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                   ������� ��	 
�
����ة، 	��� ا������، 	��ز	�� أ��أي وا�� 	� 	%$�#� 	� ا"! 
ا��ت ا�
ا���3#��� وا���اص��� : 0$��� ا�2��30* �$��� +)���1 ا���0./ أو ا�.����ر ا���,��� +��* ا�(�)��
 	��� 	%���"ت ا�  

و#���دة 	��� ت@��1
 	���� ه��<=  . ا"��$���#*، أو و����د س���9آ)�ت ن$ )��� ��	���ة 	����ات
ة أو 	�(��
رة  

، و��Dً���� 	��� ت.���
ن ��ر���� أو أ���
ى 	��� در����ت    ��$�ا"!�� 
ا��ت ����ل ا����02 اFو���E 	��� ا�

*9.�  . ا��H9I ا�
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������������39�I	 �(���!
:  ا"!��� 
ا��ت ا�0$��)���� ا����,�	�9 أو ا�$�J���$� ����9K9K �����"ت 	

، ا!��� 
اب ا�������� ا�(�س���)(* أو ا�0$����ذ�*،  ا!��� 
اب تL���)3 ا� ������3،  �
����	��ز	���� أ

O����
 ا�H0����$، 	��ز	���� ر���(D �	�,اب ا�0$�����* ا����
و����Q و!����O ه���<= ا�����P"ت أو . ا"!��� 
وا�$�,(�ت ا����ث   . د ا�(�)
 	� ا��,���1ت +)$� �)�10ا�$��ز	�ت ا�$
!)� ت�R+ OP وا��ة ���� 
�(!

وًزا +* ه<= ا�$��ز	�ت ا�$� 
��Qر أو ن./ دال +* 	�1رات ا���اص�، ن./ أو : اFآ�


آ)�، ن./ أو ��Qر دال +* ا�$�1رات ا"��$�#)��   Pر دال +* ا�$�1رات ا���Q .    ��	 و�$�� آ��ن
��رة +�ر��Q ��)� ه�<= ا�$��ز	��ت أو ا���P"ت      ا�$��<ر ت�))� ��ود ت,I)�)� وا!��P +�ص��9 ��     

��T�Q رة����1 U��(�ن 	� ا���W +* ا�(�)
 	� ا��P"ت ت$))Vه� #� � �Q �(!
  . ا�$

، ا!� 
اب ا������ ا�0$��ذ�* أو ا�(�س�)(*،            و��
ر�
����رة إ��E أن 	��ز	�� أYا 

)�ً#� �)� ا��<آ�ر 	.�رن�� ��Yن��ث إذ ت3              

ات ا�����Y)�      وا! 
اب تL)3 ا� ���3 أآ��)�� ا��.��
                 Z�9���1 ت�ت ��ن��ث ا�$���Yن2�� ا ��.�	ت +* "�P1<= ا��)� �أن ن2�� ا�<آ�ر ا�$�� E4إ�  E1 إ�� 

(�ل ���� أن�E وا��ة +.�[ 	�����          4أي +* 	.��� آ�     Fه<= ا �	 
 ذآ�ر 	����ن �,(� أو ^�
�1� .
اب أو 	��ز	� ر�O " آ$� أن 	��ز	� ر��Q Oص
ة ت,E9# �(ً�(I اYن�ث �$�E0 أن ا! 

��ل )�ع آ� ه�<= ا�$��ز	��ت أو ا���P"ت ا�$
!�)�           . ت�)W +* ا�W��K إ" اYن�ث    	 Eإ!�+� إ�
  .   9Q)� �ً�ا وه* 	��ز	�ت أو ��"ت 	
!)� ن�دة �,(� #�م
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 ا�0$��)�� ا��,�	�9 أو ا�$����9K9K 	%$�#�� 	�� ا"!� 
ا��ت ا�0)
و���)���      ا�ض���ا��ت 

)�(�����
، ا!�� 
اب ت3(��L    )اFوت)��Vم(ا!�� 
اب ا�������  : ت���U$�) ا��
���، 	��ز	��� أ

 ا�H0�$ تOP أي +�R 	� ا��R3ت ا�$�,�ر              (D *��$0اب ا�
ا� ���3، 	��ز	� ر�O، وا"! 


 دال +��* ا�$���1رات ا"��$�#)���، 	���1رات    :و	��� ������/ ه��<= ا"!�� 
ا��ت  . إ�)���1�dت�� 
*3(e$�#* ا����ا���اص�، وا���3#� ا" .  
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ا���3TFل ا�
!��f، ا���3TFل +��* :  وا���� 	��� 	%$�#��� 	��� ا"!�� 
ا��ت ا����* ت���)W أي

��9 ا� ���3، أو +* 	
��9 ا�$
اه.     	        H��e3* +* ن$� ا��(e�1 ت,�= أو ا���ل و����� �	 �



                 ،f�Qف أو ا�����ر ا��ا
��ا�230)� اFس�س)� 	��� ا���K9، ا�$��1رات ا"��$�#)��، ا"ن����=، اYدراك، ت

آ�Pوا� .  
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ا�0$��)�� ا��,�	�9 أو ا�$���9K9K، +�* 	.����       ا���R3 ا��,I)��)� ا�$�2$�ة ��"!� 
ا��ت       ����

 دال                �d��� V�($ت ا��* ت���ا
ا"! 
ا��ت ا�0$��)� ا��0#)� أو ا��Iص�، إ�E 	%$�#� 	� ا"! 

�� 	�� ا��H���e ا�2�30)� اFس�س�)� 	���            ��. ا���3#�� ا"��$��#* وا���اص�� ا"��$��#*    : +* ن$� ا�

ف ��!� 
اب      وا��)�K اFآ�
 ان��,�ًرا 	�� ا"!� 
ا��ت ا���$0)��     ��� ��	 ��9K9K�$ة أو ا�
 ا���0$,

  ). اFوت)Vم(ا����� ا��.9)�ي أو ا�(�س)(* 
ور�$� ��$(� اk��ء 	� 	��@� أ#
ض ا"! 
ا��ت ا�,�	�9 أو ا��0$,
ة E9# ا�3TFل            

           
�$�
اض Q�� ا��02ات ا���ث اFو�E 	�� ا�#Fه<= ا ��	ت�,(�  �	�9 ا�$�1 و#�دة �
و" . +* 	

 ا�$��fQ �9$���9)� ���1   تmث
 ا"! 
ا $�و	�f ذ��L   . ��ت ا�0$��)� ا�,�	�9 أو ا��0$,
ة �<اتE9# �1 ا�

أ	(� ا�(,H #� ارت���Tت �)� ا�3.
، ا"ن���Pر، ا�%�
ا�n، و	%$�#�� 	�� ا�$�,(�ت ا� �)�� 	��         
  . ��1، وا"! 
ا��ت ا�0$��)� ا�,�	�9 	� ��1 أ�
ى

 ا�E9# �(��$0 ا�3TFل +�* 	
���9   ور�$� ��$(� اk��ء 	� 	��@� أ#
اض ا"! 
ا��ت    

اض E9# ا�3TFل ا�$��9)� �1<= ا"!� 
ا��ت ���ل ا����ث          #Fت���ى ه<= ا �	 ��ً��D o(� �1$ا�

    
�$�وE�9# ا��
nD 	�� ا"!� 
ا��ت ا�0$��)�� ا��,�	�9 أو ا�$���9K9K " ت�mث
                . س�0ات اFو�E 	� ا�
 O��1، إ" أن� ث�)� ��3ل ا�$��Tp� fQ��$ا� 
$�و��د ارت���Tت �)� ا"! 
ا��ت ا�E9# �(��$0 ا�

  . ا�$��9K9K وا�3.
، ا"ن��Pر، ا�%
ا�n، و	%$�#� 	��0#� 	� ا�$,(�ت ا� �)�
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������
ا��ت ا�0$��)��� ا���,�	�9 أو ا�$�       ��!�� �(2��(�
���9K9K 	���   	��� ا����)Z ا�J��$I ا�
�� +* ا���3#� وا���اص� ا"��$��#*، 	�f 	��ى أو ن ��ق 	��Pود        : ������1�ن./ أو ��Qر 

�ً�ا 	� اFن�, � وا"ه�$�	��ت، 	.��
ن +�* ا�W���K ���92آ)�ت ن$ )�� ��	��ة 	���ات
ة أو 	�(�
رة            

!* أو �ذ	 �),� .  

  

 .Neurological Encyclopediaتعريــف دائــرة معــارف العلــوم العــصبية  .2

 

 ا!�� 
اب س���9آ*، 	��� �������� و����د إ#����Qت ����دة ����ى ا�$��E��9 ���� +��*        ا"�! ��

������ ����ى ذوي    . ا���اص��� ا"��$���#*، ا���3#��� ا"��$���#*، وا��I)��� ا"��$���#*      ���	 ����ً��Dو
��1
ون س���9آ)�ت وت���
+�ت أو        @����� و�K9� ودة���P	ً�ا و���ت !��).� ���	اب ا������� اه�$�
ا!�� 


ات ا��)R)� ا�T�(2P.�س، 	.�
ن� �
دود أ+��ل �ذة ��$9( .  
  

 . Medical Analysisتعريـــــــف مؤســـــــسة التحليـــــــل الطبـــــــي  .3

 


ر أو ن.��/ أو ����Qر  ا"�! ��Uس�س��)� ت��Fا �(���(I,ا�� ���P	�	 ���	 ���(ً��$ن ��اً
 ا!�� 
�� +* ن$��و��H0 ا����� تOP 	@�9 ا"! 
ا��ت . ا���اص�، ا���3#� ا"��$�#*، وا��92ك: 

      ���
ف ��"! 
ا��ت ا�0$��)� واس�� ا�$%��ل أو      ا�0$��)� ا�,�	�9 أو ا�$��9K9K، و���Vًءت 	� 	� 
H( اد ذوي . ا�
+Fا Eإ� ،��و���0ع 	�ى ه<= ا"! 
ا��ت 	� أ+
اد ذوي ا! 
اب ا����� ا�,�


اد              �+Fا ���	ا��<آ�ء  ��	��2ى #��دي �	 f�	 *#�$��"ا+�ت ا�0$��)� +* ا���3#� ا
Pا�,<وذ أو ا"ن
  
�
�
 ���1 ا!� 
اب ا������ #�� ذات��     آ$� تH9�I ا . ذوي 	��ز	� ا���
ق ا��*  � .  �+��!Y��

       �(�!
	 �(�T 9)� و��"ت.�
ى 	�� ا�Q�#Y ا��Fت ا��ا

ن ا����� ���s ا"! �.� �Q أن� Eإ�
�0(���ة أو 	 �.��                 . 	�� ��Q�#إ E2) � إ���� ��Q�#)� إ�� �	ا����� وت��زع #�دة  ��در H9�Iآ$� ت .

���ن إ�E ��� آ�)�
 	�� ا��3TFل ا����د�)�          ور�$� �(�ن ا�3TFل ذوي ا! 
اب ا���     
Q ](2�ا� �� .
         t�� 	 أو ���� *�9.��(��ن تn�139I ا� ��	 ���ً��D �.� $ة أو ا���
اد ذوي إ#��Q ا����� ا�,�+F0$� ا(�

HQ�	 3* +* أي(eداء ا�230* ا��F#� ا �	ون ت$�ًV%��  . ور�$� 
ا� �����3 أو ذه���ن   ا�$�!��*، ��Dً���� 	��� آ���ن ���9I[ ���)� ا!�� 
اب ا������� وُ+����م      و$��#

وأص�w +�* ا��O�Q ا����P* 	���ح ا�(�)�
 	�� ا�$��9	��ت ا���P)�� ا�$�ث.�� #�� ا!� 
اب                   . ا� ���3
����3، آ$��� أ	(��� ا��$))��V ا��,I)���* ا����3رق ���)� ا!�� 
اب ا�������   : ا�������
�	%����� أو 	���ا= وت


ى�Fت ا�Q�#Yوا .  
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 #� ن�23 	� ���ل 	�,(�ت +�*         ا"�! ����� +* وe)�3 ا��	�غ � أو ��9 ا! 
اب 
��� و�ذة أو 
D ت��ي واس�%�
1Q ة أو�	��س�9ك ن$ *  f	 ،�K9$�#*، ا�<آ�ء وا���ا"ت��ل ا"

�R(�9� �(ً3(e�9 و�I	 .  
  

ــديل .5 ــارف الطــب الب ــرة مع  Encyclopedia of Alternativeتعريــف دائ

Medicine . 

  


�ً�ا +��* وe)���3 ا����	�غ ت����أ 	�	���P اFس�س��)� +��* ا�@���1ر ا"�! ����� ا!�� 
اً�� 	V	���0ً و
��ة +��* ا"ت����ل    . ����ل 	
����9 ا� �����3 ا�$�(��
ة �����ن���ة ا�$�����9ن ���� 	��� 	��,(�ت $� V��($��و

1
ي، 	,(�ت #�م ا��(�	� Qر و
ا"��$�#*، ا�<آ�ء، وا� ،�K9	f س�9ك T.2* ن$ * ��	�ة 	�(

ات ا��)R)�ا�2P* و	,(�ت(�$9� ���
D ت��2)� واس�%�Pت ا��	�9����%� ا�$	 *+   .  
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�� +��* وe)���3 ا����	�غ ��$)��V �����ث أن$���ط ر�)��2)�   ا"�! ����� ا!�� 
اب أو ����9 ن$����* 

اض#p� :    *+ ���)�
          ن./ أو ��Qر D,(�ت +�* ا���اص�� ا�39@�* و�	$��#*، ��ا���3#� ا" 

  . ا�39@*، وأن, � واه�$�	�ت !).� و�ذة �ً�ا

ـــوجزة .7 ـــا امل ـــرة معـــارف بريتانيك ـــوجزةتعريـــف دائ ـــا امل ـــرة معـــارف بريتانيك ـــوجزةتعريـــف دائ ـــا امل ـــرة معـــارف بريتانيك ـــوجزةتعريـــف دائ ـــا امل ـــرة معـــارف بريتانيك  Britannica Conciseتعريـــف دائ

 Encyclopedia .  

  
�mث
 E9# ا�$�1رات ا���ن)�، ا"��$�#)    ) #��*( ن)�رو���*   اض��اب ���K9أول . �، وا�

                  ،��
,��
 +�* ا��.�� ا�
ا��f 	�� ا�.�
ن ا��
��	� �Qم وص�3ً �1<ا ا"!� 
اب �)�� آ��ن
 وه��نV أ
وا#��
ا= 	��ز	� ت@1
 أ#
ا!�1 ا��,I)�)� ا�
�)Q �(2�� وص�ل ا�3TFل ا�$��9)� ��1 إ�E س� 

   nأ#$�ره �	 H�0ا���ن)� وا� .      ٍ"��	 
(D اب ا�����
 E�9# ا��TYق     و���و ا� �3 ا�$��ب ��! 
��
�kا f	 *ن��ان* أو ��أي ات��ل و �	 �	ت$�ً 
  . �� آ�ر= ون�+

��ن�ن 	� ن���ت 	�(
رة 	� ا����رة أو      وی�)�� أن �(�ن ���n1 �[ء دال +* ت�n9 ا�(�م و

آ��* أو 	��� ا�f��91 وا�
#��W؛ ور�$��� �����ون +��* ا�(�)��
 	��� ا����P"ت ص��ً$�  Pوا� *�����ا�1)���ج ا"ن3

  9�1
ون و�ً�� وت@��)�0    و	 ��)�ء 	�دd� ً�ا��و��$)V ا! 
اب ا����� ��Dً�� �@��1ر �
آ��ت    . ً.� 
����ي    Fا L(�,وت�� H��9Iم وا����	Fا Eار إ���
��ة ا��(�������ن)��� 	�0@$��� 	���� أر����P ا�n2��% �����رة 


 +* روت)� ا�P)�ة ا�)�	)�(Kأي ت �	.�و	و s+ر *+ ��
1Q ��D
  . و�
�
اد إض�$+Fا 
1@� �	 ��ً��D ،ت.�م �	 Eإ�  s��� �T
ذوي ا! 
اب ا����� ��2س)� 	3

�s ا�$�)�
ات              )	��، ا� �.�ت ا���ت)� ا�$
ت3��   (ا�$�)
ات  ��� �����ًذا و	��Iً� +�* رد ا�3 d �و ،

ى  �F(ا��	ا���ن* :  n�Fا���0ع            ). ا 
�(K�	 t�+اب ا������ و

ات �)�ع ا!� ���.�� t�9���و+)$�� 

)

ات ا����Y)� إ�E أن ه<= ا       )أن�E/ذآ� ��)� ا��<آ�ر     4 إ��E    20�3�� ت�
اوح 	�� ��)�       ، ت,)
 ا��.�



  Eاب ا�����1إ�
وE9# ا��
nD  .  ���� وا��ة �)� اYن�ث 	� �)� ��"ت ا�3TFل ا�$���)� ��! 

ات 	� ��� ا��"دة 	��ل ن./ ا"ن���= أو ا"ه�$�م ا��ا��ي 	� ا���ا	�� ا���* Q)�� أن��1                  (K�	 أن �	

<وًذا أو ا����ً"      ت($� وراء ا! 
اب ا�����، �mآ� اkن E9# أ        W�2� ~�0�ن ا! 
اب ا����� 
�� ذوي ا!�� 
اب  % 20إ���E % 12و���f( �2 	��� ���)�  . +��* �0)��� أو ت
آ)��W ا����	�غ ���	��� ا�
ا


اد ذوي ا!� 
اب ا������ 	��                     �+Fى ا��� ����� ��Q�9.�2؛ و�	رة ���� ��$�ا����� 	�� ا���)� وا�
    �3(eا�� f3ت
� n1(9# t9 +* ا�(�)
 	� اFد�)�ت ذوو      (ا�$0[ 	
�
��Qرات ��ص��  )  	��ز	� أ

)
 ا���د�� أو ا"س��E9# �(��0 ا��3()
 ا���
يD n1رت�Q E9# ةVت(
	 .  
  

ـــا     ....8 ـــة كولومبي ـــارف جامع ـــرة مع ـــف دائ ـــاتعري ـــة كولومبي ـــارف جامع ـــرة مع ـــف دائ ـــاتعري ـــة كولومبي ـــارف جامع ـــرة مع ـــف دائ ـــاتعري ـــة كولومبي ـــارف جامع ـــرة مع ـــف دائ  Columbiaتعري

Encyclopedia  . . . . 

  

، إ#��Q ن$��)� ت�0~ 	� ا! 
اب ن)�رو���* �mث
 E9# ا��e)��3 ا���د���              )ُأِت)Vم (ا"�! 

	�� ������� اFس�س�)� ن$�� ��ذ أو 	���I �$��1رات ا���اص��، ا�$��1رات ا"��$�#)��،                     . �	�غ�9
  . و	�1رات ا"س��"ل

��ل إص��� ا�<آ�ر #� اYن�ث �20��          و.�"ً-�	 ��V� �	 4   E1 إ�  ��ت ا�$��"�Pا� �(� �	 
1
  ور�$� ���و ا��3TFل ا�$�����ن ��1<ا ا"!� 
اب #��د��ن إ��E ���ا�* ا                .  �1<ا ا"! 
اب ,��

ا���ث��)� 	��� #$��
هE��9# ،n ا���ُ
nD 	��� أن ا��راس���ت ت$(O��0 	��� ا�(��,H #��� و����د أ#
اً!���       

ا  12"! 
اب ا����� ��ى ا�3TFل أ�Q 	�� س��          ً1�  .          ��	 ��
اض ����رة واس��#Fوت���0ع ا

                        ������ذ  *�!
	 t�9��)o 	��2ى ا��,�ة، وت�,$� إ#���Qت وا!��P +�* ا���اص��، ت�)��O أو ت
   �# ،�(Pا� 
(D ء�(F��               أو ��	.�و	أو #��دي، و *��(�T �),� ��
�kا f	 ا���اص� E9# ة ا�.�رة


ات +* روت)� ا�P)�ة ا�)�	)�((Kأي ت s+ر .  
ن./ ا���اص� ا���
ي، ت
د�� آ9$�ت أو :  ا�2$�ت ا�$$)Vة �<وي ا! 
اب ا�����وم�

��9، ن���ت أو ت.9��ت 	Vا�)� و              �T �(0	و�$�د ز 
ان3���)��  #��رات 	�)�0 �,(� ن$ * �ذ و	��ات

 ا�39@��* #���     ��(���)���0 وراءه��، #���م ا�.���رة E�9# ا��	 f��+دا �����Pر ت>����
رة و���	 
��(D ��(آ
و�

  n���p� �(ت، و#���م ���2س����D

 س��9آ)�ت ذوي ا!�� 
اب ا�� O��Q	��f  . 1ا��P���ت وا���(K$��� ت��ور
  
$������ ���ى ذوي ا!� 
اب ا������ ا!� 
ا��ت أ��
ى +�* وH���e                    . ا��.�م +* ا� ��	 O�ً��Dو

ذ أن أآ�
 	� ث��9* ا��3TFل ذوي ا!� 
اب ا������ 	���39Iن #.9ً)��؛ وأآ��
 	�� ر��n�1                     ا��	�غ؛ إ 
    �(#
�� ن���ت 	
!)� ص�� ���� .             Lذ�� f�	و ،�P�!وا 
�(D Oزا���	اب ا������ 
وأس��ب ا! 


 ن�����~ ا��راس���ت . �$)��� ا���
أي ا���
ا�w إ���E اس������د اFس����ب ذات ا� �)���� ا�2��30)� �وت3)��� ت.���ر
، و��د ��9 د	�D* وe)3*، ر�$� �(�ن 	
ت�ً � ��,<وذات أو ا����"ت    )�)�ا���(ا�0)�رو���)�  

�.� ن$� د	�غ ا� �3 ا�$��ب ��! 
اب ا�����
T *+ �(أس�س  .  
)�ع        آ�� W�2� L)0* وذ���9 � Eاب ا����� إ�

 ا��* ت�Vي ا! � ت��� ��s ا��.�ر

)�ً#� +* ا��3TFل ا��<��      ن$[ ��! 
اب ا����� +* ��s اFس
، آ$� أن ه<= ا����P ت��و أآ�            


$�����ون k��ء 	�.�	�ن +* ا� .  

                                                
1                  ���!
� "���#� %�& ����� '	  �( )�����
� �� ��*�
� +,�!� ����-! ) *! &� �!�� ��� �� 	!
� �&.

 �
 ����                  /&0. *�
 �1�� 2���3 1�45 " �! ����
� )���*�
� '	  6��. �( &� �
7
 �1�� 2���3 ������ ���
                 *� �
�� �&. 2�� $��8!
 �
���� 9: �1�� � ��� ����� )���� ������ ���	�� ��� ����� �� �����
�

)4��
� '	  9: �1�� ���3
� ;���
� �( �����
� �!��  �&�� <�� =��
� .  




ف                 و$������ ��	 ��9@	 O�Pور ت�� �	 ��ً��D اب ا�����
��ج ا�3TFل ذوي ا! � t9��� 
�������ت ا����)� ا�$(� �3	�f ا��dآ)�� E�9# ��$)�� ت�n1$(�9 ا���92آ)�ت وا�$��1رات ا�P)�ت)�� 	�0<                      


ة)�	 ��
$# �9�
	 .  
  

  تعريــف التوحــد مــن منظــور التحليــل النفــسي تعريــف التوحــد مــن منظــور التحليــل النفــسي تعريــف التوحــد مــن منظــور التحليــل النفــسي تعريــف التوحــد مــن منظــور التحليــل النفــسي .9

 Psychoanalysis . 

�0))� أس�س))�) اFوت)Vم ("�2! 	 . E9# �(ًI�اFول، ��ور ا�$�E0 اFول ��ل ا��dآ)� ت�ر


 ا�����      (,�
ان� �����3م أو اYس)(Vو+
ن)�، و�Qم(ارت��ط ا����� أو اV(وتFا (   Eإ�� Lذ�� E9# �0ء�
����Q    ت�H(e أو اس��$�ر ا ��,��Q� � /I ا�230)� +* !�"ت� أو هVءات� أو أوه�	� ا�<ات)��، �$�� 

. #��� ا"ت����ل ��������n ا����Iر�* أو ت�H��(e واس����$�ر ه��<= ا� ����Q ا�2��30)� +��* ا������n ا����Iر�*   

 ا�����   : ا���ن*(,�����أ +�* 	
���9                  ) اFوت)Vم( ��
��kا f�	 ب ن$�� ا���اص����(D ن.�/ أو Eإ��
  . ا��1$



              ) اFوت)Vم(�(9$�   أد�O9 ا  و3(���9� �(������� إ E�9# ��(�T J30دات ا�
إ�E ��)�9 ا�3$
�$(�� اآ��,H إ��رة      ). ا����3ُم ( أث��0ء وص��3 "!� 
اب اYس�)(Vو+
ن)�     1911س��0   ،Lذ�� f�	و


ة ��)� ���ن~ و+
و��� ���ء +)��1        1907#�	� �1<= ا�(9$� +* ��ا�� س�0       e��0	 *+  " :   
	��زال ����9)
�H ا   
����� 
�3.�� ا����   �$9)� w!ا�,�1ان)� ا�%20)� ا�<ات)�    " ��اautoerotism

و��dث)
ات�1 " 2

ا ��صH ����      . ا�230)�ً�^ �	ً�13	 ��Q ،Lذ� f	ا��2�0وة   : " وDementia)       ����ا����ل #.�9* 


ض أو إص��� +* ا��	�غ     	 W2�( d,� nل آ9$�، و��.�Fس��ب " (ا�,�1ان)� ا�%20)� ا�<ات)�: " أن 
 ����
 و�)���1 س��0<آ
ه� +)$��� ���(D( ���$99)���1 آ# �ًU��3	 ، " :مV��(م : " أو" أوتV(2���� " ipsismأ

(Freud&Jung,p.44-45) .  
�� ا�9)���و  و"4
�ً�ا �d#$�ل +
و�� ن@��.�� ���9)� ا�<ي آ�ن �� اه�$�ً	� 	�(ً
ا  Libido 

Theory  >آ9$��         ، وآ��ن ه� 
��� Eإ�� ����%� *�+ W�2م  : " ا ه�� ا��V�(أوتAutism "  ��$9آ ��	 " :
autoerotism "  �$9آ �# ��#� ا��""ت ا�%2�0)� �(9$�� ا�9)���و، و�)@�� 	3�Pً@��      " أوت)Vم"�)�

        *�0��.�* وا��<ي �$.���U= ت
DY%�<ره� ا�م V�(9$�� أوت)� :Auto  "   أو ا��<ات J302�0��  ". ا�����و

، +�ن ت��� ا���3ُ(��9�� �Qا
م أو ا����� +* ا! 
اب ا���3م ان�Kق ت�م E9# ا�<ات " �$(� ا��

و" �$(�� أي �.�)n أي ����Q�# /I ت�اص��� 	�f 	���� ه�<ا ا���,I/ ا�E��9# t�9K0$ ذات��، 	.���
ن        
  . ��U"ت وه<اءات ت2) 
 ت$�ً	� E9# ا� ��Q ا�230)� �9$��ب �� و" �$(�0 ا"ن��3ل �10#

ت����� ا� �����3 : " ا ا�$��� H���(� w9 ���� 	��� س��$�=  ه��<1943وت�E��0 �)��� آ���ن
 +��* س���0 

infantile autism Early ا�$�(��

آ$��ز	��� ت.���
ن �$��,(�ت +��* ا���اص��� وا����92ك   " 3
                                                

2  ���� ���!" :autoerotism " =��!� au·to·er·o·tism"      �@�! 0 � 0 �� 0 �! 0 �( " ����0�� ����	� :  A� 03�� ����

           ����
� 2��	
� �( B���!�4� ������ �
�� 9: C��� ��� ������
� � ���
 9!�&
� .��*
��9 :       ���0  ���0��
� 2��*!0�4�  ��	3
�

 �����8 )���*� .        9.� ���� ��4� *�! E�8( ����  ����
� /&. � !�!� " :autoeroticism "   ���� ���� <�	� ���!� " : ���8!��

9���
� A� 3��� 2��*!�F
 A�#��� %( 9��� G#��� 6��� ."  

����
� :  

- Medical Dictionary : autoerotism  Available at: 
http://www.answers.com/topic/autoeroticism  

- WordNet : autoeroticism.  : Available at:   http://www.answers.com/topic/autoeroticism 

  
3 infantile autism   �' ����� :9 ����� ���= ��>���   ی��� ا"�8م!س ا"�-# إ� أن �! �
 ا"�5!"�	���3 ���"   "���#� 

                   )����� �	:( *� &�3 6���� ��H�
� 9: ��#�� )�I��� ���8
�  G
�
� �"����4� <
� ���3 �� ����  @��!� 2�� �
� �
���
�



.���ة +��* اFداء ا������9* ا����e)3* ��ص��� ا"��$���#*، إ!���+� إ���E ت��,�ه�ت أو ا�����"ت ن$��)��� 
�(I9)� ا��$# .  

 أدى اه�$�م ا���Pث ا�$
تV�)ة E�9# 	���� ا����(9P ا�2�30* ������ ا� ����3 إ��E ت.��م                   و3

و	� و��1 ا�0@
 ا�%)E9# ،�(0 س�)� ا�$��ل، ��t2 أو �� ��t . آ�)
 +* +n1 ��ا��ت ا�P)�ة ا�230)�

��9 ن$� ��ن* �$)� ا� �3 +)�1 إ�E ا��(�	 f	 ���3 ت��� ا�O(�ص أو ا��� .  

��� أن درس�O ا�(�)�
 	�� ���"ت ا��3TFل ذوي                      � ،�(�و��� دراس�تE�9# �1 ا��3TFل ا����د
����O 	����ه9)
 ا!��� 
اب ا�������� ت O���P	����Pر     
ا!��� 
اب ا��������، ص���O30 أو و!����O 	�ر�

ا"ن����3ل ـ     : " ا"!�� 
ا��ت ا�0$��)��� ا����* ت� ���ر 	��0< ا����"دة ������ ���$����ب إ���E ت
آ)����     
��  ". ا�3
د

��� اF	�	)��، ��ص��          د وی:9ي�#
)��� ا��T Eة ا������ إ��d,أو أص� ن d,0	 ون��� +)0(�ت
  ���$�P$ا� 
��(D t��9.در أو أس����ب ا�����	 ���	و�)���ه�  �����Qم #��� وFا V��%# : أو L��)3���� �2س���Yا

ا���2�3، #��م ا�.��رة E�9# إ�.��ف ا��2.�ط أو ا"ن���Pار، ن.�/ ا��� ��Q	�f ��ن��، و#��م و����د أي            

ون� �)�9 . ت��)�� Hووص n��1 " :W�
ج ا��Pا� HQ�$�2ر ا����� " ا�	 E9# �3 ا� fU�ا�<ي 

�193Tم وFا �(� *���  . ��Q�# W�2ت ا���3#� ا�$%�2ة ��309ر وا��
ود ا"ن3
��)�          وم�	 ��
ى أن ا����� أو اFوت)Vم 	P(�م ��
آ)W أو ت(��ُ ،�(0� و��1 ا�0@
 ا��(�

	)�< ���ن "آ��ن ت���ًرا ر� �� ��� ��)� ا������         و�Tر +* ه�<ا ا"ت%��= ت�  . �mسe�9� J)�3 ا�230)� 
   . (Piera Aulagnier&Maud Mannoni)  ا"ن�Kقforeclosureو	�13م 

 	��� ����ل و����1 ا�0@��
 ا����0	)��� ا����	��� 	��f ت����� ا� �����3 و+�� t	��� �P9ت    وی�)���

 ن$�ذً�� ص)Z ��ل ث�ث 	��3ه)n 1975+3* س�0 . ا� 
ح وا� 
ح ا�$�Uد �V�9(	 ح دون���
�Qا : 

 The ث��0)� ا����Q ���$�!�ع" ،  "The dismantling of the egoتL()3 أو ت�23 اFن� " 

bidimensionality of the object relation"  ا������ ا����م  " ، و The adhesive 

identification ."  
 	���13م ا��L��)3 أو ا���2��3 إ���E ان.���2م اFن��� #���
 � ���ط ت��,()� اFن$���ط ا�2��P)�      ی�����

��39�I$ا��0!���ع، آ$��� أن    . �ا� J��3ن E��9# =
#�,��	 V��(آ
���<ر E��9# ا� ���3 ا�������ي ت��و��������* 
E0�
ض ��1 " ��$(� E9# ا�TYق 	� ت��)�13 أو ت
آ)��1 	ً�� +* إ�Tر ذي 	���.   ا�$�)
ات ا��* 
�.� ه� #��n ��ون #$t أو �%�n و#��� n	V��Iل +�* ن��H 	�� ا�2��Yس�ت              
��رك �1<= ا� ُ n��#و

  . ا��* " را�[ �)juxtaposition 4�10ا�3�$
�Q ا�$,��� أو 
 	�13م ث��0)� ا����Q ���$�!�ع +)$�� ن$�[ �9����Q �$�!��ع ا�9)���و ���n ت(����0 +�*         أم�

 t��$# ون���� n����# .   �( Pس�� ���Q��
د ���1(9# ����
ف ��T ���	 �(P س�� ���Q�# ���1[ إن���أو را ���Q�# ،
�ً�ا ت(��0ً)� دا�9ً)�� L9�$�
 أو " ����ر أن� �I�  . �$�!�ع " 

��;��                       o�(� ع��!�$��� ��Q��
 إ��E 	��13م ا������ ا����م ��ص��3 ن��ً��� ���0�9)�� +�* ا�@0ُ� 
          
�(D 
�*ء ^�� ���ت�	~ ا�<ات ن �123	f ا�$�!�ع E9# ا�$���2ى ا��P 2* ا�@��ه
ي، دون رؤ


وري �0$� ا��3()
	$. ا�<ات آ$�!�ع +.[U9* ا�.���Pل دون ا���اص� ا�230* ا� � .  

                                                                                                                                       

 -� ����I     �����
� B��3��  ����� &�3 =�	!� ���� .             �� �( ���� ��
 �( �� !�� <�� ����� ��@F!�  "���#4� �&. �1#�( $�	��

    �
��
� /&�
 �1���
���� �J��� ��I.               '	  "��! 2���8 ����
 ������ ��#�� ��@F!� K�L  �
���
� ���! ����
� �� 3 $�	! ����  
    �!� 2�� �
� �
���
� 9: �����        G0� ���08M� G� 9
�	��4�� 9���!�4� "���!
�� ������
� ���-�!� �1����!�� �� ���� ���	

���3 %�H
 ���I �( N-� .  

O����
�  :  
- infantile autism: Available from: http://www.answers.com/topic/infantile-autism  

4  Juxtaposition           "�� <
� �1 �� �( ���#	  �� "�-
�  ��,�3 �*�! �( 	:  .          �0���-�
� �( �� ���� �&. *� �!� �� 2����
=���
� �( )�� �3!
� ���P� �( ������  ���! �I 9!
� )�#I��!
� ���P� �( ��,�3
� ��&. ��  . 

 



�� ا��
اع ا�%$��* 

ا ن$�ذً�� ^�ً
ا 	mسE9# �2ً ن@ً�m	 
�V�9(	 ح
�Qواaesthetic 

conflict .      �(�0%3)� أن ا����Kف      fetusإذ  ،��$P��9 ا��
	 �����W ��اس�� �(��0 "     +�* ن�1
%��
      n�
��2.�� إ" ا�$�)
ات ا��93$
ة �ً�ا +* ا� .                 J��Pه�<ا ا�.)�� أو ا� ��	ر 
�Pوا���"دة #���رة #�� ت

        �(2�Pارة ا"س����رة ا�V�D ة أو

 ��ص��3 ���
ة     . و������* +1* *ء را� f��W�2 و+�ُ��َIْ�ُ 
وا���dث)
�در ت(��� ا�. t�9��W�2 ا��%�Vء    �$��)� ����K ا�(��+� �$(� أن ت(�ن +)J30 ا��OQ 	��ًرا 	� 	�       

��� أو ا��P 2)� �9$�!��ع وا�K)��ب ا�(�	��             
ا�sQ�0�$ �)� آ��+� و#* ا�  �3�������I/ ا�@�ه
�ً�ا ��ر���               . Yدراك ا�0)� ا��ا�9)� ا��$).� �1<ا ا�$�!�ع     ���(��ن ت�dث)
 ا�$�!��ع 	(���3ً أو  ��Qو

* ت�,(� ا������ ا� ���3* أو ت����      ت%�
 ا� E9# �3 ا"ن�P2ب وا"ن�Kق ا���م E9# ا�<ات و�������         
  . ا� ���3



اق +��* وه��n       وأآ��Kه$)��� وه��* ا"س���Fا ���K��� ى

ان��J(2 ت)�س��� E��9# ��ص��� أ���+ 

ات ا���ن)��               ��Iا� ��3 ا������ي ا� 
��I�ا"ن. �ع أو #�م ا"ت��ل أو #�م ا"س��$
ار، و�$�����1 

�� وا�� +.[ 	��10 	��30ً� #�� إ��Tر= ا����م           � E9# V(آ
���� �(2Pة     .وا�
��Iا� E�3.�� إ��� و�������* 
�� ��ت%�= وهn أو !�"ت ا"ت��ل �)� ت(����0 ا����ن*           +����ي، 	$� 
ا��* ت$(�0 	� ا��
	)V ا��%

��  .  وه<ا ا�%Vء أو ا��
  

 .  Science Dictionary  تعريف قاموس العلم .10

��1
 ����ل 	
����9 ا� �����3 	��� �������� ر+��s ا� ���3 ا"رت����ط     اض����اب@� 
��( � 
k��        ��K9� ً�ا��د ��$P	 ام�Iواس�� ��

ف E�9# و��� ا����Q س��W إص���� ���s ا��3TFل          . ����و" 

 *+ �	 *3(e�9 و� *+ �$)�
 ا�(�)
 	� ا�����)� ���3 #�	� أن س�W ا����� �,��������، و�(� 
         *�+ J(ي، و��Vآ�
��	�� ���1 اk���ء 	�f ا��3TFل أو أي أ����د                  ا�%�1ز ا����* ا�$���.�� ا���* 
ا� 

n1�R(� *+ ى
�� ا�<�� ه n	9K0.�ن . أ��
 دE9# �.(Q ا�
ا(D رة���أ�)�0ً  w9 �$ه<ا ا� t� �و
fQا��ا �	 "ً�� n1أو �)�"ت n1	وأوه� n1��	^ E9# �0ء�ء �(Fون ا
� ��  . ت$�ً	� E9# أنn123 وا�<
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ق +* ا�I)�ل وا"ن��3ل #� ا��اfQ  . أKذ ��ل ا�<ات؛ ا��  . ان �اء وت$
آV ت�م و
 . ا����� ا� ��3* أو ت��� ا� ���3  . ب

 . . . .  WordNet تعريف شبكة الكلمة تعريف شبكة الكلمة تعريف شبكة الكلمة تعريف شبكة الكلمة ....13


اق ت���م و���ذ +��* ا���<ات؛ 	���   : " 	�E��0 وا���� ه��� " اFوت)��Vم أو ا�������" �(���$9 Kق واس������Kان
                     f�	 ��	�������� ا!� 
ا��ت دا��� +�* ا���اص�� ون.�/ أو ���Qر +�* ا"ن����= و#%�V #�� ا�

��
�kا .  
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ارات 	0@$� ا���P ا����$)� وا�%$�)�� أو ا�
ا� ��         اFوت)Vم أو ا����� و+ً.� Yص�    ی<;=  
�n9 ا�J30 ت�R+ OP ا�Q�#Yت ا�0$��)�، و������* +�Fوت)Vم أو ا����� إ#���Q ن$��)�� ت��0~                 � �()�
	Fا

و���,I/ ا������� أو اFوت)��Vم  . 	��� ا!�� 
اب أو ����9 وe)��3* +��* ا�%���1ز ا������* ا�$
آ��Vي    
���Q�#Yت +��* ا���3#��� ا"��$���#*، ا���اص���،    ��س����Iام 	P(���ت 	�)���0 �0��9./ أو ا�.����ر أو ا   

  . ا"ه�$�	�ت، ا��I)� واFن, �




 ا���3TFل     وی:-�����$# ���	 Eو���Fم أو ا������� #��� ن�2��3 ����ل ا�����ث س���0ات اV��(وتFا 

اض ا�����درة #��� 	0@$��� ا�����P  . ا�$����)� ���� ��	Fا H(0���� ة
����
ة ا��و�)��� ا�,��09� t��+وو

��ن* ا�3TFل ذوي ا! 
اب � ،�($���
 ن$��* وا!w +*ا��dت �	م V(وتF$�#*، : ا��ا���3#� ا"
*9(Iا�� W�  . ا��K9 آ$� ت�I�2م +* ا���اص� ا"��$�#*، أو ا���اص� ا�
	Vي، أو ا�9

 

ى، ا!�� 
ا��ت ن$��)���   وی:���Fا ���� اFوت)��Vم، وا"!�� 
ا��ت ا�0$��)�� ا�$����9K9K اFر�
�#��� إ#����Qت أو ا�����"ت وت��,I/ ه��<= ا"!�� 
ا��ت �����# �3	��� E��9# أس���س 	%$. #����)�

  : س�9آ)� وe)3)� ت��زع E9# ث�ث 	�Pور
  .ن./ أو ��Qر وا!w +* ا���3#� ا"��$�#*  ) أ(
 . ن./ أو ��Qر +* ا���اص� ا"��$�#*  ) ب(

 . اه�$�	�ت وأن, � 	�Pودة �ً�ا و	��ات
ة �,(� �ذ  ) ت(

  

ي "
یF و"C م�ض# ش�ذ �D>2 أو وضC ا":B2 ا"�:
ن��� أو أش���ء              !� G5�" �"� 

���� ی)�!ن ه�Kا ا"!"�C     أ�Nى $# ����B م:�� و��رم م;K م� 2� ��Jی� م-)��ة، ور          
 .  أ 
 ا"�Qش�ات ا"�-)�ة �ض��اب ا"�! 
 أو اPو��9م

R(:ول #��                و�Fا =
��
 ه<= ا����I/ ا���ث ا�
�)2)� تdآ)�ات دآ��ر �)� آ�ن
 +�* ت.

ف     �� �$� t9���اYص
ار E�9# ا�2�0.)�   " ، و "ا"ن3
اد أو ا����V ا�������   : " اFوت)Vم ��ص� 	� 

*+
  ". وا�
وت)� �,(� �

  
� 
�= مB����� 4�8�S و" #$ B:2ُ"ش�ذ ��ص ا C"و Fی
��� م<�ب ��Pو��9م، و"

V����
د � ی�)� �Xم.  
  


 	0@��ًرا أو أ��Q              وم��(D ��ًا
��� ا!� 
اب ا������ ا!� � و���1 ا�0@�
 ا�2�3)����)�، 
��� ���0ء E�9# ا�$@�1
 ا���Iر�*         ً
و�������*، #��دة 	�� ُ�َ�ْ��Oُ أو �mآ�� ا���,I)/ 	��        . و!�ً�� �eه

�s) ا����*())n ا�0)�رو���* ��ل ا��.
  .  وا���ن*، وا�$
ا��� ا�(�	�9 ���ر�� ا�$
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=���Y ا�$%���ل ( ا������� fأو واس�� H��( ا� fا������� واس�� nس����ر إ�)��� أ�)�ًن��� �,��� 	��ز	��� )ُ

وE�9# ا��
nD 	�� ه�<=        . ن$��)� وس�9آ)� ت�(�ن 	�� ت�,()�9 	�)��0 	�� س�$�ت ا������ أو اFوت)�Vم                 

ث���ن س��$�ت   �
اد ��+Fا s���ا���2$�ت ر�$��� ت��ز���f ���,(� ا#����ا�* E��9# ا�$%�$��f، إ" أن ه���0ك �


اد ذوي ا!�� 
اب  . ت������� أآ���
 و!���ً����+Fزع ا����وE��9# ا� ��
ف ا���,��� 	��� ه��<ا ا�$����� 
�n1 إ#��Qت 	 �.� أو             ا����� ذ �� ���� ��وي ا"ن�3Iض أو ا�0./ أو ا�.��ر ا��e)3* ا�,��� ا�<

#$).��� +��* ا�(�)��
 	��� 	%���"ت ا�0$��� ا�2��30*، و�.�� *��+ f	H����0 ا� )��H أو ا�$����� 	��ز	���     
f3ت
�dت* ��� ذ�L ذوي ا! 
اب ا����� ذوي ا�$��2ى ا��e)3* ا�$ nث ،
�
�  . أ

 +* ا���)� autism spectrum disorders (ASD) ا! 
ا��ت H(T ا����� و�<;=
           ��(�ا��,I)��* وا�����Y* ا�
ا��f ا�$���ل ��!� 
ا��ت ا�2�30)� ا����در #�� ا�
ا� �� أو ا�%$

ى               ��F)� اPاض وا�$�,(�ت ا���
�	p� *ا���و� *�����Yا H(0ا�2�30*، ا���� W 9� �()�
	Fا

              
���
اض، ت��R+ O�P     ا���در #� 	0@$� ا����P ا����)$�� +�* ا��0,
ة ا��و�)�� ا��	Fا H(0���� ة
ا"! 
ا��ت ا�0$��)� ا�$��9K9K أو ا�,�	�9، +�* 	.���� ا"!� 
ا��ت ا�0$��)�� ا��0#)�� أو ا��Iص��             

specific developmental disorders����	  :  اءة
2��#
 ا�.��dyslexia
2��#
 ا��2��Pب  5 ،

dyscalculia����)ا� 
2# ، dysgraphia

آ* ، ا! Pاب ا���زر ا�dyspraxia
6 .  

                E�9# ا�.��ل ��)$�� t9���� V(($�H(T �( ا����� وا"! 
ا��ت ا�0$��)�� ا��,�	�9 ��و+)$� 
�� أو ا�$� P9)� ������دل �),)
ا إ�E نJ3 ا�$�E�0، و�(��          
(����I�2م ا�� *9$��$(��  ا�$��2ى ا� 

         

�Qً أو ت$)Vًا ن�#ً)� �)�$10 ��ور ��ل أن ا"! 
ا��ت ا�0$��)�� ا��,�	�9 أو ا�$���9K9K ت�,)+ J9$ت
���� 	��� 	%���"ت ا�0$��� ا�2��30*          ��إ���E ا"!�� 
ا��ت ا�0$��)��� ا����92آ)� وا�2��30)� ا����* تK ��* ا�

*3(e�3 ا��30)<       : ا��(eآ*، ا��
Pا�<ات، ا���زر ا� �����، وا����P)�   ا��K9 وا���اص�، 	�1رات ر#�
وت�U$� ت�0)�3ت +�R ا"!� 
ا��ت ا�0$��)�� ا��,�	�9 أو ا�$���9K9K 	��ز	��ت 	
!�)�         . ا��راس*

                 
��� ��Vًءا 	�� ا!� 
اب ^���	��ز	��  : ر�$� " ت
�[ س��ً)� ا�����، ����92ك �)� ا����� ا��<ي 
  . ر�O، وا! 
اب ت�23 أو تL)3 ا� ���3
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ف أ���Uً ��س�n ا"!� 
ا��ت ا�0$��)��       اض��ا��ت�� ا�$���9K9K أو   ا����� واسf ا� )�H، ت
         E��9# وا�.���رة ،���K9ا� ،
��ة و	����9K9K أو ���	�9 +��* ا��3()��
، ا�$��,�#��� ���Q�#إ W�2�9، ت��	ا���,�

                                                
5 dyslexia  2B��-
� ���  :               F!84�0  �� !�� ���! �� �1 
��� 0�1�,@� 2B��-
� <�� 2��-
� ���-: �( �2B��-
� <�� 2��-
� $	#

   Q��
 9��P�
�)S����
(            (�-� �� U�#�  ���� 4 �
��
� /&�  '���
�� ���� 
� 98�
� F!84� �( � .     � �	0� V���0� 3���

 ��	!
�2B��-
� �� @�	
� �( ��� '�� ����  �� )� ���#4� �� ���	
� <��) . ��3
� ���
� @� ���1987N�:293 .(  
6 dyspraxia   9���
� �&W!
� "���#�  :          : ���8 ���
� )���� =���!� 9���
� =���!
� <�� 2��-
� 9: �8   �F�
� 9)  �0J����(

�F�
� 9: 9��3!
� �3
� <���) .( ����� ���
� @� %���1987N � :296 .(  
7 The National Institute of Mental Health (NIMH) (2004). Autism Spectrum 

Disorders (Pervasive Developmental Disorders). Available at: 

http://www.nimh.nih.gov/healthinformation/autismmenu.cfm 



     n1��� أو إ�Q	� �Q�#ت 	
�k�� ��9        . ا"رت��ط�
وت,I/ 	%$�#� ا"! 
ا��ت ه<= أوً" +* 	
���رج 	� ا���2$��ت ا��$).� أو      ���	 E9# ا�,�ة o(� �	 ة وت��زع
ا�$ �.�� أو  ا� ���3 ا�$�(


ف اص �ً�� ��! 
اب ا����� ا�(�س)(* أو ������K ا�,�ة إ�E ا���2$��ت ا��2) �، أي 	� 	� 
��2��ت أ��2[ 	��� 	��ز	��                �	 Eإ�� ،H0��$ا� 
�(D �K9K�$اب ا�0$��* ا�
ا�0$�ذ�*، إ�E ا"! 


�
����"ت ا"ن��,�                . أ	 o�(� ��	 ��ر و��U$� ه<ا ا� )H أو ا�$��� أ��Uً ا! 
ا�)� ن��در
  .  	��ز	� ر�O، وا! 
اب ت�23 أو تL)3 ا� ���3: ه$�
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�)�ً#� +�* ا�$%�$�f ا� ��* 	.�رن��             اض��ا��ت 
 H(T أو 	��� ا����� ا! 
ا��ت أآ�

و+� �)ً�ا 	���. ا�2(
، ا��W9 ا�$,.�ق أو ا�$�93ق، أو 	��ز	� داون: ���s ا"! 
ا��ت ا�$

 �
��"ت )�ع ا! 
ا��ت H(T أو 	���     و�Q أ�	 �((�O ا�(�)
 	� ا��راس�ت ا��* ت�1�2ف ت
�()�� وا�$$9(�� ا�$���Pة وأور��� وأس�)�        
	Fة ا�P�$ت ا���وت3)��  . ا����� �)� ا�3TFل وذ�L +* ا��"

�O +* ا��"��ت ا�$��Pة أن 	���ل �)�ع ا!� 
اب ا������ ��)� ا��3TFل        
ن���~ دراس� ����� أ�

واح �)� +)$� �)� س�� 
$�
ة 	� ا���  .  1.000�3T ��"ت 	� �)� آ� 4 إ�E �3 ا������ إ�E ا�

���دة 	�� ا��0./            وی\]��	 "ً�)� آ� ا�3TFل ذوي ا! 
ا��ت H(T أو 	��� ا����� أ
  : أو ا�.�
 وا��%V +* ث�ث أ���د أس�س)�

  . ا���3#� ا"��$�#*  ) أ(

 ا�39@*  ) ب((Dا���اص� ا�39@* و . 

�� ا��(
ار أو ا���ات
س�9آ)�ت واه�$�	�ت  ) ت(� f��T ً�ا وذات�ودة �P	 ة�	��ن$ )�   . 

 �
ات ا�2��P)�، 	����     إض��$��I9� ذة���
 #�د��� أو ��(D ت��اس���%� ���ً��D ون
��1@� n�1أن Eإ��� 
)�ءF�1 ا�ا��* ت��و  �.�

اض ا��ا�� E9# ه<ا ا�0./ أو . أص�ات 	�)�0 أو +* ا� #Fا H9�Iوت

ور�$� ت���E ه<= . ا��2)[ إ�E ا�$��2ى ا��$)t أو ���Z ا�,�ةا�.��ر 	� �)o ا�,�ة 	� ا�$��2ى 
    �3T آ� E9# �	 �� E�39 إ��I	 رة���اض 
#F. ا       ��	 ��	��3 T *ن����E9# س�)� ا�$���ل، ر�$�� 

 n9���ة +* ت�	��#W أو ص����ت �2) � أو 9Q)�9 +* ت�n9 ا�.
اءة، �(� ��ا�� ص����ت ����K أو 

 آ� �3T #� أن$�ط ت�اص�، ت�3#��    . "��$�#*ا�$�1رات ا"��$�#)� وا���3#� ا   ��� �Uً�ور�$� أ


دي ���ص ��� ه�� �(��10 ت� ���t +�* نJ�3 ا�� O�Q	�f ا�$P(��ت                         �+ f���T $�#*، وس��9ك ذات��ا

ا��ت H(T أو 	��� ا����� !" �	��  . ا��,I)�)� ا�

�n@�0 	�2ر ا�0$� ا�230* ��ى ا�3TFل ذوي ا! 
ا��ت H(T ا�����، آ$� أن ن$�هو�  n
           �(�
 أو " ���f 	�2ر ا�0$� ا��3Tp� *230ل ا����د(2���s ا��3TFل         . ا�230* " � E�9# 
و��Q ت@�1


ات ا�$,(�ت ا�9�.�2$)� 	P� >0@� ا��"دة       m	 �	 
و+* 	�@n ا��P"ت ت��w 	�,(�ت      . ا�(�)
ا���اص��� وا�$���1رات ا"��$�#)��� أآ���
 و!���ً�� و�Q����9 �9$��@��� آ9$��� زادت +%���ة ا����$0 ���)�      

��ا
$�
انn1 ا���د�)� 	� نJ3 ا�$
��9 ا�Qا����� وأ H(T ت��ا
  . �3TFل ذوي ا! 


 ا�0$�� ا�2�30* ���ى ���s ا��3TFل ��,(� #��دي +�* ا���ا���، ث�n +)$�� ��)� س��                  و3(2�� 

  
�.�� رد                36 إ�E ا�,1
    12ا�,1
T *�+ �P�!ات "���+��ت وا
�m	 n1(�9# 

هn ت@1$# �	 
�� 	�1e fر س�9آ)�ت      
��� n19�+               ���
$�
انn1 	�� نJ�3 ا�$
���9 ا�Qd�� رن���.	 ����
D ذة أو� .

 n1��3Tأ E9# �R��3	 ات
(K�� n1�@�"�	 ا����� H(T ت��ا
�s ^��ء ا�3TFل ذوي ا! � �(3�و
             
�(D ���
D ل����، ��ءوا +* اYت)�ن ���
+�ت أو أ+
�kا f	 �#�3ة ا��d%+ ا�U+ر n1��3Tوأن أ

�)�، و+.�وا ا��K9 وا�$�1رات (�T9$�ه� أو اآ�2��ه��  . ا"��$�#)� ا��* س�t وأن ت

ف ���U�1�� أو ا���w 2 أو                و$#��� ��"ت أ��
ى، ر�$�� ����� ���ى ���s ا��3TFل 	�� 

���� ا"���+���ت ���)� ا���3TFل ا�������ي E��9# و����    	 w�ت��� �(���ت�H��Q +��* ا�0$��� #���0 	����2ى 	



���� أآ���
 و!���ً�� وأآ���  
$�
�����9 ا�	 J��3ن ���	 �(�
ان��� ا�����دQص وأ����I9)��� �9$��@��� ا���Q 

  .  وا�
ص�


ف ا! 
ا��ت H(T ا����� أو ا����� واسf ا� )�H ���0ء E�9# 	%$�#��                 و.�"ً-��، 	� ت
(�ل أو ا��)Z ا��2) �               Fا �	أ ��� ���	 E9# ا�,�ة o(� �	 ا��92آ)�ت ا��* ت��زع �	�0 (�	

(�ل أو ا��)Z ا�$ �.� أو ا��$).� أو ����K ا�,�ةFا E8إ� .  
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 	mس��n��9# �2 ا� ��W ا������* ا!�� 
ا��ت H��(T ا������� ت���R+ O��P ا!�� 
ا��ت    ���<;=
� E�9# ��1	��Pر�� أس�س�))�                . ا���اص��إذ ت,)
 إ�E أن 	,(�ت ا���اص� �$(�� ت.�2)$�1 أو ت�ز

            � Lر وذ��P	 �10 آ�$U���$(�0ن 	� إس.�ط ت2$)�ت 	�)E9# �0 ا"! 
ا��ت ا��*   ���	 W2
    ��
ات ا��ا�� E9# آ� ا! 
اب،E9# ا�
nD 	� ا��n(92 ������ا�� ا��,�m$ا� ��(�T W29,�ة و��

  . �)� ه<= ا�$��ز	�ت أو ا"! 
ا��ت

ان أو ا�$�������ت : "  ����I�2م ت�ص��)�3ً ���1<ا ا�����ا�� 	��� w9    ور��������Q"وت%���ر ". ا

          � � ً(2�� ��ً�U�# ��0ً��رة إ�E أن ا��	�غ ا��,
ي ��)J ت(�Yا       �(�!
��<ر 	��� ت�)�)� +��Rت 	�� ��$
�Vة �$(� ت�0)�13 . دQ).� ووا!�P وث���� ت$�ً	��$�	 �(!
	 �Tً�$د أن�%�و	f ذ�L، 	�ز��0 ن�Pول إ

�(0�	 �(�(I,ت ت�R+ 2$)�ت	 OP�1 ت�
ف ا�(�)
 #� ا�$�ى ا�<ي ت��زع #9)� . وو!�وإذا �n ن
9# 

ورة +* ت
آ)V ا�0@U��� �,30س ،�(!

اض ا�$1$�ا�$��ز	�ت ا�$#Fا E.  

  : وE9# أ�� ��ل،  ت�H0 ا! 
ا��ت ا���اص� +* ن$ )� أس�س))� 	� ا"! 
ا��ت
�  ) أ(� Typical language-based learning اض��ا��ت ا"�:42 ا"���)9ة 2J[ ا"2

disorders .  
 ه��<= ا"!�� 
ا��ت إ���E 	��,(�ت +��* وا!���P +��* 	���1رات ا����K9 ا����Q� 0$        و�:��9ى  
��، ا! 
ا��ت 	���%�        وت,$� ا! 
 . وا�$(����
(��ا��ت ا��K9 ا"س�.���)�، ا! 
ا��ت ا��K9 ا��

t 0ت ا���ا
  . ا��K9، ا! 

ا��ت H(T ا����� أو ا����� واسf ا� )H أو ا�$�ى  ) ب( ! .  

 ا�39@�*، 	.�
ًن�� �$�,(�ت وا!��P                 و����� �(D ا�$0 ��ق أو 
(D ت ا���اص��),	 

        *������   +* ا��92ك ا"��$�#*، و+* ا��%�وب ا"ن3
��kا f�	 .     ت أو��	ز��	 f�$%� ،
��^ E�0�$�
      ��10	 �0(���� ا��.�W، 	�,(�ت           : ا! 
ا��ت H(T ا����� ����/ 	
	�,(�ت وا!��P +�* ن@

  *��+ �P��!ت وا�),��	 ،��
���kا f��	 *#���$��"$���#* و+��* ا���3#��� ا��ا����92ك ا" *��+ �P��!وا
             �P�!,(�ت وا�	و ،��K9� *#�$��"ام ا�Iأو ا"س� �K9� *#�$��"ا H(eا��$�)�9*      ا��� W��+�* ا�9

*9(Iوا�� .�(@ا�39 �K9م ا�39@* أو ا��)ت +* ا��),$� ن
  . ور�$� ت.�
ن ه<= ا�$,(�ت أو " ت.�
 	� ت��H0 ا!� 
ا��ت H�(T ا������ ���وره� إ��E 	%$��#�)� 	�� ا"!� 
ا��ت               و�Jدة

�$(� تI9)��1 +* ا�%�و�)� ا����))� ،�0(�	 �(!
  . ت�U$� آ� 	%$�#� 	��ز	�ت 	
2�ا) 1(�2�  . �ض����ت ا";��`�� ا"��م2� أو ا"��


ا��ت      �:���ف   ��!�� f���ا
 ه��<= ا"!�� 
ا��ت +��* ا�����)� ا��,I)���* وا������Y* ا�
                  �(��(I,ت ت��R+ J�$� ��	 �#�$%	 �1نd� ،*230ا� W 9� �()�
	Fا � �ا
ا�230)� ا���در #� ا�

           O�Qا�� J�3ة +* ن��� اFوت)Vم أآ�
ه� )�ً#� وأآ�
ه� � �رة و� . ��.�: " � �(9$�� أو وص�H     و

                                                
8 Newschaffer CJ (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health). 

Autism Among Us: Rising Concerns and the Public Health Response 

[Video on the Internet]. Public Health Training Network, 2003 June 20. 

Available from: 

http://www.publichealthgrandrounds.unc.edu/autism/webcast.htm. 
9 Pediatric Neurological Association (2004). Autistic Spectrum Disorders: Sorting It Out. 

Available From: http://pediatricneurology.com/autism.htm   



     �	��أن ا�$�,(�ت ا��0ت%�� #�� ه�<= ا"!� 
ا��ت ت ��ل أو            " Pervasive	��K9K أو 	�0,
 أو 
�� 	� 	%�"ت ا�0$� ا�230* ��ص� أن$��ط ا���اص�� ا�$����دة              ��و�.��م ا�%��ول    . تmث
 �,�ة E9# ا�

�2$Iت ا���ا

ا �1<= ا"! ً��I	 �3ً�
�  .ا����* ت
  ا�ض��اب ا"�! 
ي 

  ) ا"�! 
 ا")cس�)#اض��اب(

        ،�� ا"52\�� و.�� ا"52\��8� أو ش
ی
ة جً
ا $# ا"2��J اض��ا��ت
  . مC س2!آ��ت ن���� .�ی-� أو ش�ذة

�؛   م�cزم� أش-�ج���S� ��\5" ��5\�� ج�
ة نS-ً��، مC م�)cت "" ��م]�رات "

ود م� ا�ه���م�ت وا�ر�-��Yت أو Xا أو م
م
ى ض�D جً

  . ا":�3cت
2�G .�� ا�ض��ا���ب ا";��`# ا"��

� م� g$ أي hX� =;>�"ا
  . ا�ض��ا��ت ا"R�i ا�NPى

� ا"52\�� � �;�-�2J D]� �<!رة ��م� مX)�ت �م�)cت $# ا"2
2� ا�NPى�2�  . ��j�i ا�ض��ا��ت ا";��`�� ا"��

hدة  . اض��اب ری
Xم �  . اض��اب J<-# �5))# ن�در ی<�B اlن�ث �<5
�اض��اب �n(5 أو �mS5 ا"!5�" .  �� م� ا�ض��ا��ت ا":<-�� ا"���3�5J!��م .  


 ا! 
اب ر�O وا! 
اب تL)3 أو و��
ر���� ،�	���رة إ�E أن� +* ا�$$�رس� ا�Yا 
 H(T ت��ا

 إ�)�1 ��#���ره� �Vًءا 	� ا! @0�ت�23 ا� ���3 ا! 
ا��ت  �(�T���P و" 

  . ا�����
  . اض��ا��ت �Y= ا"�! 
 ا�NPى) 2(


ورة تU$)� ا! 
ا��ت H(T ا����� ا! 
ا��ت  ا�(�)ی�ى! �(��I�$ا� �	 


 إ�)�1 +* اFد�� ا��,I)�)� ا�$�$�ل ��1 +* ا�$%�ل,� n� ى
و��!w ا�%�ول ا����* ه<= . أ�

  .  ا"! 
ا��ت
 #"�
اض��اب ا"�!ا�G ا"!5�o# ا"

Semantic Pragmatic 

Communication Disorder  

��
ام ا"2iاس� #$ BJ�>وم �Np� �"�
 2J[ م�S!ى ا"�:;[ أو ا"
             G�J�5�"�2[ اJ رة

ام، مC ا"�8iأو ا�س� =�o!�"ى ا!�S2[ مJو

��ً-Sا":�دي ن #J2!ك ا�ج���S"وا #Jا�ج��� .  
��:!��ت ا"�:42 .�� ا"52\� 

Non-Verbal Learning 

Disabilities .  

�:!��ت $# إ 
اث �)�مG ��� ا"�:2!م�ت $# crث م���ت :
�؛ �:!��ت .�� "5\�2" �� ��:G ا"�G5 ی85
 ا"��آ�-� ا":�م�

  . م�)cت اlدراك ا"�)�ن#؛ وم�)cت ا"�tزر ا"�Xآ#
 �5�o!"ا C5م�� 
اض��اب ا"�! 

High Functioning 

Autism .  

 �ی�ى �:v ا"-� u!ن أن هKا ا�ض��اب م�ادً$� "��cزم
 �5�o!"ا C5م�� 
أش-�ج�، ��;�� ی<� �Nwون 2J[ ا�J-�ر ا"�! 

cًu2= ا":28#م�i�"�� ا"���8ن ��. 
  .  "��Xت ا"�! 

ی4 ا"�:;[ J ء وا"�8اءة�J
ا�س�

Hyperlexia .  
           �� ا"�3# وا"�8
م �-
أ م� م� 2�"�� �م]�رات �3اءة ���ء "5\�
        ]���2J #J
Sم���� ی���8أ أو م��� ی��� ���Jی��� م-)���ة دون $]��4 د�"��

  . اcYlق
�:v أ�:�د اض��اب 3<!ر أو 

�";��ط نj8 ا�ن�-�V ا"���8ن �

  . ADHD ا"�Xآ# ا"9ا`

           zم�c5]� م��
م ا"8
رة 2J[ ض-} ا"Kات �!Jع وا"�]!ر و�$
ا�ن
� �ض��اب   �>�i��         ا"����8ن ��";���ط V��-ا�ن� j�8�3<!ر أو ن

                 
ا"�Xآ# ا"9ا`
 ر��� ���5# إ"�[  �"�� م�� ا"�-�2
 ا�ن5:��"# ی��85
 . $�]� ا"�-�2[ ا"8
رة 2J[ ا"�:�Y= مC ا{�Nی�
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.  H(T ا����� 	%$�#� 	� ا�Q�#Yت ا�0$��)� ت d,0�W�2 	,(�9 	� +* ا��	�غ   اض��ا��ت


ف ا��9$�ء إ�E اkن 	� �� W�2����U�[ ه�<= ا�$�,(�9             ��و�$(�� أن ت�mث
 ا!� 
ا��ت H�(T       . و" 
��2�$��ت 	��39�I          ا����� E9# اFداء    ���1 �3* �$9���9)� (eاب ا������ي      . ا�230* ا���
��� ا"!� �و

أآ�
 أن$��ط ا!� 
ا��ت H�(T ا������ �)�ً#�، �(�� ت���� ��1<ا ا� )�H أ!� 
ا��ت أ��
ى 	��10                         

�
�
 ا�H0�$، و	��ز	� أ(D �K9K�$ت ا�0$��* ا���ا
  .  ا"! 
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ب H(T ا������، ا!� 
اب ن)�رو����* ���Pل دون ��Qرة ا�$�� �(�9��� n�1+ E�9# 	��                       ا! 
ا
$2��ن�، 	� ��2�Pن ���       ���رن�، 	�  .              E�9# �P�!رة وا����ا������  H�(T اب
و��mث
 ا!� 

و�$(� أن �mث
 E9# وe)��3 ون$�� ا���	�غ     . ا"س��"ل ا��.9*، ا���3#� ا"��$�#*، وا���اص�    
�,I)�)� اFس�س)� ���ل ا����ث س��0ات اFو��E 	��            و#�دة 	� ت@1
 	�	�P أو أ#
ا!� ا�      

���� ت���� واسf +* 	%�ل أو ن �ق . #$
 ا�3TFل 
�^ E0�$� ،H( ا� fاب واس
وه� ا! 
  . أو 	�ى تdث)
= E9# ا�3TFل

 

                                                
10 National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities (2007). Autism Spectrum Disorders 

Fact Sheet. Available From: http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/actearly/autism.html  
11 The Ministry of Children and Family Development.(2007). Autism Spectrum 
Disorder. Available From: http://www.mcf.gov.bc.ca/autism/index.htm  


