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اإلهداء

�أهدي هذا الدليل �إلى من
تت�سابق العبارات للتعبري عن معاناتهم،
�إلى كل �أ�رسة تكابد امل�شاق من �أجل �أبنها �أو
ابنتها من ذوي ا�ضطراب طيف التوحد،
�إلى كل توحدي
و�إلى كل اال�شخا�ص ذوي الإعاقة..
�إلى الذين يعانون يف �صمت من
التمييز والتهمي�ش..
▼
▲
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▲
▼

كلمة �شكر
احلمد هلل رب العاملني الذي �أعانني على �إمتام هذا
اجلهد املتوا�ضع ،فال ي�سعني بعد ذلك � اَّإل القول« ،من
ال ي�شكر النا�س ال ي�شكر اهلل»�،إ ْذ تعجز الكلمات عن
التعبري عن خال�ص ال�شكر والعرفان واالمتنان ملجل�س
العامل الإ�سالمي للإعاقة والت�أهيل وم�ؤ�س�سة العامل
لل�صحافة الذين ي�رشفني التعامل معهم والتعاون من
�أجل ت�أهيل ذوي الإعاقة ،وعلى ر�أ�سهم الربوف�سور
حممد بن حمود الطريقي ملا مل�سته فيه من دعم وتعاون
ال م�رشوط بخ�صو�ص كل ما يهم ق�ضية الإعاقة وت�أهيل
7
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ودعم ذوي الإعاقة وكذا �أ�رسهم .وهذا لي�س بغريب
على �أ�ستاذ ويف مل�سار �إن�ساين نبيل� ،شامخ بفكره
ومبادئه املثلى ،وهو �شخ�ص وهب حياته ملنا�رصة
هذه الفئة ومتكينها .امتناين له بال �ضفاف ملا قدمه يف
جمال البحث العلمي واالبتكار من �أجل الإن�سان
والإن�سانية ،والكم الزاخر من الإنتاجات التي تروم
تقوية الر�صيد املعريف بهذا املجال.
وها هومن جديد ي�ساهم بالتفاتة �إن�سانية �إلى فئة
ذوي ا�ضطراب طيف التوحد و�أ�رسهم ،مب�ساهمته
يف تذليل ال�صعوبات لإخراج هذا الدليل الإر�شادي
للأ�رس كافة من �أجل التثقيف و�إذكاء الوعي بخ�صو�ص
▼
▲

8

الدليل اإلرشادي لألسرة

ا�ضطراب طيف التوحد .كيف ال وهو �شخ�ص ال
يتوانى عن تقدمي امل�ساعدة قدر الإمكان وهو ما فتئ
ينزف حمبة وت�ضامنا مع كل ذوي الإعاقة.
فكل التقدير والإجالل لهذه اللفتة الإن�سانية التي
تعك�س �أن الربوف�سور حممد الطريقي يظل ذلك
ال�شخ�ص امل�شحون بقلق الأ�سئلة والبحث عن كل ما
ميكنه خدمة الإن�سان والإن�سانية� ،شخ�ص ي�سكنه الغري
وحمبة الغري وقيم تفهم الغري ..ودائما يف خدمة الغري.
خال�ص �شكري لكم  -ولو �أن كلمة «�شكرا» ال
تكفي واملعنى �أكرب و�أعمق  -وتقبل اهلل منكم وجعل
ما قدمتموه وتقدمونه يف موازين �أعمالكم.
▼
▲
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▼
▲

▲
▼

تقدمي
انطالقا من �أهدافنا يف جمل�س العامل الإ�سالمي
للإعاقة والت�أهيل والتي من بني ما ترومه تثقيف
ومواكبة �أ�رس الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة ،لقد بدا
وا�ضحاً لنا �أنه من ال�رضوري ن�سج خيوط التوافق
الإر�شادي لأ�رس الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف
التوحد لأنه من مت �س ُي َو ّلد عمل حقيقي للت�أمل
والتق�صي ق�صد توجيههم يف هذا املجال ،وبالتايل
حتقيق جودة احلياة للأ�رسة.
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وباعتبار دور الأ�رسة عامال مهما يف جناح التدخل
�أو �إخفاقه ،و�إميانا منا بالدور الت�أهيلي والتوجيهي
للأ�رس ،ارت�أينا ان نخرج هذا الدليل .ويف هذا
العمل الإر�شادي ،نريد �أن نظل منتبهني ب�شكل
خا�ص للتناق�ضات وال�ضغوطات التي تتعر�ض لها
الأ�رس .فمن ناحية ،يجب �أن يتقبلوا و�ضع ابنهم
�أو ابنتهم ومواجهة القيود واالختالالت الوا�ضحة
على طفلهم� ،إذ قد يواجه الآباء حاالت م�ؤملة ب�شكل
خا�ص .ومن ناحية �أخرى ،يجب �أن يحافظوا على
الأمل ويثابروا بعزمية و�إ�رصار من �أجل ت�أهيل ودعم
ابنتهم �أو ابنهم ليتجاوز معيقات دجمه يف املجتمع.
ناهيك عن �أنه مع هذا املنظور املزدوج كخلفية ،يجب
عليهم � ً
أي�ضا �إدارة احلياة اليومية ،واالهتمام بالإخوة،
ووقت الفراغ للزوجني ولأنف�سهم .وكثريا ما تكون
جميع هذه العنا�رص معايري متداخلة يجب �أن يتم
�أخذها يف احل�سبان ،ت�ساهم يف توجيه املخت�صني يف
امل�سائل والت�أمالت االر�شادية للأ�رس.
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ومن هذا املنظور ،نروم م�ساعدة الأ�رس على
التوجه �إلى امل�سار ال�صحيح ،وربح الوقت بالتدخل
املبكر ،من �أجل معرفة قدرات �أطفالهم الفعلية
وحتديد التقدم الذي ميكن �أن يتوقعوه معهم ،ف�ض ًال
عن و�سائل حتقيق ذلك.
وي�سهم هذا الدليل الأ�رسي يف فهم ومعرفة
ا�ضطراب طيف التوحد ب�شكل مبكر وتوجيه الأ�رس
ملعرفة ال�سبيل ال�صحيح لتطوير الأداء املتكامل لدى
الطفل ،و�إبراز �أهم اخلدمات والربامج التدريبية
املفيدة له ،كما ي�شجع الآباء على فهم الطفل وكيفية
التعامل معه وم�ساعدته على جتاوز الآثار التي ي�سببها
اال�ضطراب مع االهتمام ب�أثر م�شاكله على ديناميكية
الأ�رسة ككل .وكل هذا يف �سبيل حت�سني جودة احلياة
لأ�رس �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد.

�أ.د .حممد بن حمود الطريقي
▼
▲
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▼
▲

مقدمة:
يت�أثر منو الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
با�ستمرار ببيئتهم مبا يف ذلك الأ�رسة واملحيط ،ويعترب
من املهم النظر يف ت�أثري التدخالت الأ�رسية على
النتائج امل�ستقبلية للطفل وبالتايل �رضورة تبني ال�سبل
املالئمة من �أجل التكفل به.
ولكي تعمل الأ�رس واملهنيون معا ،من ال�رضوري
حتديد وبو�ضوح النتائج التي يتوقعها كل منهما من
الطفل .ومن ال�رضوري حتديد املجاالت التي ُي�ؤمل فيها
�إحراز تقدم ،و�أن تكون هناك ر�ؤية م�شرتكة مل�رشوع
الطفل .وهذا ي�سمح لنا ب�إعطاء الأولوية للخدمات
والتدخالت التي يتم و�ضعها ملرافقة الطفل.
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كما �أن تعليم الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
هو حق من حقوقهم� ،إال �أنه ي�ستلزم توفري بيئة مالئمة
لهم .واملالحظ �أن امل�شكلة يف التعامل مع الطفل
مرتبطة �أ�سا�سا بالأ�رسة ال بالطفل .لذلك على الأ�رس
�أن ال يهدروا وقتهم وطاقتهم ويطلبوا من الطفل �أن
يعطي بالتعليم ما لي�س با�ستطاعته ،و�أن ال يجربوه على
التكيف مع بيئة خمتلفة قد ت�سبب له معاناة و�آالم ،هو
يف غنى عنها ،ب�سبب الكم الهائل من املثريات احل�سية
�سواء ال�ضجيج داخل الف�صل ،نوعية الإنارة ،تزيني
احلجرات ،تنظيم الف�ضاء ،ت�سل�سل الأن�شطة اليومية
وعدم مالءمتها له �إن كما �أو كيفا .كل هذا ي�ؤدي �إلى
�ضغط نف�سي يرتجمه الطفل �إلى ا�ضطرابات �سلوكية
وباملوازاة تعي�ش الأ�رسة �إحباطا و�ضغطا نف�سيا وتوترا
قد ترتجمه �أحيانا �إلى تعنيف الطفل .فاملدخل واحلل
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الدليل اإلرشادي لألسرة

لكل هذا التوتر هو �أ ّو ًال التعرف على هذا اال�ضطراب
الذي يجعلهم خمتلفني عن �أقرانهم وبالتايل على
�أطفالنا ،حتى يت�سنى لنا �أن ن�سلك امل�سار ال�صحيح
لت�أهيلهم ودجمهم �سواء يف املدر�سة �أو يف املجتمع.
ه���ذا الدلي���ل ال���ذي بي���ن أيديكم،
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
إلى اس���تعراض أهم االس���تراتيجيات
المثبت���ة نجاعتُ ها
والس���بل والط���رق
َ
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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 - 1تعريف ا�ضطراب طيف التوحد
التوح���د ا�ض���طراب منائي ع�ص���بي يظه���ر يف مرحلة
الطفول���ة املبكرة �أي مرحلة الر�ض���اعة ،قب���ل بلوغ الطفل
ثالث �سنوات وتختلف �أعرا�ضه من طفل لآخر ،وقد اعترب
طيفا لأن مظاهره تختلف من طفل لآخر وب�ش���كل ملحوظ
وهو جزء من جمموعة من اال�ضطرابات الع�صبية النمائية
املو�ص���وفة يف الطبعة اخلام�س���ة من الدليل الت�شخي�ص���ي
والإح�ص���ائي لال�ضطرابات العقلية ال�ص���ادر عن اجلمعية
الأمريكية للطب النف�سي عام .»DSM-5« 2013
يف الطبعة الرابعة من نف�س الدليل «،»DSM-4
كان التوحد فيها ُي�ص ّنف من بني خم�سة �أنواع:
•التوحد،
•متالزمة �أ�سربجر ،Asperger syndrome
•ومتالزمة ريت ،Rett syndrome
•وا�ض���طراب التف���كك الطف���ويل Childhood
،disintegrative disorder
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•واال�ض���طراب النمائ���ي ال�ش���امل غ�ي�ر املحدد
pervasive non specific developmental disorder

لك���ن حالي���ا ال يتم ا�س���تخدام هذه امل�ص���طلحات،
و ُيطلق على جميع هذه امل�ص���طلحات �إ�سم ا�ضطراب
طي���ف التوح���د )autism spectrum disorder) ASD
با�س���تثناء متالزمة ريت ،والت���ي تُعد ا�ض���طرابًا وراث ًيا
ممي ًزا.
DSM-5
اضطراب طيف التوحد يشمل :
التوحد أو
اضطراب التوحد
متالزمة أسبرجر
متالزمة ريت
اضطراب التفكك
الطفولي
االضطراب
النمائي الشامل
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 - 2خ�صائ�ص ا�ضطراب طيف التوحد:
ح�سب الدليل الت�شخي�صي والإح�صائي لال�ضطرابات
النف�سية الطبعة اخلام�سة( )5-DSMيتميز ا�ضطراب طيف
التوحد ب�صعوبات كبرية يف جمالني:
خصائص
اضطراب طيف
التوحد DSM-5

ضعف
في التواصل
والتفاعالت
االجتماعية

اهتمامات
مقيدة سلوكيات
متكررة ونمطية

� 1-2أهم الأعرا�ض التي ميكن مالحظتها بالن�سبة
للتوا�صل والتفاعل االجتماعي:
هناك �صعوبات م�ستمرة ت ّت�سم بنق�ص املعاملة
االجتماعية باملثل �أو عدم وجودها .بني عدم
18
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االلتفات �إلى الآخر وعدم معرفة كيفية بدء
التفاعل مع الآخر .وهناك كذلك �صعوبات
يف التوا�صل غري اللفظي .على �سبيل
املثال ،غالباً ما يكون من ال�صعب لل�شخ�ص
امل�صاب با�ضطراب طيف التوحد �أن يفهم ما
هو �ضمني يف طريقة الكالم والتغيري يف نربة
ال�صوت امل�ستخدم من قبل ال�شخ�ص الذي
يتم احلديث معه �أو مثال يف رفع احلاجبني.
وعالوة على ذلك ،ف�إن القواعد ال�ضمنية
للتفاعالت االجتماعية ال تكت�سب غريزيا،
فالعالقات االجتماعية قد ال تكون منا�سبة
لعمر ال�شخ�ص .وكل هذا يظهر يف:
-

�صعوبة التعامل مع الآخرين وتبادل
الأفكار وامل�شاعر.
�صعوبة االت�صال غري اللفظي (مثل
التوا�صل الب�رصي ،والفهم ،وا�ستخدام
لغة اجل�سد وتعبريات الوجه).
19
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-

�صعوبة بناء العالقات ال�شخ�صية مع
الآخر وتعزيزها �أو احلفاظ عليها،
و�صعوبة فهم العالقات بني الأ�شخا�ص.

� 2-2أهم الأعرا�ض التي ميكن مالحظتها بالن�سبة
لل�سلوكيات واالهتمامات املتكررة والنمطية:
 هناك احلركات املتكررة (ت�أرجح� ،أوت�صفيق)� ،أو الكالم املتكرر بحيث يقوم
الطفل برتديد الكالم �أو ال�صوت.
 رف�����ض التغي��ي�ر ومقاومت����ه والتقي����دال�ص����ارم ببع�����ض الأن�ش����طة الروتينية،
فيمكن �أن ت�ؤدي التغيريات �إلى �ضائقة
كبرية م�ص����حوبة ب����ردود فع����ل عاطفية
مفاجئ����ة ومفرطة يف كث��ي�ر من الأحيان
�أما الأن�ش����طة املتكررة فلها ت�أثري ُم َط ْمئِن
ب�سبب �ألفتها.
 �شدة االهتمام ب�أ�شياء معينة دون �سواها،وقد تكون هذه االهتمامات قليلة،
20
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كما نالحظ غالبا الأن�شطة املتكررة �أو
ال�سلوكيات مثل اللعب الغري اعتيادي
بالأج�سام ( ترتيبها يف �صف �أو جعلها
تدور) ،كذلك حركات اجل�سم بطريقة
غري م�ألوفة الخ..

�إال �أن هذه الأعرا�ض التي نالحظها لدى الطفل
لي�س �رضوريا �أن تكون جميعها موجودة لكي نقوم
بت�شخي�ص التوحد عند الطفل ،ولكن ينبغي �أن يكون
لدى الطفل �صعوبات يف املجالني .كما ميكن لهذه
الأعرا�ض �أن تتباين ب�شكل كبري من حيث ال�شدة،
من طفل لآخر مما ي�ؤدي �إلى �إعاقته عن �أداء بع�ض
الأن�شطة وكذلك االندماج داخل املجتمع.
وكما �سبقت الإ�شارة ،ميكن �أن تختلف ال�صورة
ال�رسيرية ب�شكل كبري من �شخ�ص لآخر .كل واحد
لديه مزيج فريد من العالمات والأعرا�ض .وتختلف
درجة التوحد ح�سب العمر واخل�صائ�ص املعرفية
وال�سلوكية ووجود الظروف املرتبطة بها .وميكن
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�أي�ضا �أن تتجلى الأعرا�ض ب�شكل كامل مع زيادة
املتطلبات االجتماعية ،فهي حتد من الأن�شطة اليومية.
كما ميكن �أن يتغري انعكا�س الأعرا�ض � ً
أي�ضا مع مرور
الوقت .واجلدير بالذكر �أن الأ�شخا�ص ذوي التوحد
هم جمموعة غري متجان�سة بحيث �أن هناك العديد
من �أ�شكال التوحد بقدر الأ�شخا�ص ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد.
يتبني �أن هناك اختالفاً لدى هذه الفئة من الأطفال
من حيث االهتمامات ،ال�سلوكات والأن�شطة املف�ضلة
لديهم .وعلى الأ�رس معرفة �أن ال�شخ�ص الذي لديه
ا�ضطراب طيف التوحد يرف�ض ويقاوم التغيري يف
طعامه ،يف ممار�سة اللعب ،يف ترتيب مالب�سه وغرفته
�إلخ ....هناك من يرتبط مب�شاهدة �أو �سماع نف�س
الأغنية �أو ال�رشيط ب�شكل مفرط وتكرار ذلك عدة
مرات .وكما �سبق الذكر جند لديهم اهتمامات ب�أ�شياء
غري اعتيادية.
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� 3-2أمثل��ة م��ن العالم��ات الت��ي ميك��ن للأ�س��رة
مالحظتها لدى الطفل:
من ال�رضوري للأ�رسة دقة املالحظة واالنتباه �إلى بع�ض
العالمات التي ميكن من خاللها التفكري يف الك�شف
املبدئي ،قبل املرور �إلى الت�شخي�ص ال�شامل ،ومن بني
هذه العالمات ،على �سبيل املثال ال احل�رص ،ما يلي:
	ال يناغي ،ال يتوا�صل بالعني �أو نادرا ما يتوا�صلبالعني وهذا ميكن مالحظته لدى الر�ضيع،
	ال ي�شري بالأ�صبع ،وال يقوم ب�إمياءات توا�صليةيف ال�سنة االولى
 ت�أخر يف الكالم �أو عدم الكالم بالن�سبة لبع�ضاحلاالت
	ال ي�ستجيب لنداء ا�سمه يبدو �أحيانا كما لو �أنه �أ�صم يقوم باحلوار الأحادي اجلانب	ال يحاول �أن يقلد23
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	ال يبت�سم	ال يعطي �أو ي�شارك الأ�شياء �أو يلعب مع الآخر يفتقد للمهارات اللغوية واالجتماعية يتوا�صل ب�صعوبة مع الآخرين ،ويبدو غري مبالبالآخرين.
 يف�ضل �أن يكون وحده	ال يطلب امل�ساعدة مبا�رشة بع�ض الأطفال يقاوم �أو يرف�ض العناق �أو احل�ضنوكذلك �أن يربت عليه �أحد بلطف
 نوبات من ال�ضحك من دون �سبب وا�ضح نوبات من الدموع ،نوبات الغ�ضب �أو قدي�صبح مذهوال دون �أن نعرف ال�سبب
 يقاوم التغيريات الروتينية مثل تغيري املكان� ،أوالطريق� ،أو الأن�شطة
 ينجذب ويفتنت بالأ�شياء التي تدور �أو بالأ�رشطة�أو اخليوط
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 لديه ارتباط مفرط ببع�ض الأ�شياء مييل �إلى الت�أرجح يقلب يديه �أو �أ�صابعه �أمام عينيه يتعاطى للقيام ب�ألعاب بهو�س وتكرار م�ستمر(مثل ترتيب ،حماذات وت�صفيف الأ�شياء)
	ال يعرف كيفية التعامل واللعِ ب بال ُّل َعب	ال يدرك املخاطر مثل القفز من �أعلى �أو عبورالطريق
 و�ضع الكفني على الأذنني عند �سماع بع�ضالأ�صوات

 4-2خ�صائ�ص م�شرتكة للأطفال التوحديني:
�أ  -اخل�صائ�ص احل�سية
غالبا م���ا جن���د الأطف���ال التوحدي�ي�ن يعانون من
م�ش���اكل مرتبطة باحلوا�س ،وهنا نق�ص���د ما ي�صطلح
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عليه با�ض���طراب املعاجل���ة احل�س���ية .وتختلف هذه
اخل�ص���ائ�ص من حيث متظهرها وكذلك ت�أثريها على
احلياة اليومية لل�شخ�ص.
خ�صو�صيات املعاجلة احل�سية ميكن �أن ت�ؤثر على
جميع النظم احل�سية مبا فيها :الب�رصية ( احل�سا�سية
للأ�ضواء) ال�سمعية (�سماع وت�صور الأ�صوات)،
اللم�سية (ت�صور اللم�س ،ولكن �أي�ضا ال�ضغط
والأمل ،الإح�سا�س بدرجة احلرارة )،ال�شم (القدرة
على ال�شم) ،حا�سة الذوق ،وكذلك احل�س العميق
( )proprioceptionكاملحفزات الداخلية ،مبا يف
ذلك تلك املتعلقة مبوقع اجل�سم واحلركة ،ثم النظام
الدهليزي (الك�شف عن احلركة والتمو�ضع املركزي
يف الأذن الداخلية ،والتوازن).
هذه اخل�صائ�ص جتعلنا جند اختالفا من طفل لآخر،
هناك من ينزعج من بع�ض الروائح� ،أو تذوق بع�ض
الأطعمة ،وهناك من ينزعج ل�سماع �أ�صوات و�آخر
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ال يبايل للأ�صوات ال�صاخبة ،ويكون رد الفعل �إما
�شديدا �أو �ضعيفا وتكون اال�ستجابة �أحيانا جد باهتة.
وهناك من ينزعج عندما نلم�سه والآخر يرغب يف
اللم�س ،بع�ض الأطفال قد ال يت�أثر ب�إح�سا�سات ت�سبب
الأمل� ،أو بالربودة �أو احلرارة.
هذه اخل�صائ�ص لها ت�أثريات متعددة على تكيف
ه�ؤالء الأطفال مع بيئتهم وعلى التعلم �سواء ما هو
معريف �أو اجتماعي .من ناحية �أخرى ،ف�إنها ميكن �أن
ت�سهم يف ظهور ا�ضطرابات �سلوكية قد تكون خطرية
ب�سبب عدم القدرة �أو ا�ستحالة تنظيم املحفزات
البيئية املحيطة بال�شخ�ص ،و�أحيانا ميكن �أن ت�صل
�إلى �إيذاء الذات ب�سبب امل�شاكل املرتبطة باملعاجلة
احل�سية.
وهكذا ،ف�إن ذوي ا�ضطراب طيف التوحد لي�س
لديهم نق�ص �أو عجز ح�سي ،ولكن ميكن ان ي�سبب
لهم ا�ضطراب املعاجلة احل�سية تركيز اهتمامهم على
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اخل�صائ�ص البيئية بطريقة خمتلفة مقارنة مع �أ�شخا�ص
ال يعانون من هذا اال�ضطراب .ف�إما �أن يكون رد
الفعل مبالغا فيه (فرط احل�سا�سية) ،معتدال� ،أو غري
موجود (نق�ص يف احل�سا�سية)� ،أو كذلك البحث
عن التحفيز التكراري من �أجل الإ�شباع.
هذه اخل�ص���ائ�ص احل�س���ية حت���د من الق���درة على
االندم���اج االجتماع���ي واملدر�س���ي وكذل���ك املهني
بالن�سبة للكبار لأن لها نتائج على:
•التوا�صل :اللغة اال�ستقبالية �أو التعبريية ( غياب
اجلواب على الآخر ،عدم فهم نربة ال�صوت،
و�أحيانا اللجوء �إلى اللم�س بدل الكالم)....،
•تنظيم احلياة اليومية( :القلق عند اال�ستحمام،
تنظيف الأ�سنان ،ق�ص ال�شعر �أو الأظافر ،عدم
التكيف مع خلع املالب�س بعالقة مع درجة احلرارة
اخلارجية ،وعدم الوعي باخلطر)...
•الفحو�صات والعالجات اجل�سدية (القلق �أثناء
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الفح�ص ال�رسيري ،عند طبيب الأ�سنان� ،أو
تركيب الأقطاب الكهربائية للتخطيط كهربائي -
)...EEG
•ال�سفر والتنقل يف و�سائل النقل (القلق من و�سائل
النقل العام ،الإح�سا�س بالدوار والغثيان)...،
•�أن�شطة التعلم (ا�ستحالة مل�س مواد معينة مثل
الل�صقة ،عدم القدرة على الرتكيز وحتمل �ضجيج
الف�صل الدرا�سي،)...
•الغذاء (الفرز االنتقائي �صارم ،واال�شمئزاز من
بع�ض الروائح )...،؛
•الذهاب لبع�ض الأماكن االجتماعية (رد فعل
�سلبي يف مراكز الت�سوق ،وعدم القدرة
على البقاء يف طابور االنتظار ،والبكاء� ،أو
الهروب،)...
•امل�شاركة يف بع�ض الأن�شطة الرتفيهية (ا�ستحالة �أو
�صعوبة يف حتمل الإثارة يف الأن�شطة التي تكون
بها احلركة يف �أماكن الرتفيه واحلفالت)...،
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ب  -اخل�صائ�ص املعرفية
�إن خا�ص���ية الأداء املعريف لدى ذوي ا�ض���طراب
طي���ف التوحد ت�ؤثر على طريقة تخزين املعلومات،
وا�س���تخدامها وا�س�ت�رجاعها ،وبالت���ايل الت�أثري على
كيفية فه���م البيئة املادية واالجتماعية بالن�س���بة لهم.
هذه اخل�صو�ص���يات يجب �أن ت�ؤخ���ذ بعني االعتبار
من �أجل فه���م كيفية التعامل معه���م ،بهدف حتديد
احتياجاته���م وامل���وارد الالزمة لتعلمه���م ،وتكييف
الدعم املنا�سب لهم لتطوير �إمكانياتهم للتعلم .هذه
اخل�ص���ائ�ص تتعل���ق بالقدرات الفكري���ة ،التنفيذية،
اللغوي���ة ومعاجل���ة املعلومات احل�س���ية التي �س���بق
التطرق لها.
عموما فالأن�ش���طة واملهام التي تت�س���م بالتجريد،
الفه���م اللفظ���ي وغ�ي�ر اللفظ���ي ،ترتيب ت�سل�س���ل
الأحداث ،والرتميز كلها تطرح �ص���عوبة لدى ذوي
ا�ض���طراب طيف التوح���د .ومن ثم ف�إن ا�س���تخدام
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الرتميز يقل���ل من القدرة على الفه���م والتمييز .من
جهة �أخرى ،ف����إن ذاكرة البيانات اخلام («احلفظ عن
ظهر قلب») غالبا ما تكون جيدة .كذلك القدرة على
متيي���ز املحفزات تكون يف معظم الأحيان �ص���حيحة
عندم���ا يتعلق الأمر مبواد ملمو�س���ة .كم���ا �أن الأداء
الإدراكي الب�رصي وال�س���معي يكون �أف�ض���ل .وهذا
طبعا يختلف من طفل لآخر.
هذه اخل�صائ�ص املعرفية لها ت�أثريها ،فتكون بذلك
القدرة على االندماج االجتماعي والأكادميي واملهني
حمدودة ب�سبب ال�صعوبات التي يواجهها ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد يف التعلم واملمار�سات
اليومية االعتيادية ،ويتجلى ذلك يف:
•�ص���عوبة يف التنظي���م والتخطي���ط للأعم���ال
والتحركات؛
•�صعوبة يف التكيف وعدم املرونة من �أجل التغيري
(على �س���بيل املثال ،تكرار نف�س الطريقة يف كل
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مترين بدون تكييف)؛
•�صعوبة يف التحكم بالت�سل�سل املنطقي؛
•�ص���عوبة يف و�ضع ت�ص���ور مفاهيمي �أو التحديد
املفاهيمي؛
•�ص����عوبة يف التعمي����م (ع����دم الق����درة عل����ى �إعادة
ا�ستخدام مهارة مكت�سبة يف �سياق �آخر �أو بيئة �أخرى)

 - 3اال�ضطرابات ال�سلوكية:
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين مت ت�شخي�صهم ب�أن
لديهم ا�ضطراب طيف التوحد ،ف�إن احتمال ظهور
ا�ضطرابات �سلوكية م�شكلة يكون واردا .وهذه
ال�سلوكات ميكن �أن تتجلى يف:
•االعتداء على النف�س� ،إيذاء الذات (�رضب الر�أ�س
مع احلائط� ،سحب ال�شعر �أو الأظافر)...،؛
•االعتداء على الآخر
•تدمري وك�رس الأ�شياء؛
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•�س���لوكيات اجتماعي���ة �أو جن�س���ية غ�ي�ر مقبولة
(ال�رصاخ ،الهروب ،خلع املالب�س� ،أو اال�ستمناء
يف الأماكن العامة)...؛
•التحفيز الذات���ي واحلركات النمطي���ة (الدوران
على نف�س���ه،اجلري من جدار �إلى �آخر ،و�ص���ك
الأ�س���نان )...ويف كثري م���ن الأحيان هذا كله له
ارتباط بالبعد احل�سي لديه.
•الأرق وا�ضطراب النوم ،وقد ال ي�ستجيب لأي عالج،
•ا�ضطرابات حادة يف التغذية...

هذه امل�شاكل يف ال�سلوك وخ�صو�صا عندما تكون
�شديدة ،ميكن �أن يكون لها ت�أثري على االندماج
االجتماعي فت�ؤدي �إلى:
•�إعاقة التعلم؛
•رف�ض اال�س���تقبال من طرف امل�ؤ�س�سات �أو تقدمي
اخلدمات؛
•تعقيدات يف التتبع للتدابري املرتبطة بالتدخل يف
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حال عدم معرفة �أو التمكن من تعديل ال�سلوك،
•الت�أث�ي�ر على الأ�رسة يف عالقاته���ا االجتماعية مع
الآخرين.

 - 4الت�شخي�ص
ابتداء من ال�سنة الأولى ،هناك عالمات جتعل
الأ�رسة ت�شك يف �أن منو الطفل غري طبيعي ،مع وجود
اختالف من طفل لآخر:
•عدم حماولة ال���كالم وعدم الإ�ش���ارة باليد بعد
ال�سنة الأولى من عمره،
•غياب النطق بكلمات مفردة بعد �سنة ون�صف،
•عدم ا�ستخدام كلمتني كجملة للتعبري عند �إمتام
�س���نتني مع تكرار كلمات وجمل غري وظيفية �أي
بدون معنى،
•فق���دان امله���ارات االجتماعية واللغة التي �س���بق
للطفل �أن تعلمها.
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 1-4الك�شف الأويل:
ي�ساعد هذا الك�شف على معرفة الأطفال الذين
يحتاجون �إلى فحو�صات دقيقة ،وهناك اختبارات
فح�ص معيارية ت�س���اعد على ذلك من خالل طرح
�أ�سئلة للأمهات والآباء وكذلك للمربيات �أو املربني
بحكم احتكاكهم وتكفلهم بالطفل .ومن �أجل ذلك
يتم ا�ستعمال ا�ستبيان خا�ص مثل :القائمة املرجعية
املعـدلة للتوحد لـدى الأطفـال ال�صغـار Modified

)Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT-R

وكذل���ك ا�س���تبيان التوا�ص���ل االجتماع���ي
.Communication Questionnaire

Social

 2-4الت�شخي�ص ال�شامل
�أ  -ت�شخي�ص مرتبط باملعايري الدولية ويكون من طرف
ذوي االخت�ص���ا�ص ،وه���و نابع من الت�ص���نيفات
الدولية املعتمدة وهي:
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•الت�صنيف الدويل للأمرا�ض ICD 11

•الدليل الت�شخي�ص����ي والإح�صائي لال�ضطرابات
النف�سية الطبعة اخلام�سة DSM-5
ب  -تقييمات مرتبطة بالأداء ت�ساعد على معرفة م�ستوى
الطفل وحتديد نقط القوة ونقط ال�ض���عف لديه ،مما
يتيح �إمكانية و�ض���ع م�رشوع �شخ�ص���ي خا�ص به.
ومن بني هذه التقييمات جند:
•مقابلة ت�ش���خي�ص التوحد -املعدلة (ADI-R
)Autism Diagnostic Interview–Revised

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

•جدول املالحظة لت�ش���خي�ص التوحد ،الطبعة
الثاني���ة ADOS-2 : Autism Diagnostic
Observation Schedule™, Second Edition

ج  -فح����ص طبي وحتالي���ل بيولوجية ملعرف���ة �إذا كانت
هناك �أمرا�ض �أخرى م�ص���احبة ال�ض���طراب طيف
التوحد.
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 3-4م�ستويات �شدة ا�ضطراب طيف التوحد:
يف ا�ض���طراب طي���ف التوح���د ،متث���ل الأعرا�ض
�سل�سلة مت�ص���لة ترتاوح بني خفيفة و�شديدة ،ودرجة
ال�ش���دة حت���دد حاجة ال�ش���خ�ص للدع���م ،ولها ثالثة
م�ستويات وهي كالتايل:
•خفي��ف :يتطل����ب الدعم ،مع القليل م����ن الأعرا�ض،
ويكون االختالل طفيفا يف الأداء االجتماعي �أو املهني،
•متو�س��ط :وجود �أعرا����ض �أو اختالل وظيفي يقع
بني «ال�شديد» و«اخلفيف» ويتطلب دعما كبريا،
•�شديد :وج���ود الكثري من الأعرا����ض� ،أو وجود
ب�ض���عة �أعرا�ض �ش���ديدة على نح���و خا�ص ،كما
ينتج عن هذه الأعرا�ض اختالل �رصيح يف الأداء
االجتماع���ي �أو املهني ،ويتطل���ب دعما هاما جدا
لأن االختالل جد وا�ضح.
تكون الأعرا�ض موجودة منذ الطفولة ،ولكن ميكن
�أي�ضا �أن تتجلى ب�شكل �أو�ضح مع زيادة املتطلبات
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املرتبطة باالندماج االجتماعي .مما يحد من الأن�شطة
اليومية وي�ؤثر عليها.
 - 5التكفل بذوي ا�ضطراب طيف التوحد
من ال�رضوري معرفة �أن التكفل ب�أطفال ا�ضطراب
طيف التوحد البد �أن يكون بوا�سطة فريق متعدد
التخ�ص�صات ،وهو فريق يعمل يف تن�سيق وتوا�صل
م�ستمر من �أجل تتبع م�ستوى تطور تقدم الطفل بعد
التدخل.وبالتايل ف�إن الطفل يحتاج �إلى:
•تكف��ل طب��ي :جند بع����ض الأطف���ال يعانون من
�أمرا����ض م�ص���احبة ال�ض���طراب طي���ف التوحد
ويحتاجون �إلى متابعة طبية� ،إ�ض���افة �إلى �رضورة
التدخل من طرف كل من الأخ�ص���ائي النف�سي،
الأخ�صائي النف�س���ي احلركي ،املعالج الوظيفي،
ومقوم النطق .ويختلف التدخل الالزم من طفل
لآخر.
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•تكف��ل ترب��وي �سلوك��ي :ي�س���تلزم تدخال من
�أجل تدري���ب الطفل على جمموعة من املهارات
وتعديل ال�س���لوك م���ن �أجل تذليل ال�ص���عوبات
املرتبط���ة باالندم���اج االجتماعي ،وهن���ا يتجلى
ال���دور املح���وري للأ�رسة التي يق���ع على عاتقها
االنخ���راط اجلاد من �أجل تطبي���ق برامج التعديل
ال�سلوكي.
•التدخ��ل التعليمي -الرتبوي :اختالف الطفل
التوح���دي يحتاج �إلى فريق تربوي متخ�ص����ص
وتكييف للربامج وللبيئة امل�ستقبلة ،وقد ي�ستدعي
متدر�سه ُمرافِقة احلياة املدر�سية له.

 1-5ن�صائح من �أجل مواكبة �أطفال ا�ضطراب طيف
التوحد:
•�أهم ما ُين�صح به من �أجل مواكبة ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد:
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•اقتن���اع الأ�رسة ب����أن الطفل لديه م�ش���كلة وعدم
الإح�سا�س بالي�أ�س �أو الوقوع يف الإحباط،
•�رضورة اللجوء �إلى ذوي االخت�صا�ص
•لكل طفل ملمحه وبالتايل التدخل املالئم له
•�رضورة التدخل املبكر
•كل تدخل يجب ان يكون بعد تقييم خا�ص للطفل
•�رضورة اقرتاح و�سيلة للتوا�صل بالن�سبة للطفل
•املثابرة واال�س���تمرارية والتكرار مع الطفل بهدوء
ودون توتر او ت�شنج
•جتنب الغ�ضب وال�رصاخ والتزام ال�صرب والنف�س
الطويل
•التكوين والتدريب للأ�رسة م���ن �أجل االنخراط
يف ت�أهيل الطفل
•العمل عل���ى تطوير امله���ارات املرتبط���ة باالنتباه
امل�ش�ت�رك واالهتمام امل�ش�ت�رك( مثال عندما ت�شري
لطائ���رة يف ال�س���ماء وتق���ول للطفل انظ���ر هناك
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طائرة� ،إذا نظر لها الطفل ف�أنت قمت بالعمل على
م�شاركة االهتمام واالنتباه امل�شرتك).
•االعتم���اد على املقاربات املرتك���زة على التحليل
ال�سلوكي.

 2-5تدخالت مو�صى بها للأطفال:
•منوذج دنف��ر (:)Early Start Denver Model
هو برنامج مف�ص���ل خا�ص بالتدخل لدى الأطفال
الذين ت�ت�راوح �أعماره���م بني  12و � 48ش���هرا.
ويه���دف �إلى تطوي���ر قدرات الطف���ل من خالل
اقرتاح برنامج م�ؤ�س�سي وفردى ،لتعزيز التفاعل
االجتماعي والعاطفي.
•حتلي��ل ال�سل��وك التطبيقي ( :)ABAوت�س���تند
ا�س�ت�راتيجية التدخ���ل �إلى حتليل ال�س���لوك لفهم
وحتدي���د القوان�ي�ن البيئية الت���ي ت�ؤث���ر عليه من
�أج���ل التدخ���ل .وه���و برنامج ميك���ن الطفل من
املهارات املتعلقة باال�ستقاللية ،اللغة اال�ستقبالية،
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التقلي���د اللفظي وغري اللفظي وتعلم �أ�سا�س���يات
اللعب .وبالتايل �إعداده لال�ستقاللية واالندماج
االجتماعي.
•برنام��ج  :TEACCHممي���زات ه���ذا الربنام���ج
عدي���دة ،منها التدخل املبكر كم���ا �أنه يعتمد على
نظام البني���ة التعليمية �أو تنظيم بيئة الطفل باملنزل
وكذل���ك باملدر�س���ة .وق���د �أثبتت ه���ذه الطريقة
جناعته���ا بالن�س���بة للطفل امل�ص���اب با�ض���طراب
طيف التوح���د .والهدف من كل ذلك هو تعزيز
الأداء الأمث���ل على املدى الطويل بحيث ،يندمج
ال�شخ�ص ذو ا�ضطراب طيف التوحد،ك�شخ�ص
بالغ ،يف املجتمع.

 3-5تدخالت غري مو�صى بها:
توجد جمموعة من التدخالت الغري مو�صى بها
ب�سبب عدم وجود بيانات تدل على فعاليتها ،والطابع
احل�رصي لتطبيقها ،وافتقارها �إلى �أ�س�س نظرية .مما
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جعل اخلرباء واملهنيني ،يو�صون بعدم تبني هذه
املمار�سات يف التدخل وت�أهيل ذوي ا�ضطراب طيف
التوحد .من بني هذه املمار�سات:

•برنامج �سان رايز،son rise
•طريقة بادوفان Padovan
•التوا�صل املي�رس
• :Packingتقني���ة لف الطفل م�ؤقتا يف غطاء مبلل
بارد ،هذه الرطوبة الباردة وعدم احلركة ت�س���بب
ب�ش���كل طبيع���ي نفورا ثب���ت �أنها ال جتل���ب فائدة
لل�شخ�ص
•التدخ�ل�ات القائم���ة عل���ى الع�ل�اج والتحلي���ل
النف�س���ي :فق���د ثبت ع���دم وجود بيان���ات تثبت
فاعليتها يف مواكبة ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
من �أجل حياة �أكرث ا�ستقاللية.
•النظ���ام الغذائي اخل���ايل من الغلوت�ي�ن gluten
والكازيني casein
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•التكامل ال�سمعي،
•املقاربات البيو-طبية :امل�ضادات احليوية ،خف�ض
املعادن الثقيلة  ،chelationالعالج بالأوك�سجني
...،hyperbarre
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خال�صة
•ا�ض���طراب طيف التوحد يظهر ع���ادة قبل ثالث
�سنوات،
•تختل���ف الأعرا����ض من طفل لآخ���ر ،وتظهر يف
ال�سلوك والكالم والتفاعل االجتماعي،
•ال تزال الأ�سباب ال�ضطراب طيف التوحد غري مثبتة
علميا،
•��ض�رورة ا�ست�ش���ارة املخت�ص�ي�ن عن���د مالحظ���ة
العالمات الأولى ال�سالفة الذكر،
•اعتماد الط���رق واملقاربات التي �أثبت���ت فاعليتها
علميا،
•�أهمي���ة وجناعة التدخل املبكر جتع���ل الأ�رسة توفر
اجلهد والوقت،
•الهدف الأ�س���ا�س م���ن التدخل هو ج���ودة احلياة
بالن�سبة للطفل وت�أهيله لالندماج يف املجتمع،
•انخراط الأ�رسة يف تطبيق الربامج �أ�سا�س���ي لت�أهيل
الطفل،
•ت�س���تمر �أعرا�ض ا�ض���طراب طيف التوحد طوال
احلياة والتدخل ي�س���اعد عل���ى الت�أهيل والتعاي�ش
مع هذا اال�ضطراب ،وبالتايل حتقيق جودة احلياة.
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:املراجع
•الطبع��ة اخلام�س��ة م��ن الدلي��ل الت�شخي�ص��ي
والإح�صائي لال�ضطرابات العقلية ال�صادر عن
2013 اجلمعية الأمريكية للطب النف�سي عام
DSM5

•الطبع��ة الرابع��ة م��ن الدلي��ل الت�شخي�ص��ي
والإح�صائي لال�ضطرابات العقلية ال�صادر عن
DSM4 اجلمعية الأمريكية للطب النف�سي عام
 ترجمة الدكتور �أنور احلماديDSM5 •معايري
Genome-wide characteristics of •مقال
 مبــوقــعde novo mutations in autism
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 �سطور ...

ِّ
املتدخل�ين مبج��ال التوحد
•دبل��وم ُمك � ِّون لت�أهي��ل و تدري��ب
( - )RAAFIQاجلامعة الدولية بالرباط -اململكة املغربية.
•م��درب معتم��د و م�ست�ش��ار دويل يف الرتبي��ة اخلا�ص��ة و التوحد
باملركز الفرن�سي الدّ ويل بباري�س. troisième hémisphère
• ع�ض��و دائم يف الفريق البيداغوجي و م�ست�شار تقني يف هند�سة
التكوين��ات و الهند�سة البيداغوجية .باملركز الفرن�سي الدويل
بباري�س. troisième hémisphère
•م�ست�شار دويل معتمد يف الرتبية اخلا�صة و التوحد -مبركز مَ
العال
لال�ست�شارات الرتبوية و التعليمية - WCETC -الريا�ض.
•دكتوراه فخرية يف الرتبية على البيئة يف خدمة دمج ذوي الإعاقة
 املركز ال�سويدي للتدريب البيئي.-•دكت��وراه فخرية يف العم��ل االجتماعي -املنظم��ة الدولية –
. UNRS
•ع�ضو ال�شبكة العاملية للتعليم يف حاالت الطوارئ . INEE.
▼
▲
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