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ACTNOW                                                       5 ـ نشرة معلومات 

 

 

  المھارات االجتماعیة: السمات الرئیسیة للتوّحد
 ریل بریرتونڤأ. د

 ،، مثل االستجابات المتدنیةالتفاعلیةالعالقات المتعلقة بإحدى السمات الرئیسیة للتوّحد ھي مجموعة من المشاكل 
  .خریناآلب االرتباطأو ضعیفة على ودة  محدةال، وقدرز االنعمظھر االھتمام بالناس، وعدمأو 

 فيالمھارات االجتماعیة  ورقصار ـ معی DSM - IV  الرابعالدلیل التشخیصي واإلحصائي
  :والتوّحد ھ

  : التالیةالسماتثر من ك أو أةبواحد كما ھو ظاھر قصور نوعي في التفاعل االجتماعي

ضعیات و، والوجھبیر ا، وتعالتحدیق بالعینین غیر لفظیة متعددة مثل أفعال في استعمال واضحقصور  .1
 لتنظیم التفاعل االجتماعي؛اإلشارات ، والجسم

 اإلخفاق في تطویر عالقات مع األقران مالئمة لمستوى النمو؛ .2

  الطلب التلقائي للمشاطرة في المتعة أو المیول أو اإلنجازات مع اآلخرین؛انعدام .3

 . التبادلیة االجتماعیة والعاطفیةالعالقات االفتقار إلى .4

ص نالدلیل التشخیصي واإلحصائي لألمراض العقلیة، اإلصدار الرابع، : مراض النفسیةالجمعیة األمریكیة لأل(
  ).2000الجمعیة األمریكیة لألمراض النفسیة، / منقح، واشنطن دي سي

یؤثر التوّحد على تطویر المھارات االجتماعیة عند األطفال من سن صغیر ویمكن أن یكون ظاھرًا عند الرّضع 
  .التوحدیین
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  :التوحدیونع الرّض

  .أو رفع أیدیھم لحملھممتوقعة طبیعیة وضعیة ال یفترضون عادة 

وقد یقوم . حملھم عند التماسًا للحناندنون ، وفي أحیان كثیرة ال یالحضن ال یرغبونیكونون عادة أطفاالًً 
 شكل معاكس بأن بحملھمن ورآخضل فوی. التصلب أو بمحاولة التملص حملھم بمقاومة عبعض الرّض

  . الذي یحملھمشخصھًا للجاوظھرھم م یكون

ویر ھذه طفي تتأخرون  أو قد یشكل غیر ثابت،بستجیبون السمھم ولكن قد ی وأالسمھم، جیبون قد ال یست
  .المھارة

عیدًا عن ر بلنظ اكبسرعة وبعد ذلباالتصال بالعینین  ونمو أو یقین بالعینتصال االتجنبن عادة بویقوم
إلى كونون ینظرون  أو ی،ویلةفترة ط والتحدیق لیك عینىإل بالنظر أطفال آخرونوقد یقوم . الشخص

أطفالھن باالتصال بالعینین  دعنوجود مشاكل ھات مبعض األ وتالحظ. الشخص اآلخرني ی في عأنفسھم
  .بكر جدًافي سن م

 راضغ أاإلشارة إلىبن ووقد ال یقومشیاء، األب میولھم مشاطرةوبة في عص الرّضع التوحدیون جدقد یو
  . مباشریرًا عن تأشضوتأشیر ولكن التأشیر یكون مبھمًا ع بالھمضعوقد یقوم ب. خرینلآل لھم ھمةم

، مثل التلویح باي باي وألعاب ةاالجتماعیمحاكاة إلى عدم المشاركة في ال میل الرّضع التوحدیونقد ی
  . مع شخص آخرالتصفیق التبادلي

  :التوحدیونأطفال ما قبل المدرسة 

إذا مثًال ف. استجابة لآلخرینالوجھ ابیر في تعقلیًال جدًا تنوعًا ال ما قبل المدرسة التوحدیون  أطفظھرقد ُی
 باالتصال التوحدیونوعادة ال یقوم أطفال ما قبل المدرسة . لھون االبتسامة رّدابتسم شخص لھم قد ال ی

  . نوعًا من التحدیقین أو یكون اتصالھم بالعین،ھمأقران مع ینبالعین

طفل یتعلق بوقد . یھ عادة قصور في القدرة على إقامة الصداقاتدیكون ل  قبل المدرسة التوحديطفل ما
 بغض النظر عن ردة فعل الطفل ، ویرید أن یكون معھ في كافة األوقات،ما قبل المدرسةمركز آخر في 

 عن وقد ُیفضل الطفل التوّحدي بعض األقران على أساس مظھرھم، مثل لون الشعر عوضًا. تجاھھ
 سنوات ال 4ویمكن أن یتم عدم قبول بعض األطفال لسبب معّین، مثل طفل عمرة . المزاجأو الشخصیة 

  .یقترب من طفل آخر بسبب شكل أذنیھ

، وخاّصة فھم القواعد التي  صعوبة في اللعب مع أطفال آخرینالتوحدیونرسة دبل المأطفال ما قیجد 
التناوب على الدور والمشاطرة مفاھیم صعبة الستیعابھا، ویمكن أن یكون . تنظم السلوك االجتماعي

 أطفال ما قبل المدرسة التوحدیون یجدعادة و. واقعیةعادة تعلیم ھذه المھارات بطریقة تطلب وی
، مثل وقت الجلوس على السجادة في روضة األطفال، ویكون أداؤھم عادة  صعبةالنشاطات الجماعیة

د یقوم آخرون بتجنب األطفال اآلخرین كلیة وتفضیل اللعب وق. أفضل في مجموعات صغیرة منظمة
  .بمفردھم

أو القدرة على فھم أن ) القدرة على الشعور نحو اآلخرین( مالئم للعمر طفاتعنادرًا ما یقومون بتطویر 
 ما قبل مركزوفي . وقد ال یقومون بمشاطرة اآلخرین بسعادتھم أو حزنھم. اآلخرین لدیھم مشاعر

وقد یشعر بعض . اساتھومعج ویبكي أو ز یقوم الطفل التوّحدي باالستجابة لطفل آخر منالمدرسة قد ال
لضجة ا  إزاءعلھردة فكون ت و،من بكاء طفل آخرالناجمة جة الض نزعاج منن باالواألطفال التوحدی

  .عوضًا عن التعاطف مع الحالة

صعب، فمثًال " ظھار والمشاطرةاإل. "على األرجح أن ال یشاطرون اآلخرین باألشیاء التي قاموا بھا
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وعلى . أو إحضار رسوم لكي یراھا أھلھمنادرًا ما یقوم األطفال التوحدیون بإخراج أعمال من حقیبتھم 
  . ما قاموا بھ لألطفال اآلخرین في مركز ما قبل المدرسةبتبیاناألرجح أیضًا أن ال یقوموا 

م بمھمة واحدة، مثل امشترك ھو مشاطرة االھتمواالھتمام ال. االھتمام المشتركفي یجدون عادة صعوبة 
 االھتمام المشترك باالتصال الحفاظ علىویتم عادة . ا إلى لعبة م معًاقیام الطفل وأحد والدیھ بالنظر

ویمیل األطفال . بالعینین مع الشخص اآلخر، وبعد ذلك النظر مجددًا إلى الغرض موضع االھتمام
  . لتوجیھ انتباه الشخص اآلخر نحو األشیاء موضع اھتمامھمالتوحدیون إلى عدم استعمال التأشیر

 بما یقومون بھ أو ما ینظرون االنھماكال یقومون عادة باالستجابة عند المناداة على اسمھم، ویبدو علیھم 
  .إلیھ

ما  معرفةوجھ مثل ل ایربابة في قراءة تعوویجدون صع. ھم صعوبة في تفسیر مشاعر اآلخرینیدتكون ل
رین على تقریر أن الشخص غیر سعید، ال یقوم دانوا قالو كوحتى . بًاضخص حزینًا أو غاش إذا كان

كون منزعجًا أو ا یدم عنالمواساةلب طبأیضًا م ووقد ال یق. المواساةلة عرض وامحة بلتوحدي عادفل اطال
بیل مكان توحدي من والدتھ تقطفل مثًال قد یرید  ف.لحقتھ أذیة، أو إذا طلب ذلك فسیكون وفق شروطھ

  .قد یرفض ذلكفاإلصابة لتخفیف األلم، ولكن إذا قامت والدتھ بمحاولة عبطھ 

، مكن أن تتفاوت یورصلقبیعة ھذا اطعیة، ولكن ماتالجا  المھاراتفيصور قیھم دین لیدحتوفال الط األةافكإن 
 ھاراتم بعض الم تطویریتم عادة تعل، وباآلخرین مھتما االیزداد دثًال قفم. فلط الموع نغّیر مویمكن أن تت

غیر مرتبطین یین دحوفال التاألطبأن كان یعتقد سابقًا  قدو.  مرنةرأو غیاالجتماعیة كقواعد بطریقة میكانیكیة 
بمقدمي الرعایة رة ا مختروابطظھرون یلتوحدیین فال اطاأل، ولكن تبّین اآلن أن أغلب دمي الرعایة لھمقمب

  .األساسیین لھم
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