مديرة مركز عزام للتوحد:

أطفال التوحد لهم
سماتهم ..ولهم
أساليب تعامل خاصة
هناك تشابه بني
اضطراب التوحد وفرط
احلركة وتشتت االنتباه

حوار ...أشواق عبدالله أبونيان ـ تهاني عبداحملسن املقرن

التوح ��د ن ��وع من أنواع االضطراب النمائي ويظهر في أغلب األحيان خالل الس ��نوات الثالث
األولى من عمر الطفل وينتج عن اضطراب في اجلهاز العصبي مما يؤثر على وظائف املخ وال
ترتبط هذه االضطرابات بأية عوامل عرقية أو اجتماعية حيث لم يثبت أن للطبقة االجماعية
أو احلال ��ة التعليمي ��ة أو املالي ��ة للعائل ��ة أية عالقة باإلصاب ��ة بالتوحد ..وقد أول ��ت دول العالم
وم ��ن بينه ��ا ال ��دول العربية اهتمام ًا كبير ًا به ��ذه الفئة من األطفال فأصبح ��ت املراكز واملعاهد
التعليمي ��ة واملؤسس ��ات الرعائي ��ة الس ��تقبال ه ��ذه الفئة وتق ��دمي التعليم والتأهي ��ل والتدريب
ضمن برنامج عالجي متكامل ينتهي بالوصول إلى نتائج إيجابية من خاللها يتحقق للطفل
التوحدي شفاء بإرادة الله أو ًال ثم بجهود القائمني على هذه املؤسسات واملراكز ومن بينها مركز
ع ��زام للتوح ��د ومقره مبدينة الرياض .فما هي أهداف هذه املركز؟ وما هي أنش ��طته وأقس ��امه
ومهمات ��ه ..وكي ��ف يتعام ��ل هذا املركز مع أطفال التوحد .وماهي س ��مات أطف ��ال التوحد؟ وما
ه ��ي طريق ��ة التعامل معهم؟ وهل هناك تش ��ابه ب�ي�ن اضطراب التوحد وفرط احلركة وتش ��تت
االنتباه؟ وكيف يتم عالج املصابني بهذا االضطراب؟؟ أسئلة جتيب عنها مديرة املركز األستاذة
لولوة عبدالرحمن العتيق وذلك من خالل حوار أجرته «األمن واحلياة» حول عدد من املش ��اكل
واملوضوعات التي تهم هذه الفئة من األطفال التوحديني وقد كان احلديث عن املركز ونش ��أته
محور السؤال األول في هذا احلوار الذي استهلته مديرة املركز بالقول:
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أنش��ئ مركز عزام للتوحد عام 1427هـ ولقد أثبت جناحه وجدارته
فلق��د ابت��دأ املركز بطفل�ين أما اآلن فإنه يضم س��بعة عش��ر طفالً وقد
حتس��نت معظم احلاالت بفضل الله ثم اجلهوداملبذولة من قبل معلمات
املركز وعمل جميع منسوبات املركز كأسرة واحدة من إداريات ومعلمات
وعامالت حيث يعيش الطفل لدينا بني هذه األسرة الكبيرة التي حتتويه
بالعم��ل واحلب واالهتمام ومن مميزاته أن��ه يخصص معلمة لكل طفل
حيث تس��مى معلم��ة الظل باإلضافة إلى معلمات األنش��طة املس��اعدة
كمعلمة املهنة ومعلمة احلاس��ب واألخصائية االجتماعية واألخصائية
النفسية.
ويس��تهدف املركز تطوير وتأهيل وتدريب طفل التوحد وجعله أكثر
قدرة على االعتماد على نفس��ه وعلى األقل في األمور احلياتية اخلاصة
ب��ه إلي جانب تدريب املعلمات وجعله��م أكثر قدرة وكفاءة للتعامل مع
طفل التوحد وكذلك تش��يجع اإلخوة واألخوات على التعاون مع أخيهم
وعمل مس��ابقة األخ أو األخت املثالية كل ع��ام وعمل اجتماعات دورية
م��ع األهالي لكي يتعرفوا على بعض ويتعرفوا على احتياجات أطفالهم
ويكتسبوا خبرة من بعضهم البعض وعمل مسابقة سنوية وهي مسابقة
األس��رة املثالية وذلك حس��ب تعاون األس��رة مع املركز الذي يستهدف
أيضا ً تعري��ف املجتمع اخلارجي بإعاقة التوح��د وكيفية التعامل معه
وإمكانية التعايش مع طفل التوحد.
٭ ماهي طريقة عمل املركز ماهو النظام الذي يعمل به؟

٭٭ تقوم املديرة مبقابلة املرضى اجلدد واس��تقبالهم وإعطائهم نبذة عن
طريقة املركز واخلدمات التي يقدمها ومن ثم تقوم املشرفة التعليمية مع
املعلمة مبالحظة الطفل ملدة تتراوح ما بني أس��بوعني إلى ثالثة أسابيع
وذل��ك كي تتعرف على قدرات الطف��ل لتحديد الفصل الذي يالئمه وبدء
عمل خطة فردي��ة خاصة فيه حتوي أهدافا ً طويل��ة املدى يتم حتقيقها
من خ�لال أهداف قصيرة امل��دى وبعد وضع اخلطة يتم التنس��يق مع
األم حلض��ور االجتم��اع مع املعلمة واملش��رفة التعليمية لكي
يناقش��وا اخلطة مع األم ومدى مالءمتها لها وإبداء رأيها في
اخلطة وإن كانت تريد إضافة أي هدف للخطة وهناك أنشطة
مساعدة تتمثل بالقسم املهني ،وقسم احلاسب اآللي ،والقسم
االجتماعي ،والقسم النفسي ،والنطق والتخاطب
ففي القسم االجتماعي أخصائية اجتماعية تعتبر املسؤولة
عن عمل دراس��ة حالة اجتماعية للطف��ل باإلضافة إلى عمل
أنش��طة جماعي��ة تزيد م��ن تواصلهم مع بعضه��م البعض
وكذل��ك متابع��ة األهالي والتع��رف على أب��رز احتياجاتهم
واملعوق��ات التي تعي��ق تواصلهم مع املرك��ز باإلضافة إلى
متابعة املعلمات والتعرف على أبرز احتياجاتهم والتنس��يق
بينها وبني القرارات اإلدارية.

فردية ش��املة جلميع املجاالت والتي تتناس��ب مع
إمكاني��ات الطفل وتكون اخلط��ة قابلة للتطوير مع
تقدم الطفل أما املجاالت التي تش��تمل عليها اخلطة
فهي مجال امله��ارات اإلدراكية ـ امله��ارات احلركية
ـ امله��ارات االجتماعي��ة ـ مجال ما قب��ل األكادميي
(املعرفي) ـ املهارات األكادميية ـ مهارات التواصل ـ
مجال العناية الذاتية ـ مجال االنتباه ـ مجال التربية
الفنية ـ مجال التهيئة املهنية ـ مجال التربية البدنية
ـ مجال املهارات الترويجية وش��غل أوقات الفراغ ـ
مجال مهارات األمن والسالمة.
٭ هل هناك تواصل مع أهالي أطفال التوحد بني وما طبيعة
هذا التواصل؟

٭ ماهي البرامج العالجية التي تقدم للطفل؟

٭٭ بعد دراس��ة حال��ة الطفل واحتياجات��ه يتم وضع خطة
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٭٭ يتم تنس��يق اجتماع
لفري��ق العم��ل م��ع األم
ملناقش��ة اخلطة ولتسير
جهود املعلمة مع األسرة
في نفس االجتاه املطلوب
كم��ا يت��م تدري��ب األم
وتأهيلها على كيفي��ة التعامل مع طفلها وتدريبه
في املنزل.
ويتم عمل اجتم��اع لألمهات (مجلس األمهات)
أربع مرات في السنة في بداية ونهاية كل فصل.
وينظ��م املرك��ز ورش عم��ل ودورات تدريبية
ومحاضرات ع��ن التوح��د واحتياجاتهم من قبل
ذوي االختص��اص لألهالي واملتخصصني س��واء
داخل الرياض أو خارجها.
٭ هل لدى املركز حاالت حتسنت؟

٭ بفض��ل الله ث��م بجهود معلماتنا حتس��نت
العديد من احلاالت من شديدة إلى متوسطة حيث
أن ل��دى املركز حاالت لم تك��ن تتكلم واآلن بدأت
تنط��ق الكلمات كم��ا إن هناك ح��االت خفت حدة
العدائية لديها.
٭ ماهي سمات األطفال التوحديني؟

٭٭ األطفال التوحديون لهم صفات منها:
ـ عدم القدرة على التواصل البصري واللغوي.
ـ رفض االحتضان
ـ التعلق غير الطبيعي باألشياء.
ـ الروتني ورفض التغيير
ـ ع��دم القدرة عل��ى بناء عالقات
سوية مع اآلخرين.
ـ صعوبة املتابعة البصرية.
ـ ضعف التفاعل االجتماعي
ـ ضعف مهارة اللعب.

والواضحة والثابتة في املعنى
ـ جتاهل سلوك لفت االنتباه
ـ النزول إلى مستوى عقلية الطفل
ـ استخدام الصور لغير الناطقني
٭ هل هناك شبه بني اضطراب التوحد وفرط احلركة وتشتت االنتباه

٭٭ نعم هناك ش��به كبير بينهم ألن أكثر حاالت التوحد يصاحبها النشاط
الزائد وفرط احلركة وتش��تت االنتباه لذلك يك��ون هناك دائما حيرة من
األهال��ي وكذل��ك األطباء فعزام مث�لاً أول ما قرر األطب��اء أنه فرط حركة
وتشتت انتباه.
وعندما كنت أقول أنه توحد يرفضون هذا املنطق ويصرون على أنه فرط
حركة وتش��تت االنتباه وعندما يكبر س��تقل عنده احلركة ولكني الحظت
عليه سمات التوحد مثل رفرفة اليدين وعدم التواصل البصري والتواصل
اللفظي وكذلك الضحك بدون س��بب والبكاء بدون سبب وال يهاب املخاطر
وفي األخير اعترف األطباء بأنه توحد.
٭ كيف يتم عالج املصابني بهذا االضطراب؟

لي��س هناك ع�لاج للتوحد قي��ل إن هناك (بروت��وكل دان) مجرب في
أمريكا وجنح عالج  1000حالة توحد ودرس��وا في مدارس مع األسوياء
وهو يساعد على إزالة السموم من الدم وكذلك احلمية من اجلالتني وأيضا ً
عمل تأهيل وتدريب للطفل على العناية الذاتية وعمل خطة فردية خاصة
لكل طفل.
٭ كيف يتعامل املركز مع أطفال التوحد؟

٭٭ يتعام��ل املركز مع الطفل بكل حب وحنان وهدوء يعالج الس��لوك عن

٭ كي��ف يت��م التعام��ل م��ع الطف��ل
التوحدي؟

٭٭ طريق��ة التعام��ل م��ع الطفل
التوحدي تكون وفق أسس علمية
ونفسية من خالل ...
ـ مراعاة اللهجة (فتتحدث املعلمة
مع الطفل حس��ب لهجته ولهجة
أهله)
ـ اس��تخدام اجلم��ل القصي��رة
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طري��ق اللعب ويهتم باجلدية في العمل والتواصل لغير
الناطقني يكون عن طريق البطاقات واإلرش��ادات وكذلك
عالج وتعديل س��لوك الطفل ولقد حتسنت حاالت كثيرة
باملرك��ز وذلك ألن جميع املوظفني يعملون بروح الفريق
الواح��د وكأنهم أس��رة واحدة يجمعهم ح��ب هذه الفئة
وهدف واحد هو العمل على تطويرهم وتأهيلهم وجعلهم
في أفضل ص��ورة ممكنة والعمل على أن يكون إنس��انا ً
فعاالً في أسرته ومجتمعه.
ومن األعمال التي يقوم بها املركز وتساعد على تطوير
الطفل وتدعيم األهل مسابقتي األسرة املثالية وكذلك األخ
واألخت املثالية والتي تش��رف عليها مديرة املركز وذلك
كي تساعد على تواصل األهل وتشجيعهم املستمر للطفل
وفاز بها العام املاضي أس��رة الطف��ل عبدالله الذي دخل
املرك��ز بعد أن رفضه كثير م��ن املراكز ألنهم يقولون إن
الطف��ل ميئوس من حالته وغير قابلة للتعليم والتطوير
وطلبوا مبالغ كبي��رة لتعليمه واحضروا خادمة خاصة
في��ه وأحضرته أمه إلى املرك��ز وهي تقول إنني ال أقتنع
باملراكز اجلديدة لكن ليس أمامي أي خيار آخر.
وكانت حالة شديدة جدا ً يتصرف وكأنه ال يرى شيئا ً
يصطدم مب��ا أمامه حتى وإن كان أم��ام طاولة كبيرة ال
يركز على أي شيء
ويضع مالبس��ه في فمه دائما ً ال ينظر ملن هم حوله ال
يعرف احلمام اليهاب املخاطر وال يش��ارك اآلخرين وبعد
مضي ش��هرين فقط أصبح عبدالله إنس��انا ً آخر بدأ يرى
الطريق  ،وبدأ يركز أثناء املشي وترك عادة وضع األشياء
في فم��ه وعرف دورات املياه وأصبح ينظر إلى األش��ياء
وذل��ك بفضل م��ن الله ثم يفضل معلمت��ه وكذلك تواصل
ومتابع��ة أهله واآلن بدأ ينطق بعض الكلمات البس��يطة
كم��ا أن تواصل األهل يؤثر على تطور األهل فكل ما كانت
األسرة مهتمة أكثر كل ما كان تطور الطفل أسرع.
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٭ ماه��ي مش��اركات املرك��ز االجتماع��ي وم��دى انعكاس��اتها عل��ى األطفال
التوحديني في املركز؟

٭٭ للمركز مش��اركاته في احلمالت الوطنية للتوحد ومن هذه
املش��اركات على س��بيل املثال توزيع نش��رات عن التوحد وعن
املرك��ز في العديد من املستش��فيات التي أقيم��ت بها محاضرات
توعوية عن التوحد.
وفي حفل تدش�ين احلملة والذي كان برعاية صاحب الس��مو
امللكي األمير س��لمان بن عبدالعزيز ش��ارك طفل من أطفال املركز
وهو عزام في افتتاح احلفل وقراءة سورة من القرآن الكرمي.
كما شارك املركز بعمل سيارة جتوب شوارع الرياض وحتمل
عبارات توعوية عن املركز وشعار احلملة الوطنية للتوحد.
وأقام املركز حفال ألصدقاء التوحد اس��تهدف تعريف املجتمع
اخلارجي بإعاقة التوحد وباألخص األطفال حيث لبسوا بطاقات
حتمل شعار صديق التوحد وأعطوا شهادة من املركز تكرميا ً لهم
على هذه الصداقة.
كم��ا أق��ام املركز أيضا ً تضامن��ا ً مع هذه احلملة ورش��ة عمل
ومحاض��رة بعنوان الوس��ائل التعليمية لألطف��ال ذوي التوحد
قدمتها األس��تاذة أري��ج عبدالله أبو نيان مصممة الوس��ائل في
مركز والدة األمير فيصل بن فهد للتوحد وكانت ملدة يومني س��ت
ساعات منفصلة.
وللمركز أنش��طته االجتماعية األخرى املتعددة ،ومن ضمنها
مشاركته في إحياء اليوم العاملي للتوحد الذي أقيم في استراحة
القلع��ة مبدينة الرياض وحض��ر أكثر من ثالثمائة أس��رة طفل
توحدي مع أس��رهم وكانت فعاليات ه��ذا احلفل متضمنة تقدمي
الهدايا واأللعاب واملس��ابقات وشاركت في هذا احلفل مؤسسات
أخرى م��ن بينها مدين��ة امللك فه��د الطبية التي ش��اركت بركن
ترفيه��ي وعدد من املؤسس��ات التي أبدت تفاع�لاً يعكس اهتمام
املجتمع بهذه الفئة.
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