
 م. عمر خلف رشيد الشجيري
 

 القسم العلوم التربوية والنفسية 

 المرحلة الرابعة 

 Special Educationاسم المادة التربية الخاصة / 

 تاسعة المحاضرة ال

 Autism/    التوحد 

 

 

 المقدمة

التوحد هو أحد االضطرابات النمائٌة المعقدة التً تصٌب األطفال وتعٌق تواصلهم االجتماعً 

واللفظً وغٌر اللفظً كما تعٌق نشاطهم التخٌلً وتفاعبلتهم االجتماعٌة المتبادلة وٌظهر هذا 

االضطراب خبلل الثبلث السنوات األولى من عمر الطفل وتكون أعراضه واضحة تماماً فً 

الثبلثٌن شهراً من عمر الطفل الذي ٌبدأ فً تطوٌر سلوكٌات شاذة وأنماط متكررة واالنطواء 

 تعلى الذا

وحتى نفهم خلفٌات هذا االضطراب فلنعرج سرٌعاً على تارٌخ هذا االضطراب ألن معرفة 

التارٌخ التطوري الضطراب التوحد ٌعطٌنا فهماً أكثر شمولٌة لبداٌة ظهور االضطراب 

واكتشافه والمراحل التً مر بها وخصائص كل مرحلة وكذلك ما توصلت إلٌه البحوث 

 .مام بكافة جوانب هذا االضطرابوالدراسات فً محاوالتها لئلل

أي الذات األنا التً تشٌر إلى االنطواء  (autos) إن مصطلح التوحد هو ترجمة للكلمة اإلغرٌقٌة

والتوحد مع الذات وقد استعمل العالم )بلولٌر اٌغون ( وهو عالم وطبٌب سوٌسري ولد فً 

كدالة على االنفصام  م7177مفهوم السلوك التوحدي ألول مرة عام  -م 7191-7581زٌورخ 

 . الشخصً بالرغم من االختبلفات الشدٌدة بٌن االضطرابٌٌن

 معنى التوحد

ٌظهر التوحد بوضوح فً السنوات الثبلث األولى من الحٌاة ، وٌعرف التوحد بأنه عجز ٌعٌق 

تطوٌر المهارات االجتماعٌة والتواصل اللفظً وغٌر اللفظً واللعب التخٌلً واالبداعً وهو 

اضطراب عصبً ٌؤثر على الطرٌقة التً ٌتم من خبللها جمع المعلومات ومعالجتها  نتٌجة

بواسطة الدماغ مسببة مشكبلت فً المهارات االجتماعٌة تتمثل فً عدم القدرة على االرتباط 

وخلق عبلقات مع األفراد ، وعدم القدرة على اللعب واستخدام وقت الفراغ , وعدم القدرة على 

 . المبلئمة التخٌلٌةالتصور البناء و

 

مهارات التواصل فهً تكمن فً عدم القدرة على التعبٌر عن الذات تلقائٌا وبطرٌقة وظٌفٌة 

مبلئمة ، و عدم القدرة على فهم ماٌقوله اآلخرون ،عدم القدرة على استخدام مهارات أخرى 

 . بجانب المهارات اللفظٌة لمساعدة الفرد فً القدرة على التواصل



التأقلم مع البٌئة فهً تكمن فً عدم القدرة على القٌام بعمل وأداء وظٌفً بفاعلٌة فً  أّما مشاكل

البٌئة ، وعدم القدرة على مساٌرة وتحمل التغٌٌرات فً البٌئة والتعامل معها باإلضافة الى عدم 

 . القدرة على تحمل تدخبلت األفراد اآلخرٌن

 

 تعرٌف الجمعٌة األمرٌكٌة للتوحد

االضطرابات التطورٌة )النمائٌة( و الذي ٌظهر خبلل الثبلث سنوات األولً من  التوحد نوع من

عمر الطفل حٌث ٌنتج هذا االضطراب عن خلل فً الجهاز العصبً ٌؤثر بدوره علً وظائف 

 .المخ و بالتالً ٌؤثر علً مختلف نواحً النمو

 :فٌؤدي إلى

 .قصور فً التفاعل االجتماعً .1

 .كان لفظٌا ام غٌر لفظٌا قصور فً االتصال سواء .2

و هؤالء األطفال ٌستجٌبون دائما إلى األشٌاء أكثر من استجابتهم إلى األشخاص وٌضطرب  .3

هؤالء األطفال من اي تغٌٌر ٌحدث فً بٌئتهم و دائما ٌكررون حركات بدنٌة او مقاطع من 

 .الكلمات بطرٌقة الٌه متكررة

 

 كٌف ٌتم التعرف على التوحد

مقالة تصف أحدى عشر مرٌضاً  Leo Kanner كتب الطبٌب النفسً لٌوكانر م 7199فً عام 

تابع حالتهم على مدى سنوات فً عٌادته، هؤالء األطفال كانوا ٌتصفون بمجموعة من 

األعراض المرضٌة تختلف عن األعراض النفسٌة التً تعود على متابعتها أو قرأ عنها فً 

ألول مرة للتعبٌر عنها،  Autism طلح التوحدالمنشورات والكتب الطبٌة، وقد أستعمل مص

 .وتتابعت البحوث والدراسات فً محاولة إلجبلء الغموض عنه

 نسبة شٌوع إعاقة التوحد عالمٌا

 79مولود ومن  710111حاالت توحد كبلسٌكٌة فً كل  8 - 9تقدر نسبة شٌوع التوحد تقرٌبا 

( توحد ذا كفاءة أعلى كما أنه أكثر شٌوعا فً األوالد عن البنات أي  حالة ) أسبٌرجر 01 –

. وللتوحٌدٌٌن دورة حٌاة طبٌعٌة كما أن بعض أنواع السلوك المرتبطة بالمصابٌن قد  7:9بنسبة 

تتغٌر أو تختفً بمرور الزمن وٌوجد التوحد فً جمٌع أنحاء العالم وفً جمٌع الطبقات العرقٌة 

حالة توحد  91111ائبلت . وبناءا على النسبة العالمٌة فانه ما ال ٌقل عن واالجتماعٌة فً الع

حالة فً المملكة العربٌة السعودٌة وهً إحصائٌة غٌر  90811وألتزٌد فً معظم األحوال عن 

 . رسمٌة لتقدٌر حجم الخدمات المساندة المطلوب تقدٌمها للتوحٌدٌٌن وأسرهم

 

 األعراض السلوكٌة الشائعة للتوحد

الطفل المصاب بالتوحد هو طفل تصعب إدارته وذلك بسبب سلوكٌاته ذات التحدي وبالرغم  إن

من هذا فإن السلوكٌات الصعبة التً ٌبدٌها الطفل ألتوحدي هً عقبة ثانوٌة للتوحد ، و التوحد 

لٌس فقط مجموعة من السلوكٌات العدٌمة الهدف والغرٌبة والشاذة والفوضوٌة ولكنه مجموعة 

خطٌرة تجعل الطفل قلقبل ، غاضبا ، محبطا مربكا ، خائفا ومفرط الحساسٌة ,  من نواقص

وتحدث السلوكٌات الصعبة ألنها هً الطرٌق الوحٌدة التً ٌستجٌب عبرها الطفل لؤلحاسٌس 



الغٌر السارة وهً نفس النواقص التً تجعل تلك األحاسٌس تمنع الطفل أٌضا من التعبٌر 

ة . وتحدث السلوكٌات بسبب إن الطفل ٌحاول إٌصال رسالة ما إلى والتعامل معها بطرٌقة مناسب

اآلخرٌن فٌستخدم هذه السلوكٌات الشاذة لٌصل إلى احتٌاجاته ورغباته أو بما ٌحسه وما ٌطلبه 

من تغٌٌر فٌما حوله أو كطرٌقة للمساٌرة والتعامل مع اإلحباط . وتتلخص بعض هذه السلوكٌات 

 - : فً

 مقاومة التغٌر -

 .لسلوك االستحواذي والنمطًا -

 . السلوك العدوانً وإٌذاء الذات -

 . سلوك العزلة والمقاطعة -

 . نوبات الغضب -

 . المناورة مع األفراد والبٌئة المحٌطة -

 .الضحك والقهقهة دون سبب -

 . االستثارة الذاتٌة -

 .عدم إدراك المخاطر -

 

 ؟ما الفئات التً ٌمكن أن تصاب بالتوحد)األوتٌزم(

 pervasive developmental التوحد)األوتٌزم( أحد االضطرابات النمائٌة واسعة االنتشار

disorders (PDD) والتً ٌشار إلٌها اآلن باستخدام توصٌف جدٌد هو اضطرابات التوحد ،

ٌمكن أن ٌصٌب  ..autism spectrum disorders (ASD) واسع النطاق أو واسع المجال

ٌات والخلفٌات العرقٌة والمستوٌات االقتصادٌة االجتماعٌة. وتشٌر األفراد من مختلف الجنس

فرد فً الوالٌات المّتحدة مصابون بالتوحد)األوتٌزم( ،  911,111التقدٌرات الحالٌة أن حوالً 

بنٌن إلى بنات. وٌحدث التوحد  7 - 9أو  9وتزٌد اإلصابة به فً الذكور عن اإلناث بنسبة 

% من األطفال 18على مختلف مستوٌات الذكاء. فنجد أن حوالً  )األوتٌزم( لدى كل األفراد

% منهم ٌظهرون 71التوحدٌٌن ٌمتلكون ذكاًء منخفضاً أقل من المتوسط، بٌنما ٌوجد حوالً 

 .ذكاء نوعٌاً مرتفعاً فً مجال محدد كالرٌاضٌات مثبلً 

 كٌف تنمو اللغة والكبلم لدى األطفال التوحدٌٌن)األوتٌزم(؟

نوات األولى من حٌاة الطفل هً أكثر سنوات الحٌاة تأثٌراً فً نمو اللغة والكبلم تعد الثبلث س

وهً فترة تعرف بسرعة نمو الدماغ ونضجه، فٌكتسب الطفل مهارات اللغة والكبلم والتً تتمثل 

من خبلل العالم الغنً من حوله باألصوات والمناظر، كما تنمو هذه المهارات أٌضاً نتٌجة 

للغة والكبلم من اآلخرٌن. وٌستهدف نمو وتطور مهارات اللغة والكبلم فً هذه االستماع إلى ا

 .المرحلة تحقٌق التواصل أو التفاعل مع العالم الخارجً

وتظهر أولى العبلمات الدالة على التواصل بعد أٌام قلٌلة من حٌاة الطفل عندما ٌتعلم الطفل أن 

ه، أو لمرافقته. وٌبدأ األطفال الرضع فً بكاءه ٌجعل اآلخرٌن ٌسرعون إلطعامه، أو إلراحت

التعرف على األصوات الهامة مثل أصوات أمهاتهم. وٌبدؤون فً ترتٌب األصوات 

شهور  6أو)الفونٌمات(" أو تجمٌعها لتكوٌن كلمات لغتهم. وقد أظهرت األبحاث أن بحلول الـ 

 .فً لغتهم األولى من العمر ٌستطٌع معظم األطفال التعرف على األصوات األساسٌة



كما تنضح مكانٌزمات أو األجزاء المسئولة عن الكبلم مثل )الفّك، الشفاه، اللسان، والحنجرة( 

كما ٌنضح الصوت، وٌصبح الرضٌع قادراً على السٌطرة على األصوات. وهذا السلوك ٌبدأ فً 

 ",cooing"هدٌلالشهور القلٌلة األولى من حٌاة األطفال فً الفترة المعروفة بفترة المناغاة أو ال

 6كما ٌشعر الطفل بالسرور والسعادة فً هذه الفترة عندما ٌكرر األصوات. وبحلول الشهور الـ

األولى من العمر ٌبدأ األطفال فً تكرار المقاطع الصوتٌة مثل " با، با ، با ، با" وسرعان ما 

ٌد أنها ال تحتوى تتحول إلى أصوات عدٌمة المعنً ٌغلب علٌها إٌقاع الكبلم الطبٌعً ونغمته ب

على كلمات ذات معنى حقٌقً. وعند نهاٌة َسَنتهم األولى، ٌكون معظم األطفال قادرٌن على 

نطق بعض الكلمات. بالرغم من أنهم ال ٌفهمون معنى هذه الكلمات. لكنهم قد ٌفهمون معناه فٌما 

 .بعد نتٌجة استجابة المحٌطٌن لهذه الكلمات

كلمات.  71-5ٌكون معظمهم قادرٌن على نطق ما ٌقرب من شهراً  75وبوصول الطفل سن الـ 

وبوصولهم سن سنتٌن ٌكون لدٌهم القدرة على وضع الكلمات معاً لتكون جمبلً مثل " مزٌداً من 

وخبلل هذه الفترة سرعان ما ٌتعلم األطفال ان الكلمات هً رموز أو  ".more milk" " الحلٌب

وفً هذه السن أٌضاً ٌظهرون القدرة على التمثٌل أو تمثٌل للموضوعات، واألحداث، واألفكار. 

سنوات تزداد الحصٌلة اللغوٌة لدٌهم، وٌبدأ الطفل أو  8، 9، 9اللعب االدعائً، وبوصولهم لسن 

 الطفلة فً إتقان والتمكن من قواعد لغته األصلٌة. وهذه القواعد تتضمن الجانب الصوتً

phonology (أصوات الكبلم speech sounds) جانب الصرفًال morphology ( تشكٌل

 sentence تشكٌل الجمل) syntax الجانب النحوي (word formation الكلمات

formation) ًالجانب الدالل semantics (معنً الكلمات والجمل word and sentence 

meaning) العروض prosody (نغمة وإٌقاع الكلمات intonation and rhythm of 

speech) ب البرجماتًوالجان pragmatics (استخدام اللغة بفعالٌة pragmatics) . 

 

 

 

 

 

 

 

 اضطرابات التواصل الشائعة لدى األطفال التوحدٌٌن

 تأخر النمو اللغوي - (1

ٌستطٌع الرضع المناغاة ، أو أنهم ٌبدأون بها فً سنتهم األولى ثم ٌتوقفون ، وعادة عدم قدرة  ?

 .السادسة من العمر فتستمر لدٌه عدم المقدرة على التواصلالطفل على اكتساب اللغة حتى سن 

عندما تظهر لغة الطفل ٌكون شكل هذه اللغة غٌر طبٌعً وبها الكثٌر من العٌوب كالتردٌدٌة  ?

فً الحدٌث ) وهً تردٌد الكلمات والجمل بطرٌقة غٌر ذات معنى ( وقد تكون الكلمات والجمل 

د أثبتت الدراسات أنها مرحلة بٌن التواصل اللفظً وغٌر مفٌدة كتردٌد إعبلنات التلفزٌون. وق

 . اللفظً وٌمكن استخدامها فً تنشٌط الفعالٌات

بعض األطفال ٌكون لدٌهم عكــس الضمائـر )أنـت بدالً من أنـا ( ونسخ ما ٌقوله اآلخرون )  ?



 . (كالببغاء

حدثون بنبرة بطٌئة وقد ٌكون هناك اضطراب فً إخراج الصوت واللغة ، فبعض األطفال ٌت ?

ثابتة بدون تغٌر حدة الصوت أو إظهار أي انفعاالت ، وقد ٌكون هناك مشاكل فً المحادثة 

 .والتً غالباً ما تتحسن مع النمو، وآخرون قد ٌكون لدٌهم الحدٌث المتقطع

 شٌوع المشكبلت اللغوٌة -2

وٌة من أكثر وأهم شٌوع المشكبلت اللغوٌة ٌعتقد الكثٌر من المختصٌن أن المشكبلت اللغ

% من التوحدٌٌن ال ٌستطٌعون التعبٌر اللغوي المفهوم 81المشكبلت الممٌزة للتوحدٌٌن، فهناك 

، وعندما ٌستطٌعون الكبلم تكون لدٌهم بعض المشكبلت فً التواصل اللغوي ، وهذه المشكبلت 

 : :العامة هً التً تحــدد تطور الطفل التوحدي وتحسنه ، ومنها

 .طق أو انعدامهتأخر الن .1

 .فقد المكتسبات اللغوٌة .2

 .تكرار الكبلم التردٌد لما ٌقوله اآلخرون كالببغاء .3

 .سوء التعبٌر الحركً اللفظً .4

 .شٌوع كلمات وجمل بدون معنى .5

 .عدم القدرة على تسمٌة األشٌاء .6

 . إعادة الكلمة أو الجملة عدة مرات .7

 .استطاع النطقعدم نمو لغة مفهومة حتى لو  .8

 .عدم القدرة على التواصل اللغوي مع اآلخرٌن .9

 .اإلسقاط : وهً نطق الجمل والعبارات ناقصة .10

 . عدم القدرة على التعبٌر عن نفسه ، والتواصل مع اآلخرٌن .11

 .عدم القدرة على التعلم والتدرٌب اللفظً .12

 

 

 ضعف فهم اللغة - (3

طفال فٌه اضطراب بدرجات مختلفة، فإذا كان التوحد اإلدراك اللغوي لدى هؤالء األ ?

مصحوب بتخلف فكري فعادة ما ٌكون لدي الطفل كمٌة ضئٌلة من اللغة المفهومة، واآلخرون 

الذٌن لدٌهم اضطراب أقل قد ٌتابعون التعلٌمات المصحوبة باإلشارة ، أما َمن كانت إصابتهم 

للغة الدقٌقة ، كما أنهم ال ٌستطٌعون فهم طفٌفة فقد ٌكون لدٌهم صعوبة فً االختصارات وا

 .تعبٌرات المزاح والسخرٌة

ولذلك ٌمكن كتابة التعلٌمات  –ٌواجه األطفال التوحدٌون مشكبلت فً تذكر تسلسل الكلمات  ?

 .على الورق إذا كان الطفل ٌستطٌع القراءة

ة لبلسم فً مخٌلته ، تعلم األسماء أكثر سهولة من تعلم األفعال : فالطفل ٌستطٌع تكوٌن صور ?

ٌُنصح بأن ُتعرض الكلمات بصورة  -بٌنما من الصعب علٌه عمل ذلك بالنسبة لغٌر األسماء لذا : 

 .واضحة للطفل

 

 ضعف التواصل - (4



 التواصل اللفظً -أ ( )

تؤثر اإلعاقة لدى األطفال التوحدٌٌن على مهارات التواصل اللفظً: فهم ٌوصفون بأن لدٌهم  ?

فً نمو اللغة المنطوقة ، إذ أنهم ال ٌتكلمون ، وتصبح لدٌهم إعاقة فً إقامة  قصوراً كلٌاً 

 .محادثات مع اآلخرٌن

وعندما ال ٌتطور الكبلم لدٌهم فإن الخصائص الكبلمٌة مثل طبقة الصوت ؛ والتنغٌم؛ ومعدل  ?

 .الصوت ؛ وإٌقاع ونبرة الصوت تكون شاذة

و نمطٌة مثل تكرار كلمات أو جمل مرتبطة توصف لغة التواصل لدٌهم بأنها تكرارٌة أ ?

 .بالمعنى

ٌتمٌزون بأن لغتهم لها خصوصٌة غرٌبة ، فبل ٌفهمها إال األشخاص الذٌن ٌألفون أسلوب  ?

تواصلهم فقط ، وهم غٌر قادرٌن على فهم األسئلة البسٌطة ، وٌكونوا غٌر قادرٌن على دمج 

 .الكلمات مع اإلٌماءات لفهم الحدٌث

طفولة المبكرة ، قد ٌشٌرون لآلخرٌن أو ٌجذبونهـم بالٌد إلى األشٌاء التً ٌرغبونها ففً ال -ب( )

بدون أي تعبٌرات على الوجه ، وقد ٌحركون رؤوسهم أو أٌدٌهم عند الحدٌث، وعادة ال 

ٌشاركون فً األلعاب التً تحتاج إلى تقلٌد ومحاكاة، كما أنهم ال ٌقلدون ما ٌعمله والدٌهم 

 .كأقرانهم

المرحلة الوسطى والمتأخرة : ال ٌستخدم هؤالء األطفال عادة اإلشارة حتى عندما  وفً ?

 .ٌفهمون إشارة اآلخرٌن ، البعض منهم قد ٌستخدم اإلشارة ولكن عادة ما تكون متكررة

وهؤالء األطفال عادة ما ٌظهرون المتعـــة والخوف أو الغضب ، ولكن قد ال ٌظهرون سوى 

هم ال ٌظهرون التعبٌرات االنفعالٌة على الوجه التً تظهر االنفعاالت طرفً االنفعاالت، كما أن

 .التواصل غٌر اللفظً –الدقٌقة.

 

 

 

 الصمت االختٌاري - (5

هً حالة نادرة جداً ، حٌث ٌكون الطفل التوحدي كاألصم األبكم ، فهو ال ٌعٌر اآلخرٌن 

قٌاس السمع لدٌه طبٌعً ، ولكنه واألصوات أي انتباه ،وال ٌنطـــق بأي كلمــــة فً أي وقت ، 

 .ال ٌرغب فً التواصل مع اآلخرٌن


