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אFאAutismE 

 مشتق من األصل اإلغريقى وتعنى نفس أما ىف جمـال الطـب  Autism مصطلح 
 .النفسى فتشري إىل اإلنسحاب من الواقع املحيط واالستغراق ىف النفس

 لديه إعاقة التوحد بالطفل التوحد ويطلق عىل الطفل الذ Autistic child  أو
 .الطفل الذاتى أو الطفل ذو االنكفاء الذاتى أو الذاتية الطفولية

 بل جمموعة من , ًاوإعاقة التوحد أحد أنواع اإلعاقات العقلية وهى ليست مرض
إىل اإلعاقات األخر إن إعاقة التوحـد قـد يـصاحبها إعاقـات . التالزمات تؤد
فـة أو نـوع أو أكثـر مـن إعاقـات الـتعلم أخر مثل التخلف العقىل بأنواعه املختل

كالنشاط احلركى الزائد أو قصور عىل الرتكيز واالنتباه أو الدسلكسيا أو اإلفيزيـا أو 
ضعف القدرة عىل التعامل مع األرقام والرموز الرياضية وحاالت الرصع أو الشلل 

 .الدماغى أو غريها
 تعريف إعاقة التوحد 

 شكل قصور ىف التواصل مع اآلخرين وتظهر هى إعاقة تطورية متعددة تظهر ىف
 . قبل السنة الثالثة من العمر

 : العوامل املسببة إلعاقة التوحد
 :األسباب الوراثية

 .استعدادات الوراثة −١
 .املخخلل ىف بعض كيميائيات  −٢
٣− عصبى جمهول أثره عـىل اجلهـاز العـصبى املركـز وهـذا ,  خلل عضو 

 .واالجتامعيةبدوره أد إىل خلل الوظائف النفسية 
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 القصور الذ يصيب جهاز املناعة عند الطفل نتيجة حساسية عاليـة لديـه  −٤
 أو جلـوتني القمـح − Caseinن ض املـواد الغذائيـة مثـل كـازين اللـبلبع

Glutenإىل مهامجة خاليا املخ وتلفها التى يتناوهلا بام يؤد . 
 .إصابة األم أثناء احلمل باحلصبة األملانية −٥
 . األم معا بإعاقة التوحد إصابة األب أو −٦
 . وجود خلل وظيفى ىف ختصص النصفني الكرويني للمخ −٧
 بيئية مثل مركبات الرصاص أو ًا تعرض األم أثناء احلمل للملوثات كيميائي −٨

 .الزئبق
انقطاع وصول األكسجني إىل مخ اجلنني أثناء احلمل أو الوالدة املتعـرسة أو  −٩

 .بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون
 أوالعـالج اإلشـعاعى X األم لإلشعاع أثناء احلامـل مثـل أشـعة  تعرض −١٠

 .الذر عند اإلصابة بأمراض رسطانية
 . إدمان األم احلامل للكحوليات أو تعاطى املخدرات أو التدخني −١١
 . تناول األم احلامل بعض األدوية بدون إذن الطبيب −١٢

 : األسباب البيئية املكتسبة
ة بالطفـل ىف مراحـل نمـوه املبكـرة ىف جمموعة من العوامل النفسية املحيطـ −١

 :نطاق  األرسة منها
 , أسلوب تنشئة أو تعامل الطفل مع األرسة ومنها افتقاد الطفل للحـب واحلنـان

 .وفتور العالقة بني الطفل وأمه وشعوره بالنبذ وغياب االستثارة
 . زيادة نسبة التلوث ىف البيئة −٢
 .  التعرض للمبيدات −٣
ويات بشكل أكثر من املعتاد هبا ألوان صـناعية  تناول وجبات وأطعمة وحل −٤

 .ومكسبات للطعم والنكهة ومواد حافظة
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אא 
 عند الوالدة وليس لديـه إعاقـة ًا الطفل املصاب بالتوحد يكون طبيعي يالحظ أن

 . وتبدأ املشكلة بمالحظة األعراض التالية عىل هذا الطفل, جسدية أو خلقية
  ال يستثار −٣      ال يضحك−٢    ال يلعب −١ 
بينام يردد البعض اآلخر %) ٥٠حواىل  (ًا بعض هؤالء األطفال ال يتكلم هنائي−٤

كلامت قليلة ىف تكرار أجوف كالببغاء وتعرف هذه احلالة بأهنا صد الكالم 
Echolaliaكام أن لدهيم بعض العيوب ىف نطق الكلامت واحلروف . 

وف مثل اخلـوف مـن الـزوار ًا للمخا مصدر اخلوف من أشياء حمايدة ليست−٥ 
عىل الرغم من افتقـاده اإلحـساس بـاخلوف مـن مـصادر اخلطـر , والغرباء
 .احلقيقة

 . ال حياول تقليد أحد−٦ 
 . ال حيب االختالط بالناس−٧
 . ال يميز بني أفراد أرسته−٨
 . تنتابه  نوبات غضب غري معروفة−٩
 .وم التغيري ىف الروتني اليومى يقا−١٠
 . يفتقد إىل اخليال واإلبداع−١١
 .  يمرض ىف معظم األحيان−١٢
 . ترتفع درجة حرارته−١٣
 . ال يوجد تواصل برص بينه وبني األشخاص اآلخرين−١٤
 . ال يستمتع بلف بعض األشياء وتدويرها−١٥
 . يتعلق بشكل غري طبيعى بأشياء حمددة−١٦
 . كثري احلركة−١٧
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عيـة كهـز الـرأس أو اجلـسم أو زخرفـة ىف  لديه حركات متكررة وغري طبي−١٨
 .اليدين

 أن األشخاص املصابني بالتوحـد بـني عـادة مـا الدراسات أظهرت بعض −١٩
 .تكون لدهيم أدمغة أكرب من اجلسم الطبيعى

 بعض التوحديني عنيف عدوانى ىف سلوكه وبعضهم عاديون كغريهم مـن −٢٠
 مـا تظهـر بـشكل هذا وقد لـوحظ أن األعـراض الـسابقة غالبـا. األسوياء

 . من والدة الطفل التوحدًا شهر٣٠واضح بعد 
ويرجع ذلك إىل تعدد العوامـل ,وهذه األعراض متعددة وختتلف من طفل آلخر

 : املسببة هلذه اإلعاقة
אאא 

 .تنمية التحكم ىف العضالت الكبرية والدقيقة واملهارات احلركية −١
 . تناول الطعام بصورة مناسبة التدريب عىل −٢
 .  تدريب الطفل عىل السلوك املناسب ىف املواقف املتعددة −٣
 السعى نحو تعديل بعض أنواع السلوك غـري املرغـوب فيـه مثـل الـرضب  −٤

 .والقفز والبصق
 . التدريب عىل استخدام املرحاض ىف قضاء حاجته −٥

אאאW 
الجية ىف التخفيف مـن حـدة هـذه اإلعاقـة يمكن استخدام أسلوب التغذية الع

وتقليل بعض أعراضها من الرضور أن يقوم أخصائى التغذيـة بوضـع الربنـامج 
 .الغذائى املناسب لكل طفل مع إعطائه الفيتا مينات الالزمة له

 وهيدف الربنامج الغذائى ألطفال التوحد إىل عـالج اضـطرابات األمعـاء مثـل 
اهلضم ىف األمعاء وعدم إعطاء الطفل املـواد الغذائيـة اإلمساك أو اإلسهال وحتسني 

 . ًاالتى حتتو عىل  كازين اللبن وجلوتني القمح أيض
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احلرص عىل نظافة غذاء الطفل وتقليل الوجبات الـرسيعة واألطعمـة املحتويـة 
إضـافة الفيتامينـات والكالـسيوم , عىل املواد امللونة واحلافظة والنكهات الـصناعية

 . )١(لغذاء الطفل
אאאאא 

How to Assess feeding Nutrition and Bowel Of child with Autism  
 أن بعـض األطفـال تعـانى مـن مـشكالت سـوء الدراسـاتأوضحت بعـض 
 ونقص ىف املواد الغذائية التى حيتاجهـا الطفـل نتيجـة خللـل ىف,امتصاص األطعمة

األمعاء وإلتهاب مزمن ىف اجلهاز مما يؤد إىل سـوء ىف هـضم الطعـام وامتـصاصه 
 .وىف عملية التمثيل الغذائى ككل

 لذلك نجـد أن األطفـال املـصابون بالتوحـد يعـانون مـن نقـص ىف معـدالت 
 :الفيتامينات اآلتية

ــوت٥, ب٣, ب١ أ, ب ــسيلنيوم, , وباملثــل البي ــة مــن (ني, ال يعمــل عــىل احلامي
اللحم وعىل وجه اخلـصوص : يتوفر ىف(الزنك, ) سدة, ونقصه يؤد إىل أنيميااألك

يتـوفر (, املاغنـسيوم )الكبد, واملأكوالت البحريـة, البـيض, املكـرسات, احلبـوب
 , واملكرسات هى مـن أكثـر األطعمـة املاغنسيوم ىف كل أنواع األطعمة  غري املعاجلة

لبقوليــات مثــل البــسلة, اللوبيــا, الغنيــة بــه إىل جانــب احلبــوب غــري املطحونــة وا
 ).الفاصوليا, والفول

بينام عىل اجلانب اآلخر يوىص بتجنب تناول األطعمة  التى حتتـو عـىل نحـاس 
 األخـر الدراسـاتعىل أن يعوضه الزنك لتنشيط اجلهاز املناعى, وتوىص بعـض 

خدام  ىف اإلسـتًابرضورة تناول كميات من الكالسيوم, ومن أكثر الفيتامينات شيوع
 ىف خلــق ًا كبــريًاوالــذ يلعــب دور B B-complex)(املركــب ) ب(هــو فيتــامني 

                                                           
 ٢٠٠٥ة العقلية املفهوم واألنواع وبرنامج الرعاية جمموعة النيل العربية مدحت ابو النرص اإلعاق )١(

 . ١٧٦: ١٧١ص 
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سة تـم إجراؤهـا فقـد ثبـت أن حواىل عرشين درااإلنزيامت التى حيتاجها املخ, وىف 
واملاغنسيوم الذ جيعل هـذا الفيتـامني  B-complexاملركب ) ب (استخدام فيتامني

 :ح ىف السلوك اآلتى وحيسن من حاالت التوحد والتى تتضًفعاال
 .االتصال العينى -
 .  القدرة عىل االنتباه -
 . حتسني ىف املهارات التعليمية -
 . ترصفات معتدلة إىل حد ما -

 والذ يساعد عىل مزيد " ج"هذا باإلضافة إىل الفيتامينات األخر مثل فيتامني
ت د مـن إجـراء اختبـارا ولضبط هذه املعدالت الب−من الرتكيز ومعاجلة اإلحباط 

 وقـد التكـون كـذلك ًا سامًا النسب الزائدة البعض ويكون هلا تاثريالدم فقد تؤذ
للحاالت األخر. 

 قد تعانى بعض حاالت التوحد من حساسية لبعض أنواع األطعمة بوجـه عـام 
 لكن هناك اتفـاق عـىل سـتة , من املمكن أن يسبب أ نوع من األطعمة  احلساسية

أ متثــل  النــسبة العظمــى خاصــة  % ٩٠نــسبة منهــا تــؤد إىل ظهــور أعراضــها ب
 املكرسات لكنهـا , البيض, الفول السودانى, القمح, الصويا, لألطفال, وهى اللبن

 من أسباب اإلصابة هبذا املرض وتـؤثر بـشكل مـا عـىل ًاليست ىف نفس الوقت سبب
سن  لذا فقد يساعد استبعاد بعض املواد الغذائية من النظام الغذائى عىل حت, السلوك

وخاصة الربوتينات ألهنـا حتتـو عـىل , احلالة وهذا يلجأ إليه اآلباء واملتخصصون
وامتـصاص , اجللونني والكـازين والتـى ال هتـضم بـسهولة أو بـشكل غـري كامـل

العصارة اهلـضمية بـشكل زائـد عـن احلـد يـؤد إىل خلـل ىف الوظـائف احليويـة 
طفـال املـصابني بالتوحـد تلـف  وعدم تناول الربوتينات جينب األ, والعصبية باملخ

 ًا ولكن تدرجيي, اجلهاز اهلضمى والعصبى عىل أال يتم األمتناع عنها بشكل مفاجىء
 .مع استشارة املتخصصني
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 :صعوبات األكل والطعام −١

 يعانى بعض األطفال التوحديني مشكلة مضغ أو أكل مواد غري صـاحلة لألكـل 
 وىف مثل هذه احلـاالت جيـب ىف بدايـة , مثل الرتاب أو احلجارة والزجاج والدهان

 صـحية مثـل مـشاكلإجراء وفحص طبى شامل للتأكد من أن الطفل ال يعانى من 
ام كانت الـسبب ىف مثـل نقص احلديد أو الزنك أو إصابته بتسمم الرصاص التى رب

 ,  كام يمكن الفحص الطبى للتأكد من سالمة الطفـل مـن أيـة أرضار, هذا السلوك
 وبناء عليه تسفر عنه , السيام جهازه اهلضمى, نتيجة لتناوله مواد غري صاحلة لألكل

وقـد . نتيجة الفحوص الطبية يتم وقف العالج املناسب من قبل الطبيـب املخـتص
 الطفل عـن تناولـه املـواد غـري الـصاحلة لألكـل كـام يمكـن تؤد ذلك إىل توقف

االستعانة بالعالج السلوكى والـذ يعتمـد عـىل مكافـأة الطفـل عـىل أكـل املـواد 
 . الصاحلة لألكل

 ومن املشكالت الشائعة األخـر املتعلقـة بالطعـام واألكـل مـشكلة املزاجيـة 
 .املفرطة

رصار عىل أن يقدم الطعـام ويرتـب  أما ىف اإلرصار عىل تناول طعام معني أو اإل
 ولذلك يـصبح مـن الـرضورة بمكـان , بنفس الطريقة عىل السفرة دون أدنى تغيري

 .تغيري سلوك الطفل املرتبط بتناول الطعام لضامن قدر من املرونة
 :االضطرابات املعدية معوية −٢

 والغـذاء وكـذلك ,  يعانى األطفال التوحديون من سوء امتصاص للفيتامينات
 التوحـديون ًاسهال واألطعمة الغري مهضومة فهى شائعة لد التوحديني وأيـضاإل

 يعانون من سوء اهلضم لألطعمة  والدليل عىل ذلك هو ثبوت ارتفاع بيبتدات البول

urinary peptides.  

 ىالـسبحبعض األطفال التوحديني لدهيم فرط ىف النمو امليكروبى % ٨٥كام أن  
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د ـى العديــى يعانـو امليكروبـرط النمـية وكنتيجة لفوالبكتري والعدو الفريوس
من األطفال التوحـديني مـن نفاذيـة غـري طبيعيـة لألمعـاء أعراضـها تـتلخص ىف 

ى ـتى تظهـر فــة الـري مهضومـة الغـ وقطع األغذي, اإلسهال واإلمساك والغازات
 .ربازـال

 :ضعف املناعة −٣
 وهذا ما تقل عـن , ملناعى يعانى معظم األطفال التوحديون من ضعف اجلهاز ا

االدب الطبــى والعمــىل العديــد مــن األطفــال التوحــدين لــدهيم تــاريخ بتكــرار 
 .اإللتهابات وخصوصا إلتهاب األذن

والتى تعترب أساسية لوظيفة T - cells فالتحاليل املختربية أوضحت أن خاليا تى 
لتوحـديني لـدهيم  باإلضـافة إىل أن األطفـال ا, املناعة هى أقل من املعدل الطبيعـى

 وقلـة , نشاط أقل للخاليا القاتلة الطبيعية وقلة إزالة السمية ىف األطفال التوحديني
 حالـة وقلـة ١٧ مـن ١٤قلة ترصيف اجللوتـاثيون ىف ,  حالة١٧ من ١٥الكربته ىف 

 .  حالة١٧ من ١٢ترصيف اجلاليسيني ىف 
 الصورة الغذائية الغري طبيعية ىف األطفال التوحديني 

مـن األطفـال التوحـدين أيـضا   % ٤٢ىف سني البريودوكـ ٦ بفيتـامنيقلة  -
 . جمموعة التوحدين أعىل ىف مصل النحاس

 من التوحديني قلة ٥٠ من ٥٠ ىف نتائج حتليل Omega-6 قلة مستويات مشتقات 
 أمحـاض ٤ فرد التوحديني لدهيم مستو  أقـل ىف ١٢ىف مجيع ال ) B6 (٦فاعلية ب

 ).ولنيرهيدروكسى ب, ليسن, يوسنيلتايروسني, (أمينية   
 حالـة ١٢ مـن ١٢ أوضـحت قلـة امتـصاص النحـاس ىف الدراسـات وبعض 

 مـن ٩ىف D حالـة فيتـامني ١٢ من ٨ حالة  والكالسيوم ىف ١٢ من ٨والكالسيوم ىف 
 . حالة١٢ من ٦ ىف A حالة وفيتامني ١٢ من ٦ىف  E  حالة وفيتامني١٢

  . حالة واجللو تاميت١٤ من ١٤بيعى ىف أقل من الط)Glutamine) اجللو تامني 
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)Glutamate( حالة١٤ من ٨ أعىل لد . 
 .زيادة نسبة النحاس إىل الزنك ىف األطفال التوحديني -
 . قلة امتصاص الكربيتات وقلة بالزما الكربيتات ىف التوحديني -
 . البوىلاملثيل اد إىل ارتفاع تركيز ١٢ نقص فيتامني ب  -
يوم أوضحت اجيابيتهـا ىف العديـد مـن س واملاغنB6مني  فعالية املعاجلة بفيتا -

 : أنالدراسات وكذلك أوضحت بعض الدراسات
 ).ساءت حالتهم% ٦(من األطفال التوحديني قد حتسنوا مع الزنك  % ٥٠ -
 . Cحتسنوا مع فيتامني % ٤٩ -
 .ساءت حالتهم% ٦حتسنوا مع املاغنسيوم وب% ٤٦  -
 .حتسنوا مع الكالسيوم% ٥٨ -

التــى تواجــه األم ىف تغذيــة ابنهــا ( مــن املــشكالت الغذائيــة مقرتحــات للحــد
التوحد( 

 , هناك أسباب عديدة لرسعة هتيج الطفل عنـد األكـل وكرهـه لنـوع معـني منـه
ومنها زيادة احلساسية للتكوين أو الطعم أو الرائحة مما جيعل اإلحساس باألكل غري 

حلساسية لألكل يزيل بعض  قلة اHyperactivity مع تلذذ اآلخرين به , مرغوب فيه
 . Hyporactivityالطعم املشوق للطعام 

  احلركية قد جتعل املضغ والبلع عملية صعبة ومؤملة للطفل شاكلامل
ىل لغذاء الطفـل تها تساعد عىل وضع الربنامج املثا هذه الفروقات الفردية ومعرف

فيجب البحـث أما إذا بدأ الطفل فجأة برفض نوع معني من األكل سبق وتعود عليه 
عن األسباب املؤدية إىل ذلك وإذا كان الطفل ضعيف األكل فيجب مراجعة عادات 

 :األكل لديه ومن ثم حتليل املشكلة ومن أمثلة ذلك
 .هل هناك واجبات خفيفة وعددها -
 . هل يرغب األكل ىف أوقات خمتلفة -
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 .هل يأكل ىف أ مكان ىف املنزل -
 .كل هل يقوم أحد بتهدئة هياجه عن طريق األ -
 .كيفية قيامه باألكل ونوعيته -
 . ما هو الطبق املفضل لديه -

אאW 
ترتيب مواعيـد األكـل مـع األخـذ ىف االعتبـار حاجـات الطفـل وإحـساسه  -

 .باجلوع
 ).طاولة األكل( أن يكون األكل ىف مكان ثابت  -
 . اخلفيفة  وعىل طاولة األكل وضع جدول ثابت للوجبات -
 . إذا ترك الطفل السفرة أبعد عنه طبقه -
 . اجللوس ثم ضع له األكلً إذا أراد املزيد من األكل اطلب منه أوال -
 . ال ترتك طفلك يأكل أمام التلفزيون أو خالل اللعب -
 . ابدأ أكله بكميات صغرية وعند انتهائه عليه إن يطلب املزيد -
 ولكى يعرب عـام ىف نفـسه يمكـن , كالم وقت األكل إجعل طفلك يشارك بال -

 .مناقشته عن األكل من خالل الصور
 . يمكن استخدام الدمى واللعب للتعبري عن انفعاالته جتاه األكل -
 وبعد ذلـك يمكـن إضـافة األنـواع التـى ,  اجعليه خيتار ما يعجبه من األكل -

 .ترغبني بكميات قليلة
 . ن إضافة أنواع أخر مثل املوز والتفاح إذا كان الطفل يأكل املخفوق فيمك -

 :Small stepsالنقطة األوىل البدء ىف حل املشكلة خطوة خطوة 
 بداية نوع جديد من األكل حيتـاج إىل التـدريج وبكميـات قليلـة مـع األخـذ ىف 
االعتبار مقدرة الطفل احلركية واحلسية فإذا كان لديه صعوبة ىف املضغ فقـد يفـضل 

 .يل من النوع اجلديد بدون ملح وهباراتاملخفوق, ضع القل
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 فالبدء بالقليل من البهارات وامللح وزيادتـه تـدرجييا وإذا كـان لديـه نقـص ىف 
 فيمكنه وضع كمية زائدة ,  ويرغب ىف األكل احلاذق احلارorder reactive  التفاعل 

 .ثم  تقليلها تدرجييا
 :Training time وقت التدريب :  النقطة الثانية

د مـن الوقـت ـى املزيــل إلــاج الطفـل حيتـ األكمشاكلل ـىل حـل عـالعم ىف 
ل ـن تفاعــات البـد مـن التأكـد مــة املعوقــىل إزالـل عـالل العمـب وخـللتدري
أعطيه القيادة ثم قـده إىل مـا , ل وإحساسه باألمان ومن خالل اللعب بالدمىـالطف

عه كام يمكن إدخال نوع جديد شاء اجعله يظهر شعوره وأحاسيسه جتاه األكل وأنوا
 .من األكل

 :استخدام الرمزية واللعب:  النقطة الثالثة
وذج ـع النمــ يمكـن وضـ, ى األكـلـة فـ بتنظيم اللعب لتغيري سلوكيات معين

ون ـب من املضغ تكـع إىل املتعـن اجلائـل مـض ألكـى الرافـم إلـاملطلوب من الفه
. األكل وأنواعه ثم يأتى دور األكـل والرغبـاتالبداية بالقيام بعملية الطهى نفسها 

 .بعد ذلك
 .ًاجعله يضع حال -
 .  اجعله يعرب عن ذلك -
 . ماذا تفعل الدمية عندما يكون الطعام قو الطعم -
 . هل تقذفه -
 . قد يكون احلل ىف اختيار نوع آخر -
 .  وماذا تعمل إذا رفضت الدمية نوع األكل اجلديد -
 .ه هل يستطيع مساعدهتا لتغيري رأي -
 . ساعده بالصور والكالم للتعبري واالختيار -
 . ما هو البديل -
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