
الأمراض النمائية الشاملة

 هدى العنزي
يعقوب عبدالله

Pervasive Developmental Disorder



Terminology

Pathology: Psychopathology:

Aetiology: Symptoms:

Comorbidity:Prognosis:

Diagnosis:

Epidemiology:

هو علم األمراض النفسية.
هو فرع من الطب يبحث ف 
تصنيف األمراض ومسبباتها 

وآثارها.

 وجود زملة من األعراض متكن
 اخملتصي من تشخيص املرض و

حتديده .

 مجموعة من املالحظات  تشير ف
 حال جتمع عدد  معي منها إلى

وجود خلل ما.
هو علم مسببات املرض.

 هو خريطة مسار املرض وما ميكن
 أن تصل إليه حالة االضطراب,
 و مدى فعالية نتائج العالج.

 هو مدى انتشار مرض معي  ف
مجتمع ما ف فترة معينة.

Differential Diagnosis:
هو أسلوب تشخيصي تتشابه فيه  

األعراض مما يجعل للتشخيص بدائل 
متعددة , و بالتالي يستدعي 

التشخيص باالستبعاد.

 حدوث اضطرابي لدى الفرد
 ف نفس الوقت مثل:

ADHD +CONDUCT BE.  
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10% each
50% comorbid



Closer look at The terminology in DSM
!

SYMPTOM 
 مالحظة سلوك أو حالة ما.

 ال تعني وجود مشكلة ما بحد ذاتها وال تشير إلى اختالل بيولوجي.
 أبسط مستويات التحليل ملشكلة ما.

!
SYNDROME 

 املستوى الثاني من املالحظة و التحليل.
 يشير إلى مجموعة من األعراض التي تتالزم ف الظهور .

 ال يشير هذا املستوى بالضرورة إلى تشخيص معي وفق تصنيفات األمراض النفسية.
 تالزم األعراض واحدا بآخر اليزال محل تساؤل وال يعني بالضرورة أن أحدها سبب لآلخر.

DISORDER 
 مثل املتالزمة, يشير إلى عدة أعراض تظهر متالزمة.

 األعراض تشير إلى اضطراب أكثر وضوحا ودقة.
 مثل املستويي السابقي, اليوجد حتديد لألسباب التي تقف وراء  هذا االضطراب.

DISEASE 
  هو اضطراب معروف سببه.

هو املستوى األعلى من بي مستويات عرض االضطرابات.



املصادر املعتمدة ف تصنيف األمراض النفسية و تشخيصها:

  هناك دليالن يعتبران األكثر انتشارا  لتشخيص األمراض النفسية:

! •! ICD-10 Chapter V: Mental and behavioral disorders, since 1949 part of the International     

Classification of Diseases produced by the WHO.!

              A revision scheduled on April 2014!

! •! The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) produced by the     

American Psychiatric Association (APA) since 1952.!

              A  new version Available  Since March 2013

.CCMD-3 التصنيف الصيني لالضطرابات العقلية
دليل أمريكا الالتينية لتشخيص األمراض النفسية.

مصادر لك عليها:

.DMP-1.الدليل املصري  لتشخيص األمراض النفسية

http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association


Classification of Mental illness



Organic 
disorders!

&!
Psychoactive 

substance-use 
disorder      

!
Schizophrenia (Psychoses) 

!
Mood disorders!

!
!

Neuroses!

Hierarchy of Mental illness 



Hierarchy of Mental illness 



االضطرابات النمائية الشاملة

التخلف العقليفصام الطفولةالتوحد

 تصنف االضطرابات النمائية الشاملة إلى أربع مجموعات رئيسة تتفرع من بعضها اضطرابات أخرى:

ريت

أسبارجر

التوحد

القراءة

الكتابة

احلساب

مكون القدرات االجتماعية 
 القدرات اللغوية والتواصل 

املكون السلوكي: منطية السلوك 

يحدث بعد فترة منو طبيعي. 
نادرا مايحدث قبل السابعة. 

قدرات عقلية أقل تدهورا من التوحد. 
وجود هالوس وضالالت. 
يأتي على شكل نوبات. 

تتخلله مراحل كمون.

صعوبات التعلم 
يتم التشخيص بعد استبعاد 

اضطرابات أخرى مثل التخلف 
العقلي و التوحد واإلعاقات احلسية.

هيلر

PDD- 
NOS

Mild IQ 50:70

Moderate IQ 40:54

Severe IQ 20:39

Profound IQ: Below 20
أكادميية

 منائية
بحتة

اإلدراك
الذاكرة

االنتباه
التفكير

 اللغة
الشفهية



التوحد:الوصف
يطال العجز 
ثالث قدرات

القدرات 
اللغة و االجتماعية

التواصل

السلوك 
النمطي

االرتباط

احملاكاة

ترابط 
اإلدراك

إدراك 
املثيرات 
االجتماعية

إدراك 
الوجوه

إدراك 
املشاعر

اليستطيعون الكالم طوال حياتهم 50%
 عند التدخل املبكر وجد أن البعض يطورون لغة
 خاصة تتميز بالبطء, علو النبرة, عدم استخدام
 ضمائر املتكلم, ال تستخدم للتواصل بل هي
 ترديد لألصوات بدون فهم معانيها, وف حالة

 الفهم فالفهم حرف .

 املستوى األدنى من السلوك
 النمطي:

 حركات ميكانيكية منطية
 ومتكررة مثل الربت و
التلويح , التأرجح.

 املستوى األعلى من السلوك
  النمطي:يشمل اتباع روتي
 معقد ودقيق ف سلوك معي
 على املستوى احلسي أو
 احلركي, مثل أعادة ترتيب

األلعاب



التوحد:الوصف

   يصاحب التوحد عدة أعراض ومشاكل منها:
 إصابات اجلسد الناجتة إيذاء النفس:

مثل شد الشعر, و ضرب الرأس بأجسام صلبة و عض األصابع أو اليد.
 اضطرابات النوم

 تشير الدراسات إلى أن %44 و %83 من األطفال املصابي بالتوحد لديهم مشكالت شديدة ف النوم,
  فكثيرا منهم التتجاوز ساعات نومهم األربع ساعات.

 اضطرابات األكل
تفضيل أنواع معينة من الطعام وأشكال محددة له, واضطراب الشهية بي الشراهة ورفض الطعام

 مخاوف مرضية واستجابات غريبة للمثيرات احلسية
 اخلوف من املكنسة الكهربائية, بعض أعالنات التلفزيون, اخلوف من الزفت( التضحكون عالكلمة

 يعني املقصود الشارع) , كما أن االستجابة لأللم تكون غير موجودة.

#

#

#

#



التشخيص

حتى اآلن ال يوجد وسيلة طبية بحتة لتشخيص التوحد, واملعيار ف تشخيص املرض هنا يعتمد على 
التشخيص باالستبعاد أوال ثم بتطبيق املقاييس النفسية من اختبارات الذكاء و اختبارات السلوك و تاريخ 

النمو, فظهور األعراض البد أن يكون قبل سن الثالثة.

التشخيص باالستبعاد: 
١-اختبارات الدم الستبعاد أمراض األيض. 

٢-حتليل الكروموسومات الستبعاد احتمال األمراض اجلينية. 
٣-اختبار كفاءة السمع الستبعاد أثر الصمم على تطور اللغة. 

٤-اختبار EEG الستبعاد األمراض املتعلقة بالتشنجات. 
٥- اختبارات الرني املغناطيسي الستبعاد أي أمراض قد تكون ناجتة عن التلف الدماغي. 

االختبارات النفسية: سوف يتم التحدث عنها تفصيال ف موضع الحق. 

#

#



التشخيص

1

2

1

يجب توفر ستة أعراض على األقل



التشخيص
A. مجموع 6 او اكثر من البنود 1 و 2 و 3 مع اثني على االقل من اجملموعه 1 وواحد من كل من اجملموعه 1 واجملموعه 2 . 

( 1 ) ضعف نوعي او كيفي ف التفاعل االجتماعي , كما جتلى من قبل اثني على األقل مما يلي : 
(أ ) حتمل عالمة ضعف ف استخدام السلوكيات غير اللفظية متعددة مثل العي إلى العي البصر , تعبيرات الوجه , اوضاع  

اجلسد , واإلمياءات لتنظيم التفاعل االجتماعي املتبادل . 
(ب) اخفاق واضح ف اقامة عالقات مناسبة مع االقران ف مستوى منوه. 

(ج) نقص ف السعي التلقائي ملشاركة االترفيه واالهتمامات واالجنازات مع االخرين مثل (عدم اظهار او احضار او االشارة الى 
االشياء موضع اهتمامه) 

(د) نقص ف تبادل العالقات االجتماعية والعاطفية. 
(2) ضعف نوعي او كيفي ف التواصل , كما جتلى ف جانب واحد على األقل مما يلي : 

(أ) تأخر او انعدم منو اللغة املنطوقة (ال يرافقه محاولة تعويض من خالل طرق التواصل البديلة كاالمياءة او احملاكاة احلركية 
الصامته). 

(ب) االشخاص الذين بالكاد يتكلمون , ضعف ملحوظ ف القدرة على بدء او مواصلة احملادثة مع االخرين. 
(ج) النمطية والتكرار ف استخدام اللغة او استخدام لغة خاصة او غير اعتيادية. 

(د) نقص ف اللعب اخليالي التلقائي باشكاله اخملتلفه او لعب ادوار الكبار مبا يالئم مستوى منوه احلالي.



!

(3) تكرار محدد الشكال منطية من السلوك واالهتمامات واالنشطة كما تظهر ف واحده على االقل مما يلي : 
(أ) االنشغال بواحده او اكثر من االشكال النمطية احملددة من االهتمامات الشاذه او غير الطبيعية  

(ب) واضح انه عنيد وملتصق بروتي او طقوس ليس لها دور اووظيفة محدده. 
(ج) النمطية والتكرار بطريقة مصطنعه (خبط او لف  او شبك االصبع او اليد أو حركات معقده ومركبة بجميع اجلسد) 

(د) انشغال الفكر الدائم بأجزاء من االشياء امللموسة. 

B. التأخر او االداء غير الطبيعي ف واحد عاالقل من اجملاالت التالية ف فترة قبل سن 3 سنوات : (1) التفاعل االجتماعي 
, (2) اللغة كما تستخدم ف التواصل االجتماعي , (3) اللعب التخيلي او الرمزي . 

C.أن يتمايز االضطراب عن اضطراب ريت أو االضطراب التحللي ف الطفولة وال يطرح كتفسير أفضل لتلك 
االضطرابات.

التشخيص



التشخيص الفارق

 تتداخل أعراض التوحد مع باقي االضطرابات النمائية الشاملة
 األخرى, وال بد هنا من مراعاة الفوارق التشخيصية فيما بي هذه

 االضطرابات, ومن هنا فالبد من تسليط الضوء على كل  مرض ميكن
   أن تتداخل أعراضه مع التوحد, وهذه األمراض هي:

 متالزمة أسبرجر.
 متالزمة ريت.

 متالزمة هيلر( االضطراب التحللي ف الطفولة).
 االضطراب االرتقائي الشامل غير محدد النوعية.

فصام الطفولة.

#
#
#
#
#



 متالزمة أسبرجر
الوصف الصعوبات الشديدة واملستمره ف التفاعل االجتماعي. 1.

منو امناط محدودة ومتكررة ومنطية من السلوك واالهتمامات والنشاطات. 2.

يترتب على هذا االضطراب صعوبات ذات داللة اكلينيكية ف اجملاالت االجتماعية او املهنية او اجملاالت الهامة 3.
االخرى من توظيف امكانات الفرد. 

بخالف االشطراب الذاتوي ال يكون هناك تأخر ذو داللة اكلينيكية ف اللغة ( مثل استخدام الكلمات املفردة ف سن 4.
العامي واستخدام عبارات التواصل ف سن 3 اعوام) 

ال يوجد تأخر ذو داللة اكلينيكية ف النمو املعرف او ف منو مهارات العناية بالذات املناسبة للعمر , والسلوك التكيفي 5.
( حالفا ملا هو معروف فب التفاعل الجتماعي) , والشغف بالبيئة ف الطفولة. 

ال يطرح تشخيص اضطراب اسبرجر اذا كانت احملكات تنطبق على اي اضطراب نوعي آخر من االضطراب االرتقائي 6.
الشامل او على الفصام .أتي بداية ظهور اضطراب اسبرجر متخره الى حد ما عن االضطراب الذاتوي او على االقل 

يتم تعرفه ف فترة متأخرة الى حد ما . 
قد يالحظ التأخر احلركي او االختالل احلركي ف فترة ما قبل املدرسة. 7.
قد تصبح صعوبات التفاعل االجتماعي أكثر وضوحا ف سياق املدرسة. 8.
ف هذه الفترة قد تظهر او تالحظ اهتمامات ذاتية خاصة او محدودة وجامدة ( مثل االفتتان بجداول القطارات) 9.

بالنسبة للكبار من ذوي اضطراب اسبرجر فانهم يبدون مشكالت من نقص االدراك الوجداني لالخرين ومن مواصلة 10.
التفاعل االجتماعي. 

يتبع اضطراب اسبرجر بوضوح نسقا تفاقميا مستمرا وتكون طول مدة هذا االضطراب عند غالبية احلاالت هي مدى 11.
احلياة.



 متالزمة أسبرجر
التشخيص أ-وجود اضطرابات كيفية ف التفاعل االجتماعي , كما تظهر ف اثني على االقل مما يلي : 

اضطراب ملحوظ ف استخدام السلوك غير اللفظي املتعدد (مثل حملقة العي ف العي , التعبير الوجهي , 1.
واحلركات واالوضاع اجلسمية , واالمياءات اجلسمية) لتنظيم التفاعل االجتماعي. 

االخفاق ف تكوين عالقات مع االقران مناسبة للمستوى النمائي. 2.

نقص السعي التلقائي ملشاركة االخرين مسراتهم او اهتماماتهم او اجنازاتهم ( مثل العجز عن خلق موضوعات مثيرة 3.
الهتمام االخرين او متابعتها او التركيز عليها ). 

نقص التبادل االجتماعي او االنفعالي. 4.

ب-وجود أمناط محدودة ومتكررة ومنطية من السلوك واالهتمامات والنشاطات كما تظهر ف واحد عاالقل مما يلي : 
ان يستحوذ على الفرد وميتلكه واحد او اكثر من االمناط احملدودة والنمطية من االهتمامات التي تكون غير عادية سواء 1.

من حيث عمقها او مجالها. 
التمسك غير املرن وبشكل واضح بأعمال روتينية , محدودة, آلية , وغير وظيفية. 2.
أساليب حركية مميزة منطية ومتكررة ( مثل لي اليدين او االصابع او النقر او اخلبط بهم , االتيان بحركات معقدة 3.

تشمل اجلسم كله). 
االستغراق املستمر ف اجزاء االشياء. 4.

ح- يترتب على االضطراب صعوبات ذات داللة اكلينيكية ف اجملاالت االجتماعية او املهنية او اجملاالت الهامة االخرى 
من توظيف امكانات الفرد. 

د- ال يوجد تأخر عام ذو داللة اكلينيكية ف اللغة ( مثل استخدام الكلمات املفردة ف سن العامي , واستخدام عبارات 
التواصل ف سن ال3 اعوام). 

ه- ال يوجد تأخر ذو داللة اكلينيكية ف النمو املعرف او ف منو مهارات العناية بالذات املناسبة للعمر , والسلوك التكيفي, 
والشغف بالبيئة. 

و- ال تنطبق هذه احملكات التشخيصية على اي اضطراب نوعي اخر من االضطراب االرتقائي الشامل او على الفصام.



!
 متالزمة ريت
الوصف

تتحدد بعض املعالم االساسية الضطراب "رت" ف تفاقم اضطرابات نوعية متعددة تتبع فترة من ا.
النمو العادي بعد امليالد. 

يجتاز هؤالء االطفال مرحلة عادية من النمو قبل الوالدة وأثنائها . ب.

 يكون النمو النفسي احلركي عاديا خالل االشهر اخلمسة االولى من احلياة. ت.

تكون مقاييس محيط الرأس عند امليالد كذلك داخل احلدود العادية. ث.
فيما بي سن 5 شهور و48 شهرا  يأخذ منو الرأس ف التناقص. ج.
يفقد الطفل بي سن ال5 شهور وال30 شهر ما اكتسبة من قبل من مهارات يدوية غرضية , مع ما ح.

يترتب على ذلك من منو حركات منطية لليدين مثل لي الذراعي او غسل اليدين. 
يأخذ االهتمام بالبيئة االجتماعية ف التضاؤل ف السنوات القليلة االولى بعد بداية ظهور هذا خ.

االضطراب , على الرغم من أن التفاعل االجتماعي قد ينمو غالبا فيما بعد ف سياق تطور منو الفرد. 
تنشأ مشكالت ف اتزان املشي او ف تآزر حركات جذع اجلسم. د.
يوجد اضطراب شديد ف منو التعبير اللغوي واالستقبال اللغوي مع تأخر نفسي حركي شديد.ذ.

يتالزم اضطراب "رت" مع التأخر العقلي الشديد او العميق والذي اذا وجد يجب ادراجة على محور 
اضطرابات الشخصية (التأخر العقلي) من نظام التشخيص.
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 متالزمة ريت
الوصف

منوذج النكوص االرتقائي ف حاالت اضطراب "رت" محدد ومتميز بشكل كبير . •

تكون بداية ظهور اضطراب رت قبل سن ال 4 سنوات وعادة ف العام االول او الثاني من احلياة. •

طول مدة هذا االضطراب هي مدى احلياة. •

ويستمر فقدان املهارات العامة بشكل متواصل.•

مع مالحظة أن:



     أ-ان تتوفر كل املظاهر التالية : 
يوجد بوضوح مرحلة عادية من النمو قبل الوالدة وأثنائها. 1.

يكون النمو النفسي احلركي عاديا بشكل واضح خالل االشهر اخلمسة االولى بعد امليالد. 2.

أن تكون بداية كل املظاهر التالية بعد فترة من النمو العادي: ب.
تناقص منو الرأس بي سن 5 شهور الى 48 شهر. 1.

فقدان املهارات اليدوية الغرضية املكتسبة من قبل , وذلك بي سن 5 شهور و30 شهر , مع 2.
ما يترتب على ذلك من منو حركات منطية لليدين ( مثل لي الذراعي أ غسل اليدين) 

فقدان االندماج االجتماعي منذ فترة مبكرة من بداية ظهور االضطراب ( على الرغم من 3.
التفاعل االجتماعي غالبا ما ينمو فيما بعد) 

ظهور خلل ف اتزان املشي او تآزر حركات جذع اجلسم. 4.

وجود اضطراب شديد ف منو التعبير اللغوي واالستقبال اللغوي , ومع تأخر نفسي حركي 5.
شديد.

 متالزمة ريت
التشخيص



نكوص ملحوظ ف وظائف متعددة عقب فترة تبلغ عامي عاالقل من النمو العادي بشكل ظاهر. 1.

ينعكس هذا النمو على مستويات من التواصل اللفظي وغير اللفظي والعالقات االجتماعية واللعب والسلوك 2.

التكيفي متناسبة مع العمر الزمني. 
وبعد فترة العامي االوليي من احلياة (ولكن قبل سن ال10 سنوات) يظهر عند الطفل فقدان ذو داللة اكلينيكية 3.

للمهارات املكتسبة سابقا, وذلك ف اثنب على االقل من اجملاالت التالية: اللغة التعبيرية او االستقبالية أو املهارات 
االجتماعية أو السلوك التكيفي أو التحكم ف التبول او التبرز او اللعب او املهارات احلركية. 

يبدي االطفال ذوي االضطراب التحللي الصعوبات االجتماعية والتواصلية واملعالم السلوكية التي الحظناها بصفة 4.
عامه ف حاالت االضطراب الذاتوي. 

توجد اضطرابات كيفية ف التفاعل االجتماعي وف الواصل وف االمناط احملدودة واملتكررة والنمطية من السلوك 5.
واالهتمامات واالنشطة. 

يتمايز هذا االضطراب عن اي اضطراب نوعي اخر من االضطرابات االرتقائية الشاملة عن الفصام وقد اطلق على 6.
هذه الفئة من االضطرابات مصطلحات مختلفة هي : زملة هيلر s Syndrome’Heller أو العته الطفولي 

Disintegrative Psychosis أو الذهان التحللي  Dementia Infantills

 متالزمة هيلر
 الوصف
CDD Childhood Disorder Disintegrative 



 متالزمة هيلر
 التشخيص
CDD !

أ- النمو العادي بشكل واضح ف فترة العامي االولي على االقل بعد ميالد الطفل , كما يتمثل ف وجود مستويات من التواصل اللفظي وغير 
اللفظي, ومن العالقات االجتماعية واللعب والسلوك التكيفي متناسقة مع العمر الزمني. 

ب-فقدان ذو داللة اكلينيكية للمهارات املكتسبةمن قبل ( قبل سن 10 سنوات ) وذلك ف اثني على االقل من اجملاالت التالية: 
اللغة التعبيرية او االستقبالية. 1.
املهارات االجتماعية والسلوك التكيفي. 2.
التحكم ف التبول او التبرز. 3.
اللعب. 4.
املهارات احلركية. 5.

ج- اضطرابات ف توظيف امكانات الطفل ف اثني على االقل من اجملاالت التالية : 
صعوبات كيفية ف التفاعل االجتماعي ( منها على سبيل املثال صعوبات ف السلوك غير اللفظي , االخفاق ف تكوين عالقات مع االقران , 1.

نقص التبادل االجتماعي او االنفعالي) 

صعوبات كيفية ف التواصل ( منها تأخر أو نقص اللغة املنطوقة , وعدم القدرة على ابتداء حديث او االستمرار فيه , االستخدام النمطي 2.
واملتكرر للغة , ونقص اللعب االيهامي املتنوع ) 

امناط محددة ومتكررة ومنطية من السلوك واالهتمامات والنشاطات , مبا فيها النمطيات واالساليب املميزة احلركية. 3.
د- ان االضطراب يختلف عن اي اضطراب نوعي اخر من االضطرابات االرتقائية الشاملة او عن الفصام وال يطرح كتفسير أفضل لتلك 

االضطرابات.

Childhood Disorder Disintegrative 



فصام الطفولة
قصة ميري: 

فتاة خجولة, كثيرا ما كانت متر بلحضات صمت, لم تعرف كيف تقوم بتكوين الصداقات, كانت توصف بأنها مختلقة 
عن أقرانها, وكانت ف بعض الليالي, تتبول الإراديا, بعد بلوغها العاشرة, استمرت ف عزلتها االجتماعية مما أصابها 

باالكتئاب, وتبع ذلك صعوبات أكادميية ف دراستها. 
بدت ميري تشعر بأن الشيطان يطلب منها فعل أشياء سيئة, وبدأت تشعر بأن  أساتذتها يودون إيذاءها, كما بدأت 

بالشعور بأن اجلراثيم تنتشر ف أنحاء جسدها. 
بدت ميري غير منظمة وال مهندمة, تذكر كثيرا أحاديث عن  االنتحار, وبالفعل قد ألقت  بنفسها أمام سيارة مسرعة 

يوما. 
أودعت ميري املصح احمللي, لتلقي العناية املناسبة, وبدت تنتابها نوبات قلق وهياج, حتى أنها ف يوم ما لم تنفك عن 

الصراخ بطريقة تشبه العواء. 
ف بعض األيام كانت تبحلق ف السماء وتظل صامتة لساعات. 

أظهرت ميري بعض التحسن خالل فترة ايداعها باملشفى, وت اخراجها منه لكنها كانت تودع مرة أخرى اذا عاودتها 
النوبات. 

مع بلوغها سن السابعة عشرة, اودعت مبستشفى متخصص لالمراض النفسية ملدة سنتي بسبب نوبات الهلع و االفكار  
البارانويدية التي عانت منها. 

بسن التاسعة عشرة, وبعدأسبوع واحد من  عودتها ملنزل العائلة بعد فترة من خفة األعراض, قامت ميري بقفل باب 
غرفتها , ومتكنت من تناول كمبية كبيرة من العقار املموصوف لها, لتنهي بذلك حياتها. 

Childhood-Onset Schizophrenia



PDD-NOS 
Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified

تظهر األعراض بعد سن الثالثة. 
تظهر بعض األعراض التوحدية ولكن ليست متوزعة ف جميع املكونات الثالثة. 

يستخدم هذا التشخيص ف احلاالت األربع التالية: 
1-ف حال تأخر األعراض إلى مابعد الثالثة. 

2-ف حال و عدم كفاية األعراض لتشخيص التوحد, ولكن  الميكن جتاهلها فتقع ف ظل طيف التوحد. 
3-ف حال تأخر األعراض ملا بعد ثالثي شهرا  ولم يتمكن من تشخيصه مبتالزمة هيلر. 

4-ف حال وجود خلل اجتماعي لم يتم تصنيفه صمن األعراض ف التصنيفات احلالية. 



ملخص فروق

فصام الطفولةاضطراب التوحد
اضطراب 
اضطراب اسبرجراضطراب التحللي ف الطفولةاضطراب رتهيلر

يحدث بدرجة اكثر 
عند الذكور بصورة يشيع ف الطفولةلالناث فقطبكثير عند الذكور

أكبر

الصعوبات االرتقائية 
تالحظ عادة خالل العام 

االول من احلياة 
حينما ال يكون من غير 
املمكن حتديد الفترة 

املطلوبة من النمو العادي 
فانه ينبغي ف هذه احلالة 

ان يكون التشخيص متعلق 
باالضطراب الذاتوي

عادة ما تكون بعد 
سنوات من النمو 
العادي او االقرب 

العادي

نكوص 

ارتقائي يتبع 
فترة ال تقل 
عن عامي 
من النمو 
العادي

حتدد االعراض من 
سن 5 شهور

قد يتمد النمو العادي فترة 
أطول (على االقل حتى 

سن عامي)

املكون اللغوي يظل 
فعاال وان بدت عليه 

بعض عالمات 

االضطراب

اضطراب شديد ف 
التفاعل 

االجتماعي 
واالمناط احملدودة 

من السلوك 

ميكن اضافة تشخيص 
للفصام اذا كان الطف 
التوحدي تظهر لدية 

ايضا املعالم املميزة 
للفصام كأن توجد فترة 

نشيطة من أعراض 
الهذاءات والهلوسات 

تستمر ما ال يقل عن 
شهر 

يوجد منط متميز من 
تناقص منو الرأس وفقدان 

املهارات اليدوية املكتسبة 
من قبل . 

ظهور اضطراب ف اتزان 
املشي وف تآزر حركات 

جذع اجلسم

تدهور شديد ف منو 
التعبير اللغوي 
واالستقبال اللغوي



DSM-V
يطال العجز

القدرات 
اللغة و االجتماعية

التواصل

السلوك 
النمطي



DSM-V
يطال العجز

القدرات 
االجتماعية
اللغة و 
التواصل

السلوك 
النمطي التواصل 

االجتماعي
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Measures using direct observation - The Childhood Autism Rating 
Scale (CARS) and the Autism Diagnostic Observation Schedule-
Generic (ADOS-2). 

Diagnostic criteria  
According to the DSM-5 criteria, a diagnosis of ASD requires all of the 
following : 

A-Persistent deficits in social communication and social interaction 
in multiple settings; demonstrated by deficits in all three of the 
following (either currently or by history):  

• Social-emotional reciprocity (eg, failure of back-and-forth 
conversation; reduced sharing of interests, emotions)  

• Nonverbal communicative behaviors used for social interaction 
(eg, poorly integrated verbal and nonverbal communication; 
abnormal eye contact or body language; poor understanding of 
gestures)  

• Developing, maintaining, and understanding relationships (eg, 
difficulty adjusting behavior to social setting; difficulty making 
friends; lack of interest in peers) 

DSM-V



B-Restricted, repetitive patterns of behavior, interests, or activities; 
demonstrated by, 2 of the following (either currently or by history):  

• Stereotyped or repetitive movements, use of objects, or speech (eg, 
stereotypes, echolalia, ordering toys, etc)  

• Insistence on sameness, unwavering adherence to routines, or ritualized 
patterns of behavior (verbal or nonverbal)  

• Highly restricted, fixated interests that are abnormal in strength or focus 
(eg, preoccupation with certain objects; perseverative interests)  

• Increased or decreased response to sensory input or unusual interest in 
sensory aspects of the environment (eg, adverse response to particular 
sounds; apparent indifference to temperature; excessive- touching/smelling 
of objects)  

• The symptoms must impair function (eg, social, academic) .  
• The symptoms must be present in the early developmental period. 

However, they may become apparent only after social demands 
exceed limited capacity; in later life, symptoms may be masked by 
learned strategies.  

• The symptoms are not better explained by intellectual disability or 
global developmental delay.  

DSM-V
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The DSM-5 recommends that clinicians specify the severity 
level of ASD, recognizing that severity may vary with context 

and over time [1]. Severity should be 
assessed separately for each domain:  
• Social communication/interaction  
• Repetitive/restricted behavior  

!

Severity level 

DSM-V
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• Social communication/interaction  

Level 1 ("Requiring support") - Noticeable impairment without support; 
difficulty initiating social interactions, atypical or unsuccessful 
responses to social overtures; decreased interest in social interactions; 
failure of back and forth conversation; attempts to make friends odd and 
unsuccessful  

Level 2 ("Requiring substantial support") - Marked deficits in 
communication; impairments apparent even with supports; limited 
initiation of social interactions; reduced/abnormal response to social 
overtures  

Level 3 ("Requiring very substantial support") - Severe impairments in 
functioning; very limited initiation of social interactions; minimal 
response to social overtures from others  

Severity level 
DSM-V



Severity level 

• Repetitive/restricted behavior  

Level 1 ("Requiring support") - Behaviors significantly interfere with 

function; difficulty switching between activities; independence 

limited by problems with organization and planning  

Level 2 ("Requiring substantial support") - Behaviors sufficiently 

frequent to be obvious to casual observer; behaviors interfere with 

function in a variety of settings; distress and/or difficulty changing 

focus or action . 

Level 3 ("Requiring very substantial support") - Behaviors markedly 

interfere with function in all spheres; extreme difficulty coping with 

change; great distress/difficulty 

DSM-V



اختبارات التشخيص

7ساليب &لقيا2 في تشخيص &ضطر&' &لتوحد : 

لقدكان هناك اهتمام ضئيل لفترة طويلة بتطوير وبناء ادوات القياس النفسي تستخدم ف تشخيص اضطراب التوحد بسبب ما 
تواتر لفترة طويلة من تصورات خاطئة او متضاربة عن طبيعة هذا االضطراب وعن ما ميكن قياسه عند االطفال التوحديي, 
ومع ذلك فقد صار هذا امليدان يحظى ببحوث وببرامج عن اعداد ادوات ووسائل للتشخيص الفارق لالضطراب التوحدي 

ولبناء برامج التدخل العالجي , وتشمل ادوات القياس والتشخيص اجملاالت التالية: 
 اختبارات الذكاء املعدة للفئات اخلاصة. 1.
 املقاييس النمائية والتربوية. 2.
 املقاييس السلوكية. 3.

• اختبارات الذكاء العام : ميكن استخدام بعض اختبارات الذكاء بفاعلية مع االطفال التوحديي  واضعي ف االعتبار مالئمة االختبارات اخملتارة وأساليب 
تطبيقها. 

وينبغي ان تولي اهمية كبيرة لتسجيل املالحظات ذات الداللة االكلينيكية من تفاعل الطفل مع الفاحص او اخملتبر وكذلك مع املواد واالنشطة التي يتضمنها االختبار. 

وتفيد هذه االدوات ف حتديد درجات نسبة الذكاء وامناط استجابات الطفل ومستويات وخصائص التوظيف املعرف والعالقة بي اضطرابات التعلم واختالل الوظائف 
السلوكية.



اختبارات التشخيص
  DSM-4- TR/2000 .لعقلية – &إلصد&= &لر&بع – &لمنقح& Cإلحصائي لالضطر&با&G لدليل &لتشخيصي& -

 .I1999 Jلمر&جعة &لعاشر& (ICD-10) M&لدليل &لعالمي لتصنيف &ألمر& -
- قائمة تشخيص &ألطفاY &لمضطربين سلوكياً ( &ستما=ST J-2 ) – قائمة =مالند 

- مقيا2 تقدير &لتوحد &لطفولي  
  Childhood Autism Rating Scale,-  CARS

  Sقائمة تقدير &لسلو[ &لتوحد -
  Autistic Behavior Checklist-   ABC

- مقيا2 جيلياI للتوحد  
  Gilliam Autism Rating Scales - GARS

- &لملف &لنفس تربوS/ &إلصد&= &لثالث 
 Psychoeducational Profile ( PEP-3 ) Third Edition

- تقييم &لسلو[ &للغوS لألطفاY &لمصابين بالتوحد G&ألطفاSGb Y &لصعوباC &لنمائية  
 The Behavioral Language Assessment for Children with Autism or Other

  Developmental Disabilities
  fغير &ألسوياG لتوحديين& Yتقدير &لسلو[ لألطفا J&h7 -

   Behavior Rating Instrument for Autistic & Atypical Children BRIAAC
- مقيا2 مالحظة &لسلو[  

   Behavior Observation Scale - BOS



اختبارات التشخيص - جدYG &لمالحظاC &لتشخيصية للتوحد 
 Autism Diagnostic Observation Schedule-  ADOS

- مقابلة تشخيص &لتوحد – &لمعدلة 
  The Autism Diagnostic Interview, Revised ADI/R

- &ألJ&h &لمسحية لحاالC &لتوحد للتخطيط &لتربوS – &لطبعة &لثانية 
  Autism Screening Instrument For Educational Planning

- جدYG &لمر&قبة &لتشخيصية للتوحد ما قبل تطو= &للغة 
   Pre-Linguistic Autism Diagnostic Observation Schedule PL-ADOS

- قائمة &لتوحد لألطفاnGh Y &لسنتين 
  Checklist for Autism in Toddlers-  CHAT
- J&h7 مسح &لتوحد لألطفاY في عمر سنتين 

  Screening Test for Autism in 2 Years Olds -  STAT
- مقيا2 &لحياJ &لو&قعية  

  Real – Life Rating Scales –PLRS
- &لتقويم &لمختصر لسلو[ &لرضيع 

 ( Infant Behavior Summarized Evaluation  IBSE)
 Jتوحد &لطفولة &لمبكر M&قائمة تقدير ألعر -

 Checkkst of Symptoms of Early Infantile Autism
 Sمقيا2 تقدير &لسلو[ &لتوحد -
 . Sمقيا2 &لطفل &لتوحد -

- PLS-3 لتقييم &ألf&h &لنطقي نمائياً .



PROGNOSIS

ليس هنا[ شفاf من &لتوحد، Gلكن &لبر&مج &لعالجية تسهم 
في تعليم &لمصابين بهذ& &لمرM بعض &لمها=&C &لتي 

تساعد في تنمية قد=&C &التصاG Y &لتو&صل مع &آلخرين، 
كما تسهم في 7سو7 &ألحو&Y على &لتقليل من &لتدهو= 

 G للغة&G الجتماعية& Cفي &لمكونا zيحد n7 يمكن Sلذ&
&لسلو[ &لنمطي.
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End of the show

شكر& لكم


