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 2معلومات  ةنشر

 
  المختلفةعن  التدّخالت  هما نعرف

  ؟التوّحد وأسرهمب المصابينألطفال عدة المسا
 
 

 المقدمة
 

المناسب اختيار التدّخل  ألسر والمحترفينقد يصعب بشدة على ا
تدّخل سبل ال العديد من لوجود ،والفعّال لطفل يعاني من التوّحد

بعض منها بصورة يتم تسويق لحالة التوّحد،  المختلفة عالجاتالو
ً أو  العديدمكثفة و  أو معدوم متدني تبين أنهمنها لم يتّم تقييمه علميا

 .قيمة ال

التوّحد أنماط قوة وصعوبات مختلفة ولهذا ب المصابينلدى كل األطفال 
كل مع يكون فعّاالً  يُحتمل أن تدّخل واحدسبيل السبب ليس هناك 

يد األسر زوالتدّخل لتسبل من المهم تقييم ف. التوّحدب المصابيناألطفال 
م بخيارات يحتاجون لها للقيا بالمعلومات التيوالمحترفين الُمحيلين 
التدّخل سبل تُصنَّف األبحاث حول . ألطفالهم على أساس المعلومات
 :المختلفة في مجموعتين

  
من هذا  دلّةتسمح لنا األ – األبحاث التي تقيّم برامج محّددة •

تعرف أحياناً (تدّخل معيّن  // برنامج  منهجالنوع بتقييم نتائج 
 )الفئة األولى أدلّةب

ائص أو أسباب التوّحد الضمنية والتي األبحاث التي تحّدد خص •
تعّرفنا على نقاط القوة والتحديات التي يختبرها األفراد الذين 

سبل قد يوفر ذلك معلومات عن أنواع  –يعانون من التوّحد 
ً ب(التدّخل التي يرّجح أن تكون مفيدة  الفئة  أدلّةتعرف أحيانا

فراد الذين يعانون أن األ على مثالً، إن األبحاث التي تدلّ ). الثانية
ات بصرية قوية قد عززت المعرفة في من التوّحد ينعمون بمهار

االستعمال الواسع الستراتيجيات المساندة البصرية عند 
 األشخاص الذين يعانون من اضطرابات طيف التوّحد.

  
مزيد من إلى ال، هناك حاجة المحددةالبرامج  ألغلبيةبالنسبة 

عرفة أّي األطفال من المرّجح أن لم الفئة األولىمن األبحاث 
أن ولتحديد ألي مدى يمكن  المحددةمن هذه البرامج  وايستفيد

مهارات الطفل اليومية وقدرته  من المخصصةالبرامج  غير هذهت
 . الوظيفية

على  سيحصلونفي أستراليا  تدّخالً معظم األطفال الذين يتلقون 
سبل ضافة إلى برنامج انتقائي يتضّمن عناصر من برامج معينة إ

إنه لمن . ةالدعم البصريوسائل الفئة الثانية، مثل  أدلّةتدّخل مبنية على 
الخاصة ) من الفئة األولى والثانية(التدّخل سبل كل  تفيالمهم أن 

طفال الذين يعانون من التوّحد بمعايير الممارسة الجيّدة، والتي باأل
للمزيد من ( لتدّخل في حاالت التوّحدسبل ال دلّةتعكس أسس األ

 ).3و  1 المعلوماتنشرتي  راجعالمعلومات 
 

 لحالة التوّحد؟ المتاحةالتدّخل سبل ما هي 
 

ق  تالتدّخال يتّسع نطاق  المتوحديناألطفال  ألولياء أمورالتي تَُسوَّ
وتدّخالت مرتكزة على  قائمة على علوم األحياءوتتضمن عالجات 

ذه األنواع من التدّخالت حول ه الواردة أدناهالمعلومات  .التعلّم 
 .Roberts, J. M. A., & Prior, M. (2006) :مستقاة من

 سبل ممارسة يف مراجعة األبحاث لتحديد النماذج األكثر فعّالية
. التدّخل المبّكر لألطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوّحد

 .لصحة والشيخوخة األستراليةا وزارة
 

  وم األحياءالقائمة على علالتدّخل سبل 
 األدوية

يمكن للدواء أن يلعب دوراً في معالجة أعراض في بعض األحيان 
ً على نوعية حياة الفرد  .  تقدمهوعلى  المتوحدمستهدفة  تؤثر سلبيا

 تتضّمن األعراض األكثر استجابة للدواء فرط النشاط، االندفاع
وأعراض الوسواس ، العدوانية، القلق، اإلضرار بالنفس، العاطفي
على  المرتكزالعالج  قدرة  لكن من المهّم المالحظة أن. القهري

 هالم يتم إثبات تغييّر خصائص التوّحد الرئيسيةالعلوم األحيائية على 
ث لتقييم وبحمن الكافية  بيناتإضافة إلى ذلك، ليس هناك . بعد

لغالبية األدوية التي يتم المحتملة الجانبية  واآلثار المدىالفعالية طويلة 
أخصائي األطفال الذي إن . صفها لألطفال الذين يعانون من التوّحدو

المصدر األفضل للمعلومات  هو على األرجح المصاب يراجعه
 . تناسبهأن تناسب الطفل شخصياً، أو ال  األدوية التي يمكنب المتعلقة

 
 ) CAMS(األدوية المكّملة والبديلة 

 
 فإنه ما زالى حد كبير، إل يُعتقد أن أسباب التوّحد وراثيّة في حين

في  غير الوراثةيساهم  عما قدهناك الكثير من العوامل المجهولة 
الفرضيات حول األسباب  إلى انتشار مما أدى ،التوّحد حدوث

ما يلجأ الناس إلى األدوية المكّملة والبديلة  كثيرا. المحتملة والعالجات
)CAMS ( أنها ستعالجعلى أمل )بدالً  وّحد،لتل الرئيسي السبب )18

مكّملة  كأدويةالعالجات المستعملة إن . الظاهرة أعراضهمن معالجة 
 ):قتصر علىتال لكنها و(تضّمن تجداً و  كثيرةوبديلة 

 
 المكّملةالفيتامينات  •

 المقيّدةالحمية  •

 االستخالب/ امات الطين حمّ  •

 األدوية المضادة للفطريات •

 الهرمونات •
 

 فعالية اعلمي ما يثبتس هناك حالياً لي مستمرة إال أنه األبحاث ومع أن
) المستعملة بصورة شائعة CAMSأي من األدوية المكّملة والبديلة (

األخرى الصادرة نشرات ال راجعلمزيد من التفاصيل . في أستراليا
 الموقع إطلع على"المشاركات اإليجابية" أو لمزيد من المعلومات  عن

www.raisingchildren.com.au/autism .  
 

http://www.raisingchildren.com.au/autism
http://www.raisingchildren.com.au/autism
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 التدّخل القائمة على التعلّمسبل 
 

 ةالتدّخل القائمة على التعلّم في حاالت التوّحد على خطسبل تتمحور 
وعالقاته على الطفل  رّكزيي ذالبدأ بالتدّخل التنموي ت ةمتواصل

لبالغين ا تستهدفالتي ، وصوالً إلى التدّخالت السلوكية االجتماعية
 .وتستند على برامج تنمية المهارات

على تقسيم المهام إلى خطوات صغيرة  التدّخالت السلوكيةتنطوي  
تُعرف هذه البرامج غالباً . باستعمال تقنيات التعلّم الُمثاب هاجداً وتعليم

وتستعمل التعليم التجريبي ) ABA(بالتحليل السلوكي التطبيقي 
إن . ة األطفال على تعلّم مجموعة من المهاراتالمنفصل لمساعد

 البالغين تستهدفبرامج التحليل السلوكي التطبيقي هي بصورة عامة 
في ساعة  30أكثر من (برامج مكثفة فردية  هيئةعلى  تقدموغالباً ما 

على نطاق واسع في برامج التحليل بحوث  أجريتلقد ). األسبوع
هناك  .ابيّة عند بعض األطفالالسلوكي التطبيقي وأظهرت نتائج إيج

أكثر البرنامج  من يمكن أن يكونحاجة للمزيد من البحوث لتحديد 
تطبيق البرنامج الالزم لتحقيق  التكثيف فيمدى  ووما ه فعالية لهم

 النتائج. أفضل

على تنمية  في المقام األول هي تلك التي ترّكز التدّخل التنمويسبل و
اللعب. على  ترتكز وضاع طبيعيةأفي  ذات مغزىإيجابية عالقات 

تحفيز االنتباه إضافة إلى التواصل والتفاعل مع  أهدافهاتتضّمن  وقد
التدّخل التنموي، "التدّخل لتنمية العالقات"، سبل من أمثلة . اآلخرين

وتقنية وقت األرضية/ تقنية تنموية تراعي االختالفات الفردية وتقوم 
، وعلى العموم. كثر من كلمات"وبرنامج هانن "أ على تكوين عالقات،

بالرغم ليست بصرامة غيرها التدّخالت التنموية  فإن البحوث حول
يمكن  عالية الجودة األبحاث توحي أن التدّخالت التنموية خر آمن أن 

تطبيقها  كان المتوحدين إذا مانتائج إيجابية عند األطفال ب تأتيأن 
يتطلب  ل برنامج على حدةكإن تحديد فعّالية . بما يناسب الطفل مكثفا
، بما فيها  هاكثير منلل ةاألساسي اتمن األبحاث، غير أن المكون امزيد

إجراء المهارات االجتماعية، والتواصلية، واإلدراكية والتربوية قد تم 
 .الدالئل إلى نتائج إيجابية تشيرو الكثير من البحوث بصددها

 ملّخصال 
 

فال الذين يعانون من التوّحد . لألط المتاحةالتدّخل سبل نطاق  يتسع
 األحياء القائمة على علوملتدّخالت ل الداعمة دلّةاألفي الوقت الحاضر 

أن التدّخالت المكثفة جداً والتي إلى ولكن األبحاث تشير  محدودة جداً 
لهي على األرجح التي  تلبي احتياجات الطفل الفرديّة وأسرته/أسرتها

 .النتائج  تأتي بأقوى
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