
    

    

إضطراب عصبى تطورى ينتج عن خلل غير معروف 
السبب فى وظائف المخ، يظهر كإعاقة تطورية أو 

من األولى  د الطفل فى السنوات الثالث

عام  أول ظهور موثق أو مسجل للمرض كان فى
 يزداد بإطراد عاما بعد عام، ، ومعدل اإلصابة

المتحدة مثال؛ كان المعدل واحد لكل 
، ثم واحد لكل ثلثمائة طفل ١٩٧٨عشرة اآلف عام 

 .٢٠١١فى عام  ١٧٥لكل  ١، إلى 

        التوحدالتوحدالتوحدالتوحد

  ) :الذاتوية
  

 

إضطراب عصبى تطورى ينتج عن خلل غير معروف 
السبب فى وظائف المخ، يظهر كإعاقة تطورية أو 

د الطفل فى السنوات الثالثنمائية عن
 .العمر

 

 

 

 

  

أول ظهور موثق أو مسجل للمرض كان فى
، ومعدل اإلصابة١٩٤٤
المتحدة مثال؛ كان المعدل واحد لكل الواليات ففى 

عشرة اآلف عام 
، إلى ٢٠٠٢فى 

 

 

 

 

الذاتوية( التوحد

   :اإلنتشار



تأكد صحة ايا جه اليقين، وهناك عدة نظريات لم ي

لدى بعض األطفال من مادة الكازين الموجودة فى لبن 
األبقار والماعز، أو مادة الجلوتين الموجودة فى بروتين القمح والشعير 

ين معين يحمل المرض، ومن ثم فال يمكن القول أنه مرض وراثى، 
ين المسبب فى چواألغلب أن يكون المرض وراثى بيئى، بمعنى أن ال

األعراض لدى المريض، وإذا لم تتوافر 
. ين المسئولچعراض بالرغم من وجود ال

 .ينا واحدا
وهو لقاح الوقاية من الحصبة والحصبة األلمانية والغدة 

لكل األطفال طبقا  النكافية وهو يدخل ضمن لقاحات التحصين اإلجبارى
لمنظمة الصحة العالمية؛ وقد وجد ان نسبة المصابين فيمن اخذ هذا 

من المصابين باألوتيزم يعانون من 
نقص فى الزنك والكالسيوم والماغنسيوم  وزيادة فى النحاس، وأيضا 

 .كسدة، ونقص فى األحماض الدهنية غير المشبعة
نسبة إصابة الذكور بالتوحد اربعة أضعاف نسبة إصابة اإلناث، ولذا 
للربط بين اإلصابة بالمرض والكرموزم الذكرى، 
فضال عن تشابه بعض اعراض المرض مع مرض هشاشة الكرموزم 

جه اليقين، وهناك عدة نظريات لم يغير معروفة أو مؤكدة  على و

لدى بعض األطفال من مادة الكازين الموجودة فى لبن : حساسية غذائية
األبقار والماعز، أو مادة الجلوتين الموجودة فى بروتين القمح والشعير 

 .والشوفان
اإلكثار من إستعمال المضدات الحيوية 
وإن كان يقضى على الجراثيم الضارة 
إال أنه يقضى ايضا على البكتريا النافعة 

فى الجسم،ويؤدى لتكاثر  الموجودة
الفطريات التى تقوم بإفراز مواد كيميائية 

 
لم يتمكن العلماء من تحديد : وراثى بيئى

ين معين يحمل المرض، ومن ثم فال يمكن القول أنه مرض وراثى، 
واألغلب أن يكون المرض وراثى بيئى، بمعنى أن ال

األعراض لدى المريض، وإذا لم تتوافر ظروف بيبئية معينة يسبب ظهور 
عراض بالرغم من وجود الهذه الظروف البيئية ال تحدث األ

ينا واحداچينات مسئولة وليس چواألرجح أن هناك عدة 
 MMR وهو لقاح الوقاية من الحصبة والحصبة األلمانية والغدة

النكافية وهو يدخل ضمن لقاحات التحصين اإلجبارى
لمنظمة الصحة العالمية؛ وقد وجد ان نسبة المصابين فيمن اخذ هذا 

 .اللقاح اعلى من نسبتهم بين من لم يأخذوه
من المصابين باألوتيزم يعانون من % ٩٠ثبت أن :المعادن واألحماض

نقص فى الزنك والكالسيوم والماغنسيوم  وزيادة فى النحاس، وأيضا 
كسدة، ونقص فى األحماض الدهنية غير المشبعةنقص فى مضادات األ

نسبة إصابة الذكور بالتوحد اربعة أضعاف نسبة إصابة اإلناث، ولذا : 
للربط بين اإلصابة بالمرض والكرموزم الذكرى،  محاوالت كثيرة فقد جرت

فضال عن تشابه بعض اعراض المرض مع مرض هشاشة الكرموزم 
Fragile x chromosome 

 

  

غير معروفة أو مؤكدة  على و
  .منها

حساسية غذائية •
األبقار والماعز، أو مادة الجلوتين الموجودة فى بروتين القمح والشعير 

والشوفان
اإلكثار من إستعمال المضدات الحيوية  •

وإن كان يقضى على الجراثيم الضارة :
إال أنه يقضى ايضا على البكتريا النافعة 

الموجودة
الفطريات التى تقوم بإفراز مواد كيميائية 

 .ضارة
وراثى بيئى •

ين معين يحمل المرض، ومن ثم فال يمكن القول أنه مرض وراثى، چ
واألغلب أن يكون المرض وراثى بيئى، بمعنى أن ال

ظروف بيبئية معينة يسبب ظهور 
هذه الظروف البيئية ال تحدث األ

واألرجح أن هناك عدة 
MMRلقاح  •

النكافية وهو يدخل ضمن لقاحات التحصين اإلجبارى
لمنظمة الصحة العالمية؛ وقد وجد ان نسبة المصابين فيمن اخذ هذا 

اللقاح اعلى من نسبتهم بين من لم يأخذوه
المعادن واألحماض •

نقص فى الزنك والكالسيوم والماغنسيوم  وزيادة فى النحاس، وأيضا 
نقص فى مضادات األ

: الذكور •
فقد جرت

فضال عن تشابه بعض اعراض المرض مع مرض هشاشة الكرموزم 
eالذكرى

األسباب



 
 
 
 

ؤثر على مهارات التواصل اللفظى اآلخرين فهو يالتوحد هو صعوبة التواصل مع 

،مما يؤدى  ألن يعيش الطفل فى عالمه ) لغة العيون واإلشارة( غير اللفظىو

الخاص بدون صلة حقيقية بالعالم الخارجى ، فضال عن إنعكاس ذلك على 

  .وظهور سلوكيات غير طبيعيةسلوك الطفل بصفة عامة 

الطفل يبدو وكأنه مستغنيا عن اآلخرين، اليبتسم عند  :التواصل اإلجتماعى �

رؤية من يفترض أنه يحبه،ال ينظر فى عينى من يتحدث معه، ال يندمج مع 

أحد سواء اقرانه من األطفال أو حتى البالغين عندما يحاولون مالغاته أو 

، تعبيرات وجهه جامدة ال إنفعاالت للبقاء وحيدا، يميل دائما هجذب إنتباه

 .Mask face)(فيه

تطور اللغة بطىء، والحصيلة اللغوية ضعيفة، والحوار يكاد يكون : اللغة �

معدوما، أى أن الحديث مع اآلخر يكون فى إتجاه واحد وليس أخذ ورد 

رد قصة قصيرة وبسيطة،مشاكل فى سكالمعتاد، عدم القدرة على 

ارات اللغوية وعدم القدرة على توظيفها فى التواصل، إستعمال المه

يستطيع التعبير  صعوبة فى إستخدام الضمائر وتوظيفها بطريقة سليمة، ال

عن عواطفه أورغباته لغويا، نبرة الصوت نفسها غير طبيعية وأشبه 

 .بالصراخ

  

 

 

  :األعراض والعالمات



الفشل فى التعبير يخلق عند الطفل مشاعر اإلحباط والقلق : السلوك �

ويزيد من عزلته وإنغالقه على نفسه، فيتجه إلشباع رغباته والخوف، 

بنشاطات غير طبيعية، تظهر على شكل سلوك شاذ أو حركات نمطية تكرا 

. رية مثل رفرة اليدين او التصفيق أو حركات جسدية معينة يكررها كثيرا

يحدث العكس ولكن أحيانا ) فرط نشاط(غالبا  مايكون هناك نشاط زائد

نوبات من السلوك الغير سوى كأن يضرب . مول وكسل فيكون هناك خ

الحائط برأسه، وأحيانا رغبة شديدة فى التكسير وإلقاء أى شىء على 

اليعى  العواقب أو  ،األرض أو من النافذة أو الشرفة بعصبية شديدة 

 .خطورة تصرفاته

 

 يتخذه لنفسه أو اَمعين ًاالتوحدى يرفض التغييير ويتبع نظام: رفض التغيير �

يتم إجباره أو باألحرى برمجته عليه، ويصر على ذلك إصرارا شديدا، فهو 

مثال يتمسك بلعبة معينة اليغيرها أبدا ويلعب بها بطريقة معينة قد تكون 

غير صحيحة ويصر على ذلك إصرارا شديدا، يرفض تغيير ترتيب أثاث 

ظام ، يرتبط بنمهما كلفه األمر الغرفة أو مجرد نقل أى قطعة من مكانها

 .معين فى المأكل والمشرب والملبس مهما كلفه األمر

  
 

جسدى ويظهر إستجابة غير يتجنب التوحدى التالمس ال :المؤثرات الحسية �

لمس ، وغالبا يكون لديه حساسية مفرطة للمؤثرات معتادة لل

واألصوات العالية، قد يتفاعل الطفل مع المؤثرات الغير مرغوبة الخارجية،

مناسب مثل نوبات الغضب أو الصراخ، وربما يحدث العكس برد فعل غير 

ويتعلق بمثيرات حسية معينة تعجبه مثل الموسيقى أو الرسم أو الرياضة، 

  .ويستطيع التوحدى أن يبدع فى هذه المجاالت



 .األشياء، اإلشارة

كلمات فردية  مقاطع كلمات با  با با ، دا دا دا، ما  ما ما ، أو

 .شهر

 .ال يبتسم الطفل عند سماع إسمه، وال يستجيب عند مالغاته

 .إنعدام أو ضعف التواصل البصرى، عدم القدرة على لغة العيون

 .فقدان القدرة على الكالم والتواصل بعد إكتسابهما

  :العالمات المبكرة الدالة على إحتمال وجود المرض

األشياء، اإلشارةالتلويح باليد، إمساك : تأخر المهارات الحركية

مقاطع كلمات با  با با ، دا دا دا، ما  ما ما ، أو تأخر نطق

شهر ٢٤، أو نطق جملة من كلمتين حتى شهر ١٦

ال يبتسم الطفل عند سماع إسمه، وال يستجيب عند مالغاته

إنعدام أو ضعف التواصل البصرى، عدم القدرة على لغة العيون

 .الطفل بإبتعاد والدته أو من يرعاه عنه

فقدان القدرة على الكالم والتواصل بعد إكتسابهما

العالمات المبكرة الدالة على إحتمال وجود المرض

 

 

 

o تأخر المهارات الحركية

o تأخر نطق

١٦حتى 

o ال يبتسم الطفل عند سماع إسمه، وال يستجيب عند مالغاته

o إنعدام أو ضعف التواصل البصرى، عدم القدرة على لغة العيون

o  الطفل بإبتعاد والدته أو من يرعاه عنهال يتاثر

o فقدان القدرة على الكالم والتواصل بعد إكتسابهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العالمات المبكرة الدالة على إحتمال وجود المرض



 

 

ذلك  ىيؤكد جميع أهالى مرضى التوحد أن أبنائهم أذكياء جدا، ويستدلون عل

يقولون أنه  ، فمثالى يعتبرونها مؤشر عى ذكاء أبنائهمبالكثير من األدلة الت

 scoreماكن كل شىء، ويؤدى بكفاءة شديدة على الكمبيوتر ويحقق يتذكر أ

، فضال عن أنه يستطيع فتح الكمبيوتر والوصول إلى اللعبة  عال فى األلعاب

منخفضا وإن الواقع أن معدل ذكاء أطفال التوحد ليس . التى يريدها، وغيره

وهناك نقطتين . دل متوسطنما هو معان على سبيل اليقين ليس مرتفعا وإك

 :هامتين تجدر اإلشارة لهما

  

أنه اليكفى كل مايقوله األهل عن ذكاء أبنائهم كأمر مسلم به، ألنهم : األولى

يرون األمور بعيونهم وقلوبهم، ولكن األساس هو هل مهارات الطفل وقدراته 

  مماثلة لمن هم فى عمره أم ال؟

نطاق  ىالمقياس األشهر والمستخدم علأن مقاييس الذكاء خاصة : الثانية

ة معينة مهارات محددواسع وهو مقياس ستاندفورد بينيه يحكم ويقيس 

وتكون النتيجة هى محصلة األداء فى مجموع المهارات،  فقد يؤدى الطفل 

  .ئيةرتفاعا زائفا فى النتيجة النهاكفاءة عالية فى إحدى المهارات، فتظهر إب

لذاتويين يكون منخفضا، ولكن أحيانا يكون مقياس الذكاء لدى أغلب ا 

 .متوسطا

 

 

 :التوحد ومقاييس الذكاء



 

  

هناك العديد  من المقاييس المستخدمة لتحديد شدة مرض التوحد 

 Carles, Ericschopler & SimmomBaranضمنها

  

 

 يطلق عليها اإلضطرابات النمائية الشاملة  هى مجموعة من األمراض النفسية

 Pervasive Developmental disorders  تتسم بشذوذ فى التفاعل

اإلجتماعى والتواصل مع اآلخرين، حيث يكون التفاعل اإلجتماعى مقيدا، مع 

ضعف فى السلوكيات الال لفظية مثل التواصل بالعين والتعبيرات عن طريق 

. الذكاءالقدرات الذهنية ومقاييس  بينما تختلف دة،الوجه، واإلنطوائية الشدي

 ،"ريت"حد، الشيزوفيرنيا، متالزمة التو :المجموعةوتشمل هذه 

هو مرض  وأشهر األمراض فى هذه المجموعة  " توريت"ومتالزمة

وتعد المشكلة .الذى يعد صورة مخففة من التوحد" Aspergerأسبرجر"

مرض اسبرجر يطلق عليه احيانا  .اإلجتماعىالرئيسية فيه هى ضعف التواصل 

بيل " مرض المشاهير أوالعباقرة،ويقولون أن ضمن مصابى هذا المرض

، )مخترع المصباح الكهربى(، توماس أديسون)مؤسس مايكرو سوفت( يتسچ

سبق للواليات الرئيس األ(، و هنرى فورد )مخترع التلفون(الكسندر جراهام بيل

 .)المتحدة

 

  

  التوحد) شدة(مقاييس  مستوى 

 :طيف التوحد



 

هناك خطا شائع بين عامة الناس فى الخلط بين التوحد والتأخر الذهنى، ذلك 

ألن كل األطفال المتأخرين ذهنيا يكون لديهم مشاكل فى اللغة والتواصل 

. اإلجتماعى وتأخر النشاط الذهنى والحركى أو تأخر اإلنتباه مع فرط النشاط

وهو .لى حد كبير ألعراض التوحدالذهنى مشابهة إخر أن أعراض التأ أى

أى أن أغلب األطفال المصابين بقصور فى  ،مايطلق عليه سمات التوحد

 .المهارات الذهنية اساسا يكون لديهم سمات توحد وليس مرض التوحد

 

  

 

        ::::صعبة فى بعض األ حيان ألن األعراض متشابهة ولكنصعبة فى بعض األ حيان ألن األعراض متشابهة ولكنصعبة فى بعض األ حيان ألن األعراض متشابهة ولكنصعبة فى بعض األ حيان ألن األعراض متشابهة ولكنالتفرقة قد تكون التفرقة قد تكون التفرقة قد تكون التفرقة قد تكون 

الطفل المتاخر ذهنيا يكون ملتصقا بشدة بمن يرعاه وفى حاجة دائمة له و 
إذا إفتقد والدته أومن يرعاه يبكى ويصرخ بشدة على عكس مريض التوحد 

 .الذى ال يكترس بأحد

أحيانا ير طبيعى من الشهور وى يكون واضحا أنه طفل غورالذهنمريض القص
من األسابيع األولى للعمر على عكس مريض التوحد، حيث يبدأ األهل 
مالحظة وجود تصرفات وإنفعاالت غير طبيعية ليس قبل نهاية السنة األولى 

 .بأى حال

ألنه متاخر من البداية،  إكتسبها من قبل مريض القصور الذهنى اليفقد مهارة
سية انه كان يضحك ويالغى أو أما مريض التوحد فغالبا ماتكون الشكوى الرئي

 .بدأ فى نطق بعض كلمات ثم توقف

وهو القصورالذهنى يكون مصحوبا أحيانا بتغيرات فيي القشرة المخية 
مايظهر فى األشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسى، وهو ماال يحدث ابدا مع 

 .مرضى التوحد

 

  }سمات التوحد {الذهنى والتوحدالتأخر 

كيف نفرق بين مريض التوحد ومريض 
 التاخر الذهنى المصاب بسمات توحد؟؟



 

 

 

        ::::أوالأوالأوالأوال

تعبيرات -لغة العيون(منطوقة عدم القدرة على التعبير بدون لغة .١
 ).الوجه

 عدم القدرة على التعامل مع اآلخرين من نفس العمر .٢
 .عدم وضوح الرغبة فى هدف او غرض معين .٣
 mask face)(جامد بدون إنفعاالت أو احاسيس الوجه .٤

        ::::ثانياثانياثانياثانيا

  تأخر الكالم والحصيلة اللغوية .١
 .عدم القدرة على الحوار إن كانت هناك حصيلة لغوية .٢
 .ترديد كلمات غير مفهومة بإستمرار .٣
 .ترديد الكلمات أو األسئلة التى تلقى عليه بدال من إجاباتها .٤

        ::::ثالثاثالثاثالثاثالثا

 .الفرحنفس التصرف دائما مع الحزن أو  .١
 .رد فعل دائما اليناسب الفعل .٢
 .اللعب مع نفسه واإلنشغال عن اآلخرين بإستمرار .٣
 .إنحسار دائم للرغبات واإلهتمات وعدم وضوحها .٤

 

  .تاخر النمو الذهنى فى اللغة والتخيل والتفاعل مع اآلخرين ::::رابعارابعارابعارابعا    

  .عدم تفضيل إحدى اليدين فى اإلستعمال ::::خامساخامساخامساخامسا

  .تكرار عمل الحركات الإلرادية ::::سادساسادساسادساسادسا

   

 

  :التشخيص الدقيق لمرض التوحد

واحد من كل مجموعة من أوال وثانيا : ستة على األقل 
  . وثالثا، باإلضافة إلى رابعا وخامسا وسادسا

 



 

 

        

        ::::ةةةةنصائح أولينصائح أولينصائح أولينصائح أولي

o تتفهم إحتياجات طفلك أن  تتفهم وتتقبل طبيعة مرض التوحد، حاول أن
 .وتقترب منه عمليا

o هىء لطفلك مكان خاص بالمنزل يشعر فيه باألمان والراحة. 
o كرر الثناء على طفلك ومدحه وتقريظه، حتى إن بدا غير متجاوب. 
o  إظهار الحب والحنان حتى إذا لم يبادلك نفس الشعوركرر. 

بسبب طبيعة المرض وعدم وضوح أسبابه، فهنااك تباين كبير فى الطرق 
 .العالجية

 

 

  

        ::::العالج الدوائىالعالج الدوائىالعالج الدوائىالعالج الدوائى

 :عالج أعراضى أى أنه يهدف لتفليل وتحسين األعراض
، وهى تهدف لرفع تركيز SSRI مثبطات قبط السيرتونين اإلنتقائية )١

هو أهم الناقالت  Sertoninالسيرتونين فى الدم، والسيرتونين

العصبية الكيمائية وهو مسئول عن  تحسين المزاج العام وتقليل 

التوتر والقلق، وبالتالى فهذه األدوية تقلل حدة السلوك العدائى 

 .والتهيج واإلستثارة

تساعد فى تحسن و Antipsychoticمضادات الذهان واإلنفصام  )٢

 .فرط النشاط والسلوك العدوانى والسلوك اإلنسحابى

وهو يحسن  Omega 3plus+ ٣فيتامينات عامة وعقار اوميجا  )٣

 .تركيزويحسن القدرة على اإلنتباه وال المهارات الذهنية بصفة عامة

  :العالج

  :األساليب العالجية الشائعة



    ::::الحمية الغذائيةالحمية الغذائيةالحمية الغذائيةالحمية الغذائية

ى فرضية أن التوحد يحدث بسبب أساس هذه الطريقة العالجية ه

مفرطة  لمواد غذائية معينة فى الطعام وهى كما سبق شرحه حساسية 

الكازين الموجود فى اللبن والجلوتين الموجود فى بروتين القمح والشعير 

وبالتالى فهذه الطريقة تعتمد على إستبعاد هذه األغذية من  .والشوفان

  .الطعام

 :Lovas behavioral therapy: اإل ستجابة الشرطية �

تعنى دراسة العوامل المسببة للسلوك الشاذ، والتحكم  اإلستجابة الشرطية �

فيها بدراسة البيئة المحيطة بالطفل، حيث أن كل سلوك يعتبر إستجابة 

  .لمؤثر ما

 : Fast for wordاللغة المنطوقة �

يتم فيها وضع سماعات على أذنى الطفل بينما هو جالس أمام الكمبيوتر  �

أو ضمن جمل ليرى ويسمع  يلعب ويستمتع، ويسمع كلمات مختلفة مفردة

  .ويتعلم فى نفس الوقت

 :Intergraded learning Auditoryالتكامل السمعى  �

حها، وتفترض ى اإلستثارة الحسية التى سبق توضيتعتمد هذه الطريقة عل �

مفرطين فى (ن الذاتويين لديهم حساسية سمعية هذه الطريقة ا

وضع سماعات عن طريق العالج يكون و) الحساسية أو نقص حساسية

   Digital  . يبها بشكل رقمىفى األذن واإلستماع لموسيقى يتم ترك

 
 
 
 
 
  



تبعا للحالة ولكن بصفة عامة سوف نورد هنا الخطوط العامة للتاهيل 

 .وال يفيدؤالء األطفال 

ويفضل أال تزيد  تمرار مع الطفل بلغة سهلة وبسيطة،

بطيئة مع التركيز على بطريقة 

فى إعتقادنا الشخصى وبناء على خبرة طويلة 

فى التعامل مع مرضى التوحد فاألساليب 

العالجية السابق ذكرها محدودة الفائدة 

كيفية التعامل مع  واألساس فى العالج هو

التوحديين وعمل برامج خاصة يتم من خاللها 

تأهيل الطفل ومساعدته للتغلب على إعاقته، 

ومن البديهى أن يختلف البرنامج من طفل آلخر 

تبعا للحالة ولكن بصفة عامة سوف نورد هنا الخطوط العامة للتاهيل 

 .وتنمية المهارات وزيادة الحصيلة اللغوية

عدم ترك الطفل فترات طويلة مهمال 

امام التلفازأوالفيديو أو الكمبيوتر أو 

مع الخدم، بل يفضل تواجده مع 

 .أهله  واألم بالذات

ض الطفل إال للغة العربية عرٍالنُ 

حتى ال يتشتت، ومحاولة إستعمال 

ؤالء األطفال ت أجنبية فى الحياة اليومية يضر همفردا

تمرار مع الطفل بلغة سهلة وبسيطة،الكالم بإس

 .الجملة عن ثالث كلمات

بطريقة أن يكون الكالم بحروف واضحة  و

  .ومخارج الحروف لفاظمقاطع األ

  : برامج تنمية المهارات والنشاط اللغوى

 :ادة الحصيلة اللغويةإرشادات لزي

  

فى إعتقادنا الشخصى وبناء على خبرة طويلة 

فى التعامل مع مرضى التوحد فاألساليب 

العالجية السابق ذكرها محدودة الفائدة 

واألساس فى العالج هو

التوحديين وعمل برامج خاصة يتم من خاللها 

تأهيل الطفل ومساعدته للتغلب على إعاقته، 

ومن البديهى أن يختلف البرنامج من طفل آلخر 

تبعا للحالة ولكن بصفة عامة سوف نورد هنا الخطوط العامة للتاهيل 

وتنمية المهارات وزيادة الحصيلة اللغوية

 

  

عدم ترك الطفل فترات طويلة مهمال  •

امام التلفازأوالفيديو أو الكمبيوتر أو 

مع الخدم، بل يفضل تواجده مع 

أهله  واألم بالذات

•  

حتى ال يتشتت، ومحاولة إستعمال 

مفردا

الكالم بإس •

الجملة عن ثالث كلمات

أن يكون الكالم بحروف واضحة  و •

مقاطع األ

برامج تنمية المهارات والنشاط اللغوى

إرشادات لزي



محاولة عدم اإلستجابة للطفل بتلبية طلباته إذا اشار لها باليد، 

 .لمحاولة إجباره على الكالم

عند تصحيح نطق كلمة قالها الطفل خطأ اليكون ذلك بزجره ولو 

بأسلوب ظريف، وإنما الصواب هو إعادة نطق نفس الكلمة بطريقة 

، عند تناول .....عند غسيل الوجه نتحدث عن العين والفم واألنف

 الطعام نتحدث عن أسماء األطعمة التى تناولها وتصنيفها، عند إ

رتداء المالبس نتحدث عما يلبسه الطفل هل هو قميص أو جاكت 

ن سيارة م، عند الخروج نتحدث عن وسائل الموصالت 

أن وإلى مبكروباص او أتوبيس مع الحديث عن األحجام وإختالفها، 

ياة اليومية هو سرد قصة 

النوم ونحاول أن يشارك الطفل فى صياغة او أحداث 

بالنسبة لألطفال الذين لم يتحدثوا مطلقا، يجب أوال تعويد الطفل 

عضالت الفم عن طريق النفخ مثل الصفارة ونفخ 

والتأكد من أن الطفل يمضغ 

مختلفة أمام  الطعام وال يبلعه مع تحريك اللسان فى إتجاهات

الطفل فى نطق مقاطع نشجعه ونقرظه ونعيد 

ث تبدو وكانها كلمات تكرارها بحي

نقول برافو عاوز ماما ... 

محاولة عدم اإلستجابة للطفل بتلبية طلباته إذا اشار لها باليد، 

لمحاولة إجباره على الكالمإدعاء عدم الفهم و,

عند تصحيح نطق كلمة قالها الطفل خطأ اليكون ذلك بزجره ولو 

بأسلوب ظريف، وإنما الصواب هو إعادة نطق نفس الكلمة بطريقة 

 "صحيحة، فمثال إ ذا قال الطفل عاوز

نعيد نفس الجملة مرة اخرى  "بو

 .حاضر حجيب لك ميه، وهكذا

جعل الممارسات اليومية دروس 

: تخاطب وتنمية مهارات مستمرة فمثال

عند غسيل الوجه نتحدث عن العين والفم واألنف

الطعام نتحدث عن أسماء األطعمة التى تناولها وتصنيفها، عند إ

رتداء المالبس نتحدث عما يلبسه الطفل هل هو قميص أو جاكت 

، عند الخروج نتحدث عن وسائل الموصالت ......ولونه

إلى مبكروباص او أتوبيس مع الحديث عن األحجام وإختالفها، 

ياة اليومية هو سرد قصة نجعل جزء هام جدا من روتين الح

النوم ونحاول أن يشارك الطفل فى صياغة او أحداث  قصيرة قبل

 القصة 

بالنسبة لألطفال الذين لم يتحدثوا مطلقا، يجب أوال تعويد الطفل 

عضالت الفم عن طريق النفخ مثل الصفارة ونفخ على تحريك 

والتأكد من أن الطفل يمضغ ) الشاليمو(الفقاعات، والشفط بالماصة

الطعام وال يبلعه مع تحريك اللسان فى إتجاهات

الطفل فى نطق مقاطع نشجعه ونقرظه ونعيد  المرآة، وعندما يبدأ

تكرارها بحي المقاطع التى قالها مع محاولة

... ما....ذا قال الطفل مامثال إمفهومة ف

 .حاضر حاال وهكذا

محاولة عدم اإلستجابة للطفل بتلبية طلباته إذا اشار لها باليد،  •

,

عند تصحيح نطق كلمة قالها الطفل خطأ اليكون ذلك بزجره ولو  •

بأسلوب ظريف، وإنما الصواب هو إعادة نطق نفس الكلمة بطريقة 

صحيحة، فمثال إ ذا قال الطفل عاوز

بو

حاضر حجيب لك ميه، وهكذا

جعل الممارسات اليومية دروس  •

تخاطب وتنمية مهارات مستمرة فمثال

عند غسيل الوجه نتحدث عن العين والفم واألنف

الطعام نتحدث عن أسماء األطعمة التى تناولها وتصنيفها، عند إ

رتداء المالبس نتحدث عما يلبسه الطفل هل هو قميص أو جاكت 

ولونه

إلى مبكروباص او أتوبيس مع الحديث عن األحجام وإختالفها، 

نجعل جزء هام جدا من روتين الح

قصيرة قبل

القصة 

بالنسبة لألطفال الذين لم يتحدثوا مطلقا، يجب أوال تعويد الطفل  •

على تحريك 

الفقاعات، والشفط بالماصة

الطعام وال يبلعه مع تحريك اللسان فى إتجاهات

المرآة، وعندما يبدأ

المقاطع التى قالها مع محاولة

مفهومة ف

حاضر حاال وهكذا



نه اليستطيع، فيكون الرد وبعد 

إلعتماد تتركوه يستطيع ا 

على نفسه فى األمور الحياتية اليومية ويكون محتاجا فقط لإلنفاق عليه، 

من يقبل أن  -خالفكم– نفاق، اما ان نجد 

يقوم له بإحتياجاته اليومية سوف يكون أمرا صعبا خاصة مع تقدمه فى 

هى اإلطار األساسى إلستقاللية 

ه على اآلخرين الطفل وعدم إعتماد

اليومية، ودائما  فى تقضية إحتياجاته

عندما اتحدث مع والدى مرضاى من 

التوحديين أو المصابين بتأخر ذهنى، 

ماسأل من يقوم له بالرعاية 

شرب وملبس ساسية مأكل وم

نه اليستطيع، فيكون الرد وبعد مياه، بالطبع  يجيب األهل نحن أل

 عندما!! لكعمر طويل أو قصير من سيقوم له بذ

على نفسه فى األمور الحياتية اليومية ويكون محتاجا فقط لإلنفاق عليه، 

نفاق، اما ان نجد سوف نجد الف جهة تتولى اإل

يقوم له بإحتياجاته اليومية سوف يكون أمرا صعبا خاصة مع تقدمه فى 

  .السن وتخطيه مرحلة الطفولة

 :تنمية مهارات الرعاية الذاتية

 
 
 

 

 

هى اإلطار األساسى إلستقاللية 

الطفل وعدم إعتماد

فى تقضية إحتياجاته

عندما اتحدث مع والدى مرضاى من 

التوحديين أو المصابين بتأخر ذهنى، 

ماسأل من يقوم له بالرعاية 

ساسية مأكل وماأل

مياه، بالطبع  يجيب األهل نحن ألودورة 

عمر طويل أو قصير من سيقوم له بذ

على نفسه فى األمور الحياتية اليومية ويكون محتاجا فقط لإلنفاق عليه، 

سوف نجد الف جهة تتولى اإل

يقوم له بإحتياجاته اليومية سوف يكون أمرا صعبا خاصة مع تقدمه فى 

السن وتخطيه مرحلة الطفولة

 

 

 

 

 

تنمية مهارات الرعاية الذاتية



 

 

ة فى نجاح العالج لتهيئة الطفل إن العمل والتأهيل المهنى هو حجر الزاوي

أن يمارس عمال ما عندما يبلغ سن الرشد وعلينا أثناء  يستطيع  لكى

   التعامل مع الوحدويين أال نكتفى بالتدريب على النواحى األكاديمية فقط

لألهل ولكن الطفل لن رغم أنها األهم بالنسبة ) قراءة وكتابة وحساب(

يحقق فيها النجاح المنتظر مهما كان الجهد المبذول، ولن يستطيع أن 

يعمل فى المستقبل فى أعمال كتابية، لذا فالبد وال مناصة من تدريس 

النشاطات المهنية طبقا لما نجده من مناطق نبوغ أو أفضلية لكل طفل 

لموسيقى أو الرياضة على حدة سواء كان ذلك فى النجارة أو الزراعة أو ا

البدنية أو الكمبيوتر ومن الممكن التوسع فى إستخدامات الكمبيوتر ليشمل 

برامج طباعة وتصميم وغيره، ومن المعروف أن القراءة والكتابة 

مراحل من القراءة والكتابة سهل بأKey boardبإستخدام لوحة المفاتيح

اعد االطفال على فهم ، ويشمل ذلك أيضا العالج بالدراما حيث يس  العادية

تعبيرات الوجه والتعبير عن المشاعر وهى أحد أهم مشاكل أطفال 

  .التوحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفنيةتنمية المهارات 



 

إذا لم نستطع أن نحقق أو نصل للشفاء الكامل ألى مريض، فمن واجبنا 

حالته، ويشمل التحسن تقليل معاناته  أن تتحسن ان نحاول قدر اإلمكان

هو ومن حوله، وهذا متيسر فى مرضى التوحد، ألنه بعد فترة من العالج 

يكون هناك فارق كبير ال يمكن تصديقه، بين مريض وفق هللا اهله 

 .آخر لم يكن له نفس الحظ,وأطبائه وتلقى العالج المناسب 

  

    ....اليأساليأساليأساليأسال يأس مع الحياة وال حياة مع ال يأس مع الحياة وال حياة مع ال يأس مع الحياة وال حياة مع ال يأس مع الحياة وال حياة مع : : : : صيحة مخلصةصيحة مخلصةصيحة مخلصةصيحة مخلصةنننن

 

  

 

 

  

 :مالحظة

 :كلمة أخيرة

. Medicine does not add hours to life, but add life to hours  

 .الطب ال يضيف ساعات إلى الحياة، ولكنه يضيف حياة إلى الساعات

 


