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  املــلخــص

تلعب األسرة دورا كبريا وفعاال يف تنمية قدرات الطفل ، وتطوير مهاراته واهتماماته ، وتكوين 
عرب مراحل النمو اليت مير ا أثناء تواجده ضمن األسرة ، له شخصية مستقلة له ، من خالل الرعاية املستمرة 

يصبح فردا أكثر قدرة على التكيف مع ظروف احلياة املختلفة ، وقادرا على التصرف واخلربات اليت تتاح له، ل
  .يف املواقف اليت يتعرض هلا 

ولعل احتضان األسرة لطفل من ذوي االحتياجات اخلاصة يعترب نقطة حتول ، وتغيريا ملسار احلياة 
اجلديد ، ولعل وجود طفل توحدي داخل  األسرية بكاملها ، واعادة تنظيم حياا وأولوياا لتتالءم مع الظرف

أسرة ما يؤثر بالتأكيد على  خمتلف جوانب احلياة االجتماعية والنفسية واالقتصادية لألسرة، ملا ينتج عنه من 
  .ضغوط وآثار سلبية على األسرة بأكملها وليس على الطفل نفسه أو الوالدين 

ور األسرة واملشاركة الوالدية يف برامج األطفال وقد ظهر تزايدا ملحوظا واجتاها إجيابيا حنو تفعيل د
ذوي االحتياجات اخلاصة ، ومن بينها املشاركة الوالدية آلباء أطفال التوحد  يف خمتلف مراحل إعداد الربنامج 
الفردي الطفل التوحدي ، حيث أنه كان ينظر للوالدين على أما مستقبلني للتعليمات والتوجيهات ،  

  .ظر هذه لتحل مكاا املشاركة الوالدية الفعالة يف الربنامجواختلفت وجهة الن
وللوقوف على جوانب املشاركة الفعالة آلباء أطفال التوحد ، فانه سوف يتم توضيح أمهية املشاركة 
الوالدية والنقاط اليت جيب أخذها بعني االعتبار لفهم واستيعاب دور الوالدين ، والنماذج اليت من خالهلا ميكن 

ق أكرب قدر من املشاركة وضمان تفعيل دور الوالدين للعمل يف النهاية على حتسني وزيادة قدرات الطفل حتقي
التوحدي ، وتكامل الربنامج الفردي املوضوع له ليشتمل خمتلف املراحل واملواقف واخلربات اليت يتعرض هلا 

وحىت يتم حتقيق التكامل يف األدوار الطفل التوحدي ليصبح لديه القدرة على التكيف مع متطلبات اتمع ، 
والتأهيلية من جهة ، واألسرة كنظام متكامل من جهة  ةاليت يلعبها كل من املؤسسات التعليمية والتدريبي

  .أخرى 
وال بد من التأكيد على أمهية ودور األسرة وبالتحديد الوالدين من خالل توجيه اخلدمات العالجية 

فقط ولكن لتشمل مجيع أفراد األسرة مبا يف ذلك األخوة واألشخاص والتدريبية ليس للطفل التوحدي 
املتواجدين ضمن أسرة الطفل التوحدي، حيث أن تفعيل دور الوالدين على اعتبار أما األكثر تعامال بشكل 
مباشر ويومي مع الطفل التوحدي يعود بالفائدة عليهما وعلى الطفل واالختصاصيني ، لذا فانه ميكن اعتبار 

شاركة الوالدية بكافة أشكاهلا عامال مهما وفعاال لنجاح الربنامج التربوي والسلوكي الفردي للطفل امل
  .التوحدي 
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  الـمقـدمـة 

األسرة هي البيئة الطبيعية األوىل اليت يتعرض هلا الطفل ، وأول وسيط اجتماعي حييط به ، وهي اليت 
وتسد جممل احتياجاته ، وتعمل باحملصلة على تكامل  تقوم بتكوين شخصية الطفل وتصوغه ، وحتدد ميوله

وتعرف األسرة بأا نظام اجتماعي أو مؤسسة اجتماعية ذات طبيعة ، )  1982لطفي ، . ( الشخصية لديه 
, الرحياين . ( اليت يلعبوا ، وعالقام ببعضهم البعض  رإعتمادية متبادلة حيدد مدا عدد أفرادها ، واألدوا

1985  (  
 املقابل فإن هذا النظام أو تلك املؤسسة ميكن أن تتعرض لظروف مفاجئة ومشكالت ال ميكن ويف

التخلص منها متاماً ، وجتد نفسها مضطرة للتعامل معها والتكيف طيلة حياا ، وذلك يعين بأن هناك تغري يف 
  .صة بني أفراد األسرة األدوار والتوقعات من كل أفراد األسرة ، وخاصة عند وجود طفل ذوي احتياجات خا

إن وجود طفل ذوي احتياجات خاصة يؤثر وبشكل كبري على تغيري األهداف والتعامل مع التوقعات 
واخلدمات هلذا الطفل بطريقة واقعية ، مما ينتج عنه النظر إىل األولويات واالحتياجات من منطلق توفري الرعاية 

د األفعال حول وجود طفل ذوي احتياجات خاصة لديهم ومتر األسرة مبراحل خمتلفة من ردوبشكل خمتلف ، 
فهناك الصدمة والنكران ، واحلرية واالرتباك ، والشعور بالذنب مروراً بالرضا والقناعة والسعي حلل املشكلة ، 
وخاصة الوالدان ، حيث أما أول من يتعرضان لتلك املشاعر وبشكل مباشر، ولعل وجود طفل توحدي 

تلك أقوى ألنه ال يوجد سبب واضح ومعروف ميكن أن نعزو إليه احلالة املوجودة لدى  جيعل من ردود الفعل
  .الطفل، مما جيعل األمور تبدو أكثر صعوبة وشدة 

وال يقتصر األثر على الوالدين ولكن ميتد ليشمل مجيع أفراد األسرة أخوة وأخوات ، وأقارب يف نفس 
نظام واألدوار داخل األسرة بأكملها ،كما أشارت العديد من احمليط أحياناً ،وذلك يؤثر بشكل أكرب على ال

الدراسات واألحباث ذات الصلة، ويف املقابل تبدأ األسرة بالتعامل مع الطفل وحماولة مساعدته للحد من 
  (Charles, 1993 ).  املشكالت والعمل على التكيف قدر اإلمكان بوسائل وأساليب خمتلفة

لتطرق إىل بعض مناذج املشاركة الوالدية اليت ميكن أن يكون هلا دور ويف هذه الورقة سوف يتم ا 
فعال يف اكتساب الطفل التوحدي للمهارات واالحتفاظ ا ، والقدرة على التكيف مع املتغريات املستمرة يف 

  .اتمع واحمليط الذي يعيش فيه 
  النظـام األسـري

الطفل فيها ، وهي أول حميط اجتماعي يتفاعل فيه الطفل تعترب األسرة البيئة الطبيعية األوىل اليت ينمو 
، وتلعب األسرة دورا كبرياً وهاماً يف منو شخصية الطفل ، وسد احتياجاته ، وتساعده على حتديد اهتماماته 
وميوله ، وتعمل على التكامل يف جوانب الشخصية لديه بشكل يسمح له بالنمو الطبيعي ، والتكيف للمواقف 

واحلياتية اليت يتعرض هلا ، وميكن وصف األسرة بالنظام ، فهي مؤسسة اجتماعية قائمة على تعدد االجتماعية 
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األدوار واألفراد ، ولعل فهم النظام األسري والتعامل معه ضمن وجود طفل توحدي يعترب عنصراً أساسياً يف 
  .التعرف على حمتويات هذا النظام الذي سيتم تقدمي اخلدمات العالجية له 

عتمد نظرية النظام األسري يف األساس على أن كل أسرة متميزة وفريدة يف احتياجاا ، وأمناط وت
الشخصية املوجودة فيها ، وكذلك فإن هناك ديناميكية يف العمل داخل األسرة ال بد من فهمها واالطالع 

فإن هذا الفرد يؤثر بالتايل على مكوناا على اعتبار أن كل فرد داخل العائلة يؤثر يف نظام اآلخرين، وكذلك 
   (Dianne, 1992):على النظام األسري بأكمله وأهم عناصر هذا النظام 

  
 مصـادر العـائلة

يوجد لدى كل عائلة جمموعة خصائص شخصية مرتبطة بأفراد العائلة نفسها وهي ختتلف من عائلة 
د بشكل كبري على استيعاب ألخرى ، ولعل القدرات اليت يتمتع ا كل فرد واخلصائص الشخصية تساع

  .احتياجات ومتطلبات كل فرد يف العائلة لتكون يف جمموعها العائلة كاملة 
وهناك عوامل كثرية تساعد على فهم وإدراك دور العائلة وخاصة يف حال وجود طفل ذوي 

املوقع الذي احتياجات خاصة مثل اخلصائص املتعلقة حبجم األسرة والتفاعل االجتماعي هلا ، واملعتقدات ، و
تتمتع به يف اتمع ، وكذلك ظروف اإلعاقة اخلاصة بالطفل من حيث نوعها ومستوى القدرات املوجودة 

شخصية ، لدى الطفل ، وأخرياً الظروف الشخصية مثل الظروف الصحية، واخلصائص الفردية ال
 .واستراتيجيات التعاون 

 (Piven, et.all, 1994) (Narayan, et.all, 1990) (Dor-shav, et.all, 
1984) 

  
  تفـاعل العـائلة

وتعترب نقطة مركزية لنظام العائلة والعالقات اليت حتدث يف العائلة من خالل النشاطات اليومية ، وكل 
عائلة تتكون من الوالدين، األخوة واألخوات ، وبعض األشخاص املقربني إىل العائلة مثل اجلد واجلدة 

االختصاصيني، ويتطلب النظام داخل األسرة عادة قدر من التفاعل والتعامل مع واألصدقاء ، أفراد األسرة ، 
االحتياجات  واملواقف اليت حتدث بني أفراد األسرة واليت تعترب أساس النظام داخل العائلة ، وبدون التواصل 

 (Kasae, et.all, 1997) (Gray, 1997) .الداخلي بني أفراد العائلة ال يكون هناك نظام أو تطور 
ولفهم االحتياجات الفردية للعائلة فإنه ال بد من فهم ودراسة العالقات والتفاعل داخل األسرة ، 

  :ويتفاعل أفراد العائلة بناء على عدد من العوامل وأمهها 
  .أو التباعد بني أفراد األسرة  بدرجة متاسك العائلة من حيث التقار §
 .والقدرة على استيعاب التغريات اليت حتدث , رالقدرة على التكيف ، وحفظ التوازن واالستقرا §
  (Harris et all, 1985) (Gillberg, et. All, 1985).التواصل الفعال بني أفراد العائلة  §
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  وظائـف العـائلة
ويقصد بذلك العمليات اليت تتم داخل األسرة ابتداء من تأمني اجلوانب املادية واالقتصادية للعائلة ، 

واجلوانب املتعلقة بالتعرف على الذات ، والتأثري على اآلخرين من خالل املعرفة ، واجلوانب الصحية ، 
 (Morgan, 1988) (Hughest, et.all, 1997).واجلوانب التربوية واملهنية املوجودة لديهم 

  
  مراحل احلياة العائلية

ل مرحلة، مثل مرحلة عائلة يف التطور ، واالحتياجات املختلفة لكالونقصد ا املراحل اليت متر ا 
سنه 21ـ  13(، واملراهقة )سنة 12ـ6( ، وعمر املدرسة )سنوات  5الوالدة ـ ( ة املبكرة الطفول

اخل ، حيث أن كل فرد داخل العائلة يتم توقع قيامه ببعض الوظائف اليت ) ... فما فوق  21( والبلوغ ،)
  .تتناسب مع املرحلة العمرية اليت مير ا 

ي حال وجود طفل توحدي أن مثل هذه املراحل جيب أن يتم أخذها بعني االعتبار ولكن ما حيدث ق
ألن منو الطفل التوحدي يف معظم اجلوانب خيتلف عن األوضاع العادية ، وذلك يؤدي إىل عدم قدرة على 
. ا  فهم املتطلبات احلقيقية اليت ميكن توقعها من الطفل بناء عل اختالف الظروف املصاحبة لكل مرحلة مير

(Holmes, et.all, 1991) 
وإن فهم النظام األسري مبختلف جوانبه املتعلقة بأفراد األسرة ، واخلصائص الشخصية ، واملعرفة اليت 
يتمتعون ا ، وفهم طرق التفاعل والتعامل داخل األسرة ، ودرجة متاسك وتواصل وتكيف األسرة ، 

وخاصة يف حال وجود حالة توحد لدى العائلة ، يؤثر بشكل كبري  واملراحل العمرية اليت مير ا أفراد العائلة،
على النظام األسري بأكمله وليس على عدد حمدود من أفراد األسرة ، وذلك يعين بأن حجم التدخل ، 
وطريقة العمل مع األسرة والطفل التوحدي جيب أن تكون متوازنة بشكل كبري مع فهم هذه املتغريات 

  .كعوامل أساسية يعتمد عليها جناح الربنامج العالجي للطفل التوحدي وأخذها بعني االعتبار
  

 تأثـري الطـفل التـوحدي علـى األسرة 
q  حيث أن ردود الفعل اليت تظهر لدى أفراد األسرة متباينة ومتعددة عند تشخيص  :الناحية النفسية

رة بسبب املشكلة ، وبالتايل االنتقال الطفل التوحدي ، مثل اخلوف واحلرية واالرتباك، نتيجة لعدم معرفة األس
 ,Dianne) .يتم تفسري وتوضيح ما حدث للطفل  من طبيب إىل آخر ومن اختصاصي إىل آخر حىت

1992) 
q وهنا ميكن التطرق إىل جانبني رئيسيني ومها :  الناحية االجتماعية: 
تطلبات اإلضافية ، مثل توفري تبدأ األسرة باالهتمام بشكل أكرب بالطفل ا ،  بسبب امل:  األسرة نفسها. 1

وقت أكرب للرعاية له على حساب أفراد األسرة ، ومالحظته ومتابعة السلوكيات اليت يقوم ا ، واخلوف من 
  .عدم إدراكه للمخاطر اليت حوله ، كل ذلك قد جيعل األسرة تتجه أحيانا إىل احلماية الزائدة للطفل 
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ويؤثر ذلك بشكل واضح على الروابط : ارج إطار األسرة العالقات االجتماعية مع األفراد من خ.2
والعالقات األسرية مع األسر األخرى بسبب انشغال األسرة بالطفل ، وخاصة يف حال عمل الوالدين خارج 
املنزل ، فيصبح الزمن املخصص للزيارات أقل بكثري، وكذلك فإن اخلصائص السلوكية للطفل متثل عادة أحد 

لألسرة ، حيث يكون اخلجل واضحاً من تصرفات الطفل يف املواقف االجتماعية  مصادر الضغط النفسي
 .واألماكن العامة اليت ميكن أن يتواجد ا ، وخاصة عندما يكون لديه أمناط شاذة من السلوك 

q  طبيعة املشكالت السلوكية والتربوية اليت تصاحب الطفل التوحدي تتطلب  إن :الناحية االقتصادية
، وأيضاً فإن حاجة الطفل إىل عناية  لتوفري العديد من املواد والوسائل اإلضافية اخلاصة بالطفمن األسرة 

خاصة ومستمرة جيعل األسرة تلجأ يف بعض األحيان إىل ختصيص مربية له، وذلك ألن الوالدين لديهم أطفاالً 
لألطباء ، واالختصاصيني ووجود آخرين حباجة إىل عناية وتربية ومتابعة مباشرة ، وكذلك الزيارات املتكررة 

 ,Dianne)  .الطفل يف مركز متخصص يعين ذلك تكلفة مادية غري متوقعة، ويف نفس الوقت دائمة 
1992)   

  : ومن ناحية أخرى فإن هناك بعض اآلثار اإلجيابية لوجود طفل توحدي يف األسرة من مثل 
ء اهللا وقدره ، من عدة منطلقات أمهها قناعة دور املعتقدات الدينية ، واإلميان بقضاو: اجلانب الديين  §

  .األسرة وخاصة الوالدين بأم ليسوا السبب يف مشكلة الطفل 
  .اجلانب االجتماعي ، وخاصة إذا كانت العالقات الوالدية قوية ومتماسكة  §
ملية إن هذه اجلوانب مهمة جداً وتكاد تؤثر بشكل كبري جداً يف ع: جوانب اقتصادية وثقافية وخدماتية  §

التكيف مع املشكالت املصاحبة حلالة التوحد، وخاصة عندما يتوافر قدر مناسب من فهم واستيعاب 
  .للمشكالت اليت يعاين منها الطفل وتقدير ألمهية اخلدمات املقدمة له وتوفريها 

 إن مساعدة الوالدين من خالل برامج املشاركة الوالدية يف املراحل املختلفة اليت مير ا الطفل
التوحدي ابتداء من مجع املعلومات مروراً باملالحظة والتقييم ، مث التدريب واملتابعة وأخرياً النتائج والتغذية 
الراجعة ، كل ذلك يؤدي إىل إعادة التنظيم والترتيب حلياة األسرة ، والطفل والوالدين ، بصورة إجيابية 

اعتبار أن لديه حاجات خاصة ، بل لنصل إىل  وفعالة ، انطالقا من تقدمي اخلدمات ليس فقط للطفل  على
نفس االستنتاج فيما يتعلق بأسرته، واليت متثل أيضاً أسرة هلا احتياجات خاصة واعتمادا على أن الوالدين 

  .شركاء يف الربنامج وليسوا مستمعني أو مشاهدين فقط 
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  أهـمية ومـربرات املشاركـة الوالديـه فـي الربنـامج الفـردي
لسابق يعتقد بأن سبب التوحد هو الوالدين، وقد وصف آباء األطفال التوحديني بأم مييلون كان يف ا

  إىل عدم إظهار العاطفة، وأم سلبيون وباردون من الناحية العاطفية، 
   :أهم االفتراضات السلبية اليت تعزى إىل األسرة يف التعامل مع الطفل التوحدي  وفيما يلي 
  .على األسرة أن تستمع للطبيب أو االختصاصي بدون طرح أسئلة الطبيب يعرف أكثر ، و §
 . األسرة جيب أن تكون شاكرة وممتنة ألي خدمة ميكن أن تقدم للطفل التوحدي  §
 .ال بد للوالدين أن يتبعا تعليمات وتوجيهات االختصاصيني بنفس األسلوب والطريقة  §
 .لوالدان يف حدوث املشكلة للطفل يشترك ا §
 .ن بعدم الواقعية ، من حيث فهم املشكالت لدى الطفل وتوقع االستجابات يتصف الوالدا §
 .الوالدان حباجة مستمرة إىل االختصاصيني ملساعدم على حل املشكالت اليت يواجهوا  §
 .مجيع اآلباء حباجة إىل إرشاد ، فيما يتعلق بطرق التعامل وفه القدرات اخلاصة بالطفل  §
 .تتفاعل األسرة بشكل سليب مع األخصائي ويؤثر ذلك على الطفل األسرة خمطئة ، حيث ميكن أن §
األسرة لديها مشكلة من الناحية الوظيفية ، حيث أن وجود طفل توحدي يف األسرة جيعل األسرة غري  §

  .قادرة على القيام باملهام أو الوظائف املطلوبة منها يف األحوال العادية 
ري اضطراب التوحد، والذي أوضح بأن هناك خلل يف ويف املقابل فإن التطور الذي حدث يف تفس

، وعدم إرجاع ذلك اخللل إىل عامل جيين أو وراثي أو نفسي ، )خلل وظيفي يف الدماغ ( اجلهاز العصيب 
كل ذلك ساعد على نقل األسرة وبالتحديد الوالدين من دائرة اللوم والفشل والسلبية ، إىل مرحلة املشاركة 

الفردي ، حيث أن معظم الدراسات واألحباث بعد ذلك بدأت تم باخلدمات العالجية الفعالة يف الربنامج 
السلوكية والتربوية اليت ميكن تقدميها لألسرة وبالتحديد الوالدين للمساعدة على حل املشكالت اليت يعاين 

   (Dianne, 1992). منها الطفل التوحدي وأسرته على حد سواء 
العديد من االجتاهات اليت ترى يف األسرة، وخاصة الوالدين أعضاء يف وبناًء على ذلك فقد ظهرت 

فريق العمل والذي يقوم بوضع الربنامج الفردي للطفل ، ولعل التفكري يف الطرق اليت ميكن من خالهلا أن 
صحية  يساعد الوالدين يف الربنامج للطفل بدأت تأخذ حيزاً اكرب يف االهتمام ، وميكن اعتبارها آراء واجتاهات

  .كافة العاملني بالربنامج الفردي تعود بالفائدة على
  :ومن أهم هذه االفتراضات اإلجيابية  
  .بشكل أفضل داخل العائلة، حيث ميكن أن يتعلم ويتفاعل أفضل  ينمو الطفل §
  .فيه التفاعل بني أفراد األسرة  نظام متكامل حيدث واعتبارهاتكافل  أعضاء األسرة ،  §
  .واقف واخلدمات املناسبة هلمة الكبرية على تقدير احتياجات أطفاهلم وتقدير امللدى اآلباء القدر §
  .األسرة أفضل من يقوم بالوصاية على الطفل ، يف خمتلف املراحل العمرية  §
  .إشراك األسرة ، حيث أن األسرة تسعى وحتتاج ألن تكون فعالة يف مجيع مراحل الربنامج التربوي  §
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  .دعم األسرة ، والتعامل مع األسرة كنظام متكامل االختصاصي حباجة إىل أن ي §
  .ال بد لألسرة من طرح األسئلة على االختصاصي، لفهم ومعرفة طبيعة املشكلة والتعامل معها  §
  .النظر إىل اضطراب التوحد بطريقة إجيابية ، فالطفل التوحدي عنصر يف األسرة يؤثر ويتأثر  §
  .أن يكون لفترة طويلة  االهتمام بالطفل التوحدي داخل األسرة جيب §
 ,Diaane). مشولية الفهم واملعرفة مبشكلة التوحد، والنظام األسري، وتكوين األسرة كذلك §

1992)  
الفهم الواضح من قبل االختصاصيني لدور األسرة ، واحترام وجودها يؤثر بشكل إجيايب وواضح  إن

مشاركة  أمهيةدي ، آخذين بعني االعتبار يف العمل مع الطفل التوح املستخدمةعلى طبيعة الوسائل والطرق 
  ) 2003بايوال،. ( ية املختلفة اليت مير ا الطفل ضمن الربنامج الفردي األسرة يف املراحل النمائ

  
  نـماذج املشاركـة الوالديـة

أصبح دور الوالدين كشركاء وأعضاء يف فريق العمل املتخصص واضحاً وله تأثري إجيايب على مستوى 
مجال، . (ل، واكتساب اخلربات واملهارات السلوكية والتربوية املوجودة يف الربنامج الفردي تقدم الطف

2001 (  
بح الوالدان من خالهلا أعضاء يف فريق العمل ، هو أن الربنامج واحداً من العوامل اهلامة اليت أصولعل 

أهيلية وتربوية ، بل يعكس يف الواقع الفردي ليس برناجماً مقتصراً أو حمدداً مبكان ، أو جهة تقدم له خدمات ت
ال بد من تنظيم اجلهود واألنشطة وتوجيهها فاالحتياجات واألولويات لألسرة والطفل يف نفس الوقت، لذا 

  .يف املنزل أوبشكل مباشر إىل معاجلة نقاط الضعف املوجودة لدى الطفل سواء يف املؤسسة  
  

  :الديـة االعتبـارات األساسيـة لـنماذج املشاركة الو
نماذج حتقيق التكامل بني استجابات الطفل خارج وداخل املنزل ، والقدرة على تعميم الاهلدف من  §

  .االستجابات ونقل وتوظيف اخلربات التعليمية يف املواقف احلياتية اجلديدة 
 .ضمن ظروف حمددة مسبقاً نماذج تتيح الفرصة للوالدين للعمل مع الطفل بشكل مباشر ومنظم وال §
نماذج على إكساب الوالدين بشكل خاص الكفاءات والقدرات لتعليم الطفل  مهارات حياتية المل تع §

 .وتأهيلية ، ونقل أساليب التعليم جلميع أفراد األسرة 
 .نماذج يساعد الطفل على التكيف، واالستجابة لربامج تدريبية ميكن تطبيقها يف املنزلالاستخدام  §
التربوي الفردي للطفل ، ويثبت املهارات اليت أكسبتها ، ويصبح أكثر  نماذج يدعم الربنامجالاستخدام  §

 .تقبالً لتعلم مهارات جديدة يف ظروف حياتية يعيشها الطفل يومياً 
 .على طريقة أو منهجية واحدة فقط، وليس الوالدين العمل ضمن بدائل النماذج تتيح لالختصاصيني و §
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ف املطلوبة ، ضمن ترمجة هذه النماذج إلجراءات عملية نماذج عملياً لتحقيق األهداالميكن توظيف  §
وحتديد الظروف اليت تساعد على تدريب الطفل ، والوقوف على طبيعة املشكالت احملتملة لكل منوذج ، 
وإجياد احللول الواقعية هلا ، وتطويرها بشكل يتناسب مع طبيعة املهارات املطلوبة ، وخصائص الطفل 

 . الذي ميكن تطبيقه يف املرحلة احلالية التوحدي ، ونوع النموذج 
 .ميكن استخدام أكثر من منوذج بنفس الوقت حبيث يسمح ذلك مبتابعة الطفل التوحدي يف املنزل §
ميكن ترتيب أو تسلسل النماذج حسب احلاجة إليها بناء على مستوى أداء الطفل ، واستجاباته ،  §

 .والدين، ومكان تطبيق األهداف واإلجراءاتوكذلك املهارات اليت جيب أن يتعلمها ، وخصائص ال
 .إن مناذج املشاركة الوالدية ميكن اعتبارها مناذج متداخلة ومرتبطة مع بعضها البعض  §
  

  العـوامل ذات الصلة بنجاح املشاركـة الوالديـة فـي الـربنامج
  : مثلسرة بشكل فعال يتم التواصل والتعامل مع األاخلصائص واملهارات اليت ب همتتعو :األخصائي :أوالً 
  .احترام األسرة وعدم إمهال الدور الذي تقوم به ، واخلربات اليت متتلكها يف رعاية وتربية األطفال §
 .وأن لكل أسرة صفات وخصائص ، وجيب التعامل معها كما هي: التقدير املوضوعي للمواقف  §
    ) 1999جوزيف ، .( وتفهم مشاعر وانفعاالت األسرة : املشاركة الوجدانية  §
  .من حيث  فهم طبيعة وتكوين األسرة وأهدافها، والبناء األسري : االنضمام إىل األسرة  §
 . اجليد واإلجيايب ملا يتم استقباله من األسرة وبالتحديد الوالدين  عواالستما: اإلصغاء الفعال  §
 .واحلصول على املعلومات من والدي الطفل التوحدي : االستخدام الفعال لألسئلة  §
 .هم والتوضيح ، والفهم للموضوعات اليت يتم طرحها مع األسرة وخصوصاً الوالدين الف §
 .تقدمي املعلومات اخلاصة بوضع الطفل سواء كانت إجيابية أو سلبية لوالدين الطفل  §
  .) 2003بايوال، .( هاة يساعد يف حلوتغيري الطريقة اليت يتم النظر ا إىل املشكل: التعديل  §

  :بعض اخلصائص والصفات لضمان املشاركة الوالدية الفعالة مثل وتوافر :ن الوالدا: ثانياً 
  . الوصول إىل درجة من الفهم واإلدراك لطبيعة املشكالت اليت يعاين منها الطفل  §
 . وجود مستوى عال من الصحة النفسية، وتقبل ملشكالت الطفل، والسعي إلجياد احللول املناسبة §
 .ى تغيري الصورة احلالية والوضع احلايل املوجود لدى الطفل التوحديالرغبة احلقيقية واإلصرار عل §
 .التعاون املستمر والدائم مع فريق العمل واالختصاصي الذي يقوم بتدريب الطفل §
 .املتابعة احلثيثة للمستوى الذي يصل إليه الطفل التوحدي داخل وخارج املنزل  §
 .مع الطفل  لناء التعامإبداء املشاعر الوالدية واالنفعاالت املناسبة أث §
 .وجود روابط عائلية قوية يساعد بشكل كبري على تكامل اجلهود لتحقيق الرعاية املناسبة  §

  ) : السلوكية والتربوية ( خصائص الطفل التوحدي : ثالثا 
 .) اخل ... االبتسامة االجتماعية ، املشاركة ومبادلة األدوار مع اآلخرين  (  مثل:  البعد االجتماعي. 1
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 ,Sheila))  . توظيف اللغة، تقليد اللغة ، اإلشارة إىل األشياء ، استيعاب اللغة( مثل  :بعد التواصل . 2
1999) 

  ) .اخل ... السلوك النمطي ، الروتني ، النشاط الزائد  (مثل :   اخلصائص السلوكية. 3
املهارات االجتماعية ، ك الالتكيفي ، ، السلو املهارات احلياتية والثقافية : مثل  املنهاج ومكوناته : رابعا 

  .اخل ... ، املهارات احلركية املهارات اللغوية ، مهارات االنتباه ،  والتفاعل اإلجيايب 
ولعل مثل هذه اجلوانب ميكن توظيفها بشكل عام ومتابعتها سواء يف املؤسسة أو يف املنزل، مع األخذ 

فل أثناء العمل معه يف املنزل من مثل املكان، الوقت، الطريقة، بعني االعتبار بصفة خاصة الظروف احمليطة بالط
األدوات، باإلضافة إىل أن الذي يقوم بالتدريب هو أحد الوالدين أو أحد أفراد األسرة ، مما جيعل هناك 

  .اخل ... أولويات يف اجلوانب ميكن التركيز عليها ، مثل املهارات االستقاللية ، التواصل 
  
  الـمعلومـاتنـموذج تبـادل 

   : التعريف: أوالً
، من خالل تبادل املعلومات واملالحظات اخلاصة بوضع خالهلا تفاعل األخصائي والوالدينعملية يتم من 
احلصول على أكرب قدر من املعلومات اخلاصة جبوانب خمتلفة و ، أو األسرة ،ء من قبل األخصائيالطفل، سوا

فتحي ، . ( بدء بتقدمي أو استمرار اخلدمات العالجية املقدمة له عن وضع الطفل السابق واحلايل من أجل ال
1982 (  

  
  : جماالت االستخدام : ثانياً 
يستخدم يف مجع البيانات واملعلومات العامة واخلاصة عن وضع األسرة عموما والطفل التوحدي  §

 . مناذج دراسة احلالة  كما هو احلال يف. خصوصا، مثل التاريخ العائلي ، والنمائي ، والتطوري، واملرضي
يف احلصول على معلومات خاصة بالتشخيص حلالة الطفل يف اجلوانب الطبية والسلوكية  يستخدم §

والتربوية املختلفة ،  من خالل  بعض املقاييس والقوائم اخلاصة بأطفال التوحد ، واليت حتتوي على معايري 
 . (DSM-VI)، كما هو احلال يف القائمة اخلاصة بتشخيص أطفال التوحد الدليل التشخيصي الرابع  

يستخدم يف احلصول على معلومات خاصة مبرحلة التقييم السلوكي والتربوي، ومثال على ذلك استخدام  §
 . (CARS)التوحدي   قوائم الشطب اخلاصة بأطفال التوحد مثل مقياس تقدير سلوك الطفل 

اليب اليت يتم يستخدم يف نقل املالحظات واملعلومات اخلاصة بالربنامج التربوي الفردي، والطرق واألس §
  .يمية تدريب الطفل من خالهلا، مثل منوذج اخلطة التربوية الفردية ، واخلطط التعل
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يستخدم يف نقل املعلومات واملالحظات اخلاصة باملهارات املنتهية اليت مت تدريب الطفل عليها ، وميكن أن  §
ات املنتهية لدى الطفل يتمثل ذلك يف املالحظات اليت يتم إيصاهلا لألسرة بشكل دوري عن املهار

 . التوحدي 
يستخدم هذا النموذج يف احلصول على التغذية الراجعة من األسرة وكذلك من األخصائي لإلطالع على  §

النتائج النهائية اليت مت احلصول عليها أثناء وتدريب الطفل ، وكذلك املالحظات اجلديدة أو املشكالت 
 .للربنامج، مثل التقارير الدورية اليت ترسل إىل األسرة اليت قد تظهر أثناء أو بعد مرحلة التطبيق

طراب ، وطرق التشخيص اليت تعطى للوالدين معرفة شاملة عن االض والكتب تالنشرات واملطبوعا §
 ) .األساليب املتبعة مع الطفل التوحدي يف التدريب على املهارات وتعديل السلوكو, والتقييم

Charles,1993 ) 
  :واألدوات املستخدمة النموذجضح دور األخصائي والوالدان يف األبعاد املختلفة ملراحل يو التايل واجلدول
 دور الوالدين دور األخصائي البعد

املقابالت 
 األسرية 

احلصول على معلومات خاصة  -
بالتاريخ املرضي والتطوري لألسرة 
والطفل نفسه من خالل منوذج 

 .دراسة حالة 

مات املتوفرة عن األسرة إعطاء أكرب قدر من املعلو -
 .والطفل يف خمتلف املراحل النمائية 

مرحلة 
التشخيص 

الطيب 
 والتربوي 

إعطاء معلومات عن جوانب  -
التشخيص والطرق اليت سوف يتم 
تشخيص الطفل من خالهلا 
والفحوصات واملعايري الطبية 
والسلوكية والتربوية اليت سوف يتم 

 .تطبيقها على الطفل 

مات لألخصائي دف املساعدة يف عملية تقدمي معلو -
معرفة جوانب االضطراب واإلرشادات اليت تدل على 

الوالدية اخلاصة  توجوده ، وتطبيق بعض االستبيانا
 .باجلوانب السلوكية والتربوية 

املالحظة 
والتقييم 

السلوكي 
 والتربوي 

احلصول على معلومات  -
ومالحظات خاصة اجلوانب 

لدى الطفل ،  السلوكية والتربوية
وكذلك التعرف على نقاط القوة 
والضعف وذلك من خالل تسجيل 
املالحظات وتطبيق قوائم الشطب 

 .اخلاصة بأطفال التوحد 

تسجيل املالحظات واملعلومات اليت ال ميكن  -
مشاهدا لدى األخصائي يف املهارات احلياتية 
والسلوكيات اليت يظهرها الطفل يف املنزل بشكل أكرب 

 .تطبيق قوائم الشطب اخلاصة بذلك ، و

إعداد 
الربنامج 

حتديد األولويات  لنقاط القوة  -
 .والضعف لدى الطفل 

 .ل حتديد بعض األهداف للعمل مع الطف -
االطالع على حمتويات الربنامج وإبداء الرأي  -
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تقدمي تقرير شامل حول وضع  - الفردي 
 . الطفل

حتديد األهداف العامة والتعليمية  -
وأساليب وطرق التدريس اليت سوف 

 .تستخدم مع الطفل 

 . واملوافقة عليه 

تطبيق 
الربنامج 
 الفردي 

نقل املالحظات اخلاصة بأداء  -
 .الطفل للمهارات اليت يتدرب عليها 

إرسال بعض التعليمات اخلاصة  -
بطريقة تطبيق األهداف ، والنتائج 

 .اليت مت التوصل إليها بشكل دوري 

املعلومات واملالحظات اليت كتبها مراجعة  -
 . األخصائي، وحماولة التأكد منها،وإيصاهلا لألخصائي

 لاالطالع على مستوى التقدم الذي يصل إليها الطف -
 .يف الربنامج 

األهداف 
املنتهية 

والتغذية 
 الراجعة 

إيصال املعلومات حول انتهاء  -
 .الطفل من املهارات املطلوبة منه 

األهداف  واختبارإعادة تنظيم  -
اجلديدة على ضوء املالحظات 
الوالدية للمهارات املنتهية ومستوى 
التعميم والتثبيت اليت وصل إليه 

 .الطفل مع الوالدين يف املهارات 

املراجعة والتأكد من األهداف املنتهية عن طريق  -
 .جتريبها 

إيصال املعلومات اخلاصة ذه املهارات على أنه مت  -
كن أن تظهر عند الطلب من الطفل أداءها حتقيقها ومي

 .يف املنزل مع الوالدين 

التقارير 
 الدورية 

يقوم األخصائي بإعداد تقرير  -
دوري سلوكي وتربوي خاص 
باجلوانب املختلفة اليت مت العمل ا 
مع الطفل واالستجابات اليت أظهرها 
 . واملشكالت اليت مت التغلب عليها

واملستوى التأكيد على املرحلة  -
الذي وصل إليه الطفل ضمن 

 .الربنامج 

االطالع على التقارير الدورية والتأكيد على جوانب  -
 .القوة والضعف لدى الطفل 

إبداء الرأي والتعليق بشأن االستجابات واملشكالت  -
 .الواردة يف التقرير 

مناقشة التقارير مع األخصائي واالستفسار عن بعض  -
 .اجلوانب فيها 

  
  :اجلوانب اإلجيابية : لثا ثا
 ). السلوكي والتربوي والطيب ( يعطي النموذج  معلومات مفصلة عن وضع الطفل السابق واحلايل  §
 . يعطي الفرصة لألخصائي للقيام بالشرح التفصيلي حول خمتلف املراحل املختلفة لتطبيق الربنامج  §
 . بعة بشكل رمسي يساعد على توثيق عملية التشخيص والتقييم والتدريب واملتا §
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 .يعرف الوالدين على اخلصائص واملشكالت املوجودة لدى الطفل يف خمتلف مراحل الربنامج  §
 . جيعل األخصائي والوالدين أكثر قدرة على فهم وإدراك مشكالت الطفل، وطرق التعامل معها  §
  

  :اجلوانب السلبية : رابعا 
 .غري واضحة من قبل الوالدين أو األخصائياملعلومات اخلاصة بالطفل ميكن أن تكون مبهمة أو  §
 . طريقة إيصال املعلومات ميكن أن جتعل أحد الطرفني يتخذ موقف سلبياً من اآلخر  §
 .املبالغة يف وصف بعض السلوكيات، وأحياناً إمهال سلوكيات ميكن أن تكون مهمة  §
 .عدم اإلفصاح عن كل املعلومات املوجودة لدى الوالدين أو األخصائي  §
  .وجود تفاعل مباشر بني األخصائي والوالدين ، وخاصة يف املعلومات املكتوبة  عدم §

  
  منـوذج املؤسسـة ـ الـمنزل

  : التعريف :أوال 
جمموعة من العمليات واإلجراءات والتطبيقات اليت ميكن من خالهلا احلصول على استجابات متقاربة يظهرها 

ؤسسة ، وعند انتقاله للتدريب مع الوالدين واألسرة يف املنزل الطفل التوحدي أثناء العمل مع األخصائي يف امل
من خالل إجراءات وتعليمات موجهة لتحقيق أهداف سلوكية وتربوية حياتية وتأهيلية، للوصول به إىل أعلى 

  . درجة من التكيف واالستقاللية 
  

  :االفتراضات األساسية عند العمل ذا النموذج :ثانيا 
لتعاون والتنسيق بني الوالدين واألسرة  ، وبني األخصائي بناء على االحترام املتبادل وجود قدر كبري من ا §

 . ، ومعرفة األدوار ، والتواصل الفعال ، وحتديد األهداف واألولويات 
قدرة األخصائي على حتقيق األهداف املوضوعة للطفل التوحدي من خالل تنظيم العمل ، وحتديد  §

 .تخدامها، والنتائج الواقعية اإلجراءات اليت سوف يتم اس
متتع الوالدين بشكل خاص ، واألسرة بشكل عام بقدر كبري من التقبل غري املشروط للمشكالت اليت  §

 .يعاين منها الطفل، والقدرة على فهم تلك املشكالت ، والتعرف على اإلجراءات واحللول املناسبة
 . لطفل ضمن الربنامج التربوي الفرديمناسبة ومالئمة األهداف اليت سوف يتم العمل ا مع ا §
 .حتديد وتوضيح اإلجراءات واألدوار لكل من األخصائي والوالدين §
إن االلتزام والقدرة على تطبيق اإلجراءات واألساليب وطرق التدريب اخلاصة ذا النموذج ميكن أن  §

 . تكون مبثابة اخلطوة التمهيدية للعمل ضمن الربامج املنزلية
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وبناء إىل أن تفعيل منوذج تبادل املعلومات يعترب مرحلة سابقة وهامة للحصول على أساس  وجتدر اإلشارة
تقال أسهل لنموذج تدريب املؤسسة املنزل، حيث يساعد يف فهم أكرب وان_ قوي لنموذج تدريب املؤسسة 

يتم بناء األساس الذي عليها عن حالة الطفل ، والترمجة الفعلية للمعلومات اليت مت احلصول  بإعتبارهاملنزل، _ 
وكذلك فإنه يعترب النموذج الذي من خالله يتم تدريب الوالدين على التعامل مع الطفل  عليه عملية التدريب،

التوحدي بشكل مباشر ، حيث أن ذلك يساعد كثرياً على الوصول إىل فهم حقيقي وموضوعي لقدرات 
إليه ، فالوالدين من خالل هذا النموذج يكون  الطفل ، وبالتايل التوقعات واملستوى الذي ميكن أن يصل

  : لديهما
 .املعلومات اليت ميكن من خالهلا فهم مشكالت الطفل، وحتديدها، والطرق واإلجراءات املناسبة §
 . املالحظة املباشرة واخلربة يف استخدام أساليب وطرق تدريب فردية من خالل األخصائي §
 . يف أسلوب النمذجة يف العمل مع الطفل القدرة على تقليد إجراءات األخصائي وتوظ §
 .تطوير القدرات والكفاءات املتعلقة بأساليب التدريب الوالدية للطفل التوحدي وخاصة يف املنزل §
  

  : دور األخصائي والوالدان : ثالثا 
 دور الوالدين دور األخصائي اخلطوة

حتديد األهداف اليت 
سوف يتدرب عليها 

 الطفل 

ف توضيح هذه األهدا -
وتعريفها بشكل إجرائي 

 .للوالدين 
حتديد األساليب والطرق  -

اليت سوف يتم استخدامها ، 
وإجراءات التعزيز املستخدمة 

 ،وطرق القياس  

مراجعة هذه األهداف والتركيز عليها يف  -
 .اجللسة 

االطالع بشكل عام على مكونات األهداف  -
 . وطرق تطبيقها وكيفية قياس االستجابة 

ة العامة لعملية التهيئ
 التدريب 

يقوم األخصائي بإعداد  -
األدوات واملواد والوسائل اليت 

 .سوف يستخدمها مع الطفل 
يقوم األخصائي بإعطاء  -

الطفل أنشطة مرتبطة أو غري 
مرتبطة باملهارة اليت سوف 

 . يتدرب عليها الطفل 

مالحظة األخصائي لطريقة اإلعداد والتنظيم  -
 .ألداء املهارة 

تسجيل املالحظات والتعليقات اخلاصة  -
 ) .إن وجدت(باألنشطة 

القيام بنفس النشاطات مع الطفل كما فعل  -
 .األخصائي 

تدريب الطفل يف 
 املؤسسة

يبدأ األخصائي بتدريب  -
 .الطفل على املهارة 

 . يقوم الوالدان مبتابعة طريقة التدريب  -
جيلس الوالدان أو أحدمها بقرب األخصائي  -
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حيدد األخصائي اهلدف  -
احلايل الذي سوف يقوم 

 .بتدريب الطفل عليه 
ارة على يطبق إجراءات امله -

 . الطفل حبضور الوالدين 

 .أثناء عملية التدريب 
حياول الوالدان مساعدة األخصائي يف العمل  -

 .بإحضار األدوات مثالً 
يقوم الوالدان بالعمل لفترة قصرية مع الطفل  -

 .ألخصائي بنفس أسلوب ا
يقوم الوالدان أو أحدمها بالعمل منذ البداية مع  -

 الطفل بنفس طريقة األخصائي يف العيادة 
تسجيل االستجابات 

 يف املؤسسة
يقوم األخصائي بتدريب  -

الطفل على نفس املهارة بطرق 
وأشكال خمتلفة للتأكد من 

( معرفة الطفل للمهارة مثل 
 ) .اللون األمحر 

ن أو أحدمها بعرض عدد من املواد يقوم الوالدا -
أو التعليمات املشاة يف مواقف خمتلفة على 

 .الطفل للحصول على نفس االستجابة 

التهيئة لعملية التدريب 
 يف املنزل 

حضور اجللسات األوىل يف  -
املنزل للتأكد من طبيعة املكان 
، والطريقة أو األسلوب، 
واملواد املستخدمة يف التدريب 

يكون ذلك مباشر  وميكن أن
أو غري مباشر قبل أو أثناء 

 . عملية التهيئة

البدء بعرض النشاطات املباشرة أو غري املباشرة  -
 . على الطفل حسب املهارة اليت سوف تعطى له 

 . اللعب معه بوسائل هلا عالقة باملهارة نفسها  -

تسجيل االستجابات 
 يف املنزل 

يقوم األخصائي باإلطالع  -
توى الذي وصل إليه على املس

الطفل يف التدريب ، ومراجعة 
أي مشكالت أو سلوكيات 
حدثت أثناء التدريب 

 .ومناقشتها مع األسرة 

يتم تسجيل االستجابات اليت يظهرها الطفل  -
 .بعد كل تدريب 

كتابة املالحظات أو التعليقات على املهارات  -
 . اليت مت تطبيقها بشكل وصفي 

 . شتها مع األخصائيوضع نقاط ميكن مناق -

تعميم االستجابات يف 
 املنزل 

يراجع األخصائي املستوى  -
الذي وصل إليه الطفل من 
الناحية العملية وطرق التدريب 

 .املباشرة للطفل 

يتم التأكد من اكتساب الطفل للمهارة  -
بتطبيقها يف ظروف وأوقات خمتلفة ومع أشخاص 
ات ، آخرين وبشكل تدرجيي مثل األخوة واألخو

 .اخل ...األقارب ، اجلريان 
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  :اجلوانب اإلجيابية : رابعا 
 .يعطي النموذج األخصائي والوالدين والطفل فرصة للتفاعل املباشر، واأللفة ملواقف التدريب  §
   (Robbins, 1992)تزويد الوالدان بالطرق واألساليب  لتحقيق األهداف مع الطفل التوحدي ،  §
ئج اإلجيابية اليت حيققها الطفل، واليت تساعد على تطوير استجاباته ونقلها إىل تظهر االستجابات والنتا §

 .املنزل ، وكذلك جتعل الوالدين أكثر إصراراً على حتقيق استجابات مشاة يف املنزل 
 .تعطي األخصائي فرصة أفضل للتفاعل مع الوالدين مباشرة وتوضيح مراحل التدريب املختلفة  §
 . اجللسات األولية يف املنزل ، وكذلك املتابعة الدورية للطفل تتيح لألخصائي حضور §

 :اجلوانب السلبية : خامسا 
 .الدور الرئيسي لألخصائي، ويعترب دور الوالدين ثانوي يف بداية هذا النموذج §
 .االستجابات األولية للطفل التوحدي أثناء تواجد الوالدين ميكن أن تكون سلبية  §
ميكن أن يلجأ إىل إجراءات أكثر حزماً أو صرامة إلظهار االستجابات اإلجيابية  وبناء عليه فإن األخصائي §

 .املتوقعة من الطفل أمام الوالدين 
ميكن أن يتعامل الوالدان مع الطفل التوحدي بظروف وشروط أقل ضبطاً من األخصائي، مما ينتج عنه  §

  (Weitz, 1982).فعالية هذا النموذج أحياناً عدم حتقيق األهداف املطلوبة من التدريب وبالتايل عدم 
  .عدم وجود املراقبة الدائمة واملتابعة املتقطعة من قبل األخصائي ميكن أن يكون له دور سليب §

  
  نـموذج الـربامج املـنزليـة

  : التعريف :أوال 
سرة مع الطفل الطرق واألساليب واإلجراءات اليت ميكن من خالهلا التفاعل املباشر والفعال للوالدين وأفراد األ

التوحدي يف ظروف بيئية منزلية، وضمن الظروف والشروط املادية واالجتماعية املوجودة داخل املنزل ، 
  . لتحقيق أهداف سلوكية وتربوية مناسبة لتعايش الطفل التوحدي ضمن املنزل 

  
 :االفتراضات األساسية للعمل ذا النموذج :ثانيا 
بالنسبة لتدريب أطفال التوحد، وال بد من اإلعداد املسبق والوصول إىل  يعترب هذا النموذج مرحلة متقدمة §

 .درجة عالية من الكفاءة والقدرة على التطبيق ، واالنتقال التدرجيي هلذا النموذج 
يتطلب هذا النموذج تنسيق وتعاون كبري من قبل األخصائي والوالدين ، ويعترب احملصلة ملا مت اكتسابه من  §

 .جلوانب النظرية والعملية حول مشكالت الطفل، والقدرة على والتعامل معهامعرفة وخربة با

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 18

الوصول باألسرة وخصوصاً الوالدين إىل درجة كبرية وعالية من الكفاءة والقدرة على التعامل مع الطفل   §
تمرة ، ونقل املعلومات النظرية ، واملتابعة املس( يف املواقف واخلربات املنزلية واحلياتية اليومية ومن خالل 

 ) .التدريب ، وتطبيق األهداف ،وتكافل ومتاسك أفراد األسرة وتعاوم يف تطبيق الربنامج 
احملافظة على قدر كبري من التواصل مع األخصائي ، فهو ال يقوم فقط بتدريب الطفل، ولكن دوره  §

يب يف املنزل ، املشاركة يف وضع األهداف ، حضور اجللسات األوىل من التدر: ( يشتمل كذلك على 
 ) . املالحظات والتعليقات ، تقييم أداء  الربنامج بشكل عام  إبداء
اخلصائص السلوكية والتربوية للطفل التوحدي واملستوى الذي وصل إليه الطفل يف اجلوانب السلوكية  §

أداء الطفل والتربوية ، حيث أن ذلك يعترب أساسياً للعمل مع الطفل التوحدي يف املنزل ، فال بد من قياس 
وقدرته على تطبيق األهداف املتوقعة منه واكتساا وذلك يعتمد بشكل أساسي على السلوك العام ، 

 واملهارات االجتماعية ، ومهارات التواصل واللغة ، والنشاط العام 
  

  :أهداف الربامج املنزلية :ثالثا 
يط األسري وبشكل إجيايب لية واحملالوصول بالطفل إىل أقصى درجات التكيف والتعايش مع البيئة املنز §

 .وفعال
شعور األسرة وبالتحديد الوالدين بالرضا عن النفس بسبب املشاركة املباشرة واملستمرة للعمل على  §

 .حتسني قدرات الطفل ، وحل مشكالته والوصول إىل دور الشركاء يف الربنامج ضمن فريق العمل 
 . عليها يف املؤسسة من خالل املتابعة املنزلية املستمرة تدعيم وتثبيت املهارات اليت مت تدريب الطفل §
 شعور األخصائي بالرضا املهين واألداء اجليد مع الطفل نفسه ومع األسرة وخصوصا الوالدين §
حتقيق األهداف املوضوعة للطفل ضمن برنامج شامل يتخطى مرحلة التدريب مع األخصائي ليصل إىل  §

 . لي الذي يعيش فيه الطفل ويتفاعل معه التفاعل مع معظم فئات اتمع احمل
  

  :النقاط اإلجيابية :رابعا 
ذلك الوالدين واألخوة حتقيق التفاعل والتواصل ألطول فترة زمنية ممكنة بني الطفل وأسرته، مبا يف  §

 .واألخوات
 . الدرجة العالية من التكيف واليت تظهر لدى الطفل يف املنزل أثناء تعامل أفراد األسرة معه  §
توكيد وزيادة املشاعر الوالدية بشكل خاص، والرضا عن املستوى الذي استطاعا أن يصال به مع طفلهما  §

 .التوحدي من قدرة على التعايش بينهم ويف أحضام 
التأثري اإلجيايب على أفراد األسرة مجيعاً لقدرم على التفاعل والتفاهم مع الطفل التوحدي، والشعور بأنه  §

 .األسرة جزء ال يتجزأ من
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العمل من خالل فريق العمل املختص وشعور الوالدين بالعطاء واملشاركة الفعالة يف التدريب، واختاذ  §
 .القرارات الضرورية اخلاصة بطفلهم مما ينمي لديهم الشعور باملسؤولية والتخطيط للمستقبل 

  
  : النقاط السلبية :خامسا 
 .أن تكون أقل ضبطاَ الربامج املنزلية حتدث ضمن بيئة منزلية ميكن  §
الذي يتعامل ويدرب الطفل مباشرة مها الوالدان، وبالتايل فإن طبيعة ونوع العالقة ميكن أن تؤثر بشكل  §

 .سليب على استجابة الطفل وعلى أدائه بشكل عام 
ال ميكن ضمان طبيعة املتغريات اليت ميكن أن حتدث داخل املنزل سواء من ظروف مادية أو معنوية،  §

 . و خروج أشخاص أو حىت االنتقال من املنزل نفسهبدخول أ
ومع ذلك فإنه ال ميكن أن يتم تفعيل أي برنامج لطفل توحدي ميكن العمل به  يف مكان آخر غري 
املنزل ، إال بنقله إىل املنزل ، حيث أن املبدأ األساسي هو ، أن األطفال يعيشون ويتطورون ضمن أسرهم 

أي تغيري متوقع ألداء الطفل وتطوره جيب أن يستند إىل إجراءات شبيهة  داخل املنزل، وكذلك فإن إحداث
  .يتم تدعيمها وتثبيتها لدى الطفل التوحدي يف املنزل 

 
  التوصيـات واالقتراحـات

ضرورة فهم وإدراك مكونات النظام األسري، واالطالع على جممل عمليات التفاعل، والدور الذي يقوم  §
أن ذلك يساعد يف معرفة األساليب والطرق اليت ميكن من خالهلا العمل به كل عضو يف األسرة، حيث 

 . مع الطفل التوحدي يف املؤسسة واملنزل 
األخذ بعني االعتبار التأثريات اإلجيابية والسلبية على األسرة نتيجة وجود الطفل التوحدي، وخاصة على  §

من قبل األخصائي، يساعد كثرياً يف  الوالدين حيث أن ردود األفعال والفهم الصحيح هلذه التأثريات
التركيز على جوانب أساسية وهامة يف الربنامج ميكن أن تفعل دور الوالدين بدرجة كبرية يف الربنامج 

 . التربوي الفردي 
انطالقاً من أن  ةمراعاة عدم حتميل الوالدين أعباء إضافية عند استخدام أي من مناذج املشاركة الو الدي §

 .ار والدية أخرى مرتبطة بكل أفراد العائلة داخل نطاق األسرة لدى اآلباء أدو
ضرورة إدراك أن احتياجات األسرة وبالتحديد الوالدين هي احتياجات غري ثابتة ومتغرية مع الوقت،  §

وبناء على املرحلة العمرية اليت مير ا الطفل التوحدي، لذا ال بد من إجراء عملية تقييم مستمرة لتقدير 
 .  تياجات دف وضع اإلجراءات املناسبة لتلبيتها تلك االح

التأكيد على أمهية حتقيق أكرب درجة من التواصل بني األخصائي والوالدين يتم من خالهلا تفعيل املعلومات  §
املتبادلة، وبناء على وجود آلية وطرق إجرائية لترمجة وتوظيف املعلومات إىل نقاط إجيابية وسلبية يتم من 

 . د األولويات يف الربنامج الفردي للطفل التوحدي بالنسبة للطفل واألسرة خالهلا حتدي
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اعتبار األسرة أحد أعضاء فريق العمل الذي يغطي جوانب أساسية وهامة يف برنامج الطفل التوحدي، وال  §
ميكن االستغناء عنه أو إمهال وجودهم أو عدم إسناد املسؤوليات هلم يف كل مراحل تطبيق الربنامج 

ربوي الفردي للطفل التوحدي، فاالجتاه اإلجيايب يساعد على تفعيل دور الوالدين يف الربنامج، وكذلك الت
فإن تدريبهم على كيفية التعامل والتفاعل مع الطفل التوحدي مرحلة أساسية لتطوير قدرة الطفل 

 . التوحدي على نقل اخلربات التعليمية واملهارات احلياتية فيما بعد 
على الطرق واألساليب والوسائل الكفيلة  نيإلمكان على إطالع الوالدين من قبل األخصائيالعمل قدر ا §

مبساعدة الوالدين يف التعامل مع طفلهم التوحدي من خالل التدريب املباشر للطفل أثناء تواجد الوالدين، 
ارية العمل مع واستمروإتاحة الفرصة هلما بالعمل مع الطفل يف بيئة أكثر ضبطاً لضمان املشاركة الفعالة، 

 .الطفل يف املنزل
التأكيد على أن وضع الربنامج التربوي الفردي جيب أن يعتمد بداية على خصائص الطفل التوحدي  §

بشكل السلوكية والتربوية ، وكذلك فهم وإدراك لطبيعة النظام واألدوار يف األسرة بشكل عام والوالدين 
 .خاص

ذهلا الوالدان مع الطفل التوحدي سوف يزيد من جناح الربنامج التربوي إن املتابعة والدعم للجهود اليت يب §
الفردي للطفل التوحدي، ويعمل على تعزيز وتعميم وتثبيت املهارات اليت يكتسبها الطفل، ويساعد يف 

 . النهاية على جعله أكثر تكيفاً ضمن البيئة املنزلية اليت يعيش ا، وكذلك اتمع بأكمله 
التنويع يف استخدام الوسائل والنماذج واألساليب اليت من خالهلا يتم ضمان مشاركة التأكيد على  §

الوالدين يف الربنامج حسب طبيعة الوالدين ، وكذلك املرحلة النمائية اليت مير ا الطفل التوحدي ضمن 
 .الربنامج املعد له 

التوحدي هي األسرة ، وأن مساعدا  اإلميان بأن املرجعية اليت ميكن االعتماد عليها يف العمل مع الطفل §
من خالل تطوير البادئ والطرق واألساليب اليت ميكن أن تتعامل ا األسرة مع الطفل التوحدي هو 
البديل األفضل واألكثر استمرارية يف حياة الطفل التوحدي وأسرته ، وهو الداعم األساسي من وراء 

 .لوقت تقدمي اخلدمة لألسرة والطفل التوحدي يف نفس ا
التأكيد على أن العمل مع األسرة من خالل الطفل التوحدي يعترب أحد املنطلقات األساسية إلحداث تغيري  §

جوهري يف حياة األسرة ، وبالتايل املساعدة يف التوافق والتكيف مع خمتلف املتطلبات احلياتية اليت ميكن 
 .أن تواجهها األسرة يف املستقبل 
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