
الـتـوحـــد

دور الوالدينعالج مرض التوحد

التعليم المناسب

 •  ال يوجد عالج للتوحد حتى اآلن سواء بالوسائل 
       الطبية أو السلوكية ولكن مع معرفة أكثر عن 

       التوحد توجد استجابات لبعض العالجات التي 
       تكون على شكل برامج تعليمية جيدة 

      التخطيط والتي تركز على تنمية مهارات 
     التواصل والمهارات االجتماعية .

 •  طبيب األطفال يقوم في العادة بتوجيه 
       الطفل والمهتمين إلى متخصص في 

       اضطرابات نمو الطفل لتقييم الحالة , وبعض 
       الناس يفضلون أن يقوم هذا األخصائي بتقديم 

       العالج لطفلهم ولكن لهم الحرية في اختيار 
      المعالج .

 •  األطفال المصابين بالتوحد يكون لديهم 
       القدرة على استيعاب المعلومات التي يرونها 
       عن التي يسمعونها ولذلك فإنهم يتعلمون 

      بالمشاهدة .
 •  يصعب على المصابون بالتوحد فهم الجمل 

      والتعليمات المطلوبة .
 •  يشمل العالج تنمية قدرة الطفل على 

       االستيعاب والتعبير عن مشاعره كما يشمل 
       أنشطة مهدئة مثل الموسيقى واألورجوحة   

       ومشاهدة التلفاز والفيديو وإعطاء الطفل 
      فترات من الراحة ال نكلفه فيها بشيء .

لألسرة دوًرا بالغ األهمية في مواجهة مرحلة  
الطفولة والبلوغ عند المتوحدين، حيث يجب على 

اآلباء مواصلة الجهد في تعليم القواعد السلوكية 
العامة وقوانينها. كما يجب عليهم تنظيم وتوفير 
الفرصة المالئمة للمشاركة االجتماعية مع البالغين 

والمراهقين، واختيار رفاقهم بعناية ودقة.
كذلك يجب على اآلباء تفهم حالة المتوحدين، 

للتعامل معهم بسلوك مدروس عند ظهور بوادر 
التمرد منهم.

أما في مجال التعليم فيجب اختيار التعليم المناسب 
لقدرات هؤالء األشخاص، وتدريبهم على إنجاز مهارات 

مناسبة تمنحهم جزًءا من االستقاللية في حياتهم 
مثل )الرياضيات، الرسم، العلوم، التدريب على التعامل 

مع الحياة، والقراءة والكتابة، كيفية التعامل مع 
النقود والبيع والشراء(.. وكذلك مهارات كسب 

الرزق والعناية بالنفس، وتطوير المهارات اإلجتماعية، 
والتكيف مع اآلخرين والتواصل .



متى نبحث عن مساعدة الطبيب؟

الكشف المبكر في عيادة الطفل
 السليم

سبب التوحد:

أعراض مرض التوحد:

إذا كانت تصرفات الطفل غير طبيعية ليوم أو 
يومين بعد أن كان يتصرف بطريقة طبيعية 

بالكامل فمن المحتمل أن ينشأ ذلك عن علة 
بسيطة أو أن يكون متعبا بتأثير نوع ما من 

الضغوط , ولكن إذا استمر األمر لمدة طويلة 
وكانت هناك بعض األعراض السابق ذكرها يجب 

زيارة طبيب األطفال. 

ال توجد فحوص معملية وال أشعة لتأكيد 
التشخيص ولكن يتم تأكيده بناء على مالحظة 

تصرفات الطفل المصاب بالتوحد والمعلومات 
من أفراد العائلة فأن طبيب األطفال يقوم بتعبئة 

االستبيان الخاص بالتوحد مع االم في زيارة عند 
عمر 18 شهر وإذا كانت نتيجة الفحص غير طبيعية 

يقوم بتحويله إلى مركز تاهيل االطفال في 
مستشفى الرميلة . 

معظم الحاالت غير معروفة السبب ومع ذلك 
فان األبحاث تشير بقوة الى العوامل الوراثية 

وكذلك فان العوامل البيئية والمناعية وبعض 
المشاكل البدنية تؤثر في تطور المرض . 

يتميز التوحد بثالث أعراض رئيسية وهي :

•  خلل بالتفاعل اإلجتماعي : 

      وأمثلة لذلك االفتقار إلى إستخدام لغة الجسم    
      والتعبيرات الغير كالمية مثل التواصل البصري   

      وتعبيرات الوجه واإلشارات, واإلفتقار إلدراك  
      مشاعر اآلخرين وعدم التعبير عن اإلنفعاالت  

     مثل السرور أو الحزن .
 •  خلل بالتواصل ومثال ذلك عدم إكتساب اللغة 

     أو الكالم أو التأخر فيه. 
 •  تكون األنشطة والتصرفات واإلهتمامات 

      محصورة ومقيدة :ومثال ذلك اإلصرار على 
      الروتين  ومقاومة التغير والتصرف بطريقة  

      جبرية أو ذات طابع كأنه شعائر وتكرار بحركات 
     الجسم مثل خبط اليد أو ضرب الرأس والدوران. 

وتشمل:

•  تصرفات عدوانية أو مؤذية للذات. 
 •  زيادة ملحوظة في الفعالية والنشاط أو نقص 

     ملحوظ .
•  نوبات من الغضب.

•  قصور في مدى اإلنتباه.
 •  إستجابة غير عادية للمنبهات الحسية مثل  األلم,  

      فالذين يعانون من التوحد يظهرون  حساسية 
      زائدة  أو ناقصة في استجابتهم لأللم, كذلك قد 

      يبدو عليهم الرعب كاستجابة  لألصوات المرتفعة 
      وقد ال يوجد عند البعض منهم خوف في 

     مواضع الخطر .
 •  النوم واألكل الغير طبيعيين فقد ال يأكل إال أنواعا 

      معينة من الطعام . 
•  عدم اإلستجابة لوسائل التعليم العادية .

•  اللعب بطرق شاذة وغير معتادة . 
•  إرتباط غير طبيعي باألشياء.

األعراض السلوكية:


