
  : (autism)مفهوم التوحد 
لٌوكانر " ٌرجع التعرف على هذه الفئة إلى الطبٌب النفسً األمرٌكى 

Leo Kanner " (1943)  عندما قام بفحص مجموعة من األطفال
المتخلفٌن عقلٌا بجامعة هارفارد فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، ولفت 

طفال أطلق علٌهم ( 11)اهتمامه وجود أنماط سلوكٌة غٌر عادٌة لـ 
، حٌث الحظ انغالقهم  Autism Disorderمصطلح اضطراب التوحد 

، واإلنطواء والعزلة ، وعدم  الكامل علً ذواتهم ، واالبتعاد عن الواقع
وقد استخدمت تسمٌات كثٌرة . التجاوب مع المثٌرات التى تحٌط بهم

ومختلفة لهذه اإلعاقة مثل الذاتوٌة ، واإلجترارٌة ، والتوحدٌة ، واألوٌتسٌة 
، والذهان الذاتوى ، وفصام الطفولة ( اإلنشغال بالذات)، واإلنغالق الذاتى 

الطفولى ، وذهان الطفولة لنمو ذاتى التركٌب ، واإلنغالق غٌر ( أنا  ) 
.سوى   9،  2005: محمد خطاب 

اسم " اعاقة التوحد " على الذاتوٌة (  642:  1992)ٌطلق أحمد عكاشة 
وٌعرفها بأنها نوع من  Childhood Autismالذاتوٌة الطفولٌة 

 االضطراب االرتقائً المنتشــــــــر
 : ٌدل على وجوده

أو مختل ٌتضح وجوده قبل عمر الثالث / غٌر طبٌعً ونمو أو ارتقاء  -1
 . سنوات

 : نوع ممٌز من االداء غٌر الطبٌعً فً المجاالت النفسٌة الثالثة االتٌة -2
التفاعل االجتماعً –أ   . 

التواصل والسلوك المحدد -ب   . 
باالضافة الى هذة السمات التشخٌصٌة ٌشٌع وجود مشكالت اخرى  –ج 

واضطرابات , ( المخاوف المرضٌة ) الرهاب : مثل  متعددة وغٌر محددة
العدوان الموجه نحو الذات, نوبات هٌاج , النوم واالكل   .  

 

السمات الممٌزة لالضطراب ( 28-2001)و ٌلخص عبد الرحمن سلٌمان 
 : على النحو التالً

 . (PDD) أنه أحد اضطرابات النمو االرتقائً الشاملة -1
ء غٌر طبٌعً ٌتضح قبل عمر الثالث سنواتانه ٌتسم بنمو وارتقا -2  . 

 . أنه ٌتسم بخلل فً االستجابات للمثٌرات الحسٌة -3
 . أنه ٌتسم بقصورات فً الكالم واللغة -4

واالنشغال الكامل , والتفات الى داخل الذات , أنه ٌتسم بشخصٌة مغلقة  -5
التام لها على مستوى  بالحاجات والرغبات الخاصة والتً تجد االشباع



 . الخٌال
 . أنه ٌتسم بأنماط سلوكٌة مقولبة -6

 . أنه ٌتسم بشذوذ فً التفاعل االجتماعً والتواصل مع االخرٌن -7
 

ان التوحد هو أحد االضطرابات ( 24-2004)واٌضا ٌري ابراهٌم محمود 
 المعوقة للنمو االرتقائً على نحو ٌشمل كثٌر من جوانب هذا النمو بالخلل
وتضح معالم االضطراب بصورة اساسٌة خالل  ,أو القصور الشدٌدٌن 

وتتكشف جوانب الخلل والقصور , السنوات الثالثة االولى من عمر الطفل 
فً نمو االدراك الحسً واللغة واالستجابة لمثٌرات البٌئة ونمو الجانب 
المعرفً واالنفعالً مما ٌؤدي الى خلل واضح فً التواصل مع االخرٌن 

والقٌام بأنماط متكررة , لتفاعل االجتماعً واللعب الرمزي أوالتخٌلً وا
مع مٌل للعزلة , وقلة االهتمامات وألنشطة , من السلوكٌات المحدودة 

 . واالنشغال بالذات واالنغالق النفسً
 

التوحد بانه ( 1992)وٌعرف عبد العزٌز الشخص وعبد الغفار عبد الحكٌم 
تواصل والسلوك ٌصٌب االطفال فً مرحلة اضطراب شدٌد فً عملٌة ال" 

شهراً من العمر وٌؤثر فً سلوكهم ( 41-30) الطفولة المبكرة ما بٌن 
وٌجعلهم تقرٌباً ٌفتقرون الى الكالم المفهوم ذي المعنى الواضح كما 

ٌتصفون باالنطواء على انفسهم وعدم االهتمام باالخرٌن وتبلد المشاعر 
ى الحٌوانات أو االشٌاء غٌر االنسانٌة وقد ٌنصرف اهتمامهم احٌانا ال

 " وٌلتصقون بها

 

أن التوحد له مجموعة من (  388،  1994) وٌذكر عمر بن الخطاب خلٌل 
 :محددات الشخصٌة هى

اضطراب واضح فً االرتقاء االجتماعً اللغوى مصحوب بأنماط  .1
 .سلوكٌة نمطٌة

ون مصحوبة بنسبة زملة سلوكٌة تنتج عن أسباب متعددة ، وغالبا ما تك .2
 .ذكاء منخفض

  .اضطرابات فً التفاعل االجتماعى .3
أن التوحد هو اضطراب انفعالى فى (  14،  1997)وٌرى إسماعٌل بدر 

العالقات االجتماعٌة مع اآلخرٌن ، ٌنتج عن عدم القدرة على فهم 
التعبٌرات االنفعالٌة ، وخاصة فً التعبٌر عنها بالوجه ، أو باللغة وٌؤثر 
 .ذلك فً العالقات االجتماعٌة مع ظهور بعض المظاهر السلوكٌة النمطٌة

 



أن التوحد حالة من حاالت (  18،  2005) ٌقرر ماجد عماره 
ٌغلب فٌها على الطفل ( المختلطة ) اإلضطرابات االرتقائٌة الشاملة 

االنسحاب ، واالنطواء ، وعدم االهتمام بوجود اآلخرٌن ، أو اإلحساس 
شاعرهم ، وٌتجنب الطفل أى تواصل معهم وخاصة التواصل بهم أو بم

البصرى ، وتتمٌز لغته باالضطراب الشدٌد فٌغلب علٌه التردٌد أوالتكرار 
لما ٌقوله اآلخرٌن أو االجترار ، ولدٌه سلوك نمطى ، وانشغال بأجزاء 
األشٌاء ولٌس باألشٌاء نفسها ، وٌتمٌز عن غٌره من حاالت اإلعاقات 

وعة من الخصائص الممٌزة والمتغٌرات المعرفٌةاألخرى بمجم . 
التوحد اضطراب عصبى بٌولوجى ٌؤثر فً التفاعل االجتماعً، وتواصل 
اللغة، وسلوك الطفل، وقابلٌته للتعلم والتدرٌب ، وٌأخذ عدة مظاهر منها 
تأخر أو فقدان النمو اللغوى ، نوبات الغضب ، والبكاء، والضحك بدون 

الخطر ، واللعب بطرٌقة شاذة ، وصعوبات فً  سبب ، وعدم الخوف من
الطعام والشراب ، ارتداء المالبس ، اإلخراج ، " مهارات العناٌة بالذات 

."النظافة الشخصٌة ، األمان بالذات  2008رسالة ماجستٌر –لمٌاء عبد الحمٌد بٌومً   . 

 

 National Research تعرٌف مجلس البحث الوطنً األمرٌكً

Council, 2001  
التوحد طٌفمن االضطرابات المتنوعة فً الشدة واألعراض والعمر عند 

اإلعاقة العقلٌة ، تأخر اللغة ) اإلصابة وعالقاته باالضطراباتاألخرى 
تتنوع أعراض التوحد بٌناألطفال وضمن الطفل بنفسه ( المحدد والصرع 

بمرور الزمن فال ٌوجد سلوك منفرد بشكل دائم للتوحدوالٌوجد سلوك 
نً تلقائٌاً الطفل من تشخٌص التوحد حتى مع وجود تشابهات ٌستث

 . قوٌةخصوصاً فً العٌوب االجتماعٌة
 

 Indevisuals with تعرٌف القانون االمرٌكٌلتعلٌم األفراد المعاقٌن

Disabilities Act IDEA 

التوحد هو إعاقة تطورٌة تؤثر بشكل ملحوظ على التواصل اللفظٌوغٌر 
تماعً وتظهر األعراض الدالة علٌه بشكل ملحوظ اللفظً والتفاعل االج

قبل سنالثالثة من العمر وتؤثر سلبٌاً على أداء الطفل التربوي ، ومن 
الخصائص والمظاهراألخرى التً ترتبط بالتوحد هو انشغال الطفل 

بالنشاطات المتكررة والحركات النمطٌةومقاومته للتغٌر البٌئً أو مقاومته 



ومً ، إضافة إلىاالستجابات غٌر االعتٌادٌه أو للتغٌر فً الروتٌن الً

 . الطبٌعٌة للخبرات الحسٌة
 

 The Autism Society Ofتعرٌف الجمعٌة االمرٌكٌة للتوحد

America  

أن التوحد ٌظهر بمظاهره األساسٌة فً الثالثٌن شهراً األولى من 

 : العمروتمس االضطرابات كل من

 . نسبة النمو والتطور وماٌتبعها *

*  . الستجابةللمثٌرات الحسٌةا

*  . النطق واللغة والقدرات المعرفٌة

 القدرات المرتبطةبالناس واألحداث واألشٌاء*
 


