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كلمة رئي�سة اجلمعية
للوهلة الأوىل  ..و�أنا �أحتدث �إليكم من خالل هذه الكلمة..
الي�س��عني �إال �أن �أتق��دم بال�ش��كر اجلزي��ل ومزي��د م��ن العرف��ان و�إعط��اء كل ذي ح��ق حق��ه  ..وخا�ص��ة ه��ؤالء
الذي��ن دعمون��ا ووقف��وا بجانبن��ا  ..جنب� ًا بجن��ب من �أجل �إ�صدار هذا العدد من ( �إ�ش��راق )
�أ�صدرنا العام املا�ضي العدد الأول وها نحن اليوم ب�صدد �إ�صدار العدد الثاين ..
بعد جتربة فريدة متيزنا فيها بالتخ�ص�ص يف هذا املجال ..
و ه��ي الت��ي دفعتن��ا للم��رور بخط��ى ثابت��ة م��ن �أج��ل �إعط��اء ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة م��ن �أ�صح��اب طي��ف
التوح��د حقه��م والو�ص��ول به��م �إىل ب��ر الأم��ان  ،حت��ت راي��ة دولتن��ا احلبيب��ة قط��ر ويف ظل القيادة الر�ش��يدة
حل�ض��رة �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ متي��م ب��ن حم��د ب��ن خليف��ة �آل ثاين �أم�ير الدولة (( حفظ��ه اهلل ورعاه ))
وال نن�س��ى زيارت��ه لن��ا واحت�ضان��ه لأبنائ��ه يف الي��وم الريا�ض��ي والت��ي تعك���س ب��كل ت�أكي��د وق��وف القي��ادة م��ع
�أبنائه��ا م��ن ذوي الهم��ة العالية..
وبع��د ت�أ�سي���س رابط��ة قط��ر لأ�س��ر ذوي التوح��د حت��ت مظل��ة مركز قطر للعم��ل التطوعي وبعد �إن�ش��اء مركز
مدى ومركز قطر التطوعي وبعد �إن�شاء اجلمعية القطرية لذوي التوحد ..وبعد تد�شني معايل ال�شيخ عبد
اهلل بن نا�صر بن خليفة �آل ثاين رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية
( اخلطة الوطنية لذوي التوحد )2017
نطم��ح يف املزي��د واملزي��د م��ن �أج��ل �أبنائن��ا ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة م��ن �أ�صح��اب ا�ضط��راب طي��ف
التوح��د..
ف ��إىل الأم��ام بهويتن��ا القطري��ة  ..و�إىل الأم��ام نح��و م�س��تقبل �أف�ض��ل لأبنائن��ا وبناتن��ا م��ن ذوي الإعاق��ة
وطي��ف التوح��د ..
رئي�س املجل�س الت�أ�سي�سي للجمعية القطرية للتوحد

ال�شيخة جواهر بنت فهد �آل ثاين
33
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ولي كلمة ..
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م��ر ع��ام من��ذ �إ�ص��دار الع��دد الأول وحم��ل يف طيات��ه الكث�ير م��ن التج��ارب واخل�برات التي
الزالت تعلمنا كل يوم در�س� ًا جديد ًا ،مع عدد جديد تنتقل ( �إ�ش��راق ) �إىل عام �آخر من
الإجن��ازات ،بدوره��ا تخ�ص�ص��ت بثقاف��ة ،وفن��ون و�ش��ؤون ذوي ا�ضط��راب طي��ف التوح��د،
حمل��ت مع��ان م��ن ال�س��مو  ،وم�ضام�ين عميق��ة  ،تل��ك الإ�ش��راق الت��ي ول��دت من��ذ دخ��ويل يف
ع��امل التوح��د ف�أخ��ذت عل��ى عاتقي مبد�أ �أن �أحظى ب�ش��رف مرافق��ة هذه الفئة  ،يد ًا بيد..
فله��م من��ي كل احل��ب ولعامله��م الالحم��دود  ،ه��م ب�س��مة الق��در وروع��ة احلي��اة ب�أطيافه��ا
املتعددة ،وتقدير ًا منا لهم � ،أ�صدرنا هذا العدد الثاين الذي يحمل مو�ضوعات �شتى تهم
الأه��ل واملتخ�ص�ص�ين يف جمال التوحد ..
نحن منكم وبكم نكتمل
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تقارير �صحفية
دورة تطبيقات حتليل ال�سلوك الوظيفي
 A.B.A.وتدري���س مه��ارات التوا�ص��ل الفعال��ة
T.C.C.S

•مت عق��د دورة تطبيق��ات حتلي��ل ال�س��لوك
الوظيف��ي  FABAو  TCCSيف نوفم�بر 2019
عل��ى م��دار ثالث��ة �أي��ام مكثف��ة
• مت عقد الدورة يف فندق امللينيوم بالزا
• مت تق��دمي ال��دورة م��ن ِق َب��ل خمت�ص�ين م��ن
م�ؤ�س�س��ة بريامي��د �إيديوكي�ش��نال كون�س��لتنت -
بريطاني��ا
• مت توف�ير �إ�ست�ش��ارات للعائ�لات م��ن ذوي
ا�ضطراب التوحد من ِق َبل املخت�صني اال�ست�شاريني
بع��د الإنته��اء م��ن ال��دورة وب�ش��كل يوم��ي عل��ى م��دار
الثالث��ة اي��ام
• مت رعاي��ة ال��دورة م��ن ِق َب��ل �صن��دوق دع��م
الأن�ش��طة الإجتماعي��ة و الريا�ضي��ة
• �شارك يف الدورة  55م�شارك ًا

(الدورة التدريبية بيك�س «نظام التوا�صل عرب تبادل ال�صور» ) امل�ستوى الأول
• مت عق��د ال��دورة التدريبي��ة «نظ��ام التوا�ص��ل ع�بر تب��ادل ال�ص��ور» يف
�ش��هر �إبري��ل  2019عل��ى مدار يومني
• مت عقد الدورة يف مقر اجلمعية القطرية للتوحد
• مت تق��دمي ال��دورة م��ن ِق َب��ل خمت�ص�ين م��ن م�ؤ�س�س��ة بريامي��د
�إيديوكي�ش��نال كون�س��لتنت – بريطاني��ا
• مت رعاية الدورة من قبل مبادرة نحن هنا لدعم ذوي الإعاقة
• �شارك يف الدورة  70م�شارك ًا
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الأن�شطة ال�صيفية
امل�ست�شار  /مو�سى عبد املجيد

ال��دورة التدريبي��ة بيك���س «نظ��ام
التوا�ص��ل ع�بر تب��ادل ال�ص��ور»
امل�ستوى الأول و الثاين
مت عق��د ال��دورة التدريبي��ة «نظ��ام
التوا�ص��ل ع�بر تب��ادل ال�ص��ور»PECS
مب�س��توياتها الأثن�ين & 1 Level
 2 Levelجم��دد ًا يف �ش��هر �س��بتمرب
و �أكتوب��ر عل��ى م��دار �س��تة �أي��ام.
مت تق��دمي ال��دورة م��ن ِق َب��ل خمت�ص�ين
م��ن م�ؤ�س�س��ة بريامي��د �إيديوكي�ش��نال
كون�س��لتنت بريطاني��ا
مت عق��د ال��دورة يف فن��دق املليني��وم
بالزا
مت رعاي��ة ال��دورة م��ن ِق َب��ل مب��ادرة
نح��ن هن��ا وقط��ر اخلريي��ة لدع��م ذوي
الإعاق��ة
•مت عم��ل ن�ش��اط �صيف��ي
مت توف�ير �إ�ست�ش��ارات للعائ�لات م��ن
عل��ى م��دار �ش��هر يولي��و 2019
ذوي ا�ضط��راب التوح��د وعل��ى م��دار
•ت�ضم��ن الربنام��ج العدي��د
االي��ام ال�س��تة لور�ش��ة العم��ل م��ن ِق َب��ل
م��ن الأن�ش��طة كرك��وب اخلي��ل
اال�ست�ش��اريني م��ن املدربني بع��د الإنتهاء
و ال�سباحة و رحالت ترفيهية
م��ن ال��دورة
• �ش��ارك يف الن�ش��اط منت�س��بي اجلمعي��ة القطري��ة �ش��ارك يف ال��دورة  130م�ش��ارك ًا54 ،
للم�ستوى الأول و  76للم�ستوى الثاين
ال�صيف��ي  56م�ش��ارك م��ن للتو ح��د
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دور الأهل يف تنمية قدرات الأطفال
من ذوي ا�ضطراب التوحد
ح�سام مهني

اخ�صائي نف�سي �سلوكي -مدير برنامج التوحد
مركز تطوير الطفل م�ست�شفي الرميلة/
م�ؤ�س�سة حمد الطبية
يع��د ا�ضط��راب طي��ف التوح��د م��ن �أ ك�ثر الأ�ضطراب��ات النمائية �صعوبة بالن�س��بة للطف��ل ،ولغز ًا حمريا لكث�ير من العلماء
فى خمتلف املجاالت ملا له من ت�أثري بالغ على �أداء الطفل الوظيفي وتوا�صله مع املحيطني به وادراكه للعامل اخلارجي.
لذلك يعد تواجد طفل م�صاب با�ضطراب طيف التوحد ك�أحد افراد الأ�س��رة حتديا كبريا للوالدين بل وجلميـ��ع �أفراد الأ�س��رة  ،حيث �إن تلك
الأ�س��رة كان��ت تتطل��ع ملي�لاد طف��ل ع��ادي لكنه��ا فوجئ��ت وخ�لال الث�لاث �س��نوات الأوىل م��ن عمر الطفل بظه��ور هذا الأ�ضط��راب الغام�ض مما
يجعل تلك الأ�سرة تعاي�ش �سل�سلة من ردود الفعل ال�سلبيه  ،وقد ت�ستمر تلك الردود ب�شكل �أو ب�آخر ح�سب قدرة الأ�سـرة علـي التفاعل مع طفلهم
التوحدي ،وما يحتاجه من خدمات  ،وما يعانيه مـن م�شكالت .الأمر الذي يتطلب �إ�شراك الأ�سرة يف الربامج بهدف �إك�سابهم معلومـات عـن
طبيعة �أ�ضطراب طفلهم ،واخلدمات املقدمة له ،وطرق التوا�صل معه ،والتدريب عليها.
لذلك يعد التدخل العالجي القائم على الأ�سرة (  )Family based interventionمن �أف�ضل املمار�سات و التدخالت العالجيه جناح ًا
يف تنمية مهارات الأطفال ذوي ا�ضطراب التوحد.
* ويعتمد هذا املنهج يف التدخل علي م�شاركة الأ�سرة يف كل مراحل العالج ابتداء من:
 ح�ضوروهم مراحل التقييم املختلفة مع املخت�صني مما يجعلهم على وعي بنقاط ال�ضعف واالحتياج لدى طفلهم . م�شاركتهم مع فريق متعدد التخ�ص�صات يف و�ضع اخلطة العالجية للطفل حتى يتم االتفاق على الأهداف والأولويات واخلطة الزمنيةلتحقيقها و كذلك معايري قيا�س حتقيق الأهداف .
 ح�ضور الوالدين �أو �أحدهما للجل�سات العالجيةاملختلفة مع املخت�صني للتعرف على طريقة حتقيق
الأهداف و اال�سرتاتيجيات املختلفة التي ي�ستخدمها
الأخ�صائي حتي يت�سنى له توظيف هذه الأهداف
وتعميمها يف �أوقات وبيئات خمتلفة .
* ويعتمد جناح هذا املنهج على عدة عوامل �أهمها :
 مدى تقبل الأهل للت�شخي�ص حلالة الطفل. �أهمية العالقات الأ�سرية ومدى قوتها و ترابطها وجود عالقات تفاعلية مبنية على الثقة والتكاملما بني الوالدين واملخت�صني من فريق العمل املنفذ
للخطة العالجية .
* من �أهم املناهج املعيارية املعتمدة القائمة على
تدخل الوالدين:
Talkability .3 More than words 2. Son-Rise .1

** و�أخريا  ,نحن ندرك مدى ال�ضغوطات وامل�صاعب التي متر بها �أ�سر �أطفال التوحد ولكن من امل�ؤكد �أن ال�سبيل الوحيد هو العمل
املبا�شر مع الطفل وتطبيق برامج الت�أهيل متعددة التخ�ص�صات .
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التوحد ومرض فقدان العواطف(األليكسيثيميا)
هن��اك �إجت��اه ق��دمي و�ص��ورة منطي��ة را�س��خة تق��ول �أن الأف��راد امل�صاب�ين
بالتوح��د ال ميكنه��م ال�ش��عور بالتعاط��ف جت��اة الأخرين،ويفتق��رون �إىل
امل�ش��اعر �س��واء يف �إر�س��الها �أوفهمهاو�إ�س��تقبالها،ممايجعلنا نتط��رق للحدي��ث
ع��ن التداخ��ل ب�ين التوح��د و مر���ض فق��دان العواط��ف (الأليك�س��يثيميا).،
يف البداي��ة يج��ب �أن نعل��م �إن الق��درةعل��ى معرف��ة م�ش��اعر �ش��خ�ص م��ا وم��دى
تعاطفة مع املواقف والأ�ش��خا�ص من وجهه
تعتم��د ب�ش��كل جزئ��ي عل��ى املعلوم��ات الت��ى
تخربن��ا به��ا العي��ون والفم ،وغالب� ًا ما جند
�أن امل�صاب��ون بالتوح��د يتجنب��ون النظر يف
عي��ون الأخري��ن،
كذل��ك ف�أنه��م يج��دون �صعوب��ة يف�إ�س��تعمال الإ�ش��ارات الإجتماعي��ة املعت��ادة
للتعبري عن م�شاعرهم جتاة الأخرين ،فال
يجي��دون لغ��ة اجل�س��د �أو تغري منط ال�صوت
ونغمت��ة�،أو تعب�يرات الوج��ه املختلف��ة
وجمي��ع الأمن��اط الع�صبي��ة املتع��ارف عليها
يف نق��ل احلال��ة العاطفي��ة م��ن �ش��خ�ص
لأخ��ر.,
وق��د وج��د الباحث�ين �أن الأف��رادامل�صاب�ين بالتوح��د �أظه��روا م�س��تويات
منوذجي��ة م��ن التعاط��ف جت��اه الأ�ش��خا�ص
حت��ى و�إن كان تعبريه��م ع��ن هذا التعاطف
خ��ارج ع��ن النمطي��ة يف التعب�ير ،وذل��ك
يف ح��ال كان��و م�صاب�ين بالتوح��د فق��ط دون
�إ�صابته��م بالأليك�س��يثيميا ف�صعوب��ة الأم��ر
ل��دى امل�صاب�ين بالتوح��د تكم��ن يف تو�صي��ل
ال�شعور بالتعاطف ولي�س يف ال�شعور يف حد
ذات��ة .

د� .أمــــاين
�ســالمـــــة

�أخ�صائي نف�سي
مركز
النورللمكفوفني
يف ح�ين �أن الأ�ش��خا�ص امل�صاب�ينبالأليك�س��يثيميا فق��ط دون �إ�صابته��م
بالتوح��د ،مل يظه��رو �أي درج��ة من درجات
التعاط��ف وال�ش��عور جت��اه الأخري��ن وذل��ك
عل��ى الرغ��م م��ن قدرته��م عل��ى التعبري عن
ذواته��م واملواق��ف يف جمي��ع املواق��ف بعي��د ًا
ع��ن التعاط��ف وال�ش��عور بالأخرين،وق��د
متاث��ل معه��م يف ه��ذا الأم��ر امل�صاب�ين
بالتوح��د والإلك�س��يثيميا مع � ًا .
�إذا ميكنن��ا الق��ول �أن الألك�س��يثيمياه��ي �س��بب �صعوب��ة تعامل بع�ض الأ�ش��خا�ص
امل�صاب�ين بالتوح��د مع العواطف وامل�ش��اعر
يف ح��ال �إ�صابته��م به��ا ،و�أن��ه يف ح��ال ع��دم
الإ�صابة ف�أنهم يظهرون م�ستويات تعاطف
جي��دة ،و�أن فق��دان التعاط��ف م��ع الأخرين

ال ينتمي لزمرة �أعرا�ض التوحد ،مما يعني
�ض��رورة الف�ص��ل يف الت�ش��خي�ص والع�لاج
ل��كال احلالت�ين لت�س��هيل التدخ��ل العالج��ي
وال�س��لوكي ل��دى امل�صاب�ين بالتوحد وملر�ض
فق��دان العواط��ف مع � ًا بعي��د ًا ع��ن رب��ط
التوح��د بفق��دان التعاط��ف بالأخرين ولكن
ربط��ة ب�صعوب��ة التعب�ير ع��ن التعاط��ف م��ع
الأخري��ن،
م��ن الأف�ض��ل �أن يق��وم الباحث�ين بف�ص��لحال��ة التوح��د ع��ن الأمرا���ض الأخ��ري التى
غالب��ا م��ا ترافق التوحد مث��ل الأليكيثيميا .
فكلم��ا زادت دق��ة الت�ش��خي�ص والك�ش��فع��ن الأعرا���ض بدق��ة كان الإج��راء املتب��ع
�أك�ثر تنا�س��ب م��ع احلال��ة ويعطين��ا نتائ��ج
مر�ضي��ة .
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معـلومة حتــتاج معـرفتـهــا عن التـوحد

 .1ي�ش�ير م�صطل��ح «ا�ضطراب��ات
طي��ف التوح��د» �إىل جمموع��ة م��ن
اال�ضطراب��ات املعق��دة يف النم��و
الع�صب��ي بالدم��اغ .ويتن��اول ه��ذا
�االت م��ن قبي��ل
امل�صطل��ح ال�ش��امل ح� ٍ
مر�ض التوحد وا�ضطرابات التفكك يف
مرحل��ة الطفول��ة ومتالزم��ة �آ�س�برغر.
 .2تتمي��ز ه��ذه اال�ضطراب��ات ببع���ض
ال�س��مات ال�س��لوكية ،كمواجه��ة الف��رد
ل�صعوب��ات يف التفاع��ل م��ع املجتم��ع
والتوا�ص��ل مع��ه ،و�ضع��ف امله��ارات
اللغوية ،و�ضيق نطاق �أوجه االهتمامات
والأن�ش��طة لدي��ه.
 .3تظه��ر ا�ضطراب��ات طي��ف التوح��د
يف مرحل��ة الطفول��ة ،ولكنه��ا متي��ل �إىل
اال�س��تمرار يف ف�ترة املراهق��ة و�س��ن
البل��وغ .ويف معظ��م احلاالت تظهر هذه
ال�س��مات يف �أول خم���س �س��نوات م��ن
العم��ر.
 .4وتن��درج ه��ذه اال�ضطراب��ات حال ًّي��ا
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يف فئة ا�ضطرابات النمو املتف�شية �ضمن فئة
�أع��م ه��ي اال�ضطراب��ات النف�س��ية وال�س��لوكية
يف الت�صني��ف الإح�صائي الدويل للأمرا�ض
وامل�ش��كالت املتعلقة بال�صحة.
 .5تظه��ر بع���ض عالم��ات ا�ضط��راب طي��ف
التوح��د عل��ى الأطف��ال يف مرحل��ة الطفول��ة
املبك��رة ،مث��ل قل��ة االت�ص��ال بالع�ين� ،أو
ع��دم اال�س��تجابة للمن��اداة باال�س��م� ،أو ع��دم
االك�تراث ملقدم��ي الرعاي��ة .قد ينم��و �أطفال
�آخ��رون ب�ش��كل طبيع��ي خ�لال الأ�ش��هر �أو
ال�س��نوات القليل��ة الأوىل م��ن العم��ر ،لكنه��م
ي�صبح��ون فج ��أ ًة انطوائي�ين �أو عدوان�ين �أو
يفقدون املهارات اللغوية التي قد اكت�س��بوها
بالفع��ل.
 .6م��ن ال�صع��ب حتدي��د ا�ضطراب��ات
طي��ف التوح��د ل��دى الطف��ل قب��ل بلوغ��ه �س��ن
� 12ش��ه ًرا ،ولك��ن ميك��ن ت�ش��خي�صها ب�ص��ورة
عامة عند بلوغه �س��ن عامني ،ومن ال�س��مات
املمي��زة لظه��ور املر���ض لدي��ه الت�أخ��ر �أو
الرتاج��ع امل�ؤق��ت يف تط � ُّور مهارات��ه اللغوي��ة

واالجتماعي��ة ،وتك��رار القوال��ب النمطي��ة يف
�س��لوكياته.
 .7ويع��اين الأ�ش��خا�ص امل�صاب��ون
با�ضطراب��ات طي��ف التوح��د يف الغال��ب
�لاالت �أخ��رى م�صاحب��ة ،ت�ش��مل ال�ص��رع
اعت ٍ
واالكتئ��اب والقل��ق وا�ضطراب نق�ص االنتباه
م��ع ف��رط الن�ش��اط.
 .8م�س��توى الأداء الذهن��ي ل��دى امل�صاب�ين
با�ضطراب��ات طي��ف التوح��د متغ� ّير ج �دًّا،
وه��و ي�تراوح ب�ين ق�ص��ور �ش��ديد و�آخ��ر ط��ا ٍغ
يف مه��ارات املري���ض املعرفي��ة غ�ير اللفظية.
وت�ش�ير التقدي��رات �إىل �أن ح��وايل  %50م��ن
امل�صاب�ين باال�ضطراب��ات املذك��ورة يعان��ون
� ً
أي�ض��ا م��ن �إعاق��ات ذهني��ة.
 .9يع��اين بع���ض الأطف��ال الذي��ن يعان��ون
ا�ضط��راب طي��ف التوح��د �صعوب� ًة يف التعلم،
وبع�ضه��م لدي��ه عالم��ات �أق��ل م��ن ال��ذكاء
املعت��اد .ي�تراوح مع��دل ذكاء الأطف��ال
الآخ��رون الذي��ن يعان��ون ه��ذا اال�ضط��راب
م��ن طبيع��ي �إىل مرتف��ع �-إذ �إنه��م يتعلم��ون

ب�س��رعة� ،إال �أن لديه��م م�ش��كلة يف التوا�ص��ل
وتطبي��ق م��ا يعرفون��ه يف احلي��اة اليومي��ة
والتكي��ف م��ع املواق��ف االجتماعي��ة.
 .10م��ن امله��م التدخ��ل يف مرحل��ة
الطفول��ة املبك��رة لتعزي��ز من��و الأطف��ال
امل�صاب�ين با�ضطراب��ات طي��ف التوح��د
وعافيته��م عل��ى �أمث��ل وجه .ويو�ص��ى بر�صد
من��و الطف��ل يف �إط��ار الرعاي��ة الروتيني��ة
ل�صح��ة الأم والطف��ل.
 .11بع��د التع � ُّرف عل��ى ا�ضط��راب طي��ف
التوح��د ل��دى الأطف��ال ،م��ن امله��م �أن تت��اح
له ��ؤالء الأطف��ال و�أ�س��رهم املعلوم��ات
التوجيه��ة واخلدم��ات والفر���ص لإحالته��م
�إىل املراف��ق املخت�ص��ة ،ويوف��ر له��م الدع��م
العمل��ي وف��ق احتياجاته��م الفردي��ة.
.12ال يتواف��ر ع�لاج ال�ضطراب��ات طي��ف
التوح��د� ،إال �أن التدخ�لات النف�س��ية
واالجتماعي��ة مث��ل معاجل��ة ال�س��لوكيات
ميك��ن �أن حت��د م��ن م�صاع��ب التوا�ص��ل
وال�سلوك االجتماعي ،وت�ؤثر ت�أث ًريا �إيجاب ًّيا
يف عافي��ة الأ�ش��خا�ص ونوعي��ة حياته��م.
 .13وتت�س��م احتياج��ات امل�صاب�ين
با�ضطراب��ات طي��ف التوح��د يف جم��ال
الرعاي��ة ال�صحي��ة بتعقيده��ا ،وت�س��تلزم
جمموع� ًة م��ن اخلدم��ات املتكامل��ة ،ت�ش��مل
تعزي��ز ال�صح��ة والرعاي��ة وخدم��ات �إع��ادة
الت�أهي��ل ،والتع��اون م��ع قطاع��ات �أخ��رى،
مث��ل قطاع��ات التعلي��م والعم��ل والرعاي��ة
االجتماعي��ة.
 .14وم��ن ال�ض��روري �أن تك��ون التدخ�لات
الت��ي ت�س��تهدف امل�صاب�ين با�ضطراب��ات
طي��ف التوح��د وغريه��ا م��ن ا�ضطراب��ات
النم��و م�صحوب � ًة ب�إج��راءات �أو�س��ع نطا ًق��ا

امل�صادر:

ترم��ي �إىل جع��ل البيئ��ات �أي�س��ر من� ً�ال
و�أك�ثر �ش� ً
�مول ودع ًم��ا م��ن الناحي��ة املادي��ة
واالجتماعي��ة وال�س��لوكية.
 .15ي��ؤدي الوال��دان دو ًرا �أ�سا�س� ًّيا يف توف�ير
الدع��م ال�لازم لطفلهم��ا امل�ص��اب بالتوح��د،
ومبقدورهم��ا �أن ي�س��اعدا يف �ضم��ان �إتاح��ة
اخلدم��ات ال�صحي��ة والتعليمي��ة للطف��ل ،و�أن
يقدما بيئات رعاية وحتفيز لدى منوه .وثبت
يف الآون��ة الأخرية �أن ب�إمكان الوالدين � ً
أي�ضا
�أن ي�س��اعدا يف تزوي��د طفلهم��ا بالعالج��ات
النف�س��ية وال�سلوكية.
 .16من��ذ �أن نح��ت الطبي��ب النف�س��ي .
«كانر» م�صطلح «التوحد الطفويل املبكر»
عام��ا مل يج��د العلم��اء حتى الآن
قب��ل �س��بعني ً
�أي مقيا���س مو�ضوع��ي� ،أو ج��زيء �أو ج�ين �أو
ن�ش��اط كهربائ��ي يف دم��اغ امل�ص��اب ،لتحدي��د
�آلي��ة ن�ش��وء ه��ذا اال�ضط��راب .ويح��اول
الباحث��ون جادي��ن حتدي��د � ٍّأي م��ن ه��ذه
املفاتيح بهدف الو�صول �إىل ت�شخي�ص مبكر
للمر���ض يك��ون �أك�ثر دق� ًة؛ حت��ى يت�س��نى له��م
تطوي��ر ع�لاج �أف�ض��ل.
 .17ت�ش�ير الدرا�س��ات العلمي��ة �إىل �أن
عوام��ل عدي��دة وراثي��ة وبيئي��ة على حدٍّ �س��واء
تُ�س��هم يف ظه��ور ا�ضطراب��ات طي��ف التوح��د
ع�بر الت�أث�ير يف من��و الدم��اغ بوق��ت مبك��ر.
ُ .18تع��د الأ�س���س الوراثي��ة للتوح��د �ش��ديدة
التعقي��د ،ج��رى حتدي��د املئات م��ن التحوالت
الوراثي��ة املرتبط��ة باملر���ض ،والت��ي م��ن
بينه��ا تك � ُّرر الكرومو�س��ومات� ،أو فقده��ا
للنكليوتي��دات� ،أو تغ� ُّير ترتي��ب اجلين��ات
به��ا .وق��د ظه��ر �أن بع���ض تل��ك التح��والت
ج��اء ع��ن طري��ق الوراث��ة� ،إال �أنه��ا �أحيا ًن��ا م��ا
ت�برز تلقائ ًّي��ا يف البوي�ض��ات� ،أو احليوان��ات

املنوي��ة.
 .19وتت�س��م تل��ك التح��والت يف معظمه��ا
ب�أنه��ا ن��ادرة للغاي��ة� ،أو فري��دة م��ن نوعه��ا.
وحت��ى الآن ،ال متث��ل التح��والت الوراثي��ة
املعروف��ة �س��وى واح��د يف املئ��ة م��ن ح��االت
التوح��د ،وبالت��ايل ي�صع��ب التع � ُّرف عل��ى
التح��والت املرتبط��ة بالتوح��د ،رغ��م قدرته��ا
عل��ى َم ْن��ح َف ْهم �أكرب للمر�ض؛ �إذ تتطلب تلك
التح��والت فح���ص �أعداد كب�يرة من الأفراد.
٢٠ـ ت�ش�ير التقدي��رات العاملي��ة �إىل �أن
طف ً�لا واح��دً ا م��ن ب�ين كل ً 160
طفل ي�صاب
با�ضطراب��ات طي��ف التوح��د .ومتث��ل تل��ك
التقدي��رات ع��دد احل��االت يف املتو�س��ط،
وتتباين معدالت انت�ش��ارها تبا ُي ًنا كب ًريا وفق
الدرا�سات ،بيد �أن بع�ض الدرا�سات احلديثة
تفيد مبعدالت انت�ش��ار �أعلى بكثري من ذلك.
 .21ي�ش�ير �س��جل البيان��ات الوبائي��ة املتاح��ة
�إىل �أن��ه ال تتواف��ر �أدل��ة علمي��ة تثب��ت وج��ود
�صل��ة ب�ين لقاح احل�صبة والنكاف واحل�صبة
الأملاني��ة والإ�صاب��ة با�ضطراب��ات طي��ف
التوح��د ،كم��ا تب ّ�ين �أن عيو ًب��ا ج�س��يمة ت�ش��وب
الدرا�س��ات الت��ي �أ�ش��ارت �إىل وج��ود عالق��ة
�س��ببية ب�ين اللق��اح واال�ضطراب��ات.
أي�ض��ا �أدل��ة علمي��ة ت� ّ
 .22وال توج��د � ً
�دل
عل��ى �أن اللقاح��ات الأخ��رى الت��ي ت َ
ُعط��ى يف
مرحل��ة الطفول��ة ق��د تزي��د خط��ورة الإ�صاب��ة
با�ضطراب��ات طي��ف التوح��د.
 .23كم��ا خل�ص��ت درا�س��ات �أجرته��ا منظم��ة
ال�صح��ة العاملي��ة �إىل �أن��ه م��ا م��ن �صل��ة تربط
بني ا�س��تعمال املواد احلافظة من قبيل مادة
الثيومر�س��ال املحتوي��ة عل��ى �إثي��ل الزئب��ق يف
اللقاح��ات والإ�صاب��ة با�ضطراب��ات طي��ف
التوحد.

/ar/85/https://www.who.int/features/qa.1
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders .2
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/autism-spectrum-disorder/ .3
20352928-symptoms-causes/syc
2011.160.nmiddleeast/10.1038/https://www.natureasia.com/ar/nmiddleeast/article .4
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/heavy-metals-pollutants-.5
/linked-to-increased-odds-of-autism-in-children
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ف�ضف�ضة طبيب
ان��ا ل�س��ت طبي��ب �أمرا���ض نف�س��ية،
ولكن��ي �أحبب��ت �أن �أ�ش��ارك املجتم��ع
تفا�صي��ل مل تغ��ب ع��ن خميلت��ي ع��ن
هذا املر�ض لأنني ما زلت �أتذكر كل
طف��ل ر�أيت��ه يع��اين م��ن ه��ذا املر���ض
املوح���ش من��ذ �أن كن��ت طالب��ا �أثن��اء
م��روري بق�س��م الأطف��ال والأمرا���ض
النف�س��ية.
م��ع �أنن��ي كن��ت طال��ب ط��ب ،ولك��ن
مل �أ�س��تطع ا�س��تيعاب �س��لوكيات هذا
الطفل وانعزاله عن العامل والتعبري
ع��ن م�ش��اعره بطرق غريب��ة متكررة
ي�صع��ب الو�ص��ول اىل معناها.
وه��ذا الأم��ر �ش��دين كث�يرا لأتاب��ع
ذل��ك الطف��ل و�س��لوكياته وطريق��ة
تعامل��ه وتعام��ل �أم��ه مع��ه.
حت��ى �أنن��ي م��ا زل��ت �أذك��ر
املحا�ض��رة الت��ي قدمته��ا واختي��اري
له��ذا املو�ض��وع من ب�ين كل املوا�ضيع
والذي ح�صلت فيه على درجة عالية
مل��ا له��ا م��ن انعكا���س واقع��ي لق�ص��ة
حقيقي��ة كن��ت �أتابعه��ا ب�ش��غف لأ�صل
�إىل �ش��يء م��ن ط��رق الت�ش��خي�ص
له��ذا املر���ض.
تناق�ض��ات يف ال�س��لوك  ،م��ا ب�ين
التعل��ق ب�ش��خ�ص واح��د فق��ط وغالبا
ه��ي الأُم  ،وم��ا بني العزلة ال�ش��ديدة
والرف�ض التام للتوا�صل بكل �أنواعه
م��ع �أي �ش��خ�ص حت��ى الأُم.
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انع��زال و�س��لوكيات تتك��رر ب�ش��كل
يوم��ي متف��ردة يف طريق��ة الر�س��م
واحلرك��ة وال��دوران وح��ب الأف��ق
والأل��وان وم��ن ث��م نوب��ات الغ�ض��ب
والب��كاء امل�س��تمر الغ�ير مربر والذي
ال يوقف��ه �إال �صاحب��ة القل��ب
الكب�ير.
لي���س هن��اك �ش��عور يف احلي��اة �أ�س��و�أ
من ال�ش��عور بالوحدة .فكيف هو ال�ش��عور
وطفل��ك م�ص��اب بالوح��دة من��ذ عمر �أقل
م��ن � ٣س��نوات !
لذل��ك ف ��إن الأ�س��رة يق��ع عل��ى عاتقه��ا
الت�ش��خي�ص الأويل له��ذا املر���ض .والب��د
م��ن عر���ض الطف��ل للطبي��ب يف حال��ة
االح�سا�س ب�أن �سلوك الطفل غري طبيعي
وميي��ل �إىل ع��دم التفاع��ل االجتماع��ي
والعاطف��ي وتك��رار �س��لوك مع�ين م��ع
ا�ضطراب��ات نف�س��ية كاالكتئ��اب ونوب��ات
الغ�ض��ب اخلارج��ة ع��ن الطبيع��ي.
حي��ث �أن ه��ذا املر���ض ازداد ب�أك�ثر
م��ن  ٤م��رات من��ذ الثمانين��ات وخا�ص��ة
عن��د الذك��ور .فتطور طرق الت�ش��خي�ص ،
والتغي�ير يف من��ط احلي��اة اجل��ذري من��ذ
ذل��ك الوق��ت ل��ه �أث��ر �أي�ض��ا.
وم��ن امله��م �أن نذك��ر هن��ا �أن التطعي��م
ال عالق��ة ل��ه به��ذا املر���ض �أب��دا ح�س��ب
الدرا�س��ات الكث�يرة الت��ي عمل��ت يف ه��ذا
ال�ص��دد.

و�أخ�يرا تذك��ر �أن التعام��ل م��ع الطف��ل
الطبيع��ي يك��ون �صعب��ا يف كث�ير م��ن
الأحي��ان .فكي��ف ل��ك �أن تتعامل معه وهو
يع��اين م��ن ا�ضطرابات نف�س��ية ت�ؤثر على
تفاعل��ه االجتماعي واللفظي وال�س��لوكي.
فرغ��م تط��ور الط��ب ،ف ��إن ه��ذا املر���ض
عالج��ه ه��و الإمي��ان الداخل��ي لوال��دي
الطف��ل وم��ن حول��ه �أن��ه لي���س معاق� ًا و�أن��ه
ب�إمكان��ه �أن ي�صب��ح ناجح��ا يف كث�ير م��ن
املج��االت.
و�أنن��ا جميع��ا ك�أف��راد املجتم��ع الب��د
�أن نتثق��ف ع��ن ه��ذ املر���ض م��ن �أج��ل
الت�ش��خي�ص املبك��ر وم��ن �أج��ل م�س��اعدة
ه��ؤالء الأطف��ال يف التعاي���ش مع الآخرين
و�أعطائه��م الأم��ل يف حي��اة طبيعي��ة
ي�ش�تركون فيه��ا ببناء وحتقي��ق �أحالمهم
و�أمنياته��م.
بقلم:
الدكتور فهد عبداهلل الكندي
ا�ست�شاري قلب وق�سطرة مب�ؤ�س�سة حمد الطبية

�صديقت��ي الأم الت��ي لديه��ا طف��ل
يع��اين م��ن التوح��د ..ل��ن �أذك��ر
ا�س��مك ...لعلم��ي مب��ا متري��ن ب��ه
الآن ..لك��ن  ..م��دي كف��ك لكف��ي
وامنحين��ي ثقت��ك الغالي��ة قلي�لا
الت��ي وهبتن��ي �إياه��ا �س��ابقا....
تع��ايل اجل�س��ي جلانب��ي لنتنف���س
مع��ا بعم��ق �أك�س��جني ه��ذه اللحظ��ة
...
وا�س��تمعي يل بقلب��ك ال��ذي ات�س��ع
لإن�س��ان لن يقبل��ه �أحد قبل قبولك
له ومنحه املحبة الالم�ش��روطة ..
و�صلن��ا لعام��ك التا�س��ع م��ع ماج��د
 ...مل تكن �أيامك �سهلة  ...لكنها
كان��ت �أي��ام ممتلئ��ة بالتح��دي
وال�ش��غف والإمي��ان واملحب��ة
الال حم��دودة....
ه��ل تذكري��ن حينم��ا �أبلغت� َ�ك

املمر�ض��ة �أن ابن��ك ذو الأرب��ع �أع��وام
وال��ذي ت�أخ��ر يف النط��ق يع��اين م��ن
خط��ب م��ا والب��د م��ن اتخ��اذ �إج��راءات
وحتالي��ل طبي��ة عاجل��ة م��اذا فعل��ت؟
�أذك��ر �أن��ك �ضممت��ه ل�ص��درك
وهم�س��ات بكلم��ات يف �أذن��ه حلظته��ا
ا�س�ترقت ال�س��مع وع��ذرا لك��ن الآن
�أع��رف مل��اذا ق��ررت ا�س�تراق ال�س��مع
لأذك��رك به��ا
قل� ِ�ت� :س��نوات انتظ��اري اخلم�س��ة ل��ن
تذه��ب هباء ...
عم��ري ال��ذي انتظ��رت في��ه �س��ماع
كلم��ة مام��ا �س��ت�أتي بال��ورود..
وك��رم اهلل ال��ذي مل يع��رف امل�س��تحيل
�س��يمدين بالق��وة والعزمي��ة الكافي��ة
لأجعلك �أف�ضل  ..الأمر لي���س �س��هال يا
ماج��د لك��ن علينا العمل مع��ا �أنت و�أنا.
�أعل��م يقين��ا م��ن �أن��ك تفه��م كالم��ي

و�أعل��م �أك�ثر ب��أن اهلل مع��ي دائم��ا ين�ير
درب��ي وطريق��ي ...
ل�س��ت ك�إخوت��ك التوائ��م ج��ود �أو ورد
لكن��ك الأمي��ز لقلب��ي والأق��رب ...
ماج��د لنحل��ق مع��ا ه��ذه اللحظ��ة
ون�صن��ع م�س��تقبلك ال��ذي يحم��ل قو���س
ق��زح و�أف��ق احلامل�ين...
�صديقتي الأم املنا�ضلة ...
درب��ك لي���س بال�س��هولة الت��ي تظن�ين
فلي���س معب��دا بالزه��ر لكن��ه لي���س
بال�صعوب��ة الت��ي ق��د تك��ون �إن توكل��ت
�تعنت عل��ى بن��اء
عل��ى اهلل  ..وا�س� ِ
م�ستقبل ابنك بتكاتف اجلهات املعنية
والأه��ل والوع��ي و�إ�صرارك على تعزيز
الأم��ل والثق��ة بحي��اة �أف�ض��ل ...البن��ك
املتوح��د �أو لبطل��ك الأوح��د!
الكاتبة:
�أمل اجلابر

13

ن�صائح و�إر�شادات للتعامل مع اال�ضطرابات احل�سية
والتخفيف من �أثرها
ال�ضغط العميق  :التواجد بني
و�سادتني كبريتني  ،دحرجة
الطفل داخل بطانية او �سجادة
ذات ملم�س خ�شن

ا�ستخدام الأوزان املحمولة
على ال�ساقني قبل بدء الن�شاط
مثل �أوزان الركبة و�أوزان
الكاحل

اعمل على احلد من الفو�ضى
يف قاعة الدر�س للتقليل من
امل�شتتات الب�صرية.

البدء بتقدمي مدخالت
الأحا�سي�س العميقة /
الدهليزية ،موا�صلة ال�ضغط
العميق  ،التنف�س العميق
،ال�سلوك الإيجابي  ،واخلتام
باللم�س!
يف حالة الإنتقائية يف اختيار
الأطعمة قم مبزج كميات قليلة
من الأطعمة التي ال يف�ضلها
مع كميات كبرية من الأطعمة
التي يف�ضلها ،ثم قم بالتدريج
بتقليل الكمية

اترك الطفل يتحكم يف كم
الأ�شياء التي يلم�سها يف اللعب
امل�سبب لالت�ساخ  -ال يجب
�إرغامه .

قلل من كم املدخالت ال�سمعية
التي يتلقاها الطفل يف املرة
الواحدة .

تخفيف �أثر اال�ضطرابات احل�سية على الطفل الذي يعاين من التوحد
)ن�صائح و�إر�شادات(
ما هو التكامل احل�سي؟
يرجع م�سمى التكامل احل�سي �إىل العملية
الع�صبية التي حتدث يف الدماغ من �إ�ستقبال
و تنظيم و�إ�ستجابة للمدخالت احل�سية
القادمة من احلوا�س التي ت�شمل الب�صر ،
ال�سمع  ،التذوق  ،ال�شم  ،اللم�س  ،احلا�سة
الدهليزية(التوازن واحلركة) والإح�سا�س
العميق (الإح�سا�س بالع�ضالت واملفا�صل).
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ما هي الإ�ضطرابات احل�سية؟
عندما يحدث خلل يف عملية معاجلة
املدخالت احل�سية يف الدماغ وتكون احلوا�س
ذاتها �سليمة مما ينتج عنه عدم تنا�سب
ردود االفعال التي ي�أتي بها الطفل رد ًا
على املدخالت احل�سية الفعلية هنا يحدث
�إ�ضطراب التكامل احل�سي.

�إ�شغال الطفل يف بع�ض الأن�شطة التي تت�ضمن:
دفع ،رفع ،جذب الأ�شياء
عمل �أ�شكال بال�صل�صال
امل�شي �إىل الأمام على كلتا يديه بينما �آخر مي�سك رجليه
اجللو�س والقفز على كرة كبرية احلجم
الر�سم با�ستخدام الرغوة(رغوة احلالقة)
الدوران على كرا�سي دوارة
�صعود ونزول الدرج

ا�ستخدم فر�شاة
�أ�سنان هزازة

يف حالة احل�سا�سية من ال�ضوء خفف
من ا�ستخدام الإ�ضاءة ال�صناعية
و�أكرث من اال�ضاءة الطبيعية و جهز
نظارات �شم�سية للطفل او قبعة ذات
واق من �أ�شعة ال�شم�س عند اخلروج من
قاعة الدر�س

تعزيز اال�ستقبال احل�سي للم�س
من خالل القيام ب�أن�شطة توفر
املدخالت لكافة �أجزاء اجل�سم
ولي�س اليدين فح�سب مثل تغطية
الألعاب ب�أغطية ذات ملم�س مثري
للطفل .
يف حالة احل�سا�سية من ال�صوت
ا�ستخدام �سدادات الأذن يف املواقف
ال�صاخبة (غرفة الطعام� ،صالة
�ألعاب،اال�سرتاحة)

جرب املو�سيقى الهادئة (مو�سيقى
هادئة عرب �سماعها يف الرا�س).
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الخطة السنوية للجمعية
ﺃأﺳﻢ ﺍاﻟﻨﺸﺎﻁط
Event Name

ﻧﻮﻉع ﺍاﻟﻨﺸﺎﻁط
Type of Activity

ﺍاﻟﻤﻜﺎﻥن
Venue

ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴﯿﺔ
Ministry of Interior

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓة ﺗﻌﺮﻳﯾﻔﻴﯿﺔ
Introductory Lecture

ﺩدﻭوﺭرﺍاﺕت ﺑﻴﯿﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮﻯى 1
PECS Level 1

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت
Lecture series

ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴﯿﺔ– ﻗﺴﻢ ﺷﺆﻭوﻥن
ﺫذﻭوﻱي ﺍاﻹﺣﺘﻴﯿﺎﺟﺎﺕت ﺍاﻟﺨﺎﺻﺔ
Ministry of Interior
Special Needs Affairs
Section
ﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍاﻟﻌﻄﻴﯿﺔ
ABHA

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت
Lecture series

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍاﻟﻌﻄﻴﯿﺔ
ABHA

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت ﻁطﺒﻴﯿﺔ
ﺍاﻟﺴﻜﺮﻱي– ﺍاﻟﺴﻤﻨﺔ
Medical Lectures
)(Obesity – Diabetes

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓة ﻁطﺒﻴﯿﺔ
Medical Lecture

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍاﻟﻌﻄﻴﯿﺔ
ABHA

ﺍاﻟﻄﺐ ﺍاﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭو ﺍاﻟﺘﻮﺣﺪ
Psychiatry and Autism

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓة ﻋﻦ ﺍاﻷﺩدﻭوﻳﯾﺔ
Lecture on medicines

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍاﻟﻌﻄﻴﯿﺔ
ABHA

ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻘﻄﺮﻳﯾﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ
ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻘﻄﺮﻳﯾﺔ ﻟﻤﺮﺽض ﺍاﻟﺴﻜﺮ
Qatari Autism
Society
Qatari Diabetes
Society
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺪ ﺍاﻟﻄﺒﻴﯿﺔ
HMC

ﺍاﻟﻤﺸﺎﺭرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽض ﺍاﻟﺪﻭوﺣﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏب
Participation in Doha
Book Fair

ﻣﺸﺎﺭرﻛﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺍاﻟﻤﻨﺸﻮﺭرﺍاﺕت
Post Publication

ﻣﺮﻛﺰ ﺍاﻟﻤﻌﺎﺭرﺽض ﺍاﻟﺪﻓﻨﺔ
 Exhibition CenterDafna

ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻘﻄﺮﻳﯾﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ
ﺇإﺩدﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﻤﻌﺮﺽض
Qatari Autism Society
Exhibition Management

ﺩدﻳﯾﺴﻤﺒﺮ 2019
December 2019

ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻟﻮﻁطﻨﻲ
National day

ﺇإﺣﺘﻔﺎﻝل
Celebration

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍاﻟﻌﻄﻴﯿﺔ
ABHA

ﻋﻴﯿﺪ ﺍاﻟﺨﻴﯿﺮﻳﯾﺔ
Eid Charity

ﺩدﻳﯾﺴﻤﺒﺮ 2019
December 2019

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓة ﺗﻮﻋﻮﻳﯾﺔ ﻟﻜﻮﺍاﺩدﺭر ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة
ﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﻳﯾﺔ ﻭو ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﻭو ﺍاﻟﺸﺆﻭوﻥن
ﺍاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯿﺔ
Awareness lecture for the
cadres of the Ministry of
Administrative
Development, Labor and
Social Affairs

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓة ﺗﻮﻋﻮﻳﯾﺔ
awareness lecture

ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﻳﯾﺔ ﻭو ﺍاﻟﻌﻤﻞ
ﻭو ﺍاﻟﺸﺆﻭوﻥن ﺍاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯿﺔ

ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﻳﯾﺔ ﻭو ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﻭو
ﺍاﻟﺸﺆﻭوﻥن ﺍاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯿﺔ

ﺩدﻳﯾﺴﻤﺒﺮ 2019
December 2019

Ministry of
Administrative
Development, Labor
and Social Affairs

Ministry of Administrative
Development, Labor and
Social Affairs

ﺍاﻟﺼﺮﻉع ﻭو ﺍاﻟﺘﻮﺣﺪ
Epilepsy and autism

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓة ﻁطﺒﻴﯿﺔ
Medical Lecture

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍاﻟﻌﻄﻴﯿﺔ
ABHA

ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻟﺮﻳﯾﺎﺿﻲ
sports Day

ﺇإﺣﺘﻔﺎﻟﻴﯿﺔ
Celebration

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍاﻟﻌﻄﻴﯿﺔ
ABHA

ﻣﻌﺮﺽض ﺳﻨﻮﻱي ﻟﻮﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ
ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﻳﯾﺔ ﻭو ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﻭو ﺍاﻟﺸﺆﻭوﻥن
ﺍاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯿﺔ
Annual exhibition of the
Ministry of
Administrative
Development, Labor and
Social Affairs
ﺍاﻟﻤﺮﺍاﻫﮬﮪھﻘﺔ ﻭو ﺍاﻟﺼﺮﻉع
Adolescence and epilepsy

ﻣﻌﺮﺽض
Exhibition

ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺘﻨﻤﻴﯿﺔ ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﻳﯾﺔ ﻭو ﺍاﻟﻌﻤﻞ
ﻭو ﺍاﻟﺸﺆﻭوﻥن ﺍاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯿﺔ
Ministry of
Administrative
Development, Labor
and Social Affairs

Katara
Management of
associations

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓة
Lecture

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍاﻟﻌﻄﻴﯿﺔ
ABHA

ﻧﺎﺩدﻱي ﺍاﻟﺴﺪ
AlSadd Club

ﻓﺒﺮﺍاﻳﯾﺮ 2020
February 2020

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓة
Lecture

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍاﻟﻌﻄﻴﯿﺔ
ABHA

ﺍاﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍاﻷﻫﮬﮪھﻠﻲ
Al-Ahli Hospital

ﻣﺎﺭرﺱس 2020
March 2020

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍاﺕت
ﻓﻌﺎﻟﻴﯿﺎﺕت
ﺇإﺣﺘﻔﺎﻟﻴﯿﺎﺕت
Lectures
Events
Celebrations
ﻣﺤﺎﺿﺮﺓة
Lecture

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
Different institutions

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
Different institutions of
society

ﺇإﺑﺮﻳﯾﻞ 2020
April 2020

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍاﻟﻌﻄﻴﯿﺔ
ABHA

ﺇإﺳﺘﺸﺎﺭرﻱي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
Legal Consultant

ﺇإﺑﺮﻳﯾﻞ 2020

ﻣﺸﺎﺭرﻛﺔ ﺇإﻓﺘﺘﺎﺡح
Opening
ceremony
participation
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻤﻲ
Scientific Conference

ﺳﺘﺎﺩد ﺧﻠﻴﯿﻔﺔ ﺍاﻟﺪﻭوﻟﻲ
Khalifa International
Stadium

ﺃأﺳﺒﺎﻳﯾﺮ
Aspire

ﺍاﻟﺪﻭوﺣﺔ
Doha

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
Different institutions

ﺇإﺑﺮﻳﯾﻞ 2020
April 2020

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺭرﻳﯾﺒﻲ
Training program

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍاﻟﻌﻄﻴﯿﺔ
ABHA

ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻘﻄﺮﻳﯾﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ
Qatari Autism Society

2020
2020

ﺩدﻭوﺭرﺍاﺕت ﺑﻴﯿﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮﻯى 2
PECS Level 2

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓة ﺩدﻋﻢ ﻧﻔﻴﯿﺲ ﻟﻸﻣﻬﮭﺎﺕت
Lecture support for
mothers
ﺍاﻹﺣﺘﻔﺎﻝل ﺑﺎﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ
Celebrating
World Autism Day

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﯿﺔ
) ﺣﻘﻮﻕق ﻭو ﻭوﺍاﺟﺒﺎﺕت (
Legal lecture
) ( Rights and Duties
ﺇإﻓﺘﺘﺎﺡح ﺍاﻟﻌﺎﺏب ﺍاﻟﻘﻮﺓة
Opening of Athletics
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍاﻟﺘﻮﺣﺪ
Autism Conference
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻴﯿﺘﺶ
TEACH Program
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ﺍاﻟﺠﻬﮭﺔ ﺍاﻟﻤﺘﻌﺎﻭوﻧﺔ  /ﺍاﻟﺪﺍاﻋﻤﺔ
Collaborator /
Supporter
ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺪﺍاﺧﻠﻴﯿﺔ
Ministry of Interior

ﻗﻄﺮ ﺍاﻟﺨﻴﯿﺮﻳﯾﺔ
Qatar Charity
ﺃأﻭوﺭرﻛﻴﯿﺲ
Oryx
ﻗﻄﺮ ﺍاﻟﺨﻴﯿﺮﻳﯾﺔ
Qatar Charity
ﺃأﻭوﺭرﻛﻴﯿﺲ
Oryx

ﻧﺎﺩدﻱي ﺍاﻟﺴﺪ
Al Sad Club
ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻘﻄﺮﻳﯾﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ
ﻧﺎﺩدﻱي ﺍاﻟﺴﺪ
Qatari Autism Society
Al-Sadd Club
ﻛﺘﺎﺭرﺍا
ﺇإﺩدﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺠﻤﻌﻴﯿﺎﺕت

ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﯿﺬ ﺍاﻟﻨﺸﺎﻁط
Date of implementation

2019/8/29
2019/9/24 22

2019/9/28 26

ﺍاﻛﺘﻮﺑﺮ 2019
October 2019

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2019
December 2019

ﻳﯾﻨﻴﯿﺎﻳﯾﺮ 2020
January 2020
ﻓﺒﺮﺍاﻳﯾﺮ 2020
February 2020
ﻓﺒﺮﺍاﻳﯾﺮ 2020
February 2020

April 2020
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019
September 2020
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ق�صة جناح يف امل�ؤمتر الدويل العلمي املحكم للرتبية اخلا�صة
بعنوان :

املحتوى املعريف للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
�سهولة الو�صول

�ش��اركت ال�س��يدة � /س��لمى العام��ري �أم�ين �س��ر اجلمعي��ة القطري��ة لتوح��د يف امل�ؤمت��ر ال��دويل
العلم��ي املحك��م للرتبي��ة اخلا�ص��ة يف اململك��ة الأردني��ة الها�ش��مية بتاري��خ ١٤ - ١٣نوفم�بر
٢٠١٩م بعن��وان ق�ص��ة جن��اح  ،وحتدث��ت فيه��ا ع��ن �إجن��از �أم �س��اهمت يف االرتق��اء بطفله��ا
التوح��دي وا�س��تطاعت �أن تتح��دى كل العقب��ات للو�ص��ول �إىل القم��ة
20

ن�س��عى دائم� ًا خلدم��ة فئ��ة التوح��د م��ن خ�لال برناجمن��ا ( نق��در ) ال��ذي طوعن��اه
خلدم��ة الكب��ار م��ن ذوي التوح��د وتدريبه��م وجت��اوز مراح��ل احلي��اة ومتطلباته��ا
ب�ش��كل يرق��ى للم�س��توى املطل��وب منهم
الأ�ستاذ  /م�صطفى لطفي
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عالج التوحد

القيام باخلطوات التالية:
هناك طرق للعالج املتوفرة للأ�شخا�ص
طريقة تيت�ش:
امل�صابني بالتوحد ,علما ب�أنه يجب الت�أكيد وهي طريقة تعليمية �شاملة (ت�أهيال كامال -1حتدير الهدف
�-2سهولة التعليمات ومنا�سبتها للطفل
على �أنه لي�ست هناك طريقه عالج واحدة لللطفل وهي م�صممة ب�شكل فردي على
-3حث الطفل على اال�ستجابة
ميكن �أن تنجح مع كل الأ�شخا�ص امل�صابني ح�سب احتياجات كل طفل)
-4وذلك عن طريق املالئمة بني املطلوب
بالتوحد
طريقة فا�ست فوروورد:
ت�أديته بني خربات الطفل احلا�ضرة �,إذ فد
-1العالج الدوائي:
وهي برنامج التكرتوين يعمل باحلا�سوب
ويعمل على حت�سني امل�ستوى اللغوي للأطفال الي�ستجيب الطفل �أحيانا
ي�ستخدم العالج الدوائي لتنظيم وتعديل
امل�صابني بالتوحدوتقوم فكرة هذا الربنامج -5عملية ت�شكيل ال�سلوك زذلك عن طريق
املنظومة الكيماوية الع�صبية التي تقف
تق�سيم الهدف �إىل وحدات متتالية مع
خلف ال�سلوك امل�ضطرب ,ومع �أنه اليوجد بو�ضع �ساماعة على اذن الطفل بينما هو
يجل�س �أمام �شا�شة احلا�سوب وي�ستمع ويلعب ا�ستمرار �إثابة ومكاف�أة اخلطوات ال�صغرية
دواء واحد للتوحد يجب �أن يتكامل هذا
النوع من العالج الطبي مع برنامج �شامل وهذا الربنامج يركز على جانب واحد وهو جميعها �إىل �أن يتم حتقيق الهدف.
-6العالج الوظيفي:
ي�ساعد يف حت�سني قدرات املري�ض.
اال�ستماع واالنتباه.
-7العالج بالدمج
طريقة لوفا�س:
التدريب على التكامل ال�سمعي:
وت�سمى بالعالج ال�سلوكي وتبعترب واحدة من وهي طريقة تنفع املفرطون يف احل�سا�سية -8العالج بالقر�آن الكرمي
-9العالج بالر�سم
اهم طرق العالج ال�سلوكي ,حيث تقوم على ال�سمعية وتعمل على حت�سني قدرة ال�سمع
�أنه ميكن التحكم بال�سلوك بدرا�سة البيئة لديهم,يتم و�ضع �سماعات يف �أذن ال�شخ�ص املرجع :
التي يحدث بها والتحكم يف العوامل املثرية امل�صاب بالتوحد بحيث ي�ستمع ملو�سيقى مت التوحد بني النظرية والتطبيق
لهذا ال�سلوك.
تلركيبها ب�شكل ديجتال بحيث ت�ؤدي �إىل
وليــــد خـــليــــفة
وتعتمد طريقة لوفا�س على ا�ستخدام
تقليل احل�سا�سية املفرطة لديهم.
يزيد الغ�ضاونة
اال�ستجابة ال�شرطية ب�شكل مكثف حيث
العالج ال�سلوكي:
د :وائل ال�شرمان
يجب اال تقل مدة العالج ال�سلوكي عن  40وهو يعتمد على نظرية الثواب والعقاب
�ساعة يف الأ�سبوع وملدة غري حمددة.
ول�ضمان جناح الربنامج ف�إمه ي�ستلزم
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