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 تشخيص التوحد
بادئ ذي بدء يتعين القول أن تشخيص التوحد يعد من المشكالت الصعبة التي تواجه 

 الباحثين و المهتمين به في ميدان التربية الخاصة . وقد يعود ذلك إلى أمرين:

أولهما: أن التوحد ليس اضطرابا واحدا وإنما يبدو في عدة أشكال ، مما حدا بالبعض إلى 

 حد كما سبقت اإلشارة عند تعريف "التوحد"تسميته طيف التو
ثانيهما: أن مفهوم " التوحد" قد يتداخل مع مفاهيم أخرى ؛ كفصام الطفولة، والتخلف 

العقلي، واضطرابات التواصل ، وتمركز الطفل حول ذاته، واضطرابات الحواس وغير 
 ذلك من مفاهيم.

قدر كبير من الخطورة و  ومن هنا يمكن القول أن التشخيص الصحيح للتوحد أمر على

األهمية ألنه يساعد على االهتمام بقدرات كل طفل وتطوير بيئة مناسبة له، مع وضع برنامج 
تعليمي فردي له ضمن اإلطار العام للمنهج التربوي السائد في المجتمع) سميرة السعد، 

7991 :83.) 
من األطفال  %06( أن حوالي (Ritvo& Freeman, 1987وقد ذكر " ريتفو وفريمان"  

: 7991على اختبارات الذكاء. أما " رمضان القذافي" ) %06التوحديين يكون أداؤهم أقل من 
( فقد ذكر أن تشخيص " التوحد" كاضطراب نمائي ، يبدأ بالتعرف على أعراض االضطراب 706

 حسب كل حالة على انفراد . وأن هذه األعراض هي:

طلقالا: فالطفالل الالذي يعالاني مالن التوحالد قالد ال اضطراب عملية الكالم، أو عدم الكالالم م (1)
يتكلم، وإذا تكلم فإن كالمه يكون غريبا وغير مفهوم أحيانا، وال يقلد اآلخالرين فالي كالماله 

 كما يفعل األطفال األسوياء.
االبتعاد عالن إقامالة عالقالات اجتماعيالة مالع اآلخالرين ، وعالدم الرغبالة فالي مصالاحبتهم، أو  (2)

ان هذا الحب وذلك العطالف مالن الوالالدين، وخاصالة تلقي الحب و العطف منهم حتى لو ك

األم، كما يظل الطفل التوحدي ساكنا ال يطلب مالن أحالد االهتمالام باله، وإذا ابتسالم فإناله 
 يبتسم لألشياء دون الناس ، ويرفض المالطفة والمداعبة ، ويعمل على تجنبهما.

 ظهور الطفل التوحدي بمظهر الحزين، دون أن يعي ذلك. (3)
وحدي للسلوك النمطي الذي يتصف بالتكرار، وخاصة في اللعب بالبعض إظهار الطفل الت (4)

 األدوات ، أو تحريك الجسم بشكل معين، وبدون توقف، وبدون الشعور بالملل أو اإلعياء.
اضطراب النمو العقلي للطفل التوحدي في بعض المجاالت ، وظهور تفوق ملحوظ لدياله  (5)

طفالال التوحالديين فالي بعالض األحيالان أحيانا في مجاالت أخرى. كما يبالدو لالدى بعالض األ

أنهالم يملكالون مهالالارات ميكانيكيالة عاليالالة، مثالل معرفالالة طالرق اإلنالالارة، وتشال يل األقفالالال، 
 وإجادة عمليات فك األجهزة و تركيبها بسرعة و مهارة.

 كثرة الحركة، أو الميل للجمود، وعدم الحركة، و العزلة عمن حوله حسيا وحركيا. (6)
وعدم تقدير الطفل التوحالدي للمخالاطر التالي قالد يتعالرض عدم اإلحساس الظاهر باأللم،  (7)

 لها، بالرغم مما قد يلحق به من أذى.

ظهور الطفل التوحدي بمظهر يختلف عن األطفال اآلخرين ، مالع سالرعة االنفعالال عنالدما  (8)
يتدخل شخص ما فالي شالنونه، ويثالور فجال ة ، خاصالة عنالد األطفالال التوحالديين الالذين ال 

 تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات.
االستجابة بشكل غير طبيعي لبعض المثيرات من قبل الطفالل التوحالدي، وك ناله مصالاب  (9)

 بالصمم، في حين قد يستجيب لبعض األصوات بشكل مبالغ فيه.

األعراض ( فيذكران عددا من المنشرات ، و7999أما " جوزيف ريزو" و" روبرت زابل" )
 :التي تدل على أن الطفل توحديا. ومن هذه المنشرات ما يلي

أن األطفال التوحديين اليظهرون استعدادا لالستجابة للمسئولين عالن رعالايتهم؛ فهالم ال  (1)
يميلون إلى معانقة األم، أو االبتسام استجابة لحضالورها، وال يرغبالون فالي أن يمسالكهم 

 أحد.
أن األطفالال التوحالالديين لالديهم قالالدرة علالى ممارسالالة الكالالم، أو قالالد ال توجالد لالالديهم هالالذه  (2)

طفال الذين يسالتخدمون الكالالم، فالإنهم يسالتخدمونه بطريقالة غيالر القدرة، وفي حالة األ

م لوفة؛حيث نجدهم يعانون مالن اضالطرابات عنالد ممارسالة المحادثالة، واسالتخدام الل الة 
بصورة نمطية و تكرارية، كما يبدو أن خمسين بالمائة من األطفالال التوحالديين تقريبالا لالم 

 تنم عندهم القدرة على ممارسة الكالم بصورة مفيدة.
أن األطفال التوحديين يرغبون في الحفالاظ علالى ثبالات البيئالة، وعالدم إجالراء أي ت ييالرات  (3)

 ألوضاع األشياء من حولهم.

أن بعض األطفال التوحديين يبدي رغبة قوية في االلتصاق ببعض األشالياء التافهالة غيالر  (4)
كسورة، أو بطارية قديمة، أو قطعة قمالا؛؛ وذلالك ذات القيمة؛ مثل إطار سيارة ، لعبة م

 بطريقة سلبية قليلة الفائدة.
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أن معظم األطفال التوحديين يعانون من تدن في مستوى األداء العقلالي بوجاله عالام ، أو  (5)

 تدن شديد؛ وذلك استنادا إلى اختبارات الذكاء المقننة التي طبقت عليهم.
أن التشخيص يكون ممكنا من خالل ( يذكر (Roeyers, 1995في حين أن "رويرز"  

 التعرف على زملة األعراض التالية، بعضها أو جميعها ، وهذه األعراض هي:
 مقاومة الت يير.    (1)

 الهلوسة أثناء النوم.     (2)

 اإلصرار على الروتين.     (3)
 الصعوبة في فهم االنفعاالت.      (4)

 فقدان االستجابة لآلخرين.   (5)
 ضعف القدرة العقلية العامة. (6)

 يد الكلمات دون فهم لمعناها.ترد (7)
 قصور في التواصل اللفظي وغير اللفظي.     (8)

 معاناة الطفل التوحدي من صعوبات في النمو الل وي. (9)

والخالصة أن استعراض أعراض اضطراب التوحد وأبرز المنشرات غير المطمئنة التي 
لتوصل إلى عدد تبدو على الطفل التوحدي قبل إتمامه الثالثين شهرا من عمره، تدفع إلى ا

 من المنشرات التي ينفرد بها األطفال التوحديين وهذه المنشرات هي:
 أن األطفال التوحديين ال يحبون أن يحتضنهم أحداً. (1)

 أنهم في بعض األحيان يبدون ك نهم  ال يسمعون. (2)

 أن األطفال التوحديين ال يهتمون غالبا بمن حولهم. (3)
 أنهم قد ال يظهرون ت لمهم إذا أصيبوا. (4)

 هم يرتبطون باألشياء ارتباطا غير طبيعي.أن (5)
أن األطفال التوحديين ال يحبون اللعب بالكرة؛ في حين يمكن أن نجد لديهم مهارة عاليالة  (6)

 في ترتيب المكعبات أو غيرها من المهارات.
 أن األطفال التوحديين يقاومون األساليب التقليدية في التعلم. (7)

 ف.أنهم يحبون العزلة عن ال رباء و المعار (8)

 أنهم قد ينضمون إلى اآلخرين تحت اإللحاح فقط. (9)
أن بعض األطفال التوحديين قالد يملكالون قالدرات معينالة مكالن قبيالل الرسالم، والسالباحة  (11)

 والعزف على اآلالت الموسيقية.
 أن بعضهم قد يكتسب بعض الكلمات بيد أنهم سرعان ما ينسوها. (11)

 كانها.أنهم ال يحبون التجديد، بل يحبون أن تبقى األشياء في م (12)

 أنهم ال ينظرون في عيون اآلخرين أثناء التحدث معهم. (13)
 أن األطفال التوحديين يستخدمون األشياء دون إدراكهم لوظائفها. (14)

 أنهم يفكرون و يتكلمون باستمرار عن شيء واحد فقط. (15)
 أن األطفال التوحديين قد يضحكون أو يقهقهون دونما سبب. (16)

 أنهم يظهرون تفاعال من جانب واحد. (17)

 ال يدركون األخطار بشكل عام.أنهم  (18)
 أنهم يرددون الكالم دون فهم لمعناه فيما يسمى المصاداه. (19)

ويجدر بنا في ختام تناولنا للمعايير و المنشرات الدالة على اضطراب التوحد لدى 
( فيما يتعلق 5660األطفال أن نشير إلى بعض المالحظات التي أوردها "ماجد عمارة" )

 ضطراب :بتشخيص هذا النوع من اال
أن معظالالم معالالامالت الالالذكاء لالالدى األطفالالال التوحالالديين تقالالع فالالي نطالالاق درجالالات التخلالالف  (1)

 العقلي.

أن مستويات اإلدراك لدى األطفال التوحديين تتسم باالنخفالاض علالى بعالض االختبالارات  (2)
والمقالالاييس وتصالالل إلالالى المسالالتوى العالالادي بالالل وتفالالوق المسالالتوى العالالادي فالالي بعالالض 

ذلك إذا تلقى األطفال تدريباً مسالبقاً علالى محتالوى تلالك االختبارات والمقاييس األخرى و
 االختبارات.

 أن هناك اضطراباً في القدرة على االنتباه لدى معظم األطفال التوحديين. (3)

شالالدة االضالالطراب الل الالوي ؛ حيالالث تتميالالز الل الالة لالالدى األطفالالال التوحالالديين بالمصالالاداة أي  (4)
 التكرار الفوري لما يقوله اآلخرون.

 اً في النضج االجتماعي.أن هناك قصوراً واضح (5)
االنسالالحابية الشالالديدة ؛ حيالالث يتميالالز سالاللوك الطفالالل التوحالالدي باالنعزاليالالة الشالالديدة  (6)

 واالنسحاب من المجتمع.
السلوك النمطي والتصرفات الشاذة ؛ حيث يتضح في سلوك الطفل التوحدي النمطيالة  (7)

 والروتينية وعدم الرغبة في الت يير.

 .ظهور العادات ال ريبة وغير المقبولة (8)
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إيذاء الذات ؛ حيث يقوم الطفل التوحدي بسلوكيات مختلفة من إيالذاء نفساله مثالل عالض  (9)

 رسغ اليد، شد الشعر، القرص، ضرب الرأس في الحائط.
أن بعض األطفالال التوحالديين يتسالمون بالنشالاط العالادي ، والالبعض اآلخالر يتسالم بفالرط  (11)

 النشاط.
 


