
)The Origins and significance of the book( 1.1  أهمية الكتاب
كل من األكادمييني واملجتمع األوسع )والذي يتضمن أصحاب املصلحة مثل املامرسني املختصني، واآلباء 

واألشخاص املصابني بالتوحد( أشاروا إىل  فجوة بني الدراسة األكادميية واملامرسة اليومية يف أوضاع 

الحياة الواقعية. عىل سبيل املثال،، يركز ماكنتاير )McIntyre, 2005( عىل الحاجة إىل  سد الفجوة 

املوجودة بني الدراسات األكادميية واملامرسة املدرسية، بينام يقول ديفيد ميتشل يف كتاب هيجاشيدا 

)Higashida, 2013( بتعبري شديد البالغة: 

.... عادة، تكون الفجوة بني النظرية وبني ما يجري عىل أرض الواقع أوسع كثريًا من أن ميكن 

.)p.6( اغالقها

وكأكادمييني ومامرسني ، فقد شهدنا أنَّ معارف الجامعة تصل إىل  أوضاع العامل الواقعي بعد مدة تأخري 

كبرية )يف حال أنها وصلت إليه أصال(. باإلضافة إىل  ذلك، فإن املامرسة الجيدة يف املدرسة، وحتى أكرث 

يف املنزل، نادرا ما تنترش إىل  ما وراء هذا الوضع. بناًء عىل ذلك، الهدف الرئيس لهذا الكتاب هو أخذ 

خطوة صغرية نحو سد الفجوة بني الدراسة األكادميية واملامرسة يف املدرسة واملنزل، وباألخص إبراز 

أن هذا األمر رحلة ذات اتجاهني. وأنا أعددت أطروحتي للدكتوراه حول تحسني التواصل العفوي 

spontaneous communication لدى األطفال ذوي التوحد autism كنقطة البدء. وهذا تم إثراؤه 

املهنية  الصلة طوال حيايت  باملوضوعات ذات  الخاصة  باملعارف واألفكار والخربات واملناقشات  أكرث 

حتى اليوم )قبل وبعد الدكتوراه(. 
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   1ecological validity الدراسات ذات الصدق اإليكولوجي ودامئا، كانت فسلفتي هي إجراء 

والتأثري االجتامعي. وباختصار، كنت دوما أريد تنفيذ الدراسات التي تغري حياة الناس مبارشة. وقد 

نصحتني الربوفيسور جلينز جونز - مرشفتي يف الدكتوراه- أنه من أجل إنجاز ذلك فإن العمل يجب 

تقدميه بأسلوب “ يف متناول الجميع”. وبشكل أكرث تحديدا، أشارت إىل  أنه إذا كان ما أقوله أو  أكتبه 

الدكتوراه  بعد محارضة حول موضوع يف  ليس جيدا مبا يكفي”.  “فإنه  الجميع،  لدى  ليس مفهوما 

ألقيتها أمام جمعية Autism West Midlands يف أغسطس 2014، علق أحد الحضور عىل تويرت 

قائال: 

عمله  أن  يحاول ضامن  أكادميي  ملتخصص  اآلن  رأيته حتى  مثال  أفضل  املحارضة  كانت هذه 

مفهوم بالنسبة للجمهور العام. 

تبقيني متحمسة ومركزة  دافعة  قوة  استقبلتها حول عميل، وهي  أفضل مجاملة  كانت  هذه 

عىل الهدف السابق. ومنذ ذلك الوقت، كنت محظوظة مبا يكفي ألن أحصل عىل تعليقات مشابهة 

كثريًا عند العمل مع املامرسني واآلباء. وهذه األيام، هناك طلب من الجامعات واملجمعات البحثية 

عىل الدراسات ذات التأثري )أي الدراسات التي تسهم يف فهم العامل، وتطور حلوال قابلة للتطبيق عىل 

مشكالت العامل الواقعي( واملشاركة من املجتمع. هذا العنرص األخري يتكون من قيام الخرباء بالعمل 

مع غري الخرباء ومشاركة املعارف معهم. واملرجو أن هذا سوف يشجع املزيد من األكادمييني يف مجال 

الرتبية والعلوم االجتامعية عىل بناء رشاكات مع املدارس، ومنظامت اآلباء واملجتمع األوسع.

 Wing,( مختلفة  واحتياجات  قدرات  ذوي  أفراداً  يشمل  كامل  طيف  هو  التوحد  أن  ورغم 

2012(، ينصب تركيز الكتاب الحايل عىل األطفال واألفراد املصابني بالتوحد وصعوبات تعلم إضافية 

أوال- هذا  رئيسني.  لسببني  وذلك   ،SPMLD واملتعددة والعميقة  الحادة  التعلم  فئة صعوبات  من 

املجال مل يحظ بكثري من الدراسات مبا يناسبه، وهو ما يظهر يف الرتاث البحثي املحدود املتاح حول 

املوضوع. حتى يومنا هذا، كانت معظم الدراسات تركز عىل األفراد ذوي التوحد دون صعوبات تعلم، 

أو  األفراد ذوي صعوبات التعلم الحادة والعميقة واملتعددة دون توحد. ومن املناقشات املطولة مع 

الزمالء يف املدارس ويف الحقل األكادميى وكذلك مع اآلباء، أدركت رضورة إجراء دراسة واستكشاف 

“أفضل مامرسة” بالنسبة لألشخاص ذوي التوحد وصعوبات التعلم الحادة والعميقة واملتعددة، مثل 

باجز )Baggs, 2007(، وفليشامن )Fleishmann, 2012(، وهيجاشيدا )Higashida, 2013(. ومن 

بالتوحد وصعوبات  أشخاص مصابون  كتابتها  أو شارك يف  كتبها  إما  لكتب  أمثلة  أن هناك  املشجع 

التعلم، والتي توفر استبصارا أصيال عىل كيف هو شعور أن تكون توحديا وكيف يكون العيش مع 

1- يف البحوث، يعني الصدق اإليكولوجي لدراسة ما أن مناهج، ومواد ووضع الدراسة، البد أن تقارب العامل الحقيقي الذي 

تتم دراسته. وبعكس أنواع الصدق الداخيل والخارجي، ال يكون الصدق اإليكولوجي رضورياً للصدق الكيل للدراسة )املرتجم(.
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التوحد )مثال Higashida, 2013; Gallrado & Gallardo, n.d(. وعىل الرغم من ذلك، هناك املزيد 

للقيام به يف هذا املجال يف شكل مدخل أكرث كلية ولكنه أيضا أكرث عملية )أي تقديم إرشادات عامة 

وأيضا اسرتاتيجيات فردية مخصصة من أجل فهم السلوكيات وتعليم عدد من املهارات(. ثانيا- هذا 

مجال ذو أهمية كبرية بالنسبة يل وموضوع أشعر بالشغف تجاهه.

)Theoretical frameworks( 2.1  األطر النظرية
الدراسة األساسية املعروضة يف الفصلني 5 و6 من هذا الكتاب وقدر كبري من الدراسات التي شاركت 

الصعوبة  دراسات  يف  واسع  بشكل  استخدامهام  تم  نظريني  إطارين  عىل  تعتمد  اآلن  حتى  فيها 

االجتامعي  النموذج  هام  هذان   .developmental psychology الناميئ  النفس  وعلم   disability

للصعوبة والنموذج العالقي لنموالطفل. وسأقوم بتلخيصهام يف هذا الفصل. 

ولرشح النموذج االجتامعي للصعوبة social model of disability، سأبدأ بتفصيل النموذج 

الطبي medical model أو منوذج القصور deficit للصعوبة والذي مازال مهيمنا. النموذج األخري 

 Rieser & “معالجته”  أو  تكييفه  يجب  والشخص  مسبقا،  ومحدد  ثابت  املجتمع يشء  أن  يفرتض 

Mason, 1990. وهناك مقال كتبته النيستا )Llaneza, 2010( يقدم مثاال الستخدام النموذج الطبي 

لتفسري التوحد. هذا املقال يقارن مدى انتشار التوحد مبدى انتشار رسطان األطفال، وداء السكري 

واإليدز. واستنتج أن متويل بحوث التوحد يجب أن يستمر، عىل أمل الوصول إىل  عالج شاٍف له. وكثرٌي 

 medical tragedy من األفراد املصابني بالتوحد يعارضون بشدة ما يسمى أيضا منوذج املأساة الطبية

model. عىل سبيل املثال،، ليوك جاكسون )Jackson, 2002( - شخص توحدي- يشري إىل  أن “البحث 

.)p.77(”عن عالج شاٍف للتوحد ميكن ربطه مبحاولة هتلر إلنشاء جنس آري

ذات  تكون  ما  عادة  املشكالت  أن  عىل  للصعوبة  االجتامعي  النموذج  يؤكد  النقيض،  وعىل 

 Rieser & Mason,1990;( أنفسهم بنية اجتامعية Socially constructed وتكمن خارج األفراد 

Tregakis, 2002(. بناًء عىل ذلك، يجب للمجتمع أن يقدم الدعم للناس الذين يحتاجون وصلة إىل  

 )Reeve, 2004 كام ذكر يف Thomas, 1999( لتوماس والرتبوية. وطبقا  املادية، والحسية،  بيئتهم 

أن  )مثال   struactural بنايئ   )i(  : يأخذ شكلني  أن   social disablism  االجتامعي للتعجيز  ميكن 

األشخاص يتم استبعادهم من البيئات املادية ألنهم ال يستطيعون الوصول إىل  املباين( و)ii( نفيس 

-انفعايل psucho-emotional )مثال التكلفة االنفعالية للتعرض لالستبعاد عن مظاهر معينة للحياة 

مثل تأثري نظرات الرفض أو الشفقة(. وقد أشار ريف )Reeve, 2004( بنجاح شديد إىل  أن قدرا كبريًا 

جًدا من الرتكيز كان يعطى للمكون البنايئ بينام كان قدر أقل بكثري من االنتباه يعطى للبعد النفيس 
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تستكشف  للدكتوراه-  أطروحتي   -  ”AISI للراشد  التفاعىل  باألسلوب  التدخل   “ ودراسة  االنفعايل. 

لبدء عملية  احتياجهم  بأسباب  التوحد  بتزويد األطفال ذوي  العمل  يقوم فريق  إليها  التي  الدرجة 

التواصل يف املدرسة، والطرائق لفعل ذلك. وهي أيضا تخاطب البعد النفيس االنفعايل بحيث أنه يف 

املدرسة يشعر األطفال أنهم مقبولون كام هم، ويكون الراشدون هم من يجب أن يعدلوا أسلوبهم 

التفاعيل وليس العكس. باإلضافة إىل  ذلك، يعزز النموذج االجتامعي للصعوبة الدفاع عن الحقوق 

من جانب األشخاص ذوي التوحد. هذا أمر تم احرتامه بدرجة كبرية يف دراسة AISI. ومن أجل تصميم 

 Grandin,1984;( التي كتبها أشخاص توحديون التفسريات الشخصية  وإنشاء AISI تم استعراض 

وأيضا   .)Sinclair,1992; Lawson,1998; Gerland, 2000; Jackson,2002; Sainsbury,2009

ساعد يف AISI اثنان من طلبة الدكتوراه )أنهيا دراستهام حاليا( من ذوي التوحد كانا يحرضان مؤمترات 

 Kossyvaki,2010;( طلبة الدكتوراه بجامعة برمنجهام، حيث عرضنا التدخل والنتائج األولية للدراسة

.)Kossyvaki,2011

الراشدين عىل  الطفل، قد يؤثر سلوك  لنمو   transactional model العالقي للنموذج  وطبقا 

 communication التواصل  إن  وحيث   .)Wetherby&Prizant,2000( يشكله  وقد  الطفل  منو 

هو “تفاعل دينامي مستمر” )p.2(، فإن الراشدين الطبيعيني عصبيا neurotypical يحملون نفس 

 Aldred et al.,2001;( املسؤوليه نفسها مع األطفال - أن مل تكن أكرب - عندما تنهار عملية التواصل

Willis&Robinson,2011( . واملداخل النامئية/ القامئة عىل العالقة والتي استخدمت كأساس لتطوير 

املامرسة”  لتوجيه  للراشد  التفاعيل  األسلوب  حول  البحثي  الرتاث  “مراجعة   3 الفصل  )انظر   AISI

للمزيد من التفاصيل( تعتنق املنظور الناميئ العالقي. عىل سبيل املثال، إذا كان الراشدون يتحدثون 

أكرث من الالزم أو  ال ينتظرون وقتا طويال مبا يكفي، يزيد جًدا احتامل أن الطفل لن يبتدئ عملية 

التواصل، ليس ألنه ال يستطيع فعل ذلك ولكن، ألن الراشدين ال يعطونه الوقت ليفعل. وباملثل، إذا 

كان الراشدون ال يستجيبون ملبادرات الطفل “غري املالمئة inappropriate”، فإن هذا قد يثبط الطفل 

عن االبتداء مرة أخرى. 

ومل تكن هناك أدلة كثرية حول أثر هذين النموذجني بالتحديد عىل األفراد ذوي التوحد. وبعض 

الناس رمبا حتى يرفضون قدرة األفراد الذين يعانون هذه الحالة عىل املرور بالتعجيز النفيس االنفعايل 

psycho-emotional disablism. وبشكل يشبه قول شكسبري )Shakespear, 2004( أن الناس ذوي 

التي كان  الصعوبات  الدفاع عن ذوي  تهميشهم يف حركة  يتم  لدرجة كبرية  كانوا  التعلم  صعوبات 

يهيمن عليها أشخاص لديهم صعوبات بدنية وحسية، سأقول أنا هنا أن أثر النامذج النظرية املذكورة 

سابقا يحتاج أن يتم استكشافه أكرث عىل مجتمع العينة السابق.
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3.1  ملحوظة حول المصطلحات والقراء المستهدفين لهذا الكتاب 
)A note on terminology and the target readership of this book(

لقد كنت دامئا أؤمن أن األفعال يجب أن يكون صوتها أعىل من الكلامت، وأنا أعترب الجدال حول 

االصطالحات أهمية ثانوية، وبخاصة عندما يحدث ذلك عىل حساب املناقشات ومرشوعات البحث 

الوعي أو املعرفة  إبريل يوم “  الثاين من  الحل )مثال هل يجب تسمية  األكرث عملية واملرتكزة عىل 

 severe كلمة  هل  autism acceptance”؟؛  التوحد  تقبل   “ أم   ”autism awareness بالتوحد 

learning difficulties  أكرث مناسبة من كلمة severe learning disbailities  لوصف صعوبات 

التعلم؟(. وأنا أيضا أعتقد أن اتخاذ القرار حول مسألة االصطالحات هو أمر يتجاوز معرفتى وخربيت. 

ورغم ذلك، أود تقديم بعض التوضيحات هنا فيام يتعلق باالصطالحات املستخدمة يف هذا الكتاب. 

وهذه التوضيحات مقدمة من أجل تجنب سوء الفهم ومشاعر الغضب بالنسبة للقراء الذين يعتربون 

االصطالحات قضية حساسة. 

املصطلح )توحد autism( يستخدم يف كل أنحاء الكتاب من أجل وصف األشخاص من طيف 

 Asperger ومتالزمة اسربجر Kanner autism مثل توحد كانر( autism spectrum التوحد الكامل

حسب  وذلك   )Pervasive Developmental Disorder الشامل   النمو  واضطراب   ،syndrome

“الدليل التشخييص واالحصايئ لالضطرابات النفسية الخامس  APA, 2013(  DMS-V(، والذي هو 

اآلن املسمى التشخييص الوحيد لكل األشخاص عرب هذا الطيف. واملصطلحان “األطفال / األفراد ذوو 

التوحد children/individuals with autism )أي أن الناس تأيت أوال( و”التوحديون األطفال /األفراد 

“autisitic children/individuals )أي إن الحالة تأيت أوال( يستخدمان محل بعضهام بعضاً حيث 

إنه ليس هناك طريقة تسمية مفضلة باإلجامع. واملصطلحات “ سلوك متحٍد )املشكالت السلوكية( 

أو   ”behaviors of concern للقلق(  أومثرية   )محل  “سلوكيات  أو   “challenging behavior 

متبادل  بشكل  أيضا  تستخدم هي   ”inappropriate behaviors أومناسبة   مالمئة  غري  “سلوكيات 

لإلشارة إىل  السلوكيات التي قد تضع الفرد أو  األشخاص من حوله تحت مخاطر التعرض للرضر املادي 

والعميقة واملتعددة” سوف يستخدم يف كل  الحادة  التعلم  الكرامة. واملصطلح “صعوبات  لفقدان 

أنحاء هذا الكتاب لإلشارة إىل  األشخاص املصابني بصعوبات عقلية ومعرفية كبرية. ويف بعض األحيان 

أكرث  املعقدة complex needs”. وبشكل  االحتياجات   “ املكافئ  الشامل  املصطلح  استخدام  ميكن 

تحديدا، يشري االختصار SLD إىل  األشخاص ذوي الصعوبات العقليه الكبرية، والصعوبات يف الحركة، 

والتنقل، والتناسق، والتواصل، ومهارات مساعدة النفس والحاجة إىل  املساعدة يف كل مجاالت املنهج 

الدرايس بينام يتضمن االختصار PMLD األفراد ذوي احتياجات التعلم األكرث تعقيدا، أو الذين يعانون 

من  مرتفعا  مستوى  تطلب  حادة  طبية  حالة  يعانون  أو  ظاهرة،  أخرى  حسية  أو  بدنية  صعوبات 
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الكتاب  نطاق  يقع ضمن  وال  الشخصية.  والعناية  التعلم  احتياجات  الراشدين يف كل من  مساعدة 

الحايل أن نتعرض لصعوبات التعلم املعينة مثل عرس القراءة، وعرس الكتابة، وعرس الحساب، وعرس 

األداء. واملصطلحات األكرث عمومية “االحتياجات الخاصة special needs“ أو “االحتياجات الرتبوية 

الطبي “عجز  الخاصة SEN ”educational special needs كثريًا ما تستخدم )كمقابل للمصطلح 

disability”( لوصف األفراد ذوي األنواع املختلفة من الصعوبات وبينها التوحد ومجموعتي SLD و

 ”real world ولكنها ليست حرصية عىل هذه الحاالت. واملصطلحان “أوضاع العامل الحقيقي PMLD

و”األوضاع الطبيعية naturalistic” يستخدمان لإلشارة إىل اليشء نفسه. أخريا وليس آخرا، أنا أشري 

إىل  نفيس باستخدام الضمري الشخيص “أنا” حيث إن هذا الكتاب هو تأمل يف رحلتي املهنية الخاصة، 

واستخدام مصطلحات مثل “الكاتب/ الكاتبة”، “املؤلف /املؤلفة”، أو “الباحث/ الباحثة” يجعل هذا 

الكتاب يبدو بعيدا وغريبا. 

لقد بدأت كتابة هذا الكتاب أثناء عميل كزميل باحث Research Fellow، ومامرس مدريس، 

واضعة يف بايل نطاقا واسعا من القراء. وأنا أريده أن يكون مناسبا لألشخاص الذين يعيشون، ويعملون، 

ويجرون دراسات مع أشخاص مصابني بالتوحد. والتحدث بشكل ناجح ومفهوم مع عدد من الفئات 

من سياقات مختلفة جًدا )مثل املدرسة، املنزل، الجامعة( ومن دول مختلفة كان تحديا كبريا. وصياغة 

مداخل  يفضلون  رمبا  املختلفة  والفئات  املختلفون  )األشخاص  كان صعبا  األفضل  بالطريقة  الكتاب 

بناًء  مهينا(.  أمرا  “توحدي”  الكلمة  استخدام  تعترب  الدول  وبعض  كمية،  أو   وصفية  معينة،  بحث 

عىل ذلك، قررت اإلبقاء عىل الكتابة الصارمة للبحث األكادميي )أي املراجعة املنظمة للرتاث السابق 

التي أطرحها، رشح ملاذا تم  تتم تغطيتها، تقديم األدلة عىل كل االدعاءات  التي  حول املوضوعات 

اإلمكان، شارحة  بقدر  العلمية  الرطانة  أتجنب  باملحددات( ولكنني  االعرتاف  قرارات معينة،  اتخاذ 

املصطلحات من أجل القارئ العادي متى كان ذلك رضوريا، ومعطية أمثلة من وعىل املامرسة خارج 

السياق األكادميي. 

وأرجو أن يكون هذا الكتاب ذا معنى لكل القراء املوجه نحوهم، وقد أخذت بعض الخطوات 

الصغرية نحو سد الفجوة بني البحث األكادميي والتطبيق يف املدرسة، واملنزل، واملجتمع عندما يأيت 

األمر إىل  التوحد وصعوبات التعلم، أو بصورة أكرث عموما االحتياجات الرتبوية الخاصة.
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)The layout of the book( 4.1  تنظيم الكتاب
يتكون هذا الكتاب من تسعة فصول )منها الفصل األول املقدمة والفصل التاسع االستنتاجات والخامتة( 

منظمة يف ثالثة أقسام. القسم األول )الفصول من 2 إىل  4( يبدأ بتقديم األدبيات البحثية الخاصة  

يستعرض  أيضا  وهو  التوحد.  حالة  يف  بها  يتطور  التي  الشاذة  والطريقة  التلقايئ  التواصل  بأهمية 

األدبيات التي قد ميتلكها األفراد الطبيعيون عصبيا عىل التواصل التلقايئ لألشخاص التوحديني، ويقرتح 

مجموعة من املبادئ التي يستطيع فريق عمل املدرسة، واآلباء، وغريهم من الناس استخدامها لزيادة 

القسم  واملتعددة.  والعميق  الحادة  التعلم  وصعوبات  التوحد  ذوي  األفراد  لدى  التلقايئ  التواصل 

الثاين )الفصالن 5 و6( يصف جزءاً من دراستي للدكتوراه حول أثر ونتيجة األسلوب التفاعيل للراشد 

)الشخص البالغ املحيط بالطفل التوحدي ( عىل التواصل التلقايئ للصغار ذوي التوحد يف املدرسة. 

وبالتحديد، هو يركز عىل عدد من القضايا الخاصة مبناهج البحث التي يحتمل أن يواجهها الباحثون 

عند إجراء دراسات يف األوضاع الطبيعية. وهو أيضا يقدم ويناقش بعض نتائج الدراسة )سواء الكمية 

تنفيذ  املتعلمة من  الدروس  )الفصالن 7 و8( يفصل بعض  الكتاب  الثالث من  الجزء  الوصفية(.  أو 

واملتعددة  والعميقة  الحادة  التعلم  ذوي صعوبات  التوحديني  األشخاص  مع  الواقعي  العامل  بحوث 

والناس الذين يعيشون ويعملون معهم. ويتم تقديم نصيحة عملية إضافية حول كيف ميكن تقوية 

العامل  يف  املستقبلية  للبحوث  وأفكار  موضوعات  بجانب  املدرسة،  عمل  وفريق  للوالدين  املامرسة 

الواقعي.
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)Introduction(   1.2  مقدمة

أحد أهداف هذا الكتاب هو استعراض أثر ونتيجة األسلوب التفاعيل للراشد عىل التواصل العفوي  

التلقايئ لألطفال ذوي التوحد. وهذا الفصل - األول من ثالثة فصول تعرض األدبيات البحثية ذات 

التواصل االجتامعي social communication، وهو مصطلح يظهر بشكل  بتعريف  يبدأ   - الصلة 

كثيف يف األدبيات الخاصة بنمو الطفل. بعد ذلك، يستعرض الفصل االختالفات بني التواصل االجتامعي 

لألطفال ذوي النموالنموذجي )Typically Developing )TD  ومثيله لدى األطفال ذوي التوحد، 

 initiating واملشكالت يف ابتداء التواصل intentional مع تركيز خاص عىل التواصل التلقايئ القصدي

يف التوحد. القسم التايل يقدم عددا من نظريات املعالجة املعرفية/ النفسية والحسية والتي تحاول 

النظريات يجب أخذها يف االعتبار عند محاولة تحسني  التوحد. هذه  التواصل يف  تفسري صعوبات 

األسلوب التفاعيل للراشدين. ويختتم الفصل مبراجعة الدراسات يف البيئة الطبيعية ، التي تقوم غالبا 

عىل بيئة املدرسة، والتي تركز عىل الوظائف التواصلية، ومناهج البحث واألشخاص الرشكاء، وكذلك 

األنشطة التي يحتمل أن تستثري التواصل العفوي التلقايئ لدى األطفال ذوي التوحد. 

 )Social communication( 2.2  التواصل االجتماعي
بيئاتهم  يف  التحكم  من  األطفال  متكن  إنها  حيث  األهمية،  شديدة  االجتامعي  التواصل  مهارات 

 .)Jarvis & Lamb,2003; Buckley,2003 ( االجتامعية واالنفعالية واالرتباط باألشخاص باآلخرين

 )1988( الجامعي  وبسرت  قاموس  االجتامعي.  للتواصل  املختلفة  التعريفات  من  عدد  يأيت  وفيام 

التوحد والتواصل العفوي 
التلقائي

 Autism and spontaneous
communication
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)Webster’s Collegiate Dicionary,1988( يعرف التواصل بأنه: 

أو   الرموز،  من  نظام مشرتك  عن طريق  األفراد  بني  املعلومات  تبادل  يتم  طريقها  عن  عملية 

اإلشارات أو  السلوك.

وقاموس تشامربز )Cahmbers( )1998( يعرف التواصل بأنه:

نقل معنى الفرد أو املعلومة إىل  اآلخرين.

ويرصف “شلورس” ورفاقه )Schlosser et al., 2003( التواصل عىل أنه تفاعل، والذي يتضمن 

شخصني عىل األقل. ويف األساس تتضمن تعريفات التواصل نقل للمعلومات بني شخصني عىل األقل من 

خالل وسائل لفظية أو  غري لفظية. وهناك نوعان من التواصل اعتامدا عىل ما إذا كانت املعلومات 

)receptive( أو  االستقبايل )expressive( يتم إرسالها أم استقبالها، وهذان هام: التواصل التعبريي

عىل الرتتيب. ويقول “بوجداشينا” )Bogdashina, 2005, pp. 21-22( أنه ليك يكون فعل ما تواصلياً 

يجب أن يكون هناك: 

عنارص التواصل أو عوامل تتعلق بالتواصل  )الرسالة(؛ 	 

مرسل؛ 	 

مستقبل؛ 	 

وسيط للنقل. 	 

يوجد نية أو محفز تواصيل. 	 

املعلومات.  إرسال  أجل  من  عديدة  وسائط  ويستخدمون  األسباب  من  كبري  لعدد  يتواصلون  قد  والناس 

 :)Prizant et al, 2000( واألفعال التواصلية قد تخدم وظائف عديدة، والتي تقع تحت ثالث فئات رئيسة

 تنظيم السلوك )مثل الطلب واالحتجاج(. 	 

 االنتباه املشرتك )مثل التعليق ومشاركة املعلومات(. 	 

التفاعل االجتامعي )مثل طلب األلعاب، الروتينات االجتامعية، التحية، ونداء اآلخرين(. 	 

)linguistic means( وسبل االتصال ميكن تقسيمها إىل  فئتني عريضتني: املعاين أو الرسائل اللغوية

)مثل اللغة املنطوقة، واملكتوبة، ولغة اإلشارة( والرسائل غري اللغوية )non-linguistic means( )مثال 

لغة الجسد، تعبريات الوجه، اإلمياءات، الصور أو  الرموز( )Bogdashina, 2005(. والرسائل ميكن 
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توصيلها باستخدام توليفة من هذه الوسائل. ومن املهم هنا اإلشارة إىل أن التواصل ال يتضمن دامئا 

نية وقصداً Messer, 1994( intention(. وسيتم يف هذا الفصل الحقا مناقشة النية والقصد وكيف 

 .AISI يتم تعريفها يف دراسة

هذا  يف  هنا.  توضيحه  ينبغي  مصطلح  هو   social communication االجتامعي  والتواصل 

املعايري  مع  يتامىش  وهذا  االجتامعي.  والتفاعل  التواصل  بني  رابط  كمصطلح  يستخدم  الكتاب هو 

 DSM-V, APA,( املنقحة لإلصدار الخامس من الدليل التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات النفسية

والتواصل   emotional reciprocity االنفعايل  التبادل  يف  الصعوبات  أن  نجد  لهذا  طبقا   .)2013

تحت  تقع  كلها  عليها-  والحفاظ  العالقات  تكوين  ويف  االجتامعي  والتفاعل  اللفظي،  وغري  اللفظي 

مظلة املصطلح “التواصل االجتامعي”. والعديد من الدراسات الحديثة األخرى يف املجال تستخدم هي 

 Drew et al., 2007; Murdock et al., 2007; Wetherby et( اآلخرى مصطلح التواصل االجتامعي

 .)al., 2007; Clifford et al., 2010 

ويعرف بريزانت وآخرون )Prizant et al., 2006( التواصل االجتامعي بأنه:

قدرة الطفل عىل فهم الحوادث االجتامعية، وعىل املشاركة والتوصيل كمشارك كفء، وواثق، 

وإيجايب يف األنشطة االجتامعية باستخدام كل من املهارات اللفظية و/أو  غري اللفظية. 

استعراض  املفيد  من  الرئيسة،  مكوناته  وتقديم  االجتامعي  التواصل  مصطلح  تعريف  وبعد 

التواصل االجتامعي لدى األطفال ذوي النمو الطبيعي ولدى األطفال ذوي التوحد. هذا سوف يبني 

كيف يتطور التواصل االجتامعي عرب مسارات مختلفة يف كل مجموعة منهام.

3.2  التواصل االجتماعي في النمو الطبيعي 
)Social communication in typical development( )TD(

مهارات  تحليل  داخله  ميكن  سياقا  الطبيعي  النمو  ذوي  لألطفال  االجتامعي  التواصل  تطور  يوفر 

التواصل االجتامعي لألطفال ذوي التوحد. وهذا يقترص عىل مناقشة للنمو من امليالد حتى خمس 

سنوات، حيث إن األفراد ذوي التوحد وصعوبات التعلم الحادة والعميقة واملتعددة نادرا ما يتقنون 

الجوانب الرئيسة للتواصل االجتامعي بعد هذا السن. 

والبيئية: ورسعة  البيولوجية  العوامل  من  مزيج  عىل  تقوم  دينامية  عملية  هو  الطفل  منو  إن 

الشخصية  والخربات  املوروثة  الخصائص  إىل  كل من  يتم عزوها  أساسية منائية  تحقيق كل مرحلة 

)Sheridan, 2008(. ونتيجة لذلك، هناك تباين كبري يف األمناط التي يتطور بها األطفال ذوو النمو 


