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 اإلهداء:

إلى من علمتني معنى الحياة وأنارت قلبي بفيض حنانها ودعائها إلى زهرة  التي 
 أضاءت دربي خالل مشواري الدراسي إلى أمي الحبيبة أطال هللا في عمرها 

 إلى من ساندني طوال حياتي وأنار لي طريقي إلى أبي العزيز أدامه هللا لنا.

 دائما .إلى زوجي العزيز حفظه هللا لي الذي كان بجانبي 

 إلى إخوتي وأخواتي خديجة،نعيمة،محمد ،مصطفى ،وخير الدين  

 إلى الكتكوت رفيق وأيوب .

 إلى أخي رحمه هللا وأسكنه فسيح جنانه بن على. 

 قوراري،بن عيسى.  العائلتينإلى 

 إلى كل من ساعدني طوال مشواري الدراسي حتى ولو بكلمة أو نصيحة. 

  



 شكر وعرفان:

نه وتعالى على نعمته العظيمة ونحمده على فضله علينا في إكمال  نشكر أوال هللا سبحا
 هذا العمل ونرجو أن ينفع كل من يطلع عليه . 

علينا في هذا العمل أستاذة الفاضلة العايب   اأشرفو الشكر إلى من  بجزيلوأتقدم 
نصيرة وعمارة كحلي جزيال شكر على مقدموه لنا من إرشادات وتوجيهات خالل  

 ة التخرج. إنجازنا لمذكر

  



 : ملخص البحث باللغة العربية

إلى   بتقسيمه  بحثنا  تم  وسيلة   قسمينقد  هو  الذي  الملصق  يتحدث عن  األول  الفصل 
 .لتوصيل المعلومات الكافية حول مرض ومعرفة أسبابه وكيفية التعامل معه 

الذي يعانون    للوالدينأما الجزء الثاني التوحد الذي يعيق ويشكل أكبر مشكلة بالنسبة  
هذا   مع  التعامل  كيفية  أيضا  االضطرابمن  عليه  يطلق  مرض  فهو  طفلهم   عند 

عند   ضطراباال والسلوك  التواصل  في  مشكالت  تتضمن  معقدة  حالة  النمائي، 
األطفال وتحتوي هذه الحالة على مجموعة واسعة من األعراض ويتراوح التوحد من  
وفي  الساعة  مدار  على  الدائمة  الرعاية  إلى  تحتاج  إعاقة  إلى  بسيطة  مشكلة  كونه 

م المرض  بهذا  المصابون  يعانون  حيث  متخصصة  حيث  مراكز  التواصل  شكلة 
 يصعب عليهم فهم مايفكر فيه اآلخرون.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة 

 

 

 



 مقدمة:ال

على اإلنسانية أنه خلقه بحواسه التي يتصل بها مع العالم الخارجي،كما من نعمة هللا  
 الخالق للمخلوق. سخرا العقل الذي هو أكثر نعمة وهبها 

فهذه المرحلة يكون كفل فيها ينمو  فمرحلة الطفولة هي مرحلة مهمة في حياة الطفل  
الذي يعاني من  في حياة الطفل  االنطالقةوفقا لمعايير كثيرة وهنا تكون األسرة نقطة  

التوحد،فهو   يجول  مرض  ما  عن  والتعبير  التواصل  عن  اإلنسان  يعيق  في  مرض 
خاطره،ألن هذه األمراض التي تعرف بخطورتها وطول أمدها وحاجتها إلى الرعاية 

والمجتمع   األسرة  أكثر    اضطراب،فهو  من طرف  وشدة    االضطراباتمن  صعوبة 
والعقلية وغيرها، ومن  نواحي الجسمية    جميعحيث التأثير السلبي على الطفل في  من  

المشاكل   تواجه  أعقد  التي  عضوية  العالم    جميعغير  في  مشكلة  المجتمعات  هي 
العديد من   آثار  حتى    50منذ    اكتشافهعند    التساؤالتواالستفساراتالتوحد،الذي  عام 

 معه.  اآلن حول كيفية التعامل  

واألسرة ككل التي   الواليينآالم ومن هنا نتناول مرض التوحد لمحاولة تخفيف من 
 الخاصة. احتياجاتلديها أطفال من ذوي 

،ويظهر   اآلخرين أي عالقة مع  وليقيميعتبر حالة غير عادية ،  ألتوحديألن الطفل 
خالل السنوات األولى من عمر الطفل ،ويسبب نوعا من القلق في حياة  االضطراب

من األشخاص في أنحاء العالم ،ويصيب الذكور أكثر من   اآلالفاألسرة،ويعاني منه 
إلى أكثر رعاية مدى الحياة وخاصة في الوقت الحالي  هبي المصابيناإلناث ويحتاج 

حتاج إلى المساندة  من قبل  يبحثون عن األسباب وكل طرق العالج،وإنه ي  مازال
األشخاص الذي يعيشون معه ألن هذا الطفل يظهر سلوكيات روتينية تسبب القلق 

إليه وخاصة والديه في غياب المعلومات الكافية حول طريقة   المقربينألشخاص 
 . االضطرابالتعامل المالئمة ولفهم هذا 
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 المنهجي : اإلطار

 الموضوع:  اختيار أسباب 

ألنها ظاهرة تكثر في المجتمعات تعاني منها أغلب العائالت لوجود أطفال يعانون من  
 طريقة تعامل معهم وأسباب تعرضهم لهذا المرض  وليعرفون مرض التوحد  

معاناتهم   من  تخفيف  هذا   وليوجدوكيفية  ألن  المرض  هذا  تخص  كثيرة  دراسات 
 في تزايد مستمر .  االضطراب

 الرغبة في دراسة هذا الموضوع. 

 األسباب الذاتية:

تخص جانب    مواضيع هذا الموضوع ميولي لهكذا    الختيارتتمثل األسباب الشخصية  
 الصحة لتوعية المجتمعات.

هذا  على  تعرف  يود  من  كل  وحصيلة  حصيلة  وزيادة  المرض  عليهذا  وتعرف 
 المرض بلمعلومات المفيدة.

 وضوعية:األسباب الم

 تخص التوعية األسرة والمجتمع.  لمواضيعقلة تناول الطلبة 

 اإلشكالية:

ذوي   فئات  بين  تتلق    االحتياجاتمن  لم  والتي  التوحد    االهتمامالخاصة  فئة  الكافي 
واألطفال   المجتمعات  بين  الحالي  وقتنا  في  مشهور  المصطلح  هذا   أصبح  الذي 

المعلومات أو توصيلها   استقبالهم أطفال معاقون بشكل واضح في مجال    نالتوحيديو 
القيام    لألخريين إلى  بهم  تؤدي  اإلعاقة  وهذه  التواصل  في  لديهم مشكل  بصفة عامة 

المحيط بهم مما يؤثر    االجتماعيغير مناسب للبيئة أو الوسط  ببعض أنماط  السلوك ال
 في قدراتهم على التعلم 

ولم تتوصل البحوث العلمية التي أجريت حول التوحد إلى نتيجة قطعية حول السبب  
المباشر  للتوحد  رغم أن أكثر البحوث تشير إلى وجود عامل جيني ذي تأثير مباشر  

اإلعاقة جسدية و العقلية الظاهرة بحظ وافر   في اإلصابة بهذا المرض حيث حظيت
ورعاية    اهتماممن   اإلعاقة  قضية  تمثل  على    معاقينإذا  وحضاريايؤكد  إنسانيا  مبدأ 

 في المجتمع.  اندماجوإتاحة الفرصة المتكاملة لهم   المعافيينضرورة مراعاة حقوق 

صعوبة وشدة من حيث التأثير السلبي   االضطراباتتوحد من أكثر    اضطرابإذ يعد  
من   الطفل  ،والنفسية،    جميع على  والعقلية  الجسمية  فهو     واالجتماعيةنواحي 

 اضطراب منتشر في كل دولة ومنطقة من العالم.

 فما هو مرض التوحد؟ 

 ب



 أعراض هذا المرض ؟  ةماهي 

 ؟ كيفية تشخيص هذا المرض

 الموضوع:  اختياردوافع 

أهمية   وهي    اختيارتكمن  الطفولة  مرحلة  على  الضوء  يلقي  أنه  في  الموضوع  هذا 
العقلي   للنمو  قابلية  أكثر  الطفل  فيها  يكون  حيث  الطفل  حياة  في  مرحلةمهمة 

مختلفة متوقفون في هذه    اضطراباتفئة من أطفال الذين يعانون    يبقى والجسمي،بينما  
 النقطة فهي تعيق النمو الطبيعي للطفل 

والمجتمع  فألهم األهل  إلى  رسالة  لتوصيل  الموضوع  هذا  اختيار  من  الكبرى  ية 
التقدم    والعاملين التعامل مع هذه الحاالت ومساعدتها في  التربية في كيفية  في مجال 

 وتطور رغم اإلعاقة التي تعاني منها.  

وتبقى مرجع لمن تهمه هذه الفئة من أطفال في كيفية مراعاتها وطريقة تعامل معها  
 رف على هذا المرض عن قرب. وتع

 دراسات سابقة في الموضوع:

بوخبزة: رسالة   الجتماعياالتصاال نبيلة  ميدانية  نظرية  دراسة  الجزائر  في  الصحي 
است لنيل   اإلعالم    رالمج  اإلعالم  واالتصالفي  علوم  جامعة  واالتصال،معهد   ،

 . 1995الجزائر

حول   الدراسة  هذه  ال  االتصاالالجتماعي هدفت  ودور  اإلعالمية  الصحي  حمالت 
والتلفزيونية في توعية الجمهور بالمخاطر الصحية وكيفية معالجتها ومعرفة أسبابها 

 وتكييف معها.

 :فكرة العامة للفصول

المرض  لهذا  المؤدية  واألسباب  التوحد  مرض  إليها  تطرقت  التي  الفصول  تتناول 
المرض من   الطفل وصعوبة تشخيص حاالت هذا  التي تظهر على هذا  واألعراض 
مرحلة الطفولة فكل طفل لديه أعراض تختلف عن آخر مثل تأخر في اللغة أو اللعب 

بصريمع الغير ومن هنا نضع  أو من خالل عدم التواصل ال  األخريين أو التفاعل مع  
وحملة   أساسية  ركيزة  معرفة    توعيةالملصق  في  ومسارعة   هالألسرة  األعراض 

فبإمكاننا بناء برنامج    -التوحد -مع األوتيزم  االتصال بأطباء  و غم صعوبة    لالتصال
واإلنساني   الدقيق  النفسي  الجانب  على  المعتمد  والهادف  الناجح  الفردي  التربوي 

 مواطن قوته وتقبل الحالة كما هي  قدراته والنظر إلى  واحترامالطفل  الماهر في تقبل

وللملصق  المتعددة  اإلعالم  وسائل  وأحد  اإلعالن  الفنون  أحد  الملصقات  فن  يعتبر 
هو  القاتلة  واألوبئة  بأمراض  التوعية  ثقافة  نشر  في  تساهم  عديدة  ووظائف  أدوار 

لصق فهو يلعب دورا مهما وسيلة تقرب المجتمع من صحة وغيرها من وظائف الم
 الجمل واأللوان   باستخدامفي مجال التثقيف والتوعية واإلرشاد وتبليغ رسالة معينة  

 ج



 ،والرسومات وغيرها وفي موضوعنا هذا يتناول الملصق معلومات عن مرض 

 وطريقة الوقاية منها فهو يتناول الصحة النفسية للجمهور.  انتشارهاووسائل 

 الصعوبات:

 الخاصة. االحتياجاتقلة العيادات المتخصصة في عالج أمراض ذوي 

الطلبة   تطرق  لعدم  المرض  هذا  حول  مذكرات  وجود  هدا   لمواضيع عدم  تخص 
 المرض.

  



 

 

 

 

 الفصل األول :

 مفهوم الملصق  •

 ماهية الملصق  •

 أنواع الملصق  •

 خصائص الملصق  •

 عوامل نجاح الملصق •

 وظائف الملصق  •

 الملصق مميزات  •

 معايير إنتاج الملصق  •

 أسس تصميم الملصق  •

 مكونات الملصق   •
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 فهوم الملصقم 1.1
هو وسيلة من وسائل اإلعالن تلصق في الشوارع واألماكن العامة ويصنف الملصق 
بحسب الموضوع الذي يعلن عنه وهو أوراق مطبوعة يتم تصميمها من أجل غرض  
معين أهم أهدافها هي أنها تزود القارئ بالمعلومات حول محتوى الملصق وقد تعلن  

 ها الملصقات عن أحداث معينة أفالم  أو معارض وغير 

اإلعالم   مجال  في  فعالة  ووسيلة  اإلعالن  الفنون  أهم  من  الملصق  يعتبر  حيث 
 1وتعتمد على رؤية الصور و األشكال وقراءة العبارات  واالتصال

 فلقد أصبح الملصق له دور هام في جذب المتلقي. 

صورة   موضحة    توضحيهفلملصق  هادفة  إعالنية  رسالة  أو  فكرة  يعرض  للناس 
 بالكتابة عليها. 

الجمهور محدد    انتباهوشد    الجميعلوني عن الملصق أنه  يتوجه إلى    مشال كما يعرفه  
الحملة   لتحفيز  كفاءة  وأكثرها  سائل  الو  أفضل  من  الملصقة  وتعتبر  وضعيتها  بحكم 
اإلعالمية وقوة الملصقة تكمن في عرضها لم لمرات عديدة وتوجيهها لجمهور معين  

 االعتبارفعاليته هذه الوسيلة يؤخذ بعين    في وقت معين ألجل سلوك معين ومن أجل
 المحيط المتواجد فيه. 

 ماهية الملصقات: 1-2

تعرف الملصقات بأنها األوراق المطبوعة والتي يتم تصميمها من أجل غرض معين،  
كما  وال يمكن إلصاق تلك األوراق على الحائط ولعل أهم أهدافها تكمن في أنها تزود  

بالمعلومات حول محتوى الملصقات على نحوى سريع،ونظرا لتعدد المجاالت  القارئ 
العلمية، والمعرفة الواسعة لكل مجال،يمكن القول بأن هناك تنوعا في الملصقات،كما  
تزويد   واحدا،وهو  الملصقات هدفا  يتم تصميم  التي  الهدف  الملصقات حسب  وتتنوع 

 القارئ بماهية محتوى الملصقات بصورة سريعة.

 أنواع الملصق:3.1

للدعاية     انتخابية اإلعالن عن حمالت    الهدف منهاالسياسيةيكون    والمواضيعسياسي 
من   العديد  وجذب  فلملصقمعينة  لكونه    بالجماهيرمباشر    ارتباطايرتبط    األصوات 

 السياسي.وسيلة بارزة إليجاد الوعي الثقافي إلى جانب الوعي 

 2افية أو تظاهرات ثق مواضيعثقافي لإلعالن عن 

 
ملصقات  1 دور  زيدان،  إسماعيل  الدعاية    الجريرةعذراء  حمالت  الفراهيدي،العدد    أدأب،مجلة  االنتخاباتفي 

 . 589،صأولىالخامس،بالمؤتمر الثالث،العدد 

 221،ص1998،مصر،1للنشر والتوزيع،ط ردارا لفجمنير حجاب محمد، اإلعالم والتنمية الشاملة، 2



2 
 

 وقائي صحي أو بيئي. 

 للترويج لسلعة ما. اقتصاديإشهاري 

 . رياضي لإلعالن عن تظاهرات رياضية

 ملصقات التعليمية: 

ألغراض   الملصقات  من  النوع  هذا  تصميم  تلخيص    تعليمةيتم  في  يطغى  لذالك 
على   تحتوي  العادة  في  الملصقات   أن  ذالك  كبير  بشكل  البساطة  والتصميم،بل 

بل يمكن استخدامه كذلك في الجامعات على سبيل المثال هذا    س معين تدرموضوع  
 واألولى.  األهليةالنوع من الملصقات قد يطلب من طالب السنة 

 الملصقات من حيث الوظيفة: 

أو    الستخداماآلالتبأساليب صحيحة    وتذكيرهملزيادة خبرة العمال    ةتعليمي ملصقات   
 الإللتزام بتعليمات األمن الصناعي .

ملصقات تجارية لزيادة المبيعات وخلق تعاطف وجداني لدى المستهلك نحو سلعة أو  
 خدمة ما.

 االجتماعي ، وتهدف إلى إرساء قواعد السلوك اجتماعية ملصقات 

ت  التي  وهي  ووسائل  ملصقات صحية  األمراض  عن  معلومات  وطرق    انتشارهاقدم 
 الوقاية منها. 

غرافية  الملصقات على كتابة أو صور فوتو   الملصقات من حيث المضمون قد تحتوي
 وقد تجمع بين الكتابة والصور. 

وتوضح   والزجاج  والخشب  معادن  من  لوحات مصنوعة  الشكل  حيث  ملصقات من 
 وسيلة طويلة . باعتبارهاالعمر وتفيد أكثر    ةوهي طويلداخلها الرسالة اإلعالمية 

 والالفتات التي تكتب على القماش وتوضع في الشوارع أو على أبواب المنشآت.  

 الملصق:  خصائص 4.1

 من شروط نجاح تصميم الملصق:

 أن يكون الخط واضحا مناسب لفكرة الموضوع. 

 ال يزيد عدد األلوان عن الثالثة بإضافة إلى األبيض واألسود. 

 أن يوضع بشكل طولي. 

 . الجميعأن يكون الرسم بسيطا  ومناسبا لفكرة الموضوع وفي متناول 

 أن تكون األلوان متباينة لجذب النظر. 
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 الخط الكبير الحجم وسهل القراءة. 

 ثوان الفهم السريع. 10  لتتجاوززمنية لفهم الملصق يجب أن الفترة ال

 وجذابة.  ة ، متباين األلوان القوية

 3الكلمات والعبارات قصيرة ومختصرة ولكنها قوية مؤثرة وفعالة. 

 التفسير الخاطئ.  والحتملالفكرة واضحة،بسيطة،مباشرة ،قاطعة 

 يحتوي ويتناول فكرة رئيسية واحدة. 

 سم.  70×50عن  ليقلالقياس 

في   كبيرة  فرص  بذالك  فتتاح  مفتوحة  كثيرة  أماكن  في  الملصق  يشاهد  التكرار:إذ 
 التأثير على الجمهور. 

 القراءة: 

الملصق عن طريق طرح    باتجاهولفت النظر    االنتباهعلى المصمم أو المرسل جذب  
األفكار والشعارات والرموز في كل حقبة تاريخية وعلى هذا األساس تميز الملصق  

 مميزة عن بقية وسائل إعالم.  بصفات عدة

 عوامل نجاح الملصق:- 5.1

 الموضوع)الفكرة(: 

 فكرة واحدة وبسيطة 

 هدف واضح. 

 الجمهور: 

ونوعية   نشره  ومكان  الملصق  الجمهور  تحديد محتوى  تحديد  بعد  والكلمات  الرسوم 
 المستفيد من الملصق. 

 الرسوم:

الموضوع   على  داللته  كانت  واضحا  الرسم  كان  وكلما  بالملصق  أساسي  عنصر 
 4صادقة 

 
في3 الملصق  قطراني،دور  سينم  كنزة  دراسة  المحلية  للثقافة  الثقافة    ائيةترويج  دار  مؤسستي  ملصقات  لبعض 

   ) لبواقي  أم  لمدينة  العمومية  العلوم  ،  والمكتبة  شهادة    االجتماعية كلية  بن    رماجستيواإلنسانية  العربي  جامعة 

 . 35، ص 2017، 2016مهيدي أن لبواقي،

 
 36المرجع نفسه ، ص   4
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 الكتابة: 

كلما كانت الكتابة مختصرة ومعبرة ومرتبطة بالموضوع ومكتوبة  بخط واضح مع  
 الملصق أقوى .بروز كلمة ذات أهمية مضاعفة كان إيصال فكرة 

 األلوان:

كلما تناسبت األلوان وإقتربت من الواقع كلما كان لها قوة كبيرة لإلثارة ولفت اإلنتباه  
 للملصق.

 التصميم: 

 5يجب أن يتم توزيع مكونات الملصق بشكل جذاب يثير إنتباه الجمهور لمحتواها 

 وظائف الملصق:  - 6.1

 ها. تختلف وتتعدد وظائف الملصق إلى آخر نذكر من

 الوظيفة الجمالية: 

معين   لمنتج  اإلعالنية  الملصقات  في  تستخدم  األمر  حقيقة  في  الجمالية  اللمسة  إن 
لجذب   إلقتنائه    االنتباهوذالك  المستهلك  لدى  الرغبة  خلق    ن فالمصممو ومحاولة 

 يعتمدون على اللجوء إلى أسلوب جمالي تتالعب فيه األلوان واألشكال والصور.  

 الوظيفة التربوية: 

لهذا   ارتبط والمذكورة  المستمرة  المشاهد  خالل  من  للفرد  السيكولوجي  بالجانب 
أنها  بل  بها  مباليا  غير  يبقى  الذي  الفرد  على  تؤثر  وحيث  وأشكاله  بألوانه  الملصق 

تتجلى الوظيفة التربوية كونه يعتمد على المشاهدة المتكررة له ستؤثر على نفسيته و 
المرحلة  في  خاصة  أمامه   مبال  غير  يبقى  الفرد،الذي  طرف  من  وأشكاله  بألوانه 
األولى لكن عملية التكرار تؤدي إلى التأثير في نفسيته كما يبقى الملصق قيم وثقافات 

ل جديدا  فتصبح،رصيدا  الفرد  عليها  يعتاد  فتحقق  وتعليمات  وسلوكا  هونموذج 
 .  االجتماعيوهذا من الجانب   االندماجية

 الوظيفة اإلقناعية: 

إن اإلقناع هو العنصر األساسي الذي يجب على الملصق أن يؤديه،فلهدف الرئيسي  
مختلف أشكال اإلقناع، سواء عن طريق    باستخدام من الملصق هو تبليغ رسالة معينة  

لنهي أي إقناع المتلقي بالتخلي عن ذالك السلوك األمر أي الحث على سلوك معين أو ا
تعرف   فهو    باجتماعيةالمضر  للملصق  األساسية  الوظيفة  أو  الرئيسي  العنصر  وهو 

يهدف إلى تبليغ الرسالة معتمدا على أساليب وتقنيات اإلقناع سواء للحث على سلوك 
 معين،أو النهي عنه والتخلي عن السلوك المضر.

 
 21ص   سابق،المرجع  ،الشاملةوالتنمية  م، اإلعالمنير حجاب محمد5
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 اإلعالمية: الوظيفة 

يؤدي الملصق وظيفة إعالمية تتمثل في  تقديم المعلومات،فهدفه الرئيسي هو تحديد  
 إيصالها إلى جمهور معين.  ينبغيمضمون الرسالة التي يحتويها الملصق أو التي  

 اإلبداعية: الوظيفة 

المعايير   فيه  توضع  جمال  أيدي    االجتماعيةهو  بين  الفرد  لرصد  المكونة  والثقافية 
طرف  المن  من  مفهومة  و  مقبولة  قوالب  في   اإلعالنية  الرسالة  صياغة  أي  جز 

الجمهور وهي صيغة يتنبأ إليها بتحقيق رد فعل إيجابي على رسالته، ويعتمد المصمم  
في هذا النوع من الرسائل على حدسه للجمهور،ذالك أن عملية اإلبداع مرتبطة بصفة  

وسا تعتبر  الملصق  رسالة  منجز  أو  بمصمم  إختالف  مطلقة  على  اإلعالن  ئل 
رسالة  إيصال  في  عامة،ذالك  والمجتمع  الفرد  حياة  في  مهمة  ووظائفها  خصائصها 

 إعالنية معينة إلى جمهور معين. 

الوفي،ولكل   فلكل وسيلة جمهورها  المتلقي،  الخصائص والوظائف مكانة عند  ولهذه 
 ذوقه الخاص.

 مميزات الملصق:  -7.1

 قوي و واضح التعبير 

 وجذابة  ألوان مميزةذو 

 يعرض المحتوى بشكل مختصر 

 االنتباهيعمل على جذب 

 يمكن رؤيته عن بعد سرعة خاطف 

 معايير إنتاج الملصقات: -8.1

 تنقسم إلى عدة معايير منها:

 المعايير العلمية التربوية:

 دقة المحتوى العلمي للملصق التعليمي. 

 واحدة فقط.   ةتعليمي معالجته لفكرة علمية أو  

 الطالب بمشاهدته بسهولة. جميعاد الملصق التعليمي بمساحة كافية تساعد إعد

معالمه   لتحديد  بإطار  وإحاطته  األعلى  في  التعليمي  للملصق  عنوان  يستحسن وضع 
 رئيسية. 

 معايير الفنية للملصق: 
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ورموز   خطوط  من  المكونات  وضوح  حيث  من  التعليمي  للملصق  الفني  اإلخراج 
 وكتابات. 

 .االستخدامجيدة لتعطي الملصق التعليمي حياة أطول ومرونة أثناء خامات  استخدام

 الشكل العام للملصق التعليمي  وتوزيع العناصر بشكل متوازي . 

 أسس تصميم الملصق: -9.1

الوحدة الفني  التصميم  أساسيات  اللونية  -التناغم   -التوازن  -مراعاة  المساحات  توزيع 
 واإلطارات والظل. 

 الملصق. تحديد هدف 

 القراءة. وحجم الخط والخطوط المناسبة التي تتميز بسهولة   مساحة الملصقحدد 

 تحديد الفئة المستهدفة خصائصهم وحاجاتهم . 

محدد،ثم   موضوع  يخدم  الملصق  وسالمة    اجمع اجعل  دقة  من  والتأكد  المعلومات 
وأدوات  المستهدفة  للفئة  ومناسبتها  الملصق  في  تعرض  سوف  التي  المعلومات 

 6التصميم والعرض المتوفرة

العنوان، الملصق  عناصر  توزيع  يبين  تخطيطي  رسم  الفرعية،الرسم    العناوينارسم 
مراعاة   مع  الملصق  مساحة  على  اإلضافية،النصوص   ختياراالرئيسي،الرسوم 

 غير المناسب.  واستبعادالمناسب منها  

يشد   سوف  الذي  الرسالة  أسلوب  )عبارة  انتباهحدد  المستهدفة  رسم  -صورة-الفئة 
 %من مساحة الملصق.30ى األقل لرمز( واجعله يحتل ع-بياني

نظم عناصر الملصق بحيث يقود حركة عين القارئ داخل حدود الملصق بحيث يقود  
  استخداماألسهم أو الحركة أو    استخدامدود الملصق مثل  داخل ح   القارئحركة عين  

 إليه. االنتباهمساحات لونين أورسم دائرة حول العنصر لشد 

 الخط( مع حجم الملصق نفسه. -الرسم-راع تناسب حجم عناصر الملصق ) الصورة

حول    استخدام خطي  إطار  الوضعي  العكس  أو  غامقة  نصوص  مع  فاتحة  خلفيات 
 إلنتباه إليها.النصوص المراد شد ا

أعط مساحات فارغة مناسبة ومتوازنة لتوجيه إنتباه المشاهدإلى العناصر المهمة في  
 الملصق أترك مساحة كافية فارغة حول جوانب الملصق وأعال و أسفله )الهوامش(. 

اليسار ومن األعلى إلى األسفل ألن   اليمين إلى  تدفق المعلومات من  يجب أن يكون 
 ية يقرأ من اليمين إلى اليسار ومن األعلى إلى األيسر.الملصق باللغة العرب 

 
6* 6 blogrpot.com.2010/10graphie, photo526/www  http 
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أولية على الملصق كعرضه على عينة من الفئة المستهدفة أو الخبراء   اختباراترتب  
 في مجال التصميم التعليمي وذالك لتقويميه وتحسينه. 

 تجنب األخطاء النحوية واإلمالئية وعالمات التنقيط.  

 قدر اإلمكان.  االختصارإستخدام جمل قصيرة مع التركيز  على 

 .إستخدام أسلوب كتابة مناسب لخصائص المتعلمين وللموضوع العلمي.

 مكونات الملصق:  - 10.1

للملصق   المكونة  العناصر  مجموعة  به  هذه    اإلشهارونقصد  تنقسم  اإلعالمي،إذا  أو 
 ثل في : العناصر إلى عناصر لغوية وأخرى غير لغوية وتتم 

 العناصر اللغوية المكتوبة:

تعبر بصفة عامة عن فكرة ودورها يكون مرتبط  بها وكمل لها،وهي محصورة في  
إلبرا  قصيرةكلمات   موجهة  القراءة  وسهلة  معبرة  في  وجمل  وتتمثل  الرسالة  ز 

 ج بوزو في : عناصرها حيب 

ش أول  فهو  أولى  للوهلة  اإلنتباه  العنوان  يجلب   : ف  يءالعنوان  أن يقرأ  يجب  كلماته 
  القارئ تكون جذابة ومثيرة  فتحمل في نفس الوقت كل معاني الجد واآللية مما يجعل  

أن   يمكن  وعدا  يحمل   ،وقد  اإلستيعاب  سهل  القصير  والعنوان  القراءة  في  يستمر 
 7يحقق حاجة المستقبل 

النص:يتركب من مجموعة من فقرات قد تكون طويلة أو قصيرة يتم من خالله عملية  
قناع من خالل اإلجابة على التساؤالت الفرد وحاجته،ويستحسن أن ال يكون النص  اإل

 ينفر منه.  القارئطويال جدا ألن 

 الخاتمة: 

ويمكن اعتبارها للعنصر الخيري للملصق،فهو عبارة عن مصدر الملصق أو الجهة  
 8التي قامت بإصدار

وفعال في أن يرسخ في أذهان   الشعار: يقدم مضمون الحقيقي للملصق وله دور قوي  
مكانه   وعلى  جهة  من  ملتزمة  جد  قوانين  على  تصميمه  جهة  من  المتلقيين،ويعتمد 

 وشكله من جهة أخرى. 

 العناصر الغير لغوية: 

 الصورة:

 
7molis affiche dans la *)7 société ubaine,quand,Paris, 1970,p70 Abram 
8Jacke,Briseaux, ph,d,et,la *)8 gestion de la publicité, a,d,p414. 
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تمثيل    أو  واقعية  أكثر  لتصبح  وتنسق  وتبحث  لألفكار  إتصال  وسيلة   وهي 
للواقع،وبالتالي التتطلب قدرات لتفكيكها،ووظيفة الصورة هي وسيلة إتصال من أجل  

 9تستعمل لجلب النظر وبالتالي جذب أكبر عدد ممكن من المتلقين )فهم الرسالة،فهي 

 األلوان:

اصر التي تبعث الحيوية والحركة في الصورة، إذ  يعتبر العنصر اللوني من أهم العن 
اإلدراك   حيث  من  خطواتها  كل  في  للجمهور  واضحة  رسالة  إيصال  على  يساعد 

 وجذب اإلنتباه وخلق جو وجداني وعقالني مالئم 

اللون الركيزة األساسية في تصميم ملصق بحيث ألوان هي التي تعطي   يعتبر  حيث 
 10مفهوم شامل وبسيط حول محتوى الملصق 

سيكولوجية األلوان: تنقسم األلوان بطبيعتها إلى األلوان الحارة واأللوان الباردة  هي 
النار   ألن  األرجواني  ،واألصفر،والمخضر،واألصفر  األحمر  دائرة  ضمن  األلوان 

 11والشمس والدم مصادر للحرارة

 جية لأللوان:و ولالدالئل السيم 

واإل األفكار  توليد  على  هائلة  قدرة  اللون  واآلخر  يفرز  معنوي  فبعضها  يحاءات 
 محسوس وملموس: 

 اللون األبيض: 

 ن ، لكوالنصر والسالم وهو لون السكون التام  والغبطة والفرحرمز الطهارة والنور  
ولو بصيغة   والبريق  نتفاؤلية،  أمالخجل  إلى    ا،  يرمز  لون  فهو  الصينية  الثقافة  في 

 الحداد والحزن.

 اللون األسود:

القول "  طبعنا   النسل حسب  إلى  والكآبة والخطيئة والموت،كما يرمز  للحرن  يرمز 
 سواد وجهه". 

 12األسود أيضا لون يرمز من جهة أخرى إلى األناقة والكالسيكية. 

 اللون األصفر:

 
ديسمبر  1لجزائرية  لإلتصال،العدد  سس النفسية والفنية للصورة اإلعالنية،المجلة افايزة بخلق،األ 9

 180،ص1996جويلية، 
 . 08، ص1979يحي حمودة ،نظرية اللون،دار النشر،القاهرة،10

 
11de ribere,la couleur dans la publicité et la vente,Paris, 1968,p125. 

12de ribere,la couleur dans les activités humains,ďund,Paris, 1968,p141. 
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الحرارة وهو لون البهجة والشباب والحيوية،فهو  لون النار والشمس والذهب ويوحي ب 
إلى  يرمز  وأحيانا  الغيرة  إلى  يرمز  الكآبة  ضد  عالج  وهو  النشاط  من  جوا  يخلق 

 الخيانة والخداع. 

 اللون األحمر: 

الثائرة   العواطف  الرغب رمز  الدم  ةالحب،  الجريمة،  القو العطاء  الخطة،  والنشاط   ر، 
بع في  ويرمز  المشتعلة  النار  والخطر  وهو رمز  والقسوة  الغضب   إلى  األحيان  ض 

 والممنوع . 

 اللون األزرق: 

بعالم   الهدوء،العدل،الوفاء،المثالية،فإذا   التفكيروهو لون خاص  لتحقيق  وهو األفضل 
كان فاتحا فإنه يعبرعن اإليمان وإن قاتما فهو يعبر عن اإليمان وإن قاتما فهو يعبر  

 افي والسماء الزاهية. عن الخصال هو لون البرودة لون البحر الص

 اللون البرتقالي:

 هو لون القوة والنشاط مرتبط برؤية استثنائية ويعبر عن الطاقة.

 اللون الوردي 

 األنوثة،يرمز إلى الغنى والوفاء ،والفخامة واإلنتعاش.  ربيع يعبر عن 

 اللون البنفسجي: 

قاتما فهو يرمز  هو لون الشك والحرج والخمول،يرمز إلى غياب الطاقة،أما إذا كان  
 إلى األلم واليأس.

 اللون األخضر:

النقاء،وال إلى  الطبيعة  لون  إلى  اللون  هذا  أن  صيرمز  الهدوء،وسكينةوهي  فاء،إلى 
 اللون األخضر يتوافق مع أغلب األلوان وال يتنافر معها.

 .13احة نفسية مطمئنة فهو لون يعطي للحياة طعم و 

 

 

 

 

 
 23،ص 1979محمد محي الدين،الصورة الفوتوغرافية، في المجاالت اإلعالمية،دار النشر القاهرة،13
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 خاتمة:

أو حمالت  عالنية دورا توعويا عن مرض يجسد الملصق في حمالت اإل
إعالنية دورا توعويا عن مرض أو حملة سياسية يكسبها إنتشارا واسعا وذالك  
لما هذه الوسيلة من دور فعال في تبليغ عدد كبير من الجمهور حول موضوع  

معين كونه الملصق وسيلة إعالمية بسيطة تحتوي مكوناتها على عناصر 
ستعمال الملصقات في السنوات األخيرة نظرا لقلة سهلة الفهم فلقد تزايد إ

مقارنة  بالوسائل األخرى وأهميتها في تبليغ الرسالة وتوصيلها إلى    تكاليفها
 ممكن. أبعد حد  
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الثاني:الفصل   

 لمحة تاريخية عن التوحد  •

 مفهوم التوحد لغة واصطالحا •

 األسباب المؤدية لمرض التوحد.  •

 التوحد. أعراض مرض   •

 الثالثة.التوحد قبل سن  •

 سمات الطفل التوحدي  •

 نسبة انتشار التوحدي  •
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 لمحة تاريخية عن مرض التوحد -1.2
 باسميعد التوحد ) األوتيزم(  من االضطراب النمائية الشائعة و التى تعرف  

االضطراب النمائي واسع االنتشار،ألنه عجز يعيق تطور المهارات االجتماعية ويعد  
 جزءا من الحاالت اإلنسانية، إال أن ظهور هذا النوع من الحاالت يعد حديثا نوعا ما. 

حيث جذب    1943ظهر مصطلح التوحد كإعاقة حديثة، إال أن بدايته كانت في عام 
وقد أثبتت الدراسات أن هناك أشخاص   لمختصينواإهتمام عدد كبير من الباحثين  

 اآلدابيعانون قبل ذالك التاريخ بزمن بعيد حيث وردت قصص كثيرة في   اكانو 
 .  نتوحيديو القديمة عن أفراد كان يبدو أنهم  

)وقد وردت عن الطبيب النفسي جون مارك جاسبر إيتارد متخصص في أمراض 
صة حيث كتب عن أول طفل أصيب بهذا  األذن وتعليم األطفال ذوي االحتياجات الخا

أفيرون أفيرون المتوحش *وكان  *المرض يدعى *فيكتور* الذي لقب بإسم الطفل 
سبب إصابته بهذا االضطراب هو أن عائلته تخلت عنه وهو طفل صغير حيث عاش  

وحيدا لعدة سنوات في الغابات الفرنسية دون أن يرعاه أحد، وقد كان واضح على 
ن قادرا على تفاعل اجتماعيا مع المحيطين به ومعاناته في تأخر  سلوكه أنه لم يك

 14اللغة وصعوبة في نقل و تطبيق ما تعلمه، 

 :تعريف التوحد -2.2

 لغة:

كلمة مترجمة عن اليونانية وتعني العزلة ،وبالعربية أسموه الذاتوية،وهو رفض 
 تعامل مع اآلخرين. 

 اصطالحا:

 تظهر خالل سنوات أولى من عمر الطفل.هو إعاقة متعلقة بالنمو عادة ما 

التوحد هو االنطواء الشديد يؤدي إلى االنفصال عن الواقع،وزيادة في حياة  
 خيالية،نالحظ هذا سلوك بصفة شديدة  عند الفصاميين. 

 يضم ميزتين: االنطواء على ذات،والحاجة إلى عدم التغيير. 

تعبر عن الخلل الحادث  في فهو أيضا االنعزال والتوحد والذاتوية،ثالث مصطلحات 
النمو العصبي للطفل  في أعوامه الثالثة األولى ،مما يؤثر بشكل شديد على تطور  

وظائف العقل لديه في ثالث مجاالت أساسية: التواصل ،واللغة ومهارات االجتماعية  
وقدرة على التخيل،ويختلف التوحد عن االنطوائية في كونه حالة مرضية وليس  

 
األساسية وطرق التدخل   المفاهيمنايف بن عابد الزراع:مدخل إلى اضطرابات التوحد،14

 30ص  2014المبكر،أردن،عمان،
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اآلخرين وحبس،عادة ما يقترن  برفض التعامل مع اآلخرين مع  مجرد عزلة عن 
 سلوكيات مشاكل متباينة من شخص آلخر. 

 األسباب المؤدية لمرض التوحد: -3.2
تعتبر إعاقة التوحد من أكثر اإلعاقات العقلية صعوبة وذالك من حيث تأثيرها على  

خرى تتعلق بالتشخيص  سلوك الفرد الذي يعاني منها وقابليته للتعلم،وهناك صعوبات أ
 أو التدخل لتعديل السلوك أو التأهيل االجتماعي والمهني.  

  الباحثينولقد إختلف العلماء فيما بينهم حول األسباب  المؤدية لحدوث التوحد وبعض 
يشيرون إال أنه لم يتم التوصل بعد إلى تحديد العوامل المباشرة واألساسية لحدوث  

جدل قائم،ولم يتم التوصل إلى السبب أو نظرية تؤكد  التوحد، وال يزال لحد اآلن ال
للعوامل   الكثيرينبشكل رئيسي،ألنه على الرغم من ترجيح  االضطرابسبب هذا 

 الوراثية والجينية إال أنه توجد عوامل مسببة أخرى اليزال العلم يجهلها تماما.

 وينشأ التوحد من مشكالت وعوامل عديدة منها: 

 إلجتماعية :  األسباب السيكولوجية وا 

ترجع هذه األسباب إلى الفشل في تكوين عالقة عاطفية بين الطفل ووالديه وترجع  
الدراسات إلى أن الطفل التوحد يعاني من هجر األم له طول الوقت إضافة إلى 

العوامل النفسية التى تساهم في إبراز أهمية التكوين األولى لشخصية الطفل،ويعتقد  
 التيوعدم اإلكتراث بالطفل التوحدي هما أساس المشكلة  االجتماعيةكانر،بأن العزلة 

قادت إلى كل التصرفات غير الطبيعية ،ويرى بأن توحد الطفولة المبكرة قد يكون  
عائدا إلى وراثة الطفل لعامل البعد أو إنعزال األب عن المجتمع بصورة  

 15. ين أثناء تربية طفلهماملحوظة،أونتيجة لألساليب الغربية التى يعتمد عليها األبوي 

ويرى عبد الرحمن سيد*أن إعاقة التوحد من الممكن أن تحدث نتيجة لبعض العوامل  
 16اإلجتماعية واألسرية التى يتعرض إليها الطفل التوحدي . 

إلى وجود شدود في شخصية األم التى تعجز عن توفيير   الباحثين وقد ذهب بعض 
أطلق البعض عليها األم الثالجة أو األم  للطفل، إلى درجة  الدفءمشاعر الحب و 

 الباردة. 

 األسباب البيولوجية وإيديولوجية بيئية: 

 األسباب البيولوجية: 

 
 44،ص 2004،وتشخيصه،رياض،وفاء علي الشامي،خفايا التوحد،أشكاله وأسبابه 15

 

 .84،ص  2000، مكتبة زهراء للشروق للنشر،1عبد الرحمن سيد سليمان،الذاتوية إعاقة التوحد عند األطفال،ط16
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هناك العديد من المؤشرات الدالة على أن التوحد يحدث نتيجة لعوامل بيولوجية  
 وتظهر أعراض هذه لعوامل  بيولوجية وتظهر أعراض هذه العوامل في :

 العوامل الجينية: 

تشير الدراسات إلى أن التوحد يرجع إلى عوامل جينية،حيث أوضحت الدراسات  أن  
 % 92التوحد يحدث بمعدل 

 % في التوأم غير المتماثلة .68من التوأم المتماثلة ويحدث بمعدل  

إضافة إلى وجود خلل في كروموزومات التي تحمل جينات الطفل الموروثة من األم  
 مثل هشاشة كروموزوم إكس  

أوضحت الدراسات أن هناك إتصاالت إرتباطية وراثية مع التوحد فقط وهذا 
 .fragile syndromeالكرموزوم يسمى 

  ضاأيفي فترة حمل األم تحدث مضاعفات في أشهر األولى وسوائل  أنحيث 
حمل من    أثناءلجنين وحبوب التى تتعاطها أم االموجودة في بطن األم التى تحيط ب 

 17أجل مساعدة الجنين على النمو قد تكون خطرا عليه وتسبب له مرض توحد.

وهناك أيضا أمراض قد تحدث لألم إثر حملها ومن بين هذه أمراض الحصبة 
 18األلمانية. 

 اللقحات: 

  Mmr يعتبر لقاح

افترض   1988،وفي عام ةبالحصب وهو لقاح مركب للحماية من اإلصابة 
Audrewwakield  

أن هذا اللقاح يؤدي إلى إضراب غير محدد في أمعاء والذي يؤدي بدوره إلى 
اإلصابة بالتوحد هناك أدوية تصبب أمراض في نفس الوقت التى قد تشفي من  

 19الجسم . أمراض أخرى حيث تؤدي إلى حدوث مضاعفان خطيرة في 

 العوامل المناعية والسموم البيئية: 

يعتبر جهاز المناعة خط دفاع في جسم في حالة وجود أمراض أو فيروسات يقوم  
لديهم  نقص بعض خاليا    أفرادبحماية  الجسم حيث توصل العلماء بأن بعض 

 20منجهاز المناعة الذي يؤدي إلى سهولة إصابة بهذا المرض.
 

 . 48اضطرابات التوحد،المرجع السابق،ص إلى نايف بن عابد الزراع،مدخل 17

 315،ص 2004خصائصه،تشخيصه،عالجه دمشق،،التوحد الطفولي أسبابه  يشاكر الحلب سوسن  18
 152وفاء علي الشامي،خفايا التوحد،المرجع السابق ،ص19
.  43،ص 1999الهامي عبد العزيز،السيكولوجية  الفئات الخاصة دراسة في الحالة الذاتوية،دار النشر للكتب ،القاهرة، 20

 152وفاء علي الشامي،خفايا التوحد،المرجع السابق ،ص6
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 عوامل بيولوجية: 

تسبب إصابة في الدماغ قبل الوالدة   التير هذه العوامل كما نذكرفي الحاالت تنحص
أو أثنائها أو بعدها ونعني بذالك إصابة األم بأحد األمراض المعدية أثناء الحمل أو  

ت في الوالدة،  اآلال  كاستخدامتعرضها أثناء الوالدة لمشكالت مثل نقص األكسجين  
األم للنزيف قبل الوالدة، أو تعرضها لحادثة،   أو عوامل بيئية أو أخرى مثل تعرض

أو كبر سن األم ،كل هذه العوامل قد تكون أسباب متداخلة سبب حالة التوحد  تعبر  
فترة حمل مرحلة مهمة عند األم في تطور الجنين أحيانا تحدث مشاكل في هذه فترة 

 21تؤدي إلى إصابة طفل بأمراض كثيرة ومختلفة.

 عوامل عقلية: 

  firth 1993 يرى أصحاب وجهة النظر هذه كما يرى فيرث  

أن التوحد سبب اإلصابة بمرض الفصام الذي يصيب األطفال في مرحلة الطفولة 
وأنه مع زيادة  العمر  بتطور هذا المرض ،ولكي تظهر أعراضه كاملة في مرحلة  

م رفض هذه المراهقة،ومن الذين يتبنون هذه النظرة سينجر وينمي ولكن غالبا  مايت 
 النظرية كون الفصام مرض نفسي والتوحد اضطراب نمائي. 

 عوامل عائدة لتكوين الدماغ: 

لقد ربطت الدراسات واألبحاث الحالية في مجال البحث  في اضطراب التوحد بين  
 حالة التوحد واإلختالالت البيولوجية والعصبية في الدماغ.

غير   اختالفاتما يذكر فرث فقد أظهرت بعض االختبارات التصويرية للدماغ ك
فقد وجد بعض العلماء مثل   خبالمخي عادية في تشكيل الدماغ مع وجود فروق واضحة 

 1985بدمان وكامبر 

وغيرهم ضمور في حجم المخيخ خصوصا في القصيصات الدورية رقم ستة وسبعة  
 % 13وقد يصل هذا الضمور  إلى 

بالتوحد من وجود أو عدم وجود تخلف عقلي  من حجم مخيخ لدى األطفال المصابين 
 مصاحب لحالة التوحد. 

له العلماء هذا اإلسم مرض التوحد   اووضعو أعراض هذا المرض  اكتشفتمنذ أن 
 الذي يصيب األطفال وأكثر فئة هي فئة الذكور. 

 
 
د بن إبراهيم الزراع، قائمة التقدير السلوك التوحدي ،بدون طبعة،دار الفكر للنشر والتوزيع،  نايف بن عب 21

 . 30،ص 2004األردن،
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 حيث كثرت أسباب المؤدية لإلصابة بهذا المرض .

 عوامل عصبية: 

  Frith 1993في حاالت التوحد كما يذكر فرث  أن فحص الرسم الكهربائي للدماغ

% في حاالت التوحد،  65-20يظهر التغيرات في الموجات الكهربائية في حوالي 
% من حاالت التوحد خصوصا 30وكذالك زيادة في نوبات الصرع في حوالي 

عندما يتقدمون في العمر، وبالتحديد قرب مرحلة المراهقة  وخاصة في حاالتاألطفال  
لديهم مستوى أقل من ذكاء أو يعانون من األمراض المصاحبة للتوحد كتخلف  الذين 

 العقلي والتصلب الدرني والحصبة األلمانية . 

 عوامل كيميائية: 

 1995أكدت عدة بحوث أخرى بذكرها كامبل وشاي

وجود عوامل كيميائية تلعب دورا كبير في حدوث توحد ،وإن كان العلماء غير  
الحيوية تلعب دورا مهما في عمل الجسم البشري  فالكيمياءمن كيفية حدوثه،  متأكدين

 وخصوصا في حاالت التوحد. 

 عوامل عائدة للتنشئة األسرية: 

هي الفرضية األولى التي   1995وتعد هذه األسباب كما يذكرها كامبل وشاي 
هذه  وضعت للتفسير التوحد في بدايات تشخيصه وهي اآلن فرصة قديمة جدا،وتؤكد 

النقطة على دور األبويين في التسبب في هذا اإلضطراب وإعاقة نمو الطفل وتشير  
النظريات  النفسية إلى أن والدي الطفاللتوحدي يكونان أكثر ذكاء،وأكثر قلقا،ولديهما  

 ضعف في العالقات األبوية. 

 : يكالتالهذه النظرية ترجع أن سبب التوحد هو ظروف العائلة وتصورها 

 التواصل باألمضعف عالقة 

 إثارة غير كافية لعواطف الطفل

 رفض لهذه العالقة.

 عوامل أيضية: 

أن يكون التوحد نتيجة وجود بيبتايد خارجي المنشأ يؤثر   افتراض في هذه النظرية 
على النقل العصبي داخل الجهاز العصبي المركزي،وهذا التأثير قد يكون بشكل  

ودة والفاعلة غي في الجهاز العصبي،مما  مباشر أومن خالل التأثير على ذالك الموج 
يؤدي أن تكون تلك العوامل مضطربة،ولكن في هذه النظرية نقاط ضعف،فهذه المواد 

بالتوحد لذالك تخرج   ايصابو ال تتحلل بالكامل في الكثير من األشخاص،ومع ذالك لم 
  لنا نظرية أخرى تقول بأن الطفل التوحدي لديه مشاكل في الجهاز العصبي تسمح 

 المواد إلى المخ ومن ثم تأثيرها على الدماغ وحدوث أعراض التوحد. .  تلكبمرور  
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 أعراض مرض التوحد:  -4.2

بأشكال   نالتوحيدييهنالك الكثير من أعراض وسيمات التي تظهر على األطفال 
مختلفة ولكن تظهر األغلبية في سن الرضاعة،بينما قد ينشأ أطفال آخرون 

ويتطورون بصورة طبيعية خالل األشهر أو السنوات األولى من حياة الطفل حيث  
  تلكيصبح الطفل منغلق على نفسه وعدائي ويفقد مهاراته في اللغة التي إكتشفها حتى 

ن أعراض مرض التوحد يظهر طباعا  اللحظة،وبالرغم من أن كل طفل يعاني م
وأنماط خاصة به إال أن األعراض والمميزات التالية هي األكثر شيوعا لهذا النوع   

 من اإلضطراب: 

 يكون التوحد قبل سن الثالثة:

يظهر مرض التوحد في السنوات الثالثة األولى من عمر الطفل،فتظهرصعوبات غير  
في النوم،وضعف التغذية حيث   ابواضطرمعروفة في سلوك مثل : حدة في طباع، 

تظهر هذه األعراض في العام األولى من عمر الطفل وتطرأ تغيرات كثيرة في حياة  
 22الطفل  .

 عدم القدرة على اللعب التخيلي: 

وفي هذه المرحلة يكون الطفل التوحدي في إطار محدود حيث يقوم بتكرار نفس  
يش فيه حيث يبتكر أشياء خيالية في  العمل الذي يقوم به حيث يكون له عالم خيالي يع 

 23مجال اللعب. 

 السلوك النمطي المتصف بالتكرار: 

يبقى الطفل عرضة لخطر يسببه لنفسه حيث يقوم بإيذاء نفسه بشكل متكرر 
 24ومتواصل حيث يواجه مشاكل مع عدم إحتمال تغير في حياته أو تجديد . 

 القصور اللغوي التواصلي: 

 التواصل اللفظي:القصور في اللغة 

يعانون من بعض السلوكيات    نالتوحيديي تشير الدراسات إلى أن األطفال 
النمطية،ترديد الكلمات، ضعف في اإلنتباه،نقص التواصل اللغوي، وصعوبة في  

،كما نجد هؤالء األطفال بأن لديهم عجز في تطوير المهارات األخريين للتواصل مع 
 نسي لمعرفي،ويتكلم أغلب األطفال التوحديين فالمحاكاة مما يؤثر سلبا في نموهم ا

 
 30،31،نفس المرجع،صنايف بن عبد بن إبراهيم الزراع ،قائمة التقدير السلوك التوحدي 22

،دار الفكر العربي  3عبد المطلب أمين القويطي،سيكولوجية ذوي اإلحتياجات الخاصة وتربيتهم، ط 23
 .65،ص2001القاهرة،

 . 67عبد المطلب أمين القويطي،سيكولوجية ذوي اإلحتياجات الخاصة، نفس المرجع، ص24
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% مت  69لمقارنة مع األسوياء إن اللغة ببطء شديد ب  اكتسابهموقت متأخر ،وينمو 
شهر وإن    18من األطفال العاديين يستخدمون الكلمات لبيان رغبتهم عندما يبلغون

% فقط من األطفال التوحديين يفعلون ذالك،وسرعان ما فقدوها أيضا عموما  25
لكلمات جديدة ،ولفشلهم في التواصل مع   اكتسابهمالتأخر عملية تدريجية بسبب عدم 

بعضهم يتوقف عن الكالم بشكل كامل فهم فئة تعاني من أغلب األمراض  و اآلخرين
 25والوحدة وغيرها من األعراض.   وانعزالتأخر في اللغة 

 قصور في اللغة  والتواصل غير اللفظي: 

في التعلم  ليتبعها الطفتعتبر اللغة مقوم أساسي مع نمو الطفل فهي الوسيلة التي 
 26.  اآلخرينوكيفية التواصل مع 

فإتصال اللفظي غير طبيعي من حيث اإلشارات أو تعبيرات الوجه،وهذا ماجعل  
هؤالء األطفال الذين يعانون من التوحد يظهرون تفوق في بعض المهارات مثل :  

عزف الموسيقى في سن مبكر،وقد تكون لهم مهارات أخرى ومتعددة عن باقي أطفال  
 العاديين. 

 : االجتماعيضعف التفاعل 

عند التوحديين عنصر غير موجود في حياتهم حيث   االجتماعي  يعتبر التفاعل 
 27يعيشون منعزلون عن المجتمع . 

كما وصف أن األطفال التوحد غير مباليين بحيث يتجنبون كل أشكال التفاعل  
اإلجتماعي ويقومون بالهرب من األشخاص الذين يودون التفاعل معهم،وال يشعرون  

إضافة إلى اإلرباك اإلجتماعي   اآلخريناص بالسعادة حتى عند وجودهم مع األشخ 
 الذي يعانون منه ومن صعوبة الحصول على األصدقاء.

 والحياتية:   االستقالليةقصور في أداء بعض المهارات 

 التيكما أن الطفل التوحدي لديه قصوروعجز في العديد من األنماط السلوكية 
 .االجتماعيواالقتصاديواه يستطيع أداءها األطفال العاديين منهم في نفس سنة ومست 

حيث يعاني األطفال التوحديين من فقدان في نظام الغذائي ومن النوم كذالك حيث  
حيث أن وزنيختل في   باستمراريقوم الطفل التوحدي على إتباع نوع واحد من األكل 

 28جسمه . 

 
 31،ص2005ماجد سيد عمارة ،إعاقة التوحديين التشخيص الفارق،مكتبة زهراء الشروق،القاهرة ،25

 . 35،  ص2004زهراء الشرق،القاهرة ،مكتبة   3عبد الر حمن سيد سليمان : إضطراب التوحد ،ط26

 . 31،ص2005ماجد سيد عمارة ،إعاقة التوحديين التشخيص الفارق،مكتبة زهراء الشروق،القاهرة ،27

 
 55سوسن شاكر الحلبي، التوحد الطفولي ،أسبابه،تشخيصه عالجه،المرجع نفسه،ص28
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كما تظهر على األطفال التوحديين مشكالت وأعراض خاصة باللغة وتؤثر على 
 ومن بين هذه المشكالت التواصل 

  Echolaliaالمصاداة 

هي من أهم المشكالت اللغوية التي تظهر لدى الطفل  التوحدي فهي ظاهرة شائعة 
 عند األطفال التوحديين. 

 29حيث يعتمد الطفل على التكرار في حياته بشكل دائم في كالم وغيره.

ومن أهم خصائص التوحديين حيث اليتعلمون اللغة أبدا وتنقسم ظاهرة المصاداة إلى 
 immédiate echolaliنوعان  

 و هي نطق فوري لكل مايسمعه الطفل من أصوات منطوقة،والمصاداة المتأخرة 

Délayez echolali 

 جمل وغيرها.  أو وتشير إلى تكرار أحداث وكلمات 

 اإلستخدام العكسي للضمائر:

الضمائر   استخدامهو من أهم المظاهر الشائعة لدى األطفال التوحديين حيث يتم 
بصورة مشوشة فيشير الطفل التوحدي إلى اآلخريين بضمير * أنا * وإلى نفسه 

هو*أو *هي* ويستعمل *أنا*  عندما يود أن يقول *أنت* وتشير الدراسات  *ضمير 
 غة إلى أن األطفال التوحديين لديهم إضطراب في الل

حاجياته على أهله في كل متطلبات الحياة   فيحيث يصبح الطفل يعتمد إعتمادا كبير 
من أكل وشرب وملبس وال يهتم بلجانب ترفيهي حيث ال يدرك الطفل األخطار التي  

 30يعرض نفسه إليها دون أن يدري مدى تأثيرها عليه . 

 نوبات الغضب و إيذاء الذات:

ل مستغرق لفترة طويلة في سلوكيات نمطية إال أنه  بالرغم من أن الطفل التوحدي يظ
 أحيانا مايثور في سلوك عدواني موجه إلى ذات. 

ما  دفأطفال هذا المرض يعانون من مشاكل كثيرة وعديدة ومنها صعوبة التعبير عن 
 31يزعجهم بصعوبة كبيرة بحركات غريبة غير مفهومة. 

 
،مكتبة  4سباب تشخيص عالج،طسن مصطفى عبد المعطي:اإلضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقة،األح29

 . 94،ص 2001القاهرة،

 
 . 33سوسن شاكر الحلبي، التوحد الطفولي ،نفس المرجع الذي سبق ذكره ص30

 . 272،ص 2001إبراهيم عبد هللا الزريعات ،التوحد خصائص وعالج،عمان ،31
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 البرود العاطفي الشديد: 

التوحدي من فقدان الجانب العاطفي من حياته عكس األطفال اآلخرون  يعاني الطفل 
 32حيث يبقي في عزلة مع نفسه،وبعيد عن العالم الخارجي. 

 ضعف اإلستجابة للمثيرات الحسية:

يستعملون وخاصة اللمس والتذوق  ايستخدم األطفال التوحديين الحواس وكثير م
 وغيرها 

خفضة عكس األطفال الطبيعيون حيث  أما الجانب السمعي يلتفتون ألصوات من 
 33تعبي  عن تقربهم من ذالك الشخص. اآلخرينيقومون أيضا بشم رائحة 

 سمات الطفل التوحدي: -5.2

يعد التوحد من بين أكثر المشاكل العائلية التي تعاني منها األسرة وهي كيفية فهم  
 34احتياجاته طفل وطريقة التعامل معه ومراعاة 

 ليلية فهو ال يستعمل اللعب ليمثل  ال يلعب بطريقة تح 

مثال: الدمى بطريقة بل قد يستعمل الطفل الدمى أو السيارات كمواد بناء بدال من  
 السيارة في الطريق .  استعمال

 عدم إمتالك الناحية اللغوية أو إمتالك القليل منها فقط 

مام لهز إلى األايظهر نوبات حزن،غضب عنيفة، أو يعض نفسه أو بحركات معينة ك
 والوراء أو القفز صعودا وهبوطا،أو ركض في أرجاء الغرفة على رؤوس أصابعه  

شذوذ اإلدراك وكثيرا مايستجيب األطفال التوحديين  بطرق غريبة وقد يبدون  
عن سماع األصوات العالية ولكنهم يسمعون األصوات المنخفضة التي ال   عاجزين
إال بصعوبة وكذالك العكس يصبح شديد الحزن إن تغيرت البيئة   اآلخرونيسمعها 

 المحيطة  به بأي طريقة كانت. 

 شيئا مألوفا لديه. افتقدمثال:إ ذا نقل األثاث من موقعه المعتاد ،وإذا 

 لالحتضانوال يستجيب للطفل للرضع ،والحمل ،ال يطور العالقات الشخصية 
ويتجنب الطفل األكبر سنا والنظر إلى إنسان  آخر ،يمسك بإنسان آخر فكأنه يمسك  

 بقطعة أثاث وليس إنسان.

 
 . 55،ص 1978،القاهرة ،عبد المنعم الخفي،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي،دار الكتب مديولي 32

 
حسن مصطفي عبد المعطي ،اإلضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقة أسباب،تشخيص،  33

 95،ص2001عالج،القاهرة،
34 
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 استكشافال يبدو عليه أنه يعرف هوية الشخص ،وكثيرا مايحاول هؤالء األطفال 
ى درجة إيذاء أنفسهم ،وإذا تمكن  أجسادهم واإلمساك بها كما لو كانت أشياء جامدة إل

 من الكالم فإنه ال يدرك الفرق بين أنا و أنت و هي ...إلخ.

 مرض التوحد :انتشار نسبة 

 Gilberg 1988قدر جيلبرج 

التوحد بين   انتشاروراوحت نسبة   10.000لكل  4,0-6,7حدوث التوحد بحوالي 
 ding 1993وينج**نتائج دراسة  وانتهتطفل  10.000لكل  4|2األطفال من 

في الواليات  10.000( لكل 16( إلى )1التوحد  تبلغ ) انتشارإلى أن معدالت 
ت نتائج الدراسات الحديثة إلى أن معدالت  وأوربا واليابان وأشار  ةاألمريكي  المتحدة

إنتشار التوحد،وإضطرابات طيف التوحد المرتبطة  به أصبحت اآلن أكثر مما هو  
طفل  150معروف في القرن المنصرم وبلغت معدالت إنتشار بوقع طفل لكل  

عند اإلناث بحيث   انتشارومعدالت إنتشار إضطراب التوحد لدى الذكور تفوق 
وتشير الدراسات العلمية إلى أن التوحد في اآلونة األخيرة   1\4ن  تتراوح النسبة م

،وزيادة المعروفة في العلوم البيولوجية  ة التشخيصي إلى تغيرات في الممارسات 
وزيادة الوعي بهذا اإلضطراب وإلى التعريفات المتعددة للتوحد والتوسع في  

اب بالرغم من عدم  ،والتحسن في وعينا المهني لهذا اإلضطر  ةالتشخيصي العمليات 
 وجود إتفاق على أسباب حدوث التوحد. 

 

 

 35.يعتبر توحد مرض يصيب ذكور أكثر من إناث وهو تتزايد نسبته كل عام 

سبتمبر   26،27،28ويعد المؤتمر الدولي للتوحد الذي أجري في وهران يوم 
  800000التضامن الوطني ،أنه يوجد  وزارة,اإلحصائيات التي قدمتها  2013

  طفل مصاب في مدينة وهران 50000شخص مصاب بالتوحد في الجزائر 

 

 

 

 

 
،دار المسيرة للنشر والتوزيعوالطبع  1،العالج، ط   التشخيصأسامة فاروقمصطفى،السيد كمال شربيني ،التوحد ،أسبابه ، 35

 .30،13،ص 2011،عمان،
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https://mawdoo3.com/أطفال_التوحد_وكيفية_التعامل_معهم 
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 خاتمة: ال

مع   تعامل  كيفية  في  التوعية  إلى  الجزائري  المجتمع  التوحدي  يحتاج  الطفل 
 ،وتقبلهم ومساعدتهم على اإلندماجداخل المجتمع بدل الشفقة عليهم . 

أشد   من  التوحد  خطورة ألن    االضطرابات يعتبر  يؤثر    االضطراب وأكثرها 
أنه   كما  واللغوي  المعرفي  منها  الشخصية  جوانب  كامل   ضطراب اعلى 
قد تكون    غامض لم يتوصل العلماء إلى تحديد سبب معين له حيث أن أسبابه
للبحث   مفتوحا  التوحد  باب  يزال  وأسباب أخرى وال  نفسية   واالجتهاد وراثية 

 عن عالج يخفف بعض مما تعانيه األسر. 
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 الخاتمة: 

و األطباء عن إيجاد   الباحثين يعتبر مرض التوحد من بين األمراض التي يعجز 
 . ومتغيرة من طفل إلى آخرعالج لها ألنه مرض له أعراض غير ثابتة  

واألهل  المعلمين نحن  استطعناكل طفل متوحد يستطيع التقدم والتحسن إذا بحيث أن 
 . بقدراته المخفية والظاهرة والتعامل معه  االقتناعوأصحاب التخصص 

عليه والشفقة  الطعام والشراب والعطف بتقديم   االهتمامولن يكون هذا من خالل 
حيث أن التوحد  ) قبل أن تنظر إلى ضعفي أنظر قوتي(فقط،ولنتذكر المقولة الشهيرة 

النمائية التي تظهر في السنوات األولى من عمر الطفل والتي   االضطراباتمن 
للعالم  اإلجتماعية والتواصل مع اآلخريين واإلستجابة بدورها تعيق تطور مهارته 

 الخارجي والتأقلم معه  

هو واحد من المعوقات التي تقف أمام الطفل  في النهاية تعلمنا أن مرض التوحد
هم ولو بنسبة بسيطة من التأقلم،ويصعب عليهم  وال تمكنليعيش حياته بشكل طبيعي، 

الطفل صاحب ذالك المرض  فعلينا تقديم طرق مختلفة مع  اجتماعيةعالقات إقامة 
واستكشاف  انتباههعلينا إختراع كثير من األلعاب التي تجذب للتعامل معه،فمثال 

 مية حديثة تجعله يتقرب للعالم الخارجي شيئا فشئ. ي طرق تعل 

أن عالج يخفف بعض مما يعانيه  على  واالجتهادوال يزال باب التوحد مفتوحا للبحث  
عند إصابة إبنه بهذا منهم يقف حائرا البعض الكثير من األسر وال سيما أن 

الذي يحتاج إلى زيادة الوعي المجتمعي للتعرف عليه   اإلضطراب النمائي المعقد
القارئ ل المقروءة ألنها تعطي من الوسائ أكثر من خالل الملصقات التوعوية 

إذ يشاهدها الملصق في أماكن كثيرة ومفتوحة ،فتتاح بذالك فرص  معلومات كثيرة 
لمرض وطرق  االمتلقي وإيصال صورة ومعلومات الخاصة ب كبيرة للتأثير في 

 التعامل معه . 
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 امنح طفلك الوقت وكن إيجابيا معه -01 -الشكل
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 طفلك للعالج   بيستجيال تشعر باإلحباط إذ لم  أنحاول -02-الشكل 
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 اجعل طفلك أكثر قدرة على االنفتاح والتواصل معك  -03-الشكل 
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 ال تترك طفلك مدة طويلة عند التلفاز أو الحاسوب اآللي  -04-الشكل 
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 وال تتركه وحده تحدث مع طفلك كثيرا -05-الشكل 
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 تواصل مع الطفل التوحدي بصريا ولفظيا  -06-الشكل 
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