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 الخدمات التي تقدمها
 جمعية مرضى التوحد
في والية غرب أستراليا

مجعية مرضى التوحد )Autism Association( هي واحدة 
من أكرب مقدمي اخلدمات اخلاصة باملتوحدين وهي غري 

هادفة للربح. تقدم اجلمعية خدماتها لألشخاص املصابني 
باضطرابات طيف التوحد وأسرهم من الطفولة املبكرة وحىت 

بلوغهم سن الرشد.

تشمل هذه اخلدمات:
دعم األسرة بعد التشخيص  •

برامج التدخل املبكر  •
رعاية أطفال خاصة باملتوحدين  •

برامج دعم مدرسي  •
العيش وسط املجتمع املحلي  •

خدمات إراحة لألطفال  •
خدمات لألسر وخدمات حمرتفة  •

دعم املعيشة املستقلة  •
خدمات دعم التوظيف املتخصصة  •

خدمات تعلم حمرتفة  •
دعم يف املنزل  •
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يستخدم مصطلح اضطرابات طيف التوحد )ASD( لوصف جمموعة 
اضطرابات قريبة الصلة ببعضها البعض تنتمي مجيعها إىل نفس الفئة 

التشخيصية وتتشارك يف نفس األعراض الرئيسية. وتشمل هذه االضطرابات 
كل من التوحد، متالزمة اسبريجر واضطراب النمو الشامل غري املحدد. 

)لتسهيل القراءة سنستعمل مصطلح التوحد يف هذه النشرة على أنه يشمل 
كل هذه االضطرابات(.

التوحد: البوادر
التوحد عجز منائي معقد من أصل عصيب حيوي ويستمر مدى احلياة. يتم 

 تشخيص واحد من كل 160 طفاًل أسرتاليًا تقريبًا باضطرابات
طيف التوحد.

من أول بوادر العجز اليت ميكن أن تلفت إنتباه الوالدين إىل أن طفلهما ال 
ينمو كما جيب هي الطريقة اليت يتجاوب بها هذا الطفل معهما. فقد ال 

يستطيع الطفل تعلم الكالم أو تكون حصيلته من األلفاظ حمدودة للغاية، 
كما وجيوز أن جيد الطفل صعوبة يف فهم ما يقوله اآلخرون.

 جيوز أن ينمي بعض من األطفال املتوحدون ملكة كالم جيدة،
إاّل أن لغتهم حرفية وحمددة وتفتقد إىل الطابع اإلجتماعي وال ُتسَتعَمل 

بأسلوب حواري. 

جيوز أن يالحظ الوالدان أن صغريهما املتوحد غري مهتم باللعب مع غريه 
من األطفال، وأنه أيضًا ال يلهو باأللعاب بطريقة تدل على ملكة التخيل، 

 بل يقضي بداًل عن ذلك أوقاته يف ترتيب ألعابه يف صفوف أنيقة
أو اإلخنراط يف نفس تسلسل اللعبة مرارًا وتكرارًا.

السمات الشائعة للتوحد 
ضعف التفاعل االجتماعي، على سبيل املثال عدم االهتمام العفوي   •

بنشاطات أو اهتمامات اآلخرين، أو عدم التجاوب االجتماعي املناسب.
عدم اللهو بطريقة تتسم بالتخيل واالبتكار  •

االفتقاد إىل اللغة أو ترديد لغة اآلخرين أو استعماهلا بطريقة حرفية جدًا.   •
ضعف القدرة على املبادرة باحلديث أو االستمرار فيه.  •

ضيق أو صعوبة عند حدوث تغيري على الروتني.  •
نطاق ضيق وحمدود لالهتمامات، على سبيل املثال االنشغال بشيء   •

ما أو عدم االهتمام سوى برص أشياء يف صفوف أو مجع أصناف معينة، 
عدم االهتمام سوى مبوضوع واحد وتكديس احلقائق اخلاصة باهتمام 

واحد ال غري.

نتائج إيجابية
ال خيتفي التوحد عند األطفال مع التقدم يف السن. ولكن مع وجود تدخل 

مالئم ميكن مساعدتهم يف اكتساب مهارات نعتقد حنن بأنها أمر مفرغ 
منه، مثل تعلم اللعب والتواصل واالستجابة إىل اآلخرين بطريقة مقبولة 

اجتماعيًا. 

يستفيد المصابون بالتوحد استفادة ضخمة من البرامج التي تمنحهم وسائل 
التواصل وتنمية المهارات التي يحتاجونها للمشاركة في حياتهم اليومية. ومع 
التربية المناسبة ودعم من أشخاص متفانين، باستطاعة الشخص المتوحد أن 
حيقق حياة ذات مغزى منخرطًا في النشاطات الاجتماعية والاهتمامات المهنية 

عندما يكبر.  

ما يمكن 
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بالرغم من أن البحوث 
جترى يف خمتلف أحناء 

العامل إال أن سبب اإلصابة 
بالتوحد غري معروف. ولكننا نعلم بأن 

الربامج املتخصصة تساعد إىل حد كبري 
يف التقليل من العديد من الصعوبات اليت تواجه 

الشخص املصاب بالتوحد وتساعد من الرفع من جودة 
حياة أسرته. ومع التدريس املناسب، ميكن تعليم الطفل املصاب بالتوحد 

كيفية التواصل باستعمال نظم شفهية أو بصرية للتواصل، وميكن مساعدته 
 يف التعامل

 مع التغيري وتطوير العديد من املهارات االجتماعية الضرورية ملمارسته
حياته اليومية.  

 على األشخاص القائمني بتدريس أو دعم الشخص املتوحد أن
 يفهموا طبيعة التوحد وكيفية تأثريه على التعلم. جيب عليهم أيضًا

فهم منط تعلم األشخاص املصابني بالتوحد وكيفية استعمال اسرتاتيجيات 
مناسبة للتغلب على العديد من الصعوبات اليت تعرتض املتوحد يف 

األوضاع اليومية.

هل التشخيص مهم؟
بدون التشخيص ال يستطيع الطفل املصاب باضطرابات طيف التوحد على 

التدخل العالجي املتخصص والتعليم املطلوب لتنمية مهاراته أو زيادتها. 
وكلما مت التشخيص يف مرحلة مبكرة من عمر الطفل كلما حتسنت فرص 

حصول الطفل وأسرته على املساعدة والدعم املناسبني. 




