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اضطراب طيف التوحد – نظرة عامة
إن مصطلح اضطراب طيف التوحد هو مصطلح شامل يصف حالة صحية معينة تؤثر على حياة الشخص
ككل  -حيث تؤثر هذه الحالة على النمو من عدة نواحي منها قدرة الشخص على تفسير المحفزات البصرية
والسمعية والمحفزات األخرى .قد تظهر هذه الحالة على شكل مشكالت سلوكية ،مشكالت التفاعل مع
اآلخرين ،أو مشكالت تكوين العالقات والحفاظ عليها.

وحسب نشرة الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية ( )DSM-IVالتي تصدرها الجمعية
األمريكية لألطباء النفسيين ( ،)4991توصف اضطرابات طيف التوحد بأنها مجموعة من الحاالت
المنتشرة التي تشتمل أعراضها على ضعف المهارات االجتماعية ،ضعف القدرة على التواصل،
ومجموعة أخرى مميزة من السلوكيات المحدودة والمكرّ رة .كما وتتصف اهتمامات وتصرفات المصابين
بهذه الحالة بتركيزها الضيق وكثرة التكرار.

اضطرابات طيف التوحد هي حالة عصبية مع َقدة تؤدي إلى حدوث تغيرات معينة في وظائف الدماغ.

يمكن للسلوكيات واألضرار المرتبطة باضطرابات طيف التوحد أن تظهر على شكل تركيبات مختلفة
ودرجات مختلفة ،وقد تصاحبها أضرار أخرى .قد يكون المصابون بها متوسطي الذكاء ،ولكن تعاني أغلبية
المصابين من ضعف الذكاء .تتفاوت درجات الضعف بين الطفيف إلى الشديد ،ويمكن تصنيف المصابين
تبع ًا لذلك حسب مقياس يتراوح بين اضطرابات طيف التوحد ذو األداء الوظيفي العالي واضطرابات طيف
التوحد ذو األداء الوظيفي المنخفض.
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ويُشار إلى أن أكثر من نصف الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ال يستطيعون تعلم التحدث
والكالم إال بطريقة محدودة جد ًا .وحتى الذين يتعلمون التحدث يعبرون عن أنفسهم بطُرق غريبة ومحدودة.
يُعتبر ضعف القدرة على التحدث مثاالً على الضعف العام في القدرة على التواصل ،سواء في التعبير عن
النفس أو الفهم.

إن خاصية ضعف المهارات والسلوك االجتماعي التي تتميز بها اضطرابات طيف التوحد تؤثر على كل
المصابين ،لكن مع وجود اختالفات في أنواع ذلك الضعف من حيث التركيب والدرجة .قد يبدي المتأثر
تركيز ًا شديد ًا على اهتمامات محدودة ومكررة ،وقد يتعسر عليه التكيّف والتعامل مع التغيّرات في حياته.
في بعض الحاالت يتعلق المتأثر تعلق ًا شديد ًا بأشياء معينة .قد تكون االستجابة للمحفزات غير عادية ،بما
في ذلك تأرجح الجسم واليدين المتكرر من األمام إلى الخلف ودوران الجسم .في كثير من الحاالت قد يبدو
المتأثر غير اجتماعي؛ بينما قد ينخرط بعض المصابين بحماس في المواقف االجتماعية ،ولكن بسلوك غير
مناسب أو غريب.

بالرغم من اشتراك المصابين في خصائص اضطرابات طيف التوحد ،يتميز كل مصاب بشخصية فريدة.
ومع تقدم المتأثر في السن ،قد ال تبقى شخصيته على حالها بل قد تصبح بعض الخصائص أكثر وضوحاً
بينما تنحسر أخرى .لهذا من الضروري أن نفهم السلوكيات المميزة لكل شخص متأثر في سياق شخصيته
واهتماماته وقدراته ونقاط الضعف لديه.
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الفصل األول

أسباب ،تشخيص وخصائص اضطراب
طيف التوحد
Page 5

انتشار اضطرابات طيف التوحد
إن اضطرابات طيف التوحد هي أكثر انتشار ًا بين الذكور ،حيث تشير التقديرات إلى وجود أربعة إلى
خمسة مصابين ذكور في مقابل إصابة واحدة لإلناث ،بحسب التعريف المستخدم للحالة .ومن بين
كل 10.000شخص ،يوجد أربعة إلى خمسة مصابين باضطرابات طيف التوحد .ولكن معدل االنتشار
يتغير إذا تمت توسعة نطاق األعراض ،حيث تشير بعض التقديرات الحديثة واألكثر دقة إلى احتمالية
ارتقاع هذا المعدل إلى حالة واحدة لكل  055شخص.

أسباب اضطرابات طيف التوحد
إن البحوث حول العوامل المسببة لهذه االضطرابات تقدم لنا إمكانية اكتشاف األسباب الجينية والبيئية
والبيولوجية الدقيقة الضطرابات طيف التوحد ،ولكن حالي ًا ال يوجد اتفاق واضح حول أسباب هذه
االضطرابات .وتشير البحوث إلى وجود مكوّ ن جيني ذي تأثير كبير جد ًا ناتج عن تأثير عدد من الجينات.
تركز البحوث الحالية على وسائل حدوث نقل الجينات وعلى التعرف على الجينات المسؤولة بالذات .ال
زالت هناك الكثير من األسئلة التي تبحث عن إجابة؛ بَيد أنه من المعلوم أن األسباب الجينية الضطرابات
طيف التوحد ليست بالبسيطة أو الواضحة ،وتتفاوت من أسرة إلى أخرى ،أي أن الجينات المسؤولة ليست
متطابقة في جميع الحاالت .كما ويظهر أن األسباب الجينية الضطرابات طيف التوحد تتأثر ببيئة المتأثر،
وظروف الوالدة (مثل الصعوبات في الرحم بما في ذلك اإلصابة بالحصبة األلمانية) ،والتدخالت البيولوجية
األخرى من قبيل متالزمة الصبغي  Xالهش واضطرابات الدماغ مثل استسقاء الرأس .يعتبر عددٌ من هذه
العوامل عوام َل مسببة؛ ولكن ال يمكن عزل أي منها على أنها فريدة الضطرابات طيف التوحد .مؤخراً،
اكتسبت األدلة الداعمة للمنشأ البيولوجي الضطرابات طيف التوحد قدراً أكبر من المصداقية بعد صدور
عدد من البحوث وظفت عدة تقنيات مثل التصوير العصبي للدماغ ،تخطيط أمواج الدماغ ،الكيمياء
العصبية ،وتحليل األنسجة التي تم الحصول عليها من تشريح الجثث؛ وقد أشارت هذه البحوث إلى أن
البناء العصبي للمصابين باضطرابات طيف التوحد يختلف عن غيرهم ،بالتحديد في منطقتي جذع الدماغ
واألعصاب الدماغية (أو ال ِقحفية) ،كما وتوجد اختالفات في وظائف الدماغ لهؤالء المصابين .بنا ًء على
هذا الكم الكبير من األدلة التي تشير إلى السببية المحتملة ،يمكن القول بأن اضطراب طيف التوحد هو
النتيجة النهائية لعدد كبير من الشروط والظروف المسببة.
تشخيص اضطراب طيف التوحد
ال تتوفر حالي ًا وسيلة مباشرة لتشخيص اضطراب طيف التوحد .غالب ًا ما تبدأ عملية التشخيص عن طريق
المتخصصين في المهن الطبية (مثل أطباء األطفال) الذين يراجعهم المتأثر في الفترة المبكرة من حياته.
في الحاالت المثالية ،يتم تشخيص اضطراب طيف التوحد من ِقبل عدد من المتخصصين تغطي خبراتهم
عدة التخصصات بما في ذلك طب األطفال ،علم النفس ،الطب النفسي ،وعالج اضطرابات النطق ،حيث
يساهم ك ٌل منهم حسب تخصصه في تطور الطفل المتأثر من حيث المهارات السلوكية واالجتماعية وتطوير
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مهارات التواصل والنطق .كما ويتم خالل عملية التشخيص التفريق بين اضطراب طيف التوحد
والحاالت األخرى التي قد تتشابه خصائصها مع خصائص ذلك االضطراب .في المرحلة األخيرة
لتشخيص اضطراب طيف التوحد لدى الطفل تتم مناقشة السيرة المرضية وسيرة نمو الطفل مع الوالدين
من أجل تحديد السياق الشامل لالضطراب الظاهر والتعرف على أية عوامل أخرى من شأنها تعديل
التشخيص.
التوصل إلى التشخيص
كثير ًا ما يتم التوصل إلى التشخيص األولي من خالل عملية صعبة وطويلة تتضمن تفهّم الوالدين لحالة
طفلهما بشكل تدريجي .عادة ما يبدأ اآلباء واألمهات هذه العملية بمالحظة أوجه القصور في النمو
والخصائص السلوكية لدى طفلهما التي تختلف عن األطفال اآلخرين .وعادة ما يبدأ تدخل األخصائيين
بمراجعة الطبيب العام ،حيث يعرب الوالدان عن قلقهما حول اآلتي:
• قد يظهر أن الطفل يستمع إلى الموسيقى ولكنه قد ال يستجيب عندما يتحدث إليه اآلخرون .عادة ما يشعر
اآلباء بالقلق حول صحة سمع الطفل.
• ال يقوم الطفل بالتواصل البصري وينسحب من التفاعل مع اآلخرين .يقلق الوالدان بسبب أن الطفل ال
يتفاعل مع أعضاء األسرة ،فيبحثون عن توجيهات المختصين بشأن إنشاء وتطوير الروابط بين الطفل
واآلخرين.
• قد ال يأكل أو ينام الطفل كما هو متوقع .من المعروف أن الكثير من األطفال الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد يتطلّبون كثير ًا ويدققون بشأن الطعام ،مما يؤدي إلى قلق اآلباء بشأن التغذية
الكافية لدى الطفل .قد تظهر أيض ًا على بعضهم أعراض األرق وقد يكونون متعبين خالل النهار.
• قد ال يتعلم الطفل الكالم كما هو متوقع ،مما يؤدي إلى قلق اآلباء بشأن القدرة اللغوية لدى الطفل والنمو
عموم ًا.
لدى أطباء العائلة او الممارس العام الذين يستشيرهم اآلباء بشأن هذه المخاوف عدد من الطرق المتاحة
لمعالجتها .تشمل هذه الطرق البروتوكوالت التي يمكن إجراؤها للتوصل للتشخيص ،وأحد األمثلة على
ذلك االختبارات الجينية والوراثية .كما يمكنهم تحويل الحالة إلى أخصائيين آخرين بما فيهم أخصائيو عالج
النطق والعالج الوظيفي والعالج الطبيعي ،وعلماء النفس.
من األفضل التوصل إلى تشخيص اضطراب طيف التوحد في أبكر وقت ممكن؛ ولكن ،قد ال يكون ذلك
واقعي ًا حيث أن األعراض قد ال تظهر بشكل واضح في مرحلة الطفولة المبكرة ،وقد ال تتضح مالمح هذه
الحالة إال بعد عرض الطفل على أحد أخصائيي التعليم الملم بخصائص هذه الحالة .في حاالت أخرى ،قد
يتم التوصل إلى التشخيص الخاطئ كما هو الحال في بعض الحاالت الشبيهة مثل اضطراب نقص االنتباه
مع فرط النشاط ( .)ADHDفي مثل هذه الحاالت ،ال يتم التوصل إلى التشخيص الصحيح إال بعد مراقبة
الطفل من قِبل المتخصصين المؤهلين ِعبر فترة من الزمن.
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على الرغم من أن تشخيص اضطراب طيف التوحد قد يسبب القلق لدى الوالدين وقد يواجهان صعوبة في
تقبله ،إال أنهما كثير ًا ما يشعران بقليل من الراحة بعد معرفة سبب األعراض والسلوك الذي الحظاه لدى
طفلهما .باإلضافة إلى ذلك ،فإن التوصل إلى تشخيص واضح يمكنّهما من الحصول على التدخل العالجي
والدعم التخصصي.
تقبّل األهل للتشخيص
تتقبل كل أسرة خبر تشخيص الطفل باضطراب طيف التوحد بطريقة مختلفة ،حيث يكون لألهل ولكل فرد
من أفراد األسرة ردة فعل عاطفية خاصة به .هناك العديد من الموارد في البحوث األكاديمية وغيرها
تصف وتحلل عملية القبول التي يمر بها اآلباء عند تشخيص طفلهم حديث ًا ،وآخرها يشير إلى أن عملية
القبول تنطوي على الكثير من االستجابات العاطفية التي قد يُشعر بها على حده أو بصورة متداخلة.
إن عملية تقبّل تشخيص اضطراب طيف التوحد كثير ًا ما تولد حال ًة تُعرف باستبطان االستجابات العاطفية،
وهي عملية يمكن مساندتها من خالل التعامل الفعال مع المسائل العملية مثل شرح الحالة ألفراد األسرة
اآلخرين والحصول على المعلومات حولها .حالما يتم الحصول على المعلومات ذات الصلة ،يدرك اآلباء
أن باستطاعتهم أن ينخرطوا بنشاط في تيسير مستقبل الطفل والعمل على حماية مصالح الطفل وغيره من
المصابين .كما ويمكن مساندة عملية القبول عن طريق الوسائل العملية األخرى مثل البحث عن مساعدة
المتخصصين والتفاعل مع اآلباء اآلخرين الذين تم تشخيص أطفالهم بذات التشخيص.
اآلثار المترتبة على عملية التعليم
إن الطالب الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد واالضطرابات النمائية الشاملة األخرى يتطلبون
تعليم ًا تدخلي ًا يجمع بين التقييم الرسمي (علني) والتقييم غير الرسمي (غير علني) لتطوير مهارات
التواصل لديهم .وتتضمن هذه العملية مساهمة اخصائي عالج النُطق .أن الغرض من عملية التقييم هو
تحديد األهداف واألساليب التي سوف تحدد خصائص اضطراب طيف التوحد لدى المتأثر وتحقيق أفضل
معالجة ممكنة فيما يخص مهارة التعبير باللغة والفهم .يجب أن يركز المعالجون بالتحديد على تشجيع
المتأثر على إعارة االهتمام ،اتباع التعليمات ،االندماج في المجتمع بصورة أوسع وليس فقط من أجل تلبية
االحتياجات الفورية ،محاكاة السلوكيات الجيدة واالنخراط في التواصل االجتماعي اليومي في مختلف
البيئات والسياقات.
التفاعل االجتماعي لدى الطالب
هناك اختالفات ملحوظة بين المهارات االجتماعية للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد وبين
مهارات الطالب اآلخرين ،وقد يواجه العديد منهم صعوبات كثيرة في تكوين العالقات الشخصية والحفاظ
عليها .ومن المهم أن نشير إلى أن هذه الصعوبات ليست ناتجة عن عدم رغبة مصاب اضطراب طيف
التوحد في تكوين العالقات ،وإنما هي آثار عدم القدرة على تفسير االشارات والمعاني االجتماعية المكوّنة
للتواصل المعقد بين األفراد ،وما يترتب على ذلك من عدم القدرة على تشكيل استجابات مناسبة.
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كثير ًا ما يواجه الطالب الذي يعانون من اضطرابات طيف التوحد صعوبة في فهم الفروق الدقيقة في معاني
اللغة ،القدرة على فك رموز االشارات غير اللفظية مثل تغير طبقات الصوت ،والتواصل البصري ،وتغير
وضعيات ولغة الجسم ،واالبتسام والعبوس ،إلخ ،مما يشكل نقطة ضعف بالنسبة لهم في فهم المعاني
والمقاصد التي يريد اآلخرون إيصالها؛ كما أن قدرتهم على استخدام تلك المهارات التواصلية محدودة ،مما
يجعلهم عرضة لسوء الفهم.
باإلضافة إلى أوجه القصور في مهارات التواصل ،يجد الطالب الذي يعانون من اضطراب طيف التوحد
صعوبة في فهم شعور من حولهم (القدرة على التشاعر أو التقمّص العاطفي )empathy؛ مثالً ،حتى عند
ظهور عالمات الحزن الواضحة على الطالب اآلخر ،قد ال يفهمهما الطفل المتأثر .فما لم يكن هو نفسه
حزين ًا ،فلن يالحظ ذلك الشعور في اآلخرين ،حتى لو تم التعبير عنه بوضوح .وقد يواجه صعوبة في تفهم
وجهات نظر اآلخرين عندما تختلف عن وجهة نظره ،وقد يتضح ذلك في عدم قدرته على إدراك
احتياجات ،أهداف ،آراء ،معتقدات وحكمة اآلخرين.
إن مظهر ًا آخر من مظاهر اضطراب طيف التوحد هو السلوك غير العادي عند اللعب .قد يضحك الطالب
الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد بشكل غير الئق وقد يلعبون باللِعب بطرق غير عادية .عالوة
على ذلك ،قد يشاركون اآلخرين باللِعب وقد يصل األمر إلى االبتعاد على اللعب تمام ًا ،كما وقد يتميز
سلوك الطالب الذي يعانون من اضطراب طيف التوحد أثناء اللعب باالفتقار إلى الخيال.
يمكن تصوّ ر القدرات االجتماعية للطالب الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد ومدى قدرتهم على
ممارسة تلك القدرات على شكل مقياس متدرج .ضمن هذا المقياس ،يمكن تصوّر القدرة االجتماعية على
أنها تتكون من ثالث فئات فرعية وغير حصرية ،وهي :أوالً ،إلى أي مدى يتم وضع الطالب في مواقف
النشاط االجتماعي ،مما يدل على عدم االهتمام في العالقات االجتماعية ما عدا تلك التي تلبي االحتياجات
الفورية ،أو قد يتجنب أو يرفض التواصل االجتماعي أو الجسدي مع اآلخرين ،حيث غالب ًا ما تظهر عليه
عالمات الضيق في تلك المواقف .ثاني ًا ،مدى غياب الشروع بالتواصل مع اآلخرين مع تقبّل الشروع
بالتواصل من قِبل اآلخرين؛ وثالث ًا ،مدى وجود الشروع بالتواصل مع اآلخرين ولكن بطريقة غريبة أو غير
مألوفة.
اآلثار المترتبة على عملية التعليم
إن اكتساب القدرات االجتماعية هو غاية في األهمية بالنسبة للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد لكونه جزء ضروري من حل مشكلة السلوك صعب المراس ،لذا يجب أن تأخذ خطط إدارة حاالت
اولئك الطالب ذلك المتطلب بعين االعتبار .كثيراً ما يكون لدى اولئك الطالب الرغبة في التفاعل
االجتماعي ،ولكن قد يتعذر عليهم ذلك بسبب عدم القدرة على المبادرة أو المشاركة في الحياة االجتماعية.
ال توجد لدى الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد القدرة على تعلم فروق وإشارات التواصل
في الحياة االجتماعية من خالل المشاركة أو مالحظة سلوك اآلخرين ،لذا من الضروري جد ًا أن يتم تحديد
جوانب معينة من الحياة االجتماعية للتدريب والتوجيه المباشر والدعم من أجل استخدام تلك المهارات
الحق ًا .وتشمل هذه الجوانب من الحياة االجتماعية الضرورية للنجاح استخدام التواصل البصري كوسيلة
للمبادرة باللقاء االجتماعي والمحافظة عليه؛ تقاسم األشياء مع اآلخرين والتناوب في األدوار؛ بدء المهام
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واإلجراءات بالتوازي مع اآلخرين؛ محاكاة نبرة الصوت وسلوكيات اآلخرين؛ والسماح لآلخرين أن
باالقتراب جسدي ًا.
إن السلوكيات التي تميز اضطرابات طيف التوحد قد تنشأ نتيجة لكون المتأثر قد تعرض للتحسس أو إزالة
التحسس إزاء المحفزات الخارجية ،أو إيجاد صعوبة في تفسير اإلشارات االجتماعية ،أو عدم الرغبة في
التكيف مع الروتين أو تغييره ،أو حالة الشعور بالقلق الناشئة عن األمور السابقة .بالتالي فينبغي أن تشمل
المعالجة التدابير التي تهدف إلى توسيع نطاق المهام التي يقوم بها الطالب الذين يعانون من اضطرابات
طيف التوحد ،وتعريضهم الهتمامات جديدة ،وزيادة قدراتهم االجتماعية ،وتطوير استعدادهم إلجراء
التعديالت على الروتين والمرور في تجارب جديدة ،ومساعدتهم على إيجاد االستراتيجيات المناسبة
للتعامل مع الشعور بالقلق والسيطرة على ردود أفعالهم لمثل هذه الحاالت .عند وضع خطط العالج ،على
المكلفين برعاية وإدارة أولئك الطالب فحص اإلشكاالت التي يحاول الطالب حلها من خالل السلوك الذي
يُظهره .ويمكن ،عن طريق إجراء بعض التغييرات على بيئة الطالب ،التخفيف من بعض السلوكيات غير
المرغوبة ،إن لم يكن تغييرها كلي ًا؛ ويمكن أيض ًا تشجيع سلوكيات جديدة وحميدة من شأنها تحقيق أهداف
مماثلة لتلك التي تكون محط اهتمام الخطة العالجية.
الخصائص المرتبطة باضطرابات طيف التوحد
تشمل السلوكيات المميزة التي تظهر على الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ما يلي :متابعة مجال
محدود من االهتمامات والتركيز كثير ًا على اهتمام واحد أو هدف واحد فقط؛ تفضيل الروتين وحب الركود
في الظروف والحالة االجتماعية ،والتي يريدها ثابتة ال تتغير؛ القيام بالسلوك المكرر بما في ذلك الحركات
المتكررة في الجسم واليدين واألصابع ،ودوران الجسم ،والوقوف والتحرك على أطراف أصابع الرجل؛
إظهار االهتمام في األشياء واألجسام التي تدور ،صنع األجسام الدوّارة مثل العجالت والشفرات الدوارة
الخ؛ تشغيل وتفكيك األشياء واألجهزة؛ والقيام بردود أفعال غريبة استجابةً للمحفزات .وكثير ًا ما يحدث أن
يضطر مصابو اضطرابات طيف التوحد إلى اللجوء إلى السلوكيات العدوانية أو المدمرة ،أو إيذاء النفس،
حدة المزاج ،والصراخ ،وليس هذا األمر غريب ًا أو مفاجئ ًا ،نظر ًا لعدم قدرة الذين يعانون من اضطراب
طيف التوحد على التعبير عن أنفسهم بشكل مالئم بالوسائل المعتادة.
في حين أن الكثير من الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد يقومون بالسلوك العدواني أو المدمّر من
أجل التعبير عن اإلحباط مثالً ،قد يستخدم بعض األطفال هذا السلوك كطريقة لتجنب المواقف التي قد
تؤدي إلى اإلحباط أو القلق .يجب على المكلفين برعاية وإدارة حاالت اضطرابات طيف التوحد الوعي
وإدراك هذه االحتماالت من أجل فهم الرسائل والمشاعر التي يريد الطفل المتأثر إيصالها.
خصائص التعلم المرتبطة باضطرابات طيف التوحد
قد تتميز معدالت النمو لدى الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد بكونها متقطّعة وغير
متّسقة .ال يُعتبر هذا عامالً مشترك ًا بالضرورة وقد يعاني بعض أولئك الطالب من ضعف اإلدراك في حين
أن البعض اآلخر ال يعاني من ذلك .إضاف ًة إلى ذلك ،قد يكون اإلدراك البسيط مشابه ًا إلدراك األشخاص
اآلخرين ،في حين أن الوظائف المعرفية األكثر تعقيد ًا قد تكون ضعيفة .وقد أبرزت الدراسات الحديثة
وجود عدد من أوجه القصور في اإلدراك التي يمكن أن تظهر لدى مصابي اضطراب طيف التوحد ،بما في
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ذلك :عدم القدرة على التمييز بين اإلشارات والمؤشرات االجتماعية وفشل القدرة على معالجة وتحليل
عدد من هذه اإلشارات في وقت واحد؛ عدم القدرة على التواصل بشأن المفاهيم المجردة وعدم القدرة على
فهم المفاهيم المجردة التي يريد اآلخرون إيصالها؛ ضعف القدرة على صياغة المفاهيم وضعف القدرة على
استخدام المنطق الذي يتضمن مفاهيم مجردة؛ عدم القدرة على التقمّص العاطفي مع اآلخرين (تخيّل
عواطف اآلخرين) وتبادل المشاعر مع اآلخرين؛ واالفتقار إلى مهارات التنظيم وعدم القدرة على وضع
الخطط وحل الصعوبات .وليس من الغريب أن يُبدي بعض الطالب المصابين مَيل مدهش إلنجاز بعض
مهمات الذاكرة والتمارين البصرية المكانية البسيطة ،في حين قد يواجهون صعوبات في وظائف الذاكرة
األخرى .بشكل عام ،تقل القدرة على أداء إنجازات الذاكرة الفائقة كلما أصبحت المهمة أكثر تعقيد ًا ،ويكون
ذلك أكثر وضوح ًا في الحاالت التي تتطلب التعبير عن الحقائق باستخدام الصور .بالنسبة بالقدرات
البصرية المكانية ،يتمكن الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد من أداء التدريبات التي تشمل
جمع األشياء ومطابقتها .عاد ًة ما يجد الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد صعوب ًة في
استيعاب المعلومات التي يُعبر عنها على شكل كلمات ،ولكن قد ال ينطبق ذلك على جميع الطالب حيث أن
بعض الطالب الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد عالي األداء يتمكنون من التكيف بشكل جيد مع
المهام التي تتطلب تذكر الكلمات وتعاريفها.
في كثير من الحاالت ،قد يمتلك الطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد المهارات الشفهية
األساسية بما في ذلك نُطق األصوات واكتساب معرفة الكلمات وقواعد اللغة ،غير أنه يفتقر إلى المهارات
الالزمة لتطبيق هذه القدرات في سياقها االجتماعي .وبالمثل ،قد يتمكن الطالب المتأثر باضطراب طيف
التوحد عالي األداء من تعلم العمليات الحسابية ،ولكن قد يكون غير قادر على تطبيقها في حل التمارين.

اآلثار المترتبة على عملية التعليم
إن النطاق الواسع للقدرات المعرفية ،باإلضافة إلى تشكيالتها المتعددة جد ًا ،تُفضي إلى تركيبات معينة من
القدرات ونقاط الضعف الفريدة من نوعها التي يتميز بها كل طالب مصاب؛ لذا تتميز وتيرة النمو لديهم
بالتقطع وعدم االتساق .من هنا ،يتوجب على المكلفين برعاية وإدارة حاالت اضطرابات طيف التوحد
التركيز على قدرات وأوجه القصور لدى كل طالب من أجل تلبية احتياجاته الخاصة ،باإلضافة إلى
مراجعة هذه االحتياجات واستراتيجية المعالجة المعتمدة كلما تقدم نمو الطالب.
كثير ًا ما يعاني الطالب ذوي اضطرابات طيف التوحد من مشاكل المحافظة على التركيز والتقدم في
القدرات اللغوية .قد يجدون صعوبة في تصور المفاهيم ،وقد يستصعبون تذكر المعلومات ما عدا المعلومات
البسيطة .كما فصلنا سابقاً ،يتعامل الطالب المصابون باضطرابات طيف التوحد مع الوسائط المرئية
بصورة أفضل ،لذلك ينبغي أن تُدرج تلك الوسائط في االستراتيجية التنموية الخاصة بهم.
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خصائص االنتباه غير العادية
عادة ما تكون خصائص االنتباه لدى مصابي اضطرابات طيف التوحد مختلفة عنها لدى األشخاص
اآلخرين ،مما من شأنه أن يصعب عليهم التواصل مع اآلخرين ،تنمية المهارات االجتماعية ،والتوافق
أكاديمي ًا.
غالب ًا ما يعير األشخاص الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد انتباههم إلى تفاصيل معينة دون غيرها
ويفشلون في مالحظة التفاصيل الضرورية لفهم الموقف ككل .تُعرف هذه الظاهرة باسم "التحفيز مفرط
االنتقائية" وقد تتجلى (على سبيل المثال) في التركيز المفرط على الخيط الذي يربط صفحات الكتاب دون
االنتباه إلى الكلمات الموجودة على صفحات الكتاب .يؤثر ذلك على الترفيه كذلك ،فقد يركز الكرة الغولف
وهي تتحرك على األرض ،بدالً من مالحظة الشخص الذي قام بتحريكها أو الحفرة التي تتحرك الكرة
تجاهها.
هناك صعوبة أخرى متعلقة بهذا الجانب من اضطراب طيف التوحد ،وهي الصعوبة التي يواجهها
المصابون في توزيع تركيزهم بين األفراد والمواضيع واألحداث .قد تؤدي هذه الصعوبة في مشاركة
اآلخرين اهتماماتهم إلى عدم القدرة على لفت انتباه اآلخرين إلى المواضيع أو األحداث المهمة آني ًا ،عالوةً
إلى عدم االلتفات إلى األمور واألحداث التي تشغل انتباه اآلخرين.
باإلضافة إلى ذلك ،يجد األشخاص الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد صعوب ًة في تغيير موضع
االهتمام والتركيز ،أو على العكس من ذلك ،قد يعانون من عجز في الحفاظ على التركيز .قد تؤدي هذه
اآلثار إلى عدم المرونة وعدم الرغبة في قبول التغيير.
اآلثار المترتبة على عملية التعليم
إن مشاكل الحفاظ على التركيز التي يعاني منها مصابو اضطرابات طيف التوحد يكون لها األثر الكبير
على نمو مهاراتهم االجتماعية وقدراتهم اللغوية ،وذلك بسبب التركيز غير المناسب الذي يؤدي إلى عدم
مالحظة اإلشارات الفردية أو المتعددة ذات األهمية في البيئة االجتماعية؛ حيث يقوم المصاب ،بدالً من
ذلك ،بالتقاط اإلشارات الفردية والهامشية غير المهمة والعمل وفق ًا لها .ويمكن أن يؤدي هذا إلى سوء الفهم
والرسائل المفقودة وغير المفهومة أثناء سيرورة التواصل ،والتقاط المعلومات الضمنية غير الصحيحة أو
غير المهمة .وفق ًا لذلك ،فإنه من المهم ،أثناء إيصال المعلومات وشرح النشاطات للطالب المصابين ،أن
نستخدم الرسائل الواضحة والمباشرة ،بشكل يناسب مستوى الفهم لديهم ،وبأسلوب يهدف إلى جذب
التركيز والحفاظ عليه بشكل مناسب وبطريقة تسلط الضوء على أهم جوانب التواصل.
بالنسبة الستراتيجيات التعامل مع صعوبات االنتباه لدى الطالب المصابين ،فمن الضروري أن تكون
مصممة للتعامل مع النقص الذي يعاني منه الطالب على مستوى شخصي ،باإلضافة إلى مساعدة الطالب
على إدارة مشاكل االنتباه بنفسه .أما أولياء أمور الطالب فيشكلون مصدر ًا مفيد ًا للمعلومات واالقتراحات
في هذا الصدد.
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الردود غير العادية للمحفزات الحسية
كثير ًا ما تكون طُرق إدراك المحفزات الحسية لدى األشخاص الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد
مختلف ًة عن طُرق إدراك األشخاص اآلخرين .ويمكن أن تظهر عليهم عالمات فرط الحساسية أو نقص
الحساسية حيث يظهر ذلك على شكل ردود الفعل مشدّدة تار ًة ومكبوتة تار ًة أخرى .أما بعض المصابين
فقد تظهر عليهم عالمات المعاناة وعدم االرتياح أو حتى األلم الجسدي كاستجابة لبعض أو كل أنواع
المحفزات.
في بعض الحاالت ،قد تكون هذه االستجابات للمحفزات نتيج ًة للعمليات الحسية المضطربة ،رغم أن أهمية
هذا الجانب في يتعلق المسببات الكثيرة األخرى ليست واضحة .مع ذلك ،يبدو من المعقول أن نستمر في
رصد أنواع المحفزات الحسية الموجودة وكميتها ،وتأثيرها على حالة الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد.
نظام اللمس وردود الفعل الصادرة عنه
إن ردود فعل نظام اللمس هي تلك الناتجة عن المحفزات التي تؤثر على األعصاب عن طريق الجلد.
وتشمل هذه المحفزات الضغط والحرارة أو البرودة واللمس وتتجلى على شكل األلم أو اللذة عبر نطاق
ممتد يتخذُ االستجابة المحايدة كنقطة مركزية له .فمن خالل نظام اللمس تتم معرفة البيئة المحيطة
واالستجابة لها؛ على سبيل المثال ،يتراجع األشخاص ويبتعدون عن المحفزات غير الممتعة (الحارة جداً
أو الحادة جد ًا) بينما يستجيبون بشكل إيجابي لكل ما هو ناعم ودافئ (القط أو الكلب ،مثالً).
بالنسبة للذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،فقد يبتعدون وينسحبون عندما يتعرضون للمس من ِقبل
اآلخرين أو قد تظهر عليهم ردود فعل غريبة ومتطرفة عند االتصال الجسدي مع أنواع معينة من المواد أو
الطعام .من المرجح أنهم يعطون أهمية خاصة ألنواع معينة من المحفزات اللمسية ،مما قد يؤدي إلى
صعوبات السلوك والتراجع عن األشخاص اآلخرين أو بعض المواقف .على العكس من ذلك ،قد توجد
أنواع أخرى من المحفزات اللمسية المهدئة ،وقد تظهر على المتأثر عالمات االنشغال بتلك المحفزات
وسوف يسعى بنشاط إلى االتصال مع أنواع معينة من المحفزات اللمسية.
ردود فعل النظام السمعي
في بعض الحاالت ،قد تظهر على األشخاص الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد أعراض فرط
التحسس أو نقص التحسس عندما يتعرضون للمحفزات السمعية .قد تظهر هذه األعراض كردة فعل على
األصوات العادية وغير المؤذية بالنسبة لألشخاص اآلخرين ،ولكن بالنسبة للمصاب فقد تسبب هذه
األصوات ردود فعل حادة للغاية .كثير ًا ما يشتكي المصابون أن بعض األصوات تسبب لهم تجربة الضيق
الشديد .وقد يؤدي هذا األمر إلى صعوبات معينة في البيئات التي تنتشر فيها مصادر الضوضاء العديدة
والمتنوعة ،وأهم األمثلة على ذلك البيئة التعليمية ،حيث تنتشر فيها مجموعة كبيرة من األصوات والتي
تشمل رنين األجراس ،ثرثرة الطالب العالية والحيوية ،وضوضاء تحريك األثاث المدرسي.
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وعلى العكس من ذلك ،قد ال يبدي بعض الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد أية ردود فعل عندما
يخاطبهم اآلخرون باسمهم أو عند سماعهم رنين الهاتف المحمول.
ردود الفعل البصرية والشمية
يعاني بعض الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد من االنزعاج عند تعرضهم لبعض أنواع اإلضاءة،
شأنها في ذلك شأن المحفزات السمعية .أما البعض اآلخر فقد يستمتعون بالنظر إلى األشياء الساطعة
والتحديق فيها لفترات طويلة .هناك تشابه أيض ًا في ردود فعل المصابين بالنسبة لروائح مستحضرات
التجميل والروائح األخرى ،فبعضهم تتفاعل بصورة سلبية مع هذه المحفزات الشمية بينما يستخدمها
آخرون الكتساب المعرفة حول األشياء ،حيث تمثل هذه الطُرق سلوكيات غير عادية الكتساب المعرفة.
ردود الفعل الخاصة بالنظام الدهليزي وبالنظام استقبال الحس العميق
إن تركيب األذن الداخلية يسهل استشعار الحركة والموضع ،ويتمكن األشخاص عن طريقها من تمييز
الموقع المكاني للرأس دون الحاجة إلى النظام البصري .في حاالت اضطرابات طيف التوحد ،فقد لوحظ أن
هناك اختالف في وظيفة النظام الدهليزي الذي يحدد وجهة الحركة ،بحيث أنهم قد يواجهون صعوبة في
تحديد التوجه عند تسلق الساللم أو المشي على المنحدرات مثالً .باإلضافة إلى ذلك ،فقد تظهر عليهم
أعراض القلق غير المبرر فيما يتعلق بالحركة أو قد يكونون غير دقيقين عند التحرك في األمكنة .يتمكن
معظم الناس من الجمع بين معلومات الجهاز الدهليزي وبين وظيفة العضالت وغيرها من المدخالت التي
تحافظ على سالسة حركة الجسد .أما الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد فقد يعانون من انقطاع
االتصال بين محفزات نظام استقبال الحس العميق والمحفزات األخرى ،مما يؤدى إلى وقفة غير عادية
وحركة غير رشيقة وسلسة .ومن ناحية أخرى ،قد يحاول بعض الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد
إيجاد الفرص لتعطيل وظيفة النظام الدهليزي ،فقد يقومون بتحركات الرأس السريعة والمتكررة ،بطريقة
تسبب عدم االرتياح لدى األشخاص ذويي النظام الدهليزي الطبيعي.
اآلثار المترتبة على عملية التعليم
يمكن إلى حد ما تفسير السلوك غير المناسب ظاهري ًا الذي يقوم به طالب طيف التوحد كأثر لإلرباك الناتج
عن ضعف القدرة على إدارة واستيعاب المحفزات الحسية .وفي الحاالت القصوى يمكن أن يظهر هذا
السلوك على شكل فقدان األعصاب وحدة الطبع وذلك بدافع الرغبة في تجنب فرط المحفزات أو اإلرباك
الذهني الناشئ عن مواقف معينة .في مثل تلك الحاالت ،قد تساعد الحوافز المتكررة المولدة ذاتي ًا (من قبل
الطالب نفسه) في تخفيف اآلثار المزعجة وغير المرغوب فيها الناشئة عن المحفزات الخارجية.
من المهم أن يكونَ القائمين على رعاية الطالب المصابين باضطرابات طيف التوحد واعين باآلثار
المحفزات الحسية على هؤالء الطالب ،وأن يفهموا السلوكيات المترتبة على ذلك عندما يقومون بوضع
البرامج العالجية.
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القلق
رغم أنه لم يتم إدراج القلق كسمة من سمات اضطرابات طيف التوحد في الدليل التشخيصي واإلحصائي
لالضطرابات النفسية ( DSM-IVالذي نشرته الجمعية األمريكية لألطباء النفسيين في  ،)4991إال أن
القلق سمة متكررة يالحظها األشخاص الذين يتعالمون كثير ًا مع المصابين باضطرابات طيف التوحد .قد
ينشأ القلق بسبب عدم قدرة المصابين على التعبير عن أنفسهم بشكل مناسب أو فهم السلوكيات المتوقعة
منهم في المواقف االجتماعية ،أو صعوبة استيعاب المحفزات الحسية والخوف منها ،أو عدم المرونة في
مواجهة التغيير وخوف من تغيّر الروتين ،أو الخوف من سوء الفهم من ِقبل اآلخرين.
اآلثار المترتبة على عملية التعليم
عندما تُصمّم دورات العالج الموجهة للطالب المصابين باضطرابات طيف التوحد ،يجب أن تأخذ بعين
االعتبار احتمالية الشعور بالقلق لدى الطالب ،والقيام بكل ما هو ممكن للتخفيف من أسباب ذلك .ومن
اإلجراءات التي تساعد في ذلك تكييف البيئة لتناسب الطالب ،وإخبار الطالب مسبق ًا بالتغييرات الوشيكة،
وتوفير جداول الروتين المهمة بالنسبة للطالب ،واالستفادة من العمليات االجتماعية التي تشجع الطالب
على إدارة أنفسهم وبناء الثقة وتشجيع االستجابات المناسبة ،وضمان تزويد الطالب بالمعلومات َحول
األشياء واألحداث التي قد تسبب لهم القلق (مثل استخدام عبارة "ماذا علينا أن نفعل في حالة ،)"...وأخير ًا،
ضمان وجود مكان ما في البيئة المباشرة يتميز بالهدوء واالستقرار.

مالحظات أخيرة حول خصائص اضطرابات طيف التوحد
كما تبين في هذا الفصل ،توجد فروق واضحة في أساليب التعلّم بين الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد وغيرهم من األشخاص ،وهي اختالفات تساهم في اختيار طُرق تعليم المصابين باضطرابات طيف
التوحد بالنسبة لنطاق واسع من الموضوعات وبرامج التنمية .خصائص الطالب الذين يعانون من
اضطراب طيف التوحد تتطلب أن يتسم تعليمهم بإيصال معلومات واضحة ومباشرة ،تنظيم واضح وأسلوب
منهجي ومنظم للغاية؛ وينبغي أن تتميز البيئة التعليمية أيض ًا بهذه المنهجية .لكن يتوجب على القائمين على
رعاية المصابين باضطرابات طيف التوحد أن يتميزوا بالمرونة في أساليب عملهم ،وذلك من أجل التكيف
مع احتياجات الطالب الفردية والمواقف المختلفة التي قد تطرأ .إن الحفاظ على التوازن الدقيق بين النظام
المطلوب من قبل الطالب من ناحية ،والقدرة على التكيف مع تغير الظروف من ناحية أخرى ،هو المبدأ
التي يمثل العوامل األساسية الالزمة لتحقيق النجاح في تعليم هؤالء الطالب.
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الفصل الثاني

البدء بالتدخل العالجي
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التعاون بين اآلباء والتربويين
عاد ًة ما يكون آباء وأمهات األطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد مهتمين ومطلعين على حالة
أبنائهم ،ويمتلكون خبرة واسعة ناتجة عن المشاركة العميقة والدقيقة في التشخيص األولي لهذه الحالة،
والتدخالت العالجية واالستراتيجيات السابقة للتعامل مع الحالة ،وتنشئة وتربية أطفالهم في الماضي
والحاضر .بالتالي ،تُعد مساهمات اآلباء واألمهات مهمة للغاية في تطوير البرامج والمواد الموجهة لتعليم
وتنمية أطفالهم ،جنب ًا إلى جنب مع مساهمة المعلمين واألخصائيين .لذلك من المفيد إشراك أولياء األمور
في وضع وتنفيذ استراتيجية تعليم كاملة للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،وأن يتسم هذا
اإلشراك بالتواصل والتعاون على المدى الطويل.
يستلزم التعاون بين العاملين في مجال التعليم وأولياء األمور التقدير المتبادل لوجهات النظر والمواقف.
على اآلباء أن يكونوا على علم تام باالستراتيجية المستخدمة من ِقبل المدرسة ،ومدخالت األفراد
ومسؤولياتهم في تنفيذها ،وكيفية مساهمة بيئات التعلم في تلبية االحتياجات الفردية لكل طالب.
وبالمثل فإنه من المهم أن يقوم العاملين في مجال التعليم وغيرهم ممن يتواصلون مع الطالب في المدرسة
بتقدير وتفهم الصعوبات التي يواجهها اآلباء واألمهات وغيرهم من أقارب الطالب ،باإلضافة إلى فهم
إجراءات دعم الطالب التي تقدمها المؤسسات األخرى .وينبغي أيض ًا أن يدرك هؤالء األخصائيين أهمية
الدور األساسي التي تلعبه المدرسة في حياة آباء وأقارب الطالب .إن من شأن التفاهم المتبادل والعميق أن
يم ّكن جميع األطراف من المساهمة في تطوير برامج ناجحة للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد.
تجارب األسر
كما أن كل طالب يعاني من اضطرابات طيف التوحد يتميز بشخصية فريدة ،فإن كل أسرة هي كذلك فريدة
من نوعها .تختلف كل أسرة في كيفية تلقيها للتشخيص األولي للحالة ،كما تختلف طُرق وضع البرامج
لتلبية االحتياجات الطالب بفعالية.
مراحل تطور الطفل والضغوط التي تواجهها األسرة
وعبر مراحل
تشعر كل أسرة بالتحديات واألفراح المرتبطة بمراحل االنتقال في حياة أطفالهم ،منذ الوالدةِ ،
النمو والتطور وصوالً إلى تحقيق االستقالل التام .وعاد ًة ما تكون هذه التجارب مؤثر ًة للغاية في حالة
المصابين باضطرابات طيف التوحد ،ألنه يتوجب تقديم الدعم للطفل في المنزل ومن ِقبل المختصين عند
كل مرحلة انتقالية ،حيث يتوجب تجديد عملية تقبّل الحالة من جانب اآلباء .إن أكثر هذه المراحل تأثير ًا في
حالة األطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد هي التنقل بين المدارس ،ومن ثم ترك المدرسة
واالنضمام الى العالم الخارجي وذلك بسبب اإلرباك وكسر روتين الذي ينطوي عليه هذا التحول.
ينبغي للمتخصصين في المجال التربوي أن يقدّروا قيمة وجهات النظر والخبرات التي يقدمها أقارب
المصابين باضطراب طيف التوحد بالنسبة للعالقة بين األسرة والمدرسة .إن ألقارب المصاب وعي عميق
وواسع حول القضايا ذات الصلة فضالً عن التدابير الفعالة في التعامل مع األطفال ،كما ولديهم حساسية
سير العملية التعليمية للطفل .يمكنهم أيض ًا توفير
لمشاعر األسرة والمشاعر التي تصاحب التحوالت في َ
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المعلومات بشأن ثقافة األسرة وموقعها ووضعها االجتماعي وحجمها ،وهي معلومات مفيدة للتربويين من
أجل بناء العالقة بين البيت والمدرسة .تهتم غالبية األسر اهتمام ًا كبير ًا بدعم تعليم أبنائهم ،وتمتلك الكثير
منها حس المشاركة الشخصية والصفات والمعرفة الالزمة لتكون قادرة على تقديم مساعدة قيّمة للطاقم
المدرسي .ولكن ال تتمتع جميع األُسر باإلنجازات الضرورية أو الوقت الالزم ،مع أنها داعمة بطريقة
ي األخصائيون التربويون بكل هذه القضايا من أجل تنمية العالقات مع أسرة المصاب
سلبية .وينبغي أن يَع َ
باضطرابات طيف التوحد.
التعاون بين البيت والمدرسة
إن بناء العالقة بين أسرة المتأثر باضطراب طيف التوحد والمدرسة يتطلب تخطيط ًا دقيق ًا وتركيز ًا دائماً
على مصلحة الطفل بشكل أساسي .كما وأن دمج معرفة األخصائيين التعليميين مع المعرفة وقدرات اآلباء
ذوي اإلنجازات والرغبة في تقديم المساعدة ،من شأنه تنشئة عالقة قوية تعمل لصالح الطالب ،وتيسير
التواصل بين الوالدين والمدرسة ،ودعم الطالب من حيث مشاعرهم حول المدرسة ،والتنمية ،والتحصيل
العلمي ،والتنشئة االجتماعية والسلوك.
إن التعاون الفعال بين المدرسة وأولياء األمور يتضمن إقامة عالقة ثقة يسودها التفاهم المتبادل لحياة
الطفل في البيت وحياته المدرسة ،حيث يتم تطوير الخطط والبرامج ضمن روح الفريق ،ويتم دعم هذه
الخطط والبرامج بهياكل اتصال واضحة.
تخطيط الدعم للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد :تطوير خطة البرنامج الفردي
بما أن سلوك وقدرات الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد هي متباينة جد ًا ،يجب أن تُص ّمم
الخطط التي توضع من أجلهم بشكل فردي .وعلينا أثناء وضع الخطة أن نأخذ بعين االعتبار مهارات
معالجة المعلومات ومهارات التواصل لدى الطالب .قد تجمع خطة البرنامج الفردي بين األنشطة التعليمية
المأخوذة من المنهج الدراسي العام وبين األنشطة المُختارة أو المصممة لمطابقة احتياجات وأهداف الطالب
المحددة.
تُعتبر خطط البرنامج الفردي في األساس نتيج ًة للتعاون بين العاملين في مجال التعليم وأولياء األمور
والطالب ،وقد تشمل أيض ًا مدخالت من المعلمين المساعدين وأخصائيي عالج النطق وعلماء النفس
وأخصائيي السلوك ،ومن المهم كذلك إبالغ المعلمين حول أية تدخالت خارجية ،بما في ذلك تلك التي تمّت
بترتيب خاص من قِبل الوالدين ،بحيث تكون خطة البرنامج الفردي متماسك ًة وشامل ًة لجميع التأثيرات
والعالجات والتدخالت العالجية التي تتم من أجل الدعم التنموي للطالب .إن هذا االتساق والتماسك في
وضع الخطة هو أمر حيوي بالنسبة للطالب الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد نظر ًا لحاجتهم
لالتساق وكرههم للتغيير.
محتويات خطة البرنامج الفردي
تُعد خطة البرنامج الفردي وثيق ًة مرنة تحدد أهداف الطالب ومعالم تطوره خالل العام الدراسي بشكل
موجز .الغرض من خطة البرنامج الفردي هو تزويد األخصائيين التعليميين بخارطة طريق تشمل
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التعديالت والتكيفات واالستراتيجيات والخدمات التي سيتم استخدامها في دعم تقدم الطالب وتطوره .ال تُعد
خطة البرنامج الفردي وثيقة شاملة ،كما أنها ليست وثيقة غير قابلة للتعديل والتحديث كلما لزم األمر.
وتتضمن خطة البرنامج الفردي المناسبة لطالب اضطرابات طيف التوحد العناصر التالية:
• المعلومات الشخصية وسجل التقييمات السابقة.
• تفاصيل القدرات وأوجه القصور الفردية.
• تفاصيل األهداف قصيرة األجل واألهداف طويلة األجل .وتُعتبر األهداف طويلة األجل االنجازات
المتوقعة ضمن إطار زمني محدد أما األهداف قصيرة األجل فهي تحدد معالم التطور التي يُراد الوصول
لها على طريق تحقيق األهداف طويل األجل .يمكن استخالص األهداف قصيرة األجل من المنهج
الدراسي العام أو من الخطط المصممة للطالب بشكل فردي ويمكن ترتيبها في فئات تنموية مثل القدرات
الوظيفية وتنمية السلوكية والتنشئة االجتماعية ومهارات التواصل.
• األهداف المكملة مثل تلك المتعلقة لتطوير المهارات الوظيفية للطالب األصغر سن ًا ،أو التدريب المهني
لألكبر سناً.
• تفاصيل الخدمات التي ستتم االستفادة منها في دعم تحقيق أهداف وغايات محددة.
• تفاصيل الوسائل التي سوف تُستخدم في رصد وتقييم تقدم الطالب ،وكيفية استخدام التغذية الراجعة من
تلك الوسائل في دعم تقدم الطالب.
• تفاصيل تحديد أدوار ومسؤوليات األفراد واألجهزة المسؤولة عن اإليفاء بمتطلبات خطة البرنامج
الفردي.
ذلك وتُعتبر خطة البرنامج الفردي لمحة عامة مرنة يتم استخدامها لتوجيه تعليم الطالب الذين يعانون من
اضطراب طيف التوحد ،كما ويجب أن تولي الخطة اهتمام ًا خاص ًا بتنمية الطالب من حيث مهارات
االتصال والمهارات االجتماعية .إن مرونة خطة البرنامج الفردي مهمة ألن سَير تقدم الطالب قد يتطلب
القيام ببعض التعديالت خالل العام الدراسي .لذلك من الضروري التخطيط للحاالت الطارئة التي تشمل
عوامل معينة مثل تعديل المنهجية ،وإجراء لتعليمات على البيئة التعليمية وبروتوكوالت اإلدارة من أجل
ضمان تلبية البرنامج لالحتياجات الطالب الحالية وتيسير أقصى قدر من األداء.
األدوار والمسؤوليات
فيما يخص أدوار ومسؤوليات العاملين في مجال التعليم واألطراف األخرى المشاركة في تطوير خطة
البرنامج الفردي ،فيمكن تلخيصها على النحو التالي (حيث تتوقف هذه على احتياجات الطالب وتوافر
الموارد):
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اآلباء – لآلباء تجربة ومعرفة دقيقة فيما يخص طفلهم ،ولهذه التجربة قيمة كبيرة في تطوير خطة البرنامج
الفردي ،حيث أنهم قادرون على تحديد المهارات الضرورية للطفل لتحقيق اإلنجازات التي يمكن أن تسهم
في جودة حياتهم في الحاضر والمستقبل .يُعتبر األب أو األم ذا ميزة مهمة وفريدة في هذا الصدد ،حيث أن
سبل للتواصل مع الطفل وإدارة حالته ،وهو
لديه أو لديها معرفة عميقة وطويلة األمد بأطفالهم وبِأَمثل ل ُ
األمر الذي يُعتبر قيّم ًا جداً بالنسبة لألخصائيين التعليميين .يمكن من خالل الجهد المشترك أن نحدد
استراتيجية للتعاون بين البيت والمدرسة تتصف باالتساق والتماسك الداخلي.
مدرسو الفصل المدرسي – إن المسؤولية الرئيسية لتطوير وتنفيذ خطة البرنامج الفردي تقع على عاتق
مدرس الفصل ،حيث أن مسؤوليتهم تشمل التعرف على االحتياجات الخاصة للطالب الذين يعانون من
اضطراب طيف التوحد ،وضمان إدراج هذه االحتياجات في خطة البرنامج الفردي ،فضالً عن الترتيب
لتوفير المواد والمنهجيات التعليمية الالزمة .يتعين على المعلمين أيض ًا التأكد من االستفادة من توقعات
وأولويات اآلباء واألمهات إضاف ًة إلى مساهمات األطراف المعنية األخرى من أجل تطوير خطط البرنامج
الفردي المصممة جيد ًة والمتسقة داخلي ًا.
مدراء المدارس – تقع على عاتق مديري المدارس مسؤولة تأمين الموارد الالزمة والموظفين الالزمين،
وتزويد مدرسي الصفوف بالمعلومات الضرورية لدعم تعلم الطلبة واحتياجات الطالب ذوي االحتياجات
الخاصة .يلعب مدراء المدراس كذلك دور ًا في تنسيق أنشطة موظفي المدرسة وأولياء األمور في وضع
وتطوير خطة البرنامج الفردي.
المعلمون األخصائيون – تستفيد الكثير من اإلدارات التعليمية من المعلمين األخصائيين أو األخصائيين
التعليميين الحائزين على تخصصات ومهارات معينة .يمتلك هؤالء المعلمين معرفة وخبرة متقدمتين فيما
يتعلق باحتياجات أنواع معينة من الطالب ،بما في ذلك الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .عاد ًة ما
يقدمون الدعم االستشاري لمعلمي الصفوف ولكن يمكنهم أيض ًا أن يشاركوا في التدريس ،كما ويمكنهم
أيض ًا أن يشاركوا في تقييم الطالب فيما يتعلق بقدراتهم واحتياجاتهم.
المعلمون المساعدون – غالب ًا ما يقدم المعلمون المساعدون المساعدة للمعلمين في تأدية واجباتهم التعليمية
في الفصل ،لذا فهم كثير ًا ما يتواصلون مباشر ًة مع الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .إن
أدوار معلم الفصل والمعلم المساعد كثير ًا ما تكون متكاملة ومتداخلة ،لذا فمن الضروري تحديد األدوار
بوضوح في خطة البرنامج الفردي .قد يتكون دور المعلم المساعد (فيما يخص الطالب المصابين
باضطراب طيف التوحد) من أداء المهام التعليمية جنب ًا إلى جنب مع معلم الفصل الدراسي ،إضاف ًة إلى
مشاركته في توفير الرعاية .وقد يُستفاد من المعلم المساعد (بتوجيه من معلم الصف أو مدير المدرسة) في
مساعدة الطالب على إدارة سلوكهم وتطوير مهارات التواصل من خالل المشاركة مع الطالب اآلخرين،
والتفاعل مع األقران ،وتطوير المهارات الحياتية.
أخصائيو عالج النطق – يتخصص أخصائيو عالج النطق في تطوير مهارات الكالم واللغة ،لذلك فهم
يلعبون دور ًا مفيد ًا في تطوير خطة البرنامج الفردي بالنسبة لجوانب مهارات التواصل .قد يؤدون أيض ًا
دور ًا مباشر ًا في عالج الطالب ،أو قد يكون دورهم دور ًا استشاري ًا فقط .وبما أن قصور مهارات التواصل
هي سمة هامة في اضطرابات طيف التوحد ،تُعد مساهمات معالجي النطق هام ًة في تحديد األهداف
وتصميم مناهج العالج للطالب بناء على احتياجاتهم.
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علماء النفس – إن علماء النفس خبراء في تنمية وسلوك الطفل ،لذا فهم مفيدون في التوصل إلى تشخيص
اضطراب طيف التوحد فضالً عن تقييم احتياجات كل طالب على حده .تكون هذه التقييمات عادة على شكل
ملف شخصي مفصل للجوانب النفسية والتعليمية للطالب بحيث يمكن وضع نظرة شاملة لقدرات
واحتياجات الطالب والتعرف على وضع طيف الوظائف ،حيث يمكن بالتالي وضع األهداف .بالتالي فإن
لعلماء النفس دور هام في تطوير خطة البرنامج الفردي وغيرها من االستراتيجيات العالجية للسلوك.
أخصائيو العالج الوظيفي – يختص المعالج الوظيفي في تطوير السلوكيات التكيفية ،وتقييم القضايا
والمشكالت الحسية وتوفير العالج ومساعدة الطالب في تطوير المهارات الحركية الدقيقة .غالب ًا ما يُسهم
في تطوير "نظام الحمية الحسي" من أجل حل المشاكل الحسية المعينة التي قد تؤثر على أو تعطل عملية
التعلم .كما ويوفر المعالج الوظيفي الدعم فيما يتعلق بالرعاية الذاتية لدى الطالب ،واستغالل أوقات الفراغ
والترفيه ،وأنشطة اللعب والمهارات المهنية.

أخصائيو العالج الطبيعي ومعلمو التربية البدنية التكيفية

يمكن ألوجه القصور في المهارات الحركية أن تضر بقدرة طالب اضطرابات طيف التوحد على ُحسن
أداء في األنشطة الترفيهية وتنمية مهارات الحياة التكيفية ،مما من شأنه أن يؤد َ
ي إلى صعوبات تقبّل
الطالب من ِقبل أقرانه .إن المعالجين الطبيعيين ومعلمي التربية البدنية التكيفية هم خبراء في تطوير
المهارات الحركية الكبرى ومهارات تنسيق الحركات ،وبالتالي فبإمكانهم المساهمة في صياغة التدخالت
العالجية في خطة البرنامج الفردي.
صممت
أخصائيو السلوك – يساهم أخصائيو السلوك في وضع وتنفيذ استراتيجيات إدارة السلوك التي ُ
خصيص ًا لتلبية احتياجات كل طالب على حده.
يبدأ ذلك من خالل إجراء تحليل السلوك الوظيفي الذي يسعى إلى تحديد العوامل التي تؤدي إلى سلوكيات
معينة ،وتحديد الطرق التي يمكن من خاللها تحسين هذه العوامل ،وذلك باستخدام الموارد والدعم المتاح.
استراتيجيات لتسهيل خطة برنامج فردي فعالة
إن خطة البرنامج الفردي هي وثيقة مرنة تعمل بشكل أفضل عندما تؤدي هذه المرونة إلى إمكانية إجراء
تعديالت منتظمة ومناسبة؛ والطُرق األفضل لتحقيق ذلك هي على النحو التالي.
تعزيز أداء فريق التعاون بين البيت والمدرسة
كما ذكر سابق ًا ،من المهم أن تقوم المدارس بإقامة عالقات جيدة مع أهالي األطفال الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد .من أجل القيام بذلك ،ينبغي تشجيع مشاركة الوالدين على المساهمة في توضيح
أهدافهم ورغبات أطفالهم قبل عقد اجتماعات رسم خطة البرنامج الفردي .بشكل أعم ،فإنه من المفيد أن تتم
مناقشة مستوى المشاركة المتاح لآلباء ووسيلة االتصال المفضلة لديهم .يمكن أيض ًا للمدارس أن تساعد
اآلباء واألمهات أثناء إعدادهم الجتماعات خطة البرنامج الفردي.
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في المراحل المبكرة من عملية إعداد خطة البرنامج الفردي ،تقدم المدارس المساعدة عن طريق كتابة
المسوّ دة األولى التي يمكن لآلباء واألمهات التعليق عليها وتقديم االقتراحات .عندما تكتمل خطة البرنامج
الفردي ،يجب على المدارس أن تضمن تزويد اآلباء بنسخة منها ،وذلك لمساندتهم على العمل مع طفلهم في
المنزل من ناحية ولتقديم مُف ّكرة لتدوين االقتراحات ،والمالحظات واالستفسارات من ناحية أخرى.
يمكن كذلك للمدارس أن تشجع مشاركة الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد من خالل طلب
مدخالتهم فيما يتعلق بأهدافهم والوسيلة المفضلة للتقييم من وجهة نظرهم .وهذا من شأنه أن يؤد َ
ي إلى
استبطان الطالب لخطة البرنامج الفردي (أي تقبلها نفسي ًا) ،مما يُشعر الطالب بملكيته للخطة ويشجع على
تحقيق األهداف المنصوص عليها في خطة البرنامج الفردي باإلضافة إلى تمكينه من التحدث حول
احتياجاته وطلب المساعدة عند اللزوم .وكلما ينمو الطالب ،يمكن زيادة مستوى وعمق مشاركته.
من أجل ضمان فعالية خطة البرنامج الفردي ،يجب أن تُرسم كوسيلة لحل المشاكل التي قد تطرأ .يجب
على المدارس أن تشجع المشاركة الواسعة ِمن ِقبل معلمي الصفوف وغيرهم من الموظفين المعنيين بتعليم
الطالب ودعمه .من خالل هذه الوسائل ،سوف يشعر معلمو الصفوف ب ُملكيتهم خطة البرنامج الفردي
وسوف يقومون بتطبيقها في عملية التعليم اليومية.
ومن المفيد أن تقوم المدرسة بإقامة هيكل تنظيمي على شكل فريق دعم الطالب يمكنه أن يتحمل المسؤولية
عن التخطيط الكلّي .وتشمل واجبات الفريق (باإلضافة إلى أمور أخرى) ترتيب الدورات التدريبية
للمعلمين لتعريفهم بغرض وهيكل خطة البرنامج الفردي ،وتيسير الدعم لعملية رسم خطة البرنامج الفردي
عن طريق تخصيص الوقت للمشاركة والمناقشة ،وترتيب الحصول على المدخالت من خبراء آخرين في
التخصصات المعنية.
مراعاة االحتياجات الفردية للطالب
من المهم أن تُؤخذ قدرات الطالب األكاديمية والمعرفية والذهنية بعين االعتبار ،والنظر في طُرق تعزيز
وتقوية برنامج التعليم لنقاط القوة لدى الطالب .ينبغي أن يتم تحديد نقاط القوة وأوجه القصور لدى الطالب
عن طريق استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم وذلك من أجل التوصل لفهم دقيق بالتالي رسم خطة
ُوجه
مفصلة ودقيقة .يجب كذلك مراعاة عمر الطالب ومرحلة تطوره أثناء عملية التخطيط ،وينبغي أن ي ّ
التخطيط نحو تحقيق األهداف الفردية.
وينبغي أيض ًا مراعاة احتياجات كل طالب من حيث العالقات االجتماعية والسلوك والتواصل والمساعدة
الذاتية والمجال األكاديمي وذلك من أجل تحقيق توازن مناسب بين المنهج العام والعناصر اإلضافية
المصممة خصيصاً .قد تكون هناك حاجة لعناصر إضافية لدعم تطوير مهارات معينة وللمساندة على تنفيذ
استراتيجيات معينة ،ولكن بقدر ما يمكن وينبغي تعليم الطالب وفق ًا للمنهج العام الموحد .أما التعديالت
المضافة لدعم نجاح الطالب ،فيجب إدخالها عند الضرورة فقط.
من المهم أن تكون خطة البرنامج الفردي موجه ًة نحو المراحل االنتقالية والتحوّ لية ،وهذا يعني أن يقوم
فريق دعم الطالب بالتركيز على االحتياجات الطالب الحالية والمستقبلية عند تحديد أهداف الخطة .ومن
أجل أن تصبح خطة البرنامج الفردي مفيد ًة في التدريس والتقييم المستمر ،يجب أن يكون وثيقة عمل متاحة
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بسهولة ،على شكل ملف يتوفر على مكتب معلم الفصل ،بحيث يمكن الرجوع إليها باستمرار وإضافة
المالحظات .عندما يكون أكثر من معلم واحد مسؤوالً عن برنامج الطالب ،ينبغي توفير الخطة لجميع
المعلمين المشاركين حتى يتمكنوا من المساهمة في تقييم تقدم الطالب ،باإلضافة إلى تقييم وتعديل البرنامج
وأهدافه وغاياته .كما وينبغي تصميم إجراء خاص يضمن سهولة الوصول إلى خطة البرنامج الفردي من
ِقبل المعنيين.
مراقبة تقدم الطالب
يمكن عمل تقييم متطور لتقدم الطالب عن طريق استخدام عدة طرق للمراقبة .ينبغي كذلك مراقبة ورصد
تقدم الطالب بانتظام للتأكد من أن األهداف قد تم تحقيقها .إذا لم تكن كذلك ،ينبغي إعادة النظر في خطة
البرنامج الفردي وإجراء التعديالت عليها .من المهم استخدام خطة البرنامج الفردي كوثيقة حية ومرنة
يمكن من خاللها تسجيل التقييمات وإضافة المالحظات ،باإلضافة إلى تحديثها عند الضرورة.
تقديم اإلرشاد للتخطيط للمراحل االنتقالية
يجب أن تحتوي خطة البرنامج الفردي خطط ًا مفصل ًة للمراحل االنتقالية تم االتفاق عليها بشكل تعاوني.
 .4جمع المعلومات بشأن القدرات وأوجه القصور لدى األطفال.
 .2تحديد األوليات.
 .3تحديد أهداف وغايات شفافة ،قابلة للتحقيق وواضحة التعريف.
 .1وضع خطة تسعى إلى تحقيق األهداف والغايات ،وتركز على قدرات األطفال وهياكل الدعم القائمة
حالي ًا .وينبغي أن يكون دور أعضاء الفريق المستقل إلدارة الحاالت ( )ICM teamفيما يتعلق
بالخطة هو التعاون نحو تحقيق أهداف شفافة ،قابلة للتحقيق وواضحة التعريف.
 .0إصدار بيان النتائج التي تم تحقيقها فيما يتعلق بإنجازات األطفال في اآلونة األخيرة.
 .6تعيين المهام ،تأكيد التزام بتحقيقها وتحديد معالم التطوّر.
 .7مراجعة وتنقيح خطة البرنامج الفردي للتحقق من فعاليتها بالنسبة لجميع األطراف المعنية.
يمكن للتدابير التالية أن تسهم في تحقيق اإلنجاز الفعال لخطة البرنامج الفردي:
• المشاركة المبكرة من جميع األطراف المعنية.
• توفير الوقت الكافي لالستجابة للقضايا واالهتمامات العارضة.
• التأكد من انخراط جميع األطراف المعنية ،ولكن مع المحافظة على أدنى عدد ممكن من المشاركين.
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• التركيز في البداية على القدرات والنجاحات ألنها عاد ًة ما تكون أقل إثارة للجدل من بين القضايا التي
يجب التعامل معها.
• التطوير التزايدي لمشاركة األطفال واألسر بوتيرة تتوافق مع تطوّر قدراتهم.
• القيام بما هو ضروري إلزالة العقبات التي تحول دون المشاركة مثل توفر الوقت وتوفر أمكان التجمع
وقضايا التنقل.
التعليم في الفصل :استخدام ال ُمعينات البصرية
إن استخدام المعينات البصرية يُعتبر مفيد ًا بشكل خاص في تعليم الطالب الذين يعانون من اضطراب طيف
التوحد ،نظر ًا لقدرات هؤالء الطالب القوية نسبي ًا في تشكيل مفاهيم محددة ،والتعلم عن ظهر قلب ،وفهم
العالقات البصرية المكانية ،وذلك على النقيض من القصور الذي يواجهونه في التفكير المجرد ،واإلدراك
االجتماعي ونقاط العجز في التواصل واالنتباه .بالتالي فإن العالمات المصوّرة والمكتوبة تساند في تطوير
التعلم والتواصل وقدرة ضبط النفس لدى الطالب.
تتميز المعينات البصرية بميزة الديمومة واالستمرارية بالمقارنة مع االشارات الشفهية التي تُفقد بعد
التعبير مباشرة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن العديد من الطالب المصابين باضطراب طيف التوحد يواجهون
صعوبة في اإلنصات للغة ومعالجتها ،ولذا فهم يستبعدون المؤثرات اللغوية في ظل وجود مؤثرات أخرى.
بالتالي فيمكن للمعينات البصرية أن تساعد في الحفاظ على تركيز الطالب على المعلومات ذات الصلة التي
يرغب معلم الفصل في إيصالها.
إن المعينات البصرية متنوعة وتشمل نطاق من المعينات البسيطة والملموسة وصوالً إلى المعينات المعقدة
والمجردة .وفق ًا لسلّم التعقيد المتزايد ،عادة ما تبدأ المعينات ببساطة شديدة باألشياء حقيقية أو الحاالت
الحقيقية ،صعود ًا إلى المعينات األكثر تعقيد ًا مثل التصاوير والنسخ ،والصور الملونة ،والصور باألبيض
واألسود ،والرسومات بالخطوط ،وانتها ًء بالرموز المعقدة نسبي ًا واللغة المكتوبة .وقد وُجد أن الرموز
المرسومة ،على الرغم من تعقيدها النسبي وطبيعتها المجردة ،هي ذات فعالية في تعليم الطالب الذين
يعانون من اضطرابات طيف التوحد.
هناك عدد من الوسائل المرئية بوساطة تقنية المعلومات التي تقدم رموز ًا مرسومة جاهزة تتيح الفرصة
لمعلمي الفصل لعمل الرموز الخاصة بهم ،وأكثرها شعبية هي حزم البرمجيات التالية"Boardmaker" :
و " ،"Writing with Symbols 2000وكالها تُوزّع من قِبل شركة ( Mayer-Johnsonالموقع
اإللكتروني .)www.mayer-johnson.com :برنامج  Boardmakerيضم ما يزيد على 3555
رمز ًا في شكل قصاصات فنية ( ،)clip artفي حين أن " "Writing with Symbols 2000تضم
برامج معالجة النصوص التي تولد الصور التي تتوافق مع الكلمات المكتوبة على لوحة المفاتيح .يمكن
أيض ًا الحصول على الصور المُستخدمة مع األطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد على موقع
االستراتيجيات البصرية للتعامل مع التوحد ()Visual Strategies for Autism
(.)www.usevisualstrategies.com
ال شك أن للمعينات البصرية قيمة مهمة في تعليم األطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،ولكن
يجب أن يكون استخدامها متالئم ًا مع قدرات الفهم لدى الطالب .على سبيل المثال ،إذا كان الطالب يعاني
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من التأخر المعرفي ،قد يكون من الضروري أن نقوم بتحديد المراحل المهمة باستخدام الصور التي تمثّل
الطالب وهو يؤدي هذه المهمة .إذا كان الطالب ال يعاني من هذه الصعوبات المعرفية ،قد يكون من الممكن
استخدام الرسومات أو الكلمات المكتوبة لوصف المهمة.
ويمكن أيض ًا استخدام الوسائل البصرية بشكل فعال لتحقيق األهداف والغايات التالية:
• رسم وتصوير المهام واألنشطة المقررة
• تطوير االستقالل لدى الطالب
• تطوير القدرات التنظيمية
• تطوير المهارات االجتماعية
• تطوير قدرات التواصل
• تشجيع اتباع السلوك المناسب
• تصوير التوقعات بوضوح
• تصوير الخيارات بوضوح

التعليم في الفصل :هيكل بيئة التعلم
إنه من األهمية بمكان تطبيق أقصى مستويات الهيكلة (فرض هيكل أو تنظيم معين) على جميع الجوانب في
تعليم األطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد .وينطبق هذا على تنظيم بيئة التعلم – بما في ذلك
الفصول الدراسية أو أي مكان آخر يتم في ِه التعلم – وعلى ترتيب نشاطات التعلم.
ويمكن تطبيق هيكلة بيئة التعلم عن طريق الوسائل التالية:
•
•
•
•
•


تخصيص مناطق معينة ألنواع معينة من األنشطة ،مثل مجاالت العمل الهادئة ومناطق العمل
الجماعي ،وأماكن الراحة حيث يمكن تناول األطعمة والمشروبات .ويمكن استخدام السجاد
والخطوط على األرض ،والعالمات لتحديد هذه المناطق وفصلها عن بعضها البعض.
يمكن أن يتم تنظيم ،ترتيب وتخزين المواد التعليمية بشكل مرتب ومنفصل.
يمكن أن تتم تغطية وإبعاد المواد التعليمية وغيرها من األشياء التي ال يتم استخدامها في األنشطة
الحالية.
يمكن تحديد خزائن الطلبة وغيرها من مرافق التخزين الشخصية بعالمات معينة يمكن التعرف
عليها بسهولة مثل صورة الصالب صاحب الخزانة.
يمكن أن تكون المواد التعليمية ُمر ّمزة باللون وفق ًا للمهمة والموضوع.
يمكن توفير صناديق وخزانات وملفات "المهام الجديدة" و"المهمة المنجزة" التي يضع فيها الطالب
أعمالهم.
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التعليم في الفصل :هيكل التعليم
باإلضافة إلى إضفاء هيكل معين على بيئة التعلم ،من المهم كذلك إضفاء هيكل مدروس على الفصل
الدراسي ذاته .كنقطة انطالق ،يمكن تخزين المواد التعليمية المرتبطة بمهام محددة (مثل الكتب وأقالم
الرصاص واألقالم والمعينات البصرية) مع ًا في ملف أو صندوق مخصص لكل مهمة .ويمكن أيض ًا أن
تعزيز هيكلة عملية التعلم عن طريق الوسائل التالية:
• إزالة المواد التي ال يتم استخدامها من الطاوالت قبل البدء بموضوع جديد.
• توفير النص المخصص المطلوب للقراءة من ِقبل الطالب ،بدالً من تقديم المادة المكتوبة بأكملها .يمكنك
القيام بإبراز الكلمات ذات الصلة التي يُراد التركيز عليها في المادة المكتوبة.
• جمع سلسلة من الصور التي تمثل المراحل التي يتعين إنجازها أثناء إنجاز مهام المساعدة الذاتية.
• التأكد من أن كل مهمة منفصلة لها بداية ونهاية محددة بوضوح .مثالً ،إذا كان يتعين على الطالب قراءة
فقرة معينة واإلجابة على أسئلة حولها ،قم بتحديد الكلمة األولى واألخيرة في الفقرة بالقلم األخضر
واألحمر تباعاً.
• عندما يُطلب من الطالب القيام بمشروع ،قُم بتقديم مثال توضيحي للمشروع المُنجز بحيث يتمكن الطالب
من معرفة ما هو مطلوب منهم.
كما أوضحنا آنف ًا ،يستفيد جميع الطالب من صفوف التعليم المُهيكلة ،وينطبق هذا بشكل خاص في حالة
الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد.
ونتيجة لذلك فإنه من الضروري تطبيق ال َهيكلة في البيئة التعليمية وعملية التعليم من أجل تحقيق أفضل
النتائج من النشاط التعليمي .من شأن الهيكلة أن تيّسر تنمية االستقاللية لدى الطالب وتزويدهم بوسائل
تحقيق النجاح .وهناك عدد من التدابير الملموسة التي تم اقتراحها من أجل توضيح وجود الهيكل التعليمي
للطالب ،والتي يمكن سحبها تدريجي ًا كلما تم تثبيت لبنية األساسية والروتين في عملية التعليم.
تحليل السلوك التطبيقي
يُطلق مصطلح تحليل السلوك التطبيقي ( )Applied Behavior Analysis, ABAعلى الط ُرق
المُستخدمة لتحسين مهارات الطالب المصابين باضطرابات طيف التوحد من ناحية وتخفيف حدة
السلوكيات غير المناسبة من ناحية أخرى .إن المبدأ األساسي لتحليل السلوك التطبيقي هو المعالجة
المُتسلسلة للسلوكيات المُشكلة الصغيرة والمنفصلة والقابلة للقياس بشكل عام والقابلة للقياس كمياً.
العناصر الرئيسية التي تُدرج في برنامج تحليل السلوك التطبيقي هي كما يلي:
• تطبيق التركيز على السلوكيات الملحوظة القابلة للقياس وقابلة للقياس كمي ًا ،والتي يمكن رصدها ِعبر
فترة من الزمن.
• النظر في أسباب السلوك من حيث ما يحاول الطالب التواصل بشأنه والنتيجة التي يرغب بها الطالب.
• عمل تحليل المهام من خالل تقسيم المهام أو المهارات المعقدة إلى مراحل منطقية ومنفصلة.
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• تصميم أهداف مهارات التي يُراد إنجازها لكل طالب على حده ،والوسائل المُستخدمة في تعليم تلك
المهارات والنتائج المرجوة بشكل فردي لكل طالب.
• تحفيز الطالب باستخدام تقنيات التعزيز اإليجابي.
• وضع تعريف واضح ووصف طرق التدريس والسلوكيات التي يتعين تحسينها ،حتى يتم فهم
االستراتيجيات والنتائج المرجوة من قبل جميع األطراف المعنية.
• هيكلة بيئة التعلم إلى أقصى حد ممكن .ويتضمن هذا اختيار طرق التدريس وأنواع اإلشارات التي من
شأنها أن تنتج أفضل النتائج لكل طالب بشكل فردي ،مع االستعداد لحث الطالب بشكل مناسب إذا لم تبدر
منه النتائج المرجوة ،واختيار أفضل منهجية للتعزيز اإليجابي لتحقيق النتائج المرجوة.
• تقييم فعالية تحليل السلوك التطبيقي من خالل جمع البيانات ورصدها.
إن تحليل السلوك التطبيقي هو نهج تم تطبيقه على نطاق واسع من مجموعات وحاالت الطالب .ويشمل
تحليل السلوك التطبيقي مناهج أخرى مثل تقييم السلوك الوظيفي ( Functional Behavioral
 ،)Assessment, FBAتحليل المهام ،إخفاء المعززات التدريجي ( ،)fadingوالتشكيل ،والتعزيز.
وإحدى استراتيجيات التدريس المستمدة من تحليل السلوك التطبيقي والمستخدمة بشكل شائع مع الطالب
الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد هي التقنية المعروفة بالتدريب بالمحاوالت المنفصلة.
التدريب بالمحاوالت المنفصلة Discrete Trial Training
يتضمن التدريب بالمحاوالت المنفصلة تطبيق أربعة عناصر ُمتَسلسلة كما يلي:
• تقديم محفز محدد ومُعرّ ف سابق ًا (طلب تطبيق تعليم معين على سبيل المثل) من أجل تحفيز القيام
بالسلوك المرغوب به من قِبل الطالب.
• يستجيب الطالب بعد ذلك بسلوك قابل للمالحظة والقياس.
• يتم عند إذ تقييم التغذية االسترجاعية للطالب.
• يتم بعد ذلك ترك وقفة واضحة بين ردة فعل الطالب تجاه التغذية االسترجاعية والمحفز التالي
المُعرّف سابق ًا الذي سوف يُقدم للطالب.
من أجل ضمان فعالية التدريب بالمحاوالت المنفصلة ،يجب أخذ عدد من القضايا بعين االعتبار .مثالً ،قبل
تقديم المحفز األول (عادة ما يكون على شكل تعليم يُوجه للطالب) ،يجب التأكد من لفت انتباه الطالب.
يحب أن يكون التعليم نفسه مختصر ًا وبدون لَبس ،على شكل جملة تستخدم في المراحل المبكرة تعبيرات
لغوية متّسقة وبنبرة صوت طبيعية .ويمكن استخدام لغة أعم وأكثر تنوع ًا فقط عند ينجح الطالب من اتباع
التعليم المُقدم.
حالما يتم إعطاء التعليمات ،على الطالب االستجابة لذلك .وفي حالة وجود االستجابة ،سوف تكون مناسبة
أو غير مناسبة .يتعين تقديم التغذية المسترجعة الفورية إذا بدأ الطالب باالستجابة بصورة غير مناسبة أو
إذا بدر منه سلوك غير مناسب.
وسوف تعتمد التغذية المسترجعة الضرورية على طبيعة االستجابة أو السلوك الذي قام به الطالب .في
حالة االستجابة المناسبة ،يتوجب أن تتشكل التغذية الراجعة من التعزيز اإليجابي على شكل المديح أو
التأكيد اإلضافي إذا لزم األمر .وفي حالة االستجابة غير المناسبة أو غياب االستجابة ،يجب تقديم التغذية
االسترجاعية ويجب حث الطالب على تعديل االستجابة لتكون مناسبة أكثر – وتُعرف هذه المرحلة بمحاولة
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التصحيح .والغرض من محاولة التصحيح هو اختبار االستجابات ألنواع عديدة من التغذية المُسترجعة من
أجل اكتشاف أشكال التغذية المسترجعة الجالبة للنتائج المرجوة؛ ال يوجد قالب معياري للتغذية
المسترجعة ،ويجب تطبيع النتائج الصادرة على كل طالب بشكل منفصل.

تطبيق تحليل السلوك التطبيقي والتدريب بالمحاوالت المنفصلة
هنا ترد المراحل التي تتكون منها جلسة تدريسية تستخدم التدريب بالمحاوالت المنفصلة المنطوي تحت
مظلة تحليل السلوك التطبيقي .قبل كل جلسة تدريسية ،يقوم المعلم باآلتي:
•
•

•
•
•

اتخاذ القرار بشأن المهارة التي سوف يتم تدريسها من خالل دراسة خطة البرنامج الفردي
للطالب.
اتخاذ القرار بشأن المطالبات والعواقب التي سوف تُستخدم لدفع التعلم؛ من أجل اتخاذ هذا القرار
ال بد من دراسة المعلومات التي تم جمعها سابق ًا من أجل تحديد ماهية االستجابة والتعليمات
واإلشارات المناسبة التي سوف تُقدم ،وأنواع التعزيز والمطالبات التي أثارت نتائج طيبة فيما
سبق.
اتخاذ القرار بشأن اختيار موقع مناسب إلجراء الدورة التدريسية؛ وعادة ما يتأثر هذا القرار
بمستوى التنمية لدى الطالب وطبيعة المهارات التي يتعين تدريسها.
تحديد المواد التعليمية المستخدمة ،والتحقق من توافر هذه المواد المتاحة.
وضع منهجية جمع البيانات التي من شأنها تسهيل التسجيل الدقيق للمعلومات ذات الصلة فيما
يتعلق بتقدم الدورة التدريسية ومخرجاتها.

خالل الدورة التعليمية ،سوف يقوم المعلم بالتالي:
• ممارسة السيطرة المُمنهجة إلى أقصى حد ممكن على بيئة التعلم من خالل توظيف العواقب المحددة سلفاً
واإلشارات والمطالبات ،والتي قد تنطوي على تكرار التجارب المنفصلة للحصول االستجابات المناسبة؛
هذا قد يكون ذلك على شكل عدد من التجارب المطبقة على مهارة معينة ،أو إجراء عدد من التجارب في
سياق نشاط آخر يتم في ذات الوقت.
• االحتفاظ بسجل يتألف من معلومات بشأن طبيعة االستجابات التي يقدمها الطالب وأنواع العواقب
والمطالبات المطبقة.
وفيما يلي مثال على جلسة تدريسية تهدف إلى تعليم الطالب كيفية اختيار حرف " "Cمن بين مجموعة من
الحروف .يتم تقديم كل حرف للطالب على بطاقات مطبوعة .الهدف من هذا التمرين هو تعليم الطالب كيفية
التعرف على حرف  .Cبعد وضع بطاقات الحروف أمام الطالب ،يقول المعلم "المس  ."Cاالستجابة
الصحيحة هي أن يقوم الطالب بلمس البطاقة المطبوع عليها حرف " ."Cأما االستجابة غير الصحيحة هي
لمس أية بطاقة أخرى ،أو عدم القيام بأية استجابة .على سبيل المثال ،فيما يلي يتم وصف سيناريوين
ممكنين للتحفيز واالستجابة والمطالبات والعواقب.
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السيناريو 4
يقول المعلم "المس "C
يطرق المعلم البطاقة التي تحمل حرف ""C
يلمس الطالب بطاقة ""C
ّ
يبتسم المعلم باستحسان ويجيب "جيد!" يقول "كفك" للطالب
السيناريو 2
يقول المعلم "المس "C
يشير المعلم في البطاقة التي تحمل حرف ""C
يلمس الطالب بطاقة تحمل حرف ""E
يرد المعلم بهزة رأس تدل على االعتراض ،ولكن ال يتحدث بأي رد
المعلم يقول مرة أخرى "المس "C
يطرق المعلم البطاقة التي تحمل حرف ""C
يستجيب الطالب برفرفة يديه
يرد المعلم بهزة رأس تدل على االعتراض ،ولكن ال يتحدث بأي رد
المعلم يقول مرة أخرى "المس "C
يشير المعلم إلى البطاقة التي تحمل حرف ""C
يلمس الطالب بطاقة الحرف ""C
يبتسم المعلم باستحسان ويرد "جيد!" يقول "كفّك" للطالب
عندما انتهاء الدورة التدريسية ،يجمع المعلم المعلومات ويجري تحليالً عليها .يلخّ ص المعلم المعلومات
ويدون المالحظات في خطة البرنامج الفردي للطالب بحيث يمكن استخدامها لتوجيه الدورات التعليمية في
المستقبل .ثم يشارك المعلم تلك النتائج مع األطراف المعنية األخرى حتى يتمكن الفريق المستقل إلدارات
الحاالت ككل من المحافظة على نهج متسق في تعليم الطالب.
يحفز نهج تحليل السلوك التطبيقي معلمي الصفوف للتفكير في جميع جوانب بيئة التعلم .في بعض الحاالت،
قد يشتبه معلم الصف بأن الطالب ال يتقدم أو يسير ببطء أكثر من المتوقع؛ عند إذ ،قد توجد أوجه القصور
التعلم والتدريس التالية
ً
• ال يولي الطالب اهتماما بالتعليمات أو العالمات األولية.
ً
• ال يتم تقديم المطالبات في األوقات الصحيحة ،أو ربما يتم تقديمها في وقت مبكر جدا أو في وقت متأخر.
• يتم عرض الكثير من المطالبات على الطالب ،أو كون المطالبات صريحة جد ًا (كما في السيناريو .)4
• يقدم المعلم المطالبات ما دون الوعي بحيث يستجيب الطالب إلى المطالبات غير المقصودة أو غير ذات
الصلة.
• ال يشعر الطالب بالدفع من التعزيز اإليجابي أو العواقب التي يقدمها المعلم.
• يتم تشجيع السلوكيات غير المناسبة عن غير قصد .مثالً ،عن طريق مشاهدة الزمالء للطالب وهو يؤدي
التمرين دون معرفة المعلم.
• عدم اخضاع العمليات المطبقة على الطالب للمراجعة المنتظمة ،وبالتالي فإن الطالب ال تكتسب المهارات
على النحو األمثل.
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• َكون العملية التعليمية والسلوكيات المستهدفة غير محددة بشكل كاف ،مما يؤدي إلى غياب االتساق في
نهج المعلمين والبيئة التعلم.
التعليم القائم على األنشطة
في حين أن التدريب بالمحاوالت المنفصلة يحدث في بيئة مُحكمة و ُم َهيكلة للغاية ،يتم التعليم القائم على
األنشطة (والمعروف كذلك باسم التعليم المُضمّن) سياق بيئة التعلم اليومية .أثناء أداء األنشطة التي تتم في
الفصل ،يقوم المدرس الذي يمارس التدريس القائم على األنشطة باالستفادة من الفرص المتاحة لتوجيه
الطالب ولتطبيق التعزيز اإليجابي وتقديم التغذية المسترجعة ،بطريقة تتوقف على استجابات الطالب .على
الرغم من اتسام هذه العملية بالعفوية ،فإن التعليم القائم على األنشطة يتطلب إعداد ًا كبير ًا من جانب المعلم
للتأكد من تكرر الفُرص وحدوثها ضمن سياق النشاط الحالي .وإليكَ هذا المثال حول كيفية إجراء التدريس
القائم على األنشطة :إذا أراد المعلم أن يعلّم الطالب كيفية التعرف على األلوان ،قد يُطلب من الطالب
(خالل نشاط الرسم) إيجاد قلم تلوين أحمر ،أو لتمرير قلم رصاص أزرق إلى طالب آخر .من المهم أن
يتأكد المعلم من أن التعليمات تقع في سياق النشاط ألن هذا النوع من التدريس يتوقف على المشاركة في
النشاط الذي يتعلق به التعزيز اإليجابي أو التغذية المسترجعة.
يتم استخدام مجموعة مختارة من االستراتيجيات المستمدة من مبادئ تحليل السلوك التطبيقي في تفعيل
التدريس القائم على األنشطة .تُعرف هذه المبادئ باسم مبادئ التدريس الطبيعية ،والتي تتكون من العناصر
التالية.
• يتم تحديد نقاط التركيز للتدريس وفق ًا للنقاط التي يركز عليها الطالب؛ أي أن التدريس يتطابق مع
األنشطة التي يهتم بها الطالب.
• يمكن حث وتشجيع الطالب على االستجابة من خالل إنشاء بيئة تعليمية مؤاتية؛ وتشمل األمثلة على ذلك
تقديم الطلبات اللفظية التي تسهل استمرار النشاط ،أو َموضعة األشياء المتعلقة بالنشاط بحيث يتوجب على
الطالب الشروع بالتواصل من أجل الحصول عليها.
• يتوقف التعزيز اإليجابي والتغذية المسترجعة على استجابات الطالب؛ إذا عبّر الطالب عن الرغبة في
شيء بشكل مناسب ،يتم تقديم هذا الشيء له.
• يتم تضمين فُرص تطبيق مبادئ التدريس ضمن النشاط نفسه.
يوفر التعليم القائم على األنشطة فُرص ًا لكي يحرز المعلمون تقدم ًا نحو تحقيق عدد من األهداف أو تعليم
عدد من المهارات في سياق نشاط واحد .إن إحدى ميزات التعليم القائم على األنشطة هي تضمين التعزيز
والتغذية المسترجعة في النشاط ،نظر ًا لحدوث عملية التدريس ضمن إطار األنشطة العفوية ،بحيث يتم
تشجيع تشكيل المهارات .على سبيل المثال ،عن طريق هذا األسلوب ،يمكن استخدام نشاط واحد (مثل
إكمال أحجية الجيغسو أو الصور المُقطعة  )jigsawلتعزيز مهارات التواصل وذلك عن طريق إلزام
الطالب بطلب تمرير القطع لهم ،وبناء المهارات االجتماعية عن طريق إلزام الطالب بالتعاون مع اآلخرين
إلكمال األحجية ،وبناء المهارات المعرفية من خالل تمرين قدرة الطالب على تحديد األمكنة الصحيحة
لقطع األحجية ،وتشجيع تطوير مهارات الطالب الحركية من خالل قيامهم بتركيب القطع وربطها.
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باختصار ،تتميز طرق التعليم بالمحاوالت المنفصلة بميزة ال َهيكلة (اتباعها لهيكل معين) ولذلك فهي تسهل
تكرار المحاوالت على نطاق أوسع من ذلك المتاح في حالة األساليب القائمة على األنشطة؛ مع ذلك ،عادة
ما تكون األساليب القائمة على األنشطة أكثر وضوح ًا وتقوم بتسهيل تعميم المهارات .لكل أسلوب فوائده
الخاصة ،وينبغي أن تستند الطريقة المختارة إلى طبيعة المهارة التي يجري تدريسها واهتمامات الطالب
المعني ،باإلضافة إلى خصائصه السلوكية وقدراته وأوجه القصور لديه .عادة ما يستجيب الطالب
المعرضين للسهو بصورة أفضل لنهج التدريس بالمحاوالت المنفصلة ،في حين أن الطالب الذين يوثر فيهم
حافز المشاركة في نشاطات الفصل فهم عادة ما يستجيبون بشكل أفضل ألساليب التدريس القائم على
األنشطة.
منهج التعليم بواسطة األقران
إن استعمال مناهج التعليم بواسطة األقران يحقق مخرجات إيجابية في حالة الكثير من الطالب الذين
يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،فهي مشابهة بمنهج التعليم القائم على األنشطة في أنها تتميز بالتقديم
فرص تعميم المهام .قد يكون الطالب مدفوع ًا بكونه محط انتباه أقرانه ،وعاد ًة ما يكون في الفصل العديد
من األقران مما يوفر العديد من الفرص ليتعلم الطالب المصابون باضطرابات طيف التوحد من المواقف
التي تسمح بتوسط األقران.
يعمل منهج التعليم بواسطة األقران عن طريق تشجيع األقران على تقديم األمثلة حول أنواع السلوكيات
المرغوبة مثل لفت االنتباه بالطريقة المناسبة ،وإظهار مستويات مناسبة من المثابرة والتفاعل عن طريق
التعاون مع اآلخرين .ويتطلب هذا المنهج من المعلم أن يقوم أوالً بتحديد السلوك النموذجي بين األقران
الذين سوف يتفاعل معهم الطالب التأثر باضطرابات طيف التوحد ،وهي أمر عادة ما يتم إنجازه من خالل
التعزيز اإليجابي.
طلبات اإلخفاء التدريجي
يمكن أن نتصور أنواع طلبات اإلخفاء التدريجي المختلفة على أنها هيكل هرمي ثالثي األجزاء ،يتألف من
الطلبات اللفظية ،والطلبات البصرية ،والطلبات البدنية .وينطوي هذه ،بالتوالي ،على توفير التعليمات
المنطوقة ،عرض المهمة أو السلوك ،وتوفير المساندة البدنية.
وينبغي استخدام غيرها من الطلبات األكثر تدخالً فقط بعد عدم نجاح الطلبات األقل تدخالً على إحراز
النتائج المرغوبة .كلما زادت قدرة الطالب على االستجابة بشكل مناسب للطلبات ،كلما وجب إخفاء هذه
الطلبات بشكل تدريجي ومقصود .ويجب مراقبة عملية اإلخفاء التدريجي بعناية كما ويجب توزيع
المعلومات حول ذلك لجميع المعنيين بالطالب حتى يتأتى اتخاذ إجراءات موحدة وحتى يتم المحافظة على
االتساق .وهذه نقطة أساسية في المنهج حتى ال يتمكن الطالب الذي يتعرض لپروتوكول اإلخفاء التدريجي
من إيجاد الدعم والطلبات التي تم إخفاؤها تدريجي ًا في أماكن أخرى .غالب ًا ما تكون المعينات البصرية
بدائل فعالة للطلبات التي تم إخفاؤها ألنها توفر توجيه ًا بصري ًا يمكن للطالب اتباعه بدالً من االعتماد بشكل
سلبي على الطلبات اللفظية والبدنية .ويمكن أن تؤدي الوسائط البصرية األخرى (مثل الرسوم البيانية،
قوائم األعمال ،جداول المهام ،والعروض) دور المعينات البصرية حيث أنها تشجع االستقالل أثناء
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األنشطة والفعاليات .من أجل ضمان فعالية تلك الوسائط البصرية في تنمية خاصية االستقالل ،من المهم
أن نقوم بتعزيز وعي الطالب بها ،وعلى المدرسين أن يشرحوا سياق تلك اإلشارات بوضوح حتى يتمكن
الطالب من فهم معناها وأهميتها.
اإلخفاء التدريجي لحضور المدرس
إن التواجد بالقرب من الطالب بشكل دائم ودعمهم بنشاط وحثهم يمكن أن يضر بتنمية خاصية االستقالل
لديهم .لذلك ،بينما يقوم الطالب بتنمية المهارات التي يحتاجونها إلنجاز أنشطة ومهام معينة ،يتوجب على
المدرسين أن ينسحبوا بشكل تدريجي من الحضور مع الطالب؛ وعادة ما يكون ذلك على شكل التناوب بين
توفير الدعم النشط للطالب ثم االنسحاب ومراقبتهم من مسافة .من خالل مراقبة تقديم الطالب ،يمكننا أن
نقوم باختيار النشاط الطالبي الذي نريد دعمه بنشاط والنشاط الذي نريد االنسحاب التدريجي منه .من
الممكن أيض ًا أن يقوم المعلم بدعم المراحل االولية للمهمة أو النشاط ،وأن ينسحب تدريجي ًا ويقنّن انخراطه
ويراقب من مسافة بعد توطيد وتفعيل التفاعل بين األقران.
إن إشراك األقران هو مفيد في تقليل اعتماد الطالب على الدعم الرسمي .ينبغي أن يتعلم الطالب الذين
يعانون من اضطرابات طيف التوحد أن يتقبلوا الطلبات المقدمة من ِقبل األقران ألن هذه مهارة حياتية
جوهرية لها تأثير عميق على نمو القدرة على االستقالل لدى الطالب .يمكن للمعلمين أن يشجعوا دور
األقران من خالل السماح لهم بتقديم الطلبات المباشرة للطالب المصابين باضطرابات طيف التوحد ،ويمكن
بهذه الوسيلة أن نشجع الطالب على اعتبار األقران كمصدر للمساعدة مما يؤدي إلى المزيد من االستغناء
عن مساندة الكبار.
ممارسات التعليم الفعال :تنويع المهام
يجب تضمين جداول التعلم الموجهة للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد في خطط الدروس
العامة .ويجب تنويع المهام حتى ال يشعر الطالب بالملل ،ويجب تتناوب المهام المألوفة مع المهام غير
المألوفة ،والمهام المحبوبة مع المهام غير الممتعة ،وذلك للتقليل من السلوك غير المناسب الناتج عن القلق.
قد يكون من المفيد أيض ًا مناوبة األنشطة التي تحدث في المجموعات الكبيرة مع تلك التي تحدث في بيئة
هادئة وساكنة .ومن المفيد كذلك في هذا الصدد إدراج النشاط الجسدي في الجدول اليومي بين فترة
وأخرى .يجب أن يزود الطالب المصابين باضطرابات طيف التوحد برسم بصري لنشاطات اليوم ،حيث
سوف يتمكنون من استخدام هذه الرسوم البصرية لفائدتهم وراحتهم وتنمية قدرتهم على االستقالل ويمكن
أيض ًا أن يستخدمها المعلمون لتوجيه الطالب لها عندما االنتقال من المرحلة إلى األخرى في اليوم.
ممارسات التعليم الفعال :تحليل المهام
إن تحليل المهام هو عبارة عن عملية يتم خاللها تقطيع المهام الكبيرة إلى عناصر صغيرة وقابلة للتعليم.
غالب ًا ما يكون هذا التحليل ضروري ًا في تعليم الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد لمساعدة
الطالب على إنجاز المهام المعقدة بنجاح .يتطلب هذا األسلوب من المعلم تعليم كل مهارة الزمة إلكمال
المهمة بالترتيب الذي يتم من خالله إتمام المهمة؛ على سبيل المثال ،يمكن تقطيع مهمة إطعام قطة إلى عدة
خطوات :إحضار إناء القطة والطعام والشوكة ومفتاح العلب ،فتح اإلناء باستخدام مفتاح العلب ،تفريغ
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الطعام من العلبة إلى إناء القطة ،تقطيع الطعام عن طريق الشوكة ،وصوالً إلى الخطوة األخيرة وهي
وضع اإلناء على األرض حتى تستطيع القطة إيجاده .باإلضافة إلى فائدته الخاصة في المهام الجسدية مثل
التي وُصفت هنا ،يُعتبر تحليل المهام مفيد ًا في تنمية المهارات األكاديمية والمهارات االجتماعية والمهارات
الحياتية ،وأية مهارة أخرى يمكن تقطيعها إلى عناصر قابلة التعليم.
ممارسات التعليم الفعال :التسلسل إلى األمام والتسلسل إلى الخلف
يمكن تطبيق جميع المهارات التي عُرّضت لتحليل المهام عن طريق التسلسل إلى األمام أو التسلسل إلى
الخلف.
التسلسل إلى األمام – يشتمل التسلسل إلى األمام على تركيز التعليم على المهارة األولى أو السلوك األول
في ترتيب خطوات المهمة الذي لم يتمكن الطالب من إنجازه بشكل ُمرضي حتى اآلن .حسب مثال إطعام
القطة الذي أوردناه سابق ًا ،يقوم المعلم بالتركيز على خطوة تقطيع الطعام باستخدام الشوكة في حال قام
الطالب بإنجاز الخطوات السابقة بشكل مالئم .فضالً عن التركيز من قِبل المعلم في هذه المرحلة ،يكون
تدخل المعلم في المرحلة السابقة والمرحلة التالية فقط من أجل تقديم المساندة .كلما أتقن الطالب كل
مرحلة على حده وبالترتيب ،يمكن للمعلم أن يسحب المساندة حتى يتمكن الطالب من إنجاز المهمة بأكملها
بشكل مستقل ومُرضي.
التسلسل إلى الخلف – هنا ،نحدد السلوك األخير أو المهارة األخيرة التي لم يتقنها الطالب بعد في ترتيب
الخطوات ،ونقوم بتعليمها للطالب أوالً .حسب مثال إطعام القطة الذي ذكرناهُ آنف ًا ،يقوم المعلم بالتركيز
على خطوة وضع اإلناء على األرض ويقوم بالمساندة فقط في إنجاز غيرها من العناصر أو الخطوات
السابقة .عندما يكون الطالب قد أتقن ذلك العنصر ،يقوم المعلم بالتركيز على العنصر السابق – وهو
استخدام الشوكة بتقطيع الطعام في هذا المثال .كما هو الحال في التسلسل إلى األمام ،يتم إخفاء تدخل
المعلم تدريجي ًا كلما تعلم الطالب إنجاز كل عنصر بشكل مستقل ومُرضي .إن ميزة استخدام تقنية التسلسل
إلى الخلف هي تمكين الطالب من رؤية المهمة وهي مُنجزة ،وبالتالي يمكن استخدام هذه التقنية في البيئات
الطبيعية؛ على سبيل المثل ،إذا استخدمنا هذه التقنية لتعليم الطالب كيفية ارتداء المعطف ،يكون العنصر
األخير في المهمة هو شبك األزرار ،وهي المرحلة التي يُسمح للطالب بعدها أن يعود للمنزل .وهي النتيجة
هنا هي عبارة عن تعزيز إيجابي (أي الذهاب إلى المنزل) وهي تتبع المهمة مباشرة (شبك األزرار).
ممارسات التعليم الفعال :تقنيات التشكيل
إن تعليم سلوك جديد مقبول قد ينطوي على تشكيل سلوك ما عن طريق تعزيز اإلنجاز المُقارب لذلك
السلوك .يُقدّم كل تعزيز بهدف توليد السلوك الذي يوافق بشكل أكبر السلوك المقبول والمرغوب .على
سبيل المثال ،إذا كان السلوك المقبول هو أن يقوم الطالب بالتركيز على مهمة لمدة  40دقيقة ،قد تتضمن
عملية التشكيل تطبيق التعزيز اإليجابي لمدة دقيقتين من المهمة في بادئ األمر ،مع تمديد التعزيز اإليجابي
بشكل تقدمي – كلما تمكن الطالب من التركيز لفترات أطول من الوقت – حتى يتأتى تحقيق هدف السلوك
المقبول وهو التركيز لمدة  40دقيقة.
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هناك سيناريو آخر صالح لتطبيق تقنيات التشكيل وهو يتطلب أن يقوم المعلم في بادئ األمر بقبول الطلبات
المتكونة من كلمة واحدة من الطالب إلى أن يؤدي الطالب هذا السلوك بطريقة مقبولة ثم يرفع معيار
السلوك المطلوب عن طريق إلزام الطالب تدريجي ًا باستخدام عدد أكبر من الكلمات في صياغة الطلبات.
ممارسات التعليم الفعال :المدح الدقيق واإليجابي
من الجيد تقديم التغذية المسترجعة الدقيقة للطالب عندما يقومون بعمل شيء ببراعة أو بالشكل الصحيح
(مثل "يا له من رسم لطيف" أو "يا له من وصف جيد") ،إال أن المدح العام وغير الدقيق قد يؤدي إلى
نتيجة غير مقصودة وهي أن يتعلم الطالب خارج السياق الصحيح ،وهو أمر يصعب عالجه فيما بعد .يمكن
للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد أن يكتسبوا الكفاءة نتيجةً لجلسة تعليم واحدة أو محاولة
واحدة ،لذلك فمن األساسي التأكد من أن المديح هو مناسب للسياق ويستهدف السلوك أو اإلنجاز الممدوح
بشكل صريح ،وإال فقد يقوم الطالب بربط المدح بعمل آخر يجهله المعلم .على سبيل المثال ،إذا سمع
الطالب كلمة "أحسنت" بينما يلعب بمسطرة بعصبية ،فقد يرتبط المدح بذلك العمل وليس باإلنجاز الذي كان
يشير إليه المعلم.
ممارسات التعليم الفعال :التعزيز الهادف
التعزيز هو العمل الذي يقوم به المعلم الذي من شأنه تحفيز الطالب على التعلم ،ويمكن أن يتكون من
المدح ،أو تقديم األشياء التي يحبها الطالب ،أو العديد من األشياء األخرى التي يجدها الطالب ُمجزية .ولكن
ال يُعتبر التعزيز فعاالً إال إذا كان يؤدي إلى تحسن السلوك أو تعزيز التعلم .قد ال يتفاعل الطالب الذين
يعانون من اضطرابات طيف التوحد مع وسائل التعزيز التي تحقق النتائج مع الطالب اآلخرين ،على سبيل
المثال ،قد تشمل التعزيزات ذات المعنى بالنسبة للطالب المصابين باضطرابات طيف التوحد أشيا ًء قد تبدو
غير معتادة بما في ذلك قضاء الطالب بعض الوقت لوحده ،والتحدث إلى معلمه المفضل ،وأداء التمارين
البدنية ،واللعب بلعبته المفضلة أو الماء أو المواد التي تحفز الحواس ،أو النظر من النافذة ،أو االستماع
إلى الموسيقى أو ممارسة الروتين المفضل لديه.
من أجل ضمان فعالية وسائل التعزيز ،يتعين على المعلمين معرفة الميول الفردية لكل طالب .ويمكن رسم
القوائم على أساس السلوكيات الملحوظة والمعلومات التي يقدمها أفراد أسرة الطالب .يمكن لملفات الميول
الشخصية هذه أن تكون مفيد ًة جد ًا ،ويجب أن تكون مشتركة بين أولئك الذين يقدمون الخدمات للطالب.
ممارسات التعليم الفعال :يجب أن تصمم المهام كي تتالءم مع قدرة الطالب
قد يصاب الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد بالقلق واإلحباط عندما ال يتمكنون من إنجاز
المهام التي تُعطى لهم .يتعين على المعلمين دعم الطالب من خالل التعديالت على منهج التعليم ،وتصميم
التعديالت بشكل فردي بحيث تتالءم مع قدرة كل طالب .يجب إدراج الطالب قدر اإلمكان في مناهج التعليم
العامة والقياسية ،إال أنه ينبغي اختيار التعديالت الالزمة بعناية من أجل تعزيز نجاح الطالب وتطوره
المستمر.

Page 34

يمكن شرح طُرق اختيار المستويات المالئمة في المثال التالي .يجب أن تكون التعديالت البسيطة في
البداية ،تتزايد في التعقيد كلما لزم األمر.
النشاط التالي يتكون من إكمال ورقة عمل حول مادة الرياضيات.

المستوى  :4إكمال ورقة العمل بدون إجراء أية تعديالت

• يقوم الطالب المتأثر باضطرابات طيف التوحد بإكمال ورقة العمل تحت نفس الظروف التي يتعلم بها
أقرانه.

المستوى  :2إكمال ورقة العمل مع إجراء التعديالت

ويمكن أن تشمل التعديالت ما يلي:
• تقصير ورقة العمل كي تحتوي مسائل أقل.
• عدم تحديد متطلب الوقت إلكمال الورقة.
• يُسمح للطالب باستخدام اآللة الحاسبة.
• يُسمح للطالب باستخدام معينات الكتابة.
• يقوم مساعد أو أحد األقران بكتابة إجابات الطالب.
• يتم استبدال األسئلة الصعبة بأسئلة أسهل.
• يسمح للطالب استخدام معينات الرياضيات والحساب (.)manipulatives

المستوى  :3نشاط موازي أو بديل في نفس المادة

يمكن أن تشمل األمثلة على األنشطة الموازية أو البديلة:
• مطابقة األرقام.
• استكمال ورقة عمل شبك النقاط (.)dot-to-dot worksheet
• التعرف على األنماط في األرقام.
• رسم حدود األرقام.
• حل لغز قائم على األرقام.

المستوى  :1النشاط الوظيفي البديل (تم تضمينه في الروتين)

يمكن أن تشمل األمثلة على األنشطة الوظيفية البديلة:
• يقوم الطالب بتحليل المهام التصويري لجمع المواد الالزمة ألحد األنشطة المذكورة أعاله.
• يقوم الطالب بحساب التكاليف وباقي النقود بعد دراسة مهارات التعامل مع المال.
• يحسب الطالب الرؤوس في الصف.
• يقوم الطالب بحساب عدد أوراق العمل المطلوبة.
• يوزع الطالب أوراق عمل على أقرانه.

إن المهارات والقدرات وأوجه القصور الخاصة بكل طالب متنوعة جد ًا ،لذا فقد ال يكون من المناسب
تطبيق تقنيات التعديالت على جميع أنشطة المنهج الدراسي العادي .إذا كان ذلك ضروري ًا ،قد يكون من
األكثر فاعلية توفير التعليم المُر ّكز والفردي المُتمحور حول أهداف خطة البرنامج الفردي التي ال يمكن
إدراجها بسهولة ضمن المنهج الدراسي العادي .مثالً ،إذا قمنا بتطبيق ذلك على ورقة عمل الرياضيات
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المذكورة أعاله ،قد يرتب المعلم وقت ًا للطالب ألداء المهام المستمدة من أهداف خطة البرنامج الفردي بينما
يعمل الطالب اآلخرين على مهام أخرى  -في هذه الحالة ،ورقة العمل الرياضيات.
ممارسات التعليم الفعال :المواد المناسبة للعمر
ينبغي الحفاظ على كرامة الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد من خالل تزويدهم بالمواد
التعليمية المالئمة لعمرهم الزمني .ينبغي الحفاظ على كرامة الطالب حتى عندما تتطلب المناهج والمواد
تعديالت واسعة لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب.
ممارسات التعليم الفعال :توفير فُرص االختيار
كثير ًا ما يُصاب الطالب المتأثر باضطرابات طيف التوحد بالشعور باإلحباط نظر ًا لسوء الفهم الذي
يتعرض له في الكثير من األحيان ،لذا من المفيد أن يتم تعريف الطالب بمفهوم الخيارات وطُرق االختيار.
كثيراً ما تقع العديد من جوانب حياة الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد تحت ال َهيكلة
والضوابط المفروضة من قبل اآلخرين ،وبما أن االختيار ليس سمة بارزة في حياتهم ،فإن توفير فرصة
االختيار لهم يؤدي إلى اختيارهم لخيار واحد ألنهم غير قادرين على اختيار أي شيء آخر .من المفيد
استخدام قوائم الخيارات لتسهيل ممارسة القدرة على االختيار فيما يخص المهام واألنشطة المتاحة ،على
سبيل المثال.
يتعين تصميم الوسائل التي تسهل االختيار للطالب المصابين باضطرابات طيف التوحد بحيث تناسب كل
طالب على حده .في البداية ،يجب أن تكون الخيارات المقدمة محدودة وواضحة ،على أن تتسع تدريجي ًا في
النطاق والتعقيد لتواكبَ تط ّور مفهوم الطالب لالختيار.
ممارسات التعليم الفعال :تجزئة وتبسيط التعليمات الشفهية
يجب تبسيط التعليمات الشفهية المعقدة والمطوّلة وتجزئتها إلى عناصر صغيرة وبسيطة عند التعامل مع
الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .ومن المفيد استخدام المعينات البصرية واإلشارات
لدعم التعليمات الشفهية.
ممارسات التعليم الفعال :إعداد الطالب
يمكن أن يستفيد الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد من المعرفة المسبقة بمحتوى الدرس
القادم .تُعتبر هذه الممارسة مفيد ًة في تخفيف القلق حول األشياء الجديدة فحسب ،ولكنها أيض ًا تساعد
الطالب إذا تمكنوا من البدء باستيعاب المعلومات قبل تقديمها ألقرانهم ألنها تساعد في معالجة أوجه
القصور التكوينية لدى الطالب والتي تتطلب توفير المزيد من الوقت للطالب الذين يعانون من اضطرابات
طيف التوحد من أجل استكمال األنشطة.
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ممارسات التعليم الفعال :عملية معالجة المعلومات وتعديل سرعة التعلم
كثير ًا ما يحتاج الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد للمزيد من الوقت لإلجابة على أسئلة
مقارن ًة مع الطالب اآلخرين ألنهم عاد ًة ما يعالجون المعلومات على شكل عناصر متّفرقة بدالً من معالجته
كوحدة واحدة .يُعتبر توفير الوقت االضافي بشكل عام وخاصةً فيما يتعلق باإلجابة على األسئلة وسيلةً
هامة لدعم الطالب الذين يواجهون هذا النوع من المشاكل.

ممارسات التعليم الفعال :األمثلة الملموسة والنشاطات العملية
إن األمثلة الملموسة هي طريقة مفيدة لمعالجة المفاهيم واألفكار المجردة مع الطالب الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد .تساعد األمثلة التي تعالج موضوع ًا ما من وجهات نظر متعددة في تمكين الطالب
من تطبيق المفهوم أو الفكرة بط ُرق متنوعة.
ممارسات التعليم الفعال :إجراء المهام غير المألوفة في بيئات مألوفة
كلما كان ذلك ممكن ًا ،يُعد من المفيد للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد أن يتواجدوا في بيئة
مألوفة عندما يتم عرض مهام جديدة عليهم .ومثال على هذا هو تعليم الطالب كيفية شراء البسكويت في
متجر المدرسة قبل تكرار المهمة في متجر غير مألوف .وإذا لم يكن ذلك ممكن ًا ،قد يكون من المفيد تقديم
المهام الجديدة والبيئات الخاصة بها عن طريق استخدام المعينات البصرية أو القصص االجتماعية التي
تشمل عناصر مألوفة للمتلقي ،حيث يكون األشخاص الذين يمثلون القيام بالمهمة معروفين لدى الطالب،
مثل المعلمين أو األقران.
ممارسات التعليم الفعال :تحويل الرغبات المُترسّخة إلى قدرات مفيدة
يمكن استخدام األشياء أو الموضوعات التي تشغل الطالب الذين يعاني من اضطرابات طيف التوحد
كوسائل تعليمية .على سبيل المثال ،إذا كان لدى طالب رغبة مُترسخة للفاكهة ،فيمكن االستفادة منها في
تعليم الطالب كيفية التعرف على األلوان وعلى تقشير البرتقال باستخدام مجموعة متنوعة من الفواكه،
بطريقة تساعد في تعزيز تركيز الطالب وتنمية المهارات.
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ممارسات التعليم الفعال :نقاط القوة واالهتمامات
يمكن أن يقوم األشخاص الذين يعرفون الطالب المتأثر باضطرابات طيف التوحد جيد ًا (مثل أفراد األسرة)
بتوفير إرشادات مفيدة بشأن تاريخ اهتمامات الطالب واألنشطة التي يقوم بها في المنزل وفي الحياة
الخاصة .إن استخدام نقاط القوة واالهتمامات هذه في خطط التعليم من شأنه المساعدة في تعزيز السلوك
المالئم وتشجيع التعليم.
ممارسات التدريس الفعال :المواهب
يجب تشجيع ودفع تنمية المواهب المميزة الذي يتميز بها الطالب المتأثر باضطرابات طيف التوحد (سوا ًء
كانت في تقنية المعلومات ،الرسم ،رسم اللوحات ،الموسيقى ،التمثيل ،إلخ).
تطوير االستقالل
من المهم تشجيع تطوير االستقالل لدى الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .ال يتعلق األمر
فقط بالصعوبة التي يواجهها الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف في تطوير خاصية االستقالل ،بل
أن األساليب المستخدمة لتحسين أوجه القصور األخرى لديهم غالب ًا ما تميل إلى إضعاف االستقالل ألنها
تعوّد الطالب على اإلفراط في االعتماد على الطلبات ووسائل الدعم األخرى المقدمة من قبل المعلمين .من
أجل حل هذه المشكلة ،من الضروري أن يقوم مساعدو المدرسين بتشجيع الطالب بطريقة متّسقة ،وبقدر
اإلمكان ،من أجل المشاركة في األنشطة وإنجاز المهام دون االعتماد على مساعدة اآلخرين .ويمكن تيسير
هذا الهدف عن طريق االنسحاب التدريجي لمشاركة الكبار ،وبطريقة مالئمة لمستوى نمو القدرة والمهارة
لدى الطالب .تُعرف هذه التقنية باسم "اإلخفاء التدريجي للمحفزات" ،وتشمل مرحلتين منفصلتين تُعرفان
باسم إخفاء المساندة وإخفاء الحضور.
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الفصل الثالث

التكامل الحسي
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المشكالت الحسية :التقييم واالستراتيجية
من المفيد رسم قائمة للمحفزات الحسية التي تثير ردود فعل سلبية لدى الطالب الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد .تختلف هذه القائمة من طالب آلخر ،ويُعد أعضاء األسرة مصدر ًا مفيداً
للمعلومات في هذه الصدد .يمكن ،أيض ًا ،طلب المساعدة من المعالج الوظيفي بشأن طرق تخفيف اآلثار
السلبية وكيفية تحسين معالجة المحفزات الحسية .عند رسم قائمة المحفزات الحسية السلبية ،يجب عمل
وتدوين المالحظات التالية:
 المحفزات السمعية
 هل تكون ردة فعل الطالب سلبية في حال سماعه أصوات المراوح ،أو مكبّرات
الصوت ،أو جرس إنذار الحريق ،أو ضوضاء مكيفات الهواء ،أو األجراس ،أو
نباح الكالب ،أو ضوضاء تحريك الكراسي؟ هل توجد أصوات أخرى تثير ردود
فعل سلبية؟
 هل تتأثر ردة فعل الطالب بدرجة ارتفاع الصوت ،أو انتظامه ،أو تكرّره ،أو كونه
غير متوقع ًا؟
 هل توجد إجراءات يمكن اتخاذها لخفض حدة ردود الفعل السلبية للطالب إزاء
األصوات؟
 هل يتطلب الطالب الكثير من الوقت لمعالجة التعليمات اللفظية والمعلومات
المنقولة لفظي ًا؟ هل يواجه الطالب صعوبة في نقل االنتباه بين محفز صوتي
وآخر؟
 هل توجد أصوات أخرى يجدها الطالب مُهدّئة أو ممتعة؟
 المحفزات البصرية
 هل يتشتت انتباه الطالب في الفصل بفعل الضوء أو الحركة واالنعكاسات أو
أنماط بصرية معينة؟
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 هل األشياء التي تشتت انتباه الطالب تقع على مستوى عيني الطالب ،أو هل هي
على مقربة من المعلم أو الخط الذي يقع بين المعلم والطالب؟
 هل يتطلب الطالب الكثير من الوقت لنقل انتباهه من محفز بصري إلى آخر؟
 هل توجد محفزات بصرية تثير ردود فعل سلبية لدى الطالب أو تتسبب في
سلوكيات غير مناسبة أو تتدخل سلب ًا في التعلم ،وهل يمكن تقليل هذه المحفزات؟
 هل توجد محفزات بصرية يجدها الطالب مُهدئة أو ممتعة؟

 المحفزات اللمسية
 هل تثير بعض أنواع الملمس ردود فعل سلبية لدى الطالب؟
 هل درجة الحرارة في بيئة التعلم مناسبة؟
 هل يبدي الطالب نفور ًا عندما يلمسه اآلخرون ،مع كونه مهتم ًا في استكشاف
األشياء من خالل اللمس؟
 المحفزات المؤثرة على النظام الدهليزي
 هل تبدو على الطالب الرغبة في التحرّ ك أو الحاجة إلى التمارين البدنية؟
 هل يبدي الطالب ردة فعل غير مناسبة إزاء حركة األشخاص أو األشياء؟
 هل يمكن تضمين إجراءات التحسين في خطة البرنامج الفردي للطالب بحيث ال
تتسبب حركة الطالب أو حركة األشياء واألشخاص اآلخرين في إحداث التشتت
واإلرباك في عملية التعلم لدى الطالب وأقرانه؟
 المحفزات المؤثرة على الطعم والرائحة
 هل لدى الطالب ميول معينة أو نفور تجاه روائح معينة في الطعام أو المواد؟
 هل يمكن أخذ ميول ونفور الطالب لروائح معينة بعين االعتبار عند اختيار
وتصميم األنشطة؟
 كيف ستؤثر ميول ونفور الطالب لروائح معينة على تعليم السلوكيات المناسبة في
أوقات الوجبات أو عند تناول الوجبات الخفيفة؟
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المشكالت الحسية الشائعة وسلوكيات فرط ردود الفعل وضُ عف ردود الفعل

ردود الفعل والسلوكيات السمعية
قد يبدي الطالب ردود الفعل والسلوكيات التالية:
 سهولة تشتت االنتباه بفعل الضوضاء الخارجية في بيئة التعلم
 المبالغة في ردة الفعل تجاه الضوضاء
 ردود الفعل غير المتوقعة تجاه الضوضاء
 محاولة تقليل أو التخلص من الضوضاء من خالل وضع اليدين على األذنين
 الرد بالصراخ أو البكاء عند حدوث الضوضاء الخارجية
 ظهور عالمات الشعور بالتهديد عند حدوث الضوضاء
 عدم التجاوب عندما تتم مخاطبة الطالب باسمه
 عدم التجاوب مع األصوات التي تقع خارج حيز التركيز
 التحفيز الذاتي عن طريق إصدار األصوات
 عدم التجاوب مع أصوات اإلنذار أو تلك التي تدل على وجود الخطر
 عدم التجاوب مع أي نوع من األصوات

ردود الفعل والسلوكيات البصرية
قد يبدي الطالب ردود الفعل والسلوكيات التالية:
 ردة فعل سلبية تجاه األضواء الساطعة
 ردة فعل سلبية تجاه ضوء الشمس
 متابعة التحركات بصري ًا في الفصل
 يغطي جز ًء من المجال البصري؛ مثالً ،قد يغطي جز ًء من الصفحة بيده
 ردة فعل تجاه ظهور ألوان أو أشياء معينة في مجال الرؤية
 ال يبدو واعي ًا بحضور األشخاص اآلخرين
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 ضعف القدرة على معرفة مواقع األشياء واألشخاص بصرياً
 عدم القدرة على متابعة األشياء أو األشخاص المتحركين بصري ًا
 صعوبة تمييز العالقة بين الشكل واألرضية أو الخلفية

ردود الفعل والسلوكيات اللمسية
قد يبدي الطالب ردود الفعل والسلوكيات التالية:
 النفور من لمس اآلخرين له
 النفور من األنشطة التي تشمل المحفزات اللمسية مثل صناعة الفخار واللعب بالماء ورسم
اللوحات والطبخ
 الشعور بعدم االرتياح تجاه المالبس
 النفور من ارتداء بعض أنواع المالبس وسحبها بانزعاج
 ردود الفعل السلبية لملمس بعض أنواع الطعام وال ِلعب واألثاث
 غياب الوعي بمفهوم المساحة أو الفضاء الشخصي
 عدم التجاوب عند لمس اآلخرين له
 وضع األشياء في الفم
 عدم تصحيح وضع المالبس عندما ال تكون مرتبة بشكل مزعج
 القلق بشأن األلم ،أو عدم االلتفات إلى المواقع الخطرة بسبب ما يبدو أنها عتبة ألم مرتفعة (أي
قدرة مرتفعة على تحمل األلم)

ردود الفعل والسلوكيات الخاصة بالنظام الدهليزي
قد يبدي الطالب ردود الفعل والسلوكيات التالية:
 تتسبب الحركة بردود فعل غير مناسبة
 يواجه صعوبة في المشي على العشب أو السجاد أو غيرها من األسطح
 يمشي بمحاذاة الجدران أو األسوار أو أعمدة الساللم
 الخوف من القيام بالحركات الالزمة ،وعادة ما يظهر ذلك على شكل توتر في العضالت
 الحفاظ على وضع ثابت للجسم أو الرأس
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 سهولة اإلصابة باالرتباك الجسدي
 ال يبدو قادر ًا على الجلوس أو الوقوف بثبات
 يدور بشكل متكرر أو يهز جسمه بشكل منتظم
 سهولة الشعور بالتعب جرّاء النشاط الذي يتطلب الحركة
 تبدو عليه عالمات الكسل أو التبلّد ويتحرك ببطء
 بطء التجاوب مع التعليمات التي تطلب منه الحركة

ردود الفعل والسلوكيات الذوقية والشمية
قد يبدي الطالب ردود الفعل والسلوكيات التالية:
 يميل إلى تناول أنواع ًا محدودة من الطعام
 يرفض تناول بعض أنواع الطعام ويتفاعل سلب ًا مع تلك األطعمة
 عدم االهتمام في نظافة الفم
 رفض بعض أنواع األطعمة واألدوية ببصقها خارج الفم
 ردة الفعل المبالغة لروائح البيئة
 النفور من األماكن واألشخاص الذين تنبعث منهم رائحة قوية
 الشعور الدائم بالجوع
 لحس األشياء
 مضغ األشياء غير المناسبة للمضغ
 تناول األشياء أو المواد غير المناسبة أو كريهة المذاق
 شم األشياء أو األشخاص بطريقة غير مناسبة
 عدم مالحظة الروائح القوية

نظام الحمية الحسي
كثير ًا ما يواجه الطالب الذين يعانون اضطرابات طيف التوحد صعوب ًة في التحكم بمستويات القلق واإلثارة
لديهم .وعندما يعانون من القلق أو فرط اإلثارة ،يجدون صعوبة في الحفاظ على التركيز أثناء التعليم
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ويفشلون في إنجاز المهام التي أُنيطت بهم ،والذي قد يتسبب بدوره في قيامهم بسلوكيات غير مناسبة.
على العكس من ذلك ،يواجه الطالب الذين يعانون من ضعف اإلثارة صعوبة في الحفاظ على االنتباه وقد
يصعب عليهم الشروع بالعمل على المهام .يمكن أن يساعد "نظام الحمية الحسي" في تحسين مشكالت
فرط اإلثارة وضعف اإلثارة ،وبالتالي المساندة في الحفاظ على مستويات معتدلة من اإلثارة والسلوك،
والذي من شأنه تعديل أداء الطلب في الفصل إلى المستوى األمثل .عادة ما يجمع نظام الحمية الحسي بين
األنشطة التي تنشط الطالب واالستراتيجيات التي تساعد على االسترخاء ،مما يؤدي إلى المحافظة على
ردود الفعل الحسية المعتدلة لدى الطالب خالل اليوم المدرسي.
األنشطة المنشطة واألنشطة المنشطة لالنتباه
تُستخدم األنشطة المنشطة والمنشطة لالنتباه كوسيلة لرفع مستوى اإلثارة لدى الطالب وتشجيع التركيز
لديه .يجب مراقبة آثار تلك األنشطة على الطالب بعناية لتجنب المبالغة في اإلثارة.
فيما يلي بعض األمثلة على األنشطة المنشطة والمنشطة لالنتباه:
 المشاركة في األنشطة التي تتطلب تحريك العضالت ،مثل الجري واللعب على الترامپولين.
 المشاركة في األنشطة الحسية ،بما في ذلك مص طعام أو شراب بارد أو شرب العصير الحامض.
 الخروج في الهواء المنعش.
 اللعب بالماء البارد.
 اللعب باللُعب التي تصدر أضوا ًء ساطعة.
 االستماع إلى الموسيقى العالية.

استراتيجيات االسترخاء
عادة ما تُستخدم استراتيجيات االسترخاء في تخفيف القلق لدى الطالب وتخفيض مستوى اإلثارة لديه.
وتكون هذه االستراتيجيات في أقصى فعاليتها عندما يتم استخدامها فور ظهور عالمات فرط اإلثارة أو
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القلق .قد يتجاوب الطالب المعرضين للقلق بشكل جيد لفترات االسترخاء الموزعة بين فترات زمنية
مناسبة خالل اليوم المدرسي.
فيما يلي بعض األمثلة حول استراتيجيات االسترخاء:
 االستماع إلى الموسيقى عن طريق سماعات األذن
 االبتعاد من البيئة المنشطة والمليئة بالضوضاء إلى بيئة هادئة
 التدليك بالضغط العميق
 تقديم شيء يستطيع الطالب مصّ ه
 السماح للطالب باللعب باألشياء التي يتعلق بها
 أخذ نفس عميق
 شد وإرخاء العضالت بشكل متناوب
 النظر بهدوء من النافذة
 القيام بالسلوكيات المتكررة
 وضع الغسول (اللوشن) على اليدين أو الذراعين
 أعادة قراءة قصة مهدئة أو نص آخر
 وضع الطالب في سترة مُوزّ نة أو بطانية ثقيلة
بالنسبة لبعض االستراتيجيات المُقترحة هنا (مثل التدليك العميق والوضع في السترة المُوزّنة) ،فيجب أال
تتم إال تحت المتابعة من قِبل متخصص ،مثل المعالج الوظيفي الخبير في تطبيق تقنيات التكامل الحسي .قد
يستطيع المعالج الوظيفي كذلك توفير أنواع أخرى من العالج التي بإمكانها التخفيف من فرط اإلثارة؛ وقد
يكون هذه ضروري ًا ألن االستراتيجيات الناجحة في حالة طالب معين قد ال تُجدي مع طالب آخر .من
الممكن أيض ًا تعليم الطالب كيفية التعرف على حاجتهم ألخذ استراحة وإيصال هذه الحاجة للمدرس مسبق ًا،
وقبل حدوث أي تغير في السلوك .يمكن تعليم الطالب كذلك كيفية االسترخاء من خالل روتين وسلوكيات
مُفصّ لة لتناسب الطالب.
وبما أن الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد يواجهون صعوبات في التعامل مع التغيرات،
فإنه من الضروري أن يقوم المعلمون بالتخطيط للتعامل مع هذه المشكلة من خالل التدرّب على سيناريو
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التغير مع الطالب واتخاذ اإلجراءات لخفض التحسس إزاء البيئات واألشخاص واألشياء الجديدة .يمكن
أيض ًا إدخال المواقف الجديدة وغير المألوفة إلى الطالب حتى يتمكنوا من تعريفهم أنفسهم تدريجياً
باألشخاص والمواقف الجديدة .عن طريق هذه التقنية ،سوف يتمكن الطالب من االستجابة للتغيرات
بصورة غير ُمشكلة نسبي ًا ومن تحقيق التوقعات ،وعالوة على ذلك ،فسوف يتعلموا مهارة حياتية بالغة
األهمية أال وهي إدارة ردود أفعالهم إزاء التغيرات.
البحث عن األحاسيس بشكل مناسب أو بشكل غير مناسب
قد يرغب الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد في أشكال معينة من المحفزات الحسية وقد
يحاولون إشباع هذه الرغبات بصورة غير مناسبة .على سبيل المثل ،قد يقوم الطالب الذي يرغب في
المحفز اللمسي بفرك بعض اللعاب بين يدَيه من أجل إشباع تلك الرغبة .وقد يقوم الطالب الذين يرغبون
بتحفيز النظام الدهليزي ونظام استقبال الحس العميق بالجري بشكل دائري وبال هدف ،مما يؤدي إلى
االصطدام في األشياء واألشخاص أحيان ًا ،أو الدوران .كثير ًا ما يقوم الطالب المصابون باضطرابات
طيف التوحد بشم األشياء أو األشخاص بشكل غير مناسب ،وقد يضعون أشيا ًء غير قابلة لألكل في
أفواههم .من المهم أن ينظر المعلم في الرغبة المحددّة التي يحاول الطالب إشباعها ،وأن يفهم أن
السلوكيات المُشكلة أو الغريبة ليست إلشباع الرغبات الحسية في جميع األحوال .إن الطريقة األكثر فعالية
للتعامل مع السلوكيات غير المناسبة هي تسهيل طرق أكثر مالئم ًة تمكن الطالب الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد من إشباع رغباتهم الحسية.
تشمل الطرق المناسبة إلشباع الرغبات الحسية استبدال اللعاب بين اليدين بفرك اللوشن .ونفس الطريقة،
يمكن استبدال الدوران والجري بال هدف بلعب ألعاب الجري مثل لعبة "الصييدة" أو المشاركة في سباقات
الجري .يمكن تزويد الطالب الذين يشمون بطريقة غير مناسبة ببطاقات "الخدش والشم" (التي تحمل
ريحة الشيء المصّور على البطاقة) ،ويمكن تشجيع الطالب الذين يضعون األشياء غير القابلة لألكل في
أفواههم على مضغ الحلوى الصلبة .وفي حالة الطالب المعرضين لجرش أسنانهم ،فيمكن توفير أنابيب
مطاطية للمضغ.
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الشعور باإلحباط
يتعين على المعلمين مراقبة سلوك الطالب المصابين باضطرابات طيف التوحد للتعرف على أمثلة العوامل
البيئية أو األنشطة التي تسبب أعراض التألم الحسي أو اإلحباط الحسي .عندما يبدأ الطالب بمباشرة
األنشطة التي قد تولد الشعور باإلحباط ،يتوجب على المعلم القيام بالتعديالت الممكنة من أجل تقليل إمكانية
نشوء الشعور باإلحباط ،وإنفاذ استراتيجيات االسترخاء .يجب أيض ًا تقليل أو التخلص من عوامل اإلرباك
البيئية التي من شأنها أعاقة التعلم أو إرباك أو معارضة التوازن العاطفي لدى الطالب.
استراتيجيات االسترخاء
قد يكون من المفيد أن يتم تزويد الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد بملجأ أو مأوى يتميز
بالهدوء والسكون حيث يمكنهم االسترخاء عند الحاجة لذلك .غالب ًا ما يجد الطالب أن الحركات المتكررة
(مثل الهز) تبعث على االسترخاء ،ومن المفيد السماح للطالب بالقيام بهذه الحركات .قد تكون بعض تلك
الحركات المتكررة مصدراً للخطر ،لذا يتعين مراقبة الطالب الذين يقومون بهذه الحركات من مسافة
لضمان سالمتهم الشخصية.
بعض االعتبارات
إن استخدام تقنيات التكامل الحسي كإجراء عالجي للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد هو
موضوع يثير الكثير من النقاش .هناك دالئل تشير إلى إمكانية َكون هذه التدابير فعالة جد ًا ،على الرغم من
أن استخدامها ال يأتي من دون مخاطر وشروط مصاحبة .كما هو الحال مع جميع التدابير العالجية ،ينبغي
أن يتم تصميم وتفصيل تطبيق تقنيات التكامل الحسي لتتوافق مع احتياجات الطالب المحددة عن طريق
التقييم ،واعتبارات الفوائد المحتملة لمثل هذه اإلجراءات ،والرصد الدقيق مع تقييم النتائج ،سواء تلك
المتوقعة منها أو غير المتوقعة .ال يمكن المبالغة في التشديد على أهمية التعرف على العواقب غير
المتوقعة؛ على سبيل المثال ،يمكن أن يؤدي التعزيز اإليجابي من قبيل االستماع إلى الموسيقى أو التدليك
العميق بعد حدوث السلوك غير المناسب إلى تكثيف ذلك السلوك غير المناسب.
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الفصل الرابع

التواصل
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استراتيجيات تسهيل التواصل
إن أحد أهم التحديات التي تواجه معلمي الطالب الذين يعانون من اضطرابات التوحد وغيرهم من المهتمين
في تنمية أولئك الطالب هو تشجيع تنمية مهارات التواصل .تتطور هذه المهارات بطريقة طبيعية لدى
معظم الناس في سنوات نموهم المبكرة ،لذا قد يخفي على الكثيرين مدى صعوبة وتعقيد مهارات التواصل
اليومي .وبما أن الكثير من الطالب المصابين باضطرابات طيف التوحد ال يكتسبون مهارات التواصل
اليومية بطريقة طبيعية ،يتعين تعليمهم تلك المهارات حتى يتمكنوا من التعبير عن مشاعرهم والتواصل
بشأن احتياجاتهم ورغباتهم والمشاركة في الحياة االجتماعية والحصول على المعلومات .وألن الكثير من
أوجه الحياة البشرية تتم بواسطة التواصل ،فمن األساسي تطوير هذه المهارة المعقدة لدى الطالب الذين
يعانون من اضطرابات طيف التوحد.
إن تنفيذ البرامج المصممة لتنمية مهارات التواصل لدى الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد
يمكن أن تكون ذات طبيعية ُم َهيكلة في بادئ األمر ،ولكن التواصل هو نشاط عام بشكل أساسي ،لذا وجب
إدخال بيئة طبيعية في إحدى المراحل حتى يتمكن الطالب من تعلم تعميم المهارات التي قاموا باكتسابها.
يتم تعليم مهارات التواصل الوظيفية بشكل أفضل ضمن البيئة االجتماعية التي سوف يتم تطبيق تلك
المهارات فيها وحيث سوف تكتسب مغزاها .توفر البيئة المدرسية نطاق ًا واسعاً من المواقف التي تسمح
بممارسة التواصل الوظيفي في سياقات اجتماعية و ُ
حيث يتم تشجيع التعزيز .يجب التعرف أيض ًا على
المهارات المحددة التي تتطلب التوجيه واستراتيجيات تنمية المهارات المُستهدفة .يجب أن يعمل المعلمون
واألطراف األخرى المعنية مع ًا للتعرف على أهداف وغايات تنمية مهارات التواصل للطالب الذين يعانون
من اضطرابات طيف التوحد ،و َهيكلة أساليبهم حول قدرات واحتياجات كل طالب على حده ،مع األخذ بعين
االعتبار المواقف التي يقوم الطالب فيها بالتفاعل مع اآلخرين .يمكن أن يفيد معالجو النطق كذلك في
المساعدة على تقييم مهارات التواصل ،ويمكنهم تقديم االقتراحات واالستراتيجيات المصممة لتلبية
االحتياجات والخصائص المعينة لكل طالب على حده.
وفيما يلي بعض التدابير العامة التي يمكن اتخاذها من أجل تشجيع تنمية مهارات التواصل:
 تنمية التفاعل والتواصل في البيئات التي يشارك بها الطالب
 تقديم أمثلة على الجمل والعبارات الكاملة
 استخدام المفردات التي تناسب قدرات الفهم لدى الطالب .بالنسبة للطالب الذين يواجهون
صعوبة كبيرة في التواصل ،استخدام الكلمات المألوفة ،بشكل محدد وملموس ومباشر ،وتكرار
هذه الكلمات عند الضرورة.
 استخدام اللغة الواضحة والبسيطة والموجزة .قد تزيد التعابير االصطالحية والرمزية من
إرباك الطالب الذين يواجهون صعوبة في التواصل ،لذا وجب تجنبها.
 اسمح لمساحة من الوقت حتى يتمكن الطالب من معالجة المعلومات في أذهانهم .قد يكون من
الضروري التكلم ببطء أو التوقف قليالً بين الكلمات.
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تعلّم مهارة اإلنصات
كثير ًا ما يتوجب تعليم الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد كيفية اإلنصات .يتعين أن تكون
الدروس ُمهَيكلة ،مع تقطيع مهارة اإلنصات إلى عناصر ،حيث يتم تعليم كل منها على حده وتعزيزها
بالمدح أو بطرق أخرى .وتشمل العناصر المفتاحية في تعلم كيفية اإلنصات تعليم الطالب كيفية توجيه
الوجه تجاه المتحدث ،وتوجيه العينين في ناحية المتحدث (مع تجنب التواصل البصري غير المناسب)
واختيار وضعية اليدين عند التحدث.
تنمية فهم اللغة الشفهية
إن استخدام األشياء والرسومات والصور الفوتوغرافية والمعينات البصرية األخرى ذات الصلة من شأنها
مساعدة الطالب على فهم الكلمات الملفوظة وفهم المعنى .يقوم الكثير من الطالب الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد بقراءة الكلمات المكتوبة من أجل دعم فهم اللغة الشفهية ،مما يجعل اكتساب
مهارات القراءة أمر ًا مهم ًا للغاية بالنسبة لهم.
من الوسائل الفعالة جد ًا في تنمية التواصل الوظيفي هي توفير الخيارات المُرشّدة .يمكن إيصال وشرح
نطاق الخيارات المُقدمة بفعالية عن طريق المعينات البصرية ،وإليكم بعض األمثلة على ذلك فيما يلي:
الوسائل غير البصرية لشرح الخيارات
قد يتمكن الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد من استذكار وترديد المعلومات ،ولكنهم ال
يتمكنون دائم ًا من تشكيل فكرة واضحة عن معنى تلك المعلومات .من المهم أن يتأكد المعلمون من مدى
فهم الطالب للمعلومات التي تم حفظها.
تنمية القدرة عن التعبير من خالل اللغة الشفهية
قد ال يتمكن الكثير من الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد من تنمية القدرة على استخدام
اللغة الشفهية بالطريقة أو المدى الذي يتمكن منه غيرهم من الطالب ،ولكن معظمهم يتمكن من تنمية شكل
من أشكال التواصل .من المهم أن يمتلك المعلمون معرف ًة مفصلة حول أشكال التعبير لكل طالب ،وبناء
توقعات أهداف التواصل بنا ًء على تلك المعرفة .بالنسبة للطالب ذوي مهارات التعبير الضعيفة ،يتعين
على المعلمون اعتبار القدرة المحدودة على التعبير الشفهي وغير الشفهي كصورة من صُور التواصل من
ِقبل الطالب .تنمية قاموس تواصل مُفصّ ل الحتياجات الطالب هي وسيلة مفيدة لتسجيل طُرق التواصل
التي يستخدمها الطالب مع معانيها.
وحتى الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد الذين يمتلكون بعض القدرة على التواصل اللغوي
الشفهي فقد يواجهون مع ذلك شي ًء من الصعوبة في تنمية عدد المفردات التي يستخدمونها .يمكن تسهيل
تنمية عدد المفردات عن طريق توظيف المعينات البصرية.
يجب أن تُعلم الدروس التالية للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد:
 لكل شيء اسمه الخاص به
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 هناك عدة طُرق للتعبير عن نفس الفكرة
 تكون للكلمات عدة معاني وفق ًا للسياق
 تعليم كيفية استخدام الكلمات سوف يساعد الطالب على شرح رغباتهم واحتياجاتهم
يتعين على الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد الذين يستخدمون المعينات البصرية
للتواصل ،يتعين عليهم أن يتعلمون أن االشياء المرسومة على المعينات البصرية لها أسماؤهما وأن
األسماء يمكنها ان تقدم التوجيهات الواضحة والتوضيحات .إن فهم هذا المفهوم من األهمية بمكان فيما
يتعلق بالتعود على استخدام المعينات البصرية كوسيلة فعالة للتواصل بطريقة ذات معنى.
تنمية مهارات المحادثة
إن الجوانب العملية من التواصل (خصوص ًا تلك التي تنطوي على تأويل وتفسير اللغة حسب السياق) هي
الخاصية المشتركة التي تؤثر بشكل مُضر على جميع األشخاص الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد تقريب ًا .وقد يصعب فهم التواصل االجتماعي حتى على أولئك الذين يمتلكون مفردات كافية وقدراً
من القدرة اللغوية .بالنسبة لبعض الطالب ،قد يكون التعليم المُهيكل مطلوب ًا لتنمية القدرات الشفهية الالزمة
للعب التواصلي واالجتماعي .ويمكن أن تكون مواقف اللعب المُهيكلة التي تركز على اهتمامات الطالب
فعال ًة في إنجاز هذا الهدف .من أجل تنمية مهارات التواصل االجتماعي ،يجب هيكلة التفاعالت حول
أنشطة الطالب المُفضلة وروتينهم الفردي ،كما ويجب تشجيع مناسبات التواصل االجتماعي الرسمية
وغير الرسمية خالل اليوم.
يمكن أن تكون المعينات البصرية على شكل الرسومات البسيطة أدا ًة مفيدة في تعليم مهارات المحادثة.
تصوّر هذه الرسومات أقوال وأفعال األشخاص ،وتركز على أفكارهم المحتملة .يمكن استخدام الرسومات
التي تصور الرموز لتمثيل عناصر المحادثة ،بما في ذلك اإلنصات ،والمقاطعة ،والتحدث بصوت عال أو
منخفض ،والتحدث والتفكير .يمكن تمثيل العواطف باأللوان ،ويمكن استخدام الصور المصحوبة بالكتابة
لتنمية مهارات المحادثة والتواصل المالئمة في السياقات والمواقف االجتماعية المتنوعة.
غالب ًا ما يواجه الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد صعوبات في فهم القواعد االجتماعية
الضمنية والرسائل االجتماعية الدقيقة .وتمتد هذه الصعوبة إلى تأويل اإلشارات غير اللفظية التي تتخلل
المحادثات .يمكن معالجة هذا النقص بتزويد الطالب بقواعد واضحة مُصورة بصري ًا ضمن القصص
االجتماعية ،أي قصص مُصورة توضح المحادثات بقالب نصّي .ويتعين التمرن على هذه القواعد مع
الطالب في المواقف االجتماعية الواقعية.
اللفظ الصَ دَوي
اللفظ الصدوي (يُعرف كذلك باأليكوالليا  )Echolaliaوهو تكرار كلمات أو عبارات اآلخرين ،هي سمة
تظهر عند بعض الطالب الذين يعانون اضطرابات طيف التوحد .تُعد هذه الظاهرة مرحل ًة يمر بها األطفال
العاديون بجزء من مسيرة تنمية المهارات اللغوية لديهم ،ولكن بعض الطالب الذين يعانون من اضطرابات
طيف التوحد ال يتجاوزون هذه المرحلة وتظل معهم سمة اللفظ الصدوي لفترة ممتدة .يمكن أن يُصنف
اللفظ الصدوي إلى نوع فوري ونوع متأخر ،وقد يكون متأخر ًا بفارق شهور أو حتى سنوات.
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يمكن للمعلمين أن يوظفوا اللفظ الصدوي الفوري في تنمية المهارات اللغوية للطالب الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد .يمكن إجراء التعديالت على العبارات الناتجة عن اللفظ الصدوي ،واستخدامها
لتعليم االستخدام الصحيح للغة .على سبيل المثال ،عندما يكرر الطالب سؤاالً ،يمكن أن يقوم المعلم بتعليم
الطالب كيفية اإلجابة بتقديم استجابة يمكن للطالب حفظها كإجابة نموذجية .قد تنجح هذه االستراتيجية فقط
في الحاالت المنفردة والواضحة جد ًا ،ومن الضروري قبل استخدامها أن يطلب المعلم نصح معالج النطق
حول كيفية تطبيقها.
ى واضح للشخص الذي يسمعه ،وفي أغلب األحيان ال يفهم
عادة ما يفتقر اللفظ الصدوي المتأخر ألي معن ً
متحدثو عبارات اللفظ الصدوي معنى ما يقولونه .مثالً ،قد يقوم الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد بتكرار كلمات دعاية من التلفاز بدون سبب ظاهر .من المفيد أن نفهم أن هذا السلوك هو ناتج عن
تطبيق وتكرار الذاكرة بدون أي سياق أو معنى في ذهن المتحدث .قد تثير بعض البيئات أو العواطف
استخدام اللفظ الصدوي المتأخر ،وقد ال تكون للكلمات أي صلة بالموقف المسبب ،لخلو هذه الكلمات من
أي معنى أو مغزى .يتوجب على المعلمين (متى أمكن ذلك) محاولة التعرف على أسباب اللفظ الصدوي
من خالل المراقبة ،ومحاولة تنمية االستجابات اللفظية المناسبة لهذه األسباب .على سبيل المثال ،إذا قام
الطالب بتصدية (أو تكرار) كلمات دعاية لليموناضة ،فقد يدل ذلك على أن الطالب يشعر بالعطش .يمكن
للمعلم إذن أن يختبر تلك اإلمكانية بسؤال الطالب ما إذا كان يريد شي ًء ليشربه؛ ولكن في الكثير من
الحاالت ،قد يصعب التعرف على الروابط بين اللفظ الصدوي المتأخر واحتياجات الطالب ،هذا إذا افترضنا
وجود الروابط أصالً.

نظم التواصل التزايدي
تضفي نظم التواصل التزايدي قيم ًة ودق ًة للكلمة المنطوقة – أي أنها تزيد على الكلمة وتعززها .وتعتبر هذه
النظم مفيدة باألخص فيما يتعلق بالطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،مثل أولئك الذين ال
يجيدون التحدث ولكنهم يستخدمون األشياء للداللة على المعنى أو الرغبة ،مثل إنزال المعطف المعلق
للتعبير عن رغبة الخروج من المنزل .يمكن تصنيف نظم التواصل التزايدي بصفة عامة إلى تلك التي ال
تتطلب مصدر ًا للطاقة – وتُعرف بالتكنولوجيا البسيطة – وتلك التي تتطلب مصدر ًا للطاقة – وتُعرف
بالتكنولوجيا العالية.
ويشمل التواصل التزايدي النقاط التالية (ضمن نقاط أخرى):
 تحريك الشخص أو الشيء بصورة مباشرة من أجل التواصل ،مثل سحب المعلم تجاه
الباب عندما يرغب الطالب في الخروج.
 اإليماء بلغة أو حركات الجسد للتعبير عن المعنى ،مثل هز الرأس عمودي ًا للتعبير عن
الموافقة ،أو هز الرأس أفقي ًا للتعبير عن عدم الموافقة.
 التقاط األشياء من األسطح للتعبير عن الرغبة ،مثل وضع األشياء الشخصية في حقيبة
المدرسة للتعبير عن الرغبة في الرجوع إلى المنزل
 استخدام الرموز المُصورة ،مثل تلك المتوفرة في نظام تبادل الصور أو .PECS
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 التواصل من خالل األصوات مثل "آها آه" لدالل على الرغبة في الذهاب إلى دورة المياه.
 استخدام الكتابة للتواصل؛ مثالً ،اإلشارة إلى الكلمات في النص أو كتابة الكلمات على
برنامج معالج النصوص.
 التواصل عن طريق لغة اإلشارة.
يجب تقييم عملية إدخال التواصل التزايدي ونوع التواصل التزايدي بعناية من أجل التحقق من مالءتهما
للطالب ،بنا ًء على مهارات الطالب المعرفية ،ومهاراته األخرى وقدرته الحركية .يوجد نطاق من أنواع
التواصل التزايدي داخل النظام يمكن تصوّ رهُ على شكل مقياس متدرج يشمل العالمات المجرّدة إلى حد
والجمل النصية ،والعبارات النصية ،والكلمات المكتوبة ،الرسومات ،والصور الفوتوغرافية،
كبير،
ُ
واإليماءات ،واللُعب والنماذج ،وأخير ًا ،األشياء التي نصادفها في الحياة الحقيقية.
وينبغي إشراك أولياء أمور الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد والمناقشات حول إدخال
تقنية التواصل التزايدي ألنه إذا أردنا أن تكون تلك التقنية مفيدة للطالب ،فيجب تطبيقها باتّساق داخل
المنزل وفي المدرسة .في هذا الصدد يُعتبر دعم المعلم ضروري ًا ،حيث سيكون المعلم المسؤول األول عن
التنفيذ ودعم الطالب .كما وتعتبر مدخالت معالج النطق وغيره من المختصين مفيد ًة في هذه المناقشات
وقد يحدث في بعض الحاالت أن يشعر المعلمون وأولياء األمور بالقلق حول االستفادة من نظم التواصل
التزايدي ألنهم يعتقدون حسب َحدَسهم أنها قد تعوق أو حتى تمنع الطالب من تطوير مهاراته اللغوية .ولكن
نظم التواصل التزايدية قد أظهرت نتائج واعدة بسبب أنها تساعد الطالب على استرجاع الكلمات من
الذاكرة كما وأنها تساعد في زيادة تعقيد الجمل المنطوقة .ومن المهم اإلشارة إلى أنه تبين أن استخدام نظم
التواصل التزايدية يؤدي إلى خفض مستويات القلق لدى الطالب ،مما يزيد من احتمال أقبالهم على
التواصل الفظي.
تظهر البحوث التي أجريت مؤخر ًا في استخدام نُظم التواصل التزايدي أن حلول تقنيات المعلومات على
شكل التعلم بمساندة الحاسوب تقدّم فرص ًا مهم ًة في تنمية هذه االستراتيجية.
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الفصل الخامس

استراتيجيات تعليم المهارات
االجتماعية
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استراتيجيات تعليم المهارات االجتماعية
إن إحدى الخصائص المشتركة للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد هي نقص المهارات
االجتماعية ،مما يشكل ضعف ًا لهم عند التفاعل مع اآلخرين .ويأخذ هذا النقص شكل عدم القدرة على تعلم
القواعد االجتماعية الضمنية والعادات التي تتخلل الحياة االجتماعية.
مع ذلك ،هذا ال يعني هذا أن الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ال يتعلمون القواعد
الصريحة والظاهرة للحياة االجتماعية .في كثير من األحيان ،ال يقومون بتطبيق القواعد الصريحة إال في
سياقات معينة دون أن يدركوا أن هذا النوع من التعلم االجتماعي يُعد قابالً للتحويل ضمن الحدود السياقية.
ومن المهم أن يكون المعلمون وغيرهم من األطراف المعنية على بينة من هذه الحقيقة ،ألنها تساعد على
تفسير الكثير من سلوكيات الطالب .سوء تطبيق القواعد الصريحة يمكن أن يؤدي إلى تطبيق الطالب
للقواعد فقط في السياق الذين صادفوا فيه هذه القواعد ألول مرة ،وتصديقهم كل ما يُقال لهم على أنه
حقيقة ،وعدم قيامهم بأي شيء عندما ينتابهم الشك.
كثير ًا ما يجد الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد صعوبة في فهم كيفية التصرف في
المواقف االجتماعية وصعوبة في استيعاب مفهوم التوقعات السلوكية .نتيجة لذلك ،قد تبدر منهم تفاعالت
اجتماعية غريبة أو غير فعالة ألنهم ال يملكون البوصلة االجتماعية الالزمة إلرشادهم .وبالمثل ،فإنهم قد ال
يتمكنون من التمييز بين أنواع البيئات االجتماعية ،وبالتالي يتصرفون بطريقة مماثلة في كل البيئات
االجتماعية .وبما أنهم ال يستطيعون اكتشاف التوقعات المختلفة للحاالت االجتماعية المختلفة بأنفسهم،
فيجب يتم تعليم هؤالء الطالب المهارات االجتماعية الالزمة باعتبارها عنصر ًا أساسي ًا من التدريب
السلوكي .في تحديد مسار العمل المناسب لتعليم المهارات االجتماعية ،من الضروري أوالً تحديد أوجه
القصور لدى الطالب من أجل تحديد النقاط التي أن يجب يركز عليها التدريس .إضافة إلى ذلك ،في سياق
تعلم المهارات االجتماعية ،ينبغي توفير فُرص المشاركة في التفاعالت االجتماعية في البيئات التي تنطبق
على التعلّم ،وحيث يمكنهم إنتاج وتطبيق السلوك الذي تم تعلّمه .ومن الضروري أيض ًا تشجيعهم على
االستجابة لإلشارات والمحفزات االجتماعية التي تحدث بشكل طبيعي ،وأن يتم تقديم التعزيز .إن وضع
التفاعل االجتماعي في البيئات المتكاملة يعطي الطالب فرصة مراقبة ومالحظة التفاعالت الناجحة بين
أقرانه  -في الواقع ،ينبغي هندسة السيناريو االجتماعي لتشجيع الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد على التوصل لنتائج ناجحة .تقدم الفقرات التالية بعض االقتراحات لهندسة التفاعل االجتماعي في
بيئة الفصل الدراسي المألوفة.
أفكار مُقترحة حول "وقت الطاولة"
• عند توزيع األقالم الملونة ،اطلب من الطالب أن يسأل أقرانه "ما اللون الذي تريده؟"
• عند لقائه األقران ألول مرة في ذلك اليوم ،اطلب من الطالب أن يسأل "كيف حالك اليوم؟" ثم حدد
الصورة التي تمثل الشعور الذي تعبر عنه إجاباتهم.
• إشراك الطالب في المشاريع الفنية على شكل مجموعات.
• عمل ملصق حائط يحتوي على الصور التي تمثل المنزل في النصف األول والمدرسة في النصف اآلخر.
في بداية اليوم ،يتم وضع كل صُور الطالب تحت الصورة التي تمثل المنزل .قم بترشيح طالب مختلف كل
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يوم لتسليم الطالب صورهم الخاصة بهم لوضعها تحت الصورة التي تمثل المدرسة لدى دخولهم في
الفصل.
أفكار مقترحة حول "دائرة الوقت"
• قم بترشيح طالب ليقول "مرحبا" ألقرانه أو يقوم بحركة "كفّك" لهم عند وصولهم في الدائرة.
• استخدام الدمى لتصوير وتمثيل السلوكيات في سيناريوهات اجتماعية مختلفة وتعليم عناصر منهج
المهارات االجتماعية.
• إشراك الطالب في تمرين "هذا ما يمكنني القيام به  ،"...والذي يقوم الطالب خالله بمحاكاة حركة جسدية
يقوم بها ويعرضها الطلب األول.
• اطلب من أحد الطالب توزيع التعزيزات على شكل ملصقات ،طوابع اليد وغيرها ألقرانه.
• وزّع الطالب في مجموعات تتكون من شخصين للمشاركة في أنشطة الحركة والرقص.
• قم باستخدام المعينات البصرية ألنشطة الغناء ،مع الطلبات المتعلقة باألغنية ،على سبيل المثال :حافلة
لعبة لتمثيل أغنية "عجالت الحافلة".
أفكار مقترحة حول فترات االنتقال
• اطلب من الطالب اختيار شريك ليصطف معه لدخول الفصل أو للذهاب إلى فصل آخر.
• اطلب من الطالب أن يطلب من األقران االنضمام اليه في األنشطة.
أفكار مقترحة "وقت البقاء في المركز"
• قم بتشجيع الطالب على اللعب معاً في مجموعات صغيرة .يمكن المساعدة على ذلك بالمحافظة على عدد
صغير من "المراكز".
• عند الترتيب والتنظيف ،اطلب من أحد الطالب تسليم األشياء التي ال يتم استخدامها إلى طالب آخر
لتخزينها.
• إشراك الطالب في مشاريع المجموعات.
ً
• إشراك الطالب بمفهوم التناوب أو أخذ األدوار ،مثال تقوم مجموعة مكونة من طالبين باستخدام جهاز
الكمبيوتر ،حيث يقوم طالب واحد بتحريك الماوس بينما يقوم اآلخر بتحديد األشياء التي يجب العثور عليها
على الكمبيوتر .وبالنسبة للطالب الذين ال يتواصلون لفظي ًا ،قم بتوفير شيء يمكن أن يقوم الطالب باإلمساك
به.
أفكار مقترحة حول "وقت الهدوء"
• مشاركة الطالب في نشاط القراءة.
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أفكار مقترحة حول "وقت الذهاب إلى الخارج"
• وضع كل طالبين في مجموعة ألول خمس دقائق من أوقات االستراحة.
أفكار مقترحة حول مجموعة الحركة
• يجب أن يشمل نشاط واحد على األقل أو أكثر من النشاط على مجموعة تتكون من طالبين ،كما هو الحال
في سباق العربة مثالً.

أفكار متنوعة
• تشجيع الطالب على مجاملة أقرانهم أو إسداء المديح لهم .يمكن تدوين المجامالت على قطعة من الورقة
المقوى على شكل قلب.
• عندما تالحظ الطالب وهم يقومون بشيء إيجابي ،قم بتسجيل هذه األعمال على قطع من الورق المقوى
وألصقها على جدار الفصل.
الفكرة هنا هي أن نمأل الفراغات المتوفرة على الجدار بأمثلة من األعمال التي تتميز باإلحسان إلى
اآلخرين.
كثير ًا ما يُعتقد أن أوجه القصور في المهارات االجتماعية تمثل السمة األساسية للطالب الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد .عند التغلب على هذه الخاصية من الضروري أن نعلم الطالب أساسيات
التفاعل والوعي االجتماعي ،بما في ذلك الوعي باآلخرين واحترامهم ،قبل أن ننتقل إلى السلوكيات األكثر
تعقيد ًا من قبيل مشاركة اآلخرين والسماح لآلخرين بأخذ دورهم .بالنسبة للطالب الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد ،هناك عدد من المهارات االجتماعية الهامة التي يتوجب إتقانها إذا أردنا لهم أن
يتمتعوا بنتائج مفيدة ودائمة .وتشمل هذه المهارات االستجابة للتواصل البصري وفهم مغزاه االجتماعي،
وفهم مفهوم المساحة أو الفضاء الشخصي بالنسبة لهم ولآلخرين ،ومهارة المحاكاة ،ومهارة العمل
بالتوازي مع اآلخرين ،وتعلم مشاركة اآلخرين في األشياء ،والسلوكيات التي تعرف معنى الصداقة .ينبغي
إتقان المهارات األساسية مثل فهم معنى التواصل البصري قبل الشروع بمعالجة المهارات األكثر تعقيد ًا،
مثل معرفة كيفية التصرف بين األصدقاء .إلنجاز هذه األهداف ،ال يُعد كافي ًا أن نقوم فقط بتوفير فُرص
نَمذَجة السلوك المناسب وفرص التمرن على ذلك السلوك من أجل تحقيق النتائج المرجوة .بالنسبة لمعظم
الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،تٌعد اإلرشادات الواضحة ضروري ًة إذا أردنا لهؤالء
الطلب أن يكتسبوا مفهوم ًا للحياة االجتماعية وأن يكتسبوا المهارات الالزمة للتفاعل االجتماعي .بَيد أن
هناك عدد من التدخالت واالستراتيجيات التي تقدم فرص ًا حقيقية للنجاح ،ونوضح بعضها في الفقرات
التالية.
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االتصال الهادف مع األقران
فرص إجراء االتصاالت الهادفة وذات المغزى مع األقران تشمل ما يلي:
• االنخراط في أنشطة التعلم كمجموعة
• إرفاق الطالب مع أحد زمالئه في مجموعة تتكون من إثنين عند االنتقال بين المواقع بطريقة منظمة
• االنخراط في اللعب العفوي خالل أوقات االستراحة المدرسية والفعاليات العفوية األخرى
• التعامل مع أوسع مجموعة ممكنة من األقران ،حتى ال نُشجع االعتماد على بعض األفراد دون غيرهم
• تشجيع األقران على المشاركة في التوجيه واإلرشاد
• ترتيب التفاعل مع األقران من مختلف األعمار
• ترتيب الطالب في مجموعات تتكون من اثنين لحضور التجمع المدرسي ،النوادي المدرسية وغيرها من
المناسبات
• تشجيع وتمكين المشاركة في األنشطة خارج المدرسة.
• وفي الحاالت التي يتم فيها إرفاق الطالب األكبر سن ًا مع الطالب الصغار ،ينبغي أيض ًا إرفاق الطالب
األكبر سن ًا مع زمالئهم وتوفير الدعم لهم.
استخدام المعينات البصرية في تدريس المهارات االجتماعية
إن االستراتيجيات التي تتضمن استخدام المعينات البصرية هي فعالة بشكل خاص في تدريس المهارات
االجتماعية ،ألنها توفر تفسيرات مادية وملموسة دائمة وتذكير حول السلوكيات المتوقعة في المواقف
االجتماعية .وتشمل أمثلة الظواهر االجتماعية التي يمكن تفسيرها باستخدام المعينات البصرية ما يلي:
• المعايير واألعراف االجتماعية ،مثل تقديم التحية واالستجابة لها ،واالعتذار قبل المغادرة ،وممارسة
اآلداب التي يجب مراعاتها عند تناول الطعام وطلب اإلذن
• المهارات الالزمة للعيش في المجتمع مثل االصطفاف في الطابور ،تخطي التحوالت الحياتية بنجاح
واتباع قواعد التوافقية والرسمية
• المهارات التي تحتّم التفاعل مع اآلخرين ،مثل التناوب وانتظار الدَور في المحادثات واألنشطة،
ومشاركة اآلخرين في األشياء ،واحترام المساحة الشخصية لآلخرين وأخذ زمام المبادرة في التفاعالت
االجتماعية
• التعامل مع التحديات االجتماعية والخبرات الجديدة مثل إبداء السلوك المناسب في المواقف الرسمية
ومعرفة كيفية التصرف عندما يكون تائهاً.
فيما يتبع هنا سيناريوهان من شأنهما مساندة الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد في تنمية
المهارات االجتماعية .األول يعلم كيفية جذب االنتباه عن طريق تقسيم المهمة إلى عناصر قابلة للتعليم،
وممثّلة بالصور والكتابة .ويستخدم السيناريو اآلخر نص ًا اجتماعي ًا لوصف السلوك المطلوب في حالة أو
موقف معين ،بما في ذلك الكلمات النموذجية الذي يمكن للطالب حفظها واستخدامها عند مواجهة مثل هذه
الموقف في الحياة الواقعية.
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القصص االجتماعية
كثير ًا ما تُستخدم القصص االجتماعية في تدريس المهارات االجتماعية للطالب الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد .تكون هذه القصص مصممةً لتناسب الخصائص االجتماعية للطالب واحتياجاتهم
الفردية ،حيث أنها تفسر بيئات اجتماعية معينة وتدمج اإلشارات االجتماعية الالزمة واالستجابات ذات
الصلة بها وفق ًا لكيفية تطبيقها في حاالت معينة .يجب أن تُصاغ القصص االجتماعية من وجهة نظر
الطالب أو صيغة المتكلم "أنا" ،حيث تصف الموقف االجتماعي كما يراه الطالب ،مع إتاحة االستجابات
والسلوكيات بصوت الطالب .يمكن استخدام القصص االجتماعية لتعليم عدد من المهارات االجتماعية،
ومنها ما يلي:
• إدخال الروتين والتحوالت الجديدة وتقديمها للطالب
• تفسير سلوك اآلخرين
• تطوير وتنمية المهارات االجتماعية التي تُطبق في حاالت معينة
• استكمال تنمية القدرات األكاديمية الجديدة
قد يتم إنشاء القصص االجتماعية من قبل المعلمين ،وأفراد األسرة واألطراف المعنية األخرى .وتُعتبر
أكثر فعالي ًة عند استخدامها مع الطالب الذين يمتلكون درجة من القدرة المعرفية ،ألن اإلدراك ضروري
للفهم .في حالة عدم امتالك الطالب لمهارات القراءة فيمكن تقديم القصص في شكل تسجيالت صوتية أو
تمثيالت بصرية.
إنشاء القصص االجتماعية يبدأ بالتعرف على االحتياجات الخاصة بالطالب من خالل مراقبة الطالب ومن
خالل التقييم .عند اكتشاف موقف اجتماعي في حاجة للمعالجة ،يحاول مؤلف القصة االجتماعية أن ينظر
إلى الموقف من خالل عين الطالب ،حيث يشكل صور ًة لما يراه ويسمعه ويشعر به الطالب .يقوم المؤلف
عند إذ بكتابة القصة بصيغة المتكلم (باستخدام ضمير "أنا") من وجهة نظر الطالب ،وذلك باستخدام
الكلمات والعبارات التي يتمكن الطالب من فهمها ،وكذلك باستخدام المصطلحات المبنية على الوصف
واالتجاه والمنظور .تُفصّل عناصر الوصف مشهد القصة ،وتقدم األشخاص المنخرطين في القصة
واألعمال التي يقوم بها األشخاص .وتفصل عناصر االتجاه االستجابات بشكل صريح ،في حين أن
عناصر المنظور تستكشف مجموعة من ردود الفعل المحتملة التي تقوم بها الشخصيات األخرى في
القصة.
يجب أن يتكون تصميم القصة الشكلي من مفهوم واحد في كل صفحة ،حيث تتألف كل صفحة من بضع
ُجمل .يجب ضم الصفحات مع ًا لتشكيل الكتيب.

مثال على القصص االجتماعية
المهارة االجتماعية التي يُراد تدريسها :استخدام الكمبيوتر حسب الدور
الصفحة  :4إذا انتظرتُ دوري الستخدام جهاز الكمبيوتر ،سوف يحبني الطالب اآلخرون أكثر( .التوجيه)
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الصفحة  :2يجب الجميع أن يُتاح له دَور جهاز الكمبيوتر( .المنظور)
ً
الصفحة  :3عند استخدام الطالب اآلخرين للكمبيوتر ،سوف أظل هادئ وانتظر دوري( .التوجيه)
الصفحة  :1عندما انتهي من استخدام جهاز الكمبيوتر ،سوف يحين دَور طالب آخر .وهذا أمر مقبول،
ألنني أعلم أنني سوف استخدم الكمبيوتر غد ًا كذلك( .الوصف)
الصفحة  :0عندما كنت انتظر دوري على جهاز الكمبيوتر ،يكون الجميع سعداء( .المنظور)
يمكن نقل وإيصال القصص االجتماعية للطالب بثالث طرق .أوالً ،عندما يكون الطالب قادر ًا على القراءة
بمفرده ،يقوم المعلم بقراءة القصة مرتين في بادئ األمر ،ثم يقرأ الطالب القصة بصوت عال للمعلم .بعد
ذلك ،يمكن للطالب قراءتها بشكل مستقل على أساس يومي .ثاني ًا ،في حالة الطالب الذين ال يستطيعون
القراءة ،يمكن وضع القصص في تسجيالت صوتية ،باإلضافة إلى وضعها على الورق في شكل رمزي أو
مصور .يتضمن التسجيل الصوتي تعليمات لفتح الصفحة الجديدة .قد تكون هذه التعليمات على شكل صوت
مميز ،مثل الصوت الذي يصدره الجرس والصفارة .يمكن للطالب قراءة مثل هذه القصص يومي ًا .ثالث ًا،
يمكن أيض ًا تسجيل القصص على شكل مقاطع الفيديو ،حيث تظهر صفحة واحدة على الشاشة بشكل مفرد.
تقدم مقاطع الفيديو مجاالً أكبر لشرح السلوك النموذجي الذي يمكن للطالب تقليده في الحياة الواقعية.
ويمكن استكمال سرد القصص االجتماعية بالتدريس الموازي للمهارات االجتماعية وألعاب تمثيل األدوار
والتدابير التعليمية المباشرة األخرى بما في ذلك تقسيم وتقطيع القضايا االجتماعية المعقدة إلى عناصر
صغيرة قابلة للتعليم ومعالجة كل عنصر على حده وبالترتيب بدوره ،مع توفير اإلشارات والمطالبات
واالستجابات.
تعليم القواعد االجتماعية المفتاحية
إن االطالع على القواعد األساسية للحاالت االجتماعية الموصوفة تساعد الطلبة الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد على التكيف مع البيئات االجتماعية المختلفة ،ويقلل من القلق ويساهم كثير ًا في
تجنب الحاجة إلى سلوك غير المناسب .ومن المرجح أن يحتاج الطالب إلى توجيهات محددة لفهم
المهارات االجتماعية التالية.
• مهارة االنتظار  -توفر المعينات البصرية مثل األشياء الملموسة ،والصور ،والكلمات المكتوبة تجسيداً
صريح ًا ودائم ًا من شأنه أن يوفر المعلومات المتعلقة بمهارة االنتظار والقابلة للتطبيق على الحاالت
المناسبة.
• مهارة التناوب أو انتظار الدور – كما في المثال أعاله ،يمكن تدريس هذه المهارة من خالل استخدام تقنية
القصة االجتماعية ،باإلضافة إلى استخدام تمثيالت بصرية مثل الصور أو الرموز .قد يكون من الضروري
أيض ًا توفير الدروس التعليمية والترتيب لبروفة من أجل التمرين على األنشطة التي تنطوي على مهارة
انتظار الدَور.
• مهارة اجتياز التحوالت أو المراحل االنتقالية – يمكن أن تساند تقنية القصة االجتماعية وتقديم الرسائل
التحذيرية عن طريق اإلشارات البصرية في مساعدة الطالب على التحول أو االنتقال من نشاط إلى آخر.
من وجهة نظر الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،يمكن أن يكون االنتقال أو التحول
صعب ًا ،باألخص عندما تكون مرحلة االنتقال مطلوب ًة للمضي إلى نشاط آخر دون إكمال ما هم بصدد القيام
به.
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• مهارة تغيير الموضوع واالنتقال إلى موضع آخر – قد يستمر بعض الطالب في التركيز على موضوع
واحد ويجد صعوبة في االنتقال إلى الحديث عن موضوع آخر .تساعد القواعد البصرية والحدود الزمنية
والتعزيزات على تمكين الطالب من تحديد وقت انتهاء المحادثة الطبيعي.
• مهارة االنتهاء من األنشطة أو األعمال – يمكن للطالب أن يتعلموا بمراقبة االشارات البيئية والتصرف
وفق ًا لها ،مثل مراقبة سلوك الطالب اآلخرين على سبيل المثال .قد يكون من المفيد كذلك استخدام أجهزة
ضبط الوقت وغيرها من الطرق التي تم ّكن الطالب من مراجعة أعمالهم واالنتهاء منها.
• مهارة الشروع باألنشطة أو األعمال – من المفيد استخدام القصص االجتماعية بالتزامن مع الصور
المرسومة والصور الفوتوغرافية لتعليم الطالب كيفية االقتراب من األشخاص اآلخرين والتواصل معهم،
وطلب األشياء من اآلخرين ،والمشاركة في اللعب ،وتوجيه التحية إلى اآلخرين واالنسحاب من التفاعالت
مع اآلخرين بشكل مناسب.
• مهارة المرونة – يمكن استخدام المعينات البصرية لشرح مفهوم التغيّر بطريقة صريحة ودائمة .إذا تم
استخدام جداول التسلسل أو الروتين المُصورة ،يمكن إبعاد أو حذف صورة معينة أو رمز معين واستبداله
بآخر.
• الهدوء – يمكن أن تكون المعينات البصرية مفيد ًة في تعليم الطالب كيف يكون هادئ ًا وشرح القواعد
االجتماعية التي تُطبّق في مواقف معينة.
دعم األقران
يمكن ألقران الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد أن يقدموا المساندة في تطوير المهارات
االجتماعية لدى أولئك الطالب .لدعم هذا الدور ،قد يكون من الضروري أن يكون المعلمون متواجدين عن
كثب من أجل تفسير التواصل غير اللفظي أو لشرح الصعوبات التي يواجهها طالب معين في أداء بعض
األنشطة ،والدور الذي يمكن أن يضطلع به األقران من أجل مساعدة الطالب لتخطي هذه الصعوبات .يمكن
أن يتم تعليم األطفال كيفية استخدام تقنية المطالبات من أجل الشروع بالتفاعالت مع الطالب المصابين
باضطرابات طيف التوحد والحفاظ عليها .كما ويجب أن يتلقى األقران التعزيز اإليجابي عند محاولة
مساعدة الطالب ،تمام ًا كما يتلقى الطالب المصابون باضطرابات طيف التوحد التعزيز اإليجابي عند
المشاركة بنجاح في التفاعالت االجتماعية .ومن األهمية بمكان أن يفهم األقران مدى تأثير مواقفهم
وتعليقاتهم وأعمالهم على الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .يمكن لألقران كذلك أن
يساعدوا في تطوير االستراتيجيات لبناء المهارات االجتماعية لدى الطالب الذين يعانون من اضطرابات
طيف التوحد .تُعد تقنية التدريب باالستجابة المحورية ()Pivotal Response Training, PRT
طريق ًة ناجحة لتشجيع التفاعالت االجتماعية واللعب والقدرة اللغوية .يهدف التدريب باالستجابة المحورية
لتحسين السلوكيات التي تؤثر على مجموعة من السلوكيات االجتماعية :ويتضمن تعليم األقران التدريس
الستخدام استراتيجيات تهدف إلى:
• لفت االنتباه
• الحفاظ على الدافع من خالل تقديم مجموعة من الخيارات
• تغيير ال ِلعب التي يلعب بها الطالب
• تقديم أمثلة نموذجية للسلوك االجتماعي
• توفير التعزيز اإليجابي الداعم لبذل الجهد
• تشجيع المشاركة في المحادثات
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• تمديد المحادثات
• التناوب أو انتظار الدور
• رواية تفاصيل اللعب
ينبغي تزويد األقران بالمعلومات حول اضطرابات طيف التوحد وتقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع
الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .قبل البدء بالتدريب باالستجابة المحورية ،ينبغي
استشارة الوالدين حتى يتمكنوا من مناقشة أوضاع أبنائهم ومعرفة مقدم ًا أي المعينات والمواد التعليمية التي
يمكن استخدامها أو ما إذا كان بإمكانهم المشاركة في إدخال هذه المواد في عملية التعليم.
مجموعات التدريب على المهارات االجتماعية
غالب ًا ما يستجيب الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد لتعليم المهارات االجتماعية التي
يجري في مجموعات صغيرة .يتوفر عدد من برامج التدريب على المهارات االجتماعية والموارد :وعادةً
ما تشمل برامج التدريب على المهارات االجتماعية أساليب التقييم التي يمكن للمعلمين استخدامها للتعرف
على تلك المهارات التي يجب أن تُدرس للطالب .اإلجراءات المنصوص عليها في هذه البرامج عاد ًة ما
تشمل:
• تحديد المهارات التي يتعين تدريسها باإلضافة إلى سياقها االجتماعي ،وتقسيمها إلى عناصر قابلة للتعليم
• تقديم أمثلة نموذجية الستخدام المهارة
• تمثيل األدوار
• تسهيل ممارسة المهارة والتمرّ ن عليها
• وضع االستراتيجيات التي يمكن من خاللها تعميم تطبيق المهارة
لم يتم تصميم هذه البرامج فقط لالستخدام مع الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،مع أنه
من الممكن استخدامها جنب ًا إلى جنب مع التعديالت ووسائل الدعم التي تستهدف أهداف ًا أكثر دق ًة وتحديداً.
أما الموضوع الذي سوف يتطلب اهتمام ًا خاص ًا فهو ضمان قدرة الطالب الذين يعانون من اضطرابات
طيف التوحد على استخدام المهارات التي تعلموها بشكل عام.
مجموعات اللعب المتكاملة
توفر مجموعات اللعب المتكاملة فرص ًا لألطفال الصغار الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد حتى
يتمكنوا من االنخراط مع اآلخرين الذين ينتمون إلى نفس المجموعة العمرية ،وتوفر بيئة طبيعية الكتساب
المهارات االجتماعية بشكل غير رسمي وعفوي .توفر مجموعات اللعب بيئات طبيعية تسمح للطفل
بالتعبير عن رغباته وممارسة االتصال مع األطفال اآلخرين ومحاكاة التفاعالت االجتماعية من الجانب
اللغوي.
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دعم عالقات الصداقة
إن الهدف النهائي المرجو في تطوير المهارات االجتماعية لدى الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد هو هدف تمكينهم من التفاعل مع اآلخرين في شتى أنواع البيئات االجتماعية ،ومنحهم الفرصة
لتشكيل العالقات االجتماعية .حتى الطالب الحائزين على درجة معينة من الكفاءة االجتماعية قد يواجهون
صعوبات في تشكيل الروابط مع اآلخرين والحفاظ عليها .يمكن مساندة الطالب في التعامل مع هذه
المشاكل من خالل الوسائل التالية.
• قيام المدرسين بمساعدة الطالب حتى يصبحوا أعضاء في النوادي المدرسية والجمعيات وغيرها ،ودعم
مشاركتهم
• تعليم الطالب كيفية تعلم األعمال التي يجب القيام بها من خالل تقليد سلوك وتصرفات اآلخرين
• تشجيع الطالب على المشاركة في األلعاب التعاونية
• تزويد الطالب بنماذج العالقات والسلوك وإيضاح كيفية التعامل مع الطالب الذين يعانون من اضطرابات
طيف التوحد من ِقبل األقران
• تشجيع تنمية الصداقات الجديدة
• تسهيل الشعور بالسعادة في أوقات االستراحة
• المشاركة في األنشطة التي تعرض سمات الصديق الجيد وصفاته
• مساعدة الطالب على تعلم عالمات وأعراض الحاالت العاطفية في اآلخرين من خالل التعليم المباشر
لكيفية قراءة تعابير الناس ولغة الجسد ،وكيفية التعامل مع المشاعر المختلفة
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الفصل السادس

المهارات الوظيفية
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المهارات الوظيفية
أحد األهداف المهمة والرئيسية في تعليم جميع الطالب هو تعليم المهارات الالزمة للحياة بشكل مستقل عن
اآلخرين .وينطبق هذه الهدف بشكل خاص على الطالب الذين يعانون أيض ًا من تأخر القدرات المعرفية،
ألنهم قد يواجهون صعوبات جمة في تعلم هذه المهارات وقد يستصعبون الحياة المستقلة عن اآلخرين.
إذا كانت هناك حاجة لتنمية المهارات الوظيفية لطالب ،يجب تعريف هذه األهداف الخاصة في خطة
البرنامج الفردي .ويمكن استخدام وتطبيق ذات النُ ُهج واالستراتيجيات التعليمية المستخدمة في المجاالت
األخرى على تعليم المهارات الوظيفية .وقد وضع أخصائيو االحتياجات التعليمية الخاصة عدد ًا من النماذج
لمختلف فئات المهارات الوظيفية .على الرغم من اختالف هذه النماذج تختلف في بعض النواحي ،إال أنها
بشكل أساسي تقع في خمس فئات:
• المهارات المنزلية أو مهارات العناية الذاتية
• المهارات األكاديمية الوظيفية
• المهارات المهنية أو مهارات مزاولة الوظيفة
• المهارات االجتماعية ،بما في ذلك مهارات الترفيه
• مهارات االنخراط في المجتمع ،بما في ذلك السفر واستخدام الخدمات.
يجب على المدارس وأولياء األمور واألسر العمل مع ًا في التخطيط لتعليم المهارات الوظيفية للتأكد من
اتساق وكفاءة النهج المتبع في البيت وفي المدرسة .وتشمل بعض من هذه المهارات مناطق الجسد
الحميمية والوظائف الحساسة ،لذا وجب التعامل بحساسية وعناية مع هذه المهارات.

العناية الذاتية
يمكن تطبيق التقنيات المستخدمة في معالجة وتطوير مهارات التواصل والمهارات االجتماعية أيض ًا في
مجال تعليم مهارات العناية الذاتية .كثير ًا ما يتوجب تعليم الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد (وخاصة أولئك الذين يعانون من اإلعاقة الذهنية) كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية واألناقة
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وكيفية ارتداء المالبس .وقد يتطلب الذهاب إلى دورة المياه تخطيط ًا مسبق ًا وتدريس ًا واضحاً .وقد يتطلب
إعداد الطعام أيض ًا درجة كبيرة من التخطيط ،كما وقد يتوجب تعليم التصرفات الصحيح في أوقات
الوجبات .قد يتعين كذلك تعليم أو تعزيز المهارات المنزلية األخرى الالزمة من أجل مزاولة الحياة
المستقلة ،بما في ذلك غسيل المالبس وكيها والعناية بها ،كجزء من برنامج المدرسة الخاص بالطالب.
بالنسبة الطالب األكبر سن ًا ،فيتوجب عليهم تعلم المهارات الخاصة بالميزانيات والتعامل مع المال.

المهارات األكاديمية الوظيفية
من المهم أن يكون الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد قادرين على استخدام كفاءاتهم في
القراءة والكتابة والرياضيات وتطبيقها في المواقف التي يواجهونها في العالم الواقعي .فيما يتعلق بتطبيق
مهارات القراءة ،يجب أن يكون الطالب قادرين على المهارات التالية:
• قراءة أسمائهم والتعرف عليها
• استخدام القوائم والتقويمات واضحة
• فهم الالفتات الشائعة ،على سبيل المثال "السيدات" و "الرجال" على دورات المياه
• اتباع خطوات التسلسالت التصويرية أو الكتابية ،مثل وصفات الطبخ أو اإلرشادات التي تشرح المهام
خطوة بخطوة
• استخدام الخرائط البسيطة
• مطابقة وربط الصور مع األشياء التي تحمل ملصقات ،مثل العثور على األشياء المدرجة على الئحة
التسوق.
وتشمل مهارات الكتابة الوظيفية:
• القدرة على التوقيع باستخدام االسم
• القدرة على النسخ من األمثلة
• مهارة إنتاج قوائم بسيطة :كقائمة التسوق ،مثالً
• القدرة على إنتاج رسم واضح المعالم
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هناك عدد من المهارات الوظيفية التي تقع تحت فئة الرياضيات ،بما في ذلك:
• القدرة على حساب القيمة اإلجمالية لعدد من العمالت المختلفة
• القدرة على توفير األشياء بحيث يتطابق كل عنصر مع اآلخر :التأكد من وجود ملعقة حساء لكل شخص
سوف يأكل حساء ،على سبيل المثال
• ترتيب األشياء في مجموعات كمية محددة ،كوضع ست ورقات في كل ملف ،مثالً
• القدرة على استخدام اآللة الحاسبة اإللكترونية
• القدرة على استخدام أدوات القياس ،مثل كؤوس القياس والمساطر والموازين
• القدرة على فهم المفاهيم الكمية من قبيل :أكثر ،أقل ،نفس الكمية ،أصغر ،نفس الحجم ،أكبر ،الخ
كما ويحتاج الطالب لمعرفة كيفية اإلجابة في حالة طلب المعلومات الشخصية مثل االسم وتاريخ الميالد
والعنوان ورقم الهاتف.

المهارات المهنية
يحتاج الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد في كثير من األحيان إلى المساعدة في اكتساب
المهارات المتوقعة من قِ بل أرباب العمل .هذه المهارات هي واسعة النطاق وتتداخل مع المهارات الفنية
والوظيفية األخرى.
من أجل اكتساب االستقالل المهني بنجاح ،ال بد من تحقيق اآلتي:
• تقدير الحاجة إلى االلتزام بالمواعيد وااللتزام بالحضور في مكان العمل
• اتباع إجراءات العمل وتعليمات العمل ،وإنجاز المهام المسندة
• استيعاب مفهوم إنجاز المهام وإكمالها
• اتباع إجراءات السالمة وااللتزام بها
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• قبول تلقي األوامر والتوجيهات وقبول التصحيح عند ارتكاب األخطاء
• االستجابة بشكل مناسب للمسؤولين
• استكمال إجراءات التنظيف
• ارتداء المالبس المناسبة في العمل والعناية بالنظافة الشخصية والمظهر المناسب
• استخدام وقت الفراغ والراحة في موقع العمل بشكل مناسب.
يجب أن يبدأ تعليم المهارات المهنية في وقت مبكر ويمكن أن تُدمج هذه المهارات على نحو فعال في الحياة
المدرسية .إن تشجيع وتسهيل استكمال األنشطة واتباع اإلجراءات والروتين من شأنه مساعدة الطالب
على تطوير المهارات المهنية المفيدة بالنسبة لهم عندما يصبحون بالغين.

مهارات استغالل أوقات الفراغ
كثير ًا ما تشمل البرامج التعليمية المصممة للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد عناصر
تتكون من األنشطة الترفيهية ،ألنه هؤالء الطالب قد يحتاجون إلى المساعدة في التعرف على الطرق
المناسبة لقضاء أوقات الفراغ .وينطبق هذا األمر باألخص على األشخاص غير القادرين على العمل
والذين تشكل أوقات الفراغ بالنسبة لهم جز ًء كبير ًا من الحياة اليومية .ينبغي على المدرسة واآلباء واألسر
أن يقوموا بوضع وإيجاد الطرق التي يمكن يستغلها الطالب الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد من
أجل المشاركة المفيدة في حياة البالغين .قد يحتاج الطالب إلى المساندة في تعلم كيفية استخدام جهاز
المذياع والتلفاز ومعدات الفيديو وغيرها .قد يتوجب أيض ًا تعليمهم كيفية االعتناء بالحيوانات المنزلية.
وتشمل األنشطة الترفيهية األخرى التي يمكن شرحها لهم ممارسة التمارين البدنية ،ولعب األلعاب،
وممارسة الصناعات اليدوية ،والخياطة وال َغزل.
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المهارات المجتمعية
من األهمية بمكان بالنسبة للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد أن يتعلموا كيفية المحافظة
على سالمتهم الشخصية ،باألخص عندما يكونون في صدد االستعداد لالنضمام إلى عالم البالغين كأشخاص
مستقلين .وتشمل الجوانب التي تحتاج إلى الدعم طريقة استخدام القطارات والحافالت ،ومعرفة مواقع
الخدمات المجتمعية مثل البنوك وبرك السباحة ومراكز المجتمع ،وفهم قوانين المرور والقواعد التي يجب
اتباعها ،واستخدام الحمامات العامة والمرافق األخرى ،وكيفية التصرف عند زيارة المقاهي والمطاعم.
استخدام االستراتيجيات البصرية
فيما يل ي سلسلة من األمثلة التي تعرض كيفية استخدام االستراتيجيات البصرية في تنمية المهارات
الوظيفية .يمكن تصنيف األمثلة في فئة الروتين ،وفئة مهام المساعدة الذاتية ،وفئة تنظيم المواد ،وفئة
إكمال المهام الروتينية.
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الفصل السابع

إدارة السلوك صعب المراس
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إدارة السلوك صعب المراس
غالب ًا ما يقوم الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد سلوكيات تتصف بأنها غير عادية وصعبة
المراس .عالوة على ذلك ،بصفة عامة ال تكون هذه السلوكيات قابلة للتصحيح بالطرق التي تُستخدم عادةً
لتصحيح سوء السلوك في الفصل الدراسي .قد يكون من غير المُثمر محاولة دفع عملية تعليم الطالب
الذين يعانون من طيف التوحد قُدم ًا إذا استمرت هذه السلوكيات ،لذا فمن الضروري محاولة إدارتها أوالً.
عادة ما تكون مشاكل السلوك هي القضية الرئيسية التي يجب أن يتعامل معها المدرس ،وذلك بسبب
اإلرباك الذي يؤثر على تعليم جميع الطالب في الفصل .وبالمثل ،يقلق أولياء األمور بسبب نفس العواقب
التي تحدث في المنزل كذلك .بأخذ هذه القضايا بعين االعتبار ،يصبح من الضروري جد ًا أن يتم تطوير
وتنفيذ خطط تعديل السلوك.
عند رسم الخطط ِبنِية معالجة سلوك الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،يجب دائم ًا مراعاة
تصميم هذه الخطط لتتالءم مع احتياجات الطالب الفردية ،حيث تؤخذ بعين االعتبار خصائص الطالب
الشخصية ونقاط القوة لديه ،وذلك بنا ًء على تقدير واستيعاب خصائص اضطرابات طيف التوحد .من
المهم كذلك عند رسم الخطة فهم أن جميع أنماط السلوك تمثل محاول ًة للتواصل .يجب تطوير خطط التدخل
السلوكية ضمن إطار تعاوني يركز على حل المشكالت ويشمل وجهات نظر مدرسي الفصل واآلباء
وجميع األخصائيين اآلخرين واألطراف المعنية التي تكون على اتصال مع الطالب .يتعين أيض ًا إشراك
غيرهم من أصحاب الخبرة مثل علماء النفس وأخصائيي السلوك وأخصائيي النطق وأخصائيي العالج
الوظيفي .ومن العوامل األخرى التي تؤثر على خطة توفر الموارد من قبيل طاقم الموظفين والمكان
والمواد .حتى بعد وضع الخطة ،لن تؤدي إلى النتائج المرجوة إال إذا تم تطبيقها باتساق ،مع العلم أن
ضمان التطبيق المتّسق قد يتطلب قدر ًا كبير ًا من اإلبداع والمرونة من قبل األشخاص المسؤولين عن تنفيذ
الخطة؛ على سبيل المثل ،إذا كان من ضروري إجراء التعزيز كل ثالثين دقيقة ،سوف يكون من الصعب
إنجاز ذلك دون التسبب في اإلرباك في الفصل.
دعم السلوك اإليجابي
يجب توظيف مفهوم دعم السلوك اإليجابي ( )Positive Behavior Support, PBSعند وضع خطة
التدخل السلوكي .يركز دعم السلوك اإليجاب على منع السلوك غير المناسب ،واستيعاب وتعليم السلوك
المناسب .تتكون أول مرحلة من دعم السلوك اإليجابيمن تحليل السلوك الوظيفي ،والذي يهدف إلى
التعرف على الظروف التي تسبب وتُبقي على السلوك الذي يُراد تغييره ،باإلضافة إلى التعرف على
الظروف التي تسبب السلوكيات المرغوب بها.
يتألف تحليل السلوك الوظيفي عادة من المراحل التالية:
.4
.2
.3
.1

التعرف على السلوك الذي يُراد التركيز عليه
التعرف على الوظيفة التواصلية لهذا السلوك ،أو الظروف التي تساهم في تسبيب هذه السلوك.
تحديد السلوك المناسب البديل.
تحديد اإلجراءات التي من شأنها تشجيع السلوكيات اإليجابية.
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 .0تحديد اإلجراءات التي من شأنها التقليل من حدوث السلوكيات غير المناسبة.
 .6وضع خطط التدخل السلوكية.
 .7تقييم خطط التدخل السلوكية.
يمكن إجراء تحليل السلوك الوظيفي بشكل رسمي خالل عدة أيام ،أو في اجتماع واحد غير رسمي لحل
المشاكل.
 .4تحديد السلوك الذي يُراد استهدافه
في كثير من الحاالت يقوم الطالب بعدد من السلوكيات التي تحتاج إلى االهتمام .عندما يكون
األمر هكذا ،سوف يكون من الضروري الموافقة على سلّم من الضرورات واألوليات من أجل
تحديد الترتيب المتبع في معالجة هذه السلوكيات .ليس من السهل معالجة عدد من السلوكيات في
آن واحد ،لذا يُنصح بمحاولة حل المشكالت بشكل متتابع .عند تحديد ترتيب الضرورات من المهم
أن نتعرف على حجم المشكلة التي يمثله كل سلوك على حده عن طريق فحص العوامل التالية:
 هل يسبب السلوك خطر ًا على الحياة؟ هل يربك السلوك التعليم بشكل واضح؟ هل يمثل السلوك خطر ًا على اآلخرين؟ هل يسبب السلوك ضرر ًا للمواد أو البنية التحتية للفصل أو المدرسة؟ هل يُعد السلوك غير مقبول اجتماعي ًا؟ هل بدأ السلوك منذ فترة طويلة؟ .2التعرف على وظيفة العوامل المساهمة في السلوك
ليس من الواضح دائم ًا ما هي األسباب الكامنة وراء سلوك معين ،لذا يجب على المعلمين تقييم
الطالب من ناحية وظيفية حتى يتوصلوا إلى فهم القضايا التي تولّد مثل هذه السلوكيات .يبدأ التقييم
الوظيفي بافتراض وجود غرض أو غاية تكمن وراء كل سلوك .يحدث كثير ًا أن السلوك الظاهر
ال يمثل سوى قمة جبل الجليد ،أي أنه ليس سوى الجزء الظاهري من القضايا وأوجه النقص
الكامنة وراء السبب الجذري للمشكلة التي يعاني منها الطالب .أحد األمثلة ذات الصلة بالطالب
الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد هو الصراخ ،والذي قد يتعلق بعدم القدرة على جذب
االنتباه أو التحكم في تأثيرات االستثارة الناتجة عن المحفزات الحسية ،أو قد يمثل الحاجة إلى
التغذية المسترجعة الحسية (السمعية ،في هذه الحالة) .قد يكون السلوك كذلك أحد أعراض
الشعور بالملل ،أو اإلحباط الناتج من عدم القدرة على إكمال مهمة أو نشاط.
وألنه الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد كثير ًا ما يعجزون عن التعبير عن
احتياجاتهم وأفكارهم بطريقة فعالة ،من المحتمل أن السلوك غير المناسب هو نتيجة للمحاولة على
التواصل مع اآلخرين .قد يكون غرض السلوك غير المناسب ما يلي:
 لفت االنتباه التعبير على حاجة أو رغبة تحقيق نتيجة ملحوظة التهرب من موقف ما تلبية احتياج حسي -تحقيق تنظيم وضبط التأثيرات الحسية
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 التعبير على رأي أو وجهة نظر تخفيف التوتر إكمال عادة سلوكيةيمكن تدعيم التقييمات الوظيفية عن طريق دراسة سجل الطالب المدرسي ،والتواصل مع
األشخاص الذين هم على اتصال يومي مع الطالب مثل أولياء األمور وأعضاء األسرة وموظفي
المدرسة.
إن التواصل المنتظم مع األبوين وغيرهم من أفراد األسرة من شأنه توفير معلومات مفصلة حول
سلوك الطالب والعوامل المثيرة للسلوك ومغزى ذلك السلوك .قد يتم إنجاز هذه األهداف بالسوائل
غير الرسمية ،إال أن الكثير من المدارس وأولياء األمور يفضلون وضع إجراء رسمية مثل سجل
التواصل اليومي الذي يصاحب الطالب من وإلى المدرسة .كما وتوجد نُهُج أخرى إلجراء تقييم
السلوك الوظيفي ،منها طريقتان توظف نظام  ،ABCباإلضافة إلى أداة قياس مثل مقياس تقييم
الدافعية.

نظام ABC
ننظر في هذا القسم إلى نظام الشروط والسلوك والنتائج ( antecedents, behaviors and
.)consequences, ABC
الشروط تتعلق باألفراد واألماكن واألوقات التي عادة ما تقع قبل حدوث السلوك المستهدف .وقد
تتضمن هذه العناصر المثيرات البطيئة أو األحداث المسببة التي تعد المشهد لحدوث السلوك
المستهدف ،أو المثيرات السريعة التي يبدو (وفق ًا لمشاهدة السبب والنتيجة) أنها تؤدي إلى الحدث.
كما أشرنا أعاله ،يمكن تصور الشروط على أنها أحداث مثيرة سريعة أو أحداث مثيرة بطيئة.
تُعرّ ف األحداث المثيرة السريعة على أنها األحداث التي تتميز ببداية ونهاية واضحة تؤدي إلى
استجابات سلوكيات فورية .ومن األمثلة على ذلك عندما يُطلب من الطالب القيام بعمل ما ،أو
صوت عال ،أو القيام بنشاط ما أو سحب شيء ما من الطالب .أما األحداث المثيرة البطيئة فهي
تلك التي قد ال تسبب السلوك بشكل مباشر ،ولكنها ترفع من احتمالية حدوث السلوك .ومن األمثل
على ذلك الحاالت الصحية وتغييرات الروتين.
ينبغي تسجيل السلوكيات حسب حدوثها وشدتها وفترة استمرارها .عند دراسة السلوك حسب سلّم
خطورة السلوك ،تُعتبر شدة السلوك عنصر ًا رئيسي ًا في موقع السلوك على السلم؛ إذا كان السلوك
معتدالً ،قد ال يكون السلوك الذي ينبغي استهدافه أوالً.
يمكن تعريف النتائج على أنها التأثيرات التي تنتج من حدوث السلوك .يجب دراسة فئتين من
النتائج ،األولى هي النتائج المتوقعة للسلوكيات غير المناسبة ،والثانية هي النتائج غير المتوقعة؛
على سبيل المثال ،سحب االنتباه نتيج ًة للسلوك (وهي نتيجة مفروضة ،متوقعة) ،وحدث تلقائي مثل
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التسبب في ضحك األقران (نتيجة غير متوقعة) .كثير ًا ما تؤدي هذه النتائج التي تحدث بصورة
تلقائية إلى أثر أكبر.
من األحداث المثيرة السريعة المعروفة التعرض للسخرية أو المزاح من قِبل األقران ،وجوب أنهاء
االختبارات في وقت محدد ،وجوب إكمال المهام التي تتطلب الكثير من الكتابة ،وجوب إكمال
المهام التي تتطلب التفكير أو الكتابة المفتوحة أو الحرة ،وتلقي الدرجات ليست كاملة.
أما األحداث المثيرة البطيئة المعروفة فتشمل ضعف التنظيم ،عدم القدرة على مقاومة النزعات،
عدم القدرة على فهم البيئات االجتماعية ،مواجهة الصعوبة في فهم المفاهيم المجردة واالستعارة أو
المجاز اللغوي ،نقص مهارات تحريك العضالت الدقيقة ،اإلساءة اللفظية إلى اآلخرين ،ألفاظ
الشتم أو الحلف ،تهديد اآلخرين جسدي ًا ،ترك األنشطة قبل إكمالها ،مغادرة الفصل بدون إذن،
اإلنذار من قبل المعلم بشأن السلوك المعط ّل ،تصعيد السخرية من ِقبل األقران ،العزل اإلجباري
جسدي ًا من األقران والمدرسة ،حضور االجتماعات الفردية مع المدرس واألخصائيين األخرين
من ذوي السلطة وعدم إكمال األنشطة.
المحافظة على سجل حول الشروط والسلوك والنتائج المتعلقة بالسلوك المستهدف هو مفيد في
التعرف على اآلتي:
.4
.2
.3
.1

زمان ومكان حدوث السلوك المستهدف عادةً
الشروط المحيطة بنشوء السلوك المستهدف عادة
الظروف البيئية التي تثير السلوك المستهدف
األشخاص الذين يكونون على مقربة من الطالب أو على اتصال معه عند حدوث السلوك
المستهدف
تكون هذه التفاصيل مفيد ًة في بناء فرضية بخصوص األهداف التي يحاول الطالب تحقيقها من
خالل السلوك المستهدف .السلوك الموصوف في المثال أعاله تشير إلى محاولة الطالب تجنب
المهام التي يعتبرها صعب ًة جد ًا .ومما يساند هذا االفتراض ،االقتران المُثبت بين نوعيات معينة من
المهام – المهام المفتوح أو التي تتضمن على الكتابة – والسلوك المستهدف .ويُضاف إلى ذلك
المزيد من التأكيد عن طريق مالحظة االتصال بين الظروف البيئية والسلوك المستهدف .إن
الوعي في الظروف البيئية للسلوك المستهدف يسمح بإحكام التدخل من خالل إحالله في الوقت
المناسب وتحسين فُرص نجاح ذلك التدخل في تخفيف السلوك المستهدف.
مقياس تقييم الدافعية
يساعد مقياس تقييم الدافعية في تحديد ما إذا السلوك المستهدف مدفوع ًا بالرغبة في التغذية
المسترجعة الحسية المطلوبة ،أو تحقيق مكافأة مطلوبة أو لتجنب المهام واألنشطة التي ال يحبها
الطالب.
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ومن المهم أن ندرك أنه بغض النظر عن طريقة جمع البيانات ،قد يقوم الطالب بالسلوك المستهدف
ألسباب مختلفة في بيئات مختلفة ،وأن سبب السلوك المستهدف قد يتغير مع الزمن .في حال المثال
الخيالي المذكور أعاله ،فإن سبب السلوك المستهدف من المرجح أن يكون تجنب المهام المكروهة،
رغم أنه من الممكن تعزيز السلوك من خالل االنتباه الذي يجذبه .لهذا السبب ،يُعد من المهم
االستمرار في إجراء التحليل السلوكي بشكل متواصل من أجل ضبط وتعديل العالج كلما دعت
الحاجة إلى ذلك.
 .3تحديد السلوك البديل
يُعتبر التقييم الوظيفي أحد األُسُس لتطوير العالج .ويعتمد نجاح هذا العالج (والذي يكون على شكل
خطة لمعالجة السلوك المستهدف) على تطبيق المعالجة التعليمية االستباقية لحل المشكالت ،حيث
أنه ال يعتمد على الحلول المتأخرة .بعد التوصل إلى فرضية بشأن األسباب الجذرية والدوافع وراء
السلوك المستهدف ،سوف يكون من الممكن تحديد السلوك البديل والمقبول الذي يعيد إنتاج تأثير
السلوك المستهدف .على سبيل المثال ،إذا السلوك المستهدف هو عبارة عن رمي األشياء
المرتبطة بمهمة مكروهة أو صعبة أرض ًا ،يمكن تحديد سلوك بديل يخدم نفس الغرض ،ولكن
بطريقة أكثر قبوالً.
وينبغي أن يتم إجراء عالج السلوك بطريقة تربوية وليست عقابية .فالهدف من ذلك هو تنمية
السلوكيات البديلة باعتبارها وسائل أكثر قبوالً وأكثر فعاليةً تم ّكن الطالب من تحقيق النتائج
المرجوة؛ هذا باإلضافة إلى ميزة زيادة التفاعل والتواصل مع األقران.
بَيد أنه ليس من الصحيح أن نفترض أن الطالب سوف يكون قادر ًا على تنفيذ تلك السلوكيات
البديلة بدون مساعدة .ففي أغلب األحيان سوف يحتاج الطالب إلى تعليم وتعزيز صريح وواضح،
وعاد ًة ما يتعيّن دمج هذا التعليم مع التدابير اإليجابية األخرى.
إدارة الغضب من خالل تقنيات االسترخاء والتعديل البيئي
يمكن التخفيف من حدة السلوكيات غير المناسبة عن طريق التغيرات البيئية أو التغيرات في
الروتين .قد يوحي تقييم وتحليل السلوك غير المناسب بأن السلوك يحدث أو يُثار في أماكن معينة
دون غيرها ،أو أثناء االضطالع بأنشطة معينة ،أو أثناء التعامل مع أشخاص معينين .قد تقلل
التغييرات في البيئة من احتمال السلوك غير المناسب ،ولكن االعتبارات العملية ت ُحو ُل دون إمكانية
إجراء تغييرات جذرية في البيئة .مع ذلك ،يمكن أن تكون التغييرات الصغيرة فعال ًة .ويمكن أن
تشمل هذه التغييرات الصغيرة إزالة اإللهاءات ،وتخفيض التحفيز الحسي ،ووضع تدابير تهدئة في
البيئة ،وتغيير تصميم الفصول الدراسية ،ووضع روتين يمكن التنبؤ به من قبل الطالب ،وجدولة
فترات الراحة أو التمارين البدنية في اليوم الدراسي بحيث تسبق هذه الفترات األوقات التي تظهر
فيها المشاكل السلوكية ،وترتيب القيام باألنشطة السهلة والصعبة بالتناوب ،وتقديم الخيارات
للطالب ،وإتاحة فرصة لقاء األقران المفضلين والقيام باألنشطة المفضلة ،وتوفير المناطق
المخصصة لالسترخاء.
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استخدام األساليب اإليجابية واالستباقية
إن تشجيع السلوكيات اإليجابية البديلة ينتج عاد ًة نتائج أفضل من محاولة كبت السلوكيات السلبية
وغير مرغوب فيها .وتأخذ التشجيعات اإليجابية األشكال التالية:
• تعليم الطالب كيفية التواصل مع المنهج ونقطة االنطالق المحد َدين ،وذلك استناد ًا إلى قدرات
الطالب .ويمكن أن تشمل تلك القدرات طلب األشياء والرفض والشكوى وغيرها
• تعليم المهارات االجتماعية التي ال يتم اكتسابها بسهولة من خالل التفاعل والشاهدة
• التعرف على أسباب السلوكيات غير المناسبة واستبدالها ببدائل مقبولة
• استخدام المعينات البصرية من أجل تقديم توضيحات فيما يتعلق بالمهارات وباألفكار التي يتم
تدريسها
• تطبيق تقنيات القصة االجتماعية لتوضيح السلوكيات التي يتوجب اتباعها في الحاالت المُشكلة
الرئيسية
• إتاحة الجداول الزمنية وغيرها من الخطط بحيث يتمكن الطالب من االستعداد مقدم ًا ألية
تغييرات أو تحوالت
• توفير الخيارات ،وتعليم الطالب كيفية االستفادة منها
• التأكد من تصميم وتفصيل التدريس ليناسب كفاءات كل الطالب بشكل فردي
• مراقبة ردود فعل الطالب إلى بيئة التعلم ،وإجراء تغييرات الالزمة عند الحاجة
• توفير التعزيز اإليجابي في حاالت السلوك الجيد .وينبغي أن يكون هذا التعزيز مرتبطاً
باحتياجات الطالب
• تعليم الطالب كيفية االسترخاء
• تشجيع االستقالل من خالل تطبيق تقنية اإلخفاء التدريجي فيما يتعلق بالطلبات
• التأكد من فهم الطالب للسلوك المتوقع منه
• دعم فهم توقعات السلوك باستخدام المعينات البصرية
من المفيد كذلك مالحظة عالمات القلق التي تظهر على الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد عند وجودهم في بيئات معينة .فمن الممكن أن اللعب مع األقران يؤدي إلى التوتر والقلق،
ولذا قد يكون من المناسب تسهيل اللعب االنفرادي .غير أنه من المهم بالنسبة للطالب أن يتعلموا
كيفية التفاعل مع األقران ،ولذا يجب عدم التخلي عن هذا الهدف كلي ًا ،ولكن يجب تعديل الهدف من
خالل تخصيص فترات للعب االنفرادي واللعب الجماعي حسب مستويات القلق لدى الطالب.
ويمكن بعد ذلك تعديل التوازن بين اللعب االنفرادي واالجتماعي وفقا للتقدم المُحرز في تنمية
المهارات االجتماعية
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استراتيجيات التعزيز
في كثير من األحيان ،يحتاج الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد إلى الحوافز من
أجل دفعهم إلى ممارسة السلوكيات المناسبة والتوقف عن ممارسة السلوكيات غير المناسبة.
وتُعرف هذه الحوافز بالتعزيزات اإليجابية .غالب ًا ما يكون من المفيد التفكير في المكافأة أو المنفعة
العائدة على الطالب من وجهة نظر الطالب نفسه .إذا لم توجد أية فوائد واضحة للطالب ،فسيتعين
وضعها.
يجب أن يكون تعزيزات جذابة ودافعة إذا أردنا منها تحقيق األهداف المرجوة .ولكن ال يكون
تعزيز معين جذاب ًا بالنسبة لجميع الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .عالوة على
ذلك ،قد يصبح التعزيز الذي كان فعاالً في البداية أقل فعالي ًة عندما يألفه الطالب .مع وضع هذه
العوامل بعين االعتبار ،يجب أن يكون المعلمين مستعدين لتغيير التعزيزات أو تطبيق التعزيزات
حسب دورة تناوب .يستجيب بعض الطالب بشكل مختلف لنتائج التعزيز ،حيث يفضل البعض
العمل من أجل مكافأة معروفة بينما يفضل غيرهم الحصول على مفاجأة .يمكن للمعلمين تحديد
ميول الطالب في هذا الصدد من خالل تقديم الخيارات.
وهناك مجموعة من تعزيزات ،بما في ذلك:
• التعزيزات االجتماعية التي تجذب االهتمام المفيد للطالب
• التعزيزات التي تتكون من أنشطة أو امتيازات توفر فرص المشاركة في األنشطة التي يستمتع
الطالب
• المواد أو تعزيزات ملموسة ،والتي توفر للطالب مع األشياء التي يريدونها.
يُعتقد أن التعزيز االجتماعي هو أفضل أشكال التعزيز ،بينما التعزيز عن طريق الغذاء هو األقل
جود ًة .إحدى الصعوبات األساسية في حالة التعزيز بالغذاء هو أنه يشجع الطالب اآلخرين على
طلب مكافآت مماثلة .ينبغي الستراتيجية التعزيز أن تحدد الدافع األفضل واألكثر فعالية للقيام
بالسلوكيات المرغوبة وتخفيف غير المقبولة منها .عند تصميم استراتيجية التعزيز لألطفال ذوي
االحتياجات المعقدة واالضطرابات السلوكية الحادة ،قد يتوجب استخدام التعزيز بالغذاء أو تيسير
سلوك التحفيز الذاتي في المراحل المبكرة ،مع أن الهدف هو الحد من هذا السلوك وتقليل استخدام
التعزيز بالغذاء تدريجي ًا .عادة ما يمكن تحقيق هذا الهدف مع نضوج الطفل واكتشافه الهتمامات
جديدة ،حيث يمكن تقديم تعزيزات مناسبة أكثر في ذلك الوقت .ولكن يجب استخدام التعزيز بالغذاء
فقط عند استنفاد الخيارات األخرى .يمكن االستفادة من قائمة التعزيزات المتاحة في تحديد هذه
البدائل.
يجب اإلشادة بالطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد وتوجيه المديح لهم في أثناء
إجراء التعزيزات .يجب أن يكون المديح دقيق ًا وواضحا في الموقف؛ مثالً ،أن نقول "تعجبني عندما
تجلس بهدوء" هو أكثر فعالي ًة من مجرد قول "تعجبني عندما تتصرف جيد ًا ".من المهم أيضاً
إعطاء التعزيز في الوقت المناسب لضمان أكبر قيمة للتعزيز الفعال .تقع استراتيجيات التعزيز في
ثالث مجموعات :األولى هي التعزيز عند القيام بالسلوك المرغوب فيه ،والثانية هي التعزيز عند
عدم القيام بالسلوك غير المقبول (أي تجنب السلوك غير المقبول) ،والثالثة هي ما يسمى
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"االقتصاد الرمزي" – وهي تلك المكافآت والعقوبات التي تتمثل في منح وأخذ "عُمل" رمزية مثل
النقود المعدنية غير الحقيقية ،والرقائق الملونة الخ.
كمثال على التعزيز األول (وهو التعزيز المُقدم عند القيام بالسلوك المرغوب فيه) ،هو عندما نطلب
من الطالب تمرير إحدى المعينات البصرية التي تمثل وقت االستراحة .يقوم المعلم بتقديم التعزيز
(مثل السماح للطالب بالنظر من النافذة) كمكافأة للتواصل بطريقة مناسبة حول اخذ استراحة.
أحد أنواع التعزيز من المجموعة الثانية (عدم االنخراط في السلوك غير المقبول) يتعلق بعدم القيام
بهذا السلوك لفترة معينة من الزمن .ومن األمثلة على هذا النوع من التعزيز هو إعطاء مكافأة
صغيرة (نجم ذهبية ،مثالً) تُقدم إلى الطالب في كل مرة يتجنب فيها القيام بالسلوك غير المقبول
لفترة محددة .عندما يبدي الطالب سلوك غير مرغوب فيه ،تتم إعادة آلة التوقيت إلى الصفر.
عندما يجمع الطالب عشر نجوم ذهبية يتم توفير تعزيز أكبر ،مثل االستماع إلى الموسيقى من
خالل سماعات الرأس.
أحد أنواع التعزيز األخرى لعدم االنخراط في السلوك غير المقبول هو عندما يتلقى الطالب
التعزيز لعدم االنخراط في السلوك أثناء مدة إجراء النشاط الذي يقوم به الطالب .في هذه الحالة،
يمكن أن تُعطى النجمة الذهبية للطالب عند تجنب السلوك غير المناسب أثناء رسم صورة.
وهناك نوع ثالث من التعزيز لعدم القيام بالسلوك غير المقبول وهو عندما يقوم الطالب بالسلوك
ولكن بمستوى أخفض من ذي قبل .في هذه الحالة ،سوف نعطي للطالب عدد ًا من النجوم الذهبية
في بداية النشاط ،ويتم طرح نجمة واحد في كل مرة يحدث السلوك غير المقبول .إذا استطاع
الطالب الحفاظ على نجمة ذهبية واحدة على األقل قبل نهاية النشاط ،يتم تقديم تعزيز أكبر للطالب
مثل منحه الوقت الستخدام جهاز الكمبيوتر .كلما قل حدوث السلوك غير المقبول ،يتم تقليل عدد
النجوم الذهبية التي تُقدم في بداية النشاط.
بالنسبة للشكل الثالث من التعزيز – والمعروف باالقتصاد الرمزية – يتم إعطاء الطالب الذين
يعانون من اضطرابات طيف التوحد "عُمل" رمزية مثل النقود المعدنية الرمزية في حالة القيام
بالسلوك المقبول ،حيث يمكن أخذ هذه النقود الرمزية عند حدوث السلوك غير المقبول .يمكن
استخدام الرموز التي تم جمعها لشراء المشاركة في األنشطة المرغوبة أو غيرها من المعززات.
أحد األمثلة على ذلك هو إعطاء عمل رمزية للطالب في كل مرة يقوم بالتواصل بشكل مناسب مع
األقران ،ويتم أخذ العملة من الطالب إذا قام بالتواصل بشكل غير مناسب .ثم يستطيع الطالب
مبادلة وتداول القطع النقدية الرمزية التي جمعها بمعدل فلس ًا واحد ًا لكل دقيقة مثالً ،لالستماع إلى
الموسيقى من خالل سماعات الرأس.
ينبغي خفض التعزيزات كلما نجح الطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد في التخفيف
من السلوكيات غير المقبولة .ويمكن تحقيق هذا اإلخفاء التدريجي عن طريق استخدام وسائل أكثر
مالئمة لتعزيز ،وبناء التوقعات لدى الطالب ،أو تقليل كمية وحجم التعزيزات المقدمة تدريجياً.
يمكن التقليل من التعزيزات المذكورة هنا عن طريق السماح للطالب الذين يعاني من اضطرابات
طيف التوحد أن يشارك في األنشطة الممتعة أو األنشطة التي يتقنها .قد يكون من الصعب تحديد
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هذه األنشطة ،ولكن عند تحديدها بعناية وبشكل مدروس ،يمكن أن تكون النتائج مثيرة لإلعجاب من
حيث التقدم التعليمي والسلوكي للطالب.
مساعدة الطالب على تطوير مهارة ضبط النفس
قد يتوجب على المعلمين تطوير برامج ضبط النفس إدارة الغضب .قد وُجد أنه يمكن للقصص
االجتماعية تقديم العالج في هذا الصدد ،وكذلك األمر بالنسبة للتمرن المعرفي بالصُ ور .يستغل هذا
األسلوب المعينات البصرية التي تمثل سلسلة من السلوكيات ،ويشجع الطالب على التدرّب
والتمرن على السلوكيات الممثلة في الصُوَ ر .ويتم إلحاق كل تمرين بتعزيز على الفور .يتم هذا
اإلجراء كما هو موضح أدناه.
 .4التعرف على السلوكيات التي يُراد استهدافها
 .2التعرف على الظروف البيئية التي يحدث فيها السلوك ،أو األحداث التي تسبق السلوك ،مثل
التواجد من مكان مليء بالضوضاء البيئية العالية .ثم يتم تزويد الطالب بالوسائل للتعامل مع تلك
الظروف بشكل مناسب ،مثل استخدام سدادات اإلذن للحد من الضوضاء المحيطة.
 .3تحديد التعزيزات الفعالة التي تخص الطالب فيما يتعلق بالسلوك المقبول.
 .1قدّم للطالب سلسلة من المعينات البصرية التي تصور تسلسل األحداث المذكورة أعاله ،وقم
بوصف سلسلة الشرط والسلوك والتعزيز للطالب.
 .0تمرن مع الطالب على التسلسل قبل الدخول في البيئة أو الحدث المشكل أو الحدث باستخدام
المعينات البصرية.
 .6إعادة النظر في التسلسل التصويري عند نشوء صعوبات ضبط النفس ،مع المحافظة على
التسلسل التصويري الستخدامه في المستقبل إذا لزم األمر.
المراقبة الذاتية
يهدف المعلمون لمساعدة الطالب على زيادة المشاركة المستقلة في مجموعة متنوعة من البيئات،
وذلك باستخدام المهارات االجتماعية الفعالة  -وهو هدف مهم وذو صلة بالنسبة لجميع األطفال.
وإحدى الطُرق التي يمكن من خاللها تنمية االستقالل لدى الطالب ذوي اضطرابات طيف التوحد
عالي اإلداء هي تعليمهم كيفية ممارسة المراقبة الذاتية .وتنطوي المراقبة الذاتية على تعليم الطالب
كيفية مراقبة السلوكيات الخاصة بهم من أجل أن ينالوا التعزيز اإليجابي .وتشير األبحاث إلى أنه
في عملية جمع بيانات المراقبة الذاتية ،يرتفع حدوث السلوك المرغوب .ونتيج ًة لهذا ،قد ال تكون
دقة بيانات المراقبة الذاتية التي تم جمعها بنفس أهمية العملية نفسها والوعي والتحسينات السلوكية
التي يتم تثبيتها في الطالب .الوسيلة التي تتم المراقبة الذاتية من خاللها تكون على النحو التالي.
 .4يتم تحديد سلوكيات المستهدفة التي سوف يتطبق الطالب المراقبة الذاتية
 .2يتم تحديد التعزيزات الهادفة وذات المغزى بالنسبة لطالب بشكل فردي
 .3يتم إنشاء منهجية للمراقبة الذاتية يمكن للطالب استخدامها لتسجيل البيانات .تعتبر الطرق
البسيطة كافية ،بما في ذلك استخدام الرسوم البيانية والملصقات وأجهزة العد بسيطة.
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 .1يتم تعليم الطالب السلوكيات المستهدفة وكيفية القيام بالمراقبة الذاتية واستخدام طريقة
التسجيل.
 .0يتم تشجيع االستقالل لدى لطالب عن طريق اإلخفاء التدريجي للتدخل بحيث يتمكن الطالب
في نهاية المطاف من مراقبة أنفسهم وبالتالي إدارة سلوكهم بأنفسهم.

تحديد األساليب التي تقلل من السلوكيات غير المناسبة – تحديد األسلوب األقل تقييد ًا أو تنفيراً
تُعتبر األساليب اإليجابية التي تركز على زيادة األداء التعليمي للطالب هي المرغوبة دائم ًا ،وكذلك
األمر بالنسبة إلجراء التغييرات البيئية على الموقع وطرق التدريس والمواد الدراسية؛ حيث أن
هذه هي األساليب التي تحقق أفضل النتائج في معظم األحيان .ولكن في بعض األحيان ،قد يكون
سلوك الطالب غير مقبول إلى درجة يؤدي إلى تهديد االنضباط والسالمة في الفصل الدراسي.
يجب التخلي عن األساليب اإليجابية فقط عند ثبوت عدم نجاحها .قبل الوصول إلى هذه النقطة ،من
المهم أن نتأكد أن مختلف األساليب التي ُجربت تم تسجيلها ،حتى يتسنى تبرير إجراء التعديالت
على األساليب التي تولد عواقب سلبية .وينبغي دائم ًا أن يتوافق تطبيق أساليب النتائج السلبية مع
مبادئ السالمة وحقوق اإلنسان وكرامة بالنسبة للمعلمين واألقران ،كما وينبغي إشراك أولياء أمور
الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد في عملية التوصل إلى القرار بشأن تطبيق
أساليب نتيجة السلبية.
مع ذلك ،ال ينبغي أبد ًا أن تُعتمد أساليب النتائج السلبية بصفتها العالج الوحيد ،بل من الضروري
أن يتم استكمالها بالتعزيزات التي تشجع على التقليل من السلوك غير المقبول .وكما هو الحال
دائم ًا في استراتيجيات التعامل مع الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،من المهم أن
تتصف تفاعالت المعنيين بالطفل باالتساق وأن تتم وفق ًا للخطة المرسومة .ويجب أن يكون
المعلمين المشاركين ذوي مهارة ومعرفة فيما يتعلق بموضوع السلوك .هناك ثالثة أنواع رئيسية
ألساليب النتيجة السلبية ،وهي :عدم االنتباه إلى السلوك ،وإعادة توجيه السلوك ،وأسلوب "فترة
المهلة" ،أي إخراج الطالب من مكان تأثير التعزيزات.
استراتيجية تجاهل السلوك غير المقبول هي صالحة في الحاالت البسيطة أحياناً ،وبما أن دافع
السلوك قد تكون الرغبة في جذب االنتباه ،فإن تجاهله قد يحقق النتيجة المرجوة .في مثل هذه
الحاالت ،ينبغي تشجيع الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد على جذب االهتمام
بشكل أكثر مالءمةً .ولكن قد يكون هذا األسلوب صعب التنفيذ في الفصول الدراسية ،وخاصةً إذا
كان سلوك الطالب يتسبب في تعطل الدروس .في اعتماد هذا األسلوب فإنه من المهم التأكد من أن
السلوك غير المرغوب فيه ال يتم تعزيزه من قبل األقران أو من أي مكان آخر في بيئة الفصل.
يجب أن تشمل أي استراتيجية يتم اعتمادها في هذا السياق عنصر ًا من تقنية إعادة التوجيه .ينبغي
أن يكون السلوك غير المقبول مصحوب ًا دائم ًا بتدابير إلبالغ الطالب بماهية السلوك المقبول ،كما
ويجب تحديد التوقعات بوضوح في هذا الصدد .يمكن أن تكون المعينات البصرية مفيدة في التعبير
عن هذه الرغبات ،وينبغي أن يكون أسلوب إعادة التوجيه مصحوب ًا دائم ًا بالتدابير التأكيدية .فضالً
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عن تعليم الطالب ماهية السلوك المقبول ،يجب أن تُتاح فرصة تطبيق ذلك السلوك للطالب الذين
يعانون من اضطرابات طيف التوحد.
أسلوب "المهلة" يوصف بأنه اخراج الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد من مكان
ومشهد تأثيرات التعزيز؛ ويمكن أن يكون هذا األسلوب مفيد ًا عندما يُستخدم باالقتران مع غيرها
من اإلجراءات التي تهدف إلى تحسين السلوك .ويمكن أن يساعد هذا على تقليل القلق وإعطاء
الطالب وقت ًا الستعادة هدوءه قبل تطبيق تدابير إعادة التوجيه أو تنفيذ تدريس السلوك البديل؛ بل قد
يكون هذا اإلجراء ضروري ًا إذا أردنا الحفاظ على فعالية إعادة التوجيه أو تدريس السلوك البديل.
يمكن استخدام هذا األسلوب جنب ًا إلى جنب مع األساليب التأكيدية مثل توعية الطالب بكيفية
استشعار بداية القلق والتدابير التي يمكن أن يقوم بها للهروب من الموقف الراهن قبل حدوث فقدان
ضبط النفس .وبما أن المهلة هي أسلوب تقييدي وحازم ،ال ينبغي تنفيذها إال عند فشل األساليب
األخرى األقل حدة في تحقيق النتائج المرجوة .يجب دائم ًا تسجيل تفاصيل استخدام تقنية المهلة
بشكل كامل وتنفيذها بعناية.
ويمكن تصنيف المهلة بطريقتين .األولى هي تنفيذ المهلة في الفصل الدراسي ،حيث يتم سحب أو
إبعاد الطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد من صُحبة أقرانه أو النشاط الذي يقوم به
بطريقة تسمح للطالب بالمشاهدة ولكن عدم المشاركة .أما في النوع اآلخر من المهلة ،يتم سحب
الطالب من الفصل الدراسي مع عدم السماح له بمشاهدة ما يجري أو المشاركة مع اآلخرين .في
هذا النوع من المهلة ،ومن أجل ضمان السالمة ،يجب أن يقوم أحد المعلمين أو أحد الكبار
المسؤولين بمرافقة الطالب دائم ًا .إن إحدى السمات الهامة الضطراب طيف التوحد هي الرغبة في
العزلة ،لذا فمن المحتمل في كثير األحيان أن تصرفات الطالب تمثل طريقة للتوصل لتلك العزلة
وتجنب األنشطة والمهام الجماعية .من أجل أن يكون أسلوب المهلة فعاالً في عالج السلوك ،من
المهم أن يفهم الطالب أنها فرصة ضائعة للمشاركة في نشاط ممتع.
من المهم أن يتم وصف وتفصيل أساليب المهلة في خطة البرنامج الفردي وما يعادلها .ويجب
توعية الطالب وأولياء أمور الطالب بهذه التفاصيل (حيث يجب التماس اإلذن المسبق من أولياء
األمور) ،كما ويجب أشراك الكبار المسؤولين اآلخرين الذين يكون الطالب على اتصال معهم.
ينبغي كذلك مراجعة آثار استراتيجية المهلة باستمرار حتى يتسنى التأكد من نجاحها أو عدمه.
وكما هو الحال مع أساليب النتائج السلبية األخرى ،يجب أال تستخدم تقنية المهلة باعتبارها الوسيلة
الوحيدة لعالج السلوك ،بل يجب أن تشكل جز ًء من نهج شامل يتضمن اإلجراءات التأكيدية
المصممة لتشجيع السلوكيات المقبولة وتثبيط تلك التي تُعتبر غير مقبولة.
إدارة األزمات
من األفضل تجنب وقوع األزمات من خالل وضع استراتيجية للوقاية منها .مع ذلك ،يمكن في
بعض األحيان أن يشعر الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد بالضيق وأن يتصرفوا
بطريقة ال يمكن التنبؤ بها ،ونحتاج في مثل هذه الظروف إلى خطة لالستعداد لمثل هذه الحوادث.
ينبغي لجميع المعلمين وغيرهم من البالغين الذين يتعاملون مع الطالب أن يكونوا على علم بهذه
الخطة ،كما ينبغي توعية بعض األقران بالخطة أيض ًا ،إذا كان ذلك مناسب ًا .يجب رسم خطة
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األزمات كجهد جماعي من ِقبل الفريق المسؤول عن رعاية الطالب ،كما ويجب إشراك الوالدين.
من الممكن أن تشمل هذه الخطة:
• وصف ًا واضح ًا من العالمات التي تسبق ظهور حالة األزمة
• استراتيجية لضمان تجنب الضرر للطالب والزمالء واآلخرين في بيئة الطالب
• جدول زمني للتدابير التي ينبغي اتخاذها في كل خطوة من األزمة
• تسهيل التدريب للمعلمين وغيرهم من المشاركين في تنفيذ الخطة ،مع توفير الفرص للتمرن
عليها
• توفير طرق حفظ السجالت حتى يتسنى تقييم فعالية الخطة بانتظام.
عادة ما تشكل السلوكيات المتكررة وسيل ًة للتعامل مع الضغط النفسي لدى الطالب الذين يعانون
من اضطرابات طيف التوحد؛ لذلك ،قد يكون من المفيد السماح لهذه السلوكيات أن تأخذ مجراها
إذا كانت ستؤدي إلى التخفيف من هذه الحالة .سوف يتم التخلص من هذا السلوك في نهاية
المطاف ،ولكن يُعتبر هذا السلوك الخيار األقل سو ًء إذا كان البديل هو العدوانية .يجب أال نظن
ً
خطأ أن التدخل جسدي ًا هو وسيل ًة إلدارة السلوك ،فهو خيار إلدارة األزمات يُستعمل فقط لمنع
حدوث الضرر للطالب أو غيرهم ،ولكنه ال يساهم إطالق ًا في تحسين سلوك الطالب .من هنا ،ينبغي
أن نقوم بالتدخل جسدي ًا فقط عند تعرض األقران لخطر وشيك ،واستجابةً لحالة طوارئ .وعند
لزوم التدخل الجسدي ،يجب أن يقوم بذلك فقط من لديه التدريب الالزم .كما ويجب دوم ًا أن يقوم
المعلمون باستشارة األشخاص المشاركين في إدارة الخدمات التعليمية لتحديد مدى وطبيعة التدخل
الجسدي المسوح به ،ماهية التدريب الالزم والوثائق المطلوبة ،وذلك ضمن سياق العمل في إطار
القانون.
التعامل مع السلوكيات المتكررة
إن السلوكيات المتكررة هي أغلب األحيان قضية رئيسية بالنسبة لآلباء والمعلمين المعنيين
بالطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .مع ذلك ،قد ال تكون هذه القضية هي األكثر
إلحاح ًا عند التعامل مع مجموعة واسعة من خصائص اضطراب طيف التوحد ،ومحاولة تحسين
هذا العرض الذي يُعتبر غير مؤذ نسبي ًا قد ال يمثل االستغالل األمثل للوقت والموارد .ال يمكن
القضاء على هذه السلوكيات تمام ًا ولكن من الممكن تقليلها ،واالستعاضة عنها بسلوكيات أكثر
مالءمة في بعض الحاالت .السلوكيات المتكررة مثل الهز والدوران قد تكون وسيلة يستخدمها
الطالب لتخفيف التوتر أو القلق ،وقد يكون من الممكن استبدالها من قبل سلوكيات أخرى تعزز
االسترخاء .في بعض الحاالت ،قد يكون من المفيد إيجاد محفزات أخرى تلبي الرغبات الحسية،
ولكن إلى أن يتم تحديد تلك المحفزات قد يكون من الضروري إتاحة الفرصة للطالب بأن يقوموا
بالسلوكيات المتكررة.
في حالة تزايد السلوكيات المكررة أو ارتفاع احتمال حدوثها بشكل مفاجئ ،قد يكون من المحتمل
أن الطالب يواجه ضغوط ًا نفسي ًة أو قلقاٌ يصعب عليه التعبير عنها.
وقد تساهم التدابير التالية في خفض أو استبدال السلوكيات المتكررة.
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• تعليم السلوك البديل وأكثر قبوالً المرتبط بالسلوك المتكرر.
• توفير مجموعة من المحفزات الحسية طوال اليوم.
• عند حدوث السلوك المتكرر ،محاولة تشتيت انتباه الطالب وتشجيعه على المشاركة في أنشطة
أخرى.
• االتفاق على زمان ومكان السماح بالسلوك المتكرر .قد يقلل هذا من الحاجة إلى االنخراط في
السلوك المتكرر على الفور إذا تم توفير فرصة التنفيس عن السلوك مقدماً .ال ينبغي أن يكون
القيام بالسلوك المقبول شرط ًا لمنح هذه الفرصة.
• الحد تدريجي ًا من الوقت المخصص للسلوك المتكرر.
• مراقبة مدى تكرار السلوك باعتباره مقياس للضغط النفسي التي يعاني منها الطالب.
• السماح للطالب بالقيام بالسلوك المتكرر كوسيلة للتعافي من األزمات.
• جمع المعلومات حول وقوع وشدة السلوكيات المتكررة من أجل تصميم االستراتيجيات.

تطوير خطط التدخل السلوكي
بعد تحديد السلوكيات التي تتطلب التحسين وتحديد األحداث والبيئات التي تؤدي إليها ،باإلضافة
إلى تحديد السلوكيات األكثر قبوالً التي يتعين تشجيعها والوسائل التي من شأنها تحقيق ذلك ،يجب
إدخال كل هذه التفاصيل في خطة البرنامج الفردي.
ويجب أن تصف االستراتيجيات المكتوبة تفاصيل األهداف السلوكية المتفق عليها والخاصة
بالطالب ،وأية تغييرات ضرورية في بيئة الطالب ،واالستراتيجيات التأكيدية والسلبية .يعتبر هذا
من الضروري حتى يتسنى لكل المشاركين في تعليم الطالب العمل مع ًا بشكل ممنهج ومتسّق في
بيئة المدرسة والمنزل على حد سوء .ويمكن أن تكون هذه التدابير مفيد ًة أيض ًا بالنسبة لألشخاص
المعنيين اآلخرين الذين يتعاملون مع الطالب بين فترة وأخرى.
كما ويتوجب تحديد تواريخ مراجعة األهداف واالستراتيجيات بشكل دوري ،حتى يتسنى تقييم
نجاح الخطة .من المهم كذلك النظر في تأثير الخطة على أقران الطالب ،وكيفية تأثير
االستراتيجيات المرسومة على نظرة اآلخرين للطالب الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد،
والموارد التي سوف تتوجب إعادة توجيهها من أجل تحقيق أهداف الخطة.
وتُعد النقاط التالية مفيد ًة في معالجة هذه القضايا:
 تطوير خطط التعزيز الدقيق التي لن تلفت انتباه األقران التأكد من تقديم التعزيزات بعيد ًا عن مرأى األقران ،ويُفضل القيام بذلك خارج الفصل الطلب من أولياء األمور بتقديم هذه التعزيزات في المنزل بدالً من قيام المدرس بتقديمها فيالمدرسة
 تطبيق استراتيجيات شبيهة في حالة االقران ،بما في ذلك غيرهم من الطالب الذين يعانون منمشاكل سلوكية شبيهة .إذا كان من الظاهر ارتباط السلوك المُشكل بلفت االنتباه ،قد يكون من
الضروري إشراك األقران لضمان عدم تلبية هذه الرغبة .ليس من الضروري توفير
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المعلومات الدقيقة لألقران ،فمن الكافي أن رغبة الطالب في جذب االنتباه من خالل سلوكه،
حتى يفهم األقران ضرورة عدم االستجابة لهذا السلوك .عند حدوث السلوك الغاية في الحدة،
قد يكون من الضروري أن نقدم اإليضاحات لألقران ولتجنب حالة الخوف لديهم.
تقييم خطط التدخل السلوكي
عند وضع خطة التدخل السلوكي ،يجب تقييم فائدتها وتأثيرها على الطالب .يجب أخذ النقاط التالية
بعين االعتبار عند أداء التقييم:
 هل يلتزم المعنيين بالخطة باتساق في المنزل في المدرسة على حد سواء؟ هل تم تطبيق الخطة لما يكفي من الوقت ،أو هل يتوجب تمديد قترة تطبيقها؟ هل يجب إجراء تعديالت على الخطة؟ هل هناك إصرار على السلوك المستهدف نظر ًا للعوامل لم يتم التعرف عليها في الخطة؟ هل يتوجب إجراء تعديالت على تعزيزات؟ هل من الضروري رسم استراتيجيات مختلفة؟تساهم السلوكيات المستهدفة في تشكيل خطة التدخل السلوكي ،لذا من المسلم به أن تتنوع الخطط
من ناحية التركيز والتفاصيل .تقوم بعض الخطط بوصف السلوك المستهدف ،والتغييرات المجراة
على بيئة الطالب ،واإلشارات المستخدمة ،وطبيعة تكرر وتوقيت التعزيزات والوسائل الموظفة
لتسجيل النتائج بدقة كبيرة ،بينما تتعامل بعض الخطط األخرى مع هذه النقاط بطريقة غير مفصلة.
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الفصل الثامن

استراتيجيات الدمج
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استراتيجيات الدمج
فيما يتعلق بالطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،يشير مصطلح الدمج (يُعرف في اإلنجليزية
بمصطلح  )inclusion, integration, or mainstreamingإلى البيئة التي يقع الطالب فيها ،وتعليم
الطالب ومستوى دمج الطالب في تعليم أقرانه؛ حيث قد وُجد أن دمج الطالب مع أقرانه هو مفيد للطالب
الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد .يقع تركيز الدمج الرئيسي على التعليم بدالً من البيئة التي يتم
فيها التعليم ،وعاد ًة ما تحدد شمولية التعليم المقدم نجاح عملية الدمج .يتم تحديد تفاصيل الدمج وفقاً
لالضطرابات الخاصة بالطالب ،ولذا سوف يكون مخصص ًا لذلك الطالب .يجب أن يقع تركيز على الدمج
على الطالب المشارك بالطريقة التي تضمن أكبر فائدة مرجوة من االختالط مع األقران.
إعداد المدرسين
إن توفر المعلومات الصحيحة حول اضطرابات طيف التوحد هو ذو قيمة كبيرة بالنسبة للمدرسين الذين
يستعدون لتعليم مثل هؤالء الطالب .بهذه الوسيلة ،يمكن الحصول على نظرة عامة شاملة ،وتشكيل ذهنية
متفهمة لمشاعر الطالب قبل الشروع بالتفاعل مع الطالب.
عند االستعداد لتعليم الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،من المفيد أن يكون المرء على
بينة من عملية دمج الطالب في المنهج العام للفصل والعملية التعلمية .يمكن الحصول على المعلومات
الخاصة بالدمج من خالل القراءة حول هذا الموضوع في الدوريات أو الكتاب الدراسية أو عن طريق
استشارة الزمالء من ذوي الخبرة في هذا المجال .يشكل الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد فئ ًة متنوعة من الطالب ،لذا يعتبر البحث عن المعلومات حول الفرد أمر ًا مفيد ًا دائم ًا.
يعتمد شمل ودمج الطالب الذين يعاني من اضطرابات طيف التوحد بنجاح بدرجة كبيرة على استعداد المعلم
لمواجهة القضايا التي تطرأ والتعامل مع الدمج بطريقة مبا ِدرة واستباقية .من ناحية عملية ،يعني هذا
التعرف على الجوانب المُشكلة وإيجاد الطرق للتعامل معها في حال نشوئها .يتوجب كذلك على المعلمين
العثور على الوسائل عن تمكن الطالب الذين يعاني من اضطرابات طيف التوحد من التفاعل مع أقرانه.
إضافة إلى ذلك ،يتعين على المعلمين التفكير في المشاكل السلوكية المحتملة ووضع الخطط لدعم الطالب.
كما ويتوجب على المعلمين أن يعملوا أن الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد لديهم عملية
التعلم الخاصة بهم ،ومن الشائع جد ًا أن ال يتذكروا أية مهارات أو مفاهيم قاموا بتعلمها سابق ًا .قد يتكمنوا
أيض ًا من تطبيق التعلم في جانب معين من النشاط مع عدم قدرتهم على نقل ما تعلموه وتطبيقه في
سيناريوهات أخرى .قد تبدو هذه األعراض نتيجة للعناد المتعمد أو رفض التعاون ،ولكنها واقع ًا أعراضاً
للحالة العصبية الفريدة للطالب وعملية التعلم المختلفة لديه .إن الطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف
التوحد هو فريد من نوعه ،لذا فمن المهم أن يصمم المعلمون التوقعات التعليمية لتالءم احتياجات وقدرات
ونقاط قصور كل طالب بشكل خاص وفردي.
إدخال تعليم الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ودمجه في تعليم أقرانهم هو مسؤولية
مشتركة بين المعلمين ،والمدرسين المساعدين ،والطاقم اإلداري ،والمتخصصين اآلخرين وأولياء األمور.
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يتعين على كل هؤالء األشخاص التعاون مع ًا إلنجاح عملية دمج الطالب .ويمكن أن تساعد التدابير التالية
في مساعدة المعلمين لالستعداد الستقبال الطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد.
-

تحديد الموارد المتوفرة وشبكات الدعم
استشارة الزمالء ذوي الخبرة في تدريس الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد
تحديد األهداف المعقولة والقابلة للتحقيق
ً
استخدام الموارد المتوفرة أو المنشورة مسبقا مثل القصص االجتماعية والمعينات البصرية؛
تصميم الموارد وفق ًا لالحتياجات الفردية ال يتطلب صنعها من جديد
تذكر أن حتى األساليب الموثقة جيد ًا والمبنية على األدلة ورائجة االستخدام ال تحقق نتائج
مشابهة في كل الحاالت
تأكد من كون جميع األشخاص الذين يعملون مع الطالب على بينة من أدوارهم تماماً

إعداد الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد
يتطلب الدمج الكلي مهارات اجتماعية متقدمة .ولكن من غير الممكن تحقيق هذه النتائج في حالة الطالب
الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،وتأخير الدمج حتى اكتمال تطور المهارات االجتماعية ليس
خيار ًا قابالً للتطبيق .تحتم فوائد الدمج أن يتم تنفيذ قبل تعليم المهارات االجتماعية التي قد يستفيد منها
الطالب فيما بعد.
في حالة األطفال الذين لم يدخلوا المدرسة بعد والذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،يستطيع أولياء
األمور وطاقم الحضانة الشروع بعملية الدمج عن طريق تشجيع الطفل على الوعي بوجود األقران
واالهتمام بهم .يضع الدمج الطفل في وسط السلوكيات والمهارات والتوجهات التي يمكن للطفل تقليدها
واستخدامها لتكميل مهاراته الشخصية وتنمية مهارات جديدة ،مما يظهر األهمية المركزية لتقليد المهارات
في االستراتيجيات التعليمية المرسومة للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد.
نشر فكرة فهم اآلخرين
فهم اآلخرين وتقبل االختالفات بين الناس هي صفات حسنة ينبغي تشجيعها لدى كل الطالب .يمكن
للمعلمين تشجيع هذه الصفات لدى أقران الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد عن طريق
اآلتي:
ً
 االعتراف بإنجازات الطالب علنا وبشكل صادق وفتح الباب أمام مشاركة الطالب بطرقيعتبرونها هادفة
 التأكيد بشكل علمي على أن السخرية والتنمّر أمور مرفوض وغير مقبولة ويجب أال تحدث التأكد من أن منهج الفصل يشجع جميع الطالب على المشاركة في األنشطة والتعلم منهاعادة ما يشعر األشخاص بالفضول والقلق تجاه من هم مختلفون عنهم؛ والطالب ليسوا استثنا ًء في هذا
الصدد ،وسوف يشعرون بالفضول تجاه الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .يمكن للمعلم
توفير المعلومات التي من شأنها التخفيف من هذا الفضول .هناك كمية كبيرة من المعلومات في الكتب
الدراسية ومقاطع الفيديو التي يمكن للمعلمين االستفادة منها ،كما ويمكنهم إجراء النقاشات الجماعية
ولزيارات المختصين للفصل من أجل توفير المعلومات واإلجابة على األسئلة .ويُعتبر أولياء أمور الطالب

Page 88

الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد فعالين بشكل خاص في هذا الصدد .يمكن للمعلمين كذلك أن
يطلبوا من الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد أن ينتجوا كتيب يصف حالتهم ،أو أن يقدموا
عرض ًا ألقرانهم للتعريف بأنفسهم والتركيز على قدراتهم .بالنسبة للمعلومات الشخصية التي يقوم الطالب
بمشاركتها مع أقرانها ،فهذا من اختصاص وقرار الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد
وأولياء أمورهم ،والذين يتعين على المعلم أن يستشيرهم مسبق ًا .يجب أن تكون التفاصيل المقدمة في هذه
الكتيبات والعروض كافي ًة لشرح قضايا االضطراب وتبديد الخرافات المحيطة به ،ولكن يجب أال تكون من
التفصيل بمكان بحيث تنتهك حق الطالب للخصوصية.
يتعين على المعلمين اإلجابة على تساؤالت الطالب حول اضطرابات طيف التوحد بشكل مجزي وبأمانة،
واستغالل الفرص لتصحيح سوء الفهم والمفاهيم المغلوطة الشائعة ولمعالجة أية مخاوف حول الموضوع.
ومن األسئلة المتكررة التي يوجهها الطالب:
"كيف أُصيب الطالب باضطرابات طيف التوحد؟"
"هل اضطرابات طيف التوحد معدية؟"
"كيف يمكنني المساعدة؟"
"هل من الممكن التعافي من اضطرابات طيف التوحد؟"
"لماذا يقوم الطالب بهذا العمل؟" (يشير المُتسائل هنا إلى سلوكيات معينة).
تيسير عملية الدمج
في بعض األحيان ،قد يتخوف أولياء أمور أحد األقران من انضمام طالب يعاني من اضطرابات طيف
التوحد إلى الفصل .في هذه الظروف ،يمكن للمدرسين شرح فوائد الدمج بالنسبة للطالب العاديين
والطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .بالنسبة للطالب العاديين ،فإن التفاعل مع الطالب
الذين يختلفون عنهم في جانب ما من شأنه أن يثري تجاربهم وأن يشجع على فهم اآلخر وإدراك شعوره.
وال يؤثر الدمج سلب ًا على تعليم الطالب العاديين كما أنه ال يؤثر على قدرة المعلم على إيالء االنتباه لكل
طالب .هناك عدد من النشرات والدورات التي توفر المعلومات المصممة لرفع الوعي باآلخر وتشجيع
خاصية التشاعر أو التقمّص العاطفي .عاد ًة ما تتعلق وجهة النظر المعروضة في تلك المواد بتجربة
العَيش مع اإلعاقة ،وتأكد على أن الجميع (سوا ًء كانوا من ذوي اإلعاقات أم ال) يمتلكون قدرات فردية
وأوجه قصور فردية خاصة بهم .وحتى يتسنى للطالب العاديين اكتساب درجة من الوعي حول تجربة
الطالب الذين يعاني من اضطرابات طيف التوحد ،يمكن للمعلمين أن يطلبوا منهم أن يجربوا التواصل بدون
كالم ،أو أن يؤدوا بعض المهام وهم يلبسون قفازات سميكة ،أو أن يستجيبوا لتعليمات بلغة أجنبية أو وهم
يضعون سدادات األذن .قد يُطلب كذلك من الطالب أن يقوموا بوصف تجاربهم في مواجهة المواقف
الغريبة وسوء الفهم التي خاضوها عند زيارة الدُول األجنبية أو في عند كونهم في المواقف غير المألوفة،
وذلك من أجل تقريب تجربة الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد وهم يعيشون في العالم
"العادي".
إجراء التعديالت على نُهُج التعليم
إحدى الطرق التي يمكن للمعلمين استخدامها لتشجيع التقبل والتف ّهم بين الطالب هي تعديل نُهج التعليم
لضمان الدمج الكامل فيما بتعلق بالدراسة والخيارات المرتبطة بذلك .يجب أن تأخذ التعديالت بعين
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االعتبار قدرات الطالب فيما يتعلق بالموضوع أو النشاط .قد ال تتطلب بعض المواضيع واألنشطة
التعديالت بينما قد تتطلب غيرها الدعم من األقران الذين يلعبون الصديق للطالب الذي يعاني من
اضطرابات طيف التوحد .قد يكون من الضروري كذلك ،إضاف ًة إلى تعديل نهج التعليم ،أن نقوم بإجراء
التعديالت البيئية أو التغييرات على األنشطة .ليس من الضروري أن تكون هذه التغييرات كبيرة ،حيث
يمكنني في بعض األحيان أن نقوم بتبسيط أو اختصار بعض المهام .أما في حاالت أخرى فقد يكون من
الضروري إجراء تنقيح واسع النطاق .يمكن للمعلمين كذلك أن يضمنّوا غايات وأهداف الطالب الذي
يعاني من اضطرابات طيف التوحد في األنشطة ،بطريقة تسهل تحقيقها.

إجراء التعديالت على المعدات
في بعض الحاالت ،إذا أردنا توفير أفضل فرص النجاح للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد ،قد يكون من الضروري إجراء التعديالت على المعدات والمواد المستخدمة في سياق األنشطة
التعليمية .وتشمل التعديالت الشائعة توفير مقابض معدّلة خاصة للمساعدة على التعامل اليدوي مع األقالم
وأقالم الرصاص وأدوات الطعام وفرشاة األسنان ،والورق المخطط الذي يساعد الطالب على الكتابة
بشكل مرتب في خطوط مستقيمة.
قد يعاني بعض الطالب من عدم االستقرار البدني وقد يصعب عليهم الجلوس بهدوء لفترات طويلة .وقد
وُجد أن الوسادات القابلة للنفخ لها تأثير مهدئ على عدم االستقرار ،مما يعود بالنفع على التركيز واالنتباه.
بدالً من ذلك ،يمكن استخدام الكرة العالجية لتحقيق نفس النتيجة مع الطالب اآلخرين .الطالب الذين
يواجهون صعوبة في ربط خيوط الحذاء أو شبك األزرار قد يستفيدون من الجرار أو مشابك الفلكرو
( .)velcroبالنسبة للطالب الذين يجدون صعوبة في الكتابة باليد فيمكن أن يُسمح لهم باستخدام جهاز
الكمبيوتر إلكمال الواجبات الكتابية؛ إضاف ًة إلى وجود حزمات البرامج المصممة لتقوية معرفة الكتابة
والقراءة قد يستفيد منها بعض الطالب .للطالب الذين يستصعبون استخدام المقص ،تتوفر المقاص ذات
المقابض المعدلة والمفيدة لهؤالء الطالب .بالنسبة للطالب الذين يجدون صعوبة في مفاهيم االتجاهات مثل
اليمين واليسار ،يمكن تشفير األحذية والقفازات لتساعد على االرتداء بطريقة صحيحة .الطالب الذين
يصعب عليهم التركيز بسبب أرقام الصفحات أو الرسمات ،إلخ ،قد يستفيدون من األوراق التي ال تحوي
تلك العناصر المُلهية؛ والذين يجدون صعوبة في النظر إلى األوراق اللماعة ،يمكنهم أن يستفيدوا من طبع
المواد على أوراق باهتة .ويُعتبر المعالج الوظيفي أحد مصادر المعلومات واألفكار المفيدة بالنسبة
للتعديالت التي يحتاجها الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،حيث يمكن أن يُستفاد من
استشارته عند تحديد التعديالت الضرورية لضمان أفضل التجارب التعليمية للطالب الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد.
إجراء التعديالت على البيئة
يعاني الكثير من الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد من فرط الحساسية إزاء أنواع مختلفة
من المحفزات الحسية .غالب ًا ما يواجهون صعوبة في السيطرة على المحفزات الحسية بأنفسهم ،لذا قد
يكون من المفيد النظر في البيئة التي سوف يتم فيها التعليم .يعاني بعض الطالب من الصعوبات بسبب
المحفزات السمعية ،لذا قد يكون من الخطأ وضعهم في األماكن المليئة بالضوضاء ،بالقرب من الباب على
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سبيل المثل .إذا كان الطالب يعاني في فرط الحساسية تجاه المحفزات البصرية فقد يستفيد أكثر من
الجلوس قرب النافذة بدالً من االعتماد على مصابيح الفلورسنت .بالنسبة للطالب الذين يتشتت انتباههم
بفعل أشياء معينة مثل أجهزة الكمبيوتر أو الملصقات الملونة ،فيجب إجالسهم في أمكان ال تحتوي على
هذه األشياء .إذا كان الطالب حساس ًا تجاه روائح معينة ،قد يؤثر الجلوس بالقرب من شخص يضع عطراً
على انتباه ذلك الطالب أو قد يسبب الضيق.
بين حين وآخر قد يكون المفيد تخصيص مناطق معينة ألنشطة بمعينة طريقة مادية ،حيث أن الطالب الذين
يعانون من اضطرابات طيف التوحد يؤدون بشكل أفضل في المناطق المحددة أو المخصصة .يمكن القيام
بذلك التخصيص ،عن طريق السجاد أو األشرطة والمربعات المفروشة ،وتعميمه على الفصل حتى ال
يتميز الطالب الذين يعاني من اضطرابات طيف التوحد عن زمالئه .في الحاالت األخرى ،إذا كان يعاني
الطالب من تشتت االنتباه عندما يكون بالقرب من األقران ،فقد يكون من المفيد وضع خزانة الطالب أو
شماعة المعطف في نهاية الخط.
إجراء التعديالت على تقنيات التقييم
قد ال تكون بطاقات التقرير (تقرير الدرجات) أو الوسائل األخرى المستخدمة لتسجيل تقدم الطالب مفيد ًة
في حالة الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،حيث أن نظام التقارير قد يشمل بعض
المعلومات التي تُعتبر مهمةً جد ًا في حالة الطالب الذين يعانون من هذه الحالة .لذا قد يكون من الضروري
تطوير نظام منفصل لقياس اإلنجازات وتسجيل هذه البيانات .قبل تطوير أساليب التقييم الجديدة ،من المهم
أن يتم تحديد معايير التعلم .قد يتوجب مثالً أن يتم إدراج النقاط التالية:
 اختبار مهارات التعرف (اختبارات الخيارات المتعددة) في مقابل مهارات التذكر (وهياختبارات تتطلب أن يقوم الطالب بإعطاء األجوبة الصحيحة)
 المواصفات المتعلقة باإلشراف أو الطلبات المطلوبة لمهام معينة -تقليل طول االختبارات

Page 91

-

توفير وسائل االختبارات الشفهية
السماح للطالب باستخدام المعينات مثل القواميس ومكعبات العد واآلالت الحاسبة
تقييم المهارات بنا ًء على مشاهدة األداء
تحديد خطوط األساس وقوائم المهارات ما بعد التعليم لتقييم تطور المهارات

إجراء التعديالت على الواجبات المدرسية
كثير ًا ما يتطلب الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد المزيد من الوقت لمعالجة المعلومات
اللفظية ،وبالتالي يؤثر ذلك على سرعة إجابتهم لألسئلة .وفي كثير من األحيان تتفاقم هذه الصعوبة في
حالة المهارات العضلية الدقيقة .عندما يتم عرض المفاهيم الجديدة أو يتوجب إنجاز المهام الصعبة ،قد
يكون من المفيد السماح للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد بإكمال طبعة أقصر من المهمة
الكاملة .ويشدد هذا النوع من التعديل على أهمية الكيف في مقابل الكم .ويمكن زيادة طول المهام تدريجياً
مع تطور قدرات الطالب.
إجراء التعديالت على المدخالت
كثير ًا ما يواجه الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد صعوبات في التواصل ،لذا ليس من غير
المألوف أن تُجرى التعديالت على المهام واألنشطة الستيعاب تلك الصعوبات .تتكون هذه التعديالت عادة
من تغيير التعليمات المقدمة والطريقة التي يتم بها إجراء الدروس .غالب ًا ما يكون تبسيط التعليمات فعاالً،
فمثالً ،أن نقول "اجلب قلم الرصاص" هو أسهل بالنسبة للطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد
من أن نقول" ،اآلن سوف نمارس الرسم ،لذا أرجو منكم جلب ما تحتاجونه إلى طاولة الفن ".في الكثير
من األحيان ،يجب الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد صعوبة في تركيز االنتباه ،ولذا
يصعب عليهم معالجة وتذكر التعليمات اللفظية الطويلة والمعقدة .غالب ًا ما يكون من المفيد في هذه الحاالت
تزويد الطالب بالتعليمات الكتابية حتى يتسنى لهم الرجوع لها أثناء أنشطتهم .كما ويستجيب بعض الطالب
بصورة أفضل عند طبع هذه التعليمات بخط كبير.
غالب ًا يستجيب الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد بصورة جيدة إلى التعليم المقدم بشكل
بصري مرئي .لذا يكون من المفيد غالب ًا استخدام المعينات البصرية لتكميل التعليمات واألنشطة .قد
يتوجب عدم النص المكتوب بالصور ،تقديم التعليمات بصورة بصرية فقط ،أو نمذجة المهام بتسلسل
منطقي .ويعمل أسلوب النمذجة (حيث يقوم المعلم أو الزميل المتطوع بشرح كل مرحلة من المهمة) بنجاح
مع الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد وغالب ًا ما يكون أكثر فعالي ًة من عرض المهمة
الكاملة شرح كيفية إكمالها لفظياً.
إجراء التعديالت على المخرجات
غالب ًا ما يعاني الطالب من أوجه النقص فيما بتعلق بالمهارات اللفظية واللغوية ،لذا يتوجب إجراء
التعديالت على الوسائل التي يقومون من خاللها باإلجابة على األسئلة وإكمال الواجبات الكتابية .تكون
التوقعات مختلف ًة كذلك في حالة الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .فيما يلي عدد من
االقتراحات والتوقعات المتعلقة بمخرجات الطالب.
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قد يُسمح للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد طباعة اإلجابات بدالً من كتابتها.
قد يُتوقع منهم تقديم أجوبة تتكون من كلمة واحدة
قد يُسمح لهم بطباعة إجاباتهم
ً
قد يسمح لهم بوضع دائرة حول اإلجابة بدال من كتابتها
قد يتوقع منهم بنسج أجوبتهم بدالً من تذكرها
قد يتوقع منهم اإلشارة إلى اإلجابة بدالً من التعبير لفظياً
قد يسمح لهم بتقديم اإلجابة التصويرية بدالً من اإلجابة اللفظية
قد يتوقع منهم تقديم اإلجابة التصويرية بدالً من اإلجابة المكتوبة
قد يتوقع منهم صنع الكوالج بدالً من القصص.

إجراء التعديالت على المحتوى ومستويات الصعوبة
قد يكون من المفيد أن يتم تعديل محتوى المواد ومستويات الصعوبة لتالءم اهتمامات وقدرات وأوجه
النقص لدى الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .يمكن أن يأخذ هذا النوع من التعديل
الكثير من األشكال .بما أن الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد يواجهون صعوبة في فهم
المفاهيم المجردة ،فقد يتوجب تطبيق نهج أكثر مالءمةً للحياة الواقعية .ويمكن إنجاز هذه الهدف من خالل
استخدام الكلمات والصور واألمثال ال ُمستنبطة من الحياة الواقعية .يمكن أيض ًا استخدام خرائط المفاهيم
من أجل توضيح المفاهيم المجردة للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،فهي تسمح
لمجموعة من الطالب بالعمل على نفس المشروع على مستويات مختلفة ،مما يضيف فائدة تشجيع
المشاركة .يتم عاد ًة تفصيل المفهوم الرئيسي في وسط الخارطة باستخدام الكلمات أو الصور .يتم بعد ذلك
رسم خطوط تربط الحقائق والمفاهيم المترابطة .يتم تعريف كل مفهوم باستخدام الكلمات والصور
المرسومة باليد والصور الفوتوغرافية المقصوصة من المجالت .غالب ًا ما تكون خرائط المفاهيم مفيدةً
ألنها نتنج تمثيالً يطابق العالم الواقعي لموضوع ما.
ال يرغب بعض الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد في المشاركة في المهام واألنشطة التي
ى بالنسبة لهم .من أجل زيادة المشاركة من المفيد أن يتم تضمين اهتمامات الطالب الخاصة
ال تحمل معن ً
في علمية التعلم .وقد يعني هذا أن نسمح للطالب أن يكتب قائم ًة من العبي فريق تشيلسي لكرة القدم
المفضلين لديه بدالً من القيام بتمرين كتابي .بالمثل ،يمكن تحفيز القراءة بالسماح للطالب بقراءة شيء
يجده مثير ًا لالهتمام .الهدف النهائي هو زيادة نطاق اهتمامات الطالب ،ولكن إدراج المواضيع المفضلة في
التعلم من شأنه المساعدة على تطوير المهارات من خالل زيادة الدافعية .إضافة عنصر حسي إلى
النشاط ،مثل رسم األعداد في الرمل أو الطين بدالً من كتابتها ،يمكن أن يزيد من دافعية الطالب الذين
يعانون من اضطرابات طيف التوحد.
عاد ًة ما تحفز دافعية الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد من خالل األنشطة التي تتميز
بأهداف واضحة يمكنهم أن يقدروها .حساب عدد قطع الطوب الخشبية بدون سبب قد يكون مجرد ًا من
المعنى ،أما حساب عدد الطالب في الفصل ونقل هذه المعلومات إلى سكرتيرة المدرسة هو نشاط يتميز
بالمعنى والغرض .بالمثل ،قد ال يشعر الطالب الذي يعاني من اضطرابات التوحد بالدافعية بالنسخ من
السبورة ،ولكن المحتمل جد ًا أن يشعر بالدافعية عند نسخ جدول الفصل ووضعها على الحائط .يمكن كذلك
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االستفادة من التعلم المضمّن في شكل لعبة من أجل تحسين المشاركة والدافعية .على سبيل المثال ،يمكن
تضمين تعلم حسب النقود في إحدى ألعاب البيع والشراء.
المهمة أو النشاط الذي يؤديه الفصل والتعديل المخصص للطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد
-

اختصار قصة
إيحاد أمثلة على مفهوم ما
تهجئة الكلمات بكتابتها
حل المسائل الحسابية
القياس
التعرف على الكميات
اللكتابة
قراءة الكلمات
تقديم عرض للصف
إكمال ورقة العمل الخاصة بتعلم النقود
كتابة اليوميات
ترتيب المستطيالت حسب األشكال
ترتيب الكلمات حسب الترتيب األبجدي
اتباع التعليمات الكتابية
كتابة فقرة
اإلجابة على األسئلة حول القصة ذاتها
نسج نص كتبه صديق
تهجئة الكلمات بمستطيالت الحروف
التعرف على مفاهيم "أكثر" و "أقل"
قياس المكونات لخبز كعكة
اللعب بالنرد
نسخ الخطوط العريضة أو إكمال متاهات الكلمات
قراءة الكلمات المقترنة بالصُ ور
تسجيل خطبة بالفيديو وتشغيلها في الفصل
عد النقود
ُ
وضع دائرة على التمثيالت التصويرية لألنشطة التي أكملت في ذلك اليوم
ترتيب أدوات الطعام
تعلم كيفية استخدام قاموس أو دليل هاتف
اتباع وصفة طبخ مصوّرة
صنع كوالج متعلق بموضوع معين
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تشجيع التنظيم
يواجه بعض الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد صعوبة في تنظيم األشياء الخاصة بهم
والعثور عليها عندما يحتاجونها ،كما تصعب عليهم معالجة التعليمات اللفظية وكثير ًا ما يتعذر عليهم فهم
المعلومات ذات األهمية .يمكن أن يتسبب هذه في بدء الشعور بالقلق ألنهم يشعرون بأنهم ال يستطيعون
متابعة األنشطة التي يزاولها زمالؤهم .يمكن تعليم هؤالء الطلب كيفية تنظيم شؤونهم بطريقة أفضل من
خالل استراتيجيات التنظيم .قد تشمل هذه االستراتيجيات ما يلي:
 تشفير المواد التعليمية باأللوان ،ومطابقتها باأللوان على جدول المدرسة الخاص بالطالب يمكن تعليم أمكان التخزين مثل الخزانات وطاوالت الفصل لتحديد مواقع تخزين الموادالمختلفة
 يمكن إعطاء الطالب دلو أو كيس كبير لتخزين المواد حسب المواضيع يمكن تزويد الطالب بقوائم أو جداول إلخطارهم بالعمل المطلوب منهم وموعد التسليم يمكن للمعلمين أن يساعدوا الطالب على ترتيب كتبهم بطريقة معقولة يمكن تزويد الطالب بقوائم مهام مُصورة تعطيهم المعلومات حول األشياء التي يتوجب القيامبها كل يوم ،مثالً ،حزم الحقيبة المدرسية قبل الذهاب إلى المدرسة.
يحتاج الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد غالب ًا إلى المساعدة في تنظيم أفكارهم .ويمكن
تسهيل هذه المهمة باستخدام خرائط المفاهيم والخطط العريضة.
التعليم وجهاً لوجه
يتوفر لدى المدرسين وأولياء األمور خيار إخراج الطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد مؤقت ًا
من الفصل من أجل حضور جلسات التعليم أو العالج وجه ًا لوجه .في بعض األحيان ،يمكن إجراء ذلك
التدريس في الفصل ،في ركن منعزل على سبيل المثال .السؤال الرئيسي الذي يجب أن نسأله عند اعتبار
التعليم وجه ًا لوجه هو ما إذا كان من الممكن إجراء التعليم في بيئة الفصل أم ال .إذا كانت اإلجابة نعم ،فقد
ال يكون التعليم وجه ًا لوجه االستراتيجية األفضل .يجب على المعلمين اتخاذ القرارات بشأن التعليم وجهاً
لوجه في سياق الظروف واالحتياجات التعليمية الخاصة بالطالب بعد استشارة األبوين واألطراف المعنية
األخرى.
يستطيع بعض الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد التعلم بصورة أشمل وأسرع عندما ال
يتشتت انتباههم بفعل وجود األشياء واألشخاص اآلخرين ،أو عند تلقيهم بالتعليم وجه ًا لوجه ،أو في كلتا
الحالتين .تبع ًا لذلك ،قد يكون من المناسب ترتيب جلسات التعليم وجه ًا لوجه عندما يتم تعليم بعض
العناصر الصعبة من المنهج .قد يصاب بعض الطالب بالقلق عندما يرتكبون أخطا ًء أمام ناظر أقرانهم،
ويمكن للتعليم وجه ًا لوجه المساعدة في تخفيف هذه المشكلة .قد يكون من الصعب في بعض الحاالت
ترتيب وتحقيق التعديالت الالزمة للطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد ،لذا قد يكون التعليم
وجه ًا لوجه مناسب ًا في هذه الحاالت.
عند تنفيذ التعليم وجه ًا لوجه ،من المهم جد ًا أن يتم تنظيم أنشطة الفصل وجلسات التعليم وجه ًا لوجه بطريقة
ال تحرم الطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد من فرص تنمية المهارات االجتماعية أو تعميم
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التعليم .يحتاج الطالب إلى أن يتعلموا كيفية االستفادة من تجارب التعلم الجماعي وتوجيه االنتباه إلى
المدرسين في بيئة المجموعة .نظر ًا لهذا ،قد يميل المعلمون إلى خيار آخر وهو وضع الطالب في
مجموعات حسب القدرات ،وتقديم التعليم في بيئة المجموعات الصغيرة.
تشجيع التفاعالت اإليجابية مع األقران
من المهم أن يتم تقديم فرص تنمية المهارات االجتماعية للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد .نظر ًا لهذا ،يجب سحب حضور الكبار ومساعدتهم كجزء من استراتيجية مخطط لها .سوف يشجع
هذا اإلخفاء التدريجي على دفع التنشئة االجتماعية لدى الطالب بطريقة طبيعية .وبما أن الطالب الذين
يعانون من اضطرابات طيف التوحد يكونون مصحوبين غالب ًا من ِقبل المدرس المساعد أو المدرس ،قد
يتردد األقران بشأن التفاعل مع هؤالء الطالب ،وبالتالي قد يصبح الطالب منعزالً عن حياة الفصل
االجتماعية .يجب أن تكون تطوير المهارات االجتماعية للطالب الذين يعانون من اضطرابات التوحد جز ًء
رئيس ًا من تعليم الطالب .تُعتبر األساليب المختلفة مناسب ًة للطالب المختلفين في البيئات المختلفة؛ قد يكون
من المطلوب في بعض األحيان تنمية المهارات االجتماعية في جلسات وجه ًا لوجه أو جلسات المجموعات
الصغيرة .يمكن أن يكون استخدام القصص االجتماعية مفيدة في مساعدة الطالب للتعامل في سيناريوهات
اجتماعية معينة ،ويمكن للمعلمين أن يقدموا التوجيه في هذا الصدد .ليس من الضروري أن تكون هذه
اإلجراءات علني ًة أو مصطنع ًة؛ من ممكن أن تتكون من التواجد في الخلفية أثناء المواقف االجتماعية
الطبيعية من تقديم الطلبات عند الضرورة ،أو مناقشة التفاعالت بعد حدوثها.
قد يسيء األقران فهم ردود الفعل وسلوك الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .ويمكن أن
يظن األقران أن هؤالء الطالب غير ودودين عندما ال يستجيبون عند مناداتهم باالسم أو توجيه األسئلة لهم.
قد يُعتقد أن اللفظ الصَ َدوي هو سخرية من األقران ،أو ناتج التباع الطالب الذين يعانون من اضطرابات
طيف التوحد لنظام انضباط مختلف وأكثر تساهالً .من المهم أن يفهم األقران سببية ومعنى هذه السلوكيات،
وأن يفهموا حالة الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .يمكن أن تساعد استراتيجيات التقبل
الدقيقة اكتساب الرؤى الصحيحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
يمكن تزويد األقران بإرشاد واضح ودقيق حول كيفية التعامل مع الطالب الذين يعانون من اضطرابات
طيف التوحد .قد يتخوفون من َقول أو فعل ما هو خاطئ ،أو قد يتخوفون من األشخاص المختلفين عنهم.
أفضل الوسائل الموظفة لتبديد هذه المخاوف هي من خالل توفير المعلومات واألفكار.
يجب تشجيع األقران لمحاولة إحراز التقدم مع الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .ويجب
أن يكون هذه التفاعل مبني ًا على ُحسن التعامل .يجب كذلك توجيه األقران لتقديم اإلشارات للطالب الذين
يعانون من اضطرابات طيف التوحد بدالً من تزويدهم باإلجابات بطريقة مباشرة .كما ويجب أن يعلم
األقران أن هؤالء الطالب يحتاجون إلى المزيد من الوقت لتقديم اإلجابات أو التعليقات.
يجب أن يضطر األقران إطالق ًا إلى التعامل مع السلوك غير المناسب ،ولكن يجب إعالمهم بالسلوكيات
واالستجابات المناسبة التي يجب أن يسلكوها .يمكن إعالمهم بكيفية التصرف في بعض المواقف ،مثل
التدابير التي يجب اتخاذها في حالة إصابة الطالب الذين يعاني من اضطرابات طيف التوحد بنوبة ،أو إذا
وضع الطالب نفسه أو غيره في موقف خطر ،أو التصرف بعدوانية أو عدم اللعب حسب القوانين.
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يتعين على المعلمين تزويد األقران برؤية واضحة فيما يخص الطرق التي يسلكها الطالب الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد للتعبير عن أنفسهم ،مثل استخدام لغة اإلشارة ،والكلمات الغريبة ،أو التمثيالت
المصورة واإليماءات .يمكن أيض ًا تشجيع األقران على استخدام الرسائل البصرية عند التفاعل ،وضمان
جذبهم النتباه الطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد قبل التحدث معه.
كما ويتوجب توعية األقران أنه من المسموح به إصدار األوامر المباشرة للطالب الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد عندما يقومون بسلوك غير مقبول .في بعض الحاالت ،قد تكون فكرة جيدة أن
يتم تعيين فرد أو عدد من األفراد لمساعدة الطالب الذي يعانون من اضطرابات طيف التوحد على التفاعل
مع اآلخرين وتطوير المهارات االجتماعية .ينبغي أن يكون هؤالء األقران ناضجين ،واثقين من أنفسهم،
وأن يتمتعوا بتنشئة اجتماعية جيدة .وحيث أنهم معينون للعب دور معين ،يجب أن يتلقى هؤالء األفراد
التشجيع والدعم المستمرين من الموظفين .بعد تقيين هؤالء األقران ،يجب أن يتم تحدد مسؤولياتهم
وأدوارهم؛ على سبيل المثال ،أحد األدوار قد يكون دور رفيق اللعب ،حتى يتمكن الطالب الذي يعاني من
اضطرابات طيف التوحد في المشاركة في ألعاب فترة االستراحة .ودور أخر هو دور رفيق الدراسة،
لتوفير الرفقة في الفصل وتشجيع التفاعل مع الدروس.
يمكن للمدرسين كذلك أن يقوموا بتوفير فُرص التفاعل داخل الفصل .إحدى هذه الفرص هي جمع الطالب
في مساحة محدودة أثناء األنشطة؛ تحت هذه الظروف ،لن ينتشر الطالب في عدة اتجاهات لتشكيل
مجموعات من األصدقاء تستثني اآلخرين بل سوف يتشجعون للعمل سوي ًة .قد يكون من المفيد أيض ًا
إنشاء المواقف التي تسمح للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد بالتميز أمام زمالئهم .كثير ًا
ما يستجيب الطالب بإيجابية عندما يشعرون أنهم قد قاموا بإنجازات أكثر تميز ًا من اآلخرين .عند توفّر أو
ترتيب الفرص لذلك ،يجب تشجيع الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد الذين أتقنوا أداء
مهارة ما على إرشاد وتوجيه األقران األصغر أو األقل مهارة.
يمكن أن يمثل العمل ضمن الفريق أو مع الشركاء تجرب ًة مُقلقة بالنسبة للطالب الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد ،باألخص عندما يكون واعي ًا باختالفه عن اآلخرين أو نقص القدرة لديه بالمقارنة
مع مجموعة األقران .يجب تشكيل الفِرق وال ِفرق الثنائية بعناية وفق ًا لمعايير عامة ،مثل الوزن أو تاريخ
الميالد أو لون العين أو فريق كرة القدم الذي يؤيده الطالب؛ كما ويمكن القيام كذلك عن طريق الصدفة،
مثل سحب األرقام أو البطاقات أو ما شابه ذلك .بهذه الوسائل ،تتاح للطالب فرصة التفاعل مع اآلخرين
ممن هم خارج مجموعة أصدقائه.

التخطيط للمراحل االنتقالية
كثير ًا ما يجد الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد صعوبة في التعامل مع المراحل االنتقالية
ألنه من الصعب عليهم استيعاب كم كبير من المعلومات في وقت قصير .يمكن للمراحل االنتقالية أن
تسبب المشاكل ،بما فيها تلك المراحل التي تميّز بين البيئات واألنشطة خالل اليوم ،من سنة دراسية إلى
أخرى ،من مدرسة إلى أخرى ،ومن المدرسة إلى حياة البالغين .عندما تحدث المراحل االنتقالية ،قد ال
يفهم الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد بشكل دقيق ما هو المتوقع منهم وكيف يتوجب
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عليهم االستجابة .ينطق هذا األمر على المراحل االنتقالية التي قد تبدو بسيطة وغير صعبة لآلخرين ،ولكن
للطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد يمكنها أن تؤدي إلى سلوك غير مناسبة ومعاند سببه
القلق .لذا يجب التفكير ملياً والتخطيط بعناية للمراحل االنتقالية وإدارتها.
يمكن أن تتأثر جميع جوانب ومراحل الحياة بضرورة االنتقال المصحوب بالتغيرات .في حالة الطالب
الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ،يُعتبر الهدف األول في هذا الصدد هو مساعدتهم على إدارة
حقيقة االنتقال والتغير والقيام بالتكيفات والتعديالت الالزمة .يمكن لتدابير االستعداد لهذه المراحل أن
تساعد في تخفيف القلق ومنع أو تحسين السلوك غير المقبول ،وتتوفر استراتيجيات متنوعة من شأنها
المساعدة في هذا الهدف.
بدء الحياة المدرسية
يتعين على أولياء أمور الطفل الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد أن يعملوا مع الطاقم المدرسي من
أجل التهيئة مقدم ًا لدخول الطفل في المدرسة .يشير العديد من مزودي الخدمات أن شهر فبراير من سنة
القبول هو الوقت األمثل للبدء باالستعدادات .كثير ًا ما يكون الطفل تجربة سابقة في بيئة تعليمية ،مثل
حضور الحضانة أو ما شابه ذلك ،ويمكن أن يكون قد تلقى الدعم االختصاصي قبل المرحلة االنتقالية
األولى هذه.
قد يشعر أولياء األطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد ببعض القلق حيال الدعم الذي سوف
يتلقاه الطفل في المدرسة ،وسوف يتعين شرح االختالفات بين الدعم أثناء الوجود في المدرسة والدعم الذي
يُقدم في فترة ما قبل المدرسة .يتوجب أن تتاح فرصة لقاء أولياء األمور مع مسؤولي وأخصائيي المدرسة
من أجل إطالعهم بشكل كامل على الدعم المتوفر ،مع ضمان حصول اآلباء على معلومات كاملة وموثوقة.
ولكن يجب لفت االنتباه إلى ضرورة الحصول على اإلذن من اآلباء قبل قيام مزودي الخدمات السابقين
بمشاركة المعلومات مع المدرسة بشأن الدعم المقدّم سابق ًا .يمكن كذلك أن يتم إيضاح رغبات ومخاوف
األسرة للمدرسة ،مما يمكن المدرسة من القيام باالستعدادات المناسبة من أجل استقبال الطفل.
يعتبر من الطبيعي جد ًا أن يرغب والدا الطفل الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد في زيارة المدرسة
واالطالع على الفصول ومشاورة المدرسين .قد يكون من المالئم كذلك أن يقوم الطفل بزيارة المدرسة
من أجل البدء بعملية التعود على المدرسة .وقد يتطلب األطفال اآلخرين ممن يعانون من اضطرابات طيف
التوحد تعود ًا تدريجي ًا يبدأ من فصل الخريف قبل االنضمام إلى المدرسة.
االنتقال بين األنشطة والبيئات :استخدام الجداول
من أجل التقليل من القلق المصاحب لالنتقاالت اليومية ،يتعين تحذير الطالب قبل حدوثها بفترة كافية.
يمكن إعداد جدول للطالب وتشجيع الطالب على الرجوع له في بدء اليوم وأثناء أوقات المراحل االنتقالية
خالل اليوم .يجب أن يتضمن الجدول على فكرة واضحة حول التغيرات التي يمكن أن يتوقعها الطفل.
يجب تصميم الجداول بشكل يناسب الطالب ،وفق ًا قدراته .لذا تتنوع الجداول من حيث تعقيدها وشموليتها.
يمكن تقديمها على شكل نص مكتوب أو استخدام الصُ ور لوصف أنشطة اليوم .يجب كذلك استخدام طريقة
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لداللة على إكمال وإتمام األنشطة ،كأن يتم شطبها أو ط َي الصورة .يجب أن تكون اللغة المستخدمة في
الجدول بسيطة ومتسقة ،ويجب أن توظف كلمة واحدة لوصف كل انتقال ،مما يساعد الطالب على فهم
أنواع االنتقال المختلفة إضافة إلى تنمية مهارات الفهم.
إعطاء إشعار مسبق حول المراحل االنتقالية يساعد بعض الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف
التوحد على إدارة التغيرات .يمكن استخدام التقويمات التي تضع عالمة على المناسبات المدرسية الخاصة
لمساعدة الطالب على توقع المناسبات بشكل مسبق.
االنتقال بين األنشطة والبيئات :استخدام اإلشارات
قد ال تكفي الجداول وحدها إلعداد الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد للتعامل مع التغيرات.
في هذه الظروف ،يمكن للمدرسين تقديم رمز أو عالمة أو شيء معروف يساعد الطالب على توقع النشاط
القادم .على سبيل المثال ،عند االستعداد للذهاب إلى قاعة الطعام ،يمكن أن تُستخدم علب الطعام بعالمة
على ذلك .يمكن كذلك استخدام آلة توقيت لمساعدة الطالب على فهم قدوم مرحلة انتقالية .اإلشعارات
والتحذيرات اللفظية ،مثل إخطار الطالب على بقاء دقيقتين من الوقت قبل البدء بالتغيير ،يمكنها أن تساعد
الطالب على االستعداد للنشاط الجديد .يجب أن تكون هذه التحذيرات متّسقة ومناسبة للسياق حتى تكون
ذات فعالية .مثالً ،إذا قمنا باستخدام معطف للداللة على وقت العودة للمنزل ،قد يصاب الطالب باإلرباك
والقلق إذا قمنا باستخدام المعطف للداللة على وقت االستراحة.
االنتقال بين األنشطة والبيئات :استخدام القصص االجتماعية
تعد القصص االجتماعية أدا ًة فعالة لالستعداد لمواجهة التغيرات ،خصوصاً عندما تكون مصّورة .يتعين أن
تقدم القصة االجتماعية معلومات واضحة وصريحة حول المرحلة االنتقالية بما في ذلك تفاصيل األنشطة
ووصف البيئة الجديدة .يمكن استخدام اإلشارات البصرية ،جنب ًا إلى جنب مع التعليمات اللفظية ،من أجل
تثبيت التوقعات في ذهن الطالب.
االنتقال بين األنشطة والبيئات :توفير الخيارات
ينبغي ،قدر اإلمكان ،أن تُتاح للطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد فرصة اتخاذ القرار
بأنفسهم بخصوص األنشطة التي يشاركون فيها وترتيب إنهاء تلك األنشطة .في بعض األحيان ،قد ال تُتاح
للطالب فرصة االختيار بشأن المشاركة ،ولكن يمكن في الكثير من األحيان تقديم بعض الخيارات ،حتى
بشأن األمور البسيطة مثل لون القلم الذين يريدون استخدامه.
االنتقال بين المراحل الدراسية
عند التهيّؤ لالنتقال السنوي من عام دراسي إلى آخر ،يجب أن يكون الطالب الذي يعاني من اضطرابات
طيف التوحد والمعلم الجديد على أتم االستعداد لذلك .يجب أن يبدأ االستعداد في بداية فصل الربيع من
السنة الدراسية السابقة؛ وكذلك األمر بالنسبة لتغيير الصف خالل السنة الدراسية أو االنتقال من منزل إلى
آخر – فنفس المستوي من االستعداد هو ضروري في كلتا الحالتين.
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االنتقال بين المراحل الدراسية :استعداد المعلمين
يجب إطالع المعلم بشكل كامل على قدرات واحتياجات الطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف التوحد.
يمكن تحقيق هذا من خالل اجتماعات الطاقم التي تضم المعلمين واآلباء والمعلمين المساعدين .قد يتعين
على المدرس الجديد أن يتعلم حول اضطراب طيف التوحد وتأثيره على البيئة التعليمية .قد يكون من
المفيد كذلك أن يقوم المعلم والمعلم المساعد لمشاهدة الطالب في البيئة المدرسية الحالية من أجل التعرف
على التالي:
 كيفية سلوك الطالب الروتين والبنية التنظيمية الحالية التعديالت والتغييرات البيئية التي ساعدت في العملية التعليمية للطالب حتى اآلن المنهج الذي يتبعه الطالب المعينات البصرية التي تساعد الطالب على التعلم نُ ُهج التعليم التي تُستخدم حالي ًا المشاركة االجتماعية للطالب في أنشطة الفصل والحياة االجتماعية بالمدرسةيجب تنظيم اجتماع مُصمم بغاية تبادل المعلومات والتخطيط ،يتم خالله مناقشة أهداف خطة البرنامج
الفردي للطالب وصياغة استراتيجية التعليم وفق ًا للنُ ُهج التي أحرزت نجاح ًا في السابق.
التخطيط للمراحل االنتقالية
تشمل المواضيع التي يمكن البحث فيها:
 عوامل الدافعية الفعالة عوامل المَيل أو النفور لدى الطالب المحفزات الحسية التي تثير فرط ردة الفعل أو نقص ردة الفعل المبالغ فيها استراتيجيات إدارة السلوك الفعالة واألزمات السابقة خطط التدخل قضايا السالمة ،مثل الهروب أو تناول األشياء غير الصالحة لألكل القضايا الصحية ،مثل طريقة تعبير الطالب عن معاناته من أي مرض؛ الحساسيات التي قديعاني منها الطالب وطريقة إصابته بالنوبات
يسهّل اجتماع التخطيط مناقشة األهداف ،وطُرُ ق التعليم ،وتغييرات المنهج ،ووسائل المحافظة على السلوك
المناسب وكيفية دعم التواصل مع األقران والتفاعل معهم .من األفضل جدولة االجتماع قبل نهاية السنة
الدراسية الحالية بفترة .أحد األساليب الخالقة لتوفير المعلومات هو إعداد مقطع فيديو قصير حول
الطالب وتقديمه للمعلم الجديد .يجب الحصول على اإلذن من اآلباء قبل تصوير الطالب.
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دور المعلمين
إن دور المعلمين في مساعدة الطالب على االنتقال من المدرسة إلى حياة البالغين يتمثل في تقديم الفرص
التي تم ّكن الطالب من تطوير المهارات الضرورية في مكان العمل ومن أجل العَيش بشكل مستقل.
تعتمد التوقعات المناطة بالطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد على احتياجاتهم وقدراتهم.
يخطط بعض الطالب للتقدم إلى التعليم العالي أو التدريب ما بعد المرحلة الثانوية .تبع ًا لذلك ،يجب أن يتم
التركيز أكثر على اإلنجازات األكاديمية إضاف ًة إلى اكتساب المهارات والتجارب التي تسهل الحصول على
وظيفة .من المهم كذلك أن يكتسب الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد مهارات واهتمامات
الترفيه .بالنسبة لطالب آخرين ،قد تركز الخطة على خبرة العمل ،والتدريب في سياق المجتمع ،والعناية
الذاتية .من أجل تسهيل التخطيط للمراحل االنتقالية ،من المهم االطالع على الخدمات المحلية واإلقليمية
المتوفرة للبالغين الذين يعانون من مشاكل نمائية.
يمكن للبرامج المدرسية أن تهيّئ الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد لالنتقال إلى حياة
البالغين من طريق اآلتي:
 تقديم مجموعة متنوعة من خبرات العمل التي تساعد في توفير خيارات التوظيف
 تشجيع المشاركة في األنشطة الخارجية والمناسبات االجتماعية
 تشجيع العمل التطوّ عي
 المساعدة على كتابة وتطوير السير الذاتية
 تقديم التدريب الخاص بالمهارات االجتماعية الالزمة لمكان العمل
 تقديم اإلعداد والتدريب أثناء العمل ،بعد اختيار الوظيفة
 التدريب على استخدام وسائل التنقل العامة
 التدريب على إدارة الذات
 تعليم المواد التعليمية الوظيفية المناسبة لقدرات الطالب وأوجه النقص لديه
استعداد الطالب
يمكن إعداد الطالب لبيئة الفصل الجديدة عن طريق عرض مقاعد فيديو أو صور فوتوغرافية للمعلمين
الجدد والفصول الجديدة .قد يكون من المفيد كذلك إعداد مواد يمكن للطالب االطالع عليها خالل اإلجازة
الصيفية .ينغي كذلك الترتيب لزيارات الفصول الدراسية متى أمكن ذلك ،وحتى ال يُصاب الطالب الذي
يعاني من اضطرابات طيف التوحد بالقلق ،يجب إحضار شخص بالغ يعرفه الطالب.
يمكن للموظفين الحاليين أن يخففوا من الضغط النفسي المصاحب لالنتقال إلى الفصول الجديدة عن طريق
تيسير نقل األشياء المألوفة إلى الفصل الجديدة .يجب أن يتعاون المدرسين الحاليين والدمن أجل التخطيط
لألنشطة واالمتيازات الموجهة للطالب في بيئة الفصل الجديدة .كما هو األمر بالنسبة لجميع المناسبات
المستقبلية ،يتعين إخطار الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد بما هو متوقع في هذه
المناسبات .يمكن استخدام تقويم للمساعدة في ذلك عند القيام بزيارات بيئة جديدة ،ولتحديد وقت االنتقال.
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االنتقال من مدرسة إلى أخرى
إن المقترحات المقدمة هنا المتعلقة باالنتقال بين الصفوف تنطبق كذلك على التخطيط لالنتقال من مدرسة
إلى أخرى .مع ذلك ،قد يكون من الضروري توفير المزيد من الوقت والموارد من أجل االستعداد وذلك
لحاجة الطالب للتعود على المباني الجديدة .إذا كان االنتقال سوف يتم من المرحلة االبتدائية إلى الثانوية،
فقد يحتاج الطالب لالستعداد لآلتي:
 تلقّي التعليم من عدة مدرسين التحرك والتنقل بين عدة فصول دراسية خالل اليوم التعامل مع مجموعة مختلفة من الطالب في كل مادة استعمال الخزانات لتخزين الممتلكات الشخصية لزوم إكمال الواجبات المنزلية استعمال عدد من كتب التمارين والملفاتكما ويُنصح ،عند اإلمكان ،بترتيب عدة زيارات يقوم بها الطالب للمدرسة الجديدة .إذا كان الطالب الذي
يعاني من اضطرابات طيف التوحد شديد ًا في مقاومته للتغيرات ،قد يكون من الضروري تعويد الطالب
على الجوانب الجديدة تدريجي ًا والترتيب للقيام بـ "بروفة" ُمسبقة باإلضافة إلى تدابير تقليل الحساسية
للتجارب الجديدة .في هذه الحالة ،قد تتكون الزيارة األولى من المرور ِعبر بوابة المدرسة فحسب .في
الزيارة التالية ،قد يقوم الطالب بزيارة الفصل .من المفيد كذلك توفير مقاطع فيديو تصوّر المدرسة الجديدة
باإلضافة إلى المعلومات الكتابية لمساعدتهم على االستعداد لالنتقال .يجب تحديد األشخاص الرئيسيين
الذي يمكن للطالب الرجوع لهم والتحدث معهم لطلب المساعدة .يمكن كذلك االستفادة من مساندة األقران
والزمالء لمساعدة الطالب على القيام بالتعديالت والتكيّفات الالزمة وتوجيههم لألماكن التي يجب أن
يتواجدوا بها.
يحتاج بعض الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد إلى مساعدة وتعديالت إضافية لالنتقال
بنجاح إلى المدرسة الثانوية .قد يكون من المفيد القيام بالتالي:
 مساعدة الطالب على اختيار المالبس المالئمة ألعمارهم وبيئتهم التأكد من اتباع مبادئ النظافة الشخصية تزويد الطالب بأقفال تُفتح بالمفتاح أو بالرقم السري تعيين "رفيق" للطالب الصطحابه أثناء األنشطة خارج المنهج وضع جداول الواجبات المنزلية للتأكد من إكمالها في الوقت الصحيح التأكد من اتباع الطالب لالستراتيجيات للتعامل مع السخرية أو التنمر مساعدة الطالب على تنظيم كتبتهم وأعمالهم المدرسية تزويد الطالب بالخرائط لكي يتمكنوا من معرفة الطريق بين الفصوليجب البدء بعملية التحويل إلى مزودي الخدمات المحليين في مرحلة مبكرة ،مما يضمن إمكانية التخطيط
لتزويد الخدمة والتأكد من سالسة االنتقال بين المزودين.
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اكتساب المهارات الجديدة
عندما يُلزم البرنامج التعليمي الطالب لمواجهة بيئات جديدة ،مثل تحديد المستوى حسب خبرة العمل ،يجب
أن يتم تعليم الطالب الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد المهارات الجديدة التي سوف يحتاجونَ
إليها ،بما في ذلك:
 كيفية الوصول بشكل مستقل إلى المكان الجديد القواعد الجديدة التي يجب االلتزام بها المهارات االجتماعية الجديدة المطلوبة استراتيجيات التنقل والتحرك طرق المحافظة على تنظيم الممتلكات الشخصية استراتيجيات التعامل مع القلق كيفية طلب المساعدة عند الحاجة لذلكاالنتقال من المرحلة الثانوية إلى حياة البالغين
تُعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل االنتقالية التي يمر بها الطالب الذي يعاني من اضطرابات طيف
التوحد ،وينبغي التخطيط لها بأبكر ما يمكن .قد تبدأ أول مرحلة تخطيط في السنة األولى من المرحلة
الثانوية.

التعاون الجتياز المراحل االنتقالية
من الضروري أن تكون عملية التخطيط للمراحل االنتقالية في حياة األشخاص الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد عملي ًة تعاونية .من األهمية بمكان أن يقوم أولياء األمور والمعلمون
واألخصائيون ومزوّدو خدمات الدعم ببدء التخطيط لرعاية مصالح الطالب الذي يعاني من اضطرابات
طيف التوحد على المدى الطويل .ومن األفضل القيام بذلك بصورة مبكرة أثناء السنة األولى من المرحلة
الثانوية .فيما يلي بعض الجوانب التي يجب أخذها بعين االعتبار:
 خيارات التوظيف خيارات االستمرار في التعليم والتدريب اإلعداد لدعم الدخل خيارات اإلسكان متطلبات المواصالت االحتياجات الطبية خيارات الترفيه وأوقات الراحة المحافظة على العالقات األسرية والصداقات -كسب التأييد والوصاية
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إن التخطيط لالنتقال من المرحلة الثانوية إلى حياة البالغين بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات
طيف التوحد هي عملية تعاونية بالضرورية ،تشمل الطالب أنفسهم وأسرهم والمدارس واألخصائيين
ومزودي الخدمات .إن الدافع وراء التخطيط لالنتقال هو تحديد النتائج األفضل للطالب بعد المدرسة ،لذا
يجب أن يحتل الطالب وأسرهم موقع ًا مركزي ًا في عملية التخطيط .كما وتساهم هذه النتائج المثلى المرجوة
في تشكيل أهداف خطة البرنامج الفردي وتو ّجه سَير األنشطة اليومية.
يجب إدخال خطط االنتقال في خطة البرنامج الفردي الخاصة بالطالب .وكما هو الحال بالنسبة للعناصر
األخرى لعملية خطة البرنامج الفردي ،يجب تطوير أهداف واستراتيجيات االنتقال بصورة تعاونية .هناك
مجموعة متنوعة من التسهيالت والعمليات التي ترشد وتوجه هذه االجتماعات.

Page
104

الخاتمه
الهدف الرئيسي من هذا الكتاب هو مشاركة الخبرات المختصة بالدمج ألطفال التوحد في التعليم العام .
بالتأكيد لن يقدم هذا الكتاب حلول لكل المشاكل او الصعوبات الخاصة بالدمج  ،و لكننا قد قدمنا افكار عن
الممارسات الواجبه عند الدمج و االشياء التي يجب مراعاتها من اجل دمج ناجح  .من المهم مراعاة
احتياج الطالب الفردية في حال الدمج من اجل الوصول الى افضل و انجح المحاوالت للدمج .
و نحن هنا نتمنى ان االطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد يمكنهم التفاعل و التعلم من خالل مدارس
و صفوف الدمج في حال توافر مثل هذه الصفوف المهيئة لتقديم ما يحتاجه هؤالء االطفال  .حيث ان
البحوث العلمية اثبتت من مخرجات و نتائج الدمج اكثر ايجابية من برامج التربية الخاصة المنعزلة و التي
يتم فيها فصل الطفل الذي يعاني من اضطراب التوحد فصل كامل .
نظام دمج اطفال التوحد في صفوف التعليم العام تعتبر واحدة من اصعب العمليات و اكثرها تعقيدا على
مستوى الممارسات التعليمية  .لكثرة المتطلبات لهذه العمليه و توقف نجاحها على االعداد الكامل لجميع
االطراف المعنية .
و بصفة عامه من المهم ان نذكر ان تشخيص التوحد ال يعني ان هناك نظام محدد يمكننا استخدامه للتعامل
مع هذا االضطراب و لكنه يوجهنا انه علينا استخدام مجموعة من االستراتيجيات المختلفه في المجالي
السلوكي و التعليمي و التأهيلي مما يناسب احتياجات هؤالء االشخاص
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