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في    وطرق التكفل بهاإلكلينيكية  لكشف عن أشكاله األساسية وخصائصهمحاولة ل :التوحد الطفولي

 المجتمعات الغربية والمجتمع الجزائري.

 14بن عبد للا محمد 

 ملخص

الضوء على تطور نظرة الباحثين إلى ظاهرة التوحد من خالل تتبع   تسليطلدراسة إلى تهدف هذه ا

  ، تباينها واختالفها  عن  الكشفكذلك من خالل و .التوحد  حالة التي تشير إلىمصطلحات لل هماستعمال

( المدرجة  TSA) واضطرابات طيف التوحد ، (TED)  ةكاسحفي االضطرابات النمائية الوالذي يتمظهر 

(  DSMية )ذهن اإلحصائي لالضطرابات النجلوساكسونية )الدليل التشخيصي واأل نيفات تلف التصمخ في

أهم الخصائص سنفحص بعد ذلك و(. CFTMEAفرنسي ) لالتصنيف ا( وCIMنيف الدولي ) التص و

  في التوحد الطفولي وساندروم  والتي تتمثلحد طيف التو نواعوأيزة لالضطرابات النمائية اإلكلينيكية المم

ة الدراس عرض هذهتالضطرابات التفككية في الطفولة والتوحد غير النمطي. واساندروم ريت وسبرجر وأ

. وتتناول في حالة التوحد  أعراض لتعرف على افي  نو السيكوباتولوجي إليها أيضا المقاربات التي يستند 

بصفة   ةالغربي مجتمعات ال يا فيالمؤسساتية المعتمدة حالأهم الطرق العالجية السلوكية والنمائية و األخير

 الجزائري بصفة خاصة. مجتمعفي الو ،عامة
ت مقاربا لخصائص اإلكلينيكية؛ الاطيف التوحد؛ أشكال التوحد؛  اضطراب  :الكلمات المفتاحية

 السيكوباتولوجية؛ طرق التكفل.

Infantil autism A review of its basic forms its clinical characteristics and 
caregiving methods in western societies and in Algerian society 

Mohamed Benabdellah 
Abstract 
This study aimed to shed light on the evolution of the researchers' view of 
autism by following their use of the various terms of autism. We intended also 
to uncover their differences which are pervasive developmental disorder (PDD) 
and autism spectrum disorders (ASD) listed in the anglo-saxon classifications 
(DSM), the International Classification of diseases (ICD) and the French 
Classification (CFTMEA). Then we will examine the most important clinical 
characteristics of developmental disorders and the types of autistic spectrum 
disorder such as childhood autism, asperger's syndrome, Rett Syndrome, 
childhood disintegrative disorder, and atypical autism. The study then 
attempted to pay attention to the most important approaches adopted by 
psychopathologists in an attempt to identify the symptoms of autism. 
Thereafter, we described the most used Behavioral, developmental and 
institutional treatments currently adopted in Western societies in general and in 
Algerian society in particular. 
Keywords: Spectrum autism disorder; Forms of autism; clinical characteristics; 
psychopathogy approaches; caregiving methods. 
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 مقدمة 

اإلكلينيكيين   منير أصبح الكثإنما و ،منظور أحادييستند إلى التعامل معها والتوحد  حالةلم يعد فهم 

للطفل   ال تفيد الالتي متصلبة الية الجاهزة وئ ماعن الرؤى الدغ وتخلوا ،إلى تبني النظرة اإلدماجية ونيميل

  ة عالجيالتوصل إلى طرق . وذلك بهدف (Daniel Marcelli, 2006; p. 327ال لعائلته )المتوحد و

 (.(Bruno Gepner, 2012/1; p. 5-36) التوحد  ساندرومات لألطفال المصابين ب ةجديد 
تعدد كما يشهد على ذلك تالفها اخساندرومات التوحدية وتعقدها وهؤالء اإلكلينيكيين إلى تعدد ال ويستند 

التي  تلك (، و1943) Leo Kannerو كانر يالظاهرة منذ ل هذه الباحثون في التي يستعملهامصطلحات ال

اضطرابات طيف  و ، (TED)  لكاسحةت النمو اابافي اضطر، والتي تتمثل التصنيفات المختلفةوردت في 

دبيات السيكوباتولوجية  األ تي تعج بهاال ختلةتوحدي والحاالت النمائية المالذهان ال( وTSAالتوحد )

 األوروبية ...

ى أن أسباب هذه عل يتفقون أيضا فإنهم  ،إذا كان هؤالء اإلكلينيكيون مقتنعون بتعدد الحاالت التوحديةو

للشخص  نمائية ال بالقدرات  ترتبطأشكال متغيرة  يتمظهر في تطورها نماطها مختلفة ووأ  الظاهرة متعددة

 .ا االضطراب والوسائل العالجية المعتمدة للتكفل بهذ والعاطفية والتربوية  بيئية  ال و ريةاألس والظروف

 األشكال:  التوحد بين تعدد المصطلح وتباين. 1

 . تعدد مصطلحات التوحد:1.1
  ، praecox Dementia( للجنون المبكر 1908)  KraepelinEmil يل كرابلينإيم وصفمباشرة بعد 

بات الذهانية المالحظة االضطرا لبعض ه عرضالمبكر من خالل جنون ال De Sanctisدو سانتيس  ناولت

عن أشكاله   كشفافصام الطفل وعن  Heuyer و هوير  Potterبوتر  تحدث بعد ذلك و. عند الطفل

أهمية اضطرابات التواصل ، أشارا إلى لخصائص من بين هذه اسيميولوجية. وال اإلكلينيكية وخصائصه

 الهذيان.وندرة  واالضطرابات العالئقية

في النمو العادي لمدة ، وتمثل العرض األساسي في الواليات المتحدةوقد استعمل مصطلح الفصام كثيرا 

 Mazet et al., 2000; Francois Beiger & Aurelie)كرابلينأشار إليه أن ، وهو ما سبق سنتين
Jean, 2011; Jean Claude Maleval, 2006) 

التي تبدأ في السنوات األولى للحياة، وهي تتمثل في  التوحد  رومساند  اض أعر (1943) ليو كانر وصف و

عن  وقد كشف لمواقف".لاالستجابة اضطراب و خرين،"عدم القدرة على إقامة عالقات عادية مع اآل

حفاظ بوجه خاص على الرغبة الشديدة في االنعزال وال، وشدد التوحدية ساندرومات لل سيةالعناصر األسا

، إذ يتمتعون  الخصائص التي تميزهم عن المتخلفين عقليا أورد . كما دم تغييرهمحيط وعال ات على ثب

الذاكرة ، وبخاصة في مجال ألشياءا عندما يتفاعلون ويستخدمونجيدة قدرات معرفية وب بالذكاء

القدرة في التواصل.  يكون نموهم اللغوي عاديا، على الرغم من عجزهم عن استخدام هذه دات. ومفروال

 بالفصام.   ، فقد اعتبر أنه يرتبطا الساندرومبخصوصية هذ أقر كانر  ليو أن ومع

تشبه  إلى حالة أخرى  Aspergerطبيب األطفال النمساوي أسبرجر  أشار ،بعد سنة من اكتشاف كانر و

الفصام   مصطلح. وظل la psychopathie autistique"السيكوباتية التوحدية"  ها بـاسم  ،حالة كانر

. لكن األمر بدا مختلفا   (1980s)ات نفي الواليات المتحدة إلى الثماني متداوال كانر  هاستخدم الذي الطفولي

لطفل وأشكالها ت ااإلكلينيكيون أكثر بما وصفوه بذهانا هتمففي فرنسا ا  البلدان األنجلوساكسونية.خارج 

 lesت المبكرةالذهانا التي تندرج في autisme infantileالمختلفة، ومن بينها ظاهرة التوحد الطفولي 
psychoses précoces . 

انصرف اإلكلينيكيون الفرنسيون كذلك إلى استنباط   ،الذهانية التوحدية ساندرومات وإلى جانب هذه ال

 psychosesةعاجزفي الذهانات ال والتي تتمثلائي ألد بالقصور العقلي أو ا تتصلحاالت أخرى 
déficitaires ،تنافر التطوريوال dysharmonie évolutive . 

وأدرج المصطلح   ،وإبتداء من السبعينيات بدأ االهتمام أكثر بمفهوم التوحد الطفولي في كثير من البلدان

في سنة و (.OMS) العالميةحة منظمة الص الذي تصدرهCIM9 (1979 )التصنيف الدولي لألمراض  في
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  ة ذهني ابات اللإلضطر اإلحصائيوالدليل التشخيصي  في)التوحد الطفولي(  مصطلح استعمل 1980

 troubles globaux deاالضطرابات النمائية الشاملة ) فئة ، وأدرج في(DSM III) األمريكي
développement )(Mazet et al., 2000). 

النظر في أعاد و ،لمصطلحات المستعملةراجع جذريا اوساكسوني نجلالتصنيف األ هذا المالحظ أنو

الفصام الطفولي الذي ظل مستخدما في  نات الطفولية وح الذها عن مصطلإذ تخلى  .مفاهيم األصناف

ن الثمانينيات بحجة ندرة هذه األشكال مالفرنسية واألوروبية إلى مرحلة  والمراجع نيفات التص

عدم االعتراف بالفرق بين  ، يعزى هذا إلى ولكن في واقع األمر .لةفي مرحلة الطفو ضطرابات اال

ة  مقارب وتبني ال أكبرموضوعية  من أجل الوصول إلى الختالف" كالية االعصاب والذهان والتخلي عن "إش

 Claude)السيكوباتولوجية  مقاربةت أكثر من اهتمامها بالساندرومابال تي تهتمغير النظرية ال
Bursztejn, 2011, p. 364) 

 DSM III (1980 ،)DSMمختلف التصنيفات األنجلوساكسونية المتتالية  تخلت ومنذ ذلك الحين  ،وبالتالي
III R (1987 ،)DSM IV  (1994 ،)DSM IV TR (2000 )واستعملت   ، مصطلح الذهانات الطفولية  عن 

ظائف النفسية  الو"االنحرافات في نمو عدد من  التي تحيل إلى ابات النمائية الشاملةضطرلح اال مصط

  في الطفولي   التوحد  وأصبح(. DSM III 1980باكتساب القدرات االجتماعية واللغة" )  رتبطةاألساسية الم

DSM III فيتوحدية الضطرابات واال DSM III R االضطرابات النمائية الشاملة. يندرج في 

 استعمال  بلوا علىأق ن هذا التصنيف الجديد أحدث ثورة حقيقية في صفوف السيكوباتولوجيين الذيو

 إلجماع لم يكن كليا، لكن ا. (، في كثير من أدبياتهمTEDة )كاسحاالضطرابات النمائية ال ،المصطلح الجديد 

رضاهم عن هذا التوجه، تبني تصنيف خاص بهم  السيكوباتولوجيون الفرنسيون، بسبب عدم  فضل حيث 

ادة  عمد معدوه إلى إعو  (".1988) اهقالعقلية للطفل والمرالتصنيف الفرنسي لالضطرابات يعرف ب "

ناف )التوحد الطفولي لكانر  خمسة أصوتقسيم الذهانات الطفولية إلى  ،لمصطلحات القديمةااستخدام 

والتنافر ،  psychoses déficitaires précocesةعاجزوأشكاله المختلفة إلى جانب الذهانات المبكرة ال

 . la schizophrénie de l’enfant ل لطفوفصام ا،  dysharmonie psychotiqueالتطوري 

عمدتا إلى  2012معدلة سنة المسة و( والخا2000) CFTMEAبعة للتصنيف الفرنسي ة الرالكن النسخ

واالحتفاظ فقط بمفهوم  ،ةكاسحضطرابات النمائية الباالاقه وإلح ،فصل التوحد الطفولي عن الذهانات 

 Dysharmonies multiples et complexes deة ركبالمالتنافرية المتعددة و النمائية االضطرابات 
développement  بهدف الوصول  و  ،ى األدبيات الدوليةائية عل النمبسبب هيمنة مصطلح االضطرابات

 ,.Mazet et al) على وجه الخصوص  CIM 10إلى نوع من التوافق بينها وبين التصنيف الدولي 
2000; Nicole Guédeney et al, 2002, p. 494-486; Roger Mises, 2012, p. 109; Jean 

Dumas, 2013, p. 170) 

أخطاء خالل عملية التكفل كما جاء في تقرير  إلى  " وليان الطف التمادي أحيانا في تشخيص "الذهوأدى 

أفضى (، وwww.ccomptes.fr-@Courdescomptes  :66،2017) 2017مجلس المحاسبة لسنة 

التصنيف  ) حالة التوحد كما تفعل التصنيفات الدوليةالة األخيرة والحهذه  بالتداخل بينعدم االعتراف إلى 

( DSM IV ذهنيةاإلحصائي لالضطرابات الشخيصي وليل التوالد  CIM 10الدولي لألمراض 

(Clément de Guibert & Laurence Beaud, 2005; 393-394) . 
يف الجديد  ته المتتالية أتى التصنيالقبل تعد ، وسنوات من ظهور التصنيف الفرنسيفي المقابل وبعد أربع و

نفس المصطلح   ىتبنو CIM10 (1993)لألمراض  العاشر ، التصنيف الدوليلمنظمة الصحة العالمية

لكن مع اإلبقاء على استخدام مصطلح التوحد الطفولي وإدراجه ضمن االضطرابات النمائية ، األمريكي

 syndromeريت  ساندروموحد غير النمطي والت الشاملة إلى جانب االضطرابات األخرى المتمثلة في 
de Rett ،رابات الفرط الحركي المصحوبة  رى واضطأسبرجير واالضطرابات التفككية األخ ساندرومو

ة غير كاسحة أخرى واضطرابات نمائية كاسحبالتخلف العقلي والسلوكات النمطية واضطرابات نمائية 

 محددة.
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  DSM IV ة ذهنياإلحصائي لالضطرابات الو تشخيصي ال للدليل النسخة الرابعة صدرتسبعد هذا و

، مصطلح االضطرابات التوحديةب فظت فقد احت، CIM10(، وخالفا للتصنيف الدولي العاشر 1994)

ضطرابات التفككية  االر، أسبرج ساندرومريت،  ساندروم) CIM10في نفس األصناف المعتمدة  ت وأدرج

 كي.( باستثناء اضطرابات الفرط الحرفي الطفولة

هو   DSMولكن الشيء اآلخر الذي يميز التصنيف الفرنسي المعدل عن التصنيف األنجلوساكسوني 

عن بعضها البعض وثابتة غير قابلة   نفصلةهذه الحاالت مأن ة التي تعتبر ساندرومية المقاربال عاده عنابت

تي تميز  الكالسيكية ال عتههو يصر على إبداء قناف ،للتطور والتحول ومتداخلة فيما بينها. وفي نفس الوقت 

  مقاربة ة من خالل كاسحال لنمائيةبالتعاطي مع هذه االضطرابات ا تتمسكبين البنية العصابية والذهانية و

فسية في إطار العالقة السيرورة الن ي يسعى إلى فهم ظور نفسي دينامي بمنتولوجية بنيوية شاملة وسيكوبا

 ,Mazet et al., 2000; Jean Garrabé, 2013, pp. 325-326; Claude Bursztejn) ذاتيةالبي
2011, pp. 365-366; Gérard schmidt in Mazet et al., 2000, pp. 5-6) . وخالفا كذلك

التوحد حالة غير قابلة للعالج والتحسن، فإن التصنيفات السيكوباتولوجية   تعتبري كان تال DSM IIIلنظرة 

  بأن  ،(DSM Vاإلحصائي الخامس )يل التشخيصي ولدلا يفترض ذلك أيضاكما أصبح  ،الفرنسية ترى

 .مبكر في وقت  هإذا تم التكفل ب  التوحد يمكن التحكم في أعراضه

فإنه   ،ةكاسحلمصطلح االضطرابات النمائية ال CIM10التصنيف الدولي العاشر وعلى الرغم من تبني 

. فالتوحد  أنواعهمختلف ين ب ميز، كما مدة سنتين ونصف يتمثل في شخيص التوحد لت اأساسي وضع شرطا

  ساندروم ن أن في حي ،من منظوره بالتخلف العقلي العميق يرتبط autisme atypiqueغير النمطي 

 .(Mazet et al., 2000; pp. 1-3) ال يتضمن قصورات عقليةر أسبرج

مصطلح   استخدام DSM IV TRاإلحصائي لالضطرابات العقلية المعدل الدليل التشخيصي ووواصل 

االضطراب التوحدي  ، وهي CIM10، وتبنى نفس األنواع التي وردت في ةكاسحبات النمائية الطرااالض

يندرج  غير المحدد الذي كاسحواالضطراب التفككي في الطفولة واالضطراب النمائي الريت  ومساندر و

ز تميتو ة األخرى. كاسحستثنى الفرط الحركي واالضطرابات النمائية الاضمنه التوحد غير النمطي و

تي ال باختالل شامل في العديد من أبعاد النمو DSMIVTRتصنيف  فية كاسحاالضطرابات النمائية ال

د سلوكات واهتمامات وأنشطة  وبقدرات التواصل مع وجو ق بقدرات التفاعل االجتماعي المتبادلةتتعل

 (.81 ، ص.DSMIVTR ،2003العقلي ) أخرفي أغلب األحيان بالت  ترتبط،  ةنمطي

( إلى استخدام 2013) DSM Vة الخامس ذهنياإلحصائي لالضطرابات اليل التشخيصي ولدلاوعمد 

التي   neurodevelopmental disordersالضطرابات العصبية النمائية ثل في ا مصطلح جديد يتم

توصف باالضطرابات "التي تظهر في الغالب في مرحلة مبكرة من النمو وفي أغلب األحيان قبل التحاق  

األكاديمي  رسة االبتدائية. وهي تتميز بقصور نمائي يعيق السير الشخصي واالجتماعي ولمد الطفل با

 .(51-50)ص ص والمهني" 

( المصحوب باالضطراب العقلي ASDمن االضطرابات، اضطراب طيف التوحد ) ندرج في هذه الفئةوي 

ضطرابات  واال ت التواصل واضطراب الفرط الحركييشتمل كذلك على اضطراباوالفرط الحركي. و

 . نوعي( واضطراب التعلم الNDDالنمائية العصبية )

قد عن النظرة المعتمدة في التصنيف السابق. ف تماماليه ميز بتخالجديد يت DSMVالمالحظ أن تصنيف و

ة  كاسح ستبدل مصطلح االضطرابات النمائية الاحيث  ،التوحد للفئة التي ينتمي إليها تسمية جديدة  تبنى

ويتبنى   ،العصبية النمائية. وهو بهذا االختيار ينحاز بالفعل إلى التناول البيولوجي بات بمصطلح االضطرا

رية تتجاوز الطروحات األخرى المعتمدة إلى يومنا هذا في كثير من األدبيات  ادية حصنظرة أح

المتداولة في   وقد أدرج كل األنواعالسيكوباتولوجية األوروبية والفرنسية على وجه الخصوص. 

 .( ASD) يتمثل في اضطراب طيف التوحد  ،شكل واحد وأحادي فيات السابقة نيفالتص

 ( بخمس خصائص: 51-50 ، ص.2013) DSM Vنظور حد من ماضطراب طيف التو ويتحدد 
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. ويتجلى في مختلف السياقات  فيعل االجتماعي أ. االختالالت الدائمة في التواصل االجتماعي والتفا

لتفاعل  في اكات التواصل غير اللغوي المعتمد سلو اللوفي اخت ،جتماعياالاختالالت التبادل االنفعالي و

 وفهمها. استمرارهاالقات ووير العتط االجتماعي وفي اختالل

في سلوكات حركية   هذا  تجلى، وي ومن االهتمامات واألنشطة ،نماذج من السلوكات محدودية وتكرار ب. 

كذلك في اإلصرار على الرتابة  ومتكرر. و مطينل ياء والكالم بشكة ومتكررة وفي استخدام األش نمطي

. وتتبدى كذلك في لسلوكات اللغوية وغير اللغويةلقوسية تزام الدائم ببعض اإلجراءات أو النماذج الطلواال

غير عادية في شدتها وتركيزها )تعلق كبير ببعض األشياء غير المفيدة(، واهتمامات ثابتة ومحدودة جدا 

الحسية أو االهتمامات غير العادية المرتبطة بالجوانب الحسية )المباالة   خلامد في ال انخفاض فرط أو و

 ة(.باأللم أو الحرار

 مبكرة.ألعراض يجب أن تظهر في مرحلة نمائية هذه ا جـ.

هذه و أخرى مهمة. مجاالت إعاقة إكلينيكية واضحة في المجال االجتماعي والمهني وفي  تؤدي إلىأن ه. و

 وال بأي تأخر نمائي شامل.   ،قليةتفسر باالضطرابات الع أن االضطرابات ال يمكن

يمكن أن يشتمل على التوحد الطفولي وتوحد د ب التوحأن اضطرا( 53 ، ص.2013) DSM V ويعتبر

 كاسح الطفولة وتوحد كانر والتوحد ذو األداء الوظيفي العالي والتوحد غير النمطي واضطراب النمو ال

وفي   ريت، ساندروم ى ستثنلكن يالحظ أنه ا. فولي واضطراب أسبرجرالطب التفكك الغير محدد واضطرا

 .ةالعقلي  ات اباالضطر عن نواع نفس الوقت يميزهذه األ

 ، (اشهر 24و  12أعراض اضطراب طيف التوحد يمكن أن تظهر خالل السنة الثانية من الحياة )ما بين و

الحاد أو بعد السنة الثانية حينما تكون  ئي النما أخر وبإمكانها أن تظهر قبل السنة األولى بالنسبة للت 

 (.55 ، ص.DSM Vاألعراض أقل حدة )

بل إن صاحبه قد يتمكن  التحللية،االضطرابات ال يعد من  DSM Vور من منظ اضطراب طيف التوحد 

بكرة وخالل سنوات من هذه األعراض خالل الطفولة الم قد يعاني  هلكنوتعويض قصوراته،  لممن التع

. وتوجد  ه في بعض الجوانب ويزداد اهتمامه في مجال التفاعل االجتماعي. وقد يتحسن نموىولالدراسة األ

بطريقة   ويعمل ا. وقليل منهم من يحيرض سلوكها للتدهور خالل المراهقةيمكن أن يتع  يلة فقطفئة قل

رات عقلية.  بقد وهي الفئة التي تملك رغبة عالية وتتسم ، الكثير منهم ويتحسن. مستقلة خالل مرحلة الرشد 

  DSM Vي نظر فإن اضطراب طيف التوحد يمكن أن يعود ف ،وباإلضافة إلى العوامل النمائية العصبية

فال تتبدى  ،بالنسبة لالختالفات الثقافية وراثية بيولوجية(. وأماأسباب أو  ،آلباءا سن تقدم بيئية )إلى أسباب 

قافية أن العالقات. ويمكن لهذه العوامل الثي ور التفاعل االجتماعي والتواصل غير اللغويإال في معاي 

في عملية التشخيص عند األفارقة(.  )التأخرهذا االضطراب  وتشخيص كشف أي بمرحلة  ،تتصل بالسن

ة السابقة إلى تمييز اضطراب طيف التوحد عن عدد من االضطرابات  نسخخالفا لل DSMV ميلوي

  selective mutisme خرس االنتقائييت والر مساندرو، مثل خرى التي كان بعضها مدرجا ضمنهااأل

العقلي واضطراب الحركة  طراب ي واالضتداولواضطرابات اللغة واضطراب التواصل االجتماعي ال

 والفرط الحركي والفصام. النمطية  

 . أشكال التوحد: 2.1

 (: 1943. التوحد الطفولي المبكر عند ليو كانر )1.2.1

"عدم القدرة على إقامة عالقات  في تمظهريأساسي ل في اضطراب تمثليو كانر كما أسلفنا ي التوحد عند 

للمواقف مند بداية الحياة"، كما يتميز بانعزال الطفل التام   كل عاديعادية مع األشخاص واالستجابة بش

عدم االهتمام  تمثل الكل واالنعزال يرجعه كانر إلى صعوبة "هذا و وبحدة االنطواء على الذات.

والسلوكات. والسبب  التمثالت المعرفية واللغوية والفعلية والعالقات  فيى "، وهو يتبد له بالعناصرالمكونة

 ;Clément de Guibert & Laurence Beaud, 2005رانس بو ومان دو جيبار و لنظر كل يعود في
وسواء بقي الطفل المتوحد ثابتا لساعات أو  باتساقه. حدة الموقف وإلى العجز الذي يخل بو   (394-395

 وال بما  ،مهتم ال بما يسمع يبدو غيرالنتباه هو الالمباالة التي تطبع سلوكه. إذ ركا فإن الذي يشد امتح

 يبصر. 
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تجنب النظر وتثبيته على   هي ومن الخصائص األخرى التي تتصل بالبعد البصري المميزة لهذه الحالة

الراشد تشهد على إحساسه اه نقطة حصرية ودقيقة وهامشية. وربما تجلى أحيانا في نظرة عابرة باتج

 بوجود اآلخر. 

بنوع من الصمم، فقد يتجاهل النداءات  تي توحيفي مجال السمع يبدي الطفل المتوحد نفس الالمباالة الو

واألصوات العنيفة وال يستجيب إال لصوت خفي. وأحيانا ال يهتم إال باألصوات التي يحدثها هو بنفسه.  

ة متزايدة يطنمفإنه يستجيب بسلوكات  ،كن إذا أرغم على التواصلل. قد يتفاعل بشكل عفوي مع الراشدو

رفض االتصال البدني  الطفل في الغالب إلى  ميل. كما يء الذات إيذاا بوبتهيج مصحوب باالندفاع أوربم

تفاعل مع شيء  ومعقدة كأنما ي  ،. وإذا اقترب من الراشد فإنه يفعل ذلك بطريقة تدريجيةالمفروض عليه

عمد إلى مسك يد اآلخر بسبب عدم قدرة الطفل ي ، فإنهإذا فكر في إنجازعمل مااء. وشي جزئي من األ

باإلشارة إلى األشياء التي يهتم بها عن طريق األصبع. كما أن تعامل الطفل المتوحد   القيام  المتوحد على

ها أو يسقطها  لقيمسها أو يشمها أو يعبث بها أو يلمع األشياء يتم بطريقة غريبة وغير عادية، فهو إما ي

"المكعب  روف بـيسحبه فجأة من خالل السلوك المعقد يقترب بيده من الشيء أحيانا و بشكل متكرر. و

على  حفاظوال immuabilité. كما أن حرصه الشديد على ثبات المحيط cube brulantالحارق" 

ألركان أو البحث دائما ن ا استقرار المعالم من خالل لجوءه إلى المراقبة المتكررة واالنعزال في ركن م

 ساسية من خصائص الطفل المتوحد.عن نفس الشيء يمثل خاصية أخرى أ

ة والطقوس. فقد يلجأ إلى تحريك أصابعه أمام وجهه أو  نمطيك هذا الطفل هيمنة السلوكات الميز كذلما يو

بعض   انب حول نفسه أو المشي على أخمص القدمين إلى ج  دورانهز األذرع كرفرفة األجنحة أو ال

يفتقر  . فقد راكثي تالحظو  ،هي األخرى أساسية اضطرابات اللغةو الحركات مثل االهتزاز والهدهدة ...الخ.

فهم ما  يستطيع. لكنه ةنمطي على إصدار صراخات رتيبة ووال يقوى إال ،المتوحد إلى القدرة على الكالم

. وفي الغالب يعود الطفل بعد السنة  mutisme خرسيقال له رغم امتناعه عن الكالم ومعاناته مما يشبه ال

تتخللها  قد  ولغة المتوحد بة في التواصل. ء أي رغدون إبدا ، لكنالثانية إلى اكتساب اللغة بشيء من التأخر

بسيط أو مؤجل. وقد يعاني   écholalieكلمات معزولة أو مشوهة أو مبتدعة أومتمثلة في صدى كالمي 

 )أنا مثال( قبل السنة الثالثة.  ةصي استخدام الضمائر الشخ في من صعوبة

هي  قلق أو الغضب أو الغيض. وال ي منإن الطفل المتوحد يعانف ،وبالنسبة للمظاهر المتصلة بالمزاج

الطفل المتوحد  لدىللمحيط. وقد تظهر  وإزعاج إيذاء للذات الحاالت التي بإمكانها أن تتحول إلى 

 ت النوم.ابااضطرابات أخرى مثل االضطرابات الغذائية واضطر 

أخرى   ن أعمال فيما يخص البعد العقلي والمعرفي، إذا كان ليو كانر قد تحدث عن أطفال "أذكياء" فإو

من   لى معاناة األطفال المتوحدينأشارت إو .نات في مجال المهارات المعرفيةالحقة نجدها كشفت عن تباي 

  غير أنهم مستوى عادي من الذكاء. بز يتميفقط ، وإن كان بعضهم لشاملعجز ملحوظ في الذكاء األدائي وا

  في التعامل مع أنشطة البناء  ورة أذاكال يشتكون من أي نقص في المهارات البصرية المكانية و/أو ال

غير مستقرة تعاني من  و أشكاال أخرى هائجة نجد د فق ،بالهدوء ذي يتميزواللعب. وإلى جانب التوحد ال

 Francois Beiger & Aurelie Jean, 2011; Mazet et)اضطرابات التواصل أو الفرط الحركي
al., 2000, pp. 4-5; Didier Houzel, 2002, pp. 23-26)  حصرها في االضطرابات  هوهذ  

CM10 يظهر قبل  اكاسح  انمائي ااضطرابعتبر التوحد او، التواصل والسلوكوالت االجتماعية، في التفاع

 السن الثالثة. 

 اعتبره: و ،الصياغةفس االضطراب التوحدي بن DSMIVتناول 

 ا في التفاعالت االجتماعية. نوعي اختالال -
 .سيما في اللغةاصل ال في مجال التو انوعي اختالال -
 ة. نمطيكات، اهتمامات وحركات سلو -

 (: syndrome Aspergerأسبرجر )  ساندروم. 2.2.1

  في المتوحدين  يينعن "السيكوبات أحد مقاالته في (1944) هانس أسبرجر الطبيب النمساوي تحدث 

ت  الأربع حا وعرض  ،les psychopathes autistiques pendant leur enfanceالطفولة" 
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تتميز قدراتهم العقلية المختلفة بحسب كل حالة وتوحدية متباينة في الشدة ال يعانون من أشكال ألطف

عليها االضطرابات  من وتهي ،ثابتة أعراضها هذه الحاالت تبدوو بمستوى يفوق مستوى حاالت ليو كانر.

 ظر والحركة.ماءات والني وال سيما على مستوى اإل ،النفسية الحركية

(.  TEDشكال خاصا من أشكال االضطرابات النمائية الشاملة ) ا الساندروم حثين هذ عض البا بويعتبر 

ن أي   مر في اللغة والالتي تخلو من أي تأخو التي يتأخر ظهورها،أشكال التوحد  بين  من  ويعتبره آخرون

 ,Vernier)في بعض األعمالالتي وردت  ا الساندروماألساسية المميزة لهذ  عراض ومن األتأخر عقلي. 
1977; Mazet et al., 2000, p. 9) : 

ماءات أو حركات ضعيفة أو غير  يالتواصل غير اللغوي )تواصل بصري غائب أو سيء، إ اضطراب  -

 عادية، وضعيات غير مالئمة(.
  أو اللغوي: النمو اللغوي يبدو عاديا وربما مبكرا )ال وجود ألي اضطراب لفظي  اصلاضطرابات التو -

  كاستعمال كلمات غريبة أو مبتدعة االضطرابات الداللية تكون هناك بعض لكن ، (تركيبي أوصوتي 

néologismes النغمة واختالالت في استخدام اللغة )لغة غير هادفة  الكالم في الشدة و سيولةاختالل و

 ة ومستطردة(. حرفمو
جنح في الطفل يشخصية االجتماعية تبدو محدودة. فيقات البشخصية: العالالتفاعالت البي  اضطراب  -

يعاني من صعوبة االندماج  و ،ة واألقران. وقد يتعرض للسخريةالغالب إلى االنعزال عن األسرة واإلخو

 ة وعدم االهتمام. انيالمحيط المدرسي العادي بسبب سلوكه المتميز بالمعارضة والعدو في
هي تتميز  و ررة،ة المتكنمطيالحركات ال ى األنشطة الحركيةعلاالضطرابات النفسية الحركية: تهيمن  -

 بنوع من االرتباك وتكون مصحوبة بصعوبات في تعلم الحركات اليومية البسيطة. 
ب المهارات نجاوإنتاج لغوي ناضج إلى  يتجلى في تفكيرفوق المتوسط. و كونالمستوى العقلي: ي -

 المعارف واالستدالل الرياضي. المرتبطة بالذاكرة و
من انحرافات جنسية )برودة،  يعاني المتوحد وغير مالئمة وبليدة. وقد عادية  الحياة االنفعالية: تبدو غير  -

ماعية ومن التمركز القواعد االجت ب وعدم االلتزام( ومن انعدام التعاطف عرض األعضاء التناسلية أو

 ,Mazet et al., 2000)ي االجتماع  اح. وهو األمر الذي يعيق اندماجهمعنى المزاستيعاب وعدم تي الذا
p. 9). 
 (: le syndrome de Rettريت ) ساندروم. 3.2.1

 DSMVمن  استبعد و ،ة كاسحاالضطرابات النمائية ال كأحد أنواع DSMIVالذي أدرج في ا الساندروم هذ 

إعاقة حركية   يؤدي إلى encéphalopathie dégénérative يتحللدماغي  مرض عود إلى ي( 2013)

( 15000إلى  1/10000صيب اإلناث )ي (،1966)ريت  هالذي وصف ا الساندروم هذ و. عميقة ومتطورة

 تميز بالسمات التالية: و ي أكثر من الذكور. وه 

 الوالدة. بعد خالل مرحلة ما قبل الوالدة و  ظاهريانمو عادي  -

 لظاهر خالل األشهر الستة األولى. ي اي ف نمو نفسي حركي عاد  -

 عة.ين الشهر الخامس والسنة الراببطء في نمو حجم الرأس ب  -

،  الثين( بين الشهر السادس والشهرالثالتي سبق اكتسابها قدان القدرة على استخدام األيدي بشكل إرادي )ف -

 . كاللية نمطي ات يدوية  ظهور سلوك ويلي ذلك 

 في الفم.  يدينال الإدخغسل وو فيق، مناوشات، تص -

 .فهم وإنتاج الكالم واضطراب نم -

 .حاد جود تأخر نفسي حركي تدريجي و -

 لجذع بين السنة األولى والرابعة.توازن افي تالل ظهور اخ -

 . نوبات من الصرع -

  تتميز . و الفتاة أو البنت يمكن أن تعاني هي األخرى من اضطرابات في السلوك واضطرابات عالئقية -

عدم االهتمام باألشياء واألشخاص وبنوع من االنسحاب، مع إمكانية تطوير بعض األشكال من   من بنوع

 .الحقاجتماعي  اعل االالتف
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التوحد الطفولي  ساندروم وبين  الخلط بينه وهذه األعراض التي تميز هذا الساندروم يمكن أن تقود إلى

 . (Mazet et al., 2000, p. 6)المبكر أحيانا 
 : trouble désintégratif de l’enfanceاب التفككي في الطفولة ضطر. اال4.2.1

، لكن يلي  لة يتميز بمرحلة عادية من النمو تدوم سنتين على األقلي الطفوتعريفه: االضطراب التفككي فأ. 

هذا التفكك يكون مصحوبا  وتفكك سريع ومفاجئ ألغلب المهارات المكتسبة خالل هذه المرحلة.  ذلك

نوعية في التفاعالت االجتماعية والتواصل والسلوك. وهي شبيهة بالخصائص الكبرى   الت بظهور اختال

تيودور هيلر   ساندرومبالذهان الطفولي أو الذهان التفككي أو  يُعرفوهو .  (Kurita, 2011)للتوحد 

Theodor Heller في. وقد تم إدراجه ألول مرة 1908ألول مرة سنة  اإلكلينيكي الذي وصفDSMIV  

اسم بCIM9 (1979 ) في، وأشير إليه قبل ذلك ساندروم ريت أسبرجر و  ساندرومإلى جانب  (2000)

 ولكنه ظل غير معروف بسبب ندرته. تفككي.  الذهان ال

 ص اإلكلينيكية لالضطراب التفككي: ب. الخصائ

. المهارات المكتسبة في الكثير من الميادين انيتميز هذا االضطراب بفقد  DSMIVو CIM10من منظور 

للطفل  لتكيفي ويطال السلوك ا ،هذا التفكك السريع والمفاجئ يبدأ في الغالب خالل السنة الثالثة أو الرابعةو

في اللغة والمهارات االجتماعية وأنشطة اللعب والقدرات الحركية والوظائف البيولوجية )اضطراب 

. راضه عن أعراض التوحد أع ال تختلف و  ،اإلخراج(. وبعد هذه المرحلة يتجه االضطراب إلى االستقرار

ون االضطراب في  ويك  ي(.جزئي أو كل انفتظهر على الطفل اضطرابات السلوك والتواصل واللغة )فقد 

عصبية مثل الصرع وبالفرط الحركي واالكتئاب أو  ساندرومات الغالب مصحوبا بتخلف عقلي عميق وب

 القلق.

هذا االضطراب  ووبصفة مأساوية. عة ريت بسر ساندرومويكون هذا االضطراب مزمنا ويتطور مثل 

التوحد وهو محدد  بات طيفاضطرا فيDSMV  (2013 ) فيكذلك  يندرجالتفككي في الطفولة نجده 

في الصعوبات االجتماعية والتواصل وفي   وتتمثل، DSMIVعوض الثالثة في  عراض بنوعين من األ

 االهتمامات المحدودة والسلوكات المتكررة.

 (: autisme atypiqueطي )لنم. التوحد غير ا5.2.1

الغير  سحكائي ال( باالضطراب النما99 ، ص.2003) DSMIVTR فيهذا االضطراب نجده ملحقا 

المحدد. وهو يتميز باختالل خطير وشامل في نمو التفاعل االجتماعي المتبادل المصحوب باختالل في  

ال هو ، ففي المقابلة. ونمطي  شطةد سلوكات واهتمامات وأنقدرات التواصل اللغوي وغير اللغوي وبوجو

ة الفصامية النمطية  والشخصيضطرب النمائي الشامل الخاص والفصام الالكاملة ل عراض األ يتضمن

ظهوره في سن سبب من الناحية اإلكلينيكية عن اضطراب التوحد ب  ختلفة. وهو يفاديوالشخصية المت

  انتشار يفوق  انتشارهويبدو أن ا. متأخرة وبأعراض خاصة أو تحت العتبة أو بهذه الخصائص كله

 .(Jean Dumas, 2013, p. 125)ص تشخيالالمعتمدة في  ألعراض االضطراب التوحدي بالنظر إلى ا
 . النظرة السيكوباتولوجية الضطراب التوحد الطفولي: 2

ي  وه  ،–كما يحلو لجبنر وصفه  -التوحد التناول اإلدماجي أو النظرة المتعددة األبعاد الضطرابات  ىتبنت

وجيا  كوباتولعنى بمعطيات العديد من مجاالت المعرفة اإلكلينيكية والتكوينية والعصبية المعرفية وبالسيت

  بمحاولة الرؤية الموحدة والمهتمة بتعدد األشكال وتعقدها . ويمكن تبرير هذه النمائية والنفسية الديناميكية

 . (Gepner, 2007, p.7)ت اومساندرللتكفل باألطفال المصابين بهذه ال ةجديد  بلورة طرق

 نادا إلى هذه الرؤية، است ة سحكاكما أن االنشغال باضطرابات طيف التوحد أو االضطرابات النمائية ال

تي تختلف  الالنتائج يعود إلى تعدد العوامل التكوينية والبيئية والتفاعالت الجينية البيئية وكذلك إلى تعدد 

 تتبع نمائية للشخص وبالمحيط العائلي والعاطفي والتربوي وبالال ترتبط بالقدرات باختالف أشكال التوحد و

 االجتماعية. و ذلك بالسياقات السياسيةوك  ،هنيالمو التربوي والمدرسيو العالجي

 . النظرة البيولوجية: 1.2

أسباب جينية تكوينية وأخرى عصبية   يرجع إلى اضطراب طيف التوحد  أندراسات كثيرة افترضت 

 يماوية وعصبية نفسية. يوك بيولوجية وعصبية ب
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 أ. العوامل الوراثية: 

  بحاث مجموعة من األفحص بعد ( 780- 778 ص. 1980)  De Ajuriaguerraراغجوريا أدي خلص 

إلى التأكيد على ضعف  ل وعن الفصام الطفولي العوامل الوراثية المسؤولة عن ذهانات الطف تناولت التي 

( حينما  314 ، ص.2006إليها مرسيلي دانيال ) انتهىة حظقيمتها التبريرية وعدم توافقها. ونفس المال

جون دوما  وإن اعترف لعوامل البيئية التربوية. اثية واتحدث عن صعوبة التمييز بين العوامل الور

والدراسات وإلى المعطيات المتوفرة   بحاث عدد من األ  استنادا إلى أيضا،( هو 204-201 ، ص.2013)

ما  لوقت يرى بأنه من الصعب الكشف علكنه في نفس ا، الفصام الطفوليور بدور العوامل الوراثية في ظه

، وارتباطا  في المقابلو التأثيرات البيئية. ن التأثيرات الوراثية وناجم ع هو هو موروث والفصل بين ما 

بموضوع التوحد وبالرغم من أن جون دوما يقر باحتمال ارتباط االضطراب باختالل في نمو الجهاز 

نه يرى بأن العوامل الجينية والعصبية البيولوجية والبيئية المتسببة في هذا االختالل تظل  أالعصبي إال

واضحة وحقيقية   حقق من سببيةرة المتعددة العوامل في غياب التإلى تبني النظميل بالتالي فهو يهولة. ومج

 لهذه العوامل.

المتراوح  الوراثي المحتمل و ثيربالتأ( 19 ، ص.2000وآخرون )  Mazetمازيوعلى الرغم من إقرار 

عدم   ونويفضل ،اديةأح ببيةسبصعوبة الجزم ب ، إال أنهم يعترفون التوحد  ظهور في  %7و  %3 ينب

 العالئقية. راف بتفاعل العوامل البيولوجية واالعتماد على رؤى حصرية ومختزلة في مقابل االعت

 ب. العوامل الجينية: 

 ,Gepner) عن التوحد  مسؤول( جين )مورث  100رة عن خيخالل العشرية األتتحدث بعض الدراسات 
2007, pp. 8-12)  وتكوين المشابك والتعديل   قشريي والالعصبونفي اختالل التنظيم  ويتسبب

 Shank3وجين  xو كروموزوم  7q22هذه االختالالت تطال كروموزوم والعصبوني والنقل العصبوني. 

المسؤول عن النقل   Slc6a4ختالل جين وا 11p12p13وكروموزوم  22q13التابع لكروموز 

مسؤول عن استقبال ذرات ال 6q21المتموضع في كروموزوم  Gl4l6وجين  Itgb3وجين  ،العصبوني

عن اضطراب قنوات الكالسيوم و  مسؤولة عن اختاللالوجينات أخرى  7q31q33وكروموزوم  ،كلوتانام

ة  سبب العوامل الهامة الم بين دون شك منمن  أنهاجبنر  يرىهذه العوامل كلها وهرمون الميالتونين. 

 . (Gepner, 2007, p. 11)لإلصابة بطيف التوحد 

  ساندروم كذلك إلى احتمال ارتباط طيف التوحد ب (18، ص. 2000) وآخرون  Mazetازيموأشار 

الهشة. ولكن هذا االرتباط   x ساندرومب المعروف  xباختالل كروموزوم  ( المرتبط1982) Brownبراون 

 .مشكوكا فيهلالضطرابات التوحدية يظل  DSMIIIيندرج في مقاربة ذي ال

 ة: ج. العوامل البيولوجية العصبي

الدراسات المعنية بمقارنة األشخاص المصابين بالتوحد واألشخاص العاديين عن تباينات  ت وكشف

ن  ب م فئة المتوحدين في الغالإذ تعاني . (Dumas, 2013, pp. 135-136)ن ملحوظة بين الفئتي

شبكات التواصل بين مختلف مناطق   وفي تأخر نضج ،في ضخامة حجم الدماغ اختالالت عصبية تتمثل

السيما منطقة   الدماغية التصوير العصبي من الكشف عن اختالالت في بعض المناطق  مكن كما  الدماغ.

  ولة . وهي المناطق المسؤhippocampe والحصين amygdaleلوزة اللصدغية وا فصوص المخيخ وال

لمواقف  مسؤولة كذلك عن المحاكاة وفهم اهي و ،عن الضبط الحركي واالنتباه وسير االنفعاالت والذاكرة

عند  مختلة( إلى مناطق أخرى تكون 18-14 ، ص.2007جبنر )وأشار االجتماعية والحاالت الذهنية. 

طق الجبهية والجسم  مناوال le gyrus cingulaire يتلفيف الحزاماليتعلق األمر بو وحدين، تاألطفال الم

  لحق التي ت ختالالت اال على  (2007) جبنر أكد والتالموس والهيبوتاالموس. كما  striatumالمخطط 

 عملية التنسيق العصبوني والوظيفي بين مناطق الدماغ. 

التوحد هو اآلخر بإمكانه   أنجون دوما ، يعتبر التوحد ب  اإلصابةفي بالفعل وإذا كانت هذه العوامل تسهم 

نفس اإلنطباع كان قد عبر عنه  و . (Dumas, 2013, p. 136)ة دث تحوالت عصبية بيولوجية هاميح أن
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( في وقت مبكر حينما تحدث عن العوامل العضوية التي يريد بعض  780 ص. ،1980) اورياغرجأدي 

 ة العضوية دون اإلتيان بأي تبرير علمي مؤكد.سببي الباحثين من خاللها تضخيم ال

 ية: ئ كيمابيوه. العوامل ال

باستمرار  تتطور  يةئ را يعتقد بأن الدراسات البيوكيماغبخالف العوامل البيولوجية العصبية فإن أجوريا

وبإمكانها أن تؤثر على بعض األشكال من ذهانات الطفل بالرغم من أنها هي األخرى لم تأت بتوضيحات  

ذكر بأن هذه الدراسات ال ينما ( ح316، ص 2006الرأي الذي تبناه مرسيلي دانيال ) نفس مقبولة. وهو

كثير من االختالالت العترافه بوجود غم من اتثبت بشكل أكيد عالقة السيميولوجيا البيولوجية بالتوحد، بالر

باالضطرابات الكيماوية )سيروتونين، كاتيكوالمين( واإلنزيمات )دوبامين( واضطرابات   التي ترتبط

 عند المتوحدين.  الدم  كميةرتفاع اتائج بعض الدراسات تظهر ن نكما أاأليض )كالسيوم، حوامض أمينية(. 

 : l’approche cognitiveة المعرفية ي. النظر2.2

  ساندروم في السنوات األخيرة الكشف عن االختالالت المعرفية المسؤولة عن  دراسات كثيرةحاولت 

، المشكلة للصورة لمجموعةة للقيمة التمثلي ا يتجاهلون توحدينالم أنهذه الدراسات بينت و طيف التوحد.

أن المهارة الذاكرية عندهم  ن بي ت ة. ولعناصر الجزئية لهذه المجموععن انشغالهم فقط با كشفت كما  .المعقدة

أن المتوحدين يتعاملون مع أنشطة اللعب كذلك هذه الدراسات وأوضحت ال تتحسن بفضل هيكلة المثير. 

لعاب عالئقية أو رمزية أو وظيفية. فالمشكل الذي األ مهما كان نوعها بنفس الطريقة سواء كانت هذه

ي الذي ال يسمح باستخدام المعلومة الضرورية لتنظيم  المعرف يواجه الطفل المتوحد يكمن إذن في االختالل

الباحثين إلى العجز في المحاكاة الحركية  أشار بعض وتحويلها إلى تمثالت رمزية. كما  ةالمدرك شياءاأل

الذي يعاني منه المتوحدون في   لعجزا نتائج هذه الدراسات كذلكوأظهرت المتوحد. فل الط لدىالعفوية 

 تباه البصري المشترك مع شخص آخر.أي االن، attention conjointeمن المتزا مجال االنتباه

ومن االضطرابات األساسية التي تميز التوحد كذلك في المجال المعرفي نقص القدرة على تمثل الحاالت  

بـ"نظرية   تي تعرفهذه القدرة الوعند اآلخر وعجزه عن عزو المقاصد والرغبات إلى محاوره.  نيةالذه

  يفتقدها عند الطفل بين السنة الثانية والرابعة  تي تبدأ في التشكلال la théorie de l’esprit" هنذ ال

ذاتية  لبيإلى خلل عميق ومبكر في مجال اHobson  (1993 )في نظر هوبسنيعزى هذا المتوحد. و

intersubjectivité ،التعبير عن االنفعاالت. وإلى نقص في مجال اإلدراك و 

في   عجزأن األطفال المتوحدين يعانون من  هي دراسات أخرىجاءت بها ت التي ومن االفتراضا

ة  الوظائف التنفيذية والعمليات الذهنية التي تسمح بمراقبة وتنفيذ األنشطة التي تتطلب المرونة االنتباهي 

 .(Mazet, 2000, pp. 16-18)ة على الذاكرة العامل تعتمد و

وحد في عملية المعالجة  لتي تواجه الطفل المتعوبات ا( إلى الص22-18 . ص ، 2007جبنر )وأشار 

المكانية للمعلومات الواردة من المحيط وفي إدماجها ضمن جسدهم الخاص من أجل إحداث الزمنية و

 ن ضطرابات هي المسؤولة في نظره ع هذه االوالتواصل المالئمة.  عالالتكيفات الحركية والتحكم في أف

شخاص المتوحدين بسبب االضطرابات النمائية المتتالية التي  لدى األ االختالالت السلوكية والمعرفية

تطال اإلدراك وإدماج الحركة والكالم وتدفق اإلحساس الجسدي. وهي االختالالت التي تتسبب في إعاقة  

وتتسبب كذلك في عدم القدرة على   ،الوضعي واالستباق الحركي والوضعية الحركيةري التكيف البص

االنفعالي والتفاعل  اقة المحاكاة الوجهية والجسمية والتواصل اللغوي وي إعوجوه وفقراءة النظر وال

 االجتماعي العاطفي. 
 : l’approche psychodynamique. النظرة النفسية الدينامية 3.2

تسعى  االضطراب وباآلليات الكامنة وراء االختالالت الباتولوجية  أسباب االنشغال بوض هذه النظرة ع

هذه النماذج السيكوباتولوجية المهتمة بالتوحد الطفولي  والمنتوجات الباتولوجية. ول هذه فهم مدل إلى

متعددة  حات وبالذهانات الطفولية األخرى ذات الصلة بالتيارات التحليلية النفسية المختلفة تتبنى طرو

 بنيوية. ة و تكوينية ودينامي

وبيتلهايم  ، Winnicotو فينيكوت ، Mahlerر من بين المنظرين المنتمين إلى الطرح التكويني نجد ماهلو

Bettelheim ، و لوبوفيسيLebovici ، ودياتكينDiatkine ، وميزسMises ،  و فيدلوشي
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Widlocher ،مرسيلي وMarcelli  ،لكانوLacan   ، ملتزر وMeltzer ، تستان و Tustin.... (Mazet 
et al. 2000, pp. 6-11; Didier Houzel, 2004, pp. 1245-1254) 

مرحلة التوحد وتتميز الفردانية. إلى حالة االنفصال ولطفل ينتقل من حالة توحد عادية ، فابة لماهلربالنس 

خالل  وكاته الجسمية الداخلية. دراالهلوسي األولي" يفقد فيها الطفل اإلحساس بإ يهالعادي بـ"حالة من الت

يز الطفل بإدراك مشوش ألمه رغم  الث يتممرحلة االنتحال التي تبدأ مع الشهر الث، وهي المرحلة الثانية

بعدها يتوجه الطفل إلى االهتمام بإدراك العالم و انتمائهما لفضاء مشترك منفصل عن العالم الخارجي.

لمرحلة  تأتي ا ثم لمحنة" ليتعرف حينها على وجه أمه.م لالخارجي من خالل عملية "المخطط المقاو

يتمكن فيها الطفل من  و ، السنة الثالثةشهر التاسع وبين ال مرحلة االنفصال والفردانية ، وهي الثالثة

 التميز عن أمه. االنفصال و

د  توحثم يواجه الطفل بعد ذلك حالة من ال ،يهالتوحد العادي بالنسبة لماهلر يتناسب مع مرحلة الت و

 الطفل إلى اضطرابات متعددة.قود االلتحامي تكون متبوعة بانفصال كارثي ي

نفسية لدى الطفل تتشكل خالل المراحل األولى حينما يواجه الرضيع العالم  لصحة الأن ا فينيكوت ويرى 

دي  ويتمكن من تفا ،الخارجي. ويكون وجود األم بالنسبة للطفل ضروريا ألنه يسمح بتكوين ذاته الحقيقية

ستها  ...(. كما أن األم من خالل ممار يهغير محتملة من القلق )قلق التفكك والسقوط وقلق الت أنواع

تسهم في حماية طفلها  handlingوالمداعبة  Holdingظائفها األمومية األساسية المتمثلة في الحمل لو

كراهية األم الالشعورية  بب لكن الطفل إذا افتقد إلى هذا النوع من العناية األمومية بسالذهانات. من 

جه مأساة الذهان أو  إنه يوا ف، agonie primaireوبسبب معاناته من قلق "الموت األولي"  ،المكبوتة

 معاناة االكتئاب الذهاني. 

وإلى نشاط الرضيع ضمن هذه العالقة المتبادلة بينهما.   ،لعالقة الطفل بأمه خاصابيتلهايم اهتماما وأولى 

ظر بيتلهايم يترتب عن إخفاق هذه المشاركة وعن غياب هذا التعايش الوثيق بين  ي نالذهان الطفولي فف

م التواصل. وبالتالي يجنح الطفل إلى تجاهل عالمه الداخلي المنتكس لينجو من ب انعداالطفل واألم بسب

 . forteresse videالمعاناة والخيبة المتولدة عن ذلك. وحينها ينتقل الطفل إلى االنعزال في "قلعة فارغة"

ن بمنأى  سة تكو سوللخروج من هذه المحنة يقترح بيتلهايم كعالج لهذه الحالة التوحدية عزل الطفل في مؤ

 Bernardبرنار جلس  وقد تناولاالستفادة من طرق التواصل المناسبة والمالئمة. عن أخطار األسرة و
Golse (2010 .العالقة بين األم 42-30، ص ) اجية عن التوحد تمزج بين  إدموالرضيع في إطار نظرة

سميه على ما ي كز. وقد ركشف مدلوالت هذا االضطراب  وتحاول ،لتحليل النفسي والعلوم العصبيةا

هذا وإلى ضرورة االقتناع بتناول الظاهرة من منظور نموذج متعدد األبعاد.  وانتهى ،"ذاتيةدينامية البي"

يمكن في لنظرة العصبية النمائية هو الذي ل فقط بانشغالنموذج الذي ال يزهد في النظرة التحليلية وال ي

الشاملة   subjectivationية " تحقيق الذاتية " قيق عملنظره من الكشف عن االختالالت التي تعيق تح

لقدرة على استدخال التمثالت ابيقصد بعملية "تحقيق الذاتية " ساندروم أسبرجر. وعند من يعاني من 

ومن هنا فهو يندد بموقف األولياء الذين  لتفاعالت المبكرة بين األم ورضيعها. ل االذاتية التي تتشكل خالبي

ة والبيداغوجية  يلطرق التربوية وإعادة الترب نسي على االهتمام فقط بامع الفر يصرون في المجت

 المتخصصة. 
، (574-525، ص. 2011ن )ي آخرو Jacques Hochmannنفس القناعة نلمسها عند جاك هشمان و

، بأن أغلب الممارسين بعملية التكفل بالتوحد في فرنسا لألدبيات التي انشغلت بعد فحصهم  دوافقد وج

البيداغوجيا في إطار الرؤية  الجوانب التي تمزج بين الرعاية والتربية وتبني النظرة المتعددة ون إلى يجنح 

لمستوحاة من التحليل  ة اسيمن بينها العالجات النفطرق التكفل، و تنوعفتحة على نالمالسيكوباتولوجية 

 (.542 ، ص.2004هوزال )التي تهدف إلى " فهم العالم الداخلي للطفل" وفق تعبير ديديي ، والنفسي

 . طرق التكفل باضطراب التوحد: 3

 اضطراب التوحد في المجتمعات الغربية: طريقة التكفل ب. 1.3
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التكيف مع  يستطيع  د الجوانب تعد تبني تناول عالجي م أغلب اإلكلينيكيين يتفقون حاليا على ضرورة

المسبقة رة الجاهزة وي النظ لى تفاد ع، ويحرص طورات العالجية خالل عملية النمو التالمواقف الفردية و

 . (Gepner, 2007, p. 26)المتصلبة

بتعاد عن غلو  ( اال328-327 ، ص.2006هذه النظرة اإلدماجية يبررها في نظر دانيال مرسيلي )و

فائدة واضحة   ةال تأتي بأيو  ،ية بأشكالها المختلفةئى الدغما إلقصاءات التي تفضي إلاو الطروحات النظرية

  عدد كبير هذه النظرة هي قناعة  لىالسبب اآلخر الذي يحتم االعتماد عو وعائلته.متوحد لطفل البالنسبة ل

 .(Klet Bith et al., 2008, p. 181)في الوقت الراهن  فعال من اإلكلينيكيين بعدم وجود أي عالج

ز ف عن لغالجهود من أجل االستمرار في الكشوحيد األمر اآلخر الذي يفرض على كل اإلكلينيكيين ت و

على علماء الوراثة والبيولوجيا العصبية  فرض ة متعددة تسببيب هو ارتباطها الساندروم مصادر هذ 

. كما أن  (Bourgeron Thomas et al., 2009, pp. 93-98)واألطباء النفسيين كثيرا من التعاون

ضطراب من هذا اال ببعد أحادي أوباتجاه خطي يستوجب على اإلكلينيكيين تحديد  الذي ال يرتبط تطوره

 .(Nadel, 2009/1, pp. 3-5)خالل كل هذه العوامل بما فيها العوامل البيئية واالجتماعية 

نهم متفقون على االلتزام ببعض  فإ ،ولكن رغم هذه الحيرة التي يبديها كثير من المهنيين أمام هذه الظاهرة

وتقيه مأساة  ، شيئا من التحسناألقل  اإلجراءات األساسية التي بإمكانها أن تكفل للطفل المتوحد على

، في انتظار التوصل إلى فك معضلة هذه على محيطه العائلي بعض المعاناة التدهور، كما تخفف

مع النظرة تكاد تتناغم   ذه هو. (Charman, 2009, p. 10; Rogé et al., 2009, p. 22)ساندروم ال

على   أكدت لمان الفرنسي التي ( للبر39-35 .ص ، المرجع السابقتوصيات تقرير مجلس المحاسبة )

المنسقة التي رورة التدخالت المبكرة السلوكية والنمائية المكثفة "المهيكلة" واإلجماع الدولي المهتم بض 

تسعى إلى تحسين المسار النمائي وخفض العالج بقدر ما  إلىوال تهدف  ،األطفال أعراض تتناسب مع 

 االضطرابات وتخفيف حدتها أحيانا.

تعليم  )تقنية عالج و  TEACCHتقنية تيتش ، نجد معتمدة في كثير من الدول الغربيةرق الهذه الطومن 

ونموذج  ، (ABA)التطبيقي للسلوك  وتقنية التحليل، (األطفال المتوحدين والمصابين باضطرابات التواصل

تركز على  ( التي الرعاية الممتازة)المعهد الوطني للصحة و NICEوطريقة   ESDMالبداية المبكرة لدنفر

لتقييم الدوري لألطفال  وبإعادة ا ،ومهتم بالتكفل الفرداني تخصصات الضرورة االعتماد على فريق متعدد 

 . المتوحدين

االنشغال   ، هناكراسات في السنوات األخيرةد  ةعد من اإلجراءات المعتمدة التي اهتمت بها كذلك و

 مات المبكرة المنذرة بظهوره. ى العالبالكشف المبكر عن هذا االضطراب من خالل التعرف عل

 يشار إليها في كثير من الدراسات:ومن هذه العالمات التي 

 نجد:  ،(26-23، ص. 2002/8) Houzelدراسة هوزال ففي 
 . اللغوية )مثل انعدام اإلشارة باألصبع( غيرالسلوكات االجتماعية  اضطراب  -
 .اة()غياب المناغ prélangageاضطرابات اللغة األولية  -
 . النمو النفسي الحركي )ضبط سيء للوضعية( تأخر واختالل -
 . ندرة االبتسامة(و )انعدام القلق أمام الوجه األجنبي،  Sptizظمات سبتس غياب من   -
 . ب النظرة(تجنالسلوكات اإلدراكية ) اضطراب  -
 .عدم االهتمام باأللعاب( والسلوك )انسحاب،  اضطراب  -
 . بكرا عند كانر(لشهية ماضطرابات وظيفية )فقدان ا -
 . مبكرة )أصوات منزلية( رهابات  -
 .Beckعند بيك   conduite d’agrippementسلوكات التشبث  -

 .Meltzerعند مالتزر  conduite de démantèlementتصرفات التفكيك   -
 عن عالمات أخرى:  (56-55 ص.2009)  Claude Bursztejnدراسة كلود بورستيجن وكشفت 

 . قاء على الظهر إلى وضعية االمتداد على البطن(ستلالتحول من وضعية االلتنقل )اختالالت ا -
 . الخمولانعدام الحيوية و -
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 .غياب التوجه نحو نداء االسم -
 .Mأخرى استنادا إلى عن عالمات  (23-9 .، ص 2009)  Charmanدراسة توني تشرمنوكشفت 

chat : 

 .attention conjointeاضطراب االنتباه المشترك  -
 اب اللعب الرمزي.غي -
 غياب المتابعة البصرية.  -
 غياب المحاكاة.  -

العالمات   M. chatمن خالل استخدام اختبار  (40-27 ، ص.2009)ن يدراسة روجي و آخروبينت 

 التالية: 

 .هر باللعب تظاغياب ال -
 .غياب تقديم الشيء لآلباء -
 تثبيت النظر في الفراغ.  -

االستجابة غير  ( إلى 583-578، ص. 2010)  Pascale Plancheشدراسة باسكال بالنوأشارت 

المميزة ها من العالمات المبكرة ، واعتبرتموقف الجديد خالل السنة األولىالعادية للطفل المتوحد أمام ال

 لحالة التوحد. 
  تأكيدها على بعد ، و(1212-1211 ، ص.2004)ن و و آخر  Sauvageدراسة دومينيك سوفاج ا أم

في وقت مبكر وإلى بعض العالمات األخرى المشار   (1943)التي أوردها ليو كانر لمبكرة العالمات ا

ل من  تحوأن هذه العالمات غير مهيمنة وليست خاصة بالتوحد وبإمكانها أن تعلى سوفاج شدد  ،إليها سابقا

 سمة مالزمة إلى سمة مضادة )من أرق إلى فرط في النوم مثال(. 

 Kletفي 2007 ،القبول عند بعض اإلكلينيكيين )بغدادلي عماريةتحظى ب  ومن اإلجراءات األخرى التي
Bith   ،2008وآخرون) : 

 . التعجيل بالتكفل -
 .وفي أمكنة مالئمة، المقرب والدائم تتبعالتكفل من خالل ال -
 .نيات متنوعة بيداغوجية وتربوية وعالجيةبين تق جمعال -
يز على تعديل االختالالت وتطوير المهارات  ل التركف طريقة التكفل مع حالة الطفل من خاليتكي  -

 المفتقدة.
 .الل تبني إجراءات التدخل الفاعلةاالعتماد على الواقعية خالل عملية التكفل من خ -

مع   ،ويد الشخص بوسائل التواصل الحقيقية مع ذاته ومع اآلخرينبتز ويضيف مارسيلي دانيال االهتمام 

 جاوز كل الصعوبات. ة إلى تفي حاج الحرص على معاملته كشخص 

 ، حاجيات الطفلبشراك اآلباء وإشعارهم بهذه الصعوبات وكما ينصح دومينيك سوفاج وآخرون بإ

آلراء ... المسببة  هم وتفادي تعدد ابينوبالتنسيق المطلوب بين مختلف المتدخلين لتوطيد عالقات الثقة 

 لتشوش اآلباء. 

 . العالجات الدوائية: 1.1.3

أشار ، التخلص من أعراض القلق العدوانية والتهيج التي تهدف إلىدوائية جات اللعالل وبالنسبة

( إلى االعتماد على عقاقير المهدئات المتمثلة في كلوربرومازين  966 ، ص.1980را )غأجوريا 

Chlorpromazine  وليفوميبرومازينLévomepromazine .  أيضا  دانيال مارسيليوينصح  

واألعراض الشائعة. وهو   إيذاء الذات ت بهدف التخلص من سلوك لمهدئاااستخدام ( ب330 ، ص.2006)

ات لعالجلواللجوء إليه فقط في حالة إعاقة االضطراب  ،يحذر في نفس الوقت من المطول لهذا العالج

 األخرى. 

الذي يجده مفيدا في خفض    Haldolالدوله( التركيز على عقار 21-20زي وآخرون )م.س :ما ويفضل

كذلك من  يحذروفي بعض الحاالت سلوك االنسحاب. و ،التهيجة ونمطية والسلوكات اللعدوانيت االسلوكا

التي هدئات الماآلثار الجانبية لهذه األدوية التي بإمكانها أن تؤدي إلى االضطرابات الحركية. وإلى جانب 
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 في خفض  يسهم الذيThioridazine عقار تيوريدازين ، فقد أضافوا (1980)را غأجور أشار إليها

إيذاء فإن تأثيره يبدو مفيدا في خفض سلوك Maltrexone . وأما عقار مالتريكسون التهيج والعدوانية

ية إلى القول بأن هذه  نها في ال خلصواوالفرط الحركي وتحسين االتصال والقدرة على التعلم. و الذات 

ت التوحدية ضطرابايخص اال وأن فعاليتها فيما ،األعراض  استبعاد ألدوية يظل تأثيرها مرتبطا فقط با

 تبدوغير مؤكدة.

بأن العالجات الدوائية  تذكرعندما  (243-237، ص. 2008) Perisseبيريس  لوهي المالحظة نفسها 

وليس للتوحد في حد ذاته. ، ب، فرط حركي(غض  هي موجهة الضطرابات السلوك فقط )عدوانية،

ا ال يعاني من هذه االضطرابات. ولكن هذا فل حينموبالتالي ال داعي في رأيها إلى وصف هذه األدوية للط

  النوع من العالج قد يفيد في تحسين عملية التعلم وقدرات التواصل. وعند اللجوء إلى استخدامه يستحسن 

أن حادة يمكن فإذا كان الطفل مثال يشكو من التهيج والنوبات ال اب.مراعاة تكيفه مع شكل االضطر

السلوكات واالضطرابات الوسواسية القهرية وثل االكتئاب أخرى م . وفي حاالت المهدئات توصف له 

وصف مضادات االكتئاب )مثبطات السيروتونين(. وفي حالة الفرط الحركي ستحسن الطقوس يو ةنمطيال

 (. Ritaline)ريتالين  Methylphenidateات عقار ميتيلفينيد   يوصف
 (: les thérapies comportementales. العالجات السلوكية )2.1.3

ة وإيذاء نمطيغوب فيها مثل السلوكات الهذا النوع من العالجات إلى خفض السلوكات غير المريهدف 

ومن التقنيات   . (Mazet et al. 2000, p. 24)ة بعض المهارات األساسية أو المعقد  تعلموتحقيق  ،الذات 

ت التخلف لتوحد وحاالتربية ا)عالج و TEACCHالشائعة في هذا المجال التقنية المعروفة ببرنامج تيتش 

في الثمانينات   Ivar Lovaasس إيفار لوفا تي بلورهاال ABAحليل التطبيقي للسلوك ـفي الطفولة( وتقنية ال

 تعديل السلوك. يعتمد علىكعالج للتوحد 
 :  Teacchتقنية تيتش  .1.2.1.3

تهدف إلى ، وهي Eric Schoplerمنذ الستينيات أسهم في تطويرها إريك شوبلر  ستعملةهذه التقنية الم

  .مساعدة الطفل على التكيف مع محيطه من خالل تحسين قدرات تواصله وتفاعله االجتماعي واستقالليته 
  على مشاركة اآلباء والمهنيين  تمد وهي تهدف باألساس إلى إدماج المتوحدين في المجتمع وتع

لحصول على المعلومات  لطفل واوالمختصين. وتعتبر مشاركة اآلباء ضرورية من أجل فهم صعوبات ا

الفعالة للطفل. كما تستعين بهم لمواصلة  ار األساليب التربوية المالئمة والدقيقة التي تساعده على اختي

 العمل في المنزل.

لطفل وإمكانياته وخصائصه. وتهتم  ى تشخيص وتقييم دقيق لمستوى نمو اإل العمل التربوي كذلكويستند 

مجاالت تعلم الطفل من أجل التعرف على المهارات المكتسبة واألخرى  مختلف  هذه التقنية كثيرا بتقييم

وتسعى إلى تعزيز   ،التي تحتاج إلى التطوير. وبالتالي فهي تراعي وتيرة نمو الطفل ومستواه العمري

إنجازها بسرعة.   يستطيعالتي المهارات تقوية سعى إلى . كما تمية بشكل تدريجيالطفل التعلات يإمكان

في هذه المرحلة للتكيف مع صعوبات الطفل وتسهيل   أكثر من ضروري و يط األسري هالمح  اموإسه

يت  من التعرف على الطرق التربوية المفيدة )تفت لكي يتمكنه مجهوداته وفهم حاجياته الخاصة وتوجي 

  وعلى خصائص الطفل المتوحد )اهتمامه بالمعلومة البصرية ، األعمال، المشاركة الموجهة الخ ...(

ومات المتزامنة المرتبطة باهتماماته في مقابل صعوبة تعامله مع المعلومة اللغوية وفهم المحيط والمعل

 وتنظيم المعلومات(. 

المكانية لتعزيز قدرة التعلم عند الطفل وتقوية   المكما أن عملية التعليم تقتضي هيكلة الفضاء وتحديد المع

التعلم من خالل تكييف األنشطة مع قدرة فهم الطفل  د فترات وكذلك هيكلة الزمان لتحدي ،تركيزه وانتباهه

(Klet Bith et al., 2008, pp. 205-211). 

 : ABA. تقنية 2.2.1.3

تهدف إلى تعديل السلوكات المختلة عند   لمتحدةت االستينيات في الواليا  فار لوفاس فيطورها أهذه التقنية 

خفض السلوكات غير المالئمة عن طريق التعلم  ساسية والمتوحدين وإلى تمكينهم من تطوير المهارات األ

 قدرة الطفل على التواصل وعلى اكتساب سلوكات اجتماعية متكيفة.تحسين والتعزيز اإليجابي بهدف 
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اللغة والمهارات األكاديمية األولية  فهم وإنتاج المحاكاة وتطوير ه ووتركز عملية التعلم على االنتبا

 تقالل الشخصي. ( واالس )القراءة، الكتابة، الحساب 

طريقة التكفل المعتمدة لمساعدة الطفل المتوحد على اكتساب هذه المهارات المعرفية واالجتماعية تستند  و

 façonnement تشكيلوال estompage لتظليوال indicationفي التعيين  تتمثلإلى عدة وظائف 

 . procédure en chaineواإلجراء المتسلسل 

لطفل ما هو منتظر منه من خالل تعليمات واضحة ودقيقة عن طريق التوجيه  تلقين االتعيين إلى يهدف و

 اللغوي والحركي والبدني. 

ام بالسلوك المطلوب بشكل لقيليتمكن الطفل من ا ،في التخلي عن اإللحاح بالتدريج تظليلوظيفة الوتتمثل 

 .تقوية السلوكات المكتسبةفيسعى إلى  شكيلوأما الت  .عفوي

 تلو تفتيت السلوك إلى عناصر وأعمال بسيطة وتلقينها للطفل الواحدة إلى متسلسل جراء الاإل يرميو

-Clet)األخرى مع الحرص على مكافأة الطفل بعد كل استجابة ناجحة وإشراك اآلباء في إنجاز البرنامج
Bieth, 2008, pp. 212-217) 

 : les traitements psychanalytiques. العالجات التحليلية النفسية 3.1.3

 ;Danel, 2006, p. 327)إلى الكشف عن ذهانات الطفل المبكرة وعالجهاالعالج النفسي التحليلي يسعى 
Mazet et al., 2000, p. 21) .هذه   للتعامل معسيلة كو تمام الحصري بعامل اللغةلكن بسبب االهو

فتقاد للشروط المناسبة  اال بسبب و ،الفئة من األطفال الذهانيين البكم أو ذوي اللغة المتخلفة والمضطربة

العالج التحليلي النفسي  لذلك يظل  .هذا األسلوب صعوبات كبيرةمارسون لواجه المعالجون المللعالج، ي

 متوحد.ال ي انتظار تحسن لغة الطفلغائبا عن االستعمال ف

هم  لتقنيت بفضل الصرامة التي يتحلون بها في استخدامهمو ،فر الخبرة لدى هؤالء المعالجينبعد توو

المكيفة مع طريقة التواصل مع الطفل أصبح بإمكان التحليل النفسي مساعدة هؤالء األطفال عتمدة والم

 (.21، ص.2000ن )ي مازي وآخر حسب وأحيانا معالجتهم 

لفة المميزة للطريقة التحليلية والمتمثلة في اإلطار الهتمام بالخصائص المختة اهذه الصراموتقتضي 

ومن الخصائص المميزة لإلطار    . (Mazet et al., 2000)حويل والتحويل المضاد ية والت العمل والتأويل و

 .(.الحفاظ على الوسائل المستخدمة )الرسم، األلعاب، العجين.. من أجلالمقترح، االنتظام واالنضباط 

سامح وال يجنح إلى الت ،سلوكه بحكم صرامة اإلطارالمطلوبة يتحتم على المعالج أن يكون منضبطا فيو

 بالقواعد األساسية مثل االحترام واإلكثار من حصص العالج. يلتزممفرط وال

ت في ذلك على النبراأن يعتمد ، ودةن ينشغل بما هو واضح في العبأ وأما خالل التأويل فالمعالج مطالب 

. وهو مطالب بأن يهتم اإليماءات من أجل تحسين جودة التواصل مع الطفلالنفعالية والحركات وا

تشجيع الطفل على استخدام   في نفس الوقت يعمد إلىادى التركيز على الحياة الخارجية. ويتفولتحويل با

 المتوحد.بتصال البدني وتجنب اال اللغة 

 ،قة العالجيةية التي تجري ضمن العالا للظواهر الديناموجهيكون مفيما يتعلق بالتحويل، فاالهتمام و

أما التحويل المضاد فيكون منصبا  و .لتي تشكلت في الطفولةوانية اوليس إلى العالقات الليبيدينية والعد 

بسلوك  يضاأعورية الواردة من المريض، ويهتم الالش فهم الرسائلالعوائق التي تحول دون استقبال وعلى 

 شعور.على مساعدة الطفل على استكشاف الال ريص المعالج الح

ستيهامات بير الذي يسمح للطفل بإدراك االها للتعخالل عملية الممارسة العالجية يكون االهتمام موجو

 .(Mazet et al., 2000, pp. 21-23)عالقته مع العالم الالشعورية التي تنظم نفسيته و

العالج ضرورة االستعانة بالعالجات ذات  أثناءال من التعديالت المقترحة من قبل مرسيلي دانيو

الوسائط مثل الماء أو  استخدام بعض الحركي والنفسي ركيز على العالج الوساطات الجسمية من خالل الت

يمارس في هو و ،ن يفيد في إعادة البناء الجسمي والنفسيهذا النوع من العالج يمكن أو  .التراب أوالعجين

 إطار مستشفى النهار.

 : la prise en charge institutionnelle. العالج المؤسساتي  4.1.3
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وعلى التكفل المتنقل بعدما تخلى تدريجيا عن النمط المعروف   النهار يعتمد بالدرجة األولى على مستشفى

نوع العالج المعتمد في هذه المؤسسات يتميز بكثير من االختالف بين المؤسسات و . l’internatبالداخلية 

ن  ( ودياتكي Misesكثير من اإلكلينيكيين من أمثال ميزس ) األنجلوساكسونية حيث يصروية وروب األ

Diatkine)) و ركام( ييRacamierو مر )األبعاد التي تمزج  المتعددة سيلي على تبني الطريقة الشاملة و

تسعى حددة وت ماتية التي تنشغل بسلوكامغالتربية في مقابل الطريقة األنجلوساكسونية البرابين الرعاية و

-Hochmann, 1999, 1)باالعتماد على القدرات المتبقية إلى تعديلها من أجل تكييف الطفل مع وسطه
5) . 

. كما يهتم العالج  وعلى أهمية العمل معهم ،ن هذا اإلطار على إشراك اآلباءيتفق كل الممارسين ضم و

 قسام خاصة.أ أو في ديةقسام عاالمؤسساتي بإشراك المحيط المدرسي إلدماج األطفال في أ

 مجتمع الجزائري: . طريقة التكفل بالتوحد في ال2.3

 : . العالج الدوائي1.2.3

هذا  و. في الجزائر نجد العالج الدوائي الممارسون نواألطباء النفسي  التي ذكرهاساليب المعتمدة من األ

-Mahmoud Ould-Taleb, 2009, pp. 80)تحدث عنه محمود ولد الطالب النوع من العالج الذي 
هدئات المو(. antidépresseurs) ( ومضادات االكتئاب neuroleptiquesيتمثل في المهدئات ) (87

مهدئ ك ةالغربي مجتمعات في ال المستعملةت لمعتمدة للتكفل بطيف التوحد هي تقريبا نفس المهدئاا

امين  يبرالعقار المضاد لالكتئاب المتمثل في كلوم و Risperidone (risperdal)رسبريدون 

(Clomipramine (anafranilالمفيد للسلوكات ال )سنة  درالذي ص هعملشار إلى ذلك في أكما  ،ةنمطي

هذه األدوية ينصح ولد الطالب حين و(. sécretine( باإلضافة إلى هرمون السكريتين )144)ص  2012

ألخرى التربوية  ت ابالفحوصات اإلكلينيكية الضرورية وبالعالجا  وإرفاقها استعمالها بتوخي الحذر

 . والنفسية والبيئية

 . العالج المؤسساتي والسلوكي: 2.2.3

محمود ولد ها األعمال التي أنجز المتوحدين في الجزائر كما يتضح من األطفالالعالج الموجه لفئة 

ج لعالج الدوائي يتمثل في العال، والذي يكمل االطبيب النفسي المختص في هذا المجال ،الطالب 

 Ericإلريك شبلر Teacchالعالج السلوكي المتمثل في برنامج تيتش ن مستشفى النهار وضم المؤسساتي
Schopler  التطوير لتبادل ووعالج اTED  د لجلبر للور Gilbert Lelord  .وفريقه 

أربعة  ( بوجود 256-248، ص. 2006بالنسبة للعالج المؤسساتي يخبرنا محمود ولد الطالب )و

األولى في الجزائر العاصمة واألخرى في عنابة ومصلحتان،   ؛الجزائر في تعمل بصورة عاديةمؤسسات 

 بة. في الق واحدة في البليدة واألخرى

لى مستشفيات وهي موزعة ع ،سرير 100الطاقة االستيعابية اإلجمالية لهذه المؤسسات تصل إلى و

إلطار تكفلت مؤسسة  ا افي هذ العالج المرتفع جدا. و على طلب الأمام  غير كافية ظلولكنها تالنهار. 

كفل بهم بشكل  تم الت طفل ومراهق متوحد  123سنوات،  8طفل متوحد طيلة مدة  284العاصمة باستقبال 

خارج الجزائر العاصمة انقطعوا عن الفحص بسبب  لذين يقطنونعادي. ولكن أكثر من نصف األطفال ا

ا التتبع  وبفضل هذ  .سنوات  5 من المستشفى خالل أكثر في طفل  20تتبع  انعدام اإلمكانيات. وقد تم

يواجه  أن التكفل بهذه الفئة  هو الطبيب  شار إليه كذلك هذا. ومما ي من الناحية اإلكلينيكية حالتهم تحسنت 

  Kعدة مشاكل تتمثل على وجه الخصوص في نقص تكوين الفريق المكلف بالتكفل بفئة المتوحدين 
يتم   ،مرضين. ومن أجل تحسين هذه الوضعيةالموبخاصة في أوساط األطباء واألخصائيين النفسيين و

التفاعلي   هما العالج عين من العالجات على نو التركيز على النظرة التطورية للطفل وتشجيع االعتماد 

 ربوي. النفسي التالعالج و

على   العالج السلوكي الذي يعتمد ، نجد إليها ولد الطالب  أشارومن بين األساليب العالجية التربوية التي 

 مج التبادل والتطوير لجلبر للور.وبرناسبق أن تحدثنا عنه،  يريك شوبلرالذي ج تيتش ل إنام بر

فهي تسعى إلى تحقيق   ،للور المعتمدة في فرنسا منذ الثمانينيات  التطوير لية التبادل و يخص تقن فيما و

 ختلة.المبعد ذلك االهتمام بتطوير الوظائف و  ،هدفين أساسيين: تحسين جودة حياة الطفل وأسرته
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. وهي  لسلوكيةالطريقة في تعاملها مع الطفل على جمع المعلومات الخاصة بحياته النفسية واوتستند هذه 

في توطيد الثقة بين المعالج   تي تتمثلتستعين بمجموعة من اآلليات التي تساعد على تحقيق أهدافها ال

هذه الظروف  بين منللعالج. ومة والطفل واألسرة من خالل التفاعل مع الطفل وتوفير الظروف المالئ

 الفريق المعالج:  التي يقترحها المالئمة للتفاعل والتبادل

الطاولة أو على األرض واالتكاء على وسادة لتركيز االنتباه وتجنب الشرود واالستعانة  لوس علىالج -

 باألدوات الضرورية )اللعب المستعملة ...( 
 وإبعاد المعوقات )الضجيج(. اه الهدوء الذي يسمح كذلك بتقوية االنتب  -
 .هارات ساب المخارج، ويساعد على اكتاالستعداد الذي يوجه اهتمام الطفل نحو ال -
 التي تساعد على التفاعل والمحاكاة الحرة للحركات واإليماءات واألصوات.  réciprocitéالمبادلة  -
، ص. 2009)محمود ولد الطالب، تع ويحقق الجو المريح والمم ،التعاطف الذي يقوي العالقة مع الطفل -

68-70.) 
 خالصة

 األمر باختالف المصطلحات  د سواء تعلقم التوحالتي طرأت على مفهو التحوالت  استعرض هذا المقال

 هذا المختلفة ل النظرية التي استعملت لإلشارة إلى هذه االضطراب في التصنيفات المختلفة، أو المقاربات 

التصنيفات األنجلوساكسونية  تناول هذا االضطراب في تباين يضاأ كما فحص . النمائي االضطراب 

طراب التوحد كالتفسير البيولوجي )الوراثي والبيوكيميائي(، لفة الضوالفرنسية. وحللت التفسيرات المخت

أساليب التكفل بالمتوحدين في المجتمعات  عرضنا بعد ذلكالتحليلنفسي والتفسير المعرفي. ووالتفسير

جتمع الجزائري. وتتوزع أشكال التدخل للتخفيف من آثار التوحد بين استعمال األدوية  المالغربية وفي 

رمي إلى التخفيف من وقع التوحد على الحياة اليومية للمصاب به وعلى أسرته، وإلى . وهي توالعالجات 

 تعديل سلوك المتوحد لكي يكون أكثر تكيفا مع المحيط الذي ينتمي إليه.
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