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في    وطرق التكفل بهاإلكلينيكية  لكشف عن أشكاله األساسية وخصائصهمحاولة ل :التوحد الطفولي

 المجتمعات الغربية والمجتمع الجزائري.

 14بن عبد للا محمد 

 ملخص

الضوء على تطور نظرة الباحثين إلى ظاهرة التوحد من خالل تتبع   تسليطلدراسة إلى تهدف هذه ا

  ، تباينها واختالفها  عن  الكشفكذلك من خالل و .التوحد  حالة التي تشير إلىمصطلحات لل هماستعمال

( المدرجة  TSA) واضطرابات طيف التوحد ، (TED)  ةكاسحفي االضطرابات النمائية الوالذي يتمظهر 

(  DSMية )ذهن اإلحصائي لالضطرابات النجلوساكسونية )الدليل التشخيصي واأل نيفات تلف التصمخ في

أهم الخصائص سنفحص بعد ذلك و(. CFTMEAفرنسي ) لالتصنيف ا( وCIMنيف الدولي ) التص و

  في التوحد الطفولي وساندروم  والتي تتمثلحد طيف التو نواعوأيزة لالضطرابات النمائية اإلكلينيكية المم

ة الدراس عرض هذهتالضطرابات التفككية في الطفولة والتوحد غير النمطي. واساندروم ريت وسبرجر وأ

. وتتناول في حالة التوحد  أعراض لتعرف على افي  نو السيكوباتولوجي إليها أيضا المقاربات التي يستند 

بصفة   ةالغربي مجتمعات ال يا فيالمؤسساتية المعتمدة حالأهم الطرق العالجية السلوكية والنمائية و األخير

 الجزائري بصفة خاصة. مجتمعفي الو ،عامة
ت مقاربا لخصائص اإلكلينيكية؛ الاطيف التوحد؛ أشكال التوحد؛  اضطراب  :الكلمات المفتاحية

 السيكوباتولوجية؛ طرق التكفل.
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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. 
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