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 )TOURETTE ASSOCIATION OF AMERICA( جمعية

تأسست جمعية )Tourette Association of America( في عام 1972، وهي مكرسة لجعل الحياة أفضل 
لجميع األفراد المصابين بمتالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية. الجمعية هي المنظمة الوطنية األولى التي 
تخدم هذا المجتمع، وتعمل على زيادة الوعي، وتطوير البحث والفهم العلمي، وتقديم الدعم المستمر. تدير جمعية 
)Tourette Association( شبكة من 32 فرعاً وأكثر من 80 مجموعة دعم في جميع أنحاء البالد. لمزيد من 

المعلومات حول متالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية، اتصل برقم الهاتف TOURET-4-888، وقم 
بزيارة الموقع اإللكتروني www.tourette.org، وابحث عن "Tourette Association" على مواقع فيسبوك وتويتر 

وإنستغرام ويوتيوب.

)YA( لسفير الشباب )TOURETTE ASSOCIATION OF AMERICA( برنامج جمعية

يقوم برنامج سفير الشباب التابع لجمعية )Tourette Association of America( بتدريب المراهقين على 
التحدث عن اضطرابات متالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية، والدفاع عن أنفسهم وعن اآلخرين، وتزويد 

أقرانهم واألطفال الصغار بمعلومات دقيقة. يقوم السفراء الشباب بتدريس الفهم والحساسية والتحمل لمتالزمة توريت 
وألعراضها، مع تبديد الخرافات والصور النمطية التي تُنسب غالباً إلى متالزمة توريت واضطرابات التشنج الالإرادي وترتبط 
بها. من خالل هذا البرنامج، يمكن للشباب التحدث إلى أقرانهم في المدارس، والبطوالت الرياضية، والمعسكرات، وبرامج 

ما بعد المدرسة، واألماكن المماثلة، وكذلك أمام السياسيين المحليين والوطنيين. يلعب سفراء الشباب دوراً مهماً في 
زيادة الوعي والفهم لمتالزمة توريت واضطرابات التشنج الالإرادي في المجتمع.

لمزيد من المعلومات حول برنامج سفير الشباب، وللتقدم بطلب لتصبح سفيراً للشباب، أو طلب عرض تقديمي لسفير 
.)Tourette Association( الشباب في مدرستك أو مؤسستك، يرجى االتصال بجمعية

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. 

tourette.org 888-4TOURET
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@TouretteAssn تويتر  @TouretteAssociation فيسبوك

@Tourette TV يوتيوب  @TouretteAssociation إنستغرام
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شارك هذه البطاقة مع أصدقائك في المدرسة لمساعدتهم على 
فهم متالزمة توريت!



ما هي متالزمة توريت؟

متالزمة توريت، أو التي تُعرف اختصاراً بـ )TS(، تحدث عندما يقوم دماغك بتحريك جسمك أو قول شيء قد ال تريده. عندما 
يحدث هذا يُطلق عليه تشنج الإرادي. 

أتعلم عندما تصاب بلدغة حشرة فال يسعك إال خدشها حتى لو كنت ال تريد ذلك؟ هذا ما يشبهه التشنج الالإرادي. يمكن ألي 
شخص مصاب بمتالزمة توريت أن يُظهر التشنج الالإرادي في أي وقت ولن يكون قادراً على كبحه، حتى لو لم يرغب في القيام 

به. يمكن للناس أحياناً إيقاف حدوث التشنجات الالإرادية ولكن قد يكون من الصعب جداً القيام بذلك؛ تماماً كما لو أنه 
من الصعب حقاً عدم خدش لدغة الحشرة هذه. 

ما األنواع المختلفة للتشنجات الالإرادية؟

الحركية: عندما يفعل جسمك شيئاً ال يمكنك التحكم فيه )أمثلة: الرمش بالعين، اهتزاز الرأس، هز الكتف(

الصوتية: عندما تصدر صوتاً ال ترغب في إصداره )أمثلة: استنشاق، سعال، تنظيف الحلق( 

في بعض األحيان، قد تحدث التشنجات الالإرادية في جزء واحد فقط من جسمك وأحياناً في أكثر من جزء واحد. على سبيل 
المثال، قد ال تتمكن من التوقف عن رمش عينيك وتنظيف حلقك في الوقت نفسه. 

ما الذي يجب أن أعرفه أيضاً عن التشنجات الالإرادية ومتالزمة توريت؟

أحياناً نرى على شاشة التلفزيون أن األشخاص المصابين بمتالزمة توريت يقومون   •
بالسب أو يقولون أشياء غير الئقة، ولكن هذا يحدث مع 1 من كل 10 أشخاص 

مصابين بمتالزمة توريت فقط. 
غالباً ما تحدث التشنجات الالإرادية إذا كنت عصبياً أو منزعجاً أو متحمساً أو متعباً.   •
• قد ال يكون لديك أي تشنجات الإرادية في أثناء القيام بشيء تركز فيه، مثل ممارسة 
الرياضة، أو العزف على آلة موسيقية، أو السباحة، أو الرقص، أو الرسم، أو القيام 

بشيء تستمتع به حقاً. 
• قد ال تكون قادراً دائماً على معرفة وقت حدوث التشنجات الالإرادية، ولكن في 

بعض األحيان قد تبدأ في الشعور بالحاجة إلى القيام بها قبل أن تبدأ. 
• في بعض األحيان تختفي التشنجات الالإرادية مع تقدمك في السن، وفي بعض األحيان تظل تالزمك كشخص بالغ. قد تقوم 
بتشنجات الإرادية جديدة بينما تختفي أنواع أخرى للتشنجات. يمكن أيضاً أن تتغير التشنجات الالإرادية الخاصة بك، 

ومع مرور الوقت، قد تبدأ في القيام بأنواع من التشنجات الالإرادية مختلفة عن تلك التي لديك عادة. 

ماذا تعني إصابتي بمتالزمة توريت )TS(؟

تُعد متالزمة توريت والتشنجات الالإرادية شائعة جداً، مما يعني أن عدداً أكبر 
بكثير من األطفال والبالغين يعانون منها اآلن أكثر مما قد عرفته في أي وقت مضى. 

يخبرنا العلماء بأن طفالً واحداً على األقل من بين كل 100 طفل لديه متالزمة توريت 
أو التشنجات الالإرادية — وهذا عدد كبير من األطفال! عادة يبدأ األطفال في 

القيام بالتشنجات الالإرادية بين سن 5 و7 سنوات. مع تقدمك في السن ودخولك 
مرحلة المراهقة، يمكن أن تتغير التشنجات الالإرادية. في بعض األحيان، قد تختفي 

التشنجات الالإرادية عندما تكبر، ولكن بالنسبة ألولئك الذين ال تختفي لديهم 
التشنجات، هناك الكثير من الطرق التي يمكن لألطباء أن يساعدوا بها. 

كيف أعرف ما إذا كنت مصاباً بمتالزمة توريت؟

إذا كنت تعاني من واحد من التشنجات الالإرادية أو أكثر، يمكنك الذهاب إلى عيادة الطبيب وسوف يسألك الطبيب أسئلة 
حول أنواع الحركات واألصوات التي تقوم بها وعدد مرات حدوث التشنجات الالإرادية. سيطرح عليك الطبيب هذه األسئلة 

للمساعدة في تحديد ما إذا كنت مصاباً بمتالزمة توريت. يجب أن تعلم أيضاً أنه يمكن أن يكون لديك تشنج، لكنه قد ال 
يكون دائماً بسبب متالزمة توريت. في كلتا الحالتين، إذا كانت التشنجات الالإرادية لديك تؤذيك أو تزعجك كثيراً، فسوف 

يستكشف األطباء طرقاً لمساعدتك على الشعور بالتحسن. 

يعاني بعض األطفال المصابين بمتالزمة توريت أيضاً من حاالت أخرى، مثل مشكالت الكتابة واالكتئاب والقلق وتحديات 
التعلم ووقت عصيب في التعامل مع التغييرات وحتى الغضب. يحتاج بعض األطفال إلى فعل شيء ما بطريقة معينة أو 

يعاني طفالً واحداً على األقل من كل 100 طفل 
من متالزمة توريت أو التشنجات الالإرادية.

إلى أن يشعروا بأنه صحيح تماماً، وهذا قد يكون اضطراب الوسواس القهري، أو المعروف اختصاراً بـ )OCD(. من المهم 
أن تكون صادقاً مع والديك بشأن ما تشعر به. فيمكنهم المساعدة في التحدث إلى الطبيب الذي يساعدك عن هذه 

المشكالت األخرى. 

كيف أصاب بمتالزمة توريت )TS(؟

لم تفعل شيئاً خاطئاً لإلصابة بمتالزمة توريت وهي ليست معدية. تماماً 
كما ال يمكنك التقاط لون عين صديقك، ال يمكنك التقاط متالزمة توريت 
من شخص آخر. ال يعرف األطباء كيف يصاب الناس بمتالزمة توريت، 

لكننا نعلم أن جينات العائلة تلعب دوراً. هذا يعني أنها مشابهة المتالك 
لون الشعر نفسه أو كونك بالطول نفسه ألحد أفراد عائلتك اآلخرين. إن 

اإلصابة بمتالزمة توريت تشبه حالة إصابة أحد أصدقائك أو زمالئك 
في الفصل بالربو. قد ال يعرف صديقك المصاب بالربو كيف أصيب 

به، لكن يمكنه زيارة الطبيب للمساعدة في جعله يشعر بتحسن عندما 
يزعجه الربو.

هل ستؤثر عليَّ متالزمة توريت والتشنجات 
الالإرادية في المدرسة؟

قد تشعر أحياناً أن التشنجات الالإرادية تجعل األمر أكثر 
صعوبة عليك في المدرسة. على سبيل المثال، قد تجد 

صعوبة في الكتابة أو االنتباه في الفصل. إذا كان لديك معلم 
ال يفهم كيف يكون الحال مع متالزمة توريت أو التشنجات 
الالإرادية، يمكنك العمل مع والديك للتأكد من حصولك على 

المساعدة التي تحتاج إليها. 

في بعض األحيان يتعرض األشخاص للتنمر بسبب 
التشنجات الالإرادية. يحدث هذا ألن الكثير من الناس ال 
يفهمون ما هي متالزمة توريت. غالباً ما يؤدي تثقيف اآلخرين حول متالزمة توريت والتشنجات الالإرادية إلى إيقاف التنمر 

أو تقليل حدوثه. إذا كنت تشعر بالراحة، يمكنك التحدث إلى والديك والمدرسة حول تثقيف زمالئك في الفصل واألصدقاء عن 
متالزمة توريت. 

إن تقديم عرض تقديمي للفصل الدراسي أو توزيع المعلومات أو حتى عرض فيلم يمكن أن يساعد في تثقيف اآلخرين وخلق 
بيئة للنجاح في المدرسة. من المفيد أحياناً أن تجعل كل فرد في فصلك يكتب الشيء نفسه. في أثناء الكتابة، يمكنك أنت أو 
معلمك جعلهم يقومون بتجربة "التشنج الالإرادي"، مثل التصفيق بأيديهم في كل مرة يصدر فيها المعلم ضوضاء. سيساعد 

هذا النشاط زمالءك في الفصل على فهم طبيعة التشنجات الالإرادية. 

يمكنك الحصول على معلومات وأفالم مجانية من جمعية )Tourette Association( لمساعدتك. يمكنك حتى أن يكون 
لديك سفير للشباب من جمعية )Tourette Association( موجود في مدرستك! 

من المهم أن نفهم أن هناك رياضيين ومغنين وممثلين مشهورين لديهم متالزمة توريت. مثلك تماماً، إنها جزء 
فقط من هويتهم وال تمنع أي شخص من فعل ما يجيده.

لآلباء واألمهات الذين يرغبون في الحصول على مزيد من المعلومات حول تسهيالت الفصل الدراسي، قوموا بزيارة 
 .tourette.org/family-tool-kit الرابط
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قم بحل رموز الكلمات أدناه
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صفحة األنشطة

اقطع هنا
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األعصاب


