
بية ػشعػية اؿػراطػمؽػػدمػػة اؿػرمػزائػة الجػكرمػموػجػاؿ
بحث العممي ػعالي ك اؿػتعميـ اؿػكزارة اؿ       

جامعة عبد الحميد بف باديس بمستغانـ 
كمية األدب العربي كالفنكف 

 

ر  ػػػتػػػاسػػـػػػادة اؿػػػػقػػػػؿ شػػملػػػنػ رسػػػػالػػػػة مػػػػقػػػدمػػػة
 : مكسكمة بلسانيات تطبيقيةاؿ

 
 .يالمغة عند الطفل التوحد

 
 :رإشراف األستاذ الدكتو:                                     من إعداد الطالبة

 حاج عمي عبد القادر.                             بكزياف فاطمة الزىراء. 

 

 :لجنة المناقشة
 . رئيسا -1
 . مشرفا -2

 . مناقشا -3
 

 .م2020/م2019: السنة الجامعية



 

 

 

 
 

 

 



 

 اإلهداء
 إلى

 .كل طف ل توحدي

 و إلى

 .المتوحدطف ل  ال أهالي

لى  و إ

 . كل متف اني في خدمة و دعم هذه الشريحة المهمشة

 

 

 

  ف اطمة الزهراء



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ...............................................................................مقدمة

 

  أ
 

يتميز اإلنساف عف سائر الكائنات الحية األخرل بنعمة العقؿ ككذلؾ بالمغة كالتي 
 رؤل ككجيات كؿ فرد كمعبر عفأىميتيا كمكانتيا، لتحقيؽ تكاصؿ فعاؿ غنى لنا عف ال 
. في سائر أنحاء المعمكرة ليا دكر كبصمة ايجابية ىي ك، منا

الكتساب لغكم جيد كمفصمي ،  األساسية كاألرضية الخاـ الطفكلة المبنةمرحمةكتعد 
. في حياة كؿ طفؿ، ترافقو عمى مدل مراحؿ حياتو المختمفة

خفاقات كاضحة لكف قد ك تعترم الطفؿ أثناء مراحؿ اكتساب المغة صعكبات كا 
كالتي تمس في نفس ،  نتيجة الضطرابات تصيب الدماغىذا نجاح ىذه العممية، كتعيؽ 

ىنا بالتأكيد  كجكانب النمك لدل الطفؿ، كقد يكلد الطفؿ بالفطرة مفتقدا ليا الكقت كؿ
كىذا " التكحد"  إذا ما كاف الطفؿ يعاني مف اضطراب ، خصكصايختمؼ الكضع نكعا ما

عف غيره مف األطفاؿ ذكم  كالتي تختمؼ بدكرىا طفؿ التكحد المميزة ؿنظرا لمخصائص
 ضمف  مفنا أف اضطراب التكحد يصنؼليال يخفى عؼاالضطرابات كاإلعاقات المختمفة، 

الزالت قيد البحث كالمراجعة كاستحداث الطرؽ التشخيصية  كالتي، الدراسات المحيرة
 طبيعي فطرم ككالعبلجية خاصة كأف طفؿ التكحد يعاني مف صعكبة في التكمـ بشكؿ

 .كقمة التكاصؿ مع مف حكلو

 :وعميه نطرح اإلشكالية التالية

 كىؿ يمتمؾ لغة أساسا لكي يعبر ،تواالتعبير عف حاج تكحدـكيؼ يمكف لمطفؿ اؿ
حالة امتبلكو لمغة ىؿ لديو القابمية كالقدرة عمى تكظيفيا في المكاقؼ  ، كفيمف خبلليا

. الحياتية المناسبة التي يتعرض ليا ؟
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 بعض الفرضيات التي ناىذه التساؤالت، افترضلى لئلجابة ع بسيطة منا ةػحاكؿكـك
: كانت عمى النحك التالي

 تكحدـكاضحة فيما يخص المغة بيف الطفؿ العادم كالطفؿ اؿاؿفردية اؿ الفركؽ .
  اضطراب التكحد كفقداف المغةكطيدة بيفكجكد عبلقة  . 
 منيا التمكف ك، مف حيث امتبلؾ المغة العادم الطفؿالتساكم بيف الطفؿ المتكحد ك

 .ىيئاتيا المختمفةككذلؾ، في جميع أنماطيا 
 في طفؿ   بصمتياتأك أف يككف ىناؾ دكافع متعمقة باألسرة كالمحيط االجتماعي ترؾ

 . سكاء كانت ايجابية أك سمبية،التكحد ككاف ليا األثر البالغ عميو

المغة عند  ":بعنكاف بإعداد بحث مكسـك ناكلتأكيد ىذه الفرضيات أك تفنيدىا، قـ
". مالطفؿ التكحد

: أسباب اختيار الموضوع

. عمى دكافع ذاتية كأخرل مكضكعية  باختيار المكضكع بناءن ناقـ

 :الدوافع الذاتية .1
 تكحدـاىتماـ شخصي كرغبة لدراسة المغة عند الطفؿ اؿ . 
 فضكؿ كبير لمتعرؼ عمى ىذه الشريحة كالتعمؽ فييا . 
 معرفة مدل تأثير اضطراب التكحد عمى لغة الطفؿ كمدل استيعابو ليا. 
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 :الموضوعيةدوافع ال.2

 تزايد ظاىرة اإلصابة باضطراب التكحد في المجتمع الجزائرم. 
 بمراجع في ىذا المجاؿ بالقسـإثراء المكتبة الجامعية . 
 محاكلة تقريب الصكرة إلى األكلياء كتكعيتيـ  . 

 نا يحتكياف مجمكعة مف المعمكمات حاكؿ،كلقد تـ تقسيـ المذكرة إلى مدخؿ كفصميف     
 المفاىيـ المغكية   في المدخؿ إلىنا، كلقد تطرؽ قدر المستطاعتفسيرىا كتبيينيا

براز ، االصطبلحية لمغة  الكامنة كالمكجكدة في التكاصؿ المغكم بيف الطفؿ الفركؽكا 
. تكحد، ككذلؾ العبلقة المكجكدة بيف المغة كالتكحدـالعادم كاؿ

ألىـ كالمفيد فيما يخص ؿ فيو تعرضناالفصؿ األكؿ كالذم كاف نظريا محضا،  كفي
كتاريخ كمعدالت العاـ كالعممي ليذا االضطراب عني بيذا، المفيـك فاضطراب التكحد ك

. أعراضو ككذلؾ أنكاعو أك أشكالو ك باإلضافة إلى  أسبابو،انتشاره

الفصؿ الثاني، فكاف مجالو تطبيقي تنكعت فيو المقاببلت بيف أخصائي كفي 
 ق كمف لوتحميؿ المحتكل كعرض مفصؿثـ قمنا بالنطؽ كالتخاطب كاألخصائي النفساني، 

.   باستنتاج عاـخمصنا

 فييا أىـ النتائج المتكصؿ إلييا مع إعطاء جممة ناكخبلصة المذكرة، خاتمة عرض
 . مف التكصيات كاالقتراحات لعميا تفي بالغرض

: المنهج المتبع في الدراسة

 ىذه عمى المنيج الكصفي التحميمي، ذلؾ ألنو األنسب لمثؿ نا في دراستنااعتمد
تكحد اتجاه نفسو ـ بكصؼ تصرفات الطفؿ اؿناىذه المكاضيع، ففي المنيج الكصفي قـ
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 بتحميؿ ىذه الحالة ناكمجتمعو ككيفية تعاممو مع المغة أما فيما يخص المنيج التحميمي قـ
مقاببلت التي اؿ بتحميؿ نا في الكقت نفسو عمى الجانب المغكم فقط، ككذلؾ قـيفمركز

.  كانت مع أىؿ االختصاص، مع عرض أىـ النتائج المتكصؿ إلييا

 مف بيف المكاضيع التي تتطمب تحميبل ،تكحدـكما أف مكضكع المغة عند الطفؿ اؿ
األسرة  في  ككصفا شامبل يمس جكانب مختمفة مف شريحة حساسة جدا، كميمة،دقيقا

. كالمجتمع أال كىي الطفكلة

ذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال فعمييا، نا كمف أىـ المصادر كالمراجع التي اعتمد
  كطفةلعمي إسماعيؿ"التكحد عند األطفاؿ "المكاقع االلكتركنية العممية، ك: الحصر

 كاالتصاؿ المغكم لمطفؿ التكحدم لسيى ،كسيككلكجية الطفؿ التكحدم لمحمد أحمد خطاب
. كغيرىا مف المراجع األخرل التي كانت خير معيف كداعـ لممكضكع ميف نصر،أمد أح

: أهداف الدراسة

إف اليدؼ األساسي مف إجراء ىذه الدراسة ىك تكعية األكلياء بضركرة متابعة 
عف طريؽ عرضو عمى أخصائي نفساني  منذ الطفكلة بو  كالعناية،طفميـ التكحدم

كأخصائي النطؽ كالتخاطب، ككذا متابعتو في المنزؿ مف جية كتكعية المجتمع مف جية 
التكيؼ مع محيطو عف طريؽ دمجو في عمى بضركرة مساعدة الطفؿ التكحدم  أخرل

كالتأقمـ مع العالـ الخارجي، باإلضافة إلى إبراز  المجتمع كمسايرتو لباقي األطفاؿ العادييف
احتياجاتو ألنو ضعيؼ كال يمكنو البكح بيا كالتقرب منو كمعالجتو قصد معرفة اىتماماتو 
كرغباتو، كمف ثـ استخبلص بعض االقتراحات كالتكصيات التي قد تساىـ كلك بالقميؿ في 

. إيجاد حمكؿ ليذا االضطراب أك سبؿ لكيفية التعامؿ مع ىذه الشريحة
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: أهمية الدراسة

تتجمى أىمية الدراسة مف خبلؿ حساسية المكضكع، إذ يربط بيف المغة كاضطراب 
 أىمية كبيرة عمى المستكل االجتماعي بشكؿ عاـ كاألسرم عمى شكؿالتكحد، كما أنو م

كالسبؿ التي مف شأنيا تدعيـ لغتو كتقكيتيا، كأخيرا يعتبر  الطرائؽ كجو الخصكص كتبياف
مف المياديف اليامة التي يجب تسميط  مكضكع المغة عند الطفؿ التكحدم ميداف البحث في

. الضكء عمييا كلفت انتباه المجتمع ليذه الفئة التي تعتبر جزءا ال يتجزأ منو

: صعوبات الدراسة

  قمة المراجع مف الجانب المغكم كأغمب المراجع كانت في تخصصات عمـ النفس كعمـ
 .االجتماع

  تعذر إجراء مقابمة شخصية مع أخصائي النطؽ كالتخاطب كأخصائي نفساني بسبب
 نااستبياف مع األطفاؿ التكحدييف لنفس السبب لذلؾ لجأ مكجة جائحة ككركنا، ككذا

 .(فايسبكؾ)إلى إجراء المقابمة مع األخصائييف عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي 

 الفاضؿ الذيف كانا ذستااأل كالعائمةتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ف إال أف اكال يسعف  
 سكاء بالدعـ المعنكم كالمادم مف ةمذكرلؿ نا خبلؿ فترة انجاز لي،خير معيف كمرشد

.  المحتـراألستاذ كبالنصائح كالتكجييات القيمة مف طرؼ العائمة
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: تــمـهــيــد
تعتبر المغة حصنا منيعا لمكتسبييا أك المتمكف منيا فبفضميا يصبح أكثر استيعابا 

كتفاعبل في مختمؼ مياديف الحياة كأنشطتيا المتعددة، فالمغة كجدت منذ كجد اإلنساف 
 كمنيا يتخذ أك ،ىا يتكاصؿ، كمف خبلليا يعبر عف حاجياتو المختمفةبعمى ىذه األرض ؼ

. يبني عبلقات مع مختمؼ أطياؼ المجتمع الكاحد أك غيره مف المجتمعات األخرل

:   تعريف المغة - أ
: بمعنى (لغكا)ك (لغى)  كالمغة مف الجانب المعجمي اسـ ناقص كأصؿ اشتقاقيا مف 

  1.الكبلـ

 كىك بيذا التعريؼ 2،"ىي أصكات يعبر بيا كؿ قـك عف أغراضيـ"      كيعرفيا ابف جني
. يبيف لنا أىمية المغة في تحقيؽ عممية الفيـ كاإلفياـ

كلكؿ أمة لغتيـ         كالمغة ىي ألفاظ يعبر بيا عف المسميات كالمعاني المراد إفياميا
مِموِم :" اهلل عز كجؿ قاؿ مْرنَوا مِمف رَّرسُسكؿٍل إِمالَّر بِممِمسَوافِم قَوكْر سَو ا أَورْر مَو ، كال خبلؼ في أنو تعالى أراد 3"كَو
. المغة

 

                              
" لغى"محمد بف مكـر بف منظكر اإلفريقي المصرم، جماؿ الديف أبك الفضؿ، لساف العرب مادة : 1

 .4050، ص4دار المعارؼ، القاىرة، ج
المكتبة العممية، دار الكتب   أبي الفتح عثماف بف جني، تح محمد عمي النجار، الخصائص،:2

 .33، ص10المصرية ج
. مف سكرة إبراىيـ04 اآلية : 3  
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 بعضيـ نظاـ عرفي لرمكز صكتية يستغميا الناس في االتصاؿ"كىي عبارة عف 
 .1"بعضب

 كتعد كذلؾ ظاىرة إنسانية كاجتماعية تمس فركعا مختمفة مف المعرفة اإلنسانية 
كىي الكسيمة التي يمكف بكاسطتيا تحميؿ أم صكرة أك فكرة ذىنية إلى أجزائيا أك 

خصائصيا التي يمكف بيا تركيب ىذه الصكرة مرة أخرل في أذىاننا كأذىاف غيرنا بكاسطة 
 2.تأليؼ الكممات ككضعيا في ترتيب خاص

كىي تعد   كتكمف أىميتيا في تبادؿ المعمكمات كاإلفصاح عف الحاجات كالرغبات
مف المشكبلت الرئيسية التي يتسـ بيا الطفؿ التكحدم، لذا كجب إمدادىـ بحصيمة لغكية 
تساعدىـ في تعمـ أشكاؿ بديمة لمتكاصؿ التي تعمؿ عمى خفض االضطرابات السمككية 

 3.كالمغكية المكجكدة لدييـ

 ا نطؽ لغة سميمة كاستعمالو فأطفاؿ التكحد يكاجيكف صعكبة في القدرة عمى
 تتمثؿ في ضعؼ التعبير المغكم أك تأخر في الكبلـ كأحيانا ،بصكر كمستكيات متباينة

 إلى تكرارىا دائما أك إعادة آخر كيعمديستعمؿ المصاب بالتكحد كممات غريبة مف تأليفو 
كممة سمعيا مف الجممة، كما أنو يجد صعكبة بالغة في استعماؿ الضمائر فمثبل يستعمؿ 

. 4"أنا أريد أف أشرب" بدال مف أف يقكؿ " قاسـ يريد أف يشرب" اسمو فيقكؿ

                              
.11، صـ1970 ر إبراىيـ أنيس، المغة بيف القكمية كالعالمية، دار المعارؼ، مص: 1  
  .32، صـ2006عمي أحمد مذككر، تدريس فنكف المغة العربية، دار الفكر العربي، القاىرة،  :2
 . 46، صنفسوالمرجع :  ينظر:3
يمينة غالـ، االتصاؿ المغكم كغير المغكم لمطفؿ التكحدم، مركز الكتاب األكاديمي : ينظر :4

. 39صـ، 2017
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 كنستنتج مما سبؽ ذكره، أف الطفؿ التكحدم فيما يخص ظاىرة تعميـ أك اكتساب 
االنغبلؽ عمى النفس كالذات أكثر  جانب عمىمركزا ك  تنعدـ لديو ميزة التفاعؿ المغة

فأكثر، ككذلؾ نمحظ كجكد صعكبة ال يستياف بيا كذلؾ عمى الطرفيف عمى حد السكاء 
النعداـ الرغبة مف ىذا األخير في  (المعمـ أك األخصائي، كالطفؿ التكحدم)كنقصد ىنا 

. القياـ بعممية التكاصؿ كتفعيميا

 :التوحديمعيقات العممية التواصمية لمطفل  - ب
      كسنتطرؽ فيما يمي إلى أىـ معيقات العممية التكاصمية كصعكبات القدرات المغكية 

الثبلث لعممية التكاصؿ التي  المراحؿ ، فيما يخص(التكحد)التي تظير عمى ىذه الفئة 
 كالذم نجده بصكرة كاضحة في ،سنتناكليا كىي طغياف ظاىرة الضعؼ كالتعبير المغكم

ىذه الفئة، مبينيف في الكقت نفسو الفرؽ بينو كبيف الطفؿ العادم في تحقيؽ عممية 
.  التكاصؿ كالتمكف مف المغة

 pré verbal communication:   مرحمة ما قبل التواصل المفظي .1

     عندما يصؿ الطفؿ العادم إلى العاـ األكؿ يظير لديو سمكؾ االنتباه المزدكج 
فيك يمكنو أف يؤشر بإصبعو اتجاه شيء معيف، بينما طفؿ التكحد ينذر أف يككف سمككو 

 1.بيذه الكيفية

                              
ذباب الجراح، أسامة محمد البطانية، مأمكف محمكد غكانمة، عمـ نفس الطفؿ  عبد الناصر:  ينظر: 1

  .586، صـ2007، 1غير العادم دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط
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    ككتعقيب عمى ىذه المرحمة نقكؿ أف الطفؿ التكحدم في سنكاتو األكلى قمما نجد 
فيو خاصية االنتباه أك التركيز، إف لـ نقؿ كنجـز بانعداميا بخبلؼ الطفؿ العادم الذم 

. تتكفر فيو ىذه الخاصية

 verbal communication: التواصل المفظي .2

     كيدخؿ ضمف ىذا التقسيـ كؿ أنكاع التكاصؿ التي يستخدـ فييا المفظ ككسيمة 
لنقؿ رسالة مف المصدر إلى المتمقي كيككف ىذا المفظ يدركو المتقبؿ بحاسة السمع 

حيث  فالتكاصؿ المغكم مف أىـ المعضبلت التي تكاجو أك يتسـ بيا الطفؿ التكحدم،
عائؽ المغة مكجكد في جميع حاالت كأنكاع التكحد عمى الرغـ مف كجكد فركؽ كاختبلفات 

 1.كشدتيا (التكحد)في طبيعة اإلعاقة 

أف عممية استعماؿ أك تمقي المغة كاستيعابيا بشكميا الكمي كالمتكامؿ       كنمحظ ىنا،
 مف أىـ المشكبلت كأصعبيا عمى اإلطبلؽ لديو  ىيلفظا كتعبيرا بالنسبة لمطفؿ التكحدم،

.  درجات ىذا االضطراب كمراتب اختبلؼ عمى جميع أطياؼ الفئة التكحدية ألنيا تمس

 Non verbal communication: التواصل غير المفظي .3

     ىك مصطمح يمكف األشخاص المذيف ال يتكاصمكف عبر المغة المفظية، فتـ تعريفو 
التكاصؿ الذم تستخدـ فيو اإليماءات بمصاحبة الكبلـ أك التعبير عف انفعالو : "عمى أنو

كيصاحب ذلؾ تكاصؿ بصرم بينما تمميحات الكجو كقسماتو ال تتكافؽ مع نبرات الصكت 
 2".كال تنسجـ اإليماءات مع الكبلـ لدل طفؿ التكحد

                              
. 587المرجع السابؽ، ص :1

.587،588عبد الناصر ذياب الجراح، علم نفس الطفل غير العادي، مرجع سبق ذكره،ص :  2  
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 كعميو نرل، بأف الطفؿ المصاب بالتكحد ليست لديو القدرة عمى فيـ اإلشارات أك 
ف حدث ذلؾ فيي استجابات بطيئة كمبيمة في غالب األحياف عمى عكس  اإليماءات، كا 

.  األطفاؿ العادييف

 بمعنى أف الطفؿ التكحدم تنعدـ فيو خاصية المغة المتقنة أك ذات رسالة معينة 
 كعممية التكاصؿ لديو تتـ مف خبلؿ عدد مف اإليماءات كالرمكز كتكرار ،بشكؿ أساسي

ف ىذه الكسائؿ أك األدكات كالتي إف أدت دكرا كاحدا بشكؿ صحيح  ممؿ لبعض الكممات كا 
التفاعؿ :  ال تقؿ أىمية عف عممية التكاصؿ منيا،غاب أك انعدـ فييا أشياء أخرل أساسية

.  الخ....في عممية التكاصؿ، الحكار، المناقشة كالسبلمة المغكية، التعبير عف الذات

       ككخبلصة لما ذكرناىا نستنتج، أف التكحد يؤثر عمى دافعية الطفؿ لمتكاصؿ أك 
كىذه الصعكبات تبقى حتى حينما  التفاعؿ مع العالـ الخارجي أك األشخاص اآلخريف

. تككف جميع حكاس الطفؿ فعالة

      كىذه الصعكبات تختمؼ مف طفؿ آلخر، فبعض األطفاؿ تستطيع فيـ الكبلـ كلكف 
كبعض األطفاؿ يستطيعكف التعبير كلكف ال يفيـ الكبلـ أما  عنو التعبير ال تستطيع

 يمكننا مساعدتيـ لتتطكر قدرات كميارات ،بالنسبة لؤلطفاؿ المصابيف بمتبلزمة أسبر جر
 1.التعبير المغكم لدييـ

 

 

 

                              
.التحميؿ، بتصرؼ:  1  



 اإلطار المفاهيمي لمغة التوحدي............................................. .المدخل

12 
 

: طرق االتصال عند الطفل ذي اضطراب التوحد - ج
  :استخدام اإلشارات .1
 اإلدراك المسبق:  

  كىك أف الطفؿ يككف قادرا عمى فعؿ الشيء بمفرده كلكنو ال يريد أف يفعؿ الشيء 
بمفرده كيشير لآلخريف ليفعمكه لو، كآباء األطفاؿ التكحدييف يعرفكف بمشكمة أطفاليـ حيف 

يشعركف بغياب اإلدراؾ المسبؽ لدل أطفاليـ، فمثبل الطفؿ يككف قادرا عمى الكقكؼ 
 1.بمفرده كلكنو يشير ألبكيو كي يعرفكه

 المشاورة والقيادة باليد:  

إف لغة اإلشارة تعتبر شكبل مف أشكاؿ االتصاؿ، فاألصبع يشير إلى الشيء 
المكجكد في اتجاه اإلشارة كالقابمية لئلشارة تعد العبلمة األكلى عمى أف الطفؿ يعرؼ أف 
الشخص الذم أمامو يككف قادرا عمى استنتاج ما يشير إليو، كاألطفاؿ ذكم اضطراب 
التكحد بدال مف أف يشيركا إلى الشيء فإنيـ يأخذكف بيد الشخص الذم أماميـ ليحضر 

ليـ الشيء الذم يريدكنو، كىذا يدؿ عمى أنيـ يمجئكف ألخذ اليد ككسيمة ككظيفة 
 .2لبلتصاؿ

 

                              
  فايزة إبراىيـ أحمد، فعالية البرنامج السمككي ك برنامج النشاط المصكر في تنمية بعض التعبيرات :1

  ، 96ـ، ص 2008جامعة كفر الشيخ، ـ، 2008 االنفعالية لدل عينة مف األطفاؿ التكحدييف،
  .بتصرؼ

 .، بتصرؼ84، صمرجع سبؽ ذكره قحطاف أحمد ظاىر، التكحد،: 2
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كنستنتج مف خبلؿ ما سبؽ ذكره، أف الطفؿ المتكحد ال بد لو مف معيف كمرافؽ يمبي       
. حتى لك كاف عمى عمـ بمكانيا  إياىا بيدهقرغباتو كاحتياجاتو المادية كيمنح

 :تعبيرات الوجه .2
 االبتسامة:  

       عادة ما يتعرؼ الطفؿ العادم عمى كجو أمو كيبتسـ، كذلؾ في الفترة ما بيف 
 شيكر كذلؾ ليظير تعرفو عمييا كسعادتو بيا كلكف الطفؿ ذم اضطراب 03شيريف إلى 

التكحد يظير االبتسامة حتى السنة األكلى أك الثانية كالتي تككف بالنسبة لمطفؿ العادم 
عبلمة مبيجة عمى استمتاعو بالبيئة المحيطة بو، كلكف العكس صحيح بالنسبة لمطفؿ ذم 

اضطراب التكحد، فاالبتسامة بالنسبة لو مف اآلخريف تشكؿ عبئا عميو كيحاكؿ تجنبيا 
. كعدـ االستجابة ليا

 االتصال بالعين: 

في نياية السنة الثانية يظير معظـ األطفاؿ التكحدييف بعض درجات الشذكذ في 
االتصاؿ بالعيف كتككف نظرتيـ متجمدة كثابتة لآلخريف الذيف ال يعرفكنيـ كغالبا ما يككف 

االتصاؿ بالعيف أفضؿ باألشخاص المألكفيف بالنسبة ليـ كليسكا غرباء كلكف اتصاليـ 
 أف مقدار االتصاؿ  Davosnبالعيف يككف قصيرا كيككف اليدؼ محدد كأيضا أكد 

بالعيف الذم يجربو الطفؿ التكحدم غالبا ما يككف مرتبطا بتعقيد أك تألؼ الميمة 
 1.المتناكلة

                              
اإلعاقة السمعية كاضطرابات النطؽ كالمغة، دار الفكر اإلسبلمي الحديث  مصطفى نكرم القمش، : 1

 .62-61ـ، ص2000
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: الكالم عند فئة التوحد سبب اضطراب المغة و- د
بالرغـ مف أف سبب اضطرابات المغة كالكبلـ في التكحد مجيكؿ، فإف العديد مف 
المتخصصيف يعتقدكف أف ىذه االضطرابات تحدث نتيجة عكامؿ متعددة تحدث إما قبؿ 
أك أثناء أك بعد الكالدة كالتي تؤثر عمى نمك الدماغ، كالذم يؤثر عمى قدرة األفراد عمى 

 يربط بعض العمماء بيف نظرية العقؿ كتفسير ما يحدث بالعالـ الخارجي كالتفاعؿ معو 
مشكبلت التكاصؿ، أك إعاقة قدرة الطفؿ عمى التفكير حكؿ األفكار أك تخيؿ الحالة العقمية 
لفرد أخر، كيصاحب ىذه الحالة اضطراب أك إعاقة في القدرة عمى الترميز أثناء محاكلتو 

   1.المعب أك التكاصؿ

: أساليب عالج اضطراب المغة والكالم عند الطفل المتوحد- ه
 فإنوعندما يشؾ الطبيب في كجكد التكحد أك أم عجز نمائي أخر عند الطفؿ 

يحيمو إلى فريؽ مف المتخصصيف، يتضمف أخصائي عبلج اضطراب المغة الكبلـ، كالذم 
دارة برنامج عبلج  يقـك بعمؿ تقييـ شامؿ لقدرة الطفؿ عمى التكاصؿ، كيقـك بتصميـ كا 

خاص بيذا الطفؿ، كمف األفضؿ أف يبدأ التدخؿ مبكرا أثناء سنكات ما قبؿ المدرسة، كما 
يمكف أف يككف البرنامج مصمـ كمخطط بصكرة فردية، كيجب أف يستيدؼ كبل مف 

يجب أف يستيدؼ العبلج تحسيف التكاصؿ  كالسمكؾ كالتكاصؿ، كيتضمف كذلؾ اآلباء
قد يككف التركيز عمى التكاصؿ في مكاقؼ كاقعية بينما يمكف  الكظيفي، فبالنسبة لمبعض

شارم، بينما يمكف أف نستخدـ مع آخريف نظاـ الا أف نركز مع آخريف عمى التكاصؿ
التكاصؿ الرمزم مثؿ لكحة الصكر، كما يجب أف تتضمف الخطة العبلجية فترات تقييـ 

 .دقيؽ كمعمؽ مف قبؿ متخصص في تقييـ كعبلج اضطرابات المغة كالكبلـ

                              
1  :   http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/autism.htm    
 

http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/autism.htm
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 كما قد يشترؾ المعالجكف اآلخركف لتدريب الفرد عمى خفض السمكؾ غير 
 1.المرغكب فيو الذم قد يؤثر عمى  تطكر ميارات التكاصؿ

     كفيما يتعمؽ بالبرامج العبلجية التي يجب أف تقدـ لؤلطفاؿ التكحدييف، نجد أف ىناؾ 
بعض المتخصصيف يرحبكف بتنظيـ برامج عبلجية سمككية تقـك عمى تعديؿ السمكؾ، بينما 

يرل آخركف أف العبلج المنزلي أك بالمنزؿ يجب أف يككف ىك القاعدة أك األساس ألنو 
يعتمد عمى تدريب ىؤالء األطفاؿ عمى التصرؼ في مكاقؼ حقيقية، بينما يؤيد البعض 

 كالعبلج بالمكسيقى كالعبلج المعتمد عمى التكامؿ الحسي، كالذم يعمؿ ،المداخؿ األخرل
عمى تحسيف قدرة الطفؿ عمى االستجابة لممثيرات الحسية كىك يبدك مفيدا جدا لفئة معينة 

.     منيـ لتنمية قدرتيـ عمى االستجابة لممثيرات الخارجية

      كما أف استخداـ بعض األدكية قد يحسف مف قدرة الطفؿ عمى االنتباه لفترات أطكؿ 
أك قد تساعد عمى خفض بعض  السمككيات غير المرغكب فييا مثؿ خفقاف اليد، لكف 

االستعماؿ طكيؿ المدل ليذه األدكية قد يككف لو أثار جانبية خطيرة ليذا يجب أف تعطى 
كما يمكف استخداـ ، ىذه األدكية تحت إشراؼ مباشر مف قبؿ الطبيب المختص فقط

الفيتامينات كاألطعمة الخاصة ككذلؾ العبلج بالتحميؿ النفسي لكف حتى اآلف لـ يثبت 
  2.البحث مدل فعاليتيا

       كنستنتج ىنا، أف البرامج العبلجية ليست أمرا مسمـ بو، إذ لكؿ طفؿ برامجو 
التفاعؿ معو  كالعبلجية الخاصة بحالتو كدرجة تمكف اضطراب التكحد منو، كنسبة التعامؿ

 .تتفاكت مف طفؿ لطفؿ

                              
1: http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/autism.htm    
2: http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/autism.htm    

http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/autism.htm
http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/autism.htm
http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/autism.htm
http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/autism.htm
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: تعريف التوحد .1
 :التوحد لغة .1.1

ىك كممة مترجمة عف اليكنانية كتعني العزلة أك االنعزاؿ، كبالعربية أسمكه الذاتكية  
 1.(كىك اسـ غير متداكؿ)

نو لو أ، نرل بأنو في عالمنا العربي متداكؿ بمفظو األجنبي مع  لغة  كمصطمح التكحد  
الذاتكية كنعني بو ذات الطفؿ الغير العادم المتقكقع عمى )تسميتو الخاصة بالمغة العربية 

. (ذاتو

: اصطالحا 2.1

األخصائييف  مف  لقد تعرض لمفيـك التكحد اصطبلحا كبطريقة عممية العديد  
 باإلضافة إلى العديد مف الجمعيات كالمنظمات الدكلية، النفسانييف كاالجتماعييف كالتربكييف

كؿ عمى حسب دراستو كتكجيو العممي كنظرتو الخاصة ليذا االضطراب كالقائمة عمى 
:   المكضكعية، فيناؾ مف يقكؿ

في الدماغ غير معركؼ األسباب  (كظيفي)أنو اضطراب نمائي ناتج عف خمؿ عصبي "
يظير في السنكات الثبلث األكلى مف عمر الطفؿ كيتميز فيو األطفاؿ بالفشؿ في التكاصؿ 
مع اآلخريف كضعؼ كاضح في التفاعؿ كعدـ تطكير المغة بشكؿ مناسب كظيكر أنماط 

 2".شاذة مف السمكؾ كضعؼ في المعب التخيمي

                              
1: www.pdf.factory.com 
 الكتاب السنكم لمركز أبحاث الطفكلة كاألمكمة، المجمد الحادم عشر، حكلية عممية متخصصة :2

  .60محكمة، مطبعة جامعة ديالى، ص

http://www.pdf.factory.com/
http://www.pdf.factory.com/
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أحد االضطرابات النمائية التي تصيب األطفاؿ كتتميز ىذه االضطرابات بصفتيف "أك ىك 
." التأخر في النمك ك االنحراؼ في مسار النمك: ميمتيف متبلزمتيف ىما

:  تعريف جمعية التوحد في الواليات المتحدة األمريكية. 3.1

 بالنمك عادة تظير خبلؿ السنكات الثبلث األكلى ةعبارة عف إعاقة في التطكر متعمؽ" 
. "مف عمر الطفؿ كىي تنتج عف اضطراب التكحد

.   كنمحظ ىنا أف ىذه الجمعية ربطت التكحد، بنمك الطفؿ كمراحؿ تطكره

:  تعريف منظمة الصحة العالمية .4.1

 إنو اضطراب نمائي يظير في السنكات الثبلثة األكلى مف عمر الطفؿ يؤدم إلى       
كىك اضطراب نفسي اجتماعي  عجز في التحصيؿ المغكم كالمعب كالتكاصؿ االجتماعي،
  1.يشمؿ مجمكعة مف جكانب الشخصية عمى شكؿ متبلزمة

عمى أنو أزمة سمككية تنتج عف أسباب عدة تتسـ بقصكر في اكتساب : "      تعريف جمبر
". ميارات التكاصؿ كالعبلقات االجتماعية كسمكؾ نمطي كضعؼ في ميارات المعب

حيف نأتي ليذا التعريؼ كنفسره، نرل بأنو يرجع طبيعة اضطراب التكحد إلى         ك
. السمكؾ كما يصاحبو مف أثار سمبية تعكد عمى شخصية الطفؿ ككؿ

 

                              
 . 62-60ص المرجع السابؽ،: 1
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التفاعؿ  بقصكر عاـ يتميز ارتقائي باضطراب ":(مWall fac1997 ) تعريف
االجتماعي كقصكر التكاصؿ كمدل محدكد مف األنشطة كاالىتمامات كعادة ما يبدأ قبؿ 

  1".الشير الثبلثيف مف العمر

ىك عجز يعيؽ تطكير الميارات االجتماعية  : "(م2007 عميوان) كالتكحد كما عرفو 
كالتكاصؿ المفظي كغير المفظي كالمعب التخيمي كاإلبداعي كىك نتيجة اضطراب عصبي يؤثر 
عمى الطريقة التي يتـ مف خبلليا جمع المعمكمات كمعالجتيا بكاسطة الدماغ مسببة مشكبلت 
في الميارات االجتماعية كالتي تتمثؿ في عدـ القدرة عمى االرتباط كخمؽ عبلقات مع األفراد 

". كعدـ القدرة عمى المعب كاستخداـ كقت الفراغ

يتسبب في عرقمة  تطكير  كيتضح لنا مف خبلؿ ىذا التعريؼ، أف ىذا االضطراب
. الميارات االجتماعية كتفعيؿ دكر كمكانة  الطفؿ مع  أقرانو كمجتمعو

العقمي  ضعؼ السمع، التخمؼ: كىناؾ اضطرابات أخرل كثيرة تشبو التكحد منيا
   2. كنقص االنتباه، كاضطراب فرط الحركة،كصعكبات التعمـ

 نمحظ أف منظمة الصحة العالمية أشارت إلى الفترة التي ،كمف خبلؿ ما ذكرناه سابقا
 إلى أىـ ميزاتو السمبية كالتي ىي الضعؼ  مشيرة ليذا االضطراب،يتعرض فييا الطفؿ

ككذلؾ يؤثر  التكاصؿ مع المجتمع، حيث يعد حاجزا بيف الطفؿ كالمجتمع المغكم كصعكبة
. جكانب مف شخصيتوبالعكس عمى 

                              
    01طاألكاديميكف لمنشر كالتكزيع، عماف األردف،  عمي إسماعيؿ كطفة، التكحد عند األطفاؿ،: 1

  .11، صـ2014
  .13 المرجع السابؽ، ص:2
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مف طرؼ أصحاب لمتكحد كفي األخير نقكؿ بأنو، بالنسبة لتحديد المفيـك الشامؿ 
 مشابيا إذ أجمعكا عمى أنو اضطراب يمس جكانب ااالختصاص، فقد أعطى جميعيـ تعريؼ

يساىـ في منع تنمية ميارات الطفؿ  مف شخصية الطفؿ كيعيقو عمى التكاصؿ، كما
. مدحضيف في الكقت نفسو عمى أف التكحد مرض

:  الــتــطــور الــتــاريــخـي الضـطــراب الــتــوحـد .2
 لقد أثار مكضكع التكحد اىتماـ الكثيريف كمنذ القدـ، فحاكلكا تفسيره حيث أشارت 

الركايات كالخرافات كالسجبلت الطبية القديمة إلى كجكد أشخاص مصابيف بالتكحد 
(Autisme)  عبر التاريخ فقد تـ تطكير الخرافات لتفسير ما ىك غير متكقع أك غير عادم

كقد كصؼ كؿ األشخاص المذيف لدييـ أعراض التكحد قديما بأنيـ تسكنيـ الشياطيف 
كلقد كاف يشار إلييـ عادة ،  في حيف برر آخركف ذلؾ بكجكد المبلئكة،كتستحكذ عمييـ
( Wild people)متكحشيف أشخاص  أك( Witches)سحرة  أك) Idiots)بضعيفي العقؿ

 1.(Prophets) بالرسؿ كأحيانا (Fools)أك مجانيف 

عطائو المفيـك        كبخصكص ىذه اآلراء المتضاربة لتحديد ىكية ىذا االضطراب كا 
المحدد لو في ىذه الفترة أك المرحمة، يرجع سببو إلى ضعؼ التشخيص الفعاؿ كاالعتماد 

. عمى التكينات كالتخمينات كالعمؿ بيا فعميا

 - Leo kanner -كانر ليو) كبقيت كذلؾ إلى أف جاء الطبيب النفسي األمريكي 
  كالذم يعد أكؿ مف حدد (Johns Hopkins)جكف ىكبكنز الطبي  مف مركز (م1943

. الخصائص الرئيسية الضطراب التكحد

                              
 عبد الناصر ذياب الجراح، أسامة محمد البطانية مأمكف محمد غكانمة، عمـ نفس الطفؿ غير العادم: 1

  .57مرجع سبؽ ذكره، ص
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مجمكعة مف األطفاؿ كعددىـ إحدل عشر طفبل بأنيـ لـ يرتقكا  (كانر)حيث كصؼ 
كلدييـ ميؿ  بصكرة سكية في عبلقتيـ مع اآلخريف، حيث كانت قدرتيـ المغكية محدكدة لمغاية

لمتكرار لذات السمكؾ مرات عديدة، ككاف ىؤالء األطفاؿ مشخصيف عمى أنيـ حاالت تخمؼ 
عقمي، كلقد كتب كانر مقاال حكؿ ىؤالء األطفاؿ ككصفيـ فيو أنيـ حاالت تكحد طفكلي 

 1.كليست حاالت تخمؼ عقمي كما كاف مشخصا مف قبؿ (Infantile Autisme)مبكر

حاالت ك كانت البداية لدراسة أعراض كالتي ىذه المقالة اىتماما كبيرا حيث أثارت      
محاكلة إلجبلء ؾ، حيث تتابعت البحكث كالدراسات في استخدامو (Autisme)التكحد 

. الغمكض عنو

يتضح لنا أف اضطراب التكحد عرؼ العديد مف التعريفات         ككاستنتاج لما سبؽ ذكره،
كالمسميات التي كانت بعيدة كؿ البعد عف المكضكعية كالتشخيص الفعاؿ لئلعاقة كأف أكؿ 

 (التكحد)مف شخص أعراض ىذا االضطراب كأسقطو عمى حاالت مرضية متكفرة لديو آنذاؾ 
ثباتات تؤكد فكرتو كتثرم دراستو  ىك الطبيب  (تجربة إحدل عشر طفبل)كقدـ أسباب كا 

مف خبلؿ معاينتو ألصحاب ىذه الحالة ككقكفو عمى سمككياتيـ " كانر ليك"النفسي األمريكي 
كاستخداـ أسمكب ، انعداـ التكاصؿ المغكم العزلة،)المميزة كالخاصة بيـ كالتي أىميا 

. (الخ.....التكرار

 محكر استمياـ كتأثير كافلمتكحد " كانر" بأف تعريؼ كتشخيص ،كبيذا نستطيع القكؿ
كالتابعيف ليذا المجاؿ رافضيف  (التكحد)قكم لكؿ مف أتى بعده مف الميتميف بيذا االضطراب 

 .مفاىيـ كمصطمحات القدماء بركايتيـ كاعتقاداتيـ العقيمة كميـ كفي نفس الكقت

                              
، سمسمة (كالفيـ كالرعاية التكحدم بيف الغمكض كالشفقة) الذاتكم محمد سميماف، الطفؿ  سناء:1

  .، بتصرؼ88، 86، ص(ت.ط.د)عالـ الكتب  (35)سيككلكجية لمجميع 
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 Hans )اسبرجر هانزاكتشؼ العالـ النمساكم  (م1943)   كفي العاـ نفسو 
Asperger)  المسماة " كانر ليو" حاالت تختمؼ في سماتيا كأعراضيا عف حاالت فيينافي

ق بعض الدكائر العممية المحيطة في أكركبا ك تداكالتبالتكحد، كقاـ بنشر بحثو بالمغة األلمانية 
ات القرف كاف مكلـ يتـ التعرؼ عميو في أمريكا بسبب الحرب العالمية الثانية، كفي ستيف

( Infantile schesophrenia)تشخيص ىذه الفئة عمى أنيا نكع مف الفصاـ الطفكلي 
كذلؾ كفؽ ما كرد في الطبعة الثانية مف القامكس اإلحصائي لتشخيص األمراض العقمية                    

D.S.M.2)) حينما نشرت  (م1980)، كلـ يتـ االعتراؼ بخطأ التصنيؼ ىذا إال عاـ
الطبعة الثالثة المعدلة مف القامكس اإلحصائي لتشخيص األمراض العقمية                             

D.S.M.3).)1 

بالعديد مف الدراسات النمائية  (Wing )وينج لورا قامت الباحثة م1962 كفي عاـ 
 في (National Autistic Society)حكؿ التكحد كبتأسيس الجمعية الكطنية لمتكحد 

المممكة المتحدة البريطانية، كما قامت بكتابة العديد مف المؤلفات كالبحكث العممية، أما 

 فقد قامت ىذه الباحثة الحاصمة عمى شيادة الدكتكراه في التكحد عاـ (تافرايت يك) 
باركف )كصياغة نظرية العقؿ مع العالـ " التكحد"بالعديد مف األعماؿ أىميا كتاب  (م1968)

 كافترضت أف التكحدييف يعانكف مف صعكبات كاضحة في فيـ كجيات نظر كرغبات (ككىيف
  2.اآلخريف

                              
عبد الناصر ذياب الجراح، أسامة محمد البطانية، مأمكف محمد غكانمة، عمـ نفس الطفؿ غير العادم : 1

  .572، صـ2007، 1دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط
  .، بتصرؼ33-32ص الكتاب السنكم لمركز أبحاث الطفكلة كاألمكمة، مرجع سبؽ ذكره،: 2
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اضطراب التكحد أضحى كاضح المعالـ  كنستنتج مف خبلؿ ما تـ ذكره أنفا، أف
كاألعراض مع الدراسات المعمقة، التي سعت جاىدة لمبحث كالتنقيب عف دكاعيو المتعمقة 

.  بشأنو

دراسة أجرياىا في  (Wing - Gould)قكلد   ككينغـ نشرت 1979كفي عاـ 
جنكب لندف عمى مجمكعة مف األطفاؿ الذيف يعانكف مف مشكبلت تعميمية أك صحية أك 

نفسية أك اجتماعية كتكصمتا مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى ثبلثة أعراض رئيسية تميز اضطراب 
 القصكر في التفاعؿ االجتماعي، القصكر في المغة كالتكاصؿ، كالقصكر في :التكحد كىي

. القدرة عمى التخيؿ

  كعميو نقكؿ، بأف ىذه الدراسة التي أجريت في ىذه المرحمة بخصكص اضطراب 
التكحد عرفت العديد مف األعراض الميمة كالجكانب المكممة لسبب اإلصابة بيذا االضطراب 
كأثرت ما سبقيا مف الدراسات ك ثمنت مجيكد سابقييا بطبيعة الحاؿ، كقد صنؼ اضطراب 

عمى أنو ضمف اإلعاقات االنفعالية الشديدة إال أنو كفي العاـ  (م1980)التكحد في عاـ 
مف خبلؿ الدليؿ التشخيصي  (APA)نفسو صنفتو الجمعية األمريكية لمطب النفسي 

بكضعو أحد االضطرابات  (DSM-3) اإلصدار الثالث-كاإلحصائي لبلضطرابات العقمية 
 ة الشاممة في مرحمة الطفكلة المبكرة، النمائية الشاممة كالذم ضـ التكحد كاالضطراباتالنمائي

شيرا، كفي ذلؾ الكقت لـ يكف  (30)إذ اشترط الدليؿ ظيكر أعراض التكحد قبؿ عمر 
  1.ة الشاممة مألكفا كمتداكالالنمائيمصطمح االضطرابات 

شكالية تصنيفو في ىذه الفترة في المكاف المناسب ضمف     كنمحظ أف كضعية التكحد كا 
 إال أنو في آخر ،عرفت دراسات متعددة كمختمفة ة كالذماإلنمائياإلعاقات أك االضطرابات 

                              
 .، بتصرؼ33 المرجع السابؽ، ص:1
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 كفؽ األعراض األمر استقر تحديد اليكية الخاصة بو عمى أنو اضطراب نمائي بشرط ظيكر
 .السف المعتمد لدييـ

 :معدالت انتشار اضطراب التوحد .3
 يعتبر الحديث عف انتشار ىذا االضطراب محؿ جدؿ كاسع ك ذلؾ ألنو في بداية 

قبؿ أف يعرؼ مساره الصحيح في عالـ االضطرابات النمائية ، عقمية األمر ارتبط بأمراض
مع االعتقاد السائد أنو يصيب الطبقة الراقية كأف أصحاب ىذا االضطراب يعانكف مف نقص 

الذكاء كأنو يصيب الذككر أكثر مف اإلناث كذلؾ عائؽ المغة كالذم ىك ميزتيـ األساسية 
كمشكمتيـ األصعب الذم يعانكف منيا عمى مر مراحؿ حياتيـ، كفيما يمي سنتعرض 

 1.بالتفصيؿ ليذه المعطيات

 كقد أشارت الدراسات التي أجريت في كؿ مف انجمترا كالكاليات المتحدة األمريكية 
 الذاتيةباستخداـ دالالت تشخيصية مشابية لما سبؽ ذكرىا إلى أف معدؿ انتشار اضطراب 

ذا كجد التخمؼ العقمي الشديد مع بعض مبلمح  (5 – 4) أطفاؿ في كؿ عشرة أالؼ، كا 
 في كؿ عشرة أالؼ ككاف سابقا يعتقد أنو أكثر (20) يمكف أف يرتفع المعدؿ إلى الذاتية

شيكعا في الطبقات االجتماعية الراقية، كلكف ثبت عدـ صحة ىذه المقكلة ككاف السبب في 
ذلؾ ىك عدـ اكتشاؼ االضطراب كتحكيمو لمعبلج في الطبقات الفقيرة، كقدر معدؿ انتشار 

                              
دار اإلعصار لمنشر   (التعريؼ،األسباب، التشخيص، العبلج) تامر فرح سييؿ، التكحد:  ينظر: 1

  .76التكزيع، ص
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االضطرابات مشكىة النمك بعشرة إلى خمسة عشر حالة في كؿ عشرة أالؼ طفؿ، كتنتشر 
 1. بيف الذككر أكثر مف اإلناثالذاتية

( 55 إلى 50) لدييـ معامؿ ذكاء يقؿ عف الذاتييفمف % 40كلقد لكحظ أف حكالي 
(. 50 – 70 ) يتراكح معامؿ ذكائيـ بيف % 30كحكالي 

 لدييـ الذاتييف مف %20 يتزايد مع نقص الذكاء فحكالي الذاتيةكيبلحظ أف حدكث 
 تعكس مشاكميـ مع التسمسؿ لمذاتييفذكاء غير لفظي سكم كدراسة سجبلت معدالت الذكاء 

 2 .المغكم كميارات التفكير المجرد مشيرة إلى أىمية القصكر في الكظائؼ المرتبطة بالمغة

كنستنتج مف خبلؿ ىذا المعطى لنا مف معدالت انتشار اضطراب التكحد أف نسبة 
أنو كاف مرتبط بالطبقة الراقية، كذلؾ تكصمت : االنتشار عرفت محطات عدة  أىميا

أكثر مف الذككر كميزة الذكاء  (التكحد)الدراسات أف اإلناث أقؿ عرضة ليذا االضطراب 
لمطفؿ التكحدم تعرؼ عراقيؿ كنكسات مختمفة مف بينيا المغة غير السميمة كتعد أىـ عائؽ 

. بالنسبة ليـ

في كتاباتو أكثر مف مرة أف انتشار التكحد لدل األطفاؿ محدد لمغاية " كانر"      كأشار 
كأنيا حاالت نادرة كلكف في الكاقع أف تبريره أك دليمو عمى ىذا الرأم ال يعتمد عمى أساس 

 عاـ مف 19 كخبلؿ 1957عممي ثابت، فقد بنى رأيو عمى ىذا عمى أساس أنو في عاـ 
في  ( حالة150)عممو في عيادتو لـ يصؿ عدد الحاالت التي تقدمت لمفحص، إلى حكالي 

                              
 ،ـ2010 ،01عماف، ط محمد صالح اإلماـ، التكحد ك نظرية العقؿ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،: 1

  .69ص
 أسبابيا تشخيصيا، تعريفيا،تصنيفيا، أعراضيا،) سيككلكجية الطفؿ التكحدم محمد أحمد خطاب،: 2

  .22-21ص ،ـ2009األردف، ، دار الثقافة لمنشر  التكزيع، (التدخؿ العبلجي
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 حاالت سنكيا مدعيا 07بمعنى أف ىناؾ  ( مميكف مكاطف آنذاؾ165)قارة أمريكا الشمالية 
أف عيادة الطب النفسي التي يرأسيا كانت المركز الطبي الكحيد الذم ذاعت شيرتو في 

 حاالت أحيمت إليو لـ يثبت سكل 10ـ، أنو مف بيف 1962تشخيص التكحد كما ذكر عاـ 
 1.حالة كاحدة فقط ىي مف حاالت التكحد المؤكدة

، اتجاه ىذا االضطراب كاف يتسـ "كانر"كمنو نرل أف رأم الطبيب النفسي األمريكي 
كالبلمسؤكلية مف طرفو في بعض المكاقؼ، كذلؾ فيما يخص أمر التشخيص  ببعض الذاتية

. كحيد ارتاد عيادتو كاالنتشار، ألف تصكره ىذا اقتصر عمى نسبة معينة لبمد كاحد ك

ـ إلى أف التكحد يصيب شخص كاحد 1996 "سميرة السعد"        كفي عالمنا العربي تشير 
 إلى أنو في مصر يعاني مف التكحد ما 1996" فراج"شخص، كأشار  (10.000)في كؿ 

. ألؼ مصاب (200-100)بيف 

ـ في مصر تـ 1994كفي المؤتمر العربي السادس لمطب النفسي الذم عقد عاـ 
 تقريبا مف السكاف الذيف يصنفكف كمعاقيف عقميا أك أف لدييـ اضطرابات 02اإلشارة إلى أف 

 "ىدل أميف"سمككية كانفعالية يككنكا مصابيف بالتكحد أك مجاالت مشابية لو، كتعرضت 
 لبعض الدراسات كاألبحاث الحديثة التي أشارت فييا إلى أف التكحد يحدث فيما يقرب 2001

. 2 طفؿ في بمد مثؿ حجـ الكاليات المتحدة األمريكية10.000طفؿ مف بيف  (15- 10) 

كحيف نأتي الضطراب التكحد كمدل انتشاره في الكطف العربي، نمحظ مف خبلؿ ما 
أنو يسرم كيعرؼ نمك بطيء عمى عكس أمريكا التي تشيد عممية االنتشار نرل سبؽ ذكره، 

                              
.، بتصرؼ20عمي إسماعيؿ كطفة، التكحد عند األطفاؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص:  1  
.، بتصرؼ23-20المرجع نفسو، ص:  2  



 ماهية اضطراب التوحد.................................................. الجانب النظري 

27 
 

 االضطراب بسرعة ممحكظة، كأنو كاف يصنؼ مع بعض األمراض العقمية، لمف يعانكف ذالو
.   مف أعراضو في مصر

:  أسباب التوحد .4
يعد اضطراب التكحد كغيره مف االكتشافات الطبية كالعممية المختمفة كالتي يعرفيا عالـ    

االختراعات كالبحث العممي، البد مف التحرم التقصي عف دكاعيو كأسبابو حتى يتسنى العمؿ 
. كفؽ خطة ممنيجة تشمؿ نتائج فعالة كناجعة

كلقد اختمؼ العمماء فيما بينيـ حكؿ األسباب المؤدية لحدكث التكحد كبعض الباحثيف 
 كال ،يشيركف إال أنو لـ يتـ التكصؿ بعد إلى تحديد العكامؿ المباشرة كاألساسية لحدكث التكحد

يزاؿ لحد اآلف الجدؿ قائـ كلـ يتـ التكصؿ إلى سبب أك نظرية تؤكد سبب ىذا االضطراب 
مف ترجيح الكثيريف لمعكامؿ الكراثية كالجينية إال أنو تكجد عكامؿ  الرغـفببشكؿ رئيسي، 
 ال يزاؿ العمـ يجيميا تماما، كينشأ التكحد حسبيـ مف مشكبلت كعكامؿ عديدة أخرل مسببة

:  منيا

 :واالجتماعيةاألسباب البيئية  .1.4
      ترجع إلى الفشؿ في تككيف عبلقة عاطفية بيف الطفؿ ككالديو، كترجع الدراسات إلى أف 

طفؿ التكحد يعاني مف ىجر األـ لو طكاؿ الكقت، إضافة إلى العكامؿ النفسية التي تساىـ 
بأف العزلة ": kanner كانر"في إبراز أىمية التككيف األكلى لشخصية الطفؿ، كيعتقد 

االجتماعية كعدـ االكتراث بالطفؿ التكحدم ىما أساس المشكمة التي قادت إلى كؿ 
 1التصرفات غير الطبيعة، كيرل أف تكحد الطفكلة المبكرة قد يككف عائدا إلى كراثة الطفؿ

                              
، 1كفاء عمي الشامي، خفايا التكحد، أشكالو كأسبابو كتشخيصو، مكتبة الممؾ فيد، الرياض، ط :1

 .44صـ، 2004
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لعامؿ البعد أك انعزاؿ األب عف المجتمع بصكرة ممحكظة أك نتيجة األساليب الغريبة التي 
  .يعتمد عمييا األبكيف أثناء تربية طفميما

أف إعاقة التكحد مف الممكف أف تحدث نتيجة لبعض العكامؿ " كيرل عبد الرحمف سيد
". االجتماعية كاألسرية التي يتعرض ليا الطفؿ التكحدم

     كقد ذىب بعض الباحثيف إلى كجكد شذكذ في شخصية األـ التي تعجز عف تكفير 
. (األـ الثبلجة)مشاعر الحب كالدؼء لمطفؿ إلى درجة أطمؽ البعض عمييا 

كىنا نقكؿ أف القصكر في تككيف العبلقات االجتماعية التي يتسـ بيا الكالديف أك أحدىما 
.  ككذلؾ الفتكر في مشاعر االىتماـ كالرعاية مف شأنيا أف تؤثر سمبا عمى شخصية الطفؿ

 : أسباب بيولوجية .2.4
        ىناؾ العديد مف المؤشرات الدالة عمى أف التكحد يحدث نتيجة لعكامؿ بيكلكجية 

 1:كتظير أعراض ىذه العكامؿ في

:  عوامل جينية– أ 

تشير الدراسات إلى أف التكحد يرجع عكامؿ جينية، حيث أكضحت الدراسات أف 
في التكأـ غير  %68في التكأـ المتماثمة كيحدث بمعدؿ %92التكحد يحدث بمعدؿ 

المتماثمة، إضافة إلى كجكد خمؿ في كرمكزكمات التي تحمؿ جينات الطفؿ المكركثة مف األـ 
مكـز إكس، بحيث أكضحت الدراسات أف ىناؾ اتصاالت ارتباطيو كراثية مع رىشاشة ؾ: مثؿ

                              
  1 . 46المرجع السابق، ص: 
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 بشكؿ كراثي حديث مسبب «fragile syndrome»مكزـك يسمى كالتكحد فقط كىذا الكر
 1.لمتكحد كالتخمؼ العقمي

مف %10 مف 07مكـز يككف شائعا بيف البنيف أكثر مف البنات كيؤثر في حكالي ككىذا الكر
. حاالت تكحدية

        كاستنتج الباحثكف أف نمط كراثة التكحد متعددة الجينات أم أنو يحكمو عدد مف 
الجينات التي تتفاعؿ معا كيككف أشد مظاىر التكحد مكتمبل بجميع معاييره التشخيصية 

 2.كيتكفر عامبلف مف أقكل العكامؿ التي تسبب حاالت التكحد

 ومات زشذوذ الكرمو .1
 :تصمب األنسجة الدرنية .2

     كتكصؿ باحثكف بريطانيكف إلى أف طكؿ األصابع يمكف أف تككف مفتاحا                        
لمعرفة سبب التكحد لدل األطفاؿ، كقد كجد ىؤالء أف األطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذا المرض 
تككف األصابع الكسطى لدييـ أطكؿ بشكؿ غير عادم مقارنة باألصبع السبابة كىذه الصكرة 

البدنية مصحكبة بمستكيات عالية مف التستركف في الرحـ كىذه المعمكمات الجديدة تؤكد 
 3.الدكر الميـ الذم تمعبو المكركثات في اإلصابة بيذا المرض

                              
، دار الفكر (التشخيص، البرامج العبلجية) أحمد أميف نصر، االتصاؿ المغكم لمطفؿ التكحدم، سيى :1

  .21، صـ2002، 1لمطباعة كالنشر، مصر، ط
  .65، صـ2016 محمد قاسـ خيضر، أشياء لف تستطيع أف تتخيميا، نكفاببلس لمنشر كالتكزيع ، :2
المسيرة لمطباعة كالنشر    أسامة فاركؽ مصطفى، اضطرابات التكاصؿ بيف النظرية كالتطبيؽ، دار:3
  .38، ص02ط
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: العوامل قبل الوالدية – ب 

لتعقيدات في المرحمة قبؿ الكالدية لدل األطفاؿ ا       يبدك أف ىناؾ حاالت حدكث عالية 
المصابيف باضطراب التكحدية، رغـ أف بعضيا قد يككف عرضيا كعامؿ سببي، كفي مرحمة 
الحمؿ قد يؤثر نزيؼ األـ بعد الشيكر الثبلثة األكلى عمى الجنيف، كما أف المكاد المكجكدة 

نيف كالسائؿ الداخمي المحيط بالجنيف قد كجد في تاريخ األطفاؿ التكحدييف أكثر جفي بطف اؿ
األطفاؿ العادييف، حيث يصاب الطفؿ التكحدم بعد الكالدة بمتاعب التنفس  مما لدل

كاألنيميا، كما تشير بعض األدلة إلى حدكث عالي لتأثير العقاقير التي تتعاطاىا األـ أثناء 
 1. كالنتيجة ىي ميبلد الطفؿ التكحدم،جنةاألفترة الحمؿ عمى 

:                                                                                                                                                                                                                            أسباب نفسية .3.4
تعرض الطفؿ التكحدم النفعاالت حادة كىناؾ مف يرل أف اضطراب التكحد يسبب        م

تظير أعراضو كاممة في ؿ الشيءمرض الفصاـ في الطفكلة، كمع تزايد العمر يتطكر ىذا 
. المراىقة كىذا احتماؿ ضعيؼ لحدكث التكحد

كىناؾ خمؿ في النظاـ البيكلكجي أرجع البعض حدكثو ناتج عف اإلصابة باضطراب 
إذ لكحظ تشابو في األعراض بيف االختبلؿ النفسي كالسمككي الناتج عف أذل أك تمؼ الجزء 

 2.األيسر في المخ كبيف تصرفات ىؤالء األطفاؿ المغكية كالمعرفية كالسمككية

 

                              
تعريفيا، تصنيفيا، أعراضيا، تشخيصيا، أسبابيا ) محمد أحمد خطاب، سيككلكجية الطفؿ التكحدم :1

  .45، األردف، صـ2009، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، (التدخؿ العبلجي
 .67تامر فرح سييؿ، التكحد، التعريؼ، األسباب، التشخيص كالعبلج، مرجع سبؽ ذكره، ص: 2
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:  الخصائص المعرفية لمطفل التوحدي .5
      تشير الدراسات كاألبحاث إلى أف اضطراب النكاحي المعرفية يعد أكثر المبلمح المميزة 

لبلضطراب التكحدم كذلؾ لما يترتب عميو مف نقص في التكاصؿ االجتماعي كنقص في 
. االستجابة االنفعالية لممحيطيف

      كأظيرت الدراسات أف حكالي ثبلثة أرباع األطفاؿ التكحدييف لدييـ درجة مف التخمؼ 
كأظيرت دراسات أخرل أف بعض مف األطفاؿ التكحدييف يتمتعكف بدرجة ذكاء متكسطة، كلذا 

 أف األطفاؿ التكحدييف تتراكح مستكياتيـ المعرفية ما بيف ـ،1998 "لكيس كامؿ مميكة" ذكر 
 يعانكف مف تكحدية كمستكل % 50منيـ يعانكف مف تكحدية كتخمؼ عقمي شديد ك% 25

 1 . فأكثر%70يعانكف تكحدية كنسبة ذكاء حكالي  %25تخمؼ عقمي متكسط ك

       كلكف ىؤالء يظير أف األطفاؿ يظيركف تشتتا ممحكظا في كظائفيـ أك خصائصيـ 
المعرفية كتككف درجات ارتقاء لغتيـ سكاء لفظية أك غير لفظية في أقؿ المستكيات، أما 
األطفاؿ األكثر تخمفا فإنيـ غير قابميف لبلختبار بمقياس المفظية كاألعمى منيـ في القدرة 
المفظية يككف أدائيـ أقدر عمى االختبارات العيانية كأسكء عمى االختبارات التي تتطمب 
التعميـ كالتفكير التجريدم كتتابع األحداث كالرمكز، ىذا كقد تكجد لدل بعض األطفاؿ 

التكحدييف قدرات معرفية كبصرية حركية مبكرة في نضجيا كغير عادية أك تكحدية في ىذه 
 أك جزيرات  Linterالقدرات في إطار الكظائؼ الكمية المختمفة كتسمى الكظائؼ المنشقة

تكجد لو ذاكرة  كمف أمثمة ذلؾ ظاىرة العالـ المعتكه كالتي  Isletsofnerityالنضج المبكر
نما تظير ىذه الظاىرة في القدرات المكسيقية كالفنية ،عادية خارقة كقدرة حسابية غير  كا 

                              
دار الفكر  (التشخيص،البرامج العبلجية ) سيى أحمد أميف نصر،االتصاؿ المغكم لمطفؿ التكحدم: 1

  .39، صـ2002 ،01لمطباعة كالنشر كالتكزيع،ط
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 كيعد التفكير كاالنتباه كالفيـ كاإلدراؾ كالذاكرة كالمغة كالتخيؿ مف أىـ ـ1998 "لكيس مميكة"
 التي إذا حدث بيا أم اضطراب أثرت عمى أداء األطفاؿ في جميع ،الكظائؼ المعرفية

 1.المجاالت

        كيعاني األطفاؿ التكحدييف مف اضطرابات كاضحة في التفكير كىذا ما أكضحتو دراسة
عمى أف التكحدييف يعانكف مف قصكر في كظائؼ التفكير خاصة  "Elisabeth اليزابيت" 

          2.كأيضا االستجابات الفكرية غير المناسبةpouery speech)  (فقد الكبلـ 

التي تكصمت إلى أف طبيعة  ـFrancesca "1994 فرانسيسكا  "كأيضا دراسة       
أنماط التفكير التكحدم تتسـ بعدـ القدرة عمى الرؤية الشاممة لحدكد المشكمة سكاء كانت 

تتطمب قدرة لفظية أك بصرية لحميا، كما أثبت الدراسات أف األطفاؿ التكحدييف يعانكف مف 
التي تكصمت إلى أف ـ wed"  1994وااد  " عجز في كظيفة اإلدراؾ كذلؾ كما في دراسة 

دراؾ أبعاد المكقؼ كاستيعاب  األطفاؿ التكحدييف يكاجيكف صعكبات معرفية تتعمؽ بالفيـ كا 
التي تناكلت اإلدراؾ البصرم  ـ Helen"  1994ىيميف  " كأيضا دراسة، المنبيات كالرد عمييا

(Visual Per option) لدل األطفاؿ التكحدييف كالتي أظيرت أف لدييـ خمبل كاضحا في 
مجاؿ الرؤية الشاممة لؤلشياء، حيث أنيـ ينظركف لمشيء مف جانب كاحد دكف إدراؾ الشكؿ 

       .بأبعاده الكمية فيـ ال يدرككف الكؿ بؿ الجزء فقط

كما أثبثت الدراسات أف األطفاؿ التكحدييف يعانكف مف صعكبة في االنتباه كالتركيز        
التي أكضحت أف ـ serra  " 1994سارة  "  كدراسةـSears " 1991سارس "  مثؿ دراسة

ىؤالء األطفاؿ يعانكف مف اضطرابات في كظائؼ االنتباه مف حيث التعرؼ البصرم المكاني 

                              
.41-40، ص السابؽ المرجع: 1  
. 32، صـ2005ماجد السيد عمي، إعاقة التكحد بيف التشخيص كالفارؽ، مكتبة زىراء الشرؽ، : 2
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المغة بجانب  االنتباه التذكر كاستخداـ عمى األشياء كأيضا صعكبة معرفية في كؿ مف التفكير
  1.القصكر في القدرة عمى التخيؿ

أف األطفاؿ التكحدييف لدييـ مشكبلت ـ Jane " 1994 جاف" كأيضا أثبتت دراسة       
تتعمؽ بالقدرة عمى االستمرارية في نشاط معرفي كاالنتباه كالتذكر فترة طكيمة كأف قدراتيـ 

 أكثر جمكدا إف لـ تكف مكجكدة بالفعؿ عند البعض التكحدييف كأيضا يعاني ،عمى التصنيؼ
في إدراؾ العبلقات كاستخداـ كالرمكز كبعضيـ مف مشكبلت في القدرات البصرية  كالذىنية، 

  2.كحؿ المشكبلت

 يتضح أف أغمب األطفاؿ التكحدييف يعانكف مف قصكر كاضح في إحدل ،ىنا كمف       
 تؤثر بشكؿ مباشر عمى الكظائؼ التيسمبية اؿ تبعيتياالكظائؼ المعرفية، كبطبيعة الحاؿ ليا 

. األخرل

كمف بيف الميزات التي تعد مف الصفات المصيقة بيذه الفئة كالتي يمكف االستدالؿ        
: ، نذكر ما يمي(التكحد ) منيا عمى أنيـ ينتسبكف إليو

العجز االجتماعي،العجز المغكم، قصكر اإلدراؾ الحسي، السمككيات النمطية إيذاء الذات 
السمبية، التفكير االحترازم قصكر في السمكؾ التكافقي، حدة المزاج الخكؼ كالقمؽ كبعض 
الميارات الخاصة، كنقكؿ كذلؾ أنو ليس مف الضركرم أف تتكافر كؿ السمات الفرعية في 

كؿ حالة تكحد، لذا فقد يظير تبايف في حاالت التكحد حيث تظير بعض ىذه األعراض في 

                              
.49-47مرجع سبؽ ذكره، ص مصطفى نكرم القمش، : 1  
، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع (األسباب،التشخيص،العبلج) اضطرابات التكحد مصطفى نكرم القمش،: 2

  .50، صـ2015 ،02الطباعة، ط
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حالة، كالبعض األخر في حالة أخرل، كيمكف عرض السمات الرئيسية لؤلطفاؿ التكحدييف 
 : كما تشتمؿ عميو مف سمات فرعية عمى النحك التالي

 العجز االجتماعي: 

(Social Defect) حاكؿ العديد مف األخصائييف التعرؼ عمى أسباب اإلصابة بالعجز 
ـ Kanner " 1943كانر" فقد اعتبره متعددة لتفسيره، االجتماعي في التكحد فظيرت فركض

 ناتجا عف ـReutter " 1971 روتر " ناتجا عف اضطراب في التكاصؿ الفعاؿ بينما اعتبره
 فقد أشار إلى أنو يرجع إلى شذكذ في  "Orinits أورنيتس" اإلصابة بالعجز المغكم، أما 

 فتحدث  اإلدراؾ الحسي كالبعض أشار إلى العكامؿ العضكية كعكامؿ مسببة اإلصابة،
 عف الخمؿ الكظيفي في النصؼ األيسر أك األيمف مف المخ، كنتيجة لتعدد  "Prior بريور"

اآلراء المفسرة لئلصابة بالعجز االجتماعي في حاالت التكحد، فمازاؿ السبب الرئيسي في 
 1.تفسيره غير محدد

 طبيعة العجز االجتماعي لدل األطفاؿ كآخركف " Ozonoff أوزونوف"       كقد درس 
 مف التكحدييف غير قادريف عمى التنبؤ بمعتقدات اآلخريف، كما % 80التكحدييف، فكجدكا أف 

أنيـ أقؿ قدرة مف العادييف في التمييز بيف السمات العقمية كالجسمية كفيـ الكظائؼ العقمية 
 ىذه انتلممخ، ككجدكا أف األطفاؿ التكحدييف يمكنيـ التنبؤ برغبات اآلخريف في حالة ؾ

. الرغبات مرتبطة بحاجاتيـ كعكاطفيـ، كيتـ ذلؾ بصعكبة بالغة

 بأف العجز ، عجز األطفاؿ التكحدييف التنبؤ بمعتقدات اآلخريف "Prior بريور"      كيفسر 
االجتماعي ينتج عف قصكر أك عجز في أجزاء محددة منيا المعرفة كالمستكيات العقمية 

                              
. 45سيى أحمد نصر، االتصاؿ المغكم لمطفؿ التكحدم، مرجع سبؽ ذكره، ص:  ينظر: 1  
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 Hetareلمذات كاآلخريف، كيترتب عمى ذلؾ قصكر ميارة التصكر أك ما كراء الكصؼ 
Presnfational عمى فيـ قصص مصكرة  قادر  كبذلؾ يظير الطفؿ التكحدم بأنو غير

. 1تتطمب تخمينا لنكايا أك مقاصد اآلخريف كما ال يستطيع أف ينسب اعتقادا خاطئا لآلخريف

  ناتجة كيتصؼ األطفاؿ التكحديكف بمجمكعة مف السمات الفرعية التي تعتبر جميعيا      
 2 :عف اإلصابة بالعجز االجتماعي، عرضيا عمى النحك التالي

  أك عجز في تحقيؽ تفاعؿ اجتماعي أك اتصاؿ اجتماعي متبادؿ قصكرا .1
 رفض التبلمس الجسدم كعدـ الرغبة في االتصاؿ العاطفي البدني .2
  في فيـ العبلقات االجتماعية كالتزاماتيا قصكرا .3
 عدـ التأثر بكجكد اآلخريف أك االقتراب منيـ  .4
 . في تككيف صداقات أك عبلقات مع اآلخريف بمف فييـ أسرىـانعداـ الرغبة .5
 .تجنب النظر في كجو شخص أخربقصكر في التكاصؿ البصرم  .6
  .مبادلتيـ المشاعر نفسياكعدـ االستجابة النفعاالت اآلخريف  .7
ذا ابتسـ تككف االبتسامة لؤلشياء دكف األشخاص .8  .ال يرد االبتسامة لآلخريف، كا 
 .يفضؿ العزلة عف الكجكد مع اآلخريف كال يطمب مف أحد االىتماـ بو .9

  . ىادفة المعب مع اآلخريف، كغالبا ما تككف ألعابو غيرلى المعب بمفرده عؤثرم. 10

تنمية ب إلى أف دراسات تجريبية كثيرة اىتمت " Kline et Alsكميف كآخركف "       كأشار 
سيغماف " فقد ركز كؿ مف  (المتكحد)الجكانب االجتماعية المختمفة لدل الفرد األكتيستيؾ 

                              
.171ص ،ـ2006 ،01ط ردف،ألا عماف، التكزيع،ك ككثر حسف عسمية، التكحد، دار صفاء لمنشر : 1  

.100المرجع نفسو، ص  :2  
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sigmane et Als  "1984 ،شابير كآخركف"  كـ et Als Shapior " 1987 عمى ـ
 بالتدريب ـ،1986 في دراسة أخرل "سيغماف كآخركف"تنمية سمككيات الصداقة، بينما اىتـ 

.  عمى التفاعؿ االجتماعي

فقد اىتمت بتنمية ميارات التكاصؿ غير ـ Hobson"  1986ىكبسكف "     أما دراسات 
أنجير " المتمثمة في فيـ تغييرات الكجو الدالة عمى مشاعر الفرح الحزف، كتناكؿ  المفظي

. المعب الرمزم ـUngere sigmane  "1981سيجماف 

قد اىتـ بتنمية جكانب المعرفة االجتماعية ؼ " Cohen. Baron ككىيف باركف"         أما 
 1.المتمثمة في اإلدراؾ، التفكير كالتذكر االجتماعي

كؿ دراسة أك كؿ باحث اىتـ بجانب محدد مف جكانب اضطراب منو نمخص إلى أف،       ك
التكحد يخص شخصية الطفؿ التكحدم، منيـ مف ركز عمى الجانب االجتماعي أم العالـ 
الخارجي الذم يحيط بالطفؿ، كمنيـ مف خاض تجربة الغكص في كينكنة الطفؿ الداخمية 
كدرسيا بناءا عمى تجاربو الشخصية مع طفؿ تكحدم كمنيـ مف ذىب إلى أبعد مف ذلؾ 

. حيث درس عبلقتو مع زمبلئو كالمكاقؼ كالسمككيات التي يتسـ بيا

 

                              
دار - األسباب، التشخيص، العبلج، دراسات عممية- اضطرابات التكحد  مصطفى نكرم القمش، :1

 . 50،47ـ، ص2015، 02المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، ط
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:  أشكال التوحد .6

  Asperger syndrome: متالزمة اسبرجر .1.6
بإمكانو أف يتحدث بالشكؿ        في ىذا النكع يككف الطفؿ طبيعيا مف ناحية الذكاء، ك

السميـ لغكيا، لكف يككف عنده مشكمة في التكاصؿ مع اآلخريف، حيث أنو لف يستطيع أف 
يستعمؿ الكممات التي يتعمميا بالحديث مع اآلخريف، ك تكمف مشكمتو في ىذا النكع عمى 
التكاصؿ االجتماعي، فيك يقرأ ك يتعمـ ك ييتـ بالكثير مف األمكر، لكنو ال يتعامؿ بالمزاح 

 .  كالضحؾ

ـ، كاعتبرىا 1944        كسميت باسـ الطبيب النمساكم ىانز اسبرجر الذم اكتشفيا عاـ 
 كمف 1943أحد اضطرابات الشخصية ككانت تتشابو مع أعراض التكحد الذم كضعيا كانر 

: خصائصيا

 أف يككف لدل الطفؿ ضعؼ نكعي في التفاعؿ االجتماعي. 
  لديو سمككيات نمطية كتكرارية. 
 ال يكجد لديو تأخر في المغة أك التطكر المعرفي أك ميارات العناية الذاتية . 
  تظير المشكبلت االجتماعية عادة في سف المدرسة بشكؿ كاضح حيث يككف ىناؾ

ظيار العبلقات كاالنفعاالت مع اآلخريف كاألقراف  1.مشكبلت في التفاعؿ كا 
o  سبرجر عف باقي االضطرابات المشابية في الخصائص أكيمكف تمييز اضطراب

: التالية
  عدـ كجكد تأخر في نمك المغة ك تمييز اختيار العبارات ك الكممات بشذكذ نكعي، بعيدا

 .قميبل عف المألكؼ يمنح الخطاب خاصية التكمؼ التي تعزز عدـ التكيؼ االجتماعي
                              

. ، بتصرؼ118-117المرجع السابؽ، ص :1
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 الحركات الدقيقة كيعتبر  ككجكد اضطرابات في الحركة كعدـ التنسيؽ في األنشطة العامة
 .ىذا المعيار أساسي لمكثير مف الباحثيف في تصنيؼ االضطراب

  مكانية االلتحاؽ بمسار دراسي شبو عادم قد عدـ كجكد تأخر في النمك المعرفي، كا 
، لكنو يتابع دراستو ...يتفكؽ فيو المصاب في بعض المياديف كالذاكرة، الرياضيات الفف

. ببعض التفكؾ كالبعد العاطفي كاالجتماعي

   كمف خبلؿ ما سبؽ ذكره، نستنتج أف ىذا االضطراب يختص بضعؼ التفاعؿ 
 اضطرابات السمكؾ كاالجتماعي كمحدكدية في التعاطؼ كالمشاركة في االتصاؿ االجتماعي 

.  النمك المغكمفي بدكف كجكد تخمؼ 

     كىذا ما يذىب إليو الدليؿ التشخيصي كاإلحصائي لبلضطرابات العقمية بأف المرضى 
باضطراب أسبرجر يظيركف إعاقة مستمرة في التفاعؿ االجتماعي كسمكؾ نمطي مقيد، كال 

.  لمعسرةيكجد تأخر داؿ في المغة أك النمك المعرفي أك ميارات مساعدة الذات المبلئـ

 Reet syndrome: متالزمة ريت .2.6
كىي عبارة عف خمؿ عميؽ في  ـ،1966ىي إحدل إعاقات الطفكلة اكتشفيا ريت         

المخ كتظير لدل اإلناث، كتظير في صكرة حركات تكرارية لميد كقصكر في الميارات 
. 1المغكية كاالجتماعية

ثـ يبلحظ الكالديف  ( شيرا18 – 06)كفي ىذه الحالة يككف تطكر طبيعي حتى عمر        
تغييرا في سمككيات طفمتيـ مع تراجع التطكر كفقد بعض القدرات المكتسبة خصكصا ميارات 

الكبلـ، التفكير، استخداـ : المشي، كيتبع ذلؾ نقص في القدرات مثؿ:الحركة الكبرل مثؿ
                              

، مرجع - دراسات عمميةاألسباب، التشخيص، العبلج،- اضطرابات التكحد  مصطفى نكرم القمش، :1
 .130، صسبؽ ذكره
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شارات ليست ليا معنى، كتتمخص في ىز  اليديف، كما أف الطفمة تقـك بتكرار حركات كا 
االستقبالي أك  الجانب المغكم سكاء اليديف كرفرفتيما أك حركات مميزة لميديف كفقداف في

 1.التعبيرم حتى االستيعابي ك تدىكر في الحالة بتقدـ العمر

 5بعد مرحمة تطكر عادم تقدر عمى األقؿ ب " ريت"كيتميز ظيكر أعراض اضطراب     
 شيرا، متبكعة بتكقؼ في النمك لبضعة أشير ثـ نككص سريع لمميارات 24أشير إلى 

: المكتسبة، بحيث تظير بعض األعراض التالية

  فقداف التناسؽ اليدكم التمقائي كضياع التحكـ في الحركات الدقيقة لؤليدم مع نمك
التكاء اليديف كحالة القياـ بغسميـ، التكاء اليديف أماـ الصدر أك : حركات استحكاذية مثؿ

 .الخ.....العنؽ، حبس المساف كالعبث بو بالمعاب ك كذا صعكبات في المضغ
  50تأخر في اكتساب كضعية لمكقكؼ كاالستقبللية في المشي كالتي تكتسب إال في% 

بالمائة مف الحاالت، كما أف اإلصابة المبكرة قد تسبب فقداف كضعية الجمكس كاضطراب 
 .حركة األعضاء السفمية كتصمبيا الحقا

  يف غير مترابطةت المغكم ك تقمصو إلى تماتيـ، أك لكممة أك اثفاالكتساب اختفاء. 
 2.تكقؼ نمك محيط الرأس  

      كيرافؽ ىذه األعراض، إمكانية حدكث نكبات صرعية مف نكع الغياب عادة ما تحدث 
.   سنكات8النكبة األكلى قبؿ 

                              
األردف   مصطفى نكرم القمش، اإلعاقات المتعددة، دار المسيرة لمنشر كالطباعة كالتكزيع، عماف،:1
  .253، صـ2013، 03ط
  ط،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف األردف محمد عدناف عميكات، األطفاؿ التكحديكف،: 2

  .15، ص ـ2007
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      ككحكصمة مختصرة عف ىذا االضطراب، نخمص إلى أنو يتسـ بتدىكر متطكر في 
تغمب ىنا السمككيات ك ،النمك المغكم كال كجكد ألمؿ العمؿ عمى تزكيد ىذه الفئة بالمغة

السمبية كخاصة االستحكاذية منيا، كذلؾ نرل أف ىذا النكع ال يصيب الذككر فيك مختص 
يحدث بشكؿ مبكر في عمر الثمانية شيكر كتحدث لمطفمة أعراض جسمانية كباإلناث فقط 

مختمفة، كعدـ مقدرتيا عمى التحكـ بيدييا باإلضافة إلى صغر محيط الرأس، كىذه الحالة ليا 
 عبلقة بالجينات كيمكف عبلجيا بشكؿ نسبي، في حاؿ تـ الكشؼ عنيا كاالىتماـ بيا بشكؿ 

. مبكر كسريع

 : اضطراب عدم التكامل الطفولي .3.6

كىي حالة نادرة يمكف تشخيصيا إذا ظيرت  (ىيمر)يعرؼ ىذا االضطراب بمتبلزمة       
األعراض بعد تطكر كنمك طبيعياف في السنتيف األكليتيف مف العمر يعرؼ كذلؾ باضطرابات 

 .التفكؾ السائدة أك اضطرابات الطفكلة غير المدمجة

     كتبدأ األعراض قبؿ العاشرة مف العمر، كيتميز بالنككص في عدة مجاالت كظيفية، كقد 
قصكر في التكاصؿ كأنماط السمكؾ المقكلب ، كيفقد المصابكف التحكـ في األمعاء كالمثانة

 1.المتكرر

 

  

                              
محمكد محمد، الطب النفسي، الطفكلة كالمراىقة، المشكبلت النفسية كالعبلج، دار المعارؼ، القاىرة،  : 1
  .80ـ، ص1993 ،ط
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 بدراستو يكضح لنا "ىيمر"ككتعقيب عمى ما سمؼ، فإف ىذا االضطراب الذم عني 
أنو مف بيف االضطرابات التي ال تصيب الكثير مف ألطفاؿ، حيث سماىا الباحث بالنادرة 

. في الكثير مف الحاالت كتصيب الطفؿ بعد السنتيف األكلى مف عمره كتصيبو بالنككص

 : التوحد الخارق. 4.6
     يتميز ىؤالء المصابكف بالتكحد بميارات خارقة ال يستطيع القياـ بيا معظـ الناس 

العادييف كغير العادييف، كمف مجاالتيا، الحساب، الذاكرة الحادة، الرسـ المكسيقى، الفنكف 
 1. اإلبداعية

 أف ىذا النكع مف التكحد أال كىك التكحد الخارؽ يتميز بفنيات كبيرة ،    كمنو يظير لنا جميا
 ترؾ بصمتو مف  مف خبلليماقد ال يمتمكيا الطفؿ العادم، متميزا بمكاىب كذكاء، يستطع

 .خبلؿ اإلنجازات التي يقدميا لممجتمع بطريقة ايجابية كمفيدة ينتفع بيا ىك كغيره

                              
، مرجع سبؽ ذكرهمحمكد محمد، الطب النفسي، الطفكلة كالمراىقة، المشكبلت النفسية كالعبلج،  : 1
 .82ص



 

 
 



 الجانب التطبيقي......................................................... الفصل الثاني 

43 
 

: تمهيد
 طريؽ فييا عفىناؾ العديد مف االضطرابات التي انتشرت كلـ يستطيع الطب التحكـ 

األدكية، كتؤثر سمبا عمى استقرار األسرة كالمجتمع كتتأثر ىي مف خبلؿ النقائص كاالختبلؿ 
. الذم أصيبت بو

لذلؾ نجد ىناؾ تخصصات ساىمت كتسعى لآلف كبشكؿ كبير لمتحكـ في ىذا 
 كاألخصائي في مجاؿ ،االضطراب أك تعدلو إلى أنسب كضعية لكي تتأقمـ في المجتمع

كغيرىـ، كىما أساس الدراسة  .... النطؽ كالتخاطب أك األرطفكني كاألخصائي النفسي
 مف أىـ الحمكؿ التي يمجأ إلييا أكلياء الطفؿ المتكحد لمتكفؿ افالميدانية لمكضكعنا إذ يعد

مكانية دمجو في  بطفميـ عمى الكجو الصحيح، كتفعيؿ ميارة التكاصؿ المغكم لديو كا 
. المجتمع

ىذيف التخصصيف بسنتعرض إلى التعريؼ  كمف خبلؿ ىذا الفصؿ التطبيقي،
أىميتيما في حياة الطفؿ التكحدم، كما مدل عبلقتيما بالمغة عند المتكحد؟؟  ك
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:  تعريف المختص األرطفوني .1
في إعادة تربية اضطرابات مختمفة كانت عضكية أك كظيفية، فمديو  ىك مختص

الحبسة، اإلعاقة  الكبلـ، المغة،)تككيف متعدد الفركع يتكفؿ بمختمؼ أنكاع االضطرابات 
، حيث يقـك بتطبيؽ عمميات االضطرابات المذككرة سابقا، ابتداء (الخ ... الذىنية، السمعية،

مف أكؿ لقاء بينو كبيف المفحكص كحده إذا كاف راشدا، كمع األكلياء إذا كاف طفؿ، حيث 
يبدأ بطرح األسئمة لمتعرؼ األكلي عمى نكع االضطراب كلمعرفة إذا كانت الحالة تحتاج 

. رطفكني أك إلى اختصاصي آخرألتكفؿ 

: مهام المختص األرطفوني .2

 :رطفكني مياـ عديدة يقـك بيا كيمكف حصرىا في ثبلثة مياـلؤل

:  الممارسة األرطفونية . أ

كنقصد استقباؿ األرطفكني لمحاالت المريضة داخؿ عيادتو الخاصة أك عمى مستكل 
المصالح االستشفائية، حيث يستقبؿ الحالة المرضية كيجرم معيا مقابمة عف طريؽ طرح 

أسئمة مباشرة أك غير مباراة تمكنو فيما بعد مف التشخيص الجيد لمحالة كبالتالي كضع 
إستراتيجية محكمة لمعبلج، كتختمؼ الممارسة األرطفكنية حسب المكاف أك المكقع الذم يعمؿ 
فيو األرطفكني فاف كاف عمى مستكل مدرسة أك إكمالية فإنو يقـك بتشخيص كعبلج حاالت 
عسر القراءة أك عسر الخط ك إذا كاف األرطفكني متكاجد عمى مستكل عيادة خاصة فإنو 

يرتب لقاءات أك جمسات دكرية مع مرضاه، كما يختمؼ عمؿ األرطفكني مف دكلة إلى أخرل 
 األرطفكني عممو تحت سمطة المؤسسة التي يعمؿ فييا، فإف كاف سففي الجزائر مثبل يمار

يعمؿ في المستشفى فيك تحت سمطة الطبيب، فإذا كاف يعمؿ في مؤسسة تربكية فيك تحت 
 .سمطة المدير، بينما في دكؿ أخرل يساىـ األرطفكني في التشخيص كالتكفؿ بالمريض
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 :لتدريسا . ب

 في الجزائر حيث فتح ىذا التخصص ة إف ميمة التدريس في ميداف األرطفكنيا جديد
م سطيؼ أما في قسنطينة فقد ؼبجامعة الجزائر منذ سنكات كما فتح منذ خمسة سنكات 

جاءت المكافقة عمى فتح ىذا التخصص لكف نظرا لنقص المختصيف فمـ يفتح فييا بعد 
كيقصد بالتدريس باألرطفكنيا أم تقديـ دركس جامعية في السنكات التدرج األربعة ككذلؾ 

 .فيما بعد التدرج ككذلؾ يطمع األرطكفكنيكف بميمة أشؽ كىي ميمة البحث العممي

:  البحث العممي. ج

يقصد بالبحث العممي في األرطفكنيا القياـ بدراسات نظرية كتطبيقية تخص المغة 
كاضطراباتيا في الحيز الجغرافي كالثقافي الذم يمارس األرطفكني عمى مستكاه كيككف البحث 

 1.العممي عمميا

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 . 178المرجع السابؽ، ص : 1
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 مقابمة مع أخصائي النطق والتخاطب
قبؿ التطرؽ إلى فحكل كمضمكف المقابمة، عمينا التعريؼ بالسيرة الذاتية المينية 

. لؤلخصائي، كذلؾ حتى يككف عممنا ىذا يحظى باألمانة كركح البحث ك المسؤكلية

 موضوع المقابمة 
 أخصائي النطؽ كالتخاطب  : عينة الدراسة
 إشكالية التكاصؿ عند الطفؿ التكحدم: موضوع الحالة 
  البيانات الشخصية
 راع إكراـدبك: االسم الكامل .
 أنثى:الــجــنـس .
 أخصائي نطؽ كتخاطب: الــمـهـنـة .
 رطفكنياأليسانس  :الـشـهــادة الــمــتـحـصل عـمــيـها .
 رطفكنية بكىرافأ عيادة نفسية :العنوان .
 كذلؾ  (فيسبكؾ)أجريت المقابمة عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي  :مكان وزمان المقابمة

 . بسبب جائحة ككركنا تعذر المقاء المباشر مع األخصائية

  مفصل لنتائج المقابمةوالتخاطب وعرضمقابمة مع أخصائي النطق 

 بصفتكـ أخصائي نطؽ كتخاطب، كعمى اعتبار مرافقتكـ الدائمة كاليكمية ألطفاؿ :1س
. التكحد، ىؿ يمكف مكافاتي أك إفادتي بمعمكمات كافية تمس الجانب المغكم ليذه الفئة؟

 الحاالت المختمفة، كمف المتعارؼ عميو لمعامة كالخاصة مف الناس أف الطفؿ التكحدم :ج
تنعدـ لديو خاصية المغة بشكؿ كمي، كلكف بالتدريب كالممارسة يصبح األمر ممكف ك كارد 

.  مف امتبلكو المغة
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   كىناؾ حاالت ال تستطيع امتبلؾ المغة أك اكتسابيا نظرا لسمككو، كمشاكؿ خاصة بو 
. أغمبيا ناجمة عف التركيز

: االستنتاج األول

يتبيف لنا مف خبلؿ إجابة أخصائي النطؽ كالتخاطب أف الطفؿ التكحدم المغة لديو 
تككف منعدمة تماما ما يعيؽ تكاصمو مع األفراد كيؤثر في كيفية تمييزه لؤلشخاص كالتعامؿ 

كنقكؿ عمى الصعيد االجتماعي ذلؾ أف محيط الطفؿ الصغير ال يتجاكز حدكد البيت  معيـ
 كتسب تكالمدرسة غير أنو عف طريؽ العبلج كمف خبلؿ برامج تدريبية مف قبؿ األخصائي 

 مف مشكمة األداء التكاصمي مع  نكعا ما مف التكاصؿ كيحد التي تمكنياالمغةبعض الحاالت 
.  العالـ الخارجي

 يعني ىناؾ تفاكت في قضية استعماؿ كاستيعاب المغة لدييـ؟؟؟ :2س

.  فكؿ حالة كليا معاممة خاصة تتكافؽ كخصكصياتيا  أكيييد،:ج

: االستنتاج الثاني

 مف خبلؿ إجابة أخصائي النطؽ كالتخاطب أف شريحة األطفاؿ ،يتضح جميا
المتكحديف ال يتساككف مف حيث قدرتيـ عمى التكاصؿ سكاء في النطؽ كمخاطبة الناس أك 

استيعاب كفيـ ما يتمقاه مف العالـ الخارجي، كىذا مرده إلى خصكصية ىذه الفئة كتميزىا عف 
باقي األطفاؿ العادييف مف جميع الجكانب، كعميو يتكجب ليـ معاممة خاصة جدا كعناية 

كمتابعة لحالتيـ داخؿ البيت مف طرؼ األكلياء كخارج البيت مف طرؼ أخصائي كىذا مف 
أجؿ السعي كالعمؿ بجدية لدمجيـ كسط المجتمع كمجاراتيـ لؤلطفاؿ العادييف كمزاكلة حياتيـ 

. بطريقة عادية بما في ذلؾ إكماؿ دراستيـ
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 في نظركـ، ىؿ ىذا يرجع إلى أسباب نفسية كاجتماعية، أـ طبيعة الطفؿ التكحدم مع :3س
. المغة ىكذا؟

" األسبرجر" التكحديكف جميعيـ دكف استثناء لدييـ قصكر كاضح في المغة عمى خبلؼ :ج
. ككؿ حالة تختمؼ في الدرجة، كنكع العمؿ معيا بطبيعة الحاؿ يختمؼ

:  االستنتاج الثالث

كعميو فإف الطفؿ التكحدم أك دعكنا نقكؿ األطفاؿ التكحديكف جميعيـ دكف استثناء 
بغض النظر عف أسباب إصابتيـ باضطراب التكحد إذا ما كانت نفسية أك اجتماعية أك غير 

تعارؼ عمييا فإنيـ جميعيـ لدييـ نقص كقصكر كاضح عمى غرار ـذلؾ مف األسباب اؿ
 مع اختبلؼ طفيؼ في الحاالت في الدرجة كفي القبكؿ كاالستيعاب كىذا اسبرجراضطراب 

. يقاس كيقدر حسب نسبة ذكائيـ

ىك شكؿ مف أشكاؿ التكحد كأنكاعو، أليس كذلؾ؟؟ "....األسبرجر ":4س

.  كاف كذلؾ، أصبح اضطراب لكحده:ج

: االستنتاج الرابع

 كاف نكعا مف أنكاع التكحد االسبرجر،مف خبلؿ تحميؿ اإلجابة نفيـ أف اضطراب 
شؽ عنو كىذا مف خبلؿ استحداث الدراسات النظرية كالميدانية كثيرا كبطريقة عممية لكنو اف

فصاحب اضطراب  أكيد، كنقطة االختبلؼ الجكىرية بينو كبيف التكحد ىك عامؿ المغة،
 متأخر، في حيف أف التكحد ىك انعداـ تاـ كلك بشكؿلغة االسبرجر لديو القدرة عمى امتبلؾ اؿ

. لمغة

 



 الجانب التطبيقي......................................................... الفصل الثاني 

49 
 

م؟؟ ، ألجؿ الجانب المغكم الذم يمتاز بو عف اضطراب التكحد تقصديف بأنو أصبح:5س

.  نعـ:ج

: االستنتاج الخامس

مف ىنا تفتح إجابة أخصائي النطؽ كالتخاطب األبكاب لدراسات حديثة بقكلو أف 
 كتسير دراستو  أصبح محؿ اىتماـ الباحثيف كالمختصيف في ىذا المجاؿاسبرجراضطراب 

 كىذا مف شأنو أف يضيؼ المعمقة نحك األفضؿ كنحك رسـ معالـ كاضحة ليا تأثير ايجابي،
إضافة فعالة لمكصكؿ إلى حمكؿ مناسبة ليذه الشريحة، خاصة كأنو تزايد عدد اإلصابات 

.  بصفة خاصةاسبرجربالتكحد بصفة عامة كاضطراب 

 ماىي الطرؽ المتبعة مف طرفكـ أك اإلجراءات المتخذة كالمنتيجة لجعؿ الطفؿ :6س
التكحدم يكتسب لغة لمتكمـ كالتكاصؿ؟؟ 

 العمؿ بأنشطة متعددة تشتمؿ عمى التركيز كاالنتباه كاإلدراؾ، كتعميمو كيفية الجمع :ج
كالعمؿ عمى فيـ السمكؾ، لتأتي المغة في مرتبة ثانية، كيتشارؾ األىؿ معنا في عمؿ ىذه 

 .األنشطة

: االستنتاج السادس

يتضح مف خبلؿ اإلجابة أف ىناؾ برامج يقـك بيا المختصيف في ىذا الشأف بيدؼ 
عبلج كتقكية المغة عند الطفؿ التكحدم، كما أكد عمى ضركرة كضع آليات جديدة تتماشى 
كالتطكر التكنكلكجي الذم شكؿ غزكا لمطفكلة، كما أنو ال يجب االعتماد عمى األخصائي 
فقط لمعالجة حالة الطفؿ التكحدم بؿ عمى األىؿ أيضا أف يدرككا مدل حساسية طفميـ 

.  لو في المنزؿ مفيدة أنشطةك كيقكمكف بمتابعتو كعمؿ برامج كجمسات لعب ذكاء 
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 مف خبلؿ أنشطة  كتصكيبو العمؿ عمى تقكيـ السمكؾ في نطرؾ،أىـ خطكةيعني  :7س
كتماريف مناسبة؟؟ 

.  نعـ، السمكؾ أكلي كميـ، كيسبؽ المغة كما سبؽ كشرحت لؾ:ج

: االستنتاج السابع

كمف ىنا نستنتج أنو قبؿ الخكض في غمار األنشطة ككضع برامج معينة إلتباعيا 
يتكجب أف نسمؾ مع الطفؿ التكحدم سمككات معينة كفؽ ما يتماشى كحالتو إذا ما كانت 

. متقدمة أـ ال، كعميو فالسمكؾ يسب جميع األنشطة كالبرامج العبلجية كيعتبر مميدا ليا

.  برأيؾ السمكؾ مميد لتعمـ لغة سميمة لطفؿ التكحد؟:8س

 صحيح، فالعمؿ معو متعب جدا، لذا لزاما عمينا كجب الصبر ثـ الصبر المرافقة الدائمة :ج
. حتى يتعكد كيتأقمـ

: االستنتاج الثامن

مف خبلؿ إجابة أخصائي النطؽ كالتخاطب يتضح لنا أف الطفؿ التكحدم لكي 
يكتسب لغة سميمة كخالية مف كؿ أشكاؿ اإلبياـ يتكجب التعامؿ معو بسمكؾ خاص جدا ألف 

. العمؿ معو متعب جدا لذلؾ ال بد مف الصبر عميو حسب قكلو

 ىؿ يمتمؾ الطفؿ التكحدم المغة أـ يكتسبيا؟ :9س

 . يكتسبيا بالممارسة كالبرامج التدعيمية:ج
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: االستنتاج التاسع

كمنو نقكؿ أف الطفؿ التكحدم ال يمتمؾ لغة في األصؿ لكنو يكتسبيا عف طريؽ 
المتابعة كالمثابرة كتشجيع األكلياء كاألخصائي بكضع برامج كأنشطة مف شأنيا تقكية الفيـ 

. لديو كمساعدتو عمى االستيعاب ككذا تحسيف قدراتو

 ىؿ يمكف لمطفؿ التكحدم أف يمتمؾ لغة سميمة كغيره مف األطفاؿ العادييف عف :10س
طريؽ العبلج كالمتابعة كاألنشطة التي يقـك بيا؟ 

 ال يمكف ذلؾ ىناؾ فركقات بيف الطفؿ العادم كالطفؿ التكحدم ال يمكف بأم شكؿ مف :ج
. األشكاؿ تجازكىا

 ميما بمغ العبلج مف تطكرات حديثة كميما سخرت الكسائؿ :االستنتاج العاشر
كاإلمكانيات يبقى الطفؿ التكحدم أقؿ درجة في الفيـ كالذكاء عف الطفؿ العادم كىذا راجع 

 .إلى نشأتو كالجينات

االستنتاج العام 
بعد التكاصؿ مع أخصائي النطؽ كالتخاطب كطرح بعض األسئمة عميو تبيف لنا مف 
خبلؿ تحميؿ نتائج إجابتو، أف الطفؿ التكحدم ال يمكنو الكقكؼ كمجابية الحياة بمفرده، إنما 

يجب أف يككف معو أخصائي يتابعو كأىؿ يساعدكنو في ذلؾ، كال يخفى عمينا أف الميمة 
صعبة جدا كأنو ال بد مف التعاكف، كما يجب أف تخصص لو عناية خاصة جدا عمى اعتبار 
أنو يندرج ضمف شريحة حساسة جدا، كالطفؿ التكحدم ال يعرؼ شيئا عف العالـ الخارجي كال 
يعي ما يدكر حكلو، كال يستطيع حتى البكح بما في داخمو أك بحاجياتو ألنو ال يمتمؾ لغة كال 

. يجيد آليات التعبير أك اإليماء باإلشارات عف ما يريده
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 لذلؾ أعطى لنا أخصائي النطؽ كالتخاطب بعض السبؿ التي مف شأنيا تعزيز درجة 
الفيـ لديو كتقكية ذكائو، فالطفؿ التكحدم يذىب إلى عيادة األخصائي بمغة منعدمة أساسا ال 

يمتمؾ لغة كلكف يمكف اكتسابيا عف طريؽ الممارسة الدائمة لؤلنشطة التدعيمية كالبرامج 
العبلجية في العيادة، ككذا تكفير جك مبلئـ في البيت ليتسنى لو استيعاب ما يجرم حكلو كما 

 كاف ضمف التكحد لكنو أصبح اضطرابا لكحده مؤخرا كتجرل حاليا اسبرجرأف اضطراب 
الدراسات كاألبحاث عنو ذلؾ أنو اكتشؼ فئة مف أطفاؿ التكحد يمتمككف لغة لكنيا لغة متأخرة 

. كمبيمة مقارنة بباقي األطفاؿ العادييف

في األخير، كعمى الرغـ مف الجيكد الحثيثة المبذكلة في سبيؿ اكتساب الطفؿ 
التكحدم لغة سميمة كمساكاتو بالطفؿ العادم عمى األقؿ في بعض النقاط األساسية، غير أنو 
ال يمكف إطبلقا ميما بمغت درجة التطكر الحديث عمى األقؿ لحد الساعة أف يتساكل الطفؿ 

. التكحدم مع الطفؿ العادم

: تعريف المختص النفسي .3
طبيب نفسي، درس في البداية الطب العاـ ثـ  كالمراىؽ ىك الطفؿ نفس طبيب 

ا محددنا مرتبطنا بالمشكبلت النفسية التي  تخصص في الطب النفسي، ثـ تابع اختصاصن
كالمراىقكف، كىك الكحيد المخّكؿ كصؼ دكاء لمطفؿ أك المراىؽ الذم يعاني  األطفاؿ يكاجييا

اضطرابنا نفسينا حادنا، قد يككف سببو اضطرابات فيزيكلكجية، كيعمؿ طبيب نفس الطفؿ 
 .1بالتعاكف مع أساتذة المدرسة كممرضييا كالمحمؿ النفسي فييا، كعمكما مع التربكييف

 (السيككلكجيا)       أما اختصاصي عمـ نفس الطفؿ كالمراىؽ فيك مجاز في عمـ النفس
. كىك ليس طبيبا  كليس مخّكالن كصؼ دكاء.  الطفؿ كالمراىؽاختصاصو عمـ نفس
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 كظيفتو القياـ باختبارات نفسية لمطفؿ مف بينيا اختبارات الحاصؿ الذكائي كدرس 
الشخصية، مما يسمح لو بفيـ الصعاب التي يكاجييا الطفؿ كبالتالي القياـ بجمسات عبلج 

تعتمد عمى التحميؿ النفسي، األمر الذم يساىـ في التخّمص مف الصعاب التي يكاجييا 
 . 1الطفؿ

: مهام أخصائي نفسي الطفل .4
 تشجيع كاستغبلؿ رغبة الطفؿ في إرضاء الكالديف كالمعمميف. 
 السمكؾ  تشجيع الطفؿ عمى التصرؼ بشكؿ مناسب لمحصكؿ عمى نتائج إيجابية تتبع

. المرغكب
  السمكؾ غير  تشجيع الطفؿ عمى التصرؼ بشكؿ مناسب لتجنب اآلثار السمبية التي تتبع

 .المرغكب

      يعتمد العبلج السمككي في األساس عمى لفت نظر الطفؿ بشيء يحبو كيغريو عمى 
الصبر لتعديؿ سمككو كمف بيف ىذه األشياء التعزيز المعنكم كالمادم كمف أمثمة ذلؾ نظاـ 

النقاط كيعنى بو أف يضع األب أك المعمـ جدكالن يكميا  مقسما إلى خانات صغيرة أماـ الطفؿ 
كيكضع في ىذه المربعات إشارة أك نقطة أك نجمة أك صكرة عف آؿ عمؿ إيجابي يقـك بو 

ثـ ، الطفؿ سكاء لعممو أك جمكسو بشكؿ ىادئ أك مشاركتو في أقرانو في المعب ببل مشاكؿ
تحسب لو النقاط في نياية األسبكع فإذا كصمت إلى عدد معيف متفؽ عميو مع الطفؿ فإنو 

 2.يكافأ عمى ذلؾ مكافأة رمزية
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مقابمة مع أخصائي نفساني وعرض مفصل لنتائج المقابمة 
 ىؿ يدرؾ الطفؿ التكحدم كؿ ما يدكر حكلو؟: 1س

.  أكيد ال، فيك يعيش في عالمو الخاص:ج

: االستنتاج األول

حسب األخصائي النفساني فإف الطفؿ التكحدم بعيدا كؿ البعد عف عالمنا ىذا كيحيا 
داخؿ محيطو الخاص بو، كىذا ما يفسر بعض التصرفات التي يقـك بيا مثبل أف يستدير 

لمحائط كيتمتـ بكممات غير مفيكمة ككأنما يخاطب شخصا أمامو، باإلضافة إلى العديد مف 
. المكاقؼ التي يؤكد فييا الطفؿ التكحدم أنو  بمنأل تاـ عف ىذه البيئة التي نعيش فييا

 مف المتعارؼ عميو أف الطفؿ التكحدم ليس لديو لغة، ىؿ ىذا مرده إلى عكامؿ نفسية :2س
داخمية ؟ 

 عكامؿ نفسية أكيد لكف تشاركيا عكامؿ أخرل كالبيئة التي يحيا فييا كالكعي لدل أكلياءه :ج
. يشكؿ فارقا في اكتسابو المغة

: االستنتاج الثاني

بحسب ما يقكؿ المختص النفسي فإف انعداـ المغة عند الطفؿ التكحدم مرده عكامؿ 
نفسية تعيؽ إخراج ما يجكؿ داخمو، باإلضافة إلى الجك لعائمي كالمجتمع الذم يحيا فيو 
كالذم يتكجب أف يتحمى بالكعي اتجاه ىذه الحالة كمساعدتيا عمى األقؿ بعرضيا عمى 

ف لـ تكف  أخصائي نفساني كأخصائي النطؽ كالتخاطب، كعميو فإف الطفؿ التكحدم حتى كا 
. لو لغة فطرية فإنو عف طريؽ العبلج كالمتابعة سكؼ يكتسبيا
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 ىؿ يؤثر العالـ الخارجي سكاء بالسمب أك اإليجاب عمى نفسية الطفؿ التكحدم؟ :3س

.  بطبيعة الحاؿ يؤثر عمى نفسيتو، بؿ ىك المؤثر األكؿ عمى سمككياتو:ج

: االستنتاج الثالث

كمنو فإف الطفؿ التكحدم يتأثر بالظركؼ التي تحيط بو إما سمبا أك إيجابا عمى 
مشاعره فتترجميا سمككيات، كيظير ىذا مف خبلؿ العصبية التي يبدييا في بعض المكاقؼ 
فمثبل الجك العائمي الذم يككف فيو مشاكؿ أسرية خاصة بيف الزكجيف يفسرىا غضب الطفؿ 

. كحممو لبعض األدكات المنزلية كرمييا في البيت بطريقة عشكائية

 كيؼ يمكف لمطفؿ التكحدم البكح بمشاعره بسيكلة؟ :4س

. الطفؿ التكحدم ال يدلي بمشاعره، غير أنو يحس :ج

: االستنتاج الرابع

ف لـ يكف يممؾ لغة فإنو يمتمؾ أحاسيس يظير ىذا جميا مف خبلؿ حزنو كفرحو  كا 
ككذا تعاطفو أك تجاكبو في مختمؼ المكاقؼ عمى الرغـ عدـ إدراكو لما يدكر حكلو، فمثبل إف 
ف لـ يكف يعمـ مصدر الحزف  كاف ىناؾ حزف في البيت كالجك ىادئ يحس التكحدم بذلؾ كا 
أك سببو، فيقـك عمى سبيؿ المثاؿ بالصمت كالكؼ عف التحرؾ كيذىب كراء الباب كيختبأ 

. كاضعا يده عمى رأسو في صكرة حزينة يعبر بيا عف مشاركتو لحزف عائمتو

 برأيؾ ىؿ يمكف لمعبلج النفسي أف يجدم نفعا مع الطفؿ تكحدم ؟ :5س

. العبلج النفسي ىك أكؿ عبلج يجب أف يتمقاه الطفؿ التكحدم :ج
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: االستنتاج الخامس

مف خبلؿ إجابة المختص النفسي يتضح لنا أف العبلج النفسي يسبؽ العبلج المغكم 
لمطفؿ التكحدم، كىذا أمر منطقي فكيؼ يمكف لشخص أف يركز عمى تماريف كبرامج لغكية  

في حيف أف نفسيتو مضطربة، كعميو يتكجب أكال عبلج نفسيتو كالخركج بيا سميمة حتى 
. يتسنى لو التركيز عمى التدريبات كاألنشطة المغكية بيدؼ أف تجدم نفعا معو

كيؼ يفسر سمكؾ الطفؿ التكحدم العدكاني في بعض المكاقؼ؟  :6س

 إذا ما تصرؼ الطفؿ التكحدم بعدكانية فإف حالتو النفسية تككف سيئة كىذا  ىك السبب :ج
. الرئيسي

: االستنتاج السادس

يبيف لنا المختص النفسي مف خبلؿ ما سمؼ أف العدكانية لدل الطفؿ التكحدم تفسر 
بالحالة النفسية السيئة التي يمر بيا، كأنو ال عبلقة لمغة كما يصاحبيا بيذا األمر، قد يككف 

عدـ قدرتو عمى النطؽ كالبكح يجعمو يتصرؼ بعدكانية حسب رأينا الشخصي كىذا ما 
عرضناه عمى المختص النفسي لكنو نفى نفيا تاما كقاؿ أف ما تمر بو حالتو النفسية ىك 

. الدافع األكؿ كاألخير كال عبلقة إطبلقا لمغة بعدكانيتو

 ماىي الحمكؿ التي تقترحيا عمى األىالي مف شأنيا تعزيز التكاصؿ بينيـ كبيف طفميـ :7س
التكحدم؟ 

.  ضركرة الكعي كتكعية أخكة الطفؿ التكحدم بمسايرتو كالتعامؿ معو معاممة خاصة:ج
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: االستنتاج السابع

إف كعي األىؿ أك جيميـ بأمكر كحالة طفميـ التكحدم قد يؤدم بيـ إلى محك كؿ 
الجيكد التي يبذليا األخصائييف في العيادة، أك عدـ اإلتباع كالعمؿ الصحيح بإرشاداتيـ 
يعطي نتائج سمبية، عمى اعتبار أف األسرة ىي المحيط الذم يقضي فيو الطفؿ التكحدم 

. أطكؿ كقت

تباع نصائح المختص النفسي كمختص النطؽ كالتخاطب كالعبلج ال يككف فقط في  كا 
العيادة، بؿ يجب المتابعة في البيت كمضاعفة األنشطة بالحد الذم يستطيع الطفؿ التكحدم 

تقبمو كاستيعابو، كأف ال يزيد عف حده حتى ال يعطي نتائج سمبية، فالضغط عمى الطفؿ 
. التكحدم يكلد العدكانية لديو كيجعمو يرفض تمقي العبلج مستقببل 

ىؿ يمكف لمعبلج النفسي أف يساىـ في تككيف لغة سميمة تمكف الطفؿ التكحدم مف : 8س
 التكاصؿ مع العالـ الخارجي؟

 أكيد نعـ بؿ إف عبلج الطفؿ التكحدم كمو يكمف في عبلجو النفسي أكال ثـ تميو :ج
. التمرينات المغكية كما يصطحبيا

: االستنتاج الثامن

كحده العبلج السميـ كالصحيح كالمتابعة في المنزؿ ىك مف يخرج الطفؿ التكحدم مف 
دكامة عائؽ التكاصؿ لديو، كلقد تكصؿ الطب مؤخرا إلى دراسات مفيدة عف طريؽ برامج 

ف لـ تكف لغة مثؿ  كحصص تدريبية منيا كأنشطة تمكنو بسيكلة مع المداكمة اكتساب لغة كا 
الطفؿ العادم مع قميؿ مف التأخر، غير أنيا مجدية لو، كاألنشطة التي تتطمب الذكاء 
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يتكجب أف يكفر ليا جك عائمي يساعده عمى التركيز كمنو تحقيؽ الراحة النفسية بمجرد 
 .اإلحساس باألماف سيمتمؾ الطفؿ التكحدم لغة

االستنتاج العام 
عطاء بعض  بعد إجراء ىذه المقابمة كتحميؿ نتائج إجابة المختص النفساني كا 

االستنتاجات التي كانت بناءا عمى إجابتو، فإننا ال نككف مبالغيف إذا ما قمنا أف العبلج 
النفسي ىك الذم يتحكـ في حالة الطفؿ التكحدم، كأكثر مف ذلؾ ىك مفتاح اكتسابو المغة 
كعبلجو في مختمؼ الجكانب األخرل، فالحالة النفسية لمطفؿ التكحدم تككف مكبكتة داخمو 
كلكف الشعكر بالراحة كتكفير جك مناسب ككجكد أكلياء حريصيف عمى متابعة حالتو كبدعـ 
مف مختص نفساني سكؼ يتغمب عمى ذلؾ الكبت كيخرجو في حالة ارتياح ثـ يميو دكر 
أخصائي النطؽ كالتخاطب ليساعده عمى إخراجيا كصياغتيا في شكؿ كممات كجمؿ أم 

 .بالمغة كالتكاصؿ مع اآلخريف
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الطفؿ التكحدم كالذم يعد  بعد استيفاء الجانب النظرم كالتطبيقي لمكضكع المغة عند
  :مف المكاضيع التي شغمت أىؿ االختصاص، كمنو خمصنا إلى النتائج التالية

 كأكؿ اإلشارات أك ريعد التكحد مف االضطرابات النمائية الشائعة الكاسعة االنتشا ،
. العبلمات الدالة عمى التكحد عند الطفؿ يمكف مبلحظتيا عند سف ثبلث سنكات

  التكحد اضطراب يصيب الدماغ ك يبدأ في مرحمة الطفكلة المبكرة يستمر خبلؿ المراحؿ
التكاصؿ المفظي : التالية حتى الرشد، كيؤثر عمى ثبلث مناطؽ في نمك اإلنساف كىي

 .كغير المفظي، التفاعؿ االجتماعي المعب اإلبداعي أك التخيمي
  كؿ طفؿ متكحد يعاني مف قصكر كاضح في المغة كالعجز في استخداـ المغة كتطكيرىا

كحتى عند كجكدىا ال تتعدل ترديد ما يقكلو اآلخريف لدييـ صعكبات في تطكير المغة 
. المنطكقة كالمكتكبة كفيـ اإلشارات اإليماءات

  أىمية البرامج التدريبية ك العبلجية، في تنمية مياراتيـ كاستعدادىـ لمتعمـ تعمؿ عمى
 .  تحسيف تكاصميـ مع الغير، كتؤدم بالتالي إلى تحسيف مستكل التفاعبلت االجتماعية

  معظـ أطفاؿ التكحد ال يزداد تطكرىـ النمائي عندما يبمغكف سف الرشد سكؼ يحتاجكف
. إلى الدعـ كالمساندة طيمة فترة حياتيـ بدرجات متفاكتة

   كفي النياية نمخص أف كؿ طفؿ مف ذكم اضطراب التكحد،بإمكانو أف يتقدـ يتحسف 
إذا تكاثفت الجيكد، حيث يمتمؾ ىذا الطفؿ قدرات جبارة خفية كالتي يمكف تكظيفيا ايجابيا 
إذا سخرت بطريقة سميمة مف طرؼ اآلسرة كاألخصائييف،ك ليذا يجب كضع خطة سميمة 

قبؿ أف "  كدقيقة في التعامؿ مع ىذه الفئة، تستغؿ فييا مكاطف قكتو عمبل بالمثؿ الشيير
فيك األخر يمتمؾ القكة كالقدرة التي تخكؿ لو المساىمة " تنظر إلى ضعفي انظر إلى قكتي

. في بناء المجتمع إذا ما تـ اكتشافيا تنميتيا كتفعيميا
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توصيات واقتراحات 
 ىك مستجد حكلو تثقيؼ الكالديف أنفسيـ عف اضطراب التكحد ك االطبلع عمى كؿ ما .
 اإليماف بقضاء اهلل ة قدره، ألف التسميـ بقضاء اهلل ىك أكلى خطكات العبلج. 
  التخمي عف ردة الفعؿ السمبية ك المحبطة لحظة عمميـ بمعاناة طفميـ كجكب التأقمـ

 .ليصبحكا قادريف عمى تككيف صكرة حقيقية عف المشكمة
  تغيير نظرة األسرة السمبية البنيـ المتكحد كالتأقمـ مع طبيعة إعاقتو التعامؿ معو بايجابية

 .كحب
 عدـ االكتراث لثقافة المجتمع كنظرتو المحبطة إزاء كؿ حالة تكحد. 
  استخداـ أسمكب التشجيع كالتحفيز عمى الدكاـ عف كؿ عمؿ ايجابي يصد منو، كلك كاف 

 .بسيط كعادم
  السعي الجاد مف األكلياء لخمؽ منو شخص مميز كايجابي بكجكد إعاقتو ليس الضغط

 . عميو أك التعامؿ معو عمى أنو طفؿ عادم
  التفرغ لو كاالىتماـ بو قدر المستطاع كالبعد عف المقارنة بينو كبيف أم طفؿ أخر عادم

 .في مثؿ سنو
  الحرص عمى األخذ بيده نحك األفضؿ في المجتمع، ك محاكلة دمجو في تجمعات

بعاده قدر اإلمكاف عف العزلة كاالنسحاب  .كفعاليات مناسبة لو كا 
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 : القرآن الكريم: أوال
 ىػػ1431، القرآف الكريـ، ركاية حفص عف عاصـ، مطبعة المختار. 

: المصادر: ثانيا
 .4دار المعارؼ، القاىرة، ج " لغى" لساف العرب مادة  -1

 لمراجع ا  :ثالثا
 .ـ1970إبراىيـ أنيس، المغة بيف القكمية كالعالمية، دار المعارؼ، مصر  -2
المكتبة العممية دار  أبي الفتح عثماف بف جني، تح محمد عمي النجار، الخصائص، -3

 .01 ج،الكتب المصرية
 دار المسيرة لمطباعة ،أسامة فاركؽ مصطفى، اضطرابات التكاصؿ بيف النظرية كالتطبيؽ -4

 .02  ط،كالنشر
، ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع األردف(أسبابيا،التدخؿ العبلجي تشخيصيا، أعراضيا،  -5

 .ـ2009
دار اإلعصار لمنشر  (التعريؼ،األسباب، التشخيص، العبلج)تامر فرح سييؿ، التكحد -6

 .كالتكزيع
، (كالفيـ كالرعاية ... التكحدم بيف الغمكض كالشفقة)سناء محمد سميماف، الطفؿ الذاتكم  -7

 (.ت.ط.د)عالـ الكتب  (35)سمسمة سيككلكجية لمجميع 
، (التشخيص البرامج العبلجية)سيى أحمد أميف نصر، االتصاؿ المغكم لمطفؿ التكحدم،  -8

 .ـ2002، 1دار الفكر لمطباعة كالنشر، مصر، ط
عبد الناصر ذياب الجراح، أسامة محمد البطانية، مأمكف محمد غكانمة  عمـ نفس الطفؿ  -9

 .ـ2007 ،1غير العادم دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف  ط
 .ـ2006عمي أحمد مذككر، تدريس فنكف المغة العربية، دار الفكر العربي القاىرة،  -10
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عمي إسماعيؿ كطفة، التكحد عند األطفاؿ، األكاديميكف لمنشر كالتكزيع عماف األردف،  -11
. ـ2014 ،01ط

المصكر في تنمية  فايزة إبراىيـ أحمد، فعالية البرنامج السمككي ك برنامج النشاط -12
 ـ2008جامعة كفر الشيخ، ، بعض التعبيرات االنفعالية لدل عينة مف األطفاؿ التكحدييف

 ،1 ط،قحطاف أحمد ظاىر، التكحد، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف -13
 .ـ2009

الكتاب السنكم لمركز أبحاث الطفكلة كاألمكمة، المجمد الحادم عشر حكلية عممية  -14
 .متخصصة محكمة، مطبعة جامعة ديالى

 . ـ2006 ،1ككثر حسف عسيمة، التكحد، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف ط -15
. ـ2005ماجد السيد عمي، إعاقة التكحد بيف التشخيص كالفارؽ، مكتبة زىراء الشرؽ  -16
  (تعريفيا، تصنيفيا)محمد أحمد حطاب، سيككلكجية الطفؿ التكحدم  -17
، 1عماف ط محمد صالح اإلماـ، التكحد كنظرية العقؿ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، -18

. ـ2010
محمد عدناف عميكات، األطفاؿ التكحديكف، دار اليازكرم العممية لمنشر  التكزيع،  -19

 .ـ2007، عماف األردف، ط
محمد قاسـ خيضر، أشياء لف تستطيع أف تتخيميا، نكفاببلس لمنشر كالتكزيع  -20

 .ـ2016
محمكد محمد، الطب النفسي، الطفكلة كالمراىقة، المشكبلت النفسية كالعبلج دار  -21

. ـ1993المعارؼ، القاىرة، ط 
األسباب، التشخيص العبلج دراسات - مصطفى نكرم القمش،  اضطرابات التكحد  -22

 .ـ2015  02دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، ط- عممية
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مصطفى نكرم القمش، اإلعاقات المتعددة، دار المسيرة لمنشر كالطباعة كالتكزيع،  -23
 .ـ2013، 03عماف، األردف ط

مصطفى نكرم القمش،اإلعاقة السمعية كاضطرابات النطؽ كالمغة، دار الفكر  -24
. ـ2000اإلسبلمي الحديث 

كفاء عمي الشمالي، خفايا التكحد، أشكالو كأسبابو كتشخيصو، مكتبة الممؾ فيد  -25
. ـ2004، 1الرياض، ط

كفاء عمي الشمالي، عبلج ذكم اضطراب التكحد بالطرؽ التربكية كالنفسية كالطبية،  -26
 .ـ2003 ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية لمنشر كالتكزيع، الرياض

يمينة غالـ، االتصاؿ المغكم كغير المغكم لمطفؿ التكحدم، مركز الكتاب األكاديمي  -27
 .ـ2017

 
: المواقع االلكترونية: رابعا

 http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/autism.htm   
www.pdf.factory.com 

http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/autism.htm
http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/autism.htm
http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/autism.htm
http://www.pdf.factory.com27/


 

 



......................................................................فهرس المحتويات   

67 
 

 فهرس المحتويات

 الصفحة                             الموضوع
 1............................................................................. الواجهة 

 2............................................................................. البسممة 

 3............................................................................. اإلهداء 

 أ.............................................................................. المقدمة 

 اإلطار المفاهيمي لمغة التوحدي:مدخل

 7  ........................................................................:تػػمػيػػيػػد

 7 ................................................................. :تعريؼ المغة- أ

 9  ....................................:التكحدممعيقات العممية التكاصمية لمطفؿ - ب

 12  .............................:طرؽ االتصاؿ عند الطفؿ ذم اضطراب التكحد- ج

 14  ................................:سبب اضطراب المغة ك الكبلـ عند فئة التكحد- د

 14  ....................:أساليب عبلج اضطراب المغة كالكبلـ عند الطفؿ المتكحد- ق

 



......................................................................فهرس المحتويات   

68 
 

 مػػػػػػػػػػػاىية اضطراب التكحد: الفصؿ األكؿ

 17  ...............................................................:تعريؼ التكحد.1

 20  .......................................:الػػتػػطػػكر الػػتػػاريػػخػي الضػطػػراب الػػتػػكحػد.2

 24  .............................................:معدالت انتشار اضطراب التكحد3.

 27 ................................................................ :أسباب التكحد.4

 27  ...........................................:األسباب البيئية كاالجتماعية .1.4

 28  ....................................................:أسباب بيكلكجية .2.4

 30  ..........................................................:أسباب نفسية.3.4

 31  ..........................................:الخصائص المعرفية لمطفؿ التكحدم.5

 37  ................................................................:أشكاؿ التكحد.6

 Asperger syndrom...............................  37: متبلزمة اسبرجر.1.6

 Reet syndrom.......................................  38: متبلزمة ريت.2.6

 41  ........................................................:التكحد الخارؽ. 4.6

 الجانب التطبيقي:  الفصؿ الثاني

 43  ..........................................................................:تمييد

 44  ..................................................:تعريؼ المختص األرطفكني.1



......................................................................فهرس المحتويات   

69 
 

 44  ...................................................:مياـ المختص األرطفكني.2

 46  .............................................مقابمة مع أخصائي النطؽ كالتخاطب

 51 .................................................................. االستنتاج العاـ

 52  .....................................................:تعريؼ المختص النفسي.3

 53  ..................................................:مياـ أخصائي نفسي الطفؿ.4

 54  .........................مقابمة مع أخصائي نفساني كعرض مفصؿ لنتائج المقابمة

 59  ..................................................................االستنتاج العاـ

 61.......................................................................... خاتمة 

 62  ..............................................................تكصيات كاقتراحات

 64...........................................................  قائمة المصادر كالمراجع 

 68.................................................................. فيرس المحتكيات 

72.......................................................................... الممخص 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 

: ممخص الدراسة

  كلقد تداخؿ ،     الطفؿ التكحدم ىك الطفؿ الذم يصاب باضطراب نتيجة لعكامؿ مختمفة
مع العديد مف األمراض في بداية ظيكره كالفصاـ قبؿ أف تتحدد ماىيتو كأسبابو كالعديد مف 

. األمكر المحيطة بو

كالحديث عف المغة عند الطفؿ التكحدم يقكدنا إلى الخكض في دراسة حالتو النفسية 
إلمكانية اكتسابو لغة كأخصائي نطؽ كتخاطب، كقد تختمؼ أسباب اإلصابة بيذا االضطراب 

كتختمؼ األشكاؿ التي يتخذىا، كما يبرز الدكر الفعاؿ لؤلكلياء كتكجب تغمب درجة الكعي 
 بيدؼ حماية طفكلتنا كاألخذ بيدىا، كما انو يتطمب حضكر بدني ،لدل األىؿ كالمجتمع

. كنفسي كبير كصبر منقطع النظير مف األطراؼ الفاعمة كالمؤثرة في شخصيتو

: الكممات المفتاحية

أخصائي نطؽ – أخصائي نفساني – المغة - إضطراب اسبرجر– الطفؿ التكحدم 
كتخاطب  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Résumé de l'étude: 

Un enfant autiste est un enfant qui souffre d'un trouble en 
raison de divers facteurs et il a interféré avec de nombreuses 
maladies au début de son apparition, comme la schizophrénie, avant 
que son identité, ses causes et de nombreuses autres questions qui 
l'entourent soient déterminées. 

Parler de la langue d'un enfant autiste nous amène à étudier 
son état psychologique en raison de la possibilité d'acquérir une 
langue et un spécialiste de la parole et de la parole, et les raisons de 
ce trouble peuvent différer et les formes qu'il prend, ainsi que le rôle 
efficace des parents et mettre en évidence le degré de sensibilisation 
des parents et de la société afin de protéger notre enfance et de 
prendre leurs mains, ainsi que Il requiert une grande présence 
physique et psychologique et une patience sans pareille de la part 
des acteurs et des influences de sa personnalité. 

les mots clés: 

Enfant autiste - Trouble d'Asperger - Langage - Psychologue 
– Orthophoniste. 

 


