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خبرات المريض
ت�ساَرك المعرفة والخبرة ب�ساأن ال�سحة المعتّلة

يتمتع كثير من االأ�صخا�ض الذين عانوا من م�صكلة �صحية معّينة 

بحكمة اأكبر نتيجة ذلك.

 ،)www.familydoctor.co.uk( االإلكتروني ونحن نجعل من موقعنا 

اأو  ما  المزيد عن مر�ض  يرغبون في معرفة  لمن  يمكن  م�صدرًا 

حالة ما، اللجوء اإليه لال�صتفادة من خبرات من يعانون من هذه 

الم�صاكل.

بالفائدة  تعود  اأن  يمكن  تجربة �صحّية  عانيت من  قد  كنت  واإن 

في  الم�صاركة  اإلى  ندعوك  نف�صها،  الحالة  من  يعانون  من  على 

الموقع في  المري�ض«  »خبرة  تبويب  على  النقر  عبر   �صفحتنا 

www.familydoctor.co.uk )انظر في االأ�صفل(.

• الهوّية 	 المري�ض« مجهولة  »خبرة  �صفحة  في  معلوماتك  �صتكون 

بالكامل، ولن يكون هناك اأي رابط يدل عليك، كما لن نطلب اأي 

معلومات �صخ�صية عنك.

• لن تكون �صفحة »خبرة المري�ض« منتدى اأو محاًل للنقا�ض، فال 	

بال�صلب  اأو  باالإيجاب  اإن  بتعليقاتهم  يدلوا  الأن  لالآخرين  فر�صة 

على ما كتبت.



حول الكاتَبين
بروفي�سور »كولين تيريل« مدّر�ض علم 

في حاالت  معتمد، متخ�ص�ض  تربوي  نف�ض 

�صغار ال�صن والبالغين من ذوي االحتياجات 

رئي�صّيًا  �صريكًا  وبو�صفه  الخا�صة.  التربوية 

النف�ض  علم  متخ�ص�صي  من  للعديد 

ب�صارع  عياداتهم  في  يعمل  فهو  التربوي، 

»نافيلد«،  م�صت�صفى  وفي  �صتريت«،  »هارلي 

بمدينة �صلتينهام.

 الطبيبة »تيري با�سينجر« مدّر�صة علم 

في حاالت  متخ�ص�صة  معتمدة،  تربوي  نف�ض 

التربوية  االحتياجات  ذوي  من  االأطفال 

الخا�صة. وبو�صفها �صريكة رئي�صية للعديد من 

تقوم  فهي  التربوي،  النف�ض  علم  متخ�ص�صي 

في  والعمل  المدار�ض،  بين  وقتها  باقت�صام 

�صتريت«،  »هارلي  ب�صارع  الموجودة  العيادات 

وفي م�صت�صفى »نافيلد«، بمدينة �صلتينهام. 
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مقّدمة

ما الذي يتناوله هذا الكتاب؟

يتناول هذا الكتاب على و�صف اال�صطرابات االأربعة االأكثر �صيوعًا 

في مرحلة الطفولة على النحو االآتي.

)ADHD( ا�سطراب ق�سور النتباه وفرط الحركة

تركيز  في  �صعوبات  الحالة من  بهذه  الم�صابون  االأطفال  يعاني 

انتباههم على ن�صاط واحد، ولو لفترات ق�صيرة؛ وغالبًا ما ي�صيبهم 

فرط في االإثارة، ومن ثم ال يمكنهم التحكم في اأنف�صهم.

ا�سطراب طيف التّوحد ومتالزمة »اآ�سبرغر«

تنمية  في  �صعوبات  من  الحالة  بهذه  الم�صابون  االأطفال  يعاني 

ذلك  في  بما  عليها،  والمحافظة  االآخرين  مع  االجتماعية  العالقات 

االأطفال من الفئة العمرية نف�صها، واالأ�صدقاء، وغيرهم من البالغين. 

وغالبًا ما ت�صاحب تلك الحالة ا�صطرابات لغوية.

�سعوبات التعلم الخا�سة )خلل القراءة(

يعاني االأطفال الم�صابون بهذه الحالة من �صعوبات في اكت�صاب 

معدالت  بنف�ض  والكتابة  والهجاء،  القراءة،  مهارات  في  الف�صاحة 

االأطفال في الفئة العمرية نف�صها.
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ا�سطراب التوافق الحركي النمائي )خلل الأداء(

اإتقان  في  البطء  من  الحالة  بهذه  الم�صابون  االأطفال  يعاني 

وتعلم ركوب  الم�صي،  تعلم  تنا�صق حركي، مثل  تتطلب  التي  االأعمال 

الدراجة، وتطوير مهارات لعب الكرة.

حدة،  على  ا�صطراب  لكل  االأ�صا�صية  ال�صمات  بتغطية  و�صنقوم 

�صواء من حيث الت�صخي�ض، ومدى التاأثير، وخطط العالج.

اأن  بالدليل  ثبت  الما�صي،  العقد  فعلى مدى  اأخرى،  ناحية  ومن 

مجتمعة.  ال�صخ�ض  ت�صيب  ما  كثيرًا  الخا�صة  اال�صطرابات  هذه 

الطفل  اإ�صابة  اأن  االأطفال  مهارات  تنمية  بع�ض متخ�ص�صي  ويعتقد 

با�صطرابين اأو اأكثر هو االأكثر �صيوعًا من اإ�صابة الطفل با�صطراب 

واحد منها فقط. 

قمنا بتناول اال�صطرابات االأربعة في الكتاب. واإذا اعتقدت اأنك  

فعليك  اال�صطرابات،  هذه  اأحد  عالمات  تعرفه  طفل  على  تلحظ 

موا�صلة عن باقي اال�صطرابات الواردة في الكتاب.
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اضطراب قصور االنتباه 
وفرط الحركة

ما هو ق�سور النتباه وفرط الحركة؟

وفرط  االنتباه  ق�صور  ا�صطراب  اأن  اإلى  الطبية  االأبحاث  ت�صير 

متباينة،  بطرق  االأ�صخا�ض  مختلف  ي�صيب   )ADHD( الحركة 

لهذا  التعريفات  من  العديد  فثمة  الحدة.  من  متفاوتة  وبدرجات 

اال�صطراب، اإال اأن ال�صفات التالية تت�صمنها اأغلب التعريفات ، وهي 

م�صتح�صنة عمومًا باأنها االأكثر �صيوعًاً.

ودائمًا ما يو�صف االأطفال الم�صابون با�صطراب ق�صور االنتباه 

وفرط الحركة باأنهم »دائمو الحركة«؛ اإذ اإنهم:

•   غالبًا ما يتكلمون بال انقطاع	

•  كثيرًا ما يتلفظون بتعليقات غير مالئمة	

•  غالبًا ما يت�صرفون بتهور	

•   نادرًا ما يعطون الأنف�صهم وقفة للتفكير قبل القيام باأي عمل 	

• غير 	 بمجازفات  لقيامهم   للخطر،  اأنف�صهم  يعر�صون  اأحيانًا   

�صرورية

االآباء  لقلق  الرئي�صي  ال�صبب  يكونون  ما  غالبًا  االأطفال  هوؤالء   

والمعّلمين
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من يقع عليه اللوم؟

غالبًا ما يكون االآباء هم اأول من يالحظ وجود ما هو غير طبيعي 

طفلهم،  �صلوك  من  يخجلون  منهم  كثيرًا  اأن  اإال  طفلهم.  �صلوك  في 

وكثيرًا ما يعتقدون اأن الم�صوؤولية االأكبر تقع على عاتقهم.

االأطفال  �صلوك  اأن  االأخيرة،  ال�صنوات  في  االأبحاث  اأثبتت  لقد 

ال�صّيئ اأو ال�صعب، ال يتحّمال م�صوؤوليته ال االآباء وال االأطفال اأنف�صهم. 

فقد يكون ال�صبب هو خمول بع�ض المناطق في المخ، وهي ما قد يكون 

من �صاأنها التحكم في التركيز وال�صلوك االندفاعي.

متى تبداأ الم�سكلة؟

وفرط  االنتباه  ق�صور  با�صطراب  المرتبطة  ال�صلوكيات  تظهر 

الن�صاط في مرحلة الطفولة المبكرة، قبل �صن الخم�ض �صنوات.

التي  الحاالت  الن�صاط من  االنتباه وفرط  ا�صطراب ق�صور  ويعتبر 

ت�صخي�صهم  جرى  بالغين  عن  ُيروى  ما  اأن  غير  الحياة.  مدى  ت�صتمر 

في مرحلة الطفولة باالإ�صابة باال�صطراب، يميل اإلى االتفاق باأنه على 

الرغم من بقاء »االأعرا�ض«، اإال اأن ن�صجهم المتنامي جعلهم يطّورون 

ا�صتراتيجيات فّعالة لل�صيطرة على �صلوكياتهم.

هل ثمة خطب مع طفلي؟ 

على الرغم من اإح�صا�ض بع�ض االآباء في بع�ض االأحيان باأن ثمة 

اإال  طفلهم،  �صلوك  في  ال�صيطرة  عن  خارج  اأو  �صحيح«  »غير  خطب 

اأول  هو  الطفل،  اأ�صرة  خارج  من  غريب  �صخ�ض  يكون  ما  غالبًا  اأنه 

من ي�صير على االآباء بحاجة الطفل اإلى م�صاعدة متخ�ص�صة. وتق�ض 

والدة »جون« ق�صة مماثلة. 
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درا�سة حالة: »جون«

االأكبر  اأخته  اأمامي �صوى  لم يكن  ولذا  الثاني،  »جون« هو طفلي 

منه الأقارنه بها. وكان جّل ظني اأنه يت�صرف كما يت�صرف ال�صبيان، 

اإذ غالبًا ما يكونون مندفعين كاأنهم يعملون بالمحركات.

وما  معدودة،  دقائق  تتجاوز  لمدة  واحد  اأمٍر  على  ي�صتقر  ال  فهو 

كنا نذهب  بالخطر. فحينما  اإح�صا�صه  قلقي هو عدم  يزيد من  كان 

للت�صوق، فبمجرد اأن اأفلت يده من يدي، اأراه يجري بلمح الب�صر اإلى 

خارج ال�صوق ليعبر الطريق.

بداأ  قد  وكان  عمره،  من  الرابعة  في  كان  عندما  اأذكر  اأزال  وال 

�صة في نهاية اليوم االأول، وهي تقول  ح�صانة االأطفال، واأتت به الُمدرِّ

لي: »اإن طفلك م�صاغب كبير �صغير ال�صّن، األي�ض كذلك؟«. ولم تكن 

تمازحني، بل كانت تعني ما قالته. 

»كان جون مندفعًا ب�صكل دائم، دونما اإح�صا�ض بالخطر«



6

التوّحد، فرط الحركة، خلل القراءة والأداء

لتخبرني   اأخرى  مرة  �صة  الُمدرِّ اإلي  تحدثت  االأول،  االأ�صبوع  بعد 

عن اعتقادها بان جون غير موؤهل لدخول الح�صانة. فعلى ما يبدو 

اأنه ع�ّض وجنة اإحدى الفتيات ال�صغيرات لرف�صها التخلي له عن لعبة 

ال�صيارة التي اأرادها، ومن ثم ركل مربّية الح�صانة حين طلبت منه 

التوقف عن فعلته.

اأر�صلناه اإلى دور ح�صانة اأخرى، ولكن كانت اأطول فترة اأم�صاها 

اأ�صبوعين.

وحينما بداأ بارتياد المدر�صة، تعّودت على طلب معّلميه التحدث 

باأن  دومًا  يخبروني  وكانوا  اأ�صبوعية.  �صبه  ب�صورة  �صلوكه  عن  اإلي 

دقائق  ب�صع  من  الأكثر  �صاكنًا  البقاء  ي�صتطيع  ال  اأنه  يبدو  »جون« 

كانت  كما  الف�صل،  في  باالإجابات  ي�صرخ  ما  دومًا  وكان  معدودة، 

تعتريه نوبات غ�صب، ويت�صاجر مع االأطفال االآخرين با�صتمرار.

اإحدى  اإلى  دعوته  تتم  فحينما  اأي�صًا.  نحن  الم�صكلة  نواجه  كنا 

يمكن  ال  ثم  ومن  كبيرة،  ب�صورة  ينفعل  اأن  يلبث  ما  كان  الحفالت. 

االآباء الحفلة ُم�صتغربًا حينما يترك  االأمر  ال�صيطرة عليه. ولم يكن 

»اأر�صلناه اإلى دور ح�صانة اأخرى، ولكن كانت اأطول فترة اأم�صاها اأ�صبوعين«
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ا�صطرابات ق�صور االنتباه وفرط الحركة

الحفلة ليت�صلوا بنا، ويطلبوا منا الح�صور ال�صطحابه قبل انتهاء الحفلة.

و�صلت م�صكلة »جون« و�صلوكه اإلى اأق�صى درجاتها وهو في ال�صف 

الثالث االبتدائي. يومها و�صلنا اإلى المدر�صة في وقت مبكر قلياًل في 

�صباح اأحد اأيام ال�صيف، وكالعادة، فبمجرد اأن اأفلتُّ يده عند بوابة 

المدر�صة، حتى انطلق على الفور.

حوالى  وبعد  االأخريات،  االأمهات  بع�ض  مع  الحديث  في  بداأت 

خم�ض دقائق �صمعنا جلبة كبيرة في ملعب االأطفال. وكان ثمة طفلة 

�صغيرة ملقاة على االأر�ض ت�صرخ والدم ي�صيل من جرح في راأ�صها.

»كانت هناك جلبة كبيرة في ملعب االأطفال؛ فلقد قام »جون« باإلقاء

 م�صرب الكريكت عبر الملعب لي�صيب الفتاة في راأ�صها«

�صماع  اأمكنني  ال�صراخ،  ذلك  كل  بين  فمن  قلبي،  انفطر   

�صوت»جون« وهو ي�صيح وي�صرخ. فعلى ما يبدو كان يلعب الكريكت 

�صيب مرماه بداأ ي�صرخ م�صرًا 
ُ
مع بع�ض االأطفال. وكالعادة فحينما اأ

اأن ذلك لم يح�صل. 
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مجددًا،  منه  انتزعه  منه،  الم�صرب  االأوالد  اأحد  انتزع  وحينما 

وهو ي�صيح باأن االأطفال االآخرين يغ�صون في اللعب، ورمى بالم�صرب 

عبر الملعب بكل ما اأوتي من قوة فاأ�صاب الفتاة في راأ�صها.

ال�صيطرة  معها  ي�صعب  في حالة  كان  »جون«  اإلى  و�صلت  عندما 

االآخر،  الولد  من  كان  الخطاأ  باأنه  ي�صيح  يزال  ال  وهو  تمامًا،  عليه 

فيمل كان ي�صتم ويركل المعّلم الذي كان يم�صك به. 

يبكي  وبداأ  وال�صراخ،  المقاومة  وتوقف عن  تهدئته،  تمكنت من 

بكاءًاً مريرًا، وهو يقول مرارًا وتكرارًا:

»اأنا اآ�صف يا اأمي، لم اأق�صد اإيذائها. لم يكن هذا خطاأي. اأنا ال اأعلم 

لماذا اأت�صرف بهذه الطريقة. الجميع يكرهونني. اأتمنى لو كنت ميتًا.«

»كان اأكثر ما اأزعجني هو تكراره كيف اأن جميع المدر�صين واالأطفال 

االآخرون يكرهونه«

ذهبت به اإلى المنزل، وظل يبكي طوال اليوم. وما اأزعجني  هو 

تكراره كيف اأن جميع المدر�صين واالأطفال االآخرين يكرهونه.  وكيف 

اأنه لم يكن لديه اأي اأ�صدقاء، وكيف اأنه يتمنى لو ا�صتطاع قتل نف�صه. 

ما  اأكثر  اأن  اأعلم  الكبير من قبل، فقد كنت  الحزن  بهذا  اأ�صعر  ولم 
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قاله كان �صحيحًا.

في �صباح اليوم التالي، كان لدي موعد مع مدير المدر�صة. فبداأ 

حديثه بالقول باأنه على الرغم من علمه التام باأن »جون« لم يق�صد 

اإيذاء تلك الفتاة ال�صغيرة، اإال اأن هناك م�صكلة كبيرة في �صلوك »جون«. 

فاالأمر ال يقت�صر فقط على ما فعله »جون«، بل على تكراره ل�صلوكياته 

الطاولة على  كانت  مجلة  اأعطاني  اأغادر،  اأن  وقبل  تلك.  ال�صيئة 

»اأعطاني المدير مقالة ت�صف حالة طفل يعاني من ق�صور االنتباه وفرط الحركة«

 وهو يقول: »اأنا ل�صت خبيرًا، ولكني راأيت اأطفااًل مثل »جون« من قبل. 

وربما يعاني من م�صكلة ال يمكنه التعامل معها. اأرجو اأن تلقي نظرة 

على هذه المقالة، وانظري اإن كان هذا ما يعاني منه ابنك«.

تم  طفٍل  حول  المقالة  كانت  المقالة.  وقراأت  المنزل  اإلى  عدت 

ت�صخي�ض حالته بوجود م�صكلة �صلوكية طبية ت�صمى ا�صطراب ق�صور 

االنتباه وفرط الحركة.

ما  �صرحت  اأنها  حتى  »جون«،  طفلنا  حالة  المقالة  و�صفت  لقد 

يمكن فعله حيال ذلك.وال يمكنني و�صف االرتياح الذي اعتراني.
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وعر�صت  العائلة  طبيبة  اإلى  »جون«  اأخذت  التالي،  اليوم  في 

عليها المقالة، ومن ثم ن�ّصقت ليتم عر�ض »جون« على  اخت�صا�صي. 

بمجرد  ولكن  الك�صف،  موعد  حتى  اأ�صابيع  �صتة  االأمر  وا�صتغرق 

الحركة،  وفرط  االنتباه  ق�صور  با�صطراب  »جون«  حالة  ت�صخي�ض 

بداأت االمور في التح�صن.

اأعطانا االخت�صا�صي ن�صائحه ب�صاأن كيفية م�صاعدة »جون«، وقام 

بالتن�صيق باإر�صال اأحد االأ�صخا�ض اإلى المدر�صة الإ�صداء الن�صائح اإلى 

المدر�صة  في  به  يقومون  �صيء  فاأي  الوقت،  ذلك  ومنذ  �صين.  الُمدرِّ

للتعامل مع »جون« في حاالت انفعاله، نقوم بمثله في المنزل.

و�صدقوني لم يكن االأمر �صهاًل. ولكن كان ذلك قبل �صبع �صنوات. 

واأما االآن فقد اأنهى »جون« مرحلة التعليم الثانوي. ويرغب »جون«  في

»بمجرد ت�صخي�ض حالة »جون« با�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة، 

بداأت االمور في التح�صن«

ال  اأنه  التوظيف  م�صوؤول   ويقول  ريا�صية،  تربية  معّلم  يكون  اأن 

يمكنه التفكير بوظيفة اأف�صل منها له!
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 ما هي اأ�سباب ا�سطراب ق�سور النتباه وفرط الحركة؟ 

ال ُيعرف حتى االآن اأ�صباب ا�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة 

تحديدًا. غير اأن الخبراء الطبيون يتفقون عمومًا باأن االأطفال يولدون 

با�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة، وال ي�صابون به.

يتمتعون  اأطفال  على  جريت 
ُ
اأ التي  الدرا�صات  ذلك  يدعم  وما 

ب�صيغة وراثية متطابقة: اأي التوائم المتماثلة. فما اأثبتته الدرا�صات 

الوالدة  منذ  بع�صهما  عن  المتماثل  التواأم  اإبعاد  تم  لو  حتى  اأنه  هو 

م�صاب  التواأمين  اأحد  كان  فلو  مختلفتين،  بيئتين  في  وتربيتهما 

يكون   االآخر  التواأم  فاإن  الحركة،  وفرط  االنتباه  ق�صور  با�صطراب 

غالبًا م�صابًا هو االآخر باال�صطراب نف�صه.

يفيد هذا اأن ال�صيغة الجينية هي العامل الرئي�صي في تحديد ما 

اإذا كان الطفل �صيعاني من ا�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة، 

وال عالقة بتربية الطفل في ذلك. كما اأن ثمة اأدلة بحثية اأخرى ت�صير 

اإلى اأن ا�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة ي�صيب ال�صبيان اأكثر 

من البنات، بمعدل اأربعة �صبيان مقابل كل بنت تقريبًا.

النتباه  ق�سور  با�سطراب  الم�ساب  به  ي�سعر  الذي  ما 

وفرط الحركة؟

الإثارة الزائدة

منخف�صة  م�صتويات  تالقي  التي  االأن�صطة  تثير  اأن  المرجح  من 

الم�صاب  الطفل  كبيرة  ب�صورة  العاديين،  االأطفال  لدى  االإثارة  من 

با�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة.  

على �صبيل المثال، �صيكون من ال�صعب عليه انتظار دوره في اإلقاء 

ليلعب،  النرد  ل اختطاف  اللوحية، و�صيف�صّ االألعاب  اإحدى  النرد في 

وربما لن يبالي اإن كان فعله هذا ي�صايق االآخرين .

الغداء  طعام  انتظار  طابور  في  وقوفه  حين  يدفع  قد  وكذلك 

بالمدر�صة، من يقفون اأمامه ليح�صل على طعامه باأ�صرع ما يمكن، 

اأو ي�صايق م�صرفي فترة  اأ�صدقاءه  باأنه قد يخ�صر  اأن يبالي  من دون 

طعام الغداء.
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االنتباه وفرط  با�صطراب ق�صور  الم�صاب  الطفل  يتكلم  اأحيانًا 

الحركة بال انقطاع، وب�صكل م�صتمر في مقاطعة منه لالآخرين. كما 

اأن �صلوكه االنفعالي ال يحدث بين الحين واالآخر، بل يكون �صمة ثابتة 

مالزمة.

غير مرحب به

دائمًا ما يكون الطفل الم�صاب با�صطراب ق�صور االنتباه وفرط 

�صيه،  الحركة �صبب »اإزعاج« للجميع، بما في ذلك اأفراد عائلته،  وُمدرِّ

واأخيرًا لي�ض اآخرًا من قد يكونون اأ�صدقاءه.

االنتباه  ق�صور  با�صطراب  الم�صاب  الطفل  يتعر�ض  ما  غالبًا 

اإف�صاده   ب�صبب  وذلك  له،  االآخرين  االأطفال  لتجنب  الحركة  وفرط 

ما  دائمًا  فهو  يتجنبوه  وحالما  وبتذمر.  مفاجئ  نحٍو  على  لالألعاب 

ي�صارع اإلى االعتذار عّما بدر منه.

تدني العتداد بالذات

اأحيانًا يبدو الطفل اأو ال�صاب الم�صاب با�صطراب ق�صور االنتباه 

وفرط الحركة باأنه ال يبالي بما يدور من حوله، كما يبدو اأحيانًا كاأنه 

من  يعانون  كانوا  الذين  ال�صباب  ق�ص�ض  اأن  اإال  »م�صتهتر«.  �صخ�ض 

الذكريات  من  �صل�صلة  على  تحتوي  طفولتهم،  في  اال�صطراب  هذا 

الحزينة. 

فهم ي�صفون معاناتهم من ال�صائقة االنفعالية، وتدني االعتداد 

لهم،  االآخرين  وتجنب  بهم،  الترحيب  وعدم  والوحدة،  بالذات، 

المواقف  من  واإق�صائهم  المجموعات،  من  دائمًا  واإ�صتبعادهم 

واالأن�صطة التي كانوا يرغب ب�صدة في الم�صاركة فيها.
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�سمات الطفل الم�ساب با�سطراب ق�سور النتباه وفرط 

الحركة

ي�صيب ا�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة مختلف االأ�صخا�ض 

هي  التالية  ال�صفات  اأن  غير  متباينة.  وبدرجات  مختلفة  بطرق 

االأكثر �صيوعًا لدى االأطفال الم�صابين بهذا اال�صطراب:  

• غالبًا ما ينتقلون ب�صرعة لي�صلوا اإلى حالة من الهياج واالنفعال  	

اأكثر من غيرهم من االأطفال

• اأنهم 	 كما  انقطاع،  دون  من  عاٍل  ب�صوٍت  يتكلمون  ما  غالبًا   

اآخر  اإلى  ن�صاٍط  من  يتحولون  ما  وكثيرًا  با�صتمرار،  يتحركون 

من دون توقف

• ال يمكن الأحدهم التفريق بين المثيرات المهمة وغير المهمة 	

- فكل ما حوله يجذب انتباهه 

•  يزعج الجميع، ولي�ض بيده حيلة لمنع ذلك	

• غير مرحب بهم من االآخرين ويدركون ذلك	

• غالبًا ما ينزون على انف�صهم بعد كل ت�صّرف �صّيئ، قائلين اأنه 	

لم يكن باأيديهم حيلة

• يعانون من تدني االعتداد بالذات، وغالبًا ما يكرهون اأنف�صهم	

• يمار�صون ما ورد اأعاله بطريقة م�صتديمة	

مثال على ما يبدو عليه ال�سطراب

االنتباه  ق�صور  با�صطراب  الم�صاب  الطفل  متاعب  لتو�صيح 

وفرط  الحركة، فلناأخذ �صفات هذا الطفل، فهو غالبًا ما يندم بعد 

ت�صرفه »ال�صيئ«، ويردد اأنه لم يكن له في االأمر حيلة. ولكنه يمار�ض 

ذلك بطريقة م�صتديمة. ولناأخذ ما تفعله االآن مثااًل. تخّيل اأنك تقراأ 

هذا الكتاب في حجرة هادئة ن�صبيًا، ولكن في المدى ال�صمعي للطريق 

المجاور،  حيث تقف �صيارتك اإلى جانب �صيارات الجيران. 

باب  يغلق  وهو  اأحدهم  �صمعك �صوت  اإلى  تناهى  ثواٍن  قبل  ولكن 
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�صيارته، فحينها ال يبالي جزء من عقلك بذلك باعتباره اأمرًا عاديًا 

وغير مهم. و�صتوا�صل متابعة القراءة من دون ت�صتت تركيزك.

�صوت  اأي  المرة،  هذه  مختلفًا  �صوتًا  �صمعت  اأنك  تخيل  واالآن 

هذا  عقلك  �صيعّرف  حينها  زجاج.  قطعة  جلجلة  اأو  معدن  ارتطام 

ال�صوت باعتباره اإ�صارة الحتمالي حدوث اأمر خطير. حينها �صتتوقف 

اإن تعّر�صت �صيارتك  اإلى النافذة لترى  عن القراءة ب�صرعة وتجري 

الأي �صرر! في الحقيقة، ُيمكن اأن يعتر�ض اأحد االأ�صوات �صيل اأفكارك 

ب�صبب ت�صنيف العقل له »ال اإراديًا« باأنه »غير مهم«، ومن تمكنت  من 

متابعة القراءة؛ ولكن لم يحدث ذلك عند وقوع �صجة اأخرى في نف�ض 

م�صتوى ال�صوت، بل جعلتك تتوقف عن القراءة. 

اأما االآن واأنت تقراأ هذا الكتاب، اجل�ض هادئًا وحاول اأال تتحرك، 

�صوت   ت�صمع  قد  بك.  المحيطة  االأ�صوات  اإلى  فقط  ا�صتمع  ثم  ومن 

تّكات ال�صاعة، اأو طنينًا منخف�ض ال�صوت عند ت�صغيل وحدة التدفئة 

المركزية اأو جهاز التكييف، اأو وقع اأقدام خافت في الطابق العلوي، اأو 

�صوت �صحكات �صاردة من التلفاز الموجود في اإحدى غرف المنزل. 

االأ�صوات  اإلى  فقط  وا�صتمع  دقيقتين،  اأو  لدقيقة  عينيك  اأغلق 

المحيطة بك. تخيل اأن كل �صوت ت�صمعه �صي�صتت اأفكارك، و�صي�صرف 

انتباهك عن الكتاب اإلى م�صدر ال�صوت.

اإ�صافة اإلى ذلك، فاإن جميع المثيرات االأخرى التي يتجاهلها عقلك 

الحرارة،  ودرجات   ال�صوء،  م�صتوى  في  المهمة  غير  التغيرات  مثل: 

واللم�ض، والروائح، واالأ�صوات؛ اأمور يمكنها �صرف انتباهك. وعمومًا، 

يجعلك امتالكك لنظام تنقية عقلي فّعال قادرًا على تجاهل االإلهاءات 

الم�صنفة باأنها غير مهمة ن�صبيًا. غير اأن الطفل الم�صاب با�صطراب 

تنقية عقلي كهذا، ولذا  يتمتع بنظام  ق�صور االنتباه وفرط الحركة ال 

المعدن  ارتطام  تاأثير �صوت  نف�ض  له  يكون  يعتر�ض عقله  »اإلهاء«  فكل 

عما  تمامًا  الطفل  انتباه  ي�صرف  اإنه  اأي  عليك:  الزجاج  قطعة  ورنين 

يفعله. وهكذا كيف يمكنك تخيل طفل كهذا في مدر�صة حديثة تملوؤها 

االإلهاءات، وفيها اأكثر من 30 طفاًل في الف�صل الواحد، وقد يكون في 



15

ا�صطرابات ق�صور االنتباه وفرط الحركة

والمالعب. فحتمًا  االأروقة  في  يلعبون  االأطفال  مئات  نف�صها  المدر�صة 

بتحّول  الئق  غير  ب�صلوك  التعامل  اإلى  كهذه  بيئة  في  الطفل  �صيميل 

�صيه  وُمدرِّ الف�صل  في  زمالئه  وم�صايقة  اآخر،  اإلى  اأحمر  من  انتباهه 

واإزعاجهم.

النتباه  ق�سور  با�سطراب  الإ�سابة  ت�سخي�ص  يتم  كيف 

وفرط الحركة؟

المنهجي  الت�صخي�ض  يتطلب  ما  دائمًا  المتحدة،  المملكة  في 

تقييم  اإجراء  الحركة  وفرط  االنتباه  ق�صور  با�صطراب  لالإ�صابة 

متخ�ص�ض يقوم به طبيب اأطفال اأو طبيب اأمرا�ض نف�صية لالأطفال/

في  المري�ض  الطفل  عائلة  طبيب  ا�صت�صارة  يجب  ولكن  للبالغين. 

البداية، والذي �صيطلب منكم بيانات محددة عن �صلوكياته التي تثير 

قلقكم.

با�صطراب  م�صابًا  يكون  قد  طفلكم  باأن  تظنون  كنتم  اإذا 

الموجود  اال�صتبيان  ف�صي�صاعدكم  الحركة،  وفرط  االنتباه  ق�صور 

ا�صت�صارة  اإلى  حاجتكم  مدى  تاأكيد  على   16 �صفحة  ال�صندوق  في 

اخت�صا�صي. وغالبًا ما يكون اأكثر االأ�صخا�ض دراية ب�صلوكيات الطفل 

�صيه، ولذا يجب على كٍل منهم ملء هذا اال�صتبيان  هم  والديه وُمدرِّ

ب�صكل منف�صل.

وفرط  النتباه  ق�سور  با�سطراب  الإ�سابة  ن�سبة  هي  ما 

الحركة؟

واالمتياز  لل�صحة  البريطاني  الوطني  المعهد  لدى  يوجد 

االإكلينيكي مجموعة من الخبراء، يقدمون للحكومة جميع  الن�صائح 

باأحدث  الواردة  التقييمات  في  وجاء  ال�صحية.  بال�صوؤون  المتعّلقة 

الدالئل االإر�صادية للمعهد اأن ا�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة 

االبتدائية   المرحلة  بالمئة من طلبة  ت�صعة  اإلى  ثالثة  ي�صيب حوالى 

البالغين  من  بالمئة  اثنين  وحوالى  المتحدة،  المملكة  في  والبالغين 

على م�صتوى العالم.
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من  يعانون  ممن  االأقل  على  طفلين  اأو  طفل  وجود  بالطبع  هذا  ويعني 

ا�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة، في كل مدر�صة  بالمملكة المتحدة.

ال ي�صتوجب االأمر ظهور جميع اأعرا�ض فرط الن�صاط والتهور في 

حاالت  ففي  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الداء.  بهذا  الم�صاب  ال�صخ�ض 

بين  الربط  يجب  باالإ�صابة،  ت�صخي�صهم  يتم  الذين  ال�صن  �صغار 

االأعرا�ض الظاهرة عليهم بدرجة متو�صطة اإجمالية واحدة على االأقل 

يجب  كما  التعليمي.  اأو  االجتماعي  اأو  النف�صي  االعتالل  درجات  من 

المثال،  �صبيل  )على  متعددة  مكانية  طر 
ُ
اأ وفق  االأعرا�ض  ت�صنيف 

المنزل والمدر�صة(.

ما هي الآثار المترتبة على العائلة؟

االإكلينيكي  واالمتياز  لل�صحة  البريطاني  الوطني  المعهد  اأ�صار 

المترتبة على عائالت  االآثار  اإلى احتمال خطورة  نف�صه  التقرير  في 

االأطفال الم�صابين. وقد يعود االأمر اإلى ثقافة مجتمعاتنا، اإذ ي�صعر 

والدي الطفل الم�صاب بهذا اال�صطراب بالذنب لما يظنون باأنه خطاأ 

مح�ض منهم. 

غير  ال�صلبية  التعليقات  بالذنب  ال�صعور  هذا  يدعم  ما  وغالبًا 

االآخرين،  االأطفال  واآباء  واالأ�صدقاء،  االأقارب،  من  المبا�صرة 

في  الغرباء  وحتى  ال�صحية،  الرعاية  ومتخ�ص�صي  �صين،  والُمدرِّ

المحالت التجارية.

وفرط  االنتباه  ق�صور  با�صطراب  الم�صاب  الطفل  كان  فاإذا 

الحركة يمر باأوقات �صعبة، فكذلك هو حال االآباء اأي�صًا. كما يمكن 

اأن يكون ال�صغط الواقع على الوالدين واإخوة الطفل الم�صاب كبيرًا 

جدًا، وهو ما قد ي�صاهم ب�صورة كبيرة في انهيار االأ�صرة.
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ا�ستبيان فح�ص ق�سور النتباه وفرط الحركة

تم و�صع هذا اال�صتبيان لتحديد ما اإذا كانت �صلوكيات طفلكم 

نحو   على  الحركة  وفرط  االنتباه  ق�صور  ا�صطراب  �صفات  ت�صبه 

ا�صتكمال  في  البدء  وقبل  متخ�ص�ض.  طبيب  اإلى  اإحالته  ي�صتدعي 

هذا اال�صتبيان، يرجى قراءة التعليمات التالية واتباعها بدقة.

ال تقم بو�صع اأي عالمات على �صناديق االختيارات، اإال اإذا كان 

ما يلي �صحيحًا:

1- اإذا بدا على الطفل �صلوك معين ب�صكل زائد عن حّده. )اإذا 

ا�صتغرق االأمر منك بع�ض الوقت للتفكير في االإجابة، فهذا يعني اأن 

�صلوك الطفل لي�ض زائدًا عن حّده(.

ال�صابعة من عمره،  ال�صلوك على الطفل قبل بلوغه  2- بدا هذا 

اأطر مكانية مختلفة مثل المدر�صة  اأ�صهر في  وا�صتمر الأكثر من �صتة 

والمنزل.

�صع العالمة اإذا كان الطفل عادة ما:

  يحرك يديه و/اأو قدميه ب�صكل ع�صبي، اأو يتلّوى في مقعده.

  يترك مقعده في االأوقات التي ُيتوقع جلو�صه فيها )على �صبيل 

المثال، في اأوقات الطعام(.

  يجري اأو يت�صلق االأ�صياء ب�صكل زائد عن الحد، وفي اأوقات غير 

مالئمة.

في  م�صاركتهم  اأو  االآخرين،  مع  اللعب  في  �صعوبات  يواجه     

االأن�صطة الترفيهية  بهدوء.

  يبدو كاأنه »دائم الحركة« و/اأو كاأن هناك محركّا بداخله.

  يتكلم من دون توقف.

  يتلفظ  اأو ي�صيح باالإجابات قبل اكتمال االأ�صئلة.

  يجد �صعوبة في انتظار دوره في االألعاب، وما اإلى ذلك.

مقاطعة  المثال،  �صبيل  على   - يزعجهم  اأو  االآخرين  يقاطع    

المحادثات اأو االألعاب.

فمن  �صلوكيات،  �صتة  من  اأكثر  على  العالمة  بو�صع  قمت  اإذا 

االأف�صل زيارة طبيب العائلة لمناق�صة �صلوكيات الطفل. 
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ما الذي يمكن اأن يفعله طبيبك؟

ا�صتنادًا اإلى اال�صتبيان المنجز، �صيكون لطبيب العائلة اإلمام جيد 

باالأعرا�ض التي هي ال�صبب االأبرز الذي يبعث على القلق.

بمجرد ح�صول طبيب العائلة على تلك المعلومات، ف�صيبداأ غالبًا 

في اإجراء تقييم كامل للحالة با�صت�صارة مجموعة من المتخ�ص�صين 

لالأطفال،  النف�صية  االأمرا�ض  وطبيب  االأطفال،  طبيب  مثل 

�صي الطفل. واخت�صا�صيي علم النف�ض التربوي، وُمدرِّ

وبالتاأكيد �صيطلب منك هوؤالء المتخ�ص�صون المعلومات الالزمة، 

فب�صفتكم والدي الطفل، فاأنتم اأف�صل من يعرف الطفل. 

ال يوجد اأي اختبار محدد يمكنه تحديد االإ�صابة با�صطراب ق�صور 

االنتباه وفرط الحركة، لذا على اأهل الطفل اأن يكونوا م�صتعدين، الأن  

ثمة  تكون  اأن  المحتمل  ومن  الوقت.  بع�ض  ت�صتغرق  التقييم  عملية 

حاجة اإلى تقارير كاملة عن التاريخ الطبي للطفل، والتاريخ المر�صي 

االأرجح  يخ�صع على  قد  الطفل  اأن  كما  التعليمية؛  والتجربة  للعائلة، 

اإلى تقييم اأ�صا�صي ي�صتغرق �صاعتين على االأقل في اإحدى العيادات، 

كجزء من االإحالة اإلى طبيب االأطفال و/اأو طبيب االأمرا�ض النف�صية 

لالأطفال.

كيف يمكن م�ساعدة طفلي؟

�صيطمئن بالك حين تعلم اأنه لو تم تقديم العالج المالئم والدعم 

بالغ الدقة من اخت�صا�صيين اإلى الطفل الم�صاب با�صطراب ق�صور 

االنتباه وفرط الحركة، فقد ينتج من ذلك �صاب �صعيد وناجح.

اإال اأن الحياة مع طفل م�صاب بهذا اال�صطراب لي�ض اأمرًا �صهاًل، 

من  يعانون  االآخرين  االآباء  من  العديد  اأن  تتيقنوا  اأن  عليكم  ويجب 

نف�ض االإحباط، والتوتر، والقلق الذي تعانون منه.

ق�صور  ا�صطراب  مر�صى  عالج  كيفية  عن  الحديث  �صار  لقد 

زمننا  في  االإعالم  لو�صائل  اإعالمية  مادة  الحركة  وفرط  االنتباه 

اأغلب  في  اأفكارهما  تتعار�ض  رئي�صيان  فريقان   وثمة  الحا�صر، 

االأحيان، وهما:
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الذين يوؤمنون باأنه يمكن »التحكم« في ا�صطراب ق�صور االنتباه   .1
وفرط الحركة من دون ا�صتخدام اأي اأدوية، اإذ اإن اأغلبهم يوؤمنون 

اأي�صًا باأن ا�صتعمال االأدوية »خطاأ« كبير.

بهذا  المرتبطة  ال�صلوكيات  عالج  يمكن  باأنه  يوؤمنون  الذين   .2
اال�صطراب ب�صكٍل فعال با�صتخدام االأدوية.

النقاط الأ�سا�سية

 يظهر ال�صلوك مفرط الن�صاط اأو المندفع عند معظم االأطفال  �

في بع�ض االأحيان

ال ي�صتوجب االأمر اأن يكون ال�صلوك مفرط الن�صاط خطاأ الطفل  �

نف�صه اأو والديه

قد يكون �صلوك الطفل خارج عن �صيطرته �

قد يعاني الطفل الذي تظهر عليه م�صتويات عالية من الن�صاط  �

وفرط  االنتباه  ق�صور  ا�صطراب  با�صم  المعروفة  الحالة  من 

الحركة 

االأ�صباب االأ�صا�صية لالإ�صابة با�صطراب ق�صور االنتباه وفرط  �

الحركة ال تزال غير معروفة

له عالقة  � الحركة  االنتباه وفرط  باأن ا�صطراب ق�صور  ُيعتقد 

بالجينات الوراثية، وي�صتبعد اأن يكون �صببه التربية الخاطئة

ُي�صيب ا�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة ال�صبيان اأكثر  �

من البنات، بمعدل اأربعة �صبيان مقابل كل بنت تقريبًا

- اإذا �صاورك قلق ب�صاأن �صلوك طفلك، فحينها عليك التوجه  �

به اإلى طبيب العائلة

- �صيحتاج طبيب العائلة اإلى معلومات مف�صلة عن ال�صلوكيات  �

التي تقلقك

لتقييم حالة  � المتخ�ص�صين  فريق من  اإلى  اإحالتك  تتم  قد   -

طفلك ب�صكٍل كامل

- قم باإخبار المدر�صة عن الحالة، حتى يت�صنى لكما التعاون  �

ل اإلى تقييم كامل في التو�صّ
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مندون  الحركة  وفرط  النتباه  ق�سور  ا�سطراب  عالج 

ا�ستعمال اأدوية

النظام الغذائي وا�سطراب ق�سور النتباه وفرط الحركة

على الرغم من عدم وجود دليل بحثي قاطع يدعم فكرة اأن �صبط 

النظام الغذائي للطفل يقد يوؤثر في �صلوكياته، اإال اأن كثيرًا ما يذكر 

في االإعالم باأن التدخل الغذائي �صبب في االإ�صابة با�صطراب ق�صور 

االنتباه وفرط الحركة.

وقد يكون �صبب العجز في التو�صل لدليل قاطع بكل ب�صاطة، باأنه 

ي�صتحيل اإجراء مثل هذا البحث في المجتمع الغربي، اإذ نجد اأغلب 

االآباء واالأبناء اأغنياء لدرجة تجعلهم محاطين بكافة اأنواع الطعام.

فنحن نعي�ض اليوم في عالٍم امتالأت ثالجاته باالأطعمة، وتوافرت 

بمقدور  اأ�صبح  كما  ال�صاعة،  تعمل على مدار  التي  واأ�صواقه  محالته 

اأ�صغر اأفراد العائلة اأن ياأكل ما يحب متى ما �صاء. ويعود الف�صل  في 

ذلك اإلى خدمات تو�صيل الطلبات اإلى المنازل اأو محالت الوجبات 

ال�صريعة.
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لي�ض  معينة  م�صروبات  اأو  ماأكوالت  تناول  من  االأطفال  منع  اإن 

اأمرًا �صهاًل. ولذا ي�صير عدم وجود اأي دليل   قاطع يربط بين النظام 

الغذائي وال�صلوك اإلى ا�صتحالة اإجراء مثل هذا البحث.

ال�صلوك  في  الغذائي  النظام  تاأثير  بمدى  تفيد  اأدلة  ثمة  اأّن  اإال 

نجدها في تقارير م�صابهة لهذا التقرير من والد الطفل »طوبي«.

درا�سة حالة: »طوبي«

من  حالة  في  كاأنه  والدته  منذ  وبدا  اأبنائنا.  اأ�صغر  هو  »طوبي« 

الحركة الدائمة عند تعامله مع اأي �صيء. وكان ي�صتحيل تركه بمفرده 

ولو لدقيقة واحدة. وتم ت�صخي�ض اإ�صابته با�صطراب ق�صور االنتباه 

وفرط الحركة وهو في �صن ال�صابعة. ومع  بلوغه التا�صعة من العمر، 

�صارت الحياة ال تطاق في المنزل.

»دائمًا ما كان النزالء االآخرون ي�صكون من �صلوكياته«

كنا نحتاج اإلى الخروج في رحالت للترويح عن اأنف�صنا، اإال اأننا 

لم نكن نكن نفعل ذلك ب�صبب ذكرياتنا عن رحالت �صابقة قمنا بها، 

اإذ كان موظفو الفندق والنزالء االآخرون  ي�صكون دائمًا من �صلوكياته. 

تناول  غرفة  في  ونحن  عليه  ال�صيطرة  البتة  الممكن  من  يكن  فلم 

في  االآخرين  وعلى  نف�صه  على  اأكيدًا  ي�صّكل خطرًا  كان  كما  الع�صاء. 
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نقوم  اأن  العام  ذلك  في  قررنا  ولذا  المزدحمة.  ال�صباحة  حمامات 

»يورك�صاير  اأودية  في  اأ�صبوعين  لمدة  بالتخييم  فنقوم  م�صي،  بعطلة 

ديلز«، حيث ال يوجد موظفو  فندق وال نزالء اآخرين لنقلق ب�صاأنهم. 

كانت الم�صافة اإلى يورك�صاير ال تتجاوز 200 ميل، اإال اأنها بدت كاأنها 

ي�صعب  التي  الفو�صوية  طبيعته  على  »طوبي«  كان  فقد  ميل:   5000

عند  التوقف  في  يرغب  وكان  ال�صيارة.  في  عليه  ال�صيطرة  معها 

حول  يجري  ثّم  ومن  مني،  »التمل�ض«  له  ليت�صنى  خدمة  محطة  كل 

الطاوالت وي�صعد ويهبط في الممرات. ومن العجيب اأنهم لم يكونوا 

يت�صلون بمحطة الخدمة التالية ليخبروهم باأنه في الطريق اإليهم، 

اأو لعلهم فعلوا ذلك بالفعل. 

اأن  اإال  كالعادة،  مزعجًا  كان  العطلة  من  االأولين  اليومين  في 

من  االأخيرة  الع�صر  االأيام  وكانت  عليه،  الهدوء  ظهور  هو  العجيب 

العطلة اأف�صل ع�صرة اأيام ق�صيناها معه.

»الم�صافة اإلى يورك�صاير ال تتعدى 200 ميل، اإال اأنها بدت وكاأنها 5000 ميل«

»في اأول يومين من العطلة كان مزعجًا كالعادة،

 اإال اأن العجيب هو ظهور الهدوء عليه«
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ولكن لالأ�صف، ونحن في طريق العودة اإلى المنزل، وبمجرد اأن 

اأن عاد  لبث »طوبي«  اأول محطة خدمة، ما  توقفنا لال�صتراحة عند 

اإلى �صابق عهده من ال�صراخ والرك�ض كالمجنون. وعند و�صولنا اإلى 

المنزل، بدا كاأننا لم نم�ِض اإجازة من االأ�صا�ض.

�صة  ُمدرِّ تعمل  الجيران - وهي  اإحدى  اأتحدث مع  اأيام كنت  بعد 

ونظامه  »طوبي«  هياج  بين  عالقة  بوجود  واعتقدت  رحلتنا،  عن   -

الغذائي.

نكتب   اأن  اقترحت علّي  اأنها  اإال  البداية،  ارتبت في  اأنني  اأنكر  ال 

الئحة بالوجبات التي كان يتناولها »طوبي« في العطلة.

ومع انتهاء القائمة بدا وا�صحًا لي اأن ترك محطات الخدمة خلفنا، 

فبمح�ض  غذائية«.  قيم  دون  من  »وجبات  اأي  وجود  عدم  يعني  كان 

اأو  هامبورغر،  دون  من  تقريبًا  الأ�صبوعين  »طوبي«  عا�ض   ال�صدفة، 

بيتزا، اأو م�صروبات غازية. وكنا دائمًا نتناول ال�صطائر التي اأعددتها 

في البيت، وح�صوتها بالجبن اأو �صرائح لحم البقر. واأما في الم�صاء 

فكّنا نذهب لتناول الع�صاء في اأحد المطاعم ال�صغيرة  القريبة على 

الليلة  في  طلب  »طوبي«  وكان  التخييم.  مكان  اإلى   الموؤدية  الطريق 

االأولى لحمًا مقّددًا مع الب�صل المهرو�ض، واأحب تلك الوجبة كثيرًاً، 

لدرجة اأنه طلبها كل ليلة.

قررت اأن »طوبي« لن يتناول من  االآن و�صاعدًا اأي وجبات من دون 

قيمة غذائية. وهكذا لم يدخل اإلى منزلنا لمدة اأ�صبوع اأي هامبورغر 

دون  من  »وجبات  بـ  ت�صميتها  يمكن  اأخرى  وجبات  اأي  اأو  بيتزا،  اأو 

قيمة غذائية«. وكنت اأعطي »طوبي« وجبة الغذاء لياأخذها معه اإلى 

المدر�صة، مع اإ�صراري ال�صديد على اأال يتناول اأي وجبات اأخرى.

االأ�صرة  خ�صوع   في  هذا  ت�صبب  فقد  تت�صّوروا،  اأن  يمكن  وكما 

ل�صغط كبير، اإذ اإن اأخوي »طوبي« لم يكونا �صعيدين على االإطالق. 

والبيتزا.  الهامبورغر  من  اليومية  الوجبات  تناول  على  اعتادا  فقد 

»حكم  كاأنها  بدت  »طوبي«  مع  الحياة  اأن  اأخته  به  عّلقت  مما  فكان 

بال�صجن مدى الحياة«.
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في الواقع، انهار النظام الغذائي باأكمله في اليوم الرابع، حين 

ذهب »طوبي« لح�صور حفل عيد ميالد ابن عمه، حيث كانت مفاجاأة 

عيد الميالد هي تناول الجميع وجبات من الهامبورغر!

بداية  ولكن مع  الموقف،  �صاأ�صت�صلم عند هذا  كاأني  اأ�صعر  بداأت 

اأمرًا  �صيكون  والبيتزا  الهامبورغر  منع  باأن  اقتنعت  التالي  االأ�صبوع 

الم�صروبات  اأنواع  جميع  بمنع  قمت  ذلك  من  بداًل  ولذا  جدًا،  �صعبًا 

الغازية،  الم�صروبات  مثل:  م�صافة  غذائية  مواد  على  تحتوي  التي 

تناول   الجميع  باإمكان  فكان  اللبن.  ومخفوق  البرتقال،  وم�صروب 

الهامبورغر، والبيتزا، ولكن من دون اأي م�صروبات تحتوي على مواد 

غذائية م�صافة.

وبحلول يوم الثالثاء، كانت النتيجة الظاهرة على »طوبي« رائعة. 

فقد عاد للتعامل كما كان في اأيام العطلة. وفي يوم االأربعاء عندما 

التغيير  �صات مدى  الُمدرِّ اإحدى  ا�صطحبته من المدر�صة، ذكرت لي 

الذي طراأ على �صلوكه.

�صات مدى التغيير الذي طراأ على �صلوكه« »ذكرت لي اإحدى الُمدرِّ
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وفي يوم الجمعة، عاد اإلى المنزل مع درجات تعّبر عن االأ�صبوع 

االبت�صامة على وجهه!  اأم�صاه »طوبي«، وعن  مثل هذه  الذي  الجيد 

عّما  م�صوؤواًل  يكون  اأن  قرر  و«طوبي«  قرر  و�صاعدًا،  اليوم  ذلك  ومن 

ي�صربه. 

هذه ق�صة م�صّجعة، وثمة العديد من الحاالت التي اكت�صف فيها 

ال�صلوك  في  تاأثير  له  االأغذية  من  معينة  اأنواع  ا�صتبعاد  اأن  االآباء 

االنفعالي الأطفالهم. 

ما هي الأنواع ال�سائعة من الأغذية ذات ال�سلة؟

كثيرًا ما يتكرر ذكر ال�صوكوالتة والم�صروبات ذات م�صتويات عالية 

يجب  ولذا  والكوال.  البرتقال  م�صروب  مثل  ال�صناعية،  االألوان  من 

البدء في محاولة حظر هذه االأنواع  في النظام الغذائي لطفلك. فاإذا 

بدا اأن  حظر  اأحد هذين النوعين اأو حظرهما معًا كما لو اأن له تاأثير 

المالحظات على  وت�صجيل  المحاولة  الطفل، فيجب  �صلوك  جيد في 

�صلوك الطفل حين عودته لتناولها مرة اأخرى.

على  المداومة  طريق  عن  غذائي  نظام  اأف�سل  تحديد 

الت�سجيل الدقيق

اإذا كانت ثمة عالقة بين النظام  اإذا كنت ترغب في درا�صة ما 

ل بطريقة  الغذائي لطفلك و�صلوكه، فابداأي  باالحتفاظ ب�صجل مف�صّ

اأ�صابيع،  ب�صعة  طوال  لطفلك  العادي  الغذائي  للنظام  مالئمة 

ولي�صمل كل �صئ بدءًا من ال�صكر االإ�صافي في رقائق الذرة حتى كوب 

ال�صوكوالتة ال�صاخنة قبل النوم.

وفي الوقت نف�صه، احتفظي ب�صجل يومي عن �صلوك الطفل. وقد  

�صلوكًا   1 فيعني   :5 اإلى   1 من  مقيا�ض  �صكل  على  ال�صجل  يكون  قد 

ممتازًا، واأما 3 فتعني �صلوكًا معتداًل، واأما 5 فتعني �صلوكًا غير مقبول 

لفترات  مقيا�صًا  االأهل  فليجِر  ممكنًا  االأمر  كان  واإذا  االإطالق.  على 

ال�صباح، وبعد الظهيرة، والم�صاء.

على االأرجح �صيكون االأمر اأكثر مالءمة لالآباء االحتفاظ بمذكرة 

يوميات الطفل في فترة االإجازة المدر�صية، اإذ ي�صعب عليهم متابعة 
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الوجبات  بع�ض  ي�صتري  قد  فاأحيانًا  المدر�صة:  في  الطفل  ياأكله  ما 

للغداء، اأو قد ي�صارك بع�ض اأ�صدقائه في تناول حلواهم، اأو »يقاي�ض« 

جزءًا من وجبة الغداء التي اأعددتها له بعناية!

باالإ�صافة اإلى ذلك، فلو كنت في حاجة اإلى االحتفاظ ب�صجل عن 

فعليك  الدرا�صي،  الف�صل  في  �صلوكه  وعن  لطفلك  الغذائي  النظام 

�صلوك  بت�صجيلهم  المثال  �صبيل  المدر�صة، على  الم�صاعدة من  طلب 

الطفل. واإذا لم فعل ذلك ممكنًا، فعندها من االأف�صل تاأجيل التجربة 

حتى اإحدى االإجازات الدرا�صية طويلة االأمد.

البداية، ومن  اأكثر مما تظن في  اأعمااًل ورقية  االأمر  �صيتطلب 

مذكرة  وتعتبر  يوم.  لكل  منف�صلة  ب�صفحات  االحتفاظ  االأف�صل 

اليوميات الموجودة اأدناه نموذجًا ُمب�ّصطًا جدًا لت�صجيل مالحظات 

يوم واحد.

نموذج مذكرة يوميات

المالحظاتال�سلوكالأطعمة المتناولةالثنين

رقائق الذرة ال�صباح

حليب

�صكر 

�صاي

خبزمح�ض

مربى

جيد جدًا الأغلب الفترة 1

ال�صباحية. و�صاعد 

والده في نقل جذاذات 

الح�صائ�ض من الحديقة

بعد 

الظهيرة

�صرائح ال�صمك

رقائق البطاطا 

المقلية الفا�صوليا

رقائق البطاطا

ع�صير برتقال غازي

 ثالث قطع ب�صكويت 

بال�صوكوالتة

متوتر جدًا، وال يلعب ب�صكل 4

مالئم مع اأ�صدقائه

ال يرغب في انتظار دوره 

في اللعب
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بيتزا بالجبن         الم�صاء

اآي�ض كريم       

م�صروب ال�صوكوالتة 

�صاي

م�صروب غازي

ال يمكن جعله ينام.5

ظل م�صتيقظًا حتى الثانية 

�صباحًا

لكي تتمكن من تحديد اأف�صل نظام غذائي لطفلك، ف�صيتوجب عليك االحتفاظ 

فمن  ثماره،  االأمر  يوؤتي  ولكي  �صلوكه.  كان  وما  ياأكله  ما  لكل  دقيق  ب�صجل 

االأف�صل االحتفاظ ب�صفحة منف�صلة لكل يوم كما هو مو�صح في هذا النموذج.

مقبواًل  يكن  لم  �صلوكه  فاإن  اليوميات،  هذه  من  وا�صح  هو  وكما 

تناوله  اإلى  اليوميات  وت�صير  والم�صاء.  الظهيرة  بعد  ما  فترتي  في 

من  ال�صل�صلة  هذه  ظهور  قبل  وال�صوكوالتة  الغازية  للم�صروبات 

ال�صلوكيات غير المقبولة.

اختبار الأغذية الم�ستبه فيها

محاولة  يمكنك  التالية،  االأيام  في  اليوميات  على  المداومة  بعد 

ترتيب النظام الغذائي بحيث ال يوجد فيه اأحد هذه االأ�صناف، ومن 

ثم مالحظة ال�صلوك النا�صئ عن ذلك.

من  النوعين  هذين  حظر  عند  ال�صلوك  في  تح�صن  ظهر  اإذا 

النظام  اإلى  الغازية  الم�صروبات  اإعادة  يمكنك  فحينها  االأغذية، 

الغذائي في اليوم التالي، وال�صوكوالتة في اليوم الذي يليه، مع ت�صجيل 

النتائج.

بال�صجالت  واالحتفاظ  المنهجية  التجربة  هذه  ا�صتخدام  عند 

الدقيقة، �صيمكنكم محاولة اكت�صاف اأنواع الطعام التي يبدو كما لو 

اأن لها �صلة بظهور �صل�صلة خا�صة من ال�صلوكيات غير المقبولة، ومن 

ثّم �صيمكنكم محاولة حذفها من قائمة وجبات النظام الغذائي.

اليوميات  من  النموذج  هذا  تب�صيط  تم  اأنه  مالحظة  ويجب 

ًاً ما تكون بهذه الب�صاطة.  لالأغرا�ض التو�صيحية، حيث اأن الحياة نادًرًًًً

اأ�صابيع من االحتفاظ ب�صجالت دقيقة مع المنع  فقد ي�صتغرق االأمر 

اأنواع معينة من الوجبات، وذلك قبل ظهور  اإدراج  المنهجي واإعادة 
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اأي اأنماط محددة ب�صكٍل وا�صح.

من ال�صهل اقتناعك االآن بما ُيذكر في مقاالت ال�صحف والمجالت 

اأطعمة وم�صروبات »لي�صت ذات قيمة غذائية« هي  اأن ما ي�صمى  عن 

ال�صبب الوحيد. ويعّد »طوبي« )انظر ما �صبق( بالفعل »نجاحًا«. ولكن 

ثمة  العديد من الحاالت التي لم يكن فيها لحظر االأطعمة »من دون 

قيمة غذائية« نتائج اإيجابية في تح�صين �صلوك الطفل.

في الواقع، اكت�صف بع�ض االآباء وجود تاأثير لما ُيعتقد باأنها اأطعمة 

»�صحية« في �صلوك طفلهم، مثل منتجات االألبان اأو منتجات القمح.

ا�ست�سارة متخ�س�ص

يجب اأن ت�صت�صيري طبيب العائلة عندما تنوين التحكم في نظام 

منتجات  اأو  االألبان  منتجات  وحظر  دائم،  ب�صكل  الغذائي  طفلك 

القمح، اإذ قد ين�صحك بالتحدث اإلى اأحد اخت�صا�صي التغذية .

تحديد اأف�سل نظام غذائي مالئم لطفلك

• االحتفاظ ب�صجل يومي للوجبات التي يتناولها طفلك	

• االحتفاظ ب�صجل يومي فيه »تقييم« ل�صلوك طفلك طوال اليوم	

• �صلوكية 	 حاالت  ثمة  كان  اإذا  ما  لمعرفة  ال�صجلين  مراجعة 

الم�صروبات  اأو  االأطعمة  من  معينة  اأنواع  تناول  عند  متكررة 

يتبعها �صلوك انفعالي

• اأو 	 االأطعمة  من  فيها  الم�صتبه  االأنواع  حظر  محاولة  عند 

الم�صروبات عن طفلك، قومي بت�صجيل مالحظات عما يتناوله 

طفلك اأو ي�صربه، مع و�صع تعليقات على �صلوكه في ال�صاعات 

القليلة التي تلي ذلك

• االأ�صا�صية، 	 االأغذية  االأ�صرة قبل حظر  ا�صت�صارة طبيب   يجب 

مثل منتجات القمح اأو منتجات االألبان 
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كيف �سيكون الأمر؟

وفي  الواقعية،  الحياة  في  تطبيقه  عند  االأ�صلوب  هذا  �صيتطلب 

وال�صبر،  االنتظام،  حيث  من  هائل  التزام  اإلى  حقيقية،  عائلة 

نظامًا  تجد  اأن  المتوقع  من  فلي�ض  ذلك،  اإلى  واإ�صافة  والمثابرة. 

غذائيًا محددًا يمكنه »عالج جميع الم�صكالت«.

اإلى  يوؤدي  قد  االأطعمة  من  معينة  اأنواع  تجنب  اأّن  المرجح  من 

في  الحياة  تجعل  التي  الدرجة  اإلى  االنفعالي  ال�صلوك  حدة  خف�ض 

البيت والمدر�صة اأكثر ي�صرًاً.

وفرط  النتباه  ق�سور  وا�سطراب  ال�سلوكية  البرامج 

الحركة

تن�صح اأحدث الدالئل االإر�صادية للمعهد الوطني لل�صحة واالمتياز 

)اأي  المحلية  ال�صحية  الرعاية  خدمات  اإتاحة  بوجوب  االإكلينيكي 

اإدارات الرعاية ال�صحية االأولية( لت�صمل البرامج التدريبية/التربوية 

مقدمي  و/اأو  الوالدين  عند  االأول  العالج  خط  ولُتمّثل  االأ�صا�صية، 

با�صطراب  اإ�صابتهم  ت�صخي�ض  تم  الذين  ال�صن  ل�صغار  الرعاية 

ق�صور االنتباه وفرط الحركة. كما يجب على هذه البرامج اأن:

• يتم تقديمها من قبل متخ�ص�صين ُمدّربين وماهرين	

• الم�صاركين الحد 	 لنيل  اثني ع�صر دورة  اإلى  اأف�صل ثمانية  تقدم 

االأق�صى من الفوائد المحتملة

• يكون لها منهاج درا�صي ي�صتمل على ا�صتراتيجيات تعزيز اأوا�صر 	

العالقات

• تحديد 	 اأجل  من  الرعاية،  مقدمي  و/اأو  االآباء  بم�صاركة  ت�صمح 

اأهدافهم الخا�صة

• ا�صتباقّيًا 	 �صكاًل  بو�صفها  االأدوار  ممار�صة   دورات  فيها  تدخل 

لتطبيق ال�صلوكيات في المواقف المنزلية

• تقوم ما اأمكن بت�صجيع كاًل من الوالدين وجميع مقدمي الرعاية 	

ق�صور  با�صطراب  اإ�صابتهم  ت�صخي�ض  تم  ممن  ال�صن،  ل�صغار 

االنتباه وفرط الحركة على ح�صور الدورات.
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زمان  عن  الوالدين  باإطالع  يقوم  اأن  العائلة  لطبيب  يمكن  كما 

ومكان تقديم البرامج التدريبية/التربوية االأ�صا�صية في منطقتهم.

درا�سة حالة: »ديفيد«

»ديفيد« هو طفلنا الثاني، ويبلغ من العمر االآن 12 عامًا، ونحن 

نعاني من متاعب ب�صبب �صلوكياته منذ يوم مولده تقريبًا. فغالبًا ما 

كان يت�صبب »ديفيد« في حدوث الم�صاجرات في المنزل والمدر�صة، 

ذلك ب�صبب حالته التي ي�صعب معها ال�صيطرة عليه وانفعاله الزائد.

�صيه ال�صيطرة  كنا نمر باأوقات ال ن�صتطيع فيها اأنا، اأو والده، اأو ُمدرِّ

اأو  مرتين  المدر�صة  مدير  من  ات�صال  تلقي  على  تعّودت  فقد  عليه. 

ال�صطحاب  القدوم  مني  ليطلب  الدرا�صي  الف�صل  في  مرات  ثالثة 

ال�صيطرة  معها  ي�صعب  في حالة  اأ�صبح  الأنه  المدر�صة،  »ديفيد« من 

عليه .

لقد كان ال�صبر هو �صمة المدر�صة لفترة طويلة، غير اأن االأمور 

تفاقمت واأ�صبحت اأزمة كبيرة عندما بلغ »ديفيد« التا�صعة من عمره. 

�صته عندما كانت تحاول منعه من الخروج من الف�صل،  فقد ركل ُمدرِّ

فاأر�صلت اإلينا المدر�صة خطابًاً تخبرنا باأنه قد تم طرد »ديفيد« من 

ف�صيتم  �صلوكياته  تتح�صن  لم  اإذا  واأنه  اأيام،  خم�صة  لمدة  المدر�صة 

ف�صله نهائيًاً.

اإلى اإحدى الوحدات  اقترح علينا مدير المدر�صة اإحالة »ديفيد« 

من  نهائيًا  ف�صله  من  ولخوفنا  االأطفال،  حاالت  لتقييم  المحلية 

المدر�صة وافقنا على اقتراحه. واحتجنا اإلى خطاب اإحالة من طبيب 

ولم  البريطانية،  ال�صحة  وزارة  من  التقييم جزء  وحدة  الأن  العائلة 

يتاأخر الطبيب في اإعطائنا اإياه بمجرد اأن �صرحنا له الم�صكلة.

بعد ذلك ب�صهٍر تقريبًا بداأ »ديفيد« في التردد على وحدة التقييم 

الظهيرة  بعد  ليومين  اأي�صًا  نحن  وذهبنا  كامل،  اأ�صبوع  لمدة  يوميًا 

لحاجة فريق العمل بالوحدة اإلى تفا�صيل عن �صلوك »ديفيد« منذ يوم 

مولده تقريبًا.
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»تعّودت على تلقي ات�صال من مدير المدر�صة مرتين اأو ثالثة مرات في الف�صل 

الدرا�صي ليطلب مني القدوم ال�صطحاب »ديفيد« من المدر�صة، الأنه اأ�صبح في 

حالة ي�صعب معها ال�صيطرة عليه«

اأحد  ح�صور  كلينا  على  يجب  اأنه  بالوحدة  العمل  فريق  اأخبرنا 

في  متحم�صين  نكن  ولم  االأ�صا�صية.  التدريبية/التربوية  البرامج 

يمكن  التي  الفائدة  مدى  االأمر  نهاية  في  اكت�صفنا  اأننا  اإال  البداية، 

الطفل  لي�ض  »ديفيد«  اأن  اأدركنا  اأننا  ذلك  البرنامج،  من  توخيها 

الوحيد الذي يعاني من ا�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة، واأن 

هناك اآباء اآخرون يعانون من الم�صكلة نف�صها.

الحالة  لدرا�صة  جل�صة  ثمة  كانت  التقييم،  من  اأ�صابيع  عدة  بعد 

في مدر�صة »ديفيد«، حيث �صم االجتماع فريقًا من الوحدة الخا�صة، 

ونحن ب�صفتنا والديه، واخت�صا�صي في علم النف�ض التربوي، وبع�صًا 

�صيه. من ُمدرِّ

كان وجود االخت�صا�صي في علم النف�ض التربوي للم�صاعدة في ما يطلق 

عليه »البرنامج ال�صلوكي«، وهو ما يجب تطبيقه في المنزل وفي المدر�صة.

وللحق اأقول، لقد بدا »البرنامج ال�صلوكي« معقدًا بع�ض ال�صيء في 

البداية، وا�صتغرق االأمر منا ومن المدر�صة عدة اأ�صابيع حتى نتمكن 
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من العمل ب�صكٍل م�صترك. ولكن بمجرد اأن بداأ البرنامج حتى بداأت 

هذا  في  التفكير  حين  ونجد  تدريجيًا.  التح�صن  في  »ديفيد«  حالة 

اأن   ال�صلوكي،  البرنامج  في  تلقيناها  التي  الم�صاعدة  وفي  االجتماع 

ذلك من اأف�صل ما حدث لنا.

تقرير  اإر�صال  على  ال�صلوكي  البرنامج  بموجب  المدر�صة  وافقت 

موجز عن �صلوك »ديفيد« اإلينا مع نهاية كل يوم درا�صي. ومع بداية 

اليوم الدرا�صي التالي نرّد على المدر�صة بتقرير عن �صلوكه في الليلة 

ال�صابقة. وهو ما كان له اأثر كبير على »ديفيد«، اإذ اأدرك على الفور اأن 

اأي �صيء يقوم به في المدر�صة �صنعلم به، والعك�ض بالعك�ض.

ما اأده�صني اأنا وزوجي حقًا، هو مدى �صعادة »ديفيد« عند اإح�صاره 

تقارير المدر�صة التي ت�صير اإلى اأنه كان جيدًا في بع�ض الدرو�ض.

فاإذا لم تواجهه اأي م�صاكل في مادة الريا�صيات في �صباح هذا 

الم�صاء، وهكذا كان الحال مع باقي الدرو�ض  اليوم، نعلم بذلك في 

االأخرى. وقد بدا وا�صحًا وجود العديد من الهفوات في اأدائه، وذلك 

اأن »ديفيد« يكون اأحيانًا »فاقد ال�صيطرة« نوعًا ما في المدر�صة، اإال اأن 

تقارير المدر�صة عادة ما كانت تحتوي على النقاط الجيدة اأكثر من 

النقاط ال�صيئة.

نحن  علينا  يجب  باأنه  التربوي  النف�ض  علم  اخت�صا�صي  اأخبرنا 

يكون  حينما  فورًا  اإخباره  على  اليوم«  طيلة  »نواظب  اأن  والمدر�صة 

في  وجبة  تناول  من  انتهائه  بعد  اأو  الدرو�ض،  اأحد  في  جيدًا  �صلوكه 

المنزل، اأو عند ا�صتعداده للنوم في الوقت المنا�صب.

الوجه  على  المطلوب  تنفيذ  اإلى  جاهدة  اأ�صعى  كنت  اأني  اأنكر  )وال 

حتى  القامو�ض  في  »المواظبة«  كلمة  عن  بحثت  اأني  لدرجة  ال�صحيح، 

اأتيقن من اتباعنا للتوجيهات كما ينبغي!( وقد اأخبرنا اخت�صا�صي علم 

النف�ض عن اأهمية عدم تاأجيل اإخبارنا له اأنه  ولد جيد اإلى نهاية اليوم.

وقد تمكّنا بم�صاعدة اخت�صا�صي علم النف�ض التربوي القيام باال�صتراك 

على  المدر�صة،  في  فاأما  والعقاب.  للمكافاأة  نظام  بو�صع  المدر�صة،  مع 
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»ما اأده�صني اأنا وزوجي حقًا، هو مدى �صعادة »ديفيد« عند اإح�صاره تقارير 

المدر�صة، والتي ت�صير اإلى اأنه كان جيدًا في بع�ض الدرو�ض«

اأو   �صبيل المثال، كانت ُت�صاف بعد كل در�ض نقاط لل�صلوك الجيد، 

ا�صتبعاد نقاط لل�صلوك ال�صيء. ومن ثم ُتجمع جميع النقاط على مدار 

اليوم، ويتم اإطالع »ديفيد« على النتيجة في نهاية اليوم في المنزل، 

ويتم تقديم نوع من المكافاأة اإليه بح�صب عدد النقاط التي يحرزها.

يتم االتفاق على جميع المكافاآت مع »ديفيد« �صلفًا، وذلك حتى 

يت�صنى له معرفة فر�صته في المكافاأة بال�صبط. ودائمًا ما يبداأ اليوم 

االأول  الدر�ض  في  م�صكلة  واجهته  لو  اأنه  ذلك  نقاط،  ع�صر  باإ�صافة 

ف�صيجب و�صع نقاط »�صالبة«، وهو ما قد يت�صبب في ا�صطرابه بقية 

اليوم. فعلى �صبيل المثال، اإذا عاد اإلى المنزل وقد اأحرز 12 نقطة، 

فيمكنه اال�صتمتاع بوقت اإ�صافي في اللعب بجهاز االألعاب الحا�صوبية.

واأما اإذا اأحرز 14 نقطة، فيمكنه الح�صول على زيادة في الم�صروف، 

والتي »نواظب« على دفعها اإليه كل يوم بداًل من االنتظار حتى نهاية 

االأ�صبوع.

اأما اإذا ح�صل في اأحد االأيام على نقاط عالية، على �صبيل المثال 
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ببع�ض  باالحتفاظ  له  ال�صماح  يمكن  ف�صاعتها  اأكثر،  اأو  نقطة   15

النقاط ليح�صل على مكافاأة خا�صة مع نهاية االأ�صبوع مثل ا�صطحابه 

اإلى م�صمار �صباق الكارتينغ، وهي لعبة يحبها جدًاً. واأما اإذا ح�صل 

على اأقل من 10 نقاط في نهاية اليوم الدرا�صي، فقد نقوم باإنقا�ض 

المدة التي ي�صمح له بق�صائها في المنزل في اللعب بجهاز االألعاب 

الحا�صوبية اأو في م�صاهدة التلفاز.

عن  الكالم  علينا  التربوي  النف�ض  علم  اخت�صا�صي  كّرر  كما 

مدى اأهمية اأن »نواظب« - الكلمة نف�صها مرة اأخرى- على اأن تكون 

المكافاآت التي نقدمها اإليه ذات قيمة حقيقة لـ »ديفيد« ويرغب فيها 

ب�صدة. كما يجب اأن ال تكون تلك المكافاآت �صيئًا نظن نحن باأنه يحتاج 

اإليه، اأو نظن باأنه قد يكون جيدًا له. وكان هذا االأمر �صعبًا على والد 

»ديفيد«، فهو بالفعل ال يحب جلو�ض »ديفيد« لم�صاهدة التلفاز لفترات 

طويلة، وهو  ما يحبه »ديفيد« كثيرًا.

اإقناع  بالبرنامج، وهي  االأمور ال�صعبة  اأحد  البداية  واجهتنا في 

في  نف�صها  بالطريقة  تنفيذها  �صيتم  المتبعة  الخطة  باأن  »ديفيد« 

المنزل وفي المدر�صة، بمعنى اأنه لن يكون للمدر�صة فقط الحق في 

اإعطاء اأو خ�صم نقاط. فقد كنا نقوم باالأمر نف�صه اأي�صًا في المنزل، 

ومع بداية االأمر واجه »ديفيد« �صعوبة في تقّبل االأمر، ذلك اأننا لم 

نقم بمثل هذا االأمر من قبل.

عندما  بالذنب  نح�ض  جعلنا  في  ذكاءه  ي�صتخدم  كان  البداية،  في 

نخ�صم منه نقاطًا في المنزل، وي�صتكي باأن  المنزل بداأ ي�صبه المدر�صة. 

اإال اأننا في النهاية كنا �صعيدين بالتزامنا بجزء »المواظبة«.

للغاية،  �صيئة  اأ�صياء  »ديفيد«  فيها  ارتكب  اأوقات  ثمة  كانت  كما 

ذلك،  حدوث  عند  باأنه  التربوي  النف�ض  علم  اخت�صا�صي  ون�صحنا 

فعلينا تطبيق العقوبة، والتي ت�صمى »وقت العزل«. وهو ما كان عادة 

يعني ق�صاء »ديفيد« لبع�ض الوقت بمفرده في غرفته من دون تلفاز اأو 

جهاز االألعاب الحا�صوبية الخا�ض به.
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يجب اأن تكون المكافاآت على ال�صلوك الجيد اأ�صياًء ذات

 قيمة حقيقة لـ »ديفيد« ويرغب فيها ب�صدة«

دائمًا ما يتم تنفيذ وقت العزل لفترات ق�صيرة، ودائمًا ما كان 

»ديفيد« يعلم باأنه يمكنه الخروج من غرفته بمجرد اأن يعتذر ب�صكٍل 

يوحي باقتناعه، وباأنه م�صتعد للقيام بما هو مطلوب منه. وتعّود والده 

على ا�صتعمال عبارة: »يجب اأن يعتذر عن طيب خاطر«. وكان اأ�صلوب 

�صياغته لها غريبة نوعًا ما، اإال اأن »ديفيد« اكت�صف بعد فترة ما كان 

يعنيه والده.

كيفية  هي  المنزل  في  تواجهنا  كانت  التي  االأمور  اأ�صعب  من 

اإذا  له  �صنعطيها  التي  النقاط  »ديفيد« عن جداله حول عدد  اإيقاف 

المزيد.  في  يرغب  دائمًا  كان  فقد  ما.  اأمٍر  في  الت�صرف  اأح�صن 

حول  يجادل  كان  ما  فدائمًا  �صيء،  ما  باأمٍر  قام  اإذا  االأمر  وكذلك  

تخفي�ض عدد النقاط التي نقوم بخ�صمها.

مدى  هو  التربوي  النف�ض  علم  اخت�صا�صي  اإليه  اأ�صار  مما  كان 

عدد  حول  معه  التفاو�ض  اأو  »ديفيد«  مجادلة  لعدم  الكبيرة  االأهمية 

النقاط التي يتم اإعطاوؤها اأو خ�صمها. واأن هذا االأمر يجب اأن يعود
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اإذا جادلنا في ذلك فحينها نخ�صم  اإلى »ديفيد«، واأنه  اإلينا ولي�ض   

منه المزيد من النقاط. وذلك ليكون االأمر وا�صحًا له باأنه �صُيخ�صم 

من نقاطه لمجرد المجادلة.

عدم  على  »ديفيد«  تعّود  حتى  اأ�صابيع  ب�صعة  االأمر  ا�صتغرق 

المجادلة. وفي الحقيقة كان االأمر �صعبًا علينا نحن اأي�صًا اأال ن�صاركه 

في جداله. وكان من الممتع  اأن نعلم اأن العديد من االآباء الم�صاركين 

في الدورة التدريبية/التربوية االأ�صا�صية �صّرحوا باأنهم هم االآخرون 

وجدوا هذا االأمر �صعبًا، وكان اال�صتماع اإليهم وهم ي�صفون متاعبهم 

دعمًا كبيرًا. ولم تكن محاولة الثبات على مبداأ، واأن نكون من�صفين، 

عن  توقف  »ديفيد«  اأن  غير  يبدو.  كما  �صهاًل  اأمرًا  دومًا  وحازمين 

المجادلة، بمجرد معرفته اأن جداله غير ذي جدوى.

كان لدي اإح�صا�ض باأن هذا الجزء هو اأحد اأهم اأجزاء البرنامج، 

اإذ تعّلم »ديفيد« للمرة االأولى اأننا نعني كل كلمة نقولها.

كان مما اأ�صار اإليه اخت�صا�صي علم النف�ض التربوي هو مدى االأهمية الكبيرة لعدم 

مجادلة »ديفيد« اأو التفاو�ض معه حول عدد  النقاط التي تعطى له اأو ُتخ�صم منه«
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وتختلف  تقريبًا.  �صهرًا   18 حوالى  منذ  البرنامج  هذا  مع  نعمل 

تتغير بتقدم »ديفيد«  المكافاآت  البرنامج ب�صكٍل دوري، الأن  تفا�صيل 

في العمر: فما كان مكافاآة في اأحد ال�صهور قد ال يمّثل مكافاأة له في 

ال�صهر الذي يليه.

ال اأقول باأن كل �صيء اأ�صبح جيدًا االآن، ولكن الحياة في المنزل 

اأ�صهل بكثير. كما ت�صير تقارير المدر�صة اإلى اأن �صلوكه طراأ  �صارت 

عليه تح�ّصن هائل. ولم يكن برنامج تعديل ال�صلوك �صهاًل على »ديفيد« 

اأو علينا كوالديه اأو على المدر�صة، ولكن �صارت االأمور اأف�صل بكثير 

االآن، وهو ما معناه اأن البرنامج اأظهر نجاحًا، واأنه جدير باالهتمام.

العالج بالأدوية ل�سطراب ق�سور النتباه وفرط الحركة

ما هي الأدوية التي يجب تناولها؟

ُتو�صي اأحدث الدالئل االإر�صادية للمعهد الوطني لل�صحة واالمتياز 

االإكلينيكي بثالثة بدائل دوائية كعالجات مالئمة لالأطفال والبالغين 

من م�صابي ا�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة. وقد تم و�صع 

اال�صم التجاري واال�صم العلمي لهذه االأدوية في الجدول التالي.

ال�سم العلمي ال�سم التجاري 

ميثيل فنيدات ريتالين 

اأتوموك�صيتين ا�صتراتيرا 

ديك�صييرين    ديك�صامفيتامين 

من يمكنه و�سف هذه الأدوية للمر�سى؟

واالمتياز  لل�صحة  الوطني  للمعهد  االإر�صادية  الدالئل  ق�صت 

اأن يكون بعد  االأدوية يجب  باأيٍّ من هذه  العالج  باأن بدء  االإكلينيكي 

قيام اخت�صا�صي خبير في ا�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة 

بتقييم حالة الطفل اأو البالغ ب�صكل تام، ثم تاأكيده للت�صخي�ض. بعد 
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قبل طبيب  اأو �صبطها من  متابعتها  فيمكن  العالجية،  المرحلة  بدء 

العائلة.

ريتالين

ما  هو  ريتالين  فاإن  بها،  المو�صى  الثالثة  االأدوية  تلك  بين  من 

ي�صفه االأطباء للمر�صى عادة. وفي ال�صرح المخت�صر التالي �صتجد 

ق�صور  ا�صطراب  عالج  في  ريتالين  ال�صتعمال  الرئي�صية  االأ�صباب 

االنتباه وفرط الحركة. وال تزال الطريقة الفعلية لعمل ريتالين غير 

تلك  بتفعيل  يقوم  باأنه  ُيعتقد  ولكن  اإلى وقتنا هذا،  بالكامل  معروفة 

المناطق في المخ، والتي تمكننا من التركيز على مهمة ما. ولذا فاإن 

ريتالين يعمل كُمنّبه.

كما اأنه ال يقوم بتحويل الطفل اإلى اإن�صان اآلي عديم التفكير، كما 

تّدعي بع�ض و�صائل االإعالم المثيرة للت�صاوؤم. وت�صير االأبحاث الطبية 

با�صطراب  الم�صابين  االأطفال  من   %  80 اإلى   70 حوالى  اأن  اإلى 

ق�صور االنتباه وفرط الحركة ي�صتفيدون من تناولهم هذا الدواء.

يتمتع الريتالين بالتاأثير نف�صه على جميع االأ�صخا�ض، ولي�ض فقط 

ولكي  الحركة.  وفرط  االنتباه  ق�صور  با�صطراب  الم�صاب  الطفل 

االأدوية  اأنواع  اأكثر  اأحد  باأنه  الذكر هنا  تاأثيراته، يجدر  يمكننا فهم 

المتحدة  الواليات  في  الجامعات  طلبة  بين  ا�صتخدامها  ي�صاء  التي 

االأمريكية.

الليل  طوال  ليذاكر  م�صتيقظًا  البقاء  الطلبة  اأحد  اأراد  فاإذا 

ا�صتعدادًا المتحان ما، فاإنه يتناول الريتالين، وال ننكر باأن الريتالين 

اإ�صاءة  اأن  اإال  تركيزه،  على  و�صيحافظ  يقظًا  البقاء  على  �صي�صاعده 

اال�صتعمال هذه غير م�صتح�صنة وغير قانونية على حٍد �صواء.

وفرط  االنتباه  ق�صور  ال�صطراب  عالجًا  الريتالين  يعتبر  ال 

للطفل  ي�صمح  ن�صطًا،  فيه  يكون  الذي  الوقت  في  ولكنه  الحركة، 

بالتركيز والتحكم في �صلوكياته ب�صكل اأكثر فعالّية.

ُو�صف الريتالين منذ اأمد بعيد في �صكل اأقرا�ض بمعدل قر�صين 

الم�صاب  للطفل  يمكن  اأنه  عادة  يعني  ما  يوميًا،  اأقرا�ض  ثالثة  اإلى 

في  واحد  قر�ض  تناول  الحركة  وفرط  االنتباه  ق�صور  با�صطراب 
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التركيز في  لي�صاعده على  و9 �صباحًا، وذلك   8 ال�صاعة  بين  الفترة 

وقت  اآخر  قر�صًا  يتناول  ثم  ومن  المدر�صة،  في  ال�صباحية  المرحلة 

قد  الحاالت  بع�ض  وفي  الظهيرة.  بعد  ما  فترة  في  لي�صاعده  الغداء 

يحتاج الطفل اإلى تناول قر�ض اآخر في الفترة الم�صائية.

اإال اأن المعالجة الدوائية �صارت اأ�صهل في وقتنا الحالي، اإذ عادة ما 

يو�صف االآن قر�صًا »بطئ االإطالق«، فيتناول ال�صخ�ض قر�صًا واحدًا في 

ال�صباح، بداًل من تناول قر�ض من وقت اإلى اآخر طوال اليوم.

ما هي مدة العالج؟

العالجية  الطرق  من  )ريتالين(  بالميثيلفنيدات  العالج  يعتبر   

طويلة المدى ن�صبيًا في م�صاعدة الطفل الم�صاب با�صطراب ق�صور 

االنتباه وفرط الحركة. وكما �صبق، فاإن الريتالين ال يعتبر »عالجًا« 

هو  بب�صاطة  دوره  اإن  اإذ  الحركة،  وفرط  االنتباه  ق�صور  ال�صطراب 

م�صاعدة الطفل على التحكم في االأعرا�ض.

اإال  للريتالين،  الطفل  تناول  لمدة  عامة  قاعدة  و�صع  وي�صعب 

اأنه يمكن القول باأن تناوله ي�صتمر طالما كان الطفل في حاجة اإليه 

اأن ي�صتمر الم�صاب  للتحكم في �صلوكه. ونتيجة ذلك، فمن المتوقع 

في تناول الريتالين الأعوام، ولي�ض لعدة اأ�صابيع اأو حتى لعدة �صهور.

المراجعة الدائمة للدواء

بع�ض  يتعر�ض  فقد  تقريبًا،  االأدوية  جميع  مع  الحال  هو  كما 

ي�صتلزم  ولذا  فيها.  مرغوب  غير  جانبية  اآثار  اإلى  االأ�صخا�ض 

»اال�صتعمال الجيد« المراقبة والمراجعة بدقة وانتظام لمدى فعالّية 

العالج بناًء على ن�صيحة الطبيب الذي و�صفه )والذي غالبًا ما يكون 

طبيب االأطفال(.

على �صبيل المثال، قد يحتاج الطفل كجزء من هذه المراجعة اإلى 

اإيقاف تناول الدواء لفترات ق�صيرة بين الحين واالآخر، وذلك للتاأكد 

مما اإذا كانت ثمة زيادة ملحوظة في االأعرا�ض ال�صلوكية المرتبطة 

با�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة، وللتيقن ما اإذا كان يجب 

متابعة العالج بالريتالين.
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هل يمكن الإدمان على الريتالين؟

الحين  بين  ال�صادرة  االإعالمية  الت�صريحات  من  الرغم  على 

واالآخر، اإال اأن الريتالين لي�ض من االأدوية التي يمكن االإدمان عليها، 

كما اأن ثمة اأدلة مقنعة ت�صير اإلى اأنه ال يوؤدي اإلى اأي �صكل من اأ�صكال 

االإدمان الحقًا.

تقديم الم�ساعدة الإ�سافية ل�سلوك الطفل

في  التحكم  على  الطفل  �صي�صاعد  الريتالين  اأن  من  الرغم  على 

ال�صلوكيات غير مرغوب فيها، اإال اأنه قد ي�صيء التعامل ب�صبب »فقدانه« 

مع  التعامل  كيفية  مثل  طفولته،  في  الطبيعية  االجتماعية  للتجارب 

التعامل في  وكيفية  فّعال،  ب�صكل  الحوارات  والم�صاركة في  االأ�صدقاء، 

الف�صل، وما اإلى ذلك. وقد يحتاج الطفل في بداية المرحلة العالجية 

بالريتالين اإلى دورة في »كيفية الن�صوج ب�صرعة«.

البرامج  اأحد  بالريتالين  العالج  ي�صاحب  اأن  يجب  ولذلك 

عن  جيدة  ا�صتراتيجيات  تكوين  في  الطفل  لم�صاعدة  ال�صلوكية 

فمن  »ديفيد«،  درا�صة  في  وا�صح  هو  وكما  الح�صنة.  ال�صلوكيات 

الطبيعي اأن يقوم اخت�صا�صي علم النف�ض التربوي )اأو اأي متخ�ص�ض 

طبي/تربوي موؤهل على النحو المالئم( بتقديم الن�صيحة حول �صكل 

البرنامج ال�صلوكي المالئم.

التقييم ال�سخ�سي

ثمة جدل كبير حول ا�صتعمال تلك االأدوية، وال يمكن التنبوؤ بالمدة 

الزمنية التي �صيحتاج الطفل فيها لال�صتمرار في تناولها. كما يجب 

متابعة كل حالة بعناية من قبل متخ�ص�ض موؤهل على النحو المالئم، 

النف�صية  االأمرا�ض  طبيب  اأو  االأطفال  طبيب  يكون  ما  عادة  والذي 

لالأطفال/للبالغين.

با�سطراب  الم�ساب  للطفل  المدر�سة  في  الدعم  تقديم 

ق�سور النتباه وفرط الحركة 

علم  اخت�صا�صي  ن�صائح  على  الح�صول  للمدار�ض  يمكن  اأنه  بما 
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با�صطراب  الم�صاب  الطفل  مع  التعامل  كيفية  عن  التربوي  النف�ض 

االأكثر  اال�صتراتيجية  تكون  فحينها  الحركة،  وفرط  االنتباه  ق�صور 

حكمة هي عمل االآباء والمدر�صة �صوية من اأجل توفير الدعم الطفل.

»ديفيد«  حالة  مناق�صة  في  المذكورة  النقاط  اإلى  وباالإ�صافة 

)انظر �صفحة 30(، فاإن اأغلب المدار�ض تحاول الت�صديد على تطبيق 

واعتبارها   ،42 ال�صفحة  في  الجدول  في  الواردة  اال�صتراتيجيات 

ممار�صة جيدة اإذا حذا االآباء حذوها ما اأمكن ذلك. ويمكن اأن يعود 

االأمر بالنفع اأكثر لو ُقِرن الطفل بقدوة ح�صنة. ومع ذلك، من المهم 

اأن تتذكر اأن القدوة قد ال تكون ناجعة في اأغلب االأوقات. 

با�سطراب  الم�ساب  للطفل  المنزل  في  الدعم  تقديم 

ق�سور النتباه وفرط الحركة

 �صواء كان طفلك يخ�صع لعالج باالأدوية اأم ال، ف�صيتم تقديم الن�صيحة 

طب  متخ�ص�صي  من  المكّون  التقييم  فريق  اأع�صاء  اأحد  قبل  من  اإليك 

�صلوكيات  مع  للتعامل  اتباعها  يمكن  التي  اال�صتراتيجيات  حول  االأطفال 

طفلك وم�صاعدته في ال�صيطرة عليها. وقد يكون ما يلي مو�صع فائدة.
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ع�سرة ن�سائح للتعامل الفّعال مع طفلك في المدر�سة

النف�ض  علم  اخت�صا�صي  من  الن�صح  بطلب  المدر�صة  تهتم 

ق�صور  با�صطراب  الم�صاب  الطفل  م�صاعدة  كيفية  حول  التربوي 

االنتباه وفرط الحركة.

وتعّد اال�صتراتيجية االأكثر حكمة هي عمل االآباء والمدر�صة �صوية:

التي . 1 ال�صعوبات  المدر�صة  في  البالغين  جميع  فهم  من  التاأكد 

يواجهها الطفل الم�صاب با�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة

محاولة و�صع الطفل في المدر�صة باإ�صراف �صخ�ض بالغ يمكنه . 2

مراقبة �صلوكياته

االإ�صرار على التقاء العيون عند التحدث مع الطفل، مع جعله . 3

يتكرر التعليمات

االأمر . 4 ا�صتلزم  واإذا  ووا�صحة،  �صهلة  تعليمات  الطفل  اإعطاء 

يمكنك تق�صيم التعليمات الطويلة اإلى اأخرى �صغيرة و�صهلة

و�صع الطفل في مكان بعيدًا عن م�صادر االإلهاء الوا�صحة)مثل . 5

االأبواب، اأو النوافذ، وما اإلى ذلك(

التاأكد من اأن المكافاآت لها قيمة عند الطفل، واأن يتم اإعطاوؤه . 6

اإياها وقتما اأمكن

تذكير الطفل باأن غير المرغوب فيه هو �صلوكه )ولي�ض هو(. 7

توجيه ر�صائل تنبيه �صارمة اإلى الطفل عما هو مطلوب منه، اإذا . 8

ا�صتلزم االأمر، واأن يكون ت�صحيح اأخطائه بمناأى عن االأنظار

مع . 9 مطّولة  اأو  تفاو�صية  نقا�صات  اأي  وجود  عدم  من  التاأكد 

الطفل حول ما هو مقبول اأو مرفو�ض من �صلوكياته

 توفير مكان وقائي للطفل، بحيث يمكنه اللجوء اإليه لكي يهداأ. 10

المكافاآت

من المحتمل اأن ت�صتمل ن�صيحة االخت�صا�صي على بع�ض االأفكار 

حول اأنظمة المكافاآت ق�صيرة المدى، والتي تهدف اإلى تقديم مكافاأة 

فورية لطلفك على �صلوكه الجيد. وهو ما ي�صتند اإلى نظرية اأن اأغلب 

الجن�ض الب�صري يميلون اإلى تكرار ال�صلوكيات التي يتم مكافاأتهم عليها، 

في حين ال يميلون اإلى تكرار ال�صلوكيات التي يتجاهلها االآخرون.
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ع�سرة ن�سائح للتعامل الفّعال مع طفلك في المدر�سة

النف�ض  علم  اخت�صا�صي  من  الن�صح  بطلب  المدر�صة  تهتم 

با�صطراب ق�صور  الم�صاب  الطفل  التربوي حول كيفية م�صاعدة 

االنتباه وفرط الحركة.

اال�صتراتيجية االأكثر حكمة هي اأن يعمل االآباء والمدر�صة جنبًا 

اإلى جنب:

التي . 1 ال�صعوبات  المدر�صة  في  البالغين  جميع  فهم  من  التاأكد 

يواجهها الطفل الم�صاب با�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة

محاولة و�صع الطفل في المدر�صة تحت اإ�صراف �صخ�ض بالغ . 2

يمكنه مراقبة �صلوكياته

االإ�صرار على التقاء العيون عند التحدث مع الطفل، مع جعله . 3

يقوم بتكرار التعليمات

االأمر . 4 ا�صتلزم  واإذا  ووا�صحة،  �صهلة  تعليمات  الطفل  اإعطاء 

يمكنك تق�صيم التعليمات الطويلة اإلى اأخرى �صغيرة و�صهلة

و�صع الطفل في مكان بعيدًا عن م�صادر االإلهاء الوا�صحة. 5

)مثل االأبواب، اأو النوافذ، وما اإلى ذلك(. 6

التاأكد من اأن المكافاآت لها قيمة عند الطفل، واأن يتم اإعطائه . 7

اإياها وقتما اأمكن

تذكير الطفل باأن غير المرغوب فيه هو �صلوكه )ولي�ض هو(. 8

اإلى الطفل عما هو مطلوب منه، . 9 توجيه ر�صائل تنبيه �صارمة 

عن  بمناأى  اأخطائه  ت�صحيح  يكون  واأن  االأمر،  ا�صتلزم  اإذا 

االأنظار

مع . 10 مطّولة  اأو  تفاو�صية  نقا�صات  اأي  وجود  عدم  من  التاأكد 

الطفل حول ما هو مقبول اأو مرفو�ض من �صلوكياته

 توفير مكان وقائي للطفل، بحيث يمكنه اللجوء اإليه لكي يهداأ. 11

العقوبات

بع�ض  ت�صتدعي  اإذ  دائما،  االنفعالي  ال�صلوك  تجاهل  يمكن  ال 

المواقف منك اأن اإنزال بع�ض اأ�صكال العقوبات. واأكثر هذه العقوبات 

الطفل  ق�صاء  وجوب  تعني  ما  عادة  والتي  العزل«،  »وقت  حكمة هي 

بع�ض الوقت بمفرده في مكان وقائي مخ�ص�ض لذلك.

وقت العزل

يجب اأن يكون »وقت العزل« فترة ق�صيرة ومالئمة لعمر الطفل: 

ويتم احت�صابها وفق »قاعدة الحكم بالتجربة« المالئمة، بحيث يكون 

احت�صاب الفترة بدقيقة لكل عام من عمر الطفل، وعليه تكون الفترة 

اأعوام، وثمانية دقائق للطفل ذي  خم�صة دقائق للطفل ذي الخم�صة 

ُيرحب  اأن  العزل«  »وقت  انتهاء  مع  ويجب  وهكذا.  اأعوام،  الثمانية 

»اأوقات  بتطبيق  بالتهديد  ولي�ض  الوجه،  على  ابت�صامة  مع  بالطفل 

عزل« اأخرى.

كن من�سفاً ومبدئياً

يجب اأن يتم تو�صيح الروابط بين ال�صلوك والمكافاأة، كما يجب 

اأن تكون المكافاآت والعقوبات عادلة وم�صبوطة وتقوم على مبداأ.

تطوير نظام مكافاآت فّعال 

والتي  ال�صلوكي،  للتعامل  اال�صتراتيجيات  تلك  حاليًا  تنطوي  ال 

المكافاآت  اإعطاء  على  دائم  ب�صكل  ال�صلوك«،  »تعديل  اأحيانًا  ت�صمى 

العينية اأمثال الحلوى اأو زيادة م�صروف الجيب.

الو�صائل  من  و�صع مجموعة  في  لك  العون  يد  تقديم  �صيتم  كما 

طفلك.  به  يقوم  جيد  �صلوك  كل  مع  �صعادتك  مدى  الإظهار  المفيدة 

فقد تكون �صعادتك في �صكل مديح لفظي، اأو معانقة، اأو برفع االإبهام 

كغمزة  و�صوحًا  اأقل  �صكٍل  في  حتى  اأو  والقبول،  الر�صى  على  كدليل 

بالعين.
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م�ساعدة  كيفية  في  مراعاتها  الآباء  على  يجب  نقاط 

وفرط  النتباه  ق�سور  با�سطراب  الم�ساب  الطفل 

الحركة

الم�صاب  الطفل  مع  ال�صلوكي  التعامل  في  كبيرة  فائدة  �صتجدون 

با�صطراب ق�صور االنتباه وفرط الحركة. كما قد ي�صّكل الريتالين 

التالية  القائمة  في  و�صتجدون   . المجال  هذا  في  لكم  كبيرًا  عونًا 

ملّخ�صًا للنقاط االأ�صا�صية:

• مرة 	 كل  واحدة  للطفل  التعليمات  توجيه  البالغين  على  يجب 

وب�صكل وا�صح

• يجب اأن ُيطلب من الطفل تكرار قول التعليمات	

• يجب اأن ُي�صرك الطفل في تحديد المكافاأة المالئمة	

• وال�صلوك 	 المكافاآت  بين  ما  الروابط  تو�صيح  يتم  اأن  يجب 

المالئم للطفل

• بين 	 ما  الروابط  تو�صيح  يتم  اأن  يجب  نف�صه،  الوقت  في 

العقوبات وال�صلوك غير المالئم للطفل

• ت�صنيف 	 حول  القرارات  اتخاذ  حق  لهم  من  فقط  البالغون 

المكافاآت والعقوبات )يجب عدم وجود م�صاومات(

• بو�صعها 	 هي  والعقوبات  المكافاآت  مع  للتعامل  طريقة  اأف�صل 

وفق روتين منظم يظل ثابتًا، فيعلم الطفل ما عليه توقعه عند 

كل �صلوك له

• يكونوا 	 واأن  المبداأ،  على  ثباتهم  البالغون  ي�صمن  اأن  يجب 

من�صفين، ولكن اأي�صًا حازمين

• �صلوك 	 اإدارة  على  �صوية  والمدر�صة  االآباء  عمل  االأف�صل  من 

الطفل

• يجب اأن ي�صمل البرنامج ال�صلوكي كاًل من المنزل والمدر�صة	

• النف�ض 	 علم  كاخت�صا�صي  الخبراء  اأحد  ي�صاعدكم  اأن  يجب 

التربوي في تطوير البرنامج
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• يجب اأن تكون للمكافاأة »قيمة« عند الطفل )ويجب اأن ال تكون 	

�صين( له االآباء و/اأو الُمدرِّ تلك المكافاآت دائمًا هي ما ُيف�صّ

• على 	 ثابتة  دائمًا  تظل  اأ�صاليب  وفق  البرنامج  ي�صير  اأن  يجب 

مبداأ، ومن�صفة، وحازمة

• المتعلقة 	 االأمور  حول  الطفل  مع  مفاو�صات  وجود  عدم  يجب 

حق  من  القرارات  هذه  اإن   اإذ  العقوبات،  و/اأو  بالمكافاآت 

البالغين فقط

• من المهم تذكر اأن ال�صلوك مفرط الن�صاط اأو المندفع يظهر 	

عند معظم االأطفال في بع�ض االأحيان

• يعمل الريتالين كُمنّبه، وذلك ليجعل الطفل قادرًا على تركيز 	

انتباهه والثبات عليه

• عندما يتم و�صف الريتالين  وا�صتعماله على النحو المالئم، 	

فاإن 70 اإلى 80 % من االأطفال الم�صابين با�صطراب ق�صور 

االنتباه وفرط الحركة يظهرون تح�صنًا في �صلوكهم

• وفرط 	 االنتباه  ق�صور  ال�صطراب  عالجًا  الريتالين  يعتبر  ال 

الحركة، فهو ي�صاعد الطفل في ال�صيطرة على �صلوكه فقط

• اال�صتراتيجيات 	 من  بالريتالين  المعالجة  تكون  ما  عادة 

مراجعات  اإلى  تحتاج  والتي  ن�صبيًا،  المدى«  »طويلة  العالجية 

دورية

• الم�صاعدة 	 اإلى  الطفل  يحتاج  قد  بالريتالين،  المعالجة  عند 

على تعلم ال�صلوكيات القويمة

• االنتباه 	 ق�صور  با�صطراب  الم�صاب  الطفل  اأن  دائمًا  تذّكر 

ق�صد؛  عن  انفعالي  �صلوك  اأي  عنه  ي�صدر  ال  الحركة  وفرط 

ولذا فاالأمر لي�ض خطاأ اأحد.
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م المكافاآت والت�صجعيات للطفل بانتظام في  من االأف�صل اأن ُتقدَّ

فترات زمنية ق�صيرة، ولي�ض على فترات طويلة. فعلى �صبيل المثال، 

يمكن اعتبار ع�صر دقائق من ال�صلوك الجيد لطفل �صغير ال�صن جدًا 

هي الفترة الزمنية المالئمة لمكافاأته؛ ولكن مع الطفل االأكبر منه 

تكون المكافاأة مالئمة ب�صكٍل اأكبر بعد كل ن�صف �صاعة اأو �صاعة من 

ال�صلوك الجيد.

الدرجات،  اأنظمة  با�صتخدام  االخت�صا�صي  ين�صحك  قد  كما 

حيث يتم مكافاأة طفلك على �صلوكه الجيد با�صتخدام درجات يمكنه 

ا�صتبدالها بعد ذلك بمكافاأة ما، مثل م�صاهدة التلفاز لفترة اأطول اأو 

دعوة �صديق ليبيت معه في المنزل.

تذكير  دائمًا  عليك  يجب  اأنه  اإال  االأمر،  �صعوبة  من  الرغم  على 

اأ�صلوب مالئم لكي يمكنك م�صاعدته  اإلى  نف�صك باأّن الطفل بحاجة 

في التحكم في �صلوكياته. فعلى الرغم من علمك باأن هذه ال�صلوكيات 

لي�صت خطاأك اأو خطاأ طفلك، ولذا فعليك اختيار االأ�صلوب الذي يمكن 

والجيران،  واالأجداد،  االآباء،  بالطفل:  المحيطين  جميع  يتبعه  اأن 

�صين في المدر�صة. والُمدرِّ

التي يكون لديها طفل م�صاب با�صطراب ق�صور  العائالت  تمر 

االنتباه وفرط الحركة ب�صغط نف�صي كبير، و�صيحتاجون اإلى الدعم 

الماهر والح�صا�ض.
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النقاط الأ�سا�سية

اإلى  � اأدوية  تناول  بدون  الغذائي  النظام  في  التحكم  يوؤدي  قد 

تح�ّصن �صلوك الطفل

�صلوكيًا  � تح�صّنًا  اأظهرت  االأدوية  اأن  اإلى  البحثية  االأدلة  ت�صير   

في حوالى 70 اإلى 80 % من االأطفال الم�صابين با�صطراب 

ق�صور االنتباه وفرط الحركة

ا�صتراتيجيات  � على  �صوية  �صين  والُمدرِّ االآباء  يعمل  اأن  يجب 

االنتباه  ق�صور  با�صطراب  الم�صاب  الطفل  �صلوك  لتعديل 

وفرط الحركة

االنتباه وفرط  � با�صطراب ق�صور  الم�صابين  لالأطفال  يمكن   

الحركة عند وجود الدعم المنا�صب اأن يكبروا لي�صيروا �صبابًا 

ذوي �صحة جيدة وال يعانون من اأي ا�صطرابات نف�صية
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ما هو ا�سطراب طيف التوّحد؟

 »aut« يونانيتين هما  التوّحد )Autism( من كلمتين  تاأتي كلمة 

وتعني الذات و«ism« وتعني الحالة. وت�صتخدم الكلمة لو�صف ال�صخ�ض 

الم�صابون  االأطفال  ويعاني  عادي.  غير  ب�صكٍل  نف�صه  على  المنطوي 

تطوير  في  �صعوبات  من  باآخر،  اأو  ب�صكٍل  التوّحد،  طيف  با�صطراب 

العالقات مع االآخرين والمحافظة عليها.

ت�صير كلمة »الطيف« اإلى وجود تباين وا�صع في �صلوك التوّحد يكون 

على �صكل طيف يمتد من حاالت معتدلة اإلى حاالت حادة. وغالبًا ما 

ي�صف االأطباء المر�ض باأنه ا�صطراب نمائي وا�صع االنت�صار. وهو ما 

يعني اأنه ي�صيب كل نواحي حياة الطفل اليومية.

من  الرغم  فعلى  القراءة؛  خلل  مثل  اآخر  با�صطراب  وبمقارنته 

خطورة خلل القراءة اإال اأنه يميل في االأ�صل اإلى التاأثير في الطفل في 

نواٍح معينة فقط من حياته اليومية مثل القراءة والكتابة والتهجئة.

ثمة ثالثة عنا�صر لت�صخي�ض االإ�صابة بالتوّحد، كما �صتظهر  على 

في  المدرجة  ال�صفات  اأو  اإحدى  اال�صطراب  بهذا  الم�صاب  الطفل 

الجدول اأدناه اأو جميعها. 
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�سفات الأطفال الم�سابين با�سطراب طيف التوّحد

ثمة تباين وا�صع في �صلوك التوّحد يكون على �صكل طيف  يمتد 

من حاالت معتدلة اإلى حاالت حادة. ويوؤثر اال�صطراب  جميع نواحي  

حياة الطفل اليومية، مع  �صعوبة اأ�صا�صية تتمّثل في تكوين عالقات 

بالتوّحد،  االإ�صابة  لت�صخي�ض  عنا�صر   ثالثة  وثمة  االآخرين.  مع 

كما  �صتظهر على الطفل الم�صاب اإحدى ال�صفات الواردة اأدناه اأو 

جميعها. 

االأطفال  اأو  االآباء  مع  للتوا�صل  اللغة  ا�صتعمال  في  �صعوبات   .1
االآخرين. فعلى �صبيل المثال يكون ثمة تاأخر ملحوظ في تكوين 

اأو قد يكون الكالم مق�صورًا على تكرار الكلمات في  الكالم، 

اإ�صارة �صعيفة اإلى اإدراكه

�صعوبات في تكوين عالقات مع االآخرين. فعلى �صبيل المثال   .2
في  رغبته  وعدم  باالآخرين،  الوعي  نق�ض  الطفل  على  يبدو 

التوا�صل بالتقاء العيون اأو اال�صتمرار فيه

المثال  �صبيل  فعلى  والخيال.  باللعب  التظاهر  في  �صعوبات   .3
ما  عادة  التي  االأن�صطة  ولعب  الوحدة  في  كبير  ب�صكٍل  يرغب 

تتكرر ب�صكل غير عادي

عادة ما تذكر و�صائل االإعالم المحلية نوعين من التوّحد هما:

التوّحد الكال�صيكي ومتالزمة »اآ�صبرغر«

التوّحد الكال�سيكي

يكون الطفل م�صابًا بالتوّحد الكال�صيكي عندما تظهر عليه جميع 

ال�صفات الثالثة المذكورة في الجدول اأعاله، وهي اأن: الطفل لديه 

اأو ال لغة لديه من االأ�صا�ض، ويبدو كما لو  �صعوبة في ا�صتعمال اللغة 

اأنه ال يريد االندماج في المجتمع، وال اأن يلعب مع االأطفال االآخرين. 

والتي  التعّلم،  في  عامة  �صعوبات  من  اأي�صًاً  الطفل  يعاني  ما  وعادة 

يكون لها تاثير وا�صح و�صريح في جميع نواحي حياته عند اجتماعها 

مع ال�صعوبات االأخرى.
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ا�صطراب  من  الحادة  الحاالت  اأعلى  الكال�صيكي  التوّحد  وُيعّد 

طيف التوّحد.

متالزمة »اآ�سبرغر«

تكون االإ�صابة بمتالزمة »اآ�صبرغر« عندما يقوم الطفل على االأقل 

الطفولة  مرحلة  من  االأولى  الثالثة  االأعوام  اأو  االأولين  العامين  في 

بتطوير اللغة لديه ب�صكل طبيعي ن�صبيًا.

ب�صفات  كالمه  يت�صم  لديه،  اللغة  تطور  من  الرغم  على  اأنه  اإال 

ا�صتعمال  على  قدرة  مع  ممتازة  لغوية  مفردات  يطّور  فقد  غريبة. 

الكالم لتو�صيل المعنى ب�صكل �صحيح، اإال اأن ان�صيابية كالمه واتزانه 

يبدوان كما لو اأنهما �صادران عن اإن�صان اآلي، مع �صوت رنان، وطابع 

ر�صمي على نحٍو غريب.

كما اأنه قد تتطور لديه �صعوبات خطيرة في النواحي االجتماعية 

عالقات  تكوين  على  قدرته  في  خطير  ب�صكل  توؤثر  والتي  للغته، 

اجتماعية فّعالة مع البالغين اأو االأطفال االآخرين.

قد  يهمه،  مو�صوع  عن  حديثه  اأثناء  في  المثال،  �صبيل  فعلى 

على  وي�صّر  اهتمامهم،  عدم  اأو  االآخرين  ملل  انتباهه  ي�صترعي  ال 

اال�صتمرار في حديثه. كما اأنه قد ال يدرك اأن الحقيقة تكون اأحيانًا 

موجعة، فمثاًل عند الوقوف اأمام الخزينة في اأحد المتاجر الكبرى، 

قد ي�صير ببراءة ناحية ال�صيدة الواقفة خلف درج النقود ويقول الأمه: 

»هذه ال�صيدة بدينة جدًا، األي�ض كذلك؟«.

وال يكون مثل هذا التعليق بالن�صبة اإلى الطفل الم�صاب بمتالزمة 

»اآ�صبرغر«، �صوى تعبير عن حقيقة كائنة. فهو ال يتعمد اأن يكون فّظًا، 

وال يدرك باأي حاٍل من االأحوال باأن تعليقه هذا م�صيئ. كما قد يعاني 

من �صعوبة في اإدراك المزاح والدعابة.

على الرغم من تاأثير االأعرا�ض الم�صاحبة لمتالزمة »اآ�صبرغر« 

على جميع النواحي الحياتية للطفل الم�صاب، اإال اأنه عادة ما تعتبر 

المتالزمة اأكثر الحاالت المعتدلة من ا�صطراب طيف التوّحد.

�صيظهر في حالتي الدرا�صة التاليتين االختالفات ما بين التوّحد 

الكال�صيكي ومتالزمة »اآ�صبرغر«.
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درا�سة حالة: التوّحد الكال�سيكي

فيه »جون«. فقد كانت والدته في  ولد  الذي  اليوم  اأذكر  اأزال  ال 

المنزل على يد القابلة وزوجي »لين«. وكانت اأختي في الطابق ال�صفلي 

ترعى طفلينا االآخرين.

كان كل �صيء طبيعيًا. وقد خرج اإلى الدنيا من دون اأي م�صكلة. 

في  وتلّفه  تنظفه  كانت  بينما  لي  تقول  وهي  القابلة،  اأذكر  اأزال  وال 

قطعة القما�ض: »يا له من طفل جميل«! و�صعد االأطفال لروؤيته وهم 

له  حملهم  من  للتاأكد  كبيرة  جلبة  مّنا  و�صدرت  ال�صعادة،  غاية  في 

بطريقة �صحيحة.

عادت االأمور اإلى �صابق عهدها في االأ�صابيع القليلة التي تلت والدته.  

التي  كتلك  تكن  لم  ت�صرفاته  اأن  اأالحظ  بداأت  �صهرين  ببلوغه  ولكن 

اعتدت عليها مع اأخيه واأخته عندما كانا في مثل عمره.

»مازلت اأذكر اليوم الذي ولد فيه »جون«. كل �صئ كان طبيعيًا،

فلقد خرج اإلى الدنيا بدون اأي م�صكلة«.

»ببلوغه �صهرين بداأت اأالحظ اأن ت�صرفات »جون« لم تكن كتلك التي اعتدت 

عليها مع اأخيه واأخته عندما كانا في مثل عمره«.
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اإلى اال�صتلقاء بهدوء في �صريره، ولم تتبع عيناه حركات  كان يميل 

مثل  العادية،  المنزلية  االأعمال  بع�ض  اأ�صوات  اأن  غير  به.  المحيطين 

�صوت المكن�صة الكهربائية كانت تجعله ي�صتمر في ال�صراخ اإلى اأن يتم 

مكن�صتها،  بت�صغيل  جارتنا  تقوم  عندما  يبكي  كان  اأنه  لدرجة  اإطفائها. 

والتي كان بالكاد ُي�صمع �صوتها  من خالل الجدار المجاور لنا.

اأنه لم  على الرغم من تعلمه الم�صي في نف�ض عمر اإخوته، اإال 

يتعلم الكالم. ونادرًا ما كان يتوا�صل بالعين مع اأي �صخ�ض، بمن 

فيهم اأنا واأبيه واأخيه واأخته. ولم يكن يمد يديه ليح�صنه اأحدهم، 

اأحدهم، وعادة ما كان  اإذا ح�صنه  االرتياح  يبدو عليه عدم  وكان 

يحاول التفلت منه.

ومع تقدمه في العمر، لم يكن يطلب الطعام اأو ال�صراب، اأو حتى 

كان  الذي  االأمر  وهو  يبكي،  كان  وعندما  يريده.  �صئ  اأي  اإلى  ي�صير 

يفعله كثيرًا، كنت اأ�صطر اإلى تخمين ما يريد.

فمثاًل  انتباهه،  ت�صترعي  التي  االأ�صياء  اإلى  ي�صير  يكن  لم  كما 

عندما راأى ح�صانًا وبقرة في الحقل الأول مرة، اكتفى بالنظر اإليهما. 

وهو ما كان له انطباع مختلف مع اأخيه واأخته اللذين ما اأن راأيا هذه 

يلفتا  لكي  الح�صان  اإلى  ي�صيران  وهما  اإلّي  نظرا  حتى  الحيوانات، 

انتباهي، وليتاأكدا من اأني راأيته اأنا اأي�صًا. ولم يفعل »جون« كما فعل  

اأخواه، ولم اأكن اأرى فيه اأي رغبة في م�صاركة اهتمامه باأي �صيء مع 

االآخرين.

فما  ملل.  اأو  كلل  بال  الب�صيطة  االأ�صياء  فعل  »جون«  عادة  كانت 

تعلم  عندما  ولكن  االأ�صياء،  يلقون  اأنهم  هو  االأطفال  جميع  يتعلمه 

اإحدى  يلتقط  فقد  وتكرارًا.  مرارًا  يلقيها  ظل  االأ�صياء  اإلقاء  »جون« 

ثانية   يلتقطها  ثم  ومن  ال�صجادة،  على  ويلقيها  اللعبة  ال�صيارات 

ويلقيها. وهو ما قد يظل يفعله ل�صاعات.

ويدير  عينيه  اأمام  اللعبة  ال�صيارة  يم�صك  كان  اأخرى  واأحيانًا 

اإحدى عجالتها، وي�صتمر في فعل ذلك مع اإدامة النظر اإليها باإمعان. 
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عات.

»كانت عادته هي فعل االأ�صياء الب�صيطة بال كلل اأو ملل، �صاعة بعد �صاعة، ويوم بعد يوم« 

�صحيح اأن معظم االأطفال يفعلون مثل تلك االأ�صياء، ولكن »جون« قد 

يفعل ذلك �صاعة بعد �صاعة، ويومًا بعد يوم.

وكان  اأخته،  اأو  اأخيه  مع  اللعب  في  الرغبة  عليه  تبدو  تكن  لم 

يتجاهل تمامًا ما كانا يفعالنه. وعندما ا�صطحبته اإلى دار الح�صانة، 

االأر�ض،  على  راأ�صه  وا�صعًا  االأركان  اأحد  اإلى  انزوى  ما   �صرعان 

اأن  الح�صانة  دار  في  �صخ�ض  اأي  ي�صتطع  ولم  بيديه.  اأذنيه  ومغطيًا 

يقنعه بالم�صاركة في اأيٍّ ن�صاط. وبعد اأربعة اأيام طلبوا مني اأن اآخذه، 

ولم يعد اإلى هناك مرة اأخرى.

عادة ما كان ي�صتيقظ في الليل وهو ي�صرخ دونما �صبب وا�صح، ويظل 

على هذه الحال اإلى اأن ينام مجددًا نومًا عميقًا. كما كان دائمًا ي�صتيقظ 

فجرًا بمجرد دخول ال�صوء اإلى غرفته، ويظل م�صتلقيًا على �صريره يحدق 

بب�صره ب�صكل ثابت في التغيرات الب�صيطة لل�صوء على ال�صتائر.
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»عندما ا�صطحبته اإلى دار الح�صانة، �صرعان ما انزوى اإلى اأحد االأركان 

وا�صعًا راأ�صه على االأر�ض، ومغطيًا اأذنيه بيديه«

مع تقدمه في العمر وقبل و�صوله �صّن الدخول اإلى الح�صانة، كان 

ينزعج جدًا لو جل�ض اأحد اأفراد العائلة في غير المكان الذي اعتاد 

على الجلو�ض فيه على المائدة في اأوقات تناول الطعام. وكان ال ياأكل 

ما  واإذا  والجيلي.   والكا�صترد  )الزبادي(  اللبن  �صوى  المائدة  على 

اللحم  اأو  البطاطا  رقائق  مثل  العادية  االأطعمة  بع�ض  اأحدهم  و�صع 

في فمه، كان »جون«  يب�صقها على الفور، كما لو كان »ملم�ض« بع�ض 

االأطعمة ي�صبب له األمًا حقيقيًا.

اأحيانًا ما كان يحاول تناول االأ�صياء التي يعلم االأطفال االآخرون 

بديهيًا اأنها غير منا�صبة. فمثاًل عندما ا�صطحبناه معنا اإلى �صاطئ 

البحر  مياه  ي�صرب  اأن  حاول  عمره،  من  ال�صاد�صة  في  وهو  البحر، 

وياأكل الرمال. كما كان يحاول تناول قطع من الجرائد، وذات مرة 

.)DVD( حاول تناول القطع التي ق�صمها من القر�ض المدمج

الكهربائية  بالمفاتيح  مهوو�صًا  اأ�صبح  عمره،  من  ال�صابعة  وفي 

واالأجهزة الكهربائية. فاإذا تركناه بمفرده، يقوم بت�صغيل االأنوار  واإطفائها
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»في ال�صابعة من عمره، اأ�صبح مهوو�صًا بالمفاتيح الكهربائية واالأجهزة. وفي اإحدى 

المرات وجدته واأ�صابعه تنزف، وهو يلعب باالأ�صالك العارية للمبة التي ك�صرها.

ل�صاعات في كل مرة يت�صنى له ذلك. كما يرغب في لم�ض الم�صابيح 

ب�صبب  لم�صها  بعد  يبكي  ما  وعادة  حرارتها،  درجة  ارتفاع  مع  حتى 

االألم الناتج عن الحرارة، ويبعد يده عنها، ولكن ما يلبث اأن ي�صع يده 

عليها مرة اأخرى.

واإذا ما تم اإبعاد يده عن اللمبة فاإنه كثيرًا ما يقوم بجذبها بقوة 

ك�صر  المرات  اإحدى  في  اأنه  لدرجة  ب�صرعة  ويجذبها  اأخرى،  مرة 

زجاجها وجرحت يده. 

جدًا،  خطيرًا  ما  اأمرًا  به  اأن  علمت  عمره،  من  ال�صابعة  ببلوغه 

ولكني لم اأ�صاأ ت�صديق ذلك. فقد اأردت ت�صديق ما يقوله الجميع: 

»كوني �صبورة، فهو لي�ض �صوى متكا�صل بع�ض ال�صيء، وهذا كل ما

في االأمر، ولكنه �صين�صج«.

ولم ت�صتطع المدر�صة مجاراته اأكثر من ذلك، حتى بوجود اأحد 
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باالأ�صالك  يلعب  وهو  تنزف،  واأ�صابعه  وجدته  اأخرى  مرة  وفي 

العارية للمبة م�صباح ال�صرير الذي ك�صره.

»�صّكل الذهاب للوحدة الخا�صة للعناية باالأطفال الم�صابين با�صطراب 

التوّحد فارقًا كبيرًا. وعلى الرغم من اأن التقدم كان بطيئًا، اإال اأنه بدا ناجحًا«

الم�صاعدين فعلّيًا في حجرة الدرا�صة. واقترحت علي اإدارة المدر�صة 

باالأطفال  للعناية  االآن يرتاد وحدة خا�صة  وجوب تقييم حالته، وهو 

الم�صابين با�صطراب التوّحد ملحقة بمدر�صة ابتدائية.

لقد �صّكل الذهاب اإلى تلك الوحدة فارقًا كبيرًا. وحاولنا معاملته 

المدر�صة.  في  بها  يعاملونه  كانوا  التي  نف�صها  بالطريقة  المنزل  في 

وعلى الرغم من اأن التقدم كان بطيئًا، اإال اأنه بدا ناجحًا.

يبلغ »جون« االآن التا�ص�صعة من عمره. وفي اأحد االأيام الما�صية 

عندما دخل والده اإلى الحجرة، رفع نظره اإليه وقال الأول مرة: »لقد 

االأطفال،  معظم  اإلى  بالن�صبة  �صيئًا  االأمر  يمثل  ال  قد  والدي«.  عاد 

ولكنه كان بالن�صبة اإلينا خطوة هائلة.
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درا�سة حالة: »متالزمة اآ�سبرغر«

»جيم�ض« هو طفلي الوحيد. لقد ولد في األمانيا حينما كان زوجي 

عندما  المتحدة  المملكة  اإلى  عدنا  وقد  هناك.  الجي�ض  في  يخدم 

اأتم »جيم�ض« عامه الخام�ض، وبداأ بارتياد المدر�صة االبتدائية. بعد 

مرور اأيام اأولى من بدء ذهابه اإلى المدر�صة، كان اأول �صيء قاله لي 

�صه: »اإن لديه مفردات لغوية مده�صة، األي�ض كذلك؟« وكان االأمر  ُمدرِّ

حقيقة.

االأطفال  مع  التكّيف  ي�صتطيع  ال  كاأنه  بدا  اأنه  الم�صكلة  كانت   

معه.  التكّيف  ي�صتطيعوا  لم  من  هم  اأنهم  االأ�صح  على  اأو  االآخرين، 

فعلى الرغم من رغبته الفعلية في االندماج، اإال اأنه كان دائمًا يرغب 

�ض. في تولّي القيادة، كما لو كان يعتقد باأنه هو الُمدرِّ

اإلى التحدث مع االأطفال االآخرين »باأ�صلوب  كان »جيم�ض« يميل 

البالغين«، ويوّبخهم اإذا ظّن اأنهم اأ�صاءوا ال�صلوك. وكان حين يوّبخهم 

ي�صتخدم عبارات ونبرة �صوت ت�صبه تمامًا تلك التي ي�صتخدمهامدير 

المدر�صة.

واإذا لم تكن تعرفه، فقد تظن اأحيانًا باأنه يحاول »ال�صخرية« من 

مدير المدر�صة، ولكنه لم يكن يق�صدد ذلك. فقد كان ذلك اأ�صلوبه  في  

التحّدث. ولم يكن يدرك باأن االأطفال االآخرين ال يحبون هذه الطريقة.

ثمة  العديد من االأمور التي تجعل من »جيم�ض« �صخ�صًا مختلفًا. 

فعلى �صبيل المثال، كان ي�صعب دائمًا، وما يزال، اإر�صاوؤه بما يرتدي 

ارتداء  على  دائمًا  ي�صّر  فهو  يرتديها.  التي  والكيفية  مالب�ض  من 

المالب�ض ذاتها، ودائمًا ما يرتديها بالطريقة نف�صها بال�صبط.

ي�صبه ارتداء المالب�ض في ال�صباح اتباع طق�ض من الطقو�ض، اإذ 

ي�صتاء كثيرًا اإذا لم ُتنّفذ االأمور في اإطارها المعتاد. لدرجة اأننا اإذا 

لم نجد حذاء المدر�صة ل�صبب من االأ�صباب، فاإنه يرف�ض ارتداء اأي 

حذاء بديل، و�صيقول بكل ب�صاطة:

كلمة  كل  ويعني  المالئم«.  االأ�صود  باللون  لي�ض  الحذاء  »هذا 

يقولها.
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 »يميل »جيم�ض« اإلى التحدث مع االأطفال االآخرين باأ�صلوب البالغين، ويوبخهم 

عندما يظن باأنهم اأ�صاءوا ال�صلوك«

كانت ثمة اأوقات عندما كان في المدر�صة االبتدائية، حينما كان 

مهّرج  وباأنه  الكالم،  في  طريقته  ب�صبب  وقح  باأنه  �صون  الُمدرِّ يظّن 

�ض:  الُمدرِّ قال  الفن،  درو�ض  اأحد  انتهاء  بعد  مرة  فذات  الف�صل. 

»ح�صنًا اأيها الطالب، هل انتهينا لليوم؟«.

�ض نبرة �صوت تعّرف جميع االأطفال االآخرين على  ا�صتخدم الُمدرِّ

بب�صاطة قائاًل:  اأن »جيم�ض« هتف  اإال  �صوؤااًل.  اأمرًا ولي�ض  اأن ما قاله 

�ض في وقٍت الحق،  »ال«! وا�صتمر في الر�صم. وعندما تحدث اإليه الُمدرِّ

اإليه جوابًا عن  ؛ كان االأمر بالن�صبة 
ً
اأنه ارتكب خطاأ لم يَر »جيم�ض« 

�صوؤال عادي.

�ض م�صيرًا اإلى تاأخر الوقت:  وذات مرة اأخرى حينما �صاأله الُمدرِّ

يده  �صاعة  اإلى  بب�صاطة  »جيم�ض«  نظر  االآن؟«،  الوقت  كم  »اأتدري 

اأدنى  »جيم�ض«  لدى  يكن  لم  »نعم«.  قائاًل:  دقة  بكل  ال�صوؤال  واأجاب 

�ض له باأنه »ولد وقح«. فكرة عن نعت الُمدرِّ
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»ي�صبه ارتداء المالب�ض في ال�صباح اتباع طق�ض من الطقو�ض، اإذ ي�صتاء كثيرًا 

اإذا لم ُتنّفذ االأمور في اإطارها المعتاد«.

اأنه  اإال  ُيقال،  لما  الحرفي  للمعنى  »جيم�ض«  فهم  من  الرغم  على 

يبدو في بع�ض االأحيان كما لو كان ال ُيدرك اأن المعنى الحرفي لي�ض هو 

المعنى المق�صود. وال اأزال اأذكر حين كان �صغيرًا جدًا، عندما ا�صتمر 

في توجيه اإحدى ال�صتائم التي �صمعها في التلفاز اإلى جدته، عندما كان 

يتحدث اإليها. علمًا اأن »جيم�ض« يحبها جدًا، وهو عاى ا�صتعداد لفعل 

اأي �صيء من اأجلها، ولذا عندما قالت له بكل براءة اإحدى اال�صتعارات: 

ال�صاب ال�صغير )ما معناه ا�صكت(«، كان هذا ما  اأيها  »ع�ض ل�صانك 

قام به بالفعل، اإذ ع�ضَّ ل�صانه بقوة لدرجة اأنه نزف.

واإذا كان بطيئًا في اإنجاز اإحدى المهام، وقلنا له: »هيا يا جيم�ض، 

اجذب جواربك الأعلى )ما معناه ابذل مجهودًا اأكبر(«، فاإن النتيجة 

المتوقعة هي اأن »جيم�ض« �صينحني بالفعل ليجذب جواربه الأعلى.

لم يكن يفهم اأبدًا اأن »الحقيقة« قد تجرح االآخرين حقًا. فذات 

بو�صع  �صين  الُمدرِّ اأحد  قام  بالمدر�صة،  تجمع  ثمة  كان  عندما  مرة 

يديه على اأذنيه، و�صرخ ب�صوٍت اأعلى من ال�صجيج قائاًل: »هل اأ�صمع 

اأحدًا يتكلم؟«.

يريد  فهو  �ض،  الُمدرِّ يعنيه  ما  االأطفال  فيهم  بما  الجميع  فهم 
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بكل ب�صاطة الهدوء من الجميع. ولكن »جيم�ض« لم يفهم ذلك. فمع 

ال�صجيج الذي بداأ باالنخفا�ض، رّد عليه »جيم�ض« على الفور: »نعم 

�صيدي، جوناثان و�صيمون ومارك هم من يتكلمون«.

ب�صبب  »جيم�ض«  ي�صايقون  االآخرون  االأطفال  كان  ما  غالبًا 

طريقة كالمه ولما يقوله. كانت تلك م�صكلة كبيرة، فعلى الرغم من 

اأن  اإال  له،  االآخرون و�صبب م�صايقتهم  االأطفال  به  ي�صعر  لما  تفّهمي 

اأ�صبح  ال�صابعة من عمره،  ال�صبب. وببلوغه  »جيم�ض« لم يكن يدرك 

االأمر  ولكن  ال�صهريج«.  القاطرة  »توما�ض  الترفيهية  باللعبة  مهتمًا 

اأخذ  على  ي�صر  كان  فقد  هو�صًا.  فاأ�صبح  االهتمام،  حدود  تخطى 

كتب »توما�ض القاطرة ال�صهريج«، واأقرا�صها المدمجة اأينما ذهب، 

�صواء اإلى المدر�صة، اأو في زيارة اأحد االأقارب، وحتى حين الذهاب 

للت�صوق. وكانت تلك االأغرا�ض �صخمة، ولكنه كان ي�صّر على حملها 

معه في حقيبة ظهره ال�صغيرة.

»ب�صبب طريقة كالمه وما يقوله، كان »جيم�ض« دائمًا يتعر�ض للم�صايقة«.
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المنزل، حتى  يغادر  اأن  فياأبى  االأغرا�ض،  اأحد هذه  لم يجد  واإذا 

لو كان ذاهبًا لل�صباحة فقط. واإذا لم يتم تنبيهه، فقد ي�صتمر في اأداء 

ما  وهو  اأكثر.  اأو  ل�صاعة  ال�صهريج«  القاطرة  »توما�ض  اإحدى ق�ص�ض 

يجعل البالغين يطلبون منه التوقف عن الكالم؛ بينما قد ي�صخر منه 

زمالءه في المدر�صة، اأو يتجّنبون رفقته. 

ال  الحياة  �صارت  ال�صيارات،  لوحات  اأرقام  جمع  في  بداأ  عندما 

تطاق بكل ما تحمله الكلمة من معاٍن. فقد ا�صتمر االأمر لعدة �صهور، 

اإذ كان ينزل كل م�صاٍء في اإجازة ال�صيف اأو في عطالت نهاية االأ�صبوع 

لوحات  اأرقام  ويدّون  الر�صيف  ويجل�ض على  �صارعنا،  اأركان  اأحد  اإلى 

جميع ال�صيارات التي تمر اأمامه.

وال�صاحنات،  ال�صيارات،  لمركبات  مختلفة  دفاتر  لديه  وكان 

اأن  يلبث  وما  النارية.  والدراجات  والحافالت،  النقل،  و�صيارات 

يمالأها دفترًا بعد دفتر، دونما �صبب وا�صح غير جمع اأرقام اللوحات. 

واإذا اأف�صحت له المجال، فقد ي�صتمر في الحديث عنها ل�صاعات، مع 

االإ�صارة اإلى االأرقام التي اأثارت اهتمامه.

 »عندما بداأ في جمع اأرقام لوحات ال�صيارات، �صارت الحياة

 ال تطاق بكل ما تحمله الكلمة من معاٍن«.



62

التوّحد، فرط الحركة، خلل القراءة والأداء

عند بلوغه الثانية ع�صرة من عمره، تم ت�صخي�ض اإ�صابة »جيم�ض« 

�صي التربية الخا�صة بزيارة  بمتالزمة »اآ�صبرغر«، ويقوم االآن اأحد ُمدرِّ

�صي المدر�صة.  المدر�صة ليتعامل معه، ولكي يوّجه الن�صائح اإلى ُمدرِّ

ويجدر بي القول اأن االأمور تح�ّصنت.

�صون يتقبلونه االآن ب�صكٍل اأكبر، وزال ذلك القدر   لقد اأ�صبح الُمدرِّ

الكبير من �صوء فهم بع�ض االأمور التي يقولها والطريقة التي يتحّدث 

بها. كما اأنهم بداأوا يمنعون الطالب االآخرين من  م�صايقته، ما جعل 

»جيم�ض« يحب الذهاب اإلى المدر�صة االآن.

ما هي العالمات اليومية التي تبدو على الم�ساب 

با�سطراب طيف التوّحد؟

طيف  با�صطراب  الم�صابون  االأطفال  يعاني  �صالفًا،  ذكرنا  كما 

التوّحد من �صعوبة في ناحية اأو اأكثر من النواحي ال�صلوكية الثالث. 

 65  -  64 ال�صفحتين  في  الجدول  في  باالأمثلة  ذلك  اأو�صحنا  وقد 

عن االأمثلة اليومية لل�صلوك التوّحدي، وهي مدرجة تحت كل عنوان 

رئي�صي للنواحي ال�صلوكية الثالث.

�صع عالمة في المربع اإذا كان طفلك يت�صرف دومًا على النحو 

اأحد  عن  جواب  اإيجاد  في  للتفكير  ا�صطررت  اإذا  واأما  المذكور. 

بالدرجة  ال�صلوك  هذا  من  يعاني  ال  طفلك  اأن  يعني  فهذا  االأ�صئلة، 

التي تجعلك ت�صع العالمة في المربع، ومن المرجح اأن االإجابة هي 

بالنفي.

اأكثر، فحينها  اأو  اأكثر تحت عنوانين  اأو  اإذا اخترت عن�صرًا  اأما 

طبيب  اإلى  اإحالته  اإمكان  لمناق�صة  العائلة  طبيب  ا�صت�صارة  عليك 

اأطفال متخ�ص�ض الإجراء تقييم اأكثر �صمولية للحالة.
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اأ�سباب التوّحد، ومدى تاأثيره، وما هي خطورته على 

المدى البعيد

الأ�سباب

اإذ  كامل،  ب�صكٍل  للتوّحد  ال�صحيحة  االأ�صباب  فهم  يمكن  ال 

اأن االأطفال يولدون با�صطراب التوّحد، وال  اإلى  ت�صير االأدلة الطبية 

ي�صابون به. واالإجماع في هذه الم�صاألة هو اأن التوّحد ين�صاأ على اأ�ص�ض 

بيولوجية، ولكن لم تت�صح االأمور بعد ما اإذا كانت االإ�صابة به ناجمة 

عن التوازن كيميائي، اأو من اختالف ت�صريحي اأو وظيفي للمخ. اإال اأن 

ثمة اأدلة دامغة على وجود قوي لعن�صر وراثي في االإ�صابة بالتوّحد. 

وجود  اإلى  ت�صير  بحثية  دالئل  اأي  توجد  ال  اأنه  التاأكيد  المهم  ومن 

المالئمة.  غير  اأو  الناق�صة  االأبوية  والتن�صئة  التوّحد  بين  ما  عالقة 

كما ال يوجد اأي دليل مو�صوعي ي�صير اإلى اأن العوامل البيئية مثل نمو 

الجنين في الرحم، اأو ال�صعوبات في الو�صع، اأو النظام الغذائي في 

اأو االإ�صابات في مرحلة الطفولة،  اأو التح�صينات،  مرحلة الطفولة، 

اأن  اإال  بالتوّحد.  االإ�صابة  في  االأ�صا�صية  العوامل  من  هي  التلوث،  اأو 

حوالى جميع تلك العوامل قد اعتبرت باأنها اأ�صباب محتملة لالإ�صابة 

بهذا المر�ض، وكٌل منها كان محط اهتمام و�صائل االإعالم في فترة 

هذه  لدعم  كثيرة  بحثية  اأدلة  وجود  دون  من  ولكن  الفترات،  من 

االدعاءات.
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العالمات اليومية لمري�ص التوّحد

تظهر على االأطفال الم�صابين بالتوّحد �صعوبات في ناحية اأو 

اأكثر من ثالث نواٍح �صلوكية. ويوجد اأدناه قائمة تحتوي على اأمثلة 

يومية لل�صعوبات النمطية في كل ناحية من النواحي الثالث. �صع 

عالمة في المربع، اإذا اعتقدت اأن هذا المثال ي�صف �صلوك طفلك.

لغة الحديث والتوا�سل

�صع العالمة اإذا كان طفلك:

وال  المنا�صبة،  ال�صن  في  وهو  الحديث  لغة  تطوير  في  ف�صل    

يحاول التعوي�ض عن ذلك بالتوا�صل غير اللغوي – على �صبيل 

اإلى الخزانة  اأو االإ�صارة  المثال، باالبت�صام في وجه االآخرين، 

التي يتم االحتفاظ بالحلوى فيها

والبالغين  االأطفال  مع  التوا�صل  في  ملحوظة  �صعوبة  ُيظهر    

تقديم  اأو  متابعتها،  اأو  محادثة  بدء  المثال،  �صبيل  على   –
اأو  االأماني،  عن  التعبير  اأو  اإليها،  يحتاج  من  اإلى  الم�صاعدة 

االإجابة باإيماء الراأ�ض اأو هّزه

  يكرر نف�ض الكلمات اأو العبارات، واأحيانًا يفعل ذلك في اأوقات 

غير مالئمة اأو في اأماكن غير منا�صبة، اأو توجيه الحديث اإلى 

ال�صخ�ض الخطاأ – على �صبيل المثال، اأن يقول الأحد البالغين: 

»اخر�ض«

– على  التوا�صل معهم    ف�صل في تعلم محاكاة االآخرين و/اأو 

�صبيل المثال، الوالدان اأو االأطفال االآخرون – وال ي�صارك في 

�صيارة  يقود  باأنه  التظاهر  المثال،  �صبيل  التخيل– على  لعبة 

اأو التظاهر بعمل كوب من ال�صاي، ومن ثم  كما يفعل والداه، 

يتناول الكوب التخّيلي
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عالقاته مع الآخرين

     �صع العالمة اإذا كان طفلك:

ي�صتخدم  ال  و/اأو  ب�صهولة  العيون  بالتقاء  التوا�صل  في     يف�صل 

تعبيرات وجهه على نحو مالئم – على �صبيل المثال، االبت�صام 

الإظهار مدى ا�صتمتاعه برفقة االآخرين

   ال تبدو عليه القدرة على تطوير العالقات مع االأطفال االآخرين 

من نف�ض المرحلة العمرية

   ال تبدو عليه الرغبة في الم�صاركة في االأن�صطة اأو االهتمامات 

حتى  الوحدة  اإلى  عادة  يميل  اإنه  اأي  االآخرين؛  االأطفال  مع 

بوجود اأطفال اآخرين حوله، على �صبيل المثال عندما يكون في 

اأر�ض الملعب اأو في اإحدى حفالت اأعياد الميالد

ال يرغب في الم�صاركة في اأن�صطة »االأخذ والعطاء« مع االأطفال     

االآخرين - على �صبيل المثال، اأن يدع االأطفال االآخرين ي�صتعيرون 

اأحد األعابه المف�صلة، اأو تبادل االأدوار في اأحد االألعاب

اللعب والخيال

�صع العالمة اإذا كان طفلك:

عادة ما يف�صل اللعب منفردًا، ويبدو عليه االن�صغال في ن�صاط متكرر     

�صبيل  على   – المعقول  من  اأكثر  طويلة  لفترة  ن�صاط  من  اأكثر  اأو 

المثال، اإ�صاءة االأنوار واإطفاوؤها، اأو التقاط اأحد االأغرا�ض واإلقاوؤها

   ي�صر على الرتابة والروتين – على �صبيل المثال، يكره التغيير 

مثل مفاجاأته بدعوته للذهاب اإلى ال�صينما اأو حمام ال�صباحة، 

ودائمًا ما يريد م�صاهدة نف�ض الفيديو من بدايته اإلى نهايته

اأو  يدور في مكانه،  اأو  باأ�صابعه،  و/اأو  بيديه     كثيرًا ما ي�صفق 

يتاأرجح لالأمام والخلف

عادة ما يكون اهتمامه زائدًا بجزء من �صيء ما اأكثر من ال�صيء نف�صه     

– على �صبيل المثال، عجالت ال�صيارة اللعبة، ولي�ض ال�صيارة نف�صها، اأو 
غطاء المرطبان اأو زجاجة الكات�صب، اأو مفتاح الباب
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مدى التاأثير

واالأعراق  االجتماعية  الطبقات  التوّحد جميع  ا�صطراب  ي�صيب 

بهذا  االإ�صابة  ت�صخي�ض  اإمكانية  من  الرغم  وعلى  والمجتمعات. 

18 �صهرًا، اإال اأن التجربة العملية  المر�ض عندما يكون عمر الطفل 

اأثبتت اأنه نادرًا ما يمكن ت�صخي�ض االإ�صابة اإال بعد اأن يتخطى الطفل 

ال�صنتين من عمره. واأما المتو�صط العمري لالأطفال عند الت�صخي�ض 

فهو حين بلوغهم 5 اأعوام.

التوّحد.   ال�صطراب  الفعلي  التاأثير  مدى  حول  وا�صع  جدل  ثمة 

وال�صبب الرئي�صي في ذلك، هو اأن بع�ض الدرا�صات حاولت التعّرف 

وبالتالي  التوّحد،  من  )الحادة(  الكال�صيكية  الحاالت  اإلى  فقط 

الدرا�صات  ا�صتخدمت بع�ض  ن�صبيًا. كما  التقديرات منخف�صة  كانت 

من   يعانون  ممن  االأطفال  جميع  ب�صم  �صرامة  اأقل  معايير  االأخرى 

بع�ض عالمات االإ�صابة بالتوّحد – على �صبيل المثال، ب�صم االأطفال 

الم�صابين بمتالزمة »اآ�صبرغر« – ولذا �صيكون عدد االأطفال الذين 

يمكن اعتبارهم باأنهم م�صابون با�صطراب التوّحد اأكبر.

انت�صار  البريطاني بحثًا حول مدى  الطبية  البحوث  ن�صر مجل�ض 

ا�صطراب التوّحد بين االأطفال حتى �صن الثامنة في المملكة المتحدة.

وكانت نتيجة التقرير اأن حوالى:

• 1 اإلى 3 اأطفال من كل 1000 طفل تظهر عليهم اأعرا�ض »التوّحد 	

الحاد«

• 6 اأطفال من كل 1000 طفل تظهر عليهم »بع�ض اأعرا�ض التوّحد«	

• 	 4 بمعدل  التوّحد،  اأعرا�ض  عليهم  تظهر  والبنات  االأوالد  بع�ض 

اأوالد لكل بنت تقريبًا.

على اأ�صا�ض هذه اال�صتنتاجات، من المتوقع اأن اأغلب دور الح�صانة 

والمدار�ض االبتدائية في المملكة المتحدة بها تلميذ اأو اأكثر يعانون 

من اإحدى درجات االإ�صابة با�صطراب التوّحد.

اإذا كان ثمة ارتفاع في معدل انت�صار االإ�صابة  اأما من ناحية ما 

بالتوّحد هذه االأيام، فمن ال�صعب الجزم بذلك ل�صببين رئي�صيين:
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1.  اأ�صبح ا�صطراب التوّحد معروفًا في العقد االأخير ب�صكٍل اأف�صل 
وعي  ازداد  فقد  ال�صابقة.  عامًا  الخم�صين  في  عليه  كان  مما 

اأ�صبح  �صين حول ا�صطراب التوّحد، وقد  االآباء واالأطباء والُمدرِّ

باإمكانهم نوعًا ما اال�صتباه في االإ�صابة به اأو ت�صخي�صه. وهو ما 

الُمطّردة  الزيادة  في  االأخيرين  العقدين  في  االأرجح  في  �صاهم 

با�صطراب  باالإ�صابة  ت�صخي�صهم  تم  الذين  االأطفال  لعدد 

التوّحد. اإال اأن هذا ال يعني وجود زيادة فعلية في عدد الم�صابين 

الت�صخي�صات  اأعداد  زيادة  االأمر  يتعدى  ال  قد  اإذ  الداء،  بهذا 

باالإ�صابة بالمر�ض.

المثال،  �صبيل  فعلى  »مبهمة«.  تكون  ما  عادة  التوّحد  اأعرا�ض   .2
اأحد  ت�صخي�ض  يمكن  اإذ  اآخر،  اإلى  طبيب  من  الراأي  يختلف 

االأعرا�ض مثل »عدم وجود توا�صل بالتقاء العيون« باأنه ا�صطراب 

توّحد، اأو اأي �صيء اآخر مثل »الخجل البالغ«. ويمكن تطبيق ذلك 

على العديد من االأعرا�ض االأخرى للتوّحد – على �صبيل المثال، 

اأو »ال ي�صارك في لعبة التخيل«. وال  ل اللعب بمفرده«،  اأنه »يف�صّ

الحد  من  االأعرا�ض  تلك  مثل  عندها  تنتقل  معينة  نقطة  يوجد 

االأدنى للنطاق العادي من ال�صفات ال�صخ�صية اإلى نطاق الخلل 

الطبي في االأداء. 

الخطورة طويلة الأمد

ثمة اإجماع عام على اأن التوّحد ا�صطراب يدوم مدى الحياة. وال 

اأنه يمكن عالج التوّحد.  اإلى يومنا هذا دليل بحثي اأكيد على  يوجد 

وت�صير الدرا�صات على المدى الطويل اإلى اأن الذين يتم ت�صخي�صهم 

ال�صفات  من  المعاناة  في  �صي�صتمرون  التوّحد  با�صطراب  باالإ�صابة 

المرتبطة به طوال حياتهم.

اأعرا�ض  حدة  تقلي�ض  اإمكانية  اإلى  ت�صير  جيدة  اأدلة  ثمة  اأن  اإال 

بالتوّحد  الم�صاب  الطفل  م�صاعدة  يمكن  اأنه  بمعنى  اال�صطراب، 

وعائلته على التعاي�ض معه.

التوّحد )خ�صو�صًا  با�صطراب  الم�صابين  االأطفال  بع�ض  يعي�ض 
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وقد  بل  كبالغين،  الم�صتقلة  حياتهم  »اآ�صبرجر«(  متالزمة  م�صابي 

يجدون الأنف�صهم زوجة وينجبون اأطفااًل. في حين يعي�ض اآخرون  حياة 

في  االجتماعية.  والخدمات  العائلة  بدعم  وذلك  م�صتقلة،  ن�صف 

حين تعي�ض اأقلية منهم في عيادات متخ�ص�صة، وهم من يعانون من 

ا�صطرابات طيف التوّحد.

ما الذي قد ت�سعر به لو كنت طفاًل م�ساباً بالتوّحد؟

في حاالت االإ�صابة بالتوّحد الحاد اأو الكال�صيكي، ال يمكن للطفل 

)اأو البالغ( الم�صاب �صرح ما ي�صعر به، ولذا ال يمكننا معرفة ماهية 

االأمر بالن�صبة اإليه.

في عالمه الخا�ص

العالم  يرى  بالتوّحد  الم�صاب  باأن  الخبراء  من  العديد  يعتقد 

ويعي�صه بطريقة فريدة ال يمكن لغير الم�صابين فهمها.

الم�صابين  االأطفال  رعاية  ينبغي  تلك،  النظر  لوجهة  ووفقًا 

الم�صاب  الطفل  بدا  لو  باأنه  يعني  تربيتهم. وهذا  بداًل من  بالتوّحد 

نجبره  اأن  االأخالقي  غير  فمن  الخا�ض،  عالمه  في  �صعيدًا  بالتوّحد 

هي  كانت  لو  كما  للعالم،  بالتوّحد  الم�صابين  غير  نظرة  قبول  على 

ال�صحيحة واالأف�صل.

حزين

التوا�صل  يمكنهم  الذين  المر�صى  روايات  من  وفير  عدد  ثمة 

– وغالبًا   بالتوّحد«  المرء »م�صابًا  االأمر حين يكون  عما يبدو عليه 

الذين يعانون من متالزمة »اآ�صبرغر«. وتتناول تلك الروايات عمومًا 

عن  كبير  ب�صكٍل  الناجم  الفهم  �صوء  يملوؤها  �صعيدة  غير  طفوالت 

�صعوبات م�صتمرة في التوا�صل االجتماعي.

يكون الأمر جيداً عندما يجد مو�سعه الالئق

تخطيهم  يّدعون  ممن  اال�صطراب،  بهذا  الم�صابين  عامة  وّجه 

لتعا�صتهم،  �صلوكهم المو�صو�ض اإلى اأحد االأ�صكال المهنية بنجاح. فعلى 

الر�صام  وهو  الحديث،  الع�صر  فناني  اأحد  ت�صخي�ض  تم  المثال،  �صبيل 

البريطاني »لو�صيان فرويد«، حديثًا باالإ�صابة بمتالزمة »اآ�صبرغر«. فقد 
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�صّرح باأنه على الرغم من كونه ر�صامًا مو�صو�صًا، ونادرًا ما ي�صارك في اأي 

ن�صاط اآخر غير الر�صم، اإال اأنه ناجح جدًا.

اأو  ن�صبيًا  المعتدل  بالتوّحد  االإ�صابة  عالمات  بع�ض  ظهرت  كما 

»اإ�صحاق  مثل  الم�صهورين،  العلماء  بع�ض  على  »اآ�صبرغر«  متالزمة 

باأن  االآن  ُيعتقد  كما  كوري«.  و«ماري  اآين�صتاين«،  و«األبرت  نيوتن«، 

االإ�صابة  عالمات  عليه  ظهرت  تيرنر«  »جوزيف  االإنجليزي  الر�صام 

»بيال  المجري  المو�صيقى  موؤلف  كان  وكذا  »اآ�صبرغر«،  بمتالزمة 

عانى  وقد  فيتغن�صتاين«.  »لودفي�ض  النم�صاوي  والفيل�صوف  بارتوك«، 

االآخرين،  مع  التوا�صل  في  �صعوبات  من  االأ�صخا�ض  هوؤالء  جميع 

وكانت لديهم اأفكار و�صوا�صية.

القدرات

و/اأو  المعتدل  بالتوّحد  الم�صابين  االأطفال  اأن  بالذكر  جدير 

حيث  من  �صواء  خا�صة،  بقدرات  عادة  يتمتعون  »اآ�صبرغر«  متالزمة 

قدرتهم على:

• الحفظ	

• تنمية المفردات اللغوية ب�صكل كبير	

• التركيز بنطاق وا�صع )واأحيانًا ب�صكل ح�صري( على هواية معينة 	

تقني  اأ�صا�ض  على  قائمة  تكون  ما  عادة  والتي  معين،  اهتمام  اأو 

وعلمي ب�صكل اأكبر من هوايات اأقرانه.

بها  جامعاتنا  من  العديد  اأن  غريب،  ب�صكل  نالحظ  ما  واأحيانًا 

كثير من الطلبة الذين تبدو عليهم عالمات التوّحد المعتدل، وذلك 

من حيث  اهتمامهم »الو�صوا�صي« بعلٍم معين!

كيف هو الأمر بالن�سبة الى الوالدين؟

م�صاعر  ذكر  دون  التوّحد  حول  نقا�ض  اأي  من  االنتهاء  يمكن  ال 

م�صاب  طفل  تربية  م�صوؤولية  عاتقهما  على  تقع  اللذين  الوالدين 

على  بدا  لو  خ�صو�صًا  جدًا،  �صعبة  مهمة  فهذه  التوّحد.  با�صطراب 

والداه  يقدمها  التي  الرعاية  مدى  يدرك  ال  كاأنه  الطفل  �صلوك 

باالأمر  فلي�ض  بالتوّحد،  م�صاب  طفل  مع  العي�ض  واأما  با�صتمرار. 

ال�صهل.
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النقاط الأ�سا�سية

ولكن  � معروفة،  غير  بالتوّحد  لالإ�صابة  الدقيقة  االأ�صباب 

االأطفال يولدون به، وال ين�صاأ عن التربية الناق�صة

من المفيد التمييز بين نوعين على االأقل من اأنواع ا�صطراب  �

طيف التوّحد وهما: التوّحد الكال�صيكي ومتالزمة »اآ�صبرغر«

الكال�صيكي«  � »التوّحد  با�صطراب  الم�صاب  الطفل  تظهر على 

من  يعاني  كما  للتوّحد،  االأ�صا�صية  الثالث  العالمات  جميع 

واللعب  االجتماعية  والعالقات  والتوا�صل،  اللغة  في  �صعوبات 

في  يتمادى  و/اأو  و�صوا�صية  اأفكار  لديه  تكون  كما  التخيلي، 

ال�صلوكيات المتكررة

في  � �صعوبات  »اآ�صبرغر«  بمتالزمة  الم�صاب  الطفل  يعاني  قد 

النواحي االجتماعية المتعلقة باللغة مثل اإدراك الدعابة. كما 

بخالف  المتفل�صف  اأو  الر�صمي  الحديث  ا�صتعمال  اإلى  يميل 

االأطفال في نف�ض المرحلة العمرية

اليومية  � الحياة  نواحي  جميع  لت�صمل  ال�صعوبات  هذه  تمتد 

للطفل
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العالج بالأدوية

التوّحد،  طيف  ا�صطراب  لعالج  متاحة  محددة  اأدوية  توجد  ال 

مختلف  على  لل�صيطرة  االأحيان  بع�ض  في  ُت�صتعمل  اأدوية  ثمة  اأن  اإال 

الريتالين  يو�صف  ما  اأحيانًا  المثال،  �صبيل  فعلى  التوّحد.  اأعرا�ض 

)اال�صم التجاري لعقار ميثيل فنيدات( لم�صاعدة الطفل على تركيز 

انتباهه.

وقد حدد اأحد تقارير الحكومة البريطانية 17 نوعًا مختلفًا من 

العالجات المتاحة للتوّحد، والتي يمكن و�صف كل منها كعالج غير 

دوائي اأو قائم على �صلوكيات المري�ض.

العالج من دون اأدوية

عند مناق�صة التدخالت غير دوائية، يجدر القول باأن اأغلب تلك 

من  بداًل  تربوية«،  »برامج  لفظة  تحت  تندرج  اأن  يمكن  التدخالت 

في  تتطابق  اأنها  اإال  اختالفها جميعًا،  من  الرغم  وعلى  »عالجات«. 

�صمة عامة، اأال وهي ا�صتهدافها م�صاعدة االأطفال الم�صابين بالتوّحد 

على التعاي�ض ب�صكٍل اأكبر مع �صعوباتهم.
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البرامج ال�سلوكية

تفاوتًا  التوّحد  با�صطراب  الخا�صة  ال�صلوكية  البرامج  تتفاوت 

كبيرًا من حيث التعقيد، وثمة اأدلة بحثية قليلة ب�صكل مثير للده�صة 

اأو ما �صابه ذلك؛ ولكن هذا ال يعني عدم وجود نتائج  حول نجاحها 

»عالجية«  و�صيلة  اأي  ا�صتعمال  تبرير  يكون  ما  عادة  البرامج.  لهذا 

باأدلة مروية، عادة ما تكون في �صكل روايات للوالدين.

كما تتفاوت البرامج تفاوتًا كبيرًا في كثافتها: فبع�صها يتم تنفيذه 

في جميع �صاعات النهار تقريبًا مع الجمع الم�صتمر بين بالغ وطفل. 

المثال  �صبيل  فعلى  كثافة.  واأقل  اأ�صهل  فتكون  االأخرى  البرامج  واأما 

»االجتماعية«  الق�ص�ض  من  مجموعة  بوا�صطة  البرامج  تلك  تعمل 

المكتوبة بتف�صيل، التي تقدم الم�صورة اإلى الطفل الم�صاب بالتوّحد 

الحياة  في  اندماجًا  اأكثر  ي�صبح  وبذلك  القويمة،  ال�صلوكيات  حول 

االأ�صرية والبيئات االجتماعية االأخرى.

ومن المتفق عليه، اأنه كلما تم بدء البرنامج ال�صلوكي مبكرًا)بع�ض 

الخبراء يو�صون باأن يكون ذلك عندما يكون عمر الطفل 18 �صهرًا(، 

البرنامج  اختيار  يتم  ما  وعادة  النجاح.  في  اأكبر  الفر�صة  كانت 

الح�صول  ويمكن  االأ�صرة.  وتف�صيالت  التوّحد  حدة  درجة  بح�صب 

على اأف�صل النتائج باتباع جميع البالغين الذين يتفاعلون مع الطفل 

منهجية مثاِبرة.

البرامج  من  اأنواع مختلفة  الأربعة  و�صفًا مخت�صرًا  اأدناه  نعر�ض 

العالجية التي ُت�صتعمل عادة، وذلك لتو�صيح مدى الخيارات المتاحة 

وكثافتها.

تحليل ال�سلوك التطبيقي

يف�صل  ال�صخ�ض  اأن  مبداأ  على  التطبيقي  ال�صلوك  تحليل  يقوم 

تكرار ال�صلوك الم�صتحق للمكافاأة، ولي�ض ال�صلوك الذي يتم تجاهله.

المالئم، مثل  بال�صكل  التوّحد  الم�صاب  الطفل  عندما يت�صرف 

البدء في التوا�صل مع �صخ�ض اآخر، حتى لو كان ذلك في �صكل لمحة 

عابرة اأو ابت�صامة �صغيرة، فيجب مكافاأته على اأمل اأن يقوم بتكرار 
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هذا ال�صلوك، وحتى ي�صبح هذا ال�صلوك في نهاية االأمر اأمرًا ماألوفًا 

لدى هذا الطفل. كما يجب تجاهل ال�صلوك غير المالئم، مثل ف�صل 

الطفل في بدء اأي �صكل من اأ�صكال التوا�صل.

مثال ب�صيط

رقائق  يحب  الطفل  باأن  لنفتر�ض  االأمور،  �صير  كيفية  لتو�صيح 

البطاطا )البطاطا المقلية(، ولكنه ال ي�صتخدم �صوكة الطعام وهو على 

مائدة الطعام. وتتمثل المهمة االآن هي في تعليم الطفل ا�صتخدام �صوكة 

الطعام. ويمكن للبالغ القائم على تعليم الطفل في البداية الجلو�ض اأمام 

الطفل مع رقاقتين اأو ثالثة من رقائق البطاطا على طبق واإلى جانبهم 

�صوكة طعام. ينتظر البالغ حتى ينظر الطفل اإليه )بدء التوا�صل(، ومن 

ثم يناوله الرقائق با�صتخدام �صوكة الطعام )عر�ض(. بعد ذلك ي�صع 

البالغ �صوكة الطعام في يد الطفل، ويغر�صها في اأحد الرقاقات، ومن 

ثم يوّجه يد الطفل اإلى فمه )مكافاأة(.

مرات،  لعدة  االأفعال  هذه  في  للتعاون  الطفل  يذعن  اأن  بمجرد 

يقوم البالغ حينئٍذ بو�صع �صوكة الطعام في يد الطفل، وغر�صها في 

دونما  فمه  اإلى  لل�صوكة  الطفل  رفع  ينتظر  ثم  ومن  بطاطا،  رقاقة 

في  نف�صه  على  الطفل  اعتماد  في  التالية  الخطوة  وتتمّثل  م�صاعدة. 

التقاط �صوكة الطعام، وغر�صها في رقاقة البطاطا، ورفعها اإلى فمه.

ولكن  فعله،  يتم  ما  حول  اأ�صا�صية  فكرة  �صوى  المثال  يعطيك  ال 

عادة ما تكون هناك خطوات اأكثر مما و�صفناها في هذا المثال. فقد 

تمتد عملية تعّلم الطفل تناول الطعام بال�صوكة لفترات قد ت�صل اإلى 

اأيام، اأو اأ�صابيع، اأو حتى �صنوات.

كيف يتم االأمر

لتطبيق تحليل ال�صلوك التطبيقي، يجب تحويل المهارة المعقدة 

كل  و�صف  ويمكن  �صغيرة.  خطوات  اإلى  الطعام  �صوكة  كا�صتخدام 

خطوة من هذه الخطوات ال�صغيرة »كتجربة منف�صلة«.

يجب تحويل كافة المهام الحياتية المعقدة مثل دخول المرحا�ض 
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تجارب  اإلى  معينة  وم�صروبات  ماأكوالت  وطلب  المالب�ض  وارتداء 

منف�صلة، وتعليمها للطفل با�صتخدام مكافاأت مالئمة لكل �صلوك.

يعّد العالج بتحليل ال�صلوك التطبيقي اأ�صلوب مكثف للغاية. وعادة 

ما يقوم االأطفال باتباع البرنامج لمدة 30 اإلى 40 �صاعة اأ�صبوعيًا، 

بنظام �صخ�ض ل�صخ�ض، مع مجموعة من المتخ�ص�صين المتمر�صين 

على اأ�صا�ض المناوبات الدورية.

وبمرور ال�صنين، �صيتعلم الطفل جميع المهام الحياتية االأ�صا�صية 

في �صكل خطوات منف�صلة، كما �صيتقن كل مهمة منها مع ا�صتخدام 

مبداأ مكافاأة ال�صلوك المالئم وتجاهل ال�صلوك غير المالئم.

هل له فاعلّية؟

ال تخلو هذه الطريقة من الجدل. في�صعر بع�ض الممار�صين باأنها 

بالتوّحد، وذلك  الم�صاب  للطفل  النف�صي  الم�صتوى  �صعبة جدًا على 

�صاعة(   40 اإلى  ال�صاعات )30  بعدد  المحدد  الزمني  المتطلب  الأن 

اأ�صبوعيًا مكثف جدًا، و�صيتداخل ب�صكٍل كبير مع حياة االأ�صرة؛ فعلى 

الم�صاب  الطفل  لدى  معين  ل�صلوك  تغييره  احتمالية  من  الرغم 

بالتوّحد، اإال اأنه لن يجعله م�صتعدًا لال�صتجابة الأي مواقف جديدة.

ولكن على الرغم من عدم وجود اأي دليل بحثي مو�صوعي ي�صير 

المروية  الدالئل  ثمة كثير من  اأن  اإال  االأ�صلوب،  اإلى مدى نجاح هذا 

من قبل االآباء حول فعالّيته في تعليم المهارات وال�صلوكيات الجديدة 

لالأطفال الم�صابين بالتوّحد الحاد.

وم�سكالت  التوّحديين  الأطفال  وتربية  عالج  نظام 

التوا�سل الم�سابهة 

المتحدة  الواليات  في  التدخل  من  النمط  لهذا  تطوير  اأول  كان 

االأطفال  وتربية  عالج  »برنامج  هو  بالكامل  وا�صمه  االأمريكية، 

التوّحديين وم�صكالت التوا�صل الم�صابهة«. 

ويو�صي هذا البرنامج بالتركيز على احتياجات الطفل الم�صاب 
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مرئية  )ب�صورة  التعليمية  البيئة  في  ببنية  والمطالبة  التوّحد، 

في  البرنامج  هذا  وُي�صتخدم  الطفل؛  تنا�صب  بحيث  االأغلب(،  في 

المدار�ض والوحدات الخا�صة في اأغلب االأحيان، اإال اأنه اأحيانًا اأخرى 

تتم مالءمته للعمل به في المدار�ض العادية.

�صتجدون في المثال التالي و�صفًا الأ�ص�ض منهجية هذا البرنامج. 

برنامج عالج وتربية االأطفال التوّحديين وم�صكالت التوا�صل 

الم�صابهة وهو في طور التطبيق

اأظهرت   بالتوّحد. وقد  ال�صابع م�صابة  »اأبيغيل« طفلة في عامها 

التوتر.  من  عالية  م�صتويات  عاديين  اأطفال  ف�صل  في  و�صعها  حين 

عادة  تلميذًا،   30 من  يقرب  ما  ت�صم  التي  الف�صول  تلك  مثل  ففي 

ما ينتقل التالميذ من مهمة اإلى اأخرى، ويتم ت�صجيعهم على النحو 

�صين؛ كما اأن الجدران  عليها  الواجب للتحدث في ما بينهم ومع الُمدرِّ

وجود  عن  ف�صاًل  االأنظار«،  »لتلفت  ت�صميمها  تم  مثيرة  فنية  مواد 

م�صتوى ثابت تقريبًا من ال�صو�صاء والحركة.

مخيفة  الف�صل  هذا  مثل  في  الحياة  باأن  تح�ض  »اأبيغيل«  كانت 

للتوتر  اإثارة  االأقل  الف�صول  اأحد  اإلى  نقلها  اإلى  اأدى  ما  با�صتمرار، 

في مدر�صة خا�صة تطبق »برنامج عالج وتربية االأطفال التوّحديين 

وم�صكالت التوا�صل الم�صابهة«.

البرنامج  هذا  على  القائم  الدرا�صي  الف�صل  في  يكون  نظريًا، 

�ض واحد وم�صاعد لدعم التعلم.  حوالى اأربعة اإلى �صتة اأطفال مع ُمدرِّ

»اأبيغيل«  على  الواجب  والترتيب  للف�صل  المعينة  االأن�صطة  وتو�صع 

اتباعه في تنفيذها في »جدول زمني مرئي« اأو في �صكل قائمة �صور 

معرو�صة على الجدار.

عدم  مع  ما،  حٍد  اإلى  تعقيدات«  دون  »من  نف�صه  الف�صل  يتكّون 

ثمة مكان محدد  �صيكون  االنتباه؛ كما  تلفت  اأي �صور جدارية  وجود 

في  ويوجد  المختلفة.  الف�صل  اأن�صطة  من  ن�صاط  لكل  عمل  بيئة  اأو 

كل محطة عمل درج للتمرينات التي على »اأبيغيل« اإكمالها في ذلك 

اليوم، ودرج اآخر منف�صل لالأعمال التي اأنجزتها. 
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وعندما تنتهي »اأبيغيل« من اأحد االأن�صطة، فمن المتوقع اأن تنتقل 

االإ�صرار  وُيق�صد من هذا  المرئية.  القائمة  في  التالي  الن�صاط  اإلى 

على مجموعة االأعمال الروتينية لكل ن�صاط مدر�صي تقليل م�صتويات 

التوتر لدى »اأبيغيل«.

من  العالي  الم�صتوى  على  النظام  هذا  ا�صتراتيجية  تركز  كما 

التعاون بين المدر�صة والمنزل، اإذ يتم تنفيذ تلك المبادئ الم�صممة 

اأمكن  اإن  اأي�صًا،  المنزل  في  الف�صل  في  »اأبيغيل«  توترات  من  للحد 

ذلك. ويمكن على �صبيل المثال، و�صع قائمة اإ�صارات ب�صرية لتحذير 

»اأبيغيل« عندما تريد تنظيف اأ�صنانها، اأو ارتداء مالب�صها، اأو تناول 

غدائها، وما اإلى ذلك.

ويحاول هذا النظام« تعديل كاًل من بيئتي المدر�صة والمنزل لكي 

يتكيفا مع احتياجات الطفل الم�صاب بالتوّحد، بداًل من انتظار تكيف 

الطفل مع ما ي�صمى باالحتياجات »العادية« للمنزل والمدر�صة.

نظام التوا�سل بتبادل ال�سور

هي  التوحد  مر�ض  من  المت�صررة  الرئي�صية  المجاالت  اإحدى  تعتبر 

القدرة على التوا�صل، وال �صيما ا�صتخدام اللغة المنطوقة، اإذ  يظهر 

بع�ض االأطفال الم�صابين بالتوحد تطوير محدود للغة الكالمية، في 

حين اأن بع�صهم االآخر قد ال يتحدث اأبدًا. 

 ويعتبر نظام التوا�صل بتبادل ال�صور برنامجًا ب�صيطًا للتوا�صل، 

اللغة،  بدء  اأجل  المتخ�ص�صة من  المدار�ض  ُي�صتخدم في بع�ض  وهو 

قد  الذين  االأطفال  لهوؤالء  الم�صتمر  للتوا�صل  و�صيلة  لتوفير  وكذلك 

الطفل  ي�صتخدم  اأن  المرجح  غير  من  كان  واإذا  اأبدًا.  يتحدثون  ال 

الم�صاب بالتوحد الّلغة اللفظّية على نحو فّعال، فقد يكون قادرًا على 

تعلم كيفية ا�صتخدام مجموعة ب�صيطة من ال�صور. وفي ما يلي مثال 

لكيفية ا�صتخدام نظام التوا�صل با�صتخدام ال�صور.  
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مثال ب�صيط 

بع�ض  تظهر  التي  الب�صيطة  ال�صور  ببع�ض  االأطفال  اأحد  يطوف 

االأن�صطة، وقد تكون كاأ�صًا وزجاجة، ومرحا�صًا )تواليت(، واأرجوحة 

وغالبًا  اللعب،  بطاقة  حجم  في  �صورة  كل  وتكون  االأطفال.  مالعب 

زاوية  في  مفاتيح  حلقة  بتثبيث  ال�صور  من  مجموعة  َعقد  يتم  ما 

البطاقات.

باإبراز ال�صورة المنا�صبة لل�صخ�ض  اأن يقوم االأطفال  ومن المتوقع 

البالغ بداًل من الحديث – مثل اإبراز �صورة االأرجوحة اإذا كانوا يريدون 

الخروج للعب، واإبراز �صورة المرحا�ض اإذا كانوا يرغبون في ا�صتخدامه، 

واإبراز �صورة الزجاجة اإذا كانوا ي�صعرون بالظماأ. 

ومن الوا�صح، اأّنه في كل مرة يتم فيها تبديل »ال�صورة« �صيقول 

»ال�صخ�ض البالغ« الكلمة التي ت�صف ال�صورة، و�صي�صجع الطفل على 

اأن يحذو حذوه. وناأمل اأن  يقوم الطفل في نهاية المطاف با�صتخدام 

و�صيكون  ال�صورة.  تبديل  فيها  يتم  مرة  كل  في  ال�صحيحة  الكلمة 

من  معينة  كلمات  ا�صتخدام  على  قادرًا  المطاف،  نهاية  في  الطفل 

تلقاء نف�صه لتقديم الطلبات، بداًل من ال�صور. 

المزايا 

من اأهم مزايا نظام التوا�صل بتبادل ال�صور، هو اأنه عندما يتم 

الطلب من جانب الطفل، فاإنه يكون وا�صحًا، ومق�صودًا. واالأهم من 

ذلك، خ�صو�صًا  في حالة الطفل الذي يعاني من مر�ض التوحد، اأّن 

الطفل هو الذي يبداأ الطلب، اإذ ي�صّلم الطفل ال�صورة الى ال�صخ�ض 

البالغ، ويتم فهم طلبه على الفور. 

مر�ض  من  يعاني  الذي  الطفل  على  ال�صهل  من  يجعل  اأنه  كما 

التوّحد اأن يتوا�صل مع اأي �صخ�ض - وكل ما على الطفل القيام به هو 

تقديم ال�صورة المنا�صبة الى ال�صخ�ض البالغ. ومن الوا�صح �صرورة 

وجود تن�صيق وا�صتمرار في ا�صتخدام ال�صور، �صواء في المنزل اأو في 

المدر�صة. 
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طريقة الِق�س�ص الجتماعية

تم و�صع وتطوير ق�ص�ض اجتماعية لتعليم المهارات االجتماعية 

لالأطفال الم�صابين بالتوّحد، وخ�صو�صًا االأطفال الذين يعانون من 

»نظرية  على  المنهجية  هذه  وتركز  اآ�صبرغر«.  »متالزمة  اأعرا�ض 

اأو  اإدراكها،  اأو  الم�صاعر  فهم  على  القدرة  في  النق�ض    - العقل« 

وجهات النظر اأو خطط االآخرين. 

وثمة طريقة ب�صيطة ل�صرح ذلك، وهي اأن ت�صف اإحدى التقنيات 

الطفل  كان  اإذا  ما  ومعرفة  التقّييم  اأجل  من  عاًدة  الم�صتخدمة 

الم�صاب بالتوّحد تنطبق عليه نظرية العقل اأم ال. 

نظرية العقل عند االأطفال الم�صابين بالتوحد

اأنبوب من حلويات �صمارتيز )حلوى لالأطفال مغلفة  يتم عر�ض 

ل الطفل »ما 
َ
بغالف مميز( على االأطفال الم�صابين بالتوحد، ثم ُي�صاأ

الذي يوجد في االأنبوب«، ويقول الطفل عاًدة »�صمارتيز«. 

ما  اأن  للطفل  ويو�صح  االأنبوب  البالغ  ال�صخ�ض  يفتح  ذلك  وبعد 

يوجد فعاًل داخل االأنبوب هو قلم ر�صا�ض اأحمر. ثم يقوم ال�صخ�ض 

البالغ بو�صع القلم مرة اأخرى داخل االأنبوب وي�صاأل الطفل » اإذا راأت 

والدتك هذا االأنبوب، ماذا �صتعتقد عما بداخله؟«. 

�صتكون اإجابة معظم االأطفال االآن اأن والدتهم �صتعتقد اأن االأنبوب 

كان مليئًا بحلويات �صمارتيز، الأنهم قادرون على روؤية الموقف من عقل 

ووجهة نظر االأم. وعلى الجانب االآخر، من الممكن للطفل الذي يعاني 

من مر�ض التوّحد روؤية الموقف من وجهة نظره فقط ، ومن المرجح اأن 

يقول اأن والدته كانت �صتعتقد اأنه يوجد قلم ر�صا�ض اأحمر في االأنبوب. 

ا�صتخدام الق�ص�ض لتطوير نظرية العقل عند الطفل 

وهو  الفعالة  االجتماعية  العالقات  لتطوير  اأ�صا�صي  �صرط  يوجد 

اأن على ال�صخ�ض في بع�ض االأحيان اأن يكون على علم بما يفكر فيه 

اأو  اأو اال�صطراب،  بالملل،  ي�صعر  االآخر  الطرف  االآخرون )قد يكون 

اأن يتفاعل  اأي�صًا  اأو الغ�صب(. كما ينبغي عليه  اأو الحزن،  ال�صعادة، 
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لتفاعالت  و�صفًا  االجتماعية  الق�ص�ض  وتعتبر  المنا�صب.  بال�صكل 

اجتماعية معينة، وت�صاعد على منح الطفل الم�صاب بالتوحد و/ اأو 

وجهات  فهم  على  لم�صاعدته  يكفي  ما  اآ�صبرغر«  »متالزمة  اأعرا�ض 

نظر االآخرين واآرائهم. 

وعادة ما تحتوي الق�ص�ض على ثالثة اأنواع من الُجمل:

الُجمل الو�صفية، وهي الُجمل التي تتعامل مع الموقف باالإجابة   1.
عن »اأين، ومن، وما، ولماذا«. 

ُجمل المنظور )وجهات النظر(، والتي تعطي بع�ض الفهم الأفكار   2.
وم�صاعر االآخرين 

ُجمل التوجيه، والتي تقترح االإجابة اأو الرد المنا�صب   3.
وكثيرًا ما تت�صمن هذه الق�ص�ض بع�ض ال�صور التخيلية، وال�صور 

الفوتوغرافية اأو المو�صيقى. وتوجد بع�ض االإ�صدارات المن�صورة من 

الق�ص�ض االجتماعية ، ولكن يمكن اأن يكتب الق�ص�ض �صخ�ض يعي�ض 

مع الطفل اأو يعمل معه. ويتم اإ�صفاء الطابع ال�صخ�صي عيها لمعالجة 

االأو�صاع االجتماعية االأكثر �صعوبة بالن�صبة اإلى كل طفل. 

ما هو العالج المنا�سب؟ 

تو�صح اأمثلة العالجات المذكورة اأعاله اأن برامج العالج تتراوح 

بين برامج مكثّفة للغاية، وتنطوي على �صاعات عمل كبيرة، وبرامج 

كل  على  التطبيقي  ال�صلوك  تحليل  برنامج  يوؤثر  بكثير:   كثافة  اأقل 

التوا�صل  برنامج نظام  يمثل  بينما  الطفل،  حياة  جوانب  من  جانب 

ال  ولكنه  للطفل،  االت�صال  لمهارات  مفيدة  اإ�صافة  ال�صور  بتبادل 

يعني بال�صرورة اأن يحكم حياة الطفل ، و�صيتم ا�صتخدام الق�ص�ض 

االجتماعية في درو�ض خا�صة فقط في اأثناء االأ�صبوع. 

اأ�صرة معينة،  اأو  اأن يكون ما ينا�صب طفل معين  لي�ض بال�صرورة 

برنامج  اختيار  ويعتمد  اأخرى.  اأ�صرة  اأو  اآخر  لطفل  اأي�صًا  منا�صب 

العالج على مجموعة من العوامل مثل �صّدة التوّحد والموارد المتاحة 

لكل عائلة. 
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النقاط الأ�سا�سية

كلما بداأ العالج مبكرًا، كان م�صتوى النجاح اأكبر  �

اأكثر منها عالجات  � تعتبر معظم العالجات عالجات تعليمية 

طبية 

يعمل العالج ب�صكل اأف�صل اإذا تم التن�صيق عبر بيئات مختلفة -  �

االآباء واالأمهات ومقدمي الرعاية والمعالجين 
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ما هو خلل القراءة )دي�سليك�سيا(؟ 

ف الجمعية البريطانية للطب النف�صي خلل القراءة كالتالي:  ُتعرِّ

....عندما تتم القراءة و/ اأو التهجي الدقيقة والطليقة

 لكلمة معينة ب�صكل غير كامل اأو ب�صعوبة كبيرة. 

وي�صير ذلك اإلى اأنه على الرغم من اأن االأ�صخا�ض الذين يعانون من خلل 

القراءة يمكن اأن يتعلموا القراءة والتهجي، اإال اأنهم يفعلون ذلك ب�صعوبة. 

ما هو ال�سعور واأنت ُم�ساب بخلل القراءة؟ 

ثمة ن�صاط من اأكثر االأن�صطة المعتادة في ف�صول االأطفال، وهو 

اأو  اأبي�ض،  )�صّبورة(  لوح  على  يقراأوا من  اأن  االأطفال  من  ُيطَلب  اأن 

ورقة عمل اأو كتاب مدر�صي، ومن ثم ُيطَلب من االأطفال كتابة �صيء 

في كتاب التمرينات. وفي كل يوم في الف�صل الدرا�صي، الدر�ض تلو 

اأ�صدقاءهم،  القراءة  خلل  من  يعانون  الذين  االأطفال  يرى  الدر�ض، 

مثل  يجدون  اأنهم  غير  وا�صحة،  ب�صهولة  المهام  هذه  ينجزون  وهم 

هذه المهام �صعبة للغاية. 

وجود  اإلى  وباالإ�صافة  منهم،  العديد  اأن  الم�صتغرب  من  ولي�ض 

باالعتداد  �صعورهم  اأي�صًا  يفقدون  والتهجي،  القراءة  في  �صعوبة 

الموؤكد  من  باأنه  االعتقاد  حد  اإلى  االأمور  ت�صل  اأن  ويمكن  بالذات، 

اأنهم اأغبياء. 
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تو�صيح  في  اإميلي  والدة  ترويها  التي  التالية  الرواية  وت�صاعد 

الم�صكلة. 

درا�سة حالة: اإميلي 

كانت اإميلي طفلة طبيعية، اإذ لم تواجه اأي �صعوبة في الر�صاعة 

وكانت تنام تقريبًا طوال الليل، وذلك على عك�ض اأخيها االأكبر الذي 

كان يريد الر�صاعة كل �صاعتين، لياًل ونهارًا. 

اأوقاتها ال�صحيحة،  اإميلي بجميع االأمور كما ينبغي، وفي  قامت 

اأدنى  مواجهتها  عدم  من  الرغم  على  ولكن  وم�صت.  وحبت  جل�صت 

االأحيان تجد  بع�ض  كانت في  اأنها  اإال  لها،  يقال  ما  �صعوبة في فهم 

�صعوبة في نطق كلماتها بو�صوح، اإذ  كانت تقول اأ�صياء مثل »بار كارك«  

على  وكمثال  ال�صيارات(،  )موقف  تعني  والتي  بارك«  »كار  من  بدال 

الكلمات الطويلة كانت تقول »بوبوتوما�ض«، بداًل من » هيبوبوتامو�ض«، 

وكان  االأ�صرة  اأ�صحوكة  اإميلي  واأ�صبحت  النهر«.  »فر�ض  تعني  والتي 

�صقيقها االأكبر و�صقيقتها ي�صخران منها ب�صبب هذا المو�صوع. 
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 » لم يكن لديها �صعوبة في فهم ما يقال لها، اإال اأنها كانت في

 بع�ض االأحيان تجد �صعوبة في نطق كلماتها بو�صوح«. 

وعندما بداأت اإميلي الذهاب اإلى مدر�صة االأطفال، اأحبها جميع 

�صين، واأ�صافوا اأنها كانت »اأذكى« من معظم االأطفال االآخرين   الُمدرِّ

داخل الف�صل في االإجابة عن االأ�صئلة، ولكنها كانت تجد �صعوبة في 

»الحفظ  المدر�صة  ت�صميه  ما  على  ت�صتمل  كانت  التي  االأ�صياء  تعلم 

حروف  نطق  مثل  االأ�صياء  بع�ض  تعلم  ذلك  ويعني  قلب«.  ظهر  عن 

االأبجدية، واأيام االأ�صبوع، واأ�صهر ال�صنة، واالأ�صياء التي كانت ت�صتمل 

على �صل�صلة طويلة من االأ�صوات. 

تعّلم  عليها  كان  عندما  الظهور  في  الحقيقية  المتاعب  بداأت 

في  عديدة  �صاعات  نم�صي  وكّنا  بالحروف.  المرتبطة  االأ�صوات 

المنزل لم�صاعدتها، ولكن لم يكن يبدو اأنها ت�صتطع تعلم ذلك. 

كانت اإميلي رائعة في رواية ق�صة عن �صيء ما حدث في المدر�صة بين 

�صديقاتها، وكانت اأف�صل من اأخيها االأكبر في األعاب التركيب والليجو ، 

ولكنها لم تكن ت�صتطع القراءة والكتابة لبع�ض االأ�صياء الب�صيطة. 

تمر  بداأت  التالية،  التعليمية  المرحلة  اإلى  اإميلي  انتقلت  عندما 
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كانوا  اأ�صدقائها  جميع  الأن  للغاية  �صعيدة  غير  فيها  كانت  بفترات 

ال�صنين،  وبمرور  هي.  منها  بكثير  اف�صل  الكلمات  ويكتبون  يقراأون 

بداأت الفجوة بينها وبين زمالئها تكبر اأكثر، وبداأت في التراجع اأكثر 

واأكثر. 

اأ�صبحت بع�ض االأمور مثل الواجبات المنزلية �صعبة للغاية بالن�صبة 

ال�صّبورة  على  من  االإر�صادات  ن�صخ  بمقدورها  يكن  لم  اإذ  اإميلي،  اإلى 

ب�صرعة كافية، وكنت اأ�صطر في كثير من االأحيان الى االت�صال باآباء 

واأمهات �صديقاتها لمعرفة ما كان مفتر�صًا اأن تقوم به. وبداأت اإميلي 

اأي واجبات منزلية، ولم يكن ذلك �صحيحًا.  لديها  اأنه ال يوجد  تقول 

ما  ال�صعوبة،  منتهى  في  االأمر  وجدت  الأنها  ذلك  تفعل  كانت  ولكنها 

اأ�صابنا بالحزن لفترات طويلة. 

اأعياد  اأحد  ففي  حقًا.  بها  القيام  اإميلي  تتقن  اأ�صياء  ثمة  كان 

الميالد، جرى تنظيم م�صابقة برعاية �صركة تقوم بت�صنيع االألعاب 

من  تتمكن  التي  للمدر�صة  كمبيوتر  جهاز  الجائزة  وكانت  المحلية، 

اإنتاج اأف�صل لعبة محلية منزلية ال�صنع. 

»وبمرور ال�صنين، بداأت الفجوة بينها وبين زمالئها تكبر، وبداأت في 

التراجع. واأ�صبحت بع�ض االأمور مثل الواجبات المنزلية �صعبة للغاية«. 



85

خلل القراءة

واألب�صته  »بادينغتون«،  ُدب  ي�صبه  م�صحكًا  دبدوبًاً  اإميلي  نعت  �صَ

ال�صوفي  الفرو  من  وبداًل  جهنم«.  »مالك  كاأنه  يبدو  جعلته  ثيابًا 

ب�صعر  ح�صان  ذيل  له  كان  الداكن،  االأزرق  القما�ض  من  الم�صنوع 

األب�صته  كما  �صر�صًا.  يبدو  للعين جعلت منظره  قما�ض  طويل، وقطعة 

ق، ما يجعل المرء ي�صحك  قمي�صًا اأ�صود، وبنطااًل من الجينز الممزَّ

بمجرد النظر اليه. وكانت اإميلي هي الفائزة في مرحلتها العمرية، 

محلية  االألعاب  تبيع  التي  المحالت  اإحدى  في  الدمية  وُعر�صت  بل 

ال�صنع. 

ال�صف  في  كانت  اأنها  واأعتقد  العا�صرة،  اإميلي  بلغت  عندما 

�صة اأن تراها عاِلمة نف�ض تربوية لتقييم  الخام�ض، طلبت مني الُمدرِّ

اأنه طالما و�صل  اأعتقد  اأكن �صعيدة بذلك، الأنني كنت  لحالتها. ولم 

االأمر اإلى  »علم النف�ض«، فقد اأ�صبح خطيرًا، ولكني وافقت الأني في 

ذلك الوقت كنت قلقة للغاية. 

وبعد االنتهاء من التقييم، كتبت عالمة النف�ض تقريرًا قالت فيه 

اأن ذكاء اإميلي كان فوق المتو�صط،  ولكنها كانت تعاني من �صعوبات 

معينة في القراءة والكتابة. وذكر التقرير اأن الم�صطلح ال�صحيح هو 

»�صعوبات التعلم الخا�صة« )خلل القراءة(. واأو�صح التقرير اأن ذلك 

وتعلم  لمعرفة  يكفي  بما  اإميلي ذكية  كانت  قالت:  ما  بال�صبط  يعني 

كل �صيء تقريبًا، مثلها مثل اأي �صخ�ض اآخر، ولكن كانت توجد لديها 

�صعوبات معينة في القراءة والكتابة. 
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»كان ثمة اأ�صياء تتقن اإميلي القيام بها حقًا. ففي اأحد اأعياد الميالد، �صنعت 

دبدوبًا على �صكل »مالك الجحيم« وفاز بالجائزة االأولى في م�صابقة االألعاب«.

واأ�صاف التقرير اأي�صًا اأن ثمة اأ�صياء يمكن القيام بها حيال تلك 

ال�صعوبات، وهو ما كان م�صدر ارتياح لي والإميلي. 

خلل  في  متخ�ص�ض  معّلم  لروؤية  النف�ض  وعاِلمة  المدر�صة  رّتبت 

الثالثاء  يومي  وحدها  بتدري�صها  دقيقة   30 لمدة  اإميلي  القراءة 

من  مجموعة  االخت�صا�صي  واأعطى  اأ�صبوع.  كل  من  والخمي�ض 

حول  اإميلي  ف�صل  في  بالتدري�ض  يقومون  الذين  للمعلمين  الن�صائح 

كيفية م�صاعدتها في التعامل ب�صكل اأف�صل في الف�صل الدرا�صي ومع 

الواجبات المنزلية. 

على مدى االأ�صهر القليلة التالية، بداأت قراءة اإميلي وكتابتها في 

التح�صن، وعادت لها ثقتها مرة اأخرى، وتوقفت عن القول باأنها كانت  

»بليدة«. 
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»رّتبت المدر�صة وعاِلمة النف�ض لروؤية معلم متخ�ص�ض في خلل القراءة اإميلي 

لمدة 30 دقيقة مرتين من كل اأ�صبوع«. 

وا�صتمرت اإميلي في الح�صول على الم�صاعدة في فترة المدر�صة 

في  فقط  ق�صيرة  لفترات  دائمًا  ذلك  وكان  والثانوية،  االإعدادية 

االأ�صبوع. وقامت المدّر�صة الثانوية بالترتيب من اأجل اأن يتم اإ�صقاط 

بالّلغة  الكتابة  من  تتمكن  تكن  لم  اإذ  االأجنبية،  للغات  اإميلي  تعلم 

الفرن�صية، وهو ما منحها مزيدًا من الحرية من اأجل تلقي الدرو�ض 

االإ�صافية. وفي ما تبقى من الوقت، كانت تح�صر اإميلي جميع الدرو�ض 

الطبيعية مع اأ�صدقائها. 

كيفية  على  االآن  تتدّرب  اأ�صبحت  والكتابة،  القراءة  من  وبداًل 

امتحانات  اأدت  وقد  االمتحان.  اأ�صئلة  عن  االإجابة  وكيفية  الدرا�صة 

جيدة  المتوقعة  درجاتها  وتعتبر  العامة،  الثانوية  ل�صهادة  المحاكاة 

في  جدًا«  »جيد  والفن،  الت�صميم  تكنولوجيا  في  »ممتاز«  حقًا: 

الريا�صيات والعلوم والجغرافيا، و»جيد« في اللغة االإنجليزية والتاريخ 

والدرا�صات الدينية. 
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وتريد اإميلي االلتحاق بالجامعة لدرا�صة ت�صميم االأزياء، وهو ما 

يعيدنا اإلى دبدوب »بادينغتون«! 

ما الذي يندرج في خلل القراءة، وما الذي ل يندرج؟ 

عن  عبارة  القراءة  خلل  باأن  تاريخيًا  االعتقاد  من  الرغم  على 

�صعوبة في القراءة، غير اأنه عادة ما ي�صيب جميع جوانب المعرفة : 

القراءة والتهجي والكتابة.  

ح م�صاكل ال�صخ�ض الذي يعاني  في بع�ض االأحيان، يمكن اأن تت�صّ

واالآن  لديه.  الكتابة  مهارات  من  عينات  بفح�ض  القراءة  خلل  من 

دعونا ننظر اإلى جزء من الكتابة اليدوية التي قامت بها فتاة تدعى 

اليوم  ذلك  �صباح  في  فعلته  ما  تكتب  اأن  منها  ُطِلب  عندما  ريبيكا، 

)راجع المثال االأول الموجود في المربع في ال�صفحة 91(. 

ريبيكا 

تبلغ ريبيكا من العمر 11 �صنة، وهي ذكية جدًا. كما ي�صعها معّدل 

ذكائها في الن�صبة المئوية الع�صرة وفق مرحلتها العمرية. فعلى مدى 

المهرة  المدّر�صين  من  مجموعة  حاولت  الما�صية،  ال�صت  ال�صنوات 

تعليمها اأ�صا�صيات القراءة والكتابة. وعلى الرغم من اأنها طفلة تتمتع  

بهذا المعدل من الذكاء، اإال اأنه اكُت�صف اأن ريبيكا ترتكب العديد من 

االأخطاء الوا�صحة في التهجي والكتابة اليدوية بن�صبة اأكبر بكثير من 

االأطفال االآخرين في نف�ض عمرها واإمكاناتها.  »بليدة«

)الُمحاطة  الُمحّددة  االأخطاء  من  خطاأين  اإلى  لننظر  واالآن 

ما  عادة  التي  االأخطاء  بع�ض  ريبيكا  ارتكبت  فقد  االأحمر(.  باللون 

يرتكبها التالميذ الذين يعانون من خلل القراءة. ففي ال�صطر االأول 

 ،»brushed« كلمة  كتابة  في  بداأت  فعندما  اليدوية،  كتابتها  من 

وفي   .»b« ال�صغير  الحرف  من  بداًل   »B« الكبير  الحرف  ا�صتخدمت 

 الحرف الكبير »B«، بداًل 
ً
ال�صطر الثالث، اإ�صتخدمت مرة اأخرى خطاأ

 .»b« من الحرف ال�صغير

وبعد م�صي �صت �صنوات من التدري�ض، وعلى الرغم من اأّنها ذكية 
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جدًا، ال تزال ريبيكا تواجه �صعوبة في معرفة متى واأين ُي�صتخدم الحرف 

الكبير ب�صكل �صحيح. وكما �صترون بعد ذلك، فقد ا�صتخدمت  ريبيكا 

تهجّيًا مختلفًا لنف�ض الكلمة حتى في م�صاحة ال تتجاوز ثالثة اأ�صطر. 

يتوقعها  اأن  يمكن  اأخطاء  باأنها  ريبيكا  اأخطاء  اعتبار  يمكن  وال 

اإذ تعتبر تلك  العالية،  تلميذة في عمرها وتتمتع بقدرتها  المرء من 

وجود  يعتبر  كما  العمرية«.  للمرحلة  منا�صبة  غير  »اأخطاء  االأخطاء 

مثل هذه االأخطاء اأحد العنا�صر االأ�صا�صية لت�صخي�ض خلل القراءة. 

مايكل

اأما االآن فدعونا ننظر اإلى درا�صة حالة ثانية )راجع المثال الثاني 

91(، وهو  جزء من كتابة مايكل   في االإطار الموجود في ال�صفحة 

عندما ُطِلب منه الكتابة عن عائلته )انظر اأعاله(. 

االأخطاء  من  خطاأين  حول  االأحمر  باللون  دائرتين  و�صعنا  لقد 

التي ارتكبها. ففي ال�صطر االأول، كتب مايكل »yoostu«،  في حين اأّنه 

كان يق�صد »used to« )تعّودت اأن(. وارتكب مايكل بع�ض االأخطاء 

اأي�صًا  يترك  لم  ذلك  اإلى  وباال�صافة  الكلمتين.  كال  في  االإمالئية 

الم�صافة الواجب التي تف�صل بين الكلمتين. واأما في ال�صطر االأخير، 

فكتب مايكل »cict«، في حين كان يق�صد »kicked« )اأي َرَكل(. 

اأن  باأن  االفترا�ض  االأخطاء  هذه   بوا�صطة  علينا  ي�صهل  واالآن، 

مايكل يعاني من خلل القراءة، ولكّنه بكل تاأكيد لي�ض كذلك! اإذ اإنه  

الأنه   القراءة،  يعاني من خلل  وال  �صنوات فقط،  �صت  العمر  يبلغ من 

يرتكب »االأخطاء التي تنا�صب المرحلة العمرية«، وهي تلك االأخطاء 

التي يرتكبها عادة طفل في نف�ض عمره. 

اأن التهجي الخطاأ  على �صبيل المثال، قد يقول معظم المعلمين 

الموجود في كلمة »cict« يعتبر »خطاأ قويًا«، بمعنى اأن مايكل يعرف 

يمثل  اأن  يمكن  الذي  الحرف  ويعرف  الكلمة،  في  �صوت  كل  بو�صوح 

هذا ال�صوت. 

القراءة  اأن  ُيظهر  ولكنه  مايكل،  ُعمر  في  خطاأ  ذلك  يعتبر  وال 

والكتابة لديه تتطوران ب�صكل طبيعي. 
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الأخطاء غير المنا�سبة للمرحلة العمرية 

القراءة  خلل  من  يعانون  الذين  االأطفال  يرتكب  باخت�صار، 

اأخطاء في القراءة والكتابة غير منا�صبة للمرحلة العمرية، في حين 

اأخطاء  يرتكبون  قد  القراءة  خلل  من  يعانون  ال  الذين  االأطفال  اأن 

ُتعتبر مجرد  اأ�صغر، ولذلك  م�صابهة، ولكنها عادة ما تكون في �صن 

يمكن  ولذلك  والكتابة،  القراءة  لمعرفة  الطبيعي  التطور  من  جزء 

اعتبار اأنها منا�صبة للمرحلة العمرية. 

الأ�سباب المحتملة لخلل القراءة 

اأ�صباب  عن  والفر�صيات  االقتراحات  من  وا�صعة  مجموعة  ثمة 

الذين  االأطفال  اأن  اإلى  ت�صير  الحديثة  االأبحاث  ولكن  القراءة،  خلل 

اأحد )اأو حتى في  يعانون من �صعوبات في  القراءة  يعانون من خلل 

كاًل( المجالين التاليين:

ا�صتخدمنا  اإذا  االأجل،  ق�صيرة  اأوالذاكرة  العاملة،  الذاكرة    . 1
الم�صطلح القديم لها.

2 .  االإدراك ال�صوتي. 
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ما الذي يندرج في خلل القراءة وما الذي ل يندرج؟ 

تطوير  اأثناء  الكتابة  في  �صعوبات  االأطفال  جميع  عند  تظهر 

مهاراتهم الكتابية. وُيظهر المثال االأول ذلك النوع من ال�صعوبات التي 

توجد عند االأطفال الذين يعانون من خلل القراءة، بينما ُيظهر المثال 

الثاني تلك ال�صعوبات التي غالبًا ما نراها عند اأي طفل �صغير. 

1. كتابة ريبيكا 

 2. كتابة مايكل 
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ال�سعوبات المتعلقة بالذاكرة العاملة 

القراءة  خلل  من  يعانون  الذين  التالميذ  اأن  اإلى  البحوث  ت�صير 

معين من  في جانب  �صعوبات  االأحيان  كثير من  في  اأي�صًا  يواجهون 

الذاكرة  بين  الخلط  ينبغي  وال  العاملة.  الذاكرة  ي�صمى  الذاكرة، 

العاملة وبين الذاكرة طويلة االأمد ، وهي التي عادة ما نعنيها عندما 

نتحدث عن الذاكرة. 

وتهتم الذاكرة طويلة االأمد باالأ�صياء التي نتذكرها لفترة طويلة، 

تكون  المخ، بحيث  داخل  تركيبها«   »تم  كاأنه  تبدو  التي  االأمور  وهي 

دائمًا متاحة ي�صهل الو�صول اإليها. وقد ي�صمل ذلك بع�ض االأمورمثل 

تذكر ما فعلت باالأم�ض، اأو تذكر ق�صة فيلم راأيته االأ�صبوع الما�صي، 

اأو تذكر عا�صمة اإيطاليا،  اأو تذكر ا�صم البلدة التي ُولدت فيها، وغير 

ذلك من االأمثلة. 

وعادة ما ت�صير »الذاكرة العاملة« اإلى قدرتك على تذكر مجموعة 

من العنا�صر غير المترابطة في فترة اأق�صر من الوقت. 

كيف يكون �صعور من يعاني من ال�صعوبات المتعلقة بالذاكرة 

العاملة؟

تذكر  في  االأ�صخا�ض  بع�ض  منها  يعاني  التي  المعاناة  تعتبر   

ال�صعوبات  تاأثير  مدى  على  الجّيدة  االأمثلة  من  جديد  تلفون  رقم 

المتعلقة بالذاكرة العاملة في حياتنا اليومية. و�صيجد عدد قليل من 

االأ�صخا�ض �صعوبة في تذكر رقم الهاتف اإذا كان بين االأرقام ترابط 

وا�صح، مثل 6 5 4 3 2 1، ولكن معظم االأرقام )اأو على االأقل، معظم 

اأرقام الهاتف( غير مترابطة، وال ي�صهل تذكر اأرقام جديدة، حتى في 

في  فترة ق�صيرة ال تزيد على ب�صع ثواٍن. 

افتر�ض اأن �صخ�صًا ما اقترح عليك االت�صال به هاتفيًا واأعطاك 

ف�صتجد  قلم.  بحوزتك  يكن  لم  ولكن   ،573192 وهو  هاتفه،  رقم 

اأثناء ذهابك  نف�صك تكّرر الرقم في راأ�صك )اأو حتى ب�صوت عال( 

اإلى الهاتف، حتى تتمكن من تذكر ت�صل�صل االأرقام. 

وبهذا »التمرين« على تكرار هذه المعلومات الجديدة في الذاكرة 
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غير  ال�صتة  االأرقام  هذه  ت�صل�صل  تذكر  على  قادرًا  تكون  العاملة، 

ولو  االأرقام،  تلك  فاإذا توقفت عن تكرار  المترابطة.  الماألوفة وغير 

حتى لب�صع ثواٍن، فاإنك لن تن�صى فقط االأرقام، ولكنك �صتفقد ها اإلى 

االأبد اأي�صًا، و�صتكون في حاجة اإلى من يعطيك اإياها مجّددًا. 

ما الذي يوؤثر في الذاكرة العاملة؟ 

ثمة اأمران على االأقل من االأمور المهّمة في فهم الذاكرة العاملة 

1.  الحاجة للتكرار 
يمكن  التي  االأرقام(  الحالة،  هذه  )في  العنا�صر  عدد  هو  ما   .2

االحتفاظ بها في الذاكرة العاملة

الفترة  اإلى  بالن�صبة  اأن لدى الجميع قدرة محدودة  الوا�صح  من 

اأو عدد البنود التي يمكن احتواوؤها في الذاكرة العاملة. اإذ ي�صتطيع 

معظم البالغين تكرار �صتة اأو �صبعة اأرقام ال تربطها اأي عالقة بقليل 

من ال�صعوبة، ولكنهم �صيجدون �صعوبة بالغة في فعل ذلك مع ع�صرة. 

وقد تبداأ في تكرار االأرقام، ولكن بحلول الوقت الذي ت�صل فيه اإلى 

ولن  االأولى،  االأرقام  ن�صيت  قد  ف�صتكون  والعا�صر،  التا�صع  الرقمين 

تكون قادر على اإعادة تكرار هذه ال�صل�صلة، ولذلك �صتن�صاها. 

ينده�ض كثيرون حينما يعلمون اأن الذاكرة العاملة ال �صلة وثيقة  

لها بما ن�صّميه عاًدة »الذكاء«. فقد يكون مدى اأو �صعة الذاكرة العاملة 

عند البع�ض النا�ض الذين ُيعتقد اأنهم حاّدو الذكاء، ال يتعدى اأربعة 

اأو خم�صة عنا�صر فقط ، في حين اأنه قد يكون مدى اأو �صعة الذاكرة 

العاملة عند البع�ض االآخر، والذين قد ي�صجلون م�صتويات منخف�صة 

في اختبارات الذكاء، يتجاوز ثمانية اأو ت�صعة عنا�صر. 

كيف توؤثر الذاكرة العاملة على القدرة على التعّلم؟ 

ال بّد من كثرة تكرار �صل�صلة من عنا�صر غير مترابطة للو�صول 

اإلى الذاكرة طويلة المدى، لكي ت�صبح متاحة ب�صكل دائم وعلى الفور. 

اأ�صدقائنا،   اأو هواتف  اأرقام هواتفنا  اأمورًا، مثل  وغالبًا ما ن�صتخدم 

تخزينها  من  المطاف  نهاية  في  نقلها  اإلى  يوؤدي  ما  دومًا  ونكّررها 
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ال  ولذلك  المدى.  طويلة  الذاكرة  اإلى  العاملة،  الذاكرة  في  الموؤقت 

نجد اأي �صعوبة في تذكر تلك االأمور كلما اأردنا ذلك. 

العنا�صر غير  �صل�صلة من  نتعلمها  التي  االأمور  العديد من  يعتبر 

ال�صرب.  وجداول  ال�صنة  واأ�صهر  االأ�صبوع  اأيام  مثل   - المترابطة 

كيفية  فلنَر  المهام،  هذه  مثل  في  العاملة  الذاكرة  اأهمية  ولتو�صيح 

تعلم االأطفال الحروف االأبجدية التي تتكّون من �صل�صلة من 26 حرفًا 

)باالإنجليزية( غير مترابطين. 

�صنجد اأن الطفل الذي يتمتع ب�صعة ذاكرة عاملة من �صبعة بنود، 

االأبجدية تدريجيًا بتكرار َخزونات )اأي معلومات يمكن  يمكنه تعلم 

اختزانها( مكّونة من �صبعة اأحرف. بينما نجد اأن الطفل الذي يتمتع 

اأربعة  تتجاوز  ب�صعة ذاكرة عاملة ال  الذكاء، ولكن  نف�صه من  بالقدر 

– بتكرار خزونات  اأبطاأ بكثير  بنود فقط، �صيتعّلم االأبجدية بوتيرة 

مكّونة من اأربعة اأحرف. 

االأ�صا�صية  المهارات  من  الكثير  تعّلم  عند  نف�صه  االأمر  يحدث 

الالزمة للقراءة، مثل ال�صوت الذي يمثل كل حرف، اأو التهجي الذي 

ال يتبع قواعد محددة. وبما اأن االأفراد الذين يعانون من خلل القراءة 

القراءة  تعلم  يكون  محدود،  العاملة  ذاكرتهم  مدى  يكون  ما  غالبًا 

بالن�صبة اإليهم اأمرًا �صعبًا جدًا. 

ولن يكون الطفل الذي يعاني من ال�صعف الن�صبي للذاكرة العاملة 

اأن تعّلم القراءة �صياأخذ  قادرًا على تعّلم القراءة، ما يعني بب�صاطة 

منه فترة اأطول، و�صيكون متخّلفًا  عن بقية اأقرانه.  

الوعي ال�سوتي 

ت�صير االأبحاث اإلى اأن العديد من االأطفال الذين يجدون �صعوبة 

في تعّلم القراءة والكتابة يعانون من �صعوبات من ما يعرف بالوعي 

المكّونات  مع  )التعامل  االأ�صوات  معالجة  على  القدرة  اأو  ال�صوتي، 

الفردية لل�صوت( في الكالم. 

وثمة جانبان مهّمان للوعي ال�صوتي: 

�صبيل  اأ�صوات منف�صلة: على  اإلى  الكلمات  تفكيك  القدرة على    .1
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المثال، اأن يكون قادرًا على تفكيك كلمة cat اإلى اأ�صواتها الثالثة 

 /cuh/ah/tuh/

2 . القدرة على مزج االأ�صوات من اأجل تكوين الكلمات:  
لتكوين  معًا   /cuh/ah/tuh/  االأ�صوات يمكن مزج  اأنه  معرفة 

.cat كلمة

لالأ�صخا�ض  للغاية  �صهلة  المهارات  هذه  من  العديد  يعتبر  كما 

الذين ال يعانون من خلل القراءة، ولكنها �صعبة جدًا على االأ�صخا�ض 

الذين يعانون من خلل القراءة. 

ال�صعوبات في معالجة االأ�صوات 

يمكن اعتبار اللغة المنطوقة ُمق�صمة الى ما ال يقل عن م�صتويين. 

»ِقطة«  المثال،  �صبيل  على  فردية:  مفاهيم  تمثل  فردية  كلمات  اأّواًل، 

و»َح�صيرة/�صجادة«، »جَل�ض«. فهذه المفردات تمثل مفاهيم محددة 

لت�صكيل  العنا�صر  هذه  ترتبط  اأن  يمكن  ثانيًا،  الحقيقي.  العالم  في 

العالقات: على �صبيل المثال، »جل�صت القطة على الح�صيرة«. 

واذا جاز التعبير، يمكن اعتبار جميع االأطفال مبرمجين م�صبقًا 

جميع  تتمّيز  كما  تمامًا.  تلقائي  ب�صكل  المفاهيم  هذه  مثل  لمعرفة 

الثقافات الب�صرية بامتالكها لغة منطوقة، وقد اأثبت التطّور اأن دماغ 

« بطريقة توؤهلهم من التعامل مع اللغة المنطوقة.  االأطفال »معٌدّ

وتعتبر اللغة المكتوبة مختلفة عن اللغة المنطوقة، اإذ لم يتم تجهيز 

الدماغ لفترة لكافية ت�صمح بتعلم القراءة. فما هي اأوجه االختالف؟ 

ُيكتب.  كيف  – وثانيًا،  ُينطق  كيف  اأواًل،  ب�صيطًا.  �صوؤااًل  فلنحّلل 

وال�صوؤال هو: 

?Would you go )هل �صتذهب؟(

�صريع  ب�صكل  مرات  ثالث  اأو  مرتين  عاٍل،  ب�صوت  ال�صوؤال  انطق 

عمره  طفاًل  نف�صك  تخيل  واالآن  االأ�صوات.  اإلى  جيدًا  وا�صتمع  جدًا، 

خم�ض �صنوات في مرحلة ما قبل القراءة، وا�صاأل نف�صك �صوؤالين حول 

الطريقة التي نطقت بها هذا ال�صوؤال. 
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1 . كم عدد الكلمات في ال�صوؤال؟
2 . ماذا كان ال�صوت االأخير من الكلمة االأولى؟

 اإذا نطقت تلك الكلمات بالطريقة نف�صها التي يتحدث بها معظم 

النا�ض، �صيعتقد اأى طفل في الخام�صة من العمر اأثناء ا�صتماعه اإليك  

اأنه ال يوجد في الجملة �صوى كلمتين هما »wouldyou« و»go«، ذلك 

اأنك عندما نطقت الجملة، اأدمجت اأول كلمتين بطريقة ال تترك اأي  

م�صافة للتمييز بينهما. 

اللغة  في  الكلمات  من  كثير  بين  ملحوظة  م�صافة  توجد  وال 

باللغة  التحدث  على  قادرًا  تكون  ولكي  المنطوقة،  االنجليزية 

االإنجليزية، ال تحتاج اإلى معرفة الكثير عن الم�صافات بين الكلمات. 

الكلمات  بين  بالم�صافات  مّلمًا  تكون  اأن  ال�صروري  فمن  ذلك،  ومع 

لتتعّلم القراءة اأو الكتابة في اللغة االإنجليزية. 

ويعتبر اإدراك االأ�صوات الفردية في الكالم، مع االإلمام باأنه ال بدَّ 

من وجود م�صافات بين الكلمات، وكذلك معرفة مكان تلك الم�صافات 

من الجوانب الهاّمة في الوعي ال�صوتي. 

 واالآن لننتقل اإلى ال�صوؤال الثاني. انطق الجملة ب�صوت عاٍل جدًا 

وب�صرعة، ثم ا�صاأل نف�صك »ما هو ال�صوت االأخير في الكلمة االأولى؟« 

هو   »would« االأولى  الكلمة  في  االأخير  ال�صوت  اأن  تعرف  و�صوف 

»would« )هذا هو ال�صوت الذي يمثله الحرف »d«( الأنك راأيته في 

�صكله المطبوع اأو المكتوب، ومن الممكن اأن تقراأه. 

اللهجة  با�صتخدام  الجملة،  بنطق  تقوم  عندما  ذلك،  ومع   

تدمج  ربما  اأعاله،  مو�صح  هو  كما  االإنجليزية،  اللغة  في  الطبيعية 

الكلمتان   تبدو  بحيث   ،»you« كلمة  بداية  مع   »would« كلمة   نهاية 

.»wouldyou«  وكاأنهما كلمة واحدة هي

)وفقًا  كلمة  اأول  تنهي  لكي  نطقته  الذي  ال�صوت  فاإن  لذلك،   

 »ju« االأرجح  �صنوات )يكون على  العمر خم�ض  يبلغ من  ل�صماع طفل 

)يو ( بداًل من »duh« )دو(. انطق ال�صوؤال مرة اأخرى ب�صوت عاٍل، 

وا�صتمع بعناية »wudju« )ووديو(. 
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االأ�صوات.  اإلى  التعرف  على  القدرة  هو  ال�صوتي  الوعي  ويعتبر 

كلمات  في  االأ�صوات  ف�صل  على  القدرة  فهو   ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة 

تفكيك  يمكن  اأنه  معرفة  ب�صيط،  م�صتوى  فعلى   - االإنجليزية  اللغة 

 »tuh«و »cuh« التي تعني )قطة( اإلى ثالثة اأ�صوات  هي /cat/ كلمة

والعك�ض �صحيح. 

ولكي تتحدث اللغة، ال ينبغي اأن تتمتع بوعي �صوتي على م�صتوى 

اإدراك الم�صافات بين الكلمات اأو حتى على م�صتوى �صماع االأ�صوات 

الفردية في الكلمات، ولكن من المهم اأن تتمتع بوعي �صوتي يمكنك 

من القراءة، والتهجي، والكتابة باللغة االإنجليزية. 

اأن  حين  في  ب�صهولة،  ال�صوتي  الوعي  االأطفال  معظم  ي  وُينمِّ

االأطفال الذين يعانون من خلل القراءة يجدون بع�ض ال�صعوبات في 

كثير من االأحيان. 
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النقاط الأ�سا�سية

ثمة �صعوبات في تعلم القراءة والكتابة والتهجي بطالقة تمّيز  �

االأفراد الذين يعانون من خلل القراءة

ُيعتقد اأن ثمة عاملين من العوامل الرئي�صية في �صعوبات التعلم  �

الخا�صة )خلل القراءة( هي �صعوبات تتعلق بالذاكرة العاملة 

و�صعوبات تتعلق بالوعي ال�صوتي 

القراءة  � معرفة  في  �صعوبات  من  يعاني  الذي  الطفل  -يعتبر 

اأو  المجالين  باأحد  المتعلقة  للم�صاكل  ُعر�صة  اأكثر  والكتابة 

كالهما )الذاكرة العاملة والوعي ال�صوتي(

العاملة  � )الذاكرة  العوامل  هذه  من  اأي  بين  عالقة  توجد  ال 

والوعي ال�صوتي( والذكاء 

القراءة  � خلل  من  يعانون  الذين  النا�ض  جميع  تقريبًا  يتعلم   -

اأن هذه  الرغم من  والكتابة، على  القراءة  في نهاية المطاف 

المهام تبقى �صعبة بالن�صبة اإليهم 

خلل  � من  يعانون  الذين  المدار�ض  تالميذ  يفقد  ما  كثيرًا   -

يتمتعون  ال  باأنهم  يعتقدون  اأنهم  كما  بالنف�ض،  الثقة  القراءة 

بالقدر نف�صه من الذكاء مثل التالميذ االآخرين. 
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كيف يتم التعرف اإلى خلل القراءة؟ 

من ال�صهل اأن يالحظ الوالدان اأو المدّر�ض المبتدىء اأن الطفل 

به  يتمتع  الذي  نف�صه  بالمعدل  والكتابة  القراءة  مهارات  يكت�صب  ال 

االأطفال االآخرون في نف�ض العمر. 

والكتابة  القراءة  مهارات  تنمية  في  التاأخير  يت�صح  ما  غالبًا   

الرغم  على  الثامنة،  اأو  ال�صابعة  اأو  ال�صاد�صة،  �صن  في  وتطويرها 

تطوير  على  بالقدرة  يتمتعون  قد  االأذكياء  االأطفال  بع�ض  اأن  من 

يواجهونها  التي  ال�صعوبات  بفعالية  تخفي  قد  فريدة  ا�صتراتيجيات 

لِب�صع �صنوات اأخرى.  

تقييم الحالة 

على  ينبغي  ملحوظ،  تاأخير  اأي  اإلى  التعّرف  يتم  اأن  بمجرد 

الطفل  قدرات  تقييم  تطلب  اأن  الوالدين،  موافقة  بعد  المدر�صة، 

اإما  ذلك  يتم  ما  وعاًدة  والكتابة.  القراءة  في  ومهاراته  الذهنية 

باال�صتعانة بطبيب نف�صي تعليمي اأو بمعّلم تم تدريبه خ�صي�صًا على 

تدري�ض تالميذ يعانون من خلل القراءة. 
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وعادة ما يتم تقييم خلل القراءة على مرحلتين: 

• المرحلة الأولى : قد تتطلب االإحالة من طبيب العائلة اإلى بع�ض 	

التقييمات  �صل�صلة من  الإجراء  المنا�صبين  المحترفين  المهنيين 

للق�صاء على:

- ال�صعوبات الح�صّية في ال�صمع والب�صر.

- ال�صعوبات الذهنية و/ اأو �صعوبات التعّلم الملحوظة.

- �صعوبات اللغة المنطوقة.

• اأحد 	 يطلب  اأن  بعد  �صامل،  تقييم  اإجراء  الثانية:  المرحلة 

اإما  اأو طبيب العائلة، وذلك  الوالدين ذلك عن طريق المدر�صة 

اأو  معلم تم تدريبه خ�صي�صًا  باال�صتعانة بطبيب نف�صي تعليمي 

اأجل  من  وذلك  القراءة،  خلل  من  يعانون  تالميذ  تدري�ض  على 

تحديد: 

- الم�صتوى العام للقدرات الفكرية لدى الطفل.

- قدرات الطفل من حيث الذاكرة العاملة.

- م�صتوى قدرات الطفل ال�صوتية.

- م�صتوى  مهارات الطفل في القراءة والكتابة االأ�صا�صية:  فعلى 

تفكيك  ومهارات  والحرف،  ال�صوت  بين  الربط  المثال،  �صبيل 

 الكلمات اإلى اأ�صوات فردية، وبناء الكلمات من االأ�صوات الفردية.

ُيقراأ  ما  وفهم  القراءة  دّقة  حيث  من  الطفل  قدرة   - 

- قدرة الطفل في تهجي الكلمات الفردية، وفي الكتابة االإن�صائية.

- مهارة الكتابة اليدوية للطفل من حيث الدقة وال�صرعة.

مدى �سيوع خلل القراءة 

التالميذ  من  المئة  في   10 اإلى  ي�صل  ما  وجود  اإلى  االأبحاث  ت�صير 

ما  الحاالت  تلك  وتتراوح  القراءة.  خلل  �صعوبات  من  يعانون  الذين 

قبل  المفتر�ض،  من  وكان  حاّدة.  وحاالت  ن�صبيًا  معتدلة  حاالت  بين 

عام 2000، اأن ال�صبيان هم اأكثر من البنات في ن�صبة االإ�صابة بخلل 

القراءة. غير اأن  العديد من البحوث الحديثة ت�صير اإلى اأن الفتيات 
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هنَّ على االأرجح اأكثر ُعر�صة لالإ�صابة بخلل القراءة، على الرغم من 

اأنه من الناحية التاريخية، يعتبر ال�صبيان هم من يعّبرون غالبًا عن 

اإحباطهم، وبالتالي يجذبون اهتمام المعلمين ب�صهولة اأكبر. 

ما الذي يمكن عمله للم�ساعدة؟ 

في  القراءة  خلل  من  يعانون  الذين  االأطفال  اأغلب  تعليم  يتم 

يعانون  الذين  االأطفال  اأن جميع  الرغم من  العادية، على  المدار�ض 

من خلل القراءة، يحتاجون اإلى بع�ض اأ�صكال الدعم. 

وتعتمد كيفية الدعم االأف�صل هوؤالء االأطفال في مرحلة معينة من 

التعليم على مجموعة كبيرة من العوامل. 

وثمة قاعدتان  اأ�صا�صيتان مهّمتان في جميع مراحل درا�صة الطفل 

القدر  ولكل منهما  القراءة، وهما مترابطتان،  يعاني من خلل  الذي 

نف�صه من االأهمية. 

في  القراءة  خلل  من  يعانون  الذين  التالميذ  معظم  تعليم  يتم   . 1
المدار�ض العادية، والتي يجب اأن تعتمد »�صيا�صة عامة للمدر�صة« 

)انظر ال�صفحة 102 للح�صول على ال�صرح(، وبحيث يتم ذلك 

بطريقة ت�صمح بدعم التالميذ الذين يعانون من خلل القراءة. 

من  نوع  القراءة  خلل  من  يعاني  الذي  للتلميذ  يتوفر  اأن  يجب   . 2
اأحد  يد  على  والمتقدم  والممنهج  المنتظم  الفردي  التعليم 

بين وذوي الخبرة في التعامل مع التالميذ الذين  المعلمين المدرَّ

يعانون من خلل القراءة. 

التعليم ال�سخ�سي من ِقبل اخت�سا�سي  

يجب تقديم الّدعم للطفل الذي يعاني من خلل القراءة، وذلك 

على يد اأحد المعلمين الحا�صلين على موؤهالت ر�صمية وخبرات في 

مجال تعليم مثل هوؤالء التالميذ. وفي العادة، يتم توفير اأف�صل الدعم 

باأخذ الطفل خارج الف�صول الدرا�صية للقيام بالتدري�ض ال�صخ�صي له 

وحده، اأو ب�صّمه اإلى مجموعة �صغيرة من االأطفال، بحيث يتم ذلك 

في جل�صات ق�صيرة، مع الحفاظ على امتدادها على مدار االأ�صبوع. 
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وكما هو الحال في تعلم العديد من المهارات الجديدة، وال �صيما 

تلك التي قد يجداأحد االأطفال اأن بها �صعوبات خا�صة، فاإن الدورات 

الق�صيرة التي ال تزيد مدتها عن 20  دقيقة، مرتين اأو ثالث مرات في 

االأ�صبوع، اأكثر فعالّية من �صاعة كاملة في االأ�صبوع. ومع ذلك، تعتبر 

�صاعة كاملة في االأ�صبوع اأف�صل بكثير من عدم التدخل على االإطالق.

وقت  في  حالتها  تناولنا  التي  ريبيكا،  فاإن  ذلك،  على  وكمثال 

المتخ�ص�ض  الدعم  كاملة من  �صاعة  بالتاأكيد من  �صت�صتفيد  �صابق، 

من  مزيد  على  �صتح�صل  اأنها  المرجح  من  ولكن  االأ�صبوع،  في  مرة 

يتم  بحيث  دقيقة،   20 منها  كل  تبلغ مدة  في ثالث جل�صات  االإفادة 

توزيعها على مدار االأ�صبوع. وتعتبر القاعدة االأ�صا�صية الب�صيطة هي 

اأن »الفترات القليلة مع ا�صتمرارها«، تكون في االأغلب اأكثر فعالية من 

»الفترات الطويلة على م�صافات زمنية متباعدة«. 

 وتختلف احتياجات التلميذ الذي يعاني من خلل القراءة في كل 

يتم  ما  اآخر  اإلى  تلميذ  من  يختلف  كما  التعليم.  مراحل  من  مرحلة 

تدري�صه في دورات التعليم ال�صخ�صي من ِقبل اخت�صا�صي. 

 على �صبيل المثال، قد يكون منا�صبًا في �صن ال�صاد�صة اأو ال�صابعة 

الحروف  بين  والربط  ال�صوتية  المهارات  تطوير  على  التركيز 

�صن  في  االأن�صب  من  يكون  فقد  ذلك،  ومع  تمثّلها.  التي  واالأ�صوات 

الجل�صات على كيفية  يتم تركيز  اأن  الخام�صة ع�صر  اأو  الرابعة ع�صر 

اإلى  التعرف  كيفية  اأو  المدر�صية،  الكتب  من  المالحظات  تدوين 

وكتابة  التخطيط  وكيفية  االمتحانات،  الأ�صئلة  الحا�صمة  الجوانب 

الموا�صيع االإن�صائية، وغير ذلك من المهارات الم�صابهة. 

• ت�صير البحوث، عمومًا، اإلى اأن الطفل الذي يعاني من خلل القراءة 	

والكتابة  القراءة  مهارات  اكت�صاب  مرحلة  في  يزال  ال  ،والذي 

االأ�صا�صية �صي�صتفيد اأكثر من البرنامج الذي يقوم بتنفيذ ما يلي: 

- ي�صتخدم النهج المتعلق بعلم ال�صوتيات - تدري�ض العالقة بين 

الحروف واالأ�صوات بو�صوح ، ما يعني: 

 - المزج )القدرة على �صم االأ�صوات الفردية ومزجها من اأجل 
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مزج  يمكن  اأنه  معرفة  المثال،  �صبيل  على  واحدة،  كلمة  تكوين 

االأ�صوات »cuh«، و»ah«، و »tuh«، تكّون الكلمة »cat« - قطة. 

اأ�صوات  اأو تقطيع الكلمات الى  - التجزئة )القدرة على تق�صيم 

 »cat«  منف�صلة. على �صبيل المثال، معرفة اأنه يمكن تق�صيم كلمة

 .»tuh« و ،»ah«و ،»cuh« الى االأ�صوات

ي�صتخدم مجموعة متنوعة من اأ�صاليب التدري�ض التي تعمل على 

 - العملية  الناحية  من  اأمكن  ما  الحوا�ض،  من  العديد  اإ�صراك 

النطق، وال�صمع، والروؤية، والحركة، وال�صعور. 

ال�سخ�سي  التعليم  طريقة  في  الحوا�ص  متعددة  التقنيات 

من ِقبل اخت�سا�سي 

المذكورة  الطرق  جميع  الحوا�ض  متعّدد  التعليم  تقنيات  تدمج 

اأعاله، ويو�صح المثال الب�صيط التالي كيفية القيام بذلك. 

نفتر�ض اأن الطفل الذي يعاني من خلل القراءة يعاني من �صعوبة 

في تعلم اأن ال�صوت »cuh« )كما في كلمة »cat«( يتّم تمثيله بوا�صطة 

الطفل  اإخبار  بمجرد  المعلم  يقوم  اأن  من  بداًل   ،»c« الحرف  �صكل 

و�صيقوم  معين.  و�صكل  الحرف  يمثله  الذي  ال�صوت  بين  باالرتباط 

المدّر�ض بما يلي:

• ينطق ال�صوت »cuh« ب�صوت عاٍل بنطق وا�صح. 	

• يختار الرمز المطابق من بين مجموعة من الحروف. 	

»لعبة«  في  للحرف  المعين  ال�صكل  مع  ال�صوت  ربط  اإ�صافة 

با�صتخدام بطاقات تحتوي على:  

- الحرف »c«، باالإ�صافة اإلى اإ�صارة ب�صرية - على �صبيل المثال، 

�صورة قطة.

- الحرف »c«، مع عدم وجود اإ�صارة ب�صرية 

• ُيطلب من الطفل اأن ينطق ال�صوت »cuh« في نف�ض الوقت الذي 	

ي�صتخدم فيه الطفل حركات اليد لتتبع �صكل الحرف المطابق في 

الهواء اأو في الِرمال

• اليد(، 	 )اإح�صا�ض  ال�صعور  بوا�صطة  الحرف  تحديد  يتم 
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من   »c« الحرف  الطفل  يختار  حيث  االألعاب  اأ�صكال  من  ك�صكل 

تقطيعها  تم  التي  الحروف  من  مختارة  بمجموعة  مليئة  حقيبة 

من ورق مقّوى، اأو من المخمل )قما�ض(، اأو الخ�صب... اإلخ. 

الطفل  على  االأ�صياء  عر�ض  اأن  هو  االأ�صا�صي  المبداأ  ويعتبر 

الحوا�ض  مجموعة  ت�صتخدم  التي  الطرق  من  مختلفة  مجموعة  في 

باأكملها، ما يوؤدي في االأغلب اإلى ثبات المعلومات في ذهن الطفل.   

وباالإ�صافة اإلى ذلك، وبما اأن الطفل يتمتع بذاكرة عاملة �صعيفة، 

ويتطلب ذلك منه تكرارًا م�صتمرًا للمهام، وهو ما يبدو مماًل ن�صبيًا 

الحوا�ض تحيي جل�صات  التقنيات متعّددة  فاإن طريقة  اإليه،  بالن�صبة 

التدّري�ض بمجموعة ال متناهية من العرو�ض التي تاأخذ �صكل االألعاب. 

هذه  اأ�صا�ض  على  ُت�صاع  التي  التعليمية  الخطط  من  عدد  ويثمة 

المبادئ. ويتم تقديمها  على اأ�صا�ض اأنها دليل للتدري�ض، وال بد من 

ح�صول المدّر�صين الم�صوؤولين عن تقديم مثل هذه البرامج على دورة 

تدريب منا�صب. 

�سيا�سات المدر�سة باأكملها في التعامل مع مر�سى خلل القراءة  

ينبغي اأن يلتحق معظم التالميذ الذين يعانون من خلل القراءة 

بالمدار�ض العادية حيث يتم تدري�ض جميع المواد الدرا�صية الموجودة 

في المنهج الوطني في المملكة المتحدة. وربما تلتحق اأقلّية �صغيرة 

جّدًا من االأطفال الذين يعانون من خلل القراءة )اأقل من واحد في 

من   يعانون  الذين  االأطفال  تعليم  في  �صة  متخ�صّ بمدر�صة  المئة( 

�صعوبات حادة في خلل القراءة. 

فال  الطفل،  بها  يلتحق  التي  المدر�صة  كانت  ما  فاأيًا  ذلك،  ومع 

ينبغي اأن يقت�صر تقديم التعليم ال�صخ�صي من قبل اخت�صا�صي و/ اأو 

التعليم في مجموعات �صغيرة. كما يجب اأن توجد »�صيا�صة للمدر�صة 

االأهداف  من  هدفين  على  االأقل  على  ت�صتمل  بحيث  باأكملها«، 

الرئي�صية، وهما:

اإلى  المقّدم  الّدعم  جميع  تن�صيق  م�صوؤولّية  معّين  معّلم  اإعطاء   . 1
التالميذ الذين يعانون من خلل القراءة. وعادة ما يتّم ذلك، في 
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المملكة المتحدة بوا�صطة من�ّصقي االحتياجات التعليمية الخا�صة. 

الف�صل  معلمي  جميع  اأن  من  تتاأكد  اأن  المدر�صة  على  يجب   . 2
يح�صلون على تدريب منا�صب، واأنهم على اطالع باأن احتياجات 

التالميذ الذين يعانون من خلل القراءة لن تتحقق فقط بتوفير 

وعندما  متخ�ص�ض.  معّلم  قبل  من  ال�صخ�صي  التعليم  جل�صات 

يعود التلميذ الذي يعاني من خلل القراءة اإلى الف�صل الدرا�صي، 

ت�صبح م�صوؤولّية تعليم الطفل هي م�صوؤولّية معّلم الف�صل. 

ومتوازن  �صامل  منهج  توفير  اإلى  كلها  المدر�صة  �صيا�صة  وتهدف 

من اأجل التلميذ الذي يعاني من خلل القراءة. 

النقاط الأ�سا�سية

يينبغي التحاق معظم االأطفال الذين يعانون من خلل القراءة  �

بالمدار�ض العادية 

فترات  � اإلى  القراءة  خلل  من  يعانون  الذين  االأطفال  يحتاج 

منتظمة ومتكررة من التعليم ال�صخ�صي من قبل اخت�صا�صي 

اأو تدري�ض الطفل �صمن مجموعة درا�صية �صغيرة 

يجب اأن تتوفر في المدر�صة �صيا�صة  »المدر�صة باأكملها«، التي  �

تهدف اإلى دعم االأطفال الذين يعانون من خلل القراءة 
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ما هو خلل الأداء؟ 

ُيطلق  كما  الحركي،  التن�صيق  تطور  ا�صطراب  اأو  االأداء  خلل 

عليه في كثير من االأحيان، هو �صعف اأو �صعوبة في تطوير التن�صيق 

اأو  الدرا�صي و/  التح�صيل  اإعاقة  يت�صبب في  اأنه  اإلى درجة  الحركي 

الحياة اليومية. 

تاأخر  بوجود  االأداء  خلل  من  يعانون  الذين  االأطفال  ويتمّيز 

يت�صم  المثال،  �صبيل  الحركي«. على  التطور  نمو »معالم  ملحوظ في 

هوؤالء االأطفال باأنهم اأبطاأ من غيرهم من االأطفال في تعلم:

•  الجلو�ض، والحبو، والم�صي	

•  تطوير مهارات الكرة وغيرها من االأن�صطة المت�صلة بالريا�صة	

•  اإتقان مهارات التن�صيق مثل ركوب الدراجة	

• نة �صهلة القراءة 	  التمكن من الكتابة اليدوية الُمتَقَ

في  ال�صعوبات  بع�ض  من  االأداء  بخلل  الم�صاب  الطفل  ويعاني 

تعلم تلك المهارات بدرجة اأكبر بكثير مما هو متوقع قيا�صًا بغيره من 

االأطفال في العمر نف�صه. 

درا�سة حالة: كري�ستوفر 

و�صك  على  وهو  �صنوات،  �صبع  االآن  العمر  من  كري�صتوفر  يبلغ 

ولكن  عليه،  بالقلق  ن�صعر  ما  ودائمًا  االإعدادّية.  بالمدر�صة  االلتحاق 

اإليه. فقط مجرد مجموعة من  االإ�صارة  ال يوجد �صيء محّدد يمكن 

االأ�صياء الغام�صة التي ال تبدو �صحيحة على االإطالق. 

 وما زلت اأتذكر، عندما خرج اأحد العاملين في الم�صت�صفى على 
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الداخلي  الهاتف  في  يهم�ض  وكان  الوالدة،  غرفة  من  ال�صرعة  وجه 

ويقول اأن كري�صتوفر يعاني من »�صعوبات في التنف�ض«. 

لمدة  حا�صنة  في  كري�صتوفر  و�صع  تم  ذلك،  بعد  تبّين  وكما 

اأ�صبوعين. وانخف�ض وزنه في االأ�صبوع االأول، وكان يتغذى با�صتخدام 

اإخراج كري�صتوفر  تم  اأ�صبوعين،  نحو  بعد  ولكن،  اأنفي معدي  اأنبوب 

من الحا�صنة، وحاولنا اإطعامه با�صتخدام زجاجة الر�صاعة. وكانت 

�صغيرة،  بكميات  اإال  الطعام  تناول  على  قادرًا  يكن  لم  اأنه  الم�صكلة 

وكانت الكمية قليلة جدًا لدرجة اأنني كنت اأ�صطر اإلى اأن اأطعمه كل 

�صاعتين اأو ثالث �صاعات.  

كان  فقد  االأكبر.  اأخيه  مثل  كري�صتوفر  يكن  لم  ر�صيع  وكطفل 

دائمًا �صريع الغ�صب، وكان يبكي با�صتمرار. وكان الوقت الوحيد الذي 

يتوقف فيه عن البكاء هو عندما كان يتم حمله وهّزه، اأو حينما يكون 

في �صرير االأطفال المحمول في ال�صيارة. 

بع�ض  في  ت�صل  االأمور  كانت  عمره،  من  االأولى  ال�صنة  وخالل 

اإخراجه  الى  األجاأ  اأنني كنت  للغاية، لدرجة  اإلى حدٍّ �صيىء  االأحيان 

اأو يخرجه، وذلك حتى نتمكن فقط من الح�صول على  اإلى ال�صيارة 

بع�ض الهدوء! 

اأبطاأ بكثير من �صقيقه في القيام ببع�ض  اأن كري�صتوفر كان  بدا 

االأمور، مثل الجلو�ض والم�صي، ولم َيْحُب قط. وبدا وكاأنه اأهمل ذلك 

تمامًا. وكانت حركته عبارة عن نوع من التحرك الثقيل على موؤخرته  

م�صتخدمًا  الج�صم  اأ�صفل  باتجاه  االأمام  اإلى  نف�صه  يدفع  كان  حيث 

�صاقيه. واأتذكر كم كان يحب اأن يكون في المطبخ، اإذ كان يتمكن من 

اأن يدفع نف�صه على االأر�ض الالمعة، وهو ال�صيىء الذي لم يكن يتمكن 

من القيام به على �صجادة الغرفة. 

ولكن  �صهرًا،   11 عمره  كان  عندما  الم�صي  تعلم  قد  �صقيقه  وكان   

بمثابة  اإطعامه  وكان  الثانية.  تجاوز  حتى  الم�صي  يتعلم  لم  كري�صتوفر 

كابو�ض، اإذ كان علّي اأن اأقوم بتحويل كل �صيء اإلى �صائل حتى بلغ الثالثة 

من عمره، فقد كان يب�صق اأي �صيء �صلب، وكاأّنه ال ي�صتطيع م�صغ الطعام. 

خلل االأداء



108

التوّحد، فرط الحركة، خلل القراءة والأداء

»وكان الوقت الوحيد الذي يتوقف فيه عن البكاء هو عندما كان يتم حمله 

وهّزه، اأو حينما يكون في �صرير االأطفال المحمول في ال�صيارة« 

من  غيره  من  بكثير  اأ�صرع  اأنه  المجاالت  بع�ض  في  بدا  ولكنه 

االأطفال، فقد كان قادرًا على اال�صتجابة ال�صمه، ولم يكن عمره قد 

بكثير  اأ�صرع  كري�صتوفر  كان  المجال  هذا  وفي  اأ�صهر،  ثمانية  تجاوز 

من �صقيقه، كما كان بمقدوره التعّرف اإلى اأقارب العائلة واالأ�صدقاء 

بالتب�ّصم اأو التوا�صل معهم ب�صكل جيد قبل اأن يبلغ عمره 10 اأ�صهر. 

اهتمامه،  االأطفال  كتب  اأثارت  �صهرًا،   18 عمره  بلغ  وعندما 

وعندما كنت اأقّلب �صفحات كتابه المف�صل كان قادرًا، حتى من دون 

اأي تحفيز مّني، على تقليد اأ�صوات الحيوانات كالبقرة والحمار. 

اأنه  اإال  الكتاب،  يحب  اأنه  الوا�صح  من  كان  اأنه  من  الرغم  وعلى 

بلغ عمره  اأن  بعد  بنف�صه، حتى  تقليب �صفحاته  اأن  على  قادرًا  يكن  لم 

اإ�صبعي  ا�صتخدام  اأن  من  التمكن  على  قادر حتى  اأنه  يبُد  ولم  عامين، 

االإبهام وال�صبابة ليم�صك �صفحة واحدة ثم قلبها. 
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» ولكنه بدا في بع�ض المجاالت اأ�صرع بكثير من غيره من االأطفال - وعندما 

بلغ عمره 18  �صهرًا، اأثارت كتب االأطفال اهتمامه« 

الثالثة والرابعة من العمر، بدا كاأنه يعاني من  وعندما كان في 

�صعوبة في فهم ما كان يقال له، ولكنه كان يعاني من �صعوبات كبيرة 

في التحدث بو�صوح. وفي بع�ض االأحيان لم يكن اأحد قادرًا على فهم 

ما يقوله اإال اأنا و�صقيقه االأكبر، وحتى والده كان يجد �صعوبة في فهم 

ما كان يقوله. 

وكثيرا ما كانت تختلط عليه الكلمات. فعلى �صبيل المثال، عندما 

 Builder the«  كان يريد فيديو معينًا لالأطفال فكان يطلب ذلك قائاًل

Bob«، وعندما كان يحاول اأن ينطق كلمات طويلة، مثل »�صباغيتي«،   

فكان ينطقها »�صغابيتي«. 

اأالحظ اختالفات  بداأت  الح�صانة،  اإلى  عندما ذهب كري�صتوفر 

كبيرة بينه وبين  االأطفال االآخرين. فقد كان يبدو عليه الحرج وعدم 

التاأقلم مع االأطفال االآخرين. وعندما كان يم�صى، كانت طريقة م�صيه 
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غير متوازنة، وكاأنه طفل اأ�صغر بكثير من �ِصنه، وال �صيما اإذا كان في 

عجلة من اأمره للقيام ب�صيء ما، اأو اإذا كان متحم�صًا اأو مثارًا. 

ما  وكثيرًا  االآخرين،  باالأطفال  دائمًا  ي�صطدم  كري�صتوفر  وكان 

الخام�صة من  اأو  الرابعة  كان في  باالأ�صياء. وحتى عندما  يتعثر  كان 

العمر كان يجب اأن ياأخذه اأحد اإلى المرحا�ض، الأنه لم يكن ي�صتطيع 

اأن ي�صحب �صرواله بنف�صه اإلى اأعلى واإلى اأ�صفل ب�صكل �صحيح.  

من  ينزعج  بداأ  كري�صتوفر  الأن  كبيرة،  م�صكلة  يمثل  ذلك  اأ�صبح 

الذهاب اإلى المرحا�ض في الح�صانة. وظل ي�صتخدم المرحا�ض في 

المنزل فقط لوقت طويل. ولم ي�صتخدم قط اإطارات الت�صلق، وغالبًا 

واإن  مكانه، حتى  في  والبقاء  بالبكاء  باإجها�صه  االأمر  ينتهي  كان  ما 

كان في الدرجة الثانية اأو الثالثة فقط من �صلم المنزلق )الزحليقة( 

الموجود في الملعب. 

اإذا حان  اأو  الملعب،  اإلى  االأطفال  فيها  وفي كل مرة كان يخرج 

الوقت للذهاب اإلى البيت، كان ينبغي دائمًا على اأحد موظفي الح�صانة 

اأن ي�صاعدهفي ارتداء معطفه. وفي البيت والمحالت التجارية، كان 

يهبط ال�صلم دائمًا بالجنب، اإذ يهبط خطوة واحدة في كل مرة. وكان 

ال يزال يعاني من �صعود اأو هبوط الم�صعد الكهربائي، وتنّبهوا اإلى 

اأنه كان يعاني من جميع  تلك ال�صعوبات، وهو في ال�صابعة من العمر. 

وكان ال يزال ي�صقط االأ�صياء دائمًا ، وي�صقط االأكواب على االأر�ض، 

ويترك الطعام متناثرًا في جميع اأنحاء الطبق. ولم يبُد اأنه قادر على 

التحكم في القلم، كما يفعل غيره من االأطفال في نف�ض عمره، ولم 

ي�صتمتع قط باألعاب التلوين اأو الخرب�صة. 

كما كان كري�صتوفر يرف�ض االن�صمام اإلى اأي ن�صاط في المدر�صة  

اأي  اأو  األوان،  فر�صاة  اأو  تلوين  اأقالم  اأو  ر�صا�ض  اأقالم  على  ي�صتمل 

�صيء من هذا القبيل، اإال اإذا اأجبره من بالمدر�صة على فعل ذلك. 
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» ولم ي�صتخدم قط اإطارات الت�صلق، وغالبًا ما كان ينتهي االأمر باإجها�صه 

بالبكاء والبقاء في مكانه، حتى واإن كان في الدرجة الثانية اأو الثالثة فقط من 

�صلم المنزلق )الزحليقة( الموجود في الملعب« 

حبة االأطفال   ولم يبُد على كري�صتوفر قط اأنه يحب اأن يكون في �صُ

االآخرين. والم�صحك هو اأنه كان دائمًا يحب فعاًل اأن يكون مع الكبار، 

وحتى في المدر�صة كان في كثير من االأحيان يم�صي خلف المدّر�صين 

باأنه  لي  ويقولون  حبته،  �صُ يحبون  المعلمون  وكان  اللعب.  وقت  في 

كثيرًا ما يقول اأمورًا، ويعرف اأمورًا ت�صبق عمره. وكانت العبارة التي 

ُيكثر من ا�صتخدامها اأمام اأ�صاتذته » هذا ُلغز �صغير، األي�ض كذلك؟« 

تختلف  النمو،  ا�صطرابات  من  العديد  في  الحال  هو  وكما 

من  مرحلة  كل  في  االأداء  خلل  من  يعاني  الذي  التلميذ  احتياجات 

مراحل تعليمه. ويت�صح هذا جيدًا من الق�صة التي ترويها لنا والدة 

ديفيد. 



112

التوّحد، فرط الحركة، خلل القراءة والأداء

درا�سة حالة: ديفيد 

في  االأول  عامه  انتهى  وقد  عامًا،   12 العمر  من  ديفيد  يبلغ 

المدر�صة الثانوية. وقد اأ�صبح يكره الذهاب اإلى المدر�صة، لدرجة اأنه 

يتظاهر بالمر�ض اأحيانًا لتجنب الذهاب اإلى المدر�صة. 

ويت�صم ديفيد بالغرابة في بع�ض النواحي، الأنه يعتبر من المثقفين 

القراءة،  اإذ يم�صي معظم وقته في  للقراءة،  الذين يكر�صون وقتهم 

وخ�صو�صًا الكتب التي تقدم الحقائق. ويقراأ ديفيد في الوقت الحالي 

القر�ض،  اأ�صماك  مثل  البحرية  الحيوانات  حياة  عن  ي�صتطيع  ما  كل 

والحيتان واأ�صود البحر والدالفين... اإلخ. 

درجات  على  يح�صل  اأنه  اإال  كثيرًا،  يقراأ  اأنه  من  الرغم  وعلى 

منخف�صة تقريبًا في كل ما يفعله في المدر�صة، ويرجع ذلك اأ�صا�صًا  

اإلى اأن �صوء خط يده البالغ. وما زلت اأتذكر عندما كان في مدار�ض 

اأنه حاول جاهدًا  االإعدادية،  المدر�صة  االأولى من  و�صنواته  االأطفال 

اأن يح�ّصن من كتابته اليدوية، ولكنه تخلى عن ذلك تمامًا. واأحيانًا ال 

ي�صتطيع حتى كتابة ا�صمه ب�صكل مقروء. 
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» وعلى الرغم من اأن ديفيد يقراأ كثيرًا، اإال اأنه يح�صل على درجات منخف�صة تقريبًا 

في كل �صيء يفعله في المدر�صة، ويرجع ذلك اأ�صا�صًا  اإلى اأن خط يده �صيىء للغاية.« 

طلبت  اإذا  فقط  ولكن  ديفيد جيد جدًا،  تهجي  اأن  الغريب  ومن 

الحروف،  كتابة  منه  اإذا طلبت  اأما  �صفهيًا،  الحروف  تهجي  اأن  منه 

فلن يكون بمقدورك قراءتها. وال يتوقف االأمر عند مجرد كتابة جميع 

الحروف ب�صكل خاطئ، ولكنه اأي�صًا غالبًا ما يكتب حروف الكلمات 

بطريقة متداخلة، وفي كثير من االأحيان ال ي�صتطيع حتى اأن يحافظ 

على الحروف فى �صف واحد. 

ومن المعروف عن ديفيد اأنه ي�صتمر في الكتابة حتى ينزلق قلمه 

عن حافة ال�صفحة. وفي الكتب المدر�صية ، قد تكون االأ�صطر القليلة 

االأولى من اأحد التمرينات بالكاد مقروءة، ولكن بقية التمرين �صتكون 

عبارة عن فو�صى كاملة. 

�صخ�ض   ِقبل  ُكتبت من  كاأنها  المدر�صية،  الكتب  تبدو جميع  كما 

ال يتمتع باأي ثبات. ويفقد االهتمام ب�صرعة،  وهو غير مباٍل، وك�صول 
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ولي�ض من االأذكياء اأو الماهرين. وعندما تطلب منه اأن يكتب �صيئًا، 

ال يمكن الأحد اأن يقراأه، واأحيانًا ال ي�صتطيع حتى هو اأن يقراأ ما كتبه. 

الدرا�صي  الف�صل  داخل  االأ�صئلة  عن  يجيب  اأنه  اأ�صاتذته  ويقول 

اأف�صل من معظم االأطفال االآخرين، ويعرف الجميع اأنه ذكي. ولكن 

اإذا طلبت منه اأن يكتب اأي �صيء فلن يكون قاباًل للقراءة. 

وخ�صو�صًا  الثانوية،  المدر�صة  في  اأ�صاتذته  من  كثير  ويعتقد 

الذين ال يرونه �صوى مرة اأو مرتين في االأ�صبوع، اأنه ال يبذل كثيرًا من 

الجهد. ولكّني اأراه يعاني في المنزل لمجرد محاولة االنتهاء من عمل 

واجبه المنزلي، وخ�صو�صًا عندما يكون مهتمًا بالمو�صوع. 

بل  الوقت،  طوال  منخف�صة  درجات  اأ�صاتذته  من  كثير  ويعطيه 

ويمالأون كتب الواجبات بالعديد من التعليقات التي  تعتبر مجموعة 

من الو�صائل المختلفة ليقولوا له اأن عليه االجتهاد اأكثر. 

االأمر  كان  عندما  اأنه  بمعنى  تتحقق،  نبوءة  وكاأنه  االأمر  ويبدو 

يتعلق بالكتابة اأو الواجبات المنزلية، كان ديفيد يفعل كل ما بو�صعه 

من  االأدنى  بالحد  ب�صرعة  منه  االنتهاء  اأو  تاأخيره  اأو  منه،  للتخل�ض 

الجهد. واالآن وبعد اأن اأ�صبح في المدر�صة الثانوية، يمكن القول اأن 

تعليقات معلميه كانت مع االأ�صف في محلها وتحتوى على جزء كبير 

من الحقيقة. 
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» يعتقد الكثير من اأ�صاتذته في المدر�صة الثانوية اأنه ال يبذل الكثير من 

الجهد. ولكني اأراه يعاني في المنزل لمجرد محاولة االنتهاء من عمل واجبه 

المنزلي، وخ�صو�صًا عندما يكون مهتمًا بالمو�صوع« 

في  حتى  م�صطربًا،  يبدو  فاإنه  بالكتابة،  ديفيد  يقوم  وعندما   

الطريقة التي يجل�ض بها، وتكون قدماه في معظم االأحيان متداخلتين 

قائمتي  باإحدى  يم�صك  وكاأنه  يبدو  االأحيان  بع�ض  وفي  بع�صهما.  مع 

من  بداًل  يده  بقب�صة  تقريبًا  الر�صا�ض  القلم  يم�صك  كما  الكر�صي، 

اأ�صابعه، ويبدو وكاأنه ي�صرب به الورقة في كل حرف يكتبه. 

عندما كان ديفيد �صغيرًا، كان يبذل ق�صارى جهده  لدرجة اأنه 

في بع�ض االأحيان كان يع�ض �صفته حتى تنزف، ولكنه لم ي�صتمر في 

بذل الجهد وقتًا طوياًل، وخ�صو�صًا منذ اأن اأدرك اأنه مهما بذل من 

بـ  ينعتوه  اأن  زمالوؤه  واعتاد  �صيئة.  دائمًا  كتاباته  ف�صتبقى  الجهد، 

»المهوو�ض«. 

وكان ديفيد دائمًا اآخر من يدخل واآخر من يخرج من غرف تغيير 

المالب�ض في المدر�صة. وفي اإحدى المرات حينما كان في المدر�صة 

القدم ب�صكل خاطئ، وهو  االإعدادية، قام ديفيد بارتداء حذاء كرة 

المباراة،  منت�صف  في  االآخرين  االأوالد  اأحد  الحظه  الذي  الخطاأ 



116

التوّحد، فرط الحركة، خلل القراءة والأداء

واأ�صار اإلى الجميع ب�صوت عاٍل ووا�صح. ورك�ض ديفيد خارج الملعب 

مجه�صًا بالبكاء، وكان على المعلم اأن يقنعه بالخروج من المرحا�ض 

التي اأغلق على نف�صه فيها.  

مباراة  اأي  بعد  المالب�ض  تغيير  غرفة  يغادر  ديفيد  كان  وعندما 

غير  بترتيب  قمي�صه  اأزرار  يثبت  كان  فقد  ال�صباحة،  حمام  في  اأو 

�صحيح في كثير من االأحيان، كما كان ال يربط حذاءه، باال�صافة اإلى 

اأنه تخلى منذ فترة طويلة عن محاولة ربط ربطة العنق التي تخ�ض 

المدر�صة. وقد �صعر ب�صدة بعدم القدرة على المواجهة اإلى درجة اأنه 

الم�صاركة في  ليتفادى  اأن يقوم بتزوير »تقارير مر�صية«  اعتاد على 

االألعاب وال�صباحة. 

ملعب  في  االآخرين  االأوالد  مع  اللعب  قط  ديفيد  يحاول  لم  و 

اأي  اأو  لعبة  اأي  م�صارف  حول  يحوم  اأنه  دائمًا  يبدو  وكان  المدر�صة. 

حتى  اأو  يلعب  يكن  لم  ولكنه  التواجد،  من  كنوع  االأوالد،  من  ح�صد 

ين�صم اإلى اأى مجموعة من االأوالد. 

»عندما كان ديفيد يغادر غرفة تغيير المالب�ض بعد اأي مباراة اأو في حمام 

ال�صباحة، فقد كان ُيثبت اأزرار قمي�صه بترتيب غير �صحيح في كثير من 

االأحيان ، باال�صافة الى اأنه تخلى منذ فترة طويلة عن محاولة ربط رابطة 

العنق التي تخ�ض المدر�صة« 
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واعتاد ديفيد على االن�صمام. ولكن عندما كانوا يختارون الِفرق، 

يتم اختياره. وغالبًا ما كان يحدث ذلك  اآخر من  كان ديفيد دائمًا 

بعد مناق�صة �صاخبة بين اأف�صل الالعبين ب�صاأن الجانب الذي يقبل 

اأن يكون »معاقًا« بوجود ديفيد في فريقهم. 

االآخرين،  االأطفال  مع  ديفيد  ين�صجم  فال  المدر�صة،  خارج  اأما 

على  التزلج،  لوح  ا�صتخدام  اأو  الدراجة  ركوب  فعاًل  ي�صتطيع  ال  الأنه 

االأقل لي�ض مثل االأطفال االآخرين، وعندما يكون على لوح التزلج، فاإنه 

ي�صكل خطرًا اأكيدًا على نف�صه وعلى االآخرين. 

كي  لتم�صية  اأخذناه  العمر،  من  التا�صعة  في  ديفيد  كان  عندما 

نتيجة  البكاء  في  تقريبًا  االأيام  جميع  اأم�صى  لكنه  للتزلج،  عطلة 

وكان  االأطفال.  رو�صة  في  الموجودة  المنحدرات  على  االإحباط 

يتظاهر باأنه م�صاب، اأو يرف�ض الخروج من غرفة الفندق مثلما فعل 

في اليوم االأخير.

وعلى الرغم من ذلك، كان ديفيد �صبيًا مختلفًا في التحدث مع 

البدهية. وفي محاوالته لك�صب قدر من  الكبار،اإذ كان ذكيًا و�صريع 

تعليقاته  بع�ض  اأن  تقدير  ي�صيء  كان  اأقرانه،  لدى مجموعة  ال�صعبية 

روح  اإظهار  اإلى  تهدف  التي  االأ�صياء  بع�ض  كانت  كما  قا�صية،  كانت 

الدعابة يرّد عليها ج�صديًا. 

ومن ال�صعب الحكم ما اإذا كان ذلك نوعًا من الت�صلط اأو التنمر، 

الأنه بالتحقيق الذي ال بد منه، �صواء بوا�صطة المعلّمين اأو بوا�صطتنا، 

من اأجل معرفة ماذا قال كال الطرفين، كان ديفيد يقّر في كثير من 

االأحيان باأن بع�ض العبارات بدرت منه فعاًل، على الرغم من كونها 

طريفة وم�صحكة الأي �صخ�ض اآخر، اإال اأنها كانت غالبًا مزعجة للغاية 

بالن�صبة  اإلى ال�صخ�ض الذي ُوّجهت اإليه.  

معزواًل  اأ�صبح  اأنه  من  والديه  ب�صفتنا  بالقلق  ن�صعر  بتنا  لقد 

العودة من  بعد  المنزل  يغادر  نادرًا ما  و�صط مجموعة زمالئه، فهو 

اإلى  يميل  اإذ  اأ�صدقاء حقيقيين،  اأي  لديه  لي�ض  اأنه  ويبدو  المدر�صة، 

ق�صاء حياته مع كتاب اأو في م�صاهدة اأفالم الفيديو وحده. 



118

التوّحد، فرط الحركة، خلل القراءة والأداء

»لقد اأ�صبحنا االآن ن�صعر بالقلق ب�صفتنا والديه من 

اأنه اأ�صبح معزواًل و�صط مجموعة زمالئه«

غرفته،  في  يبكي  وهو  فقط  ال�صهر  هذا  في  مرتين  وجدته  لقد 

الفائدًة«،   عديم  مهوو�ض  »اأنا  قائاًل:  رّد  اأبكاه،  عّما  �صاألته  وعندما 

ولكنه لم يزد باأكثر من ذلك. 

ت�سخي�ص مر�ص خلل الأداء

اإذا كنت تعتقد اأنه يظهر على طفلك بع�ض عالمات خلل االأداء، 

فاإن الخطوة االأولى التي عليك اتخاذها هي االت�صال بطبيب العائلة 

الذي قد يحيل طفلك اإلى طبيب مهني موؤهل، وعادة ما يكون طبيب 

اأطفال و/ اأو اخت�صا�صي  عالج مهني. 

اأكثر  اإذا كان و�صعت عالمة على  يجب عليك ا�صت�صارة الطبيب 

والموجودة في  لدى طفلك،  االأداء  تطور خلل  من ثالثة جوانب من 

االإطار في ال�صفحة 119 . 
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ت�سخي�ص مر�ص خلل الأداء

في ما يلي قائمة من ال�صمات التي عاًدة ما تالحظ عند الطفل 

الذي يعاني من مر�ض خلل االأداء. ويمكنك ا�صتخدام تلك القائمة 

لمعرفة ما اإذا كان عليك طلب المزيد من الم�صورة من طبيبك. 

�صع عالمة في المربع اإذا كان طفلك: 

�صبيل  على    - المبكرة  الحركية  المراحل  تطوير  في  بطيًئا    

المثال، الجلو�ض والحبو والم�صي 

  بطيًئا في تطوير مهارات تناول الطعام المنا�صبة للفئة العمرية 

- مثل ا�صتخدام ال�صكين وال�صوكة 

  يميل اإلى اأن يكون اأكثر حذًرا وخجواًل في اأجهزة ت�صلق االأطفال 

بدرجة اأكبر من االأطفال االآخرين

  كان بطيًئا في تنمية مهارات الكرة المنا�صبة للفئة العمرية 

  وجد �صعوبة في تعلم ركوب الدراجة 

اأو  يتعثر با�صتمرار في االأثاث، وُي�صقط االأ�صياء على االأر�ض،    

كان اأخرقًا )غير ُمتقن( ب�صكل عام 

  طلب الم�صاعدة في مهارات ارتداء وخلع المالب�ض لفترة اأطول 

من مجموعة زمالئه 

من  اأ�صواأ  الدوام  على  لديه  اليدوية  الكتابة  مهارات  كانت    

مهارات الكتابة لدى مجموعة زمالئه 
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خلل  لمر�ص  المدى  بعيدة  والعواقب  والإ�سابة  الأ�سباب 

الأداء 

الأ�سباب

لم يتم فهم االأ�صباب الحقيقية لخلل االأداء ب�صكل تام حتى االآن. 

ويعتقد اأنه يرجع اأ�صا�صًا اإلى التطور ال�صعيف اأو البطيء في المناطق 

في المخ التي تعتبر م�صوؤولة عن اأداء �صال�صل من الحركات الع�صلية 

المن�َصقة )التطور الحركي( - على �صبيل المثال - التن�صيق المطلوب 

فاأرة  وا�صتخدام  الدراجة،  وركوب  الكرة،  ورمي  م�صك  اأجل  من 

الكمبيوتر »الماو�ض«  والكتابة اليدوية. وال يوجد اأي دليل بحثي جيد 

ي�صير اإلى اأن �صبب خلل االأداء هي العوامل البيئية مثل �صعف النظام 

الغذائي اأو التلوث اأو التطعيمات. 

الإ�سابة

»االإعاقة  بـ  يعرف  التنموي  االأداء  خلل  كان  الما�صي،  العقد  في 

عدة  من  الت�صخي�ض  في  �صعوبة  اأكثر  يكون  ما  غالًبا  الأنه  الخفية«  

ا�صطرابات اأخرى في مرحلة الطفولة. وي�صيب خلل االأداء التنموي 

اأوالد مقابل كل  اأربعة  2 و%5 من النا�ض، وتكون الن�صبة هي  ما بين 

فتاة. 

العواقب بعيدة المدى

ثمة اإجماع عام على اأن خلل االأداء هو حالة م�صتمرة مدى الحياة. 

تدل  ذلك،  ومع  »عالجه«.  يمكن  اأنه  لالأبحاث  نتائج  اأي  ُتظِهر  ولم 

اأن  على  واالأمهات  واالآباء  االأطباء  من  الكثيرة  االأدلة  من  مجموعة 

العالج المبكر يقّلل من �صّدة اأعرا�صه. 

للمتاعب،  اإثارة  اأقل  الحركة  �صعوبات  ت�صبح  المراهقة،  �صن  بعد 

وذلك اأنه، عندما ين�صج الفرد، ي�صبح اأكثر قدرة على التعامل مع تلك 

ال�صعوبات. فعلى �صبيل المثال، بعد الدرا�صة، يمكن للفرد اأن  »يختار«  

بين الم�صاركة اأو عدم الم�صاركة في بع�ض االألعاب الريا�صية المحددة.
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كما ي�صتطيع اأن يتجنب، اأو على االأقل اأن يحد من حاجته اإلى الم�صاركة 

في بع�ض المهام التي تتطلب درجة عالية من التن�صيق الحركي. 

ال�ِصَير  وبع�ض  الموؤكدة  ال�صردية  االأدلة  بع�ض  ت�صير  ذلك،  ومع 

الذاتية اأنه لي�ض من غير الماألوف باأن ي�صتمر ال�صخ�ض الذي يعاني 

في  العاطفية  الم�صاكل  من  مجموعة  اإظهار  في  االأداء،   خلل  من 

مرحلة البلوغ، مثل انعدام االعتداد بالذات. ويبدو اأن ذلك يرجع اإلى 

االعتقاد في مرحلة طفولة  باأنه كان  »�صعيفًا في كل �صيء تقريبًا«. 

كيف ي�سعر المرء الذي يعاني من خلل الأداء؟ 

يعانون  ال  الذين  الكبار  اإلى  ذلك  ل�صرح  الطرق  اإحدى  تعتبر 

الع�صلية  الحركات  و�صف  هي  الحركي،  التن�صيق  في  �صعوبات  من 

الموجودة في حدث �صائع ن�صبيًا مثل التقاط كوب من الع�صير عندما 

يتم تقديمه. 

التقاط  في  الع�سلية  الحركات  لأداء  التخطيط  ا�ستخدام 

كوب من الع�سير

تخيل اأنك في حفلة واأمامك �صينية من اأكواب الع�صير التي تم 

و�صعها ب�صكل مقلوب، كما هو الحال غالًبا )حيث تكون قاعدة الكوب 

في االأعلى(. واالآن افتر�ض اأن ال�صخ�ض الم�صيف ي�صير نحوك ومعه 

زجاجة من الع�صير ويقدم اإليك ال�صراب وتقبل دعوته. حاول فقط 

اأن تفكر في ما يحدث عادة اأثناء التقاط كوب الع�صير. 

اإذا كنت ممن ي�صتخدمون اليد اليمنى، فاإنك �صت�صتخدم الذراع 

و�صيقوم  الع�صير.  اأكواب  اأحد  قاعدة   اإلى  ت�صل  لكي  اليمنى  واليد 

اتجاه  عك�ض  في  والمع�صم  اليمنى  الذراع  بتدوير  النا�ض  معظم 

قبل  المقلوب  الو�صع  في  تقريبًا  اليد  ت�صبح  حتى  ال�صاعة،  عقارب 

القيام بالقب�ض على اأحد االأكواب بوا�صطة اإ�صبعي االإبهام وال�صبابة. 

في  المع�صم  دوران  يتم  الع�صير،  كوب  رفع  واأثناء  ذلك،  وبعد 

اتجاه عقارب ال�صاعة في حركة �صل�صة. وي�صمن ذلك اأنه، في الوقت 

الذي يتم فيه االنتهاء من الحركة، يكون الكوب في و�صع راأ�صي جاهز 
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لكي يتم �صكب الع�صير داخله. 

يتم االنتهاء من العمل كله في حركة واحدة على نحو �صل�ض، وتم 

التخطيط لكل حركة تلقائيًا، ومن دون تفكير واٍع عندما كنت تحاول 

الو�صول الى كوب الع�صير. ومن غير المحتمل اأن يكون اأي �صخ�ض 

قد عّلمك كيفية القيام بذلك - بل تفعل ذلك ب�صكل طبيعي. 

اأن  حاول  ت�صتطيع،  كنت  واإذا  اأخرى،  مرة  الحركة  وادر�ض  حّلل 

تجرب ذلك مع كوب ع�صير فارغ. �صتجد اأن تلك الحركة في الواقع 

�صعبة للغاية في البداية، حيث يتم دوران المع�صم اإلى اأعلى تمامًا. 

التخطيط  في  بارع  الأنك  الحركة  تلك  تمت  فقد  ذلك،  ومع 

الحركي، واأمكنك اأن تعرف تلقائيًا اأف�صل اإجراء للرفع لكي تتاأكد من 

اأن الكوب �صيكون في و�صع �صحيح عندما يتم �صب الع�صير داخله، 

ولم يكن لديك اأي �صعوبة في التخطيط الحركي لذلك. 

رفع  عند  الأداء  خلل  من  يعاني  الذي  المرء  ي�سعر  كيف 

الكوب؟

�صيجد ال�صخ�ض الذي يعاني من خلل االأداء بع�ض ال�صعوبات في 

هذا التخطيط الحركي. وال يعني ذلك بال�صرورة اأنه �صي�صقط الكوب 

على االأر�ض، اأو حتى يبدو م�صطربًا ب�صكل كبير. واالحتمال المرّجح 

هو اأن ال�صخ�ض الذي يعاني من خلل االأداء �صيقوم اأواًل بالتقاط كوب 

الع�صير بيد واحدة، ثم ي�صتخدم كلتا يديه ليقلبه، ثم يم�صك الكوب 

بيد واحدة، ليكون جاهزًا عندما يبداأ �صكب الع�صير بداخله. 

بوا�سطة  الع�سلية  الحركات  لأداء  التخطيط  يتاأثر  كيف 

م�ستوى المهارات 

قد يبدو هذا مثااًل نادرًا جدًا عن التخطيط الحركي با�صتخدام 

بطبيعة  تذهب،  تكن  لم  ما  االأحيان،  من  كثير  في  تحدث  ال  مهمة 

الحال، اإلى الكثير من الحفالت! ولكن دعونا ناأخذ مثااًل اآخر. 

فبعد  القيادة.  اختبار  اجتياز  من  فيه  تمكنت  الذي  اليوم  تخيل 

اجتيازه، وكان اأحد االأ�صدقاء ينتظرك في ال�صيارة،  فمن المرّجح 
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اأن يبداأ في م�صاهدة قيادتك، ومن ثم يعلق كم كانت قيادتك جيدة.  

الر�صيف،  جانب  عن  بعيدًا  تذهب  اأن  قبل  المثال،  �صبيل  على 

والأن هذه االأ�صياء كانت حا�صرة في ذهنك، كنت �صتنظر في المراآة، 

ت�صع  ثم  الموؤ�صر،  بت�صغيل  تقوم  ثم  اليد،  بتحرير فرامل  �صتقوم  ثم 

وتبداأ  الترو�ض(،  تع�صيق  )و�صع  االأول  ال�صرعة  م�صتوى  في  ال�صيارة 

االأميال  وعبور  القيادة  وبعد  وباأمان.  ببطء  االأمام  اإلى  بالتحرك 

القليلة القادمة �صتجد اأن �صديقك منبهر بمهارتك في القيادة. 

تخيل االآن اأن �صديقك قد بداأ بعد ذلك في االنخراط في محادثة 

عميقة تتطلب منك اأن تفكر. ربما كنت �صتقول ل�صديقك في نهاية 

اإلى  بحاجة  الأنك  هادئًا  يبقى  اأن  غا�صب،  ب�صوت  وربما  المطاف، 

التركيز في القيادة. 

الوقت،  ذلك  في  قيادتك،  مهارة  الأن  �صيحدث  ذلك  كان  ربما 

التي  اإلى منحها جل اهتمامك وتفكيرك في الحركات  كانت تحتاج 

تقوم بها. وقد يعتبر اال�صتماع واال�صتجابة ل�صديقك بب�صاطة بمثابة 

عائق للتفكير في الحركات الع�صلية التي تخ�ض القيادة. 

�صنوات،  لب�صع  القيادة  تمار�ض  كنت  اإذا  اأنك  فيه،  �صك  ال  ما 

ف�صيمكنك قيادة �صيارتك تلقائيًا، بمعنى اأنك لن تجد اأي �صعوبة في 

تتحكم  بينما  منا�صب،  ب�صكل  القيادة  عجلة  وتحرك  محادثة  اإجراء 

بالترو�ض، ودوا�صة البنزين، في الوقت نف�صه، كما يمكنك التنبه اإلى 

راكب الدراجة الذي ي�صير خلفك، والحافلة التي ت�صير اأمامك وهي 

تبداأ في التقدم اإلى االأمام، واإ�صارات المرور التي تتغير على بعد 50 

متر اأمامك. 

عند  الأداء  خلل  من  يعاني  الذي  ال�سخ�ص  �سي�سعر  كيف 

قيادة ال�سيارة؟

قد يتمكن ال�صخ�ض الذي يعاني من خلل االأداء من تعلم القيادة، 

القيام  ي�صتطيع  ال  ولكنه  تمامًا،  االآمنة  القيادة  على  قادرًا  ويكون 

باأعمال القيادة ب�صكل تلقائي تمامًا. فعلى �صبيل المثال، قد ال ي�صعر 

البالغ الذي يعاني من خلل االأداء بالراحة عند الحديث اأثناء القيادة. 
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كيف تتاأثر المهام الأخرى؟

التي  الماهرة  المن�صقة  العديد من الحركات  اأن تفكر في  حاول 

تقوم بها كل يوم: ربط الحذاء وفكه، وغ�صل االأطباق وتجفيفها، وكي 

المالب�ض، والتحكم في القدور والمقالي حين الطهي. وما يعتبر رائعًا 

هو اأن معظمنا ي�صتطيع القيام بهذه المهام تلقائيًا، حتى في الوقت 

الذي نفكر فيه في �صيء اآخر. 

ويعتبر االحتمال االأرجح هو اأن البالغين الم�صابين بخلل االأداء 

�صيكونون اأي�صًا قادرين على القيام بجميع هذه المهام، ولكن عليهم 

التفكير في االأمر، والتركيز في كيفية الحركة بدرجة اأكبر بكثير مّنا. 

اأما اإذا بداأ �صخ�ض يعاني من خلل االأداء محادثة اأو فّكر في �صيء 

اآخر، فمن المرّجح اأن يرتكب خطاأ. 

كيف يكون �سعور الطفل الذي يعاني من خلل الداء؟

االآن انقل هذا النوع من التفكير لطفل يعاني من خلل االأداء: 

• لن يكون الطفل الذي يبلغ من العمر �صبع �صنوات قادرًا على ربط 	

حذائه الريا�صي في الوقت نف�صه الذي يتحدث فيه مع االآخرين 

في غرفة تغيير المالب�ض

• على 	 قادرًا  �صنوات  ت�صع  العمر  من  يبلغ  الذي  الطفل  يكون  لن 

�صكب الحليب من علبة كرتون في كوب زجاجي في الوقت نف�صه 

الذي ي�صاهد فيه �صريط فيديو

• على 	 قادرًا  �صنوات  ت�صع  العمر  من  يبلغ  الذي  الطفل  يكون  لن 

الكتابة ب�صكل مقروء عند االإجابة عن �صوؤال االمتحان بينما يكون 

قلًقا ب�صاأن المهلة الزمنية لالمتحان 

من ال�سعب القيام بفعل �سيئين في وقت واحد

ال�صعوبات  بع�ض  االأداء  خلل  من  يعانون  الذين  االأفراد  يعاني 

في التخطيط الأداء الحركات الع�صلية، ما يعني اأنه من الممكن اأن 

المهمة ب�صكل فعال، ولكن �صيعانون من �صعوبة  اأداء  يتعلموا  كيفية 

في اأداء هذه المهمة تلقائيًا. ولنعِط مثال لتو�صيح ذلك: من الممكن 
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اأن يم�صي ال�صخ�ض الذي يعاني من خلل االأداء واأن يتكّلم - ولكن اإذا 

كان ي�صير في ال�صارع ويتحدث في الوقت نف�صه، فقد ي�صطدم باإحدى 

اأعمدة الكهرباء. 

من  يعاني  الذي  ال�صخ�ض  يواجهها  التي  ال�صعوبات  �صتوؤثر  كما 

خلل االأداء، للتخطيط الأداء الحركات الع�صلية، في كل جوانب الحياة 

اليومية تقريبًا. 

النقاط الأ�سا�سية

اأ�صباب مر�ض خلل االأداء غير معروفة  �

يعتبر اأن ما يقرب من خم�صة الى �صبعة في المئة من االأطفال  �

يعانون من مر�ض خلل االأداء، بن�صبة بنت واحدة مقابل اأربعة 

اأوالد

تطوير  � ببطء  االأداء  خلل  من  يعانون  الذين  االأطفال  يت�صم 

المعالم الحركية - على �صبيل المثال، الجلو�ض والحبو والجري 

ال�صعوبات  � بع�ض  االأداء  يعانون من خلل  الذين  االأطفال  يجد 

المثال،  �صبيل  على   - الع�صلية  الحركات  الأداء  التخطيط  في 

الكرة  ومهارات  المالب�ض،  ارتداء وخلع  �صعوبات في مهارات 

ومهارات الكتابة اليدوية 

اإلى  � االأداء  خلل  من  يعانون  الذين  االأطفال  يفتقر  ما  كثيًرا 

االعتداد بالنف�ض

يجد االأطفال والبالغين الذين يعانون من خلل االأداء في كثير  �

– اإذ  واحد  اآن  في  باأمرين  القيام  في  �صعوبات  االأحيان  من 

ي�صعب الجمع بين اأي ن�صاط بدني مع مهمة تتطلب التفكير 
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ما الذي يمكن فعله للم�ساعدة؟

دائمًا  العالج  ويتم  االداء.  خلل  مر�ض  لعالج  اأدوية  توجد  ال 

معالج  باإ�صراف  تنفيذها  يتم  التي  التمارين  من  مجموعة  بممار�صة 

لت�صخي�ض  الكافية  بالخبرة  يتمتع  كما  تدّرب طبيًا،  مهني محترف، 

كذلك  ويتمتع  االأداء(،  خلل  )مر�ض  الحركي  التن�صيق  ا�صطرابات 

بالقدرة على تطوير خطط فردية للعالج بح�صب حالة كل م�صاب. 

العالج  اخت�صا�صي  اإلى  باالإحالة  العائلة  طبيب  �صيبداأ  العادة،  وفي 

المهني. 

ما هو �سكل العالج ؟

عادة ما يت�صمن العالج جل�صات منتظمة مع المعالج )غالبًا ما 

تكون اأ�صبوعية اأو �صهرية(. 

بالغ،  وبتوجيه من �صخ�ض  المواعيد،  بين  الفا�صلة  الفترات  في 

على الطفل ممار�صة مجموعة من المهام التي يتم تحديدها من قبل  

اخت�صا�صي العالج المهني، بح�صب مقت�صى الحال بالن�صبة اإلى كل 

طفل في وقت محدد من مراحل تطوره. 

االأمثلة  بع�ض  اأن  غير  للعالج،  �صامل  و�صٍف  تقديم  يمكننا  وال 
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التدريبات  هي  اأدناه  المو�صحة  التدريبات  وتعتبر  مفيدة.  تكون  قد 

المعتادة التي ُت�صتخدمها في المراحل المختلفة من النمو في مرحلة 

الطفولة. 

برامج التدريبات البدنية لمر�سى خلل الأداء  

اإذا  وا�صح  ب�صكل  فعالية  اأكثر  البدنية  التدريبات  نظام  �صيكون 

بممار�صة  الطفل  قيام  ل�صمان  والمدر�صة  المنزل  من  كل  تعاون 

التدريبات على اأ�صا�ض منتظم. 

يمكن للطفل الذي يعاني من خلل االأداء، في ف�صول الح�صانات 

حركات  تت�صمن  والتي  االإعاقة،  دورات  ا�صتكمال  االأطفال،  وريا�ض 

بدنية كبيرة مثل الحبو وت�صّلق المعدات واالأجهزة الموجودة في ملعب 

االأطفال. وفي المراحل المبكرة من مدار�ض االطفال، قد يطلب من 

الطفل ممار�صة الم�صي على عمود التوازن، بحيث يو�صع على ارتفاع ال 

يزيد عن ب�صع بو�صات فوق االأر�ض، اأو اأن يمار�ض الم�صي على الكعب 

القفز  تتطلب  التي  االأن�صطة  ي�صارك في  اأن  الممكن  واالأ�صابع. ومن 

من فوق معدات اللعب، وفي الوقت نف�صه يقوم بالدوران في الهواء. 

وقد ُيطلب منه ممار�صة الحركات الحركية الدقيقة، مثل ا�صتخدام 

المق�ض اأو نظم الخرز في خيوط  في مهلة زمنية محددة. 

وفي المراحل التالية من مدار�ض االطفال، قد يطلب منه ممار�صة 

مهارات االإم�صاك وااللتقاط با�صتخدام كرة الفا�صوليا )كرة مملوءة 

بالفا�صوليا ت�صتعمل كلعبة لالأطفال( – وذلك الأنها تلتف حول اليد 

بداًل من االرتطام واالرتداد. وفي الف�صول الدرا�صية، قد يطلب منه 

القيام بمهام من �صاأنها تطوير المهارات الحركية الدقيقة با�صتخدام 

األعاب البناء - مثل لعبة الليجو اأو الخياطة/ المن�صوجات الجدارية. 

وفي بداية المرحلة الثانوية، قد تتحول االأن�صطة بعيدًا عن الن�صاط 

الحركي من اأجل اللتركيز على المهارات التنظيمية، مثل كيفية تطوير 

وا�صتخدام قوائم »المهام«، واليوميات والجداول الزمنية. 
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الجل�سات الق�سيرة المنتظمة 

وطول  وتيرة  حيث  من  التوجيهية  القواعد  بع�ض  و�صع  ي�صعب 

ومع  الم�صورة.  بتقديم  المهني  المعالج  و�صيقوم  الممار�صة،  جل�صات 

فاإن  المهارة،  على  تعتمد  مهمة  اأي  تعلم  في  الحال  هو  وكما  ذلك، 

الجل�صات الق�صيرة التي تتم ب�صكل منتظم على فترات زمنية ق�صيرة 

تكون اأكثر فعالية من الجل�صات الطويلة التي تتم بوجود فوا�صل زمنية 

كبيرة. 

ولتو�صيح هذه النقطة، اإذا كان مطلوبًا من الطفل ممار�صة بع�ض 

المهام مثل ربط اأربطة الحذاء اأو تثبيت االأزرار، بو�صوح، فغالبًا ما 

اليوم،  توّزع في  10 دقائق بحيث  تكون ثالثة جل�صات ق�صيرة لمدة 

اأكثر فعالية من جل�صتين في االأ�صبوع تبلغ مدة كل منهما 75 دقيقة. 

المتعة 

ثمة عامل اآخر مهم في تطوير برنامج التمارين، وهو التاأكد من 

اأن هذه التمارين تمثل »متعة« للطفل، وعادة ما يتحقق ذلك بوا�صطة 

المهام  ممار�صة  من  الطفل  ليتمّكن  ُت�صّمم  التي  االأن�صطة  بع�ض 

المطلوبة باعتبارها جزءًا ال يتجزاأ من اللعبة. 

الم�ساعدة في المتحانات 

عاًدة ما يواجه الطفل الذي يعاني من خلل االأداء �صعوبات تخ�ض 

و�صوح القراءة، وخط اليد، وال�صرعة، وما ي�صبح اأكثر اأهمية عندما 

يقترب الطفل من االمتحانات المدر�صية الر�صمية، ما يعني �صن 15 

حتى 18 �صنة. 

الدعم  الوقت من  الطفل في هذا  ي�صتفيد  اأن  الممكن  ولذلك، من 

بوا�صطة في بع�ض مهارات الدرا�صة االأ�صا�صية - مثل تدوين المالحظات 

وكتابة المقاالت، والتخطيط، وكتابة اإجابات االمتحان. 

الكتابة  تعلم  اإلى  الطفل  يحتاج  قد  العمرية،  المرحلة  هذه  وفي 

ومهارات معالجة الكلمات، كما يمكن اأن ي�صتفيد اأي�صًا من ا�صتخدام 

اإلى ن�صو�ض، حيث يتكلم الطفل  البرامج التي تقوم بتحويل الكالم 
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في ميكروفون بينما يقوم الكمبيوتر بتحويل الكلمات التي ينطقها الى 

ن�ض مكتوب.  

الم�ساعدة في تخطي م�سكلة العتداد بالذات

الذي  الطفل  دعم  كيفية  عن  فكرة  ورد  ما  كل  يعطي  اأن  ينبغي 

يتم  اأن  دائمًا  وينبغي  االأعمار.  مختلف  في  االأداء  خلل  من  يعاني 

التعامل بح�صا�صية وبراعة مع ال�صعوبات التي توجد في المهام التي 

في  الطفل  يحتاج  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة  الع�صل.  التن�صيق  تتطلب 

الغالب اإلى الدعم والم�صاعدة من اأجل تعزيز ثقته بنف�صه. 

والدي  من  كاًل  اأن  ب�صمان  بب�صاطة  ذلك  يتحقق  ما  وغالبًا 

الطفل ومعلمي الطفل على دراية تامة بال�صعوبات التي يعاني منها، 

طبيعة  بح�صب  ح�صا�ض  ب�صكل  الذات  معرفة  توفير  الى  باالإ�صافة 

ال�صعوبات التي يعاني منها. 

النقاط الأ�سا�سية

ال يمكن ال�صفاء من خلل االأداء ولكن العالج في �صكل تمارين  �

الدعم  بتقديم  ال�صعوبات  تقّل  اإذ   - المري�ض  �صي�صاعد 

المنا�صب والن�صج، وكلما تم التدخل في وقت مبكر، كان ذلك 

اأف�صل

الذين  � االأطفال  اأن  م�صاألة  يتجاوز  االأمر  اأن  تذكر  المهم  من 

يعانون من خلل االأداء لن يتعلموا المهام التي تتطلب التن�صيق 

الحركي، واإنما الم�صاألة المهمة هي اأنهم �صيحتاجون في كثير 

من االأحيان اإلى التمّرن اأكثر من اأقرانهم
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على  ت�صاعدك  قد  الأنها  التالية  ال�صفحات  يحتوي  الكتاب  هذا 

اإدارة مر�صك اأو حالتك وعالجها.

الئحة  كتابة  الطبيب،  عند  موعد  اأخذ  قبل  مفيدًا،  يكون  وقد 

اأنك لن  لتتاأكد من  باأمور تريد فهمها  المتعلقة  االأ�صئلة  ق�صيرة من 

تن�صى �صيئًا.

يمكن اأن ال تكون بع�ض ال�صفحات مرتبطة بحالتك.

و�صكرًا لكم.
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التوّحد، فرط الحركة، خلل القراءة والأداء

تفا�سيل الرعاية ال�سحية للمري�ص

اال�صم: 

الوظيفة: 

مكان العمل: 

 

الهاتف: 

اال�صم: 

الوظيفة: 

مكان العمل: 

 

الهاتف: 

اال�صم: 

الوظيفة: 

مكان العمل: 

 

الهاتف: 
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�صفحاتك

جراحات/  اأمرا�ص/   - �سابقاً  ملحوظة  �سحّية  م�ساكل 

فحو�سات/ عالجات

العمر حينهاال�صنةال�صهرالم�صكلة
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التوّحد، فرط الحركة، خلل القراءة والأداء

جراحات/  اأمرا�ص/   - �سابقاً  ملحوظة  �سحّية  م�ساكل 

فحو�سات/ عالجات

العمر حينهاال�صنةال�صهرالم�صكلة
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�صفحاتك

مواعيد الرعاية ال�سحية

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 
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التوّحد، فرط الحركة، خلل القراءة والأداء

مواعيد الرعاية ال�سحية

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 
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�صفحاتك

مواعيد الرعاية ال�سحية

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 

اال�صم: 

المكان: 

التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 
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التوّحد، فرط الحركة، خلل القراءة والأداء

العالج )العالجات( الحالية المو�سوفة من قبل طبيبك

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 
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�صفحاتك

العالج )العالجات( الحالية المو�سوفة من قبل طبيبك

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 
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التوّحد، فرط الحركة، خلل القراءة والأداء

اأدوية اأخرى/ متممات غذائية تتناولها من دون و�سفة طبّية

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 
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�صفحاتك

الأ�سئلة التي �ستطرحها خالل موعدك مع الطبيب

وبالتالي  الوقت،  لناحية  كبير  يعمل تحت �صغط  الطبيب  اأن  )تذّكر 

فاإن اللوائح الطويلة لن ت�صاعدكما كليكما(
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التوّحد، فرط الحركة، خلل القراءة والأداء

مالحظات
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�صفحاتك

مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



معلومات وخيارات و�سحة اأف�سل

الكتب المتوفرة من هذه ال�سل�سلة:

القراءة  خلل  الحركة،  فرط  التوّحد،  •	
واالأداء 

الكحول وم�صاكل ال�صرب •	
الح�صا�صية •	

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف •	
الذبحة ال�صدرية والنوبات القلبية •	

القلق ونوبات الذعر •	
داء المفا�صل والروماتيزم •	

الربو •	
اآالم الظهر •	
�صغط الّدم •	

االأمعاء •	
�صرطان الثدي •	
�صلوك االأطفال •	

اأمرا�ض االأطفال •	
الكول�صتيرول •	

داء االن�صداد الرئوي المزمن •	
االكتئاب •	

مر�ض ال�صكري •	
االإكزيما •	

رع داء ال�صّ •	

البي�صاء  الــمــيــاه  الــعــيــون،  اأمـــرا�ـــض  •	
رق والزَّ

والتغذية الغذاء  •	
ق�صور القلب •	

ـــورك  ال مف�صلي  ــتــهــاب  ال جـــراحـــة  •	
والّركبة

ع�صر اله�صم والقرحة •	
متالزمة القولون الع�صبي •	

�صن الياأ�ض والعالج الهرموني البديل •	
ال�صداع  ــــواع  واأن الن�صفي  الــ�ــصــداع  •	

االأخرى

ه�صا�صة العظام •	
مر�ض باركن�صون •	

الحمل •	
ا�صطرابات البرو�صتاتا •	

النف�صي ال�صغط  •	
ال�صكتة الدماغية •	

المبي�صات  داء  الن�صائية،  االأمرا�ض  •	
والتهابات المثانة

ا�صطرابات الغدة الدرقية •	
دوالي ال�صاقين •	

اأكثر من خم�سة ماليين ن�سخة اأجنبية مباعة في بريطانيا!

كتب طبيب العائلة




