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اإلهداء

اأهدي هذا الدليل اإلى من
تت�شابق العبارات للتعبري عن معاناتهم، 

اإلى كل اأ�رسة تكابد امل�شاق من اأجل اأبنها اأو 
ابنتها من ذوي ا�شطراب طيف التوحد، 

اإلى كل توحدي 
واإلى كل ال�شخا�ص ذوي الإعاقة..

اإلى الذين يعانون يف �شمت من
التمييز والتهمي�ص..

▲
▼

▲
▼
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كلمة �شكر

احلمد هلل رب العاملني الذي اأعانني على اإمتام هذا 
اجلهد املتوا�شع، فال ي�شعني بعد ذلك اإَلاّ القول، »من 
ل ي�شكر النا�ص ل ي�شكر اهلل«،اإْذ تعجز الكلمات عن 
التعبري عن خال�ص ال�شكر والعرفان والمتنان ملجل�ص 
العامل  وموؤ�ش�شة  والتاأهيل  لالإعاقة  الإ�شالمي  العامل 
لل�شحافة الذين ي�رسفني التعامل معهم والتعاون من 
الربوف�شور  راأ�شهم  الإعاقة، وعلى  ذوي  تاأهيل  اأجل 
حممد بن حمود الطريقي ملا مل�شته فيه من دعم وتعاون 
ل م�رشوط بخ�ضو�ص كل م� يهم ق�ضية الإع�قة وت�أهيل 

▲
▼
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ودعم ذوي الإعاقة وكذا اأ�رسهم. وهذا لي�ص بغريب 
بفكره  �شامخ  نبيل،  اإن�شاين  مل�شار  ويف  اأ�شتاذ  على 
ملنا�رسة  حياته  وهب  �شخ�ص  وهو  املثلى،  ومبادئه 
هذه الفئة ومتكينها. امتناين له بال �شفاف ملا قدمه يف 
الإن�شان  اأجل  من  والبتكار  العلمي  البحث  جمال 
والإن�شانية، والكم الزاخر من الإنتاجات التي تروم 

تقوية الر�شيد املعريف بهذا املجال. 
فئة  اإلى  اإن�شانية  بالتفاتة  ي�شاهم  وها هومن جديد 
مب�شاهمته  واأ�رسهم،  التوحد  طيف  ا�شطراب  ذوي 
يف تذليل ال�شعوبات لإخراج هذا الدليل الإر�شادي 
لالأ�رس كافة من اأجل التثقيف واإذكاء الوعي بخ�شو�ص 

▲
▼
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ل  �شخ�ص  وهو  ل  كيف  التوحد.  طيف  ا�شطراب 
يتوانى عن تقدمي امل�شاعدة قدر الإمكان وهو ما فتئ 

ينزف حمبة وت�شامنا مع كل ذوي الإعاقة.
 فكل التقدير والإجالل لهذه اللفتة الإن�شانية التي 
ذلك  يظل  الطريقي  حممد  الربوف�شور  اأن  تعك�ص 
ال�شخ�ص امل�شحون بقلق الأ�شئلة والبحث عن كل ما 
ميكنه خدمة الإن�شان والإن�شانية، �شخ�ص ي�شكنه الغري 
وحمبة الغري وقيم تفهم الغري.. ودائما يف خدمة الغري.
ل  »�شكرا«  كلمة  اأن  ولو   - لكم  �شكري  خال�ص 
تكفي واملعنى اأكرب واأعمق - وتقبل اهلل منكم وجعل 

ما قدمتموه وتقدمونه يف موازين اأعمالكم.

▲
▼
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تقدمي

الإ�شالمي  العامل  جمل�ص  يف  اأهدافنا  من  انطالقا 
تثقيف  ترومه  ما  بني  من  والتي  والتاأهيل  لالإعاقة 
ومواكبة اأ�رس الأ�شخا�ص يف و�شعية اإعاقة، لقد بدا 
التوافق  خيوط  ن�ضج  ال�رشوري  من  اأنه  لن�  وا�ضح�ً 
طيف  ا�شطراب  ذوي  الأطفال  لأ�رس  الإر�شادي 
للتاأمل  حقيقي  عمل  �شيَُولاّد  مت  من  لأنه  التوحد 
والتق�شي ق�شد توجيههم يف هذا املجال، وبالتايل 

حتقيق جودة احلياة لالأ�رسة.

▲
▼

▲
▼
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وباعتبار دور الأ�رسة عامال مهما يف جناح التدخل 
والتوجيهي  التاأهيلي  بالدور  منا  واإميانا  اإخفاقه،  اأو 
هذا  ويف  الدليل.  هذا  نخرج  ان  ارتاأينا  لالأ�رس، 
ب�شكل  منتبهني  نظل  اأن  نريد  الإر�شادي،  العمل 
لها  تتعر�ص  التي  وال�شغوطات  للتناق�شات  خا�ص 
ابنهم  و�شع  يتقبلوا  اأن  يجب  ناحية،  فمن  الأ�رس. 
الوا�شحة  والختاللت  القيود  ومواجهة  ابنتهم  اأو 
على طفلهم، اإذ قد يواجه الآباء حالت موؤملة ب�شكل 
خا�ص. ومن ناحية اأخرى، يجب اأن يحافظوا على 
الأمل ويثابروا بعزمية واإ�رسار من اأجل تاأهيل ودعم 
ابنتهم اأو ابنهم ليتجاوز معيقات دجمه يف املجتمع. 
ناهيك عن اأنه مع هذا املنظور املزدوج كخلفية، يجب 
� اإدارة احلي�ة اليومية، والهتم�م ب�لإخوة،  عليهم اأي�ضً
ووقت الفراغ للزوجني ولأنف�شهم. وكثريا ما تكون 
يتم  اأن  يجب  متداخلة  معايري  العنا�رس  هذه  جميع 
اأخذها يف احل�شبان، ت�شاهم يف توجيه املخت�شني يف 

امل�شائل والتاأمالت الر�شادية لالأ�رس. 
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على  الأ�رس  م�شاعدة  نروم  املنظور،  هذا  ومن 
التوجه اإلى امل�شار ال�شحيح، وربح الوقت بالتدخل 
الفعلية  اأطفالهم  قدرات  معرفة  اأجل  من  املبكر، 
وحتديد التقدم الذي ميكن اأن يتوقعوه معهم، ف�ضاًل 

عن و�شائل حتقيق ذلك. 
ومعرفة  فهم  يف  الأ�رسي  الدليل  هذا  وي�شهم 
ا�شطراب طيف التوحد ب�شكل مبكر وتوجيه الأ�رس 
ملعرفة ال�شبيل ال�شحيح لتطوير الأداء املتكامل لدى 
التدريبية  والربامج  اخلدم�ت  اأهم  واإبراز  الطفل، 
املفيدة له، كما ي�شجع الآباء على فهم الطفل وكيفية 
التعامل معه وم�شاعدته على جتاوز الآثار التي ي�شببها 
ال�شطراب مع الهتمام باأثر م�شاكله على ديناميكية 
الأ�رسة ككل. وكل هذا يف �شبيل حت�شني جودة احلياة 

لأ�رس اأطفال ا�شطراب طيف التوحد.

اأ.د. حممد بن حمود الطريقي
▲
▼
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مقدمة: 

التوحد  طيف  ا�شطراب  ذوي  الأطفال  منو  يتاأثر 
با�شتمرار ببيئتهم مبا يف ذلك الأ�رسة واملحيط، ويعترب 
على  الأ�رسية  التدخالت  تاأثري  يف  النظر  املهم  من 
النت�ئج امل�ضتقبلية للطفل وب�لت�يل �رشورة تبني ال�ضبل 

املالئمة من اأجل التكفل به.
ال�رسوري  من  معا،  واملهنيون  الأ�رس  تعمل  ولكي 
من  منهم�  كل  يتوقعه�  التي  النت�ئج  وبو�ضوح  حتديد 
الطفل. ومن ال�رسوري حتديد املجالت التي ُيوؤمل فيها 
اإحراز تقدم، واأن تكون هناك روؤية م�شرتكة مل�رسوع 
للخدمات  الأولوية  باإعطاء  لنا  ي�شمح  وهذا  الطفل. 

والتدخالت التي يتم و�شعها ملرافقة الطفل.

▲
▼
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كما اأن تعليم الأطفال ذوي ا�شطراب طيف التوحد 
هو حق من حقوقهم، اإل اأنه ي�شتلزم توفري بيئة مالئمة 
الطفل  مع  التعامل  يف  امل�شكلة  اأن  واملالحظ  لهم. 
الأ�رس  على  لذلك  بالطفل.  ل  بالأ�رسة  اأ�شا�شا  مرتبطة 
اأن  الطفل  يهدروا وقتهم وطاقتهم ويطلبوا من  اأن ل 
يعطي بالتعليم ما لي�ص با�شتطاعته، واأن ل يجربوه على 
التكيف مع بيئة خمتلفة قد ت�شبب له معاناة واآلم، هو 
يف غنى عنها، ب�شبب الكم الهائل من املثريات احل�شية 
تزيني  الإن�رة،  نوعية  الف�ضل،  داخل  ال�ضجيج  �ضواء 
اليومية  الأن�شطة  ت�شل�شل  الف�شاء،  تنظيم  احلجرات، 
وعدم مالءمتها له اإن كما اأو كيفا. كل هذا يوؤدي اإلى 
�شغط نف�شي يرتجمه الطفل اإلى ا�شطرابات �شلوكية 
وباملوازاة تعي�ص الأ�رسة اإحباطا و�شغطا نف�شيا وتوترا 
اإلى تعنيف الطفل. فاملدخل واحلل  قد ترتجمه اأحيانا 
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لكل هذا التوتر هو اأّوًل التعرف على هذا ال�ضطراب 
على  وبالتايل  اأقرانهم  عن  خمتلفني  يجعلهم  الذي 
ال�شحيح  امل�شار  ن�شلك  اأن  لنا  يت�شنى  حتى  اأطفالنا، 
لتاأهيلهم ودجمهم �شواء يف املدر�شة اأو يف املجتمع. 

بي���ن أيديكم،  ال���ذي  الدلي���ل  ه���ذا 
نتوخ���ى من���ه مس���اعدة األس���ر ف���ي 
التعرف على التوحد وخصائص الطفل 
التوحدي، وكي���ف يمكن أن يؤثر هذا 
االضط���راب على األس���رة. ويهدف أيضا 
االس���تراتيجيات  إلى اس���تعراض أهم 
والس���بل والط���رق المثَبت���ة نجاعُتها 
علميا لتربية طفل توحدي، إضافة إلى 
ما يجب تفادي���ه من أجل تأهيله قصد 
الحد من اآلث���ار الس���لبية على نموه. 
وذلك من أجل تعزيز مستقبل إيجابي 
للطفل والعائلة وتحقيق جودة الحياة.
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1 - تعريف ا�شطراب طيف التوحد
التوحـــد ا�شـــطراب منائي ع�شـــبي يظهـــر يف مرحلة 
الطفولـــة املبكرة اأي مرحلة الر�شـــاعة، قبـــل بلوغ الطفل 
ثالث �شنوات وتختلف اأعرا�شه من طفل لآخر، وقد اعترب 
طيفا لأن مظاهره تختلف من طفل لآخر وب�شـــكل ملحوظ 
وهو جزء من جمموعة من ال�شطرابات الع�شبية النمائية 
املو�شـــوفة يف الطبعة اخلام�شـــة من الدليل الت�شخي�شـــي 
والإح�شـــائي لال�شطرابات العقلية ال�شـــادر عن اجلمعية 

 .»DSM-5« 2013 الأمريكية للطب النف�شي عام
 ،»DSM-4« الدليل  نف�ص  من  الرابعة  الطبعة  يف 

كان التوحد فيها ُي�شناّف من بني خم�شة اأنواع: 
• التوحد، 	
• 	 ،Asperger syndrome متالزمة اأ�شربجر
• 	 ،Rett syndrome ومتالزمة ريت
• 	 Childhood الطفـــويل  التفـــكك  وا�شـــطراب 

،disintegrative disorder
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• وال�شـــطراب النمائـــي ال�شـــامل غـــري املحدد 	
pervasive non specific developmental disorder

لكـــن حاليـــا ل يتم ا�شـــتخدام هذه امل�شـــطلحات، 
وُيطلق على جميع هذه امل�شـــطلحات اإ�شم ا�شطراب 
 )autism spectrum disorder) ASD التوحـــد  طيـــف 
ب��ض���تثن�ء متالزمة ريت، والت���ي تُعد ا�ض���طرابً� وراثًي� 

مميًزا.

اضطراب طيف التوحد يشمل :

التوحد أو 
اضطراب التوحد

متالزمة أسبرجر

اضطراب التفكك 
الطفولي

االضطراب 
النمائي الشامل

متالزمة ريت

DSM-5
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اأهم الأعرا�س التي ميكن مالحظتها بالن�شبة   1-2
للتوا�شل والتفاعل الجتماعي: 

هناك �شعوبات م�شتمرة تتاّ�شم بنق�ص املعاملة   
الجتماعية باملثل اأو عدم وجودها. بني عدم 

2 - خ�شائ�س ا�شطراب طيف التوحد:
ح�شب الدليل الت�شخي�شي والإح�شائي لال�شطرابات 
النف�شية الطبعة اخلام�شة(DSM-5( يتميز ا�شطراب طيف 

التوحد ب�شعوبات كبرية يف جمالني:

خصائص 
اضطراب طيف 
DSM-5 التوحد

ضعف
في التواصل 
والتفاعالت 
االجتماعية

اهتمامات
مقيدة سلوكيات 

متكررة ونمطية
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اللتفات اإلى الآخر وعدم معرفة كيفية بدء 
التفاعل مع الآخر. وهناك كذلك �شعوبات 
�شبيل  على  اللفظي.  غري  التوا�شل  يف 
املث�ل، غ�لب�ً م� يكون من ال�ضعب لل�ضخ�ص 
امل�شاب با�شطراب طيف التوحد اأن يفهم ما 
هو �شمني يف طريقة الكالم والتغيري يف نربة 
ال�شوت امل�شتخدم من قبل ال�شخ�ص الذي 
يتم احلديث معه اأو مثال يف رفع احلاجبني. 
ال�شمنية  القواعد  فاإن  ذلك،  على  وعالوة 
غريزيا،  تكت�شب  ل  الجتماعية  للتفاعالت 
منا�شبة  تكون  ل  قد  الجتماعية  فالعالقات 

لعمر ال�شخ�ص. وكل هذا يظهر يف:
وتبادل  الآخرين  مع  التعامل  �شعوبة   -

الأفكار وامل�شاعر. 
(مثل  اللفظي  غري  الت�شال  �شعوبة   -
التوا�شل الب�رسي، والفهم، وا�شتخدام 

لغة اجل�شد وتعبريات الوجه(.
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مع  ال�شخ�شية  العالقات  بناء  �شعوبة   -
الآخر وتعزيزها اأو احلفاظ عليها،

و�شعوبة فهم العالقات بني الأ�شخا�ص.  -

اأهم الأعرا�س التي ميكن مالحظتها بالن�شبة   2-2
لل�شلوكيات والهتمامات املتكررة والنمطية:

اأو  (تاأرجح،  املتكررة  احلركات  هناك   -
ت�شفيق(، اأو الكالم املتكرر بحيث يقوم 

الطفل برتديد الكالم اأو ال�شوت. 
والتقيــــد  ومقاومتــــه  التغيــــري  رف�ــــص   -
ال�شــــارم ببع�ــــص الأن�شــــطة الروتينية، 
فيمكن اأن توؤدي التغيريات اإلى �شائقة 
كبرية م�شــــحوبة بــــردود فعــــل عاطفية 
مفاجئــــة ومفرطة يف كثــــري من الأحيان 
اأما الأن�شــــطة املتكررة فلها تاأثري ُمَطْمِئن 

ب�شبب األفتها.
�شدة الهتمام باأ�شياء معينة دون �شواها،   -
قليلة،  الهتمامات  هذه  تكون  وقد 
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اأو  املتكررة  الأن�شطة  غالبا  نالحظ  كما 
اعتيادي  الغري  اللعب  مثل  ال�شلوكيات 
اأو جعلها  ترتيبها يف �شف   ) بالأج�شام 
بطريقة  اجل�شم  حركات  كذلك  تدور(، 

غري ماألوفة الخ.. 

الطفل  لدى  نالحظها  التي  الأعرا�ص  هذه  اأن  اإل 
لي�ص �رسوريا اأن تكون جميعها موجودة لكي نقوم 
بت�شخي�ص التوحد عند الطفل، ولكن ينبغي اأن يكون 
الطفل �شعوبات يف املجالني. كما ميكن لهذه  لدى 
ال�شدة،  حيث  من  كبري  ب�شكل  تتباين  اأن  الأعرا�ص 
بع�ص  اأداء  عن  اإع�قته  اإلى  يوؤدي  مم�  لآخر  طفل  من 

الأن�شطة وكذلك الندماج داخل املجتمع.
ال�شورة  تختلف  اأن  ميكن  الإ�شارة،  �شبقت  وكما 
ب�شكل كبري من �شخ�ص لآخر. كل واحد  ال�رسيرية 
لديه مزيج فريد من العالم�ت والأعرا�ص. وتختلف 
املعرفية  واخل�شائ�ص  العمر  ح�شب  التوحد  درجة 
وميكن  بها.  املرتبطة  الظروف  ووجود  وال�شلوكية 



22

التـوحـد

زيادة  مع  كامل  ب�شكل  الأعرا�ص  تتجلى  اأن  اأي�شا 
املتطلبات الجتماعية، فهي حتد من الأن�شطة اليومية. 
� مع مرور  كم� ميكن اأن يتغري انعك��ص الأعرا�ص اأي�ضً
الوقت. واجلدير بالذكر اأن الأ�شخا�ص ذوي التوحد 
اأن هناك العديد  هم جمموعة غري متجان�شة بحيث 
من اأ�شكال التوحد بقدر الأ�شخا�ص ذوي ا�شطراب 

طيف التوحد.
يتبني اأن هن�ك اختالف�ً لدى هذه الفئة من الأطف�ل 
من حيث الهتمامات، ال�شلوكات والأن�شطة املف�شلة 
لديهم. وعلى الأ�رس معرفة اأن ال�شخ�ص الذي لديه 
يف  التغيري  ويقاوم  يرف�ص  التوحد  طيف  ا�شطراب 
طع�مه، يف مم�ر�ضة اللعب، يف ترتيب مالب�ضه وغرفته 
نف�ص  �شماع  اأو  مب�شاهدة  يرتبط  من  هناك  اإلخ.... 
عدة  ذلك  وتكرار  مفرط  ب�ضكل  ال�رشيط  اأو  الأغنية 
مرات. وكما �شبق الذكر جند لديهم اهتمامات باأ�شياء 

غري اعتيادية. 
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اأمثل��ة م��ن العالم��ات الت��ي ميك��ن لالأ�ش��رة   3-2
مالحظتها لدى الطفل:

من ال�رسوري لالأ�رسة دقة املالحظة والنتباه اإلى بع�ص 
الك�شف  يف  التفكري  خاللها  من  ميكن  التي  العالمات 
بني  ومن  ال�شامل،  الت�شخي�ص  اإلى  املرور  قبل  املبدئي، 

هذه العالمات، على �شبيل املثال ل احل�رس، ما يلي:
ل يناغي، ل يتوا�شل بالعني اأو نادرا ما يتوا�شل   -

بالعني وهذا ميكن مالحظته لدى الر�شيع،
توا�شلية  باإمياءات  يقوم  ول  بالأ�شبع،  ي�شري  ل   -

يف ال�شنة الولى
تاأخر يف الكالم اأو عدم الكالم بالن�شبة لبع�ص   -

احلالت 
ل ي�شتجيب لنداء ا�شمه  -

يبدو اأحيانا كما لو اأنه اأ�شم  -
يقوم باحلوار الأحادي اجلانب   -

ل يحاول اأن يقلد   -
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ل يبت�شم  -
ل يعطي اأو ي�شارك الأ�شياء اأو يلعب مع الآخر  -

يفتقد للمهارات اللغوية والجتماعية  -
يتوا�شل ب�شعوبة مع الآخرين، ويبدو غري مبال   -

بالآخرين.
يف�شل اأن يكون وحده  -

ل يطلب امل�شاعدة مبا�رسة  -
بع�ص الأطفال يقاوم اأو يرف�ص العناق اأو احل�شن   -

وكذلك اأن يربت عليه اأحد بلطف
نوبات من ال�شحك من دون �شبب وا�شح  -

قد  اأو  الغ�شب  نوبات  الدموع،  من  نوبات   -
ي�شبح مذهول دون اأن نعرف ال�شبب

اأو  التغيريات الروتينية مثل تغيري املكان،  يقاوم   -
الطريق، اأو الأن�شطة

ينجذب ويفتنت بالأ�شياء التي تدور اأو بالأ�رسطة   -
اأو اخليوط 



25

الدليل اإلرشادي لألسرة

لديه ارتب�ط مفرط ببع�ص الأ�ضي�ء  -
مييل اإلى التاأرجح  -

يقلب يديه اأو اأ�شابعه اأمام عينيه   -
م�شتمر  وتكرار  بهو�ص  باألعاب  للقيام  يتعاطى   -

(مثل ترتيب، حماذات وت�شفيف الأ�شياء(
َعب  ل يعرف كيفية التعامل واللِعب باللُّ  -

اأو عبور  اأعلى  القفز من  مثل  املخاطر  ل يدرك   -
الطريق 

بع�ص  �شماع  عند  الأذنني  على  الكفني  و�شع   -
الأ�شوات

2-4 خ�شائ�س م�شرتكة لالأطفال التوحديني: 
      اأ  - اخل�شائ�س احل�شية

غالبا مـــا جنـــد الأطفـــال التوحديـــني يعانون من 
م�شـــاكل مرتبطة باحلوا�ص، وهنا نق�شـــد ما ي�شطلح 
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عليه با�شـــطراب املعاجلـــة احل�شـــية. وتختلف هذه 
اخل�شـــائ�ص من حيث متظهرها وكذلك تاأثريها على 

احلياة اليومية لل�شخ�ص. 
على  توؤثر  اأن  ميكن  احل�شية  املعاجلة  خ�شو�شيات 
احل�شا�شية   ) الب�رسية  فيها:  مبا  احل�شية  النظم  جميع 
الأ�شوات(،  وت�شور  (�شماع  ال�شمعية  لالأ�شواء( 
ال�شغط  اأي�شا  ولكن  اللم�ص،  (ت�شور  اللم�شية 
(القدرة  ال�شم  احلرارة،(  بدرجة  الإح�شا�ص  والأمل، 
ال�شم(، حا�شة الذوق، وكذلك احل�ص العميق  على 
يف  مبا  الداخلية،  كاملحفزات   )proprioception)
ذلك تلك املتعلقة مبوقع اجل�شم واحلركة، ثم النظام 
الدهليزي (الك�شف عن احلركة والتمو�شع املركزي 

يف الأذن الداخلية، والتوازن(.
هذه اخل�شائ�ص جتعلنا جند اختالفا من طفل لآخر، 
هن�ك من ينزعج من بع�ص الروائح، اأو تذوق بع�ص 
واآخر  اأ�ضوات  ل�ضم�ع  ينزعج  الأطعمة، وهن�ك من 
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اإما  الفعل  رد  ال�شاخبة، ويكون  لالأ�شوات  يبايل  ل 
�شديدا اأو �شعيفا وتكون ال�شتجابة اأحيانا جد باهتة. 
يف  يرغب  والآخر  نلم�ضه  عندم�  ينزعج  من  وهن�ك 
اللم�ص، بع�ص الأطفال قد ل يتاأثر باإح�شا�شات ت�شبب 

الأمل، اأو بالربودة اأو احلرارة.
تكيف  على  متعددة  تاأثريات  لها  اخل�شائ�ص  هذه 
هوؤلء الأطفال مع بيئتهم وعلى التعلم �شواء ما هو 
معريف اأو اجتماعي. من ناحية اأخرى، فاإنها ميكن اأن 
ت�شهم يف ظهور ا�شطرابات �شلوكية قد تكون خطرية 
املحفزات  تنظيم  ا�شتحالة  اأو  القدرة  عدم  ب�شبب 
ت�شل  اأن  ميكن  واأحيانا  بال�شخ�ص،  املحيطة  البيئية 
باملعاجلة  املرتبطة  امل�شاكل  ب�شبب  الذات  اإيذاء  اإلى 

احل�شية.
لي�ص  التوحد  طيف  ا�شطراب  ذوي  فاإن  وهكذا، 
لديهم نق�ص اأو عجز ح�شي، ولكن ميكن ان ي�شبب 
لهم ا�شطراب املعاجلة احل�شية تركيز اهتمامهم على 
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اخل�شائ�ص البيئية بطريقة خمتلفة مقارنة مع اأ�شخا�ص 
رد  يكون  اأن  فاإما  ال�شطراب.  هذا  من  يعانون  ل 
اأو غري  الفعل مب�لغ� فيه )فرط احل�ض��ضية(، معتدل، 
البحث  كذلك  اأو  احل�شا�شية(،  يف  (نق�ص  موجود 

عن التحفيز التكراري من اأجل الإ�شباع.
هذه اخل�شـــائ�ص احل�شـــية حتـــد من القـــدرة على 
الندمـــاج الجتماعـــي واملدر�شـــي وكذلـــك املهني 

ب�لن�ضبة للكب�ر لأن له� نت�ئج على:
• التوا�شل: اللغة ال�شتقبالية اأو التعبريية ( غياب 	

ال�شوت،  نربة  فهم  عدم  الآخر،  على  اجلواب 
واأحيانا اللجوء اإلى اللم�ص بدل الكالم،....(

• تنظيم احلياة اليومية: (القلق عند ال�شتحمام، 	
عدم  الأظافر،  اأو  ال�شعر  ق�ص  الأ�شنان،  تنظيف 
التكيف مع خلع املالب�ص بعالقة مع درجة احلرارة 

اخلارجية، وعدم الوعي باخلطر...(
• اأثناء 	 (القلق  اجل�شدية  والعالجات  الفحو�شات 
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اأو  الأ�شنان،  طبيب  عند  ال�رسيري،  الفح�ص 
تركيب الأقطاب الكهربائية للتخطيط كهربائي - 

 )...EEG

• ال�شفر والتنقل يف و�شائل النقل (القلق من و�شائل 	
النقل العام، الإح�شا�ص بالدوار والغثيان،...( 

• مثل 	 معينة  مواد  مل�ص  (ا�شتحالة  التعلم  اأن�شطة 
الل�ضقة، عدم القدرة على الرتكيز وحتمل �ضجيج 

الف�شل الدرا�شي...(،
• الغذاء (الفرز النتقائي �شارم، وال�شمئزاز من 	

بع�ص الروائح،...( ؛
• فعل 	 (رد  الجتماعية  الأماكن  لبع�ص  الذهاب 

القدرة  وعدم  الت�شوق،  مراكز  يف  �شلبي 
اأو  والبكاء،  النتظار،  طابور  يف  البقاء  على 

الهروب...(، 
• امل�شاركة يف بع�ص الأن�شطة الرتفيهية (ا�شتحالة اأو 	

�شعوبة يف حتمل الإثارة يف الأن�شطة التي تكون 
بها احلركة يف اأماكن الرتفيه واحلفالت،...(
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     ب - اخل�شائ�س املعرفية

اإن خا�شـــية الأداء املعريف لدى ذوي ا�شـــطراب 
طيـــف التوحد توؤثر على طريقة تخزين املعلومات، 
وا�شـــتخدامها وا�شـــرتجاعها، وبالتـــايل التاأثري على 
كيفية فهـــم البيئة املادية والجتماعية بالن�شـــبة لهم. 
هذه اخل�شو�شـــيات يجب اأن توؤخـــذ بعني العتبار 
من اأجل فهـــم كيفية التعامل معهـــم، بهدف حتديد 
احتياجاتهـــم واملـــوارد الالزمة لتعلمهـــم، وتكييف 
الدعم املنا�شب لهم لتطوير اإمكانياتهم للتعلم. هذه 
اخل�شـــائ�ص تتعلـــق بالقدرات الفكريـــة، التنفيذية، 
اللغويـــة ومعاجلـــة املعلومات احل�شـــية التي �شـــبق 

التطرق لها. 
عموما فالأن�شـــطة واملهام التي تت�شـــم بالتجريد، 
الفهـــم اللفظـــي وغـــري اللفظـــي، ترتيب ت�شل�شـــل 
الأحداث، والرتميز كلها تطرح �شـــعوبة لدى ذوي 
ا�شـــطراب طيف التوحـــد. ومن ثم فاإن ا�شـــتخدام 
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الرتميز يقلـــل من القدرة على الفهـــم والتمييز. من 
جهة اأخرى، فـــاإن ذاكرة البيانات اخلام (»احلفظ عن 
ظهر قلب«( غالبا ما تكون جيدة. كذلك القدرة على 
متييـــز املحفزات تكون يف معظم الأحيان �شـــحيحة 
عندمـــا يتعلق الأمر مبواد ملمو�شـــة. كمـــا اأن الأداء 
الإدراكي الب�رسي وال�شـــمعي يكون اأف�شـــل. وهذا 

طبعا يختلف من طفل لآخر. 
هذه اخل�شائ�ص املعرفية لها تاأثريها، فتكون بذلك 
القدرة على الندماج الجتماعي والأكادميي واملهني 
ذوي  يواجهها  التي  ال�شعوبات  ب�شبب  حمدودة 
واملمار�شات  التعلم  يف  التوحد  طيف  ا�شطراب 

اليومية العتيادية، ويتجلى ذلك يف: 
• لالأعمـــال 	 والتخطيـــط  التنظيـــم  يف  �شـــعوبة 

والتحركات؛
• �شعوبة يف التكيف وعدم املرونة من اأجل التغيري 	

(على �شـــبيل املثال، تكرار نف�ص الطريقة يف كل 
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مترين بدون تكييف(؛ 
• �شعوبة يف التحكم بالت�شل�شل املنطقي؛ 	
• �شـــعوبة يف و�شع ت�شـــور مفاهيمي اأو التحديد 	

املفاهيمي؛ 
• �شــــعوبة يف التعميــــم (عــــدم القــــدرة علــــى اإعادة 	

ا�شتخدام مهارة مكت�شبة يف �شياق اآخر اأو بيئة اأخرى(
 

3 - ال�شطرابات ال�شلوكية:
باأن  ت�شخي�شهم  مت  الذين  لالأ�شخا�ص  بالن�شبة 
لديهم ا�شطراب طيف التوحد، فاإن احتمال ظهور 
وهذه  واردا.  يكون  م�شكلة  �شلوكية  ا�شطرابات 

ال�شلوكات ميكن اأن تتجلى يف: 
• العتداء على النف�ص، اإيذاء الذات (�رسب الراأ�ص 	

مع احلائط، �شحب ال�شعر اأو الأظافر،...(؛
• العتداء على الآخر	
• تدمري وك�رس الأ�شياء؛	
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• �شـــلوكيات اجتماعيـــة اأو جن�شـــية غـــري مقبولة 	
(ال�رساخ، الهروب، خلع املالب�ص، اأو ال�شتمناء 

يف الأماكن العامة...(؛
• النمطيـــة (الدوران 	 الذاتـــي واحلركات  التحفيز 

على نف�شـــه،اجلري من جدار اإلى اآخر، و�شـــك 
الأ�شـــنان...( ويف كثري مـــن الأحيان هذا كله له 

ارتب�ط ب�لبعد احل�ضي لديه.
• الأرق وا�شطراب النوم، وقد ل ي�شتجيب لأي عالج،	
• ا�شطرابات حادة يف التغذية...	

هذه امل�شاكل يف ال�شلوك وخ�شو�شا عندما تكون 
الندماج  على  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  �شديدة، 

الجتماعي فتوؤدي اإلى:
• اإعاقة التعلم؛	
• رف�ص ال�شـــتقبال من طرف املوؤ�ش�شات اأو تقدمي 	

اخلدمات؛
• تعقيدات يف التتبع للتدابري املرتبطة بالتدخل يف 	
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حال عدم معرفة اأو التمكن من تعديل ال�شلوك، 
• التاأثـــري على الأ�رسة يف عالقاتهـــا الجتماعية مع 	

الآخرين. 

4 - الت�شخي�س
جتعل  عالمات  هناك  الأولى،  ال�شنة  من  ابتداء 
الأ�رسة ت�شك يف اأن منو الطفل غري طبيعي، مع وجود 

اختالف من طفل لآخر: 
• عدم حماولة الـــكالم وعدم الإ�شـــارة باليد بعد 	

ال�شنة الأولى من عمره،
• غياب النطق بكلمات مفردة بعد �شنة ون�شف،	
• عدم ا�شتخدام كلمتني كجملة للتعبري عند اإمتام 	

�شـــنتني مع تكرار كلمات وجمل غري وظيفية اأي 
بدون معنى،

• فقـــدان املهـــارات الجتماعية واللغة التي �شـــبق 	
للطفل اأن تعلمها. 
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4-1 الك�شف الأويل: 
     ي�شاعد هذا الك�شف على معرفة الأطفال الذين 
يحتاجون اإلى فحو�شات دقيقة، وهناك اختبارات 
فح�ص معيارية ت�شـــاعد على ذلك من خالل طرح 
اأ�شئلة لالأمهات والآباء وكذلك للمربيات اأو املربني 
بحكم احتكاكهم وتكفلهم بالطفل. ومن اأجل ذلك 
يتم ا�شتعمال ا�شتبيان خا�ص مثل: القائمة املرجعية 
 Modified املعـدلة للتوحد لـدى الأطفـال ال�شغـار
Checklist for Autism in Toddlers )M-CHAT-R)

 Social الجتماعـــي  التوا�شـــل  ا�شـــتبيان  وكذلـــك 
.Communication Questionnaire

  

4-2 الت�شخي�س ال�شامل
ت�شخي�ص مرتبط باملعايري الدولية ويكون من طرف  اأ -  
ذوي الخت�شـــا�ص، وهـــو نابع من الت�شـــنيفات 

الدولية املعتمدة وهي:
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• 	ICD 11 الت�شنيف الدويل لالأمرا�ص
• الدليل الت�شخي�شــــي والإح�شائي لال�شطرابات 	

DSM-5 النف�شية الطبعة اخلام�شة
ب - تقييمات مرتبطة بالأداء ت�شاعد على معرفة م�شتوى 
الطفل وحتديد نقط القوة ونقط ال�ض���عف لديه، مم� 
يتيح اإمكانية و�شـــع م�رسوع �شخ�شـــي خا�ص به. 

ومن بني هذه التقييمات جند: 
• 	 ADI-R) مقابلة ت�شـــخي�ص التوحد- املعدلة

)Autism Diagnostic Interview–Revised

• مقيا�ص ت�شـــنيف التوحد يف مرحلة الطفولة 	
 ) CARS) Childhood Autistic Rating Scale

• جدول املالحظة لت�شـــخي�ص التوحد، الطبعة 	
 ADOS-2 : Autism Diagnostic الثانيـــة 
Observation Schedule™، Second Edition

فح�ـــص طبي وحتاليـــل بيولوجية ملعرفـــة اإذا كانت  ج -  
هناك اأمرا�ص اأخرى م�شـــاحبة ل�شـــطراب طيف 

التوحد.
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4-3  م�شتويات �شدة ا�شطراب طيف التوحد:
يف ا�شـــطراب طيـــف التوحـــد، متثـــل الأعرا�ص 
�شل�شلة مت�شـــلة ترتاوح بني خفيفة و�شديدة، ودرجة 
ال�شـــدة حتـــدد حاجة ال�شـــخ�ص للدعـــم، ولها ثالثة 

م�شتويات وهي كالتايل:
• خفي��ف: يتطلــــب الدعم، مع القليل مــــن الأعرا�ص، 	

ويكون الختالل طفيفا يف الأداء الجتماعي اأو املهني، 
• متو�ش��ط: وجود اأعرا�ـــص اأو اختالل وظيفي يقع 	

بني »ال�شديد« و»اخلفيف« ويتطلب دعما كبريا،
• �شديد: وجـــود الكثري من الأعرا�ـــص، اأو وجود 	

ب�شـــعة اأعرا�ص �شـــديدة على نحـــو خا�ص، كما 
ينتج عن هذه الأعرا�ص اختالل �رشيح يف الأداء 
الجتماعـــي اأو املهني، ويتطلـــب دعما هاما جدا 

لأن الختالل جد وا�شح.

تكون الأعرا�ص موجودة منذ الطفولة، ولكن ميكن 
املتطلبات  زيادة  مع  اأو�شح  ب�شكل  تتجلى  اأن  اأي�شا 
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املرتبطة ب�لندم�ج الجتم�عي. مم� يحد من الأن�ضطة 
اليومية ويوؤثر عليها. 

5 - التكفل بذوي ا�شطراب طيف التوحد
من ال�رسوري معرفة اأن التكفل باأطفال ا�شطراب 
متعدد  فريق  بوا�شطة  يكون  اأن  لبد  التوحد  طيف 
التخ�ش�شات، وهو فريق يعمل يف تن�شيق وتوا�شل 
م�شتمر من اأجل تتبع م�شتوى تطور تقدم الطفل بعد 

التدخل.وبالتايل فاإن الطفل يحتاج اإلى: 
• تكف��ل طب��ي: جند بع�ـــص الأطفـــال يعانون من 	

اأمرا�ـــص م�شـــاحبة ل�شـــطراب طيـــف التوحد 
ويحتاجون اإلى متابعة طبية، اإ�شـــافة اإلى �رسورة 
التدخل من طرف كل من الأخ�شـــائي النف�شي، 
الأخ�ض�ئي النف�ض���ي احلركي، املع�لج الوظيفي، 
ومقوم النطق. ويختلف التدخل الالزم من طفل 

لآخر.
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• تكف��ل ترب��وي �شلوك��ي: ي�شـــتلزم تدخال من 	
اأجل تدريـــب الطفل على جمموعة من املهارات 
وتعديل ال�شـــلوك مـــن اأجل تذليل ال�شـــعوبات 
املرتبطـــة بالندمـــاج الجتماعي، وهنـــا يتجلى 
الـــدور املحـــوري لالأ�رسة التي يقـــع على عاتقها 
النخ���راط اجل�د من اأجل تطبي���ق برامج التعديل 

ال�شلوكي.
• التدخ��ل التعليمي- الرتبوي: اختالف الطفل 	

التوحـــدي يحتاج اإلى فريق تربوي متخ�شـــ�ص 
وتكييف للربامج وللبيئة امل�ضتقبلة، وقد ي�ضتدعي 

متدر�شه ُمراِفقة احلياة املدر�شية له.

ن�شائح من اأجل مواكبة اأطفال ا�شطراب طيف   1-5
التوحد:

• اأهم ما ُين�شح به من اأجل مواكبة ذوي ا�شطراب 	
طيف التوحد:
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• اقتنـــاع الأ�رسة بـــاأن الطفل لديه م�شـــكلة وعدم 	
الإح�ض��ص ب�لي�أ�ص اأو الوقوع يف الإحب�ط،

• �رسورة اللجوء اإلى ذوي الخت�شا�ص	
• لكل طفل ملمحه وبالتايل التدخل املالئم له	
• �رسورة التدخل املبكر	
• كل تدخل يجب ان يكون بعد تقييم خا�ص للطفل	
• �رسورة اقرتاح و�شيلة للتوا�شل بالن�شبة للطفل	
• املثابرة وال�شـــتمرارية والتكرار مع الطفل بهدوء 	

ودون توتر او ت�ضنج
• جتنب الغ�شب وال�رساخ والتزام ال�شرب والنف�ص 	

الطويل
• التكوين والتدريب لالأ�رشة م���ن اأجل النخراط 	

يف تاأهيل الطفل
• العمل علـــى تطوير املهـــارات املرتبطـــة بالنتباه 	

امل�شـــرتك والهتمام امل�شـــرتك( مثال عندما ت�شري 
لطائـــرة يف ال�شـــماء وتقـــول للطفل انظـــر هناك 
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طائرة، اإذا نظر لها الطفل فاأنت قمت بالعمل على 
م�شاركة الهتمام والنتباه امل�شرتك(.

• العتمـــاد على املقاربات املرتكـــزة على التحليل 	
ال�شلوكي.

5-2 تدخالت مو�شى بها لالأطفال:
• 	 :)Early Start Denver Model( منوذج دنف��ر

هو برن�مج مف�ض���ل خ��ص ب�لتدخل لدى الأطف�ل 
الذين تـــرتاوح اأعمارهـــم بني 12 و 48 �شـــهرا. 
ويهـــدف اإلى تطويـــر قدرات الطفـــل من خالل 
اقرتاح برن�مج موؤ�ض�ضي وفردى، لتعزيز التف�عل 

الجتماعي والعاطفي.
• حتلي��ل ال�شل��وك التطبيقي )ABA(: وت�شـــتند 	

ا�شـــرتاتيجية التدخـــل اإلى حتليل ال�شـــلوك لفهم 
وحتديـــد القوانـــني البيئية التـــي توؤثـــر عليه من 
اأج���ل التدخ���ل. وه���و برن�مج ميك���ن الطفل من 
املهارات املتعلقة بال�شتقاللية، اللغة ال�شتقبالية، 
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التقليـــد اللفظي وغري اللفظي وتعلم اأ�شا�شـــيات 
اإعداده لال�شتقاللية والندماج  اللعب. وبالتايل 

الجتماعي.
• برنام��ج TEACCH: ممي���زات ه���ذا الربن�م���ج 	

عديـــدة، منها التدخل املبكر كمـــا اأنه يعتمد على 
نظام البنيـــة التعليمية اأو تنظيم بيئة الطفل باملنزل 
وكذلـــك باملدر�شـــة. وقـــد اأثبتت هـــذه الطريقة 
جناعتهـــا بالن�شـــبة للطفل امل�شـــاب با�شـــطراب 
طيف التوحـــد. والهدف من كل ذلك هو تعزيز 
الأداء الأمث���ل على املدى الطويل بحيث، يندمج 
ال�شخ�ص ذو ا�شطراب طيف التوحد،ك�شخ�ص 

بالغ، يف املجتمع.

5-3 تدخالت غري مو�شى بها: 
بها  الغري مو�شى  التدخالت  توجد جمموعة من 
ب�شبب عدم وجود بيانات تدل على فعاليتها، والطابع 
مم�  نظرية.  اأ�ض�ص  اإلى  وافتق�ره�  لتطبيقه�،  احل�رشي 
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هذه  تبني  بعدم  يو�شون  واملهنيني،  اخلرباء  جعل 
املمار�شات يف التدخل وتاأهيل ذوي ا�شطراب طيف 

التوحد. من بني هذه املمار�شات:
• 	،son riseبرن�مج �ض�ن رايز
• 	 Padovan طريقة بادوفان
• التوا�شل املي�رس	
• Packing: تقنيـــة لف الطفل موؤقتا يف غطاء مبلل 	

بارد، هذه الرطوبة الباردة وعدم احلركة ت�شـــبب 
ب�شـــكل طبيعـــي نفورا ثبـــت اأنها ل جتلـــب فائدة 

لل�شخ�ص
• التدخـــالت القائمـــة علـــى العـــالج والتحليـــل 	

النف�شـــي: فقـــد ثبت عـــدم وجود بيانـــات تثبت 
فاعليتها يف مواكبة ذوي ا�شطراب طيف التوحد 

من اأجل حياة اأكرث ا�شتقاللية.
• 	 gluten النظـــام الغذائي اخلـــايل من الغلوتـــني

casein والكازيني
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• التكامل ال�شمعي،	
• املقاربات البيو-طبية: امل�شادات احليوية، خف�ص 	

املعادن الثقيلة chelation، العالج بالأوك�شجني 
...،hyperbarre
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خال�شة
• ا�شـــطراب طيف التوحد يظهر عـــادة قبل ثالث 	

�شنوات،
• تختلـــف الأعرا�ـــص من طفل لآخـــر، وتظهر يف 	

ال�شلوك والكالم والتفاعل الجتماعي،
• ل تزال الأ�شباب ل�شطراب طيف التوحد غري مثبتة 	

علميا، 
• �ـــرسورة ا�شت�شـــارة املخت�شـــني عنـــد مالحظـــة 	

العالمات الأولى ال�شالفة الذكر،
• اعتماد الطـــرق واملقاربات التي اأثبتـــت فاعليتها 	

علميا،
• اأهميـــة وجناعة التدخل املبكر جتعـــل الأ�رسة توفر 	

اجلهد والوقت،
• الهدف الأ�شـــا�ص مـــن التدخل هو جـــودة احلياة 	

بالن�شبة للطفل وتاأهيله لالندماج يف املجتمع،
• انخراط الأ�رشة يف تطبيق الربامج اأ�ض��ض���ي لت�أهيل 	

الطفل،
• ت�شـــتمر اأعرا�ص ا�شـــطراب طيف التوحد طوال 	

احلياة والتدخل ي�شـــاعد علـــى التاأهيل والتعاي�ص 
مع هذا ال�شطراب، وبالتايل حتقيق جودة احلياة.
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         املراجع: 

• الطبع��ة اخلام�ش��ة م��ن الدلي��ل الت�شخي�ش��ي 	
والإح�شائي لال�شطرابات العقلية ال�شادر عن 
اجلمعية الأمريكية للطب النف�شي عام 2013 

DSM5

• الطبع��ة الرابع��ة م��ن الدلي��ل الت�شخي�ش��ي 	
والإح�شائي لال�شطرابات العقلية ال�شادر عن 
DSM4 اجلمعية الأمريكية للطب النف�شي عام

• معايري DSM5 ترجمة الدكتور اأنور احلمادي	
• 	   Genome-wide characteristics of مقال

de novo mutations in autism مب��وق��ع 

https://www.nature.com/articles
•	 Evidence-Based Practices for Children, 

Youth, and Young Adults with Autism: 
Third Generation Review

•	 https://autismpdc.fpg.unc.edu/sites/
autismpdc.fpg.unc.edu/files/imce/
documents/2014-EBP-Report.pdf
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                              د. مينة القايل 
                يف �شطور ...

• ل��ن مبج��ال التوحد 	 ن لتاأهي��ل و تدري��ب املتدخِّ دبل��وم ُمك��وِّ
)RAAFIQ( - اجلامعة الدولية بالرباط- اململكة املغربية.

• م��درب معتم��د و م�شت�ش��ار دويل يف الرتبي��ة اخلا�ش��ة و التوحد 	
. troisième hémisphèreباملركز الفرن�شي الّدويل  بباري�س

•  ع�ش��و دائم يف الفريق البيداغوجي و م�شت�شار تقني يف هند�شة 	
التكوين��ات و الهند�شة البيداغوجية. باملركز الفرن�شي الدويل  

. troisième hémisphèreبباري�س

• م�شت�شار دويل معتمد يف الرتبية اخلا�شة و التوحد -مبركز العاملمَ 	
لال�شت�شارات الرتبوية و التعليمية-  WCETC -  الريا�س.

• دكتوراه فخرية يف الرتبية على البيئة يف خدمة دمج ذوي الإعاقة 	
- املركز ال�شويدي للتدريب البيئي-.

• دكت��وراه فخرية يف العم��ل الجتماعي -املنظم��ة الدولية  –	
. UNRS

• 	. INEE. ع�شو ال�شبكة العاملية للتعليم يف حالت الطوارئ

▲
▼
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