
 االنتكاسة الطفولية  غير المحددة  وتالفرق بين  التوحد  وريت و اسبرجر  واالضطرابا
 االنتكاسة الطفولية  االضطرابات غير المحددة اسبرجر ريت التوحد العنصر

العمر عند 

حدوث 

 االضطراب

 شهور 5حركي طبيعي خالل نمو   سنوات3قبل 

تناقص في نمو محيط و.األولى 

 . شهرا48 إلى 5الرأس بين عمر 

فقدان مهارات استخدام اليدين بين 

 . شهرا30 و5عمر 

نمو طبيعي خالل  متعدد غير محدد . سنوات 3عادة ما يكون بعد عمر 

العاميين  األوليين من 

 .عمر الطفل

ثم ظهور األعراض بعد 

عمر السنتين و قبل 

 . سنوات10سن 

  دون تحديد للنسبة اإلناثالذكور أعلى من 

وجود االضطراب في جانبين فقط من الجوانب الثالث 

 :األساسية و هما

عدم وجود و السلوك التفاعل االجتماعي  و  

 :االضطراب في الجوانب التالية

 عدم تأخر القدرات المعرفية -   (اللغة)التواصل 

توافق مهارات الحياة الذاتية و السلوك التكيفي مع 

 .العمر الزمني

يوجد لديهم ما يعرف بالمصاداة و ما يعرف بعكس  ال

 .الضمائر

 .أكثر قدرة على التفاعل االجتماعي

لديهم اهتمامات في مواضيع محددة جدا و يرغبون 

 .بالحديث عنها دائما

مظاهر السلوك النمطي و خاصة ما هو مرتبط بحركات 

 .اليدين أقل ظهورا

.        غير االعتيادية أقل تبدو االستجابات الحسية

 عادة ما يتم تشخيصهم في سن المدرسة

 إلىالذكور 

 اإلناث

 اإلناثالذكور إلى 

(1:4) 

اإلناث أعلى بكثير الذكور               

 دون تحديد للنسبة

الذكور أعلى من اإلناث  الذكور أعلى من اإلناث دون تحديد للنسبة

 للنسبةدون تحديد  

الخصائص 

الجوهرية 

أو 

المركزية 

 لالضطراب

و جود االضطراب 

في الجوانب الثالث 

 :السابقة

 التفاعل االجتماعي

 (اللغة)التواصل 

 كالسلو

نمو طبيعي  يتبعه تناقص في نمو 

 .محيط الرأس

 .لليدينفقدان للمهارات الوظيفية 

فقدان القدرة على االندماج 

 .االجتماعي

ظهىر حزكاث غيز متىاسقت علً 

طىل الجذع مما يسبة وقفت غيز 

دون  طبيعيت أو طزيق سيز ملفتت

 .وجىد عيىب عضىيت حزكيت

 .إعاقت شديدة في اللغت

ظهىر تدريجي للحزكاث الىمطيت 

 يظهز لدي اإلواث أكثز .في اليديه

 مه الذكىر

 وجود االضطراب في جانب التفاعل االجتماعي

وجود االضطراب أما في التواصل أو السلوك و 

 .ليس االثنين معا

االضطراب في المجاالت السابقة أقل حدة مما 

 .هو لدى التوحد

أكثر استخداما في الحاالت التي لم تنطبق عليها 

األعراض الكاملة للتوحد و تحتاج لمزيد من 

 .الوقت حتى يتم تشخيصها

القدرات المعرفية لديهم أعلى مما هي لدى 

 .رالتوحد أو اسبر ج

تبدو   و .تبدو مهارات اللعب لديهم أفضل

 .السلوكيات النمطية أقل مما هي لدى التوحد

نمو طبيعي يتبعه 

اضطراب في التفاعل 

االجتماعي و اللغة و 

اللعب و القدرة على 

ضبط المثانة و التبرز 

 .و المهارات الحركية

مشكالت شديدة في 

اللغة االستقبالية و 

 .التعبيرية

ضعف القدرة على 

 .تنويع اللعب
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