
يطلق م�سطلح ''التوحد'' على جمموعة من الأمرا�ض املعقدة التي تنجم 
ويف  املركزي،  الع�سبي  اجلهاز  تطور  خالل  حتدث  معينة  ا�سطرابات  من 
من  كطيف  اإليه  ُينظر  بل  فقط؛  واحًدا  ا  مر�سً التوحد  يعترب  ل  الواقع 
احلالت املر�سية التي تت�سف بالعجز عن التكيف الجتماعي والتوا�سل 
املحددة  التكرارية  ال�سلوكية  النماذج  و  احل�سية  امل�ساكل  اإىل  بالإ�سافة 
والنمطية.  وباملح�سلة يواجه امل�سابون بالتوحد م�ساكل جّمة يف التوا�سل 
اللغة  ا�ستخدام  ويف  الآخرين  مع  اجلادة  العالقات  واإن�ساء  الجتماعي 
بالتوحد  امل�ساب  ي�سكو  الأحيان  بع�ض  ويف  املجردة،  الأفكار  وا�ستيعاب 
ب�سكل  املر�سية  الأعرا�ض  حدة  وتختلف  هذا  خطرًيا،  معرفًيا  عجًزا 

ملحوظ بني الأفراد امل�سابني. 

تبداأ احلالة املر�سية املتمثلة بالتوحد، يف كثري من الأحيان، يف ال�سنوات 
الأوىل من العمر، ومن املتعاَرف عليه وجود منوذجني خمتلفني ل�سري احلالة 
املر�سية وتقدمها مع الزمن.  ففي النموذج الأول - وهو الأكرث �سيوًعا - 
تظهر الأعرا�ض الأوىل للمر�ض يف ال�سنة الأوىل من العمر ومن ثم تزداد 
من  اأقلية  يبدى  باملقابل،  الزمن.   مع  م�سطرد  ب�سكل  التوحد  اأعرا�ض 
املر�سى تطوًرا طبيعًيا يف البداية ولكن تتدهور لديهم املهارات الجتماعية 

والعاطفية والتوا�سلية يف ال�سنة الثانية اأو الثالثة من العمر.  

لقد �سهد عدد احلالت التي مت ت�سخي�سها من مر�ض التوحد ارتفاًعا حاًدا 
اأن هذه احلالة كانت فعلًيا غري  جًدا يف العقود القليلة املا�سية، ولنن�سى 
اأما الآن فاأ�سبحت على قدر عاٍل من النت�سار  معروفة منذ خم�سني �سنة، 

بحيث يتوقع اأن ت�سيب واحًدا من كل مئة طفل حول العامل.  

عوامل الخطورة

توجد العديد من عوامل اخلطورة التي توؤهب الطفل لالإ�سابة بالتوحد؛ 
املثال  �سبيل  فعلى  باحلالة،  اخلا�سة  اجلينية  العوامل  بالطبع  فهناك 
اأ�سقاء  لديهم  الذين  الأطفال  لدى  بالتوحد  الإ�سابة  احتمالت  تزداد 
من  يعانون  الذين  الأطفال  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف  احلالة.   بهذه  م�سابون 
اإك�ض  ال�سبغي  ومتالزمة  احلدبي  الت�سلب  مثل  معينة،  وراثية  اأمرا�ض 
اله�ض، يكونون اأكرث عر�سة لالإ�سابة مبر�ض التوحد.  ويف احلقيقة لزلنا 

نفتقر ملعرفة كل اجلينات التي تتدخل يف الإمرا�سية، ولكن تعد اجلينات 
الع�سبية وت�سنيع  امل�سابك  التي تتحكم يف تطور الدماغ وعمل  الرئي�سية 
التوحد.   ملر�ض  اجليني  املكون  اأ�سا�ض  لتكون  بقوة  مر�سحة  الربوتينات 
يف  دوًرا  تلعب  التي  البيئية  العوامل  من  الكثري  توجد  اأخرى،  ناحية  من 
اإمرا�سية التوحد؛ ومن ذلك التعر�ض لأدوية معينة يف املرحلة اجلنينية 
والعمر الأكرب للوالدين وحالت اخلدج املولودين يف مراحل باكرة جًدا.  
اآنفة  اأًيا من العوامل  باأن  وبالرغم مما �سبق، ل ميكن القول ب�سكل حتمي 
الذكر ميكن اأن يوؤدي مبفرده لالإ�سابة بالتوحد، غري اأن هذه العوامل ترفع 

احتمال الإ�سابة باملر�ض.  

ومن الأمور املثرية لالهتمام يف �سياق مر�ض التوحد كون الذكور معر�سني 
اأكرث باأربع مرات من الإناث لالإ�سابة بهذه احلالة.  ويف�سر بع�ض املخت�سني 
عامل  اجلن�سني  بني  املختلفة  الهرمونية  امل�ستويات  بكون  الظاهرة  هذه 

م�ساهم يف الإ�سابة باملر�ض.  

التشخيص والعالج

الطفل من قبل  تقييًما دقيًقا حلالة  للتوحد  ال�سحيح  الت�سخي�ض  يتطلب 
لتق�سي  الطفل  العامون  والأطباء  الآباء  يراقب  كما  خربة،  ذو  خمت�ض 
و�سوله اإىل املالمح التطورية البارزة التي تنا�سب �سنه.  لأجل هذا يقوم 
اأدوات  با�ستعمال  املبكر  والتدخل  التطوري  التقييم  جمايل  يف  املخت�سون 

تقييم خا�سة للو�سول اإىل الت�سخي�ض ال�سحيح للحالة. 

املبكر يحدث  التدخل  اأن  اإل  للتوحد،  �ساف  اأي عالج  ل يوجد ب�سكل عام 
فرًقا كبرًيا يف �سري احلالة املر�سية.  ي�ستجيب الأطفال امل�سابون بالتوحد 
ب�سكل جيد جًدا للربامج ذات الهيكلية الوا�سحة من مثل التدريب ال�سلوكي 
التداخلي وبرامج تدبري احلالة، كما يحتاج بع�ض الأطفال للعالج اخلا�ض 
كلما  اأنه  القول،  عن  وغني  الفيزيائي.   و/اأو  املهني  والعالح  بالنطق 
الأطفال  بع�ض  اأن  لدرجة  اأف�سل،  النتائج  كانت  كلما  اأبكر  التدخل  كان 
ي�ستجيبون للتدخل العالجي ب�سكل ممتاز بحيث يتخل�سون من املعايري التي 
ت�سنفهم كم�سابني بالتوحد.  من جهة اأخرى، ت�ستمر الأعرا�ض لدى فئة 
من امل�سابني - واإن كانت بدرجات خفيفة - بينما ت�سنف جمموعة اأخرى 

الــتوحــد
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الوظيفية  قدراتهم  على  بناًء  اأ�سربجر  متالزمة  لديهم  باأن  الأطفال  من 
العالية، باملقارنة مع باقي امل�سابني بالتوحد. 

التوحد في العالم العربي

وقٍت  حتى  العربي  عاملنا  يف  متاًما  املهملة  الأمرا�ض  من  التوحد  كان  لقد 
مثل   رائدة  موؤ�س�سات  بوجود  يتغري  بداأ  الو�سع  هذا  اأن  غري  جًدا،  قريب 
بدبي  التوحد  ومركز  قطر  يف  �سفّلح  ومركز  للتوحد  الإمارات  جمعية 
واملركز امل�سري للتوحد.  وتقوم هذه املراكز بن�سر الوعي وتقدمي خيارات 
عالجية وتدبريية اأمثل لهذه احلالة.  وعلى الرغم من ذلك كله، لتزال 

الدرا�سات البحثية التي تتناول التوحد يف منطقتنا العربية قليلة جًدا، 
العامل  يف  التوحد  انت�سار  معدلت  عن  موثوقة  درا�سات  توجد  بالكاد  اإذ 
معدلت  يف  وا�سعة  اختالفات  من  املوجودة  الدرا�سات  وتعاين  العربي، 
انتقاء  معايري  توحيد  عدم  هو  ذلك  يف  الرئي�سي  وال�سبب  تلك  النت�سار 
اخلليج  منطقة  من  املتاأتية  الدرا�سات  بينت  لقد  امل�سابني.   وت�سخي�ض 
العربي اأن عوامل اخلطورة بالن�سبة للتوحد هي عمر الوالدين الذي يزيد 
عن 30 �سنة والت�سمم بالر�سا�ض والولدة بالعملية القي�سرية، وباملقابل 
الإ�سابة  من  الوقاية  من  نوًعا  يعطي  واملّطّول  الكلي  الإر�ساع  اأن  يبدو 

بالتوحد.

الــتوحــد

إذا كان الطفل بعمر سنة واحدة:
ال يحبو. 

ال يستطيع الوقوف لوحده بدون سند.
عن  أبعدت  أنها  يرى  التي  األشياء  عن  بالبحث  يهتم  ال 

ناظره.
ال يتفوه بكلمات مفردة مثل ماما أو بابا.

هز  أو  الوداع  عند  باليد  التلويح  مثل  اإليماءات  يتعلم  ال 
الرأس بالنفي أو اإليجاب.

ال يقوم باإلشارة إلى األشياء.
ال يحتفظ بالمهارات التي اكتسبها.

إذا كان الطفل بعمر سنتين:
ال يتفوه بجمل مكونة من كلمتين مثل )أشرب الحليب(.

ال يدري ما يفعل باألدوات الشائعة مثل الفرشاة والهاتف 
والشوكة والملعقة.

ال يقلد األفعال والكالم.
ال يستجيب للتعليمات البسيطة.

ال يمشي بثبات.
ال يحتفظ بالمهارات التي اكتسبها.

يستحسن الكشف عن تأخر التطور العصبي التطوري لدى الطفل في سن مبكرة جًدا ألنه يتيح مقاربة المشكلة 
بشكل أفضل، ولذا ينصح باستشارة طبيب األطفال في حال ظهور أي من العالمات التالية لدى الطفل:

إذا كان الطفل بعمر ثالث سنوات:
يتعثر باستمرار أو يجد استعمال الدرج صعًبا.

يسيل اللعاب من فمه أو ال يمكن فهم الكالم الذي 
يصدر عنه.

التعامل مع اللعب باأللعاب البسيطة  غير قادر على 
وتدوير  القطع  تركيب  وألعاب  األوتاد  لوح  )مثل 

مقبض األلعاب(.
ال يتكلم الجمل. 

ال يفهم التعليمات البسيطة.
مهارات  يتضمن  الذي  باللعب  القيام  يستطيع  ال 

تمثيلية أو تخيلية.
ال يرغب باللعب مع األوالد اآلخرين أو باأللعاب.

يتفادى التواصل بالعين.
ال يحتفظ بالمهارات التي اكتسبها.

بالعالمات  لـ”نشرالمعرفة  سي  دي  سي  برنامج  من  االقتباس  تم 
ذات الصله بالتوحد وذلك للتدخل بشكل مبكر”   
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