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اضطراب طيف التوحد يحدث بسبب

األجهزة اإللكرتونيةالتطعيمات



اضطراب طيف التوحد
اضطراب نمائي عصبي يظهر خالل الثالث 
السنوات األولى من عمر الطفل يتصف بـ

سلوكيات 
نمطية 
ُمتكررة

ضعف في 
التواصل 
ر اللفظي وغي
اللفظي

ضعف في 
التفاعل 
االجتماعي



هي السلوكيات التي إذا لوحظت على الطفل

،(أشهر6ال يقل عن )بشكل متكرر -

أي تعيق تعلم الطفل أو استجابته للقيام ب-

مهارة بالشكل المطلوب

:ماهي السلوكيات النمطية الُمتكررة



مطية  مثال على السلوكيات الن
المتكررة
نإيذاء نفسة أو اآلخري

للكالممصاداة

ةالتصفيق والرفرف

انعدام التواصل 
البصري



ينالتعلق بالروت
االهتمام بأجزاء 

ةصغيرة باللعب

تحريك األجسام 
و بطريقة غريبة أ

تدويرها

ء الضحك أو البكا
الهستيري

الهز أو الدوران
لديه اليوجد

احساس بالخطر



النســـــــبة

ة في نسبة اإلصابة للذكور أربعة أضعاف النسب

..اإلناث



التداخل بين اضطراب طيف التوحد 

واإلعاقات األخرى

اضطراب فرط الحركة 

وتشتت االنتباه

االضطرابات اللغوية

اإلعاقة الفكرية



أشكال طيف التوحد

يالتوحد الكالسيك

االنحالل الطفولي

متالزمة اسبرجر

ريتمتالزمة 



التشخيص

.ةيتم من قبل أخصائي وفريق مرخص ومزاول للمهن-1
.البد من حضور الطفل أثناء التشخيص-2

.مراعاة حالة الطفل البيولوجية-3



عمراألطفال من 

سنة3-14
لمستشفى الوالدة واألطفا

عمراألطفال من 

سنة4-14

الخدمات المساندة للبنيناتإدارة التربية الخاصة للبن

أين نتجه لتشخيص موثوق 



عالج اضطراب طيف التوحد
رامج ب)عالج في السلوك والقدرة على التواصل 

(تدريبية

عالج تربوي

العالج 
األسري

العالج 
الدوائي

يب في بعض الحاالت قد يقوم الطب

بوصف بعض أنواع األدوية لفرط

الحركة أو االضطرابات المصاحبة



(بيكس)نظام التواصل بتبادل الصور 
PECS

تدخالت تواصلية فعالة ومساندة لذوي اضطراب طيف التوحد،
(لاألسرة وللمتدخل في تدريب الطف)سهل التعامل ومتاح للجميع 

العالج بواسطة البرامج التدريبية



..بيكسعينة من نظام 



:بنقاط مهمة قبل التدري
ار الصبر وتكر -1

.المحاوالت

تحديد الهدف -2
األساسي وتحليل 

المهمة إلى أهداف 
قصيرة واقعية

تحديد -3
المعززات للطفل

التعميم-4



العقاب



طرق وأنواع العقاب

التوبيخ

تكلفة 
االستجابة

التصحيح 
الزائد 

(التعويضي)

اإلطفاء/المحو
التجاهل/ 



رة التدريب على مها
الطلب

الترديد

التسمية

المحادثة

الطلب



الركض في الشارع
(الهروب)

تختار األم وقت للتدريب

جدول مصور بسيط

-مكتبة-حديقة-بقالة)صور 

(بيت

جابيةالتركيز على األلفاظ االي

قصة اجتماعية مصورة

صور تحذيرية



المصاداة

هم تدريب الطفل على ف
السؤال واالجابة

التعزيز

ى التدريب على الرد عل
السؤال



الضرب والعدوان

السبب

مراجعة 

الطبيب

سحب كل 

مايؤذيه

منعه 

+ صورة)

(إشارة ال

إشغاله

استبدال )

ل الفعل بفع

آخر إيجابي 

(ثم تعزيزه



الرفرفة

تعليمه أنه
غير مقبول

شغله عندما 
رفة يبدأ بالرف

-كرة)
(صلصال

زاز الكرسي اله
أو االرجوحة

ي ضع يده فو 
جيبه



المهارات 
االستقاللية

مهارات استخدام المرحاض

مهارات تناول الطعام

مهارات النظافة والمظهر العام



مهارات استخدام 
المرحاض

نقلل من إعطاء 
الطفل سوائل 

قبل النوم،

ذهابه للحمام 
.قبل النوم

ب استخدام أسالي
زيز وفنيات للتع
والعقاب

جدول المالحظة 
وحساب الوقت

تغذية الطفل 
ة بصور حقيقي
مفصلة 
بالخطوات



جدول المالحظة 
وحساب الوقت



مهارات تناول 
الطعام

األكل الشرب
استخدام
الملعقة



مهارات النظافة 
والمظهر العام

ن غسل اليدي
والوجه

خلع 
المالبس

ارتداء 
المالبس



ارات جدول لتعليم األطفال للمه
خالل فترة اإلجازة













رسالة إلى الُمختصين

للصمود،ابائس  ُيلهمالذيالضوءتكون أنفيتتأخرال
اخلفيُ قدموقفبذلأوبكلمةالتفوهعنتتراجعال دافع 

أنفيترددتالطفل،كلداخلالحياةروحُيوقدتحفيزي ا
طوق تكون فقدِقواه،كلاألسىقصملمنيدكتُمد  

.بكليستقيمالوحيدالنجاة
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