
المحكات التشخيصية الضطراب طيف الذاتوية 
 

لمجمعية األمريكية لمطب النفسي عدًدا من المحاور خامس يّقدم الدليل التشخيصي واإلحصائي ال
:  نمخصيا كالتالي، الضطراب طيف الذاتوية هوالبنود بوصفيا محكات لتشخيص

اقات والمواقف ين عبر السيالتفاعل االجتماعيكل من التواصل وفي اضطرابات مستمرة  - أ
 :المختمفة؛ ويتضح ذلك كما يمي

انفعالية متباينة؛ والتي تتراوح عمى سبيل المثال من  –اضطرابات اجتماعية  .1
تفاعالت اجتماعية غير طبيعية وعدم القدرة عمى االنتقال من زمن آلخر 
أثناء المحادثات االجتماعية، إلى الفشل في مشاركة اآلخرين االىتمامات 

أو االستجابة  اعر المشتركة، إلى الفشل في البدءوالمش واالنفعاالت
 .لمتفاعالت االجتماعية

أثناء التفاعالت  في استخدام السموكيات غير المفظيةاضطرابات  .2
االجتماعية؛ والتي تتراوح عمى سبيل المثال من ضعف االتساق بين 

التفاعالت المفظية وغير المفظية، إلى أنماط غير طبيعية من التواصل 
بصري واستخدام لغة الجسد أو اضطرابات في فيم واستعمال اإليماءات، ال

 .إلى نقص تام لمتعبيرات الوجيية والتواصل غير المفظي
؛ والتي اوفيمعمييا  والمحافظة عالقات االجتماعيةالاضطرابات في ارتقاء  .3

عبر تتراوح عمى سبيل المثال من صعوبات في القيام بالسموك المناسب 
الجتماعية المتعددة، إلى صعوبات في المعب الخيالي أو تكوين لمواقف اا

 .الصداقات، إلى غياب االىتمام باألقران
 

والتي تظير عمى األقل في  نشطة،االىتمامات واألالسموك و من ةمتكررأنماط محدودة و - ب
 :اثنين من البنود التالية

الكالم؛ سموك نمطي أو متكرر لمحركات الجسدية أو الستخدام األشياء أو  .1
حركات نمطية بسيطة كالرفرفة باليدين، رص األلعاب )عمى سبيل المثال 

 (.في صفوف أو تدوير األشياء، تكرار الكممات والجمل
اإلصرار عمى التكرار، وااللتزام بالروتين، وعدم المرونة، والتعمق بأنماط من  .2

يصبح مكروبا لحدوث )المثال الطقوس المفظية أو غير المفظية، عمى سبيل 
تغيرات بسيطة حولو، صعوبات في االنتقال من مكان آلخر، أنماط 

 (.متصمبة من التفكير، السير في ذات الطريق أو أكل ذات الطعام كل يوم



أو التركيز المبالغ فيو عمى بعض األشياء أو العادات،  طبيعيالعمق غير الت .3
شياء غير اعتيادية أو ال معنى ليا االحتفاظ والتمسك بأ)عمى سبيل المثال 

 (.كغطاء الزجاجة أو رباط الحذاء
نشاط زائد أو ناقص لمحواس مع البيئة المحيطة، عمى سبيل المثال؛  .4

انخفاض الشعور باأللم، أو اإلحساس المفرط باألصوات، أو االستجابة غير 
  . (DSM-5, pp50 - 59) لممالمس الطبيعية 

 
نسب االنتشار 

أطفال في  (5-2)عالميًا  االضطراباإلحصائيات المنشورة، بمغ معدل انتشار ىذا  وطبقا لبعض
وفي الواليات المتحدة األمريكية ذكر أن معدل  .(DSM-IV) 1994وذلك عام  10000 كل

وىناك  ,(Simpson, 2004, p2) طفل 1000في كل  2بمغ (  2001) بيا في عام  االنتشار
طفل ممن يبمغون     150ر أن معدل انتشاره بمغ طفاًل لكلتقر(  2007) إحصائية أخري عام 

،  (Centers for Disease Control and Prevention, 2008) سنوات من العمر 8
من نسبة الجميور العام     % 1وأخيرا بمغت النسبة في الواليات المتحدة وعدد آخر من الدول 

(DSM-5). بة انتشار االضطراب عبر الزمنوتشير اإلحصائيات السابقة إلى ارتفاع نس  . 
 


