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 ھذا ھو التوحد
 Det här är autismالعنوان األصلي: 

 Eric Zanderالكاتب: 
 Semantixترجمة: 

 

 

إن التوحد إعاقة. فاألشخاص الذین یُعانون من التوحد یكون لدیھم صعوبات في التواصل والتفاعل مع اآلخرین، ویكون لدیھم أنماط 
 محدودة ومتكررة من السلوكیات واالھتمامات واألنشطة. 

ص االنتباه مع فرط النشاط إعاقات أو أمراض أخرى، على سبیل المثال اضطراب نق جنباً إلى جنب معوغالباً ما یأتي التوحد 
)ADHD( واالضطراب اللغوي، والتخلف العقلي، والصرع. وتجدر اإلشارة إلى أن أغلب األشخاص الذین یعانون من التوحد یكون ،

د لدیھم مستوى ذكاء متوسط، إال أنھ من الممكن أن یكون بینھم أیضاً من ھم شدیدي الذكاء ومن یُعانون من تخلف عقلي حاد. وھناك عد
قلیل من األشخاص المصابین بالتوحد ال یقومون بتطویر اللغة المنطوقة على اإلطالق أو یطورونھا بشكل محدود للغایة، في حین 

 تكون المھارات اللغویة لدى آخرین منھم متوافقة مع ما ھو متوقع لفئتھم العمریة أو تكون أكثر تقدماً.  

 التوحد في التشخیصات المختلفة
، واآلخر ھو دلیل DSM-5ا وصف تشخیصات الطیف التوحدي. أحدھما الدلیل األمریكي متشخیصیان دولیان تم فیھھناك دلیالن 

 .ICD-10منظمة الصحة العالمیة 

(اضطراب التوحد الطیفي) التشخیصات  autism spectrum disorder (ASD)، استبدل المصطلح DSM-5وفي الدلیل 
: متالزمة التوحد، ومتالزمة أسبرجر واضطراب المھارات العامة غیر المحددة. وفي DSM-IV-TRالسابقة والمنفصلة من الدلیل 

(اضطراب الطیف  autism spectrum disorder، فقد تم ترجمة مصطلح DSM-5، Mini-D-5النسخة السویدیة من الدلیل 
اللغة أیضاً في  ASDالتوحدي) إلى التوحد. وبدالً من استخدام مصطلح "التوحد" فإنھ من الشائع استخدام االختصار اإلنجلیزي 

 السویدیة.

. ولكن عندما یتم كتابة التشخیص في السجل DSM-5وعندما یتم تشخیص التوحد في السوید، فإنھ غالباً ما تستخدم معاییر الدلیل 
، فإن االسم التشخیصي "التوحد" موجود في مرحلة ICD-10. وفي النسخة الحالیة، ICDالطبي للشخص فإنھ یتم ترمیزه وفقاً لـ 

، فسوف یتم إدماج ICD-11الطفولة، وكذلك متالزمة أسبرجر، والتوحد غیر النمطي. ووفقاً لألعمال التحضیریة في النسخة الجدیدة، 
 autism spectrum، لتصبح جمیعھا تحت اسم تشخیصي واحد: DSM-5ة، كما ھو الحال في التشخیصات السابقة المنفصل

disorder  (اضطراب الطیف التوحدي). ومن المتوقع أن یتم االنتھاء منICD-11  2018خالل عام. 

 كیف یظھر التوحد؟
لى جانب أشیاء أخرى، ھي أمور تؤثر على كیفیة إن التوحد إعاقة مرتبطة بالتطور. وھذا یعني أن العمر والمستوى اللغوي والذكاء، إ

ظھور أعراض التوحد لدى مختلف األفراد. وتكون األعراض أكثر وضوحا خالل النشأة، ولكن مع التدریب والدعم یُمكن التعویض 
 عن الصعوبات التي قد یواجھھا الشخص في بعض السیاقات.
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 :DSM-5ة تكون موجودة، وفقاً للدلیل وفي حالة اإلصابة بمرض التوحد، فإن األعراض التالی

 قصور دائمة في القدرة على التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي  •
 أنماط محدودة ومتكررة في السلوك واالھتمامات واألنشطة. •

 التفاعل االجتماعي
 لیة:تظھر الصعوبات في التفاعل االجتماعي والتواصل االجتماعي، أو ظھرت مسبقاً، في المجاالت التا

إن التبادل االجتماعي یعني القدرة على التفاعل مع اآلخرین وأن یتم مشاركة األفكار والمشاعر. ویظھر ذلك بالفعل  .التبادل االجتماعي
لدى األطفال الصغار الذین یعانون من التوحد من خالل أخذ الطفل لمبادرات قلیلة للتفاعل أو ال یقوم بأخذ مبادرات على اإلطالق، وال 

و ال یقوم بتقلیدھا على اإلطالق. واألطفال الذین یتكلمون یقوم بتقلید سلوكیات اآلخرین بشكل أقل، أوم بمشاركة المشاعر مع اآلخرین یق
یستخدمون اللغة بشكل أكثر انفرادیة وأقل تبادلیة، على سبیل المثال یُسمي األشیاء ویطلبھا بدالً من التفاعل ومشاركة المشاعر 

یعانون من صعوبة في معرفة كیف وأین یُمكن فإنھم آلخرین. وبالنسبة للبالغین الذین طوروا مھارات التحدث لدیھم والخبرات مع ا
للشخص بدء محادثة، وما ھو مناسب وما ھو غیر مناسب لقولھ في المناسبات المختلفة. یتعلم بعض البالغین تعویض صعوباتھم عن 

یات تعلموھا في المواقف االجتماعیة، وھو األمر الذي یقوم بھ الغالبیة العظمى من األشخاص طریق التفكیر المتعمد واستخدام استراتیج
 بشكل تلقائي بمساعدة حدسھم االجتماعي. وھذا یتطلب الكثیر من الطاقة العقلیة، ویُمكن أن یسبب القلق.

ن ال یقوم/تقوم ، أو أاصل عن طریق العینینقیام الطفل بالتوعدم  لقد یظھر ذلك األطفال الصغار من خال التواصل غیر اللفظي.
، أو یظھر أو یشیر إلى أشیاء لمشاركة االھتمام. وقد یظھر ذلك أیضاً من خالل عدم متابعة الطفل إلشارات إلى األشیاء ارةباإلش

یتم استخدامھا على اإلطالق. ولدى اآلخرین. غالباً ما تكون اإلیماءات قلیلة جداً ویتم استخدامھا بشكل محدود تلقائیاً في التواصل، أو ال 
ورت اللغة لدیھم بشكل جید، فقد یتعلق األمر الحقاً بالمغایرات غیر الملحوظة في كیفیة استخدم وتنسیق االتصال غین الذین تطالبال

 بالعینین واإلیماءات وغیرھا من التواصل غیر اللفظي مع الكالم.

غیر موجود على إن االھتمام االجتماعي قد یكون محدوداً إال أنھ قد یكون أیضاً مختلفاً أو  .اإلنشاء والحفاظ وفھم العالقات باآلخرین
في عدم لعب الطفل أللعاب التظاھر على سبیل المثال یتمثل  ھوبشكل خاص لدى األطفال الصغار، و. قد یكون ھذا واضح اإلطالق

ألطفال األكبر قلیالً، قد یقوم األطفال باللعب مع وبالنسبة لقعاً. المرنة مع آخرین أو أنھا تحدث بدرجة محدودة أقل مما كان متو
 اآلخرین، ولكن ذلك فقط إذا قام اآلخرون باتباع قواعد محددة للغایة لكیفیة اللعب. ویُكافح الیافعون والبالغون كثیراً في فھم كیفیھم

م بأنشطة خاصة بھم أو قضاء الوقت مع األفراد األصغر سنا قیامھم بالتصرف مع اآلخرین في المواقف المختلفة. ولعلھم یفضلون القیا
الصداقات ما تعنیھ الصداقة أو كیفیة تكوین حصول على أصدقاء دون معرفة حقاً یرغب الكثیرون بالوأو كبار السن بشكل كبیر. 

 والحفاظ على األصدقاء.

 السلوك المحدود والمتكرر
 ودة أو متكررة أو ظھرت قبل ذلك في اثنین على األقل من المجاالت التالیة:تظھر القدرة على القیام باألشیاء بطریقة محد

على سبیل المثال في التلویح بالیدین أو األصابع بطریقة مختلفة، أو  تتمثلقد  السلوكیات المتكررة أو النمطیة من أنواع مختلفة.
متكررة وغریبة (االستخدام المتكرر للكلمات أو العبارات أو  استخدام األشیاء بطریقة متكررة (اللف، العد) أو استخدام اللغة بطریقة

 النغمات، أو الخلط بین الضمائر، أو التردید أي تكریر آخر ما قلھ شخص آخر بشكل فوري).

ینیة اءھا على األمور الروتقد یتم إزعاج البعض منھم بالتغییرات الطفیفة التي یتم إجر االرتباط الروتیني القوي ومقاومة التغییر.
مبالغ الیومیة، أو كیفیة القیام بعمل بعض األشیاء، على سبیل المثال. قد یتعلق األمر بأن یكون الشخص مرتبط بالروتین بشكل  والخطط

مساحات صغیرة جداً للتغییر، على سبیل المثال طرح وجود ، وأن یتبع القواعد بعنایة، وأن یتكلم ویفكر بطریقة روتینیة تقریباً مع بھ
 لة نفسھا مراراً وتكراراً مع معرفتھم للجواب.األسئ

إنھا في المقام األول تكاثف غیر عادي، إال أن االھتمام في التعلق في حالة االھتمامات المحدودة غیر المألوفة في التكاثف أو التركیز 
الدیناصورات والملوك اإلنجلیزیة،  حد ذاتھ قد یكون غیر عادي. قد یُركز الطفل على مقعد المرحاض أوالمكنسة الكھربائیة، أو على

 في حین أن الكبار قد یكون لدیھم اھتمام قوي بأمور مثل اللغة أو جداول المواعید.

قد یتعلق األمر برائحة قویة، أو  ردود فعل غیر عادیة أو اھتمامات مرتبطة بالرائحة والشعور واالنطباعات البصریة أو السمعیة.
یكون الشخص مفتون باألشیاء الدوارة أو البراقة وما شابھ ذلك. قد یكون لدى البعض حساسیة أكثر مما تتعلق بأشیاء أو أسطح، أو أن 

ھو طبیعي أو أقل مما ھو طبیعي النطباعات عقلیة مختلفة، وأن یكون لدیھم ردود فعل قویة تجاه بعض األصوات العادیة أو یصبحوا 
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أو الحرارة أو األلم. وغالباً ما یرتبط ھذا النوع الذي لدیھ دود فعل قویة  ةرودحساسین أو غیر حساسین بشكل كبیر وملحوظ تجاه الب
 وروتینات صارمة بالعادات الغذائیة المحدودة والمختلفة.

ت یتعلم العدید من البالغین ذوي معدل الذكاء الجید وذوي اللغة المتطورة كیفیة إخفاء سلوكیاتھم المحدودة والمتكررة. إال أن االھتماما
م الخاصة المتكررة قد تكون أیضاً مصدراً للفرح وتقدم فرصاً إیجابیة في التعلیم والحیاة المھنیة الالحقة لبعض األفراد. ومن الشائع عد

 حدوث ذلك للبالغین الذین ظھرت لدیھم صعوبات واضحة في تلك المجاالت خالل مرحلة الطفولة. 

 التوحدصعوبات أخرى تواجھ األشخاص الذین یعانون من 
التي یظھر بھا التوحد، وعلى  اقات أخرى، وتشخیصات وأمراض نفسیة. وھي تؤثر على الكیفیةلباً ما یكون التوحد ُمصاحباً إلعغا

 نوع الدعم الذي یحتاج إلیھ الشخص المتوحد. ومن أمثلة التشخیصات أو األمراض المصاحبة:

 التخلف العقلي (االضطراب العقلي النمائي) •
 لغوياالضطراب ال •
الحاالت المرضیة الطبیة أو الجینیة (على سبیل المثال متالزمة الكروموسوم إكس الھش، التصلب الحدبي، الورم العصبي  •

 اللیفي، الصرع)
 االضطرابات النفسیة (شذوذ الحركة الفصامي) •
 اضطراب القلق.، أو اضطراب الوسواس القھري، أو االكتئاب، أو )ADHDاضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط ( •

 متى یُمكن اكتشاف التوحد؟
مالحظتھ حتى وقت الحق.  مازلنا ال نستطیع أن  من الممكن أن ال یتمیظھر التوحد ألول مرة خالل مرحلة الطفولة المبكرة، إال أنھ 

ال فإن ذلك یظھر من خالل نكتشف بطریقة مؤكدة عالمات تبین إصابة الطفل بالتوحد قبل نھایة عامھ األول. وبالنسبة للعدید من األطف
األمر لبعض األطفال إلى سن  انخفاض سلوكیاتھم االجتماعیة، وبطء التطور اللغوي لدیھم تدریجیاً أو تغیره. ومع ذلك فقد یتأجل

م فإنھ المدرسة أو قد یستغرق األمر وقتاً طویالً قبل أن تُصبح األعراض واضحة ومعیقة للغایة بحیث یتم مالحظتھا. ومع أسالیب الیو
شھراً من عمر الطفل. إال أنھ یحدث أیضاً بأن یحصل بعض األفراد على تشخیص بعد أن  18من غیر المألوف التشخیص بالتوحد قبل 

 یُصبحوا بالغین. 

 ما ھي أسباب التوحد؟
على طریقة الدماغ في یرجع التوحد إلى مجموعة متنوعة من التشوھات البیولوجیة المعروفة وغیر المعروفة في الدماغ. وھذا یؤثر 

دمج ومعالجة وتفسیر المعلومات، أي الوظائف المعرفیة. واإلدراك المختلف ھو ما یؤدي إلى الصعوبات في التفاعل االجتماعي 
 واألنماط السلوكیة المحدودة والمتكررة. 

عدید من العوامل البیئیة البیولوجیة قوي عند اإلصابة بالتوحد، ولكن تبین أیضاً أن الاً ما یكون ھناك عنصر جیني ووراثي وغالب
المعروفة ترتبط بزیادة خطر اإلصابة بالتوحد. وقد تكون على سبیل المثال العدوى واألمراض أو بعض أنواع األدویة والعالجات 

 سن كبیر.خالل فترة الحمل. كما یزداد الخطر أیضاً إذا تعرضت األم  للملوثات البیئیة ومبیدات اآلفات وإذا كان الوالدین ب

 التوحد؟ شیوعما ھو مدى 
٪ من السكان في السوید لدیھم 2-1في السنوات األخیرة، ارتفع عدد األشخاص الذین یعانون من تشخیص التوحد بشكل حاد والیوم، 

في أفضل ، وأننا أصبحنا تشخیص التوحد. والتفسیرات الشائعة لھذه الزیادة ھي أن مفھوم التوحد قد اتسع لیشمل المزید من الناس
الكشف عن التوحد وتشخیصھ، ولكن ال یمكن استبعاد أن التوحد أصبح أیضاً أكثر شیوعاً. وتجدر اإلشارة أیضاً أن عدد األوالد 

الالتي حصلن على نفس التشخیص. وقد تم التفكر بما إذا  (اإلناث) (الذكور) الذین حصلوا على تشخیص التوحد أكبر من عدد البنات
فات بین الجنسین في عدد التشخیصات تعكس فرقا حقیقیا في حدوث التوحد أو إذا كان نادرا ما یتم تشخیص الفتیات كانت ھذه االختال

 بسھولة مثل ما یكون علیھ الحال مع األوالد. لدیھن باإلصابة بھ ألنھ ال یتم التعرف على األعراض 

 ماذا یُمكن للشخص أن یفعلھ؟
كیفیة ب فیما یتعلقفعالیة في التوحد ھي التدخالت السلوكیة وتستند إلى مھارات التعلم النفسیة األكثر  اإلجراءاتفي الوقت الحاضر، 

تعلم األفراد المصابین بالتوحد على النحو األفضل. ال یزال ال یوجد أي عالج طبي فعال ألعراض التوحد. والھدف من ھذه الجھود ھو 
تقل من خالل البناء على نقاط القوة والتعویض عن الصعوبات من خالل التعلم تحسین نوعیة حیاة الفرد وقدرتھ على العمل بشكل مس

بیئة یكون فیھا األشخاص متفھمین لألمر ولدیھم معرفة بشأن التوحد، كما أن وجود بیئة مھیئة بشكل من خالل والتدریب والدعم. و
بیراً من فرد إلى آخر ویمكن أن تختلف أیضا اختالفاً كبیراً مناسب ھي أحد األجزاء الھامة أیضاً. وتختلف الحاجة إلى الدعم اختالفاً ك
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ھي أن التوحد إعاقة مستمرة مدى الحیاة وأن الشخص المصاب بالتوحد في كثیر  والنقطة الرئیسیة ھناخالل مراحل مختلفة من الحیاة. 
 ال حیاتھ. من األحیان، ولكن لیس دائما، یكون في حاجة إلى نوع من أنواع الدعم أو المساعدات طو

 التحقیق التشخیصي
ینبغي أن تستند المساعدة والدعم لمرض التوحد إلى اإلمكانیات الخاصة لدى كل شخص واحتیاجاتھ من الدعم. وغالباً ما تكون الخطوة 

ال یكفي  األولى ھي الحصول على تشخیص. ونظراً للتنوع الكبیر في القدرة الوظیفیة لدى األشخاص الذین یعانون من التوحد، فإنھ
مالحظة استیفاء معاییر التشخیص فقط. من أجل الوصول إلى وصف صحیح الحتیاجات الدعم للشخص، فإن ھناك حاجة إلى قیام 

فریق من األطباء وعلماء النفس على األقل بإجراء تقییم أوسع للقدرات الوظیفیة للفرد. ویتألف ھذا التقییم التنموي المتنوع من وصف 
، وقدرتھ على التفاعل ونوعیة لدیھ اللغةمستوى تطور تطور لدى الشخص، وقدرتھ على األداء في حیاتھ الیومیة، وتفصیلي لمستوى ال

للمساعدات المخصصة للفرد. وبالنسبة للغالبیة العظمى ینبغي  بمثابة األساسالحیاة، إلى جانب أمور أخرى. ویكون ھذا الوصف الحقاً 
 قق منھ مرة أو عدة مرات خالل مراحل التطور.أن یتم متابعة الوصف الوظیفي والتح

 الجھود المبكرة
المبكرة لدیھا  جھود المساعدةمن المھم اكتشاف التوحد في أقرب وقت ممكن ألن ھناك بعض بحوث الدعم التي أظھرت أن  یُرى أنھ

لتوحد، على الرغم من استخدام عدة طرق تأثیرات أفضل كلما تم تنفیذھا بوقت مبكر. وال تزال ال توجد طرق فعالة للكشف المبكر عن ا
 إال أنھفي بلدان مختلفة. وباستخدام الطرق المتاحة في الوقت الحاضر، فإنھ ال یُمكن أن یتم التشخیص بالتوحد إال بعد سن سنة واحدة، 

ال، یوصى بجھود التأھیل یتم التشخیص خالل فترة ارتیاد الطفل لروضة األطفال أو المدرسة. وبالنسبة ألطفال روضة األطفما عادة 
). وكثیراً ما تنطوي ھذه TBAبعد التقییم الفردي، مثل برامج التعلم المكثف المتنوعة التي تعتمد على التحلیل السلوكي التطبیقي (

اً أكثر البرامج على عدة ساعات من التدریب كل یوم. وقد یستفید العدید من األطفال أیضاً من برامج أقل استھالكاً للوقت أو جھود
تركیزاً، مثل برامج دعم االتصاالت المختلفة والبرامج القائمة على اللعب. وفي سن روضة األطفال، یتم بذل ھذه الجھود في المنزل 

 وفي روضة األطفال بالتعاون بین اآلباء واألمھات وروضة األطفال وجھة التأھیل.

جید، فإن ھناك الذین یكونون ذوي مستوى ذكاء تطورت اللغة لدیھم بشكل جید ووبالنسبة لألطفال األكبر سناً والیافعین والبالغین التي 
أشكال مختلفة من برامج التدریب على المھارات االجتماعیة. وغالبا ما یحتاج تالمیذ المدارس إلى بیئة مدرسیة صدیقة للتوحد وإلى 

 دعم إضافي.
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