
عدوالتعليم عن باالضطرابات النفسية 

ألطفـــــــال التـــوحـــد



وحداالضطرابات النفسية املصاحبة للت

المقدمة▪

.  يصاب طفل التوحد بالقلق أو االكتئابهل ▪

.القلق عند اطفال التوحداضطراب  ▪

.قبل النوم عند اطفال التوحدالقلق ▪

.التوحدالقلق عند أطفال عالج ▪

.التقليل من القلق الذي يعانيه أطفال التوحداستراتيجيات ▪

.االكتاب عند اطفال التوحد▪

.  تدل على أن  طفل التوحد يعاني االكتئابعالمات ▪

.العالجية الكتئاب اطفال التوحداالستراتيجيات ▪

.نبحث عن االعتدال المشترك لماذا ▪

.التوصيــــــات▪

حمــــــاور الــــــــــــــدورة



االضرابات النفسية املصاحبة للتوحد
ماعي اضطراب في النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل اللفظي واالجت▪

-:وانماط سلوكية مفيدة ومتكررة 

-: المقدمة ▪

أخرى يعاني االطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في الغالب من اعتالال ت▪

تباه مصاحبة تشمل الصرع و الغدة الدرقية  واضطراب فرط الحركة  وتشتت االن

.واضطراب القلق واضطراب  االكتئاب 

الت خلصت الدراسات الى  االطفال  المصابين باالضطرابين تزيد لديهم احتما▪

االصابة  االصابة بالقلق واالكتئاب أكثر من اطفال التوحد فقط كما توجد احتماالت

.بمشكالت سلوكية  أو نفسية أو عقلية أخرى 

دراسة حالية أن  االطفال المصابين باضطرابين زادت لديهم   احتماالتأظهرت ▪

.2,5االصابة بالقلق بمعدل 

.وزادت احتمال أكثر مع التقدم في العمر 2,7فيما زادت االصابة باالكتئاب بعدل ▪



اب هل يصاب طفل التوحد بالقلق أو االكتئ
فيبداالتوحدطفللدىواالكتئابالقلقعنمرةأولنتحدثعندما❖

:مألوفغيراالمر

أوقيقلوكيفجيدااالموريدركالمنيكتئبأويقلقفكيف•

يتواصلالمنيكتئب

الفهمخرأاالنتباهتشتتحولةيدورمافهممحاولةفيلحيرةفمثال❖

هقدرتعدمحولهتحدثالتياالجتماعيةالمواقففهمصعوبة

يناالخرفهموعدمالمطلوبةبالطريقةبهالمحيطينالفهمعلى

اتهذحدفغيوهو,يريدعماالتعبيرعلىالقدرةعدم.للطفل

.للقلقسببا

قدو,ذاتهعلىلالنطواءتدفعهبالقلقالتوحدطفلأصابهأن❖

ستجابةواالالرفضفييبدأوقد,تتوقفوقدبلقدرتهتتراجع

اعرمشمنيعانيوثم,الحادةالعصبيةالىمزاجهويتحوللألمور

.االكتئاب



مالقاةأو,جديدلشيءتعليمهأواالطفالعلىجديدوضعمواجهةهيالتوحدلطفلالقلقاسبابأهم

-:أخرين

-:المدرسةأوللحضانةالطفلذهابعنداالهلعناالنفصالقلقالمهمةاالسبابمنوكذلك

غيرالاالطفالعندخاصةفهمةيصعبداخليتتوترمنالطفليعانياالسبابهذهحصولعند

.اللفظيالتواصلعلىقادرين

القلقمصابالطفلأنتشيددالالتتظهرقدالكن

-:فسيولوجيةأعراض

النومفيصعوبات-4خفقان-3النفسفيضيق-2التعرق-1

طبيعيبشكل

:العصبيـــــةاالعــراض

الهروب-4التجنب-3الصراخ-2البكاء-1

بالتوحدالمصابالطفلقلقعلىتدلالسلوكياتبعضتوجدكما❖

)تقسممسخطشكلعلىشيءكلفيوالتنظيممعينروتيناتباععلىالشديداالصرار-1

.(راسيأوأفقيخط

.الغضبمننوباتأوعصبيبانهياراالصابة-2

اضطراب  القلق عند اطفال التوحد



-:وهيالنومقبلعادةلديهمالتوحــدأطفالبعض

.بضحكيأتيهأوبصمتيأتيهاماالشرودوهذا,فراشةداخلوهوالشرود

ينتظركانأذاخصوصاالقادماليوميالجدولمنقلقهنتيجةلطفليأتيالصمت

فعلسيوماذالجلساتوالذهابالطفليحبهلمكانالخروجمثليحدثانيحبهشيء

.االنتهاءبعد

المواقفاسترجاعأيباكالفالشعادةلديهماالطفالبعضفانالضحكاما

مرتتيالالمواقفالكرتونأفالممحبيمنالطفلكانأذا–اليومخاللاعجبتهالتي

شيءللكقويةذاكرةلديهفهوهالطفلبهذااالستهانةعدميحبالكرتونخاللمنبه

.الطرقبكافةمحبببهيقومماكلنجعلانفيجب,يحبه

طمئنيحتىالقادميومهفيسيفعلهمالهنشرحانفيجبالصامتالطفلاما

القلق قبل النوم عند الطفل التوحدي



عالج القلق بالنسبة لألطفال املصابني بالتوحد
ياجاتاحتعنتختلفالتوحدطفلورغباتاحتياجاتانندركانعلينا

ورغبات

.العادينطفالاأل

-:فمثــــال

هذهكلفوالخلاالمامواالهتزاز,والرفرفة,االنتقائيبالروتينالتمسك

معهاالتكيفعليناوانما,تمامالهاالرفضتوجبال,وغيرهااالمور

.عليههللاخلقهموماسماتهمصميممنألنهارفقفيتغيرهاومحاولة

.



اسرتاتيجيات التقليل من القلق الذي يعانيه طفل التوحد
,  جينه نبحث عما يزيد ويحفز شعور الطفل بالقلق كي تن: المحفــزات -1

.وكمواقف االجتماعية غير المألوفة 

أخذ شجع طفلك على ممارسة تقنيات كالعد الى عشرة أو: االسترخاء -2

.فلذلك يحد من قلقة , انفاس عميقة متكررة 

ه التوتر ساعد طفلك على التحضير للمواقف التي تسبب ل: التحضير -3

.مما يحد من قلقه 

ز ثقة شجع الطفل كالفئة أذا نجح في انجاز أمر ما فذلك يعز: المكافاة -4

.في نفسه ويحد من قلقه مستقبال 

ل النظر تجنب أجبار الطفل على القيام بسلوكيات معينة مث:  الجبــار ا-5

.فذلك يزيد شعور بالقلق , في عيني من يتحدث معه 

تشير ال تمنع الطفل من القيام بالحركات التي يكررها فهي: الحركات -6

.انه يحاول تهدئة نفسه 



تشملوبالتوحدالمصابينلحياةمدمرةلتداعياتيؤديأنلالكتئابيمكن

المهامفيذتنفيوصعوبات,اكتسابهاسبقالتيالمهماتفقدانالتداعياتتلك

بتهمأصاعدممنلتأكيدالتوحداطفالعلىالدوريالكشفيجبلذلكاليومية

.حينهفيالمناسبالعالجوتلقي,باالكتئاب

بالتوحدالمصابينالبالغينبينشيوعياأكثراالكتئابأندراساتأظهرت❖

وحدبالتالمصابينلدىباالكتئاباالصابةمعدالتارتفاعاناظهرتكما❖

انذلكالحياالفتراضاتبعضوقدمتالمتوسطفوقبذكاءيتمتعونالذين

المصاعبادراكعلىأكبرقدرتهمالعاليالذكاءذوىالتوحديين

اصابتهمالىاالدراكهذايؤديوقدبحالتهمالمرتبطةاالجتماعية

.باالكتئاب

يعرفالألنهنظراباالستياءيشعركانانيبوحانالتوحديللطفليمكن❖

.(حزينأما)يقولباناالخرينعنمشاعرهيخفي

,الشفهييرالتعبعلىقادرالغيرللطفلبالنسبةصعوبةاكثراالموروتكون

نظامأوربالصوالتواصلنظاممثلالمعززةالتواصلبالنظماالستعانةيجبهنا

.الحاسوباستخدامعلىالقائمالتواصل

يعائلتاريخلهمكاناالكتئابمنيعانونالذينالتوحديينمن50%❖

التوحدأطفــال عند االكتئـــاب 



عالمات تدل على ان الطفل التوحدي يعاني االكتئاب

.التململأو–التعرقمثـــل:جسديةتغيرات-1

نومالاضراباوالشهيةفقدانمثل:فسيولوجيةتغيرات-2

مختلفضــــعاوالمالبسجـــزبمثل:سلوكيةتغيرات-3

ــــورقص–المتكررةالسلوكيــــاتزيــــــادة–الفــمفياالشيـــــاء

.االنتبــــاه

االجتماعياالنسحابزيـــــادة:اجتماعيةتغيرات-4

الرعـــــايةفيتغيـراتاوالنظافةاخفاضتغيرات-5

اليوميـــــةالوظــــــائففيتغيراتاوالـــــذاتيــــة

–ضرب–الغضبسرعة–ثورات:عصبيةتغيرات-6

عدوان–عض



:المعرفيالسلوكيالعالج

يةزمنفتراتفيمنتظمبشكلويكونالنفسيالعالجأنواعاحدهو❑

االكتئاباعراضلتخفيفاستخداماالعالجاتأكثرومنمحددة

.للتوحدالمصاحب

فالاالطيساعدانيمكنالسلوكيالعالجانحديثةكنديةدراسةأظهرت❑

.والغضبالحزنمثلالعاطفيةالتحدياتفيبالتوحدالمصابين

هابويقوم,مسبقامحددةجلساتعقدفيالعالجمنالنوعهذاويتم❑

.مزاجهعلىايجاباينعكسمماوالمريضالنفسيالمعالج

:بالموسيقىالعــالج-2

فييقىبالموسالعالجويستخدمالتوحداطفالتهدئةفيايجابيةاثارله❑

.جيدةنتائجهوتكونالتوحدينللطفالاالكتئابحاالت

الدورظاراالنتمهاراتتطويرفييساعدبالموسيقىالعالجاناثبتفقد❑

,لتوحداطفللدىالكامنةالموسيقيةالقدراتعنالكشففييفيدكما,

طفالااللدىالكالممنللفهماسهلالغنائيةالمقاطعترديداناثبتكما

فال االستراتيجيات العالجية لالكتئاب لدى اط

التوحد



-:العائليةالعالجات-3

عامبشكلئلةالعاوأفرادالوالدينبتعليمالعائليةالعالجاتتتمثل

طيفبأضرابالمصابيناطفالهممعاللعبوالتفاعلكيفية

.التوحد

-:أخرىمعالجات-4

اوالخياطةاوالقصصوقراءةوالرياضةبالرسمالعالج

عنداالبتعاهدفةهذاكلاالليفةبالحيواناتوالعالجالطبخ

.التوتروتخفيفاليوميالصخب



المشتركاالعتالل لماذا نبحث عن 

التوحديالطفلعلىللمرضاالضافيالعبلتخفيف1.

.المصاحبةالضطراباتمحددلعالجالالزمةالترتيباتالتخاذ2.

الخدماتلتوفيرالتخطيطفيللنظر3.

العتدالاوفقبالتوحدالمصابينلألطفالجديدفرعيتخصصلتوفير4.

.المشترك



0واهاليهمبالتوحدالمصابونيواجهاخاصنوعمنتحديات❑

المتخصصةالتأهيلمراكزفيالمشددةواإلجراتالمدارسأغالقمع❑

:ومنهاالتوحداطفالمنهايعانيصعوباتفهنالك

منيجعلدبالتوحالمصابونمنهيعانيالذياللفظيالتواصلضعفبسبب❑

.المركزاوللمدرسةالذهابعدمعليهمالعصب

يشكلسالفايروانتشارلحصرعالمياالمتبعالجسديالتباعداجراءانكما❑

عضهمبيرغباذاالتوحدطيفباضطرابالمصابينلبعضحقيقيتحدي

التيالحسيةاالستشاراتمنلجزءاالخرينولمسوشمحضنفي

نتالقربعدميفضلونالغالبفيالنهمفالاالخرالبعضبينمايحتاجونها

.جسديااحد

:فيروس كرونا 

-:الصعوبات االجتماعية الحسية 



(الحسيالتكاملاضطراب)لديهمالتوحدمنيعانونمنوبعض❑

بتهاتركيبسببمثألالمعقماتاستخداميرفضونيجعلهمقدوالذي

اللزجة

الحتواءيديةالتوحدطفليلعقانمنالحذريجبوهنا0رائحتهااو

المصابينبعضيحتاجكما0الكحولمنعاليةنسبةعليالمعقماتهذه

ماالتاحتيزيدمماافواههمفياالشياءبوضعالحسيةلالستثارةبالتوحد

.كرونابفيروساصابتهم

جائحةظلفيبعدعنالتعليممبادراتمعالتوحدمصابيتواجةتحديات❑

.كرونافيروس

امامانفسهالتوحدمصابيتعليممجالفيالمتخصصةالمراكزوجدت

عليقعتالذيناالموراولياءامامالتحدياتبرزتوهنابعدعنالتعليمتجربة

االكبرالمسؤوليةعاتقهم



فايروسمواجهةفيااليامهذهالعالميعيشهاالتيالظروفمعتماشيا

0بعدعنالتوحداطفالتأهيلاهميةظهرتالمستجدكرونا

هااكتسبالتيوالمعارفبالمهاراتاالهلحرصاهميةعليناكدانالبد

عنوقفهتنتيجةلتراجعتعرضهوعدمالبيتفيوتعميمهاالمركزمنالطفل

التأهيل

-:التوحديين عن بعد تأهيل 



-:عن بعد لمصابي التوحد التأهيل خطوات 

منثيرفكالطعاموجباتتناولمثالاليوميةاالنشطةاستقالل-1

نفسوفيالطعاممنمحددنوعتناولعلييصرونالتوحداطفال

اليفبتمهارتهوتنميةالطفلنموعليتؤثرالطقوسوهذهاالطباق

فيونةالمرعليالطفللتدريببعدعنالتأهيلفرصةاغتنامعلينا

منةمختلفوالواناالطباقمنمختلفةانواعوتقديمالوجباتتناول

تختلفالوجباتمنمختلفةانواعتناولعليالطفلنشجعكمااالكواب

معالبدايمكنكما0والرائحةوالملمسوالشكلاللوناساسعلي

0المفضلالطبقفيصغيرةكمياتبتناولالطفل

-:اليدينغسل-2

الطفليعلالحفاظفيالفعالةاالساليباكثرمناليدينغسل

فتحليعالطفللتدريببعدعنالتأهيلفترةمناالستفادةفعلينا

االصابعمنالصابونوازالةالصابونواستخدامالمياهصنبور

صابعواالاليدينلتجفيفالمنشفةواستخدامالمياهصنبورواغالق

.االستحمامعليللتدريبتمهيداوذلك



اثناءيابالتكنولوجالخاصةاالجهزةاستخدامعليالطفلتدريب-3

تتجاوزالذينالتوحدييناالطفالتدريبيمكنبعدعنالتأهيل

مقاطعلتشغياوالكمبيوتراوالتلفزيوناغالقعليسنوات3اعمارهم

0الفيديو

سينلتحهاديمكانفيللتدريبمناسبيوميموعدتحديديجب

0االنتباهعليبالتوحدالمصابالطفلقدرة

دريبالتوجعلالمشتتةالمثيراتمناالمكانقدرالتقليليجب

باإلرهاقالطفليصابالحتيدقيقة20عنتزيدالقصيرةفترات

هوروظالطفللهروبسببيكونكماالطفلتشتتالييؤديالذي

0الغريبةوالسلوكياتالغضبنوبات

التيابونالصفقاعاتلعبةمثلالحسيةباأللعابالتدريبنبدأثم

ادلتبالعابوكذلكالبصريوالتواصلالتفاعلزيادةعليتعمل

السيارةدفعاوالكرةدحرجةلعبةفياالدوار



-:لطفلكالمعززاتبأفضلقائمةتحــديد-4

0بالتوحدالمصابالطفلسلوكيحسنالتعزيزانالدراساتاثبتتحيث

بوالمشربالمأكلالمرتبطةوهياالوليةالمعززاتومنهاللمعززاتانواعهنالك

–االبتسامةمثلوهياالجتماعيةوالمعززات(مثالوالعصائركالحلويات)

.(تازمم–شاطر–احسنت)اللفظيةالمعززاتاوالموافقةعنللتعبيرالراسحركة

مباستخداالسماحالتوحدطفللديالمعززاتاهماصبحالحاضرالوقتوفي

سلوكياتلتعليموللطفلالتكنولوجيالذكاءتحفيزفيمنهااالستفادةفيجبالذكيةاالجهزة

.نافعةومهاراتجديدة

التأهيلتفتراخاللالتوحدطفلعندالتكراريةالنمطيةالحركاتسلوكتعديل-5

تدريبللهمتفرغوتكوناطولفتراتالتوحديطفلكمعتقضيانتحتاجبعدعن

معفاعلوتانضمامفرصاليوتحويلهاالتكراريةالسلوكياتعنالتوقفعليالطفل

0الطفل

.يستطيعفهوطفلكفيوثقيسيرفاألمرنفسكفيثق-6

.ويسعدهيسعدكمالنجدالمحاولةيستحقطفلك-7



-:عن بعد صعــوبات التـأهيــل 

هذهمظاهرومنذهنيةاعاقةمنيعانيالتوحديالطفلكاناذا-1

الحاجاتاءوقضالضحكيستدعيالفيماوالضحكسبببغيرالبكاءالحالة

منالنوعهذااالقاربمنوالفرارالمجهولومطاردةمواضعهاغيرفي

.والتقويمللعالجمخصصةنفسيةمراكزيستوجباالعاقة

صاراالبحاسةفاقداوالبصريةاالعاقةمنيعانيالتوحديكاناذا-2

.الصوتيةاالجهزةوبرايلبطريقةوالتعليمالتأهيلتعتمداذا

-04بعدعنالتأهيلمعبجديةالتوحــداطفالأهـاليتعاملعدم-3

.والتدريبالتأهيلمنالنمطبهذاالظنسوء



التوحدعن بعد لمصابي طيف للتأهيل نصائح 

بعدعنللتأهيلالنفسياالستعداد-1

مثلالمعرفيالجانبمراعاةيجبالتأهيلفيالطفلتقديمعليحرصا

.االدراكيةوالمهاراتاالجتماعيالتواصلومهاراتالذكاءتنميةمهارات

الشديدالخمولالعكساوالمفرطالنشاطمثلالسلوكياالنفعاليوالجانب

باتتدريمثلحركيةالنفسالتربيةوجوانبالبصريالتواصلوضعف

.الزمنمفهوموادراكاالخرينمعواالندماجواالخرينالذاتعليالتعرف



الخاتمة

لق حفظ هللا اطفال التوحد واالطفال ذوى االحتياجات الخاصة من كل ق

.واكتئاب ومن كل سوء اللهم امين 

رحاب: أعداد االخصائية 



مع  تحيـــــــات 

االخصـــــــــــــــائية 

رحــــــــــــــــــاب



@rehabb21

حسابات التواصل


