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Fact Sheet 1 – What is Autism? 
Arabic 

 
 ACTNOW                                                         1 ـ نشرة معلومات   

 
 
 ؟Autism دما ھو التوّح

 وتشمل السمات الرئیسیة للتوّحد القصور في ،نة من مجموعة من السمات النمائیة والسلوكیةالتوّحد ھو متالزمة مكّو
  :ثالثة مجاالت وظیفیة رئیسیة

 التفاعل االجتماعي؛ .1

 التواصل؛ .2

 .نمطیة للسلوك والمیول والنشاطاتالمتكررة والمقّیدة والنماط األ .3

 .حیاةمدى اللیؤثر التوّحد على الشخص 

 
 كیف یؤثر التوّحد على األطفال؟

 
   ل االجتماعيفاعـ الت1

في أحیان كثیرة ن وتوحدیطفال الُیظھر األ، حیث  العالقات التفاعلیة غیر الطبیعیةيرئیسیة للتوّحد ھلمات الس اىحدإ
التصال مع على اعیفة  ضوأة ودحدوقدرة ماالنعزال، ر إلى  بالناس، ومظھرًا یشیقلیًال ًا أو اھتمام منخفضة،اباتاستج

لون یعینین غیر طبیعي، ویمالل باصتیكون االالوجھ، و ابیربتعًا قلیًال معادة اھتمان والتوحدیطفال وُیظھر األ. آلخرینا
.  مع شخص آخرالتصفیق التبادليعاب ل وأباي باي ھمیدیأبتلویح ، مثل الةعیام االجتالمحاكاةالمشاركة في  عدم ىإل
األطفال وعلى الرغم من أن . آلخرین لدیھم مشاعر فھم أن اىرة عللعمر أو القد لًاالئمم عاطفًاتورون طرًا ما یادنو

. ن عادة مقّیدة أو غیر طبیعیةكوتالمھارات  هذن ھفإ ،جتماعیة االذات الصلةرات اھم الض بعتطویر بومون یقالتوحدیین
طفال  مع األالتبادليرین على اللعب ادغیر قعادة یكونون  وغائبة أو مضطربة،اقات د إقامة صدرتھم على قوتكون

  .اآلخرین

   ـ التواصل2

 ھممن% 50حوالي مع مرور الزمن فإن  وًا وغیر سوي إلى حّد كبیر، متأخرینیالتوحد األطفال ادة عندالكالم عیكون 
  . ضعیفة أیضًاعلى استعمال اإلشارات ستكونقدرة األطفال التوحدیین .  معنى لھلدیھم كالمسوف یكون 
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لصوت ا یكونیمكن أن و، غریبةیرة ث كحیانتكون في أ ھاطبقة الصوت وتعدیلوبالنسبة لألطفال الذین یطورن اللغة فإن 
 غیر تھھجلكون ت ھمضعدًا، وبج عال وتصب  أوًا ھمسھمبعض كلمویت. على وتیرة واحدة أو یةمیكانیكعیة نو يذ

أغاني دید فال بتر األطضعم بوقوی. بارات شائعع الردیدتبر ختأال أو )المصاداة  (ا قیللم رشابم الردیدالتكما أن  .طبیعیة
إن فھمھم للغة المحكیة . ربما بعد بضعة أیام بدون سبب ظاھر، و فیدیوشریطمن حوار طویلة  فواصل أو اإلعالنات

  ".فاھز كتبدھا  "اللغة المجازیة مثل  وال یفھمون حرفیًایكون عادة 

الواقعي ستعمال الصعوبة في اولكن ستكون لدیھم فردات واسعة ومھارات لغة تعبیریة، ویقوم بعض األطفال بتطویر م
  .في المحادثة" إلىمن و" على المبادرة بالمحادثة والحفاظ على ضعیفةوتكون لدیھم قدرة .  للغةأو االجتماعي

  میول أو أنواع سلوك طقوسیة ونمطیةـ 3

 عادة كون ھناكوت. شاطات الیومیةصارم للنالروتین واللعاب  األصفالسلوك الطقوسي واالستحواذي شائع، مثل 
 جدید إلى إلى حّد كبیر، مثل سلك مسارفل ط الجانزع یسبب ذلك انمكن أث یحیة ئی أو الب في الروتینلتغییرلومة مقا
  .یدةدب جتداء ثیاطلب منھ ارإذا ل، أو المنزي ثاث ف األ قطع ترتیبدةرسة، أو إعادالم

المشي على رؤوس  أو فیق بالیدینصتالمتكررة مثل ال جسمیةال ركاتحالبع وا الید واألصلحركاتاألسلوب الممیز 
إلى  عن كثببالنظر موا ون یقأكن موی. عجالتلویر اد، مثل تعادة تعلقًا بحركة األغراض وھناك. األصابع شائع

. األغصان الصغیرةار أو زرثل األأغراض م، أو جمع برامق العجالت أو الطاولةض مثل حافة ریقة لغلدقالتفاصیل ا
 طبیعينشغال غیر ا، یكون لدیھم المتأخرةمرحلة الطفولة المتوسطة أو  فية ّصاخ و،التوحدیینفال ط من األدوالعدی

مسار الباص أو جدول أوقات القطار بیمكن أن یتضمن ذلك تعلقًا و. ھ إلى حّد استبعاد النشاطات األخرىنھمكون فیی
  .التي یجب إعطاء أجوبة محددة علیھابشكل مترافق مع طرح األسئلة 

   لعب والتخّیلـ ال4

وقد یقومون بصف األلعاب .  ملحوظ للتخّیل واالبتكارافتقار صارم ومحدود، مع یكون لعبھم عادةون یتوحداألطفال ال
 أغراض متنوعة مثل قطع من الخیطان أو أغراض ذات لون أو شكل بشكل متكرر، أو فرزھا وفقًا للون، أو جمع

كبیر إذا ما تم أخذ ھذه األغراض منھ النزعاج ویمكن أن یحدث التصاق وثیق بھذه األغراض مع إظھار الطفل . معّین
  .لنمطاتعطیل أو 

 جرى في المدرسة مع الدمى، أو ر لعب یبدو ابتكاریًا بشكل مصطنع، مثل تمثیل مایوقد یقوم األطفال األكبر سنًا بتطو
سیناریو أن یكشف عن مالحظة ھذا النمط من اللعب یمكن مع مرور الوقت إن . یل مشاھد من أشرطة فیدیو مفضلةتمث

  .متكرر إلى حّد كبیر ال یتغّیر وال یمكن مقاطعتھ

فل طن فیھا الوالة یكح ينًا فًا معّیون اللعب مع أطفال آخرین، إال إذا تم إعطاؤھم دوریونادرًا ما یشارك األطفال التوحد
  .اعدو الققیامھ بوضع و على اللعبرًاط مسیيحدتوال

   سمات ذات الصلةـ ال5

ھناك العدید من السمات غیر الطبیعیة المتصلة بالتوّحد، مثل عادات أكل غیر طبیعیة، واضطرابات النوم، والمزاج غیر 
طبیعي مثل عدم االستجابة لأللم، والحساسیة دراك الحسي غیر الكما أن اإل. الطبیعي، وسلوك إلحاق األذى الذاتي

وال تقتصر ھذه السمات على أشخاص . ، من السمات الشائعة أیضًااللمسیة منبھاتال بھماكالزائدة للصوت، واالن
  .ن ویمكن أن تحدث عند أطفال لدیھم إعاقة ذھنیةیتوحدی

   قدرة التفكیریةـ ال6

للدراسات المكتوبة عن ھذا لدیھم إعاقة ذھنیة، ولقد وجدت مراجعة جرت مؤخرًا ین یإن أغلب األطفال التوحد
نسبة أظھرت ة شدیدة، وی إعاقة ذھن وجودقریبًا من الحاالتت% 50 حوالي ت بأنھ في أغلب العینات أظھرالموضوع

  .المتبقیة معامل ذكاء عند المستوى الطبیعي% 20نسبة أظھرت إعاقة معتدلة إلى خفیفة، و% 30
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 لتوّحد؟ل ةمسببال  العوامليما ھ

وتلعب العوامل الجینیة . لتوّحد غیر معروفة، ولكننا نعرف بأنھ حالة بیولوجیة یولد معھا األطفالل ةمسببعوامل الإن ال
ص ویتشارك األشخا. علمًا بأنھ لم یتم التوّصل بعد إلى تحدید الجین المعني. دورًا ھامًا في التسبب بالتوّحد) الوراثیة(

  .محّیرة ومثیرة للجدل تبقى ھذه السماتون بسمات معّینة لوظیفة الدماغ غیر السویة، ولكن طبیعة یالتوحد

 ما مدى شیوع التوّحد؟

إلى أن أفضل تقدیر لمدى  (Chakrabarti and Fombonne, 2005)ؤخرًا رى م جالذيالمي الع یشیر اآلن البحث
تم التفویض بھا وتوصلت دراسة على مدى ثالث سنوات .  شخص10000 كل من 60انتشار كافة أنواع التوّحد ھو 

 Australian Advisory Board on Autism التوّحد طیف المجلس االستشاري االسترالي حول اضطرابات من قبل
Spectrum Disorders طفًال 160 كل من أو واحد 10000 كل من 62.5 حول مدى انتشار التوّحد إلى أن ھناك 

  .(Wray and Williams, 2007)التوّحد  طیف  سنة لدیھ اضطراب12 و 6أعمارھم بین استرالیًا 
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