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في فيم بحثنا الطويل كأولياء امور بالدرجة االولى عمى اتجاه عالجي معين 
نسمكو لمتعامل مع ابنائنا وبالتالي مع اطفال المركز كان البد من تجربة كل السبل 

التجاىات العالجية التي تساعد في التغمب عمى اضطرابات التواصل المتاحة وكل ا
المصاحبة لعرض التوحد ىذا االضطراب الذى يصيب الطفل وليومنا ىذا النعرف لو 
سبب اسبابو مجيولة فأصبح لنا العالج نيائيا مجيول لكننا سنحاول من خالل 

الث سنوات االولى من العالجات المتنوعة لمتقميل من اعراضو والتي تظير خالل الث
عمر الطفل حيث يالحظ معظم االىل  تراجع االبن او البنت في اكتساب ميارات 
الحياه العادية كالتقميد او المحاولة والخطأ كما تظير بعض الحركات النمطية والتي 
تزعج االىل وتعوق تقدم الطفل ودمجو في المجتمع مما يؤدى باألىل  الى البحث 

ج وعمى الحل ومن ىنا يبدأ الطفل التوحدي واسرتو رحمو العالج والتنقيب عن العال
فنختصر اليوم ىذه الرحمة في بضعة سطور كانت كفيمة بتغيير حياتنا وحياة اسر 
كثيره  واالتجاىات العالجية اعتمدت عمى مجموعة من النظريات واالبحاث 

ث عممية واو والدراسات قامت بيا العديد من المؤسسات وطرحت نتائجيا في ابحا
 مجالت ورسائل ماجستير ودكتوراه. 
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  أوال العالج المغوي
 ( 7997تعتبر المغو نظاما رمزيا يتم االتفاق عميو ضمن ثقافة معينة ) الشخص 

يعتمد ىذا النوع من العالج عمى استخدام المثيرات البصرية وتبسيط الكممة لمطفل 
بشكل ممنيج يسيل عمى الطفل التعرف عمى المغة واستخداميا استخدام جيد فضعف 
الحافز في لمتواصل المغوي لدى اطفال اضطراب التوحد يكون حاجزا الكتسابيم 

لمكالم بل وانو يرفض الكالم حتى ال ميارة المغة فالطفل التوحدي ال يجد ضرورة 
يتواصل مع العالم االخر ويمكن معالجة ىذه المشكمة من خالل تدخل أخصائي 
التخاطب حيث انو يمعب دورا ىاما في تشخيص وتقييم اضطراب التواصل  لدى 
الطفل التوحدي كما انو يقوم بوضع برنامج يالئم قدرة الطفل ويساعده عمى اكتساب 

( بعنوان اثر المعب 7986وقد أجريت دراسة قام بيا سيد الطواب )مياره المغة 
 التمثيمي في النمو المغوي. 

 ومن  الميارات التي يمكن لألخصائي العمل بيا :
ميارة التدريب عمى رفع مستوى االنتباه والتركيز من خالل  مجموعة من  -

 لكل طفل . االنشطة ويتم اختيار االنشطة المناسبة لمقدرة العقمية والجسدية
 تقميد لفظي( .-التدريب عمى ميارة التقميد وتنقسم الى )تقميد حركي  -
 الكأس ( .-التدريب عمى ميارة استخدام االشياء مثال )المعمقة  -
وما الى ذلك من التدريبات المتاحة ألخصائي التخاطب والتي تمكن الطفل من  -

 الخروج من قوقعة التوحد.

 ثانيا العالج السموكي 
ج السموكي لو اىمية قصوى حيث ان معظم اطفالنا يعانون من سموكيات ان العال

نمطية تعمل عمل السد المنيع بينيم وبين الحياة الطبيعية ، ويستخدم العالج 
السموكي عمى اسس نظريات التعمم حيث انو ييدف الى تعديل السموك الغير مرغوب 

ستخدام فنيات لتعديل فيو وتدريب الطفل عمى سموك جديد مرغوب فيو عن طريق ا
السموك التي تعمل عمى تنمية قدرات الطفل ، والبد ليذا العالج ان يكون مرتبطا 
بالعالج المغوي الذى سبق وان تكممنا عنو وكذلك بمجموعة من العالجات التي 
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سنتحدث عنيا في بحثنا ىذا ويعتمد العالج السموكي عمى استخدام التعزيز والمكافأة 
سموك جديد جيد ويمكن ان نستخدم اسموب التجاىل مع بعض في تعميم الطفل 

السموكيات التي يقوم بيا طفل اضطرابات التوحد لكن ابدا ال يمكن ان نتجاىل سموك 
إذاء الذات والعدوانية فيي سموكيات عدوانية سمبية البد من التدخل لمواجيتيا عن 

أو دوافع السموك طريق وضع نموذج يسجل فييا رصد لمسموك قبل وبعد السموك  
ورصد السموك نفسو ثم تسجيل التدخل الذى قام بو االىل او األخصائي ثم النتيجة 
مع التركيز عمى تسجيل عدد المرات التي ظير فييا السموك حيث ان عدد تكرار 
السموك ىو الشيء الوحيد الذى يمكن ان يظير إن كان الطفل يحتاج إلى تدخل 

تت العالجات السموكية نجاحا كبيرا في خفض عالجي سموكي ام ال . وقد اثب
اضطراب التواصل لدى اطفال اضراب التوحد ومن ابرز الفنيات السموكية المستخدمة 

تحميل الميام أو  -التعزيز  -في تنمية التواصل لدى االطفال التوحديين: ) النمذجو 
 (.0222الميمة ( أصول عمم النفس الحديث ) فرج عبدالقادر 

 ج بالمع  العالثالثا 
ييتم العديد من السيكولوجيين والتربويين بمجال المعب لدى االطفال فما بالك بالمعب 

 لدى اطفال اضراب التوحد.
إن مرحمة الطفولة من المراحل الميمة في حياة االنسان ففي مرحمة تنمو قدرات 

ث الطفل وتتفتح مواىبو ويكون قابال لمتأثر والتوجيو والتشكيل وأثبتت األبحا
والدراسات خطورة ىذه المرحمة وأىميتيا في بناء الشخصية وتحديد مستقبمو . 
واالىتمام بالطفل وسموكو ومن المواضيع التي نالت اىتمام الباحثين والدارسين فيم 
ىذا السموك . إن مواجية مشكالت الطفولة ومعرفة أسبابيا وطرق عالجيا أمر لو 

أن بعض المشاكل النفسية واالجتماعية عند أىميتو بالنسبة لمطفل واالسرة وخاصة 
 .(7980الراشدين يرجع مصدرىا إلى مرحمة الطفولة )بمقيس ومرعى ( )

وتمثل مرحمة الطفولة المبكرة أىم المراحل في حياة اإلنسان نظرا لما تتميز بو من 
ء مرونة وقابميو لمتعمم ونمو لمميارات والقدرات المختمفة وبعد المعب سمو مميزه ليؤال

األطفال ، حيث يستغرق جزءا كبيرا من وقتيم ويرى عمماء النفس أن المعب يمثل 
أرقى وسائل التعبير في حياة األطفال ويشكل عالميم الخاص بكل ما فيو من خبرات 
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والحسيو  –واالنفعالي –والمعرفي  –تؤدى إلى تنمية جميع جوانب النمو االجتماعي 
ومثيراتيا المتنوعة ويتعمم أدواره وأدوار ويكتشف بيئتو ويتعرف عمى عناصرىا 

األخرين ويتعمم ثقافة مجتمعو ولغتو وقيمو وأخالقو ومن خالل أنشطو المعب المتنوعة 
يتعرف الطفل عمى األشكال واأللوان واألحجام ويقف عمى ما يميز األشياء المحيطة 

ا يثرى بو من خصائص وما يجمع بينيما من عالقات وما تحققو من وظائف وىذا م
حياتو العقمية بمعارف مختمفة عن العالم المحيط بو ويكون بداية لتعممو ميارات 

 ( .0227) العنانى  التفكير
) يعتبر العالج بالمع  من أفضل وأنجح األسالي  وخاصة مع األطفال ذوى 

 االحتياجات الخاصة (
 : أىميـة المعـ  لألطفـال 

التعمم الفعال وىو ما تدعو إليو التربية إن موقف المعب ىو أفضل وسيمة لتحقيق 
الحديثة فالتعمم الفعال يحتاج إلى الفيم كما أن موقف المعب ىو أفضل وسيمة لتحقيق 
التعمم الفعال كما يؤدى المعب الى دور أساسيا في تنمية القدرة عمى االبتكار عند 

ل قوتو الطفل ألننا نجده وىو يمعب يحول المعب إلى مسألة جديو يضع فييا ك
ويتعامل بكيانو ومشاعره سواء كان ذلك ببناء المكعبات ام عمل نماذج من الرمال 
في شكل اكوام او مالحظو لعبو وىى تجرى امامو بعد دفعيا إن العالقة بين لعب 
الطفل وتفكيره  العالقة وثيقو وليس من الصواب النظر لمعب الطفل عمى انو عبثا 

نظريات الحديثة لمنمو العقمي عمى أن اصل الذكاء ومضيعة لموقت فقد أكدت جميع ال
والتفكير يكمن فيما يقوم بو الطفل الصغير من نشاط وحركو لعب حر . وىذا مما 
يؤكد عمى أىميو المعب في بناء تفكير األطفال وعقوليم ونمو الكثير من العمميات 

يب ويساعد المعب العقمية العميا لدييم كميارات التفكير والمالحظة والمقارنة والتجر 
عمى النمو المتكامل بالنسبة لمطفل بل انو يعد وسيمتو األصمية في الحصول عمى 

 المعرفة سواء كانت ىذه المعرفة متعمقة بالعمم الخارجي أو بيئتو التي يعيش فييا .
 : دور المع  في نمو ميارات الطفل االجتماعية 

ى نحو مبكر جدا ومنذ مرحمة إن أىميو المعب في النمو االجتماعي لطفل تبدأ عم
الرضاعة في األشير األولى من حياة الطفل حيث يعبر عن ذلك بسرور ومناغاتو 
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وحركات يديو العشوائية وتبسمو ألمو حين تريد إطعامو او ألمو وىى قادمو وبيدىا 
زجاجو الرضاعة إال أن البدايات الفعمية لدور المعب في النمو االجتماعي لمطفل 

 .المعب في سن مبكر ىي فتره الحبوفيو دفع الوالدين لمطفل إلى جماعو تتمثل في كي
إن األطفال يمارسون ألعابا مختمفة تساعدىم عمى تطوير شخصياتيم بصوره عامو 
وتطوير الجانب االجتماعي بصوره خاصو فالمعب الجماعي التعاوني عمى اختالف 

و اتجاىات نحو األخرين انواعو واصنافو واشكالو يساعد عمى انماء سموكو فيكسب
واكتساب صداقات جديدة والتعرف عمى نماذج سموكيو اجتماعيو واحترام القوانين و 
التكيف مع الجماعة وقبول اآلخرين في اطار الفريق وحسن التفاعل والتواصل مع 
األخرين وتبادل الخبرات وتبادل االخذ والعطاء واألدوار كما يكسب المعب الجماعي 

ات اجتماعيو في حل المشكالت بروح جماعيو تتمثل في التواصل مع األطفال ميار 
 االخرين واختيار األصدقاء وتنفيذ األوامر ومعرفة الصواب والخطأ .

ومن ذلك يتبين لنا ان المعب يساعد عمى النمو االجتماعي لمطفل وزيادة الميارات 
 (. 99االجتماعية ) الخوالده واخرون 

 ي المعرفي : دور المع  في النمو العقم 
معرفيو  ( إن الطفل اثناء ممارستو لمعب يقوم بعمميات 7987ويؤكد إسماعيل  ) 

عمى نطاق واسع فيو يستطيع ويستكشف األلعاب الجديدة وخاصة تمك التي تحتوى 
عمى أزرار ومحوالت وتحدث أصواتا او تشعل أضواء او تفتح أبواب او تحرك 

 محركات ......... ألخ
يقوم بتكرار األفعال التي تحدث نتائج ويستدعى الصور الذىنية التي كما أن الطفل 

تمثل احدثا او أشياء سبق و ان مرت في خبرتو كتقميده أفعال الكبار وانماط سموكيم 
وتصرفاتيم  حيث انو في ىذه الحاالت يدرك ويتذكر ويتصور ويفكر وىذا مؤشر 

عب يكسب الطفل مجموعات  اكيد عمى قيامو بنشاط عقمي معرفي واضح كما ان الم
جديده من المعارف والمعمومات ويتمثل ذلك في العالقات السببية التي يكتشفيا 
الطفل بين الفعل ورد الفعل او بين ما يقوم بو وما يترتب عميو من نتائج فمثال عندما 
يقوم الطفل ويشعر بالمتعة والتسمية بصب الماء من وعاء إلى اخر ويستمر في ذلك 

عمم انو اذا أراد ان يحصل عمى كوب من الماء فأنو يتعمم صب الماء من فانو يت



 تجربة مركز دولفين في عالج التكامل 
 

 
 

- 237 - 

 مركز دولفين ألطفال التوحد 
 وصعوبات التواصل

ابريق الى كوب صغير مستفيدا من خبرتو السابقة  عندما يمعب بالماء ان المعب 
يشجع الطفل عمى المزيد من البحث ان لمعب دورا رئيسيا في نمو الطفل حيث ان 

ختيارية كل ذلك يظير من خالل النشاط التخيمي وابداع األىداف وصياغة الدوافع اال
 (. 7998المعب ويجعمو في اعمى مراحل النمو العقمي المعرفي )مخول 

 : دور المعـ  في النمو االنفعالي 
يؤثر المعب في النمو االنفعالي لدى الطفل من خالل ما تقوم بو األلعاب من تفريغ 

أشياء من الواقع لالنفعاالت والمشاعر المكبوتة لدى األطفال بفضل اسقاطيا عمى 
كما انيا تشبع حاجات الطفل المحرومة فيشعر الطفل بالرضا والراحة لذلك لجأت 
الييا مدرسو التحميل النفسي لمعالجة االمراض النفسية عند األطفال وبخاصة الناتجة 
عن الكبت في الالشعور كما يساعد المعب عمى النمو االنفعالي لمطفل والتغمب عمى 

عتبرىا الطفل عقبو في سبيل نموه . لذلك فان األلعاب التمثيمية الصعوبات التي ي
تعمل عمى التواصل بين الصغار والكبار وتعبر عن طاقات األطفال اإلبداعية 
وميوليم وكذلك عن شخصياتيم ومشكالتيم وحاجاتيم ودوافعيم ورغباتيم في تعديل 

 (. 7999لدة واخرون الواقع وتحريرىم من القوانين الطبيعية واالجتماعية )الخوا
ويمكن ان نوضح كيفيو تفريغ االنفعاالت والمشاعر السمبية التي يعانى منيا الطفل 
من خالل ممارسو المعب حيث ان المشاجرات الوىمية التي يمارسيا األطفال مع 
اخوانيم او اخواتيم من الكبار او مع الدمى تعتبر مثاال لذلك حيث انيم يمارسون 

يممكون اشباعا ليا في حياتيم الواقعية فتكون ممارستيم تمك بدافع  اشباعا لدوافع ال
اثبات الذات والسيطرة وتعويض ما حرموا منو ان المعب يييئ لو الفرصة لمتحرير من 

 الصراعات التي يعانييا وبالتالي فان المعب يخفف من حدة التوتر االحباط.

 رابعا  العالج الحسى 
   7970جان ايريس  من قبل المعالجو المينيو انا

المقصود بالتكامل الحسى : عمميو تنظيم المدخالت ) المثيرات ( التي يستقبميا المخ 
من أجل إعطاء معنى ليا ومن ثم استعماليا حيث إنو يدخل إلى المخ عدد ال 
ذا ما دخمت ىذه  يحصى من المعمومات من جميع الحواس في المحظة الواحدة وا 
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منظم ومتكامل فانو ال يستطيع االستفادة منيا ودمجيا المعمومات الى المخ بشكل 
مما يسيل عمى االنسان إدراك األشياء فيتعمم ويتحرك ويتصرف بشكل طبيعي فإذا 

 تتكون لديو المفاىيم والخبرات .
رساليا إلى  بشكل بسيط ىي استقبال االنسان المعمومات من الحواس المتنوعة وا 

عطاء اال ستجابة المالئمة والخمل في عممية التكامل الدماغ ومن ثم معالجتيا وا 
 الحسى عند أطفال التوحد بالمركز ىو خمل في استقبال المعمومات يؤدى إلى خمل 

في معالجة المعمومات وبالتالي استجابات غير مالئمو نتيجة الخمل في نظام الحواس 
 لدى األطفال ومن مظاىر الخمل الحسى لدى أطفال التوحد.

  ى:   المجـال البصـر 
ال يستخدمون المجال البصرى لجميع المثيرات البصرية بشكل مالئم ويفتقرون 

 التواصل البصرى مع األشخاص واالشياء.
  : المجـال السمعي 

يوجد مشكالت متعددة حساسية فرط أو نقص لألصوات عدم استجابة ألصوات 
 . األخرين حين ينادى عميو وعتبو صوتيو منخفضو جدا وعدم تميز األصوات

 : المجـال التـذوقى 
اضطراب أطفال التوحد لوجود حساسية عالية في الفم وتظير من خالل وضع 
األشياء في الفم وكذلك الميل الى نوعيو معينو من الطعام  دون غيرىا والبعض 

 يفضل االكل الحار أو المالح .
 : المجـال الشمي 

حساسة جدا ولذلك تأتى أطفال التوحد تكون األعصاب الذاىبة من االنف الى المخ 
الروائح قويو جدا االمر الذى يغضبيم ويجعميم يصرخون والعكس ال تعمل وال يدرك 

 الروائح النفاذة او الكريية ولم يفرق .
 : المجـال الممسي 

أطفال التوحد غير حساسين لمبرد او األلم فقد يخرج الطفل في البرد دون مالبس 
رض اثناء الجري او المعب وقد يضرب رأسو واليشعر باأللم إذا ما وقع عمى األ

 بالحائط او الطاولة او الكرسي .
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  : المجـال العضمي 
طفل التوحد لم يتعرف عمى قدرتو العضمية او مفاصمو وعن وضعية أجزاء جسمو 
 وكيف تتشدد وتستطيل وعن االوزان واالنفعاالت المختمفة واالحساس بحركة الجسم .

 : المجـال الـدىميزى 
حاسة تمدنا بالمعمومات من خالل األذن الداخمية عن الجاذبية األرضية والفراغ ىي 

والتوازن والحركة وعن وضع رأسنا وجسدنا بالنسبة لسطح األرض وبعض أطفال 
 التوحد تفتقد الشعور بيذا .

  :  المجـال التـالمسـى 
ق بين التي تمد الجسم بحجم األشياء المحيطة في البيئة وتساعدنا عمى التفري

الممسات الميددة والتي من خالليا نتعرف عمى حجم الجسم والممسي الخفيف 
 والممسي القوى والضغط واالحساس باأللم وأيضا يفتقد ذلك بعض أطفال التوحد .

ومن ىنا نعمل بالمركز عمى تقييم األطفال بأحدث التقييمات الموجودة والمقننة 
طفال وعمل برامج حسيو لكل طفل لمعرفة اين تكمن المشاكل الحسية لدى األ

 حس  المشاكل الموجودة لديو .
  : المجـال البصـرى 

نتعامل مع المشكالت باستخدام المثيرات البصرية التي تجذب انتباه الطفل وكذلك 
 تساعد عمى زيادة مدة التواصل البصرى مع األشياء .

  : المجـال السمعي 
مختاره من اجل فتح االذن واستجابة نتعامل مع المشكالت باستخدام قطع موسيقية 

 المثيرات إلى المخ وأيضا سماع الشيخ عبد الصمد .
 : المجـال التذوقـى 

محاولو تزويد الطفل ألنماط ذوقيو متنوعة من ممح وحار وحمو وحامض لمتعويد عمى 
 اكثر من مذاق لمتذوق .
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  : المجـال الممسي 
عمى اكثر من مممس منيا المالمس  نستخدم مع األطفال المالمس المختمفة لمتعرف

 الطبيعية والصناعية والخشن والناعم.
 : المجـال العضمي 

تعويد الطفل عمى حمل الشنط بأكثر من وزن ثقيل  أو خفيف لكى يخبرنا من خالل 
 الحسو اذا كانت الشنطة ثقيمة ام خفيفة .

  : المجـال الدىميزى 
ترتفع الى اعمى والى اسفل فان الحاسة نستخدم معيم المراجيح والترامبولين لكى 

الدىميزيو تعمل في ذلك الوقت وتخبرنا عن صعودنا وىبوطنا وتنشيط الحاسة الدىميز 
 يو لألطفال .

  : المجـال التالمسى 
رجل ( وعمى األخصائي ذكر التي  –اذن  –وذلك من خالل لمس أجزاء جسمو ) يد 

عيف وعمى الساخن والبارد وتعريفو لمسيا وتعويد الطفل عمى التالمس القوى والض
 .0278بأجزاء الجسم  الدكتوره دعاء عبدالمطيف في كتاب التالمس الحسى 

وكما وضحت في البداية ال يشترط ان تتوحد جميع االعراض او كميا في الحالة 
وانما عرض واحد فقط قادر عمى ان يسبب مشكمو او خمل لمطفل ولذلك نقوم بعمل 

ن طريقو بالمركز تقيم مع ولى االمر وتقيم مع الشادو المرافق التقييمات بأكثر م
لمطفل وأيضا مالحظو أخصائي الحسى لممشاكل الموجودة عند الطفل كل ىذا قبل 

 وضع البرنامج .
 واليدف من التكامل الحسى وىدف المركز وأخصائي الحسى بالمركز : 

 تحقيق اليدوء واالسترخاء لمطفل. -
 طفل وأىمو وتحقيق االتزان الحسي.تخفيف المعاناة لدى ال -
 فتح القنوات الحسيو لكى يتواصل الطفل مع العالم. -
 ليس اليدف من التكامل الحسى تعميم الطفل وانما راحة الطفل . -
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 خامسا التأىيل الحركي
ييتم ىذا التخصص بتشخيص االضطرابات الحركية والوظيفية ومعالجتيا وىو واحد 

يتم استخدامو في العالج الطبيعي حيث يتم تحديده وفقًا من أىم أنواع العالج الذي 
 لعموم التشريح وفسيولوجيا الجسم وعمم النفس والسموك الخاص باإلنسان.

 : ييدف التأىيل الحركي إلى- 
استعادة الطفل المصاب كامل قدرتو عمى االستفادة من قدراتو الجسمية والعقمية 

 من مستويات القدرة الوظيفية.واالجتماعية والوصول بو إلى أعمى مستوى 
 : المشاكل التي تواجو طفل التوحد ودور التأىيل الحركي في عالجيا- 

 .النشاط الزائد وفرط لحركة 
 .التشوىات القوامية 
 .الخمول وقمة الحركة 
 .ضعف التواصل البصري والتركيز واالنتباه 
  .التوتر العضمي والتقمصات العضمية 
 .التوتر العصبي والقمق 
 لقدرة عمى تحديد المجال الحركي في استخدام جزء من جسمو أو أداة.عدم ا 
 الجري(. -المشي -الجموس -ضعف الميارات األساسية لمطفل ) الوقوف 
 الركل(. -الحجل -الوثب -الرمي  -ضعف الميارات الحركية الكبرى )المسك 
 .ضعف التوازن الحركي 
 .ضعف العضالت 
 .المرونة الزائدة في المفاصل 
 توافق العضمي.ضعف ال 
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 : دور التأىيل الحركي والطرق المستخدمة في عالج ىذه المشكالت- 

 : أواًل : فرط الحركة- 
ىو أحد اضطرابات النمو العصبي يحدث في مرحمة الطفولة ويستمر حتي مرحمة 

 البموغ وال يوجد سبب واضح ليذا االضطراب.
  استخدامو ال يغني عن العالج البدائي فعال في السيطرة عمي االعراض ولكن

 -العالج السموكي وتظير االعراض عمي الطفل في صورة :

 تشتت االنتباه. .7
 الحركة زائدة مستمرة. .0
 االندفاعية. .9
 صعوبات التعمم. .4
 العناد. .5
 عدم االحساس بالخطر. .6
 الحركة العشوائية بدون ىدف. .7

يقوم التأىيل الحركي بالحد من ىذا االضطراب بالتدريب البدني وتوظيف الحركة 
العشوائية إلي حركة منظمة باإلضافة إلي تدريبات حركية لمتواصل البصري والتركيز 

 واالنتباه وتدريبات االتزان التي تعالج الجانب الحسي واإلحساس بالخطر. 
 ين لمناىل ثابت (.) من التوحد الى العالميو عمى خطى اينشتا

 :ثانيًا : التشوىات القوامية  
ىي تغير شكل عضو أو أكثر من أعضاء الجسم تغير كمي أو جزئي واختالف 
ىيئتو عن التركيب أو الشكل الطبيعي المسمم بو تشريحيًا ويحدث عادة عند أطفال 

 ة.التوحد نتيجة البيئة المحيطة المنعزلة أو العادات والسموكيات الغير الصحيح
وىنا يستخدم التأىيل الحركي التمرينات العالجية الخاصة بنوع وحجم االنحراف داخل 

 برنامج عالجي مقنن.
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وىناك ايضًا طرق وأسالي  أخري يستخدميا التأىيل الحركي مع أطفال التوحد لمحد 
 -من مشكالتيم ومنيا:

 العالج المائي: 
وتنشيط دورتو الدموية ويساعد وىو حافز ميم لرفع كفاءة الجسم واستنياض طاقتو 

 -عمي :
 .يعالج االضطرابات المختمفة وزيادة الميارات الجسدية والذىنية لدي الطفل 

  اإلحساس بالمجال المحيط وحركة كل جزء من أجزاء جسمو داخل الوسط
 المائي.

 .خفض التوترات العضمية والعصبية 

 .زيادة الثقة بالنفس واالعتماد عمي الذات 

 لتواصل مع المجتمع الخارجي.االختالط وا 

 .المرح والترفيو لمطفل 

 : )جمسات التدليك )المساج- 

  وتقوم جمسات التدليك الرياضي بخفض التوترات العضمية والعصبية والخوف
والقمق لدي الطفل والتخمص من الرواسب والسموم الكبيرة المتراكمة في الجسم 

الجاكوزي" ( داخل برنامج المساج والعضالت ويستخدم أيضًا )المسبح الصحي " 
ألىميتو لمطفل حيث يقوم الجاكوزي الساخن بتخميص الجسم من التقمصات 

 العضمية والشد العضمي والجاكوزي البارد بسحب التوترات العصبية.

 : جمسات العالج بالخيل- 

  نال العالج بالخيل اعترافا رسميًا من قبل بعض الدول ويعد العالج بالخيل أحد
 ل الناجحة والفعالة مع أعراض أمراض لم يتمكن العمماء من إيجاد حل ليا.السب
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  حيث يصدر عن جسد الحصان إشارات تعبر عن العضالت والخاليا الضامرة
 إلى الدماغ فيتجاوب دماغيا ويرسل إشارات إلى عضالتيا فتستجيب العضالت.

  وممكن أال يشفيو ال تعطي الجمسة الواحدة أي نتيجة إنما تحتاج إلى الصبر
نما يحد من أعراض مرضو أو يخفف من حدتيا  الخيل كميًا وا 

 : جمسات العالج بالدولفين- 

  حيث أثبتت العديد من الدراسات الدولية أىمية العالج بالدولفين حيث يصدر
تنشيط خاليا الدماغ مما يؤدي عن الدولفين موجات أو إشارات تقوم عمى 

 -:إلى

 التواصل عند طفل التوحد. تطور وتحسن القدرة عمى -7
 زيادة االنتباه والتركيز. -0
 زيادة الثقة بالنفس. -9
 تطور الميارات الحركية الدقيقة والكبرى. -4
 التوافق الحركي. -5

  لمتأىيل الحركي دور ميم وقوي وفعال في االرتقاء بأطفال التوحد من الناحية
 .() ناظم فوزى مقال في مجمة المنال  الصحية والنفسية واالجتماعية

 سادسا  معـمم الظـل  
د/ أحمد عفت قرشم  : ميارات التدريس لمعممى ذوى االحتياجات الخاصة النظرية 

 م .0224والتطبيق  مركز الكتاب لمنشر 
الشادو تيتشر أو المعمم الظل يعتبر أحد أىم األطراف األساسية في نجاح العممية 

طفل التوحد وىو البديل لولي أمر التدريبية والتعميمية لطفل التوحد وفي تنمية قدرات 
الطفل في فترة تأىيل الطفل حيث يعمل عمى تعويض الطفل عدم وجود ولي األمر 
في بداية عممية التدريب حيث يكون ظل الطفل الذي ال يتركو في أي مكان ومعممو 
ويجب أن يتصف بالصبر والمرونة والدراية الكافية بكيفية التعامل مع أطفال التوحد 

ياتيم وطرق تعديميا ولقد أثبتت تجربة الشادو تيتشر ألطفال التوحد نجاحًا كبيرًا وسموك
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في تقميل سموكيات األطفال وتنمية جانب الرعاية الذاتية لدييم من خالل التدريب 
وتعميم األطفال كيفية االعتماد عمى أنفسيم سواء في ) المأكل والمشرب والممبس 

 يو الطفل أثناء أداء النشاط والرعاية الشخصية ( وتنبيو وتوج
التدريجي ويكمن دور معمم الظل في مساعدة الطفل لمحفاظ عمى التركيز والمشاركة 
بشكل مناسب وفعال في بيئة الطفل من خالل التعميم المستمر لو سواء داخل غرفة 
التدريب أو خارجيا كما يتم أيضًا تدريبو عمى جانب التنشئة االجتماعية الذي يعمل 
الشادو تيتشر عمى تييئة الطفل حتى يظير بمظير مقبول اجتماعيا من خالل 
المحاكاة والنمذجة لممواقف االجتماعية وتدريب الطفل عمييا داخل المركز ثم تعميميا 
في البيئة المحيطة لمطفل سواء بيئة داخمية ) داخل المركز ( أو الخارجية وقد ظير 

ظتنا ألطفالنا أثناء الزيارات الميدانية التي مدى نجاح ىذه األنشطة من خالل مالح
يقوم بيا المركز كالذىاب لألسواق والموالت والرحالت ومدى التزام وانضباط أطفالنا 
في المواقف الحياتية المختمفة ويعمل أيضًا الشادو تيتشر عمى شغل أوقات فراغ 

كيات النمطية الطفل وىذه من أىم الميام الموكمة لو حتى ال ينشغل الطفل بالسمو 
المتكررة التي تؤثر عمى طفل التوحد في اكتساب الميارات وتنمية قدراتو ولذلك يجب 
اختيار الشادو تيتشر بعناية وبمواصفات خاصة تجعمو مساعد ومساند لخطة تأىيل 

 طفل التوحد.
First year special educators the influen of school  and 
class room context factors on thir accomplishments and 
problems  2005 . 

 سابعا  الحمية الغذائية لألطفال الذين يعانون من اضطرا  التوحد 
ينصح األطباء بالنظام الغذائي الخالي من الكازيين والجموتين لألطفال المصابين 

فل ومنع السكريات منعا  باضطراب التوحد كما انيم يوصون بتنظيم وجبات لمط
قطعيا وكذلك المواد الحافظة الموجودة في األغذية والمواد الممونة واالستعاضة عنيا 
بالتغذية الصحية السميمة التي تعتمد عمى كل ما ىو عضوي خالي من الكيماويات 
والممونات التي تزيد مشاكل أطفالنا  ،   وليذا السبب اتخذ المركز نظام الغذاء 

نيجا وذلك تحت اشراف الدكتور حسام بدر المتخصص في تغذية أطفال الصحي م
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التوحد عن طريق بروتوكول دان وىو بروتوكول يعتمد عمى الغذاء الصحي المتكامل 
مع المكمالت الغذائية التي تعوض جسم الطفل وتكسبو كل المعادن و الفيتامينات 

ليل التي يجرييا الطفل التي تنقص جسمو ، ونعتمد في ذلك عمى مجموعو من التحا
وذلك لمتعرف عمى مدى حساسية الجسم من المواد الغذائية التي يتحسس منيا الطفل 
وما ينقص الجسم لكى يتم تعويضو بالمكمالت الغذائية ، وقد اثبتت ىذه التجربة 
فعاليتيا مع عدد كبير من األطفال حيث ظيرت مظاىر اليدوء واالتزان اكثر عمى 

ال كما تحسن أدائيم في الجمسات وليذه األسباب قررنا كمركز مجموعو من األطف
يبحث عن كل ما ىو في صالح الطفل ان تمتزم بيذا النظام الغذائي لكى نحصل 

 عمى افضل النتائج في أطفالنا .
في ىذا البحث البسيط اختصرنا تجاربنا مع األطفال تمت تسميتيم بأطفال ذاتويين 

طفال االمل فيم امل بالنسبة لنا وتجربو العالج او توحديين لكننا نفضل لقب أ
التكاممي ما ىي اال تجربو ساعدتنا لكى نصل الى بعض نقاط فيميم لكن سيبقى 
ىناك عائقو اكبر عمى أولياء األمور فأي نجاح نصل اليو ال يمكن ان نكمل دون 

مسئوليو تعميم وتعزيز واتباع لخطو المركز لذلك وجب التنبيو ان مسئوليو االىل ىي 
 كبيره إلتمام مسيره النجاح مع طفل اضطراب التوحد .
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 ـع ــــــالمـراج
( الميسر في سيكولوجية المعب دار الفرقان  7980أحمد بمقيس وتوفيق مرعى ) 

 األردن . –عمان 
أحمد عفت قرشم ميارات التدريس لمعممى ذوى االحتياجات الخاصة مركز الكتاب 

0224  
 .7970العالجة المينية اناجان ايريس 
( المعب عند األطفال األسس النظرية والتطبيقية  دار الفكر 0220حنان العنانى )

 لمطباعة والنشر .
 .0278دعاء عبد المطيف التكامل الحسى 

 ( فاعمية المعب التمثيمى في النمو المغوى 7986سيد الطواب ) 
 امعة االمارات العربية .السنو األولى ج –العدد األول  –حوليو كمية التربية 

 ( اضطراب النطق والكالم  7997عبد العزيز الشخص ) 
 السعودية . –وخمفيتيا الطبعو األولى شركة الصفحات الذىبية 
 ( . 0222فرج عبد القادر طو أصول عمم النفس الحديث )

( 99سمسمة عالم المعرفة  رقم ) –( األطفال مرآة المجتمع  7986محمد إسماعيل ) 
 الكويت . –جمس الوطنى لمثقافة والعموم واالداب الم

( عمم نفس  7999وامو الرازق وشفاء باقيو ومحمد صوالحو )  -محمد الخوالده  
 المعب عند األطفال قطاع التدريب والتأىيل وزارة التربيو والتعميم اليمن .

 .سوريا –( عمم نفس الطفولو والمراىقة منشورات جامعة  دمشق 7998مالك مخول )
 
 

 


