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 .بعض الدراسات العلمية حول أطفال التوحد 
 قائمة المصادر

مصطلح اضطراب ذلك فقد كان سلوكهم يتميز بما أطلق عليه بعد 
حيث الحظ انغالقهم الكامل   Early Infantile Autism ليةفذاتوية الطال

ذات و اإلبتعاد عن الواقع و اإلنطواء و العزلة ز عدم التجاوب على ال
دمت تسميات  استخ1943ام عو منذ . مع المثيرات التي تحيط بهم 

، Children Psychosis ذهان الطفولة و Autismمتعددة منها التوحد 
ويرى  .  AtypicalDevelopment )ذ  الشا(النمط غير السوي في النمو 

ح ـور التاريخي لمصطلـات تعكس التطـذه التسميبعض الباحثين أن ه
واختالف اهتمامات وتخصصات العاملين في مجال  ) إعاقة التوحد (
إلضطراب فضال عن ااستخدام عدد من ذا اتربية الخاصة والمهتمين بهال

وعلى الرغم من أن . التسميات كان بسبب الغموض وتعقد التشخيص
ألطفال وقام بتصنيفهم اذه الفئة من كانز قام برصد دقيق لخصائص ه

ها التي تميزها على أنهم فئة خاصة من حيث نوعية اإلعاقة وأعراض
قات و لكن اإلعتراف بها كفئة يطلق عليها مصطلح عن غيرها من اإلعا

ذه الفئة التوحد لم يتم إال في عقد الستينات حيث كانت تشخص حاالت ه
على أنها نوع من الفصام الطفولي وذلك وفق ما ورد في الدليل 

 ) DSM2R( العقلية في الطبعة الثانية اإلحصائي لتشخيص األمراض 
 حينما نشرت الطبعة 1980إال في عام ولم يتم اإلعتراف بخطأ التصنيف 

 والتي فرقت بوضوح بين الفصام وإعاقة التوحد )DSM3R(المعدلة 
حيث أكدت أن إعاقة التوحد ليست حالة مبكرة من الفصام وربما يرجع 

مثل اإلنطواء واإلنكفاء ذا الخلط إلى وجود بعض األعرلض المشتركة ه
أكثر  اإلختالف في األعراض ذات واإلنعزالية ولكن في الواقع أنعلى ال

ك أن حاالت إعاقة التوحد تخلو تماما من أعراض ذل. من التشابه بينها
عرفت إعاقة التوحد على أنها اضطراب فقد وبذلك . ذاءاتالهلوسة أو اله

أما الدليل اإلحصائي الرابع لتشخيص االضطرابات . نمائي و ليس انفعالي
  The diagnostic statistical manual of .1994 ذي صدر عامالعقلية ال

mental disorders (DMS-IV1994)   فقد وضع إضطراب التوحد
، واضطرابات الطفولة المنحلة، Rettsواضطرابات أخر مثل متالزمة  

 واضطرابات النمو الدائمة غير المحددة تحت Aspergersواضطرابات 
مسمى آخر، واضطرابات الطفولة التراجعي ضمن اإلضطرابات 

وحدد ثالثة محكات الضطراب التوحد الطفولي وأشار إلى أن . النفسية
ذكورة أدناه فإنه يعد ظهور ستة أو أكثر من المظاهر من المحكات الم
 :أن الطفل يعاني من عالمات التوحد وهي ما يأتي

الخلل في التفاعل اإلجتماعي ويتضمن العالمات اآلتية،  .1
ظي ونقص التواصل ضعف كبير في استخدام السلوك غير اللف

بالعينين والوجه وعدم التمايز أو كراهية العواطف، واإلفتقار إلى 
نمو وتطور عالقات األصدقاء وضعف إستجابته لهم واهتمامه بهم، 
و قد يرتبط الطفل آليا بشخص بعينه وأحيانا يكون إرتباط بعض 
األطفال بوالديهم غريبا، ضعف اإلستجابة للسلوك اإلجتماعي 

وفي بعض الحاالت يتبع اإلضطراب فترة من . لي لآلخرينواإلنفعا
ولكن . النمو الطبيعي نسبيا فيكون الطفل اجتماعيا في سنواته األولى

يالحظ في الطفولة المبكرة وجود فشل ثابت في نمو اللعب الجماعي 
وعدم اإلهتمام باآلخرين وقد يصلون إلى مرحلة من اإلندماج السلبي  

 .خرينفي ألعاب األطفال اآ

خلل في التواصل والنشاط التخلي ومن مظاهره التأخر في  .2
التواصل اللفظي فقد تغيب الكلمة كلية وقد تنمو ولكن من دون نضج 

 المباشر أو ) Echolatia (وبتركيب لغوي ركيك مع ترديد الكلمات 
المتأخر، استخدام اللغة األولية، النمطية واإلعادة في استخدام اللغة ، 

لغة غير العادية، واإلستعمال الخاطىء للظمائر وعدم استخدام ال
القدرة على تسمية األشياء، وعدم القدرة على إستعمال المصطلحات 
المجردة و يكون للطفل نطق خاص به يعرف معناه فقط من 

ولقد أسمـاه كانز لغـة مجازيـة . يعرفــون ماضـي الطفــل

 ة ـــــرة تاريخيـــنظ 
 أول طبيب نفسي إهتم باإلضطرابات التي Maudslyيعد مودزلي 

كان  و 1867ذلك عام تسبب إضطرابات عقلية شديدة لدى األطفال و 
 الطبيب النفسي األمريكي Leo Kanner " ليوكانر"و لكن . يعدها ذهانهت

 أشار 1935المتخصص في األطفال و مؤلف كتاب طب نفس الطفل عام 
عام ذالك إلى التوحد الطفولي كاضطراب يخدث في الطفولة و قد كان 

 عندما قام بفحص مجموعات من األطفال المتخلفين عقليا بجامعة 1943
 في الواليات المتحدة األملريكية و لفت إهتمامه وجود أنماط هارفرد

  سلوكية غير عادية ألحد عشر طفال كانوا مصنفين على أنهم متخلفين عقليا
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أهمية تطور الغة بالنسبة ألطفال التوحد خاصة في مرحلة  .1

ذه  حيث أن تطور اللغة في ه) سنوات 6-5 (الطفولة المبكرة ما بين 
رية يعد أحد العوامل المهمة في نمو إرتقاء بعض المرحلة العم

 .والقدرات لدى األطفال في المراحل االحقة من العمرالمهارات 

إن مجرد تمتع أطفال التوحد ببعض المهارات أو القدرات  .2
اإلدراكية واللغوية الجيدة نسبيا ال يضمن لهم بالضرورة أن تتطور 

من أجل التدريب حالة هؤالء بشكل جيد بدون التدخل المتخصص 
في بعض مجاالت معينة مثل العمليات الحسابية أو الموسيقى أو 
الكمبيوتر على سبيل المثال والتي تتيح الفرصة أمام هؤالء األفراد 

يمكنهم من اإندماج في ذي إليجاد المجال المالئم لهم في الحياة وال
 .المجتمع ويساعدهم على التوافق اإلجتماعي بشكل أفضل

من الدراسات الالحقة ركزت على أطفال التوحد إن عددا  .3
 و بالتالي كان )سبيا  ن(ذوي القدرات العقلية ذات المستوى المرتفع 

لو قارناها يجابية  إكثرإذه الدراسات من النتوقع أن تكون نتائج ه
 .بنتائج الدراسلت السابقة

إن وسائل التشخيص ومن ثم نتائج التقييم التي كانت  .4
 .اسات الالحقةمستخدمة في الدر

  )Metaphorical Langauage(أما .  ويكون الكالم على وتيرة واحدة
و . التواصل غير اللفضي كتعبيرات الوجه واإليماءات فغائبة أو نادرة

إما خلل النشاط التخيلي فقد يشمل غياب الترميز أو اللعب الخيالي 
ورا أو باللعب وغياب لعب ادوار الكبار أو يكون اللعب التخيلي مقص

 .متكررا بصورة آلية مثل محاكاة شخصية تلفزيونية

ضعف األنشطة واإلهتمامات والتكرار في السلوك ومن  .3
مظاهره تكرار عمل ونشاط معين والتكرار في الحركات واإلهتمام 

و يظهر التوحد بوضوح بعد عدد قليل من . بنوع معين من األشياء
اإلتصال مع أمهاتهم حتى األسابيع حيث نجد أن األطفال يفتقرون إلى 

 3 – 2 ذيتهم و قلما يبتسمون، وعندما يصلون إلى عمر عند تغ
 .سنوات يبدؤون في التواصل مع عوائلهم

و تم إنجاز أول دراسة على األطفال التوحديين في مقاطعة ميدل 
 حيث اختير كل طفل يعيش هناك وكان عمره 1964سكس في انكلترا عام 

ذا كان معاقا عشر سنوات بغض النظر عما إالزمني ثمان أو تسع أو 
 ولقد بينت الدراسة أن ما بين أربعة إلى خمسة .عقليا أو جسديا أو لم يكن
آالف طفل من نفس العمر الزمني لديهم سلوك أطفال من بين كل عشر 

وركزت . ذي وصفه كانزتوحدي نصفهم لديهم السلوك التوحدي النمطي ال
 :مؤخرة على ما يليمعظم الدراسات في الفترات ال
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