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  اللعب والسلوك: دالسمات الرئیسیة للتوّح
  ریل بریرتونڤأ. د

احدة من وھي و.  األطفال التوحدیینكافةللسلوك والمیول متواجدة عند النمطیة  المقّیدة والمتكررة ونماطاأل إن
ولكن طبیعة أنواع السلوك . دب أن تكون موجودة إذا ما تم تشخیص طفل بالتوّحاألعراض الرئیسیة التي یج

  .والمیول ھذه تتفاوت بشكل واسع بین األطفال

 النمطیةألنماط المقّیدة والمتكررة ور اـ معیا DSM - IV  الرابعلیل التشخیصي واإلحصائيالد
  :ود ھالتوّحفي للسلوك والمیول والنشاطات 

 السمات بواحدة على األقل من  ظاھرةيكما ھ للسلوك والمیول والنشاطات النمطیة المقّیدة والمتكررة ونماطاأل
  :التالیة

من ناحیة  سواء طبیعي والمقّیدة للمیول یكون غیر النمطیة أكثر من األنماط بنمط احد أو شاملانشغال  .1
  یز؛كة أو الترالحّد

   أو طقوسات غیر وظیفیة معّینة؛روتینبتقّید استحواذي ظاھر  .2

ات معقدة للجسم ك، أو حررفرفة أو فتل الیدین أو األصابعمثل (متكرر نمطي و  ممّیز حركيأسلوب .3
  ؛)بأكملھ

  .بأجزاء األغراض مستدیمانشغال  .4

نص الدلیل التشخیصي واإلحصائي لألمراض العقلیة، اإلصدار الرابع، : الجمعیة األمریكیة لألمراض النفسیة(
  ).2000الجمعیة األمریكیة لألمراض النفسیة، / منقح، واشنطن دي سي

  لواألنماط المقّیدة للمی
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إلى حّد نھمكون فیھا  یطبیعیةدیھم انشغاالت غیر یھم میول مقّیدة، والعدید منھم تكون لداألطفال التوحدیون ل
 ألعاب أو شخصیات معّینة، مثل ب أطفال ما قبل المدرسة التوحدیونیتعلقوقد .  النشاطات األخرىاستبعاد

Thomas the Tank Engine أو Buzz Lightyearأو مشاھدة برامج ، براعةأیدیھم ببالتحكم بھا بن مویقو و
  تم ماوإذا. شرطة الفیدیو األخرىأاب أو عافر العدید من األلو حولھا على الرغم من تتلفزیون أو أشرطة فیدیو

وفي مرحلة . الطفل إلى حّد كبیرسبب ذلك انزعاج قد یفأو مشاھدة شریط الفیدیو   تقیید استعمال اللعبةأخذ أو
وضوع معّین، مثل جدول الطفولة المبكرة أو المتأخرة على األرجح أن یكون لدى األطفال التوحدیین شغف بم

 والتحّدث عنھ لآلخرین بشكل وقد یقوم الطفل بجمع معلومات عن الموضوع. "التایتانیك"فیلم أوقات القطار أو 
  .حولھطرح األسئلة رار تكن بومو أو قد یقمتواصل،

  الطقوسن ویتوالر

دو لآلخرین بأنھ ال غرض أو طقوس معّینة تب/ ویصّر العدید من األطفال التوحدیین على الحفاظ على روتین
وتشمل بعض األمثلة على ذلك شرب نوع واحد من الشراب في كوب معّین، أو طلب وضع ثالث مالعق . لھا

 اتباع مسار معّین للذھاب وجوب أو ، على الرغم من استعمالھ لملعقة واحدةإلى مائدة الطعامجلوسھ قرب مكان 
ة بالتغییر في الروتین أو البیئة بحیث یمكن أن یصبح الطفل  وتكون ھناك عادة مقاومة متصل.إلى مكان معّین

منزعجًا إلى حد كبیر، مثل إذا تم اتباع مسار جدید للذھاب إلى المدرسة، أو إعادة ترتیب قطع األثاث في 
  .المنزل، أو إذا طلب منھ ارتداء ثیاب جدیدة

   الممّیزالحركيسلوب األ

 فتلالذراع، أو / الیدومن الحركات الشائعة رفرفة. كیًا ممّیزًاأسلوبًا حرحدیین ویعرض أغلب األطفال الت
جسدیة متكررة  ولدى العدید منھم حركات .الدوران حول أنفسھماألصابع، أو المشي على رؤوس األصابع، أو 

كون بأنواع السلوك النمطیة ھذه بحیث ی بعض األطفال نھمكیو. فریدة یقومون بھا بصورة منتظمة وجھیة أو
  .متدنیًا جدًاب أخرى لعنواع أل ھممیل

  اءزاالنشغال باألج

یكون  قد فمثًال. نفسھالغرض وضًا عن اض عتمامًا بأجزاء األغرھاثر ك أطفال التوحدیین یكونونالعدید من األ
. رة بأیة طریقة أخرىاوقد یقومون بتدویر العجالت ولكن قد ال یلعبون بالسی ، سیارةةالت لعبجشغف بعلدیھم 

وقد . ومون بتدویر أغراض مثل الصحون أو الكرات أو العجالتض وقد یقلغر احركة بفدة شغعالدیھم و
مثل ألغراض  لةقیقلدصیل ابصري للتفاشف الكالمن الشائع أیضًا و. تدوروحة راقبة مرمبعن كثب ن وومقی

  .زرار أو األغصان الصغیرة األغراض مثل جمع أوكذلك ، برامق العجلةتصمیمالطاولة أو  ةحاف

 معیار الستیفاء فئاته الھذمن  على األقل ةواحدك من وسل واعنأن ولتوحدیفال اطاألض عرویجب أن ی
: الجمعیة األمریكیة لألمراض النفسیة( DSM-IV  وفقًا للدلیل التشخیصي واإلحصائي الرابعحدلتوخیص اشت

الجمعیة / شنطن دي سيمنقح، وانص الدلیل التشخیصي واإلحصائي لألمراض العقلیة، اإلصدار الرابع، 
  .الفئات األطفال كل ھذه  بعضعرض قد یىرخ أةیاحمن ن، و)2000ألمریكیة لألمراض النفسیة، ا

  مھارات اللعب

لنمو كل ھمة مل الوام العنوم. ة على اللعبدریین ھي القتوحدفال الألط عند اأثرة المتىرخاأللوك من أنواع الس
بالنسبة لألطفال الذین یكون نموھم و. ةجتماعی اتتصاالافیدة وت مطاشابن یومھ قضاء على درةي القطفل ھ
في عالمھم، اآلخرین غین لالبفال واالنشاطات تتضمن األط یومھم في مجموعة من نوقضی فإنھم ًااعتیادی

اعتیادیة  تلیساالجتماعیة ت طانشاال لتشكیلة منه اذإن ھ.  یومھمعدیدة فيعات الساللعب وة، حرالل، واكواأل
  .بة لألطفال التوحدیینبالنس

بشكل عام تعّین  على اللعب ید، والقدرةّحوو أحد سمات تشخیص التھ والتخیلياري كبتللعب االاالفتقار إلى اإن 
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، یصبح وإلى حّد ما. اص بالنسبة لألطفال التوحدیینل خكصعب بشواللعب التخیلي . طفال التوحدیینھا لألمتعلی
ومتكرر یستبعد أي اتصال اجتماعي  يقوسبروتین طء وقتھم  یفضلوا قضاقد و،طفال التوحدییناللعب عمًال لأل

ترسخ إلى درجة عدم كن أن تمی) هعالأ وصوفا ھو ممك(سلوك ھذه لواع انإن أ. واھتمام بما یجري حولھم
  . أكثر فائدةاجتماعیة وتعلیمیةلعب اطات شوجود وقت لن

انخفاض الروتین ال حتم ازادكر بلعب في وقت م الھاراتصغار ملف بأنھ كلما كان تعلیم األطفال اوومن المعر
ویمكن تحقیق ذلك . التصال اسلتأسیقة مفیدة ری طوطفل ھلة ال عزاقتحامیضًا أن ف أوعرم ومن ال.والطقوس

  .ممتعة أن یجدھا الطفل عاب للعب یمكنلأ/راض وتأسیس روتینبعرض ألعاب وأغ

  :ف الھامةئالوظعدد من افید في إنجاز یعب، بمفرده ومع اآلخرین، فل اللطإن تعلیم ال

  .ریق اللعب طفال عن عالمھم عنطیتعلم األ

رات اللعب مھاتحّسن ي دؤكن أن ییم. الرمزيقدرتھ على اللعب التواصل متصلة ب ىفل علطقدرة ال
  .إلى تحّسن مھارات التواصل

  .لروتین والطقوس إلى االنخفاضمیل ایرات اللعب امھازدیاد مع 

المشاطرة ور والدب على اونتعلم التمثل مھارات االجتماعیة، علي التفااللعب الید أن یزن كمی
  .تعاونوال

. رسمي في وقت الحقمھمة للتعلیم الارات جدیدة فل مھط لتعلیم الباأللعاب الفرصةلعب لتیح ای
اع بتاور، الدو ىب علوناوالتتباه للمھمة، ناال باآلخرین، و االھتماماألمثلة على ذلكض عبوتشمل 

  .ثةدامحلل والفرص والمواضیع یمات،لعتال
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