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  دور التدخالت النفسحر��ة في تنم�ة مهارات الطفل التوحد�

  )تجارب لیب�ة(

  *مصطفى مفتاح الشقماني. د

  :ملخص الدراسة

هدفت الدراسة الحال�ة إلي معرفة أهم�ة التدخالت النفسحر��ة في تنم�ة مهارات 

  .طفًال توحد�اً  29الطفل التوحد�، وقد تكونت عینة الدراسة من 

راســة ظهــر تحســن لــد� أفــراد العینــة فــي مجــاالت التــدخالت مــن خــالل نتــائج الد

ـــــزمن، و اإل�قـــــاع، و الحر�ـــــة، : وهـــــي ،النفســـــحر��ة الصـــــورة الجســـــم�ة، وٕان التـــــدخالت و ال

النفســـحر��ة تـــؤثر و�شـــ�ل فعـــال فـــي تنم�ـــة مهـــارات الطفـــل التوحـــد� وخاصـــة المهـــارات 

  .  یه�ةالمتعلقة �الجوانب الحس�ة والمعرف�ة واالجتماع�ة والجوانب الترف

همت فــي تخفیــف أســوف�مــا یتعلــ� �اآلثــار اإلیجاب�ــة فــإنَّ التــدخالت النفســحر��ة 

النشــا� الزائــد لــد� الطفــل التوحــد�، مــع ز�ــادة فتــرات االنت�ــاه للطفــل، وتطــور العالقــات 

 ،واألنشــــطة الر�اضــــة ،المهــــارات األكاد�م�ــــة ياالجتماع�ــــة مــــع زمالئــــه، مــــع  تحســــن فــــ

   .وغیرها اوالموس�ق

Abstract 
Objective: This trial was performed to evaluate the efficacy of 

psychomotor intervention for improvement of autistic children skills 
Sample: Twenty nine children with autism. 
Results: There is improving in percentage of movement, time, body, 

image and space.  
The positive effect of this intervention shows decreasing in 

hyperactivity, attention, increasing social relationships, sport and music 
skills. 

Conclusion: psychomotor intervention has proven an effective 
adjunct to children with autism. 

                                                             
  .مصراتة جامعة  -�ل�ة اآلداب  -قسم علم النفس *
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  : مقدمة الدراسة

تأتي هذه الدراسة في إطار علم الـنفس الحر�ـي، وهـو أحـد الفـروع التطب�ق�ـة لعلـم 

الــنفس، واللبنـــة األساســـ�ة للتر��ـــة الحر��ـــة التــي قامـــت أسســـها علـــى القـــدرات واإلم�انـــات 

ولكـــن هـــذا التعـــدد �ـــان شـــ�لً�ا ”حیـــث تعـــددت تعر�فـــات التر��ـــة النفســـحر��ة  ،النفســـحر��ة

فمنــذ آالف الســنین، أدرك اإلنسـان عالقــة الـنفس �الجســم وتأثیرهمــا  ،واحـداً  و�قـى الجــوهر

فنجد في آثار قدماء المصر�ین ما یؤ�د اسـتخدام المصـر� القـد�م  ،المت�ادل على اإلنسان

مهــــا الهاللـــــي، ( “للحر�ــــة والر�اضــــة والموســــ�قى والعمـــــل �نــــوع مــــن استشـــــفاء المرضــــى

  ).م2011

ــــــات إنَّ التر��ــــــة الحر��ــــــة، نظــــــام “ تر�ــــــو� مبنــــــى �شــــــ�ل أساســــــي علــــــى اإلم�ان

النفســحر��ة الطب�ع�ــة المتاحــة لــد� الطفــل التوحــد�، وهــي جــزء مــن التر��ــة العامــة، تــتم 

عن طر�� ممارسة النشا� البدني أو الحر�ـي، فیتعـرف الطفـل علـى نفسـه وجسـمه، ومـن 

رفــه فــي ضــوء خاللهــا ُینمــي ل�اقتــه البدن�ــة والصــح�ة ومفاه�مــه وعالقاتــه وانفعاالتــه ومعا

  ).م2008عبد العز�ز عبد الكر�م المصطفي، (” الظروف البیئ�ة المح�طة

فـي تنم�ـة مهـارات الطفـل  النفسـحر��ةوتسعى الدراسة ب�ان أهم�ة دور التـدخالت 

التوحــد�، وأثرهـــا اإلیجــابي علـــى ســلو�ه التك�فـــي، وتوافقــه االجتمـــاعي، وتحســن مســـتو� 

حــث مــن خــالل المعا�شــة الم�اشــرة لألطفــال عبــر أدائــه �شــ�ل عــام، وهــذا مــا الحظــه ال�ا

و�مـــا أنَّ أغلـــب أطفـــال التوحـــد �میلـــون إلـــى اللعـــب ”. ســـنوات المتا�عـــة والتأهیـــل والتـــدر�ب

ـــدون الشـــعور �الملـــل أو التعـــب، فقـــد اســـتعان المختصـــین فـــي هـــذا  الحر�ـــي المتواصـــل ب

األساســ�ة فــي  بــر أحــد الجوانــبتُ عْ ا المجــال �الجانــب الحر�ــي والر�اضــي علــى حــد ســواء و 

ســـها (“ عــالج أغلــب الســـلو��ات الروتین�ــة التـــي �عــاني منهـــا األطفــال المصـــابین �التوحــد

  ). م2012علي الخفاجي، 

ُ�ظهــر الطفــل التوحــد� �عــض الفروقــات فــي النمــو الحر�ــي، إذ �ســتط�ع المشــي 

أنَّ والر�ض، ولكنه ال یبد� مقدرة ��ق�ة األطفال العادیین في هـاتین المهـارتین، و�الحـ� 
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أغلـب أطفــال التوحــد ال �حر�ــون أذرعهــم للجــانبین، وضــعُف فــي التــوازن عنــد المشــي، أو 

عند حمل شيء معین، و�تسمون �حر�ات روتین�ة وأنما� سلو��ة، �الـدوران حـول الـنفس 

وتشـیر �عـض الدراسـات  ،والرفرفة وهز الجسم والمشي على أطراف األصا�ع، وغیـر ذلـك

ن أعـراض إحیـث . ن اضـطراب نقـص االنت�ـاه وفـر� الحر�ـةإلى معاناة الطفل التوحد� م

�شــــ�لها الكامــــل عنــــد الطفــــل التوحــــد� وخاصــــًة ف�مــــا یتعلــــ� ”: هــــذا االضــــطراب تتضــــح

�ســـلو��ات نقـــص االنت�ـــاه والحر�ـــة المفرطـــة واالندفاع�ـــة التـــي تتســـم �الشـــدة والقـــوة عنـــد 

  ). 83، صم2007مصطفى مفتاح الشقماني، ( “ظهورها

دام األسالیب النفسحر��ة �مر�ز نور الغد لتدر�ب وتأهیل ذو� بدأ تداول واستخ

م�ان الدراسة الحال�ة، وتم ذلك �التعاون مع ) بلیب�ا -  في مصراتة(االحت�اجات الخاصة 

وعن طر�� انتقال أثر التعلم إلى الكوادر المتخصصة . الدولي في تونس” جمع�ة التعاون “

ومع  ،هارات النفسحر��ة �اطراد وتوسع واضحین�مر�ز نور الغد ُشرع في تطبی� برامج الم

مرور الوقت، لوح� تأثیرها في أطفال التوحد وتحسنهم �طب�عة الحال، وهنا ُ�شار إلى أنَّ 

العدید من التطب�قات وحوروا �عض البرامج في هذا الصدد،  طوروا ن �المر�زیالعامل

ك الخبرات لها عالقة مستفیدین في ذلك من الخبرات المتراكمة عبر السنین، و�ل تل

  .تطب�ق�ة م�اشرة �األسالیب النفسحر��ة، وسوف نقوم �عرض �م منها في إجراءات الدراسة

وه�ـــذا فـــإن العمـــل المتواصـــل مـــع الطفـــل التوحـــد� جعلنـــا فـــي حالـــة �حـــث علمـــي 

وعملي دؤو�ین مـن أجـل تحسـین أداء هـؤالء األطفـال، وسـع�ًا فـي أن �حیـوا ح�ـاة واعـدة فـي 

ت�ــاع الطــرق العلم�ــة ان خــالل الخبــرة أ�ضــًا وجــد ال�احــث أنَّ هــذا ال یتــأتى �المســتقبل، ومــ

ونلمــس الیـوم آثــار تلــك  ،السـل�مة المنبثقــة عـن نظر�ــات علم�ـة، و�ــذلك عـن خبــرات خاصـة

التطب�قات ونالحظها ظاهرة بجالء في السلوك النامي لهؤالء األطفال الذین یتحسنون لحظة 

  .المستو�ات االستقالل�ة واللغو�ة واالجتماع�ة والنفسحر��ةبلحظة أمام أعیننا وعلى �افة 
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  :مش�لة الدراسة

تنطل� المش�لة األساس�ة في الدراسة من �عض األ�حاث والدراسات الحدیثة 

حیث إنه ال یوجد  ،التي تناولت التدخالت المختلفة في عالج وتعل�م الطفل التوحد�

التي أثبتت فاعلیتها، وهذا القصور أو  طر�قة أو نوع معین من أسالیب التدخالت، تلك

العجز ر�ما یرجع إلى عدم معرفة السر الحق�قي وراء اضطراب التوحد، وال یزال هذا 

المجال مفتوحًا سع�ًا وراء أسالیب جدیدة والوصول إلى تدخالت ذات جدو� لتطو�ر 

  قدرات وٕام�ان�ات الطفل التوحد� 

لغو� واالجتماعي والوصول في مجال التوحد نصحح الجانب السلو�ي وال

�الطفل إلى ل�اقة نفس�ة، و�واكب ال�احث التطور المستمر في عالج وتأهیل الطفل 

التوحد�، و�ذلك ابتكار أسالیب لتنم�ة مهاراته، و�سعى ال�احث جاهدًا االستفادة من �ل 

ا المحل�ة الموارد واإلم�ان�ات وتوظ�فها في مجال ابتكار البرامج التأهیل�ة المالئمة لبیئتن

  . اللیب�ة، ذلك ألنه وجد أنَّ لهذا المجال طب�عًة تتسم �التطور والتجدد

هــــــذه الدراســــــة نطـــــرح �عضــــــًا مــــــن األف�ـــــار والتســــــاؤالت اإلضــــــاف�ة التــــــي  وفـــــي

استخلصـناها فــي مجــال التــدخالت النفســحر��ة للطفــل التوحــد�، هــل یتســنى لنــا أن نــر�� 

؟ وهــل �م�ننــا تلمــس عالقــة دالــة بــین التر��ــة بــین التــدخالت النفســحر��ة والــتعلم العالجــي

  یجابي؟ النفسحر��ة وعلم النفس اإل

  :وه�ذا فإنه �م�ننا أن نحدد مش�لة الدراسة في التساؤالت التال�ة

  ما هو دور التدخالت النفسحر��ة في تنم�ة مهارات الطفل التوحد�؟. 1

  التوحد�؟ما هي اآلثار اإلیجاب�ة للتدخالت النفسحر��ة على الطفل . 2
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  :أهم�ة الدراسة

  :تتحدد أهم�ة الدراسة ف�ما یلي

تناول الدراسة موضوع أسالیب وطرق تأهیل الطفل التوحد�، وذلك لما لها من أثر  ت. 1

  .في مستقبل ح�اة الطفل وعالجه

  .الدور المهم للتدخالت النفسحر��ة �إحد� الطرق التعل�م�ة للطفل التوحد�. 2

  .فة في تعل�م الطفل التوحد�تكامل الطرق المختل. 3

التدخالت النفسحر��ة تلعب دوًرا مهمًا في ح�اة الطفل التوحد� في �ونها تحسن . 4

من أدائه في جوانب الحر�ة والتعرف على جسمه وٕادراك الفراغ من حوله  وتعرفه 

  .على اإل�قاع والزمن

في المجتمع  ندرة الدراسات حول التدخالت النفسحر��ة لتعل�م الطفل التوحد�. 5

  .العر�ي واللیبي

  : أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة الحال�ة إلى ما یلي

  .الوقوف على مد� أهم�ة التدخالت النفسحر��ة في تعل�م وتدر�ب الطفل التوحد�. 1

معرفة األثر اإلیجابي ألسالیب تأهیل الطفل التوحد� المتداولة، ومن بینها أسالیب . 2

  .النفسحر��ة

  .تجاهات الحدیثة في تأهیل الطفل التوحد� م��راً إبراز اال. 3

للطرق العالج�ة والتأهیل�ة في  التكامليب�ان مد� الجودة التي �حظى بها المسار . 4

 .تأهیل الطفل التوحد�
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  : مفاه�م الدراسة

  :مفهوم النفسحر��ة

�ـــل مـــا یتصـــل أو �شـــیر مفهـــوم النفســـحر��ة “) م1988(�عرفهـــا �مـــال الدســـوقي 

لحر��ــة للعمل�ــات العقل�ــة المخ�ــة، اصـطالح اســتخدمه األط�ــاء العقلیــون ل�صــدق للنتـائج ا

ـــذهني واالســـتجا�ة العضـــل�ة  ـــین التنب�ـــه التف�یـــر� ال �مـــال الدســـوقي، (” علـــى العالقـــات ب

  ).1182، صم1988

وعنــد حــدوث التـــأخر النفســحر�ي معنـــاه �ــأن المــر�ض ُیـــؤخر الق�ــام �اســـتجا�ات “

  ).1182، صم1988الدسوقي،  �مال.(”ألف�اره أو تساؤالته

یتصــــــل اصــــــطالح نفســــــحر�ي �األصــــــل العقلــــــي للحر�ــــــة “فــــــي الطــــــب العقلــــــي 

العضــل�ة، ومــن وجهــة نظــر الطــب العقلــي یــدل علــى الحر�ــة التــي تحــدد نفســ�ًا فــي تقابــل 

” �التضـــاد مـــع الحر�ـــة التـــي تـــدرك آخـــر األمـــر علـــى أنهـــا خـــارج الـــنفس وســـببها عضـــو� 

  .)1182، صم�1988مال الدسوقي، (

  :التر��ة الحر��ة

التر��ـة الحر��ـة نقـًال عـن عبـد العز�ـز المصـطفى ) 1998(�عرف الخولي وراتـب 

نظــــام تر�ــــو� مبنــــى �شــــ�ل أساســــي علــــى اإلم�انــــات النفســــحر��ة الطب�ع�ــــة “علــــى أنهــــا 

  ).  م2008، عبد العز�ز عبد الكر�م المصطفى( ”المتاحة للطفل

  :�مهارات الطفل التوحد

االجتماع�ــــة ومهــــارات التواصــــل ومهــــارات العنا�ــــة �الــــذات  �قصــــد بهــــا المهــــارات 

والمهـارات اللغو�ــة والمهــارات الحر��ـة ومهــارات التفاعــل االجتمـاعي �غ�ــة الوصــول �الطفــل 

یجــب التنو�ــه إلــى معادلــة �ســ�طة،  ،التوحــد� إلــى مســتو� متقــدم مــن التوافــ� واالســتقالل�ة

فـــل التوحـــد� �مـــا لـــد� غیـــره مـــن وهـــي أن االســـتعداد الفطـــر� لشـــيء مـــا موجـــود لـــد� الط
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والمهارة هي ذروة إتقانه لذلك الشـيء، فـإن الوصـول لتلـك المهـارة یتـأتى  ،األطفال األسو�اء

ب�ســاطة عــن طر�ــ� تكــو�ن القــدرة لــد� ذلــك الطفــل عــن طر�ــ� البــرامج الســلو��ة واضــحة 

  .ح�طهلألداء في مجاالت الح�اة الیوم�ة �ش�ل مقبول للتفاعل مع م�ونات مُ  ،األهداف

  :حدود الدراسة

” نـــور الغـــد“تقتصـــر هـــذه الدراســـة علـــى األطفـــال المتـــرددین والمســـجلین �مر�ـــز 

م 2013-2012لیب�ـا خـالل عـام  –لتدر�ب وتأهیل ذو� االحت�اجـات الخاصـة �مصـراتة  

  ). طفًال توحد�اً  60(وعددهم 

  : اإلطار النظر� 

  :التشخ�ص، األنواع األس�اب،، المفهوم: التوحد

یوجن (خدام مصطلح التوحد �ان بدا�ًة من قبل الطبیب النفسي األلماني إنَّ است

في أوائل القرن العشر�ن، وقد أطلقه على مجموعة من  Blugen Bleure) بلولر

األعراض یتصف بها مر�ض الفصام الذ� �عاني من تالشي عالقته �األفراد اآلخر�ن 

  ).العالم الخارجيقطع االتصال �(وانسحا�ه من بیئة الح�اة االجتماع�ة 

مشتقة من األصل الیوناني  Autisticوتوحد� ِ   Autismإنَّ �لمتي التوحد 

(Autos)  وتعنى النفس، والیوم فإن هذه الكلمة تطل� �ش�ل استثنائي على اضطراب

تطور� نسم�ه اصطالحًا �التوحد، وقد استخدم �عض العلماء مصطلحات أخر� 

، أما التسم�ة المفضلة الیوم فهي )االجترار�ة(و) الذاتو�ة(مشیر�ن لهذا الضطراب مثل 

  . (Early Infantile Autism)توحد الطفولة الم��ـرة 

هــي �لمــة ) انغــالق عــن الــذات(أو ) ذات�ــة(و�ــذ�ر ولــ�م خــولي فــي موســوعته أن 

دراكاتــه وفقــًا إ تشــیر إلــى انغــالق المــرء داخــل الــذات وانطوائــه عــن ذاتــه، وتعــدیل أف�ــاره و 

  .اته الذات�ة بدًال من أن ��ون تف�یره وسلو�ه واقعیین وموضوعیینلحاجاته ورغ�
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الـــذ�  مLeokarnner 1943و�عـــود اإلســـهام الحق�قـــي للعـــالم األمر��ـــي لیو�ـــارنر 

وأول مــن حـدد الخصــائص الرئ�ســة الضــطراب التوحــد و�تــب  ،میـز التوحــد �حالــة منفــردة

، وقـــد وصـــف �التفصـــیل ”قـــياضـــطراب التواصـــل الوجـــداني االنغال“حینهـــا مقـــاًال �عنـــوان 

  .الصفات والخلف�ات األسر�ة الثني عشر طفًال أظهروا تناذر أعراض التوحد الطفولي

حـاالت ألطفـال  (Asperger)اكتشف الطبیب النمسـاو� اسـبیرجر  1944وفى عام 

ممـن �متلكــون �شـ�ل عــام خصـائص فاتنــة، وفـوق هــذا �لـه ظهــر أن األطفـال غیــر قــادر�ن 

ومـــع هـــذا  ،ب�ع�ـــة مـــع أقـــرانهم، وعلـــى النقـــ�ض مـــن الفصـــام لبلـــولرعلـــى إنشـــاء عالقـــات ط

االكتشاف الم��ر لم تظهر حاالت التوحد وحاالت االسبیرجر إال في أواخر الثمانینـات فـي 

  .الدلیل التشخ�صي واإلحصائي لالضطرا�ات العقل�ة في ط�عته الثالثة المعدلة

طرا�ات النمائ�ـــة و�نظـــر إلـــى التوحـــد فـــي الوقـــت الحاضـــر علـــى أنـــه مـــن االضـــ

  .في سن ما دون الثالثة (PDD) العامة

وقـــــــد ظهـــــــر التوحـــــــد ألول مـــــــرة فـــــــي  دلیـــــــل التشـــــــخ�ص اإلحصـــــــائي الثالــــــــث 

وقـــد  Infantile Autismتحــت اســم التوحـــد الطفــولي  م1980لالضــطرا�ات العقل�ــة عــام 

، 1987عــام  DSM-III-Rاســت�عد هــذا المصــطلح فــي دلیــل التشــخ�ص اإلحصــائي الثالــث 

�معنــى االضــطراب التوحــد�، وظــل فــي الصــورة  Autism Disorderالتوحــد �اســم  وظهـر

  .الرا�عة لدلیل التشخ�ص اإلحصائي بنفس االسم

 ICD-10و�حســـــب التصـــــنیف الـــــدولي العاشـــــر لالضـــــطرا�ات الســـــلو��ة والعقل�ـــــة 

فــإن اضــطراب التوحــد هــو نــوع مــن " م1992الصــادر عــن منظمــة الصــحة العالم�ــة عــام 

علـى عـدة مجـاالت ) سـلً�ا(أ� أن هـذا االضـطراب یـؤثر  –لنمائ�ة الشاملة االضطرا�ات ا

لعمل�ات التطور، و�تسم بوجود نمو غیـر طب�عـي أو مختـل أو �لیهمـا معـًا �صـیب الطفـل 

قبل سـن  الثالثـة، �مـا یتسـم أ�ضـا بوجـود نـوع مـن األداء غیـر السـو� فـي مجـاالت ثالثـة 

ــــد التكــــرار�، و�حــــدث هــــذا هــــي التفاعــــل االجتمــــاعي والتواصــــل والســــلوك  النمطــــي المقی

االضــطراب للــذ�ور �معــدل ثالثــة أو أر�عــة أضــعاف معــدل حدوثــه بــین اإلنــاث، وٕاضــافة 
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إلى ذلك تتسم الحالة �أنمـا� مـن السـلوك واالهتمامـات واألنشـطة التـي تتمیـز �محـدودیتها 

نشــــطة وتكرارهــــا ونمطیتهــــا، وقــــد تأخــــذ شــــ�ل التصــــلب والــــروتین فــــي األداء الیــــومي واأل

و�ثیــرًا مــا ��ــون هنــاك انشــغاالت نمط�ــة بــ�عض االهتمامــات إلــى جانــب  ،وأنمــا� اللعــب

أنمــا� حر��ــة أو اهتمــام خــاص �عناصــر غیــر وظ�ف�ــة فــي األشــ�اء �رائحتهــا أو ملمســها، 

عــــادل عبــــد هللا، " (إضـــافة إلــــى مقاومــــة أ� تغییــــر فــــي الــــروتین أو فــــي البیئــــة المح�طــــة

   ).32، ص2002

، قامت الجمع�ة األمیر��ة للطب النفسـي فـي الـدلیل التشخ�صـي م1994وفى عام 

بتصــنیف التوحــد و�عــض االضــطرا�ات المرت�طــة �ــه ) (DSM4الرا�ــع لالضــطرا�ات النفســ�ة 

  :تحت عنوان عر�ض هو اضطرا�ات النمو العامة التي تتضمن

  ).الذ� أشرنا إل�ه آنفاً (االضطراب التوحد� : 1

  . Aspergerاضطراب اسبرجیر ِ : 2

  .Rettاضطراب ر�ت : 3

  .اضطراب الطفولة الذهاني: 4

  .اضطرا�ات النمو العامة غیر المحددة: 5

و�عتبـر اضــطراب التوحــد مــن أشــد اإلعاقــات �عــد التخلــف العقلــي، ذلــك ألن هــذا 

االضــطراب �صــیب األطفــال قبــل الثالثــة مــن العمــر، وتصــل نســ�ة حــاالت التوحــد التــي 

لرشــد والشــیخوخة، �ــذلك فــإنهم �ظلــون فــي حاجــة حتــى مرحلــة ا% 70ت�قــى دون تحســن 

و�رجــع عــدم الوصــول " ،إلــى رعا�ــة �املــة فــي المنــزل أو فــي مراكــز متخصصــة �عــد ذلــك

إلى عالج طبي شاٍف للتوحـد إلـى عـدم الكشـف عـن العوامـل المسـب�ة لإلعاقـة علـى وجـه 

ي ال�قــین، إال أن هنــاك ســبب رئــ�س لإلعاقــة ��مــن فــي تلــف أو قصــور عضــو� أو وظ�فــ

  ). 11ص، م2004إبراه�م محمود بدر، " (في المخ

اضــطراب نمــائي �عــزل الطفــل المصــاب �ــه عــن “و�عرفــه ز�ر�ــا الشــر�یني  �أنــه 

المجتمع دون شعور المصاب �ما �حدث حوله من أحداث في محـ�� البیئـة االجتماع�ـة، 
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فینخــــر� فــــي مشــــاعر وأحاســــ�س وســــلو��ات ذات مظــــاهر تعتبــــر غیــــر عاد�ــــة أو شــــاذة 

ســـ�ة لمـــن یتعــــاملون مـــع الطفــــل بینمـــا �عا�شـــها الطفــــل �صـــفه دائمــــة مســـتمرة؛ ألنهــــا �الن

سـل�مان عبـد (” الوسیلة الوحیدة التي �عبر بها عـن أحاس�سـه ومشـاعره و�طر�قتـه الخاصـة

  ).17ص، م2010الواحد یوسف، 

اهتمــام مرضــي �ــالنفس مــع عــدم الم�ــاالة “�أنــه ) م1988(و�عرفــه �مــال دســوقي 

نــاس والتراجــع إلــى الخ�ــاالت المرضــ�ة، و��ــون تف�یــر الفــرد وٕادراكــه ت�عــًا �ــاآلخر�ن مــن ال

لحاجاتــه ورغ�اتــه الشخصــ�ة �غیــر وجــه حــ� وعلــى حســاب الحق�قــة الموضــوع�ة، و�شــعر 

  ).151ص، م�1988مال الدسوقي، (”المر�ض �اللذة من الخ�االت واألوهام

علــى أنــه نــوع  )م1992(و�عرفــه عبــد العز�ــز الشــخص وعبــد الســالم عبــد الغفــار 

�معنـــى أنـــه یـــؤثر علـــى عمل�ـــات النمـــو �صـــفة  ،مـــن اضـــطرا�ات النمـــو والتطـــور الشـــامل

وعـادة  ،وفي مجاالت العالقات االجتماع�ة واألنشطة والنمو اللغو� �صفة خاصـة ،عامة

سنوات األولى، ومع بدا�ة ظهور اللغـة حیـث �فتقـرون إلـى  3ما �صیب األطفال في سن 

�ما یتصفون �ـاالنطواء علـى أنفسـهم وعـدم االهتمـام  ،معنى الواضحالكالم المفهوم ذ� ال

، م1992وعبــد الســالم عبــد الغفــار،  ،عبــد العز�ــز الشــخص. (وتبلــد المشــاعر ،�ــاآلخر�ن

  ) 280ص

ف�مـا یتعلــ� �األســ�اب، فــإن أســ�اب التوحــد ال تــزال غیــر محــددة مــن قبــل العلمــاء 

المســـب�ة الضـــطراب التوحـــد لـــم یـــتم یتفـــ� الكثیـــر مـــن ال�ـــاحثین علـــى أن العوامـــل ”حیـــث 

 ؟هـل هــي وراث�ـة أم جین�ــة -التعـرف علیهـا �شــ�ٍل �امـل أو حتـى القطــع بواحـٍد منهــا �عـد 

أم هــــي لنتــــائج مســـب�ة أخــــر� ال یـــزال العلــــم یجهلهــــا ؟ أم بیئ�ـــة اجتماع�ــــة أو بیو��م�ائ�ـــة

  ).33 – 32ص، م2004، إبراه�م محمود بدر( “؟ تماماً 

ة التشخ�ص للطفل التوحد�، و�تم تشـخ�ص الذاتو�ـة مـن �عد األس�اب تأتي أهم�

المالحظة الدق�قة علي الطفل الذاتو� ومـا �ظهـر عل�ـه مـن عیـوب فـي التفـاعالت “خالل 
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االجتماع�ــــة والتواصــــل�ة واألنشــــطة ومــــن خــــالل هــــذه العیــــوب �ظهــــر بوضــــوح ضــــعف 

  ). 93ص، م2009هال السعید، (وتجاوزات في األ�عاد السلو��ة الموجودة لد�ه 

هــو التقــو�م متعــدد التخصصـــات الــذ� �شــترك ف�ــه عــدد مـــن ” إن التقیــ�م األمثــل

ــــى صــــورة شــــاملة  ــــرات المتنوعــــة مــــن أجــــل الحصــــول عل االختصاصــــیین مــــن ذو� الخب

لمســتو� أداء الطفــل، وعلــى أقــل تقــدیر ین�غــي أن یتكــون فر�ــ� التقــو�م مــن اختصاصـــي 

ـــدین واألخـــوة وطبیـــب والو  ،نفســـي واختصاصـــي لغـــة وتخاطـــب واختصاصـــي اجتمـــاعي ال

أعصــــاب وطبیــــب نفســــي وطبیــــب أطفــــال واختصاصــــي العــــالج الطب�عــــي واختصاصــــي 

ـــم تر��ـــة خاصـــة حســـ�ما  ،وطبیـــب نظـــر ،العـــالج الـــوظ�في واختصاصـــي الســـمع�ات ومعل

  ).   95ص، م2009هال السعید، (“ تحتاجه الحالة

  :�اروعند التشخ�ص تشیر �عض الدراسات إلى أخذ الخصائص اآلت�ة في االعت

 .شهراً  18 - 6الوالدة ظاهر�ًا تبدو طب�ع�ًا، مع نمو طب�عي للحر�ات اإلراد�ة من . 1

��ون مح�� دائرة الرأس طب�عي عند الوالدة، لكن یت�عه ��ء في نمو الرأس و��ون . 2

 .شهراً  48 -  6ما بین 

 شهرًا، و�صاحبها 30 -�5ظهر اختالف في مهارات استخدام الید، و��ون ما بین . 3

 .اتصال وظ�في سئ مع انطواء أو عدم تفاعل اجتماعي سل�م

 .�ظهر فساد في النمو اللغو� �شمل الكالم والفهم اللغو� مع تخلف عقلي شدید . 4

 .افتقاد في تعلم سلوك النواحي االجتماع�ة والمهارات الحر��ة اإلراد�ة. 5

صافحة، والتصفی�، في الكتا�ة، والم ةً تظهر نماذج معقدة في حر�ات الید متمثل. 6

 .وغیرها من المهارات التي تستخدم فیها الید ،والنقر

  )37-36ص، م2002حمد أمین نصر، أ اسه(” سنوات 5 -�2شخص دائمًا بین . 7

التوحد نقًال ) م2006(ف�ما یتعل� �أنواع التوحد ُ�صنف فهد بن دمحم الملفوت 

  : عن دمحم خطاب في الفئات اآلت�ة



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

274 
 

و�ظهر أفراد هذه المجموعة عددًا أقل من الخصائص التوحد�ة : المجموعة الشاذة. 1 

  .والمستو� األعلى من الذ�اء

و�ظهر أفراد هذه المجموعة مش�الت اجتماع�ة : المجموعة التوحد�ة ال�س�طة. 2

وحاجة قو�ة لألش�اء واألحداث لتكون روتین�ة، �ما �عاني أفراد هذه المجموعة أ�ضًا 

  . لتزامًا �اللغة الوظ�ف�ةتخلفًا عقل�ًا �س�طًا وا

  :و�متاز أفراد هذه المجموعة �الخصائص التال�ة - المجموعة التوحد�ة المتوسطة . 3

التأرجح والتلو�ح (اجتماع�ة محددة وأنما� شدیدة من السلو��ات النمط�ة مثل  استجا�ات

  .ولغة وظ�ف�ة محددة وتخلف عقلي) �الید

هذه المجموعة معزولون اجتماع�ًا، وال توجد وأفراد : المجموعة التوحد�ة الشدیدة. 4

فهد بن دمحم " (لدیهم مهارات تواصل�ة، ولدیهم تخلف عقلي عن المستو� الملحو�

  ).49ص، م2006الملفوت، 

ال یزال هناك �حث مستمر في األنواع والجدال بین العلماء، ومؤخرًا صنفت 

  .ید والمتوس� وال�س��الجمع�ة األمر���ة للطب النفسي التوحد والمتمثل في الشد

  :التر��ة النفسحر��ة

إنَّ الحر�ة وسیلة من الوسائل التعل�م�ة للتنم�ة، خصوصا إذا �ان التعلم “

�اعت�ار أنَّ التر��ة الحر��ة طر�قة �فترض فیها إثارة دوافع األطفال  ،�الطر�قة الصح�حة

وعلوم الحر�ة ضرورة و�ر� العدید من علماء التر��ة وعلم النفس . وطاقاتهم نحو التعلم

أنَّ تبدأ التر��ة الحر��ة للطفل م��رًا ما أم�ن ذلك ألنَّ عدم إشراك الطفل في البرامج 

الحر��ة خالل هذه المرحلة قد یؤد� إلى ضعف القدرات الحس�ة اإلدراك�ة والحر��ة، 

عبد العز�ز (” مما قد ینع�س �صورة سلب�ة على عالقاته االجتماع�ة ومستواه الدراسي

  ).م2008عبد الكر�م المصطفي، 
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نستنج مما سب� أهم�ة الممارسة النفسحر��ة للطفل العاد� في سن م��رة، إذ 

أنه وعند عدم ممارسته لهذه المهارات، فإن ذلك قد یؤد� إلى ضعف القدرات الحس�ة 

اإلدراك�ة والحر��ة، فما �الك �الطفل التوحد� الذ� ُ�عاني أصًال من ضعف في هذه 

إضافًة إلى عدم قدرته على الوعي �الفراغ ومجال جسمه وقصوره الحر�ي،  القدرات،

  .�ذلك عدم إدراكه للزمن

  :التر��ة النفسحر��ة لد� أطفال التوحد

هي إعادة التعلم في مجاالت الفراغ والصور الجسم�ة ”التر��ة النفسحر��ة 

ومع اكتشافه  ،بنفسه لُمتوحد اكتشاف ذاته ووع�هوالحر�ة والزمن، وهذه المجاالت ُتهیئ ل

لذاته یتحسن تدر�ج�ًا اكتشافه لآلخر�ن والمح�طین �ه، و�بدأ في تكیف �س�� مع 

اآلخر�ن، ومن ثم �طور من اكتشافه الجدید للعالم، و�حسن من أواصر صالته واتصاله 

مها الهاللي، (“ �البیئة من حوله، �ل ذلك في إطار من اللعب والحر�ة واإل�قاع

  ).م2011

  :التدخالت النفسحر��ة مجاالت

  ):الفضاء(الفراغ . أوالً 

التوج�ه وتنظ�م العالم الخارجي �النس�ة                    “�أنه  (J. Mtasse)�عرفه جون متاس 

إلى الجسم الذ� �عتبر مر�ز التمحور �النس�ة لألش�اء واألشخاص في وضع ثابت أو 

  )26ص. م2001دمحم عبید وآخرون، . (”متحرك

في تم�ین الطفل من تحدید االتجاهات وٕادراكه للفراغ بنفسه وتصوره و�تمثل 

لذاته في الفضاء نس�ة لآلخر�ن والمواد المح�طة �ه، وٕاكسا�ه قدرًة على التوجه وتخیل 

وتحسین قدرته على توض�ح االتجاهات �النس�ة لألش�اء ف�ما بینها مع . الفراغ واألماكن

واألش�اء المح�طة بها، مثل الملعقة داخل الطب� أو  إدراك العالقات الم�ان�ة بین المواد
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الحقی�ة فوق الطاولة، �ذلك إكسا�ه مهارات ُتم�نه من تكییف وضع جسمه في الفضاء 

  .أ� قدرته على اتخاذ أوضاع لجسمه حسب الموقف المطلوب منه

وأخیرًا فإن التدخل النفسحر�ي في جانب تنم�ة إدراك الفراغ ��تسي أهم�ًة من 

  : اآلتي

یجاب�ة خاصة إالوعي �الفراغ �حسن القدرة على اإلحساس �الذات واكتشافها �طر�قة  .1

  .حین ینجح في العاب الفراغ

الوعي �الفراغ �حسن و�طور اإلحساس �الوقت والزمن، فعدم القدرة على تبین البیئة  .2

�ستط�ع  مثًال ال: الفراغ�ة الزمن�ة من الصعو�ات الشدیدة التي �عانى منها المتوحد

أنَّ یتحرك في الفراغ و��یف وضع جسمه عند االنت�اه لمثیر سمعي أو �صر�، فهو 

  .ال �ستط�ع أنَّ �قوم �عمل�ة الر�� بین المثیر ووضع جسمه

الوعي �الفراغ یخل� عالقة إیجاب�ة تفاعل�ة بین الطفل وذاك الفراغ، فالمتوحد لد�ه  .3

ن أ� تغییر �حدث على الفراغ من مش�الت القل� من الفراغ، �ما أنه �عانى م

حوله، ف�ضطرب حینها و�سلك سلو�ا مضطر�ا إذا حدث أ� خلل أو تغییر 

  .لألوضاع في البیئة المح�طة

الوعي �الفراغ �طور و�حسن الض�� الحر�ي والحسي وحواس الشم واللمس والتوازن . 5

  .واإلحساسات العم�قة أو حاسة المفاصل والعضالت

راغ ضرور�ة قبل أ� تعلم مدرسي �القراءة أو الكتا�ة أو الحساب أو إدراك رموز الف. 6

  .إدراك األش�اء في الصورة وتحلیل فراغاتها وعالقاتها

  :الصورة الجسم�ة. ثان�اً 

  :نقــًال عــن دمحم عبیــد وآخــر�ن الصــورة الجســم�ة �أنهــا (Pieron, H)�عــرف بیــرون 

هـــذه الصـــورة تعتمـــد . اءتخیـــل �ـــل شـــخص جســـمه الـــذ� �ســـمح لـــه �ـــالتمر�ز فـــي الفضـــ”
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أساســـًا علـــى المعط�ـــات الحســـ�ة المختلفـــة ال�اطن�ـــة والخارج�ـــة، فالصـــورة الجســـم�ة هـــي 

  ). 26، ص2001، دمحم عبید وآخرون (“ المعلومات المتأت�ة من خلف الحواس

  :الحر�ةً. ثالثا

أداء نشا� حر�ي �سالسة ومرونة وتكییف الحر�ة وف� : أهداف الحر�ة” 

  :�یف؟ من خالل. لإلت�ان بهذه الحر�ة الطاقة المطلو�ة

  .توازن الجسم في حالة الث�ات وفى حالة الحر�ة أ�ضاً : التوازن . 1

أ� القدرة على استخدام جزء أو أجزاء من الجسم دون �ق�ة : التوازن الحر�ي الجزئي. 2

  .أجزاء جسمه

لى أ� القدرة على اتخاذ وضع وحر�ة الجسم بناء ع: التواف� الحسي الحر�ي. 3

  .مثیرات �صر�ة أو سمع�ة أو بناء على مثیرات حس�ة أخر� 

التح�م في القوة العضل�ة أ� توظیف الطاقة المطلو�ة للنشا� دون إفرا� في الحر�ة . 4

  .أو تقصیر أ� تكییف حر�ة الجسم حسب المطلوب

  ).م2011مها الهاللي، ( “تواف� حر�ي عام: 5

  :الزمن أو اإل�قاع. را�عاً 

إحساس الطفل وٕادراكه للتوقیت المالئم لكل موقف أو نشا� أو  والهدف هنا هو

سلوك یر�د الق�ام �ه إضافًة إلى تنم�ة تصوره المستقبلي للخطوة التال�ة، ومن ثم 

  :الوصول �ه للتح�م في إ�قاعه الحر�ي، و�شار هنا إلى التالي

الل ممارسة قبل، �عد، أول، ثان، وذلك خ: أ� ِإكساب الطفل مفاه�م مثل: التتا�ع. 1

  .نشا� یتطلب على سبیل المثال سلوك قبلي وآخر �عد�

األ�ام، األشهر، الفصول، الساعات، التصور “مثل : ترتیب األحداث ترتی�ًا منطق�اً . 2

  .الزمني للحاضر الماضي والمستقبل



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

278 
 

طو�ل، �طيء، قصیر، مع ) اإلحساس �الوقت المحدد(مفهوم القدرة الزمن�ة . 3

  .الزمن والنشا� المحدد الذ� �قوم �هاإلحساس بنفسه في 

السرعة، ال��ء، الحر�ة، الس�ون، ترتیب األش�اء واألدوات : مفاه�م السرعة. 4

واألنشطة وف� أزمنة مختلفة، اإل�قاع المتغیر من السرعة إلى ال��ء إلى الس�ون، 

  .تغییر اإل�قاعات والتح�م في النفس حسب النشا� المطلوب

  :الدراسات السا�قة

إلي معرفة أهم�ة االكتشاف والتدخل  ال�احث نفسهت الدراسة التي أجراها هدف

وتكونت عینة الدراسة من  ،الم��ر وأثرهما اإلیجابي علي تنم�ة مهارات الطفل التوحد�

أطفال توحد تتراوح أعمارهم بین عامین وستة سنوات، والتي استخدم فیها مق�اس  10

  . بدراسة حالة والمالحظة االستعانةالتقدیر� لتشخ�ص اضطراب التوحد، مع ” جیل�مام“

  :و�انت نتائج الدراسة على النحو اآلتي

فال التوحد استعانة �مق�اس جل�مام النظرة الشاملة لنتائج الدراسة على أط إن. 1

  .تشیر إلي وجود داللة إكلین���ة بین درجات الق�اسین القبلي وال�عد�

نجاح التدخل الم��ر المتمثل في البرنامج التدر�بي وقدرته على خفض . 2 

. السلو��ات النمط�ة لد� أطفال التوحد، و�ذلك على ز�ادة التفاعل االجتماعي

  ).م2012ي، مصطفى مفتاح الشقمان(

�ما هدفت الدراسة التي أجرتها نعمات عبد المجید موسى إلى االعتماد على 

التدر�ب النفسحر�ي �أساس لتعل�م �عض المهارات الخاصة �األمن الجسد� لألطفال 

أطفال مصابین �التوحد أعمارهم ما بین ) 5(المصابین �التوحد، وتكونت عینة الدراسة من 

لتدخل الم��ر لرعا�ة األطفال ذو� االحت�اجات الخاصة سنوات، في مر�ز ا) 6-  4(

جامعة اإلس�ندر�ة، والمشخصین من قبل فر�� العمل المختص  –والملح� ��ل�ة ر�اض 

�المر�ز، وقد اختیرت هذه الفئة لكونها فئة قابلة للتعلم، و�ذلك تكون هذه الفئة مالئمة 
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إنَّ البرنامج قد : و�انت أهم النتائج هي. لبرنامج ال�حث، وقد تم اخت�ارها �الطر�قة العمد�ة

  :نجح في تنم�ة مهارات األمن الجسد� ألطفال التوحد من خالل األ�عاد التال�ة

  .الوعي �أجزاء الجسم: 1 

  .الوعي �األش�اء المح�طة: 2 

  .التح�م واالنض�ا�: 3 

  ). م2014نعمات عبد المجید موسى، (القدرة على االكتساب : 4 

  :اسات السا�قةتعقیب على الدر 

من خالل الدراسات السا�قة یتبین لنا أهم�ة التدخل الم��ر في تنم�ة مهارات 

الطفل التوحد�، و�ذلك أهم�ة التدخالت النفسحر��ة في تنم�ة مهارات عدیدة للطفل 

التوحد� ومن بینها األمن الجسد� والوعي �الجسم والقدرة على التح�م، وهذا ما أشارت 

و�ر� العدید من علماء التر��ة وعلم النفس وعلوم  ،نعمات عبد المجیدإل�ه نتائج دراسة 

ألن عدم إشراك الطفل  ،أن تبدأ التر��ة الحر��ة للطفل م��را ما أم�ن”الحر�ة ضرورة 

في البرامج الحر��ة خالل هذه المرحلة قد یؤد� إلى إصابته �ضعف في القدرات 

هذا على مستو� ). الكر�م المصطفى عبد العز�ز عبد( “الحس�ة اإلدراك�ة والحر��ة

كبر هذا التدخل أفإنه یتطلب �صورة  ،الطفل العاد� ولو نظرنا إلى الطفل التوحد�

وأن التر��ة الحر��ة و�رامجها المختلفة هي من أنجح الوسائل . للحد من أعراض التوحد

  .التر�و�ة التي تهدف إلى تحقی� النمو المتكامل للطفل

ال�احـث  إطـالعولكن من خـالل  ،ور التدخالت النفسحر��ةندرة الدراسات حول د

ــــــة فــــــي دور األنشــــــطة الر�اضــــــ�ة  علــــــى الدراســــــات المتعلقــــــة �ــــــالبرامج العالج�ــــــة المتمثل

والموســ�ق�ة واالجتماع�ــة فــي تنم�ــة مهــارات الطفــل التوحــد�، �م�ــن االســتنتاج �ــأن هنــاك 

ة تكمـــن فـــي أنَّ البـــرامج وهـــذه العالقـــ ،عالقــة بـــین هـــذه األنشـــطة والتـــدخالت النفســحر��ة
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العالج�ــــة المعتمــــدة علــــى اللعــــب والتر��ــــة الحر��ــــة تشــــمل أ�عــــاد التــــدخالت النفســــحر��ة 

  .والمتمثلة في الحر�ة والصورة الجسم�ة والفراغ واإل�قاع والزمن

  :إجراءات الدراسة

  :منهج الدراسة

فإنَّ  ،ياستخدم ال�احث في هذه الدراسة المنهج التجر�بي، ط�قًا لكامبل وستانل

لل�حث التجر�بي عدة تصام�م، منها ما �طل� عل�ه اسم التصم�مات التمهید�ة، وهذا النوع 

  .من التصم�مات ال یتم ف�ه ض�� المتغیرات التي تؤثر في الصدق الداخلي للتجر�ة

من هذه التصم�مات التمهید�ة ما �طل� عل�ه تصم�م المجموعة الواحدة أو 

: و�سیر هذا التصم�م على النحو التالي One shot case studyالجرعة الواحدة 

  )180، 179، صم2013العجیلي سر�ز، ع�اد امطیر، (

  اخت�ار �عد� فق�              معالجة                    مجموعة تجر�ب�ة            

                                                                                  

  الق�اس ال�عد�    الغد     التر��ة النفسحر��ة في مر�ز نور     مجموعة أطفال التوحد    

  :عینة الدراسة

طفًال توحد�ًا، تراوحت أعمارهم ما بین ) 29(تكونت عینة الدراسة الحال�ة من 

سنوات وتسعة أشهر وتم اخت�ارها عشوائ�ًا من المجتمع  5،  ومتوسطها )سنة 4-11(

، %)41.3(حالة بدرجة �س�طة بنس�ة ) 12(واشتملت العینة على . راسةالعام للد

حاالت بدرجة شدیدة بنس�ة ) 4(و ،%)45(حالة بدرجة متوسطة بنس�ة ) 13(و

)15.7  . (%  

  :  أدوات الدراسة

ف�ما یتعل� بتشخ�ص التوحد لد� أفراد عینة الدراسة اعتمد ال�احث على . 1

�ذلك اخت�ارات التوحد التي یتم تطب�قها �مر�ز نور الغد دراسة الحالة والتقار�ر الطب�ة و 
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، ومق�اس جیل�ام للطفل التوحد�، MCHATوهي قائمة استب�ان التوحد عند األطفال 

، والدلیل اإلحصائي I.C.Dو�ذلك مق�اس �ارس والتصنیف الدولي العاشر لألمراض 

، والتقی�م DSM-IVي الرا�ع لألمراض النفس�ة التا�ع للجمع�ة األمر���ة للطب النفس

تر��ة  خصائ�ةأوالمتمثل في خضوع الطفل للمالحظة من قبل  ،الداخلي �المر�ز

وفي هذه العمل�ة یتم تقی�م الطفل في �افة الجوانب المعرف�ة والعنا�ة الذات�ة  ،خاصة

والكالم والمهارات الوظ�ف�ة �التعاون مع فر�� من عدة تخصصات داخل المر�ز، هذا 

  .الفحوصات الطب�ة من قبل طبیب األطفال �اإلضافة إلى

  : االست�انة. 2

قــام ال�احــث بإعــداد اســت�انة خاصــة �أ�عــاد التــدخالت النفســحر��ة وآثارهــا اإلیجاب�ــة علــى 

ــــل التوحــــد� وهــــي أ�عــــاد ــــزمن واإل�قــــاع و�عــــ: الطف ــــراغ، صــــورة الجســــم، الحر�ــــة، ال اآلثــــار  ضالف

ندًا علـى التقـار�ر األسـبوع�ة والشـهر�ة والر�ـع سـنو�ة عد ال�احث هـذه االسـت�انة مسـتأ اإلیجاب�ة، حیث 

والســنو�ة، بنــاًء علــى مالحظــات المعلمــات المتعلقــة بتطــور نمــو الطفــل النفســي والحر�ــي واالنفعــالي 

واالجتمـــاعي مـــن خـــالل خضـــوعه للتـــدخالت النفســـحر��ة المت�عـــة �مر�ـــز نـــور الغـــد فـــي مصـــراتة  

  .بلیب�ا

  :برامج التدخالت النفسحر��ة. 3

عتمد ال�احث على برامج التدخالت النفسحر��ة المت�عة داخل مر�ز نور الغد، ا 

علمًا �أن هذه البرامج تطب� داخل غرفة خاصة بهذا الجانب مجهزة �المعدات الخاصة 

�التدخالت النفسحر��ة، وتقوم اختصاص�ة التدخالت النفسحر��ة بتدر�ب األطفال على 

  .هذه البرامج
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  : ةالمنطلقات النظر�. 4

م�ان الدراسة الحال�ة ” �مر�ز نور الغد“ینطل� تدر�ب وتأهیل الطفل التوحد� 

 .من نظر�ات تعدیل السلوك واالتجاهات التر�و�ة الحدیثة لتأهیل وتدر�ب أطفال التوحد

  : المعالجة اإلحصائ�ة. 5

   (spss)تم استخدام البرنامج اإلحصائي 

  :نتائج الدراسة وتفسیرها

  دور الحر�ة في تنم�ة مهارات الطفل التوحد� یوضح) 1(جدول رقم 

رقم 

  البند
  اسم البنــــد

الوس� 

  المرجح

الوزن 

  المئو� 

      :بند الحر�ة  

13  
�ستط�ع التوازن بجسمه فـي حالـة الث�ـات وفـي حالـة 

  .الحر�ة
2.25  75%  

  %63  1.90  .�ستط�ع استخدام جزء أو أجزاء معینة من الجسم  14

15  

حر�ــة الجســم بنــاء علــى قدرتــه علــى اتخــاذ وضــع و 

ــــاء علــــى مثیــــرات  ــــرات �صــــر�ة أو ســــمع�ة أو بن مثی

  .حس�ة أخر� 

2.13  71%  

  %81  2.45  .�ستط�ع التح�م في القو� العضل�ة  16

وهو التح�م في  ،في المرت�ة األولى تأن الحر�ة �انالجدول الساب�  یتضح من

التوازن بجسمه و  ،%81و�نس�ة مئو�ة  2.45القو� العضل�ة في المقدمة بوس� مرجح 

  %.75و�نس�ة مئو�ة  2.25في حالة الث�ات وفى حالة الحر�ة و�وس� مرجح  
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  یوضح دور الزمن واإل�قاع في تنم�ة مهارات الطفل التوحد�) 2(جدول رقم 

رقم 

  البند
  اسم البنــــد

الوس� 

  المرجح

الوزن 

  المئو� 

      :بند الزمن واإل�قاع  

17  
الل مفـاه�م قبـل �ستط�ع التعرف على التتا�ع مـن خـ

  .ثاني –أول / �عد  –
1.0  33%  

18  

 -�ســـــتط�ع ترتیـــــب األحـــــداث ترتی�ـــــًا منطق�ـــــًا، أ�ـــــام 

ســــــاعة،  –نتیجــــــة  –فصــــــول  –شــــــهور  –أســــــاب�ع 

  .تصوره الزمني الحاضر والماضي والمستقبل

0.44  14%  

19  
 –طو�ــل  –�طــئ (�ســتط�ع اإلحســاس بــنم� محــدد 

  ).سر�ع –قصیر 
1.10  36%  

20  
تیــــب األشــــ�اء واألدوات واألنشــــطة وفــــ� �ســــتط�ع تر 

  )الس�ون  –الحر�ة  –ال��ء . (األزمنة المختلفة
0.98  32%  

21  

�ستط�ع تغییر اإل�قاعات والتح�م فـي الـنفس حسـب 

  .النشا� المطلوب

  

2.55  85%  

أن الزمن واإل�قاع �أتي في المرت�ة الثان�ة، حیث یتضح من الجدول الساب� 

والتح�م في النفس حسب النشا� المطلوب بوس� مرجح  �انت فقرة تغییر اإل�قاعات

  %.85و�نس�ة مئو�ة  2.55
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  یوضح دور الصورة الجسم�ة في تنم�ة مهارات الطفل التوحد�) 3(جدول رقم 

رقم 

  البند
  اسم البنــــد

الوس� 

  المرجح

الوزن 

  المئو� 

      :بند الصورة الجسم�ة  

  %43  1.31  . �ستط�ع تكو�ن مفهوم ایجابي عن جسمه  7

8  
�ســتط�ع معرفــة أجــزاء الجســم المختلفــة، مســم�اتها، 

  أماكنها ووظائفها
2.06  68%  

  %65  1.96  .�ستط�ع إدراك الجسم عن طر�� الحواس  9

  %50  1.51  .ُیدرك الجسم �له �وحدة �املة  10

11  
اإلشـــــارة، (ُ�عبــــر عـــــن أعضـــــاء جســــمه مـــــن خـــــالل 

  .)التقلید، االنفعال، االبتكار والتحلیل، الدراما
1.75  58%  

  %47  1.41  .�ستط�ع إدراك جسمه وذاته  12

أن الصورة الجسم�ة تأتي في المرت�ة الثالثة، حیث یتضح من الجدول الساب� 

 �2.06انت فقرة معرفة أجزاء الجسم المختلفة، مسم�اتها أماكنها ووظائفها بوس� مرجح 

 1.96جح ، وفقرة إدراك الجسم عن طر�� الحواس بوس� مر %68و�نس�ة مئو�ة 

  %.65و�نس�ة مئو�ة 
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  یوضح دور الفراغ  في تنم�ة مهارات الطفل التوحد�) 4(جدول رقم 

رقم 

  البند
  اسم البنــــد

الوس� 

  المرجح

الوزن 

  المئو� 

      بند الفراغ  

  %38  1.13  .�ستط�ع معرفة االتجاهات �استخدام جسمه   1

2  
�ســتط�ع اســتخدام جســمه �وحــدة إلدراك األشــخاص 

  .اكن من حولهواألم
1.31  43%  

3  
ــــــین األشــــــ�اء  �ســــــتط�ع إدراك العالقــــــات الم�ان�ــــــة ب

  .المح�طة
1.48  49%  

4  
�ســــــتط�ع اتخــــــاذ أوضــــــاع حر��ــــــة لجســــــمه حســــــب 

  .الموقف
1.90  63%  

5  

�ســـــتط�ع تحلیــــــل الفــــــراغ فــــــي الرمــــــوز والمجســــــمات 

أو العالقــــات ) �ــــالبوازل أو الصــــور أو الرســــومات(

  .الفراغ�ة

1.72  57%  

6  
معرفــــة اتجاهــــات الرســــومات التــــي أمامــــه  �ســــتط�ع

  .�النس�ة ل�عضها ال�عض
1.48  49%  

حیث �انت فقرة  ،أن الفراغ �أتي في المرت�ة الرا�عةیتضح من الجدول الساب� 

، %63و�نس�ة مئو�ة  1.90اتخاذ أوضاع حر��ة لجسمه حسب الموقف بوس� مرجح 

الصور والرسومات أو العالقات �البوازل و (وفقرة تحلیل الفراغ في الرموز والمجسمات 

  %. 57و�نس�ة مئو�ة  1.72بوس� مرجح ) الفراغ�ة
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  یوضح دور اآلثار اإلیجاب�ة في تنم�ة مهارات الطفل التوحد�) 5(جدول رقم 

رقم 

  البند
  اسم البنــــد

الوس� 

  المرجح

الوزن 

  المئو� 

      اآلثار اإلیجاب�ة  

22  
� فـي تخفیـف النشـا أسـهمتالتدخالت النفسحر�ة 

  . الزائد لد� الطفل التوحد�
2.86  95%  

  %78  2.34  . ز�ادة فترات االنت�اه على الطفل  23

  %81  2.44  .تطور العالقات االجتماع�ة مع زمالئه  24

25  
إتقـــان �عـــض المهـــارات مثـــل الر�اضـــة والموســـ�قى 

  .وغیرها
2.17  72%  

  %34  1.03  .تطور في معرفة األحداث وترتیبها ترتی�ًا منطق�اً   26

  %44  1.34  .األكاد�م�ةتحسن األداء في المهارات   27

  %67  2.03  .انخفاض العدائ�ة نحو الذات  28

  %75  2.27  .انخفاض العدائ�ة نحو اآلخر�ن  29

30  

رفرفـة : انخفاض األنمـا� السـلو��ة غیـر المرغو�ـة

نو�ـات  –نو�ـات الغضـب  –دوران حول النفس  –

  .الروتین�ة –التجوال بدون هدف  –الضحك 

2.10  70%  

، 23، 22(یجاب�ة في الفقرات بین مستو� اآلثار اإلیتمن خالل الجدول الساب� 

حیث �ان الوس� المرجح �متوس� على التوالي ) 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24

أسهمت التي تنص على أن التدخالت النفسحر��ة ) 2.29، 2.48، 2.48، 2.148(

، ونس�ة مئو�ة 2.86(د� �متوس� مرجح في تخفیف النشا� الزائد لد� الطفل التوح
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، %)78، ونس�ة مئو�ة 2.34(، ز�ادة فترات االنت�اه على الطفل بوس� مرجح %)95

، إتقان %81ونس�ة مئو�ة  2.44تطور العالقات االجتماع�ة مع زمالئه بوس� مرجح 

و�نس�ة مئو�ة  �2.17عض المهارات مثل الر�اضة والموس�قى وغیرها بوس� مرجح 

و�نس�ة  1.03ور في معرفة األحداث وترتیبها ترتی�ًا منطق�ًا بوس� مرجح ، تط72%

و�نس�ة مئو�ة  1.34وتحسن األداء في المهارات األكاد�م�ة بوس� مرجح %. 34مئو�ة 

، %67و�نس�ة مئو�ة  2.03، انخفاض العدائ�ة نحو الذات بوس� مرجح 44%

، انخفاض %75مئو�ة و�نس�ة  2.27انخفاض العدائ�ة نحو اآلخر�ن بوس� مرجح 

 –نو�ات الغضب  –دوران حول لنفس  –رفرفة : (األنما� السلو��ة الغیر مرغو�ة

و�نس�ة مئو�ة  2.10بوس� مرجح ) الروتین�ة –التجوال بدون هدف  –نو�ات الضحك 

70%،.  

  :مناقشة النتائج

  )62.5(والوزن المئو� ) 2.5(تم اعتماد المتوس� الفرضي 

ما هو دور التدخالت النفسحر��ة في تنم�ة (تساؤل األول وهو لإلجا�ة على ال .أوالً 

  :وحسب النتائج السا�قة نستنتج التحل�الت اآلت�ة) مهارات الطفل التوحد�؟

ف�مــــا یتعلــــ� ببنــــد الحر�ــــة، فقــــد ظهــــر تحســــن لــــد� أفــــراد العینــــة، وتبــــین مــــن خــــالل  - 

ســـمه فـــي حالـــة مالحظـــات الفر�ـــ� العالجـــي أنَّ الطفـــل التوحـــد� �ســـتط�ع التـــوازن بج

وقدرتــه علــى  ،الث�ــات وفــى حالــة الحر�ــة واســتخدام جــزء أو أجــزاء معینــة مــن جســمه

اتخاذ وضع حر�ة الجسم بناًء على مثیرات �صر�ة وسمع�ة، �ما �سـتط�ع الـتح�م فـي 

 .القوة العضل�ة

تبین وجـود تحسـن لـد� أفـراد العینـة حیـث �سـتط�ع الطفـل : ف�ما یتعل� �اإل�قاع والزمن -

�مـا �سـتط�ع ). قبـل، �عـد، أول، ثـان(� التعرف على التتا�ع من خـالل مفـاه�م التوحد

الطفــــل ترتیــــب األحــــداث ترتی�ــــًا منطق�ــــًا، واإلحســــاس بــــنم� محــــدد، وترتیــــب األشــــ�اء 
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واألدوات واألنشـــطة وفـــ� األزمنـــة المختلفـــة، وتغییـــر اإل�قاعـــات والـــتح�م فـــي الـــنفس 

  .حسب النشا� المطلوب منه

راد العینــة فــي �عــد الصــورة الجســم�ة، وذلــك ف�مــا یتعلــ� بتكــو�ن ظهــر تحســن لــد� أفــ -

یجابي للطفل التوحد� عـن جسـمه ومعرفـة أجزائـه ومسـم�اته ووظائفـه، وٕادراك إمفهوم 

  .الجسم عن طر�� الحواس والتعبیر عنها من خالل اإلشارة والتقلید واالنفعال

تعلـ� �معرفـة الطفـل التوحـد� ظهر تحسن لد� أفراد العینة في بند الفراغ، وذلـك ف�مـا ی -

لالتجاهــــات �النســــ�ة لجســــمه وٕادراك األشــــخاص واألمــــاكن والتعــــرف علــــى مجســــمات 

 .واتجاهات الرسوم

مـا هـي اآلثـار اإلیجاب�ـة للتـدخالت النفسـحر��ة علـى (لإلجا�ـة علـى السـؤال الثـاني  .ثان�ـاً 

  ) الطفل التوحد�؟

ول أثـــر التــــدخالت مـــن خـــالل اســـتعراض النتــــائج الخاصـــة �الجـــدول الســــاب� حـــ

فإنـــه �م�ــن القـــول  –النفســحر��ة علـــى األطفــال التوحـــدیین ومالحظــات الفر�ـــ� العالجــي 

�ــأن أهــم مظــاهر التحســن �انــت فــي مســاهمة التــدخالت النفســحر��ة فــي تخفیــف النشــا� 

الزائــد لـــد� الطفــل التوحـــد�، وز�ــادة فتـــرات االنت�ــاه وتطـــور التفاعــل االجتمـــاعي، وٕاتقـــان 

مــع تحســن فــي المهــارات األكاد�م�ــة وانخفــاض  امثــل الر�اضــة والموســ�ق�عــض المهــارات 

  .األنما� والمشاكل السلو��ة

وهذه الدراسة اتفقت مع العدید من الدراسات التي تناولت أنواعًا مختلفة من 

وهذا یؤ�د دور التدخالت النفسحر��ة  االتدخالت �العالج  السلو�ي والر�اضة والموس�ق

ومن هذه الدراسات دراسة عادل عبد هللا . ضمن هذه البرامجوالتي �انت �الط�ع 

انخفاض السلوك العداوني وأ�عاده وذلك في االتجاه “والتي �انت نتائجها ) م2002(

ودراسة ). 248، صم2002عادل عبد هللا دمحم، (” األفضل لصالح المجموعة التجر�ب�ة

دخل الم��ر وآثارهما المتعلقة �أهم�ة االكتشاف والت) م2012(مصطفى الشقماني 

یجاب�ة في تنم�ة مهارات الطفل التوحد�، حیث �انت النتائج تشیر إلى تحسن اإل
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في سلو�هم التك�في الماثل في تحسن تفاعلهم مع اآلخر�ن من حیث اللعب “األطفال 

الجماعي والمشار�ة في  النشاطات داخل القسم �ذلك التحسن في ناح�ة الكالم وعدم 

یر المفهومة والقدرة على استخدام الضمائر �طر�قة صح�حة إصدار األصوات غ

  ). م2012مصطفى مفتاح الشقماني، ( ”والتعبیر عن آالمهم

  :تجارب وأنشطة تعل�م�ة وتر�و�ة لیب�ة

هنا نستعرض �عض التجارب واألنشطة التي ابتكرت وطورت �مر�ز نور الغد 

  :لتدر�ب وتأهیل ذو� االحت�اجات الخاصة �مصراتة 

  ):لع�ة البلح) (1(شا� رقم ن. 1

لتدر�ب وتأهیل ذو� االحت�اجات الخاصة “ الغد نور”إحد� التجارب �مر�ز 

هي توظیف لع�ة أطفال تقلید�ة من تراث المجتمع اللیبي القد�م �ان یلعبها في حق�ة 

وقد تم تطو�ر هذه اللع�ة إلى أسلوب نفسحر�ي من قبل إحد� ! زمن�ة خلت

) �ومة رمل(أدوات هذه اللع�ة متمثلة في �م�ة من الرمل االختصاص�ات �المر�ز، و 

ثم �قوم  )النخل شو�ة(تردم بها �م�ة من البلح، وحینها �طلب من الطفل أنَّ �مسك 

وهنا یراعى أن تكون �م�ة البلح  ،�غرسها في �ومة الرمل في محاولًة الستخراج البلح

�ستط�ع الطفل تحقی� الهدف  وحتى ،�م�ة �بیرة في المرة األولى حتى �سهل التقاطه

و�ص�ح  ،�سهولة، ثم تقلل �م�ة البلح حتى �ص�ح األمر أكثر صعو�ة على الطفل

وٕانَّ  ،اً ر تر�یزه أكثر، ومن خالل لعب أطفال التوحد لهذه اللع�ة لوح� أنهم �حبونها �ثی

هذه اللع�ة بها مهارات عدیدة وخاصة المهارات النفسحر��ة، ومن ذلك إدراك الفضاء 

  .التآزر ال�صر� الحر�ي، والتح�م في عضالت الید وز�ادة االنت�اه والتر�یزو 

                                                             
 ســنت�متر تقر��ــًا، �ســتخدم  10شــوك النخیــل ع�ــارة عــن عــود رأســه حــاد یبلــغ طولــه ”  الشــوك أو الُســال

 “عدة استخدامات منها لع�ة لألطفال
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  ):لع�ة الجزء الناقص �الرسم) (2(نشا� رقم . 2

هذه التجر�ة موجودة في �عض المراكز وهي ع�ارة عن قطعتین منفصلتین 

  .و�طلب من الطفل إكمال الجانب الناقص في الصورة) رسمة أو صورة(�ش�ل معین 

اللع�ة في المر�ز حیث �قوم األطفال برسم الصورة �أنفسهم، ومن  طورت هذه

ین من قبلهم، وفى هذه الحالة، و�عد االنتهاء أتم تلو�نها �عنا�ة، یلي ذلك قصها إلى جز 

وقد . من عمل�ة الرسم والقص، تقلب الرسمة و��حث األطفال عن نصفها الناقص

ر�ة الفاعلة والضحك عند ق�ام الحظت المختصات �المر�ز الحیو�ة الكبیرة والمشا

نَّ األطفال إونجد في هذه اللع�ة الكثیر من المهارات، حیث . األطفال بتكملة الصور

�ستط�عون تحلیل الفراغ حینها وٕادراك العالقات الفراغ�ة في الصور التي رسموها 

فیتعرفون على اتجاهاتها �النس�ة ل�عضها ال�عض، وهذا هو الهدف الرئ�س من هذه 

  .نَّ األطفال اكتسبوا الكثیر من القدرات والمهارات النفسحر��ة من خاللهاإع�ة، حیث الل

  :الطابور الص�احي) 3(نشا� رقم . 3

تجر�ة الطابور الص�احي ألطفال : الطابور الص�احي والتر��ة النفسحر��ة

 تم تداولها، وأدخلت ضمن التطب�قات ألطفال التوحد منذ.. ” نور الغد“التوحد �مر�ز 

عدة سنوات، ومع مرور الزمن تم تطو�ر وٕاضافة �عض التمار�ن، و�ذلك إضافة نشا� 

إذاعي حیث �قوم الطفل بإلقاء األناشید، مثل النشید الوطني واألناشید األخر� واألغاني 

  .أمام �ل أطفال المر�ز و�ذلك المعلمات

غیر �ان من المسلمات لد� العاملین �مر�ز نور الغد أن الطابور الص�احي 

مالئم ألطفال التوحد، وأن ذلك غیر مجٍد �سبب نشاطهم الزائد، وصعو�ة اندماجهم في 

نشا� جماعي، ولكنهم خالفوا القاعدة وقبلوا التحد�، فشرعوا في استخدام �عض أسالیب 

العالج السلو�ي في مناهجهم، ووجدوا أن الطفل یتقبل هذا األمر و�ندمج مع اآلخر�ن 

ومن  ،ی� األنشطة المختلفة، سواء التمار�ن الر�اض�ة، أو تح�ة العلمشیئًا فشیئًا عند تطب
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خالل الطابور الص�احي، اكتشف العاملون الكثیر من المهارات التي �ستط�ع الطفل 

  .التوحد� إتقانها، ومن بینها مهارات التر��ة النفسحر��ة

له ُلوح� أن “ نور الغد”من خالل الطابور الص�احي ألطفال التوحد �مر�ز 

دورًا في التنم�ة النفسحر��ة للطفل التوحد� وصوًال �ه إلى أقصى قدر مم�ن من 

  .اإلدراك والتعامل السل�مین مع الفراغ والصور الجسم�ة والحر�ة والزمن واإل�قاع

ال  ،لو أردنا هنا توض�ح العالقة بین الطابور الص�احي والتدخالت النفسحر��ة

احي هو التدخالت النفسحر��ة �عینها، حیث یتعین على ن�الغ إذا قلنا إنَّ الطابور الص�

أنَّ یتعلم نظام الوقوف في الطابور، �ذلك التمار�ن الر�اض�ة، والتمار�ن  - الطفل هنا 

وللتنو�ه فقد الحظنا تحسنًا ملموسًا على  ،وتح�ة العلم االر�اض�ة مدمجة مع الموس�ق

  .“النفسحر��ة” مستو� التر��ة 

األطفال، ومن تلقاء نفسه، �أن قام برفع العلم على ذات ص�اح �ادر أحد 

حینها اندهش الجم�ع وغمرتهم ! السار�ة والوقوف للنشید واضعًا یده ال�منى على صدره

سعادة �الغة لهذا اإلنجاز، وتعم�مًا لهذا النجاح، و�دًال من أن ��ون الطابور الص�احي 

صغار السن في طابور الص�اح تم دمج أطفال التوحد  ،مقتصرًا على األطفال الك�ار

فإن �عض التالمیذ هم الذین  ،وفى الوقت الراهن ومن حین إلى آخر ،منذ ذلك الحین

  .ة��قومون �اإلشراف �أنفسهم على الطابور الص�احي بدًال من مدرسة التر��ة الر�اض

  :“الكتكوت”) 4(نشا� رقم . 4

یرًا، وسمحت أحضرت إحد� المعلمات �تكوتًا صغ، ذات یوم دراسي معتاد

بلمس هذا الكتكوت تار�ًة إ�اه یجر� بین  - في فصلها–لمجموعة أطفال التوحد 

الحظت المعلمة تر�یز األطفال الشدید، و�ان أن نط� أحد األطفال ��لمة ، األطفال

تم توظیف هذه التجر�ة ! ألول مرة، وهي اللف� اللیبي الردیف لكلمة �تكوت) شوشاو(

واألماكن، �ذلك تم مالحظة اهتمام  إلدراك الفضاء“ ر��ةالنفسح” في مجال التر��ة
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وال�� والد�ك الرومي  زإلو ااألطفال �الطیور عند ز�ارة قاموا بها لحد�قة ملیئة �طیور 

  .والدجاج

  : أغط�ة علب الطالء) 5(نشا� رقم . 5

وهى ع�ارة عن أغط�ة علب طالء تم استخدامها وُتلون �ألوان مختلفة، و�منح 

ًا متمیزًا، و�طلب منه الوقوف علیها، و�ستخدم ذلك في تحدید المسافة �ل طفل لون

والموقع أثناء الطابور الص�احي، و�تم استخدامها أ�ضًا في عمل�ة الض�� الحر�ي، أ� 

  .التزام الطفل �عدم الخروج من نطاق الدائرة التي �قف علیها إال إذا طلب منه ذلك

  :التوص�ات التر�و�ة

  .و� على األنشطة والتدر��ات النفسحر��ة إعداد منهج �حت. 1

  .تدر�ب أول�اء األمور على األنشطة النفسحر��ة. 2

  .اعتماد جانب المالحظة داخل غرفة التر��ة النفسحر��ة للطفل التوحد�. 3

  .إعداد دلیل تدر�بي لألنشطة النفسحر��ة للطفل التوحد�. 4

  :المقترحات

  :ت اآلت�ةبناء على نتائج الدراسة نقترح الدراسا

  .دراسة عن مد� فاعل�ة برنامج العالج �الدمج الحسي في تنم�ة مهارات الطفل التوحد�. 1

  .دراسة حول دور تدخالت التر��ة النفسحر��ة وتنم�ة الجانب اللغو� . 2

  . دراسة تشخ�ص�ة حول التأخر في الجانب النفسحر�ي للطفل التوحد�. 3

  .النفسحر��ة في تنم�ة مهارات الطفل التوحد� دراسة تت�ع�ة لمد� فاعل�ة التدخالت. 4
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