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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل النيب الأمني أأما بعد :

دًا من قبل اخملتصني والعاملني يف هذا اجملال يعترب ميدان الرتبية اخلاصة من أأمه امليادين احلديثة اليت القت اهامتما مزتاي

ويق جمال التأأهيل اخلاص ابملعاقني ، وقد شهد هذا اجملال تطور رسيعًا ، وذكل مطالبة حبقوق هؤالء الأفراد املعاقني 

ىل أأقىص توافق وتكيف مع اجملمتع اذلي يعيشا فيه   ....والعمل عىل الوصول هبم ا 

للطفل نفسه ، ولوادليه ولأفراد  الأرسة اذلين  صعوبة ابلنس بة الامنئيةضطرااب  ويعد اضطراب التوحد من أأكرث الا

ىل أأان هذا الاضطراب يمتزي ابلغموض وبغرابة أأمناط السلوك املصاحبة هل  وبتداخل بعض  يعيشون معه ، ويعود ذكل ا 

عاقا  واضطرااب  أ خر ؛ فضاًل عن هذا الاضطراب ي  رشاف ومتابعه مظاهره السلوكية مع بعض أأعراض ا  ىل ا  تاج ا 

 مس مترة من الوادلين .

 

 -مف اهيم أساسية :
 

 :ـمفهوم الرتبية اخلاصة  ـ  1

يقصد هبا مجموعة الربامج واخلطط والاسرتاتيجيا  املصممة خصيصا لتلبية الاحتياجا  اخلاصة ابلأطفال غري العاديني ، 

مصممة من أأجل هؤالء الأطفال لتساعدمه  وتشمل عىل طرائق تدريس وأأدوا  وجتهزيا  ومعدا  ووسائل خاصة

ىل خدما  مساندة .  ابلتأأقمل مع اجملمتع اخلاريج ، ابال ضافة ا 

 

 :ـذوي الاحتياجا  اخلاصة  ـ  2

يقوم هذا املصطلح عىل أأن يف هذا اجملمتع أأفراد خيتلفون عن عامت أأفراد اجملمتع ، ويعزو املصطلح السبب يف ذكل أأن 

خاصة يتفردون هبا دون سوامه وتمتثل تكل الاحتياجا  يف برامج أأو خدما  أأو طرائق أأو  لهؤالء الأفراد احتياجا 

أأساليب أأو أأهجزة أأو أأدوا  أأو تعديال  تس توجهبا لكها أأو بعضها ظروفهم احلياتية ، وحتدد طبيعهتا وجحمها وعدهتا 

 واخلصائص اليت يتسم هبا لك فرد مهنم .

 

 ـ  الأشخاص غري العاديني :ـ 3



 

 

  

 
 

 القاهرة  –المظالت  –غاخان أبراج الفرع الرئيسي : أ
 .WWW.SLPEMAD.COM.وموقعنا  info.elsaadany@gmail.comبريد الكتروني 

000/00000000010 - 00000313010 

 

 
 
 
 

لك خشص مصاب بقصور لكي أأو جزيئ بشلك مس متر يف قدراته اجلسمية أأو احلس ية أأو العقلية أأو التواصلية أأو  بأأنه

ماكنياته تلبية متطلباته العادية يف ظروف أأمثاهل من غري املعوقني ، ويندرج حتته  ىل املدى اذلي يقلل من ا  النفس ية ، ا 

 مجيع الفئا  ذوي اال عاقا  اخملتلفة .

 

 

 

 جيه واال رشاد :ــ  التو  4

ىل مساعدة الفرد يك يفهم ذاته ويدرس خشصيه ويعرف خرباته ويدد مشالكته ويمني هدف   ذ ةهو معلية بنائي ا 

ىل حتديد وحتقيق أأهدافه الصحة النفس ية والتوافق  ماكنياته ويل مشالكه يف ضوء معرفته ورغبته وتعلميه يك يصل ا  ا 

 زواجيًا .خشصيًا وتربواًي و وهينًا وارساًي و 

 

 :ـ اضطرااب  طيف التوحيد  5

 هو مجموعة من الاضطرااب  الامنئيه الشامةل اليت تؤثر عىل الفرد يف جوانب اللغوية التواصلية والاجامتعية والسلوكية .

هنا اضطرااب  معقدة ويكتنفها الكثري من الغموض فامي يتعلق بأأعراضها ودالالهتا وتشخيصها وتداخلها مع الا   ضطراابا 

 رى .واال عاقا  الأخ

 اضطرااب  طيف التوحد يشمل :ـ

 

 (Autismـ  اضطراب التوحيد ) 1

 ( Asperger Syndromeـ  متالزمة أأو اضطراب اسرب جر )  2

 ( Rett Syndromeـ  متالزمة ريت )  3

 ( Childhood Disintegrative Disorderـ  اضطراب التفكك الطفويل )  4

 الشامةل غري احملددة ـ  الاضطرااب  الامنئية 5
 (Nos  -Not Otherwise Specified PDD-Developmental DisordersPervasive  ) 

ال أأان تشرتك بوجود اضطرااب  أأو قصور يف اجلوانب  ومع أأن هذه الاضطرااب  خمتلفة فامي بيهنا كفئا  تشخيصية ، ا 

 الأساس ية التالية ولو بدرجا  متفاوتة :ـ
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 صلية واللغوية .ـ  املهارا  التوا 1

 ـ  التفاعل الاجامتعي . 2

 ـ  الأمناط السلوكية . 3

 

ىل أأن التوحد  راسرب جوحيث أأن اضطراب التوحد مع اضطراب  من أأكرث حاال  طيف التوحد انتشارًا ، ابال ضافة ا 

ن احلديث يف  من أأكرث فئا  طيف التوحد اليت تمتزي بوجود القصور يف اجلوانب الامنئية السابقة بشلك كبري وواحض فا 

 هذا الفصل سينصب عىل اضطراب التوحد دون الاضطرااب  الأخرى اليت تعرف أأصاًل بدالةل اضطراب التوحد .

ن اضطراب التوحد أأو اضطراب اكنر  هو اضطراب تطوري يؤثر عىل جوانب التواصل اللفظي وغري   Kannerا 

ىل سن الثالث من العمر ، ابال ضافة اللفظي والتفاعل الاجامتعي ، ويظهر دلى الطفل قبل أأن يصل  ىل وجود أأمناط ا  ا 

سلوكية تكرارية وحركية منطية ومقاومة للتغيري يف الروتني اليويم مع ظهور اس تجااب  حس ية غري عادية ويصاحب 

 الكثري من الأطفال التوحديني قصور معريف شديد .

ىل Asperger Syndromeأأما متالزمة أأو اضطراب اسربجر ) حد كبري اضطراب التوحد ولكن أأقل شدة ، ( فيُش به ا 

ذ يشرتك مع اضطراب التوحد يف أأن املصابني به دلهيم جعز يف التواصل الاجامتعي والقياس بسلوكيا  منطية متكررة  ا 

 ولكهنم ابملقابل يمتتعون مبس توى متوسط أأو مرتفع يف اذلاكء والقدرا  املعرفية وليس دلهيم تأأخرًا يف الالكم .

 

( فهو اضطراب يصيب اال انث بدرجة كبرية مقارنة ابذلكور حيث يمنو Rett Syndromeة أأو اضطراب ريت )أأم متالزم

ىل أأربع س نوا  يتبعها توقف يف المنو أأو تدهور يف  الطفل بصورة طبيعية ملدة ترتاوح بني الشهر اخلامس والسادس ا 

عاقة عقلية ومعرفية وهو اضطراب اندر احلدوث .  احلاةل وا 

 

( فهو اضطراب يش به Childhood Disintegrative Disorderتعلق ابضطراب التفكك الطفويل )وفامي ي 

اضطراب التوحد واال سربجر من حيث أأنه يصيب اذلكور أأكرث من اال انث ويمتزي بدهور ملحوظ عن المنو الطبيعي اذلي 

ىل مخسة س نوا  يفقد املصاب هبذا الاضطراب املهارا  اليت  مت اكتساهبا يف س نوا  منوه قد يس متر من ثالثة ا 

الطبيعي مثل الالكم واملهارا  الاجامتعية وهمارا  العناية ابذلا  وذكل خالل فرتة زمنية ال تتجاوز أأسابيع أأو أأشهر 

 قليةل .
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 Not Otherwise Specified : -Developmental DisordersPervasiveوأأخريًا الاضطراب الامنيئ الشامل غري احملدد )

Nos -PDD فهو الاضطراب اذلي يش به اضطراب التوحد ولكن بدرجة أأقل من عدم توفر احملاك  التشخيصية )

اال نسانية الضطراب التوحد أأي وجود بعض مالمح التوحد دلى الفرد املصاب وليس مجيع املظاهر السلوكية الأساس ية 

   الامنئية الشامةل .من الاضطرااب ويمت تشخيص الفرد هبذا الاضطراب عندما ال تلتقي مع نوع حمدد

 

 التوحد - 1
 

ىل التوحد اكضطراب يدث يف الطفوةل Kannerيعترب اكنر ) ، وقد  1443، وقد اكن ذكل عام ( أأول من أأشار ا 

 اس تخدم مصطلح التوحد يف البداية يف ميدان الطب النفيس عندما عرف الفصام .

الفامصيني ، مث بعد ذكل مت اس تخدام هذا  دلىويف ذكل الوقت اكن يس تخدم التوحد موصف لصفة الانسحاب 

 املصطلح اكمس لدلالةل عىل الاضطراب بأأمكهل .

ىل خصائص أأحد عرش طفاًل اكنوا يعانون من متالزمة غري Kannerففي مقالته الأساس ية عن التوحد أأشار اكرنر ) ( ا 

ىل اخلصائص السلوكية لهؤالء الأفر  اد والمتيزي بيهنا وبني الصفا  اليت معروفة واكن الهدف من ادلراسة هو التعرف ا 

ىل اذلا   يظهرها الأطفال املرىض بأأمراض نفس ية أأخرى ، وهذه الصفا  تشمل : عدم القدرة عىل التعلق والانامتء ا 

عادة  وال خرين واملواقف وذكل منذ الوالدة . تأأخر يف اكتساب الالكم ، عدم اس تخدام الالكم من أأجل التواصل ، ا 

ديدة يف احملافظة عىل الروتني ، عكس صفة امللكية ، سلوك لعب منطي ، ضعف التخيل ، ذاكرة الالكم ، رغبة ش

 جيدة ، ومظهر جسامين طبيعي .

 ومعظم هذه الصفا  قد ذكر  يف دراسا  الحقة عن الأطفال التوحديني .

ذا عرفت امجلعية الوطنية الأمريكية ثري من التعريفا  اليت قدمت للتوحد ك ك ال اوهن للأطفال التوحديني ، ا 

(National Society of autistic Children {NSAC} التوحد بأأنه اضطراب أأو متالزمة تعرف سلوكيا وأأن )

ىل  شهرًا من العمر ويتضمن اضطرااًب يف رسعة أأو تتابع المنو 33املظاهر الأساس ية جيب أأن تظهر قبل أأن يصل الطفل ا 

  ، واضطرااب يف الالكم واللغة والسعة املعرفية ، واضطرااب يف التعلق واضطرااب يف الاس تجااب  احلس ية للمثريا، 

بأأنه اضطراب منايئ  1492( عام WHOعرفت منظمة الصحة العاملية )والانامتء للناس والأحداث واملوضوعا  ، وقد 

عي يظهر قبل سن ثالث س نوا  يظهر عىل شلك جعز يف اس تخدام اللغة ، ويف اللعب ، ويف التفاعل الاجامت

( بأأنه American Psychiatric Association APAوالتواصل . كام عرفته امجلعية الأمريكية للطب النفيس )
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ـ السلوك المنطي  3ـ التواصل واللغة 2ـ الكفاءة الاجامتعية  1اضطراب يشمل اجلوانب الامنئية الثالثة التالية : 

 والاهامتما  والنشاطا .

 

 وحد وتداخل أأعراضه مع الاضطرااب  واال عاقا  الأخرى .وقد انعكس مغوض اضطراب الت

حىت الوقت وتعدد وتباين اختصاصا  املهمتني والباحثني هبذا الاضطراب عىل تصنيف هذا الاضطراب منذ اكتشافه 

 احلارض .

لأمراض مت اعامتد اضطراب التوحد من قبل منظمة الصحة العاملية من خالل ادلليل العاملي لتصنيف ا 1411ففي عام 

(International Classification of Disease ICD-9)  صنف اضطراب  1491كفئة تشخيصية ، مث يف عام

( وذكل من قبل امجلعية Pervasive Developmental Disorderالتوحد كأحد الاضطرااب  الامنئية الشامةل )

 DSMضطرااب  العقلية )( من خالل ادلليل التشخييص واال حصايئ لالAPAالأمريكية للطب النفيس )

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder عادة  1491( يف طبعته الثالثة . ويف عام مت ا 

عاقة حصية  وذكل بناء عىل التوصيا  املقدمة من املنظام  وامجلعيا  املهمتة تصنيف اضطراب التوحد واعترب عىل أأنه ا 

 ابلتوحد .

وبسبب اخلالف عىل مفهوم  1491خييص واال حصايئ يف طبعته الثالثة واذلي صدر عام وعند مراجعة ادلليل التش 

وال تنطبق علهيم املعايري الاكمةل ،  ةالتو حديالتوحد نتيجة وجود عدد من الأطفال اذلي يظهرون الكثري من الصفا  

ضافة فئة جديدة مسيت بفئة الاضطرااب  الامنئية الشامةل غري احملددة )  pervasive Developmentفدق مت ا 

Disorder-Not Otherwise Specified لغاء حمك العمر لظهور الأعراض مع الرتكزي عىل املس توى الامنيئ ( كام ا 

عند تقيمي الأعراض . وتضمنت الطبعة الرابعة من ادلليل التشخييص واال حصايئ لالضطرااب  العقلية توسعًا يف مفهوم 

 Retts؛ واضطراب ريت )( Autism( حبيث أأصبح يضم فئا  التوحد )PDDSالاضطرااب  الامنئية الشامةل )

Disorder( ؛ واضطراب تفكك الطفوةل )Childhood Disintegrative Disorder CDD ؛ واضطراب )

( أأو ما يسمى Atypical Autismواضطراب التوحد غري المنطي ) ؛ (Asperger Disorderاسربجر )

 غري احملددة أأو صفا  التوحد . ابالضطرااب  الامنئية الشامةل

 

 نسبة انتشار التوحد - 2
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أأجريت الكثري من ادلراسا  حول حتديد نس بة انتشار التوحد ، وهناك الكثري من التباين حول حتديد هذه النس بة ، 

 وذكل بناء عىل التعرف املعمتد يف حتديد هذا الاضطراب واحملاك  التشخيصية املعمتدة .

ىل  11‚111 /4   قبواًل ترتاوح منولكن النس بة الأكرث ىل أأن نس بة حدوث التوحد 15/ 1ا  . كام تشري ادلراسا  ا 

ذ تبلغ النس بة عند اذلكور مقارنة ابال انث ) انث ، ا   ( .Gillberg et al٫1991دلى اذلكور تفوق بكثري نس بة حدوثه لال 

ىل ىل أأن دراسا  عمل الأوبئة يف جمال التوحد تشري ا  الازدايد يف نس بة ش يوع هذا الاضطراب ،  وجتد اال شارة هنا ا 

التحود من حيث التعريف ، واحملااك  التشخيصية املعمتدة ، ودقة أأدوا  القياس والتشخيص وتوافر الاختصاصيني 

القادرين عىل القيام مبهام  التشخيص والتفريق بني هذا الاضطراب والاضطرااب  واال عاقا  الأخرى اليت ختتلط 

 . (Burack et. Al., 2001اضطراب التوحد ) أأعراضها مع أأعراض

 

 

 

 

 أسباب التوحد  - 3
 

حيث أأن التوحد اضطراب معقد ومظاهره السلوكية متشابكة مع كثري من الاضطرااب  ، فقد اكن جمااًل لكثري من 

للتوحد  ادلراسا  اليت حاولت التعرف عىل أأس بابه . وقد تعدد  العوامل اليت ذكر  يف كثري من ادلراسا  كأس باب

، اعامتدًا عىل اختالف الاختصاصا  والاهامتما  بني الباحثني وتنوع خلفياهتم النظرية . ومع كرثة الأس باب اليت ذكر  

حداها مبعزل عن الأخرى . اّل أأهنا ما زالت نظراي  وكثري مهنا فرضيا  لت يثبت مسؤولية ا   ، وتنوعها ا 

ن فقدان التفاعل الاجامتعي والعزةل اليت يظهر  ها الأطفال التوحديني اكن يعتقد بأأهنا دليل عىل العالقة املرضية الشديدة ا 

ىل الاجتاها  السلبية من الوادلين جتاهه .بني الطفل وأأمه   وا 

وذلكل فقد اس تخدمت مصطلحا  وتسميا  دلالةل عىل الاضطراب مثل الاضطراب الانفعايل الشديد ، النقص يف 

 . منو الأان ، فصام الطفوةل ، وغريها

ن وادلي الأطفال التوحديني اكنوا يالمون ويومصون سلبيا عىل اعتبار أأهنم السبب الأويل الضطراب  وبناًء عليه ، فا 

أأبناهئم ، فقد وصفت الأهما  بأأن عواطفهم جامدة ، ووصف ال ابء بأأهنم متشددون وحازمون . ونتيجة لهذه النظرية ، 



 

 

  

 
 

 القاهرة  –المظالت  –غاخان أبراج الفرع الرئيسي : أ
 .WWW.SLPEMAD.COM.وموقعنا  info.elsaadany@gmail.comبريد الكتروني 

000/00000000010 - 00000313010 

 

 
 
 
 

ن ادلراسا  قد وهجت دلراسة صفا  أأو خصائص  الأطفال التوحديني ، وذكل من أأجل ربط هذه اخلصائص فا 

 ( .Ciaranello & Ciaranello , 1995 ; Nelson , 1991 Smalley , 1991ابضطراب التوحد )

 

ن الافرتاضا  السابقة حول التوحد مل  أأما يف الوقت احلارض ، ونتيجة لدلراسا  احلديثة ، واخلربا  اال لكينيكية ، فا 

ذ أأن ىل اجلوانب املعرفية والبيولوجية  تعد مقبوةل ، ا  التأأكيد قد انتقل من الوادلين كأس باب لهذا الاضطراب ا 

 . ئية للأطفال التوحديني أأنفسهم والاضطرااب  الامن

وهذا الانتقال جاء نتيجة للضغوط من قبل اجملموعا  ادلامعة املؤلفة من وادلّي الأطفال التوحديني والاختصاصيني . 

 رضيا  احلديثة اليت تفرس حدوث التوحد ما ييل :ومن النظرا  والف

 

 (Biological Theoreــ  النظرا  البيولوجية )
ىل تلف يف ادلماغ يصيب الطفل ، أأو نقص أأو عدم اكامتل منو اخلالاي  وتفرس هذه النظراي  حدوث التوحد بأأنه راجع ا 

عاقا  العقلية والعرع وغريها من الأمراض اليت العصبية ادلماغية للطفل التوحدي ، وهذا يفرس الأمراض العصبية واال  

 ( .Smalley,1991ترافق اضطراب التوحد )

 

 (Hereditary & Genetic Hypothesisــ  الفرضيا  الوراثية )
صابة أأخوة الأطفال التوحدي ني ابالضطراب وتفرتض أأن عنعر الوراثة كسبب يفرس اضطراب التوحد وهذا يفرس ا 

صابة أأق  م بعدد من اال عاقا  الامنئية اخملتلفة .هبر انفسه ن أأو ا 

ىل أأن اخللل يف  ىل   الكر وموسوماكام يشري بعض الباحثني ا  واجلينا  يف مرحةل مبكرة من معر اجلنني قد يؤدي ا 

 اال صابة ابلتوحد .

 

 (Biochemical Hypothesisــ  الفرضيا  البيوكمييائية )
( Dopamine( وادلوابمني )Serotoninالسريوتونني )وتفرتض حدوث خلل يف بعض النواقل العصبية مثل 

ن اخللل Neuropeptideوالببتيدا  العصبية ) ىل أأاثر  ةالبيوكمييائي( حيث ا  يف هذه النواقل من شأأنه أأن يؤدي ا 

دراك الأمل. فراز الهرموان  وتنظمي حرارة اجلسم ، وا   سلبية يف املزاج واذلاكرة ، وا 

 (Metabolism Hypothesisــ  الفرضيا  الأيضية )
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ىل أأن عدم مقدرة الأطفال التوحديني عىل هضم الربوتينا  وخصوصًا بروتني اجللوتني  وتشري هذه الفرضيا  ا 

(Gluten املوجودة يف القمح والشعري ومش تقاهتا ، وهو اذلي يعطي القمح اللزوجة واملرونة أأثناء العجني وكذاكل )

ب وهو سبب أأعراض التوحد . وهذا يفرس اس تفراغ الطفل املس متر املوجود يف احللي( Casiemبروتني الاكزين )

 للحليب ، والأكزما املوجود خلف ركبته ، واال مساك ، أأو اال سهال واضطرااب  التنفس دليه .

ومن مظاهر اضطراب الهضم عند الأفراد التوحديني حساس ية اجلسم الزائدة لبعض امخلائر والبكترياي املوجودة يف املعدة 

عاء ، وزايدة الأفيون يف اجلسم ، وعدم هضم الأطعمة الناقةل للكربيت ، والنفاذية املعوية ، ونقص بعض الأحامض والأم

 واال نزميا  يف اجلسم .

 

 ــ  فرضيا  الفريوسا  والتطعمي

(Virus and Vaccination Hypothesis) 
ىل الأثر السليب اذلي حتدثه بعض يرى الباحثون اذلين يتبنون هذه الفرضية أأن أأس باب اضطراب التوحد تعو  د ا 

 الفريوسا  دلماغ الطفل يف مرحةل امحلل أأو الطفوةل املبكرة .

ىل الأعراض  ىل أأن التطعمي يؤدي ا  نتاج املضادا   ةالتو حديكام يشري البعض ا  بسبب فشل هجاز الطفل املناعي يف ا 

حداث تشوها  يف ادلماغ .الكفاية للقضاء عىل فريوسا  اللقاح يف حالت نشاطه مما جيعلها قا  درة عىل ا 

 

 ــ  فرضية التلوث البييئ

(Environmental Contamination Hypothesis ) 
ىل التلوث البييئ ، وما قد يدثه هذا التلوث من تلف  ىل تعرض الطفل يف مراحل منوه احلرجة ا  يفرت بعض الباحثني ا 

ىل أأعراض التوحد .  دماغي وتسمم يف ادلم يؤدي ا 

واملادة احلافظة للمطاعمي ، والرصاص وأأول امللواث  اليت ذكر أأهنا حتدث التلوث يف جسم الطفل الزئبق ،  ومن أأمه

 أأكس يد الكربون .

 

 (Theory of Mindــ  نظرية العقل )
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ختتلف هذه النظرية عن سابقاهتا بأأهنا نظرية ال تتبىن اجلانب الفس يولويج وتفرس حدوث اضطراب التوحد بأأس باب 

ة معرفية تتعلق بعد اكامتل منو الأفاكر بشلك يواكب المنو الطبيعي خملتلف النظم املعرفية اليت تمنو بشلك طبيعي نفس ي

ىل جنب مع هذه الأفاكر .  جنبًا ا 

ىل حصول مشالك  للطفل يعجز من خاللها عن مواهجة متطلبا   ن عدم منو الأفاكر بشلك طبيعي وغياهبا يؤدي ا  ا 

-Baronف الاجامتعية وجتعهل عاجزًا عىل التواصل وقراءة تعبريا  ال خرين ومشاعرمه )احلياة اليومية املواق

Cohen,1995. ) 

 

   الخصائص المميزة لألطف ال التوحديين 4
الأفراد التوحديني مجموعة غري متجانسة من حيث اخلصائص والصفا  ، ورمبا يكون الاختالف بني طفل توحيدي 

، ومع ذكل هناك عددًا من اخلصائص العامة اليت يشرتك يف ها مجيع الأطفال التوحديني وأ خر أأكرب من التشابه بيهنام 

الأخصائيني يف تشخيص التوحد اذلي يعرف أأصاًل ابملظاهر السلوكية صاليت تساعد  صن، وهذه اخلصائ

(Wing,1993. ) 

لكهنا تتضح بشلك أأكرب بعد وتظهر خصائص اضطراب التوحد دلى الطفل التوحدي منذ الأشهر الأوىل من العمر ، و 

ىل رحةل البلوغ وما بعدها .  س نتني أأو ثالث من العمر ، وتس متر ا 

 : التوحدينيوفميـا يـلـي اخلصائـص العامـة اليت يظـهرها الأفـراد 

 

 (Characteristics   الخصائص االجتماعية ) 1
يصالها يعاين الأطفال التوحديون من مشالك  يف التفاعل الاجامتعي )اس تقبال  املعلوما  املعرفية والانفعالية وا 

لل خرين من خال تعبريا  الوجه واجلسم ونغمة الالكم( . وتعترب املشالك  يف جوانب التفاعل الاجامتعي من أأمه 

 املؤرشا  وادلالال  اليت يمت من خاللها تشخيص التوحد .

 ( .Zager,2005د التوحديني )وفامي ييل املظاهر اليت تدل عىل املشالك  يف التفاعل دلى الأفرا

هنم يفقدون أأفاكر  ــ عدم التواصل البعري : يمتزي الأطفال التوحديون بتجنب التواصل البعري مع ال خرين وبذكل فا 

 ال خرين ورغباهتم وتلمس مشاعرمه وقراءة ما يدور يف أأذهاهنم .

ن الطفل ال يمنو جامعيًا بطريقة سلمية . ، وبدون فالتواصل البعري هام يف معلية التفاعل الاجامتعي مع ال خرين ه فا 

 وتعمتد نس بة كبرية من الربامج الرتبوية أأساسًا عىل التدريب عىل التواصل البعري .
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ــ مشالك  يف اللعب : يعاين الأطفال التوحديون من املشالك  يف اللعب واختالف لعهبم عن لعب أأقراهنم من 

 الأطفال ال خرين .

ىل حمدودية ومن أأمه خصائص لعب ا بداع وا  ىل  واال  ىل اللعب الرمزي والافتقار كذكل ا  لأطفال التوحديني افرتاقهم ا 

 الألعاب ، والطريقة غري العادية يف اس تخدام اللعب .

ـ صعوبة يف فهم مشاعر ال خرين : يعاين الأطفال التوحديون من الصعواب  يف فهم وتفسري تعبريا  ال خرين املمتثةل يف 

ن دلهيم عدم اكرتاث مبشاعر ال خرين كام أأن دلهيم صعواب  اال مياءا  ون ربا  الصو  واحلراك  اجلسمية ، وابلتايل فا 

 يف التعبري عن مشاعرمه ابس تخدام تعبريا  الوجه مبا يتناسب مع املواقف الاجامتعية .

ن الأطف ال التوحديني ال ـ عدمك القدرة عىل تكوين صدقا  والاحتفاظ هبا : بسبب الانسحاب الاجامتعي ، فا 

يس تطيعون تكوين صداقا  حيث أأهنم غري قادرين عىل فهم املثريا  الاجامتعية اليت تصدر عن ال خرين وكيفية 

ىل عدم معرفهتم ابلعادا  والتقاليد الاجامتعية السائدة )الاس تجابة لها   ( .Exom,2005، ابال ضافة ا 

 

 Communication    الخصائص التواصلية ) 2
Characteristics) 

 تعترب املشالك  املتعلقة ابلتواصل من ادلالئل الهامة اليت تمتزي الأطفال التحديني ، ومن أأبرز هذه املشالك  :

ــ عدم تطور الالكم بشلك لكي والاس تعاضة عنه ابال شارة أأحيااًن ، وهذه الصفة يه الغالبة دلى أأكرث من ثلث الأفراد 

 التوحديني .

طبيعي واقتصارها عىل بعض اللكام  المنطية مثل ترديد بعض العبارا  أأو أأن يصدر عن ــ تطور اللغة بشلك غري 

ىل صدى الصو  اذلي يسمعه الطفل بأأوقا   الطفل التوحيدي الكم غري معرب وال خيدم غرض التواصل ، ابال ضافة ا 

 وأأماكن غري مناس بة . وتوجد مثل هذه املشالك  دلى ربع الأطفال تقريبًا .

ىل أ خر ــ تطور الل غة بشلك طبيعي مع حدوث مشالك  تتعلق بعد الاس تخدام املناسب للغة اكالنامتء من موضوع ا 

وعدم القدرة عىل تفسري نربا  الصو  والتعبريا  اجلسمية املصاحبة للغة ، ابال ضافة للمشالك  املتعلقة ابرتفاع 

 قة ابللغة الاس تقبالية .الصو  أأو اخنفاضه حبيث ال يتناسب مع املوقف وكذكل املشالك  املتعل

 

     الخصائص في مجال النشاطات واالهتمامات 3
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(Activities and Interests) 
يظهر الأطفال التوحديون خصائص يف جمال النشاطا  والاهامتما  ترتبط هبم ومتزيمه عن غريمه من الأطفال ال خرين 

 ، ومن أأمه هذه اخلصائص :

رصار الأطالسلوك  الروتيين :  فال التوحديني عىل روتني جامد وحمدد يف جمال السلوك احليايت واليويم ومقاومة وهو ا 

أأي تغري خلرق هذا الروتني ، فقد يعر الطفل التوحيدي عىل اس تخدام أأدوا  طعام حمددة أأو مبواعيد حمددة ، أأو قد 

رصار الطفل التوحدي عىل ارتداء مالبس معينة أأو أألوان مع   ينة أأو اللعب بأألعاب معينه .يظهر السلوك الروتيين يف ا 

زعاج ، فقد يرتبك الطفل التوحيدي من  وأأي تغري يف البيئة اليت يعيش فهيا الطفل التوحيدي يشلك هل مصدر قلق وا 

 ( .Wing,1988التقلبا  اجلوية ويعرب عن ذكل بثورا  عصبية )

اّل أأن أأشاكاًل من السلوك المنطي تظهر  السلوك المنطي : مع أأن السلوك المنطي يظهر مع الأطفال املعوقني بشلك عام ، ا 

بشلك واحض دلى الأطفال التوحيديني مثل ادلوران حول اجلسم ، لف الأش ياء بشلك دائري ، رفرفة اليدين ، 

 والاهزتاز وامليش عىل أأصابع القدمني ، ووضع اليدين عىل العينني ، وملس الأش ياء .

ين رمبا يشلك للطفل التوحيدي نوعًا من اال اثرة وقد يعمل عىل خفض وهذا السلوك المنطي هو سلوك غري هادف لل خر 

 مس توى اال حباط والتوتر الناجت عن عدم القدرة عىل التنبؤ ابلأحداث .

التعلق بأأش ياء حمددة : يبدي الأطفال التوحديني رغبة كبرية ابالرتباط والتعلق بأأش ياء غري حمددة وبشلك غري طبيعي 

والاحتفاظ هبا أأو قد فظ الطفل التوحيدي مثاًل مبفاتيح معينة وال يرتكها أأو قد يقوم جبمع أأش ياء ولفرتة طويةل ، فقد يت

 يكون شديد الولع مبوضوعا  حمددة رايضية أأو موس يقية .

 

 (Cognitive Characteristics   الخصائص المعرفية ) 4
ىل حدود اال عاقة العقلية ، وتصل يف من الأطفال التوحديني قدرا  عقلية متدنية تصل  %11يظهر أأكرث من  أأحيااًن ا 

ن ما نسبته  ىل اال عاقة العقلية املتوسطة والشديدة وا  مهنم يظهرون قدرا  مرتفعه يف جوانب  %11أأحيان أأخرى ا 

 حمددة مثل اذلاكرة ، واحلساب ، واملوس يقى ، والفن ، أأو قد يظهرون قدرا  قرائية أ لية مبكرة بدون استيعاب .

طفال التوحديون اضطرااب  يف الانتباه النشاط الزائد والتشتت الرسيع وفقدان الاهامتم ابملهام  بعد وقت كام يظهر الأ 

( وبسبب انشغاهلم ابلسلوكيا  المنطية الروتينية ، يفقد الأطفال التوحديون Frith,2003قليل من الاخنراط هبا )

اليت يظهرها أأقراهنم الأطفال غري يظهر الكثري مهنم ادلوافع  ادلافعية ابلقيام ابملهام  ادلافعا  املطلوبة مهنم ، وال

 التوحديني .
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أأما مزاج ومشاعر الأطفال التوحديني فميكن وصفها بأأهنا سطحية غي متفاعةل مع الأشخاص أأو الأحداث ، فقد يوصف 

ىل الغضب وعد م السعادة والباكء لفرتة الطفل التوحيدي ابلسعادة طاملا لبيت احتياجاته فورًا ولكنه بشكر عام مييل ا 

 (.Wing,1988طويةل وثورا  الغضب اليت عادة ما تكون بسبب تغري الروتني )

اّل أأن دلى معظمهم مشالك  يف اذلاكرة تمتثل يف  ومع أأن التوحديني قادرين عىل تذكر الأحداث واملواقف البعرية ا 

ىل التلميحا  اليت تساعدمه عىل اس تدعاء وتذك  ر الأحداث .حاجاهتم املس مترة ا 

 

 (Sensory Characteristics   الخصائص الحسية ) 5
يبدي الأطفال التوحديون التأأخر يف الاكتساب اخلربا  احلس ية وأأشاكاًل غري متناسقة مع الاس تجااب  احلس ية ترتاوح 

ىل املرتفع .  من مس توى النشاط املنخفض ا 

يسمع أأصوااَت ال يسمعها ال خرون من حساس ية مسعية ، فقد  ففي جمال املثريا  الصوتية يعاين بعض الأفراد التوحديني

ن بعض الأطفال التوحديني ال يس تجيبون ال يس تجيبون للأصوا  العالية  زعاجًا وارتبااكَ ، وابملقابل فا  مما قد يسبب هل ا 

 كأهنم مص . من هنا فقد يظن بعض الوادلين بأأن أأطفاهلم مص خاصة يف بداية تشخيص أأطفاهلم . ويبدون

وقد يزنع الطفل التوحيدي من أأصوا  بيئية مأألوفة كصو  الهاتف أأو صو  املكنسة الكهرابئية ويشعر ابلفزع مهنا 

 ويضع يديه عىل أأذنيه لتجنب سامع تكل الأصوا  .

ن  ويظهر بعض الأطفال التوحديني صعوبة يف رؤية املثريا  البعرية وخيافون من رؤية بعض الألوان ، وابملقابل فا 

 ( .Wing,1988ال خر يظهر حساس ية بعرية وكأهنم يرون أأش ياء ال يروها ال خرين )البعض 

ويف جانب املثريا  اللمس ية ، يظهر الأطفال التوحديون حساس ية جدلية كبرية جتعل بعضهم يبتعد عن ال خرين حيامن 

حساسياولون ملسهم أأو الاقرتاب مهنم ، وابملقابل ميكن أأن ال يشعر البعض مهنم  مليس وال يشعرون ابلأمل ابلرمغ  بأأي ا 

 من تعرضهم ابلأذى اجلسمي .

 

    تشخيص التوحد 6
ن التشخيص ادلقيق حلاةل التوحد ليس ابلأمر السهل ، خاصة وأأن الأفراد التوحديني ليسوا متجانسني يف قدراهتم  ا 

ىل أأن ال  عاقا  مصاحبة لعملية التوحد ، ابال ضافة ا  توحد يصيب الفرد يف جوانبه وخصائصهم ، وبسبب وجود أأمراض وا 

 الاجامتعية والتواصلية واذلاتية ، مما جيعل التفاعل مع الطفل التوحيدي أأكرث صعوبة .
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كذكل فقد تشابه أأعراض التوحد مع كثري من ا الضطرااب  الامنئية الأخرى مثل الفصام واضطراب ريت واضطراب 

 (Klin & Shepard, 1994وغريها ) راسرب ج

ن وسائل الفحص والتشخيص جيب أأن تشمل يف الأساس املالحظة السلوكية وحيث أأن التو  حد يعرف سلوكيًا ،  فا 

 لسلوكية اليت تدل عىل التوحد .املبارشة والتأأكد من وجود اكرب عدد من اخلصائص ا

ىل تطوير أأدوا  قياس ومالحظة تعمتد عىل تكل  وبناء عليه انصبت اجلهود من قبل الباحثني واملهمتني ابلتوحد ا 

 اخلصائص .

يف مقالته  ( الواردةKannerوال بد أأن تنطلق أأية حماوةل للتعرف وتشخيص الأفراد التوحديني من هجود اكنر )

 الأساس ية عن التوحد واليت ركز فهيا عىل عدد من احملاك  أأمهها :

 الضعف الشديد يف التواصل مع ال خرين . -

تباع الروتني . -  اال رصار عىل ا 

 ء اليت يمت مسكها ابس تخدام العضال  ادلقيقة .الاهامتم ابلأش يا -

 ظهور منط لغوي غري مفيد يف التواصل الاجامتعي . -

 ذاكرة جيدة وقدرة يف الأداء عىل اجلانب الأدايئ يف اختبارا  اذلاكء . -

 

وكذكل وحديثًا قدم ادلليل اال حصايئ والتشخييص لالضطرااب  العقلية الصادرة عن امجلعية الأمريكية للطب النفيس 

ىل تشخيص دقيق لتوحد ، وهذه احملاك   ادلليل العاملي لتصنيف الأمراض معايري وحاك  جيب الاعامتد علهيا للوصول ا 

فراد التوحديني .  يه اليت اكنت الأساس يف بناء مقاييس مالحظة السلوك للأ

ة للطب النفيس ويف الطبعة الرابعة ففي ادلليل اال حصايئ والتشخييص لالضطرااب  العقلية الصادرة عن امجلعية الأمريكي

اعترب اضطراب التوحد أأحد الاضطرااب  الامنئية الشامةل وحىت يمت  1444واذلي صدر عام  (DSM-IVمن )

 تشخيص التوحد دلى الطفل ، فقد حدد هذا ادلليل وجود ثالثة حماك  رئيس ية

 ويه : 

 

ثالثة التالية ، عىل أأن تتكون هذه الأعراض من اثنتني توافر س تة أأعراض عىل الأقل من اجملموعا  ال  احملك الأول :

 من اجملموعة الأوىل ، وواحدة من لك اجملموعتني الثانية والثالثة عىل الأقل وهذه اجملموعا  يه :
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 العجز النوعي يف التفاعل الاجامتعي : ويتوجب ظهور اثنني من الأعراض التالية عىل الأقل :لأوىل : ا

 

م السلوكيا  غري اللفظية مثل : حتديق العينني ، اال مياءا  ، والأوضاع اجلسمية ، والتعبريا  ـ العجز يف اس تخدا

 اجلسمية .

قامة عالقا  اجامتعية مناس بة مع الأقران من العمر الزمين نفسه .  ــ الفشل يف ا 

 صيل .ــ فقدان الرغبة يف مشاركة ال خرين يف الاهامتما  وضعف الاس امتع وعدم املقدرة عىل التح 

 ــ الافتقار للسلوك الاجامتعي والانفعايل املتبادل .

 

 : العجز النوع يف التواصل : ويظهر يف واحدة عىل الأقل من الأعراض الثانية

 التالية :

 

 ــ تأأخر يف اللغة املنطوقة مع عدم مصاحبهتا للتعويض من خالل وسائل التواصل الأخرى مثل اال شارة واال مياءا  .

 يف املناقشة أأو الاس مترار يف احلديث مع ال خرين يف حاةل وجود اللغةــ الصعواب  

 ــ المنطية التكرار يف اس تخدام اللغة .

ــ العجز يف اللعب ، ويمتثل يف عدم التخيل والتنوع أأو الافتقار للعب الاجامتعي مع ال خرين كام هو متوقع ممن مه يف 

 معره الزمين نفسه .

 

دودية يف السلوك والنشاطا  والاهامتما  : وجيب أأن تظهر عىل الأقل واحدة من الأعراض المنطية واحملالثالثة : 

 التالية :

 ــ الانشغال بواحدة أأو أأكرث من مظاهر السلوك المنطي والاهامتما  غي العادية .

 ــ الالزتام بطقوس روتينية معينه غري وظيفية .

 معقدة لاكمل اجلسم(ــ حراك  جسميه منطية مثل )رفرفة اليدين وحراك  

 ــ الانشغال املس متر بأأجزاء املوضوعا  .

 

 التأأخر أأو ظهور وظيفة غري عادية قبل ثالث س نوا  يف واحدة عىل الأقل يف اجملاال  التالية : احملك الثاين :
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 ــ التفاعل الاجامتعي .

 ــ اس تخدام اللغة يف التواصل الاجامتعي .

 ــ اللعب التقليدي أأو الرمزي.

 

(  CDD( أأو تفكك أأو احنالل الطفوةل )   Rettأأن ال تكون هذه الأعراض عائدة الضطراب ريت ) ك الثالث :احمل

. 

( من خالل ادلليل العاملي لتصنيف الأمراض معايري للكشف عن التوحد  WHOلقد طور  منظمة الصحة العاملية ) 

ىل أأن تشخي1442يف الطبعة العارشة اذلي صدر عام ىل عدد من احملاك  م واذلي يشري ا  ص التوحد جيب أأن يستند ا 

 يه :

 -ظهور جعز واحض قبل ثالث س نوا  يف جمال واحد عىل الأقل من اجملاال  التالية : -1

 اس تخدام اللغة بوصفها وس يةل للتواصل مع ال خرين . -

 اللعب التخييل أأو الوظيفي . -

 التفاعل الاجامتعي املتبادل مع ال خرين . -

 

 : ل الاجامتعي املتبادل من خاللقصور واحض يف التباد -2

 وعدم القدرة عىل اس تخدام الوجه أأو اجلسد للتعبري عىل الانفعاال  . عدم التواصل البعري مع ال خرين -

 الفشل يف تكوين صداقا  مع الأطفال ممن مه يف العمر الزمين نفسه . -

ىل مشاركة ال خرين أأفراهحم وأأحزاهنم . -  عدم املبادرة ا 

 الأمان يف أأوقا  اخلطر ، وعد تقدمي ذكل لل خرين عند حاجهتم لها .عدم طلب احلنان و  -

عدم القدرة عىل التبادل العاطفي والانفعايل مع ال خرين وعدم القدرة عىل تفكيك السلوك ليتناسب والظروف  -

 الاجامتعية احمللية .

 

 قصور يف التواصل الاجامتعي من خالل : -3

 اوةل التعويض عن ذكل ابس تخدام اال شارا  أأو اال مياءا  .تأأخر أأو انعدام اللغة التعبريية دون حم -
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 عد القدرة عىل النقاش أأو احلوار مع ال خرين . -

 تكرار اللغة أأو املقاطعة اللغوية . -

يقاع ورسعة الالكم ونغمته . -  اضطراب يف الصو  واال 

 عدم اس تخدام المنذجة أأو اخليال يف اللعب . -

 

 من خالل : اهامتما  حمدودة ونشاطا  متكررة وتظهر -4

 الاهامتم املبالغ بنشاطا  حمددة . -

 التعلق غري العادي بأأش ياء حمددة . -

 سلوكيا  روتينية حمددة وغري مأألوفة . -

 حراك  منطية ابلأيدي والأصابع أأو حراك  جسمية معقدة . -

 اهامتم مبالغ يف بأأجزاء الأش ياء أأو خبصائص غري وظيفية للأش ياء مثل راحئة أأو صو  اليشء . -

 كبري لتفاصيل بيئية صغرية وغري هممة . انزعاج -

 

أأو اضطراب ريت  راسرب جأأن ال تكون هذه اخلصائص انش ئة عن الاضطرااب  النامية العامة أأو اضطراب  -5

 أأو احنالل الطفوةل أأو فصام الطفوةل أأو اال عاقة العقلية.

 

 أأمثةل من الاختبارا  اليت تس تخدم يف تشخيص التوحد :

هل انعاكساته السلوكية وجيب أأن يتحقق مبجموعة من املظاهر السلوكية حىت يمت  نظرا لأن التوحد اضطراب

التشخيص ، فقد اهمت كثري من الباحثني يف جمال التوحد بتطوير عدد من الاختبارا  عىل شلك قوامئ مالحظة 

 وتقديرا  سلوكية ، ومن الأمثةل عىل هذه الاختبارا  ما ييل :

 

 ( Autism Behavior Checklistقامئة السلوك التوحدي )  -1

( للتعرف عىل  1491( عام )   Krug & othersمصمت الصورة الأصلية لهذا القامئة من قبل كروج وأ خرين ) 

ىل ) ، الأفراد التوحديني   ( س نة . 35من معر س نة ونصف ا 
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،  (Relation(  والعالقا  )  Sensory(فقرة موزعة عىل مخسة أأبعاد رئيس ية يه :اال حساس) 51وتضم)

 ( .Self help( ، واملساعدة اذلاتية )language( ، واللغة )Body and Objectواس تخدام اجلسم والأش ياء )

ن اال جابة عىل لك فقرة تكون بـنعم أأو ال ، وللك صفة يف حال وجودها  ولتقدير الفرد التوحدي عىل هذه القامئة فا 

( ويف 4ة ابلسلوك التوحدي بأأعىل درجة يكون التقدير )( وعندما ترتبط الصف4-1وزن حمدد مس بقًا يرتاوح بني )

ىل 31( وهكذا . وللقامئة معايري حيث تشري ادلرجة الهنائية )1حال ارتباط الفقرة بدرجة قليةل يكون التقدير ) ( ا 

ىل احامتلية اال صابة ابلتوحد أأو ما يعرف ابلصفا  33-53اال صابة ابلتوحد وادلرجة من ) ري بيامن تش ةالتو حدي( ا 

 لعدم وجود صفة التوحد دلى الفرد . 53ادلرجة أأقل من 

( بتعريف هذه القامئة واس تخراج دالال  الصدق والثبا  لها يف البيئة الأردنية ، Smadi,1985وقد قام الصامدي )

ذا توفر  يف القامئة املعربة دالال  الصدق المتيزيي  العقلية  من خالل قدراهتا عىل المتيزي بني التوحد ، واال عاقةا 

جراءا  التطور . وتراوح معامل الثبا  للقامئة  الشديدة ، والعاديني ، وتوافر فهيا صدق احملتوى من خالل ا 

 ( ..095-69.( وابس تخدام اتفاق املقميني بني ).81.-83ابلطريقة النصفية )

 

 (CARSــ  الصورة العربية من مقاييس تقدير التوحد الطفويل ) 2

( TERCCHاس ية من هذا املقياس من قبل فريق من الباحثني يف برانمج التدريس املنظم )مت تطوير الصورة الق

( موزعة عىل اجملاال  التالية : الانامتء 15( يف الوالاي  املتحدة الأمريكية ، ويتكون املقياس من )1491عام )

قلق ، والتواصل اللفظي ، للناس ، والتقليد واحملااك  ، والاس امتع ، والاس تجااب  احلس ية ، واخلوف ، وال

 والتواصل غري اللفظي ، ومس توى النشاط ، والقدرا  العقلية ، والانطباعا  العالية .

( فمتثل 1ة )( متثل السلوك بدرجة غري عاديه بيامن ادلرج4( ؛ ادلرجة )4-1ويمت تقدير الفقرا  حسب شدهتا من )

ىل متوسطة ، وادلرجة أأكرب ( 33-31وتشري ادلرجة اللكية من ) السلوك بدرجة عادية  ىل التوحد بدرجة بس يطة ا  ا 

ىل التوحد بدرجة شديدة ، وأأقل 33من ) ىل عدم اال صابة ابلتوحد.31من )( ا   ( ا 

( صورة معربة من القياس تتوافر فيه دالال  صدق وثبا  2112وقد تطور لك مكن الشمري والرسطاوي ،  )

ذا متتعت القامئة بصدق احملتوى  ىل الصدق المتيزيي من خالل القدرة عىل المتيزي بني الأفراد  ضافةابال  مقبوةل ؛ ا  ، ا 

العاديني والأفراد التوحديني ، والأفراد املعوقني عقليا بدرجة بس يطة ، كام متتع املقياس ابلصدق العاميل من خالل 

ىل دالال  ( من التباين  7.87%تش بع مجيع الفقرا  ابلقياس يف املقياس بعامل واحد يفرس ما نسبته )  ابال ضافة ا 

 ( .43.1.( والطريقة النصفية )43-.14ثبا  مرتفعة من خالل الاتساق ادلاخيل ).
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 (E2ــ  القامئة التشخييص للأطفال املضطربني يف السلوك ) 3

( ونرش  الصورة الثانية عام 1434( عام )Rimlandمت تصممي القامئة يف صورهتا الأولية من قبل رمالند )

طفال يف الس نوا   91 قامئة اسرتجاعية حتتوي عىل )( ، ويه1411) سؤااًل ( تعرب عن خصائص المنو املبكر للأ

 الأوىل من العمر .

 ومزي القامئة بني فئا  التوحد اخملتلفة .

ىل )+45-وترتاوح درجا  هذه القامئة بني ) ( دلرجا  الأطفال التوحديني حول العامل 2-( مبتوسط حسايب )45( ا 

. 

ه القامئة معايري خاصة يف همد أأحباث التوحد الأمرييك يمت من خاللها حساب ادلرجا  وتقس مي الأطفال لهذويوجد 

ىل ثالث فئا  يه :  التوحديني ا 

( فقط وتكون درجاهتم عىل القامئة أأكرب %11-5ــ  التوحد التقليدي )الالكس ييك( : ونسبهتم قليةل ترتاوح بني )

 ( .21من )+

ىل )+15-ظم الأطفال التوحديني وترتاوح درجامه عىل القامئة بني  )ــ التوحد : ويشمل مع  ( .14( ا 

ــ الصفا  التوحدية : وتشمل الأطفال اذلين ال تنطبق علهيم صفا  التوحد ولكن دلهيم خصائص توحدية 

 ( .13-ودرجاهتم عىل القامئة أأقل من )

ال اذلين يصلون عىل مثل هذه ادلرجا  ال وتدل ادلرجة عىل هذه القامئة عىل عدم وجود التوحد وأأن الأطف

 التوحديني .يس تفيدون من الربامج الرتبوية املقدمة للأطفال 

ىل العديد من اللغا  مهنا اللغة  ومتتعت القامئة بدالال  صدق وثبا  مقبوةل كام حظيت بشهرة واسعة ، وترمجت ا 

 العربية .

بدلًا يف العامل لتشخيص ال الف من الأطفال التوحديني حيث  هذا ، وقد مت اس تخدام هذه القامئة لأكرث من أأربعني

 يمت تصحيح القوامئ واس تخراج ادلرجا  اعامتدًا عىل املعايري احملفوظة دلى معهد أأحباث التوحد الأمرييك .

ىل أأن الصورة العربية من هذه القامئة أأعدهتا أأاكدميية الرتبية اخلاصة ابململكة العربي  ة السعودية .وجتدر اال شارة هنا ا 

 2115التقديري لتقدير أأعراض اضطراب التوحد ) تعريب عادل عبد هللا محمد  Gilliamــ مقياس جيليام 4

ىل  14( ويضم هذا املقياس أأربع مقاييس فرعية يتأألف لك مهنا من  جامل عدد عباراته ا   53عبارة ليصل بذكل ا 

عراض املرتبطة ابضطراب التوحد فامي يتعلق هبذا اجلانب عبارة . وتصف العبارا  اليت يتضمهنا لك مقياس فرعي الأ 

 أأو ذكل .
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( 14-1ويعرف املقياس الفرعي الأول ابلسلوكيا  المنطية ، ويضم العبارا  الأربع عرشة الأوىل أأي العبارا  )

ومجيعها تصف ما يصدر عن الطفل من سلوكيا  منطية ، واضطرااب  احلركة ، وغريها من الاضطرااب  الأخرى 

 الغريبة والفريدة اليت ميكن أأن يتعرض لها هذا الطفل لها .

( واليت 29 -15فيضم العبارا  الأربع عرش الثانية أأي العبارا  )أأما املقياس الفرعي الثاين اذلي يعرف ابلتواصل 

الفرعي الثالث تصف مجيعها السلوكيا  اللفظة وغري اللفظية اليت متثل أأعراضًا الضطراب التوحد . بيامن ميثل املقياس 

( واليت 42-24من هذه املقاييس يف التفاعل الاجامتعي ويضم العبارا  الأربع عرش الثالثة ؛ أأي العبارا  من )

تعمل مجيعًا عىل تقيمي قدرة الطفل عىل أأن يتفاعل بشلك مالمئ مع الأفراد ، والأش ياء ، والأحداث ، ويضم 

( 35-43  الامنئية العبارا  الأربع عرش الأخرية أأي العبارا  من )املقياس الفرعي الرابع واذلي يسمى ابالضطرااب

 ويتناول أأس ئةل هامة وأأساس ية عن منو الطفل خالل طفولته املبكرة .

 ومن املالحظة أأن لك مقياس فرعي من املقاييس الأربعة ميثل اختبارًا مس تقاًل يف ذاته .

ن اكن من مبفرده دون سواه يف البحوميك ابلتايل أأن يمت تطبيقه  وث اخملتلفة وذكل وفقًا لأهداف لك حبث وا 

 الأفضل ومن الأكرث أأمهية أأن يمت تطبيق هذه املقاييس الفرعية الأربعة معًا بقدر اال ماكن .

نه توجد أأربع اختيارا  أأمام لك عبارة يه ) نعم ـ أأحيااًن ـ اندرًا ـ وفامي يتعلق ابملقاييس الثالثة الفرعية الأوىل  فا 

 ـ صفر( عىل التوايل .3ـ2ـ1عىل ادلرجا  ) ال ( حتصل

ويقوم أأحد الوادلين أأو أأحد القامئني عىل رعاية الطفل ممن يعدون وثيقي الصةل به ابالختيار بيهنام ، وذكل يف ضوء 

جابة حصيحة وأأخرى خاطئة لكن املهم أأن تعرب لك عبارة  مالحظهتم ملا يصدر عنه من سلوكيا  علامً بأأنه توجد ا 

ن اكن  بصدق ودقة عام يصدر عنه من سلوكيا  ، ومن مث جيب أأن تمت اال جابة عن مجيع العبارا  املتضمنة ، وا 

حدى العبارا  يمت تأأجيلها للهناية حىت تمت مالحظة سلوك الطفل خبصوصها من جديد .  هناك شك يف ا 

هنا تمت وفقًا ملا ييل :  أأما عن كيفية حتديد الاس تجااب  فا 

 

 ( عىل عدم مالحظ السلوك دلى الطفل .ــ  يدل الاختيار )ال 1

ىل اثنتني يف غضون ست  2 ــ  يدل الاختيار اندرًا عىل أأن الطفل يظهر السلوك نفسه ما بني مرة واحدة ا 

 ساعا  .

( أأما وعىل هذا الأساس يقوم أأحد الوادلين أأو القامئ عىل رعاية الطفل أأو املعمل أأو الأخصايئ بوضع عالمة )

ة اليت يرى أأهنا تعرب بدقة عن سلوك الطفل وفقًا ملالحظته املس مترة عام يصدر عنه من سلوكيا  يف العبارة يف اخلان
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الظروف العادية أأي يف غالبة املواقف ، ومع غالبية الأفراد اذلين يأألفهم ، وعند مشاركته يف الأنشطة اليومية 

 املعتادة .

ن درجة لك مقياس فرعي ترتاوح بني       ( درجة ، تدل ادلرجة املرتفعة عىل زايدة 4)صفر ــ ووفقًا ذلكل فا 

 احامتل وجود اضطراب التوحد دلى الطفل ، والعكس حصيح .

ن درجا  هذا املقياس الفرعية الثالثة ترتاوح بني املواقع بني )صفر ــ   ( درجة . أأما ابلنس بة 123وبذكل فا 

 للمقياس الفرعي الرابع واخلاص ابالضطرااب 

 

 

 د اختباران فقط أأمام لك الامنئية فيوج

 عبارة هام )نعم ، ال( حتصل عىل 

 ــ  صفر( عىل التوايل 1ادلرجتني )

 حبيث حتصل العبارة عىل درجة  

 العالمة )+( ويصلواحدة لالختبار اذلي متثهل 

ذا اكنت متثهل العالمة )ــ( .    ابلتايل عىل )صفر( ا 

 ويقوم أأحد الوادلين أأو أأحد القامئني

 الطفل ممن مه عىل درايةعىل رعاية 

 (اتمة به ابال جابة عليه وذكل بوحض عالمة ) 

 أأمام العبارة وذكل يف اخلانة اليت

 تعرب بدقة وصدق عن حاةل الطفل . 

ن درجة هذا املقياس الفرعي   ومن مث ا 

 درجة وهو الأمر اذلي 14-ترتاوح بني  

 جيعل ادلرجة اللكية لهذا املقياس مبا 

( درجة . ويمت بعد ذكل القياس حبساب معامل التوحد 141رعية أأربعة ترتاوح بني )صفر ــ يضمه من مقاييس ف 

 وتبته امليئينة .

 وهناك العديد من الأمور الهامة اليت

 ميكن أأن متزي هذا ملقياس ، من أأمهها أأنه ميكن أأن يقوم الوادلان أأو املعلمون أأو الأخصائيون ابملدرسة ابالس تجابة 



 

 

  

 
 

 القاهرة  –المظالت  –غاخان أبراج الفرع الرئيسي : أ
 .WWW.SLPEMAD.COM.وموقعنا  info.elsaadany@gmail.comبريد الكتروني 

000/00000000010 - 00000313010 

 

 
 
 
 

كاملها ، وأأن هذا املقياس يمتتع مبعدال  صدق وثبا  عالية ميكن الاعتداء هبا . لبنود املقياس    وا 

نه  كام أأن السلوكيا  اليت تصدر عن الطفل يمت تقدميها يف ضوء تكرارا  موضوعية ، وفضاًل عن ذكل فا 

 ميكن تطبيق هذا املقياس عىل  

 سـنـة ،  22ــ   3الأفراد يف املدى العمري 

 عـلـيـه قـدوأأن اال جـابــة 

 دقائق  11ــ  5تـسـتـغـرق تـقـريـبًا بني  

 
 
 

 ق ائمة تشخيص اضطرابات التوحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنارص التشخيص 

ال يوجد 

 )صفر(

قصور 

 (1بس يط )

قصور 

متوسط 

(2) 

قصور 

شديد 

(3) 

قصور 

 (4حاد )

 أأواًل : القصور النوعي يف التواصل الاجامتعي

 

 ( قصور يف اس تخدام السلوكيا  غري الشفهية1)

 

 )أأ( قصور يف التواصل البعري

 )ب(قصور يف التعبريا  الوهجية

  وضع اجلسم التعبريي )ج(قصور يف

مياءا  التفاعل الاجامتعي  )د(قصور يف ا 

 

     

 ( قصور يف منو العالقا  املالمئة ملس توى المنو .2)

 

 ( قصور يف التلقائية يف مشاركة ال خرين .3)

 

 )أأ( قصور يف املشاركة والاس امتع .

 )ب( قصور يف الرغبة يف التفاعل الاجامتعي .
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 عنارص التشخيص                                   

ال يوجد 

 )صفر(

قصور 

بس يط 

(1) 

قصور 

متوسط 

(2) 

قصور 

شديد 

(3) 

قصور 

 (4حاد )

 : القصور اللغوي اثنياً       

 

 قصور يف المنو اللغوي (1)

 قصور يف القدرة عىل املبادأأة واحملادثة مع ال خرين  (2)

 

 الرتديد اللغوي والاجرتار (3)

 

 عي املالمئ ملس توى المنو .قصور يف اللعب الاجامت (4)

     

 ًا : مناذج تكرار يف السلوك :اثلث         

 

a. يف أأحد الامنذج التكرارية قالاس تغرا 

b. المتسك الشديد ابلروتني والطقوس 

c. : احلراك  التكرارية 

i. حراك  اليدين 

ii. حراك  اجلسم 

 

 (   الاهامتم بأأجزاء الأش ياء .4)    

     

         

 ر يف المنو ::قصو  رابعا      

 

 قصور يف التواصل الاجامتعي  .1

 قصور يف اس تخدام اللغة للتواصل الاجامتعي  .2

 قصور يف اللعب اخليايل أأو الرمزي .3
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 :األخرىعالقة التوحد باالضطربات                         
 التوحد واإلعاق ات العق لية :

ىل أأن الأفراد التوحديني دلهيم قدرا  معرفية جيدة ،  ( حماك  لتشخيص التوحدKannerعندما اقرتح ) ، أأشار ا 

ىل أأن أأكرث من  من التوحديني  % 11ذلكل فقد اكنت اال عاقة العقلية مستبعدة . لكن بعض الباحثني قد أأشاروا ا 

 قدرهتم العقلية يف حدود اال عاقة العقلية .
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 عقليًا والأطفال املعوقني عقليًا متشابه ، لكن الأداء يف ومع أأن الأداء الوظيفي بشلك عام للأطفال التوحديني املعوقني

اال عاقة العقلية يكون منخفضًا ومتساواًي يف جوانب الأداء ، لكن الأطفال التوحديني املعوقني عقليًا ال يكون أأداؤمه 

دراك حريك ذ نالحظ أأداء أأعىل يف املهام  اليت تتطلب ذاكرة قصرية املدى أأو همارا  ا   يف حني يكون أأقل متساواًي ؛ ا 

 أأداء هلم يف املهام  اللفظية .

وقد جاء اخللط بني التوحد واال عاقة العقلية من حقيقة أأن بعض خصائص اال عاقة العقلية تش به السلوكيا  اليت يظهرها 

ىل عدد من النقاط اليت يمتزي هبا التوحد عن اال عاقة  العقلية وم هنا : ـ ) الأطفال التوحديون ويقود التدقيق احلريص ا 

 ( 2114الش يخ ذيب ، 

ـ  الأطفال املعوقون عقليًا ينمتون أأو يتعلقون ابل خرين ، ومه نسبيًا دلهيم وعي اجامتعي ، ولكن ال يوجد دلى الأطفال 

 التوحديني تعلق حىت مع وجود ذاكء متوسط دلهيم .

ارا  التعامل موجودة دلى التوحديني ولكهنا القدرة عىل املهام  غري اللفظية وخاصة اال دراك احلريك ، والبعري ، وهم  ـ

 غري موجودة دلى الأطفال املعوقني عقليًا .

ـ اللغة والقدرة عىل التواصل خمتلفة بني اجملموعتني . فمكية اس تخدام اللغة للتواصل تكون مناس بة ملس توى ذاكء 

هنا تكون الأطفال املعوقني عقليًا ، ولكن دلى املعوقني حقليًا التوحديني يمكن أأن  ن وجد  فا  تكون اللغة غري موجودة وا 

 غري عادية .

ـ نس بة وجود العيوب اجلسمية يف التوحد أأقل بكثري من العيوب اجلسمية دلى الأفراد املعوقني عقليًا ، وهذه يدمع ما 

ىل أأن يكونوا جاذبني من الناحية اجلسمية  ليه  اكنر سابقًا من أأن الأطفال التوحديني مييلون ا   .أأشار ا 

ـ يبدي الأطفال التوحديون همارا  خاصة يف جماال  اذلاكرة ، واملوس يقى ، الفن . . . اخل وهذا ال يوجد دلى الأفراد 

 املعوقني عقليًا .

ـ السلوكيا  المنطية الشائعة للأطفال التوحديني تشمل حراك  اذلراع واليد أأمام العينني وكذكل احلراك  مثل التأأرحج 

 وقني عقليًا فهم خيتلفون يف نوع السلوك المنطي اذلي يظهرونه .، أأما الأفراد املع

 

 

  
 التوحد وفصام الطفولة 
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اضطراب التوحد مكفهوم اكن فد مت التعرف عليه يف ممارسا  الطب النفيس ، ويف ذكل الوقت اكن التوحد اس تخدم 

ن افرتاض التشابه بني الاضطرابني لوصف أأحد الأعراض الرئيس ية للفصام ويه الانسحاب أأو الوحدة ، وبناء عليه  فا 

اكن منطقيًا دلرجة أأن بعض الباحثني اكنوا يسمون التوحديني ابلفصاميني . والتفريق بني التوحد والفصام حديث نسبيًا ، 

 وفامي ييل أأمه الرشوط : ـ

 

 ـ الفصاميون قادرون عىل اس تخدام الرموز ، لكن التوحديني غري قادرين عىل ذكل .

الأطفال التوحديون عالقا  اجامتعية مع ال خرين ويرفضون الاس تجابة للأشخاص والبيئة ، بيامن الأطفال ـ ال يطور 

 عالقا  مع ال خرين وميكن أأن يكونوا قلقني ومشوشني حول بيئهتم .الفصاميون ميكن أأن يطوروا 

 التوحد .ـ الهالوس والأوهام وفقدان ترابط الالكم توجد يف الفصام ولكهنا غري موجودة يف 

( شهرًا من العمر ولكن بدء الفصام يكون عادة يف بداية املراهقة أأو يف معر 33ـ بدأأ الاضطراب يف التوحد قبل )

ن العمر عند بدأأ الاضطراب هو 31متأأخر من الطفوةل والتوحد ال ميكن أأن يدث بعد ) ( شهراً من العمر ذلكل فا 

 أأفضل عامل للمتزي بني التوحد والفصام .

ىل اال انث يف التوحد هو تقراًي )ـ أأشهر  ىل أأن نس بة اذلكور ا  ( يف حني أأن نس بة 1:  4  نتاجئ دراسا  عمل الأوبئة ا 

 الش يوع يف الفصام متساو بني اجلنسني كام أأن اجلينا  قد تفرس الفصام أأكرث من التوحد .

 

 التوحد واضطراب التواصل :
نه من املتوقع أأن يكون هناك تشابه بني التوحد حيث أأن الاضطرااب  اللغة والالكم مظاهر أأساس ية يف  التوحد فا 

 ( .Siegel,2003والاضطرااب  )

فقد وجد أأن اضطراب اللغة الاس تقبالية تتشابه مع اضطرااب  اللغة اليت يظهرها الأطفال التوحديون . وتشري نتاجئ 

ىل أأنه مع وجود تشابه  نه ميكن المتزي بني بني التوحد واضطرااب  اللغادلراسا  يف هذا اجملال ا  ة الاس تقبالية فا 

 الاضطرابني.

فالأطفال ذو الاضطرااب  اللغوية الاس تقبالية ياولون التواصل ابال مياءا  وبتعبريا  الوجه للتعويض عن مشلكة 

 الالكم ، بيامن ال يظهر الأطفال التوحديون تعبريا  فعليه مناس بة أأو رسائل لفظية مصاحبة .
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عادة الالكم املتأأخر أأكرث  وقد تظهر اجملموعتان عادة الالكم وخاصة ا  عادة الالكم ، ولكن الأطفال التوحديني يظهرون ا  ا 

ويفشل الأطفال التوحديني يف اس تخدام اللغة كوس يةل اتصال ولكن الأطفال ذوي اضطرااب  اللغة يتعلمون فهم مفاهمي 

 ين .اللغة الأساس ية والرموز غري احملكية وياولون التواصل مع ال خر 

ن القدرة أأو القابلية عىل التعمل والتعامل مع الرموز تعترب الفارق الرئييس بني اجملموعتني .  وبناء عليه ، فا 

 

 التوحد واضطرابات السمع والبصر :
 

الانسحاب الاجامتعي ، والانزعاج من تغري الروتني ، وسلوكيا  أأخرى يمكن أأن تظهر من قبل أأطفال مص  وهو 

 يظهر الأطفال التوحديون . يش به السلوك اذلي

 وتعد هذه السلوكيا  اثنوية ابلنس بة للصم ولكهنا أأوليه وأأساس ية يف حالت الأطفال التوحديني .

نه جيب أأن يمت حفص مسعه  ن الطفل يعاين من التوحد فا  ذا مت الشك فا  ومعظم الأطفال التوحديون ليسوا صامً ، وا 

صابته ابلصمم .  الستبعاد ا 

طفال املكفوفون أأو ضعاف البعر استثارة ذاتية وحراك  منطية تش به ما يقوم به الأطفال التوحديون وميكن أأن يظهر الأ 

. 

ىل التوحد يف أأول انطباع . ىل املثريا  البعرية ا   وقد تشري اضطرااب  الاس تجابة ا 

 

 التدخل العالجي والتربوي لألفراد التوحديين
 

فراد التو  عىل وهجة النظر حول أأس باب التوحد ، وعىل اخللفية النظرية حديني يعمتد التدخل العاليج والرتبوي للأ

 للباحثني .

ن أأساليب العالج  وحيث أأن اضطراب التوحد يظى ابهامتم عدد من الاختصاصا  الطبية والنفس ية والرتبوية ، فا 

 ل العاليج والرتبويوطرائق التدخل الرتبوي تنبثق أأساسًا من تكل الاختصاصا  ، وفامي ييل عرض لأمه برامج التدخ

 ( .Zager,2005،الش يخ ذيب 2114)

   البرامج العالجية الفسيولوجية وهي عديدة ومنها : 1
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فراد التوحديني عىل افرتاض أأن  -أأ  العالج ابس تخدام الأدوية والعقاقري الطبية وذكل للتقليل من املظاهر السلوكية للأ

 مييايئ يف ادلماغ .مثل هذه السلوكيا  انجتة أأساسًا خلل        بيوك 

والأدوية العقاقري الطبية املس تخدمة مع الأفراد التوحديني يه نفسها اليت تس تخدم مع الاضطرااب  الأخرى اليت يفرتض 

 . (Shaw,2001أأن أأس باهبا عضوية مثل الأدوية اليت تس تخدم مع حاال  الفصام ، والاكتئاب ، والقلق ، والتش نج )

ىل اس   فراد التوحديني بعد وجيب أأن يكون اللجوء ا  تخدام الأدوية والعقاقري الطبية البديل الأخري يف التدخل العاليج للأ

ىل التدخل الرتبوي .  أأن تفشل الربامج الرتبوية أأو جيب أأن تس تخدم حىت يمت هتيئة الفرد التوحدي ا 

رتبوية والتدريب عىل املهارا  مبعاجلة السلوك التوحدي قد تصبح رضورة ال بد مهنا هندما يعيق هذا السلوك الربامج ال

 الالزمة واليت يتاهجا الفرد التوحدي.

 كام جيب احلذر من ال اثر اجلانبية للأدوية والعقاقري الطبية اليت يكون تأأثريها سلبيًا عىل تعمل الفرد التوحدي .

 

ن هرمون الس يكرتني متعدد الببتيدا  ويوجد يف البنكرايس واملعدة  ب ـ العالج ابس تخدام هرمون الس يكرتني : ا 

فراز  كربوان  واال نزميا  الهامضة بيال والأمعاء وهل وظائف عديدة تمتثل يف تنظمي السريوتونني ، وحتفزي البنكرايس عىل ا 

ىل حتسن مظاهر السلوك دلى الأفراد التوحديني.  يف هرمون الس يكرتني أأن يؤدي ا 

 

أأمعاء الأطفال التوحديني لها خاصية منفذة ، أأي مرحشة ، ج ـ العالج ابس تخدام الفيتامينا  ؛ بسبب الافرتاض بأأن 

ن تزويدمه ابلفيتامينا  املتعددة من شأأنه أأن يعوضهم عن  ن اس تفادهتم من الفيتامينا  العادية قليهل ، من هنا ، فا  فا 

 اخلرسان يف الفيتامينا  العادية املوجودة يف الأطعمة .

 ،Bتس تخدم يف حاال  التوحد فيتامني  ومن الأمثةل عىل الفيتامينا  واملعادن اليت

 واملغنيس يوم ، الزنك ، والاكلس يوم .

ىل أأن تزويد الأطفال التوحديني ابلفيتامينا  من شأأنه أأن يدث حتس نًا يف سلوكهم  وتشري ادلراسا  يف هذا املال ا 

 يمتثل يف زايدة التواصل البعري وخفض سلوك الاستثارة اذلاتية ونواب  الغضب .

 

يفرتض أأحصاب هذا الاجتاه يف العالج أأن بعض الأفراد التوحديني ليس دلهيم القدرة عىل هضم يا  الغذائية ؛ د ـ امحل 

ىل ظهور الببتيد  غري املهضوم بروتني اجللوتني املوجود يف القمح ، وبروتني الاكزين املوجود يف احلليب مما يؤدي ابلتايل ا 

 ثري الأفيون واملورفني .جيدًا واذلي يصبح هل تأأثري ختديري يش به تأأ 
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ىل تزويد الطفل التوحدي مبادة السرينيد ) نه يمت اللجوء ا  نزمي يساعد اجلسم عىل Seren aIdويف هذه احلاةل فا  ( وهو ا 

ىل دقة  هضم الببتيدا  أأو تزويد الطفل التوحدي بطعام خال من بروتني اجلولتني والاكزين وهذا اال جراء الأخري يتاج ا 

 ( .Siegel,2003طراف املتعاملني مع الطفل التوحدي )وتعاون مجيع الأ 

 

ويؤكد أأحصاب هذا الاجتاه يف العالج بأأن العمل عىل تسهيل هضم الطعام بشلك جيد والتقليل من امتصاص 

الاكزومورفني واجللوتومورفني يف جسم الطفل التوحدي من شأأنه أأن يزيد من اس تجابته احلس يه ، ويمني الوظائف 

ىل زايدة السلوك التفاعيل مع ال خرين ) املعرفية دليه  ( .Grandim & Powers,2000، ابال ضافة ا 

 

 العالج ابس تخدام التاكمل السمعي ؛ يتضمن العالج هبذه الطريقة حتديد العتبة السمعية للفرد التوحدي .هـ ـ 

ىل يف حالت ظهور ما يسمى ابحلساس ية السمعية دليه ، يمت عالجه من خالل برانمج تدرييب ي عمت عىل الاس امتع ا 

 املوس يقى واليت يزال مهنا الأصوا  املسببة للحساس ية السمعية ابس تخدام احلاسوب .

وتعمتد هذه الطريقة يف العالج عىل افرتاض مؤداه أأن بعض الأفراد التوحديني دلهيم حساس ية مسعية جتاه بعض املثريا  

ىل ظهور السل  وكيا  التوحدية .السمعية ، وهذه احلساس ية يه اليت تؤدي ا 

 

و ـ العالج ابس تخدام التاكمل احليس ؛ حيث أأن هذه الطريقة يف العالج تفرتض أأن الأفراد التوحديني دلهيم مشالك  

ن الربانمج التدرييب املعمتد عىل  يف التاكمل احليس نتيجة عدم قدرة أأدمغهتم عىل دمج املثريا  البيئية من احلواس ، فا 

ب اللمس ، وتدريب احلس ادلهلزيي وتدريب احلس املرتبط مبوقع اجلسم وغريها من هذه الطريقة يتضمن تدري

 التدريبا  اليت تزيد كفاءة التاكمل احليس .

 

   البرامج العالجية التي تعتمد على المهارات : 2
فاعلهم مع تقوم هذه الربامج عىل فكرة أأن الأفراد التوحديني يظهرون مشالك  يف عدد من املهارا  اليت حتد من ت

ن تدريهبم عىل تكل املهارا  من شأأنه أأن يسن سلوكياته الاجامتعية والتواصلية ويقلل من  ال خرين ، من هنا ، فا 

 سلوكياهتم التوحدية .

 . (Lockshin et al.,2005 2114ومن أأمه تكل الربامج )الش يخ ذيب ، 
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ىل تعلمي التواصل الفعال عن طريق وسائل بديةل مثل أأ ـ نظام التواصل املعمتد عىل تبادل الصور ؛ ويسعى هذا النظ ام ا 

 الصور .

ىل أأهجزة أأو تدريب مكثف حبيث يسهل عىل املعلمني أأو الوادلين اس تخداهما  وهذه الطريقة سهةل التطبيق ، وال حتتاج ا 

 ، ومن الكثري من املواقف احلياتية وليس فقط يف املدرسة .

 

 

الطرقة عىل التواصل اللفظي بتدريب الأطفال التوحدي عىل نطيق اللكام  وعىل ب ـ التواصل امليرس ؛ وتعمتد هذه 

 التعبري عن أأنفسهم وتقدمي التلقني اجلسدي هلم.

 

ىل تزود الأفراد التوحديني ابلسلوك الاجامتعية املرغوب فيه عن طريق  ج ـ القصص الاجامتعية ؛ وهتدف هذه الطريقة ا 

رشادية وتوجهيية حبيث تزويد الأفراد التوحديني مبعلوما  القصص الاجامتعية الهادفة اليت تت ضمن عبارا  وصفية وا 

ىل وصف املشاعر .  هامة عن الأشخاص والأوضاع ووصف السلوك املناسب ابال ضافة ا 

 

 2004هـ ـ جداول النشاط املصورة : تمتثل أأحداث الاسرتاجتيا  املس تخدمة يف هذا الصدد كام يرى عادل عبد هللا )

( يف جداول النشاط املصورة ويه تكل اجلداول اليت يأأخذ لك مهنا شلك كتيب صغري يتضمن مخس أأو   2002 -

 صفحا  حتتوي لك مهنا عىل صورة تعكس نشاطًا معينًا يمت تدريب الطفل عىل أأداته .

مساك الطفل ابجلدول وفتحه .  وللك نشاط مكوان  مخسة تمتكن يف ا 

ىل الصورة صبعه عىل تكل  مث قلب الصفحة والوصول ا  لهيا ، وجيب أأيضا عىل الطفل أأن يضع ا  املس هتدفة واال شارة ا 

ذا اكن يعرفها أأو ينتظر الوادل أأو الباحث أأو املعمل ليسمي هل لك مهنم مث يقوم هو  الصورة ويسمى ما هبا من أأدوا  ا 

 برتديد تكل اللكام  وراءه .

حضار الأدوا  الالزمة يف أأدا ء النشاط اذلي تعكسه الصورة مث أأداء هذا النشاط والانهتاء ويمتثل املكون الثالث يف ا 

 منه واذلي ميثل املكون الرابع .

ىل ماكهنا الأصيل اذلي أأخذ  منه . عادة تكل الأدوا  ا   أأما خامس تعكل املكوان  وأ خرها فيمتثل يف ا 

تباعها جيب أأن يمت تدريبه عىل تكل ا ملهارا  الالزمة حىت يمتكن من وعند تعلمي الطفل اس تخدام مثل هذه اجلداول وا 

اس تخداهما بسهوةل ، وهناك ثالث همارا  تعد رضورية حىت يمتكن الطفل ابس تخدام مثل هذه اجلداول ، وأأداء 

 الأنشطة املتضمنة .
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 وتمتثل هذه املهارا  فامي ييل :

 ـ التعرف عىل الصورة ومتيزيها عن اخللفية . 1

دراكها ، ومتيزيها .ـ التعرف عىل الأش ياء املتشاهبة ، و  2  ا 

ليه . 3 دراك التطابق بني الصورة واليشء اذلي تشري ا   ـ ا 

 

ىل حتقيقها من خالل اس تخدام هذه اجلداول يف ثالثة أأهداف رئيس ية تسهم  وتمتثل الأهداف الرئيس ية اليت تسعى ا 

أأن تساعد عىل حتقيق قدر  بدرجة كبرية يف التغلب عىل بعض نقاط الضعف اليت يتسم هبا الطفل التوحدي ، كام ميكن

 معقول من التطور املنشود .

 وتمتثل هذه الأهداف فامي ييل :

 ـ تعلمي الطفل السلوك الاس تقاليل . 1

اتحة مدى أأوسع من الاختيار أأمام الطفل . 2  ـ ا 

 ـ تدريب الطفل عىل التفاعال  الاجامتعية . 3

 

ىل ذكل ميكننا أأن نقوم ابس تخدام مثل هذه اجل داول يف سبيل حتقيق بعض الأهداف الأخرى اليت ميكن أأن وابال ضافة ا 

 حنددها فامي ييل :

 تعلمي الطفل همارا  معينة تعد رضورية ابلقيام بأأنشطة حمددة .ـ  1

كساب الطفل بعض السلوكيا  املرغوبة . 2  ـ ا 

 ـ احلد من بعض السلوكيا  غري الرغوية اجامتعيًا . 3

 

 على النظريات النفسية    البرامج العالجية التي تعتمد 3
 يعمتد العالج النفيس للتوحد عىل وهجا  النظر السائدة حول أأس باب اضطراب التوحد .

وحيث أأن اضطراب التوحد اكن يعمتد سابقًا عىل أأنه اضطراب انفعال يسامه الوادلان يف مسامهة أأساس ية ، فقد اكن 

 Nationalس بعينيا  من القرن املايض )العالج عن طريق التحليل النفيس هو الأسلوب السائد حىت ال 

Academic.Council,1991)  نشاء عالقا  قوية مع منوذج ميثل الأمة ومن الأهداف الأساس ية لتحليل النفيس ا 

ن هذه العالقة قد تأأخذ س نوا  حىت  املتساهةل احملبة ، ويه عالقة مل تس تطع أأم الطفل التوحدي أأن تزوده هبا ، وا 

ج النفيس .يتضمن العالج مرحلتني ، يف الأوىل يزود املعا ج الطفل بأأكرب مكية ممكن من ادلمع تتطور خالل معلية العال
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وتقدمي اال ش باع وجتنب اال حباط مع التفهم والثبا  الانفعايل من قبل املعاجلة ، ويف الثانية يمت الرتكزي عىل تطور 

 املهارا  الاجامتعية وتأأجيل اال ش باع واال رضاء .

جيب أأن يقمي يف املستشفى وتقدمي امج املعاجلني النفس يني للأطفال عىل شلك جلسا  للمريض اذلي وتنفيذ معظم بر 

 بيئة بناءة وحصية من الناحية الانفعالية .

كام يس تخدم أأسلوب لعالج البييئ كأحد أأساليب النظراي  النفس ية ، ويتضمن هذا الأسلوب تقدمي برامج الطفل 

قامة عالقا  خشصية .التوحدي واليت تعمتد عىل اجلان  ب الاجامتعي عن طريق التشجيع والتعمل عىل ا 

 ( .Siegel,1998هذا ، وتعترب هذه الربامج مثار جدل واسع بني اخملتصني )

 

 

 

   البرامج التربوية لألطف ال التوحديين 4
ظر الاجتاها  النظرية هناك الكثري من الربامج الرتبوية اليت اقرتحت للأطفال التوحديني بسبب التباين يف وهجا  ن

 اليت تعمتد عليه مثل هذه الربامج والفلسفة اليت يتبناه الباحثون .

جراءا   جراءا  تعديل السلوك ، ذكل أأن ا  وتقوم الربامج الرتبوية للأطفال التوحديني يف الأساس عىل اس تخدام ا 

لوب ال يضع اللوم عىل الوادلين ، تعديل السلوك تقوم عىل أأسس موضوعية وليس عىل انطباعا  ذاتية ، كام أأنه أأس

نه يرشك الوادلين يف معلية العالج .  وعىل العكس من ذكل فا 

جراءا  تعديل السلوك ، تعمتد عىل مبادئ وقوانني التعمل اليت مبكن أأن يتقهنا املعلمون بسهوةل مقارنة  ن ا  كذكل فا 

 ابلأساليب الأخرى .

ن الرب  جراءا  تعديل السلوك ، فا  ىل ا  امج الرتبوية جيب أأن تتضمن تركزيًا عىل اجلوانب اللغوية النطقية عند وابال ضافة ا 

جراءا  هتدف تالطفل ال  ىل وحدي ، وذكل اب  عىل حتيس التواصل اللغوي اذلي يفتقده الأطفال التوحديون ابال ضافة ا 

جراءا  التعمل املبارش عىل همارا  أأساس ية رضورية يف اجلوانب الأاكدميية وهمارا  احلياة ال   يومية .ا 

ىل تقدمي برامج عالجية وتربوية هلم جعل الكثري من الباحثني جيهتدون لتصممي  والاهامتم ابلأطفال التوحديني والسعي ا 

ىل تلبية احتياجاهتم ، ومن أأشهر الربامج العاملني ، وما ييل : )الش يخ ذيب ،   ( .2114برامج فعاةل هتدف ا 
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ىل اس تقرار انفعاليا  الأطفال التوحديني أأ ـ برانمج عالج احلياة اليومية ؛ وه وبر ىل العم ا  انمج ايابين ، هيدف ا 

ىل تطويره من النوايح املعرفية واملهاراتية  ىل مجيع جماال  حياة الطفل ، ابال ضافة ا  عادة التوازن ا  ومشاعرمه والعمل عىل ا 

. 

جراءا  تعديل السلوك ، أأمهها ويس تخدم يف هذا الربامج منحى حتليل السلوك التطبيقي من خالل اس تخدام عدد م ن ا 

 التلقني ، واال خفاء ، واال طفاء ، والتعزيز التفاضيل للسلوك البديل .

 

 ب ـ برانمج التدريس املنظم ؛ عالج وتربية الأطفال التوحديني وذوي اال عاقا  التواصلية .

ي اال عاقا  الامنئية  ، ويس تخدم يف وهو من الربامج الأكرث شهرة يف جمال التدخل الرتبوي دلى للطلبة التوحديني وذو 

يرك سكوبلر )  يف أأمرياك . 1434عام ( Eric Schoplerالعديد من دول العامل ، وقد أأسسه ا 

ويعمتد الربانمج عىل املثريا  البعرية كأفضلية عىل املثريا  اللفظية مع التشديد عىل رضورة التعمل املنظم ابعتباره أأفضل 

 من طرق التعمل الأخرى .

جراء التكيف والتعديل يف البيئة وذكل ، وكذكل تصممي  عن طريقة تكيف الفرد من خالل تطوير هماراته الشخصية اب 

 برانمج تربوي فردي اعامتدًا عىل التقيمي .

رشاك  ويس تخدم هذا الربانمج العالج السلويك واملعريف ابس تخدام املثريا  البعرية والرتكزي عىل اال رشاد الفردي وا 

 الوادلين .

 

ج ـ برانمج دينفر للعلوم الصحية ؛ يعمتد هذا الربانمج عىل الاجتاه الامنيئ حسب نظرية بياجية يف المنو املعريف ، ويطبق 

من قبل فريق متعدد الاختصاصا  ويشمل مهناج هذا الربانمج جماال  التواصل ، واللعب ، واجملال الاجامتعي ، 

 واجملال احليس ، واجملال احلريك .

الربانمج فلسفة تعمتد عىل التأأكيد عىل أأمهية مشاركة الأرسة يف الربانمج العاليج وتزويد الأطفال التوحديني ويتبىن 

 ابلأنشطة التعلميية .

ىل تنظمي واس تخدام اللعب والرتكزي عىل  كام يركز الربانمج عىل التواصل اللفظي والرمزي يف وقت واحد ، ابال ضافة ا 

 التعلمي الهناري .
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مج مرشوع الأطفال التوحديني ، وهو برانمج يعمتد عىل التطبيقا  العلمية لالشرتاط اال جرايئ املرتبط ابلعاِلم د ـ بران

جراءا  ضبط املثري وكذكل من خالل التعزيز وغريها من  سكرن ، واذلي يرى أأن السلوك اال نساين متعمل من خالل ا 

 .التطبيقا  العملية لنظرية سكرن 

 ىل تشكيل السلوك وليس التلقني كام تقوم عليه الربامج الأخرى .ويؤكد هذا الربانمج ع

 ويكز الربانمج عىل السلوك التوحدي أأكرث من الرتكزي عىل التشخيص ، كام يركز عىل البيئة احلالية .

 

 . 1444ه عام هـ ـ برانمج اخلربة التعلميية : برانمج بديل ؛ وهو برانمج حديث نسبيًا مت تطوير 

ربانمج عىل ادلمج وتطوير املهارا  الاجامتعية يف الأوضاع الطبيعية ابس تخدام اجملموعا  والاس تفادة من ويعمتد هذا ال

 خربا  الأطفال ال خرين يف معلية التفاعل .

ىل  ويعمتد الربانمج عىل فكرة أأن الأطفال التوحديني يس تفيدون من برامج الطفوةل اليت تتبىن فلسفة ادلمج ، ابال ضافة ا 

رش   اك الوادلين ، وأأن النشاطا  املهنجية جيب أأن تنسجم مع اجلوانب الامنئية .أأمهية ا 
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