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ما هي اضطرابات طيف التوحد ؟ 

إن اضطرابــات طيــف التوحــد هــي اضطرابــات منائية عصبيــة، مبعنى أنهــا تنجم 

عــن تشــوهات يف طريقــة منــو الدمــاغ وعملــه. 

ــا  ــة، منه ــات املختلف ــن االضطراب ــة م ــح مجموع ــذا املصطل ــمل ه ويش
ــة  ــل التوحــد ومتالزم ــة مث ــر منفصل ــت تُعت ــي كان ــة الت الحــاالت املرضي
أســرغر. وال يــزال بعــض النــاس يســتعملون مصطلــح "متالزمــة أســرغر"، 
ويُعتقــد عمومــاً أنهــا متثــل الطــرف األخــف يف سلســلة اضطرابــات طيــف 

التوحــد.

ــن مشــاكل يف الســلوك  ــف التوحــد م ــات طي ــون باضطراب ــاين املصاب ويع
االجتامعــي والتواصــل مــع اآلخريــن، ومييلــون إىل االنخــراط يف االهتاممات 

واألنشــطة الفرديــة التــي يقومــون بهــا مــراراً وتكــراراً. 

وتصبــح اضطرابــات طيــف التوحــد واضحــة، يف معظــم الحــاالت، خــالل 
الســنوات الخمــس األوىل مــن حيــاة الشــخص.  وتبــدأ هــذه االضطرابــات 
يف مرحلــة الطفولــة، وغالبــاً مــا تســتمر يف ســن املراهقــة والرشــد.  ويعــاين 
طفــل واحــد مــن كل 160 طفــالً، عــى الصعيــد العاملــي، مــن أحــد 
ــدى  ــات ل ــون تشــخيص هــذه االضطراب ــف التوحــد، ويك ــات طي اضطراب

ــات. ــان أكــر شــيوعاً مــن الفتي الفتي

ــاالت  ــن ح ــد م ــف التوح ــات طي ــون باضطراب ــاين املصاب ــا يع ــا م وغالبً
مرضيــة أخــرى، منهــا الــرصع واالكتئــاب والقلــق واضطــراب نقــص االنتبــاه 

مــع فــرط النشــاط. 

ــف  ــات طي ــن باضطراب ــريف للمصاب ــذكاء واألداء املع ــتوى ال ــن مس ويتباي

ــاً كبــراً، فيــراوح مــن الضعــف الشــديد إىل األداء املتفــوق. التوحــد تباين

ــف  ــات طي ــائعة الضطراب ــراض الش ــات واألع العالم

ــد التوح

لــكل شــخص مصــاب بأحــد اضطرابــات طيــف التوحــد منــط ســلويك فريــد، 
ولكــن هنــاك بعــض العالمــات واألعراض الشــائعة:

مشــاكل التواصــل )صعوبــة يف اســتعامل اللغــة أو فهمهــا( مثــل 	 

ــرار  ــن، وتك ــبة للس ــردات بالنس ــة املف ــكالم وقل ــور ال ــر تط تأخ

مجموعــة مــن الكلــامت أو العبــارات، وتركيــز االنتبــاه واملحادثــة 

ــب  ــكالم الرتي ــات، وال ــاالت املوضوع ــن مج ــل م ــدد قلي ــى ع ع

ــطحي. والس

ــة 	  ــود صعوب ــك وج ــمل ذل ــي: يش ــل االجتامع ــة يف التفاع صعوب

ــم  ــة يف فه ــاس، وصعوب ــع الن ــات والتفاعــل م ــن الصداق يف تكوي

تعابــر الوجــه، وصعوبــة يف فهــم مشــاعرهم ومشــاعر اآلخريــن، 

وعــدم تواصلهــم بالعــن، وعــدم رغبتهــم يف العنــاق، وعــدم الــرد 

ــم  ــب منه ــي يُطل ــياء الت ــام باألش ــض القي ــم، أو رف ــد مناداته عن

القيــام بهــا.

ــد 	  ــة: ق ــة صارم ــات روتيني ــاع مامرس ــررة واتب ــلوكيات املتك الس

يشــمل ذلــك حركــة جســدية متكــررة مثــل رفرفــة اليديــن 

ــة،  ــر عجــالت ســيارة لعب ــل تدوي ــك املتكــرر لألشــياء مث والتحري

ــض  ــل الع ــذات مث ــذاء ال ــبب إي ــن أن تس ــطة ميك ــام بأنش والقي

أو رضب الــرأس، والتمســك بالروتــن نفســه يوميــاً، وصعوبــة 

ــا. ــة منه ــى الطفيف ــرات حت ــع التغي ــف م التكي

لألصــوات 	  الحساســية  قلــة  أو  فــرط  الشــعورية:  الحساســية 

األخــرى. واملحفــزات  واألمل  والروائــح  والتــذوق  واللمــس  واألضــواء 

 ما أسباب اضطرابات طيف التوحد؟ 

ــن املاضيــن، درســت البحــوث املســتفيضة وجــود أي  عــى مــدى العقدي

ــه.  ــن عدم ــد م ــف التوح ــات طي ــال واضطراب ــات األطف ــن لقاح ــة ب صل

وكانــت نتائــج هــذه البحــوث واضحــة وأجمعــت كلهــا عــى أن اللقاحــات 

ال تســبب التوحــد.

ــاهم  ويبــدو أن بعــض الجينــات التــي يرثهــا الطفــل مــن والديــه تس
يف اضطرابــات طيــف التوحــد. فاضطرابــات طيــف التوحــد تنتقــل يف 
العائــالت مــن جيــل إىل آخــر، وإذا أُصيــب بهــا طفــل واحــد، فمــن املرجــح 

ــاً. ــقاؤه أيض ــا أش ــاب به أن يُص

وقــد تســاهم بعــض العوامــل البيئيــة يف حــدوث اضطرابــات طيــف 
التوحــد ، مثــل الــوالدة املبتــرة )قبــل 35 أســبوعاً مــن الحمــل(، والتعــرض 
للكحــول يف الرحــم، والتعــرض لبعــض األدويــة يف الرحــم )مثــل فالــروات 

ــوم املســتعمل يف عــالج الــرصع(. الصودي

متى تطلب املساعدة لطفلك

عــادًة مــا تبــدأ اضطرابــات طيــف التوحــد يف مرحلــة الطفولــة، كــام ذُكــر 
أعــاله. وقــد ذكرنــا بالفعــل بعــض العالمــات الهامــة. وهنــاك أيضــاً بعــض 
ــدث إذا  ــد ال تح ــي ق ــل والت ــو الطف ــة بنم ــية املتعلق ــلوكيات الرئيس الس
كان الطفــل مصابــاً بأحــد اضطرابــات طيــف التوحــد. وقــد يكــون غيابهــا 

مبثابــة ضــوء أحمــر ينبــه اآلبــاء بــرورة طلــب املســاعدة املهنيــة: 

عنــد الشــهر الســادس: قلــة أو انعــدام االبتســامات العريضــة أو 	 

غرهــا مــن التعبــرات الــودودة واملبهجــة والجذابــة.

أو 	  األصــوات  تبــادل  انعــدام  أو  قلــة  التاســع:  الشــهر  عنــد 

األخــرى. الوجــه  تعبــرات  أو  االبتســامات 

ــاة أو 	  ــوات املُناغ ــدام أص ــة أو انع ــر: قل ــاين ع ــهر الث ــد الش عن

ــع أو  ــارة باألصاب ــل اإلش ــاءات مث ــدام اإلمي ــة أو انع ــل، وقل الهدي

إظهــار املشــاعر أو مــد الذراعــن أو التلويــح، واالســتجابة الضئيلــة 

ــاداة باالســم. ــد املن أو املعدومــة عن

عند الشهر السادس عر: عدم النطق بكلامت مفردة. 	 

ــل أو 	  ــاب التخيُّ ــة ألع ــدم مامرس ــر:  ع ــن ع ــهر الثام ــد الش عن

ــر.  التظاه

عنــد الشــهر الرابــع والعريــن: عــدم النطــق بعبــارات مــن 	 

كلمتــن. 

فقدان املهارات اللغوية أو املهارات االجتامعية يف أي سن.	 



ــى  ــد ع ــرض التوح ــة مل ــات محتمل ــور عالم ــن ظه ــق م ــعرت بالقل إذا ش
طفلــك، فاتصــل بطبيــب العائلــة أو طبيــب األطفــال ليُحيلــك إىل متخصص 
ــة. ال  ــا بدق ــه وتقييمه ــر حالت ــاين لتقدي ــب نفس ــس أو طبي ــم النف يف عل
يوجــد اختبــار دم أو اختبــار إشــعاعي لتأكيــد التشــخيص، وســيجري 
ــن إذا  ــددة. ولك ــية مح ــارات نفس ــالت واختب ــات ومقاب ــب فحوص الطبي
ــات  ــة وجــود مــرض آخــر مصاحــب الضطراب ــاء مــن احتاملي خــي األطب

ــك املــرض أيضــاً.  ــارات لذل ــد يجــرون اختب ــف التوحــد، فق طي

معالجة اضطرابات طيف التوحد 

ــاة  ــي تســتمر طــوال الحي ــف التوحــد مــن املشــكالت الت ــات طي اضطراب
وال ميكــن عالجهــا، ولكــن توجــد وســائل لتســهيل حيــاة املصــاب بالتوحــد 

وعائلتــه. 

األدويــة:  قــد يصــف الطبيــب النفــي، يف بعــض الحــاالت، أدويــة 
ــة  ــم بالعدواني ــي تتس ــة الت ــلوكيات املتطرف ــالج الس ــى ع ــاعدة ع للمس
أو التكــرار أو إيــذاء الــذات. ومــن الدواعــي األخــرى الســتعامل األدويــة: 

ــاط. ــرط النش ــع ف ــاه م ــص االنتب ــراب نق ــق أو اضط ــاب أو القل االكتئ

أداء  تحســن  أن  للتدخــالت  ميكــن  واإلدراكيــة:  الســلوكية  التدخــالت 
ــالج  ــق، والع ــة للنط م ــة املُقوِّ ــك: املعالج ــى ذل ــة ع ــن األمثل ــل. وم الطف
ــب  ــي، والتدري ــالج التعليم ــي، والع ــلويك والتواص ــالج الس ــي، والع املهن
والدعــم األرسي لتمكــن أفــراد األرسة مــن التعايــش مــع الطفــل املصــاب 

ــه.  ــد ودعم ــف التوح ــات طي باضطراب

طرق العالج التي يحتمل تسببها يف الرضر

ــاء  ــد يشــعر اآلب ــا، ق ــة م ــالج لحال ــا ال يوجــد ع ــه عندم ــوم أن ــن املفه م
باإلحبــاط فيجربــون مــا يقدمــه أي شــخص مــن حولهــم أو مــن وســائل 
ــك  ــت. فاحــرص دامئــاً عــى استشــارة طبيب ــع اإلنرن اإلعــالم أو مــن مواق
قبــل تجربــة العالجــات املزعومــة ألن بعضهــا قــد يكــون خطــراً. الطــرق 

ــي يُحتمــل أن تســبب الــرر هــي: الت

العــالج باالســتخالب: وهــو عــالج قــد يكــون خطــراً جــداً، وقــد 	 

تــويف بعــض األطفــال الذيــن عولجــوا بــه

عالجات األكسجن املفرط الضغط  	 

الغلوبولن املناعي بالتريب الوريدي. 	 

 

كيــف تســاعد طفــالً مصابــاً بأحــد اضطرابــات طيــف 
لتوحد؟ ا

ميكــن أن يكــون إنجــاب طفــل مصــاب بأحــد اضطرابــات طيــف التوحــد 
ــي  ــراد األرسة ويلق ــع أف ــن جمي ــالً م ــاً طوي ــتنزف وقت ــاً ويس ــراً مرهق أم
بأعبــاء اقتصاديــة عــى كاهــل األرسة. وإضافــًة إىل العنايــة بأطفالــك، فإنــك 
تحتــاج أيضــاً إىل العنايــة بصحتــك البدنيــة والنفســية. وللوالديــن دور بالــغ 
األهميــة، فعليهــام أن يبحثــا عــن أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات عــن 
ــت  ــاعدك أن ــن أن تس ــح ميك ــذه النصائ ــد. وه ــف التوح ــات طي اضطراب

وطفلــك عــى التواصــل بشــكل أفضــل والتمتــع بصحــة أوفــر:

اجعل أنشطتهم اليومية تسر عى وترة واحدة.	 

نَاِد طفلك باسمه ليك يعرف أنك تخاطبه.	 

اخفت الضوضاء الخلفية إىل أدىن حد ممكن. 	 

تحدث بلغة بسيطة وببطء ووضوح.	 

لعــل مــن املفيــد أن يكــون مــا تقولــه مصحوبــاً بإميــاءات أو صــور 	 

. بسيطة

امنح طفلك وقتاً إضافياً حتى يتجاوب مع ما قلته. 	 

دعــه يلتحــق باملــدارس العاديــة، إذا أمكــن ذلــك، عــى الرغــم من 	 

ــًة بغــره،  ــة يف املدرســة، مقارن ــه ســيحتاج إىل مســاعدة إضافي أن

لتلبيــة احتياجاتــه التعليميــة الخاصــة وللتعامــل مــع مشــاعره.



املصابــن 	  لألطفــال  مدينتــك  يف  خاصــة  مدرســة  تجــد  قــد 

باضطرابــات طيــف التوحــد وال يســتطيعون الذهــاب إىل املــدارس 

ــة. العادي

ــة عــى بعــض األطفــال املصابــن 	  قــد يكــون مــن الصعــب للغاي

باضطرابــات طيــف التوحــد أن يتعاملــوا مــع املواقــف غــر 

املُنظَّمــة، مثــل فــرات الراحــة وأوقــات الغــداء. ويجــب أن ينتبــه 

املعلمــون والعاملــون يف املــدارس ملنــع أي تنّمــر أو اســتغالل 

ــرات الراحــة.  ــاء ف ــال أثن ــؤالء األطف له

تواصــل مــع اآلبــاء اآلخريــن لألطفــال املصابــن بالتوحــد - انضــم 	 

إىل منتدياتهــم عــى اإلنرنــت أو احــر مجموعــات الدعــم.

كيــف يســاعد املعلمــون الطفــل املصــاب بأحــد 
التوحــد؟ طيــف  اضطرابــات 

يف هــذه األيــام، يلتحــق باملــدارس العاديــة املزيــد واملزيــد مــن األطفــال 
املصابــن باضطرابــات طيــف التوحــد. ويجــب عــى املعلمــن أن يســتعدوا 
لتهيئــة بيئــة آمنــة توفــر الحاميــة لألطفــال. وقــد يتلقــى املعلمــون تدريبــاً 
ــد،  ــف التوح ــات طي ــن باضطراب ــال املصاب ــاعدة األطف ــى مس ــاً ع خاص
ولكــن هنــاك نصائــح بســيطة ميكــن أن يتبعهــا املعلــم ملســاعدة الطفــل 

املصــاب داخــل الفصــول الدراســية: 

ــرة واحــدة، 	  ــى وت ــة تســر ع ــة اليومي ــل أنشــطتهم املدرس اجع

ــه  ــؤ ب ــر ميكــن التنب ــم أي تغي ــد له ــرة. مهِّ ــك الوت ــاً بتل ــزام دامئ والت

اســتعمل وســائل الدعــم البرصيــة ملســاعدتهم عــى فهــم الروتــن 	 

املــدريس واألنشــطة اليوميــة فهــامً أفضــل.

تواصــل معهــم بأســلوب بســيط وواضــح، وامنحهــم الوقــت 	 

الــكايف للتعامــل مــع املعلومــات. 

اجعــل بيئــة الفصــل الــدرايس مريحــة لهــم. عــى ســبيل املثــال، 	 

إذا كانــت الضوضــاء الخلفيــة يف الفصــل تشــتت انتبــاه الطالــب 

لحجــب  األذن  واقــي  إعطائــه  يف  فكــر  تخيفــه،  أو  املصــاب 

ــاء.  الضوض

الطــالب املصابــون باضطرابــات طيــف التوحــد معرضــون للتنّمــر، 	 

فحــاول أن تتصــدى ألي تنّمــر عــى الفــور.

ارفــع مســتوى وعــي طالبــك بالتوحــد، وعلمهــم أن يتقبلــوا ذوي 	 

الحــاالت املرضيــة املختلفــة.

ميكــن أن يعــاين الطفــل املصــاب بأحــد اضطرابــات طيــف التوحــد 	 

ــزات  ــن املحف ــر م ــه كث ــكان ب ــون يف م ــا يك ــق عندم ــن القل م

الحســية مثــل الفصــل الــدرايس. فحــدد لهــم مكانــاً آمنــاً وهادئــاً 

ليذهبــوا إليــه عندمــا يشــعرون بالقلــق، واعطهــم ترصيــح خــروج 

إلظهــاره حتــى يتمكنــوا مــن مغــادرة الفصــل والذهــاب إىل 

هنــاك. واحــرص عــى أال يكــون ذلــك هــو املــكان نفســه الــذي 

ــن )إن وجــد(. ــه الطــالب املُعاقَب ترســل إلي

ــي 	  ــور/ مقدم ــاء األم ــع أولي ــام م ــل بانتظ ــى التواص ــرص ع اح

الرعايــة، ألنهــم أدرى بطفلهــم، وقــد يســتطيعون اقــراح تدخالت 

تســتفيد منهــا. 

ــق التــي  ــة حلقــة يف سلســلة مــن صحائــف الحقائ هــذه النــرة اإلعالني
تعدهــا منظمــة الصحــة العامليــة لتوفــر مزيــد مــن املعلومــات للجمهــور 
العــام عــن االضطرابــات النفســية وُســبُل معالجتهــا. وميكنــك تنزيــل 
جميــع صحائــف الحقائــق مجانــاً مــن املوقــع اإللكــروين للمنظمــة عــى 
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