عالمات التوحد وتشخيصو

كيف يتم التشخيص وما ىي المقاييس المعتمدة في آلية التشخيص؟
في الوقت الحاضر يتم تشخيص التوحد من خالل المالحظة المباشرة لسموك الطفل

بواسطة اختصاصي معتمد ،وعادة ما يكون اختصاصي في نمو األطفال ،أو طبيب و عادة ما
يتم ذلك قبل عمر ثالثة سنوات أو ( )69شير ،و في نفس الوقت فإن تاريخ نمو الطفل تتم
دراستو بعناية عن طريق جمع المعمومات الدقيقة من الوالدين واألشخاص المقربين اآلخرين الذين

ليم عالقة بحياة الطفل مباشرة (الفيد ،1002 ،ص.)88

ويمر تشخيص التوحد عمى عدد من االختصاصيين منيم طبيب أطفال واختصاصي

أعصاب المخ وطبيب نفسي حيث يتم عمل تخطيط المخ واألشعة المقطعية وبعض الفحوصات
الالزمة وذلك الستبعاد وجود أي مرض عضوي من األطباء المختصين ،ويتم تشخيص التوحد

مبنيا عمى وجود الضعف الواضح والتجاوزات في األبعاد السموكية التي تم ذكرىا سابقا واذا
اجمعت ثالثة أنواع من السموكيات سـوية لدى الطفل (ما يسمى بثالوث االضطراب Triad

 )Impairmentيتم تشخيصو بالتوحد ويعتمد تشخيص التوحد عمى:

 الدليل التشخيصي واإلحصائي لألمراض النفسية ( )DSM-IVالتابع لمجمعية األمريكية
لمطب النفسي

 الدليل العالمي لتصنيف األمراض ( )ICD-10التابع لمنظمة الصحة العالمية
وىناك بعض المراكز العالمية طورت نماذج تحتوي عمى أسئمة تشخيصية لمحصول عمى

أكثر المعمومات وتاريخ الطفل وأسرتو منذ حدوث الحمل وحتى تاريخ المقابمة التشخيصية لكي

يتسنى ليم التشخيص الصحيح (الفيد ،1002 ،ص89؛ الخالدي ،1009 ،ص.)206
القائمة التشخيصية لمتوحد

القائمة التالية يمكن أن تساعد في الكشف عن وجـود التوحد عند األطفال ،عمما أنو ال

يوجد بند يمكن أن يكـون حاسما بشكل جوىري لوحده ،وفي حالة أن طفال ما أظير ( ):أو أكثر
من ىذه السمات ،فإن تشخيصا لمتوحد يجب أن يؤخذ في االعتبار بصورة جادة:
 الصعوبة في االختالط والتفاعل مع اآلخرين
 يتصرف الطفل كأنو أصم
 يقاوم التعميم

 يقاوم تغيير الروتين
 ضحك وقيقية غير مناسبة
 ال يبدي خوفا من المخاطر

 يشير باإليماءات
 ال يحب العناق
 فرط الحركة

 انعدام التواصل البشري
 تدوير األجسام والمعب بيا

 ارتباط غير مناسب باألجسام أو األشياء
 يطيل البقاء في المعب االنفرادي
 أسموب متحفظ وفاتر المشاعر

(الفيد ،1002 ،ص9:؛ سميم.)100< ،

مقاييس الذكاء المستخدمة مع أطفال التوحد
ىناك عدة مقاييس لمذكاء تستعمل مع األطفال التوحديين منيا:

 مقياس فاينالند لمنضج االجتماعيVineland adaptive behavior scale
 مقياس متاىات بورتيوس Portues Maze Test

 مقياس وكسمر لذكاء األطفال Wechsler-Bellview Intelligence scale for
)children (WISC
(الفيد ،1002 ،ص.):2
مقاييس التوحد:
 مقياس التقدير التوحدي لألطفال Children Autism Rating Scale CARS

 قائمة  E2التشخيصية Diagnostic Checklist Form E-2 (Autism Research
)Institute
 مقياس المقابمة التشخيصية الضطرابات التواصل االجتماعي The Diagnostic
Interview for Social and Communication disorders (DISCO). The
Center for Social and Communication Disorders. U.K
(الفيد ،1002 ،ص.):7

التشخيص

التوحد ىو االنطواء عمى النفس ورفض التعامل مع اآلخرين سواءاً أسرتو أو مجتمعو،

وعادة ما يكون استحواذي نمطي مكرر ،وفي الطب النفسي يعرفونو أنو (إضطراب إنفعالى)

يصيب األطفال ،وىو أحد إضطرابات السموك ،ويمكن تمخيص الحالة في النقاط التالية:
 إضطراب التواصل مع المجتمع لغوياً وغير لغوياً

 إضطراب التفاعل اإلجتماعي

 إضطراب القدرة اإلبداعية والقدرة عمى التخيل.
المعايير التشخيصية لالضطراب التوحدي وفق دليل DSM-IV

(الصبي ،1006 ،ص .)29

االضطراب التوحدي ):Autistic disorders (299.00
األطفال ذوي االضطراب التوحدي لدييم درجة متوسطة إلى شديدة من اضطراب التواصل واالتصال

االجتماعي باإلضافة إلى المشاكل السموكية ،والكثير منيم لدييم درجة من درجات التخمف الفكري.
المعايير التشخيصية
أ-

عمى األقل ستة بنود من المجموعات  ،1.2.3ويكون عمى األقل بندين من ( )3وبند من كالً من

( )1و(:)2

 .3ضعف نوعي وكيفي في التفاعل االجتماعي (عمى األقل بندين):


الضعف الشديد في استخدام الكثير من سموكيات التواصل غير المفظية كالتفاعل النظري،



عدم القدرة عمى بناء الصداقات مع أقرانو.

تعبيرات الوجو ،وضع الجسم ،اإليماء واإلشارة.


قمة االىتمام ومحاولة المشاركة في المعب (عدم القدرة عمى طمب لعبة ما ،أو إحضارىا ،أو



نقص القدرة عمى تبادل األحاسيس واالنفعاالت مع المجتمع حولو.



تأخر أو نقص المقدرات المغوية (مع عدم تعويضيا باستخدام طرق التواصل األخرى كاإلشارة



في حال المقدرة عمى الكالم ،عدم القدرة عمى البدء في الحديث مع اآلخرين واستمراره

اإلشارة عمييا)

 .2الضعف الكيفي والنوعي في التواصل (بند واحد عمى األقل):
مثالً)



الحديث بطريقة نمطية مع تكرار الكالم ،وقد يكون لمطفل لغتو الخاصة بو

نقص القدرة عمى تنوع المعب أو التظاىر بالقيام بو ،وكذلك نقص القدرة عمى محاكاة وتقميد
اآلخرين في لعبيم ،أو القيام بألعاب من ىم في سنو.

 .1اىتمامات ونشاطات نمطية مكررة (بند واحد عمى األقل):


االنيماك الكامل مع لعبة معينة ،والمعب بيا بطريقة نمطية مكررة ،وفي نطاق ضيق محدود،



مقاومة تغيير الرتابة



نمطية وتكرار الحركات الجسمية (رفرفة اليدين واألصابع ،حركة الجسم المتكررة)

وبدرجة غير طبيعية من حيث التركيز والشدة



اإلصرار عمى االنيماك الكامل مع جزء صغير من المعبة.



التفاعل االجتماعي



المغة كوسيمة لمتواصل االجتماعي

ب -تأخر أو أو نقص التفاعل غير الطبيعي ،ويبدأ تحت سن الثالثة (عمى األقل بند من ىذه المجموعة)



المعب المنطقي والتخيمي

ج -االضطراب غير محسوب تشخيصيا عمى اضطراب ريت  Rett`s disorderأو اضطراب التحطم
الطفولي Childhood Disintegrative Disorder

(.)APA, 1994, p. 70
متى تظير األعراض المرضية؟
يولد الطفل سميماً معافى ،وغالباً ال يكون ىناك مشاكل خالل الحمل أو عند الوالدة،

وعادة ما يكون الطفل وسيماً وذي تقاطيع ج ّذابة ،ينمو ىذا الطفل جسمياً وفكرياً بصورة طبيعية

سميمة حتى بموغو سن الثانية أو الثالثة من العمر (عادة ثالثون شي اًر) ثم فجأة تبدأ األعراض في

الظيور كالتغيرات السموكية (الصمت التام أو الصراخ المستمر) ،وناد اًر ما تظير األعراض من

الوالدة أو بعد سن الخامسة من العمر ،وظيور األعراض الفجائي يتركز في اضطراب الميارات

التخيل
المعرفية والمغوية ونقص التواصل مع المجتمع باإلضافة إلى عدم القدرة عمى اإلبداع و ّ

(الصبي ،1006 ،ص.)67
األعراض المرضية

ىناك العديد من األعراض التي تتواجد في الطفل التوحدي ،ومن أىميا :

 الرتابة ،وعدم المعب اإلبتكاري ،فمعبو يعتمد عمى التكرار والرتابة والنمطيو
 مقاومة التغيير ،فعند محاولة تغيير المعب النمطي أو توجييو فإنو يثور بشدة
 اإلنعزال اإلجتماعي ،فيناك رفض لمتفاعل والتعامل مع أسرتو والمجتمع
 المثابرة عمى المعب وحده وعدم الرغبة في المعب مع أقرانو
 الخمول التام أو الحركة المستمرة بدون ىدف

 تجاىل اآلخرين حتى يضنون أنو مصاب بالصمم
 الصمت التام أو الصراخ الدائم المستمر بدون مسببات
 الضحك من غير سبب

 عدم التركيز بالنضر (بالعين) لما حولو

 صعوبة فيم اإلشارة ومشاكل في فيم األشياء المرئية
 تأخر الحواس (الممس ،الشم ،التذوق)
 عدم اإلحساس بالحر والبرد
 الخوف وعدم الخوف

 مشاكل عاطفية ،ومشاكل في التعامل مع اآلخرين

(الصبي ،1006 ،ص .)69
الفرق بين التوحد وطيف التوحد
طيف التوحد ىو ما يسمى أشباه التوحد ،وىي حاالت اإلضطراب العام في التطور

 Pervasive Developmental Disordersويقصد بو األطفال الذين تظير لدييم العديد من
المشاكل في أساسيات التطور النفسي في نفس الوقت وبدرجة شديدة ،أما التوحد فيو مرض

محدد بذاتو ،وفيو نوع شديد من إضطرابات التطور العامة (عمارة ،1008 ،ص29؛ Benneto
.)& Rogers, 1996, p.99

اإلضطرابات النمائية الشاممة Pervasive Developmental Disorders
أستخدم مصطمح "اضطرابات التطور العامة" ابتداء من عام  2<;0م ليكون مظمة
لوصف مجموعة من الحاالت تجمعيا عوامل مشتركة ،وليس وصفاً تشخيصاً وان كان بينيا
اختالفات ،وىي اضطرابات عصبية تؤثر عمى مجموعة من مناطق النمو الفكري والحسي ،وعادة
ما تظير حوالي السنة الثالثة من العمر ،ويجمع بينيا العوامل المشتركة التالية:
 نقص في التفاعل والتواصل االجتماعي
 قص المقدرات اإلبداعية

 نقص في التواصل المغوي وغير المغوي

 وجود نسبة ضئيمة من النشاطات واالىتمامات التي عادة ما تكون نشاطات نمطية
مكررة.

(الصبي ،1006 ،ص <.):
التشخيص:
قامت الجمعية األمريكية لمطب النفسي بإصدار كتيب تشخيصي بعد مراجعتو وتقييمو

في طبعتو الرابعة عام 2<<7م ) ،Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IVليكون

دليالً يستخدمو األطباء والمختصين باإلعاقات الفكرية والسموكية ،لتقييم الحاالت المرضية التي
يتعاممون معيا ،وقد قسمت اضطرابات التطور العامة إلى خمس مجموعات ،لكل مجموعة

مقاييسيا الخاصة وشروطيا ،ىذه الشروط يجب تقييميا ومالحظتيا من طرف مجموعة من
المتخصصين في ىذا المجال ،لمخروج بالتشخيص المناسب (الصبي ،1006 ،ص .);0
صعوبة التشخيص

الكتيب السابق ذكره وضع مجموعة من البنود والقواعد ،ولكن ليس الستخداميا كنقاط

تشخيص بل كدليل توجييي لتشخيص اضطرابات التطور العامة ،كما أنو ليس ىناك مقاييس
واضحة لتقدير درجة األعراض المرضية وحدتيا ،لذلك فإن التفريق بين أحد المجموعات واآلخر

صعباً جداً ،فالطفل التوحدي  Autistic childيمكن أن تتحسن حالتو ويدخل مجموعة

اضطرابات التطور العامة غير المحددة ( ،)PDD-NOSكما أن طفالً آخر يبدأ تشخيصو كحالة

اضطرابات التطور العامة غير المحددة ( )PDD-NOSوبعد مدة تظير عميو أعراض تجعل

تشخيصو اضطراب التوحد  .Autistic disorders .البد أن نتذكر ،أنو ميما كان التشخيص
ألي من األنواع والمجموعات السابق ذكرىا فإن العالج متشابو (الصبي ،1006 ،ص .);2

طيف التوحد

 اإلضطراب التوحدي Autistic disorders
 أضطراب ريتز disorder Rett`s

 أضطراب أسبيرجر اضطراب أسبيرجر Asperger`s disorder

 اضطراب التحطم الطفولي Childhood Disintegrative Disorder
 اضطرابات التطور العامة غير المحددة Pervasive Developmental Disorder
)Not Otherwise Specified (PDD-NOS
(.)Benneto & Rogers, 1996, p. 109

