
   

   بريطانيااألكاديمية االفتراضية للتعليم المفتوح  

         قسم علم النفس                    

  

  

  

  

  

  ةـــــ والعقلیةـواالجتماعیة ـما الخصائص النفسی

  لألطفال المصابین بالتوحد من وجھة نظر اآلباء

  
  

   علم النفس العاميرسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر ف
  مة منرسالة مقد

  عادل جاسب شبيب
  
  إشراف
  الدكتورة

  مارغریت ماثیو
  
  

  
٢٠٠٨   
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  يِمِح الرحمِن الر اِهللاسِمِب

  ﴾ قليال إال من العلم موما أوتيت ﴿      
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 والعقلیة لألطفال واالجتماعیةالخصائص النفسیة   ما    :عنوان الرسالة 

  من وجھة نظر اآلباء لمصابین بالتوحدا

  عادل جاسب شبیب       :اسم الباحث        

  )        بریطانیا   (  االفتراضیة للتعلیم المفتوحاألكادیمیة     /       :الجامعة     

  :تاریخ تخرج الباحث     

  ١٩٨٨ علم النفس سبكالوریو       : المؤھالت الحاصل علیھا     

  :لقید لدرجة الماجستیر تاریخ ا    

  :تاریخ تسجیل درجة الماجستیر     

  الماجستیر                    :  الدرجة العلمیة     

   ٢٠٠٨                            : سنة المنح     
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  الشكر والتقدير

    صورة وتمام في خیر المتواضع بحثي بإكمالجل جاللة علّي  اهللا منَّبعد أن  

تقدم بالشكر والعرفان لكل من ساھم في توجیھي وتعلیمي      یسعني أال أن أ     ال

 ال  دكتور فاض  ل عب  د الزھ   رة    األس   تاذوأخ  ص  .   بكلم  ة او ح  رف او رأي  

بھ اء عب د    . د    األطفال وأخصائي, المدرس في جامعة البصرة كلیة التربیة       

 , حاالت التوحد والتي ت م ك شفھا م ن قبل ة    إحدىین العیثان الذي قدم لي     الحس

وك  ذلك ك  ل ال  شكر والتق  دیر إل  ى األس  تاذة الكریم  ة الت  ي راعتن  ي ف  ي ك  ل         

وك  ل التق دیر واالمتن  ان لعائل  ة   ,ص غیرة وكبی  رة ال  دكتورة مارغری ت م  اثیو   

 معلومة او أي لھم أقدم من قلبي ان وأتمنى وعائلة الطفل الثاني األولالطفل 

 وتزید ق درتھم عل ى   أطفالھمطریقة عالجیة جدیدة تساھم في تخفیف معانات      

وال أن  سى أن أق  دم ال  شكر لع  ائلتي الكریم  ة عل  ى تھیئتھ  ا األج  واء    . التحم  ل 

ول م  . المناسبة إلكمال البح ث رغ م ك ل ال صعوبات وال ضغوطات ف ي بل دي           

اإلش   راف  ف   ي ق   سم تإلخ   وة واألخ   وال  تق   دیم ش   كري واعت   زازي  أن   سى

    . والمتابعة في األكادیمیة على متابعتھم لرسائلي واستفساراتي 
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  قائمة المحتویات

  رقم الصفحة                                                    الموضوع   
  

  ١٢ _ ٨      الفصل األول                                                  
  بحثالمدخل إلى 

  مقدمـــــــة : أوال 
  مشكلة البحث : ثانیًا 
  أھداف البحث:  ثالثًا 

  أھمیة البحث : رابعًا 
  حدود البحث: خامسًا 
  خطوات إجراء البحث : سادسًا  

  
    ٥٣ _ ١٣               الفصل الثاني                                                         

  اإلطار النظري 
   التوحد 
      مقدمة 

      نبذه تاريخية عن التوحد
      تعريف التوحد 
      أسباب التوحد  
      تشخيص التوحد

      اإلحصائيات الخاصة بالتوحد
      خصائص التوحد

      مراحل حدوث التوحد 
      أنواع التوحد

  .    كيف يمكن التغلب على التوحد 
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  رقم الصفحة                                                   الموضوع 
  

    ٥٥_٥٤              الفصل الثالث                                           
     الدراسات السابقة                                            

  ٥٨_ ٥٦                                                         الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة                 

  منهج الدراسة:  أوال
  عينة الدراسة : ثانياً 
  أدوات الدراسة : ثالثاً 

  األساليب اإلحصائية:  رابعاً  
   

  ٧٣ _ ٥٩                                                    الفصل الخامس   
                                                                                            نتائج الدراسة وتفسیرھا       

  .نتائج الفرض األول : أوال 
  .نتائج الفرض الثاني : ثانیًا 
  .نتائج الفرض الثالث : ثالثًا 

  .توصیات الدراسة :  رابعًا    
  . الدراسات والبحوث المقترحة :   خامسًا   

      

  ٧٦ _ ٧٤                                                                    .        عـــــــــــــــالمراج     
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  األولالفصل 

   البحثإلىمدخل                                

   مقدمة البحثً: أوال

ـ أولم نسمع   .  اضطراب معين    أو يطل علينا اسم مرض      وأخرىبين فترة    . يء  نعرف عنه ش

 البحث والجهد والسهر من اجـل       إلىمما يدفع العلماء والباحثين     , د موجة في المجتمعات     فيولّ

 واالضطرابات التي ظهرت ومازالت مبهمـة       األمراضفمن  .  والحلول   األسبابالوصول الى   

ذلـك االضـطراب    .  هو اضطراب التوحد     ) والعالج   األسباب(   يومنا الحاضر  إلىوغامضة  

على السبب   لكي تضع يدها     األموال الدول ن م كثيرذلت   وب  , كثير من العلماء   شغل شغل أالذي  

ولقد  هو مصطلح حديث ، autism دــــلكن مصطلح التوح . صابهالحقيقي واليقيني لأل

من قدمه هـو   تردد ذكره في بداية األمر بين علماء النفس واألطباء النفسيين ، ويعتقد أن أول

حيث استخدمه ليصف  ١٩١١ عام Eugen Bleuler إيجن بلولرالطبيب النفسي السويسري 

   .المنعزلين عن العالم الخارجي والمنسحبين عن الحياة االجتماعية به األشخاص

,  بالوالـدين     عمر االلتـصاق   األزهار دون الثالث سنوات وهو عمر       األطفالفالتوحد يصيب   

 والساحة والشارع   األصدقاءوهي بيئة    ثانيةلجماعي والتفاعلي والبدء بتكوين بيئة      عمر اللعب ا  

 يالحظ على الطفل التوحدي البدء باالنعزال وعدم التواصل واللعب           إنذارولكن وبدون سابق    . 

 الضحك وبدون سبب وغيرها مـن       أووعدم القدرة على التخاطب اللفظي والبكاء       مع األقران   

من اجـل تخفيـف تلـك        التي تجعل االهتمام بهذه الشريحة اهتمام ضروري ومهم          األعراض

 وإعانتها األسرةاظافة الى مساعدة    ,  والمجتمع   اإلعاقة جعلهم يتكيفون مع     وإمكانية األعراض

 على العائلة وهذا بسبب بعض       يقع  ضغط وتوتر نفسي   بأقلعلى التعايش والتعامل مع المتوحد      

نتـصف  كالبكاء لساعات طويلة فـي م     (  التي تصبح ليس من السهل التعايش معها         األعراض

  . ) الليل وبدون سبب

 التوحـد  أسـباب  الى هذا الحين تبقى     من خمسين عام   أكثر قبل   ومنذ االنتباه واالهتمام بالتوحد   

 ضاألعراتصمد وتبقى قوية مع بقاء       التي نادراً ما  , ماعدا الفرضيات واالحتماالت    . مجهولة  

  .وعدم الشفاء النهائي 
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فهو  , ثابتة أعراض ليس مرض محدد او ذي       نهأل واألمراض فالتوحد من اعقد االضطرابات   

 وبـسبب تعقيـد هـذا    .مع اآلخـرين   أو في المصاب الواحد   والتشابهيختلف من حيث الشدة     

ـ      أن من الضروري والمهم     أصبح أسبابةالمرض وعدم معرفة     ل ـ تتم عملية التشخيص من قب

اختـصاصي   . أطفـال  أخصائي,  نفسي أخصائي, طبيب نفسي  (  ون من ـفريق متكامل يتك  

 أصـبح لـذا    . أخرى اختصاصات وأحيانا )اختصاص في السمع والتخاطب , في االختبارات   

ي النفسية واالجتماعية   ـ من جميع النواح   بإصابتهمن الضروري ان يدرس الطفل الذي يشتبه        

حتى يتوصل الفريق التشخيـصي      . اإلصابةوالعقلية وفي جميع المراحل العمرية لغاية ظهور        

شخيص الدقيق والصحيح من اجل المساعدة لوضع البرامج التي تـساعد علـى تأهيـل      الى الت 

 .وتدريب الطفل المصاب 

  . وتساؤالتهامشكلة الدراسة: ثانياً  

 لماذا عرف  يُِِِأنليس من اليسير  األحيان أغلب فيو  ,يعتبر سلوك الطفل التوحدي سلوك معقد

 يعبر بشكل أنيستطيع   الالسبب أن الطفلو . وراءه او ماذا يريد من يصدر هذا السلوك

 يدير شؤون أن وليس لدية وسيلة تعبير واتصال طبيعية يمكن عن السلوك المطلوب طبيعي

 والخصائص لدى الطفل  مهمة األعراضفمعرفة  .   الضرورية واحتياجاته ومتطلباتهحياته 

ائص  نفسية واجتماعية هناك خصف لذا. جداً تساعد في عملية التشخيص والعالج والتأهيل 

مباشر مع ال همتماسل نتيجة اآلباء من قبل وأعمق أدقتتم معرفتها بشكل  التوحد ألطفالوعقلية 

 عدم وجود العالج وأيضاة للتوحد  الحقيقياألسبابمعرفة عدم  بسبب ولكن.  التوحدي الطفل 

.  مصاب بالتوحد بأنه  بعدم تقبل تشخيص طفلهماآلباء نهائياً دفع غالبية األعراضالذي يزيل 

 ألنهم. والعقلية التي يطرحها الوالدين   الخصائص النفسية واالجتماعية ىيؤثر عل قدوهذا 

مصدر من المصادر المهمة في التشخيص ومعرفة الخصائص النفسية واالجتماعية والعقلية 

والى تعقيد  وبالتالي يؤدي عدم التقبل هذا الى تأخر طرق التأهيل والتدريب للطفل التوحدي 

 اآلالملذا فالتشخيص المبكر يذلل بعض الصعاب ويقلل  ) . واألسرةالطفل ( معاناة الطرفين 

  . والمعاناة للطرفين 
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  :الدراسة تساؤالت 

 المصابين بالتوحد من وجهة نظـر       لألطفالما الخصائص النفسية واالجتماعية والعقلية       .  ١س

  .اآلباء 

ئة في تعاملهم مع الطفل او       تصرفات خاط  إلىك الخصائص يؤدي     عدم معرفة الوالدين بتل    . ٢س

  .            حكمهم عليه  

ـ     بإخفاءهل يقوم الوالدين     . ٣س  ة للطفـل المـصاب      الخصائص النفسية واالجتماعية والعقلي

    .التشخيصبالتوحد خوفاً من 

  

   البحثأهداف:  ثالثاً 

  : معرفة إلىتهدف الدراسة    

 . بالتوحد المصابين لألطفالالخصائص النفسية  .١

 أطفال أطباء(  التوحد أطفالوالتي من خاللها قد يتمكن المختصون العاملون في مجال رعاية 

                       .األطفالمن عالج وتأهيل وتدريب هؤالء .....)  نفسانيون واجتماعيون وأخصائيون وأطباء

                                                                     :                       ومن تلك الخصائص  

, اكتساب المهارات , لوكية االضطرابات الس, االنعزال , االنطواء , التوتر , القلق ( 

   ....)النمو

 . ) اآلخرينعالقات مع ال وتواصلال (  المصابين بالتوحدلألطفال االجتماعيةالخصائص . ٢

 ) . والمعرفي مستوى النمو العقلي(  المصابين  التوحد  لألطفاللية الخصائص العق .٣

  .اآلباء يعرفها من خالل وجهة نظر أن الباحث أرادوكل هذه الخصائص 

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١

   البحث أهمية: رابعاً 

فآلت على نفسها  بعض البلدان المتطـورة         . اإلنسانية المجتمعات    جميع يعد الطفل  النواة في    

هـا  اتفوضعت  تلك المجتمعات اهتمام   . ان ترعى وتهتم بالطفولة      إلنسانيةل عيةلراوالمتقدمة وا 

وهـذا  ( وقدراتها من النواحي التربوية واالجتماعية والنفسية والمالية فـي خدمـة الطفولـة           

 الذين لم يكن بمقدورهم التواصل والعمل والحياة بـصورة طبيعيـة             أما) .  الطبيعيين   لألطفال

.  على الجميـع  وأخالقي إنسانيوصية رفيعة ومهمة كبيرة وواجب    لهم خص  أصبح ,بالمجتمع  

 عنـاء  بأقـل  العيش مع المجتمـع  وإمكانية لهم  األجواءومن اجل تذليل كل الصعاب وتحسين       

 المـصابين   تأهيـل  و األمراض تسعى المجتمعات جاهدة للقضاء والسيطرة على تلك         ,ووسيلة  

  .التوحد بن  المصابياألطفالومن تلك الجماعات هم . منهم 

 الخصائص النفسية واالجتماعية والعقلية للطفل التوحدي العتبارها من العوامل          ألهميةونتيجة  

وبـسبب التعـايش المباشـر     . الرئيسية في عملية التشخيص والمساهمة في التأهيل والتدريب         

 بوجهـات نظـرهم لمعرفـة       واألخـذ  كبير جداً    اآلباءوااللتصاق الكامل مع الطفل كان دور       

ـ  واإلسـراع المساعدة في التشخيص    ص النفسية واالجتماعية والعقلية من العوامل       الخصائ ي  ف

  .  والعادات الغير مقبولة اجتماعياً السيطرة على بعض اضطراب السلوك

 رسالة في بلده قـد تناولـت        أيلم يعثر على    )  وتفتيشه حسب علمه (  الباحث   أنعالوة على   

 باإلصـابة  هو االزدياد واالنتـشار الملفـت للنظـر          يةاألهم إلىويضاف  . اضطراب التوحد   

 الحديثة اإلحصائيات أما طفل ٥٠٠ واحدة كل إصابةحيث كانت نسبته  ..  بنسبة كبيرةبالتوحد

   Autism Research )… التوحد أبحاث معهد (  . طفل ١٦٦ واحدة كل إصابةفتقول 
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 ١٢

  حدود البحث : خامساًً

 :                                                                                   موضوع الدراسة الحالي هو إن

 نظر  ةهمن وجتوحد ل المصابين بالألطفال ما الخصائص النفسية واالجتماعية والعقلية( 

   : التالي فأن الدراسة الحالية تعتمد على تاليل وبا  )اآلباء

  . الموضوع الذي تناولته الدراسة  .١

 . عليها الدراسة أجريتلعينة التي ا .٢

 .الفترة الزمنية التي طبقت خاللها الدراسة  .٣

 . المستخدمة في الدراسة اإلحصائية واألساليب المستخدمة األدوات .٤

  . تعميم نتائج الدراسة تعتمد على الحدود المذكورة سابقاً إمكانيةوبالتالي  فأن 

  

  

   البحث إجراء خطوات  :سادساًً

  :  الخطوات اآلتية بإعدادقام الباحث  

  . للدراسة أولية خطة إعداد .١

 . النظري للدراسة اإلطار إعداد .٢

 . الدراسة أدواتاختبار  .٣

 .تحديد عينة الدراسة  .٤

  ) .م٢٠٠٨ ( وتموزوتم في شهري مايس وحزيران,  الدراسة أدواتتطبيق  .٥

 .تفريغ البيانات  .٦

 .تفسير النتائج  .٧

 .تقديم بعض التوصيات  .٨

  .الدراسات والبحوث المقترحة تقديم بعض . ٩
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 ١٣

  الفصل الثاني
  

  : النظري اإلطار

  التوحد  : أوال

  .مقدمة   .١

   .نبذه تاريخية عن التوحد. ٢   

  . تعريف التوحد  . ٣

  . التوحد  أسباب  .٤

  تشخيص التوحد.  ٥

  اإلحصائيات الخاصة بالتوحد. ٦      

  .مراحل حدوث التوحد   .٧      

  .د خصائص التوح  .٨

   .مراحل حدوث التوحد  .٩

   .أنواع التوحد  . ١٠     

  .كيف يمكن التغلب على التوحد   . ١١     
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 ١٤

  د ــــــالتوح : أوال

  ـة مقدمـــ

 أنعمها استخدامه للنعمة التي     مرض أوطبيعي والمعافى من كل عاهة       ال اإلنسان  يالحظ على   

 . بيديـه  ويلعب ويأكل    برأسهالحظ  يتكلم بلسانه ويؤشر      في. هللا علية بكل يسر وحرية وفائدة       ا

   ,ويشعر بالبرد والحر ويفرح للمفرح ويحزن للمحزن  ويـدرس  ويعمـل ويـشتري ويبيـع            

 اإلنـسان  أعـضاء ولكن عندما يصاب خلل او اضطراب في عضو من          . وغيرها من النعم      

فيالحظ . على ذلك الجسم    وضوح  يبدأ االختالل وال   سرعان ما , والمسيطرة على واجب معين     

  عاقـة أ ذو   فأصبح  وغيرها رجلية اوحواسة    أو يديه أو عقلة   أومن البشر منهم من فقد بصره       

  .واضحة للجميع 

 المتوفرة لديـة    األعضاء يجمع كثير من الحرمان من استخدام        فلألسف اضطراب التوحد    أما 

  .عالى على البشر من بصر وسمع ويدين ورجلين وعقل ونفس وغيرها من نعم اهللا ت

 انعزالي ومنطوي علـى     األحيان تجعل الطفل التوحدي في اغلب       أن بالتوحد   اإلصابة أدتلقد  

 روال يـشع  بتكاري والجمـاعي     اللعب األ  إلى لوال يمي   أصم وكأنه   باآلخرين روال يشع  نفسه

ـ  أحياناً جعلهواضطرابه هذا   ,  الطبيعية والتي من المفترض ان يخاف منها         باألخطار ضحك  ي

  تنطوي تحت اسـم  أصبحت واالضطرابات والتي  األعراضويبكي بدون سبب  وغيرها من         

  . التوحد 
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 ١٥

  :نبذه تاريخية عن التوحد 

 عـام  Eugen Bleuler من قدمه هو الطبيب النفسي السويسري إيجن بلـولر  يعتقد أن أول

لم الخارجي والمنـسحبين  المنعزلين عن العا  ليصف به األشخاص التوحدحيث استخدم ١٩١١

   .عن الحياة االجتماعية

ورقته المشهورة عن التوحد لكـون   Leo Kannerنشر الدكتور ليو كانر ١٩٤٣ في عام  .١

 .كاضطراب محدد في العصر الحديث بذلك أول من ذكره

من فيينا ورقة شهيرة أيضا تـصف حالـة    نشر الدكتور هانز اسبر جر ١٩٤٤ في عام  . ٢

وتعتبـر   Asperger Syndrome اسـبيرجر  حد أطلق عليها فيما بعد متالزمةمشابهة للتو

   .المحاوالت العلمية لشرح هذا االضطراب المعقد هاتان الورقتان هما أول

أدلة تؤكد أن التوحـد   Bernard Rimland ريمالند برنارد.  دأكتشف ١٩٦٤ في عام  .٣

  .biological condition بيولوجية هو حالة

  Andreas Rett أندرياس رت.  دأكتشف ١٩٦٦ مفي عا . ٤

  . آخر يؤكد أن التوحد حالة بيولوجية دليال Rett Syndrome) صاحب متالزمة رت(

 .Dr فلوسـتين والـدكتور ميكـل روتـر     عثر كل من الدكتورة سوزان ١٩٧٧ في عام.  ٥

Susan Folstein and Dr. Michael  ما بأن على توأمين مصابين بالتوحد مما أوحى له

   .وجود عامل جيني يقف خلف اإلصابة بالتوحد هذا دليل على احتمالية

الدكتور ميكل روتر والدكتورة كاترين لـورد والـدكتورة أن    نشر كل من١٩٩١ في عام  . ٦

 Drs. Catherine Lord, Michael Rutter and Ann LeCouteur لـي كوتـشر  

published .   

  the Autism Diagnostic Interview أول استبيان لتشخيص التوحد
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 ١٦

النفسي األمريكية الـدليل التشخيـصي اإلحـصائي     نشرت جمعية الطب ١٩٩٢ في عام .  ٧

الذي وضع معـايير   ,the Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV) الرابع

  .التوحد مقننة لتشخيص اضطراب

 World Health Organization العالميـة  أصدرت منظمة الصحة ١٩٩٣ في عام.  ٨

 جمعية الطب النفسي األمريكية عـرف بالتـصنيف الـدولي لألمـراض     دليال مشابها لدليل

International Classification of Diseases (ICD-١٠ )         

 Developmental  وذكرت فيه تعريفـا للتوحـد ضـمن فئـة االضـطرابات النمائيـة      

Disorders 

  التوحد ولي ألبحاثأسس اإلتحاد الد ١٩٩٤ في عام  .٩

the National Alliance for Autism Research (NAAR)  

الخاصـة باضـطراب    ليصبح أول منظمة في الواليات المتحدة تختص بتمويل البحوث الطبية

  Autism Spectrum Disorder (ASD) الطيف التوحدي
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 ١٧

  Autism. تعريف التوحد 

دف هذه التعريفات الى وصف فئـة معينـه تحمـل نفـس             وته. هناك تعريفات كثيرة للتوحد     

  .وهي فئة التوحد , الصفات 

حيث قام مـن خـالل      ,  من عرف التوحد الطفولي      أول) kannar١٩٤٣(ويعتبر العالم كانر    

 عشر حالة بوصف السلوكيات والخصائص المميزة للتوحد والتي تشمل على           إلحدىمالحظته  

واسـتعمال غيـر   , م   الكال اكتسابوالتأخر في   , خرين  عدم القدرة على تطوير عالقات مع اآل      

والمحافظة على التماثل وضـعف التخيـل   , ونشاطات لعب نمطية وتكرارية    , تواصلي للكالم   

وما زالت الكثير من التعريفات تستند على وصف كانر للتوحد حتى وقتنا الـراهن              . والتحليل  

  .  )٢٠٠٤الشامي .( 

  :  للتوحد وهي ه خصائص رئيسية عند تعريفعأرب)  ١٩٧٨Rutter(وقدم روتر 

  . في العالقات االجتماعية إعاقة. أ 

  .نمو لغوي متأخر أو منحرف . ب 

  . على التماثل اإلصرارسلوك طقوسي واستحواذي أو . ج 

   ) .٢٠٠١سليمان .(بداية الحالة قبل بلوغ ثالثين شهراً من العمر .     د 

اضـطراب  ( بأنـه   عرفتـه ١٩٨٢ عام  تعريفاً للتوحد ففي   منظمة الصحة العالمية   وأيضاً لدى 

سنوات ويبدو على شكل عجز في استخدام اللغة وفي اللعب وفـي   نمائي يظهر قبل سن ثالث

    . )االجتماعي التفاعل والتواصل

 National Society For )  ( التوحـديين  لألطفـال كما يعتبر تعريف الجمعيـة الوطنيـة   

Autistics Children  التوحد عبارة أنوينص على  . قبوالً لدى المهنييناكثر التعريفات من 

,  شـهراً    ٣٠ يصل عمـر الطفـل الـى         أن التي تظهر قبل     األساسيةعن المظاهر المرضية    

  .ويتضمن االضطرابات التالية 

  . تتابع النمو أواضطرابات في سرعة  .١

 .اضطرابات في االستجابات الحسية للمثيرات  .٢

  .واألحداثق او االنتماء  للناس اضطرابات في التعل .٣

  ) .٢٠٠٠يحي . ( اضطراب في الكالم واللغة والمعرفة  .٤
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 ١٨

      نعزال ، وبالعربية أسموه الذوويةالتوحد كلمة مترجمة عن اليونانية وتعني العزلة أو االو

، وهو كحالة مرضية ليس عزلة فقط  االنطوائية، والتوحد ليس  )وهو أسم غير متداول ( 

  . فض للتعامل مع اآلخرين مع سلوكيات ومشاكل متباينة من شخص آلخرولكن ر

  

  :  التوحدأسباب
 غير األسبابمازالت  . سموها فيما بعد باضطراب التوحداض التي  لألعرمنذ ان انتبه العلماء

 مجموعة وإنما,  وذلك لعدم وجود عرض معين . )مجهولة (  معروفة بصورة دقيقة وثابتة

 حيث هناك فرضيات متعددة   ,  حيث الشدة والنوعية من طفل آلخرلف من تختاألعراضمن 

   . الفرضيات الجددأمامهار تنسرعان ما التوحد ولكن أسباببحثت في 
  

   :   الفرضية النفسية.١

, حـد    بالتو اإلصابة والتي تسبب       عواطفهم تجاه االبن   ة الوالدان يتهمون ببرود   القدم كان فمنذ   

. ولكن لم تثبت تلـك الفرضـية        .   )الثالجة  (  الباردة   األم عليها     طلقأ مما   األموخصوصاً  

(   النفسية األمراضخالية من    المصابين الى عوائل بديلة      األطفالحيث قام العلماء بنقل هؤالء      

 إن أيـضا ويالحـظ   . األطفـال  تحسن على هؤالء أيلم يالحظ , ) برودة العواطف وغيرها    

فـي هـذه   لم يكن تعامل الوالدين واضحاً , بدأ احياناً منذ الوالدة  بهذا االضطراب قد ت   اإلصابة

  .الفترة 

  

    : ةالبيولوجيالفرضية . ٢

 تبنـي هـذا المـنهج بـسبب ان     وأسباب . ةالبيولوجيوهناك من يفسر التوحد نتيجة للعوامل     

ولكن قد يكون هناك عـدم قبـول     ,  عقلية   إعاقة عصبية او    بأعراض تكون مصحوبة    اإلصابة

(  يعـزى لهـا الـسبب        أن عقلية يمكن    إعاقة أويجد سبب طبي      عندما ال  ةالبيولوجيلنظرية  ل

  ) .٢٠٠٣الصبي 

  

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩

  :فرضية الفيروسات والتطعيم .  ٣

 التوحد  ومـن هـذه   وإصابة ببعض االلتهابات الفيروسية     األم إصابةاوجد العلماء عالقة بين      

يـرى  و .يا الفيروسي الفيروسي والتهاب الخال الخاليا  وتضخماأللمانيةااللتهابات هي الحصبة   

الجهاز المنـاعي فـي إنتـاج     البعض أن التطعيم قد يؤدي إلى األعراض التوحدية بسبب فشل

قادرة على إحـداث تـشوهات فـي     المضادات الكافية للقضاء على فيروسات اللقاح ما يجعلها

   . ولكن لم تعتمد هذه الفرضية من قبل المراكز العلمية .الدماغ

  :  الوراثية والجينية الفرضيات. ٤

إصـابة األطفـال    وهـذا يفـسر  , تفترض أن عنصر الوراثة كسبب يفسر اضطراب التوحـد 

الكروموسومات والجينات  التوحديين باالضطراب نفسه كما يشير بعض الباحثين إلى الخلل في

   .في مرحلة مبكرة من عمر الجنين تؤدي إلى اإلصابة به

  :يوكيميائيةالب الفرضيات. ٥

والببتيـدات   الـسيرونين والـدوبامين  ( وتفترض حدوث خلل في بعض النواقل العصبية مثل 

آثار سـلبية فـي    حيث إن الخلل البيوكيميائي في هذه النواقل من شأنه أن يؤدي إلى) العصبية

   .المزاج والذاكرة وإفراز الهرمونات وتنظيم حرارة الجسم وإدراك األلم

  :يضيةاأل الفرضيات. ٦

البروتينـات    وتشير هذه الفرضيات إلى أن عدم مقدرة األطفـال التوحـديين علـى هـضم    

بروتين الكـازين   وكذلك, وخصوصاً بروتين الجلوتين الموجود في القمح والشعير ومشتقاتهما

تأثير تخـديري   يؤدي إلى ظهور الببتيد غير المهضوم والذي يصبح له , الموجود في الحليب

    .فيون والمورفينيشبه تأثير األ
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 ٢٠

  :البيئي فرضية التلوث. ٧

ومـا   يفترض بعض الباحثين أن تعرض الطفل في مراحل نموه الحرجة إلى التلوث البيئـي  

 الزئبق والمادة الحافظة للمطـاط والرصـاص وأول  (يحدث من تلف دماغي وتسمم في الدم 

  ).أكسيد الكربون

ويبقى التوحد مـرض غـامض ومجهـول        . هذه الفرضيات والنظريات تبقى كلها احتماالت       

  . السبب 

  

  

   :تشخيص التوحد 

 هذا المرض مـن  يحمله  المهمة والصعبة في التوحد هي عملية التشخيص بسبب ما األمورمن  

 عمليـة التـشخيص     أصبحتلذا   . أخرىتداخلها مع اضطرابات    و واختالفها   األعراضتعدد  

     متكامل يتكون مـن  ل فريق  متخصص      يكون التشخيص من قب    إن ويجب    ومعقدة مسألة صعبة 

اختـصاص   , ) التوحد ( اختصاص في علم النفس . طبيب اختصاص نفسية    , أطفالطبيب  ( 

 بعض االختـصاصات مثـل طبيـب        إلىوقد يحتاج   ) اختصاص سمع وتخاطب    , اختبارات  

  . تطوري أطفال طبيب أو محلل نفسي أو أعصاب

 علـى المراقبـة      بل  معتمـداًً    واألشعةمواد التحليل    ويبقى التشخيص بعيداً عن المختبرات و     

 بعض االختبارات وتخطيط    وإجراءالمصاب في العيادة الخاصة  والمنزل         والمالحظة لسلوك   

 ونـوع  اإلصـابة  لكي يكون التشخيص شامل ودقيق من اجل معرفة درجـة       ,ا  السمع وغيره 

   .  المصاب يحتاجهالعالج والتدريب الذي 

ووجودهـا فـي    عراض المرضية في التوحد ، ولتشابه بعض هذه األعـراض األ نظراً لكثرة 

  حاالت مرضية أخرى ،

 Diagnostic andاألمريكية بوضع قاعـدة عامـة للتـشخيص     فقد قامت جمعية طب النفس

Statistical Manual  IV    . )DSM-IV-TR ,٢٠٠٠(  

  العياديـة والتربويـة    طاألوسا محكات التشخيص قبوال في      أفضلوتعتبر محكات الجمعية من     

  ) .٢٠٠٥ابن صديق (
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 ٢١

ويـشترط فـي    .  عرضاً مرضياً على ثـالث مجموعـات         ١٦  وتحتوي هذه القاعدة  على      

  . من المجاميع الثالثة  األقل على أعراضيقل عن ستة  التشخيص وجود ما ال

مختلفة للتشخيص ، كما أن بعض األعراض قد   وفي دراسات ومدارس أخرى هناك قواعد

 .طبيعي ن عدم وجودهايكو

  

  :االجتماعية اضطراب العالقات
   .بوجود اآلخرين دم اإلحساس أو اإلدراك ع. ١

  .وقت الشدة ، أو طلبها بطريقة غير طبيعية عدم طلب المساعدة من اآلخرين في .      ٢

   .أو نقص القدرة على المحاكاة انعدام    ٣ .    

  .طبيعية  أو القيام بذلك بطريقة غيرآلخرين،اواللعب مع  انعدام التواصل.   ٤   

  .أقرانه عدم القدرة على بناء صداقات مع .  ٥   

   

  : والتخيل اضطراب التواصل
 اآلخرين عدم وجود وسيلة للتواصل مع .١

 . اضطراب في التواصل غير اللغوي. ٢ 

  .اإلبداعية عدم وجود القدرات. ٣ 

   .الميةالك اضطرابات شديدة في القدرة.   ٤

 ما سبق قوله، أو تعليقات غير ذات صلة اضطراب في نوع ومحتوى الكالم مثل ترديد .  ٥

   . بالموضوع

   .    مع اآلخرين عدم القدرة على البدء أو إكمال الحوار . ٦

  

  : والمشاركة مع اآلخرين محدودية النشاط

  .الجسم نمطية حركة ١ . 

  .اللعبة االنهماك الكامل مع ٢ . 

  .به مقاومة تغيير البيئة المحيطة ٣ .  

  .سبب الحرص على الرتابة بدون.  ٤ 

                   .  ضيق محدود محدودية النشاط واالنهماك الكامل في نشاط . ٥     
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 ٢٢

     :اإلحصائيات الخاصة بالتوحد

ومن . انها   بالتوحد في بلد   اإلصابة بدأت بعض الدول تعلن عن ازدياد نسبة         األخيرةفي اآلونة   

ولكن هل هـذا    , ومن المؤكد  االنتشار في تزايد        . األمريكيةتلك الدول هي الواليات المتحدة      

ت  سـاعد أخـرى  عوامل   إلى أم التشخيص   أساليب الثقافة في المرض وتقدم      إلىالتزايد يرجع   

 .  لهذه اإلحصائياتوفيما يلي ملخصاً.  اآلن إلى األمرولم يحسم  . ازديادهعلى 

يقول أن  ١٩٩٠ عامNational Institutes of Health  قرير المعهد الدولي للصحةفي ت-

في تقرير صدر عن إدارة كاليفورنية لالضطرابات  طفل مولود ٥٠٠ من كل ١ التوحد يصيب

ــام  ــة ع  California  Department of Developmental  ١٩٩٩ النمائي

Disabilitiesفي اإلحدى عـشرة   ٪٢٧٢  ارتفع بنسبةجاء فيه أن عدد األطفال التوحديين قد

شخص يولد مصاب بالتوحـد   ١٦٦ من بين كل ١ تقدر اإلحصاءات الحديثة أن . سنة األخيرة

ترتفع نسبة اإلصابة بالتوحد بين الذكور بمقـدار   .شخص ١٠٠٠٠ في كل ٦٠ ، أو ما يعادل

  . اإلناث أربعة أضعاف عن

  .  ذكرأيضا  ١٥٠ كل في ١ حوالي حاليا أصبحت نسبة التوحد إن

 ICDRC International Child Development Resource C فـي  ١ هي نسبة مقاربة 

   .بأمريكا والية كاليفورنيا في طفل ١٦٠كل 

 مثل التخلـف    األخرى السنة مقارنة باضطرابات     في % ١١٠ ارتفاع نسبة التوحد وصل الى      

 والشلل الرعاش بنـسبة      , % ١٢,٦ الصرع ارتفع بنسبة        ,   %١٧,٥العقلي ارتفع بنسبة    

١٢,٤% .   
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 ٢٣

 ال  لألسـف  ولكن     العربية البلدان في أو الخارج   في سواء كان      فى ازدياد مستمر   األعداد  إذاً

  ...اآلن إلى رسمية  إحصائياتيوجد 

  األخرى باإلعاقاتمخطط یقارن نسبة التوحد                              

  

  األخرى اإلعاقات إلىیرمز ...... األزرقاللون و   یرمز للتوحد ......األحمراللون 

   ....وھنا نرى الفرق واضح

  

  

  

  

  

  

  

  

   ) : Characteristics of Autism ( حدخصائص التو
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 ٢٤

حی ث ی ؤثر التوح د    .  من عمر الطفل األولى تظھر خالل السنوات وصف التوحد بأنھ إعاقة نمائیة   

 الم صابون بالتوح د   األطف ال  یواج ھ  إذ, سلبًا عل ى الطف ل ف ي مج ال الحی اة االجتماعی ة والتواص ل         

 األن شطة ع ل االجتم اعي وص عوبات ف ي     صعوبات في مجال التواصل اللفظي وغیر اللفظي والتفا    

وك  ذلك یظھ  ر الم  صابون بالتوح  د س  لوكًا متك  ررًا ب  صورة غی  ر طبیعی  ة مث  ل  . الترفیھی  ة والتخی  ل 

                   والت    أخر ف    ي اكت    ساب اللغ    ة   األش    یاء واالرتب    اط ب    بعض   وھ    ز الج    سم   باألی    ديالرفرف    ة 

  ) .٢٠٠٧فتحي . ( 

 الطفل السنة الثانية من العمر وبـشكل تـدريجي   إكمالعد  المرضية باألعراضعادة ما تظهر   

 د بعد الخامسة من العمر ولكن بعض العـائالت الحظـت وجـو            حدوثهويقل بدء   , ومتسارع  

       ) .٢٠٠٣الصبي  (    . في عمر مبكر بعد الوالدةأطفالهمتغيرات سلوكية لدى 

  : وهي كما يلي  الخصائص التي تميز التوحدأهم إلىوفي اغلب الدراسات تشير 

   ) .of Social Interaction Impairment( في التفاعل االجتماعي إعاقة .١

يستطيعون تطـوير     ال أنهم المصابين بالتوحد هو     واألشخاص لألطفال المميزة   األمور أهممن  

ان )  Gillson ٢٠٠٠(ويـرى جيلـسون    . وأعمـارهم العالقات االجتماعية التي تتناسـب  

وكـذلك  ,  الوظيفي في السلوك االجتمـاعي      األداءوحد تتمثل في اختالل      للت األساسيةالخاصية  

 في تطوير واستخدام السلوكيات غير اللفظية مثـل       إعاقة التوحديون بأن لديهم     األطفاليوصف  

  .  التوحديين لألفراد يسهل الحياة اليومية والذي  ,التواصل البصري والمتعارف عليه

 الـضم   أو البقاء لوحدهم وال يرغبـون فـي االحتـضان            التوحديين يفضلون  األطفال إنكما  

  . للوالدين أالمباالةويظهرون 

يستطيع الطفل ان يتفاعل مع      مثالً ال . وكذلك يميز الطفل التوحدي بعدم فهم  مشاعر اآلخرين          

 لعـدم  ويعود عدم التفاعـل العـاطفي  .  العاديين األطفال حزينة مثل  أو عندما يراها تبكي     أمه

فـي عمليـة التفاعـل      او العجز في فهم الطبيعـة ـ التبادليـة    تبادل المشاعر قدرتهم على 

   ) . ٢٠٠١سليمان ( االجتماعي 

وال تمتـاز لعـبهم     ,  لعب الطفل التوحدي فهو ايضاً يعاني من مشاكل في اللعب التخيلـي              أما

 بخـط  يلعب الطفل التوحدي بمجموعة سيارات من خالل صـفها ( مثال , باالبتكار او التجديد   

  ).٢٠٠٤الشامي ( ) مستقيم 

 اإلصابة الخصائص السلوكية كمؤشر على      أهموتعتبر عدم القدرة على التفاعل االجتماعي من        

  . وتلك الخصائص يمكن مالحظتها في جميع المراحل العمرية . بالتوحد 
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 ٢٥

ظهرون وي , أقرانهم لوالديهم من اجل حملهم كما يفعل        أيديهموعادة الطفل التوحدي ال يرفعون      

ونتيجة لذلك يعتقـد  , وقليالً ما يظهرون أي تعبيرات على الوجه       .. غير مبالين وبدون عاطفة     

     .     وعادةً ما تبدأ مراجعة ذوي الطفل بشكوى الصمم , الوالدان بان طفلهم أصم 

 عالقات اجتماعيـة والمحافظـة      إقامةومن ابرز مشاكل التفاعل االجتماعي  عدم استطاعتهم         

ممـا  ,  التفاعل والتواصل االجتمـاعي      أشكال انه ينسحب من الكثير من       حيث يالحظ . عليها  

كما ان الطفل التوحدي ال يتضايق من       ,  عالقات اجتماعية    وإقامةيؤدي الى صعوبة في تكوين      

  ) .٢٠٠٠محمد ( بقائه لوحده 

   ) . Impairment of Communication(اعاقة في التواصل  .٢

, ن بان لديهم مشكالت في التواصل سواء أكان لفظياً أم غير لفظـي            التوحديو األطفاليوصف  

وتعتبر الخصائص الكالميـة    ,  قصور كلي في تطوير اللغة المنطوقة        أوكما يوجد لديهم تأخر     

 ونبرة الصوت وتوصف اللغة القواعدية لـديهم        واإليقاعلديهم شاذة مثل طبقة الصوت والتنغيم       

ولغتهم لها خصوصية   ,  جمل مرتبطة في المعنى      أورار كلمات   بأنها تكرارية او نمطية مثل تك     

الزريقـات  (  والمعلم   واألب األم األشخاص الذين يألفونهم مثل      إالغريبة بحيث ال يفهم عليهم      

٢٠٠٤  . (  

 التي تعتبر مشكلة لديهم ان فهم اللغة عندهم متأخراً جداً وهناك مشاكل شديدة في               األمورومن  

 التوحديون ال يكتسبون كالماً مفيـداً ويظهـرون الـصم     األطفالمن  % ٥٠التواصل حيث ان    

منهم يستطيعون الكالم ويكون تواصلهم غير عادي       % ٢٥وكذلك فان   . والبكم لبعض الكلمات    

 إنـا ويوجد لديهم ايضاً صعوبة في استعمال الضمائر فمثالً ال يقول          , حيث يكرر بعض الكالم     

مـا هـو    , ومثالً تقول له مرحبا اسمي عامر       ,  يشرب   ويقول عامر يريد ان   ,  اشرب   أن أريد

   ) .& Barlow ١٩٩٤ Durand(عامر ما هو اسمك : اسمك ؟ فيقول 

 التوحديون الناطقين يكون التواصل اللفظي عندهم غير عادي فقد يكرر           األطفالكما ان بعض    

 الكالميـة   الكلمات التي يعرفونها بشكل غير وظيفي وهذه الحالـة تـسمى المـصاداه       األطفال

)echolalia (              وهذا الترديد المرضي للكالم ال يساعد الطفل على استخدام الكالم بـسياقات او

   ) .Kendall٢٠٠٠(مواقف اجتماعية وتفاعلية مختلفة 

 Restricted Behavior .Interests  (  السلوك النمطي واالهتمامات والنشاطات المقيدة .٣

Activities (  

,  بشكل واضح ومتكرر في التوحد واالضطرابات التوحدية         تي تظهر المن الخصائص المهمة    

  : نذكر منها , االنهماك بأشياء ضيقة المدى ومحدودة وفريدة 
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  :السلوك النمطي . أ 

 متكـررة وبـشكل متواصـل       حركات المالحظة والغريبة قيام أطفال التوحد بعمل        األشياءمن  

تختفـي   وعادةً ما , كات طوال فترة اليقظة     وقد تستمر هذه الحر   , بدون غرض او هدف معين      

, كما يقلل من فرص التواصل مـع اآلخـرين          , مما يؤثر على اكتساب المهارات      , مع النوم   

 األشـياء لـف    , األصابعتموج  , فرك اليدين   , ورفرفة اليدين   , اهتزاز الجسم    : أمثلتهاومن  

ـ      أعينهم أمامطقطقة  , الدائرية   كمـا ان اغلـب     , ة المختلفـة     وغيرها من الـسلوكات النمطي

  ,  المصابين بالتوحد يقومون بشكل متكرر بسلوكات مقيدة ال ترتبط بهدف واضح األشخاص

     ) . ٢٠٠٤الشامي ( 

  :السلوك الروتيني . ب     

   .يقاومون التغيير بشكل كبير,  وبشكل طقوسي لساعات عديدة بلعبة محددة األطفاليقوم معظم 

يني مثالً بموعد الطعام والحمام واللباس وكذلك الـروتين فـي ترتيـب        ويتجسد السلوك الروت  

كما يحافظون بـشكل كبيـر   , الغرفة ويوجد لديهم مقاومة شديدة للتغيير الذي يحدث في البيئة          

  .  ) ٢٠٠٣ Hallahan & Kauffman(على التماثل 

  .االهتمام بأشياء محددة جداً . ج 

 تغييـر  أدنى يتضايقون من تغيير البيئة المحيطة بهم حتى  المصابين بالتوحد األطفالالكثير من   

 يرتبون  إنهمكما  , هذا الرفض قد يؤدي الى الثورة والغضب        . رتابة اللعب    ويرفضون تغيير , 

ألعابهم وأدواتهم في وضع معين ويضطربون عند تغييره ويقاومون تعلم أي نشاط او مهـارة               

كلعبة فارغة مثالً موجودة في مكان معين وبوضوح        , جديدة ويظهر الطفل اهتماماً بشي معين       

وعند تغيير وضـعها    ,  او يلعب بها بطريقة معينة وبشكل متكرر ممل          أليهاوقد ينظر   , معين  

وقد ينتهي الوضـع    , او اختفائها فان الطفل الهادئ قد يتحول الى شعلة من الغضب والصراخ             

  . بإعادة العلبة الى وضعها مرة أخرى 

, ويرفض تغييره   , الحظون ان طفلهم التوحدي يتعود على كوب وصحن معين           ي األهلبعض  

  ) .٢٠٠٣الحكيم .( بل انه ينفعل عند عدم وجوده 

ويهتم الطفل التوحدي بأشياء محددة تؤدي إلى إيجاد صعوبة فـي عمليـة الـتعلم والتفاعـل                 

 او يهتم الطفـل بعـد       ,فمثالً قد يهتم الطفل في لعبة ما ويحملها معه أينما ذهب            , االجتماعي  

جميع أعمدة اإلنارة الموجودة بالشارع او االهتمام بمواضيع معينة مثل المشاهير حيـث يقـوم    

   ) ٢٠٠٣ Hallahan &Kauffman  ( بجمع كل التفاصيل المتعلقة بحياتهم وتحركاتهم
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 مـا   ونادراً. تأثير  وهناك تفاوت في الشدة وال    .  شديدة   أعراض بسيطة وهناك    أعراضهناك  و

 أعـراض  مع )س( الطفل أعراضوكذلك تشابه   ,  التوحد في طفل واحد      أعراضيجد توفر كل    

  : وهي من الممكن ان تلخص أعراض التوحد على شكل نقاط مهمة ودقيقة و) . ص(الطفل 

  

  . ويرفض التعامل مع اآلخرين يميل الى العزلة والوحدة .١

  . من عمرة باألطفاليهتم  اللعب بمفرده وال. ٢

  . ر بشدة عند محاولة تغيير اللعبرتيب ويقاوم ويثو اللعب لديه عبارة عن متكرر ونمطي و.٣

  ) .يسمع  ال ( أصمنة بأ وا  يتصور  يتجاهل من يحيطون به حتى.٤

  .يستعمل كلمات غير مفهومة او صمت تام . ٥

  ) .التذوق , اللمس , الشم ( تأخر الحواس . ٦

  .  والجدران واللوحات األشياءيدقق في نظر  وله واليستعمل النظر بالعين لما ح ال. ٧

تستحق الخوف شديد     ال وأشياءيخاف منها     تستحق الخوف ال   أشياء( التناقض في الخوف    . ٨

  ).الخوف منها 

  .بدون سبب و  المستمرالصراخ والبكاء . ٩

  .بدون سبب و واالبتسامةالضحك  . ١٠

  .يستجيب السمه عند مناداته  ال. ١١

  .يتجول في المنزل بدون هدف او طالباً لحاجة  ثيراً ماك . ١٢

  ) . بصورة ببغائية ( يسمع   ترديد ماإلىالبعض يميل  . ١٣

  

 كبـاراً   أم أطفاالقد نالحظ بان البعض منهم       حول التوحد    األوساطوخالفاً للمتعارف علية بين     

ـ           سيط  كاالبتـسامة او     لهم القدرة على االتصال البصري ولديهم بعض التفاعل االجتماعي الب

  . الضحك ولكن بدرجات متفاوتة 

فأحياناً تالحظ البعض يعيش ,  وتأثيرها علية اإلصابةان مستقبل المتوحد يعتمد على شدة 

 في الحياة اليومية ولديه عمل يكسب منه  وهذا من خالل نفسهبشكل مستقل ومعتمد على 

البعض اآلخر فيبقى اعتمادي  أما ,صة  والتدريب والتأهيل في المراكز المتخصاإلصابةدرجة 

 . وحبيس الدار أسرتهعلى 
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 :وقد يعاني المصابون بالتوحد من إعاقة أو اضطرابات أخرى تؤثر في عمل الدماغ مثل 

 Fragile X )  الهشة X متالزمة(الصرع أو التخلف العقلي أو االضطرابات الجينية مثل 

Syndrome.  من يتم تشخيصهم بالتوحد يدخلون ضمن وتظهر الفحوص أن ما يقارب ثلثي

 من التوحديين قد يتطور لديهم نمط% ٣٠-٢٥التخلف العقلي وأن ما يقارب من  مجال

  .إحدى مراحل حياتهم الصرع في

  

  : التوحد مراحل حدوث 

 وعادة  ، يولد الطفل سليماً معافى، وغالباً ال يكون هناك مشاكل خالل الحمل أو عند الوالدة

 ينمو هذا الطفل جسمياً وفكرياً بصورة طبيعية  ، طفل وسيماً وذي تقاطيع جذّابةما يكون ال

ثم فجأة تبدأ ) عادة ثالثون شهراً ( سليمة حتى بلوغه سن الثانية أو الثالثة من العمر 

، ونادراً ما )الصمت التام أو الصراخ المستمر ( األعراض في الظهور كالتغيرات السلوكية 

الوالدة أو بعد سن الخامسة من العمر، وظهور األعراض الفجائي يتركز تظهر األعراض من 

في اضطراب المهارات المعرفية واللغوية ونقص التواصل مع المجتمع باإلضافة إلى عدم 

  .القدرة على اإلبداع والتخيل 
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   :دـــــ التوحأنواع

  : )االضطرابات النمائية الشاملة ( د وطيف التوحدالتوح

Pervasive  Developmental  Disorders  
ون مظلة لوصف ـ م ليك١٩٨٠ابتداء من عام " اضطرابات التطور العامة " أستخدم مصطلح 

اختالفات   ليس وصفاً تشخيصاً وإن كان بينهاو ن الحاالت تجمعها عوامل مشتركة،مجموعة م

والحسي ، وعادة ما  و الفكريـلى مجموعة من مناطق النم تؤثر ع  وهي اضطرابات عصبية

  :ينها العوامل المشتركة التالية تظهر حوالي السنة الثالثة من العمر ، ويجمع ب

  نقص في التفاعل والتواصل االجتماعي . ١

  نقص المقدرات اإلبداعية . ٢

  نقص في التواصل اللغوي وغير اللغوي . ٣

ون نشاطات نمطية ـــوجود نسبة ضئيلة من النشاطات واالهتمامات التي عادة ما تك . ٤

  ) .٢٠٠٣الصبي(  مكررة

 

بمعنـى أن   (Spectrum) اضطراب متشعب يحدث ضمن نطـاق  غالباً ما يعرف التوحد بأنه    

كثيرة متداخلة تتفاوت بين الخفيف والحاد، ومع أنه يـتم   أعراضه وصفاته تظهر على شكل أنماط

ن المصابين من األطفال والبـالغين  مجموعة محددة من السلوكات فإ التعرف على التوحد من خالل

، فقد يوجد طفالن مصابان بالتوحـد إال   ات وفقاً ألي درجة من الحدةيالسلوك يظهرون مزيجاً من

 لذلك يجمع غالبية المختصين على عدم وجود نمط واحد للطفـل .  مختلفان تماماً في السلوك أنهما

مثل شـبه   ، ر من تسمية ووصف لحالة ابنهمالتوحدي وبالتالي فإن اآلباء قد يصدمون بسماعهم أكث

الفروق بين األطفال  توحدي أو صعوبة تعلم مع قابلية للسلوك التوحدي، وال تتم هذه المسميات عن

 يـستخدمونها والمفردات اللغوية التي  بقدر ما تشير إلى الفروق بين المختصين، وخلفيات تدريبهم،

  .لوصف حاالت التوحد

 

، إال أن تشخيص حاالت  بين سلوكات األطفال التوحديين ضئيلة للغاية فروقغالباً ما تكون ال  

، أما إطالق التسمية على الحالة فيعتمد على  متابعة الحالة من قبل المختص التوحد يعتمد على

، ويعتقـد الكثيـر مـن     المختص بمجال التوحد والمفردات المختلفة المستخدمة فيه مدى إلمام

بين التوحد وغيره من االضطرابات المتشابهة ليست ذات داللة ويعتقـد  أن الفروق  المختصين
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 اآلخر من المختصين أنهم من باب مساندة اآلباء يقومون بتشخيص أبنائهم على أنهـم  البعض

 بـدالً مـن   (PDD-NOS) اضطرابات أخرى كاإلعاقات النمائية غير المحـددة  يعانون من

  . التوحد

 Asperger's)ٍ  حول ما إذا كانـت متالزمـة أسـبيرجر   ويختلف المختصـــون فيما بينهم

Syndrome) ًعلى سبيل المثال اضطراباً توحديا.   

  

 :الفرق بين التوحد وطيف التوحد 

   العام في التطوررابطاالضيسمى أشباه التوحد، وهي حاالت  طيف التوحد هو ما

 Pervasive Developmental Disorders ر لديهم العديد ويقصد به األطفال الذين تظه

، أما التوحد فهو  النفسي في نفس الوقت وبدرجة شديدة من المشاكل في أساسيات التطور

     التطور العاماضطراباتمن  ، وفيه نوع شديد مرض محدد بذاته
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  مجموعات طيف التوحد

  
 Autistic disorders االضطراب التوحدي

شديدة من اضطراب التواصل  جة متوسطة إلىاألطفال ذوي االضطراب التوحدي لديهم در 

والكثير منهم لديهم درجة من درجات  واالتصال االجتماعي باإلضافة إلى المشاكل السلوكية ،

 .التخلف الفكري

 : التشخيص مقياس

وبند من كالً من ) ١(بندين من  ، ويكون على األقل٣,٢,١على األقل ستة بنود من المجموعات .  أ

)٣,٢(  . 

  .)على األقل بندين( التفاعل االجتماعي  ضعف نوعي وكيفي في  ١ .  

الكثير من سلوكيات التواصل غير اللفظية كالتفاعل النظري،  الضعف الشديد في استخدام    * 

 . اإليماء واإلشارة تعبيرات الوجه، وضع الجسم،

 . عدم القدرة على بناء الصداقات مع أقرانه     *

أو  ,ة على طلب لعبة ما ، أو إحضارهاعدم القدر(حاولة المشاركة في اللعبمام وماالهت قلة    * 

 ) اإلشارة عليها

 . حوله نقص القدرة على تبادل األحاسيس واالنفعاالت مع المجتمع    *  

 ) .ل األق بند واحد على( الضعف الكيفي والنوعي في التواصل .  ٢  

التواصل األخرى   تعويضها باستخدام طرقمع عدم(تأخر أو نقص المقدرات اللغوية   *   

 ) .كاإلشارة مثالً

  .البدء في الحديث مع اآلخرين واستمراره في حال المقدرة على الكالم ، عدم القدرة على*    

  .وقد يكون للطفل لغته الخاصة به الحديث بطريقة نمطية مع تكرار الكالم ،    * 

به ، وكذلك نقص القدرة على محاكاة وتقليد  ظاهر بالقيامنقص القدرة على تنوع اللعب أو الت *    

 . هم في سنه اآلخرين في لعبهم ، أو القيام بألعاب من

 )   .األقل بند واحد على( اهتمامات ونشاطات نمطية مكررة  .  ٣  

مكررة ، وفي نطاق ضيق  االنهماك الكامل مع لعبة معينة ، واللعب بها بطريقة نمطية    * 

  . وبدرجة غير طبيعية من حيث التركيز والشدةمحدود ،

  .تغيير الرتابة مقاومة    * 
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  . )الجسم المتكررة رفرفة اليدين واألصابع ، حركة( نمطية وتكرار الحركات الجسمية     * 

 . اللعبة اإلصرار على االنهماك الكامل مع جزء صغير من    * 

 

على األقل بند من هذه  ) ويبدأ تحت سن الثالثة( ،  تأخر أو أو نقص التفاعل غير الطبيعي . ب 

 . المجموعة

  .التفاعل االجتماعي*    

  .االجتماعي اللغة كوسيلة للتواصل*    

  ) .٢٠٠٣الصبي(  .  اللعب المنطقي والتخيلي *    

  

   :disorder   Rett`s   اضطراب ريتز  

 ١٨-٦ك تطور طبيعي حتى عمر هذه الحالة تحدث للبنات فقط ، وفي هذه الحالة يكون هنا

القدرات  شهراً، ثم يالحظ الوالدين تغيراً في سلوكيات طفلتهم مع تراجع التطور أو فقد بعض

مالحظ في  المكتسبة خصوصاً مهارات الحركة الكبرى مثل الحركة والمشي، ويتبع ذلك نقص

حركات وإشارات  تكرار اليدين ، كما أن الطفلة تقوم باستخدامالقدرات مثل الكالم، التفكير، 

ورفرفتها ، أو حركات  غير ذات معنى وهذه تعتبر مفتاح التشخيص، وتتكون من هز اليدين

 . مميزة لليدين

 : مقياس التشخيص

  كل البنود التالية

 . حمل ووالدة طبيعيين * 

  . طبيعي خالل الخمسة أشهر األولى من الحياة تطور ونمو حركي نفسي* 

      . عند الوالدةمحيط الرأس طبيعي* 

 : حصول البنود التالية بعد مدة من التطور الطبيعي 

   شهرا٢٤ً-٥تباطؤ نمو محيط الرأس في العمر بين  * 

 شهراً ، مع حدوث حركات ٣٠-٥المكتسبة لحركة اليدين في العمر بين  فقد القدرات * 

  .رفرفة اليدين نمطية متكررة مثل

االجتماعي تتكون بعد هذا  عادة التفاعل(كتسب في مدة سابقة الجتماعي المفقد الترابط ا  *  

  . )العمر
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  . غير طبيعية ظهور مشية غير متّزنة ، أو ظهور حركات جسمية * 

 التخلف النفسي والحركي النقص الشديد في تطور اللغة االستقاللية والتعبيرية ، مع وجود * 

  ) .٢٠٠٣الصبي(

  

 Asperger`s  disorder  اضطراب أسبيرجر

التوحديين أو على األقل يتم  هو أحد اضطرابات التطور، عادة ما يظهر في وقت متأخر عن

 : بالتالي  اكتشافه متأخراً، ويتميز

 . االجتماعية نقص المهارات  * 

  . صعوبة في التعامل االجتماعي  * 

 .  ضعف التركيز والتحكم*  

  . محدودية االهتمامات * 

  :وجود ذكاء طبيعي *  

نقص في القدرات الفكرية ، ولكن مستوى الذكاء في هذا النوع   الكثير من أطفال التوحد لديهم

أو فوق العادي ، لذلك فإن البعض يطلقون على هذا النوع مسمى  من األطفال يكون عادياً

  .  " High Functioning Autism "التوحد عالي القدرات

  

  :لغة جيدة في التخاطب والقواعد   * 

 ال يكون هناك تأخر في المهارات اللغوية ولكن قد يكون هناك صعوبة في فهم  ي هذا النوع ف

 . الدقيقة في المحادثة والتي تحتاج إلى تركيز وفهم دقيق ، كالدعابة والسخرية األمور

  

 : مقياس التشخيص

 ( بندين على األقل( نوعي وكيفي في التفاعل االجتماعي   ضعف    . أ

التواصل النظري ، تعبيرات الوجه، ( استخدام السلوكيات غير اللفظية  فيضعف شديد   *

 ) اإليماء واإلشارة حركة الجسم ،

 العمري عدم القدرة على بناء الصداقات مع أقرانه في نفس المستوى *

أو إحضارها أو  عدم القدرة على طلب لعبة ما( قلة االهتمام ومحاولة المشاركة في اللعب * 

  .  المجتمع حوله نقص القدرة على تبادل األحاسيس واالنفعاالت مع*  )يهااإلشارة عل
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بند واحد على ( االهتمامات والنشاطات   سلوكيات نمطية متكررة في نطاق ضيق من   . ب

  .) األقل

في واحدة أو أكثر من االهتمامات النمطية غير الطبيعية في حدتها  القيام باالنهماك الكامل * 

 . هاأو تركيز

  الحرص على الرتابة ورفض تغيير الطقوس * 

رفرفة األصابع أو اليدين ، التواء الذراعين أو ( مميزة  تكرار الحركات الجسمية بطريقة * 

  . )الجسم ، حركة معقدة للجسم

  .االنهماك الكامل والمستمر مع جزء من لعبة * 

 

ظيفية مهمة كالعالقات االضطرابات تؤدي إلى ضعف محسوس طبياً في مهام و .  ت 

 العمل االجتماعية أو

  

كلمة واحدة في عمر السنتين، ( عام مالحظ طبياً في القدرات اللغوية  وجود نقص عدم.   ث

 ) . ت في عمر الثالث سنوا التواصل اللغوي

  

طبياً في القدرات اإلدراكية والمعرفية، قدرات مساعدة  عدم وجود نقص عام مالحظ.  ج

، الفضول حول البيئة المحيطة به مقارنة )عدا التفاعل االجتماعي  ما( وك التكيفي النفس، السل

 .عمره بمن هم في

  

اضطرابات  مجموعة االضطرابات غير مشخصة كأنفصام الشخصية أو أحد أسباب.  ح

  ) .٢٠٠٣الصبي(,التطور العامة األخرى
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     Childhood Disintegrative Disorder     اضطراب التحطم الطفولي

 .   حالة نادرة *

ظهرت األعراض بعد تطور ونمو طبيعيان في السنتين األولين من  يمكن تشخيصها إذا * 

 .العمر

( األعراض قبل سن العاشرة من العمر حيث يالحظ تراجع الكثير من الوظائف  تبدأ * 

 ) .  تماعيةالحركة، التحكم في التبول والتبرز، المهارات اللغوية واالج كالقدرة على

 : مقياس التشخيص

 السنتين األوليين من العمر مع وجود نمو طبيعي يتوافق مع عمر  تطور ونمو طبيعيان في   . أ

 :الطفل

 .   للتواصل اللفظي وغير اللفظي *  

  .االجتماعية العالقات * 

  . اللعب * 

  .سلوكيات التكيف * 

  )  على األقل بندين مما يلي (  عاشرة من العمرالمهارات المكتسبة التالية قبل سن ال  فقد  . ب

  .اللغة االستقبالية والتعبيرية * 

  .التكيف المهارات االجتماعية أو سلوكيات * 

  .التحكم في البول أو البراز  *

  .اللعب *  

 الحركية المهارات*  

 :)  بندين على األقل مما يلي(  عمل غير طبيعي  . ت 

 :  في التفاعل االجتماعيضعف نوعي وكيفي    .١

  ضعف السلوكيات غير اللفظية*  

  أقرانه عدم القدرة على بناء الصداقات مع *  

 ضعف التواصل االنفعالي واالجتماعي *  

  نوعي وكيفي في التواصل االجتماعي ضعف ٢ . 

  تأخر أو نقص اللغة الكالمية  * 
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  .  عدم القدرة على ابتداء الحديث وإستمراريته   *

  نمطية وتكرار الحديث ،   *

  نقص القدرة على تنوع اللعب *   

االهتمامات والنشاطات ، بما فيها نمطية  سلوكيات نمطية مكررة في نطاق ضيق من *  

 .الحركات الجسمية المتكررة

  

اضطرابات   مجموعة االضطرابات غير مشخصة كأنفصام الشخصية ، أو أحد أسباب  . ث

  ) .٢٠٠٣الصبي (.خرىالتطور العامة األ

  

  اضطرابات التطور العامة غير المحددة 

Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified ) PDD -

NOS(   

 : يشخص الطفل في هذه المجموعة لكي  

 . األنواع السابقة ال تنطبق عليها المقاييس الطبية لتشخيص أي من  *

  .  السابقة وضوعة ألي من األنواعليس فيها درجة االضطراب الم * 

، فإن هذه المجموعة  ( DSM - IV )   للجمعية األمريكية للطب النفسي مانشرتهحسب        

التفاعل االجتماعي ،  تستخدم في حاالت معينة ، عندما يكون هناك اضطراب شديد في تطور

 نمطية  ونشاطات أو مهارات التواصل اللغوي وغير اللغوي ، أو سلوكيات واهتمامات

) السابق ذكرها  ) متكررة ، وأن ال تكون المقاييس تنطبق على اضطرابات معينة في التطور

  ) .٢٠٠٣الصبي (.، اضطراب حب النفس) الفصام (  الشخصية انفصام، 
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  .كيف يمكن التغلب على التوحد 

   :ةــــمقدم

له من تأثير ليس فقط على الفرد النمو لما  اضطرابات وأصعب من اشد توحد الاضطرابيعد 

والمجتمع الذي يعيش فيه وذلك لما يفرضه هذا  المصاب به وإنما أيضا على األسرة

اللغة , التواصل " يظهر في معظم جوانب النمو االضطراب على المصاب به من خلل وظيفي

 المعرفة اكتسابومما يعيق عمليات النمو " االنفعالي والتفاعل االجتماعي ، اإلدراك الحسي , 

 أمراً في توحديينلذلك يعد التدخل العالجي والتأهيلي لل. اآلخرين  وتنمية القدرات والتفاعل مع

  . ينبغي أن تتكاتف من أجله جهود األفراد والمؤسسات والمجتمعات غاية األهمية

التشخيص العالجي فعاالً ويؤتى ثماره ينبغي أن يبدأ مبكراً ألن الكشف و وحتى يكون التدخل

 والمبادرة بتنفيذ برنامج العالج والتأهيل المناسب يوفر فرصاً أكثر فاعليه للشفاء المبكر

 المستهدف أو تخفيف شدة األعراض وعلى العكس من ذلك فإن التأخر في التدخل العالجي

 يؤدى إلى تدهور أكثر وزيادة شدة األعراض أو ظهور أعراض أخرى مختلفة تحد كثيرا من

التي  رامج التدخل العالجي والتأهيلي حيث تُشير األبحاث إلى أن التدخالت العالجيةفاعلية ب

   . توحديتحدث قبل سن الخامسة تكون أكثر فاعليه وأكثر تأثيراً في نمو الطفل ال

 

  :مبادئ التدخل العالجي 

  : برنامج عالجي وهى أي استخدامهناك مجموعة من المبادئ التي يجب مراعاتها في 

  . التكيفية التركيز على تطوير المهارات وخفض المظاهر السلوكية غير . ١

ومنتظمة وبعيدة عن العمل  تلبية االحتياجات الفردية للطفل وتنفيذ ذلك بطريقة شمولية . ٢

  . العشوائي

  . مجموعة صغيرة مراعاة أن يكون التدريب بشكل فردى وضمن . ٣

  . اممراعاة أن يتم العمل على مدار الع . ٤

  . أساليب التعليم مراعاة تنويع . ٥

  . مراعاة أن يكون الوالدين جزء من القائمين بالتدخل . ٦
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  : لتأهيلياوأساليب التدخل العالجي 

  .أساليب التدخل النفسي: أوالً 

  .السلوكي أساليب التدخل: ثانيا 

  .أساليب التدخل الطبي: ثالثاً 

  .يتاميناتبالف أساليب العالج: رابعاً 

  .أساليب العالج بالحمية الغذائية: خامساً 

ع تعدد هذه النظريات تعددت أيضاً ـ ومتوحدحاولت تفسير أسباب ال يـتعددت النظريات الت

ن هذه مـو.  العديدة والمتنوعة توحدن أثار الــالمستخدمة في التخفيف م األساليب العالجية

ا هو قائم على ـسس النظرية للتحليل النفسي ومنها مو قائم على األـالعالجية ما ه األساليب

 ى استخدام العقاقير واألدوية كماـالنظريات السلوكية وهناك تدخالت عالجية قائمة عل مبادئ

  . توجد بعض التدخالت القائمة على تناول الفيتامينات أو على الحمية الغذائية

 ا الباحثستعرضهي العالجية التي سوف ولكن بالرغم من ذلك ينبغي التنويه إلى أن التدخالت

 ع تجارى وما زال يعوزهاـبعضها ذا طابع علمي لم تثبت جدواه بشكل قاطع وبعضها ذا طاب

  . الدليل على نجاحها

 واحد يمكن ينجح مع األشخاص كما يجب التأكيد على أنه ال يوجد طريقة أو عالج أو أسلوب

  . مختلفة لعالج طفل واحد  طرق عالج أجزاء مناستخدام كما أنه يمكن توحديينال

  
  : أساليب التدخل النفسي: أوالً   

 فرأى أن دــتوحتفسير الو توحدن أكتشف الـو أول مـوه ١٩٤٣ Leo Kanner حاول ليوكانر

) وبخاصة األم(ي العالقة االنفعالية والتواصلية بين الوالدين ـف ى وجود قصورــالسبب يرجع إل

 اضطرابي حدوث ــى أنهم السبب فـن الزمن علـالل عقدين مـاء خلآلب والطفل وبذلك نُظر

د اعتمدت ـ وقتوحدواألساليب النفسية في عالج ال ولذلك ظهرت الطرق    , لدى أطفالهمدـتوحال

ى فكرة أن النمو النفسي لدى الطفل يضطرب ويتوقف عن التقدم في حالة لـالنفسية ع هذه الطرق

  . ن التواصل و االنفعال الجيد السوي في عالقة مع األملم يعيش الطفل حالة م ما إذا

ومشبعة مع   عالقات نفسيه وانفعاليه جيدة إلقامةبر الطفلج ي ويركز العالج النفسي على أهمية أن

عليه تحمله في هذه  األم ، كما أنه ال ينبغي أن يحدث احتكاكا جسديا مع الطفل وذلك ألنه يصعب

يدفعه  دـأقل قدر من اإلحباط ق  ألناالجتماعيدفعه بسرعة نحو التواصل الفترة كما أنه ال ينبغي 
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  . إلى استجابات ذهانية حادة

 و برونوبتلهيلم Melany Klien العالج نجد ميالنى كالين ومن رواد هذا النوع من

Betteelheim ومرشانت Merchant وأشاروا توحدوقد تحمسوا لألسلوب النفسي في عالج ال 

الحاالت التي عولجت باستخدام األساليب النفسية ، إال أن هناك بعض  حسن كبير لدىإلى وجود ت

محدودة   له قيمةلتوحدالتحليل النفسي في عالج ا العالج النفسي باستخدام رأوا أن الباحثين الذين

 أنه لم يتم التوصل  ذوى األداء الوظيفي المرتفع ، كماتوحديينويمكن أن يكون مفيدا لألشخاص ال

  . أو في تقليل األعراض إلى أدنى إثبات على أن تلك األساليب النفسية كانت فعالة في عالج

 على اعتبار أنهم توحديين األطفال الآلباءالنفسي  كما يقدم العالج النفسي القائم على مبادئ التحليل

  يتسنى لهم مساعدة أطفالهم بصورة غير مباشرة السبب وراء مشكلة أطفالهم حتى

 

  :التدخل السلوكي أساليب: انيا ث

في العالم حيث تركز البرامج السلوكية  تعد برامج التدخل السلوكي هي األكثر شيوعا واستخداما

 وهى تقوم على فكرة تعديل السلوك توحدال على جوانب القصور الواضحة التي تحدث نتيجة

اهل مظاهر السلوك األخرى غير المطلوب بشكل منتظم مع تج المبنية على مكافأة السلوك الجيد أو

  : أساليب التدخل السلوكي في وتكمن أهمية. المناسبة كلياً 

المهنيين ويطبقونها بشكل سليم بعد تدريب   أنها مبنية على مبادئ يمكن أن يتعلمها الناس غير-أ

  . وإعداد ال يستغرقان وقتاً طويالً

غالباً  كل علمي واضح دون عناء كبير أو تأثير بالعوامل الشخصية التييمكن قياس تأثيرها بش -ب

  . ما تتدخل في نتائج القياس

 فإن هذه األساليب ال تُعير )التوحد  (الذاتوية  نظراً لعدم وجود اتفاق على أسباب حدوث-ج

  .  لألسباب وإنما تهتم بالظاهرة ذاتهااهتماما

  .  نجاح هذا األسلوب في تعديل السلوك ثبت من الخبرات العملية السابقة-د
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  : أنواع التدخالت العالجية السلوكية

  Young Autistic Program (YAP) برنامج لوفاس. ١

  TEACCH ))وذوى إعاقات التواصل برنامج معالجة وتعليم الذاتويين . ٢

  Social Skills Training (SST) التدريب على المهارات االجتماعية. ٣

  (PECS) برنامج استخدام الصور في التواصل  .٤

  : ) Daily Life Therapy DLTمدرسة هيجاش(بالحياة اليومي  العالج .٥

  : Auditory Integration Training(ALT) السمعي التدريب على التكامل . ٦

  : Sensory Integration Therapy (SIT) العالج بالتكامل الحسي . ٧

  : Facilitated Commumication(FC) رالتواصل الميس . ٨

  : Holding Therapy(HT) العالج بالمسك أو االحتضان . ٩

  : Physical Exercise(PE) بالتدريبات البدنية العالج . ١٠

  : Gentle teaching(GT) التعليم الملطف. ١١

  : Music Therapy (MT) العالج بالموسيقى . ١٢

 

 

 : : LOVAAS Young Autistic Program (YAP) لوفاس . ١

 تور إفار لوفاسـدكلج التدخل المبكر لألطفال التوحديين لـــن برامـبرنامج تربوي م وــه

   (Ivar Lovaas) ن ـهو دكتور نفساني وبدأ رحلته في عالم التوحد في أواخر الخمسينات م و

تعديل  ن طبق تقنياتـول مويعتبر أ. العشرين ، وقد بنى تجاربه على نظرية تعديل السلوك القرن

التعليم المنظم والتعليم  ويقوم هذا البرنامج على التدريب في. السلوك في تعليم األشخاص التوحديين

 .عملية التعليم الفردي بناءا على نقاط القوة والضعف لطفل وإشراك األسرة في

 البرنامج من سنتين اءالبتد ويقبل األطفال الذين شخصت حاالتهم بالتوحد ويعتبر العمر المثالي

من هم اقل من ذلك، وقد  وال يقبل% ٤٠سنوات وتكون درجات الذكاء أعلى من  ٥ونصف إلى 

 . على الكالم سنوات إذا لديه المقدرة٦يقبل لهذا البرنامج من هم في عمر 
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ساعات ٨أسبوعيا أي بمعدل   ساعة٤٠ويتم تدريب الطفل في هذا البرنامج بشكل فردي في حدود 

ور ـساعة وتزداد تدريجياً خالل الشه ٢٠ ياً، حيث يبدأ الطفل في بداية االلتحاق بالتدريب لمدةيوم

 . ساعة أسبوعيا٤٠القادمة حتى تصل إلى 

المنفصلة  ن خالل المحاوالتمــطرق التعلم وأكثرها استخداماً لدى لوفاس التعزيز والتعليم  ومن

التعزيز كثف  ىـد الحصول علـك المرغوب بعى مالحظات لوفاس حول زيادة السلوـوبناءا عل

إمكانيات  نمليزيد أيضا  برنامج لوفاس من استخدام المعزز ليس فقط للحد من السلوك السلبي بل

 .  التعلم والتدريب للمهارات المختلفة

رة وبالكمية المناسبة ـــشيء محبب له بعد قيامه بما يطلب منه مباش ىـحيث يحصل الطفل عل

 .بالطبع يشجع الطفل على االستمرار بالتدريب والقيام بما يطلب منه وهذالالستجابة 

 .فعاالً المعزز قوانين وإجراءات دقيقة ومفصلة ينبغي إتباعها كي يكون التعزيز أسلوبا والستخدام

  :أساسية إما التعليم من خالل المحاوالت المنفصلة فهو يتكون من ثالثة عناصر

الطفل منهجا  وم المعلم بتعليمـالسلوك ومن خالل هذا األسلوب يقالمثير واالستجابة وتوابع 

 .هدف يتم ترتيبها من األسهل للصعب٥٠٠يشمل أكثر من 

ل استجابة وإعطاء الطفل شيء ــة الطفـالموجه للطفل مثير وإجاب حيث يعتبر السؤال

كرار هذه وك وتـع السلـعندما تكون إجابته صحيحة تعتبر تواب ) قطعة شكوالته( محبب له

 . الطفل على الكثير من المهارات الطريقة لتعليم وتدريب

المستمر لمدى تقدم الطفل في كل مهارة  ومن أهم الركائز لتطبيق برنامج لوفاس هي القياس

 .الناجحة ومنها والفاشلة وذلك من خالل التسجيل المستمر لمحاوالت الطفل

 :واهم المجاالت التي يركز عليها لوفاس

) االعتماد على النفس– ما قبل األكاديمي – لغة التعبير – لغة االستقبال –التقليد  – اهاالنتب(

 ن المجاالت السابقةـومع تقدم الطفل وتطور قدراته تزداد صعوبة األهداف لكل مجاال م

 .المدرسة وتضاف لها أهدافا للمجاالت االجتماعية واألكاديمي والتحضير لدخول

 المبتدئين لألطفال ةـ دقيق٩٠- ٦٠احدة في برنامج لوفاس ما بين دة الجلسة الوـتتراوح م

التدريب وحين انتهاء   دقيقة من١٥- ١٠ة لمدة دقيقة أو دقيقتين كل ـتتخلل الجلسة استراح

 ١٥- ١٠تتراوح ما بين  دقيقة يتمتع الطفل باستراحة أو لعب لمدة٩٠- ٦٠ة أي بعد ـالجلس

المحددة للطالب يومياً ،  وهكذا حتى تنتهي عدد الساعاتدقيقة ويعود بعدها إلى جلسة أخرى 
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 ساعات تتخللها فترات ٤إلى   لألطفال الغير مستجدين في البرنامجوقد تطول مدة الجلسات

 .دقيقة ١٥ دقائق وتنتهي باستراحة مدتها ٥ -١استراحة مدتها 

 
 .(TEACCH) تيتش .   وذوى إعاقات التواصلتوحديينبرنامج معالجة وتعليم ال. ٢

Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped 
Children   

تربوي لألطفال التوحديين ومن يعانون من مشكالت تواصل ، وقد طوره الدكتور  هو برنامج 

 ج تربويـــولينا ، ويعتبر أول برنام جامعة نورث كار م في١٩٧٢في عام ) شوبلر إريك(

 .د األمريكيةـل جمعية التوحــــالتوحديين وكما يعتبر برنامج معتمد من قب بتعليممختص 

 و يعتمد على نظامـــل المبكر فهـى التدخــدة باإلضافة إلـله مميزات عدي هذا البرنامج

STRUCTURE TEACHING ي المنزل أو البيت ــأو التنظيم لبيئة الطفل سواء كان ف

  . تناسب الطفل التوحدى و تناسب عالمه أنهاحيث أن هذه الطريقة أثبتت 

التوحدى كل على انفراد ويقوم بعمل برامج تعليمية  من مزايا هذا البرنامج انه ينظر إلى الطفل

ة ــواللغوي –العضلية  –العقلية  –االجتماعية  ى حدة حسب قدراتهـل طفل علكــخاصة ل

  . وبذلك باستعمال اختبارات مدروسة

بالتفاصيل الدقيقة  دخل عالم الطفل التوحدى و يستغل نقاط القوة فيه مثل اهتمامهبرنامج تيتش ي

تهيئة الطفل   سنة حيث أن١٨-٣ن عمر ــذا البرنامج متكامل مــأيضا ه. وحبه للروتين 

 الفراغ لئلم.. مهم ى نفسه وإيجاد وظيفة مهنية له عامل جداـللمستقبل و تدريبه باالعتماد عل

 .العيش قبل أن يكون وسيلة لكسب..  يقوم بعمل منتج مفيد وإحساسه بان.. 

والدالئل البصرية لكي  بيئة تعليمة منظمة تقوم على المعينات إذن البيئة تعليمية لبرنامج تيتش 

 :السلوكيات يتمكن الطالب من التكيف مع البيئة ألنه يعاني من بعضا من هذه

 .التعلق بالروتين •

 . ئات التعليمية العاديةالقلق والتوتر في البي •

 .صعوبة في فهم بداية ونهاية األنشطة وتسلسل األحداث اليومية بشكل عام •

 .صعوبة في االنتقال من نشاط آلخر •

 .صعوبة في فهم الكالم •

 .األماكن والمساحات في الصف صعوبة في فهم •

 .اللغة الملفوظة تفضيل التعلم من خالل اإلدراك البصري عوضا عن •
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 : قوم البيئة التعليمية المنظمة علىوت

 .محدد تكوين روتين •

 .تنظيم المساحات •

 .الجداول اليومية •

 .تنظيم العمل •

 .البصري التعليم •

االجتماعية واللعب  ى تعليم مهارات التواصل والمهاراتــويرتكز منهج تيتش التربوي عل

في المجتمع ومهارات  رات للتكيفومهارات االعتماد على النفس والمهارات اإلدراكية ومها

  .حركية والمهارات األكاديمية

اللغوية والسلوكية ويتم التعامل مع كل  ن الجوانب العالجيةـ ويشتمل البرنامج على مجموعة م

 . منها بشكل فردى

 وكذلك يقدم المركز توحدالبرنامج خدمات التشخيص والتقييم لحاالت ال ذاـدم أيضاً هـما يقـك

  اتـفي جامعة نورث كارولينا خدم TEACCH Division ذا البرنامج وهوـه ىـالقائم عل

.  واإلعاقات المشابهة توحدلألسر والمدارس والمؤسسات التي تعمل في مجال ال  استشارية فنية

    ةـة التعليميـي للعمليـاء التنظيمــراً للبنـ كبياــاهتمام TEACCH  جـبرنام ويعطى

Structured Learning  الذي يؤدى إلى تنمية مهارات الحياة اليومية واالجتماعية عن طريق

  .التوحدي من إستخدام المثيرات البصرية التي يتميز بها الشخص  اإلكثار

 -العمل   تنظيم-تنظيم األنشطة التعليمية : الوحدات البنائية القائم عليها البرنامج هي  ويعتبر أهم

  . مل للوسائل التعليميةاستغالل وظيفي متكا. جدول العمل 

  أنه مازال في حاجة  في العالم إال TEACCH وبالرغم من االنتشار الواسع الذي حققه برنامج

المؤسسات والمراكز  م تجرىـن خالل بحوث ميدانية علمية تطبيقية فلـى إثبات فاعليته مـإل

   . األخرى العلمية مقارنة بين فاعلية هذا البرنامج والبرامج العالجية
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 : Social Skills Training (SST) التدريب على المهارات االجتماعية . ٣

واسع من اإلجراءات واألساليب التي تهدف  ويشتمل التدريب على المهارات االجتماعية على عدد

ويرى أنصار هذا النوع من العالج أنه . االجتماعي  إلى مساعدة األشخاص الذاتويين على التفاعل

ى المعلمين والمعالجين ـاالجتماعية يعتبر أمراً شاقاً عل ى المهاراتـن أن التدريب علـبالرغم م

ى المهارات االجتماعية باعتبار أن ـيقلل من أهمية وضرورة التدريب عل السلوكيين إال أن ذلك ال

ة ي شدتها الجوانب السلوكيـي هذا الجانب واضحة وتفوق فــيواجهها الذاتويين ف المشاكل التي

 . والتدريبية وبالتالي فإن محاولة معالجتها ألبد وأن تمثل جزء أساسياً من البرامج التربوية األخرى

 

  : وهذا النوع من التدخالت العالجية مبنى على عدد من االفتراضات وهى

وتُعمم بعد ذلك في   إن المهارات االجتماعية يمكن التدريب عليها في مواقف تدريبية مضبوطة-أ 

  . ياة االجتماعية من خالل انتقال أثر التدريبالح

تعليم  المهارات الالزمة لمستويات النمو المختلفة يمكن التعرف عليها ويمكن أن تُعلم مثل  إن-ب

 . مسرحية درامية ىـمهارة كاللغة أو المهارات االجتماعية واللعب الرمزي من خالل التدريب عل

ن ـبالسلوكيات المناسبة وم ينتج من نقص المعرفة Social Deficit  إن القصور االجتماعي-ج

االجتماعية القصص ، تمثيل األدوار ،   في التدريب على المهاراتاستخدامهاالوسائل التي يمكن 

  . ي المواقف الحقيقةــإلى التدريب العملي ف كاميرا الفيديو لتصوير المواقف وعرضها باإلضافة

ا ــى الرغم ممـالمهارات االجتماعية أمراً ممكناً عل ب علىوبشكل عام يمكن القول بأن التدري

  ن صعوبة لدى بعض الذاتويين تحول بينهم وبين القدرةــم يالحظه بعض المعلمين أو المدربين

 ـيى مواقف أخرى مماثلة أو نسيانها وفـالتي تدربوا عليها ف  على تعميم المهارات االجتماعية

  ن وجهة نظر المحيطين ـتماعي للطفل الذاتوى متكلف وغريب ماالج بعض األحيان يبدو السلوك

  . نمطية ولم يكتسب بطريقة تلقائية طبيعية به ألنه تم تعلمه بطريقة
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  :استخدام الصور في التواصل برنامج. ٤

(PECS) Picture Exchange Communication System   

الذاتوى الذي  م ولذلك فهو مناسب للشخصيتم في هذا البرنامج إستخدام صور كبديل عن الكال

يرغب فيه مع  ن طريق تبادل صور تُمثل ماـيعانى من عجز لغوي حيث يتم بدء التواصل ع

  يتجاوب مع الطفل ي هذا اآلخر أنــحيت ينبغي عل) أالم ، المدرس , األب (الشخص اآلخر 

أو صوراً وظيفية رمزية  رموزاً و يساعده علي تنفيذ رغباته و يستخدم الطفل في هذا البرنامج 

يركب سيارة  ماركت ، ي سوبرـيقرأ ، ف يشرب ، يقضي حاجته ،, طفل يأكل ( في التواصل 

  ) .الخ......

ن قصور وسائل ـلألطفال الذاتويين الذين يعانون م و هذا األسلوب يعكس أحد أساليب التواصل

ي ـف Bondy Frost رنامج عن طريقنشأت فكرة هذا الب التواصل اللفظي و غير اللفظي و قد

 يء لصورة شتوحديالذي يقوم علي إستخدام الشخص ال  هذا البرنامجأبتكر حيث ١٩٩٤عام 

  . الصورة للشخص المتواجد أمامه الذي يلبي له ما يرغب يرغب في الحصول عليه و يقدم هذه

لتعزيز ، التلقين ، التسلسل مبادئ المدرسة السلوكية في تطبيقاته مثل ا و يبني هذا البرنامج علي

علي تسهيل التواصل فقط بل أيضا  PECS و ال تقتصر فائدة برنامج. و غيرها  ...... العكسي

  . التدريب والتعليم داخل الفصل يستخدم في

  : ) Daily Life Therapy DLTمدرسة هيجاش( العالج بالحياة اليومي. ٥

ي ـمن اليابان ولها مدرسة ف Kiyo Kitahara تورةعن طريق دك ابتُكر هذا األسلوب من العالج

ويطلق على هذا األسلوب اسم مدرسة هيجاش وهى كلمة باليابانية  والية بوسطن تحمل هذا االسم

ى ـي اليابان ويتم بشكل جماعي ويقوم علـن العالج ينتشر فـوهذا النوع م تعنى الحياة اليومية

لدية معدل عالي من القلق ، ولذلك يركز هذا البرنامج الطفل المصاب بالذاتوية  افتراض مؤداه أن

 م القلقـي تحكـالت Endorphins  تطلق فيه االندروفيناتبدنيتدريب (التدريبات البدنية  ىـعل

غير  ى سلوكيات الطفلـن الموسيقى والدراما مع السيطرة علــباإلضافة إلى كثير م) واإلحباط

  ن هذا النوعـالفردية ولك مهارات التواصلية التلقائية أو تشجيعالمناسبة وإهتمام أقل قدر بتنمية ال

  . فاعليته من العالج ما زال موضع بحث ولم يتم التأكد بعد من مدى
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 ٤٦

  : Auditory Integration Training(ALT) التـدريب علـى التكامـل الـسمعي     . ٦

ن التدريب أن األشـخاص  ي هذا النوع مــافترض ف وقد ١٩٩٣ Berard وقد ابتكر هذه الطريقة

ـ إما مفرطين في الحساسية أو عندهم نقص ف مـفه(ي السمع ـالذاتويين مصابين بحساسية ف ي ــ

ذه تقوم على تحسين قدرة السمع لدى هؤالء عـن  ـه ولذلك فإن طريقة العالج) الحساسية السمعية

تمعون لموسيقى سماعات إلى آذان الذاتويين بحيث يس ل فحص سمع أوالً ثم يتم وضعـطريق عم

ة أو زيادة الحساسية ـى تقليل الحساسية المفرطـبحيث تؤدى إل )ديجيتال(تم تركيبها بشكل رقمي 

ساعات بواقع جلستين يومياً كل جلـسة  ) ١٠(االستماع لهذه الموسيقى مدة  ويشملفي حالة نقصها 

 الحساسية الـصوتية أو  وهذا النوع من التدخل يأمل أنصاره أن يؤدى إلى زيادة )دقيقة  ٣٠(لمدة 

الـسلوكيات   السمعية أو تقليلها ويؤدى ذلك إلى تغير موجباً في السلوك التكيفى وينتج نقـصاً فـي  

بعـض النتـائج    وقد أجريت بعض البحوث حول التكامل أو التدريب السمعي وقد أظهرت. السيئة 

لنتائج سلبية حينما يقـوم  ا اإليجابية حينما يقوم بتلك البحوث أشخاص متحمسون لهذا العالج وتكون

  .في تطبيق المنهج العلمى بها أطراف معارضون أو محايدون خاصةً مع وجود صرامة أكثر

 واستعمالها للطفل ةضومنخفيتم ذلك عن طريق االختيار العشوائي لموسيقى ذات ترددات عالية 

راسات أن هذه باستخدام سماعات األذن ، ومن ثم دراسة تجاوبه معها، وقد لوحظ من بعض الد

الطريقة قد أدت إلى انخفاض الحساسية للصوت لدى بعض األطفال و زيادة قدرتهم على الكالم ، 

   .زيادة تفاعلهم مع أقرانهم ، وتحسن سلوكهم االجتماعي

 

  : Sensory Integration Therapy (SIT) العــالج بالتكامــل الحــسي  . ٧

معلومات الحسية الستخدامها وظيفياً ، وهـو مـا         الدمج الحسي هو عملية تنظيم الجهاز العصبي لل       

 النظـر ، الـصوت ،    ي تسمح للناس باستخدامـيعني العملية الطبيعية التي تجري في الدماغ والت       

  .اللمس ، التذوق ، الـشم ، والحركـة مجتمعـة لفهـم والتفاعـل مـع العـالم مـن حـولهم                        

لى استخدام العـالج الحـسي بقيـادة    على ضوء تقييم الطفل ، يستطيع المعالج الوظيفي المدرب ع   

وتوجيه الطفل من خالل نشاطات معينة الختبار قدرته على التفاعل مع المؤثرات الحـسية ، هـذا         

رة لتحسين مقدرة المؤثرات الحسية والعمل سوياً ليكون رد الفعـل           ـالنوع من العالج موجه مباش    

 بوضوح التطور والنجاحات الحاصـلة  مناسباً ، وكما في العالجات األخرى ، ال توجد نتائج تظهر          

  . مراكز متعددةمن خالل العالج بالدمج الحسي ، ومع ذلك فهي تستخدم في
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 ٤٧

وهذا العالج مأخوذ مـن علـم    Jane Ayres هي دكتورة أول من بحث في هذا النوع من العالج

اللمـس ،  حواس الشم ، السمع ، البصر ،    ( العالج المهني في ربط أو تجانس هذه األحاسيس مثل          

 ى تحليل هـذه ــ وهذا النوع من العالج قائم علتوحديةقد يؤدى إلى أعراض ) التذوق التوازن ،

ــا  ــل علـــــى توازنهـــ ــم العمـــ   . األحاســـــيس ومـــــن ثـــ

ى خلـل  ـ يظهرون أعراضاًً تدل علتوحدييناألطفال ال ولكن ما يجدر اإلشارة إليه هو أنه ليس كل

ث لها نتائج واضحة ومثبتة بين نظرية التكامل الحـسي  أبحا في التوازن الحسي كما أنه ليس هناك

ــال  ــد األطفــــ ــة عنــــ ــشكالت اللغــــ ــديين ال ومــــ  .توحــــ

 

  : Facilitated Communication(FC) التواصــــل الميــــسر  . ٨

ـ           ى إظهـار أنفـسهم ،   ـهذه النظرية تشجع األشخاص الذين لديهم اضطراب فـي التواصـل عل

كلمات ى نطق ال  ـبمساعدة الطفل عل  " المسهل  " مدرب  دياً وتدريبياً ، حيث يقوم ال     ـبمساعدتهم جس 

أو اآللة الكاتبة أو الكمبيوتر ، أو أي طريقة أخرى لطرح الكلمـات ،   من خالل استخدام السبورة ،    

فالشخص . ى الكتف للتشجيع    ـوالتسهيل قد يحتوي على وضع اليد فوق اليد للمساعدة ، اللمس عل           

حركة ، والمساعدين يقدمون السند والمساعدة الجسمية لـه ،          المصاب باضطرابات معينة قد يبدأ ال     

ـ وهذا العالج ينجح عادة مع األطفال الذين عندهم مقدرة القراءة ولك           ن لـديهم صـعوبة فـي       ــ

  .مهارات التعبير اللغوي
بدعم يـد الـشخص   ) الشخص المعالج(الكمبيوتر يقوم الميسر  فعلى سبيل المثال عند الكتابة على

 يستخدم الكمبيوتر في هجاء الكلمات وهذا النوع من العالج لتوحديا اعه بينما الفرد أو ذرتوحديال

الصعوبات التي تواجه الطفل الذاتوى إنما تنتج من إضطراب الحركة عـالوة   يبنى على أساس أن

 االجتماعي والتواصلي وعلى ذلك فإن المساندة الفيزيائية المبدئية عند تعلم مهـارات  على القصور

كما أن  ) اآلخر(ابة يمكن أن يؤدى في النهاية إلى قدرة على التواصل غير المعتمد على الميسر             الكت

الطريقة بإهتمـام إعالمـي    وقد حظيت هذه. هذا األسلوب يركز أساساً على تنمية مهارات الكتابة 

ستخدام إلى وجود فروق بين األداء با مباشر في وسائل اإلعالم األمريكية ولكن رغم ذلك لم تُشير

ــدون إســـــتخدام الميـــــسر    . الميـــــسر أو األداء المـــــستقل بـــ
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 ٤٨

 

  : Holding Therapy(HT) العالج بالمسك أو االحتضان . ٩

ينتج عنه عدم توازن  يقوم العالج باالحتضان على فكرة أن هناك قلق مسيطر على الطفل الذاتوى

وفى التعلم وهذا االنعدام فى  ماعياالجت إجتماعى وفشل فى التفاعل انسحابنفعالى مما يؤدى إلى أ

ة بينهما فإن ـوبمجرد استقرار الرابط ن خالل نقص االرتباط بين أالم والرضيعـالتوازن ينتج م

  . النمو الطبيعي سوف يحدث

العالج يتم عن طريق مسك الطفل بإحكام حتى يكتسب الهدوء بعد إطالق حالة من  وهذا النوع من

   )الخ........األب،األم،المدرس (ى المعالج ـالطفل إلي أن يهدأ وعلوبالتالي سوف يحتاج  الضيق

والطفل   بالعين ويمكن أن تتم الجلسةالتالقيي محاولة ألن يؤكد ــأن يقف أمام الطفل ويمسكه ف 

ينزعجوا جداً من هذا  دقيقة والعديد من األطفال) ٤٥(جالس على ركبة الكبير وتستمر الجلسة لمدة 

ى احتضان ـالذاتويين عل م تشجيع أباء وأمهاتـى هذا األسلوب العالجي يتـوف.  الوقت الطويل

ه ـن والديـالتخلص واالبتعاد ع ان الطفل يمانع ويحاولـأطفالهم لمدة طويلة حتى وإن ك) ضم(

ى النهاية إلى قبول االحتضان ـبالطفل ف ويعتقد أن اإلصرار على احتضان الطفل باستمرار يؤدى

 فى التدقيق فى ؤا  بدأطفالهمجربوا هذه الطريقة بأن   الذينهاليألا وقد أشار بعض وعدم الممانعة

 كما أفادوا ايضاً بأن هذه البصريعلى قدرتهم على التواصل  وجوههم وأن تحسناًً ملحوظاً طرأ

  . االجتماعيقدرات الطفل على التواصل والتفاعل  الطريقة تساعد على تطوير

 لم توحد فى عالج الباالحتضانجدوى إستخدام أسلوب العالج   هو أنليهإ اإلشارةولكن ما يجدر 

  . يتم إثباتها علمياً

 

  : Physical Exercise(PE) العالج بالتدريبات البدنية. ١٠

لعدة ساعات يومية   العضلية النشطةاإلثارةوقد رأى أن  ١٩٨٨ Rinland مؤسس هذه الطريقة هو

 أن التدريب األسلوب ذاــالمعطلة وظيفياً ويفترض أنصار هن أن تصلح الشبكة العصبية ــيمك

) ١٢٨٦(من % ٤٨أن نسبة  ى المشكالت السلوكية حيثـ العنيف له تأثيرات ايجابية علالجسماني

ناتجاً عن التمارين الرياضية حيث الحظ   الذاتويين قد قرروا أن هناك تحسناًاألطفالفرداً من أباء 

والمهارات االجتماعية كما يقلل من سلوكيات إثارة الذات  ى االنتباه نقص فى أنه يحسن مداآلباء

التمارين الرياضية فى الهواء الطلق تؤدى إلى تناقص هام فى إثارة  كما يرى بعض الباحثين أن

  . األكاديمي األداء الذات إلى زيادة
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 ٤٩

  : Gentle teaching(GT) التعليم الملطف. ١١

من العالج وقد أشار إلى انه ناجح   كنوع١٩٨٥فى McGee  بواسطةستُخدم هذا النوع من العالجأ

ى تقليل ـ إلالطريقةذه ـتتسم بالعناد وتهدف ه يالتع األفراد ذوى صعوبات التعلم والسلوكيات ـم

  :  هماأساسيين تقوم على افتراضين واالحترام  باستخدام اللطفالمعاندةسلوكيات 

 .أبعادهال ـى طبيعة إعاقته بكـل ويتعرف علـ االنفعالية للطفللحالة االحترامان يتعلم المعالج .١

عدم راحة او قلق   اواضطراب او العناد هى رسائل تواصليه قد تُشير الى المعاندة ان سلوكيات.٢

  .غضب أو

 

  : Music Therapy (MT) العالج بالموسيقى. ١٢

جيدة فقد ثبت على  ين وتكون نتائجه باألطفال الذاتويالخاصةهذا النوع يستخدم فى معظم المدارس 

وهى  Turntaking الدور سبيل المثال أن العالج بالموسيقى يساعد على تطوير مهارات انتظار

  .مهارة تمتد فائدتها لعدد من المواقف االجتماعية

ترديد   الذاتويين وقد ثبت أناألطفال إيجابية فى تهدئه آثار مفيد وله أسلوببالموسيقى  والعالج

 يمكن ان وبالتاليالذاتويين  األطفاللمقاطع الغنائية علي سبيل المثال أسهل للفهم من الكالم لدي ا

  .  من وسائل التواصلكوسيلةيتم توظيف ذلك واالستفادة منه 

  .  شيوعاً و انتشاراًاألقل و لكنها ىاألخر العالجية األساليبو هناك العديد من 

 

  : أساليب التدخل الطبي: ثالثاً 

 بالذاتوية فإن المحاوالت اإلصابة مع ازدياد القناعة بأن العوامل البيولوجية تلعب دوراً في حدوث

ال يوجد عالج طبي يؤدي بشكل واضح الي  اآلن حتى المالئمة لعالجه و األدويةجادة الكتشاف 

المساعدة  يمكن أن يقدم الطبيبالذاتوية ، والعالج  لإلصابة المصاحبة األساسية األعراضتحسن 

 أو التدميرى ولكنه ال التخريبي والقلق ويقلل من السلوك اإلثارة فى تقليل المستويات المرتفعة من

 ويمكن أن يؤدى إلى مشكالت أسوأ ولذلك يجب تجنبه إن أمكن األساسيةالقصور  يؤثر فى جوانب

  .  بحذراستخدامه ذلك أو

مثل العدائية وسلوك إيذاء الذات  رة على أعراض فى الطفولة المبكالطبي أو الدوائيويركز العالج 

 األداءوالرشد وخاصة لدى الذاتويين من ذوى  أما فى المراهقة,  الوسطى والمتأخرةالطفولةفى 

 وكل الوظيفي تتداخل مع أدائه التي الظواهر هي القهري المرتفع فقد يكون االكتئاب والوسواس
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 ٥٠

 أن فاعلية العقار يمكن أن تجعل الشخص الذاتوى أكثر  يظهرالعلمي  والبحثاإلكلينيكيةمن الخبرة 

 أو للمداخل النفسية االجتماعية وقد تُسير عملية التعلم وهناك العديد من العقاقير قبوالً للتعلم الخاص

منشطات  أو Stimulant Meauiation  تُستخدم مع االطفال الذاتويين مثل العقاقير المنبهةالتي

 للقلق والعقاقير المضادة Antidepressant  مضادات االكتئابأو Neuralpties األعصاب

Antianxiety Medication والعقاقير المضادة للتشنجات Anticpnvulsants .  

  : Vitamins Treatment أساليب العالج بالفيتامينات: رابعاً 

 .  فى السلوكياتتحسناً أشارت بعض الدراسات إلى أن إستخدام العالج ببعض الفيتامينات ينتج عنه

 

نتائج الدراسة إلى أن العالج بفيتامين  وأشارت ١٩٨٢ Lelard et al فقد أجريت فى فرنسا دراسة

ـي طفل ذاتوى وف) ٤٤(ه قوامها ـعين طفل ضمن) ١٥ (ــيفينتج عنه تحسنات سلوكية " ٦ب"

 اغنسيوممع الم" ٦ب"خلط فيتامين  قررت أن ١٩٨٨ Martieau et aL اــدراسات أخرى قام به

Magnesieum نتج تحسناً أفضل من إستخدام فيتامينبمفرده" ب" ي .  

 

  : Dietary Treatment (DT) العالج بالحمية الغذائية: خامساً 

والحساسية للغذاء فى حياة الطفل الذى يعانى   يلعبه الغذاءالذي بعض الباحثين إلى أن الدور أشار

  . األهميةمن الذاتوية دور بالغ 

أشارت  أول من أشار إلى العالقة بين الحساسية المخية والذاتوية وقد Mary Callaha كانت وقد

إعطائه الحليب  إلى أن طفلها الذى يعانى من الذاتوية قد تحسن بشكل ملحوظ عندما توقفت عن

  . البقرى

ساسية الدماغ الذى يحدث بفعل الح  علىالسلبيوالمقصود بمصطلح الحساسية المخية هو التأثير 

 فى اضطراباتالدماغ والتهابات مما يؤدى إلى   أنسجةانتفاخللغذاء فالحساسية للغذاء تؤدى إلى 

الغذائية المرتبطة باالضطرابات السلوكية المصاحبة للذاتوية  التعلم والسلوك ومن أشهر المواد

  . الفواكهالشيكوالتة ، الدجاج ، الطماطم ، وبعض  السكر، الطحين ، القمح ،

هذا النوع من العالج هو معرفة المواد الغذائية المسببة للحساسية  فتاح المعالجة الناجحة فىوم

 عدة مواد مسئولة عن ذلك إضافة إلى المواد الغذائية هناك مواد أخرى ترتبط وغالباً ما تكون

والعطور   المضافة للطعام والمواد الكيماويةالصناعيةباالضطرابات السلوكية منها المواد 

  . والرصاص واأللومنيوم
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 شعورا الذين اآلباءمن % ٥٠:٤٠فيها أن  الحظ ١٩٩٤ Rimland وفى إحدى الدراسات قام بها

الدراسة إلى عدم قدرة الجسد على تكسير  أن أبنائهم قد استفادوا ويرجع السبب كما توضح

د فى لبن والذى يوج Casein والشعير والكازين مثل القمح Glutem بروتينات هى الجلوتين

  .  ولبن األماألبقار

من   بعد إزالة أطعمه معينةالدرامية الذين الحظوا العديد من التغيرات اآلباءالعديد من  إال أن هناك

  . غذاء أطفالهم
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  المجتمع والعائلة وطفل التوحد

هد للوصول إلـى التـشخيص،      من اللحظة األولى النتكاسة طفلهم تحتاج العائلة إلى الكثير من الج          

فالتوحد مجال واسع وصور متعددة، قد يكون الوصول إلى الحقيقة صعباً، وعند الوصـول إليهـا                

 يحتاج الوالدين إلى المساعدة الطبية إلصابتهم بحالة انفعالية تحـد مـن              تكون أكثر إيالماً وقسوة،   

م الراحة النفـسية ومـساعدتهم      تفكيرهم، وهنا تكمن أهمية وجود الطاقم الطبي المتمرس إلعطائه        

على تخطي األزمة، وشرح األمر لهم بطريقة سهلة ومبسطة، واإلجابة على جميع تساؤالتهم، ثـم               

يكون هناك االحتياج للتدريب والتعليم، وهنا يكمن أهمية وجود مراكز متخصصة في هذا المجـال               

اناتها وتزداد احتياجاتها، وهنا يـأتي  لمساعدة الوالدين ، وهنا لن تنتهي المشكلة ، فالعائلة تستمر مع  

  .دور المجتمع بكل جمعياته الخيرية واالجتماعية لمساعدة األسرة مادياً ومعنوياً

  

  :الطفـل والعائلـة 

األسرة كيان لكل فرد فيه مهامه ومسئولياته ، وقد لوحظ أن األم هي المالمة في أغلب المجتمعات                 

 خلقية أو أمراض ، وذلك ليس له أساس من الحقيقة ،            على مشاكل الطفل وما يحدث له من عيوب       

، كما أن اهتمـام األم بطفلهـا      كما أن العناية بالطفل تفرض عليها وحدها وفي ذلك صعوبة كبيرة          

المصاب بالتوحد قد يقلل من اهتمامها ورعايتها لزوجها وأطفالها اآلخرين ، كل ذلك ينعكس علـى        

هم الوالدين سوياً ، ومساعدة األب لألم على تخطي الصعاب ،           األسرة ، وهنا االحتياج لتعاون وتفا     

  . فوق قدراتها البدنية والنفسيةوعدم تحميلها

  

  :العائلة والمجتمع  

سيكون لألهل واألقرباء دوراً مهماً في العالقة بين الطفل ووالديه، وأسلوب حياتهم اليومية 

كلمات الرثاء وعندما يقال عنه كلمات غير واالجتماعية، يؤثر سلباً وإيجابا على هذه العالقة، ف

سوية قد تؤدي إلي إحباط الوالدين وانعزالهم عن اآلخرين، يخفون طفلهم، والطريق السليم هو 

تجاهل ما يقول اآلخرين وإخبار األصدقاء بأنه طفل كغيره، له مقدرته الخاصة، وان رعايتكم له 

اآلخرين، وال تبحثوا عن طريقه المواساة ستجعله في وضع أفضل، ال تجعلوه مدار الحديث مع 

من اآلخرين، اجعلوا حياتكم طبيعية ما أمكن بالخروج للمنتزهات واألسواق، وال تجعلوه عذراً 

  .للتقوقع واالنعزال عن اآلخرين
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  :أهمية وجود جمعيات متخصصة للتوحد 

ون مساعدة اآلخرين لهم ، الوالدين ال يستطيعون القيام بكل ما يحتاجه الطفل من تدريب وتعليم بد

فليس لديهم الخبرة والمعرفة ، وهنا يأتي دور المؤسسات االجتماعية العامة والخاصة في دعم هذه 

  .  وكذلك الدعم المادي والنفسي  والتجارباألسرة بالخبرات 

ن االستفادة من لن يفهم العائلة وشعورها إالّ من كان لديه طفل مصاب مثلهم ، وهؤالء يمك

ن الطاقم الطبي والخبراء في المعاهد المتخصصة ، ـ، كما يمكن االستفادة م بهم وخبراتهمتجار

ومن هنا تبرز أهمية وجود جمعية متخصصة في التوحد في كل منطقة، من خاللها يمكن التعرف 

ى التوحد كمشكلة اجتماعية ، تقييم مراكز التشخيص ، االهتمام بوجود مراكز للتدريب ــعل

  .قاء لعائالت األطفال التوحديون زاً للمشورة وااللتــ وأن تكون مركوالتعليم ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٤

  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

قام الباحث بالبحث المتواصل والحثيث من اجل العثور على دراسات سابقة في موضوع بحثه              

جامعـة  ( حيث اتصل بالجامعات الرئيـسية  . ولكن لألسف لم يعثر على أي رسالة داخل بلده       

ولكن اخبروه األساتذة والمشرفين على الرسائل الجامعية منذ عشرات         ) بغداد وجامعة البصرة    

وكـذلك لـم    ) الماجستير أو الدكتوراه    ( في الرسائل الجامعية      مرض التوحد   يبحث لم السنين

ي حاول الباحث االتصال ببعض البلدان لكنه لم يوفق ف        . ال من بعيد وال من قريب         يتطرق له   

  .العثور على أي رسالة مشابهه لموضوع بحثه 

ن كل ما وجد في تلـك البحـوث         لقد عثر الباحث على بحوث ودراسات كثيرة خارج بلده ولك         

) الخصائص النفسية واالجتماعية والعقلية للتوحـد     (مخالف لما اختص به في بحثه بدًأ بالعنوان       

  :ثيرة منها حيث وجد دراسات ك) . دراسة الحالة ( لمنهج ووصوالً با

  

بدراسة هدفت الى معرفة مدى فعالية العالج المعرفـي و   أثـره           ) ١٩٩٧(      قام منصور   

  . التوحديين لألطفالعلى الطفل التوحدي من خالل تحسين معاملة الوالدين 

 السلوك التكيفي لدى عينـة      أبعادبعمل دراسة نمائية لمقارنة     ) ٢٠٠١(     كذلك قام آل مطر     

هدفت الدراسة  .  المعوقين عقلياً في المملكة العربية السعودية        واألطفالالتوحديين   األطفالمن  

 السلوك التكيفي بازدياد العمر  أبعاد التي تطرأ على      التعرف على المتغيرات   إلى

  .وتمت المقارنة بين هذه المتغيرات ,  العينة ألفرادالزمني 

  

مية السلوك االجتماعي عند عينة مكونـة  برنامجاً يهدف لتن ) ٢٠٠١(    صممت الباحثة محمد    

  .سنوات) ٧_٤( مابين أعمارهمطفالً توحدياً تراوحت  )١٦(من 

بدراسة للتحقق من مدى فاعلية برنامج عالجي لتنمية االتصال اللغـوي           ) ٢٠٠١(قامت نصر   

  . لدى بعض األطفال التوحديين 
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تي تهدف الـى التـدخل المبكـر        من خالل دراستها ال   ) ٢٠٠٢(كما قامت الباحثة أبو السعود      

الستثارة انفعاالت وعواطف الطفل التوحدي بكسر عزلته وتقوية التفاعـل االجتمـاعي مـع              

وكذلك تقوية انفعاالت وعواطف الوالدين وتعديل سلوكيات الطفل مـن خـالل            , المحيطين به   

  .برنامج عالجي معرفي سلوكي 

  

إلى إعداد برنامج عالجـي عـن طريـق    ) ٢٠٠٦(كما هدفت الدراسة التي قامت بها معلوف    

  .وذلك بهدف تحسين السلوك التواصلي ألطفال التوحد , الموسيقى لألطفال التوحديين 
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  الفصل الرابع                           

   الدراسةإجراءات

  منهج الدراسة:    أوال

  عينة الدراسة  :   ثانيا

   الدراسة أدوات :   ثالثا

  اإلحصائية األساليب : بعا   را
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  الفصل الرابع 
   الدراسةإجراءات

  منھج الدراسة:  أوال
 دف التع رف عل ى الخ صائص النف سیة      بھ, ) دراسة الحالة (  اعتمد الباحث على المنھج الوصفي    

  . التوحد  من وجھة نظر اآلباء ألطفالواالجتماعیة والعقلیة 

وھ و یھ تم بتحدی د الممارس ات ال شائعة أو      , بوص ف م ا ھ و ك ائن وتف سیره          ویقوم البحث الوص في     

وال یقت صر البح ث الوص في عل ى جم ع البیان ات       . السائدة  والتعرف على المعتق دات واالتجاھ ات         

إن .  م ن التف سیر لھ ذه البیان ات      ھو ابعد من ذلك ألن ھ یت ضمن ق دراً      ما إلى یمضي   إنما. وتبویبھا  

م ل حت ى ت نظم ھ ذه البیان ات وتحل ل وت ستخرج منھ ا االس تنتاجات ذات الدالل ة            عملیة البحث ال تكت   

  . والمغزى  بالنسبة  للمشكلة المطروحة 

وتنقسم الدراس ات الوص فیة   . وتستند الدراسات الوصفیة إلى أسس منھجیة أھمھا التجرید والتعمیم  

  :  ھي أنواع ثالث إلى

) الم سح االجتم اعي   , ات المسحیة للرأي العام الدراس, المسح المدرسي ( الدراسات المسحیة   .١

.  

 ) .الدراسات السببیة المقارنة  ,  دراسة الحالة( دراسات العالقات المتبادلة  .٢

  .والتطور دراسات النمو  .٣

تحدید الم شكلة  ( وتعتمد على خطوات من ) دراسة الحالة ( استخدم الباحث دراسة العالقات المتبادلة   

وھن  اك ) . ص  یاغة الفرض  یة الت  ي تف  سر الم  شكلة ون  شأتھا وتطورھ  ا      , یان  ات جم  ع الب      خط  وة , 

,  التواف  ق المدرس  ي  ,الج  سمي النم  و ( م  ع بیان  ات عنھ  ا ومنھ  ا     یجأنجوان  ب مھم  ة ینبغ  ي لل  دارس    

  . )التوافق النفسي االنفعالي , ة  ــول النفسیـالقدرات العقلیة والمی, العالقات األسریة 

  

  :دراسة عینة ال: ثانیًا   
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  . یسكنون محافظة البصرة .طفلين مصابين بالتوحد اقتصرت عينة الدراسة الحالية على 

 ت   م    .١٩٩٩/ ١٧/١٠ والطف   ل الث   اني م   ن موالی   د   ١٨/١٢/٢٠٠٥الطف   ل األول ك   ان م   ن موالی   د   

 في  في تشخیص التوحدلدیة تدریب ( أطفال  أخصاصيي العیادة الخاصة من قبل طبیب     تشخیصھم ف 

   ) متقدمین بالتوحدبلدین 
  

   الدراسة أدوات: ثالثًا   

                       :  وھيھناك عدة وسائل لجمع المعلومات في دراسة الحالة      
 لجمع  المقابلة  أسلوباستخدم الباحث )  السجالت , االستبیان , المالحظة , المقابلة (    

  .التي قام بھا  عینة الدراسة     معلومات 

 

  اإلحصائیة األسالیب: بعًا را 

ال  ذي یعتم  د عل  ى خب  رة الباح  ث      (  الوص  في التحلیل  ي   الم  نھج اعتم  د الباح  ث عل  ى   

علم ًا ب ان   ) .  للمعلومات التي یحصل علیھا م ن خ الل المقابل ة         وتفسیراتھ ومالحظاتھ

 نظ رًا ألن الحال ة المدروس ة حال ة وص فیة بحت ة         إح صائیة الباحث لم یقم بأي عملیات      

   . )دراسة حالة  (   المالحظة والتحلیلتعتمد على
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  الفصل الخامس

  
  نتائج الدراسة وتفسیرھا 

   .األولنتائج الفرض  :    أوال

  . نتائج الفرض الثاني : ثانیا   

  .نتائج الفرض الثالث :  ثالثًا   

  .توصیات الدراسة   :رابعًا     

  .الدراسات والبحوث المقترحة :    خامسًا 
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  نتائج الدراسة وتفسیرھا

  األولىالحالة 
  األسرةمعلومات عن  *  

  .والداه على قید الحیاة .  )ر . ح . ع(الطفل 

س یارة  ( یعم ل ك سائق تك سي    )  ص ناعة  إعدادی ة ( تح صیلھ الدراس ي    , ٤١ من العم ر    یناھز األب

  .حالتھ الصحیة جیدة ) . أجرة 

ت شكو  , وھ ي رب ة بی ت    , ) ل م تجت از ال سادس العلم ي     ( سي تحصیاھا الدرا,  سنة  ٣٥ عمرھا   األم

   .) األطباءكما یخبرھا ( اإلنجاب على عدد أثرت نسائیة أمراضمن 

ل دیھم طفل ة اكب ر م ن الطف ل الم صاب        , ١٩٨٨كان ت اریخ زواجھ م    .  صلة قرابة    اآلباءلیس لدى   

 والثاني عام أشھرثمان  في عمر ١٩٩٩ عام األول اجھاضین عانت من واألم , ٢٠٠٤من موالید 

) ح سب روایتھ ا  و (ب وب لمن ع الحم ل     حتتع اط  كان ت  األمعلمًا ب ان   , أشھر في عمر سبعة  ٢٠٠٢

 متكون ة العائل ة اآلن   ,  تناولھا غی ر من تظم   ولكن الطفل المصاب بالرغم من تناولھا الحبوب     أنجبت

  ) .بنت وولد  ( أفراد أربعةمن 

  .كنون في بیت ملك یس,  متوسط لألسرةالمستوى المعیشي 

  ) .ر . ح . ع  ( عن الطفل المتوحدأولیة معلومات  *  
 عملی ة  والدت ھ ,   عم رة ح والي س نتان ون صف       .١٨/١٢/٢٠٠٥م ن موالی د   ) ر . ح . ع(الطف ل  

   . إخوتھ الثاني مع ترتیبھ,  طبیعیة رضاعتھ) قیصریة  (          فتح بطن

ماعدا الجلوس ) شي م, وقوف , حبو , زحف ( ة من  ل النمو العضلي كانت متأخر    جمیع مراح  * 

  كان في حینھ 

م , ب (  ح رف  من النمو العضلي فھو لم ینط ق اي أكثرفكان نصیبھا  مراحل النمو اللغوي  أما *  

دادا (  شھر نط ق بكلم ة   ١٨ كلمة او جملة كما ھو معروف عند اقرانة ماعدا في عمر     او...) غ  , 

  . ثم اختفت نھائیًا ) 
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 او األطف ال م ن ال سمات الواض حة علی ة ھ ي االنع زال وع دم اللع ب م ع          , ت صال االجتم اعي   اال* 

  .  للعب الجماعي لوال یمیالجیران  

 كانت ت ستغل  ألنھا...) واللعب االنفرادي , الھدوء واالنعزال (  مسرورة بسلوك ابنھا     والدتھكانت  

 اللعب ة  تعطی ھ حی ث كان ت   , ت ق صیر   وبوق  بإتق ان تلك السلوكیات لكي تكم ل مھ ام عملھ ا المنزل ي        

 م ؤدب  بأن ھ  والجیران األقاربكان یوصف من قبل , ة فترة عملھا المنزلي  في الغرفة طیل   وتدخلھ

) ENT( ال سمع  أطباء عرضھ على إلى أدى الیسمع مما أصملحین شعورھم بان ولدھم   . وخلوق  

  المخ  تص بت  اریخألطف  الا عل  ى طبی  ب أحالت  ھ س  المة الجھ  از ال  سمعي تم  ت  األطب  اءبع  دما وج  د 

  .  بالتوحد تشخیصھ وتم , ٢٠٠٨الشھر الرابع من 

 تخلف عقلي ولك ن ل م   األسرةحسب معلومات )  خالتھ ناب ( أقاربھ لدى احد )ر . ح  . ع(الطفل  *      

األس رة ع ن ھ ذا    الت ي تمتلكھ ا   معلوم ات  ال من خ الل   كانیصالتشخ,  اختصاص   أطباء  یعرض على   

   .المرض 
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  الحالة الثانیة 
  األسرةعن معلومات 

  .والداه على قید الحیاة  ) . ع .أ .م (الطفل 

 إح دى طبی ب ف ي   یعم ل   )  ط ب سبك الوریو ( تح صیلھ الدراس ي    , ع ام ٤٢ز م ن العم ر   ھا ین  األب

  .حالتھ الصحیة جیدة . المستشفیات الحكومیة 

ت  شكو م  ن , وھ  ي رب ة بی  ت  , )  زراع  ة سوریوبك  ال( ھا الدراس ي  تح  صیل,  س  نة ٤٢ عمرھ ا  األم

  . الحساسیة والربو ولدیھا تاریخ عائلي بذلك أمراض

ل دیھم طفل ة اكب ر م ن الطف ل       , ١٩٩٤ك ان ت اریخ زواجھ م    )  .  عم أبناء(  صلة قرابة    ألآلباءلدى  

  ) .بنت وولدان  ( أشخاص العائلة تتكون من خمسة  .١٩٩٥المصاب من موالید 

  .  یسكنون في بیت ملك  , جید لألسرةي المستوى المعیش

  ) .ع  .أ.م  (عن الطفل المتوحدأولیة معلومات  *  
 ورض اعتھ   والدت ھ ,   ت سعة س نوات  عمرة ح والي   .   ١٩٩٩/ ١٧/١٠ من موالید) ع .أ.م (الطفل  

می ع   جأكملت,  الحمل أثناء من اي مشاكل طبیة األملم تعاني   . أخوتھ الثاني مع    ترتیبھ , طبیعیتان

   . التقیحات

  .  الطبیعیة أوقاتھاكانت في ) مشي , وقوف  , جلوس, زحف ( جمیع مراحل النمو العضلي  * 

  طبیعی  ة ج دًا وب سبب الم  ستوى التعلیم ي لوالدی ھ ف  أنھم    أی ضا فكان ت   مراح ل النم و اللغ  وي   أم ا  *  

. ریم ـ ـ الق رآن الك  وس ور م ن   اإلن شادیة  بع ض المق اطع   بتحفیظ ھ  األولى الكلمات   أطالقة منذ   قاموا

 والنط ق وھ ذا     بدأ النم و اللغ وي بالت دھور واختلف ت ال ذاكرة      . المرض علیھأعراضلحین ظھور  

  .  حصل في عمر السنتین 

 م ع الجی ران   اللعب لدیھ نوع من وأحیانا األكبر أختھلدیھ عالقة قویة مع    , االتصال االجتماعي   * 

  . ذلك اللعب ولكن بسبب استخدامھ ألسلوب الضرب معھم حدد 

  بسبب المرض ولعدم وج ود م دارس خاص ة      العامةالمدارس   لم یدخل : المستوى الدراسي للطفل    

  .  في تعلیم االبن أنفسھمتعنى بتلك الشریحة اعتمد الوالدان على 
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 او ت اریخ مرض ي نف سي او عقل ي ف ي      إص ابة  أي بان ھناك باحث من خالل مقابالتھ    لم یلمس ال  * 

  . العائلة  

  

     المقابلةوبأسل
 الت ي تخ ص موض وع    األس ئلة ت م ط رح   , من خ الل المقابل ة م ع ذوي الطفل ین الم صابین بالتوح د           

 عل  ى األع  راض العام  ة األس  ئلة اعتم  د الباح  ث ف  ي وض  عة تل  ك .الدراس  ة الت  ي یق  وم بھ  ا الباح  ث 

( یھ ا   العم ل عل أرادلمرض التوحد وقام بتجزئتھا الى ثالث محاور حسب الخصائص الثالثة الت ي     

  ـ: على شكل ثالث محاور األسئلة وضع الباحث  ) .النفسیة واالجتماعیة والعقلیة 

  :المحور األول 

  .الخصائص النفسیة للطفل المصاب بالتوحد 

  المحور الثاني     

  .الخصائص االجتماعية للطفل المصاب بالتوحد 

  المحور الثالث 

   .الخصائص العقلیة للطفل المصاب بالتوحد
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  : األولالمحور 

  .الخصائص النفسية للطفل المصاب بالتوحد 

  الخصائص النفسية لطفل التوحد  ت   

  

١  

  

  هل تشعرون بان طفلك لديه نوبات من الصراخ او الضحك وبدون سبب

  

٢  

  

هل يقوم باالنفعال والثورة والغضب عند المحاولة لتغيير لعبته او وضـعها فـي              

  مكان آخر

  

٣  

  

...) الفـرح   , الحـزن   ( حظون على وجهه بعض التعبيـرات االنفعاليـة         هل تال 

  الطبيعية كردة فعل لبعض المواقف التي تحتاج ذلك  

  

٤  

  

 العاطفـة  وإظهـاره . ....) دب . سـيارة  . لعبـة  (  اعتناءه باللعب    الحظتماهل  

   العطل فيها وأحداثواالرتباط لها وعدم رميها 

  

٥  

  

 ال أشـياء لتي تستحق الخوف والعكس قد يخاف من      ا األشياءهل يخاف من بعض     

   )الفاكهةصوت ماكنة الحالقة او , صوت طائرة ( تستحق الخوف 

  

٦  

  

   نفسية خاصة بهأجواء لديه بأنههل تشعرون 

  

٧  

  

  

  هل تالحظون عليه التجوال داخل غرف المنزل وبدون هدف
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٨  

  

  والمشاكسة العناد إلىهل يميل 

  ه احياناً شرود الذهن هل تالحظون علي     ٩

   

  المحور الثاني   

  .للطفل المصاب بالتوحد الخصائص االجتماعية 

  

  ت

                

  الخصائص االجتماعية لطفل التوحد

   اللعب بمفرده إلىعدم اللعب الجماعي والميل   ١

  األسرة أعضاءاالنطواء والعزلة واالبتعاد حتى من   ٢

  مله كما يفعل اقرانة هل يرفع يديه لكم من اجل ح  ٣

   به المناداةهل يستجيب السمه عند   ٤

   للتواصلإشارات هل يستخدم كلمات واضحة او  ٥

   به المحيطة األشياء إلى أوهل يتجنب التالمس النظري لكم   ٦

   اآلخرين السخرية من أو يفرز المزاح أنهل يستطيع   ٧

  ضحك هل يتفاعل مع تعابير وجوهكم مثل االبتسامة وال  ٨
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  المحور الثالث 

  للطفل المصاب بالتوحدالخصائص العقلية 

  )الفكرية (              الخصائص العقلية   ت

  ) السادس األسبوعاالبتسامة في ( هل تأخرت بعض القدرات التعبيرية مثل   ١

   في عمر الشهر الثالث حولههل كان الطفل اجتماعي مع من   ٢

  هل تأخر الكالم   ٣

  هل تشعرون بان لديه ذاكرة ضعيفة و قلة في التركيز  ٤

 باليـد   وأخذها األشياءمسك  ( ء في اكتساب المهارات منذ البداية       ىهل هناك بط    ٥

  .....) الفم إلى وإيصالهورفع الطعام 

 مثل لعبة كرة القدم وركـوب       البسيطة األلعابهل لديه القدرة على القيام ببعض         ٦

   الدراجة
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   :األولنتائج الفرض 
  

 الموض وعة والت ي اس تمرت لع دة س اعات وعل ى ای ام        األس ئلة  عل ى  واإلجاب ة  المقابالت   إكمالبعد  

  :كانت النتائج كما یلي  , متقطعة  

  

الوال  دان عل  ى    أجوب ة  كان  ت , وش  رح الغای ة م  ن البح ث    األول ى ق ام الباح  ث ب أجراء المقابل  ة    .١

وك انوا  , لي تعاون وتقبل ع ا  ب)خصائص النفسیة واالجتماعیة والعقلیة  ال(    ثالمحاور الثال أسئلة  

 ش يء م ن الح رج    ھا  ولم یبخلوا عن اي معلومة  حتى وان كانت معلومة فی ,متفاعلین مع الباحث    

  .االجتماعي 

 المرض وعدم اكتشاف عالجًا لھ فأنھم یتع اونوا م ع اي   أسبابالوالدان وبسبب غموض    ( التفسیر  

 التوص ل ال ى اي منف ذ یوص لھم ال ى الع الج او       وإمكانی ة یة اوشخصیة لمساعدة ابنھم     جھة مؤسسات 

  .التأھیل 

  

 المحاور الثالث والتي تشمل الخصائص النفسیة واالجتماعی ة والعقلی ة للطف ل      سئلةبعد طرح أ  .  ٢

   .المصاب بالتوحد

 م ن تل ك   أكث ر ل الث اني  بالنسبة الى الطف لتلك الخصائص  عند اآلباء  لباحث بان ھناك معرفة    وجد ا 

 األسبابالى  ویفسر الباحث ھذا التفاوت ف ي المعرف ة   . األولالمعرفة التي یمتلكھا والدي الطفل      

  :التالية 

 وبالتالي تكون المعلومات التي يمتلكها األولالطفل الثاني اكبر عمراً من الطفل     •

   .وأدقوالدي الطفل الثاني من المؤكد ان تكون اكبر 

 مـن   أعلـى ) وبالخصوص الوالـد    ( راسي لوالدي الطفل الثاني   المستوى الد  •

 الى تتبع والدي الطفل     أدىوهذا بالنتيجة   , المستوى الدراسي لوالدي الطفل األول      

 .  نشرة طبية تذكر أي او أجنبية أي معلومة عربية او إلىالثاني 
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درجة انتباھھم لتل ك  ك  وكذلواألم األب وجد الباحث ھناك تفاوت في فھم تلك الخصائص بین     .  ٣

فعل ى س بیل المث ال ق ام الباح ث بط رح        .  لدى والدي الطف ل األول     تفسیرھم لھا  وأیضاالخصائص  

   :السؤال التالي

...) الفـرح   , الحـزن   ( هل تالحظون على وجهه بعض التعبيرات االنفعاليـة          (

  ) .لبعض المواقف التي تحتاج ذلك  كردة فعل  لطبيعيةا

   . بالنفياألبل كان الجواب من قب

ليس كردة فعل نعم انه يضحك ويحزن ولكنه ,  دقة أكثر فكان جوابها األم أما   

  .لبعض المواقف 

  

 تبين بأن الوالـدان لـم يـستطيعوا تحديـد بعـض             األسئلةعند طرح بعض    . ٤

  :مثالً عندما طرح الباحث السؤال التالي . الخصائص 

لم يكن   ) . ر الشهر الثالث   في عم  حولههل كان الطفل اجتماعي مع من       ( 

 عدم انتباه الوالدين لتلك الفتـرة       وأحيانالديهم جواب محدد وذلك لبعد الفترة احياناً        

 عـارض يثيـر   أي كان عند تلك الفترة طبيعي ولم يظهر عليـة          االبنبسبب بأن   

 بأن ولـدها كـان      األولىوالدة طفل الحالة     كما وصفت    وأحيانا والمراقبة   االنتباه  

في الغرفة لـساعات  وجلوسه األقرانالمؤدب العاقل بسبب عدم لعبه مع       وصف ب ي 

  . غذاء  للحاجته صوت ماعدا أيبدون 
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  نتائج الفرض الثاني: ثانیًا 

 المقابالت من قبل الباحث وطرح الخصائص  الثالث التي  عمل الباح ث عل ى معرفتھ ا     إكمالبعد  

عـدم  (لة  وم ن ض منھا  فرض یتھ الت ي طرحھ ا       الم شك أھمی ة واختبار فرضیاتھ التي وض عھا ف ي        

الخصائص يؤدي الى تصرفات خاطئة في تعاملهم مع الطفل او حكمهـم            معرفة الوالدين بتلك    

   : كاآلتي كانت النتائج  ) .عليه

  

حی  ث وج  د الباح  ث ب  ان  .  الباح  ث ال  ذي وض  عھ تك  اد تك  ون مقارب  ة للف  رض  نتیج  ة  الكان  ت  .١

 وم دى  الخ صائص  ولك ن ع دم مع رفتھم بخ صوصیة تل ك      باءاآلقد تكون معروفة لدى  الخصائص  

وبالت الي ی ؤثر عل ى ع الج وتأھی ل       یؤثر على تع املھم وعالق تھم بالطف ل      تأثیرھا على سلوك االبن     

 .  الطفل 

  : عندما طرح الباحث السؤال التالي ,على سبیل المثال ف     

   ؟ون سبب  المستمر وبد هل تشعرون بان طفلكم لديه نوبات من الصراخ   

 وھ و   الطف ل الم صاب بالتوح د    أع راض  بمعنى ھل تعلمون بان تلك السلوكیة ھي من ض من    (     

  .)  یقوم بھا رغمًا عنھ وھي غیر مصطنعھ

  

وھ و م تفھم لتل ك الحال ة أي بمعن ى ان ھ یعل م ب أن          . والد الطفل الث اني    كان الجواب نعم من قبل       

 المق ابالت  والح دیث م ع    وأثن اء ,  الم صاب بالتوح د   ھذه ال صفة ھ ي م ن ال صفات الواض حة عل ى         

یعتق د الباح ث ب ان ت صرف      . إس كاتھ ابن ھ م ن اج ل        ال ضرب م ع    أسلوب یستخدم   بأنھ تبین   األب

 بتلك اآلباءقتناع  ومدى ا ,لمرضأعراض الخصائص او  ل مع ابنھ یعكس عدم الفھم الحقیقي      األب

 الطفل ووالدی ھ والت ي م ن المفت رض ان تك ون قوی ة       على  العالقة المبنیة بین   لخصائص وتأثیرھا   ا

  .جدًا ومبنیة على علم وفھم للمرض حتى یتم من خالل تلك العالقة تأھیل وعالج ومساعدة الطفل 

  لیس لدی ھ الق درة عل ى التعام ل م ع بع ض ال سلوكیات الت ي تحت اج ال ى           األبلكن قد یكون تصرف   

لكونھا س اخنة ومول ده   ( مدینتھ   في ھااسیة التي یعیش والبیئیة والسیاالجتماعیة ناتج عن الضغوط  

  ) .  لكثیر من الضغوطات النفسیة 
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علم ًا ب  أن الطف  ل  (  ب  الحكم الخ  اطئ ) لخ  صائص م  رض التوح د  ( ی  ؤدي الفھ  م الخ اطئ أحیان ا  .٢

ب سبب ت صرفات   ) احیان ًا  ( م ثال عن دما ین زعج اآلب اء      .  ) ص حیحة مشخص وب صورة علمی ة      

  .  ینفع معھ أي شيء  تخلف والمجنون وانھ الطفلھم  ینعتونھ  بالم

  

   .نتائج الفرض الثالث: ثالثًا 

 والثاني شرع بالتحقق مـن فرضـه        األول الباحث من اختبار والتحقق من فرضيه        أكملبعدما     

       الثالث والذي كان 

  :   قد صاغه على النحو التالي 

عيـة والعقليـة للطفـل       الخصائص النفـسية واالجتما    بإخفاءهل يقوم الوالدين    

  .المصاب بالتوحد خوفاً من التشخيص 

يستطيعوا تقبل التشخيص ويشككون في التشخيص        ال األول وجد الباحث بان والدي الطفل       . ١

   .األسباب التالية  إلىوهذا يعود 

فـي بدايـة    التوحد أطفال حديث التشخيص وهذه الحالة يمر بها معظم والدي    األولالطفل   •

   . التشخيص 

 في الفترة الحالية أدى      له  وجود عالج  وعدميسمعون عن التوحد وصعوبة شفاءه       بسبب ما  •

 األمـل حتـى يعطـيهم   (  التوحد بالتشبث بأي تشخيص مغاير لتشخيص التوحد       أطفالبوالدي  

   ) . بالشفاء 

 (ده بالرغم من قدم فترة التشخيص ومعرفته بحيثيـات المـرض          ل الطفل الثاني فكان وا    أما. ٢

 الباحث بعض التساؤالت هل صحيح بان ابني فيـه         ولكن كان يردد مع   )  خبرته كطبيب    بسبب

  .  اسلكه عليه لكي وهل صحيح بأن ابني سيبقى هكذا وهل من طريق ترشدني توحد

 متعمده ألي خاصية من الخصائص الثالث التي عمـل علـى            إخفاءلم يجد الباحث عملية      .٣

 . صاب بالتوحد خوفاً من التشخيص  معرفتها الباحث من قبل والدي الطفل الم
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  .توصیات الدراسة : رابعًا 
ع بع ض  ق ام بوض   ,  نت ائج تل ك الف روض    إل ى  فروضھ الثالث  والتوصل   الباحث اختبار  إكمالبعد  

   .واألھمیةوجد تلك الضرورة التوصیات المھمة والضروریة  والتي من خالل البحث 

   :اتــالتوصی
 لت  شخیص الطف  ل الم  صاب    متكامل  ة االخت  صاصات ك لجن  ة ان تك  ون  ھن  ا م  ن ال  ضروري   .١

 لع رض طفلھ م    آخ ر إل ى لتنقل من بلد باء وعدم اآلئنان  بنفوس الزرع الثقة واالطم  بالتوحد  وذلك    

  . في التشخیص خطأ عسى ان یعثروا على ثغرة او  والمراكز التي تعنى بالتوحداألطباءعلى 

  : واللجنة تتكون من 

  . أطفال    طبیب اختصاص*     

  . طب نفسي  أخصائيطبیب      *   

  ) .التوحد (  في علم النفس أخصائي      *  

   .اختصاص اختبارات      *   

   .اختصاص سمع وتخاطب      *   

  

 والت ي مفادھ ا ب ان الطف ل الم صاب بالتوح د ل یس ل ھ ع الج            ضرورة التقلیل م ن  المعلوم ات        .  ٢ 

ھذه المعلومات تجعل والدي الطفل یھربون م ن    .ر معروف  غیاألسباب الن عالجھوغیر ممكن   

 بتل ك الحقیق ة  الثقیل ة    اآلب اء   ی رى الباح ث م ن ال ضروري م صارحة       . التشخیص  وی شككون فی ة       

م ن  ی رى  و.   تل ك المعلوم ة   إلی صال ولكن ی رى  ل یس بھ ذه الطری ق القاس یة فھن اك ط رق أخ رى          

  وان اهللا س بحانھ وتع الى ق ادر عل ى ك ل      ) دواء لكل داء( الضروري ان تستخدم طریقة التطمین   

 طائل ة ج دًا م ن اج ل التوص ل ال ى ع الج ش افي ونھ ائي          أم وال  وأن الدول الكب رى ت صرف     شيء  

  .  تلك المراكز عالج ألمراض خطیرة  كانت تفتك بآالف البشر أوجدتمثلما 

  

در متخص  صة بالت  شخیص  ك  واإع داد ألطف  ال الم  صابین بالتوح د ف  ي البل  د بع  د  القی ام بم  سح  ل .  ٣

  . لیة التي یتم بھا المسح آلوا
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 مراك ز ف ي كاف ة المحافظ ات تعن ى بأطف ال التوح د تع ود تل ك المراك ز ال ى               بإن شاء قیام الدول ة     .٤

 غی  ر األخی  رةالن ال  وزارة (  وزارة العم  ل وال  شؤون االجتماعی  ة  إل  ىوزارة ال  صحة ول  یس  

ھ ذا م ن خ الل م ا      )   ان یك ون ھن اك تع اون    الب د (   ) في الوقت الحاض ر  مؤھلة لتلك الحاالت  

ق  سم ذوي االحتیاج  ات   (  ق  سم الرعای  ة االجتماعی  ة   إل  ى  زیارات  ھ أثن  اء توص  ل ألی  ھ الباح  ث   

ان ب  و الج ف ي مأس اة  وم ا ش اھد م ن     وزارة العمل وال شؤون االجتماعی ة    إلى التابعة   )الخاصة  

  . ) متخصصة والغیر ھالغیر مؤھل الموجودةادر ومن الك( ةالفنی

 أي مؤسسة او مركز يرفع شعار عـالج او          إلىضرورة مراقبة ومتابعة وزارات الدولة         .٥

 أحدى المراكز الذي افتتح     إلىهذه التوصية جاءت من خالل زيارة الباحث        . تأهيل التوحد   

 أدارةعند قيام الباحث بزيارته تبين بان القائم على المركـز خـريج             ,  مركز للتوحد    باسم

 االسـتعانة  والعالج بمفـرده دون      التأهيللية التشخيص ووضع برامج     واقتصاد ويقوم بعم  

   . الخبرة واالختصاص بأصحاب
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  .الدراسات والبحوث المقترحة : خامسًا 
ل قاع  دة بیان  ات خاص  ة بھ  م   م  لع,  الم  صابین بالتوح  د  األطف  الالقی  ام بم  سح ألع  داد   .١

  ) .في العراق  . ( الباحثینلتسھیل عمل 

 الواقع عل ى الوال دین م ن    العبءتح مراكز ومؤسسات تعنى بأطفال التوحد لتخفیف        ف .٢

 . جراء الخصائص النفسیة واالجتماعیة والعقلیة التي یتمتع بھا الطفل المصاب 

 . القیام ببحوث تشرك الوالدین ضمن فریق العمل العالجي بعد تأھیلھم وتدریبھم  .٣

 والعقلی  ة باس   تخدام من   اھج  الجتماعی   ةواالقی  ام ببح   ث لمعرف   ة الخ  صائص النف   سیة    .٤

 .  تعمیم النتائج اشمل وأدق إمكانیةووسائل أخرى حتى تصبح 
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ج دة   ) . ١ط . ( وتشخیصھ أشكالھ وأسبابھ,  خفایا التوحد    . )٢٠٠٤(, وفاء  , الشامي  ـ  

  . مركز جدة للتوحد : 

, عم   ان  ) . ١ط( , ت ال   سلوكیة واالنفعالی   ة االض   طرابا ) . ٢٠٠٠(  , خول   ھ, ـ    یح   ي 

  . دار الفكر  , األردن

المملك  ة , الری  اض  ) . ١ط( ,التوح  د وطی  ف التوح  د   ) . ٢٠٠٣( , عب  د اهللا, ـ   ال  صبي  

  . النشر أثناءمكتبة الملك فھد الوطنیة .العربیة السعودیة 
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شركة المدینة المنورة ,  ) ١ط. ( دلیلك للتعامل مع التوحد  ) . ٢٠٠٣(, رابیة  , ـ الحكیم   

  . للطباعة والنشر 

عمان  , األولىبعة الط, الخصائص والعالج : التوحد ,  ) ٢٠٠٤( , إبراھیم, الزریقات ـ 

  . دار وائل  للنشر والتوزیع , 

فعالی  ة برن  امج ت  دریبي لتنمی  ة مھ  ارات التواص  ل عل  ى بع  ض       ) . ٢٠٠٢(محم  د ع  ادل  

  . دار النشر . القاھرة ) . ١ط . ( المظاھر السلوكیة لألطفال التوحدیین 

 عین ة م ن   فاعلیة برن امج ت دریبي ف ي تنمی ة المھ ارات االجتماعی ة ل دى         , مجدي  , فتحي  ـ  

   .األردنیةالجامعة , رسالة ماجستیر ,  في عمان  التوحدییناألطفال
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دراسة نقدية ضمن متطلبات الترقية لدرجة , الذاتوية لدى األطفال  ) : (١٩٩٩(إلهامي عبد العزيز 

  . معهد دراسات الطفولة . )النفس أستاذ في علم

النشر الدورية ألتحاد هيئات رعاية . موهوبين  توحديون ولكن) : ٢٠٠١(عثمان لبيب فراج  

  ٢٦ : ٢) ٦٧(الفئات الخاصة والمعوقين ، عدد 

ماجستير فى علم النفس  رسالة. الذاكرة لدى المصابين بالذاتوية : عبد الحليم محمد عبد الحليم  

  . ٢٠٠٤جامعه عين شمس 

صل غير اللفظي فعالية برنامج مقترح في تنمية مهارات التوا,  ) ٢٠٠٥(, لينا , بن صديق 

الجامعة , رسالة دكتوراه غير منشورة . لألطفال التوحديين وأثر ذلك على سلوكهم االجتماعي 

 . األردن , عمان , األردنية 

مجلة , دور اإلرشاد األسري في رعاية األطفال المعوقين , ) ١٩٩٧(, عبد الرحمن , سليمان 

 . جامعة األزهر , معوقات األسرة 

حقائق عن التوحد ترجمة عبد اهللا إبراهيم الحمدان سلسلة  : وباتريك بولتونسايمون كوهين  

  .الرياض. الخاصة  إصدارات أكاديمية التربية

  

  php.autism/idea/org.fightingautism.www://httpـ 

   الخلیج العربي لالحتیاجات الخاصة أطفال  .com.gulfkids.www://httpـ 

  autism/com.caihand.www://http ـ
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