
ُّالتوحد  َ   العالمات الباكرة–َّ
 

 
 

وھو يؤثر على تطور الطفل من خالل . التوحد ھو اضطراب صحي يظھر في الطفولة الباكرة
ًوتشير التقديرات إلى أن طفال واحدا . تأثيره على قدرة الطفل على التواصل والتفاعل مع اآلخرين ً

 .يصاب بالتوحد من كل مئة طفل في العالم

 من االضطراب البسيط في يتدرج التوحد
. التواصل أو السلوك إلى حاالت التوحد الشديدة

وفي ھذه الحاالت الشديدة، يمكن أن يعجز الطفل 
ال . ًتماما عن التواصل أو التفاعل مع اآلخرين

ولكن المعالجة . يوجد شفاء من مرض التوحد
الباكرة يمكن أن تساعد الكثير من األطفال على 

 . تحسين حياتھم

فھو .  موجه إلى األھل و األشخاص الذين يعتنون باألطفال المصابين بالتوحدالملخصھذا إن 
يساعدھم على فھم التوحد ومعرفة األعراض التي يجب البحث عنھا لدى الطفل، ومتى يجب أن 

 . نطلب المساعدة الطبية

 ما ھو مرض التوحد؟
وھو يؤثر على . الثالثة من العمرًمرض التوحد ھو اضطراب يظھر عادة لدى األطفال قبل السنة 

 : نشأة الطفل وتطوره بثالث طرق
 اللغة، أو كيفية التكلم .1
 المھارات االجتماعية، أو كيفية االستجابة لآلخرين والتواصل معھم .2
  .السلوك، أو كيفية التصرف في مواقف معينة .3

 
ّ السبب يسمى ھذا ولھذا. وتختلف أعراض التوحد من طفل إلى آخر. ثمة أنواع مختلفة من التوحد ُ

 . إن التوحد يصيب األطفال من كل األعراق والقوميات". طيف اضطرابات التوحد"المرض 

ُال يوجد حاليا عالج يشفي من مرض التوحد . فالطفل المريض يعيش بقية حياته مع ھذا المرض. ً
جية التي ولكن التحري عن ھذا المرض في وقت مبكر يسمح باللجوء إلى كثير من الخيارات العال

. يمكن أن تساعد الشخص على التعايش مع التوحد
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لكن البعض اآلخر يكون في . إن بعض مرضى التوحد البالغين يستطيعون العمل وإعالة أنفسھم
حاجة إلى الكثير من المساعدة، والسيما أولئك الذين تضررت لديھم العمليات الذھنية أو الذكاء أو 

  .أو التواصلالذين ال قدرة لھم على الكالم 

 :إن نوعية الحياة التي يعيشھا الطفل المتوحد في مراھقته وبلوغه تتوقف على
 .التشخيص المبكر لمرضه .1
 .شدة مرضه .2
  .كثافة المعالجة الشخصية التي يتلقاھا الطفل .3
 

ّمن خالل التشخيص المبكر والمعالجة المركزة، تتحسن قدرة معظم أطفال التوحد على إقامة  َ ُ
 على الملخصيساعدك ھذا . اآلخرين وعلى التواصل وخدمة أنفسھم عندما يكبرونالعالقات مع 

معرفة العالمات الباكرة لمرض التوحد ومعرفة متى ينبغي طلب المساعدة 
 .  من جانب االختصاصيين الصحيين

 األسباب
ًثم أن التوحد ليس مرضا . ًإن أسباب مرض التوحد غير مفھومة تماما

ٌواحدا، فھو طيف من  ًولھذا السبب يعتقد العلماء أن أسبابا . أمراض كثيرةً
 .كثيرة يمكن أن تكون كامنة خلف طيف اضطرابات التوحد

يدرس العلماء نظريات عديدة عن األسباب الوراثية والبيئية للتوحد بحيث 
ًاكتشف الباحثون عددا من الجينات . يتمكنون من معالجته بصورة أفضل

يدرس الباحثون احتمال أن يكون  . في التوحدًالتي يبدو أنھا تلعب دورا
 .للعدوى الفيروسية والملوثات الغذائية دور في إطالق مرض التوحد

 :تقول البحوث اإلحصائية إن احتمال إصابة الطفل بالتوحد يكون أعلى
 إذا كان في عائلته إصابات توحد أخرى •
 ًإذا كان جنس الطفل ذكرا •
 ًعاماإذا كان عمر األب أكثر من أربعين  •
  إذا كان في العائلة سوابق اضطرابات وراثية وعصبية •

 
لقد جرى اقتراح بعض النظريات عن أسباب التوحد، ولكنھا نظريات غير مثبتة 

 :وفيما يلي بعض ھذه النظريات حسب تاريخ ظھورھا. حتى اآلن
 تغيرات في جھاز الھضم •
 نوع غذاء الطفل •
 التسمم بالزئبق •
التحسس من بعض اللقاحات •
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لم يتم إثبات وجود عالقة بين أي لقاح . رت دراسات كثيرة أن اللقاحات ال تسبب التوحدأظھ
 .ومرض التوحد

 األعراض
ًأحيانا يمكن أن تكون أعراض التوحد ملحوظة خالل األشھر القليلة األولى من حياة الطفل، وفي  ً

 . أحيان أخرى يمكن أال تظھر األعراض قبل الثالثة من العمر

ًحد ليس مرضا محددا، فمن الممكن أن تظھر لدى كل طفل مجموعة مختلفة من بما أن التو ً
ولكن ھناك عالمات عامة يشترك فيھا كثير من األطفال الذين يجري تشخيص حالتھم . األعراض

 .  إال أن وجود بعض ھذه العالمات ال يعني بالضرورة أن الطفل مصاب بالتوحد. في وقت الحق

ة ينبغي على األھل مراقبتھا ألنھا قد تشير إلى أن الطفل مصاب ثمة عالمات وأعراض كثير
وھي تشير إلى أن . وفيما يلي عشر عالمات إنذار مبكرة يمكن لألھل أن يبحثوا عنھا. بالتوحد

 . الطفل ال يتطور بشكل طبيعي

في العادة يستجيب الطفل إلى أصوات أفراد عائلته ويلتفت إلى ھذه األصوات خالل األشھر  .1
إذا كان الطفل ال يستجيب إلى ھذه األصوات معظم الوقت، فقد يدعو ھذا . ولى من عمرهاأل

في بعض األحيان يقوم الطفل الذي ال يستجيب على نحو سليم بتجاھل األصوات . إلى القلق
  .المألوفة واالستجابة إلى أصوات أخرى ضمن محيطه

 ًفي العادة يكون الطفل في عمر السنة قادرا على مشاركة .2
ًمثال، إذا أشار . شخص ما في النظر إلى شيء معين

الشخص إلى شيء من األشياء فإن الطفل سوف ينظر 
كما أن األطفال الذين يكون . إلى الشيء نفسه ويھتم به

ًتطورھم طبيعيا غالبا ما يحاولون لفت انتباه اآلخرين إلى  ً
إن غياب االھتمام المشترك مع . األشياء التي تھمھم

 .  يكون عالمة على وجود خللاآلخرين قد

إن األطفال الذين يكون تطورھم . في العادة يقوم األطفال بتقليد األشخاص المحيطين بھم .3
أما األطفال . ًطبيعيا يقلدون تعبيرات الوجه وحركات اليدين، بل حتى حركات الجسم

ّالمصابون بالتوحد فھم نادرا ما يقلدون اآلخرين ً . 
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ًعندما يرى الطفل المتوحد شخصا في . متوحدون لمشاعر اآلخرينقد ال يستجيب األطفال ال .4
أما الطفل الطبيعي فھو يستجيب عادة . ًحالة غضب أو بكاء، فقد ال يستجيب لذلك إطالقا

ًيمكن مثال أن يحاول مواساة الشخص، أو يمكن أن . لمشاعر اآلخرين بطريقة من الطرق
. ًيظھر عليه الغضب ھو أيضا



ّد نادرا ما يمثلون أثناء اللعبإن أطفال التوح .5 ُ يمكن للطفل المتوحد أن يلعب بشيء من . ً
ًمثال، يمكن للطفل المتوحد أن . خالل لمسه أو تحريكه، ولكنه ال يتفاعل معه بطريقة تخيلية
أما . يمسك لعبة على شكل طائرة ويلھو بھا بطريقة ال معنى لھا

ّن يمثل أن الطائرة تطير ويتفاعل معھا الطفل الطبيعي فيمكن أ ُ
 .  بطريقة تخيلية

ًيمكن أن يكون تطور الطفل طبيعيا، وفجأة يفقد اللغة أو المھارات  .6
ًمثال، يمكن أن يصبح الطفل المتوحد فجأة عاجزا عن . االجتماعية ً

 . تشكيل الجمل أو عن استخدام بعض المفردات كما كان يفعل من قبل

يمكن أن يواصل االنتقال من مكان . لجسدية لطفل التوحد غير طبيعيةقد تكون الحركات ا .7
ًويمكن أيضا أن يقوم بحركات متكررة مثل . ًإلى آخر وأن يجد صعوبة في البقاء ساكنا

 . التأرجح إلى األمام والخلف، أو التصفيق، أو الرفرفة بذراعيه

م أو الضوء أو الصوت أو يمكن أن تكون استجابة الطفل المتوحد غير طبيعية تجاه األل .8
قد ال تكون استجابة الطفل المتوحد لأللم طبيعية فمن الممكن أن يبدو قليل الشعور . اللمس

باأللم، ولكن الضجيج المرتفع يمكن أن يزعجه، بل يمكن أن يسبب له األلم أ . ًيضا

بل إن أبسط . يمكن أن يغضب الطفل المتوحد إذا تغير نظام حياته اليومي .9
قد ال يكون الطفل الطبيعي . ت يمكن أن تصيبه بغضب شديدالتغيرا

ّمسرورا بتغيير نظام حياته اليومي، لكنه يكون دائما مياال إلى التكي ً ً  . فً

فقد يظھرون عدوانية شديدة . يعاني األطفال المتوحدون من مزاج متطرف .10
ًويمكن أيضا أن تكون استجاباتھم . تجاه اآلخرين أو حتى تجاه أنفسھم

 . ة في النشاط أو مفرطة في السلبيةمفرط

 متى نراجع الطبيب
ولھذا يعتمد األطباء على األھل الذين . ّحيد يبين لنا أن الطفل مصاب بالتوحد
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ال يوجد اختبار طبي و
. ھم أول من يشك عادة في وجود مشكلة في تطور الطفل



تي تدل على أن طفلك في إن العالمات ال. راجع الطبيب عندما تشك في أن تطور طفلك غير طبيعي
 :حاجة إلى استشارة الطبيب ھي

إتمام السنة األولى من العمر دون أن يبدأ الطفل محاولة  .1
.  الكالم

التلويح (إتمام السنة األولى من العمر دون أن يستخدم اإليماءات  .2
 .)أو اإلشارة باليد

 . إتمام سنة ونصف من العمر دون لفظ كلمات مفردة .3
. ًن من العمر دون أن يستخدم جمال من كلمتينبلوغ الطفل السنتي .4

ًعندما يستخدم الطفل جمال من كلمتين مكررا فقط جمال سمعھا  ًً
من قبل، أو عندما يستخدم ھذه الجمل دون معنى، فھو ال يعتبر 

ًأنه يستخدم جمال من كلمتين استخداما أصيال بعد ًً . 
  .علمھا من قبلالبدء بفقدان اللغة والمھارات االجتماعية التي قد ت .5
   

 التشخيص
. إن مرض التوحد يتنوع من الخفيف إلى الشديد؛ ويمكن أن تختلف أعراضه من طفل إلى آخر

 . ال يوجد أي اختبار نوعي لتشخيص التوحد. ًولھذا السبب يمكن أن يكون تشخيصه صعبا

د يحتاج صحيح أن تشخيص التوح. من المھم أن تطمئن من الطبيب بشكل دوري على تطور طفلك
إلى طبيب اختصاصي في العادة، إال أن طبيب األطفال يمكن 

 . يالحظ بعض عالمات اإلنذار المبكرة
أن 

لتشخيص مرض التوحد، يمكن أن يقوم فريق من 
االختصاصيين بإجراء مجموعة من اختبارات التطور على 

ًويمكن أيضا . الطفل بما فيھا اختبارات اللغة والكالم والسلوك
 .   سريري كامل، إضافة إلى اختبارات الدم وغيرھاإجراء فحص

في حاالت كثيرة ال يتم تشخيص مرض التوحد حتى يبلغ الطفل 
من المھم أن يتم التشخيص في . السنة الثانية أو الثالثة من العمر

 . وقت مبكر، ألن الطفل يستجيب استجابة أفضل للعالج المبكر

 المعالجة
إن لكل حالة أسلوب . ، ولكن ھناك معالجات  للحد من أعراضهال يوجد عالج شاف لمرض التوحد

كما أن . ًيمكن أن تكون معالجة طفل متوحد مختلفة كثيرا عن معالجة طفل متوحد آخر. لمعالجتھا
.ًالمعالجات تتغير أيضا وتتطور بشكل مستمر
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كثر فعالية عندما بسبب التنوع الكبير في الحاجات الخاصة لمختلف أطفال التوحد، تكون المعالجة أ
  . يوضع العالج لكل طفل بما يناسب حالته

 :ًيمكن أن تكون المعالجة مزيجا من
 المعالجة السلوكية التي تساعد على تعلم المھارات •

 والحد من التصرفات غير الطبيعية
 معالجة تقويم النطق •
 المعالجة الفيزيائية •
 أدوية من أجل تخفيف بعض األعراض •
  يذائتغيير النظام الغ •

 
 خالصة

وھو يؤثر على كيفية . ًإن مرض التوحد اضطراب يظھر عادة لدى األطفال قبل الثالثة من العمر
كما أن أعراض التوحد . ثمة أنواع مختلفة من التوحد. كالم الطفل وسلوكه وتفاعله مع اآلخرين

ًتختلف اختالفا كبيرا من طفل آلخر ً . 

استشر . لتوحد لكي تبادر إلى استشارة الطبيب المختصمن المھم أن تنتبه على العالمات المبكرة ل
 : إن األشياء التي يجب أن تراقبھا ھي. الطبيب المختص إذا ظننت أن تطور طفلك غير طبيعي

 . إتمام السنة األولى دون محاولة الكالم •
 .)أي التلويح أو اإلشارة باليد(إتمام السنة األولى دون استخدام اإليماء  •
 .ون لفظ كلمات مفردةبلوغ سنة ونصف د •
بلوغ الطفل السنتين دون استخدام جمل من كلمتين تكون  •

 .من صنعه وليست مجرد تكرار بال معنى لما يسمعه
فقدان الطفل في أي عمر اللغة أو المھارات االجتماعية  •

  ً.التي كانت لديه سابقا
 

رغم عدم وجود عالج يشفي من مرض التوحد، فإن ھناك سبل 
وھي تھدف إلى مساعدة الطفل على التعايش مع . كثيرة لمعالجته
كلما بدأ العالج في وقت أبكر كلما كانت فرص نجاحه . ھذا المرض

إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن التطور الصحي لطفلك . أكبر
.فاستشر الطبيب  
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أن برنامج المفسر مخصص ألغراض تثقيفية فقط وأن المعلومات الواردة  فيه ھي معلومات عامة وليست 
إستشر طبيبك لإلجابة عن . ال تغني محتويات البرنامج عن اإلرشادات والنصائح الطبية. نصائح طبية

.أسئلتك المتعلقة بحاالت مرضية أو عالج معين خاص بك  
. جميع حقوق النشر محفوظة، تثقيف الصحيالنشر ھذا البرنامج بمعھد   

(www.mufasser.com) 
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