
 ما هو التوحد؟

 

و تختلف أعراض التوحد بشكل كبير من طفل . خلل أو مرض نمائي يحدث منذ الوالدة و يؤثر على نمو المخهو التوحد 

 :آلخر، لكن األعراض الرئيسية المطلوبة إلجراء التشخيص هي

 (.أشياءهم ضعف في التواصل البصري، التعامل مع األشخاص كأن: مثال)اصل اإلجتماعي خلل في التو .1

 (.حدوده أو غير لفظية، صعوبة في استخدام الضمائرمهارات التواصل تكون م: مثال) صعوبات في التواصل .2

مثل هز الجسم، صعوبة في االنتقال من ) سلوكيات نمطية متكررة أو الرغبة في اإللتزام المفرط في روتينيات معينة .3

 (.نشاط إلى آخر أو من بيئة لبيئة أخرى

                     .حاث العلمية المتوافرة في الوقت الحالي إلى أن سبب التوحد يعود إلى اضطراب جيني في نمو الدماغتشير أفضل األب

فقط، أو هو  و بسبب اإلختالف الكبير في أعراض التوحد فإنه من الصعب تحديد ما إذا كان التوحد عبارة عن مشكلة واحدة

 .ة ببعضها البعض بطريقة ماعبارة عن مجموعة صعوبات مختلفة مرتبط

يمكن تشخيص التوحد بشكل موثوق به عند سن الثالثة، و يمكن لآلباء و األخصائيين المتخصصين التعرف على أعراض 

و إن كان التشخيص الرسمي عادة قبل سن الثالثة حينما ال يستطيع الطفل تطوير مهاراته اللغوية  التوحد منذ الطفولة المبكرة،

ات دون الفئمرات، كما يحدث التوحد في جميع  4إلى  3 د األوالد بنسبة تزيد عن اإلناث بو ينتشر التوحد عن. بشكل مناسب

 .الجنسيةأو ماعية النظر إلى االختالفات العرقية أو االجت

وحد تيتعلم أطفال الفمن الصعوبة أن . على الرغم من عدم وجود شفاء تام من التوحد، إال أن عالج التوحد ُيعد متوفراً و ممكناً 

من خالل االحتكاك بالبيئة المحيطة بهم كما يفعل أقرانهم من ذوي النمو المعتاد، حيث إن نمو الدماغ و تطور السلوك ال 

لكن يمكن للعديد من هؤالء األطفال التعلم من خالل التدريب المكثف و المتناسق ضمن بيئة نظامية و . يحدثان بشكل معتاد

و . إشراكهم بشكل فعال في األنشطة اليومية المعتادة، و هذا هو التدخل المعروف بتحليل السلوك التطبيقي مرتبة، تعمل على

سلوكي المكثف و المبكر يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في مهارات التواصل و قد أظهرت عدة دراسات علمية أن التدخل ال

 .من أجل تحقيق نتائج إيجابية المبكر يعتبر ضرورياً و لذا فإن التدخل . المهارات األخرى عند أطفال التوحد

 


