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 فهم متالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية: 
األساسيات

متالزمة توريت )TS( هي نوع من 
اضطراب التشنج الالإرادي. التشنجات 

الالإرادية هي حركات ونطق بشكل ال 
إرادي ومفاجئ وسريع ومتكرر. التشنجات 
الالإرادية هي السمة المميزة لمجموعة من 

حاالت النمو العصبي في الطفولة. 

هناك نوعان من التشنجات الالإرادية — 
الحركية )الحركات( والصوتية )األصوات(. 
كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه، 

تتراوح التشنجات الالإرادية من اهتزاز 
الرأس إلى تنظيف الحلق. قد ترى شخصاً 

يقوم بأكثر من تشنج في وقت واحد. 

من المهم مالحظة أنك قد تصادف 
شخصاً ينطق بكلمات بذيئة أو عبارات 

عرقية أو عبارات غير مالئمة اجتماعياً، وهذا يُسمى )corprolalia(، وهو االستخدام غير الطوعي والمتكرر 
للغة بذيئة كعرَض من أعراض المرض العقلي أو مرض الدماغ العضوي. ومع ذلك، فإن 1 فقط من كل 10 أفراد 

يُظهرون هذا النوع من التشنج الالإرادي. من الممكن أيضاً أن تصادف شخصاً يتصرف بإيماءات بذيئة، ما يُسمى 
)copropraxia(. هذه التشنجات الالإرادية، مثل كل التشنجات األخرى، هي الإرادية.

أنواع التشنجات الالإرادية

معقدبسيطالنوع
التشنجات 

الالإرادية الحركية
بعض األمثلة:

حركات موجزة ومفاجئة: 
الرمش بالعين، أو اهتزاز الرأس، أو تكشير 

الوجه، أو هز الكتفين، أو شد البطن، أو 
اهتزاز الذراع

غالباً ما تكون الحركات أبطأ وقد تبدو 
متعمدة في الظهور: 

اللمس أو النقر أو النط أو القرفصاء أو 
 (copropraxia) الحجل أو القفز أو

)اإليماءات البذيئة(

التشنجات 
الالإرادية الصوتية

بعض األمثلة:

أصوات أو ضوضاء مفاجئة: 
االستنشاق، أو السعال، أو البصق، أو الشخير، 

أو تنظيف الحلق، أو الشخر، أو أصوات 
الحيوانات، أو الصرير، أو الصراخ

الكلمات أو العبارات التي غالباً 
ما تحدث خارج السياق: المقاطع 
أو الكلمات أو العبارات )"اخرس"، 
 (coprolalia) ،)"توقف عن ذلك"

)الكالم البذيء(، (palilalia) )تكرار 
 (echolalia) ،)كلمات الشخص نفسها

)ترديد كلمات اآلخرين( 



تحديات التشنج الالإرادي في المواقف االجتماعية
يمكن أن تزيد التشنجات الالإرادية في 

المواقف الشديدة التوتر، مثل إيقافك من 
قِبل سلطات إنفاذ القانون. غالباً ما يتم 

تفسير التشنجات الالإرادية، جنباً إلى جنب 
مع األعراض األخرى، بشكل خاطئ على أنها 

متعمدة. يُنظر إلى األفراد المصابين بمتالزمة 
توريت على أنهم غير مهذبين وغير الئقين 
ومهينين ومثيرين للجدل ومزعجين. لسوء 
الحظ، غالباً ما يكون األشخاص المصابون 
بمتالزمة توريت أهدافاً للتنمر أو التمييز، 
مما يؤدي إلى مواقف صعبة في المدارس 

واألماكن العامة وفي العمل وحتى في المنزل. 

غالباً ما ترتبط متالزمة توريت بعدم القدرة 
على كبح التصرفات، وهو الفعل غير المقصود 
المتمثل في الفعل أو القول ألشياء غير الئقة. 

العبارات أو السلوكيات غير المالئمة ناتجة عن   •
عدم القدرة على استخدام "المكابح العقلية" 
— قد ال يتمكن الشخص المصاب بمتالزمة 
توريت من منع نفسه من التعبير عن أفكاره 

أو عرض أفعال يملك معظم الناس القدرة 
على التحكم فيها. على سبيل المثال، إذا رأى 
شخص ما لديه مشكلة في كبح تصرفاته عالمة 
تقول، "ال تلمس، طالء طري"، فقد يواجه هذا 
الشخص صعوبة في االمتناع عن لمس الطالء.

ال تتضمن األفعال المحظورة أفكاراً عنيفة بل   •
سلوكيات غير مالئمة اجتماعياً، مثل عدم 

االحترام، واإلدالء بتصريحات غير الئقة، وإظهار 
سلوكيات غير "مقبولة اجتماعياً"، واالنفجارات 

العاطفية، والغضب، والسلوكيات المعارضة. 

طور العديد من البالغين والمراهقين المصابين   •
بمتالزمة توريت مهارات إدارة عدم القدرة على كبح التصرفات، مما يقلل من االنعكاسات االجتماعية 

واإلحراج الذي تسببه هذه السلوكيات.

يمكن أن تخلق التشنجات الالإرادية المعقدة، مثل التشنجات المتضاربة واإليماءات البذيئة 
)copropraxia(، المزيد من التحديات االجتماعية.



اعتبارات خاصة بسلطات إنفاذ القانون 
التوتر والقلق

يؤدي التوتر والقلق إلى تفاقم 
األعراض المصاحبة لمتالزمة 

توريت واضطرابات التشنجات 
الالإرادية. من األهمية بمكان أن 
تدرك أن المواجهة مع مسؤول 

إنفاذ القانون — وهي تجربة تثير 
القلق والتوتر لبعض األفراد — 
قد تتسبب في إصابة الشخص 

المصاب بمتالزمة توريت 
بالتشنجات الالإرادية وظهور 

أعراض أكثر مما في المواقف األكثر هدوءاً. 

السلوكيات المقلقة والظروف الشائعة المتزامنة الحدوث

متالزمة توريت هي اضطراب ناقص التشخيص بشكل كبير، ال سيما في السكان البالغين. غالباً ما يتم الخلط بين 
السلوكيات المرتبطة بهذا التشخيص على أنها أفعال مرتبطة بتعاطي المخدرات أو الكحول وقد تبدو غريبة وغير 

منتظمة وغير محترمة. سيحاول غالبية األفراد المصابين بمتالزمة توريت إبالغ مسؤولي سلطات إنفاذ القانون 
بتشخيصهم، مع إدراك أنهم قد يصادفونهم على أنهم مشبوهون. من الصعب للغاية بالنسبة ألولئك الذين 
يعانون من متالزمة توريت أن يظلوا هادئين بسبب الحركات وأصوات التشنجات الالإرادية المفاجئة. 

ما يقدر بنحو 86% من األفراد المصابين بمتالزمة توريت لديهم أيضاً حالة أخرى متزامنة قد تؤثر أيضاً على 
كيفية تفاعل الشخص في موقف مع سلطات إنفاذ القانون. 

 )OCD( واضطراب الوسواس القهري )ADHD( يساهم كل من نقص االنتباه أو اضطراب فرط الحركة  •
في صعوبات االمتثال للتعليمات، ال سيما في أثناء المواقف التي قد تثير التوتر، مثل مواجهة الشرطة. أحد 

أمثلة الصعوبة التي قد يواجهها شخص مصاب بمتالزمة توريت أو اضطراب مرتبط بها هو التعليمات بعدم 
التحرك، حتى إذا طُلب منه التوقف. 

مشكالت المعالجة الحسية شائعة ويمكن أن تؤدي إلى حساسية شديدة للمس واألصوات، مما يؤدي إلى رد   •
فعل مبالغ فيه. قد تجعل بعض التشنجات الالإرادية من الصعب على الشخص المصاب بمتالزمة توريت 

التواصل، وقد تكون لدى بعض األفراد مهارات تواصل اجتماعي غير كافية أو عجز. لذلك، فقد يتطلب األمر 
التحلي بالصبر للسماح للشخص بالتعبير عن نفسه.

نوبات الغضب المفاجئة هي واحدة من أكبر المشكالت لدى األشخاص الذين يعانون من متالزمة توريت.   •
يمكن أن يؤدي الخالف البسيط إلى جعل الشخص المصاب بمتالزمة توريت يتصرف بطريقة غير مالئمة 

للغاية. يُعد الصراخ والضرب ورمي األشياء من السلوكيات الشائعة في هذه األوقات. أي مناقشة صغيرة يمكن 
أن تصبح مواجهة وتتصاعد بشكل مقلق.

من المهم لمسؤولي سلطات إنفاذ القانون محاولة تجاهل سلوكيات متالزمة توريت النموذجية، حتى 
الشتائم والغضب، وعدم االنجرار إلى مزيد من المواجهة.



تقنيات خفض التصعيد
عند االقتراب من شخص قد تظهر عليه هذه األعراض، فإن طرح األسئلة البسيطة مثل "هل يوجد أي شيء 

يمكنني القيام به من أجلك؟" و"هل أنت بخير اآلن؟" يمكنها المساعدة. قد ال يشعر البعض بالراحة في اإلجابة 
عن السؤال. يمكن أن يؤدي استخدام تقنيات خفض التصعيد اللفظي إلى زيادة امتثال الفرد وتقليل التصعيد. 

إن إظهار الصبر والتفهم، وكذلك الحفاظ على الهدوء، هما مفتاح نزع فتيل حالة المواجهة. يجب أن تكون 
تصرفات ضابط إنفاذ القانون هادئة ومدروسة. يجب أن يكون خطاب الضابط واضحاً ومطمئناً، بحيث يُعلم الفرد 

المصاب بمتالزمة توريت أنه يمكنه التعبير عن نفسه وأن الضابط يستمع إليه. في المواقف العصيبة، من األهمية 
بمكان أن تكون لدى الفرد القدرة على إكمال العبارات دون مقاطعة. يكون هذا صعباً في بعض األحيان اعتماداً 

على شدة التشنجات الالإرادية الحركية والصوتية وقتما يحاول الفرد المصاب بمتالزمة توريت التواصل.

5 نصائح لخفض التصعيد لسلطات إنفاذ القانون

عادة ما يتم تدريب مسؤولي سلطات إنفاذ القانون على تقنيات خفض التصعيد، ولكن األساليب التالية 
مهمة بشكل استثنائي إذ يجب وضعها في االعتبار عند مواجهة فرد مصاب بمتالزمة توريت أو اضطراب 

التشنج الالإرادي:

حافظ على الهدوء واالحترام في   .1

أثناء المواجهة. يمكن أن يساعد 
ذلك في اكتساب ثقة الفرد 

والسماح باالمتثال. 

ترقب األعراض المصاحبة   .3

لمتالزمة توريت واضطرابات 
التشنجات الالإرادية — الحركات 

واألصوات المفاجئة والسريعة. 
تذكر أنها كذلك غير طوعية وأن 

الفرد قد يتمتع بالقدرة على قمعها 
مؤقتاً أو قد ال تكون لديه مثل 

تلك القدرة. 

حاول إيصال أنك موجود لمساعدة   .2

الفرد، حيث قد يستجيب بطريقة 
دفاعية عند االقتراب منه.

حاول أن تفهم نوع الضغط الذي   .4

قد يعاني منه الفرد المصاب 
بمتالزمة توريت. اطرح األسئلة 

الصحيحة للحصول على المعلومات 
الالزمة للمضي قدماً والتدخل 

بشكل مناسب. 

 بالصبر واستمع إلى الفرد. الضغط  تحلَّ  .5

من أجل االستجابة لن يؤدي إال إلى 
تفاقم التشنج الالإرادي. عادة ما 

يتواصل الفرد بأنه بخير أو أنه يواجه 
مشكلة بسبب التشنجات الالإرادية أو 

أعراض أخرى. 



المواجهات عالية الخطورة
تميل بعض المواجهات إلى أن تكون أكثر 

خطورة من غيرها. عند اتباع بروتوكول الوكالة 
القياسي لطلب الوثائق )مثل رخصة القيادة، 
وبطاقة الهوية، وسجالت السيارة(، قد يقوم 

الفرد المصاب بمتالزمة توريت بحركات 
وأصوات مفاجئة وغير متوقعة. ستحتاج 

إلى االعتماد على تدريبك بينما تقوم بحماية 
نفسك لتظل آمناً. ومع ذلك، ما لم يكن 

الشخص يوجه تهديدات مباشرة ضدك، فقد 
يكون األسلوب األفضل هو استخدام مهاراتك 

اللفظية، مثل السؤال "هل يوجد أي شيء 
يمكنني القيام به لمساعدتك؟" واستخدم 

أوامر شفهية محددة، مثل "سيدي أو سيدتي، أريد منك وضع يديك على عجلة القيادة". تأكد من سؤال الفرد 
عما إذا كان قادراً على االمتثال للتعليمات المقدمة. سيتيح هذا للفرد أن يذكر أنه مصاب بمتالزمة توريت 

وأنه غير قادر على التوقف عن الحركة 
أو إصدار األصوات، وال ينوي إلحاق 

األذى بك. 

بشكل عام، يمكن أن تؤدي تقنيات 
خفض التصعيد إلى نتائج أفضل. التحلي 
بالصبر والرحمة وطرح األسئلة الصحيحة 
أمر ضروري لتقييم المواقف واالستجابة 

بشكل مناسب وتسهيل التواصل والتعاون 
مع الفرد المصاب بمتالزمة توريت. 

ومع ذلك، إذا كان الشخص يمثل خطراً 
على نفسه أو على اآلخرين، يجب تطبيق 
إجراءات التشغيل المعيارية في إدارات 
إنفاذ القانون. معرفة الفرق بين الخطر 

والخوف عد أمراً أساسياً. 

اإلحالة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية

تشمل المواقف التي يمكن أن تستدعي حالة طارئة التشنجات الالإرادية المؤذية، مثل ضرب الرأس أو ضرب 
النفس، أو التعبير عن أفكار انتحارية، أو نية إيذاء النفس أو اآلخرين، أو تناول جرعة زائدة، أو فقدان الوعي.



)Smart911( أداة

في بعض الواليات، يتم توصيل مراكز 
اتصاالت الطوارئ 911 بأداة عبر 

اإلنترنت تسمى )Smart911(. تتيح 
هذه األداة لألشخاص إدخال المعلومات 

ذات الصلة للمستجيبين األوائل 
والمسؤولين عن إنفاذ القانون الذين 
يستجيبون لحاالت الطوارئ. لمعرفة 
المزيد، قم بزيارة الموقع اإللكتروني 

.www.smart911.com

التدريبات في أثناء الخدمة

 Tourette( تقدم جمعية
Association( دورات تدريبية حول 

متالزمة توريت واضطراب التشنج 
الالإرادي )Tic Disorder( للمهنيين 

وأفراد المجتمع في جميع أنحاء الواليات المتحدة، بما يتضمن أقسام الشرطة وإدارات المطافئ المحلية. إذا 
كنت مهتماً بعرض تقديمي، يرجى االتصال بجمعية )Tourette Association( على عنوان البريد اإللكتروني 

.)888( 4-TOURET أو اتصل بالرقم المجاني support@tourette.org

تم دعم هذا المنشور برقم المنحة أو االتفاقية التعاونية، NU58DD005375-02، بتمويل من مراكز 
السيطرة على األمراض والوقاية منها. محتويات المنشور هي مسؤولية المؤلفين فقط وال تمثل بالضرورة وجهات 

النظر الرسمية لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها أو وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية. 
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