
 ا

 

 جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

  جامعة عبد احلميد ابن ابديس مستغامن

 كلية األداب والفنون

 قسم : أدب عريب

 )دراسات لغوية(

 ختصص لسانيات وحتليل اخلطاب مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت

 

 عنوان املذكرة:

 

 

 

    إعداد الطالبة:                                                 حتت إشراف األستاذ احملرتم:     

بن عزة علي -لعسل سكينة                                                   -       

 

       

2016/2017السنة اجلامعية   

 



’’ء  داــــإه‘‘    

 إىل الذي منحين كل ما ميلك ... ومل أيخذ جهدا يف تقدمي الدعم يل ...

 ماداي ومعنواي ونفسيا...

 حىت كنت نباات استوى على سوقه ... نباات يعجب الزراع نباته إبذن هللا

 إىل الذي شقى ليفتح يل درب احلياة ... وسر جناحي ونور دريب ...

 والـــدي ...

إىل نبع احلنان واحملبة والوفاء وأغلى ما املك ... إىل روحي اليت مل أخذل أملها ووفيت بعهدي 

 هلا ...

 إىل من غمرتين حبناهنا وأانرت دريب بفيض دعائها ...

 والـــدتـــي ...

 إليكما برا ووفـــاء ...

..إىل من كانوا يل أوفياء ... أصدقائي مجيعا ... إىل من ساعدين وكان معي   

 خرية ... كرمي

 الــبـــاحــثــة...



 

’’شـــكـــر و تـــقــديــر ‘‘   

 

بقدرة  العايل اجلليل الذي أمت نعمته عليّ وكان يف عوين حىت وصل هذا العمل مبلغه ، الذي 

 آمل أن حيوز مبلغ الرضا .

  فمن اإلنصاف رد اجلميل ألهله لذلك أتوجه خبالص الشكر لألستاذ املشرف علي بن عزة

 الذي مل يبخل علي بتوجيهاته القيمة.

 وخالص الشكر لألستاذ حممد تشواكة الذي راعاين يف كل كبرية و صغرية .

 دون أن أنسى أساتذة من قسم علم النفس : أستاذة بوريشة ، أستاذة عبوين .

 وعظيم االمتنان للعائلة الكرمية.

خالل مسرييت الدراسية.كما ال يفوتين أن أتقدم ابلشكر اجلزيل لكل من رافقوين   

 وكل من ساهم معي يف إجناز هذا العمل برأي أو اقرتاح أو توجيه

 



 مقدمة
 

 أ
 

 

متثل الضغوط اليت يتعرض إليها هلا اإلنسان يف العصر احلديث ظاهرة جديرة ابالهتمام ملا هلا من أتثري على         

كثري من جوانب حياة الفرد واجملتمع. وملا  تسببه من تكاليف ابهضة جراء عالج األمراض واملشكالت اليت تنجم 

وتنوعها تبقى إصابة أحد أفراد األسرة أبحد أمراض من العوامل عنها أو ترتافق معها ،ورغم تعدد مصادر الضغوط 

 النفسية واالجتماعية املسببة للضغط   .

ولقد حظيت الضغوط الناجتة عن اإلصابة ابإلعاقة ابهتمام العديد من الباحثني ألنه غالبا ما متتد اإلعاقة إىل أبعد 

خصوصا األم ألهنا املتكفل األول برعاية الطفل وحتديدا من إصابة الفرد لتشمل األسرة واألقارب واجملتمع ككل ، 

إذا كان مصااب إبعاقة التوحد هكذا ينظر إليه اجملتمع لكن األصح أنه ليس إبعاقة وإمنا اضطراب ، وملا كان هذا 

 االضطراب يتسم ابلتعقيد واالنغالق كان ال بد من رعاية خاصة وتكفل مستمر  .

مائية املعقدة اليت تصيب األطفال وتعيق تواصلهم االجتماعي واللفظي وغري التوحد هو احد االضطراابت الن

اللفظي كما تعيق نشاطهم التخيلي وتفاعالهتم االجتماعية املتبادلة ويظهر هذا االضطراب خالل الثالث السنوات 

اعلي ، والبدء األوىل من عمر الطفل ، وهو عمر األزهار عمر االلتصاق ابلوالدين ،عمر اللعب اجلماعي والتف

 بتكوين بيئة اثنية ،بيئة األصدقاء و والساحة والعامل اخلارجي بشكل عام .

وملا كان هذا االضطراب غاية يف التعقيد استلزم األمر عند التشخيص تكوين فريق متكامل يتكون من )طبيب 

اصات أخرى . نفسي ، أخصائي نفسي ، أخصائي أطفال ، أخصائي يف السمع والتخاطب ( و أحياان اختص

 من أجل التوصل لتشخيص دقيق واملساعدة لوضع برامج تساعد على أتهيل و تدريب الطفل املصاب.

فدون سابق إنذار يالحظ على الطفل التوحدي البدء ابالنعزال وعدم التواصل واللعب مع األقران وعدم القدرة 

 مام هبذه الشرحية ضرورة حتمية .على التخاطب اللفظي والبكاء،وغريها من األعراض اليت جتعل االهت



 مقدمة
 

 ب
 

 مشكلة البحث .

يعترب التوحد من أقدم املواضيع اليت تطرق إليها الباحثون ، إذ حضيت ابهتمام كبري ودراسات على نطاق 

 واسع فهي من أكثر االضطراابت انتشارا يف الوقت احلاضر على املستوى العاملي .

الل السنوات األوىل من عمر الطفل ، ويقدر التوحد عند هو إعاقة منائية متداخلة ومعقدة تظهر عادة خ

( تقريبا وذلك 10.000طفل من كل )  20األطفال املصابني به وابالضطراابت السلوكية املرتبطة حبوايل 

نتيجة الضطراب عصيب يؤثر يف الدماغ . ويري معدل انتشار التوحد بني األطفال الذكور أربع مرات عنه بني 

صابة ابلتوحد ليس هلا عالقة أبية خصائص ثقافية أو عرقية أو اجتماعية ، أو خيل األسرة أو اإلانث ، إن اإل

 منط املعيشة أو املستوايت التعليمية .

يعترب سلوك الطفل التوحدي سلوك معقد ويف غالب األحيان ليس من اليسر أن يعرف ملاذا يصدر هذا 

ال يستطيع أن يعرب بشكل واضح عما يريد وليس لديه  السلوك أو ماذا يريد من وراءه ، واحلال أن الطفل

وسائل وال طرق أو ابألصح ال يعرف كيف يتواصل ويدير شؤون حياته بشكل طبيعي . وضرورة معرفة 

األعراض واألسباب لدى الطفل غاية يف األمهية تساعد يف عملية العالج والتأهيل وإذا كان لدى األسر وعي  

له بشكل اعم وأدق. ولكن بسبب عدم معرفة األسباب احلقيقة للتوحد وأيضا  كامل به مت التشخيص املبكر

عدم وجود العالج الذي يزيل األعراض من األصل دفع األهل لعدم تقبل حقيقة مرض ابنهم وتشخيصه وهذا 

يؤثر بشكل مباشر على الطفل ولدا فالتشخيص املبكر يُدلل الصعاب ويسهل املهام وخيفف اآلالم لكليهما 

 آلابء والطفل(.)ا

 

 



 مقدمة
 

 ج
 

 : بحثتساؤالت ال

 كيف يتم التواصل مع أطفال التوحد ؟

 ما هي املعايري اليت هبا ميكن احلكم على الطفل املتوحد ابلسالمة اللغوية ؟

 إذا كانت اللغة عند املتوحدين درجات خمتلفة فكيف ميكن تشخيص ذلك ؟

 تغيري على املدى البعيد؟كيف الكتشاف هذا االضطراب يف مراحله األوىل أن يشكل 

إىل أي درجة ميكن أن يؤثر املشكل الفيزيولوجي يف حياة الطفل املتوحد ابألخص يف إمكانية تواصله وتفاعله 

 ودجمه يف اجملتمع ؟

 الفرضيات

 لعّل أهم النواحي اليت تتأثر فعليا لدى طفل التوحد هي ما يسمى ابلثالوث:

 التفاعل االجتماعي:/ 1

األمور صعوبة على األطفال بدء أو استمرار عالقة اجتماعية ، وإذا قاموا بذلك فاحتمال كبري أن من أكثر 

 يتسم هذه العالقة ابلربود خالية من الروح ، من احليوية اليت مُتّيز العالقات اإلنسانية .

 التواصل االجتماعي:/2

ظي والغري اللفظي ؛ اللفظي وذلك عدم حيث جتد األطفال التوحد أنفسهم أمام عائق التواصل  بنوعيه اللف

فهم ما يقال وعليه فيرتّتب عدم استوعاب دور اللغة كوسيلة لتبادل املعلومات واحلاجيات وكذلك التخاطب 

. 



 مقدمة
 

 د
 

 والغري اللفظي ؛ صعوبة كبرية يف فهم تعابري الوجه أو نربة الصوت أو الكالم اجملازي.

 أ الكالم ) النطق ( يف سّن متأخرةوهنا نعرّج إىل املهارات اللغويّة : حيث يبد

 مقارنة أبطفال آخرين ، يفقد القدرة على قول  كلمات أو مجل معينة بشكل واضح سليم .

 التخييل : / 3

 هنا جيدون صعوبة يف تطوير مهارات اللعب التخيلي الضرورية للتعلم ) رايضيات (، وفهم احلياة.

جديد فيها ، وتصاحب هذه االضطراابت عددا ال ابس به من ولذالك نالحظ أن ألعاهبم منطية روتينية ال 

 السلوكيات النمطية واليت ختتلف من طفل ألخر يف احلّدة و الشكل .

يف    وابإلضافة إىل ذلك كله جند مشكل السلوك، حيث ينفد حركات متكررة مثل: اهلزاز ـ الدوران 

 دوائر ـ أو التلويح ابليدين.

 يري أو عند تواجده مبكان فيه ضجيج، من هنا نالحظ انه شديد احلساسيةيفقد راحته عند حصول أي تغ

غالبا ما يُعاين األطفال صغري السن من صعوابت عندما يطلب منهم مشاركة جتارهبم مع اآلخرين ، وعند 

قراءة قصة هلم مثال ال يستطيعون التأشري أبصابعهم عل الصور يف الكتاب ، هذه املهارات االجتماعية اليت 

 تتطور يف سن مبكرة جدا ضرورية لتطوير املهارات اللغوية واالجتماعية يف مرحلة الحقة من النمّو .

 إن تّقدم األطفال يف السّن جتعل استعدادهم وقدرهتم على االندماج يف احمليط االجتماعي أكثر من ذي قبل.

مل على دجمهم بشكل سلس ويف حالة أطفال التوّحد جيب تشخيص احلالة يف مراحلها األوىل ، مع الع

 وعادي مع أقراهنم األسوايء وذلك بوعي من األولياء وتظافر جهودهم مع األخصائيني .



 مقدمة
 

 ه
 

إن التدخل املبكر مرتبط ابكتشاف االضطراب ودلك بعد حدوثه أبسرع وقت ممكن اعتمادا على تقييم 

بعد وجود دالئل عن احلالة أو  احلالة ابلكشف النمائي واالختبارات وراثية كانت أم نفسية ، يتم التقييم

احتماالت حدوثها. تكمن أمهية التدخل املبكر يف خلق فرص كبرية للوقاية من تطور مشكالته الن منو املخ 

يكون سريعا يف الفرتة األوىل من حياته ،ابإلضافة إىل أنه يسهم يف تنمية قدرة الطفل العقلية و احلركية ويف 

 حتسن السلوك االجتماعي.

ت يف دراسيت هلذا البحث على املنهج الوصفي يف عرض حالة الطفل التوحدي، واملنهج املقارن عند واعتمد

 املقارنة مع الطفل السوّي.

 :   فصلنيوقد تضمنت هذه الدراسة 

إلطار العام فكان مبثابة متهيد اشتمل على إشكالية البحث والتسالالت اليت ختدم البحث إستهليت البحث اب

 حتديد املصطلحات والتعريفات اإلجرائية األساسية للبحث.وفرضياته، مع 

مت       املعنون ابلتوحد. اشتمل على نبذة اترخيية عن التوحد، تعريفه ، أسبابه ، كيفية تشخيصه،  ولالفصل األ

 خصائص األطفال التوحديني .

 حتت عنوان التوحد واضطراب التواصل.   ينالفصل الثا

تطور لدى الطفل ) السوي واملتوحد(  فكانت على شكل مقارنة على مستوى املراحل عرضت فيه مراحل النمو وال

الثالثة الطفولة واملراهقة ومرحلة الرشد ،مث تناولت  اللغة والتواصل لدى األطفال التوحديني  بشكل مطول احتوى 

أو ابألحرى               على مناذج خمتلفة ،  وأخريا التدخل املبكر وأساليب التدخل العالجي األكثر استعماال

 األكثر جناحا .



 مقدمة
 

 و
 

ومن األسباب اليت دفعتين إىل تناول هذا املوضوع أسباب ذاتية، جاءتين الفكرة أول ما جاءت عندما شاهدت 

روبوراتج عن هذه الفئة من األطفال املتواجدون يف اململكة العربية السعودية والنسبة اهلائلة اليت هي يف ارتفاع 

ة بنقص الوعي لدينا وكذلك احلمالت التحسيسية . إىل غاية أن يطل شبح التوحد على األسرة مستمر، مقارن

 . !! فتهرع للمراكز اخلاصة طلبا للمساعدة وشرح ماذا جيري للطفل ...

كما اعتمدت على جمموعة من املراجع  اليت يسرت علي البحث : التدخل املبكر ومواجهة اضطراب التوحد 

 التوحد لرائد خليل العبادي. التوحد لكوثر حسن عسيلة.حملمد علي كامل، 

وكختام للبحث فقد ضمنت يف اخلامتة جمموعة من النتائج املستخلصة اليت هي يف النهاية إجاابت للتسالالت 

 املطروحة سالفا. 
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 متهيد:

 أساسيةواملراجع اليت تناولت موضوع التوحد تركز بصورة  واألحباثحىت وقت قريب كانت معظم الدراسات 

التوحد ومضمونه  أسبابالعديد من الكتاابت واملراجع قد تناولت  أنذوي التوحد حيث جند  األطفالعلى 

موضوع  أن إال،  لألطفالوكذلك التدخالت العالجية والربامج التدريبية و التعليمية ابلنسبة  لألسرة ابلنسبة

 التوحد يف حد ذاته بصورته احلالية ما زال يف عهده احلديث نسبيا .

بني علماء  األمرالذي شغل الكثري من العلماء خصوصا يف بداية  االضطرابراب التوحد هو ذالك ضطا

من قدمه هو  أول أنهو مصطلح حديث ويعتقد     autism، مصطلح توحد نفسانيني ال واألطباءالنفس 

حيث استخدمه ليصف به    1911عام     Engen Bleulerبلولر   أجينالطبيب النفسي السويسري 

 .1املنعزلني عن العامل اخلارجي  واملنسحبني عن احلياة االجتماعية  األشخاص

يظهر  العصيب،يف وظائف اجلهاز  اضطراببل هو  أساسا،لكنه ليس مرضا  التوحد،التبست املفاهيم حول 

على هيئة  عراضهأوتظهر  سلوكيات،ويظهر على شكل  احلياة،من  األوىلالتوحد جلّيا يف السنوات الثالث 

 لديه:السلوكي  االضطرابثالث عالمات تُدلل على وجود 

  حوله.ال يتصل بصراي مع الناس من 

  أبصبعهال ُيشاور 

 . ال ينتبه للنداء 

قصورا يف التفاعل االجتماعي ، ويف التفاعل مع البيئة احمليطة ، ويف االهتمامات  األشياءهذه وتعكس 

 اخلاصة به . واألنشطة
                                                             

 رائد خليل العبادي،التوّحد،مكتبة اجملتمع العريب .عمان،ط1، 2011.ص 111 
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 وخصائصه أسبابهملعرفة  وأحباثازداد االهتمام بتوحد الطفل مع تطور الوضع الصحي عامليا وجتري دراسات 

طرق عالجية انجحة تعتمد على  وإلجيادري على منو وتطور الطفل ومستقبله كب  أتثريوتشخيصه ملا له من 

 التدخل املبكر يف املعاجلة لرفع كفاءة الطفل لتمكنه من مواجهة احلياة وتدبر نفسه ابلقدر املمكن .

التطوري ابلتوحد لوجود العجز يف االتصال و اللعب واالرتباط  االضطرابووصف الطفل الذي يعاين من هذا 

 اخلارجي.ابالنغالق واالنسحاب وعن التواصل مع العامل و القدرة على تعلم املهارات ويتصفوا  اآلخرينمع 

املرض وتدريبهم على املهارات  أاثراملعاجلة  وخاصة املبكرة تستطيع  التخفيف من  أساليبلكن مع تطور 

 عمل . احلصول على وظيفة او إمكانيةواملعرفة حبيث يستطيع التكيف كراشد مع 

التوحد جمهولة ، ماعدا  أسبابمن مخسني سنة اىل هذا احلني تبقى  أكثرومنذ االنتباه واالهتمام  ابلتوحد قبل 

 . األعراضقوة وبقاء  أماماليت اندرا ما تبقى  واالحتماالتالفرضيات 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجرائيةاملفاهيم واملصطلحات 
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 التوحد:

منائية عند  أوتطورية  كإعاقةاضطراب عصيب تطوري ينتج عن خلل يف الوظائف اخلاصة ابلدماغ يظهر  

 من العمر األوىلخالل السنوات الثالث   األطفال

يف النمو تتصف بكوهنا  إعاقة أبنه   autism society of american األمريكيةتعرف اجلمعية 

 1الثالثة. األوىلمزمنة وشديدة تظهر يف السنوات 

 اللغة:

 عن والتعبري البشر، مع التواصل هبدف اإلنسان يستخدمها اليت واإلشارات الرموز من نسق هي اللغة

 به، خاّصة لغة جمتمع ولكل اجملتمع، داخل الناس بني التفاهم وسائل إحدى وهي املعرفة، واكتساب مشاعره،

 واألصوات، واأللفاظ، الرتاكيب، يف متوافقة نظم هلا صوتّية رموز عن عبارة أبهّنا اصطالحا   اللغة وتعرف

، وتتمثل املالمح اإلدراكويُعتمد  لتعلمها على  .والفردي االجتماعيّ  والتواصل االتصال أجل من وُتستخدم

 الرئيسية للغة يف االستماع و التحدث والقراءة والكتابة.

 (.أغراضهم عن قوم كلّ   هبا يعرّب  أصوات) أبهّنا جين ابن عرفها

 للعبارة اللسان يف ملكات هي إذ ابلصناعة شبيهة ملكات كلها  اللغات أنّ  اعلم) بقوله خلدون ابن وصفها

 هو وإمنا املفردات، إىل ابلنظر ذلك وليس نقصاهنا، أو امللكة متام حبسب وقصورها وجودهتا املعاين، عن

 2  .الرتاكيب( إىل ابلنظر

 اللغة : اضطراابتمفهوم 

                                                             
 .293.ص2007. 1ذوي االحتياجات اخلاصة.دار املسرية للنشر.عمان.ط األطفالمططفى نوري القمشي.عبد الرمحان املعايطة.سيكولوجية  1
 .243املرجع نفسه.ص 2
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 هذا ظهر إذ اخلاصة الرتبية اهتمام جمال يف احلديثة املوضوعات من واللغة النطق اضطراابت موضوع يعترب

 االختصاص أصحاب من العديد اهتمام املوضوع هذا انل حيث الستينات، بداية يف واضح بشكل االهتمام

 اآلن. عليه هو ما إىل االهتمام هذا أثرى مما

،مبعىن ضعف يف استيعاب واستخدام األصوات وإتقانصعوبة يف االستماع والنطق  إىليشري هذا املصطلح 

 1اللغة احملكية واملكتوبة ويتجسد هذا االضطراب يف شكل اللغة ووظيفتها يف عملية التواصل. 

 املبكر:التدخل 

 أتخراملختلفة مثل :  األطفالمعاجلة مشاكل  إىلواملمارسات اليت هتدف   اإلجراءات إىليشري املصطلح 

من  األطفالتوفري حاجات اسر هؤالء  إىل ابإلضافةاخلاصة ،  املختلفة واالحتياجات أبنواعها واإلعاقةالنمو 

 2. واإلرشاديةخالل تقدمي الربامج التدريبية 

 التواصل :

 لسلوك مثري مبثابة ما فرد سلوك يكون حيث املتبادل، التفاعل من نوع هو Communication التواصل

 أو السمع ضعاف اإلفراد يتعلم ما وعادة الفكر حمتوايت إىل تشري الرموز جند النظام هذا مثل ففي آخر، فرد

 3.خاص لوح على الرموز إىل إبشاراهتم وذلك النظام هبذا االتصال وفاقدوه الكالم ضعاف

 

                                                             
 .215,ص2007.. 1.طاألردنللنشر والتوزيع،اسامة حممد البطاانية،عبد الناصر دايب اجلراح ،علم النفس الطفل الغري العادي.دار امليسرة  1
 .56التوحد.مكتبة ابن سينا للنشر.مصر.دت.ص اضطراب املبكر ومواجهةعلي كامل.التدخل  حممد 2
 .12.ص1997حممد حممود مهديل.مدخل يف تكنولوجيا االتصال االجتماعي.املكتب اجلامعي احلديث.مصر. 3
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 أو طرفني بني واملهارات واالجتاهات والقيم املعارف انتقال خالهلا من يتم اليت الطريقة أو العملية هو التواصل

 اآلخر. الطرف سلوك يف هبا مرغوب تغريات وإحداث ابآلخر، أحدمها أتثري أجل من أكثر

ولكن ليس كل من يعرف اللغة له قدرة على  اإلشارة،بكثري من  أصعباللغة هي جزء من التواصل وهو  إذا

 لديهم رصيد معريف لكن ال يعرف كيفية توظيفه أطفالالتواصل؛ هنالك 

 1السمع.-الطالقة الكالمية-اللغة-النطق-ويتكون من عناصر هي : الصوت

 التواصل : اضطراب

هذه االضطراابت على  أتثريال يوجد تعريف شامل وحمدد الضطراابت التواصل فقد ركزت التعريفات على 

االجتماعية هلذه  التأثرياتللغة والسمع كما ركز بعضها على اجلوانب املختلفة لعملية التواصل كالنطق وا

 االضطراابت فقد عرفت بــ :

التوحد  أطفالهي عبارة عن اضطراب يف استخدام الطبيعي للنطق واللغة ، وتعد اضطراابت التواصل لدى 

مثل التفاعل االجتماعي الذي  أخرى راابتطاضاليت تؤثر بدورها يف ظهور  األساسيةمن االضطراابت املركزية 

تعليم مهارات  أوتدريب  أسلوبمباشرة ابكتساب اللغة . لدا فان التدخل العالجي من خالل وضع  يتأثر

حبصيلة لغوية جديدة تساعدهم على تعلم بعض املهارات والسلوكيات  إمدادهممن اجل  األطفالهلؤالء 

 2اللغوية  املوجودة عندهم .  االجتماعية اليت تعمل على االضطراابت السلوكية و

                                                             
 .13ال االجتماعي.صحممد حممود مهديل.مدخل يف تكنولوجيا االتص 1
 .25حسني محدي طبجي.وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم..دار القلم.الكويت.ص 2
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 الطالقة أو الصوت أو للنطق الطبيعي االستخدام يف ملحوظ اضطراب: أبهنا التواصل اضطراابت عرف

 يؤدي الذي األمر االستيعابية، أو الكالمية اللغة أو التعبريية اللغة تطور عدم أو اللغوي التأخر أو الكالمية

 .خاصة تربوية برامج إىل الفرد حاجة إىل

 الكالم إنتاجاضطراب اللغة التعبريية : تعرف بصعوابت يف القدرة على  1 /

 ترميزه أواضطراب اللغة االستقبالية : تتضمن عدم القدرة على فهم الكالم املسموع  2 /

 : وهو خليط بني اضطراب اللغة االستقبالية و التعبريية-التعبريية املختلط  -اضطراب اللغة االستقبالية/  3

 الكالم وإنتاجالنمائي للغة ، وصعوابت  يف القدرة يف فهم اللغة  أتخروهي عبارة عن 

تبعا   مكتسبة ( /وظيفية ( تبعا للعمر) تطورية   / التواصل تبعا للسبب ) عضويةطراابت كما تصنف اض

 1مسعي ( /صويت/طالقة /لغوي /) نطقي  االضطرابلطبيعة 

 

 

 

 

 

                                                             
 .25.26املرجع نفسه .ص 1
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 متهيد:

الّنفس البشرية معجزة من معجزات اخلالق ذكرها يف كتابه ، ولكن البشر مل يستطيعوا الكشف عنها وعن 

أسرارها ، واصطلحوا يف وقت ما على االضطراابت اليت جتري فيها ابألمراض الّنفسية وتلك األمراض جمال 

  .التوحــداجملتمعات هي   واسع متعدد الّتسميات واألعراض ومن بني األمراض الغري عضوية اليت تواجه

لقد أدت اإلصابة ابلّتوحد أن جتعل الطفل ألتوحدي يف اغلب األحيان انعزايل وانطوائي  يشعر ابآلخرين كأنه 

أصم وال مييل إىل اللعب أالبتكاري و اجلماعي وال يشعر ابألخطار اليت ممكن أن حتدث له وال خياف من 

 األشياء اليت من املفرتض اخلوف منها .

املعقدة اليت تصيب األطفال وتعيق تواصلهم  * االضطراابت النمائية الشاملةاحد   autismيعدُّ الّتوحد 

بشكليه ،ومسار حياهتم ككل ، كما تعيق نشاطهم التخيلي وتفاعالهتم االجتماعية املتبادلة .ويتمّيز التوّحد 

سلوكية مع بعض أعراض إعاقات ابلغموض وبغرابة أمناط السلوك املصاحبة وبتداخل بعض مظاهره ال

 1واضطراابت أخرى .

 

 

 نبذة اترخيية عن الّتوحد :: األول املبحث

                                                             

هي حاالت اضطراب ذايت بيولوجي عصيب يتمثل يف توقف النمو على احملاور اللغوية واملعرفية واالنفعالية واالجتماعية او االضطراابت النمائية الشاملة :
التفاعالت االجتماعية املتبادلة ويف فقداهنا بعد تكوينها مبا يؤشر سلبيا مستقبال على بناء الشخصية .وتتميز هذه االضطراابت ابختالفات كيفية يف 

د الذين أمناط التواصل وخمزون حمدد ومنطي من االهتمامات والنشاطات .ويتخذ مصطلح االضطراابت النمائية الشاملة أساسا  للتشخيص الرمسي لألفرا
 يشاركون التوحديني يف عدة خصائص.

 .1،2011ص العالج ، دار املسرية،االردن، ط اسامة فاروق مصطفى، كامل الشربيين، التوحد االسباب التشخي1
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شغلت حالة التوحد وتفسرياهتا األطباء منذ ما يقارب املائة عام وشهد " الّتوحد" تغريات جذرية خالل 

 Engen بلولراجين السنوات األخرية. ويُعتقد أن أول من قّدمه هو الطبيب النفسي السويسـري   

Bleuler   مستنبطا من التعبري اليوانين 1910عام ،Autismus    

  Autosمرض الفصام. واشتقت الكلمة من  عراضألتعريفه  أثناء  Autism وترتجم يف االجنليزية

 . اليواننية وتعين النفس

حيث استخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل األشخاص املنعزلني عن العامل اخلارجي و املنسحبني عن احلياة 

 1االجتماعية 

عند احد عشر طفال ومساه أعراض   أول من وصف أعراض التوحد ( Leo kanner)كان ليو كانر  /1

املبكر مشريا إىل أن السلوك . مث تبىن مصطلح التوحد الطفويل 1943التواصل االنفعايل الذاتوية عام 

 التوحدي يظهر يف مرحلة مبكرة من النمو.

هؤالء األطفال اتبع حالتهم عن قرب يف عيادته اذك انو يتسمون مبجموعة من األعراض النفسية، الحظ كانر 

لتعامل يف عيادته أن أولياء األمور الذين ينتمون إىل الطبقة االجتماعية فوق املتوسطة لديهم سلوك ابرد يف ا

هذا املنهج وأسس عليه نظريته عن   Bruno Bettelhimمع أبنائهم التوحديني ، تبىن برونو بتليهم

طبيعية التوحد وخرج بنتيجة مفادها أن مشاعر اآلابء الباردة هي السبب الرئيسي هلذا االضطراب ومّت 

 2. ا على الطفل استخدام مصطلح األم الثالجة لوصف تبلد وبرود مشاعر األم الذي ينعكس سلب

الذين يعانون  األطفالفقدان التفاعل االجتماعي والعزلة اليت يظهرها  أنيعتقد   Kannerكذلك كان كانر 

  .مهوأدليل على العالقة املرضية بني الطفل  أبهنامن التوحد 

                                                             
 11ص.2011 ،1عمان،ط. العريب اجملتمع العبادي،التوّحد،مكتبة خليل رائد 1
  26.ص 2005ينظر .حممد علي كامل.التدخل املبكر ومواجهة اضطراب التوحد..مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع.مصر 2
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  Aspergerاكتشف اسربجر( 1943)يف ذات الوقت الذي اكتشف فيه كانر اضطراب التوحد /2

إن خصائص األطفال النمساويون مشاهبة إىل حد ما ألطفال كانر ، لكن أخبار اكتشافه مل تنتشر  1944

 .Asperger بــ متالزمة اسربجربسبب احلرب العاملية الثانية حيث مت نشرها فيما بعد وعرفت 

التوحد حالة  أدلة تؤكد أن   Bernard Rimlandاكتشف د .برانلد رميالند  1964يف عام /3

 لوجية .بيو 

صاحب متالزمة رت دليال يؤكد على   Andreas Rett. اندرايس رت اكتشف د 1966يف عام  /4

 1ان التوحد حالة بيولوجية  

 susan folstein , Michaelعثر كل من سوزان فلوستني و ميكل روتر  1977عام /5

Reutter  احتمالية وجود عامل جيين يقف على توأمني مصابني ابلتوحد مما أوحى هلما أن هذا دليل على

 خلف اإلصابة ابلتوحد .

 ميكل روتر والدكتورة كاترين لورد وان ليكوتشر نشر كل من الدكتور 1991عام /6

Micheal Rutter , Catherine Lord , Ann Lecouteur   استبيان لتشخيص  أول

 / 2 التوّحد

الذي وضع معايري  اإلحصائيالدليل التشخيصي  األمريكيةالطب النفسي  نشرت مجعية 1992عام /7

 مقننة لتشخيص التوّحد.

                                                             

  1.عبد هللا بن حممد واخرون.التوحد وطيف التوحد.مكتبة اجنلو.مصر.2003.ص19

  2.وحيد،امحد عبد اللطيف.علم النفس االجتماعي.دار امليسرة األردن.2001.ص18
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منظمة يف الوالايت املتحدة خمتصة  أولالتوّحد ، ليصبح  ألحباثاالحتاد الدويل  أسس 1994عام /8   

 بتمويل البحوث العلمية املتعلقة ابضطراب التوّحد . 

املتحدة عن ارتفاع نسبة حدوثه مبنطقة بريك يف  يف الوالايت األمراضاعلن مركز مراقبة 2000ويف ابريل 

 1 طفل . ألفطفل لكل 6.7والية نيوجرسي وقّدرت حبوايل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف التوّحد:: الثايناملبحث 

 هناك عدة تعريفات للتوحد وهتدف كلها إىل وصف فئة من األفراد حتمل نفس الصفات.

                                                             

 القريويت وآخرون . مدخل اىل الرتبية اخلاصة . دار القلم للنشر والتوزيع .ديب.1995  ص 3651
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أول من عرف التوحد الطفو يل ،حيث قام من خالل مالحظته إلحدى عشر حالة بوصف  كانر  ويعترب العامل

السلوكيات واخلصائص اليت متيز طفل التوحد واليت تشمل على عدم القدرة على تطوير العالقات مع 

اآلخرين، والتأخر يف اكتساب الكالم ،واستعمال غري التواصلي للكالم ، ونشاطات لعب منطية وتكرارية ، 

 1وضعف التخيل والتحليل .

إن األعراض املميزة لألطفال التوحديني تتمثل يف ثالثة خصائص رئيسية (  Rutter1978روتر  ) ذكر

 هي كاأليت :

 قصور يف العالقات االجتماعية . –أ 

 منو لغوي متأخر أو منحرف.. -ب

 2سلوك طقوسي أو استحواذي أو اإلصرار على التماثل. -جـ 

 

 

 

عرفته أبنه اضطراب منائي يظهر قبل سن ثالث سنوات ويبدو على  1982عرفته املنظمة العاملية للصحة 

 شكل عجز يف استعمال اللغة واللعب ويف االجتماعي.

                                                             

 الشامي وفاء.خفااي التوحد،اشكاله واسبابه وتشخيصه.مركز جدة للتوحد. جدة 2004.ط1.ص  251
  2.الزريقات ابراهيم.التوحد،اخلصائص والعالج.دار وائل للنشر.عمان.ط1. 2004.ص32



 النظري اإلطار                                                                                :األول الفصل  

 

24 
 

أبنه حالة من االضطراب تصيب األطفال يف السنوات الثالثة األوىل من العمر حيث   Krekعرفه كريك 

قدرة على إقامة عالقات اجتماعية ، يعاين من اضطراب يف اإلدراك يشمل هذا االضطراب على عدم ال

وضعف القدرة على الدفاعية ،خلل يف تطور الوظائف املعرفية وعدم القدرة على فهم املفاهيم الزمانية واملكانية 

. 

مر التوحد طيف من االضطراابت املتنوعة يف الشدة واألعراض والعتعريف جملس البحث الوطين األمريكي : 

 1عند اإلصابة ، وعالقته ابالضطراابت األخرى ) اإلعاقة العقلية ، أتخر اللغة احملدد ، الصرع ( . 

 أنالتعريفات قبوال لدى املهنيني ، ويُنّص على  أكثرالتوّحديني من  لألطفالكما يعترب تعريف اجلمعية الوطنية 

شهرا . ويتضمن 30يصل عمر الطفل  أنيت تظهر قبل لا األساسيةالتوحد عبارة عن املظاهر املرضية 

 التالية : االضطراابت

 تتابع النمو .  أواضطراابت يف سرعة -1

 اضطراابت يف االستجابة احلسية للمثريات .-2

 . األحداث أوانتماء االنتماء للناس  أواضطراابت يف التعلق -3

 2واملعرفة.اضطراب يف الكالم واللغة -4

مصطلح التوحد يطلق على احد اضطراابت النوم االرتقائي الشاملة  أن إىل أشارت  Howlinمث انه هولني 

واللغة وابلتايل يف منو القدرة على التواصل والتخاطب والتعلم والنمو املعريف  اإلدراكاليت تتميز بقصور يف منو 

، وكان  يف عامله اخلاص، مع مجود عاطفي واالجتماعي ويصاحب ذلك انطواء وانعزال وانغالق على الذات
                                                             

  1.رائد خليل العبادي.التوحد.ص13

  2.حيىي خولة.االضطراابت السلوكية واالنفعاالت .دار الفكر .عمان .2000.ط1.ص35



 النظري اإلطار                                                                                :األول الفصل  

 

25 
 

 أعمالهمثريات خارجية،فيما عدا  أيةاستقبال  أواحلواس توقفت عن العمل وعن توصيل الرساالت العصبية 

 1من قوقعته إخراجه أوتغيري  أليثورات غضبية كرد فعل  أووحركاته النمطية املتكررة 

 أن:يتضح لنا من خالل ما ذُكر 

 ميس كل جوانب التطورية لنمو الطفل اللغوي ، االجتماعي ، السلوكي ، وحىت املعريف . رابطاضالتوحد هو 

 من العمر.. األوىليظهر قبل ثالث سنوات 

 خصائص:منائي شامل يتضمن ثالثة  اضطرابالتوحد 

 . قصور يف التفاعل االجتماعي –أ 

 (.قصور يف التواصل اللغوي )لفظي وغري لفظي  –ب 

 ومتكررة.ة شاذة سلوكيات خمتلف -ج

 

 

 

 أسباب التوحد  :الثالثاملبحث 

                                                             

 فراج عثمان لبيب.اإلعاقات الذهنية يف مرحلة الطفولة .اجمللس العريب للطفولة والتنمية.مصر.2002..ط1ص  521
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منذ أن انتبه العلماء إىل ألعراض اليت مسوها فيما بعد التوحد ،ما والت األسباب غري معروفة واثبتة بشكل 

دقيق، وذلك لعدم وجود عرض معني وإمنا جمموعة من األعراض تتباين من طفل ألخر ، إذ انه توجد 

 . فرضيات عديدة حبثت يف أسبابه لكن سرعان ما يتّم ضحدها أمام فرضيات جديدة 

 _ النظرية النفسية )العامل النفسي ( :1

 11مكونة من  األطفاللقد بدا ليو كارنر دراسته يف جمال التوحد من خالل مراقبته لسلوكيات جمموعة من 

طفلها  إصابةتلعب دورا رئيسيا يف  األمالوالدين وخصوصا  أن إىليف نتائج دراسته  وأشارطفال توحداي ،

 الثالجة . ابألمطف واحلنان و الرعاية الالزمة واصطلح على هذه العالقة ابملرض عندما حترمه من الع

كل   أطفاهلمذكروا هنم يولون  إذ األطفال أهايللكن حاملا تعرضت فرضيته للنقد واالعرتاض ابلتحديد من 

 أنمعلال ذلك  Rutterاحلنان والرعاية ، وكذلك عارض الكثري من العلماء هذه الفرضية من بينهم ريرت 

 واألدوات( اشهر ال ميتلك الوسائل 6-0ابملرض واليت حددها من ) إلصابتهالطفل و يف الفرتة احلرجة 

 1عدم اهتمامها به . أوله  أمهالضرورية الكتشاف رفض 

 

 

 

 

 

 النظرية الكيميائية:_2

                                                             

  1 .امحد امني نصر سهى.االتصال اللغوي للطفل التوحدي.دار الفكر األردن.دت.ص33
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من كيفية تلعب اضطراابت الكيمياء احليوية دورا كبريا يف حدوث التوحد وان كان العلماء غري متأكدين 

حدوثه .إن املخ واألعصاب تتكون من جمموعة من اخلالاي املتخصصة اليت تستطيع أن تنقل اإلشارات 

العصبية من األعضاء إىل الدماغ وابلعكس من خالل ما يسمى ابملوصالت العصبية وهي مواد كيماوية 

 .1برتكيزات خمتلفة من وقت ألخر

مثل ) السريونني والدوابمني و البيتيدات العصبية( حيث إن وتفرتض حدوث خلل يف بعض النواقل العصبية 

وتنظيم  تاهلرمواناخللل الكيماوي يف هذه النواقل من شانه أن يؤدي إىل أاثر سلبية يف املزاج والذاكرة وإفراز 

 2حرارة اجلسم وإدراك األمل 

 النظرية احليوية )العوامل الوراثية واجلينية( :-3

 التوأممن خالل دراسة  األدلةالعوامل الوراثية وتشري  إىل اإلشارةرة التوحد من خالل حاول العلماء تفسري ظاه

 العوامل الوراثية تساهم يف تطور التوحد حيث ان كيفية االنتقال معّقدة للغاية . أن إىل األسرةو 

ضطراب التوحديني ابال األطفال إصابةتفرتض ان عنصر الوراثة كسبب يفسر اضطراب التوحد وهذا يفسر 

نفسه كما يشري بعض الباحثني اىل خلل يف الكروموسومات واجلينات يف مرحلة مبكرة من عمر اجلنني تؤدي 

 3به هذا من جهة،  اإلصابة إىل

)من  اآلخرينمن التوائم  أكثربني التوائم املطابقني )من بيضة واحدة(  اإلصابةتزداد نسبة  أخرىمن جهة 

الدراسات اليت  إحدىاملتطابقني يشرتكان يف نفس الرتكيبة اجلينية ويف  التوأمني أن إذابيضتني خمتلفتني ( ،

 1% 50 التوأمنيحدوث التوحد عند كال  إمكانيةهناك  أنتبني  التوأمعلى  أجريت

                                                             
  ,25ص.دت.األردن.والتوزيع للنشر الثقافة دار.العالجي التدخل-أسبابه-تشخيصه-أعراضه-تصنيفه-تعريفه-التوحدي الطفل.حممد خطاب امحد 1

  2 امحد خطاب حممد.الطفل التوحدي-تعريفه-تصنيفه-أعراضه-تشخيصه-أسبابه-التدخل العالجي ص 26
  3.املرجع نفسه ص 27
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 نظرية التطعيم و الفريوسات :-4

الطفل ابلتوحد ، ومن هذه االلتهاابت هي  وإصابةلاللتهاابت الفريوسية  األمالعلماء عالقة بني تعرض  أوجد

ابلتوحدية بسبب  اإلصابة إىل ييؤدالتطعيم قد  أنوتضخم اخلالاي الفريوسي .ويرى البعض  األملانيةاحلصبة 

 إحداثاملضادات الكافية للقضاء على فريوسات مما جيعلها قادرة على  إنتاجفشل اجلهاز املناعي يف 

 . 2تشوهات يف الدماغ

ستحدث  ابلتأكيد فإهناكانت ستحدت   إنهدا غري صحيح وحالة التوحد  أنتقول  أمريكايف  حباثواأل

التطعيم يكون مصاحبا ملرحلة ظهور التوحد كما قد يكون لدى الطفل قابلية هلذا االضطراب  أن،والتفسري 

يه عالمات الطفل التوحدي ال تظهر عل أنوقام التطعيم بتسريع ظهور هذا االضطراب . وكما هو معروف 

فقد ال  اآلخرينيشعر الوالدين بذلك فيصبح غري قادر على التواصل مع  أنفيما بعد دون  إالاالضطراب 

 3الطفل كان مصااب به قبل غري انه مل يظهر جليا. إنيكون التطعيم هو السبب يف ذلك بل 

 

 

 

 النظرية املعرفية :-5

اليت يتميز هبا  عراضواأل اإلكلينيكيةبعض املظاهر  أوعجز معريف ويفسر كل  أوقصور  إىلتشري هذه النظرية 

 واالجتماعية.اضطراب التوحد وهذه النظرية متيز بضعف يف النواحي املعرفية 
                                                                                                                                                                                              

 حممد عادل عبد هللا. األطفال التوحديني. دراسات تشخيصية وبراجمية. دار الرشاد . القاهرة 2003,ط2 ص34 - 351
 امحد امني نصر.االتصال اللغوي للطفل التوحدي.ص 202

 املرجع نفسه ص 3.21 
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يف  التأخر إىلالّتوحد لديهم صعوابت يف استخدام الرموز والقدرة على التفكري ويرجع ذلك  أطفال أنُوجد 

 .1 أيضا اإلدراكالنمو اللغوي ويف 

 العلماء هي : إليهاومن النقاط النقاط اليت توصل 

ال يشاركون يف  جندهم.د خلل او نقص يف الفهم االجتماعيبني وجو على دليل  segmanسيجمانحصل 

 2املشرتك.اليت تتطلب منه االنتباه  األفعال أو األنشطة

التوحديني ختتلف  األطفالتعبريات الوجه تلك املرافقة لالنفعاالت لدى  إن Hobsonهوبسني  أورد

العاديني والسبب يف ذلك انه ليس لديهم استجابة مالئمة يف االنفعاالت بل  األطفالبشكل واضح عن 

 تعبريات شاذة .

،خصوصا العمليات العقلية العليا :   واإلدراكيةلديهم عجز يف الوظائف العقلية  األطفال أن أيضاذُكر 

 التجريد وغريها .... ، اإلدراككالذاكرة ،االنتباه ، التفكري ، 

   جديدة ، سلوكهم فيه مجود وبرود، أوضاعمع  والتأقلملديهم ضعف يف القدرة على التكيف االجتماعي ، 

 3ال يبدون رغبة يف تكوين عالقات اجتماعية. أهنمكما 

 

 نظرية الكيلى الصينية :-6

على الكلى والطحال هذان العضوان  الوالدة،بعد  أواحلمل  أثناءابلتوحد  اإلصابةيستدل الصينيون على 

 الوالدة.الثاين فهو وظيفي رئيسي بعد  إماهو عضو خلقي موجود منذ الوالدة  ولاأل

                                                             

 املرجع نفسه ص 1.21 
 املرجع السابق . 242

 3 .عبد هللا بن حممد واخرون .التوحد وطيف التوحد.38
64 الطفولة مرحلة يف الذهنية االعاقة. عثمان الفراج ينظر .  
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احدمها ،فان  أواحلمل لدى الوالدين  أثناءانه يف حالة وجود مشكلة يف الكيلى  إىليذهب الصينيون يف هذا 

يعوق  األخرىوبغض العناصر احليوية  B6بطريقة ُمثلى ، واّن نقص فيتامني  B6اجلسم ال ميتص الفيتامني 

ونتيجة هلذا يولد الطفل خبلل وظيفي واضطراب على  األمعملية البناء والنمو السليم للمخ داخل رحم 

 1مستوى املخ 

وى الطحال سبب التوحد بعد الوالدة غالبا ما يكون تلف اجلهاز اهلضمي وهو تواجد مشكلة على مست أما

تلف  إنوغريه من العناصر الغذائية اليت تساعد على منو و تطور املخ، مّث  B6املعدة متنع امتصاص فيتامني  أو

 2الطحال و الكلى يستهدفان بشكل مباشر اجلهاز املناعي . 

ن يتضح لنا من كل هذه النظرايت والفرضيات انه ال يوجد سبب رئيسي بنّي يعد على انّه هو املسؤول ع

املخ .وبتعدد  أجزاءالتوحد حيدث ابجتماع عدة عوامل تؤثر على  إنحدوث التوحد . ولكن اجلدير ابلذكر 

 استبعداهاما جيء به النظرية النفسية اليت مت  فأولكذلك ،   األعراضبدورها و  شكالاألتتعدد  األسباب

كما مل يتم ضحدها ،   إثباهتامل يتم  نآلايف تفسري هذا االضطراب لكن حىت  األقربوالنظرية احليوية اليت هي 

 صحتها من عدمه.  يثبتبقية النظرايت مل  أماوتبقى الدراسات قائمة للبحث عن اجلينات ، 

  

 تشخيص التوحد: :رابعاملبحث ال

من األمور املهمة و الصعبة يف التوحد هي عملية التشخيص بسبب ما حيمله هذا املرض من تعدد 

واالختالف و تداخل يف األعراض مع اضطراابت أخرى،لذلك استلزم األمر اجتماع فريق متكامل متناسق 

                                                             

 ابو السعود،اندية إبراهيم.الطفل التوحدي يف األسرة.املكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع.مصر2000ص 321
 ابو السعود،اندية إبراهيم.الطفل التوحدي يف األسرة ص 332
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 – اختصاص اختبارات –اختصاص يف علم النفس  –طبيب اختصاص نفسية  –يتكون من ) طبيب أطفال 

 أخصائيني ارطفونيني(.-اخصائني اجتماعيني -اختصاص مسع وختاطب

وإجراء التخطيط  السلوكية،ابإلضافة إىل الوالدين الذين يقدمون معلومات عن التاريخ التطوري للطفل وأمناطه 

يكون التشخيص شامل ودقيق من اجل معرفة درجة اإلصابة ونوع العالج والتدريب  وغريها، لكيالسمعي 

 حيتاجه. الذي

ليس هناك اختبارات طبية ميكن تطبيقها لتشخيص التوحد ، ابلرغم من إهنا ميكن أن تؤكد أو تنفي وجود 

 1مشكالت لكل فرد فكلما زادت األعراض زادت احتمال اإلصابة ابلتوحد ومنه دعوى للتشخيص .

يومنا هذا مازال النقاش مستمرا حول السمات  إىلبدء االعرتاف ابلتوحد كاضطراب قائم بذاته  أنمنذ 

 للتوحد وهته السمات هي ما تعرف مبعايري تشخيص التوحد. األساسية

هناك تسع سلوكيات ترتبط ارتباطا وثيقا ابلتوحد ومتيزه عن غريه ، مث بعد ذلك  أناعتقد ليو كانر يف البداية 

صه على انه مصاب هبذا االضطراب ومها : وجدات يف شخص معني وجب تشخي إذاهامتني فقط  مستنيذكر 

 2الوحدة املفرطة والراتبة " ، مث تبعه العلماء بوضع عدة معايري خاصة ابلتوحد.

 

 :األعراضهناك ثالثة مسات تتالقى دائما وتعرف بثالوث  أناتفق العلماء على 

 االجتماعي:قصور يف التفاعل 

                                                             
 إصدارات سلسلة.للتوحد السعودية اجلمعية.التوحد مواجهة يف لنتوحد.التوحد طيف الضطراابت الوطين التشخيص دليل.محزة بن طلعت الوزنة 1

  الرايض.اجلمعية
 عبد هللا حممد قاسم.الطفل التوحدي او الذاتوي.-االنطواء حول الذات ومعاجلته"اجتاهات حديثة"جامعة حلب .ط1.ص2.137 
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 ا فيما يتعلق ابلعالقات الشخصية و احنراف شديدين يف النمو االجتماعي،خصوص أتخر 

 يعيش يف عامل لوحده. كأنه  اآلخرينبوجود  اإلحساسعدم 

  أقرانهعدم القدرة على بناء عالقات مع 

 . 1حيدث له أنكما انه ال يشعر ابخلطر الذي ممكن     اآلخرين،يطلب املساعدة من  ال

 قصور يف اللغة و اضطراب التواصل :

 يف ملحوظ يف اللغة و يف استخدامها ويف فهم اجلانب االجتماعي هلا  أتخر

 .اآلخرينعدم وجود وسيلة للتواصل مع 

 اضطراب يف التواصل اللغوي.

 تعليقات ال صلة هلا ابملوضوع. أواضطراب شديد يف القدرة الكالمية ، ويف حمتوى الكالم كرتديد ما يُقال 

 2يكمله.كان فال ال قدرة له على اخلوض يف حوار وان  

 

 : التخيلقصور يف 

 سلوكيات متكررة مع اعتماد الروتني .                                       -1

نظام جديد ، ولكنهم عندما يتعلمون  أييبدون حالة عدم استقرار على  األمريف ابدئ  إهنمابلرغم من    

 يتمسكون به ويرفضون تغريه. فإهنمنظام معني 

                                                             

 عبد هللا حممد قاسم.الطفل التوحدي أو الذاتوي.-االنطواء حول الذات ومعاجلته"اجتاهات حديثة"ص1.137 
 املرجع نفسه ص  1392
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  1حمدود.منطي تكراري  ، فيكونانعدام يف القدرة على اللعب التخيلي أوشديد  أتخر -2

 نظرية حديثة:

نصل أخريا إىل احدث التوجهات النظرية ملعرفة كنه التوحد ، وهو نظرية العقل نظرا لعدم اكتمال نظرية العقل فان 

اليت بدورها تتطور بشكل طبيعي مع   واملعرفية اإلدراكيةيضبط خمتلف النظم  أويشكل  أنالطفل ال يستطيع 

 نظرية الفعل .

نتيجة حتمية هي عدم السماح للطفل حبل مشكالت املتعلقة به يف املواقف  إىلوغياب تور هذه النظرية يؤدي 

 نقراها بسهولة . أننستطيع  وأفكارمشاعر  لآلخرين أنيستوعب  أناالجتماعية، يف الوقت ذاته ال ميكن له 

 أنكل توجه   أنصارال ميكن االدعاء بوجود نظرية صحيحة واحدة يف تشخيص التوحد وتفسريه ، يف حني يدعي 

 2 العالجية املتبعة. اإلجراءاتوالفيصل يف هذا هو  األصحتصورهم النظري هو 

 

 

 

 

 التوحد:املعايري املتبعة و املتفق عليها يف تشخيص 

 اثنتان من هذه املناطق التالية : أوواحدة  إالوجود عجز يف النمو ، اللهم  -أ

 اللغة التعبريية املستخدمة يف االتصال.-1

 تطور التفاعل االجتماعي والتفاعل املشرتك .-2

                                                             
 .23ص2002.األردننصر سهى.االتصال اللغوي للطفل التوحدي.دار الفكر. أمنيامحد  1
 .9ص1ط.2003السعودية.والتوزيع والنشر للطباعة الكتب دار.والتدريب التعليم املفهوم التوحد.العزيز عبد بن امحد بن حممد الفوزان 2
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 اللعب الرمزي و الروتيين .-3

 1واملشاعر . واألنشطةالفشل يف منو العالقات اليت تتضمن مشاركة االهتمامات -4

 . ريناآلخنقص املتعة بينهم وبني -5

 نقص املشاركة االجتماعية والعاطفية.-6

 بديلة إشاراتحياول استخدام  نقص كامل يف اللغة املنطوقة،ال أو أتخرالعجز الوصفي يف االتصال: -ب

 لالتصال .

 تكملة احلوار أوفشل يف بدء -1

 النربة. أوشذوذ يف درجة الصوت -2

 

 

 

 واالهتمامات . األنشطة-ج

 حمدودة من االهتمامات . أبنواعاالنشغال -1

 غري عادية . أبشياءارتباط وتعلق خاص -2

 يلآسلوك متكرر -3

                                                             
 9ص .والتدريب التعليم املفهوم التوحد.العزيز عبد بن امحد بن حممد الفوزان 1
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 1. األشياءمن  أبجزاءاالنشغال -4

 التشخيص من خالل مقياس تقدير السلوك التوحدي :

 األطفالاملالحظة اليت قام هبا الباحثون لسلوك  أساسه، وآخرون Marvyهو مقياس مؤلف من قبل ماريف 

، مث قاموا بتدوين مالحظات وحتديد أسرهمفيلم يف بيوهتم بني  24التوحديني ، وكان ذلك عن طريق التقاط 

عوامل وهي : مشكلة االتصال االجتماعي،  أربعةهناك  أن مفادهانتيجة  إىلسلوك الطفل املتوحد.وانتهوا 

 2ركي املفرط للطفل التوحدي. املشكالت االنفعالية و املشكالت السمعية البصرية ومشكالت النشاط احل

يف التشخيص هو مالحظة  األصل أنهذا املقياس يف صيغته العربية وذكر  أوردكان عبد الفتاح غزال هو من 

للمقياس ومن مّت تقنينه ضمن جمموعة من  أوليةالسلوك بشكل خاص وترتيبها ضمن نقاط ومنه تشكل صورة 

 األطفال التوحدين .

االت حتتوي العناصر األساسية اليت تندرج حتتها السلوكيات املختلفة اليت هبا ميكن التعرف يتضمن املقياس أربعة جم

على الطفل التوحدي ،مث حدد طريقة لإلجابة عن هذا املقياس ووضع طريقة لتصحيحه ، كما حدد درجات من 

 3املقياس أسئلةلكل سؤال من  أربعة إىلصفر 

 
 

      
 العـــبـارة    

 الدرجة 

 4 3 2 1 الصفر

      اآلخرينيتجاهل  1

      يكون وحيدا. أنيفضل  2

                                                             
 .29ص.3ط.2005.مصر.الرشاد دار.التوحدي الطفل مقياس.عادل حممد هللا عبد 1
 26ص. التوحدي للطفل اللغوي االتصال.سهى نصر امني امحد 2

  املرجع نفسه ص 3.26 
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      بطيئة. األحداثعلى  أفعالهردود  3 

      يبتسم ال 4

      املعىن. أوال يفهم النضرات ذات املغزى  5

      ال ميكن التحدث معه للتواصل اللفظي. 6

      .ءاتال توجد لديه إشارات أو إميا 7

      1طفل هادئ جدا 8

      طفل مزعج جدا 9

      ال حيب الروتني 10

      نشاط حركي حمدود 11

      نشاط حركي زائد 12

      طفل حساس 13

      شخاصمييز بني األ ال 14

      لديه مظاهر عدوانية خارجية 15

      يضحك ويبكي بدون سبب 16

      مييل بشدة لعمليات املس 17

      يضايقه احد أنال حيب  18

      من الصعب جذب انتباهه 19

                                                             

  عبد هللا حممد عادل، مقياس الطفل التوحدي، ص 321
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      مشكالت يف النوم 20

      مشكالت غذائية 21

      حسية ملا يدور حوله أفعالليس لديه ردود  22

      سلوكيات متناقضة 23

      يلمسه احد أويداعبه  أنال حيب  24

جمموع 

 1الدرجات :

      

 

 

 

 

 

 الوسائل اليت يُرتكز عليها عند التقييم : أهم

يف تشخيص حالة الطفل التوحدي إىل عدة طرق وجتميع بياانت متعلقة بذات احلالة ، ومن  األخصائيونيعتمد 

 بينها ما يلي :

  التاريخ التطوري للحالة:-1

                                                             

  عبد هللا حممد عادل، مقياس الطفل التوحدي، ص 321

مقياس سلوك الطفل جدول 

 التوحدي
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إىل      هو من أهم املكوانت الرئيسية لتشخيص الطفل التوحدي ،إذ على األخصائي معرفة اتريخ تطور الطفل 

. ويتمثل يف وضع الطفل ومنوه واملتغريات اليت طرأت عليه ، وإذا كان قد تناول أدوية أو ال ، أو تعرض ألية  ناآل

 .1ظهور احلالة عليه وأي نقاط أثرت فيه حوادث أو أصيب أبي مرض ... كل هذا وغريه يبني يوضح وقت

 التاريخ الوراثي للحالة :-2

صول على التاريخ التطوري للحالة فهو يتضمن بطبيعة احلال التاريخ الوراثي هلا، واحلصول على الشجرة عند احل

كان احد منهم لديه اضطراابت مرتبطة هبذه   إذاالزوج و الزوجة ،والبحث عن  أعضاءالعائلية،التاريخ الوراثي بني 

 2انطواء وانعزال .  األسرةيكون لدى  أنكان هناك احتمال   إذااحلالة، او مشاكل يف التفاعل االجتماعي ، مبعىن 

 

 

 

 اتريخ احلمل :-3

 أصيبت أوخماطر  أوكانت هناك صعوابت   إذاتسرد على الطبيب كيف كانت فرتة احلمل ،  أن األميتوجب على 

اجلانب النفسي كيف كانت نفسيتها  إمهالبكميات زائدة. دون  األدويةتناولت جرعات من  أومعدية  راضأبم

  3يتسبب يف وجود طفل توحدي . أناحلمل الن هذا العامل ممكن  أثناء

 السلوكي:التقييم -4

                                                             

  1,املرجع السايق ص34

 كوثر حسن عسيلة.التوحد.دار صفاء للنشر والتوزيع.عمان.2006.ط1.ص 452
  3.كوثر حسن عسيلة.التوحد،ص45
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وللوصول للتقييم  عالية.على خربة  أخصائيونهذا التقييم مهم جدا يف عملية التشخيص ويستوجب لتطبيقه 

املالحظة بنوعيها املقننة والغري مقننة  مها:لتجميع املعلومات السلوكية  أساسيان أسلوابنالسليم جيب املرور على 

وهذه  رؤيتها،اخلفية اليت ال ميكن للمعاجل  األعراضوجيب االستناد عليهما معا.كما تساعد على الكشف عن 

 1اليت تظهر على الطفل. األوىلتعترب من القوائم املهمة ملعرفة العالمات القائمة جييب عليها الوالدان و 

 

 

 

 

 

 

ــئــاألس 2العمر ابلشهور  ةـــلـ

 األوجه إىلاملتحركة ، مقارنة ابلنظر  األضواء أواملتحركة  ابألشياءهل يبدو لطفلك مهتما - شهور6من امليالد حىت 

 مثال  .؟

 جتذب انتباه طفلك ؟ أنهل من الصعب - شهرا 12 إىل 6من 

هلم ، ومنهم من يبكي ؟ هل طفلك  ئهمعند مالعبة آاب لألعلىحيبذون الصعود  أطفالهناك -

                                                             

 عبد هللا حممد قاسم 2001 ص  251
 .42.التوحدي للطفل اللغوي االتصال.سهى.نصر أمني امحد 2
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 من بني الذين يبكون .؟

 الوقت ؟                             ألغلبطفلك اللعب  يتأهلهل - شهرا18اىل 12من 

 هل شعرت ابلشك ابن طفلك لديه صعوابت يف السمع .؟             -

مل يعرف الطفل امسه؟                                                               إذاهل تعجب -

 معينة بقوة ؟ أطعمةهل يرفض طفلك -

 هل يبدو طفلك غري مهتم ابحلديث؟                                              - شهرا24اىل 18من 

 مباشرة؟                         إليكطفلك يتجنب النظر  أنعند مناداتك له هل تشعر - 

 اخلطرية.؟                                  لألشياءغري مدرك  أوهل يبدو طفلك خائف  -

هل -لك اللعب بلعب جديدة وفيما بعد يتمتع ابللعب هبا بعد التعّود؟ هل يتجنب طف -

 ال ؟ أمطفلك يشعر بوجودك  أنتشعرين 
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 ؟                  شيءهل حياول طفلك االتصال عندما يرغب يف - شهرا30اىل 24من

 الذي يرغب فيه ؟                          الشيءهل يقودك طفلك حنو -

 هل يلعب طفلك بطريقة آلية متكررة ؟                            -

 بطريقة جديدة ؟             األشياءهل يستطيع طفلك عمل بعض -

 اكرب ؟                                      إدراكاهل يبدي طفلك -

 من الكلمات؟  يفرد القليل أوكل ما يقال له لكن ال يقول شيئا .   أوهل يدرك طفلك اغلب -

 هل تقلقني الن طفلك ال يبدو مهتما ابألطفال اآلخرين ؟           - شهرا36ال 30من 

هل يبدو طفلك مهتما ابألشياء امليكانيكية.مثل إشعال الضوء،فتح مقابض األبواب -

 واإلقفال،املنبهات ، واملكانس الكهرابئية.؟               

 هل طفلك غري قادر على حماكاة اآلخرين ؟      -

                      هل يهتم طفلك مبشاهدة التلفزيون أو الربامج اليت يشاهدها طفل يف مثل عمره؟                                                      -

 ترغبني فيه .؟                                                                                 هل يتمتع طفلك ابالتصال اجلسدي عندما يرغب هو فيه ؟ وليس أنت اليت-

         1هل تالحظني انه يقلد وحياكي األصوات أفضل من الكلمات ؟ -

 

 

            

                                                             

  أمحد أمني نصر،سهى ، اإلتصال اللغوي للطفل التوحدي، ص43- 441
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 عند االستمتاع بشيء هل يلوح بيديه أو أبصابعه ؟                        - 48اىل 36من 

 هل تقلق الن نغمة صوت طفلك غري عادية، علو النربة مثال ؟           -

 هل تالحظني أن طفلك تضايق من تغيري روتينه اليومي ؟-

 

             1قائمة املالحظة الضطراب التطوري والتوحدية

                                              

 التشخيص عن طريق االختبارات النفسية :

 اختبارات الذكاء:    1    

هو من بني املكوانت اهلامة لتقدير أي خلل تطوري ، هو اختبار يعطينا معلومات عن مكانة الطفل تطوراي يف 

ن نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الطفل، أما عند الطفل اجلانب العقلي واختبار الذكاء هذا يسمح مبعرفة كل م

 2املتوحد فهذا االختبار ليس اختبار ذكاء احلرفية بل ميكننا من معرفة ما يستطيع فعله . 

مث إن هذا االختبار ينقسم إىل اختبار ذكاء لفظي، يشتمل على املقدرة،على إدراك واستخدام اللغة ألغراض 

 كلني أساسني مها :االتصال مع آلخرين وهناك ش

 

 

 

                                                             

  1.امحد امني نصر سهى.االتصال اللغوي للطفل التوحد.ص43.44

  2.عبد هللا حممد قاسم .الطفل التوحدي او الذاتوي.ص29
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 : اللغة االستقبالية : أوال

 قدرة الطفل على إدراك وفهم ما  يقال . إىلتشري 

املتوحدون يتكلمون كثريا  األطفالاثنيا :اللغة التعبريية : تشري اىل كيفية استخدام الطفل للغة املتحدث هبا ، غالبا 

 1ما يتلفضون به وهلذا فعالماهتم يف هذا االختبار ضعيفة . إدراك)تكرار الكالم ( دون 

 النوع الثاين للذكاء:  ذكاء االجناز :

املكلفني هبا ، مثل إكمال أجزاء الناقصة يف لوحة  اإلعماليف اجناز  األطفاليشتمل على وجود جودة وسرعة 

 احلقيقةي ، ويظهر إما يف احلركة تكوين كتل خشبية ، وهنا يُذكر أن هؤالء األطفال لديهم آتزر حركي بصر 

 )العضالت الدقيقة(كل ما يُفعل ابأليدي، واحلركة الكربى )العضالت الكبرية ( اجلري املشي ركوب الدراجات .

يكون مستوى الذكاء االجنازي لديهم على مستوى عايل وجيد ويظهر ذلك جلّيا بعد عمر  األحيانيف كثري من 

 2مخس سنوات .

 

 

 

 

 التقييم التعليمي:  2

                                                             

  1.كوثر حسن عسيلة.التوحد.ص79

  2.عبد هللا حممد قاسم.الطفل التوحدي او الذاتوي.ص31
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 املنهجي  قياسية، والتقييم غري أدواتُيستعان على القيام هبذا التقييم ابلتقييم املنهجي ابستخدام 

 ابستخدام املالحظة املباشرة ومناقشة الوالدين بغية معرفة مهارات الطفل يف نقاط حمددة  وهي :

 (. األلوان، احلروف ،  شكالاألمهارات قبل الدراسة) -1

 املهارات الدراسية ) القراءة واحلساب (.-2

 ، اللبس ، دخول احلمام (. األكلمهارات احلياة اليومية )-3

 1 طريقة التعلم ومشاكلها وطرق حل هذه املشاكل .-4

 تقييم التوصل : 3

و رغبته بذلك ومدى اكتسابه للمهارات وتوظيفه هلا  اآلخرينانه ملن الضروري معرفة مدى تواصل الطفل مع 

... وملعرفة هذا جيب االعتماد على التجارب املنهجية ، املالحظة  وإشاراتله من تعبري وحركات  أداءهوكيفية 

 التقييمية ، مناقشة الوالدين .

 2مث توضع نتائج هذا التقييم ضمن الربانمج التدرييب لزايدة التواصل معه وتعزيزه .

 

 

 

 : الوظيفي التقييم 4
                                                             

 رائد خليل العبادي.التوحد.ص 491
 رائد خليل العبادي . التوحد .ص 502
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 عمل وكيفية ، بينها فيما تكامل يف تعمل احلسية الوظائف كانت  إذا ملعرفة الطفل بتقييم الوظيفي املعاجل يقوم 

 والكربى،الصغرى الصغرى احلركة مهارات لتقييم تستخدم قياسية أدوات هناك أن إىل ابإلضافة. اخلمس احلواس

 املسيطر الدماغ من جزء أي هنا واملهم. واجلري كاملشي  لعبة،الكربى إحضار أو ةلإلشار  األصابع استخدام مثال

    .1اليسرى أم اليمىن اليد استخدام يف ذلك ويظهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص األطفال التوحديني : :امساملبحث اخل

                                                             

 رائد خليل العبادي . التوحد .ص 511



 النظري اإلطار                                                                                :األول الفصل  

 

46 
 

سلبا على الطفل ُوصف التوحد أبنه إعاقة منائية تظهر خالل السنوات األوىل من عمر الطفل،حيث يؤثر التوحد 

يف جمال احلياة االجتماعية والتواصل،إذ يواجه األطفال املصابون ابلتوحد صعوابت يف جمال التواصل اللفظي والغري 

اللفظي والتفاعل االجتماعي وصعوابت يف األنشطة الرتفيهية والتخيل . كما يظهر املصابون ابلتوحد سلوكا متكررا 

س الدوران حول نفسه، الرفرفة ابأليدي االرتباط ببعض األشياء، والتأخر يف بشكل غري طبيعي مثل اهلزاز ابلرأ

 اكتساب اللغة .

 اخلصاص االجتماعية :1

من أهم األمور املميزة لألطفال املصابني ابلتوحد هو أهنم ال يستطيعون تطوير العالقات االجتماعية اليت تتناسب 

 وأعمارهم، وفيما يلي أمهها:

 ة.العزلة االجتماعي-1

 تفضيل العالقة الوسيلة مقابل العالقة التعبريية .-2

 نقص واضح يف الوعي بوجود اآلخرين .-3

 يتجنب االتصال ابلعني حىت مع والديه واقرب األقربني إليه .-4

 1يُظهر سلوكا شاذا يف اللعب . -5

 

 اخلصائص اللغوية :2

                                                             
 30.ص2003. 1فهد.الرايض .طالصيب عبد هللا.التوحد وطيف التوحد.مكتبة امللك  1
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وهده  األطفال، فهي تتطور بشكل طبيعي عند  األوىلفرتة لتطور اللغوي والنطقي يف السنوات الثالث  أهمتكمن 

الفرتة يف الفرتة اليت يتطور فيها الدماغ وينضج ،حيث تتطور املهارات الكالمية لدى الطفل تبعا ملا يسمعه و يراه 

يدور حوله ،وهذا يف الواقع ما يبعث يف النفس الرغبة يف خلق تواصل وتفاعل مع العامل  شيءفهو يلتقط كل 

 1جي . اخلار 

السبب هو الصعوابت  أنان سبب حدوث خلل يف لغة الطفل املتوحد غري معروف ،يف حني يقول بعض العلماء 

وبعد الوالدة واليت تؤثر مباشرة على الدماغ .كما يرى  ثناءوأاليت تنجم عن العديد من الظروف اليت حتدث قبل 

املستوى الطبيعي وعادة ما يكون هذا  إىلني لكن ليس التوحدي األطفالالعديد انه ميكن تطوير اللغة والنطق لدى 

 التطور غري اتم .

بعضهم لديه  أنمثال تطور مفردات اللغة قد يتم بشكل متسارع يف اجملاالت اليت حتوز على اهتمامهم ذالك  خذأن

 2ذاكرة جيدة للمعلومات اليت يكتسبوها .

 طفل التوحد لديه : إن

 يف تعلم وتطوير اللغة . أتخر -

 رديد ملقاطع وكلمات دون فهم .ت -

 . اإليقاعله نربة صوت حمددة مصاحب لشذوذ يف الصوت و  -

 الكالم.، على غرار التلميح والفكاهة واملعاين اليت بني ثنااي إليهصعوبة يف فهم الكالم املوجه  -

                                                             
التوحديني.دكتوراه يف الرتبية  األطفالابو دهلوم مجال.فعالية استخدام نظام التواصل بتبادل الصور بكس يف تنمية مهارات التواصل عند  1

 .53.ص2007اخلاصة.عمان.
 54املرجع نفسه .  ص 2



 النظري اإلطار                                                                                :األول الفصل  

 

48 
 

 اخلصائص السلوكية :3

 املتوحدين يُعانون من سلوكيات شاذة مضطربة تظهر عليهم مثال: األطفالغالبية -

التوحد بعمل حركات متكررة و بشكل متواصل  أطفالاملالحظة والغريبة قيام  األشياءالسلوك النمطي :  من -

وهذا ما جيعله ال يستطيع اكتساب املهارات ،كما يقلل من فرص  اليقظةبدون هدف ،قد تستمر هذه طوال فرتة 

 . اآلخرينواصل مع الت

 شيءاجلانب الروتيين حيث يقوم معظمهم وبشكل طقوسي بفعل  األطفال: املعروف عن هؤالء  الروتيينالسلوك -

على احملافظة عليه يوميا  واإلصرارمعني وحمدد كاللعب بلعبة واحدة، كما يتولد لديهم  مقاومة للتغيري يف الروتني 

.1 

تغيري يف احمليط اخلاص هبم ،   ادينالتوحد يتضايقون مبجرد حدوث  أطفالّل حمددة جّدا : جُ  أبشياءاالهتمام -

 نوبة غضب حادة . أوثورة  إىليفضلون الراتبة يف كل شيء وهذا الرفض يتحول 

 أبشياءُغرّي، يهتم الطفل التوحدي  ذاإابنها التوحدي يفضل صحن وكوب معني دون غريه وينفعل  إن األمتالحظ 

عدد املصابيح  أوالكهرابء  أعمدةيهتم بعّد  أو،  اإلطالقتواجد ترافق على  أينمايهتم مثال حبمل لعبته  إذاحمددة 

 2املوجودة يف الشارع . 

 

 

 

                                                             
 .40به وتشخيصه.ص وأسبا أشكالهالشامي وفاء .  حفااي التوحد. 1
 .دت.1احلكيم  رابية.دليلك للتعامل مع التوحد.شركة املدينة املنورة للنشر.ط 2
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 : اخلصائص املعرفية :4

املالمح املميزة الضطراب التوحد هو اضطراب اجلانب املعريف  أكثر نأ إىلالعلمية  األحباثالدراسات و  أشارت

،ذلك ملا يرتتب عليه من نقص ملحوظ يف اجلانب التواصلي واالجتماعي وضعف يف االستجابة االنفعالية 

التوحديني لديهم تفاوت يف درجة  األطفال أرابعثالث  أنالباحثون  إليهمن بني ما توصل  أن للمحيطني به.

 ذكاء.التخلف وال

التوحديني ترتاوح مستوايهتم املعرفية ما  األطفال أن louisse kammelوعالوة على هذا ذكر لويس كامل 

يعانون من التوحد ومستوى ختلف عقلي  %50،منهم يعانون من التوحد وختلف عقلي شديد و  %25بني 

تشتت يف وظائفهم  ألطفالافاكثر.ويظهر لدى هؤالء 70يعانون من توحد ونسبة ذكاء حوايل  %25متوسط و 

الوظائف املعرفية  أهمل من يوالذاكرة واللغة والتخ واإلدراكوخصائصهم املعرفية ،يعد التفكري و االنتباه و الفهم 

 1يف مجيع اجملاالت . األطفال أداءعلى  أثرتاضطراب  أيحدث هبا  إذااليت 

التوحديني  األطفال أن إىل Red 1994راد كما أُجريت عدت دراسات يف هذا اخلصوص فتوصل الباحث 

ما يقومون به واستيعاب املنبهات واخلطورة والرد  أبعاد واإلدراكيعانون من صعوابت معرفية كثرية تتعلق ابلفهم 

 عليها .

 األطفالهذه الفئة من  أن إىل أشارالبصري حيث  اإلدراكقدم دراسة تناول فيها   Helenايالن  من جهته

 الشكل الكلية. أبعاد إدراكمن زاوية واحدة ومنه فلديهم خلل من جمال الرؤية الشاملة دون  لألشياءتنظر 

على وجود صعوبة معرفية يف كل من التفكري واالنتباه ،التذكر واستخدام اللغة  أكدت  Jane 1994وجان 

 2    التخيلقصور يف  إىل إضافة

                                                             
 53ابو دهلوم مجال.فعالية استخدام نظام التواصل بتبادل الصور بكس يف تنمية مهارات التواصل عند األطفال التوحديني ص 1
 .53املرجع نفسه ص 2
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 التوحدين : األطفالخصائص التواصل لدى  5

البكاء جيلب  أن إىلعندما يتفطن  عمره، السيمامن  األوىل األايمللتواصل عند الطفل يف  األوىلتظهر العالمات 

،وهم بذلك يبدؤون ببناء وحدات   واألب األمحديثو الوالدة بتميز صوت كل من  ذلك.ويبدأالغذاء والرعاية وغري 

 قا.منها كلماهتم الح تتألفع الصوتية اليت كالمية و املقاط

يقومون بنطق مقاطع صوتية مثل: "اب" "اب" وسرعان ما تتحول هذه  أعمارهميف الشهر السادس  من  األطفال

من نطق بعض الكلمات البسيطة ويف    األطفاليتمكن معظم  األوىلنوع من الكالم ،ويف هناية السنة  إىلاملقاطع 

 .1غري مدركني ملعانيها األحيانكثري من 

معوقات التواصل اليت حتول دون تواصل الطفل التوحدي مع العامل  اخلارجي كثرية وهي ترتبط بشكل مباشر  إن

قادرين على  آخرينابلتطور العقلي واالجتماعي ،ففي حني جند بعضهم غري قادر على التكلم ، جند يف املقابل 

لديهم صعوبة يف استخدام اللغة  األطفالية تشّد انتباههم .وبغض النظر عن هذا االختالف غالب أمورالتحدث يف 

 2فهم معاين اجلمل والكلمات . يستطيعون ال األخربشكل فعال ،والبعض 

مساعدة للتواصل كما هو معروف  كأدوات  اإلمياءاتالتوحدين غري قادرين على استعمال  األطفال أنومما يلحظ 

 أن إىلخاصة هبم ال تشبه ابلضرورة املتعارف عليها وهنا خنلص  إشاراتلكن قادرين على تطوير  اإلشارةيف لغة 

 والقائمون على رعايته . أهله إالالطفل التوحدي ال يفهمه 

 أنحد ما ،ذلك  إىلض العلماء ذكروا انه من املمكن تطوير كل من اللغة والنطق لديهم  عب أنواجلدير ابلذكر 

 ت حمددة يهتمون هبا .تطور مفردات اللغة يتم بشكل متسارع يف جماال

                                                             

 رفعت هبجات حممود .األطفال التوحديني.)جوانب النمو وطر ق التدريس(عامل الكتب القاهرة .دت .ص.1.74 
 املرجع نفسه 2
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ُوجد من يتمتع  أخرىيُرى ، من جهة  أوتتميز بذاكرة جيدة لكل شيء ُيسمع  األطفالهناك فئة من هؤالء 

 مبواهب موسيقية،قدرات غري عادية يف الرايضيات 

مدخل تربوي يتوخى من وراءه  أييكون التواصل يف قلب  أنالتواصل هو حمور مشكلة التوحد لدا استوجب 

 .1نتائج جيدة لتعليم هذه الشرحية من اجملتمع 

 التوحد : أطفالاللغة عند  1. 5

التوحد اللغة  )اكتساب املعىن و الرتاكيب اللغوية ( هي عدم  األطفالاليت حتول دون اكتساب  األمورمن بني 

 أكثرقدرهتم على معرفة احلاالت العقلية ) الصور الذهنية( اخلاصة هبم هذا ما جيعل التواصل لديهم يتميز ابلتعتيم 

ف املختلفة يدلُّ على عدم قدرهتم على املشاركة االجتماعية يف املواق إمنامن الشفافية ،هذا ان دل على شيئا 

تطوير عاداهتم يف  إىلالعادين ال حيتاجون  األطفالوابلتايل عدم وضوح عاداهتم يف التواصل . يف املقابل جند 

 2يتكيفون اجتماعيا ويُظهرون نواايهم من خالل التواصل هذا ما جيعل تواصلهم ذو طابع شفاف. ألهنمالتواصل 

واالمياءات  اإلشاراتما يعرف ابلتواصل اللفظي والذي يصحبه  فيما بينهم من خالل الكالم وهو األفراديتواصل 

التنغيم الصويت وهذا ما يعرف ابلتواصل غري اللفظي.وحنن  أيضاواالتصال البصري وتعبريات الوجه ، ُيضاف 

على التواصل بشكل  األطفالهؤالء  إىلمد يد العون  أمهيةنستخدم كل من النمطني يف مزجيهما معا، وهنا يتبني 

 . 3التأهيلبرامج  أولوايتعال مع العامل اخلارجي هذا الذي يرتأس ف

 

 التوحديني : أطفالالتواصل غري اللفظي لدى  2. 5

                                                             
 55ابو دهلوم مجال. فعالية استخدام نظام التواصل بتبادل الصور بكس يف تنمية مهارات التواصل عند األطفال التوحديني.ص1
 .77رفعت هبجات حممود . األطفال التوحديني .ص2

  املرجع نفسه ،ص  783
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Non verbal communication   و املعلومات بعيدا عن كل ما هو ملفوظ  واآلراء األفكارهو تبادل

اجلسمية والنفسية  مثل تعابري  اإلنسانتعكس حالة  أنميكن  شكالأعدة  ويتخذاتصال . كأداةعند استخدامه  

                                                                                                اجلسمية.الوجه ، ونربة الصوت ووضعية اجلسم وغري ذلك من التعبريات 

مره ،حيث يكون قادرا على تنويع تعبرياته من ع األوىليتعلم الطفل العادي هذا النوع من التواصل يف السنة 

السلوكية ؛كالتحديق ابلعني ،ودرجات الصوت وغري ذلك  األمناطما يريده عن طريق بعض  إىلالتواصلية ليصل 

العاديني  للألطفااللغوية كلها تؤدي وظائف معينة ومتكنهم من التفاعل االجتماعي .هذا ابلنسبة  اإلمياءاتمن 

جندهم يتواصلون هبذا الشكل ،هم يظهرون نوعا  أنالتوحديني من النادر  األطفالفان  2000كوهني فحسب 

 1 غري اللفظية للتواصل وفهمها شكالاألتواصليا مضطراب يتضمن خلال يف يف استخدام 

 يفشلون يف تطوير لغة كالمية ،وال يستخدمون التواصل نيالتوحدي األطفال أن keen2003تشري دراسات 

 األطفال أن  Mundyماندي و       Wetherby ويثر ابيدراسة  أيضاى غرارها تشري البصري وعل

 ، وال إعمال أو أشياءالعاديني يستخدمون للتواصل سلوكيات خمتلفة بغرض طلب  ابألطفالمقارنة  دينيالتوح

تعبريات وجوههم ال  إن،ومما لوحظ  األخرتواصل مع الطرف  أوانتباه مشرتك  إقامةاهتمام من اجل  أييبدون 

وتعبري الوجه والنطق  اإلشارةمنسجمة مع الكالم فهم يستخدمون  اإلمياءاتوال  أصواهتمتوافق ابلضرورة نربات 

يفلحون كذلك يف  العاديني ، ال األطفالملا يثريهم اقل بكثري من  ابألصبع والتأشريمبعدل بسيط لنقل طلباهتم 

 .2عند مغادرهتم  أبيديهم لآلخرينال يلوحون  أهنممعينة كما  أنشطة إتباع أومهارات التقليد االجتماعي 

 جدول يلخص خصائص التوحد :

                                                             
 .70.التوحد اخلصائص والعالج.صالزريقات ابراهيم  1
 70.71املرجع نفسه .ص 2
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 والتأثرياالرتباط  االستجاابت احلسية االهتمام ابملواد

 .األشياءيلف ويدور -

 .ابألشياءيطور تعلقا غري مناسب -

 

 .أصم وكأنهيتصرف -

 .لألملغري مستجيب -

 .اآلخرينيتجنب التفاعل اجلسدي مع 

 

 يبكي ويضحك بشكل غري مالئم.-

 يعاين من صعوبة يف تواصل العيون.-

 يعاند مع االنتقال.-

 يفضل بيئة اثبتة .-

 برانمج حمدد.-

ال يستوعب عالقات السبب -

 والنتيجة.

 

 اللعب املهارات احلركية الكربى اللغة

 يف الكالم. إعاقاتيظهر -

 لغته االستقبالية ضعيفة.-

 تعبريية ضعيفة.يظهر -

 .اآلخرينتكرار لغة -

 1يستوعب املفاهيم اجملردة. ال-

ة كمن حر  االنتقاليعاين من صعوابت يف -

 .ألخرى

 لديه صعوابت يف التخطيط احلركي.-

 يتحرك ابستخدام حركات منسقة.-

 .اآلخرينابللعب مع  يبدأاندرا ما -

يتعلق بلعبة معينة،يصطحبها أينما -

 ذهب.

 االنعزايل.يفضل اللعب -

 لوف.أبشكل غري م األلعابيستخدم -

 

                                                             
 .66امحد خطاب حممد .الطفل التوحدي.ص 1
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 املبحث األول:  مراحل النمو والتطور اللغوي لدى األطفال.

 مراحل تطور الكالم واللغة عند األطفال : -1

تعد اللغة عامل أساسي من عوامل التكيف مع اجملتمع ووسيلة أساسية من وسائل التواصل مع اآلخرين، لذلك 

 يف التعلم واكتساب املهارات.تستعمل اللغة للتعبري عن مشاعران وأفكاران وتساهم بصورة أساسية 

اكتسابه للغة مير مبراحل عديدة قسمها على هذا النحو عدة ابحثني، تبدأ من الصراخ إىل املناغاة مث  والطفل يف

 احملاكاة والتقليد ومن بعدها اكتساب لغة اجملتمع الذي يعيش فيه.

 مرحلة الصراخ : -أ 

ةدة،، حي  ثمثل أو  استعما  للهها  التنفسي ، ودهده األصوات تبدأ هذه املرحلة ابلصرخة األوىل ، )صرخة الوال

يف األسابيع األوىل من حياة الطفل أمهية يف ثمرين اجلها  الكالمي عند الطفل ووسيلة لالتصا  ابآلخرين وإشباع 

 . 1حاجاته

 مرحلة املناغاة: –ب 

يف          غ ،، ونتيهة ةدخو  ادهواءتبدأ حوايل الشهر اخلامس ،يفتح الطفل فمه فتخرج منه أصوات )آغ آغ آ

جتويف الفم ةدون أي عائق يبدأ الطفل يف نطق احلروف احللقية املتحركة )آآ، مث تظهر حروف الشفاه )م، ب، مث 

جيمع بعد ذلك بني احلروف احللقية وحروف الشفاه ) ما ما ، ،وعلى األم أن تناغي مع ابنها الن املناغاة هي 

 2اللغة فالطفل حياكي هبا ما يصل إليه من أصوات ) أحرف وكلمات ،. الطريقة املثلى لتعلم 

 

 

                                                             
. 1ط.عمان.والتو يع للنشر الثقافة ةدار.اخلاصة االحتياجات لذوي العالجية واألساليب الرتبوية الربامج: القمشي اجلوالده،مصفى عبد فؤاةد1

 .318ص.2002
 .319ص.نفسه ملرجعا2
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 مرحلة التقليد واحملاكاة : -ج

اباب ،أتيت مرحلة احلروف السنية )ةد،ت،،مث احلروف األنفية )ن، مث احلروف احللقية  /بعد أن ينطق الطفل ماما

الكلمات ولكنه يبدأ حماوالت التكلم كما  الساكنة )ك،ق،ع، وحىت هذه املرحلة ال يزا  الطفل يفتقد معىن هذه

يتكلم اآلخرون ،وعاةدة ما حياو  الطفل التكلم مع ألعابه وهنا جيب عدم املقاطعة  ملا دهذا األمر من أمهية يف 

 .1تطوير مقدرة الطفل على الكالم ،وهناك فروق فرةدية بني األطفا  يف القدرة على احملاكاة ونطق الكلمة

 قيق  وهم  اللغة   النط(::مرحلة الكالم احل -د

يبدأ فيها الطفل ابلكالم ويفهم مدلوالت األلفاظ ومعانيها ويظهر عاةدة يف السنة الثانية ،ومثة مراحل لتكوين 

اجلملة بدءا من الكلمة الواحدة ،وهذه املرحلة تسمى  الكلمة اجلملة ، فعندما يقو  الطفل المه )كرمي، فانه 

د كرمي لعبيت ، ، مث أتيت مرحلة الكلمتني ،وتتضمن الكلمات ذات احملتوى الدا  يقصد إبالغ رسالة : )لقد أخ

 وادهام ابلنسبة للمعىن .

كلمات.يف السنة الرابعة يتشابه نظام اللغة يف مستوى    6إىل 5ويف هناية الثالث السنوات األوىل تتكون مجلة من

 2.كامل من حي  الشكل و الرتكيب والتعبري جبمل صحيحة 

األطفا  فيما بينهم يف العمر الذي يكتسبون فيه اللغة والطريقة أيضا الشيء الذي ينعكس يف كالمهم ويف  خيتلف

مستواهم الدراسي الحقا ، وهذا راجع إىل البيئة اليت يعيشون فيها ألهنا تؤثر بشكل تلقائي على اكتساهبم 

 للمهارات .

 

 

                                                             

  1.فؤاةد عبد اجلوالده،مصفى القمشي :الربامج الرتبوية واألساليب العالجية لذوي االحتياجات اخلاصة.ص 320 

  2املرجع نفسه ص 320 
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 عملية منو االتصال واحملادثة لدى األطفال :-2

يستخدم اإلنسان الكالم أو احلدي  الشفهي الذي يعد وسيلته الرئيسية للتفاعل والتواصل مع اآلخرين ،وحيتاج 

الكالم إلنتاجه جمموعة من العمليات املعقدة  اليت تعتمد على سالمة العديد من أعضاء الكالم العضوية لدى 

تؤثر على إنتاج الكالم،ووصوله سليم إىل املستمع لتتم الفرةد وكذا سالمته من املعيقات النفسية ، واالجتماعية اليت 

 عملية التواصل.

االتصا  عملية معقدة جّدا ،فهو تباةد  األفكار والكلمات واملشاعر بني الناس ،من أهم أةدواته القدرة على 

يف       أمهية االستقبا  )الفهم، وإرسا  )التعبري، رسالة عرب نظام من الرمو  اللغوية املصطلح عليها ،ولالتصا  

 توفري روابط إنسانية قوية لتعزيز الثقة واألمان بني الطفل واحمليطني به ،وعلى رأسهم إالم واألب .

والتصا  عدة مكوانت منها مقدرة الطفل على استقبا  أية رسالة ،وفهم لغتها جزء من عملية االتصا ، تدعى 

 ها :)اللغة االستقبالية،، ودهذه اللغة شروط ومتطلبات أمه

 قدرة الطفل على اإلحساس ابألصوات من حوله 

 قدرة الطفل على التمييز بني ألصوات البشرية وقدرته على ثمييزها عن األصوات األخرى. -2

 قدرة الطفل وقابليته لفهم الكلمات اليت يسمعها من اآلخرين . -3

 قدرة الطفل على استذكار ما مسعه من كلمات. -4

رسالة والتعبري عنها كالميا ،جزء من عميلة االتصا  ، وهذه العملية تدعى )اللغة  إن قدرة الطفل وقابليته إلرسا 

التعبريية، فنحن نقوم بنقل أفكاران ورغباتنا وحاجاتنا إىل اآلخرين عرب مزيج من األةدوات التعبريية املختلفة 

 . 1،كاحلركات اجلسدية وتعبريات الوجه ،واإلمياءات وتغري نربات الصوت وفق احلاجة

 

                                                             
  .31. 30ص. 2004. 5رقم. اخلاصة االحتياجات بدوي التوعية سلسلة، التوحد اضطراب عن معرفته يهمك ما كل) امحد محد فهد املغلوث1
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 وفيما يلي شرح ابلتفصيل كيف تتدرج مرحلة النمو والتطور لدى الطفل السوي:

 

 مراحل النمو

 

 اللغة االستقبالية    الفم  :

 

املرحلة األوىل : منذ الوالةدة حىت 

 اشهر.3

 

 يهدا عند مساعه لصوت مألوف. -

 يبتسم استهابة للصوت املألوف . -

 ينظر مباشرة للمتحدث. -

 عيين املتكلم عند اإلطعام أو اإلرضاع.ينظر إىل  -

 

 

 اشهر6اىل3املرحلة الثانية  من 

 

 يظهر خوفا من األصوات الغاضبة. -

 حيرك رأسه ابجتاه األصوات. -

 يتوقف عن البكاء عند التحدث معه. -

 

 

 أشهر 9اىل 6املرحلة الثالثة من 

 

 يستهيب عند مناةداته ابمسه. -

 عنها شخص ما .ينظر للصورة اليت يتكلم  -

 يبدو وكأنه يتابع احملاةداثت مع اآلخرين -
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إىل  9املرحلة الرابعة من 

 شهر12

 

 يفهم بعض األوامر )أعطين، افتح فمك،. -

 يفهم كلمات بسيطة. -

 تلفت انتباهه أصوات . -

 

 

حىت  12املرحلة اخلامسة من 

 شهرا 18

 

 يعرف أعضاء اجلسد ويشري إليها . -

 األشياء املعتاةدة.يعرف أمساء  -

 يبدأ ابلقدرة على ثمييز بعض صور األشياء املألوفة ويشري إليها إذا طلب منه . -

 

 

إىل  18املرحلة الساةدسة من 

 .شهرا.24

 

 يفهم أسئلة بسيطة )نعم ،ال ، -

 .،يفهم فرق الداللة بني الضمائر ) أان، أنت،، )هو، هي -

 املكان.يفهم معىن الكلمات اليت تد  على  -
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 36اىل 24املرحلة السابعة من 

 شهر.

 يفهم األفعا  والنشاطات والقصص املصورة . -

 يدرك مفهوم احلهم )كبري، صغري،. -

 مييز بني اجلنس ) ولد ،بنت ،. -

 

اىل 36املرحلة الثامنة من 

 شهر48

 

 يفهم بعض الصفات )خشن انعم،. -

 يفهم العالقات املكانية )أمام، خلف،. -

 ينفذ أمرين يتضمنان فعلني خمتلفني. -

 

إىل  48املرحلة التاسعة من 

 شهر60

 ينفذ ثالثة أوامر خمتلفة ابلتسلسل . -

يفهم عدةد من صيغ األسئلة اليت تستعمل فيها أةدوات استفهامية ) أين، مىت، كيف  -

.، 

 60املرحلة العاشرة أكثر من 

 شهر.

 يدرك مفهوم ) متشاهبة و خمتلفة،. -

 يدرك مفهوم ) أو  ، وسط ، أخري ،. -

 يدرك مفهوم املفرةدات املرتبة ابلوقت )قبل، بعد، أمس، غدا -

 ،.1يفهم صيغ األسئلة املشروطة ) ماذا حيدث لو...؟؟ -

 

 

                                                             
  .87. 83 ص. 2004.سوراي.والتو يع للنشر شهرة ةدار. اللغة اضطراابت و اللغة وصعوبة أطفالنا.هللا عبد العشاوي هدى احلاج هللا عبد1
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 مراحل النمو لدى التو حديني:-3

ت وخال  هذه الفرتة التوحد كاضطراب هو احد اضطراابت النمو الشاملة اليت تبدأ مع امليالةد وتستمر حىت املما

 احلياتية مير التوحديني بنفس مراحل النمو اليت مير هبا األفراةد العاةديني واليت تتمثل يف :

 مرحلة الطفولة: -أ

يف العمر الذي حيدث فيه هذا االضطراب والذي يكون يف الغالب قبل أن يصل الطفل السنة الثالثة من عمره 

 إبمكاننا أن نتعرف على مثل هؤالء  األطفا  قبل السنة الثالثة من العمر.والذي أثبتت الدراسات احلديثة انه 

بعض  األعراض املبكرة  Bourdin & ollendick  1992بوردين وأولينديك ومن هذا املنطلق يوضح 

يف اليت هبا ميكننا أن منيز هذا االضطراب ،فريى كل منهما أن الطفل حدي  الوالةدة يبدو خمتلفا عن بقية األطفا  

نفس العمر الزمين،إذ يبدو وكأنه ال يريد أمه وال حيتاج إىل وجوةدها .وال حيب أن يقبله احد حىت وان كان اقرب 

األقربني إليه ،كما انه ميانع إن محله احدهم ،كما أن عضالته رخوة مرتهلة ،سريع االنفعا ،إضافة إىل كل هذا 

من عمره،وال يبتسم إال انةدرا،ال يبدي أي اهتمام ابللعب اليت فهو ال يتابع أمه ببصره طوا  الشهور الستة األوىل 

 1ُوضعت أمامه وغالبا ما يكون الوالدين مها أو  من يالحظ ذلك 

 أهم هذه السمات اليت تظهر قبل سن ثالثة سنوات هي:

 .عدم حماولة الطفل حتريك جسمه أو أخد الوضع الذي يد  على انه يريد أن حيمل 

  اإلفالت عند محله .تصلب الطفل وحماولة 

 .يبدو كأنه أصم ال يسمع، ذلك انه ال يُبدي استهابة عند مناةداته ابمسه أو ألي صوت كان 

  2قصور أو توقف يف منو االتصا  بينه وبني اآلخرين خصوصا والديه 

                                                             
. 1ط.2002. الرشاةد ةدار. عقليا املتخلفني األطفا  مع استخدامها وإمكانية التوحديني لألطفا  املصورة النشاط جداو . هللا عبد عاةد  حممد1
  .26.27ص

  .11ص. 2003.للكتاب االسكندرية مركز-والعالج الفهم بني-الغامضة االعاقة،التوحد) االوتيزم. علي حممد كامل2
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تتباين هذه األعراض وختتلف من طفل ألخر  وغالبا ال يكون هناك مشاكل خال  احلمل أو الوالةدة، 

 ما يكون الطفل وسيماً، ينمو هذا الطفل بشكل سليما من كلوعاةدة 

الصراخ  االنطواء،النواحي إىل أن يصل سن الثانية تبدأ األعراض يف الظهور كالتغريات السلوكية ) الصمت التام، 

 .1املستمّر، 

عليهم أي شيء بعض املواليد الذي سيصبحون توحديني فيما بعد تكون سنواهتم األوىل طبيعية للغاية ال يبدو 

يدعو الوالدين للقلق ، واألطفا  التوحديني عاةدة ال يكونون كأمثادهم ممن يعانون من إعاقة عقلية إذ تظهر أسناهنم 

يف وقتها الطبيعي ويزةداةد و هنم بشكل عاةدي ،أحياان تكون هذه التطورات اقل من الطبيعي ولكن هذا حيدث 

 2لتوحد .لألطفا  الذين يعانون من إعاقات أخرى غري ا

وخال  السنة الثانية والثالثة من العمر يصبح واضحا أن الطفل التوحدي لديه مشاكل وصعوابت يف التطور 

االجتماعي حي  يظهر انه ال يهتم ابآلخرين وخاصة اقرأنه من األطفا  منعز  منطوي على نفسه ال يشارك أحدا 

غري طبيعي يف تطور مهاراته املعرفية واالجتماعية يبدأ يف أي شيء وال احد يشاركه .هذه فرتة يعاين منها من منو 

 3قبل السن الثالثة من عمره وانةدرا ما يكون بعدها.

 مرحلة املراهقة: -ب

املراهقة فرتة املعروف عنها أهنا تتميز ابلتغريات اليت تطرأ على األطفا  بشكل عام  يف النواحي العاطفية واجلسمية 

التغريات عند أطفا  التوحد عنها عن غريهم من األطفا  العاةديني. غالبا ما يتمرةد ،ومن الطبيعي أن ختتلف هذه 

 األطفا  على أهلهم ويريدون احلرية

                                                             

  1عبد هللا بن حممد وآخرون.التوحد وطيف التوحد.ص23.
. 2ط.الكويت.السالسل ذات منشورات.التعليم طرق افضل.،التوحد،اسبابه،صفاته،عالجه مرض.)والتوحد معاانيت.اللطيف عبد مسرية السعد 2

  .33ص. 1977
  .73. ص والتوحد معاانيت.اللطيف عبد مسرية السعد 3
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املطلقة ،يقضون وقتا يف منأى عن أهلهم ، لكن ابلنسبة لألطفا  التوحديني خيتلف األمر ذلك أن ما يطرأ عليهم 

 أال حتدث أصال .من تغري ال يصل إىل ذلك احلّد ،بل هناك احتما  

جند لدى  بعض املراهقني التوحديني حتسنا يف اجلانب االجتماعي وتكيفه معه مما جيعل تواصله مع اجملتمع سهال 

،لكن يرجع األخصائيون احتما  إصابتهم ابلكآبة ألهنم يدركون أن هنالك اختالف بينهم وبني اآلخرين ؛عدم 

االجتماعية وتكوين صداقات ، أما التغريات اجلسمية هي نفسها  قدرهتم على االستقاللية و حمدوةدية العالقات

 1عند الطفل السوي إال أن فهمهم للهوانب اجلنسية يكون جّد حمدوةد.

ولكن إن استمر القصور على مستوى اجلانب االجتماعي فان لدى املراهقني فإن هذا يؤةدي إىل تعميم الفشل يف 

قرتب ألتوحدي من مرحلة البلوغ فان الكثري من املظاهر الغري العاةدية العالقات االجتماعية حي  جند انه كلما ا

 مثل االضطراب يف التفاعالت االجتماعية  لدى األطفا  الصغار تبدأ يف ا ةدايةد بشكل تدرجيي .

وليس من املستبعد أن يبدأ الفرةد التوحدي يف االنسحاب االجتماعي أو اجلسدي مع من حوله وتبدأ السلوكيات 

رب التواصل االجتماعي يف التناقض بشكل تدرجيي يف حني يبدأ معد  السلوكيات ذات الطقوس اخلاصة يف اليت تع

 .2يف اال ةدايةد أو الظهور جلّيا 

 

 

 

 

                                                             
  .74.73.ص والتوحد معاانيت.اللطيف عبد مسرية السعد1
 .59 ص.والعالج الفهم بني-الغامضة االعاقة،التوحد) االوتيزم. علي حممد كامل2
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 مرحلة الرشد: -ج

 قد يطور الطفل التوحدي يف بداية مرحلة الرشد نوع واحد من بني ثالثة أنواع من الصفات الشخصية :

   ._ يستمر الشخص ابالنعزا

 _نشيط لكن إىل حّد ما .

 _انفعايل ويصاةدق بسهولة.

ممكن آن تتطور واحدة من بني الصفات الشخصية يف مرحلة مبكرة من حياته   لكن ال تالحظ بشكل كبري إال 

 1يف مرحلة الرشد 

من     ، ويقتصر ذلك على احلاالت اليت تعاين %7 _2إن احلاالت اليت تشفى من اضطرب التوحد ال تتعدى )

اضطراب التوحد فقط ةدون أن يصاحب ذلك أية إعاقة عقلية حتو  ةدون حتسنهم ،حي  تزةداةد فرص التحسن بعد 

 التأهيل الشامل وخاصة إذا كانوا قاةدرين  على التواصل واستخدام اللغة ولديهم مستوى ذكاء ال أبس به .

ال    البلوغ  و الشيخوخة  وهم  ، من التوحديني يصلون إىل مرحلة%75-70وفيما عدا ذلك فان أكثر من ) 

يزالون يعانون من شّدة اإلعاقة ويظلون يف حاجة إىل العناية الكاملة، ويف مجيع احلاالت فان تقدم احلالة مرتبط 

 2تلقائيا ابلبيئة احمليطة وما إذا كانت مقتدرة من الناحية العلمية واملاةدية ومدى وعيهم لتهيئ دهم فرص التقدم 

من األطفا  التوحديني أصبحوا معتمدين على أنفسهم وحصلوا  %55اسات أكدت أّن نسبة العديد من الدر 

يظهرون تقدما  %25كانت نتائج تقدمهم جيدة اقل بقليل من النسبة األوىل ،%10على وظائف يف اجملتمع 

رفاهتم ملموسا ولكن ليس إىل ةدرجة االعتماةد على النفس كليا يف مساكن مستقلة يصبحون اقل صعوبة يف تص
                                                             

  59. ص.نفسه املرجع1
  .59 ص.والعالج الفهم بني-الغامضة االعاقة،التوحد) االوتيزم. علي حممد كامل2
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لكن ال يزالون يعانون من التوحد.    أما الباقون يظلون بدون تغيري واحتما  أن يرتاجع بعضهم مث إن مقدار 

التقدم مرتبط ابلتطور احلاةدث وقت الطفولة ،وكلما  اةد فهم اللغة استعمادها كلما  أةدت ةدالئل النشاطات التخييلية 

 .1حتما  حتسن حالته يف املستقبل ، وكلما  اةدت قدراته الغري منطوقة كلما  اةد ا

لكاجان أشار علماء سيكولوجية النمو إىل أن األمناط املختلفة من احلاجات هتيمن يف أعمار  منية خمتلفة،  فتبعا  

kagan (1971  فان الطفل يف شهوره األوىل ال يكرتث إىل أي شيء ما عدا تلك املتعلقة إبشباع حاجاته .،

للسنة األوىل تبدأ احلاجات النفسية ابلظهور ، كما أن سنوات الطفولة تتميز بنمو  الفسيولوجية،وعند إثمامه

 .2حاجات الكفاية ،ويدخل الفرةد بعدها يف مرحلة املراهقة وتصبح لديه اهتمامات وميو  أخرى 

أن األطفا  ذوي االحتياجات اخلاصة بشكل عام كلما كربوا أصبحوا أكثر )   Farber (1975 أشار فاربر 

بئا على األهل سواء من اجلانب االجتماعي الن الفروقات تظهر. سواء جانب التأهيل املهين لألسرة فهذا ع

سيخلق مشاكل بسبب حاجتهم دها وهم عنها غافلون، ابإلضافة إىل أن تواجد طفل ذو احلاجة اخلاصة يتقل  

 3كاهل أهله وتتطلب منهم جانب ماةدي.

 

 

 املبحث الثاين :

 لدى التوحديني :اللغة والتواصل 

 اللغة: -1'

                                                             
  .77ص.، التوحد،اسبابه،صفاته،عالجه مرض.)والتوحد معاانيت.اللطيف عبد مسرية السعد1

  2االشو  عاةد  عز الّدين علم نفس النمو من اجلنني اىل الشيخوخة.مكتبة اجنلو القاهرة.مصر.1999.ص 111. 112.

  3املرجع نفسه .ص 112.
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اللغة نظام من الرمو  الصوتية نستخدمه لنقل أفكاران، ومعتقداتنا، وحاجياتنا،إهّنا ذلك النظام الرمزي الذي ثمثل به 

األفكار حو  العامل الذي نعيشه من خال  نظام اصطالحي لرمو  تواضعوا عليها . وذلك بغية  تسهيل عملية 

هم البعض.     مث إن بواسطة اللغة نستطيع خزن معارفنا حتت مسمى الذاكرة الطويلة التواصل القائمة بني بعض

ونتمكن من اسرتجاعها كلما اقتضى موقف التواصل ذلك .كما ال خيفى على احد أن ادهدف األساس للغة هو 

 االتصا  ،وتقوم اللغة هبذا الدور على أكمل وجه على كاّفة األصعدة وكل اجملاالت

 .     1واصل مع ذواتنا عندما نراقب سلوكنا وحنن نتحدث مع أنفسناولعّلنا نت

ما    وتقتضي عمليات التواصل اللغوي حىت تتم على أكمل وجه قدرة الشخص على فهم ما مت التواصل فيه وهو 

ما   يعرف ابللغة االستقبالية،وتستدعي قدرة أخرى من الشخص فهم على نقل رسالة معينة ينوي نقلها وهو 

أن          رف ابللغة اإلنتاجية أو التعبريية.وتستند اللغة حىت تؤةدي وظائفها فيشرتط لفعالية عملية التواصليع

يستخدم كل من املرسل واملتلقي نفس الرمو  وان يعرفا نفس القواعد اللغوية ،وينهرُّعن هذا أيضا لغة غري رمزية  

 . 2كلغة اجلسد والعني و اإلمياءات وغريها 

 

 

 

 

 للغة و التواصل :ا-2 

                                                             

 .42ص.1997. 1عبد العزيز السيد الشخصي.اضطراابت النطق والكالم .كلية الرتبية جامعة امللك سعوةد.ط1 

  2املرجع نفسه .ص 47.
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إن أطفا  التوحد يظهرون وكأهنم يعيشون يف عاملهم اخلاص حبي  ال يكونون قاةدرين على التواصل مع اآلخرين 

بنهاح ،ولكن ليس كل طفل مصاب ابلتوحد لديه مشكلة يف اللغة ،كما أن مهارات التواصل تتفاوت من طفل 

 للطفل .إىل آخر ،يعتمد على مدى التطور الذهين واالجتماعي 

يوجد لدى أصحاب التوحد نقصا واضحا يف اللغة واالتصا  اللفظي وغري اللفظي ،ويتسع مدى مشكلة اللغة 

تعليمية حاةدة األمر الذي يرتتب /املنطوقة لدى أطفا  التوحد اتساعا كبريا ،فهناك فئة تعاين من مشكالت لغوية 

جانب  منو         غة املنطوقة وعدم منوها لديهم،عليه عدم استخدام أصحاب هذه الفئة من أصحاب التوحد الل

 . 1آخر جند فئة أخرى من أطفا  التوحد تنمو لديهم املهارات اللغوية

وبغض النظر عن مستوى كفاءة طفل التوحد يف اللغة املنطوقة توجد عدة مشكالت يف كل جوانب االتصا  لدى 

التوحديني، فهناك مشكالت متعلقة بفهم تعبريات الوجه واإلمياءات التعبريية ،ولغة اجلسد و موضعه، ومشكالت 

كالت ترتبط ابملعىن )اجلوانب اخلاصة أخرى متعلقة بفهم احلاالت املختلفة الستخدام اللغة ،على غرار مش

بدالالت األلفاظ،واجلوانب العملية للمعىن وترتبط هذه األخرية ابلفهم االجتماعي للغة ونظرا الن اجلوانب العملية 

 للمعىن ثمثل عملية اتصا  أكثر من كوهنا عملية لغوية لذا فهي تؤثر يف التوحد . 

 

 

 

 

                                                             
  .104. 2007. 1ييو ،ستيوارت.ت:هبهت ،رفعت حمموةد.االطفا  التوحديون)جوانب النمو وطرق التدريس،مصر.ط-جورةدن ريتا 1



التواصل واضطراب التوحد:                                                                     الثاين الفصل           

 

69 
 

الت ترتبط ابالستخدامات الرتبوية للغة، ويعتمد هذا االستخدام الرتبوي املتفق عليه إن طفل التوحد لديه مشك

للغة على افرتاض انه جيب تدريب الطفل على االتصا  يف مرحلة ما قبل املدرسة.ويف حالة التوحد يكتسب 

كان طفل   الطفل اللغة أوال مث يتعلم بعد ذلك كيفية استخدامها يف أغراض االتصا  يف مرحلة ما قبل املدرسة.وملا

التوحد ال يفهم أغراض االتصا  لذا فانه ميتلك فكرة بسيطة عن استخدامات اللغة، ذلك أن االتصا  الفعا  

يتطلب تركيز االنتباه على غرض املتحدث من الرسالة. إال أن طفل التوحد ال يستطيع تركيز االنتباه على أغراض 

عن عدم فهمه     مع استهاابت الطفل ألتوحدي النامجة االتصا  .وعليه فان املعلم يصبح غري جاهز للتعامل 

 . 1ألغراض التواصل

يؤكد بعض األخصائيني النفسانيني على أمهية التحدث عند الطفل الصغري ينمي القدرة على الرتكيز واالنتباه  

أمه إليه خيلق واكتساب اللغة ،الن الطفل أو  ما يكتسب اللغة تكون لغة أمه ، إن نقص االهتمام الطفل حبدي  

لديها ميال للتقليل شيئا فشيئا من احلدي  معه ،إىل أن يصل هبا األمر أن حتدثه بنفس الدرجة املتدنية البسيطة 

اليت يتحاةدث هبا معها .ولكن مرة أخرى ينبهون إىل ضرورة اإليضاح والتشهيع لتباةدر األم ابنها ابحلدي  حىت لو 

يقا  عنه ال يستطيع الكالم ولكن األصح ال حيب الكالم ويرفضه أصال مل يبايل هو بذلك الن طفل التوحد ال 

 2،الن الكالم من التواصل والتواصل ابلنسبة للتوحدي عدوه الذي خياف منه.

،أمجعوا  Keen كني، و Mundy، ماندي  Ston،ستون  Wetherbyetويرتبني إّن أغلب الباحثني 

 على أّن أشكا  التواصل الغري لفظي ُحدةدت ابملعارات التالية :

االنتباه املشرتك ، التواصل البصري، التقليد ،االستماع والفهم ،واإلشارة إىل ما هو مرغوب، ولذلك ستتناو  

 الباحثة هذه املهارات ابلتفصيل يف اجلزء التايل :

                                                             
  .105ص. نفسه املرجع1
  .49ص.والكالم النطق اضطراابت.الشخصي سيدال العزيز عبد2
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 : االنتباه املشرتك : 2-1

تباةد  ومشاركة الرتكيز على شيء ما، فهو ينطوي على قدرة اإلنسان على احلصو  والتعديل هو القدرة على 

والتحويل االنتباه. االنتباه املشرتك مبثابة أةداة ُتستخدم إلرجاع النظر املتباةد  )مع الرتكيز بصراي على نفس الشيء ، 

صل ولكنه على تطوير املهارات االجتماعية أو لفته للتواصل. وتقاسم الرتكيز ليس فقط يساعد األفراةد على التوا

 1ادهامة ومؤشر هام لتنمية اللغة يف املستقبل. 

االنتباه املشرتك يبدأ يف مرحلة الطفولة بني الطفل ومن يقوم برعايته . ميكن أن تظهر املهارة يف وقت مبكر 

 الحق .وتالحظ من قبل األهل يف نظرة الطفل للصور، وميكن أن تتأخر املهارة يف وقت 

يُعّرف انتباه الطفل لكل ما هو حوله من مثريات وأشخاص ابالنتباه املشرتك، ويتمثل يف نقل املؤثر بتنظيم تو يع 

االنتباه ما بني الذات )الطفل،، والشخص اآلخر)املعلم،،  واملثري)النشاط،، فالطفل ينظر إىل ما ينظر إليه 

ملثريات ولكّنه يهتم ابالجتاه الذي ينظر إليه الشخص اآلخر حنو الشخص اآلخر أو ما يشري إليه، فهو ال يهتّم اب

على      املثري، واالنتباه إىل الشيء الذي ينتبه إليه الشخص اآلخر جيعله يشاركه االهتمام وحيصل على معلومات

 2مشاعره أيضا 

 

 

 

                                                             

  .74ص. والعالج اخلصائص.التوحد. إبراهيم الزريقات1 
  75.74. ص. املرجع نفسه2
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هي           رغباته إمنا هناك عدة مهارات مهمة لالنتباه املشرتك وهي ال تساعد الطفل فقط على احلصو  على

 ضرورية يف التفاعالت وتطوير العالقات وهي :

 التوجيه واحلضور للمشاركة االجتماعية . -

 النظرة املتغرية بني الناس واألشياء . -

 مشاركة املشاعر العاطفية مع شخص آخر. -

 التتبع البصري بني الشيء والشخص اآلخر . -

 1القدرة على لفت انتباه الطفل لألشياء .  -

لدى أطفا  التوحد قّلة يف االنتباه اليت تظهر عاةدة مبحاذاة قصور يف القدرات اللغوية  Keenالحظ الباح  كني 

إىل أن          لديهم وتعكس تطور عمليات إةدراكية اجتماعية تُعّد أساسا الكتساب اللغة وقد يرجع ذلك 

شرتك ال يتطور بطريقة طبيعية يف خال  مرحلة ما قبل اللغة عند أطفا  التوحد ،ويتضمن تنسيق سلوك االنتباه امل

 .2االنتباه بني الطفل والشخص ،وما بني الطفل واملثري

 

 

 

 
                                                             

  .75ص. نفسه املرجع1

 2 .رفعت هبهات حمموةد األطفا  التوحديني، ص71.
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 : التواصل البصري :2-2

إىل أن مهارات التواصل البصري إىل أهّنا سلوك يتضّمن اندماج شخصني   Mirandaتشري مريندا وآخرون 

متفاعلني مشرتكني يف التحديق كل منهما بعني اآلخر حي  يكون التحدي  موّجها إىل وجه الشخص املقابل 

 .*وجلسات التخاطبخال  فرتة التفاعل 

يعترب التواصل البصري عامال قواي يف إرسا  رسائل غري لفظية مثل التعبري عن العواطف االجيابية كاحلب 

السلبية كاحلزن والغضب، ميكن حتديد وظائف هذه املهارات يف احلصو  على واإلعهاب أو التعبري عن العواطف 

معلومات حو  رةدوةد فعل الشخص اآلخر، والكشف عن طبيعة االنتباه املشرتك، وتعلم التقليد.وال يقتصر 

 .1التواصل البصري فقط على هذه التفاعالت ، بل غالبا ما يستدعي عدة رسائل غري لفظية أخرى

من    أن أطفا  التوحد الصغار منهم لديهم ميل للقيام ابلتواصل البصري اقل   Howlinاولني هيرى الباح  

ثواين . يف حني األطفا  األكرب منهم بقليل يفشلون يف  3أقراهنم العاةديني أم املعاقني ،هذا وقدرت املدة الزمنية ب 

أي رفض يف ذلك ،ومع أن االعتقاةد السائد عن القيا م ابلتواصل البصري العاةدي واجلدير ابلذكر أهنم ال يظهرون 

ال يطيلون الّنظر يف أي        أطفا  التوحد هو أهّنم يتحاشون التواصل البصري ،فقد ةدّلت بعض الدراسات أهنم

 . 2شيء وليس فقط أعني الناس كما يزعم البعض

                                                             
  .40 ص. التوحدي للطفل اللغوي االتصا . نصر أمني أمحد 1

مهمة ألطفا  التوحد لتقوية اجلانب اللغوي لديهم ويستعمل أخصائيني التخاطب بطاقات ملونة كوسيلة لتعليم الطفل : هي * جلسات التخاطب
لو الكلمات واجلمل، حىت اآلابء واألمهات يستطيعون القيام هبذا النوع من اجللسات اليت أيخذها الطفل لدى أخصائي التخاطب .قامت شركة ونس

موعات مثال جمموعة الطعام ،جمموعة األشياء ،صور متسلسلة على شكل قصة قصرية ،أيضا أشرطة لألصوات  مصل إبصدار بطاقات على شكل جم
ت صوت احليواانت واألشياء وهي كّلها تستعمل لإلةدراك احلسي السمعي هي نفسها يستعملها األخصائيون ،وإبمكان األهل أن جيمعوا صور من جمال

 تفي ابلغرض
  2الزريقات إبراهيم . التوحد اخلصائص والعالج.ص74 
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تتهلى الصعوبة يف التواصل البصري عند هذه الفئة يف الطريقة اليت يستعملوهنا للتحديق يف العني واليت تكون 

خاصة هبم ومميزة دهم، مقارنة ابلطفل العاةدي الذي يتميز يف هذا األمر فهو ينظر إىل وجوه األشخاص عندما يريد 

ندما يكون عدائيا جتاههم ، أو عندما يتكلم ، أما لفت االنتباه أو عندما يكون مستعدا لفعل شيء ما ، أو ع

حي  يقو    Biklenبيكلني التوحدي فهم خمتلف ال يستخدم التواصل البصري هبذه الطريقة ،وهو ا يؤّكد عليه 

 أن التواصل من هذا النوع ضعيف جّدا عندهم ،لكن ال ينقصهم وإمّنا يستخدمونه بطريقة خمتلفة.

أن أطفا  التوحد يتواصلون بصراي بشكل أقل بكثري مع املثريات إىل   Howlinهاولني من جهته أشار 

 . 1اخلارجية، وأن استهابتهم لألشخاص هي نفس االستهابة للمثريات

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1املرجع نفسه .ص 74 
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 أنشطة مفيدة لزايدة الرتكيز والتواصل البصري :

سنوات يكون قد أصبح مستعد لتعلم األلوان ولكن ليس ابلضرورة أن يعرف مجيع  3-2عندما يصبح الطفل بني 

األلوان ومسمياهتا.ميكن إةدخا  األلوان يف حياة الطفل أو جعله ينتبه دها من خال  األنشطة البسيطة ختلق له 

 أصفر،، ويستحسن البدء ابأللوان األساسية ) أمحر، فرص مثالية ليتعرف على األلوان احمليطة به يف العامل احمليط به

 أ رق ، .

ويُظهر األطفا  استهابة أكثر عندما يتم إةدراج املفاهيم واألفكار يف احلياة اليومية دهم ، فيعز  ذلك عندهم حّس 

 التعلم ،ومن أجل نتائج أفضل من الضروري الرتكيز على لون واحد فقط يف كل أسبوع ، مع اسرتجاع مستمر

 لكل لون سبق دهم أن تعرفوا عليه وةدجمه من خال  األنشطة.

 من بني األنشطة املقرتحة اليت ميكن القيام هبا بسهولة :

يساعده على  له، هذاجعل الطفل يرتدي اللون املخصص لألسبوع وال مانع من مشاركة ابقي األسرة  -

 رؤية اللون على اآلخرين أيضا.

 او غذاء تعتمد على اللون املراةد تعليمه للطفل. ابتكار وجبة : طبخ وجبة عشاء -

كتاب األلوان: يقوم الطفل بقص الصور من اجملالت القدمية اليت حتتوي على نفس اللون اخلاص هبذا   -

جلميع األلوان مث بقوم بتهميعها ليحصل  ، وهكذايلصقها على ورقة من نفس اللون أيضا األسبوع، مث

 .1على كتاب األلوان 

 

                                                             

 129.ص. التوحد اضطراب ومواجهة املبكر التدخل. كامل  علي حممد1 
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 األلوان :هو صندوق ميأله الطفل أبغراض من نفس اللون،كل لون له صندوقه اخلاص به . صندوق -

 اللعب مع الطفل لعبه تطابق األلوان بغية تطوير قدرات الطفل على ثمييز األلوان. -

 التلوين: جعله يستخدم كتب التلوين اليت تعطي توجيهات واضحة للطفل أثناء التلوين . -

 .1املكعبات امللونة وهو من سيساعد عل ذلك وحيضر املكعب امللون املناسب جعله يصنع برج من -

 : التقلــيد :3-3

من    يعترب التقليد من بني املهارات ادهاّمة والال مة اليت ال يستغىن عنها من اجل منو الطفل وتعلمه، كما انه أهم 

 ذلك بكثري من اجل أتسيس نظام تواصل غري لفظي وسليم .

التطور العاةدي ملهارة التقليد عند األطفا  بتقليد األفعا  واألصوات واإلمياءات ،واليت عاةدة ما تظهر ما بني يبدأ 

يف       سنة ، ذلك أن تعليمهم على تقليد التصفيق والوقوف )األفعا  احلركية ككل، ستساعدهم كثريا 2و1

و ترةديد الكلمات تفي ابلغرض فيما بعد على ذلك ، على غرار تعليم الطفل التقليد اللفظي كإخراج األصوات 

 .2تعليم الكالم العشوائي

 

 

 

                                                             

  1حممد علي كامل .التدخل املبكر ومواجهة اضطراب التوحد. ص.130
اجلمعية السعوةدية للتوحد .سلسلة إصدارات الو نة طلعت بن محزة.ةدليل التشخيص الوطين الضطراب طيف التوحد .لنتوحد يف مواجهة التوحد. 2

  اجلمعية .الرايض.
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 وملا كان التقليد عبارة عن إخراج األصوات و إنتاج األعما  كان والبد أن يتطلب األمر خاصيتني مها :

لنموذج إحدامها تتعلق ابآلليات التلقائية اليت تستدعي من الشخص أن يفهم األشخاص فهو ال يقوم إال بتقليد ا

 بشكل مطابق . والثانية تتعلق ابلوعي الذايت حملاولة تقليد النموذج.

ان   Dorossonدوروسون واملعروف أن أطفا  التوحد يفتقرون إىل هذه اخلاصيتني ،هذا ما أوضحته ةدراسة 

الت يف فشل األطفا  التوحديني يف تقليد اآلخرين يعد واحدا من بني األشكا  األوىل الّدالة على وجوةد مشك

  1التواصل لديهم،ذلك أن التقليد يعترب املهارة األوىل يف التواصل وهؤالء األطفا  يعانون من فشل واضح فيها

يف      هي األخرى توصلت إىل نفس النتيهة ان أطفا  التوحد يواجهون صعوبة    Sigmanةدراسة سيقمون 

كات اجلسم ،فباإلضافة إىل ضعف يف مهارات التقليد التقليد وابألخص التقليد اإلميائي الذي يتطلب مرونة يف حر 

 احلركي هم يستصعبون أمر تقليد اإلشارات و التعبريات الصوتية .

أن أطفا  التوحد يعانون  Libby ,powel ,jordanيف نفس السياق أكد كل من لييب وابو  و وجورةدان 

ةدليال على نقص مهارات التقليد لديهم من صعوابت أعما  جسدية صغرية ،وما كان لديهم نقص يف اللعب إال 

 2،حي  أخد هذا بعني االعتبار وأةدرج  كمعيار للتشخيص يف مقاييس املتعارف عليها ةدوليا. 

 

 

 

                                                             

  1حممد علي كامل.التدخل املبكر ومواجهة اضطراابت التوحد.ص 75
  2املرجع نفسه .ص76.75.
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 :عن التقليد  أمثلة

 : التقليد الصويت .1املثال رق  

 تطوير التقليد الصويت . : اهلدف

 تقليد سلسلة من األصوات . : الغرض

يف كل مرة يصدر فيها الطفل صوات تقوم األم بتقليده مث تالحظ مدى استهابته وهل يعيده مرة أخرى  :النشاط

وتالحظ  .يف حالة ما أعاةده تعرب األم عن سعاةدهتا .وتعيده عليه بني احلني واآلخر األصوات اليت قّلدها سابقا،

 هل يقّلدها أم ال .

 :  تقليد الضرب .2املثال رق  

 ستعما  الوسائل.تعلم ا : اهلدف

 تقليد الضرب ابمللعقة . :الغرض

جيلس الطفل مقابل لألم حتاو  أن تشد انتباهه بتحريك امللعقة يف جماله البصري .تطرق على الطاولة : النشاط 

بعدها تنزع الطاولة.ابمللعقة بريتم معنّي . وتضع امللعقة األخرى يف يده، مث ثمسك يده و تساعده عل الضرب على 

 .1يدها تدرجييا وتالحظه عن كتب إن ثمكن من االستمرار لوحده األم 

 

 

                                                             

  1حممد علي كامل.التدخل املبكر ومواجهة اضطراابت التوحد.ص75 



التواصل واضطراب التوحد:                                                                     الثاين الفصل           

 

78 
 

 : اإلشارة إىل ما هو مرغوب :3-4

أن     تعد اإلشارة إىل الشيء شكال من أشكا  التواصل ،والقابلية لإلشارة تُعّد ةداللة أوىل على أن الطفل يعرف

 الشخص الذي أمامه قد استنتج إىل ما يشري إليه.

شهور ، واإلشارة املبكرة لديهم 10يبدأ ابإلشارة إىل األشياء قبل حىت النطق ابلكلمات يف عمر فالطفل السوي 

تشري إىل شيء مناسب ليس فقط إليهم إمّنا إىل الشخص الذي يتواصلون معه كذلك ،وهذا إن ةدّ  على شيء  

 إمّنا يد  على تعزيز الفهم التباةديل .

تعترب مهارة اإلشارة إىل الشيء مبثابة التواصل الفعّا  ذلك أن الطفل عندما يشري إىل كوب املاء فإن أي شخص 

يراه يفهم انه يريد أن يشرب وإن كان ال يعرفه وال يعرف أي نوع من الربامج خيضع له .لذلك فإن معظم 

 أو  فشلنه يعّد أكثر فاعلية لكن ابملقابل األخصائيني يفضلون تدريب الطفل على اإلشارة إىل ما هو مرغوب أل

 .1جناح هذه املهارة مرتبطة مبدى قدرة اآلخرين على فهم استهابة الطفل

 اإلشارة، لكنلكن لدى أطفا  التوحد األمر خمتلق قليال فهم ال يستطيعون التعبري عن رغباهتم عن طريق 

شهور ةدون  10إىل  -8سوايء فتظهر لديهم من سن يكتسبوهنا اكتسااب من البيئة احمليطة هبم عكس األطفا  األ

 خضوعهم ألي تدريب .

 

 

                                                             

  1أمحد أمني نصر سهى.االتصا  اللغوي للطفل التوحدي.ص50
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 5و3من األطفا  التوحديني الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  %65يف ةدراسته إىل أن  Robelروبيل توّصل 

سنوات يستعملون سلوك لقياةدة ابليد نتيهة الضعف اللغوي، فهم بدال من أن يشروا إىل الشيء أيخذون بيد 

الذي            الشخص الذي أمامه ليحضر دهم ما يريدون فيتخذون من اليد وسيلة وظيفية للتواصل، يف الوقت 

 .  1فيه األطفا  العاةديون اإلشارة يف نفس املرحلة العمريةيستعمل 

 الفم  لدى أطفال التوحد : -3-5

إن تقييم مستوى الفهم اللغوي يكون أصعب من مستوى اإلنتاج اللغوي ،فقد يعطي الفرةد إجابة صحيحة،ويظهر 

،وهذا ما  اللغوي املقدم له مبدئيا انه فهم املضمون وذلك من خال  حتليله للوضعية وليس اعتماةدا على السياق

حيدث ابلفعل مع أطفا  التوحد،فهم غالبا ما يعتمدون على اقتباس املعىن املراةد من الوضعية واملضمون غري لغوي 

إذ أهّنم يتنبؤون مبا ما ميكنهم فهمه من التحليل اللساين للخطاب كما جيدون صعوابت يف تنظيم الفكر والربط 

 ذر عليه فهم هذا الربط.منطقيا بني كلمتني حي  يتع

 اّتفق مجيع األخصائيني على أن األطفا  املصابني ابلتوحد تعرتض طريقهم صعوابت للفهم:

 كيفية توظيف الضمائر.-

 تصريف األفعا   .-

 اجلمل املنفية واملبنية للمههو .-

 الُبىن الرتكيبية املعّقدة والطويلة.-

 تقدمي وأتخري األفعا  وحتديد أ منتها.-

 .2 لمات اجملرةدةالك-

                                                             

  1الزريقات إبراهيم .التوحد اخلصائص والعالج.ص43
  2امحد أمني نصرسهى. اإلتصا  اللغوي للطفل التوحدي .ص.84.
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واليت       فئة قليلة منهم تستطيع تكرار وفهم اجلمل املتكونة من ألفاظ متداولة واعتاةدوا على استعمادها ومساعها

تناسب مستوى قدراهتم الرتكيبية ،ولكن لديهم ثمييز مسعي ضعيف جّدا ومشاكل يف اإلةدراك السمعي وابلتايل غري 

على مستوى فهم     قاةدرين على استخالص املفاهيم من اللغة املسموعة والغري مسموعة ،وهذا يؤثر بكل تلقائي 

 األطفا  التوحديني ومنه على التواصل مع اآلخرين..

ابستطاعتنا استخالص أن الفهم لدى أطفا  التوحد ال ميشي بنفس الوترية لدى األطفا  العاةديني األسوايء 

 .1ويكون منوه بطيئا جّدا 

 االستماع والفم  :

 بولوواي ومسيثيشري  االستماع واالنتباه من بني املهارات املبكرة اليت يستوجب على الطفل اكتساهبا وتعلمها.

Polloway & Smith  إىل أن االستماع هو احد األساليب األساسية الستقبا  اللغة ،ومن بني العوامل

اليت تؤثر على عملية استقبادها هي عدم القدرة على تركيز االنتباه على املتحدث ،ومنه عدم استالم الرسالة وحىت 

من اللغة    ت كل و إن االنتباه الضعيف لألشياء ولألصوات يعد بداية لصعواب    وإن وصلت ال تُفهم،

 االستقبالية والتعبريية.

وغالبا ما تعىن املشكالت املتعلقة بتطوير املهارات التواصلية االجتماعية صعوبة يف الفهم والتفسري يف فرتات 

 ، شهرا ميكن ثمييز الطفل الذي يستهيب للعالقات واالرتباطات االجتماعية 18الطفولة املبكرة جّدا ،ففي عمر 

 .2األشخاص الذي يظهر المباالة إىلوذلك الطفل 

 

                                                             

  1عبد هللا حممد قاسم.الطفل التوحدي او الذاتوي ص.98.
  2شبلي فاةدي.إعاقة التوحد املعلوم واجملهو  .ةدار األنوار ةدمشق.2001.ص 48.
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على أن الصعوبة اليت يُعاين منها طفل التوحد يف تنفيذ األوامر راجعة لعدم قدرهتم   Barmannابرمان أّكد 

على االستماع اجليد ومنه إىل عوائق يف التواصل ،ذلك أن الشائعات اليت تطلق عنه أنه أصم ال يسمع. هذا يفسر 

توحديني من القصور احلسي، إذ أن عدم االتساق يف االستهابة للمثريات تكون حصيلة ما  يعانيه األطفا  ال

مشكالت متواجدة على مستوى اإلةدراك و احلساس،فعملية انتقا  الصوت عندهم ليست طبيعية ،فهو يبدو 

رق بني وكأنه ال يسمع وال يفهم ما يوجه إليه من أوامر ،ويفضل  املهمات املوجهة بدليل بصري ألنه ال يف

 .1الكلمات اليت تتشابه مسعيا وجيد صعوبة يف فهم اجلمل املتعلقة ابلزمان واملكان

من خال  ما مت عرضه جلوانب القصور اللغوي والتواصلي لدى أطفا  التوحد جتد الباحثة أن هناك قصورا واضحا 

أو يف املراحل اللغوية ويظهر ذلك على مستوى مراحل النمو اللغوي الطبيعي لديهم سواء يف مراحل ما قبل اللغة ، 

 التأخر يف ضعف يف مهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي.

ابلسرعة املمكنة يساعد على تطوير القدرات  –التواصل غري اللفظي  –ومن الواضح إن البدء ابلتواص البديل 

غناء عنه إذا تكونت لدى الطفل الكالمية لدى الطفل ، وجيب أن نتذكر أبن هذا النظام املذكور أةدانه ممكن االست

حصيلة لغوية لفظية كافية ،حي  إن ادهدف من استخدام وسائل االتصا  التعويضية أو البديلة هو حتفيز املهارات 

 .  2التواصلية يف خمتلف األعمار واملستوايت الوظيفية لدى األطفا  املصابني ابلتوحد 

 

 

 

                                                             

  1فراج عثمان لبيب .اإلعاقة الذهنية يف مرحلة الطفولة.ص66
  2عبد العزيز السيد الشخصي.اضطراابت النطق والكالم.ص49.
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 ومن األمثلة على تلك الوسائل:

 املكتوبة أو املصور:اجلداو   -1

من     حي  توضع جمموعة الصور أو اجملسمات أو الكلمات على شكل جدو  يوضح ما هو مطلوب

 الطفل خال  اليوم فيكون مبثابة برانمج ميشي وفقه ويّتبعه .

 لوح االتصا  : -2

هو شكل تقين منخفض األةداء من أشكا  التواصل التعويضي، ومن املمكن أن يستخدمه األشخاص 

ذين ال ميلكون القدرة على الكالم ؛ال ميلكون ال اجلرأة وال الشهاعة على التكلم أمام املأل لتعزيز هذه ال

 القدرة، أو من ميلكون نتاجا لفظيا حمدوةدا                                                                                      

اصل حىت تتحسن قدرة الطفل على التواصل اللفظي؛فيستخدم  وميكن استخدامه كوسيلة مؤقتة للتو 

  على       كهمزة وصل ،وقد حيتوي هذا اللوح على صور أو رمو  أو كلمات أو مجل قصرية ،اعتماةدا

 .1ما ميكن للطفل أن يفهمه بشكل أفضل

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1عبد العزيز السيد الشخصي.اضطراابت النطق والكالم.ص49.
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 وضع األعما  الروتينية على بطاقات قابلة للقلب: -3

أو         حي  توضع األعما  اليت يقوم هبا الطفل بشكل روتيين على بطاقات قابلة للقلب ابستخدام صور 

 كلمات أو رمو .

 كتاب التواصل:  

هو عبارة عن كتاب حيتوي على جمموعة الصور و الكلمات ،تكون مبثابة وسيلة  اتصا  للطفل الغري 

 ابليد وتقليب الصفحات .قاةدر على الكالم ولديه القدرة على التأشري 

 حمفظة املواضيع : -4

حي  حتتوي هذه احملفظة على جمموعة من البطاقات، وكل بطاقة ثمثل موضوعا معينا من خال  كلمة أو 

 .1صورة موجوةدة على تلك البطاقة

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1عبد العزيز السيد الشخصي.اضطراابت النطق والكالم.ص50.
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ات الطفل عند اختيار وسيلة االتصا  للطفل املصاب ابلتوحد من الضروري اجتماع الفريق الرتبوي لتقييم قدر 

ما     التواصلية إذ أن هناك جمموعة من العوامل اليت جيب تفّطن إليها عند حتديدها.وننّوه إىل أن من هذه العوامل

 يتعّلق ابلطفل ،ومنها ما يتعلق ابلوسيلة ذاهتا .

 العوامل اليت تتعلق ابلطفل:

 وضعية جسم الطفل واليت تؤثر على حركة مجيع العضالت. -

 احلركية للفم الال مة إلنتاج الكالم.املهارات  -

 التحكم ابستخدام الذراع للتأشري واستخدام اليد حسب ما تستدعيه الوسيلة . -

 حّدة البصر والقدرة على التحكم بعضالت العني للنظر إىل الوسيلة. -

 مهارات االستيعاب البصري للتمييز واالختبار. -

 فل.مدى املهارات اللغوية اليت ميتلكها الط -

 . 1القدرة على االستيعاب بشكل عام -
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 يلي:و من اخلصائص اليت تؤخذ بعني االعتبار عند تصميم أو حتديد الوسيلة األكثر مالئمة للطفل ومنها ما 

 االستخدام.سهولة  –املرونة  –الوضوح  –تناسق النشاطات  –سهولة احلمل  –العامل االستقاليل 

 لتحفيز التواصل لدى أطفا  التوحد غري الناطقني :ومن بني األنشطة املقرتحة 

تصميم لوح تواصل خاص ابلبيت، والبدء ابلتدريب على الصور العائلية املألوفة عنده، ويفضل  -1

 استخدام الكتابة مع الصور لتسهيل ربط الصور مع الكلمة.

يمات للطفل التحدث بلغة بسيطة ، ومجل قصرية ،ويشرتط يف ذلك الوضوح ، وحماولة جعل التعل -2

 واضحة وسهلة قدر اإلمكان .

تعزيز الطفل على حماوالته التواصلية حىت وإن كان إصدار صوت ،أو تواصل بصري يف مرحلة  -3

 متقدمة من التدريب ، أو استخدامه إلحدى الوسائل اليت يتدرب عليها .

ء ببعضها البعض ،وهذه العملية ما حياو  األخصائيون فعله هو تعليم أطفا  التوحد كيفية التواصل ولربط األشيا

ليست ابلسهلة وإمّنا تستغرق وقتا طويال يف املقابل دها نتائج فّعالة يف حتسني سلوكيات الطفل وتقليل نوابت 

 . 1الغضب والصراخ الذي ةدائما ما تشكو منه األمهات
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إىل  التواصل عند أطفا  التوحد ةدرجات: هناك أطفا  يعتمدون على مستوى الشيء ؛مبعىن أن هذا الشيء يرمز 

وهي          شيء آخر مثل جمسم الطبق يرمز لألكل،أطفا  آخرين دهم القدرة على ةدرجة أعلى يف التواصل

،والدرجة األعلى هي استعما  الرسومات  الصور الفوتوغرافية املصورة ابلكامريا مثل صورة الطبق تد  على األكل

أن ترسم ابليد أو  املرسومة على شكل رمز مثل رسم طبق وجبانبه ملعقة تد  على األكل ) وهذه الرسومات ممكن 

عن طريق برامج الكمبيوتر، فهناك أطفا  يبدؤون من مستوى الشيء وابلتدريب يرتفعون إىل مستوى أعلى وأعلى 

 .    1هموآخرون يبقون يف مستوا

يؤّكد األخصائيون على ضرورة التكلم أثناء القيام أبي نشاط ،ذلك أنّه عند استخدام الكلمة مصاحبة لفعل معني 

 فهي ترسخ يف الذهن بطريقة أو أبخرى حىت لو كان الطفل فهمه للغة حمدوةد وضعيف للغاية.

بصوت واضح ،ويف  محام  ع الطفل كلمة مثال عند تعليمه استخدام صورة احلمام عند شعوره ابلرغبة جيب أن يسم

 كل مرة نريه صورة احلمام نذكر أمامه الكلمة الّدالة عنه حىت يربط الصورة ابلكلمة .

يف بداية استخدام طريقة الصور أو اجملسمات من املهّم اختيار شيء حيب الّطفل كي يتفاعل مع النشاط ،مثل أن 

اخلروج يف جولة ابلسيارة عندما يكون النشاط حمبب لديه خيلق يبدأ التعلم كيف يطلب قطعة حلوى ،أو طلب 

لديه  ةدافع قوّي للتعلم وسيلة الربط بني جمسم السيارة الصغرية أو الصورة كدليل على اخلروج.كّلما تعلم الربط يف 

 .2شيء حيبه سُهل عليه تعّلم بقية األشياء األقل رغبة

 

 

 

                                                             

  1حممد علي  كامل.التدخل املبكر ومواجهة اضطراابت التوحد.ص130 
  .130 ص.نفسه املرجع2
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 مثا  على ربط األشياء :

 اخلطوات :

 ر جمسم طبق بالستيك ذا حهم معقو .اختيا 1

 وجوةد نوع من األكل مفضل للطفل. 2

 يكون الطفل جائع. 3

 تُرى األم الطبق الفارغ للطفل ... وُتشري إليه . 4

 ثمأل األم الطبق ابلطعام أمام الطفل .. وتقو  كلمة ُكل . 5

 تذهب ابلطفل وابلطبق إىل املكان املخصص لتناو  الطعام. 6

 أايم .تكرر هذه اخلطوات عدة  7

 بعد ذلك تُعيد نفس اخلطوات ولكن تقدم له الطبق فارغ ) يكون الطفل جائع،. 8

 تنظر رةدة فعله .. إذا مل ُيشر إىل الطبق.. تسأله ماذا تريد ؟ 9

 إذا شعرت أنه مل يفهم ... تشري هي إبصبعها إىل الطبق .. وتقو  أكل ؟ 10

 طبق ..أكل ؟إذا ما ا  هناك عدم جتاوب أتخذ إصبعه وجتعله يشري إىل ال 11

  وإذا ما ا  ال يفهم أتخذ الطفل والطبق إىل املطبخ وتشري إىل قدر الطعام والطبق وتكرر السؤا  12

 ؟1ماذا تريد ؟ أكل 

 

                                                             

  1 حممد علي  كامل.التدخل املبكر ومواجهة اضطراابت التوحد.ص130
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تكرر هذه العملية يوميا وقد تستغرق شهورا حىت يتم الربط بني األكل والطبق بعد ذلك جمرةد أن يشعر ابجلوع 

 1على لطبه لألكل.سيمسك الطبق وأييت عند األم كعالمة 

 لكن   ،بعد ذلك بفرتة حتاو  األم أن تستبد  جمسم الطبق إىل صورة فوتوغرافية للطبق نفسه تكون أسهل بكثري

ابلتدريج يرتفع املستوى لكن  نفسه، وهكذاسيستغرق وقتا طويال حىت يتم الربط بني صورة الطبق و الطبق 

 احتما  أن يتوقف بعض األطفا  عند مستوى معني .

 مث         اجليب،أيضا من بني األمور املفيدة للطفل الذي يستعمل الصور جتميعها يف كتيب صغري أو حمفظة يف 

إن كثري من الشركات يف العامل تصمم أشكا  علمية من هذه الدفاتر تشبه فكرة ألبوم الصور ذا احلهم 

 الصغري.فتكون يف متناو  الطفل عندما يريد التعبري .

حبي  ترصها على  –صور الفواكه أو األكل -ة األم أن تنسخ من تلك الصور وتعلقها يف املطبخ  كما ابستطاع

شكل قائمة خيتار منها الطفل ما يشاء عن طريق اإلشارة دها وحماولة النطق كذلك ،على غرار صور النشاطات 

 . 2احملببة لديه و للمشاعر أيضا مثل الرفض

 

 

 

 

                                                             
 إصدارات سلسلة. للتوحد السعوةدية اجلمعية. التوحد مواجهة يف لنتوحد. التوحد طيف الضطراب الوطين التشخيص ةدليل.محزة بن طلعت الو نة1

  .الرايض. اجلمعية
  2رائد خليل العباةدي .التوحد.ص78.
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 لطفل التوحدي:تعزيز السلوك اجليد لدى ا – 3

هذا        إّن املهارات االجتماعية والسلوكية تسبق املهارات األكاةدميية لطفل التوحد وليس هذا معناه أن نُغفل 

أن     اجلانب األخري ، ولكن االهتمام فقط بتنمية هذا اجلانب على حساب املهارات األخرى لن يعلمهم أبدا

 ع من حودهم من األشخاص واألصدقاء.يكونوا اجتماعيني ومتفاعلني ومتواصلني م

أصبح األهل يطالبون األخصائيني بتكثيف املهارات األكاةدميية وتقليل حصص الرتويح عن النفس واللعب 

معتقدين أن حالة طفلهم ستتحسن ،لكن هذا األمر يزيد من حهم الضعط النفسي ابإلضافة إىل مشاعر القلق 

ئيون على ضرورة تعليمهم املهارات االجتماعية والسلوكية كحاجة أولية . لذلك يؤكد األخصا واإلحباط املستمرين

وهو ما سيالحظه اجملتمع عند االحتكاك به  ، فمستوى أكاةدميي جيد ال فائدة منه مقابل سلوك سليب ومهارات 

 تواصل اجتماعية منعدمة .

 هناك سبعة طرق لتعزيز السلوك اجليد للطفل التوحدي :

 : االبتسامة ، التقبيل ، املديح ، االهتمام، االحتضان . املكافأة االجتماعية .1

 املكافأة املاةدية: حلوى ، لعبة ، نقوةد ،اشرتاك يف عمل حمبب ، رحلة ترفيهية. .2

 التعليق بشكل إجيايب على تصرفاته. .3

 ضرورة إحساسه ةدائما أن أمه راضية عنه فقط للسلوك االجيايب الصاةدر عنه . .4

عله يتقبل منك كل شيء ،يُشعره أنك حقا متواجد معه ويعز  ثقته بنفسه اللعب معه: إن اللعب معه جي .5

1. 

 

                                                             

  1رائد خليل العباةدي .التوحد .ص79.
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 املبحث الثالث :

 التدخل املبكر وأساليب العالج :

 التدخل املبكر : -1

يُعّرف التدخل املبكر على انه يتمثل يف إجراءات منظمة ،هتدف إىل تشهيع أقصى منو ممكن لألطفا  ةدون عمر 

على      الساةدسة من ذوي االحتياجات اخلاصة. يرتبط ابكتشاف اإلعاقة بعد حدوثها أبسرع ما ميكن معتمدا 

 .1اثية والنفسية وغريها تقييم احلالة ابلكشف النمائي واالختبارات البيئية والصحية والور 

يهدف إىل إجراء معاجلة فورية وقائية هتدف إىل تنمية قدرات الطفل املكتشف يف جماالت متعدةدة احلركية 

،االجتماعية،اللغوية،الرعاية الذاتية وغريها من اإلرشاةدات الطبية.تكمن أمهيته يف فرتة النمو الطفل فهو بذلك 

شكالته ألن معد  منو املخ ال سيما يف األشهر الثالثة األوىل تكون سريعة يعطي فرصا كبرية للوقاية من تطور م

أشهر من عمر الطفل وهنا تكمن أمهية التدخل  6،حي  يصل منو حهم الدماغ إىل نصف مخ البالغ عند مرحلة 

 . 2املبكر.كما أنه يساعد األسرة على ختطي جمموعة كبرية من املشاكل اليت سيتعرضون إليها

 

 

 

 

 

                                                             

  1   كوثر عسيلة.التوحد .ص 169
  2حممد علي كامل .التدخل املبكر ومواجهة اضطراب التوحد.ص . 58
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 دخل املبكر و سبل العالج :الت -2

ـــد : ـــي  متمــ

يعد اضطراب التوحد من أشد وأصعب اضطراابت النمو ملا له من أتثري يتعدى مدى الطفل ليصل إىل األسرة 

واجملتمع أيضا،وذلك ملا يفرضه هذا االضطراب من خلل وظيفي يظهر يف خمتلف جوانب النمو؛ التواصل، اللغة ، 

إلةدراك احلسي واالنفعايل ،مما يعيق عملية النمو واكتساب املعرفة وتنمية القدرات والتفاعل التفاعل االجتماعي ، ا

 مع اآلخرين .

أو    ال شك إّن التدخل العالجي والتأهيلي ملن يعاين من أي اضطراب يعتمد أساسا على التحديد الدقيق للعامل

مل يصل    املستفيضة اليت أقيمت حو  اضطراب التوحد  العوامل املسببة حلالته ، وملا كان العلم ابلرغم من البحوث

بعد إىل حتديد للعوامل املسببة دهذا االضطراب ،فإنه من الطبيعي أال حيدث تطور كبري يف أساليب وبرامج التدخل 

 .2002.82العالجي أو الوقاية من التوحد ومما يزيد األمور تعقيدا عملية التشخيص وصعوبتها .الفراج 

إن التوحد ليس مبرض وعليه فال ميكن عالجه من خال  أةدوية ،مث إن استخدام أي ةدواء ال ميكن أن يكون حال 

انجحا جلميع أنواع األطفا  التوحديني، إذن ال يوجد طريقة واحدة فّعالة أو عالج انجع يفي ابلغرض .أمجع 

لوكي والرتبوي هو اخليار األمثل والعالج الكثري من الباحثني على أن العالج الطيب الذي يصاحبه العالج الس

 1األفضل ملساعدة معظم األطفا  التوحديني 

 

 

 

 أساليب العالج :

                                                             

  1الفراج عثمان لبيب.اإلعاقة الذهنية يف مرحلة الطفولة ص.81
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تعدةدت النظرايت اليت حاولت تفسري أسباب التوحد ومع تعدةد هذه النظرايت تعدةدت كذلك أساليب العالج 

ما     ،تبعا لنظرية التحليل النفسي، ومنهااملتبعة يف ذلك، ومن بني هذه األساليب ما هو قائم على أساس نفسي 

هو قائم تبعا ملباةدئ النظرية السلوكية ، ومنها ما هو قائم على التداخالت العالجية ،وأخرى على الفيتامينات 

 واحلمية الغذائية.

 مبادئ التدخل العالج  :

 هناك جمموعة من املباةدئ اليت جيب مراعاهتا يف استخدام أي برانمج عالجي :

 رتكيز على تطوير املهارات وخفض املظاهر السلوكية غري التكيفية.ال 

 .تلبية احلاجيات الفرةدية للطفل وتنفيذ ذلك بطريقة مشولية ومنتظمة وبعيدة عن العمل العشوائي 

 . مراعاة أن يكون التدريب بشكل فرةدي وضمن جمموعة صغرية 

 1 مراعاة االستمرارية يف الربانمج. 

 : أساليب التدخل النفس  -1

يف    وهو أو  من اكتشف التوحد فرأى أن السبب يرجع إىل وجوةد قصور  Leo Kannerحاو  ليوكانر 

على    العالقات االنفعالية والتواصلية بني الوالدين )خاصة األم ، ،وبذلك نُظر إىل األهل منذ عقد من الزمن 

 .أهنما مها السبب يف حدوث االضطراب للطفل

من    ج ،كان يتمثل يف االحتضان إنشاء عالقة قوية مع منوذج ميثل األم املتساهلة احملّبة إّن أقدم أنواع هذا العال

 2حي  أن أم الطفل احلقيقية مل تستطع القيام بذلك .

من         فقد وصف مرحلتني من مراحل العالج النفسي،حي  إن املعاجل يف املراحل األوىل  Pankابنك أما 

ويف املرحلة       ويقّدم اإلشباع اإلرضاء لطفل التوحد بشكل مضاعف،ويتهنب إحباطه،العالج كان يقّدم الدعم 
                                                             

  1كوثر حسن عسيلة.التوحد.ص174.
  .62ص.2002 األرةدن.للنشر الثقافة وةدار والتو يع للنشر الدولية العلمية الدار.السلوكية االضطراابت ذوي لألطفا  اخلاصة الرتبية.حسين سعيد العزة2
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الثانية فإن املعاجل يصب اهتمامه على تطوير املهارات االجتماعية له، وأيخذ ذلك شكل جلسات ومقابالت معه 

 . 1عية وتوفري بيئة مناسبة له صحّية واجتماعية ، وتعليمه ومساعدته على تكوين عالقات اجتما

قد      ،Merchantو مرشانت  , Melany Klienميالين كالين ومن رواةد هذا النوع من العالج جند 

حتمسوا إىل لألسلوب النفسي يف عالج التوحد وأشاروا إىل وجوةد حتسن كبري يف حاالت عّدة. والبعض اآلخر من 

 .2 الباحثني أشاروا إىل حمدوةدية هذا العالج

 :أساليب التدخل الطيب  -2

مع ا ةدايةد القناعة ابن العوامل البيولوجية تلعب ةدورا يف حدوث التوحد ، فإن احملاوالت جاةّدة الكتشاف 

األةدوية املالئمة لعالجه وحىت اآلن ال يوجد عالج طيب يؤةدي بشكل واضح  إىل حتسن األعراض األساسية 

 املصاحبة له.

ت املرتفعة من اإلاثرة و القلق والسلوك العدواين والعالج الطيب ميكن أن يقدم املساعدة يف تقليل املستواي

والتخرييب وهذا ابلضبط ما يركز عليه يف فرتة الطفولة حىت املرحلة املتأخرة منها ، أما فرتة املراهقة والرشد خاصة من 

ألةداء اليت تتداخل مع ا       منهم ذوي األةداء املرتفع فقد يكون االكتئاب والوسواس القهري من بني الظواهر 

أن جيعل الشخص       الوظيفي . وكل من البح  العلمي واجلانب اإلكلينيكي ُيظهر فاعلية أن العقار ميكن 

 . 3أكثر قبوال للتعلم اخلاص

                                                             

  1العزة سعيد حسين.الرتبية اخلاصة لألطفا  ذوي االضطراابت السلوكية.ص63.
  2املرجع نفسه ص.63

  3بدر رقية وآخرون.اتهيل ذوي احلاجات اخلاصة ةداخل اجملتمع.السوةدان.2003.ص 8
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واألةدوية املضاةدة لالكتئاب واألةدوية املنشطة ال يتم إعطائها إال إذا انطبقت عليه أعراض التوحد، واألهم 

فسه واآلخرين . و أن يكون قد خضع إىل معاجلة سلوكية ويكون االضطراب أن يقون بسلوك عدواين يؤةدي ن

 . 1السلوكي موجوةد يف كل الظروف)بيت وخارجه، ويكون قد أكمل عامه اخلامس

 أساليب العالج ابلفيتامينات : -3

                  أشارت بعض الدراسات إىل أن استخدام العالج ببعض الفيتامينات ينتج عنه حتسن 

من أكثر الباحثني الذي يولون العالج   Bernard Rimlandلسلوكيات.ويعترب الباح  بريانةد رميالند يف ا

ابلفيتامينات و املغنيزيوم االهتمام الكبري، ملا له من أتثري إجيايب على سلوكيات الطفل التوحدي وعلى األعراض 

 املتعلقة ابالضطراب.

ب جرعات أكثر من بعض العناصر الغذائية واليت ال توفرها تشري الدراسات إىل أن أجسام التوحديني تتطل

من هؤالء التوحديني حصل لديهم  %50- %30الوجبات الغذائية العاةدية. فقد أشارت التقارير إىل أن حوايل 

بعد أن مت     استخدام الكلمات، –التحدث  –االنتباه  –حتسن يف بعض اجلوانب السلوكية)التواصل البصري 

  .B6 2B6جرعات إضافية من فيتامنيإعطائهم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1املرجع نفسه .ص 10 
  2.اخلطيب مجا  واحلديدي مىن.املدخل الرتبية اخلاصة.مكتبة الفالح للنشر.الكويت.ط1.1997.ص292
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 :أساليب العالج هبرمون السكرتني-4

       كل           أن السكرتني هو هرمون طبيعي يوجد يف جسم اإلنسان ،وهو يعمل على حتفيز   Baakerذكر 

على       يف املعدة حىت يفر ان املواةد ادهاضمة له واليت بدورها تساعد  من البنكرايس والكبد بوصو  هرموانت

امتصاص املواةد اليت تصل للهسم .أصبح هذا ادهرمون مبثابة العصا السحرية إليقاظ األمل آلالف من أولياء األمور 

حبقن طفل توحدي إببرة من السكرتني يف العرق كان يعاين من  Kavllory Hovarthالتوحديني ملا قام 

إسها  مزمن ،ليأيت نفس الطفل بعد عدة أسابيع وهو يستطيع التحدت والتواصل البصري وهو ابن الثالث 

 .1سنوات

 : أساليب العالج ابحلمية الغذائية-5

 Maryأشار بعض الباحثني إىل أن الدور الذي يلعبه الغذاء يف حياة الطفل التوحدي ةدور ابلغ األمهية.فكانت 

Callaha   أو  من أشار إىل احلساسية املخية والذاتوية ،وأشارت إىل أن طفلها الذي يعاين من الذاتوية قد

 .حتسن بشكل ملحوظ بعد أن توقفت عن إعطائه حليب البقر يف غذاءه 

واملقصوةد ابحلساسية املخية ؛ هو التأثري السليب على الدماغ الذي حيدث بفعل احلساسية للغذاء،فاحلساسية للغذاء 

تؤةدي إىل انتفاخ أنسهة الدماغ والتهاابت ، مما يؤةدي إىل اضطراابت يف التعلم والسلوك ، ومن أشهر املواةد 

 لطحني ، القمح ، الدجاج ، الطماطم ، وبعض الفواكه .الغذائية املرتبطة ابالضطراابت السلوكية : السكر ، ا

ومفتاح املعاجلة الناجحة يف هذا النوع من العالج هو معرفة املواةد الغذائية املسببة للحساسية وغالبا ما تكون عدة 

 .2مواةد مسئولة عن ذلك إضافة إىل املواةد الغذائية 

 

                                                             

  1كوثر حني عسيلة.التوحد.ص173 
  2بدر رقية وآخرون.اتهيل ذوي احلاجات اخلاصة. ص 10.9 .
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أن     جيدة ،ومن الضروري احلذر عن تطبيقها إذ على األم إن تطبيق احلمية الغذائية مهمة شاقة ولكن دها نتائج

تعطي البنها املكمالت الغذائية ،فمثال عند نزع احلليب من النظام الغذائي من الضروري إعطاءه الكالسيوم .مث إن 

هذه احلمية ختتلف من طفل آلخر ومن الضروري أن يقوم أخصائي التغذية بوضع احلمية املناسبة لكل طفل مع 

 . 1عطاءه الفيتامينات الال مةإ

 أساليب العالج السلوك  والرتبوي :-6

تُعد برامج التدخل السلوكي هي األكثر شيوعا واستخداما يف العامل حي  تركز الربامج السلوكية على جوانب 

اجليد  القصور الواضحة اليت حتدث نتيهة التوحد وهي تقوم على فكرة تعديل السلوك املبنية على مكافأة السلوك

أو املطلوب بشكل منتظم مع جتاهل مظاهر السلوك األخرى غري املناسبة كليا . وتكمن أمهية أساليب التدخل 

 السلوكي يف :

 - أهنا مبنية على مباةدئ ميكن أن يتعلمها الناس الغري مهنيني ويطبقوها بشكل سليم بعد تدريب

 وإعداةد ال يستغرقان وقتا ويال.

  ما     علمي واضح ةدون عناء كبري أو أتثري ابلعوامل الشخصية اليت غالباميكن قياس أتثريها بشكل

 تتدخل يف نتائج القياس .

  نظرا لعدم وجوةد اتفاق على أسباب حدوث التوحد، فان هذه األساليب ال تعري اهتماما لألسباب

 و إمنا هتتم ابلظاهرة ذاهتا .

  2تعديل السلوكثبت من اخلربات العملية السابقة جناح هذا األسلوب يف  . 

 

                                                             

  1رائد خليل .التوحد .ص82.
  2.رفعت هبهات حمموةد.االطفا  التوحديون,ص63
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أما فيما خيص الربامج الرتبوية فهي حيتوي على نشاطات تدريبية واليت يتم اختيارها بناءا على قدرات الطفل ويتم 

 إةدراج هذه النشاطات يف خطة تربوية فرةدية واليت تعترب خطة عمل سنوية مع الطفل املتوحد

على استخدام إجراءات التعديل السلوكي ؛فهو أن العالج الرتبوي يقوم يف األساس   Morangذكر مرونج 

يساهم يف معاجلة بعض السلوكيات مثل التخريب وهو يظهر يف شكل نوابت غضب ، وسلوك إيذاء الذات 

 واآلخرين.

أما عن برامج التعليم فنهد أن التعليم والتدريب مها أساس العملية العالجية للتوحديني :حي  أهنم يواجهون 

اء يف املنز  أو خارجه، ابإلضافة إىل بعض املشكالت السلوكية اليت حتو  ةدون تكيفهم مع صعوابت ال حتصى سو 

 1اجملتمع 

 ومن أهم الربامج املتبعة حيا  هذا االضطراب :

 برانمج لوهاس   التحليل السلوك  التطبيق  :: -1

هو  Ivar Lovaas لوهاس إهارهو برانمج تربوي من برامج التدخل املبكر لألطفا  التوحديني للدكتور 

على نظرية    ةدكتور نفساين بدأ رحلته فعامل التوحد يف أواخر اخلمسينات من القرن العشرين، وقد بىن جتاربه 

التعديل السلوكي . ويقوم هذا الربانمج على التدريب يف التعليم املنظم والتعليم الفرةدي بناءا على نقاط ضعف 

 ونقاط قوة للطفل وإشراك األسرة يف ذلك .

طور هذا الربانمج السلوكي فريق من املختصني يف جامعة كاليفورنيا ، يعتمد على ضرورة إكساب الطفل 

املتوحد املهارات املختلفة اليت تليب احتياجاته اليومية ، وتقوم على التحليل السلوكي لعاةدات الطفل 

                                                             
  63ص.السلوكية االضطراابت ذوي لألطفا  اخلاصة الرتبية.حسين سعيد العزة1
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 %40جة الذكاء لديهم واستهابته للمثريات.ويطبق من عمر السنتني ونصف إىل مخسة سنوات وتكون ةدر 

 .1وال يقبل من هم ةدون ذلك

ساعات  8ساعة أسبوعيا أي مبعد   40ويتم تدريب الطفل على هذا الربانمج بشكل فرةدي يف حدوةد 

 ساعة يوميا . 20يوميا،تبدأ بشكل تدرجي من 

على    وبناءا  ومن طرق التعلم واكرتها استخداما لدى لوفاس التعزيز والتعليم من خال  احملاوالت املنفصلة

من      مالحظات لوفاس حو   ايةدة السلوك املرغوب بعد حصو  على التعزيز كثف برانمج لوفاس 

استخدام املعز  ليس فقط للحد من السلوك السليب بل ليزةداةد أيضا من إمكانيات التعلم والتدريب للمهارات 

منه مباشرة ،وهذا ابلطبع يشهع الطفل املختلفة،حي  حيصل الطفل على شيء حمبب له بعد قيامه مبا يطلب 

 2على االستمرار يف التعلم والتدريب 

 TEACHبرانمج معاجلة وتعلي  التوحديني وذوي إعاقة التواصل: تيتش -2

،يعترب من الربامج مهمة يف جما  التوحد حي  يطبق    Eric Schoplarإريك شوبلر أسس هذا الربانمج

 األمريكية وأورواب وبعض البلدان العربية.بشكل كبري يف الوالايت املتحدة 

يقوم هذا الربانمج على ضرورة االعتماةد على املثريات البصرية كوهنا تساعد الطفل التوحدي على االستهابة 

 للتدريب بشكل أفضل مقارنة ابملثريات اللفظية .

عرفية اليت أتخذ بعني االعتبار ضرورة يعتمد هذا الربانمج على التوافق والتكامل بني النظرية السلوكية والنظرية امل

استخدام التعليمات واملعز ات املناسبة ةدون إمها  الفروق يف النمو ،وينمي هذا الربانمج الدافعية و التواصل التلقائي 

 3والتفاعل االجتماعي لدى أطفا  التوحد.

                                                             
  .375 ص.اخلاصة الرتبية إىل املدخل.  وآخرون القريويت1

  2الزريقات إبراهيم .التوحد اخلصائص والعالج.ص 77
  3املرجع نفسه ص.80
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عليمية خاصة بكل من مزااي هذا الربانمج أنه ينظر إىل كل طفل على انفراةد ويقوم بعمل برامج ت

طفل،على حسب قدراته االجتماعية ، العقلية ، العضلية ، اللغوية ،فيدخل برانمج تيتش عامل الطفل 

 ويقوم ابستغال  كل نقاط القوة فيه مثل اهتمامه ابلتفاصيل الدقيقة، حبه للروتني.

  صرية لكي يتمكن الطفل أما فيما خيص البيئة التعليمية فهي بيئة تعليمية منظمة تقوم على الدالئل الب

 من التكيف مع البيئة ألنه يعاين من بعض السلوكيات :

 .التعلق ابلروتني 

 . صعوبة يف فهم بداية وهناية األنشطة 

 .صعوبة يف االنتقا  من نشاط آلخر 

 .صعوبة يف فهم الكالم 

 .تفضيل التعلم منن خال  اإلةدراك البصري عوضا عن اللغة املنطوقة 

 التعليمة املنظمة على :وتقوم البيئة 

 . تكومي روتني حمدةد 

 . تنظيم املساحات 

 .اجلداو  اليومية 

 . تنظيم العمل 

  . 1التعليم البصري 

 

                                                             

  1الزريقات إبراهيم .التوحد اخلصائص والعالج.ص 81
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ويرتكز منهج تيتش الرتبوي على تعليم مهارات التواصل واملهارات االجتماعية واللعب ومهارات االعتماةد على 

 تمع ومهارات حركية .النفس واملهارات اإلةدراكية ومهارات لتتكيف يف اجمل

 : P.E.C.S :برانمج التواصل بتبادل الصور بيكس  3

P.E.C.S : لـــ    هو اختصارPicture exchange communication system 

 وهو ما يعين ابلعربية "نظام التواصل بتباةد  الصور"  واملتعارف عليه يف أروقة البح  العلمي العريب بنظام بيكس.

الربانمج منذ اثنا عشر عاما كربانمج بديل يتيح ألطفا  التوحد التواصل وقد لقي هذا الربانمج قد مّت تطوير هذا 

رواجا كبريا واستحساان من اجلميع وتقديرا عامليا بسبب تركيزه على عنصر املباةدرة يف التواصل.وقد استخدمت هذه 

 Lori forst etروست أندريو بوندي ولوري ه اإلسرتاتيهية يف أنظمة عالجية متعدةدة على يدي

Andrew Bondy   ، حي  طّورا نظام التواصل بتباةد  الصور ملساعدة األفراةد الذين يعانون من مشاكل يف

اليت ثمكنهم من       التواصل وخصوصا أطفا  التوحد الذين يعانون من أتخر يف اكتساب الوسائل الوظيفية

 .1التواصل بشكل سريع 

 

 

 

 

 

 

 : العالج ابلتكامل احلس  -4
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الدمج احلسي هو عملية تنظيم اجلها  العصيب للمعلومات احلسية الستخدامها وظيفيا ، وهو ما يعين 

العملية الطبيعية اليت جتري يف الدماغ واليت تسمح للناس ابستخدام النظر ، الصوت ، اللمس ،التذوق ، الشم، 

على استخدام  الطفل يستطيع املدرب أن احلركة ،جمتمعة لفهم والتفاعل مع العاملمن حودهم .على ضوء تقييم 

 العالج احلسي بقياةدة وتوجيه الطفل من خال  نشاطات معينة الختبار قدرهتعلى التفاعل مع املؤثرات احلسية .

من           يعاين أطفا  التوحد من مشاكل يف االستهاابت احلسية حي  تظهر لديهم حساسية عالية 

ظهر لديهم استهابة حسية شاذة لألمل .ويتم اآلن استخدام عدة برامج لعالج األحداث ، أو العكس ثماما حي  ت

هذه املشكالت مثل طريقة التدريب ابلدمج السمعي تنمية اإلاثرة البصرية والعالج ابلدمج احلسي والذي يعترب 

 .  1من أكثر الربامج احلسية استخداما

األطفا  خلليط من جلسات العالج يشرتك طريقة مثلى يوصي هبا األخصائيون يف العالج أن خيضعوا 

فيها أخصائي يف احلركة )وظيفي أو حسي، وشخص متخصص يف الكالم واللغة يعمل كال منهما مع األطفا  

لكامل اجللسة مستخدمني خطة عالج مشرتكة موضوعة ملعرفة الطريقة اليت تعتمد فيها احلركة احلسية ومهارات 

 اللغة والكالم  .

 ذلك          األخصائيني أن ةدور األسرة يف مشاركة الربانمج العالجي مهم جّدا و اجيايب للغاية يرى العديد من 

أن إعطاء الوالدين النضج والوعي الكافيني والتوجيه واألساليب املناسبة اخلاصة ابضطراب التوحد سيعمل على 

 .2تطوير املهارات بشكل فّعا  

 

 :أمثلة عن مناذج لتعزيز بعض املهارات 
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 : االستثارة احلسية ، اللمس .1املمارة رق  

 : استكشاف البيئة ابستخدام حاسة اللمس.اهلدف 

: ضع عدة أشياء ذات ملمس خمتلف يف سرير الطفل أو يف صندوق اللعب ، جيب أن تكون النشاط

ليت ا   األشياء انعمة ،وذات ملمس خشن ، ملمس حريري ، وأخرى قابلة للعناق.جيب اختيار األشياء 

 ستفو  ابنتباهه وتشهيعه على ملسها واللعب هبا.

 : االستثارة احلسية ، اللمس .2املمارة رق  

 : استكشاف البيئة ابستخدام الفم كمصدر حسي .اهلدف 

: جيب توفري األشياء اليت حتت الطفل على املص، واملضغ ،استخدام األشياء اليت تعطى النشاط 

 . 1لألطفا  يف مرحلة ظهور األسنان

 

 

 

 

 

 : االستثارة احلسية ، البصر . 3املمارة رق  

                                                             

  1رائد خليل العباةدي . التوحد .  
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 : تطوير القدرة البصرية من خال  االستثارة البصرية .اهلدف 

 : ضع يف اجملا  البصري للطفل أشياء ملونة تقدم ابحلركة ،ممكن أن تعلق فوق السرير مثال .النشاط 

 : االستثارة احلسية ، البصر .4املمارة رق  

 الوعي الذايت من خال  النظر إىل املرآة . :  تطويراهلدف 

 : ضع املرآة يف اجملا  البصري للطفل ليتمكن من رؤية نفسه فيها .النشاط 

 : االستثارة احلسية ، السمع .5املمارة رق  

 : وعي األصوات واالنتباه إليها .اهلدف 

مات ، استخدام أشياء :   ضع أشياء خمتلفة تصدر أصواات متنوعة من حي  الذبذبة والنغالنشاط 

 .1تصدر أصوات تلقائية أو تستوجب حتريكها 

 

                                                             
  .30. ص2004. .1مىن.برانمج تدرييب لألطفا  املعاقني.ةدار الفكر للطباعة والنشر.طاخلطيب مجا . احلديدي 1
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 : نستنتج من خالل ما سبق 

  التوحد يعرف أبنه اضطراب شديد يف عملية التواصل و السلوك يصيب األطفال يف مرحلة مبكرة 

  كما يؤثر يف سلوكهم ووجد أن معظم هؤالء األطفال يفتقرون إىل الكالم املفهوم والواضح .كما

 املشاعر .يتصفون ابالنطواء واالنعزالية وعدم االهتمام ابآلخرين وتبلد 

  يعرف على انه عجز يعيق تطوير مهارات االجتماعية والتواصل اللفظي وغري اللفظي واللعب التخيلي

 واإلبداعي  .

  هو نتيجة اضطراب عصيب يؤثر على الطريقة اليت يتم من خالهلا مجع املعلومات ومعاجلتها بواسطة

 . الدماغ هذا ما يفسر حالة عدم الفهم لديهم للغة االستقبالية

  هناك عالقة بني مهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي أو التطور اللغوي ،فأمناط السلوك املبكرة

 للطفل ميكن اعتبارها جزء أساسي تنمو مبوجبه أمناط سلوك تواصل اجتماعية لفظية وغري لفظية .

 الذي يعاين  جيب تعزيز اللغة التعبريية لديهم وذلك من خالل الرتكيز على التواصل ، هذا األخري

األطفال من قصور يف جوانبه املتعددة ؛ االنتباه املشرتك ، التواصل البصري ، التقليد ، االستماع 

 والفهم ، اإلشارة إىل ما هو مرغوب .

  اهلدف الرئيسي من عالج األطفال التوحديني هو تقليل حاالت العجز املرتبطة به وتقليل ضيق

 األسرة .

 يف   تمرة والعالج السلوكي يف مرحلة مبكرة لألطفال من شأهنا مساعدهتم تطبيق برامج التعليم املس

 اكتساب الرعاية الذاتية واالجتماعية على غرار برانمج لوفاس و تيتش، بيكس.

  األطفال املصابني ابلتوحد يستجيبون جيدا لربامج الرتبية اخلاصة املتخصصة عالية التنظيم واليت تصمم

ة ، وقد يتضمن أسلوب التدخل الذي يتم تصميمه بعناية أجزاء تعىن بعالج لتلبية االحتياجات اخلاص
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مشاكل التواصلية ، وتنمية املهارات االجتماعية وتعديل السلوك ، العالج احلسي، واألدوية كّل 

 إىل أبعد حد.   متكامل . ذلك أن املشكل الفيزيولوجي الكائن لديهم من شأنه أن يؤثر عليهم 

 طراب مبكرا كلما كان يف صاحل الطفل واألسرة .كلما اكتشف االض 

  من خالل الكشف املبكر عن حالة الضعف أو العجز واحلرص على توفري اخلدمات العالجية املبكرة

للطفل قد تستطيع األسرة مبساعدة األخصائيني التخفيف من وطأة االضطراب وزايدة احتمال جناح 

ية وتلقي التدريب املناسب تستطيع األسرة املساعدة يف التأهيل ، ومن خالل تبين االجتاهات الواقع

 احلد من مضاعفات االضطراب.
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