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غریب األطوار لكنھ لطیف، متالزمة أسبرجر
ربّما تجُد صعوبةً في تكوین الصداقات الجدیدة، أو تعاني من ارتباٍك عند وجودك في مجموعات كبیرة من األشخاص أو یقتصر 

ون انطباع اآلخرین عنك بأنك عصبي أو مھووس أو حدیثك على األشخاص المألوفین لدیك والذین تشعر بارتیاح لھم. قد یك
...انطوائي أو غریب األطوار

الصعوبات، فال تشعر بالسوء، وال تصدق أنك غریب األطوار، فقد تكون، ببساطة إن كنت تعاني من واحدة أو أكثر من ھذه
تعاني من متالزمة أسبرجر...

ما ھي متالزمة أسبرجر؟
وتصنف ضمن اضطرابات االضطرابات النمائیة الشاملة)ھي أحدAsperger's syndromeمتالزمة أسبرجر (

عالي األداء، قد یتأخر اكتشافھا أحیاناً حتى البلوغ، لكنھا تبدأ في مراحل مبكرة من العمر تتراوح بین فترة التوحدطیف
وفترة الطفولة المبكرة.الرضاعة 

یجد المصاب بمتالزمة أسبرجر صعوبة في األداء على المستوى االجتماعي وفي التكیف مع الحاالت الشعوریة المختلفة، 
ویتمیز بأنماط سلوكیة غیر شائعة أو استخدام لغة غیر نمطیة في الحدیث. قد یوصف المصاب بأسبرجر بأنھ "نشیط لكنھ 

السبب في ھذا انطوائي،" أو "ذكي ودقیق المالحظة لكنھ مھووس" أو "ال یستطیع التعبیر عن ذاتھ".غریب،" أو "لطیف لكنھ 
رغم تمیز المصابین بھا بالذكاء الشدید ودقة المالحظة، القلق وصعوبة التواصل االجتماعيكلھ أن متالزمة أسبرجر تسبب

ورغم أنھ ذكي جداً قد یبدو كاألحمق.فیكون جذاباً، غامضاً، ھادئاً 
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أعراض متالزمة أسبرجر
تختلف أعراض متالزمة أسبرجر وقد ال تظھر جمیعھا أو معظمھا لدى الفرد الواحد، لكن األعراض األكثر انتشاراً ھي:

. صعوبة تكوین الصداقات:1
یجد المصابون بمتالزمة أسبرجر صعوبات جمة في تكوین الصداقات، وقد ال یستطیعون التواصل مع أقرانھم بسبب افتقادھم 

للمھارات االجتماعیة الالزمة للتعامل مع االخرین ومھارات التكیف الضروریة لالشتراك في العمل الجماعي أو لالنخراط في 
في أعماقھ التواصل واالنخراط في المجموعة رغم أنھ ال یستطیع ذلك.المجموعات. یرید الشخص المصاب بأسبرجر

. الصمت االنتقائي:2
الصمت االنتقائي أو الخرس االنتقائي یظھر لدى المصابین بأسبرجر فیقصرون حدیثھم مع من یرتاحون لھ، وقد یتجنبون 

باالبتسامة أو یلھون أنفسھم بعمل أشیاء أخرى. یحدث الحدیث مع الغرباء مطلقاً أو قد یتنحون جانباً في المجموعات ویكتفون 
الخرس االنتقائي في األماكن العامة وفي المجموعات الجدیدة أو عند دخول أفراد جدد إلى المجموعة التي یجلس فیھا الشخص 

المصاب.

. القلق االجتماعي:3
مشاعر والعواطف وردود األفعال وھذا یؤدي إلى یجد المصابون بمتالزمة أسبرجر صعوبة في تفسیر تعابیر الوجوه أو فھم ال

قلق اجتماعي من شأنھ أن یسبب صعوبة في اختیار العبارات الصحیحة أو ردود الفعل الصحیحة لبعض المواقف فیختار 
المصاب بأسبرجر االنطواء والحیاد.

. صعوبة االتصال البصري أو االحتیاج الشدید لھ:4
على طرفي نقیض؛ فقد یجد صعوبة شدیدة في االتصال البصري أو الحفاظ علیھ، وقد یشعر ھنا یقع المصاب بمتالزمة أسبرجر

بانزعاج شدید وقلق في حال لم یتمكن المتحدث إلیھ من إجراء االتصال البصري؛ قد تظھر ھذه األعراض لالخرین على أنھا 
د الفعلي على ذاتھ وعلى أن الشخص الذي یتحدث عدم ثقة بالنفس، لكنھا في الحقیقة ناجمة عن حاجة المصاب بأسبرجر للتوكی

إلیھ متاٌح لھ تماماً.

. التركیز الشدید على اھتمامات محددة:5
تكون لدى المصابین بمتالزمة أسبرجر اھتمامات محددة وواضحة یركزون علیھا ألنھا تدفع عقولھم للتركیز وتخلصھم من 

الراحة، وھذه االھتمامات تتركز عادة في نشاطات فردیة كالرسم أو الكتابة حالة التشتت والقلق االجتماعي فتبث فیھم شعوراً ب
أو النحت أو التكنولوجیا، وتكون مصدر راحة كبیر إذا القت نجاحاً إال أنھا تسبب الفجیعة والكرب إن تعطلت أو إن أجبروا 

على تركھا.

. البحث عن األنماط والتماثل:6
لقدرة على فھم األنماط ومالحظتھا، فتحاول عقولھم دائماً إیجاد نمط أو حالة من التماثل یتمیز المصابون بمتالزمة أسبرجر با

یستكینون لھا في محاولة للبحث عن الراحة، فیقومون بترتیب أغراضھم في خطوط مستقیمة أو بحسب األلوان أو أي نمط اخر 
یرتاحون لھ بصریاً ونفسیاً.

فنجد أن المصاب بأسبرجر یتمیز في الریاضیات والفیزیاء والقدرة على التحلیل ورصد ویعد ذلك تحدیاً وموھبة في الوقت ذاتھ،
الظواھر والسمات المشتركة، فھي موھبة جدیرة بالتنمیة ألن المصاب یحاول إیجاد معنى لألشیاء والظواھر یدفعھ للتمیز.

. االلتزام بالروتین:7
ھ نظاماً للدعم ومصدراً للراحة فاتباع جدول صارم نوعاً ما یعالج مشكلة یضع المصاب بأسبرجر لنفسھ روتیناً معیناً یجد فی

القلق واإلرباك التي یعاني منھا المصاب الذي یشعر بضغط كبیر إذا حصل أي تغییر على الروتین أو بفزع في حال تم تعریضھ 
لموقف جدید.
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التكیف مع أعراض متالزمة أسبرجر
ام الوسائل التالیة للتكیف مع الصعوبات وتخفیف حدة األعراض:یمكن للمصاب بمتالزمة أسبرجر استخد

تمرین المراة:.1
التدرب على المھارات االجتماعیة، من أجل تحسین التفاعل مع االخرین.

قف أمام المراة وأعد المحادثات التي لم تستطع المشاركة بھا. قل ما كنت تود قولھ واسمع حدیثك بنفسك.

من شأن ھذا التمرین أن یشعرك بالراحة في الحدیث للمرات القادمة ویحسن من استعدادك للمواقف االجتماعیة القادمة.

تمارین التنفس واالسترخاء:.2
أغمض عینیك وتنفس عمیقاً قبل الذھاب إلى أي لقاء اجتماعي. قم بھذا التمرین لمدة خمس دقائق كي تستعد للقاء االخرین وأنت 

ل. اذھب إلى مكان تجد فیھ بعض الخصوصیة وكرر التمرین في حال شعرت باإلجھاد أو بالقلق خالل اللقاء.بحال أفض

التمارین الحسیة الحركیة:.3
قم بتركیب المجسمات باستخدام قطع اللیجو أو المكعبات أو قم برسم أو تلوین المانداال أو بحل بعض المسائل الریاضیة 

االسترخاء والشعور بالراحة.والمعادالت، تجد نفسك بدأت ب

ھذا التمرین قائم على العالج السلوكي اإلدراكي وھو أحد تقنیات االسترخاء والتكیف مع حاالت القلق والفزع.

العالج الجسدي والریاضي:.4
تؤدي الریاضة والجھد البدني إلى إفراز ھرمونات االسترخاء والسعادة وتقلل من الشعور بالقلق واإلنھاك النفسي، فتضع 

المصاب في حالة من الراحة والثقة ویجد الشجاعة الالزمة للقیام بالمھام االجتماعیة.

االلتزام بالروتین:.5
معین ألحداث الیوم. ضع برنامج عمل لنھارك والتزم بھ یقل شعورك ستجد الراحة أیضاً في االلتزام بجدول معین وترتیب 

بالقلق واإلجھاد.

ابحث عن نظام دعم ومصدر للطاقة اإلیجابیة:.6
قد یكون أحد األصدقاء أو أفراد األسرة أو مرشداً أو طبیباً نفسیاً یفھم حالتك وشعورك ویمدك بالطاقة والثقة الالزمة لتخطي 

المواقف الصعبة.

عالج متالزمة أسبرجر
قد یلجأ المصاب بأسبرجر للعالج باألدویة من خالل طبیب مختص أو للعالج النفسي من خالل مركز متخصص، وتصل 

% عند بدء العالج في مرحلة الطفولة، لكن العالج لدى البالغین یؤدي حتماً إلى 20احتماالت الشفاء التام من المتالزمة إلى 
.یرة ومساعدة المصاب على االستمرار في حیاتھ بصعوبات أقل وبشكل طبیعي قدر اإلمكانتقلیل األعراض بنسبة كب


