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المقدمة:
اضطراب.طيف.التوحد.هو.اضطراب.معقد.متعدد.األوجه.يؤثر.سلبا.عىل.النمو.العصبي.خالل.السنوات.

وبالعجز. بالصعوبات. له. املميزة. السامت. وتشمل. الحياة.. فرتة. للكثريين،.طوال. وبالنسبة. الحياة،. من. األوىل.

التكرارية،.هذا.باالضافة.إىل.العجز.يف.االدراك. التواصل.والتفاعل.االجتامعي،.واالمناط.السلوكية. املتواصل.يف.

االجتامعي..اضطراب.طيف.التوحد.يؤثر.بشكل.كبري.عىل.الفرد.املشخص.به،.واألرسة،.ويف.كثري.من.الحاالت،.

املجتمعات.املحلية..وقد.أدت.الزيادة.يف.انتشار.هذا.االضطراب.يف.مرحلة.الطفولة.إىل.حدوث.تطورات.رسيعة.

يف.مجموعة.واسعة.من.التخصصات.يف.السنوات.األخرية.سواء.كانت.يف.املجاالت.الطبية.او.النفسية.او.الرتبوية.

التشخيصية. الخدمات. افضل. تقديم. من. التمكن. وبالتايل. االضطراب. هذا. طبيعة. فهم. إىل. منها. محاولة. يف.

.)Volkmar,.2013;..Patel,.Preedy.&.Martin,.2014(..والعالجية.والتأهيلية

اضطراب.طيف.التوحد.)Autism.Spectrum.Disorder.)ASD.من.االضطرابات.النامئية.العصبي.التي.

.impaired.social.communication.skillsتتميز.بعجز.متواصل.يف.مهارات.التواصل.والتفاعل.االجتامعي

محددة(.. واهتاممات. ومنطية. تكرارية. )سلوكيات. .isolated. areas.of. interest . محددة. اهتامم. ومجاالت.

اضطراب.طيف.التوحد.يحدث.يف.كافة.الثقافات،.والعرقيات،.والطبقات.االجتامعية.واالقتصادية...التقديرات.

الحديثة.النتشار.اضطراب.طيف.التوحد.تشري.إىل.انه.يحدث.بنسبة.1.لكل.68.طفالWright,.2017(.(..كام.

انه.ينترش.بني.الذكور.اكرث.وتقدر.النسبة.بحوايل.4.5.مقارنة.بالفتيات..ما.يقرب.من.نصف.)حوايل.٪44(.من.

األطفال.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.يتمتعون.مبدى.من.القدرات.العقلية..يرتاوح.ما.بني.املتوسط...إىل.العايل..

تبلغ.التقديرات.األخرية.لخطر.التكرار.يف.األرس.التي.لديها.طفل.واحد.عىل.األقل.مشخص.بهذا.االضطراب.من.

.Centers(..وفقا.ملراكز.السيطرة.عىل.األمراض.والوقاية.منها..)The.Groden.Network,.2017(.19٪.10.إىل٪

اضطراب.طيف. ذوي. لألشخاص. الطبية. التكلفة. تقدر. .،for.Disease.Control. and.Prevention. )2017

التوحد.بحوايل.4.1.إىل.6.2.مرات.أعىل.من.أولئك.بدون.اضطراب.طيف.التوحد،.كام.وتبلغ.تقديرات.تكلفة.

الواحد..هذه. للطفل. السنة. املتحدة.االمريكية.60،000-40،000.دوالر./.يف. الواليات. العالجية.يف. التدخالت.

العوامل.تشري.إىل.أن.األطفال.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.لديهم.احتياجات.عالجية.كبرية..كام.ان.العوامل.

االقتصادية.واالختالفات.يف.مستوى.التشخيص.تستلزم.استخدام.املامرسات.واالسرتاتيجيات.القامئة.عىل.األدلة.

..)LaGasse,.2017(التي.ميكن.أن.تحقق.أفضل.النتائج.الفردية

.U.(.ايضا.اشارت.البيانات.التي.تم.جمعها.يف.2012-2011.من.قبــل.مديرية.الرتبية.والتعليم.األمريكية

S..Department.of.Education,.2015(...أن.٪0.9.من.جميع.األطفال.يف.املدارس.العامة.يف.الواليات.املتحدة.

تتلقى.خدمات.الرتبية.الخاصة.يف.إطار.التصنيف.التعليمي؛.ومتثل.هذه.نسبة.انتشار.اضطراب.طيف.التوحد.

املشار.اليها.اعاله.ما.يقرب.من.455.000.طفل.ترتاوح.أعامرهم.بني.3.سنوات.و.21.سنة..من.املهم.أن.نالحظ.

أن.هذه.األرقام.متثل.فقط.أولئك.الذين.يتلقون.خدمات.الرتبية.الخاصة.يف.إطار.خطة.الرتبوية.الفردية..أجرى.

سيامنسيك،.شيه،.لور،.ومانديل..Semansky,.Xie,.Lawer,.and.Mandell.)2013(.مراجعة.أرشيفية.لبيانات.

الدولة.لتحديد.الخدمات.التي.تم.تقدميها.لألطفال.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد..وجدوا.أن.ما.يصل.إىل.٪45.من.
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جميع.األطفال.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.يتلقون.الخدمات.من.خالل.برامج.الوالية.الطبية.والتي.اشتملت.

عىل.العالج.الفردي،.والعالج.الوظيفي..والعالج.الطبيعي،.والدعم.داخل.املنزل،.وعالج.الكالم.واللغة،.والتقييم.

التشخييص..كام.اشاروا.إىل.ان.العالج.الوظيفي.والطبيعي.كان.يقدم.لألطفال.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.يف.

.)White,.2015(.42.والية

وعىل.الرغم.من.البحوث.املكثفة،.اال.ان.السبب.او.األسباب.املؤدية.له.ال.تزال.قيد.الدراسة..ومع.ذلك،.

فقد.اشارت.االبحاث.االخرية.إىل.عوامل.ومتغريات.وراثية.بيولوجية.ميكن.ان.تكون.املسببة.لهذا.االضطراب،.

عىل.الرغم.من.الدراسات.الحديثة.ايضا.اكدت.ان.أمناط.الوراثة.تنطوي.عىل.عوامل.بيئية.وامكانية.تفاعل.الجني.

مع.البيئة،.هذا.رغم.أن.املسببات.الدقيقة.ال.تزال.غري.معروفة.يف.معظم.األرس..بعض.الباحثني.اشاروا.إىل.أن.

السبب.يف.االضطراب.يبدأ.خالل.مرحلة.ما.قبل.الوالدة..ومع.ذلك.فانه.من.املرجح.أن.اسباب.اضطراب.طيف.

التوحد.غري.متجانسة.حتى.يف.أعراضه.الرسيرية..ومع.تعدد.النظريات.او.الفرضيات.املفرسة.له.فقد.تعددت.

..)Patel,.Preedy.&.Martin,.2014(.ايضا.اسرتاتيجيات.العالج

وأوصت.األكادميية.األمريكية.لطب.األطفال.The.American.Academy.of.Pediatrics.لرضورة.اجراء.

أن. تشري. األخرية. البحوث. ولكن. .12 العمر،. من. شهرا. .24 و. .18 عمر. يف. التوحد. طيف. الضطراب. الكشف.

السلوكيات.غري.الطبيعية.قد.تكون.قابلة.للكشف.يف.بعض.األطفال.حتى.يف.االطفال.الصغار..ومع.ذلك،.نحن.

بني. تختلف. مبكر. وقت. يف. التوحد. طيف. اضطراب. ألعراض. النامئية. والدورة. التوقيت. حول. نتعلم. زلنا. ما.

األطفال.وان.األفضل.هو.الكشف.عن.هذه.األعراض.لدى.األطفال.يف.االنشطة.املامرسة.يف.املجتمع..وباإلضافة.

إىل.ذلك،.اشارت.التقارير.إىل.ان.برامج.التدخل.املبكر.ميكن.أن.تحسن.من.النتائج.النامئية.والسلوكية.يف.الرضع.

واألطفال.الصغار.وهذا.يدعوا.إىل.رضورة.الكشف.عن.اضطراب.طيف.التوحد.يف.سن.مبكرة..اضافة.إىل.ذلك،.

فقد.اشار.التقدم.يف.البحوث.الجينية،.والتصوير.العصبي،.وغريها.من.البحوث.العصبية.الحيوية.أشار.إىل.إمكانية.

التعرف.عىل.العالمات.البيولوجية..وبالنظر.إىل.التقدم.املحرز.يف.هذه.املجاالت،.فان.هذا.يؤكد.رضورة.الكشف.

.Zwaigenbaum,.Bauman,.Choueiri,(والتشخيص.املبكر.واجراء.التدخل.العالجي.يف.وقت.مبكر.ما.امكن

.Fein,.Kasari,.Pierce,.Stone,.Yirmiya,.Estes,.Hansen,.McPartland,.Natowicz,.Buie,.Carter,

..)Davis,.Granpeesheh,.Mailloux,.Newschaffer,.Robins,.Roley,.Wagner,.&.Wetherby,.2015

متكرر،. بسلوك. االنشغال. االجتامعي،. التفاعل. ضعف. هي:. التوحد. طيف. الضطراب. املالزمة. الصفات.

اهتاممات.قليلة.ومحدودة،.خيال.محدود.يف.اللعب،.وسلوك.طقويس..ومن.االمثلة.عىل.بعض.العالمات.املبكرة.

الضطراب.طيف.التوحد.االتية:.

قلة.تواصل.الطفل.بطريقته.الخاصة.مع.االخرين...•

ال.ينطق.بكلمة.يف.عمر.16.شهراً...•

ال.يجمع.بني.كلمتني.يف.عمر.سنتني...•
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ال.يعرف.اسمه.عندما.ينادى.به...•

إشارات.أخرى.مبكرة.الضطراب.طيف.التوحد:.

تواصل.برصي.ضعيف...•

عدم.معرفة.متى.يلعب.بألعابه،.صف.األلعاب.بطريقة.غريبة...•

التعلق.بلعبة.أو.غرض.معني،.عدم.االبتسام.وأحيانا.يبدو.وكأنه.ال.يسمع...•

.حوايل.)70(%.ممن.لديهم.اضطراب.طيف.التوحد.ُيصنفون.بإعاقات.عقلية.إال.أن.البعض.قد.يركزون.

ويكونون.قريبني.من.مستوى.االستقاللية.عندما.توجد.أعراض.إعاقات.عقلية.مختلفة..األطفال.ذوي.اضطراب.

طيف.التوحد.قد.ال.يشاركون.باللعب.ويقلدون.األطفال.اآلخرين.ويظهرون.خياالً.واسعاً.أو.يحاولون.اكتشاف.

أشياء.أخرى.يف.وقت.الدرس،.ويعاين.هؤالء.األطفال.من.صعوبات.يف.التعلم.واملهارات.اللفظية.ومفهوم.التطبيق.

طيف. اضطراب. ذوي. الشخص. مييز. الذي. اللغة. تطبيق. يف. النوعي. القصور. إىل. باإلضافة. التنظيم.. ومهارات.

التوحد..

لقد.ركزت.البحوث.الحديثة.عىل.اثنتان.من.عجز.التواصل.الرئيسية.عند.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.

وهي.االنتباه.املشرتك.واستخدام.الرموز..االنتباه.املشرتك.يتضمن:

أعامل.كاالنتباه.لشخص.آخر...•

نقل.االنتباه.بني.شخصني.أو.شيئني..•

مشاركة.تعابري.عاطفية.مع.شخص.آخر...•

متابعة.تحول.نظرة.شخص.آخر.إىل.يشء.مهم...•

جذب.اهتامم.شخص.آخر.ملشاركته.بيشء.ممتع...•

اما.استخدام.الرموز.فيتضمن:.

استخدام.إشارات.محادثة.مثل.اإلشارة.والتلويح...•

تعلم.معاين.الكلامت...•

استخدام.األشياء.بتنظيم...•

يتنوع.استخدام.اللغة.لدى.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد،.فبعض.أشد.الحاالت.منهم.ال.يتكلمون.أبداً.مع.

أن.هؤالء.أقلية.لكن.حتى.الذين.يتكلمون.يستخدمون.عدداً.محدوداً.من.الكلامت.عند.الحديث.وتكون.نربة.

الحديث.غري.مناسبة..وتتصف.بعض.مظاهر.السلوك.غري.املرغوب.لديهم.بالتالية:

إظهار.نوبات.غضب...•
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بكاء.ورصاخ،.عدوانية...•

أسلوب.التكرار.وإيذاء.النفس...•

قد.ُيطورون.تعلقاً.بيشء.كوسادة.أو.كتاب.ويرصون.عىل.حمله.طول.الوقت...•

اذا.شعروا.بإعجاب.متواصل.بيشء.فيستمرون.بلمسه.وشمه...•

إتباع.جدول.وروتني.قد.يكون.مهام.لهؤالء.األشخاص.ويحبون.ان.تتقدم.األشياء.من.حولهم.بطريقة.معينة.

متوقعة،.وقد.يرصون.عىل.أكل.طعام.معني.أو.مشاهدة.برنامج.معني.يف.التلفاز.يف.وقت.معني.وإذا.اختلف.

هذا.النظام.عليهم.ينزعجون.وقد.يصابون.بنوبة.هستريية،.كام.يصعب.عىل.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.تفهم.

مشاعر.اآلخرين.أو.مبادئهم.أو.مشاغلهم،.وال.يستوعبون.أن.الشخص.اآلخر.قد.ال.يعرف.اإلجابة.عىل.سؤال.

يكررونه.فينزعجون.بشدة.)الزريقات،.2016(..

تعريف اضطراب طيف التوحد
Defining Autism Spectrum Disorder (ASD) 

امُلَؤلِف. فان. الكتاب. هذا. اشتملها. والتي. التوحد. طيف. باضطراب. الصلة. ذات. االدبيات. ملراجعة. وفقا.

ُيَعرِّف.اضطراب.طيف.التوحد.عىل.انه.اضطراب.منايئ.يؤثر.سلبا.عىل.التواصل.والسلوك.وذو.شدة.متغرية.يتميز.

التكرارية؛. والسلوكيات. املقيدة. االجتامعي،.واالهتاممات. والتواصل. التفاعل. بعجز.متواصل.يف. او. بصعوبات.

وتختلف.تأثريات.االضطراب.وشدة.األعراض.التي.تؤثر.سلبا.عىل.قدرة.الشخص.عىل.العمل.بشكل.صحيح.يف.

إىل. البسيط. ترتواح.شدة.االضطراب.من. إىل.آخر؛.كام. األخرى.من.شخص. الحياة. والعمل.ومجاالت. املدرسة.

ص.خالل.فرتة.الطفولة.املبكرة.)من.امليالد.إىل.مثاين.سنوات(. الشديد.وفقا.للحاجة.إىل.مستويات.الدعم.ويشخَّ

.developmental.هو.اضطراب.منايئ..)Autism.Spectrum.Disorder.)ASDاضطراب.طيف.التوحد

اضطراب. بأنه. التوحد. ُيعرَّف. وايضا. الحياة.. من. األولني. العامني. يف. عموًما. تظهر. األعراض. ألن. .disorder

األشخاص.. يظهرها. التي. األعراض. وشدة. نوع. يف. كبريًا. تبايًنا. هناك. ألن. ..spectrum“.disorder“ »الطيف«.

ويظهر.اضطراب.طيف.التوحد.يف.جميع.املجموعات.العرقية.واملستويات.االقتصادية.واالجتامعية..وعىل.الرغم.

العالجات. أن. إال. .،lifelong.disorder.الحياة التوحد.ميكن.أن.يكون.اضطراًبا.مدى. من.أن.اضطراب.طيف.

والخدمات.ميكن.أن.ُتحسن.من.أعراض.الشخص.وقدرته.عىل.العمل..كام.وتويص.األكادميية.األمريكية.لطب.

األطفالThe.American.Academy.of.Pediatrics..بأن.يتم.فحص.جميع.األطفال.من.أجل.اضطراب.طيف.

التوحد؛.وعىل.ذلك.يجب.عىل.جميع.مقدمي.الرعاية.التحدث.مع.طبيبهم.حول.فحص.أو.تقييم.هذا.االضطراب.

..)The.National.Institute.of.Mental.Health.)NIMH(,.2019(
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حقائق ذات صلة باضطراب طيف التوحد:
Prevalence االنتشار

.Centers. for. Disease( االمرييك. والوقاية. األمراض. عىل. السيطرة. مركز. حدد. .،2018 عام. نهاية. يف.

Control.and.Prevention.)CDC(,.2019(.أنه.ما.يقارب.1.من.كل.59.طفاًل.يتم.تشخيصهم.بأنهم.ذوي.

اضطراب.طيف.التوحد.)ASD(،.ووفقا.للنسب.التالية:

1.من.37.للذكور.•

1.من.151.لالناث.•

إذ.تبلغ.نسبة.الذكور.اكرث.بأربع.مرات.من.اإلناث؛.أي.أن.الذكور.أكرث.عرضة.لتشخيص.اضطراب.طيف.

التوحد.من.اإلناث..كام.أنه.ال.يزال.معظم.األطفال.يتم.تشخيصهم.بعد.سن.4.سنوات،.عىل.الرغم.من.أنه.ميكن.

تشخيص.اضطراب.طيف.التوحد.بشكل.موثوق.به.يف.سن.مبكرة..أيضا،.٪31.من.األطفال.ذوي.اضطراب.طيف.

التوحد.لديهم.إعاقة.عقلية.)معامل.الذكاء.أقل.من.70(،.و.٪25.هم.يف.النطاق.الحدودي.)اي.معامل.الذكاء.

يقع.بني.85-71(،.و.٪44.لديهم.معامل.الذكاء.يف.املتوسط...إىل.مدى.أعىل.من.املتوسط...)أي.معامل.الذكاء.أعىل.

من.85(..كام.متيل.مجموعات.األقليات.إىل.تشخيصها.يف.وقت.الحق.وبشكل.أقل..ومن.األهمية.هنا.تأكيد.ان.

التدخل.املبكر.يوفر.أفضل.فرصة.لدعم.النمو.الصحي.وتحقيق.فوائد.أفضل.خالل.دائرة.الحياة.

الشكل: 1-1. التزايد في نسب انتشار اضطراب طيف التوحد.
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 Causes األسباب
يف.ما.ييل.حقائق.حول.اسباب.اضطراب.طيف.التوحد:

تشري.األبحاث.إىل.أن.الجينات.تشارك.يف.الغالبية.العظمى.من.الحاالت..•

األطفال.الذين.يولدون.ألبوين.كبار.يف.السن.هم.أكرث.عرضة.إلنجاب.اطفال.لديهم.اضطراب.طيف..•

التوحد.

اآلباء.واألمهات.الذين.لديهم.طفل.ذو.اضطراب.طيف.التوحد.لديهم.فرصة.2.إىل.18.يف.املئة.من..•

وجود.طفل.ثان.يتأثر.أيضا.باالضطراب.

وقد.أظهرت.الدراسات.أنه.حالة.التوائم.املتامثلة.او.املتطابقة،.إذا.كان.أحدهم.ذا.اضطراب.طيف..•

التوحد،.فإن.اآلخر.سيتأثر.بنسبة.36.إىل.95.يف.املائة..يف.التوائم.غري.املتامثلة،.إذا.كان.أحدهم.ذا.

اضطراب.طيف.التوحد،.فإن.اآلخر.يتأثر.بنسبة.31.يف.املائة.

عىل.مدى.العقدين.املاضيني،.سعت.أبحاث.موسعة.ملعرفة.ما.إذا.كان.هناك.أي.صلة.بني.التطعيامت..•

اللقاحات.ال. البحث.واضحة:. نتائج.هذا. التوحد..فقد.جاءت. الطفولة.واضطراب.طيف. يف.مرحلة.

.Vaccines.do.not.cause..autism.تسبب.اضطراب.طيف.التوحد

 Intervention and Supports التدخل والدعم
يف.ما.ييل.حقائق.حول.التدخل.والدعم.مع.اضطراب.طيف.التوحد:

ميكن.للتدخل.املبكر.تحسني.التعلم،.والتواصل.واملهارات.االجتامعية،.وكذلك.منو.الدماغ..•

تحليل.السلوك.التطبيقي.)ABA(.والعالجات.املبنية.عىل.مبادئه.هي.التدخالت.السلوكية.األكرث.بحًثا..•

وتوظيًفا.وفعالية.مع.اضطراب.طيف.التوحد.

يستفيد.العديد.من.األطفال.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.من.تدخالت.أخرى.مثل.عالج.الكالم.واللغة..•

والعالج.الوظيفي.

يؤثر.االنحدار.الناميئ.Developmental.regression،.أو.فقدان.املهارات،.مثل.اللغة.واالهتاممات..•

االجتامعية،.يف.حوايل.1.من.كل.5.أطفال.من.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.ويحدث.عادًة.بني.األعامر.

1.و.3.سنوات.

 Associated Challenges التحديات املصاحبة
يف.ما.ييل.حقائق.حول.التحديات.املصاحبة.الضطراب.طيف.التوحد:

يقدر.حوايل.ثلث.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.انهم.غري.لفظيني..•
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٪31.من.األطفال.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.لديهم.إعاقة.عقلية.)معامل.الذكاء.أقل.من.70(.مع..•

تحديات.كبرية.يف.الوظائف.اليومية.أو.األنشطة.الحياتية.اليومية.الوظيفية،.و.٪25.منهم.يف.النطاق.

الحدودي.)معدل.الذكاء.يكون.ما.بني.71-85(.

ما.يقرب.من.نصف.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.يواجهون.مشكالت.يف.املحافظة.عىل.األمن.والسالمة..•

الشخيص.

قد..• و.15. .6 بني. أعامرهم. ترتاوح. الذين. التوحد. اضطراب.طيف. األطفال.ذوي. ثلثي. يقرب.من. ما.

.Bullied...تعرضوا.للتخويف

ما.يقرب.من.28.يف.املئة.من.الذين.ترتاوح.أعامرهم.بني.8.سنوات.من.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد..•

األنواع. أكرث. من. الجلد. ومتزيق. والذراع. الرأس. ويعترب.رضب. الذات.. إيذاء. سلوكيات. لديهم. .ASD

شيوًعا.

يبقى.الغرقDrowning..سبًبا.رئيسًيا.يف.وفاة.األطفال.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.ويسبب.حوايل..•

٪90.من.الوفيات.املرتبطة.بالتجول.أو.الضياع.من.قبل.أولئك.الذين.يبلغون.14.عاًما.أو.أقل.

الحاالت أو الظروف الصحية الطبية والعقلية
 Associated Medical & Mental Health Conditions

يف.ما.ييل.حقائق.حول.الحاالت.او.الظروف.الصحية.الطبية.والعقلية.الضطراب.طيف.التوحد:

اضطراب.طيف.التوحد.ميكن.أن.يؤثر.يف.الجسم.كله..•

يؤثر.اضطراب.عجز.االنتباه.املصحوب.بفرط.النشاط.)ADHD(.يف.ما.يقدر.بـ.30.إىل.61.باملائة.من..•

األطفال.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.

يعاين.أكرث.من.نصف.األطفال.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.من.مشكلة.نوم.مزمنة.واحدة.أو.أكرث..•

تؤثر.اضطرابات.القلق.يف.ما.يقدر.بـ.11.إىل.40.يف.املائة.من.األطفال.واملراهقني.ذوي.اضطراب.طيف..•

التوحد.

يؤثر.االكتئاب.يف.ما.يقدر.بنحو.7.٪.من.األطفال.و.26.٪.من.البالغني.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد..•

إن.األطفال.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.أكرث.عرضة.الضطرابات.الجهاز.الهضمي.املزمنة.مبقدار.مثانية..•

أضعاف.أو.أكرث.من.األطفال.اآلخرين.

ما.يصل.إىل.ثلث.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.يظهرون.نوبات.الرصع..•

تشري.الدراسات.إىل.أن.الفصام.او.الشيزوفرينيا.يصيب.ما.بني.4.و.٪35.من.البالغني.ذوي.اضطراب.طيف..•

التوحد..عىل.النقيض.من.ذلك،.يؤثر.الفصام.يف.ما.يقدر.بنحو.1.1.يف.املئة.من.عموم.السكان.
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متتد.املشاكل.الصحية.املرتبطة.باضطراب.طيف.التوحد.عرب.العمر.االفرتايض.-.من.األطفال.الصغار..•

إىل.كبار.السن..ما.يقرب.من.ثلث.)32.يف.املئة(.من.2.إىل.5.سنوات.من.العمر.ذوي.اضطراب.طيف.

السمنة..عىل. املئة.هم.من.األشخاص.ذوي. الوزن.و.16.يف. زيادة. التوحد.هم.من.األشخاص.ذوي.

النقيض.من.ذلك،.أقل.من.ربع.)23.٪(.من.2.إىل.5.سنوات.من.العمر.يف.عموم.السكان.من.ذوي.

زيادة.الوزن.و.10.٪.فقط.من.ذوي.السمنة.من.الناحية.الطبية.

إدارة..• عليها. وافقت. التي. الوحيدة. األدوية. هي. .،aripiprazole و. .Risperidone الطبية. العقاير.

autism-. والتهيج. اإلثارة. لحاالت. املصاحب. التوحد. طيف. الضطراب. .FDA والعقاقري. االغذية.

.associated.agitation.and.irritability

 Caregivers & Families مقّدمو الرعاية واالسر
يف.ما.ييل.حقائق.حول.مقدمي.الرعاية.واالرس.الضطراب.طيف.التوحد:

يف.املتوسط...،.تبلغ.تكاليف.اضطراب.طيف.التوحد.حوايل.60.الف.دوالر.سنوياً.خالل.الطفولة،.وترتبط..•

معظم.التكاليف.يف.الخدمات.الخاصة.واألجور.الضائعة.املرتبطة.بزيادة.الطلب.عىل.أحد.الوالدين.أو.

كليهام..كام.تزداد.التكاليف.مع.حدوث.اإلعاقة.العقلية.

أمهات.األطفال.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد،.الذين.ميلن.إىل.العمل.كمدير.حاالت.ومحامي.طفل،..•

.أقل.بـ. هم.أقل.عرضة.للعمل.خارج.املنزل..ويف.املتوسط...،.يعملن.ساعات.أقل.يف.األسبوع.ويكَسّبَ

56.يف.املائة.من.أمهات.األطفال.غري.ذوي.التحديات.الصحية.وأقل.بـ.35.يف.املائة.من.أمهات.األطفال.

ذوي.اإلعاقات.أو.االضطرابات.األخرى..

 Autism In Adulthood اضطراب طيف التوحد في مرحلة االبلوغ
يف.ما.ييل.حقائق.حول.اضطراب.طيف.التوحد.مرحلة.البلوغ:

خالل.العقد.القادم،.سيدخل.ما.يقدر.بـ.500،000.مراهق.)50،000.كل.عام(.إىل.مرحلة.سن.الرشد..•

والعمر.خارج.نطاق.خدمات.اضطراب.طيف.التوحد.املعتمدة.عىل.املدرسة.

الصحية.مبعدل..• الرعاية. انتقالية.يف. التوحد.خدمات. الذين.ذوي.اضطراب.طيف. املراهقون. يتلقى.

النصف.مقارنًة.مع.احتياجات.الرعاية.الصحية.الخاصة.األخرى..الشبان.الذين.يقرتن.لديهم.اضطراب.

طيف.التوحد.مبشكالت.طبية.مصاحبة.هم.أقل.عرضة.لتلقي.الدعم.االنتقايل.

كثري.من.البالغني.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.ال.يتلقون.أي.رعاية.صحية.بعد.أن.يتوقفوا.عن.رؤية..•

طبيب.أطفال.
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أكرث.من.نصف.الشباب.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.ال.يزالون.عاطلني.عن.العمل.وغري.مسجلني.يف..•

الثانوية..هذا.هو.معدل.أقل.من.الشباب.يف.فئات.اإلعاقة. التعليم.العايل.يف.العامني.بعد.املدرسة.

األخرى،.مبا.يف.ذلك.صعوبات.التعلم،.واإلعاقة.العقلية.أو.اضطرابات.الكالم.واللغة.

من.بني.حوايل.18.الف.شخص.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.الذين.استخدموا.برامج.إعادة.التأهيل..•

املهني.التي.متولها.من.الدولة.يف.عام.2014،.ترك.٪60.منهم.الربنامج.فقط..ومن.بني.هؤالء،.عمل.80.

يف.املائة.بدوام.جزيئ.مبعدل.دخل.مبتوسط...أسبوعي.قدره.160.دوالراً،.مام.وضعهم.أدىن.بكثري.من.

مستوى.الفقر.

ما.يقرب.من.نصف.األشخاص.يف.سن.25.عاًما.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.مل.يحظوا.أبًدا.بأي.أجر..•

توضح.األبحاث.أن.األنشطة.الوظيفية.التي.تشجع.عىل.االستقالل.تقلل.من.أعراض.اضطراب.طيف..•

التوحد.وتزيد.من.مهارات.العيش.اليومي.

  Economic Costs التكاليف االقتصادية
يف.ما.ييل.حقائق.حول.الكلفة.االقتصادية.الضطراب.طيف.التوحد:

بلغت.تكلفة.رعاية.األمريكيني.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.268.مليار.دوالر.يف.عام.2015،.وسوف..•

ترتفع.إىل.461.مليار.دوالر.بحلول.عام.2025.يف.غياب.تدخالت.ودعم.أكرث.فعالية.عىل.مدى.العمر.

االفرتايض.

معظم.تكاليف.اضطراب.طيف.التوحد.يف.الواليات.املتحدة.هي.لخدمات.البالغني.-.ما.يقدر.بـ.175..•

إىل.196.مليار.دوالر.سنوياً،.مقارنة.بـ.61.إىل.66.مليار.دوالر.سنوياً.لألطفال.

يف.املتوسط...،.كانت.النفقات.الطبية.لألطفال.واملراهقني.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.أكرب.بحوايل.4.1..•

إىل.6.2.مرات.من.النفقات.الطبية.لغري.ذوي.اضطراب.طيف.التوحد.

•..Achieving.a.Better.Life.Experience.2014.يسمح.قانون.تحقيق.تجربة.أفضل.يف.الحياة.لعام

ABLE(.Act(.بحسابات.التوفري.املفضلة.للرضائب.لألشخاص.ذوي.اإلعاقات،.مبا.يف.ذلك.اضطراب.

طيف.التوحد،.التي.ستنشئها.الدول.

الطبي..• العالج. إىل. الوصول. إمكانية. والية. .48 يف. التوحد. طيف. اضطراب. عىل. التأمني. قانون. مينح.

.)Autismspeaks,.2019(.والعالجات.االخرى.البديلة
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نبذة مختصرة: 
العالج. بشأن. دليل. أيضا. ولكن. التشخيص،. حول. فقط. ليس. ألنه. األهمية. بالغ. أمر. الرسيري. .التقييم.

والتشخيص..فالتصنيف.هو.أداة.هامة.للتواصل.بني.الباحثني.واألطباء.وصناع.السياسات.للتأكد.من.أنها.تشري.

إىل.نفس.امليزات.واألعراض.والصفات،.عند.إجراء.التشخيص..لقد.بدأ.التخطيط.للدليل.التشخييص.واإلحصايئ،.

الطبعة.الخامسة،.)DSM-5.(.يف.عام.2003.وشمل.سلسلة.من.املؤمترات.ومجموعات.االداء.مع.خرباء.يف.العديد.

من.التخصصات.ومن.مختلف.املواقع.يف.جميع.أنحاء.العامل..فقد.الحظ.روتر.Rutter.يف.إستعراضه.البحثي.

الذي.كتبه.يف.عام.2011،.أن.محاولة.أفضل.متت.ملراجعة.DSM-5.بدال.من.DSM-4.أو.ICD.10.)التصنيف.

الدويل.لألمراض(..يركز.هذا.االستعراض.فقط.عىل.جانب.واحد.من.DSM-5،.أال.و.هو.اضطراب.طيف.التوحد..

ويشري.روتر.إىل.أنه.من.الواضح.أن.الفئات.الفرعية.من.اضطراب.طيف.التوحد.ال.تعمل،.ويجادل.للقضاء.عليها..

متت.مراجعة.الكثري.من.البحوث.عند.كتابة.هذا.النص.مستشهدين.مبجموعة.كبرية.من.األدلة.عىل.أن.أسربجر.

ASPERGER.والتوحد.AUTISM.ليسا.من.نوعية.مميزة.؛.بل.باألحرى.هام.عبارة.عن.نوعية.مظاهر.مختلفة.

.J.Autism.Dev.Disord.40)8(:.921-929,.2010;.J.Child.Psychol.Psychiatry(.من.نفس.االضطراب

.40)2(:.219-226,1999;.J.Autism.Dev.Disord.34)4(:.367-378,2004;.J.Am.Acad.Child.Adolesc

Psychiatry.37)3(:.271-277,.1998(..ويف.هذا.الفصل.ندرس.التصنيفات.الجديدة.لتشخيص.شدة.اضطراب.

التوحد.مقابل.اضطراب.أسربجر..والحقا. السابق.الضطراب.طيف. التصنيف. التي.تختلف.عن. التوحد. طيف.

التواصل. التي.تم.إدخالها.يف.DSM-5.لتحديد.اضطراب. الثاين.نستعرض.تضمني.املعايري.الجديدة. يف.الفصل.

االجتامعي.)الرباغاميت(..اما.يف.هذا.الفصل.فنحن.نركز.النقاش.حول.معايري.التشخيص.الضطراب.طيف.التوحد،.
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