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ىدفت الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف صدؽ وثبات  -ممخص الدراسة
كر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية القائمة المعدلة لمكشؼ المب

(Modified  Checklist for Autism in Toddlers, M-CHAT )
طفاًل تتراوح ( 111)وقد تكونت عينة الدراسة مف  ،عمى البيئة السعودية

( 449.12)شيرًا بمتوسط عمري قدره ( 41-11)ما بيف أعمارىـ الزمنية 
ت نتائج التحميالت اإلحصائية وقد أظير  ،(291.3)معياري قدره  وانحراؼ

أف ىذه القائمة تتمتع بدرجات عالية مف الصدؽ والثبات مما يشير إلى 
صالحية استخداميا في الكشؼ المبكر عف األطفاؿ المعرضوف لإلصابة 

 . بالتوحد في المجتمع السعودي

 .الطفولة، التوحد، الكشؼ المبكر، التدخؿ المبكر: كممات مفتاحية

 مقدمة .1

يعتبر التوحد أحد االضطرابات النمائية التي تؤثر بشكؿ كبير       
وعمى الرغـ مف أف  ،عمى نمو األطفاؿ وتوافقيـ النفسي واالجتماعي
إال أف الدراسات  ،أسباب التوحد ليست معروفة بدقة حتى اآلف

أو لخمؿ  ،الحديثة ترجح أنيا ترجع لإلصابة بالحصبة األلمانية
درجة حرارة األـ مدة طويمة أثناء فترة أو الرتفاع  ،كروموسومي

أو أنيا قد تنجـ عف حدوث تمؼ  ،الحمؿ نتيجة إلصابتيا بمرض ما
وتشير الدراسات . [9]في دماغ الطفؿ خالؿ فترة الحمؿ أو الوالدة

 
 

طفاًل مف كؿ ( 36)الحديثة إلى أف ىذا االضطراب يصيب حوالي 
واصؿ كما أنو يؤثر بشكؿ ممحوظ عمى الت ،طفؿ( 16،666)

والجوانب المعرفية لمفرد الذي يعاني  ،والتفاعؿ االجتماعي ،المفظي
 ،شير( 23)وتظير أعراضو عمى الطفؿ قبؿ بموغو عمر  ،منو

 [6].وتستمر معو ىذه األعراض حتى مرحمة الرشد

وتتمثؿ أعراض التوحد عمى ىيئة اضطرابات في الجوانب       
طراب في اض( 4)، مواضطراب في سرعة وتتابع الن( 1) :التالية

( 1)، اضطراب في الكالـ (2)، االستجابة لممثيرات الحسية
 [14].اضطراب في التعمؽ أو االنتماء 

أف أعراض اضطراب التوحد قد تظير  [2] كما أوضح الشمري   
أو يصاحبيا إعاقات أو اضطرابات أخرى مثؿ  ،عمى الطفؿ بمفردىا

والحساسية  ،والتآزر الحركي وانعداـ التوازف ،والصرع ،التخمؼ العقمي
والجدير بالذكر أف أعراض التوحد تظؿ موجودة لدى األفراد  ،الشديدة

الذيف يعانوف مف ىذا االضطراب حتى لو انخفضت حدتيا لدييـ 
ولذلؾ فإنيـ  ،مما يعني أف إعاقتيـ سوؼ تستمر معيـ مدى الحياة

 يحتاجوف إلى أنظمة اجتماعية تضمف ليـ الخدمات المالئمة
صدرت مراجعة منقحة لمطبعة الرابعة لمدليؿ . وتساندىـ طواؿ حياتيـ
 .التشخيصي واإلحصائي

 

الصورة السعوديت للقائمت املعدلت للكشف املبكر عه  
 التوحد لدى األطفال دون الثاويت 

 أحمد عبدالعزيز التميمي

 أستاذ مشارك في قسم التربية الخاصة

 كمية التربية جامعة الممك سعود
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 :تصنيف التوحد

بمراجعة األدبيات المتاحة التي تناولت التوحد تبيف أنيا قد      
أو عمى  ،صنفت ىذا االضطراب إلى عدة فئات إما وفقًا ألعراضو

وىذه  ،الكفاية الوظيفية أو وفقًا لمستوى ،حسب األنماط االجتماعية
 :التصنيفات كما يمي

ينقسـ التوحد وفقًا لذلؾ  :تصنيف التوحد وفقًا لألعراض: أولً 
 :التصنيؼ إلى نوعيف أساسييف ىما كاآلتي

تشتمؿ المحكات  :التوحد الطفولي ذو األعراض الكاممة -1
التشخيصية ليذا النوع عمى جميع األعراض اإلكمينيكية التي 

 .اضطراب التوحد يتميز بيا

األعراض إن : التوحد الطفولي ذو األعراض المتبقية -2
اإلكمينيكية الخاصة بيذا النوع ال ُتطابؽ األعراض اإلكمينيكية 

ولكف الطفؿ يعاني  ،لمتوحد الطفولي ذي األعراض الكاممة
 .مف بعض األعراض التي توجد في التوحد الطفولي

يصنؼ : ماط الجتماعيةتصنيف التوحد عمى حسب األن: ثانيًا 
النمط : األطفاؿ ذوي التوحد وفقًا ليذا التصنيؼ في ثالثة أنماط ىي

وىذه األنماط الثالثة كما  ،والنمط النشط ،والنمط السمبي ،االنعزالي
 :يمي

إف معظـ أفراد ىذا النمط يكونوف إما  :النمط النعزالي -1
ذلؾ  منسحبيف أو رافضيف لالقتراب االجتماعي حتى لو كاف

وىؤالء األطفاؿ لدييـ الحد األدنى مف سموؾ  ،ألطفاؿ آخريف
 .التعمؽ باآلخريف

يضـ ىذا النمط األطفاؿ الذيف يتقبموف  :النمط السمبي -2
ولكف تفاعالتيـ تكوف دائمًا سمبية إال  ،االقتراب االجتماعي

 .إذا تـ تنظيـ موقؼ المعب الخاص بيـ

طفاؿ في ىذا النمط عمى الرغـ مف أف األ :النمط النشط -3
إال أف تفاعميـ االجتماعي  ،يقتربوف مف اآلخريف بتمقائية

 .يكوف غير مالئـ وذو اتجاه واحد

يقسـ : تصنيف التوحد وفقًا لمستوى الكفاية الوظيفية: ثالثًا 
 :ىذاالتصنيؼ األطفاؿ ذوي التوحد إلى نمطيف أساسييف ىما كاآلتي

و معامؿ  ،لوظيفة المرتفعةوىو يضـ األطفاؿ ذوي ا :النمط األول
 . ذكاء أفراده ال يقؿ عف المتوسط

ومعامؿ  ،وىويضـ األطفاؿ ذوي الوظيفة المنخفضة: النمط الثاني
 .[12][21]الذكاء لدى أفراد ىذا النمط يقؿ عف المتوسط

 :تشخيص التوحد: رابعاً 

 أشارت مراجعة الطبعة الرابعة لمدليؿ التشخيصي واإلحصائي     
أف  (4666)الصادرة عاـ  (DSM-IV-R)  ت العقميةلالضطرابا
يعاني مف عجز في ثالثة مجاالت رئيسة يطمؽ التوحدي الطفؿ 

أف يعاني الطفؿ مف ( 1) :عمييا الباحثوف ثالوث التوحد وىي كاآلتي
مشكالت تتعمؽ بالتفاعؿ االجتماعي حيث ال يتناسب مستوى ىذا 

و ضعؼ شديد في كما يوجد لدي ،التفاعؿ مع مستوى نمو الطفؿ
أف يقـو ببعض األنشطة السموكية التي ال ( 4. )الميارات االجتماعية

تتناسب مع مستوى نموه مثؿ القياـ ببعض الحركات النمطية 
أف يعاني مف مشكالت في عممية ( 2) .المتكررة مثؿ التصفيؽ

التواصؿ مع اآلخريف حيث يتأخر في اكتساب المغة والكالـ 
الشديد في استخداـ ميارات التواصؿ غير  باإلضافة إلى القصور

واإليماءات والتمميحات التي تستخدـ في  ،المفظي مثؿ نظرات العيف
 .[5]عممية التواصؿ

وىذا الثالوث الذي يميز اضطراب التوحد ليس مجرد        
وىري جسموكيات تحدث معًا بالصدفة ولكنيا ناتجة عف اضطراب 

ولذلؾ تكوف  ،مترابط يتسبب في ظيور ىذه األعراض وبشكؿ
 .شخصية الطفؿ المتوحد مختمفة عف شخصية األطفاؿ العادييف

كما أوضحت ىذه المراجعة أف معايير تشخيص اضطراب 
 :التوحد تتمثؿ فيما يمي

ظيور ستة أعراض عمى األقؿ مف األعراض الواردة في  :أوًل 
المجموعات الثالث التالية عمى أف تضـ عرضيف عمى األقؿ مف 
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وعرض واحد عمى األقؿ مف كؿ مجموعة مف  ،جموعة األولىالم
 :وىذه المجموعات كما يمي ،المجموعتيف الثانية والثالثة

وىي تشير إلى قصور نوعي في التفاعؿ  :المجموعة األولى 
 :وأعراض ىذه المجموعة كاآلتي ،االجتماعي

قصور واضح في استخداـ مظاىر التواصؿ غير المفظي في ( 1)
 ،النظر لمطرؼ اآلخر: فاعؿ االجتماعي مع اآلخريف مثؿمواقؼ الت

وحركات أعضاء الجسـ أثناء عممية  ،واستخداـ تعبيرات الوجو
الفشؿ في تكويف عالقات اجتماعية مع األقراف  (4) .التواصؿ

عدـ القدرة عمى مشاركة اآلخريف في ( 2) .تتناسب مع عمر الطفؿ
عدـ القدرة عمى تبادؿ ( 1). األنشطة الجماعية التي يقوموف بيا

 .المشاعر واالنفعاالت أو حتى التعبير عنيا

وتضـ ىذه المجموعة أعراض عدـ القدرة عمى  :المجموعة الثانية
 :وىي كما يمي ،التواصؿ

حدوث تأخر في نمو المغة المنطوقة أو غيابيا كمية باإلضافة ( 1)
 إلى عدـ قدرة الطفؿ عمى استخداـ وسائؿ االتصاؿ غير المفظي

( 4) .كاإلشارات والتمميحات مما يعوؽ عممية تواصمو مع اآلخريف
بالنسبة لألطفاؿ الذيف لدييـ القدرة عمى الكالـ فإنيـ ال يستطيعوف 

أو المحافظة عمى استمرار الحديث  ،بدء المحادثة مع الطرؼ اآلخر
يتسـ حديث ىؤالء األطفاؿ بالنمطية ( 2) .الذي يدور بينيما

يستطيع الطفؿ ممارسة المعب التخيمي الذي يتناسب ال ( 1) .والتكرار
 . مع المرحمة النمائية التي يمر بيا

تقتصر أنشطة الطفؿ عمى عدد محدد مف  :المجموعة الثالثة
 :األنشطة النمطية التي تتمثؿ فيما يمي

االنشغاؿ الزائد والمستمر بواحدة أو أكثر مف السموكيات النمطية ( 1)
التعمؽ غير الطبيعي  (4) .أو شدتيا الشاذة مف حيث طبيعتيا

( 2) .ببعض العادات أو السموكيات النمطية التي ليس ليا معنى
الرفرفة باليديف أو : القياـ بحركات جسدية نمطية ومتكررة مثؿ

االنبيار الشديد ببعض ( 1) .األصابع أو ثني الجذع لألماـ والخمؼ
 .  ممؿ والمعب بيا مدة طويمة دوف كمؿ أو ،أجزاء األشياء

وجود تأخر وأداء وظيفي غير طبيعي يبدأ قبؿ عمر ثالث  :ثانيـاً 
( 1) :سنوات في مجاؿ واحد عمى األقؿ مف المجاالت الثالث اآلتية

، استخداـ المغة في التواصؿ االجتماعي( 4)، التفاعؿ االجتماعي
 .المعب الرمزي أو التخيمي( 2)

 Rett) ريت ىذه األعراض إلى اضطراب أال ترجع  :ثالثـاً 

Disorder )اضطراب االنتكاس الطفولي  أو الضطراب
Childhood Disintegrative Disorder ) (  لمتالزمة اسبريجر

ريت ىو عبارة عف اضطراب عصبي يصيب اإلناث اضطراب  أو
ويؤثر ىذا االضطراب بشدة عمى المخ مما يؤدي إلى عدـ  ،فقط

وأما  ،التي سبؽ تعمميا القدرة عمى االحتفاظ بالمعمومات والميارات
فإنو ينتشر بيف (  االنتكاس الطفولي )اضطراب تفكؾ الطفولة 
كما أف أعراضو ال تظير عمى الطفؿ إال ، الذكور أكثر مف اإلناث

حيث يبدأ عندىا ( عكس التوحد)بعد أف يتعدى الثالثة مف عمره 
تدىور الميارات اإلدراكية والحركية والمغوية واالجتماعية بشكؿ 

 .[2]، [3] محوظم

وتؤكد الدراسات السابقة عمى أف اضطراب التوحد يصيب      
أطفاؿ ما ر عند وأف معظـ أعراضو تظي ،األطفاؿ قبؿ سف الثالثة

ولكف التجارب  ،مف عمر الطفؿ( 41)إلى الشير ( 11)بيف الشير
اإلكمينيكية ليذا االضطراب تشير إلى أف أعراض التوحد يبدأ 

مف ( 11)إلى الشير ( 14)ؿ في ما بيف الشير ظيورىا عمى األطفا
كما أشارت دراسات أخرى إلى أف أفضؿ فترة في ، [29]عمر الطفؿ

عمر الطفؿ لمكشؼ المبكر عف أعراض التوحد لديو  ىي تمؾ الفترة 
مف عمر الطفؿ ( 26)إلى الشير ( 13)التي تتراوح ما بيف الشير 

 .[8] الفترة    ألف أعراض التوحد يكتمؿ ظيورىا خالؿ تمؾ 
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 مشكمة الدراسة .2

لقد بدأت أعداد األطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد في الدوؿ      
والخميجية بصفة خاصة تتزايد في الحقبة  ،العربية بصفة عامة

األخيرة ولعؿ ذلؾ يؤكد لنا عمى أف الكشؼ عف التوحد في اآلونة 
والتي يعتقد أف  األخيرة أفضؿ حااًل مما كاف عميو في الحقب السابقة

أف كثرة األعراض التي و  أخطاء تشخيص التوحد خالليا كانت كثيرة
يظير عمييا التوحد تجعؿ الصورة اإلكمينيكية عمى مستوى الحاالت 
الفردية متباينة إلى حد كبير مما يتيح المجاؿ لحدوث أخطاء في 

  [28].عممية التشخيص

مف التوحد لـ يتـ  ونظرًا ألف معظـ األطفاؿ الذيف يعانوف      
تشخيصيـ عمى أنيـ يعانوف مف ىذا االضطراب إال بعد بموغيـ 

مما يضيع عمييـ فرص التدخؿ المبكر قبؿ  [17] أربع سنوات
بموغيـ ىذه المرحمة العمرية حيث يكوف لمتدخؿ المبكر  حينيا نتائج 
إيجابية كبيرة في تخفيؼ حدة أعراض التوحد وخصوصًا في المجاؿ 

لذلؾ كانت ىناؾ  [13]،[18] في العالقات االجتماعيةو  ،المغوي
ولعؿ ذلؾ ما دفع  ،حاجة ممحة لمكشؼ المبكر عف ىذا االضطراب

 American Academy of) األكاديمية األمريكية لطب األطفاؿ

Pediatrics، APA )  إلى مطالبة الوالديف في الدليؿ الذي أصدرتو
ض التوحد لدى جميع بضرورة الكشؼ المبكر عف أعرا( 4663)عاـ 

وفي نفس ىذا  ،شير( 11)األطفاؿ الذيف تبمغ أعمارىـ الزمنية 
السياؽ توصمت نتائج عدة دراسات حديثة إلى أف العمر المناسب 
لمكشؼ المبكر عف األطفاؿ المعرضوف لإلصابة بالتوحد ىو عند 

كما . [10]،[13]،[22]،[24]،[31]بموغ أعمارىـ الزمنية عاميف
دراسات أخرى إلى أف الفترة الزمنية التي تتراوح ما بيف أشارت نتائج 

ىي أفضؿ فترة زمنية لمكشؼ المبكر عف أعراض ( 26-13)الشير 
التوحد لدى األطفاؿ حيث يمكف خالؿ ىذه الفترة التعرؼ بوضوح 

 .[19] عمى أعراض ىذا االضطراب

ونظرًا لعدـ وجود أداة عربية مقننة عمى المجتمع السعودي      
الذيف تقؿ أعمارىـ  عف أعراض التوحد لدى األطفاؿ المبكر شؼلمك

لذلؾ جاءت الدراسة الحالية لسد العجز في ىذا  ،الزمنية عف سنتاف
القائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد  المجاؿ مف خالؿ تقنيف
 Modified  Checklist for Autism)لدى األطفاؿ دوف الثانية 

in Toddlers، M-CHAT .) أعدىا روبيف وآخروف عاـ التي و
 . [26][27] ـ4661ثـ قاموا بتطويرىا بعد ذلؾ عاـ  ـ...1

وبناًء عمى ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة الدراسة في التساؤالف 
 :التالياف

لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى  تتوفر لمقائمة المعدلةىؿ  -1
لدى  الصدؽدرجة مقبولة مف (M-CHAT)األطفاؿ دوف الثانية 

 ؟السعودييفعمرية مرحمة الىذه الطفاؿ أ

المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى  تتوفر لمقائمةىؿ  -4
لدى ثبات درجة مقبولة مف ال(M-CHAT)األطفاؿ دوف الثانية 

 ؟السعودييفعمرية مرحمة الىذه الأطفاؿ 

 ف الدراسةا هدأ :أ

ؼ المبكر القائمة المعدلة لمكش تيدؼ الدراسة الحالية إلى تقنيف     
 Modified  Checklist for)عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 

Autism in Toddlers، M-CHAT  ) أعدىا روبيف التي
عمى  [27][28]ـ4661ـ ثـ قاموا بتطويرىا عاـ ...1وآخروف عاـ 

بحيث توفر لممجتمع السعودي أداة عربية يمكف  البيئة السعودية
الذيف تقؿ أعمارىـ  ف األطفاؿاستخداميا في الكشؼ المبكر ع

بحيث يتـ تحويميـ  المعرضيف لإلصابة بالتوحد ،الزمنية عف سنتيف
مبكرًا لمجيات المعنية لكي يتـ تشخيصيـ وتقديـ برامج التدخؿ 

 .المبكر المناسبة ليـ

 أهمية الدراسة:ب 

 :تتضح أىمية الدراسة الحالية مما يمي

تقوـ  -عمـ الباحث في حدود  –أنيا ُتعد أوؿ دراسة عربية  -1
بتقنيف أداة عمى المجتمع السعودي لمكشؼ المبكر عف األطفاؿ 
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لدى األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ المعرضيف لإلصابة بالتوحد 
 .الزمنية عف سنتيف

أنيا ستساعد عمى تشخيص التوحد لدى األطفاؿ في مرحمة  -4
عمرية مبكرة مما سيجعؿ ىؤالء األطفاؿ يتمقوف خدمات التدخؿ 

والجدير بالذكر أف خدمات  ،المبكر في مرحمة عمرية مبكرة
ذوي التوحد تؤدي مف جية  طفاؿالتدخؿ المبكر التي تقدـ لأل

لدييـ مقارنة بحاالت حدة أعراض ىذا االضطراب  إلى خفض
قمؿ مف اآلثار السمبية تسكما أنيا مف جية أخرى  ،عدـ التدخؿ

 .[4] بالتي تنجـ عف إصابة األطفاؿ بيذا االضطرا

يمكف االستفادة مما ستسفر عنو نتائجيا في التعرؼ عمى شكؿ  -2
لدى األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ الزمنية  وطبيعة أعراض التوحد

وكذلؾ فحص طبيعة عالقة ىذه األعراض  ،عف سنتيف
بأعراض االضطرابات األخرى التي تنتشر بيف األطفاؿ في ىذه 

 .المرحمة العمرية

 :اسةمصطمحات الدر :ج    

أشارت المراجعة الرابعة لمدليؿ التشخيصي واإلحصائي      
الصادر عف الرابطة األمريكية ( DSM-IV)لالضطرابات العقمية 

لمطب النفسي إلى أف التوحد عمى أف اضطراب نمائي يصيب 
وتظير أعراضو  ،األطفاؿ قبؿ أف تبمغ أعمارىـ الزمنية السنة الثالثة

ضعؼ القدرة عمى التفاعؿ : في ثالثة مجاالت رئيسة ىي
وضعؼ القدرة  ،وظيور سموكيات نمطية بشكؿ متكرر ،االجتماعي

 .عمى التواصؿ مع المحيطيف

 الدراسات السابقة3.

القائمة المعدلة ـ ااستخدبمراجعة األدبيات المتاحة فيما يتعمؽ ب     
  Modified)لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 

Checklist for Autism in Toddlers، M-CHAT )  وجد
الباحث عدة دراسات تؤكد عمى أىمية استخداـ ىذه القائمة في 

 .ةالعمري مرحمةلدى أطفاؿ ىذه ال المبكر عف أعراض التوحدالكشؼ 

 وبيرد ،وكوكس ،كوىيف-ففي الدراسة التي أجراىا كؿ مف باروف    

كشؼ المبكر عف حاوؿ الباحثوف التعرؼ عمى مدى إمكانية ال [7]
 الذيف تتراوح أعمارىـ الزمنية ما بيف سنتيف فأقؿ التوحد لدى األطفاؿ
 ،طفاًل مف أقارب طفؿ يعاني مف التوحد( 11)حيث قاموا بفحص 
القائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى وقد استخدموا لذلؾ 
وقد أوضحت النتائج أف ىذه  ،(M-CHAT)األطفاؿ دوف الثانية 

ئمة استطاعت التنبؤ بأربعة أطفاؿ عمى أنيـ عرضة لإلصابة القا
وقد أكد الفحص اإلكمينيكي ليؤالء األطفاؿ في السنوات  ،بالتوحد

عمى أنيـ قد أصيبوا فعاًل بالتوحد مما الزمنية التالية مف أعمارىـ 
يؤكد عمى أف ىذه األداة يمكف االعتماد عمييا في الكشؼ المبكر 

 .الذيف تقؿ أعمارىـ الزمنية عف سنتيفاؿ عف التوحد لدى األطف

لمكشؼ  [27] وجريف ،وبارتوف ،وفيف ،كما سعت دراسة روبيف     
وتكونت  ،االضطرابات النمائية األخرىبعض المبكر عف التوحد و 
طفاًل يعانوف مف ( 1.)طفاًل منيـ ( 14.2)عينة دراستيـ مف 
اب طيؼ طفاًل يعانوف مف اضطر ( .2)و ،االضطرابات النمائية

القائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف وقد قاـ الباحثوف بتطبيؽ  ،التوحد
 ،عمى أفراد العينة( M-CHAT)التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 

وقد أوضحت النتائج أف ىذه القائمة قد تمكنت مف التعرؼ عمى 
أف أيضًا كما أوضحت النتائج  ،األطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد

كانت ت في ىذه القائمة متعمقة بالتفاعؿ االجتماعي ىناؾ ست فقرا
 .ىي األكثر ارتباطًا بأعراض التوحد مقارنة بباقي فقرات ىذه القائمة

القائمة التعرؼ عمى كفاءة [32]  ولي ،وىوي ،ت دراسة وونجحاولو   
ممف ىـ  فالمعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ الصينيي

ذلؾ بعد إجراء بعض التعديالت و ، (M-CHAT)دوف الثانية 
عبارة اإلجابة عنيا ( 42)وتتكوف ىذه القائمة قبؿ التعديؿ مف  ،عمييا

وقد قاـ ىؤالء الباحثوف بترجمة ىذه القائمة إلى  ،تكوف بنعـ أو ال
وتغيير طريقة تصحيح عباراتيا حيث أصبحت  ،المغة الصينية

كما ضمت  ،(وغالباً  ،وأحياناً  ،ونادراً  ،أبداً )االستجابة عمييا متدرجة 
ىذه األداة في صورتيا الصينية قسـ لممالحظة المباشرة لمطفؿ 
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وقد قاـ الباحثوف بتطبيؽ ىذه األداة عمى  ،عبارات( .)تتكوف مف 
يعانوف بالفعؿ مف ( 18)طفاًل منيـ ( 414)عينة مكونة مف والدي 

وقد تراوحت  ،طفاًل مف العادييف( .14)اضطراب طيؼ التوحد، و
شيرًا، وقد أظيرت ( 41 – 11)عمار الزمنية ألفراد العينة ما بيف األ

النتائج أف ىذه األداة في صورتيا الصينية قد استطاعت أف تحدد 
بدقة األطفاؿ الذيف تظير عمييـ أعراض التوحد في مرحمة الطفولة 

 . المبكرة
عف مكشؼ لت ىدفو [23]ماثيووفيفلكؿ مف  دراسةوفي 

ابة بالتوحد الذيف تقؿ أعمارىـ الزمنية عف األطفاؿ المعرضوف لإلص
في ىذه  يامااستخدتـ مف خالؿ خمس أدوات وذلؾ  ،سنتيف

لألطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ الزمنية عف قائمة التوحد : الدراسةىي
ومقياس  ،(Checklist  for Autism in Toddlers  )سنتيف 

  Pervasive  Developmental) الضطرابات النمائيةا

Disorders Screening)   وأداة لمكشؼ عف التوحد في عمر
  (Screening Tool for Autism in Two year olds  ) سنتيف

 Check list for)لألطفاؿ دوف السنتيف  (42)وقائمة التوحد 

Autism in Toddlers-23 )،  القائمة المعدلة لمكشؼ المبكر و
  The Modified)عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 

Checklist for Autism in Toddlers، M-CHAT  )حيث 
تطبيؽ جميع ىذه األدوات عمى عينة مكونة مف قاـ الباحثوف ب

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف القائمة المعدلة  ،طفالً ( 28.2)
 فعاليةكانت أكثر ىذه األدوات ( M-CHAT) لمكشؼ عف التوحد

توحد لدى مف حيث الدقة في الكشؼ الصحيح عف أعراض ال
ولذلؾ  ،ةسن( 41-11)ما بيف  أعمارىـ الزمنية تتراوحاألطفاؿ الذيف 

في ىذه الدراسة بضرورة استخداـ ىذه القائمة في الكشؼ وا أوص
 . المبكر عف التوحد لدى أطفاؿ ىذه المرحمة العمرية

لمتعرؼ عمى مدى [15]  و وزمالءهكالسجكما سعت دراسة     
لمف تبمغ  عرضوف لإلصابة بالتوحدطفاؿ الماألإمكانية تحديد 

القائمة المعدلة لمكشؼ  طبؽ الباحثوفوقد  ،سنتيف وأقؿ أعمارىـ

عمى ( M-CHAT)المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 
أثناء إجراء الفحوصات الطبية عمييـ في  وذلؾ طفالً ( 18.8)والدي 

فاًل مف ط( 31)وقد أوضحت النتائج أف  ،مؤسسات الرعاية األولية
وقد  ،أفراد العينة كانوا معرضيف لإلصابة باضطرابات طيؼ التوحد

وقد  ،طفاًل منيـ( 11)قاـ الباحثوف بإجراء فحص إكمينيكي عمى 
طفاًل منيـ يعانوف بالفعؿ مف ( 41)بينت نتائج ىذا الفحص أف 

طفاًل لدييـ اضطرابات نمائية أخرى ( 18)اضطراب طيؼ التوحد، و
وفي مناقشة النتائج  ،اً نموىـ طبيعيكاف أطفاؿ ثالث ، و (غير التوحد)

أكد ىؤالء الباحثوف عمى أف ىذه األداة قد استطاعت أف تتعرؼ بدقة 
أو  ،عمى األطفاؿ الذيف يعانوف مف باضطراب طيؼ التوحد

 .المعرضوف لإلصابة بو

حاوؿ الباحثوف التعرؼ  [30] لوكافالييروفي دراسة لسنو و     
القائمة المعدلة لمكشؼ : يكومترية لكؿ مفعمى الخصائص الس

 ،(M-CHAT)المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 
حيث طبؽ الباحثوف األداتيف عمى " استبانة التواصؿ االجتماعي"و

 ،شير( 86- 11)طفاًل تتراوح أعمارىـ الزمنية ما بيف ( 14)والدي 
طفاًل ( 1.)ؿ أف وقد أظيرت نتائج الفحص اإلكمينيكي ليؤالء األطفا

طفاًل معرضيف لإلصابة ( 41)منيـ يعانوف مف اضطرابات نمائية، و
لدييـ أعراض مرتفعة ولكنيا لـ تصؿ إلى  )باالضطرابات النمائية 

ومف أىـ النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة (  مستوى االضطراب
يف أف ىاتيف األداتيف قد استطاعتا أف تحدد بدقة شديدة األطفاؿ الذ

وكذلؾ المعرضيف لإلصابة  ،يعانوف مف االضطرابات النمائية
القائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف وأف  ،باالضطرابات النمائية

تتمتع بدرجة عالية ( M-CHAT)التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 
مف الصدؽ والثبات مما يطمئف الستخداميا في الكشؼ المبكر عف 

لدى األطفاؿ الذيف  يذا االضطرابب لإلصابةاألطفاؿ المعرضيف 
 . تقؿ أعمارىـ الزمنية عف ست سنوات

القائمة المعدلة لمكشؼ استخداـ [19]وحاولت دراسة جيـ وآخروف    
 في(  M-CHAT)المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 
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طفاًل ( 28.2)لكشؼ عف أعراض التوحد لدى عينة مكونة مف ا
وقد تمت  ،شير( 26-13)نية ما بيف ممف تتراوح أعمارىـ الزم

طفاًل  منيـ بعد أف وصمت أعمارىـ الزمنية ما بيف ( 1113)متابعة 
 ،عمييـ مرة أخرى قائمةتطبيؽ ىذه ال ُأعيدحيث  ،اً شير ( 1.-14)

مف ىؤالء األطفاؿ يعانوف طفاًل ( 23)أف ىناؾ  النتائج وقد أظيرت
وجود فروؽ بيف كما توصمت النتائج أيضًا إلى عدـ  ،مف التوحد

نتائج التطبيقيف مما جعؿ ىؤالء الباحثوف يؤكدوف عمى أف ىذه 
القائمة ُتعد مف األدوات الجيدة التي تطمئف الباحثيف في استخداميا 

تقؿ أعمارىـ الزمنية  لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ الذيف
 .  عف ثالثوف شيراً 

ىدفت إلى  [1] اسة الزارعدر  بإجراءاـ ق وأما في البيئة العربية     
التوصؿ إلى دالالت عف صدؽ وثبات صورة سعودية مف قائمة 
تقدير السموؾ التوحدي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء قائمة تقدير 

فقرة موزعة ( 461)السموؾ التوحدي وتكونت القائمة النيائية مف 
طفال  116ثـ طبقت األداة عمى عينة مكونة مف . أبعاد( 8)عمى 

عادييف، ذوي توحد، ذوي  أطفاؿ )مقسـ عمى ثالث فئات متساوية 
.  ).1-12( )14-16( ).-8)عقمية ضمف الفئات العمرية  إعاقة

لمتغيري الفئة ية ئصاحإ اللةوؽ ذات درف دجوو لىإ جئلنتاا رتاشأ
د السبعة عابألا من حدوا دعبعمى  (٧-٥١،٩-٥١،٥١-٥١)العمرية 

 األبعادوجود فروؽ عمى  إلىلنتائج المكونة لممقياس بنما لـ تشر ا
 دجوو لىإ جئلنتاا رتاشعمى المقياس الكمي كما  أ أوالستة الباقية 

 لعقميةا لحالةا يمتغير  للتفاع ىزعت يةئصاحإ اللةوؽ ذات درف
ببعد النسبة ب امأ  ،لكميا سلممقياو دعابأ تةس عمى ةريلعما لفئةوا

 تالالبد قتعمي فيما امأ عبلساا .  العناية الذاتية فمـ يكف ىناؾ فروؽ
 ميخادلا ؽساتالا ملعامأف لى إ جئلنتاا رتاشأ دفق داةألا تباث

   (.،٩٩)وي ساي اررتقسالومعامؿ ا( ،٩٩)س يساوي لممقيا

إلى الكشؼ عف [28]فقد ىدفت دراسة سيؼ الديف وآخروف 
( 26)أعراض التوحد لدى األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ الزمنية عف 

طفاًل ينتموف لتسع دوؿ ( 411)ينة دراستيـ مف وقد تكونت ع ،شير

مف ( 163)و ،طفاًل يعانوف مف التوحد( 144)عربية حيث كاف منيـ 
وقد استخدـ الباحثوف في ىذه الدراسة القائمة  ،األطفاؿ العادييف

-M)المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 

CHAT) ،يا قمة عدد أفراد العينة ورغـ أف ىذه الدراسة يؤخذ عمي
مف األطفاؿ ذوي ( 16) واكان فيذوال هكؿ دولة عربية عمى حد مف

إال أف نتائجيا بشكؿ عاـ  ،مف األطفاؿ العادييف( 16)و ،التوحد
طفاؿ ىذه أوضحت أف ىذه األداة قد تمكنت مف التحديد الدقيؽ لأل

 .المعرضوف لإلصابة بالتوحد المرحمة العمرية

أعراض التوحد لدى جميع  [25] سة بريرا وزميميووفحصت درا     
شيرًا ( 41-11)األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ الزمنية ما بيف 

أسرىـ في منطقة شبو حضرية بسيريالنكا حيث طبؽ  وف مععيشيو 
المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى  عمييـ الباحثوف القائمة
متيا إلى المغة وذلؾ بعد ترج( M-CHAT)األطفاؿ دوف الثانية 

( 281)وقد أشارت نتائج ىذا الفحص األولي إلى أف  ،السيريالنكية
طفاًل لدييـ عرض واحد عمى األقؿ مف أعراض التوحد، وبعد ذلؾ 

إكمينيكي شامؿ أسفرت  فحصأجرى الباحثوف عمى ىؤالء األطفاؿ 
مف عينة الدراسة لدييـ %( 891)طفاًل نسبتيـ ( 41)أف  عمى نتائجو

كما  ،ف لإلصابة بالتوحدو وحد تشير إلى أنيـ معرضأعراض ت
في التقييـ  يـأطفاؿ قد تـ تشخيص( 1)أوضحت النتائج أف 

اإلكمينيكي عمى أنيـ يعانوف فعاًل مف التوحد، وكذلؾ أوضحت 
%( 86)القائمة قد حددت بدقة أعراض التوحد لدى  ىذه النتائج أف

في الكشؼ  ياتخداممف أطفاؿ عينة الدراسة مما يؤكد عمى أىمية اس
 .المبكر عف أعراض التوحد لدى أطفاؿ ىذه المرحمة العمرية

إلى مقارنة نسبة التعرض  [20] وىدفت دراسة جونسوف و مارلو    
واألطفاؿ المبتسريف  ،لإلصابة بالتوحد بيف كؿ مف األطفاؿ العادييف

وقد طبؽ الباحثوف عمى والدييـ  ،الذيف يعانوف مف إعاقات مختمفة
المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية  ائمةالق
(M-CHAT)،  وقد أظيرت النتائج أف األطفاؿ المبتسريف الذيف

يعانوف مف إعاقات مختمفة كانوا أكثر عرضة لإلصابة بالتوحد مف 
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األطفاؿ الذيف ال يعانوف مف إعاقات أخرى حيث كانت نسبة 
لدى األطفاؿ غير القادريف عمى التعرض لإلصابة بيذا االضطراب 

ضعؼ ىذه النسبة لدى األطفاؿ ( 42)الجموس أو الوقوؼ تساوي 
( 8)كما بمغت ىذه النسبة  ،الذيف يستطيعوف الجموس أو الوقوؼ

ضعؼ لدى ذوي الشمؿ ( 12)و ،أضعاؼ لدى ذوي الشمؿ الدماغي
أضعاؼ ( 1)و ،أضعاؼ لدى ذوي الشمؿ النصفي( 1)و ،الرباعي

ضعؼ لدى ( 12)و ،إلعاقات الحسية السمعية والبصريةلدى ذوي ا
ذوي التخمؼ العقمي مقارنة باألطفاؿ الذيف ال يعانوف مف ىذه 

ولذلؾ طالبت ىذه الدراسة بضرورة االىتماـ بالكشؼ  ،اإلعاقات
المبكر عف أعراض التوحد أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة الذيف 

 .يعانوف مف اإلعاقات المختمفة

 :مى الدراسات السابقةالتعميق ع

لمدراسات السابقة يمكنيما أف  الباحثمف خالؿ مراجعة     
 :يستخمصا منيا ما يمي

القائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف  فإ -1
استطاعت الكشؼ الصحيح والدقيؽ عف قد ( M-CHAT)الثانية 

ابة األطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد أو المعرضوف لإلص
 ؤحث تمكنت مف التنب[4][7][15][19][23][25][27][28][30]بو

وقد ثبت  ،الصحيح بأربعة أطفاؿ عمى أنيـ عرضة لإلصابة بالتوحد
بعد ذلؾ أنيـ أصيبوا فعاًل بالتوحد في السنوات التالية مف 

 .[7]أعمارىـ

المعدلة لمكشؼ المبكر عف  األطفاؿ الذيف أظيرتيـ القائمة -4
أنيـ عمى ( M-CHAT)طفاؿ دوف الثانية التوحد لدى األ

التي  معرضوف لإلصابة بالتوحد أظيرت نتائج فحصيـ اإلكمينيكي
أنيـ يعانوف فعاًل مف أعراض ىذا أتت في مرحمة الحقة 

 .[15][25]االضطراب

المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف  القائمة أف -2
مف الصدؽ والثبات مما  تتمتع بدرجة عالية( M-CHAT)الثانية 

يطمئف الستخداميا في الكشؼ المبكر عف األطفاؿ المعرضوف 
 .[30][4]لإلصابة بيذا االضطراب

المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف  أف القائمة -1
كانت األفضؿ واألكثر دقة مف بيف خمسة ( M-CHAT)الثانية 

حد لدى األطفاؿ الذيف أدوات استخدمت في الكشؼ المبكر عف التو 
 . [23]تقؿ أعمارىـ الزمنية عف ثالث سنوات

األطفاؿ المبتسريف ذوي اإلعاقات المختمفة أكثر عرضة  -.
لإلصابة بالتوحد عف األطفاؿ الذيف ال يعانوف مف إعاقات 

 . [20]أخرى

نسبة التعرض لإلصابة بالتوحد لدى األطفاؿ غير القادريف عمى  -3
ضعؼ ىذه النسبة لدى األطفاؿ ( 42)ساوي الجموس أو الوقوؼ ت

أضعاؼ ىذه ( 8)وتساوي  ،الذيف يستطيعوف الجموس أو الوقوؼ
ضعؼ لدى ذوي ( 12)وتساوي  ،النسبة لدى ذوي الشمؿ الدماغي

( 1)و ،أضعاؼ لدى ذوي الشمؿ النصفي( 1)و ،الشمؿ الرباعي
( 12)و ،أضعاؼ لدى ذوي اإلعاقات الحسية السمعية والبصرية

لدى ذوي التخمؼ العقمي مقارنة باألطفاؿ الذيف ال يعانوف ضعؼ 
 .[20]مف ىذه اإلعاقات

رغـ أف ىذه القائمة أعدت لمكشؼ المبكر عف أعراض التوحد  -8
 ،شيراً ( 41-11)لدى األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ الزمنية ما بيف 

إال أنيا استطاعت أف تميز األطفاؿ المعرضوف لإلصابة بالتوحد 
األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ الزمنية عف ست لدى 
 .[19][28][30]سنوات

أعراض التوحد لدى أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة كانت مرتفعة  -1
 .[4]لدى الذكور عف اإلناث

المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد عمى الرغـ مف أف القائمة  -.
لـ تستخدـ في البيئة ( M-CHAT)لدى األطفاؿ دوف الثانية  

وأف  - ثفي حدود عمـ الباح –العربية سوى في دراسة واحدة 
نتائجيا أوضحت أف ىذه القائمة قد تمكنت مف التحديد الدقيؽ 
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المعرضوف شيرًا ( 26)الذيف تقؿ أعمارىـ الزمنية عف  ألطفاؿل
إال أنو يؤخذ عمى ىذه الدراسة قمة عدد أفراد العينة  ،لإلصابة بالتوحد

مف األطفاؿ ذوي ( 16)والذيف كانوا  هدالممثمة لكؿ دولة عمى ح
مف أقرانيـ العادييف مما يجعؿ تعميـ نتائجيا عمى ( 16)التوحد و

بشكؿ عاـ أو عمى دولة معينة مف الدوؿ التي  البيئة العربية
وىذا ما دفع  [28]أمر محفوؼ بالمخاطر تضمنتيا عينة الدراسة

مف خالؿ تقنيف  الباحث لمقياـ بيذا العمؿ لسد العجز في ىذا المجاؿ
ىذه األداة عمى البيئة السعودية مما يوفر لممتخصصيف أداة مقننة 
عمى المجتمع السعودي يمكنيا أف تسيـ في الكشؼ المبكر عف 

المعرضوف لإلصابة  الذيف تقؿ أعمارىـ الزمنية عف سنتيف األطفاؿ
 .بالتوحد

 :فروض الدراسة:ب 

عمى ضوء ما ورد في اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 :يمكف صياغة فروض ىذه الدراسة عمى النحو التالي

لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ  تتوفر لمقائمة المعدلة -1
لدى أطفاؿ  الصدؽدرجة مقبولة مف ( M-CHAT)دوف الثانية  

 .السعودييفعمرية مرحمة الىذه ال

المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ  تتوفر لمقائمة -4
لدى أطفاؿ ثبات درجة مقبولة مف ال( M-CHAT)دوف الثانية  

 .السعودييفعمرية مرحمة الىذه ال

 الطريقة واإلجراءات4.

 :منهج الدراسة: أ

اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي ألنو المنيج      
 .داؼ التي تسعى إلى تحقيقيااألنسب لطبيعة ىذه الدراسة ولألى

 :عينة الدراسة: ب

ظرًا لصعوبة الحصوؿ عمى عينة مف األطفاؿ الذيف تقؿ ن     
لذلؾ قاـ الباحث بتطبيؽ أداة ىذه الدراسة  ،شيراً ( 41)أعمارىـ عف 

كؿ مف  عمىوا خالؿ عشرة شيور ترددذيف األطفاؿ الوالدي عمى 
والدة األمير فيصؿ بف  ومركز ،أكاديمية التربية الخاصة بالرياض

تكونت عينة الدراسة االستطالعية مف قد و  ،فيد لمتوحد بالرياض
شيرًا بمتوسط ( 41-11)طفاًل تتراوح أعمارىـ الزمنية ما بيف ( .1)

منيـ  (29183)معياري قدره  وانحراؼ ،شيراً ( 42911)عمري قدره 
د طفاًل مف المتردديف عمى مركز والدة األمير فيصؿ بف في( .1)

 ،طفاًل مف المتردديف عمى أكاديمية التربية الخاصة( 26)و ،لمتوحد
طفاًل تتراوح ( ( 111)بينما تكونت العينة النيائية ليذه الدراسة مف 

شيرًا بمتوسط عمري قدره ( 41-11)     أعمارىـ الزمنية ما بيف
طفاًل ( 21)منيـ  (291.3)معياري قدره  وانحراؼ ،شيراً ( 449.12)

( 16)و ،ديف عمى مركز والدة األمير فيصؿ بف فيد لمتوحدمف المترد
 .طفاًل مف المتردديف عمى أكاديمية التربية الخاصة

 :أداة الدراسة: ج

المعدلة لمكشؼ المبكر  تتمثؿ أداة الدراسة الحالية في القائمة     
 Modified Checklist for)عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 

Autism in Toddlers، M-CHAT ) أعدىا روبيف والتي
وقد  [26][27] 4661 ـ ثـ قاموا بتطويرىا عاـ...1وآخروف عاـ 

أعدت ىذه القائمة لمكشؼ عف أعراض التوحد لدى األطفاؿ الذيف 
حيث تطبؽ عمى  اً شير ( 41-11)تتراوح أعمارىـ الزمنية ما بيف 

 سؤالً  (42)وتحتوي ىذه القائمة عمى  ،أميات ىؤالء األطفاؿ
واالستجابة عنيا تكوف  ،مسموكيات الطبيعية لدى األطفاؿ األسوياءل

بنعـ أو ال حيث تشير االستجابة بنعـ إلى أف سموؾ الطفؿ طبيعي 
وأما االستجابة بال فتعني أف الطفؿ  ،ولذلؾ تأخذ االستجابة بيا صفراً 

ولذلؾ تأخذ االستجابة بال درجة واحدة  ،يفتقد ىذا السموؾ الطبيعي
فقد تـ صياغتيا بطريقة ( 44 ،46 ،11 ،11)ألسئمة رقـ ما عدا ا

ولذلؾ فإف االستجابة  ،عكسية حيث تسأؿ عف بعض أعراض التوحد
 ،بينما تأخذ االستجابة بال صفراً  ،عمييا بنعـ تأخذ درجة واحدة

درجة حيث ( 42 –صفر )وتتراوح الدرجة الكمية ليذه القائمة ما بيف 
دة األعراض المنبئة بإصابة الطفؿ تشير الدرجة المرتفعة إلى زيا
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بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى ضعؼ احتماؿ إصابة  ،بالتوحد
 .الطفؿ بالتوحد

ىذه القائمة أداة فرز لمكشؼ عف أعراض التوحد وىي تعتبر و      
ولكنيا أعدت بطريقة  ،ال تحتاج إلى فحص سريري مف قبؿ األطباء

اؿ االستجابة عمى عباراتيا بسيطة بحيث يستطيع أولياء أمور األطف
إلى عدـ االعتماد ىنا في ىذا المقاـ ولكف يجب أف ننوه  ،بسيولة

ولكف أىميتيا تتمثؿ في أنيا  ،عمييا وحدىا في عممية التشخيص
ترشدنا إلى األطفاؿ الذيف تظير عمييـ بعض أعراض التوحد والتي 

صيـ تنبؤنا بأنيـ معرضوف لإلصابة بيذا االضطراب مما يتطمب فح
إكمينيكيًا بعد ذلؾ  واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمقياـ بالتدخؿ المبكر 

أو عمى األقؿ تخفيؼ حدة أعراضو  ،لمنع ظيور ىذا االضطراب
 .السمبية التي تؤثر عمى الطفؿ فيما بعد اوتقميؿ آثارى

وقد وقع اختيار الباحث عمى ىذه القائمة بعد مراجعتيـ لمعديد       
ابقة التي سعت لمكشؼ المبكر عف أعراض التوحد مف الدراسات الس

في مرحمة الطفولة المبكرة مف عمر األطفاؿ وخصوصًا أف ىذه 
الدراسات أوضحت في نتائجيا أف ىذه القائمة ُتعد مف أفضؿ 
األدوات التي يمكف استخداميا واالعتماد عمييا في الكشؼ المبكر 

الذيف تقؿ د ف لإلصابة بالتوحو المعرض صغار السف عف األطفاؿ
 .أعمارىـ الزمنية عف سنتيف

 

 : المعالجة اإلحصائية: د

استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية بواسطة الحزمة      
 (.SPSS) اإلحصائية في العمـو االجتماعية

التحميؿ العاممي االستكشافي لمتحقؽ مف الصدؽ العاممي ألداة ( 1)
 .لدى األطفاؿالدراسة 

الداخمي مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف البنود االتساؽ ( 4)
المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى  والدرجة الكمية لمقائمة
 . (M-CHAT)األطفاؿ دوف الثانية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات التائية ( 2)
 .يوالتمثيؿ البيان
 

 الدراسة إجراءات :ـه
 :لدراسة الحالية اإلجراءات التاليةاتبع الباحث في ا 

القائمة المعدلة لمكشؼ الحصوؿ عمى النسخة األجنبية لمقائمة ( 1)
 (. M-CHAT)المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية  

تعريب النسخة األجنبية وعرض الترجمة عمى أحد أعضاء ( 4)
 ىيئة التدريس المتخصصيف في المغة اإلنجميزية بجامعة الممؾ

 .سعود

عمي خمسة مف أعضاء  داة الدراسةعرض الصورة األولية أل( 2)
ىيئة التدريس المتخصصيف في القياس النفسي وعمـ النفس 

 .والتربية الخاصة بكمية التربية جامعة الممؾ سعود

لمقائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف إعداد الصورة النيائية ( 1)
 (.M-CHAT)التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية  

 .اختيار عينة الدراسة( .)
 .في صورتيا النيائية عمى العينة المختارة أداة الدراسةتطبيؽ ( 3)

دخاليا إلى الحاسب تصحيح االستجابات ورصد البي( 8) انات وا 
 اآللي

 قًا لألساليب اإلحصائية المحددةمعالجة البيانات إحصائيًا وف( 1)
 كتابة التقرير النيائي لمدراسة( .)
بعد ترجمة أداة الدراسة لمغة العربية سعى :  راسة الستطالعيةالد: أ

 :الباحث لما يمي
حيث تـ عرض : لبيئة التقنين هاالتأكد من مناسبة بنود( 1)

النسخة األصمية بالمغة اإلنجميزية والنسخة المترجمة إلى العربية عمى 
 ،خمسة محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس بقسمي عمـ النفس

لخاصة في كمية التربية جامعة الممؾ سعود بالرياض، وذلؾ والتربية ا
لمعينة السعودية، ذه القائمةلمحكـ عمى مدى صالحية ومالئمة بنودى
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وقد أجاز المحكموف جميع البنود مع إجراء بعض التعديالت 
  6البسيطة في الصياغة

لتقييـ صالحية البنود تـ حساب : تقييم صالحية البنود( 2)
والدرجة الكمية لمقائمة المعدلة بند اط بيف درجة كؿ معامالت االرتب

وقد  ،(M-CHAT) لمكشؼ عف التوحد في مرحمة الطفولة المبكرة
 (.1)جاءت النتائج عمى النحو الموضح في الجدوؿ 

 (1)جدوؿ 
    جة الكمية لمقائمة المعدلة لمكشؼبالدر بنود يوضح معامالت ارتباط ال

 .1=ف (M-CHAT) بكرةعف التوحد في مرحمة الطفولة الم
معامؿ  المفردة

 االرتباط
معامؿ  بنودال

 االرتباط
معامؿ  بنودال

 االرتباط

1 69131** . 69.23** 18 691.4** 

4 6914.** 16 69211** 11 691.8** 

2 69214** 11 691.1** 1. 69113** 

1 69161** 14 69181** 46 691.1** 

. 69142** 12 691.1** 41 69111** 

3 69113** 11 692.3** 44 69211** 

8 69182** 1. 691.8** 42 69131** 

1 69.1.** 13 692.3**   

 (6961)دالة عند مستوى ** 

أف معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكمية ( 1)يتضح مف الجدوؿ     
وجميعيا داؿ عند مستوى ( .69.1 - 69214)تراوحت ما بيف 

(6961.) 

ه القائمة عمى العينة االستطالعية كما تـ حساب ثبات ىذ    
بطريقة التجزئة النصفية حيث بمغ معامؿ الثبات بمعادلة سبيرماف 

بينما بمغ  ،(69.21)في حيف بمغ الثبات بمعادلة جتماف ( 69118)
 . بمعامؿ ألفا العاـ( 69.14)

ولزياد التحقؽ مف صالحية البنود تـ حساب الثبات مف خالؿ     
ط البنود بالدرجة الكمية بعد حذؼ درجة البند حساب معامالت ارتبا

وكذلؾ حساب معامؿ ألفا بعد حذؼ درجة البند في كؿ  ،في كؿ مرة
 (4)مرة وجاءت النتائج عمى النحو الموضح في الجدوؿ 

 (4)جدوؿ 

المعدلة لمكشؼ يوضح معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكمية لمقائمة 
ومعامؿ ألفا لمبنود  ،(M-CHAT)الثانية المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف 

 .1=بعد حذؼ درجة البند في كؿ مرة ف

معامؿ  بندال
االرتباط بعد 

 بندحذؼ ال

 ألفامعامؿ 
بعد حذؼ 

 بندال

معامؿ االرتباط  بندال
 بندبعد حذؼ ال

معامؿ 
الفا بعد 
حذؼ 

 بندال
1 69128** 69.1. 12 69811** 69112 
4 69134** 69.21 11 69831** 69.21 
2 69112** 69.41 1. 6914.** 69..4 
1 69114** 69.32 13 69881** 69.28 
. 69882** 69.42 18 6912.** 69.4. 
3 69841** 69..1 11 69118** 69.38 
8 69812** 69.13 1. 6911.** 69..1 
1 69843** 69.12 46 6981.** 69.1. 
. 6911.** 69.2. 41 69131** 69.11 

16 69832** 69.11 44 6914.** 69.23 
11 69124** 69.28 42 691.1** 69.81 
14 691.2** 69.34    

 (6961)دالة عند مستوى 

أف جميع معامالت ارتباط البنود ( 4)تبيف النتائج في الجدوؿ      
وىذا يؤكد عمى تمتع جميع ( 6961)بالدرجة الكمية دالة عند مستوى 

ود تعتبر محكًا لصدؽ البند البنود بالصدؽ باعتبار أف بقية البن
كما تبيف النتائج أيضًا أف معامالت ثبات ألفا لكؿ بند عمى  ،[12]

باإلضافة  ،حدة لـ تتأثر بعد حذؼ درجة أي بند مف بنود ىذه القائمة
إلى أف المدى الذي تذبذب فيو معامؿ ألفا لكرونباخ كاف صغيرًا مما 

ـ بشكؿ مناسب في يؤكد عمى أف كؿ بند مف بنود ىذه القائمة يسي
وأف استبعاد أي بند مف  ،معامؿ ثبات الدرجة الكمية لتمؾ القائمة

القائمة بنودىا ال يؤثر سمبًا عمى قيمة الثبات وبالتالي فإف جميع بنود 
-M)المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 

CHAT )صالحة لالستخداـ. 
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 :حساب الصدق: ب 

 Exploratory) ـ التحميؿ العاممي االستكشافيتـ استخدا     

factor Analysis)بطريقة المكونات األساسية (Principal 

Components Method )مع تدوير المحاور بطريقة الفاريماكس 

(Varimx Method)  لدرجات األطفاؿ عمى ىذه القائمة بالبرنامج
نحو وقد جاءت قيـ الشيوع والتشبعات عمى ال(SPSS) اإلحصائي

 (.2)المبيف في الجدوؿ 

 (2)جدوؿ 

 .1=قيـ الشيوع والتشبعات لمتحميؿ العاممي االستكشافي لمعينة االستطالعية ف

 التشبعات الشيوع البنود التشبعات الشيوع البنود

1 691.4 69.11 12 69.14 69..4 

4 69832 69182 11 69.43 69.31 

2 691.. 69.11 1. 69.11 69..4 

1 698.1 691.2 13 691.4 69.11 

. 6988. 69114 18 69142 69.68 

3 69864 69121 11 69311 69122 

8 6986. 69114 1. 6986. 69114 

1 69.23 69824 46 69118 69.61 

. 69..8 69813 41 69.13 69..1 

16 691.1 69.1. 44 69.61 69.14 

11 69.11 69..1 42 691.4 69.11 

14 6981. 69113    

أف جميع البنود قد تجمعت ( 2)النتائج في الجدوؿ  أظيرت
مف التبايف الكمي وبجذر كامف %( 119.1)عمى عامؿ واحد يفسر 

وىذا يعني أف جميع بنود ىذه القائمة تقيس شيء ( .11،1)قدره 
واحد مما يؤكد عمى تمتع ىذه القائمة بدرجة مقبولة مف الصدؽ وىذا 

 .الدراسة الحاليةيطمئف الباحث لصالحية استخداميا في 

 

 

 :مناقشة النتائج6.

قبؿ عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا سوؼ يعرض الباحث في      
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود القائمة( 1)الجدوؿ 

-M)المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية

CHAT)،  ات والنسب التكرار ( .)كما سيعرضاف في الجدوؿ
 . القائمة ىذه المئوية لدرجات األطفاؿ عمى
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 (1)جدوؿ 
 111=ف( M-CHAT)القائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود 

 حراؼ المعيارياالن المتوسط الحسابي البنود االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي البنود

1 69268 69132 12 69411 691.1 
4 69222 6918. 11 69484 69118 
2 69441 69141 1. 69481 69118 
1 69428 69148 13 694.1 69136 
. 692.1 6918. 18 69221 69182 
3 69231 6911. 11 692.6 6918. 
8 69411 6916. 1. 69231 6911. 
1 691.2 692.2 46 69413 69124 
. 6918. 69214 41 69432 69114 
16 69484 69118 44 694.1 69136 
11 69432 69114 42 69481 69118 
 89118 19413 الدرجة الكمية 69114 69432 14

 
 (.)جدوؿ 

 111=ف( M-CHAT)ثانية القائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف اليوضح التكرارات والنسب المئوية لدرجات األطفاؿ عمى قائمة 
 النسبة المئوية التكرار الدرجة الخاـ النسبة المئوية التكرار الدرجة الخاـ

 %191 4 14 %1398 .1 صفر

1 14 169.% 12 4 191% 
4 3 .92% 11 4 191% 
2 4 191% 1. 4 191% 
1 1 29.% 13 6666 6666 
. 3 .92% 18 1 896% 
3 . 191% 11 1 69.% 
8 3 .92% 1. 4 191% 
1 2 493% 46 1 29.% 
. 3 .92% 41 1 29.% 

16 . 191% 44 42 493% 
11 1 896% 42 4 191% 
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 :فرض األولنتائج ال

 :ينص الفرض األول عمى اآلتي

لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ  تتوفر لمقائمة المعدلة     
 لدى أطفاؿ الصدؽدرجة مقبولة مف ( M-CHAT)دوف الثانية 

 .السعودييفعمرية مرحمة الىذه ال

لمقائمة صدؽ التـ حساب ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض      
-M)المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 

CHAT )وصدقالمقارنة الطرفية عمى  ،مف خالؿ الصدؽ العاممي
 :النحو التالي

      الستكشافيتـ استخداـ التحميؿ العاممي ا :الصدق العاممي -1
( Exploratory factor Analysis ) لمقائمة المعدلة لمكشؼ المبكر

كانت قيـ و  ،(M-CHAT)عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 
 (3)الشيوع والتشبعات عمى النحو المبيف في الجدوؿ 

 (3)جدوؿ 
 111=سة فدراقيـ الشيوع والتشبعات لمتحميؿ العاممي االستكشافي لعينة ال

 التشبعات الشيوع البنود التشبعات الشيوع لبنودا

1 69148 69.6. 12 69133 69.21 

2 69812 6911. 11 6911. 69.44 

3 6914. 69.61 1. 6913. 69.26 

4 6911. 69162 13 69831 69183 

5 69811 69132 18 69883 69111 

6 693.1 69123 11 69841 691.1 

7 69818 69118 1. 693.8 6912. 

8 69.88 69836 46 69864 69121 

9 69.11 69811 41 69123 69.1. 

11 69164 691.3 44 69813 69118 

11 69141 69.16 42 69114 69.61 

12 69811 6913.    

أف التحميؿ العاممي ( 3)تشير النتائج في الجدوؿ 
االستكشافي لمقائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ 

عمى  ىذه القائمة جميع بنودأظير تشبع ( M-CHAT)ثانية دوف ال
مف التبايف الكمي وبجذر كامف قدره %( .8391)عامؿ واحد يفسر 

وىذا يعني أف جميع بنود ىذه القائمة تقيس شيء واحد ( ..،18)
ىو أعراض التوحد لدى األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ الزمنية مف 

ه القائمة بمعامؿ صدؽ عاممي مما يؤكد عمى تمتع ىذسنتيف فأقؿ 
 .مرتفع

 : صدق المقارنة الطرفية -2

تـ حساب صدؽ المقارنة الطرفية مف خالؿ حساب الفروؽ 
 األعمى لدرجات أفراد العينة عمى واإلرباعي ،بيف اإلرباعي األدنى

القائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 
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(M-CHAT )رباعي األدنى مف درجات وعة اإلحيث تكونت مجم
بينما  ،طفاًل مف األطفاؿ الذيف لدييـ أعراض التوحد منخفضة( 21)

طفاًل مف ( 26)رباعي األعمى مف درجات تكونت مجموعة اإل

األطفاؿ الذيف لدييـ أعراض التوحد مرتفعة، وقد تـ استخداـ اختبار 
النتائج رجات المجموعتيف وجاءت دفى المقارنة بيف متوسطات " ت"

 (.8)عمى النحو الموضح في الجدوؿ 
 (8)جدوؿ 

القائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية عمى (واالرباعى األدنى ،االرباعى األعمى) لمفروؽ بيف متوسطات المجموعات الطرفية " ت"قيمة 
(M-CHAT ) 111= ف 

 مستوى الدللة قيمة ت النحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

 ذوي األعراض المنخفضة
 

 ذوي األعراض المرتفعة

21 
 
26 

69218 
 

11916 

691.. 
 

49.33 

 
229211 

 
69661 
 

ًا عند وجود فروؽ دالة إحصائي( 8)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
مجموعة اإلرباعي األعمى درجات بيف متوسطات  (6961)مستوى 

 دنى، مما يدؿ عمى تمتعمجموعة اإلرباعى األ درجات ومتوسطات
القائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 

(M-CHAT )بدرجة مقبولة مف الصدؽ التمييزي. 

ونستخمص مما سبؽ أف القائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف 
تتمتع بدرجات ( M-CHAT)التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 

صدؽ التمييزي مما يطمئف الستخداميا عالية مف الصدؽ العاممي وال
في الكشؼ المبكر عف أعراض التوحد لدى األطفاؿ الذيف تتراوح 

 .وىذا يعني تحقؽ الفرض األوؿ ،أعمارىـ الزمنية مف سنتيف فأقؿ

 :فرض الثانينتائج ال

 :ينص الفرض الثاني عمى ما يمي

المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى  تتوفر لمقائمة
لدى ثبات درجة مقبولة مف ال( M-CHAT)دوف الثانية األطفاؿ 
 .السعودييفعمرية مرحمة الىذه الأطفاؿ 

القائمة المعدلة ثبات  تـ حسابمن هذا الفرض  ولمتحقؽ
            لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية

(M-CHAT )ومعامؿ ألفا  ،االتساؽ الداخمي: بعدة طرؽ ىي

وفيما يمي عرض لنتائج حساب الثبات بيذه  ،ئة النصفيةوالتجز  ،العاـ
 :الطرؽ

 

 : التساق الداخمي -1

تـ حساب الثبات عف طريؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ 
لمقائمة  والدرجة الكمية،حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بند

-M)المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 

CHAT)، (.1)ت النتائج عمى النحو المبيف في الجدوؿوجاء 

 (1)جدوؿ 
لمقائمة المعدلة لمكشؼ المبكر  والدرجة الكمية ،معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بند

 111=ف( M-CHAT)عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 
معامؿ  بندال

 االرتباط
معامؿ  بندال

 االرتباط
معامؿ  بندال

 االرتباط
1 69331** . 69.81** 18 693.8** 
4 69321** 16 6934.** 11 69313** 
2 69341** 11 6931.** 1. 6936.** 
1 69331** 14 69323** 46 69316** 
. 69312** 12 69381** 41 69314** 
3 69361** 11 69312** 44 6931.** 
8 69342** 1. 6933.** 42 69341** 
1 69.86** 13 69342**   

 (6961) دالة عند مستوى** 
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أف معامالت ارتباط البنود بالدرجة ( 1)يتضح مف الجدوؿ 
وجميعيا داؿ عند ( 6.311- 86..6)تراوحت ما بيف قد الكمية 
مما يدؿ عمى وجود اتساؽ داخمي مرتفع لتمؾ ( 6961)مستوى 
 .القائمة

 (69.13)حساب الثبات بمعامؿ ألفا حيث بمغ معامؿ الثبات   -1
 .وىو معامؿ ثبات مرتفع

حساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية وذلؾ مف حساب  -4
والفقرات ذات  ،معامالت االرتباط بيف الفقرات ذات األرقاـ الفردية

( 69.12) وقد بمغ معامؿ الثبات بمعادلة سبيرماف ،األرقاـ الزوجية
وجميع ىذه  ،(1..69)بينما بمغ معامؿ الثبات بمعادلة جتماف 

قائمة المعدلة لمكشؼ المبكر عف التوحد لدى ال النتائج تبيف أف
تتمتع بدرجات عالية مف ( M-CHAT)األطفاؿ دوف الثانية 

 .الثبات

ونستخمص مف ىذه النتائج أف الفرض الثاني قد تحقؽ حيث 
أشارت نتائج االتساؽ الداخمي إلى أف جميع معامالت االرتباط بيف 

كما  ،(6961)د مستوى بنود ىذه القائمة ودرجتيا الكمية كانت دالة عن
بينما أشارت نتائج  ،(69.13)بمغ معامؿ الثبات بمعامؿ ألفا العاـ 

قد بمغ سبيرمانالثبات بالتجزئة النصفية إلى أف الثبات بمعادلة 
جميع معامالت و  بمعادلة جتماف( 1..69)كما بمغ  ،(69.12)

بكر وىذا يعني أف القائمة المعدلة لمكشؼ الم ،الثبات السابقة مرتفعة
تتمتع ( M-CHAT)عف التوحد لدى األطفاؿ دوف الثانية 

 .ةعاليبمعامالت ثبات 

بعد ىذا العرض يمكننا نؤكد عمى أف جميع التحميالت و 
مكشؼ المبكر عف التوحد لدى ل المعدلة قائمةالاإلحصائية الخاصة ب

أظيرت أف ىذه القائمة تتمتع  دوف الثانية مف أعمارىـ قد األطفاؿ
ة مف الصدؽ والثبات مما يطمئف الستخداميا في بدرجات عالي

الكشؼ المبكر عف األطفاؿ المعرضيف لإلصابة بالتوحد في 
 .المجتمع السعودي

 المراجع

 المراجع العربية    
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تشخيص وقياس (. 4661)طارش مسمـ سميماف  ،لشمريا [2]
بحوث ندوة التشخيص الطبي والتقييـ  ،األطفاؿ التوحدييف

جامعة  ،البحريف ،النفسي والتربوي لذوي االحتياجات الخاصة
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 .الطبية

 المراجع الجنبية
[4] Allison C.; Baron-Cohen S.;  Wheelwright S.;  

Charman T.;  Richler J.; Pasco G &Brayne C. 
(2008) The Q-CHAT (Quantitative CHecklist 
for Autism in Toddlers): A Normally Distributed 
Quantitative Measure of Autistic Traits at 18–24 
Months of Age: Preliminary Report. J Autism 
DevDisord. 38(8):1414-25. 
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Abstract 

The present study aimed at establishing validity and reliability of the Modified Checklist for Autism 

in Toddlers (M-CHAT) in Saudi environment. The study sample consisted of 114 toddlers (18-24 

months), whose age average was 22.98 months and standard deviation was 3.86. Results proved the 

checklist to be highly valid and reliable, which means that it can be instrumental in early 

identification of children at risk of developing autism in Saudi society. 
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