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المحاضرة االولى من البرنامج التدريبي 

التوحد والمجتمع 

زينب عبد محسن الحبوبي.استاذ مساعد د

معهد تقني كربالء -جامعة الفرات االوسط 

مجتمعتقنيات صحة قسم 



: تعالى قال 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

ُجوعِ َونَْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َوالْ )

ابِرِ  ِر الصَّ يبَةٌ الَِّذيَن إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِص * يَن َواْْلَْنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَش ِ

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُوَن  ب ِِهْم ولَئَِك َعلَْيِهْم َصلََواٌت ِمْن رَ أُ * قَالُوا إِنَّا ّلِِلَّ

( َوَرْحَمةٌ َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْهتَُدوَن 

( 157-155: البقرة ) 



فهو مطلب رئيسي تقتضيه الحاجة إلى مواجهة . يعتبر االهتمام بالطفولة إحدى مؤشرات حضارة األمم وتقدمها 

دة التي تواجه كل أمة تريد لنفسها البقاء واالستقالل والسيا, والتكنولوجية , والصحية , والتحديات العلمية , التخلف 

ألصبح من السهل على هذه , واجتماعيا , فلو هيئت البيئة السليمة التي تساعد األطفال على النمـــو السوي عقليا . 

البشرية أن تنطلق في دور بناء لخدمة مجتمعهاالطاقات 



Autismالتوحد

بمعنى الحالة غير السوية ismبمعنى النفس autos: او ذاتوية تنقسم الى شقين التوحد او autismكلمة  

ميل ال والصورة التي تصف هذا الطفل هي صورة لطفل ج. وهذا يعني ان مرضى التوحد لديهم نفس غير سوية , 

مظهره الخارجي اي شيء غير طبيعي مسجون في قفص زجاجي يمنعه من التواصل مع العالم على يبدو 

الخارجي

1999The America Sociatyللتوحد االمريكية الجمعية تعريف  of Autism

من عمر الطفل حيث خالل ثالث سنوات االولى  والذي يظهر النمائيةنوع من االضطرابات التطورية التوحد 

مختلف نواحي على يؤثربدوره على وظائف المخ وبالتالي يؤثر في الجهاز العصبي خلل عنينتج هذا االضطراب 

.النمو 

الء  للفظي  لهوغير لفـظي أم سواء كان االتصال  في قصورا , االجتماعي قصور في التفاعل ـــ  :فيؤدي إلى 

.لكلمات حركات بدنية أو مقاطع من ابيئتهم  و يكررون من أي تغيير يحدث في االطفال اذ يضطرب هوالء  االطفال 

عادة ما تظهر خالل الثالث سنوات  االولى من عمر( من الناحية االدراكية)هو اعاقة متعلقة بالنمو التوحد 

ال تزال مع المسببات التي( ادراكية    امفعالية     سلوكية    ) الطفل وهي تنتج عن اضطراب في النمو العصبي 

.  غير مفهومة 



أحد أنواع االضطرابات النمائية الشاملة-:التوحد

اعل باإلضافة  إلى العجز والقصور في مهارات التف, والتي تشترك جميعها في صفات التأخر الشديد  .

وقد حدد الدليل التشخيصي , وعدم القدرة على التخيل,  ومهارات التواصل اللغوي , االجتماعي 

واإلحصائي لالضطرابات الذهنية في إصداره الرابع والمنقح  خمسة اضطرابات نمائية وهي اضطراب 

متـالزمة    , Asperger Syndromeمتـالزمة اسبرجـر  ,  Autistic Disorderطيـف التوحــد 

متالزمة ريت Rett Syndrome  Childhood  Disintegrativeاضطراب االنتـكاس الطـفولي  ,
.(CDD) االضطرابات النمائية الشاملة وغير المحددة.

وقد يتحسن مستوى هذا الطفل , و تظل األمور السابقة متالزمة مع الطفل المصاب بالتوحد طوال حياته 

. بالتدخل اإلرشادي أو العالجي

وهو غير قابل , أجمع الكثير من العلماء  والخبراء على أن التوحد اضطراب يؤدي إلى إعاقة فقد 

أما أسباب كونه اضطرابا ً؛ فألنه يحدث نتيجة الضطراب أحد مناطق المخ , للعالج حتى هذه اللحظة 

كما يعد الطفل التوحدي معاقا ًإدراكيا ًو , مما يؤدي إلى عدم التوافق و التكيف لدى المصاب بها 

اجتماعيا ًمع وجود بعض االضطرابات اللغوية



م حيث استخدم التوحد ليصف به االشخاص 1911يعتقد ان اول من قدمه الطبيب النفسي اجن بلولر عام 

م نشر الدكتور ليوكانر 1943في عام ,المنعزلين عن العالم الخارجي والمنسحبين عن الحياة االجتماعية 

في عام ,الحديث ورقته الشهيرة عن التوحد يكون بذلك اول من ذكره كاضطراب محدد في العصر 

ليها منشر الدكتور هانزاسبرجر من فيينا ورقة شهيرة ايضا تصف حالة مشابهة للتوحد اطلق ع1944

في عام ,وتعتبر هاتان الورقتان هما اول المحاوالت العلمية لشرح هذا االضطراب المعقد , متالزمة اسبرجر 

م اكتشف 1966في عام ,م اكتشف الدكتور برنارد ريمالند ادلة تؤكد ان التوحد هو حالة بيولوجية 1964

م عثركل من الدكتور 1977في عام ,الدكتور اندرياس رت دليال اخر يؤكد ان التوحد هو حالة بيولوجية 

ل على سوزان فلوستين والدكتور ميكل روتر على توأمين مصابين بالتوحد  مما اوحى لهما بأن هذا دلي

م نشر كل من الدكتور ميكل روتر 1991في عام ,احتمالية  وجود عامل جيني يقف خلف اإلصابة بالتوحد 

م نشرت 1992في عام ,والدكتورة كاترين لورد  والدكتورة ان كوتشرلي اول استبيان لتشخيص التوحد 

 theراب التوحدجمعية الطب النفسي االمريكية الدليل التشخيصي االحصائي معايير  مقننة لتشخيص  اضط

diagnostic and statistical manual (DSM-IV),  م اصدرت منظمة الصحة العالمية 1993في عام

world health organization (. 2013, صفحة المتوحدون)



المصابين بالتوحد أن المناطق المسؤولة عن استقبال العواطف واللغة اظهرت  صور الدماغ لالشخاص 

ل وبخالف ذلك تنشط المناطق المسؤولة عن التعرف على اْلشياء وتفاصي. في الدماغ ال تعمل بشكل جيد

ن ويرى الباحث البريطاني في أمراض التوحد سيمون بارون كوهين أن المصابين بالتوحد يمتلكو. اْلمور

نوعا مختلفا من الدماغ البشري، ففي إحدى الدراسات، قام هذا الباحث بقياس مستوى هرمون 

لص التيستوسترون في السائل الذي يحيط بالجنين قبل الوالدة والذي يكون له تأثير على نمو الدماغ وخ

الية قبل عندما قمنا بفحص اْلطفال بعد الوالدة وجدنا أنه كلما كانت نسبة التيستوسترون ع: "للنتيجة التالية

أدمغة اْلفراد المصابين بالتوحد تختلف أيضا". الوالدة، كلما ازداد احتمال إصابة اْلطفال بمرض التوحد

م في التي تلعب دورا في التحك-عن اْلدمغة العادية في كيفية توزيع الدوبامين والسيروتونين العصبية 

.الخوف والتحفيز

خلصت دراسات أجرتها جامعة فرايبورغ إلى وجود خلل في التواصل بين مختلف الخاليا العصبية كما 

.في دماغ المصابين بمرض التوحد، وإلى وجود عالقة بين الطفرة الجينية واإلصابة بالتوحد



spectrum disorder autism
50في كل 1طفل الى نسبة مرتفعة 500في  كل1هو مذكور في دراسات مختلفة من نسب منخفضة كما 

1:4نسبة االصابة بين االوالد عن البنات بنسبة وتزداد .



أسباب اإلصابة بالتــــوحد ؟؟

:حد و فيما يلي أبرز و أهم  العوامل والفرضيات التي يفترض عالقتها بإصابة األطفال بأعراض التو

أظهرت نتائج بعض الدراسات ارتباط اإلعاقة الغامضة بالوراثة وشذوذ :جينية عوامل )1

لكروموسومات

الدة أو تنحصر هذه العوامل في األسباب التي تؤدي لإلصابة في الدماغ قبل الو: عوامل بيولوجية )2

بعض أو تناول, لنزيف حاد أوالتعرض, ونعني بذلك إصابة األم ببعض األمراض المعدية , أثنائها

ض أو تعرضها أثناء الوالدة  لبع, العقاقير الطبية خالل الشهور الثالثة األولى من فترة الحمل 

.المشكالت مثل نقص األكسجين 

هرباء أظهرت نتائج بعض الدراسات ارتباط اإلعاقة الغامضة بالك:عوامل متعلقة بالجهاز العصبي )3

ل و فش, ونوبات صرع , وموجات مضطربة في رسم الدماغ واألشعة المقطعية , الزائدة في المخ 

.لدى األطفال من فرغ المخيخالمستثارةو االستجابة السمعية , في التجنب المخي 

تلوث البيئي ببعض المعادن مثل الرصاص كيميائية)4

خالل الحمل وحدوث مشاكل نفسية سوء تغذية االم )5



:فرضية األم الثالجة 

تشير إلى أن السبب في حدوث اضطراب التوحد يرجع إلى
زود فاألم التي ال ت, انهيار االرتباط القائم بين األم و طفلها 

ية وقد ثبت قطع) طفلها بالدفء الكافي و الحنان هي أم باردة 
( .فساد هذه النظرية وخطها بعد ذلك 

ج وهنالك العديد من النظريات التي مازالت في طور الخرو
.بالتفسير والتحليل لمظاهر التوحد وسلوكياته 

































































ما هي أنواع التوحـــد ؟

:الضطراب التوحد في أربع مجموعات وهي كالتالي  ًتصنيفيانظاما ًحدد سيفن وآخرون

يظهرأفراد هذه المجموعة القليل من خصائص التوحدية :التوحدية الشاذة المجموعة 

الذكاءباإلضافة إلى مستوى أعلى من 

ومظاهر , يظهرأفراد هذه المجموعة مشكالت اجتماعية :المجموعة التوحدية البسيطة 

.مع تخلف عقلي بسيط مصحوبا ًباللغة الوظيفية , روتينية شديدة 

, هذه المجموعة استجابات اجتماعية محدودة يظهرأفراد :المجموعة التوحدية المتوسطة 

. قلي ولغة وظيفة محدودة و مرفقة بتخلف ع, ومظاهر شديدة من السلوكات الروتينية والنمطية 

:  التوحدية الشديدة  المجموعة 

, ية وال توجد لديهم مهارات تواصلية واجتماعية وظيف, هذه المجموعة منعزلون اجتماعيا ًأفراد 

.ملحوظباإلضافة إلى وجود التخلف العقلي في مستوى 



لى يتم التعرف على العالمات المبكرة لحدوث اضطراب التوحد من خالل تقسيم العالمات إ

:المراحل التالية والتي تم تقسيمها وفقا للعمر الزمني

يربط عاطفته ( شهور3ـ0)إن الطفل الرضيع وفي المرحلة العمرية: المرحلة األولى-

في بالحركات التي يقوم بها فهو عند سماعه لصوت اسمه أو عندما تقوم أالم باالبتسام

ذه وجهه فانه يحرك رأسه باتجاه أمه ، على العكس من ذلك فان الطفل ألتوحدي ال يظهر ه

إن ما . يةاالستجابات ألنه ال يستطيع إن يربط بين مشاعره وأحاسيسه باالستجابات الحرك

هادفة يفسر هذه المشكلة هو عدم قدرة الطفل ألتوحدي على القيام بالحركات الضرورية وال

دي في إن الطفل التوح.مثل التحرك لمعانقة أمه وكذلك عدم قدراته على تنسيق هذه الحركات

.هذه المرحلة ال يستطيع إن يربط بين الخبرات الحسية والعاطفية والحركية

حيث يعجز الطفل التوحدي في هذه ( شهور5-2)وتمتد هذه المرحلة بين : المرحلة الثانية-

ن يعبر عن المرحلة العمرية عن التعبير عن أحاسيسه بتصرفات مفهومه، فمثال ال يستطيع إ

.سعادته بابتسامة أو بتعابير وجه تظهر سروره



ة تبدأ المرحلة الثالثة من مراحل ظهور عالمات التوحد في الفتر: المرحلة الثالثة-

حيث تظهر الصفات التوحدية بشكل أكثر وضوحا من( شهور10-4)العمرية ما بين 

الدين خالل عدم قدرة الطفل التوحدي على االستجابة والتفاعل مع اآلخرين وخاصة الو

اركة خالل أوقات اللعب، حيث ال يقوم الطفل بالمبادرة في اللعب وإظهار سعادته لمش

.اآلخرين في لعبه

ة يظهر األطفال التوحديون في هذه المرحلة والتي تمتد للفتر: المرحلة الرابعة-

الكثير من العالمات المميزة لحدوث اضطراب التوحد ( شهر18-10)مابينالعمرية 

والتفاعل ( Problem solving)واهم هذه العالمات عدم القدرة على حل المشكالت 

.  االجتماعي وظهور السلوكيات النمطية والتكرارية

ة تبدأ هذه المرحلة ما بين الفترة العمري: المرحلة الخامسة والسادسة والمتقدمة-

ة وتتميز هذه المرحلة باستخدام الطفل التوحدي لكلمات غير مفهوم( شهر18-30)

فهموبدون معنى وبتكرار للكلمات بشكل غير طبيعي وبدون 





:أنواع برامج التدخل من حيث المكان المقدمة فيه 

:البرامج المنزلية 

,  دي وهي البرامج التي تهدف إلى تنمية المهارات اليومية الالزمة للطفل التوح

ه فهي جوانب حياتي, وذلك باعتبار أن مثل هذه المهارات ال يمكنه االستغناء عنها 

ي تلبية و يحثه على االعتماد على ذاته ف, و إتقانها يعزز ثقة الطفل بنفسه , أساسية 

يمكن و, احتياجاته  ويقوم بمثل هذه البرامج أفراد اْلسرة تحت إشراف المتخصصين 

مع الحرص على مساعدة أفرادها , أن يقوم بها متخصص من خارج اْلسرة  

دام ويمكن استخ. واشتراكهم في تعليم الطفل ومساعدته على االندماج االجتماعي 

كز البرامج المنزلية من سن السنتين أي قبل أن يلتحق الطفل بالمدرسة أو المر



و اإلرشاد األسري و التي تقصد بالتدخل أسر األطفال التوحديينبرامج 

والديهم     

هي برامج التدخل السلوكي التي تهدف إلى إرشاد و تدريب والدي•

ى وتدريبه عل, الطفل التوحدي أو احدهما إلى كيفية التعامل مع الطفل 

مثل التدريب على دخول , األساسيات والضروريات الهامة في حياته 

اب أو التدرب على اكتس, و التعرف على كيفية ارتداء المالبس , الحمام 

,  وتنمية بعض المهارات مثل مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي 

.والمهارات الذاتية و غيرها , ومهارات التفاعل  االجتماعي 



:البرامج المدرسية 

,هي البرامج المقدمة للطفل التوحدي في المراكز و المدارس المتخصصة 

ل وذلك من خال, حيث تهدف مثل هذه البرامج إلى تنمية مهارات الطفل المختلفة 

ظيم وتن, ي ئدواوعالج طبي , تقديم برنامج متكامل يشمل خطة تربوية فردية 

ويقوم , وتنظيم برنامج التعاون المشترك بين المختصين واألسر, برنامج غذائي 

دار والخبراء في المركز أو, والمعلمون , بتقديم البرامج المدرسية المختصون 

الرعاية 



التدخل التي يقصد بها أقران األطفال التوحديينبرامج 

اْلقران   هي برامج التدخل السلوكي التي تهدف إلى إرشاد وتدريب اْلطفال الطبيعيين من•

حدث وتعد مثل هذه البرامج أ. إلى كيفية التبادل االجتماعي و التعامل مع اْلطفال التوحديين 

دهم وتساع, والتي تعمل على اكتساب المهارات المختلفة لدى هؤالء اْلطفال , الطرق الناجحة 

.على تحقيق التكيف واالندماج مع المجتمع الخارجي من حولهم 

نداد ولقد أظهرت العديد من الدراسات أهمية برامج التدخل التي تدعم اشتراك اْلقران من اْل•

وزيادة , ي وقد أثبتت فعاليتها في خفض السلوك الفوضو, أو اْلخوان في عالج الطفل التوحدي 

.و تشجيع السلوكات االجتماعية المرغوبة , اكتساب المهارات 



و يعد , وهو والد طفل توحدي Schoplerصمم هذا البرنامج شوبلر: (TEACCH) برنامج تيتش ( 1

ي التعليم تعن( تيتش ) حيث أن كلمة , برنامج تيتش برنامجا ً تطويريا ً للخدمات المقدمة لألطفال التوحديين 

.والعالج لألطفال المصابين بالتوحد وإعاقات التواصل المشابهة له 

ويعد هذا البرنامج احد برامج العالج , Lovaasصمم هذا البرنامج لوفاس :LOVAASبرنامج لوفاس ( 2

االستجابة الشرطية والتي تعتمد على, أو العالج بالتحليل السلوكي التي ترتكز على نظرية تعديل السلوك , السلوكي

كل سلوك مع معاقبته على, أو على عدم ارتكابه للسلوك الخاطئ , بحيث يتم مكافأة الطفل على السلوك الجيد , 

غير مرغوب يصدر منه      

رابات مدرسة خاصة برعاية األطفال التوحديين وذوي االضطوهي -:اليوميةللعالج بالحياة اشي تهيبرنامج ( 3

النمائية

ألطفال حيث يتعلم ا( بكس ) التواصل البديل من خالل تبادل الصور نظام : الصوربرنامج التواصل من خالل ( 4

ب ويستخدم هذا البرنامج كأسلو, التواصل مع اآلخرين عن طريق الصور والمجسمات التي تدل على رغباتهم 

.  عالجي لألطفال الذين يعانون من التوحد أو مشاكل في التواصل

ي والت, أحد البرامج العالجية المناسبة لحاجات الطفل الفردية هو : المنزلبرنامج التدريس المتركز على ( 6

كالت وعالج المش, و تنمية المهارات االجتماعية , تصنف إلى ثالث مجاالت رئيسة وهي تنشئة و تطوير اللغة 

التي حيث يسعى هذا البرنامج إلى تدريب اآلباء و األمهات إلى استخدام مجموعة من االستراتيجيات, السلوكية 

دعم أشكال مما ي, أثبتت فعاليتها في تغيير العديد من المظاهر السلوكية غير المرغوبة لدى األطفال التوحديين 

.التفاعل االجتماعي بين هؤالء األطفال و أسرهم

)  لطبيعيين برنامج يعتمد على طريقة التعليم من خالل تدريب األنداد ابتصميم :األندادبرنامج التعليم من خالل ( 7

في ولقد أثبت هذا البرنامج فعاليته. على أفضل الطرق للتعامل مع األطفال التوحديين ( من أخوان أو رفقاء 

.  االجتماعيالحصول على نتائج تشير إلى تحقق الهدف الرئيسي له وهو التعديل السلوكي و تعلم مهارات التفاعل



ما هو النظام الغذائي الصحيح للتوحد؟



الطعام المحتوي على البروبيوتيك-1

ك ومسؤولة عن التي تتواجد في القناة الهضمية الخاصة بالبروبيوتيك هي البكتيريا الجيدة 
.امتصاص المغذيات ودعم الجهاز المناعي الخاص بك

، هضمي قليلةتميل إلى أن يكون نسبة البكتريا في الجهاز الاْلطفال الذين يعانون من التوحد 
الهضمي لديهموعندما يتناولون البروبيوتيك بشكل روتيني، يمكن أن تتحسن وظائف الجهاز

المشكلة . ترةإذا كان يأتي من الحيوانات التي تتغذى على العشب ولم يتم البس-مثل الزبادي 
د شراء فمن المستحسن عن. هي أن هناك تباين كبير على نوعية الزبادي في السوق اليوم

اللبن قراءة الملصق الموضح اذا ما كان يحتوي على البروبيوتك

وي على يتم صنع العديد من الجبن عن طريق التخمير، ولكن ليس كل الجبن المخمرة تحت
حافظ على هي عادة النوع الذي سي-مثل شيدر، البارميزان، -، والجبن الناعمة .البروبيوتيك

.  البكتيريا المفيدة

رط ان يكون ، بشالجبن من حليب الماعز وحليب اْلغنام غنية بشكل خاص في البروبيوتيكو 
الجبن الخام غير المبستر

ان الوزن، عظيم للسيطرة على ضغط الدم والكوليسترول والسكري وحتى فقد-خل التفاح 
لك توفير بما في ذ-خل التفاح هو إضافة يومية كبيرة من شأنها أن تجلب العديد من الفوائد 

.شرب قليال كل يوم أو استخدامه بمثابة دريسينج للسلطة. البروبيوتيك

. الداكنة ةالشوكوالتمن أشهى اْلطعمة الغنية بالبكتيريا النافعة و المفيدة بروبيوتك هي
ة مرتفعالشوكوالتهيفضل أختيار و تناول. وتحتوي أيضا على مضادات االكسدة 

الطعامو يفضل تناولها عند بداية الوجبة وليس بعد تناول. بالكاكاوالنسبة

http://www.arabtip.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A9
http://www.arabtip.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A9
http://www.arabtip.com/search/label/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%88
http://www.arabtip.com/search/label/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85


ماك ، والرنجة، والماكريل، واْلنشوجة، ويمكن العثور عليها من اْلسمثل سمك السلمون
،الزيتي ة؛ كالسردين

:الجوز
ويعتبر إضافة ممتازة في السلطات والسناك، إن جميع 3الجوز يعتبر مصدر جيد لألوميغا 

، لكن الجوز تغلب عليهم جميعاً 3المكسرات تظهر احتواءها على نسبة جيدة من اْلوميغا 
.6والمتوازن أيضاً مع اْلوميغا3بقيمته العالية من اْلوميغا 

:السبانخ
، حيث يحتوي نصف كوب من 3السبانخ هو بديل آخر للسمك بتركيزات جيدة من اْلوميغا 

والكرنبنفس الحال بالنسبة للفت . مليجرام من هذا الحمض100السبانخ على 

:بذور الكتان
ويمكن شراؤه بصورة  زيت، 

3زيادة االطعمة التي تحتوي على اوميجا -2



:االطعمة المفيدة
بيتا كاروتين، فيتامين : البطاطا الحلوةc،المغنيسيوم، اْللياف

الكالسيوم وفيتامين : الخضر الورقيةC وحمض الفوليك، بيتا كاروتين، المغنيسيوم والحديد

السيلينيوم، فيتامين : الحبوب الكاملةe، ،المغنيسيومb6

الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك، : والبذورالمكسراتB6، وفيتامينE،وحامض الفوليك

 حمض الفوليك، : ( ما عدا فول الصويا)الفاصوليا والبقولياتB6،سمك السلمون، الزنك والحديد

(3اوميجا )والرنجة، والماكريل، واْلنشوجة 

 (3اوميجا )الخيار و الكرنب و اللفت مخلل

 في حالة الحساسية من االسماك( 3اوميجا)السبانخ

 و زيت جوز الهند و زيت الكتانالبقري السمن

الشيكوالتة الداكنة

اللحوم من حيوانات تتغذي على العشب و البيض من طيور تتغذي على النباتات





تجنبي---

تهيج الجهاز الهضمي ,صعبة الهضم(تجنب فول الصويا,  

 الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والنحاس وخاصة الزنك -تمنع امتصاص–

تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية

واْلطعمة السريعة، و االلوان الصناعية و مكسباتالمواد الحافظة، تجنب
الطعم في الطعام،أو اْلطعمة المصنعة مثل الهامبرجر الالنشون 

تجنب السكر المحلى صناعيا

 السمن البقري او الزبد الطبيعي استخدمي ,النباتيتجنبي السمن

استخدم العلب الزجاجية-------تجنب علب اْللمنيوم

اجيةاستخدم العلب الزج--تجنب التخزين في البالستيك و اْللومينيوم

استخدم الستانلس ستيل----تجنب المقالي اْللومنيوم

موقدالاستخدم الفرن او ---تجنب الميكروويف، ال يسخن في البالستيك

 تجنبي انواع الطعام المسببة للحساسية أيا كانت

لمنع حدوث الحساسية



إذا أكلت . "العديد من اآلباء واْلمهات يعتمدون نظام المكافأة
"  القرنبيط الخاص بك، يمكن أن يكون لديك اآليس كريم

ج على الرغم من أن هذه الخدعة قد تعمل كحل سريع، فإنها لن تنت
لي قد يزدرد طفلك البروك. النتائج المرجوة على المدى الطويل

د للحصول على مكافأة، ولكن هذه الخطة ليس من المرجح أن تزي
ستمتاع بدال من ذلك، نريد لألطفال اال. تفضيله لتناول البروكلي

تذوق على سبيل المثال، بدال من مطالبة الطفل بباْلطعمة الجديدة
.الطعام الجديد تماما، حاول اتباع نهج متدرج

 أوال، يمكنك ببساطة النظر في الطعام
سه ثم تقترح عليه ان تقوما معا بشم رائحته ثم لم. الجديد معه
لى عندما تشعر ان الطفل ع. وهي فرصة كبيرة للعب مع الطعام

.استعداد، اقترح لعق أو تذوق الطعام
في بعض اْلحيان يساعد أن نقوم بمزج الطعام الجديد مع طعام

مألوف و محبوب في أول مرة يقدم فيها




	برعاية  ا.م .د.ماهر حميد مجيد  عميد المعهد التقني كربلاء             
	Slide 2 
	المحاضرة الاولى من البرنامج التدريبي  التوحد والمجتمع 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	spectrum disorder   autism       كما هو مذكور في دراسات مختلفة من نسب منخفضة 1في  كل500 طفل الى نسبة مرتفعة 1 في كل 50 .وتزداد نسبة الاصابة بين الاولاد عن البنات بنسبة 1:4
	أسباب الإصابة بالتــــوحد ؟؟
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 
	Slide 20 
	Slide 21 
	Slide 22 
	Slide 23 
	Slide 24 
	Slide 25 
	Slide 26 
	Slide 27 
	Slide 28 
	Slide 29 
	Slide 30 
	Slide 31 
	Slide 32 
	Slide 33 
	Slide 34 
	Slide 35 
	Slide 36 
	Slide 37 
	Slide 38 
	Slide 39 
	Slide 40 
	Slide 41 
	Slide 42 
	Slide 43 
	ما هي أنواع التوحـــد ؟
	Slide 45 
	Slide 46 
	Slide 47 
	Slide 48 
	برامج الإرشاد الأسري و التي تقصد بالتدخل أسر الأطفال التوحديين و والديهم      
	Slide 50 
	برامج التدخل التي يقصد بها أقران الأطفال التوحديين  
	Slide 52 
	Slide 53 
	Slide 54 
	Slide 55 
	Slide 56 
	Slide 57 
	Slide 58 
	Slide 59 



