					 اضطراب طيف التوحد؟
ما هو...

اضطراب طيف التوحد ( )ASDهو حالة عصبية منائية ملدى الحياة.
قد يظهر الناس الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد بعض الخصائص يف املجالني الرئيسيني التاليني:

التواصل االجتامعي والتفاعل االجتامعي
يجد صعوبة يف املحادثة املتبادلة
•
•

قد يجد صعوبة يف بدء ،أو
االستمرار يف ،أو إنهاء محادثة
قد يجد صعوبة يف البقاء عىل
نفس املوضوع

أهالً كيف أنت؟

بحاجة للمساعدة للتفاعل مع اآلخرين
أهالً كيف أنت؟

بحاجة إىل مساعدة يف االتصال
•
•
•

يبدو مهتامً

قد يكون لديه بطء أو
محادثة محدودة
مييل اىل تفسري اللغة حرفيا
قد يكون لديه مفردات
كثرية ولكن يجد صعوبة يف
استخدام اللغة يف املجال
االجتامعي

قد يفضل أن يكون وحده
قد يرغب يف االنضامم ولكن ال يعرف
كيف
قد يجد صعوبة يف تشكيل العالقات
االجتامعية واملحافظة عليها

•
•
•

•
•
•

صعوبة يف قراءة االشارات والحاالت االجتامعية
•
•

قد يتجنب االتصال بالنظر
قد ال يستجيب إىل اسم
قد يبدو يف عامله الخاص

قد يجد صعوبة يف قراءة لغة الجسد،
وتعابري الوجه ،ونربة الصوت
قد يحتاج اىل مساعدة لفهم ما هو
السلوك املناسب يف البيئات املختلفة

السلوك ،واالهتاممات والنشاطات
اهتاممات محدودة

السلوك املتكرر
•

قد يكرر نفس الترصف مرارا ً
وتكرارا ً ،عىل سبيل املثال
تنظيم األغراض أو مشاهدة
الفيلم نفسه مرارا ً وتكرارا ً

•
•
•

•

The Positive Partnerships initiative is funded by the
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قد يكون له اهتامم كبري يف موضوع
واحد (عىل سبيل املثال القطارات)
قد يكون لديه موضوع اهتامم غري عادي
(عىل سبيل املثال قضبان الغراء)
قد يكون هناك مستوى غري عادي من
االهتامم يف موضوع (يفكرون فيه/
يتحدثون عنه عنه يف كل االوقات)

•
•

يفضل النظام والروتني

إنخفاض أو زيادة يف استجابة الحواس
قد يكون لديه رد فعل غري
عادي ملا يرى ،أو يسمع ،أو
يشم ،أو يلمس أو يتذوق الخ

حركات الجسم املتكررة

•
•

قد ال يحب املفاجآت أو التغيري
يحتاج إىل إعداد ودعم ملحاولة أشياء
جديدة

طريق مختلفة

قد يُظهر اللفظ الصدوي (تكرار
الكلامت أو العبارات)
قد يُظهر ترفرف اليدين ،دوران،
اهتزاز الخ

طريق مألوفة

ملزيد من املعلومات عن اضطراب طيف التوحد،
اتصل ﺑ Amaze
هاتف1300 308 699 :
بريد إلكرتوينinfo@amaze.org.au :
موقع االنرتنيتwww.amaze.org.au :

