الرعاية األسرية للطفل التوحدى ( األوتيزم )
ربيع عبد الرؤوف محمد عامر

عضو بالجمعية العالمية للصحة النفسية

مسجل لدرجة الماجستير فى التربية " تربية خاصة
تعتبررر مرة ررط الةفولررط مرة ررط أساسرريط وهامررط يكررون يررن الةفرري أكلررر مرونررط وقاب يررط ل ررتع وأكلررر ةوا يررط

لتعديي س وكن .

ولقد ةظيت قضيط الةفولرط ومكركالت الةفري وةقوقرن رح م ارةري ةياترن المخت فرط بلهتمرا الكليرر مرن البراةلين
ررح مخت ررم الم رراأت وبرردأ اأهتمررا ينيررد ررح االونررط االخيررة باأضررةربات التررح ت رري

نموه السوى واأضةربات هح ةاأت اضة ار نفسح يتملي ح توقم النمو
واأ تما يط  ,أو قدانها بعد تكوينها بما ي لر س با ح المستقبي

أضةرابات التوةد وهح من أكلر اأ اقات .
التةوريط

االةفرراي وتر لر

ررح

ح المةاور ال غويط والمعر يط

رح بنراا الكخ ريط ومرن هرضط اأضرةربات

عوبط بالنسبط ل ةفي ويةيةن الكلير من المغموض سواا ح أسالي

تكخي يط أو أسبا

اإل ابط

أو ةرق ال رن اطةفراي التوةرديون مرنه أةفراي براقرة وأ يرت الككرم رن ت رل القردرة العق يرط اإل التعررم
ح كيفيط التعامي معه ومتح و ي المع إلح مفتاح التعامي مع الةفي التوةدى ن د الةفي ينة ق انةالقا

رهيبا مما يف ر القدرات المكونط لدين .

أما التوةد هو م ة ح يستخد ح و م ةالط إ اقط ( وليس مرضا ) مرن اضرةرابات النمرو الكرامي الترح
تتميررن بق ررور أو توقررم نمررو اإلدرال الةسررح وال غررط والتوا رري والررتع وبالتررالح ت ر لر ررح القرردرة

اأ تمررا ي وتكررون م رراةبط بنن ررط انسررةابيط أو انةوائيررط مررع انغررالق

واندماج ح ةركات أو لورات غض

ررح التفا رري

ررح الررضات و مررود راةفح وانفعررالح

كرد عي طى تغير أو لضغوة الم تمع .

ينتكر التوةد بمعدي ( )0من كي ألم ةالط وأدة تنداد نسبتن ح الضكور ن اطناث (  ) 0:0أو يكتكم بعد

الوأدة من العا االوي ةتح العا اللالث ويعتبر ليو كانر (  ) leokannerأوي من تعرم
ررح ررا (  ) 0000وأة ررق

ح هرضط اإل اقرط

يهررا لفررظ (  ) Autismوالمعنررح الالتينررح لهررضط الك مررط هررو إنغررالق أو إنع رناي

الةفي ضاتط يبدو أن الةفي التوةدى قانعا وراضيا ن ضاتن أ يبدى إنفعاأ واضرةا أو تروددا ةرين مالةفترن وأ

ينتبرن إلرح أى كرخم أمامرن وأ تبردو
أهر ممي انترن أنرن يعكرق ال عر

يرن المرات السرعادة ةرين ر يترن أةرد والديرن أو أق ارنرن رح ال عر

رح الميراط ويتع رق بال عر

الةفي التوةدى ويكون تركينط أ ح .

مرع الةيونرات والرمري ممرا يسرهي م يرط التوا ري مررع

ومن أه المعايير التح تسه ح تكخيم الةفي التوةدى .

 0ر يبدأ ح اأضة ار قبي الكهر اللاللين من العمر.
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ومرن

0ر تنق ن اأست ابط ل ناس واطخرين .
0ر

ن واضح ح النمو ال غط .

 0ر أنماة غريبط وكاضة من الك مات إن و دت ( كأن تكون أنيط أو متأخرة أو ترديد ببغاوى لما يقولن اطخررين
).

 1ر أسررت ابات كرراضة وغريبررط نةررو البئيررط ملرري مقاومررط التغييررر واأرتبرراة الكررديد بأنكررياا امرردة مةرردودة ملرري (
ورقط أو قةعط خك

).

 6ر أتو د ه وسات أو توهمات كما ح الف ا .
أ راض الةفي التوةدى :

يو د لدى الةفي التوةدى بعض القضايا النمائيط والتربويط ملي ا تقاد الو ح الضاتح بككي واضح وضعم ح

الرابةررط الو دانيررط  ,والتعرراةم اأنفعررالح والميرري الواضررح أ تقرراد ملي ررات مةرردودة مررن البئيررط او اأنتبرراط إليهررا
بككي مفرة .

ومن أه القضايا التربويط أن هضط الفئط من االةفاي قاب ون ل تدري

ح المهارات اأ تما يط .

ون د أن الةفي التوةدى متعردد ال رور تخت رم أ ارضرن مرن ررد طخرر وتظهرر تردري يا مرن (  0ر  00كره ار )

وم ررن أهر ر ه ررضط اأ ر رراض إض ررة ار العالق ررات م ررع الن رراس واض ررة ار

واضة ار

ح التعديي المليرات الةسيط والس ول الةسح واضة ار

العوامي المبنيط ل توةد :

ررح اأس ررت ابط ل مواق ررم والموض ررو ات

ح الس ول الةركح .

أوالًَ ـ العوامل الوراثية .

وأنواي هنال دي كبير ةوي دور الورالط ح اأ اقط التوةديط البعض يعتبرر الو ارلرط رامال ممهردا والربعض

اطخررر يعتبرهررا ررامال مسررببا وأكرردت الكليررر مررن البةرروث والد ارسررات ررح نتائ هررا أن الو ارلررط لهررا دور ررح إ اقررط

التوةد و ح نتائ ها م كرات توةح بدور الوراليط كالتالح .

0ر ينكير التوةد بنسبط ( 0ر  ) %0بين اأةفاي وأباا توةديين .
 0ر ينتكر التوةد بنسبط (  ) % 06بين التوائ المتاكبهط .

 0ر ينتكر التوةد بنسبط (  ) %0من بين الت ائ المتةابقط .

 0ر يو د (  ) %0.9من ينط أسر ممل ط لم تمع بها أكلر من ةفي توةدى وهنال إنتكار م اةبط إ اقرات
مع التوةد ملي إ اقط ( ربت) وهح إ اقط ت ي

ثانيا  :العوامل البئية :

اإلناث قة .

أكدات بعض الدراسات والبةوث أن و ود خ ي ضروى أو

الةمي .
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 0ر أ ابط اال بأنواع من الةميات الم اةبط كالة بط االلمانح .
 0ر تعرض اال ل ر ات إكعا يط .
 0ر ةدوث تنيم متكرر م اة

بهبوة بعد الكهر اللالث .

 0ر تناوي اال بعض العقاقير بدون إضن من الةبي

.

 1ر ةدوث ركح كامي ح الرة ر (  ) Edemaوكبر سن اال الةامي .
 6ر الت وث البئح ملي ( الر ام ر النئبق ر التدخين ) .
 9ر نقم اأكس ين الوا ي لمخ ال نين .
ت ررل هررح نسر

السرب

ضررئي ط ومررن العوامرري المسررببط ومررع ضلررل لر يو ررد تةديررد دقيررق ل عوامرري التررح يمكررن ال ررن بأنهررا

المباكرر ولكررن مرا يمكرن تعميمررن هرو أن معظر العوامرري المسرببط تكمرن ررح المرخ وال هران الع رربح أن

معظ العوامي المسبيط تةدث ألناا الةمي أو قب ن ونسبط ضئي ط تةدث بعد الوأدة .
ولقررد ررض

الكليررر مررن البرراةلين اأنتبرراط و ررود نرروع مررن الخ رري ررح وظيفررط االس ررة والخب ررات االولررح ل ةيرراة وأن

العوامرري المرتبةررط بالتنكررئط النفسرريط قررد تكررون هررح السررب

يسررب

ةفرري توةرردى ررح المنررني تغي ر ار ررح ةيرراة االسرررة

ررح إ ررابط الةفرري بهررضا اأضررة ار التوةرردى ةيررث

ررح رردة مسررتويات هررح ت ر لر ررح الوالرردين واطخرروة

واالخ روات كررأ راد يعيكررون معررن وكيررم يفهمونررن وتتررألر أيضررا العالقررات بررين كرري مررن أ ضرراا االس ررة وأنمرراة

التفا ي االسرى كوةدة واةدة وتتألر ةركط االسرة وأمكانياتها الماليط و رم الترويح و القتها بما يةيةهرا مرن

بئيط ا تما يط .
وي كد الع ماا

ح أهميط االسرة وألرها العميق ح ارتفاع كخ يط الةفي التوةدى و ح أهميط دور كري ررد

من أ راد االسرة ح م يط النمو النفسح واأ تما ح والعق ح ل ةفي وخا ط ح سنواتن االولح .

و ررح الرررغ مررن أن كخ رريط كرري مررن الوالرردين والتفررا الت بينهمررا وسر وكهما نةررو الةفرري التوةرردى لررن أهميررط

االولح واالساسيط ح تككيي نموط و القتن بلخولتن لها أيضا تألير ح نمو كخ يتن .
وتعمرري العالقررات االسرريط

ررح تةبيررع الةفرري وتنكرريئن

ررح الخ ررائم اأ تما يررط السررائدة ررح اأسررة ولهررا

دور ها ح تكوين الكخ يط وأس و ةياتن وتوا قن النفسح .
واأ تمررا ح وت ر لر

ررح قد ارتررن و ررح تقررديرط لضاتررن والاخ ررين وي ررتبة إةسرراس الوالرردين بالرضررا أو السررعادة

ويتفا ي معه كما ي

أن ي من الوالدان بأن ةف ه لدين قدرات يمكن تنميتهرا واسرتغاللها كمرا أن لديرن الةرق

ارتباةا وليقا بأةساسهما بأن ةف هما من الممكن أن يعيش ب ورة ةبيعيط ومن الممكن أن يندمج مع الم تمع
ح الر ايط والتأهيي ولن ةقوقن ملي الةفي العادى كأى ةفي ح الم تمع .
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