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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

تمت استضافة الدكتور خالد عياش مف األردف في إطار زيارتو لمجزائر وقيامو بعدد مف 

الدورات التدريبية حيث استضافو قسـ العمـو االجتماعية بجامعة تبسة عمى ىامش ذلؾ لتنشيط 

. حول موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة ، التوحد نموذجا بين إلاعاقة وألاملندوة عممية  

ىدية منو إلى السادة في جامعة وقد وافؽ الدكتور عمى نشر مداخمتو لصالح الطمبة ؾ

. العربي التبسي قسـ العمـو االجتماعية

 .توفػػػػػػػػػػيؽزروقي  :األستاذ

 

اعداد وتقديم الدكتور خالد عياش 

 

. لمحة تاريخية حول متالزمة التوحد

يعتبر التوحد فئة مف فئات ذوي االحتياجات الخاصة األكثر صعوبة وتعقيد نظرا لما يعانيو أطفاؿ التوحد 
مف إعاقة نمائية عامة تؤثر بشكؿ كبير عمى مظاىر النمو المختمفة وتؤدي إلى انسحابو وانطوائو بؿ 

. انغبلقو بشكؿ تاـ عمى نفسو

حيث يعاني األطفاؿ مف مشاكؿ  (ما قبؿ سف الثالثة  )يبدأ التوحد في الظيور منذ مرحمة الطفولة المبكرة
شديدة في التفاعؿ االجتماعي ونقص واضح وشديد في ميارات العناية بالذات، و يرجع التعرؼ عمى ىذه 

، عندما قاـ بفحص مجموعة مف األطفاؿ Leo Kanner)(1943)ليوكانر" الفئة الطبيب الفرنسي
المتخمفيف عقميا بجامعة ىارفارد في الواليات المتحدة األمريكية، حيث تبيف مف نتيجة ىذه الفحوصات باف 

، فقد الحظ Autism Disorderلدييـ سموكات غير عادية والتي سماىا فيما بعد اضطراب طيؼ التوحد 
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باف لدييـ انغبلؽ كامؿ عمى ذواتيـ، واالبتعاد عف الواقع، وعدـ التجاوب مع المثيرات التي تحيط بيـ، 
. واالنطواء والعزلة

حيث أنيا ,  تعتبر إعاقة التوحد نوع مف أنواع اإلعاقات التي تصيب األطفاؿ في المراحؿ العمرية المبكرة 
و تؤثر عمى , تعد بمثابة اضطراب نمائي حاد يظير عمى الطفؿ خبلؿ السنوات الثبلث األولى مف عمره 

 . التواصؿ المغوي واالجتماعي لديو مع مف ىـ حولو 

, إف تشخيص ىذه اإلعاقة ال يزاؿ مف أكبر المشكبلت التي تواجو الباحثيف والعامميف في مجاؿ الطفولة 
وليذا يتعيف الحصوؿ عمى معمومات دقيقة . وذلؾ ألنيا غالبا ما تتداخؿ وتتشابو مع اضطرابات أخرى 

وبالتالي تميز األطفاؿ التوحدييف عف غيرىـ مف المصابيف , حتى يتـ تشخيص األعراض بدقة 
.  باضطرابات أخرى 

و ذلؾ لعدـ توصؿ البحوث العممية التي أجريت إلى نتائج , كما توصؼ التوحدية باإلعاقة الغامضة 
  .قطعية حوؿ السبب المباشر ليا أو طرؽ مباشرة لعبلجيا بطريقة قطعية 

 

 .تعريفات متالزمة التوحد

التوحد اضطراب في الدماغ يؤثر بشكؿ أساسي عمى قدرة الفرد عمى التواصؿ ويؤثر في قدرتو عمى تكويف 
عبلقات مع اآلخريف، واالستجابة المناسبة والصحيحة لمتطمبات البيئة ، يجعؿ التوحد بعض المصابيف بو 

منغمقوف تماما عمى أنفسيـ كالذي يعيش في شرنقة داخؿ ذاتو، كما أف الطفؿ التوحدي يكوف لديو ولع 
. وميؿ قيري ألداء سموكيات نمطية تكرارية بصورة تعزليـ عف السياؽ الذي يوجدوف فيو

 الجمعية الوطنية ألطفاؿ التوحد مف أكثر التعريفات قبوال لدى المينييف وينص عمى وتعريؼ التوحد لدى
 شير 30أف التوحد مجموعة مف المظاىر المرضية األساسية التي تظير قبؿ أف يصؿ عمر الطفؿ إلى 

: ويشمؿ عدة اضطرابات وىي

. اضطراب في سرعة أو تتابع النمو-1

 .اضطراب في االستجابات الحسية لممثيرات-2
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 .اضطراب واضح في الكبلـ والمغة والمعرفة -3

ولدييـ اضطراب واضح في عممية التعمؽ أو االنتماء لآلخريف واألحداث واألشياء -4

بمثابة Individuals With Disabilities Education(IDEA)وحسب قانوف تعميـ األفراد ذوي اإلعاقات
إعاقة نمائية تطورية تؤثر بشكؿ كبير عمى التواصؿ المفظي وغير المفظي، كما تؤثر بشكؿ كبير عمى 

التفاعؿ االجتماعي مف جانب الطفؿ، كما أف اضطراب التوحد يظير قبؿ أف يصؿ الطفؿ سف الثالثة مف 
عمره وىذا يؤثر سمبا عمى أداء الطفؿ التربوي، ولدييـ أنشطة تكرارية وحركات نمطيو ولدييـ مقاومة 

لمتغير في البيئة المحيطة بيـ ، ولدييـ مقاومة تغير في الروتيف المتبع لدييـ يوميا ، كما أف اضطراب 
. التوحد يتصؼ بوجود قصور معرفية شديدة وواضحة

  

إف التوحد مصطمح يشير إلى االنغبلؽ عمى النفس، واالستغراؽ في التفكير،  (2002)ويوضح عبد اهلل
قامة عبلقات اجتماعية مع اآلخريف، ولدييـ  وضعؼ القدرة عمى اإلنتباه، وضعؼ القدرة عمى التواصؿ، وا 

. نشاط حركي مفرط

أف التوحد مصطمح يستخدـ لمتعبير عف الخصائص الشائعة عند الكثير مف  (2002) كما بيف سيسالـ
األطفاؿ المضطربيف سموكيا وخاصة الذيف يعانوف مف انطواء شديد ولدييـ تمركز حوؿ الذات، واالنشغاؿ 

. بالعالـ الخارجي

إف مرض التوحد مرض معقد في مظاىر اإلضطراب، حيث يعاني مف  (2004)كما بيف يوشيؿ وآخروف
اضطراب واضح في المغة، وميارات التواصؿ والتفاعؿ اإلجتماعي، وكؿ ىذه األعراض تظير خبلؿ 

. السنوات الثبلث األولى مف حياة الطفؿ

 

 :مسميات التوحد

سمي بطيؼ التوحد ألنو يشبو الواف الطيؼ فيو نطاؽ واسع مف شدتو ومظير االشخاص : طيؼ التوحد
. المصابيف بو 
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الف التوحد يبلـز الشخص مدى الحياة مع اختبلفو مف فرد ألخر في الشده : وسمي بمتبلزمة التوحد 
. والتحسف

الف اطفاؿ التوحد يتجيوف نحو الذات ويعيشوف حياتيـ الخاصة وليس لدييـ أي تفاعؿ : وسمي بالذاتوييف
. اجتماعي مع االخريف

ألنو اضطراب نمائي يصيب الدماغ فيؤثر عمى التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي : وسمي باإلضطراب
. والسوكيات الحركية لدى الطفؿ

 أنواع متالزمة التوحد

لذلؾ يجمع , مف النادر أف يوجد طفبلف مصاباف بالتوحد يمتمكاف سموكات متماثمة في الحدة و الدرجة 
 المختصوف عمى عدـ وجود نمط موحد لمطفؿ التوحدي

 :نظاماً تصنيفياً الضطراب التوحد في أربع مجموعات وىي كالتالي  حدد سيفف وآخروف -
  :المجموعة التوحدية الشاذة 

.  يظير أفراد ىذه المجموعة القميؿ مف خصائص التوحدية باإلضافة إلى مستوى أعمى مف الذكاء 

 :المجموعة التوحدية البسيطة 

مع تخمؼ عقمي بسيط , ومظاىر روتينية شديدة ,  يظير أفراد ىذه المجموعة مشكبلت اجتماعية 
. مصحوباً بالمغة الوظيفية 

  :المجموعة التوحدية المتوسطة 

ومظاىر شديدة مف السموكات الروتينية ,  يظير أفراد ىذه المجموعة استجابات اجتماعية محدودة 
.  ولغة وظيفة محدودة و مرفقة بتخمؼ عقمي , والنمطية 

 : المجموعة التوحدية الشديدة  
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باإلضافة , وال توجد لدييـ ميارات تواصمية واجتماعية وظيفية , أفراد ىذه المجموعة منعزلوف اجتماعيا ً 
وتسمى , حيث تكتمؿ في ىذه المجموعة ثالوث األعراض , إلى وجود التخمؼ العقمي في مستوى ممحوظ 

. مجموعة التوحد الكبلسيكي أو التقميدي 

 :انواع اضطرابات التوحد

حيث بيف اف ىناؾ بعض  (1944)اكتشفيا الطبيب االلماني ىانز اسبرجرعاـ: متبلزمة سبرجر-1
لغة اطفاؿ اسبرجر لغة طبيعية قبؿ سف الرابعة، لكنو يتصؼ : االختبلفات بيف التوحد واسبرجر وىي

بالتكرارية ويكوف حادا مف الناحيو العاطفية، اسبرجر يتصؼ بنسبةذكاء اعمى مف الطفؿ التوحدي وال 
يعاني مف تخمؼ عقمي ولكف مستوى ادائو في الميارات المفظيةاعمى مف التوحدييف، يعاني مف صعوبات 
في القراءة ومشاكؿ في الكتابة وصعوبات حسابية، لدييـ بعض السموكيات الشاذه مثؿ حركات جسدية 

. وعدـ الرشاقو

وىو اضطراب عصبي اليظير اال لدى االناث وىو اضطراب نادر ويصيب طفمو مف : متبلزمة ريت -2
وىو اضطراب تصاعدي تطوري يزداد تعقيدا كمما زاد عمر الطفمو المصابو بو ويبقى مدى  (15000)كؿ 

. الحياة وتتميز بمي اليديف المتشابكتيف والتخمؼ العقمي واعاقة في الميارات الحركية

-3 ويظير مف 1-4اضطراب الطولو التفككي وىو نادر جدا ويصيب الذكور اكثر مف االناث بنسبة-3
   سنوات5

 اسباب متالزمة التوحد

اختمؼ العمماء والباحثيف في ىذا االضطراب الغامض في تحديد أسباب محدده لحدوثو، حيث نرى أف 
بعض الباحثيف أشاروا إلى أف التوحد ينشأ مف عدة مشكبلت وعوامؿ والتي منيا المشاكؿ األسرية، 

. والنفسية، والبيولوجية، والكيميائية

كما أف  بعض الباحثيف ارجعوا أسباب التوحد  إلى تموث في بيئة الطفؿ كالتعرض لمسمـو في المعادف 
وىما مف المعادف المسببو فالزئبؽ الموجود في حشوات االسناف واسماؾ التونة  (زئبؽ، والرصاص )السامة

والطبلء المحتوي مادة الرصاص، وااللتيابات، والفيروسات، والمضادات الحيوية،مع وجود قابمية وراثية 
  (2003الحكيـ، ).لدى الطفؿ
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 شيرا وىذه الفترة ىي 24- 18كذلؾ مف بيف االسباب لحدوث التوحد الطعـو التي تقدـ لمطفؿ عند عمر 
فترة ظيور اعراض التوحد ، حيث بينت الدراسات اف مادة الثايموروساؿ وىي مادة حافظة لمطعـو 

والعدسات البلصقة ىي مف مستخمصات الزئبؽ وىي مسببة لمتوحد، كذلؾ طعـ الحصبة االلمانية والنكاؼ 
حيث اف ىذه الطعـو تحتوي اصبل عمى فيروسات يتـ اضافتيا تدخؿ الى امعاء الطفؿ  مما تؤدي الى 
 .ظيور اعراض التوحد، وىذا ما سبب عدة نزاعات قانونية بيف جمعيات التوحد ووزارة الصحة االمريكية

يرى عدد مف الباحثيف إلى أف أسباب اإلصابة :كما ترجع أسباب التوحد إلى أسباب نفسية وأسرية
باضطراب التوحد ىي أسباب نفسية والتي تنشا مف أساليب التنشئة الوالدية الخاطئة والى شخصية الوالديف 

إلى أف أعراض اإلصابة بالتوحد لدى األطفاؿ تعود إلى عدـ  (1943)غير السوية، حيث يؤكد ليوكانر
وبينت العديد مف الدراسات أف التوحد ينشا مف البرود العاطفي  (2005خطاب، ).نضج وتطور األنا

لؤلبويف وخاصة مف األـ والتي سموىا بألـ الثبلجة وىو االسـ الذي أطمقو بيتميايـ والذي اعتبر باف األـ 
. الذي لدييا برود عاطفي ألبنائيا ىي سبب مف أسباب التوحد

 ( 1992 ) ومف الدراسات التي تؤكد عمى دور العوامؿ النفسية في اإلصابة بالتوحد دراسة  ميريبل كياراند
عمى أف العوامؿ النفسية تساىـ في إبراز أىمية التكويف األولى لشخصية الطفؿ كما يبرر مدى احتياج 
الطفؿ لبيئة آمنة ومريحة يستطيع فييا أف يخوض تجربة ايجابية مف خبلؿ لقائو مع األشخاص الذيف 
يكفموف لو الحماية ، ويشبعوف احتياجاتو ، كما يساعدونو عمى اتساع أفقو ويطمقوف لو العناف ليتحرؾ 

. بحرية 

: أسباب تتعمق بأسرة الطفل المصاب بالتوحد

إف الطفؿ المصاب بالتوحد يختمؼ عف أفراد األسرة اآلخريف في طريقة تفكيره وتواصمو  -1
وتعاممو مع البيئة المحيطة ولعدـ وجود أشخاص مف األسرة يتفيموف ذلؾ ولعدـ معرفتيـ 

بكيفية التعامؿ معو والتواصؿ معو بشكؿ صحيح فيـ يقوموف بإعطائو توجييات كثيرة 
: لرغبتيـ في أف ينفذىا آو ينصاع ليا وينتج عف ذلؾ 

 .عدـ إتباع الطفؿ لمتعميمات يتبعو العقاب الذي قد ال يناسب سموؾ الطفؿ وحالتو -2
عدـ معرفة االسره لبلحتياجات األساسية لمطفؿ وذلؾ لعدـ قدرتو لمتعبير عف نفسو  -3

 .بالشكؿ المناسب 
 .عدـ وجود روتيف منزلي ينظـ تفكير الطفؿ وينظـ عممية وصوؿ المعمومة لدية -4
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 .عدـ واقعية توقعات األسرة لمستوى قدرات طفميـ ما يستطيع القياـ بو وما ال يستطيع  -5
 

 

وىناك اسباب أخرى 

وىناؾ تفسيرات جينية لمتوحد ترى بوجود خمؿ في الجينات أو الكروموسومات في مرحمة مبكرة 

.  لمطفؿ يؤدي لئلصابة بالتوحد

وفي دراسة قاـ بيا عمماء مف السويد بينت اف  تدخيف النساء اثناء الحمؿ يؤدي الى والدة اطفاؿ لدييـ *-
توحد ، حيث بيف ىذه الدراسة والتي قامت عمى الفي طفؿ اف االميات المخنات اكثر عرضة النجاب 

.  مقارنة بالغير مدخنات (%40)اطفاؿ مصابيف بمرض التوحد وصمت الى 

 

: المؤشرات التي تظير لدى  طفل التوحد بيا قبل اتمامو الثالثين شيرا وىي

. أف األطفاؿ التوحدييف ال يحبوف اف يحتضنيـ احدا-1

. يبدو وكأنيـ ال يسمعوف في بعض الحاالت- 2

 .ال ييتموف بمف حوليـ-3
 .ال يظيروف أي الـ اذا اصيبوا-4
 .يرتبطوف باألشياء ارتباط غير طبيعي-5
 .ال يحبوف المعب في الكرة، بيينما يحبوف ترتيب المكعبات-6
 .يقاوموف األساليب التقميدية في التعميـ-7
 .انيـ يحبوف العزلة عف الغرباء والمعارؼ-8

والسباحة  (مثؿ ستيفف وىو ما سنقدمو كنموذج )بعض األطفاؿ يممكوف قدرات عاليو الدقو كالرسـ-9
. والعزؼ عمى االالت الموسيقية
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. سرعاف ما ينسوف بعض الكممات التي اكتسبوىا بفضؿ التدريب-10

. ال يحبوف التجديد بؿ يقاوموف التجديد، ويحبوف األبقاء عمى األشياء كما ىي-11

. يستخدموف األشياء دوف معرفتيـ بوظائفيا المختمفة- 12

. قد يضحكوف ويقيقيوف دوف أي سبب-  13

. ال يدركوف المخاطر بشكؿ عاـ-14

. يرددوف الكبلـ دوف أي فيـ لمعناىا وىو ما يسمى بالمصاداه- 15

. يتميزوف باإلنعزالية الشديدة واإلنسحاب مف المجتمع- 16

. (الروتيف، وعدـ الرغبة في التغيير والتجديد )السموؾ النمطي والتصرفات الشاذه -17

. ايذاء الذات مثؿ عض رسغ اليد،شد الشعر، القرص، ضرب الراس في الحائط-18

 

 

. خصائص اطفال التوحد

 

الذي صدر عف  (DSM-IV,1994)يعتبر الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الرابع لبلضطرابات العقمية 
: رابطة الطب النفسي االمريكية والذي يشير الى اف اضطرابات التوحد تتضمف ثبلث خصائص 

 .(المغوية وغير المغوية )قصور في التواصؿ-1

 .قصور في التواصؿ االجتماعي-2

والدليؿ التشخيصي الثالث لؤلمراض  (Keen,2003).انماط متكررة وثابتة مف السموؾ-3
 أوؿ دليؿ تشخيصي يدخؿ مصطمح التوحد إلى قائمة األمراض العقمية تحت اسـ (DSMIV)النفسية
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التوحد الطفولي باعتباره احد اضطرابات الطفولة، وقد بيف ىذا الدليؿ عدة خصائص لمطفؿ التوحدي 
: وىي

 .يبدأ قبؿ سف الثالثة مف العمر-1

 .انطوائي عمى ذاتو بشدة-2

 .عجز واضح في نمو المغة-3

 .أنماط متميزة وغريبة في الكبلـ-4

استجابات شاذة وغريبة نحو بيئتو مثؿ مقاومة التغير واالىتماـ الشديد باألشياء والموضوعات الحسية -5
 .أو الجامدة

. ال توجد ىموسات أو ىذياف كما في الفصاـ-6

: عدة خصائص تتمثؿ عند تعريؼ التوحد  (Rutter,1978)وبيف روتر

 .إعاقة في العبلقات االجتماعية-1

 .نمو لغوي متأخر أو منحرؼ-2

 .سموؾ استحواذي وطقوسي مع اإلصرار عمى التماثؿ-3

 .تبدأ اضطرابات التوحد قبؿ بموغ الطفؿ ثبلثيف شيرا مف العمر-4

 

 

 :الخصائص السموكية الضطراب التوحد

 

قصور نوعي في العبلقات اإلجتماعية، فيـ غير قادريف عمى إدراؾ الحاالت االنفعالية لآلخريف، وال -1
يستطيعوف إف يعبروا عف االنفعاالت، وغير قادريف عمى إقامة وتكويف عبلقات اجتماعية والمحافظة 
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عمييا، ولدييـ عجز في االنتباه ، وفشؿ واضح في القياـ باإليحاءات والتمميحات االجتماعية مثؿ القياـ 
 .بإشارة مع السبلمة، واالنسحاب االجتماعي وضعؼ التواصؿ

 

ويحتاج أطفاؿ التوحد إلى وقت طويؿ لتعمـ تفسير ما يفكر فيو وما يشعر بو اآلخروف، وال يفيـ أطفاؿ 
التوحد معاني و دالالت العبلمات أو االبتسامات، أو الغمز أو الطرؼ بالعيف، أو التكشير وتقطيب 

الحاجبيف، فعبارة تعالي ىنا تعني نفس الشيء سواء كاف المتحدث مبتسـ ويمد ذراعيو لبلحتضاف أو كاف 
 ).المتحدث عابسا وواضعا قبضتو عمى ساقيو، فيـ غير قادريف عمى تفسير اإليماءات وتعبيرات الوجو

 (1997أبو الحبلوة،

بينت اغمب الدراسات إف نصؼ أطفاؿ التوحد يعتبروف بكـ ، بمعنى أنيـ ال يتكمموف  إال : عجز لغوي-2
أنيـ يقوموف بنطؽ بعض األصوات البسيطة ، ويكوف لدييـ تكرار لؤلصوات المسموعة مف اآلخريف 

وتكوف فوريو لحظو سماعيا، أو قد تكوف متأخرة تكرر األصوات بعد مرور وقت مف الزمف،  وقد يكوف 
 .لدييـ فيما حرفيا لمكبلـ أو المعمومات المسموعة

 

فيـ غير قادريف عمى " أنت""ممكي" "أنا"ويميؿ أطفاؿ التوحد إلى الخمط بيف الضمائر وفيـ الكممات مثؿ
اآلف ما أسمي يجيب طفؿ التوحد " تغير معنى ىذه الضمائر بناء عمى المتحدث، فعندما يساؿ معمـ اآلف

في أوقات عشوائية خبلؿ " اركب في السيارة" ، فيـ يكرروف نفس العبارة مثؿ يقوؿ "اسمي اآلف" اآلف
، فاغمب الجمؿ التي يرددىا أطفاؿ التوحد غريبة ، كما يواجيوف صعوبات في فيـ الجسد فنادرا ما  اليـو

. يتفاعموف مع اآلخريف باالبتسامات أو تعبيرات وجو مناسبة

األطفاؿ التوحدييف يظيروف قدرات عقمية متدنية جدا ، حيث بينت نتائج :القدرات الوظيفية الذكائية-3
مف أطفاؿ التوحد لدييـ إعاقات عقمية، مع وجود بعض أطفاؿ % 80% --70الدراسات إلى أف حوالي 

التوحد موىوبوف مثؿ السافانت ، كما أف طفؿ التوحد يركز عمى جزء مف الشيء أو الشخص بدال مف 
 .التركيز عمى الكؿ
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يظير أطفاؿ التوحد  استجابة غير اعتيادية لئلثارة : استجابة غير االعتيادية  لممثيرات الحسية- 4
الحسية ، حيث أف بعضيـ يرفض تناوؿ بعض أنواع األطعمو التي تمتاز برائحة معينة أو لوف محدد، أو 

إظيارىـ الحساسية ألصوات محددة ومنيـ مف ال يظير أي إحساس باأللـ بشكؿ طبيعي 

ينتاب أطفاؿ التوحد حالة مف الييجاف تبدأ في الصراخ والبكاء وذلؾ : نوبات الغضب أو الييجاف-5
كاستجابة لبلنزعاج أو اإلحباط، وقد تتحوؿ نوبات الغضب إلى سموؾ عدواني تجاه اآلخريف، والسموكات 

 .ىذه قد تتداخؿ مع التفاعؿ االجتماعي المناسب وقد تساىـ في إحداث صراعات بيف ىؤالء األطفاؿ

يظير األطفاؿ التوحدييف عجزا واضحا في العمميات االداركية، حيث يقوموف :العجز المعرفي-6
باستجابات غير مألوفة لئلثارة الحسية، ويعود سبب ذلؾ إلى مستوى األداء الوظيفي اإلدراكي ليذه الفئة 

. مف األفراد

  

 بعض سمات لغة أطفال طيف التوحد

ضعؼ في لغة الوجو والجسـ كالتعبيرات الوجيية والتواصؿ البصري واإليماءات واألوضاع الجسمية، *-
 وميارات االستماع كاالنتباه لممتحدث والتركيز عمى لغتو المفظية وغير المفظية بوضوح

 .عدـ فيـ الكبلـ الذي يسمعونو واعتباره كضجيج مف حوليـ*-

 .عدـ االىتماـ بإرساؿ رسائؿ لآلخريف واالىتماـ فقط بالحصوؿ عمى ما يريدوف*-

 . (عيوب التنغيـ واإليقاع وطبقة الصوت)استخداـ وتيرة مممة *-

 .االفتقار لمعفوية وميارات الحوار*-

عند بدء أطفاؿ طيؼ التوحد باستخداـ الكممات فيناؾ خصوصية ليذه الكممات ولذلؾ يجب التنبو ليا *-
والعمؿ عمى مزيد مف التدريب عمييا لجعؿ استخداميا أكثر تعزيزًا لمطفؿ وبحيث يصبح أكثر ميبًل لتكرار 

 .استخداميا

يستخدموف الكممات مقابؿ األشياء التي يريدونيا، وعادة ال يستخدموف كممات لتبادؿ االنتباه  أو *-
  .رائع-ياه - االىتماـ مثؿ انظر 
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/ ظروؼ/ مشاعر/ أفعاؿ)معظـ كمماتيـ تكوف أسماء وقميبًل مف كمماتيـ األولى تكوف أدوات لغوية *-
 . (حروؼ جر

 بالمقارنة مف األطفاؿ المساويف ASDأظيرت بعض الدراسات أف تطور المفردات والمعاني لؤلطفاؿ *-
  .ليـ في القدرة العقمية يكوف متقارباً 

 

 :نسبة انتشار متالزمة التوحد

 

بينت البحوث التي اجريت في الواليات المتحدة االمريكية في التسعينات اف نسبة انتشار متبلزمة التوحد 
 طفؿ، ولكف ومع التقدـ في اساليب التشخيص وبروز اىتماـ واسع ليذه 10000 لكؿ 4-3بمغت 

المتبلزمة مف قبؿ االخصائييف وأسرىـ والحكومات المختمفة وارتفاع في تأثير االسباب التي تؤدي الى 
االربعينيات ارتفع متبلزمة التوحد كؿ ىذه االمور زادت مف نسبة انشار متبلزمة التوحد في العالـ،  وفي 

 طفؿ وبالتالي فاف معدؿ االنتشار ارتفع مف 100 طفؿ واآلف طفؿ مف بيف 166ليصبح طفؿ مف بيف 
.  ضعؼ100اوؿ اكتشافو الى 

 

 طفؿ مولود 75وفي آخر إحصائية قامت بيا إحدى الجامعات االمريكية أف ىناؾ طفؿ واحد مف كؿ 
 فقد بمغ عدد المصابيف بالتوحد في الواليات المتحدة االمريكية مميوف ونصؼ المميوف، وىي نسبة مرتفعو،

.  الؼ طفؿ جديد24ينضـ الييـ كؿ عاـ 

اإلحصائية غير الرسمية النتشار التوحد وفي العالـ العربي وجدت بعض اإلحصائيات والتي منيا 
حالة توحد  ( 42500 - 30000 )بالمممكة العربية السعودية والتي أقرىا مجمس الوزراء السعودي مابيف 

وفي فمسطيف اليوجد اي احصائية قامت بيا . حالة توحد كبلسيكي شديد  ( 8200)منيا ما ال يقؿ عف , 
اي دائرة رسمية او غير رسميو لتحديد نسبة انتشار متبلزمة التوحد في فمسطيف ، بؿ المتعارؼ عميو 

االؼ كفؿ لدييـ توحد ال يتعدى نسبة الذيف يقدـ ليـ  (8-5)وحسب النسبة العالمية  باف ىناؾ ما بيف



 

Page 13 sur 34 
 

والسؤاؿ الذي يطرح ايف الباقي؟ طبعا سؤاؿ بتمنى وزارة  (1000)البرامج والموجوديف في المراكز المختمفة 
 ....الصحو تجيب عميو

ولكف االناث اكثر  (1:4) كما بينت الدراسات اف نسبة انتشار التوحد لدى الذكور اكثر مف االناث بنسبة
شدة عند االصابة مف الذكور، كما تشير الدراسات باف العبلقة بانتشار التوحد في العبلقة االجتماعية وال 

. بالوضع االقتصادي أو األصؿ العنصري أو العرقي

 

التدخؿ المبكر 

ىو عممية تقديم الخدمات الطبية والتربوية والعالجية والوظيفية والطبيعية والنطقية من خالل تصميم 
.  برامج تربوية فردية باألطفال ذوي الحاجات الخاصة الذين ىم في السنوات الست األولى من العمر

: (مقارنة بين المراحل النمائية لمطفل العادي وأطفال التوحد )اىمية الكشف والتدخل المبكر

  

يتـ التعرؼ عمى العبلمات المبكرة لحدوث اضطراب التوحد مف خبلؿ تقسيـ العبلمات إلى المراحؿ التالية 
 : والتي تـ تقسيميا وفقا لمعمر الزمني

 
يربط عاطفتو بالحركات التي يقـو  ( شيور3ػ0)إف الطفؿ الرضيع وفي المرحمة العمرية: المرحمة األولى- 

بيا فيو عند سماعو لصوت اسمو أو عندما تقـو أالـ باالبتساـ في وجيو فانو يحرؾ رأسو باتجاه أمو ، 
عمى العكس مف ذلؾ فاف الطفؿ ألتوحدي ال يظير ىذه االستجابات ألنو ال يستطيع إف يربط بيف مشاعره 

إف ما يفسر ىذه المشكمة ىو عدـ قدرة الطفؿ ألتوحدي عمى القياـ . وأحاسيسو باالستجابات الحركية
إف .بالحركات الضرورية واليادفة مثؿ التحرؾ لمعانقة أمو وكذلؾ عدـ قدراتو عمى تنسيؽ ىذه الحركات

. الطفؿ التوحدي في ىذه المرحمة ال يستطيع إف يربط بيف الخبرات الحسية والعاطفية والحركية
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حيث يعجز الطفؿ التوحدي في ىذه المرحمة  ( شيور5-2)وتمتد ىذه المرحمة بيف : المرحمة الثانية- 
العمرية عف التعبير عف أحاسيسو بتصرفات مفيومو، فمثبل ال يستطيع إف يعبر عف سعادتو بابتسامة أو 

. بتعابير وجو تظير سروره

 10-4)تبدأ المرحمة الثالثة مف مراحؿ ظيور عبلمات التوحد في الفترة العمرية ما بيف : المرحمة الثالثة
حيث تظير الصفات التوحدية بشكؿ أكثر وضوحا مف خبلؿ عدـ قدرة الطفؿ التوحدي عمى  (شيور

االستجابة والتفاعؿ مع اآلخريف وخاصة الوالديف خبلؿ أوقات المعب، حيث ال يقـو الطفؿ بالمبادرة في 
ظيار سعادتو لمشاركة اآلخريف في لعبو . المعب وا 

 18-10)يظير األطفاؿ التوحديوف في ىذه المرحمة والتي تمتد لمفترة العمرية مابيف : المرحمة الرابعة- 
الكثير مف العبلمات المميزة لحدوث اضطراب التوحد واىـ ىذه العبلمات عدـ القدرة عمى حؿ  (شير

.  والتفاعؿ االجتماعي وظيور السموكيات النمطية والتكرارية (Problem solving)المشكبلت 
وتتميز  ( شير30-18)تبدأ ىذه المرحمة ما بيف الفترة العمرية : المرحمة الخامسة والسادسة والمتقدمة- 

ىذه المرحمة باستخداـ الطفؿ التوحدي لكممات غير مفيومة وبدوف معنى وبتكرار لمكممات بشكؿ غير 
. (Echolalia)طبيعي وبدوف فيـ وىو ما يسمى بالمصاداة 

يبدامتبلزمة التوحد قبؿ اكتماؿ الطفؿ عامو الثالث مف العمر وخصائص اطفاؿ التوحد في الشيور االولى 
: مف الحياة

عدـ محاولة تحريؾ جسمو او اخذ الوضع المناسب الذي يدؿ عمى رغبتو في اف يُحمؿ مف األـ او  -1
 .االخريف

 .تصمب الطفؿ عندما يحمؿ بيف ذراعي األـ ومحاولة االفبلت منيا -2
 .يبدو كأنو أصـ فبل يستجيب لذكر اسمو او االصوات المحيطة بو -3
 .يفشؿ في التقميد كباقي االطفاؿ في نفس المرحمة العمرية ال يموح باي باي -4
 .ال يحاوؿ جذب انتباه األـ عف طريؽ إصدار أصوات أو أي شي أخر -5
 .ليس لديو فضوؿ في النظر الى الناس أو الحيوانات أو االشياء -6
 . قد يؤرجح  جسمو أو يخبط رأسو عند تركو بمفرده -7
 .استجابتو لممثيرات الحسية تتراوح بيف االسراؼ في اليدوء الى االسراؼ في اليياج -8
لديو شذوذ في النشاط الحركي، فالبعض ىادئ لدرجة انو ال ينتقؿ مف مكانو والبعض لديو نشاط حركي  -9

 .زائد بدرجة شديده
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، يعيش نظاـ غذائي محدد وكثير الصراخ وقميؿ النـو-10 . البعض لديو مشاكؿ في التغذية والنـو

. ويكوف لدييـ مشاكؿ في التواصؿ سواء المغوي وغير المغوية، والمعب الرمزي-11

 .شير(24-18)واغمب ىذه السمات مف الممكف مبلحظتيا في الفترة العمريو مف

 

 الفريق المكمف بالتشخيص لمتالزمة التوحد

 

 

و قمة عدد األشخاص , إف الخطأ في تشخيص التوحد مف األمور الواردة نظراً  لتعقيد ىذا االضطراب 
و يحتاج تشخيص ىذه اإلعاقة إلى مبلحظة دقيقة , المؤىميف لتشخيصو بشكؿ عممي وميني صحيح 

ومف , ومقارنتيا بالمستويات الطبيعية المعتادة مف النمو والتطور , لسموؾ الطفؿ و ميارات التواصؿ لديو 
ويضـ ىذا , ىنا تتشكؿ ضرورة وجود فريؽ متعدد التخصصات العممية ليتـ التشخيص بشكؿ دقيؽ وسميـ 

, أخصائي تربية خاصة , أخصائي لغة وأمراض نطؽ , أخصائي نفسي , الفريؽ أخصائي في األعصاب 
 .طبيب أطفاؿ , أخصائي عبلج وظيفي , أخصائي اجتماعي 

 

: اىم المعايير الواجب توفرىا في معمم التربية الخاصة والفريق المتخصص في التعامل مع اطفال التوحد

 

وىو : المعيار المعرفي: اوالً 

. المعرفة بأىـ خصائص مراحؿ النمو لبلطفاؿ  -
 .القدرة عمى المبلحظة وتسجيؿ سموؾ المعاقيف في المواقؼ الصفية -
التمتع بمستوى جيد في المعرفة حوؿ فئات وطبيعة الفئات الخاصة، واسباب االعاقات  -

 .واىـ ابعادىا سواء كانت النفسية والتربوية
 .المعرفة باىـ مبادئ وأساليب تطوير البرامج التربوية الفردية -
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 .القدرة عمى تفسير المعمومات الواردة في التقارير الطبية والنفسية والتربوية -
 .اف يكوف مؤىمو العممي بكالوريوس كاقؿ حد -
اف يكوف عضو الفريؽ متخصص بالتربية الخاصة ومتدرب في دورة واف يكوف لديو  -

 .الخبرة الكافية لمعمكؿ مع ىذه الفئة
 .القدرة عمى حؿ المشكبلت -
 .االصالة -
المرونة  -

: المعيار االخالقي: ثانياً 

المعرفة باىـ الطرؽ الفعالة لتبديؿ اتجاىات الطبلب نحو زمبلئيـ ذوي احتياجات  -
. الخاصة الفردية

 .االنتماء الى العمؿ وذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بالعمؿ والطبلب ذوي االحتياجات الخاصة -
 .الرضا الميني لممعمميف -
الصبروالقدرة عمى التحمؿ والعدؿ وسعة الصدر ومساعدة االخريف وخاصة مع طمبة ذوي  -

 .الحاجات الخاصة
 

: المعيار االجتماعي: ثالثا

. القدرة عمى بناء عبلقات اجتماعي جيدة مع اولياء امور الطمبة ومع المجتمع المحمي -
 .القدرة عمى اقامة عبلقات جيدة مع فريؽ العمؿ -
 القدرة عمى االتصاؿ والتوصؿ مع االخريف -
 .القدرة عمى التعامؿ مع الطمبة بالطريقة السميمة -

 

: (المياري )المعيار السموكي: رابعا

. قدرة المعمـ عمى تكيؼ الوسائؿ التعميمية لمتبلئـ مع طبيعة االعاقة -
 .قدرة المعمـ عمى التنوع في االساليب المتبعة لتمبية الحاجات الخاصة لمطمبة المعاقيف -
 .القدرة عمى التشخيص االعاقة -
 .قدرة المعمـ عمى تكيؼ عناصر المنياج حسب الحاجة -
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القدرة عمى تنظيـ البيئة الصفية عمى نحو يسمح لمطبلب ذوي االحتياجات الخاصة  -
 .المشاركة في االنشطة التعميمية الى اكبر مستوى

القدرة عمى تكيؼ االختبارات وادوات التقييـ المختمفة بما يتناسب وطبيعة االحتياجات  -
 .الخاصة

 .القدرة عمى اعداد الخطة التربوية الفردية والقدرة عمى تنفيذىا -
 

 

 

وعند تشخيص حاالت التوحد، البد من مراعاة بعض االعتبارات التشخيصية من قبل المينيين، وتتمثل 
 :ىذه االعتبارات في

تبني القائميف عمى عممية التشخيص مبدأ التشخيص مف خبلؿ فريؽ تشخيص متعدد  •
 .التخصصات

. اشتماؿ إجراءات التشخيص لؤلطفاؿ التوحدييف عمى مجاالت نمائية ووظيفية متعددة •
استخداـ أفضؿ الوسائؿ لمتشخيص لمطفؿ التوحدي بناء عمى المعرفة العممية والخبرة والحكـ  •

. اإلكمينيكي لمميني المختص مع التأكد مف مبلئمتيا لخصائص واحتياجات الطفؿ
اشتراؾ أسرة الطفؿ في إجراءات تشخيص طفميا مع مراعاة دعميا وتشجعييا لمبلحظة الطفؿ  •

. وتقيميو جنبا لجنب مع المينييف المختصيف
اشتراؾ جميع أعضاء الفريؽ في التقرير النيائي لمنتائج، وصياغة التقرير النيائي بأسموب يسيؿ  •

. فيمو وتوصيات يمكف تطبيقيا
. إبقاء التواصؿ المباشر والمستمر بيف أعضاء فريؽ التشخيص

 

: أىـ ادوات قياس وتشخيص التوحد

 

 -DSM-4. المنقح – اإلصدار الرابع – الدليؿ التشخيصي واإلحصائي لبلضطرابات العقمية  •
TR/2000  
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 ( 2-استمارة أي )قائمة تشخيص األطفاؿ المضطربيف سموكيًا  •
  Childhood Autism Rating Scale, ( CARS )مقياس تقدير التوحد الطفولي  •
  Autistic Behavior Checklist ( ABC )قائمة تقدير السموؾ التوحدي  •
  Gilliam Autism Rating Scales ( GARS )مقياس جيمياـ لمتوحد  •
 Psychoeducational Profile ( PEP-3 )اإلصدار الثالث / تربوي _ الممؼ النفس  •

Third Edition  
تقييـ السموؾ المغوي لؤلطفاؿ المصابيف بالتوحد واألطفاؿ ذوي الصعوبات النمائية   •
• The Behavioral Language Assessment for Children with Autism or Other 

Developmental Disabilities  
أداة تقدير السموؾ لؤلطفاؿ التوحدييف وغير األسوياء   •
• Behavior Rating Instrument for Autistic & Atypical Children             ( 

BRIAAC )  
  Behavior Observation Scale ( BOS )مقياس مبلحظة السموؾ  •
 ) , Autism Diagnostic Observation Scheduleجدوؿ المبلحظات التشخيصية لمتوحد  •

ADOS)  
 ) ,The Autism Diagnostic Interview, -Revisedالمراجع – مقابمة تشخيص التوحد  •

ADI-R )  
 Autism Screeningالطبعة الثانية – األداة المسحية لحاالت التوحد لمتخطيط التربوي  •

Instrument For Educational Planning  
 Pre-Linguistic Autism Diagnosticجدوؿ المراقبة التشخيصية لمتوحد ما قبؿ تطور المغة  •

Observation Schedule ( PL-ADOS )  
  Checklist for Autism in Toddlers ( CHAT )قائمة التوحد لؤلطفاؿ دوف السنتيف  •
 Screening Test for Autism in Two-Yearsأداة مسح التوحد لؤلطفاؿ في عمر سنتيف  •

Olds ( STAT )  
  Real – Life Rating Scales – ( PLRS )مقياس الحياة الواقعية  •
 Infant Behavior Summarized Evaluation ( IBSEالتقويـ المختصر لسموؾ الرضيع  •

)  
 Checkkst of Symptoms of Early Infantileقائمة تقدير ألعراض توحد الطفولة المبكرة  •

Autism  
مقياس تقدير السموؾ التوحدي  •
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  .مقياس الطفؿ التوحدي  •
PLS-3 لتقييـ األداء النطقي نمائيًا   .

أسباب عممية التقييـ و التشخيص 

تبدأعممية التقييـ والتشخيص نتيجة عممية االحالة و التي عادة ما تكوف مف قبؿ الوالدينو ذلؾ  �
 :  بيدؼ االجابة عف االسئمة التالية

ىؿ يعاني طفمي مف مشكمة ما؟ ىؿ يوجد لدى طفمي تأخر نمائي؟   .1
ىؿ طفمي مصاب بالتوحد أـ ال؟   .2
ما ىي أنواع الخدمات التربوية و العبلجية التي يحتاجيا طفمي؟  وأيف سيتـ تقديـ تمؾ الخدمات؟  .3

  تقديميا؟آلية و ما ىي 
  ما  ىي أىـ الميارات التي يجب تضمينيا في البرنامج التربوي الفردي الخاص بطفمي؟ .4
ما ىي أىـ المناحي العبلجية أو التربوية التي يجب العمؿ عمى اتباعيا لتحقيؽ تحسف لدى  .5

  طفمي؟
  ؟(اف وجد)كيؼ سيتـ الحكـ عمى مدى التحسف الحاصؿ لدى طفمي  .6

 

 التشخيص التكاممي متعدد األطراف

 

التقييم الطبي 

اجراء جممة من الفحوصات الطبية والتي تيدف الى فيم حالة الطفل بصورة أوضح و :اليدف  �
 . تأكيد اعطاء تشخيص التوحد

 : في ىذه الخطوة يمكن اجراء الفحوصات التالية �
  .الفحوصات الخاصة بالسمع و آلية عمل األذن و كذلك فحوصات البصر لمتأكد من سالمتيا .1
لمتأكد من بنية  (MRI, PET, CT)صور الدماغ المقطعية و صور الرنين المغناطيسي  .2

  .الدماغ

( Medical Examination)التقييم�الطبي�

( Developmental Assessment)التقييم�النمائي�

(Psychological Assessment)التقييم�السيكولوجي�

(Autism Specific Evaluation)التقييم�الخاص�بالتوحد�
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الفحوصات الخاصة بسالمة آلية التمثيل الغذائي و عمميات األيض و كذلك مدى فاعمية جياز  .3
  .المناعة لمتأكد من عدم وجود أية مشكالت فييا أو أي نوع من أنواع الحساسية لدى الطفل

 . الفحوصات المخبرية كفحص البول و الدم و البراز .4
وقبل البدء باجراءات التقييم الطبي والمخبري اود ان اوضح بان اليوجد الى االن :مالحظة 

فحص مخبري يمكن من خاللو تشخيص التوحد 

 

 

التقييم النمائي 

 : اليدف �
 . تقييم المظاىر النمائية لمطفل سواء كانت الميارات السابقة أو الحالية .1
 .خر النمائي عن النمو الطبيعي أم الأالتعرف الى مدى وجود حالة من الت .2
وصف الطفل عمى ىيئة جممة من نقاط القوة و الضعف وفقا لجممة من األعمار النمائية و  .3

 .الزمنية
تقييم مختمف المجاالت النمائية كالمجال االجتماعي ومجال التواصل بشقيو المفظي و غير  .4

المفظي والمجال االنفعالي و الوجداني والمجال المعرفي والمجال الحركي بشقيو الكبير و الدقيق 
 .ومجال الميارات االستقاللية و العناية بالذات

 : اآللية �
 : تتم عممية التقييم النمائي و ذلك عن طريق توظيف ما يمي

 .دراسة الحالة .1
 . األدوات و المقاييس النمائية .2

 

 

 

أسئمة مرتبطة بتقييم المجاالت النمائية و التي تساعد في تشخيص التوحد  
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  المجال النمائي  المجاؿ النمائي المعب أمثمة عمى بعض األسئمة اليامة

  سنوات؟ 3كيؼ يمكنؾ وصؼ أنماط المعب الحالية لدى طفمؾ ؟ وفي السابؽ حيف كاف عمره أقؿ مف  .1
 ما ىي األشياء التي يرغب طفمؾ بالمعب بيا؟ و ىؿ ىي نفس األشياء دائما و تكرارا؟  .2
 ىؿ لعب طفمؾ يبدو أنو يسير عمى وتيرة واحدة دائما؟  .3
ما ىي األشياء التي تستثير اىتماـ طفمؾ و يصرؼ كؿ وقتو بيا؟ ىؿ اختمفت ىذه االىتمامات لدى طفمؾ  .4

  مف مرحمة عمرية الى مرحمة أخرى؟
  .كيؼ تصؼ لعب طفمؾ مع األطفاؿ اآلخريف؟ و ىؿ اختمفت تمؾ األنماط باختبلؼ عمره الزمني؟ .5

: التفاعؿ االجتماعي: المجاؿ النمائي

  المعب

؟ ( شيرا12دوف عمر )كيؼ كانت استجابات طفمؾ االجتماعية لؾ و لباقي أفراد األسرة عندما كاف رضيعا  .1
 ىؿ اختمؼ ذلؾ باختبلؼ عمره الزمني؟ 

  كيؼ تصؼ تفاعؿ طفمؾ االجتماعي اآلف مع اآلخريف ضمف األسرة و خارجيا؟ .2
  كيؼ يستجيب طفمؾ لؤلشخاص الغرباء اآلف؟ و عندما كاف رضيعا؟ .3
 ىؿ لطفمؾ أصدقاء؟ ىؿ يمعب معيـ؟ و كيؼ يتـ ذلؾ؟  .4
كيؼ يستجيب طفمؾ اآلف لمتغير في الروتيف و مكونات البيئة و جدوؿ نشاطاتو اليومية و االشخاص  .5

  تمؼ ذلؾ عبر العمر؟خالمحيطيف بو؟ كيؼ كاف في السابؽ؟ و ىؿ ا

  التفاعؿ االجتماعي

التواصل : المجال النمائي

  ؟ و ما ىي تمك األصوات؟( شيرا12أقل من )ىل أصدر طفمك أصواتا حين كان رضيعا  .1
 متى ظيرت الكممة األولى لدى طفمك ؟ و ماذا كانت؟ و كيف تطورت عبر مراحل عمره المختمفة؟  .2
 ىل سبق و ان شعرت بأن طفمك أصم؟  .3
  ىل استجاب طفمك السمو عند مناداتو بو؟ .4
ما ىي انواع االيماءات أو االشارات أو االيحاءات التي وظفيا طفمك لمتعبير عن احتياجاتو؟ و ما  .5

 ىي عميو اآلن؟ ىل استخدم تعابير وجيو أيضا لمتواصل معك؟ 
  كيف يعمل طفمك عمى استثارة انتباىك نحوه؟ نحو اشياء لفتت نظره؟ و كيف كان ذلك سابقا؟ .6
 ىل يتحدث طفمك؟  .7
ىل يقمد طفمك األشياء التي يسمعيا اآلن؟ ىل قمدىا في الماضي؟ ىل يكرر طفمك الحديث الذي  .8

 يسمعو؟ 
 ىل يقمد طفمك أفعال اآلخرين أو ايماءاتيم؟ ىل فعل ذلك مسبقا؟ .9
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 االستجابات الحسية: المجال النمائي

  كيؼ كانت استجابة طفمؾ لؤللـ ؟ و كيؼ ىي اآلف؟ .10
  كيؼ يستجيب طفمؾ لؤلصوات و انواع االضاءة المحيطة بو؟ و كيؼ كاف سابقا؟ .11
  ما ىي األشياء التي يحب أف ينظر الييا طفمؾ دائما؟ و كيؼ كاف سابقا؟ .12
  كيؼ يستجيب طفمؾ لمممس األشياء المختمفة؟ الروائح المختمفة؟ درجات الحرارة المختمفة؟ .13
 ىؿ كاف لدى طفمؾ أنماط غذائية معينة و ىو رضيع؟ و كيؼ ىي اآلف؟  .14
  كيؼ يستكشؼ طفمؾ األشياء؟ و كيؼ كاف مسبقا؟ .15

  

 

 

 

 (التعميمي )التقييـ التربوي

يتـ ىذا التقييـ مف خبلؿ استخداـ التقييـ الرسمي وىي ادوات قياسية مخصصو لمتوحد والتقييـ الغير 
. رسمي باستخداـ المبلحظة المباشرة ومناقشة الوالديف

الغرض مف ىذا التقييـ تقدير قدرات الطفؿ في ميارات قبؿ االكاديمية، وميارات القراءة والحساب 
. وميارات الحياة اليومية كاألكؿ والمبس، ودخوؿ الحماـ

 

 

 :أىم البرامج التدريبية الموجية ألطفال التوحد

 

 TEACCH Programبرنامج تيتش

http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http%3A%2F%2Fforum.stop55.com%2F170368.html
http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http%3A%2F%2Fforum.stop55.com%2F170368.html
http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http%3A%2F%2Fforum.stop55.com%2F170368.html
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 (Teacch Services For Preschool Children)أسس ىذا البرنامج لورد وسكوببلر

صمـ ىذا البرنامج التدريبي لخدمة األطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد ذوي السنيتف مف اعمارىـ، ونسبة 
. (146-10)ذكائيـ بيف

ييدؼ البرنامج الى تعميـ االطفاؿ وتنمية مياراتيـ وقدراتيـ وذلؾ مف خبلؿ مراكز تيتش المنتشرة في 
وايضا ييتـ بالمختصيف    كما ييدؼ الى اعطاء تدريبات لبلىالى فى كيفية التعامؿ مع اطفاليـ.امريكا

  فيقـو باعطاءىـ تدريبات خاصة عف التشخيص وكيفية تقديـ الخطة التعميمية الفردية الخاصة لمطفؿ
 :المجاالت اتمي يتضمنيا البرنامج

. اإلقبلؿ مف المشاكؿ السموكية- 1

. التحكـ البيئي المناسب لمطفاؿ في المراحؿ العمرية- 2

. تنمية السموؾ االجتماعي واالتصالي المناسب- 3

. تدريس الجوانب المعرفية واالكاديمية- 4

. تنمية ميارات الحركات الدقيقة- 5

. تنمية الميارات التنظيمية- 6

. تنمية االتصاؿ المغوي التعبيري واالستقبالي والتفاعؿ االجتماعي- 7

. تنمية ميارات الرعاية الذاتية

يقـو عمى تنفيذ برنامج تيتش فريؽ مف االخصائييف مف حممة شيادة الماجستير والمدربيف عمى تطبيؽ ىذا 
البرنامج ، كما يتـ تطبيؽ البرنامج بنسبة معمـ او معمماف اثناف لكؿ تمميذ 

. يجب اف يتـ تعاوف االسرة مع المركز المتخصص وذلؾ في تدريب االسرة لتطبيؽ البرنامج في المنزؿ 

: وبرنامج تيتش يقدـ الى خدمات متعددة لبلسرة وىي

. حضور ورش عمؿ ومحاضرات يقدميا اختصاصيوف في برنامج تيتش حوؿ التوحد*
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الحضور الى مراكز ومراقبة وتمقي التدريب عمى طرؽ التدخؿ المستخدمة مع التمميذ لتعميـ ميارة معينة * 
. بناءا ىمى اختيار األسرة

زيارات منزلية يتـ ترتيبيا بيف االسرة والمركز وغالبا ما يحضر االخصائي االجتماعي ومعمـ التمميذ ويتـ *
. تحديد وتصميـ البيئة المنزلية المثمى  ومساعدتيا لكيفية التعامؿ مع ابنيا

. التواصؿ اليومي مف خبلؿ الكتابة في دفتر يخص التمميذ وارسالة يوميا الى االسرة* 

 
ويقـو  يستغؿ البرنامج النقاط التى يتميز بيا الطفؿ التوحدى مثؿ حبو لمروتيف وقوة االدراؾ البصري لديو

 بتصميـ برنامج خاص لو حسب قدراتو معتمدا عمى التعميـ المنظـ المرئي
مف خبلؿ وضع صور عمى االماكف التى يرتادىا الطفؿ سواء ...فمبل بيئة الطفؿ تنظـ بشكؿ معيف 

  كاف فى البيت او المركز
  وىكذا  عند المكتب المخصص لو صورة مكتب...  عند باب الحماـ مثؿ صورة حماـ

 طبعا اليدؼ ىو تنظيـ المكاف بشكؿ ارشاد نظري حتى يسيؿ عمى الطفؿ التعرؼ عمى االماكف
  والتحرؾ الييا

وطبعا ىذا يعتمد عمى  الصور المستخدمة مف الممكف اف تكوف صور فتوقرافية او بطاقات مرسومة
النيا بعيدة  فالطفؿ ذو الذكاء المنخفض قد ال يتعرؼ عمى البطاقة المرسومة لممكتب درجة ذكاء الطفؿ

  عف الشكؿ الحقيقي لمكتبو ولكف قد يتعرؼ عمى الصورة الفوتوغرافية لممكتب
تنظيـ البيئة ايضا يشمؿ استعماؿ االشرطة البلصقة الممونة عمى االرض كحدود لتقسيـ اماكف 

  لمنشاطات المختمفة
ايضا ابتعاد الطاوالت عف النوافذ او ..فى المراكز ايضا استعماؿ الحواجز او الفواصؿ بيف الطاوالت

 كؿ ذلؾ لمنع اى تشويش او اى تداخؿ خارجى يؤثر عمىاداء الطفؿ مداخؿ االبواب
لحفظ اغراضو وااللعاب التعميمية التى يستخدميا مثؿ دوالب لو  كذلؾ وجود مكاف خاص لكؿ طفؿ

 ارفؼ
 

لقياـ الطفؿ بنشاطات معينة تحدد لو مف قبؿ المعمـ او  البطاقات المصورة ايضا يستخدـ برنامج تيتش
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  .. وذلؾ كمو يدخؿ ضمف التعميـ المنظـ المرئي االىؿ
حيث يصمـ لمطفؿ جدوؿ نشاط مكوف مف عدد مف االنشطة التى يجب اف يقـو بيا خبلؿ اليـو سواء 

  كاف فى البيت او المدرسة
 مرسومة  النشاطات فى الجدوؿ ترتب عمى شكؿ صور سواء كاف صور فوتو غرافية او صور رمزية

 وفى بعض االحياف عندما يكوف نسبة الذكاء جدا ..وذلؾ يعتمد عمى مستوى الذكاء لمطفؿ كما ذكرنا،
 منخفضة تستعمؿ المجسمات التى تدؿ عمى النشاط بدؿ الصور

  فى المركز  مثاؿ لجدوؿ مرئي
 تعنى وقت مخصص لمعمؿ عمى المكتب مع المعممة ..... صورة مكتب
  تعني وقت مخصص لمعب  صورة العاب
  تعني وقت مخصص لمتدريب عمى الحماـ  صورة حماـ
  تعنى تناوؿ الطعاـ  صورة طبؽ

  ..وىكذا

: عرض باحدى طرؽ تدريب الطفؿ عمى اتباع روتيف تنظيـ العمؿ وىي

  مثاؿ : نمصؽ جميع البطاقات عمى طاولة العمؿ بما فييا الكروت الممونة وصورة جدوؿ التمميذ
 او اكبر 5ضرب 3نفترض اف عدد السبلؿ عمى يميف الطالب ثبلث سبلؿ قد نضع كرتا بحجـ 

 .بالموف االصفر في اعمى طاولة العمؿ ثـ بطاقة الموف االحمر وتحتيا اخرى بالموف الزرؽ
  نضع كروتا مطابقة ليا في سبلت العمؿ عمى يميف الطالب ونفس الترتيب ونضع عمى طرؼ

السمة االولى كيسا ببلستيكي فيو كرات اصفر وفي السمة الثانية كيسا ببلستيكي فيو كرات احمر 
 .وفي السمة الثالثة واالخيرة فكيسا ببلستيكيا فيو كرت ازرؽ

  يقـو الطفؿ باخذ اوؿ كرات مف طاولة العمؿ ويضعو في الكيس الببلستيكي الذي فيو الكرت
 .المطابؽ الذي في السمة الولى وىو الكرت االصفر

  يقـو الطفؿ بانجاز النشاط الذي في السمة االولى وعند االنتياء منو يضعو في السمة التي عمى
 .يساره

  يقـو الطفؿ باخذ الكرت الثاني مف طاولة العمؿ ويضعو عمى الكرت المطابؽ لو  اي في السنة
 .الثانية مف سبلؿ العمؿ

 يوجد مثاليف يوضح كيفية استعماؿ جداوؿ النشاط المرئية
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وفى كؿ مرة يبدا الطفؿ نشاط  ترتيب الصور قد يكوف بشكؿ افقي او عامودي عمى الجدار
 ... ويضعيا فى المكاف المخصص لمعمؿ...يسحب البطاقة او الصورة الخاصة بالنشاط 

  فبشكؿ نظري ىو يعرؼ ما تبقي لو مف نشاطات خبلؿ اليـو
فمثبل ...ايضا فى تيتش يعتمد تنفيذ الطفؿ لمميارات المختمفة عمى شكؿ مرئى لخطوات العمؿ 

انظر المثاؿ ...يصور لو خطوات العمؿ وتمصؽ بجانب المغسمة  تعميـ الطفؿ تفريش اسنانو
 المصور

 ايضا تستعمؿ ىذه الطريقة فى تعمـ الميارات . كذلؾ الحاؿ فى كيفية تدريب الطفؿ عمى الحماـ
 االدراكية وغيرىا مف الميارات باف تصور خطوات العمؿ وتوضع اماـ الطفؿ

سواء كاف  ايضا مف االمور اليامة فى برنامج تيتش...تسييؿ التواصؿ عف طريؽ الصور 
 ... لمطفؿ التوحدى او الطفؿ الذى لديو صعوبة فى التواصؿ

فى المطبخ او عمى باب   يحبيا الطفؿ  فمثبل تمصيؽ صور خاصة بانواع متنوعة مف الطعاـ
 ايضا ىناؾ الكتاب المصور الصغير السيؿ الحمؿ انظر المثاليف فى الصورة...الثبلجة 

ويدرب الطفؿ عمى كيفية طمب الطعاـ باالشارة لمصورة وفى نفس الوقت محاولة نطؽ الكممة 
  المصورة فى الصورةوبالتاى يسيؿ لو التواصؿ مع االخريف

بالنسبة لمصور الرمزية ىناؾ الكثير مف برامج الكومبيوتر المتخصصة والتى تحتوى عمى اكثر 
وتغطي نواحي متعددة مف امور الحياة   صورة قابمة لمتصغير والتكبير بعدة مقاسات3000مف 
  البورد ميكر مف شركة ماير جونسوف واشيرىا برنامج...

Broadmaker ( software ) From Mayer - Johnson Co 
 وتباع فى مركز جدة لمتوحد  معربة وايضا ىى

فقد تكوف االستعانة بكاميرا عادية او كاميراذات تحميض فوري ...اما بالنسبة لمصور الفتوغرافية 
ومف ثـ لصقيا امامو بالترتيب ليعيد تنفيذىا  لتصوير الطفؿ في كؿ خطوة مف خطوات العمؿ...

 ىو بنفسو مع مساعدة معممو او والديو
لتدريب   الذى ذكرناه سابقا يستعمؿ برنامج تيتش التدخؿ السموكي المعتمد عمى التعزيزات

 االطفاؿ عمى الميارات المختمفة
وكذلؾ تاىيؿ البالغيف مف التوحدييف فى االعماؿ  كما ييتـ بموضوع الدمج فى المدارس العادية

 .المناسبة ليـ
 

 Picture  Exchange Communication برنامج نظام التواصل عن طريق تبادل الصور
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System(PECS) 

ىو النظاـ الذي يستخدمو الباحث لتنمية ميارات التواصؿ  (PECS)ونظاـ التواصؿ بتبادؿ الصور

. لدى أطفاؿ التوحد مف خبلؿ فنيات وآليات ىذا البرامج

مف أفضؿ البرامج التي ( PECS)يعتبر نظاـ: (PECS)لمحة تاريخية عف نظاـ تبادؿ الصور

تساعد في تنمية ميارات التواصؿ لدى أطفاؿ التوحد، ألف ىذا النظاـ يتـ استخدامو ألطفاؿ التوحد 

 (PECS)طواؿ الحياة ، وىي مصممة لتعميـ الطفؿ التواصؿ المقصود، تـ تطوير نظاـ تبادؿ الصور 

عمى يد كؿ مف بوندي وفروست  (Delaware Autistic  Program)في برنامج ديبلور لمتوحد

وذلؾ لتعميـ األفراد غير القادريف عمى استخداـ المغة المنطوقة لممبادرة بالحديث بشكؿ عادي  (1985)

وطبيعي في بيئاتيـ، والتعبير عف نواياىـ التواصمية، والجدير بالذكر أف  كبًل مف بوندي وفروست تأثرا 

  (L.Juane  Heflim ,Donnaبأفكار سكنر التي اعتمدت مبادئ التحميؿ السموكي التطبيقي

Fiorino  Alaimo ،2011)  .

 طفبل توحديا ال يتكمموف وىـ في سف ما قبؿ المدرسة 66قاـ بوندي وفروست بإجراء دراسة عمى 

 )مف التدريب عمى نظاـ PECS) :وخبلؿ سنة واحدة كانت النتائج كما 

 -تعمموا الكبلـ واستخدموه لمتواصؿ مع اآلخريف 10% •

 - نظاـ البكس والكبلـ: استخدموا وسيمتيف لمتواصؿ  25% •

  -لـ يتعمموا الكبلـ بؿ ظموا معتمديف عمى الصور لمتواصؿ 65% •

   وفي خبلؿ سنتيف مف التدريب كانت النتيجة كما يمي

 - أصبحوا يتواصموف مع اآلخريف مف خبلؿ الكبلـ فقط 59% •
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 – أصبحوا يتواصموف مع اآلخريف مف خبلؿ الكبلـ والصور 30% •

 -أصبحوا يتواصموف مع اآلخريف مف خبلؿ الصور فقط 11%

ىو عبارة عف نظاـ تبادؿ االتصاؿ عف طريؽ الصور، ألف (PECS))تعريؼ نظاـ تبادؿ الصور 

األفراد المصابيف بالتوحد يتعمموف عف طريؽ البصر بشكؿ أساسي، فيو بسيط غير معقد وال يحتاج إلى 

.  (2009الظاىر، )مواد مركبة أو تقنيات عالية

مكوف مف ست مراحؿ تتطمب التدريب عمى نظاـ التبادؿ مف خبلؿ (PECS)ونظاـ تبادؿ الصور  

سوؼ يقـو الباحث بذكرىا بشكؿ سريع وبعد ذلؾ يقـو بتناوليا بشكؿ مفصؿ، والمراحؿ (PECS)الصور

: ىي

يتـ مف خبلؿ ىذه المرحمة تدريب : (How  to  Cmmunicate)بناء التواصؿ: المرحمة األولى

. الطفؿ عمى المبادرة مف خبلؿ تبادؿ صورة بمعزز عاؿ 

تشمؿ ىذه المرحمة تعميـ الطفؿ عمى : (Distance  and  Persistnce)التنقؿ: المرحمة الثانية

 )االستمرارية في التواصؿ مف خبلؿ البحث عف الصورة والذىاب بيا إلى الشخص شريؾ التواصؿ

. لطمب المعزز (المساعد

يقـو المدرب بتعميـ الطفؿ تمييز : (Picture  Discrimination)تمييز الصورة: المرحمة الثالثة

. الصور واختيار الصورة التي تمثؿ المعزز الذي يريده

يقـو المدرب بتدريب الطفؿ عمى تكويف  (Sentence Structure)بناء الجممة : المرحمة الرابعة

...". أريد" مف خبلؿ نموذج لمجممة (طمب شيء ما)جمؿ إلجراء الطمب

حيث يتـ تعميـ الطفؿ  : (Responsive Requesting)االستجابة لمطمب: المرحمة الخامسة
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". ماذا تريد؟" المتدرب عمى اإلجابة عف سؤاؿ 

يتـ مف خبلؿ ىذه المرحمة تدريب طفؿ  : (Commenting)التعميؽ والتمقائية : المرحمة السادسة
التوحد عمى التعميؽ عمى األشياء الموجودة في محيطو أو بيئتو إما وحده أو بطريقة عفوية 

 

 

 

 :البرامج التي تقدم ألسر اطفال التوحد

ؤكد العمماء عمى أىمية األسرة وأثرىا العميؽ فى ارتفاع شخصية الطفؿ التوحدى وعمى أىمية دور كؿ ي
 .فرد مف أفراد األسرة فى عممية النمو النفسى واالجتماعى والعقمى لمطفؿ وخاصة فى سنواتو األولى 

وعمى الرغـ مف أف شخصية كؿ مف الوالديف والتفاعبلت  بينيما وسموكيما نحو الطفؿ التوحدى لو 
 .أىميو اولية وأساسية  فى تشكيؿ نموه، كما اف عبلقتو بإخوتو ليا أيضا تأثير فى نمو شخصيتو 

 وتعمؿ العبلقات األسرية عمى تطبيع الطفؿ وتنشئتو عمى الخصائص االجتماعية السائدة فى االسرة، 
 .كما وليا دور ىاـ فى تكويف الشخصية وأسموب حياتو وتوافقو النفسى 

 واالجتماعى وتؤثر عمى قدراتو وعمى تقديره لذاتو ولآلخريف ويرتبط إحساس الوالديف بالرضا أو السعادة 
ارتباطا وثيقا بإحساسيما بأف طفميما مف الممكف أف يعيش بصورة طبيعية ومف الممكف أف يندمج مع 

المجتمع ويتفاعؿ معيـ كما يجب أف يؤمف الوالداف بأف طفميـ لديو قدرات يمكف تنميتيا واستغبلليا كما 
 .أف لديو الحؽ فى الرعاية والتأىيؿ ولو  حقوقو مثؿ الطفؿ العادى كأى طفؿ فى المجتمع 

 

 :البرامج التي تقدم ألسر اطفال التوحد

ؤكد العمماء عمى أىمية األسرة وأثرىا العميؽ فى ارتفاع شخصية الطفؿ التوحدى وعمى أىمية دور كؿ ي
 .فرد مف أفراد األسرة فى عممية النمو النفسى واالجتماعى والعقمى لمطفؿ وخاصة فى سنواتو األولى 
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وعمى الرغـ مف أف شخصية كؿ مف الوالديف والتفاعبلت  بينيما وسموكيما نحو الطفؿ التوحدى لو 
 .أىميو اولية وأساسية  فى تشكيؿ نموه، كما اف عبلقتو بإخوتو ليا أيضا تأثير فى نمو شخصيتو 

 وتعمؿ العبلقات األسرية عمى تطبيع الطفؿ وتنشئتو عمى الخصائص االجتماعية السائدة فى االسرة، 
 .كما وليا دور ىاـ فى تكويف الشخصية وأسموب حياتو وتوافقو النفسى 

 واالجتماعى وتؤثر عمى قدراتو وعمى تقديره لذاتو ولآلخريف ويرتبط إحساس الوالديف بالرضا أو السعادة 
ارتباطا وثيقا بإحساسيما بأف طفميما مف الممكف أف يعيش بصورة طبيعية ومف الممكف أف يندمج مع 

المجتمع ويتفاعؿ معيـ كما يجب أف يؤمف الوالداف بأف طفميـ لديو قدرات يمكف تنميتيا واستغبلليا كما 
 .أف لديو الحؽ فى الرعاية والتأىيؿ ولو  حقوقو مثؿ الطفؿ العادى كأى طفؿ فى المجتمع 

 

 

 

: ارشادات لألسرة لمتواصل مع الطفل التوحدي

 .محاولة جذب انتباه الطفؿ بأسموب واضح -1
 .استخداـ وسائؿ والعاب تتناسب مع مستوى فيـ الطفؿ -2
 .استخداـ جمؿ قصيرة وذات محتوى بسيط مف الكممات -3
 .استخداـ كممات مستحبة لمطفؿ -4
 .استخداـ االشارات -5

: وىناؾ عدة وسائؿ تزيد مف التواصؿ والترابط االجتماعي مع الطفؿ التوحدي منيا
وىي عممية تحتاج لمصبر واإلصرار مع استخداـ التدعيـ : تدريب الطفؿ عمى التقاء العيوف مع والديو -1

 .المادي والمعنوي
 .محاولة االتصاؿ الجسدي بيف الوالديف والطفؿ التوحدي وحتى اف بدا اف الطفؿ ال يريد ذلؾ -2
زيادة النشاطات البدنية ومثؿ ذلؾ ىز الطفؿ اثناء وجوده في حضف ابيو او امو او اثناء جموسو عمى  -3

 .االرض
 امساؾ الطفؿ او حممو ويجب اف تكوف عممية االمساؾ بالطفؿ قويا -4
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عناؽ الطفؿ وااللتصاؽ بو في محبو حتى يسترخي ويستجيب بابتسامة ويجب اف يقـو بيذا االمر االـ او  -5
االب او معممة التدريب او كؿ ما ذكر كؿ حسب وقتو، وعمى مف يقـو بذلؾ اف يكوف قادرا وصبورا عمى 

 .مواصمة التعامؿ مع الطفؿ وقد تستمر لسنوات
 

: وىناؾ عدة طرؽ لمساعدة الطفؿ وتشجيعو في تواصمو مع االسرة والمحيطيف وتنمية مياراتو التواصمية
 .استجابة األـ واألب الى شد الطفؿ ليما نحو ما يريد -1
 .اف نكرر ما نقولو لو و اعطاؤه فرصو لتفيمو -2
ف بدا ما يقولو غريبا عمينا -3  .تقبؿ وتحمؿ ما يقولو الطفؿ حتى وا 

وعمى األسرة والعامميف مع أطفاؿ التوحد القياـ بالعديد مف السموكيات اإليجابية المفيدة في عبلج الطفؿ 
: التوحدي وىي

. اإلبتسامة في وجيو*- 
. اليدوء في التعامؿ معو*- 
. اإلىتماـ أكثر بطفؿ التوحد*- 
. اليدوء في التعامؿ معو*- 
. استخداـ كممات ىادئو في مخاطبتو*- 
. زيادة المحبة والعاطفو والحناف لدى طفؿ التوحد*- 

 

  :أسماء بارزة في التاريخ عانوا من اضطرابات طيف التوحد
عالـ بريطاني، كاف اغمب الوقت صامتًا ومنعزاًل عف اآلخريف وغريب األطوار، : ىينري كافيندش -

 .وليس لديو أية عبلقات اجتماعية خراج نطاؽ أسرتو، يشؾ بأنو يعاني مف متبلزمة اسبرجر
، 1921يعتبر مف أعظـ عمماء القرف العشريف، منح جائزة نوبؿ في الفيزياء عاـ : ألبرت اينشتايف -

 .كاف يعتبر بطيء التعمـ كثير الحياء، الحتماؿ إصابتو بخمؿ وظيفي بالدماغ
عازؼ بيانو كندي متألؽ، لو أسموب غريب األطوار في العزؼ يعزؼ غالبًا ببل : جميف كمود -

 .شعور، يعتقد بأنو مصاب بمتبلزمة اسبرجر والتي قد يكوف ليا دور في عبقريتو الموسيقية
، موىوب بأسموب خطابة 1945 إلى 1933زعيـ ألماني خبلؿ الفترة مف عاـ : أدولؼ ىتمر -

  .جذاب، ويعتبر مف أبرز القادة البارزيف في التاريخ العالمي، مسبب الحرب العالمية األولى والثانية
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الزعيـ الثالث لمواليات المتحدة األمريكية، رجؿ سياسي فيمسوؼ ثائر، مزارع : توماس جيفيرسوف -
 .مف ذوي االقطاعات، وميندس معماري، وكاتب لو العديد مف االنجازات خاصة في التراث األمريكي

أبرز وأشير ممحف موسيقي كبلسيكي غربي، تأثر بو الكثير مف الموسيقييف الذيف أحبوا : موزارت-
أعمالو ورددوىا 

ىو مف وضع نظرية . عالـ فيزياء، ورياضيات، وفمؾ، وفمسفة، وكيمياء: إسحاؽ نيوتف - .
 .الجاذبية األرضية، ولو نظرياتو في التفاضموالتكامؿ   والفيزياء

، لو العديد 1954 إلى 1929بروفسور في عمـ النفس في جامعة جينيفا مف عاـ : جاف بياجيو- 
  .مف النظريات في عمـ النفس

عمؿ , عالـ رياضيات ىندي، لـ يمتحؽ بالجامعة قط واعتمد عمى نفسو في دراستو :رامانوجاف-
      .العديد مف النظريات الرياضية التحميمية، لو صيغ قانونية عديدة لـ يكتشؼ صحتيا إال مؤخراً 

 .كاتب فكاىي ومحاضر أمريكي مشيور، كاف أيضًا رباف سفينة: تويف-  

بالرغـ مف إصابتيـ بعرض مف أعراض طيؼ التوحد أو وجود شؾ في ذلؾ بتواجد  صفة أو أكثر مف 
صفات األشخاص المصابيف بالتوحد كالعزلة أو ضعؼ التواصؿ االجتماعي إال أف تمؾ الشخصيات 

. استطاعت أف تقدـ الكثير لنفسيا وألسرىإ

 

      تجارب نجاح لبعض الذين يعانون من متالزمة التوحد

: كيم بيك *

 انو معجزه حقيقيو لكنو يعاني مف التوحد ولكف كيؼ كاف معجزه؟؟؟ لقد كاف كيـ يقرأ الكتاب ليحفظ 
 ثواف يقرا صفحتيف ، والكتب 10كتاب بالكامؿ ب  (12000)كمماتو عف ظير قمب   يحفظ كؿ كممات 

التي يحفظيا كيـ شممت كؿ التخصصات ، وىو الشخصيو الذي اليـ صناع االفبلـ االمريكية فقاـ بتمثيؿ  
اسمو رجؿ المطر، " كيـ بيؾ" جوائز اوسكار حيث انتج فمـ عف 4شخصيتو داستف ىوفماف الحائز عمى 

ولكف تكمف المشكمو في ىذا االسطورة التوحدي في انو كاف بحاجو لمساعدة مف والده المسف في لبس 
. مبلبسو وتمشيط شعره وارتداء قميصو او حتى طموع السمـ
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: ستيفن شور

 شير وأصبح غير قادر عمى التحدث 18اصيب بالتوحد وعمره : “كيؼ نفيـ التوحد” ىو صاحب كتاب 
وبسبب اشتداد مرضو عولج في العيادات الخارجية داخؿ المستشفيات األمريكية وبسبب التدخؿ العبلجي 
والتدريبي وبسبب انو مف القبلئؿ الذيف كانت لدييـ الذاكره عاليو جدا ، حصؿ ستيفف عمى البكالوريوس 
في الموسيقى وفي المحاسبة وحصؿ عمى الماجستير في تدريس الموسيقى وحاليا يقضي مراحؿ انياء 
. درجة الدكتوراه في التعميـ مف جامعة بوسطف، ويعمؿ عمى مساعدة مرضى التوحد في الواليات المتحدة

وبرز ستيفف المصاب بالتوحد . واحدا مف مائة متوحد عمى مستوى العالـ يممكوف قدرات فذة” ستيفف“يعتبر  •
في ىذا الشريط نرى ستيفف وىو يتأمؿ مبني كبير وضخـ لمدة عشر دقائؽ . في الرسـ الشامؿ لممدف

أنو ال يحتاج لكاميرا وال لرسـو تخطيطية لمشروعو، وكما . ليرسمو فيما بعد بكامؿ تفاصيمو مف الذاكرة
يتميز ستيفف بقوة المبلحظة وتفوؽ الذاكرة فيو أيضا يتميز بسرعة انجازه لعممو، حيث يرسـ قصرا كبيرا 

 متعدد التفاصيؿ في ساعة واحدة
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