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ما هو التوحد؟
التوحد هو إعاقة تسبب للشخص - بغض النظر عن مستوى ذكائه - صعوبات كبرية 
يف التفاعل مع اآلخرين والتواصل معهم،  ويعني التوحد أيضاً املحدودية يف السلوك 

واالهتاممات. وميكن أن يولد الطفل بالتوحد أو يصاب به مبارشًة بعد الوالدة، كام وترتاوح 
درجة التوحد بني البسيطة والشديدة. ويعاين ثلثي املصابني بالتوحد من إعاقة ذهنية، 

والتي ترتاوح أيضاً بني البسيطة والشديدة، مام يؤدي إىل وجود فوارق كبرية تتعلق بكيفية 
ترصف األشخاص ذوي التوحد وما هم بحاجة إليه من دعم ومساعدة.

التوحد هو إعاقة يعاين منها املصاب طيلة حياته، ولكن، و من خالل توفر بيئة عارفة 
ومتفهمة لطبيعة هذه اإلعاقة، ميكن للطفل التطور والحصول عىل حياة أفضل.

ما هو السبب الذي يؤدي إلى التوحد؟
يعود التوحد إىل اختالل يف املخ والذي ينشأ أثناء فرتة الحمل عند الوالدة  أو مبارشًة بعد 

الوالدة. والسبب املؤدي إىل ظهور اإلضطراب أثناء الحمل قد يكون وراثياً ويعود إىل أمراض 
االستقالب أو العدوى. أما السبب املؤدي إىل ظهور اإلضطراب عند الوالدة قد يكون رضراً 

يف الجهاز العصبي إذا ولد الجنني مبكراً. وميكن ايضا ان يصاب الطفل بالتوحد بسبب بعض 
األمراض التي تصيب الجنني بعد الوالدة، مثل التهاب السحايا.

كام أن التوحد إعاقة وراثية بدرجة كبرية ومن املألوف وجود عدة اشخاص من العائلة 
الواحدة أو األقارب يعانون من نفس الصعوبات، حتى يف حال وجود اختالف كبري يف 

األعراض بينهم.

إذا حصل الطفل عىل تشخيص يف 
وقت مبكر فيمكن ألولياء األمر 

وغريهم من املتواجدين يف بيئة الطفل 
الحصول عىل معلومات هامة برسعة. 

عندها ميكن تكييف الرتبية والبيئة 
وتقديم الدعم لإلحتياجات الخاصة 

للشخص املصاب.

ما هي مزايا اإلكتشاف 
المبكر للتوحد لدى 

الطفل؟
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كيف ُيكتشف التوحد وما تأثيره؟
يعاين األشخاص ذوي التوحد من صعوبات كبرية يف ثالثة مجاالت نتيجًة الختالفات يف عمل 

الدماغ ، وهي:
التفاعل اإلجتامعي مع اآلخرين.	. 
التواصل )اللفظي وغري اللفظي(	. 
محدودية يف السلوك واالهتاممات.	. 

وتشكل املشاكل يف هذه املجاالت الثالثة األساس لإلعاقة، كام أن الطفل بحاجة إىل الفهم 
والدعم يف هذه املجاالت.

صعوبة بالتفاعل االجتماعي
لدى طفل ذي التوحد طريقة مختلفة الستيعاب املعلومات واإلرتباط باآلخرين وقدرة 

محدودة عىل التفاعل اإلجتامعي املتبادل وتفسري أفكار وشعور وإحتياجات اآلخرين، غري 
ان الطفل يستطيع غالباً استيعاب حالة أو إطار ما بأسلوب مختلف عن أغلبية اآلخرين 

ويتمكن من استيعاب التفاصيل بشكل جيد ولكنه يعاين من صعوبة يف الفهم الكيل. 
ويعاين الصغار ذوي التوحد غالباً من نقص يف إرادة تبادل املعايشة والبحث عن املواساة 

عند الوالدين، إذ قد يعتقد املرء املتوحد سواء أكان طفال أو بالغا بصعوبة التآلف مع 
اآلخرين.

صعوبات في التواصل
يتعلم الكثري من األشخاص ذوي التوحد النطق بشكل متأخر أو ال يتعلمونه أبداً. كام 

أن هنالك تفاوت كبري بني الذين ينطقون، إذ يستعمل قسم منهم كلامت متفرقة فقط، 
ويستخدم آخرون كلامت كثرية ولكن ميكنهم اإلستمرار بتكرار ما سمعوه سابقاً )مبا يسمّى 
صدى القول(، بينام يتكلم غريهم عفوياً ويعربون عن أنفسهم بشكل جيد، ولكنهم بالرغم 

من ذلك يواجهون صعوبة يف فهم وتفسري املعنى الحقيقي للغة. ويتم استيعاب ما يقال 
حرفياً غالبا،  كام من املعتاد أن يواجه املرء صعوبة بفهم األمثال و« املزاح » والسخرية. و 

يكون لحن اللغة غالباً أحادي النغمة. كام يجد الكثريون من األشخاص ذوي التوحد صعوبة 
يف فهم تعابري الوجه والنظراتواإلمياءات ونربة الصوت.

محدودية السلوك وأحادية االهتمامات
يفضل أغلبية األشخاص ذوي  التوحد النمط والرتتيب يف حياتهم اليومية، ويعتقدون بأنه 

من الصعب التعامل مع املتغريات، وهذا قد يكون متعلقاً بصعوبة الطفل يف تصور خيارات 
متنوعة ونتائجها ولهذا يتعرض للقلق والخوف بسهولة. وقد يفضل الطفل عمل األشياء 

بأسلوب محدد ومكرر، عىل شكل أشبه بألـ »طقوس«. و يكون الطفل عادة عرضة لليأس 
والغضب يف حال محاولة إرغامه عىل تغيري األمناط والطقوس املعتاد عليها.

لدى ما يقارب 70 يف املئة من 
األطفال ذوي التوحد إعاقة ذهنية 
أيضاً. ويواجه الشخص ذو التوحد 

بغض النظر عن مستوى ذكائه 
صعوبات مع التفاعل اإلجتامعي 

والتواصل واملحدودية عندما يتعلق 
األمر بسلوكه واهتاممه. اإلعاقة 

الذهنية هي تشخيص لحالة خاصة 
والتي يف حد ذاتها تعني صعوبات 

معينة. لذلك ميكن القول أن الشخص 
ذا التوحد واإلعاقة الذهنية مصاب 

بشكل مزدوج بالحالتني.

ما هو الفرق بين اإلعاقة 
الذهنية والتوحد؟
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ومن املظاهر املعتادة أيضا ما يسمى بـ » منطية السلوك« أي القيام بنفس العمل 
بشكل متكرر، وقد يكون من الصعب عىل الشخص الغريب أن يفهم مغزى السلوك، مثل 
هز اليدين أو القيام بحركات معقدة بكل الجسم أو التأرجح لألمام والخلف أو امليش عىل 
أصابع القدم، عىل سبيل املثال. وقد يهتم األطفال ذوي التوحد ببعض األشياء بشكل كبري، 

مثل  القيام بالدوران طويال بعجالت سيارة اللعب أو صف األلعاب وراء بعضها البعض مرة 
بعد أخرى.

وقد يكون للطقوس والسلوك النمطي تأثري مهدئ، ولكنها قد تصبح أيضاً عائقاً 
لتعلم ما ميكن أن يحتاجه املرء مام ميكنه التطور وامليض يف الحياة اليومية. و رمبا ليس 

يف استطاعة الشخص إيجاد خياراً آخر لسلوكه املتكرر، وحينئذ تربز الحاجة إىل املساعدة 
والتدريب للتوقف عن هذا السلوك وفعل شيئ آخر عوضاً عنه.

ال، التوحد يرجع إىل إضطرابات يف 
عمل املخ والتي هي يف معظم األحيان 

خلقية، ومن النادر أن يتسبب بذلك 
مرض ما أو إصابة يف الدماغ بعد 

الوالدة. كام ال ميكن أن يظهر التوحد 
بسبب تربية سيئة أو تجارب مؤملة.

هل من الممكن أن 
تتسبب طريقة تربية 
أولياء األمر لطفلهم 

بالتوحد؟
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اإلدراك الحسي المختلف
اإلدراك الحيس يتعلق بكيفية شعورنا وتفسرينا لالنطباعات من خالل حواسنا الخمس 

كالبرص والسمع والذوق واللمس والشم. ويتمتع الكثريون من ذوي التوحد بإدراك حيس 
مختلف وهذا يعني أنهم قد يكونوا أكـرث حساسية أو عدميي اإلحساس لالنطباعات 

البرصية والشميّة واللمسية والسمعية والذوقية. ورمبا يتفاعل املرء بشكل قوي جداً من 
خالل صوت يسمع بالكاد من قبل  اآلخرين أو رمبا يعترب أن نوعية املالبس التي قد ال يأبه 

لها أشخاص آخرون ال تطاق عىل الجسم أبداً.
ميكن أن تكون االنطباعات الحسية القوية مزعجًة ومتعبًة عىل حد سواء، و ميكن 

للشخص ذي التوحد أيضاً مواجهة صعوبة بشعور الجوع والشبع بسبب اإلدراك الحيس 
املختلف، كام قد يواجه صعوبة مع إشارات الجسم األخرى مثال مثل وقت الحاجة للذهاب 

إىل املرحاض.

صعوبات أخرى تتعلق بالتوحد
يعاين ثلثي االطفال الذين يعانون من التوحد من األعاقة الذهنية أيضاً، ومن الشائع جداً 

أن يكون األطفال ذوي التوحد مفرطي النشاط. وعندها يكون الطفل مضطرب ودائم 
ع، مع وجود  الحركة ومن الصعب التواصل معه، كام يعاين ثلثهم تقريباً من حاالت َصْ

إضطرابات يف النوم واألكل.

هل من الممكن الشفاء من التوحد ومعالجته؟
ال ميكن الشفاء من التوحد الذي يرافق املرء مدى الحياة، ولكن مع التدريب وتوفري بيئة 
مكيفة ميكن مساعدة الطفل ليك يتطور قدر املستطاع. ولعل أهم أهم يشء يف التدريب 

هو تطوير مقدرة الطفل عىل تنمية تواصل فعال. كام ان حصول الوالدين واألشخاص 
اآلخرين املتواجدين يف بيئة الطفل عىل كمية وافرة من املعلومات ُتّكنهم من معاملة 

الطفل بطريقة جيدة يلعب أيضاً دوراً كبرياً يف منو الطفل.

التعلم عبر وسائل أخرى
تختلف عملية اإلدرك لدى األطفال ذوي التوحد عند تعلم األشياء والتفكري ومعالجة 

املعلومات، ولكن هنالك فرق هام بينهم وبني األطفال األخرين من حيث كيفية التعلم؛ 
وهو أن الطفل ذا التوحد ال يتّبع وال يقلد اآلخرين، وهو بحاجة إىل فرتة زمنية أطول 
للتعلم عادة بغض النظر عن وجود إعاقة لديه إعاقة أم ال.  وتفسري ذلك يعود إىل أن 

أطفال التوحد ما يواجهون صعوبة يف توجيه انتباههم وصعوبة يف الحفاظ عىل الرتكيز.
ويواجه أشخاص كثريون من  ذوى التوحد صعوبة يف التعلم، وقد يؤدي هذا إىل 
صعوبة استخدام األشياء التي تعلموها يف حالة معينة وحتى يف حاالت أخرى أو مع 

أشخاص جدد. فعىل سبيل املثال ميكن للطفل تناول األكل بنفسه عندما يكون يف البيت مع 

ال، ليس من املمكن أن ترى ذلك 
من خالل املظهر. التوحد هو ما 

يسمى إعاقة غري مرئية. ولكن يف 
بعض األحيان ميكن الشك يف  معاناة 

الشخص من خالل سلوكه.

هل من الممكن معرفة 
الشخص ذي التوحد من 

خالل مظهره؟
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أولياء أمره، ولكن يواجه صعوبة فعل نفس الشئ يف بيئة أخرى أو مع 
أناس آخرين..

نصائح حول الحياة اليومية  للبالغين الذين يتعاملون 
مع األطفال ذوي التوحد

يحتاج األطفال ذوي التوحد إىل التكيف مع واقعهم تاماً كألطفال املصابني بإعاقات أخرى 
مثل مشاكل السمع أو إعاقة يف الحركة.

ومبا أن اإلعاقة تتعلق بالسلوك والتواصل والتفاعل مع اآلخرين فمن املهم أن يكون 
الجميع يف بيئة الطفل عىل دراية بأن سلوك الطفل له عالقة باإلعاقة. وحتى لو كان سلوك 
الطفل صعباً فمن املهم محاولة التعاطف مع وجهة نظره والبحث عن حلول عملية لكل 

من الطفل والبيئة.
يتطور كل الناس  بإستمرار، مبا فيهم األشخاص ذوي التوحد. فمن خالل مساعدة 

الطفل وتدريبه ميكن تحسني تواصل وعالقات الطفل مع اآلخرين. كام ميكن ايضا تدريب 
الطفل عىل األنشطة اليومية مثل استخدام املرحاض وارتداء املالبس واالستحامم، وهذا ما 

يعطي الطفل قدرة أكرب عىل االستقاللية ويزيد ثقته بنفسه.

يقدم هذا القسم اإلرشادات والنصائح للذين لديهم طفل يعاين من التوحد أو للذين 
يلتقون بأطفال ذوي التوحد خالل أداءهم ملهنتهم. مبا أن هناك اختالفات كبرية جداً بني 

األطفال واحتياجاتهم فال توجد إرشادات تناسب كل األطفال، ولكن يجب األخذ يف االعتبار 
إرشادات قد تكون ذات صلة بالطفل الذى يتم اللقاء به.

خلق الوضوح للطفل
يتولد لدى األطفال ذوي التوحد غالباً شعور عام بعدم األمان،  ألنه من ضمن اإلعاقة 

وجود صعوبة يف فهم تفكري وترصف الناس اآلخرين. ويواجه الطفل صعوبة الفهم من 
خارج سياق الكالم والتنبؤ مباذا سيحصل الحقاً مام يخلق له جواً من القلق. ولذا فإن 

إحدى الحلول لدعم أطفال ذوي التوحد هي إعطاء الطفل إمكانية فهم ما سيفعل وماذا 
سيحدث.

يتمكن أغلبية األطفال ذوي التوحد من فهم ما سيحدث بصورة أفضل عند حصولهم 
عىل املعلومات برصياً، أي من خالل رؤيتهم لألشياء، فاالستامع للمعلومات فقط يُصّعب 

فهم الطفل للرسالة.
فعىل سبيل املثال، يف كثري من األحيان يدرك الطفل املعاىف أن الوقت قد حان لتناول الطعام 

ي الهواء، ولكن 
الكلمات تختفي �ف

ي أغلب 
الصورة تبقى راسخة« . �ف

االحيان يكون أسهل عىل الطفل 
المصاب بالتوحد استيعاب 

المعلومات عندما تُعرض له 
برصياً.

نصائح
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كن واضحًا وواقعيًا
حاول أن تقول ما الذي تعنيه بالضبط. تجنب األقوال، 

املقارنات واللغة الرمزية. مفاهيم مثل »عاّم قريب« 
وكلمة »ال« تجعل األمر معقداً بالنسبة للطفل. قل بدالً 
من ذلك متى سيحدث يشء ما بالضبط بدالً من القول: 

»ال تركض!« فمن األفضل أن تطلب من الطفل أن يكون 
ساكناً أو ماشياًاً.

نصائح

عند إعداد مائدة الطعام أو شم روائح الطبخ. ولكن الطفل ذي التوحد يواجه صعوبة أكرب 
يف قراءة الوضع يف سياق ذلك وبالتايل قد يكون من املفيد الحصول عىل جدول عام ميكن 

أن يحصل خالل اليوم.  

من املمكن أيضاً عمل جداول تفصيلية تصور كل خطوة يجب القيام بها والتي يتوجب عىل 
الطفل التدرب عليها أو مامرستها، مثل أن يستحم ويرتدي مالبسه ويأكل عىل سبيل املثال..

باإلضافة إىل توضيح ماعىل الطفل فعله من املفيد جداً أن يُوّضح للطفل ما املتوقع منه. 
ومن املفيد أيضاً توضيح كمية ما يجب القيام به ومدته.

يدرس املرء كيفية تنمية الطفل 
وسلوكه منذ الوالدة عند التحقيق 

فيام إذا كان الطفل يعاين من التوحد. 
يتم النظر يف كيفية ترصف الطفل 

اجتامعياً وخالل اللعب وعرب التواصل 
مع اآلخرين. وينظر أيضاً إىل قدرة 

الطفل اللغوية. تجرى عدة أنواع من 
فحوص مختلفة ليك يصبح التقييم 

مركباً بشكل جيد.

كيف يمكن معرفة ما 
إذا كان الطفل مصاب 

بالتوحد؟
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كن جديرًا بالثقة
يكون من املهم جداً بالنسبة للعديد من األطفال 

ذوي التوحد أن تطبق األمور كام كان مخطّطا لها. 
حاول إتباع مبدأ »املقرر مقرر« بقدر املستطاع.

نصائح

يحدد مستوى منو الطفل نوع املعلومات البرصية املناسبة األفضل. تستخدم األغراض 
)األشياء( يف حال عدم تكن الطفل من تفسري الصورة.

لخلق الوضوح للطفل، يُنصح الشخص البالغ اإلنطالق من خمسة أسئلة والتأكد من 
إعالم الطفل باإلجابات.

ماذا سأفعل؟	. 
أين سأكون؟	. 
كم هي كمية ما سأفعله؟	. 
ما طول مدة ما سأفعله؟	. 
ماذا سأفعل الحقاً؟	. 

جهاد النفسي واالنهيار  القلق و االإ
غالباً ما تنتج عن وضع متطلبات 

عالية عىل الطفل.

تطوير نقاط القوة
ميتلك اغلب األطفال ذوي 
التوحد اهتاممات عفوية 

ببعض األشياء والتي ميكنهم أن 
يصبحوا ماهرين بها. فقيامهم 

بها ميكن أن يصبح مصدراً 
للفرح لديهم، وميكن أن 

تستعمل كمكافأة عند إنجاز 
الطفل أو إتامه شيئاً.

نصائح
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النوم
ينام معظم األطفال ذوي التوحد بشكل غري منتظم أو سيئ. ومن الشائع ان يصعب عليهم 
الشعور بالهدوء والخلود للنوم يف املساء، ومن املعتاد أيضاً اإلستيقاظ يف الليل أو االستيقاظ 
يف وقت مبكر جداً. و ينام بعض األطفال حديثو الوالدة مام يسبب ببقاء باقي أفراد األرسة 

مستيقظني طوال الليل. وليس من غري املألوف أن تكون هذه أول عالمة واضحة عىل 
التوحد.

نصائح حول النوم:
من املهم دامئاً خلق منط مسايئ يتم توضيحه واتباعه، ويفضل أن 	 

يكون عىل شكل جدول زمني برصي.
من املفيد القيام بنشاط هادئ ومخطط له قبل الخلود للنوم، 	 

تجنب مشاهدة الطفل للتلفزيون واللعب باأللعاب الرقمية.
من املفيد أن تتم إقامة األنشطة املختلفة يف غرفة االستحامم بنفس الرتتيب 	 

يف كل مساء. إذا لزم األمر: إرسم صورة لتوضيع جميع الخطوات يف غرفة 
االستحامم قبل الذهاب إىل الفراش.

يحب العديد من األطفال ذوي التوحد أن يكون املجال ضيقاً حول الجسم يف 	 
الرسير. يجري ترتيب ذلك بإضافة بعض الوسائد عىل الرسير. وقد يساعد غطاء 

أثقل قليالً عىل إغفاء الطفل بسهولة أكرث.
عندما يكون من الصعب الحصول عىل ايقاع يومي فّعال فمن املهم أن يتحرك 	 

الطفل خالل ساعات النهار. قد يفضل العديد من األطفال الجلوس بأنفسهم 
ومشاهدة الفيلم نفسه أو القيام بجمع نفس القطع من األحجية. عند ذلك 

يجب عىل األشخاص املحيطني به الحض عىل مامرسة الرياضة.

نصائح

بية  يجب االيمان »بال�ت
متعددة المرات«. أي الطريقة 

ي 
ي ال تنجح �ف

أو المحاولة ال�ت
ي 

أحد االأسابيع يمكن أن تنجح �ف
أ الذي  االأسبوع الذي يليه، والش�ي

كان ناجح أمس ربما يفشل غداً. 
ي أن المرء بحاجة إىل 

هذا يع�ف
القيام بالعديد من المحاوالت 

قبل أن يقرر االستسالم.«
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الغذاء وتناول الطعام
يواجه تقريباً جميع األطفال ذوي التوحد مشاكل عند تناول الطعام، وغالباً ما يكون ذلك 
بسبب حساسيتهم تجاه الرائحة والطعم والشعور بالطعام يف الفم، وقد تكون املشاكل يف 

رفض تناول بعض انواع الطعام أو يف تناول بعض وجبات الطعام فقط. قد يتم أحياناً قبول 
مجرد نوع واحد من الغذاء. ويتناول العديد من األطفال األطعمة ذات قوام أو لون معني، 

ومن الشائع جداً أيضاً أن ال يحتمل الطفل خلط الطعام يف الطبق. وقد يأكل بعض األطفال 
أكرث من الالزم، والبعض اآلخر أقل من الالزم. من املحتمل أن هذا يعود إىل أن األطفال 

يجدون صعوبة يف تفسري إشارات الجسم وصعوبة يف اإلحساس والشعور بكل من الجوع 
والشبع.

نصائح حول تناول الطعام:
ينبغي أن يكون للجميع أماكن محددة عىل مائدة الطعام عند تناول 	 

كل وجبة حيث ميكن وضع عالمة تحديد تجعل األماكن أكرث وضوحاَ. 
أو عىل سبيل املثال وضع سندة لكريس الطفل والذي ميكن أيضا أن 
يساعد عىل حصوله عىل الراحة أثناء الجلوس ويستحسن أن يجلس 

الجميع يف الوقت نفسه عىل مائدة الطعام املفروشة والجاهزة.
إستخدام إشارة تبني بداية ونهاية وجبة الطعام، وإن كان باإلمكان أكل وجبات 	 

الطعام يف نفس الوقت كل يوم.
ينبغي الحد من الحديث عند املائدة ليك يستطيع الطفل الرتكيز عىل تناول 	 

الطعام.
ولجعل الطفل يستمتع أكرث عند تناول الطعام ميكن اتباع وجبة الطعام بيشء 	 

يحبه الطفل.

نصائح

كيف يتأثر إخوة وأخوات 
األطفال ذوي التوحد؟

غالباً ما يشكل الطفل ذو التوحد 
ضغطاً كبرياً عىل حياة العائلة بأكملها. 

قد يخلق سلوك الطفل واحتياجاته 
الكبرية للمساعدة  قلقاً ونزاعات. 

وقد يشعر اإلخوة واألخوات بأنهم 
يحصلون عىل وقت أقل للقضاء 
مع أولياء أمرهم، كام وليس من 
النادر أن يحملون مسؤولية أكرب 

من أطفال آخرين متساوين معهم 
يف العمر. ويبني البحث العلمي بأن 
إخوة وأخوات األطفال ذوي التوحد 

يتعرضون ملخاطر متزايدة لإلصابة 
باألمراض النفسية. يف الوقت نفسه 
توجد هناك عوامل للحامية، ومن 

املهم حصول اإلخوة واألخوات عىل 
معلومات كثرية عن اإلعاقة وأن 

يكون بإستطاعتهم التحدث وطرح 
األسئلة عىل البالغني. أن عالقة اإلخوة 

واألخوات هي أطول عالقة لدينا يف 
حياتنا، وعىل الرغم من أن العالقة 
ستصبح مختلفة فهي تتسع لذات 

الرابط القوي ولذات املحبة الكبرية 
مثلها مثل أي عالقات أخوية أخرى.

قم بتصنيف الكلمات
الكثري مام نقوله عندما نتحدث مكمالت كالمية 

وليس لديه أية وظيفة مهمة وهذا يأخذ الكثري من 
الطاقة والجهد من الطفل ذي التوحد لتصنيف ما 

هي املعلومات الهامة.

نصائح
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المالبس وارتداؤها
يشكل ارتداء ونزع املالبس بالنسبة لألطفال ذوي التوحد عملية معقدة يف الكثري من 

األحيان ألنها تعني التغري، وباإلضافة إىل ذلك تتطلب التخطيط. وميكن للمرء أن يسهل 
األمر عىل الطفل من خالل توفري معلومات واضحة ألن األطفال ذوي التوحد عادَة لديهم 

إدراك حيس برصي أفضل من السمع، وقد تكون فكرة جيدة  ان يقوم البالغ بتوضيح 
املراحل املختلفة عند عملية ارتداء املالبس عرب الصور.

نصائح حول املالبس وارتداؤها:
جهزوا املالبس التي سيستعملها الطفل معا. ضعوها حسب الرتتيب 	 

يف امللبس ويف حال الحاجة إىل املزيد من املساعدات البرصية 
فمن املمكن عمل جدول مشابه مع صورة لكل قطعة من املالبس 

بالرتتيب.
اسمح للطفل أن يكون لديه خطافاً خاصاً به ومكان لألحذية بحيث يصبح من 	 

السهل معرفة أين سيضع مالبسه الخارجية.

نصائح

ها  نحن  ي نعت�ب
ات ال�ت التغ�ي

االآخرون تفاصيل بسيطة قد 
اً للطفل ذي  تخلق قلقاً كب�ي

التوحد.



13التوحد

النظافة والمرحاض
يواجه العديد من األطفال ذوي التوحد صعوبة يف تعلم استخدام املرحاض. فقد تكون لديهم 
صعوبة يف فهم إشارات الجسم، وكيفية التفاعل والتعامل معها. ميكن أيضاً أن يواجه األطفال 

صعوبة يف تخطيط وتنفيذ جميع تلك األمور الالزمة الستخدام املرحاض. و الطفل غالباً 
املساعدة لفهم كيفية سري وعمل الجسم والدعم للتدرب عىل خطة عمل خاصة به.

يحصل األطفال الذين ميكنهم تدبر إستخدام املرحاض بأنفسهم عىل استقاللية أكرث، 
ولذلك فمن املهم بذل الوقت والجهد لتعليمهم ذلك.

نصائح حول استخدام املرحاض:
وضع أوقات منتظمة للمرحاض: تحديد فرتات قصرية أو طويلة يف 	 

املرحاض، حتى ولو كان الطفل حتى هذه اللحظة ال ميكنه تفسري 
إشارات احتياجات الجسم بالكامل.

النمط: أهمية اتباع اإلجراءات خالل استخدام املرحاض بنفس 	 
الطريقة يف كل مرة. ال ترتدد يف استخدام وسائل املساعدة البرصية ليك يتمكن 

الطفل من فهم ما هو املتوقع منه بالضبط.
ميكن أن يصبح الطفل أكرث تحفزاً يف املرحاض بسبب وجود صدى أو جريان 	 

املياه وعملية خلع املالبس وإختالف يف درجة الحرارة مثالً عند الجلوس عىل 
مقعد مرحاض بارد. حاول أن تستشعر التجربة من وجهة نظر الطفل وحاول 

التكيف مع البيئة بقدر املستطاع، ميكنك عىل سبيل املثال وضع سجاده ميكنها 
تخفيض صوت الصدى ومراعاة اإلضاءة وعدم تواجد العديد من األشخاص يف 

غرفة االستحامم بنفس الوقت ..ألخ.
عند االستحامم أو السباحة ، ميكن استخدام صور بالستكية مغلفة تظهر كيفية 	 

غسل الجسم بالرتتيب. بهذه الطريقة يتعلم الطفل كيفية غسل جسمه، 
ويحصل أيضاً عىل فهم أفضل حول الجسم.

العديد من األطفال ذوي التوحد يتأملون جداً عند مس شعرهم. هذا يعود 	 
إلمتالكهم إدراك حيس مختلف. هناك أيضاً أطفال يشعرون باألمل عند قص 

أظافرهم. وعىل الشخص البالغ مراعاة معايشات الطفل ولكن بالرغم من ذلك 
عليه محاولة إيجاد الحلول املالمئة للحياة اليومية.

نصائح
ي مع الصور  مخطط ترتي�ب

البالستكية المغلفة أو الكلمات 
يمكن أن يكون مفيداً جداً للبدء 

بكل خطوات الغسل.
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الغضب واإلحباط
ليس من غري املألوف بالنسبة لألطفال ذوي التوحد أن تعرتيهم فورة غضب عارمة عند 
تغيري شيئ ما ألفوه أو عندما تكون التوقعات من الطفل غري واضحة، وقد  يعود سبب 

الغضب أيضاً إىل أن الطفل يواجه صعوبة يف التعبري عن احتياجاته. والسبب اآلخر الشائع 
لفورة الغضب العارمة هو الخوف – إذ يخاف العديد من األطفال ذوي التوحد من أشياء ال 

ميكن للمحيطني بهم فهمها.
ومن نقاط االنطالق الهامة يف دعم األطفال ذوي التوحد هو االفرتاض الدائم بوجود 
عالقة بني سلوك الطفل وتجاربه. ومن املهم دامئاً إظهار االحرتام للطفل ، كام يتعني عىل 

الشخص املعني برعاية الطفل محاولة معايشة واقعه مع ما يسبب خوف أو غضب الطفل. 
وإذا تكن املرء كبالغ من تخطيط وتحليل هذا ميكنه غالباً تعلم وتفسري اإلشارات وفهم 

األسباب التي تؤدي إىل الغضب. 
من املهم أن يكون هناك خطة اسرتاتيجية من أجل أن يتمكن البالغ من الحفاظ عىل 
هدوئه، ومساعدة الطفل بطريقة فّعالة عند الترصف بشكل سيئ جداً ومع سلوك عدواين. 

من املهم عىل املرء كبالغ أن ال يغضب أو يساهم يف املزيد من الغضب واإلنفعال.
ومن املهم أيضاً التأمل يف املتطلبات املطلوبة من الطفل. إذ غالباً ما يكون سبب 

االنهيار هي املتطلبات املبالغ فيها. فالسلوك املسبب للمشاكل ليس شيئاً مقصوداً يجول 
بخاطر الطفل ذي التوحد، وإمنا هو عارض عىل أن وضع البيئة املحيطة ومعاملة اآلخرين 

قد أصبح من الصعب معالجتها. وبعبارة أخرى؛ يتعامل الشخص ذو التوحد مع هذا 
من خالل اإلمكانيات املتوفرة بالقدر املستطاع، لذلك تقع املسؤولية عىل عاتق البالغني 

القريبني من بيئة الطفل..
يجب أن توضع املطالب عىل الطفل بناءاً عىل يومياته، وهذا يتطلب مرونة من 

البالغني كام يتطلب أيضاً دراسات من أجل جمع معلومات حول نقاط القوة لدى الطفل 
وحول ما قد يكون صعباً بالنسبة إليه.

عىل أولياء األمور والبالغني اآلخرين 
خلق إمكانية للطفل للفهم وللتنبؤ 
مباذا سيحدث، ويتم ذلك من خالل 

إعطاء الطفل األدوات والوسائل 
املساعدة واملتكيفة مع متطلباته، 

مثل تزويد الطفل بجدول ألنشطة 
اليوم والتي يسهل عليه فهمها. و 

كذلك توفري وسائل مساعدة مختلفة 
للتواصل ووسائل مساعدة عند وجود 

إدراك حيس قوي مثل واقيات األذن 
أو النظّارات الشمسية. ومن العوامل 

الهامة أيضاً هي توضيح التوقعات 
وإقامة أنشطة ذات مغزى والتي 

توفر التوازن خالل النهار.

كيف يمكن للمرء 
تغييرالسلوك المؤدي 

للمشاكل؟

عاقة  االأطفال ذوي التوحد واالإ
ي الكث�ي من 

الذهنية ال يملكون �ف
االأحيان خيال جيد. لذلك يتوجب 

ف أن نشارك ونحلل  علينا نحن البالغ�ي
ما قد يرغبون بفعله، والتحىلي 
بالص�ب وبتجربة أشياء جديدة.
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يحتاج جميع األطفال إلى اللعب
اللعب مهم لجميع األطفال وهو الطريقة الطبيعية لتعليم األطفال، فهي األداة التي تكن 
الطفل من النمو عاطفياً وفكرياً وحركياً، حيث يهيئ اللعب الطفل ويحرضه نفسياً لدخول 

عامل الكبار.
يحب األطفال ذوي التوحد اللعب ولكن رمبا بطريقتهم الخاصة. وغالباً ما يتعلق 

األطفال ذوي التوحد بنشاط معني ميكنهم أن يشغلوا أنفسهم به لساعات. وغالباً ما 
يتعلقون يف املستوى األول من اللعب مثل تحسس غرض ما والتعامل معه بشكل أوحد 

مثل القيام بربمه، ليّه، رضبه أو رميه. مثل صف السيارات عىل خط واحد بدالً من اللعب 
بها عىل سبيل املثال،  أو تصنيف الطباشري حسب لونها بدالً من الرسم بها أو تكويم األشياء 

بنفس الطريقة مراراً وتكراراً. وغالباً ما يفضلون األشياء البسيطة مثل الرباط، املكعبات 
واألحجار أكرث من األلعاب املتطورة.

وقد يتسىل البعض بقطع من أحجية أكرث تعقيداً أو بربامج تلفزيونية، وبألعاب 
الفيديو والحاسوب ولكنهم يكررون النشاط بطريقة رتيبة، ودون رغبة للتفاعل مع 

اآلخرين. ويف الكثري من األحيان يحبون لعبة املطاردة وأن يُحملوا، أو أن يُدار بهم أو 
يتصارع معهم. عادًة هم يسعون وراء التحفيز الجسدي أكرث من التعاون واللعب.

ال يجب أن يؤدي عدم لعب األطفال ذوي التوحد بشكل عفوي ومتنوع إىل التخيل 
عن اللعب كمصدر للتطور. بدالً من أخذ الفرحة من الطفل من لعبه األكرث أحادية  ميكن 

للمرء كمدرس أو وكويل أمر مساعدة الطفل بتطوير اللعب. نصيحة عامة هي محاولة 
تجزئة ما يتعلق اللعب به إىل أجزاء أصغر، والتدرب عليها كعناص فردية، مثل التقليد 

وأخذ الدور.

نصائح حول اللعب:
ميكن التدرب عىل العديد من األشياء التي يواجه األطفال ذوي 	 

التوحد صعوبة بالتعامل معها من خالل اللعب. كام ميكن تطوير 
الخيال من خالل التظاهر، فعىل سبيل املثال، ميكن استخدام 

مكعب كسيارة أو يد كهاتف.
ميكن تعلم املداورة من خالل لعبة مسلية بسيطة. فهم تبادل الطفل لألدوار 	 

يكون أوضح من خالل لعب التسلية.
وغالباً ما يكون من السهل لألطفال ذوي التوحد لعب األلعاب ذات القواعد 	 

واأللعاب املرسحية، حيث هناك تركيبة واضحة ونص مخطوط - بدالً من 
التخيل والترصف يف لعب الدور بأنفسهم.

نصائح

نصائح للعاملين مع 
األطفال ذوي التوحد

من المهم أن   
يتعاون أولياء األمور 

والموظفون المحيطون 
بالطفل لتوفير نفس 

الدعم واألنماط في البيت 
وفي المركز ألن ذلك 

يساهم بشكل كبيرة في 
إشعار الطفل باألمان 
واالستقرار النفسي 

وتطويره.

كلما زادت معرفتكم   
بالتوحد، كلما تحسن 
الدعم الذي يمكن أن 

تقدموه للطفل. انتهزوا 
الفرصة لتعلم المزيد 
عندما تحصلون عليها 

و وشاركوا زمالئكم بما 
اكتسبتم من معرفة 

وخبرة.

يتطور األطفال   
ذوي التوحد طوال الوقت 
تمامًا كما يتطور األطفال 
اآلخرين خاصة اذا توفرت 
البيئة والطرق المناسبة. 

قوموا بإجراء محادثات 
مستمرة مع زمالئكم حول 

الطرق التي يمكنكم 
من خاللها تكييف البيئة 

وتقديم الدعم للطفل 
بأفضل طريقة.

نصائح



»العيش والتعلم مع األطفال الذين يعانون من التوحد«
هو جزء من سلسلة منشورات تحتوي على معلومات ونصائح حول 

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. هذه السلسلة موجهة إلى 
اآلباء واألمهات واألشخاص الذين يعملون كمهنيين مع األطفال 

ذوي اإلحتياجات الخاصة.

انطالقًا من العراق وبمساعدة الخبرة السويدية تم إعداد المحتوى 
لتسليط الضوء على المسائل واألفكار العادية ولسد حاجة 

محددة من المعلومات. والهدف من ذلك هو تقديم النصائح 
واالقتراحات الملموسة حول الطرق التي ثبت أنها تعمل بفعالية 
في الممارسة العملية في الحياة وفي العمل مع األطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة.
 

تم إعداد هذه الكتيبات في إطار مشروع الحوكمة في قطاع 
الرعاية االجتماعية في العراق (Governance in Social Care) الممول 

من قبل المنظمة السويدية للتنمية الدولية .(SIDA) المشروع 
هو عبارة عن شراكة بين الجمعية السويدية للسلطات المحلية 

واألقاليم (SKL) ومحافظتي دهوك والديوانية ويهدف إلى تعزيز 
القيادة واإلدارة في القطاع اإلجتماعي.

السلسلة تتكون من المنشورات التالية:
العيش والتعلم مع األطفال الذين يعانون من اإلعاقة الذهنية	 
العيش والتعلم مع األطفال الذين يعانون من التوحد	 
العيش والتعلم مع األطفال الذين يعانون من اضطراب الكرب 	 

التالي للصدمة

»العيش والعمل مع األطفال الذين يعانون من التوحد«
هو جزء من سلسلة منشورات تحتوي على معلومات ونصائح حول 

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. هذه السلسلة موجهة إلى اآلباء 
واألمهات واألشخاص الذين يعملون كمهنيين مع األطفال ذوي 

اإلحتياجات الخاصة.
انطالقًا من العراق وبمساعدة الخبرة السويدية تم إعداد المحتوى 

لتسليط الضوء على المسائل واألفكار العادية ولسد حاجة محددة من 
المعلومات. والهدف من ذلك هو تقديم النصائح واالقتراحات الملموسة 

حول الطرق التي أثبت أنها تعمل بفعالية في الممارسة العملية في 
الحياة وفي العمل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

تم إعداد وترجمة هذه الكتيبات في إطار مشروع الحوكمة في قطاع 
الرعاية االجتماعية في العراق (Governance in Social Care) الممول 

من قبل الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) المشروع هو عبارة 
 (SKL) عن شراكة بين الجمعية السويدية للسلطات المحلية واألقاليم

ومحافظتي دهوك والديوانية ويهدف إلى تعزيز القيادة واإلدارة في 
قطاع الرعاية اإلجتماعية.

السلسلة تتكون من المنشورات التالية:
العيش والعمل مع األطفال الذين يعانون من اإلعاقة الذهنية	 
العيش والعمل مع األطفال الذين يعانون من التّوحد	 
العيش والعمل مع األطفال الذين يعانون من إضطراب الكرب ما بعد 	 

الصدمة

swedish international development cooperation agency


