
دعم الطالب المصابين 
بمتالزمة توريت واضطرابات 

التشنجات الالإرادية 

تم تصميم مجموعة األدوات هذه لمساعدة المعلمين وموظفي الدعم في التعرف على األعراض المعقدة 
 )TS( ولتكون بمثابة دليل نحو تطوير خطط دعم فعالة للسماح لألطفال المصابين بمتالزمة توريت

واضطرابات التشنجات الالإرادية بالنمو على الصعيدين االجتماعي واألكاديمي. توفر مجموعة األدوات 
الموارد للمعلمين، واإلداريين، والمستشارين، واألخصائيين النفسانيين في المدارس، ومعالجي النطق 

والمهنيين، والمستشارين ومعلمي الموارد، وممرضات المدارس، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من موظفي 
الدعم للمساعدة في فهم ودعم األطفال المصابين بمتالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية. 

تؤثر متالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية على واحد من كل 100 طالب. قد يعاني أكثر من 
نصف األطفال في سن المدرسة المصابين بمتالزمة توريت من حالة متزامنة مثل اضطراب فرط الحركة 
ونقص االنتباه أو الوسواس القهري أو القلق أو االكتئاب أو عسر الكتابة. يمكن أن تؤثر هذه الحاالت، 

إلى جانب صعوبات التعلم األخرى، سلباً على التعلم، مما يجعل من الصعب للغاية على الطالب التركيز في 
الفصل الدراسي. 

تزود جمعية )TAA( المعلمين بالمعلومات للتعرف على أعراض متالزمة توريت واالضطرابات الشائعة 
ذات الصلة. من األهمية بمكان أن يعمل المعلمون وأولياء األمور والطالب معاً في وضع تسهيالت فعالة 

لتحسين التدريس والتعلم لجميع الطالب. إذا تم التعامل مع أعراض متالزمة توريت واالضطرابات 
الشائعة ذات الصلة بشكل مناسب، يمكن لألطفال المصابين بمتالزمة توريت أن يتمتعوا بتجارب 

مدرسية إيجابية ومثرية وناجحة. 
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يعاني طفل واحد على األقل من كل 100 طفل 
من متالزمة توريت أو التشنجات الالإرادية.



كيف تتفاعل مع متالزمة توريت والتشنجات الالإرادية في الفصل الدراسي 
القاعدة األساسية لغالبية التشنجات الالإرادية هي تجاهلها بقدر ما 

تستطيع. فوائد تجاهل التشنجات الالإرادية هي كما يلي:

يقلل من التوتر والقلق للطالب الذي قد يكون محرجاً أو خائفاً   •
من العواقب. 

يقلل من التوتر والقلق لدى الطالب، مما قد يؤدي إلى   • 
تقليل األعراض. 

يقلل من التنّمر.  •

يُظهر قبول األعراض وتطبيعها.  •

•   نماذج السلوك وردود الفعل المناسبة لزمالء الدراسة.

تحديد الصعوبات الشائعة المتعلقة بالتعليم 
مع متالزمة توريت

يجب أن يكون المربون والعائالت على دراية بالتحديات المشتركة التي 
تؤثر على األداء المدرسي بين األطفال المصابين بمتالزمة توريت. في بعض 

األحيان يساء فهم هذه التحديات أو يُنظر إليها على أنها "سلوكيات مقصودة" بدالً من النظر إليها على أنها مضاعفات ناجمة عن اضطراب النمو العصبي المعقد. 

غالباً ما تصبح صعوبات التعليم مشكلة أكبر في المدارس المتوسطة والثانوية. 

فيما يلي قائمة بالصعوبات الشائعة المتعلقة بالتعليم التي قد يواجهها الطالب المصابون بمتالزمة توريت والحاالت ذات الصلة: 

تحديات االنتقال: مشكالت في االنتقال بين المهام والفصول؛ ومقاومة التغييرات في  • 
 الجدول الزمني و/أو الروتين.

صعوبة إنجاز الواجبات المنزلية: عدم فهم المهمة؛ وعدم االتساق في نسخ المهام؛   • 
وعدم استكمال المهام في الوقت المحدد؛ ورفض بدء المهام.

صعوبة اتباع التعليمات: البطء في االستجابة؛ وعدم القدرة على إكمال المهام ذات   •
التعليمات المعقدة أو المتعددة؛ وطلبات متكررة إلعادة التعليمات.

التناقض بين الدرجات الشفوية واألداء: الفرق بين الدرجات في التقييمات النفسية   •
التربوية )على سبيل المثال، نطاق متوسط مرتفع لفهم القراءة، مع نطاق متوسط منخفض 
لمهارات اللغة المكتوبة؛ درجات عالية في المهام الشفوية ودرجات منخفضة في األداء(. 

عدم التنظيم والعجز في الوظيفة التنفيذية: مشكالت في إدارة الوقت والمهام   •
والمتعلقات؛ وصعوبة في بدء و/أو متابعة المهام، مما قد يؤدي إلى الفشل في إنتاج 

منتج للمهام.

عسر الكتابة )مشكالت الكتابة اليدوية(: عدم الترتيب؛ والمحو المتكرر؛ واستهالك الجهد في محاولة تنميق الكتابة؛ وانخفاض اإلنتاج؛ وبطء الكتابة اليدوية؛   •
وصعوبة في الترقيم والتهجئة والكتابة بالحروف الكبيرة؛ ورفض الكتابة.

عدم القدرة على كبح التصرفات: السلوكيات التي يعتبرها الطالب غير الئقة أو محظورة، ولكنه يواجه صعوبة في تثبيطها. تتضمن بعض األمثلة لمس أشياء معينة،   •

وإصدار عبارات أو ردود أفعال غير مالئمة وسياقية، والصياح باإلجابات.

السلوكيات المنفلتة في المدرسة أو المنزل: قد تكون السلوكيات الخطرة والمضطربة، التي تبدو مفرطة في رد الفعل تجاه موقف ما، نتيجة لكبت األعراض. تشمل   •
السلوكيات األخرى الشعور باإلرهاق بسبب القلق أو الشعور بالفشل أو المشكالت الحسية أو أعراض التدخل أو نقص المهارات.

االندفاع: إظهار السلوكيات االندفاعية مثل الصوت العالي أو الصياح أو الصراخ على اآلخرين.  •

السلوكيات المعارضة: الرفض غير المتسق التباع التوجيهات أو االنخراط في مهمة أو تعليمات. من المهم اعتبار السلوك المعارض محاولة للتعبير عن نقص   •
المهارات أو الوسواس القهري أو القلق أو الحاجة الحسية. ستشجع وجهة النظر هذه خطة إيجابية واستباقية الستراتيجيات التدريس بدالً من العقاب غير الفعال.
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غالباً ما تصبح صعوبات التعليم أكثر وضوحاً في المدارس 

المتوسطة والثانوية. من األسباب الشائعة، ولكن غير 

المعترف بها إلى حد كبير، أن القدرات الفكرية للطالب 

يمكن أن تخفي األعراض في المدرسة االبتدائية، وفي 

الدرجات العليا تبدأ األعراض بالتدخل في القدرة على 

إظهار القدرات الفكرية الحقيقية. باإلضافة إلى ذلك، 

غالباً ما يبذل الطالب األكبر سناً مزيداً من الطاقة في 

قمع أو إخفاء األعراض لغرض القبول االجتماعي.



تركيز االنتباه: يمكن أن تتداخل التشنجات الالإرادية أو   •
الوساوس مع التركيز، على الرغم من أن الطالب يبدو أنه يركز. 

ومع ذلك، قد يكون العكس صحيحاً أيضاً. يستطيع بعض 
الطالب حضور األنشطة في أثناء تعرضهم للتشنجات الالإرادية، 

حتى لو بدا األمر بخالف ذلك.

الكمالية: المحو؛ يجب أن تكون األشياء "صحيحة تماماً"؛   •
واليقظة المفرطة فيما يتعلق بالقواعد؛ واإلصرار على 

أداء الطقوس.

المشكالت الحسية: الحساسية للضوء أو الصوت أو اللمس   •

أو الروائح أو األذواق؛ والحاجة إلى مدخالت حسية إضافية، 
مما يؤدي في بعض األحيان إلى الحاجة إلى إيذاء النفس جسدياً؛ 
والحاجة إلى تخفيف دافع حسي معين، من خالل المضغ المفرط 

لألشياء، وضرب النفس، والتصادم في األشياء، والمعانقة 
المفرطة، وما إلى ذلك.

• عجز التواصل االجتماعي: سلوكيات غير ناضجة؛ وردود جامدة؛ 
وسلوكيات غير مالئمة اجتماعياً؛ وعدم القدرة على التوافق 

مع األقران.

التوتر والقلق: بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التهرب   •

من المدرسة أو الدراسة األكاديمية، والتوقف عن العمل عند 
الشعور باالرتباك، والرحالت المفرطة إلى الممرضة أو الحمام أو 

المستشار، واالنفجارات العاطفية. 

خطط تسهيالت الفقرة 504 وبرامج 
)IEPS( التعليم الفردي

تضمن خطط الفقرة 504، كما هو موضح في الفقرة 504 من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة )ADA(، حصول الطالب المصابين بمتالزمة توريت على فرص 
متساوية للوصول إلى المواد األكاديمية، والدعم االجتماعي والعاطفي، والمشاركة في األنشطة اإلضافية للمنهج الدراسي، والحماية من التنمر. غالباً ما يكون الطالب 

الذين يعانون من متالزمة توريت مؤهلين للحصول على خطط تسهيالت الفقرة 504 ألنهم قادرون فكرياً، لكنهم أساؤوا فهم األعراض التي تمنعهم من تحقيق 
إمكاناتهم الحقيقية. تتضمن خطط تسهيالت الفقرة 504 الشائعة استخدام جهاز كمبيوتر أو كاتب أو قلم ذكي أو اإلذن بمغادرة الفصل إذا لزم األمر لتقليل القلق 

أو التشنجات الالإرادية. تشمل التسهيالت األخرى مواقع منفصلة لالمتحانات، ومقاعد محددة، والوجود في القاعات عندما ال تكون مزدحمة، ومهام مخفضة 
عند االقتضاء. 

عندما ال تكون خطط تسهيالت الفقرة 504 كافية لتلبية االحتياجات الفريدة للطالب المصابين بمتالزمة توريت، يصبح برنامج التعليم الفردي )IEP( ضرورياً. 
في كثير من األحيان، يتم رفض الموافقة على برامج التعليم الفردي )IEPs( للطالب المصابين بمتالزمة توريت بسبب الدرجات العالية والدرجات األعلى من 
المتوسط في التقييمات التعليمية. بينما توفر برامج التعليم الفردي )IEPs( الحماية والتعديالت/التسهيالت نفسها مثل خطط تسهيالت الفقرة 504، فإن 

برامج التعليم الفردي )IEPs( تقدم أيضاً خدمات من موظفي الدعم عندما تتداخل أوجه القصور في التواصل االجتماعي وتأخيرات المعالجة والتكامل الحسي 
والقلق و/أو عجز الوظيفة التنفيذية مع التحصيل األكاديمي أو االجتماعي للطالب. باإلضافة إلى ذلك، قد يحتاج الطالب المصاب بمتالزمة توريت إلى دعم من 

مساعد مهني للمساعدة في تطوير مهارات معينة. قد يساعد أيضاً في تطوير خطة سلوك استباقي معقدة وإيجابية وتنفيذها. يتم تضمين متالزمة توريت تحت بند 
"إعاقة صحية أخرى" وهو عموماً التعريف الذي بموجبه يتم تصنيف الطالب ذوي متالزمة توريت في برنامج التعليم الفردي )IEP(. فيما يلي اقتباس من وزارة 

 :)IDEA( التعليم األمريكية فيما يتعلق بالمفاهيم الخاطئة الشائعة لمتالزمة توريت وسبب تضمين متالزمة توريت في قانون تعليم األفراد المعاقين

"... نعتقد أن متالزمة توريت يساء فهمها عادة على أنها حالة سلوكية أو انفعالية، وليست حالة عصبية. لذلك، فإن تضمين متالزمة توريت في 
تعريف اإلعاقات الصحية األخرى قد يساعد في تصحيح التصور الخاطئ لمتالزمة توريت باعتبارها اضطراباً سلوكياً أو متعلقاً بالتصرفات ويمنع 

التشخيص الخاطئ الحتياجاتهم." 

.300.8)c()9()i( التغييرات: لقد أضفنا متالزمة توريت كمثال لمشكلة صحية حادة أو مزمنة في المادة
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تُعد تقييمات التعليم المناسبة والتقديرات ومراعاة االحتياجات الفريدة للطالب ونقاط القوة هي األسس لكل من برنامج التعليم الفردي )IEP( وخطة تسهيالت 
الفقرة 504. يجب أال يتضمن برنامج التعليم الفردي )IEP( وال خطة تسهيالت الفقرة 504 أهدافاً تتعلق بالحد من التشنج الالإرادي. ومع ذلك، قد 

تتضمن هذه الخطط دعماً من طاقم المدرسة والتسهيالت والتعديالت التي تهدف إلى توفير بيئة تقلل من القلق واألعراض العامة. يوفر الموقع اإللكتروني لجمعية 
)TAA( للمعلمين معلومات وموارد مهمة للدعم المناسب للطالب الذين يعانون من متالزمة توريت. 

تطوير خطة للدعم
قبل وضع خطة دعم فعالة، هناك عوامل مهمة يجب وضعها بعين االعتبار.

كن مستعداً: قبل وضع الخطة، تقترح جمعية )Tourette Association( أن يقرأ فريق التعليم مقالة بعنوان "فهم األعراض السلوكية لمتالزمة توريت: 
متالزمة توريت هي أكثر من مجرد تشنجات الإرادية". تقدم هذه المقالة لمحة موجزة عن العديد من الصعوبات ذات الصلة الشائعة للطالب الذين يعانون من 

متالزمة توريت. مقالة جمعية )TAA(، "دليل المعلم لتطوير الخطط للطالب المصابين بمتالزمة توريت"، تُعد أيضاً مورداً مهماً لالستخدام قبل وفي أثناء اجتماع 
.)TAA( التخطيط. كلتا المقالتين متاحتان على الموقع اإللكتروني لجمعية

تضمين الطالب: يجب تضمين الطالب في أكبر قدر ممكن من عملية التخطيط. إذا كان الطالب ال يعتبر الدعم مفيداً، فمن المحتمل أنه لن يستخدمه، مما 
يجعل الخطة غير فعالة. من المرجح أن يحترم الطالب خطة ساعدوا في وضعها ويقومون بالمشاركة فيها. 

أهمية التواصل
التواصل هو المفتاح ألسباب عديدة. سيسهل التواصل والثقة االستراتيجيات والتقنيات الفعالة، باإلضافة إلى لعب دور إيجابي في بيئة تعلُّم الطالب. يُعد التواصل 

مع أفراد األسرة أمراً مهماً لتطوير العالقات التعاونية الضرورية لنجاح الطالب المصابين بمتالزمة توريت.

التواصل بين أعضاء الفريق حول فعالية خطة الدعم أمر بالغ األهمية أيضاً. يجب مشاركة أي عوامل قد تؤثر على الطالب بين أعضاء الفريق ويجب إجراء تعديالت 
على الخطة عند الضرورة. تشمل أمثلة العوامل التي قد تؤثر على الطالب زيادة األعراض، والتوتر، والتغيير في الروتين أو مقدمي الخدمات، وتغيير األدوية. من 

المفيد أن يكون الفريق على علم بهذه التغييرات الخاصة، باإلضافة إلى جميع التغييرات اإليجابية والسلبية بشكل عام. يجب أن يتأكد الفريق من تحديد 
االستراتيجيات اإلبداعية التي قد تكون أكثر فائدة للطالب، إذ إن كل طالب فريد وقد يستفيد من استراتيجيات جديدة ومبتكرة. يجب على أعضاء الفريق أيضاً 

مراقبة ومشاركة االستراتيجيات المفيدة والتي تؤدي إلى نتائج عكسية على حد سواء، للتأكد من أن االستراتيجيات ال تزيد من القلق أو األعراض األخرى.

باإلضافة إلى ذلك، يجب على أعضاء الفريق التواصل مع الطالب فيما يتعلق بما يعتقد أنه قد يكون مفيداً. انتبه جيداً ألفكاره ألن أفكار الطالب يمكن أن تكون 
مفيدة عند تطوير االستراتيجيات أو تعديلها.

دور المعلمين
يلعب المعلمون دوراً محورياً في حياة طالبهم. إنهم يحددون أسلوب الفصل الدراسي، ويشجعون ويدعمون نقاط القوة والمواهب اإلبداعية، وهم قدوة للطالب 

بشكل عام. يصنع المعلمون الفارق بين طالب مصاب بمتالزمة توريت يَلقى بيئة آمنة وداعمة أو بيئة مرهقة وسلبية. تساهم العالقة اإليجابية بين المعلم 
والطالب في نجاح الطفل أو فشله. على الرغم من أن كل طالب وحالة من متالزمة توريت هي حالة فريدة من نوعها، فإن االقتراحات العامة التالية قد تساعد 

المعلمين في دعم الطالب لتحقيق النجاح األكاديمي واالجتماعي: 

االعتراف بالتشنجات الالإرادية على أنها حركات وأصوات ال إرادية ناتجة عن عوامل عصبية. يمكن أن تتميز التشنجات الالإرادية بالتفاقم واالنحسار في شدتها   •
وتتطور بشكل غير متوقع. في كثير من الحاالت، سيحاول الطالب المصابون بمتالزمة توريت قمع التشنجات الالإرادية لتجنب االنتباه السلبي من اآلخرين. على 

الرغم من أن التشنجات الالإرادية قد تبدو مقصودة وتقع في نطاق سيطرة الطالب، فإن هذا ليس صحيحاً. 

تقليل التوتر والقلق. يؤدي اإلجهاد عادة إلى تفاقم األعراض. تتمثل االستراتيجية الفعالة لتقليل األعراض في مالحظة السيناريوهات أو العوامل التي تزيد من   •
اإلجهاد وتنفيذ التسهيالت المناسبة أو التعديالت أو خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة. 

تحديد أوجه القصور في المهارات التي قد تسهم في زيادة التوتر أو األعراض، ووضع استراتيجيات ودعم لمعالجة هذا القصور.   •

تجاهل األعراض. يُظهر ذلك القبول وتطبيع متالزمة توريت. يمكن أن يقلل استعراض القبول كالً من التنمر والتوتر ويسمح للطالب الذين يعانون من متالزمة   •
توريت بتركيز طاقتهم على المواد األكاديمية بدالً من قمع التشنج الالإرادي.

اعلم أن مشكالت الكتابة اليدوية هي من بين الصعوبات المدرسية األكثر شيوعاً لألطفال المصابين بمتالزمة توريت. يمكن أن تشمل التسهيالت استخدام   •
جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو قلم ذكي أو كاتب.
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كن على دراية بالحاالت التي تحدث بشكل متزامن، مثل الوسواس القهري أو اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، وهي شائعة بشكل خاص لدى الطالب   •
المصابين بمتالزمة توريت. غالباً ما تكون خصائص هذه الحاالت أكثر إشكالية وأصعب في إدارتها من التشنجات الالإرادية نفسها.

كن مبدعاً مع التدخالت. يُعد تدريس استراتيجيات تعمل لمدى الحياة وتقديم الدعم والتسهيالت والتعديالت أكثر فاعلية من االعتماد على العقوبة.  •

إشراك الطالب المصاب بمتالزمة توريت في تطوير الخطط واالستراتيجيات إلدارة األعراض التي يصعب أو يستحيل تجاهلها.   •

  تعزيز التواصل مع اآلباء ومقدمي الرعاية. تأكد من مشاركة إنجازات الطالب ونقاط قوته، وليس نقاط الضعف فقط. 

تأكد من أن المعلمين البدالء على دراية بأعراض الطالب والدعم المطلوب له.  •

استخدم موارد جمعية )TAA(، مثل "دليل المعلم لتطوير الخطط للطالب الذين يعانون من توريت" للمساعدة في تطوير الدعم واالستراتيجيات.   •

طاقم الدعم التربوي
يُعد موظفو الدعم التربوي من األعضاء المهمين في المجتمع المدرسي وهم حيويون لنجاح الطالب. إنهم يؤدون مجموعة متنوعة من الوظائف التي تؤثر على 

حياة الطالب، وتعزز بيئات التعلم اإليجابية، وتدعم التعليم الجيد. يتمتع موظفو الدعم التربوي بمكانة فريدة لفهم ومساعدة األطفال الذين يعانون من متالزمة 
توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية. كأعضاء في فريق الطالب، يمكنهم المساعدة في ضمان التسهيالت والتعديالت المناسبة من خالل تدريس ومساعدة 

مصممة خصيصاً. فيما يلي توصيات ألنواع الدعم التي يمكن تقديمها بناًء على كل دور معين.

دور مدير المدرسة أو المسؤول اإلداري
غالباً ما يتم إشراك مديري المدارس والمسؤولين اإلداريين عندما يكون هناك موقف تأديبي لم يتم حله. من األهمية بمكان أن يفهم المسؤولون متالزمة توريت 

للتأكد من أن الطالب ال يتلقون عواقب سلبية بسبب أعراض متالزمة توريت. يمكن لمدير المدرسة أو المسؤول اإلداري مساعدة الطالب الذين يعانون من 
متالزمة توريت بالطرق التالية: 

التأكد من أن جميع أصحاب المصلحة المشاركين في التنمية األكاديمية واالجتماعية للطالب لديهم تدريب مناسب في أثناء الخدمة فيما يتعلق بمتالزمة   •
توريت واالضطرابات المرتبطة بها.

دعم الموظفين في إدراك عدم وجود حالتين من حاالت متالزمة توريت متشابهتين. ستظهر متالزمة توريت بشكل مختلف مع كل فرد، وبالتالي فإن التدخالت   •
اإلبداعية واإليجابية واالستباقية ضرورية. 

كن داعماً للطالب الذين يعانون من متالزمة توريت وتأكد من قيام الموظفين بإبالغ اآلباء أو أولياء األمور بكيفية تأثير متالزمة توريت على عمل الطالب أو   •
قدرته في المدرسة. 

• إدراك أن متالزمة توريت مرتبطة بشكل شائع بالعديد من الحاالت مثل: الوسواس القهري، واضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، واضطراب المعالجة الحسية، 
وعجز التواصل االجتماعي، واألفكار المتطفلة أو الوسواسية، واالكتئاب، واضطراب التحدي المعارض، وعسر الكتابة، واضطرابات القلق، ونوبات الغضب، 

والصداع النصفي، ونوبات الهلع، واضطراب طيف التوحد، والمزيد. ستساعد المعرفة األساسية وفهم هذه المشكالت المسؤولين على التواصل والعمل مع 
الطالب المصابين بمتالزمة توريت.

دور معلم التعليم لذوي االحتياجات الخاصة
معلمو التعليم لذوي االحتياجات الخاصة في وضع استثنائي لتلبية القدرات واالحتياجات الفردية للطالب الذين يعانون من متالزمة توريت. يمكن لمعلم 

التعليم لذوي االحتياجات الخاصة أن يعمل كمعلم ومدافع عن طريق إعطاء الطالب األدوات والتوجيهات الالزمة لتحقيق النجاح. يقوم هؤالء المعلمون بتقييم 
الطالب وتخطيط الدروس وتطبيقها وإدارة برامج التعليم الفردي )IEPs( المناسبة والمحددة الحتياجات كل طالب. فيما يلي اقتراحات لمعلمي التعليم لذوي 

االحتياجات الخاصة عند العمل مع الطالب الذين يعانون من متالزمة توريت: 

كن مستعداً للشرح لفريق الطالب كيف أن أعراض هذا االضطراب النمائي العصبي المعقد غالباً ما تعيق قدرة الطالب على الوصول إلى إمكاناته األكاديمية   •
الكاملة. باإلضافة إلى ذلك، اعلم أن األعراض يمكن أن يساء تفسيرها على أنها سلوكيات مقصودة وتتداخل مع مهارات التواصل االجتماعي المناسبة. 

قم بتوفير الموارد لمساعدة اآلخرين على فهم أن أعراض هذا االضطراب المعقد وسلوكياته ال إرادية.   •

مساعدة اآلخرين في تطوير وضمان توفير التدريس المصمم خصيصاً والتعديالت والتسهيالت.   •

تحديد الحاجة إلى التكنولوجيا المساعدة، حيث إن التشنجات الالإرادية واالضطرابات الشائعة ذات الصلة غالباً ما تتداخل مع الكتابة والقراءة.   •
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إدراك أن الطالب قد يعانون من صعوبات تعلُّم متزامنة و/أو يكونون في نطاق الموهوبين فكرياً. من المهم النظر إلى ما وراء أعراض متالزمة توريت وإجراء   •
تقييم شامل لضمان تلبية جميع احتياجات الطالب.

ضمان البيئة المناسبة وظروف االمتحان. بغض النظر عن وجود مشكالت تعليمية أخرى أو عدم وجودها، فإن الطالب الذين يعانون من متالزمة توريت غالباً   •
ما يحتاجون إلى مزيد من الوقت في التقييمات. قد يكون خوض االمتحان في منطقة منفصلة بوقت مطوَّل مخطط له تسهيالً مالئماً للتضمين في برنامج التعليم 

الفردي )IEP( أو خطة تسهيالت الفقرة 504.

مناصرة الطالب المصابين بمتالزمة توريت. يحق لهم التمتع بالحماية البيئية نفسها مثل الطالب اآلخرين ذوي اإلعاقة. في كثير من األحيان، يتم استبعادهم   •
من بيئة التعليم العام ألن التشنجات الالإرادية تزعج اآلخرين. من الضروري حل هذه المشكالت ومراقبة مقدار الوقت الذي يقضيه هؤالء الطالب خارج 

فصول التعليم العام.

دور الموجه اإلرشادي ومعلمي الموارد 
غالباً ما يكون الموجهون اإلرشاديون ومعلمو الموارد إضافات مهمة لفريق الطالب، حيث يمكنهم الوصول إلى الموارد لمساعدة المعلمين والطالب على فهم 

متالزمة توريت. يمكن أن يلعبوا أيضاً دوراً محورياً في مساعدة الطالب في تطوير استراتيجيات فردية إلدارة األعراض الصعبة. يمكن للموجه اإلرشادي ومعلمي 
الموارد القيام بما يلي:

مساعدة الطالب على إدارة عبء العمل الحالي من أجل منع الشعور باإلرهاق.   •

مساعدة الطالب على تطوير استراتيجيات تدوم مدى الحياة لصعوبات الوظيفة التنفيذية، مثل التنظيم وإدارة الوقت.  •

توفير مكان أصغر إلجراء االمتحانات واالختبارات القصيرة والتقييمات األخرى.  •

العمل مع المعلمين لتقديم الدعم والتعديالت والتسهيالت.  •

مساعدة الفريق في تحديد أولويات الوقت وطول المهام، مما يمكن أن يساعد في تقليل القلق.  •

استراتيجيات البحث وزيارة الموقع اإللكتروني لجمعية )TAA( للحصول على معلومات من شأنها مساعدة الفريق ككل والطالب.  •

دور األخصائي النفساني المدرسي 
لضمان نجاح الطالب، يقوم األخصائيون النفسانيون المدرسيون بتقييم نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الطالب بحيث يمكن تطوير خطط فردية. غالباً ما يُنظر إلى 
األخصائيين النفسانيين المدرسيين من قِبل موظفي المدرسة وأولياء األمور على أنهم المهنيون الذين يقدمون التوجيه العام في تقديم الدعم المناسب للطالب 

الذين يعانون من متالزمة توريت. إنها مسؤولية كبيرة وبالتالي من المفيد لألخصائيين النفسانيين المدرسيين أن يقوموا بما يلي: 

كونهم الشخص الموجود في االجتماعات الرئيسية الذي يدرك أن الطالب الحاصلين على درجات عالية ومنخفضة في االختبار يحتاجون إلى تفسير ليس بأنهم   •
يتمتعون بقدرات "متوسطة"، ولكن بأنهم يتمتعون بقوة استثنائية تتأثر بمجال ضعف كبير حيث تكون هناك حاجة إلى توفير الدعم.

تذكير فريق الطالب بتجنب كتابة أهداف سنوية أو معايير حول تقليل التشنج الالإرادي، ألنها غير مناسبة.   •

فهم العديد من االضطرابات الشائعة ذات الصلة وكيف تؤثر هذه االضطرابات على النمو األكاديمي واالجتماعي.   •

تزويد المعلمين وموظفي الدعم بمعلومات عن طبيعة التشنجات الالإرادية واألعراض كدوافع عصبية، تتفاقم وتقل وتتغير.  •

شرح أعراض عدم القدرة على كبح التصرفات التي يساء فهمها إلى حد كبير ولكنها بالغة األهمية، والتي يُنظر إليها في بعض األحيان على أنها اندفاعية أو   •
سلوكيات "سيئة" مقصودة. 

التعرف على أوجه التشابه بين اضطراب طيف التوحد ومتالزمة توريت من أجل التقييم الفعال للسبب المحدد للتحديات وتقديم الدعم المناسب.  •

التمكن من الشرح لموظفي المدرسة وأولياء األمور أن األعراض تزداد بشكل متكرر في المنزل، وهذا ليس بالضرورة نتيجة "األبوة السيئة".  •

التعرف على االفتراضات المضللة الشائعة لمتالزمة توريت )على سبيل المثال، الطالب يبحث عن االهتمام ومزعج عن قصد(، ألن هذه االفتراضات عادة ليست   •
دقيقة أو مفيدة.

االستعداد للبحث في الموقع اإللكتروني لجمعية )TAA( واالتصال بقسم المعلومات واإلحالة والمجلس االستشاري التعليمي للحصول على معلومات إضافية.   •
الرجوع إلى مطبوعة جمعية )TAA( تحت عنوان "كتاب عمل إلجراء تقييم سلوكي وظيفي وكتابة خطة تدخُّل سلوك إيجابي لطالب مصاب بمتالزمة توريت".
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دور االستشاري المدرسي
غالباً ما يكون االستشاريون المدرسيون هم األشخاص "اآلمنون" الذين يشعر الطالب معهم بالراحة في مناقشة العواطف والمواقف الصعبة. يمكن لالستشاريين 

تقديم الدعم للطالب الذين يعانون من متالزمة توريت بالطرق التالية:

معالجة مشكالت القلق والمهارات االجتماعية من خالل االستشارات الفردية و/أو االستشارات في مجموعة صغيرة.  •

توفير تقنيات االسترخاء أو تخفيف التوتر.  •

.)IEP( مناصرة الطالب إذا كان الطالب سيستفيد من خطة تسهيالت الفقرة 504 أو برنامج التعليم الفردي  •

ناقش التحديات مثل التنمر أو المعلمين أو الفصول المحددة أو الكافتيريا أو التجمعات.  •

حدد مكاناً آمناً لتقليل القلق والتخلص من التشنجات الالإرادية، إذا لزم األمر.  •

مساعدة الموظفين وزمالء الدراسة في فهم األعراض المعقدة.   •

كن الشخص الذي يمكن للوالدين أن يثقا به.  •

قم بتوفير المعلومات وتعرَّف على موارد جمعية )TAA(، التي يمكن الوصول إليها من قِبل كل من الوالدين وموظفي المدرسة.  •

دور المعالج الوظيفي
المعالجون الوظيفيون هم أعضاء أساسيون في الفريق ويمكنهم المساعدة في تلبية احتياجات الطالب المصابين بمتالزمة توريت. يمكن أن يساعد المعالجون 

الوظيفيون في تقليل تأثير متالزمة توريت واالضطرابات ذات الصلة من خالل معالجة الصعوبات بما في ذلك األداء التنفيذي والتكامل الحسي والكتابة اليدوية. في 
بيئة المدرسة، يمكن للمعالجين الوظيفيين القيام بما يلي:

إدراك أن غالبية الطالب الذين يعانون من متالزمة توريت يعانون من عجز في اللغة المكتوبة وسيتطلبون توفير استخدام الكمبيوتر من أجل المهام الكتابية أو   •
نسخ المالحظات أو استخدام قلم ذكي لتدوين المالحظات.

تقييم مهارات المعالجة الحسية ووضع خطة لتمكين الطالب من فهم المسائل الحسية ومعالجتها واستيعابها طوال اليوم.  •

مساعدة اآلخرين في فهم أن العديد من الطالب الذين يعانون   •
من متالزمة توريت لديهم مشكالت حسية، ويمكن أن تبدو 

وكأنها سلوكيات معارضة.

توفير معدات تكيفية، مثل المقاعد المتخصصة أو مقابض   •
القلم الرصاص، للمساعدة في اإلدخال الحسي و/أو الوضع األمثل 

للمهام المطلوبة.

إجراء تقييمات التكنولوجيا المساعدة. تشمل األجهزة المحتملة   •
برامج قراءة النصوص وبرامج إمالء الصوت إلى نص.

العمل مع الطالب لتطوير مهارات الوظيفة التنفيذية الالزمة   •
إلدارة الوقت والمهام والممتلكات، حيث يُعد هذا تحدياً 

شائعاً ولكنه غير محدد عادةً للطالب الذين يعانون من 
متالزمة توريت. 

إدراك أن الطالب الذين يعانون من متالزمة توريت غالباً ما   •
يؤدون أداًء جيداً في التقييمات الموحدة نظراً إلى توجيههم 

وطبيعة المهام المحددة المغلقة في بيئة خاضعة للرقابة. 

مقابلة أولياء األمور فيما يتعلق بقدرة الطالب على االستعداد   •
للمدرسة وتنظيم المهام وإتمامها وتحديد الحاجة إلى معالجة المهارات االجتماعية والعاطفية ومستويات النشاط ومشكالت النوم.

إجراء المراقبة السريرية في جميع مجاالت بيئة التعلم لتحديد قدرة الطالب على المشاركة ومعالجة المعلومات الحسية والعمل في المستوى المناسب للعمر.   •

إدراك أنه مع انتقال الطالب إلى المدرسة المتوسطة والثانوية، يجب أن يركز العالج المهني على تطوير المهارات والتقنيات للحياة فيما بعد المدرسة.   •
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دور أخصائي عالج عيوب النطق واللغة
يمكن ألخصائيي عالج عيوب النطق واللغة )SLP( مساعدة 

الطالب الذين يعانون من متالزمة توريت في ما هو أكثر بكثير 
من إنتاج الصوت أو التلعثم. من الضروري أن يفهم أخصائي عالج 

عيوب النطق واللغة كيفية ظهور متالزمة توريت وأن يكون على 
دراية بالدعم واالستراتيجيات اإليجابية لتقليل األعراض. سيضمن 

هذا أن االختبار هو األكثر انعكاساً لقدرات الطالب، وأن النتائج 
لن تتأثر بسبب سوء فهم األعراض أو سوء إدارتها. يجب على 

أخصائي عالج عيوب النطق واللغة:

أن يكون على دراية بمتالزمة توريت وفهم كيف تختلف عن   •
غيرها من حاالت النمو العصبي )مثل التوحد( بحيث يمكن 

تنفيذ خطة التقييم والعالج المناسبة. 

إدراك أن تحديات التعلم القائم على اللغة شائعة، ويمكن أن   •
تؤثر على القدرة على التواصل بوضوح، وفهم ما يُسمع، وصياغة 

الرسائل، و/أو مجاالت االتصال األخرى. 

أن يكون قادراً على تقييم وعالج اضطراب التواصل االجتماعي   •
)SCD(، وهو تحٍد شائع للطالب المصابين بمتالزمة توريت. 

فهم أن الطالب غالباً ما يواجهون مشكالت بسبب "السلوكيات" التي يعرفون أنها غير مناسبة ولكن في الوقت الحالي ال يعرفون كيفية تصحيحها.   •

المساعدة في تطوير استراتيجيات لتكوين صداقات واالحتفاظ بها، وهو تحٍد مشترك للطالب المصابين بمتالزمة توريت.   •

العلم بأن الطالب الذين يعانون من متالزمة توريت غالباً ما يتم تشخيصهم بشكل خاطئ على أنهم مصابون "بالتوحد" وأنه يجب أخذ اضطراب التواصل   •
االجتماعي )SCD( في االعتبار عندما ال يتم استيفاء المعايير الكاملة للتوحد.

إدراك أن مناهج عالج المهارات االجتماعية التقليدية المصممة للتوحد غالباً ال تكون فعالة بالقدر نفسه بالنسبة للطالب المصابين بمتالزمة توريت/اضطراب   •
التواصل االجتماعي )SCD(. عند تحديد االستراتيجيات المناسبة، من المهم العمل مع أعضاء الفريق اآلخرين لتحديد أولويات النواحي التي تحتاج إلى العالج 

ووضع خطة عالج فعالة متعددة التخصصات.

فهم كيف يمكن أن تؤثر متالزمة توريت على الصوت والطالقة لتحديد اإلحاالت و/أو التدخالت المناسبة.  •

إدراك أن أوجه القصور في الوظائف المعرفية-اللغوية/التنفيذية شائعة في الطالب الذين يعانون من متالزمة توريت وغالباً ال تتم معالجتها، مما يؤدي إلى   •
صعوبة التعلم واالستفادة من المهارات الالزمة لمدى الحياة. 

مساعدة اآلخرين في إدراك أن الطالب الذين يعانون من متالزمة توريت غالباً ما يتم تعريفهم على أنهم "كسالى" أو "غير منظمين" ألنهم يفتقرون إلى المهارات   •
الالزمة إلدارة متطلبات تغيير الفصول الدراسية، أو امتالك المستلزمات الالزمة لكل فصل، أو مواكبة المهام، أو معرفة أين وكيف تبدأ مهمة. 

دور األخصائي السلوكي
غالباً ما يُطلب من األخصائيين السلوكيين تطوير خطط لدعم الطالب الذين يعانون من متالزمة توريت، وبالتالي، من المهم للغاية أن تكون على دراية باألعراض 

المعقدة لمتالزمة توريت واالضطرابات ذات الصلة. كثيراً ما يُنظر إلى السلوكيات على أنها مقصودة أو ناجمة عن اضطراب مشابه ولكنه غير صحيح. يعتمد 
األخصائيون السلوكيون على تقديم معلومات دقيقة بشأن هذا االضطراب المعقد الذي يساء فهمه بشدة. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي ما يلي: 

.)TAA( اإللمام بتعقيدات متالزمة توريت واالضطرابات الشائعة ذات الصلة من خالل البحث في الموقع اإللكتروني لجمعية  •

 .)TAA( الذي سيحيلك إلى المحترف المناسب في المجلس االستشاري التعليمي التابع لجمعية ،)TAA( اتصل بقسم المعلومات واإلحالة في جمعية  •

االستفادة من مطبوعة جمعية )TAA( تحت عنوان "كتاب عمل إلجراء تقييم سلوكي وظيفي وكتابة خطة تدخُّل سلوك إيجابي لطالب مصاب بمتالزمة توريت".   •
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أن تكون لديك معرفة عملية بأوجه التشابه واالختالف بين اضطراب طيف التوحد ومتالزمة توريت.  •

التعرف على فعالية التدخالت اإليجابية واالستباقية ألعراض متالزمة توريت، وعدم فعالية أسلوب العقوبة والمكافأة.   •

كن مستعداً لشرح فوائد تدريس المهارات لمدى الحياة للمساعدة في إدارة األعراض الصعبة.  •

.)TAA( تبادل المعرفة مع اآلباء والمعلمين فيما يتعلق بالمعلومات والدعم المتاح من جمعية  •

دور المساعدين والمعاونين المهنيين
غالباً ما يكون لمساعدي المعلمين والمعاونين المهنيين أكثر اتصال فردي مع الطالب ويمكن أن يلعبوا دوراً مهماً في تأمين شعور الطالب بالسالمة المدرسية. من 
خالل مواكبة احتياجات الطالب وتقديم الدعم اإليجابي، يمكن أن يساعد المساعد أو المعاون المهني في تطوير وتنفيذ استراتيجيات استباقية وإيجابية كجزء من 
خطة سلوك الطالب. يجب أن يعرف الطالب أن المعاون يقف إلى جانبه كشخص يقدم الدعم المناسب ويعمل كشبكة أمان أو منطقة عازلة، بدالً من شخص بالغ 
موجود للقيام بدور "الشرطي" فقط. قد يساعد هذا في تقليل إجهاد الطالب وتقليل أعراض التشنج الالإرادي، مما يؤدي إلى خلق بيئة تعليمية أكثر نجاحاً. فيما يلي 

اقتراحات مهمة:

افهم االستراتيجيات التي عملت بشكل أفضل مع الطالب.   •

كن على دراية بما يزيد من قلق الطالب وبالتالي األعراض.  •

اعرف متى تسمح بالخصوصية ومتى تقدم الدعم.  •

أدرك وتقبل أن الطالب يجب أن ينظر إليك كشبكة أمان خاصة به وشخص يقف في صفه.  •

أدرك أهمية العمل مع الطالب.  •

اشعر بالراحة عند إجراء مناقشات مفتوحة مع معلم الطفل بخصوص متالزمة توريت.  •

طور نظاماً يمكن من خالله التواصل مع المعلم فيما يتعلق بالمهام والبيئات التي تزيد و/أو تقلل األعراض.  •

دور الممرض)ة( المدرسي
ممرض)ة( المدرسة هو المحترف الذي يمكنه تقديم 

المعلومات الطبية. لهذا السبب، سيتوجه الطالب 
وأولياء األمور إلى الممرض)ة( للحصول على الدعم في 
تثقيف موظفي المدرسة فيما يتعلق بهذا االضطراب 

النمائي العصبي المعقد. للمساعدة في هذا:

قم بتوفير المعلومات المتعلقة بمتالزمة توريت   •
واالضطرابات التي تحدث لمساعدة الطالب 

غير المشخصين أو دعم أولئك الذين تم 
تشخيصهم بالفعل.

تحدث إلى اآلباء الذين قد تكون لديهم مقاومة   •
ضد التشخيص.

وفر مكاناً آمناً للطالب للراحة وإخراج التشنجات   •
الالإرادية حسب الحاجة.

كن على دراية باألدوية واآلثار الجانبية.  •

وفر مكاناً لقيلولة قصيرة، وهي قد تكون ضرورية   •
بسبب اآلثار الجانبية لألدوية.

قم بتثقيف الموظفين حول التشنجات الالإرادية والقضايا األخرى ذات الصلة.  •

قم بتوفير المعلومات الطبية خالل اجتماعات خطة تسهيالت الفقرة   • 
.)IEP( 504 أو برنامج التعليم الفردي
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دور سائق الحافلة وموظف الكافتيريا
سائقو الحافالت وموظفو الكافتيريا هم األفراد الذين يعملون في محيط بهيكل وإشراف أقل، وغالباً ما يكون البيئة األكثر صعوبة للطالب الذين يعانون من متالزمة 

توريت. يمكن أن يلعب هؤالء الموظفون دوراً قيماً من خالل القيام بما يلي:

فهم التحديات الكبيرة التي يواجهها الطالب الذين يعانون من متالزمة توريت بشكل يومي.  •

إدراك أن العديد من الطالب الذين يعانون من متالزمة توريت لديهم أعراض حسية تزداد في البيئات الصاخبة وغير المنظمة، مثل الكافتيريا والحافلة.  •

العلم بأنه في حين أن هذه البيئات قد تكون صعبة، إال أن هذه األماكن قد تمثل الفرص الوحيدة للتواصل االجتماعي واالسترخاء.  •

إدراك أن األعراض تزداد عادة في نهاية اليوم.  •

كن على علم بالتنمر على الطالب، الذي يمكن أن يشمل تقليد التشنجات الالإرادية لدى الطالب.   •

قم بتطوير عالقة يشعر فيها الطالب باألمان عند مناقشة الصعوبات واالستراتيجيات.  •

اإلبالغ عن الصعوبات لإلدارة قبل أن تصبح كبيرة.  •

كن على دراية بأي استراتيجيات وخطط سلوك وكيف يمكن أن تدعم الطالب.  •

دور األستاذ الجامعي
يلعب أساتذة الكلية دوراً حيوياً في النجاح بالكلية ويؤثرون على استبقاء الطالب. عادة ما يكون األساتذة على اتصال دائم بالطالب ويمكنهم تقديم المشورة لهم 

وإرشادهم بشأن الفرص واالختيارات الوظيفية. يمكن أن يكون لهم أيضاً تأثير قوي على فرصة الطالب ليكون ناجحاً في المجال الذي يختاره. قد يتأثر الطالب أيضاً 
بأحكام أعضاء هيئة التدريس على عقولهم بسبب المفاهيم الخاطئة عن متالزمة توريت، ما قد يؤثر على تقديرهم لذاتهم. ويمكن أن يكون من المفيد القيام 

بما يلي:

م نفسك للطالب واسأله عما إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به للمساعدة. قدِّ  •

ثقف نفسك حول متالزمة توريت. يمكن أن يؤدي فهمك األساسي لمتالزمة توريت واالضطرابات ذات الصلة إلى إعدادك لتقبل ظهور التشنجات الالإرادية   •
الحركية والصوتية في أثناء الفصل.

إدراك أن التشنجات الالإرادية هي حركات وأصوات ال إرادية يمكن أن تتغير بشكل غير متوقع. على الرغم من أن التشنجات الالإرادية قد تبدو مقصودة وتقع   •
في نطاق سيطرة األشخاص، فإن هذا ليس صحيحاً. ال ينبغي أن يُتوقع من الطالب قمع التشنجات الالإرادية الخاصة بهم. إذا كانت التشنجات الالإرادية تشتيتاً 

لالنتباه حقاً، فيجب استكشاف الخيارات اإللكترونية.

تجاهل األعراض التي يمكن تجاهلها. يُظهر ذلك القبول وتطبيع التشنجات الالإرادية. يمكن أن يقلل استعراض القبول كالً من التنمر والتوتر وقد يساعد الطالب   •
الذين يعانون من متالزمة توريت في تركيز طاقتهم على المواد األكاديمية بدالً من قمع التشنج الالإرادي.

افهم أن التوتر عادة ما يزيد األعراض. تؤدي االمتحانات والعروض التقديمية بشكل عام إلى زيادة التوتر. قد تحتاج العروض التقديمية إلى تعديل وقد يلزم   •
تقديم االمتحانات في مكان منفصل وخاص. 

ضع توقعات واضحة وقدم منهجاً تفصيلياً لتقليل القلق.   •

تحقق مع المسؤول المختص في مؤسستك لتحديد التسهيالت والتعديالت األكاديمية التي تمت الموافقة عليها للطالب. يتطلب قانون األمريكيين ذوي   •
اإلعاقة )ADA( من مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية تقديم تسهيالت وتعديالت معقولة للطالب ذوي اإلعاقة. يمكن أن تساعد التسهيالت للطالب الذين 

يعانون من متالزمة توريت في تقليل القلق، ومعالجة تحديات الكتابة اليدوية، والتعويض عن الوقت الذي يقضونه في تجربة التشنجات الالإرادية أو التركيز 
على قمعها.

10



11

التحديات الشائعة ذات الصلة بمتالزمة توريت: أدوار المعلمين وطاقم الدعم

OT — معالج وظيفي

SLP — أخصائي أمراض النطق واللغة

C — استشاري 

SP — األخصائي النفسي المدرسي

PL — مدير المدرسة

N — ممرضة

T — معلم 

CT/RT — معلم استشاري/معلم موارد 

SE — معلم التعليم لذوي االحتياجات الخاصة 

C & B — معاون الكافتيريا وسائقو الحافالت 

P/A — معاون مهني/مساعد

Behav — أخصائي السلوك
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التكامل الحسي 

االنتباه
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التواصل االجتماعي والبراغماتية 

نشاطات الحياة اليومية

عسر الكتابة/الكتابة على لوحة المفاتيح 

النوم الصحي

األجهزة المساعدة

مشكالت التنمر

عدم القدرة على كبح التصرفات

فهم القراءة

القلق

االندفاع

أعراض مهمة 

OTSLPCSPPLNT
CT/
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SEC&BP/ABehav

اإلعاقات اللغوية

سلوكيات الوسواس القهري

التأتأة

المهارات المهنية
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األسئلة المتكررة للمربين

هل تساعد البرامج القائمة على العواقب في تحفيز الطالب على التحكم في التشنجات الالإرادية في الفصل؟  .1

ال تساعد العقوبة والمكافآت الطالب عادةً، ألن أعراضهم تعتمد على دوافع عصبية وليست تحت سيطرتهم. بالنسبة للبعض، إن االنخراط في نشاط مفضل أو توقعه 
يقلل من هذه الحوافز العصبية، التي يمكن الخلط بينها وبين القدرة على التحكم في األعراض.

ما أفضل طريقة لعرض أعراض متالزمة توريت بحيث يمكن تقديم الدعم المناسب بدالً من استخدام العقاب؟  .2

يجب أن يُنظر إلى أعراض متالزمة توريت على أنها حوافز عصبية غير متسقة، على غرار الرغبة في حك لدغة الحشرات. من خالل حك اللدغة، قد يشعر الفرد بارتياح 
مؤقت. ومع ذلك، فإن الرغبة في الحك ستعود غالباً بعد وقت قصير. باإلضافة إلى ذلك، فإن أحد أعراض متالزمة توريت الشائعة هو عدم القدرة على كبح التصرفات، 

الذي يتضمن صعوبات كبيرة في كبح األعراض والسلوكيات الجسدية أو الصوتية وردود الفعل على بيئة الطالب. تضيف عدم القدرة على كبح التصرفات إلى التصور 
الخاطئ بأن الطالب قادرون على التحكم في األعراض. يُعد دعم الطالب في تطوير استراتيجيات وتقنيات إلدارة التحديات أكثر فاعلية من العقاب لهذه األعراض 

العصبية المعقدة التي يساء فهمها بشكل كبير. 

هل يجب تشجيع الطالب على قمع التشنجات الالإرادية لديه؟  .3

ال، ال تشجع قمع التشنج الالإرادي. يتطلب قمع التشنجات الالإرادية واألعراض األخرى قدراً كبيراً من الطاقة واالنتباه. يميل قمع التشنج الالإرادي إلى تقليل الطاقة 
الالزمة لالنتباه وإنجاز المهام. نظراً إلى أن الطالب يعانون من الشعور باإلحراج من األعراض، فسيحاولون عادةً قمع التشنجات الالإرادية من تلقاء أنفسهم عندما 

يكون ذلك ممكناً.

ما االضطرابات ذات الصلة األكثر شيوعاً التي تؤثر على الطالب؟   .4

نظراً إلى اختالف كل طالب عن اآلخر، يمكن أن تختلف االضطرابات ذات الصلة. تشمل االضطرابات الشائعة ذات الصلة سلوكيات الوسواس القهري وعسر الكتابة 
والقلق واضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط. من الشائع أيضاً قصور الوظيفة التنفيذية وعجز التواصل االجتماعي والعجز الحسي.

هل يتالعب الطالب عندما ينطقون بصوت خافت أو يحاولون استخدام التشنجات الالإرادية كذريعة لعدم القيام بالعمل؟   .5

الغمغمة أو النطق بصوت خافت على األرجح هي استراتيجية إلشباع الحافز بطريقة ال تكون مسيئة أو مزعجة. استخدام التشنجات الالإرادية كعذر ليس شائعاً. ومع 
ذلك، فإنها ستزداد بشكل عام في المواقف العصيبة، مما يؤدي إلى إساءة تفسير استخدامها كعذر. لذلك، من الحكمة مالحظة متى يحدث ذلك لتحديد ما هو نقص 

المهارات الذي يتدخل ولتطوير أساليب دعم مفيدة بحيث ال تكون األعراض المتزايدة أو التجنب ضرورية. 

هل من المفيد توفير فترات راحة عندما يعاني طالب مصاب بمتالزمة توريت من التشنجات الالإرادية؟   .6

قد يكون توفير فترات راحة مفيداً لبعض الطالب ولكنه ضار باآلخرين. قد يكون من المفيد للطالب أن يعرف أن لديه خيار مغادرة الفصل لفترة وجيزة، ألنه يقلل من 
القلق من الشعور "بالحصار". ومع ذلك، بالنسبة لآلخرين، فإن تشجيعهم على المغادرة بسبب التشنجات الالإرادية قد يرسل رسالة مفادها أن التشنجات الالإرادية 

هي شيء يجب أن يخجل منه بدالً من االعتراف بها على أنها "طبيعية" بالنسبة للطالب المصاب بمتالزمة توريت. 

هل التشنجات الالإرادية دائماً ما تزعج الطالب اآلخرين؟   .7

يعتمد ذلك على كيفية استجابة المربين للتشنجات الالإرادية وما إذا كان زمالء الفصل تم تثقيفهم حول متالزمة توريت. في معظم المواقف، إذا قبل المعلمون 
التشنجات الالإرادية وتجاهلوها، تماماً كما يتم تجاهل األصوات األخرى )مثل جزازة العشب، والطائرة، والفواق، والسعال، وما إلى ذلك(، تنخفض التشنجات 

الالإرادية ويتعلم زمالء الفصل عادةً قبولها وتجاهلها. لمزيد من المعلومات والموارد بشأن تثقيف زمالئك في الفصل حول متالزمة توريت، يمكنك زيارة الموقع 
اإللكتروني لجمعية )TAA( أو االتصال بجمعية )TAA(. توجد مقالة ممتازة على موقع جمعية )TAA( بعنوان تثقيف زمالء الفصل حول متالزمة توريت 

)Educating Classmates About Tourette Syndrome(. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك طلب عرض تقديمي من خالل برنامج سفير الشباب لجمعية 

)Tourette Association(، الذي يتكون من مراهقين مدربين لتقديم عروض تقديمية حول متالزمة توريت.

لماذا يعاني بعض الطالب من أعراض أكثر بشكل ملحوظ في فصول معينة وأقل في فصول أخرى؟   .8

نظراً إلى أن القلق يزيد األعراض، فقد تشير التشنجات الالإرادية المتزايدة إلى القلق الشديد في الفصول األكثر صعوبة أو التي يوجد فيها ضغط إضافي. قد يكون أيضاً 
أن فصالً معيناً قد أصبح بيئة آمنة للتشنجات الالإرادية. قد تكون األسباب األخرى متعلقة بالوقت من اليوم، حيث غالباً ما تزداد األعراض مع الجوع، أو في نهاية 

اليوم، أو بعد األنشطة المجهدة أو المتزايدة أو في أثنائها. 

لماذا من المفيد توفير موقع منفصل للطالب المصاب بمتالزمة توريت لخوض االمتحانات؟   .9

نظراً إلى أن كبت التشنجات الالإرادية يتطلب طاقة وانتباهاً، فسيحاول الطالب في أغلب األحيان قمع التشنجات الالإرادية في أثناء االمتحان من أجل تجنب تشتيت 
انتباه زمالئهم في الفصل. في مكان خاص، يمكن للطالب التركيز على االمتحان بدالً من تشنجاته الالإرادية.

هل يمكن أن ترتبط سرعة االنفعال بمتالزمة توريت؟   .10

نعم، ألسباب عديدة. إن التعامل مع متالزمة توريت أمر محرج ومرهق. قد يعاني الطالب المصابون بعدم القدرة على كبح التصرفات من مشكلة في كبح انفعاالتهم. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من االضطرابات الشائعة ذات الصلة مثل التكامل الحسي، وتأخر المعالجة، والوظيفة التنفيذية، والوسواس القهري، واضطراب فرط 

الحركة ونقص االنتباه يمكن أن تزيد من اإلحباط، مما يؤدي إلى الغضب. 


