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 محاولة للكشف عن أشكاله األساسية وخصائصه اإلكلينيكية وطرق التكفل به في:التوحد الطفولي
.المجتمعات الغربية والمجتمع الجزائري
14
محمد بن عبد للا
ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تطور نظرة الباحثين إلى ظاهرة التوحد من خالل تتبع
، وكذلك من خالل الكشف عن تباينها واختالفها.استعمالهم للمصطلحات التي تشير إلى حالة التوحد
) المدرجةTSA(  واضطرابات طيف التوحد،)TED( والذي يتمظهر في االضطرابات النمائية الكاسحة
)DSM( في مختلف التصنيفات األنجلوساكسونية (الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات الذهنية
 وبعد ذلك سنفحص أهم الخصائص.)CFTMEA( ) والتصنيف الفرنسيCIM( والتصنيف الدولي
اإلكلينيكية المميزة لالضطرابات النمائية وأنواع طيف التوحد والتي تتمثل في التوحد الطفولي وساندروم
 وتعرض هذه الدراسة.أسبرجر وساندروم ريت واالضطرابات التفككية في الطفولة والتوحد غير النمطي
 وتتناول في.أيضا المقاربات التي يستند إليها السيكوباتولوجيون في التعرف على أعراض حالة التوحد
األخير أهم الطرق العالجية السلوكية والنمائية والمؤسساتية المعتمدة حاليا في المجتمعات الغربية بصفة
. وفي المجتمع الجزائري بصفة خاصة،عامة
 اضطراب طيف التوحد؛ أشكال التوحد؛ الخصائص اإلكلينيكية؛ المقاربات:الكلمات المفتاحية
.السيكوباتولوجية؛ طرق التكفل
Infantil autism A review of its basic forms its clinical characteristics and
caregiving methods in western societies and in Algerian society
Mohamed Benabdellah
Abstract
This study aimed to shed light on the evolution of the researchers' view of
autism by following their use of the various terms of autism. We intended also
to uncover their differences which are pervasive developmental disorder (PDD)
and autism spectrum disorders (ASD) listed in the anglo-saxon classifications
(DSM), the International Classification of diseases (ICD) and the French
Classification (CFTMEA). Then we will examine the most important clinical
characteristics of developmental disorders and the types of autistic spectrum
disorder such as childhood autism, asperger's syndrome, Rett Syndrome,
childhood disintegrative disorder, and atypical autism. The study then
attempted to pay attention to the most important approaches adopted by
psychopathologists in an attempt to identify the symptoms of autism.
Thereafter, we described the most used Behavioral, developmental and
institutional treatments currently adopted in Western societies in general and in
Algerian society in particular.
Keywords: Spectrum autism disorder; Forms of autism; clinical characteristics;
psychopathogy approaches; caregiving methods.
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