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   DSM-V إلى كانر من التوّحد تشخيص مشكلة

  موضوع مقترح للمشاركة في اليوم الدراسي حول التوّحد

  جامعة: محّمد خيضر بسكرة. LEPSالمنّظم من طرف: 

  إعداد: د. يوسف عدوان

  جامعة: باتنة

  مقّدمة:

د وتصنيفها كإعاقة مختلفة عن التخلف على إعاقة التوحّ  )1943(عام  )Leo Kanner)(كانر ليو(فمنذ تعرّ        
ق لهم االندماج الطبيعي وغيرها وحتى وقت قريب لم يحصل المصابين بها على خدمات متكاملة تحقّ  الفصامالعقلي أو 

وراء وهو الباعث األساسي  الجزائر،خاصة في  و ،ن أصحاب ذوي االحتياجات الخاصةفي مجتمعاتهم أسوة بأقرانهم م
 ا االضطراب لهذالدقيق التعريف العلمي على ضرورة  ف على هذه االحتياجات لتعرّ يعتمد ا ووع. الموض تناول هذا

نعرض في هذا البحث موجز للصفات والتعريفات والتي يمكن الرجوع إليها لذلك سوف  و والفهم السليم ألفراد هذه الفئة،
التصنيف العاشر للمنّظمة العالمية  و IU-DSMحة اته المنقّ عاألمريكي وطب بداية من وصف(كانر) ومرورا بالدليل

في  و لكن المتخّصص يجد نفسه د العالمية المعنية.التعاريف التي قدمتها جمعيات التوحّ غيرها من أو   ICDللصّحة
دراسة على مستوى أحيان كثيرة تائها عندما يحاول أن يفهم ذهانات الطفولة المبّكرة على مستوى المتالزمات؛ أي 

مظاهر السلوك  في إطار فئات تتمّتع بقدر من الثبات أو التناسق، و إلى هذا الحّد يجب مالحظة كثرة و  تجميعات
). و تعود صعوبة دراسة 272: 4تنّوع المصطلحات و المفاهيم التي غالبا ما تطمس على الحقائق السريرية المتطابقة(

إلى االلتباس في مرجعيات ما كما تعود و بدرجة أكبر متالزمات ذهانات الطفولة باألساس إلى تباينها الشديد، تما
و اضطراب التوّحد ليس بمعزل عن مثل تلك الصعوبة  ).272: 4وصف و تجميع األعراض التي يتبّناها كّل مختّص(

بين مجموعة من ذهانات الطفولة المبّكرة  ةو االرتباك في التشخيص و التوصيف، و الجدول الموالي يتضّمن مقارن
  .)273: 4(تلف الباحثينحسب مخ
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  اإلشكالية:

) طفال 11) دراسته التي و صف فيها(LEO KANNER)(كانر ليو) التاريخ الذي نشر فيه(1943منذ عام(        
يتمّيزون بأنواع من السلوك ال تتشابه مع أّي اضطرابات عرفت أنذاك، والتي اقترح لها وصفا تشخيصيا جديدا و 

أورد مجموعة من األعراض التي تنضوي تحت  منفصال سّماه: التوّحد الطفولي، ابتدأ تاريخ التوّحد. و مع أّن(كانر)
هذه الفئة التشخيصية، و التي تمّيزها عن غيرها من الفئات التشخيصية األخرى، إال أّن االعتراف بها كفئة تشخيصية 
مستقّلة لم يتّم إال في فترة الستّينيات من القرن الماضي؛ حيث كانت توصف قبل ذلك على أّنها نوع من الفصام 

و لقد أخذ الباحثون على(كانر) أّن الوصف الذي قّدمه يختلط في الواقع مع بعض حاالت فصام الشخصية  الطفولي.
و غيره من األمراض النفسية األخرى، و ذلك ما حدا بالدراسات المنجزة خالل النصف الثاني من عقد الخمسينيات من 

ن الهدف من ذلك إيجاد وصف تفصيلي لسلوك نفس القرن إلى التركيز على حاالت ذهان الطفولة المبّكرة، و كا
  حاالت التوّحد، غير أّن النتائج التي تّم التوّصل إليها لم تأت إال بالقليل. 

و بعد ذلك في أوائل الستّينيات جاء تقرير الجماعة البريطانية العاملة الذي اقترحت فيه قائمة من تسع نقاط          
كان الهدف منها أن تستخدم في تشخيص األطفال  Creak's Nine Pointsعرفت باسم نقاط كريك التسعة 

الفصاميين. ثّم توالت بعد ذلك محاوالت و صف و تحديد مفهوم التوّحد هذا منها تلك التي قّدمها قانون التر بية 
 National Society، ومنها ذلك الذي قّدمته الجمعية البريطانية لألطفال التوّحديين IDEAالخاّصة لألفراد المعوقين 

For Autistic Children(NSAC)(1978) .  

و لقد عّبر بعض المختّصين عن حالة من اإلرباك حين يجدون أنفسهم أمام بعض األطفال الذي تّم          
تشخيصهم على أّنهم مصابون بالتوّحد، و لكن مع ذلك ال يمكن مالحظة أّي من السمات المشتركة بين هؤالء 

الذي جاء نتيجة  The Triad Of Impairments ذلك هو ما مّهد لظهور مفهوم ثالوث اإلعاقاتاألطفال. و لعّل 
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). هذا و لقد استخدم مثلث Lorna Wing) و(لورنا وينج)(Judy Gouldالدراسات التي أجراها كّل من(جودي جولد)(
، ورابطة الطّب النفسي ICD-10االعاقة الذي يمّثل قاعدة لمعيار التشخيص من قبل منّظمة الصّحة العالمية في 

  .DSM-Vثّم استمّر األمر على هذا الحال حتى ظهر أخيرا  ،)DSM-IV)1 :4االمريكية في 

 DSM-Vو المعايير التي أوردها  DSM-IVو لعّل المقارنة بين كّل من معايير تشخيص التوّحد كما جاءت في      
بالتصنيف الذي أطلق  DSM-IVيص هذا االضطراب. فقد جاء توّضح مدى التخّبط الذي ال يزال قائما في مجال تشخ

، و ضّمنها االضطرابات Pervasive Developmental Disorders(PDD)عليه: االضطرابات النمائية الشاملة 
-PDDالتالية: اضطرابات التوّحد, ومتالزمة إسبرجر, و التوّحد الالنمطي(االضطراب النمائي الشامل غير المحّدد(

Nos (Not Otherwise Specified Pervasive Developmental Disorders  و زملة ريتRett 

Syndrome و االضطراب التحّللي أو التفّككي. بينما جاء ,DSM-V  :بمفهوم تصنيفي جديد أطلق عليهAutistic 

Spectrum Disorders(ASD) التوّحد ، و الذي أدمج فيه كّل من:  اضطرابات التوّحد, ومتالزمة إسبرجر, و
الالنمطي، و االضطراب التحّللي لتصبح كّلها ذات مسّمى واحد هو: اضطرابات طيف التوّحد، في حين تّم التخّلي 

  نهائيا زملة ريت.

إّن ما سبق يوّضح بشكل قاطع صعوبة الخروج بقرار تشخيصي يمكن االطمئنان إليه بخصوص هذا االضراب         
في الميدان السريري أمام أزمة أخالقية خطيرة بهذا الشأن؛ تتعّلق بما يناط بهم من من جهة، كما يضع كّل المختّصين 

مسؤولية كبيرة يجب عليهم أن يستشعروها قبل اإلقدام على مثل ذلك القرار التشخيصي، كما تتعّلق بضرورة التزام هؤالء 
تهالك الوارد الجاهز دون تمحيص. و في اس االنغماسالممارسين السريريين بضرورة التحّري الدقيق في األمر بدل 

أخيرا و ليس آخرا، يوّضح ما سبق من جهة أخرى األمانة التي يجب أن يقوم بها كّل باحث أكاديمي متخّصص من 
  أجل إثراء المعرفة العلمية األساسية في هذا الخصوص.

حاسم و سليم لهذا االضطراب  الممكن الخروج بتشخيص و عليه فالسؤال الذي يطرح بإلحاح هو هل فعال من        
  الذي يطلق عليه اسم التوّحد؟

  تعريف التوّحد:

وتعني انغالق والمصطلح  ISMوتعني الذات او النفس وكلمة    AUTتشتق كلمة التوحد من الكلمة االغريقية       
ككل يمكن ترجمته على انه االنغالق على الذات وتقترح هذه الكلمة ان هؤالء االطفال غالبا يندمجون او يتوحدون مع 

عاجز عن اقامة عالقات اجتماعية  بأنهتصف الطفل التوحدي يو  .انفسهم ويبدون قليال من االهتمام بالعالم الخارجي
لغرض التواصل مع االخرين ولديه رغبة ملحة في االستمرارية في القيام بنفس السلوك ومغرم ويفشل في استخدام اللغة 

التوّحد ). و 26: 3(باألشياء ولديه امكانية معرفية جيدة كما ان االفراد التوحديين يبدون سلوكات نمطية متكررة ومقيدة 
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السنوات اإلعاقة عادة في  عصبي يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ وتظهر هذه اضطرابإعاقة نمائية تنتج عن  عموما
  .، والتواصلياألداء العقلي، واالجتماعي ، وترتبط بمظاهر عجز شديد فيالثالث األولى من الحياة

  االنتشار:

إلى حالة  آالف مولود ، وقد ترتفع )10(حاالت توحد في كل )5- 4(ظهورإلى تشير اإلحصاءات العالمية         
مولود حسب التوسع في الصفات أثناء التشخيص ويظهر في كل األطفال بغض النظر عن الجنس  1000توحد لكل 

وتظهر  )4:1(إلناث أقل من الذكور بنسبةأو اللون أو المستوى االجتماعي والتعليمي والثقافي لألسرة ويظهر في ا
  شهرًا تقريبًا. )30(أعراض التوحد واضحة بعد

  الشتباه في وجود التوّحد:دواعي ا

الطفل التوحدي الحضن وال الحمل وهو صغير وال يتجاوب مع أغاني األطفال التي تصدرها األم  قد ال يحبّ          
بعض هؤالء األطفال لديهم حركات استثارة داخلية كرفرفة اليد أو التحديق في األصابع  أو االبتسامات أو المناغاة. و

حالة تختلف عن األخرى فليس هناك قاعدة للجميع ولكن أغلبهم يشتركون في  ك لساعات طويلة. وكلّ وهي تتحرّ 
  رية بالنسبة للطفل وهي: القصور في ثالث مناطق تطوّ 

  . القدرة على التواصل - 1

  . تكوين العالقات االجتماعية - 2

كون شخصية الطفل مختلفة ، ومتأخرة وبالتالي التعلم من خالل اكتشاف البيئة من حوله كالطفل الطبيعي ، ولهذا ت - 3
  توجد حوافز وعوائق للنمو الطبيعي وللذكاء والقدرة االجتماعية والعاطفية.

 ،سترجاعية غالبا ما تكشف عن  مظاهر سلوكية يستدعي وجودهااالدراسة الفإّن تحديدا، وخالل السنة األولى        
كلينيكي؛ فغالبا ما يوصف الرّضع التوّحديون من طرف أّمهاتهم بأّنهم وجوب انتباه المختّص اإل ،في وقتنا الراهن

هادئين بشكل ملفت للنظر، بل أسهل ما يكونون، ال يطلبون شيئا من أحد، قليلي االعتراض، يبدون سعداء عنما 
: ال يديرون يكونون بمفردهم، و هم غير مبالين في حضرة أحد الراشدين، كما يالحظ عليهم غياب السلوك االستجابي

رؤوسهم اتجاه األّم التي تدخل الحجرة، ال ينشطون حينما يريد أحد ما أن يأخذهم بين ذراعيه، القّوة الحيوية عندهم 
ير موجود بالمّرة: فهم كالكتلة الهامدة أوككيس من الدقيق عند حملهم. ومن جهة أخرى يفتقد متغّيرة، التواصل القوّي غ

: 4(اية النمّو الحّسي الحركي(التبّسم خالل الشهر الثالث، و قلق الشهر الثامن أمام الغرباء)لديهم المظاهر الجوهرية لبد
266(.  

  لتوحد:لمفهوم االتطور التاريخي 
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تسمية ). أّما 1867نفسي االنجليزي(هنري مودزلي)(وصف هذه الحالة للمرة االولى بواسطة الطبيب ال تمّ          
والذي وصف به احدى السمات االولية  )ايجون بلولر(كانت من قبل الطبيب النفسي البارز فقد االضطراب بالتوحد 

للفصام واالنشغال بالذات اكثر من االنشغال بالعالم الخارجي واالنشغال بالذات من وجهة نظره هو حركة العلمية 
انية اقة التوحد من االضطرابات الذهوعلى هذا اعتبرت اع. المعرفية في اتجاه اشباع الحاجة فيفكر الجائع في الطعام

  .بالذاتوية الطفلية المبكرة وأيضافي مرحلة الطفولة المبكرة على اعاقة التوحد ويمكن تسميته الذهان الذاتوي  التي تحدث

  خصائص التوّحد عند(كانر)

يكونون جذابين  عادة ماهم نّ يبدون كأطفال طبيعيين فحسب بل إ االطفال التوحديين ال نّ لى أإ )كانر(أشار         
يضا خاصة بعد افتراض ان هؤالء االطفال اذكياء أعلى  س من المدهش ان يكون هذا االمر قد شجعهايضا لذا لي

حدي وعزلته وبالنسبة لتفسير السبب وراء انطواء الطفل التو  .في نواح معينة لديهم النوعيةظهور مجموعة من المهارات 
على كون الطفل منطويا أو  مّ يلوم األالسبب وراء هذه الحالة يرجع الى الوالدين فهو  نّ ) أكانراالجتماعية فقد اعتقد(

فهي  ديللطفل التوحّ  هاوردأأّما الخصائص التي . عديمة االحساس والمشاعر مّ خر يقر بذنب األمتوحدا وبمعنى آ
  :كالتالي

  .عجز الطفل عن اقامة عالقات مع االخرين - 1

  .امه تأخذهيظهر في طريقة جلسته او في حال وقوفه ثباتا وذلك قبل ان  الطفل ال قررت االمهات ان - 2

  ذلكالم اما في الوقت المناسب او بعد طفال الك )11(من )8(يبدأالتاخر في اكتساب اللغة حيث  - 3

  .ديون بذاكرة استظهارية جيدةيتمتع االطفال التوحّ  - 4

  ).تكرار اصوات محددة(المصاداة - 5

  .الطفل بالمعنى الحرفي للكلماتيلتزم  - 6

  ضمائر الشخصية على نحو غير دقيق(عكس الضمائر).تستخدم ال - 7

  .يبدي الطفل التوحدي ردود فعل غير عادية شاذة للمثيرات الحسية - 8

   .يبدي الطفل التوحدي رغبة جارفة في رؤية العالم من حوله على انه ثابت - 9

  .االنزعاج من التغير -10
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  .طريقة تكراريةاللعب ب -11

  .)23- 22: 3(سر ذكيةديين من أاالطفال التوحّ  ينحدر كلّ  -12

نهم فئة ة من االطفال وقام بتصنيفهم على أقام برصد دقيق لخصائص هذه الفئ )كانر(نّ وعلى الرغم من أ          
ينيات فان االعتراف عراضها التي تميزها عن غيرها من االعاقات في عقد االربعأ خاصة من حيث نوعية االعاقة و

بها كفئة يطلق عليها مصطلح االوتيزم او التوحد او االجترار في اللغة العربية لم يتم اال في عقد الستينيات حيث كانت 
  .تشخص حاالت هذه الفئة على انها نوع من الفصام الطفولي

حيث  )1978)(روتر(و )1969)(جير .توحد مثل(الفيرهناك قواسم مشتركة لل نّ ويذكر كثير من العلماء أ          
 بأنهويبررون ذلك  بالمائةللتوحد لم تكن صالحة وصحيحة مئة  )كانرعطاها(الصفة التي أ نّ على القول أ يجمعون

والدراسات التي اجريت في الفترة مابين . النفسية االخرى واألمراضاشتبهت عليه بعض حاالت انفصام الشخصية 
 وأثارديين القرن الماضي كان الهدف منها ايجاد وصف تفصيلي لسلوك االطفال التوحّ الخمسينيات من  وأواخراواسط 

ذوي ذهان الطفولة المبكرة وقد افرزت هذه الدراسات  باألطفالهذا االضطراب على سلوك الطفل فقد اهتمت الدراسات 
جموعات او افراد المجموعات اللثام عن كثير من سمات التوحديين غير انه لوحظ عدم التجانس بين هذه الم وأماطت

االسباب  تفسيرالموصوفة في هذه الدراسات سواء بالنسبة للعمر الزمني او المستوى العقلي او اساليب التشخيص او 
قد ادى الى الحصول على القلي من االستنتاجات التي يمكن ان توضع في االعتبار عند دراسة هذا االضطراب على 

  . )24- 23: 3(المدى الطويل

  قائمة نقاط كريك التسعة

عن الجمعة البريطانية العاملة اقترحت فيه قائمة من تسع نقاط  تقريرصدر ) 1960(في اوائل الستينيات         
يلي:  عرفت باسم نقاط كريك التسعة لكي تستخدم في تشخيص االطفال الفصاميين وهذه القائمة قد تضمنت ما

تتناسب مع العمر وانخراط  وعدم الوعي بالهوية الشخصية لدرجة ال خرين.اضطراب في العالقات االنفعالية مع اال
مرضي بموضوعات محددة ومقاومة التغيير في البيئة والمحافظة على الروتين وخبرات ادراكية شاذة وقلق حاد ومتكرر 

اب في االنماط وغير منطقي وفقدان الكالم او عدم اكتسابه او الفشل في تطويره الى مستوى مناسب للعمر واضطر 
  .)24: 3(و وظائف عقلية غير عاديةلجوانب أالحركية وتخلف واضح في بعض ا

  وهناك ثالث مالحظات مهمة منذ اواخر الخمسينيات الى اواخر السبعينيات هي على النحو التالي:        

  على اهمية التطور المبكر للغة لدى الطفل في سن الخامسة. التأكيد -ا
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اهم العوامل التي يمكن ان تستخدم كمؤشر يعتمد عليه حيث ان االطفال  كأحدانخفاض القدرة العقلية  النظر الى -ب
(ممن ذكاءديين غير القادرين على االستجابة لمقاييس الذكاء او الذين كانت درجاتهم منخفضة على مقاييس الالتوحّ 

  .على االخرين بشدةون في االعتماد كان معظمهم يستمر  )60- 55تتراوح نسب ذكائهم بين(

  المؤشرات المهمة في تشخيص التوحد.القابلية للتعلم ومحاوالت التدريب من اجل التعلم تعد هي االخرى من  - ج

  وقد استمر التطور من السبعينيات حتى االونة الحالية وتم التركيز على:        

الدراسة حيث تبرز اهمية هذه المرحلة في قبل  اهمية تطور اللغة بالنسبة للطفل التوحدي خاصة في مرحلة ما - 1
  رات والقدرات لدى االطفال في المراحل الالحقة من العمراارتقاء اللغة في بعض المه

يضمن له بالضرورة ان  ان مجرد تطور اللغة بالنسبة للطفل التوحدي مع التمتع ببعض المهارات الجيدة نسبيا ال - 2
دريب المكثف والمتواصل في مجاالت شتي سواء اكانت اكاديمية او ادراكية تتطور حالته على نحو جيد فالبد من الت

  .او غير ذلك بحيث تتيح الفرصة امام هؤالء االطفال لمزيد من النضج االجتماعي واالنفعالي والتعليمي...الخ

مما ادى الى ان المعلومات المتضمنة في تقارير الدراسات الالحقة اكثر تنظيما وموضوعية مقارنة بسابقتها  - 3
التوصل الى نتائج على درجة بالغة االهمية في الكشف عن اسباب او في التوصل الى عالجات جيدة للطفل 

   ي.التوحد

ان عددا من الدراسات الالحقة قد ركزت على الطفل التوحدي للقدرة العقلية المرتفعة نسبيا وبالتالي من المتوقع ان  - 4
  .قارنة بالدراسات السابقةم تأثيراتكون اكثر هذه الدراسات 

وسائل التشخيص والتقييم التي كانت مستخدمة في الدراسات الباكرة تختلف بعض الشيء عن تلك المستخدمة في  - 5
  .)26- 25: 3(جديدة يميةتقيالدراسات الالحقة وذلك الستحداث ادوات 

  :المعوقين لألفرادقانون التربية الخاصة في  مفهوم التوحد 

بالغا على  تأثيراعاقة نمائية تؤثر ه إنّ التوحد على أ IDEAالمعوقين  لألفرادقانون التربية الخاصة  يعتبر           
التواصل اللفظي وغير اللفظي وعلى التفاعل االجتماعي وتظهر قبل سن ثالث سنوات مما يؤثر على انجاز الطفل 

يقبل التغير خصوصا في  ل واضح والطفل هنا الالتعليمي ومن الخصائص االخرى وجود سلوكيات نمطية متكررة بشك
ينطبق على  الروتين اليومي كما ان ردود افعاله غير غير عادية بالنسبة للخبرات الحدسية ومصطلح التوحد هنا ال

  .الطفل اذ كان اداؤه التعليمي قد تدنى بسبب معاناته من اضطرابات انفعالية شديدة

  التوحديين: لألطفال البريطانيةالجمعية  حسب دمفهوم التوحّ 
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التوحديين في المملكة المتحدة هو رسم  لألطفال البريطانيةالجمعية  المفهوم الذي قّدمتهلقد كان الهدف من       
العام بهذا االضطراب وحسب هذا التعريف  الرأيوعية ونية بخصوص اضطراب التوحد وكذلك تسياسة اجتماعية وقان

  يشتمل اضطراب التوحد على المظاهر التالية:

  اضطراب في معدل النمو وسرعته. - 1

  اضطراب حسي عند االستجابة للمثيرات. - 2

  .واألشخاصوالموضوعات  باألشياءاضطراب التعلق  - 3

  .)27- 26: 3(اضطراب في التحدث والكالم واللغة والمعرفة- 4

  DSM-IV-TRلتصنيف ا حسب دالتوحّ 

يبدي الطفل عجزا نوعيا في تفاعله االجتماعي الذي يتضمن عجزا عن االستخدام المناسب للسلوكيات غير  - 1
  اللفظية ليوجه انفعاالته والفشل في نمو او تطوير عالقات مع االقران.

نمو اللغة المنطوقة والعجز عن العجز عن التواصل يرى غالبا في االطفال التوحديين وهذا العجز يتضح في  - 2
المباداة او في تعزيز المحادثة والسلوك النمطي واالستخدام المتكرر للغة وقصور في مهارات اللعب التلقائي المناسب 

  للمرحلة النمائية 

او ظهور انماط من السلوك النمطي في االنشطة التي يؤديها وفي اهتماماته وهذه االنماط تشمل االنشغال بوحدة  - 3
من  بأجزاءمحددة او طقوس او االنشغال  بأعمالاكثر من االنماط المقيدة للسلوك النمطي وتمسكه غير المرن 

  .)86- 81: 7(الموضوعات

  Pervasive Developmental Disorders(PDD)االضطرابات النمائية الشاملة مفهوم  

هي حاالت اضطراب ذاتي بيولوجي عصبي يتمّثل في توّقف النمّو على المحاور اللغوية والمعرفية واالنفعالية         
واالجتماعية، أو فقدانها بعد تكوينها بما يؤّثر سلبا مستقبال على بناء الشخصية. و تطلق بعض الدوائر العلمية على 

  .Autistic Spectrumهذه المجموعة اصطالح طيف التوّحد 

و تتمّيز االضطرابات النمائية الشاملة باختالالت كيفية في التفاعالت االجتماعية المتبادلة, و في أنماط         
التواصل،  و مخزون محدود و نمطي متكّرر من االهتمامات و النشاطات، و تمّثل هذه الغرائب الكيفية سمة شائعة 

  ) طفال في كّل عشرة آالف.15- 10في أداء الفرد في كّل المواقف، و تنتشر بنسبة(
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و يّتخذ مصطلح االضطرابات النمائية الشاملة أساسا للتشخيص الرسمي لألفراد الذين يشاركون التوّحديين في        
: التوّحد, )PDDعّدة من الخصائص, لكّنهم يعجزون عن الوفاء بكاّفة المحّكات لهذا التشخيص. ويتضمن مصطلح(

 PDD-Nos (Not Otherwiseد الالنمطي(االضطراب النمائي الشامل غير المحّدد(ومتالزمة إسبرجر, و التوحّ 

Specified Pervasive Developmental Disorders 21: 3(و زملة ريت, و االضطراب التحّللي أو التفّككي(.  

 Diagnostic Criteriaالمعايير التشخيصية 

اعتمدت عملية فهم وشرح التوّحد في الماضي على قوائم من النقاط التي تستخدم في تشخيص هذا          
و لقد نظر إلى هذه النقاط( النقاط التي ». شيزوفرينيا الطفولة« العرض(التوّحد) والذي كان يطلق عليه في تلك الفترة

على أّنها نقاط وصفية تصف المالمح األساسية الظاهرة  تشير إلى جانب النمّو غير العادي أو السلوك غير العادي)
في التوّحد. لذا فإّنه ال يوجد وصف واضح يحّدد المالمح التي تستخدم في تشخيص التوّحد و السمات األخرى التي 

هذا  تصاحب التوّحد, ولكّنها معايير غير أساسية. و بعيدا عن الشكوك التي تحوم حول طبيعة هذه النقاط نفسها، فإنّ 
يؤّدي إلى موقف مربك وغير معقول عندما يوجد طفالن من أصحاب التوّحد يتّم تشخيصهما كأصحاب توّحد و ال 

  .)01: 1(توجد سمة مشتركة بين هذين الشخصين

 The Triad Of Impairmentsمثّلث اإلعاقات 

ت النمّو المصاحبة. ولقد هناك صعوبات في تعريف التوّحد كأعراض متزامنة بسبب العديد من مشكال         
) أّن كّل أطفال التوّحد يتمّتعون بالذكاء, ولكن هناك مظاهر للتأّخر الواضح في النمّو جاء Kannerافترض(كانر)(

نتيجة إلصابتهم بالتوّحد، ومن المؤسف أن نقول إّن هذه واحدة فقط من الحقائق المختلفة المرتبطة بالتوّحد والتي أخطأ 
في الفيلم المشهور؛ فعملية التأّخر في النمّو عملية نادرة جّدا  "Rainmanفراد أصحاب التوّحد يشبهون "فيها(كانر)؛ فاأل

لدى أطفال التوّحد. ويرجع التأّخر في النمّو لدى نسبة كبيرة من أطفال التوّحد إلى صعوبات تعّلم إضافية أغلبها 
ما كانت اإلصابة بالتوّحد أشّد. و باإلضافة إلى ذلك فإّنه من شديدة. وفي الحقيقة كّلما كانت صعوبات التعّلم شديدة كلّ 

  الصعب عزل أو فصل التأثيرات الناجمة من التوّحد عن التأثيرات الناجمة من صعوبات التعّلم الحاّدة.

) بعد دراسة عّينات من الطالب أصحاب Lorna Wing) و(لورنا وينج)(Judy Gouldولقد وجد(جودي جولد)(       
ّحد أّن هناك تجّمعات من الخصائص يمكن أن تزّودنا بمعايير لتشخيص التوّحد, و هذه  الخصائص عرفت باسم التو 

  في: اإلعاقات الثالثية للتوّحد والتي حّددتها(لورنا وينج)

  اإلعاقة االجتماعية

خصية. و هذه اإلعاقات و تتلّخص في التأّخر الشديد في النمّو االجتماعي و خاّصة في نمّو العالقات الش         
حّددت في مّتصل يتراوح من أولئك الذين يمثّلون المفهوم التقليدي في التوّحد في عزلتهم وتوّحدهم وانسحابهم إلى 
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أصحاب التوّحد الذين يستجيبون بطريقة سلبية عند االحتكاك باآلخرين وال يستطيعون التفاعل مع الغير إلى(أصحاب 
) أو الذين يبحثون عن اهتمام اآلخرين بهم ولكّنهم ال يستطيعون التعامل مع اآلخرين. فطفل التوّحد ذوي النشاط السلبي

التوّحد عادة ما يبدأ من أحد أطراف هذا المّتصل باالنسحاب التقليدي ويصل إلى مرحلة النشاط السلبي مع استمرار 
  نموه أثناء التعامل معه في سّن العاشرة.

  االتصال واللغة 

د لدى أصحاب التوّحد نقص واضح في اللغة واالتصال اللفظي وغير اللفظي. ويّتسع مدى مشكالت اللغة يوج        
المنطوقة لدى األطفال أصحاب التوحد اتساعا كبيرا. فهناك فئة تعاني من مشكالت لغوية / تعليمية حاّدة، األمر الذي 

لّلغة المنطوقة وعدم نمّو اللغة المنطوقة لدى هذه الفئة يترّتب عليه عدم استخدام أصحاب هذه الفئة من أطفال التوّحد 
وفي جانب آخر توجد فئة أخرى من األطفال أصحاب التوّحد تنمو لديها المهارات اللغوية, وتمّكنهم  األطفالمن 

النظر عن مستوى كفاءة طفل التوّحد في اللغة المنطوقة توجد  مهارات النطق والقواعد من تعّلم اللغة االجنبية. و بغّض 
عّدة مشكالت في كّل جوانب االتصال لدى أصحاب التوّحد؛ فهنالك مشكالت ترتبط بفهم واستخدام تعبيرات الوجه 

لغة. هذا واإليماءات التعبيرية, ولغة الجسم, وموضع الجسم، ومشكالت أخرى ترتبط بفهم الحاالت المختلفة الستخدام ال
باإلضافة إلى مشكالت ترتبط بالمعنى( الجوانب الخاّصة بدالالت االلفاظ) والجوانب العملية للمعنى. وترتبط الجوانب 
العملية للمعنى بالفهم االجتماعي لّلغة. ونظرا ألّن الجوانب العملية للمعنى تمّثل عملية اتصال أكثر من كونها عملية 

  د.لغوية لذا فهي تؤّثر في التوحّ 

  التفكير والسلوك

صاحب التوّحد صلب في التفكير والسلوك، ويفتقر إلى الخيال. يتمّيز بالسلوك المكّرر الذي يعتمد على أنماط        
مكّررة من السلوك، كما يّتسم بنقص شديد في االبتكار, ويفتقد إلى اللعب االبتكاري, ويلعب بطريقة عفوية تلقائية. ولكن 

لتوّحد على اللعب يصبح محّددا بأنماط اللعب التي شاهدها أثناء التدّرب فقط، وال يستطيع االبتكار عندما يدّرب طفل ا
في اللعبة ولو بدرجة قليلة. ويستطيع طفل التوّحد األكثر قدرة أن يظهر نوعا من التخّيل ولكّنه خيال محدود، وال 

رته على التمييز بين الصورة العقلية الناجمة من التخّيل يستطيع أن يمّيز بين الخيال والواقع، ويتمّثل ذلك في عدم قد
  والشيء الحّسي الحقيقي .

ولتشخيص التوّحد يجب ربط التشخيص ببداية أو مستهّل الثالثين شهرا األولى من عمر الطفل على الرغم          
  .)4-1: 1(من أّن(لورنا وينج) ترى أّن هناك حاالت توّحد لها بداية متأّخرة

  CIM-10د حسب التصنيف العالمي العاشر لألمراض النفسية التوحّ 
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مع مالحظة فقط  DSM-IVهي نفسها تقريبا معايير التشخيص في  CIM-10إّن معايير تشخيص التوّحد في         
رغم عدم الوضوح فإّنه من جهة أخرى ، و  ).86: 7طلق عليه اسم التوّحد الطفولي(أ CIM-10أّن التوّحد في 

اعتبرت كافية إلدراج هاتين  في حينه،أسبرجر إال أّن المعلومات المتوافرة متالزمة  التصنيفي لمتالزمة رّت و
  ). 18: 2المتالزمتين ضمن فئة االضطرابات النمائية الشاملة باعتبارهما اضطرابات معّينة(

  DSM-Vلتصنيف ا حسب دالتوحّ 

، و الغاية من هذا التصنيف وما سبقه هو أن يكون مرجعية تشخيصية لكثير التصنيفيعتبر هذا التصنيف هو       
. و الجديد في هذه من مهنيي الصّحة، كما يشّكل أيضا أداة للبحث و اإلحصاء تعتمد عليها مؤّسسا الصّحية العمومية

انت تستخدم منذ عقود عديدة. الطبعة من التصنيف هو استبعاد معايير في تشخيص التوّحد و الحاالت المرتبطة به ك
) مصطلح فصام الطفولة للداللة على التوّحد، ثّم أصبح مفهوم 1952فقد استخدمت أول طبعة من هذا الدليل سنة(

تشخيص التوّحد بعد ذلك يتغّير مع ظهور كّل طبعة جديدة من هذا الدليل، وكّل تحديث يظهر لمفهوم التوّحد يجلب 
ت مختلفة، و هو األمر الذي لم تكن التغييرات الحديثة في معايير تشخيص التوّحد معه جدل و مناقشات و تناقضا

) لتكون بمعزل عنه. أّما المعايير األساسية التي تضّمنها هذا 2013التي ظهرت مع هذه الطبعة األخيرة في ماي(
  الدليل األخير في تشخيص التوّحد فهي:

  ر عنها كالتالي:و يعبّ أو التي تظهر  ،عي في مختلف السياقاتاستمرار صعوبات التواصل و التفاعل االجتما - 1

 قصور في التعاطي االجتماعي االنفعالي. - 

 قصور في سلوكات التواصل غير اللفظي المعتمدة في التفاعالت االجتماعية - 

 قصور في النمو، و في االحتفاظ بالعالقات و فهمها. - 

  و االهتمامات و النشاطات محدود جّدا و تكراري، و ذلك كما تتجّلى أو يعّبر عنها في: مجال السلوكات - 2

 أنشطة حركية، استخدام األشياء، أو إصدار أصوات بشكل نمطي أو تكراري. - 

 اإلصرار على التماثل، و استمساك جامد بالمألوف أو بمظاهر طقوسية في السلوكات اللفظية و غير اللفظية. - 

 محدودة و مرّكزة مع حّد غير طبيعي من الشّدة و التركيز. اهتمامات جدّ  - 

 ردود فعل غير طبيعية إّزاء المثيرات الحّسية أو اهتمامات غير اعتيادية بالمظاهر الحّسية في المحيط. - 

ة األعراض يجب أن تظهر خالل الفترة المبّكرة من النمّو(لكن ال تتجّلى بوضوح إال عندما تصبح المهارات المحدود - 3
  عندما تصبح بعد ذلك مقّنعة بفعل االستراتيجيات المكتسبة).غير قادرة على االستجابة لمقتضيات المحيط أو 
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األعراض تحدث أنواعا من القصور الكبير من وجهة النظر السريرية في المجال االجتماعي، و المهني، أو أيضا  - 4
  في مجاالت وظيفية أخرى.

  .)50-58: 6(ّو العقلي) أو تأخّر عام قفي النمّو ال يفّسر جّيدا هذه االضطراباتاإلعاقة الذهنية(اضطراب النم - 5

جامعيين و مجموعات  و كغيرها من الطبعات السابقة، واجهت هذه الطبعة انتقادات مختلفة أثيرت منطرف      
البحث بخصوص التغييرات السابقة وانعكاساتها على الميدان اإلكلينيكي. و االنتقاد األكثر حّدة و هو فيما يتعّلق 

يمكن أن تشّكل عائقا في تشخيص  ؛ إذا أّن محدودية المعايير الجديدة في تشخيصهبمفهوم اضطراب طيف التوّحد
  ن بالتوّحد و بالتالي ال يصلون إلى الخدمات التي هم في حاجة إليها.حالة بعض األفراد على أّنهم مصابي

  DSM-Vو التصنيف   DSM-IV االختالفات الجوهرية بين التصنيف 

  اختالف في التعريف -1

عرف التوحد و االضطرابات المصاحبة على أّنه اضطرابات شاملة  )1994المنشور عام( DSM-IV في التصنيف    
في هذا التصنيف تّم استبدالها بمفهوم اضطرابات طيف التوّحد و التي تّم تبويبها في فئة أوسع هي بينما  في النمو

   .االضطرابات العصبية النمائية

  األنواع الفرعية للتوّحد -2

اضطرابات خمسة أنواع فرعية للتوّحد: تتضّمن فئة االضطرابات النمائية الشاملة  DSM-IVفي التصنيف         
ضطراب ) و زملة ريت، و االتوّحد, ومتالزمة إسبرجر, و التوّحد الالنمطي(االضطراب النمائي الشامل غير المحّدد

كّل من:  اضطرابات التوّحد, ومتالزمة إسبرجر, و دمج  ، بينما تّم في التصنيف الحاليالتحّللي أو التفّككيالطفولة 
ي لتصبح كّلها ذات مسّمى واحد هو: اضطرابات طيف التوّحد، في حين تّم التوّحد الالنمطي، و االضطراب التحّلل

و هذا التصنيف ال يمّيز بين هذه األنواع الفرعية و لكّنه يحّدد ثالث مستويات من حّدة التخّلي نهائيا زملة ريت.
  الزم.األعراض و كذلك مستوى الدعم ال

  األعراض السريرية -3

  تمّيز التشخيص بوجود ثالثة أعراض أساسية(مّثّلث األعراض):  DSM-IVفي التصنيف          

 اضطراب التبادل االجتماعي. - 

 و التواصلاضطراب اللغة  - 

 مجال اهتمامات و نشاطات محدود و تكراري. - 
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  أّما في هذا التصنيف فلم يبق إال على فئتين من األعراض:

 االجتماعية ومشكالت التواصل مع بعض).اضطرابات التواصل االجتماعي(و فيها أدمجت المشكالت  - 

 سلوكات محدودة وتكرارية. - 

باستثناء تغييرين  DSM-IVفي التصنيف و هاتان الفئتان من األعراض تتضّمنان نفس العناصر كما في 
  مهّمين:

 .DSM-Vاضطرابات اللغة و تأخر اللغة لم تعد متضّمنة في هذه الفئة من األعراض في التصنيف  - 

أصبحت  DSM-IVالتصنيف : الحساسية غير االعتيادية للمنبهات الحسية التي لم تظهر في العرض السريري - 
 متضّمنة في فئة السلوكات التكرارية. DSM-Vفي التصنيف 

  بداية التوّحد  -4

الذي ينّص على أّن  DSM-IVالتصنيف صي الوارد في الحاصل هو استبدال المعيار التشخيالتغيير اآلخر      
) شهرا بالتعريف الفضفاض الموالي: األعراض يجب أن تكون موجودة 36أعراض التوّحد يجب أن تظهر قبل سّن(

منذ الطفولة األولى لكن يمكن أال تظهر بشكل كامل إال عندما تعجز المهارات المحدودة عن االستجابة للمتطّلبات 
  االجتماعية.

  التشخيص الفارقي -5

معيارا تشخيصيا جديدا في فئة اضطرابات اللغة، و هو اضطراب التواصل  DSM-Vدرج التصنيف أ     
. و تستبقي المعايير التشخيصية لهذه الفئة الفرعية على بعض المعايير الموجودة في فئة االضطرابات االجتماعي

ومن ذلك أّن األطفال الذين تّم تشخيص اضطراب التواصل االجتماعي  DSM-IVالتصنيف  النمائية الشاملة 
عندهم يوجد لديهم على مستوى اهتمامات العناية بالذات كما يوجد لديهم في االستخدام االجتماعي للتواصل 

اهتمامات وسواسية و سلوكات تكرارية يتّم استبعاد احتمال  وجودزيادة اللفظي و غير اللفظي. و بناء على 
تشخيص االضطراب على أّنه اضطراب اجتماعي في التواصل. و عليه فقد أصبح اآلن وجود السلوكات التكرارية 

   عامال حاسما في بناء تشخيص فارقي للتوّحد.

  DSM-V مبّررات التعديالت الواردة في التصنيف 

مدعومة بالبحوث العلمية. ففيما  DSM-Vالتصنيف في  إّن التعديالت التي أدخلت على تشخيص التوّحد      
نجده  DSM-IVلتصنيف يتعّلق باستبعاد مختلف الفئات التشخيصية الفرعية في االضطرابات النمائية الشاملة  ل

  يستند إلى دراسات تؤّكد على ما يلي:
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 يتغّير على مّر الزمن. DSM-IVالتصنيف أّن التمييز المعمول به بين الفئات الفرعية في  - 

ام الفئات الفرعية التشخيصية يمكن أن يتغّير حسب البيئة الذي يتّم فيها التشخيص( مثال يمكن العمل بنظ - 
و أّنه مصاب باضطراب التوّحد في بيئة تماما تشخيص طفل ما على أّنه مصاب بمتالزمة أسبرجر في بيئة 

 أخرى).

د أفضل من خالل مفهوم الخّط االختالفات في الكفاءات االجتماعية و المعرفية بين الفئات الفرعية يتحدّ  - 
 المستمّر عنه بفئات فرعية متمايزة.

ندرة األدّلة العلمية التي تدعم االختالفات المسّجلة بين األخطار الوراثة عند األفراد المصابين باضطراب التوّحد  - 
األطفال و غيرهم من األفراد المصابين بمتالزمة أسبرجر( مثال، هناك دراسات أجريت على إخوة و أخوات 

بين اإلخوة كانت تقريبا هي  و متالزمة أسبرجرسيادة اضطراب التوّحد نسبة المصابين بالتوّحد بّينت أّن 
نفسها). و بالمثل، جاءت البحوث البيولوجية( مثال باستخدام المعّلمات الحيوية، التصوير العصبي الوظيفي، 

واضح في خطر الوراثة بين األفراد الذين ينتمون إلى  واختبارات قياس الرؤية) تحمل أدّلة قليلة حول وجود فرق
 فئة أو أخرى من فئات التشخيص السابقة.

من أهّمية خاّصة لوجود السلوكات التكرارية وما أواله من أهّمية  DSM-Vالتصنيف  و أّما بخصوص ما أواله 
  الستبعاد معايير اللغة، فإّنه يستند إلى دراسات حديثة تؤّكد ما يلي:

، تحدث في مرحلة مبّكرة من مراحل كات التكرارية، و بما في ذلك، االستجابات الحّسية غير االعتياديةالسلو  - 
 نمّو الطفل التوّحدي.

و على النقيض من صعوبات اللغة، فإّن السلوكات التكرارية تدخل فعال ضمن المعايير التي تعتبر ممّيزة  - 
 للتوّحد.

؛ بناء DSM-Vالتصنيف ضطراب التواصل االجتماعي أضيفت إلى با خاّصة و أخيرا، هناك فئة تشخيصية جديدة
على أّن بعض األطفال يمكنأن يعانوا من حاالت قصور في التوظيف االجتماعي للتواصل، دون أن تظهر 

    عندهم، رغم ذلك، سلوكات تكرارية و لو بصورة محدودة.

  التشخيص الفحص و

التوّحد، و هذا باإلضافة اضطراب اشتباه في وجود ي عند مواجهة أواجبا يكون الفحص السريري والعصبي         
ن المسح المقطعي العصبي والتصوير بالرنين المغناطيسي والتخطيط الكهربي تتضمّ إلى الفحوص التكميلية التي 

الفينيل أّي شذوذات بيولوجية (استقالب البحث عن ، و  Xصبغيات مع البحث في هشاشة الصبغيص الو وفح ،للدماغ
و لعّل ما  ....)اقل الكيميائية العصبية في البولالكالسيوم , معايرة النو  , استقالبPurinesورينات الب أالنين , استقالب

  يأتي يؤّكد على أّن تشخيص التوّحد ليس إجراء هّينا، وأّنه ليس إجراء من غير عواقب: 
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  التشخيص الفارقي -1

   جل الكشف عن وجود محتمل لكّل مّما يلي:من أ حسب الحاالت البحثيجب         

اللغة  تكون المهارات العالئقية عادية وهنا  و .السلوكفي اضطرابات / أو و تأخر عقلي مصحوب بفرط النشاط  - 
مختلفة او  فهي منعدمةالحركات النمطية أّما  تكون طبيعية. كما أن مهارات التقليد واللعب والمحاكاة سليمة وجّيدة،

في يبقى التواصل العاطفي واالجتماعي  وأخيرا ،ال يوجد انعزال توحدي حقيقيكما ) الرأس (االهتزاز, حركاتجّدا
التأخر العقلي  حاالتحين اعتبرت  ، و ذلكمنذ مدة طويلةساد خطأ شائع و يجب االنتباه أّن هناك  .صورته الطبيعية

  بمثابة ذهانات. نشاط حركي باضطرابات في السلوك او باضطرابات قلق او بفرطالمصحوبة 

، و لمن دون ان تمس في تصيب خاصة اللغة من النوع االستقبالي و التي حالة صمم والدي عميق أو حالة حبسة  - 
. و هنا في مجال األداء الذي يمكن قياسه العقلية كمون القدرة , العالقات العاطفية وا العالقات غير اللفظيةساسأ

الكمونات السمعة المستثارة عن وجود قصور حّسي في حالة الصمم هذه. و أخيرا فإّنه يكشف جهاز قياس السمع، و 
من الممكن أن يتزامن وجود االضطرابين معا: الصمم و البكم. و بخصوص تشخيص الحبسة من النوع االستقبالي فإّنه 

شارة ، و ال على العالقة من من الممكن أن يكون صعبا، و لكن هذا النوع من الحبسة ال يؤّثر على مهارات لغة اإل
   خالل النظر، و اللعب، و التقليد، و األلعاب الرمزية.  

المتزامنة مع الصرع، و التي تتطابق عادة مع الجدول اإلكلينيكي الذي تّم توصيفه من الحبسة المكتسبة  - 
)، و هي غالبا ما تصيب األطفال الكبار الذين كان نمّوهم قبل ذلك Kleffner) و(كليفنر)(Landauطرف(الندو(

طبيعيا، والذين يفقدون اللغة في مجاالت االستقبال و التعبير، وهؤالء يكون مخّطط الدماغ الكهربي عندهم مضطرب 
  جّدا(يتمّيز غالبا بشذوذات في المناطق الجدارية).

من جهة  و .واالكتئاب الطفولي ،مع تناذر التوحد سريرية تتشابه  تتجّلى في جداولن السند يمكن أظروف فقدان  - 
، و التوّحد. فهذه الحاالت تختلف عن وسوء المعاملة ، واالستشفاء ،الحرمان االموميأخرى ينبغي التفريق بين حاالت 

التصال المتبقي التوّحد من حيث مظاهر رّد الفعل لظروف المحيط، كما أّنه في هذه الحاالت هناك دائما نوع من ا
أفضل مّما هو عليه في التوّحد، و هناك خصوصا قابلية التحّسن السريع(من عّدة أيام إلى عّدة أسابيع) بمجّرد أن 

  يوضع الطفل في ظروف أفضل.

  التشخيص السببي -2

 بناءو ا في تكامل عميق ااضطراب تمّثلأنها  اهالى تناذرات التوحد على اعتبار انّ  لقد أصبح ينظر في الوقت الراهن    
؛ حيث ال يصل األفراد إلى حالة من الوعي المنسجم مع المعاني و الدالالت. ذلك أّن نوعية نمط التوّحد االدراكات 
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تمّثل اضطرابا معرفيا يعتبر هو المسؤول عن االضطراب العام في النمّو العقلي. و يعود ذلك االضطراب المعرفي إلى 
  عّدة عوامل:

   ةالعوامل الوراثي

الفينيل كيتونيريا  التوحد:ن تؤدي الى اضطراب الجينية المعروفة التي يمكن أاالمراض الوراثية او  تأتي هنا        
Phénylcétonurie , متالزمة الصبغي س الهّشX q Fra 21(تثّلث الصبغياضطرابات بعض  , و( Trésomie 

من نوع توّحد(كانر) تشير  - غير متزامنة مع أعراض أخرى - . ففيما يتعّلق باضطرابات التوّحد الحقيقي أو النقّي 21
إلى تطابق داّل في  ) في الواليات المتحدة األمريكيةRitvo) في بريطانيا و دراسات(ريتفو)(Rutterدراسات(روتر)(

ر أكثر ، كما يالحظ  أيضا تواتBizygotesمقارنة مع التوائم المتآخية  Monozygotesالتوّحدعند التوائم المتشابهة 
داللة لوجود التوّحد عندما نضّم إلى ذلك طيف اضطرابات اللغة. و مع أّنه لم يكشف في أسر التوّحديين عن وجود أّي 

) مّرة إذا 50استعدادات لإلصابة بالتوّحد أو الفصام إال أّن خطر اإلصابة بهذا االضطراب يتضاعف بنسبة خمسين(
ة األولى. و تتمّيز اضطرابات التوّحد وراثيا عن ذهانات الطفولة كان قد أصيب به أحد ذوي القرابة من الدرج

التفّككية(أو أمراض فصام الطفولة). و مع أّنه يوجد في الواقع تطابق أكثر داللة بين التوائم المتشابهة في االصابة 
الت و هو ما ال يوجد في بالذهان مقارنة مع التوائم المتآخية، إال أّننا نجد سوابق عائلية في عدد ذي داللة من الحا

حاالت التوّحد. و أخيرا يجب أن يستبعد من مجموع صفات التوّحد طيف من االضطرابات الشائعة عند الفرد التوّحدي، 
  و على وجه الخصوص اضطرابات اللغة.

  العوامل المرضية في مرحلة الجنين الصغير و الجنين الكبير

من األمراض التي غالبا ما يتّم العثور عليها في أصل اإلصابة بتناذرات التوّحد نجد: الحصبة األلمانية       
Rubéole ،داء المقّوسات Toxoplasmose،  الفيروس المضخم للخالياCytomégalovirus ، داء األورام العدساء

 Sclérose tubéreuse de(Phacomatoses) المنتشرة(التصلب الدرني لبورنفيل، مرض ريكلينجهاوزن

Bourneville Maladie de Recklinghausen,  ،(لينوكس)غاسطو)  - تناذر(ويست) وSyndrome de West 

et de Lennox-Gastaut و أّما بخصوص العوامل العاطفية و العالئقية، فقد أصبح من المعترف به حاليا أّن .
ها تظهر في مرحلة جّد مبّكرة و غالبا في أسر تتمّيز بأّنها ذات سلوكات اضطرابات التوّحد ليست ذات منشإ نفسي. إنّ 

طبيعية، كما أّنها ال يمكن أن تتبّدل نتيجة تغيير المحيط أو نتيجة العالجات الطّبية النفيسة االجتماعية. و أخيرا فهي 
في، و سوء المعاملة، عند األفراد من تتمايز جّيدا عن الجداول السريرية الكتئاب األطفال االرتكاسي، و الحرمان العاط

نفس األعمار؛ إذ أّن هذه األخيرة حّساسة للتغييرات في المحيط و للعالجات الطّبية النفسية االجتماعية. و من ناحية 
أخرى، فإّن فئات آباء األطفال التوّحديين ال تظهر عليهم أّي خصائص ثقافية اجتماعية ممّيزة، أو أّي اضطرابات 

، اكتئاب، ندملكن في المقابل، يمكن أن يستشعر هؤالء اآلباء صعوبات ثانوية خالل مراحل نمّو الطفل: محّددة. 
        ).   275 -273: 5أزمات أسرية، صعوبات تعّلم مع إخوة الطفل التوّحدي....(
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