
دلیل مرض دلیل
التوحد



ما ھو مرض التوحد؟

:مایليمدى الحیاة وتؤثر على طریقة الناس فیتدوم التوحد ھو إعاقة تطوریة أو نمائیة 
التواصل
التفاعل
التفكیر والتصرف بمرونة
تجربة حواسھم

صعوبات في حیاتھم الیومیة یواجھون ھذا یعني أن بعض األشخاص الذین یعانون من مرض التوحد 
الصحیح وعن طریق الفھم .والعدید منھم یجدون أن التغییر صعب جداً .وتراھم في الغالب قلقین للغایة

.لحالتھم، یمكن أن یعیش المصابون بالتوحد حیاة أكثر إشباعاً 

مجموعة من  األشخاص عند تشخیصھمویتلقىطیفھم الفكري، صمیم األشخاص في فالتوحد یؤثر على 
.أسبیرغرمتالزمة "أو "توحد األداء العالي"أو "التوحد مع صعوبات مرتبطة بالتعلم"، مثل التسمیات "

(حالة طیف التوحد"كما یشار إلى طیف التوحد أحیاناً باسم  "ASC( أو اضطراب طیف التوحد)ASD(
ومن المھم أن ندرك أنھ لمجرد أن شخصاً ما قادراً جداً ال یعني أن حالة التوحد لدیھ ".ف التوحدطی"أو 

.فأثر التوحد على شخص قادر فكریاً یمكن أن یكون إعاقة شدیدة. معتدلة

:مایليفی صعوبة یجدون قد التوحدمرض من یعانونالذینفاألشخاص
العالمفھم
التعلم
 أوضاع جدیدةى علقدرة التكیف
فھم العواطف
القیام بأمور عملیة
المنطق واتخاذ القرارات
الحفاظ على الصحة النفسیة الجیدة والرفاھیة

:على سبیل المثال.یمكن لشخص واحد مصاب بالتوحد أن یجد بعض المھام سھلة وأخرى صعبة

 یشعر ر ومؤلفاً ناجحاً لكنھ قد عالم كومبیوتأسبیرغر یمكن أن یكون شخص ما مصاب بمتالزمة
.من عبور الطریق ألنھ ال یستطیع الحكم على السرعة والمسافةبالذعر 

 صعوبات في التعلم وحالة من التوحد غیر قادر على ارتداء مالبسھ یعاني قد یكون شخص ما
لنظر إلى غیر منتظمة الشكل بسرعة ودون اقطعة على حل لغز إعادة ترتیب ألف لكنھ قادر،بنفسھ

.الصورة التي على العلبة

 شخص آخر یعاني من توحد األداء العالي محباً للتاریخ وتعلم تواریخ حكم جمیع ملوك قد یكون
لترا، لكنھ یقضي كل أوقات االستراحة وكل أوقات تناول الغداء في المدرسة لوحده ألن جوملكات إن

.تكوین الصداقات ھو لغز تام بالنسبة لھ



حقائق أساسیة عن مرض التوحد
 مدى الحیاةیدوم.
 أنحاء العالمیؤثر على أشخاص من خلفیات مختلفة في جمیع.
 یعمل دماغ الشخص الذي یعاني من مرض التوحد ویتطور بطریقة مختلفة عن دماغ الشخص غیر

.المصاب بھ
 یمیل األشخاص الذین یعانون من مرض التوحد إلى رؤیة وسماع وتذوق ولمس وشّم العالم بشكل

.توازنھمویمكن أن تتأثر أیضاً معرفتھم بمكان وجودھم في ھذا الفضاء و. مختلف
بمرض التوحد، وبالتالي فإنھ یمكن أن یؤثر على واحد أو أكثر من أفراد األسرةثمة رابط وراثي.

ما الذي یمكن أن یساعد؟
نادي الشخص باسمھ للحصول على انتباھھ.
حافظ على لغة بسیطة وامنح وقتاً لالستجابة.
قف االجتماعیة المختلفة بأكبر قدر من الوضوحاشرح القواعد االجتماعیة وكیفیة التصرف في الموا.
سوف یساعد ھذا على التقلیل من القلق.قم بتوفیر ھیكل وروتین إلعطاء القدرة على التنبؤ.
 توغرافیة ومن الدعم البصري مثل الرموز والصور والصور الفكثیراً یستفید بعض األشخاص

.إلضافة معنى للكلمة المنطوقة أو المكتوبة

"یمكن أن تكون مفیدة في إعداد شخص یعاني من مرض التوحد للتغییر في "القصص االجتماعیة
.حیاتھ

االھتمامات الخاصة
یمكن أن یصبح .األشخاص مجال قوة خاصة بھم أو اھتماماً مركزاً یطور یمكن أن یعني التوحد أیضاً أن 

ومع ذلك، إذا تم فھم الفرد ودعمھ بصورة جیدة، .ذلك وسواسیاً وسلبیاً عند مستویات القلق المرتفعة جداً 
یمكن توجیھ اھتماماتھ الخاصة بالشكل الصحیح وتحقیق الھدوء والمتعة وحتى العمل، ومساعدتھ على أن 

.یعیش حیاة راضیة

ھناك بعض األفراد االستثنائیین الذین یصبح اھتمامھم الخاص موھبة نادرة، على سبیل المثال كفنان مثل 
.یلتشیر أو عالِم مثل تمبل غراندینستیفن و

التوحد والحواس
صعوبة في معالجة المعلومات الحسیّة الیومیة یواجھون كثیر من األشخاص الذین یعانون من مرض التوحد 

فالتغییرات .الشخصا تأثیر عمیق على حیاة ذیمكن أن یكون لھومثل األصوات والمشاھد والروائح، 
.البسیطة في البیئة یمكن أن تحدث فرقا كبیراً لدیھم

لمساعدتھم، انظر إلى البیئة لمعرفة ما اذا كانت تخلق صعوبات بالنسبة لألشخاص 
أخبر :ھل یمكنك تغییر أي شيء؟ حاول أن تكون مستعداً دائماً :المصابین بالتوحد

وقت مبكر عن المثیرات الحسیّة التي قد األشخاص الذین یعانون من التوحد في 
.یواجھونھا في بیئات مختلفة



حول ویست میدالندز للتوحد

یة ویساء ھناك أكثر من نصف ملیون شخص في المملكة المتحدة یعیشون مع مرض التوحد وإعاقة خف
.شخص منھم في منطقة ویست میدالندزألف60یعیش .وحدةالفھمھا و

جمیع لمساعدة ونحن موجودون .مركز خیري رائد في ویست میدالندز للمصابین بمرض التوحدإننا 
لدینا طاقماً .ومجزیةمرضیة حیاة  علىاألشخاص المصابین بالتوحد وأولئك الذین یحبونھم ویرعونھم 

الفئات العمریة مختلف والمتطوعین العطوفین یرعون المصابین بمرض التوحد من من الخبراء
.والقدرات ویوفرون لھم الدعم المباشر

اتصلوا بنا
ویست میدالندز للتوحد

Regent Court
George Road, Edgbaston

Birmingham, B15 1NU

:البرید اإللكتروني
hello@autismwestmidlands.org.uk:لالستفسارات العامة
info@autismwestmidlands.org.uk:للمساعدة والمشورة

:الھاتف
0121:االستقبال الرئیسي 450 0303:خط المساعدة للمعلومات•7582 03 00 111

:الموقع اإللكتروني
www.autismwestmidlands.org.uk

:تجدونا على الفیسبوك
Autism“-ویست میدالندز للتوحد "عن ابحث  West Midlands”

:تابعونا على تویتر
@autismwestmids

رؤیتنا ھي عالم یكون یتلقى فیھ كل مصاب بطیف التوحد االرعایة المتخصصة والدعم الذي یحتاجھ لیحیا 
.حیاة راضیة ومجزیة

517077:رقم المكتب الخیري المسجل
)إنكلترا وویلز(1953344:رقم الشركة المسجلة


