
التعامل مع متالزمة توريت
دليل اليافعين
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متالزمة توريت: األساسيات
متالزمة توريت هي اضطراب في النمو العصبي يتضح في مرحلة الطفولة المبكرة أو المراهقة. متالزمة   •

توريت هي جزء من طيف الحاالت المماثلة المعروفة باسم اضطرابات التشنجات الالإرادية. التشنجات 
الالإرادية الحركية والصوتية هي الخصائص الرئيسية الموصوفة في تشخيص متالزمة توريت. 

التشنجات الالإرادية الحركية هي حركات ال يمكن السيطرة عليها، مثل الرمش بالعين وهز الكتفين والقفز.   •
التشنجات الالإرادية الصوتية هي أصوات أو كلمات متكررة ال إرادية، بما في ذلك االستنشاق والشخير 

وتكرار كلمات اآلخرين.

متالزمة توريت والتشنجات الالإرادية هما أكثر شيوعاً مما قد تعتقد. تؤثر متالزمة توريت واضطرابات   •
التشنجات الالإرادية على ما ال يقل عن 1 من كل 100 شخص في أثناء الطفولة. 

بمرور الوقت، قد تتغير التشنجات الالإرادية في النوع والشدة و/أو موقع الجسم.  •

العلماء ليسوا متأكدين بعد من مدى انتشار متالزمة توريت في مرحلة البلوغ. يرى معظم األشخاص   •
المصابين بمتالزمة توريت تحسناً في أواخر سن المراهقة أو بداية مرحلة البلوغ، لكن بعض األشخاص 
يستمرون في المعاناة من التشنجات الالإرادية الشديدة والمستمرة في مرحلة البلوغ. مقارنة باألطفال، 

يُبلغ معظم البالغين عن أن التشنجات الالإرادية لديهم أكثر استقراراً وال تتغير كثيراً من حيث النوع أو 
الشدة أو موقع الجسم. 

سبب متالزمة توريت غير معروف. تميل متالزمة توريت إلى الحدوث في العائالت وقد أكدت الدراسات   •
أن الجينات متورطة في حدوثها. يواصل الباحثون البحث عن الجينات والعوامل المحتملة األخرى التي 

قد تسبب متالزمة توريت.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن متالزمة توريت أو العثور على طبيب بالقرب منك، يرجى االتصال 
بجمعية (Tourette Association( عبر الموقع اإللكتروني tourette.org أو عن طريق االتصال برقم 

 .888-4TOURET الهاتف

تهدف مجموعة األدوات هذه إلى أن تكون دليالً لليافعين الذين يتعلمون كيفية التعامل مع الحياة في 
ظل اإلصابة بمتالزمة توريت )TS(. يعتقد الكثير من الناس خطأً أن متالزمة توريت هي اضطراب في 
مرحلة الطفولة، ولكن من المهم أن نفهم أن متالزمة توريت تؤثر على األشخاص من جميع األعمار. 

يمثل كونك مراهقاً ودخولك مرحلة البلوغ تحديات وفرصاً جديدة. هناك العديد من التحوالت 
الحياتية والكثير لتتعلمه وتفكر فيه عند التعايش مع متالزمة توريت. يعمل هذا الدليل كمرجع 

لمساعدتك في تجارب الحياة التي قد تواجهها. 

في مجموعة األدوات هذه، ستجد معلومات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المفيدة، بما 
في ذلك: أساسيات متالزمة توريت والحاالت المتزامنة؛ وخيارات العالج المحتملة؛ واالنتقال إلى 

المدرسة الثانوية والكلية ومكان العمل؛ والمهارات االجتماعية والتعارف؛ وإدارة اإلجهاد؛ واألسئلة 
المتكررة التي قد تكون لدى اليافعين بخصوص الحياة في ظل اإلصابة بمتالزمة توريت.
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الحاالت المتزامنة
قد تكون لدى الشخص المصاب بمتالزمة توريت 

حالة واحدة متزامنة أو أكثر. قد تكون هذه الحاالت 
المتزامنة أكثر إزعاجاً من التشنجات الالإرادية 
نفسها. من بين األشخاص الذين تم تشخيص 

إصابتهم بمتالزمة توريت، تم تشخيص إصابة ما 
يقدر بنحو 86% بحالة إضافية واحدة على األقل. 
يمكن أن تشمل الحاالت المتزامنة األكثر شيوعاً 
ما يلي: مشكالت في الكتابة، واالكتئاب، والقلق، 

 ،)ADHD) واضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه
وتحديات التعلم، وصعوبة التأقلم مع التغييرات، 

وصعوبة التركيز، والغضب. هناك حالة أخرى متزامنة 
تحدث وهي الوسواس القهري، أو ما يسمى اختصاراً 

(OCD(، التي تتضمن الحاجة إلى القيام بشيء بطريقة معينة أو حتى يشعر المرء بأنه على ما يرام. 

يواجه بعض األفراد المصابين بمتالزمة توريت صعوبات في القراءة والكتابة والرياضيات و/أو معالجة 
المعلومات. يمكن أن تخلق هذه الصعوبات تحديات خاصة في المدرسة ومكان العمل. 

باإلضافة إلى ذلك، قد يواجه األشخاص المصابون بمتالزمة توريت مشكالت أخرى مثل: صعوبة النوم أو 
البقاء نائمين، وصعوبة إدارة الغضب، ومشكالت التحكم في االنفعاالت، والحساسية للمس أو الصوت أو 

التذوق أو الروائح، وصعوبات في إقامة العالقات والحفاظ عليها.

إساءة استخدام المواد المراقبة
يسيء بعض األشخاص استخدام المواد المراقبة، 

مثل الكحول والمخدرات األخرى، للتعامل مع 
التشنجات الالإرادية واألعراض المصاحبة لها. 

يمكن أن تسبب إساءة استخدام المواد المراقبة 
آثاراً دائمة على جميع جوانب حياة الشخص بما في 
ذلك التأثير السلبي على الصحة، واألداء الوظيفي أو 
في المدرسة، والعالقات الشخصية. تشمل عالمات 

إساءة استخدام المواد المراقبة ما يلي: 
تناول األدوية بكميات أكبر/لفترة أطول مما   •

هو مفروض. 
الرغبة في الحد من تعاطي المخدرات مع عدم القدرة على القيام بذلك.  •

قضاء وقت طويل في الحصول على المخدرات.   •
الحاجة إلى تناول المزيد من الدواء للحصول على التأثير المطلوب.  •

الرغبة الشديدة و/أو أعراض االنسحاب.  •
تناول المخدرات في مواقف خطرة )على سبيل المثال، قبل القيادة(.  •

• استمرار تعاطي المخدرات على الرغم من المشكالت االجتماعية أو الشخصية أو المتعلقة بالعمل.
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إذا كنت تعاني، أنت أو أي شخص تعرفه، من تعاطي المخدرات، يمكنك االتصال بالخط الساخن المجاني 
والسري التابع إلدارة خدمات الصحة العقلية وتعاطي المخدرات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع 

على الرقم (HELP )4357-662-800-1 أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني samhsa.gov للمزيد 
من المعلومات. توفر هذه الخدمة اإلحاالت إلى مرافق العالج المحلية ومجموعات الدعم والمنظمات 

المجتمعية، فضالً عن الموارد المجانية األخرى.

عالج متالزمة توريت
عندما تكون التشنجات الالإرادية خفيفة ويمكن التحكم فيها، ال يلزم العالج. ومع ذلك، إذا كانت التشنجات 

الالإرادية مزعجة، فقد تكون هناك حاجة إلى تلقي العالج. الخطوة األولى في الحصول على العالج هي أن يتم تقييمك 
من قِبل أخصائي طبي على دراية بمتالزمة توريت. بينما يتمتع بعض األطباء بالخبرة في عالج التشنجات الالإرادية، 

قد يكون من المفيد أن يتم تقييمك من قِبل أخصائي، مثل طبيب أعصاب أو طبيب نفسي. يمكن لطبيبك أن 
ينصحك بكيفية العثور على إحالة مناسبة أو قم بزيارة الرابط tourette.org/find-a-doctor للعثور على 

أخصائي في التشنجات الالإرادية. يمكن أن يشمل عالج متالزمة توريت عالجاً سلوكياً و/أو دوائياً. بالنسبة للعديد 
من األشخاص، يكون الجمع بين االثنين هو األكثر فعالية. 

ستحتاج إلى العمل مع طبيب على دراية بمتالزمة توريت لفهم خيارات العالج المتاحة. من المهم أن 
تعرف أنك لست وحدك في هذا األمر، وأن األمر قد يستغرق بعض الوقت لتحديد الطريقة التي 

تناسبك بشكل أفضل.

)CBIT( التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية
التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT( )الذي يُنطق "سي-بيت"( هو عالج سلوكي غير 

دوائي أظهر في الدراسات السريرية أنه يقلل التشنجات الالإرادية لدى كل من األطفال والبالغين. أشارت 
الدراسات أيضاً إلى أن التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT( فعال مثل األدوية في كثير 

من الحاالت، وغالباً ما يُوصى به باعتباره الشكل األول من العالج. 

:)CBIT) هناك ثالثة مكونات رئيسية للتدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية
• تدريب الشخص ليكون أكثر وعياً بالتشنجات الالإرادية والرغبة في إظهار التشنجات الالإرادية.

• تدريب األشخاص على القيام بسلوك )سلوكيات( منافس عندما يشعرون بالحاجة إلى التشنج الالإرادي. 
• إجراء تغييرات على األنشطة اليومية بطرق يمكن أن تساعد في تقليل التشنجات الالإرادية. 

قد يبدو أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT( وكأنه نوع عالجي بسيط، لكن اعلم 
 )CBIT) أن األمر يتطلب جهداً ووقتاً حتى يكون أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية

فعاالً، مثل أي مهارة جديدة. يصبح أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT( أسهل 
مع مرور الوقت ويشعر العديد من األشخاص بانخفاض في شدة التشنج الالإرادي. يكون أسلوب التدخل 

السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT( أكثر مالءمة عندما تكون التشنجات الالإرادية شديدة جداً 
 )CBIT) وتؤثر سلباً على الحياة اليومية. ال يُقصد من أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية

معالجة الحاالت المتزامنة. 

لمزيد من المعلومات حول أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT(، قم بزيارة 
.tourette.org/cbit الرابط
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أدوية التشنج الالإرادي
إذا كنت تعاني من التشنجات الالإرادية المتعددة أو 

الشديدة، فقد يوصي طبيبك باألدوية. على الرغم من أن 
الدواء قد يساعد، فإنه ال يعالج التشنجات الالإرادية. 

هالوبيريدول )هالدول( وبيموزيد )أوراب( وأريبيبرازول 
)أبيليفاي( هي األدوية الوحيدة المعتمدة حالياً من قِبل إدارة 

الغذاء والدواء األمريكية لعالج التشنجات الالإرادية. تأكد من 
سؤال طبيبك عن الفوائد والمخاطر ألي استخدام لألدوية.

لمزيد من المعلومات حول خيارات األدوية، قم بزيارة الرابط 
.tourette.org/pharmacology

عالج الحاالت المتزامنة
غالباً ما تتسبب الحاالت المتزامنة في حدوث مشكالت وضيق أكثر من التشنجات الالإرادية. تختلف 

عالجات الحاالت المتزامنة عن تلك المستخدمة في عالج التشنجات الالإرادية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن 
لبعض الحاالت المتزامنة، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه (ADHD(، أن تجعل من الصعب 

تعلُّم العالجات السلوكية مثل أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT(. في مثل هذه 
الحاالت، يجب معالجة الحالة المتزامنة أوالً. عادة ما يتضمن عالج الحاالت المتزامنة األدوية أو العالج 

النفسي أو مزيجاً من االثنين. أظهرت األبحاث أنه بالنسبة لمعظم الحاالت المتزامنة، مثل االكتئاب والقلق 
والوسواس القهري، يكون الجمع بين األدوية والعالج النفسي هو األكثر فعالية. 

العالج النفسي للحاالت المتزامنة
يتضمن العالج النفسي العمل مع أخصائي الصحة 

العقلية لفهم تحدياتك بشكل أفضل وتعلُّم مهارات 
التأقلم الصحية. غالباً ما يُستخدم العالج النفسي 

مع األدوية. هناك أنواع مختلفة من العالج النفسي. 
يعتمد النوع األفضل بالنسبة لك على طبيعة 

مشكلتك )مشكالتك(، ووضعك الفردي، وتفضيالتك 
الشخصية. يعلِّم العالج النفسي األشخاص تحديد 
األنماط غير المفيدة وتغييرها في طريقة تفكيرهم 
وتصرفهم، وتنظيم عواطفهم حتى يكونوا مجهزين 
بشكل أفضل للتعامل مع المواقف والضغوط في 

حياتهم اليومية. 

إذا شعرت أنك تعاني من أعراض مرتبطة بحالة 
متزامنة، فاعلم أنك لست وحدك. يجب أن تناقش 

هذه األعراض مع والديك أو شخص تثق به، ومع طبيبك لتحديد خطة العالج التي ستناسبك بشكل أفضل. 
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إعادة التأهيل والخدمات المساعدة
هناك خدمات أخرى يمكن أن تساعد في تحسين حياتك اليومية مع متالزمة توريت واألعراض المتزامنة. 

تشمل هذه الخدمات على سبيل المثال ال الحصر: العالج الوظيفي، والعالج الطبيعي، وخدمات عالج 
عيوب النطق واللغة.

العالج الوظيفي (OT( — هو عالج لتحسين الحياة اليومية من خالل تعديل البيئة وتأسيس عادات   •
وأنظمة صحية في المنزل والمدرسة ومكان العمل والمجتمع وغيرها من األماكن.

العالج الطبيعي (PT( — هو عالج الستعادة الوظيفة الجسدية والحفاظ عليها وتعزيزها.  •
عالج عيوب النطق واللغة (SLP( — هو عالج اضطرابات النطق واللغة والتواصل االجتماعي والتواصل   •

المعرفي واضطرابات البلع.
إذا كانت التشنجات الالإرادية أو األعراض المتزامنة تتداخل مع األنشطة في المنزل أو مكان العمل أو   •

المدرسة أو المجتمع، فقد يساعدك البحث عن خدمات إعادة التأهيل. فيما يلي بعض األسئلة التي يجب 
أن تفكر في طرحها على منشأة عالجية عند البحث عن خدمات:

هل تقدم منشأتك رعاية متعددة التخصصات مع العالج الوظيفي والعالج الطبيعي وعالج عيوب   •
النطق واللغة؟

هل لديك تدريب أو شهادة تخصصية في المجاالت المذكورة أعاله؟  •
هل لديك أي تدريب مصمم خصيصاً لعالج المرضى الذين يعانون من متالزمة توريت )أو أي من   •

الحاالت المتزامنة التي تتعامل معها(؟

اعرف حقوقك
تَعتبر وزارة العدل األمريكية أن متالزمة توريت إعاقة مؤهلة. في حين أن العديد من األشخاص قادرون على 

إدارة متالزمة توريت مع القليل من التسهيالت أو من دونها، فمن المهم معرفة حقوقك القانونية. هذا مهم 
ألن األشخاص المصابين بمتالزمة توريت يتعرضون أحياناً للتمييز على الرغم من التحكم في أعراضهم وعدم 

تشكيل أي تهديد ألنفسهم أو لآلخرين. 
األفراد الذين يعانون من متالزمة توريت لديهم الحق في:

• الحصول على سكن عادل بموجب قانون اإلسكان العادل لوزارة العدل.
• الحصول على تسهيالت تعليمية وامتحانية مناسبة.

• الحصول على اعتبارات عادلة فيما يتعلق بالتوظيف والترقيات.
• الحصول على تسهيالت معقولة في مكان العمل لضمان أداء واجبات الوظيفة األساسية.

• السفر بالطائرة دون مضايقة بسبب التشنجات الالإرادية.
• استخدام أشكال أخرى من وسائل النقل العام دون مضايقة.

• الحفاظ على الوظيفة التي هم مؤهلون لها، وعدم فصلهم من العمل بسبب تشخيصهم فقط.
 .tourette.org/ADA لمزيد من المعلومات حول الحقوق والتسهيالت الفيدرالية، قم بزيارة الرابط
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االنتقال إلى المدرسة الثانوية
يمكن أن تكون المدرسة الثانوية وقتاً مخيفاً ومثيراً. 
في بعض األحيان، يمكن أن تشكل اإلصابة بمتالزمة 

توريت تحدياً إضافياً خالل المرحلة الثانوية. قد 
يستهدفك زمالؤك ويتنمرون عليك بسبب التشنجات 

الالإرادية. قد يسألك طالب آخرون، "لماذا تفعل 
ذلك؟"، ويقلدون التشنجات الالإرادية لديك.

أحد األسباب التي قد تجعل الطالب يستهدفونك هو 
أنهم ال يفهمون ماهية متالزمة توريت أو التشنجات 

الالإرادية. قد يسهل عليك األمر قيامك بتثقيف زمالئك 
في الفصل والمعلمين حول متالزمة توريت. قد تكون 
متردداً أو متوتراً بشأن القيام بذلك ألنك ال تريد أن 

تكون محور االهتمام. لكن، ال تقلق — أن تكون متوتراً 
هو شعور طبيعي. في كثير من األحيان، يحدث العكس. أفاد العديد من الشباب الذين يعانون من متالزمة 
توريت أنهم يشعرون براحة أكبر مع زمالئهم في الفصل بعد تقديم عرض تقديمي لتثقيف األقران. حتى إن 

الكثير منهم أبلغوا عن انخفاض في وتيرة التشنج الالإرادي ألن إجهادهم ينخفض ويشعرون بقلق اجتماعي أقل. 

للحصول على موارد بشأن تثقيف زمالئك في الفصل حول متالزمة توريت، قم بزيارة الرابط 
tourette.org/educating-classmates. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك طلب عرض تقديمي داخل 

المدرسة من سفير الشباب لجمعية (Tourette Association(. يتكون برنامج سفير الشباب الخاص 
بجمعية (TAA( من مراهقين مدربين على التحدث عن متالزمة توريت. تعرف على المزيد حول البرنامج عبر 

.tourette.org/youth-ambassador الرابط

االنتقال إلى الكلية
يمكن أن يكون االنتقال من المرحلة الثانوية 

إلى الكلية عملية صعبة ومجزية في الوقت 
ذاته. قد تكون بعيداً عن المنزل ألول 

مرة وعليك التكيف مع العيش بمفردك. 
سيكون لديك على األرجح المزيد من الحرية 
واالستقالل. أنت أيضاً ستكون مسؤوالً أكثر 

عن تعليمك والعناية بنفسك. 

العالقات االجتماعية التي يتم تطويرها في 
الكلية هي أيضاً مهمة جداً وذات مغزى. ومع 

ذلك، فإن تحديد ما إذا كان يتعين عليك 
إخبار الناس عن متالزمة توريت أو متى يجب أن تقوم بذلك قد يكون أمراً مربكاً. قد ترغب في أن تكون 

منفتحاً وصادقاً مع أصدقائك بشأن حالتك. من المحتمل أن يكون أصدقاؤك متفهمين وداعمين. 

ال بأس إذا كنت بحاجة إلى المساعدة. على عكس المدرسة الثانوية، حيث ربما دافع والداك عن احتياجاتك 
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والتسهيالت التي تحتاج إليها، قد تضطر إلى الدفاع عن نفسك في الكلية. إذا كنت بحاجة إلى تسهيالت، 
فقد ترغب في مقابلة مكتب المعاقين في كليتك. يُطلب من الكليات اعتبار متالزمة توريت إعاقة مؤهلة في 

الفصل الدراسي. توجد في العديد من الكليات مكاتب أو مراكز موارد يمكن أن تساعدك في الحصول على 
التسهيالت المناسبة لتلبية احتياجاتك. سوف تطلب الكليات التوثيق والتحقق من التشخيص الخاص بك، 

باإلضافة إلى معلومات محددة عن احتياجاتك للتسهيالت. 

إذا كنت تبحث عن مزيد من التعليم أو موارد التدريب على العمل، فقد تكون إعادة التأهيل المهني 
أحد خيارات البرنامج بالنسبة لك. باإلضافة إلى ذلك، قد تتوفر موارد مالية وموارد دعم إضافية للشباب 

المصابين بمتالزمة توريت من خالل برامج إعادة التأهيل المتوفرة من قِبل الوالية أو المتوفرة محلياً.

يوجد العديد من الموارد المجتمعية لمساعدة الشباب المصابين بمتالزمة توريت في إيجاد طرق لتحقيق 
أهدافهم والعيش بشكل هادف. لمزيد من المعلومات حول هذه الموارد، يمكنك زيارة مكتب إعادة التأهيل 

المهني المحلي أو مركز التميز التابع لجمعية (TAA(. تعرف على المزيد حول مركز التميز التابع لجمعية 
.tourette.org/centers-of-excellence عبر الرابط )TAA)

االنتقال إلى مكان العمل
يمكن أن يمثل االنتقال من المدرسة إلى العمل تحدياً ألي شخص، ولكنه قد يكون مرهقاً بشكل خاص 

لألفراد المصابين بمتالزمة توريت. يتم تمثيل األشخاص المصابين بمتالزمة توريت في كل مجال ومهنة. 
يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لالنتقال من المدرسة إلى مكان العمل في إدراك نقاط قوتك وتعظيمها 

واالستفادة منها. اعلم أن متالزمة توريت ال يجب أن تكون حاجزاً أمام ما تريد القيام به في الحياة. فيما يلي 
ثالث نصائح عامة يمكن أن تساعد في انتقالك من المدرسة إلى العمل.

تذكر العناصر الثالثة التالية:

ابَق إيجابياً. 

كن إيجابياً بشأن متالزمة توريت 
وقدراتك ومستقبلك. حافظ على 

موقف إيجابي طوال فترة البحث عن 
وظيفة وعملية المقابلة وفي أثناء 

االنتقال إلى مكان العمل. ستنتشر 
إيجابيتك لمن حولك.

ُكن استباقياً. 

خطط مسبقاً وفكر بشكل واقعي حول 
ما إذا كان من المحتمل أن يكون 

لمتالزمة توريت والحاالت المتزامنة 
تأثير على أداء عملك على أساس يومي. 

فكر في نقاط قوتك وضعفك، وكذلك 
كيف يمكنك االستفادة من نقاط 
قوتك حتى تكون ناجحاً وسعيداً في 

مكان العمل.

حافظ على ثباتك. 

افهم أنه ستكون هناك حواجز 
وانتكاسات. انظر إلى االنتكاسات على 

أنها تحديات يمكنك التغلب عليها. 
األهم من ذلك، ال تستسلم أو تماطل 

عندما تصبح األمور صعبة. ضع 
أهدافاً واعمل على تحقيقها. 
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قبل المقابلة الشخصية
متالزمة توريت ال تعرِّف شخصيتك. فكر في نقاط قوتك ونقاط ضعفك. فكر في نوع الوظائف التي تهمك 

وكيف يمكن أن تؤثر متالزمة توريت على تلك الوظائف. قد يكون من المفيد تدوين أفكارك ووضع خطة 
للتأكد من أنك تبحث عن الوظيفة المناسبة التي تتناسب جيداً مع مهاراتك. إذا كانت لديك شكوك، 

فاتصل بمكتب إعادة التأهيل المهني المحلي للحصول على المساعدة. تقدم برامج إعادة التأهيل المهني 
مجموعة متنوعة من الخدمات لألفراد الذين ينضمون إلى القوى العاملة أو يعودون إليها، بما في ذلك 

خدمات اإلرشاد الوظيفي والتوظيف.

عملية المقابلة الشخصية
تذكر أن الغرض من المقابلة هو معرفة ما إذا كنت قادراً على القيام بالمهمة، وما إذا كنت مناسباً 

للوظيفة، وما إذا كان صاحب العمل يريد توظيفك. إنها أيضاً فرصة لك لتقييم ما إذا كانت الوظيفة ومكان 
العمل مناسبين لك. قم باإلعداد والممارسة لمقابلة العمل الخاصة بك مع األصدقاء أو العائلة أو غيرهم 
من األشخاص الداعمين لك في حياتك. من المهم أن تسوِّق نفسك كفرد وتتحدث عن مهاراتك ولماذا 
تكون مناسباً للشركة. إذا كانت التشنجات الالإرادية لديك ملحوظة — وال تريد أن تصبح "المشكلة 

الواضحة التي يتم تجاهلها" أو يبدو أنها محرجة ألن الناس ال يتحدثون عنها — فقد ترغب في اإلفصاح 
لصاحب العمل المحتمل مقدماً، في وقت مبكر من عملية المقابلة قدر اإلمكان. باإلضافة إلى التدرب على 

مقابلة العمل، تدرب على اإلفصاح. كما هي الحال دائماً، تذكر أن تظل إيجابياً!

إخبار صاحب العمل
إن معرفة متى تخبر صاحب العمل بأنك مصاب بمتالزمة توريت هي سؤال شائع بين الشباب. ال توجد 
إجابة بسيطة عن هذا السؤال. أظهرت األبحاث أن اإلفصاح عن الذات يقلل من وصمة العار ويزيد من 

احتمال أن يختار زميلك في العمل الشراكة معك في مهمة ما. 

يعاني الناس من متالزمة توريت بشكل مختلف ومتالزمة توريت فردية للغاية. على سبيل المثال، قد تكون 
التشنجات الالإرادية لدى بعض األشخاص ملحوظة أكثر من غيرهم، وفي بعض الحاالت تكون الحاالت 
المتزامنة أكثر إزعاجاً من التشنجات الالإرادية. خالل جميع مراحل عملية التوظيف، يكون التصرف 

االستباقي أمراً أساسياً. يجب أن تفكر في كيفية تأثير التشنجات الالإرادية عليك في أثناء العمل. إذا كنت 
ال تعتقد أن متالزمة توريت ستؤثر على أدائك الوظيفي، فقد ال يكون من الضروري إخبار اآلخرين بأنك 

مصاب بمتالزمة توريت. ومع ذلك، من المهم أيضاً مراعاة أجزاء متالزمة توريت غير المرئية لآلخرين، بما 
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: األوجاع واآلالم، والتعب، والقلق، وتوقيت الدواء واآلثار الجانبية. 

التفكير ملياً في كيفية تأثير األعراض عليك مفيد في تحديد متى ترغب في الكشف عنها لصاحب العمل و/
أو زمالئك في العمل أو ما إذا كنت ترغب في القيام بذلك.

إذا شعرت أن أداء وظيفتك قد يتأثر بمتالزمة توريت وقررت إخبار صاحب العمل، يجب عليك 
التخطيط والتدرب على الطريقة التي ستكشف بها عن تشخيصك. إذا كنت تنوي اإلفصاح، فتصرف 
بطريقة مهنية، وحافظ على موقف إيجابي، وكن منفتحاً وواقعياً. تريد أن تشرح بصراحة ومهنية أنك 
مصاب بمتالزمة توريت، وأنه يمكنك التحكم في األعراض. ال تتوقع أن يفهم صاحب العمل متالزمة 
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توريت وكيف تؤثر عليك شخصياً. قد يكون من المفيد تقديم معلومات عن تعقيدات متالزمة توريت. 
إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات العامة عن متالزمة توريت، فقم بزيارة الرابط 

.tourette.org/patient–tool–kit

من المهم أن تتذكر أن األشخاص المصابين بمتالزمة توريت يتمتعون بالحماية بموجب قانون 
األمريكيين ذوي اإلعاقة. لديك حقوق في هذا المجال. إذا كنت مرشحاً مؤهالً للوظيفة، وال تعيق 

متالزمة توريت المهام األساسية للوظيفة، فإن عدم تعيينك بسبب إصابتك بمتالزمة توريت 
يُعد تمييزاً.

تسهيالت مكان العمل
يمكن لصاحب العمل أن يساعدك في تحقيق 

أقصى قدر من النجاح في مكان العمل. عند طلب 
التسهيالت، من المهم أن تفهم أنت وصاحب 

العمل كيف )أو هل( تؤثر متالزمة توريت 
على المهام األساسية لوظيفتك. يمكن تنفيذ 

التسهيالت الرسمية إذا كانت متالزمة توريت 
أو الحاالت المتزامنة تؤثر على قدرتك على القيام 

بعملك. على سبيل المثال، إذا كنت شخصاً 
يتعثر في اللحاق بالمواعيد النهائية أو يأتي للعمل 
متأخراً نتيجة لحالة متزامنة مثل اضطراب فرط 

الحركة ونقص االنتباه، فمن المهم إبالغ صاحب 
العمل بكيفية تأثير ذلك على المهام األساسية 
لوظيفتك، وكذلك ما التسهيالت التي ستساعد على ضمان نجاحك في عملك. تعتمد التسهيالت المحددة 
التي ستحتاج إليها على أعراضك. إذا لم تكن متأكداً من التسهيالت التي قد تحتاج إليها، فكن استباقياً 
في التحدث إلى أطبائك و/أو مكتب إعادة التأهيل المهني المحلي. ابدأ هذه العملية مبكراً، فقد تستغرق 

بعض الوقت.

لتلخيص ذلك، في أثناء البحث عن وظيفة، ضع في اعتبارك ما يلي: 

فكر في كيفية تأثير أعراضك 
على الوظيفة. إذا كنت ال 
تعتقد أن أداء وظيفتك 
سيتأثر، فقد ال تحتاج إلى 
الكشف عن تشخيصك.

تذكر أن كل موقف يُعد 
فريداً بالنسبة لك.

خطط لكيفية قيامك باإلفصاح 
إلى صاحب العمل.
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العالقات االجتماعية
تمثل العالقات عمالً شاقاً. يمكن أن يأتي إنشاء عالقات صحية والحفاظ عليها كشخص بالغ مصاب 

بمتالزمة توريت مع تحديات محددة. أهم جزء في تطوير مهارات اجتماعية أفضل هو إدراك المجاالت 
التي قد تتعثر فيها. إذا كنت تواجه مشكلة في المواقف االجتماعية، يمكنك تعلُّم مهارات التأقلم من خالل 

مقابلة معالج أو استشاري، أو التحدث إلى أخصائي اجتماعي أو معالج وظيفي، أو طلب مالحظات من 
األشخاص الذين تثق بهم. 

بناء المهارات االجتماعية
إذا كنت تعاني في المواقف االجتماعية، فمن المهم أن تمارس بانتظام بناء المهارات االجتماعية الكتساب 

مهارات تواصل أفضل. تتضمن بعض أمثلة بناء المهارات االجتماعية ما يلي:

• تقنيات اليقظة الذهنية، مثل تمارين التنفس العميق، قبل دخول المواقف االجتماعية المجهدة.
• ممارسة طرق منفتحة وصادقة إلخبار اآلخرين بأنك مصاب بمتالزمة توريت.

• استخدام مهارات االستماع الفعال.
• استخدام عبارات "أنا" عند مناقشة المشاعر أو توضيحها أو مناقشتها مع اآلخرين )على سبيل المثال، 

"أنا أشعر بالحيرة والحزن بشأن ما قلته" مقابل "كنَت محيراً وجعلتني حزيناً."(.

المواعدة
عند البحث عن عالقة رومانسية، غالباً ما تكون المواعدة مخيفة بقدر ما هي مثيرة. قد تشعر بضغط إضافي 
عند تحديد كيف ومتى تخبر شريكاً محتمالً في المواعدة أنك مصاب بمتالزمة توريت. قد تزيد التشنجات 

الالإرادية بسبب ضغوط المواعدة وقد تتسبب الحاالت المتزامنة في جعل المواعدة أكثر صعوبة. إذا 
كنت تتجنب األماكن العامة بسبب التشنجات الالإرادية، فقد يمنعك ذلك أيضاً من مقابلة شركاء 

حميمين. من المهم أن تتذكر أن اإلصابة بمتالزمة توريت ال ينبغي أن تكون ذريعة لتجنب المواعدة أو 
التواصل االجتماعي. 

في حين أن متالزمة توريت قد تجعل المواعدة أكثر صعوبة في بعض األحيان، فإن الصدق هو دائماً أفضل 
سياسة. يمكن أن يساعدك االنفتاح والصراحة على الشعور بالراحة والتأكد من أن اآلخرين من حولك 

يفهمون أن متالزمة توريت ال تحدد هويتك. امتالك الثقة بالنفس أمر جيد لعالقتك. تذكر أن لديك صفات 
واهتمامات مهمة، لذا عند مقابلة شخص جديد، ال تدع متالزمة توريت تتدخل في المواعدة. من خالل 

التركيز على الحديث عن الهوايات، والمسارات المهنية، واألهداف، قد تجد أن التشنجات الالإرادية لديك 
تقل بالتركيز في المحادثة. ُكن مع شخص يقبلك ويدعمك ويعمل معك إلدارة التشنجات الالإرادية. 

للحصول على مساعدة إضافية فيما يتعلق بالمهارات والتقنيات االجتماعية، ابحث عن مجموعات 
عالجية ذات مهارات اجتماعية محلية في منطقتك أو احضر إحدى مجموعات الدعم المحلية 

التابعة لجمعية (TAA(. لمزيد من المعلومات حول مجموعات الدعم في منطقتك، قم بزيارة الرابط 
.tourette.org/find–local-chapter
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إدارة اإلجهاد
اإلجهاد من أي نوع هو السبب األكثر شيوعاً ألعراض متالزمة توريت. في حين أنه ال يمكن القضاء على 
التشنجات الالإرادية تماماً، فإن إدارة اإلجهاد وإدراك الكيفية التي تولد بها عواطفك التوتر هما جزءان 

مهمان من إدارة التشنجات الالإرادية. اإلجهاد جزء من الحياة ال مفر منه ويمكن إدارته بطريقتين 
ل الضائقة العاطفية. في حين أن التشنجات الالإرادية قد تكون ال  مهمتين: تنظيم العاطفة، وتحمُّ

إرادية، فإن تعلُّم تولي مسؤولية العواطف وإدارتها يُعد جزءاً مهماً من عيش حياة صحية ومنتجة.

تنظيم العاطفة: القدرة على تشكيل عواطفك، بما في ذلك متى تكون لديك هذه المشاعر وكيف تختبر   •
ِّر عنها. هذه المشاعر وتعب

ل الضائقة العاطفية: قدرتك الفعلية المتصورة على الوقوف في وجه الضيق العاطفي. تحمُّ  •

ل الضيق من الطرق المهمة إلدارة التوتر وبناء العالقات والحفاظ على  يُعد تنظيم المشاعر وتحمُّ
الوظائف. قد يؤدي التحمل األقل للضيق إلى صعوبة التحكم في ردود الفعل السلبية تجاه المواقف 
واألشخاص واألماكن. باإلضافة إلى ذلك، فإن اكتساب المهارات في هذا المجال يمكن أن يساعد في 
موازنة حالتك المزاجية، والحفاظ على تركيز عقلك، والتأقلم بطرق صحية أكثر. عندما يكون تنظيم 

ل الضيق منخفضين، يمكن أن تزيد التشنجات الالإرادية! المشاعر وتحمُّ

بعض أمثلة المهارات التي يمكنك العمل عليها لتنظيم المشاعر هي:
• تشتيت االنتباه: تعلُّم كيفية تغيير تركيزك بعيداً عن األفكار والمشاعر المزعجة.

• التهدئة الذاتية: تعلُّم استخدام حواسك لتهدئة عقلك وجسمك. 
• التركيز على اإليجابيات والسلبيات: كيف تتعامل مع ما سيحدث إذا كنت تتحمل مشاعر الضيق 

لديك ومالحظة طرق أخرى يمكنك من خاللها التعامل مع المشاعر الناشئة. 

ل الضيق، مما يساعد على  يُعد التنفس العميق إحدى الطرق األساسية لتطوير تنظيم أقوى للعاطفة وتحمُّ
تنشيط الجزء المسؤول عن إدارة التوتر والقلق في الدماغ.

ث إلى أخصائي الصحة العقلية المحلي للحصول على  هناك أنواع عديدة من تقنيات التنفس. تحدَّ
توصيات فردية. يمكنك أيضاً استخدام تقنية التنفس المدرجة أدناه.

تمرين التنفس العميق
أغمض عينيك وأنت مستلٍق أو جالس بشكل مستقيم على كرسي.   .1

تنفس بعمق من خالل أنفك وامأل معدتك بالهواء مع العد إلى ستة. إذا وضعت يدك على بطنك، يجب   .2
أن تشعر بأنها تتحرك للخارج. 

احبس أنفاسك حتى العد لثالثة.  .3
4. عد إلى ستة، أخرج الزفير من فمك بينما تضغط شفتيك كما لو كنت تنفخ في قشة. 

كرر التمرين لمدة 2–5 دقائق.  .5

في نهاية الوقت، تحقق مما إذا كنت تالحظ أي اختالفات في وضعك وتوتر عضالتك و/أو   .6
حالتك المزاجية.

12



من المفترض أن يتم استخدام هذه الممارسة بانتظام في أوقات التوتر لمساعدة العقل على االستجابة 
بطريقة صحية وتقليل إفراز هرمونات التوتر في الدماغ. تشمل التقنيات األخرى التي يمكن استخدامها أيضاً 

رياضة اليوغا والتأمل وتاي تشي وممارسات اليقظة الذهنية العامة.

جدولة النشاط
العديد من األفراد المصابين بمتالزمة توريت والحاالت المتزامنة يقيدون أو يتجنبون األنشطة التي 

يستمتعون بها. أظهرت األبحاث أن تقييد األنشطة يمكن أن:
يؤدي إلى الشعور بالوحدة.  •

يقلل من تقدير الذات واحترام الذات.  •
يضر بالعالقات االجتماعية.  •

يفاقم األعراض المتزامنة، مثل القلق واالكتئاب.  •
يقلل من جودة الحياة.   •

يمكن أن تساعد الجدولة واالنخراط في أنشطة ممتعة في تحسين األعراض. تشمل األمثلة: حضور مجموعة 
دعم، واالنضمام إلى ناٍد، وبدء هواية، وقضاء الوقت مع أحبائك.

األسئلة المتكررة 
ما نوع الطبيب أو المهني الذي يجب أن أراه إذا كنت 

ال أزال أعاني من التشنجات الالإرادية و/أو األعراض 
المتزامنة كشخص بالغ؟

يعتمد نوع األخصائي الطبي الذي سيكون أكثر فائدة لك على 
احتياجاتك الخاصة. لحسن الحظ، فإن العديد من األطباء، بمن 

فيهم أطباء األعصاب واألطباء النفسيون وبعض األطباء الممارسين 
العائليين، على دراية بمتالزمة توريت والحاالت المتزامنة التي 

تحدث. يمكن للطبيب المطلع تقييم احتياجات الرعاية الصحية 
الخاصة بك ووصف األدوية )إذا لزم األمر( وربطك بالخدمات 

والموارد غير الطبية األخرى، مثل معالجي الصحة العقلية وبرامج المساعدة المهنية والتعليمية. تحتفظ 
جمعية (TAA( بقائمة من المهنيين المطلعين على متالزمة توريت، وهي مكان جيد للبدء عند البحث عن 

مقدم رعاية صحية في منطقتك.

لقد جربت عدة عالجات مختلفة لمتالزمة توريت عندما كنت أصغر سناً ولم تعمل بشكل 
جيد. هل يتعين عليَّ المحاولة مرة أخرى؟

على الرغم من أننا ال نملك جميع اإلجابات حول أسباب متالزمة توريت وعالجاتها، فإننا نعرف الكثير عنها 
اآلن أكثر مما كنا نعرفه قبل 10 سنوات حتى. يجري تطوير عالجات جديدة واختبارها باستمرار، وأصبحت 
العالجات الفعالة متاحة بسهولة أكبر. باإلضافة إلى ذلك، يستمر الدماغ في التطور إلى مرحلة الشباب، مما 

قد تكون له آثار مهمة على كل من العالجات الطبية وغير الطبية. إذا كنت ال تزال تعاني من التشنجات 
الالإرادية و/أو األعراض المتزامنة في مرحلة البلوغ، فإن األمر يستحق أخذ بعض الوقت للتشاور مع أخصائي 

طبي حول خيارات العالج الجديدة التي قد تكون متاحة. 
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لقد سمعت أن التشنجات الالإرادية تنخفض أو تختفي في مرحلة البلوغ. هل هذا صحيح؟
بالنسبة للعديد من األفراد، تميل التشنجات الالإرادية إلى االنخفاض في شدتها و/أو تصبح أكثر استقراراً 

بعد البلوغ. لسوء الحظ، ليس هذا هو الحال بالنسبة لجميع األفراد المصابين بمتالزمة توريت، ومن 
الصعب التنبؤ بما إذا كانت التشنجات الالإرادية لدى الشخص ستتحسن أم ال. يُعد الظهور المفاجئ و/أو 
تفاقم التشنجات الالإرادية في مرحلة البلوغ أمراً نادراً نسبياً ولكن تم اإلبالغ عنه. إذا استمرت التشنجات 

الالإرادية أو ساءت في مرحلة البلوغ، فإننا نوصي بالتشاور مع أخصائي طبي الستكشاف التفسيرات المحتملة 
وتوصيات العالج. يمكن أن يؤدي تغيير األدوار والمسؤوليات التي تأتي مع مرحلة البلوغ )مثل دخول القوى 
العاملة( إلى خلق تحديات جديدة لألفراد المصابين بمتالزمة توريت، لذلك من المهم أن تكون استباقياً في 

تعلُّم كيفية اإلدارة الفعالة والتعامل مع التشنجات الالإرادية واألعراض المتزامنة. 

التشنجات الالإرادية لديَّ ليست سيئة كما كانت عندما كنت أصغر سناً ولكن األعراض 
المتزامنة التي أعاني منها ال تتحسن )أو تزداد سوءاً(. ما السبب؟

يتم تشخيص العديد من الشباب المصابين بمتالزمة توريت بحاالت متزامنة. على الرغم من أن هذه 
المشكالت تظهر عادةً في مرحلة الطفولة، فإن التوقيت يختلف من شخص آلخر. على الرغم من تحسن 

التشنجات الالإرادية بعد سن البلوغ للعديد من األشخاص، فإن حاالت مثل اضطراب فرط الحركة ونقص 
االنتباه والوسواس القهري من المرجح أن تستمر أو تزداد سوءاً في مرحلة البلوغ. باإلضافة إلى ذلك، 

بالنسبة لبعض األفراد، قد يتم التغاضي عن الحاالت المتزامنة في مرحلة الطفولة أو قد ال تتطور حتى سن 
البلوغ. نظراً إلى أن هذه الحاالت غالباً ما تسبب تحديات أكثر من التشنجات الالإرادية، فمن الضروري 
طلب المساعدة إذا كنت تكافح مع حاالت متزامنة، بغض النظر عما إذا كانت التشنجات الالإرادية قد 

تحسنت أم ال.

أجد صعوبة في التحكم في غضبي و/أو مزاجي و/أو مشاعري األخرى. كيف يمكنني تعلُّم 
التحكم في مشاعري بشكل أفضل؟

ِّر الناس عن مشاعرهم  من المهم مالحظة أن التغيرات في مزاج الشخص وعواطفه هي أمر طبيعي تماماً، فيعب
بعدة طرق مختلفة. ومع ذلك، أفاد بعض األفراد المصابين بمتالزمة توريت أنهم يكافحون للسيطرة على 

مشاعرهم والتعبير عنها لدرجة أنها تسبب التوتر وتؤثر على قدرتهم على العمل. في بعض الحاالت، قد تكون 
التحديات في إدارة المشاعر عالمة على حالة كامنة، مثل االكتئاب أو القلق. في حاالت أخرى، يرتبط ذلك 

بضغوط الحياة. يمكن أن يؤثر العديد من العوامل األخرى على مزاج الشخص وعواطفه. إذا كنت تكافح من 
أجل التحكم بشكل فعال و/أو التعبير عن مشاعرك، فنحن نشجعك على التحدث إلى طبيبك.

أريد أن أنجب أطفاالً يوماً ما، لكنني قلق من أنه نظراً إلى أنني أعاني من التشنجات الالإرادية، 
فإن طفلي سيصاب أيضاً بمتالزمة توريت أو التشنجات الالإرادية. ما فرص أن يرث طفلي 

التشنجات الالإرادية/متالزمة توريت؟
على الرغم من أن السبب الدقيق لمتالزمة توريت ليس واضحاً، فإننا نعلم أن الجينات تلعب دوراً. نحن 

نعلم هذا ألن األطفال يكونون أكثر عرضة لتطوير التشنجات الالإرادية إذا كان أحد والديهم أو كالهما مصاباً 
بالتشنجات الالإرادية أو كان مصاباً بها. نحن نعلم أيضاً أن متالزمة توريت ال تتضمن جيناً واحداً، ولكنها 
تنطوي على األرجح على العديد من الجينات التي تزيد من خطر إصابة الطفل بها. كقاعدة عامة، إذا كان 
أحد الوالدين مصاباً بمتالزمة توريت، فهناك احتمال بنسبة 50% أن يرث الطفل خطر اإلصابة بها. هذا 
يعني أن األطفال الذين يرثون الخطر الجيني سيكونون أكثر عرضة من األطفال اآلخرين لإلصابة باألعراض 

في مرحلة ما من حياتهم. تعتمد االحتماالت الدقيقة إلصابة الطفل بأعراض متالزمة توريت، حتى لو كانت 
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لديه "جينات محفوفة بالمخاطر"، على عدة عوامل أخرى، الكثير منها لم نفهمه تماماً بعد. ومع ذلك، 
فنحن نعلم أن األوالد أكثر عرضة من الفتيات لتطوير التشنجات الالإرادية إذا ورثوا "الجينات الخطرة". من 
المهم أيضاً مالحظة أن شدة متالزمة توريت لدى الوالدين ليست مؤشراً قوياً على ما إذا كان الطفل سيصاب 

بالتشنجات الالإرادية أو مدى شدة األعراض لديه.

هل هناك أي عالجات غذائية أو طبيعية للتشنجات الالإرادية أو الحاالت المتزامنة؟
في هذه المرحلة، ال يوجد دليل علمي يدعم استخدام األنظمة الغذائية المتخصصة أو المكمالت الغذائية 
لعالج متالزمة توريت. ومع ذلك، أفاد العديد من األفراد أن بعض األطعمة أو المضافات الغذائية، مثل 

المشروبات التي تحتوي على الكافيين، تؤدي إلى تفاقم التشنجات الالإرادية. إذا كانت هذه هي الحال، فقد 
يكون من الجيد الحد من تناول هذه األطعمة. باإلضافة إلى ذلك، تشير بعض األبحاث األولية إلى أن نمط 
الحياة الصحي الذي يتضمن نظاماً غذائياً مغذياً وممارسة الرياضة والنوم الكافي يمكن أن يحسن المزاج 

واإلدراك ويقلل من التشنجات الالإرادية ويحسن نوعية الحياة. إذا لزم األمر، فاطلب المساعدة من مدرب 
شخصي أو اختصاصي تغذية أو معالج للحصول على المشورة حول كيفية إجراء تغييرات عملية في نمط الحياة 

ث إلى طبيبك قبل إجراء أي تغييرات مهمة على نظامك  وااللتزام بروتين نمط حياة صحي. بالطبع، تحدَّ
الرياضي أو نظامك الغذائي.
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