التوحد

AUTISM
الجمهورٌة العربٌة السورٌة
وزارة التربٌة

المركز الوطنً للمتمٌزٌن
إعداد الطالب  :محمد عابد شنن
إشراؾ المدرسة  :خالدٌة برو

 1ـ المقدمة:
الطفل هو نتاج محصالت مختلفة ومتباٌنة من العوامل المإثرة فً تكوٌن الطفل ونشؤته قبل
الحمل وأثناء الحمل وكذلك حتى مرحلة الوالدة ،وكذلك العوامل المإثرة فً نموه وتطوره بعد
الوالدة ،فالطفل ٌنمو تحت تؤثٌر عوامل داخلٌة أسرٌة وبٌبٌة وكذلك مدرسٌة واجتماعٌة ،ودراسة
األطفال من الدراسات المعقدة  ،ألنها تواجه مشكالت منهجٌة وأخرى موضوعٌة
وللنمو مظهران ربٌسٌان نلخصهما فً ماٌلً :
 1ـ النمو التكوٌنً  :ونعنً به نمو الفرد فً الحجم والشكل والوزن والتكوٌن نتٌجة لنمو طوله
وعرضه وارتفاعه ،فالفرد ٌنمو ككل فً مظهره الخارجً العام ،وٌنمو داخلٌا تبعا لنمو أعضابه
المختلفة.
 2ـ النمو الوظٌفً  :ونعنً به نمو الوظابؾ الجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة لتساٌر تطور حٌاة
الفرد واتساع نطاق بٌبته ( .البهً) 33 ،1991
وبذلك ٌشمل النمو بمظهرٌه الربٌسٌن على تؽٌرات كٌمٌابٌة فسٌولوجٌة طبٌعٌة نفسٌة
اجتماعٌة،و إن أي خلل بسٌط أوكبٌر فً مظاهر النمو ٌسمح لنا بالحدٌث عن طفل ؼٌر عادي أو
ذي حاجة خاصة

ومنهم األطفال المتوحدون .AUTISTIC CHILDREN
فالتوحد من أكثر اإلعاقات التطورٌة صعوبة بالنسبة للطفل ،وقد بدأ التعرؾ علٌه منذ حوالً 63
سنة ،وٌعرؾ بصعوبة التواصل والعالقات االجتماعٌة وباهتمامات ضٌقة قلٌلة ،وقد حاول األطباء
معرفة أسباب هذا المرض ورجح الكثٌر منهم اإلصابة به إلى أسباب عضوٌة ولٌست نفسٌة رؼم
أنها مازالت ؼٌر محددة تماما  ،وبالتالً لم ٌعرؾ له دواء محدد ،ورؼم أن ذلك ؼٌر واضح حتى
المستقبل القرٌب  ...إال أن استعمال بعض المداخل الطبٌة والسلوكٌة والتعلٌمٌة أظهرت الكثٌر من
التقدم مع هإالء األطفال  ،وأفضل البرامج تحث على إشراك هإالء األطفال مع أسرهم ومجتمعهم
وعدم عزلهم ألن ذلك سوؾ ٌزٌد من تقوقعهم على أنفسهم وعدم اٍستفادتهم من تقلٌد خبرات
أقرانهم
وٌحاول البحث الحالً عرض تحلٌل لظاهرة التوحد ،وأسبابها وطرق عالجها،وأهمٌة التربٌة
الخاصة ودورها فً تؤهٌل طفل التوحد ومساعدته على التعاٌش مع ظاهرة الزالت تحٌر العلماء
دون معرفة سبب واضح لها .
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وهنا تكمن مشكلة البحث الحالً فً التعرؾ على الخدمات التً ٌمكن أن تقدم لألطفال التوحدٌٌن
ومدى جدواها وفاعلٌتها وأهمٌة التعرؾ المبكر على المرض والتدخل المبكر والذي من الممكن
أن ٌخفؾ من معاناة الطفل وأهله على حد سواء .

 2ـ مشكلة البحث:

الشكل  1صورة تعبر عن التوحد
على الرؼم من أن السنوات السابقة قد شهدت اهتماما كبٌر ومتزاٌد باألفراد المعوقٌن والموهٌٌن
بشكل عام ،إال أن هذا االهتمام لم ٌشمل األطفال التوحدٌون ،كما ٌجب وبشكل متساوي مقارنة مع
فبات التربٌة الخاصة األخرى ،فكثٌرا ما تم إهمالهم واستثنابهم عند التخطٌط للبرامج والخدمات
المختلفة التً تقدم فً مجال التربٌة الخاصة ،وكثٌرا ً ما تم دمجهم مع فبات اإلعاقة األخرى
وما ٌترتب علٌه من تقدٌم خدمات ؼٌر مناسبة ،فقد تم دمجهم مع المعاقٌن سمعٌا تارة ،ومع
المضطربٌن انفعالٌا تارة أخرى ،وحتى أنه قد تم دمجهم أحٌانا مع المعوقٌن حركٌا وصحٌا ،وأن
دل ذلك على شًء فإنما ٌدل على الحٌرة وعدم الوضوح فً إدراك طبٌعة التوحد وبالتالً الجهل
واالرتباك فً دمجهم وتعرٌفهم وما ٌترتب علٌه من تقدٌم الخدمات ؼٌر المناسبة ( .الراوي،
حماد) 7 ، 1999

الباب األول  :ما هو التوحد
فالتوحد ((  )) AUTISMحالة ؼٌر عادٌة ال ٌقٌم فٌها الطفل أي عالقة مع اآلخرٌن ،وال ٌتصل
بهم إال قلٌال جدا.
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والتوحد مصطلح ٌجب استخدامه بحذر ،فهو ال ٌنطبق على الطفل الذي قد ٌكون سلوكه الشاذ
ناجما عن تلؾ فً الدماغ ،وال ٌمكن استخدامه فً الحاالت التً ٌرفض فٌها الطفل التعاون بسبب
خوفه من المحٌط ؼٌر المؤلوؾ،
 3ـ أهمٌة البحث:
الشكل  2صورة تمثل حالة للتوحد

إن تعلٌم األطفال الذٌن ٌعانون من التوحد ٌنطوي على تحدٌات حقٌقٌة وهذه التحدٌات تنجم جزبٌا
عن طبٌعة التوحد ،حٌث أنه ٌؤخذ أشكاال عدٌدة .

فبعض األطفال ٌتمتعون بمهارات جٌدة ،وبعضهم لدٌه تخلؾ عقلً ،وبعضهم عدوانً وبعضهم
اآلخر منسحب ومنعزل فً عالمه الخاص به ،فلٌس هناك استجابات مشتركة ٌظهرها جمٌع
األطفال التوحدٌٌن ،ولكن لكل طفل شخصٌته وأنماطه السلوكٌة الخاصة به  ،وبالرؼم من كل
شًء فاألطفال التوحدٌٌن قادرٌن على التعلم وذلك حق من حقوقهم ،وبشكل عام فإن األطفال
الذٌن لدٌهم توحد بحاجة إلى برنامج ٌوفر التعلٌم الفردي المناسب ،والتفاعل االجتماعً ،والنمو
والدعم واالحترام.
أن تقدٌم خدمات التربٌة الخاصة إلى طفل التوحد ال تعنً حدوث معجزة بؤن ٌصبح هذا الطفل
طفال عادٌا مستقبال ولكنها تساعد ذلك الطفل على استؽالل أقصى ما لدٌه من طاقات فً مختلؾ
جوانب حٌاته لتساعده على االستقالل واالعتماد على النفس والتخفٌؾ من معاناة األهل ،وقد نجح
بعض األفراد التوحدٌٌن من مواصلة التعلٌم والحصول على الشهادات األكادٌمٌة والحصول على
عمل مناسب أو الكتابة عن تجارب حٌاتهم مثل دونا وٌلٌمز  Donna Willimsوتمبل كاردن
 (. Temple Gardnالراوي ،حماد) 133،1999
 4ـ أهداؾ البحث:
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الشكل  3صورة لطفل مصاب للتوحد

ٌهدؾ البحث الحالً فً اإلطار النظري إلى عرض شامل لمفهوم التوحد وما أصبح ٌعرؾ الٌوم
باضطراب طٌؾ التوحد ،وعرض ألهم النظرٌات المفسرة وعالقة هذا االضطراب باضطرابات
طفولٌة أخرى  ،وعرض الباحث فً السٌاق النظري نماذج ألهم األسالٌب العالجٌة بهدؾ
التعرٌؾ بها

الباب الثاني  :بعض الدراسات حول التوحد
ـؤوال :الدراسات العالمٌة :
دراسة وٌذربً ( )wetherbو بروتنج ( )pruttingعام :1914
هدفت الدراسة إلى مقارنة لؽة األطفال الذٌن ٌعانون من التوحد فً أعمار ما بٌن  6ـ  12سنة
لضبط األطفال الذٌن ال ٌعانون من صعوبات تتصل بتطور اللؽة اعتمادا على قدرات البناء
القواعدي و حجم مخزون المفردات ( . )lexicon
فقد تم تقٌٌم عٌنات السلوك التواصلً خالل االلعب الحر  ،و خالل موقؾ تواصلً مبرمج و
مؤلوؾ بالنسبة لألطفال  ،و قد كانت المواد المستخدمة أثناء اللعب الحر هً نفسها التً كانت
تستخدم مع كل األطفال  ،حٌث اشتملت على عدد كبٌر من األ لعاب المتنوعة ( مثل الدمى و
مستلزماتها  ،و األدوات المنزلٌة  ،و طابرات بالستٌكٌة  ،و سٌارات صؽٌرة )  ،أما التواصل
المبرمج فقد احتوى على ثمانً مواقؾ تواصلٌة من مثل الشروع فً ألعاب ممتعة  ،و اللعب
بالفقاعات .
أظهرت نتابج الدراسة أنه باالضافة الى استخدام عدد أقل من األحداث التواصلٌة الكالمٌة  ،فان
األطفال ٌمٌلون الى اسخدام التواصل بشكل اكثر تكرارافً طلب االشٌاء ،و األفعال  ،و فً
االحتجاج  ،و بالمقارنة ٌظهر أن األحداث التواصلٌة لدى األطفال العادٌٌن قد تركز فً التوصٌؾ
و االٌضاح  ،باالضافة الى أن األطفال الذٌن طوروا اللؽة الطبٌعٌة قد تعرضوا لتنوع أكثر فً
كالمهم و تحوالتهم التطورٌة  ،و كذلك فقد تعرض األطفال التوحدٌون الستجابات اجتماعٌة أقل
من المجموعة الضابطة  ( .كولجن ) 54 ، 2333
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ثانٌا ً  :الدراسة العربٌة  :دراسة سمٌرة سعد عام : 1997
هدفت الدراسة الى ترتٌب االحتٌاجات التدرٌبٌة و التعلٌمٌة ألطفال التوحد من وجهة نظر األهل.
حٌث خلصت الدراسة إلى إمكانٌة تحدٌد حاجات األطفال المصابٌن بالتوحد من المهارات
والمعارؾ المطلوب تعلمها من وجهة نظر والدٌهم وبالتالً إعداد برنامج تربوي وتعلٌمً لهإالء
األطفال .
وكان ترتٌب االحتٌاجات التدرٌبٌة والتعلٌمٌة كما أظهرها االستبٌان ( من وجهة نظر الوالدٌن) :
 1ـ تنمٌة التحكم فً العضالت الكبٌرة والدقٌقة والمهارات الحركٌة .
 2ـ التدرٌب على تناول الطعام بصورة مناسبة .
 3ـ تدرٌب الطفل على السلوك المناسب فً المواقؾ المتعددة .
 4ـ السعً نحو تعدٌل بعض أنواع السلوك ؼٌر المرؼوب فٌه مثل الضرب والقفز والبصق .
 5ـ التدرٌب على استخدام وسٌلة تواصل مناسبة له مع اآلخرٌن  ،لفظٌة كانت أو ؼٌر لفظٌة .
 6ـ التدرٌب على كتابة الكلمات البسٌطة ( مهارات أكادٌمٌة ) .
 7ـ تطوٌر مهارات االعتماد على النفس .
 1ـ التدرٌب على استخدام المرحاض فً قضاء حاجته .
 9ـ توفٌر نشاطات ترفٌهٌة ممتعة للطفل والمشاركة فً نشاطات اجتماعٌة مع آخرٌن .
13ـ تطوٌر مهارات مهنٌة تخدمه مستقبال فً المجتمع .
11ـ تدرٌب الطفل على الجلوس ألطول فترة ممكنة .
 12ـ التدرٌب على االستجابة للمإثرات السمعٌة والبصرٌة .
وتظهر نتابج االستبٌان أن احتٌاجات األطفال التدرٌبٌة والتعلٌمٌة من وجهة نظر الوالدٌن كان
ترتٌبها كالتالً  :التدرٌب على السلوك المناسب وعلى استخدام وسٌلة تواصل مناسبة فً الدرجة
األولى ٌ ،لٌها تطوٌر مهارات االعتماد على النفس والمهارات المهنٌة  ،ثم المهارات المرتبطة
بمقومات التعلٌم وأساسٌاته ٌ ،تلوها توفٌر نشاطات ترفٌهٌة والمشاركة فً نشاطات اجتماعٌة ،
ثم المهارات الحركٌة وتنمٌة التحكم فً العضالت الكبٌرة والدقٌقة  ( .سعد ) 23 ، 1997
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الشكل  4عدد من الصور لحاالت التوحد

الباب الثالث  :ما هو اضطراب التوحد
ٌصعب إٌجاد تعرٌؾ متفق علٌه الضطراب التوحد وذلك لتعدد الباحثٌن الذٌن اهتموا به
والختالؾ تخصصاتهم وخلفٌاتهم العلمٌة  ،إال أن معظم التعارٌؾ تركز على وصؾ األعراض
وتصؾ التوحد كمتالزمة ولٌس كمرض أو كاضطراب فً السلوك أو اضطراب فً التصرؾ أو
كإعاقة عقلٌة  ،وٌعتبر كانر أول من قدم تعرٌفا ً واضحا ً للتوحد باعتباره اضطراب ٌنشؤ منذ
الوالدة وٌإثر على التواصل مع اآلخرٌن وعلى اللؽة وٌتمٌز بالروتٌن ومقاومة التؽٌر.
( الشٌخ ذٌب ) 1 ، 2335
وسوؾ نعرض أوال ً بعض التعارٌؾ والمصطلحات التً تناولت مفهوم التوحد بتسمٌات مختلفة
منذ وقت لٌس بالطوٌل ومنها مصطلح اإلجترارٌون وٌطلق عبد المنعم حنفً على مصطلح
اإلجترارٌة مصطلح االنشؽال بالذات  (.سلٌمان ) 113، 1991
ونجده عند د  .زكرٌا الشربٌنً بؤنه اضطراب التعلق التفاعلً وٌظهر هذا االضطراب بصورة
فشل الطفل بإقامة عالقة مع األم أو االستجابة لها بؤي شكل من األشكال مثل االبتسام أو المحاكاة
 (.الشربٌنً ) 163 ، 2331
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وٌعرؾ كذلك باالنطواء على الذات الطفولً وٌشبه هذا التعرٌؾ التوحد وٌقربه جدا ً من الفصام
 (.بصل  ) 12 ، 1991وبقً أن نشٌر إلى أن الكثٌر من التعارٌؾ القدٌمة والقلٌل من الحدٌثة
تشٌر بشكل أو بآخر إلى التوحد على أنه فصام طفولً .
وأطلقت علٌهم بعد ذلك العدٌد من التسمٌات المختلفة مثل توحد الطفولة المبكر أو فصام الطفولة
 ،النمو ؼٌر العادي  ،وقد وصؾ كانر مجموعة أطفال الدراسة المشار إلٌها سابقا ً بؤنهم ؼرٌبً
األطوار ومنعزلون  ،وقد عرؾ البعض التوحد على أنه إعاقة نمابٌة تظهر عادة فً الثالث
سنوات األولى من عمر الطفل  ،وهً نتٌجة الضطرابات عصبٌة تإثر فً الدماغ .
( الراوي  ،حماد ) 13، 1999
ومهما تعددت المصطلحات التً تدل على وجود التوحد فً سلوك األطفال إال أنه ٌمثل شكال ً من
أشكال االضطرابات االنفعالٌة ؼٌر العادٌة ونوع من أنواع اإلعاقة للنمو االنفعالً لألطفال ؼالبا ً
ما ٌظهر فً السنوات الثالث األولى من عمر الطفل وتتمثل فً بعض صور القصور والتصرفات
ؼٌر الطبٌعٌة وفً النمو االجتماعً والعاطفً والتً تستدعً معه الحاجة إلى التربٌة الخاصة

الباب الرابع  :المظاهر العامة للتوحد
تبدأ مالحظة األعراض فً السنة الثانٌة والنصؾ من عمر الطفل (  33ـ  ) 36والمعروؾ أن
التوحد له ثالث أعراض ربٌسٌة :
 1ـ ضعؾ العالقات االجتماعٌة .
 2ـ ضعؾ االهتمام فً الناحٌة اللؽوٌة .
 3ـ االهتمامات والنشاطات المتكررة .

الشكل  5صورة تمثل أعراض التوحد
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وٌمكن تقسٌم األعراض العامة التً ٌظهرها األفراد التوحدٌٌن إلى خمسة مجاالت ربٌسٌة هً :
 5ـ  1ـ التفاعل االجتماعً :
أ ـ عدم التواصل البصري مع اآلخرٌن :
هو سلوك تكٌفً ؼاٌة فً األهمٌة كونه ٌسهل الحٌاة الٌومٌة لألفراد  ،حٌث ٌتم من خالله
استنتاج أفكار اآلخرٌن ورؼباتهم ومشاعرهم ومدى انتباههم  ،وبالتالً فهو ضروري جدا ً فً
تطوٌر نظرٌة األفكار التً تشٌر إلى إمكانٌة التنبإ بسلوك اآلخرٌن من خالل مشاركتهم فً
المعتقدات والرؼبات واالنتباه  (.الشٌخ ذٌب ) 12 ، 2335
ودرس عام  Mirnda ,Donnelfan,Yoder 1913أشكال ونماذج االتصال العٌنً ألطفال
التوحد ووجدوا أن أطفال التوحد ٌنزعون إلى التحدٌق لٌس لجذب اهتمام اآلخرٌن  ،وهم قلما
ٌنظرون إلى األشٌاء واآلخرٌن بشكل مباشر  ،وتختلؾ نظرتهم عن األطفال الطبٌعٌٌن  ،فهم
ٌصرفون وقتا ً طوٌال فً الجلوس بهدوء دون أي تفاعل اجتماعً أو مشاركة مع اآلخرٌن وقد
ٌتصرفون بشكل ؼرٌب وؼٌر عادي فً االتصال مع األشٌاء مثل ( المندٌل  ،اللعبة ) ( الجلبً
) 33 ، 2335
فقد ٌتجاهل الطفل التوحدي األشٌاء التً هً عادة ما ٌحب األطفال رإٌتها  ،وٌبهر فً ضوء
معٌن أو برٌق أو ورقة أو شًء ٌلؾ وٌدور ،وعندما ٌكون األطفال صؽارا ً قد ٌنظرون إلى
األشخاص واألشٌاء بالمظهر العام ولٌس عن طرٌق التفاصٌل الدقٌقة  ،وهذا ٌقود إلى احتمال أن
األطفال ٌستخدمون جزءا من النظر أو العٌن للنظر إلى الحركة أو المظهر العام ،ومن المثٌر أن
نعرؾ أن بعض األطفال التوحدٌٌن ٌنزلون الدرج أو ٌركبون الدراجة بدون أن ٌظهر أنهم ٌرون
إلى أٌن ٌسٌرون  ،وكذلك قد ٌجدون طرٌقهم فً الظالم بسهولة كما فً النور  ،وقد أوضح العدٌد
من األطباء النفسٌٌن أن األطفال التوحدٌٌن عكس األطفال العادٌون فهم ال ٌركزون نظرهم على
األشٌاء أو األشخاص لمدة طوٌلة ولكن ٌعطون نظرة سرٌعة ثم ٌحولون نظرهم  ،وهذا ٌعطً
االنطباع أن الطفل التوحدي ٌتحاشى عمدا ً النظر إلى وجوه األشخاص وخاصة العٌن  ،وٌظهر
الطفل التوحدي اهتمام متؤخر بالصور ولكنه عندما ٌبدأ ٌهتم بالصور فهو ٌهتم بجزء محدد منها
 (.السعد)34، 1997
ب ـ اللعب :
ٌتعلم الطفل الطبٌعً عن العالم حوله من خالل اللعب  ،بطرٌقة االكتشاؾ واإلحساس باألشٌاء
المختلفة فٌنمً اللؽة والفهم للعالم من حوله  ،ثم ٌبدأ فً استعمال األلعاب لترمز لما حوله من
أشٌاء حقٌقٌة  ( .السعد ) 31، 1997
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ٌختلؾ لعب األطفال التوحدٌٌن عن لعب ؼٌرهم من األطفال حٌث ٌعانون من مشكلة فً اللعب
الرمزي واألفكار التمثٌلٌة  ،وفً التخٌل كما أن لعبهم ٌفتقر إلى االبتكار والتجدٌد  ،وعدد ألعابهم
أقل وأقصر وقتا ً من المعتاد  ،وطرٌقتهم فً اللعب ؼٌر عادٌة تتمثل فً االستخدام العدوانً
لأللعاب وظهور االستثارة الذاتٌة .
وٌضفون على األلعاب الصفات الحٌوٌة وال ٌمٌزون اختالفها عن الناس فقد ٌستمرون بإطعامها ،
ووضعها فً الفراش للنوم  ،وٌضفون علٌها الحواس مثل الذوق واللمس والشم والحٌوٌة
والتسلٌم واالهتزاز وٌتعاملون معها بطرٌقة واقعٌة جدا ً وبعٌدة عن الخٌال وٌشعرون بالقلق
واالرتباك من هذه األلعاب وكؤنها أشٌاء حقٌقٌة رؼم تقدمهم بالعمر الزمنً  ( .الشٌخ ذٌب
) 12 ، 2335
وقد تكون اللؽة هً العابق األول لقدراته على النمو كما فً اللعب أٌضا ً فٌبقى الطفل التوحدي
فترة و بسبب ضعؾ اللؽة والتخٌل ال ٌستطٌع األطفال التوحدٌون االندماج فً اللعب مع األطفال
اآلخرٌن  ( .السعد ) 31 ، 1997

ج ـ عدم فهم المشاعر :
ٌظهر األفراد التوحدٌٌن عدم االكتراث بمشاعر اآلخرٌن نتٌجة الصعوبات التً ٌواجهونها فً فهم
وتفسٌر التعابٌر المتمثلة فً اإلٌماءات ونبرات الصوت وطرٌقة الجلوس  ،إضافة أن قدرتهم على
تحمل انفعاالت اآلخرٌن أقل من المتوقع  ،وٌعانون من صعوبات واضحة فً التعبٌر عن
مشاعرهم تتمثل بعدم مقدرتهم عل إبداء التعابٌر الوجهٌة المناسبة لحاالتهم االنفعالٌة والتعبٌر
عن المشاعر بطرٌقة مبالػ فٌها وؼٌر متوقعة  (.الشٌخ ذٌب ) 12 ، 2335
وٌالحظ على طفل التوحد ضعؾ فً العالقات االجتماعٌة مع أمه ..أبٌه أهله والؽرباء  .بمعنى أن
الطفل ال ٌسلم على أحد  ..ال ٌفرح عندما ٌرى أمه أو أبوه  ..ال ٌنظر إلى الشخص الذي ٌكلمه ...
ال ٌستمتع بوجود اآلخرٌن و ال ٌشاركهم اهتماماتهم ...و ال ٌحب أن ٌشاركوه ألعابه  ..وٌحب أن
ٌلعب لوحده  ...و ال ٌحب أن ٌختلط باألطفال اآلخرٌن .وأٌضا ال ٌستطٌع أن ٌعرؾ مشاعر
اآلخرٌن أو ٌتعامل معها بصورة صحٌحة (مثل أن ٌرى أمه تبكً أو حزٌنة فهو ال ٌتفاعل مع
الموقؾ بصورة طبٌعٌة مثل بقٌة األطفال) وٌقضً وقتا أقل مع اآلخرٌن ،وٌبدي اهتماما أقل
بتكوٌن صداقات مع اآلخرٌن ،وتكون استجابته أقل لإلشارات االجتماعٌة مثل االبتسامة أو النظر
للعٌون ( .أبو العزابم ، 2333نت )
ومن خصابص الطفل التوحدي عدم القدرة على تكوٌن عالقات اجتماعٌة واالحتفاظ بها فالطفل
التوحدي ٌنسحب من جمٌع أشكال التفاعل والتواصل االجتماعً  ،مما ٌإدي لظهور العدٌد من
المشكالت والصعوبات الواضحة فً إقامة عالقة مع اآلخرٌن  ،وتستمر الصعوبات والمشكالت
لمرحلة الرشد (.الشٌخ ذٌب ) 12، 2335
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د – اللؽة:
ٌكون تطور اللؽة بطٌبا ،وقد ال تتطور بتاتا ،وٌتم استخدام الكلمات بشكل مختلؾ عن األطفال
بمعان ؼٌر معتادة لهذه الكلمات،وٌكون التواصل عن طرٌق
اآلخرٌن ،حٌث ترتبط الكلمات
ٍ
اإلشارات بدال من الكلمات ،وٌكون االنتباه والتركٌز لمدة قصٌرة ،وٌشمل خلل التواصل المهارات
اللفظٌة وؼٌر اللفظٌة  ،فقد تؽٌب اللؽة كلٌا وقد تنمو ولكن دون نضج وبتركٌب لؽوى ركٌك مع
تردٌد الكالم مثل إعادة آخر كلمة من الجملة التً سمعها واالستعمال الخاطا للضمابر حٌث
ٌستعمل الطفل ضمٌر" أنت" عندما ٌود أن ٌقول "أنا" فمثال ال ٌقول " أنا أرٌد أن اشرب " بل
ٌستعمل اسمه فٌقول "على ٌرٌد أن ٌشرب " ) إلثارة انتباه المدرس أو عبارة( أحتاج للمساعدة
) للحصول على مساعدة المدرس إلنجاز مهمة صعبة  (.كوجل )53،2333

الباب الخامس  :العوامل المسببة للتوحد

الشكل  6صورة لطفل متوحد
هناك دلٌل على أن التوحد هو مشكلة عصبٌة مع وجود أسباب متعددة مثل االضطرابات األٌضٌة ،
و إصابات الدماغ قبل أوبعد الوالدة أو العـدوى الفٌروسٌـة أو األمـراض  ،وبالرؼـم من هذا فإن
العوامل المحددة لم ٌتم تحدٌدها بشكل ٌمكن أن ٌعول علٌه  .وما زال العلماء حتـى اآلن الٌدركون
بالتؤكٌد ما ٌسبب التوحد  ،إال أن البحث الحالً ٌشٌر إلى أن أي شا ٌمكن أن ٌسبـب ضررا أو
تلفا بنٌوٌا أو وظٌفٌا فً الجهاز العصبً المركزي ٌمكن له أٌضا أن ٌسبب متالزمة التوحد ،
وهناك أٌضا نتابج لبعض الدراسات أثبتت أن هناك فٌروسات معٌنة و جٌنات قد ارتبطت بالتوحد
لدى البعض .
وأشارت بعض التقارٌر إلى إمكانٌة حدوث اضطراب ّ
الطٌؾ التوحدي الذي ٌإثر فً نمو الدماغ
قبل أو خالل أو بعد الوالدة  .و ربطت بعض األبحاث التوحد باالختالفات البٌولوجٌة أو العصبٌة
فً الدماغ و بشكل عام  ،فإنه ال ٌوجد سبب واحد معروؾ حتى اآلن للتوحد وال ٌستطٌع أحد أن
ٌخبرك لماذا أن طفلك أصٌب بالتوحد وؼٌره ال .
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تشخٌص التوحد

ٌتم تشخٌص التوحد فً الوقت الحاضر من خالل المالحظة المباشرة لسلوك الطفل بواسطة
اختصاصً معتمد وعادة ما ٌكون أختصاصً فً نمو الطفل أو طبٌب وذلك قبل عمر ثالثة سنوات
 .فً نفس الوقت  ،فإن تارٌخ نموالطفل تتم دراسته بعناٌة عن طرٌق جمع المعلومات الدقٌقة من
الوالدٌن واألشخاص المقربٌن اآلخرٌن الذٌن لهم عالقة بحٌاة الطفل مباشرة  .وٌمر تشخٌص
التوحد على عدد من االختصاصٌٌن منهم طبٌب أطفال  /اختصاصً أعصاب المخ  /طبٌب نفسً
حٌث ٌتم عمل تخطٌط المخ و األشعة المقطعٌة وبعض الفحوصات الالزمة وذلك الستبعاد وجود
أي مرض عضوي من األطباء المختصٌن وٌتم تشخٌص التوحد مبنٌا على وجود الضعؾ الواضح
والتجاوزات فً األبعاد السلوكٌة التً تم ذكرها سابقا واذا اجتمعت ثالثة أنواع من السلوكٌات
سوٌا لدى الطفل ٌتم تشخٌصه بالتوحد  ،وهناك بعض المراكز العالمٌة طورت نماذج تحتوي على
أسبلة تشخٌصٌة للحصول على أكثر المعلومات وتارٌخ الطفل وأسرته منذ حدوث الحمل وحتى
تارٌخ المقابلة التشخٌصٌة لكً ٌتسنى لهم التشخٌص الصحٌح.

 .1الصعوب فً اإلختالط والتفاعل مع اآلخرٌن
ٌ .2تصرؾ الطفل كؤنه أصم
ٌ .3قاوم التعلٌم
ٌ .4قاوم تؽٌٌر الروتٌن
 .5ضحك وقهقة ؼٌر مناسبة
 .6الٌبدي خوفا من المخاطر
ٌ .7شٌر باالٌماءات
 .1ال ٌحب العناق
 .9فرط الحركة
 .13انعدام التواصل البشري
 .11تدوٌر األجسام واللعب بها
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 .12ارتباط ؼٌر مناسب باألجسام أو األشٌاء
ٌ .13طٌل البقاء فً اللعب االنفرادي
 .14أسلوب متحفظ وفاتر المشاعر
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الباب السادس  :األسالٌب العالجٌة المتبعة فً عالج
اطفال التوحد

الشكل  7حقابق حول التوحد

9
 9ـ  1ـ التحلٌل النفسً :
العالج باستخدام التحلٌل النفسً ٌشتمل على مرحلتٌن :
األولىٌ :قوم المعالج بتزوٌد الطفل بؤكبر قدر ممكن من التدعٌم و تقدٌم اإلشباع و تجنب اإلحباط
مع التفهم و الثبات االنفعالً من قبل المعالج .
الثانٌةٌ :ركز المعالج النفسً تطوٌر المهارات االجتماعٌة كما تتضمن هذه المرحلة التدرٌب على
تؤجٌل و إرجاء اإلشباع و اإلرضاء .
ومما ٌذكر أن معظم برامج المعالجٌن التحلٌلٌٌن مع األطفال التوحدٌٌن كانت تؤخذ شكل جلسات
للطفل المضطرب الذي ٌجب أن ٌقٌم فً المستشفى و تقدٌم بٌبة بناءة و صحٌة من الناحٌة
العقلٌة  ( .الجلبً ) 135 ، 2335
 9ـ  2ـ العالج السلوكً :
هذا المدخل كلن له أثر كبٌر فً تحسن كثٌر من األشخاص التوحدٌٌن وهو منبثق من نظرٌة التعلم
وهذا التكنٌك ٌإثر تؤثٌرا ً قوٌا ً فً البرامج التً تإسس علٌه .
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وبالرؼم من أنه أساسا ً مقٌد إلى نظام الثواب والعقاب إال أنه الٌوم هناك العدٌد من األنظمة
السلوكٌة للعمل مع المعاقٌن  ،كالتعلٌم اإلجرابً والتعلٌم المعرفً والتعلٌم االجتماعً  (.السعد
) 23 ، 1992
ٌمكن تقدٌم برامج تعدٌل سلوك اطفال التوحد لألسباب اآلتٌة:
-1أنها تقدم المنهج التطبٌقً للبحوث التً تركز على الحاجات التربوٌة ألطفال التوحد .
-2تعتمد على أساسٌات التعلم و التً ٌمكن تعلمها بشكل سهل من قبل ؼٌر المهنٌٌن .
ٌ-3مكن تعلٌم اطفال التوحد نماذج من السلوك التكٌفً و بوقت قصٌر ومن السلوكٌات التً ٌمكن
تعلٌمها ألطفال التوحد هً :
•

مهارات تعلم اللؽة و الكالم .

•

السلوك االجتماعً المالبم.

•

مهارات متنوعة من العناٌة الذاتٌة .

•

اللعب باأللعاب المالبمة .

•

المزاوجة و القراءة .

•

المهارات المعقدة ؼٌر اللفظٌة من خالل التقلٌد العام .

و هناك من ناحٌة ثانٌة عدة خطوات ٌتعٌن االهتمام بها و ذلك لضمان نجاح برنامج العالج أو
التدرٌب و هذه الخطوات ٌمكن اإلشارة إلٌها على النحو التالً:
 1ـ تحدٌد الهدؾ .
 2ـ سهولة التعلٌمات و مناسبتها للطفل .
 3ـ حث الطفل على االستجابة .
 4ـ مراعاة أن تتم عملٌة تشكٌل السلوك .
 5ـ نوعٌة المكافبة  ( .الجلبً 131 ، 2335
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 - 3-9التدخـالت الطبٌـة – الحٌوٌة -:
ٌمكن استخدام هذا النموذج البٌولوجً الخاص بالتوحد لمعرفة فاعلٌة مختلؾ المعالجات الدوابٌة
المستخدمة من عدمها و هناك عدد من األدوٌـة المعتمدة
 9ـ  4ـ التدرٌب على التكامل السمعً :
و تقوم آراء المإدٌٌن لهذه الطرٌقة بان األشخاص المصابٌن بالتوحد مصابٌن بحساسٌة فً
السمع فهم إما (مفرطٌن فً الحساسٌة أو عندهم نقص فً الحساسٌة السمعٌة و لذلك فان طرق
العالج تقوم على تحسٌن قدرة السمع لدى هإالء عن طرٌق عمل فحص السمع أوال ،ثم ٌتم وضع
سماعات على آذان األشخاص التوحدٌٌن بحٌث ٌستمعون الى موسٌقى تم تركٌبها بشكل رقمً
(دجٌتال ) و التً تإدي الى تقلٌل الحساسٌة المفرطة أو زٌادة الحساسٌة فً حال نقصها

 9ـ  5ـ العالج التعلٌمً :
و هو بدون أي مبالؽة الطرٌق و األمل الوحٌد إمام أطفال التوحد حتى اآلن و خاصة كنتٌجة
لالهتمام و التركٌز فً دوابر البحث العلمً لتحسٌن إعداده و تدرٌبه و تنمٌة قدراته و مهاراته
فً مجال التواصل اللؽوي و ؼٌر اللفظً و النمو االجتماعً و االنفعالً و معالجة السلوكٌات
النمطٌة و الشاذة و العدوانٌة و التدرٌب على رعاٌة الذات و المهنً حتى حقق آالؾ أطفال
التوحد نجاحا كبٌرا فً تحقٌق قدر مناسب من الحٌاة االستقاللٌة
إن هذا البرنامج ٌدخل عالم الطفل التوحدي و ٌستؽل نقاط القوة فٌه مثل اهتمامه بالتفاصٌل
الدقٌقة و حبه للروتٌن و ٌهٌا البرنامج الطفل للمستقبل و ٌدربه باالعتماد على نفسه و إٌجاد
وظٌفة مهنٌة له و من المهم أن ٌعرؾ الوالدان :
•

كٌؾ ٌفكر الطفل التوحدي و ما هو عالمه.

•

ما هً وسٌلة التواصل المناسبة بالنسبة له .

•

كٌفٌة تقوٌة التواصل االجتماعً .

•

كٌفٌة تهٌبة المنزل و البٌبة .

•

كٌؾ نعلم الطفل المشاعر االنسانٌة ( .الجلبً ) 117 ، 2335
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 9ـ  6ـ التواصل المٌسر facilitated communication :
تشٌر العالمة روز ماري كروسلً من استرالٌة الى إستراتٌجٌة محددة فً تعلٌم حاالت التوحد
الشدٌد و تعتمد طرٌقة التواصل المٌسر على وجود شخص مساعد ٌساعد الطفل التوحدي عن
طرٌق وضع الٌد على الٌد و ٌقوم الشخص التوحدي بالطباعة على اآللة الكاتبة أو الجهاز الخاص
بالتواصل الصوتً و بمساعدة الشخص اآلخر .
 7 – 9ـ العالج بالتكامل الحسً sensory integration therapy
وهو مؤخوذ من علم آخر هو العالج المهنً و ٌقوم على أساس أن الجهاز العصبً ٌقوم بربط و
تكامل جمٌع األحاسٌس الصادرة من الجسم  ،و بالتالً فان أي خلل فً ربط أو تجانس هذه
األحاسٌس (مثل حواس الشم  ،السمع ،البصر ،المس ،التوازن ،التذوق) قد ٌإدي الى أعراض
توحدٌة وٌقوم بعالج هذه األحاسٌس و من ثم العمل على توازنها
 1 -9ـ العالج بالموسٌقى music therapy
درست التؤثٌرات العملٌة و العالجٌة للموسٌقى على اطفال التوحد فوجد أن للموسٌقى تؤثٌرا كبٌرا
على انخفاض النشاط الزابد عند األطفال و انخفاض مستوى القلق و أنها أفضل بكثٌر من
استخدام الكالم إذ أنها تساعد الطفل على تذكره لالؼانً كما أن هذا البرنامج ٌعد بسٌطا و سهال
فً تدرٌب الطفل علٌه و لٌس له أٌة تؤثٌرات جانبٌة  ( .الجلبً ) 121 ، 2335
 9ـ  9العالج بالحمٌة الؽذابٌة :

الشكل  8بعض أنواع العالج المعتمدة في عالج التوحد
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ظل آباء األطفال المصابٌن بالتوحد واالضطرابات المصاحبة لسنٌن عدٌدة ٌستقصون فً أثار
األطعمة المنزوعة الؽلو تٌن والكازٌٌن  ،وعموما فقد كان هناك شك فً هذه الجهود أو عدم رضا
من أؼلبٌة المختصٌن  ،وهناك أطباء ومختصوا تؽذٌة ومدرسون ومتخصصون آخرون فً
الرعاٌة مستعدون لبحث هذه األفكار ألنفسهم ولكن اآلباء ٌمٌلون إلى عدم االندفاع لمتابعة تلك
التدخالت

 9ـ  13ـ العالج باللعب :
اهتم علماء النفس بتفسٌر ظاهرة اللعب  ،حٌث أنه سلوك نظري وحٌوي فً حٌاة الطفل الصؽٌر ،
وهو النشاط الذي الٌنم عن الكسل أو التعطل  ،لكنه النشاط الذي ٌعبر عن طرٌقه الطفل فً
التفكٌر والتدلٌل  ،واالسترخاء والعمل  ،حٌث ٌعرفه جان بٌاجٌه بؤنه االستجابات التً ٌإدٌها
الفرد من أجل االستمتاع الوظٌفً  ،أما ؼفروبل فٌعرفه بؤنه نشاط تلقابً ونفسً و فً الوقت
نفسه هو خٌالً للحٌاة البشرٌة فً مجموعة  ،لذلك كان مقرونا ً دابما ً بالفرح والحرٌة
والرضا والراحة النفسٌة والجسمٌة والسالم الكونً

الشكل  9بعض أسباب التوحد
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وعلى أرضٌة البحث الحالً وفً ضوء نتابجه ٌ ،مكن طرح المقترحات التالٌة :

 1ـ نشر الوعً العلمً باضطراب التوحد ،مما ٌخدم إمكانٌة التعرؾ والتشخٌص المبكر ،وبالتالً
إمكانٌة البدء فً عملٌة الدعم التخصصً للطفل واألسرة.
 2ـ تدرٌب كوادر متخصصة للعمل فً مٌدان رعاٌة أطفال التوحد.
 3ـ ضرورة إنشاء مراكز متخصصة فً مجال التوحد.
 4ـ أهمٌة القٌام ببحوث علمٌة من أجل اإلحاطة بمدى انتشار هذا االضطراب فً المجتمع
السوري.
 5ـ تؤهٌل أخصابٌٌن علم نفس حركً ،وأخصابٌٌن نطق ،للعمل مع أطفال التوحد بشكل خاص،
كما ٌحدث فً البلدان المتقدمة فً هذا المجال.

الباب السابع  :أمثله لحالة أطفال توحد ٌّن
( علً ) طفل عمره  4سنوات ولد والدة طبٌعٌة  ،وزنه كان  3كٌلو ؼرام وتلقى رضاعة طبٌعٌة
لمدة اربع اشهر..تقول ( ام علً ) ان ابنها كان هادئ جدا عندما كان طفال رضٌعا ...ال تسمع له
صوت ..وال ٌوجد تفاعل بالنظر بٌنها وبٌنه ...لم ٌستطع ان ٌنطق بكلمة الى ان صار عمره 3
سنوات  ...حالٌا ٌستطٌع ان ٌقول ( ماما \ بابا \ واحد \ اثنٌن \ ثالثة ) فقط مع اصوات ؼٌر
مفهومة ...عندما ٌرٌد شٌبا ٌسحبها من ٌدها الى الشا الذى ٌرٌده  ....كثٌر من االحٌان ال ٌرد
علٌها عندما تنادٌه باسمه مع انها متاكدة من انه ٌسمع ٌ ..نظر الٌها احٌانا عندما تتحدث الٌه
ولكن لٌس بشكل ثابت ٌ...قضى وقته بالجرى والصراخ ...الٌهتم باخوته وال ٌشاركهم العابهم .
وال ٌهتم بوجود احد من افراد العابلة ٌ....حب ان ٌلؾ االشٌاء وٌقضى وقت طوٌل فى ذلك...
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ٌحب ان ٌشاهد اشرطة الفٌدٌو بشكل كبٌر وهناك اشرطة معٌنة ٌحب تكرارها ..متمسك بدمٌة
تلٌتابٌز ٌحملها معه دابما.....له حركات بٌده مثل الرفرفة...تزٌد عندما ٌكون متوتر ...

مثال اخر لحالة طفل توحدي( :هانً ) طفل عمره سنتان ...ولد والدة طبٌعٌة وزنه كان  3ونصؾ
الكٌلوؼرام ...رضع رضاعة طبٌعٌة لمدة  3اشهر ثم بعد ذلك رضع رضاعة صناعٌة ...ذكرت
والدته ان هانً كان لدٌه تواصل بصري منذ صؽره فكان ٌضحك وٌصدر اصواتا عندما ٌراها
...وكان طبٌعٌا ... %133نطق او كلمة ( تٌتا ) اسم جدته المه عندما كان عمره سنة ..ولكن
عندما بلػ السنة الثانٌة ( وهو عمره الحالً) فقد هذه الكلمة ..ولم ٌعد ٌتفوه باى كلمة ...وبدا
تواصله البصري ٌضعؾ ...وال ٌنتبه عندما تنادٌه باسمه كما كان فى السابقٌ .تواصل مع والدٌه
بسحبهم الى المكان المرؼوب ٌ...فرح برإٌة والدٌه فقط  ..ولكن ال ٌهتم باالطفال االخرٌن وال
ٌلعب معهم ٌ ..حب لمس وجوههم وشعرهم .......هانً ٌحب العجالت وٌدور حولها مثل ان ٌدور
حول عجالت السٌارة او ٌلؾ كفرات السٌارات الصؽٌرة لمدة طوٌلة ٌ...تمسك بمعلقة معٌنة معه
طوال الوقت وٌؽضب بشدة عندما تؤخذها منه والدتهٌ...مشً احٌانا على اطراؾ اصابعه ..وٌهتم
بلمس االشٌاء واالرض

مثال اخر( :سلوى) عمرها  5سنوات والدتها كانت طبٌعٌة ولكن كانت متعسرة ..وزنها كان 3
كٌلوجرام وكانت ترضع رضاعة طبٌعٌة وصناعٌة من البداٌة ..ذكرت والدة (سلوى) انه كان
لدٌها تفاعل فى السنوات االولى ..ولكن كان تطورها العضلً متؤخر بعض الشا حٌث جلست فى
 1اشهر ..ومشت عند عمر  15شهر .وكانت تقول ماما ..بابا ..عند بلوؼها السنة .ولكن القلق
بدأ ٌساور والدٌها عندما لم تكتسب كلمات اخرى ...ولكن عند بلوؼها السنة الرابعة من العمر
...حٌث دخلت الحضانة ...بدأت لؽتها تتحسن تدرٌجٌا واصبحت تنطق بجمل بسٌطة مثل ( ارٌد
العصٌر)  (...ارٌد الخروج ) ...اٌضا بعض الجمل مثل ( ارٌد البس مالبس سلوى)  (....مالبس
سلوى جمٌلة ) واصبحت تستعمل الضمابر بشكل معكوس ..حٌث تتحدث عن والدها بالضمٌر (هً
) مثل ( هً راحت الشؽل) ...اٌضا تكرر جمل فى البٌت تسمعها من معلمتها مثل (سلوى اذهبً
لفصلك ) ..واحٌانا تنقل حوار بٌن المعلمات ...هً تفهم الحدٌث الموجه لها  ..وتنفذ
االوامر..تواصلها البصري ضعٌؾ نوعا ما ..واحٌانا ال ترد عندما تنادٌها ..وتتصرؾ وكؤنها ال
تسمع فى بعض االحٌان..تفاعلها العاطفً مع االخرٌن محدود ..بما فٌهم االطفال فى عمرها ..لها
بعض الحركات واالهتمامات المتكررة ...فهى تقضى وقت طوٌل فى فتح وقفل دوالٌب المطبخ

19

ـ المراجع :
 1ـ ابراهٌم  ،عبد الستار (  : )1994العالج النفسً السلوكً المعرفً الحدٌث ( أسالٌبه و
مٌادٌن تطبٌقه ) دار الفجر  ،القاهرة .
 2ـ أبو العزابم  ،محمود جمال (  : )2333اضطراب الذاتوٌة  ،الصفحة النفسٌة  ،موقع د.
محمود جمال أبو العزابم .
 3ـ أحمد  ،سهٌر (  : )1991سٌكولوجٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة  ،مركز اإلسكندرٌة للكتاب ،
اإلسكندرٌة .
 4ـ البهً  ،فإاد السٌد ( : )1991األسس النفسٌة للنمو  ،دار الفكر العربً  ،بٌروت .
 5ـ الجلبً  ،سوسن شاكر (  : ) 2335التوحد الطفولً ( أسبابه  ،خصابصه  ،تشخٌصه ،
عالجه )  ،ط  ، 1مإسسة عالء الدٌن للنشر والتوزٌع  ،دمشق .
 6ـ الحاج  ،فاٌز (  : )2334البرامج الفردٌة فً التعلٌم العالجً لألطفال ذوي االحتٌاجات
الخاصة  ،دورة فً التعرٌؾ باألطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة ،الجمعٌة السورٌة للعلوم النفسٌة
و التربوٌة  ،دمشق .
 7ـ الحجار  ،محمد ( : )2334تشخٌص األ مراض النفسٌة  ،ط ،1دار النفابس  ،دمشق .
 1ـ الخطٌب  ،جمال ( : )1991الطفل الحاضر الؽابب  ،إطاللة أخرى على التوحد  ،مجلة العربً
 ،العدد ( ، )474ماٌو  ،الكوٌت .
فهرس الصور
رقم الشكل

العنوان

الشكل 1

صورة تعبر عن التوحد

3

الشكل 2

صورة تمثل حالة التوحد

4

الشكل 3

صورة لطفل مصاب بالتوحد

5

الشكل 4

عدد من الصور لحاالت التوحد

7

الشكل5

صورة تمثل أعراض التوحد

1

20

رقم الصفحة

الشكل 6

صورة لطفل متوحد

11

الشكل 7

حقابق حول التوحد

14

الشكل1

بعض أنواع العالج المعتمدة فً عالج المرض

16

الشكل 9

بعض أسباب التوحد

17

الفهرس :
رقم الصفحة

العنوان
المقدمة

1

مشكلة البحث

2

الباب األول :ما هو التوحد

2

أهمٌة البحث

3

أهداؾ البحث

4

الباب الثانً :بعض الدراسات حول التوحد

4

الباب الثالث :ما هو التوحد

6

الباب الرابع :المظاهر العامة للتوحد

7

الباب الخامس :العوامل المسببة للتوحد

13

الباب السادس :األسالٌب المتبعة فً عالج

13

أطفال التوحد
الباب السابع :أمثلة لحالة أطفال متوحد ٌّن

11

المراجع

23

فهرس الصور

23

الفهرس

21

21

22

