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.معدل انتشار اضطراب التوحد2.
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.أنواع اضطراب التوحد4.

.خصائص و سمات األطفال ذوي اضطراب التوحد5.
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لمحة تاريخية

يوجنعلى يد العالم م1911أطلق مفهوم التوحد ألول مرة عام •

التىنالألالذى اشتق مفهوم التوحد من اللفظ االغريقي بليور

.األنانىتعنى النفس ليصف مجموعة من التفكير 

leoأول من وصف التوحد  • Kanner م1943عام.

.الوحدة المفرطة والرتابة: صورتين فىوحصر التوحد 



تعريف التوحد

 يظهر التوحد بوضوح في السنوات الثالث األولى من
.الحياة

المهاراتتطويريعيقعجزبأنهالتوحدويعرف
تخيليالواللعباللفظيوغيراللفظيوالتواصلاالجتماعية
قةالطريعلىيؤثرعصبياضطرابنتيجةوهوواالبداعي

بواسطةومعالجتهاالمعلوماتجمعخاللهامنيتمالتي
يفتتمثلاالجتماعيةالمهاراتفيمشكالتمسببةالدماغ

وعدم،األفرادمععالقاتوخلقاالرتباطعلىالقدرةعدم
القدرةوعدم,الفراغوقتواستخداماللعبعلىالقدرة

.التخيليةوالمالئمةالبناءالتصورعلى



تابع تعريف التوحد

علىالقدرةعدمفيتكمنفهيالتواصلمهارات
مالئمةةوظيفيوبطريقةتلقائياالذاتعنالتعبير

،عدماآلخرونمايقولهفهمعلىالقدرةعدمو،
بجانبأخرىمهاراتاستخدامعلىالقدرة

ىعلالقدرةفيالفردلمساعدةاللفظيةالمهارات
.التواصل

عدمفيتكمنفهيالبيئةمعالتأقلممشاكلأّما
فيةبفاعليوظيفيوأداءبعملالقيامعلىالقدرة
وتحملمسايرةعلىالقدرةوعدم،البيئة

الىفةباإلضامعهاوالتعاملالبيئةفيالتغييرات
.اآلخريناألفرادتدخالتتحملعلىالقدرةعدم



تعريف الجمعية االمريكية للتوحد

هريظالذيو(النمائية)التطوريةاالضطراباتمننوعالتوحد
هذاينتجحيثالطفلعمرمناالوليسنواتالثالثخالل

عليبدورهيؤثرالعصبيالجهازفيخللعناالضطراب
.النمونواحيمختلفعليىؤثربالتاليوالمخوظائف

فيؤدي الي:

.قصور في التفاعل االجتماعي1.

.قصور في االتصال سواء كان لفظيا ام غير لفظيا2.

مناكثراالشياءاليدائمايستجيبوناالطفالهؤالءو3.
ايمناالطفالهؤالءويضطرباالشخاصالياستجابتهم

مقاطعاوبدنيةحركاتيكرروندائماوبيئتهمفييحدثتغيير
.متكررةاليةبطريقةالكلماتمن



التوحدمعلومات عن

الثةالثسندونتحدثومعقدةمتداخلةنمائيةإعاقة•
تصيبالتياالمراضمنفهوالطفلعمرمن

.لهالطفو

الىيؤديحيثالدماغوظيفةفياضطرابوهو•
معلالتواصوقدراتاللغويةالقدراتنموفيعجز

.ةالذهنيوالقدراتاالجتماعيوالتفاعلاالخرين

الشخصقدرةعدمبأنهالمؤلفينبعضيصفه•
.يلمسماأويرىماأويسمعمافهمعلىالمصاب



نسبة انتشار حاالت التوحد

لكل %  7,5تقدر حاالت التوحد بنسبة تصل إلى حوالي 

ن عشرة آالف طفل وتظهر هذه النسبة لدى الذكور أكثر م

اإلناث



نسبة شيوع اعاقة التوحد عالميا

10.000كلفيكالسيكيةتوحدحاالت5-4تقريباالتوحدشيوعنسبةتقدر

.أعلىكفاءةذاتوحد(أسبيرجر)حالة20–14ومنمولود

1:4بنسبةأيالبناتعناألوالدفيشيوعاأكثرأنهكما.

مصابينبالالمرتبطةالسلوكأنواعبعضأنكماطبيعيةحياةدورةوللتوحديين

جميعفيوالعالمأنحاءجميعفيالتوحدويوجدالزمنبمرورتختفيأوتتغيرقد

.العائالتفيواالجتماعيةالعرقيةالطبقات

فيوالتزيدتوحدحالة30000عنيقلالمافانهالعالميةالنسبةعلىوبناءا

احصائيةوهيالسعوديةالمملكةالعربيةفيحالة42500عناالحوالمعظم

أسرهموللتوحديينتقديمهاالمطلوبالمساندةالخدماتحجملتقديررسميةغير

.



تشخيص التوحد

ثالث يحدد الدليل التشخيصي اإلحصائي مظاهر التوحد في•

:مجموعات 

.القصور في التفاعل االجتماعي✓

.الخلل في التواصل✓

النمطية في السلوك واالهتمامات واألنشطة التكرارية ✓

.والمحدودة



عالمات مبكرة لطفل التوحد

(10-9الشهر)اسمهلفظلمصدرالطفلاليلتفت•

.......الىأنظر:بالقولالوالديناحداليهمايشيرالىالينظر•

.االبتساملمهارةالصغيرالطفلاكتسابتأخر•

(4الشهر)

.البصرىالتواصلفىالطفلفشل•



اعراض التوحد

 أعراضه متعددة لكونه متواجًدا في أكثر من صورة " التوحد"مرض
:ةوبالتالي فان أعراضه متعددة ويمكن تلخيصها في النقاط التالي

قدرة على يجد الطفل صعوبة في تكوين العالقات االجتماعية، ويفقد ال1.
.التواصل والمشاركة في اللعب الجماعي

ال يهتم يتصرف الطفل وكأنه ال يسمع من حوله فال ينظر لمن يكلمه و2.
.به

.يكره أن يحتضنه أحد3.

.يقاوم طرق التعليم التقليدية4.

يالحظ على المصابين بأنهم يخافون ويهابون أي شيء حولهم، 5.
.ويرددون كالم اآلخرين دون تفكير وبسرعة شديدة



اعراض التوحد

شدة ال يحب اللعب مع األطفال، يضحك في أوقات غير مناسبة، يبكي ب6.
.ألسباب غير معروفة، يقاوم جميع األعمال الروتينية

.ال يستطيع التعبير عما يؤلمه7.

.يفقد الخيال واإلبداع8.

.  يفقد القدرة على االتصال والتواصل9.

.يستمتع بلف األشياء بشكل مستمر10.

.يرتبط باألشياء بصورة مبالغ فيها11.

عدواني وهناك مشاكل أخرى قد يعاني منها الطفل المصاب بالتوحد مثل السلوك ال
، كما أن تجاه اآلخرين أو حتى تجاه الذات بالقيام بتصرفات قد تؤذي جسمه

منها وتأخر الفعاليات الحركية للجسم قد تكون غير منسقة بسبب تطور قسم
.القسم اآلخر مما ينتج عنه حركات غير منسجمة أو غير متقنة



أعراض التوحد

.الصعوبة في االختالط مع الغير•

.اإلصرار على ذات األشياء ومقاومة التغيير•

.الضحك والقهقهة بصورة غير مالئمة•

.انعدام الخوف الحقيقي من األخطار•

.قلة االتصال البصرى•

.انعدام واضح لإلحساس باأللم•

.تفضيل الوحدة والعزلة•

.عدم االستجابة للتعبيرات اللفظية كأنه أصم•



دلدى أطفال التوحاللغويةالمشكالت

.قد الينطق أبدا•

.تأخر النطق•

.فقد المكتسبات اللغوية•

.تكرار الكالم وترديد مايقوله اآلخرون•

.كلمات وجمل بال معنى•

(.أنا بدال من أنت) عكس الضمائر •


