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Abstract: 

 
The current research seeks to answer the most common questions 

posed by parents and those interested in the subject of autism 

spectrum disorder by employing theoretical scientific information 
based on a large amount of scientific studies and experiments in 

most general and sub-specialties - medical, pedagogical, 

psychological and behavioral - with the aim of increasing the ability 

of all segments of society to accurately understand what the disorder 

is and thus contribute to the echanmism of early detection and 

rehabilitation of cases. 
The issue of autism has become "urgent", especially after the marked 

increase in the number of diagnosed cases worldwide, which 

according to a report by the World Health Organization (WHO) was a 

child for every 36 live births in 2017, after having been a child for 

every 10,000 births in 1970 and that increase is subject to many 
considerations and factors In particular, he would like to see a great 

deal of interest by international and local institutions and non-formal 

and informal organizations in urging academic and scientific bodies 

to conduct further research, studies, seminars and conferences with 

a view to exchanging and elaborating information that would reach 

the causes of unrest and the extent The efficacy of early detection 
and intervention methods and the reduction of the repercussions of 

the disorder, especially as it affects children in early childhood, i.e. in 

the stage of growth and development, which is the basic foundation 

for the building of any human being.          

As a result of the above research tagged (Autism spectrum disorder 
complex complexity and compound) A conceptual study of highlights 

through the importance and objectives of the research on:                                                                                                                        

1-Define the concept of autism disorder and diagnostic criteria 

according to the DSM-IV and dsm-5 and the difference between the 

two diagnoses as well as some concepts circulating and developed.   

2- Identify some of the causes that have made autism disorder the 
most complex and comprehensive growth disorder affecting children 

in early childhood.     

3- Why autism disorder is described as a complex handicap.   
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4- In the field, the most common questions were limited to being 
asked by    parents of children and those interested in this field in 

order to answer them.   

The historical and comparative approach has been used as a service 

for the goals and research. 

Key words: Autsim Spectrum, Disability, Complex Disability. 
 

 
 

 اضطراب طيف التوحد إعاقة معقدة ومركبة
 دراسة مفاهيمية

 

 2عاتكة فخري خير هللا 

 

 الملخص
 األباءجابة عىل التساؤالت األكثر شيوعا والمطروحة من قبل ال  إليسىع البحث الحالي 

ن بموضوع اضطراب طيف التوحد عثر توظيف المعلومات العلمية النظرية  والمهتمي 
ي معظم التخصصات العامة 

ن
من الدراسات والتجارب العلمية ف المبنية عىل كم كبث 

بوية -والفرعية  ائح  –النفسية والسلوكية ،الطبية، الثر ن جميع شر بهدف زيادة تمكي 
ي الية الكشف المجتمع من فهم علمي دقيق لماهية االض 

ن
طراب ومن ثمَّ المساهمة ف

 .والتأهيل المبكر للحاالت 
ي عدد أفقد بات موضوع اضطراب التوحد 

ن
مرا" ملحا السيما بعد الزيادة الملحوظة ف

ي شكلت النسبة بحسب تقرير لمنظمة 
الحاالت المشخصة عىل مستوى العالم والتر

ة أم بعد 2017والدة حية عام  36الصحة العالمية طفل لكل  الف آن كانت طفل لكل عشر
ي مقدمتها االهتمام 1970والدة عام 

ن
ة لعل ف م  وتلك الزيادة تخضع العتبارات وعوامل كثث 

ي حث 
ن
الكبث  من قبل المؤسسات والمنضمات الرسمية وغث  الرسمية الدولية والمحلية ف

وات ة والعلمية عىل إجراءالمزيد من البحوث والدراسات وعقد النداكادمميالجهات األ 
ي من شأنها الوصول 

أسباب االضطراب  إلوالمؤتمرات بهدف تبادل وبلورة المعلومات التر
باالضطراب،  صابةومدى فاعلية طرائق الكشف والتدخل المبكرين والحد من تداعيات ال 

ي أالسيما و 
ي مرحلة النمو والتطور التر

ن
ي مرحلة الطفولة المبكرة اي ف

ن
نه مصيب األطفال ف

ة األ  ن  .ساسية لبناء اي اسسانتمثل الركث 
دراسة  (اضطراب التوحد إعاقة معقدة ومركبة)انطالقا من ما تقدم جاء البحث الموسوم 

 :ة وأهداف البحث عىلأهميمفاهيمية ليسلط الضوء من خالل 
 تم تحدمد مفهوم اضطراب التوحد والمعايث  التشخيصية وفقا للـ -1

ً
  DSM-IV نظريا

ن  DSM-5و ن فضال عن بعض المفاهيم المتداولة  واالختالف الذي طرأ بي  التشخيصي 
 .والمستحدثة

ي جعلت من اضطراب التوحد أكثر اضطرابات النمو الشاملة  -2
تحدمد بعض األسباب التر

ي مرحلة الطفولة المبكرة
ن
ي تصيب األطفال ف

 .تعقيدا التر
 .لماذا يوصف اضطراب التوحد بانه إعاقة مركبة -3
 تم حرص األسئلة األكثر شيوع -4

ً
ي طرحها من قبل ميدانيا

ن
أمور األطفال  أولياءا وتكرارا ف

ي هذا المجال بغية االجابة عليها
ن
ن ف  .والمهتمي 

ي خدمتا" ألهداف 
ي والمقارن فضال عن المنهج الميدانن

لقد تم توظيف المنهج التاريخن
 .ومحاورالبحث

كيب: الكلمات المفتاحية  .اضطراب طيف التوحد، العاقة، التعقيد والثر
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 المقدمة: 
ن و ن والمتخصصي   عىل الكثث  من المهتمي 

ن اضطراب التوحد تم تحدمد خصائصه التشخيصية أاألمور  أولياء ربما المخفن
ن اضطراب التوحد أم من قبل الطبيب النفسي ليو كانر، وعىل الرغم من 1943الول مرة  عام    Autismتسمية  إطالقو 

نه لم معطي لالضطراب الصفات إال أ (1911امجن لولر عام )شي قد تردد ذكره قبل ذلك من قبل الطبيب النفسي السوي
ي قدمها كانر،  وهذا ما مجعله قيد الدراسة والبحث 

يومنا هذا، لذا حرصت الكثث  من  إلالتشخيصية والتفريقية التر
ي محاولة 

ن
ازالة الغموض الذي محيط  إلالجامعات والمراكز البحثية عىل عقد الندوات والمؤتمرات اهتماما وسعيا منها ف

للمعايث  التشخيصية، وبناء مقاييس للتشخيص " من تحدمد مفهوم دقيق لالضطراب شامال" جوانب االضطراب ابتداء
خرى للتقييم ووضع برامج تعليمية تربوية تأهيلية مناسبة لكل حالة تشخيصية، وبما اننا ننتمي 

ُ
 اكادممي المجتمع األ  إلوأ

هم، تقع عىل عاتقنا مسؤلية اجتماعية أش المجتمع الكبث  واستشعارا لما معانية أطفال التوحد و  إلالصغث  الذي ممتد 
ي المحافل المحلية والدولية لالطالع عىل

ن
ث مستجدات البحوث العلمية والتكنلوجيا أحد واخالقية تتمثل بالمشاركة ف

ي مجال الفحص والتشخيص والتأهيل والدفع 
ن
ي مختلف التخصصات إجراء المز  إلالعالمية ف

ن
يد من البحوث العلمية ف

بوية السيما البحوث التطبيقية منها  .العلمية واالسسانية والثر

 اضطراب طيف التوحد إعاقة)ة وحداثة المواضيع المتعلقة باضطراب التوحد جاء البحث الموسوم أهميانطالقا من 

فقد حاولنا جاهدين تقدمم صيغة دقيقة وواضحة قدر االمكان للمفاهيم المرتبطة بعنوان البحث مع  (معقدة ومركبة
ي تم 

ي تجعل من اضطراب التوحد إعاقة معقدة ومركبة وذلك من خالل أهداف البحث التر
ها إدراجتحدمد األسباب التر

ل وتحت عنوان  ة والمفاهيم والمصطلحات والدراسات هميجانب األ إلالعام للدراسة  الطار ضمن المحور األوَّ
السابقة، فيما تناولت المحاور الباقية االجابة عىل أهداف وتساؤالت البحث من خالل العناوين التالية  تتبع تسمية 

ي فيما ( DSM-IV&DSM)-5وتحدمد مفهوم اضطراب التوحد تأريخيا والمعايث  التشخيصية وفقا للـ 
ضمن المحور الثانن

ي تصيب ) لثالثتناول المحور ا
ي جعلت من اضطراب التوحد أكثر اضطرابات النمو الشاملة تعقيدا والتر

األسباب التر
ي مرحلة الطفولة المبكرة

ن
المصاحبة الضطراب التوحد الذي تجعل منه  العاقات) إلوتطرق المحور الرابع  (األطفال ف
 تضمن حرص ( إعاقة مركبة

ً
 استطالعيا

ً
أمور األطفال  أولياءاألسئلة األكثر تكرارا من قبل  كما تضمن المحور الخامس جانبا

ن باالضطراب واالجابة عليها استنتاجات البحث مليها استعراض  أبرز إدراجومن ثم جاءت الخاتمة حيث تم  .المصابي 
ن معلومات البحثأل ي ترصي 

ن
ي تم االستفادة منها ف

حات والتوصيات والمراجع التر  .هم المقثر
 

ل   :العام للدراسة اإلطار  –المحور األوَّ
 .ة الدراسةأهمي -

ي ما يتعلق بمشكلة معينة و "ن أ أحد  المخفن عىل
ن
ن أالبحث العلمي هو استقصاء ذكي عن الحقائق ومعانيها ومضامينها ف

 ، ي تجري فيه الدراسة".)النعيمي
ي الميدان التر

ن
ي المعرفة االسسانية ف

ن
( فبشكل 2015نتائج هذا االستقصاء ُمعد مساهمة ف

ي مرحلة الطفولة المبكرة أهميعام تكتسب الدراسة الحالية 
ن
ة أخذتها كونها تتناول مشكلة تستهدف فئة األطفال ف

ي جميع التخصصات  باالتساع
ن
ن ف ن والباحثي  ة الهتمام المختصي  واالنتشار بشكل ملفت جعلت منها مشكلة وظاهرة مثث 

كات  ن من شر ن وبالتأكيد اصحاب العالقة  األدويةالعلمية والمهتمي  كات التأمي  أمور األطفال، من أجل الوصول  أولياءوشر
ية فيما تسىع اليه من أهداف تم جمعها من المصادر العلمية ة الدراسة الحالأهمينتائج تخدم تلك الفئة، كما تكمن  إل

وتنظيمها بشكل متسلسل ليتمكن القارئ الكريم من االلمام بأكثر قدر ممكن من المعلومات العلمية عن اضطراب 
ن مع األطفال بهدف سشر الوعي المجتمىعي بكل ما يت ن أو العاملي  ي ممكن االستفادة منها سواء للمربي 

علق التوحد والتر
جانب  إلبالنظريات المفشة ألسباب التوحد والمعايث  التشخيصية والتفريقية وسمات الكشف المبكر لالضطراب، 

ي هذا المجال من خالل تعزيز ثقة افراد المجتمع ب
ن
ي دعم البحوث العلمية ف

ن
ة دقة نتائج أهميتعزيز دور المجتمع ف

ي الوصول 
ن
ي مقدمونها ف

ن باالضطرابتقدمم أفضل بر  إلالبحوث التر  .امج الرعامة والتأهيل لألطفال المصابي 

  .أهداف الدراسة -

ي عن
اختيار موضوع بحثه والهدف العام من إجراء  إلالبيان ان اهتمام الباحث وتخصصه هما اللذان مدفعانه  غتن

ي المجتمىعي بخصائص وسمات اضطراب التوحد والمحااكاة 
ن
البحث، فالهدف العام للبحث الحالي هو سشر الوعي الثقاف

ي مرحلة الطفولة المبكرة، عن طريق جمع وترتيب وتبويب المعلومات 
ن
ي اضطرابات النمو ف

ر
ة له عن باف ن التشخيصية الممث 

سل ومفهوم للقارئ قدر االمكان باالعتماد عىل عدد من المصادر العلمية الموثوقة، فضال عن تحدمد بشكل متسل
ي الوقت المناسب

ن
ي يشتبه بانها مصابة باالضطراب بغية تقدمم الرعامة المناسبة وف

 .أساليب الكشف المبكر للحاالت التر
ي من خاللها يتم تحقيق الهد إلهذا 

 :ف الرئيسي والعام من البحث وهي جانب األهداف الوسيطة التر

التشخيصية وفقا -1 ن    DSM-5&DSM-IVتتبع مفهوم اضطراب التوحد والمعايث  ن التشخيصي  واالختالف الذي طرأ بي 
 . فضال عن بعض المفاهيم المتداولة والمستحدثة
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ي جعلت من اضطراب التوحد أكثر اضطرابات النمو الشاملة تعقيدا  -2
ي تصيب األطفال  تحدمد بعض األسباب التر

والتر
ي مرحلة الطفولة المبكرة

ن
 .ف

 لماذا يوصف اضطراب التوحد بانه إعاقة مركبة ؟ - 3

 .المفاهيم والمصطلحات

 :اضطراب التوحد

، وعليه سندرج عدد من تلك المفاهيم ي تناولت اضطراب التوحد تبعا لمنظور التخصص العلمي
ة هي التعاريف التر  -:كثث 

ي الـ 
ن
ا  أحد  م بانه1980عام  DSM-IIIتم تعريف التوحد ف يبدا )معايث  تشخيصية هي  6 إلاضطرابات مرحلة الطفولة مشث 

ي نمو اللغة مع انماط غريبة لللغة 30قبل 
ن
، عدم وجود هلوسات  ،شهر، انطواء عىل الذات، عجز واضح ف مقاومة التغيث 

ي الفصام
ن
 .(أو هذمان كما ف

ن  اضطرابات النمو الشدمدة عند األطفال دون وجود عالمات عصبية  أحد  م التوحد بانه1989عام  Orntisويعرف اورنثر
ض هذا العالم ان العوامل  ات بيوكيميائية أو امضية أو عالمات جينية وقد افثر ي ثابت أو تغث  واضحة أو خلل عصتر

ي المخ ر خالمسببة للتوحد مامكون بعضها قبل الوالدة وبعضها والدي والبعض األ 
ن
بعد الوالدة وانها تحدث خلال ف

اضطراب )ان المتالزمة السلوكية للتوحد فئات  إل أشارواالرجح ان أغلب الحاالت ترجع لمثل هذه العوامل و 
ي التواصل،العالقات

ن
ي االستجابة لألشياء والموضوعات،اضطراب ف

ن
ي السلوك الحسي  ،اضطراب ف

ن
اضطراب ف

 .(13 :2003محمد قاسم عبدهللا، . د ،عبدالحميد . د).(والحركي 

ي عام أو "
اضطراب التوحد كما معرفه الدكتور عادل عبد هللا بأنه اضطراب معقد ممكن النظر اليه عىل انه اضطراب نمان 

ي 
ن
منتشر يؤثر سلبا عىل عىل العدمد من جوانب شخصية الطفل، مظهر عىل شكل استجابات سلوكية قارصة وسلبية ف

قوقع حول الذات كما يتم النظر اليه عىل انه إعاقة عقلية أو إعاقة اجتماعية  وانه إعاقة عقلية الت إلالغالب تدفعه 
امنة ن  ( 142 :2004عبدهللا، .د.)أ". واجتماعية مثر

ي  )
ن
ابات العقلية DSM- IVويعرف التوحد  كما جاء ف ي لإلرصن

هو عبارة عن خلل   –الرابع  –( الدليل التشخيصي والحصان 
ي النمو، لمدى الحياة، حيث مظهر خالل السنوات الثالث األول من حياة الطفل، وينتشر أكثر عند  عقىلي واضطراب
ن
ف

ي جميع أنحاء العالم  ومع مختلف العرقيات والخلفيات  1-4الذكور بنسبة 
ن
عن مثيلتها عند الناث، ويوجد التوحد ف

 االجتماعية. 

ي الدليل التشخيص الخامس 
ن
ي واسع االنتشار يتسم  DSM-5ويعرف اضطراب طيف التوحد ف

بانه اضطراب نمان 
ي االنماط السلوكية واالهتمامات 

ن
، فضال عن الصعوبات ف ن التواصل والتفاعل االجتماعي ي ناحيتي 

ن
بالقصور أو العجز ف
ي مرحلة مبكرة من عمر الطفل. )الحمادي، إذ  واالسشطة النمطية،

ن
 (75  :2015محدث ف

ي تعريف الجمعية األمريكية للتو 
ن
ي السنوات الثالث االول وف

ن
ي تظهر ف

حد بانه نوع من االضطرابات التطورية النمائية والتر
ي يؤثر بدوره عىل وظائف المخ وبالتالي يؤثر عىل مختلف  ي الجهز العصتر

ن
من عمر الطفل ينتج هذا االضطراب عن خلل ف

 .نواحي الجسم

ي يؤدي 
ي مجاالت )الكفامة االجتماعية،  إلوترى الجمعية األمريكية للطب النفسي ان التوحد اضطراب نمان 

ن
العجز ف

 التواصل واللغة، السلوك النمطي واالهتمامات المقيدة. 

 : ن بية الخاصة لألفراد المعوقير ي قانون الير
ن

 مفهوم التوحد ف

ن  بية الخاصة لألفراد المعوقي 
ي   IDEAمعد قانون الثر

ا بالغا عىل التواصل اللفطن نه إعاقة نمائية تؤثر تأثث 
ّ
التوحد عىل أ

ي وعىل التفاعل االجتماعي وتظهر قبل سن ثالث سنوات مما يؤثر عىل انجاز الطفل التعليمي ومن الخصائص 
وغث  اللفطن

ي الر 
ن
خرى وجود سلوكيات نمطية متكررة بشكل واضح والطفل هنا ال مقبل التغث  خصوصا ف

ُ
 اليومي كما ان ردود األ

ن وتي 
ات الحدسية ومصطلح التوحد هنا ال ينطبق عىل الطفل كان اداؤه التعليمي قد إذ   افعاله غث  غث  عادمة بالنسبة للخثر

 تدنن بسبب معاناته من اضطرابات انفعالية شدمدة. 
: مفهوم التوحد حسب الجمعي ن يطانية لألطفال التوحديير  ة الير

ي المملكة المتحدة هو رسم سياسة لقد كان الهدف من ّ
ن
ن ف يطانية لألطفال التوحديي  المفهوم الذي قدمته الجمعية الثر

اجتماعية وقانونية بخصوص اضطراب التوحد وكذلك توعية الرأي العام بهذا االضطراب وحسب هذا التعريف يشتمل 
 :اضطراب التوحد عىل المظاهر اآلتية

ي معدل النمو وشعته -1
ن
 . اضطراب ف

ات -2  . اضطراب حسي عند االستجابة للمثث 
 .اضطراب التعلق باألشياء والموضوعات واألشخاص -3
ي التحدث والكالم واللغة -4

ن
 (18: 1999)د.سليمان،  .اضطراب ف
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ي معجم علم النفس ب Autsimكما تم تحدمد مصطلح 
ن
العالم  إدراكتفكث  محكوم بالحاجات الشخصية أو الذات، )نه أف

وتم تحدمد الطفل المتوحد  (، االنكباب عىل الذات واالهتمام باألفكار والخياالت الذاتيةالواقع ل الرغبات وليسمن خال
Autistic Child  واألطفال المتوحدون قد مجلسون ويلعبون باصابعهم  ،بانه طفل منكب عىل ذاته منسحب من العالم

ي عالم الخيال الداخىلي 
ن
ن ف  (15 :2019)الحوامدة،  .مثال، وبانهم يبدون ضائعي 

ي كتاب سن رايز مفهوم التوحد عىل أخث  و 
ن
نه ليس أا حدد السيد والسيدة كوفمان من خالل تجربتهم مع طفلهم رون ف

ي يؤدي بالطفل  ي بؤرته عبارة عن خلل عصتر
ن
، وف ي التواصل والتأقلم  إلخلل سلوكي وانما خلل تفاعىلي تواصىلي

ن
صعوبة ف

 .مع من حوله وان غالبية السلوكيات ناتجة عن عدم القدرة عىل التواصل مع اآلخرين

  :اإلعاقة

عن شواغل داخلية أو  دارةعاقه عن السر  منعه وشغله عنه، والعائق ما معوق الفكر وال  اصطالحا  Obstacleالعائق 
ي تمنع الكائن الخي من بلوغ الكمال الخاص بنوعه، من هذه العوائق ماهو طبيىعي  

خارجية. وعوائق النمو هي األسباب التر
ي ومنها ماهو نفسي كالخوف والقلق ومنها ماهو اجتماعي وسياسي 

  .كالنقص الجسمي أو المرضن
قرانه لنقص جسمي أو عقىلي أو سلوكي أل متخلف عن مسايرة ويطلق عىل الطفل المعاق اصطالحا عندما مكون الطف

 ( 1982:39موروث أو مكتسب. صليبيا)

ن الصادرة عن الجمعية العامة لالمم المتحدة عام ) ( بأنه كل شخص 1975كما عرفت الئحة حقوق األشخاص المعوقي 
ي الممتلك القدرة عىل ان مضطلع بمفرده بكامل أو بعض متطلبات حياة شخصية أو ا

جتماعية طبيعية بسبب نقص خلفر
، ي قدراته الجسمية أو الذهنية. )د.عبد االمث 

ن
ه ف  (27: 1996أو غث 

ي جزء من طاقاته الفكرية أو الفسلجية، فالمعوق 
ن
ي من محددات اونقص ف

كما معرف المعوق بانه الشخص الذي معانن
رد مختلف عن من مطلق عليه لفظ شخص أو التعويق، والمعوق هو كل فأخر مصطلح مشتق لفظيا من العاقة اي الت

ي تستوجب عمليات التأهيل الخاصة حتر مصل  إلسوي من النواحي الجسمية أو العقلية أو االجتماعية 
 إلالدرجة التر

، د. محمد  (27، 1991)استخدام اقص ما تسمح به قدراته ومواهبه. )عبد الصمد عبد االمث 

كيب  :التعقيد والير

ي طبيعة العوامل والتفاعالت والعالقات المسببة أشار ن مفهوم التعقيد هو إ
ن
ة لفظية لحالة الغموض والتشابك ف

مر أنها أنها مشكلة صعبة وال حل لها، أو أمفردة تعقيد عىل  إلمعجم اللغة العربية المعارصة  أشار لاللضطراب، فقد 
ي هو تأل

 وأيف الكالم عىل وجه يتعش فهمه لسوء ترتيب كلماته غامض يتعش فهمه ويصعب حله، والتعقيد اللفطن
اما مفهوم .غموض معانيه، ويمكن استخدام مفردة معقد مجازا اوكنامة بعيدة وهو ما مطلق عليه التعقيد المعنوي

وز ابادي )ت  كيب عند الفث  ي   (817الثر
كب وتراكب. )القاموس المحيط  :فيعتن ركبه تركيبا وضع بعضه عىل بعض فثر

 (91ص1ج،ابادي

ي المعجم الوسيط
ن
كيب تأليف السر  من مكوناته البسيطة، ويقابله التحليل :وجاء ف المعجم الوسيط لمجع اللغة .)الثر

كيب ( .368ص1العربية بالقاهرة، ج  ن للثر ن السابقي   إلأو لفظ فعل ركب بمعناه اللغوي انه ظم شت    –يتضح من التعرفي 
ي اطار واحد ولحمة واحدةشت   أو وضع شت   عىل شت   بحيث مصب

ن
 .حان ف

 .دراسات سابقة

ي تناولت موضوع اضطراب التوحد تبعا لتنوع التخصصات الطبية والعلمية، 
تنوعت االتجاهات إذ  تعددت الدراسات التر

ي تفسث  أسباب االضطراب و 
ن
ي األمر  األعراضالنظرية ف ن االتجاه النفسي واالجتماعي والبايولوحر السلوكية المرتبطة به مابي 

ن والذي دعا لجراء المزيد من البحوث العلمية سعيا منهم للوصول  ن والمهتمي  ن المختصي   إلالذي زاد من الجدل بي 
يه وعىل مدى سنوات معايث  تشخيصية تفريقية علمية دقيقة تكشف عن أسباب االضطراب، وعل إمجاد تفسث  دقيق و 

ي تحدمد مفهوم االضطراب بصورة أكثر دقة مما سبق، حيث تم االتفاق عىل تسميته  األبحاثعدمدة اسهمت 
ن
ف

AUTSIM  ارية ،الذاتوية ،بدال من الفصام الطفولي معايث  دقيقة  األبحاثهذا وقدمت  .التمركز حول الذات ،االجثر
خرى، كما اهتمت العدمد  إلومحددة لالضطراب 

ُ
ي االضطرابات النمائية األ

ر
جانب السمات التشخيصية التفريقية عن باف

ن باالضطراب تتناسب وما ممتلك كل طفل من  من الدراسات بوضع برامج تعليمية تربوية تأهيلية لألطفال المصابي 
 :وفيما مىلي عرض لبعض من الدراسات .قدرات ومهارات فردمة

ي  أداءعىل أن  Shash, et al) ,. 1993)وآخرون وتؤكد دراسة شاش 
ن
ي بعض االختبارات العقلیة ف

ن
ن ف األطفال التوحدیي 

ي بعض األحیان
ن
 )سلیمان. مقیاس وكسلر للذكاء یكون عادى بل ویكون مرتفع ف

ً
( أن أطفال 1 25، 2000،ویضیف أیضا

 
ً
ي النمو العقىل وتظھر بعض الحاالت تفوقا

ن
ي مجاالت معینة  التوحد یعانون من اضطرابات ف

ن
 مع ظھور تفوق ف

ً
ملحوظا
 
ً
 مھارات میكانیكیة عالیة، حیث یتوصلون تلقائیا

ً
معرفة طرق تشغیل النارة، كما قد  إلویبدو عىل بعض األطفال أحیانا

ن وقد یبدى بعض األطفال تفوقا ومھارة موسیقیة  یجیدون عملیات حل وتركیب األدوات واألجھزة بشعة ومھارة فائقي 
ي ا

ن
 استخدام األدوات الموسیقیةف

ن
ن وآخرونأكدوھذا ما  ،لعزف وف  تھ دراسة كل من دافث 
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 (1994., ) Davies, et al  ( 1 994)؛ وزوریكWzorek  فرغم وجود بعض من المھارات االستثنائیة لدى األطفال
خرى

ُ
ي أحیان أ

ن
ي بعض األحیان وفوق العادى ف

ن
ن حیث تكون فوق العادیة ف یة عامة إدراكأن لدیھم عیوب إال  ،التوحدیي 

ي 
ن
ات الخاصة بالوجه ولكن ال یمكن القول بأن لدیھم جمود  إدراكولدیھم قصور ف . وششث  أیضا )سلیمان، إدراىكالتعبث 

ي ال  إل (145، 2004
ن
ن یعانون من ضعف ف ت ذلك أكدو . ، واالنتباه، والوظائف العصبیةدراكأن بعض األطفال التوحدیي 

ن لدیھم قصور  Lewy, etal, 1994)؛ لوى وآخرون؛ Burack( 1 994)بوراك نتائج دراسة كل من عىل أن األطفال التوحدیي 
ي االنتباه وخاصة االنتباه االنتقان  

ن
ن انتباھھم عىل سر  محدد ضمن أشیاء متعددة ،شدید ف  . فھم ال یستطیعون تركث 

ي دراسة تاريخية تتبعية حديثة تم إجراءها عىل أكثر من 
ن
مصاب  12000لف مشارك منهم أة وثالثون خمس 35000وف

ي حدثت عند تلقيح البويضة  إلبالتوحد حيث هدفت الدراسة 
دراسة الجينات الموروثة وتحدمدا تلك الجينات التر

ن الجينات البالغ عددها إذ  ،بالحيوانات المنوية ن تم ربط  102مقول الباحثون الن من بي  ن بت  49جي  ومع أخر نمو أخر جي 
ي تقوم عليها 

ات الدماغ التر ي فهم تغيث 
ن
ي تم تحدمدها ممكن ان نبدأ ف

ي التفكث  بطرق  ASDهذه الجينات التر
ن
والبدء ف

 (. 2018عبد الكريم، يناير. د)للعالج جدمدة 

  :منهج الدراسة -

ي مجال البحث العلمي عىل ان المنهج هو الطريق الواضح والسلوك 
ن
ن ف ن العاملي  ، وبأنه مجموع هناك اتفاق عام بي  ن البي 

ات العلمية الموضوعة لتحقيق أهداف محددة ولتحقيق أهداف البحث الحالي تم ( 2،ج435صلبيا .د) .المواد والخثر
ي تتبىعي لكل ما احاط بموضوع اضطراب التوحد ابتداًء من اكتشافه من قبل ليو كانر عام 

ي تاريخن
اعتماد منهج وصفن

ي شمل1943
ات التر به انتهاًء بما جاء  صابةت تسمية االضطراب والمعايث  التشخيصية وأسباب ال م ومن سبقوه والتغيث 

ي الدليل التشخيصي 
ن
ي الخامس عام ف

ي الدليل م.  2013 واالحصان 
ن
ن ما جاء ف كما تم اعتماد منهج المقارنة السيما بي 

 .التشخيصي الرابع والدليل التشخيصي الخامس تحدمدا

ي الجانب النظري  إلة شار والبد من األ 
ن
ي بعضها عىل ما جاء ف

انه تم صياغة عدد من االستنتاجات الخاصة بالبحث المبتن
خرى عىل الجهد االستطالعي للباحث والممهدة لجراء بحوث الحقة والمبنية عىل مقابلة عدد من 

ُ
أمور األطفال  أولياءوأ

ن باضطراب التوحد بهدف استطالع وتسجيل مالحضاتهم ومعان اتهم ومخاوفهم وتساؤالتهم تمهيدا لجراء المشخصي 
تبة عىل تشخيص الطفل باالضطراب  عن دراسات أكثر تعمقا، حيث عثر اهالي األطفال حجم الضغوط والمعانات المثر

خرى اقتصادمة تتعلق بغالء كلفة الرعامة والتاهيل والعالج ،بعضها مرتبط بالجوانب النفسية وصدمة التشخيص
ُ
 إل ،وأ

ي اثناء إجراء المقابالت جانب الضغو 
ن
ط االجتماعية والمجتمعية المرتبطة بعدم فهم طبيعة وماهية االضطراب، وف

ي 
ن ومساعدتهم باالستعانة بالمراكز التر حرصت الباحثة عىل تقدمم بعض المعلومات المتعلقة بأسئلة بعض المبحوثي 

ي البيت كما األم تقدم خدمات تدريب 
ن
امج التدريبة ف ت عليهم بالفادة من قراءة بعض أشار عىل كيفية تطبيق بعض الثر

ي تقدم المعلومات بشكل مبسط ومفهوم فضال عن متابعة بعض التسجيالت الفديوية 
الكتب الخاصة بالتوحد والتر

ي  تقدم معلومات وحلول لبعض ال
ي السلوكية لدى الطفل كذلك ال مشااكلالموثوقة والتر

فادة من تجارب النجاح التر
 .أطفال التوحد مع اوالدهم أمهاتحققتها 

 
: تحديد مفهوم اضطراب الت المحور ي

ن
  DSM-IV&DSM-5 وحد والمعايير التشخيصية وفقا لـالثان

ن فضال عن بعض المفاهيم المتداولة والمستحدثة ن التشخيصير  .واالختالف الذي طرأ بير

الضطرابات النمائیة العصبية، وىھ إعاقة لیست نادرة وتمثل سسبة ال یمكن تجاھلھا، لكنھا لم  أحد  تمثل إعاقة التوحد 
ي الدول النامیة

ن
 الدول المتقدمة ،تنل حظھا من االھتمام عىل المستوى البحتر ف

ن
 ف
ً
ایدا ن  مثر

ً
ن أننا نجد اھتماما  حي 

ن
وقد  ،ف

ة ة األخث   البالد العربیة خالل السنوات العشر
ن
ن  لیوكانر  أوتعد الكثث  من المصادر  ،زاد االھتمام سسبیا بھذه الفئة ف

((kanner, 1943-  ل من ة  إل أشارأوَّ  الطفولة، وقد استخدمت تسمیات كثث 
ن
إعاقة التوحد كاضطراب یحدث ف

والذھان  ،والنغالق الذانر )السشغال بالذات( ،واألویتسیة ،والتوحدیة ،اریةوالجثر  ،ومختلفة لھذه العاقة مثل الذاتویة
كیب ،الذاتوى غث  السوى( محمد خطاب،  (األنا)وذھان الطفولة لنمو  ،والنغالق الطفول ،وفصام الطفولة ذانر الثر

ن المبكر له  إلغموض وتعقد التشخیص الفارق للتوحد، و  إل( ویرجع استخدام ھذه التسمیات 2005 صعوبة التميث 
يؤكد إذ  ،حیث یعد التشخیص من أھم الصعوبات التر تواجه ھذه الفئة نظرا لتشابھھا مع صور الضطرابات عدیدة

ن بعض السلوكيات  المصاحبة للتوحد والسلوكيات  المصاحبة  ن بالتوحد عىل قضیة التشابه بي  ن المھتمي  معظم الباحثي 
خرى مثل العا

ُ
واضطرابات  ،واضطرابات االنتباه ،والعاقة السمعیة ،وفصام الطفولة ،قة العقلیةلالضطرابات األ

( ونظرا 174،  1999( )إلھام، 232، 1999االكتئاب( )بخیت،  ،التواصل.، االضطراب الحسي الحركي الوسواس القهري
ن  ا ن والباحثي   میدان العاقة عموما لخطورة التشخیص البد من التأكيد عىل ما  یوض به الكثث  من المختصي 

ن
ن ف لعاملي 

ات ة  ،والتوحد خصوصا بأن من یقوم بعملیة التشخیص مجب ان مكونوا أخصائیون مدربون و لدیھم خثر وخلفیات كبث 
شاد ب ،وأنواع العاقة أشكالعن  ن والوالدین أراءمع االسثر ن  ،المعلمي  ونظرا لطبیعة إعاقة التوحد الفریدة فان المتخصصي 
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 ،فضال عن االعتماد عىل مالحظات الوالدین ،التقییم معتمدین بصورة أساسیة عىل مالحظة سلوك الطفلفیھا یقومون ب
 . ن ن والمعلمي    وتقاریر المربي 

ي تشكيل الصورة الالحقة للموضوع وفهمه أهمي إلة شار وهنا البد من األ 
ن
ة  االلمام بالخلفية التأريخية الي موضوع ف
ي الخامس 

من وصف للمعايث  التشخيصية ( DSM-5)بشكل جيد، ولكي نفهم ما جاء به الدليل التشخيصي واالحصان 
ي طراة عىل المف

ات التر هوم والصفات وخصائص التشخيص الفارق الضطراب التوحد البد لنا من تعقب التغث 
ي تسبق مرحلة تشخيص ليو كانر للتوحدعام 

 إلم، فقد سبقه 1943التشخيصية لالضطراب تأريخيا ربما حتر المرحلة التر
ي  ن ي مودزلي عام، )ذلك الطبيب النفسي االنكلث 

حيث وصف هذه الحالة ولكنه لم يسميها أو معطي خاصية ( م1867هثن
ها انما فقط  ن ي األ وجود حالة تخ إل أشارتمث 

ر
ي كان معالجها مراضتلف عن باف

 .النفسية التر

ى السمات االولية باالسشغال بالذات أكثر من االسشغال بالعالم أحد والذي وصف( امجون بلولر)عقبه الطبيب النفسي 
ي ويقصد بمفهوم  ي (االسشغال بالذات)الخارحر

ي اتجاه اشباع الحاجة التر
ن
من وجهة نظره بانه هو حركة العملية المعرفية ف

ي تحدث 
ي اشباعها كما مفكر الجائع بالطعام وهنا تم اعتبار اضطراب التوحد كأحد االضطرابات الذهانية التر

ن
تجعله مفكر ف

ي مرحلة الطفولة المبكرة وهنا جاءت التسمية 
ن
 .لية المبكرةأو الذاتوية الطف( الذهان الذاتوي)ف

ي العام 
ن
ن بالفصام والبالغ عددهم 1943ف م وعندما كان الطبيب كانر ٌمجري ابحاثة عىل مجموعة من األطفال المصابي 
ن بالفصام أطفل( وجد 11) ي األطفال المصابي 

ر
ي بعض السمات والسلوكيات المعروفة لدى باف

ن
ن بعضا منهم مختلف ف

وفرينيا) ن ن بها أطفال التوحد حيث  إلخلصت مالحظاته تلك إذ  (الشث  ي مث 
المظاهر  إل أشارمجموعة من الخصائص التر

اض ان جميع  ن األمر الذي شجعه عىل افثر ن وعادة مامكونون جذابي  الشكلية الجسمية الخارجية وبانهم أطفال طبيعيي 
ي نواحي معينة لديهم وان حالة االنطواء سببها  أذكياءهؤالء األطفال 

ن
السيما بعد ظهور مجموعة من المهارات النوعية ف

ا  ة لهذا الطفل بما مىلي  إلاجتماعي وتحدمدا عالقة الطفل بوالدمه مشث 
ن  :الخصائص الممث 

 عجز الطفل عن اقامة عالقات مع اآلخرين.  -1

ي اكتساب اللغة حيث يبدأ )أخر الت -2
ن
ي الوقت المناسب أو بعد ذلك 11( من )8ف

ن
 ( طفال الكالم اما ف

 .المصاداة أو االمكوالليا )تكرار اصوات محددة( -3

ي للكلمات -4
ن
م الطفل بالمعتن الحرف ن  .ملثر

ات الحسية -5  .يبدي الطفل التوحدي ردود فعل غث  عادمة شاذة للمثث 

ي  -6
ن
 رؤية العالم من حوله ثابت االنزعاج من التغث  كما يبدي الطفل التوحدي رغبة جارفة ف

 .اللعب بطريقة تكرارية -7

 .تستخدم الضمائر الشخصية عىل نحو غث  دقيق)عكس الضمائر( -8

  .ذكية أش ينحدر كل األطفال من  -9

نه بالرغم من ما قدمه كانر من رصد دقيق لخصائص هذه الفئة من األطفال وقام بتصنيفهم عىل أنهم أوجدير بالذكر  
ها من  ها عن غث  ن ي تمث 

ي عقد االربعينات العاقاتفئة خاصة من حيث نوعية العاقة واعراضها التر
ن
ي عدة إال  ف

ن
انه اخفق ف

ي كانت مثار جدل واسع -9-نقاط ومنها النقطة رقم 
ي االوساط العلمية والبحثية فقد  تحدمدا والتر

ن
الدراسات  أثبتت ف

، فالدراسات الالحقة جاءت مؤكدة  أش  إلن جميع األطفال ينتمون أعكس ما جاء به كانر ب ذكية وتتسم بالتنظيم العالي
ي الخلفية االجتماعية والثقافية وحتر االقتصادمة أل 

ن
ن باضطراب التوح ش عىل عدم التجاسس ف كما ،د األطفال المصابي 

ي وفقا لمقاييس الذكاء. 40الدراسات ان مامقارب  أثبتت 
ي من مستوى ذكاء متدنن

 % من األطفال معانن

ه من  أخذ كما  ي الواقع مع بعض حاالت فصام الشخصية و غث 
ن
الباحثون عىل)كانر( وصفه للتوحد الذي مختلط ف

ي من عقد الخمسينات من نفس القرن  مراضاأل 
خرى، و ذلك ما حدا بالدراسات المنجزة خالل النصف الثانن

ُ
النفسية األ

ن عىل حاالت ذهان الطفولة المبكرة، و كان الهدف من ذلك  إل كث 
ه  إمجاد الثر ن وصف تفصيىلي لسلوك حاالت التوّحد ممث 

ي تم ّالتوصل إليها  ،عن مرض الفصام
 بالقليل. إال  لم تأتغث  أن ّالنتائج التر

ن  ة لألطفال الفصاميي  ن ي البحث ورصد الخصائص الممث 
ن
يطانية العاملة ف ينيات جاء تقرير الجماعة الثر

ّ
ي أوائل الست

ن
اال انه ف

حت فيه قائمة من تسع نقاط عرفت باسم نقاط كريك التسعة  م كان 1960عام  Points Nine s'Creakوالذي اقثر
ي تشخ

ن
: الهدف منها أن تستخدم ف . شملت تلك النقاط ما مىلي ن  يص األطفال الفصاميي 

ي العالقات االنفعالية مع اآلخرين.  -1
ن
 اضطراب ف

 عدم الوعي بالهوية الشخصية لدرجة ال تتناسب مع العمر.  -2

3- . ن ي البيئة والمحافظة عىل الروتي 
ن
ي بموضوعات محددة ومقاومة التغيث  ف

 انخراط مرضن
ات   -4  ومتكرر.  ية شاذة وقلق حاد إدراكخثر

ي تطويره   -5
ن
 مستوى مناسب للعمر.  إلفقدان الكالم أو عدم اكتسابه أو الفشل ف

ي االنماط الحركية -6
ن
 .اضطر اب ف
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ي بعض الجوانب أو وظائف عقلية غث  عادمة.   -7
ن
 تخلف واضح ف

ي الدليل التشخيصي الثالث  إلة الول مرة شار لقد تمت األ 
ن
 DSM-3اضطراب التوحد كاحد اضطرابات النمو الشاملة ف

ي   Infantile Schezophrenia م بعده اضطراب وليس فصام طفولي 1980عام 
ي الدليل التشخيصي الثانن

ن
 DSM-2كما ورد ف

ي الستينيات
ن
  .ف

وط الواجب مراعات تواجدها  إلالدليل التشخيصي الثالث  أشار لقد  :  الشر ي
 عند تشخيص اضطراب التوحد بما مأنر

 شهرا.  30ظهور العوارض بعمر ال -1

ي االستجابة للمجتمع المحيط.  -2
ن
 اضطراب شامل ف

ي تطور اللغة.  -3
ن
 قصور شدمد ف

دمد االلي المعروف بالمصاداة  -4
سواء كان  Ecolaliaاذا ما استطاع الطفل النطق فسيكون هناك نمط خاص ومحدد كالثر

دمد مب ها من  إل ضافةكرة أو متأخرة بال الثر  الكالم.  مشااكلخلط أو عكس الضمائر وغث 

ات الجو والمحيط والميل  -5  التعلق باألشياء.  إلانفعال شدمد غث  متوازن لتغيث 

 الوجود للتخيالت أو التصورات أو الهالوس.  -6

  . ط هو الذي دحض االعتقاد بان اضطراب التوحد هو ذاته الفصام الطفولي هنا ممكننا القول بان هذا الشر
 (.2001:1)رفيق

ي تم التوصل اليها دافعا 
ن حول النتائج التر ن الباحثي  ي وجهات النظر بي 

ن
لقد كان للدراسات والنقاشات واالختالفات ف
المشكالت المرافقة والمرتبطة  إللمشكلة وطبيعة االضطراب واالنتباه  ومحركا لعجلة الفهم االعمق واالكتشاف المصن  

ي كافة الجوانب النمائية والمرضية و 
ن
امنة معه ف ن المصاحبة فلقد اسهمت تلك الدراسات والنتاجات  العاقاتوالمثر

ة من التصنيف الدولي لأل  إلالعلمية وعىل مدى يزيد عن العشر سنوات  لصادر عن منظمة ا مراضاصدارالطبعة العاشر
م حيث تم التوافق فيما بينهما عىل 1994عام  DSM-4م والدليل التشخيصي الرابع 1993عام    ICD-10الصحة العالمية 

اض  Autsim disorderتسميته  ن واالفثر وتحدمد معايث  تشخيصية تدحض جميع النظم التشخيصية المبنية عىل التخمي 
مية  حيث تم وضع معايث  ذات صدق عالي وموضوعية مستنبطة من البحوث نتائج الدراسة العل إلالذي التستند 

ي ثالث مناطق 
ن
خرى فرعية تقابل القصور ف

ُ
والدراسات الطولية حيث تلخصت تلك المعايث  بثالث جوانب أساسية وأ

 (2004)حسون :تطورية لدى الطفل وهي 

ي ولغة الجسد.  -1
ي وغث  اللفطن

ي القدرة عىل التواصل اللفطن
ن
 خلل ف

ي تكوين العالقات االجتماعية أو الحفاظ عليها.  -2
ن
 خلل ف

ي التعلم من خالل اكتشاف البيئة من حوله والتفاعل معها كالطفل الطبيىعي لهذا تكون شخصية الطفل  -3
ن
قصور ف

  .جانب الحركات النمطية المتكررة إلمختلفة ومتأخرة، 

ي لقد تضمنت الطبعة الرابعة المعدلة من الدليل التشخيصي 
شمول اضطراب التوحد كفئة مستقلة  DSM-IVواالحصان 

جانب اربعة فئات  إل (Pervasive Developmental Disorders-PDD)ضمن مظلة مامعرف باضطرابات النمو الشاملة 
خرى تعد تشخيصية تفريقية، وتلك الفئات هي 

ُ
ك جميعها بخصائص معينة وتختلف عن بعضها بأ خرى تشثر

ُ
 -:أ

ي لجميع  ▪
ن
 .ASDاألعراض"التوحد الكالسيكي المستوف

جر  ▪ ي هذا النوع ممتلك الطفل قدرات ذهنية و  :Asperger Syndromeمتالزمة اسثر
ن
ي أخر ية عالية وعدم تإدراكف

ن
ف

ي السنوات  إلال مالحظون وجود سلوكيات تدعو  األهلاكتساب اللغة األمر الذي قد تجعل 
ن
القلق السيما ف

ان األمر مكون جليا عند دخول الطفل رياض األطفال أو المدرسة، هنا ستظهر جوانب القصور إال  الثالث األول،
ن وضعف تكوين الصداقات والحفاظ عليها  ي االستخدام االجتماعي لللغة والتمسك بالروتي 

ن
يشار اليهم بانهم إذ  ف

ن   .(2007؛عادل،  (who, 1992غريبي 

ي غث  المحدد  ▪
يتم تشخيص هذا االضطراب عند وجود بعض مالمح ." .PDD-NOSاضطراب النمو المتفسر

ي 
ي الفرد، وليس جميع معايث  التشخيص بالتوحد، وبالرغم مما يواجهه المصابون باالضطراب النمان 

ن
التوحد ف
ي واللعب،-الشامل

، واللغوي والتواصل غث  اللفطن إال  غث  المحدد من صعوبات عىل صعيد التفاعل االجتماعي
شدة من أعراض التوحد، وتظل لديهم قدرة عىل التفاعل االجتماعي بدرجة تحول دون أنها أعراض أقل 

 (who,1992)تشخيصهم بالتوحد

، ال مظهر :RettSyndromeمتالزمة ريت  ▪ ي ي إال  متالزمة ريت هي اضطراب عصتر
ن
ن بنقص حاد  ف عىل الناث، يتمث 

ي الحركة،واستخدام األمدي، مع ت
ن
ن النمو والنطق،وفقدان المهارات ف ي نمو الرأس، ويبدأ بالظهور ما بي 

ن
باطؤ ف

 (2007؛عادل، who,1992)شهرا من العمر يتدهور أو يتوقف فيه النمو والتطور"  24سبعة أشهر حتر 

 Childhood Disintegrative Disorder: CDDاضطراب االنتكاس الطفولي  ▪
الطفولي ينمو بشكل طبيىعي من خصائص هذ النوع من االضطراب هي ان الطفل المصاب باضطراب االنتكاس 
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ة زمنية طويلة، ذلك من حيث نمو القدرات ال  قدرته  إل ضافةية ونمو المهارات الحركية واالجتماعية بال دراكلفثر
ن  إلأن مصل الطفل  إلعىل قضاء حاجاته الخاصة    (سنوات 5و  3)العمر الواقع بي 

ً
أن يبلغ  إلوأحيانا

ةمن العمر.   ور بهاء جالل من كتاب عالمات الخطر( )من مقال للدكت.العاشر

ن بهذا االضطراب وفقا للمعايث   ي مجال تقدمم العالجات ألقد استمر العمل مع األطفال المشخصي 
ن
نفة الذكر السيما ف

ي جميع التخصصات المرتبطة باالضطراب 
ن
ي إجراء البحوث والدراسات العلمية ف

ن
ن ف الطبية والتأهيلية مع استمرار الباحثي 

ة منذ صدور الدليل التشخيصي الرابع عام وخالل ا م ولغامة صدور الدليل التشخيصي الخامس من قبل الرابطة 2000لفثر
ن  ي منتصف العام  APAاألمريكية لالطباء النفسيي 

ن
والدراسات، جاءت التعدمالت  األبحاثم واستنادا لنتائج 2013ف

ي الدليل التشخيصي 
ن
اضات الواردة ف ن لتجيب عىل العدمد من االعثر ي تسمية التشخيص مابي 

ن
 الرابع وانهاء االختالف ف

جر عىل سبيل المثال، كما  ن  أشار توحد كالسيكي أو اسثر ي العقدين  إلعدد من المختصي 
ن
ي حصلت ف

ان سبب الزيادة التر
ي خث  األ 

ن
ي وردت ف

ن باضطراب التوحد هو الصفات التشخيصية غث  الدقيقة والواسعة التر ي معدل انتشار المشخصي 
ن
ين ف

ي العالم سيكون 
ن
الدليل التشخيصي الرابع وبان الصفات التشخيصية السابقة لو اتبعت حرفيا سنجد ان اي شخص ف

 .مصاب باالضطراب لمجرد انهم لم يرغبوا بالتفاعل أو التواصل مع اآلخرين

ي الخامس 
اض م ليطوي صفحة من الجدل والخالف واال 2013عام  DSM-5لقد صدر الدليل التشخيصي واالحصان  عثر

خرى، لقد جاءت نتائج صورة التعدمالت سواء عىل التسمية أو المعايث  التشخيصية الخاصة 
ُ
ز جوانب خالفية أ ليثر

 -:باضطراب التوحد مع تعليل سبب التعدمل وكما مىلي 

جإذ  (تم االتفاق عىل تسميته )اضطراب طيف التوحد :فيما يتعلق بتسمية االضطراب -1 ك كل من متالزمة اسثر
ر، يشثر

ي غث  المحدد بمسم واحد هو 
، واالضطراب النمان  ن ذلك ب التوحد الكالسيكي ن خصائص  أاضطراب طيف التوحد معللي 

 .العزل واعطائه تسمية خاصة إلحد كبث  المحتاج  إلكل نوع متداخلة 

ي  إلفيما مخص مجاالت التشخيص والمعايث  المحددة لها: لقد تم تقليص تلك المجاالت  -2
ن
ن بدال من ثالثة كما ف اثني 

تم دمج التفاعل والتواصل إذ  (الدليل التشخيصي الرابع هما )التفاعل والتواصل االجتماعي و مجال الحركات النمطية
جانب التواصل  إلاالجتماعي معا عىل اعتباران التواصل االجتماعي يشتمل عىل وجود لغة منطوقة اوغث  منطوقة 

 وتعابث  الوجه ولغة الجسد.  البرصي وفهم االمماءات

ي هذا النوع ينطبق عليه محك تشخيصي واحد  (اضطراب التواصل االجتماعي )تسمية اضطراب جدمد تحت مسم  -3
ن
ف

ي تشخيص اضطراب 
ن
ط ف ن يشثر ي حي 

ن
ي التواصل والتفاعل االجتماعي من دون وجود للحركات النمطية ف

ن
فقط وهو خلل ف

 . ن  طيف التوحد وجود كال المحكي 

ي التواصل  إللغاء وجود التسميات واستبدالها بدرجة شدة االضطراب من البسيط ا -4
ن
الشدمد بناء" عىل مدى العجز ف

كز وال   و تكرار الحركات النمطية والروتينية.  دراكواكتساب الللغة والتفاعل االجتماعي والقدرة عىل االنتباه والثر

ها وذلك لعدم تعميم لم يتبتن الدليل التشخيصي الخامس اي بروتوكول  -5 ن اوبالغذاء وغث  ي كالعالج باالوكسجي  عالحر
 .النتائج عىل سسبة مرتفعة من الحاالت ممكن اعتمادها

ي تشخيص اضطراب طيف التوحد كون  إلة شار هنا البد من األ 
ن
ان الدليل التشخيصي معتمدعىل المظاهر السلوكية ف

 إلتوصلت  األبحاثالسبب مجهول لحد االن وعليه تم استبعاد متالزمة ريت واضطراب الطفولة االنتكاسي كون نتائج 
ن المسبب للحالة.   معرفة الجي 

ي جاء 
ات التر ي حرص األنواع تحت مسم جدير بالذكر انه عىل الرغم من التغيث 

ن
بها الدليل التشخيصي الخامس السيما ف

ن ومراكز الرعامة  وربما نتيجة" الرصار اهالي إال  واحد وهو اضطراب طيف التوحد  انه اليزال الكثث  من االطباء والمختصيي 
جر كنوع من تخفيف الوطأة عىل  وامضا لضمان  هلاألاألطفال يتم استخدام مصطلح بان الطفل مصاب بمتالزمة اسثر

ي 
ن
ن ف ي نهامة عمل الباحثي 

ي المركز.ان ماقدمه الدليل التشخيصي الخامس المعتن
ن
استمرارمراجعة العيادات و بقاء الطفل ف

ي بعض الجوانب السيما ان نتائج هذا الدليل يتم عليها بناء 
ن
ي عدم تعرضه لالنتقاد والرفض ف

هذا المجال كما انه المعتن
ن الخاصة برعامة هذه الفئة خصوصا وانه معد المرجع الكثث  من السياسات االجت ماعية والضمانات الصحية والقواني 

ي تصنيف وتشخيص األ 
ن
ل الذي يتمتع بدرجة ثبات عالية ف الذهنية والنفسية العصبية والتواصلية وبدرجة  مراضاألوَّ

كات ادوية ومؤسسات  ن وشر كات تأمي  ن وشر ك فيه اطباء مختصي 
خرى. ثبات عالية والذي يشثر

ُ
 حكومية ومدنية أ

 

ي : المحور الثالث
 والتر

ً
ي جعلت من اضطراب التوحد أكير اضطرابات النمو الشاملة تعقيدا

تحديد بعض األسباب التر
ي مرحلة الطفولة المبكرة

ن
 .تصيب األطفال ف

ي مرحلة الطفولة المبكرة
ن
 عىل الكثث  حداثة إذ  اليزال اضطراب طيف التوحد من اعقد اضطرابات العصبية ف

المخفن
ي اعداد األطفال الذين يتم تشخيصهم  مراضجانب تداخله مع عدد من االضطرابات واأل  إلالموضوع 

ن
والتسارع الكبث  ف

 :ذ ربما ممكن تصنيف تلك األسباب تبعا لالولوية وكما مىلي إ.باالضطراب
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 .له تحدمد مفهوم وخصائص االضطراب والمعايث  التشخيصية والتفريقية -1

ي جعله أكثر االضطرابات 
ن
لقد كان واليزل تحدمد مفهوم وخصائص ومعايث  تشخيص اضطراب طيف التوحد سببا ف

ي مرحلة الطفولة المبكرة تعقيدا،
ن
تحدمد تسمية االضطراب ووقوعه تحت مضلة  أحد  المخفن عىلإذ  العصبية ف

ي هذا المجال محرصون مجعل  DSM-5االضطرابات العصبية وتقليص معايث  التشخيص وفقا لل 
ن
ن ف ن والعاملي  المختصي 

المحدد سواء فيما يتعلق بالتقييم والتشخيص واعتماد برامج التدريب والتأهيل  الطار مجال عملهم ضمن هذا 
ي هذا المجال تبعا أل 

ن
ن ف المستجدات خر المناسبة، وعليه البد من إجراء تعدمل عىل مفاهيم ومعلومات العاملي 

ي مراكز رعامة 
ن
ن ف والتطورات العلمية المعتمدة، فمن خالل طبيعة عمل الباحثة وقيامها بزياة ومقابلة العدمد من العاملي 

ون  إلوتأهيل أطفال التوحد ومقابلة اهالي األطفال واالستماع  معاناتهم وجدت ان األغلب االعم اليتابعون والمعث 
ات بظمنهم  ي اهتمام لتلك التغيث 

بية الخاصة وبعض المبادئ التر اهالي األطفال بل انهم معتمدون عىل المبادئ العامة للثر
ن باضطراب طيف التوحد وعليه فان النتائج غالبا ما تكون فاشلة واليوجد تحسن أو  تخص تدريب األطفال المصابي 

ي المواقف المتنوعة
ن
 .تطورملحوظ  لحالة الطفل السيما فيما مخص تعميم السلوك ف

باالضطراب سواء جينية أو مرضية سابقة او الحقة لمرحلة الحمل والوالدة وما  صابةاألسباب والعوامل المساعدة لإل  -2
 .تالها

ي سواء من الجو أو  إليومنا هذا، فالبعض يرجعه  إلباضطراب التوحد مجهول  صابةاليزال السبب وراء ال 
تلوث بيت 

ي تؤثر وتصيب الدماغ أثناء الحمل، وما بعد الوالدة، وأحيانا تذهب الماء أو الطعام أو أي مواد مصدرها ال
بيئة التر

ات  ي بعض االفرازات  إلالمصاحبة للتوحد فقط وهناك من يرجع السبب  األعراض إلالتفسث 
ن
ي ف

اضطراب بايوكيميان 
ي إنتاج النزيمات، كما أن وجود علل أو  إلالمخية الشاذة تؤدي 

ن
اث أحد إلتؤدي األم عند معينة  أمراضفشل فطري ف

ن أو أثناء الوالدة   (.2007جوردن،)تلف أثناء نمو الجني 
ي المركزي من عوامل غث  معروفة  هو سبب االضطراب، ويرى جوردن  ي الجهاز العصتر

ن
وهناك اعتقادا بأن خلال وظيفيا ف

، حيث العدمد من األسباب 2007وبيول ) ي
ي وخاصة تلك المرتبطة بالشلل المخن ( إن من أسباب التوحد االعتبار البيولوحر

ي تؤدي 
ي المخ، فالعوامل المر  إلالتر

ن
ي ف

ي هذا األمر ولكنها ال تملك الجابة أو خلل وظيفن
ن
تبطة بالجينات تلعب دورا هاما ف

ن هذا وذاك ال يزال السبب الرئيسي غث  واضح، وعليه ظهرت العدمد من النظريات المفشة لسبب  المسئولية الكاملة وبي 
ي الذي مراضكنظرية الوراثة وارتباط االضطراب ببعض األ   صابةال 

مصاحبه إعاقة عقلية ورصع  الوراثية كالتصلب الدرنن
 (2002:د. عدنان غائب راشد)

، وهناك امضا نظرية المناعة ودراسة الفايروسات واالختبارات المناعية ونظرية الفطريات  ي
واضطرابات التمثيل الغذان 

ي االمعاء بال 
ن
ي نظرية التلوث بالمواد الكيميائية والمعادن الثقيلة كالز  إل ضافةوزيادة قابلية التشب ف

ن
ئبق والرصاص، وف

وتوكوالت العالجية انها لم تحقق نتائجها صفة التعميم الذي ينعكس إال  ضوء تلك النظريات ظهرت العدمد من الثر
ورة عىل  ي المجال يسعون  إمجاد بالرصن

ن
ن ف  صابةال  معرفة السبب وراء إلالعالج المجدي والنافع واليزال الباحثي 

 .باضطراب طيف التوحد

ة الحتمالية ال طرائق  -3 باالضطراب األمر الذي ينعكس عىل  صابةوأساليب التشخيص المبكر وحرص المظاهر المؤشر
 .العالج المناسب إمجاد 

ي تحدمد المفهوم والمعايث  التشخيصية ابتداءأبات من الواضح 
ن
اليوم ينعكس  إلمن اكتشاف االضطراب و " ن التغيث  ف

ات فبعد بشكل مباشر عىل عملية وأساليب التشخي ن كانت هناك خمسة أنواع من أص والتقويم تبعا لتلك المتغث 
ن تشخيصية األمر الذي مجعل  االضطراب وثالثة معايث  تشخيصية اصبحت ثالث أنواع ومسم واحد ومعياريي 

ن و  ن سابقا  أولياءالمختصي  ن  أمامأمور األطفال المشخصي  تب عليهما من أحد خياريي  ي لما يثر
تبعات، هما اصعب من الثانن

فاما البقاء عىل التشخيص اواعادة التشخيص وهناك العدمد من الحاالت تم اعادة تشخيصهم ليتحولوا من اضطراب 
ن الصخي  إلطيف التوحد  ي فلسفة الرعامة والتأمي 

ن
تب عليه اعادة النظر ف اضطراب التواصل االجتماعي األمر الذي يثر

 .لهؤالء األشخاص

باالضطراب  صابةنتائج معتمدة ممكن تعميمها السيما فيما مخص  الفئات األكثر عرضة لإل  إلعدم وصول الدراسات  -4
ها  .من حيث تجاسس خلفيتهم االجتماعية والثقافية والتعليمية واالقتصادمة وغث 

ي خلفية األ أكدلقد 
ن
ن باالضطراب و  ش ت الدراسات عىل عدم التجاسس ف ليس  االجتماعية والثقافية واالقتصادمة للمصابي 

جانب  إلذات مسوى تعليمي عالي وانها تتسم بالنظام وقلة الحوار المتبادل  أش  إلكما كان معتقد كانر بانهم ينتمون 
ن األم فرضية  ي تزويد طفلها بالحب والحناناألم وطفلها، بسبب فشل األم الثالجة أو ما يسم بانهيار العالقة ما بي 

ن
إال ،ف

لفرضية خاطئة وال أساس لها من الصحة  )الياس، أن البحث العلمي أثبت أن هذه ا
،1996؛عكاوي،1989  (.2008؛مصطفن

خرى وبعض األ  -5
ُ
 .الجسمية مراضتزامن االضطراب مع عدد من االضطرابات األ
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ن باضطراب طيف التوحد ب ي معظم األطفال المصابي 
امنة مع االضطراب بعضها يرتبط  أمراضمعانن ن عضوية تكون مثر

ي لالضطراب كاضطراب التكامل الحسي 
ي الوظيفن ي القطب وفرط ،التخلف العقىلي   ،بالخلل العصتر

الرصع، واضطراب ثنان 
جانب العدمد من  إلالنفسية كاالكتئاب والوسواس القهري والقلق، هذا  مراضجانب بعض األ  إلالحركة والنشاط 

يا وطبيعة ونوعية الغذاء فضال عن ال مراضاأل  وسات والبكثر ي قد تصيب اي طفل سوي بسبب التعرض للفث 
عضوية التر

 ، خرى مرتبطة باسلوب الحياة اليومي
ُ
ي التواصل والتفاعل أتفاصيل أ

ن
ن مايزيد األمر سوء هو ما معانيه الطفل من قصور ف

ي بدورها تؤثر مشااكللمعاناته و األم دم فهم وعدم القدرة عىل امصال شكواه وما معانيه من الم وبالتالي ع
ه الصحية التر

 .الطفل اليومي واكتسابه للمهارات أداءوبشكل كبث  ومباشر عىل 

ن نفس السلوك كمؤشر  -6  صور السلوك التابع لمرحلة النمو الطبيىعي وبي 
ن ن بي  ان بعض إذ  لالضطراب:  عدم التميث 

ي مرحلة نمائية ما 
ن
ها  -السلوكيات تتشابه عند الطفل الطبيىعي ف  -كالرفرفة والسث  عىل رؤس االصابع وتردمد الكالم وغث 

السلوك المصاحبة  مشااكلمعرفة واسعة ودقيقة بمراحل النمو الطبيىعي ومقارنتها ب إللذلك تتطلب  عملية الفهم 
ي حدث فيها االضطراب ال إدراك إللالضطراب وبالتالي الوصول 

جانب فهم دوافع واحتياجات السلوك  إلمرحلة التر
خرى للسلوك ومن ثم االنتقال 

ُ
خرى تلك العملية  إلبغية العمل عىل اشباعها وتطويرأنواع و استخدامات أ

ُ
مرحلة نمو أ

ن عىل النمو والتطور   .تكون بمثابة عملية تدريب وتأهيل للطفل وامضا تحفث 

 
 نه إعاقة مركبة ؟ألماذا يوصف اضطراب التوحد ب :المحور الرابع

ي هذا المحور االجابة عىل
ن
تساؤالت البحث وهو سبب وصف اضطراب التوحد بانه إعاقة مركبة، فمن  أحد  نحاول ف

ن ان اضطراب التوحد اشبه ب ي ينظوي  الطار خالل اطالع الباحث عىل العدمد من الكتب والدراسات تبي 
أو البوتقة التر

امن  ن خرى و ان تواجدها بشكل مثر
ُ
ي أ
ن
ق ف ي بعض الصفات وتفثر

ن
امنة تتشارك ف ن بداخلها عدد من االضطرابات متداخلة ومثر

ه،  مصعب فهمه وتفسث 
ً
يتطلب األمر معرفة واسعة ودقيقة بمعايث  تشخيص تلك االضطرابات إذ  غالبا ما يسبب تداخال

ن كل اضطراب و جانب التشخيص الفارق  إل خرى، هذا أخر بي 
ُ
ن اضطراب التوحد من جهة أ جانب  إلمن جهة،  وبي 

 .سسبة منهم بالرصع إصابةانخفاض مستوى القدرات العقلية و 

ي عام إ
ي اجريت عىل 2010ذ تؤكد الدراسات ومنها دراسة ليفن

طفل مصاب باضطراب طيف التوحد عىل ان 2000م والتر
كة هو قاعد مراضوجود األ  من أخر من األطفال معانون من اضطراب % 80ة وليس استثناء مؤكدة عىل ان المشثر

العاقة الذهنية، كما خلصت  إل ضافةبدون فرط الحركة بال  وأاضطرابات النمو كاالضطراب اللغوي أو نقص االنتباه مع 
ي من اضطرابات نفسية مصاحبة الضطراب طيف التوحد كالقلق واضطراب 10ان  إلالدراسة 

% من األطفال معانن
ها، كة المصاحبة  مراضة تشخيص تلك األ أهميت الدراسة عىل إذ أكد التحدي المعارض واالكتئاب وغث  المشثر

ي الحياة عالج االضطراب وتحقيق اكثر  إلالضطراب طيف التوحد والعمل عىل عالجها بغية الوصول 
ن
 قدر من التكيف ف

 .اليومية

امنة والمتداخلة مع اضطراب  العاقاتو  مراضنتائج الدراسات ممكن تحدمد االضطرابات واأل  إلوعليه وباالستناد  ن المثر
ي تشكل إعاقة دائمة ومستمرة بما مىلي 

 -:طيف التوحد والتر

وفرينيا  -1 ن ي تفكك  إليشث  إذ  Shezophrinaاضطراب الفصام المعروف بالشث 
ي وقطعه والفصام معتن

فصم السر
ي زيورخ األ Bleulerبلولر )طلقه أالوظائف العقلية وهو اصطالح 

ن
عىل المرض النفسي الذي  (لمانيةمن علماء النفس ف

ن بضياع االتصال بالواقع ويرادفه الجنون المبكر ن اضطراب أا بة سابقشار ( لقد تمت األ 147، 1982)د.صلبيا،. يتمث 
عليه فصام الطفولة المبكر لما لهذا االضطراب من خصائص تشخيصية متشابهة مع اضطراب التوحد التوحد اطلق 

 .فيما عدا الهالوس واالوهام األمر الذي عىل أساسه تم تغيث  تسمية االضطراب

ي الطفولة المبكرة تحدمدا  :اضطراب القلق -2
ن
مصعب تفريق القلق عند األطفال عن حالة الخوف والمصح اعتبار القلق ف

يرى علماء النفس وجود القلق مهم وان لم إذ  وتأمل عواقب األشياء إدراكعىل انها حالة غث  طبيعية كونها تساعده عىل 
ي حياة الطفل ليساعده عىل فهم و 

ن
ن زيادة أوله وتعلم كيفية التعاطي مع المحيط غث  ماح إدراكيوجد فعلينا خلقه ف

ي الطفولة المختلف عن الخوف الناجم عن شعور أالقلق عن الحدود الطبيعية مخل بالتوازن النفسي للطفل، 
ن
ن القلق ف

ي حدقة 
ن
ي النبض واتساع ف

ن
ي حاد وارتجاف وتسارع ف الطفل بالخوف أو التهدمد الذي مظهر عىل شكل انفعال فسيولوحر

ن  ي 670، 1988. )د.كمال، العي 
ن
ن باضطراب طيف التوحد عندما يوضعون ف ( وهذا ما مفش سلوك بعض األطفال المصابي 

ي قد تكون غريبة عليهم وتثث  مخاوفهم وقلقهم
ات التر ي بيئة فيها الكثث  من المثث 

ن
 .مواقف اوف

بة النفسية عند األطفال كجزء من انفعال اوسع من الق :االكتئاب -3
ُ
ي الكا

بة بسبب تجارب تأنر
ُ
لق وتثار معظم حاالت الكا

بة من دون سبب ظاهري حتر وان لم سستطيع 
ُ
بة انفعالية أو تفاعلية وقلما تحدث الكا

ُ
نفسية معينة وعليه تعتثر كا

ي ذهنه وشعوره، وقد تظهر 
ن
ي ف

الوصول اليه بسبب عدم قدرة الطفل عىل التعبث  أو االفضاء عن السبب فربما مكون مخفن
ها من  عالماتها  اث وفقدان الشهية للطعام وغث 

ي النوم وعدم االكثر
ن
الجسمية  األعراضبشكل خمول وصعوبة ف



51 Ateka Fakhri Khairullah ALAADHAMI 

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
 p. 40 -59 

ي طبيعة البيئة األ 671، 1988د.كمال،)والسلوكية. 
ن
ي محياها الطفل لتقييم ش ( لذلك البد من البحث ف

ية والظروف التر
 .الحالة ومن ثم وضع الخطة العالجية المتكاملة

القيام ببعض الطقوس السلوكية كوسيلة  إلمميل بعض األطفال  :واألفكار التسلطية والقشيةالوسواس القهري  -4
للتخلص من بعض المحتويات المكبوتة داخله والعمل عىل تخفيف  حدة التوتر والقلق الذي خلقته تلك المحتويات 

ن الوسواس القهري والسأهمي إلة شار وهنا البد من األ . المكبوتة ي المنظم لدى طفل التوحد ة التفريق بي 
لوك الروتتن

ن التوحد  ن بي  ، ولغرض التميث  والذي ربما مكون مرتبط بعدم معرفة وتعلم الطفل لللعب التفاعىلي سواء الفردي أو الجماعي
مقيم إذ  مقاييس تقييم خاصة فهناك مقياس بيل براون للوسواس القهري إلمجب اخضاع الطفل أخر واي اضطراب 

 .امعانيه من تسلط األفكار القهريةفيه شدة ودرجة م

ي القطب -5
ي ربما ترافق اضطراب طيف التوحد، سمي بهذا االسم كون أحد  هو  :اضطراب ثنان 

 االضطرابات العصبية التر
ي محدد. خر طرفيه اكتئاب واأل  أحد 

ي القطب عالج دوان 
ن الطرفان ولثنان   هوس مصعب فيها تميث 

ي :اضطراب النوم -6
ن باضطراب طيف التوحد من اضطراب النوم المتمثل بقلة النوم أو % من األطفال 80معانن المصابي 
ا األمر الذي مجعلهم ملجأون إذ  الميل المفرط للنوم، ي من صعوبة النوم كثث 

ي اباء الطفل الذي معانن
ي  إلمعانن

العالج الدوان 
ي متخصص اف طتر ورة ان مكون األمر تحت اشر ي وهنا البد من التأكيد عىل رصن كي المكون الطفل تحت تأثث  تلك   أو العشتر

 .بالشكل الذي مجعله غث  قادر عىل االستفادة من ممارسة االسشطة المتنوعة خالل اليوم األدوية

ن  ADHDاضطراب فرط الحركة والنشاط   -7 كث 
ي العام ABAت رابطة الطب النفسي أشار لقد  :المصحوب بقلة الثر

ن
ف

ي وصف الطفل ذا االنتباه المضطرب وا 1980
ن
ي ف

ن
لمصحوب بالنشاط الحركي الزائد بانه الطفل الذي يتصف بالعجز ف

ي توكل 
ن وعدم انهاء االعمال التر كث 

ي صعوبة الثر
ن
ي  إل إضافةليه إاالنتباه والمتمثل ف

ن
الحركة المفرطة دون هدف محدد وف

ي الطفل 
ي  إلالغالب المصىعن

ن
االسشطة الموكلة لهم بالمقارنة مع اقرانهم  أداءمامقال له جيدا كما يتسم الطفل بعدم الدقة ف

ي الدليل التشخيصي عىل انهم معانون من عدم القدرة عىل االنتباه والقابلية 
ن
، كما ورد تعريف تلك الفئة ف ن الطبيعيي 

للتشتت وعدم القدرة عىل ااكمال اي سشاط بسبب عدم القدرة عىل ادارة الوقت وصعوبة تذكر األشياء بسبب قلة 
  ، ن كث 

ان األطفال ماسسبته  إلكما يتصف األطفال باالندفاعية وصعوبة االرضاء واالستثارة الزائدة هذا وتشث  المصادر الثر
ن بطيف التوحد مصاحبه فرط حركة وسشاط60 -% 30 ( 2008د. ربيع محمد ،د.عبد الرؤوف) .% من األطفال المصابي 

جانب العالج السلوكي الذي ينعكس بدوره عىل تحسن  إلئيا ان هذا االضطراب يتم عالجه دوا إلة شار وهنا البد من األ 
 .حالة الطفل الكلية

ي الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد من  :اضطراب الجهاز الهظمي واضطرابات التغذمة -8
ي الجهاز  مشااكلمعانن

ن
ف

تة  ي عملية الكثر
ن
ي جدار االمعاء الدقيقة واالضطراب ف

ن
والتخلص من سموم المعادن الهظمي كزيادة القابلية للتشب ف

ها  ي الحالة المزاجية واالستقبال الحسي والنوم وغث 
ن
ي تتحكم ف

ن التر وتوني  الثقيلة والتمثيل الصحيح لمادة السث 
ي تصيب االغشية المخاطية المبطنة للفم واالمعاء 2003،)د.حكيم

ي الطفل من وجود فطريات الكاندمدا والتر
( كما معانن

ي الطفل من إذ  (11،احمد الدقيقة مسببة تقرحها )د. 
ي األم معانن

البطن وانتفاخ، اسهال أو امساك وتبول الارادي كما معانن
كتعويض عن اكل  من اضطراب وانتقائية الطعام بسبب الخلل الحسي لدمه كما يتناول بعض األطفال موادا غث  صالحة لأل 

ي بعض االمالح والمعادن ويطلق عليها اضطراب البيكا، هذا و معا
ن
ي البعض منهم حساسية لروائح االطعمة لذا النقص ف

نن
ي الحنطة  إلنجدهم مميلون 

ن
ن الموجودة ف ن والكازايي  ي البعض من الحساسية لمادة الكلوتي 

شم الطعام قبل ااكله ويعانن
ية للتأ إلوالحليب، والبد من التأكيد  من وجود هذا النوع من  أكد ن هذا األمر يتطلب إجراء فحوص طبية ومختثر

ي التغذمة الحساسية
ن
ن ف ي واستشارة المختصي 

  .قبل اعتماد اي نظام غذان 

ن باضطراب طيف التوحد معانون من الرصع بالمقارنة 33ان سسبة  إلتشث  الدراسات  :الرصع-9 %من األطفال المصابي 
 ويشمل حاالت الرصع البسيط المتمثلة % 2 -% 1مع عامة الناس بنسبة 

ربالحركات الالارادمة، نوبات ) رة والتوهان، وارتباك غث  مثر اما فيما مخص حاالت الرصع الشدمد ( التحديق غث  المثر
رة( )فتتمثل  ات غث  مثر  (2016د. جندل )بالصداع الشدمد، اضطراب النوم، النعاس المستمر، تعبث 

ث الخصائص عىل الرغم من ان التخلف العقىلي إعاقة منفصلة عن اضطراب طيف التوحد من حي :التخلف العقىلي  -10
ن بالتوحد ممتلكون قدرات عقلية متوسطة أو  من  أعىلالتشخيصية، وخالفا لما طرحه كانر عىل ان األطفال المصابي 

ي مستوى الذكاء مصل 40 إلالدراسات الحقا ان هناك سسبة تصل  أثبتت لقد  ،المتوسط
ن
الشدمد  إل% لديهم انخفاض ف

خرى لجانيت لنهارت عام 20، 2003)د.حكيم، 
ُ
ي دراسة أ

ن
%من األطفال معانون من 70ن أ إلت أشار م 1999( وف

ي مستوى 
ن
ي وان  األداءانخفاض ف

ي مرتفع )د.عامر،30الوظيفن
( وعليه مجب اخضاع 2008،67% يتمتعون بمستوى وظيفن

ي ومن ثم تقييم وتقو  إلالطفل 
ي قبل وضع الخطة  أداءيم مستوى القياس التشخيصي والتكويتن

ي والتكيفن
الطفل الوظيفن

بوية.   العالجية والثر
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ن الصمت  :اضطراب الصمت االختياري -11 ن اضطراب طيف التوحد وبي  بي  ن ي التميث 
ن
قد مختلط األمر عىل الكثث  ف
ي المواقف االجتماعية

ن
إذ  الرهاب االجتماعي  يوصف بانه نوع من أنواعإذ  االختياري الذي ممتنع فيه الطفل عن الكالم ف

ي مواجهة ضغوط نفسية أو بيئية،
ن
ب من  وللصمت يبفر الطفل صامتا السيما ف االختياري خصائص تشخيصية قد تقثر

خرى اهمها القدرة عىل التواصل البرصي وان صمتهم باختيارهم وليس ناتج إال  اضطراب طيف التوحد 
ُ
ق عنه بأ انها تفثر
ي وعليه مجب 

ن قبل عن عيب عضوي أو وظيفن اخضاع الطفل لالختبارات الخاصة بتقييم وتشخيص كال االضطرابيي 
 اصدار الحكم بالتشخيص. 

انها إال  اعاقات جسمية وحسية مثل كف البرص والصمم وهنا تصبح إعاقة مركبة تصعب معها عملية التأهيل -12
كالشاب   ،د من مضاهر االضطرابليست مستحيلة، فهناك الكثث  ممن استطاع وبمساعدة والدمه من التخلص من العدم

الكفيف الذي تمكن بمساعدة والدته من تجاوز حالة العاقة البرصية وتحدي التوحد عىل الرغم من بقاء بعض بعض 
ي الفديو المرافق( بتطوير قدرته السمعية وشغفه بالموسيفر والغناء 

ن
المشكالت السلوكية المرافقة للتوحد)كما مالحظ ف

ي برنامج
ن
 م)فديو ألم تؤمن وتشجع ابنها الكفيف والمصاب بالتوحد ليصبح نجم( 2019امريكي للمواهب  والمشاركة ف

اك عدد من االضطرابات  من كل ماتقدم وأكثر استحق اضطراب طيف التوحد ان مكون إعاقة معقدة ومركبة بسبب اشثر
ي تشكيل صورة االضطراب األمر الذي يتطلب عملية الفرز والتفريق بين مراضواأل 

ن
ي االضطرابات وعالج ف

ر
ن باف ه وبي 

ي  مراضاأل  ا للجهد الطتر ، وبــهذا يشكل اضطراب طيف التوحد تحدما كبث  ي ام السلوكي
امنة سواء بالعالج الدوان  ن المثر

ي غالبا ما تسىع 
ي الوقت ذاته التر

ن
ي سحري  إلبجميع تخصصاته العامة والدقيقة منها وللعائلة ف

الحصول عىل عالج دوان 
ة والمجتمع ش الوالدين واأل  إدراكة معرفة وفهم و أهمي، لذلك البد من التاكيد عىل مراضواأل  اضاألعر لجميع تلك 

امنة كي يتمكنوا من السث  بخط علمية  أمراضسلوكية و  مشااكللماهية االضطراب وما يرافقه من 
ن واضطرابات مثر

ي المجال وعدم الوقوع فريسة لأل
ن
ن ف ي رسم برامج عالج وتأهيل الطفل بالتعاون مع المختصي 

ن
واألفكار  راءمدروسة ف

امج الغث  مبنية عىل  ورة أ إلا البد من التنويه أخث  علمية، و  أسسوالثر   ضمران تكون جميع تلك األ أنه ليس بالرصن
ي طفل واحد

ن
 .واالضطرابات موجودة ف

 
 الجانب االستطالعي للبحث  :المحور الخامس

، فمن خالل عمل الباحثة وتواصلها  لقد كان للجانب االستطالعي وعىل غث  العادة الدافع األساس لكتابة البحث الحالي
ي اقامة العدمد من  أمهاتمع عدد من 

ن
ن باضطراب التوحد بمختلف مسمياته ودرجاته والمساهمة ف األطفال المشخصي 

ي المؤتمرات الدولية الهادفة 
ن
ات عىل المستوى المحىلي أو من خالل المشاركة ف

سشر الوعي  إلالندوات والمحارصن
ي مجال رعام

ن
ن ف ة األطفال وامضا من خالل االطالع عىل والتعريف بماهية االضطراب سواء الهالي األطفال أو للعاميلي 

ي تطرحها األ 
جاء حرص الباحثة عىل  مهاتالكثث  من الكتب والفديوهات الخاصة بالتوحد واألسئلة األكثر شيوعا التر

ي قد تسهل عىل الكثث  فهم اعمق لالضطراب وبالتالي 
جمع وتحليل وتعليل بعض الجوانب الخاصة باالضطراب التر

هييلية ناجحة مستثمرة للوقت والجهد بدال من أوضع خطة عالجية وت إلعامل معه والسىعي مقدرة أفضل عىل الت
ي  التخبط والسىعي وراء العالجات الدوائية الشيعة اف طتر ي ربما تعرقل عملية التحسن السيما اذا لم تكن تحت اشر

التر
 .متخصص

ي معظمها تعثر عن مخاوفهم نحو مستقبل الطفل ومستقبل   مهاتلقد تم تسجيل تساؤالت األ 
كأكثر األسئلة شيوعا والتر

ي الجانب النظري للبحث 
ن
اشقاء الطفل الموجودين أو الذين ربما سيولدون الحقا حيث تمت االجابة عىل بعض منها  ف

ي تخص التعريف باالضطراب وال
يتم االجابة عىل البعض السلوكية والمرضية المصاحبة،  فيما س مشااكلالسيما التر

ي الغالب تدعم الوضع النفسي لالهل و 
ن
ي هي ف

ي والتر
تحدمدا من خالل األم اآلخرمن األسئلة  ضمن الجانب الميدانن

ي تخطي ازمة التشخيص وجعل توقعات 
ن
وما مطلبوه من الطفل  األهلاعطائهم معلومات وأساليب تساعدهم ف

 األهلالطفل من دون ارهاقه والضغط عليه الذي ينعكس سلبا عىل بالمستوى المقبول والمناسب لحالة وامكانيات 
 :ة عثر تطبيق برامج التدريب المعقدة والصعبة،  ومن هذه األسئلةش واأل 

ي مرحلة صدمة مابعد التشخيص
ن
 :األسئلة المطروحة غالبا ف

؟ وماهو هذا العالج ؟ -1 ي
ن
؟ وهل هناك عالج شاف  طفىلي

 هل سيشفن

ن االضطراب  تدلل األسئلة المطروحة عىل عدم معرفة السائل عن ماهية وطبيعة االضطراب وما هو الفرق بي 
ن مفهوم االضطراب ومعتن المرض،  ن بي  والمرض لذلك نجد السائل دائم البحث عن عالج محدد وواضح النه الممث 

ي مجب ان مفهمها 
حد ليس مرض بحد ذاته انما قد مكون هي ان اضطراب التو  األباءلذلك فان اول الخطوات التر

ي اضطراب واحد وعليه مجب عالج كل مرض دوائيا عىل حدة لنتمكن بعدها من عالج وتعدمل  أمراضمجموعة 
ن
ف

معرفة المزيد عن هذا االضطراب سواء من خالل قراءة  إل  األهلالسمات السلوكية المرافقة للتوحد وهنا محتاج 
ءات العلمية التعريفية بطبيعة وخصائص االضطراب وسبل الكشف المبكر الكتب أو حضور الندوات واللقا 
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النمو بشكل عام واضطراب التوحد بشكل خاص، والبد من التأكيد عىل عدم اتباع الوسائل الغث  أخر ت مشااكلل
ر بالطفل وبأمكانية تطويره وتأهيله  ي عالج الطفل األمر الذي قد ملحق الرصن

ن
  .الحقاالعلمية والعبثية منها ف

ي مدرسة اعتيادمة أفضل ؟ -2
ن
ي المدرسة ؟ وهل ادخله ف

 هل سيدخل ابتن

ي كيف  مهاتقد تستعجل بعض األ 
ن
وع وحلم لكل ام واب وهو التفكث  ف وتستبق االحداث وان كان ذلك حق مشر
ات والمعوقات لذلك، فبحكم اطالع الباحثة وزيارة العدم د من تتم تهيئة الطفل للمدرسة متجاوزين كم المؤشر

دمد للمواد  ن الطفل بشتر وسائل الحفظ والثر ي تلقي 
ن
معاهد ومراكز تعليم األطفال نجد ان معضمها تتسابق ف

ي المركز، األباءة كنوع من االنجاز والحصول عىل رضا اكادممياأل 
ن
ان األمر اليتجاوز إال  وضمان استمرار بقاء الطفل ف

ي الذي مفتقد 
ن الببغان  ة، فاالول من ذلك تعليم الطفل تعميم تلك المعا إلالتلقي  ي المواقف المتنوعة والمتغث 

ن
رف ف

ي مختلف البيئات والظروف هذا هو 
ن
ي و التواصل والتفاعل االجتماعي وتعميمه مع وف

القدرة عىل  التكيف البيت 
ي الذي ُممكن الطفل من التعرف و 

 ةأهميجانب  إلالمحيط والتكيف والتفاعل معه  إدراكبدامة الدمج الحقيفر
ي تمكنه من االستقاللية الذاتية وعدم االعتماد عىل 

ي والعنامة الذاتية التر
تعليم الطفل مهارات السلوك التكيفن

ي تسبق تعلمه 
وري ان يتعلمها الطفل والتر ي من الرصن

ي تلبية احتياجاته األساسية  تلك المهارات التر
ن
اآلخرين ف
 .ةاكادمميالمهارات األ 

وج ويحيا حياة طبيعية ؟هل سيكون طفىلي اسسان طبيىعي عن -3 ن  دما مكثر وهل يستطيع ان يثر

ان جواب السؤال هذا معتمد عىل درجة التشخيص وحاجة الطفل لنوع الخدمات فقد قام منشئوا االدلة 
ي الـ 

ن
بتطوير ثالث مستويات للدعم تعتمد عىل مدى امكانية وقدرة الطفل عىل  DSM-5التشخيصية الرسمية ف

التواصل والتكيف مع المواقف الجدمدة والتوسع خارج المصالح المحدودة وادارة الحياة اليومية وهنا محتاج 
ي المستوى الثالث 

ن
،  إلاألشخاص أو األطفال ف ي

ل و الثانن ن األوَّ ي  المسويي 
ن
دعم كبث  جدا عن ما محتاجه من هم ف

ي ربما   مراضان هناك حاالت تطورت بشكل ملحوظ مع استمرارعالج األ  إلة شار وهنا البد من األ 
المصاحبة والتر

ي بعض المظاهر السلوكية المتداخلة مع التوحد وامضا التاهيل المستمر، من هؤالء عىل سب
ن
يل كانت السبب ف

ي مجال  -تمبل جراندن وبيل غيت  ،ستيفن شور، رون كوفمان-المثال 
ن
جميعهم اصبحوا شخصيات ناجحة ف

ي حياتهم االجتماعية واأل 
ن
انهم الزالو معانون من بعض الخصائص المرافقة لهم إال  يةش تخصصهم وامضا ف

ي من السهل 
لك المرتبطة بالتواصل والتفاعل البدائل لها وتجاوزها السيما ت إمجاد والمرتبطة باالضطراب والتر

ة والمرافقة لهم ن ها من الخصائص الممث  ي االماكن الصاخبة والمكتظة وغث 
ن
 .االجتماعي المباشر اوالتواجد ف

 هل سيكون مصاب بالتوحد ؟أخر اذا انجبت طفل  -4

وجود لحاالت  عىل ان اضطراب طيف التوحد ينتقل بالوراثة عىل الرغم من األبحاثلم تؤكد اي من الدراسات و 
ي بعض العوائل سواء من االخوة أو االقارب وحتر التوائم وعليه فاألمر مرهون بما سيحدث وليس هناك 

ن
متكررة ف

ي توصل العلم بشكل  مراضمجال للتكهن أو التأكيد كما هو الحال باأل 
واالضطرابات الجينية المنقولة وراثيا والتر

ها ي من تحدمدها كمتالزمة داون ومتالزمة اكس الهش وغث 
 .نهان 

 هل انا ام سيئة ؟ -5

مشاعر الحزن الشدمد واالكتئاب ولوم الذات السيما بعد صدمة التشخيص األمر الذي يتطلب تقدمم األم تنتاب 
ي بعض الحاالت إذ  يش برامج الدعم النفسي األ 

ن
ي والنفسي معا لتجاوز تلك االزمة  إلربما مصل األمر ف الدعم الطتر

ة وجود برامج ومصادرللتوعية بأساليب أهميوالبدء بالعمل عىل رعامة وتأهيل الطفل،  وهنا البد من التأكيد عىل 
ن عىل انها الداعم األساسي وبتأكيد جميع الماألم الكشف المبكر للحاالت وكيفية التعامل مع الطفل كون  ختصي 

اك األ  بتجمعات يتم تبادل التجارب بما فيها  مهاتلنجاح اي عملية تأهيل وتدريب مخضع لها الطفل، كما ان اشثر
عىل مواجهة الصعوبات والمشكالت بوجود األم من قصص نجاح اوحتر تجارب الفشل األمر الذي معزز من قدرة 

ي تجا
ن
ن لهم ف ن سابقي    .ربــهم مع االضطرابأشخاص داعمي 

ي المرحلة التالية لصدمة التشخيص تبدا 
ن
بالبحث عن اجابات وهي األسئلة الواجب البحث عن االجابة عليها األم ف

من مصادر علمية كي تساعدها عىل الخروج من حالة التخبط وضياع الوقت والجهد المنعكس سلبا عليها وعىل 
ي رعامة األطفال اتمهالطفل، كما تطرح تلك األسئلة من قبل األ 

ن
ن ف ن من العاملي   :الجدد والمهتمي 

 كيف كان لي ان اعرف ان طفىلي لدمه توحد ؟  -6

 كل مرحلة من مراحل النمو كي  إلتحتاج كل ام 
ن معرفة جيدة حول مراحل نمو الطفل باالسابيع واالشهر وما ممث 

اللغوي من هنا تستطيع معرفة ما اذا كان  ،الحركي ،تتمكن من إجراء تقييم اولي لتلك المراحل ومنها النمو الحسي 
ن مفهوم الت ي نموه وتطوره بشكل سليم ام ان هناك خلل ما، وهنا عليها ان تفرق بي 

ن
ي نمو المهارة أخر الطفل يسث  ف

ن
ف

ن االضطراب  .و بي 

 عىلي ان اقلق وابدأ بالبحث عن العالج ؟ -7
 متر
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التدخل من أجل  إلتساب المهارة وعليه سوف محتاج الطفل الك عىلان تقلق اذا ما تجاوز الطفل الحد األ األم عىل 
خرى وهنا تتمكن  إلمساعدته عىل تحقيق ذلك النمو لكي ينتقل 

ُ
من االكتشاف المبكر الي األم مرحلة الحقة أ

 .خلل أو اضطراب لدى الطفل

 كيف ابدا ومن استشث  ومن هو المختص الذي ممكن االعتماد عليه ؟  -8

ي طب األطفال والنمو وهو من ينصح من المؤكد ان أفض
ن
ل شخص ممكن استشارته هو الطبيب المتخصص ف

ي من عدة إإذ  ن استلزم األمر،أأخر بعرض الطفل عىل مختص  اك فريق طتر
ن عملية تشخيص التوحد تتطلب اشثر

ي مجال القياس التشخيصي والتقويم.  إل ضافةتخصصات بال 
ن
ن ف  مختصي 

هم قال انه طبيب أحد لمجرد انأخر  إلينتقلن من طبيب  مهاتهناك الكثث  من األ ن أ إلة شار وهنا البد من األ 
ام بخطوات العالج الصحيحة ن  ان بعض األ   ،جيد األمر الذي يزيد من التخبط وعدم االلثر

ُ
تسأل  مهاتكما والحظت

ي وهل هناك فائدة منه ام ال، هنا علينا القول بان األط أحد  عن ما اذا 
فال ليسوا حقل تجارب جرب الدواء الفالنن

ن األطفال ن كما ان كل طفل هو حالة فريدة وان كانت هناك بعض التشابهات بي    .لمن هم من غث  المتخصصي 

ي ؟ -9
 ماهو المطلوب متن

ان تقرأ وتفهم الكثث  عن طبيعة وماهية اضطراب التوحد واالضطرابات األم قد مكون من الصعب الطلب من 
ي ظل ما 

ن
امات األ المصاحبة له ف ن ي رعامة الطفل مع االلثر

ن
خرى،ش تواجهه من صعوبات ف

ُ
ان إال  ية واالجتماعية األ

جميع التجارب الناجحة مع التوحد كانت بداماتها هي معرفة وفهم ومالحظة كل ما يتعلق بهذا االضطراب الغامض 
ن وامضا تجربة تمبل المعقد والمركب، ومن اشهرهذه التجارب تجربة السيد والسيدة كوفمان مع طفلهم رو 

حا وافيا عن معاناتهم مع التوحد وكيف تغلبوا عىل الكثث  من  جراندن ودونا وليامز وهالي موس الذين قدمو شر
ي منها، وعليه فباالمكان االستفادة واالنطالق من حيث انتىه اآلخرون بتجاربــهم 

خصائصه والتكيف مع المتبفر
ن بها م   .مارسة واقعية ملموسة ودفعا معنويا لتحقيق األفضلالناجحة فتلك التجارب تمح القائمي 

 ماهو التوحد وما فرقه عن طيف التوحد ؟ -10

ي الـ 
ن
ي الجانب النظري ابتداء من المفهوم تبعا لما جاء ف

ن
ن التوحد وطيف التوحد ف و  DSM-4لقد تم تناول الفرق بي 

DSM-5  جميع المسميات  إدراجالتوحد و  اضطراب طيف إلوهو انه تم تغيث  المسم من اضطراب التوحد
ي التفاعل والتواصل 

ن
ن بدل ثالثة وهي خلل ف ي معياريي 

ن
السابقة تحت هذا المسم كما تم حرص معايث  التشخيص ف

 
ً
ي الدرجة كما معتقد البعض خطا

ن
 .االجتماعي والحركات واالهتمامات النمطية المقيدة، اي ان الفرق  بينهما ليس ف

 وما عالقته بالتوحد ؟  ماهو الصمت االختياري -11

ي بروجرس 
ن
جورج ادوارد ف ي أالصمت االختياري ب أاكادممي لقد عرف الباحث والمحارصن

ن
نه حالة تنتاب الطفل ف

خرى،
ُ
ي مواقف أ

ن
نه نوع من الرهاب إمصنف عىل إذ  مواقف اجتماعية معينه بينما يتحدث الطفل بطالقة ف

ن أو ينطقون  ي حالة مواجهتهم ضغوطا نفسية وهناك االجتماعي فمعظم األطفال يبقون صامتي 
ن
بكلمات محددة ف

ات أو الكلمات المحددة أو همس شار عدة أنواع من الصمت االختياري تختلف بحسب شدة الفعل كاالمماءات واأل 
منخفض أو صمت تام وللصمت االختياري أسباب منها الخوف الشدمد المرافق للتعرض لالساءة والتعرض 

ها أو كال  أحد  للصدمة بفقد    https://m.facebook.com.االبوين كذلك تغيث  البيئة والقلق وغث 

ي وما عالقته بالتوحد ؟ -12
 ماهو الحرمان البيت 

كة كما  ي واضطراب طيف التوحد لمجرد وجود بعض المضاهر السلوكية المشثر
ن الحرمان البيت  ربما محدث خلط بي 

ي الـ اللغوي وكالهما تم استبعأخر هو الحال مع اضطراب الت
ن
هم تحت إدراجو  DSM-5ادهم من تصنيف التوحد ف

ن باضطراب التوحد بعد  مسم اضطراب التواصل االجتماعي وهذا مفش لنا خروج عدد ممن كانوا مشخصي 
ان مفهوم الحرمان أو الفقر  .استبعاد الحركات النمطية والتكرارية عنهم باعتبارها سمة تشخيصية أساسية للتوحد

ي هو عدم قد
ي (جامدة أو حية)رة البيئة المحيطة االبيت 

يطة ان المعانن عىل تلبية احتياجات النمو الطبيىعي للطفل شر
ي قد يودي  .عضوية أو عصبية وظيفية تعرقل عملية النمو الطبيىعي  مشااكلالطفل من اي 

 إلوعليه فالحرمان البيت 
ي حدوث اضطراب التوحد كما كان معتقد سابقا قبل 

ن
ي التواصل والتفاعل ولكنه ليس سببا ف

ن
 2013اضطراب ف

 .DSM-5وصدور 

 هل العالج مفيد مع طفل التوحد ؟-13

ي من أالمصاحب للتوحد فقد سبق و  معتمد العالج عىل نوع المرض
ن ذكرنا بان الطفل التوحدي كاي طفل قد معانن

ي ك أمراض
امنه تتطلب العالج الدوان  ن الجلدمة  مراضالجهاز الهظمي والبولي واأل  أمراضجسمية ونفسية مثر

فقر الدم وتسمم المعادن وحاالت نقص الفيتامينات  أمراضوالحساسية وحاالت االكتئاب والقلق والرصع و 
ها كلها تحتاج  أمراض إل ضافةوقصور الغدة الدرقية بال  ي لكي يتمكن الطفل من  إلاالسنان واللثة وغث 

عالج دوان 
، بمعتن انه اليوجد عالج بعينه للتوحد كما  استعادة صحته العامة وبالتالي تقبل برامج التدريب والتأهيل السلوكي
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 األعراضو  مراضقد يروج لذلك، طالما لم معرف السبب حاليا لكن معظم العالجات الدوائية هي لعالج األ 
ن المصاحبة وبعضها عالجات تكم وبعض منشطات الذاكرة والمقويات D3يلية لسد النقص لدى الطفل مثل فيتامي 

 .والفيتامينات

 هل هناك مايسم بتوحد الشاشات ؟ – 14

ي العالم بن كارسون 
ن
ي كانت يوم اغلقت امي "هناك مقولة الشهر جراحي دماغ األطفال ف

ي حيانر
ن
ان نقطة التحول ف

ي عىل القراءة
تتن  "التلفاز واجثر

ي العام لقد ازد
ن
ي وتوحد الشاشات وتحدمدا ف

اضن م وبعد ازدماد اعداد األطفال 2006اد االهتمام بمفهوم التوحد االفثر
ن بالتوحد فقد  يط مصور  أشار المشخصي  ي شر

ن
وفسور مامكل والدمان ف الثر

https://www.bing.com/videos/search  ي قراءة معظم  ما مخص اضطراب طيف التوحد
ن
بانه قصن وقتا طويال ف

ي 
ن
ي طب الطفل ومراحل نمو الطفل وجد ان الكثث  من الدراسات تؤكد عىل ان مشاهدة التلفاز ف

ن
فضال عما قرأه ف
ن  لغة  لدى وتطور وثبات ال دراكسنوات من عمر الطفل تؤثر بشكل كبث  عىل نمو االنتباه وال  5-3مرحلة النمو مابي 

ي يستخدم أو يشاهد فيها الطفل التلفاز  إلاألمر الذي دعا الجمعية األمريكية .الطفل
تحدمد لعدد الساعات التر سشر

ي اليوم فقط 18-6سنة ساعة باليوم، من 5-3سنة اليسمح باالستخدام،من 2اقل من )الذكية  األجهزةو 
ن
ن ف . (ساعتي 

 مهاتان ليس كل طفل يشاهد التلفاز مصاب بالتوحد عىل الرغم من تأكيد الكثث  من األ  إلة شار وهنا البد من األ 
كن أطفالهن  ن يثر

ُ
ل أو اثناء ذهابهم  أمامبانهن ك ن ي المثن

ن
ن اعمالهن ف العمل فقد  إلشاشات التلفاز لساعات حتر ينهي 

ها، األمر الذي دعا بع إل مهاتت األ أشار  ن برنامج طيور الجنة وكراميش وغث  وضع برامج تدريبية  إلض المختصي 
ي ش الذكية ومشاهدة التلفاز والعمل عىل دمج الطفل بالمحيط األ  األجهزةالحد من استخدام  إلتهدف 

ي 
امج التر ، وهناك الكثث  من من (برنامج اندلسية لريمة درويش)ت شهرة واسعة  أخذواالجتماعي ومن هذه الثر

نامج ووجدن نتائج مرض نامجطبقن هذا الثر ي تعميم نتائج الثر
ن
ي سلوك الطفل ولكن الممكن االعتماد ف

ن
إذ  ية وتغث  ف

ن النه  ن االثني  ربما مصح عىل األطفال الذين لديهم ادمان الشاشات وليس اضطراب طيف التوحد والفرق كبث  بي 
ن عىل مشاهدة التلفازاو استخدام  ن بالتوحد لم مكونوا مدمني     .الذكية زةاألجهبالمقابل هناك أطفال مصابي 

 هل طفل التوحد يشفن تماما ؟ -15

ي من التوحد بعد استعمال الوسائل العالجية المختلفة والمتنوعة 
ا ما سسمع عن حاالت تم شفائها بشكل نهان  كثث 

ي تؤكد عىل ان سبب االضطراب غث  معروف 
االن األمر الذي لم يتمكن العلماء بموجبه  إلفتبعا لكل المعطيات التر
ي شفاء تلك الحاالت تاكيد عىل ما جاء به إال  من تحدمد عالج بعينه،

ن
ان هناك من يرى والباحث منهم ان ف

ي 
ن
اضطراب التواصل االجتماعي حيث يتمكن الطفل من االرتقاء  إلوالذي يشث   DSM-5التصنيف الجدمد الوارد ف

ي سلم الحياة األ 
ن
ي مجال التفاعل إال  ة والمهنيةممياكادف

ن
ي من خلل قد مكون بسيط وربما غث  منظور ف

انه يبفر معانن
ي والتأهيىلي  ي ان الطفل التوحدي ال يتطور ويتحسن بفعل تقدمم العالج الطتر

ان حجم إال  االجتماعي فقط هذا المعتن
، فض ي اضطراب التواصل االجتماعي

ن
ال عن شدة االضطراب ومستوى العاقة مكون اكثر واوضح لدمه عن ماهو ف

جانب تأكيد تمبل جراندن عىل انها تخلصت من الكثث  من سمات  إلالذكاء وما محتاجه من برامج مساندة، 
ي من بعضها وتتعايش معهاإال  التوحد 

 .انها الزالت تعانن

ي الطفل ؟ عشابهل العالج باأل  -16
؟ ،يشفن ن لغذائية مفيدة وهل هل الحمية ا ،هل هناك فائدة من جلسات االوكسجي 

ي الطفل ؟
 تشفن

ي الـ 
ن
ي للتوحد   DSM-5لالجابة عىل األسئلة اعاله نؤكد عىل ما جاء ف ي الدليل الي بروتوكول عالحر

وهو عدم تبتن
وتوكوالت، عىل  ن المضغوط  كون الدراسات لم تثبت نتائج تلك الثر سواء بالحمية الغذائية أو العالج باالوكسجي 

ىل األطفال وتأكيد ذويــهم عىل مالحظة بعض النتائج الجيدة السيما الخاصة ببعض الرغم من تطبيق بعضها ع
ي جانب إال  السلوكيات أو االنتباه

ن
عن أخر انها لم تعمم، وف ي طبقن تلك  مهاتالكثث  من األ  أراءعثر

الالنر
وتوكوالت  ة ومن ثم إذ  الثر ن ة وجث 

حدثت انتكاسة يؤكدن عىل عدم جدواها حتر وان استجاب بعض األطفال لفثر
ي طبقن بعض الوصفات الشعبية امضا بانها تسببت لطفلها االذى باعطائه  مهاتى األ أحد وعىل حد قول

االنر
ي كون إذ  ذات طعم المطاق، أعشاب

البد من إجراء اختبار الحساسية ان اقتصن األمرقبل تطبيق الي برناج غذان 
ي من أنواع الحساسية لبعض المواد سو 

اء غذائية أو دوائية بغية تجنب حدوث اي نوع من بعض األطفال معانن
 .بالحساسية سواء جلدمة، تنفسية، اوغذائية صابةالتحسس أو الشعور باالنزعاج الناتج عن ال 

ي ؟  -17
ن

ن التوحد والشلل الدماع  ماهو الفرق بي 

ي 
ي وظيفن ي يوصف عىل أإال  كالهما معرف عىل انه خلل عصتر

ن
نه مجموعة من االضطرابات أن الشلل الدماع

ي النشاط يرجع 
ن
ي تطور حركة الجسم ووضعه مما يسبب عجًزا ف

ن
األسوأ  إلاضطرابات ال تتطور  إلالمستدممة ف

ن قبل أن مخرج  ي سنوات عمره األول إلتعرض لها دماغ الجني 
ن
 ما . الدنيا أو دماغ الطفل الصغث  وهو ف

ً
وعادة
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ي تحدث ل
ي الحساس وال مصاحب اضطرابات الحركة التر

ن
ي اضطرابات ف

ن
 دراكالحسي وال  دراكمريض الشلل الدماع

ي والتواصل والسلوك
ن
كذلك، مصاحب هذه االضطرابات مرض الرصع وبعض المشكالت العضلية الهيكلية . المعرف
 ( Anonymus, 2007. )الثانوية

ي العالج ؟ -18
ن
غر وهل هناك فرق ف ن التوحد ومتالزمة اسثر  ماهو الفرق بي 

ي لقد 
ن
 تحت مسم اضطراب طيف التوحد  -DSM  4تم دمج المسميات السابقة والواردة ف

ي 
ن
ن  DSM-5ف ي شدة المظاهر السلوكية ومستوى الدعم الذي بحتاجه الطفل بي 

ن
خرى ف

ُ
ن حالة وأ ويبفر االختالف بي 

 يتم تشخيص وتقييم مسوى الطفل الذي معكس قدرته عىل التواصلإذ  -الشدمد  ،المتوسط ،البسيط -
ية وفهم لغة الجسد والقدرة عىل التكيف مع المواقف الجدمدة والتوسع بها  واستخدام اللغة االستقبالية والتعبث 

 .عندها يتم تحدمد كمية ونوع الدعم الذي محتاجه الطفل

 هل الطفل العنيد يشخص عىل انه توحد؟  -19

ن بالتوحد بانهم شدمدي العناد السيم ي تنفيذ االوامر وذلك ربما معود بالدرجة قد يوصف بعض األطفال المصابي 
ن
ا ف

فالممكن اعتبار ان كل أخر الطفل لما مطلوب منه، هذا من جانب اما من جانب  إدراكعدم فهم و  إلاألساس 
ي مقدمتها التواصل والتفاعل 

ن
ي ف

ن بقية الخصائص والمعايث  التشخيصية والتر طفل عنيد مصاب بالتوحد متناسي 
 .حركات النمطية المقيدةجانب ال إلاالجتماعي 

ي دائم الرصاخ ؟ -20
 لماذا ابتن

خصائص الطفل التوحدي وما معانيه من عدم القدرة عىل الكالم أو التعبث  عن مايريده أو ما معانيه من  إلبالعودة 
القائم أو الشخص األم الم فان وسيلته الوحيدة للتعبث  عن احتياجاته الذاتية ولفت االنتباه هي الرصاخ لذا عىل 
ي تحدث فيها نوبات الرصاخ وربطها بما يسبقه من

ات التر اث وعليه مجب ان أحد برعامة الطفل ان يراقب الفثر
الحل وربما يتطلب منه ابتكار أساليب متنوعة النهاء نوبة الرصاخ السيما اذا كانت لمجرد  إمجاد يبحث عن السبب و 

 .الفات النظر وغث  مرتبطة بحاجة أساسية أو مرضية

 هل التوحد مرض عقىلي ام نفسي ؟ -21

نفسية كالقلق  مشااكلعقلية كالتخلف العقىلي و  مشااكلن كانت ترافقه أهوليس مرض عقىلي وال مرض نفسي و 
ها، ي غث  منظور مصيب خالما الدماغ إال  واالكتئاب والوسواس القهري وغث 

ي وظيفن ان التوحد هو اضطراب عصتر
، لذا علينا التعامل معه وفق تلك  المعطيات والعمل عىل تطوير  األداءوتحدمدا جانب  ي

ي  األداءالوظيفن
الوظيفن

ي المهارات 
ر
ي وباف ي من القصور سواء مهارات االنتباه والتواصل واللغة بشقيها االستقبالي والتعبث 

ي تعانن
للمهارات التر

خرى
ُ
 .األ
 

 :االستنتاجات

ي القدرت النمائية المتباينة للطفل والمتمثلة عقد أث أحد اليزال اضطراب التوحد  -1
ن
ا ف ها تأثث 

ابات النمائية وأكثر االرصن
بالعجز االجتماعي الشدمد الذي مظهر خالل السنوات الثالث االول من عمر الطفل، وان سسبة األطفال الذين معانون 

ي االضطرابات النمائية و 
ر
ي تزامد مستمر مقارنة مع باف

ن
خرى، واليزال سبب حدوث  العاقاتمن االضطراب ف

ُ
العقلية األ

االن والبحوث مستمرة الماطة اللثام عن الغموض الذي محيط  إلاالضطراب والعوامل المهيئة لحدوثه غث  معروفة 
 .باالضطراب

ول مرة من هذه التسميات الذاتوية، ( بوصفه أل1943منذ ان قام )كانر  طلق عىل االضطراب تسميات عدةأ -2
ارية، ا ي االجثر

ا فصام الطفولة المبكرة أخث  ، الذهان الذاتوي، و (االسشغال بالذات)لتوحدمة، االوتيسية، االنغالق الذانر
Infantile Schizophrenia  ي تم

ي إدراجوهي التسمية التر
ي الستينيات، والبد من  DSM-2ها ضمن الدليل التشخيصي الثانن

ن
ف

العلمية عدم وجود الخاصية التشخيصية للفصام  األبحاث أثبتت ن أبعد  1980انه تم استبعاد التسمية عام  إلة شار األ 
خرى، وبــهذا تم دحض اعتقاد كانر بان أوالمتمثلة بوجود هالوس و 

ُ
وهام واالبقاء عىل الخصائص التشخيصية األ

ن   .الثالجةاألم والطفل والذي اطلق عليه األم االضطراب سببه نفسي مرتبط بطبيعة العالقة بي 

ي الوصول  -3
ن
ي عىل نتائج كم البحوث والدراسات العلمية ف

تحدمد تسمية لالضطراب متطابقة  إلهناك تغيث  واضح مبتن
ي الدليل التشخيصي الرابع 

ن
خمسة اضطرابات  إدراجوالذي تم 1994عام  DSM-IVمع المعايث  التشخيصية الواردة ف

كر، متالزمة ري ، اسثر )اضطراب التوحدالكالسيكي ، واالضطراب غث  المحدد ،تفرعية هي اجىعي
كما تم تحدمد  (التفككي الثر

كر، )ثالث اضطرابات فرعية وهي  إدراجثالث محكات تشخيصية لالضطراب، فيما تم  ، اسثر التوحد الكالسيكي
ي ( واالضطراب غث  المحدد

ن
ن بدل ثالثة ف ي مجالي 

ن
تحت مسم اضطراب طيف التوحد كما تم حرصمحكات التشخيص  ف

 .اضطراب جدمد تحت مسم االضطراب السلوكي  إدراجكما تم  2013عام DSM-5الدليل التشخيصي الخامس 
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ي شدة ونوع  -4
ن
ة األعراضيتصف اضطراب طيف التوحد بعدم التجاسس والتباين ف ن لكل طفل  والسمات السلوكية الممث 

 ويمتد هذا التباين عثر المراحل العمرية للمصاب األمر الذي يزيد من صعوبة التشخيص. 

الجسمية  مراضالصحية واأل  مشااكلمعد اضطراب التوحد من اعقد اضطرابات النمو بسبب مزامنة عدد من ال -5
ابات األ  اب الجهاز الهظمي اكل والعصبية كالرصع، ارصن القلق،االكتئاب،الوسواس القهري، اضطراب النوم، فرط  ،وارصن

الحركة ونقص االنتباه، كما قد ترافق االضطراب اعاقات متنوعة ومتعددة كالصمم، فقدان البرص، والتخلف العقىلي الذي 
ن البسيط والمتوسط  اوح ما بي 

من %75حوالي  إلالبحوث والدراسات بان هناك سسبة تصل  أثبتت الشدمد، فقد  إليثر
ي دحضت اعتقاد كانر للمرة الثانية حول امتالك األطفال 

األطفال معانون من تخلف عقىلي مصاحب لالضطراب والتر
ن باضطراب التوحد قدرات عقلية طبيعية  .المصابي 

ي ظل  -6
ن
التشخيص كان واليزال معتمد عىل الفحص االاكلينيكي الظاهري ومالحظة السلوك المضطرب ومدى تكراره، ف

ات حسية متعددة   بمعتن انه قد تخضع نتائج التشخيص للمعايث  الذاتية للقائم ظروف بيئ ية متنوعة ومع مثث 
بالتشخيص ومدى المهارة ومستوى التدريب الحاصل عليه للقيام بمثل هكذا تقييم، فعىل الرغم من وجود مقاييس 

جمة تتصف بدرجة عالية من الثقة والثبات لتشخيص االضطراب وت قويم نقاط القوة والضعف لدى عالمية مثر
ن عىل تطبيقها اليزال قليل جدا كما انها تحتاج إال  المفحوص ي لالجابة عىل فقرات  إلان عدد األشخاص المدربي 

ن
وقت كاف

 .المقياس من قبل الفاحص والقائم عىل رعامة الطفل

ي إ -7 ز وفقدان للمهارات المعرفية  االن مفش سبب االضطراب وما يرافقه من عج إلن عدم وجود أساس بايولوحر
ي محدد لالضطراب 

ي للغة، البد ان يتبعه اجماع عىل عدم وجود عالج دوان 
كاالنتباه، التذكر، التقليد واالستخدام الوظيفن

ي من  مراضوان ما موجود وما يتم تداوله من عالجات هي خاصة باالضطرابات واأل 
امنة مع اضطراب التوحد والتر ن المثر

ي ربما تكون عائقا 
تطورالطفل واالستفادة من برامج التدريب  أمامشأنها التخفيف من حدة بعض المظاهر السلوكية التر

 .المقدمة عىل اختالف أنواعها

ن  أمور  أولياءا باالمكان تلخيص مجموعة استنتاجات ومالحضات مبنية عىل مقابلة عدد من أخث   -8 األطفال المشخصي 
تبة عىل تشخيص الطفل باالضطراب بعضها مرتبط  باضطراب التوحد تعثر عن حجم الضغوط والمعانات المثر
ي البلدان العربية مع قلة الخدمات المقدمة لفئة ذوي االحتياجات 

ن
بالجوانب النفسية، االقتصادمة، االجتماعية، السيما ف

ي المجال، اضف جانب قلة ا إلالخاصة واضطراب التوحد 
ن
ن ف ي  إللمتخصصي 

ن
ن تكفل حقهم ف ذلك عدم وجود قواني 

 .الرعامة

ي تحتاج  -
  إلفقدان الثقة بسبب فوضن المعلومات مع قلة المعرفة باالضطراب وتعقيداته ومتطلباته التشخيصية التر

ي تعود 
خرىحداثة المعرفة بخصائص االضطراب وتداخالته مع اعا إلكلفة مالية عالية سسبيا والتر

ُ
 .قات واضطرابات أ

يرفضون قبول الواقع ثم يبدأون بالبحث عن حلول سحرية وغالبا ما مكون طلبهم دواء ينىهي متاعبهم لهذا  األباءمعظم  -
ي األمر الذي مجعلهم فريسة سهلة لتجار االوهام، كما ان االضطراب اصبح 

نجدهم دائمي السؤال عن وجود عالج دوان 
ن  وسيلة للكسب المادي بالنسبة ن كما فسح المجال للبعض من غث  المتخصصي  للكثث  سواء مراكز رعامة أو متخصصي 

كراو توحد خفيف لمجرد ان الطفل محفظ  من اصدار احكام بعضها تشخيصي كأن مكون الطفل مصاب باضطراب اسثر
ن االهم من الحفظ توظيف ما محفظ وتعميمه، بعض المقاطع الغنائية أو الجمل أو بعض امات القران الكريم متناسي 
خرى وصف لعالجات معينة سواء طبية اوغذائية أو عشبية لمجرد انها جاءت بنتائج جيدة لحالة ما

ُ
 . وأ

ويــــج له عىل انه  أولياءارصار  - ة ما سمعوا وما تم الثر كر لكثر ي ان مكون اسثر
ن
األمور عىل معرفة نوع التشخيص رغبة منهم ف

ي قدرة الطفل عىل الدخول 
ن
ي التعليم األ  إلاضطراب العباقرة، كما ان اهتمامهم مصب ف

دون التفكث   اكادممي المدرسة لتلفر
ان معيش بشكل مستقل ومتكيف مع البيئة، والعمل عىل اكتشاف القدرات  إلبأساليب التهيئة لذلك واحتياج الطفل 

 .الخاصة للطفل تبعا لنظرية الذكاءات المتعددة

 
حات:   التوصيات والمقير

ن باضطراب التوحد لغرض الكشف المبكر للحاالت  رفع درجة الوعي المجتمىعي  -1 بخصائص وسمات األطفال المصابي 
من اضطرابات النموالمبكرة بضمنها اضطراب التوحد التخاذ ماملزم ابتداًء من التشخيص المشتبه بانها مصابة بأي نوع 

ة له، لما  إلالدقيق وانتهاًء بالرعامة والتأهيل،  ي المواقف والظروف المثث 
ن
جانب سشر الوعي بسبل التعامل مع الطفل ف

ي صياغة األفكاروالتصورات وتوجيه السلوك اال  أثر  للتثقيف المجتمىعي من
ن
. ف ي

ي نحوتقبل االختالف بشكل اسسانن
 سسانن

ي الحذر  -2
عدد من االختبارات التقييمية  إلجانب الدقة قبل اصدار احكام تشخيصية تسبق اخضاع الطفل  إلتوحن

ن لتشخيص االضطراب عىل  ن متطابقة، أوالتشخيصية بما المقل عن مقياسي  جانب إجراء  إلن تكون نتائج كال المقياسي 
ي شامل الستبعاد الحاالت المرضية و  خرى وعالج ما ممكن عالجه العاقاتفحص طتر

ُ
 .األ
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ي الحصول عىل نتائج عالجية سهلة وشيعة مجنبنا الوقوع فريسة للوثوق بتجارب وأساليب عالجية  -3
ن
تحييد رغباتنا ف

 وهمية. 

ات عمق لالضطراب من خالل االطالع عىل ما أفهم  إلالحاجة  -4 ن باالضطراب من تفسث  مقدمه أشخاص مصابي 
ي التغلب عىل تلك ال

ن
ي منها تبعا للمواقف والظروف المختلفة ومعاناتهم ف

ي معانن
والكيفية  مشااكلللمظاهر السلوكية التر

ي مفهم بها سلوك وتعابث  وكالم اآلخرين. 
 التر

ن باال  -5 امج تدريبية إجراء البحوث التتبعية التقويمية عىل عدد من األطفال المصابي  ضطراب من الذين خضعوا لثر
 .لمعرفة وقياس مستوى التقدم والتطور الحاصل عليه الطفل وترااكم وتعميم تلك المهارات عثر المراحل العمرية

ي فهم وظيفة ودوافع  -6
ن
تسهم المالحظة والمراقبة الدقيقة والطويلة سسبيا للطفل السيما من قبل اهالي األطفال ف

ن االستثارة والسلوك للعمل عىل الحد من السلوك غث  المرغوب بتقليل  إمجاد ن السلوك لنتمكن م عالقة ارتباطية بي 
 اوحجب عوامل االستثارة وفق خطة محددة ومدروسة. 

ي النتائجإال  االبتعاد عن تعميم النتائج -7
ن
 .بعد إجراء دراسة معمقة مبنية عىل التجريب وظبط العوامل المؤثرة ف

ي نظرية ال -8
ي تبتن

ن عىل الذكاء المنطفر كث 
ي اكتشاف مواهب وقدرات كل طفل عىل حدة وعدم الثر

ن
ذكاءات المتعددة ف

 .فقط اكادممي واأل 

ي دورات تدريبية متخصصة عىل كيفية إجراء وتطبيق مقاييس التشخيص  -9
ن
بية الخاصة ف ي مجال الثر

ن
ن ف اك العاملي  اشر

خرىوالتقويم الخاصة باضطراب التوحد ومقاييس الذكاء 
ُ
 .والمقاييس التفريقية لالضطرابات األ
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