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 ملخص البحث

االطعمة الضارة ) مثل الجلوتين و الكازين ( على سلوك اطفال اجرت هذه الدراسة فى دولة ماليزيا لمعرفة تأثير بعض 
التوحد لدي عينة من خمس اطفال من اطفال التوحد اجرت عليهم دراسة اكلينيكية متابعة المنهج النوعى فى البحث و 

توحد الذين ال الدراسة لمده ستة شهور . رصدت فيهم الباحثة وصف السلوك العدوانى الموجه للنفس او للغير من اطفال ال
يتبعون حمية غذائية ولديهم مشاكل و حساسية مع ) الجلوتين و الكازين ( الموجود فى مشتقات االلبان و مشتقات القمح و 

تأثيرة على الجهاز العصبى الطفال التوحد ومن ثم تأثيره على زيادة العنف و العدوان لديهم و قد رأت الباحثة بعد 
عنف اطفال التوحد المستخدمين لمشتقات االلبان و مشتقات القمح كما انها الحظت بعد منع المالحظة ان هناك زيادة فى 

ف و العدوان لدى هؤالء االطفال .مشتقات االلبان و القمح انخفاض العن  

 كلمات مفتاحية : الحمية الغذائية، السلوك العدواني ، اطفال التوحد .

 

 المقدمة :

القة بين من خالل عمل الباحثة كأخصائي لذوي االحتياجات الخاصة في مراكز الرعاية الطفال التوحد الحظت ان هناك ع
المعادن الثقيلة مثل الزئبق و الزنك و ترسبهم في دم االطفال التوحدين و زيادة سمات التوحد لديهم مثل زيادة ضعف 
التواصل االجتماعي و زيادة السلوك النمطي لديهم و اكثر السلوكيات وضوحا و تأثرا هو السلوك العدواني لديهم لذلك 

بحث و الفحص في موضوع الدراسة قوي و جلي لديها ؛ و ذلك الن الباحثة كان لها اجريت هذه الدراسة و كانت دوافع ال
دراسات سابقة في رسالة الدكتوراه بعنوان : اثار الحمية الغذائية علي مرضي التوحد . لذلك كان المبحث في ) اثار الزئبق 

هذه الدراسة اكثر وضوحا لديها . المعادن الثقيلة علي السلوك العدواني لدي اطفال التوحد ( موضوع –و الزنك   

و قد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي في اجراء الدراسة بين عينة من اطفال التوحد العرب في مراكز الرعاية في ماليزيا و 
 فيها تم فحص و بحث موضوع الدراسة .

ات الخاصة لالطفال التوحديين العرب فكانت الحدود الجغرافية لعينة الدراسة : هي مراكز الرعاية و الطفولة لذوي االحتياج
 في دولة ماليزيا متمثلة في مدينة كاجنج .

: تزيد سمات و اعراض الطفل التوحدي من شخص الخر فهي سمات و اعراض غير ثابتة  في الكم و  مشكلة البحث
للنفس او للغير لما  الكيف معا ؛ و من اشد اعراض التوحد خطورة علي الطفل التوحدي عرض العنف و العدوان سواء كان
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يسببه من اثار مؤذية جدا لنفس الطفل التوحدي مثل ) ضرب الراس في الجدران حتي فقدان الوعي او االصابات المبرحة 
 –شد شعره و تدميره  –تكسير ما يستطيع تكسيره من البيئة المحيطة به  –تكرار اصابات دامية  -عض الجسم بشراسة  –

غير مبررة (نوبات صراخ و بكاء طويلة   

الصراخ في وجه  –العض  –و في بعض االحيان تتوجه اعمال العنف الي الغير بشكل مفرط مثل ) الضرب المبرح 
اتالف و تدمير ما يخص االخرين بشكل متعمد ( –الغرباء   

Babbie ER (2007 ) و اكدت دراسة الشاذ  اننا نستطيع السيطرة علي سلوك الطفل التوحدي و التغلب علي السلوك   
سواء . ىبالبرامج التأهيلية لكل طفل علي حد  

Barnevik . other ( 2008 )و اشارت دراسة  بانتشار اطفال التوحد بنسبة كبيرة في السويد الباء صوماليين و اشارت  
 الدراسة علي وجود سمات من العنف و العدوان مالحقة لسمات التوحد و لكنها غير مبررة .

ان هناك عالقة اكلينيكية بين مستويات الزئبق في الدم و    Desoto MC &Hitlan RT( 2007 )و اكدت الدراسة 
 تشخيص االضطراب النمائي العصبي التوحد .

 اهمية الدراسة :

اثبتت الدراسات السابقة ان هناك عالقة وثيقة بين الطعام المقدم للطفل التوحدي و بين الزيادة او النقصان العراض التوحد 
ه و لكن لم يتناول احد مطلقا اثار االطعمة المقدمة للطفل التوحدي و تأثيرها علي السلوك العدواني او زيادة العنف لدي

ان بعض االطفال التوحدين ليس لديهم   Desto MC ( 2008 )الغير لفظي لدي الطفل التوحدي . حيث اشارت دراسة 
زيين الموجود في مشتقات االلبان و الجلوتين الموجود في مشتقات القمح القدرة الكافية علي هضم البروتينات الغذائية كالكا

بطريقة فاعلة مما ينتج عن ذلك تفاعالت ذات تأثير مشابه للمورفين المخدر و تؤثر علي مستقبالت المخدر الطبيعي في 
 المخ حيث انهم اكثر عرضة من غيرهم علي احتواء دمهم علي المعادن الثقيلة  .

و اشارت دراسة (  Rimland ,2004 )  ان التسمم الزئبقي اي بسبب معدن الزئبق في الجسم هو يعتبر من احدث
و  –العالجات في التوحد فيقوم باعطاء الطفل التوحدي محلول معين يساعد علي تجميع الزئبق داخل الجسم كمادة سامة 

اتج من الكازين او الجلوتين هو من اهم العوامل لزيادة الزئبق تحويله الي البول . و تؤكد هذه الدراسة ان معدن الزئبق الن
 في الدم في جسم الطفل التوحدي .
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( ان االبتعاد عن بروتين الكازين الموجود في الحليب و مشتقاته و اعطاء البديل  2013و اشارت دراسة ) امل حداد ؛ 
عن الجلوتين الموجود في القمح و مشتقاته مثل الخبز  مثل حليب اللوز او حليب الصويا او حليب االرز و كذلك االبتعاد

 70و الكعك و الشيكوالته و استبدالها بخبز الذرة او االرز او البطاطا يقلل من سمات التوحد لدي الطفل التوحدي بنسبة 
عن نظيره . %  

 هدف الدراسة :

 لذلك كان هدف الدراسة هو :

ان الغير لفظي و زيادة المعادن الثقيلة في دم الطفل التوحدي .القاء الضوء علي العالقة بين زيادة العدو  -1  

.وصف السلوك العدواني الغير لفظي و تحديد سماته لدي االطفال التوحديين المصابين بزيادة المعادن الثقيلة في دمهم -2  

مالحظة االثار الناتجة عن زيادة الزئبق و الزنك في دم االطفال التوحديين -3  

التوحد و خاصة سلوك العدوان الغير لفظي بعد التخلص من المعادن الثقيلة في دم الطفل التوحدي .وصف سمات  -4  

ابراز االثار الضارة من ترسب الزئبق و الزنك في الدم عموما و لدي االطفال التوحديين بشكل خاص حيث هو  -5
 موضوع و مبحث الدراسة .

:فروض الدراسة   

الثقيلة في الدم كلما زاد السلوك العدواني الغير لفظي لدي الطفل التوحدي .كلما زاد نسبة المعادن  -1  

كلما قلت نسبة المعادن الثقيلة في الدم لدي االطفال التوحديين كلما قلت سمات التوحد لديهم و خاصة العدوان و  -2
 العنف الغير لفظي

نوبات الغضب الغير  –: ) العض للنفس و للغير نستطيع السيطرة علي السلوك العدواني لالطفال التوحديين مثل  -3
تكسير و تمزيق ما يحيط به ( عندما  –تمزيق المالبس للنفس و للغير  –نوبات البكاء المستمرة لفترات طويلة  –مبررة 

 نتخلص من المعادن الثقيلة في دم الطفل التوحدي .

 المصطلحات و المفاهيم االجرائية للبحث :
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نمائي ناتج عن خلل عصبي ) وظيفي ( في الدماغ غير معروف االسباب يظهر في السنوات التوحد هو : اضطراب 
الثالث االولي من عمر الطفل و يتميز فيه االطفال بالفشل في التواصل مع االخرين و ضعف واضح في التفاعل و عدم 

( . 2000عمارة ؛ ماجد ؛ تطوير اللغة بشكل مناسب و ظهور انماط شاذة من السلوك وضعف في اللعب التخيلي )   

 منهجية الدراسة :

اطفال من اطفال اضطراب التوحد تحت الفئة العمرية من  خمساتبع البحث الحالي المنهج النوعي ؛ لفحص و تشخيص 
اشهر  6سنة ) مرحلة الطفولة المتأخرة ( و فحصهم و متابعة البرامج التأهيلية و التدريبية لهم في مدة تراوحت  12الي  7
في مراكز رعاية اطفال ذوي االحتياجات الخاصة للعرب في كواالالمبور بدولة ماليزيا ..   

 خطة البحث :

لرصد تفاصيل خمس حاالت من اطفال التوحد الذين يعانون من  النوعىتناولت هذه الدراسة دراسة اكلينيكية تتبع المنهج 
تج عنها خلل في وظائف الجهاز العصبي مما ادي الرتفاع حساسية لاللبان و القمح و مشاكل في الحمية الغذائية التي ن

فأجرت الباحثة ما يلي : الدرجة المعيارية الضطراب التوحد لديهم  

: المقابلة التشخيصية -1  

 و فيها اجرت استمارة دراسة الحالة و تطبيق اختبار كارز .

: المالحظة -2  

شهور فى دور الرعاية بدولة ماليزيا . 6فى فترة زمنية قامت الباحثة بمالحظة الخمس حاالت مالحظة اكلينيكية   

: الوثائق -3  

اعتمدت الباحثة على تجميع البيانات و المعلومات لكل حالة و جمع التقارير التى يكتبها المتخصصون و ما تم اصداره من 
 توجيهات فى السجيالت .

و البيانات : تحليل المعلومات -4  

المعلومات و البيانات الخاصة لكل حالة باستخدام المنهج النوعى عن طريق المقابلة و و نهدف هذا العملية بجمع كل 
و قامت الباحثة بتبويب و تصنيف البيانات الى المالحظة و الثائث لتاريخية التى تفهم الباحث ما طنطوى عليه المدلوالت 

 مجموعات صغيرة يسهل التعامل معها .
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رصدت دراسة الحالة ما يلي :و عند الفحص المبدئي للحاالت   

لديهم بشكل ملحوظ و خاصة في سلوكهم و تقلب المزاج  12نقص في فيتامين ب ان هناك اثبتت النتائج المعملية  -1
 العصبي لديهم .

حاالت من القيء او االسهال او االمساك بشكل يومي يتبعه مغص في البطن -2  

ليلياضطراب في النوم و خلل في مواعيد النوم ال -3  

 –الزبدة  –الحليب  –الكاكو  –التركيز علي اكل منتجات االلبان بشراهة اكثر من باقي االطعمة مثل ) الشيكوالته  -4
العصائر المخلوطة بااللبان ( –الزبادي  –االجبان   

نة (المكرو  –المخبوزات  –البسكويت  –التركيز علي تناول القمح اكثر من دونها من االطعمة مثل ) الكيك  -5  

حالة هياج و تكسير و  –نوبات من الغضب اليومية الناتج عنها عدوان للنفس او للغير مثل ) حالة صراخ غير مبررة  -6
تخبط راسه في الحائط او باب الغرفة (. –عض جسمه او عض االخرين  –تدمير ماحوله في البيئة المحيطة به   

و   -اضمحالل في اللغة  –ة في ) فقدان التواصل او التفاعل  باالضافة العراض اضطراب التوحد الجلية المتمثل -7
 ظهور انماط شاذة في السلوك (

درجة و هذا يعني ان التوحد  38و كانت الدرجة المعيارية في اختبار كارز للتوحد الضطراب التوحد لديهم اكثر من  -8
 الشديد .

ة للطفل التوحدي التي اجرته الباحثة تم اعداد برامج تأهيلية و و بناء علي التشخيص االولي المطبق في دراسة الحالة الفردي
تدريبية لكل حالة علي حدي بما يناسب ظروف كل حالة ؛ و لكنهم تجمعوا علي نقاط مشتركة جمعت بين البرنامج 

 االرشادي التدريبي المخصص لهم ؛ و كانت فيه هذه النقاط :

الموجودة في االطعمة اليومية لديه .منع كل منتجات االلبان وكل منتجات القمح  -1  

يوميا 12اعطاء الطفل فيتامين ب -2  
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اعداد برنامج سلوكي عالجي قائم علي تعزيز التواصل و التفاعل و السيطرة علي السلوكيات الشاذة لدي الطفل  -3
نامج السلوكي العالجي التوحدي في مدة تتراوح بين ثالث شهور ثم اعيد مرة اخري لثالث شهور اخري حتي اصبح مدة البر 

اشهر تأهيلية و تدريبية مكثفة للطفل . 6  

اشهر : 6نتائج البرنامج االرشادى التدريبى بعد   

توقف حاالت القيء و االمساك او االسهال لدي الطفل التوحدي -1  

د علي المزاج لديهم بشكل مناسب مما ظهر في التحكم في اعصاب االطراف و سيطرة الفر  12انتظام معدل فيتامين ب -2
 المتقلب و خاصة نوبات الغضب الغير مبررة .

انتظام مواعيد النوم اليومية و خاصة النوم الليلي و التخلص من نوبات االرق و الغضب الليلية -3  

السيطرة علي العدوان اللفظي و الغير لفظي الموجه للنفس و للغير بشكل ملحوظ و افضل مما سبق . -4  

ضل في التواصل و التفاعل مع االخرين .الوصول لنتائج اف -5  

و هذا يعني ان نسبة التوحد تحولت من شديدة جدا الي  38انخفاض الدرجة المعيارية الختبار كارز للتوحد القل من  -6
 متوسطة و هذه نتيجة هائلة في مبحث الدراسة .

 فنيات البرنامج االرشادي :

دراسة و استعانت بأداتان سيكومتريتان في التطبيق هما ) استمارة دراسة استخدمت الباحثة المنهج االكلينيكي في هذه ال
و اختبار كارز للتوحد ( ؛ كما انها اعدت برنامج سلوكي عالجي مناسب لكل حالة من اطفال التوحد علي  –الحالة الفردية 

رصد و وصف و تشخيص كل حدي و قامت بقياس درجة التوحد لكل طفل قبل اجراء البرنامج و بعد اجراء البرنامج و 
حالة بشكل مفصل قبل البرنامج و بعده ؛ لمعرفة اثار الحمية الغذائية المتبعة خالل برنامج العالج للطفل التوحدي و 

تأثيرها علي نوبات العنف و العدوان للنفس او للغير لديه فكانت النتائج ايجابية عند المالحظة االكلينيكية في تقييم السلوك 
لنفس او للغير لدي الطفل التوحدي بعد منع كل منتجات االلبان و القمح من االطعمة اليومية لديه .العدواني ل  

 ملخص البحث :
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هذا البحث هو دراسة اكلينيكية تتبع المنهج النوعى ترصد تأثير الحمية الغذائية علي السلوك العدواني للنفس او للغير لدي 
سنة ؛ ان كلما تجنب  12الي  7االكلينيكية علي خمس اطفال في عمر الطفولة ما بين اطفال التوحد و اشارت المالحظة 

 الطفل التوحدي منتجات االلبان و القمح في اطعمته اليومية كلما قل السلوك العدواني لديه سواء للنفس او للغير .

 

 

 النتائج :

عرضه لزيادة كثير من االضطرابات و خاصة زيادة كلما تناول الطفل التوحدي مشتقات االلبان و القمح كلما كان  -1
 السلوك العدواني للنفس او للغير حيث انه محل الدراسة .

هناك مؤشرات اكلينيكية واضحة في مبحث الدراسة تشير الي ان توقف الطفل التوحدي عن تناول الكازين الموجود في  -2
مح يقلل من العدوان اللفظي و الغير لفظي لديه حيث اكدت مشتقات االلبان و تناول الجلوتين الموجود في مشتقات الق

 دراسة ويتلي

 (Whiltelely , 2003 .P4)التي اشارت الي ان استخدام الحمية الغذائية الخالية من 

.الكازين و الجلوتين لها فائدة في تخفيف اعراض التوحد خاصة السلوكية منها   

 التوصيات :

 توصي الباحثة باالتي  :

عن منتجات االلبان و مشتقات القمح لالطفال التوحدين الذين يعانون من سلوك عدواني سواء لفظي او غير لفظي  االبتعاد
الن اشارت مبحث الدراسة االكلينيكية الوصفية عبر الفحص و المالحظة بأن عند امتناع تناول االطفال لمشتقات الكازين 

ي القمح الذي بدوره يرسب معادن الزئبق او الزنك و يساعد امعاء الطفل الموجود في االلبان و مشتقات الجلوتين الموجود ف
التوحدي علي تعسر هضم البروتين الموجود في االلبان و القمح و بالتالي ينتج عنه حساسية في الموصالت العصبية 

لغير و بالمالحظة و للطفل التوحدي و خلل في انتاج الموروفين في جسمه ؛ فيصبح اكثر عنف و عدوان سواء للنفس او ل
الفحص االكلينيكي اكتشف اننا نستطيع السيطرة علي هذا السلوك بمنع الطفل من االطعمة التي تحتوي علي جلوتين او 

كازين اي كل االطعمة من مشتقات االلبان او مشتقات القمح  و بعد منع الطفل من مشتقات االلبان او مشتقات القمح تقل 
لديه و ايضا يتخلص من السلوك العدواني اللفظي او الغير لفظي سواء للنفس او للغير . النسبة المعيارية للتوحد  
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Research Summary 

 

The study was conducted in Malaysia to study the effect of some harmful foods (such as 

gluten and casein) on the behavior of autistic children in a sample of five children of autistic 

children who conducted a clinical study follow-up qualitative approach in research and study 

for a period of six months. The researcher identified the aggressive behavior directed to the 

self or to other children of autism who do not follow a diet and have problems and sensitivity 

with (gluten and casein) found in dairy products and wheat derivatives and affect the nervous 

system for children of autism and then its impact on increasing violence and aggression The 

researcher found after the observation that there is an increase in the violence of autistic 

children who use dairy derivatives and wheat derivatives. It also noticed that after the 

prevention of milk and wheat derivatives, the violence and aggression of these children 

decreased.  
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