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Arabisk översättning: Hatem Zamel Abacid, 2005

يتسم اضطراب التوحد ) أو الذاتوية ( بإنخفاض خطري وعميق يف عدد من املجاالت الهامة للتطور أو النمو الشخيص ،
نذكر منها  :مهارات التفاعل اإلجتماعي والتواصل والسلوك والقدرة التخيلية  .ويتطلب تشخيص حالة التوحد أن تكون
جميع األعراض السلوكية سابقة الذكر قد ظهرت عىل املصاب قبل بلوغه سن الثالثة  ،علماً بأن هناك صعوبة بالغة يف
تشخيص حالة التوحد قبل الشهر الثامن عرش حتى وإن الحظ الوالدان يف أغلب األحيان أن هناك خلالً ما منذ مرحلة
الرضاعة  .ويرجع هذا إىل أن اإلختالالت السلوكية التي يبنى عليها هذا التشخيص ال تظهر بوضوح كاف قبل ذلك السن .
وغالبية األطفال التوحديني مصابون أيضاً بإضطراب عام يف النمو  ،إال أن قلة منهم تتمتع بذكاء طبيعي  ،يف حني يعاني
العديد منهم من داء الرصع  .وهناك أيضاً ارتفاع نسبي يف إصابتهم بعيوب يف البرص والسمع  .أما األشخاص املصابون
بمتالزمة أسربجر ) (Aspergers syndromوهي من الحاالت شبه التوحدية  ،فإنهم يتمتعون بذكاء طبيعي .
وعىل أقل تقدير ترتاوح نسبة اإلصابة بالتوحد بني طفل وطفلني من كل ألف طفل  ،أي أنه يولد كل عام يف السويد حوايل
مائة طفل مصاب بالتوحد  .فإذا أضيف إليهم املصابون بالحاالت شبه التوحدية  ،أي إذا أحصينا جميع الحاالت املشخصة
ضمن طيف اإلضطرابات التوحدية  ،وجدنا أن عددهم ال يقل عن ستة أطفال من كل ألف طفل بالسويد  ،وهي نسبة تتفق
مع مثيالتها يف جميع أرجاء العالم  .وترتفع نسبة إصابة الذكور بالتوحد إرتفاعاً كبرياً عن نسبتها يف اإلناث .
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التوحد هو حالة تُعرّف بما ينتج عنها من سلوك ولكنها ترجع إلضطرابات عضوية معروفة أو غري معروفة يف عدد من
وظائف املخ تؤدي إىل التأثري عىل مخ الطفل املصاب والذي هو يف طور النمو وعىل طريقة قيامه بجمع املعلومات
ومعالجتها  .ويؤدي ذلك إىل اختالالت سلوكية ملحوظة وذلك عىل سبيل املثال يف أسلوب تلقي املعلومة ومعالجتها
وتفسريها ويف تعلم الجديد ويف مدى اتساق السلوك مع الهدف منه  .ويدخل العامل الوراثي يف العديد من هذﻩ
اإلضطرابات العضوية .

التفاعل اإلجتماعي
تكون أبرز مظاهر التوحد وأكثرها وضوحاً صعوبات التفاعل اإلجتماعي  .والطفل املصاب يجد منذ مرحلة مبكرة جد ًا
صعوبة يف استخدام واإلستجابة ملغزى النظرات وتعبريات الوجه واإلشارات اإلجتماعية وطبقات الصوت املختلفة عند
التخاطب وما إىل ذلك من أساليب التواصل مع اآلخرين  .وال يبدو عىل أغلب األطفال التوحديني أي قدر من تبادل الحس
اإلجتماعي أو العاطفي وال يشاركون والديهم دواعي الفرح بشكل عفوي كما ال يلجأون إليهم طلباً للمواساة  .وال يهتم
الطفل التوحدي عادةً بأقرانه من نفس العمر وإن اهتم بهم يجد عادةً صعوبة جمة يف كسب صداقتهم واإلحتفاظ بها .
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التواصل
يعاني املصاب بالتوحد من تأخر أو غياب يف نمو قدرته عىل الكالم وال يستعيض عنها بغريها من أساليب التواصل غري
اللغوية  .ونصف عدد األطفال التوحديني ال يبدأون يف الكالم أبداً  ،بينما ينقسم النصف اآلخر إىل فئات شديدة التباين فيما
بينها فالبعض يستخدم بضعة كلمات والبعض اآلخر يستخدم عدداً كبرياً من الكلمات وعىل نحو سليم إال أنها يف أغلب
األحوال تكرار لعبارات جاهزة أو ألقوال صدرت عن أشخاص آخرين وبرصف النظر عن املناسبة  .وهناك قلة منهم تملك
لغة حسنة التكوين ويتحدثونها بطالقة  .غري أنهم جميعاً يشرتكون يف اإلفتقار إىل القدرة عىل بدء حوار واإلستمرار فيه .
ويف خلل يف القدرة عىل فهم اللغة يبلغ أقىص مداﻩ يف فهم املغزى العميق يف اللغة  ،وحتى يف حالة األشخاص الذين يملكون
لغة غنية باملفردات ويتحدثونها بطالقة نجد أن إدراكهم للغة عادةً ما يكون مقترصاً عىل الفهم الحريف والجامد للكلمات .

السلوك
يكون للطفل التوحدي عادةً سجالً محدوداً من نوعيات السلوك واإلهتمامات والنشاطات التي يمارسها بصورة متكررة
ورتيبة  ،ومثال ذلك اإلنهماك يف أنشطة كتدوير عجلة سيارة من لعب األطفال أو وضع جميع اللعب يف صف طويل وراء
بعضها البعض بشكل متكرر وتجنب اللعب الذي يعتمد عىل توزيع األدوار بشكل عفوي ومتنوع وعىل الخيال .
ومن املعتاد أن يصبح الطفل التوحدي حبيساً إلستحواذات  fixeringarبشأن أشياء مختلفة وأحياناً يصبح حبيس ًا لعادات
شديدة التعقيد وإجراءات رتيبة يجب تكرارها بدقة تامة يف كل مرة  .وقد يؤدي الخروج عن هذا الروتني أو هذﻩ الطقوس
إىل ثورة من الغيظ اليائس أو الحنق والغضب العارم  .ويجد الشخص التوحدي عامةً صعوبة كبرية يف تقبل التغريات أي ًا
كان نوعها  ،كأن ينقل شيئاً من مكانه املعتاد أو أن يدخل تعديالً عىل يف الخطوات املعتادة إلجراء أي عمل .
وتمر عىل األطفال التوحديني األكرب نوعاً ما – وبخاصة هؤالء الذين يتمتعون بقسط أكرب من الذكاء – فرتات تسيطر
خاللها عليهم تماماً بعض " االهتمامات الخاصة " مثل جداول املواعيد  ،تواريخ ميالد اآلخرين  ،تعداد السكان يف جميع
بلديات السويد  ،وما إىل ذلك من أمور  .وعادةً ما يقوم الطفل التوحدي بالتلويح بيديه أو التأرجح إىل األمام والخلف أو
امليش عىل أطراف أصابع قدميه .
إىل جانب السلوكيات التي يعتمد عليها تشخيص حالة التوحد التي ذكرناها تحت العناوين الثالث السابقة هناك أعراض
أخرى شائعة يف حاالت التوحد نذكر منها  :الحساسية الزائدة أو األقل من املعتاد لبعض األصوات وللمس والشم وما شابه
ذلك  ،وفرتات من النشاط املفرط  ،واضطراب النوم واألكل وما إىل ذلك  .وجميع هذﻩ األعراض ليست من الرشوط الواجب
توفرها عند تشخيص حالة التوحد .

اختالفات كبرية
برغم التباين الشديد بني مختلف األشخاص التوحديني فإن وطأة اإلصابة بالتوحد تكون دائماً شديدة  .وعىل سبيل املثال
فإن درجة اإلصابة بالتوحد قد تختلف من شديدة إىل بسيطة  ،وكذلك بالنسبة للذكاء فقد يكون يف بعض الحاالت عىل
مستوى اإلعاقة الشديدة أو العميقة  ،بينما يكون يف حاالت أخرى أعىل بكثري من املستوى العادي  .وعادةً ما يعاني
الشخص التوحدي من مشاكل أخرى نذكر منها عىل سبيل املثال مختلف املتالزمات الوراثية أو الرصع أو اإلكتئاب أو
اضطرابات القدرة عىل اإلنتباﻩ أو النشاط املفرط إلخ  .بذلك فقد يعاني الشخص من إصابة بالتوحد تمثل جانباً من إعاقة
مركّبة تدخل ضمنها عنارص أخرى مثل اضطراب النمو املتوسط أو الشديد والرصع فتؤدي معاً إىل إعاقة وظيفية قصوى ،
أو أن يكون مصاباً بدرجة بسيطة من التوحد مع مستوى عال من الذكاء .
إن هناك تفاوتاً كبرياً يف درجة صعوبة املظاهر السلوكية لإلصابة بالتوحد وهذﻩ اإلختالفات قد تكون متعلقة بشخصية
املصاب وعمرﻩ ومستوى نموﻩ .
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إن التوحد إعاقة وظيفية مدى الحياة إذ ال يوجد اليوم أية وسيلة للشفاء من التوحد  .ولكن يمكن تطوير مهارات العديد
من األطفال التوحديني تطويراً كبرياً من خالل جهود تربوية مبكرة وحسنة التخطيط ومتفقة مع احتياجات الفرد تنفذ يف
وسط معد إعدادا خاصاً لذلك الغرض  .ويكون أحد األهداف الرئيسية من ذلك مساعدة الطفل عىل تطوير قدراته عىل
التواصل الناجح  ،ويجب أن تكون الربامج الرتبوية مبنية عىل إدراك لخصوصية طريقة الطفل التوحدي يف التعلم  .ومن
أمثلة تلك الطرق الرتبوية املعدة خصيصاً لألشخاص املصابني بالتوحد نذكر إسرتاتيجيات عالج التحليل السلوكي TBA
) ويطلق عليها عادةً يف السويد تسمية العالج النفيس املعريف  ( KBT, Kognitiv beteendeterapiوطريقة تيتش TEACCH
وهو اختصار لـ ) عالج وتعليم األطفال املصابني بالتوحد وإعاقات التواصل املشابهة له ( بأسلوب البنية الثابتة الرتبوي .
إن اإلكتشاف املبكر فالفحص فالتشخيص يشكل الخطوة األوىل  .ويليها بأرسع ما يمكن خطوة ثانية تتمثل يف تزويد
الوالدين وغريهم يف محيط الطفل التوحدي باملعلومات والتدريب  .ويجب أن يتزامن ذلك مع إجراءات دعم رسيعة ومالئمة
وحسنة التخطيط  ،وبذلك يكون قد تم وضع األساس الذي يسمح عىل املدى الطويل بمساعدة الطفل يف التطور  .وبالنسبة
للطفل فإن تدبري ظروف مالئمة له يف دار الحضانة ويف املدرسة يعترب من مقومات الحياة تماماً وله نفس األهمية كتدبري
املسكن والنشاط اليومي املالئم بالنسبة للشخص الذي بلغ سن الرشد .
أما الذين هم يف مراحل الشباب والرشد فقد يحتاجون لإلستمرار يف الحصول عىل الدعم الرتبوي من أجل مواصلة تنمية
مهاراتهم الرامية إىل قدر أكرب من اإلستقاللية والقدرة عىل املشاركة برغم حصولهم عىل ذلك الدعم منذ مرحلة مبكرة .
وأما األشخاص الذين يتمتعون بمستوى كفاءة أعىل فقد يحتاجون إىل مختلف أنواع الدعم لتنظيم دراستهم أو لتدبري أنواع
مختلفة ومالئمة من األنشطة اليومية .
ويحتاج أغلب املصابني بالتوحد الذين بلغوا سن الرشد إىل املساعدة والدعم الشامل مدى الحياة  .إال أن قلة منهم قادرة عىل
أن تعيش حياة مستقلة نسبي ًا .
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طيف اضطرابات التوحد هو اسم جامع يطلق عىل عدد من التشخيصات ذات األعراض املتشابهة .
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Autistiskt syndrom

هي املتالزمة الكاملة ضمن طيف إضطرابات التوحد وتسمى اختصاراً " التوحد "  . autismوأغلب املصابني بالتوحد
مصابون أيضاً بنوع من إضطرابات النمو  .إال أن هناك أشخاصاً يتمتعون بذكاء عادي يكونون مصابني بالتوحد  ،وتسمى
هذﻩ الحالة عادةً بالتوحد عايل الكفاءة الوظيفية أو بتعبري أدق التوحد لدى الشخص عايل األداء الوظيفي .
Aspergers syndrom

هي التوحد لدى األشخاص الذين يتمتعون بذكاء طبيعي أو فائق الخالني من اإلضطرابات اللغوية الشديدة املوجودة يف
حالة التوحد .
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Autismliknande tillstånd
Atypisk autism
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Genomgripande störning i utvecklingen UNS

تستخدم جميعاً كمرتادفات  ،ويقصد من هذا التشخيص أن الشخص املصاب ال تتوفر فيه جميع متطلبات تشخيص التوحد
أو متالزمة أسربجر ولكنه رغم ذلك يعاني من صعوبات شديدة من ذات النوع .
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Desintegrativ störning

هو حالة نادرة يرتتب عليها أن ينشأ التوحد عند الطفل بعد بلوغه سن السنتني أو ثالث سنوات بعد أن يكون نموﻩ طبيعياً
قبل ذلك السن .
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ال يزال من غري الواضح نسبة سكان البالد من املصابني بالتوحد أو بأحد اإلضطرابات الوظيفية الداخلة ضمن طيف
اضطرابات التوحد  ،ولكن انطالقاً من نظرة شاملة للدراسات املتوفرة يف هذا املجال يمكن التوصل إىل التقديرات اآلتية .
وال يوجد بالسويد أية سجالت لألشخاص املصابني بالتوحد .

التوحد
يعتقد أن ما ال يقل عن طفل إىل طفلني يف األلف مصابون بالتوحد  ،ويعني ذلك أن هناك حوايل  ١٥٠٠إىل ٣٠٠٠طفل
مصاب بالتوحد يف األعمار بني  ٤و  ١٧سنة بالسويد  .ويرتاوح العدد يف محافظة استكهولم بني  ٣٠٠و  ٦٠٠طفل .

طيف اضطرابات التوحد الكامل
تقدر نسبة اإلصابة الشاملة لكامل مكونات طيف اضطرابات التوحد بما ال يقل عن  ٦حاالت يف األلف  ،وذلك يعني أن
بالسويد حوايل  ٩٠٠٠طفل مصاب بينما يقدر عدد اإلصابات يف استكهولم بحوايل  ١٨٠٠طفل وشاب يف األعمار بني  ٤و
 ١٧سنة  .أما بالنسبة ملتالزمة أسربجر فال توجد أرقام مؤكدة ولكن األمر يتعلق بأعداد أكرب من أعداد املصابني بالتوحد .
ولم تجرى بعد أية دراسات يعتد بها بشأن البالغني املصابني بالتوحد أو الحاالت املشابهة .
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