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التاريخي لدراسة التوحدالتطور 

التوحدإضطرابإلىأشارمنأول1943كانرليو"يعتبر•
عةمجموبفحصيقومكانحينالطفولة،فييحدثكإضطراب

فبتخلمصابونأنهمعلىمصنفينكانواطفل(11)منمكونة
االحظحيث،أالمريكيةالمتحدةبالوالياتهوبكنزبجامعةعقلي،
يزيتمسلوكهمكانفقد،عندهمغيرعاديةسلوكيةأنماطوجود
يفاللفظيةاللغةاستخدامعدموالناس،بوجودالشعوربعدم

عالواقعنوابتعادهمالذاتعلىالمستمروانغالقهمالتواصل،
دائموغالبافهمأفراد،أوأحداثأوظواهرمنحولهمماكلوعن

لقأطحيثبيئي،مثيرإيمعيتجاوبونوالوالعزلةاالنطواء
(2004الزراع،)المبكرالطفوليالتوحدمصطلحذلكبعدعليه
13ص
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.المقدمة

دماغفيكهربائينشاطأوجينأوجزيءأيتحديديتملماآلنلحد•
.االضطرابهذانشوءآليةلتحديدالمصاب،

ونقصالحركةفرطواضطرابالشديدواالكتئابالقلقاضطراباتتعد•
المصابيناألشخاصلدىتحدثالتيشيوًعاالعقليةاألمراضأكثرمناالنتباه

التوحدطيفباضطراب

المشكالتلوحوالتفكيرالتعلمفيللغايةماهًراطفلمنالتوحدطيفيتراوح•
.المجاالتهذهفيشديدةتحدياتيواجهمنإلى

روريةالضوالعالجالدعموسائلوتتغير،الحياةمدىتستمرحالةهوالتوحد•
.الرئيسيالحياةمراحلعبرالتوحدطيفتغيرمعالمتاحة

ؤثريفقد،المعرفيةالقدراتمععادةًًالعقليالمرضيتعارضالبينما•
.معينةأفكارفهمأوالتعلمعلىالشخصقدرةعلىالنمواضطراب

ستمرتةإعاقهيالتوحدطيفولكنبنجاحالعقليةاألمراضعالجالممكنمن•
.الحياةمدى

بينما،ياليومالدعممنعالً مستوىإلىبالتوحدالمصابيناألشخاصيحتاج•
.مستقلبشكلويعيشونبكثيرأقلدعمإلىاآلخرونيحتاج
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التوحدأنواع 

:هيتصنيفات للتوحد ثالثة " ماري كولمان" اقترحت

الكالسيكيةًالتوحديةًالمتالزمةً•

متالزمةًالطفولةًالفصاميةً•

عصبياًالمعوقةًالمتالزمةًالتوحديةً•

"  سيفين"و " كوفي"و" ماتسون" و" سيفن" كل منواقترح 
:تصنيفاتأربع (1991)

.المجموعةًالشاذة•

البسيطةًالتوحديةًالمجموعةً•

المتوسطةًالتوحديةًالمجموعةً•
–31. ص.ص،(2011,الشربينيوًفاروقً)التوحديةًالشديدةًالمجموعةً•

32.
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متالزمة اسبرجرو التوحد 

Autism and Asperger syndrome
مالكال،االكتئابية،التوازنمهاراتفيقصورهياالسبرجراضطراباعراض

القدرةدمعالروتين،حبالتغيير،كراهيةالوتيرة،بنفسالصوتإخراجالتكراري،
القصورنواحيفيتشابههناكفانوعليهطبيعيبشكلآالخرينمعالتفاعلعلى

منرغمالعلىلكناالهتمامات،ومحدوديةواالتصالاالجتماعيالتفاعلفيالمتمثل
:لييفيماتتمثلاالضطرابينبيناختالفاوجههناكاناالالتشابههذاوجود

الطفلاليبديبينمااللغوي،النموفيشديدقصورمنالتوحديالطفليعاني•
.القصورهذاألسبرجربمتالزمةالمصاب

ابالمصالطفلعكسالمعرفية،القدراتفيقصورمنالتوحدطفليعاني•
(9،ص2013شنوفي،ودعو(اسبرجربمتالزمة

سبرجرألاعراضتظهربينماالعمرمناالولىسنواتالثىالثفيالتوحديحدث•
.ذلكبعدوأحياناسنوات(4-6)بينمتأخرة

جتماعياالالمآلبينماالتوحد،طفللدىمتدنيايكوناالجتماعيالمآلأوالتنبؤ•
(133،ص2011الشربيني،وفاروق)ماحدإلىجيدايكونألسبرجرلطفل
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متالزمة ريتو التوحد 

Autism and Rett syndrome

Rettes،(1966)"ريت"إكتشفهاالطفولة،إعاقاتإحدىهيريتمتالزمة•
روقصواليد،حركاتصورةفييظهرالمخفيعميقخللعنعبارةهيو

أوجهإلىآخرونو"كامبل"أشارقدو،جتماعيةوااالاللغوية،المهاراتفي

:يليفيماريتاضطرابوالتوحدبينالتشابه

،العمرمنالثانيةواألولىالسنتينفيالطبيعيالنمو•

و،ةاالجتماعيواللغوية،للمهاراتالجزئياوالكامل،الفقدانمنحالةيليه•

.المكتسبةالتكيفمهارات

جواهرة)المللكتامفقدانوربما،والكالموالتفكير،المعرفي،النموفيقصور•

(41،ص20015باش،و
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:الريتاضطرابوالتوحدبينالفروقاتاهميليفيما

الفقريالعمودعضالتفيضمورحدوث•

لعلويةامنأكثرالسفليةاالطرافيصيبوتشنجشديدحركيعجز•
بةالمصاللحاالتوالمشيالحركةعلىالقدرةفقدانإلىيؤديمما

.أالعراضهذهعليهاتظهرفالالتوحدحاالتعكسريتبمتالزمة

أماموجودة،تكوندائماالمحدودةاليدحركاتريتاضطرابفي•
.التظهرأوتظهرقداليدفسلوكياتالتوحداضطرابفي

وكرةالمبالطفولةأثناءريتبمتالزمةللمصابينتشنجاتحدوث•
8عمرقبلالحاالتمعظمفيصرعيةنوباتحدوثوالمتوسطة
حواليأنإلىالدراساتبعضأشارتفقدالتوحدأماسنوات

صرعيةنوباتلهمتحدثسوفالمتوحدينمن)بالمئة22_4(
وفاروق(البلوغمرحلةفيخاصةحياتهممنماوقتفيعظمى

(136،ص2011،الشربيني

متالزمة ريتو التوحد 

Autism and Rett syndrome. cont.
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العقليو التخلف التوحد 

Autism and intellectual disability

وبوالديهاطواالرتبالتقربالىبنزعتهالعقليالتخلفطفليتميز•

ةسموهياألقراناألطفالمنوغيرهالكبارومعمعهماالتواصل
.التوحدطفلحالةفيتماماغائبةاجتماعية

منكلمتيناوكلمةاخرنطقاعادةمشكلةمنيعانيوحدالتطفل•
.اليهيوجهاوكالمسؤالاي

أوومأكلهسهملبفياليوميةعاداتهفيالتغييريغضبهوحدالتطفل•

رأسهطرقمثل)غضبهثوراتفييندفعوغرفتهاثاثأولعبه

ذيالللطفليحدثالوهذااواالخريننفسهإيذاءو(الحائطفي
.العقليالتخلفمنيعاني
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تمتعيسوانشطتهمفيأقرانهيشاركالعقليالتخلفطفل•
لطفعكساألخرينقليدبتويقوممعهماللعبممارسةب

.كليااألنشطةتلكممارسةعنيعزفالذيالتوحد

يثحالضمائراستعمالفيقصورمنيعانيالتوحدطفل•
مكانمنهماكالفيستعمل(انت)و(انا)بينمثاليخلط

.الضمائرمنغيرهاالىبالنسبةكذلكواالخرى

برامجفذنويوالتعاملالتدريبفيسهلالعقليالتخلفطفل•
وئقةفاجهودالىيحتاجالذيالتوحدطفلمناسرعالتأهيل
.تدريبهاومعهالتعاملفيجلدوصبر

التوحد و التخلف العقلي
Autism and intellectual disability. Cont.
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جهازهوحواسهنأكوالمغلقعالمهفييعيشالتوحدطفل•
،هحولبمااالهتمامعنوالعملعنتوقفقدالمركزيالعصبي

نمأكثرليستبامهعالقتهانلدرجةحولهبمنيباليالفهو
.لعبةاوكرسياكانلوكمابيئتهفيشيئبايعالقته

واواحتضانهلهاالمحمل(يرفضبل)يرحبالالتوحدطفل•
.العقليالتخلفطفلبعكستقبيله

امااتقريبالحياةمدىالرعايةالىيحتاجماغالباالتوحدطفل•
ذاتياتقالالاسيحققفإنه(البسيطوالمتوسط)العقليالتخلفطفل

طاراألخمنويحميهانفسهعلىيعتمدوالتأهيلبرامجبمساعدة
لقدراتهمناسبةحرفةتعلمعلىويعمل

التوحد و التخلف العقلي

Autism and intellectual disability. Cont.
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الذهانيةو االضطرابات التوحدي 

Autism and psychotic disorders 

.هانيبالذمقارنةالتوحديلدىاالنتباهفيواضحواضطراباتدهور•

.الذهانيبمقارنةالتوحديلدىاللفظيوغيراللفظيالتواصلنقص•

.بالذهانيمقارنةالتوحديلدىمفرطحركينشاط•

الجنسينلدىتتساوىبينما(4-1)واالناثالذكوربيناالعاقةنسبة•
(الفصام)خاصةالذهانفي

.التوحديلدىوجودهاوعدميانهذالوهالوسالمنالذهانييعاني•

المابينالتوحديالطفللدىالعقليالتخلفاعراضبعضظهور•

.الذهانيلدىتوجد

.التوحدياليلتزمبينمااالدويةاخذبالذهانييلتزمانممكن•
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الطفولةالتوحد و فصام 

Autism and childhood schizophrenia

Childhood(الطفولةوفصامالتوحد،حاالتبينكبيرةفروقوجود•
schizophrenia)ًًالتوحديعتبرإذ صامالفلكنسلوكياً،اضطرابا

.ذهانيعقلياضطراب

يفأماالفصامي،لدىبعدفماسنواتخمسعمرفيتظهراألعراض•
.الطفلعمرمنالثالثةالسنةفياألعراضفتظهرالتوحدحالة

لدىوجودهايكثربينماالتوحديلدىاوهاموهالوسوجودعدم•
.الفصامي

،التوحدتحاالمنكثيراًًأفضلعامبشكلتتطوراللغةفإنالفصامفي•

.يبالفصاممقارنةالرموزاستخدامعلىقادرغيرالتوحديالطفل•

.الفصاميمناكثرالتوحديلدىعامةاللغويالنموضعف•

10/16/2020.الفصاميمناكثرالتوحديلدىعامةاالنفعاليالنموضعف•



السمعيةو االعاقة التوحد 

Autism and hearing disabilities

.التوحدمعهامناالعاقةًالسمعيةًأعلىًمعالذكاءًنسبةً•

.يمكنًللمعاقًسمعياًتكوينًعالقاتًاجتماعيةً•

.سهولةًتشخيصًالمعاقًسمعياًمقارنةًبالتوحديً•

.االصميستطيعالًويمكنًللتوحديًتحقيقًتواصلًلفظيً•

 Social)االجتماعييميلًالتوحديًلالنسحابً•
Withdrawal)ً،ًوًاالنزعاجًمنًتغييرًالروتينًبشكل

.سمعيااساسيًمقارنةًبالمعاقً
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التعلمالتوحد و صعوبات 

Autism and learning difficulties 
 (Language Difficulties)صعوباتًاللغة•

.المعرفيعدمًالتمييزً•

والبصرتدهورًفيًحدةًالسمعً•

تدنيًاالستجاباتًالحركية•

انخفاضًفيًاالداءًاللغوي•

العزلةًاالجتماعيةًوًصعوبةًتكوينًعالقاتً•

اجتماعية
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واضطرابات التواصل التوحد 

Autism and communication disorders 

نمابيالتوحدي،لدىللتواصلكأداةاللغةاستخدامعنالعجز•

غةاللتعلمطريقعنالتواصلتواصلياالمضطربيتعلم
االخرينمعالتواصللمحاولةاألساسية

لفظيةرغيوسائلاومناسبةانفعاليةبتعبيراتالتوحدييظهر•

ماءاتباإليتواصليانعقلياالمضطربيحاولبينمامصاحبة
الكالممشكلةليعوضالوجهعابيرتو

الكالماعادةيظهرالتوحدياناالالكالماعادةلكليهمايمكن•
أكثرمتأخر
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التوحد والحياة الجنسية

Autism and sexuality
مًتسليطًعندًسنًالبلوغًًحيثًتبالتوحدًتحدثًمشاكلًجنسيةًكثيرةًللمصابينً•

فًعقليةًاجريتًعلىًالكبارًوالذينًيتمتعونًبوظائالضوؤًعليهاًمنًخاللًدراساتً
الوظائف؟؟؟بهذهًاليمتعونًعنًاوالئكًالذينًفماذاً,فقطًعاليةً

فيهًًعًولديهمًالقدرةًعلىًالوقويشعراالشخاصًالذينًلديهمًطيفًالتوحدًبالحبً•
مثلهمًمثلًاالصحاءبالعواطفالشعورًويمكنهمً

اراتًلغةًالجسدًأوًاإلشالوجهًأوًفيًتفسيرًتعابيرًالتوحديًيعانيًمنًمشكلةً•
نًعالقاتًالمشاعرًفكيفًيفهمًالمشاعرًحتىًيكوتنظيمًاالجتماعيةًولديهًصعوبةً

.حميمية
هًيعانيًمعظمًالناسًمنًفهمًتعابيرًوجهًالتوحديًفكيفًسوفًتفهمًمشاعر•

العاطفيةًوكيفًسوفًنترجمها؟

وقتًالبلوغًلدىًالذكرًومشاكلًاالحساساتًالجسديةًوالمشاعرًالجنسية•

هذهًالحالةًوقتًالبلوغًلدىًالفتاةًووقتًبدءًالورهًالشهريةًوتحدياتًالتدريبًعلى•
الجديدة

الرغبةًفيًالزواجًوهلًلهمًالحقًفيه؟؟؟ً•

رجة نوع وشدة ودالكثيرًمنًالمشاعرًالجنسيةًالتيًيتعرضونًلهاًكلًحسبً•
10/16/2020التوحدًالذيًلديهًوكلهاًتحدياتًهائلةًتقعًعلىًعاتقًاالمًواالب



• https://www.who.int/features/qa/85/ar/
• https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/autism-

spectrum-disorders
• https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/autism-

spectrum-disorder/symptoms-causes/syc-20352928
• https://www.natureasia.com/ar/nmiddleeast/article/10.1038/nmid

dleeast.2011.160
• https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/heavy-

metals-pollutants-linked-to-increased-odds-of-autism-in-children/
• Dvir, Yael, and Jean A. Frazier. "Autism and

schizophrenia." Psychiatric Times 28.3 (2011).
دراسةً, التوحدلدىًأمهاتًأطفالًإالحباطً(2017) خولةًسرفانيًساميةًوًسقواًليً•

ماي8ًجامعــــــــــــــــةً-قالمة-ابنًزهرًإالستشفائيةًميدانيةًبالمؤسسةًالعموميةً
قســــــــــــــمً, االنسانيةًواالجتماعيةقالمــــــــــــــــةًكليةًالعلومً, 1945

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــمًالنفـــــــــــــــــس
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https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/heavy-metals-pollutants-linked-to-increased-odds-of-autism-in-children/

