليم من خالل االندماج  /والتكامل بدوام جزئي (جزء من اليوم).
االندماج  /التكامل :يمكن لألطفال الذين يحتاجون إلى تعليم خاص الحصول على تعليم بدوام
جزئي أو بدوام كامل في فصل التعليم العام مع األطفال اآلخرين حيث يتبع األطفال البرنامج
التعليمي القائم في المدرسة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم توفير خدمات دعم التعليم لمساعدة األطفال
على تحقيق أعلى استفادة من أهدافهم التعليمية (مثل غرف دعم التعليم).
ومن العوامل األخرى التي يمكن األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد االستفادة من التعليم
المقدم بأعلى مستوى هو استخدام التطبيقات الفعالة في البيئات التعليمية .الغرض من التطبيقات
التعليمية لألطفال الذين يعانون من باضطراب طيف التوحد هو تزويدهم بالمعارف والمهارات
األساسية التي يحتاجونها والحد من السلوكيات التي يعانون منها والمشاركة في الحياة المستقلة.
يمكن تحقيق هذا الهدف من خالل استخدام التطبيقات العلمية.

يز
:أإنأالتعليمأالفعالأيوفرأاالمكانيةألألطفالأالمصاب�أباضطرابأطيفأالتوحدأ
تنبيه
وتحقيقأاألهدافأالمحددةألهم.
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تطبيقات فعالة بأساس
علمي في اضطرابات
طيف التوحد
كما ذُكر في العناوين السابقة فإن اإلصابة باضطرابات طيف التوحد يزداد يوما بعد يوم .تسببت
هذه الزيادة بزيادة اهتمام المتخصصين والباحثين من مختلف التخصصات (مثل التعليم والصحة)
باضطرابات طيف التوحد وزيادة خيارات التطبيق الخاصة باضطرابات طيف التوحد .وتواكبا
مع هذه التطورات تتزايد الدراسات لتحديد التطبيقات الفعالة التي يمكن استخدامها في اضطرابات
طيف التوحد .انطالقا من هذه النقطة أي التطبيقات تتميز بفعالة عالية؟ إن اإلجابة على هذا
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السؤال من قبل الوالدين ،بمعنى آخر التمييز بين الخيارات الفعالة وغير الفعالة واتخاذ القرار
بشأن الخيار الفعال صعب جدا ولكن مهم للغاية في نفس الوقت .أوال ،فإن اختيار التطبيقات
الفعالة سيمكن طفلك من تحقيق األهداف المحددة له في وقت أقصر ،وبذلك تحظوا باالستقاللية
أنتم مع طفلكم .من ناحية أخرى ،سيؤدي التطبيق غير الفعال إلى فقدان الوقت والجهد والمال،
وقد يخلق حتى مشاعر اإلرهاق التي تسبب التهرب من المسؤوليات .من المهم الحصول على
معلومات حول التطبيقات الفعالة وغير الفعالة ،باإلضافة إلى معلومات حول التطبيقات ذات
اآلثار السلبية أو الجانبية .على سبيل المثال ،إذا كان استخدام أحد التطبيقات رفع مهارات طفلك
اللغوية ولكن تسبب في حدوث مشاكل سلوكية لدى طفلك ،فال ينبغي تفضيل هذا التطبيق حتى
إذا كان يعطي نتائج فعالة في تطوير اللغة.
يتم إجراء دراسات من قبل مؤسسات مختلفة من أجل توفير اإلرشاد من الخبراء الذين يعملون
مع أطفالكم من أجل اختيار التطبيقات الفعالة .الغرض من هذه الدراسات هو توفير الوصول
إلى التطبيقات التي لها أساس علمي بين التطبيقات المختلفة .يمكن تعريف التطبيقات العلمية
على أنها التطبيقات المنشورة في المجالت العلمية والتي تم إثباتها من خالل أبحاث تجريبية
قوية وفعالة في تعليم المهارات المختلفة لألطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.
بمعنى آخر ،إذا كانت هناك دراسة واحدة فقط تبين أن التطبيق فعال أو يوجد أكثر من
بحث واحد ولكن بدون جودة كافية أو لم تكن هذه الدراسات مؤهلة أو إذا تم مشاركة
نتائج البحث على منصات أخرى غير المجالت العلمية ال يمكن التحدث عن
األساس العلمي لهذه التجارب (.)29
قام المركز الوطني للتوحد في الواليات المتحدة األمريكية (Nation-
 )al Autism Centerفي عام  2015بجهود رائدة لتحديد التطبيقات
العلمية ( .)30تم نشر أحدث تقرير عن تحديد التطبيقات العلمية في الربع
الثاني من عام  2020من قبل مركز تحديد التطبيقات العلمية للتوحد ونشرها
(The National Clearinghouse on Autism Evidence and
 .)13( )Practiceفي الجدول  ،1تم تقديم تفسيرات حول التطبيقات التي
تم تحديدها بأساس علمي من قبل كال المركزين.
سؤال آخر يجب اإلجابة عليه عند اتخاذ قرار بشأن التطبيقات الفعالة
هو ما إذا كانت جميع التطبيقات العلمية فعالة لدى جميع األطفال الذين
يعانون من اضطراب طيف التوحد أم ال؟ مع األسف ال يمكن اإلجابة
على هذا السؤال بـ «نعم» .بالنظر إلى التنوع في خصائص وأداء
واحتياجات األطفال الذين يعانون اضطراب طيف التوحد ،قد
ال يكون من الواقعي توقع أن يكون التطبيق فعاال لدى
جميع األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.
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على سبيل المثال ،التطبيق الفعال في تعليم المهارات االجتماعية لدى طفل يمكن أن يتحدث في سن
 6وهو متوسط النمو العقلي قد ال يكون مناسبا لطفل آخر في سن  6يعاني من إعاقة عقلية .لذلك،
هناك حاجة إلى معلومات بشأن التطبيقات الفعالة في اكتساب السلوكيات المستهدفة لألطفال التي
تمتلك ميزات خاصة .يمكن الوصول إلى هذه المعلومات من تقارير المؤسسات المذكورة.
تنبيه :قد ال تكون كل التطبيقات العلمية فعالة بالنسبة لكل طفل مصاب باضطراب طيف التوحد.

هناك بعض النقاط التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار من أجل أن تكون التطبيقات العلمية فعالة
لدى األطفال المصابون اضطراب طيف التوحد .أوال ،يجب أال ننسى بأن هذه التطبيقات تكون
أكثر فعالية عند تقديمها في الفترة المبكرة .والنقطة األخرى هي التأكد من أن هذه التطبيقات
التعليمية ال تقدم فقط من قبل الخبراء ولكن من قبل اآلخرين حول الطفل مثل االبوين أو األشقاء
أو األقرباء .مشاركة األشخاص الذين المتواجدون مع الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد
في هذه العملية سيدعم التطبيقات المقدمة في البيئات الطبيعية للحياة اليومية التي يعيش فيها الطفل
وبذلك تزداد فعاليتها .وأخيرا ،هناك نقطة أخرى يجب أخذها بعين االعتبار وهي التأكد من تقديم
التطبيقات التعليمية بدقة عالية .يجب تقديم التطبيقات وفقا للخطوات التي تم توصيتها من أجل
الحصول على تطبيقات بدقة عالية ( .)29على سبيل المثال ،دعنا نفرض أنك تريد تعليم طفلك
مهارات التواصل لتقويتها وقمت باختيار قصة اجتماعية من التطبيقات العلمية .يمكن بشكل عام
تكون الخطوات المقترحة في موضوع القصص االجتماعية على النحو التالي :تقديم القصة في
المكان والوقت المناسبين ،وجذب انتباه الطفل إلى القصة ،وتقديم القصة ،وطرح أسئلة حول
القصة ،وتوجيه الطفل إلى المكان حيث سيعرض مهارة التواصل في القصة .عندما نقدم القصة
االجتماعية بشكل صحيح من خالل االلتزام بكل هذه الخطوات ،يمكننا التحدث بأنك تقوم بتطبيق
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القصص االجتماعية بدقة عالية .في مثل هذه الحالة ،سيزداد احتمال فعالية القصص االجتماعية.
إذا تخطيت إحدى هذه الخطوات ،إذا قمت بتطبيقها غير مكتملة أو غير صحيحة ،فلن تحفف
التطبيقات التأثير المطلوب ألنك لم تقدم التطبيق بشكل صحيح.
تنبيه :تعتمد مدى فعالية الممارسات العلمية على تطبيقها بشكل صحيح.
: Diken, İ. H., & Bakkaloğlu, H. )Eds(. )2018(. Zihin yetersizliği ve otizmالكتاب
spektrum bozukluğu )2. baskı(. Ankara: Pegem Akademi.
(الكتاب المترجم من اإلنجليزية) الكتابTurkington, C., & Anan, R. )2007(. The encyclope- :
.dia of autism spectrum disorders. Infobase Publishing

الجــــدول األول ( / )1التطبيقـــات على أســـاس علمـــي
التطبيقات بوساطة األقران :يتم في هذه التطبيقات أوال العمل على إكساب شقيق أو أقران طفلكم
الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد ،والذين يكونون من نفس الفئة العمرية لطفلكم ويظهرون
نمو طبيعي ،المعرفة والقدرة على استخدام التطبيقات القائمة على األسس العلمية .وبعدها سيعمل
األقران الذين نالوا التعليم على إكساب طفلكم الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد ،السلوكيات
والمهارات المختلفة أو العمل على تقليل السلوكيات الغير المرغوبة فيها ،وذلك بتطبيق ما تعلموه.
حيث سيكون أقران طفلكم الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد بمثابة المعلم الذي يعلمهم.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://afirm.fpg.unc.edu/peer-mediated-instruction-andintervention

اإل

التعليـم بالتجارب المنفصلة :هو تطبيق يتم فيه إكساب السلوك أو المهارات بترتيب منظم
ومنهجي .يتكون هذا التطبيق من التجارب المتكررة .تتكون التجربة من تزويد طفلكم بالتعليمات،
واستجابة طفلكم لهذه التعليمات ،والتأكيد على إجاباته الصحيحة ،وتصحيح أو تجاهل إجاباته
الخاطئة .ويمكنكم في هذا التطبيق تقديم بعض المالحظات األولية لطفلكم من أجل استجابته بشكل
صحيح .هذا وتتكرر هذه التطبيقات لكل تجربة على حدة .ويتم غالبا استخدام هذه الوسيلة مع تحليل
المهارات واألدوات وتعزيز التطبيقات.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=0-2m35ycmjM
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اإل

التأكيد أو الموافقة المنفصل :يتم في هذا التطبيق ،تأكيد أو الموافقة على الموقف الذي يحدث فيه
السلوك المناسب الذي تريدون أن يظهره طفلكم أو التأكيد على السلوك الذي ال تريدون أن يظهره
طفلكم .ويتم أيضا رفض أو سحب الموافقة من السلوك الغير المرغوب فيه والذي يبديه طفلكم .هذا
ومن الممكن أن نتحدث عن التأكيد أو الموافقة على السلوك عندما يقوم طفلكم بإظهار أو ممارسة
سلوك مناسبا بدال من السلوك الغير المرغوب الذي قام به ،وعندما يعرض سلوكا ال يمكن عرضه
جسديا في نفس الوقت مع السلوك غير المرغوب فيه .ويمكن اإلشارة إلى أن السلوكيات األخرى
يتم تمييزها عندما يتم التأكيد عليها ألنها ال تظهر السلوك غير المرغوب فيه على اإلطالق.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=OKl2aQSTFno

اإل

تحليل المهارة :يمكنكم بهدف إكساب طفلكم مهارة متسلسلة (متعددة المراحل أو الخطوات) ،تقديم
تعليمه عن طريق تقسيم هذه المهارة إلى خطوات فرعية .وغالبا ما يتم استخدام هذا النوع مع التأكيد
والموافقة ،وتعليم نموذج الفيديو ،والتعليم بالمدة.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://afirm.fpg.unc.edu/task-analysis

اإل

التعليم باإلنتظار لمدة :هو تطبيق يستخدم لتالشي التلميحات المقدمة أثناء عملية التعليم .وتحتاج
في هذا التطبيق إلى ترك فاصل زمني قصير ما بين التعليمات والتلميحات التي تقدمونها لطفلكم
وزيادة هذا الفاصل الزمني تدريجيا ً باستخدام طرق مختلفة.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=ErcmCtLicnY&t=101s

اإل

االستراتيجيات التعليمية السلوكية المعرفية :تهدف هذه التطبيقات إلى تغيير أفكار طفلكم وتوجيه
عواطفه من خالل تحليل أفكاره وعواطفه وتغيير األفكار والسلوكيات والعواطف العالقة في موقف
(مثل «أنا ممل ،لذلك ليس لدي صديق») .للحد من السلوك الغير المرغوب فيه لطفلكم والذي ينجم
عن الغضب أو القلق .ويمكنكم استخدام هذا التطبيق لتعليمه المهارات األكاديمية واالجتماعية.
وغالبا ما يتم استخدامه مع التطبيقات العلمية األخرى مثل النمذجة السلوكية والدعم المرئي وتقديم
المالحظات والتأكيد والموافقة.
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ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
noitnevretni-laroivaheb-evitingoc/ude.cnu.gpf.mrfia//:sptth

اإل

عملية التعليم الطبيعية :يمكنكم تعليم السلوك أو المهارات التي تريدون أن يتعلمها طفلكم خالل
الروتين اليومي واألنشطة والتحوالت ،وبعبارة أخرى ،تعليمه من خالل المماريات اليومية
الطبيعية .ويتم في هذا التطبيق ،رصد قيادة الطفل واهتماماته ،وتستخدم البيئات الطبيعية التي تمر
بها الحياة اليومية كبيئة تعليمية ،كما ويتم تحقيق التعليم في بيئات ومواقف ومع أشخاص مختلفين.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://www.dogalogretimprojesi.com/

اإل

التطبيقات بواسطة الوالدين :اآلباء واألمهات هم األشخاص األساسيين الذين سيعلمون أطفالهم
باستخدام هذا تطبيق.وسيعلمكم االخصائيون في هذه التطبيقات استخدام الممارسات العلمية كآباء
وأمهات .ويمكنكم بعد التدريب منح طفلكم وإكسابه سلوكيات أو مهارات مختلفة أو تقليل سلوكه
الغير المرغوب فيه باستخدام وبالتطبيق الذي تعلمتموه.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://afirm.fpg.unc.edu/parent-implemented-interventions

اإل

الدعم المرئي :مالحظات ملموسة تستخدم لدعم عرض نشاط أو روتين أو مهارة .تستخدم بشكل
عام مع المالحظات والتعزيزات أو التأكيد.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://www.eba.gov.tr/video/izle/1744fa006959483614845b62
144a0dce7dfd3c76b8055

اإل

تقديم المالحظات :وهي المساعدات التي تقدمونها لدعم طفلكم إلثبات السلوك والمهارات التي
تريدون أن يتعلمها طفلكم .ويمكنكم تقديم المساعدة اللفظية أو المساعدو بإظاهر اإليماءات
أوباستخدام لغة الجسد لمساعدة طفلكم على اكتساب أو إظهار السلوك والمهارات التي ترغبون في

34

تعلمها .ويتم تقديم هذه المالحظات من قبل شخص بالغ أو من قبل أحد أقرانه .هذا التطبيق هو أيضا
األساس الستخدام العديد من التطبيقات العلمية األخرى.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://www.eba.gov.tr/video/izle/2116fa006959483614845b62
144a0dce7dfd3c76b8023

اإل

اإلدارة الذاتية :هي حزمة تعليمية تهدف إلى تنظيم سلوك طفلكم بشكل مستقل .ويهدف في هذه
الممارسة إلى تعلم طفلكم التمييز بين السلوك المناسب وغير المناسب ،واتباع سلوكه الخاص وتعلم
تمكين أو تصديق نفسه عندما يظهر سلوكا مناسبا .وغالبا ما يتم استخدامه مع النمذجة السلوكية،
وتعليم نموذج الفيديو ،والتطبيقات المرئية.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://afirm.fpg.unc.edu/self-management

اإل

نموذج السلوك :هي تطبيق يتم فيها تحقيق التعلم نتيجة لتقليد هذا السلوك الذي يالحظه طفلكم،
وكيف يتم عرض السلوك الذي تريدون أن يتعلمه طفلكم بواسطة المنذجة السلوكية .ويتم غالبا
استخدام هذا التطبيق مع تقديم المالحظات وممارسات أو تطبيقات التمكين والتأكيد.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=a-P_Uh_uOu4

اإل

التطبيقات المستندة إلى التنظيم االبتدائي :تتضمن عملية تنظيم البيئة من أجل زيادة سلوك طفلكم
أو تقليله أو إزالته .ومن بين ممارساتها الشائعة األنشطة ،وإجراء تغييرات في األدوات ،وضع
تفضيالت طفلكم في األنشطة ،تحضير طفلكم قبل األنشطة ،تنويع صعوبة األنشطة أو ترتيب أو
تنسيق المحتوى ،إثراء البيئة واستخدام المالحظات والتمكين بشكل صحيح.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
noitnevretni-desab-tnedecetna/ude.cnu.gpf.mrfia//:sptth
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اإل

التطبيقات القائمة على القصص :أكثر هذه التطبيقات شهرة هي القصص االجتماعية .في هذا
التطبيق ،تتم كتابة القصص ذات الميزات المعينة وتقديمها لشرح المواقف االجتماعية وتعليم
المهارات االجتماعية والتأكد من تفاعل طفلكم وفقا للمواقف االجتماعية التي يواجهها طفلكم.
وتتضمن القصص المكتوبة من وجهة نظر طفلكم وتدعمها المرئيات ،العبارات التي تصف
الموقف ،وتقديم اقتراحات للسلوكيات المرغوبة ومشاعر وأفكار اآلخرين حول الموقف.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://afirm.fpg.unc.edu/social-narratives

اإل

التعزيز أو التمكين :هي منبهات ما بعد السلوك التي يتم تقديمها بعد أن يظهر طفلكم سلوكً أو
مهارة ويزيد من احتمالية عرض هذا السلوك أو المهارة في المستقبل .ينقسم التعزيز أو التمكين
إلى قسمين :تعزيز إيجابي وسالب .التعزيز اإليجابي ،هو عندما يتصرف طفلكم بالشكل المناسب،
تعطى له المحفزات التي قد يحبها ،مثل معززات الطعام والمشروبات (على سبيل المثال الرقائق)،
المعززات االجتماعية (على سبيل المثال التصافح أو مدحه) ،ومعززات األشياء (مثل الملصقات)،
ومعززات النشاط (مثل الذهاب إلى المتنزه معا) .أما التعزيز السلبي ،فهو عندما يظهر طفلكم
سلوكا مناسبا  ،يمكنكم إزالة المحفزات في البيئة التي ال يحبها طفلكم .يمكنك استخدام هذا التطبيق
مع جميع التطبيقات العلمية األخرى تقريبا.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://www.eba.gov.tr/video/izle/7879fa006959483614845b62
144a0dce7dfd3c76b8019

اإل

تعليم المهارات االجتماعية :يمكنكم االستفادة من هذا التطبيق لتعليم طفلكم طرق التفاعل مع
اآلخرين بطريقة صحيحة وناجحة .ويتم في عملية التعليم استخدام تطبيقات مثل التدريس المباشر
ولعب األدوار وتقديم المالحظات الكتساب المهارات االجتماعية المستهدفة.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://afirm.fpg.unc.edu/social-skills-training
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اإل

اإلطفاء :يتم في هذا التطبيق ،سحب التعزيزات التالية لهذا السلوك لتقليل السلوك الذي ال ترغبون
لطفلكم أن يظهره .مع سحب التعزيز ،من الشائع رؤية زيادة في السلوك غير المرغوب فيه (انفجار
االطفاء أو التبريد) قبل أن يبدأ السلوك في االنخفاض .يعتمد نجاح هذا التطبيق على التحديد
الصحيح لوظيفة السلوك غير المرغوب فيه وسحب جميع التعزيزات بعد هذا السلوك .قد تكون
وظيفة السلوك غير المرغوب فيه هي جذب انتباهكم واهتمامكم أو الوصول إلى شيء مرغوب
فيه أو االسترخاء الحسي أو الهروب من موقف غير سار .يجب االنتباه إلى عدم استخدام اإلطفاء
وحده ،ولكن يجب أن يطبق مع تطبيقات مثل التعزيز التفاضلي وتقييم السلوك الوظيفي.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://www.eba.gov.tr/video/izle/1494fa006959483614845b62
144a0dce7dfd3c76b8057

اإل

مقاطعة رد الفعل في منتصفه  /التوجيه مرة أخرى :يتم استخدامه لتقليل و  /أو القضاء على السلوك
المتكرر اللفظي والحركي .في هذا التطبيق ،عندما يبدأ طفلكم في هذا التطبيق بإظهار سلوك متكرر،
يُتوقع منكم إيقاف هذا السلوك على الفور والتأكد من أن طفلكم يعرض سلوكا ذا مغزى.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://afirm.fpg.unc.edu/response-interruption-and-redirection

اإل

نموذج السلوك بالفيديو :هو التطبيق الذي يتم فيه تسجيل عرض السلوك الذي تريدون أن يتعلمه
طفلكم على الفيديو .ويشاهد طفلكم ويتعلم من خالل هذه التسجيالت ثم يعرض السلوك الذي يتعلمه.
هناك أنواع مختلفة من المنذجة السلوكية من على مقاطع الفيديو ،مثل نموذج للبالغين أو األقران أو
الطفل ،نموذج ذو منظور شخصي ،وتقديم المالحظات عبر النمذجة مع مقطع فيديو .هذا ويمكنكم
استخدام هذا التطبيق مع تحليل المهارات وعرض المالحظات وتقديم التعزيز والتمكين.

ن ت رن

ت

لمعرفة معلومات مفصلة وألفالم فيديو مماثلة الرجاء الدخول على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=xwyAfwPwKkc

اإل

الكتـــاب Ünlü, E. )Ed(. )2020(. Otizmde etkili uygulamalar. Ankara: Vize Akademik.:
(الكتاب الموجود في اللغة اإلنجليزية) الكتابRichow, B., Doehring, P., Ciccheti, D. V., & :
Volkmar, F. R. )Eds.(. )2011(. Evidence-based practices and treatments for children
.with autism. London: Springer Media
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المشاكل التي يمكن
مواجهتها وطرق
التعامل معها
.1ألم يبدأ طفلي الذي شخص باضطرابات طيف التوحد بالتكلم رغم أنه جاء لسن التحدث
وحصل على تعليم مناسب .ماذا يمكنني أن أفعل لدعم مهارات طفلي في اللغة والتواصل؟
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في مثل هذه الحالة ،أوال نوصى باستشارة متخصص في اللغة والتحدث .باإلضافة إلى ذلك،
اطلب من معلم (معلمي) طفلك أن يتعاون مع متخصص اللغة والتحدث ،واطلب الدعم من
المعلمين  /الخبراء بخصوص التطبيقات العلمية التي يستخدمونها لرفع مستوى مهارات اللغة
والتواصل .وبالتالي ،ستتاح لك الفرصة لتدريب طفلك على هذه المهارات ليس فقط في المدرسة
ضا في البيئات الطبيعية مثل المنزل والحديقة وفي أي مكان أخر .وفي نفس الوقت
ولكن أي ً
يمكنك مواجهة االدعاءات والتعميمات بأن األطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بأنهم
غير قادرين على كسب المهارات والتي نواجها بشكل كبير .طريقة أخرى ،خاصة لألطفال الذين
ال يستطيعون إخراج الكلمات لديهم مخرجات لفظية محدودة وهي استخدام أنظمة تواصل بديلة
وداعمة .لهذا الغرض ،يمكنك استخدام أجهزة أو برامج المخارج الكالمية المجاني باستخدام
شاشة اللمس (على سبيل المثال ،المس وتحدث) التي تم تطويرها لدعم مهارات اللغة والتواصل
لألطفال الذين تم تشخيص اضطراب طيف التوحد.

ن ت رن

ت

يمكنكم زيارة وتصفح الرابط األلكتروني ( )/gro.dtkd.www//:sptthلجمعية
معالجي اللغة والنطق للعثور على متخصصين في اللغة ومعالجين الكالم في منطقتكم.
يمكنكم زيارة وتصفح الرابط األلكتروني  moc.sunoknukod.wwwلتطبيق
ألمس وتحدث.
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اإل

الناس من حولي يقترحون على االستفادة من العالج باإلبر الصينية ،أو استخدام نظام غذائي أو
وإزالة المعادن الثقيلة والعالج الحيواني لطفلي؟ هل هذه التطبيقات مناسبة لطفلي؟
ال توجد نتائج بحث علمي تظهر أن هذه الطرق ،والتي تسمى أيضا بطرق العالج البديلة،
لها آثار إيجابية على األطفال المصابين باضطراب طيف التوحد ،وبعض الدراسات التي
أجريت حول هذا الموضوع أن هذه األساليب ال تسفر عن نتائج فعالة .لذلك ،ال يمكن القول
إن استخدام هذه التطبيقات سيكون فعاال لطفلك بناء على األبحاث .يرجى مالحظة أنه إذا كنت
ترغب في تجربة التطبيقات المذكورة أعاله ،فيمكنك فقط تطبيق هذه التطبيقات باإلضافة إلى
التطبيقات العلمية.

.2أهل يمكن لطفلي الذهاب إلى مدارس التعليم العام مع أقرانه؟
الخبراء المعنيون هم الذين يقرروا ما إذا كان يمكن لطفلك أن يتلقى التعليم في نفس البيئة
التي يحصل عليها أقرانهم أصحاب النمو الطبيعي أم ال .وفقا لذلك ،يتم تحديد مستوى أداء
طفلك في مجاالت المهارات المختلفة األكاديمية واالجتماعية واللغة والتواصل .نتيجة لهذا
التقييم ،يتم وضع طفلك في بيئة حيث يمكن لطفلك االستفادة من البرامج التعليمية على أعلى
مستوى وفقا لمبدأ البيئة األقل تقييدا .نود أن نشير على الفور إلى أن فصول التعليم العام ليست
أقل بيئة تعليمية تقييدية لكل طفل .قد تكون الطبقة التعليمية األقل تقييدا لطفل واحد هي فئة
التعليم العام ،بينما بالنسبة لطفل آخر قد تكون فئة تعليم خاص أو مدرسة تعليم خاص .العامل
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الحاسم هنا هو الوضع في البيئة حيث يتم تلبية احتياجات الطفل بشكل أفضل .ونتيجة لذلك،
إذا كان مستوى أداء طفلك مناسبا لهذه البيئات ،يمكنك االستفادة من الخدمات الشاملة .حتى
إذا تم وضع طفلك في فصل دراسي أو مدرسة منفصلة عن أقرانهم الذين يتطورون بشكل
طبيعي فمن الممكن إحراز تقدم في العملية التعليمية إذا كان ذلك مناسبا ،أو يتم إعطاء القرار
باالستفادة من الخدمات الشاملة.
.3أهل يمكن أن يزداد سلوك المشاكل لطفلي أكثر في السنوات القادمة؟ ماذا يمكنني أن أفعل
لسلوك المشاكل؟
قد ينشأ سلوك المشاكل نتيجة أسباب طبية (مثل حساسية الربيع) أو نفسية (مثل العرة
«الرعشة») أو أسباب سلوكية (مثل الحصول على االنتباه وتجنب الفعالية) .يجب تحليل
المتغيرات المذكورة بعناية من أجل تقليل أو تفادي تكرار سلوك المشاكل .وإذا كان سلوك
المشاكل سلوك مكتسبة ،يجب عزل العوامل التي تفعل هذا السلوك أو التي تحضر األرضية
الستمرارية هذا السلوك .لهذا الغرض ،يمكنك استخدام العديد من تقنيات تقليل السلوك مثل
التعزيز اإلطفاء أو قطع التفاعل وإعادة توجيه التفاعل.
.4أما التطبيقات التي يستخدمها معلم  /معلمي طفلي تكون األفضل طريقة لطفلي ليتعلم؟
كما ذكرنا سابقا ،يجب عليكم استخدام التطبيقات العلمية التي أثبتت فعاليتها من خالل االبحاث.
وتوجد تطبيقات غير األبحاث المذكورة تتميز بأمن لها نتائج بحثية فعالة فقط تحتاج إلى مزيد
من االبحاث .يمكنك االستفادة من هذه التطبيقات من وقت آلخر.
.5أكيف يمكنني الوصول إلى موارد موثوقة ترشدنا بخصوص دعم طفلي؟
هناك منصات مصممة لعائالت ومعلمين األطفال الذين تم تشخيصهم باضطراب طيف التوحد
تحتوي على العديد من المرئيات ومقاطع الفيديو وتقدم تدريبا مجانيا .يمكنك الوصول()ASD
إلى نماذج المنصات من المواقع التالية:

 https://afirm.fpg.unc.eduو www.tohumotizmportali.org
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الحقوق
القانونية
هنالك العديد من الحقوق القانونية الوطنية والدولية لألفراد الذين يحتاجون إلى تعليم خاص وتأتي
على راسها اتفاقية األمم المتحدة لحقوق المعوقين ،ودستور الجمهورية التركية ،وقانون حقوق
المعوقين .تستند الترتيبات التشريعية التي أعدتها مختلف المؤسسات والمنظمات لألفراد ذوي
االحتياجات التعليمية الخاصة إلى هذه الحقوق القانونية.
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من يمكنه االستفادة من الحقوق
القانونية؟
لالستفادة من هذه الحقوق في بلدنا؛ يجب على الفرد الذي أكمل سن ال  18سنة أن يكون معوقا
بنسبة  %40حسب التقرير الصادر من مستشفى مخولة من قبل وزارة الصحة إلصدار تقرير
الهيئة الطبية للمعوقين أو وفق تعليمات تقرير االحتياج الخاص باألطفال المنشورة في  20فبراير
 ،2019ولكن ال يتم كتابة معدل اإلعاقة للفرد في التقرير ،ويكتب فقط «له احتياج خاص».

حقوق التعليم
ال يمكن منع حق التعليم لذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ألي سبب من األسباب .يبدأ سن
شهرا .يمكن
التعليم اإللزامي لألفراد الذين لديهم احتياجات تعليمية خاصة اعتبارا من سن 36
ً
تمديد فترة التعليم في فترة ما قبل المدرسة حسب تطور وخصائص األطفال .في حين أنه من
الضروري أن يواصل األفراد ذوي االحتياجات الخاصة خالل فترة التعليم اإللزامي تعليمهم على
ضا االستفادة من مدارس
جميع المستويات والمستويات عن طريق االندماج/التكامل ،ويمكنهم أي ً
التعليم الخاص أو صفوف التعليم الخاص المفتوحة لهؤالء األفراد .وكذلك؛
 خدمة تعليم الطفولة المبكرة لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في األعمار بين 36-0شهرا،
ً
 خدمة التعليم المنزلي للطالب الذين لديهم احتياجات تعليمية خاصة في سن التعليم اإللزاميالذين وثقوا بوثائق بأنهم لن يتمكنوا من االستفادة من مؤسسات التعليم الرسمية لمدة اثني عشر
خطرا على صحتهم إذا استفادوا،
عا على األقل بسبب مشاكلهم الصحية ،أو أنهم سيشكلون
أسبو ً
ً
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 خدمة التعليم للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في سن التعليم اإللزامي ،في الصفوفالمفتوحة داخل المستشفيات للطالب الذين يتلقون المعالجة بالرقود في المؤسسات الصحية بسبب
المشاكل الصحية،
 تقديم الخدمات التعليمية الغير النظامية من قبل مراكز التعليم الشعبي لألفراد ذوي االحتياجاتالتعليمية الخاصة بالمعرفة والمهارات في المجاالت المهنية أو الفنية أو االجتماعية أو الثقافية
بهدف إعادتهم إلى الحياة لكي يصبحوا أفرادا ً منتجين.
خدمة نقل مجانية الى المدرسة
يتم منح األفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة الذين يدرسون في مدارس التعليم الخاص
الرسمية وصفوف التعليم الخاص ومؤسسات التعليم غير الرسمي إمكانية الوصول المجاني إلى
االوساط التعليمية.
اإلعفاء من الدروس
األفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة؛ يمكن إعفاء الطالب الذين تم تشخيصهم بضعف
السمع أو الضعف العقلي أو اضطراب طيف التوحد من دروس اللغة األجنبية من جميع الصفوف
والمستويات ،ويمكن إعفاء الطالب الذين يعانون من ضعف المهارات الحركية من األجزاء
التطبيقية من الدروس التي تتطلب مهارات حركية.
غرفة التعليم المدعوم
يتم فتح غرفة التعليم المدعوم من قبل مديريات التعليم القومية في المحافظة أو القضاء للطالب
الذين يواصلون تعليمهم من خالل االندماج/التكامل بدوام كامل في المدارس التي توفر التعليم في
الروضة واالبتدائية والمتوسطة .يمكن لهؤالء الطالب تلقي التعليم في غرف التعليم المدعومة
حتى  %40من إجمالي ساعات الدروس األسبوعية بموجب قرار وحدة تطوير خطة التعليم
الفردي التي تم إنشاؤها داخل المدارس.
التعليم التكميلي
يمكن تنظيم أنشطة التعليم التكميلي للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة الذين يدرسون
في مدارس التعليم الخاص الرسمية ،على شكل درسين إضافيين في األسبوع خارج ساعات
التعليم الرسمية.
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الشخص المسهل
يمكن تحديد المسهل لمساعدة الطالب في الفصل الدراسي وخارجه من أجل دعم المهارات
األكاديمية واالجتماعية والرعاية الذاتية للطالب الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب طيف
التوحد الذين يواصلون تعليمهم من خالل االندماج/التكامل بدوام كامل.
خدمات التدابير في االمتحان
يمكن الحصول على خدمات التدابير االمتحانية المناسبة في امتحانات النظام المركزي التي
يشارك فيها األفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة بشكل مناسب الحتياجاتهم من قبل مركز
البحوث االرشادية.
المراجعة للمشاركة في االمتحان الجامعي
يجب على الطلبة تقديم تقارير هيئة صحة اإلعاقة الخاصة بهم إلى مكاتب التسجيل في مركز
اختيار وتسجيل الطلبة خالل مرحلة التقديم للمشاركة في االمتحان الجامعي من أجل اتخاذ
الترتيبات المناسبة لموقف إعاقتهم مثل؛ الوقت اإلضافي ،ودعم القارئ ووضع العالمة.
الى جانب حقوق التعليم لألفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة؛ كما أن لهم حقوقًا في
مجاالت مثل الصحة العامة واإلعفاء الضريبي والتخفيضات والعمالة والحياة العملية والضمان
االجتماعي والمساعدة االجتماعية والموظفين ذوي األطفال  /األقارب المعاقين .للحصول على
معلومات تفصيلية حول هذه الحقوق ،يمكنك االطالع على عناوين الويب وأرقام االتصال أدناه.
https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/TR,54457/engelli-haklari-rehberi.html
https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/sss/engelli-ve-yas/li-hizmetleri-genel-mudurlugu
https://ailevecalisma.gov.tr/media/19199/engelli-bilgilendirme.pdf
الخدمات االجتماعية الو 381
المساعدات االجتماعية الو 441
وزارة التعليم القومية الو مبيم 2360444
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األفراد لذين يعانون من اضطرابات
طيف التوحد
"دليل للعائالت"

فقدان السمع؛ يمكن أن يمنع تطور لغة الطفل ومهارات التحدث وتبادل
اضطرابات طيف التوحد هو اضطراب في النمو يحدث في مرحلة الطفولة المبكرة
ويتجلى في سلوكيات واهتمامات وأنشطة محدودة ومتكررة مع عدم كفاية مهارات
التواصل والتفاعل االجتماعي .يتم تصنيف مستويات اضطرابات طيف التوحد حسب
الدعم المطلوب إلى ثالثة مستويات( :أ) المستوى األول  -يتطلب الدعم( ،ب) المستوى
كبيرا للغاية .ال تزال
كبيرا( ،ج) المستوى الثالث  -يتطلب دع ًما
الثاني  -يتطلب دع ًما
ً
ً
العوامل التي تسبب اضطرابات طيف التوحد غير معروفة بشكل كامل في يومنا هذا.
لم يتم العثور حتى اآلن على أي صلة بين خطر التوحد والعوامل البيئية من األطعمة
واللقاحات والسموم التي تظهر في الصدارة ،والعوامل األسرية المتشكلة من الوضع
االقتصادي لألسرة ،والصفات الشخصية ألفراد األسرة ،وخصائص تربية األطفال
لألسرة التي تبرز في الصدارة .ومع ذلك  ،تشير الدراسات إلى أن العوامل الوراثية
وعمر الوالدين قد يترافقان مع اضطرابات طيف التوحد.
قد تختلف خصائص األطفال المصابين بطيف التوحد .المميزات التي يتم مالحظتها
بشكل متكرر عند األطفال المصابين بالتوحد يمكن تعدادها بالشكل التالي؛ عدم
التواصل بالعين ،وعدم إبداء رد الفعل لمحاوالت التحدث أو التواصل ،وإظهار عدم
كفاية االنتباه المشترك ومهارات اللعب ،والتأخير في تطوير لغة االستقبال والتعبير،
والصدى ،وصعوبة فهم واستخدام لغة التعبير واإليماءات ،وإبداء سلوكيات محدودة
ومتكررة ،وإبداء ردود فعل أمام التغييرات الروتينية ،أو االستجابة للمنبهات الحسية
عند مستويات عالية جدًا أو منخفضة جدًا.
على الرغم من عدم وجود عالج طبي لألطفال المصابين بطيف التوحد في يومنا هذا،
فقد ذكر أن العالج الوحيد المعروف هو التدخالت التعليمية والعالج النفسي .وفي سبيل
هذا الغرض من المهم للغاية اختيار التطبيقات ذات األساس العلمي وتطبيقها بدقة عالية
من أجل ضمان وصول هؤالء األطفال إلى أهدافهم في أقصر وقت.

