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 ملخص
ز مظاهره بوجود خلل في تتميإذ مائيا، ن-نورو ي يعد اضطراباالذ حد،حاولت هذه الدراسة معالجة موضوع التو

إلى  الدراسة هذه سعت وت المحدودة. ماتكرارية واالهتماالسلوكات ال وجودن اعية، فضال عارات التواصلية واالجتمالمه

 . معرفية-ة سيكوقاربن مأهم النظريات المعرفية التي قدمت تفسيرا للتوحد انطالقا م الوقوف على من خاللتحقيق هدفها 

تفسير  استطاعت لتيا كوهن-بارون ل ذهنفرضية خلل نظرية ال، الأوج تفسيرية، وهي كالتالي: نماذرضت أربعة ع وقد

عيين في التوحد، من خالل تأكيدها انعدام قدرة المصاب بالتوحد على التعرف على  واصل والتفاعل االجتمالتاضطرابات ا

فرضية هابي وفريث ، ثانياه على قراءة الذهن. لى في نقص قدرتلغير، األمر الذي يتجدى اة لوجود حاالت الذهن المختلف

قة تحليل المعلومات، التي تتميز بطري دودة، بحيث اهتمتمحرت االهتمامات الالتي فسركزي سق المضعف التناة بالخاص 

ماغ الذكوري  الد فرضيةثالثا،  ات.علومللملجة الشاملة في هذا االضطراب بالمعالجة المركزة على األجزاء بدل المعا

فس الوقت من فرط في نتعاطف، وخلل الحد يعاني من ير إلى أن المصاب بالتوتشكوهن التي -بارون لمتطرف ال

فرضية خلل  رابعا  دة.التي تمتاز بوجود قواعد وأنظمة محد نساق المختلفةى تحليل وتركيب األإل هقودتناسقية، مما يال

وجود  ت الدراسة الحالية إلى خلص ة والمحدودة في التوحد.لوكات التكراريالسبشكل خاص  فسرت تيالة يذيالوظائف التنف

يعد مؤشرا على عدم وجود  التفسيرية فرضيات ال أن تعدد من خاللها ضحج التفسيرية، واتن هذه النماذاضح بيتباين و

 وحد.للتكلينيكية نظرية شاملة تستطيع بمفردها تفسير مجمل األشكال اإل

 ضعف التماسك المركزي.  ؛نظرية الذهن ؛ف التنفيذيةالوظائ ؛التوحد: يةالكلمات المفتاح
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Abstract 
This study attempted to address the issue of autism, which is a developmental disorder 

characterized by difficulties with social interaction and communication, and by restricted 
and repetitive behavior. This study also sought to achieve its goal by examining the most 
important cognitive theories that provided an explanation for autism; based on a psycho-
cognitive approach. Four explanatory models were presented, namely: first, the theory of 
mind hypothesis of Baron-Cohen that interpreted the disorders in social communication and 
interaction in autism based on confirming the inability of the autist to recognize the 
presence of different states of mind in others, which is reflected in the inability to read the 
mind. Second, Happé & Frith's hypothesis of weak central coherence, which explained the 
limited interests, so that it's interested in the way of analyzing information, which is 
characterized in this disorder by the processing centred on the parts rather than by the 
global processing of information. Third, the extreme male brain hypothesis, advanced by 
Baron-Cohen, suggests that people with autism suffer from empathizing dysfunction and at 
the same time from excess systematization that leads to the analysis and synthesis of 
different systems characterized by the existence of determined rules and systems. Fourth, 
the executive dysfunction hypothesis, which specifically explained repetitive and limited 
behaviors in autism. The present study concluded that there is a clear divergence between 
these explanatory models. It has become clear that the multiplicity of explanatory 
hypotheses is an index of the absence of a global theory, which alone can explain all the 
clinical forms of autism. 
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