
اضطراب بيكا

دليل الوالدين

هذه المواد هي نتاج لألنشطة الجارية لبرنامج شبكة عالج التوحد الممول والمقدم من  
 ,UA3 MC 11054 هذا الدليل مدعوم جزئًيا من االتفاقية التعاونية .Autism Speaks
التابعة   )AIR-P )شبكة  البدنية  الصحة  مجال  في  التوحد  الصلة  ذات  األبحاث  شبكة 
لمكتب صحة األم والطفل )قانون مكافحة مرض التوحد لعام 2006 ، بصيغته المعدلة 
والخدمات  الموارد  إدارة   ،  )2011 لعام  التوحد  تأهيل  إعادة  مكافحة  قانون  بموجب 

الصحية ، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية إلى مستشفى ماساتشوستس العام.



بيان الغرض: ُتقدم مجموعة األدوات هذه دلياًل للوالدين ممن لديهم أطفال يتناولون مواد غير غذائية )بيكا(. سوف 
تساعد الوالدين على التعرف على ماهية اضطراب بيكا - ما هو، ولماذا يحدث، ومن المنوط بتوجيه المساعدة وسبل 

محاولة منعها.

ما هو اضطراب بيكا؟

بيكا هو العادة المتكررة لتناول المواد غير الصالحة لألكل. ُيعد بيكا مشكلة شائعة لتناول الطعام عند األطفال الذين يعانون 
من التوحد. غالًبا ما يأكل األطفال المصابين بالبيكا أشياء كالورق أو النباتات أو البالستيك أو األحجار. يبتلع بعض من هؤالء 

األطفال تلك المواد سريًعا. بينما يحتجز البعض اآلخر هذه المواد في فمه ويبتلعها من حين آلخر.

ُيعد لعق هذه المواد غير الغذائية أو ابتالعها سلوكًا شائًعا لدى العديد من الرضع واألطفال الصغار. إنهم يفعلون ذلك كوسيلة 
لالستكشاف والتعلم. يتخلص معظم األطفال من ذلك السلوك عند بلوغهم 18 شهًرا. ُيشخص الطفل بأنه مصابًا باضطراب 

بيكا فقط عند يستمر في تناول المواد غير الغذائية حتى هذا العمر.

الطباشير	 
أعقاب السجائر	 
الطين	 
المالبس أو الخيط	 
العمالت المعدنية	 
القاذورات	 
البراز	 
الشعر	 
كميات كبير من الثلج	 
رقائق الطالء	 
الورق	 

النباتات	 
الجص	 
الصخور أو الحصى أو رقائق 	 

الخشب
الملح الصخري 	 
األربطة المطاطية	 
الشامبو	 
األلعاب )الليجو، عجينة اللعب، 	 

األلعاب المغناطيسية، التماثيل 
الصغيرة وربما أكثر(

مواد شائعة يتناولها األطفال الذين يعانون من اضطراب 
بيكا إما عن طريق اللعق أو تناولها كطعام:

ما هو اضطراب بيكا؟

يتمتع معظم األطفال الذين يعانون من اضطراب بيكا بصحة جيدة. يرجع هذا إلى أنه يتم التخلص من معظم المواد التي 
يتناولها األطفال الذين يعانون من اضطراب بيكا عبر البراز دون مشاكل. وبالرغم من ذلك، يمكن أن يتسبب اضطراب بيكا في 

حدوث مشاكل صحية معينة يجب أن يكون الوالدين على دراية بها. فعندما تؤكل المواد غير الغذائية بكميات كبيرة، يمكن 
 أن ُتحدث انسداًدا في المعدة. 

يمكن أن تتسبب أشياء معينة مثل الزجاج واألشرطة المطاطية في إحداث تلف في المعدة واألمعاء. وتشمل المشاكل 
الصحية األخرى الناجمة عن اضطراب بيكا ما يلي:

ارتفاع مستويات الرصاص في الدم جراء تناول المواد التي تحتوي على الرصاص )مثل، رقائق الطالء، إلى آخره(	 
المشاكل التغذوية	 
التسمم الناتج عن ابتالع المواد المنزلية الشائعة مثل المنظفات	 
التهابات الفم أو المعدة أو األمعاء	 
إهالك األسنان	 

 قد يصدر عن األطفال الذين يعانون من اضطراب بيكا سلوكيات سلبية 
 )مثل الغضب أو العدوان( 

إذا منعتهم من محاولة الحصول على المواد التي يريدونها.
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إذا الحظت أحد هذه اإلشارات أو أكثر من واحدة، فاطلب إخضاع الطفل لتقييم طبي 
وسلوكي. فكّر في تجربة االستعانة بالتدخالت المذكورة أدناه والتي ال تتطلب مساعدة 

المتخصصين.

لماذا يعاني األطفال المصابين بالتوحد وغيره من اإلعاقات ذات الصلة بالنمو من اضطراب بيكا؟

لقد ُحددت عدة أسباب شائعة لإلصابة باضطراب بيكا

يتمثل السبب األكثر شيوًعا في ردود الفعل الحسية )والتي ُيطلق عليها أيًضا التعزيز التلقائي( يتناول هؤالء األطفال 	 
المواد غير الغذائية ليشعروا بإحساس ممتع أو سار. 

يواجه بعض األطفال صعوبة في التفريق بين المواد الغذائية وغير الغذائية. يأكل البعض المواد غير الغذائية ألنهم 	 
يعتقدون أنها طعام.

وثمة سبب آخر قد يرجع إلى انخفاض مستويات الحديد أو الزنك. يمكن مساعدة األطفال الذين يعانون من هذه 	 
المشكلة باستخدام مكمالت الفيتامينات. قد يحتاج هؤالء األطفال أيًضا إلى عالج سلوكي.

إن اضطراب بيكا ال يحدث عادًة بسبب:

الرغبة في جذب االهتمام 	 
عدم القدرة على التعبير عن االحتياجات	 

يصبح العالج أكثر نجاًحا عندما يخضع األطفال الذين يعانون من اضطراب بيكا لتقييم طبي وسلوكي. يمكن أن تساعد االختبارات 
تساعدك  أن  يمكن  بيكا.  باضطراب  إصابته  جراء  طبية  مشاكل  أو  غذائي  نقص  من  يعاني  طفلك  كان  إذا  ما  إظهار  في  الطبية 
التقييمات السلوكية على فهم أسباب اإلصابة باضطراب بيكا وتحديد أفضل السبل لالستجابة للسلوكيات السلبية المصاحبة 

)مثل العدوان أو الهرب(.

إن اضطراب بيكا ال يحدث عادًة بسبب: 

وضع الطفل غالًبا أغراض كاأللعاب الصغيرة في فمه.	 

بحث الطفل عن مواد ليأكلها أو يضعها في فمه.	 

العثور على مواد غير غذائية في حركة أمعاء الطفل )مثل، الخيط أو الحصى أو البالستيك(.	 

تناول الطفل للطعام الموجود على األرض أو في سلة المهمالت أو غيرها من األماكن الغريبة.	 

مواجهة الطفل صعوبات في التفريق بين المواد الغذائية وغير الغذائية )مثل، أخذ قضمة من مفرش مصنوع من الورق 	 

المقوى عند تناول الطعام في الخارج(.

إبالغ األشخاص الذين يقضون وقًتا كبيًرا مع الطفل كمعلمته أو جليسة األطفال عن مخاوفهم بشأن إصابته باضطراب 	 

بيكا.
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أين يمكنني التوجه لطلب المساعدة؟

يمكن لألشخاص التالي ذكرهم توفير معلومات مفيدة حول اضطراب بيكا:

المحلل السلوكي الذي يتمتع بمهارات في مجال التقييم السلوكي الوظيفي وتطوير خطط التدخل السلوكي	 
العالم النفسي الذي يتمتع بمهارات في مجال تحليل السلوك التطبيقي )ABA( والتوحد والتقييم الوظيفي 	 

السلوكي
طبيب األطفال السلوكي/ المتخصص في النمو	 
أخصائيو الحمية والتغذية	 
طبيب األطفال أو غيره من مقدمي الرعاية األولية	 

األشياء التي يمكن للوالدين القيام بها

ثمة بعض الخطوات األولية التي يمكنك اتخاذها:

احتفظ بـ قائمة للمواد التي يأكلها طفلك أو يلعقها. شارك هذه القائمة مع   )1
األطباء المتابعين لحالة طفلك أو معلميه أو غيرهم من مقدمي الرعاية.

تتبع عدد مرات إظهار طفلك لسلوكيات اضطراب بيكا وسجلها في دفتر   )2
مالحظات.

احتفظ بقائمة لألماكن والمواقف التي يضع خاللها طفلك األشياء في فمه.  )3

حافظ على بقاء المواد غير الغذائية التي يحاول طفلك تناولها بعيًدا عن   )4
مرمى بصره. انقل األشياء إلى مكان آمن كالبدروم.

ضع أقفااًل على الخزانات أو الدواليب أو األبواب التي تحتوي على المواد التي   )5
يتناولها مرضى البيكا.

نظف األرضية باستخدام المكنسة الكهربائية أو اكنسها يومًيا لتقليل فرصة   )6
وجود أية مواد عليها قد يرغب طفلك في تناولها.

قم بإثراء بيئة طفلك. وفر لطفلك إمكانية الوصول، خالل فترات الراحة، إلى   )7
األشياء التي يحب فعلها والتي ال تشمل المواد التي يتناولها مرضى البيكا.

علم طفلك مهارات الوعي بالخطر. اسع إلى تدريب طفلك على تحديد األشياء   )8
غير الصالحة لألكل أو الخطرة.
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األشياء التي يمكن للوالدين القيام بها مع بعض التدريب واإلفادة من المتخصصين:

الحجب: يتمثل الحجب في وضع شخص كبير يده على يدي الطفل لـ ’’حجبهما‘‘ عن وضع أحد المواد في فمه. يمكن   )1
أن يقلل هذا اإلجراء اضطراب بيكا لدى العديد من األطفال. كيف ومتى يكون الحجب هاًما، على أية حال. لهذا السبب 

يجب على الوالدين طلب الحصول على المساعدة إذا لزم األمر. ثمة أشياء أخرى يجب التفكير بها، وتشمل:
استخدام أقل قدر من القوة الالزمة لمنع طفلك من وضع أي مواد في فمه.   	

حاول استخدام استراتيجية الحجب قبل وصول طفلك إلى المادة وتقريبها من فمه.  	
نوبات  في  الدخول  أو  بعدوانية  كالتصرف  سلبية  استجابة  األطفال  من  العديد  لدى  يكون  قد  البداية،  في  أنه  تذكر   	

غضب. قد تحتاج إلى الحصول على مساعدة حول كيفية إدارة هذه السلوكيات

بناء المهارات: يمكن أن يساعد تعليم طفلك كيفية التفرقة بين المواد الغذائية وغير الغذائية في التخفيف من   )2
اضطراب بيكا. يتم ذلك عادة باستخدام المكافآت والصور )وهو ما ُيسمى بتدريب التمييز(. وللقيام بذلك:

اجعل طفلك يجلس على منضدة وضع له مفرش ملون.   	
ضع بعض المواد غير الغذائية على المنضدة.   	

ضع طعاًما مفضاًل في طبق طفلك .   	
كافئ طفلك على أكله من الطبق وعدم وضع مواد غير غذائية في فمه.  	

جدول الوجبات الخفيفة: وفر وجبة خفيفة في موعد محدد )كل 30 دقيقة او ساعة(. أخبر طفلك أن بوسعه   )3
تناول وجبة خفيفة، ولكن ال تحاول إجباره على تناولها. قد توفر الوجبات الخفيفة المتكررة لطفلك خيارات أخرى بجانب 

المواد غير الغذائية.

جدول المكافآت: امنح طفلك مكافأة نظير عدم تناوله للمواد غير الغذائية لفترة من الوقت.  )4

إلى  إعادتها  أو  بعيًدا  وإلقائها  البيكا  مرضى  يتناولها  التي  المواد  مختلفة:كالتقاط  سلوكيات  الطفل  تعليم   )5
أماكنها. قّسم هذه المهارة إلى خطوات وساعد طفلك على ممارسة كل خطوة.

االستشهاد بالمشاكل الصحية المرتبطة باضطراب بيكا:   )6
تحدث إلى طبيب طفلك أو الممرضة حول الخضوع الختبار عنصري الحديد والزنك. يمكن أن ُتسهم المستويات   	

المنخفضة لهذه المواد الغذائية في اإلصابة باضطراب بيكا. )أضف رابط لمجموعة أدوات مقدمي الرعاية(
أعط طفلك الفيتامينات أوالمكمالت الغذائية إذا وصف الطبيب أو الممرضة ذلك.  	

تحدث إلى طبيب طفلك أو الممرضة بشأن إجراء اختبار مستوى الرصاص في الدم. يجب أن يخضع األطفال الذين   	
يعانون من اضطراب بيكا الختبار مستويات الرصاص بانتظام.

استشر أخصائي تغذية إذا كان طفلك يتبع نظاًما غذائًيا خاًصا أو إذا كان صعب اإلرضاء.  	
احرص على زيارة طفلك لطبيب األسنان بانتظام.  	

تأكد من إخبار طبيب األسنان وغيره من األطباء والممرضات المتابعين لحالة طفلك أنه مصاب باضطراب بيكا.  	
إذا كان طفلك يعاني من مشاكل صحية جديدة، فتأكد من معرفة األطباء والممرضات المتابعين لحالته عن إصابته   	

باضطراب بيكا.
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العالجات التي تتطلب مساعدة متخصصة

يعاني بعض األطفال من اضطراب بيكا الذي ال يمكن عالجه باستخدام العالجات المذكورة أعاله. يرجع هذا في بعض األحيان 
المشاكل  من  الكثير  من  يعاني  الطفل  يكون  أخر،  أحيان  وفي  كبيرة.  بدرجة  الحدوث  متكرر  يكون  لديه  بيكا  اضطراب  أن  إلى 
الصحية أو المشكالت السلوكية التي تحتاج إلى عالج. في مثل هذه الحاالت، تحتاج األسر إلى مساعدة خاصة. من المرجح أن 
تحتاج إلى أخصائي ذي مهارات عالية في مجال العمل مع األطفال الذين يعانون من إعاقات واضطرابات بيكا وغير ذلك من 

المشكالت السلوكية. تشمل أنواع العالجات التي يمكن استخدامها بمساعدة األخصائي ما يلي:

تكبيل بدني بسيط )مثل، اإلمساك بيدي الطفل ووضعها بجانبه لفترة زمنية قصيرة(  	
مرضى  يتناولها  التي  المواد  التقاط  على  الطفل  لمساعدة  البدنية  المساعدة  استخدام  )مثل،  المفرط  التصحيح   	

البيكا(

المختص  والفريق  الطفل  والدي  من  كل  جانب  من  مستمًرا  عالجًيا  وتخطيًطا  كاماًل  سلوكًيا  تقييًما  التدخالت  هذه  تتطلب 
المتابع لحالته. كما تتطلب الحصول على موافقة الوالدين وكذلك عرضها عليهما قبل استخدامها مع الطفل.

السلوكيات  أدوات  مجموعة  انظر  التوحد،  من  يعانون  الذين  لألطفال  السلوكي  الدعم  وسائل  حول  المعلومات  من  لمزيد 
.Autism Speaks االعتراضية المقدمة من

http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/challenging-behaviors-tool-kit
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**مقال فني قد يتطلب دعًما من المتخصصين

شكر وتقدير
ُطّورت مجموعة األدوات هذه بواسطة شبكة عالج التوحد/ األبحاث ذات الصلة بالتوحد المقدمة من Autism Speaks حول 
الصحة البدنية: ديفيد ماك آدم، لين كول، وليندا هاول بقسم طب األطفال العصبي التطوري والسلوكي بجامعة روتشستر، 
كلية الطب. نود أن نتوجه بالشكر لوالدي األطفال والكبار الذين يعانون من اضطراب بيكا والذين قد تعاونا معهم للحصول على 
المعلومات اإلكلينيكية المضمنة في مجموعة األدوات هذه. كما نود أيًضا أن نشكر الوالدين الذين تفضلوا بالتعليق على المواد 
الواردة في مجموعة األدوات هذه. ُحّررت مجموعة األدوات هذه وُصممت وأُنتجت بواسطة شبكة عالج التوحد/ األبحاث ذات 
الصلة بالتوحد المقدمة من Autism Speaks حول الصحة البدنية. نشعر باالمتنان لكل من قدم نقًدا أو اقتراًحا ونشمل في ذلك 
األسر المتصلة بشبكة عالج التوحد الممول والمقدم من Autism Speaks. يجوز توزيع هذا المنشور كما هو أو، بدون أي تكلفة، 
يجوز تخصيصه كملف إلكتروني الستخدامك الخاص أو لنشره، بحيث يشمل مؤسستك واإلحاالت األكثر تكراًرا. للحصول على 

.atn@autismspeaks.org معلومات المراجعة، الرجاء التواصل عبر
هذه المواد هي نتاج لألنشطة الجارية لبرنامج شبكة عالج التوحد الممول والمقدم من Autism Speaks. هذا الدليل مدعوم 
 )AIR-P شبكة( البدنية  الصحة  مجال  في  التوحد  الصلة  ذات  األبحاث  شبكة   ,11054 MC  UA3 التعاونية االتفاقية  من  جزئًيا 
التابعة لمكتب صحة األم والطفل ))قانون مكافحة مرض التوحد لعام 2006 ، بصيغته المعدلة بموجب قانون مكافحة إعادة 
تأهيل التوحد لعام 2011( ، إدارة الموارد والخدمات الصحية ، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية إلى مستشفى ماساتشوستس 
 ،)MCHB( العام. تقع مسؤولية محتوياته على المؤلفين وحدهم كما أنها ال تمثل بالضرورة وجهات نظر مكتب صحة األم والطفل

إدارة الموارد والخدمات الصحية )HRSA(، وزارة الصحة والخدمات البشرية )HHS(. تم النشر في مايو 2014
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دليل الوالدين الضطراب بيكا
Autism Speaks مقدم من برنامج شبكة عالج التوحد/ األبحاث ذات الصلة بالتوحد المقدم من


