
التوحد
تظهر  ومعقدة  ومت�شعبة،  متداخلة،  منائية  اإعاقة  هو   
اأعرا�شها خالل ال�شت وثالثني �شهرًا الأولى من عمر الطفل، 
نتيجة حدوث عطب اأو خلل يف اجلهاز الع�شبي لدى الطفل، 
الإدراك،  مثل  لديه  متعددة  جوانب  على  اخللل  هذا  يوؤثر 
وغريها،  اللعب  ومهارات  والتوا�شل،  الجتماعي،  والتفاعل 
فتوؤدى بالتايل اإلى اإحداث م�شاكل و�شعوبات لغوية و�شلوكية 

واجتماعية وفكرية،ويكون كالتايل:- 
ي�شل - 1 اأن  قبل  ال�شطراب  بداية  تكون  البداية: 

الطفل الثالثة من عمره، ويكون الأداء الوظيفي للطفل 
خمتاًل يف واحد على الأقل من هذه اجلوانب: التفاعل 
الجتماعي، اأو ا�شتخدام اللغة للتوا�شل الجتماعي، اأو 

اللعب الرمزي اأو اخليايل.
يف - 2 كيفي  ق�شور  يوجد  االجتماعي:  ال�سلوك 

اأربعة  من  الأقل  على  اثنني  يف  الجتماعية  التفاعالت 
عالقات  واإقامة  اللفظي،  غري  التوا�شل  هي  حمكات 
الأن�شطة  يف  الآخرين  مع  وامل�شاركة  الأقران،  مع 

والهتمامات، وتبادل العالقات الجتماعية معهم.
التوا�شل - 3 يف  كيفي  ق�شور  يوجد  والتوا�سل:  اللغة 

تاأخر كلى  اأربعة حمكات هي  يف واحدة على الأقل من 
يف اللغة املنطوقة، وعدم القدرة على املباداأة يف اإقامة 
اأو  اأو حمادثة مع الآخرين، وال�شتخدام النمطي  حوار 
اأو  اإلى جانب ق�شور يف اللعب التظاهري  املتكرر للغة، 

اخليايل.
�سلوكية - 4 �أمناط  توجد   : واالهتمامات  االأن�سطة 

واهتمامات  واأن�شطة مقيدة منطية وتكرارية يف واحدة 
باهتمام  الن�شغال  هي  حمكات،  اأربعة  من  الأقل  على 
واأ�شاليب  والروتني،  والرتابة  عادى،  غري  واحد  منطي 

منطية لالأداء، والن�شغال باأجزاء من الأ�شياء.

اأ�سباب التوحد: 
اأ�شباب نف�شية.	•
اأ�شباب جينية .	•
اأ�شباب بيولوجية.	•
اأ�شباب ع�شبية ) نري وجلية ( .	•
اأ�شباب غري معروفة.	•

عالقات تلف املخ بالتوحد و مظاهره :
دلت الدرا�شات على وجود خلل يف مناطق خمتلفة من املخ 

لدى كبار و �شغار التوحديني و املتمثلة يف:
	•الف�شو�ص ال�شدغية امل�شئولة عن فهم اللغة و التخاطب 

	•الف�شو�ص الأمامية امل�شئولة عن تنظيم النفعالت.
	•�شاق املخ  امل�شئول عن ا�شتقبال املثريات احل�شية.

	•املخيخ امل�شئول عن تن�شيق احلركة و التوازن.
كما دلت درا�شات اأخرى اأن اخللل و التلف املخي اأكرث ظهورا 
اأ�شغر  تظهر  والتي  املخيخ،  من   )  8-6( من  الف�شو�ص  يف 
حجمًا يف حالة الإ�شابة بالتوحد مقارنة بالأطفال الطبيعني .

كيفية الك�سف عن التلف املخي :
• ميكن الك�شف عن التلف املخي يف حالة الطفل التوحدي 	

.EEG عن طريق قيا�س �لن�ساط �لكهربائي للمخ بو��سطة
با�شتخدام 	• للمخ  مقطعية  �شورة  اأخذ  طريق  عن  اأو 

CAT MRIاأو   ABRاأو   جمموعة من الأجهزة مثل 
.SPET  اأو

مظاهر التوحد:
املظاهر املعرفية.	•
املظاهر اللغوية. 	•
املظاهر الجتماعية.	•
املظاهر ال�شلوكية.	•

      املظاهر املعرفية:
انخفا�ص يف ن�شبة الذكاء و قد يكون البع�ص ذكاءه 	•

اأقرب اإلى الطبيعي اأو حتى عبقري .
ا�شطراب يف الوظائف العقلية.	•
يعانون من م�شكالت يف النتباه . -
يعانون من م�شكالت يف الإدراك الب�شري . -
يعانون من م�شكالت يف التفكري التجريدي . -
يعانون من �سعوبة يف �ال�ستمر�رية يف �لن�ساط. -

        املظاهر اللغوية:
قد ل يتكلم بع�ص الأطفال التوحديني.	•
يرددون ما ي�شمعون من كالم .	•
يبدون و كاأنهم ل ي�شمعون الأ�شوات.	•
يكون الفهم عندهم �شعيفا اأو منعدما.	•
ل ي�شتطيعون امل�شاركة يف احلوار مع الآخرين .	•
• املظاهر اللغوية ي�شتخدمون اللغة الو�شيلية ولي�شت التعبريية.	
يف�شلون يف ا�شتخدام الإمياءات و تعبريات الوجه .	•
• يعانون من �شذوذ يف طريقة الكالم كارتفاع ال�شوت و نغمته.	
الأ�شياء 	• عن  للتعبري  كاملة  جملة  تكوين  يف  يف�شلون 

املحيطة به .
املظاهر االجتماعية: 

يعانون من العزلة.	•
يتجنبون الت�شال بالعني .	•
يظهرون �شلوكا �شاذا يف اللعب .	•
ل يظهرون الرغبة يف البدء بالعناق اأو احلمل.	•
ي�شتخدمون الآخرين كو�شائل لتنفيذ ما يريدون .	•
يعانون من عدم فهم م�شاعر و اأحا�شي�ص الآخرين .	•
التعامل 	• ال�شلوكية يف  القواعد  يعانون من عدم فهم 

مع الآخرين .
يف�شل التوحديني التعامل مع الأ�شياء اجلامدة بدل 	•

من التعامل مع النا�ص. 
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املظاهر ال�سلوكية:
حركات اآلية.	•
مقاومة التغيري.	•
ل ي�شعرون بالأمل .	•
عدم الوعي مب�شادر اخلطر .	•
يحبون كل اأنواع الأن�شطة التي حتتوي على احلركات.	•
ي��ع��ان��ون م��ن ت��اأخ��ر يف ���ش��ل��وك ال��رع��اي��ة ال��ذات��ي��ة 	•

كا�شتخدام احلمام .
�سديد 	• خ��م��ول  �أو  ز�ئ���د  ح��رك��ي  ن�ساط  م��ن  يعانون 

م�شاحب بعدم الرتكيز يف النتباه.

درجة ظهور االأعرا�ض على اأطفال التوحد :
التوحد االأقل �سدة :

قد يواجهون م�شكالت و �شعوبات يف التفاعل الجتماعي. -
ل يعانون من �شعوبات يف التعلم كالقراءة و احل�شاب . -
مييلون للفنون. -

التوحد ال�سديد:
�شعوبة يف مهارات التفاعل الجتماعي . -
�شعوبة يف التوا�شل و التعبري اللفظي . -
تنتابهم ثورة غ�شب غري معروفة ال�شبب. -
عدوانيون . -

هناك نوع ثالث من اأطفال التوحد يت�سمون بـ :
نق�ص الر�شاقة . -
التحدث بالركاكة. -
اأكرث تفاعال مع الآخرين .   -

مسجلة تحت قيد )4/م/خ2008( بوزارة التنمية االجتماعية
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tafaol2020@gmail.com


