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رف�ض ال�صداقة "االفرتا�ضية" يرتك جراح ًا نف�سية
ق ��ال خمت�ص ��ون �إن هن ��اك ظاه ��رة جديدة
ب ��د�أت ت�سج ��ل يف عل ��م النف� ��س ،تتعل ��ق
بـ"جرح امل�شاعر االفرتا�ضية" وذلك عندما
يتعر� ��ض �شخ�ص م ��ا للرف�ض عل ��ى مواقع
اجتماعي ��ة ،مثل "تويرت" و"في�سبوك� "،أو
عندم ��ا يتجاهل البع�ض طلبه لبناء عالقات
�صداق ��ة معه ��م ويرتكون ��ه دون رد لفرتات
طويلة.
ويجزم خ�ب�راء �أن "�أمل" التعر�ض للرف�ض
"الإلك�ت�روين" تع ��ادل �آالم الرف� ��ض على
�أر� ��ض الواق ��ع� ،إن مل تك ��ن تفوقه ��ا ،وذلك
باعتبار �أن املجتمعات واملواقع الإلكرتونية
بات ��ت ظاه ��رة منت�ش ��رة �إىل درج ��ة جتعل
اجلميع يعتق ��دون ب�سهولة االن�ضمام �إليها
وم�صادق ��ة م�ستخدميه ��ا ،م ��ا يجعل رف�ض
طلباتهم مبثابة "�صدمة" حقيقية.

تو�سع كبري يف انتاج
اخلاليا اجلذعية
من دون �أجنة
تو�صل الباحثون الأمريكيون
اىل طريقة جلمع كميات كبرية
من اخلاليا اجلذعية من �أن�سجة
البالغني ،وتعد تلك خطوة عملية
كربى على طريق انتاج كميات كبرية
من اخلاليا اجلذعية دون ا�ستخدام
الأجنة.وذكرت جملة نيت�شر ميثودز
جورنال ان فريق البحث متكن،
با�ستخدام ثالثة مركبات كيماوية
ت�شبه الأدوية ،من �إمتام العملية
بكفاءة اكرب  200مرة وب�سرعة
م�ضاعفة ،وامل�أمول انه ميكن يوما ما
ا�ستخدام اخلاليا اجلذعية لإ�صالح
الأن�سجة املت�ضررة من الأمرا�ض او
بعد الإ�صابة بجروح ،وكان القدر
الأكرب من البحث يف �إنتاج اخلاليا
اجلذعية قد ركز على الأجنة ،ب�سبب
قدرتها الالمتناهية على التحول اىل
اي من �أنواع اخلاليا الـ 220للج�سم
الب�شري -لتمتعها مبا ت�سمى حالة
الفعالية املتعددة Pluripotent
 ،stateاال ان تلك الطريقة �أثارت
اجلدل واعرت�ض البع�ض على
ا�ستعمالها على �أ�سا�س انه من غري
الأخالقي تدمري االجنة با�سم العلم،
وكان التو�صل اىل �إنتاج اخلاليا
اجلذعية من خاليا اجللد للبالغني
�أعلن للمرة الأوىل عام  2007على
يد باحثني يابانيني و�أمريكيني ،ما
فتح بابا �أمام موارد جديدة للخاليا
اجلذعية ،ومت ذلك عرب ا�ستخدام
فريو�سات لو�ضع �أربعة جينات
يف اخلاليا حتفز �إبطال مفعول
وتن�شيط جينات �أخرى وت�ؤدي اىل
حتول اخللية اىل خلية جذعية ،اال
ان العملية كانت تتطلب �أ�سابيع
وكانت ن�سبة النجاح ال تزيد عن
خلية من كل  10االف خلية.ويعتمد
البحث الأخري على تلك العملية
مع �إ�ضافة مواد كيماوية معينة
لتح�سني العملية ،ومتكن فريق
البحث يف معهد �سكريب�س للأبحاث
من زيادة عدد اخلاليا املنتجة بقدر
كبري با�ستخدام مركبني كيماويني
يحفزان عملية حتدث ب�شكل طبيعي
جتعل اخللية تتحول اىل حالة اقرب
للخلية اجلذعية ،لكنهم اكت�شفوا
الآن انه ب�إ�ضافة ثيازوفيفني ،وهو
جزيء �صغري له عالقة باحلفاظ
على حياة اخللية ،ميكن م�ضاعفة
الناجت للح�صول على عدد من
اخلاليا املتحولة بزيادة � 200ضعف،
كما احتاجت العملية النهائية اىل
�أ�سبوعني من الوقت مقارنة ب�شهر
كانت حتتاجه العملية الأ�صلية.
وقال الباحث الرئي�سي يف الفريق،
بروفي�سور �شنج دجن ،انهم متكنوا
من الت�أثري يف عملية "�أ�سا�سية" يف
اخللية ،وقال" :لقد حققنا حت�سينا
كبريا مقارنة بالأ�ساليب التقليدية من
ناحية ال�سرعة والكفاءة".
و�أ�ضاف" :وهذا �أول مثال على
�إمكانية ت�سريع عملية �إعادة
الربجمة يف اخلاليا الب�شرية.
اعتقد ان العلم �سيتبنى هذه
الطريقة ب�سرعة ما يزيد
من �سرعة البحث
ب�شكل معقول".

وقال كيب ويليام ��ز� ،أخ�صائي علم النف�س
االجتماعي يف جامعة "بوردو" �إن النا�س
يعت�ب�رون العالق ��ات التي تتم عل ��ى �شبكة
االنرتن ��ت "�سطحي ��ة وال تتمت ��ع بالعمق،
ولك ��ن مع تزاي ��د االعتم ��اد عل ��ى الو�سائل
التكنولوجي ��ة للتوا�صل ،بات من املهم لكل
�شخ�ص جمع �أكرب عدد ممكن من الأ�صدقاء
على �شبكة االنرتنت.
م ��ن جهته ��ا ،لفت ��ت ج�ي�ن توين ��غ ،وه ��ي
�أخ�صائي ��ة اجتماعي ��ة م ��ن جامع ��ة �س ��ان
دييغ ��و ،عملت لف�ت�رة طويلة عل ��ى درا�سة
�آث ��ار العالقات ع�ب�ر الو�سائط الإلكرتونية
عل ��ى الب�ش ��ر� ،إن �آالم الرف� ��ض الإلكرتوين
كبرية لأنه ��ا تتم �أحيان� � ًا بطريقة فظة ،يف
ح�ي�ن �أن الب�شر اعت ��ادوا الت�ص ��رف بلباقة
وتهذيب عند مقابلة الآخرين وجه ًا لوجه.

و�أ�ضاف ��ت" :الآث ��ار الأ�س ��و�أ لرف� ��ض
عرو� ��ض ال�صداقة ع�ب�ر االنرتن ��ت ناجمة
ع ��ن ا�ستخ ��دام النا�س يف معظ ��م الأحيان
لأ�سم ��اء وهمية �أو �صور غ�ي�ر حقيقية ،ما
يدفعهم للت�صرف بوقاحة خمالفة لطباعهم
العادية".
ولفت ��ت توين ��غ �إىل �أن الإحب ��اط �أو ج ��رح
امل�شاع ��ر الناج ��م ع ��ن التعر� ��ض للرف� ��ض
ع�ب�ر االنرتن ��ت ال يح ��دث فق ��ط يف ح ��ال
كان الراف� ��ض �إن�سان� � ًا �آخ ��ر ،ب ��ل حت ��ى �إن
كان جه ��از كمبيوت ��ر يت ��وىل مه ��ام حتديد
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن ي�سم ��ح له ��م بدخ ��ول
منتديات �أو جمتمع ��ات �إلكرتونية معينة.
�أم ��ا بولدوي ��ن واي ،الباح ��ث يف الط ��ب
الع�صب ��ي ،فق ��د ك�شف �أن لرف� ��ض ال�صداقة
االفرتا�ضي ��ة �آث ��ار ًا على اجل�س ��د �أي�ض ًا� ،إذ

تت�سبب ب� ��آالم مماثلة ملا ميكن �أن ي�شعر به
امل ��رء ل ��دى مواجهة مواق ��ف حمرجة على
�أر�ض الواقع.
وي�شرح قائ�ل ً�ا" :قبل �سنوات ،كنت لأ�ؤكد
�أن العالق ��ات الواقعي ��ة ترتك �آث ��ار ًا �أكرب
م ��ن تل ��ك التي حت�ص ��ل ع�ب�ر االنرتنت،
لكن الإح�صائيات املثرية لالهتمام التي
و�صلتن ��ا يف ال�سن ��وات الأخرية بد�أت
ُتظهر ب�أن االنعكا�سات متماثلة".
وللدالل ��ة على �أهمية ه ��ذه الأبحاث،
جت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن م�ستخدم ��ي
موق ��ع التع ��ارف االجتماع ��ي
"في�سبوك" بلغ يف �سبتمرب�/أيلول
املا�ض ��ي  300مليون �شخ�ص� ،أي
م ��ا يقارب ع ��دد �س ��كان الواليات
املتحدة.

���ش��ذوذ ال�����س��ل��وك ..م��ر���ض التوحد ي��زح��ف يف �صمت
يع ��د مر� ��ض التوح ��د م ��ن الأمرا� ��ض الأك�ث�ر �شيوع ��ا لدى
اكت�سب هذا
االطف ��ال يف ال�سن ��وات الأوىل من العمر ،وق ��د
َ
املر�ض م�ؤخر ًا املزيد من ال�شهرة ،وذلك من خالل حماوالت
العديد من املنظمات ت�سلي ��ط ال�ضوء عليه للتعريف بكيفية
التعام ��ل مع امل�صابني به ودجمهم ب�شكل ناجح ومقبول يف
املجتمع.ه ��و ا�ضط ��راب ع�صب ��ي يظه ��ر كخل ��ل يف وظائف
الدم ��اغ ي�سبب �إعاقة تطورية عن ��د الأطفال وترتاوح ن�سبة
حدوث ��ه يف املجتمع من � 4إىل  5حاالت لكل  10000ن�سمة،
كا �أن ��ه ي�صي ��ب الذكور �أك�ث�ر من الإناث وهو م ��ن االعاقات
التى متنع املخ من ا�ستيعاب املعلومات ومعاجلتها.
ويعت�ب�ر من �أك�ث�ر الأمرا� ��ض �شيوعً ا التي ت�صي ��ب اجلهاز
التطوري للطفل ،وتعيق توا�صله مع الآخرين.وقد تو�صل
تقري ��ر علم ��ي �إىل حتدي ��د العام ��ل الأ�سا�سي ال ��ذي له �صلة
مبر� ��ض التوح ��د ل ��دى الأطف ��ال ،والتمث ��ل يف تزايد حجم
منطقة اللوزة الدماغية "�أميغداال" ،حيث ت�صل �إىل  13يف
املئ ��ة لدى املر�ضى مقارنة بنظرائه ��م من الأ�صحاء .ي�صيب
الذك ��ور �أك�ث�ر من االن ��اث قال علم ��اء �إنهم ع�ث�روا على �أدلة
ق ��د ت�ساعد على حل مع�ضلة لطاملا �شغل ��ت الأطباء ،وتتعلق
ب�أ�سب ��اب �إ�صاب ��ة الأوالد مبر� ��ض التوحد �أكرث م ��ن البنات
ب�أرب ��ع مرات.وذكر العلم ��اء� ،أنهم اكت�شف ��وا وجود �أ�سباب
جيني ��ة تقف خلف ه ��ذه الظاهرة ،وترتك ��ز يف جني يحمل
ا�س ��م " "CACNA1Gوهو على �صلة مبر�ض التوحد،
ويحملها الأوالد �أكرث من البنات.
ويتواجد هذا اجلني يف �شريط اجلينات "كروموزوم" رقم
� ،17ضمن جمموعة �أخرى من اجلينات التي �أثبتت �أبحاث
�سابقة �صلتها بظه ��ور مر�ض التوحد.وتقوم هذه اجلينات
بتنظي ��م عملي ��ة دخ ��ول الكال�سي ��وم �إىل اخلالي ��ا ،وخا�صة
اخلاليا الع�صبية� ،إذ يعتقد بع�ض العلماء �أن مر�ض التوحد
ناج ��م ع ��ن خل ��ل يف كمي ��ة الكال�سي ��وم الت ��ي تدخ ��ل خاليا
�أع�صاب الدم ��اغ ،ما يت�سبب باخت�ل�ال �سلوكها ،وعمل على
الدرا�س ��ة متخ�ص�صون م ��ن جامعة كاليفورني ��ا ،باالعتماد
على بيان ��ات قدمها برنامج "موارد جين ��ات التوحد" الذي
جم ��ع عين ��ات لأك�ث�ر من �ألف ��ي عائل ��ة لديها �أطف ��ال يعانون
التوحد ،وفق ًا ملجلة "تامي".
ولف ��ت العلم ��اء يف تقريره ��م �إىل �ضرورة تركي ��ز الأبحاث
عل ��ى حتلي ��ل ه ��ذه املجموع ��ة م ��ن اجلين ��ات لأن ارتباطها
مبر�ض التوح ��د عميق للغاية ،غ�ي�ر �أن املعلومات املتوفرة
عنه ��ا ال ت ��زال حمدودة.و�ش ��دد العلم ��اء عل ��ى �أن مر�ض� � ًا
معق ��د ًا مثل التوح ��د ،تظهر عوار�ضه عل ��ى م�ستوى النطق
وال�سل ��وك اجل�س ��دي وق ��درات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي يف
�آن ،الب ��د م ��ن �أن تكون له �أ�سب ��اب معقدة ومتع ��ددة ،ت�شكل
" "CACNA1Gوجه� � ًا واح ��د ًا منه ��ا ،بينم ��ا تظه ��ر
الأوج ��ه الأخرى م ��ن خالل جمموعة �إ�ضافي ��ة من اجلينات
والعوام ��ل ال�صحي ��ة والبيئية.وق ��ال الدكت ��ور جوزي ��ف
بيف ��ن ،الذي �أ�شرف على �إعداد درا�سة حول املر�ض بجامعة
ن ��ورث كاليفورني ��ا" :نعتق ��د �أن الأطف ��ال الذي ��ن يعان ��ون
التوح ��د يول ��دون يف البداية بدماغ طبيعي ،وم ��ن ثم تبد�أ
منطقة الل ��وزة الدماغية بالنمو ب�شكل متزايد لديهم ،وهذه
الدرا�سة ت�سمح لنا باالطالع على طريقة عمل الدماغ ب�شكل
قد يوفر لنا �إمكاني ��ة التدخل الناجح واملبكر ".ويف حالتها
الطبيعي ��ة ،تقوم الل ��وزة الدماغي ��ة مبه ��ام �أ�سا�سية ،حيث
ت�ساعد يف �إطار ما يع ��رف بـ"التنبه امل�شرتك" واملتمثل يف
قدرة ال�شخ�ص على معرفة الوجوه والأ�سماء والتعبري عن
امل�شاعر املرتبطة بها ،كمعرفة ال�صديق من العدو والأقرباء
م ��ن الغرباء .وتفرت� ��ض الدرا�سة �أن فقدان ق ��درات "التنبه
امل�ش�ت�رك" متث ��ل العار�ض الوحيد املع ��روف لت�ضخم حجم
اللوزة الدماغية ،ما يدفع �إىل االعتقاد ب�أن هذا الت�ضخم هو
امل�سب ��ب الأ�سا�سي ملر�ض التوح ��د� ،أو �أنه ظاهرة م�صاحبة
ل ��ه .من جهته ،قال الدكتور ب ��اري كو�سوف�سكي ،مدير ق�سم
الأع�ص ��اب يف مرك ��ز كورني ��ل الطبي ،ال ��ذي مل ي�شارك يف
الدرا�س ��ة�" :أهمي ��ة هذا البح ��ث تكمن يف �أن ��ه اكت�شف ب�أن
حج ��م الل ��وزة الدماغي ��ة يتزايد حت ��ى بلوغ الطف ��ل ال�سنة
الثاني ��ة من عمره ثم يتوقف ،ولك ��ن يبقى ال�س�ؤال املطروح
ه ��و :هل يولد الأطف ��ال وهم يعانون التوح ��د �أم �أنه مر�ض
يظهر يف فرتة الحقة؟.
و�أ�ض ��اف" :بع ��د �أن نفه ��م طبيع ��ة الرتكي ��ب الع�صبي
�سيك ��ون بو�سعن ��ا معرفة م ��ا �إذا كان الطف ��ل مري�ض ًا
بالتوح ��د منذ ال�شهر ال�ساد� ��س من عمره ،وقد نطوّ ر
بالت ��ايل طرق ًا جديدة للتدخل واحلد من منو الدماغ
املفرط يف ف�ت�رة مبكرة" ،ورغ ��م �أن �أ�سباب املر�ض
وتزايد ظه ��وره يف العقود الأخ�ي�رة غري معروفة

ب�شكل دقيق بعد� ،إال �أن هناك بع�ض العوار�ض املحددة.
�صفات ال�شخ�ص التوحدي
هن ��اك العدي ��د م ��ن ال�صف ��ات التي ت ��دل على ا�صاب ��ة الطفل
مبر�ض التوحد منذ �سنواته االوىل منها بالأ�سا�س:
 ال يرك ��ز ب�ص ��ره على والدي ��ه كما يفعل باق ��ي الأطفال بلي�صع ��ب جع ��ل الطف ��ل يوج ��ه ب�ص ��ره للآخري ��ن ويتابعهم
بنظراته.
 ال ي�صدر الطفل �أ�صوات املناغاة كغريه من الأطفال. قلم ��ا ي�ش�ي�ر الطف ��ل �إىل لعب ��ه �أو �أ�شياء يحبه ��ا كنوع منامل�شاركة �أو التفاعل االجتماعي.
 ال ي�ستجي ��ب الطفل عند منادات ��ه با�سمه ويبدو ك�أنه �أ�صمولكن ��ة ق ��د ي�ستجي ��ب لأ�ص ��وات �أخ ��رى ت�صدر م ��ن البيئة
املحيطة.
 ال يلع ��ب الطف ��ل بلعب ��ة �أو مع بقي ��ة الأطفال ب ��ل غالبا ماير�ص الألعاب بطريقة طولية ويكرر طريقة اللعب.
 يعاين �ضعفا يف مهارات التقليد. يقل اهتمامه بالأ�شخا�ص املحيطني به. اال�ستجابات احل�سية غري طبيعية لدى الكثري منهم. تظهر لدى الكثريين منهم نوبات غ�ضب �شديدة وحركاتمنطي ��ة متك ��ررة مث ��ل رفرف ��ة الأ�صاب ��ع �أو ال ��دوران حول
�أنف�سهم.
 -تتطور املهارات االجتماعي ��ة واللغوية لدى فئة قليلة من

الأطفال امل�صابني بالتوحد تقدر بنحو � %10إىل  %25ب�شكل
طبيع ��ي ثم تتعر�ض لفقدان مفاج ��ئ للغة �أو فقدان املهارات
االجتماعية عند بلوغ عمر �سنة ون�صف تقريب ًا.
التوحد
عالج
ّ
ال يوج ��د عالج موح ��د �أو طريقة فاعلة ميك ��ن تطبيقها على
جمي ��ع الأطفال امل�صابني بالتوح ��د ،ولكن املتخ�ص�صني يف
ه ��ذا املج ��ال وعائالت الأطف ��ال ي�ستخدمون طرق� � ًا متنوعة
للعالج منها :وهذه الطرق قد ت�ؤدي �إىل حت�سن ال�سلوكيات
االجتماعي ��ة والتوا�صلية ،وتقلل م ��ن ال�سلوكيات ال�سلبية
.لكن البد من احلر�ص على �أهمية العالج وتركيزه قبل �سن
املدر�سة ،و�سعي العائلة �سويا اىل م�ساعدة الطفل ليتعاي�ش
م ��ع م�شاكله يف املنزل قبل دخ ��ول املدر�سة ،ويف الكثري من
الأوق ��ات جند �أنه مع الب ��دء املبكر يف العالج تكون النتائج
�أف�ضل.
العالج الطبي
اله ��دف الأ�سا�س ��ي م ��ن العالج الطب ��ي لأطف ��ال التوحد هو
�ضم ��ان احل ��د الأدن ��ى م ��ن ال�صح ��ة اجل�سمي ��ة والنف�سية،
وبرنام ��ج الرعاي ��ة ال�صحي ��ة اجليد يج ��ب �أن يحتوي على
زي ��ارات دوري ��ة منتظم ��ة للطبي ��ب ملتابع ��ة النم ��و ،النظر
ال�سمع �ضغط الدم التطعيمات الأ�سا�سية والطارئة زيارات
منتظمة لطبيب الأ�سنان االهتمام بالتغذية والنظافة العامة
كم ��ا �أن الع�ل�اج الطبي اجلي ��د يب ��د�أ بتقييم احلال ��ة العامة

للطف ��ل الكت�شاف وج ��ود �أي م�شاكل طبي ��ة �أخرى م�صاحبة
كالت�شنج مث ًال.
عالج الأدوية
لي� ��س هناك دواء معني لعالج التوح ��د ولكن بع�ض الأدوية
ق ��د ت�ساعد املري� ��ض �إ ّال �أن هذه الأدوية حتت ��اج �إىل متابعة
خا�ص ��ة م ��ن حيث معرف ��ة م�ست ��وى الدواء يف ال ��دم معرفة
فعاليت ��ه على الطفل نف�سه مق ��دار اجلرعة املنا�سبة ،ونتائج
الع�ل�اج يجب �أن تتابع من خ�ل�ال ا�سرتجاع ما حدث للطفل
ومالحظ ��ات الوالدين واملدر�سني كل ذل ��ك يختلف من طفل
لآخ ��ر مما يجع ��ل ا�ستخ ��دام الأدوية قرار ف ��ردي كما يجب
ا�ستخ ��دام الأدوي ��ة مع الطرق العالجي ��ة الأخرى وقد تنفع
الأدوي ��ة يف حاالت معينة مثل :ا�ضطرابات نق�ص الرتكيز،
ا�ضطراب ��ات اال�ستح ��واذ القه ��ري ولك ��ن لي� ��س يف حال ��ة
التوح ��د ،وهن ��اك �أدوي ��ة مت ��ت جتربتها للع�ل�اج ومل يثبت
جناحها.
العالج النف�سي
الن�صيح ��ة وامل�شورة من املتخ�ص�ص�ي�ن و�أ�صحاب التجربة
ميك ��ن �أن ت�ساعد الأهل عل ��ى تربية الطفل املعوق وتدريبه،
و�إذا كان الطفل يف برنامج مدر�سي فعلى الأهل واملدر�سني
معرف ��ة �أعرا�ض التوحد ومدى ت�أثريه ��ا على قدرات الطفل
وفعاليات ��ه يف املن ��زل واملدر�س ��ة واملجتم ��ع املحي ��ط ب ��ه

والأخ�صائي النف�س ��ي ي�ستطيع �أن يتابع تقييم حالة الطفل
ويعط ��ي الإر�ش ��ادات والتوجيهات والتدريب ��ات ال�سلوكية
الالزم ��ة ،بع� ��ض التوحدي ��ون ي�ستفيدون م ��ن التوجيهات
والإر�ش ��ادات املقدم ��ة م ��ن املتخ�ص�ص�ي�ن يف ه ��ذا املج ��ال
والذي ��ن يعرف ��ون التوح ��د ونق ��اط اال�ضط ��راب وطريق ��ة
التعام ��ل معها وم�ساعدة العائل ��ة تكمن يف وجود جمموعة
م�سان ��دة جتع ��ل العناية بالطف ��ل يف املن ��زل �أ�سهل وجتعل
حياة الأ�سرة م�ستقرة.
برامج التعليم املنا�سب
التعلي ��م والتدري ��ب هما �أ�سا� ��س العملية العالجي ��ة لأطفال
التوح ��د حي ��ث �أنهم يواجه ��ون الكثري م ��ن ال�صعوبات يف
املنزل واملدر�سة بالإ�ضاف ��ة �إىل ال�صعوبات ال�سلوكية التي
متن ��ع بع�ض الأطف ��ال من التكي ��ف مع املجتمع م ��ن حولهم
ولذل ��ك يل ��زم و�ض ��ع برنام ��ج للتعلي ��م خا� ��ص ومدرو� ��س
ومنا�س ��ب للطف ��ل وال ��ذي بالت ��ايل ي� ��ؤدي �إىل النج ��اح يف
املدر�سة واحلياة.
امل ّق ��وم الرئي�س ��ي لنوعي ��ة الربنامج التعليمي ه ��و املدر�س
الفاهم كما �أن هناك �أمور �أخرى تتحكم يف نوعية الربنامج
التعليمي ومنها:
 ف�صول منظمة بجداول ومهمات حمددة. املعلومات يجب �إبرازها وتو�ضيحها بالطريقة الب�صريةوال�شفوية.
 -الفر�ص ��ة للتفاعل مع �أطفال غري معاقني ليكونوا النموذج

حلرق الدهون ..ال ترك�ض ب�شكل متوا�صل
تعد زي��ادة ال��ده��ون يف اجل�سم من �أبرز
عالمات ال�سمنة واجل�سم غري ال�صحي ،ما
يجعل حرق الدهون من �أهم الأ�شياء التي
ينبغي القيام بها يف ممار�سة الريا�ضة
للتخفيف من الوزن.
امل���ش��ي وال��رك����ض م��ن �أب��رز
و يُعد
ال��ري��ا� �ض��ات التي
ت�ساعد اجل�سم
يف
ا لتخل�ص
م � � � � � � � � ��ن
ال���ده���ون
ال ��زائ ��دة.
وذك � � � � � ��رت
ال�سي �آن
�آن �أن
خ� �ب ��راء
ال� ��� �ص� �ح ��ة
ي �� �ش�يرون �إىل
ع � ��دد م� ��ن ال � �ع� ��ادات
الب�سيطة التي ميكن �أن يقوم
بها ال�شخ�ص الذي ميار�س الريا�ضة،

وت�ع�م��ل ع�ل��ى زي� ��ادة ال��ده��ون ال �ت��ي يتم
ح��رق�ه��ا ،ون�ع��ر���ض ه�ن��ا طريقتني لذلك،
وف��ق م��ا �أورد م��وق��ع health.com
املتخ�ص�ص بال�صحة.
للذين ب��د�أوا مبمار�سة الريا�ضة حديث ًا
ين�صح باتباع اخلطوات التالية:
 -1امل�شي بخطى �سريعة ملدة  5دقائق.
 -2ال��رك�����ض مل� ��دة  3دق ��ائ ��ق ب�سرعة
متو�سطة.
 -3امل�شي ملدة  2دقيقة اللتقاط الأنفا�س.
 -4كرر اخلطوتني  2و 3ثالث مرات.
 -5امل�شي العادي ملدة  5دقائق.
للأ�شخا�ص ال��ذي��ن مي��ار��س��ون الريا�ضة
ب�شكل م�ستمر ين�صح باتباع اخلطوات
التالية:
 -1امل�شي بخطى �سريعة ملدة  3دقائق ،ثم
الرك�ض بوترية �سهلة ملدة  7دقائق.
 -2الرك�ض ب�أق�صى �سرعة ملدة  2دقيقة.
 -3الرك�ض بوترية �سهلة ملدة  3دقائق.
 -4كرر اخلطوتني  2و � 3أربع مرات.
 -5تهدئة مع  7دقائق من الرك�ض بوترية
منخف�ضة و 3دقائق من امل�شي.

يف التعليم اللغوي واالجتماعي واملهارات ال�سلوكية.
 الرتكيز على حت�سني مهارات الطفل التوا�صلية با�ستخدام�أدوات مثل �أجهزة االت�صال .Device
 الإق�ل�ال من عدد طالب الف�ص ��ل مع تعديل و�ضع اجللو�سلينا�سب الطفل التوحدي واالبتعاد عن ما يربكه.
 تعديل املنهج التعليمي لينا�سب الطفل نف�سه معتمد ًا علىنقاط ال�ضعف والقوة لديه.
 ا�ستخ ��دام جمموع ��ة م ��ن م�ساع ��دات ال�سل ��وك املوجب ��ةوالتدخالت التعليمية الأخرى.
 �أن يك ��ون هن ��اك توا�صل متكرر وبق ��در كاف بني املدر�سوالأهل والطبيب.
التوا�صل
هذه النظري ��ة ت�شجع الأ�شخا�ص الذين لديهم ا�ضطراب يف
التوا�صل على �إظهار �أنف�سهم مب�ساعدتهم ج�سدي ًا وتدريبي ًا
حي ��ث يقوم امل ��درب " امل�سهّل " مب�ساع ��دة الطفل على نطق
الكلم ��ات من خالل ا�ستخ ��دام ال�سبورة �أو الآل ��ة الكاتبة �أو
الكمبيوت ��ر �أو �أي طريقة �أخرى لط ��رح الكلمات والت�سهيل
قد يحتوي على و�ضع اليد فوق اليد للم�ساعدة اللم�س على
الكت ��ف للت�شجي ��ع ،فال�شخ�ص امل�ص ��اب با�ضطرابات معينة
قد يب ��د�أ احلرك ��ة وامل�ساعدين يقدم ��ون ال�سن ��د وامل�ساعدة
اجل�سمي ��ة ل ��ه وهذا العالج ينج ��ح عادة مع الأطف ��ال الذين
عنده ��م مق ��درة الق ��راءة ولكن لديه ��م �صعوب ��ة يف مهارات
التعبري اللغوي.
مر�ضى التوحد �أكرث ذكاء وقدرة
ق ��ال باحث ��ون ان اال�شخا�ص الذين يعان ��ون مر�ض التوحد
او االنط ��واء عل ��ى ال ��ذات ه ��م اك�ث�ر ذكاء وق ��درة مم ��ا هو
�شائ ��ع عنه ��م ،ولك ��ن ع ��دم الثق ��ة باالطب ��اء واالختب ��ارات
املتحي ��زة واالنرتنت ادت اىل تغذية ام ��ور غري �صادقة يف
�ش� ��أن حالتهم.وقدم باحث ��ون تقارير يف اجتم ��اع للجمعية
االمريكي ��ة لتطوي ��ر العل ��وم تو�ض ��ح انه حت ��ى املتوحدون
الذي ��ن ال يتكلم ��ون ميك ��ن ان يكون معدل ذكائه ��م اعلى من
امل�ستوى الطبيعي.
وقدم ��وا درا�س ��ات ا�ضافي ��ة اي�ض ��ا ت�ش ��كك يف مزاع ��م ب�أن
التلقي ��ح ميكن ان ي�سبب انطواء عل ��ى الذات ،وقال لورنت
موت ��رون ،وه ��و باح ��ث التوح ��د يف م�ست�شف ��ى ريفري دي
باريري مبونرتيال" :تو�ضح االرقام احلالية ان  75يف املئة
من امل�صابني بالتوحد م�صابون بتخلف عقلي وان البكم هم
االك�ث�ر اعاقة" ،بي ��د �أن موترون يعتق ��د ان اختبارات ذكاء
خاطئة ت�ستخ ��دم يف تقومي مر�ضى االنط ��واء على الذات.
ويت ��م اختبار الكثريين منهم على مقيا�س "وك�سلر" للذكاء،
وه ��و اختبار ذكاء �شائ ��ع ي�ضم ا�سئلة ع ��ن كلمات ومفاهيم
يتم تعلمها يف املدر�سة.
و�أو�ض ��ح :ان اختبار "راف ��ن" للم�صفوفات املتتابعة يقي�س
التفك�ي�ر املجرد ويعط ��ي تاليا االطف ��ال املتوحدين درجات
اعلى .وا�ضاف ان معدل الزيادة يبلغ  30نقطة� ،أي ما يكفي
لدخول �شخ�ص كان يعترب متخلفا عقليا اىل الفئة الطبيعية
واىل متو�سط املوهوب�ي�ن .وده�ش موترون بقدرات طالبة
متوحدة تدعى مي�شي ��ل داو�سون اىل حد جعلها ت�شارك يف
احدى اوراق البحث التي اعدها.
ونف ��ت جودي ��ت غري�ث�ر الباحث ��ة يف عل ��م االوبئ ��ة فك ��رة
وج ��ود وباء توحد جديد .وقالت انه م ��ن امل�ستحيل معرفة
ع ��دد حاالت االنط ��واء على الذات يف املا�ض ��ي الن كرث ًا من
امل�صاب�ي�ن بهذا املر�ض كانوا ي�صنف ��ون على انهم متخلفون
عقلي ��ا او ال يت ��م ت�شخي� ��ص ا�صابته ��م باملر�ض.واكدت انه
م ��ن دون املعلومات ي�ستحيل اجل ��زم ب�أن عدد اال�صابات قد
ارتفع ،يجب ان جنري درا�سات ملعرفة االجابات".
و�أ�شارت اىل ان باحثني يف كاليفورنيا بد�أوا يف احل�صول
عل ��ى عينات دم من حوامل ،و�سيبحث ��ون عن اي معلومات
تفي ��د يف حتدي ��د مت ��ى ،و�سب ��ب ،ا�صاب ��ة �أي م ��ن �أطفالهن
بالتوحد ،و�سيفح�ص االطباء الهورمونات واملعادن
الثقيلة وبروتينات نظام املناعة وعوامل �أخرى.
وقال ارفين ��غ غوت�سمان ،وه ��و طبيب نف�سي يف
جامع ��ة ميني�سوت ��ا ،ان درا�س ��ات اخ ��رى ك�شفت
ع ��دم وجود �صل ��ة بني التلقيح واملر� ��ض ،لكنه لفت
اىل ان مراك ��ز الوقاي ��ة م ��ن االمرا� ��ض ب ��د�أت
اربع درا�س ��ات "لتحديد بع� ��ض االمور التي
مل حت�سم بعد".

�أكل احلوامل
اخل�ضــار
يــقــي
�أطفالهـن مــن
ال�سكــري

اكت�شف باحثون ان احلوامل
اللواتي �أكلن كميات من اخل�ضار
يومي ًا �أجننب �أطفا ًال �أقل عر�ضة
للإ�صابة مبر�ض ال�سكري من
النوع .1
ووجد الباحثون يف �أكادميية
�سهلغرين�سكا يف جامعتي
غوتنبريغ ولينكوبينغ بال�سويد
ان  %3من الأطفال الذين �أخ�ضعوا
لفح�ص دم كانوا ي�شكون �إما من
ارتفاع معدل الأج�سام امل�ضادة
التي تهاجم اخلاليا املنتجة
للإن�سولني �أو انهم �أ�صيبوا
بال�سكري من النوع  1عندما
بلغوا اخلام�سة من العمر.
و�أظهرت الدرا�سة ،التي ن�شرت
يف جملة "�سكري الأطفال" ،ان
عالمات خطر الإ�صابة بال�سكري
كانت مرتفعة مرتني �أكرث عند
�أطفال الأمهات اللواتي نادر ًا ما
�أكلن خ�ضار ًا خالل فرتة احلمل.
وقال م�ؤلف الدرا�سة هيلد بريكي
"هذه �أول درا�سة تظهر رابط ًا
بني تناول اخل�ضار خالل احلمل
وخماطر �إ�صابة الطفل بال�سكري،
لكن ال بد من �إجراء درا�سات
متنوعة قبل القول ب�أن النتائج
نهائية".
و�أ�ضاف بريك انه من غري
الوا�ضح �إن كان الت�أثري الإيجابي
ناجم ًا عن اخل�ضار بحد ذاتها �أو
عن عوامل �أخرى مرتبطة
بتناول اخل�ضار.

الـم�شروبــات الـمحــالة ترفـــع �ضـغــط الــدم
�أ�ضافت درا�سة علمية حديثة �سبب ًا �آخر قد يدعونا للتفكر ملي ًا قبيل تناول
املزيد من امل�شروبات الغازية املحالة ،فلقد وجد بحث �أمريكي �أن الإكثار
من تعاطي "الفركتوز" قد تزيد من خماطر الإ�صابة ب�ضغط الدم.ويدخل
"ع�ص�ي�ر الذرة الع ��ايل يف مركب الفركت ��وز" High-fructose -
 corn syrupـ ح�سب ما ورد يف ال�سي �آن �آن ـ يف تركيب و�صناعة
العديد من املواد الغذائية وامل�شروبات الغازية.
وع�ص�ي�ر ال ��ذرة العايل الفركت ��وز هو حلو امل ��ذاق ،مثل ال�سك ��روز ،لكنه

�أرخ� ��ص تكلف ��ة و�سعرا ،لذلك فه ��و املف�ضل لدى منتج ��ي املرطبات الذين
حتول ��وا الي ��ه يف منت�ص ��ف ال�ستينيات ،وق ��د تفوق الآن عل ��ى ال�سكروز
كمحل �أ�سا�سي يف وجبة الغذاء الأمريكية.
وتزايد ا�ستهالك الأمريكيني من مادة "الفركتوز" بن�سبة  30يف املائة يف
الوق ��ت الراهن عما كان عليه قبل  20عام ًا م�ضت ،وهي املادة التي يحمل
الباحث ��ون الإكث ��ار من تعاطيها مالم ��ة "وباء" ال�سمن ��ة املتزايد ،غري �أن
الأبح ��اث مل جتد رابط ًا موثوق ًا بني تعاطيها وارتفاع �ضغط الدم.لقد بدا
الفركتوز كواحد من العوامل الغذائية اجليدة .وهو على الرغم من كونه
من بني �أب�سط الكربوهيدرات ،لكنه ميلك م�ؤ�شر ًا �سكري ًا منخف�ض ًا.
وامل�ؤ�ش ��ر ال�سكري هو الأ�سلوب ال ��ذي يقا�س فيه ت�أثري الطعام وال�شراب
عل ��ى م�ستوي ��ات ال�سك ��ر يف ال ��دم ،فكلم ��ا كان ��ت الأطعم ��ة وامل�شروبات
منخف�ضة امل�ؤ�شر ،كان ذلك �أف�ضل ب�شكل عام.
وا�ستندت الدرا�سة اجلديدة ،وقادتها د .ديانا جالل من "مركز كولورادو
دينفر لعلوم ال�صحة" على متابعة � 4528شخ�ص ًا لي�س لهم تاريخ مبر�ض
�ضغ ��ط الدم ،وراقب الفري ��ق العلمي كم الفركتوز ال ��ذي يتعاطاه كل فرد
من املجموعة.والحظ الباحث ��ون �أن الأفراد الذين جتاوز ا�ستهالكهم من
الفركتوز  74غرام ًا يف اليوم � -أي ما يعادل  2.5من امل�شروبات الغازية
املح�ل�اة  -ارتفعت بينه ��م خماطر الإ�صابة بارتفاع �ضغط الدم ما بني 28
يف املائ ��ة �إىل  87يف املائ ��ة ،ويعتم ��د ذلك على م�ستوي ��ات ارتفاع �ضغط
الدم.ولف ��ت الباحثون �إىل �ضرورة �إج ��راء املزيد من البحوث امل�ستقبلية
لتحدي ��د �إذا ما كان الإقالل من تعاط ��ي الفركتوز �سيخف�ض بدوره �ضغط
الدم.

