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 المقدمة 

ولقد كرمنا  نناآ م و ولنانا في ااآ  لاار و لازار وم منا في مات  ل  اا    )
 سومة  إلسر ء. 07 آلية  ( واضان في عاى كث ر منت خاقن  تفض ال

أكرو  هلل ساز نه وتعا لى  إلناا ب نانعي عة ناة ومات أعةنما  نعناة  لعقاا   
ولزكناااااة يعانمااااا  سااااااز نه وتعااااا لى ماااااد ي ااااا   نعااااا    اااااار   ن لاااااد   
 الضااا ر ن    لتاااآ تز اااد نمااا ا  لناكاااة عااات  لت اااوم  لااااو  ومااات فااا ا  

( وفاو  ضاا ر    AUTISM الضا ر ن   ما  يعارا ن ضا ر    لتولاد )
نن ئآ مركب اآ   طفا ل غ لا  م  يةمر خالل  لانو    لاثال    ولاى مات  

ااااي نو اااو  مااافا   من ااافة يلااان  خااااال ااااآ  لتفا عااا   ال تنااا عآ   لعنااار ويت
 لعالماااة  لاااا م ة ااااآ تعريااا   لتولاااد ل ااا  أب    8391 كااا نرويعتاااار  لعااا لي  

تعريفاااااه وتلل ااااا ه لاتولاااااد فاااااو  لااااا   أاااااار ا عااااات غ ااااارا مااااات أناااااو    
 الض ر ن    ل   ك ب يار   لتولاد ماا   لاى عااى أناه ل لاة ي ا   نما   
  طفاااا ل  لااا يت ينزااادموب مااات أسااار متعاناااة      لنااااتو   المت ااا     

 و ال تن عآ  لج د.
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 صطلح التوحدم

ISM)(AUT 
 

مة اإلنجليزيةوهو مصطلح مترجم من اللغة   (AUTISM) من كل

فـ.. سوية  ير  لنفس الغ ية ا ن (AUT)والذي يعني باللغة اإلغريق  يتع

 سوية.تعني الحالة الغير  (ISM)(   و... النفسفي اإلغريقية )

 

 مسميات:عدة  إلى الباحثين العربترجم هذا المصطلح من قبل  و

 

                           الذاتية الطفولية     •

 األوتيسيه                                     •

 االنشغال بالذات                              •

  االجترار •

 فصام الطفولة •

 التمركز الذاتي •

 الذهان الذاتي •
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 البدايات التاريخية لدراسة التوحد •

 
في التو إعاقة إلى أشارمن  أول( ليو كانريعتبر)  لك  م 1493حد وذ

يا حيث الحظ  األطفالحينما كان يقوم بفحص بعض  فين عقل المتخل

لى  أنماط كانوا مصنفين ع ية إلحدى عشر طفال  ير عاد سلوكية غ

ليهم  أنهم سلوكيات وأطلق ع هذه ال من المتخلفين عقليا وقام بوصف 

هي  التوحديين.مسمى  بارزة للتوحد  كارنر أن العالمة ال وقد أعتبر 

 (1)فرد عن االرتباط بالناس والمواقف بالطريقة العادية.عجز ال

 

 .ائل للطباعة والنشر. بتصرف(، التوحد الخصائص والعالج، عمان/ دار و2009( زريقات، إبراهيم، )1)
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 تعريف التوحد •

م( أن التوحد اضطراب 1491عام )رتغو وفريمان اقترح 

جب  سية ي سلوكيا، وأن األعراض االسا أو متالزمة يعرف 

ــى ) ــل إل ــر الطف ــل أن يصــل عم ــر قب ــهرا 30أن تظه ( ش

 ويتضمن:

 اضطراب في سرعة أو تتابع النمو. .1

 راب في االستجابات الحسية للمثيرات.اضط .2

 اضطراب في الكالم واللغة والسعة المعرفية. .3

ــدا   .9 ــاس واألح ــاو للن ــق أو االنتم ــي التعل اضــطراب ف

 والموضوعات.

 وقـــد تبنـــا هـــذا التعريـــف الجمعيـــة الوطنيـــة ل طفـــال

 National Society For Autistic Children)التوحديين

:NSAC)   

ي هد للتوحد )ويعرف مركز والدة األم بن ف م( 2003ر فيصل 

فة 0بأنه  عد لمعر لم ب خلل وظيفي يصيب الدماغ لم يتوصل الع

تي  ية ال قات التطور صعب اإلعا من أ هو  به و سبب اإلصابة 

تصيب الطفل والتي تظهر في الثال  سنوات األولى من عمر 

ماعي  عل االجت في التفا تأخر  ضه فصور و الطفل. ومن أعرا

اصــل وضــعف االهتمامــات والتخيــل والنمــو اإلدراكــي والتو

 (1)ويعتبر ثالث إعاقة تطورية بنسبة االنتشار العالمي.

 (، ما هو التوحد، نادي أطفال التوحد بالرياض.2003(مركز والدة األمير فيصل بن فهد للتوحد )1)
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ـــوقين  ـــراد المع ـــة الخاصـــة ل ف ـــانون التربي  وعـــرف ق

(IDEA) تؤثر ية  قة نمائ عن إعا بارة  هو ع حد :  تأثيرا التو

 (1)اللفظي وغير اللفظي.بالغا على التواصل 

ــه اخــتالل م( ال2009)مــايو كلينــك ويعــرف فريــق  توحــد بأن

دماغي يسبب نوع من المشاكل التطورية في األطفال تتضمن 

شاذ،  غة، وسلوك  طور الل ية، وت نقص في المهارات االجتماع

قص  مع ن طور  في الت تداد  طور  أو ار في الت تأخر  هر ك ويظ

االهتمــــام بــــاتخرين، وتظهــــر األعــــراض يعمــــر ثــــال  

 (2)سنوات.
بل  إعاقةوهو نمو غير طبيعي ينتج عنه  حد  ق شهرا 33مستديمة ت

ضعف  إلىمن عمر الطفل وتؤثر في جوانب عديدة في الطفل تؤدي 

 إضافةالعالقات االجتماعية والتواصل اللغوي والحسي مع اتخرين 

 محدودية االهتمامات والنشاطات. إلى

 

للتوحــد علــى أنــه إعاقــة نمائيــة  للجمعيــة األمريكيــةويعــرف وفقــا 

جة )تطورية( تظهر دائما في  مر، نتي من الع لى  سنوات األو لثال   ا

مع  تداخل  مخ وي تؤثر على وظائف ال تي  لالضطرابات العصبية ال

النمو الطبيعي فيؤثر في األنشطة العقلية في مناطق التفكير، التفاعل 

 (3)االجتماعي، والتواصل...

 

 

 مان/ دار وائل للطباعة والنشر. بتصرف.(، التوحد الخصائص والعالج، ع2009( زريقات، إبراهيم، )1) 

(2 )Mayo Clinic staff (2003): http//mayo-clinic.com 

(3) www.autism-society.org 
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 نسبة حدو  التوحد •
 

  ــابين ــال 5-2يصــاب بالتوحــد م ــل  أطف ــي ك الدة و 10000ف

 (1). سنويا

  قع  اإلنا من  أكثرنسبة االنتشار بين الذكور تكون اوالد 9بوا

 (2). مقابل بنا واحدة

 

 المصاحبة للتوحد: نسبة اإلعاقات 
 

 95%  نون من التخلف العقلي.اذوي التوحد يع األطفالمن 

 

 25% .من ذوي التوحد يصابون بالصرع 

 (، التوحد الخصائص والعالج، عمان/ دار وائل للطباعة والنشر. بتصرف.2009( زريقات، إبراهيم، )1)

 (، ندوة اإلعاقة النمائية قضاياها العلمية ومشكالتها... جامعة الخليج، البحرين.2000(الشمري، طارش، )2)
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 أسباب التوحد

يد م حاول الخبراو تحد كن حتى اتن ال يوجد لقد  سببات التوحد ول

إجابات محددة وبدون أسباب محددة يتم التعرف عليها من المستحيل 

 تطوير استراتيجيات وقائية.

 

 السبب الجيني:

في اإلصابة  تأثير  ني ذي  مل جي لى وجود عا شير إ حو  ت ثر الب أك

من  طابقين ) توائم المت بين ال بهذا االضطراب، حيث تزداد اإلصابة 

 (1)واحدة( أكثر من التوائم اتخرين )من بيضتين مختلفتين(. بيضة

 

 

من جامعة شيكاغوا: )على األقل خمسة  بينيث ليفينثاليقول الدكتور 

أو ســتة جينــات تســهم فــي التوحــد( وحتــى اتن فــ ن دراســة إخــوة 

وأقــارب التوحــديين تقتــرح أن هــذه الجينــات فــي الكروموســومات 

 (2)لجينات غير معروف. ولكن ما تفعله هذه ا 9/13/15

 

(1) www.autism-society.org 

 .155( التوحد/ مجلة المنال، عدد 2001الفهد، ياسر، ) (2)
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 (Vaccintionsالمطاعيم: )

ال يوجـد دليـل علــى أن المطـاعيم تـؤثر أو تســبب التوحـد ســوى أن 

ند إعطاو  نه ع قد أخبروا بأ بعض أهالي األطفال المصابين بالتوحد 

ية  ترى الجمع سلوكية. و شاكل  هم م أطفالهم بعض المطاعيم سببا ل

( واضطراب MMRبين مصل ) األمريكية للتوحد أن هناك عالقة

 (3)التوحد في عدد قليل من الحاالت. 

 

قول  به ) سميثي  Understanding The Nature Ofفي كتا

Autism ،خر لى آ شخص إ من  ( "تختلف أسباب اإلصابة بالتوحد 

لة  ها غامضة إال أن األسباب المحتم حد ومعظم سبب وا فال ينطبق 

يل هي الجينات الوراثية، التهابات فيروسية ق بل أو بعد الوالدة، التمث

الغذائي، نقص اإلكسجين، أو التعرض الزائد له بعد الوالدة، تعرض 

 األم إلى كيماويات سامة أثناو الحمل".
 

 

 (3)society.org-www.autism  

(9)Smith, Deborah, American journal in mental retardation . V105,no.4.( july 2000) 

 

http://www.autism-society.org/
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 خصائص التوحد

 

 الخصائص االجتماعية:

إن إحــدى أبــرز خصــائص وأعــراض التوحــد هــو الســلبية فــي 

حو  من الب ير  قد وصفا الكث ماعي، و سلوك االجت قارير  ال والت

تاح  هو مف لك  ير أن ذ شكلة ورأى الكث هذه الم التي كتبها الوالدان 

لى  تحديد خاصية التوحد، ويمكن تصنيف المشكالت االجتماعية إ

ثــال  فتــات: المتقوقــع اجتماعيــا، والوســ، اجتماعيــا، واألخــر  

 ( 1)اجتماعيا.

 

 :المنعزل )المتقوقع ( اجتماعيا

ــل  ــا ك ــراد فعلي ــؤالو األف ــب ه ــاعي، يتجن ــواع التفاعــل االجتم أن

ندما  يدا ع هرب بع هي الغضب/ أو ال شيوعا  ثر  واالستجابة األك

فال  ثل األط ضهم م ها. وبع عه/ مع مل م ناس التعا حد ال حاول أ ي

 يحنون ظهورهم للوراو لمن يقدم لهم المساعدة لتجنب االحتكاك.

 

 الالمبالي اجتماعيا:

ون للتفاعــل إن األفــراد يوصــفون بــأنهم وســ، اجتماعيــا ال يســع

االجتمــاعي مــع اتخــرين )مــا لــم يريــدوا هــم شــيتا( وال يتجنــب 

ختالط  هون اال هم يكر بدو أن فال ي ية،  ية بفعال قف االجتماع الموا

بالناس ولكن في الوقا نفسه ال يجدون بأسا في الخلو مع أنفسهم. 

ية  لدى أغلب شائع  ماعي  سلوك االجت من ال نوع  هذا ال بأن  ويعتقد 

 ن.األفراد التوحديي
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 األخر  اجتماعيا:

كنهم  هؤالو األفراد قد يحاولون الحصول بشدة على األصدقاو ول

فراد  لدى األ شائعة  شكلة  هذه الم هم، و فاظ ب ستطيعون االحت ال ي

( وأحد األسباب في فشلهم في إقامة اسبيرغرالذين لديهم عرض )

عدم وجود  كون  قد ي عالقات اجتماعية طويلة األمد مع اتخرين 

سهم الت حول أنف با  بادلية في تعامالتهم حيث أن أحاديثهم تدور غال

 وأنهم أنانيون.

 ب إليه الدكتور )ستيفن م إيدلسن( من مركز دراسات التوحد، اوريغون. هذا ما ذه )1)
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 الخصائص الجسمية والصحية:

شربينيق كلم من تتف سعدي وال  كانرمع مالحظات  (1)سميرة ال

ضيف  يدة وت جذاب وصحة ج هر  بدون بمظ يديين ي في أن التوح

دا أن التوحــديين يكــون مظهــرهم طبيعيــا جــ (2)(2000جولــد )

صابة  نع إ لة ال تم عندما يولدون إال أن اضطراب التوحد يمثل حا

من  كل  ضح  قة يو خرى متراف ضظرابات أ بأمراض أو ا فرد  ال

بعــض المشــاكل التــي تترافــق مــع  (3))جيليبــرج، بيتــرز:د.ت(

 االضطراب وهي:

 الحركات المضطربة للعيون. -مشاكل النظر -1

 عجز السمع. -مشاكل السمع -2

 خاطب واللغة.المشاكل المحددة للت -3

 الحالة غير السوية للبشرة. -9

 مشاكل العظام والمفاصل. -5

 

 32م. أساليب جيدة لعالج التوحد. مجلة الطب النفسي اإلسالمي.العدد2000الشربيني، لطفي،  )1)

م. دراسة حول تقدير والدي األطفال المصابين بالتوحد . الكويا والسعودية، المجلة  1449السعد، سميرة      

 95التربوية العدد 

م. تعريف الدراسة التشخيصية لالضطرابات االجتماعية .الكويا، مركز الكويا 2000(جولد جوريث 2)

 للتوحد.

 (جيليبرز وبيترز، التوحد مظاهره الطبية والتعليمية، مترجم. الكويا. مركز الكويا للتوحد.3)
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 الخصائص السلوكية والحركية:

 أن أبرز الصفات لدي التوحديين هي :  (9) السويديح يوض

 السلوك التخريبي. .1

 إثارة الذات، حركات ال إرداية كالرفرفة. .2

 قلة الدافعية. .3

 معين ب فراط. ، كالميل لمثيراالنتقاو الزائد للمثيرات .9

 مقاومة التغيير. .5

  

خص  سانويل صعوبة  الرو في  حد  تة التو كي لف مو الحر ظاهر الن م

 (5)أداو المهارات الحركية العامة والمهارات الحركية الدقيقة.

 ( خصائص الطفل التوحدي، ورقة عمل ندوة اإلعاقة النمائية.2000(السويدي ، عائشة )9))

( مناهج وأساليب تدريس ذو االحتياجات الخاصة )المهارات الحركية(.الطبعة 2001الروسان،فارو ،)(5)

 زهراو للنشر.األولى الرياض:دار 
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 الخصائص النفسية واالنفعالية:

من  لى التوحد أي  تي أجريا ع حتى اتن لم توضح الدراسات ال

يه ول سية ف تي الخصائص النف حاالت ال عض ال ف ن ب لك  مع ذ كن 

ــن  ــر م ــه ال يوجــد الكثي ــرح أن ــة تقت ــادات الطبي ــي العي درســا ف

االضطرابات النفسية في التوحد، والدراسات االكلنيكية تشير إلى 

تاب  حدو  االكتتاب في التوحد إال أن نسبة االنتشار الدقيقة لالكت

لى  (1) كوك وجولدينغفي التوحد ما زالا غير معروفة.ويشير  إ

ــال  ــدى األطف ــر ل ــا تظه ــا م ــا غالب ــديدة والفوبي أن المخــاوف الش

فرط اإلدراك الحسي، وإذا  من  عانون  لذين ي المصابين بالتوحد ا

بة  عل غري لى ردود ف لة باإلضافة إ ترة طوي ستمر لف نه ي جد ف  و

 تعيق تقدمهم وأداوهم.

سية  ية النف حاالت االنفعال في ال شاذة  يرات ال بين التعب من  عل  ول

فرح، أو ضرب ا عن ال ير  لة التعب في حا لف األصابع  لبطن أو 

ــوتر،  ــة الت ــي حال ــر الموظــف ف ــاذ غي ــدت الضــحك الش ــد أك وق

ــين  ــدل ب ــن أن تتب ــديين يمك ــية للتوح ــة النفس ــات أن الحال الدراس

فل  كن أن يظهر الط ما يم نذار. ك سابق إ سرعة دون  ضادين ب مت

ــرة واإلحســاس بالســعادة المصــاب بالتوحــد  بعــض مشــاعر الغي

 لتعلق باتخرين والحرن.وا

(م االحتياجات المنهجية الخاصة ألطفال التوحد. ترجمة مركز 2001كوك، جليا، وجولدينع، مارجريا ))1)

 ( الطبعة األولى . الكويا مركز الكويا للتوحد.21الكويا للتوحد، سلسلة نشر الوعي بالفتات الخاصة )
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بات  عدوان والصراخ ونو وقد تكون حاالت االنفعاالت الحادة كال

 الغضب العارمة شائعة في األطفال المصابين بالتوحد.

كون  قد ي سية  شاكل النف ومن الملفا للنظر أن سبب الكثير من الم

ــال  ــد يعــاني األطف ــى، فق منشــأه صــحي وجســمي بالدرجــة األول

نقص اإلدراك الحسي ل لم أو اإلسهال أو اإلمساك التوحديين من 

ــكال  ــية بأش ــالتهم النفس ــى ح ــنعكس عل ــا ي ــب مم ــة التع أو مقاوم

بار  عين االعت كالصراخ أو عدم تقبل األوامر، وهذا شائع ويأخذ ب

 عند التعامل مع األطفال المصابين بالتوحد.
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 التوحد أعراض: 
 

 واالنسحاب. التفاعل االجتماعي: حيث يتصفون بالعزلة .1

صل ال .2 في التوا شاكل  جود م صل :و ظي لالتوا ير اللف ظي وغ ف

ترديــد مــا يقولــه  أووأشــكال شــاذة مــن اللغــة مثــل المصــادئة 

 اتخرون.

 أواضطراب في الحس :فأحيانا يظهرون حساسية عالية للمس  .3

لذلك حيث ال يظهرون أي   إحساسالمسك وأحيانا ال يهتمون 

 باأللم .

يل .9 عب والتخ في الل طي  ضعف  شكل نم عب  خذ الل قد يأ  أو: ف

ستخدامها  أوتكراري  عن ا لف  شاذ مخت شكل  بة ي تستخدم اللع

  األصلي.

تحريك  أوشاذة من السلوك: مثل السلوك النمطي  أنماطظهور  .5

يدي أو أواألصابع  سلوك  األ يذاوظهور  لذات إ ضرب  أو أ ال

 والتخريب .
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 وحد :وتشير الدراسات إلى وجود نمطين من أنماط الت

األشــخاا التوحــديين ذوي الوظيفــة المرتفعــة ويــرتب،  .1

 بنسب ذكاو ال تقل عن المتوس،.

يرتب،  .2 ضة و فة المنخف حديين ذوي الوظي األشخاا التو

 (1.)بنسب ذكاو منخفضة بين أفراده

توحد واالضطراب المشابه. ورقة عمل في ندوة ( اضطراب ال2000. هويدي، محمد عبد الرزا  )1

 اإلعاقات
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 تشخيص التوحد •

 

في التشخيص  الروسانيعرف  بأنه تفسيرات إجرائية تتمثل 

عد قي ما ب ظاهرة  لى  كم ع صدار ح ما إ سها، أو موضوع  ا

 (1)وفق معايير خاصة بتلك الظاهرة.

 
من  حد  شخيص التو بر ت صعبيعت فل  أ ها الط مر ب تي ي حل ال المرا

 وتتطلب عملية التشخيص فريق عمل متعدد التخصصات:

 

 فريق طبي  •

 نفسي  أخصائي  •

 اجتماعي أخصائي •

 تربوي وسلوكي أخصائي  •

 تخاطب وعال ج لغوي أخصائي •

 

تي  (2)(153م:1441يدي )خطيب والحدويرى ال أن الخصائص ال

شكل كارنر أوردها  تزال صحيحة وتصف ال جديرة بالذكر ألنها ال 

 التقليدي للتوحد وتتضمن:

كر 1443(الروسان، فارو  )1) صة. عمان/ األردن. دار الف ية الخا في الترب شخيص  ياس والت (، أساليب الق

 للطباعة.

يدي، )2) مال، الحد يب، ج كر 1441(الخط مان األردن. دار الف كرة. ع لة المب في الطفو كرة  تدخل المب (، ال

 للطباعة.
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ستخدام  غة، ا ساب الل في اكت تأخر  ناو عالقات، ال عن ب العجز 

اللغة المنطوقة بطريقة غير تواصلية بعد تطويرها، الترديد الكالمي 

الضــمائر، اللعــب بطريقــة نمطيــة تكراريــة، غيــر الطبيعــي عكــس 

االنزعاج من التغير، الذاكرة االستظهارية الجيدة، المظهر الجسمي 

ية العادي. عة البريطان عن الجما ير  ستينيات صدر تقر ئل ال وفي أوا

يك  قاط كر سم ن فا با قاط عر سع ن من ت مة  يه قائ لة اقترحا ف العام

يين وقد انتقدت هذه التسعة لكي تستخدم في تشخيص األطفال الفصام

ضرورية  سع ال قاط الت عدد الن حددة ل مات م جود معلو عدم و قاط ل الن

 والتي تكفي للتشخيص.

ــدليل التشخيصــي ل مــراض  ــد مــر تشــخيص التوحــد حســب ال ولق

من  للجمعية األمريكية (DSM)النفسية عديالت  للطب النفسي بعدة ت

  DSM)الرابعةالطبعة الثالثة والطبعة الثالثة المعدلة وحتى الطبعة 

 IV)  عراضيعاني الطفل من  أنوفيها يجب في  ستة أ لى األقل  ع

 (1)النواحي التالية:

(1)Autism society of America (2004), http://www.autism-society.org. 
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ية: قات االجتماع جب  أوالً العال من عرضين  أنوي فرد  عاني ال ي

 على األقل في هذا المجال والذي يشتمل على:

 التواصل الغير لغوي. .1

 .عدم القدرة على اكتساب الصداقات مع اتخرين.2

 .عدم الرغبة في مشاركة اتخرين.3

 .ضعف التبادل العاطفي واالجتماعي مع اتخرين.9

 

يعاني الفرد هنا من عرض واحد  أنويجب  :التواصلثانياً:ضعف 

 التالية: األعراضعلى األقل من 

 

 التأخر في الكالم. أوعدم النطق  .1

 االستمرار في الحديث. أوعدم الرغبة في البدو بالكالم  .2

استعمال كلمات غريبة  أوض الكلمات بشكل متكرر ترديد بع .3

 غير مفهومة. أو

 التقليد االجتماعي. أوعدم القدرة على اللعب التخيلي  .9

 

كررة عال مت شاطات وأف جب  :ثالثاً:ن نا ي من  أنوه فرد  عاني ال ي

 عرض واحد على األقل من األعراض التالية:

 االنشغال بنشاط محدود ومتكرر .1

 التمسك بالروتين .2

 تكراريهحركات  .3

 اوالتعلق ببعض األدوات واألشي .9
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تغطــي  أنولقــد ظهــرت العديــد مــن المقــاييس التــي مــن الممكــن 

 :(1) الجوانب المختلفة من االضطراب ومنها

 قوائم الشطب:.1
  قائمة تقدير األطفال ذوي التوحد(C.A.R.S) 

  قائمة شطب سلوكيات التوحد(ABC) 

  التوحد  أطفالقائمة شطب(CHAT)  

 

 لذوي التوحد جم سلوكية  يع هذه القوائم تركز على المظاهر ال

ســؤال الوالــدين واألشــخاا  أووتــتم عــن طريــق المالحظــة 

 القريبين.

 

 . االختبارات النفسية التي تقيس القدرات العقلية واللغوية:2

 للقدرات النفس لغوية. الينوىاختبار  •

 للذكاو. وكسلرمقياس  •

ستخدام مقياس الذكاو )مثل تضيف وفاو الشامي أنه من المضل ا

( مع األطفال التوحديين ذوي األداو وكسلر ، ستانفورد بنيه

الدولي ل داو ألنه غير  ليترالعالي، بينما يفضل استخدام مقياس 

مؤقا األداو كما أن جميع بنوده ال تتطلب كالم بين المختص 

 والمفحوا.

 التوحد بوزارة المعارف. (م ، البرامج المقدمة ألطفال2003(العثمان، إبراهيم  )1)

 ( خفايا التوحد أشكاله وأسبايه وتشخيصه.2009(الشامي،وفاو علي )2)
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 .مقاييس تهتم بالجوانب االجتماعية والتواصل:3
 للنضج االجتماعي. فينالندمقياس  •

 تقدير اللغة من خالل سلوكيات اللعب. •

 

 الفحوصات الطبية:

 
 اختبار تقييم السمع. •

 التخطي، الكهربائي للمخ. •

 األورامالمقطعية والمغناطيسية للدماغ الستبعاد  األشعة •

 واإلصابات.

 تحليل البيبتايد في البول. •

 تحليل المناعة. •

 خ.للمالتخطي، الكهربائي  •

 تحليل الدم الروتيني. •
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 التشخيص الفار  للتوحد:

 
ــين خصــائص  ــالنظــرا لوجــود تشــابه ب ــين  األطف ذوي التوحــد وب

ينهم  األخرىذوي االضطرابات  األطفال يز ب فانه يجب التأكد والتمي

 مثل: األخرىوبين بعض االضطرابات 

 

 أوال:التوحد واإلعاقة العقلية:

 من ذوي التوحد. أعلىجتماعية ذوي العو  العقلي قدراتهم اال •

ير ا • مات غ في المه من لقدرات ذوي العو  العقلي  قل  لفظية ا

 ذوي التوحد.

قدراتهم  • مع  سبة  كون متنا ية ت قدرات ذوي العو  العقلي اللغو

قــد تكــون  أوالعقليــة وذوي التوحــد قــدراتهم اللغويــة ضــعيفة 

 معدومة.

ــن ذو • ــل م ــدى ذوي التوحــد اق ــوب الجســمانية ل ي وجــود العي

 التخلف العقلي.

يظهــر بعــض ذوي التوحــد مهــارات وقــدرات خاصــة تشــمل  •

هر ذوي  ما ال يظ ضيات بين فن والريا سيقى وال لذاكرة والمو ا

 العو  العقلي مثل هذه القدرات.

عن ذوي  • لف  لدى ذوي التوحد تخت طبيعة السلوكيات النمطية 

 التخلف العقلي.
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 ثانيا: التوحد وفصام الطفولة:
 من ذوي التوحد. أعلىتماعية لدى ذوي الفصام العالقات االج •

في الفصام وال  • كالم توجد  الهالوس واألوهام وفقدان تراب، ال

 توجد في التوحد

 أنشهرا بينما من الممكن  33يبداو اضطراب التوحد قبل سن  •

 المتأخرة . ةلويبداو الفصام في الطف

في  • ما  ساو بين نا  مت لذكور واإل لدى ا صام  حدو  الف سبة  ن

 مقابل بنا واحده. أوالد 9وحد تكون الت

 

 

 

 ثالثا:التوحد واضطراب التواصل:
األطفــال ذوي االضــطرابات اللغويــة االســتقبالية يحــاولون  •

يرات  هرون تعب حد ال يظ ما ذوي التو ماوت بين صل باالي التوا

 مناسبة.انفعالية 

غة  األطفاليستطيع  • فاهيم الل لم م ذوي االضطرابات اللغوية تع

ستطيع ذوي االساسيه وال ما ال ي ية بين تعامل مع الرموز المحك

 التوحد ذلك.
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 رابعا: التوحد واضطرا بات السمع والبصر:
ذوي الصمم بعض المظاهر مثل  األطفاليظهر  أنمن الممكن  •

هذه  االنسحاب االجتماعي واالنزعاج من تغيير الروتين ولكن 

ــا  ــمم ولكنه ــدى ذوي الص ــة ل ــر ثانوي ــلوكيات تعتب ــةأولالس  ي

 وأساسيه في ذوي التوحد.

ــل  • ــلوكيات مث ــوفين وضــعاف البصــر س ــض المكف ــر بع يظه

ية  ضافةاالستثارة الذات لى إ ما يظهره  إ شبه  حركات نمطية ت

 بعض ذوي التوحد.
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 التوحد أشكال 

تصدر الجمعية األمريكية للتوحد تصنيفا يتم من خالله 

 تشخيص االضطراب إلى خمسة اضطرابات وهي:

 يدي:التقل.التوحد 1
فــي الطفولــة المبكــرة ويكــون لــديهم  األطفــالوهــو مــا يظهــر لــدى 

نتج  مشكالت في التفاعل االجتماعي والتواصل واللعب والسلوك. وي

 .(1)من خلل في الجهاز العصبي مما يؤثر في وظائف المخ.

 

 :.طيف التوحد ويشتمل على2
 

 :اضطراب النمو الشامل غير المحدد 
ظاه  من م يد  لى العد شتمل ع كون وي لب ي في الغا كن  حد ول ر التو

شديدة  ليس ال سيطة و جة ب نب االضطراب  أوبدر كل جوا لة ل الكام

 ويتضح في الجوانب االجتماعية والتواصل اللفظي وغير اللفظي.

 

 :عرض ريا 
حي،  ية وم نب الحرك من حيث الجوا يا  ية طبيع في البدا مو  يكون الن

بين  قد 91-5الرأس ثم يقل نمو الرأس  ثم ف من  قدرات شهرا و ان لل

شديد  لي  الحركية والقدرات اللغوية والتراب، االجتماعي وتخلف عق

 وتتدهور الحالة بتقدم العمر.

 ( الجمعية األمريكية للتوحد.1)
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 :عرض اسبيرجر 
سبرجركان  من  هانز ا عة  سبرجر كمجمو مة ا صف متالز من و

ــل الخاصــتص الســلوكية،  ــي التفاع ــعف ف ــل ض ــدى الطف ــون ل يك

غة االجتماعي وبعض السلوكيات النمطية وال يوج د لديه تأخر في الل

 العناية بالذات . أوالتطور المعرفي  أو

  

 

  ألتحللياضطراب الطفولة : 
ــدان  ــل بفق ــداو الطف ويظهــر بعــد ســنتين مــن عمــر الطفــل حيــث يب

سيةالمهارات  في  األسا شاكل  ية وم ير عاد يه حركات غ صبح لد وي

سلوك التك في اللغة االستقبالية والتعبيرية والمهارات االجتماعية وال ي

ية وعادة  سلوكيات نمطية وتكرار ومشكالت في التواصل وظهور 

شديد. لي  يرى  يصحب بتخلف عق لة  سميثو بأن اضطراب الطفو

كون  هؤالو ي هو أن  يزا  ثر تمي سمة األك االنحاللي يعد نادرا جدا وال

سن  تى  عاديين ح قرانهم ال مو أ شابه لن موهم م هو  3-5ن  سنوات و

 (1) النمائي وبشكل خاا اللغة.الوقا الذي يبدأ فيه االرتكاس 
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 التوحد ومرحلة المراهقة •
يصــاحب مرحلــة المراهقــة عنــد ذوي التوحــد بعــض التغيــرات 

بالتوحد  اإلصابةتختلف باختالف درجة  العاديين وهيكاألشخاا 

 ومنها مايلي:

 

 االستقالل. إلىالنزعة  .1

 .اإلدراكزيادة في  .2

 ر.غريزة الجنس وهي تتطلب التوجيه والحذ .3

له  .9 سماح  عدم ال جة  حد  نتي ما  أنالضغوط التي ت يتصرف ك

 .أحيانايريد ألن هناك عوائق اجتماعية تصادفه 

 

 

 ذوي التوحد والعمل )الوظيفة( •
يام  األطفالبامكان  ذوي التوحد عند حصولهم على تدريب مكثف الق

ــانتهم  ــدراتهم وامك ــع ق ــب م ــة تتناس ــل محمي ــة عم ــي بيت ــال ف بأعم

 واالجتماعية واالنفعالية.ة وخصائصهم التواصلي

 

 

 ذوي التوحد والزوج واإلنجاب •

كنهم  جاب ول لزواج واإلن حد ا كان ذوي التو ية بام ية الطب من الناح

مة  إمكانية أنالمتابعة والتوجيه حيث  إلىبحاجة  العيش باستقاللية تا

 لذوي التوحد ضعيفة جدا.
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 التوحد إعاقةحقائق عن  •
 التوحد ليس: إن

 

 عاطفي. نتيجة ضغ، .1

 انسحاب نحو حياة خيالية. .2

 عدم الرغبة ألي قرب اجتماعي. .3

 لعواطفهما الباردة. أونتيجة رفض الوالدين له  .9

 الطبقة الوسطى. أومحددة بالظهور عند الطبقة الفقيرة  .5

 مرض عقلي. .3

 كلهم عباقرة ولديهم مهارات خاصة. .9

 .ظاهرة جديدة .1
 

 

 

 

 

 

 

 وآخر دعوانا 

الصالة والسالم على اشرف األنبياو أن الحمد هلل رب العالمين و

 والمرسلين.
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