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مقدمة
ﻣن اﻟﺟدﻳر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷطﻔﺎﻝ ذوي اﺿطراب اﻟﺗوﺣد ﻳﻣﺛﻝ اﻵن ﺗﺣدﻳﺎً
ﺻﺎرﺧﺎً ﻟﻠﻌﺎﻟم ،ذﻟك ﻟﻣﺎ ﻳﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﺗوﻓﻳر اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن أﺟﻝ
ﻣﺳﺎﻋدة ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﺑراﻣﺞ ﺗرﺑوﻳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻼﺟﻳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺑﺎء
واﻷﻣﻬﺎت واﻷﺧﺻﺎﺋﻳﻳن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳن واﻟﻧﻔﺳﻳﻳن ﻟﺗﻌدﻳﻝ ﺳﻠوك أطﻔﺎﻟﻬم ،ﻓﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﻟﻔﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ وﺑداﻳﺔ اﻷﻟﻔﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم وﻣﺎ ﻳزاﻝ ﺛورة ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺣوﻝ
اﺿطراب اﻟﺗوﺣد اﻟذي ﻳﻬدد اﻟﻛﺛﻳر ﻣن أطﻔﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻓﻣﻧذ أن ﺑدأ ﻛﺎﻧر ﻋﺎم 1943م
ﺣدﻳﺛﻪ ﻋن ﺑﻌض أﻋراض اﻟﺗوﺣد ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ ﻓﺻﺎم اﻟطﻔوﻟﺔ ،ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ
اﻷﻋراض ،ﺛم ﺑدأ ﺗﺄﺳﻳس أوﻝ ﺟﻣﻌﻳﺔ أﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﻠﺗوﺣد ﻋﺎم 1943م ﺣﻳث ﺗم اﻹﻋﻼن
ﺑﺷﻛﻝ رﺳﻣﻲ ﻋن اﺿطراب اﻟﺗوﺣد ،وﻓﻰ ﻋﺎم 1970م أﻋﻠﻧت ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ أن ﻫﻧﺎك
ﻧﺣو ﺳﺑﻌﺔ أطﻔﺎﻝ ﻳﺻﺎﺑون ﺑﺎﻟﺗوﺣد ﺑﻳن ﻛﻝ ﻋﺷرة آﻻف ﻣوﻟود ،وظﻠت اﻟﺗﻘدﻳرات
وﺑﺎء
ﺗﺗواﻟﻰ إﻟﻰ أن أﻋﻠﻧت اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ أن اﺿطراب اﻟﺗوﺣد ﻗد أﺻﺑﺢ ً
ﺣﻳث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻪ ﻋﺎم 2012م ) (88 : 1طﻔﻼً ﺑواﻗﻊ  54:1ﻟﻠذﻛور و
 52:1ﻟﻺﻧﺎث

وﺣﺎﻟﻳﺎً وﻧﺣن ﻓﻲ ﻋﺎم  2015م أﺻدرت ﺑﻌض
اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺗﻘﺎرﻳر ﺗﺷﻳر إﻟﻰ اﻧﻪ ﻣن
اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺻﺑﺢ ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺣد ﺧﻼﻝ
اﻷﻋوام اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ أي ﺣﺗﻰ ﺑﻠوغ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
 2020ﻫﻲ  10 :1ﺣﺎﻻت وﻻدة

ﺗﻠك اﻷرﻗﺎم أدت إﻟﻰ وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔزع واﻟﻬﻠﻊ ﻟدى
اﻟﻛﺛﻳرﻳن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺗﻣﻳن ﺑﺎﻟﺗوﺣد ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
اﻷﺻﻌدة ،أﺧﺻﺎﺋﻳون أو أوﻟﻳﺎء أﻣور ،وﻣﺎ زاد ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻫو أن أﺳﺑﺎب اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺣد ﻣﺎزاﻟت ﻟﻐ ازً ﻣﺣﻳ ارً ﻟدى
اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺷﺑﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻋواﻣﻝ ﺟﻳﻧﻳﺔ
وأﺧرى ﺑﻳﺋﻳﺔ أو ﻏذاﺋﻳﺔ ﻗد ﺗﻛون أﺳﺑﺎﺑﺎً ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو ﻋواﻣﻝ
ﺧطورة ﻗد ﺗؤدي ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺣد  ،إﻻ أن اﻷﻣر ﻻ ﻳﻌدو
ﻛوﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﺗﺗﺑﺎﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺑﺗﻌدد
اﻟرؤى وزواﻳﺎ اﻟﻧظر

الحاجة إلى إرشاد أباء وأمھات األطفال ذوي اضطراب التوحد
إن ﺛروة اﻷﻣم واﻟﺣﺿﺎرات واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣواردﻫﺎ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ
ﻓﻲ ﺑﺎطن اﻷرض وﺳطﺣﻬﺎ ،ﺑﻝ ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣﻝ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
اﻟﺗﻲ ﻳﻌد اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ رﻗﻳﻬﺎ وﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷود ،وﻣن
اﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎن أن اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻧﺳق اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻧﺳﺎق اﻟرﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻷوﻟﻳﺔ ﻷطﻔﺎﻟﻬم ،واﻟواﻟدﻳن ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﻳﺗوﻗﻌﺎن أن ﻳﻛون
ﻟدﻳﻬم أطﻔﺎﻻً أﺳوﻳﺎء ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺳﺗوﻳﺎت إﻧﺟﺎزﻳﻪ ﺗﺣﺻﻳﻠﻳﺔ،
ووظﺎﺋف وﻣﻛﺎﻧﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ،وﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﺗﺷوب
ﺗوﻗﻌﺎت اﻟواﻟدﻳن واﻷﺳرة ﻛﻛﻝ ﻧوﻋﺎً ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟذي ﻻ ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ
اﻟواﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﻣﻧﺣﻬم اﷲ طﻔﻼُ ﻟدﻳﻪ ﻗﺻو ارً أو ﻋﺟ ازً أو اﻋﺗﻼﻻً
ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﻣن ﻧواﺣﻲ ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ أو اﻟﺟﺳﻣﻳﺔ أو
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﺣﻳث ﻳﺗطﻠﻊ اﻵﺑﺎء إﻟﻰ ﻣﻳﻼد طﻔﻝ ﻋﺎدي ﻣﻌﺎﻓﻰ ﺻﺣﻳﺎً وﺟﺳﻣﻳﺎً
وﻋﻘﻠﻳﺎً وﻧﻔﺳﻳﺎً ﺣﻳث ﻳﻌد ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟذوﻳﻬم ﻣﺷروع
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ واﻟﻬدف ﻣن اﻟﺣﻳﺎة ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻳﻼد طﻔﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣن
ﻗﺻور ﻣﺎ ﻳﻔﻘد ذوﻳﻪ ﻫذا اﻷﻣﻝ اﻟﻣﻧﺗظر وﻳوﻗﻊ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ
ﺳﻠﺳﻠﺔ ردود اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﺣﻳث ﺗﺗﺣطم اﻵﻣﺎﻝ واﻟطﻣوﺣﺎت وﺗﺗوﻟد
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌرض ﻫذﻩ اﻷﺳر ﻟﻣزﻳد
ﻣن اﻟﺿﻐوط ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ
آﺑﺎء اﻷطﻔﺎﻝ ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺟراء ﻣﺎ ﻳﺗﻌرﺿون ﻟﻪ ﻣن
ﺻدﻣﺔ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻋﻧد ﺗﺷﺧﻳص ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺑن ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ﻳؤدي إﻟﻰ ﺷﻌورﻫم
ﺑﻌدم اﻻﺗزان وﺣﻳﻧﻬﺎ ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻳﻬم ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﻗف اﻟذي
ﻳؤﺛر ﻋﻠﻳﻬم

وﻫذا ﻳﺗﻔق ﻣﻊ اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوﻝ أن اﻷطﻔﺎﻝ ذوي
اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻛﺛﻳر ﻣن
اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت إﻻ أن ﺣﺎﺟﺎت واﻟدﻳﻬم ﺗﻛون أﻛﺑر ورﺑﻣﺎ
ﺗﺟد ﺣﺎﺟﺎت اﻷطﻔﺎﻝ اﺷﺑﺎﻋﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻟﻛن ﺣﺎﺟﺎت
اﻵﺑﺎء ﻧﺎد ارً ﻣﺎ ﻳﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أو ﺗﺷﺑﻊ

فاألسرة التي تحوي طفل توحدي ينبغي عليھا التأقلم مع كم
ھائل من الضغوطات المتعلقة بأمور التواصل والتفاعل
االجتماعي الضعيفة لدى ھذه الفئة من األطفال عالوة على
السلوك غير المتوقع الذي يظھرونه والروتين اليومي
الصلب صعب التغيير ،أي أن األسر التي تتعامل مع طفل
توحدي تواجه ضغوطات ومحن كبيرة تعيق أدائھا لدورھا
المنوطة به تجاه كافة أفراد األسرة.

ولھذا فقد برز مفھوم المشاركة التعاونية )الشراكة( بين
االختصاصيين وأسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في
اآلونة األخيرة في ميدان التربية الخاصة ،حيث أن دور
برامج التربية الخاصة ال يقتصر على تقديم الخدمات للطفل
ذي اإلعاقة فقط ،ولكن عليھا أن تسعى إلى مد يد العون
ألسرته ،وتقديم البرامج اإلرشادية والتدريبية ذات العالقة
باحتياجات الطفل وإعاقته وذلك في مرحلة مبكرة عقب
اكتشاف اإلعاقة

ومجال إرشاد والدي الطفل ذوي االحتياجات الخاصة من المجاالت
الحديثة والھامة في اإلرشاد النفسي حيث يمثل اإلرشاد الوالدي
لألطفال المعاقين حاجة أساسية لھؤالء اآلباء لما يمرون به من
صدمات وضغوط نفسية ابتدا ًء من تشخيص حالة الطفل واستمراراً
مع ھؤالء اآلباء طيلة حياة الطفل واعتماده على األسرة ،وبذلك
تكمن ضرورة اإلرشاد المقدم آلباء وأمھات األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة في أنه يدلھم على الخيارات الطبية والعالجية والتربوية
واالجتماعية المتوفرة ،ويدلھم أيضا ً على كيفية الحصول على
المعلومات والمشاركة الفاعلة في تدعيم صورة ايجابية عن ذوي
االحتياجات الخاصة وإيفائھم كافة الحقوق التي تكفل لھم حياة كريمة
تمكنھم من العيش باستقاللية وتوفير خدمات اجتماعية تساعد في
تحقيق ھذه الحياة لھم

أنماط البرامج اإلرشادية المقدمة آلباء وأمھات أطفال
التوحد
•
•

•
•

منحني يتجه نحو التأكيد على أھمية اإلرشاد الديني لوالدي الطفل
التوحدي.
منحنى يتجه إلى إشراك اآلباء الرجال في برنامج رعاية الطفل
بھدف مزيد من تحمل المسئولية وتخفيفا ً من العبء والتوتر
النفسي الذي تتعرض له األمھات.
منحنى يتجه نحو تدريب الوالدين وتعليمھم لتطوير مھارات
أطفالھم التعليمية.
منحنى يتجه نحو إمداد الوالدين بمعلومات وخبرات تزودھم
بحقائق حول حالة أطفالھم.

الحاجة إلى برامج إرشادية والدية للتوعية الغذائية في
مجال التوحد
ال شك أن عالم اليوم يعيش زيادة مخيفة ومضطردة في معدالت
االضطرابات واإلعاقات النمائية وغير النمائية والتي انتشرت
بصورة كبيرة وملفتة للنظر ،فعالوة على أمراض كالربو
والحساسية والبدانة وسرطان األطفال ظھرت اضطرابات
وإعاقات نمائية ال تقل خطورة عن تلك األمراض التي نعلمھا
ونعلم مضاعفاتھا تماماً ،ومن ھذه االضطرابات ما يعرف
باضطراب التوحد.

ھذا ولقد لفت القرآن الكريم أنظار البشرية إلى أھمية الغذاء في حياة
األمم والشعوب ،وذلك من خالل ربطه باألمن واالستقرار السياسي ،وقد
َ
وع َوآَ َم َن ُھ ْم مِنْ
تجلى ذلك المعنى في قوله تعالى }ا َّلذِي أ ْط َع َم ُھ ْم مِنْ ُج ٍ
َخ ْو ٍ
ف { .سورة قريش اآلية  .4ومنذ أن خلق ﷲ عز وجل اإلنسان
وأعطاه القدرة على السعي واالنتشار ،وھو يعمل بدأب للحصول على
الغذاء الذي يتمكن به من العيش والديمومة واإلبقاء على ذاته ،مما جعل
السعي نحو إشباع رغبات الجسم وتلبية احتياجاته من الطعام أمرا فطريا
وغريزيا ،وھذا ما أكدته حادثة أبينا آدم عليه السالم وزوجه ،إذ دفعتھما
غريزة وشھوة الطعام إلى نسيان أمر ﷲ والوقوع في المعصية ،ولعل
ارتباط الغذاء بأول حاثة في تاريخ البشرية يظھر بجالء أھمية الغذاء في
على
التأثير
وفي
اإلنسان
حياة
سلوكه

فالمخ البشري لكي ينمو ويعمل جيداً ويؤدي وظائفه على
أكمل وجه فھو بحاجة ماسة لكثير من المعادن والفيتامينات
واألحماض األمينية والدھنية باإلضافة إلى كثير من
السعرات الحرارية ،ولك أن تتصور أن عدم حصول المخ
على كفايته من ھذه المتطلبات يؤدي بصورة حتمية إلى
ضعف أداء النواقل العصبية الموجودة في المخ ،كما أن
حصول المخ البشري على كميات زائدة من السكريات من
شأنھا أن تسبب فشل في الوظائف المعرفية للمخ البشري
في
صعوبات
عنه
ينتج
ما
وھو
التعلم

ومن ھنا فالعالقة بين الغذاء والسلوك عالقة وطيدة
متأصلة ،خاصة حينما يكون الحديث عن أطفال التوحد ،فمن
الجدير بالذكر أن المشكالت أو العادات الغذائية غير السوية
ظلت لفترة طويلة ضمن المعايير التشخيصية الضطراب
وقت
في
التوحد
مضى

إن العالج الغذائي أو كما يمكن تسميته العالج القائم على
الغذاء أو الحميات الغذائية من شأنه أن يؤثر على وظائف
الدماغ ومراكز المخ كالذاكرة والتعلم والتركيز والتفكير
واالنتباه ،كما أن الغذاء من شأنه أن يؤثر على الحالة
المزاجية للفرد وكذلك المخرجات السلوكية له ،عالوة على
أن الغذاء الصحي السليم يساعد على النمو المثالي ويعزز
من نظام المناعة ويزيد من القدرة العصبية والحركية
لألطفال ويساعد على تنظيم عمليات الھضم واإلخراج
صحية
بصورة
الجسد
بناء
على
ويساعد
سليمة

تصور لبناء برنامج إرشادي مقدم لوالدي الطفل
التوحدي في مجال التوعية الغذائية
ينبغي االعتماد في بناء محتوى البرنامج على مصادر عديدة ،منھا ما يلي :
 -1األطر النظرية المتعلقة باألطفال ذوي اضطراب التوحد و الحميات الغذائية الفعالة في
تحسين حالتھم
 -2الدراسات والبحوث السابقة والتي تناولت الحميات الغذائية الفعالة في تحسين حالة
برامجا إرشادية ألولياء أمور
األطفال ذوي اضطراب التوحد ،وكذلك تلك التي تناولت
ً
األطفال ذوي اضطراب التوحد والمتعلقة بزيادة الوعي بالغذاء والحميات
الغذائية
 -3المقابالت العديدة مع بعض أساتذة التربية الخاصة وبعض المتخصصين في الغذاء
والحميات الغذائية وكذلك بعض أولياء أمور األطفال ذوي اضطراب التوحد وبعض
معلمي ومعلمات التربية الخاصة

كما ينبغي أن يقوم البرنامج اإلرشادي المستخدم للتوعية الغذائية في
مجال اضطراب التوحد على مجموعة من األسس والتي يمكن صياغتھا
كما يلي :

 -1الحرص على توفير بيئة اجتماعية مرحة وھادفة بين المرشد
واآلباء واألمھات.
 -2مراعاة الخصائص النمائية والنفسية واالجتماعية والثقافية
للمسترشدين.
 -3مراعاة أسس ومبادىء الفنيات واالستراتيجيات التي يقوم
عليھا البرنامج اإلرشادي .

وينبغي أن يتمثل الھدف الرئيس للبرنامج اإلرشادي في توعية آباء وأمھات أطفال
التوحد بالحميات الغذائية الفعالة في تحسين حالة أبنائھم ،ومن ھذا الھدف الرئيس
ينبغي أن تنبع عدة أھداف فرعية أخرى ھي :

– تبصير آباء وأمھات أطفال التوحد بمفھوم اضطراب التوحد ومعايير
تشخيصيه الحديثة
– تبصير آباء وأمھات أطفال التوحد بأفضل طرق التعامل مع األطفال
التوحديين
– تبصير آباء وأمھات أطفال التوحد بكيفية تجھيز األكالت الغذائية
المناسبة ألطفالھم التوحديين والمتوافقة مع كل نظام حمية
مستخدم

التوصيات
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ھناك احتياجات أساسية ألسر األطفال ذوي اضطراب التوحد ينبغي أن تؤخذ في الحسبان ضمن إستراتيجية التعامل
معھم.
على المؤسسات الحكومية والمجتمعية أن تعي ضرورة توفير إرشاد فعلي ألسر ذوي اضطراب التوحد بحيث تحترم
فيه مشاعرھم واھتماماتھم.
ضرورة عرض األطفال المصابين بالتوحد على أخصائي باطنة إلجراء التحاليل الطبية الالزمة للوقوف على مدى
معاناة ھؤالء األطفال من أي حساسية غذائية أو اضطرابات معوية معينة ،فاألمر لم يعد يقتصر على مجرد عرض
ھؤالء األطفال على أخصائي مخ وأعصاب فقط.
ينبغي أن يشارك في رعاية أطفال التوحد بجوار األخصائي المھني أو األخصائي السلوكي أخصائي تغذية متخصص
وملم بكافة األنظمة الغذائية الحديثة التي أثبتت كفاءتھا في تحسين حالة أطفال التوحد.
ينبغي على والدي طفل التوحد أو من يقوم برعايته عدم استقصاء المعلومات الغذائية إال من قبل متخصص معتمد
في التغذية وأال تكون المعلومات المستقاة مجرد خبرات وتجارب شخصية سابقة ألسر مختلفة.
ينبغي أن تكون الخطوة األولى في رعاية طفل التوحد غذائيا ً ھي العودة للغذاء الطبيعي العضوي واالبتعاد عن كل
ما ھو مصدر شبھة حاليا ً سواء تلك األغذية المعلبة المضاف عليھا المواد المصنعة أو تلك التي تكون مجھولة
المصدر.
ينبغي أال يكون اعتماد آباء أطفال التوحد على الفيتامينات والمكمالت الغذائية الصيدالنية في وجبات أطفالھم قائما ً
على نصائح اآلخرين بل ينبغي أن يكون تحت إشراف طبي كامل فكل طفل توحدي حالة فريدة في حد ذاتھا وما
يعطي نتائج مع طفل معين قد ال يعطي نفس النتائج مع الطفل اآلخر.
إن العمل الجاد مع أطفال التوحد بھدف الوصول الى نتائج جيدة يقتضي إعداد فريق متكامل كل له دوره في الخطة
الفردية المقدمة للطفل وھذا لن يتم إال من خالل توفير جھات معنية متخصصة تستطيع تقديم تلك الخدمة اإلرشادية
المتكاملة ألھالي أطفال التوحد.
إن أحد التوجھات المعاصرة في مجال إرشاد أسر األطفال ذوي التوحد ھو اإلرشاد الغذائي.

