األسباب
 العال مات ال تي يم كن أن ت شير إ لى إ صابةباضطراب التوحد
 تأخر في ال كالم في ب عض ال حاالت ول كن
ليس في كل الحاالت
 التجنب االجتماعي للكبار واألطفال معا
 نقص اإلنتباه المشترك
 الحوار األحادي الجانب
 تواصل بصري غير طبيعي
 استجابات حسية غير طبيعية
 قد يصف اآلخرون الطفل بصفات منها بأنه
غيرررر اجتمررراعي  ،منعررر،ل  ،رررقي  ،و
متمحور حول ذا ته و ح تى اذ و غر يب
األطوار.
 المعلومااات التااي شااد تشااير إلااى ا صااابةباضطراب التوحد وهي كاآلتي -:
 اإلنع،ال االجتماعي  ،القلق و اإلكتئاب.
 صعوبات على مدى ح ياتهم خصو صا في
العالقات االجتماعية  ،و في العمل.
 سررلوب حررواري غيررر عررادي مررم محترروى
غر يب  ،وت يرة مختل طة وتوا صل ب صري
مضطرب.
 تصلب في التفكير و السلوك
 اهتمامررات مفرطررة فرري بعررض المجرراالت
األخرى
 استجابات حسية غير مالئمة

بسم هللا الرحمن الرحيم

مدرسة تل السلطان االبتدائية المشتركة

التشخيص
 كيااي يمكاان تشااخيص حاااالت اضاااطرابالتوحد المزمعة ؟
 ال يوجد فحص طبي إلثبات التشخيص
 يجب خذ تاريخ كامل لن مو الط فل ومرا حل
نموه المختلفة
 يمكرررن تطبيرررق داة مسرررحية و تشخيصرررية
الضطراب التوحد
 يج رب مالحظررة الطفررل البررالخ فرري مختلررف
البي ئات سواء لو حده  ،و مم اآل خرين ،و
في وضعيات وبيئات مختارة لهذا الغرض.
 يررتم تحويررل الطفررل صلررى صخصررائي الطررب
النفسررري لاطفرررال والبرررالغين  ،و فريرررق
تشخيصي متخصص.
 أهمية التشخيص سهولة الو صول واال ستفادة من العال جات
المتاحة من قبل األخ صائيين  ،وح تى قراءة
المعلومررررات الالممررررة مررررن مصررررادرها
الصحيحة.
 يوفر تف سيرا علم يا ل هذه ال سلوكيات  ،م ما
يع طي ارتيا حا لدى الوا لدين واألخ صائيين
على حد سواء! وحتى الشخص ا لذي ي عاني
من اضطراب التوحد نفسه.

العالج
 معالجة اإلضطرابات النف سية والعقل ية ع ند
هذه الفئة
 العالج التعليمي  /و المعرفي
 صن فضل الطرق تكمن خالل تشجيم التأقلم
اإليجرررابي ع تعلرررم مهرررارات الترررأقلم
والوعي ) .
 حررل المشرراكل بصررورة ايجابيررة ي،يررد مررن
الفهم.
 العرررالج السرررلوكي المعرفررري ع ، ) CBT
والمعدل خصيصا لهذه الفئة.
 بيئررات منظمررة وقابلررة للررتكهن لرردى هررذه
الفئات.
 االسترخاء
 العام  :الح سي  ،التأ مل  ،اليو غا  ،ال ضغط
العم يق  ،قراءة ال قرآن  ،اإل ستماع
الى الموسيقى.
 الخررا : :لرري األذرع  ،صغررالق العيررون ،
الغناء والهمهمة .
 ممارسة التمرينات الرياضية
 الطعام
 قد يستفيد البعض من األطعمة الخاصة.
 األدوية
 قد ت حدث حيا نا ت فاعالت غ ير نمط ية مم
هررذه األدويررة عنررد هررذه الحرراالت ،
وفرري بعررض األدويررة هنرراك تفرراوت
ضيق لفاعلية الدواء العالجية ع م ثل
) Naltroxone

.) Resperidone, Ritaline, Prozac) 



