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 ِب ٘ٛ ربس٠خ دساعخ اضطشاثبد ط١ف اٌزٛحذ ؟

  َوزت ١ٌٛ وبٔش  ( 1943 )فٟ ػب( Leo Kanner )  ٓػٓ حبالد األطفبي اٌز٠ٓ اػزجشُ٘ رٛحذ١٠ ،( 

Autistic )  ٓٚجٛد اٌحشوبد ، ٚاٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ ِشىالد ػذ٠ذح فٟ اٌزٛاطً ، ٚاٌزفبػالد االجزّبػ١خ ، فضالً ػ

 . اٌزىشاس٠خ اٌغش٠جخ ، ٚاٌشفض اٌمٙشٞ ٌٍزغ١١ش

  َوزت ٘بٔض أعجشجش  ( 1944 )ٚفٟ ػب( Hans Asperger )  ُٙػٓ حبالد األطفبي اٌز٠ٓ ٠ؼزجشُ٘ ٌذ٠ ،

اضطشاة رٛحذٞ ِٚغ رٌه ٠زّزؼْٛ ثمذس ِٕبعت ِٓ اٌزوبء اٌؼبدٞ ، ٚاٌّغزٜٛ اٌٍغٛٞ اٌؼبدٞ ، ٌٚىُٕٙ ػبدح ِب 

ٔؼض١ٌٓ اجزّبػ١بً ، وّب رىْٛ ٌذ٠ُٙ ١ِٛي اعزحٛار٠خ فٟ ِجبالد ض١مخ ٚرٌه ثشىً غش٠ت أٚ خبسق ٠ىٛٔٛا َ

 . ٌٍؼبدح

 و١ف ٠حذد االخزظبط١ْٛ اضطشاثبد ط١ف اٌزٛحذ ؟

  ٕ٘بن خّغخ اضطشاثبد ِزشبثٙخ رزضّٓ ج١ّؼٙب ِشىالد رزؼٍك ثّٙبساد اٌزٛاطً ، ٚاٌزفبػالد االجزّبػ١خ

ٟٚ٘ اضطشاة اٌزٛحذ ، ِٚزالصِخ أعجشجش ، ٚاضطشاة اٌطفٌٛخ . س٠خ ٚإٌّط١خ ، ٚأّٔبط اٌغٍٛن اٌزىشا

 . اٌزفىىٟ ، ِٚزالصِخ س٠ذ ، ٚاالضطشاة اٌؼبَ أٚ إٌّزشش غ١ش اٌّحذد فٟ ِىبْ آخش

  ، ٍٟ٠زغُ اضطشاة اٌزٛحذ ثجٛأت لظٛس ػذ٠ذح فٟ اٌزٛاطً ، ٚاٌزفبػً االجزّبػٟ ، ٚاألداء اٌٛظ١فٟ اٌؼم

رضّٓ حشوبد رىشاس٠خ ّٚٔط١خ فضالً ػٓ ِمبِٚخ اٌزغ١١ش ٚاإلدساوبد اٌحغ١خ غ١ش اٌؼبد٠خٚغبٌجبً ِب ٞ  . 

  ُٙٔث١ّٕب ٠زّزغ أٌٚئه األفشاد اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِزالصِخ أعجشجش ثّٙبساد ػم١ٍخ ٌٚغ٠ٛخ أػٍٝ ٚرٌه ل١بعبً ثألشا

٠ذح فٟ اٌّجبالد األخشٜ اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اضطشاة اٌزٛحذ ، ٌٚىُٕٙ ِغ رٌه ٠ٛاجْٙٛ ِشىالد أخشٜ ػذ

 . ، ٚخبطخ اٌزفبػً االجزّبػٟ ( ASD )ا١ٌّّضح الضطشاثبد ط١ف اٌزٛحذ 

 ِب ٘ٛ ِؼذي أزشبس اضطشاثبد ط١ف اٌزٛحذ ؟

  رخزٍف ِؼذالد االٔزشبس ٌىً اضطشاة ِٓ اضطشاثبد ط١ف اٌزٛحذ ، ِٚغ رٌه فئْ أفضً اٌّؼذالد

ثبد ط١ف اٌزٛحذ إجّبالً ٟ٘ اٌّزٛفشح ٌذ٠ٕب رؤوذ أْ ِؼذالد أزشبس اضطشا حبٌخ ٚالدح ،  ( 10000ٌىً  60 )

ٌىً  1 )حبٌخ ٚالدح ، أِب ا٢ْ فزجٍغ  ( 10000ٌىً  30إٌٝ  8 )ٚوبٔذ ِؼذالد أزشبس اضطشاة اٌزٛحذ ٘ت 

ث١ّٕب رجٍغ ِؼذالد أزشبس ِزالصِخ أعجشجش . حبٌخ ٚالدح  ( 250 أِب . حبٌخ ٚالدح  ( 10000ٌىً  48إٌٝ  36 )

 . حبٌخ ٚالدح ( 15000أٚ  10000ٌىً  1 )فزجٍغ  ( Rett )ِؼذالد أزشبس ِزالصِخ س٠ذ 

  ثبعزضٕبء ِزالصِخ س٠ذ( Rett )  ٓاٌزٟ ال رحذس إال ٌٍجٕبد فئْ ِؼذالد أزشبس اضطشاثبد ط١ف اٌزٛحذ ث١

 . ( 1:  4أٚ  1 : 3 ) اٌزوٛس رض٠ذ ػٕٙب ثبٌٕغجخ ٌإلٔبس ح١ش ػبدح ِب رجٍغ إٌغجخ ث١ّٕٙب

  اسرفؼذ ِؼذالد أزشبس اضطشاة ط١ف اٌزٛحذ ثشىً وج١ش خالي اٌضالص١ٓ أٚ األسثؼ١ٓ ػبِبً اٌّبض١خ ِّب دفغ

خف١خ فٟ ث١ئزٕب ٟ٘ اٌزٟ رؤدٞ إٌٝ  ( Toxin )اٌجؼض إٌٝ االػزمبد ثٛجٛد ٚثبء اٌزٛحذ ، ٚإدػبء ٚجٛد ِبدح عبِخ 

ٚإٌىبف ٚاٌحظجخ األٌّب١ٔخ رٌه ، ٚأدػٝ اٌجؼض أْ ِظً اٌحظجخ  ( MMR ) لذ رىْٛ اٌغجت فٟ رٌه .  

 : إال أْ األدٌخ اٌؼ١ٍّخ اٌمبطؼخ لذ أوذد فٟ ٘زا اٌظذد ػٍٝ اٌحمبئك اٌزب١ٌخ

  إْ ٘زا اٌّظً أٚ اٌزطؼ١ُ اٌخبص ثبٌحظجخ ٚإٌىبف ٚاٌحظجخ األٌّب١ٔخ( MMR )  ال ٠غجت اضطشاة

 . اٌزٛحذ ِطٍمبً 

  ٟإْ ص٠بدح ِؼذالد أزشبس اضطشاة اٌزٛحذ إّٔب رشجغ إٌٝ ٚضٛح ِؼب١٠ش اٌزشخ١ض اٌزٟ ٠زُ اعزخذاِٙب ف



عج١ً رٌه ، فضالً ػٓ ص٠بدح اٌٛػٟ ِٓ جبٔجٕب ثبضطشاثبد ط١ف اٌزٛحذ ، ٚرٛفش ػذد وج١ش ٚطبدق ِٓ أعب١ٌت 

 . اٌزم١١ُ فٟ راد اٌٛلذ

 ِب اٌزٞ ٠غجت اضطشاثبد ط١ف اٌزٛحذ ؟

 ٌٕظش٠بد اٌغجج١خ األٌٚٝ ثبٌزفى١ش اٌزح١ٍٍٟ أٞ اٌخبص ثبٌزح١ًٍ إٌفغٟ ٚأٔحذ ثبٌالئّخ ػٍٝ اٌٛاٌذ٠ٓ رأصشد ا

ٚخبطخ األِٙبد اٌالئٟ غبٌجبً ِب ٠ؼٛد إ١ٌٙٓ اٌغجت فٟ حذٚس اضطشاة اٌزٛحذ ٌىٛٔٙٓ ثبسداد أفؼب١ٌبً ثذسجخ 

 . ألطفبٌٙٓ ( Unresponsive )وج١شح ، ٚغ١ش ِغزج١جبد 

 ٠بد اٌغجج١خ اٌشإ٘خ ػٍٝ األعبط اٌؼظجٟ ٚاٌٛساصٟ الضطشاة اٌزٛحذرؤوذ إٌظش  . 

  ٟرزأصش أجضاء ػذ٠ذح ِٓ اٌّخ ثٙزا االضطشاة ، ِٚٓ أّ٘ٙب اٌٍحبء اٌّخ( Cerebral Cortex )  ٚاٌؼمذ ،

 )، ٚجزع اٌّخ  ( Hippocampus )، ٚلشْ آِْٛ  ( Amygdale )، ٚاٌٍٛصح  ( Basal Ganglia )اٌمبػذ٠خ 

Brain Stem )  ٚاٌّخ١خ ،( Cerebellum ) . 

  ًأعفشد ٔزبئج اٌذساعبد اٌحذ٠ضخ ػٓ أْ إٌّٛ اٌّفشط ٌٍّخ فٟ اٌؼب١ِٓ األ١ٌٚٓ ِٓ اٌح١بح لذ ٠ىْٛ ػبِال

 . ِغبػذاً ػٍٝ حذٚس اضطشاثبد ط١ف اٌزٛحذ

  ًأٚ ٚاحذاً ٠ؼذ ٘ٛ اٌّغؤٚي ػٓ رؤوذ األدٌخ اٌؼ١ٍّخ اٌشإ٘خ ػٍٝ أٔٗ ١ٌظ ٕ٘بن عججبً ػظج١بً أٚ ٚساص١بً ٚح١ذا

 . اضطشاة اٌزٛحذ ثً ال ثذ أْ رىْٛ ٕ٘بن ِجّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ ٟ٘ اٌزٟ رؤدٞ إ١ٌٗ ِجزّؼخ

 

 
 

ِب ٟ٘ طشق اٌزم١١ُ اٌّغزخذِخ ٌٍزؼشف ػٍٝ ٚرحذ٠ذ ٚرشخ١ض أٌٚئه األفشاد اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اضطشاثبد ط١ف 

 اٌزٛحذ ؟

 اعزخذاِٗ ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ أٚ ػبٌّٟ ٠ٚزُ ثّٛججٗ رشخ١ض اضطشاثبد ١ٌظ ٕ٘بن اخزجبساً رشخ١ظ١بً ِؼ١ٕبً ٠ذ َ

 . ط١ف اٌزٛحذ

  ثبٌٕغجخ الضطشاة اٌزٛحذ ٠غزخذَ األطجبء ِحىبد رشوض ثظفخ أعبع١خ ػٍٝ ِٙبساد اٌزٛاطً ، ٚاٌزفبػالد

 . االجزّبػ١خ ، ٚأّٔبط اٌغٍٛن اٌزىشاس٠خ ٚإٌّط١خ

  ػٓ لذساد اٌزٛاطً اٌؼبد٠خ أٚ اٌمش٠جخ ِٓ اٌؼبد٠خ ، ِٚغ رٌه فٕٙبن ثبٌٕغجخ ٌّزالصِخ أعجشجش ٠جحش األطجبء

ِشىالد فٟ اٌزفبػً االجزّبػٟ ِغ ٚجٛد أّٔبط اٌغٍٛن اٌزىشاس٠خ ٚإٌّط١خ ٌٚىٕٙب رىْٛ فٟ ِذٜ ٠مً وض١شاً ػّب 

 . ٠حذس ثبٌٕغجخ الضطشاة اٌزٛحذ

ط١ف اٌزٛحذ ؟ِب ٟ٘ ثؼض اٌخظبئض اٌغ١ىٌٛٛج١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٌألفشاد رٚٞ اضطشاثبد   

  ٟ٠ؼبٟٔ األفشاد اٌزٛحذ٠ْٛ ِٓ أٚجٗ لظٛس ػذ٠ذح رزؼٍك ثبٌزٛاطً ، ٚاٌزفبػً االجزّبػٟ ، ٚاٌجبٔت اٌّؼشف

 . إٌٝ جبٔت األّٔبط اٌغٍٛو١خ إٌّط١خ ٚاٌزىشاس٠خ ، وّب ٠زغُ اٌجؼض ا٢خش ُِٕٙ ثبإلدساوبد اٌحغ١خ غ١ش اٌؼبد٠خ

 غجخ فٟ اٌزٛاطً االجزّبػ٠ٟفزمش ِؼظُّٙ إٌٝ ١ٔخ اٌزٛاطً ، أٞ اٌش  . 

  ًٌذ٠ُٙ أٚجٗ لظٛس ِؼشف١خ رشجٗ ألشأُٙ اٌّؼبل١ٓ فىش٠ب . 

  ، اٌجؼض اٌم١ًٍ جذاً ِٓ ٘ؤالء األفشاد ٠زّزؼْٛ ثّٙبساد أٚ أجضاء طغ١شح ِٓ اٌّٙبساد رؼذ خشلخ ٌٍؼبدح

 . ( Autistic Savants )ٚغبٌجبً ِب ٔطٍك ػ١ٍُٙ اٌؼٍّبء اٌزٛحذ١٠ٓ 

  رىْٛ إدساوبرُٙ اٌحغ١خ ٌٍّض١شاد غ١ش ػبد٠خ فمذ ٠زغّْٛ ثفشط اٌحغبع١خ أٚ ٔمض اٌحغبع١خ ٌٍّض١شاد غبٌجبً ِب



 . اٌّخزٍفخ

  ً٠جذٞ األفشاد رٚٞ ِزالصِخ أعجشجش ِغزٜٛ أوضش اػزذاالً أٚ ألً حذح ِٓ أٚجٗ اٌمظٛس اٌزٟ رزؼٍك ثبٌزفبػ

ح ٚرٌه ل١بعبً ثألشأُٙ اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اضطشاة االجزّبػٟ ، ٚاٌزٛاطً ، ٚأّٔبط اٌغٍٛن اٌزىشاس٠خ ٚإٌّطٟ

 . اٌزٛحذ

  ٟاألٚاِش ٚإٌٛاٟ٘ اٌزٟ  )رزّضً ِشىالرُٙ اٌشئ١غخ فٟ اٌزفبػالد االجزّبػ١خ ، ٚطؼٛثخ فُٙ إٌّٙج اٌخف

 . ، ٚأخز األأل١بء أٚ إدساوٙب حشف١بً  (رزضّٕٙب اٌح١بح ا١ِٛ١ٌخ 

 ٌٓعجخ ٌٍزٛاطً فٟ االعزخذاَ االجزّبػٟ ٌّٙبساد اٌزٛاطً اٌٍفظ١خ رزّضً اٌّشىالد اٌشئ١غخ اٌزٟ رٛاجُٙٙ ثب

 . ٚغ١ش اٌٍفظ١خ

  ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚجٛد صالس ٔظش٠بد رزٕبٚي أٚجٗ اٌمظٛس اٌّظبحجخ الضطشاثبد ط١ف اٌزٛحذ فئٕٔب ال ٔجذ

ٌٚىٓ اعزخذاَ ِضً  . أٞ ٔظش٠خ رمذَ رفغ١شاً ِٕبعجبً ٌىبفخ أٚجٗ اٌمظٛس اٌزٟ رٕزبة ج١ّغ اضطشاثبد ط١ف اٌزٛحذ

 . ٘زٖ إٌظش٠بد ِؼبً ٠غُٙ فٟ سعُ طٛسح ِشوجخ الضطشاثبد ط١ف اٌزٛحذ

  رزضّٓ اٌّشىالد اٌزٟ رزؼٍك ثبٌٛظبئف اٌزٕف١ز٠خ أأل١بء ِؼ١ٕخ ِضً اٌزاوشح اٌؼبٍِخ ، ٚاٌزٕظ١ُ اٌزارٟ ٌالٔفؼبالد

 . ، ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزخط١ظ اٌّغزمجٍٟ أٚ اٌزخط١ظ ٌألِبَ

 د اٌزٟ رزؼٍك ثبٌزشاثظ أٚ اٌزّبعه اٌّشوضٞ االٔزجبٖ اٌىج١ش ٌٍزفبط١ً أٚ األجضاء أصٕبء اٌّؼبٌجخ رزضّٓ اٌّشىال

 ( Coherent Whole )اٌّؼشف١خ ٚ٘ٛ ِب ٠ؤدٞ إٌٝ حذٚس لظٛس فٟ رظٛسُ٘ أٚ فُٙ ٚإدسان اٌىً اٌّزّبعه 

. 

 ٚس أٚ دٚس ألخض آخش ، أٚ رؤدٞ اٌّشىالد اٌزٟ رزؼٍك ثٕظش٠خ اٌؼمً أٚ اٌّؼشفخ إٌٝ لظٛس فٟ أخز ِٕع

 . اٌمذسح ػٍٝ ِب ٠فىش ف١ٗ ا٢خشْٚ

 

 
 

 ِب ٟ٘ ثؼض االػزجبساد اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ ٔشاػ١ٙب ػٕذ اٌزؼبًِ ِغ األفشاد رٚٞ اضطشاثبد اٌزٛحذ ؟

  رزّضً أُ٘ اٌّجبالد اٌزٟ رؼذ فٟ حبجخ إٌٝ رؼ١ٍُ ثبٌٕغجخ ٌٙؤالء األفشاد فٟ ِٙبساد اٌزٛاطً ٌألفشاد

رٛحذ١٠ٓ ، ٚاٌّٙبساد االجزّبػ١خ ٌزٚٞ ِزالصِخ أعجشجشاي  . 

٠جت أْ رزضّٓ رٍه اٌجشاِج اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ّٙب ألٌٚئه األفشاد اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ اضطشاثبد ط١ف اٌزٛحذ 

 : ِب ٠ٍٟ

 . اٌزؼ١ٍُ اٌّجبألش ٌٍّٙبساد -1

اإل٠جبثٟ إداسح اٌغٍٛن ثبعزخذاَ اٌزم١١ُ اٌٛظ١فٟ ٌٍغٍٛن ٚرؼض٠ض اٌغٍٛن -2  . 

 . اٌزؼ١ٍُ فٟ ِٛالغ ِٚٛالف طج١ؼ١خ -3

  ْ٠زطٍت األفشاد رٚٞ ِزالصِخ أعجشجش رؼ١ٍّبً ِجبألشاً ٚطش٠حبً ٌٍّٙبساد االجزّبػ١خ ، ٕٚ٘بن إعزشار١ج١زب

 . ػبِزبْ ٚ٘بِزبْ ٌزؼ١ٍُ ِضً ٘زٖ اٌّٙبساد ّ٘ب اٌزفغ١ش االجزّبػٟ ٚاٌزذس٠ت

اس ػٕذ اٌٍجٛء إٌٝ اٌزذخً اٌّجىش فٟ ٘زا اٌظذد ؟ِب ٟ٘ أُ٘ األِٛس اٌزٟ رٛضغ فٟ االػزت  

 إْ ثشاِج اٌزذخً اٌّجىش األوضش فبػ١ٍخ رىْٛ ِىضفخ ، ٚج١ذح اٌزٕظ١ُ ، ٚرزضّٓ األعشح . 

  ًغبٌجبً ِب رغزخذَ ثشاِج اٌزذخً اٌّجىش ٌٍزفبػالد اٌطج١ؼ١خ ٌزؼ١ٍُ األطفبي فٟ ث١ئبد طج١ؼ١خ ، ٚرٌه فئٔٙب غبٌجب

وبْ فٟ فظٛي اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَِب رزُ ثمذس اإلَ  . 

 ِب ٟ٘ أُ٘ األِٛس اٌزٟ رٛضغ فٟ االػزجبس ػٕذ اعزخذاَ اٌجشاِج االٔزمب١ٌخ فٟ ٘زا اٌظذد ؟

  أْ ٠ىْٛ اٌزشو١ض فٟ حبٌخ اضطشاة اٌزٛحذ ػٍٝ اٌزخط١ظ اٌّزّشوض حٛي اٌشخض ِغ اٌٍجٛء إٌٝ اٌزشر١جبد

ٚالف اٌح١بر١خ اٌّذػّخ أٚ اٌّح١ّخ ، أٚ اٌزشغ١ً اٌزٕبفغٟ ، أٚ اٌح١خ فٟ ٚحذاد اإللبِخ اٌذاخ١ٍخ اٌّجزّؼ١خ أٚ اٌُ

  . اٌزشغ١ً اٌزٕبفغٟ اٌّذػُ

  ًّثبٌٕغجخ ٌزٚٞ ِزالصِخ أعجشجش فغبٌجبً ِب ٠ىْٛ اٌزشو١ض ػٍٝ رحغ١ٓ اٌزفبػالد االجزّبػ١خ فٟ ِٛالف اٌؼ

 . ِٚٛالف ِب ثؼذ اٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ
 


