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 دـــــــــــالتوح

  األسباب ، التشخيص ، العالج
 

 مقدمة

 

شقياء عادة ما يتم الخطأ في تشخيص هذه الحاالت و فال أ  وصفها بأنها حاالت ألط

ياً،منعزلين غريبي األطوار، أو عباقر يتم  ة  صغار، أو حتى مضطربين عاطف قد 

ية لى ترب صورة  توجيه اللوم إلى الوالدين ووصفهم بأنهم غير قادرين ع نائهم بال أب

هموال صالصحيحة قبل التشخي يادة قلق لى ز لك إ عد ذ يؤدي ب ضطراب .   ذي  إن ا

باء  حد أقر كون أ قد ي يه ، و ثي ف مل ورا مع وجود عا التوحد هو اضطراب نمائي 

 .المريض مصاباً بهذا اإلضطراب

ما باء أو حتى اإله بل اآل هذا إن عدم التربية الصحيحة من ق حدوث  سبباً ل ليس  ل 

كوين  ضطراب ،اإل في الت سواء  فال  هؤالء األط ند  لدماغ ع إن هناك اختالفا في ا

يتم  لعمل والذي هو اآلن محل بحث كبير،أوالوظيفة أو في ا ضطراب التوحد  إن ا

شهراُ  63األعراض قد تظهر قبل سن  يفه ضمن اضطرابات التحلل النمائي،تصن

بل  ضطراب التوحد ق شخيص ا يتم ت عدل ال  في الم في  5سن ، ولكن  سنوات ، و

 بعض الحاالت قبل البلوغ أو حتى الكبر.

إن قدرات حاالت اضطراب التوحد تتراوح بين الذكاء فوق المتوسط والصعوبات 

 التعليمية الشديدة ) عند حاالت متالزمة أسبرجر والتوحد العالي الوظيفة ( .

صرع إن الذين يعانون من اضطرابات التوحد قد يعانون من مشاكل أخرى مث ل ال

، وصعععوبات الععتعلم ، وفقععدان البصععر أو التععمع ، ومتالزمععة داون ، علععى سععبيل 

 المثال ال الحصر .

 

 األسباب

 

 إصابة باضطراب التوحد إلىتشير  أنالعالمات التي يمكن  -

  كل الحاالتفي ولكن ليس  الحاالت في بعض الكالمتأخر في 

 معاً  لالتجنب االجتماعي للكبار واألطفا 

 باه المشتركنقص اإلنت 

 الحوار األحادي الجانب 

 تواصل بصري غير طبيعي 

 استجابات حتية غير طبيعية 

 شقي ، بصفات منها  لالطف قد يصف اآلخرون عزل ،  ماعي ، من بأنه غير اجت

 .أو غريب األطوار ذحتى شاأو متمحور حول ذاته أو 

 

 -وهي كاآلتي : صابة باضطراب التوحداإل إلىالمعلومات التي قد تشير  -

 كتئابإلاإلنعزال االجتماعي ، القلق أو ا. 
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  في العالقات االجتماعية ،أو في العمل صوصاً خصعوبات على مدى حياتهم. 

  صل طة وتوا يرة مختل يب ، وت توى غر مع مح عادي  ير  حواري غ سلوب  أ

 .بصري مضطرب

 تصلب في التفكير أو التلوك  

 االت األخرىمجمفرطة في بعض ال اهتمامات 

 ير مالئمةاستجابات حتية غ 

 

 التشخيص

 

 كيف يمكن تشخيص حاالت اضطراب التوحد المزمعة ؟ -

 ال يوجد فحص طبي إلثبات التشخيص 

 المختلفة خذ تاريخ كامل لنمو الطفل ومراحل نموه يجب أ 

  التوحد الضطرابيمكن تطبيق أداة متحية أو تشخيصية 

 مع يجب مالحظة الطفل البالغ في مختلف البيئات سو ، اآلخريناء لوحده ، أو 

 .أو في وضعيات وبيئات مختارة لهذا الغرض

  لى فل إ يل الط يق إيتم تحو بالغين ، أو فر فال وال تي لألط طب النف صائي ال خ

 تشخيصي متخصص. 

 

 -: التشخيصية والطرق المسحية أ -

 ية حل  مبن قة بمرا مات المتعل مع المعلو ية وج تلوكيات الحال ظة لل لى المالح ع

 الطفل.األولى لدى في التنين النمو 

 التشخيصية في  رالمعاييICD-10  أوDSM-IV   

 متعدد االختصاصات فريق  تقييم من قبل أكثر من مؤستة مفضالً ال. 

 ن يقومون برعاية الطفلممقابلة الوالدين وأخذ التقارير م. 

  لى وأدوات لانات استبهناك عدة تاعدة ع لتشخيص قد تم تطويرها من اجل الم

 الوصول إلى التشخيص. 

 

 المسح تشمل : أدوات -

  التوحد عند األطفال (  ةانالستب) قائمةCHAT 

  ) اختبار متالزمة أسبرجر عند األطفال ( CAST 

 

 أدوات التشخيص تشمل : -

  ) مقابلة تشخيصية لإلضطرابات اإلجتماعية والتواصلية (DISCO 

  (          مراجعة  –التوحد  تشخيص) مقابلةADI-R  /3DL 

 ة أسبرجر ( ) مقابلة تشخيص متالزمASDI 

  (ةاناستب  ) مالحظة التوحد التشخيصيADOS 
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 المحاور الرئيسية للتشخيص : -

  شهراً من حياة الطفل 63أول  التطور خالل 

 جتماعي مع أفراد األسرة واألقرانالتواصل اإل 

 مهارات التواصل واللغة 

 لتتلية واللعبالطفل با اهتمامات 

 رسيةالتاريخ التعليمي للطفل وإنجازته المد 

 الوظائف اليومية للحالة ومدى استغالليتها 

 رغبات األسرة الحالية ورغبات الحالة 

 

 أهمية التشخيص  -

  العالجععات المتاحععة مععن قبععل األخصععائيين ،  مععن واالسععتفادةسععهولة الوصععول

 .وحتى قراءة المعلومات الالزمة من مصادرها الصحيحة

 رتياحععا لععدى الوالععدين يععوفر تفتععيراً علميععاً لهععذه التععلوكيات ، ممععا يعطععي ا

لى  صائيين ع سواءحواألخ ضطراب  !د  من ا عاني  لذي ي شخص ا تى ال وح

 .التوحد نفته

 

 :المصاحبة لطيف اضطراب التوحدالمشاكل   -

   ماذا يجب على أطباء العائلة معرفته ؟ -

 ازدواجية التشخيص .1

 المشاكل العقلية األخرى .2

 الخطأ في التشخيص .6

 معالجة اإلضطرابات العقلية .4

 

   تشخيص المزدوجال .1

 ، ًجنععب مععع  إلععىوجععد جنبععاً ياضععطراب التوحععد قععد  إن كمععا ذكرنععا سععابقا

خرى ية أ ضطرابات نمائ مة داون ،  ا ثل ) متالز شاكل وم لم شاكل وتعلم ، ا م

ية ) ضطرابات وظيف تى ا صرع ( وح سق ، ال لل التنا ثل خ صبية )  م لى ع ع

صر ( اضطرابوالشلل الدماغي ، سبيل المثال  ش الب مزدوج .  إن الت خيص ال

 يتاعد على عالج اإلضطرابين أو اإلضطرابات المصاحبة في وقت واحد.

 

 المشاكل العقلية والنفسية األخرى .2

  تية  من  اهكثر من غيرأعاني تإن حاالت اضطرابات التوحد قد شاكل النف الم

ئاب ، واإلمثل ) القلق ،  ىوالعقلية األخر ضطرابواكت قد  ال تي  القطبي ( وال

 مزمنة . وأكون حادة ت

  عض في ب يزداد  قد  نه  حد لك حاالت التو لدى  لق  من الق عين  تتوى م ناك م ه

هاب حاالت  الر ثل  لق م من الق عة  لق و ، األحيان ويصل إلى درجات  مرتف ق

 الوسواس القهري أو حتى اضطرابات النوم واألكل.و،  االنفصال
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  ضرورة تاج بال حاالت تح لىهذه ال كن  إ تداخلعالج ، ول مع اضعطراب  ال

 التوحد قد يؤثر على تشخيصها وبالتالي عالجها .

  حدي ..، أو إن التعامل مع القلق عند هذه الحاالت قد يظهر بصورة سلوكيات ت

لذات ،  يذاء ا تى إ تتتر وح كن أن ت بات  يم كن الرها لذلك يم لذعر و حاالت ا

 منعزلة اجتماعياً. وألآلخرين متحدية والة بأنها عنيفة ، رؤية الح

 ماعي  كتئابإلا الةح يمكن تشخيص عزال اجت لة ان بصورة خاطئة على أنها حا

 أو حتى حالة نكوص. 

 

 المشاكل النفسية عند هذه الحاالت اكتشاف .3

  صاحباالضطراب  اكتشافإن قد  النفتي الم حاالت  هذه ال في يل صعباً  كون 

همح أنكثير من األحيان ، وبما  فة ذات في معر صور  لديهم ق فإن  االت التوحد 

ت أن ال على الطبيب شعورهمهيعتمد على وصف هذه الحاالت لنف صورة  م و ب

 . ة سلوكهمالنفتية من خالل مراقب على حالتهميحكم  أنلفظية ، ودائماً يجب 

 

 :قد يحصل في بعض األحيان نوع من اإللتباس في الحاالت اآلتية -

  وبين وساوس التوحد. الوسواس القهري  اضطرابالشك والخلط بين 

  حاالت و دقلل القلق عنيوساوس التوحد عادة ما لراحتهيهذه ال صدراً  م كون م

 .موسعادته

  قهري فيه. عنصراضطراب الوسواس القهري يزيد من متتوى القلق ولديه 

 

بين األكلقد يتم الخلط بين اضطرابات  - عام  و يال الط حاالت التوحد ح صلب   ت

  (دةكة محدس معين ومن مار)بحيث ال يأكلون إال طعاماً له لون معين ، وملم

 بين حاالت التوحد. ةشائعالتمات وهذه 

ثل  - خرى م تية أ ضطرابات نف في ا حاالت التوحد  شخيص  في ت لط  قد يتم الخ

شأ  ضطرابات التوحد ، وين من ا الفصام وخصوصاً عند البالغين الذين يعانون 

مة )  لدقيق للكل نى ا هم المع سوء ف تبب  عادة ب ثال فهذا  سبيل الم لى  ندع  ما ع

تمع هل ت تمعية،  هالوس ال عن ال تألون  صواتاً  وني هم  ؟أ بنعم ألن بون  يجي

ش صوات تن ها أ لى أن كنهم ال يفهمونهعا ع ناس ، ول صوات ال تمعون أ فعي  أي

 عقولهم كأحد أعراض الفصام . 

 

 العالج

 

 معالجة اإلضطرابات النفسية والعقلية عند هذه الفئة .4

 ية  يمكن معالجة هذه المشاكل بالدواء ، ولكن تلوكية والتعليم حتى العالجات ال

ئدة ون ذقد تك صورة  ات فا لدواء ب ستخدام ا مع ا ستخدامها لوحدها أو  ما با ، أ

 .قتةمؤ
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 األدوية -

  في  أحياناً  تحدثقد حاالت ، و هذه ال تفاعالت غير نمطية مع هذه األدوية عند 

ضعععيق لفاعليعععة العععدواء العالجيعععة ) مثعععل تفعععاوت بععععض األدويعععة هنعععاك 

Naltroxone . ) ولكععن هنععاك فاعليععة  علععى الحالععة جانبيععة اً آثععار إذ تتععرك ،

 (. (Resperidone, Ritaline, Prozacلبعض العقاقير مثل  ناجحة  ةدوائي

 

 العالج التعليمي / أو المعرفي -

  طرق ضل ال منإن أف تأقلم  تك هارات ال لم م جابي ) تع تأقلم اإلي شجيع ال خالل ت

 والوعي ( .

 بية يزيد من  الفهم.حل المشاكل بصورة ايجا 

  ( العالج التلوكي المعرفيCBT .والمعدل خصيصاً لهذه الفئة ، ) 

 .بيئات منظمة وقابلة للتكهن لدى هذه الفئات 

 

   السترخاءا -

  ، يق ضغط العم غا ، ال قرآن ، قراءة العام : الحتي ، التأمل ، اليو ستماع ال اإل

 الموسيقى.الى 

  ، الهمهمةوالغناء أالخاص : لي األذرع ، إغالق العيون . 

 رياضيةالتمرينات ممارسة ال 

 

 الطعام  -

 خاصة.الطعمة األمن  البعض قد يتتفيد 

 

 أخرىات جعال -

  بالخصوص الوالدين ، المعلمين ، األصدقاء ( ) اآلخرينالتكلم مع 

 م ، التمثيل ، الموسيقى ، العمل .الرس   

 

 مساعدة األسرة

 دور األسرة 

 

 هذه الحاالت ؟أسرساعد طبيب العائلة أن يلكيف يمكن 

 

 .األسرة تشك في إمكانية وجود اإلضطراب عند هذا الطفل أنت أو -

 قت يه أن :  الو شك ف ما ال  كر م شخيص المب طور الت عالج وت من  تن  قد يح

ضطراب حاالت  اإل حث ععن طبيععة وتوقيعت ولعذلك عنعد بععض ال حعاول الب

تاعد قيقة والمتتمرة لتلودالمالحظة ال أنكما المشاكل األولى ،  قد ي ك الطفل 

في ع، و األخصائيين أثناء زيارتهم يدهم  قد يف ن تقبل أعضاء األسرة لآلخرين 

 .وتحتن الحالةسرعة 
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   التقييم  -

 شخيص تاعداً للت كون م قد ي سرة  مع األ فل  ييم الط شطة  تق لى األن كز ع ، ر

اإلجتماعيععة ومهععارات التواصععل وسععلوك الطفععل ، تقيععيم القععدرات العقليععة ، 

 . وتطور الكالم واللغة عند الطفل اجتماعيات في أكثر من وضع المالحظ

 

   التحويل -

  (. والناشئةالطبيب النفتي لألطفال )  الطبيب المختص  إلىحول الطفل 

 

   حلقة الوصل -

  فل هذا الط ية  قوم برعا من ي لدين أو  صعباً للوا كون  ثر معن بقد ي عة أك متاب

الوصععل بععين األهععل  كععون همععزةتالحالععة .  ولععذلك يمكععن أن  مخععتص بهععذه

كل  مع  بأول  لة أوالً  والمختصين ، وذلك عن طريق جمع المعلومات عن الحا

 المختصين إلحاطة األهل بها عند اللزوم.

 

   ستمعإ -

  ية قوم برعا من ي لدين أو  لدى الوا كون إن  حاول أن ت ماً ،  قاً عا فل قل هذا الط

 .متفهما ومتتمعاً جيداً 

 

 المعلومات الالزمة  -

 شد  أن حاول هتر لى لاأل مات  إ ستقاء المعلو صحيحةا صادر ال شتى الم    من 

 إلخ.، والدوريات المختصة الكتب ، واإلنترنت ، ك

 

   المقابلةقبل  -

  قحاول لة أن ت لك يم الحا بدئياً وذ خالل ام صال إلمن  مع الت ههاتفي           ،  لاأل

فةو الصدودك، والضعف ستكشاف نقاط القوة وا صل  معر طرق للتوا ضل ال أف

 هذا الطفل المصاب بالتوحد.مع 

 

   بين لألهل -

  ماذا سيحدث عند الزيارة  ومن سيكون ََ ها ،  حاضراَ ئة كي في تتطيعون تهي ي

مل  البالغ / الطفل سائل للتعا ضل الو ما  ؟المتوحد قبل الزيارة .  اسأل عن أف و

حععاول معرفععة ووحععاول استكشععاف المثيععرات الحتععية ،  ؟يجععب تجنبععه  الععذي 

ن ؟يفضل الطفل لمته  وما الذي ،  متتوى فهم الحالة ناك مخاوف  توإن كا ه

 مجدداً لدى الحالة .
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  الخطة -

 كان،   ؟ اوين يمكن للطفل أو األسرة أن ينتظرقررأ قلل وقت اإلنتظار قدر اإلم

تي وخطط لإلجراءات التي ستقوم بها  حاول استكشاف استراتيجيات التلوك ال

 ستتبعها .

 

   المقابلة -

  وقت أطول خالل المقابلة ىإلالطفل قد يحتاج 

 عب األدوار التمثيل به  بين:  ول يام  نوي الق ماذا ت له  مريض وأله ما؟ لل هي  و

ية للمريض األشياء التي يمكن أن تقدم  ناً كهد بدى تعاو بة  إن أ مثالً وج عك )  م

مل  لاألهتتتخدم أسلوب تعامل  أنطعام (.  حاول  لك  للتعا كدليل  فل  مع الط

      معه .

 

   المريض هدئ -

  توتر اً ألعابأن توفر حاول سبيل ال)  الطفلالمريض / تقلل من  لى  ثع كرة ام ل 

 الوالدين عن طرق تهدئة الطفل . أسأل . بالستيكية للضغط عليها (

  ًكالمك.  الستيعابحاول إعطاء المريض وقتاً إضافيا 

 

 ن الوالدا -

  عن لدين  هام الوا لة .  حاول إف عة الحا لدانطبي تتطيعا الوا تاعدةي فل  ن م الط

ارتععداء المالبععس عععن طريععق التمثيععل كعلععى اكتتععاب مهععارات اسععتقاللية ، 

 البصري .

 

   النصيحة -

  شاد لىاإلر يق  إ عن طر ية  صادر تعليم لم لذهاب تع لىم ا مام /  إ طرق والح

 النوم والتعامل مع القلق .واألكل ، واإلسترخاء ، 

 

 التدخل  -

 قاش لتجنب إذا كان ممكناً ، حاول التدخل في غرفة أخرى غير ا تتخدمة للن لم

فة  هذه الغر في  تمعية  صرية وال يرات الب الربط التلبي ، حاول أن تجعل المث

 الطفل . انتباهقليلة قدراإلمكان حتى ال يتشتت 

 

   ما بعد المقابلة -

 بعععد المقابلععة لكععي حععول كيفيععة التعامععل مععع الطفععل  ين سععجل ملخصععاً للوالععد

 يتتخدموه في المنزل .

 

 األسرة في التأقلم  ىلدصعوبة هناك   -



 

 القاهرة  –المظالت  –غاخان براج أأالفرع الرئيسي : 
وموقعنا  info.elsaadany@gmail.comني بريد الكترو

.WWW.SLPEMAD.COM. 
 

 اً.شديد ات بأن أهل المتوحدين يعانون توتراً بينت الدراس 

  طاء ية إلع شئون اإلجتماع ية بال تات المعن من المؤس تاعدة  لب الم كن ط يم

 عالوة لإلعاقة أو توفير معونة مالية أو سكنية إن أمكن .

  د والوفاء بهذه الفئة مثل مركز الرشااإلحالة إلى مؤستات خاصة تهتم بالعناية

    بالبحرين.وعالية 


