
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هبه نوفل فطوم: تقدٌم الطالبة   

2009-2010  

:إشراف  

م سلمان محمود.د  

م عبٌر عرقاوي.د  

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 جامعة دمشق

 كلٌة الهندسة المعمارٌة

 مركز التوحد



:مقدمة  
التوحد  أو طٌف التوحد من المشكبلت النمائٌة األكثر تعقٌدا و التً قد تواجه األسرة و المعلم 

و المشرع و القانونً و السٌاسً و المشكلة ترتبط بتعلم الطفل التوحدي و حقوقه الفردٌة و المدنٌة 

 غٌر معروفة بوجه قطعً و األسباب إن:  منها على سبٌل المثال ال الحصر أسبابوذلك لعدة .

.الخصائص متباٌنة بشكل كبٌر وطرق العبلج مختلفة باختبلف الفكر النظري الذي ٌتبناه المعالج   

 

:تعرٌف التوحد  
اضطراب ٌنشأ منذ الوالدة و ٌظهر فً السنوات األولى من عمر الطفل و ٌتجلى بعدم القدرة 

.على التواصل مع اآلخرٌن وتأخر واضح فً اللغة إضافة إلى التمٌٌز بالروتٌن و مقاومة التغٌٌر  

 :مفهوم التوحد عند العلماء
 

بكلمة _ وألول مرة_ الحالة  منذ ستة وخمسٌن عاما وضع تعرٌفا لهذه _ 1943العالم لٌو كانر عام
بالعربٌة التوحد بخٌاله  والذي ٌعنً AUTOS مأخوذة من اللغة اإلغرٌقٌة AUTISM توحد

  . والضعف فً الترابط االجتماعً مع الغٌر
  م تقدم عددا مفروضا من األعراض الت1943ًالوصفٌة لحالة التوحد التً وصفها كانر  إن الصورة

العجز العقلً  تساعد على تحدٌدها من الناحٌة النظرٌة ، فً القٌام بتشخٌص معٌن ، كما ٌبدو أن مجال
سلسلة متصلة من العجز النشوئً،  أكثر المتغٌرات تعقٌدا ، لذا ٌعتبر عدد من الباحثٌن أن حالة التوحد

أن المفهوم الدقٌق للتشخٌص ٌستمد من  :-  م1985على سبٌل المثال ٌقول كل من شٌا ومٌسبوف 
 . نموذج طبً ، ٌمكن من خبلله تعٌٌن مرض معٌن

  لؤلطفال التوحدٌٌن وٌبدو هذا التدقٌق مستحٌبل فً وصف المعضبلت والضرورات التربوٌة النفسٌة
قوامها عدم القدرة على إقامة  وٌمضً روتر قدما لذكر المبلمح التً رسمها كانر أكبل ، والتً

اللغة الملفوظة والكبلم المتقطع فً لغة  العبلقات مع الغٌر ،كما تتضمن أٌضا التأخر فً اكتساب
األلفاظ واالنعكاسات الضمٌرٌة ، والنمطٌة التً تتمثل فً  التحدث بعد اكتسابها ، والتأخر فً تزوٌد

معقولة بصورة تلقائٌة ، والتمسك بالرتابة ، وضعف التخٌل والتصور  تكرار التصرفات الغٌر
فهم ، والمظهر البدنً العادي ، هذه المبلحظة األخٌرة هً التً شجعت كانر فً  لبلستظهار من غٌر

إلى  بأن األطفال التوحدٌٌن ٌتمتعون بذكاء طبٌعً ، وأن حاالت العجز العقلٌة لدٌهم تعزى االعتقاد
 . عدم مقدرتهم على إقامة عبلقات مع الغٌر

فً المجلة العالمٌة للبحوث والتطبٌق أن بعض الباحثٌن  فً بحث لها نشر – 1998وتذكر كوجلر 
التً ذكرت تسع نقاط  – 1961– على سبٌل المثال كرٌك  وضعوا معاٌٌرهم الخاصة بهم ،

باألعراض الفصامٌة المتزامنة فً الطفولة لكن ربط االنفصام باالضطراب  تشخٌصٌة لتحدٌد ما أسمته
 . ضاعف من سوء الفهم العقلً فقط

مفاده أن هناك الكثٌر من الفوارق بٌن   م توصل إلى استنتاج ،1978وتقول كوجلر أن روتز فً عام 
  . منفصلتٌن التوحد والفصام ، بحٌث ٌمكن اعتبارهما حالتٌن

م 1943العالمٌن لٌو كانر  ونود أن نشٌر إلى أن هناك تطورا كبٌرا لمفهوم التوحد ،وذلك بفضل
هذه الحالة من السلوكٌات التً تصٌب  فٌعتبر الشخص األول الذي أطلق على- 1944والعالم اسبٌرجر

 . Autism األطفال بحالة التوحد
هناك مصاعب فً التوافق بٌن مجموعة التوحد كانر وأعراض - : 1990- وآخرون وٌقول كرلنشال

 مستوٌات األداء العقلً والعمر والقدرات اللغوٌة ، فكانت الفروق بٌن المجموعتٌن فً اسبٌرجر فً
الزمنً ، فاألطفال  القدرة اللغوٌة قد اشتملت على نتائج مؤثرة ، حٌث توجد اختبلفات كبٌرة فً العمر

اسبٌرجر ، إذا كانت أسئلة الذكاء  الذٌن لدٌهم أداء وظٌفً عالً فً التوحد هم األقل عمرا من أطفال



نشأت العدٌد من الصعوبات  (-1989– وآخرون  سازتماري )متطابقة ، وهً التً دحضت النتائج 
الصفات والخواص المحددة عند اختبار أفراد المجموعة  فً تفسٌر نتائج البحث من خبلل التباٌن فً

 . و اسبٌرجر مجموعة كانر: من كبل المجموعتٌن 
اللغوٌة ، أو جٌد جدا من  بأن األطفال الذٌن لدٌهم اكتساب جٌد للمهارات- 1991–وٌذكر جلبرٌج 

بحلول السنة الخامسة من عمرهم ، لكن  ناحٌة التعبٌر ، تتطور عندهم بمستوى شبه طبٌعً من الكبلم
واستخدام اللغة ، وهذا ظهر لدى األطفال الذٌن  لوحظ ظهور بعض المشاكل فً عملٌة االستٌعاب

 . الفروق بٌنهم ٌتسمون بالتوحد ، بالرغم من ظهور
االتصال اللغوي كما فً حالة  لذا ٌتضح لنا بأن األطفال المصابٌن بالتوحد ال تحصل عندهم وظٌفة

 . أعراض اسبٌرجر
اسبٌرجر هم الذٌن ٌتمٌزون بمهارات لغوٌة تعبٌرٌة أفضل من  فاألطفال المصابون بأعراض.. إذن 

 (.مجموعة كانر )بالتوحد التقلٌدي  أغلبٌة األطفال المصابٌن

 

 :أعراض التوحد

 .المهارات الحركٌة غٌر متوافقة -1
 .ٌفضل البقاء وحٌدا  -2
 .ال ٌخاف من المخاطر المحٌطة  -3
 .ضحك و قهقهة غٌر مناسبة  -4
 .ٌدور األشٌاء  -5
 .ضعف أو انعدام التواصل -6
 .ال ٌستجٌب لئلٌماءات اللفظٌة  -7
 .نوبات اكتئاب ألسباب غٌر واضحة  -8
 .ال ٌرٌد أن ٌحضن أو أن ٌحضنه أحد -9

 .ٌلعب بطرٌقة شاذة ولمدة طوٌلة  -10
 .صعوبة االختبلط مع األطفال اآلخرٌن -11
 .تعلق غٌر مناسب باألشٌاء  -12
 .ٌظهر علٌه عدم الشعور باأللم  -13
 .ٌصر على تكرار السلوك ٌرفض التغٌٌر فً البٌئة أو الروتٌن -14
 .ٌستطٌع بناء لعبة التركٌب  -15
 .نشاط بدنً مفرط أو خمول بدنً -16
 .ٌقاوم الطرق الطبٌعٌة للتعلٌم  -17
 .الكلمات صعوبة فً التعبٌر عن احتٌاجاته و ٌستخدم شارات أو إٌماءات للتعبٌر عن -18
 .(ٌردد كلمات أو عبارات بشكل تسجٌلً )تردٌد الكلمات التً ٌسمعها  -19
 .ٌغضب و ٌبدو علٌه الحزن دون سبب ظاهر أو منطقً -20

 

 

 

 



 

:دور األهل في رعاية طفل التوحد  

 
إن الجهود التً ٌبذلها األهل من أجل الحصول على المعلومات البلزمة حول مشكلة ابنهم 

وكٌفٌة التعامل معها تجعل العبلقة واالرتباط بٌن األهل وابنهم أقوى وخاصة عندما ٌدرك األهل أن 

احتٌاجات هذا الطفل تختلف عن احتٌاجات األطفال اآلخرٌن وان مساعدة ابنهم تتطلب وقتاً وجهداً 

. أكبر  

وكمحصلة نهائٌة ٌتمكن معظم اآلباء واألمهات من التكٌف مع واقعهم وٌصبحون أكثر عقبلنٌة فً 

التعامل مع المشكبلت التً تواجههم، وٌكون تركٌزهم منصباً على تلمس أفضل السبل للوفاء بحاجات 

طفلهم بعد أن ٌكونوا قد تعرفوا على نقاط القوة والضعف عند طفلهم وكٌفٌة التعامل معها بطرٌقة 

. أفضل  

  تعاون أفراد األسرة

ٌنبغً على أسرة الطفل المصاب : تأثٌر وجود طفل مصاب بالتوحد على األطفال اآلخرٌن فً األسرة

بالتوحد إخبار إخوانه بطبٌعة مرضه وكٌفٌة مساعدته بحٌث ٌتناسب الشرح مع عمر الطفل وقدرته 

على االستٌعاب، وٌتم إخبارهم بالتدرج، ألن ذلك ٌساعدهم على تفهم الموقف وتقبله، بحٌث ٌكون 

األهل على استعداد لئلجابة بشكل واضح وصرٌح على كافة األسئلة التً ستطرح علٌهم من قبل 

. أوالدهم والتً تتعلق بحالة أخوهم أو أختهم  

تشٌر بعض الدراسات إلى أن أخوة الطفل المصاب بالتوحد مقارنة بمن هم فً سنهم قد ٌكونون أكثر 

 قدرة على تفهم اآلخرٌن بمن فً ذلك المعاقٌن، بحٌث ٌدركون أهمٌة الصحة التً ٌنعمون بها، 

ومن جهة أخرى فقد ٌعانً األخوة واألخوات من مشكبلت فً تحمل المسؤولٌة التً تلقى على عاتقهم 

وخاصة األخوات الكبٌرات، وهنا البد لؤلهل من تحمل هذه المسؤولٌات تجاه طفلهم المصاب بالتوحد 

وأال ٌلقوا بهذه المسؤولٌة على أبنائهم الذٌن هم فً طور النمو وٌحتاجون إلى وقت كاف لٌكون نموهم 

.سلٌماً ومتوازناً   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



:الهدف من المشروع و أهمٌته   

أن ٌتم دمج األطفال المصابٌن بالتوحد فً المجتمع بنجاح من خبلل تقدٌم البرامج 
العبلجٌة الفعالة بطرٌقة شمولٌة وتركٌز جهودنا لخلق وعً مجتمعً باضطراب 

 .التوحد

  
 األهداف

 تعلٌمً لؤلطفال المصابٌن بالتوحدركزإدارة  م  .

  زٌادة وعً المجتمع بحاجات األشخاص الذٌن ٌعانون من التوحد وأسرهم ومن
. ٌعتنً بهم

  ًسورٌاعمل البحوث والدراسات الهادفة إلى معرفة واقع التوحد ف .

  زٌادة وعً وكفاءة المتعاملٌن مع األشخاص الذٌن ٌعانون من التوحد وأسرهم
. ومن ٌعتنً بهم

 توفٌر خدمات التشخٌص وتقٌٌم حاالت المصابٌن بالتوحد .

  توفٌر الخدمات التربوٌة والنفسٌة والتأهٌلٌة والرعاٌة السلٌمة والدعم لؤلشخاص
. الذٌن ٌعانون من التوحد وأسرهم ومن ٌعتنً بهم

 إنشاء مكتبة تضم مختلف المؤلفات والبحوث حول التوحد .

  تنسٌق وتوجٌه الجهود المتعلقة بالتعرٌف بالتوحد والتوعٌة بأعراضه ومتطلبات
. التعامل المبلئمة مع المصابٌن بالتوحد

  العمل على  المشاركة فً تطوٌر الشبكات العالمٌة المعلوماتٌة المتعاملة مع
. التوحد

 تشغٌل خط ساخن لآلباء والقائمٌن على رعاٌة المصابٌن بالتوحد .

 تنظٌم المؤتمرات وبرامج التدرٌب .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:أرض المشروع  

األرض المشروع تبرع بها أحد المحسنٌن للجمعٌة السورٌة للتوحد إلقامة مركز 

.متر مربع تقرٌبا11300األرض تابعة لمنطقة دارٌا تبلغ مساحتها .التوحد   

. متر عنه30تتمٌز األرض بقربها من الطرٌق الرئٌسً حٌث تبعد   

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



:البرنامج الوظٌفً   

متر مربع300  بمساحة إجمالٌة       :  قسم العالقات العامة  

.بهو الدخول  -    
.االستعبلمات - 

.أماكن الجلوس - 

.مراقب عام - 

.خدمات صحٌة  

:وحدات المركز  

 

متر مربع300  بمساحة إجمالٌة     :وحدة التشخٌص و التقٌٌم   

ٌتم فً هذا القسم التشخٌص و الكشف المبكر و ٌتم ذلك عن طرٌق كادر مؤلف 

 أخصائً – أخصائً عبلج النطق – األخصائً النفسً –منسق برامج األسرة : من

 طب – أخصائً أعصاب – طبٌب أطفال – أخصائً تعدٌل السلوك –العبلج الوظٌفً 

.نفسً األطفال  

:ٌتألف هذا القسم من   

.بهو و قسم استعبلمات - 

.أماكن جلوس و انتظار - 

.  غرفة أرشٌف و تسجٌل حاالت األطفال - 

2غرفة معاٌنة عدد  - 

.(اجتماع األهل مع اللجنة الطبٌة )غرفة اجتماع  - 

.خدمات صحٌة-  

 

متر مربع3700  بمساحة إجمالٌة      :أقسام الوحدات التعلٌمٌة   

 

  إجمالٌةبمساحة.  ( شهر حتى ثبلث سنوات18من عمر ): وحدة التدخل المبكر 

  2م1300

. صالة التفاعل األسري - 

.   صالة العبلج الحركً - 

. صالة عبلج النطق - 

.  صالة اللعب  - 

. غرفة األرشٌف و الملفات - 

.  غرفة رئٌس القسم - 

. غرفة المشرفٌن - 



متر مربع2400بمساحة إجمالٌة             :وحدة برنامج الفصول   

. سنوات5-3تتراوح أعمار األطفال بٌن: (صف البراعم )الصف األول  -   

.ٌهدف هذا الصف لتحقٌق اللعب الموجه   

. معلمات3 أطفال و 5ٌحوي هذا الصف   

.صفوف8:عدد الصفوف   

 

.  سنوات7-5تتراوح أعمار األطفال بٌن  : (صف الببلبل  )الصف الثانً   - 

 –األلوان  )ٌهدف هذا الصف إلى التركٌز على الجوانب المعرفٌة و اإلدراكٌة لدى الطفل 

.( النباتات–الحٌوانات   

. معلمات3 أطفال و 5ٌحوي هذا الصف   

. صفوف8:عدد الصفوف   

 

. سنوات10-7تتراوح أعمار األطفال بٌن :(صف الشموع )الصف الثالث  - 

.ٌهدف هذا الصف الى التركٌز على مهارات الحٌاة الٌومٌة   
. معلمات 3 أطفال و 4ٌحوي هذا الصف   

. صفوف10: عدد الصفوف   

  

. سنوات17-10تتراوح أعمار األطفال بٌن: (صف األشبال )الصف الرابع  - 

ٌهدف هذا الصف للتركٌز على التهٌئة المهنٌة أي نعرف ما ٌمتلكه الطفل من القدرات و 

.اإلمكانٌات  

. معلمات3 أطفال و 4ٌحوي هذا الصف   

.  صفوف10: عدد الصفوف  

 

:وٌلحق بهذه الصفوف ما ٌلً  

. مسرح عرائس - 

.غرفة طعام - 

.كل صف مزود بخدمات صحٌة  

 

متر مربع1200  بمساحة إجمالٌة       :وحدة خدمة المجتمع  

من خبلل عقد المحاضرات والندوات وورش العمل  تهدف إلى نشر الوعً المجتمعً فٌما ٌتعلق بالتوحد
 . المختلفة

:وٌحوي هذا القسم على   

.مدرج مخصص للمحاضرات و الندوات - 

.قاعة متعددة االستعماالت - 

.غرفة تصمٌم المطبوعات واإلعبلنات - 

صاالت مخصصة النعقاد الو رشات الخاصة بالمدربٌن و المشرفٌن فً المركز وهذه الو -

:رشات هً   



. ورشة التشخٌص و التقٌٌم  

.ورشة عمل تعدٌل السلوك  

.ورشة عمل التواصل و المهارات االجتماعٌة  

.ورشة عمل المهارات التعلٌمٌة  

.ورشة المهارات الحسٌة و الحركٌة  

.ورشة عمل الدعم و اإلرشاد األسري  

 

:باإلضافة إلى  

.غرفة مدٌر الوحدة - 

.غرفة سكرتارٌا - 

.خدمات صحٌة - 

.غرفة أرشٌف - 

             :وحدة العالج النفسً 
4غرف أخصائٌٌن نفسٌٌن عدد - 

.غرفة اجتماع - 

          :وحدة  النطق و التواصل 
.الهدف من هذه الوحدة تقٌٌم وعبلج اضطرابات النطق و اللغة و التواصل   

:تضم ما ٌلً   

4غرف أخصائًٌ النطق عدد - 

 -غرفة اجتماع

       :وحدة العالج الوظٌفً 

   

:العالج الحركً   

والتً تزود الجسم , ٌرتكز العبلج الحركً على التمارٌن الرٌاضٌة وحركات الجسم المختلفة
 : وتضم باالحساسات

 - صالة التمارٌن الرٌاضٌة

.مسبح مغلق  - 

.أركان مراقبة لؤلهل - 

.خدمات صحٌة   

 

 

:التربٌة الفنٌة   

 : وتضم .الفن شكل مفٌد من أشكال العبلج لؤلطفال المصابٌن بالتوحد واإلعاقات المصاحبة
4صاالت الرسم عدد - 

.صالة لعرض نتاج األطفال الفنً-  
 
 



:العالج بالحاسوب  

ونظراً لكون , والذي ٌمثل طرٌقة عبلجٌة وتعلٌمٌة فً آن واحد, ٌعد احد جوانب التدرٌب ما قبل مهنً
هؤالء األطفال متعلمٌن بصرٌٌن فان فمن الممكن االستفادة من جوانب استخدام الحاسوب فً الطباعة 

 .فً المستقبل التصمٌم قد ٌؤدي إلى توظٌف 
ان التواصل من خبلل لوحة المفاتٌح وفأرة الحاسوب واستٌعاب الملفات البصرٌة على شاشة 

. الحاسوب أسهل بكثٌر من التواصل اللفظً خاصة مع األطفال المصابٌن بالتوحد
 :وتضم

  4صاالت الستخدام الكمبٌوتر عدد.  

  غرفة اجتماع المدربٌن. 
 
 

:العالج بالموسٌقى   

. ٌعتبر العبلج بالموسٌقى نوع من التدخل التفاعلً الذي ٌتٌح الفرصة لؤلطفال للتعبٌر عن أنفسهم
 :تتألف من 

  صاالت لتعلٌم الموسٌقى. 

 غرفة اجتماع المدربٌن. 
 
 

     متر مربع380بمساحة إجمالٌة             :وحدة إقامة مؤقتة
 ٌوم 15تؤسس هذه الوحدة الستقبال الطفل فً الحاالت الطارئة حٌث ٌقٌم فً الوحدة مدة ال تتجاوز 

 :تتألف الوحدة من 
 

  5غرف إقامة عدد. 

 غرفة لعب ملحقة بجناح اإلقامة. 
 غرفة طعام ملحقة بجناح اإلقامة. 
 خدمات صحٌة. 

 
 
 
 
 
 

 متر مربع380بمساحة إجمالٌة       :نادي الدعم األسري 

انطبلقاً من أن األسرة جزء فاعل ومهم , ٌقدم النادي خدماته ألسر األطفال الملتحقٌن فً المركز
وتتضمن خدماته الرئٌسة االستشارات األسرٌة وخلق روح من التواصل , لفرٌق العمل الناجح

. والتفاعل المستمر بٌن أولٌاء األمور والمركز

  3صاالت حلقات الدعم عدد.  

  صالة تدرٌب األسر. 

 مدٌر النادي 

 غرفة محاسب 



 متر مربع1100بمساحة إجمالٌة        :قسم البحث و التطوٌر 

ٌساعد الدارسٌن من اإلحصائٌٌن و الباحثٌن على تطوٌر أبحاثهم الخاصة للكشف عن غموض 
 :التوحد وٌتألف القسم 

 مكتبة. 

 صالة انترنٌت. 

 غرفة مشرف. 

 أمانات. 

 مستودع للكتب ملحقة بالمكتبة. 

 متر مربع500  بمساحة إجمالٌة              :القسم اإلداري 

 غرفة مدٌر المركز. 

 غرفة نائب مدٌر المركز. 

 غرفة السكرتارٌة. 

 قسم المحاسبة. 

 غرفة اجتماعات رئٌسٌة 

 قسم شؤون الطبلب 

 غرفة رئٌس قسم الموسٌقى. 

 ًغرفة رئٌس قسم العبلج النفس. 

 غرفة رئٌس قسم اختصاص النطق و التواصل                         . 

 غرفة رئٌس قسم طب األطفال                                     . 

 غرفة رئٌس قسم الحاسب. 

 ًغرفة األرشٌف الرئٌس                                                    . 

 خدمات صحٌة. 

         :القسم التقنً 

 مستلم مواد 

  مستودع التدفئة و التكٌٌف. 

  مستودع أثاث. 

  مستودع لخزانات الوقود. 

  مستودع المطبخ. 
 .مبلعب و مواقف سٌارات و باصات : كما ٌضم المركز

 

 



 

 
 

 الموقع العام
 

 

 

 

 

 



 

 الواجهة الشمالٌة الشرقٌة



 
 

 

 

 

 
 الواجهة الشمالٌة الغربٌة



 
 

 
 الواجهة الجنوبٌة الشرقٌة

 



 
 

 
 الواجهة الجنوبٌة الغربٌة

 



 
 

 

 

 
 

 

A-Aالمقطع 



B-Bالمقطع 

 

 
C –C المقطع 

 
D-D المقطع 

 

 

 

 
 



 

:التجارب المحلٌة   

 
:جمعٌة التوحد فً الالذقٌة   

  ٌوجد فرع ثانً فً جبلةو  فً البلذقٌة هو الفرع األولللجمعٌة فرعٌن
  مركز تأهٌلً تربوي تعلٌمً ألطفال التوحد  هوفً البلذقٌةالمركز 

 8.30التوحد فنحن عبارة عن مدرسة و هً مدرسة نهارٌة دوامنا من  أما بالنسبة لما نقدمه ألطفال
 .ظهرا 2.00– صباحا 

فقط ٌعمل معهم   طفل21 و مقسمة إلى صفوف و هً مخصصة لـ ² م600هذه المدرسة مساحتها 
 .شخص 27

 :هً  صفوف و4 مقسم إلى المركز -
 5-3أعمارهم بٌن  هو صف البراعم أو صف الحاالت التً تأتً حدٌثا إلى المركز: الصف األول

نعمل على تقٌٌم هذه  سنوات و هنا ٌكون المرض ظاهرا أو إن أعراضه قد بدأت بالظهور فهنا
 .األعراض

 سنوات و هو صف الحاالت التً 7-4هو صف الببلبل و ٌستقبل األطفال من سن  :لصف الثانًا
 .مسبق لدٌنا فً المركز تلقت تأهٌل

 أطفال ٌشرف 4سنوات و فٌه  10-7 هو صف الشموع و ٌستقبل األطفال من سن: الصف الثالث
  معلمٌن3علٌهم 

 . سنة17- 10ٌستقبل األطفال من سن  و هو صف األشبال: الصف الرابع
 :هما نركز فً هذا الصف على ناحٌتٌن أساسٌتٌن

 تالقدرة و اإلمكانا التهٌئة المهنٌة و لٌس التأهٌل المهنً أي أن نعرف ما ٌمتلكه الطفل من

 
 

 :التوحد حسب األعراض الظاهرة علٌهم ٌتم تصنٌف أطفال 
أطفال مصابٌن بالتوحد منذ الوالدة و عند تقدمهم : النوع األول نعم فهناك نوعٌن من أطفال التوحد

 .التوحد بالعمر ٌظهر علٌهم
من ثم تتراجع حالتهم  أطفال ٌكونوا طبٌعٌٌن إلى أن ٌصبح عمرهم سنتٌن و نصف و: و النوع الثانً

عن الكبلم و أن ٌكونوا اجتماعٌٌن و  و نعنً بهذا التراجع أن ٌكون األطفال ٌتكلمون و من ثم ٌمتنعون
  من ثم ٌصبحون انزوائٌٌن

  نحكم على طفل بأنه طفل توحد إال لٌصل إلى سن الثبلث سنوات و لكن ال ٌمكن أن
الحد الفٌصل للكشف أو لتحدٌد طفل التوحد و لكن تكون أعراض التوحد  ألن سن ثبلث سنوات هو

 .السن بدأت قبل هذا
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  أنشأت الجمعٌة و هً جمعٌة أهلٌه خٌرٌة علمٌة

 من األهالً عندهم حاالت توحد فً األسرة اجتمعوا و أنشئوا الجمعٌة و هً جمعٌة خٌرٌة مجموعة

300حٌث أن التكالٌف تكون بسٌطة جدا رغم تحمل المركز تكالٌف باهظة تصل على حوالً  ألف  

  لٌرة سورٌة

النفسً و المناهج و علم االجتماع  ألن أغلب العاملٌن ٌحملون شهادات جامعٌة كحد أدنى مثل اإلرشاد

 .التوحد و قبل أن االلتحاق بالعمل ٌتم الخضوع لدورة حول

و بدا العمل  1/2/2006  و لكن فعلٌا تم إنشاء مركز الجمعٌة ف2004ًو هؤالء األهالً ٌعملون منذ 

 .فٌه على أرض الواقع بهذا التارٌخ

 و هذا المركز مصمم ألطفال 2007بدأنا العمل فٌه فً الشهر الرابع لعام  أما هذا المركز بالذات

 التوحد التوحد أفضل مركز فً سورٌا من ناحٌة األثاث و األمور الفنٌة المخصصة ألطفال
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:مركز بٌت السالم فً دمشق   

 
منذ أكثر من عشر سنوات  ومن متابعة بعض حاالت التوحد و محاولة مساعدتها و نظرا 

لكون عملٌة التأهٌل و التدرٌب من األمور الصعبة و التً تحتاج إلى جهد خاص فان وجود مركز 

ٌحتوي على عدد كبٌر من الحاالت التو حدٌة أمر معقد و صعب و لذلك كانت النواة األولى لمركز 

حالة كحد / 12/حاالت ثم زٌادة العدد فٌما بعد إلى  / 10-8/ التدرٌب و التأهٌل ألعداد محدودة من 

.أقصى   

إال انه بعد أن تم التعرف بالتوحد و بدأت الحاالت بالتزاٌد و بدأ الوعً عند أهالً التوحدٌٌن 

بالتعرٌف عن الحاالت التً لدٌهم و ضرورة االهتمام بها كان البد من زٌادة االستٌعاب و بالتالً تم 

أن نواة هذا  )لٌستوعب عددا أكبر من األوالد / 2003/إحداث مركز بٌت السبلم للتوحد فً عام  

وكان ذلك بفضل تعاون  (المركز كانت موجودة سابقا وقد تم إغبلقه و الذي كان ٌحمل نفس االسم 

/ 16/مجموعة من أهالً التوحدٌٌن فٌما بٌنهم وقد باشر المركز أعماله بالتدرٌب و التأهٌل ألكثر من  

حالة و نظرا التساع المكان و تأمٌن الكوادر بشكل متواتر و تصاعدي تمت زٌادة العدد تدرٌجٌا إلى 

/2006/حالة فً بداٌة عام / 25/أن تم استٌعاب أكثر من   

  

:مقومات المركز الحالً  

 

.حالة توحد/ 25/عدد الحاالت : استٌعاب المركز  

.مشرف/ 20:/                     عدد المشرفٌن  

.                      طبٌب اختصاص عصبً نفسً  

.                     مستخدم ألعمال التنظٌف و الصٌانة  

 

أٌام فً األسبوع و احد عشر شهرا / 5/ساعات داخل المركز ٌومٌا لمدة / 5/دوام المركز 

المركز هو عبارة عن دار حدٌثة فً منطقة دارٌا بجوار دمشق مؤلف من طابق واحد منفصلة .سنوٌا

.و متجاورة من أبنٌة مثٌله و لها مدخبلن منفصبلن  

إن المركز وبالرغم من إمكاناته المتواضعة و الشحٌحة استطاع تحقٌق تطورات ملحوظة فً 

معظم الجوانب المستهدفة عند األطفال و ذلك بشهادات واضحة من األهل و أهل االختصاص وهذا 

مدعوم أٌضا بعدة أبحاث أجراها باحثون من كلٌة التربٌة فً جامعة دمشق منهم بحث عٌسى إدرٌس 

اضطراب التواصل و عبلقته )للحصول على شهادة الماجستٌر فً الصحة النفسٌة و المعنون باسم 

و دراسة الباحث فراس الشهابً لنٌل درجة  (بنمو مفهومً األنا و اآلخر لدى األطفال المنغلقٌن 

  .(فعالٌة البرنامج الفردي فً تأهٌل طفل التوحد  )اإلجازة فً علم النفس و المعنون باسم 

 

 

 

 

 



:كٌفٌة العمل مع طفل التوحد   
تعتمد طرٌقة العمل على تنمٌة الجوانب النمائٌة النفسٌة و الحسٌة و الحركٌة الرئٌسٌة للطفل 

:والتً تتمثل بالجوانب التالٌة   

 مهارات التواصل اللغوٌة و – المهارات المعرفٌة –التفاعل االجتماعً –االستقبللٌة الذاتٌة 

. مهارات التقلٌد– المهارات الحركٌة الدقٌقة و المهارات الحركٌة الكبٌرة –غٌر اللغوٌة   

وٌتم العمل على هذه الجوانب من خبلل البرنامج التربوي الفردي و الذي ٌوضع لكل طفل 

على حدا وذلك من قبل المشرف التربوي و بمساعدة فرٌق العمل و بتنسٌق و تواصل مع األهل حٌث 

:ٌتم خلق روتٌن ٌومً منظم للطفل ٌتوزع على النحو التالً   

 فترة الحدٌقة – فترة المشوار و التسوق – فترة الطعام – فترة الفٌدٌو –فترة العمل المعرفً 

. فترة الرقص الجماعً–  

                         

 


