
 
 

 استكشاف سلوك
 التغذیة في مرضى التوحد

 
 

 دلیل اآلباء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، والممول من "التوحد یتحدث"ھذه المواد ھي نتاج األنشطة الجاریة لبرنامج شبكة عالج التوحد التابع لمنظمة 
بین وزارة الصحة والخدمات البشریة في الوالیات  UA3 MC 11054كما یَدعمھ االتفاق التعاوني . قِبلھا

 .المتحدة، وإدارة الموارد والخدمات الصحیة، وبرنامج أبحاث صحة األم والطفل، ومستشفى ماساشوستس العام



یمكن أن تشكل التغذیة تحدیًا كبیًرا أمام األطفال المصابین 
على (حاالت التأخر اللغوي . باضطرابات طیف التوحد

یمكن أن تحد من قدرة الطفل عن التعبیر عن ) سبیل المثال
 .األلم أو عدم الراحة

یمكن أن تشكل التغذیة تحدیًا كبیًرا أمام األطفال 
حاالت التأخر . المصابین باضطرابات طیف التوحد

یمكن أن تحد من قدرة الطفل ) على سبیل المثال(اللغوي 
 .األلم أو عدم الراحةعن التعبیر عن 

شبكة أبحاث /التوحد یتحدثدلیل اآلباء الستكشاف سلوك التغذیة في مرضى التوحد المقدم من قبل شبكة عالج التوحد التابعة لمنظمة 
 )ATN/AIR-P(التدخل الذاتي فیما یتعلق بالصحة البدنیة 

 
 

. قد تكون التغذیة أمًرا شاقًا للغایة على الطفل واألسرة). ASD(تكون مشاكل التغذیة شائعة في األطفال المصابین باضطرابات طیف التوحد 
 .وبطیئة، ولكنھا تستحق المكافأة المتمثلة في مرونة صحیة وغذائیة أفضل رحلة طویلةقد تكون مساعدة طفلك في التغلب على مشاكل التغذیة 

 
یمكن أن تحد ) على سبیل المثال(حاالت التأخر اللغوي . یمكن أن تشكل التغذیة تحدیًا كبیًرا أمام األطفال المصابین باضطرابات طیف التوحد

 .اللذان قد یتداخالن مع التغذیةمن قدرة الطفل عن التعبیر عن األلم أو عدم الراحة 
 

وتقدیم إرشاد یتعلق بكیفیة في فھم سلوكیات تناول الطعام وھذا الدلیل مصمم لمساعدة األسر المتضررة من اضطرابات طیف التوحد 
 .واستعراض بعض األسئلة الشائعة التي تكون لدى األسر عن مشكالت تناول الطعام مجابھة مشاكل التغذیة

 

  ما مشاكل التغذیة ولماذا یواجھھا األطفال المصابون باضطرابات طیف التوحد؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1
 Williams, P.G., Dalrymple, N. & Neal, J. (2000) .264-259 ,(3) 26تمریض األطفال، . عادات تناول الطعام لدى األطفال المصابین بالتوحد. 

 

 

فسلوك . صدّق أو ال تصدق، التغذیة سلوك إنساني معقد
وترتبط المسائل . التغذیة معتمد على وضع الشخص التنموي

الطبیة ومسائل النضج ومیكانیكا الجسم بالقدرات الحركیة 
وتؤثر كذلك طریقة تذوق الطعام وشم رائحتھ . الشفھیة

بالغذاء وتجاربنا المتعلقة ) المسائل الحسیة(واإلحساس بھ 
وعندما تسیر جمیع ھذه النواحي . على عملیة التغذیة

إذا كان . بصورة مرضیة، تسیر عملیة التغذیة على ما یرام
ھناك مشكالت في إحدى ھذه النواحي، فقد یتأثر سلوك 

 .التغذیة
 

اللمس والبصر والتذوق (ترتبط التغذیة بجمیع أجھزة الحس 
ال المصابین یواجھ العدید من األطف). والشم والسمع

باضطرابات طیف التوحد صعوبات في اإلدراك الحسي 
قد یعاني . وھذا قد یجعل تناول بعض األطعمة تحدیًا أمامھم

كذلك األطفال المصابین بالتوحد من مشكالت سلوكیة أثناء 
على سبیل المثال، قد یتعلم األطفال أنھم . تناول الوجبات

طعام ال یرغبون یمكنھم ترك المائدة واللعب بعد رفضھم ل
 .فیھ
 

من األطفال المصابین باضطرابات % 69وجد الباحثون أن 
طیف التوحد غیر راغبین في تجربة أنواع جدیدة من 

آخرین لدیھم طقوس تحیط بعادات تناولھم % 46األغذیة و
 1.للطعام

 
یمكن أن تكون مشاكل التغذیة لدى أي طفل أمًرا شاقًا على 

طفال یحتاجون إلى تناول ما فاأل. الطفل ووالدیھ كلیھما
یناسبھم من العناصر المغذیة والسعرات الحراریة للمحافظة 

 .على صحة جیدة وأنماط النمو المناسبة
 

یمكن مواجھة مشكلة التغذیة لدى الطفل الُمصاب 
عندما . باضطرابات طیف التوحد باتباع ھذه التوصیات

لیك یترتب على مشاكل تغذیة الطفل عواقب وخیمة، یجب ع
 ط  أ

 ۱ص 
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 متى ینبغي عليِ الشعور بالقلق؟
 

ü إذا خسر طفلك وزنًا أو ظھرت علیھ عالمات تردي الصحة 

ü إذا كان طفلك یتناول أنواع أقل من األطعمة أو یتضمن نظامھ الغذائي عددًا قلیًال من األطعمة 

ü  تناول الوجبات تسبب توتًراإذا كانت سلوكیات 
 

 الحاالت المرضیة

 ما الحاالت المرضیة التي قد تؤثر على التغذیة؟
ü یمكن أن . ھل طفلك یعاني من آالم أو أمغاص في المعدة؟ إذا كان طفلك ال یتناول الطعام، فقد تكون ھذه طریقتھ لتجنب مشكالت المعدة

قد تسبب المشكالت مثل ارتجاع المعدة أو االضطرابات المعویة . المعدة ورفض الطعامیسبب االمساك كذلك إصابة الطفل بتقلصات في 
ھل تشعر بالقلق حیال اإلمساك؟ ابحث . التي تسببھا األدویة التي یتناولھا طفلك یومیًا ألًما في المعدة أو تجعلھ غیر راغب في تناول الطعام

إلدارة ) ATN/AIR-P(شبكة أبحاث التدخل الذاتي فیما یتعلق بالصحة البدنیة /تحدثعن دلیل شبكة عالج التوحد التابعة لمنظمة التوحد ی
 kits-services/tool-www.autismspeaks.org/familyاإلمساك في األطفال على الموقع اإللكتروني 

ü ة الطعام؟ إذا الحظت أن طعام طفلك الذي یتناولھ بانتظام یسبب اضطرابات ھل یعاني طفلك من حساسی
قد تقرر أنت . معویة أو طفح جلدي أو غیرھا من األعراض، فقد یعاني طفلك إصابة بحساسیة الطعام

استشارة أخصائي مثل أخصائي أمراض الحساسیة أو أخصائي الجھاز ) PCP(وموفر الرعایة األولیة 
 .ن التقییمالھضمي لمزید م

ü  بالرغم من قلة احتمالیة اإلصابة بھا بالنسبة لألطفال المصابین باضطرابات طیف التوحد، قد یلزم استبعاد
 .مشاكل األسنان والبلع باعتبارھا أسبابًا طبیة لصعوبات التغذیة

 النمائیة/الحاالت السلوكیة

 تنمویة قد تؤثر على التغذیة؟/ھل ھناك حاالت سلوكیة

ü لك ردود أفعال تجاه الجوانب الحسیة الخاصة بغذائھ؟ االحتفاظ بمذكرات عّما یتناولھ ھل یبدي طف
طفلك من طعام أو كمیتھ أو ما یرفضھ من طعام أو سلوكھ أثناء تناول الوجبات یمكن أن یعطیك 

 .أنت وموفر الرعایة الطبیة الخاص بك دالئل عن وجود أي حساسیات من األغذیة

ü ھل تم تعزیز سلوك التغذیة السلبي لطفلك من غیر قصد؟ ھل تعّلم طفلك . المتعلقة بالسلوكیات من صعوبات التغذیة یمكن أن تزید الصعوبات
بمرور الوقت أن االنزعاج أو الغضب یسمح لھ بالتخلص من موقف مزعج؟ على سبیل المثال، مغادرة المائدة والذھاب للعب بعد رفض الغذاء 

 .لك مرة أخرى لكي یتمكن من الذھاب للعبیمكن أن یزید من احتمال رفض طف

ü لقواعد أو ھل الصعوبات التي یعاني منھا طفلك في فھم واستخدام اللغة تعقد عملیة التغذیة؟ إذا كان طفلك یعاني من مشاكل في االنتباه أو اتباع ا
 .االمتثال لطلباتك، فقد یعاني من صعوبة في فھم ما تتوقعھ منھ أثناء تناول الوجبات

 
 
 

 
 ماذا أفعل اآلن؟

یمكن أن یساعدك طبیب الرعایة األولیة في ). PCP(ابدأ باالستعانة بطبیب رعایة أولیة خاص بطفلك  .۱
ولكن، یمكن . غالبًا ما یمكن لموفر الرعایة األولیة إدارة ھذه المشكالت. اتخاذ قرار بشأن كیفیة المتابعة

قد تحتاج كذلك . في استبعاد المشكالت الطبیة أن تحتاج إلى ضم أخصائیین آخرین في فریقك لمساعدتك
 .إلى االستعانة بأخصائیین آخرین لمساعدتك في معالجة مشكالت التغذیة

، من أیًضا یمكن أن یكون ضمن ھذا الفریق؟ PCPبجانب أسرتك وطبیب الرعایة األولیة الخاص بك  .۲
الھضمي أو علماء النفس أو األخصائیون الطبیون مثل أخصائیي أمراض الحساسیة أو أطباء الجھاز 

أخصائیي معالجة النطق أو أخصائیي العالج النفسي الوظیفي أو علماء التغذیة المسجلین أو أخصائیي 
 .السلوك المدربون على مشكالت التغذیة قد یُطلب منھم تقدیم توصیات أو توفیر عالج

 

من الجید أن تسألھم عن خبرتھم قبل . ة والتوحدمن المھم أن نسأل ما إذا كان األخصائیون على درایة بمشاكل التغذی
 .تحدید موعد

ھل ترى ھذا النوع من المشاكل كثیًرا؟ ھل یمكنا معالجتھ سویًا أم ھل  -یمكنك بدء محادثتھ بطرح أسئلة مثل 
 سنحتاج إلى زیارة أحد األخصائیین؟

 
 

 

 ۲ص 

http://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits
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  ما یمكننا فعلھ في المنزل للمساعدة في مشكالت التغذیة؟ 

 

یساعد . والروتین نفسھااجعل طفلك یتناول الطعام في نفس المكان وواظب على نفس الجدول الزمني لتناول الوجبات . وضع جدول زمني للتغذیة ونظام روتیني
 .الوقت والمكان والروتین نفسھم طفلك في معرفة ما سوف یحدث أثناء تناول الوجبات وما ترید أن یفعلھ طفلك أثناء تناول الوجباتاستمرار المواظبة على 

 
یقلل من شھیة فھذا من شأنھ أن . مشروبات طوال الیوم/ال تسمح لطفلك بتناول وجبات خفیفة طوال الیوم أو ال تمد طفلك بأطعمة. تجنب تناول الطعام طول الیوم

 وجبات خفیفة محددة في الیوم /خصص خمس أو ست وجبات. طفلك ورغبتھ في تجربة أنواع جدیدة من األغذیة وعدد السعرات الحراریة المستوعبة في الیوم
إذا كانت أسرتك تتناول وجبات . كذلك وینبغي على أفراد األسرة اآلخرین أال یتناولوا وجبات خفیفة طوال الیوم. وقلل من كمیة طعام طفلك في األوقات األخرى

 .خفیفة طوال الیوم، فسوف یحذو طفلك حذوھم أیًضا

 

أجلس طفلك على كرسي مرتفع أو كرسي معزز أو مائدة تناسب حجم الطفل لكي یتسنى لھ الجلوس في وضع قائم بدون انحناء أو إمالة . توفیر مقعد مریح و داعم
یعزز االستقرار البدني سلوكیات التغذیة الجیدة ویحد من سلوكیات . ي صغیر أو رزمة من دفاتر الھاتف القدیمة كمسند للقدمینیمكن استخدام كرس. أو تدلي قدمیھ

 .وآمن" مستقر"التشتت عن طریق السماح لھ بالشعور بأنھ 

 

قلل أوقات تناول الطعام والوجبات الخفیفة في . دقیقة األولى ۳۰حتى اآلكلون الذین یُصعب إرضاؤھم ینتھون من أغلب طعامھم في الـ تقلیل وقت تناول الطعام 
 .وفي نھایة الوجبة، تخلص من جمیع الطعام واسمح لطفلك بممارسة أنشطة أخرى. دقیقة ۳۰إلى  ۱٥غضون فترة تتراوح من 

 
ال تطعم طفلك إال عندما یكون متیقًظا . والمھمة التي بین یدیھ مشتتات االنتباه مثل التلفاز قد تصرف طفلك عن التركیز في الطعام. الحد من مشتتات االنتباه

 .ومنتبًھا

 

یسمح إشراك الطفل لھ باستكشاف أطعمة مختلفة . اسمح لطفلك بالمساعدة في اختیار الوجبات وإعداد الوجبات حتى إذا لم یتذوقوا النتاج النھائي. إشراك طفلك
 .ھاواللھو بھا بدون توقع أنھ یجب علیھ تناول

 

أثناء تناول وجبات الطعام مع األسرة، یمكن أن یجسد اآلباء واألطفال اآلخرون . یتعلم األطفال عن طریق المالحظة. ممارسة سلوكیات تناول طعام سارة وسلیمة
. تجنب تكرار التشجیع واإلقناع والتوسل. طفلك للطعاماجعل وقت تناول الطعام ممتعًا وال تفرط في التركیز على تناول . سلوًكا جیدًا لتناول الطعام لیقلدھم الطفل

 .باتخاذ اختیارات الغذاء الصحیة لألسرة بأكملھا، تبین لطفلك كیفیة اختیار األطعمة الصحیة كذلك

 

ثل نفخ الفقاعات أو ملصقات، یمكن أن فالمكافآت الفوریة، م. اثن على طفلك عندما یُقترب من أنواع جدیدة من األطعمة أو یجربھا. مكافأة السلوكیات اإلیجابیة
 .تذكر أن مكافأة السلوكیات الجیدة لتناول الطعام ستزید من فرص تكرارھا مرة أخرى .تكون مفیدة في تحفیز الطفل على التحلي بسلوكیات تغذیة جدیدة

 

تذكر، ال ترغب في تشجیع ھذه السلوكیات بإیالء . الطعام أو إلقائھ أو رفضھإن أمكن، تجاھل طفلك عندما یفعل تلك األشیاء مثل بصق . تجاھل السلوكیات السلبیة
 .اإلدارة السلیمة لھذه السلوكیات عندما تكون شدیدة قد تتطلب استشارة أحد األخصائیین. اھتمام بھا

 

تتمثل القاعدة المجربة الجیدة في . ال یرغب طفلك في تناولھا بعد من المھم أن تقدم أطعمة یرغب بھا طفلك بالفعل، بجانب األطعمة التي. أطعمة 3تذكر قاعدة تقدیم 
إذا . قدم نوعین من األطعمة التي یحبھا طفلك بجانب نوع واحد من األطعمة التي ال یرغب طفلك في تناولھا بعد. تقدیم ثالثة أنواع من األطعمة فقط في وقت واحد

 .عام الجدید بجواره في طبق منفصل للمساعدة في اعتیاد طفلك على نوع طعام جدیدلم یتقبل طفلك وضع النوع الجدید في طبقھ، فضع الط

 

 .قدّم أنواًعا جدیدة من الطعام بكمیات صغیرة أو بطرق مسلیة أو مألوفة لتزید من احتمالیة تناول طفلك لھ. التقدیم
 
 

 
 

كل طفل مختلف، لذلك سوف یتعین على األسر أن یكونوا مبتكرین في . قلیالً إلیك بعض النصائح التي یمكنك االستعانة بھا لمساعدتك في تسھیل مشاكل التغذیة 
بجانب الدعم واإلرشاد من قبل طبیب الرعایة األولیة للطفل وفریقك، . أثبتت ھذه اإلستراتیجیات فعالیتھا في أغلبیة حاالت مشكالت التغذیة. استخدامھم لھذه النصائح

 بطیئة والمطردة لتحسین مشكالت التغذیةقد تساعد ھذه اإلجراءات في العملیة ال

 ۳ص 
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 .عادةً ما یتم إجراء العدید من المحاوالت قبل أن یتناول أي طفل نوع جدید من الطعام !ال تتوقف عن المحاولة

 …من األسر الواردةاألسئلة الشائعة إلیك بعض 

 
 الكربوھیدرات ویرفض تناول الفواكھ والخضروات؟/لماذا یفضل طفلي تناول األطعمة المعالجة: سؤال

تثیر حاسة  قد تتمیز أیًضا بقرمشة قویة ومتسقة،). على سبیل المثال، لیس لدیھا لون، ومذاق وروائح قویة(غالبًا ال یكون للكربوھیدرات طعم حاد : إجابة
قد تساعد استجابات طفلك نحو العوامل الحسیة في توضیح . وعلى العكس من ذلك، تتمتع الفواكھ والخضروات بألوان ومذاقات ورائح قویة. طفلك

 .أفضلیاتھ الغذائیة
 
 

 كیف یمكنني منع طفلي من استبعاد أطعمة من نظامھ الغذائي؟ كیف یمكنني تشجیع طفلي على: سؤال
 جموعة متنوعة أوسع نطاقًا من األطعمة؟تناول م

من المفید كذلك استمرار تغییر أكبر . من المثالي عدم تقدیم طعام معین أكثر من مرة واحدة بعد كل یومین: إجابة
إذا كان طفلك یتناول أطعمة مختلفة بدرجة كافیة للتغییر . عدد ممكن من األطعمة خالل النظام الغذائي

ال یرغب بعض األطفال المصابین باضطرابات طیف التوحد سوى في بضع . ام بذلكبینھم، فمن الجید القی
إذا كان طفلك ال یتناول سوى بضع أطعمة . أطعمة، األمر الذي یجعل من الصعب اتباع ھذه اإلرشادات

مفضلة، فیمكنك تجربة تقدیم طعام یحبھ بالفعل بطریقة جدیدة أو بإضافة شيء بسیط جدید لتوسیع نطاق 
 .النظام الغذائي لطفلك

 

حیث إنھ یفضل السیر بجانب المائدة . یكره طفلي البالغ عمره عامین المقعد المعزز، بل وال یأتي إلى المائدة وال یجلس مع باقي األسرة وال یتناول الطعام: سؤال
 كیف یمكنني حملھ على الجلوس وتناول الطعام معنا؟. وتناول قضمة واحدة من الغذاء ویتناول الطعام أثناء تحركھ حول الغرفة أو أثناء لعبھ

لدى بعض . توجد أسباب مختلفة وراء مواجھة األطفال المصابین بالتوحد صعوبات في المجيء إلى المائدة والبقاء جالسین على المائدة لتناول الوجبات: إجابة
قد یبدي طفلك . من الوقت أثناء أي نشاط، بما في ذلك أوقات الوجباتاألطفال مستوى نشاط عال ویعانون من مشاكل في الجلوس حتى لفترات قصیرة 

فقد . قد یكون من الصعب علیھ للغایة تقبل وجود مجموعة متنوعة من األطعمة. رد فعل تجاه الطعام غیر المألوف وغیر المفضل الموجود على المائدة
فلك قد یتجنب الجلوس مع األسرة على ھذه المائدة نظًرا ألنھ یشعر بالقلق في ومن الممكن كذلك أن ط. یكون مظھر ورائحة ھذه األطعمة مزعًجا لھ

 .مثل ھذه المواقف االجتماعیة القریبة
 

القفز، (یمكن أن تكون المشاركة في نشاط حركي كامل . بناًء على توافر أي من ھذه العوامل، ھناك العدید من األشیاء التي یمكنك فعلھا للمساعدة
من خالل االقتراب من المائدة للحصول على شيء ترید . ام بروتین منتظم قبل وأثناء الوجبات مھدئًا ویساعد في تھیئتھ لتناول الوجبةوااللتز) الجري

ن اثن علیھ عند مجیئھ نحو المائدة وشجعھ تدریجیًا م. تناولھ، یمكن أن یؤھل نفسھ للتخلص من الحساسیة تجاه األطعمة الجدیدة أو الموقف االجتماعي
وفي نھایة المطاف، یجب أن یصبح مرتاًحا بشكل كاف . خالل الثناء أو تقدیم جوائز بسیطة لھ لیمضي وقتًا إضافیًا عند المائدة حتى، إذا كان واقفًا فقط

 .للجلوس لفترة قصیرة
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سوى بدأنا ببعض األفكار الجدیدة عن التغذیة منذ ما یقارب ثالثة أسابیع، ولكن لم نالحظ : سؤال
 أال یجب أن تكون التغذیة أفضل اآلن؟. تغییرات بسیطة طرأت على تناول الطفل للطعام

من المرجح أن تؤدي التغییرات . إن الخوض في مشكالت التغذیة وحلھا بمثابة رحلة: إجابة
الصغیرة والدقیقة والثابتة إلى تغییرات دائمة وطویلة األجل في عادات تناول الطعام 

فمن الشائع أن یتحسن األطفال ثم . إذا كان التقدم یتأرجح صعودًا وھبوًطا ال تحبط. لطفلك
فقد تكون ھذه التقلبات صعبة . یعودوا إلى عاداتھم لتناول الطعام القدیمة من وقت إلى آخر

 !تذكر االحتفال بالنجاحات الصغیرة بل والكبیرة. على اآلباء

 ٤ص 



شبكة أبحاث /دلیل اآلباء الستكشاف سلوك التغذیة في مرضى التوحد المقدم من قبل شبكة عالج التوحد التابعة لمنظمة التوحد یتحدث
 )ATN/AIR-P(التدخل الذاتي فیما یتعلق بالصحة البدنیة 

 

  الموارد 
 

یقدم قسم الخدمات األسریة في منظمة التوحد یتحدث موارد ودالئل ودعم للمساعدة على التعامل مع التحدیات الیومیة للتعایش مع التوحد 
Uservices-www.autismspeaks.org/familyU. التوحد  اء فریق الخدمات األسریة التابع لمنظمةإذا كنت مھتًما بالتحدث مع أحد أعض

، أو عن طریق البرید AUTISM2 (288-4762) 888على الرقم ) ART(یتحدث، فیُرجى التواصل مع فریق االستجابة التابع للمنظمة 
 .familyservices@autismspeaks.orgاإللكتروني 

ART En Español al 888-772-9050 
 
 

  المواقع اإللكترونیة  

 معلومات عن اآلكلین الذین یصعب إرضاؤھم على 
 FAQAutism.com :1-part-eaters-http://faqautism.com/2008/08/pickyU/Uالموقع اإللكتروني 

 
 

  شكر وعرفان 
 

شبكة أبحاث التدخل العالجي للتوحد المعنیة بالصحة "/التوحد یتحدث"أعدّ ھذا النشرة أعضاء شبكة عالج التوحد التابعة لمنظمة 
، جین )Kaiser Permanente. (شكر خاص إلى بروكباكستر، حاصلة على درجة دكتوراه. لجنة علوم الصحة السلوكیة -البدنیة

، جانین )جامعة أركنسو للعلوم الطبیة. (، لیز بولیام، طبیب نفسي)جامعة أركنسو للعلوم الطبیة. (درجة الدكتوراه بیالندو، حاصلة على
كلیة بایلور للطب، . (، بایج باول، حاصلة على درجة الدكتوراه)جامعة أركنسو للعلوم الطبیة. (واتسون، حاصلة على درجة الدكتوراه

، )المركز الطبي التابع لمستشفى سینسیناتي لألطفال. (سریفوراكیت، حاصلة على درجة الماجستیر، لورا )مستشفى تكساس لألطفال
 .لعملھم على إعداد ھذه المنشور) المركز الطبي التابع لمستشفى سینسیناتي لألطفال(نیكول بینغ طبیب نفسي 

 
قسم االتصاالت بشبكة " / التوحد یتحدث"ة لمنظمة تم تحریر ھذه النشرة وتصمیمھا وإصدارھا من خالل شبكة عالج التوحد التابع

إننا نشعر باالمتنان لتلقِّي اقتراحات الكثیرین وقیامھم بالمراجعة، بما في ذلك . أبحاث التدخل العالجي للتوحد المعنیة بالصحة البدنیة
د التابعة لمنظمة  ذه النشرة كما ھي، أو یمكن، دون أي تكلفة، یُسمح بوزیع ھ". التوحد یتحدث"العائالت المرتبطة بشبكة عالج التوحُّ

للحصول على . تخصیصھا كملف إلكتروني یمكنك إنتاجھ وتوزیعھ بحیث یتضمن مؤسستك وأغلب عملیات اإلحالة المتكررة بھا
 .Uatn@autismspeaks.orgUمعلومات منقَّحة، یُرجى التواصل من خالل 

 
كما یَدعمھ . ، والممول من قِبلھا"التوحد یتحدث"ذه المواد ھي نتاج األنشطة الجاریة لبرنامج شبكة عالج التوحد التابع لمنظمة ھ

بین وزارة الصحة والخدمات البشریة في الوالیات المتحدة، وإدارة الموارد والخدمات الصحیة،  UA3 MC 11054االتفاق التعاوني 
المحتویات ھي مسؤولیة المؤلفین فقط وال تمثل بالضرورة وجھات . م والطفل، ومستشفى ماساشوستس العاموبرنامج أبحاث صحة األ

، ووزارة الصحة والخدمات البشریة )HRSA(، وإدارة الموارد والخدمات الصحیة )MCHB(النظر الرسمیة لمكتب صحة األم والطفل 
)HHS .( تخضع الصور لحقوق الطبع والنشرiStockPhoto . ۲۰۱٤تم النشر في ینایر عام. 
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