
 لمزيد من الكتب واألبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة
https://palstinebooks.blogspot.com



 

 

 التوحد ووسائل عالجه

 

 

 الدكتور

 الرشقاوي عبد الرحمن عيىس محمود

 

 

 دار العلم واإلميان

 للنرش والتوزيع

  



 ب

 

88851.116  

 و 5 ا

 محمود عبد الرحمن عيىس 5 الرشقاوي ،

دسوق  -85ط -التوحد ووسائل عالجه / محمود عبد الرحمن عيىس الرشقاوي 5

 .: دار العلم واإلميان للنرش والتوزيع

 سم 545.5×  .8.5ص ؛  641

 9 -588 – 308 – 977 – 978تدمك : 

 5علم النفس55  5 التوحد )أطفال( 85

 العنوان 5-أ 

 5 886.8رقم اإليداع :

  



 ج

 

 دار العلم واإلميان للنرش والتوزيع النارش :

 بجوار البنك األهيل املركز –ميدان املحطة  -شارع الرشكات -دسوق 

E-mail: elelm_aleman@yahoo.com 

elelm_aleman2016@hotmail.com 

 حقوق الطبع والتوزيع محفوظة

 تحـــذيـــر:

 يحظر النرش أو النسخ أو التصوير أو االقتباس بأي شكل

 من األشكال إال بإذن وموافقة خطية من النارش

2018 

  



 د

 

 آية قرآنية 
 

 َقالُوا ُسْبَحانََك اَل ِعلَْم َلَنا إاِلا َما َعلاْمَتَنا 
 
 َك أَنَت اْلَعلِيُم الَْحِكيمُ إِنا  ۖ

 صدق هللا العظيم   

 البقرة )65)

  



 ه

 

 الفهرس
 

 
 د 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 آية قرآنية

 ه 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 الفهرس

 و 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 قامئة املحتويات

 8 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 مقدمة الكتاب

 1 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 الفصل األول  التوحــد5

 515 5555555555555555555555555555555555555555555555555555 الفصل الثاين  الدراسات والبحوث السابقة

 648 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 الفصل الثالث  عالج التوحد

 481 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 املراجع

 

  



 و

 

 قامئة املحتويات
 

  

 املوضوع

 الفصل األول : التوحد

 مقدمة 

 تعريف التوحد

 أنواع اضطراب طيف التوحد

 معدل انتشار التوحد

 أسباب االضطراب التوحدى

 النظريات املفرسة الضطراب التوحد

 النظرية املعرفية

 النظرية االجتامعية 



 ز

 

  

 النظرية النفسية

 عقلنظرية ال

 النظرية السلوكية

 النظرية اإلدراكية 

 النظرية الحركية

 أعراض التوحد  

 أوالً : األعراض املميزة خالل الشهور الستة األوىل التالية للوالدة5 

ثانياً : األعراض املميزة للطفل التوحدى يف النصف الثاين من العام 

 األول من عمره :

 ة الضطراب التوحد : ثالثاً : األعراض العامة املصاحب

 تشخيص االضطراب التوحدي 



 ح

 

  

 صعوبات التشخيص 5

 محكات التشخيص 5

 أدوات التشخيص 5

 فريق العمل الكلينييك ودور كالً منهم يف التشخيص 5

 التشخيص الفارق 5

 الفرق بني اضطراب التوحد وبعض االضطرابات املتشابهة 

 اإلعاقة السمعية  –األوتيزم 

 فصام الطفولة  –م األوتيز 

 اضطرابات التواصل  -األوتيزم

 االضطرابات النامئية األخرى

 أشكال التوحد



 ط

 

  

 خصائص األطفال التوحديون 

 الخصائص املعرفية 

 الخصائص االجتامعية 

 الخصائص االنفعالية 

 الخصائص السلوكية 

 الخصائص الحركية 

 الخصائص الفسيولوجية 

 الخصائص اللغوية 

 الفصل الثاين : الدراسات والبحوث السابقة

 مقدمة 



 ي

 

  

املحور األول : دراسات تناولت برامج سلوكية عامة يف التقليلمن 

 سوء التوافق لدى األطفال املعاقني عقلياً 5

املحور الثاين : دراسات تناولت اضطراب التوحد عند األطفال 

 التوحديني 5

الج والعالج بالفن لألطفال املحور الثالث : دراسات تناولت الع

 التوحديني 

 املحور الرابع :

دراسات تناولت عالج اضطراب اللغة والكالم لدى األطفال 

 التوحديني5

دراسات تناولت استخدام العالج باللعب يف تخفيف اضطراب اللغة 

 والكالم لدى األطفال التوحديني وتنمية اللغة والتواصل بينهم 5

 ج التوحدالفصل الثالث : عال 



 ك

 

  

 العالج النفيس 

 العالج السلويك 

 العالج الطبي 

 العالج املوسيقي 

 العالج باللعب 

 العالج بالقرآن الكريم

 برنامج العالج بالحياة اليومية

 العالج باإلبصار 

 العالج بالتمرينات البدنية 

 العالج بالنظام الغذايئ والفيتامينات 

 العالج باملعايشة



 ل

 

 

 

 ج البييي العال 

 العالج باستخدام الحيوان

 العالج باملسك

 العالج بالفن

 عالج اللغة والتواصل

 املراجع



 

1 

 

 مقدمة الكتاب
 

يجب أن  التيالخاصة  من املشاكل   االحتياجاتتعترب مشكلة األطفال  ذوى 

والرعاية  حتى نستطيع أن نحقق نفعاً   االهتامميخصص لها قدراً كبرياً جداً من 

صورة منتج  يحقق الكفاءة  الشخصية  يفنعود من خالله بأثر واضح وفعال 

قدر لها أن  تكون عىل هذه  التيواملهنية لهؤالء الفية من األطفال   واالجتامعية

ن م املجتمع مع أقرانهم من األسوياء5 يفالصورة ، ولنحاول أن نزيد من توافقهم 

م توافق مع البيية املحيطة بهم  وتأهيلهإمكانياتهم  مبا يضمن لهم ال استثامرخالل 

 يعيشون فيه 5  الذياملجتمع  يف  لالندماج

ول شتى صورها حيث يق يفبالنمو املتكامل للشخصية  اإلسالميالدين  اهتمولقد 

 :كتابه الكريم يفهللا سبحانه وتعاىل 

لَْناُهْم َولََقْد كَراْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم يِف الرَْبِّ َواْلَبحْ  ۞ َن الطايَِّباِت َوَفضا ِر َوَرزَْقَناُهم مِّ

ْن َخلَْقَنا تَْفِضياًل  ما  [7.]سورة اإلرساء: اآلية  َعىَلٰ كَِثريٍ مِّ

  يالنبالعقلية ، حيث أشار  االحتياجات بذوي االهتاممكام وجهت السنة النبوية 

ونكلمهم عىل قدر  نحن معارش األنبياء ننازل الناس منازلهم " إىل ذلك بقوله 

 البخاري5صحيح  "  عقولهم
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( إىل أنه عند تقديم املساعدة لتأهيل الطفل .-4، 5778وتشري) نعامت رقبان ، 

 املتخلف عقلياً فإنه علينا مالحظة بعض النقاط الهامة منها : 

 أن كل طفل حالًة خاصة منفردة ، فالفروق بني األطفال املعاقني عقلياً متفاوتة وال

 5تطبيق األساليب الرتبوية الناجحة بالنسبة لطفل عىل طفل آخر  ميكن

 

ة ، فلو فقدت األرس  أسايسإميان األرسة بأن إمكانية تعليم وتدريب الطفل يشء 

 يفالحامس أو شعرت بأن الجهد املبذول جهد ضائع فمن املؤكد أن الطفللن يتقدم 

 يشء 5 أي

هم بالنسبة له هو نوع التعليم فال يتعلمها الطفل بل األ  التيليس املهم الكمية 

تعليم مهارات بشكل جيد بل املفيدأن  يفيفيد الطفل أن يقىض ساعات طويلة 

 التعليم تكون بشكل صحيح ومدروس لتكون النتيجة أفضل 5 يفيقىض فرتة بسيطة 

فمعرفة مراحل النمو الطبيعية  العاديمنو الطفل املعاق عقلياً أبطأ من الطفل 

تقديم برامج تأهيلية ناجحة للطفل املعاق وتجعله  يفسوياء تساعد لألطفال األ

 ،فعندما نقول أننا نُعلم الطفل شيياً يعنى الطبيعييلحق بقدر اإلمكان بإطار النمو 

أننا نعطيه معلومات أو مهارات أو خربات مل تتوفر لديه من قبل فكلمة تعلم ال 

 ذلك أعم من  هيتنطبق فقط عىل املواد الدراسية بل 
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يكتسبه الطفل من امليالد وحتى لحظة املوت ، وما نُعلمه للطفل  ما وتشمل كل

 أن يكون مفيداً له ويدفعه للتطور والنمو 5 البد

من القرن  الثاين( إىل أن النصف  85، 8666الحميد حكيم ،  ولذلك يشري ) عبد

ل عىل عقلياً متث باألطفال املتخلفني االهتامممجال  يفالعرشين شهد تطوراً هائالً 

يية صدرت عن ه التيالعديد من اإلعالنات واملواثيق العاملية  يف العلمياملستوى 

 شملت األهداف التالية : والتياألمم املتحدة ومنظامتها املتخصصة 

 مع املجتمع 5 والنفيس الجسميالخاصة عىل التكيف  االحتياجاتمساعدة ذوى 

دريب لتقديم املساعدة والت والوطني الدويل تشجيع الجهود املبذولة عىل الصعيدين

الخاصة وإتاحة فرص العمل املناسبة لهم وتأمني  االحتياجاتواإلرشاد لذوى 

 املجتمع 5  يفالكامل  اندماجهم

 االحتياجاتتشجيع مشاريع الدراسة والبحث الرامية إىل تيسري مشاركة ذوى 

 الحياة 5 نواحيمختلف  يفاملشاركة  يفالخاصة 

 االحتياجاتتدابري فعالة للوقاية من العجز إلعادة تأهيل ذوى  اتخاذ تشجيع

 الخاصة 5  
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 امماالهترضورة  بالطفولةاهتمت  التيولقد تضمنت توصيات بعض املؤمترات 

 )برتبية األطفال املعاقني ، واعتبار رعايتهم  حقا إنسانيا تقننه الترشيعات  والقوانني 

   5( 5775قصود ، عبد امل وأماين أسامء الرسيس

م اآلونة األخرية عىل أهمية مفهو  يفوتؤكد الدراسات الرتبوية  والنفسية الحديثة 

 يفة يعتربها علامء النفس غاي التيطاقات الطفل  استغاللوعىل  االجتامعيةالكفاءة 

دافع  يفسنوات العمر األوىل وجعل هذه  الطاقات  تصب  يفالنشاط والقوة 

ينمى حتام مهارات وقدرات األطفال املعاقني عقليا  وهذا  ذيالاألمر  ذهنيومحرك 

ا مل  يتأىت إال من خالل  الربامج التدريبية السلوكية  ، والربامج  العالجية املتنوعة ال

 تنمية فاعليتهم الذاتية  والحد من مشكالتهم السلوكية  5 يفلها من أهمية 

بة  ، فهو شكلمن أشكال النامئية  صعو االضطراباتويعد التوحد من  أكرث 

 يرتبط بأسباب الذييحوطها الكثري  من الغموض   التيالسلوكية  االضطرابات

النامئية املنترشة 5   االضطراباتاإلصابة  والتشخيص وطرق العالج  فهو من 

pervasive desearch Council,2001)السنوات األوىل من العمر  يف أ( ألنه يبد

مو جوانب الن يفمبكراً ، فأنه يؤثر  أتبد التيعاقات أو اإل  االضطراباتومثل كل 

 املختلفة لدى الطفل ، فيرتك آثاراً سلبية عىل تلك الجوانب ، 
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ام 5 للطفل وعىل سلوكه بوجه ع واالجتامعي واالنفعايل املعريففقد يؤثرعىل النمو 

بحيث يتشكل لدى األشخاص ذوى التوحد منط خاص من النمو يختلف عن النمط 

 (5 5778مني ، أ أحمد  ) سهاعادي ال

بزوغ مصطلح  يف "Leokanner (8646)  ليوكانر "ويرجع الفضل إىل العامل

أمناطا سلوكية غري عاديةألحد عرش طفال  اهتاممهحيث لفت   Autism "األوتيزم"

ستمر هؤالء األطفال امل  استغراقكانوا مصنفني عىل أنهم متخلفني عقليا فقد الحظ 

اجات تحكمه الذات أو ح الذي باالجرتارمل عىل الذات والتفكري املتميز كا انغالق يف

 دامئوفهم  أحداثمن ظواهر أو   حولهم النفس وبعدهم عن الواقعية وعن كل ما

يه كام يعيشون ف الذي املحيط يف بيييمثري  أيوالعزلة ، وال يتجاوبون مع  االنطواء

ن املثريات الخارجية إىل م أيتوقفت عن توصيل  لو كانت حواسهم الخمس قد

 5داخلهم

5(Schopler, 1992: 3,wagner,2001: 1,Otten,et al,2004:.1) عثامن لبيب(

 ( 86645فراج،

األصل من الكلمة اليونانية ) الذات ( ورمبا تم  يفومصطلح أو كلمة التوحد مشتقة 

لة ن دالاختيار تلك الكلمة أو املصطلح هذا تحديداً ليصف أعراضاً معينة ملا لهام

 هامة وهى أن مصطلح التوحد يشري بشكل أو بآخر إىل أعراض محددة 
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ه عامل يفالطفل املصاب حيث نجده كام لو إنه يعيش  يفوتظهر تلك األعراض 

  ,Davis )يراهم مبن حوله وكأنه ال االعتبارالخاص به أو يتعامل داخل عامله دون 

B, 2002: 13 )  5 

كون قد ي الذيينطبق عىل الطفل  بحذر فهو ال هاستخداموالتوحد مصطلح يجب 

رفض ي التيالحاالت يف استخدامهالدماغ وال ميكن  يفسلوكه الشاذ ناجامً عن تلف 

طفال أن يصاب األ   فيها الطفل التعاون بسبب خوفه من املحيط غري املألوف وميكن

داً أو ياء جمستوى من الذكاء بالتوحد مع الخيال وقد يكونوا طبيعيني أو أذك أيمن 

 ( 81.5: 8664، متخلفني عقلياً 5 ) كريستني مايلز

و أ  مستقل وليس نوع من الفصام الطفويل كاضطراببالتوحد  االعرتافوقد بدأ 

ام العقلية منذ ع االضطراباتذهان الطفولة املبكرة حيث كان هناك خليط بني هذه 

ذا 5إضافة إىل ه ويلالتاسع تحت عنوان التوحد الطف الدويلمع نرش الدليل  86.1

الطفولة 5 ) رشاد  فيزملة أعراض الفصام يوجد فرق بني زملة أعراض التوحد و

 ( 61.5: 5775موىس ، 

كلمة  ( Eugen Bleruler ) اُوجني بلولر النفيسالطبيب  استخدم 8685وىف عام 

 توحديتوحد وكان يقصد بها آنذاك الهروب من الواقع فعندما نقول أن هذا شخص 

 هو ( بلولر )صلة له بالواقع وكان معنى التوحد عند نعنى بذلك أنه الفنحن 

 5 (Corbier, 2004: 13 )الذهان 
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امالً ك انشغاالًذو شخصية مغلقة وهو ملتفت إىل داخلهومنشغل  يوالشخص التوحد

نشغالً الخيال ونراه دامئا م يفيتم إشباعها كلية إىل حد كبري التيبحاجاته ورغباته 

ا السلوكية املقلوبة كربم األشياء أو لفه  كامالً بخياالته وأفكاره وباألمناط انشغاالً

تجاه الوالدين واآلخرين ومقاومة التغيري 5 وعيوب  الالمباالة إىلوالهزهزة باإلضافة 

 النطق 5   يف

وىف هذا الكتاب نحاول أن نتعرف عىل فية األطفال التوحديون ونلقى الضوء عىل 

أعراضه ، وتشخيصه ، وأشكاله ، ومشكالت الطفل التوحدى وما أسباب التوحد ، و 

قدم من دراسات سابقة لنقف عىل الكثري من الربامج العالجية لهذه اإلعاقة النامئية 

وأن أنفع مبا أُقدمه عامًة وخاصًة لهذه الفية من  يوفقني5وأسأل هللا تعاىل أن 

 ا 5ميزان حسناتن يفاألطفال التوحديون وأن يجعله هللا 

وأخرياً فإن الكامل هلل وحده وإن كان فيام قدمُته بعض القصور فهذا من طبيعة 

 5البرش ، وإن كانغري ذلك فتوفيق من هللا عز وجل 

 إال باهلل5 توفيقيوما 

 5555555املؤلف
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  الفصل األول
 ـد5التوحـ

 مقدمة :

األوتيزمى  أول من تعرض إلعاقة التوحد) الطفل Leokanner,1935 "ليوكانر "يعترب

لدى األطفال املتخلفني عقلياً كام أنه  هي( كإعاقة مستقلة ذات أعراض مختلفة عام 

وقتها بأعراض الطفل التوحدى أو  يفميز بينها وبني فصام الطفولة وعرفت 

 يفاملستمر  استغراقهماألوتيزمى ، حيث الحظ عىل هؤالء األطفال التوحديون 

ية تحكمه الحاجة الذات الذي النمطيكري اإلجرتارى الكامل عىل الذات والتف االنغالق

من حولهم من األفراد واملثريات  الجزئية بعيداً عن الواقعية ، وعن كل  واالهتاممات

قد يستجيبوا لها من ظواهر وأحداث صغرية للبيية بطريقة يتشابهون فيها مع  التي

 رين 5ة تواصل مع اآلخوإقام اجتامعيةتكوين عالقات  يفاملعاقني سمعياً 5 ويفشلون 

النامئية املنترشة صعوبة وشدة من  االضطراباتالتوحد من أكرث  اضطرابويعترب 

ة أو التنشي  يعاىن منها وقابلته للتعلم الذيحيث تأثريها عىل سلوك الفرد 

قدر عىل  أي أو تحقيق  املهنيأو التدريب عىل اإلعداد  Socializayion االجتامعية

 العمل ، 
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 واالقتصادي Socialاالجتامعي Independent االستقاللة ولو بسيطة من أو درج

Economic بدرجة محدودة وبالنسبة لعدد  أو القدرة عىل حامية الذات ،إال

 ( 5  5778محدود من األطفال )عبد الرحمن سليامن ، 

توية " إعاقة التوحد " مصطلح ا( : عىل الذ86.1،  يويطلق ) عبد املنعم الحفن

رث بالذات أك واالنشغالبالذات ليصف به إحدى السامت األولية للفصام  غالاالنش

هو حركة  –ة نظره همن وج–بالذات واالنشغال الخارجيبالعامل  االنشغالمن 

املاء  يفالطعام واملسافر  يفالحاجة فيفكر الجائع  إشباعاتجاه  يفالعملية املعرفية 

 ز أيام الصبا ويجرتها 5 ويخيل أنه يرى نبعاً عن بعد ويستعيد العجو 

ينات من الست يف إال أنه بدأ ينظر لهذه الفية كفية يطلق عليها األوتيزم أو التوحد

 ذلك الوقت بني فصام الطفولة والتوحد حتى الثامنينات يفمع التشابه  املايضالقرن 

 DSMالنفسية والعلية  لالضطرابات التشخييص اإلحصايئوذلك بعد صدور الدليل 

 5 الثاين

أو  وقد بدأ االعرتاف باألوتيزم كاضطراب مستقل وليس نوع من الفصام الطفويل

ذهان الطفولة املبكر حيث كان هناك خلط بني هذه االضطرابات العقلية منذ عام 

 Infantile يلالتاسع تحت عنوان األوتيزم الطفو  الدويلمع نرش الدليل  86.1

Autism  م الفصا أعراضاالوتيزم وزملة  راضأعإضافة إىل هذا يوجد فرق بني زملة

 الطفولة  يف
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فاعل فالطفل األوتيىس عاجز عن الت :حيث يتسم األول بالدالالت الكلينيكية التالية 

يصفونه بأنه مستقل وغري معتمد عىل اآلخرين ، وأنه  أبويهمع اآلخرين مام يجعل 

 م جوامد 5يشعر بوجود اآلخرين وأنه يدرك اآلخرين وكأنه يفضل الوحدة وال

اطهم من ارتب  لرغم من أن هؤالء األطفال يرتبطون باملوضوعات واألشياء الكرثاوب

 عيالو ) أو نقصان للوعي حاجاتهم  يفوتفاعلهم مع الناس فإن مشكالتهم ليست 

 يفعندهم ( ألنهم عىل دراية ووعى باآلخرين ووجودهم ولكنهم محدودين 

ين البقاء وحيد فيعىل الرغم من رغباتهم تفاعلهم معهم وقد الحظ ) ليوكانز ( أنه

ومنطيتهم وتفضيلهم اللعب باليشء نفسه إال أنهم يتقبلون عدداً محدوداً من الناس 

العمر  يفتزدادمع تقدمهم  االجتامعيةميكن أن يخرجهم من العزلة وان هذه 

(Bergman. J & gerdyz. , 1998, 66)  5 

الث املعدل الث التشخييص اإلحصايئدليل كل من ال يفويندرج التوحد كفية مستقلة 

 يةانفعال اضطراباتعن  السلوكية الناتجة لالضطرابات( ضمن فية واسعة .861)

صية اللغة وبروفيل الشخ اضطرابات يفوذلك مع التشابه  االجتامعيوسوء التوافق 

وىف  االجتامعياإلدراك وصعوبة التفاعل  اضطرابالناتج عن  املعريفوعدم التمييز 

النامئية املنترشة وغري  االضطرابات( ورد ضمن 8664) (DSM-IV)لدليل الرابع ا

 الوجدانية 5 االنفعالية االضطراباتاملحددة وليس ضمن 
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 -( تعريف التوحد :8)

بعض التوحد فال اضطراباستخدام مصطلح واحد للتعبري عن  يفاختلف الباحثون 

( وآخرون يسمونه الذاتوية )  يطلق عليه ) التوحد( ، والبعض يسميه ) أوتيزم

 ترجمة املصطلحات االتفاق يفإىل عدم  االختالفالذاتوية الطفلية ( ويرجع هذا 

احله العمرية مر  يف  تصيب الطفل التيالنامئية  االضطراباتتعرب عن  التياألجنبية 

 جنبياأل وأن املصطلح  تختلف كثرياً عن اإلعاقة الذهنية املعروفة والتياملبكرة 

من املمكن أن يظل كام هو بال  ) أوتيزم ( كان االضطراب عرب عن أعراض ومظاهرامل

حيث شاع استخدامه  (Hysteria )  ترجمة شأنه شأن مرض الهسترييا أو مصطلح

كام هو ، وظل لآلن يعرب عن زملة من األعراض املرضية النفسية والحركية ، واتفق 

 الطفوىل ، الناميئ االضطراباول هذا عليها الجميع إال أن األمر قد اختلف عند تن

الطفل بذاته فسامه ) الذاتوية  انشغالحيث بدا لبعض الباحثني أنه نوع من 

 سلوكية خاصة بالطفل وحده فسموه ألمناط اجرتارالطفلية ( وبدا للبعض اآلخر أنه 

(  88: ص  5788،  إبراهيم الباقيجرتارية" أو" التكرارية") عال عبد ) توحد ( أو "اال 

قصور تتميز ب التيالشامل  االرتقايئالنمو  اضطرابات5وهو مصطلح يطلق عىل أحد 

منو القدرة عىل التواصل  يف وبالتايلواللغة  الحيس اإلدراكمنو  يفأو توقف 

، ويصاحب ذلك نزعة إنسحابية  واالجتامعي املعريفوالتخاطب والتعلم والنمو 

 ،  وانفعايل يعاطفوانغالق عىل الذات مع جمود  انطوائية
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قد توقف متاماً عن العمل كام لو كانت قد توقفت  العصبيويصبح وكأن جهازه 

عن توصيل أو استقبال أية مثريات خارجية أو التعبري عن عواطفه  حواسه الخمس

عامله الخاص فيام عدا  يفالطفل يعيش منغلقاً عىل ذاته  وأصبح أحاسيسهأو 

ورات ث يفعشوائية غري هادفة لفرتات طويلة أو  أو حركات منطية أعامل يفاندماجه 

تغري أو ضغوط خارجية إلخراجه من عاله  أليغضب عارمة كرد فعل 

 5 ( Howlin. P. 1995 p31)الخاص

( إىل أن التوحد حسب  57، ص  5776وتشري ) كرستني نصار ، جانيت يونس ، 

يغزو  طراباضهو  DSM IVالذهنية  لالضطرابات واإلحصايئ التشخييصالدليل 

عىل الذات ، ولكن انطواء مرىض عن الواقع يتزامن مع  انفصالالنمو ويؤدى إىل 

شبه عادية أدى لنشوء مفهوم  اجتامعيةميلكون حياة  املتوحدينوجود عدد من 

زملة ) باالعتبار ويشمل تعبري" يغزو النمو"  الطبيغري املؤرش  أخرىيأخذ مؤرشات 

 واضطراب،   Syndromde Retوزملة رت،  Syndrome d,Aspergerاسريجر 

النمو  واضطراب disintegrative de L, enface Le troubleالتفكك ىف الطفولة 

 (غري املحدد 5

  



 

13 

 

جاالت م يف حاد ، ويتميز بوجود تأخر انتشاًرا االضطراباتويعترب التوحد من أكرث 

بات اللغة ، التواصل  وصعو ، ومهارات االجتامعيالنمو املختلفة مثل التفاعل 

ثل السلوكية م االضطراباتواألنشطة ، باإلضافةإىل وجود بعض  االهتامماتوضعف 

الحركات النمطية والعدوانية وإيذاء الذات 5 عالوة عىل ذلك فقد أوضح الكثري من 

اجه يعترب أكرب مشكلة تو  االجتامعيوسوء التوافق   النمو يفالباحثني أن التأخر 

 (Nikopoulos,C.,and Keenan, M.,2003,p.87) 5الطفل التوحدى

 باتاالضطرامن نوع  تعريفها للتوحد أنه يفوتشري الجمعية األمريكية للتوحد 

 وتكون نتيجة من عمر الطفل تظهر خالل الثالث سنوات األوىل التيالتطورية 

 واحينتؤثر عىل مختلف  وبالتايلنيورولوجية تؤثر عىل وظائف املخ  الضطرابات

عند هؤالء األطفال ويجعل عندهم صعوبة  صعب االجتامعي االتصال النمو فيجعل

وهؤالء األطفال يستجيبون دامئاً لألشياء   لفظيأو غري  لفظيسواء كان  االتصال يف

 يفلألشخاص ويضطرب هؤالء األطفال من أى تغيري يحدث  االستجابةأكرث من 

كلامت بطريقة آلية حركات جسامنية أو مقاطع من ال  بييتهم ، ودامئاً يكررون

 5  ( Scheuermann,B. and Jowebber. 2002, p,11- 2 ) 5متكررة

اململكة املتحدة لألطفال التوحديني خصائص  يفيتضمن تعريف الجمعية الوطنية 

 -وصفات الفرد التوحدى باألعراض التالية :
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 رسعة النمو ومراحله5 يف اضطراب 

 5 عريفاملالكالم واللغة والتمييز  يف اضطراب

 للمثريات الحسية 5 االستجابة يفبل وعجز  اضطراب

 التعلق املناسب باألشخاص واألحداث واملوضوعات 5 يف اضطراب

( مالمح صورة كلينيكية للطفل التوحدى من  8668وقد قدم محمود حمودة ) 

  االضطراب:هذا ـتصف الطفل املصاب ب التيختالالت ثالث مكونات تصور اال 

 Verbal Stereo Types 5ة النمطية اللفظي

 5 التخييلالنشاط  يف االختالل

 التواصل مع اآلخرين 5 يف االختالل

 5 (VST)أوالً : النمطية اللفظية 

للمعنى ، وأحياناً يكون التكرار  اعتباروتشتمل عىل تكرار الكلامت أو الجمل دون 

دون عديدة بللتذكر قصري األمد وتكرار الكلامت وأشباه الجمل لديه تتكرر مرات 

 املناسبة لها 5 االجتامعيةاملواقف 
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 5 التخييلالنشاط  يف االختاللثانياً : 

مثل اللعب  الخيايلويشتمل عىل غياب استخدام الرموز واإلشارات أو اللعب 

( ويكون اللعب  االجتامعيباألدوات والدمى وغياب لعب أدوار الكبار ) اللعب 

اومة البييية ومق واالهتامماتنشطة بوجه عام األ  يفبصورة آلية متكررة  التخييل

أو  األيديبالبيية ، ويؤدى بعض السلوكيات اآللية النمطية مثل التصفيق  يفالتغيري 

اللعب ببعض الورق والخيوط دون إبداع لفرتات طويلة ، وحركة الجسم بطريقة 

ن اً ألجزاء مأحيان اهتامماً من األجسام املتحركة ، ويعطى  االنبهارروتينية ، وكذلك 

 جسمه 5

 5 اآلخرينالتواصل مع  يف االختاللثالثاً : 

ويشتمل عىل املهارات اللفظية وغري اللفظية كاإلشارات واإلمياءات وتعبريات الوجه 

5 وقد تغيب اللغة كلية ، وقد يوجد بدايات لغة خاطية دون معنى ونضج فالبعض 

ديد بعض الكلامت مبارشة أو مع منهم يردد أحياناً كالم غري مفهوم وركيك ، مع تر 

إرجائها غري موقعها املناسب واستعامل الضامئر الخاطية فال يوجد فرق بني استعامل 

أنت أو أنا أو هو ، وعدم القدرة عىل تسمية األشياءأو استعامل املصطلحات 

 املحددة ، 
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ني مع قيميفهمها من حوله مجازية ويفهمها املالحظني أو امل وأحياناً يستعمل لغة ال

ءات مثل اإليحا اللفظيالطفل 5 واللغة املنطوقة عىل وترية واحدة والتواصل غري 

تعبريات يفهم ال وال االجتامعيوتغريات الوجه تكون غري مناسبة للموقف  االنفعالية

 اللغوية لآلخرين مثل الفكاهة 5

اً ف( إىل الصورة الكلينيكية السابقة ستة عرش صن8668ويضيف محمود حمودة )

، ويشرتط وجود مثانية أعراض منها عىل األقل لتشخيص الطفل  االضطرابلهذا 

نفسها املكونات الثالث للصورة  هياألوتيزمى 5 وقسمها إىل مجموعات ثالث 

 :الكلينيكية بصورة أكرث تفصيالً 

 املتبادل 5  االجتامعيالتفاعل  يفوجود إعاقة كيفية أوالً : 

 5 اآلخرينل صداقة مع القدرة عىل عم يفخلل بارز 

 الفردي اللعب يف وإذا اشرتك الفرديويفضل اللعب  االجتامعياللعب  يفيشرتك  ال

 يتعامل مع األطفال بدون مشاعر متبادلة 5

 بوجود أو مشاعر لآلخرين 5 الوعي يفعجز ملحوظ 

 آليلاأو التقليد   يقلدهم ( أو يحاىك بصورة ناقصة أو جزئية يحاىك اآلخرين ) ال ال

 لآلخرين دون عالقة له باملوقف بصورة تكرارية 5
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 5يبحث عن الراحة وقت املرض أو يطلب الراحة بطريقة ملحة أو شاذة ال

 5 التخييلوىف النشاط  اللفظيوغري  اللفظيالتواصل  يف كيفيخلل ثانياً : 

 اءأو التعبري الوجهى أو اإلمي اللفظيتوجد وسيلة تواصل مثل محاوالت التواصل  ال

 5  الحريكأو التواصل 

ينني "عدم الحملقة بالع استخدامكرثة  يفامللحوظ كام  الطبيعيغري  اللفظيالتواصل 

 والرتحيب 5 كاالحرتاميعرف التقاليد  أو النظر لآلخرين " وال االبتسام

والشخصيات الخيالية والروايات  االجتامعيوأيضاً اللعب  التخييلغياب النشاط 

 والقصص الخيالية 5

الصوت ونغمته والضغط عىل  ارتفاعطريقة الكالم مثل  يفيظهر شذوذ ملحوظ 

 املقاطع واإليقاع وأحياناً الكالم عىل وترية واحدة 

شكل ومحتوى الكالم وتشمل الكالم بصورة آلية مكررة مثل الرتديد  يفيظهر شذوذ 

وأخطاء  الجمل غري مواطنها من يفواستخدام الكلامت  اآليلاملبارش للكالم أو التكرار 

 الضامئر 5  استخدام يف

القدرة عىل بدء محادثة مع آخر أو استمرارها برغم وجود الظروف املناسبة  يفعجز 

 للحديث 5
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 5 واالهتامماتاألنشطة  يفالنقص والعجز ثالثاُ : 

 ذاتية جزئية أحياناً اهتامم باهتاممات واالنشغال االهتاممات يف ضيق ملحوظ وفقر

 أعضاء الجسم ، بأوراق وخيوط وغريها 5 ب جزيئواحد 

( اإلرصار غري املناسب عىل إيقاع نفس الروتني بكل التفاصيل مثل اإلرصار عىل أن 5) 

 يسلك نفس الطريق عند قضاء بعض األعامل 5 

البيية ولو كان ضعيفاًمثل  يفالشديد عند حدوث تغيري  االضطراب ( التوتر و6)

 أو أباجورة 5 كريستحريك 

 5 باأليديالحركات اآللية للجسم مثل لف الرأس أو الجسم أو النقر ( 4)

 الدائم بإجراء مثل شم بعض األشياء أو حملها 5  االنشغال( .)

ج عن مع اآلخرين ينتاالجتامعية العالقات  يف انفعايل اضطراب " يعرف التوحد بأنه

و باللغة بالوجه أ  التعبري عنها يفخاصة  االنفعاليةعدم القدرة عىل فهم التعبريات 

)  "مع ظهور بعض املظاهر السلوكية النمطية االجتامعيةالعالقات  يفويؤثر ذلك 

 ( 685.: .866إسامعيل بدر ،
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تعريفهم للتوحد  يف( :  8665،  يويشري ) عبد العزيز الشخص ، عبد الغفار الدماط

ات عىل عملي  النمو والتطور الشامل مبعنى أنه يؤثر اضطراباتعىل أنه نوع من : "

صفة ب اللغويمجال العالقات االجتامعية واألنشطة والنمو  يفالنمو بصفة عامة أو 

سن الثالث سنوات األولىومع بداية ظهور اللغة  يفيصيب األطفال  خاصة وعادة ما

عىل  اءباالنطو حيث يفتقرون إىل الكالم املفهوم ذوى املعنى الواضح كام يتصفون 

 5"باآلخرين وتبلد املشاعر  االهتاممم وعدم هأنفس

مختل يتضح قبل  طبيعيغري  ارتقاءبأنه  :"( 8661وتعرفه نادية أبو السعود ) 

 لشعورياواالتصال  االجتامعيالثالث سنوات من عمر الطفل ويتميز بفساد التفاعل 

بشكل من السلوك و   مرضية أنواعمرتبطا مع  االجتامعيةواألنشطة  التخييلوالنشاط 

ب الحملقة والنشاط الزائد والنمطية واإلرصار عىل الروتني والكثري من تجن يفخاص 

 5  "الحركات اآللية

تشويش عىل  : "عىل أنه( plmH. 1998 )للصحة العقلية  القوميويشري املعهد 

، وإقامة عالقات مع اآلخرين   االتصاليؤثر عىل قدرة األطفال عىل  الذيالعقل 

 أو  أو بكم عقيلرين أو يعانون من تخلف وبعض التوحديون قد يكونون متأخ

، وبعضهم محصورون داخل أمناط سلوكية  اللغويالنمو  يفلديهم تأخر واضح 

وحسية تؤثر عىل سلوكهم  اجتامعيةمتكررة ومناذج تفكري جامدة ومشكالت 

 5 "وقدرتهم عىل التكيف مع الحياة
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ون ذوى النشاط الزائد أن األطفال التوحدي:" (  577.-56) (appie,et al)ويوضح 

 يفلعدم قدرتهم عىل التفاعل مع األقران ، كام أنهم يكابدون  اجتامعيامنبوذون 

 5  "مساراتهم التكرارية ،تكرار أدوارهم املقيدة والطقوس النمطية لديهم

توية " إعاقة التوحد " لفظ التمركز ا( : عىل الذ 8667عبد الرحيم ، فتحيويطلق ) 

ية الحادة السلوك االضطراباتمن  الطفولة  ضافة إىل شيزوفرونياويعترب باإل  الذايت

فرتات الطفولة املبكرة واملتوسطة وذلك منذ أن ميز )  يفتصيب األطفال  التي

حدث ت التيالسلوك  اضطراباتكنوع مستقل من  الذايت( الرتكيز  8646ليوكانر ( ) 

لك ة املتوسطة ومنذ ذوقت مبكر من حياة األطفال بخالف شيزوفرونيا الطفول يف

د حالة يع الذايتالحني والحوار يدور بني األطباء النفسيني حول ما إذا كن التمركز 

 ة عن ذهان الطفولة أم ال 5لمنفص

النمو  يف :" التوحد نوع من االضطرابات(إىل أن85: 5776ويشري ) فاروق صادق ، 

 ر عىل مختلف جوانبوالتطور تظهر خالل السنوات الثالثة األوىل من العمر وتؤث

 االنفعاليةو التواصلية والعقلية  االجتامعية النواحي يفقد تظهر  والتيالنمو السالب 

 يحدث ال أي)  مدى الحياة التطوري االضطرابوالعاطفية ، ويستمر هذا النوع من 

 5 "شفاء منه ( ولكن تتحسن الحالة من خالل التدريبات العالجية املقدمة للطفل
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بأنه أحد " :( إىل التوحد ..8، 5787يامن عبد الواحد يوسف ، ويشري ) سل

تظهر خالل السنوات األوىل من حياة الطفل   التيالنامئية املعقدة  االضطرابات

ع قصور مواالجتامعية واالنفعاليةويؤثر تأثرياً شامالً عىل كافة جوانب منوه العقلية 

ظهر ية شديدة ومتواترة ويمع مصاحبته بسلوكيات منط اللفظيالتواصل  يفواضح 

 5  "الذكور عن اإلناث يفعادة بنسبة كبرية 

النمو ،  يف بأنه حالة من القصور املزمن" ( :  8661عكاشة،  فتحيويعرفه ) أحمد 

خمسة أطفال من كل  حوايلتظهر أعراضه خالل الثالث سنوات األوىل ويصيب 

 كل املجتمعات يفيحدث والدة وبسبة أكرب بني الذكور عنه لدى اإلناث و 87777

بل رمبا تكون العوامل  االجتامعيةبغض النظر عن اللون أو األصل أو الخلفية 

 صبيالعبعض الوظائف املخية والجهاز  يفاملسببة عوامل عضوية تعزى إىل خلل 

 5 "املركزي

 يفتأخر و  واالنفعايل االجتامعيالتواصل  يفيتضمن قصور  الذي االضطرابوانه ذلك 

القدرة  وعدم اآليلشكل ومضمون الكالم والرتديد  يفاملصاحب بشذوذ  لفظيالالنمو 

النمطية واإلرصار عىل الطقوس دون توقف مع  إىل باإلضافةعىل استخدام الضامئر 

   5 تغيري أيوجود استجابات تتسم بالعنف إزاء 

5( Osterling . J, 1994, p 257) 5 
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من اإلعاقة  التوحد أو الذاتوية نوع": ( أن  5774وهبة :  صربيويشري ) محمد 

 لحيساعىل اإلدراك   ويتميز بنفس القدرة العصبيالجهاز  يف وظيفيسببها خلل 

تعزل الطفل عن الوسط املحيط  انطوائية، ويصاحب ذلك نزعة واالجتامعي واللغوي

 " مثل أخرىفال يكاد يحس مبا يدور حوله هذا ، ويصاحب التوحد متالزمات 

حيث بروز األذن ومرونة املفاصل واإلعاقة الذهنية  "  Fragile Syndroomمتالزمة

مييلون لتكوين العالقات  ال حيث"  Asperger  مرض اسربجر "كام يصاحبه

مركز األبحاث بجامعة كامربدج أن نسبة  يفهذا وقد أكدت ألدراسات  االجتامعية

راسات األخرى لداحني أكدت  يفحالة  87777حالة لكل  ..حاالت التوحد تكون 

 5"خمس حاالت لكل ألف حالة

يقيم الطفل  التوحد حالة غري عادية ال : "( إىل أن 8664وتشري ) كريستني مايلز ، 

يتصل بهم إال قليالً جداً والتوحد مصطلح يجب  عالقة مع اآلخرين وال أيفيها 

ن عقد يكون سلوكه الشاذ ناجامً  الذيينطبق عىل الطفل  استخدامه بحذر فهو ال

يرفض فيها الطفل التعاون  التيالحاالت  يفميكن استخدامه  الدماغ وال يفتلف 

ن مستوى م أيمن  بسبب خوفه من املحيط غري املألوف وميكن أن يصاب األطفال

 5 "اً جداًأو متخلفني عقلي أذكياءالذكاء بالتوحد مع الخيال وقد يكونون طبيعيني أو 

 : تعريفه للتوحد يف(  5788السحيمى ،  فتحيويشري ) أحمد 
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اللعب و  اللفظيوغري  اللفظيوالتواصل  االجتامعيةأنه عجز يعيق تطوير املهامت  "

اللها من خ يتم التييؤثر عىل الطريقة  عصبي اضطراب، وهو  واإلبداعي التخييل

 عيةاالجتاماملهارات  فيجمع املعلومات ومعالجتها بواسطة الدماغ مسببة مشكالت

ىل اللعب ع  وعدم القدرة وخلق عالقامتع األفراد االرتباطالقدرة عىل عدم  يفتتمثل 

 5"واستخدام وقت الفراغ ، وعدم القدرةعىل التصور البناء واملالمئة التخيلية 

يعزل الطفل  منايئ اضطرابالتوحد هو  : " ( إىل أن 5774،  يويشري ) ذكريا الرشبين

محيط  يفث حوله من أحداث املصاب عن املجتمع دون شعور املصاب مبا يحد

ادية اهر غري عظوسلوكيات ذات م وأحاسيسمشاعر  يف، فينخرط  االجتامعيةالبيية 

أو شاذة بالنسبة ملن يتعاملون مع الطفل بينام يعايشها الطفل بصفة دامئة مستمرة 

 5 "وبطريقته الخاصة ومشاعرهيعرب بها عن أحاسيسه  التيألنها الوسيلة الوحيدة 

يتسم  منايئ اضطراببأنه " : التوحد ( Lewis & Volkmar,1990,121)ويعرف 

مصحوب بأمناط سلوكية منطية ورغبة  واالجتامعي اللغويالنمو  يفواضح  بانحراف

 5"العقيليرتبط بالتخلف  مة عىل األعامل الروتينية ، وعادة ماااملدو  يف
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 Bass  ك(،ياس ومولي.5776 :81) Barry et alويتفق كل من بارى وآخرين

&Mulick (577. :.5.أكشوموف ، )  Akshoomoff (5778 :5.4) وريفيس 

Reavis  (5776) " :جوانب النمو املختلفة ،  يفهو إال إعاقة  عىل أن التوحد ما

السلوكيات غري  استخدام يفحيث يعاىن األطفال ذو التوحد من إعاقات واضحة 

ة ، ات الوجهية  والتغريات البدنياللفظية املتنوعة مثل االتصال بالعني ، والتغري 

،  مراقبة تأثري سلوكياتهم عىل اآلخرين يفواإلشارات املستخدمة 5 كام أنهم يفشلون 

 املهارات 5 اكتسابصعوبة  يفمام يتضح أثرة 

 اضطرابأن  يف(5776( ، وعادل عبد هللا ) 5774ويتفق كل من هشام الخوىل )

سلبا عىل العديدمن جوانب التوافق ،  منترش يؤثر منايئ اضطرابهو : "التوحد 

لحركة ، منطية ا يفسلوكية  تتمثل  اضطراباتويعاىن هؤالء األطفال التوحديون من 

 5"اللغة  يف اضطرابات وأيضاً 

 Maricaقدمته " ماريكا "  الذي( : التعريف .866ويتبنى ) عبد املنان معمور، 

 يف واالستغراقعىل النفس  قاالنغال من أنه مصطلح يشري إىل : " لألوتيزم  1990

قات عال  وإقامةوضعف القدرة عىل التواصل  االنتباهالتفكري وضعف القدرة عىل 

  5 "املفرط الحريكمع اآلخرين فضالً عن وجود النشاط  اجتامعية
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 عقيل اضطراببأنه حالة  : "تعريفه للتوحد يف( :  8666ويشري ) رمضان القذاىف ، 

إال أنه يالحظ عليهم عدم الطبيعي غم من مظهر األطفال يصيب األطفال ، عىل الر 

 السلويك باالضطراب5 باإلضافةإىل متيزهم  طبيعةامليل إىل غريهم من األطفال بشكل 

 5 "، واعتربت هذه الحالة من حاالت فصام الطفولة والذهني واالنفعايل واالجتامعي

هو نوعمن التوحد  اضطرابأن  :"(.8: 5787ويعرف إبراهيم الغنيمى ) 

لة وص النوعيعن طريق االضطراب النامىئ  تحديدهالنامئية ، ويتم  االضطرابات

والقدرات اللغوية التقديرية ، واملعدل املحدود من  اللفظيوغري  اللفظيالتواصل 

إىل التامسك وذاكرة الحفظ بتكرار الكالم واملعالجة البديلة  واالفتقار االهتاممات

 5 "والذاكرة التصورية واإلدراكية امعيةاالجتالفراغية واملعرفة 

إىل أنه يوجد أربعة محاور يعاىن منها الطفل التوحدى  (Brown)وأوضح برون 

 ويظهر فيها القصور وهى :

 عالقات مختلفة 5

 التواصل 5 يفصعوبات 

 رضوب سلوكية ذات طابع متصلب 5

   (Brown, W, 1996, p25 ) منو مشتت ذات طبيعة خاصة 5
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 إنهاعىل   تعريفه للتوحدية "يف( : 8661للصحة العقلية )  القوميملعهد ويشري ا

عالقامتع اآلخرين  وإقامةيؤثر عىل قدرة األفراد عىل االتصال  عقيلتشويش 

واالستجابة بطريقة غري مناسبة مع البيية املحيطة بهم ، وبعض التوحديني قد 

لنمو ا يفديهم تأخر واضح أو بكم أو ل عقيليكونون متأخرين أو يعانون من تخلف 

وبعضهم يبدون متعلقني أو محصورين داخل أمناط سلوكية متكررة ، ومناذج  اللغوي

ومشكالت حسية باإلدراك  اجتامعيةهؤالء يواجهون مشكالت  وأكرثتفكري جامدة ، 

تهم عىل عىل قدر  وبالتايلومشكالت اتصالية ، وكل هذه املشكالت تؤثرعىل سلوكهم 

 5 (Micheal, W, 1999, 153)"مع الحياة  قدرتهم عىل التكيف التعلم ومن ثم

التوحد ميكن  اضطراب( : إىل أن  5776)  Kabot, S , et al  ويشري كابوت وزمالؤه

واحد  آن يفالتعرف عليه من خالل ثالث محاور تعتمد عىل بعضها البعض وتظهر 

 : هي

 يرتبط بنمو املخ 5 عصبي اضطرابأنه 

 5 والسلويك واالنفعايل املعريفيشمل النمو  نفيس اضطرابأنه 
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 االجتامعيةالعالقات  يفيفصح عن عجز شديد  االجتامعيالنمو  يف اضطرابأنه 

ذا ، ومن ثم فالطفل املصاب به االجتامعيةبالبيية  االتصال يفوالتواصل ، وفشل 

اللغة  منو يفللمثريات الحسية ، ولديه قصور شديد  االستجابةيستطيع  ال االضطراب

والكالم ، ويالحظ عليه سلوكيات منطية غري هادفة  ودامئاً تتضح معامل هذا 

 -Kabot, S ,et al, 2003: p 26)الثة من عمر الطفل ثخالل السنوات ال االضطراب

33) 5 

ن م  للتوحد أنه نوع : "تعريفها يف النفيسوتشري الرابطة األمريكية للطب 

خالل السنوات سنوات األولىمن عمر الطفل تظهر  والتيالتطورية  االضطرابات

ثر عىل تؤ  وبالتايلنيورلوجية تؤثر عىل وظائف املخ  الضطراباتوتكون نتيجة 

صعبعند هؤالء األطفال ويجعل  االجتامعيالنمو فيجعل االتصال  نواحيمختلف 

أو غري لفظياً ودامئاً فهؤالء األطفال   االتصال سواء كان لفظياً  يفعندهم صعوبة 

من االستجابةإىل األشخاص ، ويضطرب هؤالء األطفال من  أكرث األشياءتجيبوا إىل يس

ودامئاً يكرروا حركات جسامنية أو مقاطع من الكلامت  بييتهم يفتغيري يحدث  أي

 5 (American Associate Autism.1999,p 4 )5بطريقة آلية متكررة
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 :Individuals With Disabilitiesلتعليم األفراد املعاقني  األمرييكويشري القانون 

Education Act (IDEA)  إعاقة تطورية تؤثر بشكل   تعريفه للتوحد بأنه يف "

ض ، وتظهر األعرا االجتامعي، والتفاعل  اللفظيوغري  اللظىملحوظ عىل التواصل 

طفل ال أداءوتؤثر سلبياً عىل   الدالة عليه بشكل ملحوظ قبل الثالثة من العمر

و : ه التوحد  باضطرابترتبط  التيومن الخصائص واملظاهر األخرى ،  الرتبوي

، أو  لبييياالنمطية  ومقاومته للتغري   الطفل بالنشاطات املتكررة والحركات انشغال

أو الطبيعية  ، االعتياديةغري  االستجابات إىل اليومي إضافةالروتني  يفمقاومته للتغري 

 ( 5 86:  5785،  يإيهاب الببالو  العثامن، إبراهيم)  للخربات الحسية 5

 "ارتقاء :( أن التوحد كإعاقة تطورية هو 8661وترى ) نادية إبراهيم أبو السعود ، 

مختل يتضح قبل الثالث سنوات األوىل من عمر الطفل ويتميز بفساد  طبيعيغري 

 يةاالجتامعواألنشطة  التخييل، والنشاط  الشفويواالتصال  االجتامعيالتفاعل 

تجنب الحملقة والنشاط  يفاً مع أنواع مرضية من السلوك وبشكل خاص مرتبط

 5"الزائد والنمطية والتقولب واإلرصار عىل الروتني والكثري من الحركات اآللية 

طفال النمو الشديدة عند األ  اضطراباتبأنه أحد  : " تعريفه للتوحد يف "بريل"ويشري 

ابت أو تغريات بيوكيميائية أو ث عصبيدون وجود عالمات عصبية واضحة أو خلل 

 ة للتوحد بسباملأيضية أو عالمات جينية ، وقد افرتض أن العوامل 
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 يفقدتحدث خلل  وأنهابعضها يكون قبل الوالدة وبعضها اآلخر يكون بعد الوالدة 

 ,Birll, M., 2001) 5" املخ واألرجح أن معظم الحاالت تعود ملثل هذه العوامل

p.3-5)  5 

وهو  االضطرابات  االرتقائيةبأنه أحد مظاهر : "( .1: 8666) ييد الرفاعوعرفه الس

من و  الطبيعيوالبعد عن املسار  االرتقاءهرمونية  الختالليحدث نتيجة مبارشة 

ل التواص يف اللغة استخدامعملية التواصل والقدرة عىل  يفأهم عالماته قصور 

 لتكرارياية تتسم بالطابع وجود رضوب سلوك وأيضاً  اللفظيوغري  اللفظيبشقيه 

عىل الصورة اإلكلينيكية للطفل التوحدى من خالل  املعريف، ويغلب القصور  النمطي

 يجعل أن هناك الذيوالتفكري والتخيل ، األمر  واالنتباهوظائف اإلدراك  اضطراب

 5 أخرى"هة من ج التوافق مع املتغريات البييية من جهة ومع املحيطني به يفصعوبة 

 يفعىل أنه عجز شديد  : "تعريفها للتوحد يف( :  8666دائرة املعارف العامة ) وتشري 

 مقدرة الفرد عىل يفينتج عن ضعف واضح  الذي العصبياملقدرة الخاصة بالجهاز 

يتخلل جميع الوظائف الخاصة  االضطراب االتعلم واكتساب املعلومات ، وهذ

عرف عىل ومل يت التطورية للمخالناحية  يف بيولوجي اضطرابفيصبح مؤرشاً لوجود 

ث خالل الثال  يفإىل اآلن ، وتبدأ تظهر أعراض التوحدية  االضطرابسبب وجود هذا 

 لاالتصاوغياب  الطبيعيسنوات األوىل من عمر الطفل وتتضمن عدم التخاطب 

 وغياب السلوك الخاص باللعب املتكرر   االجتامعي
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 يف االستغناء عنها ويظهر عليه التبلديقدر عىل  وتصبح لدى الفرد طقوس غريبة ال

ه األمل والخطر ويصبح السلوك ممزقاً ومشتتاً  ااالستجابة للغري وتبلد املشاعر تج

 عقيلمن التوحديني يعانون من تأخر  % .1:  ..اإلحصاءات أن من  وأوضحت

 5 (Micheal, W, 1999, 153) متفاوتةبدرجات 

)  Pearson et alبريسون وآخرون ( ، و 6.: 8664ويرى كل من عثامن فراج) 

ز تتمي التي  يطلق عىل إعاقة من إعاقات النمو : "( أن مصطلح التوحد 651: 5778

نسحابية تقوم بعزل الطفل عن ا انطوائيةاإلدراك والتفكري ونزعة  يفبقصور 

ن حوله مب  املحيطني به ، وبذلك يصبح الطفل التوحدى منغلقا عىل ذاته وال يحس

 و أحداث 5من أفراد أ 

إىل أنه أحد مظاهر : "تعريفه للتوحد  يف( : 8666،  يويشري ) السيد الرفاع

 االرتقاء يف  وهو يحدث كنتيجة مبارشة إلختالالت هرمونية االرتقائية االضطرابات

قصور و  االجتامعيالتفاعل  يف اختالل عالماتهومن أهم  الطبيعيوالبعد عن املسار 

والقدرة عىل  اللغويواألنشطة والتأخر  الهتامماتاعملية التواصل مع قلة  يف

جود رضوب إىل و   باإلضافة لفظيوالغري  اللفظيالتواصل بشقية  يفاستخدام اللغة 

 ،  النمطي التكراريسلوكية تتسم بالطابع 
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 ضطراباعىل الصورة اإلكلينيكية للطفل الذاتوى من خالل  املعريفويغلب القصور 

 يجعل أن هناك الذيوالتفكري والتخيل والتذكر ، األمر  هواالنتباوظائف اإلدراك 

التوافق مع املتغريات البييية من جهة ومع املحيطني بهم من جهة  يف صعوبات

 5  "أخرى

 التياملعقدة  االرتقائية اإلرضاباتبأنه نوع من : " ( 57: 5778أمني )  اوتعرفه سه

، وتؤثر عىل جميع جوانب تظل متزامنة مع الطفل منذ ظهوره وإىل مدى حياته 

عىل  االرتقائية االضطراباتويؤثر هذا النوع من  الطبيعيالفرد وتبعده عن النمو 

ا عىل العالقات االجتامعية وعىل وأيضً  اللفظيأو غري  اللفظيالتواصل سواء كان 

وىل خالل السنوات األ يف  أغلب القدرات العقلية لهؤالء األطفال التوحديون ، ويظهر

ممن حوله سواء أشخاص أو خربات أو  واالستفادةالطفل ويفقده التواصل  من عمر

ال شفاء منه ، ولكن قد يتحسن  االضطراباتتجارب مير بها ، وهذا النوع من 

 املبكر 5 العالجيبالتدخل 

إىل أن التوحد كلمة مرتجمة عن  "( : 5775ويشري ) عبد هللا بن محمد الصبى ، 

االنعزال وبالعربية سموه الذووية ) وهو اسم غري متداول  اليونانية وتعنى العزلة أو

 ، وهو كحالة مرضية ليس عزلة فقط ،  االنطوائية( ، والتوحد ليس 
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ولكن رفض للتعامل مع اآلخرين مع سلوكيات ومشاكل متباينة من شخص آلخروهو 

ل لالسنوات الثالثة األوىل من عمر الطفل نتيجة خ يفمعقد للتطور يظهر  اضطراب

 5 "مل يصل العلم إىل تحديد أسبابه واألعصابخ امل يف وظيفي

حالة تصيب بعض  :  "( : التوحد عىل أنه.577سالمة ،  شكريويعرف ) ربيع 

األطفال عند الوالدة أو خالل مرحلة الطفولة املبكرة تجعلهم غري قادرينعىل تكوين 

رد لتواصل  ويصبح الفطبيعية وغري قادرين عىل تطوير مهارات ا اجتامعيةعالقات 

عامل مغلق يتصف بتكرار الحركات  يفويتقوقع  االجتامعيعن محيطه  منعزالً

 5 " والنشاطات

 psychiatric (American, 1994) النفيسوتشري الرابطة األمريكية للطب 

Association  أنه فقدان القدرة عىل التحسن : " التوحدى  لالضطرابتعريفها  يف

وهو  جتامعياال بذلك عىل االتصاالت اللفظية والغري لفظية والتفاعل النمو مؤثراً  يف

م ، وىف التعلي يف األداءيؤثر بدوره عىل  والذيسن قبل ثالث سنوات  يفعادة يظهر 

ملقاطع معينة  ويظهر هؤالء  آيلبعض الحاالت التوحدية تكون مرتبطة بتكرار 

يظهرون ردود أفعال غري  ، وكذلك اليوميالروتني  يفتغيري  أليمقومة شديدة 

 5 ( DSMIV. 1994, 66)خربات جديدة  أليطبيعية 
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أن : " Macintosh & Dissanayak (5778 )ويرى كل من ماكينتوش وديساناياك 

املرتفع لديهم قدرات معرفية عالية ،عادية أو فائقة ،  األداءأطفال التوحد ذوى 

ة ، دون املهام املدرسية بصورة جيدسن مبكرة ، ويؤ  يففكثري منهم يتعلمون القراءة 

لغويا أكرث طبيعة ،  أداءالجوانب املعلمون وكام أن لديهم  هذهوقد يغفل عن 

من صعوبات أثناء   يقدرون عىل متابعة املحادثة املجردة ، ويعانون ولكنهم ال

يرتبطون  الحديث مع اآلخرين ، وممكن أن يتحدثوا بطريقة هوجائية  وعادة ما

رث من األطفال ، وال يستطيعون قراءة اآلخرين) نظرية العقل ( ، ولديهم بالكبار أك

 هتاممايصبحون مثبتني عىل  بهم ، وعادةما واالحتفاظتكوين األصدقاء  يفصعوبات 

 واحد ويهتمون بالحديث عن هذا الجانب 5

املتعلقة  االضطراباتأحد  : " ( : التوحد عىل أنه 5778ويعرف ) محمد عز الدين ، 

طور املخ مع وجود بعض املالمح املميزة والخاصة باإلعاقة التواصلية  وبعض بت

ملجموعة  يسالرئيالطقوسية غري القابلة للتغري ، ويعترب التوحد املصنف  االهتاممات

نترشة التطورية امل االضطرابات)  يطلق عليها مجتمعة مصطلح التي االضطراباتمن 

)" 5 
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( وايفى 5775 :467) Parsons & Mitchellتشل ولقد اهتم كل من بارسونز ومي

حيث  :  " تعريف التوحد  يف السلويك( بالجانب .5774 :88)  Ivey et alوآخرين 

عىل املستوى   يتم تشخيصه Disintegrative تفكييك اضطرابرأوا أن التوحد 

ذا يل ، وهوالتخ االجتامعيةالتواصل واملشاركة  يفطبقا لثالثية اإلعاقات  السلويك

ادة عىل صعوبات التعلم الح الكالسيكيذيالتفكيىك يرتاوح مابني التوحد  االضطراب

 Highاملرتفع  األداءاملتصل وعىل الطرف اآلخر يوجد التوحد ذو  طريفأحد 

Functioning Autism  5 

 American psyehazricوعرفت الجمعية األمريكية لتصنيف األمراض العقلية 

association, 4 E 1994  بأنه فقدان القدرة عىل التحسن  :"  االضطراب التوحدى

وهو  جتامعياال النمو مؤثرا بذلك عىل االتصاالت اللفظية وغري اللفظية والتفاعل  يف

م وىف التعلي يف األداءيؤثر بدوره عىل  والذيسن قبل ثالث سنوات  يفعادة يظهر 

ظهر هؤالء مقاومة بعض حاالت التوحد تكون مرتبطة بتكرار مقاطع معينة ، وي

 يألوكذلك يظهرون ردود أفعال غري طبيعية  اليوميالروتني  يفتغيري  أليشديدة 

 5"  (DSM:1994)خربات جديدة 
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املقدرة الخاصة  يفعىل أنه عجز شديد : "( 8666وعرفته دائرة املعارف العامة )

اكتساب و مقدرة الفرد عىل التعلم  يفينتج عنه ضعف واضح  الذي العصبيبالجهاز 

 اضطراباملعلومات وهذا االضطراب يتخلل جميع الوظائف الخاصة مؤرشاً لوجود 

 ىلإالناحية التطورية للمخ ومل يتعرف عىل سبب حدوث هذا االضطراب  يف بيولوجي

 5 "(Michael:1999)اآلن 

تعريفهم  يف (Moyes 2001:33.,Biklen.&Attified,2005:66)ويشري كل من  

ألن أسبابه غري  الغامضة ورمبا يرجع ذلك االضطراباتحد أكرب أنه أ  : " للتوحد

النمو بشكل خطري  أمناطواضحة بشكل حاسم وأن هذه االضطرابات تؤثر عىل كل 

ميكن التأكد منها بشكل  الأعراضهيولد الطفل به بالرغم من أن  االضطرابوأن هذا 

 5 " حاسم قبل ثالثني شهراً 

 لفظيالوالتواصل  االجتامعيةعيق تطوير املهارات عجز ي: "كام يعرف التوحد بأنه 

ر عىل يؤث عصبي اضطراب، وهو نتيجة  اإلبداعي و التخييلواللعب  اللفظيوغري 

يتم من خاللها جمع املعلومات ومعالجتها بواسطة الدماغ مسببة  التيالطريقة 

عالقات  وخلق االرتباطعدم القدرة عىل  يفتتمثل  االجتامعيةاملهارات  يفمشكالت 

5) عدنان محمد  "مع األفراد ، وعدم القدرة عىل اللعب واستخدام وقت الفراغ

 ( 5 .577عليوات ، 
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 يفخطري  اتصايل اضطراببأنه : "( إىل التوحد .8: 5776ويشري محمد شوقى ) 

مرحلة الطفولة املبكرة عادة قبل الثالثني شهر األوىل من عمر الطفل ويؤثر عىل 

 اللفظي أو غري اللفظيذلك ألتواصل سواء  يفللفرد مبا  الطبيعي لنمواجميع جوانب 

 اللغويمو الن يفواضح  بانحرافوينترش بني الذكور بنسبة أكرث من اإلناث ويتسم 

نية املداومة عىل األعامل الروتي يفورغبة  منطيبأمناط سلوكية  واإلجتامعى مصحوباً 

 أي اءإز تتسم بالعنف  جاباتاستواإلرصار عىل طقوس معينة دون توقف مع وجود 

الشفاء منه(  ليحدث أي) الحياةمدى  االضطرابويستمر هذا النوع من   تغيري

ولكن قد تتحسن الحالة من خالل التدخل املبكر ووضع الربامج العالجية 

 5 " ملقدمة للطفل التوحدىا والتدريبيةواإلرشادية 

عىل أنه مصطلح : "توحد تعريفه لل يف( :  5775ويشري ) كامل سامل سيسامل ، 

يستخدم للتعبري عن الخصائص الشائعة عند كثري من األطفال املضطربني سلوكياً 

سلوكية حادة ، ومتثل اإلجرتارية باالنطواء الشديد  اضطراباتخاصة ممن لديهم 

 5 "الخارجيوالتمركز حول الذات واالنشغال بالعامل 
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 تامعيةاالجتتميز بغياب العالقات  لتيواالنمو العقلية  اضطراباتكام أنه نوع من 

واالتصال واملحادثة مع وجود العديد من السلوكيات الشاذة واملنحرفة عن النمو 

دامئاً قبل ثالث سنوات من عمر الطفل  ويستمر  االضطراب، ويحدث هذا  العادي

ت القدرا يف نقص  االضطرابيصاحب هذا  الحياة مع هؤالء األطفال وغالباً ما باقي

 5 ( wheeler, J., 2003: p 64 )لعقلية بنسب متفاوتة ا

إىل الطفل التوحدى بأنه طفل : " ( 88: 5778ويشري محمد السعيد أبو حالوة ) 

حاب تؤثر عليه باالنس وبالتايلتؤثر عليه كثرياً من مظاهر منو الطفل املختلفة 

حيط بعامله امل الطفل اتصاليضعف من  بالتايلللداخل واالنغالق عىل الذات ، وهذا 

منه ويجعله يفضل  الخارجي االقرتابنوع من  أيويرفض  االنغالقويجعله يحب 

 5 "أكرث من تعامله مع املحيطني به األشياءالتعامل مع 

: 8664( ، وعمر بن الخطاب خليل ).7.: 8667عبد الرحيم ) فتحيويتفق كل من 

 اضطرابحيث أنه  يناملعا مفهوم التوحد يلتف حول مجموعة من : "( عىل أن 86

مصحوب بأمناط سلوكية منطية وهو زملة سلوكية تنتج عن  اللغوي االرتقاء يفواضح 

تكون مصحوبة بنسبة ذكاء ويتصف هذا االضطراب  ما أسباب متعددة وغالباً 

عىل التواصل مع اآلخرين ومييل   االتصال ، مام يجعل الطفل غري قادر يفبالشذوذ 

 5 "االنسحاب إىل
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 يالتوحد االضطرابتعريفه لألطفال الذين يعانون من  يف ( Wollf )وولف  ويشري

، وينقصهم االتصال  واالجتامعي االنفعايل االتصالعىل أنهم الذين ينقصهم : " 

ني عىل الروت واإلرصاراللعب والتخيل ، والنمطية والتقولب  يف، وشذوذ  اللغوي

  من الحركات اآللية الغري هادفة مثلتغري مع وجود الكثري أيالعنيفة تجاه  واألفعال

 5 ( Wolv, 2000: p 555)"الخ (  ) هز الرأس، واليدين ، األصابع ،

: عىل أن التوحد  (6.-5.: 8665) يويشري عبد العزيز الشخص وعبد القادر الدماط

فولة مرحلة الط يفعملية التواصل والسلوك يصيب األطفال  يفشديد  اضطرابهو "

سلوكهم ، حيث نجد معظم هؤالء األطفال  يفا ويؤثر ( شهرً  45-67 املبكرة ) مابني

دم ، وع باالنطواءاملعنى الواضح كام يتصفون  ذييفتقرون إىل الكالم املفهوم 

ت أو الحيوانا إىل أحياناً  اهتاممهمباآلخرين ، وتبلد املشاعر ، وقد ينرصف  االهتامم

 5 "األشياء غري اإلنسانية ويلتصقون بها

 اضطراب: "أن  يف( 5776( وعادل عبد هللا)5774)كل من هشام الخويل ويتفق

تؤثر سلبا عىل العديد من جوانب التقوقع حول نفسه  التي االضطراباتالتوحد من 

حركة منطية ال فيسلوكية تتمثل اضطراباتويعاىن هؤالء األطفال التوحديون من 

 5"اللغة يف اضطراباتوأيضا 
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التوحد يحدث نتيجة  : "( أن688 -.866خرون )ويوضح يوسف القريوطى وآ 

 اضطراباتو رسعة أو تتابع النمو   يف واضطراباتالحسية  االستجابات يف الضطرابات

واألحداث  للناس االنتامءالتعلق أو  يف واضطراباتاللغة والكالم والسعة املعرفية  يف

 فعايلاالنالجانب  يف االضطرابظهور  يفواملوضوعات ، مام ينعكس بدوره 

 5 " واملعريفواإلجتامعى 

 Dawson et( ،داوسون وآخرون 5778- ..6) Grela et al ويتفق جريال وآخرون 

al (5774- 5.8)" : السلوك ويظهر ذلك  يف عىل أن األطفال التوحديون لديهم قيود

ياء بأش واالهتامماتبالجزء أكرث من الكل  واالنشغالاملحكم  الروتينيالنمط  يف

ث الروتني حي يف ة طويلة واإلرصار عىل الذاتية ، كام أن لديهم جموداً محددة لفرت 

يصبحون قلقني عندما يتوقع منهم أن يضمنوا التغيري داخل الروتني ، ويكون رد 

 5 " فعلهم سلبياً 

عىل أنه أزمة سلوكية تنتج عن أسباب متعددة : "Gilberg (8665- 618 )وعرفه 

 جتامعياال التواصل  يفنخفض وتتسم بنقص الغالب بنسبة ذكاء م يفومصحوبة 

 5" االتصال يفوضعف 
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تصيب األطفال وعىل الرغممن مظهر األطفال  عقيل كاضطرابكام أن التوحد حالة 

إال أنه يالحظ عليهم عدم امليل إىل غريهم من األطفال بشكل طبيعى  الطبيعي

واعتربت  5 والذهني يلواالنفعا واالجتامعي السلويك باالضطرابباإلضافة إىل متيزهم 

 5 هذه الحالة من حاالت فصام الطفولة

 ( 8.65: 8666) رمضان القذاىف ،  

طفل : "( : الطفل التوحدى بأنه  .577،  العيسويويعرف ) عبد الرحمن سيد 

ب يلع أطولوسطه ، قد يجلس لساعات  يفيعيش  الذيعن العامل  االنسحابشديد 

عامل األوهام والخياالت الباطنية  ويبدو  يفيع بأصابعه أو بقطعة من الورق ، ويض

عوبة الذات وص يفعىل مثل هؤالء األطفال منذ بداية حياتهم واالستغراق  االنسحاب

االتصال بهم ، وعدم القدرة عىل إقامة عالقات طبيعية مع الغري ، ويعانون من 

عوبة ومنن ص، كام يعان هيعىل حاالتهم كام  اإلبقاء يفوحدة بالغة ورغبة متسلطة 

، وعدم قبول مرادفات  النفيمع استعامل  mutismحد البكم  إىلاللغة  يفشديدة 

يسمعها ،  التي نفس الجملة إعادةتكرار أو  إىللنفس العبارة ، ومييل املريض 

واستعامل الضامئر املقلوبة كأن يشري الطفل لنفسه بضمري " أنت " ويقول ملن 

ظ عدمية املعنى وغري مالمئة ، ويعمم الطفل اللفظ يخاطبه " أنا " مع التفوه بألفا

 5 الواحد عىل أكرث من " واحد "
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 ( أنواع اضطراب طيف التوحد :5)

) مارى كوملان( مديرة  (:إىل أن 5785الببالوى ، إيهابيشري )إبراهيم العثامن ، 

ل اواشنطن اقرتحت نظاماً تصنيفياً لألطف يف األطفالالعيادة الطبية لبحوث دماغ 

يس لثالث مجموعات أساسية ، ويتبني أن هذا التصنيف  يفالتوحديني يضعهم 

  -:هي، بل هو مكون من ثالث تصنيفات فرعية متالزمة منفردة كام أكد كانر

 Classicالنوع األول : وهو ما يسمى بـ ) املتالزمة التوحدية الكالسيكية ( 

Autistic Syndrome ل أعراضا مبكرة  دون أن وىف هذا النوع يظهر عىل األطفا

تظهر عليهم إعاقات عصبية ملحوظة ، إال أنهم يف هذه املجموعة وكام تقول كوملان 

 يبدءون يف التحسن التدريجي فيام بني سن الخامسةإىل السابعة 5

 ( توحديهيسمى بـ ) متالزمة الطفولة الفصامية بأعراض ا : وهو م الثاينالنوع 

Schizophrenic syndrome With Childhood   هذا  أطفالبني  وهذا تشابه

كام أنهم  النوع والنوع األول إال أن العمر عند اإلصابة يتأخر شهراً لدى البعض 

أشار  تياليظهرون أعراضاً نفسية أخرى ، إضافة إىل املتالزمة التوحدية الكالسيكية 

 5  "كانر" إليها
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 Autisticدية املعاقة عصبياً ( يسمى بـ ) متالزمة التوح النوع الثالث : وهو ما

Syndrome Neurologically lmpaired  يف عضوي دماغي، ويالحظ ظهور مرض 

زمة مثل : الحصبة ومتال  يضية ، ومتالزمات فريوسيةأ  اضطراباتهذا النوع ، متضمناً 

 ) الصمم والعمى ( 5 الحيسالحرمان 

من األدلة  بعات املتتالية( : إىل أن الط 5777ويشري ) محمد عبد الرازق هويدى ، 

 American  النفيستصدرها الجمعية األمريكية للطب  التيالتشخيصية 

psychiatric Association (A P A)  كشفت عن حذف بعض الفيات وإضافة

 النامئية الشاملة ، ويرجع ذلك لسببني هام :  االضطراباتفيات جديدة من 

 يففية ما  الستخداميدانية نتيجة امل اإلكلينيكيةالسبب األول : هو الخربات 

التشخيص يتنب عدم وضوحها ، أو تداخلها مع فية أخرى ، أو وجود بعض الحاالت 

 من الفيات املوجودة 5 أيتندرج تحت  ال التياملرضية 

ة تكشف فيات تشخيصية جديد التي: هو نتائج البحوث والدراسات  الثاينالسبب 

ة ، أو ظهور مفاهيم نظرية جديدة تؤدى إىل ذات خصائص متيزها عن الفيات الحالي

 النامئية الشاملة 5 لالضطراباتتصنيف مختلف 
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كان يضم  D S M-III-R) )الثالث املعدل األمرييكومن األمثلة عىل ذلك أن الدليل 

مناىئ شامل غري محدد ، هذه الفية الثانية كانت  واضطرابفيتني فقط : التوحد 

 من األطفال ، كام أنه بحت تضم نوعيات متباينةغامضة لدرجة كبرية بحيث أص

يم تقس إمكانيةراسات عن دتشخيص غري مفيد من الناحية العالجية ، وكشفت ال

هذه الفية الواحدة إىل عدة فيات : لذلك نجدأن الطبعة الرابعة أضافت عدة فيات 

واضطراب تفكك الطفولة ، إىل جانب  "ومتالزمة اسبريجر"، "ريت  اضطراب": 

 5 اللفظييقصد بها التوحد غري  التيبفية غري محددة  الحتفاظا

  

ت الفرعية اإىل أنها قامت بدراسة للتعرفعىل الفي (Wing,1995:p125)وتضيف 

 -: هيطيف التوحد صنفته إىل ثالثة أمناط  الضطراب

معظم األفراد املنسحبني اللذين  يفونجده  aloof االنعزايلالنمط األول : هو النمط 

حتى من قبل األطفال اآلخرين ،  الجامعي لالقرتابعادة غري مبالني ، أو رافضني هم 

 ولدهم الحد األدىن من سلوك التعلق والحب 5

األفراد  يفونالحظ التفاعالت السلبية passive السلبي: هو النمط  الثاينالنمط 

نظيم تم ت، وقد يلعبون مع األطفال اآلخرون إذا  الجامعيالذين يتقبلون االقرتاب 

 موقف اللعب 5
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فنجدأن األطفال  Active-but-odd النمط الثالث : هو النمط النشط ولكنه غريب 

حيان غري معظم األ  يف  االجتامعيهنا يقرتبون من اآلخرين بتلقائية ، ولكن التفاعل 

 مالئم وذو اتجاه واحد 5

ساس أعىل  التوحد اضطرابتقسيم األشخاص ذوى  أخرىوقد حاولت دراسات 

 إىل منطني هام :  Functioningمستوى الكفاية الوظيفية 

 املرتفع 5 الوظيفي األداءالنمط األول : ويضم األشخاص ذوى 

 املنخفض 5 الوظيفي األداء: ويضم األشخاص ذوى  الثاينالنمط 

-DSM)عة طبعته الراب يفالعقلية  لالضطرابات واإلحصايئ،  التشخييصإال أن الدليل 

lV) لطيف التوحد هام :  اضطراباتة وصف خمس 

   DisorderAutistic التوحد اضطراب

 Aspersers Syndrome متالزمة اسبريجر

  Reet Disorder اضطراب ريت
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  Childhood Disintegrative Disorderاضطراب الطفولة التفكىك 

  Specified pervasive Developmentalاملحددالنمو املنترش غري  اضطراب

Disorder not Otherwise 

 التوحدى :  االضطراب انتشار( معدل 6) 

 طراباضاستهدفت تحديد نسبة انتشار  التيتختلف نتائج الدراسات والبحوث 

التوحد بني األطفال ، ولذلك فإن معدالت حدوث التوحد املتوافرة حتى اآلن تعد 

 التيلغة بات الباذلك إىل الصعو يفمعدالت غري دقيقة متاماً ، ورمبا قد يرجع السبب 

باإلضافة إىل اختالف األساليب واألدوات  االضطرابتواجه املهنيني عند تشخيص هذا 

 التشخيصية املستخدمة من مجتمع آلخر

(Atkinson & Hornby,2002,p.163) 5 

 االضطراب( : إىل أن اختالف نسبة انتشار  .577وتشري ) لينا منر بن صديق ، 

جود تشخيصه  وعدم و  يفاملحكات املستخدمة  يف التوحدى تكون بسبب التباين

، إال أن تعدد الدراسات وتنوع  املوضوعيأدوات تشخيصية تعتمد عىل التقدير 

فيها تلك الدراسات إضافة إىل األطر النظرية ذات العالقة  أجريت التياملجتمعات 

 قد تعطى مؤرشاً علمياً ميكن الوثوق فيه 5
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النمو  يفاضطرابا  باعتباره( :إىل أن التوحد  5774،  الشاميوتشري ) وفاء عىل 

 تامعيةاالجالتواصل واملهارات  هي أساسيةالتطور لثالث مجاالت  يف  يؤثر العصبي

 جتامعيةاال جميع أنحاء العامل وىف مختلف الجنسيات والطبقات  يفوالتخيل ويظهر 

التوحد  رانتشاسبة ترتاوح ن وأمريكا أوربا يف أجريت، وبناًء عىل دراسات  بالتساوي

، 777( لكل ) .( مولود وتقدر بـ ) 87، 777( بني كل )  .8،  .بجميع درجاته بني ) 

 التوحد الشديد 5 اضطراب يف(  87

 أشارتالتوحدى كام  االضطرابمعدالت انتشار  يفوكمحصلة للتزايد الرسيع 

 الشخيص أشارت إحصائيات الدليل 8664التقارير الصادرة عن منظامت دولية عام 

ال خمسة أطف حوايللألمراض الصادر عن منظمة الصحة العاملية أن األوتيزم يصيب 

 8 – 4من كل عرشة آالف طفل وبنسبة أكرب بني الذكور أكرثمن اإلناث بنسبة 

كل املجتمعات برصف النظر عن اللون واألصول العرقية أو الطائفية أو  يفويحدث 

 5  (Roeyers,1995, p.161) االجتامعيةالخلفية 

د العدي فياألوتيزم الضطرابأفاد أن القديرات املنترشة  5774وىف تقرير صدر عام 

سيا بلغت نسبة اإلصابة باضطراب األوتيزم آو  وأوربامن البلدان كاململكة املتحدة 

  (Sogam And Kawai,p 42)5طفل ألفأطفال من كل  8 – 5مابني  بحوايل
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أن أول دراسة ميدانية أجرتها لوزارة الصحة ( : إىل  5778وتشري ) منى حرك 

( عن مدى انتشار إعاقة التوحد لعام  .577) يونيو ،  يفبجمهورية مرص العربية 

 إحصائيةطفالً ، وهناك آخر  1.7كل  يفطفل  بحوايل االنتشارظهرت نسبة  .577

 (طفل 5 888)  طفل لكل بحوايل( يقدر  5774)  أمريكا يفر التوحد النسبة انتش

التوحد أكرث  اضطراب( أن  8661ملدينة ديرتويت األمريكية )  الطبياملركز  أعلنكام 

(  . – 4قل ) شيوعاً من متالزمة داون ، وهو يستمر مدى الحياة ويصيب عىل األ 

( أضعاف اإلناث ،  6:  4الذكور )  إصابةطفل وتبلغ نسبة  87777أطفال من كل 

 يفعىل دراسات مسحية واسعة املدى  ( بناءً  8661أكده إيدلسون )  وهذا ما

الدراسات اإلحصائية عن التوحد قررت أنه  وأكرثالواليات املتحدة ، وانجلرتا ، 

 األمريكيةالجمعية  أعلنتطفل ، كام  87777( أطفال لكل  . -4يحدث مبعدل ) 

طفال مبا ( من األ  77.:  8التوحد تحدث بنسبة ) إعاقة ( أن 6 8666للتوحدية ) 

()  8: 4)  هي( وان نسبة انتشارها بني البنني إىل البنات  87777:  57)  يعادل

 ( 5 5774عصام زيدان ، 

 إعاقةنسبة انتشار  أن( 5776ويذكر كل من رونالدكوالروسو، وكولني أوروربك) 

، 78 هيالواليات املتحدة األمريكية  يفسنة  85 -6التوحدية بني األطفال من سن 

 ( طفالً لديهم إعاقة التوحدية   87777:  87)  وهذا يعنى أن هناك 7%
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املصابني بالتوحد والذين يتلقون خدمات  األمريكينيولقد تضاعف عدد الطالب 

(  878،  64)   تعليمية خاصة خالل ثالث سنوات فقط ، حيث كان يبلغ عددهم

 يف ( ألف طفل 454، .8، وقد تزايد هذا العدد ليصل إىل )  .866عام  يفألف طفل 

وذلك طبقاً إلحصاءات اإلدارة العامة للتعليم بالواليات املتحدة   5777عام 

(Braymond, 2004, p 225 ) 5   

( بني األطفال وقد تصل إىل  5777 – 8التوحد ) األوتيزم ( بنسبة )  اضطرابينترش 

 ن( كام ينترش بني الذكور بنسبة أكرب عنه بني اإلناث 5 وقد قدم العديد م 5.77- 8) 

  العلامء والباحثني بعض األعراض أو زملة من املسالك يرتدد من خاللها وجوده 5

( عىل الذاتوية أو " إعاقة التوحد " الذتوية الطفيلية  8665ويطلق أحمد عكاشه ) 

Childhood Autism: تايلالاملنترش يدل عليه  االرتقايئ االضطرابها نوع من ـبأن : 

 الثثقصور وعجز أو اختالل يتضح وجوده قبل عمر  يف طبيعيغري  ارتقاءمنو أو 

 سنوات 5

 املسالك اآلتية : يف طبيعيالغري  األداءنوع من 

 البيية 5 يفمع املحيطني به  االجتامعيالتفاعل  يفعجز 
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 املحدود واملتكرر5 النمطيالتواصل والسلوك  يفعجز 

 5 لعدوان املوجه للذاتالنوم واألكل والهياج با واضطراباتاملخاوف املرضية  انتشار

-5778( ، عادل عبد هللا )  5778عبد العزيز )  إلهامي( ، 5774عصام زيدان )  اتفق

التوحد يحدث لفرد واحد من  اضطراب : "( عىل أن 56.: 5774أ ( ،حسني فايد  )

لدى البنني تزيد عنها لدى البنات بأربعة  انتشارهفرد وأن نسبة  77.بني كل 

وى عدد األفراد ذ يفديرات توضح أن صاىف معدل الزيادة السنوية ، وأن التق أضعاف

تقريبا وأن نسبة  %6 إىلاألخرى يصل  االضطراباتالتوحد قياسا بأقرانهم ذوى 

اليابان  يف انتشارهوأن نسبة  % 7,8الواليات املتحدة يبلغ  يف االضطراب انتشار

 5" % 7,88:  % 7,86ترتاوح مابني 

عبد هللا   (5774( ،يوسف وآخرون ) 5774)  تالزريقا ويتفق كل من إبراهيم

وال  4: 8تزايد نسبة اإلصابة بني األوالد عن البنات بنسبة : "( عىل أن .577سكر)

 أن لعرق  حيث مل يثبت اجتامعيةبأية عوامل عرقية أو  االضطرابيرتبط هذا 

ملحكات د وكذلك اأو املادية أية عالقة لإلصابة بالتوح االجتامعيةالشخص أو للطبقة 

 "التشخيصية للكشف عنه ، يعترب التشخيص الدقيق له متغريا عام هو عليه من قبل

5 
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تزايد ويرجع  يفالتوحد انتشارنسبة  : " (إىل أن .:  5778ويشري ستيفن إديلسون ) 

مر وهذا األ  االضطرابإىل الفهم الجيد لطبيعة هذا  انتشارههذا التزايد إىل نسبة 

اقة أكرث أمناط اإلع ثاينيعد  والذيإبراز نسبة إنتشاره الحقيقية ،  يفساهم  الذي

 5  "العقيل، وال يسبقه سوى التخلف  انتشاراالعقلية 

( إىل أن التقديرات الحالية  4: 5778( ، سيلرز )  6: 5778ويتفق كل من كانون ) 

 يفطفالً  87: 47 بحوايل، حيث تقدر  االضطرابتوضح تزايداً متنامياً لحاالت هذا 

الواليات املتحدة  يفطفل ، كام أن هذه التقديرات أوضحت أنه يوجد  87777كل 

عام يتم تشخيصهم عىل  .8طفل تحت سن  88.777إىل  87777األمريكية مابني 

 أنهم ذو توحد 5 

 التوحدى: االضطراب أسباب( 4)

د يعد من التوح اضطراب( : إىل أن  5774يشري ) إبراهيم عبد هللا الزريقات ، 

ن العلامء ، م ولذا فقد استقطب اهتامم الكثري نظراً لتباين خصائصه ، األلغاز املحرية

ولقد ظهرت عدة   االضطرابمحاولة منها إىل فهم هذا  يفوظهرت تفسريات عديدة 

 العديد من أجريتالتوحد ؟ ولقد  اضطرابيسبب  الذي ما التايلإجابات للسؤال 

 ولكنها مل تقدم حتى اآلنإال القليل من النتائج ،  األبحاث عىل أسباب التوحد
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 تفرس سبب التيمن النظريات  ولذلك فال نستغرب عندما نجد هذا الكم الهائل

التوحد لتشمل مختلف التوجيهات سواء من يتمسك منهم بوجهة  اضطرابحدوث 

ت لهذا االنظر البييية ، أو من يركز عىل العوامل الوراثية والتكوينية بوصفها مسبب

الذين يتخذون موقفاً وسطاً من هذا الصدد  أوليكفضالً عن وجهات نظر  االضطراب

عليها  واالستناد5 لآلن مل يصل العلامء والباحثني إىل أسباب مؤكدة ميكن األخذ بها 

عىل سبب واحد  االتفاقالتوحد إىل جانب عدم  اضطرابللوقوف عىل أسباب 

ا هذ يف تعددت التية البحوث والدراسات بالرغم من كرث  االضطرابلحدوث هذا 

ت توصل التيوهناك بعض النظريات  يزال البحث والدراسة قائم ، املجال فإنه ال

 األبحاث العلمية املفرسة ألسباب التوحد : إليها

 يف ترى أنه لوحظ أن األطفال الذين يعانون من التوحد يعانون النظرية األوىل :

لبناألبقار واملاعز  يفوهى موجودة (الكازين)ة نفس الوقت من حساسية من ماد

  5 القمح والشعري يفوهى مادة بروتينية موجودة  (مادة الجلوتني)وكذلك 

ترى أن املضادات الحيوية أحد األسباب لإلصابة بالتوحد حيث  النظرية الثانية:

ىل تكاثر إاألمعاء مام يؤدى  يفيؤدى تناولها إىل القضاء عىل البكرتيا النافعة والضارة

إفراز املواد الكيميائية مثل حمض" الطرطريك   يفتقوم بدورها  التيريات طالف

 واألرابينوز" 
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تكون موجودة أصال ولكن بكميات صغرية ، وقد لوحظ زيادة ومنو وتكاثر  والتي

ادات املض استعاملمن التوحد بسبب كرثة  األطفال الذين يعانون  يفالفطريات 

الجسم والوجبات الغذائية عىل كميات كبرية من  حتواءاالحيوية ، وكذلك 

 السكريات 5

ترى أن أسباب التوحد ترجع إىل لقاح " النكاف " و"الحصبة " و"  النظرية الثالثة :

 يف راباتاضطمن  لتوحد يعانونحيث وجد أن األطفال املصابني با الحصبة االملانية "

اللقاحات تزيد هذا الخلل 5 وأن بعض جهاز املناعة مقارنة باألطفال اآلخرين وهذه 

اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية أثبتت أن هناك عالقة بني  يفالدراسات 

ن تصل للطفل ع التيحدوث التوحد وهذه اللقاحات كام أنه بحساب كمية الزئبق 

 جد أنها أعىل بكثري من النسبة املسموح بها ، حسب لوائحو طريق تلقى اللقاحات 

منظمة األغذية العاملية واألدوية األمريكية وهذه النسبة تعترب سامة وضارة بصحة 

 (  5777 تؤدى إىل التوحد )الوفاق، التيالطفل وقد تكون من األسباب 

يص تشخ يف  لحادثاالتوحدى أكرث اإلعاقات التطورية ، ورغم التطور  واالضطراب

 واألجهزة الطبية  التوحدى واألساليب العالجية الحديثة االضطراب
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مازال غري معروف أو غري واضح فبعض  االضطرابوراء هذا  الرئييسإال أن السبب 

الدراسات أرجعته ألسباب نفسية واجتامعية والعالقة بني الوالدين والطفل وما 

املتعلقة  واالحتامالتأن هناك من يؤكد عىل األسباب  إالبينهام من تفاعل 5 

 باألعصاب 5

الدراسات إىل وجود أسباب تتعلق بالجينات وظروف الحمل والوالدة وتشري بعض 

إال أنه حتى اآلن مل يتم التأكد من سبب التوحد فقد يكون أحد هذه األسباب أو 

 ( 5 8668تسبب املرض 5) عثامن فراج،  التي هياألسباب مجتمعة 

د ق أن األمر الجينات ومعنى ذلك يفكام يرى البعض أن مشكلة التوحد تتلخص 

 Richerالطفل بالتوحد( من قبل حتى أن يولد بفرتة طويلة  بإصابةيكون حسم ) 

&Coates,2001: 8) )5   

حد ذاته فال نستطيع أن نرجع أسباب التوحد إىل  يفيعد التوحد مشكلة نفسية  وال

 الخاليا إىل أسايسمشكلة ترجع بشكل  هيولكن  البيييالتنشية الوالدية أو الفقر 

 5 (Davis,2002: 14)األنزميات والهرمونات  واألعصاب و 

ة مثل العائلة ومنط الحيا االجتامعيةبالتوحد للعرق أو الظروف  اإلصابةوال ترجع 

 (Gerlach,2003: 1)ومستوى التعليم حيث أن كل ذلك ال عالقة له بظهور التوحد 

5 
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 التوحد : الضطرابالنظريات املفرسة 

 النظرية املعرفية :

(: إىل أن الخصائص املعرفية املالحظة  5776ستني نصار ، جانيت يونس ، تشري ) كري

يتحدد  ريففاملع واالجتامعيةإدراك البيية املادية  يفعند التوحديني تحدد طريقتهم 

ها عرب  الحييكتسب الكائن  التي، بأنه يتوافق مع األنساق  Larousseالقاموس  يف

بوظائف ذهنية تجمع بني التفكري معلومات عن بييته ، ومتر هذه املعلومات 

تبار االع يفيجب أخذ هذه الخصائص  وبالتايلوالذاكرة واالنتباه ،  واإلدراكوالحكم 

لفهم األشخاص املصابني بالتوحد ، ولتحديد نوع املساعدة الخاصة املتكيفة مع 

حاجاتهم ولتنميتهم من تنمية طاقاتهم ، فقد تكون خصائص معالجة املعلومات 

 يواجهها 5 التين الصعوبات مسؤلة ع

( : إىل أنه ميكن القول بأن استخدام طفل التوحد  .577،  رفعت بهجات ويشري ) 

لذاكرته يعتمد عىل سياق مجموعة من عوامل التلميح وأن عملية بحث الطفل 

عدم أو مستحيلة نظراً ل ذاكرته تصبح عملية صعبة جداً  يفمعني  يشءالتوحدى عن 

 من الصعوبات ذاكرته ، وهذا يؤدى بدوره إىل ظهور مجموعة يفوجود خربات ذاتية 

 أو املشكالت لدى الطفل التوحدى 5
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 :  االجتامعيةالنظرية  

هذه  أصحاب( : إىل أن  .577،  الحلبي، سوسن  5774بدر ،  إبراهيميشري ) 

الطفل بالرفض من والديه وعدم  إحساسالتوحد ناتج عن  اضطرابالنظرية يروا أن 

بعاطفتهم ، فضالً عن وجود بعض املشكالت األرسية ، مام يؤدى إىل خوف  اسهإحس

الطفل وانسحابه من هذا الجو األرسى ، وانطوائه عىل نفسه ، ويرى كانر أن العزلة 

كل  ىلإقادت  التياملشكلة  أساسوعدم االكرتاث بالطفل التوحدى هام  االجتامعية

باء األطفال التوحديني الذين تم الترصفات غري الطبيعية ، حيث أن معظم آ 

لذكاء ا يالترصف مفرط غريبي وكانوا،  العلميتشخيصهم كانوا من ذوى التحصيل 

، صارمني ، منعزلني ، جادين ، يكرسون أوقاتهم ملهنتهم وألعاملهم  الذهني واإلدراك

 ىلإأكرث منها لعائالتهم ، كام يرى كانر بأن توحد الطفولة املبكرة قد يكون عائداً 

تأثر الطفل ببعد أو انعزال األب عن املجتمع بصورة ملحوظة ، غري أن الدراسات 

قارنت بني آباء األطفال التوحديني وآباء األطفال غري التوحديني مل تظهر  التياملقارنة 

 وأسلوبداخل األرسة  النفيسفروقاً ذات داللة بني املجموعتني من حيث الجو 

 عيةاالجتاممل معهم مام يستبعد أن تكون األسباب رعاية وتنشية األطفال والتعا

 واألرسية لها عالقة مبارشة بالتوحد 5
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إىل أن الطفل   أشارتإىل أن بعض الدراسات :   (Roge,B.,2003:p 71) أشاركام 

والعجز  ، واإلجتامعىالتبادل  أشكالالتوحدى يعاىن من صعوبات ترتبط مبختلف 

ومشاركة اآلخرين  واإلجتامعىهر السلوك عن تحقيق التآزر بني مختلف مظا

 5 االجتامعيةتجربتهم 

 النظرية النفسية :

أن سبب   ( : أن أصحاب هذه النظرية يروا 5777تشري ) نادية أبو السعود ، 

 مرحلة يف يصيب األطفال  الذيالتوحدى هو اإلصابة مبرض الفصام  االضطراب

ة مرحل يفتظهر أعراضه كاملة يكلالطفولة ، ومع زيادة العمر يتطور هذا املرض 

يية تفتقد ب يف  املراهقة وقد افرتض أن التوحد ينشأ بسبب وجود األطفال التوحديني

ماته واإلجتامعى واهتام النفيسالتفاعل والتواصل والجمود مام يؤثر عىل منو الطفل 

5 

 االهتاممأول من وصف آباء هؤالء األطفال بأنهم شديدو  (ليو كانر )ويعترب

هم  إىل ، وال يظهرون الود ألوالد باالنطوائية والربود االنفعايللتفاصيل ، ويتسمون با

جانب أنهم متفوقون عقلياً ، لذا يرى أصحاب وجهة النظر هذه أن التوحد ناتج عن 

 بالعاطفة 5 إحساسهالطفل بالفض من قبل والديه وعدم  إحساس
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من بعض الباحثني ولكن  لالنتقادللخصائص األبوية  (كانر)وقد تعرض وصف 

، بعد سنوات من وصف كانر لسبب  النفيسبعضهم اعرتف بأنه ميثل التفسري 

عل أو عند الوالدة  وكرد ف الفطريبسبب كال السببني  إرباكإىل  أدى والذيالتوحد ، 

 5 (Ogltree,B,1995:p6)للربود واألنانية الوالدية 

 نظرية العقل :

 التي والتواصلية والتخيلية االجتامعيةنب االجو  يف تفرتض هذه النظرية  أن اإلعاقة

كوين متنع الشخص من ت التيالدماغ  يفمتيز األطفال التوحديني تأىت من الشذوذات 

، وكيفية تفسري املشاعر الخاصة باآلخرين أثناء  االجتامعيةفهم صحيح للمواقف 

وصاحب نظرية  ، األمرييكمعهم ، ويرى بارون كوهني العامل  االجتامعيالتفاعل 

العقل أن الشخص التوحدى غري قادر عىل التنبؤ ورشح سلوك اآلخرين مخ خالل 

يرى األشياء من وجهة نظر الشخص اآلخر بينام األشخاص  حاالتهم العقلية أو أنه ال

خاص يستطيعون من خالله قراءة  إحساساآلخرون العاديون لديهم فهم خاص أو 

 أفكار اآلخرين 5

( : إىل أن هذه النظرية تشري إىل العجز  5774الزريقات ،  ويشري )إبراهيم

هو إال نتيجة لعدم مقدرتهم عىل فهم  املالحظ عند أطفال التوحد ما االجتامعي

  وبالتايلالحاالت العقلية لآلخرين ، 
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مينعهم من إدراك الحاالت  الذي اإلدرايكنتيجة للعجز  هي االجتامعيةفاملشكالت 

 ة العقل 5نظري يفيعود إىل عيوب  االجتامعيفإن العجز  وبالتايل العقلية لآلخرين ،

م لفه أساسيةنظرية العقل تعترب  أنإىل :  ( Connor , Mike , J ,2000:p5)ويشري 

والتعامل مع سلوك اآلخرين ، حيث أن معظم األطفال الصغار  والتنبؤوتفسري 

بلعب  االنشغالخالل شهراً من  81لتطور نظرية العقل مع عمر  إشاراتيظهرون 

الث متثله ، مع عمر ث التي ء خرى غري اليشأ واستعامل األشياء لتمثيل أشياء  رمزي

سنوات فإن األطفال يصبحون قادرين عىل فهم الفرق بني الحاالت العقلية الخاصة 

بهم وحاالت اآلخرين العقلية ويبدو أنهم يفهمون يدرك اآلخرون ويعرفون أن 

ماذا يرون ، ويعرفون ، ويتوقعون  ويفضلون ، ويريدون مع  يفاألفراد يختلفون 

عمر أربع إىل خمس سنوات ، فإن األطفال يفهمون املعتقدات الخاطية ويدركون 

الفرق بني الظاهر والحقيقة ويفهمون مفاهيم الرغبة والتوتر ويفهمون بأن أفعال 

 5 ونصائحهماألفراد نتيجة ألفكارهم ومعتقداتهم 

ال التوحديني فإن سامت الفشل تقيم نظرية العقل غالباً  وحتى وىف حالة األطف

حالة األطفال من سن )  يف أخرىعندما يسلكون بشكل مناسب عىل مهامت معرفية 

 ( سنوات ،  4 -6
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 عىل األطفال التوحديني عىل الفهم  مبا يجعل األمر صعباً ر حيث غياب نظرية العقل 

ل بشكل مناسب مع اآلخرين ، وسلوك اللعب والتواص الخارجيوالتعامل مع العامل 

رمبا ميثل عدم القدرة  الرمزيالغريب لألطفال التوحديني وخصوصاً غياب اللعب 

، ولكن الحقائق املجردة قبلها  يشء أيعىل فهم 

(Nelson,Houseman,Susan,2001: p.135-152)  

 النظرية السلوكية :

 هي يعاىن منها األطفال التوحديني يالتتفرتض هذه النظرية أن املشكالت السلوكية 

مشكالت أولية وتسبب مشكالت اجتامعية ، حيث يرى البعضأن املشكلة الرئيسية 

تغيري ودمج املدخالت من الحواس املختلفة تقوم عىل عدم وجود تكامل  يفتتمثل 

 بني الحواس بعضها ببعض وتتسم بالصفات اآلتية :

 احدة 5للحاسة الو  الحيس االستقبال يفزيادة 

 للحاسة الواحدة 5 الحيس االستقبال يفنقص 

 5 الحيس لالستقبالزيادة ونقصان 
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 استقبال القناة الواحدة 5

 أخرى 5إثارة حاسة واحدة تؤدى إىل استثارة حواس 

  (Sandy Shaw,2006:p31) 5 

إىل أن التوحد ليس نتيجة مفردة لعيوب إدراكية رئيسية  ولكنه :  وتشري ) فرث ( 

التي ة لعيوب إدراكية متعددة وهذا البحث أدى إىل أنواع مهمة من العالج نتيج

تطوق العيوب املعرفية والسلوكية ، وبعض املعالجني السلوكيني علموا األطفال 

ل املختلفة ولغة اإلشارة اعتامداً عىل استغال االنفعاليةالتوحديني بعض التعبريات 

كالم املنطوق ، وذلك بواسطة حساسيتهم للحس والحركة وعدم حساسيتهم لل

  (Firth,2007:p90). السلويكمعززات مكافيات العالج 

 النظرية اإلدراكية :

يروا أن التوحد بسبب  االتجاه( : إىل أن أنصار هذا  8666تشري ) هدى أمني ، 

 القدرات العقلية يفمناىئ فالطفل التوحدى يعاىن من انخفاض  إدرايك اضطراب

قدرته عىل اإلدراك باإلضافة إىل  يفرجع بدورها إىل انخفاض ت والتياملختلفة ، 

 يفالتوحد إىل الخلل الحادث  أسباباللغة ، كام ترجع بعض الدراسات  يفاضطراب 

ر عىل تكوين أفكا  مام يعوق قدرة الطفل الحيس االستقبالاإلدراك وعدم تنظيم 

 مرتابطة وذات معنى عىل البيية ، 
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التعلم والتكيف مع البيية وينعزل وينغلق عىل ذاته كام تحد من قدرته عىل 

واحدة أو أكرث من حواسهم ،  يفولوحظ أن معظم أطفال التوحد لديهم إعاقات 

هذه اإلعاقات ميكن أن تشمل السمع واللمس والتذوق واالتزان والشم 

واإلحساسات العميقة ، وهذه اإلحساسات قد تكون زائدة الحس أو ناقصة الحس ، 

 مإليهة لذلك قد يصعب عىل أطفال التوحد معالجة اإلحساسات القادمة وكنتيج

حاملة معلومات غري صحيحة ، فبعض أطفال التوحد يتجنبون معظم أشكال 

 5 الجسامين االحتكاك

 النظرية الحركية :

قارنت بني  التي( :إىل أن الدراسات 5776ستني نصار ، جانيت يونس ، يتشري ) كر

 االختاللمظاهر  يفدال  ازديادرين كشفت عن وجود أطفال توحديني مع آخ

ديني عند التوح االختالل، وعىل مستوى وضع الجسم ، وتبني أن  العصبي الوظيفي

 مع الوقت يطال الوضعيات البسيطة أكرث مام يطال الوضعيات املعقدة ، ويدوم

إىل وجود  ميكن القول بأن البعض أشار وباختصارويرتابط مع حدة التوحد ، 

هذا املجال ، ربطها هو بالوظائف التنفيذية وربطها  يفتشوهات ومظاهر تأخر 

 يفالحركة عىل النمو  اضطراباتسلوكيات التقليد ، وقد تؤثر  باختاللآخرون 

 5 االجتامعيةوخاصة مجال العالقات  أخرىمجاالت 
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 ( : أن السامت الحركية الخاصة جداً تعكس .577ويرى ) رفعت محمود بهجات ، 

عالقة أصحاب التوحد باآلخرين وبالعامل املحيط بهم ، فعدم ارتباط طفل التوحد 

 أو عندما يحمل  باآلخرين يجعل جسده يبدو متصلباً عندما يتجه نحو شخص آخر

شيياً معيناً كام تتضمن هذه السامت الحركية لطفل التوحد صعوبات التقاط أو 

كعكة يطبطبها الطفل براحة يده  رمى كرة ما موجودة أسفل الذراع وصعوبات عمل

ارتشاف أو كشط الطعام من معلقة أمامه ، فكل هذه الصعوبات  يفوصعوبات 

 التوحد 5 أطفاللدى  الحريكمتثل مظاهر لسوء النمو 

تحاول معرفة األسباب املؤدية للتوحد  التيولذلك فقد تعددت الدراسات واألبحاث 

 التواصل مام يجعل مضطريبوحاالت  وذلك بسبب التداخل مع حاالت قصور الدماغ

جعل هناك أسباب متعددة  الذيكافة جوانبه إىل الحد  يفالغموض يحيط به 

نيورولوجية عىل ، عضوية ، أرُسية ، سيكودينامية لحدوث التوحد فمنها نفسية

 : التايلالنحو 
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   psychological  Factorsواألرسية  العوامل النفسية

بالتوحد ترجع إىل أساليب التنشية الوالدية الخاطية  صابةاإل يرى البعض أن أسباب 

حدوث  فييسهم الذيوإىل شخصية الوالدين غري السوية وأسلوب الرتبية 

 نفعايلاال ، كام وجد أن آباء األطفال املصابني بالتوحد يتسمون بالربود  االضطراب

ذا الجمود والوسواسية والعزوف عن اآلخرين  وامليل إىل النمطية ، ونتيجة له

شخصية الوالدين واملناخ األرسى عامة يؤدى إىل عدم متتع  يف واالنفعايل يالعاطف

يز األرسة) رشاد عبد العز يفالالزمة من خالل العالقات الداخلية  باالستثارةالطفل 

 ( 5 .47: 5775موىس ،

يتوقعه األطفال وما ينتظرونه من أرسهم  ( 5 أن ما556: 5778) عراقيويرى صالح 

ومراحل النمو املختلفة إمنا يلعب دوراً  االجتامعيةعملية التنشية  أثناءوبيياتهم 

داخل أرُسهموىف كيفية تفسريهم  االنفعايلكيفية إدراك األطفال للمناخ  يفهاما 

 وإدراكهم لجوانب الحياة املختلفة 5

اء آلبمع ا كام يرى البعض أن أسباب اإلصابة بالتوحد ترجع إىل تفاعالت الطفل 

اقة عن منو إع لةاآلباء غري املستحبة والباردة مسيو عالقة  إن (كاتر )حيث يوضح

 5 (sue,et,al,1994: 504)األوتيزم 
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اعتقد بأن العزلة  " Kanner " ( : إىل أن" كانر " 8664وتشري ) لورنا وينج ، 

 التي كلةاملش يفهام اآلساس  الكالسييكوعدم االكرتاث بالطفل التوحدى  االجتامعية

باء بأن جميع آ  (لوكانر)قادت إىل كل الترصفات األخرى غري الطبيعية فقد كتب 

  العايل العلمياألطفال الذين تم تشخيصهم من قبله كانوا من ذوى التحصيل 

الذكاء صارمني منعزلني جديني يكرسون أوقاتهم  يالترصف مفرط غريبيلكنهم كانوا 

 م 5ملهنهم وألعاملهم أكرث منها لعائالته

 ( Kail &Nelson,1993: 442)( ، كايل ونيلسون  5777ويرى كوهني وباتريكن )

،  حايلالالوقت  يفلم تعد مقبولة االضطرابأن النظريات النفسية املفرسة لهذا :

 تامعيةاجفبالرغم من أن كثري من آباء األطفال التوحديون ذو ذكاء مرتفع وطبقات 

 5 ةاالجتامعيجميع مستويات الذكاء والطبقات  يفيقع  االضطرابعالية ،إال أن هذا 

أربعة عوامل أساسية   Dennis&Cantwellولقد حدد كل من دينيس وكانتويل 

 -: هيإيجاد التوحد  يفتساهم  التيمن العوامل  

 5 الشخصية يف انحرافعند الوالدين أو  نفيس اضطراب

 5 االجتامعيةين والطبقة ددرجة ذكاء الوال
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 بداية حياة الطفل 5 يفنيفة وأحداث مصدمة ضغوط قاسية وع

 (5 86-81: 5775التفاعل بني الوالدين 5) نادية إبراهيم :  يف انحراف

دراسة لااإلصابة بالتوحد  يفلنفسية العوامل اتؤكد عىل دور  التيلدراسات اومن 

عىل التفاعل   هدفت إىل التعرف والتيBurd kerbeshan (8661 ، )قام بها  التي

التوحد من خالل دراسة لحالة طفلة تعاىن من  يفلعوامل النفسية والعصبية بني ا

يها ف اقيام الوالدين برحلة تركو  إىل( شهر ، يشري تاريخ الحالة 55التوحد عمرها )

( ساعات وتردد كلامت ماما ذهبت  6: 1مع الجدة وظلت الطفلة تبىك من ) االبنة

ذهبت ، وبعدها  أميافذة وكررت ذهبت إىل الن يفحتى نامت وعندما استيقظت 

توقفت  التايلبساعة أصبحت هادئة ، وتتجنب التفاعل مع أعضاء األرسة  وىف اليوم 

 ، وبدأت أعراض التوحد األخرى عليها كالحملقة واللعب بشكل غري مميز الكالمعن 

ورغم عودة األم واألب استمرت الحالة وعندما وصلتإىل سن ثالث سنوات مل تتغري 

ت مدمرة وغري قابلة للتعديل ، وىف سن أربع سنوات دخلت املستشفى وأصبح

ورغم تحسنها من خالل العالج إال أن التوقف عن الكالم وفرط الحركة ظال مالزمني 

( سنوات وقت كتابة التقريرعن حالتها ، وهذه الحالة تؤكد عىل 8لها حتى سن )

 ( 86665، إمامد العزيز عب إلهامي)   حدوث الذاتوية يفدور العوامل النفسية 

  



 

66 

 

إبراز أهمية  يفإن العوامل النفسية تساهم :  (  6.:  8665وتذكر ) مرييال كيارايد ،

 الطفل لبيية هادئة ومريحة احتياجالتكوين األول لشخصية الطفل كام يربر مدى 

يستطيع فيها أن يخوض تجربة إيجابية من خالل لقائه مع األشخاص الذين يوفروا 

نان فقه  ويطلقون له العأ  اتساعكام يساعدونه عىل  احتياجاتهية ويشبعون له الحام

 ليتحرك بحرية 5

( :إىل أهمية النمو 8661ويشري كل من ) عبد املجيد سيد احمد ، زكريا الرشبينى ،

البرشى وأنه حصيلة نتائج عوامل تتداخل مع بعضها البعض تؤثر عىل  النفيس

حيث يظهر آثار هذه العوامل أثناء الحمل  تامعيةواالجاملظاهر الجسمية والنفسية 

 ينمو بداخله الجنني الذيالوعاء  هي، واألم  اإلنسانحياة  امتداد، وبعد امليالد وىف 

 ثناءأ تكون عليها األم  التيوبهذا فإن الرعاية الصحية والنفسية والحالة الجسمية 

دته أيضا فالخوف الحمل تؤثر بدرجة كبرية عىل الجنني داخل الرحم وبعد وال 

 يفثر ذلك ويؤ  لألم  العصبي الجهاز يفتؤثر  انفعاالتوالغضب والتوتر والقلق كلها 

 لكيميايئاوتغري الرتكيب  الغددإفراز  يف اضطرابالفسيولوجية مام يؤدى إىل  النواحي

م نحو الحمل تؤثر عىل أل ا اتجاهاتأن   للدم مام يؤثر بدورة عىل منو الجنني كام

 ط مناسبة للجنني 5توفري رشو 
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( : إىل أن هناك احتامالت ووجهات نظر  .577كام أشار ) محمد سيد موىس ، 

 ضطراباتشري إىل أنه  التي االجتامعيةحاولت تفسري التوحد ، فظهرت وجهة النظر 

ينتج عنها  يالت  غري السوية االجتامعيةنتيجة لظروف البيية  االجتامعيالتواصل  يف

فض من قبل الوالدين وفقدان اآلثار العاطفية منهام مام أدى إىل الطفل بالر  إحساس

 حني يفرسها النموذج يفمع الوسط املحيط به ،  االجتامعيانسحابه من التفاعل 

يية ب يفالفصام املبكر الناتج عن وجود الطفل  أشكالعىل أنها شكل من  النفيس

 5 النفيسق تتسم بالتفاعل األرسى مام يشعره بعدم التكيف أو التواف

 أن تكون أسباب يفيربرها  وأخرياً فإن هذه العوامل النفسية واألرُسية مل تجد ما

التوحد حيث أن البحوث الحديثة  مل تؤكدها بل أكدت عىل عدم  الضطرابمبارشة 

لتوحد إصابة الطفل با يفوجود مربر يسمح للوالدين بأن يعتقدوا بأنهم هم السبب 

 قدوا آبائهم ومع ذلك مل يصابوا بالتوحد 5فقد نجد أطفاالً كثريين ف

  Genetic Factorsالعوامل البيولوجية / جينية ) وراثية ( 

ضوء التطور الحاصل  يف( : إىل أنه  5776تشري ) كريستني نصار ، جانيت يونس ، 

 يفلوراثة تلعبه ا التيعىل مستوى تقنيات التحليل ، متكن العلامء من تأكيد الدور 

 تشريإىل مساهمة التيلتوحد ، فبنظرهم هناك سلسلة من الرباهني حدوث زملة ا

 حاث التوحد وأهمها :أب يفالعوامل الوراثية 
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 ايفالثقكل البلدان بغض النظر عن املستوى  يفتشابه نسبة الذكور / اإلناث 

 واإلجتامعى 5

م ) ارتفاع احتامل ظهور حاالت التوحد مع ارتفاع درجة القرابة من الجمهور العا

املتوحد ،  وأخوات إخوة( عند  %87تغزو النمو  اضطرابات،  %6، توحد  %8داون 

 عند التوائم املتامثلة 5  % 67 – 87

هناك ارتباط دال بني عدد من األمراض الجينية والتشوهات الكروموزومية وبني 

 5التوحد

تم  التيات ( : إىل أن نتائج العديد من الدراس 5774ويشري) عادل عبد هللا محمد ، 

هذا اإلطار تشري إىل أن العوامل ذات الجذور الوراثية أو الجينية تعد من  يف إجراؤها

التوحد ، وأن مثل هذه العوامل إمنا  اضطرابلة عن حدوث يو أهم العوامل املس

 5مثل هذا الصدد يف إسهامهله  أكرثواحد أو  جينيترجع إىل وجود عامل 

 يف  التوحد مع أنها ميكن أن تؤدى اضطرابتؤدى إىل  التيومن أهم العوامل 

 : ييل كاإلعاقة الفكرية عىل وجه التحديد ما أخرىالوقت ذاته إىل إعاقة 
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  Tuberous Sclerosisحاالت التصلب الدرىن لألنسجة  -8

 Phenyl Ketonuria حاالت الفينيلكيتونوريا -5

 Chormosome X Fragileالهش  Xحاالت كروموزم  -6

 وهى مع  أساسها يفروف أن مثل هذه العوامل تعد مبثابة حاالت وراثية ومن املع

 لذياينتج عنها وهو التلف  ما أماتعد وراثية ،  التي هيفإنها كحالة  كذلكاعتبارها 

 يعد وراثياً 5 يلحق ببعض خاليا املخ فهو دون شك ال

هو  ايكاإلدر  االتساقأن عدم : ( 581-.58: 8661ويعتقد ) لويس كامل مليكة ،

ليز املناطق الشبنية والده يفاألوتيزم مع وجود آفات  يف األسايس الوظيفيالخلل 

 مدخالت يف  وجذع الدماغ وينظر إىل الشواذ اإلكلينيكية بعرضها نتيجة شواذ

ى تعتقد خر أ هذه املناطق ومثة نظرية  يفاملخرجات الحركية  يفالتشغيل الحسية أو 

قصور ضوء ال يفالتخصص النصف كرى وبخاصةتنمية  يفأن التوحديون يفشلون 

الوظائف اللغوية والوظائف املعرفية األخرى املرتبطة بالنصف  يفيعانونه  الذي

 يفوظائف النصف األمين واملتضمنة  يفاأليرس ، ورغم أنهم أقل قصوراً  الكروي

ق ني املناطوب اإلكلينييك االستنتاجمحاولة بني األعراض السلوكية املختلفة بطرق 

 واملخطط ( 5 –الدماغ ) القرشة الوسطى أو الحوفية  يفاآلتية 
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( : إىل أن بعض الدراسات الحديثة أثبتت أن هناك  5775أحمد نرص ،  اوتشري ) سه

 اطيهارتبإىل وجود عالقة   عالقة وطيدة بني التوحد وشذوذ الكروموسومات وأشارت

 Fragile X Syndromeوراثية محددة مع التوحد فقط وهذا الكروموزوم 

ه دور وأيضاً ل العقيلشكالً وراثياً حديثاً مسبباً للتوحد والتخلف   Fragile Xويعترب

 يناألنا حدوث مشكالت سلوكية مثل النشاط الذائد والعنف والسلوك  يفأسايس 

 اللغويالتواصل  يفوتأخر  X. Fويظهر عند األشخاص الذين لديهم كروموزوم 

واملهارات الحسية بنسبة ضييلة ، وهذا  الحريكلنمو ا يفبشكل شديد ، وتأخر 

من حاالت  %87 حوايل يفالكروموزوم يكون شائع بني الذكور أكرث من اإلناث ويؤثر 

 التوحد 5

  Robert-L, Kogel, Other, 2003 P. 209-21 ) 5 5774ويلخص ) عادل عبد هللا 

 نقاط التالية :ال يفالتوحدى  االضطرابحدوث  يفدور العوامل الوراثية ( 

 5 االضطرابيؤدى إىل هذا  86الشذوذ الكروموزومى وخاصة الكروموزوم رقم 

حدوث التوحد وتتوزع هذه  يفجينات  .-6اشرتاك عدد من الجينات يرتاوح بني 

 الجينات عىل عدد من الكروموزومات املختلفة 5
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 العاديني ، مأقرانهأن محيط الرأس لدى أطفال التوحد يكون أكرث من مثيله لدى 

وقد وجد أن هناك عالقة سلبية بني كرب محيط الرأس والوظائف اللغوية والتنفيذية 

5 

أن نتائج الدراسات امليكروسكوبية عىل األطفال التوحديني تؤكد عدم وجود خاليا 

الجهاز  مكونات يف  بريكنجى باملخيخ لديهم إىل جانب تزايد عدد الخاليا العصبية

 5 الطريف

 لدى األطفال التوحديني Brain stem 5ومحيط املخ نقص طول 

النواة  يف أولهاممن أجزاء جزع املخ لديهم يتمثل  أساسنيعدم وجود جزأين 

 لة عنيو تكون مس والتيعضالت الوجه  يفتتحكم  التي Facial nucleusالوجهية

 التيوهى  Super olive  الزيتونة العليا يف، والثانية تتمثل  اللفظيالتعبري غري 

 توجيه وتوزيع املعلومات املرتبطة باملثريات السمعية 5 يفتلعب دوراً هاماً 

 ترتبط بعضالت الوجه 5 التينقص عدد كبري من الخاليا العصبية 
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  كام توصلت دراسة كامبل وآخرون

Capbell Sutcliffe,Ebert,Militemi,Bravaccio et al.(2006) دور الوراثة  إىل

( أرسة 8568)   للتوحد شملت أرسيةد ، حيث تشري نتائج دراسة اإلصابة بالتوح يف

حدوث  يف( ويساهم  .( يقع عىل الكروموسوم رقم )  7q31إىل وجود جني ) 

ن م العادة يحمل نسختني يف إنسانالتوحدى ، حيث أن كل  باالضطراباإلصابة 

ن أ  ( ويرث نسخة من األب ونسخة من األم ، ومن املالحظ .الكروموزوم ) 

، ومتثل هذه  النوويمليون من لبنات الحمض  818 حوايل يف( ميتد  .كروموزوم ) 

الخاليا بصفة عامة  ولقد  يف النوويمن مجموع الحمض  %8يقارب من  النسبة ما

مجال الجينات أن كثرياً من األمراض الوراثية مرتبطة  يفالحظ العديد من الباحثني 

بني األمراض  االرتباطوأن هذا  ( .) بعدة تغريات تحدث داخل الكزوموزوم 

 يف( ساعد  .روموزوم ) كتحدث داخل ال التيالوراثية ، وبني بعض التغريات 

الكشف عن وجود ارتباط بني هذا الكروموزوم وبني بعض األمراض الغري معلومة 

( بالعديد من األمراض مثل التهاب األمعاء   .األسباب ، وقد ارتبط كروموزوم ) 

عدد أو بنية هذا الكروموزوم ميكن أن يكون لها مجموعة  يفلتغريات كام أن ا

ذلك تأخر النمو ومالمح الوجه املميزة والعيوب الخلقية  يفمتنوعة من اآلثار ، مبا 

 وغريها من املشكالت الصحية ، 
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أن هناك عالقة بني   مجال الكروموزومات يفكام كشفت دراسة جديدة 

أو  (SEMA5A)حيث وجدت جني معني يسمى  ( والتوحد .الكروموزوم ) 

(semaphring 5A) ل عن متكني الخاليا العصبيةمن تحقيق أهدافها يو هو املس

   التوحد اضطراب يفورمبا يكون له دور 

 ( 5   5785الببالوى ،  إيهابالعثامن ،  إبراهيم)  

عامان  5 عىل طفل عمره Morton, et al .866ها مورتون وآخرون ـوىف دراسة قام ب

الفص  يفوجود إصابة شديدة  املغناطييسيعاىن من األوتيزم ، كشفت أشعة الرنني 

للتعرف عىل الفروق  8661األمين ، وىف دراسة أُخرى قام بها كاتس  الدماغي

 Neuranatomical and neurocognitiveالترشيحية العصبية واملعرفية العصبية 

صابني بالذاتوية ،تم عمل رنني مغناطيىس بني زوجني من التوائم املتامثلة من امل

حجم  يفوتحليل كمى لترشيح املخ ، كشف أن التوائم املصابة لديها سبب ملحوظ 

والحصني  Amygdaloid.  واألميجدال Caudateكل من نواة الكودات 

Hippocampal  املخيخ  يفوصغر حجم القصيصات الفرميةCerebellar vermis 

Iobules  (  .,8-.,6عينة من أطفال أسوياء ترتاوح أعامرهم ما بني )وذلك مقارنة ب

 ( 5  48-.4: 8666سنوات ) إلهامى عبد العزيز إمام 
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أكدا  : (4: .577)  هجاتـ( وأُخرى لرفعت ب.86: 8661وىف دراسة لسمرية السعد )

أن أسباب إعاقة التوحد ترجع إىل مشكلة بيولوجية وليست نفسية ورئيا أن الحصبة 

قد  الوالدة املخ أثناء الحمل أو يفالحرارة أثناء الحمل أو تلفا  ارتفاعانية أو األمل

 التوحد5 الضطرابيكونوا أسباب 

إىل أن تعرض األُم  : 8666  ( Dyken&Mac Malan)ويشري دايكن وماكمالن 

ملشاكل قبل الوالدة مثل التعرض للحصبة األملانية أو الوالدة املبكرة أو إدمان األم 

وليات أو تعرضها ملشاكل أثناء الوالدة نفسها كنقص األكسجني كلها أسباب للكح

ظهرت  املغناطييسإلصابة الطفل بالتوحد ، وبعد تطوير تقنية التصوير بالرنني 

املخ واملخيخ لدى التوحديون عن األطفال الطبيعيني فقد اكتشفت  يف اختالفات

 5 (Clarke,1992-53 )بعض الفصوص املخية يفضمور 

بالعوامل البيولوجية إىل تأسيس وعمل بنوك للمخ واألنسجة  االهتاممولقد أدى 

تجمع من األشخاص التوحديون املتوفون حديثا ، وجعل هذه األنسجة متاحة  التي

 5 (Zielke,et al 1996 )إليهأشار  للبحث وهو ما
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متدنا  العائلية، ودراسات التوائم والدراسات  ساسا جينياً أويعتقد العلامء أن للتوحد 

 يفبدليل قوى عىل ذلك ، وال يزال الباحثون يحاولون إيجاد الجينات املسببة 

أن  لنادراتجعل أحد أعضائها أو أكرث توحديون ، بالرغم من إنه من  والتيالعائالت 

 5 (Frith: 2003: 70) فريت  العائلة أكرث من طفل واحد مصاب بالتوحد 5 يفيوجد 

إىل إن الدراسات األولية أشارت إىل إمكانية أن يكون  ( Brill, 2001: 18) : ويشري 

 يف إىل الخلل هو املحدد لألوتيزم بينام تشري دراسات متشابهة 86الكروموزوم رقم 

واملرتبط كذلك بقصور اللغة والحديث 5 ويوجد عدد من  .كروموزوم رقم 

 ط بالتوحد 5 جينا مختلف مرتب 57 حوايلتدعى وجود  التياألخرى  االختبارات

 يالتمن خالل ذلك نجد أن األسباب البيولوجية للتوحد جاءت من خالل الدراسات 

 تجد مل أنها يفجاء عن العوامل النفسية واألرسية  التوحد وبعد ما باضطراب اهتمت

ة التوحد حيث تؤكد النظرية البيولوجي الضطرابيربرها ألن تكون أسباب مبارشة  ما

 قالانتالدماغ نتيجة  يفوشديد  طبيعيغري  اضطرابهو عىل أن السبب للتوحد 

حصبة بال اإلصابةالجينات من األهل إىل الطفل أو نتيجة تأثريات عىل الدماغ مثل 

وزن الجنني وقد دعم ذلك وجود التوحد مرتافقا مع أعراض  انخفاضاألملانية أو 

 عصبية أو عقلية 5
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هذا  يفتى اآلن دراسات وافية يوجد ح ومن خالل ذلك نستطيع أن نقول أنه ال

 التوحدى 5 االضطرابيوجد سبب واحد معروف لحدوث هذا  املجال وأيضاً ال

( : إىل أن هناك من يعزى اإلصابة  5775ويشري ) رشاد عبد العزيز موىس ، 

بعض الجينات حيث ربطوا بني األوتيزم وضعف نوع معني من  يفباألوتيزم إىل خلل 

من اإلصابة % 88، .هذا الجني يسم بنحو  ضطراباالكروموسومات حيث أن 

وتيزم يعاىن اثنان من ألمن أرس األطفال املصابني با %5باألوتيزم ، كام تبني أن 

أقاربهم من األوتيزم كام تبني أيضاً ارتفاع نسبة انتشار األوتيزم بني التوائم املتامثلة 

 عن التوائم األخوية 5

 x Fragileالهش  xلذين يعانون من حاالت هذا وقد وجد أن من بني األطفال ا

وراثياً ولكن نظراً لغياب عمليات املسح حتى اآلن  أساساثبت أن لهام  إعاقتانوهام 

 العتبارا يفمل يتم معرفة نسبة األطفال الذين يعانون من اإلعاقتني معاً وإذا أخذنا 

 موروث ؟ 555 وىفأن هناك تشابهاً بني اإلعاقات الثالث فهل يوحى هذا بأن التوحد 

ىل والية بوتا ع يفمبسح  كاليفورنياقامت جامعة لوس انجلوس بوالية  8611عام 

من  أكرث( لدى كل منها  %6، .أرسة )  57أرسة وجد أن من بينهم  .5عينة من 

 طفل يعاىن من التوحد 
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ون ألطفال يعان إخوةكام وجد أن نسبة انتشار التوحد بني األطفال الذين يولدون 

بة عامة بنس األمرييكاملجتمع  يفبينام ينترش التوحد  % 4، .ن التوحد يصل إىل م

( حالة من بني عرشة آالف مواطن ، وبذلك يتضح  57 – 87أقل من ذلك بكثري) من 

من اإلحصاءات التحليلية لهذه الدراسة أن انتشار التوحد بني أطفال ولدوا إلخوة 

 )عفاً عن انتشاره بني أطفال املجتمع العام ض 587يزيد  أرسهم يفيعانومنن التوحد 

Howlin , 1998 , p 39 ) 5 

ويعنى ذلك أن احتامل والدة أطفال توحديني أكرث بكثري عندما يكون لهم اخوة 

 % 1، 8حيث وصلت النسبة إىل  أخرىدراسة  يفيعانون من التوحد ، وقد ثبت ذلك 

، .ولكنها ترتفع إىل  % .بة تكون وإذا كان الطفل املعوق األول ذكراً فإن هذه النس

 5(Barly et al.1998,62-66) أنثىإذا كان الطفل السابق  % 84

دراسةإىل أنه وجد  يف:  ( National Center For Autism, 1986, p 77 )ويشري 

أزواج التوائم املتطابقة ) من بويضة واحدة (  يف %68أن التوحد منترش بنسبة 

وائم املتشابهة ) من بويضتني ( وىف هذه الدراسة نقطة بني أزواج الت %.5وبنسبة 

 يفضعف وهى أن أصل التوائم من بويضة أو بويضتني مل يكن معروفاً عن يقني إال 

 من أفراد العينة 5 7%.
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الطفل  إصابة يفيتسبب  ورايثوجود جني  : (Bower 2000)كام افرتضت دراسة 

ال( قد )هوكس باسماملعروف  الورايثالتوحد وتوصلت نتائجها إىل الجني  باضطراب

التوحدىأو قد يجعل األطفال  االضطرابحدوث  يفيكون من أحد األسباب الفعلية 

األخرى املشابهة للتوحد  االضطراباتعىل األقل عرضة لإلصابة ببعض 

(Bower,2000,p39) 5 

 / العصبية : البيولوجيةالعوامل 

خالل فحص أدمغة املوىت من ( أنه من   Edelson S , 1998يؤكد أدلسون )

كانا أقل تطوراً وهام   Limbc System الطريفالجهاز  يفالتوحديني وجد منطقتان 

، وهاتان املنطقتان مسؤلتان عن  Hippocam Pusوالفصني  Amygdalaاللوزة 

 Sensory Inputواملدخل الحىس  Aggressionوالعدوان  Emotionالعواطف 

 Cerebellumوىف املخيخ  Parkhnieخاليا بركينج  يفص والتعلم ، كام وجد أيضاً نق

املخيخ  يفأن منطقتان   كاموجد (M.R.I )مستخدمني التصوير بالرنني املغناطيىس 

حيث كان أصغر بداللة إحصائية عن  .،  Vermal Lobules8والفصيصات الفرمية 

 8رمية يصات فأن بعض األفراد التوحديني لديهم فص لالهتامماألسوياء ، ومن املثري 

 5 ( ,Edelson ct. al. , 1998)  أكرب من األسوياء .، 
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دراسة قام بها مورتون وآخرون   يف( :  8666ويشري) إلهامى عبد العزيز إمام ، 

(Morton Etal 1997) أشعةعىل طفل عمة عامني يعاىن من األوتيزم  كشفت 

رى قام مين  وىف دراسة أخاأل  الصديفالفص  يفالرنني املغناطيىس وجود إصابة شديدة 

للتعرف عىل الفروق الترشيحية العصبية واملعرفية  (Kates, et al.1998)بها كاتس  

بني زوجني من التوائم  Neuranatomical And Neurocognitiveالعصبية 

ترشيح املخ ل كمياملتامثلة من املصابني بالذاتوية تم عمل رنني مغناطيىس وتحليل 

حجم كل من نواة الكودات  يفملصابة لديها سبب ملحوظ كشف أن التوائم ا

Caudate   واألميجد الويدAmygdaloidal  والحصنيHippocampus  وصغر

وذلك مقارنة Cerebella Vermis Lobulesاملخيخ يفحجم الفصيصات الفرمية 

 سنة 5 6، 1 – 8، .ترتاوح أعامرهم من  أسوياءبعينة من أطفال 

إىل أن العديد من األبحاث تشري إىل : (  8665طيف السعد ، وتشري ) سمرية عبد الل

 العصبي فعصبية محددة بالرغم من أن الضع إعاقاتأن التوحد متعلق بأشكال 

 املحدود نفسه مازال محرياً ومل يعرف بعد ، 
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وقد بني العديد من الباحثني عالقة عصبية ظاهرة مع التوحد بالرغم أن هذه 

وأن األطفال التوحديني لديهم إشارات  مازالتغري واضحة ، عاقةباإل العالقة املحددة 

تقرر العاديني ، و  األطفالللمخ أكرث ليونة من  الكهربايئالرسم  يفعصبية تظهر 

من األطفال التوحديني يظهرون عىل األقل واحدة  %877 –  47  الدراسات أن بني

 من هذه اإلشارات 

 غري  إشاراتظهور  يفاحتامالت عالية  أيضاأن األشخاص التوحديني لديهم  كام

 (EEGS)ودلت الدراساتعىل أن  (EEG)للمخ  الكهربايئفحص الرسم  يفطبيعية 

أو نوبات من  من األطفال التوحديني توصف مبيالن حاد %.8 – 57 يفغري طبيعية 

لألطفال التوحديني فإن  الطبيعيغري  EEGموجات حادة منطلقة باإلضافة إىل 

 ية حدوث نوبات الرصع 5لديهم إمكان

يصيب بعض  الذي العضوي االضطراب( : أن  8664ويعتقد ) رمضان القذاىف ، 

مجاالت  يفوظائف تلك املراكز ، وخاصة يفمراكز املخ قد يؤدى إىل إحداث خلل 

 5 الحريكاإلدراك والتوافق 
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ون من ( : إىل أن األطفال التوحديني يعان 8668،  الحلواينويشري ) حسنى إحسان 

اق متثل س التيأو   نيورولوجى أو وظائف بعض أجزاء املخ املحددة عصبي اضطراب

 يفيالوظ االضطراباملخ واملخ األوسط ، والفصوص الجبهية للقرشة املخية ، وهذا 

وعمليات اإلحساس والقدرات  االنفعاليةللمهارات  اضطرابصورة  يفينعكس 

 املعرفية واللغوية 5

( : أن تصوير املخ باألشعة املقطعية  .866إميان أبو العال ، دراسة )  أثبتتكام 

االت ح يف يشري إىل احتامل وجود دور لجذع املخ املغناطييسوالتصوير بالرنني 

املخ والجهد املستثار لهؤالء األطفال  أسفل يف اضطراباتالتوحد ، كام أنها توجد 

 األبحاث 5 كافة يفثابتة عدمية الخصوصية وغري  اضطراباتبنسبة كبرية ، ولكنها 

بهدف التعرف عىل (  .866كاوسىك )قام بها  التيالدراسة  يفوكشفت النتائج 

مريضاً باألوتيزم من خالل فحص تغريات غري طبيعية  8.1اختالل وظائف املخ لدى 

 املراهقني املصابني يفوللتعرف عىل نشوء مرض الرصع  الكهريبرسم املخ  يف

بهية املنطقة الج يفاملرىض لديهم هذه التغريات غري الطبيعية من .4، .بالذاتوية أن 

 5 (Kawasaki et al.1997)املخ  يف
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بب تس التيوقد أشارت عدد من الدراسات إىل وجود عالقة بني اإلصابات املرضية 

 طراباضمدة الحمل ومرحلة الطفولة وبني  إثناء املركزي العصبيالجهاز  يفتلفاً 

إلصابات فريوس الهربس ، والحصبة األملانية ، والتعرض لألشعة التوحد ، ومن هذه ا

5 

 فريوس الهربس:

ن و يسبب تك الذيهو  الفريوس( : إىل أن هذا  5776 ) إيهاب الببالوى ، رييش

ا ، وقد يسبب هذ واألنفلونزاحويصالت مائية حول الشفاه عند اإلصابة بالربد ، 

( حيث يكون  الجنيسمل ) الهربس الفريوس نفس اإلصابة حول فرج املرأة الحا

مصدراً لعدوى املولود مبرض الهربس ، ولذلك يفضل األطباء إجراء عملية قيرصية 

ولود امل أصيبتحمل املرض لتحاىش إصابة املولود عند والدته ، وإذا  التيللمرأة 

بعدوى الهربس فإنه يصبح عليالً ، وقد يصاب باإلعاقة الفكرية ، أو التوحد  

ى الشبكية ، وقد تؤدى عدو  يف وإصاباتن وتضخم الكبد والطحال والنزيف ، والريقا

املواليد مثل : صغر حجم الرأس ، وصغر مقلة العني   يفالهربس إىل حدوث تشوهات 

املخ ووفاة املولود ، وتبلغ نسبة وفيات املواليد بسبب  يفكام قد تسبب التهابات 

 ،  %.6 ايلحو  الدماغ إصابةحالة  يفاإلصابة بالهربس 
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دون الدماغ  العصبيالجهاز  إصابةأما  %65الجسم دون الدماغ  يفتنترش  التيوتلك 

العني وغريها من األجهزة  يفإذا كانت اإلصابة  %88، وتبلغ الوفيات %.6فتبلغ 

 5%5الجلد والفم فقط فتنخفض الوفيات إىل  أصيباملجاورة ، أما إذا 

 : الحصبة األملانية 

( : إىل أن البحوث والدراسات أكدت أن تعرض  5774،  الشافعيعىل  وتشري ) وفاء

األم للعدوى بالحصبة األملانية خالل شهور الحمل األوىل ، فإن ذلك يودى إىل 

السمع وفقدان وزن املولود وتضخم الكبد والطحال والتهاب  يف اضطراباتحدوث 

ث النزيف واملياه يؤدى إىل حدو  الذيالكبد والريقان ونقص الصفائح الدموية 

العني وسوء تكوين القلب وصغر حجم الرأس واإلصابات الجلدية  يفالبيضاء 

للعني وصغر مقلة العني واعتالل  الداخيلالضغط  يف وارتفاعواإلعاقات الفكرية ، 

 يبتأصالغدة الليمفاوية ، وقد وجد أن نسبة اإلصابة بهذه العيوب تكون أعىل إذا 

من األجنة  وتنخفض  %7.الشهر األول ألكرث من  يفملانية األم الحامل بالحصبة األ 

الشهر الثالث  يفحدثت اإلصابة  ا، أما إذ الثاينالشهر  يف %7.اإلصابة إىل أقل من 

عىل  العصبي، ولكن عيوب منو الجهاز  % .8 – 87فال تزيد نسبة إصابة األجنة عن 

 الظهور 5 يفتستمر  الوظيفياملستوى 
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 :التعرض لألشعة 

أن  :إىل  Nicola, B., et al 2003 : p. 17 – 25 )، 5774يشري ) إبراهيم بدر ، 

 املستشفيات والعيادات يؤدى إىل يفتعرض األم الحامل لألشعة السينية املختلفة 

النمو  يفاملوروثات وغىل تزيغ بالصبغات ) الكروموزومات ( وإىل نتقان يفطفرات 

أو وفاته أو   قية تؤدى إىل إجهاض الجننيداخل الرحم وخارجه وإىل تشوهات خل

عوامل  عىل عدة  إصابته بتشوهات خلقية ، وتعتمد شدة إصابة الجنني أثناء الحمل

 منها :

 تتعرض لها األم الحامل ، ومدة التعرض لها 5 التيكمية األشعة 

بداية الحمل تؤدى إىل صغر الدماغ والشفة  يفمدة الحمل ، فالتعرض لألشعة 

والرصع ، أما  الفقريقة الفكرية ، وتشوهات بالعظام والعمود عاواإل  املشقوقة

 يفوكيميا يوسط الحمل ونهايته تعرض الجنني لإلصابة برسطان الل يفرض لألشعة عالت

 سن الطفولة 5

 للجسم ورشيان البطن والقناة البولية الرئييسمكان التعرض لألشعة مثل الرشيان 

مكن أن تنقل إىل الجنني نسبة عالية من اإلصابة 5 وقد املثانة فهذه املناطق من امل يف

 MRI 5 املغناطييسبعض صور األشعة الحديثة مثل تصوير الرنني  أظهرت
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 تركيبة املخ وعدد معني من خاليا بوركينجى 5 يفوجود بعض العالمات غري الطبيعية 

 5التوحد يظهرون اتساع البطينات الدماغية  أطفالمن  % .5 – 57أن من 

 من حاالت التوحد غري كاملة 5 % 15 يفأن أجزاء من املخيخ 

 من أطفال التوحد  % 16 – 87 حوايل يفتخطيط الدماغ بنسب متفاوتة  يفشذوذ 

مراكز التفاهم  يفوهذا الفص يوجد   Temporal الصدغيالفص  يفوجود تلف 

 حد 5قة التو وإعا العضويومن هنا ميكن الربط بني هذا التلف  االجتامعيوالتفاعل 

 سمك طبقة القرشة املحيطة باملخ 5 يفتشوه أو زيادة 

 5  النشيط الشبيكالنظام  باسميعرف  الذينسيج مركز ساق املخ  يفوجود خلل 

  Biochemical Factorsالعوامل البيوكيميائية  

هذا  يف( إىل أن معظم الدراسات والبحوث 581: 8661يشري )لويس كامل مليكة ،

أعىل لدى  Peripheral املحيطيالدم  يفعىل أن مستوى السريوتونني  املجال تتفق

األطفال التوحديون مقارنة باألطفال األسوياء إال أنه يبدوأن السريوتيام 

Serxotonemia   من األطفال التوحديون أكرث إرتباطا  % 67 حوايل يفاملوجودة

ىض نة صغرية من املر حد ذاته ، وىف عي يفبأنخفاض مستوى الذكاء عنه باألوتيزم 

 ،   Hyperserotonemiaدالة بني  ارتباطاتوجدت 
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 Hydroxyindoleacetic Acid حاميض: النخاعي املخيالسائل  يف  كام يوجد نقص

وقد وجد  Main Serxotonin Metabolite الرئييسوهو املستقلب السريوتينى 

Hydroxy-Dimethyltryptamine Baufotenine وعائالتهم ، بول التوحديني يف 

 املجموعة الضابطة 5 يفبول األسوياء  يفولكن مل يوجد 

حاالت التوحد ومن  يفعىل وجود عوامل كيميائية  أخرىعدة بحوث  أكدتكام 

وتبني أن درجة تركيز حمض  (Piven, 1990)السويد  يف اجريبينها بحث 

 الشكوىخاع املخ والن أنسجةاملنترش بني  املخيالسائل  يفارتفاعاً  أكرثالهرموفانيلك 

Cerebral Fluid  يفحاالت التوحد مقارنة باألطفال العاديني كام لوحظت  يف 

دم  يف Serotoninالناقالت العصبيةوهى  إحدىتركيز  يفدراسات اخرى زيادة 

هذا الرتكيز باستخدام عقار  من األطفال التوحديني وعندما أمكن خفض 47%

Fenfulamine  5 اللغوي األداء يفلوحظ تحسن (Campell&Guava 

1995,p126-69)  5 

: 5774عادل عبد هللا ) (85: 5776وىف هذا املجال يستخلص كل من )عثامن فراج ،

ورا قد تلعب دالتي( مجموعة من العوامل البييية والعصبية والكيميائية 8.6-8.4

 -: هيالتوحد  اضطرابحدوث  يفملحوظا 
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 ملعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق والزرنيخ 5وخاصة مبركبات ا الكيميايئالتلوث 

 5 السكري، أو مرض  pkuمثل حاالت  الغذايئأحد صور التمثيل 

 5املناعيالجهاز  يفخلل أو قصور 

،  لوبايئاالنكافية ، أو التهاب الكبد  إصابة بكتريية أو فريوسية ، مثل التهاب الغدد

 األم بالحصبة األملانية 5 إصابة، أو نقص املناعة املكتسبة ، أو  االيدزأو 

 تعرض البويضات أو الحيوانات املنوية قبل الحمل للمواد الكيميائيةأو لإلشعاعات 5

(، أو الترسب xأو التعرض لألشعة سواء األشعة السينية ) اإلشعاعيالتلوث 

 األسلحة الثقيلة 5 يفالنفايات النووية  استخدام، أو  اإلشعاعي

وخاصة تعرض األم الحامل لها ، وإصابتها بها  أو تعرض التعرض لألمراض املعدية ، 

 بداية حياته أو خالل عامه األول 5 يفالطفل لها 

بالعوامل البييية  االهتاممإىل أنه قد زاد : ( .: 5776كام يشري )عثامن فراج،

عقار  أن أوائل التسعينات عندما اُكتشف يفثريت أ  التيالكيميائية بعد الضجة 

كان يستخدم بكرثة بني السيدات لتثبيت الحمل كان سببا لوالدة  الذيالثالومني 

 أو صمم ،  عقيليعانون من تشوهات جسمية أو تخلف  أطفال
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بالتوحد ،  أصيبوامن ضحايا هذا العقار قد  %. أنأو كف برص بعد والدتهم وتبني 

ا تعاطته ذاألسابيع أو األيام األوىل للحمل إ  يفتأثري الثالومني يحدث  أنحيث تبني 

تكتشف األم أنها حامل عند تناولها هذا  بفرتة وجيزة ، وقد ال اإلخصاباألم بعد 

-57مرحلة بدء تخلقه ) يف العصبياأليام األوىل للحمل حيث يكون الجهاز  يفالدواء 

 ( يوما من بدء الحمل 545

 ليةاحتامإن تزيد  :(5777 ( ،)جامل القاسم وآخرون ،5774 ، كام ترى ) زينب شقري

حاالت الوالدة املتعرثة أو املعقدة وتجدد اإلشارة إىل أن تلك  يفوالدة طفل توحدى 

سببا م العتبارهاقاطع حتى هذا اليم  علميمنها بشكل  أياألسباب مل يتم تأكيد 

 5وجود حدوث حالة توحد يفأساسيا 

( (Kan,patricia & Kan Edward 1998: 207-218وىف دراسة قام بها كل من 

من خالل عينات لدم  Metabolic aderrationsيض أل رف عىل شذوذات اللتع

ة ممزق بسلسل ارتفاعأن هناك  النتائجطفل يعانون من التوحد وكشفت  7.وبول 

تم تفسريه بأن تراكم األحامض  وهو ما plly acidsطويلة من األحامض الدهنية 

 املناعة  الدهنية لديه تأثريات ضارة عىل املخ والغدد الصامء وأنظمة
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  Betaendorphi التوحدى كام أن معدل البيتاانرورفت االضطراب يفوكلها مميزة 

لبالزم ا يفالجسم ( املناعية التفاعلية   يف)مواد تشبه األفيونات وتفرز داخليا 

 التوحدييني كانت ناقصة بدرجة دالة إحصائيا مقارنة باألسوياء 5

 بهدف التعرف عىل تأثري التشخيص ( : 8661مكربيد وآخرون )وىف دراسة قام بها 

Diagnosis  والساللة Race   ويةالصفائح الدم يفوالبلوغ عىل مستوى السريوتونني 

platelet  التوحد بني املتخلفني عقلياً  يفMental Retardation تم قياس مستوى

من  55من األسوياء كمجموعة ضابطة و ..الصفائح الدموية لدى  يفالسريوتينني 

 أن من بني إىل  النتائج وأشارتأو لديهم إعاقة معرفية قبل البلوغ ،  تخلفني عقلياً امل

ونني أكرث تركيز السريت يفدة اقبل البلوغ الذين تم تشخيصهم كذاتويني زي أطفال ما

كام أشارت أيضاً إىل انخفاض معدل السريوتينني بعد البلوغ عن معدله  الضابطةمن 

-p.et al, 1998, p 767- دالة بني السالالت املختلفة قبل البلوغ ومل توجد فروق

776)  (Mcbride5 

( : إىل انه من أهم أسباب التوحد اإلصابة بأمراض .866وتضيف ) سمرية السعيد ،

بيعية ، ( للخاليا والتكوينات غري الط الكيميايئ)  الغذايئالتمثيل  يف كاالختاللمعينة 

 الغذايئعملية التمثيل  يف اضطراباتن من أطفال التوحد يعانون م %.حيث أن 

   لألحامض األمينية ) أحامض هاضمة ( وتركيزات عالية
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 يفاملوجود للربوتني الغذايئالتمثيل  يفالبول ، وكذلك صعوبة  يفمن حمض اليوريك 

 الحليب ومنتجات الحبوب ) الجلوتني والكازين (5

ف التوحد حيث لآلن يختل طرابباضنرى أسباب قوية لإلصابة  حتى اآلن ال أنناإال 

 إىل العوامل مل تكن قاطعة فمنهم من يرجعها التيتحديد األسباب  يفالعلامء 

 واستعاملالخارجية كملوثات البيية مثل الزئبق والرصاص واملعادن السامة 

املناعة  وضعف االلتهاباتاملضادات الحيوية بشكل كبري أو التعرض للفريوسات أو 

ص مضادات األكسدة ونقص قدرة الجسمعىل التخلص من وضعف التغذية ونق

من يرجعها إىل   السموم واملعادن السامة ، ونقص األحامض الدهنية 5ومنهم

 حالة قابلية جينات الطفل لإلصابة بالتوحد 5 يفالعوامل الجينية الوراثية 

 عوامل عضوية / بييية : 

إىل أنه ميكن تصنيف  (: 8664يشري )عبد العزيز الشخص ، وزيدان الرسطاوى ،

ساسية أإىل ثالث توجهات  تناولت مسببات التوحد الطفويل التيمعظم النظريات 

وامل ضوية عموماً عىل الععإما عضوية أو عضوية بييية أو بييية ، وتركز النظريات ال

 شكالأأو بعض  الوراثية للطفل والتفاعل بني تلك العوامل الوراثية وبيية الرحم

 قد يتعرض لها الجنني قبل أو أثناء الوالدة بفرتة وجيزة  التيألمراض اإلصابات أو ا
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أن الطفل التوحدى يعاىن من خلل   Nature Theoriesوتفرتض نظريات الطبع 

وأن الوالدين أو غريهم من املؤثرات البييية ليست لهل تأثري يذكر عىل حالة  عضوي

 التي Nuryion Theoriesالطفل وعىل العكس من ذلك فهناك نظريات التطبع 

غري أنه  العضويتذهب إىل أن الطفل التوحدى يعد عادى من حيث الجانب 

 االضطراببمرحلة مبكرة جداً من حياته تسفر عن إصابته  يفيتعرض ملؤثرات قوية 

لية تعرض الطفل يو الشديد ويضع أصحاب هذه النظريات معظم مس النفيس

بع تجمع بني الط التيظريات نال أصحابعىل الوالدين بصفة خاصة أما  لالضطراب

 ستعدادالديه  الذيعن تعرض الطفل  والتطبع فيذهبون إىل أن حدوث التوحد ينتج

دى أو الرفض الوال العاطفيمثل الحرمان  لذلك ملؤثرات بيية سلبية قوية عضوي

 الشديد 5

ة أيضاً ( : إىل أنه فيام يتعلق بالعوامل العضوي 8664بينام تشري ) لورنا وينج ، 

ى تقود إىل السلوك التوحد التيفهناك األسباب الرئيسية ألمراض املخ املختلفة 

 الضطراباومثل هذه املسببات ميكن التعرف عليها لدى ثلث األطفال املصابني بهذا 

السنوات األوىل  يفEnce Phalitis الدماغي االلتهاب، فمن بني العديد منها نجد 

خالل فرتة الحمل وحالة فينيل   Rubellaبة األملانية من العمر وإصابة األم بالحص

 كيتونوريا غري معلجة 
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خاص إذا  غذايئلج بواسطة نظام ايع كياميئ حيوي اضطراب) وهى عبارة عن 

 مرحلة الطفولة (  يفشخص مبكراً 

 لالإراديااملخ والجلد والتشنج الطفوىل  يفوالتصلب الدرىن لألنسجة غري طبيعية 

Infantile Spasms  من  السنة األوىل يف)وهو شكل نادر وحاد من الرصع ينشأ

ذلك نقص األوكسجني كام ترجع  يف( والصعوبات الشديدة خالل الوالدة مبا العمر 

  ه 5توحدي  باضطرابات دماغيإصابة املولودين بصعوبات برصية حادة وبتلف 

ىل أن السبب يعود إ بينام يرى كثري من األطباء الذين تابعوا دراسة حاالت التوحد

يصيب بعض مراكز املخ مام يؤدى إىل اإلخالل بوظائف تلك املراكز  عضوي اضطراب

بعض الباحثني إىل أن أكرث  أشار، فقد  الحريكمجال اإلدراك والتوافق  يفخاصة 

يصبحون عادى الذكاء عندما يصلونإىل سن الشباب حيث  االضطراباملصابني بهذا 

 الذهنية وتتحسن لغتهم كام تعود واالضطراباتلتفكري ا اضطراباتيتخلصون من 

ضان تبقى قامئة ) رمي الت االجتامعيةلديهم اهتامماتهم بالعالقات ماعدا مشكالتهم 

 5(  8611القذاىف ، 

حد التو  اضطرابتسبب  التي( : إىل العوامل البييية  5774ري ) عادل عبد هللا ، ـويش

 : ييلفيام 
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 مثل التلوث باملعادن كالزئبق والرصاص 5 ايئالكيمي البيييالتلوث 

 ويعضعن طريق استخدام الكيامويات قد يؤدى إىل حدوث تسمم  الغذايئالتلوث 

 5 عصبي

 أو التعرض لألشعة 5 اإلشعاعيالتلوث 

 التعرض لألمراض املعدية أثناء الحمل أو تعرض الطفل لها بعد الوالدة 5

 5 الغذايئتمثيل ال يفحدوث خلل  أيعملية األيض  اضطراب

 الكحوليات 5 تعاطياألم الحامل للعقاقري بشكل منتظم أو  تعاطي

 يفكبري  ينشأ فيها الطفل لها دور التيوالثقافية  واالقتصادية االجتامعيةتعد البيية 

 التوحد 5 اضطرابحدوث أو منع أو تطور 

 : يلي التوحد حيثيمكن مالحظة ما اضطرابتطور  يفقد تؤثر العوامل البييية 

 أن الوالدين قد يكونا غري مؤهلني للتعامل السليم مع طفلهام التوحدى مثالً ال

يستطيعان مساعدته عىل اكتساب سلوك مرغوب أو الحدمن السلوكيات غري 

 5 االجتامعية
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يام من الق  يتمكن يكيوجد فيها الطفل عىل مساعدته  التيتعمل البيية  قد ال

ن والتفاعل مع اآلخري االندماجهارات تساعد عىل ببعض السلوكيات مثل اكتساب م

 5 

 ظروف الحمل والوالدة ومنها :

 5التعرس أثناء الوالدة 

 5عند الوالدة  طبيعيوضع غري  يف لوجودهسحب الجنني بالجفت نظراً 

 5 الرسيبل حاختناق الجنني بال

 استخدام األم لعقاقري طبية 5

 كرب سن األم وقت الحمل 5

 5( 5774،  الشامي أخواته 5) وفاء عىل ترتيب الطفل بني

نسيج مركز  يف Iesion إصابةتبني وجود خلل أو  (برينارد رميالند)وىف تقرير بحوث  

هو  Reticular Activating Systyem(R.A.S) باسميعرف  الذي Stemساق املخ 

 والنوم  واالنتباه االستثارةاستقبال عمليات  يفيتحكم  الذيالنسيج 

  



 

95 

 

 العصبيأثناء فرتة الحمل فتضعف قدرة الجهاز  يفأو خلل يحدث  بةإصاوهى 

للمثريات الخارجية وحساسيته لها أو الشعور  االستجابةأو مخ الجنني عىل  املركزي

للمعرفة بدءاً من  األسايسعامله املحيط به ، كام أنه هو املركز  يفمبا يحدث 

بإدراك معانيها وتشفريها  استقبالها من الخارج عن طريق الحواس الخمس مروراً 

Coding  التجاوب مع يفالذاكرة واستدعاءها عند الحاجة واستخدامها  يفوتخزينها 

التعلم والتخيل والتعبري ، هذا  يف أهميتهامثرياتها أو حل مشاكله باإلضافة إىل 

هذا التفسري كام  يف Deslaurier , Carlsonويشرتك مع العامل رميالند العاملان 

 يفساق املخ يعمل  يفيقع  والذي املذكور  R. A.Sالند أن هذا التنظيم يؤكد رمي

 يفمركز املخ  يفيقع  الذي Limbis Systemتناسق متعاوناً مع التنظيم اللمبادى 

أن الجهاز اللمبادى يعترب مركزاً لتنظيم وترجمة  االعتبار يفهذه الوظائف آخذاً 

لغياب التام عند طفل التوحد ( كام ) وهى نقط الضعف أو ا والعواطف االنفعاالت

 5 (Rimland.B,1995,p92)عن التفاعل مع بعض األمراض الفريوسية  ليو أنه مس

 :  العصبيالجهاز  اضطراب

هضم  يف اعد تس التيلإلنسان املاليني من البكرتيا النافعة  الهضميالجهاز  يفتعيش 

وبات الضارةمن النمو الجسم ومن امليكر  يفالطعام واملحافظة عىل توازن املاء 

، والعكس هو الصحيح لدى األطفال املصابني  واألمراضااللتهابات  يفوالتسبب 

 التوحد ، باضطراب
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من بكرتيا وفطريات وخامئر ،  يوجد منو مفرط للميكروبات الضارة أمعائهم ففي

الضارة العنارص الغذائية وتضعف امتصاصها ، مام يجعل  امليكروباتفتستهلك هذه 

ا داخل خالي االخرتاقىل قدرتها عىل إ  باإلضافةطفل بحالة من سوء التغذية ، ال

ىل تشكل ثقوب فيها فتترسب املعادن الثقيلة وجزييات الغذاء إاألمعاء مام يؤدى 

 يفىل تجمع العنارص الثقيلة إغري املهضوم جيداً مبارشة إىل الدم  وهذا كله سيؤدى 

رار ن امليكروبات نفسها تفرز باستمأ ىل إإلضافة حساسيات غذائية با وإثارةالجسم ، 

كه عىل سلو  أثارهامركبات سامة تضعف صحة الطفل وتؤثر عىل دماغه فينعكس 

مثل اإلمساك  الهضميالجهاز  يف اضطراباتأيضاً ، كام يعاىن أطفال التوحد من 

أن اإلسهال (  Molly, Mannin  5776واإلسهال كام توضح دراسة مولوى ومانني ) 

 سنوات 5 1عمر  يفمن أكرث األمراض املعوية الشائعة بني أطفال التوحد 

 مشكالت التغذية :

 اضطراب( : إىل أن األطفال ذوى  5785الببالوى،  إيهابالعثامن ،  إبراهيميشري ) 

ل طعام معني تناو  يفاإلفراط  يفتتمثل  والتيالتغذية  يفمن مشكالت  االتوحد يعانو 

دميه ، أو الحساسية الغذائية من الربوتينات الغذائية ) واحد واإلرصار عىل تق

 يؤدى إىل الذي االمتصاصالكازين والجلوتني ( ، كام يعانون من عرس الهضم وسوء 

 اإلمساك واإلسهال وسوء استفادة الجسم من العنارص الغذائية 

  



 

97 

 

من %..بعض الدراسات ان  وأثبتتمام يعرض الطفل إىل ظهور سوء التغذية ، 

طفل  77.عىل  أجرىالغذاء ، ومن خالل فحص  يفال التوحد لديهم مشكالت أطف

 ثال :البولوعىل سبيل امل يفالتوحد تبني أن لديهم مواد مورفينية  اضطرابمن ذوى 

وهو بروتني غري مهضوم ناتج عن عدم هضم  Casomrfineبيبتيد الكازومورفني  -

 الحليب 5 يفجزئيات الجزئيات املوجودة 

عن عدم  وهو جلوتني غري مهضوم ناتج Glutomorfineالغيلوتو مورفني  بيبتيد -

 القمح والشوفان 5  يفهضم الجزئيات املوجودة 

 ، تحليل بول املصابني بالتوحد مثل الديلرتومورفني يفوجدت  التياملركبات األخرى  -

وهى مواد مخدرة قد تؤدى إىل  Diltromorfine,Diromorfineوالديرومورفني 

 حد 5التو 
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  Symptoms :( أعراض التوحد.)

( : إىل أنه ملا كان التعرف عىل األعراض الحقيقية لهذا  .866يشري ) عثامن فراج ، 

عمليات التشخيص السليم له وملا كانت بعض هذه  يفأهمية كبرية  االضطراب

األعراض تتشابه مع أعراض بعض أنواع من اإلعاقات األخرى كاإلعاقة الفكرية أو 

بات ) إعاقات التعلم ( ورمبا أيضاً مع بعض أعراض الفصام الطفوىل أو صعو

 :  ييل ما االعتبار يف اإلملام بتفاصيل هذه األعراضآخذين الرضوريفمن  االكتياب

 التيمن الحاالت   كل حالة يفأن تظهر جميع هذه األعراض  الرضوريأنه ليس من 

اآلخر  ضعحالة معينة ويظهر الب يفالتوحد بل قد يظهر بعضها  اضطرابتعاىن من 

 خرى 5أ حالة  يف

 الذيأو السن  االستمراريةأنه قد تتباين ظهور هذه األعراض من حيث الشدة أو 

خالل  يفبعض الحاالت  يفالظهور وقد تبدأ ظهور أعراض التوحد  يفيبدأ فيه العرض 

عامني بني ال الشهور الستة األوىل بعد امليالد ، ولكن األغلب أن يكون ظهورها فيام

 والثالث أو خالل الشهور الثالثني األوىل من عمر الطفل 5 الثاين

  :أوالً : األعراض املميزة خالل الشهور الستة األوىل التالية للوالدة 
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ميكن أن متيز الطفل التوحدى خالل الشهور الستة  التيهناك العديد من األعراض 

 األوىل من عمره مثل :

 5وجودها معه  إىلوال  إليهايحتاج  مه ، والأ  يريد يبدو وكأنه ال

يباىل مبسالة أن يقبل عليه أحد الراشدين ، ويقوم بحمله حتى وان كان هذا  ال

 الشخص وثيق الصلة به 5 

يتضح من خالل التخطيط الخاص  الذيتكون عضالته رخوة أو مرتهلة وهو األمر 

 بتلك العضالت 5

 بشكل كبري 5 االنفعاليع الغضب أو يبىك إال قليالً ومع ذلك يكون رس ال

الحظ أن ي  إىل جانب ذلك خالل الشهور الستة األوىل من حياته األطفاليستطيع  ال

 مه أو يتابعها ببرصه 5أ 

 يكون خالل تلك الفرتة قليل املطالب بشكل ملحوظ 5

 يبتسم إال نادراً 5 ال

 ميكنه أن ينطق بها غري مفهومة 5 التيتكون تلك الكلامت 

 تكون متوقعة 5 إنها دامئاً ما استجاباتهمتيز  التياألمور املهمة  من
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 يتم وضعها أمامه 5 التياهتامم بتلك اللعب  أييبدى الطفل  ال

 ره :من العام األول من عم الثاينالنصف  يفثانياً : األعراض املميزة للطفل التوحدى 

 تيوال الحديثةالدراسات أظهرتها نتائج  التيهناك العديد من السامت أو األعراض 

ول من العام األ الثاينالنصف  يفميكن من خاللها أن نتعرف عىل الطفل التوحدى 

يصل الطفل إىل الثالثة من  أنيساعدنا عىل اكتشاف الحالة قبل  من عمره ، وهو ما

 : هيعمره ، وهذه األعراض أو السامت 

 5 االجتامعيةاهتامم باأللعاب  أييبدى الطفل  ال

 أمامه 5 يشء أيانفعال نتيجة حدوث  أيبدى الطفل ي ال

 5 اللفظيوغري  اللفظييفتقر الطفل بشدة إىل التواصل 

 ) عادل عبد هللا ،5 تكون ردود فعله للمثريات املختلفة إما مفرطة أو قليلة جداً 

5774 5 ) 

 التوحد :  الضطرابثالثاً : األعراض العامة املصاحبة 
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ملعرفية دون اعتبار ملستوى الذكاء العام ، وىف معظم الحاالت منو املهارات ا يفشذوذ 

يوجد تشخيص مصاحب من اإلعاقة الفكرية غالباً متوسط الدرجة ) معامل ذكاء 

6. – 46  )Moderate Mental Retardation  5 

األكل والرشب والنوم ) مثل قرص الطعام عىل أنواع قليلةأو رشب السوائل  يفشذوذ 

 ( 5 وأرجحتهااملبكر ليالً بهز الرأس  تيقاظواالسبكرثة ، 

الضحك أو البكاء دون سبب واضح (  أي)  الوجداينشذوذ الجدان مثل التقلب 

من مخاطر حقيقية ،   للتفاعالت العاطفية ، ونقص الخوف الظاهريوالغياب 

والقلق العام  Anxietyملوضوعات غري مؤذيةأو أحداث  كاستجابةوالخوف املفرط 

 Tension   5والتوتر 

الحائط أو  فيمثل خبط الرأس  injurious Behavior  -Selfالنفس  إيذاءسلوك 

 اضطراباتسبق  إىل ما  عض األصابع أو اليد وقد يصاحب هذه األعراض باإلضافة

املرهقة أو الحياة البالغة ، وغياب  يفالعظمى  االكتيابنوبات  أخرىنفسية 

 ، فتشكو األم من أن الطفل ال أشهرسن أربعة  يفتظهر عادة  التيابتسامة التعرف 

 بحركات توقعية يأيت ال أيمن فراشه  يقبل عليها عندما تلتقطه يعرفها ، وال

Anticipatory Moveement5  (86685) محمود حمودة 
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بالناس كام قد تجده من بعد ذلك يجلس وحيداً وقد بدأ عىل  االكرتاثالتبلد وعدم 

ألمور ، ثم أن هناك أعراض سلوكية شاذة من بينها التأرجح عينيه االنشغال ببعض ا

 غري املتامثل بحيث تنمو بعض واإلرصار عىل أن تظل البيية دون تغيري ،أو النمو

 االنشغالأو  االشتغالاملهارات إىل حد أكرب من األخرى ، والطفل التوحدى يبدى 

اً من عجه أحد ، وكثري الشديد باألشياء امليكانيكية ويستجيب بعنف إن قوطع أو أز 

 لديهم االستجابةأمثال هؤالء األطفال بسبب قلة  يفاآلباء يتوهمون الصمم 

 (5 86.6) ريتشارد سوين،  5وجود لها والهالوسال

الوضع والحركة مثل اآللية  يفشاذة  Stereotypedمامرسة أمناط سلوكية منطية 

راف عىل أط وامليشريية ( الحركية ) رفرفة الذراعني والقفز وحركات الوجه التكش

 ,Wolf) الحريكأصابع القدمني واألوضاع الغريبة لليد والجسم وضعف التحكم 

1988, 576 5 ) 

وعدم القدرة   واالنطواء عىل النفس Social Withdrawal االجتامعياالنسحاب 

القدرات  يف اضطرابعىل إقامة عالقات اجتامعية مع اآلخرين ، كام يوجدلديهم 

وعدم القدرة عىل فهم  االنتباه يفمن ضعف   املعرفية كام أنهم يعانون ةاإلدراكي

  مفرط يكحر الحركات الدقيقة فضالً عن وجود نشاط  فيالتعليامت اللفظية والتحكم

Hyperkinesia  5باألحداث واملنبهات الخارجية االهتامموعدم  
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Koegel,et.al,1982) 866.5عبد املنان مال معمور، يف ) 

باإلضافة إىل  Statuesque هياإلبقاء عىل حالتهم كام  يفقلقة متسلطة رغبة 

، وعدم قبول مرادفات ، والنوع الرتجيعى  Mutismصعوبات اللغة ، وتشمل البكم 

تكرار الجمل الكاملة واستعامل الضامئر مقلوبة كإشارة  يف Echolalia) املصاداه( 

 " منط شائع وله داللة عىل نوعالطفل لنفسه بضمري "أنت " وملخاطبه بضمري"أنا

معنى لها أو بلهاء أو غري مالمئة أو  يظهر فالتفوهات بألفاظ ال املرض ، وعىل ما

 5الحقيقة تحوالت خاصة ومجازية داخل النفس يف ومتثل  صحيحة كثرية الحدوث

 (  8611،  الدسوقي) كامل 

الدمى  تعمل الطفليستعمل اللعب لتمثيل األشياء بطريقة عادية ) مثالً قد يس ال

 5رات كمواد بناء بدالً من استعاملها كأطفال أو كسيارات تسري عىل الطريقاأو السي

 5(  8664 ، ستني مايلزي) كر
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 واالنفصال Violenceيتميز بالعنف  الذيوالعدوان  Anxietyمظاهر القلق 

 ( 8667،  عبد الرحيم فتحيكرار الرتيب لألفعال أو األقوال)تالشديد عن الواقع وال

ذلك ، وبحيث يبدو كأنه غري قادر عىل  يعيظهور الطفل مبظهر الحزين دون أن 

 األخرى بشكل مميز تبعاً ملا يستدعيه املوقف 5 االنفعاالتمن  أي إظهار

 يفبعض املجاالت مع ظهور تفوق ملحوظ أحياناً  يفللطفل  العقيلاضطراب النمو 

مهارات ميكانيكية عالية حيث  اناأحيويبدو عىل بعض األطفال  أخرىمجاالت 

معرفة طرق اإلنارة ، وتشغيل األقفال ، كام قد يجيدون  إىليتواصلون تلقائياً 

عمليات حل وتركيب األدوات واألجهزة برسعة ومهارة فائقتني ، وقد يبدى بعض 

العزف واستخدام األدوات املوسيقية ) رمضان  يفاألطفال تفوقاً ومهارة موسيقية 

 ( 5 8666، القذاىف 

يكون لدى  : عادة ما Tactile Defensiveاالستجابة الدفاعية غري العادية للمس 

لحاسة اللمس  االستجابةتكون  هؤالء األطفال رد فعل غري مناسب ، فعادة ما

استجابة عنيفة أو قد ينسحب الطفل أو يحاول أن يتجنب أن يلمسه أحد فنجد 

العادية مثل غسل الشعر أو ترسيحه أو قص األمور  يفيتحمل اللمس  هذا الطفل ال

 األظافر أو مالمسة بعض األشياء ، 
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مثل ملمس بعض أنواع الطعام أو ملمس مالبس معينة ، وهؤالء األطفال يوصفون 

بأن لديهم حساسية مفرطة للمسوعىل العكس من ذلك فقد نجد أطفال لديهم 

 هم الذه املثريات فنجدحساسية ضعيفة لحاسة اللمس فنجد استجابتهم ضعيفة له

يستجيبون لألمل عند تعرضهم  أو املؤملة  أو ال يشعرون باألمل للمسات القوية

  ( Toni Hager,1999)ملالمس ساخنة 

 Auditory Defensiveالدفاعية ) غري الطبيعية ( للمثريات السمعية  االستجابة

د أن بعض وميكن أن تحدث بصورة سلبية أو خوف من األصوات والضوضاء  فنج

 الحامم أو صوت مكربات يفاألطفال يخافون من أصوات معينة مثل صوت السيفون 

الصوت العالية والضوضاء ، ويستجيبون استجابات غريبة بأن يقوموا بالتصفيق 

محمد صربى ، ،   (5Holle,B., 1990 بأيديهم أو بأن يضعوا أيديهم عىل آذانهم

5774  5 ) 

(: إىل أن أعراض التوحد قد تأخذ صورة الهدوء  86.6ويشري ) محمد شعالن ، 

الشهور األوىل ، فتبدو عىل الطفل الطأمنينة حينام يرتك وحده كام أنه  يفاملبالغ فيه 

يصادقهم ، وتزداد األعراض وضوحاً بعد العام األول  يخاف الغرباء وإن كان ال ال

 هذا السن ،  يفتعلم الكالم  يففاملفروض أن يبدأ الطفل 
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اآلخرين ب االتصالتظهر لديه حاجة إىل   أن الطفل التوحدى ينغلق عىل نفسه والإال

ات يستطيع التفرقة بني درج ، وق ال رضوريغري  بالتايلفيصبح استخدامه للغة 

التوفيق بني الحركة والصوت ) الرقص  يفالحرارة أو طعم األشياء ، وق يجد صعوبة 

   5مثالً ( 

للطفل التوحدى  األسايسإىل أن الشكل  :  ( (Gabriels.& Hil, 2003: 16يشري 

فاعل الت يف  وتحديداً  االجتامعيةالعالقات  يفيشمل الفشل التام أو شبه التام 

ث دى ، حيحاللغة والكالم لدى الطفل التو  يف5 ويرجع ذلك إىل مشاكل  االجتامعي

 و أن بها عجزإما متأخرة أو إنها غري موجودة باملرة أ  فهيأن لغته تكون مضطربة 

اللغة ويتبعها  يفناحية ما ، وخالصة القول أن هذا الطفل يعاىن من مشاكل  يف

الطفل التوحدى هو  يفوما نجده أيضا بوضوح  االجتامعيالتفاعل  يفمشاكل 

 ومييعىل روتني  كل مرة ويرص يفيفعله  ، مبعنى أنه يكرر ما التكراريالسلوك 

 تني بالثورة والغضب 5معني وثابت ويواجه تغيري هذا الرو 

أن يبدى بعض  ( : إىل أنه من أعراض التوحد 5776ويشري ) عبد العزيز الشخص ، 

مجال محدد وضيق جداً بينام يعاىن ضعفاً  يفمتميز  أداءاألطفال التوحديني مستوى 

 ldiotوه واملعت العبقرييطلق عليها  التيبقية املجاالت وهى تلك الحالة  يفشديداً 

Savant املعتوه الحكيم  أوWise ldiot  
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مثال ذلك القدرة الغري عادية عىل إجراء العمليات الحسابية ) الجمع والطرح ( 

مجال املوسيقى أو امليكانيكا أو الرسم ، ورغم ذلك فأنها  يفبينام قد يتميز آخرون 

 ين 5رعدمية الفائدة ألنها التهدف إىل انجاز األشياء ، أو تساعد عىل التفاعل مع اآلخ

لدى الطفل التوحدى بالقصور  اللغوي االضطراب( .866ويصف عثامن لبيب فراج )

مم من الص والعجز عن التواصل حيث يعتقد بعض اآلباء أن الطفل يعاىن  اللغوي

 ارتفاعهيستجيب أحياناً الطفل لصوت رغم  حيث ال (Mutism)من البكم  وبالتايل

تغلف  يالتمثل ورق الجريدةأو الورقة نفس الوقت لألصوات الخافتة  يفويستجيب 

 5 ةقطعة الشيكوالت

وبهذا يصبح عدم تجاوبه راجع إىل عدم قدرته عىل فهم الرموز اللغوية ومعنى 

 األصوات 5

 5 واحتياجاتهيستعملها لوصف ذاته  التيوال يتقن اللغة 

يصدر أصوات عدمية املعنى أو همهمة غري مفهومة ومتغرية تجعل املحيطني به 

 تلبية رغباته لتغري املقاطع والنغامت 5 يفشلون يف

 ويردد نفس السؤال إذا سألته إما مبارشة أو بعد فرتة 5
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ة تكوين جمل يفالجملة بل ويفشل  يفمكانها الصحيح  يفيستخدم الكلمة  ال

 صحيحة 5

جود للكلمة غري مو  الوجداينالربط بني الشكل واملعنى واملضمون واألثر  يفيعجز 

 للتعبريات اللفظية وغري اللفظية 5  النفيسفال مييز األثر لديه ، 

لوصف األشياء ويظل ثابت مثالً كتاب يحىك قصة محددة يظل يطلق  معريفتعميم 

كرة الطفولة املب يفمراحل النمو املعتادة  يفكام هو  –عىل كل كتاب يراه  االسمهذا 

 إىل التاميز مام يدل عىل عدمحيث يسري النمو عادة من العام إىل الخاصمن الالمتايز 

 العمليات املعرفية لديه وقدرته عىل إدراك ومتييز األشياء بدقة 5 يفالنضج 

عدم فهم التعليامت اللفظية والشفوية واألوامر فاملعنى من وراء اللفظ املستخدم 

 يستجيب ملا يطلب منه 5 ال وبالتايل

للغوية رغم عدد السنوات املحصلة ا يف  اللغة ومنوها وفقر اكتساب يفصعوبات 

 5العمرية للطفل 

( ، عبد الفتاح عبد الحميد 5776ويتفق كل من محمد إبراهيم عبد الحميد )

 والثالث  الثاين( عىل أن أعراض التوحد تظهر فيام بني العام .577الرشيف )
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الطفل عن اآلخرين وفقد  ابتعادوتظهر هذه املشكلة كلام زادت سنوات العمر وزاد 

ة التعامل مع البيي يفسه بالزمن وازدادت الحركات غري الهادفة وفقد قدرته إحسا

عن طريق  اللغوي االتصاليقف عجزه عن  الذينفس الوقت  يفوالتفاعل معها 

 يعيش فيها حائال بينه وبني منو شخصيته وإدراكه لذاته 5 التيالكالم بالبيية 

هورها لدى الطفل التوحدى ن أعراض التوحد يبدأ ظأ  :  (Michael: 1999)ويرى 

 وغياب  الطبيعيخالل الثالث سنوات األوىل من عمره وتتضمن عدم التخاطب 

، وغياب السلوك الخاص باللعب املتكرر ، وتصبح لدى الفرد  االجتامعياالتصال 

لغري وتبلد ل االستجابة يفعنها ، ويظهر عليه التبلد  االستغناءطقوس غريبة ال يقدر 

ن إ ألم والخطر ، ويصبح السلوك مشتت ، وقد أوضحت اإلحصائيات املشاعر تجاه ا

 بدرجات متفاوتة 5 عقيلمن التوحديون يعانون من تخلف  %.1: ..من 

إىل عدة مؤرشات ميكن مالحظتها عىل  : ( 5774ويشري ) محمود عىل محمد ، 

 الطفل التوحدى داخل األرسة ، منها : 

 البيت 5 باستمرار يفغلق الباب ، وفتح و  الجريالحركات املتكررة مثل 

باألشياء املتحركة حيث يالحظ عىل الطفل التوحدى أنه دائم النظر إىل  االهتامم

 السقف ومشاهدة األفالم التليفزيونية 5 يفاملروحة 
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 الطرق والخربشة عىل الباب 5 

 وأدوات املطبخ 5 باألواينإيذاء الذات حيث العبث 

 5 صك األسنان عند تناول الطعام

حالة وجود الضيوف أو تغيري مكان  يفمن تغيري الروتني ويظهر ذلك  االضطراب

 النوم 5

درسة إىل امل فرتة الصباح قبل الذهاب يفغريبة وذلك يكون  أصوات وإصدارالرصاخ 

5 

 عراض التوحد: أ ومن أبرز 

 ، وعدم قدرتهعىل التواصل االجتامعيةتكوين العالقات  يفأن يجد الطفل صعوبة 

 5 امماتهاهت يفمع أقرانه من األطفالوال يشارك اآلخرين  الجامعياللعب  يفشاركة وامل

عدم القدرة عىل التواصل مع اآلخرين عن طريق الكالم أو التخاطب  فالطفل 

طريقة الكالم ، ومحدودية فهم األفكار   يفالنضج  انعدامالتوحدى يعاىن من 

 ىلإبها ، وترديد العبارات والجمل  املعتادة املعاينواستعامل الكلامت دون ربط 

 يسمعها 5
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من األفراد الذين يعانون من %57بطء املهارات التعليمية ، وأثبتت الدراسات أن 

د حتو أن لدى املصابني بال  العقلية ، وأكتشف القدرات اكتساب يفالتوحد متأخرون 

ة مثل مجاالت املوسيقى والرياضيات ومهارات يدوي يفمهارات ومواهب معينة 

 5   أخرىمجاالت  يفتركيب أجزاء الصور املقطوعة ، بينام يظهر تخلف شديد 

من األطفال الذين يعانون من التوحد حاالت رصع ، ويعاىن بعض  %5يظهر عىل 

 5 واالستيعاباألطفال من الحركات الزائدة ، وعدم القدرة عىل الرتكيز 

ة ل الطفل بلعبة واحدة لفرت به كأن ينشغ وااللتزاممعني  حيايتالتمسك بروتني 

 طويلة دون امللل منها ،كفتح الباب وغلقه 5

يعاىن هؤالء األطفال من وجود حركات متكررة للجسم تكون غري طبيعية ،  غالبا ما

 رضب رأسه بالحائط 5 كهز الرأس املستمر ، أو رفرفة اليدين أو
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 الطفولة املبكرة : يفعراض التوحد أ 

ب من يقر  التوحدأن ما يفرف الوالدى لعدم السواء النامىئ تشري الدراسات عن التع

عىل األقل أدركوا   %67: 17قبل أن يصل طفلهام إىل عامه األول ، وأن  6%.: 67

 الشهر الرابع والعرشين 5 يفعدم السواء لدى طفلهم 

(DiGiacomo&Fombonne1998) 5 

 يــهطفل التوحدى ( مثانية أعراض تشخيصية لل8664ويضع ) عثامن لبيب فراج ، 

: 

 5 الحيسالقصور 

 5 زلة العاطفية أو الربود االنفعايلالع

 متكرر 5 منطيسلوك  يفالطويل  االندماج

 نوبات إيذاء الذات 5

 والعجز عن التواصل 5 اللغويالقصور 

 املنكب عىل الذات 5 يالتفكري اإلجرتار 
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 5 التوافقيالسلوك  يفقصور 

 طية 5األفعال القرسية والطقوس النم

 أعراض التوحد لطفل بلغ سن املدرسة : 

التوحد فإن سنوات املدرسة االبتدائية تجلب تحديات  اضطراب ذيبالنسبة للطفل 

زايد أثناء والسلوك املت الفيزيقيتصاحب النضج  التيترتبط بالتوقعات املتغرية 

 بييات إىلالتوحد انتقاالت  اضطراب( سنة ، يواجه الطفل ذو 85-8الفرتة من سن )

تعلم جديدة ، ويحتك بنظائر كبار وجدد ، ويبتعد عن بيية وروتني األرسة  هذه 

ع البييات م كثري من مجاالت الوظيفة ، حيث يلزم الطفل بالتكيف يفالتغريات تؤثر 

د وبالتواصل عن تطلبه ، يتعلم مهارات أكرث صعوبة  التياملعقدة  االجتامعية

الطبيعية والشائعة لدى  – رث هذه الخرباتبتجهيز معلومات أكمستوى أعىل ، و 

التوحد ، الذين لديهم  اضطرابمتثل تحديا خاصا لألطفال ذوى  –املدرسة  أطفال

 يفالتكيف مع املتغريات  يفا صعوبة مجاالت متعددة ، وأيضً  يفتأخرات منائية 

 بييتهم 5
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ققوا يح–الوقت نفسه  يف –التوحد  اضطرابومع ذلك فإن معظم األطفال ذوى 

تقدما أثناء سنوات املدرسة ، ويكتسبون مهارات جديدة ويتعلمون مواجهة الناس ، 

يتبعه الطفل أثناء هذه الفرتة  الذيواألماكن واألحداث الجديدة 5 املسار النامىئ 

 العصبينضج تربط ال التييصعب التنبؤ به فهو املنتج املعقد للعملية الديناميكية 

للطفل نفسه  الذايتتعلم ، نشاط التعليم بالتأثريات البييية 5 وال

Ciccetti&Tvcker,1994) 5 ) 

 التوحد لدى املراهقني والكبار :

ستمرة أن التوحد حالة عجز م يفيتمثل  اإلكلينييكبني البحوث والرتاث  اتفاقهناك 

طوال الحياة تقريبا ، ومع ذلك فإن هناك كثري من الباحثني الذين أشاروا إىل أن 

القوا مرحلة الطفولة مل ي يف من األفراد الذين شخصوا عىل أن لديهم توحد عدداً قليال

  5السنوات الالحقة يفمعايري التوحد 

 (De Myer et al,1973.Lovaas,2000,Nordin&Gillberg,1998,Piven et 

al,1996,Rumsey et al,1985,Rutter,1970,Seltzer et al,2003,Szaymari ey 

al 1989,Knorring&Haeggloef,1993)5  
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 تامعيةاالجبعض الحاالت تبقى بعض خصائص فرط الحساسية  يفعىل الرغم من أنه 

 ، والسلوكية ، والتواصل 5 

ع العمر م وفيام يتعلق بالتحسن ، فقد أعلنت بعض الدراسات املتابعة تحسن عام 

 يف( إىل حدوث تغري ملحوظ  (Kanner et al 1972كانر ورفاقه  أشار، فقد 

نتصف مرحلة املراهقة للمجموعات الفرعية من املرىض  كام أعلن كوباياىش م

 التيلعينةامن  %46عن تحسن ملحوظ لدى 5 (Kobayashi et al 1992)ورفاقه 

ان حني وجد باالب يفرسة يابانية بني العارشة والخامسة عرش من العمر أ  578بلغت 

من  %81إىل  %6لسلوك لدى ا يفتحسنا  (Ballaban-Gil et al,1996)جيل ورفاقه 

( عن (Evas&Ho,1996العينة غري املتجانسة بناء عىل السلوك كام أعلن ايفز وهو 

طفالً تم متابعتهم  8.بلغ قوامها  التيمن عينته  %.6لدى  سلويكأو  معريفتحسن 

 ملدة أربعة سنوات إىل أن وصلوا ملرحلة املراهقة البكرة 5

 يفة النفسية والعقلي واالضطراباتلألمراض  واإلحصايئ التشخييصويشري الدليل 

رضورة توافر ست  يف  ( إىل أن أعراض التوحد تتمثل8664) Dsm-Ivالصورة الرابعة 

وتتمثل هذه   من العمر  أعراض أو أكرث وهذه األعراض تظهر قبل سن الثالثة

 : يفاألعراض 
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ن م واحد عىل األقل يفالنمو قبل سن الثالثة وذلك  يفوجود عجز أو قصور  أوال :

 الجوانب التالية :

 5  االتصال يفاللغة التعبريية املستخدمة 

 والتفاعل املشرتك 5 االجتامعيتطور التفاعل 

 5  الوظيفيأو  الرمزياللعب 

 ييل :  مام ظاهرة بواحدة عىل األقل هيالتواصل ،كام  يفالنوعية  االضطرابات:  ثانياً 

 5 تأخر أو غياب كىل للغة املنطوقة

 للغة ، أو اللغة الفطرية األوىل 5 وتكراري منطياستخدام 

ملحادثة ا ابتداءبالنسبة ألطفال التوحد ذوى بعض القدرة اللغوية لديهم إعاقة عىل  

 مع اآلخرين واملحافظة عليها 5

 يف ظاهرة عىل األقل هي،كام  االجتامعيالتفاعل  يفالنوعية  االضطرابات -ثالثا : 

 :   ييلمام  أثنني
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 استخدام السلوكيات غري اللفظية ، مثل النظر بالعني والتعبري بالوجه يف اضطراب

  االجتامعياءات لتنظيم التفاعل واإليحاء بالجسم واإلشارات واإلمي

أوقات الضغط   يفآخرين إليجاد الراحة واللعب معهم  أشخاصقلة البحث عن 

 رون القلق والحزن 5أو تقديم الراحة والحب لآلخرين حينام يظه العصبي

ن مثل مع اآلخري واإلنجازات واالهتامم االستمتاعملشاركة  التلقايئالطلب  يفالعجز 

 5اآلخرين اهتامماإلحضار واإلشارة إىل موضوعات  يفالعجز 

 5 واالنفعالية االجتامعيةالتفاعالت  يفالعجز 

ام شطة املحددة ، كواألن واالهتامماتأمناط تكرارية ومنطية من السلوكيات  -رابعا : 

 ييل  : ظاهرة بواحدًة عىل األقل مام  هي

 ورضب الرأس  5 باأليديحركات منطية وتكرارية مثل التلويح 

باألنشطة أو العاب محددة والتقيد اإلستحوازى باألنشطة الروتينية  االنشغال

 والطقوسية 5

 تيادياععامل غري بأجزاء من األشياء) مثل يد لعبة بدال من اللعبة ( واست االنشغال

 غري مألوف لألشياء 5
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 : هي( أن هناك أعراض رئيسية للتوحد 5777ويرى عبد الرحمن سيد سليامن )

 رد الفعل للمثريات السمعية والبرصية 5 يفاملبالغة 

 الخاص بخربات إدراكية حقيقية 5 االهتامم

 الحديث واللغة 5 يفوأمناط غريبة وشاذة  اضطراباتوجود 

 البيية 5 يفغري عادى ومقاومة للتغيري  حريكسلوك 

 الحالة املزاجية 5 يفوأيضاً  االنفعاالتالتعبري عن  يفتطرف 

 اللعب 5 يفويظهر ذلك  التخييلالسلوك  افتقار

 Diagnosis Autism Disorderالتوحدى: االضطراب( تشخيص 8) 

 يف لباحثنياعتمد عليها كثري من ا التيالبداية األوىل  هيتعترب جهود ) كاتر ( 

ن التوحد ع مقالته األساسية يفالتوحد وتشخيصه ، فقد أشار  اضطرابالتعرف عىل 

ن هذه النتائج أ طفل كانوا يعانون من مرض غري معروف ، و  88عىل خصائص 

املالحظة الدقيقة واملنظمة ، وكان الهدف من هذه الدراسةهو التعرف  تاعتمد

   يز بينها وبني الصفاتعىل الخصائص السلوكية للمفحوصني والتمي
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وردها أ  التي تخرى ، وتشمل الصفاأ يظهرها األطفال املرىض بأمراض نفسية  التي

إىل الذات واآلخرين واملواقف منذ الوالدة  واالنتامءفقدان القدرة عىل التعلق  (كاتر)

 عملية التواصل ، إعادة الكالم بشكل يف، تأخر اكتساب الكالم ، عدم استخدام الكالم 

 املحافظة عىل يف، رغبة شديدة منطي، عكس صفة امللكية ، سلوك لعب  منطي

ومعظم هذه الصفات  طبيعي جسامينالروتني ، ضعف القدرة عىل التخيل ، مظهر 

ص صفات وخصائ إليها أضيفتدراسات الحقة عن األطفال التوحديني كام  يفوردت 

الدليل  يفوردت ، ومعظم هذه الصفات إن مل يكن كلها قد  أخرىسلوكية 

الصادر عن الرابطة  RSM – 111 – Rالثالث املعدل  واإلحصايئ التشخييص

، وتتضمن الخصائص التشخيصية للتوحد  .861عام  النفيساألمريكية للطب 

 األعراض التالية :  الطفويل

 شهراً 5 67قبل سن  االضطراببداية املرض أو 

 لآلخرين 5 االستجابةعدم القدرة عىل 

 5 اللغويالنمو  يفشديد  اضطراب

قلب  أو  أمناط كالم غريبة مثل ترديد الكالم املبارش ، أو ترديد العبارة املتأخرة

 الضامئر 5
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 بعض املواقف مثل : مقاومة التغيري أو التعلق باألشياء 5 يفغريبة  استجابة

 وانطواء عىل الذات 5 اجتامعي انسحاب

 مفرط 5 حريكنشاط 

 عجز عن التخيل 5

 5 االجتامعيالتفاعل  يفكيفية  اباتاضطر 

 التعامل عىل جزء من البيية 5 يف، والرتكيز  ياللعب اإلنفراد

 حركات جسمية منطية وقرسية 5

إىل أن العيوب   ن بعض املراجع قد أشارتأ ( : إىل  .577ويشري ) فهد املغلوث ، 

دام ستخالثالث سنوات األوىل حتى ميكن ا يفيجب أن تكون موجودة  االرتقائية

ميكن أن تصاحبه كل مستويات الذكاء ، إال  االضطرابإىل أن  أشارتالتشخيص ، كام 

 يف أن الخطإ ،  العقيلأن ثالث أرباع الحاالت توجد لديها درجة دالة من التخلف 

، وقلة عدد  االضطرابتشخيص التوحد من األمور الواردة نظراً لتعقيد هذا 

 صحيح   ومهني ميعلاألشخاص املؤهلني لتشخيصه بشكل 
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ويحتاج تشخيص هذه اإلعاقة إىل مالحظة دقيقة لسلوك الطفل ومهارات التواصل 

كل تادة من النمو والتطور ، ومن هنا تتشعرنتها باملستويات الطبيعية املالديه ، ومق

رضورة وجود فريق متعدد التخصصات العلمية ليتم التشخيص بشكل دقيق وسليم 

ض مراأ للغة و  أخصايئ،  نفيس أخصايئاألعصاب ، يف ايئأخص، ويضم هذا الفريق 

طفال طبيب أ   وظيفيعالج  أخصايئ، اجتامعي أخصايئتربية خاصة ،  أخصايئنطق ،

 5 

 وخاصة ومن أكرثها تعقيداً   أصعب األمور التوحدى من االضطرابويعد تشخيص 

تشخيص لاملجتمعات العربية ،حيث يقل عدد األشخاص املهييني بطريقة علمية  يف

 تايلوبالاملراحل املبكرة من حياة الطفل   يفالتوحد مام يؤدى إىل تجاهل التوحد 

ميكن تشخيص الطفل دون وجود  أوقات الحقة ، حيث ال يفصعوبة التدخل 

مالحظة دقيقة لسلوك الطفل وملهارات التواصل لديه ومقارنة ذلك باملستويات 

 املعتادة من النمو والتطور 5
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التوحدى عملية  االضطرابكثري من املراجع عىل أن عملية تشخيص وقد أجمعت 

أعراض و  االضطراببالغة الصعوبة والتعقيد ويرجع ذلك إىل التشابه بني أعراض هذا 

 اضطرابات، فصام الطفولة   العقيلاألخرى مثل ) التخلف  االضطراباتعدد من 

كام أن تباين األعراض من (  االنفعالية واالضطراباتالتواصل ، اإلعاقة السمعية ، 

مقننة عالة الصدق والثبات ميكن  اختباراتوعدم وجود أدوات أو  أخرىحالة إىل 

 التشخيص 5  يفالخطاء  احتامالتعليها يزيد من  االعتامد

عىل  االتفاقلقد واجهت مشكلة تشخيص األطفال التوحديون وحتى مشكلة 

يني ، ونفس املشكلة قد مصطلحات موحدة لوصفهم العديد من األطباء النفس

أمراض اللغة حيث تم تشخيص األطفال  وأخصايئاألعصاب  أخصايئواجهت كل من 

األمر عىل أنهم يعانون من الحبسة الكالمية أو إنهم يعانون من  بادئ يفالتوحديون 

الكثري واختلف الكثريون حول تشخيص هذا  اتفقاللغة ، فقد  يف اضطراب

 5 (Bernstein,& Tigerman,1993,433) االضطراب
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تعد عملية تشخيص حاالت التوحد من أصعب عمليات التشخيص وذلك لتباين 

5ولقد شخصت العديد من الحاالت عىل إنها حاالت  أخرىاألعراض من حالة إىل 

ولة 5 أو فصام الطفانفعالي اضطرابأو  عقيلالحقيقة حاالت تخلف  يفتوحد وكانت 

 67، .8ام عن طريق أن الفصام يظهر بني عمر نفرق بني التوحد والفص أنوميكن 

سنة ،والفصام يصيب اإلناث  6: 5سنة 5 بينام يوجد التوحد ويظهر قبل عمر 

( ، 8: 4والذكور عىل السواء ولكن التوحد يصيب الذكور أكرثمن اإلناث بنسبة )

عاىن ي التوحد  ومريض الفصام ال يفتظهر  الفصام أعراض الهلوسة ولكن ال يفوتظهر 

 عن النفس ولكن تظهر لدى التوحدى 5  من قصور لغوى وغياب القدرة عىل التعبري

توجد مرحلة  ( أنه عند تشخيص التوحد ال4..-6..: 5776ويشري أحمد عكاشة )

تتجاوز عمر الثالث  ، ولكنها إن وجدت ال الطبيعي االرتقاءسابقة أو كبرية من 

فقدان  يفكام يتضح  االجتامعيعل التفا يفسنوات ، وهناك دامئا إختالالت كيفية 

 ضعيف للرموز استخدام، وعدم تعديل السلوك مع  لآلخرينملشاعر  االستجابات

التواصل ، مثل عدم االستخدام ألية  يف، وكذلك االختالالت الكيفية  االجتامعية

وجود التلقائية واملبادرة و  إىل نشاطات ، ويظهر األطفال املصابون بالتوحد فقدانهم

 تطبيق املفاهيم النظرية 5 يفة صعوب
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 واإلحصايئ التشخييص( إىل أن دليل التصنيف  .4: ب: 5775ويشري عادل عبد هللا ) 

الصادر من   Dsm -1vطبعته الرابعة  يفالنفسية والعقلية  واالضطراباتلألمراض 

العارش  الدويلوالتصنيف  APA(  8664)  النفيسالجمعية األمريكية للطب 

يعدان   WHO( 8665الصادر عن منظمة الصحة العاملية ) ICD – 10لألمراض 

التوحد وىف هذا اإلطار نالحظ أن محور  اضطرابهام املصدران الرئيسيان لتشخيص 

 :  هيكيز لكل منهام يدور حول أربعة محكات رئيسية رت ال

 ألداءاقبل أن يصل الطفل الثالثة من عمره ويكون  االضطرابالبداية : تكون بداية 

التفاعل  هيواحد عىل األقل من عدد من الجوانب  يفللطفل مختالً  الوظيفي

 5 الخيايلأو  الرمزيواللعب  االجتامعي5واستخدام اللغة للتواصل  االجتامعي

 امعيةاالجتالتفاعالت  يف كيفي: يوجد لدى الطفل قصور  االجتامعيةالتفاعالت 

القات وإقامة ع  اللفظيتواصلغري ال هيعىل األقل من أربعة محكات  اثنني يفوذلك 

وتبادلية العالقات   واالهتامماتاألنشطة  يفمع األقران ، واملشاركة مع اآلخرين 

 معهم 5  االجتامعية
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ات واحد عىل األقلمن أربعة محك يفالتواصل  يف كيفياللغة والتواصل : يوجد قصور 

ة حوار إقام يف املبادأة ، وعدم القدرة عىل ةاللغة املنطوق يفتأخر أو نقص كىل  هي

 يفللغة إىل جانب قصور  أو املتكررالنمطي واالستخدامأو محادثة مع اآلخرين ، 

 5 الخيايلأو  التظاهرياللعب 

: توجد أمناط سلوك واهتاممات وأنشطة مقيدة منطية  واالهتامماتاألنشطة 

د واح طيمن باهتامم االنشغال هيواحد عىل األقل من أربعة محكات  يفوتكرارية 

ياء بأجزاء من األش واالنشغال،  األداءغري عادى ، والرتابة والروتني ، وأساليب منطية 

 5 

ن تشخيص التوحد جاء بعد املالحظة أ إىل :(  881-.88: 5774وتشري كرميان بدير )

هاز الج يف اضطرابالدقيقة وتقييم األفراد وعىل الرغم من أن التوحد يعرب عن 

معني أو إجراء يستطيع أن يؤكد تشخيص  طبي اختباريوجد  ال، إال أنه  العصبي

التوحد بدالً من نظرة املتخصصني ألعراض األشخاص ومقارنتها لتكون محكا 

 لتشخيص التوحد 5 

 التوحدى هناك عدة نقاط مهمة منها :  االضطرابومن أجل كيفية تشخيص 

 صعوبات التشخيص 5
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 محكات التشخيص 5

 أدوات التشخيص 5

 التشخيص 5 يفودور كالً منهم  ق العمل الكلينييكفري

 التشخيص الفارق 5

 صعوبات تشخيص التوحد : 

ع بعض بعض األعراض م يفتشخيص الطفل التوحدى إىل التشابه  يفترجع الصعوبة 

( وعثامن لبيب 8666الحاالت األخرى ويتفق كل من محمد حسيب الدفراوى)

( ،وعمر بن الخطاب )  Hobson  (8661( ، وهوبسون  .866()  8664فراج) 

 من أهمها :  التيتحديد أوجه التشابه  يف(  8668

 

والفصام  العقيلالتشابه بني أعراض التوحد واإلعاقات األخرى مثل التخلف 

 التواصل والصمم والرصع 5  واضطرابات

 األوتيزم بني األطفال 5  اضطراب انتشارنسبة  انخفاض
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األوتيزم من طفل آلخر وأحياناً لدى نفس الطفل أعراض  يفيوجد تباين واضح 

 تشخيصه إىل صعوبة تأهيله ورعايته 5  يفويؤدى الخطأ 

عدم توافر أدوات التشخيص والقياس الصالحة لهذه البيية ماعدا بعض محاوالت 

 لتصميم وبناء مقاييس تشخيصية لهذه البيية 5

يات لذكاء والقدرات والعملالحالية لقياس ا االختباراتتطبيق  يفكام توجد صعوبة 

 ( 5 65: 5775العقلية عىل الطفل التوحدى 5)آمال عبد السميع باظة : 

 :  أيضا( أن من صعوبة التشخيص  8666فراوى ، دويرى ) محمد حسيب ال

 يكشف الفحص الدقيق عنها 5 التيحاالت األوتيزم  انتشارندرة 

 ها من اإلعاقات 5تجرى عىل هذه الفية مقارنة بغري  التيحداثة البحوث 

إىل صعوبات  ( : 5775( ،عثامن فراج ) 8668ويشري كل من  عمر بن الخطاب ) 

 : التايلتشخيص التوحد عىل النحو 

 التوحد 5 الضطرابعدم التحديد الدقيق للعوامل املسببة 

 يكشف الفحص الدقيق عنها 5 التيحاالت التوحد  انتشارندرة 
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 ذه الفية مقارنة بغريها من اإلعاقات 5تجرى عىل ه التيحداثة البحوث 

 يفشدة بعض األعراض ، واختفاء البعض اآلخر مع تقدم الطفل  يفحدوث تغيري 

 العمر 5

 5 وعياملوضتخضع للقياس  للتشخيص ال الدويلحددها الدليل  التيبعض األعراض 

 يفبعض األعراض مثل : التأخر  يفمشاركة العديد من اإلعاقات األخرى للتوحد 

 التخاطب ، واإلعاقة الفكرية ، وغريهامن اإلعاقات 5 وإعاقاتالكالم ، 

ن محاور م  مىظمرحلة النمو فتصيب الغالبية الع يفالتوحد إعاقة سلوكية تحدث 

، ولذلك تعوق عمليات التواصل  واالنفعايلواإلجتامعى  واملعريف،  اللغويالنمو 

 والتخاطب 5

من فرد إىل آلخر ، ومن النادر أن نجد طفلني تتعدد وتتنوع أعراض التوحد وتختلف 

 نفس األعراض 5 يفمتشابهني متاماً 

ابة ، فقد تحدث اإلص العصبيتؤثر عىل املخ ، والجهاز  التيتتعدد أنواع اإلصابات 

حمد أ ت ) اسأو اإلصابة بالفريوصناعي ، أو  كيميايئ ، أو تلوث إشعاعينتيجة تلوث 

 ( 5 5777عباس عبد هللا، 
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 صعوبات التشخيص أيضاً :من 

مرحلة النمو فتصيب الغالبية العظمى من  يفأن التوحد إعاقة سلوكية تحدث 

تواصل تعوق عمليات ال وبالتايل واالنفعايلواإلجتامعى  واملعريف اللغويمحاور النمو 

 والتخاطب 5

التوحد تتعدد وتتنوع وتختلف من فرد آلخر ومن النادر أن نجد طفلني  أعراضأن 

 5 األعراضنفس  يفابهني متاماً متش

د أيضاً تتعدد وتتنوع فق العصبيتؤثر عىل املخ والجهاز  التي اإلصاباتأن أنواع 

صابة أو اإل  يأو الصناع يأو التلوث اإلشعاع كيميايئتحدث اإلصابة نتيجة تلوث 

 ( 5 5775) عثامن فراج  5بالفريوسات

 ترتبط بصعوبة التشخيص :( : إىل عدة عوامل  8668ويشري ) عثامن فراج ، 

جهاز أو ال بعض أجزاء املخ يفبة للذاتوية تلف أو إصابات بالعوامل املس أكرث إن

 5  العصبي

 يفشدة أو بعض األعراض واختفاء البعض اآلخر مع تقدم الطفل  يفحدوث تغيري 

 العمر 5
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 التوحد 5 الضطرابعدم الوصول إىل تحديد دقيق للعوامل املسببة 

 وضوعياملتخضع للقياس  للتشخيص ال الدويلحددها الدليل  التيعراض أن بعض األ 

5 

األعراض مثل التأخر   بعض يفمشاركة العديد من اإلعاقات األخرى للذاتوية 

 5وغريها من اإلعاقات العقيلالكالم ، إعاقات التخاطب والتخلف  يف

د الحالة تعقيداً يزي ( : إىل أنه من ما.577،  العيسويويشري ) عرب الرحمن محمد  

مزدوجة من اإلعاقة  نواحيصعوبة التشخيص ، أن هؤالء األطفال قد يعانون من  يف

فهناك  أو اضطراب كالرصع أو الصمم ، وغري ذلك من وجود اإلعاقة الفيزيقية

يهتمون بالصعوبات  ترتبط مع  الذاتوية 5 وهناك بعض العلامء الذين الأعراض 

الذاتوية وما قد يرتبط به من  الضطرابف دقيق عملية وضع تعري يفاملوجودة 

أعراض ولكنهم يهتمون بوضع الربامج الرضورية لتعليم هؤالء األطفال عىل اعتبار 

 Spcial Education 5ليم الخاص عالتعلم أو برامج للت ينهم من بطييأ 
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وى بني األطفال ذ  إىل أنه ميكن التمييز: ( 5776وتشري ) آمال عبد السميع باظة : 

البيية األوىل بتواصل  يفالتواصل التوحدى من حيث يبدأ األطفال  اضطرابات

األطفال  يبدى بينام ال اللغة يف اإلمياءات وتعبريات الوجه واإلشارة بديالً عن العجز

وميكن متييز األطفال  التوحديني منها أو استعاملهم لهذه األدوات للتواصل ،

 :  ييل التوحديني عن املعاقني عقلياً فيام

ود غري موج  وهذا اجتامعييتعلق األطفال املعاقني عقلياً باآلخرين ولديهم وعى 

 لدى األطفال التوحديني ، وتوجد لغة تواصل بني األطفال املعاقني عقلياً ورمبا ال

توجد إطالقاً لدى األطفال التوحديني أو توجد مع عيوبها مثل تكرار مقاطع عدمية 

ض الكلامت الغري مرتابطةأو عدم وجود اللغة املنطوقة وغري املعنى أو التكرار لبع

املفهومة ، والعيوب الجسدية لدى األطفال التوحديني أقل منها لدى األطفال 

املتخلفني عقلياً 5 ويوجد لدى األطفال التوحديني سلوكيات منطية متكررة ومعروفة 

 5  اجتامعيةغري  يفهلدى الطفل واملحيطني به ، أما بالنسبة للمعاقني عقلياً 

لهذه الفية  الحقيقيإىل صعوبة التشخيص  : (.866ويشري عثامن لبيب فراج )

 يلو وصعوبات التعلم والفصام الطف العقيللتشابهها مع كل من ذوى التخلف 

  كالتايل :باألعراض الفارقة وتراعى  االهتاممولذا يجب  واالكتياب
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ن تعاىن م التي كل حالة من الحاالت يفأن تظهر جميع األعراض  الرضوريليس من 

  5 أخرىحالة  يفحالة وتتناهى  يفإعاقة التوحد فقد يظهر بعضها 

يظهر عنده  الذيأو السن  واالستمراريةيتباين ظهور األعراض من حيث الشدة 

 العرض 5 

التشخيص 5  هييواجهها املتعاملني مع هذه الفية  التيومن أهم الصعوبات 

وحد عملية معقدة ومركبة  وذلك لصعوبة متييز األطفال الت اضطرابفتشخيص 

مثل األطفال  أخرى اضطراباتالتوحد عن غريهم من أطفال ذوى  اضطرابذوى 

اللغة واألطفال ذوى اإلعاقة السمعية  اضطراباتذوى اإلعاقة العقلية واألطفال ذوى 

 ( 5 5778، أمنيأحمد  ا، ويرجع ذلك إىل تداخل األعراض )سه

عاقة منائية متداخلة ومعقدة تظهر عادة خالل السنوات الثالثة األوىل من التوحد إ 

ية السلوك واالضطراباتعمر الطفل ، ويقدر عدد األطفال الذين يصابون بالتوحد 

 الضطراب، وذلك نتيجة ( تقريباً  87، 777طفل من كل )  57 حوايلاملرتبطة به 

جاالت م يفللمخ وذلك  بيعيالطعمل املخ ويعرتض التوحد النمو  يفيؤثر  عصبي

 ،  اآلخرينومهارات التواصل مع  االجتامعيالتفكري والتفاعل 
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 الجتامعياوالتفاعل  اللفظيوغري  اللفظيويكون لدى املصبني عادة قصور التواصل 

قدراتهم عىل التواصلمع  يف االضطرابوأنشطة اللعب أو أوقات الفراغ ، ويؤثر 

يجعل من الصعب عليهم  وبالتايل االجتامعيهم اآلخرين عىل التفاعل مع محيط

 املجتمع 5 يفالتحول كأعضاء مستقلني 

أو  تم تشخيصهم عىل أنهم ذو إعاقة سمعية ا من األطفال ذو التوحد ماوكثريً 

مام أضاع عليهم سنوات من التدريب الصحيح 5 وقد يرجع ذلك إىل  ، أخرىإعاقات 

ه الكثريون من األطفال ذو التوحد ) قد يعاىن من الذي الحيسمشكالت اإلدراك 

 5( 5774محمود عىل محمد ، 

إىل أنه بسبب تشابك وتعقد الصور : (  .4، 5774محمود بدر،  إبراهيمويشري ) 

شخيص خرى فإنه يلزم تأ  منائية باضطرابات الرتباطهاإلكلينيكية للتوحد نتيجة 

 5 املرتبطة واألمراض املصاحبة االضطراباتالتوحد عن  اضطراب

الباحثون عىل أن  اتفاقإىل  :  ( National Research Council,2001: 23)وتشري 

 إعاقة التوحد لها عوامل متعددة تجعل من تشخيصها عملية معقدة ،فعادة ما

ار ذا األطفال الصغ يف املرتبطة به  االضطراباتيكون تشخيص التوحد وسلسلة 

 طبيعة متحدية ، 
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هذه  يفلتقييم والتشخيص مبدى التعبري عن األعراض ا يفحيث ترتبط التعقيدات 

الحاالت عىل مدى أبعاد مختلفة مثل القدرات اللغوية واإلعاقة الذهنية املرتبطة بها 

5 

( إىل أن  86 – 81، 5775(، عثامن فراج ) 68، 5778ويشري عبد الرحمن سليامن )

 ، واجه الباحثنيت التييزال من أكرب املشكالت  صعوبة تشخيص إعاقة التوحد ال

مجال مشكالت الطفولة ، وتتطلب تعاون فريق من األطباء  يفوالعاملني 

غريهم التخاطب والتحليالت الطبية و  وأخصايئ،  واالجتامعينيواألخصائيني النفسيني 

5 

التوحد  اضطرابيزيد من صعوبة تشخيص  أن ما: ( 88: 8666وترى هدى أمني ) 

مقننة للقياس والتشخيص عىل درجة عالية من  أو أدوات اختباراتهو عدم وجود 

اهر 5وتضيف أيضا قلة خربة الوالدين مبظ املرصية البيية يفالصدق والثبات وخاصة 

 لطفلهم األول 5 السويالنمو 

التوحد  اضطرابإىل أنه من صعوبات تشخيص  : ( 475، 5775ويشري )رشاد موىس ،

  5 االضطراب ة لهذا هو عدم الوصول إىل تحديد دقيق للعوامل املسبب
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التوحد هو  اضطراب( أن من صعوبات تشخيص  61، .866وترى ) نادية إبراهيم ،

تشابه أعراض التوحد واشرتاكها مع أعراض إعاقات وأمراض أخرى مثل الفصام 

للوازم ا واضطراب، ومشكالت منو اللغة ، وضعف السمع  العقيلالطفوىل ، والتخلف 

 والحركات اآللية 5

( إىل أنه مام يزيد من صعوبة التشخيص  881 .88: 5774كرميان بدير ) وتشري

خرى أ  اضطرابات فيالتوحد أن كثري من سلوك التوحدى يوجد كذلك الضطراب

ولذلك يجب أن يتم تقييم حالة الطفل من قبل فريق كامل من تخصصات مختلفة 

 ، ميكن أن يضم هذا الفريق : 

 طبيب أعصاب 

 5 نفيسطبيب 

 النمو 5 يففال متخصص طبيب أط

 5 نفيس أخصايئ

 نطق 5 وأمراضعالج للغة  أخصايئ

 5 مهنيعالج  أخصايئ
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5 كام ميكن أن يشمل الفريق املتخصصني اآلخرين ممن لديهم  تعليمي أخصايئ

 معرفة جيدة بالتوحد5

 محكات التشخيص 5

تناول عملية نالتوحدى فسوف  االضطرابتشخيص  يفنظراً لوجود صعوبات 

ملحكات التشخيص حسب ظهور الدليل  التاريخيضوء التطور  يفشخيص الت

 5 ( DSM I V ) 8664الرابع لتشخيص األمراض العقلية عام  اإلحصايئ

 : 8646 كانر  معايري ليو

عىل  للحكم 8646عام  بعض املعايري لتشخيص حاالت التوحد(كانر  ليو )لقد حدد

 :  هيالحالة وهذه املعايري 

 شديد وعزوف عن االتصال باآلخرين 5 انطوايئ انسحايبسلوك 
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  5البيية املحيطة به يفتغيري يحدث  أياملسك الشديد لحد ) الهوس ( مبقاومة 

ذلك  يفباألشخاص مبا  االرتباطمن  أكرثباألشياء والتعاطف معها  االرتباطشدة 

 5 وأخويهأبويه 

و جملةأو يقوم مهارات غري عادية مثل تذكر خربة قدمية أو حادث أو صوت أ 

 الرسم أو الغناء بشكل طفرات هجائية 5 يفبعملية حسابية صعبة أو يبدى مهارة 

 معنىوال يحقق ذيشكل همهمة وغري  يفيبدو عليهم البكم وإذا تكلموا فالكالم 

 5( 8668باآلخرين 5) عثامن فراج ،  االتصال يفجدوى 

 : 8688قامئة كريك 

 :  يهتشخيص األوتيزم  يفنقاط تستخدم  قام كريك بوضع قامئة مكونة من تسع

 5 االجتامعيةالعالقات  يفالقصور الشديد 

 فقدان اإلحساس بالهوية الشخصية 5

 املرىض مبوضوعات معينة 5 االنشغال
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 البيية 5 يفمقاومة التغيري 

 الخربات إدراكية غري سوية 5

 5  منطقيالشعور بنوبات قلق حاد مفرط يبدو غري 

 م واللغة 5الكال  يفالتأخر 

 5 ( Unusual – Movements )الحركات الشاذة غري العادية 

)عبد الرحمن (Mental Functioning) العقيلمستوى التوظيف  يف انخفاض

 ( 5 8666سليامن ،

  8686قامئة كالنىس 

 .ظاهرة واستنتج أن الطفل التوحدى تنتابه  84قام كالنىس بوضع قامئة مكونة من 

 الظواهر األربعة عرش وهم : ظواهر عىل األقل من

 مع األطفال خالل اللعب 5 االختالط يفصعوبة فائقة 

 الترصف كاألصم 5
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 مقاومة شديدة للتعلم 5

 فقدان الشعور بالخوف من األخطار املحدقة 5

 مقاومة إعادة ترتيب األشياء أو تغيري روتينها 5

 باإلشارة 5 احتياجاتهيفضل طلب 

 5الضحك والقهقهة بدون سبب 

 فقدان املرح املعتاد لدى األطفال األسوياء 5

 5الدائم وزيادة الحركة ) فرط النشاط (  باالندفاعيتميز 

 تم التحديق إليه 5 يستجيب بالنظر إذا ما ال

 معينة 5 اعتياديةيتعلق بأشياء غري 

 يربم األشياء 5

 تكرار القيام بأعامل معينة دون تعب لفرتة طويلة 5

 ( 5 .88 – 888موىس رشف الدين ، بدون تاريخ ، ) حد 5أل  االنتباهيعري  ال

 : 86.1التاسع  الدويلالدليل 
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الصادر عن  الدويلالدليل  يفألول مرة   Infantile Autismورد التوحد الطفوىل 

شخص  والذيالتاسع  الدويلالدليل  يفوذلك  86.1منظمة الصحة العاملية عام 

ل الثالثني شهر األوىل من عمر الطف يفتفاوتة التوحد عىل أنه لزمة تبدأ بدرجات م

 :  التايلوتظهر عىل النحو 

 استجابات الطفل التوحدى لإلثارات السمعية والبرصية غري الطبيعية 5

 الكالم 5 يففهم اللغة املنطوقة والتأخر  يفصعوبة 

 غري الصحيح وتكرار الكالم 5  النحويالرتكيب 

 مكانها 5 يفعدم القدرة عىل استخدام األلفاظ 

 5 اللفظيوغري  اللفظيمامرسة التواصل  يفصعوبة 

سنوات وتشمل إعاقة التواصل  .تكون حادة قبل سن  االجتامعيمشكالت التفاعل 

 5 الجامعيواللعب  االجتامعية واالرتباطاتبالعني 

 اللعب 5 يفالغريب باملوضوعات مع األسلوبية النمطية  االرتباط

 5 التخييلألفكار واللعب صعوبة القدرة عىل تجريد ا
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 يرتاوح الذكاء مع النقص الشديد إىل حدود السواء أو أكرث من املتوسط 5

-W,H,O, (1978,pp 33 )تتضمن الذاكرة) التيعادة أفضل من املهام  أداؤهيكون 

34) 5 

  :8665العارش  الدويلالدليل 

 ( ICD  10 )  العارش الدويلالدليل  8665صدر عن منظمة الصحة العاملية عام 

للذاتوية وصنفها تحت اسم الذاتوية الطفلية  االهتامماتأعطى قدر كبري من  الذي

Children Autism   التايلويحدد املؤرشات التشخيصية عىل النحو  : 

تتجاوز عمر ثالث  وان وجدت ال الطبيعي االرتقاءتوجد مرحلة سابقة من  عادة ال

 سنوات 5

كل غري املتبادل تأخذ ش االجتامعيالتعامل  يفت كيفية الطفل التوحدى لديه إختالال 

 والعاطفية 5 االجتامعيةمناسب للتلميحات 

 اللغويري التعب يفوضعف املرونة  االجتامعيالعاب تصديق الخيال والتقليد  يفخلل 

5 
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 عمليات التفكري 5 يفوالخيال  االبتكارفقدان القدرة عىل 

 ت اآلخرين اللفظية وغري اللفظية 5العاطفية ملبادرا االستجابةفقدان 

تأكيد أو توضيح التواصل  يفتساعد  التيصعوبة استخدام اإلشارات املصاحبة 

 5 الكالمي

 والنشاطات 5 واالهتامماتالسلوك  يفالنمطية املتكررة 

 5 اليوميالتصلب والروتني عىل نطاق واسع من أوجه األداء 

تؤدى وظيفة  من خالل طقوس خاصة البعض األعامل الروتينية  أداءاإلرصار عىل 

 معينة 5

 يفا من مكانه(واألثاثاألشياء ) مثل تحريك التحف  يفبعنارص وظيفية  االهتامم

 بيية العيلة 5

يظهرون نطاقاً من املشكالت غري املعينة مثل الفزع والخوف واضطرابات  كثرياً ما

س مثل ) عض الرسخ ( النف وإيذاءوالعدوان  العصبيالنوم واألكل ونوبات املزاج 

 شديد 5 عقيلخاصة إذا كان هناك تخلف 
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هام العمل ) حتى إذا كانت امل يفتطبيق املفاهيم النظرية واتخاذ القرار  يفصعوبة 

 يف(  8661عكاشة ،  فهميإطار إمكاناتهم ( ، وإىل جانب ذلك يشري) أحمد  يفتقع 

فل ديني تتبدل عندما ينمو الطمتيز التوح التي  مالحظة أن املظاهر املحددة للعيوب

الخاصة  املشكالت يفحتى الرشد عىل شكل منط شبيه  ولكن العيوب نفسها تستمر 

 ( 5 8661عكاشة ،  فهمي) أحمد  االهتاممات وأمناطوالتواصل  االجتامعيبالتكيف 

 : 8617الثالث  اإلحصايئالدليل 

 تصدره الرابطة تيالالثالث لتشخيص األمراض العقلية  اإلحصايئأشار الدليل 

عىل  يلزم توافرها وذلك التيإىل الذاتوية مع رشح األعراض  النفيساألمريكية للطب 

 : التايلالنحو 

 ظهور األعراض قبل حلول الشهر الثالثني من عمر الطفل 5 

ب القدرة غيا وبالتايلتكتسب بعضاً من الكلامت  التيالحاالت  يفقصور لغوى تام 

 عىل التواصل 5
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  ينلآلخرأو التفاعلمع  املبادأةوتجنب  االجتامعيةللمثريات  االستجابة غياب

مامرسة حركات منطية روتينية وتكرارها باستمرار ملدة  يفالطفل التوحدى  اندماج

 طويلة من آن آلخر 5

غياب األعراض املميزة للفصام الطفوىل مع هلوسة وسامع أصوات وتخيالت غري 

  Delusions And Hallucinations  5واقعية 

 (5 8668، عثامن فراج، 8661) محمود حمودة، 

 : .861الثالث املعدل  اإلحصايئالدليل 

وفيه يتم تشخيص األوتيزم إذا  .861عام  (DSM III )ظهر اإلصدار الثالث املعدل 

من املجموعة ) أ (  5التالية عىل أن تشمل عىل األقل  88من املواصفات ال 1توفرت 

 5موعة ) ب ( وواحدة من املجموعة ) ج ( وواحدة من املج

 (املجموعة  أ)  

 : ييلواحدة مام  يفكام يظهر االجتامعي التفاعل  يفوجود إعاقة كيفية 

اآلخرين ) يعامل الناس كأشياء ويالحظ  بوجود أو مشاعر الوعي يفنقص ملحوظ 

 همومهم(
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ة عدم سعيه للراحيبحث عن الراحة وقت التعب أو يطلبها بطريقة شاذة ) مثل  ال

 5 آيلعندما يكون مريضاً أو مصاباً أو مجهداً يطلب الراحة بشكل 

التقليد  by , byيلوح مودعاً  يحاىك اآلخرين أو يحاكيهم بصورة مضطربة مثل : ال ال

 لآلخرين دون هدف أو دون عالقة باملوقف 5 اآليل

 5 الفرديويفضل اللعب  الجامعياللعب  يفيشارك  ال

 القدرة عىل عمل صداقات مع الرفاق 5 يفخلل بارز 

 ( املجموعة  ب )  

 :  ييلكام يظهر فيام  التخييلوىف النشاط  اللفظيكيفية التواصل  يفخلل 

 5 ريكالحأو اإلمياءات أو التواصل  يأو التعبري الوجه لفظيتوجد وسيلة تواصل  ال

لتعبري لعينني واحوظ مثل استخدام الحملقة بالامل الطبيعيغري  اللفظيالتواصل 

 5 الجسديوالوضع  يالوجه
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 أو الحيوانات 5 مثل أدوار الكبار والشخصيات الخيالية التخييلغياب النشاط 

قاطع عىل امل  طريقة الكالم شامالً ارتفاع الصوت ونغمته والضغط يفشذوذ ملحوظ 

 مثل الكالم عىل وترية واحدة أو بطريقة تشبه السؤال أو بصوت مرتفع 5

شكل ومحتوى الكالم وتشمل الكالم بصورة آلية متكررة مثل  يفملحوظ شذوذ 

ام الضامئر استخد وءإلعالنات التليفزيون وس اآليل الرتديد املبارش للكالم أو التكرار

 مثل قوله أنت بدالً من أن يقول أنا 5

عىل بدء محادثة مع اآلخرين واستمرارها  يقدرة الطفل التوحد يفخلل ملحوظ 

 ظروف مناسبة للحديث 5 رغم وجود

 (ج  املجموعة)  

 : ييل كام يالحظ بواسطة ما واالهتامماتذخرية األنشطة  يفالنقص امللحوظ 

حركة دائريةأو الدوران  يفالحركات اآللية للجسم مثل ) النقر باليد أو لف اليد 

 حول النفس أو هز الرأس لألمام والخلف 5

مبوضوع غري  االرتباطل ) شم األشياء ( أو الدائم بأجزاء من األشياء مث االنشغال

 معتاد مثل اإلرصار عىل حمل قطعة من الخيط طوال الوقت 5
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ثل البيية حتى لو كان تغرياً طفيفياً م يفالشعور بالكرب الشديد عند حدوث تغيري 

 تحريك فاظة من مكانها املعتاد إىل مكان آخر 5

 بكل التفاصيل مثل اإلرصار عىل أن عىل إتباع نفس الروتني باإلرصار غري املناس

 يسلك نفس الطريق عند رشاء يشء معني 5

  بيشء واحد فقط 5 واالنشغال االهتاممات يفضيق ملحوظ 

 ( 5 8668) محمود حمودة ، 

   ( D.S.M IV, 1994 ): 8664الرابع  اإلحصايئالدليل 

  Autistic Disorderسم االتوحد ب الضطرابالت الشخصية اللقد ظهرت آخر الد 

أشار إىل وجود الدالالت التشخيصية التالية  والذيDSM4 1994 يفوذلك 

 التوحدى : لالضطراب

مع واحدعىل  ( 6( ، )  5( ، )  8أو أكرث من البنود )  8مجموعة مواصفات من   -أ

 5(  6( ، )  5( ، )  8األقل من كالً من ) 
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  : ييلعىل األقل مام  ناثنا يفكام يبدو  االجتامعيالتفاعل  يف وظيفيخلل 

استخدام العديد من السلوكيات غري اللفظية مثل نظرات العني  يف) أ ( خلل واضح 

 5 االجتامعيتنظيم التفاعل  يفوتعبري الوجه ووضع الجسم ومالمح الوجه 

 تنمية عالقات بالرفاق مناسبة ملستوى النمو 5 يف) ب ( الفشل 

 األنشطة واإلنجازات مع اآلخرين 5 يفللمشاركة  الذايت) ج ( نقص البحث 

 5 العاطفيأو  االجتامعي) د ( نقص التبادل 

 : ييلواحدة عىل األقل مام  يفالتواصل كام يظهر  يف كيفيخلل 

منو اللغة غري مصحوب مبحاوالت بديلة للتواصل مثل تعبريات الوجه  يف) أ ( التأخر 

 أو اإلمياءات 5

 حالة وجود بعض الكلامت 5 يفخرين استمرار الحديث مع اآل  يف) ب( خلل 

  5املناسبة لسن الطفل االجتامعيةمتثيل األدوار  يف التلقايئ) ج ( نقص اللعب 

احدة و  يفواألنشطة كام يبدو  االهتامماتأمناط سلوكية محدودة ومتكررة وضيق  -6

  : ييلعىل األقل مام 
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 غري الهتامماتة املحددة الدائم بواحد أو أكرث من األمناط السلوكي االنشغال) أ ( 

 شدتها أو توجهها 5 يف أماسوية 

 ) ب ( التمسك غري املرن بطقوس معينة غري وظيفية 5

 متكرر مثل ) رفرفة الذراعني أو حركة مركبة بكل الجسم (  حريك) ج ( سلوك 

 الثابت بأجزاء من املوضوعات 5 االنشغال) د ( 

 واحد من املجاالت اآلتية :  يفعىل األقل  الوظيفيالتأخر أو الشذوذ  -ب

 5 االجتامعيالتفاعل 

 5  االجتامعيالتواصل  يفاللغة كام تستخدم 

 حاكاة5أو امل الرمزياللعب 

تفكك  اضطرابأو  (Retts )اضطراب  تيتفق مع مواصفا ال االضطرابهذا   -ج

 (5 8611الطفولة 5) مرجع سابق ، 
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 االضطرابحكات التشخيصية لظهور ( : إىل امل 8661ويشري ) لويس كامل مليكة ، 

 :  التايلالطفولة عىل النحو  يفالتوحدى 

 ملناسبة 5الوجدانية ا االستجابةمثل غياب  االجتامعيةالعالقات  يفخلل كبري ومستمر 

 : ييلظهور عىل األقل ثالثة مام 

 واالستجاباتيعرب عنه من خالل أعراض مثل القلق الهائم  مفاجئقلق زائد 

ليومية كام لو كانت كوارث ضخمة ، هجامت ملحاوالت التهدئة أو لألحداث ا

 التخفيف من القلق 5 

ذلك نقص استجابات الخوف املناسبة واستجابات  يفوجدان مقيد أو غري مناسب مبا 

 متطرف 5 مزاجيتجد لها رشحاً وتقلب  هياج ال

لعشاء أو موعد ا إذا تغري واالنزعاجالبيية ) مثل الشعور بالضيق  يفمقاومة التغيري 

عىل فعل األشياء بنفس األسلوب كل مرة ) مثالً وضع املالبس دامئاً بنفس  إرصار

 الرتتيب ( 

وضع غريب ، تحريك غريب  يفبالقاممة  االحتفاظاألفعال الركية مثل  يفشذوذ 

 عىل أطراف األصابع 5  امليشأو  واأليديلألصابع 
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 الكالم مثل رتابة الصوت 5 يفشذوذ 

 للصوت  الزائدة االستجاباتية زائدة أو ناقصة للمنبهات الحسية مثل حساس

Hyperacusis  

 مثالً أن يعض جسمه ويخبط رأسه Self – Mutilation 5تشويه الذات 

 سنة من العمر 5 85شهر من الوالدة وقبل  67زهور الزملة الكاملة بعد 

التداعيات  يف غياب الهزاءات والهالوس وعدم التامسك أو التفكك امللحوظ

 واالرتباطات 5

اإلجرتارية  يف( : أن محكات التشخيص األساسية  5778ويذكر ) عالء الدين كفاىف ، 

املنمط واملتكرر وعمل األشياء بطريقة واحدة واإلرصار  الحريكالسلوك  يفتتمثل 

أن متس مثل الذهاب إىل املدرسة  ينبغي ال التيعىل ذلك وكأنها أقرب إىل الطقوس 

يك تتضمن التصفيق أو تحر التييتغري وحركات اليدين النمطية  طريق واحد العن 

 يفالصوابع أو تحريك الجسم كله مع الهز وامليل والتأرجح بشكل مستمر والشذوذ 

 عىل أطراف القدمني 5 امليشوضع الجسم أو 
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 :  Diagnostic toolsأدوات التشخيص 

ة ذو خرب   واعيمتخصص متدرب التوحدى إىل االضطراب تحتاج عملية تشخيص 

فقد  وبالتايللفرتات طويلة ،  اليوميمالحظة وتسجيل السلوك  يفعملية عالية 

 يفتعددت وتنوعت أدوات التشخيص ووجهات النظر من قبل املتخصصني والباحثني 

 ذلك 5

التوحد فإنه البد أن يخضع  الضطرابمن أجل الوصول إىل تشخيص سليم ودقيق 

تحديد مستويات التواصل والسلوك والنمو ،  يفختصني ماهرين الطفل ملتابعة م

 تالضطراباأيضا أعراض  هيوحيث أن الكثري من السلوكيات املرتبطة بالتوحد 

مسببات  الستبعادطبية مختلفة  الختباراتفإنه ميكن للطبيب إخضاع الحالة  أخرى

ام اً السي، ولذلك فإن تشخيص حاالت التوحد يعترب صعبا ومعقد أخرىمحتملة 

قليل الخربة والتدريب ، ومن أجل التوصل إىل تشخيص أكرث دقة  لألخصايئبالنسبة 

 يفأن يتم تقييم الطفل من قبل فريق متعدد التخصصات ، يضم مختصا  ينبغي

ربية ت وأخصايئعالج النطق ،  يف وأخصايئاألعصاب وأحيانا نفسيا ، وطبيب أطفال  

 العالقة بإعاقة التوحد 5 خاصة ، وغريهم من املختصني ذوى 

  



 

153 

 

مع أهمية التأكيد عىل أن املراقبة الرسيعة خالل لقاءأو موقف واحد لن توفر صورة 

 حقيقية لقدرات الطفل وأمناط سلوكه ، 

أو  يلعقفمن النظرة األوىل يبدو الطفل املصاب بالتوحد وكأنه يعاىن من تخلف 

 األهمية مبكان التمييز بني التوحدالتعليم أو إعاقة سمعية ، إال أنه من  يفصعوبة 

وحاالت اإلعاقات األخرى ، ذلك أن التشخيص الدقيق ميثل القاعدة األساسية 

ميكن أن  التياألكرث مالمئة للحالة 5 ومع كرثة األعراض  والعالجي التعليميللربنامج 

  ةيظهر عليها التوحد تجعل الصورة اإلكلينيكية عىل مستوى الحاالت الفردية متباين

التشخيص ، ومام يزيد  يف ألخطاءوكأننا أمام أنواع من التوحد مام يتيح املجال 

املة ، النامئية الش االضطراباتأخطاء التشخيص تعدد الفيات املرضية الداخلة ضمن 

نامئية ال االضطراباتويرى وينج أن مصطلح التوحد هو التعبري األنسب بديال عن 

ترى أن  هيف وبالتايلتعددة درجات عىل هذا املتصل ، تعترب فياتها امل والتيالشاملة 

الدرجة البسيطة من التوحد ، وأعاد بعض الباحثني تشخيص  هيمتالزمة سبريجري 

عرضها سبريجري ووجدوا أن أربعة منها ينطبق عليها تشخيص التوحد  التيالحاالت 

 طيالنمد غري ، كام أُدرج التوح األمرييكوفقا ملحكات الطبعة الرابعة من الدليل 

 الشامل للنمو غري املحدد  االضطرابضمن فية 
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كفية تشخيصية مستقلة ، ومحكات  العميل/  الداليل االضطرابضيف مصطلح أ كام 

التشخيص لهذه الفية تتشابه من خصائص متالزمة سبريجري والدرجات البسيطة من 

 العميل/ الداليلو  التوحد ، ولذلك اقرتحت "بيثوب" أن التوحد ومتالزمة سبريجري

مجاالت مختلفة ولكن متداخلة  ومام يزيد  اعتبارهميقعون عىل محورين وميكن 

الشكل  يهمن صعوبة التشخيص أن هناك بعض الباحثني يرون أن متالزمة سبريجري 

 – .1: 5777الشخصية شبه الفصامية)محمد عبد الرازق هويدى ، الضطرابالحاد 

881 )5  

 :  ييل التوحد ما اضطرابتشخيص  يفستخدمة ومن األدوات والطرق امل

 خرىأ املقابلة الشخصية املتضمنة ألسيلة تتناول الخصائص الشخصية للفرد  ومقابلة 

 وإعاقات اللغة 5 العقيلللتمييز بني التوحد والتخلف 

 يفة تستخدم للعب قد أثبتت كفاءة كبري  التيبعض املقاييس السلوكية واملقاييس 

 ومن هذه املقاييس:  العقيليزم وفيات التخلف التفريق بني األوت

 مقياس فاينالند للسلوك التكيفى 5
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 مقياس الشخصية لألطفال 5

اط النش قيايسمقياس لتقدير التأثريات العالجية عىل مرىض التوحد من خالل 

 الحسية 5 واالستجاباتواللغة  والوجداينواإلجتامعى  الحريك

 ال املصابني بالتوحد 5جدارة املالحظة التشخيصية لألطف

 ية : وتتضمن املجاالت اآلت التعليميمجال التخطيط  يفحاالت التوحد  استامرة فرز

 تصدر عن الطفل 5  التيتسجيل وتحليل عنارص الصوت والكالم واللغة 

 بني الطفل والكبار 5  االجتامعيتقييم قدرات التفاعل 

  5 اللغوياملجال  يفالتعليمية  االحتجاجاتتقييم 

 5  االتصالتقييم القدرة عىل 

 5الخربات اكتسابتقدير القابلية للتعليم ورسعة 

 ( 5 8666 إمامعبد العزيز  إلهامي، 8668) عثامن فراج، 
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 مرحلة الطفولة يفومن أهم األدوات التشخيصية املتاحة مقياس تقدير التوحد 

(Childhood  autism  ratingscale (Cars)  يعترب  والذي وضعه سكديلر  الذي

وفقا لخمسة عرش   ويقيس هذا املقياس املفحوصني االستعاملمن األدوات سهلة 

 :  كالتايلمقياسا هام 

  5العالقة مع اآلخرين 

 التقليد 5  

 5استعامل الجسم 

 5استعامل األشياء

   5التكيف مع التغريات 

 ية5البرص االستجابة

  5السمعية االستجابة

   5والتذوق واستعاملها استجابات الطعم والشم ،
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  5الخوف والعصبية

  5 االنفعاليةاالستجابة 

 5 اللفظيالتواصل 

 5 اللفظيالتواصل غري 

  5مستوى النشاط والفاعلية

   5ثبات االستجابة العقلية أو املعرفية  

  5االنطباعات العامة

وح ( بحيث يعطى املقياس درجة ترتا6 -8ولكل بند من البنود أربع درجات من) 

 :ويعطى املقياس الدرجات املخترصة التالية  87 -.8بني 

 يعترب غري مصاب بالتوحد 5 67إذا كانت درجة املفحوصني أقل من 

 ةمن التوحد5طيعاىن من درجة متوس 68 – 67إذا كانت درجة املفحوصني بني 

 يعاىن من توحد شديد 5  68إذا كانت درجة املفحوصني تزيد عن 
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 يف  بحثت حول استعامل هذا املقياس التيد من الدراسات وقد أُجريت العدي

تشخيص التوحد قبل سن العارشة ومدة أخرى ، بعد الثالثة عرش من العمر  

 Treatment and)فالربنامج املسمى برنامج معالجة وتربية األطفال التوحديني  

education  of autistic and related communication handicapped 

children (Teacch) )   

التواصل ذات الصلة بالتوحد قد أظهر ألكرث  يفوالذين يعانون من إعاقات 

أن  إىل  درجاتهم عىل املقياس مع مرور الوقت مام يشري يف انخفاضاً املفحوصني 

 مراحل العمر الالحقة للطفولة 5 يفخصائص التوحد أقل تحديداً وتعرفا 

 التوحدى منها :  طراباالضتشخيص  يفوتوجد عدة طرق تستخدم 

 5املقابلة التشخيصية املعدلة للتوحد

 5Verised autistic diagnostic interview 

صاءات قعىل است  مقابلة شبه منظمة تعتمد هي 8666وضعها لوك وروتر عام  آلية

تتم مع أطفال يعانون من التوحد 5 تستغرق عدة ساعات لكاملها وتفيد نتائج 

التوحد تتضمنها التشخيص ب التي كانت تنطبق عىل الحالة إذا معرفة ما يفاملقابلة 

 العقلية ) الطبعة لالضطرابات واإلحصايئ التشخييصموضحة بالدليل  هيكام 

 ( 5  8664 الرابعة
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مجال التوحد أن مقابلة تشخيص التوحد املراجعة أو املعدلة  يف  ويعترب املختصون

بل أوالً بزيارة منزلية من ق التقييم إىل حد كبري ويتم وسيلة تشخيصية دقيقة 

الطفل ، وتعد الزيارة مفيدة ملا توفر من  والدييجرى املقابلة مع  الذياملختص 

عيادة وتستغرق ال يفاملقابلة  هذهبيته وميكن كذلك تطبيق  يف  فرصة ملراقبة الطفل

إذا قام بها مختص متمرس ، وتستغرق أكرث من ذلك إذا قام بها  –دقيقة  67

النظر  تدريباً خاصاً برصف االختبارألشخاص غري املتخصصني  ويتطلب تطبيق هذا ا

 نفسياً ويتم التدريب من خالل أخصائياً إذا كان من يقوم به طبيباً نفسياً أو  عاممن

ية الواليات املتحدة األمريك يفعدة واليات  يفورشة عمل مدتها ثالثة شهور وتجرى 

 وىف بريطانيا 5

  Autism beharvior checklist (ABC)التوحد  قامئة سلوكيات

الحسية وفهم لغة الجسد واملهارات اللغوية  االستجاباتوتقيس هذه القامئة 

( عبارة ، تبدأ ..وتشتمل القامئة عىل ) االجتامعيةومهارات خدمة الذات واملهارات 

ذه أن ه اإلجابة عليهم من خالل مقابلة منظمة مع الوالدين أو املربني وبالرغم من

 القامئة أقل ثباتا من مقياس تقدير التوحد الطفوىل أو مقابلة تشخيص التوحد 
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خفض داء املنوالتوحد عند ذوى األ  العقيلالتمييز بني التخلف  يفمفيدة  أنهاإال 

توثيق  يفللتشخيص ولكنها تعترب جيدة  كأداةتستخدم  فإن هذه القامئة ال وبالتايل

 5  ( Lord & Paul 1998 )معالجة والخطة التعليمية 5لل واستجابتهتقدم الطفل 

 جداول املراقبة التشخيصية للتوحد

 The autism dighostic (ADOS)Observations schedule 

 تامعياالجوتعترب هذه الجداول بروتوكوال موحدا ملراقبة سلوك التواصل والسلوك 

لذين يحتمل إصابتهم شهر فام فوق ممن يستطيعون الكالم وا 67لألطفال من سن 

والتحدث  االجتامعيبالتوحد ، ويعترب وسيلة إلقاء التحية وسلوك التواصل والسلوك 

 5 غري الحرفية ) الضمنية( والحوار وفهم املزاج وفهم اللغة االجتامعيةوالتعبريات 

 جدول املراقبة التشخيصية للتوحد ما قبل تطور اللغة  5

Pre linguistic autism diagnostic observation schedule (pl-ADOS)  

وهو مقياس شبه منظم لتشخيص حاالت األطفال الذين مل يستخدموا جمل لغوية 

والذين يحتمل إصابتهم بالتوحد ويتم تطبيق هذا املقياس عىل الطفل بحضور أحد 

 والديه ، 
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سلوك الطفل  يفوهو يعطى املختص فرصة مراقبة بعض الجوانب املحددة 

قد تم مشاعرهم  و  يفوالتقليد ومشاركة املختص والوالدين  االنتباهمثل  ياالجتامع

مؤخرا دمج كل من جداول املراقبة التشخيصية للتوحد قبل تطور اللغة وجدول 

عليه جدول املراقبة العام  أطلقجدول واحد  يفالتشخيصية للتوحد  املراقبة

 The autism bighosyic observation schedalale generic لتشخيص التوحد 

(ADOSG) ( دقيقة ويتطلب تدريبا .4: 67ويستغرق إجراؤه من ) هو  خاصا كام

 االختباروالباحثون أن هذا  ويقر العلامء (ADI) املقابلة الشخصية للتوحد  يفالحال 

 5  له درجة عالية من املصداقية وثبات النتائج

 ( 681، 5774، الشامي) وفاء عىل   

 طفال دون سنتنيقامئة التوحد لأل 

  Checklist for autism in toddlers: (CHAT)  

 بتداءاالقامئة صممت ملالحظة السلوكيات االنذارية املبكرة لإلصابة بالتوحد  هوهذ

مسح )وليس تشخيص( حاالت التوحد  يفالقامئة  هذهشهراً وتساعد  81من عمر 

الدليل  فيوردتقبل أشهر أو أسابيع من ظهور معظم األعراض األخرى كام 

عىل عدم   يؤكدون االختبارالرابع إال أن واضعوا هذا  واإلحصايئ التشخييص

 كوسيلة لتشخيص التوحد  استخدامه
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متمرس ايص اختصولكنه يكفى إلنذار املختصني مبكراً بالحاجة إىل تحويل الطفل إىل 

دراسات كشفت عن وجود بعض  أساس، ولقد استخدمت هذه القامئة عىل 

شهر ، ومن أهم هذه السلوكيات عدم  81سن  يف وكيات املنذرة لوجود التوحدالسل

باالختالط مع اآلخرين وبالعب قدرة الطفل عىل اإلشارةإىل األشياء وعدم اهتاممه 

 املشرتك 5 االنتباهوغياب  االجتامعي

 قامئة املالحظة التشخيصية للتوحد 5

لتوحد عند األطفال قبل عمر الكشف عن وجود ا يفهذه القامئة ميكن أن تساعد 

يوجد بند من بنودها ميكن أن يكون جوهريا مبفرده  وىف  ثالث سنوات علام أنه ال

من هذه السامت فإن تشخيص التوحد يجب  أكرثأو  .طفال ما أظهر  اختبارحالة 

 :  هيبصورة جادة وبنود هذه القامئة  االعتبار يفأن يؤخذ 

 اآلخرين 5 والتفاعل مع االختالف يفالصعوبة 

 يترصف الطفل كأنه أصم 5 

 يقاوم تغيري الروتني 5

 غري مناسبة 5 وقهقهضحك 
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 يبدى خوفا من املخاطر 5  ال

 5 باإلمياءاتيشري 

 يحب العناق 5  ال

 فارط الحركة 5

 5 البرصيالتواصل  انعدام

 تدوير األجسام واللعب بها 5

 غري مناسب باألجسام أو األشياء5 ارتباط

 5 اإلنفراداللعب  يفاء يطيل الغن

 سلوب متحفظ وفاتر للمشاعر5أ

(Olivers, 1995, ,902-928)  (5776،  شوقي،) محمد 

 يفتم استخدامها  التي( : إىل مجموعة من األدوات  .577وتشري ) زينب شقري ، 

 التوحد :  اضطرابتشخيص  يف العريبالعامل 
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 قامئة اختبار التوحد :

 81سن  يف االجتامعي االتصال باضطرابألطفال املصابني وهى قامئة اختبار تعرف ا

 : جزأينشهر ، وهو اختبار قصري يجريه الوالدان واملالحظون وتتكون القامئةمن 

 أسيلة موجهة إىل الوالدين 5 هيالبنود التسعة األوىل 

  5 النفيس األخصايئمالحظات  هيالبنود الخمسة األخرية 

 

جه حركة ذلك اإلشارة وتو  يفاملقرتن ) مبا  االنتباهمن  عىل أن تتضمن هذه البنود كالً

 5 التخييلالعني ( واللعب 

 5املالحظة الدقيقة واملنظمة 

 قامئة الشطب :

ألمل ل واالستجابةوتشتمل عىل العالقات والكالم والحركة والرتكيز وإيذاء الذات 

 واملشكالت السلوكية 5 
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 السلوك :  ريبمضطقامئة رميالند لتشخيص حالة األطفال 

 االنفعاليةو السلوكية   واالضطراباتالتشخيص الفارقى لكل من التوحد  يفوتستخدم 

) النامئية ( األخرى من خالل مالحظات األهل ألطفالهم ، االرتقائية االضطراباتوىف 

 أثناء فرتة السنوات الخمس األوىل 5

 مقياس خصائص الشخصية للمتوحدين :

صفة من خصائص الطفل التوحدى برشط  88قيس أعده عبد الرحمن بخيت وي

 توافر مثان من هذه الصفات لتشخيص حالة الطفل بالتوحد 5

 اختبارات الذكاء املقننة :

عىل  7.من  من املتوحدين أقل % 87 حوايل أداءوقد أشار فرميان وريتفيو إىل أن 

 اختبارات الذكاء 5

 :  (DsM – Iv, 1994 )للتوحد  التشخييصاملعيار 

مقياساً فرعياً (  .8يستخدم لألطفال واملراهقني وهو مقياس متعدد األبعاد ) و

مراض دليل تصنيف األ  إليهاأشار  التيمضمونها األعراض املتنوعة للتوحد  يفتشمل 

 الذهنية األمريكية 
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   Vineland Scial Maturity Scale االجتامعيمقياس النضج 

 االجتامعيةتقيس مثانية مجاالت للمهارات  فقرة .88 ىلإعداد فايتالند ويشتمل ع

 وهى : 

 العناية بالذات 5

 5 االجتامعيالتعليم 

 التواصل والتفاعل 5

 العناية بامللبس 5 

 العناية باملأكل 5 

 توجيه الذات 5 

 5  واالنتقالالحركة 

 املهنية 5 املسؤوليةالقدرة عىل تحمل 

 الطفل التوحدى  والديمقابلة 
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 : الرتبوي النفيسالتقييم 

 يتم ميكن استعاملها مع األطفال الصغار مثل :  التيويضم مجموعة من األدوات 

 فقاعات الصابون 5

 طني الصلصال 5

 الخرز 5

 الكتب 5

ليد واملحاكاة  املالحظة ، قوتصنف هذه املهارات ضمن مجموعات وظيفية : الت

ة عىل التغيري  مهارات ، تآزر العني واليد ، القدر  الحريك، السلوك  الحيساإلدراك 

 5 االستقباليةاللغة 

 املراقبة املبارشة لتفاعل الوالدين والطفل 

   ( CARS )مرحلة الطفولة  يفمقياس تقدير التوحد 

 : هــيمحوراً  .8ويقيس  8611تأليف شويلر ورفاقه 

 العالقة مع اآلخرين 5 
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 التقليد 5 

 استعامل الجسم 5 

 استعامل األشياء 5 

 مع التغريات 5 التكيف 

 البرصية 5  االستجابة

 السمعية 5  االستجابة

 استجابات الشم والطعم والتذوق واستعاملها 5

 الخوف والعصبية 5 

 5 االنفعالية االستجابة

 5  اللفظيالتواصل 

 5  اللفظيالتواصل غري 

 مستوى النشاط والفعلية 5 

 العقلية أو املعرفية 5  االستجابةثبات 
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 العامة 5 االنطباعات

 املعدل : الرتبوي النفيساملقياس 

أشهر إىل وقد متتد  8وهو مقياس تقييم يطبق عملياً عىل أطفال التوحد من عمر 

 يعتمد عىل اللغة بقدر ما عىل املصداقية ، وال موضوعيسنة ، وهو مقياس  85إىل 

 هام نيلعدد من األنشطة املوزعة عىل مجال اللفظيغري  – العميل األداءيعتمد عىل 

 : 

 هيمحاور  .نشاطاً مقسمة إىل  868ويتكون من  الوظيفي التنمويأوالً : املجال 

التقليد ، اإلدراك ، حركة العضالت الكبرية ، حركة العضالت الدقيقة  تآزر العني مع 

 اإلجرائية ( ، املعرفة اللفظية 5 أياليد ، املعرفة العملية ) 

  هيمحاور  4بنداً موزعة عىل  46تكون من للمقياس وي السلويكثانياً : املجال 

الحسية ، اللغة  ويكشف  االستجابة،  وأدواته، اللعب  العاطفي واالرتباطاأللفة 

 يف عن تباين كبري  ( الوظيفي التنمويقسمه األول ) املجال  يفهذا املقياس 

 لسويامستويات املهارات املختلفة لطفل التوحد ، وهى تختلف عن مهارات الطفل 

 تتقارب لديه رسعة منو هذه املهارات ومستوياتها ، ويعترب هذا املقياس  التي
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من أدوات التشخيص  العلميالبحث  إليهوصل  كام أوضح عثامن فراج ، أحدث ما

التابع  TEACCHوالقياس وهو من إعداد جامعة تورث كارولينا ومركز بحوث 

تعتمد عليه العيادات  التيول األ األداءلغات وأصبح  8لتلك الجامعة وترجم إىل 

لنمو ا وإعاقاتتأهيل وتدريب أطفال التوحد  يف العالجيالنفسية ومراكز التدخل 

مبا  مجتمعاتهم يف املجتمع بعد اكتسابهم املهارات األساسية للحياة يفلدمجهم 

صار ، ستني ني)كر5 تكون للطبيعية يسمح بتكيفهم وتوافقهم مع حياة أقرب ما

 ( 5 5776جانيت يونس ،

للتوحد ، وهو اختبار  نفيسأو  جسدي( : اختبار  .866وقدمت ) جوديث جولد ، 

وله خصوصية ومالئم لكل عمر من حاالت التوحد ويتضمن  جوهري تعليمينصف 

 : ييل ما

 استخدام مواد للتطوير 5

 والحارض 5 املايض يفدراسة السلوك 

 5 االجتامعيةمطابقة الحياة 

 ها 5خلفية العائلة وتاريخ
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 تاريخ الوالدة 5

 كيفية استخدام األدوية 5

 بداية اكتشاف الحالة 5

 تطوير املهارات 5

 نشاط الحركات النمطية 5

 مشاكل السلوك 5

 5  االجتامعيكمية التواصل 

 5 النفيسالطب 

 الحركة 5

 الثياب وتناول الطعام واستخدام الحامم 5 كارتداء االستقالليةالتدريب عىل املهارات 

 5  اللفظيوغري  اللفظيواصل الت

 5 واإلجتامعىالتفاعل 
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 التقليد والتخيل 5

 الصورة املرئية 5

 القراءة والكتابة 5

 واإلرسالية الحسية والجسدية ( االستقباليةاللغة ) 

 سهولة وبساطة األسيلة املوجهة للطفل 5

 تكرار النشاط 5

 الحركة مع النشاط 5

 5 اللفظياملستوى 

 5 رواية قصة قصرية

 معرفة األفعال 5

 : االختباركام يتضمن 

 5شم (ال –الرؤيةالتذوق  –السمع  -الخارجية ) اللمس للتوتراتاالستجابة الحسية 
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 رة العاطفة 5اإث

 االستجابة واالنتباه 5

 مستوى النشاط 5

 مشاكل سلوكية 5

 اضطرابات النوم 5

 الرشوط النفسية 5

 تاريخ املناظرة 5

ر املنزل وتحديد تاريخ النمو والتطو  يفوإجراؤه  لألهايلقدميه وهذا االختبار ميكن ت

 ألهايللميكن طرحه وتسهيله  الذيعند الطفل ملعرفة النتيجة الدقيقة لهذا االختبار 

 وهى : االختبارمفاتيح التقييم لهذا  أعطيت، وقد 

 اسأل السؤال املناسب 5

 استمع إىل األبوين 5 
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 التوحد : الضطراب أخرىساليب تشخيصية أ

تشخيص دقيق  إىل ( إىل أنه من أجل الوصول 5776يشري ) عبد هللا محمد الصبى ،

ة إىل تقييم من قبل مجموع  ويكون أقرب إىل الحقيقة فإن الطفل التوحدى يحتاج

طبيب  ، نفيس أخصايئهذا املجال ) طبيب أطفال ،  يفمن املتخصصني وذوى الخربة 

 يف، وغريهم ( كل  نفيسجال األعصاب ، محلل م يف، طبيب أطفال  تطوريأطفال 

 ذههمعينة ، وبطرق متنوعة ، ومن ثم تتجمع  نواحي يفمجاله يقوم بتقييم الطفل 

 جه 5 عال  وأساليباملعلومات والنتائج لتحليلها ، لتقرير وجود التوحد ودرجته ، 

 التشخيص : يففريق العمل الكلينيىك ودور كل منهم 

ديثة أنه البد من وجود فريق عمل متكامل لتشخيص حالة لقد أكدت األبحاث الح

وضع التشخيص مبفرده ،  يفينجح طرف واحد فقط  ال أيالطفل التوحدى و 

ويحتوى فريق العمل عىل األطباء النفسيني والعقليني وأطباء األطفال وطبيب 

 راألعصاب والسمع والتخاطب والوالدين واملعلمني واملتخصصني  وكل هؤالء لهم دو 

 تقديم تشخيص مناسب لحالة الطفل التوحدى 5 يف أسايس
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 التشخيص : يفودوره  النفيسالطبيب 

التأكد من سالمة التشخيص  فيجب عىل  هياملهمة الرئيسية للطبيب عموماً  إن

الطبيب معرفة التاريخ املرىض للطفل وسلوكه منذ البداية ومدى مطابقة منط 

 أيبالتحقق مام أذا كان الطفل مصاباً  يفىض سلوكه مع توحد الطفل املبكر ثم مي

  التوحدية 5 اضطرابشخصت خطأ عىل أنها  التي االضطراباتنوع من 

 ( 5 8664وينج ،  ) لورنا

 طبيب اللغة والتخاطب :

 لغويالالتخاطب واحد من فريق العمل املهمني لتقييم عمر الطفل  أخصايئيكون 

ات رات واإلمياءافإنه يالحظ ويقيم اإلشضوء املالحظة املبارشة للطفل  يفوذلك 

) لغة  ياللغو  لالتخاطب بتحديد عمر الطف أخصايئوتعبريات الوجه ويقوم 

طة البداية يضع نق أييخطط للعالج  أنلغة تعبريية ( وبذلك يستطيع  –استقبالية 

 تعليم الطفل املهارات اللغوية 5 يف
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 طبيب السمع :

 يكلالفريق وأول من يجب عرض الحالة عليه يعترب طبيب السمع من أهم أعضاء 

تلفت نظر آباء األطفال  التييحدد إذا كان الطفل يسمع أوالً ألن من أهم األشياء 

يسمعمن يناديه ولكن  حيث ال أصمكأنه طفل  أمامهمالتحديني أن الطفل يظهر 

التليفزيون وصوت الثالجة عند فتحها ،  إعالناتيستجيب ألصوات معينة فقط من 

ييم عىل أطباء السمع وذلك لتق أطفالهميصيب آبائهم بالحرية فيعرضوا  بالتايلف

السمع وهو )مقياس السمع  باختبارالسمع  أطفالحدة السمع عندهم ، ويبدأ 

أن الطفل يظل يسمع  عىل  ويبنى  Sound Field Eudiometry(  الصويتللمجال 

صدر ه وذلك لتنبيهه نحو مطوال فرتى استيقاظ أذنه يفحينام يوضع له ميكروفون 

تعطى التقييم املناسب لسامع الطفل التوحدى ،  صوت ، ولكن هذه الطريقة ال أي

 سلوبأيستجيبون بهذه الطريقة ، ولذلك تم وضع  ألن كثرياً من هؤالء األطفال ال

 ( A B R )ار وظيفة العقل مبارشةمن خالل استجابة املخ سمعياً بجديد وهو اخت

Auditory Brain Response  ًأو يطلق عليه أيضا( B S E R )  االختباروهذا 

 عند الطفل ولكن هناك بديل ثالث  السمعييقيس وظيفة العصب 
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 يفمن خالل ميكروفون يوضع   السمعية واالستجابةوهو يتطلب من الطفل الثبات 

ثانية ، ولكن هذا البديل يشرتط أن الطفل البد أن يكون عنده  67 – 57من  أذنه

 Otacoustic Emersion Tesingالقدرة عىل البقاء ثابتاً لهذه الفرتة ويسمى 

 يزال تحت التجربة 5 ال االختباروهذا 

 طبيب األعصاب والوراثة :

يخترب  الذي  وهو EEGSاًل عن الدراسات الذهنية مثل يو يكون طبيب األعصاب مس

أما طبيب الوراثة  خ (يخترب) هياكل امل الذيوهو  MRIS) النشاط الكرىب للمخ ( و 

مل عن األخطاء امليالدية لعا  فيخترب تفسري وعمل الدراسات الكروموزومية والبحث

 وجود أعراض عديدة عند الطفل التوحدى وعادة ال يفقد تكون سبب  والتياأليض 

يكون أطباء األعصاب والوراثة جزءاً مبارشاً من فريق التقييم ولكن يتم استخدامهم 

يكملون بعض البيانات الهامة عن الطفل التوحدى ويتبادلون  صنيخاكمستشارين 

 , Siegl, B )تشخيصية وعالجية  أسسأعضاء الفريق لوضع  باقيالحديث مع 

1996, pp , 88 :  90 ) 5 
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 الحوار مع الوالدين :

إن إقامة الحوار املتكامل والرصيح عندما ينبه الوالدان بأن طفلهام معاق وغري 

ة واتجاههام نحو مشكل أفعالهامردود  يفايجابياً  انطباعاً نه أن يرسخ من شأ  طبيعي

يعاىن  يالذ االضطراباملستقبل فمعظم اآلباء يفضلون أن يعرفوا اسم  يفطفلهام 

فقط  يرغبون به بإعطائهم ما يكتفي منه طفلهام ، ولكن الطبيب املدرك لألمور ال

 سبيل املثال يستطيع الطبيب أن أنه يرشح لهام عملية كون ابنهام معاقاً ، فعىل

يخربهام أن ولدهام الصغري يستطيع فهم التعليامت القصرية املبسطة وليست تلك 

كالمية كام أنه  اضطراباتمن  املركبة من عدة تعليامت أو الصعبة وبأنه يعاىن

 التعبري كام يراه حوله يفين بوجود صعوبات لدى الطفل ديستطيع اطالع الوال

سلوكه وانفعاالته ، وهذا التحليل املفصل هو  يفتلك الصعوبات تؤثر وكيف أن كل 

يعاىن منه  الذي االضطراباإلفادة للوالدين بدالً من إعطائهام اسم  يفأمر غاية 

الطفل فقط ، وهم يكونون ممتنني جداً عند اطالعهم عىل حقيقة األمر فام يجب 

اة ، لكنهام كوالدين أن يعرفوه هو أن إعاقة الطفل مستمرة معه مدى الحي

 يستطيعان تحقيق مجهود عظيم ملساعدة ابنهام حني يبديان ذلك الصورة الصحيحة 
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 يستطيع املدرسون عمله : ما

يهتم ويعنى مبساعدة الطفل التوحدى فعليه  الذيالفريق  يفاملدرس عضو واحد  إن

لتوحد امجال  يفالنفسيني كمختص  واالختصاصينيأن يعمل ويتعاون مع األطباء 

 من قبل املتخصصني املعلومات واملشاورات املقدمة الستخدام االستعدادولكن مع 

 اآلخرين 5

املعقول  وأن  االجتامعيوأن مهمة املدرسة أن يكون لدى الطفل قدر من السلوك 

املأكل وامللبس وأن يستطيع أن يغتسل وأن يظل  يفعىل نفسه  االعتامديستطيع 

ه تلك يتوجب عليها البدء بتعليم خالل النهار ولكنها غالبا مايبلل مالبسه  نظيفاً وال

 واملهارات األولية 5 املبادئ

ريب الطفل إىل تد  وحاملا يتم اتفاق تلك السلوكيات األساسية فإن املدرسة ستنتقل

، ويجب أن تتالءم مناهج التدريسمع إعاقات األطفال وان يتم  أخرىعىل مهارات 

 الكالمية ، االضطراباتحاالت العمى ، الصم  استخدام تقنيات حديثة ل
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معدات جديدة ألن غالبيتها  Montessori Equipmentوتعترب أجهزة مونتيسورى 

ة عملي يفمنح األطفال فرص استخدام حواس اللمس واملهارة الحركية  يفتساهم 

 ( 5 8664التعليم ) لورنا وينج ، 

   Differential Diagnosticالتشخيص الفارق 

إن معظم الباحثني املهتمني بتشخيص الذاتوية " إعاقة التوحد " يشريون دامئاً إىل 

دة عدي أخرىإعاقات  أعراضقضية هامة وهى تشابه السلوك املرتبط بالتوحد مع 

اقة إع–التواصالإلعاقة السمعية  اضطرابات –فصام الطفولة  – العقيلمنها التخلف 

 زملة اسبريجر زملة ريت 5 –ذهان ال –الذاتوية الالمنطية  –التخاطب 

 املتشابهة : االضطراباتالتوحد وبعض  اضطرابالفرق بني 

   Mental Retardation العقيلالتخلف  -األوتيزم 

وال يظهرون األعراض  اجتامعيني العقيلنجد أن األطفال من ذوى التخلف  غالبا ما

 اآلخرين ، تكوين العالقات مع يفالعجز  يفاألولية للتوحد املتمثلة 
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 تكوين عالقات يفبينام نجد أن األطفال من ذوى التوحد بخالف ذلك  يفشلون 

مع اآلخرين ومييلون إىل معاملة اآلخرين كأهداف أو كمصادر لإلشباع  اجتامعية

قد يؤدى إىل تعقيد  (داون)املرىض وعىل كل حال فإن وجود التوحد مع متالزمة 

 يفخاصة وأن كثري من الناس يعدون حالة التوحد الحالة أكرث ويزيد من خطورتها ، 

لذلك   للعالج واالستجابةتقل معهم فرص التغيري  والتيعداد الحاالت امليؤس منها 

واكتشافها  (داون)التوحد لدى األشخاص ذوى متالزمة  اضطرابيعد التعرف عىل 

قدم ت تيالوالتعليمية  واالجتامعيةالتدخالت الطبية  يفمبكراً ذو مضامني هامة 

من التوحديون لديهم معامل ذكاء يقل عن  %47رسهم ، وقد لوحظ أن أ لألطفال و 

( ويالحظ أن حدوث  7.-7.يرتاوح معامل ذكاؤهم بني ) %67 وحوايل(  .. -7.) 

 لفظيمن التوحديون لديهم ذكاء غري  %57 فحوايلالتوحد يتزايد مع نقص الذكاء 

ن أساسية م نواحيلوكية تشملثالث التوحد بشذوذات س اضطرابسوى 5 ويتميز 

 :  هيالنمو والسلوك 

 5 االجتامعيالتفاعل  يفخلل 

 التواصل والنشاط التخيل5 يفل لخ
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 والسلوك املتكرر آليا5 واالهتامماتالقلة امللحوظة لألنشطة 

بني توحد   ( إىل أهم الفروق846: 5776ويشري ) عبد املجيد منصور وآخرون ،

 :  ييلفيام  الطفل وإعاقته عقليا

الطفل  امبين اجتامعيويتعلق باآلخرين ولديه وعى  ينتميالطفل املتخلف عقليا 

 يوجد لديه تعلق بالغري حتى إذا كان له مستوى ذكاء متوسط 5  التوحدى ال

تتطلب ذاكرة قصرية املدى ويكون  التياملهامت  يف أكرث أداءالطفل التوحدى له 

 تساوياً م أو منخفضا األداءبينام املعوق عقليا يكون املهامت اللفظية  يفأقل  األداء

 املهامت سواء لفظية أو غري لفظية 5  يف

تتناسب لغة املتخلف عقليا مع نسب ذكاؤه بينام التوحدى ميكن أن تكون لغته غري 

 غري عادية 5 فهيمتوفرة وإن وجدت 

 وحدى العيوب الجسمية لدى املعوق عقليا أكرث من العيوب الجسمية لدى الت

هر ال يظ  إبداء مهارات خاصة مثل الرسم واملوسيقى وهذا للطفل التوحدى إمكانية

 لدى الطفل املعوق عقليا بشكل كبري 5
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للطفل التوحدى سلوكيات منطية شائعة تختلف عن تلك املوجودة لدى الطفل 

  5املعوق عقليا

 ديني ليسوا فقط ال( : إىل أن األطفال التوح 5778ويشري ) محمد قاسم عبد هللا ، 

يستطيعون انجاز العديد من املهامت كام أنهم يعانون من  يريدون ولكنهم فعلياً ال

العقلية واملعرفية جيدة وهذا يدفع إىل  إمكاناتهمكام أن  أوىل انفعايل وجداينعجز 

 % ..ان و  العقيلالتوحد صغرياً جداً مقارنة بالتخلف  يف املعريفالقول بأن العجز 

هم املختلفة حيات يففال التوحديني يتوقع أن ينجزوا الكثري من املهام العقلية من األط

5 

( ، عبد  5776( ، عبد الحميد منصور وآخرون)  5775ويتفق كل من عثامن فراج ) 

تسهل عملية التشخيص الفارقى  التي( عىل بعض املؤرشات  5774الرحمن سليامن ) 

حظة تم تسجيلها من تجارب املال  عقليوالتيالوالتمييز بني إعاقة التوحد والتخلف 

 :  ييل ما لإلعاقتنياملوضوعية املقننة 

ن م  يتميز بنزعة التقرب إىل الوالدين والكبار وغريهم العقيلأن طفل التخلف 

 األطفال ، وهى سمة غائبة عن حالة طفل التوحد 5
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 يفقدما أو تيستطيع أن يبنى حصيلة لغوية ويظهر تطوراً  العقيلأن طفل التخلف 

متوقفأو محدود للغاية وحتى إن  اللغويمنو اللغة بينام طفل التوحد غالبا منوه 

 5 التواصل يفوجدت لديه حصيلة قليلة من املفردات فمن النادر أن يستخدمها 

د يعاىن منه طفل التوح الذيال يعاىن من مشكلة رجع الصدى  العقيلطفل التخلف 

  5هيسؤال أو كالم يوجه إل أيمتني من يعيد نطق آخر كلمة أو كل الذي

لبسأو اللعب أو امل يفعاداته اليومية سواء  يفال يستثريه التغيري  العقيلطفل التخلف 

عكس ذاته ب وإيذاءالحائط (  يف ثورات غضب ) مثل طرق رأسه يفاملأكل وال يندفع 

 يحدث للطفل التوحدى 5 ما

عله طفل يف ما الضامئر بعكس عاملاست يفال يعاىن من قصور  العقيلطفل التخلف 

 من الضامئر 5  يخلط بني أنا وأنت وكذلك بالنسبة إىل غريها الذيالتوحد 

لتوحد من طفل ا برامج التأهيل يفالتعامل معه  يفأسهل مراراً  العقيلطفل التخلف 

 التعامل معه 5 يفيحتاج إىل جهود فائقة وصرب  الذي

 إلقاء العيون بني املحادثني وهى  نادراً ماب البرصيطفل التوحد يتجنب التواصل 

 5 العقيلتحدث مع طفل التخلف 
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نوبات ضحك أو بكاء يستمر طويالً بدون سبب ظاهر  يفطفل التوحد قد يبدأ فجأة 

 5 العقيلطفل التخلف  يفيحدث  بينام ال

طفل التوحد ليس لديه القدرة عىل التعامل مع اآلخرين بعكس طفل التخلف 

 أنشطتهم ويستمتع باللعب معهم 5  يفيشارك أقرانه  ذيال العقيل

يات أحد املجاالت كالرياض يفطفل التوحد قد ينبغ أو يتفوق أو يبدى مهارة فائقة 

تطيع يس بشكل قد ال الريايضالفن كالرسم واملوسيقى أو الشعر أو النشاط  يفأو 

  5العقيلبلوغه وهى سمة ال توجد عند طفل التخلف  العاديالطفل 

عىل  %6 -5فنسبة حدوثه  العقيلأقل مبراحل من التخلف  انتشارهالتوحد من حيث 

 من املجتمع أو أكرث 5 %6ينترش بنسبة العقيلاألكرث بينام التخلف 

أو العاطفية كام أن لديه قصورا وغياب   االنفعالية يفهم املظاهر طفل التوحد ال

 وحد الطفل الت العقيللتخلف يحدث لطفل اا القدرة عىل التعبري عنها عىل عكس م

 للغويافقط بل ميتد أيضاً ليشمل التواصل غري  اللغوييقترص عجزه عىل التواصل 

والحركات البدنية وتنغيم نطق الكلامت  األيديبحركة  –بالعيون بتعبري الوجه 

Auxiliary Language االت الح يف)إال العقيلحالة التخلف  يفيحدث ذلك  بينام ال

 5الشديدة (
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متوقف أو محدود للغاية وحتى إذا وجدت لديه  اللغويطفل التوحد غالباً منوه 

 يأيتالتواصلومن هنا  يفحصيلة قليلة من املفردات فمن النادر أن يستخدمها 

 أو استقباله5 اللغويالتعبري  يفالقصور 

ة ويستمتع باللعب معهم ومامرس أنشطتهم يفيشارك أقرانه  العقيلطفل التخلف 

 يعزف عن مامرسة تلك األنشطة 5 الذيد اآلخرين بعكس طفل التوحد تقلي

 لعقيلايحتاج إىل الرعاية مدى الحياة تقريباً أما طفل التخلف  طفل التوحد غالباً ما

 ) البسيط واملتوسط ( فإنه قد يحقق استقالالً ذاتياً مبساعدة برامج التأهيل 5

 

له أو احتضانه أو تقبيله بعكس يرحب ) بل يرفض ( حمل األم  طفل التوحد ال 

 5 العقيلطفل التخلف 

د توقف ق املركزي العصبيعامله املغلق وكأن حواسه وجهازه  يفطفل التوحد يعيش  

يباىل مبن حوله لدرجة أن عالقته بأمه  مبا حوله ، فهو ال االهتاممعن العمل وعن 

 لعقة 5لعبة أو م أو لو كان كرسياً  بييته حتى يف يشء بأيليست أكرث من عالقته 
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شهر  67  أقصاها حدود زمنية يفالتوحد إعاقة يولد بها الطفل وتظهر أعراضه مبكراً 

فقد يولد به أو يحدث بعد الوالدة نتيجة حادث يؤدى إىل تلف  العقيلأما التخلف 

 أو الحمى الشوكية (5 السحايئكااللتهاب ) معديمبرض  إصابةالخ أو  يف

 سمعية : اإلعاقة ال -األوتيزم 

قد يتداخل األمر عىل البعض ويخلطون بني تشخيص الطفل التوحدى وغريه أو قد 

 حني قد تستوجب الحالة تشخيصا آخر يفتصنيف األطفال كتوحديون  يفيذهبون 

ا من يظهر بعض الذيمالمئة فعىل سبيل املثال فإن الطفل املتخلف عقليا  أكرث

عىل سمة أو  اعتامداتوحدىوذلك  أعراض التوحد قد تشخص حالته عىل أنه طفل

بحيث نجد أن  واسعاً  شعبياً  اهتامماً سمتني وحيث أن مصطلح التوحد قد صادف 

حاالت هذا املصطلح عند تشخيص ال استخداماألخصائيني اإلكلينيكيني قد مييلون إىل 

عىل أن تشخيص التوحد يجب أن يعتمد عىل   حني أكد الباحثون يفبشكل مرشوع 5 

 ( 5 6: 5775)طارق النمرى ، زيدان الرسطاوى ، 5دقيق  وعيموضتقييم 

 ( إىل أنه نظراً ألن الطفل التوحدى غالباً ما 8661يوضح ) لويس كامل مليكة ، 

ة فإنه مرحلة مبكر  يفباللغة املنطوقة  انتقايئيكون صامتاً أو قد يظهر عدم اهتامم 

 فارقة أو مميزة بينهم : قد يظن غالباً انه أصم ولكن املالمح التالية قد تكون
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  5يتكلم كاألطفال ( أحياناً بتواتر قليل أي)  Babbleالطفل التوحدى قد يبأىبء 

قد و  تتضاءل تدريجياً  التيبينام يكون الطفل األصم تاريخ من البأبأه العادية 

 من السنة األوىل من حياة الطفل األصم 5  الثاينالنصف  يفتتوقف 

 السمع يستجيب فقط لألصوات املرتفعة 5 يفد الطفل املصاب بخلل شدي

لصوت ويستجيب ل العاديبينام يتجاهل الطفل التوحدى الصوت املرتفع أو الصوت 

 يهمه 5 الذيالناعم 

الطفل األصم يكون عادة مرتبطاً بوالديه ويسعى إىل حبهم وهو كوليد يستمتع 

 برفع والديه له بني زراعيهم 5

 هر استجابة لهم عند اهتاممهم به5يظ الديه واليستجيب لو  الطفل التوحدى ال

( عىل توضيح .577( ، محمد الخطيب )5777ويتفق كل من عبد الرحمن سليامن )

أهم الفروق بني األطفال التوحديون واألطفال ذوى اإلعاقة السمعية عىل النحو 

 :  التايل

ت حاال  ايفاإلعاقة السمعية أعىل من نظريتهحاالت اإلصابة ب يفمعدالت الذكاء 

 التوحد 5 
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 عىل عكس أطفال اجتامعيةحاالت اإلعاقة السمعية لها القدرة عىل تكوين عالقات 

 التوحد 5 

 ايسأسمن الروتني بشكل  واالنزعاج االجتامعي االنسحاب إىل دمييل أطفال التوح

 مقرنة باألطفال املعاقني سمعيا 5

 ستطيع األصم 5ي بينام ال لفظيميكن للطفل التوحدى تحقيق تواصل 

د ألجهزة السمع والكالم بينام توج الطبييسهل تشخيص اإلعاقة السمعية بالفحص 

 لعرض 5اتشخيص التوحد نظراً لعدم وجود أدوات مقننة لهذا  يفصعوبة 

إىل أن الفرق بني (Simons&Oishi,: 1987: P.31) : وىشأ من سيمونز و  ويشري كل

عاقني سمعيا يحاولون التواصل عن طريق أن امل يفاألوتيزميني واملعاقني سمعيا 

وحديون الت إليهيفتقر  وهو ما العينيتقوم بالتواصل  أنها، كام  واإلمياءاتاإلشارات 

وتيزم حيث يستجيب األطفال االستجابة لدى األ يف، وىف حني يوجد قصور عام 

يوجد لدى األطفال  األوتيزميني لألصوات بشكل متنافر ومتناقض فإن ذلك ال

 عاقني سمعيا 5امل
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إىل أنه يتم إساءة التشخيص لكل من التوحد واإلعاقة  (Berke,2003)ويشري بريىك 

السمعية أو الخلط بينهم حيث أن الطفل التوحدى قد يبدى بعض السامت التى 

يسمع ومن هنا فقد يتم تشخيصه عىل  يبديها الطفل األصم إذ نجده أحيانا وكأنه ال

الجانب اآلخر عىل أنه توحدى نظراً ملا قد يصدر  يفألصم أنه أصم وقد تم تشخيص ا

 عنه من سلوكيات 5

 اقترص( أن تشخيص التوحد بني األطفال تاريخيا  667، 5775ويرى )رشاد موىس ،

ئيو أغلب األحيان أخصا يفيصدرها اإلكلينيكيون ، حيث قام عليها  التيعىل األحكام 

يهم الخربة من واقع عملهم مع هذا واألخصائيون النفسيون ممن لد النفيسالطب 

توحد الوقت الحارض للتعرف عىل أفراد ال يفاملجتمع وتعترب أكرث اإلجراءات املناسبة 

هذه اإلجراءات بعدد من امليزات حيث تسمح  ومتتاز قوائم ومقاييس التقدير هي

 رشممن لديهم أثر غري مبا اآلخرينأكرب من الوالدين واملعلمني والعاملني  مبشاركة

عىل عملية التشخيص ، عىل عكس إجراءات التشخيص الكلينيكية ، وتتمتع مقاييس 

ومبعايري ودرجات كمية ،  لالستخدامالتقدير وقوائم الشطب بإجراءات مقننة 

 وهكذا ميكن تقيمها سيكومرتيا ، وميثل تشخيص التوحد لدى األطفال تحديا خاصاً 

إذ  فولةالط اضطراباتيتعاملون مع  لألخصايني النفسيني واملهنيني اآلخرين ممن

التعرف والتصنيف الدقيق للتوحد ألن أعراضه تظهر بدرجات  يفتظهر صعوبة ذلك 

 5 أخرىمنائية  اضطراباتتتداخل مع  متفاوتة  وغالبا ما
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أو السلوكيات  ( : إىل أنه من بني األعراض 5777ويشري ) عبد الرحمن سيد سليامن ، 

من  زعاجواالنها األطفال املعاقون سمعياً السلوك اإلنسحاىب ، قد يظهر  التيالثانوية 

ون مع هذا قد يشرتك يفتغيري الروتني أو بعض السلوكيات األخرى املتشابهة  وهم 

هو أن السلوك  جوهريبعض سلوكيات األطفال التوحديني مع وجود فارق 

دى ل وأساسيةمن تغيري الروتني وما إىل ذلك أعراض أولية  واالنزعاجاإلنسحاىب 

مم يعانون من الص األطفال التوحديني ، وعالوة عىل ذلك فإن األطفال التوحديني ال

ني أن الطفل توحدياً فإنه يتع يف  أغلب األحيان وإذا ساق الطبيب املعالج الشك يف

 فحص سمعه للتأكد من إصابته بالصمم أم ال 5

  Childhood Schizophreniaفصام الطفولة  –األوتيزم 

السنوات الخمس األوىل بحيث ميكن تفريقه عن  يفكن تشخيص فصام الطفولة مي

 اضطرابات) وخاصة   التوحد وذلك من خالل غلبة األعراض املرضية وانتشارها

تحدث عند األطفال التوحديني من جهة ثانية فإن  ال والتيالتفكري والهلوسات ( 

أعراض التوحد كام أن أكرث  يف ميلكون تاريخاً سابقاً  أكرث األطفال الفصاميني ال

 داؤهمأ تتطور الحالة عندهم إىل فصامأم بالنسبة للذين يكون  األطفال التوحديني ال

لطفولة مرحلة ا يف منطيمرتفعاً منهم فقط تتطور الحالة عندهم إىل فصام  اللفظي

 املراهقة والشد  يفاملتوسطة واملتأخرة أو 
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ابقة ، وقد وصف عدد من العلامء مجموعة باعتبارها عواقب لتطور حالة توحد س

من األطفال بعضهم ميلك أعراض التوحد خالل سنوات الطفولة املبكرة وفقاً ملعيار 

 الثالث والرابع لألمراض النفسية واإلحصايئ التشخييصالفصام كام وضعه الدليل 

ن ظهر عند الراشدي الذينفسه  االنفعايل االضطرابظهر عند الراشدين التوحديني 

 )التفكري مثل الهذيانات والذهول  اضطراباتالفصاميني ولكنهم مل يظهروا 

Durand M & Carr, 1988, pp, 29 ) 5 

 التوحد اضطرابالتعرفعىل  يف( إىل أن البداية  5777يشري ) عبد الرحمن سليامن ، 

و أ  االنسحابالفصام  اضطراب يف  كانت استخدام أعراضه كأحد األعراض الرئيسية

كان افرتاض حدوث خلط بني أعراض  األساسور بالوحدة النفسية ، وعىل هذا الشع

من املستغرب أن يرادف بعض الباحثني بني  اإلضطرابني أمر وارد ولذلك مل يكن

هو الشخص  ي) مبعنى أن اإلجرتار  تباديلاملصطلحني ويستخدمونهام بشكل 

ن الوقوف عىل أوجه مجال التوحد أمك يفالفصامى والعكس ( ، وبتعدد الدراسات 

 :  اآليتعىل النحو  إليهاالفروق ميكن اإلشارة  التفريق بينهام ، وهذه
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حني أن التوحديون ليس بإمكانهم ذلك  يفالفصاميون قادرون عىل استخدام الرموز 

مع اآلخرين ، ويرفضون  اجتامعيةيستطيعون إقامة عالقات  5التوحديون ال

 الفصاميون بإمكانهم إقامة عالقات مع اآلخرين ، لألشخاص والبيية بينام االستجابة

 وعالقتهم بصفة عامة مع البيية قلقة ومشوشة 5

 وهو غري موجود عند التوحديون 5 والهذيانالفصاميون يعانون من الهالوس 

ام عادة حني تبدأ أعراض الفص يفالظهور قبل الشهر الثالثني  يفالتوحد تبدأ أعراضه 

 عمر متأخر من الطفولة 5  يفبداية املراهقة أو  يف

بينام يتساوى الذكور  8 – 4تقريباً  هيالتوحد  يفنسبة اإلصابة بني الذكور واإلناث 

كرث من أنسبة اإلصابة بالفصام فضالً عن أن الجينات قد تفرس الفصام  يفواإلناث 

 تفسريها للتوحد 5

أن  يف التوحد ( إىل أن العالقة بني الفصام و  .87، 8668،حمودةويشري )محمود 

م الطفولة بينام املصابني بالتوحد قد يكون لديه يفتحدث  اإلصابة بالفصام نادراً ما

،  يةاالجتامععديد من األعراض السالبة للمرحلة املتبقية من الفصام مثل العزلة 

، والسلوك مفرط الغرابة ، والوجدان املتبلد غري املناسب وغرابة اللغة ،  واالنسحاب

 ملتكررة لألفعال 5 واآللية ا
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يشريا إىل رضورة  (Frith,2003: 68- 69) ، (Bruno,1993: 29)  ولذلك فإن  برونو

وقت مبكر ، حيث كان يعتقد أنهام متامثالن إال  يفالفصام  لتمييز بني األوتيزم وا

كام أنه يوجد لهم  الطبيعيالطفولة يحدث بعد فرتة من النمو  يفأن الفصام 

 من ذلك 5 أما الطفل التوحدى فال يعاىن ضالالت وهالوس ،

كان منطقياً  االضطرابات( أن التشابه بني  8618كام أوضح جولدستني وآخرون ) 

رقة أن استخدمت التفإىل    لدرجة أن بعض الباحثني كانوا يسمون التوحد بالفصام

 : يلي ما االختالفوكان أهم أوجه  النسبية بينهام من خالل نتائج بعض الدراسات

 الرموز باملقارنة بالفصامى 5  استخدامأن الطفل التوحدى غري قادر عىل 

 عامة لدى الطفل التوحدى أكرث من الفصامى 5  االجتامعيلنمو اضعف 

ن عمر متأخر م يفيبدأ ظهور التوحد قبل سن عامني ونصف بينام الفصام يبدأ 

 الطفولة أو مع بداية املراهقة 5 

لدى األطفال التوحديون بينام يكرث وجودها لدى  عدم وجود هالوس وهذايانات

 الفصاميني 5 
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 عامة لدى األطفال التوحديون أكرث من الفصاميني 5 اللغويضعف النمو 

 )5عامة لدى األطفال التوحديون أكرث من الفصاميني االنفعايلضعف النمو 

Goldstein , et al , 1986 ,640 ) 5 

 يفمن فصام الطفولة والتوحد كام هو  الفرق بني كال (Rimland)وقد خصص 

   اآليتالجدول 

 Rimland,1994: 5435) (جدول يوضح الفروق بني كال من فصام الطفولة والتوحد

املظاهر 

 اإلكلينيكية
 التوحد فصام الطفولة

بداية 

ظهور 

 العرض

 وبني عمر سنتني إىل تدريجيبشكل 

 سنة بعد فرتة منو الطبيعة 88

ني لوالدة بثالثظهوره تدريجيا بعد ا

 شهرا
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املظاهر 

  االجتامعية

منخفض مع اآلخرين  اهتامم

،وانسحاب،وفقدان التواصل، 

 وعالقات معاقة مع اآلخرين

إظهار حركات إميائية  يفالفشل 

متوقعة،إرصار عىل التامثل،البقاء 

عامله الخاص حتى عندما يكون  يف

 مع اآلخرين

املظاهر 

املعرفية 

 والذهنية

يه التوج يففكري،تشوه الت اضطراب

 يف متدينومتوسط  ،والزماين املكاين

 مشكالت إدراكية  الذكاء،

 

 

قدرة مكانية عالية ،ذاكرة جيدة ، 

 ذكاء متعدد

 االنفعاالت
 ،االنفعالية  االستجابةعيوب 

 غري املناسبة ،ومتدنية  االنفعاالت

مع  انفعاليا االستجابةعدم 

اآلخرين،وميكن أن يستجيب 

 االنفعاالتلبعض  بالتدريب

 :البسيطة مثل

 ور،الرس  ،الضحك،االبتسامةالتقليد،

 من خالل تعبريات الوجه 
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 اللغة
 الكالم يفالكالم ،بكم  يف اضطراب

 التواصل يفغري املستعمل 

م الكال  يفالكالم،بكم  يف اضطراب

 ،التواصل،حرفية يفغري املستعمل 

 مصاداة،عكس الضامئر

 الحركة 

بة ،حركات حركات جسمية غري

أو  الحركة يفمنطية وتكرارية ،تشوه 

 التنقل 

متايل الجسم والرأس،انشغال 

 باألشياء امليكانيكية،حركات منطية 

األمناط 

الحركية 

 والجسمية 

 اضطرابغري معتاد أو  جسميمنو 

األمناط اإليقاعية ،التخطيط 

 شاذ  EEGللدماغ  الكهربايئ

 

 

عادات تناول طعام شاذة،تفضيل 

 الكهربايئمعينة،التخطيط  أطعمة

طبيعية،مستوى  EEGللدماغ 

 وانفعايل ومهني وتربوي ذكايئ

 أفضل5

  .Communication Disordersالتواصل  اضطرابات -األوتيزم 

 واضطراباتبعض الفروق بني األوتيزم  (Smith,1995)أوضحت دراسة سميث 

 :  التايلالتواصل عىل النحو 
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للتواصل لدى الطفل التوحدى بينام يتعلم مضطرب  أداةكاللغة  استخدامالعجز عن 

 مفاهيم اللغة األساسية ملحاولة التواصلمع اآلخرين 5 معاينالتواصل 

نام مناسبة أو وسائل غري لفظية مصاحبة بي انفعاليةيُظهر الطفل التوحدى تعبريات 

شكلة م التواصل يحقق التواصل باإلمياءات وتعبريات الوجه تعويضا عن يفاملضطرب 

 الكالم 5

من الجمل  كالهام ميكنهام إعادة الكالم إال أن التوحدى يظهر إعادة الكالم املتأخر

 ضطرب تواصليا 5والعبارات بعكس الطفل امل

التواصل حيث  اضطراب( بني أطفال التوحد وذوى 8.، 5778ومتيز آمال باظة )

ت عويضعن مشكال يبدى أطفال التواصل تواصال باإلمياءات وتعبريات الوجه للت

 مناسبة 5 انفعاليةيظهرون تعبريات  الكالم ، بينام أطفال التوحد ال

( إىل  17 5774 سعيد فوزي،سمرية محمد سند ،إميان الرحمن سليامن ويشري )عبد

 :  ييلالتواصل كام  واضطراباتالتوحد  اضطراببعض الفروق بني 

 غري أن دهالكالم وترديالنطق والتواصل إعادة  اضطراباتيظهر التوحديون وذو 

 التوحديون يتميزون برتديد أواخر الكلامت بدرجة أكرب5
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مناسبة أو وسائل غري لفظية مصاحبة ،  انفعاليةلطفل التوحدى تعبريات ايظهر 

التواصل ميكنه تحقيق التواصل باإلمياءات وتعبريات الوجه وذلك  اضطراببينام ذو 

 تعويضا عن مشكلة الكالم 5

للتواصل ، بينام يتعلم الطفل  كأداةاللغة  استخدامال التوحديون عن يعجز األطف

 ومفاهيم اللغة األساسية ملحاولة التواصل مع اآلخرين 5 معاينالتواصل  اضطرابذو 

اللغة التعبريية أو  يفاللغة سواًء كان  اضطراب( إىل أن 84: 5778)كفاينويشري عالء 

اللغة ،  داماستخ فية فإنه يكون هناك عطبالتعبريية املختلط – االستقباليةاللغة 

ألمناط وا االجتامعيكيفية التفاعل  يفولكنه يكون مصحوبا بوجود ترضر كبري 

 التوحدى 5 االضطراب يفنجدها  التياملحددة واملكررة من السلوك 

( : إىل أن محمود حمودة قد قدم النمطية  5775وتشري ) آمال عبد السميع باظة ، 

املحاور الثالثة للتشخيص الفارق للتوحد لدى األطفال وشمل تكرار اللفظية كأحد 

ياناً ناتجة لتذكر قصري املدىأو طويل املدى حالكلامت أو الجمل دون فهم للمعنى وأ 

طريقة الكالم شامالً ارتفاع الصوت ونغمته أو  يفوأضاف أيضاً وجود شذوذ ملحوظ 

ينخفض الصوت أو يرفعه  حياناوأ الضغط عىل املقاطع والكالم عىل وترية واحدة 

 يشعر بوجود اآلخرين  وكأن ال داعيبدون 
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شكل ومحتوى الكالم ، وعدم القدرة عىل تسمية األشياء ، ويرجع  يفوأيضاً شذوذ 

ذلك إىل ضعف اإلدراك وعدم القدرة عىل استخدام الرموز ، وذلك لضعف القدرة 

لألدوات أو األشخاص أو  يلالتخييظهرها لديه العجز عن اللعب  التيالتخيلية 

 القصص الخيالية 5

إىل أن هناك  ( أن الدراسات أشارت1.: 5777ويرى )عبد الرحمن سيد سليامن: 

هرها يظ التي اللغة  واضطرابات االستقباليةاللغة  اضطراباتأوجه تشابه بني 

ز ياألطفال التوحديون كام أشارت نتائج الدراسات ىف هذين اإلضطرابني ، وكذا التمي

 االستقباليةاللغوية  االضطراباتميكن التعرف عليه من خالل أن األطفال ذوى 

يحاولون التواصل مع اآلخرين باإلمياءات وبتعبريات الوجه للتعويض عن مشكلة 

سائل غري مناسبة أو ر انفعاليةيظهر األطفال التوحديون أية تعبريات  الكالم بينام ال

تان إعادة الكالم وترديده غري أن األطفال لفظية مصاحبة ، وقد تظهر املجموع

التوحديني مميزين برتديدهم للكالم )املعاداه( وخاصة ترديد أواخر الكلامت أكرث 

ن بإمكان يكو  اتصالاللغة كوسيلة  استخدام يف وىف حني يخفق األطفال التوحديون

 ملحكيةا والرموز غري األساسيةأن يكتسبوا مفاهيم اللغة لغويا  املضطربنياألطفال 
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مع اآلخرين وهكذا ميكن النظر إىل القدرة عىل التعلم ) أو  ويحاولون التواصل

القابلية للتعلم ( والقدرة عىل التعامل مع الرموز عىل إنها قدرات فارقة ومميزة بني 

 األطفال التوحديني واألطفال املضطربني لغويا 5

 النامئية األخرى :  االضطرابات

 :  Reets Disorterريت  اضطراب

( إىل أن السمة املميزة لهذه الفية ) زملة ريت  8661عكاشة ،  فهمييشري ) أحمد 

فقدان حركات اليد الهادفة واملهارات اليدوية الحركية الدقيقة  يصاحبها  هي( 

ارتقاء اللغة وحركات منطية معينة تلتف فيها اليد  يفأو انعدام  جزيئفقدان كامل أو 

 أمامحالة انثناء  فيأو تقوم بحركة غسيل مع وضع الذراعين حول األخرى أحداهام

لليدين بواسطة اللعاب ، عدم املضغ الجيد للطعام ،  منطيالصدر أو الذقن بلل 

التبول  يفعىل التحكم   القدرة يفنوبات كثرية من فرط التنفس ، فشل دائم تقريباً 

 تسامةاالبطفال بنوع من املميز لهم هو أن يحتفظ األ  االجتامعي واليشءوالتربز ، 

يتفاعلون  أو خاللهم ولكنهم ال االجتامعية عىل وجوههم فينظرون إىل اآلخرين

 يفقى يرت كثرياً ما االجتامعيالطفولة املبكرة ، وان كان التفاعل  يفمعهم وخاصة 

 مرحلة متأخرة 5
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 تاضطرابا( إىل متالزمة ريت بأنها إحدى  868-886: 5776ويشري عثامن فراج)

بل تعترب من أشد إعاقات تلك املجموعة  disorder,pevelopmetalالنمو الشاملة 

به من مبا اكتس االحتفاظحيث تأثريها عىل مخ الفرد املصاب وفقدانه القدرة عىل 

تصاحبها درجة من  والكالم 555الخ ( وكثرياًما كامليشخربات وما تعلمه من مهارات )

تسببهمن إعاقات حركية أو إعاقة تواصل   ماباإلضافة إىل العقيلدرجات التخلف 

ونوبات رصاعية تزيد من إعاقة الفرد عنفا وتحدث مبعدل حالة واحدة من كل 

 حالة والدة حية 5 87,777

( : إىل أوجه التشابه بني التوحد ومتالزمة  5788إبراهيم ،  الباقيويشري ) عالء عبد 

 ريت :

 يفة من العمر يليه حالة من القصور الشديد خالل السنتني األوىل والثاني طبيعيمنو 

 ، ومهارات التفاعل املكتسبة 5 واالجتامعيةمنو املهارات اللغوية 

 القدرة عىل الكالم وأحياناً فقدان كامل للكالم 5 يفقصور 

 القدرات املعرفية والتفكري 5 يفنقص شديد 
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 تفكك األفكار وعدم القدرة عىل التعبري 5

 تواصل مع اآلخرين 5عدم القدرة عىل ال

 ونوبات ضحك أو رصاخ بدون مربر 5 االنفعاالت اضطراب

بني الريت والتوحد موضحة بالجدول  االختالفويشري )عثامن فراج( إىل أهم أوجه 

 التاىل: 

 جدول يوضح التشخيص الفارق بني التوحد والريت 

 5(868، 5775) عثامن فراج : 
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 autismeالتوحد  retالريت  مسلسل

8 
 يفيبدى املصاب تدهورا واضحا تدريجيا 

 النمو مع تقدم العمر

قصور النمو موجود 

وظاهر بعد امليالد 

 )مبكرا(

5 
وعشوائية ومنطية حركية اليد  اضطراب

 )عرض مميز(

توجد وإذا  غالبا ال

 نتيجة غالبا فهيوجدت 

 عادات مكتسبة

6 
اب غي – امليش يفترنح  –غياب التوازن 

 الحريكالتناسق 

لوظائف العضلية الكبرية ا

 سليمة

 فقدان تام للوظائف اللغوية 4

 يف اضطرابقد يوجد 

استخدام اللغة وال تفقد 

 حصيلتها
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 التنفس أحد األعراض الرئيسية اضطراب .
التنفس نادرة  اضطرابات

 توجد أو ال

8 

 أسايسمحاور النمو عرض  يفالتدهور 

 -8مرحلة البلوغ إىل عمر  يفحتى يصل 

 اللغويراً عىل املحور شه 85

مهارات محاور  يفثبات 

النمو املختلفة دون 

 تدهور

. 

من  %.. يفنوبات الرصع تظهر مبكراً 

الحاالت عنيفة ومتكررة ويصاحبها 

 فميهإفرازات 

 

 يحدث عند اإلناث فقط 5

 

نوبات الرصع قليلة أو 

 ففينادرة وإذا ظهرت 

 مرحلة املراهقة

يحدث عند الذكور 

ترش بني واإلناث وين

 5 لإلناثالذكور أكرث من 
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( عىل أن زملة  68: 5775أمني )  ا( ، سه 588: 5775ويتفق كل من عادل عبد هللا )

صورة سلوك يشبه التوحد حيث  يفيصيب اإلناث فقط ، ويظهر  اضطراب هيريت 

 تخداماسحركات أو  يف  تناغم العضالت ومشكالت يفمنو الرأس ومشاكل  يف اختالل

 4 -8السن من  يفعدم القدرة عىل الكتابة أو الحركة ويبدأ ذلك  يفمتمثلة اليد 

 سنوات 5

 :  Aspergers syadromeاسبريجر  اضطراب

واعتربه أحد  8644عام  Aspergers  هانز اسبيجري اكتشفه االضطرابهذا 

أعراضه مع بعض أعراض التوحد ، حيث أن  يفالشخصية وكان يتشابه  اضطرابات

اته عن مالحظ)كانر(أعلن فيه  الذينفس الوقت  يفظهرت  (اسبريجري)اكتشافات 

اكتشفه املرض  الذي االضطرابعىل  (اسبيجري )لألطفال ذوى التوحد وقد أطلق

 واعتربه حالة مخففة من التوحد Autistic pcychopath  5األوتيستى  النفيس

تنتسب إىل مكتشفها  ( : إىل أن هذه املتالزمة 5775ويشري ) عادل عبد هللا محمد ،

ية أن هذا االبد يفحيث اعتقد   Hans Aspergerهانز اسبريجر  النمساوي

الشخصية ، ويتسم بالحديث املتكرر  واستخدام  االضطرابات أهميعد  االضطراب

 التفاعالت الثنائية ،  يفاأللفاظ غري الشائعة مع قصور 
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اهتامم خاصة إىل جانب اللعب عىل التفكري املجرد ، ووجود مجاالت   وقدرة باهرة

جاالت م يف واالبتكارواملتكرر ، وتجاهل املتطلبات البييية مع األصالة   النمطي

 انتشارهطفل ويزداد  87777: 8منتقاة وكذلك الحظ أنه يحدث بني األطفال بنسب 

بني البنني قياساً بالبنات ، وكام أن من األكرث احتامالً أن تتم مالحظة أعراضه بني 

مستوى قدرات  بارتفاعطفال ذوى مستوى الذكاء املرتفع ، أو ممن يتميزون األ 

معينة لديهم ، إال أنه من املمكن مالحظة مثل هذه األعراض بني األطفال ذوى 

يحدث بني األطفال  معامل الذكاء املتوسط ، أو األقل من املتوسط ، وأنه نادراً ما

 ذوى اإلعاقات الفكرية 5

( : إىل أهم الفروق بني متالزمة  5785هاب الببالوى ،يلعثامن ، إ ويشري ) إبراهيم ا

 اسبريجر والتوحد : 

 مرتفع 5 أداءتوحد ذو  اضطراباملصابني مبتالزمة اسبريجر هم ذوى 

يعانون من إعاقة فكرية بل قد يتمتعون بقدرات ذكاء  املصابني مبتالزمة اسبريجر ال

من املصابني بالتوحد  %.. -..  اىن نحويفوق ذلك ، وىف املقابل يع طبيعية أو ما

ومهام كانت قدراتهم اإلدراكية  استثناءتأخراً فكرياً باإلضافة إىل أن جميعهم دون 

تواجه ذوى متالزمة  ، وهى مشكلةال اللغويالنمو  يفيواجهون تأخراً ملحوظاً 

 اسبريجر 5
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 ابية 5أن النتائج املتوقع تحقيقها مع ذوى متالزمة اسبريجر أكرث إيج

 العصبية أقل شيوعاً لدى ذوى متالزمة اسبريجر 5 االضطرابات

أكرث شدة لدى املصابني بالتوحد مستوى  االجتامعيصعوبات التواصل ، والتفاعل 

لدى ذوى متالزمة  العلمييكون عادًة أعىل من مستوى الذكاء  اللغويالذكاء 

ات توحد  تظهر الحركحني أن عكس ذلك هو الصحيح لدى املصابني بال يفاسبريجر 

 لتوحد 5ا اضطراباتغري املتقنة لدى ذوى متالزمة اسبريجر أكرث مام تظهر لدى ذوى 

مرحلة متأخرة لدى ذوى متالزمة اسبريجر بينام تظهر بعد سن  يفتظهر األعراض 

 الثالثة لدى التوحد 5

 ليس هناك حتى اآلن حاالت موثقة عن متالزمة اسبريجر تبني حدوث انتكاس  أو

 التوحد 5 يفالنمو كام هو الحال  يفترجع 
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من   نوع هي( : إىل أن زملة اسبريجر  8661عكاشة ،  فهميويشري) أحمد 

 يف لكيفياقيمته التصنيفية ، يتميز بنفس النوع من الخلل  يفغري املؤكد  االضطراب

 منطيو مييز الذاتوية باإلضافة إىل مخزون محدود  الذياملتبادل  االجتامعيالتفاعل 

جد يو  أنه ال يفومتكرر من االهتاممات والنشاطات ، وتختلف عن الذاتوية أساساً 

 ور 5الذك يف  تظهر ، وعادة ما املعريف االرتقاء يفاللغة أو  يفتأخر أو تخلف عام 

 االضطراب أن يف  االجرتارى وبني اضطراب اسبريجر االضطرابكام ميكن أن نفرق بني 

يص يتم تشخ ال ، علامً بأنه اللغوياالرتقاء  يفالتأخر األخري يتميز بالنقص أو 

االجرتارى عىل  االضطرابنطبقت محكات تشخيص ا اضطراب اسبريجر إذا ما

 ( 5  5778الحالة5) عالء الدين كفاىف، 

لطفولة ا يف أي  مرحلة متأخرة عن التوحد يفتشخيص متالزمة اسبريجر  يأيتوقد 

 مرحلة مبكرة فيأن الحالة أخف وميكن أن تغفل يعنى املتأخرة واملراهقة وهذا ال

 نهاأ من النمو ومع ذلك فإن تأثريات الحالة ليست بالرضورة أن تكون بسيطة بل 

 ( (Frit,2003: 11تصبح أكرث مالحظة مع زيادة السن 5
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( : إىل أنه توجد جوانب تشابه وجوانب اختالف  5775ويشري ) عثامن لبيب فراج ، 

القدرة  يفالقصور  نواحي زملة اسبريجر وتدور أوجه التشابه حول بني الذاتوية وبني

والتواصل وىف محدودية االهتاممات وأوجه النشاط أما عن  االجتامعيعىل التفاعل 

 : التايلبينهام فيمكن عرضها عىل النحو  االختالفأوجه 

اطب خعىل الت  والقدرة اللغويالنمو  يفطفل التوحد يعاىن من تأخر أو توقف تام 

 يفيعاىن من هذه األعراض ولو أنه قد يعاىن من صعوبة  سبريجر البينام طفل اال

 تفهم كالم اآلخرين 5

 بريجر 5سمقارنة بطفل اال املعريفالنمو  يفطفل التوحد يعاىن من قصوراً ملحوظاً 

مام يزيدمن صعوبة وشدة  عقيلمن حاالت التوحد تعاىن من تخلف  %7.من  أكرث

 5 العقيلحاالت التخلف  يفحاالت األسبريجر ندرة يفينام تالحظ هذه اإلعاقة ب

يتجنب اآلخرين من األقران أو الكبار كام يفعل طفل التوحد بل  طفل األسبريجر ال

 يقبل عىل التعامل معهم بنشاط ضيق ومحدود 5

سبريجر من حيث الشدة أخف بدرجة كبرية من إعاقة التوحد حيث يعترب إعاقة اال

 ألسبريجر هو نوع من التوحد الخفيف 5البعض أن ا
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ظهر ت الظهور قبل عمر سنتني بينام أعراض األسبريجر غالباً ما يفأعراض التوحد تبدأ 

 سنوات وأحياناً بعد ذلك 5 8 -4متأخرة عند عمر 

إال أن الفرق بينهام هو أن طفل التوحد غري  االجتامعيةكالهام يعاىن من العزلة 

سبريجر يدرك جيداً وجود اآلخرين حوله وله بينام طفل االبوجود اآلخرين ح واعي

 ويشعر بهم ويبذل محاوالت مستميتة للحديث معهم 5 

 اضطراب االضطراب( أن البعض يطلق عىل هذا 565:  .577ويقول عادل عبد هللا )

اعالت التف فيويتسم بوجود خلل الوظيفي األداءالتوحد ذو املستوى املرتفع من 

مقيدة ومحددة جداً مع عدم وجود تأخر  واهتامماتجود أنشطة وو  االجتامعية

 الضطراباهذا  يف اللغة وترتاوح نسبة ذكاء الفرد يفعام دال من الناحية الكلينيكية 

بني املتوسط إىل املرتفع ورمبا املرتفع جداً ، حيث من املالحظ أن هذه الفية تضم 

 أطفاال موهوبني 5

أن الطالب ذو  (Scheuerman & Webber,2002,11)ويرى شيورمان وويرب 

 اسبريجري قد يحصلونعىل متوسط أو اضطرابللتوحد أو  العايل الوظيفيوى تاملس

 اختبارات الذكاء يففوق املتوسط 
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وقد يكون لديهم مهارات شفوية إىل حد كبري وبالرغم من ذلك فإنهم قد يتواصلون 

تم  ام إذابالغضب والضيق بشكل ضعيف ،لديهم عدد ضييل من األصدقاء يصابون 

خرق النظم املعتادة ، ولديهم مهارات حركية سيية مبا فيها الكتابة ، وقد يظهرون 

 سلوكيات منطية 5

  Childhood Disintegrative Disorderالتفكىك :  الطفولة اضطراب

ملهارات ا فيأول عامني من حياة الطفل ثم يحدث فقدان يف الطبيعييتميز بالنمو 

التبول والتربز  يف التحكم يفوالتكيفية  اللغويالتعبري والفهم  يف اكتسابهاالسابق 

 ( 575، 5778واللعب واملهارات الحركية 5) عمر بن الخطاب،

( هو أول من اكتشف حالة اضطراب الطفولة التفكىك 8671) (Heller)ويعترب هيلر 

،  امعيةواالجتة وذلك بعد وصفه نتائج متابعة ستة أطفال تراجعت قدراتهم اللغوي

عرب السنني منها ، الخوف  أسامءاكتشفه هيلر عدة  الذي االضطرابولقد كان لهذا 

جديد ونادر جداً  االضطرابالطفوىل ، ومتالزمة هيلر ، والذهان التفكىك ، وهذا 

 التيالفحوصات  إحدىوالدة تقريباً ، وىف  87777تتعدى نسبته واحد لكل  حيث ال

قد  االضطرابمن األطفال املصابني بهذا  %17 حوايلحظ بأن اليابان لو  يف أجريت

اسرتجاع مهاراتهم املفقودة ، وذلك بعد سن الرابعة رغم  يفأظهروا بعض التحسن 

 استمرار معاناتهم من اإلعاقات 5
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 من حياته ول عامنيأ للطفل خالل  طبيعيبحدوث منو  االضطرابكام يتسم هذا 

 5775) عادل عبد هللا ،  5اكتسبها من قبل  التيارات عىل األقل ثم يفقد الطفل امله

5 ) 

 طرابالضوقد حددت الجمعية األمريكية لألطباء النفسيني املعايري التشخيصية 

 : التايلالطفولة التفكىك عىل النحو 

 ظيلف، وغري  لفظييقل عن سنتني بعد الوالدة مع وجود تواصل  ال طبيعيمنو 

 ، واللعب ، والسلوك التكيفى 5 االجتامعيةت والعالقا الزمنيمناسب للعمر 

قل عن ي كتسبة سابقاً قبل سن العارشة فيامالللمهارات امل الفقدان امللحوظ رسيرياً 

 اثنني من املجاالت اآلتية :

 5 االستقباليةاللغة التعبريية أو 

 أو السلوك التكيفى 5 االجتامعيةاملهارات 

 األمعاء واملثانة 5 يفالتحكم 
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 5  اللعب

 املهارات الحركية 5

 املجاالت التالية : يفيقل عن اثنني  أنشطة غري طبيعية فيام ال

 يف والفشل  اللفظيمثل ضعف السلوك غري  االجتامعيالتفاعل  يفإعاقة نوعية 

  والعاطفي5 االجتامعيتكوين صداقات ، ونقص التفاعل 

 طة 5واألنش واالهتامماتأمناط محددة ومتكررة ومنطية للسلوك ، 

التواصل ، وتأخر أو عدم وجود لغة منطوقة ، وعدم املبادرة بالكالم  يفإعاقة نوعية 

 5 التظاهري، وعدم القدرة عىل اللعب 

م أو فصا  عام تطوري اضطراب أيغري مفرس بشكل مقبول ضمن  االضطرابهذا  إن

،  ن) إبراهيم العثامالطفولة التفكىك واضطراب التوحد اضطراب5أهم الفروق بني 

  5(5785ايهاب الببالوى 
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 االضطراب

 وجه املقارنة
 التوحد  التفككالطفولة  اضطراب

العمر عند 

 ظهور اإلعاقة

 سنوات وقد يصل إىل ما . -6من 

 بعد العارشة من العمر 

قبل سن الثالثة من 

 العمر

 مستوى الرتاجع 

 الناتج/التوقعات

 

فقدان تام للقدرة عىل التحدث بعد 

 طويلة  اكتسابه جمل

نتوقع صعوبة القدرة عىل  غالباً ما

 فقده الطفل استعادة ما

 

يفقد بعض 

الكلامت عندما 

 كلامت 87اليتجاوز

 

ج نتوقع نتائ غالباً ما

أكرث ايجابية من 

 التفكىك 5 االضطراب
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الطفولة  يف  عدم التكامل اضطراب( إىل أن 6..: 5776) يويشري حسن عبد العاط

دان النمو السابق اكتسابه قبل بداية عدم تكامل الطفولة ، يتميز عن التوحد بفق

د عن التوح حيث تكون اللغة قد تقدمت إىل مستوى تكوين الجمل وهذا يختلف

 وإن اضطرابهتزيد اللغة فيه عن كلامت مفردة أو عبارات قبل تشخيص  الذي

 5تكون لديهم قدرات لغوية أالاألطفال املصابني بعدم التكامل من املحتمل 

 Pervasive Developmentalمكان آخر  يفغري املحدد  التوحد واالضطراب الناميئ

Disorder - Not otherwise. Specified  

عىل أنه   يشار إليه عادة االضطراب(إىل أن هذا 575: 5774هللا) يشري خالد عبد

 عىل هذا النحو ، ويتم تشخيص الحالة منوذجيأو غري  منطيتوحدى غري  اضطراب

تنطبق عىل الطفل تلك املحكات الخاصة بتشخيص معني  مع وجود خلل  دما العن

 عدد من السلوكيات املحددة  يفأو قصور شامل وشديد 

 التشخييص( أنه طبقا للدليل  (Hartman et al,2006,320ويرى هارمتان وآلخرون 

 DSM-Iv-TR (5775 ) واإلحصايئ
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عندما يعاىن من إعاقة شديدة يتم تشخيصه لدى الطفل  االضطرابفإن هذا 

ن مهارات كل م يفواملرتبطة باإلعاقة  التباديل االجتامعيمنو التفاعل  يفوشاملة 

   اللفظيوغري  اللفظيالتواصل 

النمطية دون التوصل إىل املحك  واالهتامماتواألنشطة  النمطيمع وجود السلوك 

 شخصية التجنبى 5ال اضطرابالنامئية الشائعة أو  االضطراباتالخاص بإحدى 

يعرف بالتوحد  االضطراب( : إىل أن هذا  5774ويشري ) إبراهيم عبد هللا الزريقات ، 

ور تط يفحالة وجود إعاقة شديدة عامة  يفويستخدم هذا التصنيف  النمطيغري 

مهارات التواصل اللفظية ، وغري اللفظية ، أو  يفاملتبادل ، أو  االجتامعيالتفاعل 

ة واهتاممات وسلوكيات منطية ولكنها غري مصنفة عىل أنها عندما توجد أنشط

 اضطرابالشخصية الفصامية  أو  اضطرابمناىئ عام محدد ،أو فصام ، أو  اضطراب

 الشخصية التجنبى 5

  Kleffner Syndrome- Landالند كلفرن  اضطرابات 

  



 

218 

 

ثل ة ماألطفال املصابون بزملة السندروم يظهرون العديد من السلوكيات الذاتوي

ديهم أن ل  ومشكالت اللغة ويعتقد اليشء، اإلرصار عىل نفس  االجتامعي االنسحاب

سنوات غالباً  . -6نكوصاً ذاتوياً بسبب ظهورهم كأسوياء حتى بعض الوقت من 

طفولتهم املبكرة ولكن يفتقدون قدرتهم عىل الكالم  يفلديهم مهارات لغوية جيدة 

 تخطيط الدماغ ميكن تحليلها ورسمها يفطبيعية تدريجياً كام أن لديهم موجات غري 

 ( 5 8661خالل فرتات ما ) محمود حمودة ، 

  Psychosisالذهان  اضطرابات

( : إىل أن الذهان حالة تعيق الطفل عن فهم الواقع  8666يشري ) محمد عشيش، 

األلف  يفإىل واحد  7، .وعن فهم واقع غريه ، ونسبة وجوده باملجتمعات من 

 حصائيات ، ويقسم الذهان إىل نوعني رئيسني :حسب اإل 

 :) أ ( الذهان املبكر : ويشمل  

السنة الثانية من العمر ويترصف الطفل كأنه  يفوتظهر أعراضه  : االنطوايئالذهان 

 يرى الناس املحيطني به 5 يسمع األصوات من حوله كأنه ال وحيد منعزل ال

 : التكافييالذهان 
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سبياً عن النوع السابق حيث يفتقد الطفل حدود ذاته وتظهر سن متأخر ن يفويظهر 

 ( echolalia) 5عليه حركات غريبة أو ترديد مرىض ملا يقوله اآلخرون 

الذهان  أيمعاً  العقيلحيث تظهر أعراض الذهان والتخلف : الذهان التخلفى 

 5 عقيلاملصحوب بتخلف 

  ) ب( الذهان املتأخر 

دى األطفال بعد سن الخامسة ولكنه يختلف عن من املمكن أن يتطور الذهان ل

معظم الحاالت يكون الذهان ضمن  ففي –الطفولة املبكرة  يفيالحظ  الذيذلك 

يالحظ غالباً لدى الراشدين مثل الفصام  والذي النفيسحاالت الطبيب 

Schizophrenia  والهوسMania  الذهاىن االكتيابأوPsychotic Depression 

بات هى نادرة كلية ىف الطفولة  وباملقارنة فأن الشائع لدى ومثل تلك اإلضطرا

 Childhood Psychosesاألطفال هو " ذهان الطفولة األوىل املبكر " 

 ( 8664) لورنا وينج ،  

بني الذهان  االختالفات( : إىل وجود بعض  5777ويشري ) شاكر عطية قنديل ، 

 : التايلواألوتيزم  عىل النحو 
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 لدى التوحدى بعكس الذهاىن 5 االنتباه يفضطراب تدهور واضح وا

 لدى التوحدى مقارنة بالذهاىن 5 اللفظيوغري  اللفظينقص الواصل 

 مفرط لدى التوحدى 5 حريكنشاط 

التوحد بينام تتساوى بني  يف(  8 – 4نسبة اإلعاقة بني الذكور أكرث من اإلناث ) 

 الذهان 5 يفالجنسني 

 ذهاىن وعدم وجودها لدى التوحدى 5وجود هالوس وهذيانات لدى ال

 لدى الذهاىن وعدم وجودها لدى التوحدى 5 العقيلظهور بعض أعراض التخلف 

 5 عقيل اضطراب بينام الذهاين وانفعايل وسلويك منايئ اضطرابالتوحد 

   Atypical Autismالذاتوية الالمنطية  اضطرابات

لة أما نترش يتميز عن ذاتوية الطفو امل االرتقايئ االضطرابنوع من  الذاتوية الالمنطية

وات مجموعات املعايري الثالث سن استيفاءعجزه عن  يفعمر الطفل عند بدايته أو  يف

د أو املختل ألول مرة بع الطبيعي، وتستخدم هذه الفية ، حيث يظهر االرتقاء غري 

 أو واحد يفيكفى من العالمات غري الطبيعية  غياب ما يفعمر الثالث سنوات أو 

 اتوية تشخيص الذ يفالرضورية كلها  الثالثةاثنني من املناطق املرضية النفسية 
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د النمطي املحدو السلوك  –التواصل  –املتبادلة  االجتامعيةوهى " التفاعالت  أال

جسيم  العقيلاألفراد ذوى التخلف  يفالذاتوية الالمنطية غالباً  واملتكرر " وتنشأ

 (8661، عكاشة  فهميالشدة 5  ) أحمد 

  االختياريالخرس أو الصمت  اضطرابات

 يف) مثل أن يتواجدوا  هناك عدد قليل من األطفال الذين يتكلمون عند ظرف معني

املدرسة ( وهذا شائع عادة  يف) مثالً   مكان آخر يفمنزلهم ( وميتنعون عن الكالم 

ذلك  إذا استمرالكالم ، ولكن  يف يبدءونعندما  امليشالحبو أو  حديثيعند األطفال 

 وقد تكون لدى األطفال ذوى االعتبار يفحتى سن املدرسة فحينذاك يجب أن يؤخذ 

مجموعة متنوعة من املشكالت الكالمية ، والسلوكية ، ولكن  االختياريالخرس 

الخاص بهم يختلفعن ذلك املالحظ لدى الطفل التوحدى ويجب أن  السلويكالنمط 

ض مجتمعة دون أن يعتمد فقط عىل أن الطفل حسبانه كل األعرا يفيأخذ الشخص 

" الخرس  ذيأن الطفل  هييظل صامتاً ىف بعض األماكن ، وأحد أهم وابرز السامت 

" يستطيع استخدام الكالم واإلمياءات الجسدية بطالقة وسهولة عندما  االختياري

 وحدت يفتنشأ  التيالكالمية  االضطراباتنوع من  أييوجد لديه  يتحدث وانه ال

 ( 5 8661عكاشة ،  فهميالطفولة املبكر) أحمد 
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 التوحد :  أشكال( .)

،  يتم تشخيصه الذيالغالب يتم تشخيص التوحد بناء عىل سلوك الشخص  يف

ولذلك فإن هناك أعراض كثرية للتوحد ، ويختلف ظهور هذه األعراض من شخص 

ن أنه قد تم تظهر عند طفل آخر 5 بالرغم م آلخر فقد تظهر عند طفل بينام ال

شخص  من تشخيصهام عىل أنهام مصابان بالتوحد 5 كذلك فقد تختلف حدة التوحد 

 آلخر 5 

ابع الر  التشخييص األمرييكيستخدم املتخصصون مرجعا يسمى الدليل  وعادة ما

DSM-IV Diagnostic and Atatistical Manual  يصدره إتحاد علامء  الذي

شخيص تللتوحد ، حيث يتم  علميىل تشخيص النفس األمريكيني 5 وذلك للوصول إ

 املتعلقة بالتوحد من خالل هذا الدليل بالعناوين اآلتية : االضطرابات

  5النمو الدامئة اضطرابات

 5التوحد

 5النمو الدامئة غري املحددة تحت مسمى آخر  اضطرابات

 Aspergers syndrome5 متالزمة اسبريجر 
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  Retts syndrome.  متالزمة ريت

  5 الرتاجعيالطفولة  ضطرابا

ويتم استخدام هذه املصطلحات بشكل مختلف أحيانا من قبل بعض املتخصصني 

لإلشارة إىل بعض األشخاص الذين يظهرون بعض وليس كل عالمات التوحد فمثال 

يتم تشخيص الشخص عىل أنه مصاب "بالتوحد " حينام يظهر عدداً معيناً من 

بينام يتم  DSM-IVوسوعة اإلحصائية التشخيصية امل يفأعراض التوحد املذكورة 

النمو غري املحدد تحت مسمى آخر ، حينام  باضطرابمثال تشخيصه عىل أنه مصاب 

"التوحد"عىل الرغم من أن  يفيظهر الشخص أعراضا يقل عددها عن تلك املوجودة 

صابون التوحد 5 بينام يظهر األطفال امل يفاألعراض املوجودة مطابقة لتلك املوجودة 

ريت أعراضا تختلف بشكل أوضحعن أعراض التوحد ، لكن ذلك  اسبريجر و مبالزمتي

يعنى وجود إجامع بني املتخصصني حول هذه املسميات بطريقة تختلف عن  ال

 5اآلخر 

  Characteristics of Astism(خصائص األطفال التوحديون 1) 
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ص الفارقة لألوتيزم تبعاً ( إىل بعض األعراض والخصائ 5776تشري آمال باظة ) 

النامئية  االضطراباتورد ضمن  والذي( ، 8664) (DSM-IV )  للدليل الرابع

 والوجدانية :  االنفعالية االضطراباتاملنترشة وغري املحددة وليس ضمن 

 التواصل باآلخرين 5 يفضعف 

 لآلخرين 5 االستجابةفقد  وبالتايل االنفعاالتفهم  يفقصور 

 5 االنفعاالتلعدم القدرة عىل متييز  اللفظيغري  التواصل يفعجز 

 لضعف التخيل 5 واالهتامماتاألنشطة  يفقصور 

 قبل إمتام العام الثالث من عمر الطفل 5 أي( شهر 67عمر ) يفظهور األعراض 

 لعدم القدرة عىل متييز اإلشارات واألوامر اللفظية 5 اللفظيالتواصل غري  يفعجز 

 5 اللفظيمام يقلل من التواصل  لغويالالنمو  يفقصور واضح 

 تكرار املقاطع والكلامت 5 
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 5  والروتيني النمطيالخوف والفزع ومقاومة التغيري واإلرصار عىل التكرار 

 -الخصائص املعرفية :

 يف ايلعتتفاوت القدرات املعرفية عند األطفال التوحديني ، فقد يكونوا عىل مستوى 

آخر ، ويرتبط هذا االختالف  ليشء أدائهم يفأخرين معني  ، بينام يكونون مت يشء

 Simons,J., and)بعدم قدرة هؤالء األطفال عل فهم املفاهيم األساسية  أحيانا

Oishi,S., :1985,p178)  

منهم  %.. حوايلفالغالبية  العقيلويختلف األطفال التوحديني من حيث مستواهم 

 األداءيطلق عليهم ذوى  والتي %.5اقية يعانون من اإلعاقة الفكرية ، أما النسبة الب

عجز يعانون من ال ال واإلجتامعى ،ولكنهم االنفعايلاملرتفع ، فهم يعانون من العجز 

 يفكام أن لديهم بعض القدرة عىل الحديث مع اآلخرين وهؤالء ميكنهم  املعريف

 تتطلب انتباهاً للتفاصيل أو تفاعال التياملستقبل االلتحاق ببعض الوظائف 

مكتبة ، أو تشغيل ماكينة مفاتيح ، ويستطيعون  يفاجتامعياً محدوداً مثل العمل 

 (Sigman&Capps,1997)55القيام بهذه الوظائف عىل نحو مقبول
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 اإلدراك: 

 يف( إىل أن األطفال التوحديون لديهم مشكالت 8664تشري دراسة مارجورى )

ن مشكالت م  ، وهناك أطفال يعانونكالتذكر لفرتة كبرية  املعريف األداء يف االستمرار

  الرموز وحل املشكالت استخدام يفبرصية ومشكالت 

 ( 5 48-47: 5775أحمد أمني :  ا)سه

( قام فيها مبالحظة أطفال 8616( : عن دراسة لفريارى ) 5777 )شاكر قنديل ، ريويش

د سنوات حيث قام مبالحظة ردو  87:  6سلوكهم ألعامر ترتاوح مابني  يفالتوحد 

 عىل األنف  املرآة وذلك بعد وضع لون أحمر يفأفعالهم تجاه رؤيتهم ألنفسهم 

 يف صورته بانعكاسوبعد ذلك الحظ أن الطفل قام بوضع يديه عىل أنفه إلدراكه 

شهرا أنهم كانوا يلمسون  58سن  يفاملرآة ، وقد لوحظ هذا عىل األطفال العاديني 

ن الطفل التوحدى قد يكون لديه نوع من التجربة ، ومن خالل ذلك نجد أ  يفأنفهم 

مرحلة متأخرة من العمر من  يف يأيتالفهم لنفسه مثل العاديني ، وإن كان ذلك 

 إدراكه لنفسه 5 
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( : إىل أن نتائج الدراسات املختلفة تبني أن  5777وتشري ) نادية أبو السعود ، 

إحدى القدرات وظيفة اإلدراك بصفها  يفاألطفال التوحديني يعانون من عجز 

حد استجابات أطفال التو  إناملعرفية ، حيث اتضح من خالل التقارير اإلكلينيكية 

للمنبهات الحسية شاذة ، ورغم أنهم قد يغطون أعينهم أو آذانهم لتجنب منبهات 

ل من خال  معينة فإنهم مييلون إىل اللعب بالعاب الحركة الرسيعة ، وقد تبني

ىل هز إ كام مييلون أعينهمون إىل تحريك أصابعهم أمام  مالحظة التوحديني أنهم مييل

 عملية يفمن اضطراب   األشياء ، وهذا يؤكد عىل أن األطفال التوحديني يعانون

 اإلدراك 5

تطيع يس وال  التوفيق بني الحركة والصوت يفوقد يجد الطفل التوحدى صعوبة 

ل قليد واملحاكاة ومييتيستطيع اكتساب مهارات من خالل ال تقليد اآلخرين كام ال

 إىل الخلط بني الشكل واألرضية ، ويكاد يوزع نظره عىل األشياء بدون تركيز ، وقد ال

ظيم تن يفيستطيع التفرقة بني درجات الحرارة أو طعم األشياء ، ويوجد قصور 

وتكامل اإلحساس لديه ، فالعيوب اإلدراكية متثل جزاً من الصورة اإلكلينيكية للتوحد 

5 
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( : أن أطفال التوحد لديهم  5778ؤكد دراسة ) حسن مصطفى عبد املعطى ، وت 

، وانعدام القدرة الكاملة للرتكيز عىل مهمة ما ، ويتفق معه  االنتباهمدى  يفقصور 

التوحدى  االضطراب( : عىل أن مشكلة  8668ذلك ) عمر بن الخطاب خليل ، يف

نها دى ويستجيب ملنبهات بعياضطراب اإلدراك حيث يهتم الطفل التوح يفتتمثل 

مام يعنى أن  أخرىيستجيب ملنبهات  بغض النظر عن كونها استجابة شاذة وال

عىل التفاعل  اإلدراك، هذا باإلضافة إىل عدم قدرته يفالخلل والقصور يكونان 

 تفاعواالر الذاكرة  يف ل عىل زيادة املخزونلوالتواصل مع اآلخرين كام يعوقه عن امل

 ة املعرفية 5مبستوى القدر 

 :االنتباه

( إىل أن األطفال التوحديون يظهرون  65:  68: .577يشري محمد أحمد خطاب ) 

وذلك من خالل األحداث البييية املحيطة بهم ، حيث أنهم  االنتباه انتقائية

 احيالنو يستجيبون بخرباتهم الحسية األشياء 5 كام أن قدرتهم عىل التصنيف 

 يفاملميزة لالضطراب تتسم بالجمود 5 ولذا يعد االضطراب  املعرفية من أكرث املالمح

 االستجابة يف ونقص االجتامعيالتواصل  يفالتوحدى وذلك ملا يرتتب عليه من نقص 

  .للمحيطني  االنفعالية
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لدى التوحديني يرجع لعدم قدرتهم  االنتباهوتشري بعض الدراسات إىل أن ضعف 

ملتصل ا االنتباه يف، كام وجدت أيضاً صعوبات عىل انتقاء املثريات والربط بينها 

واملنفصل لديهم تبعاً لزيادة متطلبات املعالجة للمهمة ، وقد قام جولدستني 

من املصابني بالتوحد ، وتم تطبيق بعض  867بدراسة عىل عينة تتكون من 

االختبارات مثل توصيل الحروف واألرقام وشطب الكلامت ، وتم تقديم املثريات من 

ن م  النتائج إىل أن األطفال التوحديني يعانون أشارتل الكومبيوتر ، وقد خال

 االنتباهضعف اإلدراك وغريها من مكونات  يفتتمثل  االنتباه يفصعوبات 

(Goldstein,G.,et al 2001,p.,433,Jessica,B.,et al:2003,p552-560)  

قتني رئيسيتني منط يفدوتظهر الصعوبات املعرفية األساسية لألطفال املصابني بالتوح

االنتباه  يفهام :االنتباه املشرتك واستخدام الرمز ، فيعكس االنتباه املشرتك صعوبة 

 يديةاملشرتكة والتقل املعاينتعلم  يفكام يعكس استخدام الرمز صعوبة  التعاوين
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حيث  من االنتباهوأثبتت الدراسات أن األطفال التوحديني يعانون من اضطرابات 

املعرفية  النواحيعىل األشياء 5 كام أن قدرتهم عىل التصنيف  املكاين البرصيالتعرف 

لتوحدى ا يف5 ولذا يعد االضطراب  بالجمود من أكرث املالمح املميزة لالضطراب تتسم

 االنفعالية االستجابة يفونقص  االجتامعيالتواصل  يفوذلك ملا يرتتب عليه من نقص 

 5(Susan,M.,et al:2003,p.329) 5للمحيطني

لدى األطفال ذوى متالزمة اسبريجر ،  االنتباه يفكام تشري دراسة أولية إىل قصور 

 ) البرصي تباهاالنمهام  يفغري ثابتة أو متباينة للمثريات  استجابة يفويظهر خصوصا 

Schatz et al,2001 ) 5 

ىل عونالحظ أن املالحظات السلوكية املعينة ، باإلضافة إىل برامج البحوث تؤكد 

ث أنه قدرة رئيسية حي فاالنتباهلدى األطفال التوحديني ،  االنتباه يف اضطرابات

5  نهايئالللفعل  واالستعداد،  االستجابة وانتقاءعمليات اختصار املعلومات ،  أساس

 شكل تدفق مستمر للمثريات الداخلية والخارجية ، يفتصل املعلومات الجديدة 

مرغوب  أو  ملا هو جديد لالنتباهدة يتجاوز الدافع ويقوم الفرد بتنمية قدرة متزاي

 فيه 
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بناءاً عىل القدرة املعرفية السابقة واألهداف  االنتباهحتى يتأهل أو يوجه أو يرشد 

ة قوى للمعلومات البرصية التكراري بانتباهالداخلية ، ويتميز األطفال التوحديون 

 األداءبامئية األخرى كام يقاس الن االضطراباتالبسيطة مقارنة بنظرائهم من ذوى 

 املستمر عىل املهام

 (Buchsbaum et al,Cosey et al,1993,Garretson et al, 1990, Goldstein 

et al, 2001, Minshew et al,1997,Pascualvaca ey al, 1998)  

 ج(  التذكر :

ملدى لدى ( إىل أن الذاكرة قصرية ا 8.5:  5774يشري إبراهيم عبد هللا الزريقات ) 

املثريات السمعية والبرصية ، حيث أنهم يظهرون  يفاألطفال التوحديون ، تظهر 

ن م للجمل املختلطة املتضمنة جزءاً من الجمل وجزءاً  الفوري االستدعاء يفحداثة 

 تياللهؤالء األطفال يظهر ميلهم إلعادة الجمل  اإلكلينييكغري الجمل ، والوصف 

 ملصاداة ، كالم ا يفقيلت لهم لتستعمل 
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الذاكرة جزء آخر لدى األطفال التوحديون حيث نجد  هأما الذاكرة طويلة املدى وهذ

يؤكد أن  قاموا بها حديثا وهذا ما التياألنشطة  الستدعاءأن لديهم قدرة معاقة 

الشذوذات اللغوية لدى األطفال التوحديون قد تنتج عن صعوبات تذكر األشياء 

 املناسبة لقولها 5

إىل أن األطفال التوحديون  (Scheuevmann&Webber,2002:7)شري كام ي

قدرة  يف ويظهر ذلك  رون الذاكرة وهو يشبه صندوق التكرايستخدمون مخز 

 ، وتجميع الصور 5 هياألطفال التوحديون البارعة ىف رسم الصور كام 

( : إىل أن األشخاص املصابني بالتوحد  .577،  الحلبيوتشري ) سوسن شاكر 

 :  ييلمعظم األحيان مبا  يفمدون عىل طريقة معينة من التفكري تتميز يعت

 التفكري بالصورة وليس بالكلامت 5

 أكرثت إىل وق هم بحاجةعلديو مام يجيمخيلتهم عىل شكل رشيط ف يفعرض األفكار 

 5 السرتجاعها

 معالجة سلسلة طويلة من املعلومات الشفوية 5 يفصعوبة 
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تفكريهم أثناء محاولة معالجة معلومات  يفلومة واحدة مبع االحتفاظ يفصعوبة 

 خرى 5أ 

 يدرسونها أو يعرفونها 5 التيتعميم األشياء  يفصعوبة 

مام يؤدى إىل إليهمتصل  التيمعالجة املعلومات الحسية  يفيواجهون صعوبات 

  Sensory overload حيسوجود عبء 

 5 االجتامعيل عمليات التفاع يفيستخدمون العقل بدالً من املشاعر 

 عدم انتظام إدراكهم لبعض األحاسيس 5 يفيعانون من صعوبات 

 د(  التخيل :

 يف( إىل أن الطفل التوحدى لديه محدودية  .5: 5778يشري عمر بن الخطاب ) 

مثل  املتصلة بالكلامت األهدافالتقليد وعدم إدراك  يف، يتسم ذلك  الخيايلالنشاط 

 5 االجتامعيةاألدب واألحاديث 

النشاط  فين األطفال التوحديون لديهم ضعفأ  ( Loma,M.D.,2007: 23)ويرى 

يرون ، ألن ليس لديهم فهم ملشاعر  سوى ما انتباههميلفت  حيث ال الخيايل

 اآلخرين ، لذلك يجدون من الصعب مشاركة السعادة أو الحزن 5
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 : ييليام ف سبق نستطيع أن نالحظ الخصائص املعرفية ألطفال التوحد ومن خالل ما

 5 االجتامعياإلدراك  يفصعوبة 

 5قصري  انتباههممدى 

 5للمثريات املختلفة  االستجابة يفالصعوبة 

 5ملثري معني  االنتباه يفلديهم صعوبة 

 5 الحيساإلدراك  يفلديهم شذوذ 

  5يتمتعون بذاكرة صامء جامدة غري مرتبة وال مرتبطة

 Socil Characteristics االجتامعيةالخصائص 

ة شد املالمح املميز أمن أكرثو  الطبيعيعن املسار  االجتامعييعترب انحراف النمو 

 جتامعياال التفاعل  قلييللالضطراب التوحدى ، ومعظم األطفال التوحديون يكونون 

 ,Siegl, B)عاملهم الخاص  يفمعزل عن اآلخرون أو  يفيصفون عىل أنهم  وغالباً ما

1996,p.25)5 
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 يهاملرتفع  األداءلدى أطفال التوحد ذوى  االجتامعيةملعرفة ا يفهناك مشكلة 

أكرب للتفاصيل الخارجية ، خاصة الخصائص املادية املتضمنة  انتباهإلعطاء  اتجاههم

للمثريات فهناك إحدى  االجتامعية املعاين أعزاء، أكرث من  االجتامعياملوقف  يف

إىل وصف التفاصيل البدنية  الدراسات تشري إىل أن هؤالء األطفال كانوا مييلون

من األصدقاء بينهم أرسار ) املالزمة واملجاورة الشديدة ،  اثننيلصورة تخص 

 حميميون ، أصدقاءيقومون بها ، ولون مالبسهم ( ، أكرث من إنهم  التيواألنشطة 

للحاالت النفسية لآلخرين ،  جزيئومن خالل ذلك فإن هؤالء األطفال لديهم فهم 

توسيع فهم الطفل  :هدفني األول أساسامج يجب أن تقوم عىل لذلك فإن الرب 

ق توجيه الطفل بصورة مبارشة لتطبي الثاين:للحاالت النفسية لألطفال اآلخرين ، 

 Bauminger,2002اليومية )  االجتامعيةالتفاعالت  يفهذه املعرفة لزيادة التبادل 

: 288 )5 

تعترب من  االجتامعيةإىل أن العزلة (  :  5777عبد العزيز إمام ،  إلهاميويشري ) 

بصورة  االضطرابمتيز األطفال التوحديني حيث يظهر هذا  التيأهم السامت 

غياب  أن عالقة تفاعل مع اآلخرين ، والشك يفواضحة عندما يدخل التوحديني طرفاً 

لدى  امعياالجتتخلف السلوك  يف األسايسالعنرص  هيل ععملية التفا يفالتفاعلية 

 مثل سنهم  يفل التوحديني عن أقرانهم األطفا
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وذلك نظراً ألن أطفال التوحد يعجزون عن التنبؤ مبا سيفعله اآلخرون ، كام أنهم 

 يبدون غري قادرين عىل تعديل سلوكهم مبا يساير سلوك اآلخرين 5

لدى  االجتامعيالسلوك  يف( :إىل أن القصور  .577، الحلبيوتشري ) سوسن شاكر 

 :  هيوحديني ميكن تحديده بثالث مجاالت األطفال الت

  Socially Avoidant االجتامعيالتجنب 

فال حيث يقوم هؤالء األط االجتامعييتجنب األطفال التوحديني كل أشكال التفاعل 

 بالهروب من األشخاص الذين يؤدون التفاعل معهم 5

  Socially different االجتامعية الالمباالة

ع يبحثون عن التفاعل اإلجتامعى م ني بأنهم غري مبالني ، والُوصف األطفال التوحدي

 يشعرون بالسعادة حتى عند وجودهم مع األشخاص اآلخرين 5 اآلخرين ، وال

  Socially awkward الجامعي اإلرباك
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رز من أب الحصول عىل األصدقاء ، ولعل يفيعاىن األطفال التوحديني من صعوبة 

ل إىل التفاع  ة مع اآلخرين هو االفتقارر م مستمجعل عالقاته يفأسباب الفشل 

التوحد مبشكالت تتعلق بإقامة  اضطراب، حيث يتصف األشخاص ذوى  االجتامعي

، واملحافظة عليها حيث أن الشخص التوحدى ينسحب من الكثري  اجتامعيةعالقات 

تكوين وإقامة عالقات  يف، مام يؤدى إىل صعوبة  االجتامعيالتفاعل  أشكالمن 

 5يتضايق من بقاءه مبفرده  ،كام أن الطفل التوحدى ال جتامعيةا

،  (Carpenter, et,al,2002 )( وكاربنرت وآخرون  57: 5771ويؤكد هشام الخوىل )

عىل أن األطفال التوحديون لديهم ضعف  (Camps,et,al 2002)وكامبس وآخرون 

،  ت مع اآلخرينعدم تكوين صداقات وعالقا يفويظهر ذلك  االجتامعيالتفاعل  يف

 يفألفعال اآلخرين وقصور  االستجابةونقص القدرة عىل  االجتامعي واالنسحاب

 املهارات التواصلية اللفظية وغري اللفظية 5

: Longenecker (5775( ، ولونجينكر5778 :4.5) Rubleويشري كل من روبال 

 يفو النم اضطراب( إىل أن 5775) Carpenter,et,al( ، وكاربنرت وآخرون 88

 إمنا ميثل املشكلة الجوهرية لدى أطفال التوحد   االجتامعيةالجوانب 
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،  االضطرابتعريف زملة أعراض هذا  يفوتستخدم هذه اإلعاقة بصورة جوهرية 

 ضطراباتا يفمختلفة عن األعراض املالحظة  والكيفي الكميعىل املستوى  وتعترب

 الطفولة األخرى ، 

م والفه االجتامعيةإىل املهارة  االفتقاربأنها  عيةاالجتامويتم تحديد اإلعاقة 

 يةاالجتامعالتوحد يخربون بعض الرغبة  اضطراب، كام أن األطفال ذوى االجتامعي

وىف  يةاالجتامعتعلم التفاعالت  يف، إال أنهم يواجهون مشكالت  االنفعايلوالتعلق 

لتواصل التبادلية ، وىف ا االجتامعيةوىف إمكانية التفاعالت  املبادأةوىف  االستجابة

 بدقة وكفاءة مع اآلخرين ، وىف تفسري وجهات نظرهم 5

للتوحد وما زال الكثري  االجتامعيةإىل العديد من املظاهر   Canner (كانر) أشار 

ذا ه يفخاصاً حيث شدد عىل أن السمة الرئيسية  اهتامماً منها حتى اآلن يستحق 

وقارن بني السلوك  Social Deviance عياالجتام واالنحرافالعنف  هي االضطراب

لألطفال األسوياء واألطفال التوحديون  وما تزالهذه املظاهر من أهم  االجتامعي

)  منذ التقرير األول للعامل كانر االضطرابتشخيص  يفيعتمد عليها  التياملعايري 

 (  5778محمد قاسم عبد هللا، 

  



 

239 

 

 

من أكرث واشد املالمح  الطبيعيسار عن امل االجتامعيحيث يعترب انحراف النمو 

 الجتامعياالتفاعل  قلييل، وان معظم األطفال التوحديني يكونون  لالضطراباملميزة 

معزل عن اآلخرين أو مفصولني عن املجتمع أو عن  يفعىل أنهم   يوصفوا وغالباً ما

 5 (Sigel,B.,1996,25) الخارجيعاملهم 

( : إىل أن األطفال التوحديني يتسمون  5778ويشري) حسن مصطفى عبد املعطى ، 

 الرتباطا يف بنقص ) إن مل يكن غياباً كلياً ( لسلوك التعلق الطفىل وفشل مبكر

م يبدون التعرفأو التمييز ملعظ بشخص ما ، واألطفال التوحديني غالباً ما ال النوعي

اً انعداماً عمليأن يظهروا  واألخوة واملعلمني ، وميكن حياتهم كاآلباء يفالناس املهمني 

 غرباء 5 أشخاصمع  بيية غري مألوفة يفعند تركهم  االتصالقلق  يف

( : أن األطفال الصغار العاديني يظهرون بسلوكيات  8661ويرى ) محمد عىل كامل ، 

أخوات (  –أم  -متواصلة متعلمة من خالل رؤية البالغني املألوفني لهم ) أب

 مالمئة وفعالة ،  تامعيةاجبطريقة  االستجابةويتعلمون برسعة 
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ن هو الشخص م أياملعاملة سلوكياتهم للتحية مثالً  يفوبالتتابع يتعلمون أن مييزوا 

أن  الكالم إال يفيتحفظون معه  الذي خصيقبلونه أو يعانقونه أو من هو الش الذي

 طبيعيةىل هذه املقدرة الإيفتقرون  األمر يختلف بالنسبة للتوحديني ، فهم غالبا ما

لآلخرين بطريقة مالمئة ، أو التفريق بني التفاعل مع البالغني املألوفني أو  لالستجابة

 الغرباء 5

هم ف فيالفشل هيتظهر بني األطفال التوحديني  التيكام أن العيوب املحددة 

عىل مشاركة  املالمئة ملشاعر اآلخرين ، وأيضاً نقص القدرة االستجابة وإصدار

زنها خي التي5 حيث أن العالقة  (Cray C., 1995)كيات اآلخرين التجارب والسلو 

الطفل التوحدى باآلخرين تكون عالقة سببية أكرث منها تعبريية مبعنى أنه يتخذ من 

ما يأخذ يد األب ويضعها تجاه  يشءيريد فمثالً إذا أراد  اآلخرين وسيلة لتنفيذ ما

قق للطفل مريده عندما تح التي األداةأن األب يكون الوسيلة أو  أيهذا اليشء ، 

آلباء األطفال التوحديني أن أطفالهم  توحي غالباً ما الوسيلةيشاء ، وهذه العالقة 

يريدون أكرث من اهتاممهم مبن يلبى لهم هذه  مهتمني أكرث بالحصول عىل ما

 5 (Sigel. B, 1996, 26-28)املطالب 
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زن عر من السعادة والحالتعبري عن أبسط املشا يفكام أن التوحديني لديهم مشكلة 

بطريقة صحيحة أن مجال استخدام اإلشارات الجسدية والتعبريات بالوجه محدودة 

للغاية ، أما التعرف عىل مشاعر اآلخرين الخاصة بالسعادة والحزن فلديهم مشكلة 

 ( 5 8661بها أيضاً ) محمد عىل كامل،

عىل أن  Barry et al  (5776 )( ،وبارى وآخرون 8646)   Kannerكانر  وأكد

 عياالجتامالتوحد هو الضعف واإلنحراف عن املستوى  اضطراب يفالسمة األساسية 

من أبرز املالمح املميزة  الطبيعيعن املسار  االجتامعيالنمو  انحراف، حيث يعد 

 وغالبا ما  االجتامعي، فمعظم أطفال التوحد قليل التفاعل  االضطرابلهذا 

 فيه 5 يعيشون الذي اآلخرين ، وىف بعد عن املجتمعمعزل عن  يفيوصفون عىل أنهم 

 التي( إىل أن اإلعاقة  5776 :46)   ( Parsos&Mitchell )ويشري بريسون وميتشيل 

 امعياالجت االنسحابتؤدىإىل  االجتامعياملجال  يفتظهر لدى األطفال التوحديون 

د ت العديبهذه الصداقة ، وقد قام واالحتفاظوصعوبة تحقيق صداقات وعالقات 

 لهؤالء األطفال ،  االجتامعيةمن املحاوالت لتحسني املهارة 
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وزيادة التقبل من جانب األقران واملحيطني ، حيث تقوم األساليب املعرفية األكرث 

 اتافرتاضالتوحد عىل  اضطرابلألطفال ذوى  االجتامعيةحداثة لتعليم املهارات 

صة باالوتيزم حيث ترى هذه والخا  yheory of Mind (TOM)نظرية العقل 

ة عن طريق عدم القدر  لدى هؤالء األطفال تتضح االجتامعيةالنظرية أن الصعوبات 

 عىل التفكري حول الحاالت الذهنية والنفسية للذات األخرى 5

: 5776)   ( ، محمد كامل 16: 5777،وشاكر قنديل ) ( Siegel,1996,46 )ويشري 

هاية ن يفبالعني  االتصال ظهرون درجات من شذوذ( إىل أن األطفال التوحديون ي 81

قد يأخذ شكل تحديق العني وعادة فإن األطفال  والذيالسنة الثانية من العمر ، 

بالعني أفضل مع أفراد العائلة عنهمع الناس غري  باتصالالتوحديون يقومون 

تلف خاملألوفني 5 وأيضا عندما يتكلمون مع اآلخرين ، وإن كان شكل هذا التواصل ي

طبيعته ، حيث أنهم نظروا إىل اآلخر لفرتة أطول حينام كانوا هم املتكلمني ،  يف

 5  االستامعموقف  يفوالعكس كان صحيحا حني كانوا 
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( ، والني 5777) Goldstion&Theimanويوضح كل من جولدشني وثيامن 

  Norris&Datilo( ، ونوريس وداتيلو  5778  :885) whalen, et alوآخرون

عىل  التوحد اضطرابيواجهه األطفال ذوى  الذي الرئييس( أن العجز  8666)

رة فقدان القد يفيتمثل  والذي،  االجتامعيهو فقدان الفهم  االجتامعياملستوى 

لآلخرين وللذات حيث تنقص األطفال التوحديون  واالنفعاالتعىل إعزاء املشاعر 

، حيث تقترص العالقة مع القدرة عىل مشاركة اآلخرين التجارب والسلوكيات 

تعبري يستطيعون ال الوإنهمالرضورية لهم إذا أرادوا ،  االحتياجاتاآلخرين عىل تلبية 

 االنتباهعن املشاعر األساسية كالحزن والفرح وهذا نتيجة عدم قدرتهم عىل 

 وصعوبة التقليد 5

  Ruffman ,et,al(، وروفامن وآخرون 5.6:  5776عبد العزيز إمام ) إلهاميويرى 

( ، كوتش  .5778  :41) Ingersol & Schreibman( ،إنجرسول ، رشيبامن 5778)

 اضطرابيواجه األطفال ذوى  ( أن أصعب ما 5776) Cuoch & Mirenومايريند 

مع اآلخرين ، وهى عالقة مهمة ملنع  االجتامعيةتكوين العالقات  يفالتوحد هو 

عدم ، و  االجتامعينتيجة للتواصل وشعورهم بالفرحة والرسور  االجتامعيةالعزلة 

 يفمهارات اللعب كام أن الصعوبات  اكتسابوجود هذه املهارة ينعكس عىل 

لدى  تامعيةاالجللسلوكيات التواصلية  الطبيعيالسبب األول للنمو غري  هيالتقليد 

 هؤالء األطفال 5
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تون ( هيبورد،س.5778 :88)  Oriordan& Passettiويشري أوريوردان ، باسيتى 

Hepburd&Stone  (5778 :848 إىل أن املعالجة البرصية لدى أطفال التوحد )

والقدرة الشديدة  أخرىتتضمن الرتكيز عىل مثريات محددة واستبعاد مثريات 

 البيية والحساسية الشديدة ألصوات معينة 5 يفملالحظة مالمح وتغريات محدودة 

Gelveh  (5775 :5  ) جيلفيه  Travaglini (5778 ، )ترافاجلينى   ويتفق كل من

ن أ  باعتبارالتوحد تصيب اإلعاقة جميع جوانب التواصل   اضطراب يفعىل أنه 

عىل جعل فرد آخر   التواصل عملية مشاركة للمعلومات واألفكار مع شخص آخر

ني ب االجتامعييعرف أنك تريد شييا ، والتسليم بوجود أشخاص آخرين  والتفاعل 

 والتقليد 5 االستجابة، ومعرفة أولويات  واملبادأةناس ، شخصني أو أكرث من ال

يبدو عىل وعى الطفل  االجتامعيوقد أوضحت بعض الدراسات أن غياب التفاعل 

 ) يتطلبون تفاعالً متبادالً باآلخرين مثل معاملة الطفل للناس عىل أنهم أشياء ال

Aarons,M.,& Gittens,T., 1993,11) 5 

  



 

245 

 

العالقات  يفالتوحد لديهم قصور  اضطرابطفال ذوى ويتضح مام سبق أن األ 

فاعل ت أينالحظ  عالقتهم بوالديهم ، وأقرانهم حيث أنناال يفتتمثل  االجتامعية

 يستمتعون بوجود اآلخرين وال متبادل بني هؤالء األطفال والطرف اآلخر وكأنهم ال

 هم والينظرون لألشخاص الذين يتكلمون مع باألشياء وال االهتامميشاركوهم 

 عمرهم من األطفال 5 يفمبن  االختالطيحبون 

ه واحد فقط بل أن سلويكيقترص عىل جانب  ال االجتامعيالسلوك  اضطرابكام أن 

لدى الطفل  االجتامعييشمل أمناطاً وجوانب عديدة ميكن أن تصف السلوك 

 التوحدى ومنها : 

 االجتامعيةف عدم القدرة عىل التفاعل مع اآلخرين فنجده ينسحب من املواق

جاهلهم الغرفة ويت يفيأبه باألشخاص املوجودين حوله  عامله الخاص 5ال يفويتقوقع 

الغرفة 5يتعامل مع أجزاء جسم  يفمتاماً ويلتفت إىل الجوانب املادية املوجودة 

يده تجده يلعب بها  إليهاإلنسان كام لو كانت أجزاء منفصلة فعند ما ميد شخص 

 اليد جزءاً غري متصل بالشخص 5ويقابلها كام لو كانت 
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 5 البرصييفتقد القدرة عىل التواصل 

ه ينظر إىل وجو  يتعامل مع األشخاص كام لو كانوا جامدات أو كائنات غري حية فهوال

 األشخاص حوله 5

اتات عندما من النب  فقد يأكل أجزاء االجتامعيةيفتقد السلوكيات املقبولة واملعايري 

 للعناية بالنباتات 5 تعليميموقف  يفيكون 

ملن حوله كأن يتعرف عىل أسامء األطفال الذين معه  االجتامعيةيهتم بالجوانب غري 

 ينامون عليها 5 التيولون أعينهم واألرسة 

 عدم قدرته عىل فهم تغريات الوجه 5

 املشرتك من جانبه 5 االنتباهصعوبة 

 عدم القدرة عىل التعاطف مع اآلخرين 5

 5 االجتامعية صعوبة فهم القواعد

 ( 5 5777باألقران 5) ساميون كوهني ، باتريك بولتون ،  االرتباطعجزه عن 

  



 

247 

 

 الية :النقاط الت يف للطفل التوحدى االجتامعيةوقد لخصت ) لورنا وينج ( السامت 

 5 الوجداينوالتفاعل  االجتامعيالتواصل  يفقصور 

 عودتهام إىل املنزل 5عند  الستقبالهاميجرى  أعتاب والديه وال يفيسري  ال

 بأذى 5 أصيبيسعى إىل استدراك العطف والحنان إذا  ال

 التحية أو التوديع للوالدين أو من يقوم برعايته 5 إلقاءيتعود عىل  ال

 أو العاطفية من قبل والديه 5 االنفعالية باالستجاباتيهتم  ال

 يجيد استخدام العني 5 وال البرصيضعف القدرة عىل التواصل 

 ظهر عليه مالمح الضيق والقلق عند انفصاله عن والديه 5ت ال

 يستطيع تحويل نظره من مؤثر آلخر 5 وجوه اآلخرين وال يفيتجنب النظر بالعني 

 يستطيع املحيطني به الحكم عليها 5  تظهر عليه تغريات وجهية ال

 5 الجامعيصعوبة اكتساب مهارات اللعب 

 تكوين صداقة أو عالقات 5 يفالفشل 
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 5 االجتامعيةاستقبال املشاعر واالستجابات  يفديه قصور ل

 بدرجة كبرية 5 واالنفعايل اللغويالنمو  يفلديه تأخر 

 فهم واستيعاب الكلامت املنطوقة والحديث املوجه 5 يفصعوبة 

 األساسية 5 باالحتياجاتعادة يرتبط كالمه إن وجد 

 ينشغل إال باللحظة الحارضة 5 ال

 وتكرار غري مناسب مع املوقف 5 طيمنيردد الكالم بشكل 

 نحن ( 5 – أنت –مييز بني الضامئر ) أنا  ال

 يظهر رضوباً سلوكية تتسم بالنمطية والتكرارية 5

 طفال 5مع األ  مواقف اللعب واملشاركة يفالقدرة عىل التخيل وخاصة  يفلديه قصور 

 يظهر اهتامماً غري عادياً برائحة األشياء وملمسها 5

ارسها بالصالبة مي التيالبيية املحيطة وتتسم األنشطة  يف مقاومة للتغيرييبدو عليه 

 وعدم املرونة 5
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وجهه أنه عىل درجة كبرية من  ويوحييبدوا عىل الطفل التوحدى أنه طفل عادى 

 الذكاء 5

رة شكل ضعف القد يفتظهر  التي العصبيالجهاز  اضطراباتيصاب ببعض  أحيانا

 Lorna )ود بعض الحركات الثانوية الالإراديةمع وج الحريك التآزرعىل 

Wing,1994,p25-26)5 

  -: االنفعاليةالخصائص 

،( :  إىل أن أهم صفات الطفل التوحدى كام 5776تشري ) آمال عبد السالم باظة ، 

 : هي ( DSM – Iv – 1994 )الرابع  اإلحصايئالدليل  يفجاءت 

 ضعف التواصل باآلخرين 5

 لآلخرين 5 االستجابةفقد  وبالتايل التاالنفعافهم  يفقصور 

 5 االنفعاالتلعدم القدرة عىل متييز  اللفظيالتواصل غري  يفعجز 

 وتكرار للمقاطع والكلامت 5
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 5 والروتيني النمطيالخوف والفزع ومقاومة التغيري واإلرصار عىل التكرار 

 األنشطة واالهتاممات لضعف التخيل 5 يفقصور 

 قبل إمتام العام الثالث من عمر الطفل 5 أي( شهر 67) عمر يفظهور األعراض 

 5   اللفظيمام يقلل من التواصل  اللغويالنمو  يفقصور واضح 

هو أن  االنفعاليةاملشكالت  يف( : إىل أن السبب  5777ويشري ) شاكر قنديل ، 

طبيعة الطفل التوحدى تسبب له أقىص درجات التوتر ، ولذا يبدو هؤالء األطفال 

سعداء ، وقد يبكون أو يضحكون دون سبب واضح ، ويكون مصدر األمل لديهم غري 

 الفاختاملعتاد ، كل ذلك يوحى بأن لديهم وعيا مبدى  اليوميمحدداً مثل التغيري 

 حالتهم عن اآلخرين 5

 ويعربون انفعاليةأن األطفال التوحديون لديهم قصور  ( Yimya,1996: 78 )ويرى 

 : التايلكال السلوك عىل النحو ببعض أش انفعاالتـهمعن 
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 النشاط الزائد 5

( أن فرط الحركة مشكلة حركية شائعة لدى  .88: 5778يرى عبد الرحمن سليامن ) 

حيت أن نقص الحركة أقل تكراراً ، وعندما تظهر فإنها غالبا  يفاألطفال التوحديون 

 تتبدل إىل فرط النشاط 5  ما

 سلوكيات شاذة5 

عن إعاقات   إعاقته يف( أن الطفل التوحدى يختلف  68 – 5777يرى شاكر قنديل ) 

توضح أنه يشعر بإعاقته ، ولذلك  التييبدى أدىن حد من اإلشارات  ، فهو ال أخرى

االت ح يفسلوكه عىل الرغم من أنه قد يكشف  يفيبدو واعيا مبدى الغرابة  فهو ال

 الشارع أو إبداء يف الشذوذ مثل خلع جميع مالبسه  يفخاصة عن سلوكيات غاية 

 عبارات مخجلة بشأن اآلخرين 5

 مقاومة التغيري  5 

يظهر األطفال التوحديون هذه السلوكيات بشكل مبالغ فيه ، فبعض منهم يعرتيهم 

 &Rosenhan ) املنزل تحرك من مكانه يف األثاثنوبات غضب شديدة لو أن 

Seligman,1995 : 636)  
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 سلوكيات إيذاء الذات : 

 يديهمأ الحائطأو عض  يفأن بعض األفراد التوحديني يقومون برضب رأسهم يالحظ 

السلوكيات قد  هالدراسات أن هذ أثبتتأو رضب أنفسهم بصورة متكررة ، وقد 

 يكون لها بعض وظائف التواصل 5

 اإلثارة الذاتية :

 أنشطة مثل : يفحيث ينهمك األطفال التوحديون 

 الدوران حول الذات أو األشياء 

 مهمة 5اله

 تنظيمها 5 وإعادةترتيب األشياء 

 القفز ألعىل وألسفل 5

 اليد 5 يفإمعان النظر 

 لف الخيوط أو األرشطة 5

  



 

253 

 

 تحريك  اليد بني العينني 5

 5 االجتامعيةضحك غري مصحوب باملشاركة 

 (Scheuermann,B., and Jowebber.2002,p6-8 ) 5 

إظهار  يفشلون فطفال التوحديون ي( : أن كل األ  5778ويقرر ) حسن عبد املعطى ، 

منو التعاطف  يفعالقات عادية مع والديهم ومع الناس اآلخرين ويظهرون الفشل 

 ( من أن الطفل التوحدى قد ال .866بدر ،  إسامعيلدراسة )  أكدتهوهذا ما 

تى ح  يعانقه يعرب ذلك عن الفرح لديه والبعض ال يضحك وإذا ضحك ال يبتسم وال

مظاهر انفعالية كالدهشة أو الحزن أو الفرح ، مع عدم  أييظهر  أمه والبعض ال

ريات بعض التغ يفالبيت أو املدرسة ، وقد يقلد اآلخرون  يف االنفعايل االستقرار

 دون فهم أو تفاعل 5 االنفعالية

 5775، عبد الرحمن سليامن ،  .866ويشري ) جابر عبد الحميد ، عالء الدين كفاىف ،

تالحظعىل أطفال  التيالشديد يعد من أهم الخصائص  العاطفيود ( : إىل أن الرب 

التوحد حيث يظهر عليهم عدم استجابتهم ملحاولة الحب والعناقأو إظهار مشاعر 

 العطف
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 يفيهتم بأن يكون وحيداً أو  يعرف أحد وال ويذهب الوالدان إىل أن طفليهام ال

ة مع قات انفعالية وعاطفيتطوير عال  يفصحبة اآلخرين فضالً عن القصور واإلخفاق 

 اآلخرين 5

( : إىل أن كثرياً من اآلباء يشكون من عدم اكرتاث أو  5775ويشري ) عثامن فراج ، 

أو محاوالت تدليله أو  تجارب طفليهام مع أية محاوالت إلبداء العطف أو الحب له

 متىض يظهر اهتامماً بحضورهم أو غيابهم ، وقد تقبيله أو مداعبته بل ورمبا ال

أو تواجد اآلخرون معه ،   يهتم بالخروج من عزلته وحدته ال يفساعات طويلة وهو 

 يةاالنفعالكالمه النغمة  يف ومن النادر أن يبدى عاطفة نحو اآلخرين بل تنقصه

 والقدرة التعبريية 5

 معريف عالجي( : بدراسة فعالية استخدام برنامج  5775وقامت ) نادية عبد القادر ، 

والعواطف لدى األطفال املصابني بالتوحدية وآبائهم ،  االنفعاالتتنمية  يف سلويك

اولة مح يفاستهدفت استثارة انفعاالت وعواطف الطفل ، وكذلك الوالدين  والتي

ملساعدة الطفل للخروج من عزلته واخرتاق الحاجز املوجود بينه وبني املحيطني به ، 

لسلبية ا واالنفعاالتالعزلة العاطفية  يفوقد بينت نتائجها حدوث انخفاض ملحوظ 

 وطفليهام 5 ينوتفاعالً أفضل بني الوالد
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( : أن التشابه بني األعراض بني األعراض  5777ويرى ) عبد الرحمن سليامن ، 

قدمها الكثريون لألطفال األوتيستك ميكننا من الخروج بالعنارص  التيوالسامت 

 : كالتايلالرئيسية للتوحد 

 د الفعل للمثريات السمعية والبرصية 5ر  يفاملبالغة 

 االهتامم الخاص بخربات إدراكية حقيقية 5

 الحديث واللغة 5 يفغريبة وشاذة  وأمناطوجود اضطرابات 

 البيية 5 يفغري عادى ومقاومة للتغري  حريكسلوك 

 5الحالة املزاجية  يفالتعبري عن االنفعاالت وأيضاً  يفتطرف 

 اللعب 5   يفهر ذلك ويظ التخييلافتقار للسلوك 

  Behavioral Characteristicsالخصائص السلوكية 
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قبل  سن ما يفالتوحد اضطراب( : إىل أن األطفال ذوى  5776تشري ) آمال باظة ، 

مثل اللعب  الخيايلالقدرة عىل اللعب  يفاملدرسة يظهر عليهم نقص واضح 

 التخييلون اللعب ، ويك الجامعيوغياب لعب أدوار الكبار واللعب  باألدوات

يفضل و الجامعياللعب  يفيشرتك  األنشطة بوجه عام وال يفبصورة آلية متكررة 

يتعامل مع األطفال بدون مشاعر  الجامعياللعب  يفوإذا اشرتك  الفردياللعب 

 متبادلة 5

متيز  التي( : املالمح أو الصفات 5777ويعرض ) محمد بن عبد العزيز الفوزان ، 

 : وتحدد األطفال التوحديني عىل النحو التايل

توسيع العالقات مع الغري : ويقصد بذلك عدم قدرة الطفل التوحدى عىل  يفالعجز 

تكوين تفاعل وروابط وعالقات مع الناس اآلخرين ، ويهتم فقط باألشياء املدركة 

لتعرف ا يفغبة بالحواس بدالً من اهتاممه باألشخاص ، مبعنى أنه ليست لديه أية ر 

يعنيه أحد ألنه يفضل الوحدة الخيالية ، كام أن لديه صعوبة  أو سامع اآلخرين ، وال

الشك  : اللغة والتخاطب واكتساب املعرفة يفصعوبة عواطفه 5 وإظهاركبرية لفهم 

 تواجه طفل التوحد إىلأن لغة التخاطب تعترب من املعوقات 
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يحسنون التحدث وليس لديهم لغة  امل الالع يفمن أطفال التوحد %47إذ أن هناك 

التخاطب  كام أن األطفال الذين لديهم لغة التخاطب ويتحدثون فإن حديثهم هو 

 ل خذيخاطبه مث الذيقاله الشخص  يردد ما أيعن كالم بالرتديد مثل الببغاء  عبارة

 أحمد التفاحة ، وهذا الحديث غري قلته ويقول خذ يا أحمد التفاحة ، يردد ما يا

 املجتمع 5 يفمقبول 

املتقطع للغة : يتصف أطفال التوحد بهذه الخصوصية  حيث أنهم  االستخدام

هذه  عىل استخدام  ميتلكون املقدرة ميتلكون رصيداً كبرياً من الكلامت ولكنهم ال

يعاىن منها أطفال التوحد  التياملشكلة هيمحادثات ذات معنى ، وهذه  يفالكلامت 

5 

ن ( عوضاً ع أنت)  : وهذا يعنى أن الطفل التوحدى يثبت ضمري الضمريياالنعكاس 

 ننى خاطبت أحمد بان أقول له : هل تريد البسكويت ياأ ضمري ) أنا ( مثال ذلك لو 

ويقول هل تريد  إليهأحمد ؟ فاإلجابة بكل بساطة يكرر نفس السؤال املوجه 

مثل ) الطعام عىل استخدام حرف الجر  أحمد ؟ وكذلك عدم القدرة البسكويت يا

 يفهم بل يجب أن يقال له طعام طاولة وهكذا 5 عىل الطاولة ( ألنه ال
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 أطفالتكرار الترصفات الغري معقولة بصورة تلقائية  أي:  Typicallyالنمطية 

التوحد حركتهم ونشاطهم محدود حداً حيث مييلون إىل تكرار نفس النشاط دون 

 بارع التصوير 5 تخييلتطوير لنشاط 

نهم حياتهم اليومية مبعنى أ  يفتغري  أيبالرتابة : أطفال التوحد يقاومون  مسكتال

ة أو عندما تتغري البيي ، لذلك يشعرون باليأس والخيبة الروتينييفضلون العمل 

املنزل أو غريه فمثالً لو تغري عىل الطفل جدول النوم أو  يفاعتادوا عليه  الذيالجو 

 والقلق 5  وترمكان النوم املعتاد فأنه يشعر بالت

معنى األشياء : فمثالً عدم ربط األحداث مع  إدراكحداث وعدم عدم ربط األ 

ة معنى لهذه اللعب أيبعضها كأن يكون لديه لعب وقد يلعب بها ولكن ليس لديه 

ة التوحد ليس لديهم غريز  أطفالأو الهدف منها أو كيفية استعاملها ، كام أن 

 مكان 5 أي يفى لعبة فيأخذها ثم يرميها أعطالتملك مثل األطفال العاديني ف

االستظهار من غري فهم وعدم ربط األحداث مع بعضها : حيث يقوم األطفال 

 يف أشياءغريبة والفتة للنظر من ذاكرته واستظهار  لالتوحديني معظمهم بأعام

 خياله من غري فهم 
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هذا  كررالتلفاز ويظل ي جهازكأن يردد حديثاً أو حركة شاهدهاأو سمعها من 

أن ذاكرته متىل عليه هذا اليشء من غري فهم أو ربط الحديث طوال الوقت طاملا 

 : الكثري من أطفال العاديأو الجسم  البديناملظهر هذا الحديث بالوقت املناسب 5

 املنظر 5 يفالجسم والوسامة  يفالتوحد يتمتعون بالرشاقة 

ضيق  بأنهل التوحدى يتسم ( : إىل أن سلوك الطف 5777ويشري ) كوهني وبولتون ، 

يؤدى عىل منو الذات ،  ومحدود مع وجود نوبات انفعالية حادة وهذا السلوك ال

معظم األحيان مصدر إزعاج لآلخرين ، وميثل السلوك اإلستحواذى املتكرر  يفويكون 

التوحد  ويتصف هذا السلوك  اضطرابطفال ذوى األ مشكلة كبرية لكثري من 

لقدرة عىل التخيل ، ويعد السلوك اإلستحواذى أحد املظاهر بفقدان املرونة وعدم ا

ل يظهر بنفس الشك إال أنه قد ال  التوحد اضطرابالسلوكية الواضحة لألطفال ذوى 

أو الدرجة عند كل األطفال فبعض األطفال يظهر سلوكه اإلستحواذى أثناء اللعب ، 

 أدائهمناء أث آخرينى حني يظهر لد فياملنزل يفونجده يصف األشياء بطريقة منطية 

لواجباتهم املدرسية يضعوا نقطة أو عالمة بعد كل كلمة تكتب ، ومجموعة ثالثة 

 كل اإلذاعات ،  يفعليها سامع نرشة األحوال الجوية  يستحوذ
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، ومجموعة رابعة يسيطر عليهم سلوك استحواذى أثناء  التليفزيوينوقنوات البث 

من الجنب تقدم يومياً عىل طبقه نوع معني  أن يرص الواحد منهم عىلتناول الطعام ك

حني يكون السلوك اإلستحواذى أخف شكالً ودرجة لدى بعض  يفبنفس الطريقة ، 

 األطفال اآلخرين 5

 :  التايل( : الخصائص السلوكية للتوحدعىل النحو  5776ويلخص ) محمد عىل كامل ، 

 يهتم مبن حوله5 يسمع وال يترصف الطفل وكأنه ال

 ن يحضنه أحد 5يحب أ  ال

 التعليم 5 يفيقاوم الطرق التقليدية 

 5يخاف من الخطر  ال

 يكرر كالم اآلخرين 5

 أما نشاط زائد ملحوظ أو خمول مبالغ فيه 5

 طفال اآلخرين 5يلعب مع األ  ال
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 أوقات غري مناسبة 5 يفضحك واستثارة 

 بكاء ونوبات غضب شديدة ألسباب غري معروفة 5

 5نييقاوم التغيري أو الروت

 عني من يكلمه 5 يفينظر  ال

 يستمتع بلف األشياء وبرمها 5

 يستطيع التعبري عن األمل 5 ال

 باألشياء الغريبة 5 طبيعيتعلق غري 

 طريقة لعبة 5 يففقدان الخيال واإلبداع 

 وجود حركات متكررة وغري طبيعية مثل هز الرأس أو الجسم أو اليدين 5

 والتواصل 5 لاالتصاالقدرة عىل  يفقصور أو غياب 

يعاىن منها األطفال التوحديون عديدة ، وتختلف من طفل  التياملشكالت السلوكية 

واحد) محمد  سلويكإىل آخر وذلك ألن أطفال األوتيزم ليسوا عىل منط 

 ( 5 48:  5777الفوزان،
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وكه سل يف أنه يشيع يتسم سلوك الطفل التوحدى بأنه محدود وضيق املدى كام

ان معظم األحي فييؤدى إىل منو الذات ويكون ادة ، وسلوكه هذا الح انفعاليةنوبات 

مصدر إزعاج لآلخرين ، ومعظم سلوكيات الطفل التوحدى تبدو بسيطة من قبل 

تكوير قطعة من اللبان بيديه ، أو تدوير قلم بني أصابعه أو تكرار فك وربط رباط 

وكأنه مقهور عىل ذاته حذائه ، وهذا قد يجعل املالحظ لسلوك الطفل التوحدى يراه 

 أي يف، حيث أن التغيري  يشءكل  يف، أو كأن هناك نزعة قهرية لتحقيق التشابه 

 5775صورة من صوره يؤدى إىل استثارة مشاعر مؤملة لديه) عبد الرحمن سليامن ، 

5 ) 

عمليات منو  يفالطفل عموماً مام يؤدى إىل عجز  أداء يفكام يالحظ قصوراً حاداً 

شخصية ، ال أفقأو السلوك يحول دون اتساع  األداء يف املتديناملستوى الشخصية ، ف

خربات الطفل ، وهذا بدوره يجعل سلوك الطفل التوحدى عاجزاً  يفأو حدوث ثراء 

البيية ،  مثريات يف بييته ، وال يسمح لسلوكه بأن يؤدى دوراً مؤثراً  يفعن التأثري 

تعزيز لسلوكيات جديدة حيث أن وتكون املحصلة أن ذلك كله يحول دون تحقيق 

 داءأ  يفمن الحقائق املعروفة أنه كلام اتسع مدى السلوك كلام تعاظمت الرغبة 

 سلوك جديد
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 يأ إىل زيادة القابلية لتعزيزه ،   وكلام زادت احتاملية أن تؤدى نتائج هذا السلوك

طاقات نكلام امتد سلوكه إىل  االجتامعيةأنه كلام اتسعت خربات الطفل وتفاعالته 

 بيية جديدة وىف ألي املفاجئجديدة ، أما بالنسبة للطفل التوحدى فإن تعرضه 

خصيته ) ش يفحادة  اضطراباتنطاق خرباته السلوكية املحدودة فإن ذلك يعرضه إىل 

 ( 5 5777شاكر عطية قنديل ، 

 -:  ييلوتتضح املشكالت السلوكية لدى األطفال التوحديون فيام 

 5 راريالتك النمطيالسلوك 

( إىل أن التوحديون كلام تطور منوهم فإن  6: 8666عبد العزيز )  إلهامييشري 

السلوكيات النمطية البسيطة متيل ألن تقل وتستبدل بسلوكيات متكررة أكرث تعقيداً 

شكل  يفتنظيم املوضوعات  يفجمع أنواع معينة ، وقد يندمجون  يف، وقد يندمجون 

ل تتبع نفس الطريق متاما عند الذهاب إىل خطوط ويرصون عىل روتني خاص مث

 املدرسة 5 
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 سلوك إيذاء الذات 5

إصابة جسدية هامة للطفل ، ويأخذ أشكال عديدة  يفيتسبب  الذيهو السلوك 

 Scott,et ) مثل عض الشخص لذراعيه ، أو خدش الوجه ، أو عض الشخص لسانه 5

al , 2000,24-25 )   

  Locomotors Characteristicsالخصائص الحركية 

يكون مظهرهم  ( : إىل أن األطفال التوحديني غالباً ما 5775يشري ) عثامن فراج ، 

ة املرحل يفمقبوالً إن مل يكن جذاباً مع مالحظة أنهم من حيث طول القامة وخاصة 

من عمر سنتني إىل سبع سنوات يكونون أقرص طوالً من أقرانهم األسوياء املساوين 

ات عدم الثب يف العاديويختلف الطفل التوحدى عن الطفل  نفس العمر ، يفلهم 

ى ، نى مع اليرس يرتدد أو يتبادل استعامل اليد اليمعىل استخدام يد معينة بحيث 

بني نصفى املخ األمين واأليرس كذا يوجد  وظيفي اضطرابمام يدل عىل وجود 

تنترش  تيالمن حيث خصائص الجلد وبصامت األصابع  الطبيعياختالفاً عن الطفل 

منو طبقة  يفبني أطفال التوحد أكرث منها بني بقية أفراد املجتمع مام يشري إىل خلل 

الجلد املغطية للجسم ، كام يتعرض أطفال التوحد منذ طفولتهم املبكرة ألمراض 

عوية م اضطراباتونوبات ضيق التنفس والسعال ، كام يعانون من  التنفيسالجهاز 

 من حدوثها بني األطفال العاديني 5 حركة األمعاء أكرث يفوحاالت اإلمساك أو شلل 
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ت فقد بين الحريك( : إىل أنه فيام يتعلق بالتنسيق  5774،  الشاميوتشري ) وفاء 

املالحظات املبارشة والدراسات البحثية أن الغالبية العظمى من األطفال التوحديني 

ة معالجة عالي تتطلب مستويات التيالترصفات الحركية  يفيواجهون صعوبة 

واملحاكاة وتنفيذ حركات حسب تسلسل معني ، حيث  واالنتباهكالتخطيط والتنسيق 

يصعب عليهم تعلم نشاطات حركية متناسقة كالرقص وفقاً ألنغام موسيقية ، 

الوقت نفسه ، كام يصعب عليهم مامرسة نشاطات  يفوتنفيذ خطوات عديدة 

 وف عىل ساق واحدةقو  ثابتة أو التوازن كالوقوف عىل سطح غري

عند األطفال  الحريك( : سامت السلوك  8664ويلخص ) محمد جميل يوسف،   

 النقاط التالية : يفالتوحديني 

 حركات تشمل الجسم كله :

 5 املفاجئالوقوف 

 الدوران حول نفسه برسعة دون أن يصاب بالدوار 5

 5 باستمرارشكل دائرة صغرية مقفلة  يفالسري 
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 ىل أطراف األصابع 5ع امليشأو  الجري

 بطريقة شاذة 5 امليش

 : األيديحركات 

 5 باأليديالصفح 

 األشياء 5 إسقاط

 النقر باألصابع 5

 تذبذب اليد 5

 : الحريكالكف 

 حبس االستجابات 5

 اتخاذ وضع ثابت للجسم 5

 الحركات اإليقاعية :
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 اهتزاز الجسم وتأرجحه 5

 القفز املتكرر 5

 ميل الرأس وتأرجحها 5

( : إىل أن بعض األطفال التوحديني لهم  8666) جوزيف ريزو ، روبرت زايل ،ويشري 

لو  منحنية كام ورؤوسهممعظم األحيان يقفون  ففيالوقوف  يفطريقة خاصة بهم 

كانوا يحملقون تحت أقدامهم ، كام أن أزرعهم ملتفة حول بعضها حتى الكوع ، 

 وىف معظم األحيان  ىل جانبيهيحرك زراعيه إ وعندما يتحركون فإن كثرياً منهم ال

فإنهم يكررون حركات معينة مرات ومرات فهم مثالً يرضبون األرض بأقدامهم إىل 

 يفاألمام أو الخلف بشكل متكرر ، وىف بعض األحيان قد يحركون أيديهم أو أرجلهم 

شكل حركات الطائر ، وتلك السلوكيات املتكررة ترتبط بأوقات يكونون فيها 

بعض الخربات الحسية مثل مشاهدة مصدر الضوء يضاء  يفمستغرقني مبتهجني ، أو 

 5 ويطفئ

غري  الحريكهناك بعض جوانب النمو  أن( : إىل  5777يشري ) شاكر عطية قنديل ، 

لوقوف ، ا يف يتسم بها األطفال التوحديون ، فلهم مثالً طريقة خاصة  التيالعادية 

  معظم األحيان يقفون ورؤوسهم منحنية يففهم 
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ملتفة حول بعضها حتى  أزرعتهميحملقون تحت أقدامهم ، كام أن  اكام لو كانو 

يحرك زراعيه إىل جانبيه ، وىف معظم  الكوع ، وعندما يتحركون فإن كثرياً منهم ال

األحيان فإن األطفال التوحديني يكررون حركات معينة مرات ومرات ، فهم مثالً 

 ىل الخلف بشكل متكرر ، وىف بعض األحيانيرضبون األرض بأقدامهم إىل األمام أو إ

شكل حركة الطائر ، وتلك السلوكيات املتكررة  يفوأرجلهم  أيديهمقد يحركون 

سية مثل بعض الخربات الح يفمرتبطة بأوقات يكونون فيها مبتهجني ، أو مستغرقني 

 مشاهدة مصدراً للنور يضاء ويطفأ 5

( : إىل أن أمناط لعب األطفال  5778 ويشري ) برنارد رميالند ، ستيفن  إديلسون ،

كون ت التوحديني تكون تكرارية ومنطية فهم قد يقومون بجمع أشياء معينة غالباً ما

يتغري ، كذلك  ال  غري ذات قيمة أو جدوى لهم ويحرصون عىل وضعها بنظام محدد

ل واالنشغا إليها واالنجذابغري عادية  بأشياءمتيزهم التعلق  التيمن أهم األمور 

الشديد مبوضوعات أو أمور معينة ومقاومة أو تغيري ميكن أن يطرأ عىل بييتهم 

 أداء يفاملحيطة ، حتى وإن كان تغرياً بسيطاً ، واإلرصار عىل التمسك بنظام صارم 

القدم  أصابععىل رؤوس   األشياء إىل جانب القيام بحركات منطية معينة مثل السري

 5 واالهتزاز
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طفال التوحديون اختيارات تتسم بالغرابة وبالنسبة أللعابهم رمبا يختار األ ا وغالباً م

طية ) األوراق ، أغ  يتجاهلون األلعاب ويلعبون بأشياء غري عادية وغري متوقعة مثل

( ، ورمبا يستخدمونها ىف لفها وتدويرها بدالً من أن يستخدموها  العيصالزجاجات ، 

لتوحدى لعبة مألوفة كالعربة فإنه وحتى إن استخدام الطفل ا التخييلاللعب  يف

يستخدمها بشكل غريب كأن يلف مثالً عجالت العربة بدالً من أن ميررها عىل 

اللوحة ، وبعض  يفأن يضعها  من  جيبه بدالً يفاألرض أو أنه يحمل قطع البازل 

األطفال التوحديني يرتبطون باألشياء بشكل مبالغ فيه يحملونها معهم طوال الوقت 

عنها حتى وقت الطعام ، وتتضمن أمناط اللعب  التخيلنامون بها ويرفضون ورمبا ي

الغريب لدى األطفال التوحديني سلوكيات منطية مثل رفرفة اليدين ، واللف ، 

 5(Hart,1993,21 )5  لألمام والخلف االهتزاز

 : الفسيولوجيةالخصائص 

ن الطفل التوحدى يولد ( : إىل أ  5785الببالوى ،  إيهابيشري ) إبراهيم العثامن ، 

بدأ ت التيعادة طبيعياً ويبدو بصحة جيدة ولكن هناك عدد من السامت الجسمية 

أحد العالمات الشائعة  هي والتيالظهور بعد امليالد ، من بينها تضخم الرأس ،  يف

كرة الطفولة املب يفبني أطفال التوحد ، وتظهر معدالت منو الرأس غري الطبيعية

 من أطفال التوحد ،  %.6 وايلحواملتوسطة لدى 
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 الطفولة املبكرة لعينة من األطفاليف فقد متت دراسة محيط الرأس عند امليالد ، و 

من  من عينة البحث كانوا يعانون %84التوحديني  وأظهرت نتائج الدراسة أن 

من  %88 إصابةمدى اإلصابة من خالل  يفتضخم بالرأس ، وتبني تأثري الجنس 

 العينة عند يف إلناث ، وىف الغالب مل يكن تضخم الرأس موجوداً من ا %54الذكور  

 الطفولة املبكرة واملتوسطة نتيجة يفامليالد  وقد ظهر ذلك التضخم عند البعض 

هرمون النمو، وقد لوحظت عالقة بني الرقم املثينى املحيط  إفرازمعدالت  الرتفاع

  لفظيالأو  اللفظيكاء غري بالرأس  وسامت التوحد ، ومل يرتبط تضخم الرأس بالذ 

ى البسيط لد العضويواضطراب الرصع والعالمات العصبية البسيطة ، أو الشذوذ 

 املبحوثني املتوحديني 5

ال عىل بعض أطف االختباراتأجرت  التيولقد كشفت نتائج العديد من الدراسات 

 طفالً مصابون 68أنسجةعىل  أجريت التي االختباراتالتوحد ، فقد تبني من 

 86،  4طفالً توحدياً بنسب  .5 يف، وذلك  املريء أنسجة يفبالتوحد أنهم مصابون 

طفالً توحدياً من  54طفالً توحدياً  ويعاىن  .8 يفاملعدة  يف، والتهاب حاد ومزمن  %

 ثنى عرش ،إل ا يفالتهاب حاد ومزمن 
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حالة  يف ثنى عرش ازدادت بصورة معنويةإل تجويف ا يفمن الخاليا املرضية   وان عدد

ن معدل حني كا يفأطفال التوحد مقارنة بأطفال العينة الضابطة من غري املصابني 

 يف % 6، 1.األمعاء الدقيقة منخفضاً بنسبة  يفهضم الكربوهيدرات  إنزمياتنشاط 

طفالً  .5وظائف البنكرياس  وعاىن  يفطفل توحدى ومل يكن هناك اختالف  58

من الدراسات  الصفراوية 5وقد أكدت العديدتوحدياً من زيادة إفراز العصارة 

باألمعاء الدقيقة بني أطفال التوحد مقارنة  الليمفاويةتكون العقد  الفسيولوجية

أطفال  يفتكوين العقد الليمفاوية بالقولون  يفبالعينة الضابطة ، ولوحظ زيادة 

من العينة الضابطة مام يؤكد تكون العقد  %56مقابل  يف %6.التوحد بنسبة 

 5الليمفاوية باألمعاء الدقيقة والقولون لدى أطفال التوحد 

.(AnthonySigel& Ashwood,Limp,2005:p,2- 8 ) 

 املهارات االستقاللية والحياتية :

العديد  يف ( : إىل أن الطفل التوحدى لديه قصور وعجز .577يشري ) ماجد عامرة ، 

نه نفس س فيعاديون من هماألطفال ال أداءهايستطيع  التيمن األمناط السلوكية 

 ( سنوات من عمه87( أو ).سن ) ففي،  واالقتصادي االجتامعيومستواه 
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أو  سنتني الزمنييقوم بها طفل عمره  أعامل أداءيستطيع الطفل التوحدى  قد ال

أقل ، كام يعجز عن رعاية نفسه أو حاميتها أو إطعام نفسه بل يحتاج ملن يطعمه 

يهتم عند إعطائه لعبة يلعب بها بل يسارع  دائها ، وقد الأو يقوم بخلع املالبس وارت

يعجز  نفس الوقت يففمه أو الطرق املستمر عليها بيده أو أصابعه وهو  يفبوضعها 

 اضأعر يتعرض لها ، وتشيع لدى أطفال التوحد  التيعن تفهم أو تقدير األخطار 

 ومشكالت األكل واألرق 5 اللييلالتبول 

 منو السلوك يف التأخريتصف بها الطفل التوحدى هو  يالتومن أمناط السلوك 

يبلغ من العمر خمس سنوات قد يظهر سلوكاً  الذي، فالطفل التوحدى  التوافقي

يبلغ من العمر عاماً واحداً ، ولذلك يفتقد الطفل  الذي العادييتناسب مع الطفل 

 ه وإىل منالتوحدى إىل مهارات العناية بالذات حيث يحتاج إىل من يقوم بإطعام

طفل فمه مثل ال يفيساعده عىل ارتداء مالبسه كام يقوم بوضع األلعاب الخاصة به 

 يعبأ مبواطن الخطر الرضيع أو يرضب عليها بأصابعه بشكل مستمر ، كام أنه ال

(Goodman,R&Soott, 1997, p42 )  
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ن أل اكتساب مهارات الرعاية الذاتية وذلك  يفوقد يتأخر بعض األطفال التوحديني 

يفضلون التغيري ويرفضون محاوالت تغيري الروتني مثل تناول الطعام أو  غالبيتهم ال

يعتاد عىل تناول نوعية معينة من الطعام يرفض  الذيارتداء املالبس ، فالطفل 

 امماالهتومع ذلك فإن األطفال التوحديني يستطيعون تعلم كيفية  أخرىأطعمة 

 5(Bhrll,M.,2001,p.31-32 )ك م من خالل برامج تعديل السلو هبأنفس

  Linguistic Characteristicsالخصائص اللغوية 

من   ( : إىل أن األطفال التوحديون يعانون 8661، مليكهيشري ) لويس كامل 

وىف  والحريكواإلجتامعى  اللغوي االرتقايئارتقائية خاصة عىل املستوى  انحرافات

 5واإلدراك واختبار الواقع  االنتباهعمليات 

وان تطور اللغة ميثل عامالً حاسامً وهاماً جداً بالنسبة للتطورات املحتملة من 

حصيلة لغوية لدى  أياألطفال التوحديني حيث أنه إذا مل يكن هناك  اضطرابات

الطفل التوحدى يكون قد اكتسبها من البيية املحيطة به حتى سن الخامسة أو 

) 5املستقبل سوف يكون محدداً  يفالسادسة من عمره فإن منو قدراته وتطورها 

 (5 8661محمد عىل كامل ، 
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يتميز بها  التي: إىل أنه من أهم الخصائص البارزة  (Colman,1996,p.919)يشري 

تنمية اللغة أو االتصال بالطريقة العادية مع  يفاألطفال التوحديون هو العجز 

ة والتواصل ، حيث اآلخرين ، وقد يتبع ذلك أنواع عديدة من الشذوذ ىف مجال اللغ

 ال خراآل يوصف عدد كبري من هؤالء األطفال بأنهم مصابون بالخرس التام ،والبعض 

 تنمو لديهم لغة مفهومة تساعدهم عىل التواصل مع اآلخرين 5

( : إىل أن تأخر منو اللغة والقدرة عىل  5788إبراهيم ،  الباقيعبد  وتشري ) عال

ديهم ، ل واالنتباهحد يرجع إىل ضعف اإلدراك التخاطب لدى األطفال املصابني بالتو 

 االنتباهفقليد ومتابعة اآلخرين ومحاكاتهم  تالقدرة عىل ال يفوالنقص الشديد لديهم 

 إىل ما واإلصغاءيساعد عىل اكتساب اللغة والتواصل مع اآلخرين ومتابعتهم بالنظر 

لغة واكتساب اليقولون ويفعلون مام يؤدى إىل منو القدرة عىل التعلم والتخاطب 

 يستطيعون تكوين حصيلة كلامت ،لكن هؤالء األطفال يفتقدون إىل ذلك ومن ثم ال

لديهم كثرياً عن  اللغويالتطور  فيبطئلها معنى أو عبارات لها مفهوم واضح ، 

 التعبري عام يريدون   يفاألطفال اآلخرين ، ويعانون من ضعف شديد 
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ة من املعنى ويرددونها كثرياً ، ومعظم ويالحظ أنهم يستخدمون كلامت غريبة خالي

–أنا  )  كلامتهم ترددية ملا يقوله اآلخرون وليس رداً عليهم ، وليستخدمون الضامئر

من  %47 حوايلإىل أن  اإلحصائياتهو 5555الخ ( بل كلامت متقطعة وتشري –أنت 

التوحد ليست لديهم لغة التخاطبوال يستطيعون  باضطراباألطفال املصابني 

 ديث وان منهم من يصدر همهامت غري مفهومة 5الح

( : إىل أنه من أهم مظاهر اضطراب اللغة  .577،  الحلبيوتشري ) سوسن شاكر 

قد سمعة تواً  ( حيث يردد الطفل ماEchololiaعند األطفال التوحديني ) املصاداة :

 عىل تسمية  وىف نفس اللحظة وكأنه صدى والخلط بني الضامئر ، وعدم القدرة

ترتيب  يف  األشياء ، وعد القدرة عىل استعامل املصطلحات املجردة ، والخلط

فهم بعض التعليامت اللفظية ، ويكون للطفل نطق خاص  يفالكلامت وصعوبة 

، ويكون الكالم عىل  (Metaphorical language)اللغة املجازية ( كانر )اسامه 

 وترية واحدة ، 
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ت أو نادرة ، وإذا وجد  فغائبة واإلمياءاتوجه كتعبريات ال لفظيأما التواصل الغري 

 وق يقترص كالم الطفل عىل استخدام بعض الكلامت وال اجتامعياً فتكون غري مناسبة 

ربط ال يفمكانها املناسب ، كام يعاىن من عجز  يفيستخدم كلمة أو جملة صحيحة 

 صورالصحيح للكلمة ، ومع هذا الق واالستخدامبني املعنى والشكل واملضمون 

 فإنه يبدو أن لبعض هؤالء األطفال ذاكرة قوية 5  اللغوي

طريقة الكالم شامالً ارتفاع الصوت ونغمته  يفكام يعاىن الطفل التوحدى من شذوذ 

ل عىل وترية واحدة مث  والضغط عىل املقاطع واإليقاع ) مثالً أن يكون نربة الصوت

بعض املواقف ويردد كلامت أو  يفاآللة ( وترديد الكالم دون أن يفهم ورمبا يكون 

جمالً قيلت أمامه ، فيتخيل اآلخرون أنه عىل فهم ودراية مبا يقول وهو عكس ذلك ، 

رغم أن لديه حاسة سمع طبيعية ، وقد يكون  اإلنساينينتبه إىل الصوت  وأيضاً ال

تعري اهتاممه فمثالً ينتبه لصوت ورقة بسكويت يتم  التيعىل دراية باألصوات 

صوت علبة شيكوالته ، وأيضاً يكون الفهم عنده ضعيفاً أو منعدماً ويبدى  فتحها أو

حالة أنه يريد شيياً ما فيحاول أن يجد  يفالتواصل مع اآلخرين إال  يفقليالً  اهتامما

يريدها  وتوجد عنده محاوالت بسيطة لتوجيه  التيطريقة مبسطة لسد احتياجاته 

 ءات أو عن طريق اإلشاراتالعني أو اإلميا باستخدامبعض الرسائل 
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وهذه املعلومات القليلة يفعلها الطفل التوحدى لتلبية احتياج خاص به ، وتنمو 

 يفيقال أو جزء منه ، ويجد صعوبة  لديه خاصية تسمى بالرتديد املرىض لكل ما

خ ، عىل 555555ال يفحروف الجر مثل  يفالكالم ، وعنده مشكلة  يفاستخدام الضامئر 

 اإليصالنطاق البيية الضيق  ومهارات  يفا من خالل التدريب ويستطيع فهمه

الحوار  يفيستطيع املشاركة  تبدو ضعيفة ، وهى تعنى أن الطفل التوحدىال الداخيل

طريقة الكالم شامالً ارتفاع الصوت ونغمته  يفمع اآلخرين ، ويعاىن من شذوذ 

مثل  عىل وترية واحدة والضغط عىل املقاطع واإليقاع ) مثل نربة الصوت تكون مثالً 

تكوين جملة كاملة للتعبريعن األشياء املحيطة به ، ويستخدم  يفاآللة ، ويفشل 

مع  يتكلم البعض ) التعبريية ( ، قد ال  ) اللغة الوسيلية ( وليست وأساليبطرق 

  األطفال التوحديني 5 

  (Aarons,M., Gittens,T., 1992,59-62)5 

( :إىل أنه يوجد بني األطفال املصابني بالتوحد  .577ول ، ويذكر كال من ) جوردن ، بي

ة ويتسع مدى مشكالت اللغ اللفظيوغري  اللفظي واالتصالاللغة  يفنقصاً واضحاً 

 املنطوقة لديهم : 
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ريية ولغة التعب واإلمياءاتفهناك مشكالت ترتبط بفهم تعبريات الوجه واستخدامها 

بط بفهم الحاالت املختلفة الستخدام ترت أخرىالجسم وموضع الجسم ، ومشكالت 

اللغة ، هذا باإلضافة إىل مشكالت ترتبط باملعنى والجوانب الخاصة بدالالت األلفاظ 

 والجوانب العملية للمعنى 5

قد   ( : إىل أن الطفل التوحدى يبدو وكأن حواسه 5775ويشري )وليام كرين ، 

، فإذا مر شخص قريب  يالعصبإىل جهازه  خارجيمثري  أيأصبحت عاجزة عن نقل 

أو يسمع أو  عليه فإنه يبدو كام لو كان مل مير ىنادأو  إمامهمنه وضحك أو عطس 

أنه أصابه الصمم أو كف البرص ، عندما تزداد معرفتنا بالطفل فإننا ندرك بشكل 

للمثريات الخارجية ، وميكن أن نالحظ باإلضافة إىل  االستجابةواضح عدم قدرته عىل 

للمثريات الحسية وقد تكون متناقضة كأن يخفى عينيه عند  ستجابةاالذلك نقص 

 سامع صوت مرتفع 5

تظهر عند  التي( : إىل أهم الخصائص اللغوية  5778ويشري ) محمد فتيحة ، 

 األطفال الناطقني املصابني بالتوحد :

  Pragmatic  اللغة استخدام
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 فيها 5 االستمراراملحادثة أو  يفالبدء  يفصعوبة 

 دثة قصرية جداً 5محا

حيث يركز عىل وظائف لغوية محددة  االتصالاستخدام مدى محدد من وسائل 

 مثل االحتجاج 

غري  يفالربط بني الشكل واملحتوى فعىل سبيل املثال استخدام كلمة يفصعوبة 

 5 االنرصافموضعها كاستخدام كلمة مرحباً عند 

 موضوعات خارجة عن السياق 5 يفالتحدث 

 التحدث أو ترديد الكالم 5إعادة كالم 

 كالمه عادة 5 يف جمل روتينية حيث يتبع الطفل روتيناً معيناً 

الحديث مع تغري األشخاص فعىل سبيل املثال عندما يتحدث  أسلوبتغري  يفصعوبة 

 حديثه 5 أسلوبتغيري  يفمع والده أو مع مدرسه يجد صعوبة 
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 استخدام األسيلة بكرثة 5

  Semanticsثانياً : املفردات   

 عدم القدرة عىل استعادة الكلامت من الذاكرة 5

 اإلجابة عىل األسيلة بطريقة غري مناسبة 5

العالقة بني  –) العالقة بني الكلمة والكلمة  املعاينتربط بني  التيالعالقة  يفضعف 

 الصوت والصوت ( 5

  Syntax/ Morphologyثالثاً : النحو / الرصف 

 استخدام الضامئر واألفعال 5 يف الترصيف خصوصاً  يفصعوبة  

 5جمل سطحية وبدون معنى وأقل تعقيداً باملقارنة بأقرانهم العاديني  
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 الرتكيز عىل ترتيب معني للجملة 5

  Phonology الصويترابعاً : التطور 

 نفس الصوت بأخطاء لفظية 5 يفاإلبدال 

 5اكتساب األصوات يشبه األطفال الطبيعيني  يف التطوريالرتتيب 

 اللغة 5  يفيكون الجزء األقل تأثراً  عادة ما الصويتالتطور 

  Comprehension االستيعابخامساً : 

 الحديث املتصل مثل املحادثة 5 يفبشكل عام خصوصاً  االستيعابتأخر 
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  الفصل الثاين
 الدراسات والبحوث السابقة

 

 مقدمة 

تناولت الربامج  التي هذا الجزء من الكتاب بعرض ألهم الدراسات يفسوف أقوم 

ية الخاصة من ف االحتياجاتالتدريبية السلوكية لتعديل سلوكيات األطفال ذوى 

م حاجة دامئة للدع يفالتوحديني والذين يعانون من اضطرابات التوحد ، والذين هم 

لنفسية ا اضطراباتهممن خالل برامج تدريبية سلوكية عالجية ، وذلك للتخفيفمن 

 تمع 5املج يفمن األسوياء اقرأنهمسوء توافقهم مع  يفتمثل ت والتيوالسلوكية 

 :وقد قمت بتصنيف الدراسات السابقة إىل عدة محاور بناًء عىل املتغريات 

  املحور األول :

التقليل من سوء التوافق لدى األطفال  يفدراسات تناولت برامج سلوكية عامة 

 املعاقني عقلياً 5

  ين :املحور الثا 
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 التوحد عند األطفال التوحديني 5 اضطرابت دراسات تناول

  املحور الثالث :

 دراسات تناولت العالج والعالج بالفن لألطفال التوحديني 5

  املحور الرابع :

 5اللغة والكالم لدى األطفال التوحديني اضطرابدراسات تناولت عالج 

لدى  ماللغة والكال  اضطرابتخفيف  يفدراسات تناولت استخدام العالج باللعب 

 األطفال التوحديني وتنمية اللغة والتواصل بينهم 5 

 املحور األول :

التقليل من سوء التوافق لدى األطفال  يفدراسات تناولت برامج سلوكية عامة 

 :املعاقني عقلياً 

فاعلية برنامج لتعديل سلوك  " (: بعنوان8665دراسة فيوليت فؤاد إبراهيم )

5 وهدفت "ابني بأعراض داون من فية القابلني للتعلماألطفال املتخلفني عقلياً املص

الدراسة إىل الكشف عن مدي فاعلية برنامج لتعديل سلوك األطفال املتخلفني عقلياً 

 املصابني بأعراض داون من فية القابلني للتعلم" ، 
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( وقسموا إىل 7. -7.( طفال وترتاوح نسب ذكائهم بني )54وتكونت العينة من )

ية وضابطة(، واستخدمت الدراسة األدوات التالية )اختبار مجموعتني )تجريب

لوك مقياس الس –قامئة الصحة العاملية املقننة  –ستانفورد بينية لقياس الذكاء 

برنامج تعديل السلوك إعداد  –م 86.1التوافقي إعداد/ صفوت فرج وناهد رمزي، 

عض لتعديل ب الباحثة( وقد استخدم الربنامج فنيات املنحي السلويك والنمذجة

، وأسفرت نتائج الدراسة عن: ) ال توجد فروق واالستقاليلأشكال السلوك التوافقي 

دالة إحصائياً بني متوسطات درجات املجموعة التجريبية ومتوسطات املجموعة 

وأنه  -الضابطة قبل تطبيق الربنامج وذلك عىل مقياس السلوك التوافقي املستخدم 

 متوسطات درجات املجموعة التجريبية ومتوسطات توجد فروق دالة إحصائياً بني

املجموعة الضابطة بعد تطبيق الربنامج لصالح أطفال املجموعة التجريبية وذلك 

وأنه توجد فروق دالة إحصائياً بني  -عىل مقياس السلوك التوافقي املستخدم 

 ةمتوسطات درجات املجموعة الضابطة ومتوسطات املجموعة التجريبية بعد املتابع

وذلك لصالح أطفال املجموعة التجريبية، وأنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بني 

 متوسطات درجات املجموعة الضابطة ونفسها قبل التطبيق وبعده 
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 وأنه توجد فروق دالة إحصائيا بني -وذلك عىل مقياس السلوك التوافقي املستخدم 

د ات درجاتهم بعمتوسطات درجات املجموعة التجريبية قبل التطبيق ومتوسط

الة وأنهال توجد فروق د –التطبيق وذلك عىل مقياس السلوك التوافقي املستخدم 

إحصائياً بني متوسطات درجات املجموعة التجريبية قبل املتابعة ومتوسطات 

ال توجد  وأنه -درجاتهم بعد املتابعة وذلك عىل مقياس السلوك التوافقي املستخدم 

وسطات درجات املجموعة الضابطة قبل املتابعة فروق دالة إحصائياً بني مت

ومتوسطات درجات نفس املجموعة بعد املتابعة وذلكعىل مقياس السلوك التوافقي 

 املستخدم (5 

 السلوك لتعديل تدريبي برنامج فاعلية "(: بعنوان٤٩٩١الكريم ) عبد أموال دراسة

 إىل وهدفت الدراسة "عقلياً  لألطفال املعاقني االجتامعية املهارات بعض اكتساب يف

 االجتامعية املهارات بعض اكتساب يف السلوك لتعديل تدريبي برنامج فاعلية تقييم

 التعبري مهارة هي ثالث مهارات عىل  الرتكيز خالل من عقلياً وذلك لألطفال املعاقني

 التعبري ومهارة آسف، بقول االعتذارعن  التعبري ومهارة شكراً، بقول االمتنان عن

 ترتاوح ( طفالً ٤١عينة الدراسة من ) فضلك، وتكونت من بقول ستيذاناال عن

 يف املعاقني وتأهيل رعاية مبركز عقلياً  املعاقني من سنوات (٩ – ٦بني ) أعامرهم

  وضابطة، مجموعتني تجريبية إىل مقسمني ظبي أبو إمارة
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 إىل التكيفي، السلوك ومقياس املتاهات، الرجل، ومقياس رسم اختبار واستخدمت

 فاعلية وأكدت النتائج التدريبي، والربنامج السلوك، مالحظة استامرة جانب

 موضوع االجتامعيةاملهارات  العينة أفراد إكساب يف املستخدم التدريبي الربنامج

 .فيها غري املرغوب السلوكيات كم يف كبري انخفاض وحدوث التدريب،

وذج سلويك للتدريب عىل فاعلية من ": بعنوان ,Gumpel( 1994دراسة جومبل )

5 " : لدي املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم االجتامعيةوالكفاءة  االجتامعيةاملهارات 

 االجتامعيةواستهدفت الدراسة تطوير منوذج سلويك للتدريب عىل املهارات 

ألفراد متخلفني عقلياً قابلني للتعلم وذلك من خالل برنامج  االجتامعيةوالكفاءة 

لفني عقلياً لدي املتخ االجتامعيةوالكفاءة  االجتامعيةويك لتنمية املهارات تدريبي سل

( من األطفال واملراهقني ذوي 64القابلني للتعلم، وتكونت عينة الدراسة من )

واستخدمت الدراسة برنامج  ( سنة81-8اإلعاقة العقلية ترتاوح أعامرهم بني )

م فنيات النمذجة والتدعي تخدامباس االجتامعيةتدريبي سلويك لتنمية املهارات 

 ،االجتامعيالحلوى إىل جانب التدعيم  باستخدام
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وأسفرت النتائج عن أن التدريبات السلوكية مع املتخلفني عقلياً أظهرت نتائج 

التفاعل مع األقران، وأن املجموعة التي استخدمت  واستمراريةإيجابية يف البداية 

ي رة أفضل يف السلوك التوافقي الوظيففنيتي النمذجة والتدعيم قد تحسنت بصو 

 من تلك التدريب عىل حل املشكالت لألفراد املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم5

 عيةاالجتامفعالية برنامج لتنمية بعض املهارات  "(: بعنوان5778سهري شاش ) دراسة

ني السلوكية لدى األطفال املتخلف االضطراباتبنظامي الدمج والعزل وأثره يف خفض 

5 وهدفت الدراسة إىل تنمية بعض املهارات وأثرها يف خفض " عقلياً القابلني للتعلم

السلوكية لدى األطفال املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم ومن بعض هذه  االضطرابات

 االجتامعيةاملعايري  احرتاممهارات  االجتامعيةاملهارات مهارة التواصل، العالقات 

مع األطفال األسوياء يف املدارس العادية،   فال املتخلفنيوذلك يف نظام دمج لألط

 طفالً( متخلف عقلياً، و 7.طفالً( ومنهم ) 17) من  وتكونت عينة الدراسة الكلية

، وقد استخدمت النمذجة يف تصميم استطالعية( طفالً من العاديني كعينة 67)

تائج فعالية الربنامج مدة شهرين، وقد أثبتت الن الربنامج، واستغرق تطبيق الربنامج

لدى األطفال املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم يف  االجتامعيةاملعد يف تنمية املهارات 

 مجموعة الدمج 
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 الجتامعيةاوانتكاسة يف مجموعة العزل التي مل تتعرض للربنامج، وذلك يف املهارات 

ني طفال العاديالتي تم التدريب عليها، وقد يرجع ذلك إىل أن مجموعة الدمج مع األ 

من فعاليات أنشطة الربنامج واستطاعوا توظيف وتعميم املهارات  استفادواقد 

 التي تم التدريب عليها واكتسابها يف حياتهم اليومية5 االجتامعية

فاعلية التدريبعىل استخدام جداول  "(: بعنوان5776دراسة العريب محمد زايد )

وأثرها يف خفض السلوك  جتامعيةاال النشاط املصورة يف تنمية بعض املهارات 

إىل تنمية  اسةالدر  5 وهدفت"لدى األطفال املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم نسحايباال 

 استخدامبلدى األطفال املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم  االجتامعيةبعض املهارات 

ىل إجداول النشاط املصور وأثرها يف خفض السلوك اإلنسحايب، فقد سعى الباحث 

إعداد برنامج يوفر الحد األدىن من إعدادهم للحياة وذلك من خالل تدريب األطفال 

املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم عىل أنشطة واقعية وعملية ذلك لتحقيق نوعاً من 

، وقد شمل الربنامج جداول النشاط املصورة، هذا االجتامعيوالتفاعل  االستقاللية

عدة أبعاد هي: التعاون  االجتامعيةاملهارات  وقد ضم برنامج التدريب عىل

إتباع القواعد والتعليامت  –مهارة تكوين األصدقاء  – االجتامعيواملشاركة، التفاعل 

 املدرسية، االجتامعيةمهارة حل املشكالت واملهارات  – االنفعايلالتعبري  –
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( .بية )( مجموعة تجري.( أطفال معاقني عقلياً )87وتألفت عينة الدراسة من )

( عام وقد استغرق التدريب ستة 85-6مجموعة ضابطة ممن ترتاوح أعامرهم )

أشهر، وأسفرت نتائج الدراسة: عن أهمية الجداول املصورة يف إحداث تنمية 

واملتامثلة يف أبعاد الربنامج الذي حددته الدراسة والذي من  االجتامعيةاملهارات 

مع اآلخرينفي البيية املحيطة وبالتايل قل  شأنه أن يحقق قدراً معقوالً من التوافق

لهؤالء األطفال واستمرار التحسن بعد فرتة املتابعة التي استمرت  السلوك اإلنسحايب

 شهرين5

فعالية برنامج سلويك لتنمية  "(: بعنوان5774هللا الحمييض ) دراسة أحمد عيل عبد

، " لتعلمقلياً القابلني للدي عينة من األطفال املتخلفني ع االجتامعيةبعض املهارات 

 لعينة من األطفال املتخلفني االجتامعيةوهدفت الدراسة إىل تنمية بعض املهارات 

ة داخل حجر  االجتامعيةعقلياً القابلني للتعلم الذين يعانون من نقص املهارات 

الدراسة وذلك من خالل التدريب عىل الربنامج السلويك لتنمية بعض املهارات 

ينة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتني تجريبية وضابطة لع االجتامعية

 االجتامعيةومتجانستني من حيث العمر والجنس ودرجات الذكاء ودرجات املهارات 

 ( أطفال،1وتتكون كل مجموعة من )
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وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات رتب : وقد أسفرت نتائج الدراسة عن

لدي عينة من األطفال املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم  عيةاالجتامدرجات املهارات 

ال توجد  –"املجموعة التجريبية" قبل وبعد الربنامج السلويك لصالح القياس البعدي 

لدي  االجتامعيةفروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات رتب درجات املهارات 

 مقياس موعة الضابطة" عىلعينة من األطفال املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم "املج

  -داخل حجرة الدراسة بني القياسني القبيل والبعدي  االجتامعيةتقدير املهارات 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات رتب درجات أفراد املجموعة 

لياً من األطفال املتخلفني عق  التجريبية ومتوسطات رتب أفراد املجموعة الضابطة

د داخل حجرة الدراسة بع االجتامعية مقياس تقدير املهارات القابلني للتعلم عىل

 5 تطبيق الربنامج السلويك لصالح أفراد املجموعة التجريبية

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية  "(: بعنوان5778دراسة ميادة محمد عيل أكرب )

ومهارات التواصل اللفظي وأثر ذلك يف تعديل سلوك األطفال  االجتامعيةاملهارات 

إىل تنمية املهارات  5 وهدفت الدراسة" املعاقني عقلياً واملصابني بأعراض داون

 ومهارات التواصل اللفظي، االجتامعية
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وأثر ذلك يف تعديل سلوك األطفال املعاقني عقلياً واملصابني بأعراض "داون" وذلك 

قني ( طفالً وطفلة من املعا65من خالل برنامج تدريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

( عاماً، ونسب 85-8عقلياً واملصابني بأعراض "داون"، وتراوحت أعامرهم ما بني )

( درجة، وتم تقسيم العينة إىل مجموعتني تجريبية وضابطة 7.-7.بني )  ذكائهم ما

 ادياالقتص االجتامعيوروعي التجانس بينهام يف كل من السن، والذكاء، واملستوي 

اً لألطفال املعاقني عقلي االجتامعيةاملهارات  والجنس، واستخدمت الباحثة مقياس

واملصابني بأعراض "داون" القابلني للتعلم، ومقياس مهارات التواصل اللفظي 

لألطفال املعاقني عقلياً واملصابني بأعراض "داون" القابلني للتعلم، وبرنامج تدريبي 

ياً عاقني عقلومهارات التواصل اللفظي لألطفال امل االجتامعيةلتنمية املهارات 

واملصابني بأعراض "داون" القابلني للتعلم5 إىل جانب مقياس الذكاء، ومقياس لتقدير 

لألرسة املرصية، واستامرة جمع البيانات األولية،  االقتصادي االجتامعياملستوي 

وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياً لصالح املجموعة التجريبية نتيجة 

ومهارات  اجتامعيةاإلرشادي عىل متغريات الدراسة مهارات تعرضها للربنامج 

بني الذكور واإلناث يف  دالة إحصائياً التواصل اللفظي، كام أنه ال توجد فروق 

 متغريات الدراسة5
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فعالية التدخل املبكر القائم "بعنوان:  Remin gton, (2007)دراسة رميني جوتن 

 وك لدى األطفال املتخلفني عقلياً القابلنيوأثره عىل السل االجتامعيةعىل املهارات 

5 وهدفت الدراسة إيل الكشف عن فعالية التدخل املبكر القائم عىل " للتعلم

التعامل بالنقود ( لتعديل السلوك لدى األطفال  –) االستقالل  االجتامعيةاملهارات 

( 56امها )و املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم، وطبقت الدراسة عىل مجموعة تجريبية ق

طفالً من أطفال ما قبل املدرسة من املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم، وتم التدريب 

التعامل بالنقود ( وذلك عىل مدى عام  –) االستقالل االجتامعيةعىل بعض املهارات 

أن هناك فروقاً دالة إحصائية يف املهارات  إيل درايس، وقد أشارت نتائج الدراسة 

اإليجايب لصالح املجموعة  االجتامعيت الحياة اليومية والسلوك ومهارااللغوية 

 التجريبية5

فعالية برنامج سلويك قائم عىل   ": بعنوان   Seevers, (2008)سيفرز دراسة

 فت إىل 5 وهد"لدى األطفال املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم االجتامعيةاملهارات 

ت والتي تضمن االجتامعيةئم عىل املهارات عن فعالية برنامج سلويك قاالكشف 

: التعامل مع األطفال اآلخرين والتعامل مع أفراد العائلة التفاعل مع اآلخرين

والتعامل مع األصدقاء والتعامل مع الكبار لدى األطفال املتخلفني عقلياً القابلني 

ديهم لتعلم ول( أطفال من املتخلفني عقلياً القابلني ل1للتعلم، وطبقت الدراسة عىل )

  االجتامعيةقصور واضح يف املهارات 

  

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Remington+Bob%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Seevers+Randy+L.%22
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وذلك من خالل برنامج  االجتامعيةوتم تدريب عينة الدراسة عىل بعض املهارات 

تدريبي، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن فعالية الربنامج يف تنمية املهارات 

والتي تضمنت التفاعل مع اآلخرين: التعامل مع األطفال اآلخرين  االجتامعية

مع أفراد العائلة والتعامل مع األصدقاء والتعامل مع الكبار وتعديل   والتعامل

 السلوك لدى األطفال املتخلفني عقلياً القابلني للتعلم5 

 : املحور الثاين

 :التوحد عند األطفال التوحديني  اضطرابدراسات تناولت 

 ( 5771)  بيوميملياء عبد الحميد دراسة 

ألطفال لدى ا لتنمية بعض مهارات العناية بالذات تدريبيفاعلية برنامج " بعنوان

 " 5التوحديني 
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لتنمية بعض مهارات العناية بالذات لدى  تدريبيهدف الدراسة : تقديم برنامج 

العناية  تنمية مهارات يف التدريبياألطفال التوحديني 5 وقياس مدى فاعلية الربنامج 

هذه عن إعداد الربامج التدريبية ل ؤوليةاملسبالذات لدى األطفال التوحديني وتزويد 

 تنمية مهارات العناية بالذات لدى األطفال التوحديني 5 يفالفية بربنامج يسهم 

( سنة  85 – 6)  ( طفل ترتاوح أعامرهم الزمنية بني 85عينة الدراسة : تكونت من ) 

إناث  6–ذكور  6 ) ( أطفال منهم 8مجموعتني إحداهام ضابطة )  إىلتم تقسيمهم 

  5إناث ( 6 –ذكور  6( أطفال منهم )  8( واألخرى تجريبية ) 

رتب درجات أفراد املجموعة  متوسطيوجود فروق بني  يفنتائج الدراسة : ظهرت 

عىل  القياس البعدى يفرتب درجات أفراد املجموعة التجريبية  ومتوسطيالضابطة 

ك لصالح املجموعة أبعاد مقياس مهارات العناية بالذات ومجموع األبعاد وذل

 التدريبية 5

 ( 5771)  الجيزاويفايزة إبراهيم  دراسة

عبريات تنمية بعض الت يفوبرنامج النشاط املصور  سلويكفاعلية برنامج  "بعنوان 

 5  "لدى عينة من األطفال التوحديني االنفعالية
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 متكامل حول إعاقة التوحد  مفهومها نظريتقديم إطار  يفهدف الدراسة : يكمن 

 وأسبابها وتشخيصها واألساليب العالجية 5

عض تنمية ب يف  وبرنامج النشاط املصور سلويكالكشف عن مدى فاعلية برنامج 

 لدى عينة من األطفال التوحديون 5 االنفعاليةالتعبريات 

تكونت عينة الدراسة من مجموعة من األطفال التوحديون عددهم  : عينة الدراسة

( سنوات ، حيث تم تقسيم عينة الدراسة  .-4اوح بني )( أطفال وأعامرهم ترت 87)

( أطفال وطبق عليهم الربنامج .إىل مجموعتني مجموعة تجريبية أوىل وعددهم )

( أطفال وطبق عليهم برنامج .، ومجموعة تجريبية ثانية وعددهم ) السلويك

 النشاط املصور 5

 أشارت النتائج إىل :  : نتائج الدراسة

اد العينة لدى أفر  االنفعاليةتنمية بعض التعبريات  يف السلويك فعالية الربنامج

 التجريبية الثانية من األطفال التوحديون 5

ى أفراد العينة لد االنفعاليةمية بعض التعبريات نت يففعالية برنامج النشاط املصور 

 التجريبية الثانية من األطفال التوحديون 5 
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بعد  النفعاليةاتنمية التعبريات  يفنشاط املصور وبرنامج ال السلويكفعالية الربنامج 

القياس البعدى لدى أفراد العينة التجريبية األوىل ، والتجريبية الثانية من األطفال 

 5التوحديون لصالح أفراد العينة التجريبية الثانية من النشاط املصور 

عبريات لتتنمية ا يفوبرنامج النشاط املصور  السلويكفعالية الربنامج  استمرار

فرتة املتابعة لدى أفراد العينة التجريبية األوىل  والتجريبية  انتهاءبعد  االنفعالية

 الثانية من األطفال التوحديون 5

 (  .577غزال )  فتحي مجديدراسة 

ن أطفال م  لدى عينة االجتامعيةتنمية املهارات  يف تدريبيفعالية برنامج  "بعنوان 

 5 "مدينة عامن يفالتوحد 

لتطوير املهارات  تدريبيهدفت الدراسة إىل فعالية برنامج  : دف الدراسةه

 مدينة عامن 5  يفالتوحد  أطفاللدى عينة من  االجتامعية

خرى أ عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من مجموعتني: مجموعة ضابطة و 

التوحد  اضطراب( أطفال من الذكور يعانون من 87تجريبية ، كل منهام من )

 ( سنوات 65-.اوح أعامرهم بني )وترت 

  



 

297 

 

 :  يفتلخصت نتائج الدراسة :  نتائج الدراسة

 االجتامعيةاملهارات  يف( 7، 7 .وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

بني أفراد املجموعة التجريبية والضابطة عىل القياس البعدى لصالح أفراد املجموعة 

 التجريبية 5

املهارات  يف(  7، 7 .لة إحصائية عند مستوى داللة )وجود فروق ذات دال

بني أفراد املجموعة التجريبية والضابطة عىل قياس املتابعة لصالح أفراد  االجتامعية

 جريبية 5تاملجموعة ال

 ( .577رضا عبد الستار رجب كشك )  دراسة

ل صتنمية مهارات التوا يفبنظام تبادل الصور  تدريبيفعالية برنامج  "بعنوان 

 5 "لألطفال التوحديني 
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امج عىل برن  تهدف الدراسة إىل التعرف عىل مدى فاعلية التدريب -هدف الدراسة :

 –الختيار ا –) الطلب الوظيفي تنمية مهارات التواصل  يفالصور  باستبدالالتواصل 

ديم التقليد ( لدى األطفال التوحديني وتق –املشرتك  االنتباه –التعليق  –االعرتاض 

 5 يفيالوظمية مهارات التواصل نلعينة من األطفال التوحديني لت تدريبينامج بر 

ذكور  8)   وأمهاتهم( أطفال توحديني 1تكونت عينة الدراسة من ) -عينة الدراسة :

( سنة تم تقسيمهإمىل مجموعتني  85- 6إناث ( ، وترتاوح أعامرهم مابني )  5 –

ن اإلناث ( ، واألخرى ضابطة ) ثالثة ذكور واحدة م –إحداهام تجريبية ) ثالثة ذكور 

 واحدة من اإلناث ( ، مع مراعاة التجانس بني املجموعتني 5  –

ىل ع تعتمد التي الوظيفيتنمية مهارات التواصل  يفتكمن  -نتائج الدراسة : 

 املثريات البرصية وجوانب القوة لدى أطفال التوحد 5

 Silver ,Henry ,E.T  (5778 )  سيلفر : دراسة هرني

ىل ع القصري يحسن من التعرفاالنفعايل التدريب  يفالخطأ والثواب  بعنوان "

 "-دراسة متهيدية - التوحدى باالضطرابالوجه عند املصابني  انفعاالت
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عىل  وعىل التعرفاالنفعاالتهدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل تأثري التدريب عىل 

 يفقد يكون عامل هام  واصل االنفعايليف التالوجه ، ثم توضيح الخلل  انفعاالت

 عند األطفال التوحديني 5 األداءضعف 

( 1-.سن مابني) يف( طفال وطفلة 56عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من )

برنامج  مباستخدااألسبوع  يفسنوات وخضعت أفراد العينة لثالث جلسات تدريبية 

 تر 5و بالكمبي االنفعاالتالتدريب عىل 

عىل   دراسة : قد توصلت الدراسة إىل أن الربنامج يحسن من التعرفنتائج ال

 الوجه عند األطفال املصابني بالتوحد 5  انفعاالت

 Swaine (5774 )  سوينى دراسة :

 ماستخداالتوحد عن طريق  اضطرابتعليم مهارات اللغة لألطفال ذوى  " بعنوان 

 5 االجتامعية"القصص 

  



 

311 

 

 االجتامعيةالقصص  استخدامإىل توضيح فعالية هدف الدراسة : تهدف الدراسة 

ال التوحد من أطف  تحسني املهارات اللفظية العملية ألثنني يفمركبة مع لعب الدور 

 االحتفاظمرحلة املدرسة ، وهل يستطيع هؤالء األطفال  يفاملرتفع  األداءذوى 

 تم تحقيقها 5 التيبالتأثريات العالجية 

 اضطرابمن األطفال الذكور ذو  اثننيلدراسة من عينة الدراسة : تكونت عينة ا

سن املدرسة ، وأحد عرش طفال من أقرانهم من نفس السن  يفالتوحد املرتفع 

 5  العاديوالجنس من ذوى النمو 

 يةاالجتامعالقصص  استخدامنتائج الدراسة : أسفرت نتائج الدراسة عن  فعالية 

ة ، ومهارات الطلب  ومهارات التعليق تنمية مهارات املبادأ  يفمركبة مع لعب الدور 

، وقد تم مالحظة ذلك أثناء التفاعالت الثنائية بني األطفال التوحديني ، وأقرانهم 

 5 العاديذوى النمو 
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 Towbin,K, (5776 )ك  دراسة توبني ،

 "وزملة األسبريجري  للتوحدى ، الدوايئمن أجل العالج  "إسرتاتيجياتبعنوان  

صلت نتائج الدراسة إىل أنه كلام اكتشفنا معرفة أكرث بالناقالت نتائج الدراسة : تو 

تسهل عملية السلوكيات املتكررة ، ونظم املكافأة  واإلدراك  التيالعصبية 

 بأن معالجتنا سوف تصبح أكرث لالعتقادكلام توفرت أسباب تدعونا  واإلجتامعى

 حنكة وحرفية 5

 Tong & Breton,et al  (5774 )تونج ، وبريتون ، وآخرون  دراسة 

 5"قامئة لفحص سلوك الطفل التوحدى  "بعنوان 

قامئة لفحص سلوك  استخدامهدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل التأكد من إمكانية 

 الطفل التوحدى ، وتقييمه ومتابعته 5

( طفال وطفلة من األطفال 857عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من )

 5  ن األطفال املتخلفني عقلياً التوحديون وعينة ضابطة م
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 اباتباضطر نتائج الدراسة : توصلت إىل أن األطفال التوحديون لهم بروفيل خاص 

 5 والسلوكية،  واالنفعالية،  االجتامعيةالتواصل واملشكالت 

 Romano  (5775 )دراسة  رومانو 

طراب ضتعديل السلوك لدى األطفال ذو ا يففعالة  االجتامعيةهل القصص  "بعنوان 

 5  "التوحد

 عىل االجتامعيةتدخل القصة  تأثرياتهدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل فحص 

 جتامعيةاال التواصل غري املالئم ، والعدوان ، واملشاركة  هيثالث سلوكيات مستهدفة 

 التوحد 5  اضطرابغري املالمئة لدى مجموعة من األطفال ذوى 

التوحد ،  اضطراب( أطفال من ذوى 87) عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من

 ( سنوات 15 -4ترتاوح أعامرهم مابني )

يات خفض السلوك يف االجتامعيةالقصص  استخدامنتائج الدراسة : أوضحت فعالية 

ة ( غري املالمئ االجتامعيةاملشاركة  –وات االعد –املضطربة ) التواصل غري املالئم 

 5التوحد  اضطرابوذلك لدى األطفال ذوى 

 ( 5774عبد املنعم ) شوقيدراسة محمد 
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دى ل اللغويفردى لتنمية بعض مهارات التواصل  إرشاديفعالية برنامج "  بعنوان

 5" عينة من األطفال التوحديني )األوتيزم ( 

فردى  إرشاديهدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل الكشف عن فعالية برنامج 

وتيزم( ) األ  نة من األطفال التوحدينيلدى عي اللغويلتنمية بعض مهارات التواصل 

متكامل حول إعاقة التوحد من حيث مفهومه  نظري، باإلضافة إىل تقديم إطار 

 وأسبابه وتشخيصه 5

( أطفال توحديون وتم تقسيمهم إىل 87عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من )

) تكونت من   أطفال( واألخرى ضابطة .مجموعتني إحداهام تجريبية ) تكونت من 

 5أطفال(  .

 التي لغويالتنمية مهارات التواصل  يفنتائج الدراسة : أظهرت نتائج الدراسة فعالية 

 التحدث 5   –التعرف  – اإلسامعتضمنها الربنامج وهى مهارة 

 ( 5778هالة فؤاد كامل الدين ) دراسة

أعراض بلألطفال املصابني  واإلجتامعىتصميم برنامج لتنمية السلوك  "بعنوان 

 التوحد 5 
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إلكساب مهارات السلوك  عريبتهدف الدراسة إىل تصميم برنامج  : هدف الدراسة

 لألطفال التوحديون 5 واإلجتامعى

( طفال مصابا بأعراض التوحد  ترتاوح 88تكونت عينة الدراسة من ) : عينة الدراسة

 ( سنوات 5.-6أعامرهم مابني )

إىل أن هناك فروقا دالة إحصائيا بني درجات  توصلت نتائج الدراسة : نتائج الدراسة

القياس  القياس البعدى لصالح يف، ودرجاتها  القبيلالقياس  يفاملجموعات التجريبية 

  -الجوانب التالية : يفالبعدى 

  5املميز للطفل التوحدى عىل قامئة السلوك التوحدى األداءمستوى  انخفاض

لوك الس استامرة يفت املقاطع املتعددة معدل ظهور األلفاظ الجديدة ، وذا ارتفاع

  اللفظي5

مستوى التفاعل واللعب  الرتفاع،  يجتامعال االتوحد  اضطرابمستوى  انخفاض

 التفاعل 5 استامرة يفاملستقل البناء 

مستوى الخصائص املميزة للطفل التوحدى لدى املجموعة التجريبية بحيث  انخفاض

 يفلتوحد ، وإمنا استمرت املجموعة الضابطة إىل فية األطفال شبيهة ا تنتميأصبحت 

 إىل فية األطفال التوحديون 5 انتامئهم
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لدى  يعجتامال ا استامرة التفاعل يفمعدل التفاعل واللعب البناء املستقل  ارتفاع

 املجموعة التجريبية 5

 ( 5778أحمد أمني ) سها دراسة

 لدى بعض األطفال اللغوي االتصاللتنمية  عالجيمدى فاعلية برنامج  "بعنوان 

 5"التوحديون 

وفنيات عالجية  مبادئمخطط يستند عىل  العالجيهدف الدراسة : الربنامج 

 من  متعددة ، يتضمن مجموعة من األنشطة واأللعاب واملامرسات اليومية ، وذلك

 لغويال االتصالأجل تقديم خدمات عالجية للطفل التوحدى ، بهدف تنمية مهارات 

، والعالج باملوسيقى ، والعالج بالفن ،  السلويككز عىل العالج ، وهو برنامج يرت

 والعالج باللعب 5 

أطفال  (87)استطالعية( طفال كعينة 67تكونت عينة الدراسة من ) : عينة الدراسة

( سنة درجة الذكاء 85-1إناث( ، ترتاوح أعامرهم مابني ) 5 ذكور، 1كعينة تجريبية)

 (75.-7.من) 
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ة ألطفال العين اللغوي االتصالدرجة  يفظهرت النتائج تحسنا نتائج الدراسة : أ 

 االنتباهو التجريبية بعد تطبيق الربنامج ، واحتلت مهارة التقليد ، والتعرف والفهم 

 لدى عينة الدراسة 5 اللغوي االتصالتنمية مهارات  يفاملراكز األوىل 

 Rufiman et al  (5778 )روفامن وآخرون  دراسة 

لدى التوحديون : نظرة العني كمقياس لإلدراكات  يجتامعهم اال " الف بعنوان

 " 5الجوهرية

 لنظرة العني السلويكإذا كان املقياس  هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل فحص ما

التوحد عن مجموعة األطفال ذوى صعوبة  اضطرابمتييز األطفال ذوى  يفأفضل 

التوحد يتوسط بصورة  اضطراب التعلم املتوسطة ، وما إذا كان فهم األطفال ذوى

 لفظية من الناحية األولية 5 

 56التوحد   اضطرابمن ذوى  ( طفال51ًعينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من )

 طفال من ذوى صعوبة التعلم املتوسطة 5 
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متييز  ياللفظيف األداءنتائج الدراسة : توصلت النتائج إىل أن نظرة العني أفضل من 

التوحد عن األطفال ذوى صعوبة التعلم املتوسطة  فاألطفال  ضطرابااألطفال ذوى 

املهام  يفتوقع عودة شخصية القصة  يفينظرون إىل املوقع الصحيح  ذوو التوحد ال

 ملحتملة 5 ا االجتامعيةاملهمة غري  يف، ولكنهم ينظرون إىل املوقع الصحيح  االجتامعية

 إرضابتتضمن األطفال من ذوى  التيكام أوضحت النتائج أنه داخل املجموعة 

التوحد فإن األطفال الذين ينظرون أقل إىل املوقع الصحيح يعانومنن خصائص 

اللغوية  بالقدرة اللفظي األداءالتوحد الحادة ، كام أوضحت النتائج أنه بينام يرتبط 

 ترتبط بهذه القدرة 5 مجموعة التوحد فإن نظرة العني ال يفالعامة 

  Mori,S(2001)س  دراسة مورى ،

ىل إ  عالج طفل توحدى : من الرقود عىل األرض يف ذايتدور الخربة بهدف  " بعنوان 

 5"الفضاء  يفالتحليق 
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من الواقعي الطفل مع العامل  اندماجهدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل تحقيق 

 من عزلته 5  اً ديرو اأم حانية تستطيع أن تخرجه رويدً  باعتبارهاخالل املعالجة 

بداية  في( عمره (Motoيسمى  ياباينطفل  يفعينة الدراسة : متثلت عينة الدراسة 

 العالج أربع سنوات ، وامتدت الدراسة إىل سبع سنوات 5 

 عىل الطفل حيث التدريجينتائج الدراسة : بعد مرور فرتة العالج ظهر التحسن 

د انيته ، كام زاكان شغوفاَ بالذهاب إىل املدرسة ، وقلت سلوكياته النمطية وعدو 

 تواصله مع اآلخرين ، وخروجه من عزلته ، وتطورت حالته إىل األفضل 5

 ( 8664عمر بن الخطاب خليل ) دراسة

األطفال املصابني بالتوحد )األوتيسية( عىل استخبار ايزنك  أداءخصائص  "بعنوان 

 5 "لشخصية األطفال 

األطفال املصابني  داءأ هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل التعرف عىل خصائص 

تعانيه  ما ضوء يفلشخصية األطفال ، خاصة ( ايزنك )بالتوحد عىل استخبار 

 أساليب تشخيص يف –من وجهة نظر الباحث  –العيادات املرصية من قصور واضح 

وا قد يشخص أنهمفضال عن أن مشكلة األطفال املصابني بالتوحد ،  االضطرابهذا 

 العقيلخلف عىل أنهم أطفال مصابون بالت
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يصف  ( ال8664الرابع لألمراض العقلية ) اإلحصايئ التشخييصحني أن الدليل  فئ

وكية ، السل االضطرابات، ولكن يصنفها تحت  العقيلالتوحد تحت مسمى التخلف 

 التوحد 5  واضطراب العقيلومن ثم فهناك فروق واضحة بني التخلف 

( مجموعة األطفال املصابني 8ني )عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من مجموعت

( مجموعة 5( سنة )8-5( طفالً ، متوسط أعامرهم مابني ).5بالتوحد ، عددهم )

 ( سنة 85-5( طفالً ، متوسط أعامرهم مابني ).5األطفال األسوياء ، عددهم )

ال من األطفانبساطيةنتائج الدراسة :  أوضحت الدراسة أن األطفال األسوياء أكرث 

التوحد ، وكان األطفال املصابني بالتوحد عصابني عند مقارنتهم باألسوياء 5 املصابني ب

ثم  ، ومن الضطرابهمنتيجة  االنطوائية شديديوكان هذا معناه أن نعتربهم أطفال 

رانهم من أق انطوائيةفإن النتائج تصف األطفال املصابني بالتوحد بأنهم أكرث 

 5 االضطراباألسوياء كنتيجة لخصائص 

 (  (Love,Steven,1994لوف ستيفن  دراسة
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 5"عبريات الوجهية من جانب األطفال التوحديون تإدراك وإظهار ال "بعنوان 

هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل إظهار التعبريات الوجهية لدى األطفال املصابون 

 بالتوحد 5

تكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات من األطفال الذكور  : عينة الدراسة

 ( سنة ، وهم مجموعة من األطفال التوحديون.8-1رتاوح أعامرهم ما بني )ت

ومجموعة من األطفال املتخلفني عقلياً ، ومجموعة من األطفال العاديني 5 ومتثلت 

 –مجموعة من التسجيالت الصوتية واملرئية تتضمن عواطف : السعادة  يفاألدوات 

الت السمعية عىل املحتويات التسجي اشتملتالتقديس ، وقد  –الغضب  –الحزن 

  5( كلامت87-4محدود بني ) العاطفيالتسلل  يفاللفظية ، وكان طول املادة اللفظية 

نتائج الدراسة :أوضحت نتائج الدراسة صعوبة إظهار األطفال التوحديون للتعبريات 

 نيالعاديني فقد أنجزوا تلك املهمة بنجاح ، وكان لدى املتخلف أماالعاطفية الوجهية ، 

من األطفال   إظهار التعبريات الوجهية ، ولكن بدرجة أقل يفعقلياً صعوبة 

  5التوحديون
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 ( 8668)  حلوايندراسة حسنى إحسان 

ل من خال التوحد اضطراباملؤرشات التشخيصية الفارقة لألطفال ذوى  "بعنوان 

 5 "عىل بعض املقاييس النفسية أدائهم

وصل لتشخيص فارق لألطفال التوحديون تهدف الدراسة إىل الت : هدف الدراسة

 عىل بعض املقاييس أدائهمقرانهم املتخلفني عقلياً واألسوياء من خالل أ قياساً ب

 النفسية وقوائم املالحظة 5 

( .8-8( طفالً ، ترتاوح أعامرهمام بني ).5)من تكونت عينة الدراسة  : عينة الدراسة

مبدينة جدة ، تراوحت أعامرهم ما بني ( طفالً من املتخلفني عقلياً .5سنة وأيضاً )

( 1-8( طفالً من األسوياء ، ترتاوح أعامرهم بني ).5( سنة ، وتضمنت )8-86)

 سنوات 5

أسفرت نتائج الدراسة عىل أن األطفال التوحديون هم أكرث األطفال  : نتائج الدراسة

دراتهم  أن قإىل  ،باإلضافة االجتامعيةمهاراتهم  يف انخفاضاً املجموعات الثالثة  يف

  5اللفظية تعد منخفضة

   Schwartz, Ilene-s(1999):  دراسة ايلني ، شونزرتز

  



 

312 

 

هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل تقييم ثالثة حاالت أطفال توحديون تلقوا 

لة برنامج الطفو  يفمدرسة حكومية تطبق نظام الدمج  يفخدمات تعليمية خاصة 

 5قبل املدرسة  املبكرة خالل سنوات ما

عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من الوثائق والسجالت كمصدر للبيانات 

من  ( يجتامعال السلوك ا -الوظائف لدى العينة الثالثة ) وظائف اإلدراك الختبار

 ( سنوات 5 .-4عمر )

دراسة الوظائف محل ال يفنتائج الدراسة : أسفرت نتائج الدراسة عن نتيجة إيجابية 

جاح ، وأستمر الن االبتدائية، ودخل الثالثة أطفال املدرسة  أكادميي، كام حدث تقدم 

وخرج واحد منهم من التعليم الخاص ، وأشار الباحثون إىل أن هناك العديد من 

 تحقق نتائج إيجابية مع صغار األطفال التوحديون 5 التيالطرق والوسائل 

 ( 8666عليوة ) سهادراسة 

، وبرنامج للتدريب عىل املهارات  رشاديإفعالية كل من برنامج "بعنوان  

 5  "للتخفيف من أعراض التوحد االجتامعية
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هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل التحقق من فعالية برنامجني إحداهام لتنمية 

 أطفال التوحديون ، أرس  يعتمد عىل إرشاد وتوجيه والثاين،  االجتامعيةاملهارات 

 االنتباه يفومن هذه األعراض القصور التوحد  اضطرابوذلك لتخفيف أعراض 

 5 يجتامعال والتفاعل ا

 توحدي اضطراب( طفالً وطفلًة ذو 88عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من)

( سنوات  87-1ما بني ) عمريسط و( من اإلناث مبت.( من الذكور ، )88منهم )

 ( 15.-18ومتوسط ذكاء ما بني )

 ) املهارات  اسة إىل فعالية برنامج الدراسةنتائج الدراسة : توصلت نتائج الدر 

 التوحد 5  اضطرابتخفيف حدة أعراض  يفاإلرشاد األرسى(  – االجتامعية

 Fluberg,H  (5778 )هــ ، فليوبرج:  دراسة

  "5أثر لغة األطفال التوحديون من الناحية النفسية عىل سلوكهم"  بعنوان

ني مجموعة من األطفال التوحديون ، هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل املقارنة ب

مجموعة في ومجموعة من األطفال املتخلفني عقلياً من ذوى زملة داون ، وذلك

 5 " االجتامعيةأبعاد تضمنت التفاعالت 
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( أطفال متخلفني 8( أطفال توحديون ،)8عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من )

 5( سنوات .-4عقلياً ، ترتاوح أعامرهم ما بني )

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللًة إحصائية بني  : نتائج الدراسة

،  تباهاالناملجموعتني ، حيث كان األطفال التوحديون يستخدمون كلامت أقل لجذب 

ملواقف من اانسحابا مام يجعلهم أكرث  واالنفعاليةوالتعبري عن العمليات اإلدراكية 

 وذلك باملقارنة بأقرانهم من التخلفني عقلياً 5، االجتامعيتتسم بالتفاعل  التي

 املحور الثالث:

 حديني:دراسات تناولت العالج والعالج بالفن لألطفال التو 

 ( (Kanareff Rita Lain,2002دراسة  

 والتقليل من األعراض االجتامعيةبرنامج عالج بالفن لتنمية املهارات " بعنوان 

 5 "املتالزمة لدى األطفال التوحديون

العالج بالفن لتنمية  استخدامهدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل الكشف عن أثر 

 لألطفال التوحديون 5 االجتامعيةاملهارات 
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( أطفال من منطقة الغرب األوسط 4تكونت عينة الدراسة من ) : عينة الدراسة

من  ( أطفال مستويات مختلفة6ألمريكا وتم تقسيم املجموعات إىل قسمني )

 ما الطفل الرابع لديه مجموعة من أعراض متالزمة 5التوحد أ 

نتائج الدراسة : أسفرت نتائج الدراسة إىل أن هؤالء األطفال التوحديون أظهروا 

 عالقتهم باملجتمع وذلك نتيجة لربنامج يفوتطور  االجتامعيةمهاراتهم  يفتحسن 

 فال 5األسبوع لهؤالء األط يفكان يتم من خالل مرتني  الذيالعالج بالفن 

 ( .577دراسة فهد بن سليامن الفهيد )

 يفيالفقرتأهيل ذوى إصابات العمود  يف التشكييلدور العالج بالفن "  بعنوان 

 5 "مدينة امللك فهد الطبية

 يفيقوم به العالج بالفن  الذيتهدف الدراسة إىل توضيح الدور  هدف الدراسة :

والتصوير والتشكيل املجسم  من خالل الرسم  الفقريتأهيل ذوى إصابات العمود 

، وكذلك عرض بعض  الفني الرتويحيوالخيال املوجه والصور الذهنية والعالج 

وكذلك   ريالفقتأهيل ذوى إصابات العمود  يف التشكييلإسرتاتيجيات العالج بالفن 

من  يالفقر يعاىن منها املصابون بأمراض العمود  التي االنفعاليةكشف املشكالت 

 5 التشكييلكيفية التعامل معها بالفن خالل العينة و 
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 لفقرياتكونت عينة الدراسة من ثالث حاالت من املصابني بالعمود  : عينة الدراسة

 5 الطبيمتت متابعتها مبستشفى التأهيل 

وحدة  يف تستخدم التيعرض الباحث من خالل النتائج اإلسرتاتيجية  : نتائج الدراسة

يات أهمها القيام بدراسة مامثلة موسعة من العالج بالفن ، وذكر عدد من التوص

 لتشكييلامجال العالج بالفن  يفحيث عدد العينة لتكشف اإلسرتاتيجيات املستعملة 

5 

  Karnerick Thelamz( 8668دراسة ) 

 5 توحدي"بالفن لطفل  عالجيبرنامج "بعنوان  

وى تعند الطفل ومس االتصالهدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل تحسني مستوى 

ره ، وتحسني مستوى تقدي االجتامعيةالقلق ، وزيادة إقباله عىل النشاطات والحياة 

 5 البرصي الحريكلذاته ، وتحسني قدرته عىل التآزر 

اشتملعىل نشاطات  الذيأدوات الدراسة عىل الربنامج  اشتملت أدوات الدراسة :

وعرائس وغريها من الرسم بأقالم فلوماسرت ، ألوان مائية عىل الورق ، وعمل دمى 

ثقيفها بعد ت العالجالربنامج  يفاألعامل الفنية ، كام تم تشجيع األم عىل املشاركة 

 أساليب املعالجة 5 يفلبعض التوجيهات اإلرشادية 
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لدراسة إىل أنه بعد ثالثة أشهر من العالج بالفن انتائج الدراسة : أسفرت نتائج 

 زودته العملية الفنية بوسائل تناقصت حدة غضب الطفل وتوتره بوضوح ، حيث

يه لذراع العشوايئلبناء عالقات مستقرة مع املعالجة ، وأيضاً تخلص من الخبط 

 مبن حوله ، اتصالهويديه ببعضهام ، وإقالعه عن إحداث أصوات غريبة ، وتحسن 

 استخدام يف كام أثبتت برامج العالج بالفن فعاليتها للطفل من خالل تنمية مهاراته 

شياء وبييته املحيطة  وعن أ الداخيلت الفنية ، ومتكينه من التعبري عن العلم األدوا

 مل يكن يستطيع التعبري عنها بالكالم 5 

   (Hawie et al, 2002)دراسة 

هدف  "سبتمرب 88إطالق الصور املحارصة : األطفال يرُصعون وقع هجامت  "بعنوان 

 يفرستهم أ فقدوا أحد أفراد  الدراسة : هدفت الدراسة إىل منح األطفال الذين

عرش من سبتمرب ، بيية مدعمة وفرصة ليعربوا عن هذا الحدث  الحاديأحداث 

 بالطرق الفنية 5

عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من أطفال تراوحت أعامرهم ما بني سن 

  5الطفولة واملراهقة
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ني مهمة تقديم أدوات الدراسة : تولت هيية الخدمات النفسية لألطفال واملراهق

الخدمات لهم ، وكانت مجموعة العالج بالفن ذات نهايات مفتوحة وبدون تقديم 

 موضوعات محددة 5

نتائج الدراسة : أسفرت نتائج الدراسة عىل أن العالج بالفن ساعد األطفال 

واملعالجني عىل توفري بيية آمنه يستطيعون فيها توضيح مخاوفهم واهتامماتهم 

هر عملية العالج بالفن 5 فأظ أثناءقاموا بعملها  التيعامل الفنية وذلك عن طريق األ 

بعض األطفال تخيل وتنفيذ أبطال منقذين ، والبعض اآلخر وجه العزاء والسلوان 

 بينام أظهر البعض منهم مخاوفهم ومل يستطيعوا إىل الذهاب إىل أبعد من ذلك 5

 (5778دراسة فالنتينا وديع الصايغ )

فال لدى األط العدواينتخفيض حدة السلوك  يفاألنشطة الفنية فاعلية "بعنوان 

 5"سنة 85 -6من سن  املتأخرةمرحلة الطفولة  يفالصم 

لدى  العدواينهدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل الكشف عن مظاهر السلوك 

األطفال الصم ، والكشف عن مدى فاعلية برنامج من األنشطة الفنية الفردية 

 لدى الصم 5 العدواينحدة السلوك  والجامعية لتخفيض

  



 

319 

 

( طالب وطالبة من األطفال الصم 47عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من )

سنة من مدرسة األمل باملطرية ، وىف مستوى  85 -6الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 

 ذكاء متوسط 5

ض حدة تخفي يفنتائج الدراسة : أسفرت نتائج الدراسة عن أهمية األنشطة الفنية 

 مرحلة الطفولة املتأخرة 5 يفلألطفال الصم  العدواينالسلوك 

 ( 5774عوض بن مبارك اليامى ) دراسة

 بالفن سلويك معريف: نحو عالج  النفيساألشكال البرصية والعالج " بعنوان

 5 التشكييل"

العالج وتوضيح األساليب  يفهدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل توضيح دور الفن 

ميدان العالج بالفن وأيضاً تأكيد الحاجة إىل  يفابتدعت  التياملختلفة  الحديثة

الفن من لكيفية العالج ب تجريبي عميلبيياتنا املحلية وتوضيح  يفالعالج بالفن 

 خالل عرض لحالتني 5
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 الخاصة 5  عيادته يفعينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من حالتني قام مبتابعتهام 

ساليب يقترصعىل األ العالج بالفن ال إنأسفرت نتائج الدراسة عىل نتائج الدراسة : 

 منأى عن يف من األشكال البرصية حتى  االستفادةاإلسقاطية ، بل من املمكن 

التحليالت السيكودينامية للرموز الفنية وتبعاً لذلك اقرتنت النظرية املعرفية 

  5  التشكييلبالعالج بالفن  النفيسالعالج  يفالسلوكية 

 ( 8664حنان حسن نشأت ) دراسة

تعديل بعض املظاهر السلوكيةمن مرىض  يف التشكييلالفن  استخدامأثر  "بعنوان

 5 "العقيلالتخلف 

ذو   هدف الدراسة: تهدف الدراسة إىل تعديل املظاهر السلوكية لدى األطفال

 5 التشكييلالفن  باستخداموذلك  العقيلالتخلف 

طفالً ذكور وإناث من مدارس النرص ،  .5الدراسة من  عينة الدراسة : تكونت عينة

 -8 ما بني ومدرسة الرعاية الفكرية ، ومدرسة الرتبية الفكرية ، وتراوحت أعامرهم

 درجة 5 7. -.6سنة ، ومستوى ذكاء ما بني  .8
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السلوك وتوجيه  يفأسفرت نتائج الدراسة عن حدوث تعديل : نتائج الدراسة 

 عدوانية 5  تسمح بظهوره ولكن بطريقة ال أخرىالعدوان إىل مواقف 

 ( 5774غانم ) حلميدراسة سحر 

ن م عالج املخاوف املرضية لدى عينة يفدراسة لفاعلية العالج بالفن "بعنوان  

 5 األسايس"تالميذ الحلقة األوىل من التعليم 

ما ( تلميذاً وتلميذًة ترتاوح أعامرهم 57تكونت عينة الدراسة من ) : عينة الدراسة

 سنوات ممن يعانون من املخاوف املرضية 5 87 -1بني 

تهدف الدراسة إىل تصميم وتطبيق برنامج للعالج بالفن لعالج  : هدف الدراسة

ن ماألسايس املخاوف املرضية لدى عينة من تالميذ الحلقة األوىل من التعليم 

الل الربنامج ختأثري  استمراريةالجنسني ) ذكوراً وإناثاً ( ، وكذلك الكشف عن مدى 

 5 العالجيالربنامج  انتهاءأشهر عىل األقل من  6فرتة متابعة مدتها 

أسفرت نتائج الدراسة عن تحقيق فروض الدراسة ، ومتت مناقشة : نتائج الدراسة

 والدراسات السابقة 5 النظريضوء اإلطار  يفالنتائج 

   Kozlowska Hanny( 5778دراسة  )
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مع األطفال املصابني بالصدمة نتيجة للعنف  عيالجامالعالج بالفن "  بعنوان

 5"الوالدين وانفصال

( من األطفال لديهم أعراض ضغوط ما .تهدف الدراسة إىل عالج ) :هدف الدراسة 

كام كان هؤالء األطفال يعانون  الجامعيالعالج بالفن  باستخدامبعد الصدمة وذلك 

 من مشاكل مرتبطة بالصدمة 5

( من األطفال لديهم أعراض ضغوط ما .عينة الدراسة من )تكونت  : عينة الدراسة

 سنوات 5 1 -4بعد الصدمة ، ترتاوح أعامرهم ما بني 

أسفرت نتائج الدراسة عىل أن استخدام العالج بالفن قد سهل  : نتائج الدراسة

 التقليل من حدة يفتعرض األطفال لسبب الصدمة بأسلوب أقل مبارشة وسمح 

 دية 5القلق واألحاسيس الجس

  (Henley – David –R ,2002)دراسة 

د مجموعة العالج بالفن عن يفكمؤثر  اصطالحيالتذكر : تعبري  يفنعم "   بعنوان

 5 "األطفال التوحديون

ج مجموعة العال  يف االصطالحيالتعبري  استخدامتهدف الدراسة إىل  : هدف الدراسة

 ميكن عالجها 5 التيبالفن لتحديد القضايا 
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( سنوات 1مستوى عمر) يف( أطفال .تكونت عينة الدراسة من ) :  اسةعينة الدر 

 5 االنتباه يفالنشاط وتشتت  يفتوحد وزيادة  اضطرابلديهم 

ني العالقات األرسية ب يفأسفرت نتائج الدراسة عن تحسن ملحوظ  : نتائج الدراسة

 5 أرسهمهؤالء األطفال وبني 

  emery  MelindaJ) (2004,دراسة  

 5 "التوحديني لألطفالالعالج بالفن "  بعنوان

هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل تنمية قدرات األطفال التوحديينعىل التواصل 

 من خالل مناقشة رسوماتهم 5

( سنوات مصاب مبرض 8تكونت عينة الدراسة من طفل واحد يبلغ ) : عينة الدراسة

 التوحد 5

ادة قدرات الطفل عىل التواصل من أسفرت نتائج الدراسة إىل زي : نتائج الدراسة

 أوضاع الثبات لديه5 يفعرب من خالله عن تقدم  الذيالرسم  يفخالل تقدمه 

 ((Marten – Necol, 2008دراسة  
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 5 "أنتجها األطفال التوحديون التيتقييم الوحدات املرسومة "  بعنوان  

 اليةاالنعز عالجة تهدف الدراسة إىل إمكانية العالج بالفن لتنمية م : هدف الدراسة

 لدى األطفال التوحديون من خالل رسوماتهم 5

( .8( طفالً من املصابني بالتوحد  ).5تكونت عينة الدراسة من ) : عينة الدراسة

 قاموا جميعاً برسم لوحات 5 عصايب باضطرابطفالً من املصابني 

 مشاركة أكرث أسفرت نتائج الدراسة عىل أن األطفال التوحديون كانوا : نتائج الدراسة

عصابية مام  اضطراباتوتخاطب بالعالج بالفن عن نظرائهم الذين يعانون من 

الرسم بناء ناجح ووسيلة  استخدام، فكان  باالنعزاليةيتناقض مع توصيفهم 

طياتها إمكانية العالج بالفن لتنمية معالجة  يفعالقات تحمل  يفملموسة للدخول 

 5لدى األطفال التوحديون  االنعزالية

  (Gabrrelis,Robinl,2003)دراسة  

 5"العالج بالفن لألطفال التوحديون وعائالتهم " بعنوان  

مساعدة األطفال  يفتهدف الدراسة إىل توضيح دور العالج بالفن  : هدف الدراسة

 التي وتعميم املهارات األساسية  واكتسابالتوحديون عىل النمو والتطور ، 

 درسة وأهمها مهارة الرسم 5قبل امل يحتاجونها ملرحلة ما
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 انتباه تجذب التيوينبثق هذا الدور من الطبيعة الحسية ألدوات الرتبية الفنية 

األطفال التوحديون ، وتحفزهم عىل املشاركة مع اآلخرين ، وتقوم خطة العالج 

،  لتوحدياتنمية املهارات األساسية للطفل  يفهذه امليزة للفن  استغاللبالفن عىل 

ألطفال ذات هدف ل اجتامعيةاألنشطة الفنية لتحسني وتقوية تفاعالت  اماستخدثم 

التوحديون مع أقرانهم ، كام أن األنشطة الجامعية للعالج بالفن توفر مجاالً 

من جهة أخرى لدعم  يللمناقشة بني الوالدين واألقارب من جهة والطفل التوحد

 5 فل التوحديفضل صيغة للتعامل مع الطكل منهم اآلخر للوصول إىل أ 

 املحور الرابع :

 اللغة والكالم لدى األطفال التوحديني 5 اضطراب)أ( دراسات تناولت عالج 

  (Lebist,et., al., 2003)دراسة ليبست وآخرون 

دى ل االنتقايئ االستامعالتعرف عىل طبيعة الكالم والصوت وضعف " بعنوان  

 5 "األطفال التوحديني
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 االستامعة إىل معرفة الكالم والصوت وضعف هدف الدراسة : هدفت الدراس

( أطفال توحديني تراوحت 6لدى عينة من األطفال التوحديني تكونت من ) االنتقايئ

 غري االجتامعي( سنوات والذين يظهرون بعض أمناط السلوك  1 – .أعامرهم بني ) 

عة من و واللغة املنطوقة ، واستخدمت الدراسة مجم االنتباه يفاملناسبة وقصور عام 

التوحد  البكر ألطفال االنتباهلفحص حساسية وتقدم  العقيلحوادث متعلقة بالجهد 

لألصوات ، وكذلك فحص تقليدهم لنغامت سمعية بسيطة ، ونغامت سمعية 

معقدة ، فقد تم عرض مجموعة من األصوات املتتالية واملتكررة بدءاً بالنغامت 

 يفلب منهم متييز التغريات الطارئة البسيطة فاملعقدة عىل عينة الدراسة ، حيث ط

الصوت ، ومحاولة تقليدها لفظياً ، وذلك بفهمهم لألوامر وتنفيذها ، إال أن الدراسة 

متييز نغامت الصوت وما حدث لها من تغيري ،  يفالتوحد  أطفالأشارت إىل عجز 

إلضافة الديهم ، ب واالستامعنتباه ال مهارة ا يفوقد أرجع الباحثون هذا العجز القصور 

 إىل عجزهم عن فهم األمر 5

 (  .577دراسة أياد نايف منر ) 

ملرحلة ) ا تطوير املفردات اللغوية يف (ماكتون )فعالية استخدام مرشوع" بعنوان  

  5"مدينة عامن يفاألوىل ( لدى عينة من األطفال الذين يعانون من التوحد 
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 (ماكتون)ستخدام مرشوع هدف الدراسة : هدفت الدراسة إىل قياس مدى فعالية ا

انون طفال الذين يعتطوير املفردات اللغوية ) املرحلة األوىل ( لدى عينة من األ  يف

) تجريبية    مدينة عامن وتكونت عينة الدراسة من مجموعتني يفمن التوحد 

( أطفال يعانون من التوحد وترتاوح أعامرهم  87وضابطة ( وتألفت كل منهام من ) 

لدى الطفل التوحدى  اللغوي االتصال( سنة وطبق عيهم مقياس  88 – 1مابني ) 

 وبعدى 5 قبيل كاختبار

 لدى املجموعة اللغوي  االتصالمهارات  يفوأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق 

املرحلة  )  تطوير املفردات اللغوية يف (ماكتون )التجريبية قبل تطبيق مرشوع 

 روق لصالح املجموعة التجريبية 5األوىل ( ، وبعده ، وكانت هذه الف

 :  (Karmali,Et al ,2000 )دراسة كارماىل وآخرون 

لألطفال  االنفعاليةية والنكسة املرضية بتدريس الحساسية دد" اختزال الرت بعنوان   

  "5التوحديني

هدف الدراسة : هدفت الدراسة إىل اختبار فاعلية أثر استخدام تدريس فعاليات 

ض الرتددية والنكسة املرضية الشفوية ألربعة أطفال توحديني تخفي يفالحساسية 

وتم إجراء تجربتني إحداهام تجربة مرشدة تؤدى إىل الحاجة للحصول عىل بيانات 

 أكرث عن املشاركني
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 وكان الغرض من كىل التجربتني هو إذا كانت النتيجة مكررة باإلضافة إىل تحديد ما

رتددية ال االنحرافمناذج  إصدارالعارضة عىل اختبار تأثري تدريس عوامل الحساسية 

لفية  املالئم الشفهيوإحالل الرتددية بالكالم املفيد وتم توجيه تعميم السلوك 

عمره أربع سنوات عرب عن  توحديأخرى وىف التجربة األوىل شارك فيها طفل 

 نيترددات عالية للنكسة املرضية ، وتكونت التجربة الثانية من ثالثة أطفال توحدي

عربوا عن ترديد الكالم بطريقة غري مالمئة للموقف وتم تسجيل سلوك األطفال 

( دقيقة ، وتم  57 – 87كل جلسة تدريبية بني )  يفبواسطة املعلم ، وتراوحت املدة 

وإهامله النكسة املرضية من خالل الدورات  االعتبار فياملالمئ الشفهيوضع السلوك 

السلوك املرىض وزيادة  يف انخفاضاسة حدوث التدريبية أظهرت نتائج هذه الدر 

 املالئم 5  الشفهيددية املالمئة والسلوك رت ال

  ( Tallol.p et al., 1998)دراسة تالول وآخرون 

 5 "تعليم اللغة وكيفية عالجه لدى األطفال التوحديني يفالعجز  " بعنوان 
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يفية علم اللغة وكت يفإىل التعرف عىل طبيعة العجز  الدراسةهدف الدراسة : تهدف 

وجات امل يفعالجه لدى األطفال التوحديني ، وأشار الباحث بأن املؤرشات الرضورية 

يث الخاصة بإيقاف أو استمرار املحادثة تقدم لنا معلومات هامة دالصوتية للح

 الحديث املستمر وان معدالت إشارات يفللتعرف عىل كيفية عمل وقفات مناسبة 

ام ينتج املحادثة م يفعمل وقفات أو تقطيع  يف الرئييسب السب هياإلدراك املؤقت 

 العمليات يفأو القصور   تعليم اللغة كام أن العجز يفعنه قصوراً واضحاً ومحدداً 

 معدالت الصوت واملحادثة ، كام يفالصدغية يكون أكرث ارتباطاً بظهور فروق واضحة

نه للقرشة الحسية باملخ بأ فسيولوجية  الكهرو دراسات رسم الخاليا األحادية تأشار 

ميكن تعديل الدوائر العصبية بعد إجراء تدريب عىل اإلدراك املؤقت ، وتم دمج 

ة عن لتعليم اللغ الرئييسالقصور  يفهذين االتجاهني للبحث عام ميكن تعديله 

يهدفإىل خفض عتبات اإلحساس املتكاملة الصدغية ، وىف  تكيفيطريق عمل تدريب 

ملتغرية قفات الصوتية او ر برنامج كمبيوتر لتوسع وتعزيز النفس الوقت تم تطوي

لغوية و  تخاطبيهالحديث املتصل وذلك بإجراء تدريبات  يف  واملخترصة برسعة

ات عتب يفمكثفة ألطفال التوحد وقد أشارت النتائج إىل حدوث تحسن كبري 

م هالقدرة عىل استيعاب أو ف يف، كام حدث تحسن اإلحساس املتكاملة الصدغية

 تعلم اللغة 5  يف الرئييساللغة واملحادثة عند األطفال ذوى العجز 

   Ramberg-c, Et al, 1996دراسة رامبريج وآخرون 
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 سن يفاللغة والوظائف النمطية لدى األطفال التوحديني  " اضطراب  بعنوان

 5"املدرسة 

ظائف اللغة والو  يفهدف الدراسة :تهدف الدراسة إىل معرفة الفروق الجامعية 

 اهاالنتب ومضطريب  النمطية ملجموعة من األطفال التوحديني ومرىض اسبريجر

 االختالفات يفواإلدراك والكالم واللغة ، كام هدفت الدراسة أيضاً إىل معرفة أهم 

جر التفكري ، وهل ميكن فصل أطفال اسبري  يفمجاالت املفردات ، والفهم ، والنمطية 

( 88 املتغريات السابقة ، وتكونت عينة الدراسة من )عىل عن التوحدية املرتفعة بناءً 

واإلدراك  االنتباه يف( طفالً يعانومنن قصور 88( طفالً اسبريجر ،)88) طفالً توحدياً و

ت الدراسة إىل أن أطفال متالزمة اسبريجر يظهرون تفوقاً لوالسيطرة الحركية وتوص

اسة املرتفعة ، كام أشارت الدر للذكاء عن األطفال ذوى التوحدية  اللفظياملقياس  يف

غة عن الكالم والل يف اضطراباتالذين يعانون من  إىل أنه ميكن فصل كالً من األطفال

 والتوحدية 5   الذين يعانون من زملة اسبريجر

   Sulivan,Michelle,2002دراسة سوليفان ميخائيل 

تقييم  التوحديني 5 األطفال يفللكالم كوظيفة اتصالية  إراديالال  التكرار "  بعنوان

 "5ومعالجة 
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األطفال  يفللكالم  اآليلهدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل معالجة التكرار 

من األطفال %..الدراسة إىل أن  وأشارتمالئم ،  اتصايلالتوحديني وإحالله بسلوك 

التوحديني الشفويني يظهرون التكرار غري املالئم لكالم اآلخرين ، ومتثل لهم مشكلة 

ها تعوق التعليم ومتنع جذب سلوك اآلخرين ، وقد ركزت هذه الدراسة عىل ألن

هؤالء األطفال من خالل طريقة عالجية  يفرضورة اختزال أو استبعاد الرتددية 

لوك وإحالله بس الرتدديللسلوك  الوظيفيتعتمد عىل استخدام إجراءات التحليل 

أطفال  .عينة الدراسة من  نتو مالئم يخدم نفس الوظيفة االتصالية ، وتك اتصايل

 للكالم  وأشارت الدراسة إىل: اآليلتوحديني مام يعانون من التكرار 

إىل الحاجة إىل  يفأن هناك فروقاً فردية  طريقة كالم األطفال التوحديني مام يدعو

 لكل طفل5 لالتصاللهذا السلوك كوسيلة  الوظيفيالتحليل 

 عندما يتحدث اآلخرون أمامهم 5 قد تعلم هؤالء األطفال أن يسألوا تلقائياً 

 لدرايساقد عممت بعض تحسينات اللغة لتفاعل الطفل مع األب والبيية والفصل 

 لكل املشاركني 5

كالم ل الالإراديمن وراء الرتديد  االتصاليةتم مناقشة استنتاجات أهمية الوظائف 

 اآلخرين أو االيكوليايا 5 
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   Goletree B,1995دراسة جولرتبيىل 

  ي"5املعالجة اللغوية املبتكرة للطفل التوحد" وان  بعن

هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل إجراء جلسات عالجية مبتكرة مصممة بطريقة 

واكتساب مهارات لغوية وكانت عينة الدراسة مكونة  اللغويعلمية لتسهيل النمو 

 ( أعوام 5.( أطفال توحديني يبلغون من العمر ).من )

دراسة إىل ارتفاع مستوى داللة األلفاظ لدى األطفال التوحديني وأشارت نتائج ال

 بني الطرفني 5  اإلشارات واإلمياءات مع نظرة بها حملقة وتجاوب وازدادت

  Willemsen.s 1997دراسة وليمسن 

ة ضوء املقارن يفيظهر من خالل مواقف التفاعل  الذي اللغوي " االضطراب بعنوان 

 واألسوياء 5 دراسة االرتقائيةلتوحديني وذوى اإلعاقات بني مجموعة من األطفال ا

 حالة ألثنني من األطفال التوحديني 5
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 ذيالالتفاعل  يفهدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل مقارنة اللغة ومدى فاعليتها 

يتم بني األطفال واملحيطني بهم سواء كانوا أطفاالً توحديني أم لديهم إعاقات 

تكونت عينة الدراسة من مجموعة من األطفال التوحديني أو أسوياء ، و  ارتقائية

 وأشارتومجموعة من األسوياء واملرحلة العمرية واحدة ،  االرتقائيةذوى اإلعاقات 

عندهم فهم يظهرون  اللغويالنتائج أن األطفال التوحديني بالرغم من القصور 

  دندهم يفتقبعض األوقات 5 كذلك أن اللعب ع يفاللعب مع املدرسني والوالدين 

 واستخدموا اللغة املنطوقة 5 االجتامعيةإىل الروح 

   Mc, Arthur,1996دراسة ماك ارثر 

للغة ا واضطراباتاألطفال غري اللفظيني : التوحدية  يف االنتباهربط "بعنوان  

 5"الشفوية 

الوصىل ملجموعةمن األطفال  االنتباههدف الدراسة : هدفت الدراسة إىل وصف 

 نتائج الدراسة وأشارت،  اللغويمن األطفال ذوى الخلل  أخرىجموعة مو التوحديني 

من  مع البالغني عن غريهماالنتباه يفإىل أن األطفال التوحديني كانوا أقل اشرتاكاً 

 ،  التطوري اللغويذوى الخلل 
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سبة مع البالغني بن االتصالكام أكدت عىل أن األطفال التوحديني أرشفوا عىل قناة 

، كام أكدت الدراسة عىل رضورة  التطوري اللغوياألطفال ذوى الخلل أقلمن  %.6

 جيالعال عند األطفال التوحديني أثناء وضع الربنامج  االنتباهمراعاة مشكلة عدم 

التفاعل مع هؤالء األطفال ليفتح قناة اتصالية  يف والتشويقوأيضاً مراعاة اإلثارة 

 بينهم 5

  Carol,Poter,1999دراسة كارول بوتر  

 الكالم القليل لألطفال التوحديني الذين يتكلمون قليالًأو ال أسلوب "بعنوان 

 5 "يتكلمون

لبعض  التلقايئهدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل الكشف عن طرق االتصال 

األطفال التوحديني ومعرفة دور البيية ومدى تأثريها عىل طريقة كالم الطفل 

 -4)  ترتاوح أعامرهم بني توحدي( طفل  81)عينة الدراسة من  وتكونت،  يالتوحد

 معدوميأو   ( سنة ، يعانون من توحدية شديدة مصحوبة بوجود كالم قليل 85

 الكالم ، وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية :
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جديد للتواصل مع األطفال التوحديني أال وهو تقليل نسبة  أسلوبوضع طريقة أو 

 الكالم املوجه لهؤالء األطفال 5

للتفاعل مع اآلخرين من خالل تدريبهم  ملحوظةأظهرت عينة الدراسة استجابات 

 بهذه الطريقة 5

 تقليل الكالم املوجه لألطفال التوحديني النتائج اآلتية : أسلوبحقق 

 تسهيل منو األطفال التوحديني كمتجاوبني تلقائيني 5

 يساعدهم عىل فهم الكلامت املفردة باستعداد أكرث 5

 5 االجتامعيةرتاك هؤالء األطفال داخل بييتهم تسهيل اش

  Lawrence D. Et al ,2001دراسة لورانس وآخرون 

خصائص الكالم وعلم العروض لدى املراهقني والبالغني ذوى أعراض " بعنوان  

 5 " واألوتيزم  اسبريجر
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هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل املقارنة بني بروفيالت الصوت والكالم لدى كال 

من  أنثى 67من ذوى األوتيزم وأعراض اسبريجر وتكونت عينة الدراسة من 

املرتفع الذين يعانون من األوتيزم وأعراض  الوظيفي االختاللاملتحدثني ذوى 

املجموعتني  من اإلناث العاديني ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن كال 6.اسبريجر ، 

ت مشفرة غري مالمئة للعبارات النطق وتعبريا يفوأخطاء  اضطراباتلديهم بقايا 

 والجمل والنربة والرنني 5 

  Stwart Marilyn,2002دراسة ستورات مارلني 

 5 خي"تارياألطفال التوحديني : استقصاء  يفمعالجة اللغة التفاضلية " بعنوان 

التعبريية واختبار  االختباراتهدف الدراسة : تهدف هذه الدراسة إىل فحص 

تأنه لذكاء األطفال وبين (بينيه ستانفورد )الرابعة ملقياساملفردات عىل الطبعة 

عن  ميزتت والتيلتحديد ماذا كان األطفال التوحديني يظهرون منوذج لتنمية اللغة 

حصل  تيالاللغة ، ثم تحليل البيانات مضطريباألطفال  يفوجدت  التيتلك اللغة 

راسة أن هؤالء اللغة وأظهرت الد مضطريبملف ألطفال توحديني  ..عليها من 

 لعقيلاوالتخلف  التنموي اللغوي االضطراباألطفال كانوا مميزين عن األطفال ذوى 

 حيث تأثرت اللغة لديهم 5 
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األطفال التوحديني له أسباب مرضية مختلفة  اللغوي  يففإن الضعف  وبالتايل

ة مقارن يمتيز اللغة لديهم تكون مختلفة 5 وقد توفر اختبار  اضطرابفإن  وبالتايل

 اللغوية األخرى  باالضطرابات

   Haduioon. Baron Cohen,1997دراسة هادين وبارون كوهني 

هل النظرية التدريسية الذهنية ذات تأثري عىل قدرة أو تحسني أو تنمية "  بعنوان 

 5 "املحادثة لدى األطفال الذين يعانون من االتوحدية

 يفتدريس لألطفال التوحديني تهدف الدراسة إىل : اختبار أثر ال هدف الدراسة :

اختبار مهام تعتمد إىل تقييم الفهم للحالة الذهنية ذوى أثار ايجابيةعىل التواصل 

 عىل تطوير نطاق مجالني مهمني وهام : القدرة عىل التحدث ، والقدرة يفوالبحث 

 الكالم وتوصلت الدراسة إىل أنه مل يفاملحادثة واستخدام مصطلحات الحالة الذهنية 

قياس خاص بناحية أثر التدريس عىل الحالة الذهنية  أي يفهر تحسن ملحوظ يظ

 إتباععد ب اليشءالخاصة مبجال التحدث بعض  االتصالمهارات  يفبينام حدث تغيري 

 التدريس لهؤالء األطفال 5   يفطرق متخصصة 
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الم اللغة والك اضطرابتخفيف  يف)ب( دراسات تناولت استخدام العالج باللعب  

 األطفال التوحديني وتنمية اللغة والتواصل بينهم : لدى

 (:  5787دراسة رفاه جامل ملفون )

 "5 وحدالت اضطرابعن طريق اللعب لعينه من ذوى  اللغويتنمية التواصل "عنوان ب

 التوحد 5 اضطرابعن طريق اللعب لذوى  اللغويهدف الدراسة : تنمية التواصل 

 – 86التوحد متتد أعامرهم بني)  اضطرابذوى وتكونت عينة الدراسة من اثنني من 

طفل لل اللغويدراستها مقياس تقدير االتصال  يف( سنة واستخدمت الباحثة  84

 85( ، وقامت بإعداد برنامج مدته  5775أمني نرص )  امن إعداد سه يالتوحد

توجد فروقبني  ال جلسة ، وتوصلت الدراسة إىل أنه 68 يفأسبوع وتم تطبيقه 

غة اللغة االستقبالية والل يفللحالة )ع(  و البعدي القبيلرجات القياس متوسط د

سة ترجع إىل الدرا يفاملستخدمة  اللغويالتعبريية كام تقيسها قامئة تقدير التواصل 

ط بني متوس توجد فروق الربنامج املستخدم ، وتوصلت الدراسة كذلك إىل أنه ال

لغة ال يفعىل درجات املجموع الكىل للحالة )ع(  يالبعد و القبيلدرجات القياس 

 االستقبالية واللغة التعبريية ، 
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اللغة  يفللحالة )ص( ي والبعد القبيلبني متوسط درجات القياس  ال توجد فروقو 

املستخدمة ،  اللغوياالستقبالية واللغة التعبريية كام تقيسها قامئة تقدير التواصل 

ياس درجات الق جد فروق بني متوسطوال تو  إىل الربنامج املستخدم الدراسة ترجع

ة اللغة االستقبالي يف  عىل درجات املجموع الكىل للحالة )ص( يوالبعد القبيل

 واللغة التعبريية 5

   Warreyn et al ,2005دراسة وارين وآخرون 

 5 "التوحد وتنمية اللغة أطفالتأثري التدخل املبكر من خالل اللعب مع " بعنوان 

الدراسة إىل الكشف عن أثر التدخل املبكر عن طريق اللعب   هدف الدراسة : تهدف

وتم مقارنة مجموعتني من  ،  ( سنوات ألمهات أطفال التوحد 8 - 6سن من ) يف

ل من ك يفالعمر ومعدل الذكاء حيث بلغ أفراد العينة  يفحاالت التوحد املتجانسة 

 اللعب ،  يففلها مع ط مشاركة األم أسلوب( طفالً ومتت مقارنة 57املجموعتني )
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ة شاركت فيها األم طفلها اللعب قدر  والتيومبقارنة النتائج أظهرت املجموعة األوىل 

يؤكد  الذيو ، وهذه النتائج أكدتعىل الفرض املحدد  االجتامعيعىل التقليد والتفاعل 

ة كد عىل فاعليؤ من مسار الحالة وي  عىل أن التدخل املبكر مع حاالت التوحد يطور

 5دور األم 

   Leaf,Justin et al. 2009دراسة ليف جاسنت وآخرون 

 لثالثة أطفال اإليجايب االجتامعيوالسلوك  االجتامعيةزيادة املهارات  "بعنوان

 5 "من خالل مشاركة جامعة اإلقران يالذاتو  باالضطرابمصابني 

 هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل تقديم برنامج يقوم عىل اللعب والتعزيز لتعليم

ثالثة أطفال ذاتويني ملهارات اللعب واملبادأة اإلجتامعية واملهارات اللغوية 

وتكوين الصداقات من خالل اشرتاكهم مع أقرانهم العاديني  االنفعاليةواملهارات 

( سنوات ويرتاوح .-.لغت عينة الدراسة ثالثة أطفال ذاتويني يرتاوح عمرهم بني )بو 

إىل ثالثة أطفال عاديني من فصول رياض  باإلضافة  16-..معامل ذكائهم بني 

ادأة تحقيق املب يفالنتائج إىل أهمية مشاركة األقران العاديني  وأسفرتاألطفال ، 

 باللعب مع األطفال الصغار املصابني بالذاتوية ،
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وتحسني املهارات اللفظية أثناء اللعب ، وتكوين الصداقات ، ولوحظ بشكل كبري 

الرفاق مام يوضح فعاليتها لدى األطفال الذاتويني  تغريات إيجابية لدى جامعة

 وأقرانهم العاديني 5

  Choi,2000دراسة شوى 

ديني تنمية التواصل لدى األطفال التوح يفالتعرف عىل تأثري أنشطة اللعب " بعنوان 

من األلعاب  مجموعة يف توحدي، وذلك عن طريق طفل عادى يشارك طفل " 

رس الفصل ، وتكونت عينة األطفال التوحديني من عىل توجيهات مد اعتامداوذلك 

( سنوات بينام تكونت عينة األطفال 8 -4( أطفال تراوحت أعامرهم بني ) .)

( سنوات ، .-4( طفالً تراوحت أعامرهمبني )88اللعب من ) يفالعاديني املشاركني 

ألطفال اللعب عىل تنمية التواصل لدى  اإليجايبوقد أشارت أهم النتائج إىل التأثري 

التوحديني ، حيث أظهر هؤالء األطفال بعد تطبيق الربنامج زيادة التواصل مع 

 لديهم 5البرصي رشيك اللعب وتحسني مستوى التواصل 
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 ( : 5771دراسة محمد جواد الحارض )

فعالية برنامج تدريبى باستخدام اللعب لتنمية مهارات التفاعل " بعنوان  

 5"توحديني لعينة من األطفال ال االجتامعي

ومستوى مهارات التفاعل  هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل التعرف عىل طبيعة

أنواع  مباستخدا تدريبيلعينة من األطفال الذاتويني ، وتصميم برنامج  االجتامعي

 5 لديهم مية بعض مهارات التفاعل االجتامعيمختلفة من اللعب واألنشطة لتن

أطفال ذاتويني ذكور ، تم تقسيمهإمىل  87عينة الدراسة : تكونت العينة من 

 أعامرهمضابطة ( ممن ترتاوح  . تجريبية ، .مجموعتني متكافيتني ومتجانستني )

درجة  68 - 67( سنة ، كام تراوحت درجة التوحد لديهم مابني85 – 6الزمنية بني )

 ..) وتقع نسبة الذكاء لديهم مابني Carsالطفولة  يفحسب مقياس تقييم التوحد 

النتائج عن تحسن  وأسفرتللذكاء ، (ستانفورد بينيه )( حسب مقياس  81 –

واستمر  ، االجتامعيمستوى التفاعل  يفاملجموعة التجريبية عن املجموعة الضابطة 

 هذا التحسن بعد انتهاء تطبيق الربنامج بشهرين 5
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  Lewis 2002دراسة ليويس 

 5"التوحد  اضطرابذوى  العالقة بني اللغة واللعب بني األطفال "بعنوان 

هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل بحث العالقة بني اللغة واللعببني األطفال ذوى 

 وذلك من خالل جمع التحلييلاملنهج  أسلوبالتوحد ،واستخدمت الدراسة  اضطراب

األبحاث والدراسات السابقة ذات العالقة بنفس املوضوع  وأظهرت نتائج الدراسة 

اللغة واللعب لدى األطفال املصابني بالتوحد ولكنها ليست واضحة وجود عالقة بني 

متاماً ، لكن مام يدل عىل وجودها هو وجود بعض العوامل املشرتكة بني اللغة 

أو شخص  يشءعىل وجود  واللعب ، ومن أهم هذه العوامل هو أن كليهام يدالن 

للعب ميكن استخدام ا وبالتايلمعني بطريقةما  يشءأن كليهام يعربان عن  أيمعني ، 

ز تحفي يفأو بواسطة اإلشارات والرموز  قد يكون عرب عنه بواسطة الدمى والذي

 الطالب وتعميمه 5

 ( :  .577دراسة سامر الحساىن )

 فاللألط اللغوي االتصالتنمية  يفباللعب  تعليميفاعلية برنامج "  بعنوان

 5"التوحديني 
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مية نت التعليمي  يفمدى فاعلية الربنامج هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل قياس 

لدى عينة من األطفال التوحديني ، حيث تكونت عينة الدراسة من  اللغوي االتصال

( طفالً توحدياً قسموا إىل مجموعتني ) تجريبية وضابطة ( ، وطبق عليهم 57)

 عليميالتوبعدى ، باإلضافة إىل الربنامج  قبيل كاختبار اللغوي االتصالمقياس 

نمية عىل ت باللعب يعمل  التدريبياللعب ، وأظهرت نتائج الدراسة أن الربنامج ب

  5املجموعة التجريبية(بق عليها الربنامج)ط التيللمجموعة  اللغوي االتصال

  Krantz,P, & McClannahan,2000كرانتزىب دراسة 

ت ااأللعاب لتقليل السلوكي يففاعلية مد الطفل التوحدى بالخيارات "  بعنوان

، وزيادة مهارات اللغة لدى األطفال  التفاعيلاملضطربة وتشجيع اللعب 

  "5التوحديني

  



 

345 

 

 

هدف الدراسة : تهدف الدراسة إىل التقليل من السلوكيات املضطربة لدى الطفل 

خدم واست  الذي ينمى مهارات التفاعل االجتامعي التفاعيلالتوحدى وزيادة اللعب 

 وعتني ) تجريبية وضابطة ( عىل مجم التجريبيالباحث املنهج 

( أطفال توحد كمجموعة تجريبية ولديهم مشكالت سلوكية 6وبلغ عدد العينة )

 يارالختومهارات اللغة ، وتم إتاحة الفرصة لألطفال  التفاعيلاللعب  فيونقص

غةوىف ومهارات الل لتنمية مهارات التفاعل االجتامعي األلعاب املرغوبة أثناء التدخل

( أطفال مل تتاح الفرصة لهم 6ناك مجموعة ضابطة مكونة من )املقابل كان ه

ن أ   األلعاب ، حيث قام املعلمني بتحديد هذه األلعاب وأظهرت النتائج الختيار

األلعاب يقلل من السلوكيات املضطربة ويحسن من مهارات  الختيارإتاحة الفرصة 

 اللغة 5 
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  الفصل الثالث
 عالج التوحد

 

الغامضة ورمبا يرجع ذلك ألن أسبابة غري واضحة  اإلرضابات يعد التوحد أحد أكرب

 كل أمناط النمو بشكل خطري 5 يفتؤثر  االضطراباتبشكل حاسم ، وإن هذه 

ولذلك اختلفت اآلراء حول إمكانية تقديم العالج لألطفال التوحديني حيث تحتاج 

تحتاج تلك  دألساليب وطرق متباينة بتباين الحاالت وصعوبة تشخيصها ، ولذلك فق

الفية لعناية خاصة ومتدربني عىل العمل معهم ورعايتهم ومشاركة اآلباء واألمهات 

 :  اآليتسبل تقديم الربامج العالجية لهؤالء األطفال مع مراعاة  يف

 بذواتهم وبعالقتهم باآلخرين 5  الوعيالعمل عىل تنمية 

لو ببطء و   طفال ليكتسبوامحاولة إقامة نظام الدمج وتطبيقه مع العاديني لهؤالء األ 

 من أقرانهم األسوياء 5 االجتامعيةاللغة واملعايري 

الرتكيز عىل األنشطة املفضلة لهم مع إجراء بعض التعديالت عليها بالتدريج حيث 

 تأخذ األنشطة لديهم النمط الثابت املتكرر 5 

 توجد لديهم وتنميتها 5 التيالرتكيز عىل املهارات 
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 نحوهم من قبل اآلباء واألمهات واملرشفني واملحيطني بهم 5 يجايباإل االتجاهتنمية 

 عدم الرتكيز عىل منط ثابت لتدريبهم أو تعليمهم 5

 بالبيية ومكوناتها 5 اهتامماتهمإثارة 

 التدريب عىل التقليد واملحاكاة 5 

 من حوله 5 البيييالتدريب عىل تقبل التغري 

 نتباههماوجذب  الصويتتر والتسجيل الكومبيو  باستخدامالتدريب عىل التخاطب 

 بطرق غري تقليدية 5

الخامات القابلة للتشكيل وغري  باستخدامالرتبية الحسية وتنمية عمل الحواس 

 الضارة وخصوصاً حاسة اللمس والشم 5

 تحول النظرة املستقبلية لإليجابية مبن يحيطون بالطفل 5

ألطفال بكل صوره اللفظية زيادة التواصل بإلحاح من جانب الكبار مع هؤالء ا

 والوجدانية واإلشارية 5
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 وتهدف الفنيات العالجية مع الطفل األوتيزمى إىل :

عالجه خالل  يفتعلم طرق التواصل مع الطفل واإلسهام  يفمعاونة الوالدين 

 املنزل 5 يفوجودهم 

 ديلمحاولة لتع واالجتامعية يفمزيد من املهارات اللغوية  اكتسابدفع الطفل إىل 

 سلوكه 5

 خدامباست الخارجيالعامل  يف واالنغامس الذايتمن التقوقع  يإخراج الطفل التوحد

 تؤدى إىل كرس حاجز العزلة 5 التيبعض الفنيات واألنشطة 

 التوحد  ومع تعدد هذه اضطرابحاولت تفسري أسباب  التيكام تعددت النظريات 

التخفيفمن أثار هذا  يفالنظريات تعددت أيضاً األساليب العالجية املستخدمة 

 5  االضطراب

،  اباالضطر التخفيف من حدة آثار هذا  يفكام أنه من األساليب العالجية املتبعة 

 بادئمهو قائم عىل  ومنها ما النفيسهو قائم عىل األسس النظرية للتحليل  منها ما

 العقاقري استخدامالنظريات السلوكية ، وهناك أيضاً تدخالت عالجية قامئةعىل 

 واألدوية5
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يقة طر –كام أن هناك طرق لعالج األطفال املصابني بالتوحد منها) طريقة لوفاس 

 طريقة فاست فورورد ( 5  –تيتش 

 

  Psycho Therapy  :العالج النفىس

من هذا العالج هو إقامة عالقة قوية بني  األسايسهو األسلوب السائد ، والهدف 

من  مه أ ولة لتزويد الطفل مبا مل تقدمه له محا يفميثل األم  الذيالطفل والنموذج 

خربات مشبعة معه كالحب واألمان والتفاعالت اإليجابية ، حيث يفرتض نقص 

راهيم )اب  بينهام وإن األم مل تستطيع تزويده بتلك الخربات العاطفي االرتباط

 ( 5 ..6 -6.4: .866القريوىت ، حاتم البستامى 

: 8666بخيت،   ( ، ) عبد الرحيم845: 5778:  ويتفق كل من ) عبد الرحمن سليامن

للعالج بالتحليل  األسايس( عىل أن الهدف  487: 5775( ، ) رشاد موىس : 561

هو إقامة عالقة قوية بعيدة عن الوالدين وذلك مع منوذج ميثل األم  النفيس

 م الطفل املصاب بالتوحد أ مل تقدر القيام به  املتساهلة املحبة وهذا ما
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إعطاء الطفل الحب والحنان والدفء الالزم له وهذه العالقة  ستطاعتهااوعدم 

 تحتاج إىل عدة سنوات حتى تتطور عملية العالج 

 النفيسالتحليل  باستخدام( إىل أن العالج  65: 8666ويشري ) عبد الرحمن سليامن ،

 يشتمل عىل مرحلتني : 

ن من التدعيم وتقديم األوىل : يقوم املعالج بتزويد الطفل بأكرث قدر ممك يف

 من قبل املعالج 5 باط مع التفاهم والثبات االنفعايلاإلشباع وتجنب اإلح

عىل تطوير املهارات كام تتضمن هذه املرحلة  النفيسوىف الثانية : يركز املعالج 

التدريب عىل تأجيل وإرجاء اإلشباع واإلرضاء ومام يذكر أن معظم برامج املعالجني 

 لذياال التوحديني كانت تأخذ شكل جلسات للطفل املضطرب النفسيني مع األطف

 املستشفى وتقديم بيية حية عن الناحية العقلية 5 يفيجب أن يقيم 

( إىل أن القائم عىل العالج يقوم بعمل عالقة حب 8.: 5778وتشري ) هالة فؤاد : 

 لوحنان بني الطفل املصاب بالتوحد وبني والديه ، هذه العالقة تتسم بالتساه

 العامل املحيط به 5 يفواملحبة والدفء وذلك بهدف تشجيع الطفل عىل الدخول 
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 ( برونو  بيتلهيم) ( :إىل أن الفضل يرجع إىل العامل  8665وتشري ) سمرية السعد ، 

Bruno bettelheim  عالج التوحد ،  يف النفيسحيث يعد أول من اقرتح املدخل

ن ووالدي  وتهديديهمبكرة غري مشبعة ىل أن التوحدية تنشأ من خربات إمشرياً 

 الرئييسعواطفهام ورافضني العالقة مع الطفل ، وأن هذا هو السبب  يفباردين 

 إىل وإدخالهللتوحد ، وهو يشجع ويدافع عن رضورة نقل الطفل من منزل والديه 

 أمريكا ( يف  مصحات أو بيوت داخلية سواء داخل مستشفى أو ملحقة لها) كام هو

بحرية وسهولة ويتمكن من  يشءيستكشف ويجرب كل  ليكالفرصة له  مام يتيح

مع  االنتشارإقامة عالقات انفعالية سوية ، إال أن العالج بهذه الطريقة ليس واسع 

 جع فقط إىل األبوة غريتر ي األطفال التوحديني اليوم والسبب هو أن األوتيزم ال

 يفوظيفة معينة  أداءقدرة عىل الكافية والصادقة والحنونة وإمنا يرجع إىل عدم ال

 خالياه 5 يفالدماغ أو تلف 

تعتمد عىل  النفيس( : إىل أن طريقة العالج 8666عبد العزيز ،  إلهاميويشري ) 

طرب يض النفيسالنظرية ، حيث ترى أن النمو  (ماهلر )صياغات يف أسايسافرتاض 

 مراحل منوه يفإذا مل يعش الطفل حالة مشبعة  حالة ما يفويتوقف عن التقدم 

مع املوضوع  لالحتكاكاألوىل ، وهكذا يصبح أول رشط لعالجه بناءاً تدريجياً 

 ،  اإلنساين
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يلتقط أول خيط  يكالحرص عىل دفعه لألمام  توخيولكن عىل نحو مشبع ، ومع 

 من قوقعته  أوالً أن نخرجه ينبغي، فالطفل التوحدى  الخارجييربطه بالعامل 

فنيات عالجية تتضمن أنشطة إيقاعية مثل املوسيقى ،  باستخداملك ذالتوحدية و 

 نشطة تستثري اللذة 5أ وكذلك استخدام 

 

 Behavior Therapyالعالج السلوىك 

يعد من أفضل العالجات  السلويك( : إىل أن العالج  5774يشري ) إبراهيم بدر ، 

،  عالج وتعديل سلوكيات األطفال التوحديني يفظهرت فاعليتها  التيالنفسية 

فصل منظم للتدريب عىل  يفويوضع الطفل التوحدى وفقاً لهذا النوع من العالج 

السلوكيات املقبولة ورعاية الذات واكتساب اللغة كام يلزم تدريب الوالدين عىل 

نزل امل يفمساعدة الطفل عىل اكتساب مفاهيم لغوية ، وتنمية السلوك املقبول 

لتعلم والثواب والعقاب ويستخدم عىل نظرية ا السلويكحيث يعتمد العالج 

للتخلص من السلوكيات املصاحبة للتوحد كالعنف ونوبات الغضب وإيذاء الذات 

 متثل ضغطاً عىل الوالدين واملتعاملني مع الطفل التيوغريها من املشاكل السلوكية 

  



 

353 

 

 

بهدف تحسني العالقات والتفاعالت ، وانطالقاً من مفاهيم نظرية التعلم بأن 

تم تعلمه ميكن أن يتم محوه أو تغيريه وميكن تعلم سلوك  لم وأن ماالسلوك متع

 ابهوإكسمعالجة السلوكيات املشكلة ، وتدريب الطفل  االتجاهجديد ويتبنى هذا 

 يفحد مع األطفال املصابني بالتو  السلويكالعالج  (زنجاح)سلوكيات جديدة ، وقد تبني

واصل ورعاية الذات واملهارات ومهارات الت االجتامعيةتشجيع اكتساب املهارات 

أنها تقوم عىل طرق تعديل السلوك وإدارته ب التياملعرفية ، وتتميز الربامج النامئية 

 إمناو غري قارصة من حيث اإلعداد لها والتدريب عليها  وتطبيقها عىل املهنيني فقط 

ميكن تدريب الوالدين واملدرسني وغريهمعىل استخدام هذا األسلوب برشط أن 

 ن الهدف من استخدامه واضحاً 5يكو 

عالج  يفتحقيق أهدافه  يف السلويكوقد أظهرت نتائج دراسات عديدة نجاح العالج 

التوحد ، واقره الباحثون واملتخصصون كأحد أهم  باضطراباألطفال املصابني 

 زهأحر وما   منطقية مقبولة أسسعالج هؤالء األطفال بسبب قيامه عىل  أساليب

ة عملية وتطبيقية أوضحت تحسني مسار النمو لدى الكثري من من نتائج ايجابي

عن خفض  مهارات سلوكية شخصية واجتامعية ، فضالً وإكسابهمهؤالء األطفال 

 سلوكياتهم غري املرغوبة 5
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 أسلوبهو   السلويك( : إىل أن العالج  .577يشري ) حامد عبد السالم زهران ، 

ويعترب  النفيسالعالج  يفريات التعلم وقوانني السلوك ونظ مبادئيستخدم  عالجي

ميكن وذلك بضبط  محاولة لحل املشكالت السلوكية بأرسع ما السلويكالعالج 

لدى  يالسو  اإلرادياألعراض ، وتنمية السلوك  يفوتعديل السلوك املرىض املتمثل 

 الفرد 5

عملية تتضمن "بأنه  السلويكالعالج  (Madle & Neisworth,1990:p.91)ويعرف 

ستخدام مجموعة من الفنيات واألساليب واإلجراءات بهدف زيادة معدل مامرسة ا

الفرد لسلوك مرغوب فيه أو تدعيم هذا السلوك أو تعليمه سلوكاً جديداًأو خفض 

 5"معدل مامرسته لسلوك غري مرغوب فيه 

 السلويك(: إىل أن فكرة العالج  5777ويشري ) ساميون كوهني ، باتريك بولتون ، 

القيام بتحليل األمناط السلوكية من حيث مسبباتها وعواقبها ومن ثم يتم  يف تتلخص

ع السلوك أو تشجتكافي التييهدف إىل التعرف عىل العوامل  سلويكتطبيق برنامج 

و األمناط السلوكيةغري الصحيحة أ  وإطفاءتساعد عىل تثبيط  التيالصحيح وتلك 

ل يفضله الطف الذياألسلوب امباستخداملزعجة ، وتتم مكافأة السلوك الصحيح 

سيلة تقر مبدأ العقاب كو ال السلويكويرتاح إليه ، كام أن األساليب الحديثة للعالج 

 إلطفاء وتثبيط السلوك غري الصحيح 5
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ميكن من  طفال حيثكبرية بالنسبة لهؤالء األ  أهميةوتعترب الربامج التدريبية ذات 

عدادهم للتعليم ، فيمكنعىل سبيل خالل مثل هذه الربامج تنمية مهاراتهم واست

، أو  الكريسعىل  املثال أن يتعلم الطفل من خالل أحد هذه الربامج أن يجلس

مهمة معينة أو يستخدم التواليت ، ويعد تنمية  ألداءيحرض تلك األدوات الالزمة 

، إذا تؤدى كام  أخرىمثل هذه املهارات أمراً رضورياً إلعداد الطفل لتلقى برامج 

إىل مساعدة الطفل  Schreibman & Koegel( 8668كريبامن وكوجل )ترى س

يوسوم تعد مبثابة برامج متقدمة ، ويرى ن التيتلقى الربامج التالية  يفبدرجة كبرية 

 (8661  )Newsom  يفيتم تقدميها لألطفال التوحديني  التيأن غالبية الربامج 

انب تدريب الوالدين )عادل الوقت الراهن تعتمد عىل إجراء تعديل السلوك إىل ج

  5( 5775عبد هللا ، 

هو عالج  السلويك( : إىل أن العالج  .577،  العيسويويشري ) عبد الرحمن محمد 

الرشطية ، كام يعتمد عىل مفاهيم املدرسة  االستجاباتيعتمد عىل تعلم  نفيس

السلوكية ، ويستهدف مبارشة تعديل العادات والسلوكيات وتحرير املريض من 

األعراض مبارشة ، ويتم فيه استبدال العادات السلبية بعادات إيجابية ويفرتض أن 

 العادات املرضية عادات متعلمة بطريقة خاطية ، 
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وعن طريق الترشيط ميكن إزالة هذه األعراض أو محوها أو تحرير املريض منها ، 

وذلك عن طريق الترشيط وإعادة الترشيط ، ويختلف هذا املنهج عن نظرية 

تفرتض أن هناك مرضاً يكمن وراء هذه األعراض ، وإمنا املرض  التي  النفيسالتحليل 

 5 النفيسهو العرض 

 عالجي أسلوبهو  السلويك( : أن العالج  8666ويرى ) عبد الحميد محمد شاذىل 

عترب العالج كام ي النفيسالعالج  يفوقوانني السلوك ونظريات التعلم  مبادئيستخدم 

بضبط  ميكن السلوكية بأرسع ما االضطراباتة لحل املشكالت وعالج محاول السلويك

لدى  السوي يف األعراض وتنمية السلوك اإلراديوتعديل السلوك املرىض املتمثل 

 لنفيساعىل املشكالت الحالية للمريض وأعراض املرض  السلويكالفرد ، ويركز العالج 

 فه محدودة وقابلة للتحقيق 5 السلوك املضطرب أو الشاذ لذا فإن أهدا يفاملتمثل 

( :إىل أن  8661، محمد السيد عبد الرحمن ،  الشناويويشري) محمد محروس 

خدام است أساسمن األساليب العالجية الحديثة يقوم عىل  أسلوب السلويكالعالج 

 نظريات وقواعد التعلم ، 
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ري يتهدف إىل إحداث تغ التيويشتمل عىل مجموعة كبرية من الفنيات العالجية 

 يفسلوك اإلنسان ، وبصفة خاصة عدم التوافق ، حيث يقصد بالسلوك  يف إيجايب

ميكن مالحظتها ) الترصفات (  التيالظاهرة  االستجابات هي السلويكمجال العالج 

 –الضحك  –) الغضب  االنفعاالت الغري ظاهرةمثل األفكار و االستجاباتوكذلك 

 الخوف وغريها ( 5

( )رشاد 8661( ،)محمود حمودة  .. -4.: أ: 5775هللا )يتفق كل من عادل عبد 

يعد من أفضل طرق العالجات املتقدمة  السلويك( عىل أن العالج  487: 5775موىس 

لعالج ا أثناءللطفل التوحدى من حيث تعديل سلوك الطفل التوحدى حيث يوضع 

للغة ا فصل منظم للتدريبات عىل السلوكيات املقبولة ورعاية الذات واكتساب يف

 وتنمية السلوكيات املقبولة 5

 النفيسأفضل من العالج  السلويك( أن العالج 878: 11: 8611وترى ) نيفني زيور، 

عالج التوحد ، حيث يعتمد عىل نظرية التعليم والثواب  يفأوضح فاعليته  والتي

والعقاب ويستخدم للتخلص من السلوكيات املصاحبة للتوحد كالعنف ونوبات 

 ذاء الذات الغضب وإي
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فل ين واملتعاملني مع الطدمتثل ضغطاعىل الوال التيوغريها من املشاكل السلوكية 

 من مفاهيم نظرية التعلم بأن السلوك وانطالقابهدف تحسني العالقات والتفاعالت 

جة معال االتجاهتم تعلمه ميكن أن يعلم سلوك جديد ، ويتبنى هذا  متعلم وأن ما

 يب الطفل وإكسابه سلوكيات جديدة 5السلوكيات املشكلة ، وتدر

( إىل أن  648: .866) الشناوي( ، محمد محروس  .5: .866كام تشري عزة ممدوح )

العالج ، وقد يكون هذا العقاب تلقائياُ وذلك  يفمبدأ العقاب ميكن أن يكون له دور 

الفرد مبوقف مؤمل نتيجة لسلوك غري موفق عليه ، ويجب  يلتقيمثلام يحدث حني 

يكون العقاب مناسباُ لسلوك الطفل حيثأن الطفل املنبسط يضاعف جهوده  أن

 5 أداؤهويضعف  املنطويحني يضطرب الطفل  يفعقب اللوم 

( إىل أن فكرة تعديل السلوك تقوم عىل  .88 -888: 8664ويشري رمضان القذاىف )

املكافأة حيث يتم مكافأة الطفل التوحدى عىل السلوك الجيد وتجاهل  أسلوب

 للطفل 5 الفوضويمظاهر السلوك األخرى ، وذلك من أجل السيطرة عىل السلوك 
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( إىل أنه يجب رضورة إعداد نظام  .88 -888: 8666ويوضح ) رمضان القذاىف ،

استجابته صغرية متتالية ومتتابعة تدريجياً عن طريق استخدام معززات قوية 

الخطوات ب االهتاممنه يستلزم لضامن نجاح برنامج العالج أو التدريب أو التعليم فإ

 التالية : 

ل تكوينه بشك يفالسلوك املرغوب  اختيارتحديد الهدف : إذ البد من العمل عىل 

 يفلغريه أو مشاركة اآلخرين  االبتسامتعليم الطفل  يفمحدود واضح مثل الرغبة 

 معني 5 حريكاللعب أو نطق كلمة معينة أو القيام بسلوك 

 الحيث يتم توجيه التعليامت بشكل سهل سبتها للطفل :سهولة التعليامت ومنا

إىل صعوبة  يؤدى بحيث ال يكون مطوالً أالاملهمة ، كام يجب  ازدواجيحتمل 

مسك القلم ا –املتابعة واألمثلة التالية تعطينا مثاالُ كام يجب أن يكون ) ارفع يديك 

 5  (املس اللون األحمر 55الخ –انظر ألعىل  –
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: وذلك عن طريق املالمئة بني املطلوب تأديتهمن خربات  الستجابةاحث الطفل عىل 

 ألن اإلجابة ليست حارضة لديه 5 أحياناً يستجيب الطفل  الطفل الحارضة إذ قد ال

عملية تشكيل السلوك : عن طريق تقسيم الهدف إىل وحدات صغرية متتالية مع 

فإن  ،م تحقيق الهدفة جميعها إىل أن يتإثابة ومكافأة الخطوات الصغري  استمرار

وأن الطفل قام بنطق  كان الهدف هو حث الطفل عىل نطق كلمة )باب( مثالً

 املرة الثانية فيتم مكافأة الخطوتني يفاملرة األوىل ثم نطق "با "  يفالحرف " ب " 

 حينها 5 يفالسابقتني كل 

 ن مثالًو أن تكون املكافأة ذات تأثري عىل الطفل فتك الرضوري: من  املكافأةنوعية 

حيث تنجح املكافأة املعنوية أكرثمع هؤالء  احتضانهتقبيل الطفل أو ضمه أو 

  5األطفال

بنوع واحد  ويجب  اً يصبح الطفل مشبع ال ليككام أنه البد من تنوع املكافآت 

  (Eiketh,Smith,T,1997,107: 133)لصعوبة العمل 5 اً تنويع املكافأة طبق

منهج الكتابة املتالشية لتعليم  (Krantz,McClannhan1993,p.122)واستخدم 

ىل ع االستجابةاألطفال التوحديني بدء التفاعل مع األقران من خالل تعليمهم 

 األلفاظ والحركات املكتوبة ، 
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وتقوم فكرة تعديل السلوك عىل مكافأة السلوك الجيد أو املطلوب بشكل منتظم 

محاولة للسيطرة عىل  يفمع تجاهل مظاهر السلوك األخرى غري املناسبة  وذلك 

يف من للتخف السلويكاختيار العالج  أسبابوترجع  لدى الطفل الفوضويالسلوك 

  :إىل عدة أسباب منها التوحد  اضطرابحدة 

ميكن أن يتعلمها الناس من غري املتخصصني  مبادئمبنى عىل  عالجي أسلوبأنه 

 يالً 5غرقان وقتاً طويست ال وإعداداملهنيني وأن يطبقوها بشكل سليم بعد تدريب 

واضح دون عناء كبري أو تأثر بالعوامل  علميميكن قياس تأثريه بشكل  أسلوبأنه 

 نتائج القياس 5 يفتتدخل  غالباً ما التيالشخصية 

 يعري أنه نظراً لعدم وجود اتفاق عىل أسباب حدوث التوحد ، فإن هذا األسلوب ال

ل العلامء حو  الختالفاتتها دون تعرض يتم باملظاهرة ذا وإمنااهتامماً لألسباب ، 

 أصل نشأتها 5
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ات يهدفإىل تكوين وحد الذييضمن نظام ثابت إلثابة ومكافأة السلوك  أسلوبأنه 

 استجابية صغرية متتالية تدريجياً عن طريق استخدام معززات قوية 5

رشط تعديل السلوك ب يفأنه ثبت من الخربات العلمية السابقة نجاح هذا األسلوب 

   5التطبيق يفعالية جميع متطلباته وتوفر الدقة ف

 (  8666) رمضان محمد القذاىف ،  

 518: 8661)   مليكه( ، لويس كامل  66: ب: 5775ويتفق كل من عادل عبد هللا )

لك الصحيحة وذ باالستجابةعندما يقوم الطفل  استخدامها( عىل أن املعززات يجب 

 )، Dunlap&Fox(  8666)  (دونالب وفوكس) ةتكون مبثابة املكافأة ، وتؤكد دراس

M,et al 1999 whelan)  ( أن هناك طرق وأنواع  48: 8668، وحياة املؤيد )

يقوم به الطفل وذلك عن طريق املداعبة والتصفيق  الذيلإلثابة عىل السلوك 

واملكافأة الرمزية مثل إعطاء الطفل النجوم وهذا يؤكد عىل إن إثابة الطفل عىل 

 لطفل 5سلوك ا يف طيباً  اً الصحيحة وتنوع املكافآت يجعل للتعزيز أثر  جابةاالست
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إىل إنقاص األعراض  يهدف السلويك( : أن العالج  8661،  مليكهويرى ) لويس كامل 

بالوظائف املتخلفة أو الضعيفة أو غري املوجودة مثل اللغة  واالرتقاءالسلوكية 

 يفم الحاالت عىل األقل ظمع يف عالجيالومهارات رعاية الذات ، ويتطلب التدخل 

اللغة وىف املجاالت  يف  هام عالجيالبداية مدرساً لكل طفل ، وقد يتحقق كسب 

 يفللسلوك من خالل تدريب دقيق للوالدين بصورة فردية  واالجتامعيةاملعرفية 

مفاهيم ومهارات تعديل السلوك مع الرتكيزعىل املشكالت الفردية للوالدين 

 وهمومهام 5

يعتمد عىل فنية  السلويك( : إىل أن العالج  8668ويشري ) عمر بن الخطاب خليل ، 

إدارة السلوك وذلك للتخلص من السلوكيات الغري مقبولة والتقليلمن األفعال 

 إلجرايئا، وكذلك الرشيط  يالتكرارية النمطية ، وغريها من أشكال السلوك الالتوافق

هذه  يف رئييسزم ، ويعد الثواب والعالج مبدأ عالج األطفال األوتي يفيفيد  الذي

 لسلبياليل أو استبعاد السلوك قوت اإليجايبالفنية مع هدف تطوير وتعزيز السلوك 

، كام تستخدم فنية تعديل السلوك مع األطفال التوحديني ، ولقد تبني نجاح العالج 

واصل هارات التوم االجتامعيةاملهارات  إكسابتشجيع  يفمع هؤالء األطفال  السلويك

 ورعاية الذات واملهارات املعرفية 5
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يعترب  السلويك( : إىل أن مفهوم العالج  5776وتشري ) آمال عبد السميع باظة ، 

يستخدم فيه ويطبق قوانني وأفكار  النفيسإشارة واضحة إىل نوع من العالج 

ت فنيات عللمظاهر السلوكية املضطربة ، وتنو  النفيسالعالج  يفاملدرسة السلوكية 

ن م  كية التقليدية واملحدثني أي ابتداءبتنوع توجهات علامء السلو  السلويكالعالج 

ج فنيات العال  يف، وبأسلوب آخر أصبح هناك مبدأين  اإلجرائينيالرشطيني إىل 

ته مبختلف تكنيكاته ، وتعديل السلوك بتكنيكا الكالسييكوهام الترشيط  السلويك

 أيضاً 5

إىل تحويل   ، يهدف النفيسإىل شكل من أشكال العالج  وتعديل السلوك يشري

السلوك غري املرغوب فيه إىل سلوك مرغوب فيه وفق قواعد معينة ويكون موضوع 

تعديل السلوك هو السلوك الظاهر املالحظ)خولة أحمد  يف الرئييس االهتامم

عملية تعديل السلوك عىل تركيبة تضم بعض  وتنطوي(5 .88- 884، 5777يحيى،

لتوجهات النفسية الرتبوية،وبعض فنيات تعديل السلوك الحديثة وإسرتاتيجيات ا

 أخرىج ، وبرام االجتامعيةتعديل السلوك ، وبذلك توجد عالقة بني تدريب املهارات 

يل إىل مت االجتامعيةمثل الرتبية الوجدانية ، والرتبية األخالقية ، فمناهج املهارات 

ميكنأن يتقبله اآلخرون ويعززونه )جوزيف  الذيك التأكيد عىل تعليم الطفل السلو 

 (8565-851، 8666ف وروبرت هـ،
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 تسري وفقها عملية التيوتشري "خولة أحمد يحي" أن من بني اإلسرتاتيجيات 

تصور اللعب عىل أنه وسيلة إلعادة  التيوالواقع أن بعض أشكال العالج باللعب 

إليها  يؤدى التيالقدر من النتائج توجيه الطفل وإعادة تعليمه ، قد أدت إىل نفس 

دمه بواسطة تنظيم املعالج ملا يق التلقايئأن تشكيل السلوك  أياملران أو املامرسة : 

اللعب مع الطفل عىل  وينطويمن تدعيامت تتوقف عىل حدوث هذا السلوك 5 

الشخص الكبري ملا يفعله الطفل سواء كان ذلك اللعب  استجاباتعملية مستمرة من 

أو العاب الدومينو 5 ويقوم اللعب مع األطفال ومالزمتهم  اإليهاميل اللعب شك يف

أن يتم  السلويكالعالج  يف فينبغيمن املدعامت 5 ومع ذلك  باعتبارهبتأثري فعال 

 تنظيم التدعيامت من قبل 5 

 : السلويكمناذج العالج  -

 : الكالسييك االشرتاطج ذ منو 
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ينتجمن تتابع  الكالسييك االشرتاط( :أن  5774يرى ) حامد عبد العزيز زهران ، 

يستثري  لذيا الرشطياألحداث مرتباً بحيث يكون املثري مقرتناً أو سابقاً للمثري غري 

 الرشطي يكتسب املثري الرشطي االقرتانغري الرشطية ، وكنتيجة لهذا  االستجابةعادة 

 ة 5غري الرشطي االستجابةالطاقة عىل استثارة استجابة رشطية تشبه 

للتعلم إىل الباحث العامل  الكالسييك االشرتاطنشأة نظرية  يفويرجع الفضل 

تحويل استجابة طبيعيةغري  يف)بافلوف( من خالل تجاربه حيث نجح الرويس

سيل لعاب الكلب لدى رؤيته الطعامإىل استجابة  يفمتعلمة وغري رشطية تتمثل 

عاً بصوت الجرس ، ويكرر هذه رشطية بأنه كان يقدم اللحم للكلب مقروناً أو متبو 

تكوين استجابة رشطية لدى الكلب بحيث يسيل  يفالعملية عدة مرات إىل أن نجح 

وجود للطعام سواء قبل أو أثناءأو بعد الجرس  أيلعابه ملجرد سامع الجرس دون 

 ( 5 5774مبارشة ) هدى محمود الناشف ، 
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 الرتباطل تدريجيلية تدعيم ( هو عم الكالسييك االشرتاطبينام يرى ثورنديك أن ) 

ا الكائن يقوم به التي، حيث أن الحركات العشوائية األولية  واالستجابةبني املثري 

حيحة الص االستجابات، بينام  املكافآتتؤدى إىل الحصول عىل  ألنها ال الحي تذف

ر تعزز ) أنو  التي االستجاباتنها تقوى تدريجياً بالتدريب أل  املكافآتتؤدى إىل  التي

 ( 86685،  الرشقاويمحمد 

 : اإلجرايئ االشرتاطمنوذج 

كون ي ج يتلقى اإلنسان املكافأة إذا قام بسلوك معني ، وىف الغالب ماذ هذا النمو  يف

هذا السلوك هو املرغوب ، وهذا يربط اإلنسان بني سلوكه وبني املكافأة ومن هذا 

امه رميتها أم التيالعصا  مييل إىل تعلم تكرار هذا السلوك ، فإذا أحرض لك الكلب

د الرحمن ) عب  فإنك تعطيه نوعاً من املكافأة ، فالسلوك يحدث أوالً ثم تأىت املكافأة

 ( 5 .577،  العيسويمحمد 

عىل نتائج السلوك مبعنى أن السلوك يقوى أو  اإلجرايئ االشرتاط يفويعتمد التعلم 

ل ول عىل إثابة فإن الطفيضعف بناًء عىل نتائجه ، فإذا ترتب عىل سلوك ما الحص

 ستجابةاالمييل إىل تكرار ذلك السلوك ، أما إذا ترتب عليه الحصول عىل العقاب فإن 

   5التلقائية تكون تجنب هذا السلوك

 ( 5 5775) مدحت عبد الحميد أبو زيد ، 
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 اإلجرايئ باالشرتاط( : إىل أن التعلم  5775أمني ،  ا، سه8668ويشري ) كامل مرىس ، 

 ملعاقني ذهنياً بصفة خاصة يقوم عىل األسس اآلتية : مع ا

 وجود دافع قوى للتعلم 5

 الدافع 5 وإشباعوجود عائق يحول بني املتعلم 

 إجرائية خاطية 5 استجاباتاملتعلم  إصدار

 الناجحة بالصدفة 5 االستجابةالوصول إىل 

 الناجحة 5 االستجابةالحصول عىل الثواب بعد 

واب بعد كل استجابة ناجحة يقوى الروابط بينهام وبني املثري تكرار الحصول عىل الث

 مبارشة ، وبطريقة آلية كلام تكرر االستجابةويتم التعلم بحيث يسهل استدعاء 

 املوقف وىف املواقف املامثلة 5

التعليم أو التدريب يرجع إىل أخطاء  يفأن فشل الطفل املعاق ذهنياً (سكرن  )ويرى

تم توفري الربامج املناسبة لقدراته وتم تعليمه بطريقة  طريقة تعليمه ، فإن يف

 5 اإلجرايئ االشرتاطالطرق  وأفضلنريده منه ،  تعلم ما يفمناسبة سوف ينجح 
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 منوذج التعليم عن طريق املالحظة :

تيرس التعلم عن طريق التدريب عىل سلوك جديد  أساليبيستخدم هذا النموذج 

خرين حيث قام ) باندورا( بتعريف التعلم آ  أشخاصبواسطة  أدائهبعد مالحظة 

لخاص يشبه ذلك السلوك ا الذيسلوك املالحظ  يفباملالحظة بأنه الزيادة أو النقصان 

عاقب ، ويعتقد يدعأمو يملشاهدة منوذج السلوك هذا وهو  كنتيجةبنموذج ما ، 

 خارجيتدعيم  أيأن هذا النوع من التعلم ميكن أن يحدث دون  (باندورا)

قد يكون رضورياً للتأثري عىل  الخارجيظ ، رغم أنه يوافق عىل أن التدعيم للمالح

 5 املالحظ ليؤدى هذا السلوك

(Josph,pear,Garry Martin,2004:p45)  

 : الذايتمنوذج التنظيم 

ميكن أن يغري بها الفرد سلوكه هو ذاته  بحيث  التييقصد بهذا النموذج أن الطرق 

 5ك سبق له أن حددها لنفسهيتوائم مع بعض معايري السلو 
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 (  8661،  الرشقاويمحمد  أنور) 

تتوفر للمعلم الفرص الكافية  ( : إىل أنه قد ال 5778ويشري ) جامل الخطيب ، 

ملالحظة سلوك الطفل املعاق وتنظيم نتائجه عىل نحو يسمح بتعديله  وذلك بهدف 

 ملسؤوليةا عىل تحمل إىل مساعدة األطفال املعاقني الذايتالتنظيم أو الضبط  أسلوب

عىل تدريب الطفل عىل  الشخصية عند استجاباتهم ، ويشتمل هذا األسلوب

 لذايتامالحظة سلوكه وتنظيم رشوط التعزيز والعقاب ، ويتضمن منوذج التنظيم 

 التالية : االسرتاتيجيات

 5 وقايئقد تقوم بحد ذاتها بدور  والتياملالحظة الذاتية 

يحدث فيها السلوك  التيملوقف والظروف البييية تنظيم أو إعادة تنظيم ا

 املستهدف 5

 تعلم استجابات بديلة 5

  لذايتاوالعقاب  الذايتالتعزيز  باستخدامتغيري نتائج السلوك عىل نحو يسمح 

 أو) السلوكيات الجديدة ( : االجتامعيمنوذج التعلم 
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يؤدى هذا تعُلم سلوك معني من خالل مالحظة شخص  االجتامعييقصد بالتعلم 

وة التعلم مبا فيها القد يف االجتامعيةالسلوك ، ويتم التأكيد عىل أهمية العوامل 

 البيية 5 يفومالحظة اآلخرين ، ومالحظة النامذج السلوكية 

 تجابةواالستطوراً من منحنى املثري  االجتامعيولذلك شهدت معظم نظريات التعلم 

كام قدمه   االجتامعيالتعلم  إىل منحنى(بافلوف وواطسون وسكرن  )كام قدمه

 )يعرف بالسلوكية الجديدة  ويذهب ميثل ما الذيوهو املنحنى (الربت باندورا )

تكوين معقد للغاية وهو الشخص  واالستجابةإىل أنه يوجد بني املثري  (باندورا

 أيتييستطيع أن يتخذ قرارات وأن يحلل األجداث واملثريات قبل أن  الذي الداخيل

عىل قدرتنا عىل تعلم سلوكيات متقنة تتشكل عىل  (باندورا ) ، ويركز باالستجابة

يعنيه مبصطلح  داخل النظام املعقد لحياتنا الجامعية ، وذلك هو ما يتواءمنحو 

داخل  تتالءم والتيهو فعل تعلم سلوكيات  االجتامعي، فالعلم  االجتامعيالتعلم 

 ملبادئونعمل وفقاً  جتامعيةافنحن كائنات  االجتامعيةنظامنا املعقد للحياة 

  5( .577نالحظه من اآلخرين ) محمد إبراهيم عيد ،  الذيالسلوك 

يختلف أصحاب نظرية  ( : إىل أنه ال 5776ويشري ) السيد عبد الحميد سليامن ، 

تفسريهم لكيفية اكتساب  يفعن أصحاب النظرية السلوكية  االجتامعيالتعلم 

 هذا الجانب ، يفبني النظريتني الطفل للغة ، فثمة تشابه كبري 
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أن كال  أي ، البيييفكالهم يرى أن اكتساب اللغة يعد محكوماً بدرجة كبرية بالضبط 

عملية اكتساب اللغة إال أن مواطن  يفالنظريتني يعطى دوراً هاماً ألثر البيية 

أن   يرون السلويك االتجاهأن أصحاب  يفبني النظريتني إمنا يتمثل  االختالف

 الصادر من الطفل ، بينام أصحاب اللفظيضوء التعزيز للسلوك  يفيتم  تساباالك

للغة يتم اعتامداً عىل مبدأ التقليد إذ  االكتسابيرون أن  االجتامعينظرية التعلم 

وراء  الرئييسيقوم اآلخرين بإنتاجها يعد العامل  التييرون أن تقليد الطفل للغة 

 اكتساب الطفل للغة 5

( : إىل أن نظرية التعلم 5775وسعيد حسنى العزة ،  الهاديبد ويشري ) جودت ع

أن معظم  حيث يشري إىل السلويكتطور حركة العالج  يفقد أثرت  االجتامعي

رين عن طريق التقليد ومشاهدة اآلخ الخاطئالسلوكيات غري املتكيفة سببها التعلم 

يزيد من حدوث ميكن أن  عالجييقومون بها ، وأن النمذجة أو التقليد كإجراء 

السلوك املرغوب فيه ، ويكون ذلك من خالل إعطاء الفرد املتعلم للسلوك املرغوب 

فيه تعليامت لفظية خالل مالحظته للنموذج ومن ثم إثارة ودافعية الفرد للتعليم 

 الرسيع 5
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 : املعريفمنوذج التعلم 

 حيث إىل تعليم أنساق معرفية جديدة املعريفيكمن الهدف من منوذج التعلم 

يتوجب عىل الفرد تعلم كيفية إدراك نسق الوظائفية املعرفية املميزة له ومدى 

 لتيا ابتعاد معرفياته عن الواقع ، والقيام بعملية ربط بني عمليات اإلدراك والتأويل

، ثم تعديل هذه العمليات  السلويكأو  االنفعايليكونها عن الواقع وبني رد فعله 

 لبحث عن معرفيات بديله تكون أكرث واقعية ومنطقيةوالتأويلية ) ا اإلدراكية

 ( 5هات املعرفية ، تعديل املخططات وتصحيح التشو 

ويتطلب كل هذا سالمة وظيفية يعجز املتوحدون حتى أوليك اللذين ميتلكون 

قدرات عقلية جيدة عن تحقيقها ، ونظراً للصعوبات املوجودة عندهمعىل هذا 

صعوبة تنشيطها حتى حني تفرض الحاجة ذلك ،  املستوى ، ولضعف السلوكيات مص

يفكر به ويعتقد أو يحس به اآلخرون 5 ولتميز لغتهم بخصائص  ولصعوبة متثيل ما

ضاف إىل ذلك مشكالت تكييف سلوكه مع معطيات يتحد من فعاليتها التواصلية ، 

 يعجز عن التنبؤ بها ، وصعوبة تقييم الوضعية عىل نحو سليم 
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ائل كفيلة بتأمني الحل والتغيري 555الخ ، وىف ظل العوامل املحددة تأمني بد وبالتايل

 فهم ملاذا بقى تطبيقه مع املصابني بالتوحدي، و املعريفإلمكانية تطبيق العالج 

 ( 5776محدوداً )كريستني نصار ، جانيت يونس، 

( : إىل أن مجال تعديل السلوك شهد  5778ويشري ) جامل محمد الخطيب ، 

 يفالسنوات القليلة املاضية بدور العمليات املعرفية والرمزية يفتزايداً اهتامماً م

أن   بلق املعريفعملية تشكيل السلوك ، فالسلوك قد يتعلمه الفرد عىل املستوى 

ساليب أ املعريف السلويكاألساسية للمنحنى  املبادئيقوم بتأديته ، وقد اشتقت 

حل و  املعريفإعادة البناء  أسلوب أمثلة، ومن  اإلنساينمختلفة لتعديل السلوك 

 وغري ذلك 5 السلويك االنفعايل العقاليناملشكالت والعالج 

( : إىل أول تجربة قدمها  .577عبد الستار إبراهيم ، عبد هللا عسكر ، )ويشري 

تتعلم من خالل العادة كام تتكون  تجاربه ال يف( تثبت أن الحيوانات  8646توكامن)

و من خالل أ  ملسبقةا ليدية بل تتعلم أيضاً من خالل معرفتهابالطرق السلوكية التق

 ميسميه بالخريطة املعرفية ، 
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متاهات التعلم تقوم بوضع خريطة معرفية بحيث تدرك كل ممر  يفأن الفرئان  أي

هة عىل أمكن تعليمها عبور املتا التياملتاهة بعالقته باملمرات األخرى  فالفرئان  يف

ام ميكنها بعد ذلك أن تجد طريقها وهى تسري عىل حامل متحرك للوصول للطع

تعربها سباحة عندما تكون املتاهة مغمورة باملياه ، مام يدل عىل  هيأقدامها أو 

املواقف الجديدة كام لو كانت متلك خريطة متكنها من معرفة املكان  يفأنها ترصفت 

 التي ريفاملعتعلم تعيش فيه ، وقد تحول هذا املبدأ إىل نواة لتكوين نظرية ال الذي

 5 املعريف – السلويكوالعالج  السلويكواكبت ظهور أحدث أنواع العالج 

تغيري  يفأيضاً عىل دور عواقب معينة) تدعيامت (  اإلجرايئ االشرتاطكام يركز منوذج 

عواقب  يفقوة استجابة سابقة ، ويتحقق تعديل السلوك إماعن طريق تغري مبارش 

إضافية تخضع السلوك لضبط منبهات سبق أن خربها  بأساليالسلوك أو عن طريق 

معينة) تدعيامت متييزية ( ) عبد املنصف عىل  تدعيميهاقب و العميل مرتبطة بع

 ( .577رشوان ، 

إىل أن   ( : 5774محمد عىل ، أرشف عبد الغنى رشبت ،  صربهوتشري كال من ) 

 :  هييقوم عىل أربع مسلامت أساسية  السلويكالعالج 
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تكوينه وإزالته لنفس القوانني  يفسلوك متعلم يخضع  النفيس ضطراباال أن 

 5 السوييخضع لها السلوك  التيوالنظريات 

 تعلم السلوكيات التوافقية الناجحة 5 يفمن فشل  قد ينشأ النفيس االضطرابأن 

تؤدى إىل  اكتساب سلوكيات وعادات خاطية ال يفأنه قد ينشأ من نجاح الفرد 

 التوافق 5

يتعرض له الفرد عندما يجد نفسه أمام هدفني  الذيينشأ بسبب الرصاع وقد 

 5 االختيارهذا  مسؤوليةومطلوب منه أن يختار أحدهام وأن يتحمل 

 

 : السلويكخصائص العالج  -

( :إىل أن العالج  8661، محمد السيد عبد الرحمن ،  الشناوييشري ) محمد محروس 

متيزه عن طرق العالج األخرى وهى  لتيايتصف مبجموعة من الخصائص  السلويك

 يكالسلو ( باعتبارها افرتاضات يقوم عليها العالج  8617ريم وماسرتز  ) كام يحددها 

 : 
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إىل الرتكيز عىل األعراض أكرث من الرتكيز عىل أسباب فرضية ،  السلويكمييل العالج 

م االهتامحيث يهتم املعالجون السلوكيون بالسلوك موضوع املشكلة ويزداد هذا 

 عىل تناول هذا السلوك بتغري أكرث من محاولة البحث وراء األسباب 5

أن السلوكيات املضطربة تكون مكتسبة إىل حد بعيد عن  السلويكيفرتض العالج 

 سلوك آخر 5 أييتعلم بها الفرد  التيطريق التعلم بنفس الطريقة 

ن أن التعلم ميك أن األسس النفسية وبصفة خاصة قواعد السلويكيفرتض العالج 

 تعديل السلوك غري املتوافق 5 يفتفيد كثرياً 

عىل حده  إعداد أهداف عالجية محددة وواضحة لكل فرد السلويكيتضمن العالج 

 وهذا يتناسب مع الطفل التوحدى 5

تعداد اس هيالنظرية الكالسيكية للسامت ، ألن سمة الفرد  السلويكيرفض العالج 

 مواقف مختلفة عن بعضها البعض 5 يفمسبق للقيام بسلوك معني 

 بإعداد طريقة العالج مبا يناسب مشكلة الفرد 5 السلويكيقوم املعالج 

يركز عىل السلوك املوجود اآلن وعىل  أيعىل مبدأ هنا واآلن ،  السلويكيقوم العالج 

 يحدث فيها 5 التيالبيية أو الظروف 
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 يالعلمعىل أهمية املنهج يؤكد  أي،  التجريبيبالجانب  السلويكيهتم العالج 

عالج  ال وأساليبتساعد عىل تحقيق فنيات  التيكأسلوب للوصول إىل النتائج 

وكذلك يهتم بتحديد خط البداية ) السلوك املراد تغيريه ( ويهتم بوضع خط النهاية 

ج من أنواع العال  وتقويم نتائج العالج ، وبذلك يتسنى له إجراء املقارنة مع غريه

 األخرى 5

( : إىل أهم خصائص أو مزايا العالج  5774شري) حامد عبد السالم زهران ، وي

  -النقاط التالية : يف السلويك

عىل الدراسات والبحوث التجريبية املعملية املضبوطة القامئة  السلويكيعتمد العالج 

 ميكن قياس صدقها قياساً تجريبياً مبارشاً 5 والتيضوء نظريات التعلم  يف

ني استخدام أساليب مختلفة لعالج األنواع املختلفة من املشكالت يرس للمعالج

 النفسية 5

يتناول تصحيح العادات السيية لدى األفراد العاديني وعالج األفراد غري العاديني مثل 

 ، واألطفال التوحديني 5 العقيلحاالت التخلف 

الت ج املشكعالج املشكالت السلوكية عند األطفال ، وعال  يفأثبت نجاحاً ملحوظاً 

 5 السلويك االضطرابالنفسية ، وكذلك حاالت 
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الوقت الحارض مام يسهل وجود محك نحكم به عىل  يفيركز عىل املشكلة أو العرض 

 نتيجة العالج 5

 األساسية لتعديل السلوك : املبادئ -

 :  ييلاألساسية لتعديل السلوك فيام  املبادئ( : إىل  5774يشري ) قحطن الظاهر ، 

أن تعديل السلوك يركز عىل العالقة بني  أيتعتمد عىل املنهجية والتجريب :  أنها

قبة نتائج ااملتغريات البييية والسلوك ، حيث ميكن السيطرة عىل تلك املتغريات ومر 

 السلوك 5

أن سلوك اإلنسان له نتائج تحددها البيية ، وهى تؤثر  أينتائج السلوك تتحكم به : 

أن السلوك يتأثر بنتائجه ، فإذا كانت نتائج السلوك  أيك ، احتاملية حدوث السلو  يف

 5مؤملة قلت احتاملية تكرار هذا السلوك 

 أن الرتكيز عىل السلوك الظاهر يساعد عىل أيالرتكيز عىل السلوك القابل للمالحظة : 

الية عىل فع  ، كام ميكن التعرف الكيفيالقياس بشكل دقيق بعيداً عن التنبؤ 

 التدريب 5 يف تبعة اإلجراءات امل
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  :لعوامل داخلية انعكاساإن السلوك الظاهر غري املقبول هو املشكلة ذاتها وليس 

الظاهر عىل أنه املشكلة وليس مجرد عرض  السويحيث أن التعامل مع السلوك غري 

  5ومرشد كرتبويألسباب داخلية ينسجم متاماً مع دور املعلم 

 أن السلوك املقبول وغري املقبول متعلم أي:  السلوك املقبول وغري املقبول متعلم

من  عريش التيحيث يخضع كال منهام لقوانني التعلم نفسها ، فالنتائج املعززة 

استجابات  إال هي  خاللها الفرد باالرتياح متيل إىل التكرار ، وان املشكلة السلوكية ما

لوك تبدالها بسأو اس  أو عادات اكتسبها الفرد بفعل خربات خاطية ميكن التوقف

 أفضل 5 

( : إىل خطوات تعديل  8666،  إبراهيم، عبد الستار  5775أمني ،  اوتشري ) سه

 : ييلالسلوك فيام 

من  لك يجمع عليه  الذيتحديد السلوك املراد تعديله : ويقصد به السلوك املشكل 

 الوالدين واملدرسني بأنه يجب تعديله 5
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 ع هذا السلوك عند الطفل وكم مرة يحدث مقدار شيو  أيتحديد مقدار السلوك : 

متى يحدث هذا السلوك؟ماذا يحدث  أيتحديد السوابق واللواحق لهذا السلوك 5 

قبل ظهور هذا السلوك ؟ ماذا يحدث بعده ؟ رد فعل اآلخرين لظهور هذا السلوك 5 

 وجود متغريات محيطة بوجود هذا السلوك 5

  5كية كام تحدث خطوة بخطوةتسجيل املظاهر السلو  أيتسجيل الخطوات : 

 تساعد عىل بقاء السلوك املشكل التيمعرفة املعززات  أيتحديد معززات املشكلة : 

 موجود 5

تحديد للسلوك املشكل مع وضع األهداف املرجوة لتعديل  أيوضع التشخيص : 

 ميكن بها تعديل هذا السلوك 5 التيهذا السلوك ووضع األسباب 

بنى ي التي يجب وضع األسس العالجية أيعات العالجية : والتوق العالجيالربنامج 

الربنامج ووضع طرق التنفيذ مع وجود التوقعات النهائية من الربنامج  أساسهاعىل 

 5 العالجي
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 لتياتعميم السلوك : ويقصد به تعميم السلوك املعدل عىل مواقف التفاعل األخرى 

عىل املواقف األخرى ، ويجب مير بها الطفل وتعميم خرباته اإليجابية الناجحة 

ع م تشجيعه بكل الوسائل واملدعامت للحرص عىل إبقاء هذا السلوك الجديد املعدل

ة مع ة ، ورضورة تقييمه كل فرت ر كل املواقف بصفة مستم يفالحرص عىل املتابعة له 

 طرأت عىل هذا السلوك 5 التيوصف التغريات 

  Medical Intervention  (الدوايئ)  الطبيالعالج 

يستخدم لتنظيم  الدوايئ( إىل أن العالج  866: 5778يشري )محمد قاسم عبد هللا : 

تقف خلف السلوك الشاذ ، وبالرغم من  التيوتعديل املنظومة الكياموية العصبية 

ال أن إ تسبب التوحد التيأن البحوث الحديثة قد أثبتت تنوع وتعدد العوامل 

مع   الدوايئاملبارشة قد أثبتت أهمية العالج  املبارشة وغري االتجاهاتالكثري من 

يوجد دواء واحد ويحذر ) ماوك ( للتوحد فيجب أن  التوحدى ومع أنه ال االضطراب

 يفمع برنامج العالج الشامل بحيث يساعد  الطبييتكامل هذا النوع من العالج 

 تحسني قدرات املريض 5 

  



 

383 

 

 يفتستخدم  التي م العقاقري( إىل أه487-476: 5775ويشري ) رشاد عىل موىس : 

 خفض أعراض التوحد وهى : 

والحركات  واالنسحابخفض النشاط الزائد  يفيفيد :  Haloperidolالهالوبرييدول 

 النمطية التكرارية 5

 الدم كام يف  يعمل عىل خفض نسبة السريوتني:  Fenphloaromaneالفينفلورمان 

عىل تحسني الوظائف  كام يساعديساعد عىل خفض النشاط الزائد غري املناسب ، 

  واالجتامعيةالعقلية 

 يساعد عىل خفض العدوان وسلوك إيذاء الذات Naltrexane :5نالرتكسون 

والنشاط الزائد  يعمل عىل خفض السلوك القرسى: Clominpryaminaكلوميربامني 

 ، ونوبات الغضب والعدوانية لدى األطفال التوحديون 5 االنفعايل واالضطراب

 يالعصبالناقل  يفتحدث التأثري نفسه  التياك عدد من العقاقري األخرى وهن

 -Lدوبا  –ل  معالجة التوحد منها عقار يفدرست فعاليتها  والتي،  يالدوبامين

Dopa جرعات متنوعة منه لدى عدد من التوحديني  باستعاملدرس مفعوله  الذي

وعقار  Risperidoneذكوراً وإناثاً ومن أعامر مختلفة ، وعقار ريسربيدون 

Amisulprile 5 وغريها 
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د أن معالجة التوح يفعىل هذه األدوية النفسية  أجريت التيولقد بينت الدراسات 

 Fluvoxamineوفلوفكسامني  ,Clominpryaminaالعقاقري كلوميربامني 

 النمطيوالسلوك  العدواينخفض السلوك  يفمفيدة  Buspironeوباسبريون 

لدى املصابني بالتوحد من األطفال  االجتامعيتحسن السلوك املتكلف ، كام أنها 

 والراشدين 5

إىل سبب   ( إىل أنه بسبب عدم الوصول8666: ، أمين البلثة  الراويفضيلة  )وتشري

لهذه اإلعاقة أو أدوية  وميكن أن  شافياً اً يوجد عالج لتفسري إعاقة التوحد ، فإنه ال

راض السلوكية املضطربة مثل فرط الحركة تستخدم العقاقري الطبية لتقليل األع

يوجد  ، ولكن ال Haloperidolمثل عقار الهالوبرييدول  واالنسحابواآللية الحركية 

ن ) كل م الرأيالتوحد ، ويتفق مع هذا  اضطرابعالج  يفحتى اآلن عقاقري لها دور 

: 5775) عثامن فراج :   (476: 5775( ، )رشاد موىس : 8668:16محمود حمودة : 

 5ب ( 
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معالجة مظاهر  يف( أنه ثبت فاعلية املهدءات واألدوية  5778ويرى محمد قاسم ) 

التوحد مثل الطقوسيةأو النمطية  الضطرابالتوحد ، وإن بعض األعراض الرئيسية 

ن ها كمية زائدة مئوالنشاط الزائد قد تم تحرضها وإحداثها عند الحيوانات بعد إعطا

بأن العصبونات الوبامينية املركزية قد تكون مرتفعة  ضلالفرتاالدوبامني مام أدى 

 النشاط عند املصابني بالتوحد 5

( : أن البحوث اتجهت إىل دراسة التفاعل بني  8661،  مليكهويشري ) لويس كامل 

كيميائية لدى األطفال التوحديني ، وتناولت معظم  دوية والنتائج البيوهذه األ 

وبدرجة أقل  Serotoninوجني هام سيريوتونني ناقلني نريول يفالبحوث الشذوذ 

 املركزي العصبيالجهاز  يفوقد وجد أن نشاط السريوتونني  Dopamineدوبامني 

 الحريك النشاط يفالشهية والنوم والتعلم والذاكرة كام أن الدوبامني يؤثر  يفيؤثر 

 5 االنتقايئ واالنتباه واملعريف

ينقص مستويات السريتونني وإن ذلك سوف  L- Doba إعطاء عقار أنوقد افرتض 

 األعراض السلوكية بينام إعطاء مضاد قوى للدماين  يفسوف يرتبط بنقص 

Antagogonist  هو(holdol,mcneil pharmaceutical haloperidol)   يؤدى

 التعليم داخل املعمل 5   يفاإلعراض السلوكية ورسعة دالة  يفإىل نقص دال 
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من إستخدام الهلوبرييدول ويتفق معه كل من )  Mauk,J,1991ويحذر ) ماوك ( 

( رمبا 16: 5775( ، ) عثامن فراج، .64: 5648أ: 8666جوزيف ايزو، روبرت زابل 

 يفلفرتة طويلة يؤدى إىل خلل  استخدامهيؤدى إىل حدوث مضاعفات تنتج عند 

 صالعقاقري الطبية إال مبوافقة الطبيب املخت استخدامفيحذر من  الحريكالتآزر 

 التام بتعليامته من حيث العقار املستخدم للحالة وحجم الجرعة 5 وااللتزام

 يفللتوحد قد حقق نجاحاً  الدوايئغري أنه مل يثبت أن استخدام أن استخدام العالج 

، فبعض العالجات الدوائية تحمل خطر تدمري الجهاز  االضطرابالقضاء عىل 

لدى األشخاص  العصبي والجهاز، أو أعضاء داخلية أخرى مثل الكبد  العصبي

 وايئدالتوحديني يكون شديد الحساسية ، وبعض هؤالء األشخاص قد يتطلب عالج 

( وهناك تفاوت  الطبيعيالسليم )  العصبيبجرعة أقل من الشخص ذوى الجهاز 

مع األخطار ، واستعامل   هو موازنة الفوائد األسايسمن شخص إىل آخر ، واملبدأ 

 من أجل سلوك الطفل  تستعمل التي الدوايئيع أنواع العالج مع جم حياديتقييم 

Grenadine,1998)  ، 565( ،6)  5778عمر بن الخطاب خليل ) 
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( : إىل أنهام  حددا أهداف الربامج العالجية 8668ويشري) نلسون وارسائيل

، لبيولوجياالتغلب عىل الخلل  يفالتوحدى  باالضطراباملستخدمة لعالج املصابني 

عملية و  السويوخلق بيية قادرة عىل تعزيز النمو  الدوايئالعالج  باستخداموذلك 

 5 ( Nelson,Israel,1991,282)التعلم 

 يفأكرث فاعلية  الكيميايئيروا أن العالج :  (  8668بعض العلامء ) كامبل ،  أنإال 

تخفيف أعراض التوحد ويشتمل عىل أدوية ، وفيتامينات ، ومضادات خامئر ، ومن 

اختزال  يفAntidopaminergic Haloperidolتم استخدامها  التيعقاقري ال

الكالم  تحسن القدرة عىل يفالسلوكيات النمطية ، حيث يرى بأن هذه العقاقري تفيد 

فيختزل  Fenfluramineبجانب تناولها ، أما عقار  السلويكإذا تم استخدام العالج 

خفض النشاط الزائد  يف  Amphetaminesستخدم يالدم ، و يفمعدل السريتونني 

النفس  بإزاءلخفض القلق الزائد املرتبط  Phonothiozinesو االنتباهوزيادة 

(Campbell,et al,1991,34) 5 
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( : إىل أنه بالرغم من أن األطفال  8661وتشري ) سمرية عبد اللطيف السعيد ،

لدواء لتجاوبهم  يفترصفاتهم وكذلك  يفالتوحديني لديهم سامت فردية خاصة 

( يظهرون أنهم  % .8 – 87يساعدهم العالج بالدواء إال بنسبة قليلة ) وأكرثهم ال

 يستفيدون من العالج باألدوية 5

مع حاالت التوحد بصفة عامة ملا له من  B6/Magnesiumوقد استخدم فيتامني 

 Sahakiam et)  تحسني الحاالت يفمضاعفات محدودة جداً وفاعلية إىل حد ما 

al.,1986,285) 5 

عىل أعراض مثل   يركز الدوايئ( : إىل أن العالج  8666عبد العزيز ،  إلهاميويشري ) 

ام يركز الطفولة املبكرة ، بين يف، واإلنفجارات املزاجية  االستثارةفرط الحركة ورسعة 

 يفالطفولة الوسطى واملتأخرة أما  يفىل أعراض مثل العدوانية وسلوك إيذاء الذات ع

اخل تتد التيهام الظواهر  القهريوالوسواس  االكتيابوالرشد فقد يكون املراهقة 

 5 الوظيفي أداؤهمع 
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   Music thevapy  العالج باملوسيقى

إىل أنه من املالحظات املتعددة ثبت أن  :(46-41: 5778) عمر بن الخطاب رييش 

إيقاعات  ماألطفال التوحديني لديهم حساسية غري عادية للموسيقى ، فبعضهم لديه

مفضلة ، وآخرون منهم يستطيعون العزف عىل اآلالت املوسيقية مبهارة  وعادة 

بعمل املعالجة املوسيقية ، وبعض األطفال التوحديني لديهم حساسيةغري عادية 

يلعب الألكسيليفون يقوم بغناء السلسلة  ألصوات معينة مثال "كان صبى بعد ما

 إصدار يالصبالحروف الساكنة للنغامت وبدأ الهيكلية الدقيقة ثم يربط األصوات ب

 5  الصويتعملية اللعب  يفأصوات الحروف الساكنة واملتحركة 

سواء كانوا  جميع األفراد يفتؤثر  التيتعترب املوسيقى من املؤثرات القوية والفعالة 

 واالنفعاالتأو أطفاالً أو مراهقني أو راشدين ألنها تخاطب املشاعر ًً  رجاالً أو نساء

 للوصول لألطفال املصابني بالتوحد وذلك أتساعاوتعترب من أكرث قنوات التواصل 

 باآلخرين 5 االتصال يفبسبب مشكالتهم 
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أن املوسيقى تستخدم  إىل( : 8665يشري ) جابر عبد الحميد ، عالء الدين كفاىف ،

حت ت والتأهيىل ، وبرنامج العالج باملوسيقى يتم النفيس الطبيللعالج  إضايفكعالج 

 عاالستام توجيه معالج متخصص ، ومتدرب عىل هذا النوع ويفر تنوعاًمن خربات 

،  لفظيالحاجات املريض ، ومتثل هذه الخرباتفرصة للتواصل غري  تالءمواملشاركة 

 من التهديد 5 يخلو الذي واالسرتخاء واالستمتاع  االنفعايلوالخربة املشرتكة والتعبري 

 يف( : أن طريقة العالج باملوسيقى بدأت تشق طريقها  5777وترى ) نهلة غندور ، 

العقد األخري ، وىف العالج باملوسيقى يخضع الطفل  يفعالج األطفال التوحديني 

عدت أ وكثف ، وهناك مقطوعات موسيقية  يوميلجلسات من املوسيقى بشكل 

 الطفل عرب سامعات ذات مؤثرات صوتية عالية إليهاخصيصاً لهذا الغرض ، يستمع 

تحسن بعض األطفال التوحديني وساعدتهم  يفالجودة ، وقد ساهمت هذه الطريقة 

 5  تكيفيهعىل التخلص من سلوكيات غري 

( إىل أن العالج باملوسيقى بالنسبة لألطفال .84:أ :5771ويشري عادل عبد هللا ) 

حيث نالحظ أن هؤالء األطفال  الوظيفيالتوحديني شكل من أشكال العالج 

 الواقع إىل املوسيقى خاصة الخفيفة منها 5 يفينجذبون 
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( أن العالج باملوسيقى يساعد الطفل 5777( ، نهلة غندور )8666كام يرى مريا )

التوحدى عىل الشعور واإلحساس بنفسه ، والشعور بقيمته وسط املجموعة  وذلك 

 من خالل مشاركته مع اآلخرين ىف النشاط املوسيقى 5

( أن املوسيقى تستخدم كعالج .،ج 8665ء كفاىف )ويرى صابر عبد الحميد وعال 

والتأهيل،برنامج العالج باملوسيقى يتم تحت توجيه  النفيس الطبيللعالج  إضايف

الطفل  حاجات تالءمواملشاركة  االستامعاملعالج املتخصص ، ويوفر تنوعاً من خربات 

 5  االنفعايلري لتعب، والخربة املشرتكة وا اللفظي، ومتثل الخربات فرصة للتواصل غري 

،  Edgerton(1994)، وادجرتون  snell(1996)ويشري كل من سنيل 

إىل أن العالج باملوسيقى يعترب منطاً عالجياً عىل درجة  Thaut(1992)وتاوت

ترتبط  التيكبريةمن األهمية لهؤالء األطفال وأن هناك العديد من الحقائق 

من شأنها أن تجعل هذا األسلوب  والتيباستخدام املوسيقى مع هؤالء األطفال 

 معهم 5 استخدامهايتم  التيمن أهم وأنجح التدخالت املختلفة  العالجي

 : ييلوتتضمن فائدة العالج باملوسيقى لألطفال التوحديني فيام 

عليمية، ، اإلدراكية التاالنفعالية، االجتامعيةالعالج باملوسيقى ينمى ويطور املهارات 

 5  الحيسواإلدراك 
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 مع اآلخرين 5االجتامعي واالتصاللعاب املوسيقية العالجية تحقق التفاعل األ

 إليه 5 االنتباهاللعب بآلة موسيقية بجوار الطفل التوحدى ينمى 

للطفل التوحدىمثل  االجتامعيالعالج باملوسيقى يساعد عىل تعديل السلوك 

 يفال اآلخرين بالوجود مع مجموعة من األطف االلتزامالجلوس عىل مقعد بهدوء أو 

 5دائرة مثالً 

يساعد العالج باملوسيقى الطفل التوحدى عىل الشعور واإلحساس بنفسه والشعور 

ى النشاط املوسيق يفبقيمته وسط املجموعة وذلك من خالل مشاركته مع اآلخرين 

(Mayra,1999) 5 

مجاالت عديدة مع أطفال  يفومن خالل ذلك نالحظ أن العالج باملوسيقى يستخدم 

 ،مهارات سلوكية  ، االتصالالتوحد وذلك لتنمية الكثري من مهاراتهم ) مهارات 

مهارات معرفية ( ، وأيضاً لتعديل سلوكيات كثرية  وتعترب  ، اجتامعيةمهارات 

العالج ألن كل شخص سواء عادى أو غري عادى يستجيب  يفاملوسيقى وسيطاً ناجحاً 

 يفاصة فاعلية خ هضاً العالج باملوسيقى لعىل األقل لبعض من أنواع املوسيقى ، وأي

ىل القدرة ع يف  وىف تنمية وعالج النقص امللحوظ اللغويتنمية وعالج الحديث 

 التواصل لدى األطفال املصابني بالتوحد 
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قد يكون غري موجود أو غري ممكن لشخص ميكن  الذيفيام يتضمن حديثهم املعرب 

إىل الرصاخ التام أو الصياح أو األصوات عىل الحديث بني الصمت   أن ترتاوح مقدرته

 أو الهمهمة 5 الغريبة

  Play Therapyالعالج باللعب 

تكون داخل  عادة ما التيوالرصاعات  االنفعاالتيخرج الكثري من  دامئاً اللعب ما

توفر الفرصة لألطفال  التيالطفل التوحدى وتعمل عىل توتره ، وهو الوسيلة 

عالج م ، والهوالرضا عىل أنفس رفاءة والفاعلية والرسو يشعروا بالك ليكاملعاقني 

  من خالل عالقته باملعالج نفسهباللعب يهتم بحاجة الطفل للمساعدة ألنه يجد 

حيث تعترب ساعة العالج خربة منو مركزة للطفل فقد يدرك الطفل تدريجياً كيانه 

 املستقل ويدرك ماله من قدرات خاصة به 5 الشخيص

السنوات  يف  ( : إىل أن الطفل التوحد يفتقر 5774الزريقات ،  ويشري ) إبراهيم

فعندما يتناول اللعب  االستكشايفاألوىل من عمر إىل الكثري من أشكال اللعب 

بتكارية واألشياء املختلفة فإنه يلعب بها بطريقة غري مقصودة وبقليل من التنوعواال 

 حد كبريإىل  ألعابه يفوالتخيل ، كام تقل املظاهر الرمزية 
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 وال أو التخيل ، التلقايئاللعب  يفحيث يتسم الطفل التوحدى بنقص أو قصور 

يستطيع أن يقلد أفعال  ، كام أنه ال اإليهاميأو  التظاهريمبادرات للعب  أي يبدى

، ومن ناحية أخرى وبسبب ضعف اللغة والتخيل  ألعابهم يفاآلخرين أو يقلدهم 

دما اللعب مع اآلخرين  وعن يف االندماجيستطيع  الا لدى الطفل التوحدى فإنه غالب

ر محاولة لتطوي أييؤدى الطفل لعبة معينة ويجيدها فإنه مييل إىل تكرارها دون 

ة من ناحي يطريقة اللعب حيث يتسم الطفل بعدم القدرة عىل اللعب اإلبتكار 

، كام يستخدم األطفال التوحديني األلعاب  أخرىوبتمسكه بالروتني من ناحية 

 أثناء اللعب لألداةطريقة تعكس التكرارية أو النمطية أو استعامل غري شائع ب

خر  يتطلب شخصاً آ  نشاط ال يفيقصد به اشرتاك الطفل  والذيأو املنعزل  الفردي

يظهر  ال ه، ولكن الثنايئاللعب  يفوقد يلعب بالقرب من شخص آخر أو بنفس اللعبة 

 جامعيالاللعب  يفوحديني بعض الصعوبات تفاعالً متبادالً ، ويواجه األطفال الت

 للعب 5 ةالالزموالتفاعالت  االجتامعيةفهم اإلشارات  يفقد تنتج عن مشكالت  والتي
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( : إىل أن اللعب يعترب من أهم 8665عيىس ،  فوزيوتشري ) مرييالكياراندا : ترجمة 

لة ، ة للطفو ة ، ألنه هو السمة والخاصية األساسيبالحقوق الجديرة باالهتامم والعا

وهو املحرك والدافع املساعد عىل كل عمليات النضج والتكوين وهو ميثل كذلك 

عال وف ايجايبيدخل الطفل من خالله وبشكل  والذيالعنرص األول املحرر للطفل 

 ياً 5يويجعله يكتشف نفسه وذاته شيياً فش واإلنساين الطبيعيإىل واقعه 

 يفحياة الطفل  أسلوب: إىل أن اللعب هو ( 5775 ، باظةوتشري )آمال عبد السميع 

تواصله مع مكونات البيية ، ويتطور اللعب مثل بقية مظاهر النمو األخرى بل 

 يفاللعب املختلف خصائص النمو للطفل  ويعترب اللعب  يفيلخصها ، حيث يظهر 

أو هادف ثم يتطور إىل خطة سلوكية ميكن استغاللها  البداية نشاط غري موجه

لطفولة ل النفيسالعالج  يفالطفل ، ويعترب وسيلة هامة  إمكانياتطور لتنمية وت

 5 االضطراباتلشتى 

( : إىل أن هناك من يرى أن اللعب  .577،  العيسويويشري ) عبد الرحمن محمد 

تخدم  يالتالنمو العام للطفل ، حيث يبتكر الطفل القواعد  يففاعالً  إسهامام هيس

فالعصا   أخرىواضعها األصلية إىل استخدامات أغراضه ، وينقل األشياء من م

 يستخدمها حصاناً وسيارة ومركبة 
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ألدوار ا يفوما إىل ذلك ، وقد يقوم الطفل بدور املعلم أو الطبيب والطبع يسبق 

هادف له دور  تعليميلعب األدوار الحقيقة فاللعب موقف  يفيقوم بها  التي

لفيزيقية واملعرفية ، فاللعب اكتساب القدرات ا يف، ويساعد  وتعليمي تربوي

يتضمن عملية املالحظة والتجريب واملحاولة والخطأ ، وقد تبدأ هذه التجارب عىل 

هذه القدرات وخاصة األلعاب البنائية وبذلك تنمو املهارات  مستوى صغري ثم تنمو

 5 املكايناملكانية أو القدرة عىل اإلدراك 

 اللعب لدى األطفال تعادل أهمية وترى جانيت وست : أن األهمية العظمى لعامل

تشكل عامل الطفل بل أنه أفضل  التياللغة لدى الراشدين بل أن اللعب هو اللغة 

أداة دافعة لعمليات النمو والتعلم معاً وأن احتياج األطفال للعب بأنواعه وأدواته 

ب عمنائية ، فالطفل يلعب ألنه ينمو وينمو ألنه يلعب  والل احتياجات هيوأساليبه 

رحلة من كل م يفتتحقق للطفل  التي االرتقائيةيعكس خصائص النمو والتغريات 

للطفل من مرحلة ألخرى نجد أن لكل  االجتامعيمراحل منوه ، وإذا اتبعنا النسق 

  (West,j,.1992 :p11)مييزها من أنشطة اللعب مرحلة ما
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دامه ويتم استخ لألطفال النفيسويعترب العالج باللعب من أحد أهم مناهج العالج 

ة أن اللعب آداه عالجية نفسي باعتباردراسة وتشخيص وعالج مشكالت األطفال  يف

ه وفهم عىل فهم نفس  سلوكية مام يساعد الطفل باضطراباتهامة لألطفال املصابني 

عالقات اجتامعية فعالة مع غريه سواء من الرفاق أو األخوة  وإقامةالعامل من حوله 

الج باللعب يعترب فرصة آمنة غري مهددةوىف اللعب يعرب الطفل أو الوالدين ، والع

 اإلحباطعن مشكالته ورصاعاته ومن خاللها يخرج مشاعره املرتاكمة من ضغوط 

، حيث أن اللعب هو عمل  واإلجتامعى العقيلوعدم األمان مام يساعد عىل النمو 

 ينمو بها ويرتقى 5 التيالطفل ووسيلته 

وخاصة مع األطفال  النفيسمن الطرق الفعالة للعالج  العالجيكام يعد اللعب 

إىل أنه بدأ استخدام اللعب  Leven , Word Wellويشري كل من ليفن وورد ويل 

)  Doll Playلعبة العروسة  باستخدامبني الثالثينات واألربعينات من هذا القرن 

 ( 5 8666محمد الحاممى ، 
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،  من أتباع فرويد Hermine Hug Hellmuthهرمني هج هلموث  استخدمتوقد 

بغرض مالحظتهم وفهمهم  ويتمثل  انفعالياً عالج األطفال املضطربني  يفاللعب 

 لذيامحاولة التأثري عىل سلوكهم تأثرياً مبارشاً بنفس القدر  يف الحقيقيعالجها 

 يستطيعه أحد الوالدين أو املدرس 5

كن مع الطفل املريض ملا مي يستخدمون اللعب إال ملجرد التواصل وبعض املعالجني ال

5 والبعض اآلخر منهم يقيد  اجتامعيةأن يخلق من موضوعات للكالم ومواقف 

 وأ الطفل بعدد قليل من الدمى ويشجعه عىل إعادة القيام مبشاهد معينة يعرف 

يفرتض أنها كانت متثل صدمة بالنسبة له5 وذلك لتخفيف مخاوف الطفل منها 

 برسعة 5

عىل أن العالج باللعب يهتم بحاجة الطفل للمساعدة  (Taft&Allen)ولذلك يؤكد 

ألن يجد نفسه من خالل عالقته باملعالج ، حيث تعترب ساعة العالج خربة منو مركزة 

املستقل ، ويدرك ماله من  الشخيصللطفل ، فقد يدرك الطفل تدريجياً كيانه 

 ( 5 871، 5777قدرات خاصة به )سهري محمود أمني: 

 .8: 8667( ، دراسة عزة عبد الفتاح ) ..: 8665عبد الفتاح ) صبحيوتؤكد دراسة 

( عىل تأثري اللعب عىل تعديل املشكالت .8: 8665( ، دراسة سمرية جعفر )

 السلوكية لدى األطفال املصابني بالتوحد 5
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األلعاب املناسبة للطفل التوحدى  اختيار( :  إىل أن 5777ويشري) محمد الفوزان ، 

األلعاب مفيدة جداً ولها األثر الكبري ىف توجيه السلوكيات املرغوبة  أمر عظيم ألن

 )لدى الطفل التوحدى ، كام أنها تنمى لديه الرتكيز واالنتباه ولذا توصل مركزا

بالواليات املتحدة إىل توصيات بخصوص العاب الطفل التوحدى  (داالىس وتكساس

 منها : (Hill&Mcmackin)قدمها هل ومكامكن 

 تدل اللعبة عىل مثريات برصية حتى تشد الطفل التوحدى يجب أن

ويرضب  يده يفاألضواء وتركيز وتثبيت برصه ألنه دامئاً يحدق  يفحديق تعىل ال

 رضبات خفيفة أمام عينه 5

يجب أن تحتوى اللعبة عىل مثريات سمعية ألنه دامئاً يعرب وينطق ويهمهم 

 ويستعمل لسانه 5

عىل مثريات ملموسة ألن الطفل التوحدى عادة يحاول يجب أن تحتوى اللعبة أيضاً 

فمه فالبد أن تكون األلعاب ناعمة  يفرضب جسمه أو قرض جسمه أو وضع أصبعه 

يجب أن تحتوى هذه األلعاب عىل مثريات تلقائية ألن الطفل التوحدى لديه 5

وضع غريب أو أحياناً ميىش عىل أصبع القدم  يفعادات مثل أحياناً يضع جسمه 

 يقلب رأسه إىل الخلف 5و
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 االلتزام ينبغي التي( : إىل مجموعة من الرشوط 8665،  الكافوري صبحيويشري ) 

الالزمة ، حتى تكون حجرة اللعب منوذجية من حيث  اإلمكاناتتوفرت  ها إذا ماـب

 البناء والتصميم والتجهيزات وهى :

 أن تكون حجرة اللعب مانعة للصوت بقدر اإلمكان 5 ينبغي

 أن تتضمن حوضاً به ماء بارد وساخن 5 غيينب

 الحجرة 5 نوافذ يفيجب وضع قضبان حديدية أو حواجز خشبية 

ونوافذ الحجرة مبادة يسهل تنظيفها وتتحمل  وأبواب وأرضيةيجب تغطية جدران 

 واأللوان الزيتية واملاء واملطرقة الخشبية 5 الطمي

دون  يل مالحظاتهعىل الطفلتزويد حجرة اللعب مبسجل يتيح للمعالج تسج ينبغي

 عملية العالج 5 يفأن يشعر الطفل بذلك ، وذلك يساعد كثرياً 

( : إىل أن العالج باللعب إما أن يكون  8666،  الدسوقيويشري ) محمد إبراهيم 

ل عن قيادة العملية العالجية والنفسية يو موجهاً بحيث يكون املعالج هو نفسه املس

 والتوجيه للطفل 5 املسؤوليةيرتك املعالج ، أو يكون غري موجه حينام 
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رب تعت اتجاهات( : إىل أن العالج باللعب يرتكز عىل ثالثة 5775أمني ،  اوتشري ) سه

 :  هيالعالج باللعب  إليهايستند  أساسيةدعامات 

تدرك  البالطفل والثقة فيه اإلميانفيه : يرى البعض أن صفة  والثقةبالطفل  اإلميان

 فمن خالل جلسات يتم التعرف عليها من خالل املشاعر واألحاسيس وإمنابالحواس 

ستطيع ي وبالتايلاللعب يستطيع الطفل أن يكون عىل وعى مبشاعر املعلم نحوه 

أم ال  ويستطيع املعلم أن ينقل إىل  استكشاف إذا كان هذا الشخص اآلخر يثق فيه

 ت البسيطة 5الطفل اإلحساس بالثقة فيه من خالل بعض التغريات والعبارا

   تقبل الطفل : ويشتمل مفهوم التقبل عىل نقطتني هام :

  بني الطفل واملعلم يشعر فيه الطفل أنه متقبل دامئاً 5 تفاعيلنشاط   (  أ

 ومشاعر الطفل وادراكاته ومفاهيمه 5 أحاسيستواصل املعلم مع ( ب

اعره تحرتم مشأن  يفله الحق  إنسانالطفل : يجب احرتام الطفل باعتباره  احرتام

 رتاماالحباإلضافة إىل احتياج الطفل لهذا االحرتام أثناء التدريب ، وتبدو مظاهر 

 إلحساسابه ومحاولة فهم تعبرياتهوعىل املعلم أن يواصل  واالهتامممبتابعة الطفل 

 باالحرتام إىل الطفل 5 
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 كيف نشأ العالج باللعب ؟

ن العرشين عندما بدأت "أنا تم استخدام اللعب كعالج للطفل منذ أوائل القر 

استخدام األلعاب ومواد اللعب كوسيلة لبناء عالقة بينها وبني مرضاها  يف فرويد"

 يف كأساس( لعب األطفال 8665من األطفال ، كام استخدمت "ميلني كلني" )

 الذي( 8661تفسرياتها عن األطفال ، ومن املعالجني باللعب األوائل "ديفيد ليفى" )

األطفال عىل التخلص من األحداث املؤملة من خالل اللعب وغريه من حاول مساعدة 

الباحثني األوائل الذين أكدوا عىل قوة العالقة العالجية بني األطفال وعمليات النمو 

الطبيعية كمفتاح ملساعدة األطفال عىل تنمية تقدير الذات لديهم ، وهكذا يكون 

 & Nancy)كالت ، قلق لعب الطفل مدفوع من عمليات داخلية  رغبات مش

Webb,1999,29-30)  

للعالج  كأداةمقياس لقياس تطور اللعب عند األطفال  (Chazan,2000)وقدم 

باللعب من خالل دراسة حالة هدفت إىل تقييم عملية التدخل ونواتج العملية أثناء 

العالج لطفل يبلغ من العمر عامني وخمس شهور لديه سامت توحد  وقد تم 

بل ق ما  –عدم وجود اللعب  يفمواقف مختلفة )  أربعالعالج عىل  سيم جلساتقت

  توقف اللعب ( –أنشطة اللعب  –اللعب 
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(  وظيفي – تركيبي – بنايئ –مستويات )وصفى  يف  وكذلك تم وصف أنشطة اللعب

أو املقياس ملا وضع من أجله ، كام أوىص  األداةوقد أشارت النتائج إىل فاعلية 

 5 لينييكإكبحث  كأداةصالحيته بالكامل  الختبارع عينات أكرب برضورة استخدامه م

يدركون املعنى  إىل أن األطفال ال Melanie Klein (ميالىن كالين)كام أشارت 

العميق للعب ذلك ألنه قد تم كبته ، لذلك ركزت عىل القلق والتخيالت  وهذا 

تويات فسريها ملحالالشعور وحياة الطفل الخيالية وبت يفجعلها تتعمق  االفرتاض

التخيالت واآلالم والدوافع عند األطفال توصلت إىل جوانب كثرية غري معلنةمن 

 5 (Ariette,S.,&Dennie,p.,1994 p 50)خالل تفسري تحليل لعبهم 

( : إىل أن أنا فرويد اعتربت عىل  8611وتشري ) فريدة عبد الغنى السامحى ، 

 عن عالج الكبار ، جوهريتلف اختالف العكس من ميالىن كالين أن عالج الطفل مخ

وترى أن الفرق بني تحليل الطفل والبالغ ليس فقط من ناحية الصعوبات التكنيكية 

 العملية العالجية ،  يفالنوعية وال أيضاً 
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تعمل تلقائياً  والتيبتحرير القوى املوجودة  النفيسفبالنسبة للكبار يكون التحليل 

يكون  يكلف بالنسبة للطفل فهو يفتقر إىل الدافعية اتجاه الشفاء ، واملوقف يختل يف

اص خ ميكنه صنع قرار أفضل ، فالطفل بسبب عدم نضجه واعتامده عىل اآلخرين ال

 بحاجته إىل العالج والتحليل ، فيبدأ الوالدين بذلك 5

 إليهايستند  التي واملبادئ( : إىل مجموعة من األسس  5775،  العناينوتشري ) حنان 

 اللعب منها : العالج ب

 األسس النفسية : 

 :  هييقوم العالج باللعب عىل مجموعة من األسس النفسية 

ن م حاجةاللعب حاجة نفسية من أهم حاجات اإلنسان ، فاللعب بالنسبة للطفل 

جال م يفهذه الحاجة واالستفادة من اللعب  إشباع ينبغيحاجاته األساسية لذلك 

 ج 5الرتبية والتعليم والتشخيص والعال 
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مراحل ، فاللعب ينمو مع منو األفراد بغض النظر عن  يفاللعب عملية منو تسري 

يعيشون فيها ، فهو يبدأ عشوائياً وغري منظم ويصبح منظامً ويبدأ حسياً  التيالبيية 

يهامياً ثم عقلياً مجرداً وجامعياً 5  حركياً واستكشافياً فإ

متيزها ، فعىل سبيل املثال  تيالكل مرحلة من مراحل تطور اللعب لها خصائصها 

الطفولة  يف وتتصف األلعاب االستكشافيةتتسم املرحلة الحسية الحركية باأللعاب 

 ى والعرائس 5مباللعب بالد اإليهاميمرحلة اللعب  يفاملبكرة أو 

 والدافعية 5  واالستعدادمظهر مناىئ بعوامل النضج  كأييرتبط اللعب 

يختلف األفراد فيام بينهم من حيث رسعة منو اللعب حيث  يفهناك فروق فردية 

 اللعب كامً وكيفاً 5 

يتضمن اللعب أمناطاً سلوكية عادية قد يعتربها البعض غري سوية ، حيث هناك 

أمناط سلوكية تظهر أثناء اللعب لدى العديد من األطفال ويعدها البعض غري 

 يف عادية لو استمرت رحلة معينة وغريمرغوب فيها ، ولكنها تعد عادية بالنسبة مل

مرحلة الطفولة املبكرة للعب  يف  مرحلة أخرى فعىل سبيل املثال يلجأ األطفال

 والحديث عن حكايات خرافية   اإليهامي
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هذه املرحلة ، ولكن بعض الناس الذين يجهلون  يفعادى بالنسبة للطفل  يشءوهذا 

 املرحلة يعدون ذلك كذباً 5 هذهخصائص 

 العمر ويتزايد كيفا5ً يفالتقدم  يفيتناقض اللعب كام 

 األسس الرتبوية :

 تربية الطفل وتنميته من جميع الجانب 5 يفتوظيف اللعب 

 النظر للعب بوصفه شكالً من أشكال تنظيم التعلم 5

 الربامج املبكرة 5 يفالنظر للعب بوصفه طريقة للتعلم 

 : االجتامعيةاألسس 

ن م  قط ، بل أن األلعاب تختلفنفسية وتربوية ف مبادئيسري اللعب وفق  ال

لعب ل االجتامعيةيسمى باأللعاب الشعبية ، واألسس  مجتمع آلخر ، وعليه وجد ما

نها مجتمعام وم يفلعب األطفال  يفتؤثر  التي االجتامعيةمجموعة من العوامل  هي

: 
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 واإلجتامعى 5االقتصادي املستوى 

 معايري املجتمع وقيمه 5

ارسها مي التيحيث أثرت هذه الوسائل عىل نوعية األلعابالحديثة ،  االتصالوسائل 

الطفل ، فمنذ عهد بعيد كان األطفال يستمتعون بألعاب الخيال ثم أصبحوا 

 يستمتعون بربامج اإلذاعة والتليفزيون أم اآلن فإنهم يستمتعون بألعاب الكمبيوتر 5

دة كاألرسة تؤثر عىل لعب األطفال عدي التي االجتامعيةوالحقيقة أن العوامل 

 تامعيةاالجمن األسس  االستفادةوثقافة املجتمع وميكن  االتصالواملدرسة ووسائل 

 5 االجتامعيللطفل وتعليمه الدور  االجتامعيتنمية مهارات التفاعل  يفللعب 

 ن وأهميته :يـاللعب عند األطفال التوحدي
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 اهتامماً حثني أعطوا ( : إىل أن كثري من العلامء والبا 5775أحمد أمني ،  اتشري ) سه

كبرياً للعب بالنسبة لألطفال سواء العاديني أو املعاقني ، وذلك ألن اللعب هو 

ن يتحدث بها ع التييعرب بها الطفل عن ذاته ، وهو اللغة  التيالوسيلة األولية 

التفاعل مع العامل املحيط ، ويعترب اللعب للطفل التوحدى أمراً  يفنفسه وطريقته 

ياً ولهذا يصنف اللعب ضمن الحاجات النفسية والجسمية له مثله مثل الزماً ورضور

 : يلي ما فيالحاجة إىل الطعام والرشاب وتظهر أهمية اللعب مع األطفال التوحديين

اللعب هو أحسن طريقة للتواصل بني الطفل واملعلم وذلك ألن الطفل يشعر أن 

 هية لثقة ، وتكون هذه العالقاملعلم يتقبله كام هو ومن ثم يبدأ الطفل بالشعور با

 بداية تنمية التواصل بينهام 5

اللعب بأشكالها املختلفة يتفاعل الطفل مع مواد اللعب واملحيطني  أنشطةمن خالل 

 به 5

يبدأ  اللعب إثناءالطفل التوحدى ، فالطفل  لالخرتاقتشكل األلعاب عامالً مهدداً  ال

 عرف عليها  وبذلك يكون الطفل قدالتواصل مع األلعاب ويكتشفها ويتحسسها ويت

 خرج من قوقعته ويبدأ التواصل اآلخرين 5
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 عب 5األشكال املتنوعة لل يفاملختلفة  انفعاالتهخرج الطفل يأثناء جلسات اللعب 

 يف( : أن أهمية اللعب لألطفال التوحديني تنحرص  5775كام أوضح ) جودمان ، 

 :النقاط التالية 

عض حل ب يفللمساعدة  إليهاألطفال حيث يتم اللجوء يعد من أنسب الطرق لعالج 

 يعاىن منها بعض األطفال 5 التي واالضطراباتاملشكالت 

 نفس الوقت 5 يفيستفاد منه تعليمياً وتشخيصياً 

 مواقف مناسبة ملرحلة منوه 5 يفيتيح خربات منو بالنسبة للطفل 

 ج 5عملية العال  يفالوالدين والتعامل معهام  إرشاكيتيح فرصة 

لطفل ل سمحاً يتيح فرصة التنفيس االنفعايل مام يخفف التوتر االنفعايليعترب مجاالً 

5 

 5 الخارجي يالواقعالعامل  يفشكل منوذج مصغر ملا  يف يتيح فرصة التعبري االجتامعي

تفاعل الفرد مع عنارص البيية بغرض التعلم وإمناء  إحداث يفأداة تربوية تساعد 

 الشخصية والسلوك 5

  



 

411 

 

 

 األشياء 5 معاينإدراك  يفعترب وسيلة تقرب املفاهيم وتساعد ي

اللعب أداة تعبري وتواصل بني األطفال وبعضهم من جهة وبينهم وبني معلميهم من 

 5 أخرىجهة 

تفريد التعلم ، وتنظيمه ملواجهة الفروق الفردية ، وتعليم األطفال  يفهو أداة فعالة 

 وفقاً إلمكاناتهم وقدراتهم 5

و قلية وتنميتها  والنمعمل عىل تنشيط القدرات البدنية والحركية والعاللعب ي

 لألطفال وفقاً لقدراتهم وإمكاناتهم 5 االجتامعي واالنفعايل

 يعاىن من التوحد : الذيكيف يلعب الطفل 

( : إىل أن اللعب مهمة غري  5784عبد املنعم عبد السالم ،  شوقييشري ) محمد 

التوحد 5 نالحظ أنه يلعب بطريقة مختلفة عن  يعاىن من الذيسهلة للطفل 

تريحه ، ولكن هذه الطريقة تختلف  التيالطريقة املتوقعة إذ أنه يختار الطريقة 

 :ومنها  وأسلوبهحسب مستوى الطفل بالتواصل 
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 ال  يلعب أبداً باأللعاب إنه يعاىن من التوحد ال الذييلعب باأللعاب : الطفل  ال

 لويح بها 5 يهتم إال مبضغها أو الت

 لتيايستطيع الطفل التوحدى أن يلعب بالطريقة  يلعب بطريقة غري اعتيادية : ال

اللعب عند كل األطفال الذين يعانون  يفينتظرها املحيطني به ، نجد هذه الطريقة 

 من التوحد 5

يلعب بطريقة عملية : يستطيع الطفل التوحدى أن يلعب بالطريقة الصحيحة 

 ال عابه املفضلة لكنهألزل أو تطابق األشكال ، لدى كل طفل ببعض األلعاب كالبا

يستطيع تعميم الطريقة الصحيحة إىل ألعاب مختلفة ، هذه الطريقة تبدأ عند 

األطفال الذين يستعينون باآلخرين ، إنهم يستطيعون أن يقومون بعمل واحد فقط 

 باللعبة 5

قه ، هدفاً ما ويعمل لتحقييلعب بطريقة بناءة : يستطيع الطفل التوحدى أن يحدد 

ما ) مثالً األقالم واألوراق للرسم ( إن األطفال الذين  يشءلبناء  باأللعابويستعني 

 واألطفال الذين يشاركون بالتواصل يستطيعون القيام بذلك 5 بدايئيتواصلون بشكل 

  



 

412 

 

مع قواعد يستطيع أخذ األدوار  ألعابايلعب  الذيلعاباً مع قواعد : الطفل أ يلعب 

ل يتواصل بشك الذياللعب مع اآلخرين بطريقة محددة من دون تغيريها ، الطفل و 

يشارك اآلخرين بالتواصل يحب ويرتاح لتكرار الطريقة نفسها باللعب  الذيأو  بدايئ

 مراراً وتكراراً 5

 خيايل بيشءهو التظاهر بالقيام  الرمزيرمزية وخيالية : اللعب  ألعابايلعب 

من التوحد باستثناء جميع األطفال الذين يعانون الً ، كالرشب من كوب فارغ مث

يتواصلون أبداً مع اآلخرين ، يلعبون بألعاب رمزية وخيالية ولكن بطرق  الذين ال

 مختلفة 5

 كيف ننمى مهارات اللعب عند الطفل التوحدى :

( : إىل طرق تعليم مهارات اللعب لألطفال  5774يشري ) إبراهيم الزريقات ، 

 من خالل : التوحديني
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 العزلة : يفتعليم مهارات اللعب 

يحتاج الطفل التوحدى إىل أن يتعلم مهارات محددة مثل االنشغال باللعب مع 

الرفاق ، وميكن تعليم الطفل التوحدى من خالل استعامل مستويامتن التلقني ثم 

التلقني تدريجياً وميكن استعامل مجموعات من اللعب لهذا الهدف ، وهناك  إخفاء

 بعض الخطوات لتعليم الطفل مهارات اللعب املنعزلة ومنها :

 اختيار لعبة مثرية لدافعية الطفل 5

 مالحظة كيفية استخدام الطفل للعبة 5

 مالحظة تفاعل الطفل مع اللعبة 5

 اللعبة 5 الستعاملتقديم منوذج 

 للطفل أثناء اللعب 5 جسديأو  لفظيتقديم تلقني 

 5 اإليجايباستعامل التعزيز 

 التدريب عىل القيام بالدور وفقاً للنص : 
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واألطفال التوحديون الذين يقومون بهذا اإلجراء يجب أن يكون لديهم بعض القدرة 

للتواصل ، ومن خالل هذا األسلوب يتعلم  أخرىاللغوية التعبريية ، أو مهارات 

خالل  نأنشطة اللعب م يفالطفل التوحدى املبادرة باملحادثة مع أقرانه واملشاركة 

زيادة  يفالتوجيه من الدرب ، ويالحظ أن هذا الشكل من التدريب يستخدم 

 واللغوية للطفل التوحدى 5 االجتامعيةهارات امل

 التدريب عىل املشاركة املحورية :

ري لتغ محوريوالتدريب وفقاً لهذا األسلوب يكون من خالل التدريب عىل سلوك 

للعديد من  املركزيأو  الرئييسسلوك هو ال املحوري، والسلوك  أخرىسلوكيات 

املجاالت الوظيفية ، ويتم التدريب عىل سلوك االستجابة املحورية من خالل 

 الخطوات التالية :

 جذب انتباه الطفل أوالً 5

 تقديم خربات لزيادة الدافعية 5

 األلعاب اعتامداً عىل تفضيل الطفل 5  يفالتنويع 

 اسب 5املن االجتامعيتقديم مناذج للسلوك 
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 تعزيز املحاوالت 5

 تشجيع املحادثة 5

 أخذ الدور خالل اللعب 5

 تقديم أوصافاً للعب 5

 لإلشارات والتعليامت 5 االستجابةتعليم الطفل 

 التدريب عىل استعامل األقران والنامذج :

اللعب مع األطفال التوحديني هو طريقة فعالة  أنشطة يفإن تعليم األقران املشاركة 

للتوحديني ، وتهدف هذه الطريقةإىل زيادة  االجتامعيتفاعل تحسني ال يف

 لألطفال التوحديني 5 االجتامعيةالسلوكيات 

 خالل اللعب مع الطفل التوحدى : إتباعهيجب  ما

يجب  التي املبادئ( : إىل عدة من الطرق أو  5771تشري )ندى ناصف ، سمر حيدر ،

 : اآليت يفخالل اللعب مع الطفل التوحدى تتلخص  إتباعها
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 اممواالنضيلعب بها الطفل  التيإىل اهتاممات الطفل : مالحظة الطريقة  االنضامم

 5 إليه

 ليناإيقوم به الطفل وكأنه موجه  : التعامل مع كل ما وأفعالهتفسري أقوال الطفل 

 لبناء صلة معه خالل اللعبة 5

مع   عللتفايلعب بها الطفل تساعده عىل ا التيتقليد الطفل : تقليد الطريقة 

 ديالفر اآلخرين ويشجعه عىل تقليدهم من ناحية أخرى ، الهدف هو تحويل اللعب 

يقوم به الطفل إىل تفاعل ومشاركة ، يجب اإلرصار واملثابرة للوصول إىل هذا  الذي

 الهدف ألن الطفل لن يتجاوب من املرة األوىل 5

ذلك حتى ولو كان  إىل لعبة الطفل واإلرصار عىل االنضاممدخول عامل الطفل : 

 البداية 5 يفالطفل غري موافق 
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ما نبدأ اللعبة تكرار اسم اللعبة ألن ذلك يخلق روتني دنقول ونفعل : عن تكرار ما

ثالً : مسيحصل خالل قيامنا باللعبة الذي يعتاد عليه الطفل ويدفعه لتوقع ما

و تكرار كلمة ( قبل كل مرحلة من اللعبأ  8، 5، 6التصفيق بعد كل مرحلة أو العد ) 

من اللعبة كالقيام بإشارة ما أو النهوض وقول "خلص" ملساعدة  ينتهي)يال( عندما 

اها مع اتبعن التيتعلمه معنا يجب تكرار اللعبة والطريقة  الطفل عىل تعميم ما

 أشخاص آخرين 5

 إعطاء الطفل الفرصة ألخذ األدوار : 

باللعبة بشكل فردى بل  االستمرارالتخطيط لوقت معني ألخذ الدوار ، وعدم 

 أوقات معينة إلعطاء الطفل الفرص ألخذ األدوار 5 يفالتوقف 

نريد أن يأخذه الطفل ، وتنظيم اللعبة بطريقة تسمح له أن  الذيالتخطيط للدور 

لام علبة "دوره" وك يفيضعها  التيالطفل األشكال  إعطاءاللعبة 5 مثالً  يفيشارك 

 دة ألخذ األدوار بطرق جديدة 5تطور الطفل يجب إعطاؤه فرص جدي

 املرحلة األوىل :  يفاإلشارة إىل الطفل ملساعدته عىل أخذ األدوار  
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 إشاراتإعطائه بلن يأخذ الطفل دوره بطريقة عفوية فبجب علينا مساعدته 

واضحة ، وهذه اإلشارات ميكن أن تكون إشارات جسدية أو تعليامت كالمية أو 

كمله هو لي االنتظاريجب أن يقوم به الطفل ثم  ما مناذج تفصيلية ) كالبدء بعمل

 عانةاالستيجب  بنفسه ( ، وبعد فرتة عندما يصبح أخذ األدوار مألوفاً لدى الطفل

 بإشارات برصية أو إعطاؤه تعليامت لفظية 5

ركز ي يعاىن من التوحد برسعةأو ال الذيبالنشاط املمتع : قد ميل الطفل  االستمرار

 بها بقدر اإلمكان 5 واالستمرارإحياء اللعبة  لوقت طويل لذا يجب

 لعب الطفل التوحدى :  يفالعوامل املؤثرة 

لعب الطفل التوحدى  يفتؤثر  التي( : إىل العوامل  5775أحمد أمني ،  اتشري ) سه

 منها :
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 البيية اآلمنة : 

اآلمنة للطفل التوحدى والشخص  االتصاليةأجمعت الدراسات عىل أن العالقات 

ئم عىل تربيته لها عالقة قوية بتنمية قدرة الطفل عىل اكتشاف األشياء املحيطة القا

وبطالقة أكرث  وقد أظهرت  أطولزيادة قدرة الطفل عىل اللعب ملدة  وبالتايلبه 

آمن من قبل  اتصايلإحدى الدراسات أن األطفال التوحديني الذين لهم تاريخ 

خالل اكتشافهم لألشياء ومتيز لعبهم  والديهم كان لديهم حامس وإرصار وأقل سلبية

عب أنشطة ل يفبظهور بعض الرمزية ، وقد أشارت الدراسات إىل أهمية وجود املرىب 

خالل السنوات األوىل حيث أن ذلك يساعد عىل تطور قدراتهم واكتشاف  يفالطفل 

لعب خالل ال األبوياألشياء واللعب بصورة أكرث تعقيداً وتنوعاً ، وميكن للسلوك 

بينه وبني الطفل أن يضطرب أو يسهل من اللعب كام أكدت الدراسات عىل  لثنايئا

 الرمزيعب الجيد والل االستكشايفأن العاطفة اإليجابية والحساسية ترتبط بالسلوك 

5 
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 : الثقايفالتأثري 

اللعب ، ب االهتامم يفتلعب ثقافة املجتمع ونظرتها لقيمة لعب األطفال دوراً هاماً 

 متوسطات بعض األمهات األمريكيات واإلنجليزيات أظهرتملثال فعىل سبيل ا

 ،  أطفالهناهتامماً بلعب  واالجتامعيةالطبقة الثقافية 

 واالهتامميد من األلعاب املبتكرة زوذلك من خالل الجلوس معهم وإمدادهم بامل

ألبنائهن مع تشجيعهن لهذه النوعيات من اللعب ، فهذا كان له  التمثييلباللعب 

ملا حوله ، وذلك بعكس الثقافات  واالكتشافمنو قدرة الطفل عىل اللعب  يفه أثر 

 بالتايلو يدركون أهميته  اللعب وال يفيشرتك فيها اآلباء مع األطفال  ال التي  األخرى

ند يكون ع يتسم بتلقائية وال يخرج هؤالء األطفال نوعاً من اللعب املضطرب وال

 5 لالكتشافهؤالء األطفال الدافع 

 سناً واألقارب مع الطفل التوحدى: تأثري لعب األطفال اآلخرين واألكرب 

أكدت الدراسات عىل أهمية وجود أقارب أو أطفال آخرين بجانب األطفال سواًء 

 يالتظاهر اللعب ألن هذا يعزز ويشجع ظهور اللعب  يفكانوا عاديني أو توحديني 

 لدى هؤالء األطفال 5  االجتامعيوالفهم 
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يتبعون النمط  ( : إىل أن األطفال التوحديينال 5775دل عبد هللا محمد ، يشري ) عا

حيث يفتقد الطفل  (NAS,2005)لنمو اللعب كشأن أقرانهم العاديني  الطبيعي

،  االستكشايفاللعب  أنواعالسنوات األوىل من عمره إىل الكثري من  يفالتوحدى 

 بها بطريقة غري مقصودة ، وعندما يتناول اللعب واألشكال املختلفة فإنه يلعب

إىل حد  عابهأل يف  وبقليل من التنوع واإلبتكارية والتخيل ، كام تقل املظاهر الرمزية

 ، وال لتخييلاأو  التلقايئاللعب  يفكبري حيث يتسم الطفل التوحدى بنقص أو قصور 

يستطيع من ناحية  ، كام أنه ال اإليهاميأو  التظاهريمبادرات للعب  أييبدى 

حيث يتم لعب الطفل هنا  ألعابهم يفأن يقلد أفعال اآلخرين ، أو يقلدهم  ىأخر 

، ويسري عىل وترية واحدة ، لذلك فهو يحاول أن يستكشف  وتكراري،  منطيبشكل 

برية ، تبعث فيه سعادة ك التياألشياء املختلفة بغرض الشعور باملشاعر البسيطة 

 5 ر صوتاً عندما تسري عىل األرضبارد وصلب وتصد يشءفالسارة اللعبة ليست سوى 

(: إىل أن معظم األطفال التوحديني يقضون  5778كام يشري ) زينب محمد شقري،

وال  ( NAS,2005)اللعب ، كام أنهم يظهرون مستويات متدنية فيه  يفوقتاً قليالً 

يلعبون لعباً تخيلياً فال يستعملون اللعب لتمثيل األشياء بطريقة عادية ) زينب 

 اللعب املنعزل يف  ( 5 وكثري منهم يقىض ومقتاً كبرياً  5778شقري ، محمد 
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مواقف اللعب املختلفة ، عالوةعىل نقص قدرتهم عىل  يفويظهر تفاعالً وتواصالً أقل 

املناسب ملستوى النمو) هشام عبد  االجتامعيواللعب  التلقايئ التخييلاللعب 

ء وسو  األداء يفلتكرار والرتابة ( 5 فاللعب لديهم يتسم با 5788الرحمن الخوىل ،

 5 سليم وظيفياستخدام أدواته بشكل 

 (5  5778)عمر بن الخطاب خليل ، 

ومستوياته لدى األطفال التوحديني من  Play Skillsوتعد دراسة مهارات اللعب 

أولت الدراسات األجنبية اهتامماً خاصاً بها إلميانهم القوى  التيالجوانب الهامة 

بالنسبة لهؤالء األطفال ألنه يعد من املعايري النموذجية الهامة بأهمية اللعب 

يعاىن منه هؤالء األطفال  وألن اللعب ملا له  الذي االضطرابللكشف عن مستوى 

جميع حاالت النمو ، فقد أكدت الكثري من الدراسات  يفمن صلة وثيقة لنمو الطفل 

يعاىن منه هؤالء  الذيور بأهمية دراسته لدى هؤالء األطفال ، ألن العجز والقص

 األطفال 5 باقياألطفال قد يضاعف من سوء الحالة ويربز اختالفهمعن 
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إىل أن منطقة اللعب  Schnell,Senny,2001(شانيل )وىف ذلك املجال تشري دراسة 

ج التدخل برام يفتحتاج إىل الرتكيز عليها  التيعند هؤالء األطفال تعد من املناطق 

ه أكدت علي ما  واإلجتامعى 5وهذا واللغوي املعريفبالنمو حيث صلتها املبارشة 

 &,.Sancho,K .,et al, 2010, Liber,D)دراسة كل من 

Symon,J.,2008,Boudreau,E.,2010)  أولت اهتامماً  التيوغريها من الدراسات

خاصاً بأهمية تدريس سوك ومهارات اللعب الهادف لألطفال التوحديني ، حيث 

واكتساب اللغة والرتكيزعىل  االجتامعيمبارش عىل التطور يؤثر اللعب بشكل 

فيد من امل  املهارات لألطفال بشكل عام واألطفال التوحديني بشكل خاص ، فيكون

تعليم سلوك اللعب لألطفال التوحديني ، وقد وثقت األبحاث الكثري من األدلة عىل 

 أهمية ورضورة تعليم األطفال التوحديني مهارات اللعب 5

تتطور مراحل ومستويات ومهارات اللعب عندهم بشكل  طفال التوحديون الفاأل 

مثل بقية األطفال العاديني ، ولكنه يحدث بصورة مضطربة ، ويعترب العجز  طبيعي

متيز هؤالء األطفال ، حيث يفتقر هؤالء األطفال للعب  التياللعب من الخصائص  يف

ورهم اكاة املناسبة ملستوى منوهم وتط، والعاب املح واالستكشايف والتلقايئاملتنوع 

(Sonia,M.,2009,p16 )5 
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صلبة  داةأ متثل قطاراً حقيقياً ، إنها فقط  فلعبة القطار بالنسبة لألطفال التوحديني ال

وحركات مضحكة  تصدر صوتاً عند هزها معدينطعمها وباردة لونها أخرض ثقيلة ، 

بقايا  أو ألعاباإذا كانت  ما شياءعندما تدور عجالتها ، واألطفال يتفحصون جميع األ

لغة ، متنحهم متعة با التيميروا بالخربات الحسية األولية البسيطة  ليكنفايات 

ة يستطيعون مشارك ال  وبسبب ضعف الدرتني اللغوية والتخيلية لديهم ، فهم

صغرهم يتجاهلون بقية األطفال ، لكن بعد  يفلعبهم ، إنهم  يفاألطفال اآلخرين 

ة املشاركة لكنهم يجهلون كيفي يف يصلون إىل مرحلة يكونون فيها راغبنيذلك قد 

 ( 5 8664تحقيق ذلك ) لورنا وينج ، 

اللعب لدى األطفال التوحديون البعد الثالثلثالوث البعد  يفهذا ويعترب الضعف 

خيل عن الكالم والت قدرتهم فاملميز لألطفال التوحديون والناتج عن ضع االجتامعي

 يفيجعل اللعبوسلوكياته املتعددة أمراً غاية  الذي، األمر  االجتامعي والتفاعل

  5الصعوبة لهؤالء األطفال

(MCGee,1991,53:,Delano,M.,&Snell,E.,2006,o 39 ) 

( : إىل أن األطفال التوحديون يعانون من  .577إبراهيم ،  الباقيوتشري )عال عبد 

 املظاهر اآلتية : يفسلوك اللعب ميكن مالحظته  يفقصور شديد 
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ينشغل الطفل باللعب بأشياء صغرية جداً قد تكون تافهة مثل : حجر صغريأو علبة 

 5 شديد انفعالنوبة  يفالبسيط وقد يدخل  اليشءأُخذ منه هذا  افارغة ويثور إذ

إذا كان لدى الطفل عدة لعب فقد يتناول بعضها أو كلها ليلعب بها بدون ترابط 

 ا الحقيقية ، وال يدرى كيفية استخدامهاأو توجيهها ، والبينها وبني استخداماته

 يسأل عن ذلك 5 يعرف معناها وال الهدف منها ، وال

ون ويكتف الزمنيتناسب عمرهم  التييُقبل األطفال التوحديون عىل األلعاب  ال

 العاديني 5 اقرأنهممعدالتها عن  يفبألعاب أقل 

 التكرار والنمطية 5يفضلون اللعب مبفردهم ، ويغلب عىل لعبهم 

  لعابهمأ مشاركتهم  يفلعبهم ، وال يظهرون الرغبة  يفيفتقدون إىل تقليد اآلخرين 

بري يستطيعون التع اللعب مع اآلخرين فأنهم ال يفعندما يكون لدى بعضهم رغبة 

  5جعل اآلخرين يلعبون معهم يفعن ذلك ، ويعانون من صعوبة كبرية 
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ن س العقليفي( ، وهو صورة من صور النشاط  ييلالتخ)  اإليهاميينقصهم اللعب 

سنوات ( ، حيث يتخيل الطفل أنه فارساً ميتطى حصاناً  8 -6الطفولة املبكرة ) من 

هو من نسج خياله  أو تحمل الطفلة  الذيوهو ممسك بعصا ترمز لهذا الحصان 

ألم له ا إىل عنايتها ورعايتها وتقوم بدور بعض الدمى وتتخيلها طفالً رضيعاً يحتاج

 وهكذا 5 لكن هذا النوع من اللعب يبدو مفقوداً لدى هؤالء األطفال 5

لعبة  يف يستطيعون التجديد فيها وال املبادرة يصعب عليهم التخطيط أللعابهم وال

 واحدة وال تستثريهم العاب اآلخرين 5

 تخييلالإىل اللعب  االفتقار( : إىل أن  5774ويشري ) إبراهيم عبد هللا الزريقات ، 

للعب ا يفخاصية واضحة عند األطفال التوحديني ، فهم غري قادرين عىل االشرتاك 

ليس استخدام األشياء واملواد ،ف يف، ومييلون ألن يكونوا أكرث حرفية وتجريداً  الرمزي

 يفغريباً أن يلعب الطفل بلعبة الشاحنة من خالل إدارة عجالتها ورفعها عالياً 

أو شمها بدالً من إمكانية اللعب بها بطريقة  إليهانظر مواجهة الضوء وتحديق ال

تطور مهارات اللعب تعيق استخدام املواد بشكل  يفالصعوبات الشديدة  إنرمزية ، 

 مناسب والتفاعل مع اآلخرين 5
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) استبدال األشياء(   التلقايئ الرمزي( : أن اللعب .866وقد وجه تشارمان وآخرون )

كذلك األطفال   سن العرشين شهراً  يفالتوحديني  مل يكن شائعاً بني األطفال

مو نمجموعة ال يفالنمو ، وعىل العكس فإن أكرث من نصف األشخاص  يفاملتأخرون 

 ت5  الضابطة اهتموا بهذه السلوكيا

(Schopler,E et al 2001,145)  5 

 ديعاىن منها األطفال التوحديني واملتعلقة باللعب تزي التيوهذه الصعوبات وغريها 

من عزلتهم االجتامعية وتفرض عليهم قيوداً تجربهم عىل مزيدمن التمسك بتلك 

 (Barry&burlew,2004,47)اعتادوا عليها  التياألنشطة الروتينية الرتيبة 

 ارإطوىف   واملهارات من خالل اللعب االجتامعيةحيث يكتسب األطفال املعرفة 

ار بني األشخاص مثل توىل األدو اللعب فأنهم يتعلمون تنسيق املهارات املتبادلة 

 الجتامعيا، ومن خالل اللعب  والتعاوين الرمزيوالتبادل وتعلم اسرتاتيجيات اللعب 

إىل الزمالء أو   مثل طلب الدخول االجتامعيةيتعلم األطفال مامرسة املهارات 

حني يكون لعب األطفال التوحديني  يفمجموعات اللعب ودعوة اآلخرين للعب ، 

 الشكل واملحتوى يفكون متكرراً ويكون منطياً الصغار وي
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وميكنهم أن يهتموا بتتابع لعب واحد لساعات أو لشهور ، وميكنهم أن يعالجوا  

  ميكن أن يكون غري موجوداً  التظاهريموضوعات اللعب بطريقة منطية ، واللعب 

 باً ماالالتنوع متاماً ، باإلضافة إىل ذلك فإن األطفال التوحديني غ يف  أو محدوداً 

 إىل األنشطة ، وميكنهم أن االنضامماللعب أو  يفبيان الرغبة  يفيواجهون صعوبة 

كونوا ي لدعوات اآلخرين للعب ، ونتيجة لذلك فإنهم غالباً ما االستجابة يفيفشلوا

  (Nelson,C.,2007,166)خارج مجموعات اللعب 

لديهم القدرة عىل إىل أن األطفال التوحديني ليس  (Wolfberg,1995,201)ويشري 

ود ، موقف غري موج يفاللعب كام لو كان عند توقع نتيجة افرتاضية  يفالترصف 

 التيللعب  االجتامعيةالطبيعة التخيلية  يفعالوة عىل افتقادهم امللحوظ للتلقائية 

 سنوات رياض األطفال 5 أثناء تلقايئتظهر لدى األطفال بشكل 

تفرس  التي إىل أن أحد االقرتاحات (McDonough,L.et al .,1997,17)ويشري 

أنهم يكون لديهم قدرات ضعيفة عىل  هيغياب اللعب عند األطفال التوحديني 

 يف ارتبطت بالتوحد  وهى تظهر التقليد ، والقدرة الضعيفة عىل التقليد كثرياً ما

ة  املرئيرصفات املرئية وغريتوال واالتصاالتكاإلشارات  والحريك الصويتمقام التقليد 

 لألحداث باإلضافة إىل الترصفات املرتبطة باألشياء 5 
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يكون غالباً ظاهر  التخييل( : إىل أن نقص اللعب  5777وتشري ) نادية أبو السعود ، 

 يفواألنشطة  االهتاممات، وميكن مشاهدة قيود  واالهتامماتمع نقص األنشطة 

فاتيح ات ثابتة مثل معمل أشياء معينة أو الخياملع وحد يفأنشطة مثل ثبات الطفل 

اإلضاءة واستبعاد معظم األنشطة األخرى  باإلضافة إىل ميل اللعب والتقليد إىل أن 

 يكون مادياً جامداً ومحدداً بدالً من أن يكون رمزياً وخيالياً 5

يكونون مقلدين مهرة وهم يتجهوا إىل عدم  وان معظم األطفال التوحديني ال

 ام لآلخرين ، ونادراً  النموذجيمن اللعب  االستفادةأو  الخيايلاللعب  يف االنشغال

، ويتجه اللعب أن يكون نشاطاً فردياً  الشايو يقيمون حفالت أ املنزل  يفعبون لي

من  قاإلطال يعتقد أنها لعب عىل  باستخدام األشياء امللموسة ، وغالباً بطريقة ال

 Scott,et)بة بالخيط ( خالل األطفال العاديني ) مثل ثنى أزرع الدمية أو ربط اللع

al., 2000,250) ميارسون اللعب بل أنهم يلعبون بطريقتهم  يعنى أنهم ال وهذا ال

 ، لألشياء النمطيتني والتناول و تتسم بالر  التي (Fein,et.al 2000,24)الخاصة 
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النمو  طبيعيكام أنهم يظهرون مهارات وسلوكيات لعب أقل تقدماً من أقرانهم 

(Leafet al.,2012,780)  امعيالجعىل اللعب  الفرديباإلضافة إىل تفضيلهم اللعب 

) آمال عبد السميع باظة ،   ، وحتى وان مارسوه يكون لعباً بدون مشاعر متبادلة

5776 5 ) 

قليد ت يف  طفال التوحديني يواجهون صعوبةاأل  إنوقد بينت العديد من الدراسات 

( أن تقليد حركات  ..86) ونوآخر املهارات الحركية البسيطة حيث بني استون 

الجسم كان أكرث اختالالً عن مهارات تقليد األشياء عند األطفال التوحديني األقل من 

ثالث سنوات ونصف ، كام يضيفوا أن التقليد لحركات الجسم كان يرتبط باملهارات 

اللغوية التعبريية بعد ذلك بينام تقليد األحداث باألشياء فانه ارتبط مبستوى 

 5(Huebner,R., 2001,323)ت اللعب مهارا

أن األطفال  (Jennifer,R,et al.2010)وقد أظهرت دراسة جينفر وآخرين 

تبادل  يف  اللعب وأيضاً أظهروا قصوراً  يفتبادل األدوار  يفالتوحديني يظهرون قصوراً 

األشياء مع األطفال اآلخرين ، وأوضحت الدراسة أن سن الطفل كلام كان أكرب كان 

 أفضل عىل مقياس مهارات اللعب لألطفال التوحديني 5 أداؤه
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 يفإىل أن مفاتيح فهم نقص منو التظاهر ترتكز  (Hess,L.2006,98)ويضيف هيس

كاً وأن يكون مدر  عدم قدرة الطفل التوحدى عىل أن يكون مدركاً للحاجة إىل التبادل

 لتفسري اآلخرين للعمل ) النشاط ( وأخرياً أن يستخدم التخيل 5

يتم وصف األطفال التوحديني بأنهم عىل الهامش حيث نراهم حول محيط  الباً ماوغ

يتم حولهم ويظهرون حاجة قوية  الذياللعب  يفاللعب ، وال يهتمون أو يشرتكون 

إىل أن يتبع األطفال اآلخرين قواعدهم ، وإذا توقف الزمالء عن ذلك فإنهم يعربون 

ام لعبه  ك يفيرغبون  ريدون لعب ماي عن غضبهم بسبب أن األطفال اآلخرين ال

   يظهرون دافع قليل إىل التفاوض مع اآلخرين

  (Ozonoff,S.et al.,2002,186)  

( : إىل أن اللعب هو لغة األطفال التوحديني ،  5774ويشري ) إبراهيم محمود بدر ، 

وحني يستعملون الدمى أو أدوات اللعب األخرى فإن كل مفر من مفردات اللعب 

تحمل  هاوإنيستطيع أن يلفظ بها ،  ال التيمصدراً لكلامت الطفل التوحدى  تصبح

لكشف ا يفرسالة غري لفظية متعددة ، وتصبح الدمى وعنارص اللعب األخرى مفيدة 

عن عامل هؤالء األطفال عندما يختارون هذه العنارص من تلقاء أنفسهم دون تدخل 

 اآلخرين 5
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( : الخصائص العامة املميزة للعب عند  5786ويلخص ) محمد سيد محمد مرىس ، 

 :  اآليت يفاألطفال التوحديني 

 5 االستكشايفيفتقر الطفل التوحدى إىل الكثري من أنواع اللعب 

 يتناول اللعب بطريقة غري مقصودة وبقليل من التنوع والتخيل 5

 إىل حد كبري 5 ألعابه يفتقل املظاهر الرمزية 

 5 اإليهاميأو  لتظاهريامبادرات باللعب  أييبدى  ال

 يستطيع أن يقلد العاب اآلخرين أو سلوكهم 5 ال

 5 تكراري منطييلعب بشكل 

و أ  باألرض مثالً  ارتطامهاآخر بل ليسمع صوت  يشءيتناول اللعبة لرتمز إىل  ال

 ليضعها بجانب غريها من اللعب 5
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 دون إدراك ملا يقوم به 5  الرتكيبياللعب  يفعندما يكرب يجد متعة 

تواجه األطفال  التيالصعوبات  (Julia,M.2006,p18-19)وقد لخصت جوليا مور 

 النقاط التالية :  يفاللعب  يفالتوحديني 

 كل من التعبري عن محتوى الكالم وفهمه 5 يفمشكالت اللغة 

وعدم االستعداد للسامح لآلخرين مبشاركة الخربات أو  االجتامعيمشكالت التفاعل 

ؤرشات تفسري امل يفواملشاعر ونوايا اآلخرين ، واملشكلة العامة فهم األفكار يفنقص 

 منط الصوت وغريها 5 –غري اللفظية : تعبريات الوجه 

ؤدى ي يتم تخيلها وغالباًما التيصعوبة استيعاب معنى املواقف  –مشكالت التخيل 

   5 للطفل نفسه يشءتعنى فقط  إجراءاتإىل ترصفات متكررة أو 

  



 

434 

 

  : الكريم العالج بالقرآن

أحد املراكز املتخصصة  يف(إىل أنه عندما كان يعمل 5774يشري )محمود عىل محمد: 

الرتبية الخاصة ، وكان يظهر عىل أطفال التوحد عالمات الرصاخ والنوم عىل  يف

 انتهاءاألرض وغريها من تلك الصفات فكان يحرص عىل قراءة القرآن معهم بعد 

 يفمن هؤالء األطفال فأحدهم يداعب يديه ويبتسم  الربنامج ، فيالحظ صوراً جميلةً 

 هولندا5 يفأكدته البحوث والدراسات  وجهه ، وهذا ما

 Daily life therapy برنامج العالج بالحياة اليومية : 

( : إىل أن برنامج العالج بالحياة اليومية من بني  .866محمد بدر:  إسامعيليشري ) 

ية األطفال ذوى التوحد والذى نال شهرة عاملية ، ُقدمت لف التيالربامج العالجية 

من خالل افتتاح مدرسة  Kitahara(  8684قدمته كيتاهارا )  ياباينوهو منوذج 

وهو منهج  العالجيطوكيو لهؤالء األطفال وطبقت فيه هذا الربنامج  يفخاصة 

طفال يعتمد عىل إتاحة الفرصة لهؤالء األ  Educational Curiculum تربوي

 من األطفال العاديني ،  أقرانهممع  تكاكلالح
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مدرسة خاصة لألطفال ذوى التوحد سميت مدرسة  فيوقد طبق هذا الربنامج

( وىف مدرسة للرتبية الخاصة  .861والية بوسطن بأمريكا )  يفHigashiهيجاىش 

 :   هيأساسية  مبادئعىل  ويقوم هذا الربنامج بكندا

 Group Oriented Instruction 5التعلم املوجه للمجموعة 

واحدمع األطفال  درايسفصل  يفحيث يتم التعامل مع األطفال التوحديني   

 العاديني دون أن ميثل ذلك ضغطاً عليهم 5 

  Highly Structured Routine Activitiesتعليم األنشطة الروتينية اليومية 

 Learning Through Imitation 5التعليم بالتقليد 

 Unproductive(  القايسلنشاط غري الهادف بالتدريب الصارم ) تقليل مستويات ا

Activity Levels Through Rigorous Exercise Education of  5 

 Quill et)يركز عىل املوسيقى والرسم واأللعاب الرياضية ) الحركة (  الذياملنهج 

al., 1989,625-635) on Music, Art and Movement curriculum Based 5 
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املكثف يرتبط  الريايض( : إىل أن التدريب  5778ويشري ) عمر بن الخطاب خليل ، 

للقلق ، ويخفف العدوانية ويشجع السلوك  طبيعيبإفراز األندورفني وهو مضاد 

املهام ويساعد األطفال عىل النوم  ألداءوالنشاط الزائد ويزيد الحامس  الطبيعي

أن  يفمتعددة  أساليبدة من استخدام بطريقة أفضل أثناء الليل ، وتتمثل الفائ

ة الطفل شخصي االعتبار يففردى ، ويؤخذ أساسالربامج وتوليفة العالج تصمم عىل 

سوف يحتاجها عندما يكرب وينمو  التي ودرجة التوحد واملهارات االتصالومستوى 

 ليصبح شاب 5

 :( إىل  87 – 6( ،5.، ع ) 5775ويشري ) عثامن فراج ، 

  Eden Programبرنامج ايدن 

ويعتمد هذا الربنامج عىل تحقيق التكامل بني تنمية املجموعة األساسيةمن املهارات 

طة األنش كأساس االجتامعيةالحياتية واألكادميية مع تنمية التفاعل والعالقات 

الطفل وقد بدأ استخدام هذا الربنامج عام  أرسةتعاون وتكاتف مع  يفالتعليمية 

األمريكية  نيوجريسوالية  يفمعهد ايدن  باسمعرفت مدرسة نهارية  يف ..86

 تكرس خدماتها ألطفال التوحد وأرسهم ، 
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مؤسسة ايدن لتمويل املرشوع عن طريق التربعات  إنشاءعن  أعلن 8616وىف عام 

املحلية ، ويستهدف الربنامج تدريب الطفل ودعم منو قدراته  واالستثامرات

 لاالستقالبحيث يحقق أكرب قدر من  الجسمية والتعليمية إىل أقىص حد ممكن

Independent عىل النفس  واالعتامدSelf Care املجتمع واالستمتاع  يفحياته  يف

 بحقوقه كمواطن 5

 ( الطفل التوحدى الصغري .866برنامج لوفاز ) 

 Uel,young Autistie Program(YAP) 5 

 47دة التوحديني مل املكثف مبكراً لألطفال السلويكوهو برنامج قائم عىل التدخل 

األسبوع وميتد من سنتني إىل ثالثة سنوات ، ويركز هذا الربنامج عىل أهمية  يفساعة 

نجاح تسمح بتنفيذ الربنامج ب التيالساعات األوىل للعالج إلقامة العالقة اإليجابية 

عنى يطلب منه مب تحقيق ما يفويؤكد عىل املعالج أن يضمن أن الطفل سوف ينجح 

يطلب منه وتقليل فرص الخطأ بأن تكون املهمة  دراته جيداً ثم نحدد ماأن نعرف ق

 ما أداء يفاملطلوبة بسيطة بحيث يستحيل الفشل فيها مع مكافأته عندما ينجح 

 5(Lovaas,O.,&Buch,G.,1997,p62-75)يطلب منه 
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ىل أسباب بيولوجية تؤدى إ أييستطيع أحد فهم أو تغيري  إىل أنه ال زويشري لوفا 

ع يتب الذييحكم السلوك هو نظام الثواب والعقاب  سلوك غري الصحيح فإن ماال

 أي إطفاءأو  لتعديل السلوك هو إحالل األسايسظهور السلوك ، كام أن الهدف 

مرشوع التوحد  إعداد يفالستينات  يفعمله  زسلوك غري سوى ، وقد بدأ لوفا

من برامج   الربنامجويعد هذا  Young Autism Progect(YAP)لألطفال الصغار 

ار املنزل ، إط فيالتدخل املبكر لألطفال التوحديني ، ويركز هذا الربنامج عىل التدخل

لة والتعلم من خالل تدريب املحاوالت املنفص التطبيقيويستند إىل تحليل السلوك 

للسلوك عىل التحليل الدقيق لقدرات الطفل  التطبيقيوتقوم فكرة التحليل 

،  وسلوك الطفل أداءالوصول إىل تحديد املهارات الالزمة لتحسني ومهاراته من أجل 

نزعة الطفل نحو تكرار هذا السلوك مرة  يفكام تلعب نتيجة السلوك دوراً كبرياً 

يتم تعزيزه وينزع الطفل نحو  السلوك عندما ال وينطفئتم تعزيزه  الذي أخرى

اإلضافة إىل استخدام يعززه ، هذا ب يجد ما عدم تكرار هذا السلوك حيث أنه ال

 Prompetوالحث  Shapingاالسرتاتيجيات التعليمية األخرى مثل التشكيل 

للحث أو املساعدة والتسلسل والتعزيز ، والتدريب  التدريجيستبعاد واال

 باملحاوالت املنفصلة ،
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ال لألطف التطبيقيتحليل السلوك  إطار يفوهى طريقة منظمة يتم تنفيذها 

 : أساسيةمميز يقوم عىل أربع مكونات  لوبأسالتوحديني ، أو 

 التعليامت املوجهة للطفل 5

 5 (توجد استجابة استجابة خاطية ، ال،استجابة صحيحة )استجابة الطفل 5

 ( () تقديم املساعدةحث الطفل ،  تعزيز الطفل  )5 االستجابةنتيجة 

 5 (Hart,Charles,A.,1993, 194)فرتة فاصلة بني التعليامت 5

  Pictorial Activity Schedulesجداول النشاط املصورة  برنامج

 لتياهذا الصدد ، وهى تلك الجداول  يفوهى متثل أحد اإلسرتاتيجيات املستخدمة 

يأخذ كل منها شكل كتيب صغري يتضمن خمس أو ست صفحات تحتوى كل منها 

 ، هللا) عادل عبد أداؤه 5  عىل صورة تعكس نشاطاً معيناً يتم تدريب الطفل عىل 

5774 5 ) 
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  (PECS)برنامج تحقيق التواصل بنظام تبادل الصور 

Pricture Exchange Communication (Bondy frost,1994)  

 8664أعده بوندى فروست عام  والذييعد من أوسع الربامج الحديثة انتشاراً 

ريق عن ط  لألطفال التوحديني الذين يعانون من قصور لغوى حيث يبدأ التواصل

يتواصل معه  ويعمل عىل  الذييرغب فيه املدرس أو الوالد  ادل صور متثل ماتب

 يريد أن يفعل 5 تتضمن ما التيتحقيق رغباته بعد أن يحرض الصورة 

  Learning Experience(LEAP)برنامج خربات التعليم 

وهو كربنامج  Preschoolقبل املدرسة  مرحلة ما يفويتم تقدميه ألطفال التوحد 

مع مجموعة صغرية من األطفال وليس عىل ا رنامج لوفاز باستثناء استخدامهيشبه ب

 ساس فردى مثل برنامج لوفاز 5أ

  Pivotal Responseبرنامج اإلستجابة املحورية 

  



 

441 

 

 

يركز  الذي  زوبعكس برنامج لوفا .866سنة  Kaegel,dkهذا الربنامج من وضع 

من املهارات  عدد محدودعىل تنمية ميات املهارات فإن هذا الربنامج يهتم ب

يقدم برنامج معني كغريه من  تقود إىل أنواع من التعميم وهو ال التياملحورية 

لطفل ميهد ل الذيالتدريس أسلوببرامج التعليم ألطفال التوحد ولكن يؤكد أهمية 

واللغوية معطياً اهتامماً خاصاً باكتساب القدرة عىل  االجتامعيةاكتساب املهارات 

مهارات طفل التوحد وعىل  يفالقصور  نواحيمن أكرث  هي التيلرتكيز االنتباه وا

 تنمية الدافعية وحوافز التعلم 5 

 برنامج معالجة وتعليم أطفال التوحد 

Autyistic and Related Communication Handicapped Children 

Treatment and Education of (TEACHC)  

 املايضمنذ أوائل سبعينات القرن Schopler أعده سكوبلر الذيوهو الربنامج 

ملساعدة الطفل عىل تحقيق قدر مناسب من التوافق عن طريق تحسني مهارات 

واالهتامم  Behavioral Cognition السلويك املعريفالطفل وإعطاء األولوية للعالج 

 بالسائل واملثريات البرصية 5
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 :العالج باإلبصار 

( إىل أن العالج باإلبصار هم عملية إعادة ..-..: 5778يشري ) عمر بن الخطاب :

ق عمليةعن طري فهيتدريب جهاز املستقبالت البرصية حتى تعمل بأقىص إذن 

مكتبه ،  يفويتم القيام بها  البرصييتم وصفها عن طريق املعالج  العالجيالنشاط 

 رصيب قياس أخصائينياملنزل ، ويقوم بهذا النوع من العالج  يفوعادة يتم تدعيمها 

 يفحصلوا عىل تدريب بعد شهادة الدكتوراه  Behavioral Optometrist سلويك

سار الضوء داخل العني ) حهذا املجال بالتحديد عىل خالف تصحيح مشاكل ان

قد تستدعى فقط  التيمشاكل التغلب عىل طول النظر ومشاكل بؤرة البرص ( 

 87 -.4تغرقمن بعمل تقييم شامل يس استعامل عدسة خاصة لذلك يجب البدء

دقيقة ، خالل التقييم يهتم الطبيب بأعراض الطفل والصحة العضوية العامة وتاريخ 

النمو واملتطلبات البرصية بالتحديد باإلضافة إىل ذلك أن يفحص الطبيب حركات 

العني والقدرة عىل تركيز البرص والرتف عىل العمق وعمل العينات والعالج املقدم 

، ويجب أن يتضمن استعامل عدسات  السلويك البرصي القياس أخصايئبواسطة 

فضل أو أ  برصيالحصول عىل تناسق واستقبال  يفتطورية عند نقطة ما للمساعدة 

 استعامل منقيات الضوء ،
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 لتيا الوظيفي الرشطي االرتباط أداءوالعالج باإلبصار قد يصحح أو يحسن ظروف 

عة لم ، أحياناً يحدث التغيري برس تعطيل عملية النمو والتع يفإذا مل تعالج تستمر 

وبطريقة ملحوظةوىف أكرث األحيان يكون التقدم تدريجياً مع فرتات من التقدم 

،  بيعيالطتطور النمو  يفامللحوظ تكون مختلطة بفرتات من النكوص وهذا مألوف 

 5 البرصيوقد قرر كثري من اآلباء حدوث إيجابية العالج 

 Physical Exerciseالعالج بالتمرينات البدنية 

أن اإلثارة العقلية النشطة لعدة ساعات يومياً ميكن أن  (Rimland 1988)قرر 

عنيف له ال الجسامينتعمل وظيفياً ،وأن التدريب  ال التيتصلح الشبكة العصبية 

من اآلباء قد  8518من  %41تأثريات إيجابية عىل املشكالت السلوكية حيث أن 

سلوك ال فيرين الرياضية ، حيث الحظ اآلباء نقصقرروا تحسينات ناتجة عن التام

النوم والعدوان والقلق وإيذاء الذات  كام أنه  واضطرابوفرط الحركة  النمطي

كام يقلل من سلوكيات إثارة الذات ومن  االجتامعيةواملهارات  االنتباهيحسن مدى 

إىل أهمية استخدام التمرينات البدنية دراسة  أشارت التيالدراسات 

(Gelibern,et al.,1997)  
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(  ملتأينامقابل العدو  امليشهدفت إىل اختبار تأثري مستويني من التامرين ) التي

تقليل سلوك إثارة الذات وكشفت النتائج أن نقص إثارة الذات يكون فقط  يفوذلك 

دقيقة بعد انتهاء  47العدو املتمهل وأن هذا النقص استمر لفرتة تزيد عىل  يف

 التدريب 5

 والفيتامينات  الغذايئعالج بالنظام ال

قدم  (Rimland ,1996) ( إىل أن 5.- 8.: 8666لعزيز إمام: عبد ا إلهاميتشري )

رية من كب تقريراً مخترصاً عن وسائل بديلة لعالج الذاتوية منها الغذاء وخاصة جرعة

ة ي( واملاغنسيوم ، وعالج حساسيات الطعام ، وعالج العدوى امليكروب8فيتامني )ب

من اآلباء  % 7.-47من  حوايل، كام لوحظ أيضاً أن  املناعيالجهاز  اختاللوعالج 

،  ادوااستفاللنب والقمح والسكر من غذاء األطفال شعروا أن أبنائهم قد  أزالواالذين 

عىل تكسري  حيث يعتقد أن هذه الربوتينات قد تؤدى إىل عدم قدرة الجسد

ني الجلوت هي، وهذه الربوتينات  أمينيه بروتينات معينة وتحويلها إىل أحامض

glutin  مثل القمح والشعري والكازين ، وقد اقرتح عدد من الباحثني أن عدم تحمل

 الغذاء أو الحساسية للغذاء 
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السلوكية لألطفال التوحديني فقد الحظت  االضطراباتلة عن بعض يو قد تكون مس

الة أطعمة معينة من غذاء كثري من األرس أن هناك تغريات رامية لحد ما بعد إز 

 أطفالها 5

 غذايئالطفل املصاب بالتوحد نظام  إعطاء( : إىل أن  5777وتشري ) نهلة غندور ، 

فيف تخ يف  خاص يحتوى عىل أطعمة خالية من مشتقات الحليب والقمح له فائدة

 أعراض التوحد خاصة السلوكية منها 5

، حيث يرى أن  العالجي االتجاها ( : إىل أنه يؤيد هذ 5777ويشري ) يارس الفهد ،

جلوتني من ال خايل غذايئبعض آباء األطفال التوحديني يفضلون وضعهم تحت نظام 

لحليب ا يف األسايسالقمح والشعري ( والكازين ) الربوتني  يف) الربوتني املوجود 

ن أشارواإىل نجاح جيد ، وميك الغذايئومشتقاته ( ، وبعض اآلباء الذين جربوا النظام 

للتأكد من نسبة البيتايد إذا كانت عالية ويوضح التحليل ما إذا  بويلعمل تحليل 

 5 من الجلوتني والكازين الخايل الغذايئكانت هناك عىل األقل حاجة لتجربة النظام 
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 :العالج باملعايشة 

( إىل العالج باملعايشة يكون عبارة عن برامج 886: 8666بن جمعة :  سامييشري ) 

يتم اإلرشاف عليها ، أو   تشمل جامعة منزلية أو شقق مجتمعي توجه مبنية عىل

 املجتمع 5 يفمناذج ملزارع قروية أو مؤسسات إيواء تتيحللتوحديني إمكانية املعايشة 

 

 : البيييالعالج 

 يقوم عىل نفيس طبيهو عالج  البييي( إىل أن العالج 8: .866يشري ) عثامن فراج: 

وف حياة املريض أو بييته املبارشة كام يشري إىل املفهوم تعديل أو تناول ظر  أساس

ج هو من العال  ، وهذا الشكل العالجيمجتمعنا  باعتبارهاينظر إىل املستشفى  الذي

 ذياليعيش فيه املريض أو  الذي والفيزيقي االجتامعيمحاولة لتنظيم الوسط 

 يييالبالعالج الوصول إىل الشفاء ، كام يتضمن  يفيتعامل فيه عىل نحو يساعد 

 عن طريق التشجيع والتدريب االجتامعيتقديم برامج للطفل تعتمد عىل الجانب 

 عىل إقامة عالقات شخصية متبادلة 5
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( : إىل أن هذا النوع من العالج يقوم عىل  .577وتشري ) زينب محمود شقري ، 

 علمشجيع والتتعن طريق ال االجتامعيتقديم برامج للطفل تعتمد عىل الجانب 

دى مام وحتوالتدريب عىل إقامة عالقات شخصية متبادلة مع املحيطني بالطفل ال

 الناجح 5 االجتامعيينمى لديه مهارات التواصل 

( : أنه يجب أن تتكامل كل النشاطات اليومية  86.1،  يويرى ) عبد املنعم الحفن

ة بني كل كللطفل التوحدى مع العملية العالجية بتغيري بييته أو بخلق تعاون ومشار 

ميكن تحقيق ذلك ووضع تخطيط سليم  له ، وال اليومياملحيط  يفمن املوجودين 

املستشفى  يفمستشفى ، وبذلك يخلق تعاوناً بني املوجودين يفلنشاطاته إال بوضعه 

 من مهنيني وغري مهنيني إلنجاح العملية العالجية 5

امء النفس أمثال ) دميار ( :إىل أن عدد من عل 5778ويشري ) محمد قاسم عبد هللا ، 

سكوبلر( يشددون عىل أن التعليم املوجه هو العالج املختار لألطفال  –روتر  –

 الذين يعانون من التوحد ،
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م من أه السلويكوالتدبري  االجتامعيةوتعترب طريقة التدريب عىل املهارات 

ات رباسرتاتيجيات املعالجة املستعملة مع هؤالء األطفال وقد دفعت هذه املقا

 تدريب وتعليم هؤالء األطفال  إمكانيةالعالجية العلامء ملزيد من االهتامم وبحث 

 عىل أن البيية التعليمية التقليدي االتجاهوما إذا كانوا قابلني للتعلم ، وشدد 

Education Environment  5 املناسبة مهمة جداً ألنها تجعل الطفل قابالً للتعلم 

 

  Pet Therapy العالج باستخدام الحيوان

 مباستخداالسلوك تحدث بعد التعرض للعالج  يفتوجد إدعاءات بأن تحسنات 

الحيوانات األليفة حيث أظهرت بعض التقارير التقييمية لهذا املدخل من العالج ، 

تشري إىل أن السباحة مع الدولفني قد تكون مساعداً لبعض األطفال بشكل عام ، كام 

ط بني العالج باستخدام الحيوان ومشاركة الرفاق قد أشارت بعض التقارير أن الخل

 5 (Howlin 1998,p.90)يكون مفيداً 
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  Holding Therapyالعالج باملسك 

توصل بعض الباحثني إىل أن التوحدية ليست ناتجة عن جينات أو عوامل عصبية 

(Genetic Neurological)  لكن بواسطة القلق املسيطر من عدم التوازن اإلنفعاىل

(Emotional Imbalance)  اجتامعي انسحاباملؤدية إىل (Social Withdrawal) 

 يفوهذا االنعدام  (Social Interaction) االجتامعيوفشل التعلم من التفاعل 

التوازن ينتج من خالل نقص االرتباط بني األم والرضيع ، ومبجرد استقرار الرابطة 

ل الطف إمساكالعالج باملسك  سوف يحدث ، ويشمل الطبيعيبينهام فإن النمو 

 سوف يحتاج وبالتايلبإحكام حتى يكتسب الهدوء بعد إطالق حالة من الضيق 

ن محاولة أل  يف الطفل إىل أن يهدأ وعىل البالغ أن يقف فوق رأس الطفل وميسكه

لغ وتستمر عىل ركبة البا بالعينني وميكن أن تتم الجلسة والطفل جالس التالقييؤكد 

دقيقة ، والعديد من األطفال ينزعجوا جداً من هذا الوقت الطويل  .4الجلسة ملدة 

5 
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 ART Therapy العالج بالفن

يعترب العالج بالفن من أهم أنواع العالج املتبع مع األطفال التوحديني حيث يساعد 

يق عن طر  لديهم البرصيوذلك من خالل تنمية اإلدراك  الحيسعىل تنمية إدراكهم 

ريق عن ط اللميس اإلدراكلخط واملسافة والبعد والحجم ، وأيضاً باللون وا اإلحساس

ا (أن الفن وسيلة يعرب به أرسطو، وقد اعترب )  العاديمالمسة السطوح مثل الطفل 

وبات واملكت االنفعاالتعن   ميكن عن طريق الفن التنفيس أياألفراد عن أنفسهم 

 التيفة املختل االضطراباتج عال  يفالناجح  البسيطالداخلية ، ومن هنا يعترب الفن 

 أو غري عاديني 5  يعاىن منها األفراد سواًء كرباً أو صغاراً أو عاديني

وىف  لفنيالإلنتاج  العالجي االستعاملعرف الرابطة األمريكية العالج بالفن بأنه وت

الحياة  يفأو مصاعب   حدود عالقة مهنية من قبل أفراد يعانون من مرض أو صدمة

إنتاجه  يفالفن والتمعن  ابتكار، ومن خالل  الشخيصأفراد يسعون للنمو ، ومن قبل 

وعملياته يستطيع األفراد أن يرفعوا من درجة إدراكهم ألنفسهم ولآلخرين والتأقلم 

نون ميرون بها ، فيحس التيتنتابهم والصدمات  التيمع أعراضهم املرضية والضغوط 

اة األكيدة من خالل عمل الفن من قدراتهم املعرفية ويستمتعون مبتعة الحي

(ARTA,2004) 5 
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تعامل  يف( إىل أن فنون األطفال لها أهمية كبرية 18: 5778وتشري فالنتينا الصايغ )

ألنها  والعقلية ، واالجتامعية االنفعاليةشخصية الطفل وأسلوب بنائها من الناحية 

أو  عريفاململجال ا يفوله خصائص متعددة سواء  النفيس األداءتعترب شكل من أشكال 

ن بداخله فهو يعرب ع حيث أن الطفل يعرب أثناء الرسم عن كلام والوجداين املزاجي

 ليعكس أفراحه وما يشعر به من إحساس بالعجزأو الدونية 5 انفعاالته

( أن العالج بالفن يستهدف مساعدة األطفال عىل 48: 5778) وترى مها أبو العز

بها حياتهم ويعيشونها ويدركونها  وانتشالهم من يتصورون  التيإعادة بناء الطرق 

تسودها  أخرىحاالت العدوانية ، والتمركز حول ذواتهم وما شابه ذلك ، إىل حاالت 

التعلم والنمو ، واإلعجاب بالحياة واإلقبال  يفمشاعر الحب ، والتعاطف والرغبة 

 5 الداخيلعليها واإلحساس بالتوازن والسالم 

( إىل أن األهداف الخاصة لعملية العالج 5774نهى حسن ،وتشري )عفاف فراج ، 

لعالج يعاىن منها املريض املقدم ل التينوعية املشكلة  الختالفبالفن تختلف تبعاً 

 " إىل أن العالج بالفن يهدف إىل :8618 ليفيك بالفن حيث يشري "
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الفن كمتنفس عن املشاعر والخربات  استخدامتقديم خربة تنفيسية من خالل 

 لداخلية 5ا

عملية  استنفاذهايفسبق  التيتقوية األنا ، وذلك عن طريق تحرير الطاقة النفسية 

قة وعودة هذه الطا الفنيالعمل  يفاملكبوتات  هذهالكبت ، من خالل التنفيس عن 

 يؤدى إىل دعم األنا وتقويتها 5 الذيخرى إىل األنا ، األمر أ النفسية مرة 

 تقليل الشعور بالذنب 5

 القدرة عىل التكامل والتواصل 5تنمية 

( عىل أن العالج بالفن هو نظام .577( ، فهد الفهيد )5774وتتفق سحر غانم )

 الوسائط استخدامعن طريق  اإلبداعيوالعمل  النفيسميزج بني عنارص العالج 

أنشطة فنية تشكيلية ، ويستطيع املريض من خاللها ألتعبري  يفالفنية املختلفة 

والتنفيس والكشف عن الالشعور من خالل إسقاط املشاعر  للفظياوالتواصل غري 

 5  الفنياملنتج  يفوالرصاعات  واالنفعاالت
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مجال العالج بالفن  يفمن أوائل العاملني  M,noumbirigتعد " مرجريت نومبرييج 

 واعتنت waldenعرفت مبدرسة  8684عام  يف،وكانت قد أسست مدرسة لألطفال 

تعليمية جديدة ، كام عنيت بدراسة الرموز من خالل الفنون فيها بتطوير أساليب 

وضع اللبنات األوىل للعالج بالفن من خالل  يف األربعيناتالبدائية ، وبدأت منذ 

لسلوك لدى مبشكالت ا الفنيمامرستها املهنية وكتاباتها املنتظمة عن عالقة التعبري 

 األطفال5

تناولته)مرجريت نومبريج(  ( إىل ما545: .866يشري )عبد املطلب أمني القريطى : 

Noumbirig  ييل طرقه وأساليبه عىل ما يفالعالج بالفن عىل أنه يعتمد  يف  : 

 نية الف من خالل الوسائط واملواد التلقايئالسامح للمواد الالشعورية بالتعبري 

 تطور العالقة الوثيقة بني العميل واملعالج 5

 البيانات والتحليالت والتفسريات من خالل صباستخال الحر  التداعيتشجيع عملية 

 لرمزياتشمل شكالً من أشكال التواصل أو الكالم  والتيالتصميامت والرموز الناتجة 

Symbolic speehs 5 بني العميل واملعالج 
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تؤكد )نومبريج( أن الناس عندما يعربون عن مشاعرهم بالرسم يكونوا أقل حذراً 

 د هذه املشاعر عندهم 5طر  يف انسيابيةوتحفظاً وأكرث 

( :إىل أن العالج بالفن وسيلة إلسقاط مخاوف .866ويضيف عبد املطلب القريطى )

كام أنه وسيلة للتنفيس عن الضغوط والتوترات  واتجاهاتهالفرد ومشاعره وإدراكاته 

واملواد الالشعورية املختزنة مام قد يعجز الفرد عن اإلفضاء بها بالطرق املعتادة 

س دوافع يعك الذي الرمزيلفظية وأن املعالجني بالفن يهتمون بالتعبري كاللغة ال

يتاح التعبري عنها إال من خالل مثل  ال والتيورصاعات املريض ومشاعره الكامنة 

ميكن أن يفرسها املعالج ويشجع صاحب النشاط  والتيهذه املدلوالت الرمزية 

 ولكشف كينونته 5 أن يفهم ويسعى بنفسه ملدلوالت هذا التعبري ، الفني

األنشطة الفنية  استخدامأن العالج بالفن يقوم عىل  Kramer(1973)ويرى كرامر 

منظم لتحقيق أغراض تشخيصية وعالجية وتنموية  بأسلوبالتشكيلية وتوظيفها 

أنشطة فردية  يفالوسائط واملواد الفنية املمكنة  استخدامنفسية عن طريق 

الخطة العالجية وتطور مراحلها  ألهدافقا وجامعية ، ومفيدة أو حرة وذلك وف

 وأغراض كل من املعالج وحاجات العميل ذاته 5
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عىل فهم  إىل أن العالج بالفن يساعد املريض (Gardener James: 1974)ويشري 

 يفالالشعور قد يعرب عنها  يفمشاعر الذنب وديناميات الكبت ، ألن أفكار اإلنسان 

بني تلك التعبريات الفنية واملشاعر  رمزيصورة فنية "فيحدث اتصال مبارش 

رسوم  يفداخل النفس ، ألن إسقاط الصورة الداخلية  الفنياألساسية تجاه املوضوع 

 سجل مصور ثابت يعني يفخارجية تؤدى إىل بلورة وتثبيت الخياالت واألحالم 

 لفنياتحدث خالل عملية العالج  التياملريض عىل املالحظة املوضوعية للتغريات 

 أن يحقق العالج بالفن التقدم برسعة كبرية 5 احتاملومن ثم يزداد 

 النقاط اآلتية : يف ( إىل أهمية العالج بالفن647: .866ويشري مصطفى حسن )

أن العالج بالفن وسيلة إلشباع الحاجات بالنسبة للمريض ، فكل الحاجات تناسب 

 األطفال املعوقني بوجه عام 5

طفل عىل سلوك بناء امليكانيزمات الدفاعية  وأيضاً تعلم أن العالج بالفن يساعد ال

 دفاعات جديدة 5
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يساعد العالج بالفن عىل غرس وتنمية الخصائص واألمناط السلوكية الالزمة للتفاعل 

ات املهار  وإكسابهم اجتامعيمع اآلخرين وتحقيق توافق  اجتامعيةوبناء عالقات 

 ملحيطة 5البيية ا يفمتكنهم من الحركة النشطة  التي

  5اً تستطيع التعبري عن نفسها لفظي ال التيالحاالت  يفتظهر أهمية العالج بالفن 

العالج  يف  القاعدة األساسية يف(  .58: 588: 8667) مليكهويشري لويس كامل 

من شأنه أن  رسوم خارجية يفبالفن إىل أن إسقاط الصور الداخلية وتجسيدها 

عىل  سجل مصور ثابت يعني املريض يفم وتثبيتها يؤدى إىل بلورة التخيالت واألحال 

مشكلته مبوضوعية متزايدة وعىل مالحظة  يفالتحرر من قبضة الرصاع ، والنظر 

تحدث خالل عملية العالج بالفن ، وإدراكها بصورة موضوعية ، ومن  التيالتغريات 

 5 العالجيثم أيضاً تقسيم التقدم 

( إىل أن األنشطة الفنية تتيح 855: 858، 8668ويشري ) عبد املطلب القريطى ،

 عن األنشطة الفنية إمكانية التعبري يفطبيعة املواد واألدوات املختلفة املستخدمة 

به يزيد من شعوره بالنجاح  والذيذاته من خالل إنتاج أعامل من النوع املجدد 

ظائف و وال االستعداداتتدريب  يفبالقدرة عىل اإلنجاز ، وتساهم  وإحساسه

مية تنمية املهارات الجس يفوتساهم األنشطة الفنية  واالنتباهلية كاملالحظة العق

 اليدوية والوظائف الحركية ،
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 ، حيث بذلك تكفل األنشطة الفنية والحريك الحيسوتطور فنون التوافق والتآزر 

فرصاً كثرية لهؤالء األطفال لتنمية شعورهم باإلنجاز حيث يتم من خالل العمل 

طفل بأنه أنتج شيياً مهامً ، ويضيف أيضاً أنها تساعد الطفل التوحدى شعور ال الفني

م مام يسه الفنييقوم به وإنتاجه  الذيمن خالل العمل  عىل اإلفصاح عام بداخله

 5 اتزانوعدم  انفعاالتالتنفيس عام يعانيه من  يف

 

 : ييل( : إىل متطلبات العالج بالفن فيام  8667وتشري ) إجالل رسى ، 

 الزمن : :  أوالً

يكون العالج فردى أو  وأيضاً يتم تحديد زمن كل جلسة عىل حسب حالة الطفل ، 

أو مخترص ، ومن املهم أن تكون جلسات العالج بالفن متصلة ومستمرة ،  جامعي

وأال يقل عدد  تقل مدة الجلسة عن ساعة أو اثنني للجلسة الواحدة ويفضل أن ال

 ع األسبو  يفالجلسات عن جلسة واحدة 
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 األنشطة الفنية : ثانياً :

العالج بالفن ، وهناك أنشطة فنية يطلب من  يفيقصد بذلك األنشطة الفعلية 

املريض القيام بها ، وهناك أنشطة فنية حرة يرتك له الخيار فيها ، ويتوقف ذلك 

 حسب الهدف املحدد 5

 يجب توافرها وأهمها : التياملواد  ثالثاً : 

قصات امل –الصلصال والورق  –وألوان املياه الفرش   ماسرتالفلو  –ألوان الباستيل 

 متنوعة أخرى 5 وألوانواألشغال الفنية والطباعة والصمغ ، 

 مضمون الجلسة : رابعاً : 

يتفاوت مضمون الجلسة من البساطة إىل التعقيد حسب املواد املتوفرة  وحسب 

 وحسب الهدف من العالج 5 الزمن املتاح وحسب ما إذا كان العالج فردياً أو جامعياً 
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 عالج اللغة والتواصل

 Language And Communication Therapy  

 أهمية اللغة كوسيلة إتصال :

يعرب عن الصورة الذهنية للغة  تعترب اللغة من أهم وسائل التواصل وعادة ما

يظهر عىل شكل  ومنها ما كتايبهو  ومنها ما لفظيهو  بأشكال متعددة منها ما

ىل إ  التواصل مام يؤدى يف اضطرابااللغة يعنى  يف اضطراب أيولذا فإن  إمياءات

 نفسية واجتامعية وغريها 5 اضطرابات

تندرج تحت اضطرابات التواصل فمن السامت الرئيسية  التيوالتوحد من اإلعاقات 

عند األطفال املصابني بالتوحد عدم القدرة عىل التواصل مع اآلخرين  والطفل 

 فمعظم هؤالء األطفال التعبريي التواصيلالجهاز  يف من صعوبة التوحدى يعاىن

بداية حياتهم لتحفيز املهارات اللغوية التعبريية لديهم ومن  يفبحاجة إىل املساعدة 

الواضح أن هناك نسبة كبرية من األطفال التوحديني يبقون دون اتصال مع اآلخرين 

، ومن املالحظ أن عدد مجاالت البديلة  االتصالمل يتم تدريبهم عىل وسائل  ما

 تكون محدودة مقارنة مع األطفال الطبيعيني 5 املتوفرة لديهم عادة ما االتصال
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ذهن  يف  مواد تعبريية عام يجول هي( : أن اللغة  .866وتوضح ) نوال عطية ، 

تها بالنسبة للفرد  ووظيف االجتامعيةأنها أهم الوسائل  (ثورنديك)الفرد ، وكام يرى 

لفكرة تظهر ا فهيالفرصة له بالتعبري عن أفكاره ومشاعره ،  وإتاحةرغباته  إشباع

 عياالجتام االتصالتتيح عملية  فهينفس الفرد لآلخرين ، وبذلك  يفالكامنة 

الستمرار و  الحيبني األفراد ، وىف الواقع فاللغة رضورية لحفظ بقاء الكائن  يواللغو 

ن تعني الطفل عىل التعبري ع التيلفعالة الوسيلة الحيوية وا هيالحياة ، فاللغة 

 ستجاباتااللألشياء يبدأها باإلشارة ثم يتعلم  االستجابةرغباته ، فالطفل إذ يبدأ 

قدرة وبعدها تصبح لديه ال باليشءاللفظية بالتدريج حتى ينطق اللفظة الخاصة 

 عىل استعامل جملة بدالً من الكلامت وكلام زادت حصيلته اللغوية استطاع أن

 يستخدم رموز حديثة واستطاع أن يستخدم األلفاظ املحددة وأن يتعامل بها 5

إال رموز عامة يشرتك فيها  هي ( : إىل أن اللغة ما 5777وتشري ) زينب شقري ، 

أنه  يأ  ارتقاء اللغة االجتامعيالجميع ويتفقون عىل داللتها وميثل سيادة الرمز 

، وإذا قل هذا القدر من القبول عن حد  يحقق قدراً من قبول الذات وقبول اآلخرين

 5يضاً د ونفسه أ ر معني اضطربت عملية التواصل بني الفرد واآلخرين بل وبني الف
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ولقد أكدت العديد من الدراسات عىل أهمية وجود برامج عالجية لغوية تعمل عىل 

لدى األطفال التوحديني ، وأوضحت هذه الدراسات عىل أن  اللغويتنمية التواصل 

 يهلألطفال التوحديني  االتصالتعلم كيفية تدريس مهارات  يفخطوة األوىل ال

 تكون فيها نافذة التياللحظة هي شيياً يريد فيها الطفل  التيإدراك أن اللحظة 

 الوصول إىل تعلم اللغة رسيعة 5

فال لدى األط اللغويوتوجد طرق مختلفة للتدخل لتعديل وعالج مشكلة االتصال 

 :التوحديني منها 

كم اللغة املنطوقة : وتعنى استخدام كلمة واحدة أو جمالً قصرية للغاية  إنقاص -

 5عند التحدث مع هؤالء األطفال التوحديني 

 : ييل مييز هذا األسلوب ما ومن أهم ما

 أنه يزيد من مستوى تفاعل األطفال مع بيياتهم 5

 باآلخرين 5 التلقايئمستوى اتصالهم  يفيزيد من منو األطفال 

  



 

462 

 

ال يق الجمل القصرية باستخدام الصور تساعد األطفال التوحديني عىل فهم ما

 5 أسهلبطريقة 

أكرث املواقف مناسبة ونعنى بذلك عند  يفوضع الكلامت املفردة وضعاً مضبوطاً 

تعليم األطفال التوحديني كلمة ) تفاحة ( مثالً فتأخذ من موقف أنه جوعان ويريد 

 تفاحة 5

استخدام  االتصالوقفات الطويلة ، مبعنى أنه يجب عند البد من استخدام ال

 يبيسفتح كيس ش يفاللحظات الحرجة فمثالً إذا كان الطفل عىل وشك  يفالوقفات 

كلمة وتنتظر منه االنتباه من هذا الفعل  أيفتقف املدرسة بجانبه دون قول 

يلة ( دقائق ومن هنا يحاول الطفل أن يجد وس 87 -.وتستخدم وقفات مابني ) 

ثانياً مع نفسه ، وتلك اللحظة تعلم وتقول املعلمة الكلمة املراد  االتصالإلعادة 

تفادى استخدام األسيلة ألن هذا األسلوب ينقص من قدرة األطفال  –تعليمها له 

 5 التلقايئالتوحديني عىل التجاوب 

 هتأخري تطبيق املحادثة حيث يتعلم الطفل التوحدى مهامت جديدة وتعنى بذلك ان

ليه ثم التدريب ع يتعلمه الذياملوقف الجديد  يفيجب أن نجعل الطفل يركز أوالً 

 5 ( Potter C & Whittarek c, 1999)5 بعد التأكد من فهمه له
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 ن مهارات اإلتصال اللغوى :ـيــطرق تعليم األطفال التوحدي

 التحدث إىل الطفل وفقاً لعمره الزمنى :

ن إىل لغة من املحيطني بهم من الصعب عليهم األطفال التوحديون الذين يتعرضو 

 بالتايلفوبدون انتظار استجابة من الطفل  عايلبصوت  إليهمفهمها حيث يتحدثون 

ن يتكلمون بها  إذ التييقال له وال يستطيع حل رموز الشفرة  يفهم الطفل ما ال

البد من التدخل لحل هذه املشكلة ، وذلك بطريق التحدث إىل الطفل التوحدى 

  (Brad S, 1998,pp: 62-66) الزمنيوليس عمه  اللغويوفقاً لعمره 

 : االتصال إشاراتاستخدام اإلمياءات الطبيعية لتحسني  

اإلمياءات ولذلك فإن  إليهتشري  فهم ما يفاألطفال التوحديني لديهم مشاكل 

اىن عي استخدام اإلمياءات للتواصل تعد لغة برصية ثانية إىل جانب اللغة الشفهيةال

الكثري  صالاالتتتبع اإلشارات لذا يجب أن يتضمن  يفاألطفال التوحديني من صعوبة 

 ومن ثم نقول أن لغة  الطفل ألهمية التواصل انتباهتستدعى  التيمن اإلشارات 

 اإلشارات من البدائل أو املدعامت للغة الكالم 5

 أهمية لغة اإلشارة للطفل التوحدى :
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 كالمهم 5 يفأمل  ال أيبكامً  تفيد األطفال الذين يظلوا

 5 االتصالتقدم لغة مدعمة للغة الكالم تساعد هؤالء األطفال عىل إدراك 

 Jordan)  5تساعد لغة اإلشارة هؤالء األطفال عىل إقامة حوار مع اآلخرين

r,&powell,s1995,pp52:69)  

يل صعىل أنه لو تم تعليم األطفال التوحديني طرق بديلة لتو  Olivewوقد أكد 

نفس الرسالة سواء عن طريق حركات الجسم واإلمياءات واإلشارات فإن هذه 

لدى هؤالء األطفال مع املحيطني بهم  االتصالاألساليب تعمل عىل زيادة 

(Olivew,1995,pp909:928)  

 : االتصالاستخدام لوحات 

 أيلقد أكدت العديد من الدراسات عىل أهمية استخدامها للوحات اإلتصال  

أكدت عىل أن تقديم  التي Mac-Duffصورة مرئية مثل دراسة  يفلومة تكون املع

 تكون أكرث أخرىصور  أيصورة مرئية مثل الصور الفوتوغرافية أو  يفاملعلومة 

 5 (Macduffy,1993,pp89:97)لدى األطفال التوحديني  االتصالتنمية  يففاعلية 
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ببساطة  ، وهى االتصاليةهارات تعليم امل يفمن أهم الوسائل  االتصالوتعترب لوحات 

 تصالاال يقابلها الطفل ويرغب فيها والغرض من لوحة  التيصور لألشياء اليومية 

وبهذه الطريقة  اليشءيريده عن طريق ملس صورة  جعل الطفل يشري إىل ما هي

 تكون فكرة أن هناك رموز لألشياء  يفيبدأ الطفل 

.(Leung.J.,1994,pp21:31)  

 ؟  االتصاللوحات  مدولكن متى نستخ

دقة حركية أقل ، وبراعة ومحاكاة أقل ، ولذا فإنها تكون  االتصالتتطلب لوحات 

ومهاراتهم عىل  الحريكيزال تطورهم  ال الذيمفيدة للغاية مع األطفال الصغار 

التقليد محدودة ، فاألطفال التوحديني لديهم مشكلة وهى أن تطور قدرات 

ف فمثاًل العديد منهم يتعر  اللغويلتقدم عىل تطورهم تتجه إىل ا البرصيإدراكهم 

لها ، لذلك عندما  لفظيلقب  أيعىل األشياء ويفهم وظيفتها ، ولكن ليس عنه 

يريد الطفل التوحدى شيياً نجده قد يبىك وتنتابه نوبة غضب ألنه يريد شيياً ما 

هذه  يف لاالتصايريده للمحيطني به لذا فتقديم لوحة  يستطيع توصيل ما لكنهال

 ااملرحلة ذو أهمية بالغة لهذه النوعية من األطفال ألنها متكنهم من الحصول عىل م

 (Siegl.B 1996,pp254:270)يريدونه برسعة ودون التعرض لنوبات غضب 
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 املبكر : الصويتتشجيع اإلنتاج 

وذلك عن طريق استخدام التغذية الراجعة عندما يصدر الطفل التوحدى أصواتاً 

ال بلعبة معينة ويجب تشجيع هذه األصوات حتى إذا كانت غري كالمية عند انشغ

مثل تقليد أصوات الحيوانات ، املكانس الكهربائية ، السيارات 555الخ ، ولذا يجب 

ألوىل تكون من البيانات ا والتيتدريب الطفل التوحدى عىل تنمية مهارات التقليد 

 5 اللغويتعلم مهارات التواصل  فئ

 : الحريك – الشفهي الوعيزيادة 

وهذا  حريك شفهييحتاج األطفال التوحديون إىل املساعدة عىل تطوير وعى أفضل 

عضالت فمه إلصدار األصوات  يفمقدار تحكمه  يعي يعنى أن الطفل التوحدى ال

اء مثل نفخ الفقاعات ، إطف الوعياملختلفة فيجب وضع أنشطة مختلفة لزيادة هذا 

رأة امل يفطرق معينة ، جعل الطفل يراقب تحرك فمه الشموع ، إخراج اللمسات ب

املدرسة  يف املنزل واملدرسني يف55الخ وهذه األنشطة يقوم بها اآلباء 

(Potter.Ca&Whittaker,1997,pp177:93)  
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 تحسني املهارات اللغوية األكرث تطوراً:

لتوحدى الهؤالء األطفال عندما يبدأ الطفل  اللغويالتطور  يفقد تحدث قفزة كبرية 

يكتسبها  التي أمامه ، فعادة تكون أول الكلامت ماديفهم كلامت لها معنى  يف

أشياء ، ثم نجعله يعرف كيفية التصنيف للحروف واألرقام  –الطفل التوحدى أسامء 

 –غري ص –الصور واإلشارات ، وأيضاً تعليم الطفل العالقات مثل ) كبري  باستخدام

خارج ( وذلك من  –داخل  –تحت  –دات مثل ) فوق ( أيضاً املضا األخري –األول 

خالل أفعال مادية أمام الطفل ، كام ميكن تعليم الطفل التوحدى بعض املهارات 

متيل إىل وضع مواد تدريبية  التياللغوية مثل التعرف وذلك من خالل األنشطة 

ضاً يلتدريب الطفل عىل التعرف مثالً عىل ) القطة وإخراجها من بني حيوانني( وأ 

ميكن تعليم الطفل القدرة عىل الفهم من خالل التدريب عىل استخراج السخافات 

  5الصور وتعريفه متى نقول ال ومتى نقول نعم  وهكذا يف

ومبجرد وصول الطفل إىل مرحلة تعدد الكلامت واستخدام أجزاء متعددة من 

 يفابة راءة والكتداد للقراءة والكتابة ثم القعالحديث ميكن تعليم الطفل مهارات اإل 

  (Twach,D 1995,pp 133: 162).حلة التالية ر امل
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 املراجع
 

 أوالً / املراجع العربية :

نرش ( : التوحد ، الخصائص والعالج ، عامن ، دار وائل لل5774إبراهيم الزريقات )

 والتوزيع5

 تأهيل يف التأهل ، مقدمة مبادئ( : .866إبراهيم القريوىن ، غانم البسطامى ) 

 الخاصة ، الكويت ، مكتبة الفالح 5 االحتياجات ذوى

،  8التوحد، ط  اضطرابات( :مدخل إىل 5785إبراهيم العثامن ، إيهاب الببالوى :) 

 الزهراء ، الرياض 5 دار

تنمية بعض  يف االجتامعي( : استخدام القصص 5787إبراهيم عبد الفتاح الغنيمى )

لة دكتوراه ، كلية الرتبية ، جامعة اتيزم ، رسلدى األطفال األو  االجتامعيةاملهارات 

 بنها 5

 ( : الطفل التوحدى تشخيص وعالج ، القاهرة ، مكتبة5774إبراهيم محمود بدر )

 األنجلو املرصية 5
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 ، دار عامل الكتب ، القاهرة  5 العالجي( : علم النفس  8667جالل محمد رسى ) إ 

 ، القاهرة ، عامل الكتاب5 5، ط العالجي( : علم النفس 5777إجالل محمد رسى ) 

 للنرش الفجر ( : تربية املعاقني ذهنياً، القاهرة، دار5776أحالم رجب عبد الغفار )

 والتوزيع5

عالج التوحد ، ندوة اإلعاقات  يف( : إشكالية التشخيص 5777أحمد عباس عبد هللا )

 5 العريبالنامئية البحرين ، جامعة الخليج 

، القاهرة ،دار  .، ط الفسيولوجي( : علم النفس  5777أحمد فهمى عكاشة ) 

 املعارف 5

املعارص ، القاهرة، مكتبة األنجلو  النفيس( : الطب  8661عكاشة ) فهميأحمد 

 املرصية5

( ، القاهرة، األنجلو 1املعارص)ط  النفيس( : الطب 8665عكاشة )  فهميأحمد 

 املرصية5
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 املرصية 5 عارص ، القاهرة ، األنجلوامل النفيس( : الطب 5776عكاشة )  فهميأحمد 

( : تشخيص وعالج الطفل التوحدى والطفل العنيف 5788السحيمى )  فهميأحمد 

 ، القاهرة دار السحاب للنرش والتوزيع 5

عن طريق اللعب  االجتامعي( : التفاعل 5775عبد املقصود ) أماينأسامء الرسىس ، 

ني" قبل املدرسة التشخيص والتحس ما مرحلة يفلدى األطفال املكفوفني واملبرصين 

 5  الثاينوالعرشون ، الجزء  مجلة كلية الرتبية وعلم النفس ، العدد السادس

تحسني  يف(  :مدى فاعلية العالج بالحياة اليومية .866إسامعيل محمد بدر ) 

(ديسمرب 4-5)النفيس  الدوىل الرابع لإلرشاد  األطفال ذوى التوحد ، املؤمتر حاالت

 5 1.. – .5.،  5مج

 " ( : الطفل املعاق عقلياً " سلوكه 5 مخاوفه5776أرشف محمد عبد الغنى رشيت) 

 ، مؤسسة حورس الدولية 5 اإلسكندرية

، القاهرة ، 88( : سيكولوجية اللغة والطفل ، ط 5776السيد عبد الحميد سليامن )

 5 العريبدار الفكر 
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ى األطفال ، مراجعة نقدية ، معهد ( :الذاتوية لد8666عبد العزيز إمام ) إلهامي

 الدراسات العليا للطفولة ، القاهرة 5

الخاصة ، القاهرة  االحتياجاتذوى  سيكولوجية( : 5778عبد العزيز إمام  )  إلهامي

 بدون دار نرش 5

 االحتياجاتغري العاديني"ذوى  سيكولوجية( : 5776آمال عبد السميع باظة )

 جلو املرصية 5الخاصة ، القاهرة ، مكتبة األن

 االحتياجاتغري العاديني"ذوى  سيكولوجية( : 5775آمال عبد السميع باظة )

 الخاصة ،  القاهرة ، مكتبة األنجلو املرصية 5

 االحتياجاتدراسة الحالة لألطفال ذوى  استامرة( : 5776آمال عبد السالم باظة )

 القاهرة ، مكتبة األنجلو املرصية 5 ،الخاصة 

 ،الخاصة  االحتياجات( : تشخيص غري العاديني ، ذوى 5778م باظة )آمال عبد السال 

 القاهرة ، مكتبة األنجلو املرصية 5

 االحتياجات( : سيكولوجية غري العاديني ) ذوى  .577آمال عبد السميع باظة ) 

 الخاصة(القاهرة ، مكتبة األنجلو املرصية 5

  



 

472 

 

 اكتساب فيلتعديل السلوك تدريبي( : فاعلية برنامج 8664أموال عبد الكريم )

لألطفال املعاقني عقلياً ،رسالة ماجستري غري منشورة ،  االجتامعيةبعض املهارات 

 كلية الرتبية ، جامعة عني شمس 5

 ، القاهرة ، مكتبة 4( : التعلم نظريات وتطبيقات ، ط 8668) الرشقاويأنور محمد 

 األنجلو املرصية 5

تنمية املفردات اللغوية   يفدام مرشوع ماكتون ( :فاعلية استخ.577إياد نايف منر )

مدينة عامن ، الجامعة األردنية ،  يفاملرحلة األوىل ( لدى عينة من أطفال التوحد 

 5  (عامن ) رسالة ماجستري غري منشورة

  النفيس( : معجم علم النفس والطب 8611جابر عبد الحميد ، عالء الدين كفاىف )

 ر النهضة العربية 5الجزء األول ، القاهرة ، دا

 ، النفيس( : معجم علم النفس والطب 8611جابر عبد الحميد ، عالء الدين كفاىف )

 الجزء الخامس ، القاهرة ، دار النهضة العربية5

 السلوكية ، عامن دار االضطرابات( : 5777جامل القسام،ماجد عبيد،عامد الزغبى )

 صفاء للنرش والتوزيع 5
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5 زابل ) ترجمة عبد العزيز الشخص ، زيدان أحمد جوزيف ف5 ريزو وروبرت د

 أ( تربية األطفال واملراهقني 5 -8666الرسطاوى )

 املبادئ –الخاصة  االحتياجاتلذوى  الريايض( : التدريب 5775جودمان سكوت )

 األساسية : ترجمة عبد الحميد املمطر ، الرياض ، مجلس التعاون لدول الخليج 5

، عامن ،  اإلنساين( : تعديل السلوك 5775حسنى العزة )وسعيد  الهاديجودت عبد 

 الدار العلمية الدولية 5

( : تغطية شاملة لفعاليات مؤمتر الكويت للتوحد وضعف .866جوديث جولد )

 5 الثاينالتواصل، مركز الكويت للتوحد ، محارضات اليوم 

املراهقة ( : علم نفس النمو ومشكالت الطفولة و 8661حامد عبد السالم زهران) 

 الطبعة الخامسة ، القاهرة ، عامل الكتاب 5

، القاهرة ، 4، ط النفيس( : الصحة النفسية والعالج .577حامد عبد السالم زهران )

 عامل الكتب 5
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( : سيكولوجية غري العاديني ، اإلعاقة العقلية الحسية .866حسام إسامعيل هيبة )

 القاهرة ، كلية الرتبية ، جامعة عني شمس 5

الطفولة واملراهقة  يفالنفسية  االضطرابات( :  5776)  يحسن مصطفى عبد العاط

 العالج ( ، القاهرة ، دار النهضة 5 –التشخيص  –)األسباب 

 ( : املؤرشات التشخيصية الفارقة لألطفال ذوى األوتيزم8668) حلواينحسنى إحسان 

ية  غري منشورة ، كلعىل بعض املقاييس النفسية ، رسالة ماجستري أدائهممن خالل 

 الرتبية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 5  

 اإلسكندرية( : علم النفس املرىض ) السيكوباثولوجى ( ، 5774حسني عىل فايد )

 مؤسسة حورس الدولية 5

 أدوات –الرتبية الخاصة ) معايري النمو  يف( : مقدمة  8661شاكر محمود )  حمدي

 للنرش 5 نيات اإلرشاد (، الرياض ،دار الخريجنيف –برامج التعلم  –التشخيص 

 األردن ، ( : اللعب عند األطفال ،األسس النظرية والتطبيقية ،5775) العناينحنان 

 دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 5 عامن
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تعديل بعض املظاهر   يف التشكييلالفن  استخدام( : أثر 8664حنان حسن نشأت )

ري ،كلية ماجست ، دراسة تجريبية ، رسالة العقيلالتخلف  السلوكية لعينة من مرىض

 اآلداب ، عني شمس 5

( : بناء وتقويم برنامج لتعديل سلوك مجموعة من األطفال 8668حياة املؤيد )

" دراسة تجريبية " ، رسالة دكتوراه غري  البحرينياملجتمع  يفعقلياً  املتخلفني

 منشورة ، كلية البنات جامعة عني شمس 5 

حري العلامء واألطباء، القاهرة، دار  الذي( : التوحد اللغز .577سالمة )  شكريربيع 

 النهار 5

األنجلو  ( : علم النفس اإلعاقة ، القاهرة ،5775رشاد عىل عبد العزيز موىس ) 

 املرصية5

 نميةت يفبنظام تبادل الصور  تدريبي( : فاعلية برنامج .577رضا عبد الستار كشك )

 واصل لألطفال التوحديني،رسالة دكتوراه،كلية الرتبية الزقازيق5مهارات الت

عن طريق اللعب لعينة من  اللغوي( : تنمية التواصل 5787رفاه جامل ملفون )

 التوحد )رسالة ماجستري غري منشورة( مكة املكرمة،جامعة اضطراباملراهقني ذوى 

 أم القرى ، قسم علم النفس 5
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ألطفال التوحديني جوانب النمو وطرق ( : ا.577رفعت محمود بهجات )

 التدريب،القاهرة ، عامل الكتاب 5

 ( : سيكولوجية اإلعاقة ، طرابلس الدار العربية للكتاب86645رمضان محمد القذاىف )

( : سيكولوجية اإلعاقة ، الجامعة املفتوحة ، 8666ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ )

 الطبعة الثانية 5 الجامهريية  العربية الليبية ،

تعريف وتشخيص  -( : طفل خاص بني اإلعاقة واملتالزمات5774) يزكريا الرشبين

 ، القاهرة 5 العريب،دار الفكر 

تنمية بعض جوانب  يف( : فعالية برنامج للعب املوجه .577زينب محمد موىس )

بية رت ة الليلدى أطفال الروضة ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، ك املعريف العقيلالنمو  

 جامعة عني شمس 5

 ( : اضطرابات اللغة والتواصل ،النهضة املرصية،القاهرة 5777زينب محمود شقري) 

، القاهرة 8املعاق ، املجلد األول ط االبن( : نداء من 5774زينب محمود شقري )

 ،مكتبة النهضة املرصية 5
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ع ينا بصفاقص، وقائمركز بن س يف( : رعاية األطفال املعاقني 8666بن جمعة ) سامي

 كاريتاس مرص، القاهرة، سيتيورشة عمل عن األوتيزم ، مركز 

عند  ياللغو  االتصالباللعب لتنمية  تعليميفاعلية برنامج : ( .577سامر الحساىن )

 5 األردنعامن، أطفال التوحد ، رسالة ماجستري غري منشورة ، الجامعة األردنية ،

عالج املخاوف  يفلفاعلية العالج بالفن  ( : دراسة5774سحر محمد عىل غانم )

تري ، ، رسالة ماجساألسايساملرضية لدى عينة من تالميذ الحلقة األوىل من التعليم 

 كلية رياض األطفال ، جامعة اإلسكندرية 5

( : الرتبية الخاصة لذوى اإلعاقات العقلية والبرصية  5778سعيد حسن العزة ) 

 ، دار البازورى للنرش والتوزيع 5 دناألر والسمعية والحركية ، عامن ،

( : اضطرابات النطق والكالم واللغة لدى املعوقني 5787سليامن عبد الواحد يوسف )

 ، القاهرة ، ايرتاك للطباعة والنرش 85عقليا  والتوحديني ،ط

  ، املؤمتر، الطبعة الثانية ، عامن األردن العقيل( : التخلف .861) الريحاينسليامن 

 5 النفيسرشاد لإل  الثاين
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الطبعة  -والتوحد معانايت( : 8665سمرية عبد اللطيف السعد )

 األوىل،الشويخ،الكويت5

 يف( : برنامج متكامل لخدمات إعاقة التوحد 8661)سمرية عبد اللطيف السعد 

 السابع إلتحاد هييات الفيات الخاصة واملعوقني القومي، املؤمتر  العريبالوطن 

 5 547 – .81بالقاهرة ، 

( : تعديل أكرث املشكالت السلوكية شيوعاً لدى أطفال 8665سمرية عىل جعفر )

اللعب،رسالة دكتوراه،معهد  يف إرشاديبرنامج  باستخدام االبتدائيةاملدرسة 

 الدراسات والبحوث الرتبوية ، جامعة القاهرة 5

 لدى اللغوي االتصاللتنمية  عالجي( : مدى فاعلية برنامج 5778أحمد أمني ) اسه

 بعض األطفال التوحديني،رسالة دكتوراه غري منشورة،معهد الدراسات العليا للطفولة

 جامعة عني شمس 5 

للطفل التوحدى التشخيص، الربامج  اللغوي االتصال( : 5775أحمد أمني ) اسه

 العالجية  القاهرة ، دار الفكر للطباعة والتوزيع 5
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 اإلسكندرية الخاصة،مركز تياجاتاالح( :سيكولوجية ذوى 8661كامل أحمد ) سهري

 للكتاب

  االجتامعية( : فعالية برنامج لتنمية بعض املهارات 5778سهري محمد سالمة شاش )

ني السلوكية لدى األطفال املتخلف االضطراباتحفظ  يفالدمج والعزل وأثره  بنظامي

 عقلياً ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية الرتبية5  جامعة الزقازيق 

 ، القاهرة 5 العريب( : اللجلجة ، دار الفكر 5777ري محمود أمني )سه

 -تشخيصه -خصائصه -أسبابه( : التوحد الطفوىل ) .577) الحلبيسوسن شاكر 

 عالجه(سوريا، دمشق ، مؤسسة عالء الدين للطباعة والنرش والتوزيع 5

 السنوير أ( : إعاقة التوحد طبيعتها وخصائصها، املؤمت-5777شاكر عطية قنديل )

الخاصة(   اجاتاالحتيأفضل لذوى  لكلية الرتبية باملنصورة)نحو رعاية نفسية وتربوية

 5 61 – .4، جامعة املنصورة ، أبريل ، 

ب( : برامج رعاية املعاقني، كلية الرتبية، جامعة  -5777شاكر عطية قنديل )

 املنصورة5
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ج برنام باستخدامطفال لدى األ  العدواين(:تعديل السلوك 8665عبد الفتاح ) صبحي

  كتوراه، رسالة د  االجتامعيةرات باللعب وبرنامج للتدريب عىل املها الجامعيللعالج 

 كلية الرتبية ، جامعة طنطا 5

( : الصحة النفسية والتوافق 5774محمد عىل وأرشقت عبد الغنى رشبت ) صربه

 ، دار املعرفة الجامعية 5 اإلسكندرية النفيس

لآلباء لتحسني جودة حياة  إرشادي( : برنامج 5778محمد ) عراقيصالح الدين 

 الخاصة ، مجلة كلية الرتبية ، جامعة بنها 5 االحتياجاتأبنائهم ذوى 

( : صدق وثبات الصورة 5775زيدان أحمد الرسطاوى ) ، طارق مسلم الثمرى

 دالعربية  مبقياس تقدير التوحد الطفوىل ، مجلة أكادميية الرتبية الخاصة ، العد

 األول الرياض ، اململكة العربية السعودية 5

أ( : األطفال التوحديني ، دراسات تشخيصية وبرامجية  -5775عادل عبد هللا محمد )

 ، القاهرة ، دار الرشاد 5 

لتنمية بعض اآلداب ،  تدريبيب( : فعالية برنامج  -5775عادل عبد هللا محمد )

 امعة املنوفية 5 ( ، ج.سلسلة  اإلصدارات الخاصة ، العدد )
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( : جداول النشاط املصورة لألطفال التوحديني ، 5776عادل عبد هللا محمد )

 مع األطفال املعاقني عقلياً ، القاهرة ، دار الرشاد 5 استخدامهاوإمكانية  

الخاصة  االحتياجاتأ( : اإلعاقة العقلية ، سلسلة ذوى  -5774عادل عبد هللا محمد )

 د 5، القاهرة ، دار الرشا

 االحتياجاتب( : اإلعاقة العقلية ، سلسلة ذوى  -5774عادل عبد هللا محمد )

 الخاصة ،  القاهرة ، دار النرش 5

الرشاد للنرش  ( : سيكولوجية املوهبة ،القاهرة ، دار.577عادل عبد هللا محمد ) 

 والتوزيع 

اد للنرش الرش أ(:مقياس الطفل التوحدى،القاهرة ،دار -5771عادل عبد هللا محمد)

 والتوزيع

ب( : العالج باملوسيقى لألطفال التوحديني، القاهرة ،  -5771عادل عبد هللا محمد )

 دار  الرشاد للنرش والتوزيع 5

وتطبيقات ، القاهرة ،  أسس،السلويك املعريف( : العالج 5777عادل عبد هللا محمد )

 دار  الرشاد للنرش والتوزيع5
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مناهج األطفال املعاقني  يفالحديث  التجاهاتا( :  5774عاطف حامد زغلول ) 

ة ، جامعة  ملركز رعاية وتنمية الطفول الثاين العلميعقلياً) القابلني للتعلم ( ، املؤمتر 

ع الواق  – العريبالوطن  يف الخاصة االحتياجاتاملنصورة ، تربية األطفال ذوى 

 5 .58 -568، 8مارس ، .5 -54الفرتة من  يفواملستقبل، 

من ذوى  اإلسالمي( : موقف الفكر  8666الحميد عبد املجيد حكيم ) عبد 

 املعاقني تخصص الرتبية الرياضية ، معلميالحاجات الخاصة ، الدورة األولية لتأهيل 

 مكة املكرمة ، كلية املعلمني ، جامعة أم القرى 5 

قاهرة ، ( : الذاتوية إعاقة التوحد عند األطفال ، ال5777عبد الرحمن سيد سليامن )

 مكتبة زهراء الرشق 5

، القاهرة ، مكتبة زهراء 5( : إعاقة التوحد ، ط5778عبد الرحمن سيد سليامن )

 الرشق 5

ب( :  -5774سعيد ) فوزيعبد الرحمن سيد سليامن ، سمرية محمد شندى ، إميان 

 الطفل  التوحدى ، القاهرة ، مكتبة زهراء الرشق 5
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( : الطفل التوحدى ) الذاتوى اإلجرتارى ( ، 5778عبد الرحيم بخيت عبد الرحيم )

  85 -87السادس ، مركز اإلرشاد النفىس ،  الدويلالقياس والتشخيص الفارق ، املؤمتر 

 نوفمرب ، جامعة عني شمس 5

( : الطفل التوحدى : القياس والتشخيص 8666ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ) 

 -87بجامعة عني شمس من  النفيسلسادس ملركز اإلرشاد ا الدويلالفارق ، املؤمتر 

85/88  ،55.-54. 5 

 ، بريوت ،8واإلجتامعى ،ط النفيس االنطواء( : .577) العيسويعبد الرحمن محمد 

 دار النهضة العربية 5

ميدان  يف) اإلكلينييك( : علم النفس .577عبد الستار إبراهيم ، عبد هللا عسكر )

 لقاهرة ، مكتبة األنجلو املرصية 5، ا 5( ط النفيسالطب 

(: قاموس الرتبية الخاصة 8665عبد العزيز السيد الشخص،عبد الغفار الدماطى )

 وتأهيل غري العاديني ، القاهرة مكتبة األنجلو املرصية 5
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( : تربية األطفال واملراهقني املضطربني سلوكياً) النظرية 8664زيدان الرسطاوى )

 5 عيالجامول ، اإلمارات العربية املتحدة ، العني ،دار الكتاب والتطبيق( ، الجزء األ

 87/ .الفرتة من  يفالتوحد الطفوىل ،  يف( : دورة تدريبية 5776)زيدان الرسطاوى 

 ، جامعة عني شمس 5 النفيسمركز اإلرشاد  5776/  1/88إىل 

 الزهراء 5، الرياض، دار 8(  : التوحد وطيف التوحد ،ط5775عبد هللا محمد الصبى )

التوحد وطيف التوحد : أسبابه  اضطرابات( : 5776ــــــــــــــــــــــــــــــ  )

 ( الرياض 5 6،أعراضه، كيفية التعامل معه، سلسلة التوعية الصحية )

للمتخلفني عقلياً، القاهرة، النهضة  املهني(:التأهيل 8667)  شحاتةعبد العظيم 

 املرصية5

للمتخلفني عقلياً،القاهرة ، النهضة  املهني(:التأهيل 8666) شحاتةعبد العظيم 

 املرصية5 

، البيت واملدرسة يف( : الرتبية الخاصة .577عبد الفتاح عبد املجيد الرشيف)

 القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصية 5
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، القاهرة العالج ( –) الوقاية  العقيل( : التخلف  8616عبد اللطيف مرىس عثامن ) 

 يونال بلس للنرش 5،  دار انرتناش

النفسية لألطفال ، القاهرة ، مكتبة األنجلو  االضطرابات( : .577عبد هللا سكر )

 املرصية 

( : علم النفس الطفوىل ، األسس النفسية 5776عبد املجيد منصور وآخرون )

 5 العريب، القاهرة ، دار الفكر  اإلسالميوالهدى  واالجتامعية

 ( : تنمية قدرات األطفال املعاقني ، القاهرة ، دار .577عبد املجيد عبد الرحيم ) 

 غريب للنرش والتوزيع 5

: (5776، يرسية صادق )يعبد املجيد سيد أحمد منصور ، زكريا أحمد الرشبين

األسباب  – واالجتامعيةموسوعة تنمية الطفل "الطفل ومشكالته النفسية والرتبوية 

 ، القاهرة ، دار قباء للتوزيع والنرش 5 العاديوطرق العالج " الجزء األول ، الطفل 

، مدخل إىل سيكولوجية رسوم األطفال( : .866عبد املطلب أمني القريطى )

 القاهرة،دار املعارف للنرش والتوزيع 5
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الخاصة  االحتياجات( : سيكولوجية ذوى 8668عبد املطلب أمني القريطى )

 5 العريبوتربيتهم ، القاهرة ، دار الفكر 

الخاصة وتربيتهم   االحتياجات( :سيكولوجية ذوى .577أمني القريطى ) عبد املطلب

 5 العريب، القاهرة ، دار الفكر 

 العريب( : الصحة النفسية ، القاهرة ، دار الفكر  8668عبد املطلب أمني القريطى ) 

5 

تخفيف حدة  يف تدريبي سلويك( : فعالية برنامج .866عبد املنان مال معمور )

 فيسالنالرابع ملركز اإلرشاد  الدويلب األطفال التوحديني ، املؤمتر أعراض اضطرا

 5 487-.46( 8، )85/ 4-5بجامعة عني شمس ، 

 ، الرياض، العبيكان 55، ط السلويك( : العالج .577عبد املنصف رشوان )

، القاهرة،  النفيس( : موسوعة علم النفس والتحليل 86.1عبد املنعم الحفنى ) 

 5 مكتبة مدبويل
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 خواصها وتشخيصها، إتحاد –( : إعاقة التوحد أو اإلجرتار 8664عثامن لبيب فراج )

  1 -5، 47)ديسمرب(،ع  ،النرشة الدورية ، واملعوقنيرعاية الفيات الخاصة 

( : من إعاقات النمو الشاملة متالزمة ريت ، اتحاد 5777عثامن لبيب فراج ) -

 5  86-5ص  -، السنة السابعة عرش ص85رعايةالفيات الخاصة واملعوقني ، العدد 

مرحلة الطفولة "  يفأ( : اإلعاقات الذهنية  -5775عثامن لبيب فراج )

 العريب " املجلس العالجيتعريفها،تصنيفها، أعراضها ، تشخيصها ، أسبابها ، التدخل 

 للطفولة  والتنمية ، القاهرة 5

لتأهيل ألطفال التوحد وا العالجيب( : برامج التدخل  -5775عثامن لبيب فراج )

( النرشة الدورية إلتحاد هييات رعاية الفيات الخاصة واملعوقني ، القاهرة ، .)

 5  86 -5( ، 5.العدد)

د هييات رعاية ( : العوامل املسببة إلعاقة التوحد ، إتحا5776عثامن لبيب فراج )

التاسعة  ( ، السنة 6.الخاصة واملعوقني بجمهورية مرص العربية ، العدد) الفيات

 5 57 -5عرش ، مارس ، 
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( : سيكولوجية التوحد أو اإلجرتار ، النرشة الدورية 8668ــــــــــــــــــــــــــ )

 إلتحاد هييات رعاية الفيات الخاصة 5

دراسة  –( : اللعب كأسلوب لحل بعض املشكالت 8667عزة خليل عبد الفتاح )

جستري ، معهد الدراسات العليا قبل املدرسة ،رسالة ما تجريبية عىل أطفال ما

 عني شمس 5 للطفولة ،جامعة

تنمية املهارات  يف تدريبي(:مدى فاعلية برنامج .866عزة محمد سليامن ممدوح)

لدى عينة من األطفال املعاقني عقلياً من فية القابلني للتعلم، رسالة  اللغوية

 ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة عني شمس 5 

 الخاصة ، االحتياجات( : الفن لذوى 5774ف أحمد فراج ، نهى مصطفى حسن )عفا

 القاهرة ، مكتبة األنجلو املرصية 5

 مهات األطفال 5أ لدى آباء و  النفيس( : اإلنهاك 5774عصام محمد زيدان )

لألطفال ذوى اإلعاقة العقلية ،  تدريبي( : برنامج 8666إبراهيم ) الباقيعال عبد 

الكتيب األول ، القاهرة ،  –مجاالت إعاقة الطفولة  يفواإلرشاد  التوجيه سلسلة

 مكتبة الطوبجى التجارية 5
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لألطفال ذوى اإلعاقات  تدريبي( : برنامج 8666إبراهيم )  الباقي عبد عال

 العقلية،كلية  الرتبية ، جامعة عني شمس 5

قاهرة،عامل ال 8التوحد "األوتيزم" ط اضطراب( : 5788إبراهيم ) الباقيعال عبد 

 الكتاب 5 

اإلجرتارى ، مجلة علم النفس ،  االضطراب( : تشخيص 5778عالء الدين كفاىف )

 5  .8 -8، السنة الخامسة عرش ، سبتمرب،  6.العدد 

األطفال املصابني بالتوحدية عىل  أداء( : خصائص 8664عمر بن الخطاب خليل )

يعية حق أيزنك لشخصية األطفال 5 مجلة الحياة الطب استخبار

، السنة  46للمعوق،القاهرة،إتحاد هييات رعاية الفيات الخاصة واملعوقني ، ع 

 الرابعة عرش 5

عالج التوحد ، مجلة معوقات  يف( : األساليب الفعالة 5778عمر بن الخطاب )

 5 88 -..جامعة األزهر ، العدد التاسع ، مايو ،  الطفولة ،
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واضطرابات  العقيللف خيص الفارق بني التخ( : التش8668ــــــــــــــــــــــ  )

 التوحدية ، مجلة الدراسات النفسية ، يوليو 5 االنتباه

أ(: عالج أطفال التوحد من خالل الفن  -5778عوض بن مبارك سعد اليامى )

 ، كلية الرتبية ، جامعة امللك  سعود 5 التشكييل

، كلية  التشكييل ب(: مفهوم العالج بالفن -5778عوض بن مبارك سعد اليامى )

 جامعة امللك سعود 5 الرتبية

: نحو  النفيسأ(: األشكال البرصية والعالج  -5774عوض بن مبارك سعد اليامى )

 5 مجلة علم النفس ، القاهرة ،الهيية املرصية التشكييلبالفن  سلويك معريف عالج

 ، السنة الرابعة عرش 5 4للكتاب ،ع

الرتبية الخاصة،  يفليب القياس والتشخيص ( : أسا8661فاروق فارع  الروسان )

 عامن ، األردن ، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 

بية  الرت  يف( : سيكولوجية األطفال غري العاديني )مقدمة  8661فاروق فارع الروسان )

 الخاصة ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ، عامن ، األردن 5 
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ضوء التشخيص" دورة  يفتنوع حاالت التوحد ( : "5776فاروق محمد صادق )

،  جامعة عني  النفيسمبركز اإلرشاد  5776/  88/  1إىل  87/ .الفرتة من  يفتدريبية 

 شمس 5

، الرياض ، مطبوعات  العقيل(: سيكولوجية التخلف 8615فاروق محمد صادق )

 جامعة  الرياض 5

األرسة ، الحياة الطبيعية  مجال يف( : اإلعاقة العقلية  8661فاروق محمد صادق )

 5 ..-46(..حق  للمعوق ، إتحاد رعاية الفيات الخاصة واملعوقني،النرشة الدورية،)

  يفوبرنامج النشاط املصور  سلويك( : فعالية برنامج 5771فايزه إبراهيم الجيزاوى )

لدى عينة من األطفال التوحديني،رسالة دكتوراه  االنفعاليةتنمية بعض التعبريات 

 لية الرتبية ، جامعة كفر الشيخ 5ك

،  5، ج 4(: سيكولوجية األطفال غري العاديني ط8667فتحى السيد عبد الرحيم )

 دار القلم 5 الكويت
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( : دراسة مقارنة ألثر كل من العالج باللعب 8611فريدة عبد الغنى السامحى ) 

اميات عىل سلوك ودين االجتامعيوبرنامج التدعيم  الجامعي النفيس والعالج

 ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة طنطا 5 االكتيابينياألطفال  

تأهيل إصابات ذوى  يف التشكييلالعالج بالفن  (: دور.577فهد بن سلامن الفهيد )

مدينة امللك فهد الطبية،رسالة ماجستري،كلية الرتبية،جامعة  يف الفقريالعمود  

 امللك سعود5

 الرياض  5 التوحد ، اضطرابيهمك معرفته عن  ( : كل ما.577غلوث )فهد محمد امل

( : منو الطفل وتنشيته بني األرسة ودور الحضانة ، القاهرة ، .866فوزية دياب )

 مكتبة النهضة املرصية5

(:"مدى فاعلية برنامج لتعديل سلوك األطفال املتخلفني 8665فيوليت فؤاد إبراهيم )

مس  الخا  السنويية القابلني للتعلم" بحوث  املؤمتر عقلياً بأعراض داون من ف

 ( 5 الثاين)املجلد  املرصيللطفل 
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 الخاصة ، القاهرة ، عامل الكتاب 5 االحتياجات( : األطفال ذوى 5774كرميان بدير )

(:)دليل لتعليم األطفال املعوقني عقلياً( تقديم الربفسري بيرت 8664كريستني مايلز)

ومؤنس عبد الوهاب  املرصيالرزاز مبشاركة من محمود  ترجمة : عفيف ميتلر،

 وفادية املال ، لبنان، ورشة املوارد العربية والرعاية الصحية وتنمية املجتمع 

، بريوت، املطبوعات للتوزيع 8( : التوحد ، ط5776ستني نصار، جانيت يونس) يكر

 والنرش

، الكويت،دار 8ط ، العقيلعلم التخلف  يف(: مرجع 8668كامل إبراهيم مرىس )

 القلم5

،دار النرش 5،طالعقيلعلم التخلف  يف(: مرجع .866كامل إبراهيم مرىس )

 للجامعات القاهرة 5

،دار العقيلالتخلف  يف( : مرجع 5777كامل إبراهيم مرىس )

 النرش،للجامعات،القاهرة5
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 ديم( : الفروق الفردية لدى العاديني وغري العاديني ، تق8661كامل سامل سيسامل )

 فاروق  محمد صادق ، الرياض ، مكتبة الصفحات الذهبية 5

، 8، ط النفيس( : موسوعة الرتبية الخاصة والتأهيل 5775ـــــــــــــــــــــــــــــ  )

 5 كوهني ، ساميون وبولتون، الجامعياإلمارات العربية املتحدة ، دار الكتاب  العني ،

 األكادميية: حقائق عن التوحد الرياض،  (5777باتريك، ترجمة عبد اله إبراهيم )

 ، الكويت،دار القلم4،ط الثاينالعربية للرتبية الخاصة 5 الجزء 

، القاهرة ،  8(: دراسة الشخصية عن طريق الرسم ، ط8667) مليكهلويس كامل 

 مكتبة  النهضة املرصية 5

القاهرة، ،  االرتقائية واالضطرابات(: اإلعاقة العقلية 8661) مليكهلويس كامل 

 النهضة العربية 5 مكتبة

( "األطفال التوحديني" مرشد لآلباء ، 8664لورنا وينج ، ترجمة هناء املسلم )

 كونستال لندن 5

تنمية مهارات التواصل غري   يف إرشادي( : فاعلية برنامج .577لينا منر بن صديق )

 نيةمعة األرد، الجا االجتامعيلألطفال التوحديني وأثر ذلك عىل سلوكهم  اللفظي

 عامن ، رسالة ماجستري غري منشورة 5
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(: إعاقة التوحد بني التشخيص والتشخيص الفارق ، .577ماجد السيد عامرة )

 القاهرة، مكتبة زهراء الرشق 5

 ةاالجتامعيتنمية املهارات  يف تدريبي(: فعالية برنامج .577غزال ) فتحي مجدي

، رسالة دكتوراه ، كلية الدراسات العليا مدينة عامن  يفلدى عينة من أطفال التوحد 

 ، الجامعة األردنية 5

 لبعض املهارات  تنموي( : الطفل الذاتوى برنامج 5776محمد إبراهيم عبد املجيد )

 ، العريبالقاهرة ، دار الفكر 

( : سيكولوجية الطفل التوحدى ، تعريفها ، تشخيصها ، .577محمد أحمد خطاب )

 ، عامن ، دار الثقافة 5 العالجيدخل أعرضها ، أسبابها ، الت

والعالج   التشخييصالتوحد  اضطراب يف( : املرجع .577محمد السعيد أبو حالوة )

 كلية الرتبية بدمنهور ، جامعة اإلسكندرية 5

( : سيكولوجية األطفال غري العاديني ، اإلسكندرية  5778محمد السعيد أبو حالوة )

 ،  دار املعرفة الجامعية 5 
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، مرشد د ، املفهوم ، التعليم ، التدريبب(: التوح -5777د السيد عبد الرحمن)محم

 إىل الوالدين واملهنيني ، الرياض ، دار عامل الكتاب للطباعة والنرش 5

التدريب، –التعليم -( : "التوحد / املفهوم5777محمد بن عبد العزيز الفوزان )

  الكتب للطباعة والنرش والتوزيع 5" الرياض ، دار عاملواملهنينيمرشد إىل الوالدين 

  ،مرص يفتقدم للطفل األوتيستك  التي( : الخدمات 8666محمد حسيب الدفراوى )

 ( 5 .87 -875)  سيتيورشة عمل عن األوتيزم ، ديسمرب ، مركز 

الخاصة  االحتياجات( : نظام تضمني التالميذ ذوى 5775) هنديمحمد حامد 

بية ، مؤمتر الرت راته ، ومميزاته ، وعوامل نجاحه، ومربمبدارس التعليم العام مفهومه 

والعرشين ، تحيات الواقع وآفاق املستقبل،كلية الرتبية،  الحاديالقرن  يفالخاصة 

 5 847 – 878مايو ، 1 -.القاهرة من  يفجامعة املنيا ، 

اللعب لتنمية  باستخدام تدريبي(: فعالية برنامج 5771محمد جواد الحارض) 

لعينة من األطفال التوحديني، رسالة  االجتامعيالتفاعل مهارات  

 دكتوراه،الرتبية5الزقازيق 
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 ،القاهرة،مكتبةاألنجلو املرصية 85( : اضطراب التوحد، ط.577محمد سيد مرىس ) 

نمية ت يفباستخدام الكومبيوتر  تدريبي( : فعالية برنامج 5786محمد سيد مرىس )

 بية ،الفلسفة، كلية الرت  يف دكتوراه ،رسالة مهارات اللعب لألطفال التوحديني بعض

 جامعة كفر الشيخ5

، القاهرة ، الجهاز 5األطفال،ج يفرابات النفسية طض(: اال 86.6محمد شعالن )

 للكتب الجامعية 5  املركزي

فردى لتنمية بعض  إرشادي( : فعالية برنامج 5774عبد املنعم ) شوقيمحمد 

، رسالة ن األطفال التوحديني )األوتيزم(ملدى عينة  اللغويمهارات التواصل 

 كفر الشيخ5 غري  منشورة،كلية الرتبية ،جامعة طنطا فرع  ماجستري

 تدريبي سلويك( : فعالية كل من برنامج 5784عبد املنعم عبد السالم ) شوقيمحمد 

تخفيف اضطرابات اللغة والكالم لدى األطفال التوحديني  يفوبرنامج لعب موجه 

 الفلسفة ، كلية الرتبية ، جامعة كفر الشيخ 5 يفه رسالة دكتورا

 ،  املؤمتر الحيسالتوحد واضطراب الدمج  ( : األطفال ذوو5774وهبة) صربيمحمد 

 الثايناملجلد  6/ .5 -54ملركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة املنصورة، الثاين العلمي

 ،8746- 87.8 5 
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اب التوحد ، ندوة اإلعاقات ( : طيف اضطر 5777محمد عبد الرازق هويدى )

 5 العريبالبحرين ، جامعة الخليج  النامئية

 (:من هم ذوى األوتيزم، القاهرة، مكتبة النهضة 86615محمد عىل كامل مصطفى)

( :الطفل التوحدى أو الذاتوىل،اإلنطواء حول الذات 5778محمد قاسم عبد هللا )

 5  عريبالحديثة ( ، عامن ، دار الفكر  اتجاهاتومعالجته) 

مد مح تحسني الكالم 5 يف تدريبي( : فعالية برنامج 5776بو الفتوح ) أ محمد كامل 

 –الربامج  –التشخيص  –) األسباب  العقيل(: التخلف .866) الشناويمحروس 

 القاهرة ، دار غريب للطباعة والنرش 5

 بذويالتالميذ العاديني للتكفل  معلمي(:  إعداد 5771)وآخرونمحمد مقداد 

:محمد مقداد،وليد كامل  يفضوء أساليب الدمج ، محرر  يفالخاصة  الحتياجاتا

محمد أرزقى بركات ، إنتصار محمد عىل، عىل لويس،  القفاص،عصام توفيق قمر،

 يفالخاصة  االحتياجات(:رعاية ذوى 5771وسمية صالحى) زكية شنه، دالل جغبوب،

 الحديث 5 جامعيالبني املج والعزل،القاهرة ،املكتب  العريبالوطن 

،القاهرة،  دار 5، ط وأمراضها( : النفس أرسارها 8668محمود عبد الرحمن حمودة )

 املعارف5
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( : الطفولة واملراهقة : املشكالت النفسية 8661محمود عبد الرحمن حمودة )

 والعالج القاهرة ، بدون دار نرش 5

ملراهقة ، ، الطفولة واالنفيس( : الطب 8668محمود عبد الرحمن حمودة ) 

 النفسية والعالج ، منشور بواسطة املؤلف ، القاهرة 5 املشكالت

مكتبة  ،القاهرة،وأمراضها أرسارها( : النفس  8661محمود عبد الرحمن حمودة )

 5الفجالة

( : تخفيف حدة الخوف املرىض لدى 5784) الرشقاويمحمود عبد الرحمن عيىس 

 ع5،دسوق ، دار العلم واإلميان للنرش والتوزياألطفال املعاقني عقلياً القابلني للتعلم 

( : التوحد مرض محري يهدد أطفال الخليج،مجلة نصف 5778الدين) د عزممح

 الدنيا،  القاهرة ، مؤسسة األهرام 5

دار  ،وتيزم وكيف نعدهم للنضج، القاهرة(: من هم ذوى األ8661محمد عىل كامل)

 النهضة املرصية 5

عاً نتواصل لحياة أفضل " حلقة نقاشية حول التوحد (: "م5778محمد عىل فتيحة )

 57785يونيو  . -.الفرتة من  يفة، اإلمارات العربية املتحدة ، الشارق
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 العلمينطاق األرسة ، املؤمتر  يف(: تدريب التوحديني 5774محمود عىل محمد )

 5 6/.5 -54( الثاينملركز رعاية وتنمية الطفولة،جامعة املنصورة،) املجلد  الثاين

 5ق ،القاهرة، سلسلة سفري الرتبوية( : رعاية الطفل املعو 8661محمود عنان )

وتطبيقاته الجامعية  النفيس(: العالج 5775زيد ) مدحت عبد الحميد أبو 

 ، دار املعرفة الجامعية5اإلسكندرية، 5تحليلية وسلوكية معرفية،ط وبروتوكوالت

نية للفيات الخاصة ، القاهرة، ( : الرتبية الف.866مصطفى محمد عبد العزيز )

 األنجلو 5

ناجح مع األطفال التوحديني ،  عالجيسلوب ( : العالج بالرسم أ5778بو العز )مها أ 

 مبدعة 5 أرسيتالقاهرة ، مركز 

دار  ،عامن، ( : تعليم األطفال املتخلفني عقلياً ،األردن.866الزيود ) فهمينادر 

 الفكر للطباعة والنرش والتوزيع5

التوحدى لدى األطفال وعالقته  االضطراب(:.866إبراهيم أبو السعود ) نادية

 بالضغوط الوالدية،رسالة ماجستري غري منشورة ،معهد الدراسات العليا للطفولة،

 جامعة عني شمس
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  يف سلويك معريف عالجيبرنامج  استخدام( : فعالية 5775نادية إبراهيم أبو السعود)

وراه التوحد وآبائهم ، رسالة دكتى األطفال املصابني بوالعواطف لد االنفعاالتتنمية 

 معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني شمس 5

 املكتب ،اإلسكندريةاألرسة، يف( : الطفل التوحدى 5777نادية إبراهيم أبو السعود )

 للنرش 5 العلمي

ال وعالقته التوحدى لدى األطف االضطراب( : 8661ــــــــــــــــــــــــــــــ  )

بالضغوط الوالدية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، معهد الدراسات العليا 

  5للطفولة،عني شمس

( : األطفال التوحديون ) األوتيستك(وقائع ورشة عمل عن 8666نادية أديب )

 5 66األوتيزم ، مركز سيتى كاريتاس مرص 5 ديسمرب 

ليل التواصل بني األهل والطفل ( : )تعاىل لنلعب( ، د5771ندى ناصف، سمر حيدر )

 يعاىن من التوحد ،الجمعية اللبنانية لألوتيزم ) التوحد (5   الذي
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( : املهارات الحياتية وتأهيل املعوقني ، ورقة مقدمة  5778نعمة مصطفى رقبان ) 

تقيمه  الذيامللتقى الثالث للمهارات الحياتية تحت شعار"صحتك بني يديك"  يف

/ 1ية والثقافية بوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات ، األربعاء األنشطة الفن إدارة

 مرسح الوزارة 5 – 5778/  5

 5 6، املكتبة األكادميية، القاهرة، ط اللغوي( : علم النفس .866نوال عطية )

 ( : األمراض النفسية لدى الطفل واملراهق ، بدون نارش 86115نيفني زيور )

نواجه التعقيدات امللحة لدى الطفل التوحدى ، الرياض  ( : كيف5777نهلة غندور )

 ( 5 .8مجلة عامل اإلعاقة ، السنة الثالثة ، العدد ) ،

  5االجتامعي( : تصميم برنامج لتنمية السلوك 5778هالة فؤاد كامل الدين )

( : الدالالت التشخيصية لألطفال املصابني باألوتيزم ، 8666هدى أمني عبد العزيز )

 اجستري ، كلية اآلداب ،قسم علم النفس ، جامعة عني شمس 5رسالة م
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لتحسني حالة األطفال  عالجي( : فاعلية برنامج 5774هشام عبد الرحمن الخوىل )

 585 561 -571،ص  66، ع 5ذوى األوتيزم ، مجلة كلية الرتبية ، جامعة طنطا ، مج

إسرتاتيجيات  ة،( :األوتيزم،اإليجابية الصامت5771هشام عبد الرحمن الخوىل )

 لتحسني األطفال األوتيزم، بنها الجديدة، دار املصطفى للطباعة 5

وتشخيصه ،  وأسبابه( : " خفايا التوحد ،أشكاله 5774هدى محمود الناشف )

 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش 5

،  جدة ( : سامت التوحد تطورها وكيفية التعامل معها ،5774) الشاميوفاء عىل 

 مركز  جدة للتوحد 5

( : نظريات النمو مفاهيم وتطبيقات ، ترجمة ) محمد األنصارى 8668وليام كرين )

 ( ، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ، سلسلة الدراسات العلمية املوسمية 5

العالج بالتحليل  يف( : دراسة حالة 5775وليام كرين ، ترجمة محمد األنصارى )

لهايم والتوحد( ، مجلة الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية )بت النفيس

 ( 85(م ).5ع)
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،  العقيل( كيف يتعلم املخ ذو التخلف .577وليد السيد خليفة ، مراد عىل عيىس )

 ، دار الوفاء للطباعة والنرش 5 اإلسكندرية

 من الجلوتني الخايل( : استخدام حمية الغذاء 5777يارس بن محمود الفهد )

 ( 85.، )6  والكازين ملساعدة أطفال التوحد 5 الرياض : مجلة عامل اإلعاقة ،

( : املدخل إىل .866يوسف القريوطى ، عبد العزيز الرسطاوى ، جميل الصامدى )

 الرتبية الخاصة ، اإلمارات ، دار القلم 5

ون ، ( : التوحد عالج الذاتوية بني األمل والع5774يوسف بشري ، يعقوب البهبهاىن )

 عامن ، دار رؤى 5  
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