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   ∗قحطان أمحد الظاهر. د

  א
يهدف البحث إىل إلقاء الضوء على التوحد وماهيته؛ والعوامل املسببة للتوحد كمـا يـدركها   

ينطلـق  ). ومديرو املراكـز  األطباء النفسانييون؛ دكاترة التربية اخلاصة؛ املعلمون(املختصون، وهم 
البحث من سؤال مركزي هو كيف تدرك العوامل املسببة للتوحد من قبل املختصني؟ تكون جمتمـع  

أسـتاذاً  ) 29(طبيباً نفسـياً  ) 22: (فرداً ميثل ثالثة شرائح وهم على النحو اآليت) 82(البحث من
تتطلب البحث عمل إستبانة للعوامل  .معلماً ومديراً للمراكز اخلاصة) 31(للتربية اخلاصة ) دكتوراً(

املسببة للتوحد؛ من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة، وهي العوامل السيكولوجية؛ العوامل 
اجلينية؛ والعوامل العصبية؛ والعوامل البيوكيميائية؛ والعوامل الغذائية؛ وعوامل اضطرابات التكوين 

آراء املختصني يف مدى ارتباط هذه العوامل حباالت  ولغرض معرفة الفروق بني. وصعوبات الوالدة
) 4(عالمات؛ واالختيار الثالـث  ) 5(عالمات، واالختيار الثاين ) 6(التوحد، أعطي االختيار األول 

عالمات؛ واالختيار اخلامس عالمتان؛ واالختيار السـادس عالمـة   ) 3(عالمات؛ واالختيار الرابع 
توصـل  . لوسط املرجح ملعرفة الفروق بني التخصصات الثالثأستخدم املتوسط احلسايب وا. واحدة

البحث إىل أن التشابه بني التخصصات الثالث يف نظرم إىل العوامل املسببة حلاالت التوحد أكثـر  
من االختالف، أما االختالف يف النظرة فيعود بشكل أساسي إىل التخصص؛ واخللفية املعرفية؛ ومدى 

لفئة، كما أن هناك ارتباطاً بني هذه العوامل، إذ رمبا ال تكون هذه العوامـل  االهتمام واملتابعة هلذه ا
   .مستقلة استقالالً كامالً، وقد يشترك أكثر من عامل مسبب حلاالت التوحد

                                           
 . كلية التربية، جامعة البلقاء التطبيقية، األردن ∗
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  المقدمة -1
ـ     وه )Autism( إن مصطلح جذر ـكلمة إنكليزية أصلها إغريقـي ومشـتقة مـن ال

   .وتعين النفس أو الذات )Autos( وناينـالي
الذي الحظ أحد عشـر   )Kanner(هذا املصطلح هو الطبيب النفسي كانر  استخدمأول من 

ـ  و ،يف مركز جون هوبكرت الطيب  كانوا مصنفني يف زمرة املعاقني عقلياًطفالً  اًأن لـديهم أعراض
 .أمهها فقدان التفاعل االجتماعي والتواصل باللغة املنطوقة وغري املنطوقة والسلوك النمطـي  متشاة

   .كان هؤالء األطفال آلباء متعلمني وعلى درجة من الذكاء، ومن أوساط اجتماعية خمتلفة
كالفصام الذووي  )Autism(استخدمت مصطلحات أخرى لتدل على أعراض التوحد 

، وقد مسي كذلك الطفل )السوي غري(أو ذايت التركيب، وذهان الطفولة، ومنو االنا الشاذ 
ى األطفال أما عامة الناس فقد أطلقوا عل .)Mechanical boy (Whittaker, 1990)(اآليل 

  . نيالغريب األطفال  أونيالرببري ، أوسنيالشر كاألطفالمتعددة  اًأوصاف التوحديني
  . غريباً ابين مات عن وجوده السابق وبدأ وجوداً إن قائال ولده اآلباء وصفحد ألذلك فأن 

قد لبدلوه من خالل رؤيته اخلاصة حول حالة التوحد وكل يدلو  اآلراءتضاربت و
لـذلك يكـون   . منائياً التوجه احلديث فيعده اضطراباً أما، انفعالياً اضطراباً عد سابقاً
 يللنمو العقل األمهيةلة يف غاية شكميثل م ألنه ،خاصة الوالدينو األسرةيف  كبرياً تأثريه

 -  هو معـروف  كما - األوىل والسنوات . للطفل واالنفعايل واجلسمي يواالجتماع
كما تضـاربت  . ملا سيكون عليه الطفل مستقبالً األساسية؛مصريية يف رسم املالمح 

 اختلفـت  إذ ؛بأعراضـه  وثيقاً ارتباطاًاليت ترتبط  ؛حالة التوحد أسباباآلراء حول 
  . النظريات اليت فسرت التوحد
  :املركزي اآليت عن التساؤل اإلجابة إىللذلك يهدف هذا البحث 

  وامل املسببة للتوحد كما يدركها املختصون يف هذا اجلانب؟ الع ما -

  

 أهمية البحث -2
من حيـث تعريفـه    يعد شائكاًواملهمة يف التربية اخلاصة،  املوضوعاتإن التوحد من 
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 األخـرى، فئات التربيـة اخلاصـة   التوحد وأوجه الشبه بني  فضالً عن وأسبابهومظاهره 
  . وصعوبات التواصل ؛وصعوبات التعلم ؛ةالسمعي واإلعاقة ؛العقلية كاإلعاقة

حلاالت التوحد وتصاعد االهتمـام بـه،    اإلعدادهذا املوضوع يف زيادة  وتتجلى أمهية
وأصبحت النسـبة املتوقعـة يف   ، يف أوقات سابقةعشرة آالف  لكل اًكانت النسبة واحدو

  . (Lord & McGee, 2001) لكل عشرة آالف) 5-2(السبعينيات 
اعتماداً على إحصائيات من  (Schopler & Mesibov, 1995)ميسبوف وأشار شوبلر و

 وأخـرياً طفل، ) 1000(أطفال توحديني من كل ) 4-2(دول العامل إىل وجود ما بني 
ـ ال تكون هذه النسب دقي رمبا%. 1.66أصبحت النسبة  متثـل يف الغالـب   ألـا   ةق
 :منـها  ألسباباملختصني ى علهم ءأبنا األسرال يعرض بعض  رمباالرمسية، و اإلحصائيات

 كما أن هذه النسب ختتلف من دولة إىل أخرى تبعاً. اجلنسوالعادات االجتماعية، والفقر، 
  . اومتد ملدى تطور تلك البلدان

للوقوف على أهم املستجدات  االجتماعاتلتوحد وعقدت للذلك فتحت مراكز خاصة 
 ا، وما أفرزته من تلوثات بيئيـة وغذائيـة  كون لتعقد احلياة مباديايوقد  .املتعلقة بالتوحد

  . دور يف زيادة حاالت التوحد ونفسية
 دور التغذيـة واحلساسـية يف التوحـد    أمهيـة  وامن الباحثني أكـد  اًكثري أنوخاصة 

.(Edelson ,2004)  

  
  هداف البحثأ -3

والنظريات اليت فسرت التوحد وحتليلها  ؛التوحد الوقوف على ماهيةإىل يهدف البحث 
 األطبـاء ختصصام وهم  اختالفعلى  ؛ومعرفة وجهات نظر املختصني ؛موضوعياً ليالًحت

يف التربية  دكتوراهالطلبة مرحلة  ومن ضمنهم التربية اخلاصة )دكاترة( ةأساتذالنفسانيون، 
 مراكـز  يرواالنفعالية والتوحد، ومـد  اإلعاقةالذين أخذوا مساق حلقة حبث يف  اخلاصة؛

واملعلمون الذين يعملون مـع  ، حاالت التوحدعلى توحد أو اليت حتتوي التربية اخلاصة بال
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ما  حد إىلترتبط  ؛خالصات من خالل وجهات نظر ذاتية إىلللوصول  ؛التوحديني األطفال
  .باللمسات الواقعية حلاالت التوحد

   
  ماهية التوحد -3-1

ـ   اهتمامإن التوحد عامل غريب يكتنفه الغموض، فكان حمل  احثني علـى  كثري مـن الب
 ،يساعد على وضع املعايري حقيقياً فهم طبيعة التوحد فهماً إىلللتعرف  ،ختصصام اختالف

   .التوحد واإلعاقات األخرىني بالتشخيصية الدقيقة دون أن يكون هناك خلط 
على وضع الربامج الكفيلة يف كيفيـة التعامـل مـع     - هيف الوقت نفس -كما يساعد 

وهي  ،أن أعراض التوحد تظهر منذ والدة الطفل األمرما يف  عبوأص. التوحديني األطفال
كـان   مرحلة يف غاية الصعوبة للتشخيص، وحنن نعرف أنه كلما كان التشخيص مبكـراً 

  . يف التعديل والتغيري ، أو أوفر حظاًالعالج فاعالً
ويف  ؛هو جمموعـة اضـطرابات يف النمـو    وإمنا اً؛واحد اضطراباًكما أن التوحد ليس 

، انفعالياً اضطراباًوقد عد سابقا . ويف اللغة والكالم وغريها ؛ستجابات للمثريات احلسيةاال
نه منائي، أطلق عليه التركز حول الـذات أو  أ األمريكية للطب النفسية جلمعيبينما ترى ا
وغـري خاضـع   ، يعيش يف عامل خاص غري مبال بالعامل اخلـارجي  الطفل نأل ؛االجتراري

عن الواقـع   فهو مغلق حول نفسه، يعيش يف أحالمه وخياالته مبتعداً ؛عيةللمعايري االجتما
   .كان املصاب به يشخص سابقا بالفصامو, الذي يعيشه

وخاصة إذا عرفنا أن  اًدقيق حتديداًأنه من الصعب حتديد حاالت التوحد  األمروحقيقة  
  .يلتوحداالطيف  اتمن اضطراب هناك أنواعاً

الـذي   التقليـدي  وهو خيتلف عن التوحد )Asperger Syndrome( ضطراب إسربجرا
القلة من جمموعة  يتصفهم يتصفون مبستوى ذكاء طبيعي بينما ف )Kanner( أشار اليه كانر

القلة من جمموعـة  كانت كما أم قادرون على الكالم بينما , كانر مبستوى ذكاء متوسط
هلم أسوء بكثري من جمموعة كانر كانت املهارات احلركية  يف حنيكانر قادرة على الكالم، 

وقد أخذ كانر . إذ إنّ طفل التوحد التقليدي أسبق يف املشي بشكل عام من طفل االسربجر
بالرغم ؛ كان له قصب السباق يف هذا اال أكثر بكثري من هانز إسربجر ألنهشهرة عاملية 

 ذلك احلرب يفوقد يكون السبب . بعد عام من كانر متالزمة إسربجر جميء اكتشافمن 
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لغة عاملية  اإلنكليزيةاللغة  العاملية الثانية اليت جعلت اللغة األملانية غري مرغوب فيها، كما أنّ
إسربجر يف مراحل الحقة بعد  يتداوهلا معظم الباحثني والدارسني يف العامل، وقد ذاع صيت

  . اإلنكليزيةترمجت أعماله إىل اللغة  أنّ
، كـانر  إليهف عن التوحد التقليدي الذي أشار خيتل وهو :ريت اضطراب -3-1-1

يـزداد مبـرور    وختلف عقلي إذ يتصف بالتطور الطبيعي يف مرحلة الرضاعة، يعقبها احندار
) كهز اليدين ورفرفتها وحتريك اليدين حتريكاً غريبـاً (الزمن يف اجلوانب اللغوية؛ واحلركية 

نيب للعمود الفقري، وقد حيدث ؛ وهو ميالن جا(Scoliosis)واجلسدية قد تصاب باجلنف 
  . يصيب هذا االضطراب يف الغالب اإلناث. صعوبات يف التنفس والنوم

 Childhood Disintegrative) )التحللـي (الطفولة التفككي  اضطراب -3-1-2
Disorders)  عمر عشـر   إىلمن عمر سنتني  اً من مجيع اجلوانبطبيعيتطوراً يتطور الطفل

، وتكون على األقل يف أثنني ممـا  لمهارات اليت تعلمهاملحوظ ل ذلك فقدان يتبع ؛سنوات
اللغة االستقبالية والتعبريية، املهارات االجتماعية والسلوك التكيفي، عدم السيطرة على : يأيت

   (Schwean & Saklofske, 1993). املثانة واالمعاء، اللعب، املهارات احلركية
 Pervasive Developmental)احملددة االضطرابات النمائية العامة غري -3-1-3

Disorders (Non Otherwise Specified) (PDD-NOS) .   ويتصف هـؤالء بأنشـطة
واهتمامات غري سوية، وقصور شديد يف التواصل االجتماعي، وتبدأ بعمر متـأخر قياسـاً   

ومن املصطلحات اليت استخدمت يف هذه االضـطرابات التوحـد   . بألوان الطيف األخرى
   (Hufman, 2001) .(Atypical Autism)ي الالمنط
تية اليت اآلعراض إىل األللتوحد الطفويل  األولحال فقد أشار كانر املكتشف  كلى لوع

  :حتدد التوحد وهي
  .خرينآلا عن واالنعزالقصور شديد يف التواصل ادي  -3-1-3-1
  .التماثل ونفوره من التغيري يفالنمطية أو رغبة شديدة  -3-1-3-2
فقد يتعلق جبـزء  . ألدواتالدقيقة من ا كاألشياءالتعلق بأشياء غريبة  -3-1-3-3

  .صغري ويترك الكل
  . ينالكالم، ولغة ال ختدم التواصل مع اآلخر اكتسابتأخر يف  -3-1-3-4
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حساسية مفرطة إزاء املؤثرات اخلارجية حني الحظ كانر ردوداً مفرطة  -3-1-3-5

  .للمثريات احلسية كاألصوات
ستوى من الذكاء وقدرة معرفية جيدة وخاصة تلك املتعلقة بالتذكر م -3-1-3-6

  .األدائية واملهارات
 نيقوسة إذ تعد نسبة كبرية منهم يف خانة املعداسفيما يتعلق بالنقطة ال الباحث تحفظيو
فر فيهـا  اامليدانية لعدد من املراكز اليت يتـو  هخالل زيارات بانطباعرج خيمل  أنه ، كماعقلياً
  . لتحديد التوحد كانر كما يشري إىل ذلك عاديلديهم مستوى ذكاء  ،فال توحديونأط

  )Rutter,1978( روترأما 
 توصـل إىل واملتعلق بالتوحد  األدبقام مبراجعة  فقد )2004الزريقات، (كما ذكر 

  :ثالث خصائص رئيسية حلاالت التوحد وهي
  .إعاقة يف العالقات االجتماعية -3-1-3-7
  .و لغوي متأخر أو منحرفمن -3-1-3-8
  . على التماثل اإلصرارسلوك طقوسي وإستحواذي أو  -3-1-3-9

وميكن مـن خـالل الدراسـات    . إىل أعراض التوحد وهناك كثري من الباحثني تطرقوا
واملناقشات واملـؤمترات اخلاصـة    ؛واملالحظة الذاتية من خالل الزيارات امليدانية ؛النظرية
  :توحد مبا يليإمجال خصائص ال ؛بالتوحد

إذ يتصف هؤالء  اجتماعية؛التقولب حول الذات دون إقامة عالقات  -3-1-3-10
اللغة غري املنطوقة ب مباللغة املنطوقة أ اًتعلقأكان سواء  ،التواصل مع اآلخرين بفقدان األطفال

ه ، والتواصل البصري، وتعبريات الوجواإلشارات كاإلمياءاتما يسمى باللغة غري اللفظية  مأ
   .واالبتسامات، وغريها

 ،ما يتصف هؤالء األطفال املصابون بالتوحد غالباً: القصور اللغوي -3-1-3-11
بالنقطـة   وثيقاً ارتباطاًن لغتهم ال تتناسب مع عمرهم الزمين، وهي نتيجة طبيعية ترتبط أل

ح يف مرة بأم بكم لقلة كالمهم وقصورهم الواض ألوليعتقد من يلتقي م  السابقة، وقد
 استيعابما يرددون ما يقال دون فهم أو  االتصال والتفاعل االجتماعي، وإن تكلموا فغالباً

كما قد يعكس الضـمائر فيقـول    ، وقصور يف التعبري اللفظيوهذا ما يطلق عليه باملصاداه
  ).أنا(بدالً من ) أنت(
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دون  إذ مييل هؤالء األطفال إىل التكـرار  ؛يتصفون بالسلوك النمطي -3-1-3-12
بشكل معني، أو حتريك جزء مـن اجلسـم    األشياءمن خالل اللعب ببعض  ؛ملل أو سأم

للنظر دون تعب، وتكون النمطية كذلك بالكالم من خالل تكـرار   اًوملفت اًمتكرر حتريكاً
وقد يكون السـلوك  . أغنية بذاا إىلإىل االستماع وبشكل متكرر  عبارة مسعوها، ومييلون

التوتر الداخلي الذي يعتري الطفل التوحدي، أو قد يكون حالـة مـن   النمطي تعبرياً عن 
التعويض للقصور عن التعبري عن الذات، أو اعتراضاً على تغيري، أو سـلوك ال يرغبـه، أو   

  .انعكاساً لكيميائيات اجلسم
تظهر عليهم عالمات احلزن دون أن يكون هناك عوامل بيئية تدعو  -3-1-3-13
ـ   عن حزنه أحياناًفل الطوقد يعرب . ذلكإىل   ضبنوبات من الغضب، أو يؤذي نفسـه كع

  . نفسه أو ضرب على احلائط وما شابه ذلك
مقارنة بأقرانه اآلخرين، وهي ترتبط مبـا   باألمل اإلحساسالتبلد يف  -3-1-3-14

ذلـك  يلجأ األطفال املصابون بالتوحد إىل إيذاء الذات قد يكون  إذ ذكر يف النقطة السابقة
وقد ذكـرت   ال يقدرون املخاطر اليت يتعرضون هلا، رمبان احلزن الذي يسكنهم، وع تعبرياً

أكثر من معلمة من املعلمات اللوايت يتعاملن مع األطفال التوحديني بأن رأيـن أطفـاالً   
كـانوا  ألذلك يتطلب أن يكونوا حتت النظر سواء  .ينسال الدم من جسمهم دون أن يبكوا

  .األسرةيف داخل  ميف املؤسسات التعليمية أ
التغـيريات املختلفـة يف البيئـة، وال     ال يقبلون اجلديد أو يقاومون -3-1-3-15

  .حال أقرام اآلخرين ييستجيبون إىل املثريات احلسية اجلديدة كما ه
يف القدرات العقلية والوظيفية بشكل عام مقارنة بـأقرام   اخنفاض -3-1-3-16

أطفال على امليدانية للمؤسسات اليت حتتوي  هل زياراتخال الباحث اآلخرين، وهذا ما ملسه
مثل كانر الذي له قصب السباق  ؛بالرغم مما ذهب إليه بعض املتخصصني ؛مصابني بالتوحد
أن بعضهم قد  إىل اإلشارةولكن البد من  .بأم ذوو قدرات عقلية متوسطة ؛يف هذا امليدان

ذكرت  ؛خلاصة بالتوحداحلاالت ا حدىيكون لديهم حملات براقة يف جوانب حمددة، ففي إ
أحـد األطفـال   ن أي صعوبة نواجهها يف الكمبيوتر نلجـأ إىل  إ: قائلةيل مديرة املركز 
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 أمـام  اًسلملغادرة املركز شاهدته جا ستعدأوعند اية الدوام وأنا  .التوحديني حلل الصعوبة

  . البيت ىلإليأخذوه  لألهل انتظاراًلوقته مبا يرغب  استغالالًالكمبيوتر 
 واإلعاقةبني حاالت التوحد  لطاًخ هناك إن ؛امليدانية هخالل زياراتالباحث  وقد الحظ

  . بينهما اختالفاتد ووجبالعقلية للمظاهر املشتركة بينهما، ولكن 
على باحثني آخـرين إىل   اعتماداً) 1995( زمالؤهويف هذا اجلانب، أشار القريويت و

  :التوحديني، وهي واألطفال عقلياًقني والفروق بني األطفال املع
لديهم وعي إجتمـاعي،   ينتمون أو يتعلقون باآلخرين، وهم نسبياً عقلياًقون واألطفال املع - أ 

  . وجود ذكاء متوسط لديهمولو بلدى األطفال التوحديني تعلق  ليسولكن ال 
ات احلركي والبصـري ومهـار   اإلدراك ؛القدرة على املهمات غري اللفظية وخاصة -ب

  .التعامل موجودة لدى التوحديني، ولكنها غري موجودة لدى األطفال املعوقني عقلياً
، ولكن لـدى  قني عقلياًوذكاء املع لتواصل مناسبة ملستوىلدرجة االلغة  إن استخدام -ج

  . التوحديني ميكن أن تكون اللغة غري موجودة وإن وجدت فإا غري عادية
التوحد أقل بكثري من العيوب اجلسمية املوجودة لدى  نسبة وجود العيوب اجلسمية يف -د

  .األطفال املعوقني عقلياً
، الفن وغريهـا،  ااصة تشمل الذاكرة، املوسيقخيبدي األطفال التوحديون مهارات  - ه

  . د لدى األطفال املعوقني عقلياًمفقووهذا 
يتصـف  ، واإلنساينإن الدافعية هي وراء كل السلوك : قلة الدافعية -3-1-3-17

املثريات البيئيـة،   استثمارها أو في البيئة اليت يعيشون اكتشافالتوحديون بقلة دافعيتهم يف 
  .حال أقرام اآلخرينهي كما إم ال يستجيبون للمعززات أو املكافآت كما 

االستجابات غري االعتيادية للمثريات قد يستجيب بعضهم لـبعض   -3-1-3-18
يتصف بعضهم بالنشاط الزائد أو كثرة احلركـة، أوقـد    ويغالون فيها، كما قد األصوات

ركة، وقد تكون االستجابات غري طبيعية من خـالل االنتقـاء   يتصفون باجلمود وعدم احل
  . باألجزاء األخرىقد يركز على جزء من آلة دون االهتمام واملتطرف للمثري، 

، ولكن وقني عقلياًالتوحد بشكل عام يقع يف خانة املع إن :وميكن القول يف هذا الصدد
   .الرسمالتذكر األصم وك املتميز باألداءقد يتمتعون يف بعض ااالت 

يف هـذا اـال إىل أنّ    (Ritvo and &Freeman,1977)وقد أشار ريتفـو وفرميـان   
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لديهم ذكاء بني %) 20(، وحنو )50(من األطفال التوحديني لديهم ذكاء أقل من %) 60(
ويرى . ، وقد يكون لدى بعضهم قدرات عقلية عادية)70(أكثر من %) 20(، و)70- 50(

د عن االستجابات ابتعواالاء الذايت أو التقولب حول الذات طوحالة من االن" الباحث بأن التوحد
  ".ريفء املعدااأليف  احلسية والتفاعل االجتماعي، يرافق ذلك منطية غري عادية، تؤثر

  النظري  اإلطار -4
فسرت التوحد ختتلف يف درجة قبوهلا، ومنطقيتها ومـن  هنالك عدة نظريات  -4-1

  :هذه النظريات
وهي من أقدم النظريات اليت فسرت حاالت التوحد : النظرية السيكولوجية -4-1-1
اهلروب والعزلة من واقع  أنه حالة منب ؛اليت بدأها كانر واليت تفسر التوحدفهي  ها،وأشهر

؛ واليت قـد  وابنها األموالالمباالة يف العالقة بني  للجمود والفتور نتيجة ؛الطفل همؤمل يعيش
وميكن أن يكون ذلك خالل فترة احلمل؛ األمـر  ، تكون نتيجة للعالقة بينها وبني زوجها
وتعد هذه العالقة عالقة مريضة ال يتخللها القبـول  . الذي يفضي إىل والدة طفل توحدي

السبب الرئيسي حلالـة   ؛هي لطفلاألوىل اليت عاشها ا والظروف ةأفالنش .واحلب واحلنان
  . هذه النظرية وفقالتوحد 

هل حالة التوحد هي نتيجة هلذه الظروف املعتمة اليت يعيشها الطفل؟ ....ولكن السؤال
يف حال القبول ا؛ وهو  اليت قد تعطي تربيرا هلذه النظرية األفكاروقد يثري هذا القول بعض 

 ممريضة؟ عمل طفل برغبة أ مة، هل هي صحية أكالعالقة بني الزوج والزوجأمر مستبعد، 
الصحي؟ وخاصة تلك املتعلقة بالصحة النفسية  األمهما، وضع يكلم لدون رغبة ألحدمها أ

  . والعقلية
. من قبل كثري من املهتمني يف هذا الشأن النظرية رفضاً هحال فقد القت هذ كلوعلى 

 Bettelheim)(على بتلـهامي  د ررفض هذه النظرية و الذي) Rimland(وأشهرهم رميالند 
   :الذي يعد من أشهر املؤيدين هلذه النظرية بعدة نقاط من أمهها

من الواضح أن بعض األطفال التوحديني مولودون آلبـاء ال ينطبـق    -4-1-1-1
  .التوحدية األبويةعليهم أمناط الشخصية املرضية 

  .منذ حلظة الوالدة اعتيادينياألطفال التوحديون من الناحية السيكولوجية غري  -4-1-1-2
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أضعاف، وتكـاد   أربعةأو  ةبثالث اإلناثلذكور يفوق اصابة إإن نسبة  -4-1-1-3

  .تكون هذه النسبة ثابتة
يف بعض احلاالت إالّ ما يكون أخوة األطفال التوحديني طبيعيني  غالباً -4-1-1-4
  .النادرة
بق عليهم وصف املورثني هنالك أطفال طبيعيون غري توحديني آلباء ينط -4-1-1-5
   (Knoblock, 1983). جينياً
ن العالقـة  إ :ميكن قبول هذه النظرية اليت تقول وميكن القول يف هذا الصدد ال -4-2

إىل ن واقع احلال يشـري  أل ؛هي اليت تسبب حالة التوحد وأمهاملريضة أو الباردة بني الطفل 
ىل إإذ مل تشر واحدة منهن  ؛دينياألطفال التوح ألمهاتمن خالل مقابالتنا  ؛عكس ذلك

، كما انه مـن  ملعانانواملرارة  باألملوكنا حنس , بنهاا معأن هناك عالقة مريضة أو باردة 
تدافع عن أبنائها، كمـا أن  و حترص غري املنطق أن يكون ذلك وحنن نرى احليوانات كيف

ـ  األماملعاناة اليت تعانيها  نفس بنفسـها، ويتغـذى   خالل فترة احلمل واجلنني جزء منها يت
لذلك الميكـن أن   .وضعفترة ال يف أثناءفضال عن معاناا  النفعاالابغذائها، ويستجيب 

  . طبيعية عادية اًتتصف باملريضة إذا كانت أم بابنهاتكون عالقتها 
 االضطرابات التكوينية وصعوبات الوالدة -4-3

رابات التكوينية وصـعوبات  االضط نّإىل أأشارت الدراسات والبحوث يف هذا اجلانب 
باحلصـبة   األم صابةمثل إ ،حاالت التوحد إىلاليت تؤدي  األسباب أحدالوالدة قد تكون 

السـفلس،  أو الرتيف،  أو، األوىلالثالثة  األشهرفترة احلمل وخاصة خالل  يف أثناء األملانية
عـدم  ، كسجنياألو، نقص األوىلالثالثة  األشهروخاصة خالل السينية ألشعة ل األمتعرض 

التطابق الرايسزي الرتيف الذي حيدث لألم بني الشهر الرابع والثامن، عسر الوالدة، الوالدة 
فمثال يشـري  .احلوادث والصدماتاملبكرة أو املتأخرة، الوالدة اجلافة، الوالدة غري الصحية، 

 إىل أنّ أعراض التوحد تنتشر لدى األطفـال  (Davidson&Neale,1994)ديفيدسون ونيل 
إسهاماً كبرياً يف حاالت  وتسهم الوراثة. الذين أصيبت أمهام باحلصبة األملانية قبل الوالدة

م املتطابقة أكثر مـن  ئبني التوا ، وقد تكون املوازنةالدراساتري إىل ذلك شالتوحد كما ت
للطب النفسي  األمريكيةوهذا ما أشارت إليه اجلمعية . األخوية خري دليل على ذلكم ائالتو
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م، وتوصـلت إىل أن نسـبة   ئعلى جمموعة من التوا ؛ن خالل الدراسات العائلية للتوحدم
. األخويةم ئبني التوا%) 23(م املتطابقة وئبني التوا%) 95,7 ( حدوث االضطراب بلغ

وحـاالت   الفينيل كيتونيوريـا  (PKU)سات أخرى عالقة بني املرض الوراثيووجدت درا
  ). (Schwean & Saklofske, 1999 التوحد
  الدراسات الجينية -4-4

، وهناك من الدراسات والبحوث اليت ربطت بني اخللل الكروموسومي وحاالت التوحد
فهناك من ربط بني الكروموسوم الثـاين   يتفقوا على كروموسوم واحد الباحثني مل ولكن

وقد أيد ذلك أحد املتخصصني األملـان   .النطق باضطراباتن له عالقة ألوحاالت التوحد 
  . الذي أمضى مخس سنوات يف دراسة عالقة الكروموسوم الثاين بالتوحد

يعتقـد بوجـود جـني    ؛ إذ االت التوحدحبوهناك من ربط بني الكروموسوم الثالث 
 (Gaba)وهذا اجلني يصنع الربوتني الذي يعمل مع أحد النواقل العصـبية   )Gat( مىـيس

. اليت توصل الرسائل بني خاليا الـدماغ  ؛يف الدماغ األساسيةوهي إحدى املواد الكيميائية 
يعمل على زيادة تنشيط الدماغ فـوق  اتزاا عدم  أو Gaba)(وقد أثبت العلماء أن زيادة 

  .مما يؤدي إىل السلوكات التوحدية ،احلد الطبيعي
هذا الكروموسـوم  حيتوي ؛ إذ االت التوحدحب الكروموسوم السابع بني بطوهناك من ر

  :ؤدي كل منها وظائف معينة، وهذه اجلينات هيييت جمموعة من اجلينات ال
- )Fox2( النطق واللغة فهو مسؤول عن تطوير حركات الوجه  باضطراباتمرتبط  وهو

  .واالنفعاالت والتعابري الضرورية للوجه
 - )Wnt2( مسؤول عن توجيه مصري اخلاليا وكيفية تنقلها، ووظيفتها يف جسم اجلنني وهو. 
- Reln)( اجلنني عدة تنظيم خاليا الدماغ خالل تطوروهو مسؤول عن مسا . 

 إىلأن تضـاعفه ميكـن أن يـؤدي    ) 15(كما وجد العلماء من دراسة الكروموسوم 
ربط بعض الباحثني العالقـة  و). 11Q(و) 13Q(حاالت التوحد وخاصة يف اجلزء املسمى 

ث أشاروا إىل وجـود بعـض   حيوالتوحد؛  األنثويوهو اجلنسي ) X(الكروموسوم بني 
ويف دراسـات  . اجلينات يف هذا الكروموسوم؛ الذي يؤثر يف مهارات التواصل االجتماعية
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 لدى الذكور التوحـديني % 16تبني أنه حيدث بنسبة ) X(حول الشذوذ الكروموسومي 
Overview,2002) (Genetic.   

   Biochemical Studies الدراسات البيوكيميائية -4-5
مـن املـخ كالفصـني     ألجزاء ؛الوظيفي األداءثر يف إن اخللل الكيميائي للدماغ قد يؤ

من ) Serotonin(ويعد السريوتونني . وكذلك جذع املخ واملخيخ واألمامي؛الصدغي 
يف وسـط الـدماغ،    النواقل العصبية املهمة يف اجلهاز العصيب املركزي الذي يتمركز

اهلرمونـات   ويتحكم يف العديد من الوظائف والعمليات السلوكية مبا فيها إفـرازات 
  . والنوم وحرارة اجلسم

والسريوتونني ينشـأ يف  . وقد عمل املختصون على فحص مستوى السريوتونني يف الدم
أثناء  يف وخيزن على شكل صفيحاتكاألمعاء، أو القناة اهلضمية  األحشاء؛الدم من جدران 

 صاصهاامتمه من خالل عملية األيض بواسطة إنزميات خاصة بعد ضحيث يتم ه ؛الدوران
ولكن عندما يكون هناك مشكالت يف عملية األيض يترسب بكميات أعلى يف  .يف الكبد
  .أو البول لدى التوحديني ؛الدم

إىل إحدى الدراسات؛ اليت استخدمت عقار  يف هذا الصدد) (2004وقد أشار الزريقات 
 فلـني لط (Serotonin)؛ الذي خيفض مستوى السريوتونني (Fenfluramine)الفنفلورامني 

. مصابني بالتوحد؛ األول بعمر ثالث سنوات؛ والثاين بعمر مخس سنوات وملدة ثالثة أشهر
توصلت النتائج إىل حتسن ملحوظ يف نطقهما وسلوكهما االجتمـاعي؛ وتضـاعف   

وبعـدها بـدأ    .معامالت ذكائهما؛ واستمر التحسن ستة أشهر بعد توقف العـالج 
بينمـا أوضـح بـوتزن    . العالج ملدة أطول وقد يتطلب األمر استمراراً يف. التراجع
أنّ تناول األطفال املصابني بـأعراض التوحـد؛    (Bootzin & Others, 1993) وزمالؤه

العقاقري اليت ختفض مستوى السريوتونني يف الدم يؤدي إىل حتسـن واضـح يف الكـالم،    
سـتة   والسلوك االجتماعي، ودرجة الذكاء، استمر حتسن الذكاء بعد توقف العالج مـدة 

  . أسابيع؛ ولكن حتسنه تالشى متاما بعد ثالثة أشهر
مـيين  وهذا يتشكل من احلامض األ. يف التوحد دوراً يؤدي (Dopamine) كما أن الدوبامني

 يـؤدي وإذا زادت كميته فهو  األوسط؛، ويتركز كذلك يف الدماغ )Phynylanine(الفينيالنني 
   .)2002عبد اهللا، ( النمطية والنشاط الزائدمثل الطقوسية و ؛يف السلوكات التوحدية دوراً
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يف هذا الصدد ازدياد أعراض  (Young and Others, 1982)وقد وجد يونك وزمالؤه 
احلركة الزائدة؛ والسلوك املتكرر وسلوك استثارة الذات؛ عندما أعطي األطفال املصـابون  

   .بالتوحد عقاقري تزيد يف مستوى مادة الدوبامني يف الدم
إىل أنّ اسـتخدام   (Campbell & Others, 1982)توصل كامبـل وزمـالؤه   يف حني 

العقاقري اليت ختفض مستوى الدوبامني يف الدم يقلل الكثري من أعراض التوحد، مثل سلوك 
   .إيذاء الذات واحلركات النمطية

  الدراسات العصبية  -4-6
املنظومـة   يف اضطرابأي  ،دماغي ناشئ من أصل عصيب باضطرابقد يرتبط التوحد 

فقد أظهرت بعض االختبـارات  . اصة املتعلقة بالفص الصدغي واملخيخخو ؛العصبية للمخ
كما أظهرت فروقـاً يف  غري عادية يف تشكيل الدماغ،  اختالفاتوجود  ؛التصويرية للدماغ

ـ إذ وجد العلماء ضموراً؛ اديني والتوحديني عاملخيخ إذا ما قورن بني األطفال ال يف  اًمورض
) Purkinge( يعند التوحديني، وخاصة يف خاليا بوركنج% 13 إىلخيخ ليصل حجم امل

 ). 1999الراوي، (
 (Courchesne & Others, 1988)ويف هذا السياق، فقد توصل كورشسن وزمـالؤه  

عند استخدام الفحص بالرنني املغناطيسي للمخ لألطفال املصابني بالتوحد أنّ لديهم أجزاء 
خلل يف وظيفة اجلهاز العصيب املركزي ألربعـة عشـر طفـالً     ضامرة يف املخيخ، وظهور
وبينت دراسات كذلك وجود شذوذ وخلل . طفالًً توحدياً) 18(توحدياً من العينة البالغة 

  . (Campbell, et al, 1982) نشاط الكهربائيال يف
يعتقد  ،جعل الشذوذ العصيب لدى األطفال التوحديني العلماء يفترضون عدة إفتراضات

طفل التوحدي لل Brainstem)(التكوين املعقد يف جذع الدماغ بأن  Rimland)( رميالندف
  . يفشل يف التزويد بإثارة مناسبة

أن مواقع  (Demyer, Barton, Demyer, 1973)كل من دميري وبارتون ودميري  وافترض
هـي   من الدماغ قد تكـون  بعداً األكثر Cerebral Cortex)(التلف يف القشرة الدماغية 

   ).2004الزريقات، ( تالل الوظيفي اللفظي واالدراكيخاملسؤولة عن اال
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  الغذائية األسباب -4-7
عراض التوحد، وعدم التوازن أاليت تسبب احلساسية هلا عالقة ب األطعمةقد تكون بعض 

كترسـب مـواد الزئبـق     ؛ظهور أعراض التوحد إىلأخرى تؤدي  اًأسباب يشكلالغذائي 
عدم  إىليسبب التسمم الذي يؤدي  ؛أو اخللل الوظيفي يف جهاز الكبدوالرصاص والزنك، 

  . عدم التوازن يف الكيمياء احليوية يف اجلسم قدرة الكبد على تنقية السموم، أو
والكاسني ) Gluten(ي اجللوتني ـوقد يرتبط التوحد بعدم قدرة الطفل على هضم مادت

)Casein (والثـاين   ؛الكاسومورفني إىل األولتحول ي إذ كاألفيون ؛لتصبح ذات تأثري خمدر
  . مفعول خمدر لكليهمااجللوتومورفني و إىل

، وحركة زائدة مث مخول، سـلوكات  باألملر أعراض مثل عدم الشعور ووقد ترتبط بظه
ويف هذا السياق فقد قام . ضطرابات يف النوما، شرود يف الذهن، اجتماعياشاذة غري مقبولة 
 احلميـة  باسـتخدام ) 2002(يف الفوزان  Coleman & Mcarthy)(كوملان ومكارثي 

 واألطعمةالية من اجللوتني، وهو بروتني يوجد يف القمح والسميد وفول الصويا اخلالغذائية 
بينـت  . أطفال مصابني بالتوحد) 8(من  مؤلفةوالنكهة الصناعية، على عينة  األلوانذات 

 (Rimland & Others,1978)ؤه ويذكر رميالنـد وزمـال  . الدراسة حتسن هؤالء األطفال
الدراسة التجريبية اليت أجريت على عينة من األطفال التوحديني، اليت قسمت إىل جمموعتني 

أعطيت اموعة التجريبية ). 16(وأخرى ضابطة وعددها ) 16(إحدامها جتريبية وعددها 
عة التجريبية اليت أظهرت النتائج حتسن امو. والضابطة أعطيت عقاراً ومهياً (B6)فيتامني 

. طفالً من الذين أعطوا عقاراً ومهياً تدهور سلوكهم) 11(، يف حني (B6)أعطيت فيتامني 
وميكن مراجعة الة الدولية ألحباث مرض التوحد اليت ذكرت البحوث الكـثرية املتعلقـة   

  . إضافة إىل املغنيسيوم (B6)، وكذلك (B6)باستخدام 
  
   مجتمع البحث -5

يف  )دكاترة( ةأساتذو ،أطباء نفسانينيت البحث من مؤسسات خمتلفة مشلجمتمع  تكون
فـرداً  ) 82(مشل البحـث  . ومعلمني ومديرين يف املراكز اخلاصة بالتوحد ،التربية اخلاصة

  : موزعني على النحو اآليت
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فر فيها حاالت توحد اتوتأو تلك اليت  ،يف املراكز اخلاصة بالتوحد ومعلماً مديراً) 31(
  :اآلتيةراكز من امل
  . للتوحد األردنية األكادميية -
  . التخصصي للتوحد األرديناملركز  -
  . مركز نازك للتربية اخلاصة -
  . ركز اهلالل للتربية اخلاصةم -
  .من املراكز اآلتيةالنفسانيني  األطباء من) 22(و -
  .لفحيص للصحة النفسيةمركز ا -
  . ريمستشفى الرشيد للصحة النفسية يف أبو نص -
م اخلميس املوافق مؤمتر اليوم العلمي الرابع الذي أقيم يف مستشفى الرشيد يو استغالل -

9/9/2004.  
الـذين أكملـوا    ؛ومن ضمنهم طلبة الـدكتوراه  ؛التربية اخلاصة )دكاترة(أما أساتذة 

 فقد تكونت من ؛االنفعالية والتوحد اإلعاقةاق حلقة حبث يف ـومن ضمنها مس ؛املساقات
  :من فرداً) 29(

  .قسم التربية اخلاصة/ كلية العلوم التربوية / األردنيةاجلامعة  -
 .وكلية األمرية علياء اجلامعية معيةرمحة اجلا األمريةوتشمل كلية  ؛جامعة البلقاء التطبيقية - 
   .جامعة عمان العربية للدراسات العليا -

  .واجلدول اآليت يوضح ذلك

 املعلمون اموع
 ومديرو املراكز

  اترةدك
 التخصص األطباء النفسانييون التربية اخلاصة

82 31 29 22  العدد

  
  أداة البحث  -6

؛ مـن خـالل اإلطـار النظـري     للعوامل املسببة للتوحد تتطلب البحث عمل إستبانة
  :من العوامل األساسية اآلتية تكونت. والدراسات السابقة
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  . العصبية العوامل -
 .العوامل اجلينية -
 .يميائيةالبيوكالعوامل  -
 .السيكولوجية العوامل -
 .الغذائية لعواملا -
 .االضطرابات التكوينية وصعوبات الوالدة -

حسب أمهيتها  ؛ علىوفق رؤيتهم اخلاصة األسبابجمتمع البحث سلسلة هذه  إىلوطلب 
  . حباالت التوحد وارتباطها

) 6( ولاأل أعطي االختيار الختصاصام، ولغرض معرفة الفروق بني جمتمع البحث وفقاً
) 3(عالمات واالختيار الرابع  )4( واالختيار الثالث عالمات)5( عالمات واالختيار الثاين
  . عالمتان واالختيار السادس عالمة واحدة عالمات واالختيار اخلامس

  العمليات اإلحصائية  -6-1
دوراً أكثر  استخدم املتوسط احلسايب؛ والوسط املرجح ملعرفة أي العوامل املسببة للتوحد؛ أعطيت
   .بارتباطها؛ بالتوحد وفق التخصص، وملعرفة الفروق بني هذه العوامل تبعاً للتخصص كذلك

  
  تحليل النتائج  -7

األطباء (فيما يلي استعراض النتائج املتعلقة بالعوامل املسببة للتوحد وفق متغري التخصص 
  ).اخلاصة بالتوحدالنفسانيني، دكاترة التربية اخلاصة، املعلمني ومديري املراكز 

  )1(جدول 
 يوضح تكرارية االختيارات وأوزاا والوسط املرجح للعوامل اجلينية وفق متغري التخصص

 االختيارات تكرارية
لوسط  التخصص العدد

املرجح
السادس

 1×ن
اخلامس

 2×ن
الرابع
 3×ن

الثالث
 4×ن

الثاين
 5×ن

األول
 6×ن

=5×7 12=4×3 9=3×3 2=2×1 صفر 4,81
35 

 األطباء النفسانيون 22 48=6×8

4,24 3×1=3 2×2=4 5×3=15 4×4=16 5×5=
25 

 دكاترة التربية اخلاصة 29 60=6×10

3,90 2×1=2 5×2=10 7×3=21 6×4=24 2×5=
10 

9×6=54 31 
املعلمون ومديرو 

 املراكز

16



  قحطان الظاهر. د  ......…....…....…....…....…....…....…....….. ا يدركها المختصونالعوامل المسببة للتوحد كم
  

  

  

 

 

تكاد تتفق الشرائح الثالث على دور العوامل اجلينية املسببة حلاالت التوحد، كما يظهر 
 اجلدول، أنّ الوسط املرجح للشرائح الثالث، أعلى مـن املتوسـط احلسـايب ألوزان    يف

، ولكن قد خيتلفون يف مدى تركيزهم على دور هـذه  )3,5(االختيارات الستة الذي هو 
العوامل، فقد أعطى األطباء النفسانيون أمهية هلذه العوامل أكثـر مـن ذوي التخصصـني    

، وكـان  )4,81(لتكراريات والوسط املرجح إذ بلغ اآلخرين، كما هو واضح من خالل ا
الفرق بني األطباء النفسانيني ودكاترة التربية اخلاصة، أكثر من الفرق بني دكاترة التربيـة  
اخلاصة واملعلمني ومديري املراكز، كما هو واضح من الوسط املرجح؛ إذ كـان الوسـط   

  ). 3,90(، أما الثانية فهو )4,24(املرجح للشرحية األوىل 
  . واجلدول البياين اآليت يبني الفرق يف الوسط املرجح بني التخصصات الثالثة وفق العوامل اجلينية

  ) 2(جدول 
  يوضح الفرق يف الوسط املرجح بني التخصصات الثالث للعوامل اجلينية 

  

0

1

2

3

4

5

6

انيون  اء النفس األطب دآاترة التربية الخاصة المعلمون ومديرو  
المراآز

  
  ) 3(جدول 
 جح للعوامل العصبية وفق متغري التخصصيوضح تكرارية االختيارات وأوزاا والوسط املر

 االختيارات تكرارية
لوسط  التخصص العدد

املرجح
السادس

 1×ن
اخلامس

 2×ن
الرابع
 3×ن

 الثالث
 4×ن

الثاين
 5×ن

األول
 6×ن

3,32 2×1=2 3×2 =6 7×3=
21

 األطباء النفسانيون 22 6=6×1 10=5×2 28=4×7

3,75 2×1=2 6×2=12 5×3=
15

 دكاترة التربية اخلاصة 29 36=6×6 40=5×8 16=4×4
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4,10 2×1=2 3×2=6 6×3=
18 

5×4=20 9×5=45 6×6=36 31 
املعلمون ومديرو 

 املراكز

يظهر من خالل اجلدول؛ أن هناك بعض االختالف بني الشرائح الثالث؛ يف نظرم؛ إىل 
وهـو  ) 3,32(العوامل العصبية املسببة للتوحد، إذ كان الوسط املرجح لألطباء النفسانيني 

، بينما كان الوسط املـرجح  )3,5(أقل من املتوسط احلسايب لوزن االختيارات الستة وهو 
، وكان الوسط املرجح )3,5(لدكاترة التربية اخلاصة واملعلمني ومديري املراكز أعلى من 

، مما يدل على أن هـاتني الشـرحيتني   )4,10(والشرحية الثانية ) 3,75(للشرحية األوىل 
  . عوامل العصبية أمهية أكثر من األطباء النفسانينيأعطيتا ال

ويوضح اجلدول البياين اآليت الفروق يف اختيار العوامل العصبية املسببة للتوحد وفق متغري 
  . التخصص

  ) 4(جدول  
  يوضح الفرق يف الوسط املرجح بني التخصصات الثالثة للعوامل العصبية 

   

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

انيون  اء النفس األطب دآاترة التربية
الخاصة

المعلمون ومديرو  
المراآز

  
   
  ) 5(ول جد

  يوضح تكرارية االختيارات وأوزاا والوسط املرجح للعوامل البيوكيميائية وفق متغري التخصص

 االختيارات تكرارية
لوسط  التخصص العدد

املرجح
السادس

 1×ن
اخلامس

 2×ن
الرابع
 3×ن

الثالث
 4×ن

الثاين
 5×ن

األول
 6×ن

2=2×1  صفر  4,5 3×3=9 6×4=24 8×5=40 4×6=24  األطباء النفسانيون 22
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 4,24 1×1=1  3×2=6 5×3=
15

5×4=20 9×5=45 6×6=36  دكاترة التربية اخلاصة 29

4,52 1×1=1  2×2=4 3×3=9 7×4=28 10×5=
50 

8×6=48 31 
املعلمون ومديرو 

 املراكز

يتضح من خالل اجلدول أن هناك أمهية ودوراً للعوامل البيوكيميائية، بوصفها عوامـل  
للتوحد لدى الشرائح الثالث، إذ كان الوسط املرجح أعلى من املتوسط احلسـايب   مسببة

، ويظهر من خالل الوسط املرجح أن هناك تقاربـاً  )3,5(ألوزان االختيارات الستة وهو 
كبرياً بني األطباء النفسانيني واملعلمني ومديري املراكز اخلاصة بالتوحد، يف نظرم إىل هذه 

  . سيط بني هاتني الشرحيتني ودكاترة التربية اخلاصةالعوامل مع فارق ب
ويوضح اجلدول البياين اآليت الفرق يف الوسط املرجح يف اختيار العوامل البيوكيميائيـة  

  . وفق متغري التخصص
  ) 6(جدول  

  يوضح الفرق يف الوسط املرجح بني التخصصات الثالثة للعوامل البيوكيميائية 
  

  

4.1
4.15
4.2

4.25
4.3

4.35
4.4

4.45
4.5

4.55

انيون  اء النفس األطب دآاترة التربية
الخاصة

المعلمون ومديرو  
المراآز

  
  

  )7(جدول 
  يوضح تكرارية االختيارات وأوزاا والوسط املرجح لعوامل اضطرابات التكوين وصعوبات الوالدة وفق متغري التخصص

 االختيارات تكرارية
لوسط  التخصص العدد

املرجح
السادس

 1×ن
اخلامس

 2×ن
الرابع
 3×ن

 الثالث
 4×ن

الثاين
 5×ن

األول
 6×ن

4,09 1×1=1 5×2 =10 3×3=9 2×4=8 4×5 =20 7×6=42  األطباء النفسانيون 22
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3,44 4×1=4 3×2=6 8×3=24 7×4=28 4×5=20 3×6 =18  دكاترة التربية اخلاصة 29

3,41 4×1=4 7×2=14 7×3=21 3×4=12 5×5=25 5×6=30 املعلمون ومديرو املراكز 31

ه العوامل وفق متغري يتضح من خالل اجلدول أن هناك اختالفاً وتقارباً يف النظرة إىل هذ
التخصص إذ رأى األطباء النفسانيون أن هلذه العوامل دوراً مسبباً حلاالت التوحد أكثر من 
الشرحيتني األخريني، وهذا ما يظهر من خالل الوسط املرجح للشرائح الـثالث؛ إذ كـان   

وهو أعلى مـن املتوسـط احلسـايب ألوزان    ) 4,09(الوسط املرجح لألطباء النفسانيني 
، )3,41(و) 3,44(الختيارات الستة، يف حني كان الوسط املرجح للشرحيتني األخريني ا

  . ومها أقل من املتوسط احلسايب ألوزان االختيارات الستة
ويوضح اجلدول البياين اآليت الفروق يف الوسط املرجح لعوامل اضـطرابات التكـوين   

  وصعوبات الوالدة وفق متغري التخصص 
  ) 8(جدول 

  .رق يف الوسط املرجح بني التخصصات الثالثة لعوامل اضطرابات التكوين وصعوبات الوالدةيوضح الف
  

  

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

انيون  اء النفس األطب دآاترة التربية
الخاصة

المعلمون ومديرو  
المراآز

  
  ) 9(جدول 

  يوضح تكرارية االختيارات وأوزاا والوسط املرجح للعوامل الغذائية وفق متغري التخصص

 االختيارات تكرارية
لوسط  التخصص العدد

املرجح
السادس

 1×ن
اخلامس

 2×ن
الرابع
 3×ن

الثالث
 4×ن

الثاين
 5×ن

األول
 6×ن

2,18 10×1=
10  

5×2=10 3×3=9 2×4=8 1×5=5 1×6=6  األطباء النفسانيون 22

2,83 7×1=7 8×2=16 4×3=12 5×4=20 3×5=15 2×6=12  دكاترة التربية اخلاصة 29

20



  قحطان الظاهر. د  ......…....…....…....…....…....…....…....….. ا يدركها المختصونالعوامل المسببة للتوحد كم
  

  

  

 

 

2,16 16×1=
16  

5×2=10 2×3=6 6×4=24 1×5=5 1×6=6 املعلمون ومديرو املراكز 31

يظهر من خالل اجلدول أنّ االختصاصات الثالثة مل تعط وزناً للعوامل الغذائية، كمـا  
أعطيت العوامل األخرى املذكورة آنفاً؛ إذ كان الوسط املرجح للشرائح الثالث أقل مـن  

 ومع هذا فقـد يكـون هنـاك   ) 3,5(املتوسط احلسايب الوزان االختيارات الستة، وهو 
اختالف يف النظرة وفق التخصص، فكان الوسط املرجح لدكاترة التربية اخلاصة أعلى مـن  

  . الشرحيتني األخريني
  . ويوضح اجلدول البياين اآليت الفروق يف الوسط املرجح للعوامل الغذائية وفق متغري التخصص
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  ) 10(جدول 

  غذائية يوضح الفرق يف الوسط املرجح بني التخصصات الثالثة للعوامل ال
  

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

انيون  اء النفس األطب دآاترة التربية الخاصة المعلمون ومديرو  
المراآز

  
  ) 11(جدول 

  يوضح تكرارية االختيارات وأوزاا والوسط املرجح للعوامل السيكولوجية وفق متغري التخصص

 االختيارات تكرارية
لوسط  التخصص العدد

املرجح
السادس

 1×ن
اخلامس

 2×ن
الرابع
 3×ن

الثالث
 4×ن

الثاين
 5×ن

األول
 6×ن

2,59 8×1=8 5×2=10 3×3=9 2×4=8 2×5=10 2×6=12  األطباء النفسانيون 22

2,41 9×1=9  9×2=18 5×3=15 3×4=12 2×5=10 1×6=6  دكاترة التربية اخلاصة 29

3,03 6×1=6  7×2=14 6×3=18 6×4=24 4×5=20 2×6=12 املعلمون ومديرو املراكز 31

ث؛ أقل من املتوسط احلسايب ألوزان يتضح من اجلدول أن الوسط املرجح للشرائح الثال
، وجند أن هناك تقارباً بني األطباء النفسانيني ودكـاترة التربيـة   )3,5(االختيارات وهو 

يف حني ) 2,41(و) 2,59(اخلاصة كما هو واضح من الوسط املرجح لكليهما، وهو 
ـ  رحيتني جند أن الوسط املرجح للمعلمني ومديري املراكز اخلاصة بالتوحد أعلى من الش

األخريني، أي إم أعطوا وزناً أكثر بالرغم من أنه أقل من املتوسـط احلسـايب ألوزان   
  . االختيارات الستة

ويوضح اجلدول البياين اآليت الفرق يف الوسط املرجح للعوامل السيكولوجية وفق متغري 
  . التخصص
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  ) 12(جدول 
  وامل السيكولوجية يوضح الفرق يف الوسط املرجح بني التخصصات الثالثة للع

  
   

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

انيون  اء النفس األطب دآاترة التربية
الخاصة

المعلمون ومديرو  
المراآز

  
  
  )13(جدول 

  يبني األوساط املرجحة للعوامل املسببة للتوحد من وجهة نظر الشرائح الثالث

الوسط املرجح التخصص
للعوامل اجلينية

الوسط املرجح 
للعوامل العصبية

الوسط املرجح
عوامل لل

 البيوكيميائية

الوسط املرجح
لعوامل التكوين 
وصعوبات الوالدة

الوسط املرجح 
 للعوامل الغذائية

الوسط املرجح 
للعوامل 
 السيكولوجية

 4,813,324,54,092,182,59 نوالنفساني األطباء
 4,243.754,243,442,832,41دكاترة التربية اخلاصة

 3,904,104,523,412,163,03املعلمون ومديرو املراكز
 4,313,724,423,642,392,68 املعدل

يظهر من خالل اجلدول أن أوجه التقارب أكرب كثرياً من االخـتالف يف النظـرة إىل   
العوامل املسببة للتوحد، وأعطى املعلمون ومديرو املراكز اخلاصة بالتوحد؛ ودكاترة التربية 

واعتقـد  . حداخلاصة؛ العوامل البيوكيميائية وزناً أكثر بوصفها عوامل مسببة حلاالت التو
ويبقى االتفاق قائمـاً   .األطباء النفسانييون بأن العوامل اجلينية أكثر ارتباطاً حباالت التوحد

بني املعلمني ومديري املراكز ودكاترة التربية اخلاصة، يف ترتيب العوامل األربعة األوىل؛ 
فالعوامل العصبية العوامل البيوكيميائية يليه العوامل اجلينية (إذ كانت على الترتيب اآليت 

، كما يتفق االثنان علـى عـدم   )اضطرابات التكوين وصعوبات الوالدة وأخرياً عوامل
إعطاء العوامل الغذائية والعوامل السيكولوجية وزناً يضاهي العوامل األخرى املـذكورة  
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آنفاً ولكنهما خيتلفان يف الترتيب إذ كان ترتيب العوامل السيكولوجية األخـري لـدى   
لتربية اخلاصة بينما كانت العوامل الغذائية هي الترتيب األخري لـدى املعلمـني   دكاترة ا

   .ومديري املراكز
وأعطى األطباء النفسانييون التراتيب الثالثة األوىل وزناً أعلى من املتوسـط احلسـايب   
ألوزان التراتيب الستة، كما هو واضح من خالل اجلدول وهـي العوامـل اجلينيـة أوالً؛    

يف حني كان . امل البيوكيميائية فعوامل اضطرابات التكوين وصعوبات الوالدةبوصفها عو
وزن عوامل اضطرابات التكوين وصعوبات الوالدة؛ أقل من املتوسـط احلسـايب ألوزان   

ويعتقد األطبـاء  . االختيارات الستة لدى املعلمني ومديري املراكز ودكاترة التربية اخلاصة
ل الغذائية والسيكولوجية هي األخرية بوصفها عوامل مرتبطة النفسانييون كذلك بأنّ العوام

   .حباالت التوحد؛ إذ أخذت األوىل الترتيب اخلامس والثانية الترتيب األخري
أما إذا نظرنا إىل املتوسط احلسايب للشرائح الثالث؛ يف ترتيب العوامل املسببة للتوحـد؛  

رأينـا العوامـل    .االختيارات الستةواليت أخذت وزنا أعلى من املتوسط احلسايب ألوزان 
البيوكيميائية أوالً؛ فالعوامل اجلينية فالعوامل العصبية فعوامل اضطرابات التكوين وصعوبات 

بينما أعطيت العوامل الغذائية والعوامل السيكولوجية؛ وزناً أقل مـن املتوسـط    .الوالدة
ية خامسـا يف الترتيـب   احلسايب ألوزان االختيارات الستة، وجاءت العوامل السيكولوج

  . وأخرياً العوامل الغذائية
  
  النتائج مناقشة -8

يظهر من خالل ما أفرزته النتائج؛ أن املختصني مل يتفقوا على سبب واحد قاطع يؤدي 
إىل حاالت التوحد، وإمنا هناك أسباب عديدة ختتلف يف درجة قبوهلا، وقد يتـأثر ذلـك   

االت التوحد؛ فلو استعرضنا العوامل الستة املسـببة  بالتخصص واخللفية املعرفية الكافية حل
حلاالت التوحد لوجدنا أن العوامل البيوكيميائية أعطيت وزناً أكثر من بقية العوامل؛ كما 
هو واضح من خالل املتوسط احلسايب لألوساط املرجحة للشرائح الثالث، فقد كان الوسط 

دكاترة التربية اخلاصة واملعلمني ومديري املرجح هلذه العوامل أعلى األوساط املرجحة بنظر 
املراكز إذ كان االختيار األول هلما، بينما كان االختيار الثاين بعد العوامل اجلينيـة بنظـر   

مما يبني دور هذه العوامل وارتباطها حباالت التوحـد وفـق رؤيـة    .. األطباء النفسانيني
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  . التخصصات الثالث
كيد أمهية العقاقري؛ اليت ختفض من زيادة النواقل وقد تكون هذه النتيجة مشجعة على تأ

، وقد أشـرنا يف اإلطـار   (Dopamine)والدوبامني  (Serotonine)العصبية كالسريوتني 
مع طفلني ملدة ثالثة أشهر وبقى  (Fenfluramine)النظري إىل استخدام عقار الفنفلورامني 

 -كما أشـرنا إىل ذلـك    -مر تأثريمها ملدة ستة أشهر بعد توقف العالج، وقد يتطلب األ
كما توافقت هذه النتائج مع دراسة بوتزن .تطبيقاً أطول لفاعلية أكثر ولضمان بقاء التحسن

  . (Bootzin & Others, 1993)وزمالئه
ولكن هل ارتفاع السريوتونني يف جمرى الدم هي حالة ثابتـة عنـد كـل األطفـال     

ثلث حاالت التوحد؛ لـديهم ارتفـاع    التوحديني، أشار الباحثون يف هذا الصدد إىل أن
  . السريوتونني يف جمرى الدم

وقد جاءت العوامل اجلينية ثانياً يف ترتيب املتوسط احلسايب للوسط املرجح للتخصصات 
الثالثة، لكنها األوىل بنظر األطباء النفسانيني بفارق واضح جداً؛ إذ شكل الوسط املـرجح  

، يليـه  )13(كما هو واضح من خالل اجلـدول  هلذه العوامل؛ أعلى األوساط املرجحة 
  . دكاترة التربية اخلاصة، فاملعلمون ومديرو املراكز بفارق واضح

ومع ذلك مل يتفق الباحثون على كروموسوم؛ واحد مسبب حلاالت التوحد بل هنـاك  
من ربط بني الكروموسوم الثاين والتوحد؛ ألن اخللـل يف هـذا الكروموسـوم يسـبب     

وإذا سلمنا بذلك جدالً ميكن تربير ذلك بأن هذه املشـكالت قـد   . طقاضطرابات يف الن
تؤدي إىل أعراض التقولب حول الذات؛ والقصور يف التفاعل االجتماعي وقصور التواصل، 

هناك من ربط . وقد تؤدي احلال إىل سلوكات منطية أو إستثارات ذاتية كحالة من التعويض
الذي  (Gaba)ؤدي إىل زيادة يف النواقل العصبية بني الكروموسوم الثالث والتوحد؛ الذي ي

  . يعمل على تنشيط الدماغ فوق احلد الطبيعي؛ مما يسبب ظهور السلوكات التوحدية
وهناك من ربط بني الكروموسوم السابع والتوحد والذي حيتوي على جينات هلا وظائف 

. رنا ذلك إذا سلمناوهو مرتبط باضطرابات النطق واللغة ونكون قد بر )Fox (2معينة مثل 
الـذي   (Reln2)املسؤول عن توجيه اخلاليا وكيفية تنقلها يف جسم اجلـنني و  (Wnt2)و

  . يساعد يف تنظيم خاليا الدماغ خالل تطور اجلنني
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وهناك من ربط بني الكروموسوم اخلامس عشر والتوحد؛ وإن تضاعفه يؤدي إىل التوحد 
ك نسبة حدوث التوحد لـدى التـوائم   وقد يدعم ذل. (Q11)و (Q13)وخاصة يف اجلزء 

 -املتطابقة أكثر بكثري من التوائم األخوية، فقد توصلت مجعية الطب النفسي األمريكيـة  
%) 95,7(إىل أن نسبة حدوث التوحد يف التوائم املتطابقة  -كما أشرنا يف اإلطار النظري

ة إىل حد ما مع هذه ومتاشت نتائج الدراس%). 23(بينما كانت النسبة يف التوائم األخوية 
  . العوامل

ألنه حيتوي على جينات تؤثر يف  والتوحد) X(وهناك من ربط كذلك بني الكروموسوم 
وإذا كان اخللـل يف  . (Schwean & Saklofske, 1999)مهارات التواصل االجتماعي، 

الكروموسوم لدى الذكر؛ حينئذ ميكن ربط ذلك لتفسري ما توصلت إليه الدراسات بـأن  
وقد يتماشى ذلك مع املنطق . التوحد عند الذكور أكثر منه عند اإلناث بأربعة أمثالظهور 

وأخرياً البد من القول إنه ال وجود التفاق بني املهتمني علـى كروموسـوم   . إذا سلمنا به
بعينه، وإن لكل كروموسوم جينات هلا وظائف معينة؛ قد ختتلف عن األخرى، لذلك فإن 

وختاماً فـإن  . سلمنا به؛ يؤدي بطبيعة احلال إىل تعدد األعراضتعدد الكروموسومات إذا 
االختصاص له أثره يف النظرة إىل ذلك؛ إذ أعطى األطباء النفسـانييون دوراً مهمـاً هلـذه    
العوامل يف إحداث التوحد ألم أكثر فهماً وإستيعاباً هلا، يليهم دكاترة التربيـة اخلاصـة؛   

  . وامل من املعلمني ومديري املراكزوهم بشكل عام أكثر فهما هلذه الع
أما العوامل العصبية فجاءت بالترتيب؛ الثالث يف االختيارات الستة للتخصصات الثالثة؛ 
وهي ختتلف يف الترتيب عن العوامل اجلينية؛ إذ أعطيت من قبل املعلمني ومديري املراكـز  

وبعـدها يـأيت األطبـاء    وزناً أكثر من التخصصني اآلخرين، يليهم دكاترة التربية اخلاصة 
النفسانييون، ومع ذلك فإن الوسط املرجح للتخصصني األوليني أعلى من املتوسط احلسايب 
لالختيارات الستة؛ بينما كان الوسط املرجح لألطباء النفسانيني أقل من املتوسط احلسـايب  

قد يربر لالختيارات الستة بالرغم من أم أعرف من التخصصني السابقني ذه العوامل، و
ذلك يف أن املعلمني وأساتذة التربية اخلاصة يركزون يف تفسريهم لألمر علـى األعـراض   

  . اخلارجية
وسبق أن أشرنا يف اإلطار النظري إىل أن التوحد هو اضطراب يف منو الدماغ ذو منشـأ  
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  . عصيب؛ ويقوم به بشكل أساسي الفص الصدغي واملخيخ
 على وجود شذوذ يف الرسم الكهربائي للمـخ،  ولكن مل يكن هناك إتفاق بني املهتمني

فهناك من يرى عدم وجود شذوذ يف الرسم الكهربائي للمخ، وآخرون يرون أن هناك شذوذاً يف 
ختطيط الرسم الكهربائي للمخ؛ لكنه ليس عاماً وإمنا كان واحداً من أثنني لديهم ختطيط كهربائي 

  . تؤدي إىل حاالت التوحدوهذا ما يدل على تعدد األسباب اليت . غري عادي
أما اضطرابات التكوين وصعوبات الوالدة فكان ترتيبها الرابع؛ كما هو واضـح مـن   

بفارق ) 3,65(املتوسط احلسايب لألوساط املرجحة للتخصصات؛ الثالثة إذ بلغ خالل 
قليل عن العوامل العصبية، كما أنّ هناك اختالفاً يف النظرة وفق التخصص؛ إذ أعطى 

النفسانييون هذه العوامل وزناً يفوق التخصصني اآلخرين إذ يشكل الترتيـب   األطباء
الثالث هلم بعد العوامل اجلينية والعوامل البيوكيميائية، بينما كان الوسـط املـرجح   

الذي هو  للتخصصني اآلخرين؛ أقل بقليل من املتوسـط احلسـايب لالختيارات الستة
األطباء النفسانيني أكثر فهماً واستيعاباً هلذه ، وقد تكون النتيجة منطقية ألن )3,5(

 ويتماشى ذلك مع ما توصل إليه ديفيدسون ونيل. العوامل من التخصصني اآلخرين
Davidson & Neale, 1994).(  

. إنّ هذه العوامل هي عوامل مشتركة تؤدي إىل إعاقات متعددة؛ وصعوبات التعلم أيضاً
ددة يف املخ؛ وكل جزء يتعرض للتلف أو الضـرر  إنّ هناك أجزاء متع: لذلك ميكن القول

  . ويسبب أعراضاً قد ختتلف عن األخرى، وقد تتشابه مع بعضها يف األعراض
وجاءت العوامل السيكولوجية بالترتيب اخلامس وفق االختيـارات السـتة، ومل تعـط    
التخصصات الثالثة وزناً يفوق املتوسط احلسايب للوسط املرجح للتخصصـات الثالثـة،   
فكانت النتائج تتماشى مع ما جاء يف اإلطار النظري؛ إذ القت هذه النظرية رفضاً من قبل 
املختصني، وسبق أن ناقشنا ذلك يف اإلطار النظري، ولو قبلنا هذه النظرية فرضا لعزونـا  
ذلك إىل العالقة املريضة بني األم واألب؛ خالل فترة احلمل وبعدها وما يترتب عنها فيمـا  

. د، وقد يفرز كل من الوالدين أناته وغصاته على الطفل فضالً عن حالة اجلمودخيص املولو
لذلك فإن التربير الذي يعطى العالقة الزوجية السلبية؛ اليت تتسم بالربود والالمبـاالة بـني   

  . الزوج والزوجة اليت قد تفضي إىل والدة طفل توحدي

27



  2006 -  األولالعدد  -  الرابعالمجلد ... ………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
توسط احلسايب لألوساط املرجحـة  وجاء يف الترتيب األخري العوامل الغذائية إذ كان امل

وهنـاك  . وهو أقل من املتوسط احلسايب لالختيارات السـتة ) 2,39(للتخصصات الثالثة 
تقارب شديد جداً بني األطباء النفسانيني واملعلمني ومديري املراكز يف هذا اخلصوص، كما 

بنظـر  ، بينما جاءت هذه العوامل بالترتيب اخلـامس  )13(هو واضح من خالل اجلدول 
دكاترة التربية اخلاصة، ألن هناك اهتماماً كبرياً يف السنوات األخرية بالعوامل الغذائيـة إذ  

إىل دور هذه  -كما أشرنا إىل ذلك يف اإلطار النظري- (Adelson, 2004)أكد أديلسون 
وقد يكون عدم املعرفة الكافية والتواصل العلمي املتعلق . العوامل يف إحداث حاالت التوحد

  . لتوحد؛ سبباً يف جعل هذه العوامل تأخذ الترتيب األخري بشكل عامبا
والبد من ذكر ما حتدث به أحد طلبة دكتوراه التربية اخلاصة؛ عن طبيب نصح أماً كان 
لديها ثالثة أطفال توحديني بعدم رضاعة املولود الرابع؛ بعد والدته، وقـد مت ذلـك، ومل   

ستطيع تعميم ذلك إالّ أا نقطة جـديرة بالدراسـة   وبالرغم من أننا ال ن. حيدث له توحد
وقد أشرنا يف اإلطار النظري إىل أن بعض األغذية قد تسبب احلساسـية الـيت   . واالهتمام

والبد من ذكر حالة أخرى مسعتها يف األكادميية األردنية . تؤدي إىل ظهور أعراض التوحد
لد أحد األطفال التوحديني فكان للتوحد وأنا جالس مع املدير نتحدث عن التوحد، جاء وا

ثالثنا، كان مدير املركز حيدثين عن اختصاصي أملاين، اشترك يف مؤمتر يف السـعودية عـن   
التوحد؛ ربط بني التوحد واملطعوم الثالثي؛ إذ يعتقد هذا االختصاصي؛ أن املطعوم الثالثي 

قافة؛ يؤكد ذلك مسبب للتوحد؛ فإذا بوالد الطفل التوحدي الذي كان على درجة من الث
كان ابين طبيعياً حىت عمر سنة ونصف؛ إذ كان يتكلم ويعـد األرقـام، ويتفاعـل    : قائالً

اجتماعياً؛ وبعد أن أخذ املطعوم الثالثي تغريت حاله، وظهرت عليه أعراض التوحد، فلـم  
 يعد قادراً على الكالم، وأشار إىل وجود الزئبق يف هذا املطعوم، وهذا ما أكده أديلسون يف

؛ وأشار إىل أن بعض املعادن كالزئبق )2004(كتابه التغلب على التوحد؛ الذي صدر عام 
والرصاص والزنك؛ واليت ال يتم حتليلها يف الكبد؛ ميكن أن تترسب يف الدماغ؛ عن طريـق  

  . الدورة الدموية؛ وبالتايل قد تسبب أعراض التوحد
لغذائية؛ وخاصة تلك اليت تكون خالية وقد أشرنا يف اإلطار النظري إىل استخدام احلمية ا

من اجللوتني والكاسني؛ وأفرزت حتسناً يف السلوكات التوحدية، كما أسـتخدم كـذلك   
ومع ذلك فإن األمـر يتطلـب   . إضافة إىل املغنيسيوم (B12)و (B6)الفيتامينات؛ وخاصة 
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  . مزيداً من البحث والتقصي
النهائي؛ ألننا بشكل واقعي ال نلمـس  وميكن القول إن التراتيب رمبا ال تشكل الفيصل 

االهتمام احلقيقي الكايف؛ واملعرفة احلقيقية الكافية للتوحد؛ وخاصة أن هذا املوضوع حديث 
العهد قياساً باإلعاقات األخرى، ولو كنت أحد أفراد جمتمع البحث لوضـعت العوامـل   

  . الغذائية يف ترتيب آخر ليس األخري
واحد قاطع يتفق عليه املختصون، وإمنا هنـاك أسـباب    وأخرياً ال ميكن استنتاج سبب

متعددة تؤدي إىل حدوث التوحد ختتلف يف درجة قبوهلا وفقاً للتخصص واخللفية املعرفيـة  
ومدى االهتمام واملتابعة هلذه الفئة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون أعراض هذه األسباب 

عوامل؛ ورمبا ال تكون هذه العوامـل  فضالً عن ذلك فإن هناك ارتباطاً بني هذه ال. واحدة
   .وميكن أن يشترك أكثر من عامل ألحداث حاالت التوحد. مستقلة استقالالً كامالً
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