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والله ولي التوفيق،،،

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

املقدمة

لوحظ مؤخرًا أن هناك وعيًا كبيرًا في مجتمعاتنا بكثير من األمراض النفسية التي تصيب األطفال سواًء على الصعيد 
العائلي أو التعليمي، فأصبحنا نرى األهل واملعلمني يستشيرون املختصني عندما يواجهون مثل هذه املشكالت مع أطفالهم 
أو تالميذهم في محاولة للبحث عن عالج مناسب لهذه املشكالت، فهناك الكثير من سلوكيات األطفال التي قد يراها البعض 
خلالً في التربية أو االنضباط أو ضعف التحصيل الدراسي أو نوعًا من اخلوف والتوتر وغيرها، مما يؤدي إلى قلق األهل، 
حيث حتتاج هذه السلوكيات إلى تقييم ودراسة شاملة، ومن هنا تعددت وسائل املعاجلة لدى هؤالء األطفال، ولم تعد تقتصر 
على العالج الدوائي فقط، بل أصبحت هناك عالجات سلوكية ومجتمعية، وظهر العالج باأللعاب جلميع املراحل العمرية، 

وخاصةً الصغير منها.

متثل االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى األطفال إحدى فئات اإلعاقة التي تتطلب تقدمي خدمات التربية اخلاصة 
واخلدمات املجتمعية الداعمة، فأغلب األطفال يسيئون التصرف، والبد أن نفرق بني إساءة التصرف، واالضطراب السلوكي، 
فقد يكون أحد سلوكيات الطفل مقبوالً في ظرف ما ونفس السلوك غير مقبول في ظرف آخر، فالسلوك املضطرب ال يقتصر 
على خصائصه فقط، ولكن يشمل احلكم على مدى مالئمته للظروف أيضًا، ويشكل التوحد مثاالً ألحد هذه االضطرابات، 
فالصورة اإلكلينيكية العامة للتوحد تتداخل مع العديد من األمراض واملتالزمات األخرى التي تتشارك معه في العديد من 
األعراض مما يصعب من صعوبة تشخيصه ومعاجلته، فالطفل املصاب بالتوحد يعاني من ضعف في النمو اللغوي الذي 

يشمل ثالث نواح: من حيث استقبال اللغة، وفهمها، ومن ثم التعبير عنها.

لم يتوصل العلم لعالج شاٍف ملعظم االضطرابات السلوكية، ولكن ميكن أن يؤثر التدخل بشكل إيجابي، فهناك برامج 
عالجية وتأهيلية هدفها تخفيف األعراض، وحتسني األداء، ومساعدة الشخص املصاب ليعيش حياة شبه طبيعية. أظهرت 
أولئك  وخاصة  جيد،  بشكل  يستجيبون  املبكر  والتعليمي  السلوكي  التدخل  يتلقون  ممن  األشخاص  معظم  أن  الدراسات 
املصابني بالتوحد. وقد مت اختيار ترجمة هذا الكتاب )التوحد( لعرض الصورة العامة ملريض التوحد واألمراض األخرى 
املشابهة له، ومحاولة فهم كيفية التعامل مع هذا املرض، ومحاولة تقدير ما يعانيه األهل واألفراد املصابني به. ونأمل أن يفيد 

هذا الكتاب جميع املهتمني بهذا املجال.
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التمهيد

يعرف التوحد بأنه مجموعة من اإلعاقات التطورية التي تظهر بوضوح في السنوات األولى من عمر الطفل، ومن 
املمكن القول في الشهور األولى، وهذه اإلعاقات تصيب منظومات وظيفية مختلفة تؤثر على أداء الطفل حيث يتأخر الطفل، 
في منو املهارات املرتبطة بالعالقات االجتماعية والتواصل والسلوك العام، وذلك نتيجة الضطراب عصبي لم يتم التوصل 
ألسبابه حتى وقتنا هذا، وقد كشفت بعض األبحاث أن العوامل اجلينية قد تكون جزءًا من أسباب التوحد وليس جميعها، 
فبعض األبحاث ترى أن البيئة لها تأثيرًا بارزًا ومازال العمل جارياً لسبر أغوار هذا املرض احملّير، فالتوحد إعاقة متنع 
املصابني به من فهم العالقات االجتماعية املتبادلة مقارنًة مع أقرانهم من نفس العمر، مما يجعل العالم من حولهم غير 
، ويضعف من عالقتهم مع اآلخرين. ومما يزيد من صعوبة تشخيص التوحد أن الطفل قد يكون ذا مستوى  مفهوم ومربكاً

عال في إحدى املهارات، ولكنه ضعيف في باقي املهارات احلياتية األخرى.
يوضح هذا الكتاب الذي بني أيدينا )التوحد( املفاهيم املهمة التي يجب الوعي بها عند التعامل مع مرضى التوحد. 
حيث يقسم الكتاب إلى 18 فصاًل، يشرح الفصل األول كيفية تشخيص التوحد في سن الرضاع حيث يوضح العمـر 
الذي يظهر فيه أعراض التوحد، والعالمات املبكرة التي تشير إلى إمكانية اإلصابة بالتوحد، ثم يتحدث الفصل الثاني عن 
املسار اإلكلينيكي للتوحد في سن الطفولة واملراهقة، والفصل الثالث يخص البالغني ممن لديهم التوحد والنتيجة اإليجابية 
للتشخيص املبكر لهم، والفصل الرابع يربط بني األعراض املتشابهة ملتالزمة أسبرجر والتوحد، ويوضح الفصل اخلامس 
أهمية اكتشاف االعتالالت املشتركة واألعراض املعقدة املوجودة لدى مرضى التوحد التي تفيد في عالجاته املختلفة، ويبني 
الفصل السادس باإلحصائيات والدراسات املختلفة أن مرض التوحد لم يعد مرضًا نادرًا، حيث إنه بدأ في التزايد في 
اآلونة األخيرة، ويدرس الفصل السابع والثامن التشريح العصبي للدماغ مع توضيح األجزاء املتأثرة منه بإصابة التوحد، 
وكذلك مناطق اخللل في النواحي النفسية واملعرفية لدى املريض، ويقارن الفصل التاسع وحتى الثاني عشر األمراض 

العديدة املتداخلة مع التوحد وكيفية التفريق بينهم.
ويحاول الكتاب في الفصول التالية توضيح كيفية الوصول إلى تشخيص صحيح للتوحد باالعتماد على الوسائل 
البيولوجية الكيميائية أو اجلينية والتشريحية العصبية، ومقارنتها بالنتائج املخبرية للمرضى. وتتناول الفصول األخيرة 
من الكتاب علم اجلينيوم العصبي ودراسة الطفرات في اجلينات ومواقعها على الكروموسومات التي منها ينشأ املرض. 
كما يسرد أشكال التدخالت التعليمية والسلوكية في حياة مريض التوحد وما لها من تأثير إيجابي مفيد لهؤالء املرضى، 
والوقاية منه بواسطة معاجلات مبكرة. ويلخص  التوحد،  تفاقم مرض  املتبعة ملنع  الطرق  السابع عشر  الفصل  ويبحث 
الفصل الثامن عشر احملاوالت املتعددة لفهم املسارات العصبية التي تتسبب في األعراض التوحدية. يسرد امللحق األول 

والثاني الفحوص النفسية والعصبية املوصى باستخدامها مع حاالت التوحد املختلفة.
ونأمل أن يكون هذا الكتاب قد استوفى بالشرح ما تطرق إليه من معلومات من خالل ما تضمنته فصوله من عرض 

واٍف لهذا املوضوع املهم، وأن يكون إضافة مفيدة ُتضم إلى صرح التعليم الطبي.

والله ولي التوفيق،،،

 الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية



املؤلفان
 

• ماري كوملان	

ــــ حاصلة على درجة الدكتوراه في الطب.

ــــ المدير الطبي ـــ مؤسسة أبحاث التوحد ـــ نيويورك وفلوريدا. 

• كريستوفر جيلبرج	

ــــ حاصل على درجة الدكتوراه في الطب. 

ــــ أستاذ طب نفس األطفال والمراهقين ـــ مركز جيلبرج للطب النفسي العصبي ــــ أكاديمية ساهلجريتسكا ـــ

   جامعة جوتنبرج ـــ جوتنبرج، السويد.
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املترجم 

• د. تيسير كايد عاصي	

ـــ كندي الجنسية من أصل عربي، مواليد عام 1948.

ــــ حاصل على بكالوريوس الطب واجلراحة - جامعة األزهر - جمهورية مصر العربية - عام 1973 م.

ــــ حاصل على دبلوم التخصص في طب املناطق احلارة - جامعة ليفربول - اململكة املتحدة - عام 1984، ودبلوم التخصص 
في الصحة املهنية جامعة لندن، اململكة املتحدة - عام 1990، ودبلوم التخصص في طب الصحة الدولية - كلية األطباء 

امللكية - دبلن - أيرلندا - عام 1995.

ــــ حاصل على شهادة ماجستير األمراض املعدية - جامعة لندن - اململكة املتحدة - عام 2000.

ــــ رئيس الطب الوقائي، والصحة املهنية )سابقًا( - مستشفى األحمدي - شركة نفط الكويت - دولة الكويت.
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