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 مدينة كولونيا  –االتحادية  جمهورية ألمانيا  

 الجامعة العربية األلمانية للعلوم والتكنولوجيا  
  قسم التربية وعلم النفس –كلية الدراسات العليا 

 
 
 
 

 لدى األطفال تقنين مقياس لتشخيص اضطراب التوحد

 3102سورية  –دون عمر السادسة في الالذقية وطرطوس 
 ريةدراسة ميدانية تطوي

 
 
 

 :إعداد الطالب
 شوقي أحمد غانم 

 
 

 : إشراف
 األستاذ الدكتور محمد زياد حمدان 

 
 

 
                   – طروحة مقدمة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير  في علم النفس العياديأ

 3102التربية الخاصة لألطفال التوحديين ، 
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                                                                                                                                      فال لدى األط مقياس لتشخيص اضطراب التوحد تقنين

 3102سورية  –دون عمر السادسة في الالذقية وطرطوس 

 ميدانية تطويريةدراسة  
 
 
 

 شوقي أحمد غانم/ إعداد الطالب 
 

  2002بتقدير جيد جدًا من جامعة تشرين    \إرشاد نفسي  \ ليسانس علم نفس
 

  2010دبلوم توحد بتقدير ممتاز من جامعة مؤته   
 
 
 
 

 :التحكيم /لجنة المناقشة 
  مشرفًا ورئيسًا ُمنسقاً                   محمد زياد حمدان/ د . أ -0
  ُمختبرًا خارجياً               شعبان امحمد فضل بشر. د   -3
                                ُمختبرًا خارجياً                 رويدا موسى أبو حوسة. د  -2
  ُمختبرًا خارجياً                         ريم عمر حسن. د  -4
 
 
 
 
 

 ممتاز وأجيزت بتقدير 3102من أيلول  األوللقد تّمت حوكمة الرسالة من أعضاء اللجنة في 
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 شكر وتقدير

أعرف بأن الكلمات لن تِف صاحب الحق حقه ، إال أنه ال يسعني بعد إتمام  هذا البحث 
 سوى أن أقدم كلمة شكر وحب وتقدير واعتراف بالجميل

 لمن كان موجهي ودليلي ومرشدي في كل مرحلة من مراحل هذا البحث
 إلى من علمني أن أتواضع علميًا أمام المعرفة

 نفسي األمل في لحظات ضعفي  إلى من قّوى عزيمتي وبعث في
 إلى الذي لم يبخل علّي ببحر علمه 

 إلى من علمني بأن العالقة بين األستاذ والطالب هي عالقة إنسانية قبل أن تكون أكاديمية 
.............................................. 

 أتمنى لك دوام الصحة والعطاء وأدامك اهلل للعلم أهاًل ولطالبه سنداً 
 

 كما أتقدم بالشكر الخالص إلى أعضاء لجنة تحكيم هذا البحث
 وأتقدم بالشكر إلى رئيس الجامعة العربية األلمانية للعلوم والتكنولوجيا 

 وأتقدم بالشكر إلى السادة المحكمين للمقياس بصورته األولية لما قدموه لي من عون 
دارة المراكز والمؤسسات  الذين وافقوا مشكورين  كما أتقدم بالشكر إلى كوادر وا 

 على إجراء هذا البحث وآمنوا بأهميته منذ البداية 
 كما أتقدم بخالص شكري وعرفاني إلى كل يد قدمت لي العون والمساعدة 

 ووقفت إلى جانبي في إنجاز هذا البحث وأخص بالذكر 
 تي كادر عمل مركز جمعية التوحد في الالذقية الذي لم يوفر جهدًا ووقتًا في مساعد

 
 وبأسمى آيات التقدير واالحترام أتقدم بالشكر إلى كل األطفال الذين لديهم توحد

 فلوالهم لما وجد هذا البحث 
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 إلى دماء الحياة التي ال تنضب 
 إلى عرق األيام وسبائك الذهب 

 

   ...أبي الغالي ...                      
 

 

 إلى التي تزين روحي بدعائها
 إلى التي ال زلت طفاًل بعينيها

  

  ...أمي الحنونة ...                                

 

 

  إلى من أضافوا لحياتي معنى آخر
 إلى نبضات القلب التي أعشقها بهدوء الضجر 

 

 شذى ... وفاء ... ثائر : إلى أخوتي

  بلسم... محسن : وأزواجهم
 

 

 إلى زهرات بيتنا 
 وضحكات أسرتنا  

 

   ماسة. ..ورد . ..نور الدين 

 إلى التي رسمت بأخالقها كلماتي 
 إلى التي ستشاركني همومي وأفراح حياتي

 

  ...ندى ...                                                                           

 اإلهداء
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 سعادتي وآالمي  قاسمنيإلى من 
 وا الدرب أمامي ؤ إلى الذين أضا

 

  مركز جمعية التوحد في الالذقية فيأصدقائي 

 
 

 طفلها التوحدي نوراً  لحظاتأيامها لتضيء  شعلكل أسرة ت  إلى 
 
 

 استطاع بإيمانه وعلمه وأخالقه إلى كل معلم تربية خاصة 
 أن يقدم أقصى ما يستطيع لطفله

 
 

 إلى من يحب هذا الوطن ويعشق العمل فيه بإخالص 
 
 
 

 إلى كل هؤالء أُهدي هذا البحث  
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                                لدى األطفال تقنين مقياس لتشخيص اضطراب التوحد
 3102سورية  –وس دون عمر السادسة في الالذقية وطرط

 
 إعداد

 شوقي أحمد غانم
 

 فاشر ا
   األستاذ الدكتور محمد زياد حمدان

 
 المستخلص

هدف هذا البحث إلى تقنين مقياس صمم لتشخيص حاالت اضطراب التوحد وتمييزها عن    
حاالت اإلعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة والحاالت العادية في عينة سورية تمثلت بمدينتي 

ية وطرطوس ، وذلك من خالل التوصل إلى دالالت صالحية وموثوقية ووصف لمستويات الالذق
أداء عينة الدراسة وخاصًة عينة التوحد على مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون 
عمر السادسة ، ولتحقيق ذلك تم بناء المقياس في صورته األولية ثم تم عرضه على مجموعة 

، وتم ( 14=ن)وي االختصاص األكاديمي والميداني والبالغ عددهم من السادة المحكمين من ذ
بند فرعي مرتبط  212فقرة أساسية و  44التوصل إلى الصورة النهائية منه والتي تألفت من 

المجال االجتماعي ، المجال التواصلي : مجاالت رئيسية هي 8بالفقرات األساسية ، موزعة على 
فعالي ، المجال الحسي ، المجال المعرفي ، مجال التأخر ، المجال السلوكي ، المجال االن

 النمائي ، إضافة للمجال الكلي للمقياس 
سنة وقد  6سنة و  3مفحوصًا ضمن الفئة العمرية بين ( 180)وقد تكونت عينة البحث من    

 60إعاقة ذهنية بسيطة ومتوسطة و  60توحد و  60: توزعوا حسب الحالة العقلية كما يلي
 ، وقد تم اختيارهم بطريقة قصدية  عاديون

وقد تم التوصل إلى دالالت عن صالحية المقياس من خالل حساب صالحية المحتوى حيث    
ال )بلغت نسبة اتفاق السادة المحكمين على الصياغة اللغوية للفقرات وارتباطها بمجاالت المقياس 

هذه النسبة ، كما تم  حيث تم حذف كل فقرة وبند فرعي حصل على أقل من%( 80تقل عن 
وذلك من ( صالحية الواقع السلوكي)التوصل إلى دالالت عن الصالحية االمبريقية لواقع السلوك 

خالل حساب داللة الفروق الناتجة عن مقارنة متوسطات درجات األقوياء بمتوسطات درجات 
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ك داللة الضعفاء على كل مجال من مجاالت المقياس وعلى المجال الكلي ، حيث كانت هنا
 .إحصائية واضحة للفرق بين المتوسطات

كما تم التوصل إلى دالالت عن صالحية المقياس بالمعنى المفهومي من خالل إيجاد معامل   
حيث أشارت النتائج بعد تمثيلها بيانيًا إلى أن ( التوزع العادي)الصالحية التمييزية للمقياس 

ت المقياس بشكل عادي ، كما تم التوصل يتوزعون على مجاال( 180=ن)درجات أفراد العينة 
 . إلى صالحية البناء للمقياس من خالل اختبار صالحية البنية السلوكية للمقياس

، كما توفرت  0.3فقد أشارت النتائج على أن جميع فقرات المقياس كان لديها تشبع أكبر من   
دلت النتائج على وجود دالالت عن الصالحية التمييزية للمقياس حسب الحالة العقلية حيث 

على مجاالت المقياس وعلى المجال الكلي  0.02فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
وهذه الفروق ( توحد ، إعاقة ذهنية ، عاديون)للمقياس ُتعزى لمتغير الحاالت العقلية الثالث 

 كانت لصالح عينة التوحد عند مقارنتها مع اإلعاقة الذهنية والعاديون 
وفرت دالالت موثوقية لمقياس البحث بطريقة إعادة تطبيق االختبار ، حيث بلغ معامل كما ت   

على مجاالت المقياس  0.280و  0.200وبين  0.244الموثوقية على المجال الكلي للمقياس 
  .الفرعية

كذلك توفرت دالالت موثوقية للمقياس بطريقة التجزئة النصفية وباستخدام ثالث معادالت ، فمن 
على مجاالت المقياس  0.402و  0.634معادلة ألفا كرونباخ تراوح معامل الموثوقية بين  خالل

براون  –للمجال الكلي للمقياس ، وبلغ معامل الموثوقية وفق معادلة سبيرمان  0.228الفرعية و 
للمجال الكلي للمقياس ، وبلغ  0.282على مجاالت المقياس الفرعية و  0.218و  0.420بين 

على مجاالت المقياس الفرعية و  0.834و  0.624موثوقية وفق معادلة جتمان بين معامل ال
للمجال الكلي للمقياس ، كما تم التوصل إلى دالالت موثوقية االتساق الداخلي حيث  0.842

أشارت النتائج بأن كل فقرة من فقرات المقياس لها داللة إحصائية من ناحية ارتباطها بالمجال 
 ومن ناحية ارتباط كل فقرة بالمجال الكلي للمقياس   التي تنتمي إليه

على المقياس تم حساب ( 180=ن)وللتوصل إلى وصف لمستويات أداء عينة البحث    
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على كل مجال من مجاالت 

ات الحسابية للدرجات الخام على المقياس وللمجال الكلي للمقياس ، ثم تم تحويل المتوسط
مجاالت المقياس إلى رتب مئينية ، حيث تم تحديد منطقة أداء التوحد على المقياس ، ومنطقة 
األداء الخاصة باإلعاقة الذهنية البسيطة والشديدة والعاديين ، كما تم تقسيم منطقة أداء التوحد 

 وسطة وتوحد بدرجة شديدة   توحد بدرجة بسيطة و توحد بدرجة مت: إلى ثالثة مستويات
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Abstract 

The objective of this research is to standardize a measure designed to 
diagnose autism in children bellow age 6 at Latakia and Tartous cities- 
Syria.  
The research sample consisted of (180) children, ages 3 through 6 years. 
The sample was composed of three sub-groups: 60 with autism and 60 
with mental disability and 60 normal. 
 
The autism diagnostic tool consists of 47 paragraphs, 219 sub-items 
covering main areas: social sphere, communication, personal behavior, 
emotions, sensory acts, cognition, delay of development. 
 
Using the triangulation technique in scientific investigation, the validity 
and reliability of the research tool were tested and proved to be highly 
significant, above 90s.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس المحتويات
 
 الصفحة  فهرس المحتويات 
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 الفصل األول
 توحد األطفال دون عمر السادسة في سوريةمشكلة ة في مقدم

21 

  مقدمة البحث  -
  عبارة مشكلة البحث  -
  أسئلة البحث  -
   فرضيات البحث -
  البحث  أهداف -
  أهمية البحث  -
  محددات البحث  -
  صعوبات البحث وآليات التغلب عليها  -
  مصطلحات البحث  -

 الفصل الثاني 
  ر النظري لمشكلة التوحداإلطا

21 

  التعريفات ، نسب االنتشار  , لمحة تاريخية : المحور األول
  لمحة تاريخية  -1
  تعريفات التوحد  -2
  نسبة انتشار التوحد في المجتمعات العالمية  -3

  الفرضيات والنظريات المفسرة للتوحد : المحور الثاني
  مقدمة  -
  الفرضيات القديمة  -1
  النظرية الجينية الوراثية  -2
  النظرية البيولوجية  -3
  النظرية البيئية  -4
  نظرية العقل  -5
 

  خصائص أطفال التوحد : المحور الثالث
  مقدمة  -
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  الخصائص االجتماعية  -1
  الخصائص التواصلية  – 2
  الخصائص السلوكية  – 3
  الخصائص الحسية  -4
  معرفية الخصائص ال -5
  الخصائص الثانوية  -6

  تشخيص اضطراب التوحد : المحور الرابع
  مقدمة  -
  الصعوبات التي تواجه عملية تشخيص اضطراب التوحد  -1
  الكشف والمسح المبكر  -2
  التشخيص المتكامل  -3
  التقييم الطبي  1 – 3
  التقييم النمائي  2 – 3
  التقييم السيكولوجي  3 – 3
  التقييم السلوكي  4 – 3
  التشخيص المميز للتوحد بين االضطرابات الموازية األخرى  -4

  عالج اضطراب التوحد : المحور الخامس
  مقدمة  -
  العالج الطبي  -1
  العالج الدوائي   1 – 1
  العالج بالحمية الغذائية  2 – 1
  العالج بهرمون السكريتين  3 – 1
  ج بالفيتامينات العال 4 – 1
  العالج بالميالتونين  5 – 1
  العالج باألوكسجين  6 – 1
  برامج أخرى تعتمد على االتجاه الطبي في عالج التوحد  7 – 1
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  العالج التربوي والسلوكي  -2
  (PECS)نظام التواصل عن طريق تبادل الصور بيكس  1 - 2
  برنامج فاست فور ورد   2 – 2
  مج ميللر برنا 3 – 2
  (  RDI)برنامج التدخالت في تنمية العالقات  4 – 2
  برنامج الفلورتايم  5 – 2
  برنامج القصص االجتماعية  6 – 2
  العالج باللعب  7 – 2
  برنامج التدريب على التواليت  8 – 2
  العالج السلوكي  9 – 2
  ( لوفاس)برنامج مشروع األطفال التوحديين  11 – 2
  ( TEACCH)برنامج تيتش  11 – 2
  ( DDDC)برنامج دوغالس لإلعاقات النمائية  12 – 2
  ( LEAP)برنامج ليب  13 – 2
  ( DLT)برنامج عالج الحياة اليومية  14 – 2
  برنامج سن رايز  15 – 2
  العالج المساند ألسر أطفال التوحد  -3
  طفال التوحديين تلبية االحتياجات الوالدية لدى أسر األ 1 – 3
  مواجهة الضغوط النفسية لدى أسر األطفال التوحديين  2 – 3
  مشاركة األسرة في عملية تدريب وتعليم طفلها  3 – 3

  الدراسات السابقة : المحور السادس
  الدراسات العربية : أوالً 
  الدراسات األجنبية : ثانياً 
  قة نقاط مستفادة من الدراسات الساب: ثالثاً 
  مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة : رابعاً 
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 الفصل الثالث
جراءات البحث وجمع البيانات  منهج وا 

78 

  منهج البحث  -
  متغيرات البحث  -
جراءات اختيارها ومواصفاتها  -   مجتمع وعينة البحث وا 
  مصادر البحث  -
  أداة البحث  -
  المعالجة اإلحصائية  -

 لفصل الرابعا
 تحليل النتائج وتفسيرها

032 

  تحليل وتفسير النتائج في ضوء أسئلة البحث  -
  السؤال األول 
  السؤال الثاني 
  السؤال الثالث 
  السؤال الرابع 

  السؤال الخامس 
  السؤال السادس 

  تحليل وتفسير النتائج في ضوء فروض البحث  -
  الفرضية األولى 

  الثانية الفرضية 
  الفرضية الثالثة 
  الفرضية الرابعة 

  الفرضية الخامسة 
  الفرضية السادسة 
  الفرضية السابعة 
  الفرضية الثامنة 
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  الفرضية التاسعة 
  الفرضية العاشرة 

  الفرضية الحادية عشر 
  الفرضية الثانية عشر 

 الفصل الخامس
 تنتاجات والتوصياتخالصة البحث ومناقشة النتائج واالس

061 

  خالصة البحث  -
  مناقشة النتائج  -
  استنتاجات البحث  -
  توصيات البحث التربوية  -
  التوصيات العامة  -
  التوصيات البحثية المستقبلية  -

 061 هوامش فصول البحث 
 081 مراجع البحث

  المراجع العربية  -
  المراجع األجنبية  -
  اللكترونية المواقع ا -

 311 مالحق البحث
  أسماء السادة المحكمين ونسب االتفاق على فقرات المقياس  : 1ملحق رقم
  الدرجات الخام والرتب المئينية ألفراد عينة البحث : 2ملحق رقم
  الدرجات الخام والرتب المئينية الخاصة بحاالت التوحد : 3ملحق رقم
  آن  –اختبار سالي : 4ملحق رقم
كتاب تسهيل مهمة البحث وكتب الموافقات الرسمية على : 5ملخق رقم

 إجراء البحث في المراكز والمؤسسات التي تضم عينة البحث 
 

مقياس تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال بصورته : 6ملحق رقم
 النهائية واستمارة التفريع الخاصة بالمقياس 

 

 فهرس الجداول
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 الصفحة  الجدول   الرقم
  61 الفرق بين اضطراب التوحد واضطرابات طيف التوحد األخرى : 1جدول  1
  13 توزع أفراد العينة حسب متغير الحالة العقلية : 2جدول  2
  13 توزع أفراد العينة حسب المركز أو المؤسسة الملتحقين بها : 3جدول  3
  14 البيانات الوصفية لفئات العينة الثالث حسب العمر : 4جدول  4
فيما يخص الفروق بين أفراد العينة حسب  ANOVAنتائج اختبار : 5جدول  5

 العمر 
14  

  LSD 14نتائج الفروق بين أفراد العينة حسب العمر وفق اختبار : 6جدول  6
  16 مجاالت الصورة األولية من مقياس البحث وعدد فقرات كل مجال : 7جدول  8
  19 من مقياس البحث وعدد فقرات كل مجال  مجاالت الصورة النهائية: 8جدول  7
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 الفصل األول 
 "    توحد األطفال دون عمر السادسة في سوريةمشكلة مقدمة في " 

 
 مقدمة  -

 عبارة مشكلة البحث -

 أسئلة البحث  -

 البحث  فرضيات -

 البحث   أهداف -

 أهمية البحث  -

 محددات البحث -

 صعوبات البحث وآليات التغلب عليها   -



 
21 

     ث مصطلحات البح -
 
 

 مقدمة 
ويقاس  ، {1}من نسبة السكان %  12إلى  10فئات اإلعاقة في أي مجتمع ما نسبته  تشكل    

مدى تقدم المجتمع بمقدرته على توفير أفضل الخدمات الطبية والتشخيصية والتربوية والتأهيلية 
 لهذه الفئات بهدف الوصول بهم إلى فئات داعمة له ال مستنفذة لطاقاته

أحد فئات اإلعاقة الذي دارت حوله الكثير من التساؤالت ( AUTISM)د اضطراب التوحد ويع   
 ، (Leo KannneR 1943)واالستفسارات منذ اكتشافه من قبل الطبيب األميركي ليو كانر 

حيث يعتبر هذا االضطراب حديث االكتشاف نسبيًا إذا ما قورن باإلعاقات األخرى كاإلعاقة 
   {2}بصرية والسمعية والحركية وغيرها الذهنية واإلعاقة ال

م من قبل منظمة الصحة 1244وكان االعتراف باضطراب التوحد كفئة رسمية ألول مرة عام    
ومن  ، International Classification of Disease (ICD)العالمية في تصنيفها لألمراض 

توحد  ، ا التوحد الطفوليُأطلق على هذا االضطراب أسماء متعددة منه 1244وحتى  1243عام 
التمركز على الذات ،  نمو غير سوي ، اضطراب وجداني ، ذهان الطفولة ، الطفولة المبكر

 { 3}الطفولية 
ينتشر هذا االضطراب بين جميع السكان بغض النظر عن الناحية العرقية أو الدينية أو    

 10000من كل  12إلى  2ر بين وتقدر نسبة االنتشا, االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية 
إلى ( 2012)إال أن هذه النسبة في ازدياد حيث أشار معهد التوحد األمريكي  ، {4}طفل مولود 

حيث يعتبر ثالث , طفل  88نسبة انتشاره في الواليات المتحدة األمريكية بلغت طفل من 
أنه ال يوجد إحصائيات  إال ، {2}االضطرابات الشخصية حدوثًا في الواليات المتحدة األمريكية 

دقيقة عن عدد األشخاص الذين لديهم اضطراب التوحد في الوطن العربي عمومًا وفي سورية 
ذكور  4كما تقدر نسبة حاالت اإلصابة باضطراب التوحد بين الذكور واإلناث إلى  ،خصوصًا 

  {6}مقابل أنثى واحدة 
ى هذه اللحظة تبحث عن أسباب حدوث وال يزال العديد من الدراسات العلمية المتقدمة إل   

إذ لم تستطع أفضل هذه الدراسات تقديم أي سبب مؤكد ومحدد لحدوث  ، اضطراب التوحد
األسباب : دم لحد اآلن عبارة عن فرضيات منهاإنما ما قُ  ،اضطراب التوحد عند الطفل 

ضيات تناول األم لألدوية وفر  ،البيئية  ،اإليضية  ،الجينية  ،الكيميائية  ،الوراثية  ،البيولوجية 
كانت هناك  ، وفي نفس االتجاه للبحث عن األسباب .الحمل وفرضية اللقاحات والتسمم أثناء
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دراسات وبحوث علمية لها أثر كبير في تدريب الطفل وتأهيله من خالل برامج تربوية ومهارات 
ى دور أسرة الطفل في كما تؤكد الكثير من الدراسات عل, اجتماعية وتواصلية خاصة بهذه الفئة 

   {4}عملية تأهيله وتدريبه وتوفير بيئة داعمة له 
ويتصف أطفال اضطراب التوحد بعدم وجود مظاهر جسمية خاصة بهم مقارنًة ببعض أفراد    

إال أنه يمكن تحديد خصائصهم من خالل مؤشرات سلوكية تعتبر أساسًا في  ،اإلعاقات األخرى 
إن هذه الخصائص تقع في ثالث . سنوات األولى من العمر تشخيص االضطراب خالل الثالث

الصادر عن الجمعية األمريكية  مجاالت رئيسة كما حددها الدليل التشخيصي واإلحصائي المعدل
 (: DSM-IV-TR,2000)للطب النفسي 

 قصور نوعي في التفاعل االجتماعي . 1
 قصور نوعي في التواصل. 2
  {8} ة محدودة وتكرارية ونمطيةأنماط سلوكية واهتمامات وأنشط. 3

وُيظهر األطفال الذين لديهم اضطراب التوحد تفاوت في مهاراتهم المختلفة حيث نجد طفل قادر 
كما أن هذا , على القيام بأبرع الحركات الرياضية لكنه عاجز عن القيام بأموره االستقاللية 

بين األطفال الذين لديهم اضطراب إنما التفاوت يكون , التفاوت ليس بين قدرات الطفل الواحد 
وقد يظهر بعض المصابين , توحد فهم مختلفون رغم أن التشخيص واحد هو اضطراب توحد 

 بالتوحد سلوكيات عدائية أو استجابات إيذاء الذات
ألنه يقدم لألسرة وللمهتمين , يعتبر تشخيص اضطراب التوحد لألطفال أمرًا في غاية األهمية    

 : ومن أهم هذه األسئلة, أجوبة على أسئلة كثيرة تدور بداخلها  ومقدمي الرعاية
  هل يعاني طفلي من مشكلة ما ؟ وهل يوجد لدى طفلي تأخر نمائي ؟ 

  هل طفلي لديه اضطراب التوحد أم ال ؟ 

  ما هي أنواع الخدمات التربوية والعالجية التي يحتاجها طفلي ؟ وأين ستقدم تلك الخدمات ؟
 لمناسبة لتقديمها ؟ وما هي الطريقة ا

  ما هي أهم المهارات التي يجب وضعها بالبرنامج التربوي الفردي الخاص بطفلي ؟ 

  ما هي أهم المجاالت العالجية والتربوية التي يجب العمل على إتباعها لتحقيق التحسن
 المناسب لدى طفلي ؟ 

أو ( مخبرية)وية قاطعة لكن من المتفق عليه علميًا إلى حّد اآلن هو عدم وجود مؤشرات حي   
إال أن , أية فحوصات طبية يمكن االستناد إليها لتشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال 

أي باالستناد إلى مالحظة جملة من المظاهر , اضطراب التوحد هو اضطراب محدد سلوكيًا 
السلوكية التي تدل على وجود االضطراب أو عدمه لدى الطفل ، وهذا هو جوهر تشخيص 

  {2}طراب التوحد في الوقت الراهن اض
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إال أن عملية تشخيص األطفال المصابين باضطراب التوحد تعّد صعبة ومعقدة جدًا بسبب    
لى تجاهل األسرة أو ,  {10}عدم توفر أخصائيين في تشخيص مثل هذه الحاالت وقلة عددهم  وا 

عوبة التدخل في أوقات عدم انتباهها لخصائص التوحد في المراحل المبكرة مما يؤدي إلى ص
، وما يزيد من صعوبة التشخيص مرافقة اضطراب التوحد للعديد من اإلعاقات { 11}الحقة 

من أفراد التوحد %  40حيث أشارت العديد من اإلحصائيات إلى أن , كالتخلف الذهني والصرع 
   {12}يقع أدائهم على اختبارات الذكاء ضمن فئة اإلعاقة الذهنية 

مشاكل في التشخيص أيضًا لطبيعة األطفال الذين لديهم توحد فهم غير متجانسين في وتعود ال   
قدراتهم وصفاتهم، وبالتالي فإن تشخيص اضطراب التوحد يعتمد على تطبيق مقاييس وأدوات 

وكلما كان التشخيص . تعتمد على مظاهر سلوكية للحكم على الطفل إن كان لديه توحد أم ال
كيات التي تعود الضطراب التوحد، كانت النتائج المتوقعة على الطفل مبكرًا ومحددًا للسلو 

 .  بالمستقبل أفضل
ومن ناحية أخرى فإن تشخيص اضطراب التوحد يواجه مشكلة متواصلة منذ وضع ليو كانر    

أول معايير تشخيصية له ، تمثّلت في محاولة التوصل إلى أدوات ومقاييس يمكن الوثوق  1243
، حيث لوحظ نقص بأدوات تشخيص اضطراب التوحد على المستوى  {13}بول بها إلى حد مق

وربما يعود هذا .   العالمي عمومًا وعلى المستوى العربي والجمهورية العربية السورية خصوصاً 
القصور إلى أن العديد من المختصين في ميدان اضطراب التوحد ال زالوا يجهلون تأثير التوحد 

امل معه على نحو فعال ، وتنقصهم الكفاية بكيفية تشخيص هذا على الطفل وكيفية التع
 االضطراب 

وبالرغم من هذا ، يوجد في الوطن العربي عدد من المقاييس التي تم تقنينها وتعريبها لتقييم    
وتشخيص حاالت التوحد مثل دراسة الشمري والسرطاوي التي هدفت للتوصل إلى دالالت 

في المملكة  {14}( CARS)ربية لمقياس تقدير التوحد الطفولي صالحية وموثوقية الصورة الع
العربية السعودية ، والصورة األردنية لقائمة تقدير السلوك التوحدي الذي قام بإعدادها الدكتور 

في مركز والدة األمير  PEP-3وتقنين الملف النفستربوي اإلصدار الثالث , { 12}جميل الصمادي 
عداد ,  {16}م 2004اض فيصل بن فهد للتوحد بالري وقائمة استبيان التوحد عند األطفال تعريب وا 

وتعريب مقياس جليام للتوحد للدكتور محمد , محمود رشاد في الجمهورية العربية المصرية . د
وتقنين مقياس تقدير السلوك للطفل التوحدي في , الجابري في المملكة األردنية الهاشمية 

 {14}ن قبل عبد الفتاح غزال الجمهورية العربية المصرية م
أما المقاييس التي تم بناؤها في الوطن العربي وعلى عينة عربية هي مقياس التواصل اللغوي    

للطفل التوحدي ، ولكنه كان لجانب وحيد وهو االتصال اللغوي لدى فئة اضطراب التوحد 
توحدي لنايف الزارع وقائمة تقدير السلوك ال,  {18}سنة  12سنوات حتى  8ولألطفال من عمر 
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سنة  12حتى  4في المملكة العربية السعودية والتي اشتملت على جوانب عديدة ولألعمار من 
شهر  30، والدليل التشخيصي اإلكلينيكي للتعرف على األطفال التوحديين من شهر إلى  {12}

جمهورية سنة من إعداد السيد عبد الحميد سليمان ومحمد عبداهلل في ال 11سنة إلى  6ومن 
، ومقياس تشخيص حاالت التوحد على مستوى الخليج العربية من إعداد  {20}العربية المصرية 

 6، ومقياس تشخيص حاالت اضطراب التوحد في البيئة األردنية لألعمار من  {21}لينا عويس 
  {22}سنة من إعداد إمام محمد قزاز  14إلى 
ص اضطراب التوحد ، جاءت فكرة إعداد وتقنين وبناًء على ما سبق وبناًء على أهمية تشخي   

مقياس لتشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال دون سن ست سنوات بمدينة الالذقية ومدينة 
طرطوس في سورية من أجل توفير أداة موثوقة في الكشف عن هذا االضطراب وتمكين 

تهم العيادية وتقديم المختصين بالتالي من وضع برامج تربوية فردية لألطفال بعد تقييم حاال
الخدمات العالجية التي يحتاجونها ، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على الطفل من جهة وعلى 

 أسرته من جهة أخرى  
 : عبارة مشكلة البحث -
يوجد عدد ال بأس به من األطفال دون عمر السادسة الذين يعانون من مشكلة اضطراب    

ومع هذا فال توجد أداة . تي الالذقية وطرطوس بشكل خاصالتوحد في سورية عمومًا وفي مدين
ومن هنا يبادر الباحث الحالي . علمية بهذا الشأن جرى بناؤها وتقنينها خصيصًا للبيئة السورية

بدراسة مشكلة التوحد لدى األطفال الذين يعانون من هذه المشكلة في الالذقية وطرطوس ، وذلك 
 : يسي التاليمن خالل اإلجابة على السؤال الرئ

ما هي مكونات األداة التشخيصية المحلية الموجهة ألطفال التوحد دون عمر السادسة ، وكيف 
يمكن تقنينها لضمان صالحيتها وموثوقيتها للتطبيق في البيئة السورية ؟ وكيفية استخراج 

 مسويات األداء على هذه األداة ؟  
 : أسئلة البحث -
 : األسئلة الفرعية التالية ، اله ولإلجابة عنهينبثق عن السؤال الرئيسي أع   
ما هي العناصر المكونة لمقياس تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال دون عمر ست  (1

 ؟ سنوات بمدينتي الالذقية وطرطوس في سورية
 ما هي مستويات أداء التوحد على المقياس ؟  (2

وحد دون عمر ست الجديد لتشخيص أطفال الت كيف يمكن التحقق من صالحية المقياس (3
 ؟  سنوات بمدينتي الالذقية وطرطوس في سورية
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الجديد لتشخيص أطفال التوحد دون عمر ست  كيف يمكن التحقق من موثوقية المقياس (4
 ؟  سنوات بمدينتي الالذقية وطرطوس في سورية

 ، والتعليمات اإلجرائية له في البيئة تشخيص التوحد الجديد لمقياسهي الصورة النهائية  ما (2
 ؟ السورية

تشخيص التوحد الجديد في البيئات  مقياسما هي التوصيات التي يمكن تقديمها بشأن تطبيق  (6
 ؟ العربية

 : فرضيات البحث -
إجابات عينات البحث إن معامل االرتباط لموثوقية المقياس الخارجية بين  :الفرضية األولى .1

 انية ككل يساوي صفرًا على المجاالت ككل في اإلدارة األولى واإلدارة الثالثالث 
 إجابات عينات البحث إن معامل االرتباط لموثوقية المقياس الخارجية بين :الفرضية الثانية .2

, السلوكي, التواصلي, االجتماعي)في اإلدارة األولى على كل مجال من مجاالت المقياس 
ل من مجاالت واإلدارة الثانية على كل مجا( التأخر النمائي, المعرفي , االنفعالي, الحسي

 المقياس يساوي صفرًا 
إن معامل التجزئة النصفية بين إجابات عينات البحث على فقرات كل  :الفرضية الثالثة .3

, المعرفي , االنفعالي , الحسي , السلوكي , التواصلي , االجتماعي )مجال بالمقياس 
 يساوي صفرًا ( التأخر النمائي

 فية بين نصفي المقياس ككل يساوي صفراً إن معامل التجزئة النص :الفرضية الرابعة .4
بين إجابات  0002ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الخامسة .2

التوحد )عينات البحث على فقرات المجال االجتماعي تعزى لمتغير الحاالت العقلية الثالث 
 ( العاديون, اإلعاقة الذهنية , 

بين إجابات  0002ت داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذا :الفرضية السادسة .6
, التوحد )عينات البحث على فقرات المجال التواصلي تعزى لمتغير الحاالت العقلية الثالث 

 ( العاديون, اإلعاقة الذهنية 
بين إجابات  0002ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية السابعة .4

, التوحد )السلوكي تعزى لمتغير الحاالت العقلية الثالث  عينات البحث على فقرات المجال
 ( العاديون, اإلعاقة الذهنية 

بين إجابات  0002ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الثامنة .8
, التوحد )عينات البحث على فقرات المجال الحسي تعزى لمتغير الحاالت العقلية الثالث 

 ( لعاديونا, اإلعاقة الذهنية 
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بين إجابات  0002ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية التاسعة .2
, التوحد )عينات البحث على فقرات المجال االنفعالي تعزى لمتغير الحاالت العقلية الثالث 

 (  العاديون, اإلعاقة الذهنية 
بين إجابات  0002ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية العاشرة .10

, التوحد )عينات البحث على فقرات المجال المعرفي تعزى لمتغير الحاالت العقلية الثالث 
 ( العاديون, اإلعاقة الذهنية 

بين  0002ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الحادية عشر .11
ير الحاالت العقلية إجابات عينات البحث على فقرات مجال التأخر النمائي تعزى لمتغ

 ( العاديون, اإلعاقة الذهنية , التوحد )الثالث 
بين  0002ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الثانية عشر .12

إجابات عينات البحث على مجاالت المقياس ككل تعزى إلى متغير الحاالت العقلية الثالث 
 ( العاديون, اإلعاقة الذهنية , التوحد )

 : أهداف البحث -
 :تتمثل األهداف التي سيعمل البحث على تحقيقها بالست التالية   
تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال دون  المكونة لمقياسالنفس سلوكية العناصر  تحديد (1

  عمر ست سنوات بمدينتي الالذقية وطرطوس في سورية
  تحديد مستويات أداء التوحد على المقياس   (2

الجديد لتشخيص أطفال التوحد دون عمر ست سنوات بمدينتي  لمقياسصالحية ا تأكيد (3
   الالذقية وطرطوس في سورية

الجديد لتشخيص أطفال التوحد دون عمر ست سنوات بمدينتي الالذقية  موثوقية المقياس تأكيد (4
  وطرطوس في سورية

ة له في البيئة ، مع التعليمات اإلجرائي تشخيص التوحد الجديد لمقياسطرح النسخة النهائية  (2
  السورية

تشخيص التوحد الجديد في  مقياستقديم توصيات علمية عملية يمكن تقديمها بشأن تطبيق  (6
  البيئات العربية

 : أهمية البحث -
تبرز أهمية هذا البحث من الحاجة الملحة لوجود مقياس للكشف وتشخيص اضطراب التوحد    

ووفق معلومات الباحث فإن هذا البحث يعتبر . يةيتصف بالشمولية في الجمهورية العربية السور 
الثاني من نوعه في سورية من ناحية بناء مقياس لتشخيص اضطراب التوحد وتقنينه على البيئة 
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السورية ، كما يعتبر هذا البحث األول في الجمهورية العربية السورية وفي مدينة الالذقية 
وهنا تكمن أهمية . سنوات 6لتوحد دون وطرطوس الذي يتناول بناء مقياس لتشخيص أطفال ا

هذا البحث في تقديم مقياس لتشخيص اضطراب التوحد للعاملين في المجال وخاصة مع األطفال 
دون ست سنوات ، األمر الذي سيساهم في تقديم أفضل الخدمات التربوية والتأهيلية والعالجية ، 

 مما ينعكس بشكل إيجابي على عملهم وعلى الطفل وأسرته 
 : البحث محددات -
 :التالية يقع البحث علميًا وتطبيقيًا ضمن  المحددات   
أطفال بعمر دون ست سنوات : تتمثل بالدرجة األولى  بأفراد عينات :بشرية محددات -0
وعدد من   ، مختصون في اضطراب التوحدكذلك ، و  عاديونو ,  معاقون ذهنياً و  وحدونمت

دارةالمساعدين لمتابعة   .التجارب وا 
 واضطراب التوحد علمهي : نفسية محددات -2
 متمثلة بمدينتي الالذقية وطرطوس :جغرافية حدداتم -2
التي يجرى خاللها المقياس ميدانيًا مع  2013 أيار – مايوتتمثل بالمدة  :زمنية محددات -4

يته العينات وُتجمع البيانات ثم تحليلها وتفسيرها وصواًل إلى بناء المقياس والتحقق من صالح
 تقرير البحث لرسالة الماجستير  ، وكتابةومستويات األداء  وموثوقيته لالستخدام

 : صعوبات البحث وآليات التغلب عليها -
المختصر على العينات المختارة من األطفال  في : واجه الباحث صعوبات في إدارة المقياس   

باحث التغلب مبدئيًا على هذه وأمكن لل. المراكز ورياض األطفال في كل من الالذقية وطرطوس
المعيقات باستعمال وثيقة القبول والتسجيل ووثيقة تسهيل مهمة توزيع المقياس وجمعه الصادرة 
من الدكتور رئيس الجامعة العربية األلمانية للعلوم والتكنولوجيا وبتوجيهات الدكتور المشرف على 

يانات المقياس وتعويضها بإعادة إدارة البحث ، وكذلك بمتابعة الباحث المتواصل لعمليات جمع ب
 المقياس عندما دعت الحاجة إلى ذلك 

 : مصطلحات البحث -
, اختبار يحدد بواسطته كمية ما يوجد في الشيء من الخاصية أو السمة التي تقاس  :المقياس

  {23}ويعبر عن هذه الكمية باألرقام 
, االجتماعي ) مجاالت  ثمانمقسم ل مقياس معد من قبل الباحث :المقياس المستخدم في البحث

(  ، المجال الكلي للمقياس المعرفي ، التأخر النمائي, االنفعالي , الحسي , التواصلي , السلوكي 
 بهدف الحكم على الطفل دون ست سنوات بوجود اضطراب التوحد لديه أم ال 
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بعدها من المعايير  تلك العملية التي يحكم فيها على مظاهر السلوك ومدى قربها أو :التشخيص
 { 23}الخاصة بها 

بوجود  دون سن السادسة قدرة المقياس المستخدم في البحث على الحكم على الطفل: إجرائياً 
 اضطراب التوحد لديه

 National)الوطنية لألطفال التوحديين  الجمعيةُيعتبر من أشهر التعاريف تعريف  :التوحد

Society for Autistic children, NSAC ) حيث يشير بأن التوحد هو اضطراب  1248عام
شهرًا  30، وتظهر مظاهرة األساسية قبل أن يصل الطفل إلى  أو متالزمة ُتعرف سلوكياً 

، االستجابة الحسية للمثيرات،  سرعة وتتابع النمو: ويتضمن االضطراب في المجاالت التالية 
 { 24} ء للناس واألحداث والموضوعاتنتما، التعلق أو اال الكالم أو اللغة أو السعة المعرفية

تأخر أو ضعف في , الطفل الذي يعاني من قصور في التفاعل االجتماعي  :طفل التوحد
 { 22}وغالبًا ما يكون لديه مجموعة من السلوكات الروتينية , مهارات التواصل 

م معايير هو كل طفل دون ست سنوات يتم تشخيصه بأن لديه اضطراب التوحد باستخدا: إجرائياً 
من قبل ( CARS)ومقياس تقدير التوحد ( DSM.IV.TR)الدليل التشخيصي الرابع المعدل 

 أخصائي بالتشخيص النفسي 
 Tha)للتخلف العقلي  يعتبر من أشهر التعاريف تعريف الجمعية األميركية :اإلعاقة الذهنية

American Association on Mental Retardation , AAMR )  ذي وال 1283عام
ينص بأن اإلعاقة الذهنية مستوى من األداء الوظيفي العقلي الذي يقل عن المتوسط بدرجة 

وتظهر في مراحل العمر  ,والتي تؤدي إلى تدني في تعدد مظاهر السلوك التكيفي , ملحوظة 
 { 26}النمائية 

  {23}هي أن يقيس االختبار بالفعل ما أعد لقياسه  :الصالحية
 { 23}الدقة التي يقيس بها االختبار ما يراد قياسه هي درجة  :الموثوقية
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 الفصل الثاني 
    "اإلطار النظري لمشكلة التوحد " 

 
لمحة تاريخية ، التعريفات ، نسب االنتشار في ) التوحد : المحور األول -

 (المجتمعات العالمية 

 وحدالفرضيات والنظريات المفسرة للت: المحور الثاني -

 خصائص أطفال التوحد: المحور الثالث -

 تشخيص اضطراب التوحد: المحور الرابع -

 تشخيص اضطراب التوحد: المحور الخامس -

 الدراسات السابقة  : المحور السادس -
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 المحور األول

 نسب االنتشار في المجتمعات العالمية –التعريفات  –لمحة تاريخية 
 

خ تطور اضطراب التوحد ، كما يتضمن معلومات عن يتضمن هذا المحور معلومات عن تاري
 أهم التعريفات الخاصة باضطراب التوحد ، ونسب انتشار اضطراب التوحد بالمجتمع 

 : لمحة تاريخية -0
وردت قصص كثيرة في اآلداب القديمة عن أفراد كان يبدو لديهم التوحد ، وأهم هذه الروايات    

والذي كتب عن طفل يسمى فيكتور وجد " ك جاسبار إيتاردجون مار "ما ورد عن الطبيب الفرنسي 
، وقد حاول تعليمه بعض المهارات  {1}م 1804 – 1801في غابات أفيرون الفرنسية بين عامي 

االجتماعية ومهارات العناية الذاتية من خالل برنامج خاص بالطفل ،    وتتطابق أوصاف 
 { 2}فيكتور مع ما نعرفه اليوم بالتوحد 

فقد ُأشتق من اللغة اإلغريقية القديمة ، ويعني الحالة غير ( AUTISM)مصطلح التوحد  أما   
أول من استخدم هذا المصطلح لكن " إيجن بلولر"، ويعتبر الطبيب النفسي  {3}السوية أو الشاذة 

  { 4}لوصف اضطرابات محددة يعاني منها األشخاص الفصاميين كاالنسحاب االجتماعي 
والذي قام بفحص " ليو كانر"دأ تاريخ التوحد على يد الطبيب األمريكي ابت 1243عام    

مجموعات من األطفال المتخلفين عقليًا بجامعة هارفرد في الواليات المتحدة األمريكية ولفت 
اهتمامه وجود أنماط سلوكية غير عادية ألحد عشر طفاًل كانوا مصنفين على أنهم متخلفين 

اضطرابات ُعرفت آنذاك ، حيث أطلق  أيسلوكياتهم ال تتشابه مع  عقليًا ، إال أنه الحظ بأن
، حيث وجد كانر بأن هذه الفئة من  {2}" التوحد الطفولي " على هذه الفئة من األطفال مصطلح 

األطفال تعاني من مشكالت عديدة منذ الطفولة المبكرة ، تتمثل في قصور واضح في التواصل 
س الضمائر ، وردود فعل غير عادية للبيئة تشمل اإلصرار اللفظي كظهور الصدى الصوتي وعك

 { 6}على التشابه ومقاومة التغيير الذي يحدث في بيئتهم ، إضافة إلى ظهور حركات نمطية 
دراسة علمية باللغة األلمانية عن أربعة أطفال " هانس اسبرجر"قدم الطبيب  1244وفي عام    

، كما أطلق  {4}العواطف وكذلك التواصل االجتماعي وضعف  ةلديهم سلوكيات تتمثل باالنعزالي
، ويمكن تحديد اختالف أطفال " التوحد الطفولي " على هذه المجموعة من األطفال مصطلح 

 : كانر عن أطفال اسبرجر بالجوانب األساسية التالية
  كذلك ، بينما كانت القلة ( أي في المستوى الطبيعي)أطفال اسبرجر تتمتع بدرجة ذكاء متوسطة

 لدى أطفال كانر 
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  أطفال اسبرجر قادرين على الكالم ، بينما كان البعض من أطفال كانر قادرين على الكالم
 والبعض األخر ال يتكلمون 

  { 8}المهارات الحركية لدى أطفال اسبرجر أسوأ بكثير مما هي عليه لدى أطفال كانر 

الخمسينيات والستينات من القرن الماضي  كان التركيز في الفترات المبكرة للعمل مع التوحد في   
على توضيح األعراض التي تحدد اضطراب التوحد على أنه متالزمة محددة وامتازت هذه المرحلة 

حيث أشار كريك  , {2}بالسؤال التالي كيف نقارن اضطراب التوحد عن غيره من االضطرابات 
صنف على أن لديه على ضرورة توافر تسع خصائص مجتمعة في الطفل لي 1264عام 

اضطراب في العالقات االنفعالية ، اضطراب في الهوية الذاتية بشكل : اضطراب التوحد وهي
غير مناسب للعمر ، المحافظة على روتين معين ورفض أي تغيير في البيئة التي اعتاد عليها ، 

رة على انشغال غير طبيعي بأشياء محددة ، قلق وتوتر غير طبيعي وبشكل متكرر ، عدم القد
النطق أو عدم اكتساب طبيعي أساسي للغة ، أنماط حركية مضطربة وشاذة ، ردود فعل غير 
طبيعية تجاه المثيرات البيئية الحسية ، تباين شديد في نمو القدرات الذهنية بين تأخر شديد أو 

  {10}قدرات عقلية غير متوقعة 
التوحد شكاًل من أشكال فصام  1221عام ( APA)وقد عدت الجمعية األمريكية للطب النفسي    

الطفولة وذلك في الطبعة الثانية من الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية ، وظل 
الدليل ( WHO)عندما أصدرت منظمة الصحة العالمية  1244الحال على ذلك النحو إلى عام 

لة ، وقسمت التوحد إلى حيث فرقت بين التوحد وفصام الطفو ( ICD-9)التاسع لتصنيف األمراض 
توحد الطفولة ، واالضطراب الذهني التفككي ، واضطراب عقلي طفولي نمطي ، : أربع فئات هي

  {3}واضطراب غير محدد 
ومنذ الوقت الذي وصفت فيه الرابطة األمريكية لألطباء النفسيين ، اللوحة التشخيصية    

ي الثالث والثالث المعدل لالضطرابات اإلكلينيكية لالضطراب في الدليل التشخيصي واإلحصائ
على التوالي معتبرًة على أن  1284و  1280وذلك في عامي ( DSM-III , DSM-III R)العقلية 

اضطراب التوحد هو اضطراب نمائي لم يعد ينظر إلى االضطراب على أنه ذهان طفولي كمان 
 { 11}كان سائد بتلك الفترة 

راب التوحد في الدليل اإلحصائي الرابع لالضطرابات تم اعتبار اضط 1224وفي صيف عام    
بأنه أحد أشكال االضطرابات النمائية الشاملة والتي تضم إضافة للتوحد ( DSM-IV)العقلية 

 {12}ومتالزمة اسبرجر  واضطراب الطفولة التفككيمتالزمة ريت 
ول منظمة في ليصبح أ( NAAR)تم تأسيس اإلتحاد الدولي ألبحاث التوحد  1224وفي عام    

 {13}الواليات المتحدة تختص بتمويل البحوث الطبية الخاصة باضطراب التوحد 
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 عام( DSM-IV-TR)وفي الطبعة الرابعة المنقحة من الدليل التشخيصي لالضطرابات العقلية    
اضطراب التوحد : النمائية الشاملة لتشمل خمس فئات هي توسعت مفهوم االضطرابا 2000

جر ومتالزمة ريت واضطراب الطفولة التفككي واالضطرابات النمائية الشاملة غير ومتالزمة اسبر 
 { 14}المحددة 

تم اعتبار اضطراب التوحد في الدليل اإلحصائي الخامس لالضطرابات  2013وفي ربيع عام    
بأنه أحد أشكال اضطراب طيف التوحد ، والذي يضم إضافة للتوحد اضطراب ( DSM-V)العقلية 
واضطراب الطفولة التفككي واضطراب نمائي شامل غير محدد ، وتم اعتبار اضطراب  اسبرجر

   {12}التوحد على أنه اضطراب في النمو العصبي 
 : التوحد اتتعريف -3
تعددت تعريفات اضطراب التوحد تبعًا لتعدد األخصائيين والوجهات العلمية التي سعت لتفسيره    

األعراض السلوكية لهذا االضطراب ، ومن أهم هذه التعاريف ، وأغلب هذه التعاريف ركزت على 
 : ما يلي

ويعاني األطفال المصابون به من عدم  ،اضطراب يظهر منذ الوالدة : تعريف كانر – 0 – 3
وكذلك ضعف أو انعدام في اللغة  ،القدرة على التواصل بأي شكل من األشكال مع اآلخرين 

ن وجدت فهي غالبًا ما تتصف بالمصاداة  ،ة األولى وخصوصًا في المراحل العمري ،لديهم   ،وا 
وضعف في القدرة  ،كما أنهم يتميزون بالسلوك النمطي ومقاومة التغيير في البيئة من حولهم 

 { 16} ويتصفون بنمو جسمي طبيعي مقارنة مع األطفال في نفس المرحلة العمرية ،على التخيل 
طيف من االضطرابات المتنوعة في  :(NRC) يكيتعريف مجلس البحث الوطني األمر  – 3 – 3

التخلف العقلي ، تأخر )الشدة واألعراض والعمر عند اإلصابة وعالقاته باالضطرابات األخرى 
تتنوع أعراض التوحد بين األطفال وضمن الطفل بنفسه بمرور الزمن فال ( اللغة المحدد والصرع

يستثني تلقائيًا الطفل من تشخيص التوحد  يوجد سلوك منفرد بشكل دائم للتوحد وال يوجد سلوك
 {2}حتى مع وجود تشابهات قوية خصوصًا في العيوب االجتماعية 

اضطراب يجب أن تكون موجودة أعراضه قبل الثالثين شهر  :تعريف رتفو وفريمان – 2 – 3
اضطراب في سرعة النمو أو في مراحله ، اضطراب في : من عمر الطفل ، وهذه األعراض هي

تجابة للمثيرات الحسية ، اضطراب في الكالم واللغة والسعة المعرفية ، اضطراب في التعلق االس
  {14}المناسب باألشخاص واألحداث والموضوعات 

اضطراب نمائي يظهر في السنوات الثالثة  :(WHO) تعريف منظمة الصحة العالمية – 4 – 3
وي ، وعجز في اللعب ، وفي األولى من عمر الطفل ، ويؤدي إلى عجز في التحصيل اللغ

 { 18}التواصل االجتماعي 
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عجز شديد في المقدرة الخاصة (: IDEA)تعريف القانون األمريكي لألفراد المعوقين  – 1 – 3
بالجهاز العصبي ، ينتج عنه ضعف واضح في مقدرة الفرد على التعلم واكتساب المعلومات ، 

د اضطراب بيولوجي في الناحية التطورية للمخ يتخلل جميع الوظائف الخاصة فيصبح مؤشرًا لوجو 
، لم يعرف سبب حدوث هذا االضطراب إلى اآلن ، تبدأ أعراض التوحد بالظهور في الثالث 
سنوات األولى من عمر الطفل ، وتتضمن غياب االتصال االجتماعي ، وغياب السلوك الخاص 

تغناء عنها ، ويظهر عليه التلبد في باللعب المتكرر وتصبح لدى الفرد طقوسًا غريبة ال يقدر االس
االستجابة للغير ، وتبلد المشاعر تجاه األلم والخطر ، ويصبح السلوك ممزقًا ومشتتًا ، وُيظهر 

منهم تأخر عقلي بدرجات % 80 – 42التوحديون استجابات عنيفة ضد أي تغيير ، ويعاني 
  {12}متفاوتة 

أحد االضطرابات العصبية التي تؤثر على  :(ASA) تعريف الجمعية األمريكية للتوحد – 6 – 3
وظائف المخ ومختلف جوانب النمو ، فتؤدي إلى صعوبات في التفاعل االجتماعي ، التواصل 
اللفظي وغير اللفظي ، االستجابة بشكل أكثر إلى األشياء دون األشخاص ، مقاومة التغيير 

 { 20}البيئي ، وتكرار دائم لحركات أو مقاطع الكلمات أليًا 
تعريف الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية الطبعة الرابعة  – 9 – 3

اضطراب التوحد يشتمل تعريفه على ثالث محكات رئيسية  (:DSM-IV-TR,2000)المنقحة 
قصور في التفاعل االجتماعي وفي التواصل اللفظي وغير اللفظي ووجود سلوك نمطي : هي

دة من النشاطات ، ظهور هذه األعراض قبل سن الثالثة لدى الطفل ، ال متكرر مع ذخيرة محدو 
  {21}متالزمة ريت أو اضطراب االنتكاس الطفولي  علىيرجع االضطراب 

إعاقة نمائية شديدة تظهر في السنوات األولى من العمر وتنتج عن  :تعريف الخطيب – 8 – 3
 {22}خلل عصبي يؤثر على وظائف الدماغ 

اضطراب في النمو العصبي يؤثر على التطور في ثالثة مجاالت  :يف الشاميتعر  – 1 – 3
  {23}التواصل والمهارات االجتماعية والتخيل : أساسية

 : تعقيب -
  :من خالل استعراض التعاريف السابقة يتضح لنا ما يلي

 أكثر مصطلح مستخدم هو اضطراب التوحد 

 ظهر خالل سنوات العمر األولى وخاصة أجمعت التعاريف على أن هذا االضطراب يجب أن ي
 بأول ثالث سنوات من عمر الطفل 
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 الجوانب االجتماعية ، الجوانب : أكثر الجوانب تأثرًا لدى الطفل نتيجة اضطراب التوحد هي
الجوانب المعرفية وجوانب التعلم ، وتظهر لديه , اللفظية وغير اللفظية ، جوانب اللعب والتخيل 

 الشاذة واألنشطة المحدودة مجموعة من السلوكيات 

وعليه فالتوحد هو اضطراب في النمو العصبي يظهر خالل الثالث السنوات األولى من عمر    
المجال االجتماعي ، مجال التواصل : الطفل ، بحيث يؤثر على ثالثة مجاالت رئيسية هي

تعلم الطفل  اللفظي وغير اللفظي ، اهتمامات الطفل وسلوكياته ، ويؤثر هذا االضطراب على
 ونموه المعرفي  

 :في المجتمعات العالمية نسبة انتشار التوحد -2
من الصعب تحديد نسبة انتشار اضطراب التوحد وذلك الختالف الدراسات واختالف معايير    

التشخيص وتعدد األخصائيين الذين درسوا هذا االضطراب وفقًا لخلفياتهم الطبية والتربوية 
ر هذا االضطراب بين جميع السكان بغض النظر عن الناحية العرقية أو والنفسية ، حيث ينتش

من كل  12إلى  2الدينية أو االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية ، وتقدر نسبة انتشاره بين 
، كما تقدر نسبة حاالت اإلصابة باضطراب التوحد بين الذكور  {24}طفل مولود  10000

 {22}ى واحدة ذكور مقابل أنث 4واإلناث إلى 
إال أن نسبة االنتشار المشار إليها أعاله في ازدياد بشكل كبير ، وذلك وفق الدراسات    

واإلحصائيات الرسمية خالل السنوات األخيرة ، حيث تم اعتبار اضطراب التوحد ثالث 
ت في ، ورغم تباين اإلحصائيا {26}االضطرابات الشخصية حدوثًا في الواليات المتحدة األمريكية 

الدول والبلدان إال أن نسبة االنتشار هي في ازدياد مستمر كل عام ، كما يوضح الشكل التالي 
{24{ }28}:  

 

 يبين أن نسبة انتشار اضطراب التوحد في ازدياد حسب السنوات 0الشكل 
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وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه الزيادة في نسبة االنتشار تعكس التحسن والتوسع الكبير في    
فهوم التشخيص وبخاصة في التطورات والتعديالت المهمة التي طرأت على الدليل التشخيصي م

، باإلضافة لزيادة عدد األخصائيين القادرين على ( DSM)واإلحصائي لالضطرابات العقلية 
التشخيص وتنوع تخصصاتهم ، فكل األسباب السابقة تؤثر بشكل أو بآخر على التقديرات 

شار اضطراب التوحد ، لكن األمر الواضح هو أن هناك زيادة في نسبة انتشار المتعلقة بنسبة انت
 {22}اضطراب التوحد 

 : تعقيب -
أغلب نسب انتشار اضطراب التوحد في البلدان المتطورة تصدر عن هيئات ومجالس ومراكز    

ى ، بحوث علمية ذات صلة وثيقة باضطراب التوحد ، ورغم اختالف هذه النسب بين دولة وأخر 
إال أنها تعكس مدى تقدم تلك الدول بمجال التشخيص والكشف عن اضطراب التوحد ، باإلضافة 
إلى أن بعض الدول تقدم مساعدات مالية ألسر األطفال الذين لديهم توحد مما ساهم بزيادة القدرة 
ي على تشخيص هذا االضطراب وبالتالي توثيق الحاالت بدقة ، إال أن هذه األمور هي غائبة ف

وطننا العربي ، حيث ال يوجد إحصائيات رسمية عن أطفال التوحد ، إنما بأفضل الحاالت هي 
تقديرات نظرية تعتمد على النسب العالمية بحيث يتم إسقاط تلك النسب العالمية على البلدان 
العربية ، وهذا األمر ينطبق على الجمهورية العربية السورية حيث لم ُتجرى أي إحصائية علمية 
موثقة حول نسب انتشار اضطراب التوحد إنما ما هو موجود فهو عدد األطفال المسجلين 
بالمراكز والجمعيات األهلية ، وهذا الرقم ال يعكس واقع انتشار اضطراب التوحد في المجتمع 

 السوري        
 

 المحور الثاني
 الفرضيات والنظريات المفسرة للتوحد  

 

, ات والنظريات التي قامت بتفسير أسباب اضطراب التوحد يتضمن هذا المحور أهم الفرضي
 ويتضمن وجهة نظر أصحاب كل فرضية أو نظرية ، والنقد الذي تعرضت له كل نظرية 

 : مقدمة -
على الرغم من الدراسات واألبحاث العلمية الكثيرة التي هدفت للبحث عن سبب الضطراب    

دليل مثبت على أن اضطراب التوحد يعود لسبب محدد ، التوحد ، إال أنها ليومنا هذا لم تقدم أي 
حتى أن عدد من األبحاث العلمية تؤكد بأن هذا االضطراب ال يعود لسبب واحد ، إنما يمكن أن 
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تساهم بحدوثه عدة عوامل متحدة مع بعضها البعض ، ولكثرة النظريات والفرضيات التي فسرت 
 : ن عناوين رئيسية وفق الشكل التاليالتوحد ، عمد الباحث العتمادها وتبويبها ضم

   
  
 
 
 
 
 
 

 يبين الفرضيات والنظريات التي فسرت أسباب التوحد 3الشكل 
 : الفرضيات القديمة -0
، حيث  {30}هذه الفرضية تعتبر الفرضية األولى التي قدمت تفسيرًا لسبب اضطراب التوحد    

، وهي ُتّرجح بأن سبب  {2}ماضي انتشرت هذه الفرضية في خمسينيات وستينيات القرن ال
، فالبعض أشار بأن برود عاطفة األم  {31}اضطراب التوحد هو ظروف العائلة المحيطة بالطفل 

، والبعض  {32}وانشغالها عن الطفل مسؤول عن حدوث البرودة االنفعالية والعزلة لدى الطفل 
أطفال التوحد من النوع التي  أشار إلى انشغال اآلباء وليس األم وحدها عن الطفل ، وأن آباء

، كما ظهرت خالل فترة الستينيات نظرية االنسحاب والتي تشير إلى  {4}ليس لها ميول اجتماعية 
أن أطفال التوحد يتجنبون التفاعل االجتماعي مع اآلخرين نتيجة وجود عتباٍت ضيقًة أو حساسية 

استخدام الحواس ، لذا فإنهم نتيجة مفرطة في النظام العصبي ال يسمح بتكوين ارتباط عاطفي أو 
الفشل المتكرر يلجؤون إلى االنسحاب واالنطواء على الذات ، مما يقلل من فرص تعلم 

، كما أشار البعض بأن  {33}السلوكيات المناسبة واكتساب الخبرات من األشخاص اآلخرين 
طورة ، وذلك يقلل من التوحد ناتٌج عن فشٍل في تقديم التعزيز المناسب الستجابات الطفل المت

 {34}فرص ظهور االستجابات المناسبة مقارنًة باألطفال العاديين 
في الوقت الحاضر لم يعد أحد يلقي باللوم على أسرة الطفل كسبٍب الضطراب التوحد ،    

بسبب االفتقار إلى الدليل التجريبي , باإلضافة لرفض أغلب المتخصصين الفرضيات القديمة 
ية ، وبسبب االعتقاد المتزايد بأّن العديد من العوامل والظروف قد تتفاعل فيما لدعم هذه الفرض

بينها مسببًة التوحد ، لذلك أصبحوا ينظرون إلى النظريات البيولوجية والعصبية وغيرها كنظريات 
 {32}هامة في تفسير سبب اضطراب التوحد 
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 : النظرية الجينية الوراثية -3
عامل الوراثي والخلل الجيني خالل فترة الحمل هو السبب وراء هذه النظرية ترى بأن ال   

اضطراب التوحد عند الطفل ، وفيما يلي أدلة هذه النظرية على أن التوحد يعود لعوامل وراثية أو 
 : جينية

  ( 4،  21،  2،  12)ارتباط حاالت من أطفال التوحد بتشوهات بالكروموسومات وخاصة رقم
مثل هذه االرتباط إال أنها ال تظهر عند كل األطفال إنما عند أعداٍد وبالرغم من وجود ,  {36}

 {1}محددٍة منهم 

 متالزمة أنجلمان ، متالزمة كلينفنتر ، : مرافقة عدد من حاالت التوحد باضطراباٍت جينية مثل
التصلب الدرني ، واألمراض العصبية الليفية ، ومتالزمة الكروموسوم الهش أو ما يعرف 

، وبالرغم من وجود مثل هذه المرافقات بين اضطراب التوحد  X {34}راجل بمتالزمة ف
توصلت إلى أن نسبة  2008فإنها حاالت فردية ، ففي دراسة رسالن , والمتالزمات السابقة 

  {38}% 0المصابين بمتالزمة الكروموسوم الهش بين أطفال التوحد هي 

  أكثر من التوائم الغير متطابقتين ( بيضة واحدةمن )ازدياد نسبة اإلصابة بين التوائم المطابقين
ديفيد جرينبرج من جامعة كولومبيا في نيويورك إلى . ، فقد خلص د {32}( من بيضتين مختلفتين)

مرة بين التوائم الحقيقية وبأربع مراٍت بين التوائم  12أن نسبة ظهور اضطراب التوحد أكبر بـ 
 {4}الضطراب العادية بالمقارنة مع المعدالت العامة ل

  إلى  3نسبة إنجاب طفل آخر لديه توحد ، عندما يكون لدى األسرة طفل توحدي تتراوح بين
6% {40}   

  وجود عند بعض األطفال الذين لديهم توحد إصابة بالجلد تشبه حبات القهوة وهي نتيجة خلٍل
 {41}جيني موروث 

إال أن العلماء يفترضون بأنه , كرها هنا على الرغم مما ُقدم بهذه النظرية من شواهد وأدلٍة تم ذ   
، كما { 42}حتى لو كان للتوحد أساس جيني ، فإن صيغة االنتقال الجيني ال تزال غير معروفة 

أن كثيرًا من الدراسات أشارت إلى أن قلة من المصابين باضطراب التوحد لديهم خلل جيني أو 
ت بهذا المجال استندت على حاالٍت فرديٍة خلل في الكروموسومات ، كما أن الدراسات التي ُأجري

 وبالتالي ال يمكن تعميمها على جميع من يعاني من اضطراب التوحد 
 : النظرية البيولوجية -2
إذ ترى هذه النظرية , ُتعتبر هذه النظرية من أكثر النظريات التي حظيت بالدراسات واألبحاث    

اضطراب التوحد ، وتنطوي تحتها أيضًا  مما يسبب لديه, بأن الخلل موجود بدماغ الطفل 
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األسباب البيوكيميائية والعصبية ، وفيما يلي شواهد هذه النظرية على أن التوحد يعود إلى الخلل 
 : في الدماغ

  نسبة انتشار اضطراب التوحد متساوية في كل الثقافات واألعراق والطبقات االجتماعية ، إضافًة
التخلف الذهني ، : اقات واالضطرابات العصبية والصحية مثللمرافقة التوحد مع كثيٍر من اإلع

وجود بعض التغيرات في ( EEG)، حيث أظهر التخطيط الكهربائي للدماغ  {43}والصرع 
من حاالت التوحد ، وكذلك زيادة في نوبات % 62 – 20الموجات الكهربائية للدماغ لحوالي 

 {44}اب التوحد من األشخاص الذين لديهم اضطر % 30الصرع في حوالي 

  هي التي تمنح اإلنسان الصفات ( القشرة الجبهية)الخاليا المغزلية الموجودة في مقدمة الدماغ
اإلنسانية ، بحيث تمنحه القدرة على العيش بتناغم في مجتمعات عالية التنظيم والهيكلية ، وهي 

لألحداث المستقبلية ،  التي تمنحه أيضًا مفاهيم كالوقت وبالتالي ُتزوده بالقدرة على التخطيط
والخاليا المغزلية هي من ضمن الموجة الثانية لخاليا الدماغ التي تتطور بعد مضّي أربعة 
أشهر من الوالدة ، وقد أشارت بعض الدراسات أنه في حالة اضطراب التوحد إما ال تتكون 

  { 42}أصاًل أو أنها تموت 

 ض الطفل الذي لديه توحد لتخطيط وجود اضطراب في فّصي الدماغ الجانبيين لدى تعري
أثناء قيامه بنشاٍط معين ، ومن المحتمل أن يكون عدم امتالك طفل  EEGموجات الدماغ 

  {46}التوحد للغة ، عائد الختالل التوازن بين فّصي الدماغ 

  لدى عدد من ( الخاليا العصبية الموجودة في المخيخ)وجود تراجع في عدد خاليا بوركنج
  {441}حديين ، وبالتالي دماغ غير طبيعي لدى هؤالء األطفال األطفال التو 

  أظهرت بعض االختبارات التصويرية للدماغ اختالفات غير عادية في شكل الدماغ مع وجود
 {48} 4و  6فروق واضحة في المخيخ ، وال سيما في الفصيصات الدورية رقم 

 لذي لديه توحد يبدوان طبيعيين من أفادت عدة دراسات بأن الفصين األماميين في دماغ الطفل ا
 {42}حيث الوزن والحجم ، ورغم ذلك فإنه يوجد خلل في الطريقة التي يعمالن بها 

  أشارت دراسات إلى وجود اضطرابات في جذع الدماغ لدى بعض أطفال التوحد ، وبشكل
 وهذا ما يفسر حاالت فرط وانخفاض النشاط عند األطفال( ARAS)خاص الشبكية الصاعدة 

 {20}الذين لديهم اضطراب التوحد 

  أشارت إحدى الدراسات بأن الخاليا العصبية في الفصين الجداريين لدى األفراد الذين لديهم
 { 21}توحد تبدو أقل كفاءة في معالجة المعلومات عند مقارنتهم بالعاديين 

 بيعي في أشارت الدراسات إلى أن مقاس محيط رأس المصابين باضطراب التوحد أكبر من الط
  {1}نسبة كبيرة من حاالت التوحد ، وال سيما في مرحلة الطفولة المبكرة فصاعدًا 
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  الخلل أو النقص أو الزيادة في إفرازات النواقل العصبية التي تنقل اإلشارات إلى الدماغ ، هي
 :، ومن هذه النواقل العصبية {22}السبب وراء إصابة الطفل بالتوحد 

a.  السيروتونين(Serotonin :) من األطفال الذين لديهم % 20 – 30يعتقد بعض العلماء أن
  { 23}توحد ، لديهم معدالت مرتفعة من السيروتونين في الدم 

b.  الدوبامين(Dopamine :) يعتقد بعض العلماء أن هناك نسبًا مرتفعة من الدوبامين في دم
   {23}األطفال الذين لديهم اضطراب التوحد 

c.  الببتيدات العصبية(Neuropiptid :) أشارت عدة دراسات إلى وجود خلل وعدم توازن في
 {  24}بعض الببتيدات لدى األفراد الذين لديهم توحد 

  تؤكد على عالقة اضطراب التوحد بالخلل الوظيفي في ( 2004)دراسة فالينور وليندساي ،
ابات االنفعالية العصبونات المرآتية الموجودة في القشرة الدماغية ، التي لها دور في االستج

دراك األحاسيس ومهارات التقليد ، فمن خالل االختبارات التي أجريت على مجموعة من  وا 
األطفال الذين لديهم توحد واألطفال الطبيعيين لوحظ أن هناك كبتًا للموجات الكهربائية في 

ة بسيطة ، منطقة العصبونات المرآتية عند األطفال الذين لديهم توحد عند قيامهم بحركة إرادي
كما لوحظ خلل في الموصالت العصبية بين جانبي الدماغ ، وذلك بخالف األطفال األسوياء 

  {22}مع أن الجهاز الحركي عند األطفال ذوي التوحد كان سليمًا 
وعلى الرغم مما قدمته هذه النظرية من أدلة ودراسات علمية معمقة ، إال أن من أكثر    

هي اختالف النتائج في الدراسات ، حيث ال يوجد نتائج موحدة في االنتقادات التي وجهت لها 
الدراسات المتشابهة ، واقتصار الدراسات على حاالت فردية ال يمكن تعميمها ، ورغم أن العلماء 
والباحثين من أنصار هذه النظرية قد حددوا في دراساتهم بعض أماكن الخلل المتوقعة بالدماغ ، 

ية حدوث هذا الخلل ، وبالتالي تعتبر هذه النظرية غير مثبتة بعد حتى يتم إال أنهم لم يحددوا كيف
 تحديد أين الخلل وكيفية حدوثه 

 : النظرية البيئية -4
ترى هذه النظرية بأن اضطراب التوحد يحدث نتيجة مسببات بيئية خارجية تؤدي لحدوث خلل    

ل والوالدة ، والحوادث التي يتعرض وأذية في الدماغ أو في وظائفه ، وتنطوي تحتها ظروف الحم
لها الطفل ، والتلوث البيئي ، واللقاحات والطعوم التي أخذها الطفل ، وغيرها ، وفيما يلي شواهد 

 : وأدلة هذه النظرية على أّن للتوحد مسببات بيئية
  أثناء مرحلة الحمل ، ينمو دماغ الجنين ويصبح أكبر حجمًا وأكثر تعقيدًا ، مع تكون خاليا

جديدة ، وأثناء هذه الفترة ، فإن أي شيء يعوق هذا النمو ربما يكون له تأثيرات طوال الحياة 
، وبناًء عليه فقد افترض بعض العلماء بأن اضطراب التوحد ممكن أن  {26}على أداء الطفل 
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اإلشعاعات المختلفة التي تتعرض لها األم الحامل ، أو تلوث البيئة ، أو : يكون ناتج عن
ها لألدوية خالل فترة الحمل وخصوصًا ما يحتوي منها على مادة الكورتيزون ، سوء التغذية تناول

ونقص بعض العناصر األساسية من الغذاء لدى األم الحامل ، اإلفراط في التدخين عند األم أو 
    {24}تناول المخدرات ، حمل المرأة بعد سن الخامسة والثالثين 

 ل عن طريق تكوين أجسام مضادة للقضاء على الفيروسات جهاز المناعة الذي يحمي الطف
والتخلص منها ، فإذا حدث له إصابة أو ضعف فيكون الطفل عرضة لإلصابة بالعدوى 

، حيث أشارت  {28}الفيروسية التي ينتج عنها اضطرابات في نمو الطفل وقد يصاحبها التوحد 
يتناولها الطفل وخاصة بسنوات بعض الدراسات إلى وجود عالقة بين جرعات التطعيم التي 

وهو لقاح مركب للحماية من  (MMR)حياته األولى وظهور عالمات التوحد ، وبخاصة لقاح 
، إال أن هذه الدراسات ُقوبلت بدراسات  {22}اإلصابة بالحصبة والنكاف والحصبة األلمانية 

( 2008)ة هورنيك حديثة أظهرت بأنه ال عالقة بين هذا اللقاح واضطراب التوحد ومنها دراس
  {3}في الواليات المتحدة األمريكية التي نفت وبشكل قاطع العالقة بين اللقاح واضطراب التوحد 

  ، أشارت عدة دراسات إلى أن اضطراب التوحد هو نتيجة لخلل العمليات االستقالبية لدى الطفل
جد في القمح والشعير المتوا( Gluten)ويظهر هذا الخلل خاصًة باألغذية التي تحتوي الجلوتين 

الموجود في الحليب ومنتجات األلبان ، هذا الخلل ( Casein)والشوفان ، باإلضافة إلى الكازين 
بنسبة مرتفعة في البول ، مما يؤثر على عملية ( ببتيدات)يؤدي إلى وجود أحماض أمينية 

ألمر يتحتم عليه ، وهذا ا {60}التمثيل الغذائي األمر الذي يؤدي إلى ظهور سلوكيات توحدية 
إخضاع الطفل لحمية غذائية خالية من الجلوتين والكازين مدى العمر ، ورغم ما قيل بأن مثل 
هذه الحمية تؤدي إلى الشفاء من اضطراب التوحد ، إال أن كثيرًا من األطباء والعلماء يرفضون 

االتفاق عليه هو أن  مثل هذه الحميات قائلين بأنها ال تستند إلى دليٍل علمي كاٍف ، لكن ما تم
  {1}فقط من األطفال الذين لديهم توحد يعانون من اضطرابات في التمثيل الغذائي % 2حوالي 

  أشارت دراسات أخرى إلى دور للمواد الكيميائية السامة والملوثات البيئية كالتسمم بالزئبق
  {61}والرصاص وأول أكسيد الكربون ، كأحد أسباب التوحد عند األطفال 

 ا أشارت بعض الدراسات إلى أن الحوادث والصدمات المختلفة التي تصيب الرأس ، وما ينتج كم
  {16}عنها من خلٍل في الجهاز العصبي المركزي ، تؤدي إلى حدوث اضطراب التوحد 

أكدت هذه النظرية على تعدد أسباب اضطراب التوحد ، ورغم ما تم ذكره من أدلة وشواهد ،    
ة للحكم على أنها أسباب للتوحد ، وخاصة بأن هذه األسباب تفتقر إلى أدلة إال أنها غير كافي

علمية مؤكدة ، حيث ال توجد لحد اآلن عالقة أو رابطة واضحة بين هذه األسباب واضطراب 
التوحد ، فمثل هذه األسباب حدثت لدى كثير من األطفال الطبيعيين ، إضافة إلى أن معظم 

ضوا لمثل العوامل المذكورة بهذه النظرية ، والباحث هنا ال ينفي أن األطفال ذوي التوحد لم يتعر 
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عاقات مختلفة لدى األطفال ، لكنها إعاقات  مثل هذه العوامل واألسباب قد تسبب تشوهات وا 
 وتشوهات بعيدة كل البعد عن اضطراب التوحد

 : نظرية العقل -1
لطفل على إدراك المثيرات الخارجية ترى هذه النظرية بأن اضطراب التوحد يعود لعدم قدرة ا   

 : وبالتالي االستجابة لها بشكل صحيح ، وفيما يلي شرح مختصر عن نظرية العقل
قدم بوران كوهين نظرية العقل التي تقوم على مبدأ أن لألطفال الطبيعيين قدرة  1282في عام    

التواصل مع بيئتهم على تطوير أو تنمية أشكال التواصل بصورة سليمة تحقق لهم التفاعل و 
بطريقة طبيعية وتساعدهم على اكتساب الكثير من المفاهيم األساسية التي تُنمي لديهم القدرة 

، حيث تشير نظرية العقل أن األطفال الذين لديهم  {62}على تبادل األفكار والمشاعر مع اآلخرين 
ون صعوبة في تصور اضطراب التوحد يواجهون صعوبات في المقدرة على االستنتاج ، فهم يجد

أو تخيل اإلحساس والشعور لدى اآلخرين ، أو ما قد يدور في ذهن اآلخرين من تفكير وهذا 
،  {63}بدوره يقود إلى ضعف مهارات التقمص العاطفي وصعوبة التكهن بما قد يفعله اآلخرون 

دراسة  ، ففي {4ملحق}آن  –وأفضل اختبار لمعرفة العيوب في نظرية العقل هو اختبار سالي 
أشارت إلى اختالف واضح بين األطفال ذوي التوحد واألطفال الطبيعيين في ( 2012)درويش 

آن ، حيث تراوحت نسب الفشل على األسئلة الثالثة لالختبار  –نظرية العقل على اختبار سالي 
  {64}% 83إلى  66لدى األطفال الذين لديهم توحد بين 

لة ، إال أنها من وجهة نظر الباحث لم تستطع أن تجيب ورغم ما قدمته هذه النظرية من أد   
 على السؤال التالي ؟ هل نظرية العقل هي سبب للتوحد ، أم هي عرض من أعراضه ؟ 

 :تعقيب -
رغم ما تم ذكره من نظريات وفرضيات مفسرة ألسباب التوحد ، إال أنها لم تقدم أي دليل    

تثبت صحتها بعد ، ويتبين للباحث من كثرة علمي مقنع ، فهي بأفضل الحاالت نظريات لم 
األدلة والشواهد المفترضة للتوحد بأن اضطراب التوحد قد ال يعود لسبب واحد إنما قد يرجع لعدة 
أسباب مجتمعة منها بيولوجي ومنها بيئي ومنها جيني ، وهذا ما يطلق عليه بفرضية التقاء 

 حد عند طفٍل دون سواه األسباب ، أي أكثر من سبب أدى لظهور مؤشرات التو 
 

 المحور الثالث 
 خصائص أطفال التوحد 
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يتضمن هذا المحور الخصائص األساسية التي تميز األطفال الذين لديهم اضطراب التوحد ، 
 بحيث سيتم اإلشارة إلى أكثر هذه الخصائص وجودًا لدى األطفال  

 : مقدمة -
صعوبة في : الثة خصائص أساسية هياألطفال الذين لديهم اضطراب التوحد يتميزون بث   

، باإلضافة  {62}التفاعل االجتماعي ، وصعوبة في التواصل ، وصعوبة في تنمية الخيال واللعب 
إلى هذه الثالثية يعتبر نمط التصرف المتكرر ومقاومة أي تغيير من الروتين اليومي في أغلب 

خصائص ليست واحدة عند الجميع ، إال أن هذه ال {66}األحيان خصائص مميزة لهذا االضطراب 
، فقد يختلف طفالن توحديان لهما التشخيص نفسه ، إذ يشكل أطفال التوحد فئات غير متجانسة 

ويشير البعض إلى وجود خصائص أخرى غير التي تم , فيما يتعلق بالخصائص والصفات 
 :ذكرها أعاله ، لذلك عمد الباحث إلى تبويب هذه الخصائص وفق الشكل التالي

  : الخصائص االجتماعية -0
الطفل الطبيعي عند السنة الثالثة من العمر ، بمقدوره اللعب مع األوالد اآلخرين والتفاعل    

معهم ، ويدرك بأن اآلخرين ال يفكرون مثلما يفكر هو ، وأن كاًل من رفاق اللعب لهم صفات 
ه الصداقات أنه هو أيضًا فريدة ، ويميل نحو األطفال ويعقد صداقات معهم ، وسيكتشف عبر هذ

له صفات تحبب به اآلخرين ، وسيزيد وعيه بمشاعر اآلخرين وأفعالهم ، باإلضافة الستخدامه 
، إال انه لدى األطفال الذين لديهم توحد فإن عدم القدرة على  {64}اآلداب االجتماعية وغيرها 

راب التوحد ، وتلك التفاعل االجتماعي تعتبر من أهم الخصائص السلوكية كمؤشر على اضط
الخصائص يمكن مالحظتها في جميع المراحل العمرية ، فبعض األطفال يميلون إلى تجنب 
التواصل البصري ، كما ُيظهر البعض القليل من االهتمام باألصوات التي تصدر من األشخاص 

عبيرات المحيطين بهم ، وهم يظهرون بأنهم غير مبالين وبدون عاطفة ، وقلياًل ما يظهرون أي ت
 : ، ويمكن تلخيص أبرز هذه الخصائص بما يلي {68}على الوجه 
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 خصائص أطفال التوحد يبين  2الشكل 
 

 من %  22األول ويشكل : األطفال التوحديون من ناحية التطور االجتماعي نوعان
حيث تتطور لدى الطفل من هذا النوع خالل أول سنة ونصف إلى السنتين : األطفال التوحديون

ن حياته المهارات االجتماعية وبشكل طبيعي ثم تتراجع خالل السنة الثانية إلى الثالثة من م
فإن لدى : حياته ويفقد المهارات االجتماعية التي تعلمها ، أما النوع الثاني والذي يمثل الغالبية

   { 62}الطفل من هذا النوع قصور شديد في تطوير المهارات االجتماعية منذ البداية 

 يهم صعوبة في البدء بتفاعالت اجتماعية متبادلة أو االستمرار فيها أو إنهائها كما يفعل لد
األطفال الطبيعيين ، إذ يصعب إشراك الطفل الذي لديه توحد في تبادالت اجتماعية مع والدته 
أو مع الغير كما في لعبة االستغماية والتي تتصف بالتبادلية والتعبير عن مشاعر إيجابية إال 

 { 40}ي حدود ضيقة جدًا ف

  إال أن  {41}يتجنبون التواصل بالعين ، وينظرون إلى اآلخرين كما لو كانوا غير موجودين ،
الفكرة األكثر مالئمة للتواصل بالعين لدى األطفال التوحديين هي وجود طرق مغايرة لديهم 

أطفال التوحد قد  للنظر في أعين اآلخرين ، وهي تتأثر بالتطور ومتغيرات األوضاع ، فصغار
يتجنبون بالفعل النظر في أعين اآلخرين ، إال أنه مع التطور ، وفي أوضاع منظمة ومألوفة ، 

  {  24}ينقص لديهم هذا السلوك 

  ال يشركون األشخاص اآلخرين في اهتماماتهم وأنشطتهم ، كما أنهم ال يستجيبون لمحاوالت
ن عدة دراسات أشارت أن هناك نسبة من ، إال أ {42}اآلخرين في صنع اهتمامات مشتركة 
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يحاولون الحصول على اهتمام %  10 – 6األطفال الذين لديهم اضطراب التوحد تقارب 
  {43}اآلخرين ، إال أنهم يقومون بذلك بطرق مختلفة عما يفعله باقي األطفال 

 ن ردوها فهي تت  سم بالبرود األطفال التوحديون ال يردون االبتسامة االجتماعية لآلخرين ، وا 

  يعانون من صعوبة في تعلم القواعد واآلداب االجتماعية السائدة ، فهم في الغالب ال يظهرون
   {44}شعورًا بالذنب أو الخجل من أي تصرف غير مناسب يقومون به 

  يختلف لديهم اللعب عن اللعب لدى األطفال الطبيعيين ، فاألطفال الذين لديهم توحد أكثر تعلقًا
 {42}حسي حيث يميلون الستعمال األشياء بشكل متكرر ويشمونها ويضعوها في فمهم باللعب ال

وفيما يتعلق باللعب الوظيفي فهو مختلف لديهم في كميته ونوعه عن األطفال الطبيعيين ، كما , 
، كما أنه ليس  {46}التمثيلي تتسم بالضعف وندرة الحدوث لديهم  \أن جميع أشكال اللعب الرمزي 

االستطالع الطبيعي كالذي لدى األطفال العاديين تجاه األنداد فالكثيرون منهم  لديهم حب
    {44}يتجنبون اللعب مع أنداد في مثل سنهم 

  كما أن لديهم صعوبات { 48}لديهم صعوبة في تمييز المشاعر االنفعالية لدى غيرهم وفهمها ،
 في التعبير عن مشاعرهم وعواطفهم 

 ديهم اضطراب التوحد في العمر يصبحون أكثر عاطفة مع المحيطين مع تقدم األطفال الذين ل
بهم ، ولكن تبقى لديهم صعوبة في فهم تعقيدات العالقات االجتماعية ، وقد تنمو لدى البعض 

 { 42}منهم رغبة في بناء صداقات ولكن مع ضعف التفاعل باهتمامات اآلخرين 

  : الخصائص التواصلية -3
الذين لديهم اضطراب التوحد من الصعوبات الكبيرة في التواصل ، كما  يعاني أغلب األطفال   

يفتقد الكثير منهم استخدام اللغة بطريقة صحيحة للتواصل مع األشخاص من حولهم ، وأيضًا ال 
يستطيعون اكتساب الكثير من المفاهيم األساسية التي تساعدهم على االتصال والتعامل مع 

األطفال اللغة بكل أشكالها وأيضًا قواعد اللغة وهذا بدوره يؤثر على اآلخرين ، حيث يفتقر هؤالء 
، ومن أهم الخصائص التواصلية لدى أطفال  {80}سلوكهم االتصالي تجاه المجتمع المحيط بهم 

 : التوحد ما يلي
  من األطفال الذين لديهم توحد ال يطورون لغة منطوقة بينما تنقسم بقية األطفال % 20حوالي

، إال أن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن أكثر من  {81}شديدة التباين فيما بينها  إلى فئات
، وعندما % 62 – 60نصف األطفال من ذوي التوحد يتعلمون الكالم وقد تصل النسبة إلى 

منهم % 20 – 82يبدأ التدخل معهم قبل سن الخامسة من خالل تبادل الصور ، فإن 
ن لم يكونوا طليقين في الكالم سيطورون بعض الكلمات اللفظية    {24}على أقل تقدير حتى وا 
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  ترديد الكالم أو ما يعرف بالمصاداة الصوتية هي خاصية مميزة للغة عند طفل التوحد ، وتعتبر
، والمصاداة إما أن تكون  {82}هذه الخاصية خاصية معوقة لتواصل هؤالء األطفال مع اآلخرين 

عة مباشرة أو تكون متأخرة وهي إعادة لجزء من الكالم سمعت فورية وهي إعادة للكلمات المسمو 
، وقد تكون مخففة إذ يمكن أن تكون فورية أو متأخرة لكن الكالم المعاد ال  {83}في فترات سابقة 

يتم إعادته كما قيل فيمكن أن يكون منقوص ويكون النقص إما في بداية الجملة أو نهايتها أو 
 { 24}جزء من الكلمة 

  عجز بتطور بناء الجملة وخاصة في الصيغ النحوية ووظائف الكلمات ، أما أدوات لديهم
االتصال والضمائر وحروف الجر فتكون دائمًا مهملة لديهم ، ويكون تطور األفعال مثل الفعل 

، باإلضافة لدى البعض منهم ممن يطور جمل وكالم ،  {48}الماضي والمضارع متأخرًا 
، تتمثل في صعوبة البدء بالمحادثة وكيفية تبادل المحادثة صعوبات ومشكالت كبيرة في 

نهائها ، كما تتسم محادثاتهم بأنها طويلة ومملة تتركز على موضوع واحد يجد  التوقف عنها وا 
فيها الطفل صعوبة في تغييره وال يأخذ بالحسبان ما يعرفه األشخاص الذين يتحدث معهم وما 

إلضافة إلى عكس الضمائر وعدم استخدامها بشكلها ، با {84}يهمهم من أمور في الحديث 
يتذكر ويعتقد ويظن وفكرة : الصحيح ، ولديهم استخدام نادر لكلمات تمثل حاالت عقلية مثل

، وقد يطور الطفل الذي لديه توحد لغة خاصة به ُيطلق عليها اللغة المجازية أي اللغة { 8}..... 
ه وال يفهمها سوى األشخاص المحيطين به بعد بذل التي يستخدمها الطفل في التعبير عن حاجات

 { 42}جهد كبير لمحاولة فهمها 

 هم حيث يقتصر الفهم لديهم على المعنى الحرفي والجامد م صعوبة في فهم الكالم الموجه للديه
 ، وصعوبات الفهم لديهم تعيق من عملية تواصلهم وتفاعلهم مع اآلخرين     {82} للكلمات

  لغة : توظيف بعض األساليب اللغوية في التواصل اليومي مع اآلخرين مثللديهم صعوبات في
،  {22}الوجه والجسم كالتعبيرات الوجهية والتواصل البصري واإليماءات واألوضاع الجسمية 

باإلضافة تغيب لديهم اللغة الرمزية كليًا أو تكون شاذة بدرجة عالية ويظهر ذلك في عدم مقدرة 
 { 80}مية األشياء أو اللعب الرمزي هؤالء األطفال على تس

  ، يتميز الصوت لدى األطفال الذين لديهم توحد باالهتزاز والتحكم الضعيف في درجة الصوت
وغالبًا ما يكون الصوت أحادي النغمة ثابتًا والبعض تكون درجة صوته تسبب إزعاجًا لآلخرين 

ة ومجوفة وخرقاء ، ، وبعضهم يكون ذا صوت أجش ، ويصف البعض بأن أصواتهم متخشب
   {48}وبشكل عام تتطور األصوات لديهم بدرجة متأخرة مقارنًة مع أقرانهم 

  لديهم صعوبات ومشاكل بعدد من المهارات والتي تعتبر مهارات هامة لتشكيل التواصل اللغوي
 االنتباه والفهم والتعبير والتقليد والتسمية ، وبالتالي صعوباته في هذه: وهذه المهارات هي

 { 80}المهارات تنعكس سلبًا على تواصله اللغوي مع المحيطين 
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لغة الطفل الذي لديه توحد إن وجدت هي لغة وظيفية وغير تعبيرية بمعنى أن الطفل يستعمل    
اللغة فقط لتلبية احتياجاته وال يستعملها إلقامة حوار تعبيري مع اآلخرين ، ويرى الباحث بأن 

لطفل ودرجة التوحد لديه ومرافقة اضطراب التوحد للتأخر الذهني الصعوبات االجتماعية لدى ا
وعمر الطفل الزمني عند التدخل ونوعية برامج التدخل ، تعتبر كلها عوامل تؤثر على تواصل 

 الطفل اللفظي وغير اللفظي  
 
 : الخصائص السلوكية -2
محددة الصادرة ُيعرف السلوك بأنه مجموعة من األفعال التي تتصف ببعض الخصائص ال   

، ويعتبر سلوك الطفل الذي لديه توحد وأفعاله وتصرفاته { 86}عن الشخص والقابلة للقياس 
المتكررة السمة البارزة والمميزة له عن بقية األطفال ، وهذه األفعال تعيق من عملية التعلم 

رار ، حتى والتواصل لدى الطفل ، وهي مختلفة بين طفل توحدي وآخر من ناحية النوع أو التك
 : أنها متباينة بشدتها وتكرارها لدى الطفل نفسه ، ومن أهم الخصائص السلوكية ما يلي

 كل األطفال الذين لديهم اضطراب التوحد يظهرون سلوكًا أو مجموعة من : السلوك النمطي
السلوكيات النمطية المتكررة ، وهذه السلوكيات في معظم األحيان منتظمة في تكرارها ، وهي 

ر في أشكال عديدة ، بعضها يرتبط بالحواس وبعضها اآلخر يرتبط بحركة األطراف ، تظه
ومنها ما يرتبط بحركة الجسم ، ومنها ال يرتبط بالحركات ، بل يرتبط بالتفكير أو بطقوس 

تحريك كامل الجسم حول نفسه ، أرجحة الجسم : ]محددة ، ومن أمثلة هذه السلوكيات ما يلي
في األضواء أو األشياء الالمعة ، رفرفة اليدين ، تدوير األشياء حول من الخصر ، الحملقة 

نفسها ، تذوق األشياء كلحس األقالم أو النوافذ ، القفز ، المشي على رؤوس األصابع ، خبط 
، والجدير ذكره هنا [ شيء بشيء آخر ، األفكار المتكررة أو التساؤل المستمر ، وغيرها الكثير

قد تحدث لدى األطفال من ذوي اإلعاقات واالضطرابات األخرى ، إال  أن السلوكيات النمطية
أنها تظهر لدى األطفال ذوي التوحد أكثر بكثير وتظهر بشكل مختلف وتستمر لفترة أطول 

، ويرى بعض العلماء في تفسيرهم لهذه السلوكيات بأنها محاولة من الطفل للهروب { 24}بكثير 
ل معها ، بينما ذهب البعض إلى أنها تقلل من مستويات القلق من إثارة بيئية ال يمكنه التعام

 { 84}والتوتر لدى الطفل الذي لديه توحد 

 ن كان ذلك : السلوك الروتيني أي الثبات على روتين معين ومقاومة أي تغيير يطرأ عليه حتى وا 
ي قطعة التغيير طفيفيًا ، وهذا السلوك قد يحدث بطرق عديدة فقد يرفض الطفل تغيير مكان أ

أثاث في المنزل ولو لبضع سنتيمترات ، أو تغيير الطريق الذي يسلكه للوصول إلى مكان معين 
على سبيل المثال ، أو تغيير نوع الطعام أو الشراب الذي يتناوله فقد يرفض أن يأكل أكثر من 
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لعب نوعين أو ثالثة من األطعمة ، أو اإلصرار على ارتداء نفس المالبس ، واإلصرار على ال
، وتشير عدد من الدراسات إلى أن هذا السلوك يحدث  {88}بنفس الطريقة أو نفس اللعبة دائمًا 

نتيجة للعجز والصعوبات التي يعاني منها الطفل الذي لديه اضطراب التوحد وتشمل هذه 
الصعوبات مشكالت االنتباه وضعف التركيز وصعوبة في تعميم المفاهيم وانتقال أثر التدريب 

{82 } 

 وأغلب هذه األشياء هي مادية غير إنسانية ، والتعلق بها : االهتمام بأشياء معينة والتعلق بها
يعتبر غير طبيعي ولفترة طويلة نسبيًا ، مما يحد من إمكانية الطفل على التعلم والتواصل 
االجتماعي ، وهذا االرتباط قد يحدث بصورة سلوك انشغالي كاللعب بالرمل أو النقر على 

ياء لفترة طويلة من اليوم ، أو قد يربط الطفل نفسه بموضوع معين مثل مفاتيح أو أوراق أو األش
محارم ويحتفظ بها أينما ذهب الطفل وال يسمح لآلخرين بأخذه منه ، وأحيانًا قد يتعلق الطفل 
بمواضيع معينة ويرغب في جمع معلومات تفصيلية عن هذه المواضيع ويتحدث عنها دائمًا 

مر دون كلل أو ملل ، وهذا النوع من التعلق نراه لدى األطفال التوحديين من ذوي بشكل مست
  {20}األداء والقدرات العالية 

 وهو إما سلوك موجه نحو اآلخرين أو سلوك موجه نحو الذات ، فمن ناحية : السلوك العدواني
خطرًا لحياة  السلوك العدواني الموجه نحو اآلخرين فمعظم األطفال ذوي التوحد ال يشكلون

من األطفال التوحديين % 12األشخاص الذين يتعاملون أو يعملون معهم إال أن هناك أقل من 
يظهرون سلوكيات عدوانية تجاه اآلخرين وهؤالء األطفال يعانون تأخرًا ذهنيًا شديدًا إلى جانب 

عهم في التوحد وهذه السلوكيات تنخفض لديهم عندما يتعلمون التعبير عن أنفسهم وعند وض
، أما من ناحية السلوك العدواني الموجه نحو الذات فتشير الدراسات إلى أن  {21}بيئات منظمة 

القليل من األطفال ذوي التوحد يؤذون أنفسهم بشكل مستمر فمن الممكن أن يضربوا رؤوسهم في 
،  {22}الجدار أو ينتفون شعرهم وعض األصابع وجرح وتخديش الوجه وأجزاء الجسم بأظافرهم 

حباطه           وهذه السلوكيات تنخفض إذا تعّلم الطفل كيفية التعبير عن غضبه وا 
ُيظهر األطفال الذين لديهم توحد مجموعة من أنماط السلوك غير المقبولة كالسلوكيات    

المتكررة أو الروتينية أو العدوانية ، وهذه السلوكيات تعود في أغلبها للمشاكل والصعوبات التي 
ن منها كصعوبات التواصل والتفاعل االجتماعي وصعوبات اللعب ، وهي تميل لالنخفاض يعانو 

في مرحلتي المراهقة والبلوغ ، ومن المهم التعامل معها من خالل أساليب تعديل السلوك ، 
 واستخدام جداول التعليم البصرية الروتينية مع بعض األطفال الذين لديهم توحد 

 : حسيةالخصائص ال -4
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دى األطفال الذين لديهم اضطراب التوحد مجموعة من الخصائص الحسية المتباينة من طفل ل   
آلخر من حيث الشدة والدرجة واالستجابة إليها ، فقد يظهر الطفل الذي لديه توحد وكأنه يعاني 
من مشاكل سمعية أو بصرية ولكنه في الوقت نفسه يظهر استجابات سريعة ويقظة لبعض 

وت الخافت أو الضوء المفاجئ مما ينفي وجود أي إعاقة سمعية أو بصرية لديه المثيرات ، كالص
، وغيرها العديد من  {23}، وقد ُيظهر عدم القدرة على التعبير عن األلم ورفض الحضن والتقبيل 

الخصائص ، وفيما يلي أهم الخصائص الحسية التي يمكن أن تظهر عند األطفال الذين لديهم 
 :  اضطراب التوحد

 لدى بعض أطفال التوحد حساسية سمعية رغم سالمة جهازهم السمعي ، فقد : االستجابة السمعية
يبدو الطفل أصم تجاه أصوات معينة وخاصة عند مناداته أو الطلب منه أمور معينة ، وقد 
يضع أصابعه في أذنيه أو يغطيهما عند سماع أصوات معينة أو تنتابه نوبات غضب عند 

الهاتف ، صوت مكنسة الكهرباء ، صوت طفل يبكي ، صوت تدفق الماء ، رنين ]سماعها مثل 
، وغالبًا ما ينجذب الطفل إلى الموسيقى وخاصة الخفيفة منها [ صوت دراجة نارية ، وغيرها
 { 24}والمتضمنة التراكيب الغريبة 

 لدى بعض أطفال التوحد حساسية بصرية رغم سالمة جهازهم البصري ،: االستجابة البصرية 
فالبعض منهم يميل للبقاء في الظالم واإلصرار على إطفاء األضواء ، والبعض يميل للتحديق 

، كما أن مجال الرؤية لدى هؤالء األطفال يختلف عما  {22}لفترات طويلة في األضواء الساطعة 
 هو لدى األطفال العاديين فهم إما يركزون بصرهم على التفاصيل الدقيقة أو أنهم يأخذون حيزاً 

  {3}بصريًا أكثر مما يجب أن يكون 

 قد نرى لدى البعض حساسية جلدية كبيرة تجعله يبتعد عندما يحاول أحد : االستجابة للمس
األشخاص لمسه أو معانقته ، كما نجد لدى البعض من أطفال التوحد وكأنهم ال يشعرون باأللم 

دم إحساس بالبرودة والحرارة ، وقد يظهرون ع {26}وربما ال يبكون عندما يتعرضون ألذى بالغ 
 وعدم االستجابة ألي منها بالشكل المناسب 

 قد يظهر بعض األطفال الذين لديهم اضطراب التوحد سلوكيات شمية : االستجابة للشم والتذوق
كما قد ينزعجون من , غريبة وشاذة كشم مالبس اآلخرين أو شعرهم أو أيديهم أو شم أنفسهم 

ابون ، كما قد يظهرون سلوكيات ترتبط بتذوق أو أكل بعض المواد روائح معينة كالعطور والص
 { 22}.... غير الصالحة لألكل كاأللعاب والمعجون والرمل والخيوط 

ما يعانيه األطفال الذين لديهم توحد من خصائص حسية عائدة للصعوبات في التنظيم الحسي    
أو منخفضة أكثر من الطبيعي ، لديهم ، وهذه الخصائص تظهر إما على شكل حساسية زائدة 

حيث وضح بعض العلماء سبب ذلك إلى أن دماغ الطفل التوحدي ال يفسر المعلومات الحسية 
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الواردة إليه عبر الحواس بشكل سليم ، فقد تترجم المعلومات على أنها أقوى أو أضعف مما 
 عليها في الواقع       

 : معرفيةالخصائص ال -1
ر واالنتباه والفهم واإلدراك والذاكرة وغيرها من المهارات من أهم الوظائف تعتبر مهارات التفكي   

المعرفية التي يجب على الطفل اكتسابها وتعلمها ، ألنه إذا حدث بها أي مشكلة أثرت على 
أداءه وتعلمه في جميع المجاالت األخرى ، وتعتبر الخصائص المعرفية ميزة أساسية الضطراب 

صائص المعرفية التي يتصف بها األطفال الذين لديهم اضطراب التوحد ما التوحد ، ومن أهم الخ
 : يلي
  من األطفال الذين لديهم توحد يقع أدائهم العقلي ضمن المستوى الشديد و % 20ما نسبته

، إال أنه  {24}ضمن المستوى العادي % 20ضمن المستوى البسيط والمتوسط وما نسبته % 30
لتوحد يمتلكون قدرات معرفية مبكرة متميزة كالذاكرة القوية للحس تبين بأن عددًا من أطفال ا

الموسيقي أو القدرة الحسابية الفائقة ، وفي بعض األحيان قد يمتلك الطفل التوحدي طالقة لغوية 
عالية على الرغم من أنه ال يفهم ما يقرًا ، أو يحفظ عدد كبير من التواريخ أو تركيب لوحة من 

 {28}من أطفال التوحد % 10البزل من أول محاولة ، وهم يشكلون حوالي  أعداد كبيرة من قطع
 { 24}، وهو ما أطلق عليه العلماء مصطلح جزر القدرات 

 االنتباه : لديهم صعوبات متنوعة في االنتباه بدرجات مختلفة وأكثر صعوبات االنتباه تتمثل في
عادة المشترك ، ، ومن أهم خصائص االنتباه  {3}التركيز  توجيه االنتباه ، نقل وتحويل االنتباه وا 

لديهم االنتقائية الزائدة للمثير حيث يعاني الطفل من صعوبة في االستجابة للخصائص المتعددة 
   { 2}لجزء محدد من المثيرات فقط  وهذا ما يفسر استجابتهلألشياء في بيئته 

  أو إدراك الصورة الكلية  صعوبات في التفكير واإلدراك فهم غير قادرين على استيعابلديهم
للموضوع بل يكتفون بالنظر ومعالجة أجزاء هذه الصورة دون القدرة على الحصول على نظرة 

باإلضافة إلى عدم قدرتهم على التنبؤ بسلوك اآلخرين وتفسيره وعدم ،  {22}شمولية للموضوع 
قدرة على فهم القدرة على فهم وجهة نظر الشخص اآلخر وأحاسيسه في موقف معين ، وعدم ال

، كما أن افتقارهم للقدرة على التخطيط  {100}المعتقدات الخاطئة وفهم الفروق الظاهرة والحقيقية 
باإلضافة لديهم صعوبة  ، {42}يجعل من أسلوبهم في حل المشكالت جامدًا وخاليًا من اإلبداع 

   {101}وحل المشكالت  في تنظيم المعلومات وفقًا لتصنيفات واستعمال هذه المعلومات في التفكير

  يفتقد معظمهم الدافعية للقيام بالمهام المطلوبة منهم ، كما يفتقرون إلى بعض الدوافع المتمثلة
  {102} في الرغبة في المنافسة واإلنجاز الشخصي
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 سليمة ألن هذا النوع من المعلومات ال  لديهم الذاكرة الخاصة بحفظ المعلومات الروتينية البسيطة
وفهمًا ، وقد لوحظ عند البعض منهم أنهم يستطيعون أن يحفظوا عن ظهر قلب  لجةً يتطلب معا

عالنات تلفزيونية وكلمات يقولها اآلخرين ، إال أنهم مع ذلك يعانون من  أغنيات وأرقام وحقائق وا 
مصاعب في تذكر المعلومات التي تتطلب مستوى عالي من المعالجة كرواية القصص وتسلسل 

نا بان تذكرهم هاث التي وقعت لهم ، وخطوات القيام بعمل ما ، وجدير بالذكر النشاطات واألحد
للمعلومات التي شاهدوها بصريًا أفضل من تذكرهم للمعلومات التي تقدم إليهم بطريقة سماعية 

 { 24} كطريقة اللغة

 ن لديهم صعوبة في التقليد بجميع أنواعه مقارنًة باألطفال الطبيعيين من نفس عمرهم الزمن ي ، وا 
وجد لدى البعض تقليد فإن لدى هؤالء صعوبة في تقليد الحركات الجسدية أكثر من تقليد 

مثال تقليد لمس الرأس أصعب من تقليد وضع مكعبين فوق بعضهم  ، حركات باستخدام أشياء
   { 103} البعض

 ن وجدت فهي تعود للتأخر الذهن يوجد لديهم صعوبة في فرز وتصنيف األشياء  ال ي ، وا 
 {24}المرافق للتوحد وليس الضطراب التوحد 

  لديهم صعوبة في التصرفات الحركية التي تتطلب مستويات معالجة عالية كالتخطيط والتنسيق
قوف على و كالرقص على أنغام موسيقية أو ال ، واالنتباه والتقليد وتنفيذ حركات حسب تسلسل ما

 { 104}ساق واحدة 

 التي تحفظ دون حاجة إلى )فإن الجوانب األكاديمية الروتينية  :ةفيما يتعلق بالجوانب األكاديمي
يمكن أن يتعلمها األطفال التوحديون حسب تطورهم العقلي ، بمعنى إذا كان عمرهم الزمني ( فهم

مناسبًا فإنهم يستطيعون أن يتعلموا منهاجًا ابتدائيًا مبكرًا ألن معظم المتطلبات في ذلك الوقت 
وعندما يصل المنهاج إلى مرحلة متقدمة ، ويبدأ األطفال في تعلم مفاهيم  هي مهارات روتينية ،

المعلومات فهذه هي المجاالت التي قد يجد  مجردة ويحتاجون إلى تفسير وفهم كمية كبيرة من
، إال أن عاملي التنبؤ األساسي للحكم  {24}الطفل الذي لديه توحد صعوبة في التعامل معها 

حاصل ذكاء ذلك الطفل ومستوى : التوحد لألهداف األكاديمية هما على إمكانية تحقيق طفل
   { 102}نطقه قبل بلوغه خمس سنوات 

ويتضح من الخصائص السابقة بأن ضعف طفل التوحد بها ستؤثر على مجاالت حياته    
 األخرى كالتواصل والتفاعل االجتماعي ومهارات اللعب والحياة ، كما انه من المفيد ذكره أن كثير
من هذه الخصائص هي عائدة للتأخر الذهني المرافق للتوحد وليس للتوحد ، ومن المهم البدء 

 بتدريب الطفل على مجمل المهارات السابقة قبل سن الخامسة 
 : ثانويةالخصائص ال -6
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هذه الخصائص تظهر لدى البعض من األطفال الذين لديهم توحد ، ورغم داللتها التشخيصية    
تعمم على جميع األطفال وال يمكن االعتماد عليها وحدها كدليل لوجود اضطراب إال أنها ال 

التوحد لدى الطفل ، لذلك عمد الباحث إلى تصنيفها ضمن خصائص ثانوية ، ومن أبرز هذه 
 : الخصائص ما يلي

 رفض النوم لوحدهم ، مقاومة النوم ، التنفس أثناء النوم ، عدم : مشاكل النوم والتي تتمثل ب
نتظام يوميًا بمواعيد الذهاب إلى النوم ، االستيقاظ أثناء الليل لساعات ، النوم المتقطع غير اال

المتواصل ، صعوبة االستيقاظ صباحًا ، هذه المشاكل شائعة لدى عدد من الحاالت وتظهر 
  {106}بشكل أكثر لدى الحاالت الصغيرة بالعمر 

 لق بالسالمة العامة كعبور الشارع واألماكن نقص المخاوف من األخطار الحقيقية وخاصة ما يتع
 { 104}المرتفعة ، وقد يشعرون بالذعر من األشياء غير الخطرة 

  { 104}التعرض لنوبات من البكاء والصراخ والضحك دون سبب واضح 

  مشاكل األكل المتمثلة باألكل والشرب بشراهة دون شعور بالشبع ، أو أكل طعام معين ورفض
، وتظهر لدى بعضهم مشاكل تتعلق بالجهاز الهضمي وآلية الهضم  {104}أكل أي شيء سواه 

بعضهم من وجود خمائر وبكتيريا معوية داخل أجسامهم مما ينتج عنها مشكالت  يشتكيحيث 
  {22}مختلفة 

  عدم الثبات على استخدام يد معينة ، بحيث يترددون أو يتبادلون استعمال اليد اليمنى مع
 { 104}اليسرى 

 وت الواضح في نشاطهم الحركي ، فمنهم من ُيظهر نشاطًا حركيًا زائدًا ، ومنهم من يظهر التفا
 {108}كساًل أو خمواًل حركيًا 

  { 102}أغلب األطفال الذين لديهم توحد تقريبًا يبدون سرورًا أو اهتمامًا باللعب بالماء 

 : تعقيب -
صف بها أطفال التوحد ، وال يعني ما تم ذكره في هذا المحور يمثل أهم الخصائص التي يت   

بالضرورة وجودها كلها لدى الطفل ، إال أن هذه الخصائص تعتبر أساسية لتشخيص هذا 
االضطراب وال بد توافر مجموعة ال بأس بها للقول على أن الطفل لديه اضطراب التوحد ، 

ات بعملية وجدير بالذكر بأن هذه الخصائص تتفاعل وتتداخل مع بعضها البعض محدثة صعوب
 تعلم وتطور طفل التوحد عبر مراحل نموه المختلفة 

   
 

 

 المحور الرابع  
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 تشخيص اضطراب التوحد 
 

يتضمن هذا المحور عملية تشخيص اضطراب التوحد ، وما هي اإلجراءات الالزمة لتشخيص 
ة  وتقييم الطفل الذي لديه توحد ، والخطوات التي يمر بها ، والصعوبات التي تواجه عملي

 : التشخيص
 : مقدمة -
يعتبر تشخيص الطفل بأن لديه اضطراب التوحد أمرًا في غاية األهمية ألنه يقدم ألسرته    

ن وجدت هذه : أجوبة على أسئلة كثيرة تدور بداخلها ومن أهمها هل لدى طفلي مشكلة ما ؟ وا 
طفلي وغيرها  المشكلة فما هي بالضبط ؟ وما هو العالج المناسب لطفلي ؟ وما هو مستقبل

الكثير من األسئلة ، ومن المتفق عليه حاليًا في مجال تشخيص اضطراب التوحد هو عدم وجود 
،  {110}أو أية فحوصات طبية يمكن االستناد إليها بعملية التشخيص ( مخبرية)عالمات حيوية 

واضحة فاضطراب التوحد يتم تشخيصه على المستوى السلوكي بناًء على الصعوبات والمشاكل ال
، وكلما كان  {111}التي تظهر لدى الطفل في مجاالت التواصل والمشاركة االجتماعية والتخيل 

الطفل صغيرًا بالعمر كلما كان التشخيص أصعب ويتطلب جهودًا دقيقة ومتواصلة للتعرف على 
دراته طبيعة األعراض لديه وتكراريتها وتحليل مهاراته االجتماعية وأساليب تفاعله مع البيئة وق

سنوات حيث تبدو  2إلى  3اإلدراكية والعاطفية ، وفي الغالب يتم إجراء التشخيص بعمر 
، وعملية  {26}الخصائص واضحة بالمقارنة مع خصائص األطفال العاديين بنفس العمر الزمني 

 : تشخيص اضطراب التوحد تمر بثالث خطوات رئيسية وفق التالي
 

 ضطراب التوحديبين خطوات عملية تشخيص ا 4الشكل 
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 : الصعوبات التي تواجه عملية تشخيص اضطراب التوحد -0
عملية تشخيص اضطراب التوحد ال تعتبر عملية سهلة يستطيع أن يقوم بها أي شخص ،    

طبيب : فهي تحتاج لفريق تشخيص متكامل ممكن أن يضم كل أو بعض التخصصات التالية
أخصائي علم نفس  \ص في النمو طبيب متخص \طبيب أعصاب أطفال  \نفسي أطفال 

، وأهم { 4}وغيرهم من التخصصات  \والدي الطفل  \أخصائي تخاطب ونطق  \إكلينيكي 
توافر الخبرة العملية : الصعوبات التي تعترض عملية تشخيص التوحد يمكن تلخيصها باآلتي

التشخيصية  والعلمية والتأهيل العلمي للمشتركين في عملية التشخيص ، مدى مالئمة األدوات
المستخدمة لألهداف المرجوة من التشخيص ، مدى المساهمة الفعلية والفاعلة من قبل والدي 

،   {112}، اشتراك وتشابه أعراض التوحد مع أعراض إعاقات واضطرابات أخرى  {28}الطفل 
،  التباين في أعراض التوحد من حالة إلى أخرى ، عدم توافر اختبارات ومقاييس كثيرة للتشخيص

 { 113}تغير األعراض وشدتها مع تقدم الطفل الذي لديه توحد بالعمر 
 : الكشف والمسح المبكر -3
وهي أول خطوة من خطوات عملية تشخيص اضطراب التوحد ، والمقصود بها التعرف على    

األطفال الذين يظهرون عدد من المؤشرات الخاصة باضطراب التوحد وذلك إلحالتهم لعملية 
كامل ، بمعنى أن المسح يعتبر إنذارًا هامًا يشير إلى إمكانية أن يكون لدى الطفل تشخيص مت

،  {1}اضطراب التوحد بينما التشخيص يؤكد أو ينفي اضطراب التوحد لدى الطفل بشكل رسمي 
شهر أو أكثر ، دل ذلك على  18وقد حدد العلماء أربع سلوكيات إذا اجتمعت لدى طفل عمره 

 : كون لديه اضطراب التوحد ، وهذه السلوكيات هياحتمال كبير ألن ي
 عدم استجابة الطفل السمه . 1
 عجز الطفل عن اإلشارة إلى األشياء ومتابعة نظرات اآلخرين . 2
 عدم القدرة على التقليد . 3
 { 114}عدم القدرة على اللعب التمثيلي . 4
ها من عالقة بعملية تقديم وتعتبر عملية المسح والكشف المبكر في غاية األهمية لما ل   

الخدمات وخاصة خدمات التدخل المبكر والتي تؤدي إلى مخرجات تعليمية وتدريبية أفضل بكثير 
، لذلك فقد عمدت العديد من الدراسات  {112}مما هي عليه في حالة تقديم الخدمات المتأخرة 

ر لدى الطفل ، وهذه واألبحاث على تحديد المؤشرات السلوكية التي يعتبر ظهورها ناقوس خط
تطور اللغة والنمو االجتماعي ومظاهر السلوك النمطي ومحدودية : المؤشرات تناولت مجاالت

االهتمامات واللعب ، وبناًء على هذه الدراسات تم تطوير العديد من أدوات الكشف الخاصة 
 : باضطراب التوحد ومن أهمها
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    اختبار الكشف عن االضطرابات النمائية الشاملةPDDST-II: 

 Pervasive Developmental Disorders Screening Test-Stage (II) 

  قائمة تقدير األطفال التوحديين الصغار البريطانيةCHAT: 

The Checklist for Autism in Toddlers 

  قائمة التقدير المعدلة لألطفال التوحديين الصغار األمريكيةM-CHAT : 

The Modified Checklist for Autism in Toddlers 

  أداة الكشف عن التوحديين في عمر السنتينSTAT: 

The Screening Tool for Autism in Two-Year-Olds 

  استبيان الكشف عن طيف التوحدASSQ : 

The Autism Spectrum Screening Questionnaire 

  استبيان الكشف عن اضطراب التوحدASQ :Autism Screening Questionnaire {22 } 
 : التشخيص المتكامل -2
وهي تمثل الخطوة الثانية في عملية تشخيص اضطراب التوحد ، حيث سيتم هنا إجراء تقييم    

شامل متعدد التخصصات لكل طفل دلت نتائج الكشف المبكر بأن لديه احتمالية عالية لوجود 
وحد لدى الطفل أو اضطراب التوحد لديه ، فهذه الخطوة هدفها التأكد من وجود اضطراب الت

عدمه ، هي تتضمن توظيف عدد من األدوات المناسبة لتحقيق األهداف المرجوة منها ، بحيث 
يتم فيها العمل على قياس وتشخيص أكبر قدر ممكن من المجاالت النمائية الوظيفية لدى الطفل 

 : لخطوة ما يلي، ويتم تنفيذ هذه الخطوة من قبل فريق التشخيص المتكامل ، وتتضمن هذه ا {116}
نما الهدف  :التقييم الطبي 0 - 2 ليس الهدف هنا العمل على تشخيص التوحد بصورة طبية ، وا 

هو فهم حالة الطفل بصورة أوضح والعمل على استثناء االضطرابات األخرى والتي قد تتشابه مع 
اضطراب اضطراب التوحد ، وبالتالي فإن الهدف من التقييم الطبي هو تأكيد إعطاء تشخيص 

ويعتبر الفحص الطبي العام وفحص السمع من أهم الفحوصات في هذا الشأن ، , التوحد للطفل 
يلي ذلك في درجة األهمية التخطيط الكهربائي للدماغ ، أما بالنسبة لباقي الفحوصات الطبية 

 { 1}فيقوم الطبيب بتحديد مدى حاجة الطفل إليها بشكل فردي بناًء على األعراض التي يظهرها 
يتم بهذا التقييم جمع البيانات األساسية حول نمو الطفل لتحديد مدى  :التقييم النمائي 3 – 2

وجود التأخر النمائي لدى الطفل أو ال ، وهذا التقييم مهم ألنه يقدم لنا أهدافًا مزدوجة لكل من 
 : اإلجراءات ، ويتم ذلك وفق نوعين من {114}عملية التشخيص ووضع األهداف التربوية فيما بعد 

يقوم على إجراء مقابلة مع والدي الطفل بهدف طرح مجموعة من األسئلة المرتبطة بكافة : األول
المجاالت النمائية ، بحيث يتم التركيز على طرح أسئلة تتمحور حول بعض الجوانب الهامة في 

وك العام ، اضطراب التوحد كاللعب والتفاعل االجتماعي والتواصل واالستجابات الحسية والسل
 {118}والتي تساعد إجاباتها في اتخاذ القرار التشخيص النهائي 
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يقوم على تطبيق عدد من المقاييس والقوائم الرسمية وغير الرسمية النمائية للتحقق من : انيثال
مدى انطباق معايير النمو الطبيعي لدى الطفل في كل مجال نمائي لتأكيد أو نفي وجود التأخر 

      PEP-3 {112} 3األمثلة على هذه المقاييس والقوائم اختبار بيب  النمائي ، ومن
الهدف من هذا التقييم التعرف إلى مستوى القدرات العقلية ومظاهر  :التقييم السيكولوجي 2 – 2

السلوك التكيفي لدى الطفل الذي لديه اضطراب التوحد ، وذلك بهدف الحكم على مدى قدرة 
،  {114}حيطة والتعامل معها بفاعلية وبصورة تتناسب مع عمره الزمني الطفل على فهم البيئة الم

للطفل على اختبارات رسمية ومقننة ( الذكاء)ويجب على األخصائي النفسي تقييم القدرة العقلية 
ومن أهمها اختبار وكسلر لألطفال واختبار وبسي ألطفال ما قبل المدرسة ، وفيما يتعلق بتقييم 

في للطفل فيمكن استخدام مقياس فايالند للسلوك التكيفي ومقياس الجمعية مظاهر السلوك التكي
  {4}األمريكية للتخلف العقلي 

ويمثل هذا التقييم الجزء األخير من عملية التشخيص المتكامل للطفل ،  :التقييم السلوكي 4 – 2
لتوحد ، وجدير ويهدف هذا التقييم إلى تطبيق األدوات والمعايير التشخيصية الخاصة باضطراب ا

ذكره هنا بأن هذا التقييم يختلف عن التقييمات السابقة بكونه يعطي تسمية نهائية يتم بناء عليها 
وصف الطفل بأن لديه اضطراب التوحد أم ال ، ولكثرة األدوات المستخدمة تم تصنيفها إلى 

 : مستويين
على الطفل ، ويوجد معيارين يعتمد على تطبيق المعايير التشخيصية الرسمية والعالمية : األول

 : عالميين هما
الصادر ( DSM-V)المعايير التشخيصية الواردة في الدليل اإلحصائي والتشخيصي الخامس (1

، وهي أكثر استخدامًا من قبل األخصائيين  2013عن الجمعية األمريكية للطب النفسي عام 
 النفسيين 

الصادر عن منظمة ( ICD-10)مراض المعايير التشخيصية الواردة في التصنيف الدولي لأل (2
 األطباء  ، وهي أكثر استخدامًا من قبل 1223الصحة العالمية عام 

 (: DSM-V)وفيما يلي معايير الدليل اإلحصائي والتشخيصي الخامس    
 
 

 : التالية على الطفل A , B , C , D , Eيجب أن تنطبق كافة المعايير 
A .فاعل االجتماعي ، ال تندرج ضمن التأخر الطبيعي صعوبات في التواصل االجتماعي والت

 : لنمو الطفل ، وتظهر وفق انطباق جميع العوامل الثالثة التالية
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  صعوبات في تبادل المشاعر االجتماعية من خالل تصرفات اجتماعية غير طبيعية وعدم القدرة
الهتمامات ، مما يضعف قدرة التعبير عن ا( استقبال وتعبير)على تبادل أطراف الحديث 

 والمشاعر واألفكار ، وما يؤثر عمومًا على بدء عملية التفاعل االجتماعي مع اآلخرين 

  صعوبة استخدام التواصل غير اللفظي في التفاعل االجتماعي من خالل ضعف في دمج
مفاهيم التواصل اللفظي وغير اللفظي ، وصواًل لخلل في التواصل البصري ولغة الجسد أو 

لى غياب كامل لإليماءات الجسدية وتعابير صعوبة في استخ دام وفهم التواصل غير اللفظي ، وا 
 الوجه 

  صعوبة في تطوير العالقات االجتماعية والمحافظة عليها قياسًا باألقران من خالل صعوبة
تغيير السلوك ليتالءم مع المواقف االجتماعية المختلفة ، وصواًل لصعوبة مشاركة اللعب 

لى غياب واضح لالهتمام باآلخرين التخيلي وبناء ال  صداقات ، وا 

B . محدودية وتكرار ونمطية في السلوك واالهتمامات تظهر في اثنين من التالي حاليًا أو في
 : الماضي

  حركات نمطية أو متكررة ، تكرار في الكالم ، آلية في التصرفات أو في استخدام األشياء
قة صوت واحدة أثناء الحديث ، تكرار عبارات كصف األلعاب أو قلب األغراض ، استخدام طب

 مفهومة وغير مفهومة 

  روتين زائد ، أنماط متكررة من السلوكات اللفظية وغير اللفظية ، أو مقاومة شديدة للتغيير
حركات آلية ، اإلصرار على نوع معين من الطعام ، أو على نفس الطريق ، تكرار نفس )

 ( لبسيطة في البيئةاألسئلة ، مقاومة شديدة للتغيرات ا

  عزلة شديدة عن المحيط ، االنشغال بصورة غير طبيعية باهتمامات معينة من ناحية الشدة
 (تعلق شديد بأشياء غريبة ، اهتمامات قد تكون محدودة أو شديدة)والتركيز 

  خلل في استقبال المثيرات الحسية في البيئة أو اهتمام غير عادي في الجوانب الحسية من البيئة
استجابة غير طبيعية لمقدار األلم أو درجة الحرارة ، حساسية زائدة لمواد معينة أو أصوات )

 (معينة ، إفراط في شم األشياء أو لمسها ، االنبهار باألضواء أو األشياء التي تدور

C . يجب أن تظهر األعراض خالل فترة الطفولة المبكرة ، ولكن ربما ال تظهر بشكل واضح
 متطلبات االجتماعية حدودها الدنيا حتى تتجاوز ال

D . اجتماع األعراض يسبب صعوبات هامة في الجوانب االجتماعية والمهنية ويؤثر على
 مهارات الحياة اليومية 

E . هذه االضطرابات ال تظهر بصورة واضحة كاضطرابات ذهنية أو ضمن التأخر النمائي
ضطراب طيف التوحد كتشخيص مرضي مزمن الشامل ، وغالبًا ما تترافق اإلعاقة الذهنية مع ا
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الضطراب طيف التوحد واإلعاقة الذهنية ، التواصل االجتماعي يجب أن يكون دون الحد 
  {12}الطبيعي للنمو 

 : فهي( ICD-10)أما معايير التصنيف الدولي لألمراض    
  ًبالظهور قبل  ي تبدأولكن إن وجدت فه ، يوجد شك فيها النمومن  مرحلة سابقةيوجد  ، ال عادة

 الثالث سنوات 
  ًوجود ضعف في التفاعل االجتماعي مثل عدم االستجابة للمثيرات االجتماعية  يالحظ دائما

أو عدم تعديل السلوك وفق المواقف  \ العاطفية وعدم القدرة على فهم مشاعر األشخاص و
 ،  عيةضعف استخدام اإلشارات االجتماعية ونقص في السلوكات االجتما ، االجتماعية

 و نقص في التبادل العاطفي االجتماعي ، العاطفية، والتواصلية

 موجودة ال مهارات اللغويةال  استخدام ضعف مثللنقص النوعي في التواصل بشكل عام التقليد وا
 ، التبادل اللغويونقص في  ، واالجتماعي التخيليفي اللعب  اختالل ، في التواصل االجتماعي
عدم وجود رد فعل عاطفي لمبادرات  ،في اإلبداع والخيال  ضعف ، رعدم القدرة على التعبي

 ، ضعف التنوع في طبقات الصوت أو التشديد أثناء التواصل ، اآلخرين اللفظية وغير اللفظية
  مماثل في التعابير الجسدية التي تؤكد أو تساعد في التواصل اللفظي ضعف

 ألنشطة واالهتمامات النمطية والمتكررة من السلوك وا بأنواعأيضًا  ا االضطرابتميز هذي
 ، مثل الميل إلى فرض الجمود و الروتين على فئة واسعة من النشاطات اليومية ، والمحددة

 ، اللعب اليومية وأساليبعلى النشاطات الجديدة كما هو الحال في العادات  وهذا ينطبق عادةً 
قد ، ف عادًة تكون قاسية ، غير مألوفة قد يتعلق بأشياء ، وفي مرحلة الطفولة المبكرة تحديداً 

مثل االهتمام النمطي  ، األطفال على أداء روتين معين في أعمال ذات طابع غير وظيفي يصر
ومن الشائع االهتمام بأجزاء غير وظيفية من األشياء  ، بالمواعيد أو الطرق أو الجداول الزمنية

ي الروتين أو تفاصيل البيئة الشخصية وقد تظهر مقاومة للتغيير ف ،( كرائحتها أو ملمسها)
  (إعادة األثاث إلى شكله القديم بعد قيام األسرة بتغييره)
 ذين لديهم اضطراب يتكرر لدى األطفال ال ، باإلضافة إلى هذه الخواص التشخيصية المعينة

اضطرابات في  ، الرهاب/  الخوف :التوحد ظهور مجموعة من المشاكل الالنوعية األخرى مثل
يذاء الذات  ، و العدائية ، ونوبات من الغضب ، وم واألكلالن خاصة  ،( اليدينمثل عض ) وا 

و مبدعين في تنظيم أغير عفويين أو مبادرين مهم ومعظ ، يترافق مع إعاقة ذهنية شديدةعندما 
حتى )ويعانون من صعوبة في تطبيق تصوراتهم أثناء اتخاذ قرارات في العمل  ، أوقات فراغهم

  (ون المهام نفسها في حدود قدراتهمعندما تك
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 سيستمر في خالل حياة  ولكن العجز ، إن إظهار سمة العجز في التوحد تتغير مع نمو األطفال
 ، والتواصل ، كاالندماج في المجتمع الراشد مع وجود نمط مماثل من المشاكل على نطاق واسع

  االهتماماتو 

 ولكن  ، بات النمائية في السنين الثالثة األولى حتى يتم التشخيصيجب أن تظهر االضطرا
ويمكن أن تترافق جميع مستويات مقياس  ، في جميع الفئات العمرية يمكن تشخيصه ضطراباال

  {120}حاالت التوحد خلف عقلي لدى ثالثة أرباع ولكن هناك حالة ت ، الذكاء مع التوحد

ملة من أدوات التشخيص التي تم إعدادها من قبل يتم في هذا المستوى تطبيق ج: الثاني
المختصين في مجال التوحد ، وتهدف إلى تشخيص اضطراب التوحد وتفريقه عن غيره من 

 : االضطرابات ، ومن أكثر األدوات استخدامًا ما يلي
  مقياس تقدير التوحد الطفوليCARS :Childhood Autism Rating Scale : وهو من أكثر

،  0891ستخدامًا في تشخيص التوحد وتحديد شدته ، طوره سكوبلر وآخرون االختبارات ا
  {121}دقيقة  01و  01ويشتمل المقياس على خمسة عشر بعدًا بحيث يستغرق تطبيقه ما بين 

  قائمة السلوك التوحديABC :Autism Behavior Checklist : يرك طورها كل من كروك وا 
فقرة يتم اإلجابة عليها من قبل األسرة والمعلمين  24على ، وتشتمل هذه القائمة  1280وألموند 

 { 83}، تصف هذه الفقرات أنماط السلوك التي يظهرها أطفال التوحد 
  مقياس جليام للتوحدGARS :Gilliam Autism Rating Scale : صمم هذا المقياس جليام

ة وزعت على أربع فقر  26، ليتم استخدامه من قبل األسرة واألخصائيين ، يتألف من  1222
مجموعات هي التفاعل االجتماعي والتواصل والسلوكيات النمطية واالضطرابات النمائية ،  

  { 122}دقائق  10إلى  2وتستغرق مدة اإلجابة عليه بين 
  جدول المالحظة التشخيصية للتوحدADOS :The Autism Diagnostic Observation 

Schedule :سلوك والتواصل والتفاعل االجتماعي ، طورها لورد وهي أداة مراقبة تشخيصية لل
، لتستخدم مع األطفال والمراهقين الذين لديهم توحد والذين تطورت لديهم  1282وآخرون 

 { 10}سنوات  3المهارات اللغوية لمستوى ال يقل عن 
  المعدلة  –المقابلة التشخيصية للتوحدADI-R :Autism Diagnostic Interview-

Revised :من قبل لورد ورتر ، تتألف  1224، عدلت عام  1282صورة األصلية لها نشرت ال
بند ، يأخذ تطبيقها بين ساعة ونصف وساعتين ، وتركز على ثالثة مجاالت وظيفية  23من 

هي اللغة والتواصل والسلوكيان النمطية ، وهي مفيدة في التشخيص الرسمي وكذلك في العالج 
 { 122}والخطط التربوية 

 : التشخيص الم مّيز للتوحد من بين االضطرابات الموازية األخرى -4
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العملية التي يتم من خاللها العمل على استثناء االضطرابات : يقصد بالتشخيص المميز   
األخرى التي تتقاطع مع التوحد في بعض المظاهر السلوكية وذلك للتأكد من مدى دقة 

،  {24}لخاص بنتائج التشخيص المرتبطة بالطفل التشخيص المعطى للطفل قبل اتخاذ القرار ا
وهذه الخطوة تعتبر الخطوة الثالثة واألخيرة في عملية التشخيص ، وعملية التشخيص المميز تتم 

 : على مستويين اثنين
حيث تم تقديم اضطراب التوحد : التمييز ما بين التوحد وبقية اضطرابات طيف التوحد: األول

ضمن ما يعرف باضطراب طيف التوحد ، ( DSM-V , 2013)مس في الدليل اإلحصائي الخا
اضطراب اسبرجر واضطراب التفكك الطفولي واالضطرابات : والذي يضم إضافة إلى التوحد
، وفيما يلي جدول يبين معايير التفريق بين هذه االضطرابات  {12}النمائية الشاملة غير المحددة 

 : {124{ }123{ }1}األربع 
 العمر عند ظهور االضطراب : 0ار التفريق معي االضطراب 
 قبل السنة الثالثة  التوحد 
 بعد السنة الثالثة  اسبرجر 

 سنوات  10بعد عمر سنتين وقبل عمر  التفكك الطفولي 
 غير محدد  نمائي غير محدد 
 الذكاء العملي : 3معيار التفريق  االضطراب 
 هني شديد يتراوح من فوق المتوسط إلى تخلف ذ التوحد 
 درجة ذكاء متوسط أو ما فوق  اسبرجر 

 تأخر ذهني شديد  التفكك الطفولي 
 يتفاوت بين تأخر ذهني بسيط إلى درجة ذكاء فوق المتوسط  نمائي غير محدد 
 النمو األولي  : 2معيار التفريق  االضطراب 
  من الحاالت على األقل%  42تأخر واضح من السنة األولى على  التوحد 
 ال يتأخر الطفل في تعلم الكالم والمهارات اإلدراكية  اسبرجر 

سنوات وأحيانًا حتى  2إلى  3تطور طبيعي في النمو حتى عمر  التفكك الطفولي 
 العاشرة يتلوه تراجع وفقدان للمهارات 

 غير محدد  نمائي غير محدد 
 الخصائص الجوهرية   : 4معيار التفريق  االضطراب 
 صور نوعي في مجاالت التفاعل االجتماعي والتواصل والسلوكيات ق التوحد 
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 قصور نوعي في جانبي التفاعل االجتماعي والسلوك  اسبرجر 
 ال يوجد تأخر بالقدرات المعرفية 

 لديهم اهتمامات في مواضيع محددة جدًا ويرغبون بالحديث عنها دائمًا 
اللغة واللعب والقدرة على ضبط اضطراب في التفاعل االجتماعي و  التفكك الطفولي 

 المثانة والتبرز والمهارات الحركية 
 مشكالت شديدة في اللغة االستقبالية والتعبيرية واللعب 

 وجود القصور النوعي في جانب التفاعل االجتماعي  نمائي غير محدد 
 وجود القصور النوعي إما في التواصل أو السلوك وليس األثنين معًا 

 لمجاالت السابقة أقل حدة مما هو لدى التوحد االضطراب في ا
 المظاهر الطبية    : 1معيار التفريق  االضطراب 
 حدوث النوبات الصرعية بصورة شائعة  التوحد 
 حدوث النوبات الصرعية بصورة غير شائعة اسبرجر 

 حدوث النوبات الصرعية بصورة شائعة التفكك الطفولي 
 ات الصرعية بصورة شائعةحدوث النوب نمائي غير محدد 
 نتائج التحسن     : 6معيار التفريق  االضطراب 
 يتراوح ما بين الضعيف إلى الجيد  التوحد 
 يتراوح ما بين المقبول إلى الجيد  اسبرجر 

 ضعيف جدًا  التفكك الطفولي 
 يتراوح ما بين المقبول إلى الجيد  نمائي غير محدد 
 طراب التوحد واضطرابات طيف التوحد األخرىالفرق بين اض( 1)جدول رقم 

التمييز ما بين التوحد وبقية االضطرابات واإلعاقات خارج نطاق اضطراب طيف : الثاني
عاقات تتشابه أعراضها السلوكية مع األعراض السلوكية : التوحد حيث يوجد اضطرابات وا 

 : الضطراب التوحد ومن هذه االضطرابات واإلعاقات
 يتم اللجوء للتفريق بينها وبين التوحد إلى األداء على اختبارات الذكاء والسلوك : ةاإلعاقة الذهني

 { 122}التكيفي والتواصل والتفاعل االجتماعي والمظاهر الجسدية 

 يتم اللجوء للتفريق بينه وبين التوحد إلى فترة ظهور األعراض عند األثنين : فصام الطفولة
 { 126}االضطرابات النفسية ووجود لدى أسرة الطفل الفصامي بعض 

 يتم اللجوء للتفريق بينها وبين التوحد إلى أن المشكالت اللغوية تحدث فقط : اضطرابات اللغة
لدى األطفال الذين لديهم اضطرابات اللغة ، بينما في اضطراب التوحد نجد بأنه ليس اضطرابًا 
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طراب اللغوي في التوحد في في اللغة وحدها بل في القدرة على التفاعل االجتماعي وأن االض
 { 124}( اللغوي وغير اللغوي)جوهره اضطراب في القدرة على التواصل 

 يتم اللجوء للتفريق بينه وبين التوحد إلى فترة ظهور : اضطراب فرط النشاط وتشتت االنتباه
األعراض عند األثنين وفي التواصل والتفاعل االجتماعي واللغة ، وهم أفضل لدى األطفال 

   {128}ين لديهم اضطراب فرط النشاط وتشتت االنتباه الذ

 لى تنمية اللغة : اإلعاقة السمعية يتم اللجوء للتفريق بينها وبين التوحد إلى الفحص السمعي ، وا 
لى المشكالت األساسية لدى التوحد والمتمثلة ( اإلشارة)البديلة  والتفاعل االجتماعي ، وا 

تغيير الروتين ، إال أن هذه المشكالت يمكن أن نراها لدى باالنسحاب االجتماعي واالنزعاج من 
  {112}األطفال الصم لكن تعتبر ثانوية 

 : تعقيب -
عملية تشخيص اضطراب التوحد ليست عملية سهلة ، وبنفس الوقت ليست بالعملية المعقدة    

د التخصصات تبني مبدأ التشخيص من خالل فريق تشخيص متعد: إذا تم االلتزام باألمور التالية
، إدراك واتفاق كافة األطراف المشاركة في عملية التشخيص على مدى وضوح الهدف من 
التشخيص ، توافر الخبرة العملية والمعرفة العلمية لألطراف المشاركة في التشخيص ، حسن 
اختيار األدوات واختبارات التشخيص وفق عمر الطفل والخبرة اإلكلينيكية لفريق التشخيص ، 

المساهمة الفعلية الفاعلة من قبل أسرة الطفل في عملية التشخيص إذ تغيب هذه النقطة عن مدى 
الكثيرين وال يعيرونها أية أهمية في التشخيص ، الدقة في تفسير النتائج إلى قرارات علمية 

 ومهنية دقيقة
وأختم هذا المحور بالتأكيد على أن الهدف من تشخيص الطفل ليس إعطاء تصنيف    

نما الربط بين نتائج التشخيص والبرامج الفعالة التي سيتلقاها الطفل اضط راب التوحد له فقط ، وا 
 فيما بعد     

 
 المحور الخامس

 عالج اضطراب التوحد 
 

جراءات كل برنامج  يتضمن هذا المحور البرامج العالجية الضطراب التوحد ، وما هي طبيعة وا 
 سبة للطفل الذي لديه اضطراب التوحد عالجي والهدف منه ، ومدى فعاليته بالن

   :مقدمة -
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هناك عدد كبير من البرامج العالجية التي ظهرت لعالج اضطراب التوحد ، وهذا العدد الكبير    
تطور بفعل تعدد الفرضيات التي تناولت أسباب التوحد ، إال أنه إلى حد اآلن ال يوجد عالج 

جية تهدف للوصول بالطفل وأسرته إلى أفضل وضع شاٍف الضطراب التوحد ، وكل البرامج العال
مكانيات هذا الطفل ، وبالتالي فإنه ليس هناك طريقة أو برنامج يمكن أن  ممكن وفقًا لقدرات وا 
ينجح مع كل األطفال الذين لديهم توحد ، إال أنه من المتفق عليه بأن البرامج التربوية المقدمة 

ي هي األفضل ، ولكثرة تلك البرامج فقد عمد الباحث إلى لهؤالء األطفال تعتبر في الوقت الحال

 :تصنيفها وفق الشكل التالي
 
 
 
 
 
 

 
 

 يبين البرامج العالجية الضطراب التوحد 2الشكل 
 : العالج الطبي -0
الهدف من العالج الطبي هو التخفيف من بعض األعراض والسلوكيات الفوضوية ، وتحسين    

لطفل ، إذ يقوم على فرضية أن التغيرات الفسيولوجية التي يمكن أن الوظيفة النفسية والنمائية ل
يحدثها العالج تؤدي إلى التقليل من أعراض التوحد وسلوكياته ، وعلى الرغم من نتائجه المتفاوتة 
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بين طفل لديه توحد وآخر ، إال إن عدد من العلماء يؤكد على أهميته في حال ترافق مع البرامج 
ة األخرى المخصصة للطفل ، ومن أهم أنواع العالج الطبي المقدم لألطفال التربوية والسلوكي

 : الذين لديهم توحد ما يلي
ال يوجد دواء مصمم لعالج حاالت التوحد ، إال أن العالج الدوائي : العالج الدوائي 0 – 0

،  {11}يستخدم لتنظيم وتعديل المنظومة الكيميائية العصبية التي تقف خلف السلوك غير السوي 
حيث أن العالج الدوائي يركز على أعراض مثل الحركة وسرعة االستثارة ونوبات الغضب في 
الطفولة المبكرة ، بينما يركز على أعراض مثل العدوانية وسلوك إيذاء الذات في الطفولة 

 ، واألدوية المستخدمة مع {122}المتوسطة والمتأخرة ، أما في المراهقة والرشد فيكون لالكتئاب 
هالوبيريدول والليثيوم : األطفال الذين لديهم توحد محصورة في بعض األدوية النفسية مثل

وفنفلورامين وغيرها ، وتشير الدراسات بأن نتائج التحسن على هذه األدوية عند األفراد الذين 
للتحسن الجزئي % 20للتحسن الكامل و % 2لديهم توحد كانت متواضعة بحيث لم تزد على 

تجدر اإلشارة بأن نوع الدواء ومقدار الجرعة ومدة آخذ الدواء هو من اختصاص طبيب ، و  {130}
الطفل ، باإلضافة يجب أخذ الحذر بأن األعراض الجانبية لبعض األدوية يمكن أن تؤثر على 

 عملية تعليم وتدريب الطفل 
غذائية الخالية أشارت عدة دراسات إلى أن استخدام الحمية ال :العالج بالحمية الغذائية 3 – 0

من الكازين والجلوتين لها فائدة في تخفيض أعراض التوحد السلوكية ، وخاصة لدى أطفال 
التوحد الذين لديهم خلل باألمعاء والمعدة وهو ما يعرف باألمعاء المرشحة ، حيث تسمح هذه 

بالمرور األمعاء لبعض األطعمة الغير مهضومة بشكل كامل التي تحتوي على الكازين والجلوتين 
إلى مجرى الدم ومنه إلى الدماغ ، هذه األطعمة المهضومة جزئيًا تحتوي على ببتيدات لها 
تأثيرات تخديرية وتحدث أضرارًا مثل أي مخدر ، هذه المخدرات من الممكن أن تسبب اضطراب 

، ويكون الحل وفق وجهة نظر أصحاب هذا العالج بإخضاع الطفل لحمية غذائية  {131}التوحد 
لية من بروتيني الجلوتين والكازين طوال حياة الطفل ، أو تزويد الطفل بمادة السيرنيد وهو خا

أنزيم متعدد صمم لمساعدة الجسم على زيادة هضم الببتيدات المهضومة جزئيًا الناتجة عن 
، والجدير ذكره هنا بأن ليس كل األطفال الذين لديهم توحد   {23}بروتيني الكازين والجلوتين 

نون من مشاكل بهضم الجلوتين والكازين وبالتالي فهذا النوع من العالج ال يفيد إال األطفال يعا
 الذين لديهم مشاكل فعلية بالمعدة واألمعاء       

هو هرمون يفرزه الجهاز الهضمي يساعد في عملية الهضم  :العالج بهرمون السكريتين 2 – 0
، حيث { 41}ساعدة في عالج اضطراب التوحد ، وقد تم استخدام جرعات من هذا الهرمون للم

تبين من خالل الدراسات التي أجريت على أسر أطفال لديهم توحد تناول أطفالها هذا الهرمون أن 
من األسر شعروا ببعض التغيرات الجيدة على أطفالهم عند أخذ حقنة من الهرمون ، % 10
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أكدوا أنه ليس هناك % 30ن ، وكانوا غير متأكدي% 30شعروا بتحسنات ذات داللة ، و% 30و
، وأشارت عدة دراسات بأن لهرمون السكريتين آثارًا جانبية منها النشاط  {132}أي تغييرات تذكر 

 { 133}الزائد والعدائية ونوبات صرع خفيف لبعض األطفال بعد أخذ الجرعة الرابعة منه 
عدد من األطفال الذين لديهم  وهذا النوع من العالج يقوم على أن :العالج بالفيتامينات 4 – 0

توحد ال يستفيدون من الفيتامينات والمعادن الموجودة بشكل طبيعي في األغذية ألن لديهم مشاكل 
باألمعاء ، لذلك يعمد العلماء إلى إعطاء الطفل الذي لديه توحد كميات إضافية من الفيتامينات 

ين الناقالت العصبية المضطربة ، والمغنسيوم فهو معدن مساعد في تكو  6وخاصة فيتامين ب 
لدى األطفال التوحديين عادًة ، كما أنه مساعد في بناء العظام وحماية الخاليا العصبية 

، وينصح األطباء في حال لم ُيالحظ أي تحسن { 2}والعضالت ويقوي دور األنزيمات في الجسم 
  {23}أسابيع بالتوقف عن العالج بالفيتامينات  6إلى  4على الطفل خالل 

وهو هرمون ينتج من خالل الغدة الصنوبرية في الدماغ وله دور  :العالج بالميالتونين 1 – 0
االستيقاظ ، لدى العديد من األطفال التوحديين مشكالت في النوم ، حيث  –في تنظيم دائرة النوم 

 ، لذلك يتم إعطاء الطفل هرمون {2}وجد لدى البعض إنتاج شاذ غير طبيعي لهذه المادة 
الميالتونين لتنظيم عملية النوم واالستيقاظ لديه ، كما أشارت دراسات إلى وجود آثار جانبية 
لتعاطي هذا الهرمون وتنحصر فيما يعرف بتوفر التحمل ويمكن عالجها بإيقاف الجرعات لمدة 

 { 134}معينة ثم معاودة العالج 
لألطفال الذين لديهم توحد ،  هذا النوع من العالج لم يكن مصمم :العالج باألوكسجين 6 – 0

إنما وجد بأن العالج باألوكسجين عالي الضغط يفيد في عالج التهاب الدماغ الفيروسي الذي 
يعتقد أنه أحد أسباب اضطراب التوحد وقد دلت نتائج بعض الدراسات على فعالية هذا النوع من 

  {132}العالج على حاالت التوحد 
ف إلى التخفيف من مصاعب معالجة المعلومات الحسية عدد من البرامج التي تهد 9 – 0

ومنها التكامل الحسي والتكامل السمعي  :وتحسين االنتباه وخفض أحاسيس القلق واإلثارة
والعالج بالموسيقى وعدسة إيرلين وآلة الضغط والمعالجة بالدالفين وطريقة دومان ديالكاتو ، إال 

رة للجدل ، إذ ال توجد دراسات علمية تؤكد مدى أن هذه البرامج والطرق السابقة تعتبر مثي
     { 23}فعاليتها وقياس نتائجها الحقيقية على األطفال 

 : العالج التربوي والسلوكي -3
الهدف من هذا العالج تلبية كافة احتياجات األطفال الذين لديهم توحد ، كمهارات العناية    

التواصلية والسلوكية ، وهذا النوع من العالج يقوم على الذاتية واألكاديمية والمعرفية واالجتماعية و 
تدريب وتعليم األطفال من خالل إجراءات تربوية وخطوات سلوكية مخطط لها منذ البداية ، 
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وتعتبر نتائجه هي األفضل حاليًا فيما يخص التوحد ، ولكثرة البرامج التي تدخل ضمن التصنيف 
سط ألهم هذه البرامج بحيث سيتم البدأ بالبرامج التي التربوي والسلوكي سيقوم الباحث بشرح مب

هدفت إلى تنمية مهارات التواصل ثم البرامج التي هدفت لتنمية المهارات االجتماعية والحياتية 
 :وانتهاًء بالبرامج التربوية ، كما يلي

 PECS: Picture Exchange التواصل عن طريق تبادل الصور بيكس نظام 3-0

Communication System:  الكثير من األطفال التوحديين وخاصة األطفال دون عمر
، لذلك قام كل من أندي بوندي  {23}الخامسة ال يتكلمون ويجدون صعوبة في تقليد اآلخرين 

في الواليات المتحدة األمريكية على تطوير نظام يهدف لمساعدة  1224ولوري فوست عام 
إذا يتم تدريبه على إعطاء الصورة المناسبة التي  الطفل على التواصل عن طريق تبادل الصور ،

، وينطلق من مبدأ استغالل جوانب القوة في اإلدراك البصري  {110}ُتعبر عن حاجاته ورغباته 
، ويعتمد هذا النظام على مبادئ التحليل السلوكي التطبيقي  {3}لدى األطفال الذين لديهم توحد 

ABA 1224اللغة الشفهية ، ثم انتقل هذا النظام في عام  لألطفال الذين لديهم قصور واضح في 
، ويتميز  {136}إلى بريطانيا ليعتبر أسلوب ناجح لألفراد الذين يعانون من مشاكل في التواصل 

هذا النظام بأن الطفل ال يحتاج فيه إلى مهارات مسبقة لتعلم التواصل ، وال يشترط بالطفل أن 
ات قبل البدء بهذا النظام ، ويتم تطبيق النظام وفق المراحل تتكون لديه مهارات التقليد وال كلم

 : الست التالية
 الهدف أن يعطي الطفل صورة الشيء الذي يحبه للمعلم : التبادل الجسدي 

 أن يتوجه الطفل من تلقاء نفسه للمعلم ويعطيه صورة الشيء الذي يحبه: التنقل 

 حبه من خالل تمييزها من بين عدة صورأن يعطي الطفل المعلم صورة الشيء الذي ي: التمييز 

 أن يضع الطفل صورة الشيء الذي يريده ضمن شريط مكتوب قبله أنا أريد ، ومن : بناء الجمل
 ثم إعطاء هذا الشريط للمعلم 

 أن يقوم الطفل بإعطاء المعلم شريط الجمل بناء على أسئلة المعلم مثل: االستجابة لماذا تريد :
 ماذا تريد أن تأكل ؟ 

 ماذا تفعل ؟ ماذا ترى : أن يجيب الطفل على أسئلة المعلم من نوع: تعليق االستجابي والتلقائيال
  {134}...... ؟ ماذا تسمع ؟ 

طفل  66، أشارت إلى أنه بعد سنتين من تدريب  1224وفي دراسة كل من بوندي وفوست    
ا يتواصلون مع أصبحو % 22: دون سن المدرسة على هذا النظام ، كانت النتيجة كما يلي

أصبحوا يتواصلون مع اآلخرين من خالل الكالم والصور % 30اآلخرين من خالل الكالم فقط و 
  {23}أصبحوا يتواصلون من خالل الصور فقط % 11و 



 
66 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه يجب تطبيق هذا النظام في جميع بيئات الطفل وفي مختلف    
 األوضاع من أجل تعميم طريقة التواصل

هو برنامج الكتروني يعتمد على الحاسوب  :Fast For Wordبرنامج فاست فور ورد  3 – 3
، ويهدف إلى تحسين المستوى اللغوي للطفل ، في هذا البرنامج يجلس الطفل أمام الحاسوب 

  { 138}وفي أذنيه سماعات يلعب ويستمع لألصوات الصادرة من اللعبة 
يتبناه مركز التطوير اإلدراكي واللغوي بالواليات المتحدة هذا البرنامج  :برنامج ميللر 2 – 3

نسانية تنص بأن كل طفل لديه توحد مهما كانت عزلته  األمريكية ويقوم على فلسفة تربوية وا 
وتشوشه الشخصي يحاول بالفطرة إيجاد طريقة يتعامل بها مع البيئة المحيطة ، وبالتالي فإن 

لطفل في استعمال كل قدرة مهما كانت قوية أو ضعيفة مهمة برنامج ميللر تكون في مساعدة ا
لديه في اكتساب طريقة التعامل المناسبة له ولتفاعالته في الحياة اليومية ، وتتلخص أهداف 

تعديل السلوك المضطرب لدى الطفل الذي لديه توحد ، تحويل السلوك : برنامج ميللر في
رشاد الطفل من حالته النفس سلوكية المنغلقة إلى أخرى  المضطرب إلى نشاط عملي ، تحويل وا 

تسودها مداخالت اتصال وتفاعالت اجتماعية مادية ، تعليم األسرة والمختصين في عالج التوحد 
أساليب إرشاد الطفل في القراءة والكتابة والحساب والتفاعل االجتماعي في البيئات المدرسية 

 {26}والحياتية العادية 
ويعرف أيضًا ببرنامج مشاركة التجارب  :RDIتنمية العالقات  برنامج التدخالت في 4 – 3

االجتماعية ، تم تصميمه من قبل الدكتور ستيفن جوتستين في الواليات المتحدة األمريكية بمدينة 
لدى معظم األطفال الذين لديهم اضطراب طيف : هيوستن ، ويقوم البرنامج على فلسفة مفادها

عي واللعب ومشاركة التجارب االجتماعية ، لكن أصبح من التوحد مشاكل بالتفاعل االجتما
الممكن اآلن وفق تدخالت عالجية مبنية على أسس علمية مالحظة العفوية والمرونة واالستعداد 
للتفاهم والتوهج العاطفي لدى معظم هؤالء األطفال ، وكذلك مالحظة المرح عندما يضحكون وهم 

وقع أن يقوم بها األطفال ، هذه التدخالت العالجية يركضون ويفعلون جميع األشياء التي نت
مستويات ولكل مستوى  6تعرف بما يسمى التدخالت في تنمية العالقات ، ويتألف البرنامج من 

التوافق وتعلم الرقص واالرتجال واإلبداع المشترك ومشاركة العالم : مراحل ، والمستويات هي 4
    {132}و اآلخرين الخارجي ومشاركة األفكار وبناء الذات نح

وهو إستراتيجية عالجية ابتكرها الدكتور ستانلي غرينسبان ، واألساس  :برنامج الفلورتايم 1 – 3
الذي تقوم عليه هذه اإلستراتيجية هو إتاحة وقت دافئ ومملوء بالحنان والمودة والحب يتم قضاؤه 

جيع والجذب والدخول في تناغم مع الطفل ، والفلسفة التي تقوم عليه هذه اإلستراتيجية هي التش
مع الطفل لمساعدته على إتقان السلوك اإليجابي والتوسع عن طريق الكلمات واإلشارات 
واإليماءات واللعب التظاهري وهذا التوسع واإلتقان يشمل ما في عقل الطفل ، ويمكن تلخيص 
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انفعالي جيد مع  البرنامج بأنه أسلوب منظم للعمل مع الطفل الذي لديه توحد لتنمية تواصل
: مناحي الرعاية لهذا الطفل ، والبرنامج يهدف لتحقيق أربعة أهداف أساسية لدى الطفل وهي

تشجيع االنتباه والود واأللفة و التواصل ثنائي االتجاه و تشجيع التعبير واستخدام المشاعر 
         {111}واألفكار و التفكير المنطقي 

يصعب على الطفل الذي لديه اضطراب التوحد فهم قوانين  :برنامج القصص االجتماعية 6 – 3
التفاعالت االجتماعية وتطبيقها ، ولتعليمه هذه القوانين بشكل يسهل عليه فهمها ومن خالل 
استغالل نقاط القوة لديه والمتمثلة بمعالجة المعلومات البصرية ، قام كل من غراي و غاراند 

جتماعية هي قصة مكونة من ثالث جمل أساسية بتصميم القصص االجتماعية ، والقصص اال
ومكتوبة ترشد الطفل الذي لديه توحد على ما يحدث في أوضاع اجتماعية محددة ولماذا يحصل 
ذلك ، وتصف اإلشارات المهمة التي يتوجب االنتباه إليها ، والسلوكيات المتوقعة وردة فعل 

 { 23}لكلمات المكتوبة اآلخرين ، ومن الممكن أن تحتوي القصص على صور بدل ا
الهدف منه مع األطفال الذين لديهم توحد تنمية تواصلهم بالمحيط ،  :العالج باللعب 9 – 3

ويرى العلماء إلى أنه من خالل اللعب يمكن للطفل الذي لديه توحد تحسين مهاراته االجتماعية 
يذاء الذات ، وذلك والتخلص من بعض السلوكيات غير المقبولة اجتماعيًا والتخلص من سلوك إ

  {140}من خالل األلعاب واألنشطة الحركية والفنية االجتماعية 
يستند البرنامج إلى استخدام أساليب تعديل السلوك بحيث  :برنامج التدريب على التواليت 8 – 3

يتم التدريب عليه من خالل الصور وبرامج وجداول منظمة لعرض الطفل على الحمام ، ويتم 
سنة ، ويبدأ التدريب بعد  2إلى  3ب الطفل الذي لديه توحد على التواليت بين عمر بالعادة تدري

محاولة : التأكد من عدم وجود مشكلة طبية وبعد وجود عدد من مؤشرات االستعداد للتدريب مثل
نزع الطفل للحفاض وطلب تغييره والقدرة على البقاء جاف من ساعة لساعتين والشرود أو الصفن 

ل ، ويتم التدريب على ضبط المثانة ومن ثم األمعاء ومن خالل تحقيق عدد من عند االبتال
وضع برنامج وجداول لمعرفة عدد المرات التي يدخل فيها الطفل إلى الحمام : الشروط أهمها

وجعل الحمام مكان مريح له وفترة التدريب تبدأ في الربيع والصيف وبداية الخريف والبدء 
لحجم الطفل واستخدام التعزيز وعدم معاقبة الطفل في حال الفشل ، باستخدام تواليت مناسب 

  { 4}أشهر  3يوم وفي حال عدم النجاح يتم التوقف والعودة بعد  12ويستمر التدريب لمدة 
يقوم العالج السلوكي على تدريب الطفل الذي لديه توحد على  :العالج السلوكي 1 – 3

السلوك الغير مناسب وذلك بإزالة العوامل التي تشجع  السلوكيات المقبولة في المجتمع وتخفيف
بدالها بمهارات أكثر إيجابية ، ومن أساليب تعديل السلوك التي يمكن استخدامها مع  عليه وا 

التعزيز بأنواعه والحث واالقتداء بالنماذج والتشكيل والتسلسل والتلقين : األطفال الذين لديهم توحد
طفاء والغرامة واإلشباع والتصحيح الزائد وتغيير المنبه والتعزيز واإلخفاء والعقاب السلبي واإل
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 .0: خطوات هي 6، ويتم ذلك من خالل وضع خطة سلوكية تتألف من  {141}التفاضلي بأنواعه 
وضع طريقة لقياس تواتر السلوك ومقدار شيوعه  .3 –تحديد السلوك الذي نريد عالجه وتعديله 

 .4 –سابقة أو المحيطة بالطفل عند ظهور السلوك المراد تعديله التحديد الدقيق للظروف ال .2 –
بناء توقعات  .1 –تصميم الخطة العالجية بناًء على المعلومات السابقة للسلوك المراد عالجه 

دماج أفراد األسرة في خطة  عالجية من خالل تشجيع االتجاه اإليجابي لدى الطفل وأسرته وا 
 { 142}تعميم السلوك على البيئة الطبيعية  .6 –ر العالج واطالعهم عليها باستمرا

إيفار لوفاس هو دكتور نفسي وبروفسور  (:لوفاس)برنامج مشروع األطفال التوحديين  01 – 3
في جامعة كاليفورنيا ، ابتدأ رحلته في تعليم األطفال الذين لديهم توحد في أواخر عقد الخمسينات 

على نظرية تعديل السلوك وخاصة تحليل السلوك من القرن الماضي ، وقد بنا كل تجاربه 
، ويعتمد برنامج لوفاس على استخدام االستجابة الشرطية بشكل مكثف والتدريب  {143}التطبيقي 

في التعليم المنظم والفردي ، وتركز طريقته على تشكيل السلوك من خالل التعزيز بشكل تدريجي 
، ووفق هذا البرنامج فإن  {136}ات الحث واإلخفاء أو عن طريق التقريب المتتابع مستخدمًا إجراء

، حيث تتراوح مدة الجلسة الواحدة  {144}ساعة في األسبوع  40مدة العالج يجب أن ال تقل عن 
دقيقة  12إلى  10دقيقة تتخلل الجلسة استراحة لمدة دقيقة أو دقيقتين كل  20إلى  60ما بين 

دقيقة يتمتع الطفل باستراحة أو لعب لمدة  20إلى  60من التدريب وحين انتهاء الجلسة أي بعد 
دقيقة يعود بعدها إلى جلسة أخرى وهكذا حتى تنتهي عدد الساعات  10إلى  2تتراوح ما بين 

 4ساعات ، وقد تطول مدة الجلسات لبعض األطفال إلى  8المحددة للطفل يوميًا والمقدرة بـ 
  {142}دقيقة  12ئق وتنتهي باستراحة مدتها دقا 2إلى  1ساعات تتخللها فترة استراحة مدتها 

وقد حدد لوفاس خصائص األطفال من ذوي التوحد الذين يتم قبولهم في البرنامج وهذه    
الخصائص تناولت شرطين هامين هما العمر ودرجة الذكاء ، فقد اعتبر لوفاس أن العمر المثالي 

كبر من ذلك فال ُيقبل في البرنامج إال سنوات وفي حال كان الطفل أ 2و  3للبدء بالبرنامج بين 
سنوات إال أنه لديه ترديد كالم أو تطورت لديه  6في حاالت استثنائية كأن يكون عمر الطفل 

المقدرة على الكالم ، أما بالنسبة لدرجات الذكاء فال يقبل البرنامج األطفال ممن لديهم درجة ذكاء 
أي طفل تم تشخيصه بأحد أنواع اضطراب طيف  ، وال يستثني البرنامج {146}درجة  40أقل من 

 التوحد ويحقق الشرطين السابقين 
يتضمن البرنامج منهج متسلسل من األسهل إلى األصعب ويحتوي كل منهج على مجموعة    

االستعداد للتعلم و المحاكاة والمطابقة وبداية اللغة       و : من األهداف ، ومناهج البرنامج هي
ت األساسية و اللغة المتوسطة ، اللغة المتقدمة و توسع التعليم ، ويحتاج مهارات خدمة الذا

سنة حيث يتلقى الطفل في السنة األولى تدريبه  3إلى  2الطفل إلى التعلم ضمن البرنامج بين 
في المنزل وفي السنة الثانية ُيدمج في روضة عادية ، ويؤكد هذا البرنامج على دور األسرة 
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فنيات البرنامج من قبل  علىأساسيًا من مسؤولية تعليم طفلها بعد تدريبها  وتأخذ األسرة جانباً 
، ويعتبر برنامج لوفاس من برامج التدخل المبكر وقد  {144}شخص مختص ببرنامج لوفاس 

 أعطى نتائج مهمة مع األطفال الذين لديهم توحد 
ن يعانون من التوحد ويقصد به عالج وتعليم األطفال الذي (:TEACCH)برنامج تيتش  00 – 3

 Treatment and Education of Autisticواألطفال ذوي االضطرابات التواصلية المشابهة 

and Related Communication Handicapped  1241، وقد طوره إيرك سكوبلر  ،
وطريقة البرنامج تعتبر طريقة تعليمية شاملة ال تتعامل مع جانب واحد كاللغة أو السلوك إنما 

م تأهياًل متكاماًل للطفل عبر مراكز تيتش ، وتمتاز طريقة العالج بأمها مصممة بشكل فردي تقد
على حسب احتياجات كل طفل ، ويهدف البرنامج إلى تطوير التواصل واالستقاللية الشخصية 
والمهارات اإلدراكية لدى الطفل بحيث يمّكن الطفل التوحدي من استخدام قدراته استخدامًا وظيفيًا 

 { 23}، وهو أول برنامج تربوي معتمد من قبل جمعية التوحد األمريكية  {148}ه معنى ل
يركز برنامج تيتش على جوانب القوة واالهتمامات عند الطفل بداًل من التركيز على جوانب    

الضعف والخلل لديه ، والتعليم والتدريب ضمن البرنامج ال يقتصر على الطفل الذي لديه توحد 
نما يش مل أفراد أسرته ليتكامل العمل بين المركز والمنزل ، ويركز على تنظيم البيئة وتطوير وا 

األنشطة المناسبة ، كما يراعي البرنامج الفروق الفردية بين األطفال ذوي التوحد من خالل 
اختالف ساعات التعليم وفق احتياجات كل طفل منهم ، كذلك اختالف نسبة المعلمين إلى 

، كما أن برنامج تيتش يدير البيئة الفردية من خالل التعليم  {142}لة األطفال األطفال وفق حا
الهيكلي والتأكيد على الواجبات ويهدف إلى مواءمة البيئة التعليمية مع حاجات أطفال التوحد 

تكوين روتين محدد : ، بحيث يشتمل التعليم على خمسة عناصر أساسية هي {120}وليس العكس 
، ويتصف البرنامج { 148}ي و الجداول البصرية و نظام العمل و تنظيم المهمة و التنظيم الماد

نما يمتد  بالمرونة ألنه ال يقتصر فقط على األطفال الذين لديهم توحد في سن ما قبل المدرسة وا 
ليستفيد من خدماته حتى البالغون ، فالبرنامج يقبل أي فرد تم تشخيصه بأحد أنواع اضطراب 

 { 121}سنة بغض النظر عن درجة الذكاء  22أشهر و  8عمر  طيف التوحد بين
 DDDC: The Douglass Developmentبرنامج دوغالس لإلعاقات النمائية  03 – 3

Disabilities Canter : عاون بين جامعة والية نتيجة التّ  1242تعود بداية البرنامج لعام
على يد هاريس  1284حه رسميًا في عام وبين المجلس المحلي للمدينة إال أنه تم افتتا نيوجرسي

الذين  يتبنى البرنامج فلسفة الدمج بالتركيز على تعليم األطفال، وزمالئه في جامعة روتجرز 
المهارات الضرورية التي تسّهل دمجهم في الصفوف العادية باستخدام التعليم المباشر  لديهم توحد

كما تبلغ عدد ، د األطفال حسب شدة الحاالت وتتغير نسبة المعلمين إلى عد ، والتدرج بالخبرات
 ساعة أسبوعياً ( 22)ية للبرنامج الساعات التدريس
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في الصف  الذي لديه توحديتكون البرنامج من ثالث مراحل متدرجة للوصول إلى دمج الطفل    
صف ما قبل المدرسة و صف المجموعة الصغير و صف الدمج  :العادي وهذه المراحل هي

{142 } 
الخبرة التعليمية كبرنامج بديل لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة  \برنامج ليب  02 – 3

LEAP: Learning Experience: An Alternative Programming for 

Preschooler : ويعتبر من برامج التدخل المبكر في تعليم  1282ظهر هذا البرنامج عام
سنوات ، وهو أول برنامج  2إلى  2من عمر األطفال الذين لديهم توحد حيث يعني باألطفال 

يدمج أطفال التوحد والعاديين منطلقًا من ضرورة تقديم التعليم في البيئة الطبيعية بحيث يتم 
توظيف األطفال اآلخرين في تعليم طفل التوحد من خالل توزيعهم إلى مجموعات في صف يضم 

م ثالثة معلمين ومعلم مساعد ، ويقدم ستة أطفال لديهم توحد وثمانية أطفال عاديين يشرف عليه
دقيقة ، أما ساعات التعليم  60إلى  30التعليم بشكل فردي لمرة واحدة في اليوم تتراوح مدتها بين 

ساعة أسبوعيًا توزع على خمسة أيام على مدار سنة كاملة ، ويهدف البرنامج إلى تنمية  12فهي 
  {23}الذاتية  مهارات التفاعل االجتماعي واللغة واالستقاللية

 DLT: Daily Life Thearpy at the Bostonبرنامج عالج الحياة اليومية  04 – 3

Higashi : ويسمى ببرنامج هيجاشي ، وهو برنامج ياباني أسسته الدكتورة كيتاهارا ، ويقوم على
م وجود عالقة بين جسم الطفل وعقله وروحه وأساليب التدريس اليابانية التي ترتكز على التعل

باستخدام المجموعات والتقليل من االعتماد على التعلم الفردي ، ويهدف البرنامج إلى العمل على 
استقرار انفعاالت ومشاعر األطفال الذين لديهم توحد وخلق توازن في جميع مجاالت حياة الطفل 

عليمات من إضافة إلى العمل على تطوير قدراته العقلية والتفكير المنطقي والقدرة على إتباع الت
التعليم : ، ويعتمد البرنامج على المبادئ األساسية التالية {142}خالل تطوير مهارات محددة 

الموجه للمجموعة و تعليم األنشطة الروتينية اليومية و التعليم بالتقليد و تقليل مستويات النشاط 
 { 41}عاب والرياضة غير الهادف بالتدريب الصارم ويعتمد البرنامج على الموسيقى والرسم واألل

، وهو برنامج  1240بدأ هذا البرنامج على يد السيد والسيدة كافمان  :برنامج سن رايز 01 – 3
ساعة يوميًا وعلى  12تدريبي لألسر وليس مركزًا أو مدرسة ، ويتلقى الطفل العالج على مدى 

،  {23}تشتت انتباهه مدار السنة ، ويتم التدريب في المنزل وفي بيئة خالية من أي مثيرات قد 
ومن أساسيات البرنامج هو استخدام رغبات الطفل كأساس للتعلم من خالل اللعب المشترك مع 
استعمال عامل اإلثارة والمتعة ، وضرورة استخدام إرشادات قصيرة ومحددة  قبل الشروع بإعطاء 

 { 41}التعليمات 
نفر وبرنامج ويلدن وغيرها الكثير وهي وباإلضافة لهذه البرامج توجد برامج أخرى كبرنامج دي   

 تختلف بفلسفتها وأهدافها العامة وبطريقة التدريب
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  : العالج المساند ألسر أطفال التوحد -2
ال شك أن وجود طفل معوق في أي أسرة يعتبر حدثًا كبيرًا ، يجعل الوالدين واألسرة بأكملها    

خاصة لهذا الطفل ، والقلق على مستقبله تتحمل ضغوطًا متعددة وجميعها مرتبطة بالحاجات ال
وحياته القادمة ، وما يزيد من حدة هذه الضغوط اعتماد الطفل بشكل كامل على أسرته األمر 
الذي يترتب عليه أعباء كثيرة داخل المنزل وخارجه ، فنجد بعض األسر تبالغ في حماية ورعاية 

، أما أسرة الطفل الذي  {122}تمامًا طفلها المعوق والبعض اآلخر يرفض هذا الطفل ويتجاهله 
لديه توحد فهي تتحمل الكثير والكثير جدًا من الصعوبات خاصة في الفترة السابقة لتشخيص 
حالة الطفل تشخيصًا دقيقًا ، فهي أصعب مرحلة تمر بها األسرة بسبب الغموض الذي يحيط 

ضع خالل السنتين األوليتين من حالة الطفل ، فهو كان طبيعيًا عند الميالد ويستمر على هذا الو 
حياته تقريبًا ، ومع بداية العام الثالث أو قبل ذلك تبدأ أعراض اضطراب التوحد في الظهور 
والتطور ، فيتضح العجز التواصلي واالجتماعي ويبدأ الطفل باالنغماس بالسلوكيات النمطية 

آلباء ويجعلهم يدركون بأنه والميل إلى العزلة ، فكل هذا وغيرها من الخصائص يثير اهتمام ا
يوجد شيئًا خطيرًا حدث للطفل فيبدؤون رحلة طويلة مع األطباء واألخصائيين من أجل التعرف 

، وعندما يعرفون بأن لدى طفلهم اضطراب التوحد فإنهم يمرون  {123}على وصف دقيق للحالة 
الخوف و الغضب إلى الصدمة و اإلنكار و الحزن و القلق و : بسلسلة من المراحل النفسية هي

أن تصل األسرة إلى المرحلة األخيرة وهي مرحلة التكيف ، باإلضافة إلى ذلك فإن وجود طفل 
لديه توحد في األسرة سيخلق لدى هذه األسرة مجموعة كبيرة من الضغوط منها الضغوط النفسية 

حالة من عدم و االجتماعية و االقتصادية ، لذلك فإن تعرض األسرة لهذه الضغوط يجعلها في 
االتزان وهنا تنشأ الحاجة لتوفير قوى خارجية تمدها بما يعينها على مواجهة هذه الضغوط 

، وهذه القوى الخارجية أطلق عليها الباحث مصطلح العالج المساند المقدم  {34}والتكيف معها 
تركيز ألسر األطفال الذين لديهم توحد ، ووفق نظر الباحث يجب أن يتضمن هذا البرنامج ال

 : على ثالثة نقاط هي
 تلبية االحتياجات الوالدية لدى أسر األطفال التوحديين 

  مواجهة الضغوط النفسية لدى أسر األطفال التوحديين 

  مشاركة األسرة في عملية تدريب طفلها الذي لديه توحد 

المعلمون  ويمكن أن يقوم بهذا العالج الطبيب النفسي أو المعالج والمرشد النفسي كما يشارك   
 الذين يقومون بتدريب الطفل ببعض جوانب هذا العالج  
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أي تقييم االحتياجات المتنوعة  :االحتياجات الوالدية لدى أسر األطفال التوحديينتلبية  0 – 2
لدى األسرة والبدء بوضع خطة للعمل على إشباعها ، ويمكن تصنيف أهم الحاجات لدى أسر 

 : األطفال التوحديين بما يلي
 خصائصه ، متطلباته ، المتوقع )أي إدراك المعلومات عن اضطراب التوحد : لحاجات المعرفيةا

 ( من الطفل مستقباًل ، أنواع المساعدات التي يمكن أن تقدم للطفل

 أي الحصول على دعم الخدمات التعليمية المناسبة والحاجة للدعم : الحاجة إلى الدعم والتدريب
 اجة إلى الدعم المادي التي تفرضه تكاليف عالج اضطراب التوحد المعنوي ، وهنا قد تنشأ الح

 اضطراب التوحد يجعل األسرة تنسحب اجتماعيًا تجنبًا لالتجاهات السلبية : الحاجة االجتماعية
 من اآلخرين لذلك تخفف نشاطاتها االجتماعية وبالتالي تتضاءل فرص المساعدة من قبل اآلخرين 

 تحتاج األسر إلى الخدمات : عية والتأهيل التربوي والمهنيالحاجة إلى الخدمات المجتم
  {124}المجتمعية والوصول إليها واالستفادة منها ، ويجب أن تقدم في وقت مبكر وبشكل مستمر 

ويكون ذلك من خالل إعطاء  :مواجهة الضغوط النفسية لدى أسر األطفال التوحديين 3 – 2
رشادات واألنشطة العملية لمواجهة الضغوط المختلفة المعالج أو الطبيب لألسرة مجموعة من اإل

 : التي تتعرض لها ، ومن هذه األنشطة واإلرشادات
  تدريب أفراد األسرة على إجراءات االسترخاء 

  أخذ قسط من الراحة بعيدًا عن طفلهم الذي لديه اضطراب التوحد ، ومن المهم أن يقضي
بعض المواقف السارة والمشاركة بها ضمن األسبوع الزوجان وقتًا دون الطفل ، باإلضافة إدراج 

كنوع من التخفيف من التعب واإلجهاد ، كالذهاب إلى حفلة موسيقية أو حضور نشاط رياضي أو 
 تناول العشاء مع بعض األصدقاء 

  ، البحث عن المساعدة االجتماعية من قبل األفراد اآلخرين من األسرة أو األقارب أو الجيران
 مشاعر وطلب المساعدة منهم عند الحاجة ومشاركتهم ال

  استشارة المختصين في الصحة النفسية للحصول على معلومات أكثر عن تنمية مهارات حل
المشكالت ، وتنمية مهارات التفكير بصورة دقيقة وأكثر عقالنية وذلك بتعلم كيفية إعادة تقييم 

 األفكار وتغييرها ، وتعلم التحكم بالغضب 

 اللعب مع طفلك بعيدًا عن التدريب والعمل السلوكي معه ، فهذه الطريقة قضاء وقت خاص ب
قامة عالقة جيدة معه   تسمح ألفراد األسرة التعرف على طفلهم أكثر وا 

  المشاركة مع أسر أخرى لها أطفال لديهم توحد ، وبالتالي الحصول على المساعدة المتبادلة من
 { 122}بعضهم البعض 
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يجب أن  :ي عملية تدريب وتعليم طفلها الذي لديه اضطراب التوحدمشاركة األسرة ف 2 – 2
يتلقى أفراد األسرة دعمًا مستمرًا من األخصائي أو المركز الذي يقوم بتدريب طفلهما بحيث يتم 

 : تدريبهم ومشاركتهم في عملية تعليم وتدريب طفلهم ، ألن ذلك يحقق األهداف الثالثة التالية
  فمن خالل مساعدة أفراد األسرة على تعديل سلوكهم : أفراد األسرة والطفلالعالقة التبادلية بين

في رعاية طفلهم فإن الفائدة تنعكس على استجابات الطفل الذي لديه توحد وبالتالي تخفف من 
 معاناة أفراد األسرة 

 لطفل العالقة التشاركية بين االختصاصيين وأفراد األسرة ترسخ عالقات إيجابية ألفراد األسرة وا 

  برامج تدريب األسر على كيفية التعامل مع طفلهم يهيئ الفرص للتفاعالت اإليجابية بين أفراد
األسرة والطفل بشكل يلبي احتياجات طفلهم وهذا التعديل في أنماط التفاعل يقود لتحسن أداء 

  {34}الطفل الذي لديه توحد 

 : تعقيب -
التوحد ، وذلك بسبب طبيعة اضطراب التوحد  ال يوجد برنامج معين يصلح لعالج كل حاالت   

واختالف أعراضه بين طفل وآخر ، إال أنه يمكن للباحث أن يؤكد بان معظم األطفال الذين 
لديهم اضطراب التوحد يستجيبون وبشكل كبير للبرامج التربوية والسلوكية التي تتضمن العناصر 

لكل طفل وفق احتياجاته الفردية والذي يهدف الكوادر المؤهلة ، المنهج التربوي المصمم : التالية
لمعالجة خصائص التوحد األساسية المتمثلة بالتواصل والتفاعل االجتماعي ، توفير البيئة 
التعليمية البصرية الداعمة للطفل الخالية من أي مشتتات قد تعيق عملية التعليم لديه ، توفير 

اليومية والتنبؤ بما سيحدث خالل اليوم ، روتين تعليمي يومي للطفل يسمح له بفهم األحداث 
التقييم المستمر للطفل ، عالج الحاالت الطارئة التي يمكن أن يتعرض لها الطفل ، االعتماد 
على فنيات تعديل السلوك وخاصة التعزيز ، االطالع على أنواع العالجات األخرى التي يتلقاها 

ا ، عدم إغفال دور أسرة الطفل وتقديم الطفل كالعالج الدوائي أو الحمية الغذائية وغيره
المعلومات الالزمة لها وتدريبها للمساعدة في تقدم وتطور الطفل ، وتوفير الدعم النفسي 

 واالجتماعي لها 

  
 المحور السادس   
 الدراسات السابقة

 

في هذا المحور سيتم عرض الدراسات العربية واألجنبية التي اهتمت بإعداد مقاييس واختبارات 
وقوائم تهدف للكشف عن اضطراب التوحد ، باإلضافة إلى الدراسات التي اهتمت بتطوير وتقنين 
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صور من المقاييس األصلية الخاصة بتشخيص اضطراب التوحد ، كما سيتم ذكر النقاط 
 المستفادة من هذه الدراسات ، ومكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

    :الدراسات العربية: أوالً 
 : المملكة األردنية الهاشمية ، (0181)الصمادي جميل دراسة . 0

( ABC)هدفت الدراسة إلى تقنين صورة أردنية من قائمة تقدير السلوك التوحدي  :هدف الدراسة
مالئمة للبيئة األردنية ، وهدفت أيضًا إلى مقارنة أداء  الحية وموثوقيةتتوفر فيها دالالت ص
 يين واألطفال األمريكيين التوحديين علة تلك القائمة األطفال األردنيين التوحد

من  ةالتمييزي الحيةلهذه القائمة ممثلة بالص الحيةتم التوصل إلى دالالت ص :نتائج الدراسة
فصام الطفولة ، اإلعاقة الذهنية )خالل قدرتها على التمييز بين مجموعة الدراسة والمتمثلة بفئات 

: على كل بعد من أبعاد المقياس الخمسة وهي( α=0002)داللة  عند مستوى( الشديدة ، العاديين
البعد الحسي ، البعد االجتماعي ، البعد الجسمي واستعمال األشياء ، البعد اللغوي ، البعد 
االجتماعي والمساعدة الذاتية ، وذلك باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي وشيفيه ، كما 

عداد الصورة  المحتوى الحيةتوفرت دالالت عن ص للصورة األردنية تمثلت في إجراءات تطوير وا 
الصورة األردنية من خالل استخدام  موثوقيةاألردنية من القائمة ، وتوفرت أيضًا دالالت عن 

، وأيضًا ( 0083و  0080)وتراوحت معامالت االرتباط ما بين ( 80=ن)معادلة كرونباخ ألفا 
، ( 0026و  0022)ما بين  موثوقيةراوحت معامالت الباستخدام أسلوب اتفاق المقيمين وقد ت

 { 126}على هذه القائمة  64ويعتبر الطفل لديه توحد إذا حصل على درجة تزيد عن 
 : ، جمهورية مصر العربية( 0119)دراسة عبد الفتاح غزال . 3

ية ، هدفت الدراسة إلى تقنين مقياس تقدير السلوك التوحدي على البيئة المصر  :هدف الدراسة
مشكالت : ويتكون المقياس من أربعة أبعاد تمثل المشكالت المرتبطة باألطفال التوحديين وهي

االتصال االجتماعي ، المشكالت االنفعالية ، المشكالت السمعية والبصرية ، مشكالت النشاط 
طفل لديه توحد ، وقام الباحث بوضع طريقة للتصحيح وتم  20تم تطبيق المقياس على . الحركي

 لكل سؤال من األسئلة في المقياس 4إلى  0تحديد درجات تتراوح ما بين 
المحتوى بعد  الحيةللمقياس تمثلت في ص الحيةتم التوصل إلى دالالت ص :نتائج الدراسة

ي أشار إلى أن المقياس يتوزع ذالعاملي ال الحيةعرضه على مجموعة من المحكمين ، والص
 موثوقيةألبعاد التي يقوم عليها ، كما توفرت دالالت على أربعة عوامل رئيسية تمثل نفس ا

بطريقة  موثوقية، كم توفرت دالالت ( 0082)اإلعادة والذي بلغ  موثوقيةللمقياس تمثلت في 
  {124}( 0.86)اتفاق المقيمين وبلغت 

 : ، جمهورية مصر العربية (0111)دراسة هدى أمين عبد العزيز . 2
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ى دراسة التاريخ االرتقائي لألطفال الذين لديهم توحد للوصول هدفت الدراسة إل :هدف الدراسة
إلى المظاهر األولية لالضطراب ، ومشاركة الوالدين في عملية تشخيص الطفل ، باإلضافة إلى 
دراسة الخصائص التي يتصف بها األطفال الذين لديهم توحد ومعرفة المتغيرات التي لها داللة 

طفل وطفلة من األطفال الذين لديهم توحد  34الدراسة من  في تشخيص التوحد ، وتكونت عينة
طفل وطفلة من العاديين وأمهاتهم ، وقد تم مراعاة تكافؤ المجموعتين في  34وأمهاتهم وكذلك 

العمر الزمني والجنس وترتيب الطفل داخل األسرة ودرجة قرابة الوالدين ومستواهم التعليمي 
تخدام في هذه الدراسة المعيار التشخيصي اإلحصائي الرابع ووظائفهم والمنطقة السكنية ، وتم اس

DSM-IV  واستمارة بيانات أولية من إعداد الباحثة ،  ومقياس السلوك التكيفي من إعداد ،
، وقائمة تشخيص األوتيزم من إعداد الباحثة ، وقائمة فحص  1282فاروق محمد صادق 

  1223الصورة المعربة  \ة المجال اإلدراكي لبرنامج بورتيج للتربية المبكر 
أشارت الدراسة لوجود مظاهر أولية للتوحد تظهر من خالل الشهور األولى من  :نتائج الدراسة

الحياة يمكن لألسرة مالحظتها ومن ثم المسارعة في عرض الطفل على المختصين للحصول 
ل العاديين على التشخيص المبكر ومن ثم التدخل المبكر ، وجود فروق بين مجموعتي األطفا

واألطفال الذين لديهم توحد في النواحي النمائية المختلفة لمقياس السلوك التكيفي لصالح مجموعة 
األطفال العاديين على جميع األبعاد ، وجود فروق بين مجموعتي األطفال العاديين واألطفال 

ل الذين لديهم توحد الذين لديهم توحد في النواحي السلوكية لمقياس السلوك التكيفي لصالح األطفا
على جميع األبعاد ما عدا بعدي السلوك الشاذ جنسيًا وسلوك ال يوثق به حيث لم تظهر فروق 
بين مجموعتي البحث على هذين البعدين ، وجود فروق بين مجموعتي األطفال العاديين 

ذين واألطفال الذين لديهم توحد على أبعاد قائمة تشخيص التوحد لصالح مجموعة األطفال ال
لديهم توحد على جميع األبعاد ، وجود فروق بين مجموعتي األطفال العاديين واألطفال الذين 
لديهم توحد على أبعاد قائمة فحص المجال اإلدراكي لبرنامج بورتيج لصالح األطفال العاديين 

    {4}على جميع األبعاد 
 
 : ، جمهورية مصر العربية (3110)دراسة سهى نصر . 4

هدفت الدراسة إلى إعداد قائمة لتقدير االتصال اللغوي لدى األطفال التوحديين ،  :ةهدف الدراس
وهدفت هذه القائمة إلى التعرف على مظاهر ومستويات االتصال اللغوي لدى األطفال التوحديين 
، ويظهر ذلك في صورة مؤشرات ملموسة أو سلوكيات للطفل تظهر قدرته على االتصال اللغوي 

التقليد ، االنتباه ، التعرف والفهم ، التعبير : صال اللغوي خمسة أبعاد أساسية هي، وتضمن االت
فقرة ، لكل منها أربعة خيارات متدرجة من أ إلى د حيث  20وتكونت القائمة من . ، التسمية
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ُتعطى أ ثالث درجات وتمثل أعلى سلوك اتصالي ، وُتعطى د صفر وتعني عدم وجود مقومات 
 سنة  12و  8ويطبق على األطفال بين عمر  االتصال اللغوي ،

المحكمين ، والذين  الحيةلهذه القائمة ممثلة في ص الحيةتوفرت دالالت ص :نتائج الدراسة
من فقرات القائمة تعتبر مناسبة ، وتصلح لقياس درجة االتصال اللغوي ( 0022)أشاروا إلى أن 

للقائمة من خالل قدرتها على  ةييزيتم الحيةلدى األطفال التوحديين ، كما توفرت دالالت ص
التمييز بين األفراد ذوي الدرجات العالية واألفراد ذوي الدرجات المنخفضة على قائمة االتصال 

بطريقة اإلعادة وقد وجد  موثوقيةللقائمة من خالل حساب ال موثوقيةاللغوي ، كما توفرت دالالت 
باستخدام معادلة كرونباخ ألفا  موثوقيةال ، وتم أيضًا حساب( 0.22)أن معامل االرتباط يساوي 

 {128}( 0.22)يساوي  موثوقيةوكان معامل ال
 : ، جمهورية مصر العربية (3113)دراسة عادل محمد . 1

هدفت الدراسة إلى إعداد مقياس الطفل التوحدي ألغراض التشخيص في البيئة  :هدف الدراسة
من خالل أحد الوالدين ، ( بنعم أو ال)يها عبارة ُيجاب عل 28المصرية ، ويتألف المقياس من 

وقد تم صياغة تلك العبارات استنادًا للمعايير الواردة في الدليل اإلحصائي األمريكي الرابع 
(DSM-IV:1994 ) إضافة إلى مراجعة األدبيات والمراجع المرتبطة بميدان التوحد ، وقد تم

 ضطراب التوحد طفل لديه ا 13تطبيقه من قبل الباحث على عينة بلغت 
المحكمين  الحيةمتعددة تمثلت في ص الحيةتوفرت لهذا المقياس دالالت ص :نتائج الدراسة

خراجه بصورته النهائية ، توفرت و  وذلك من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين ، وا 
تالزمي مع مقياس آخر وهو المقياس الذي أعده عبد الرحيم بخيت  الحيةللمقياس دالالت ص

 موثوقيةتوفرت دالالت عن ، و ( 0.86)مل االرتباط بينهما كمحك خارجي وقد بلغ معا (1222)
( 0.22)موثوقية المقياس باستخدام طريقة اإلعادة بفاصل زمني مقداره شهر واحد وبلغت قيمة ال

بطريقة االتساق الداخلي للمقياس بداللة األداء على الفقرة باستخدام  موثوقيةكذلك حساب ال، و 
 الموثوقية، وتم حساب ( 0.84) موثوقيةوقد بلغت قيمة ال 21كيودر ريتشاردسون رقم  معادلة

، ويعتبر الطفل لديه توحد عندما تنطبق عليه ( 0.24)أيضًا بطريقة اتفاق المقيمين وبلغت قيمته 
     {24}عبارة  28من أصل  13ى من عبارات المقياس وهو الحد األدن

 : ، المملكة العربية السعودية (3113)السرطاوي  دراسة طارش الشمري و زيدان. 6
الصورة العربية من مقياس  موثوقيةو  الحيةهدفت الدراسة إلى التحقق من ص :هدف الدراسة

والصورة المختصرة التي طورها الباحثان من خالل تقديرات ( CARS)تقدير التوحد الطفولي 
تربية الخاصة وبرامج التوحد الملحقة بمعاهد المعلمين ومساعدي المعلمين العاملين في أكاديمية ال

تالميذ من الصغار والكبار  102التربية الفكرية بالمملكة العربية السعودية ، وبلغت عينة الدراسة 
طالبًا من  22طالبًا من التوحديين ، و 24، كان منهم ( سنة 12سنة وأكبر من  12أقل من )
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ن ، وقد مر تطبيق المقياس بثالث مراحل ، تمثلت طالبًا من العاديي 26المتخلفين ذهنيًا ، و
المرحلة األولى في تطبيق الصورة المختصرة التي طورها الباحثان ، فيما تمثلت الثانية والثالثة 

 في تطبيق المقياس قبل التدريب وبعد التدريب على التوالي
ع الصورة العربية أوضحت اإلجراءات المتعددة التي لجأ إليها الباحثان تمت :نتائج الدراسة

 الحيةالمحكمين والص الحيةمناسبة تمثلت في ص الحيةوالصورة المختصرة للمقياس بدالالت ص
( الذي تمثل في التفريق بين التالميذ التوحديين والمتخلفين ذهنيًا القابلين للتعلم)التمييزي 

واحد للصورة  العاملي بالكشف عن وجود عامل الحيةتمثلت دالالت الص)العاملي  الحيةوالص
العربية للمقياس تشبعت به جميع فقرات المقياس وتبين أن هذا العامل مسؤول عن تفسير ما 

المقياس  موثوقيةفقد توفرت دالالت عن  موثوقية، أما عن دالالت ال( من الثبات 48.8نسبته 
بين أن بطريقة االتساق الداخلي من خالل ارتباط الدرجة بالدرجة الكلية على المقياس حيث ت

إذ تراوحت قيم معامل االرتباط ( α=0.01)جميع الفقرات ارتبطت بالدرجة الكلية بدرجة دالة عند 
المقياس بطريقة التجزئة النصفية  موثوقية، كما توفرت دالالت عن ( 0.26و  0042)ما بين 

 { 122}( 0.23)بلغت قيم معامل االرتباط وفق هذه الطريقة 
 : ، المملكة العربية السعودية( 3112)دراسة نايف الزارع . 9

هدفت الدراسة إلى بناء قائمة لتقدير السلوك التوحدي على عينة سعودية  :هدف الدراسة
مناسبة للبيئة السعودية ، وقد تكونت عينة الدراسة من  موثوقيةو  الحيةوالتوصل لدالالت ص

فاًل معاقًا ذهنيًا ، وذلك ط 60طفاًل توحديًا و  60طفاًل عاديًا و  60طفاًل ، كان منهم  180
فقرة  201، وقد طبقت القائمة المكونة من ( 12-13،  12-10،  2-4)ضمن الفئات العمرية 

بعد العناية بالذات ، البعد اللغوي : ، والموزعة على سبعة أبعاد على هؤالء األطفال واألبعاد هي
والصحي ، البعد الحسي والبعد والتواصلي ، البعد األكاديمي ، البعد السلوكي ، البعد الجسمي 

 االجتماعي واالنفعالي 
أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في األداء على كل بعد من  :نتائج الدراسة

األبعاد السبعة المكونة للمقياس ، وكذلك على المقياس ككل وُتعزى هذه الفروق إلى متغير الحالة 
كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة , ( قون ذهنياً عاديون ، توحديون ، معا)العقلية 

على بعد واحد من األبعاد ( 12-13،  12-10،  2-4)إحصائية ُتعزى إلى متغير الفئة العمرية 
السبعة المكونة للمقياس ، وهو بعد العناية بالذات ، بينما لم تشر النتائج إلى وجود فروق ذات 

لستة المتبقية والمكونة للقائمة أو على القائمة ككل ، كما أشارت داللة إحصائية على األبعاد ا
النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لتفاعل متغيري الحالة العقلية والفئة العمرية 
على ستة أبعاد ، وعلى القائمة ككل ، أما بالنسبة للبعد السابع وهو العناية الذاتية فلم يكن هناك 

لة إحصائية فيه ُتعزى إلى تفاعل متغيري الحالة العقلية والفئة العمرية ، وأشارت فروق ذات دال
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 موثوقيةومعامل ال( 0.22)لالتساق الداخلي للقائمة يساوي  موثوقيةالنتائج أيضًا إلى أن معامل ال
  {160}( 0.28)بطريقة اإلعادة يساوي 

 :     ، المملكة العربية السعودية (3112)اهلل يد عبد الحميد سليمان و محمد عبددراسة الس. 8
هدفت الدراسة إلى إعداد دليل تشخيصي إكلينيكي للتعرف المبكر على األطفال  :هدف الدراسة

، وكذلك لألطفال التوحديين في ( شهر 30شهر إلى )التوحديين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
حيث قام الباحثان بتحليل األدبيات ، ( سنة 11سنة إلى  6)مرحلة المدرسة االبتدائية من عمر 

المتخصصة بالتوحد والدراسات السابقة في هذا المجال وتوصال من خاللها إلى األبعاد الرئيسية 
للدليل التشخيصي بقسميه ، والتي اشتملت على أربعة أبعاد رئيسية للقسم األول تغطي األعمار 

طراب الحركة ، بعد السلوك الحسي بعد اض: وكانت على النحو التالي( شهر 30شهر إلى )من 
، بعد االستجابة لألشياء والموضوعات ، بعد التواصل مع اآلخرين ، أما القسم الثاني من الدليل 

بعد اضطراب : وتمثلت في( سنة 11سنة إلى  6)فقد تكون من خمسة أبعاد غطت األعمار من 
، بعد االضطراب االنفعالي ، بعد الحركة ، بعد االستجابة لألشياء والموضوعات ، البعد اللغوي 

ومن ثم قام الباحثان بصياغة العبارات التي تنتمي إلى كل بعد من هذه . االضطراب االجتماعي
 عبارة  81عبارة ، وللقسم الثاني  42األبعاد ، حيث كان عدد العبارات للقسم األول من الدليل 

المحكمين من  صالحيةثلت في تم الحيةتوفرت في هذه الدراسة دالالت ص :نتائج الدراسة
خالل عرض الدليل على مجموعة من المحكمين للتأكد من سالمة الصياغة اللغوية وارتباط 

  {161}أخرى  موثوقيةأو  الحيةالفقرات باألبعاد ، ولم تتوفر للدليل ص
 : ، الخليج العربي (3116)دراسة لينا عويس . 1

مقياس لتشخيص حاالت التوحد على مستوى  هدفت الدراسة إلى بناء وتقنين :هدف الدراسة
التفاعل : فقرة موزعة على خمسة أبعاد هي 116منطقة الخليج العربي ، وقد تألف المقياس من 

االجتماعي ، التواصل اللفظي وغير اللفظي ، الجانب المعرفي ، اللعب التمثيلي والتخيلي ، 
مفحوصًا  1080ينة الدراسة من تكونت ع. السلوك النمطي واالهتمامات واألنشطة المحددة
 ينتمون لفئات التوحد واإلعاقة الذهنية والعاديين 

المحتوى من خالل  الحيةللمقياس تمثلت في ص الحيةتم التوصل إلى دالالت ص :نتائج الدراسة
خراجه بصورته النهائية ، كما تم التوصل إلى دالالت  مراجعة مجموعة من المحكمين للمقياس وا 

من خالل حساب معامالت االرتباط ما بين األداء على المقياس ( 82=ن)الزمي الت الحيةللص
في البيئة  2003واألداء على قائمة تقدير السلوك التوحدي التي قام بإعدادها وبناءها الزارع 

البناء من  الحية، كما تم التوصل إلى دالالت ص( 0.66)السعودية ، وقد بلغ معامل االرتباط 
من % 42عاماًل فسرت  13حيث وجد أن هناك ( 1080=ن)ليل العاملي خالل أسلوب التح

التمييزي حسب الحالة العقلية  الحيةالتباين على فقرات المقياس ، كما توفرت دالالت عن الص
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عند ( Two-ways MANOVA)والفئة العمرية والتفاعل بينهما عن طريق تحليل التباين الثنائي 
المقياس من خالل طريقة اإلعادة  موثوقيةفرت دالالت ل، كما تو ( α=0.02)مستوى داللة 

االتساق الداخلي  موثوقية، وباستخدام ألفا بلغ ( 0.22) موثوقيةحيث بلغ معامل ال( 32=ن)
تم التوصل ، و ( 0.24)قة التجزئة النصفية أيضًا باستخدام طري موثوقيةوبلغ معامل ال( 0.22)

 { 162}ة الخليج العربي لمعايير لألداء على المقياس مالئمة لبيئ
 : ، المملكة العربية السعودية (3119)دراسة نبيل صالح حميدان . 01

هدفت الدراسة والتي تمت بإشراف ورعاية مركز والدة األمير فيصل بن فهد  :هدف الدراسة
للتوحد بالرياض إلى التعرف على دالالت صدق وثبات الصورة السعودية من مقياس الملف 

سنوات ، وهو  4تقييم األطفال الذين لديهم توحد من عمر سنتين ونصف وحتى سن النفستربوي ل
طفاًل لديهم  143مقياس أدائي يهدف لتحديد مستوى األداء الحالي للطفل ، تكونت الدراسة من 

 طفاًل عاديًا  20اضطراب التوحد و 
التمييزي من  ةالحيللمقياس تمثلت في الص الحيةتم التوصل إلى دالالت ص :نتائج الدراسة

خالل وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عينة التوحد ومتوسطات تقديرات عينة 
العاديين على جميع االختبارات الفرعية والمركبات وكانت جميع الفروق لصالح العاديين وهذا 

 حيةاليدل على قدرة االختبار على التمييز بين المجموعتين بشكل واضح ، وفيما يتعلق بالص
عاماًل تندرج تحته الفقرات يمكن اختزالها  20العاملي فقد أظهر التحليل العاملي للمقياس وجود 

عوامل أساسية تتمثل في االختبارات الفرعية للمقياس وقد وجد أن مجموعة نسب التباين  10إلى 
اسها من الظاهرة المراد قي% 24.0أن العشرة عوامل تفسر أي% 24.03الصدق العاملي يساوي 

المحكمين تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين من ذوي  الحية، وفيما يتعلق بص
الخبرة واالختصاص في مجال التوحد في المملكة وقد تم إجراء التعديالت المناسبة التي أوصى 

 موثوقيةأما دالالت . بها المحكمون على الفقرات ذات العالقة بالبعد الثقافي للبيئة السعودية
مقياس فتم إيجاد معامالت ثبا كرونباخ ألفا لالختبارات الفرعية والمركبات وقد تبين أن معامالت ال
للمركبات  موثوقيةومعامالت ال( 0.22إلى  0.21)لالختبارات الفرعية تراوحت بين  موثوقيةال

        {112}( 0.22إلى  0.24)تراوحت ما بين 
 : كة األردنية الهاشمية، الممل (3119)دراسة إمام محمد قزاز . 00

هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية مقياس صمم لتشخيص حاالت اضطراب  :هدف الدراسة
التوحد وتمييزها عن حاالت اإلعاقة العقلية المتوسطة والشديدة والحاالت العادية في عينة أردنية 

اء عينة الدراسة ووصف لمستويات أد موثوقيةو  الحية، وذلك من خالل التوصل إلى دالالت ص
على المقياس التشخيصي للسلوك التوحدي في البيئة األردنية ، حيث قام الباحث ببناء مقياس 

بعد التفاعل االجتماعي ، بعد االتصال : فقرة موزعة على خمسة أبعاد رئيسية هي 60تألف من 
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الضطرابات النمائية ، بعد السلوكيات واالهتمامات والنشاطات المتكررة والنمطية والمحددة ، بعد ا
في السنوات الثالث األولى من عمر الطفل وبعد االستجابات الحسية والمعرفية ، تكونت عينة 

عاديون  120: مفحوصًا توزعوا حسب الحالة العقلية والفئة العمرية وفق التالي 320الدراسة من 
ارهم بطريقة قصدية لديهم توحد وقد تم اختي 118معاقون إعاقة ذهنية متوسطة وشديدة ،  82، 

،  13-10،  2-6: )سنة ضمن ثالث فئات عمرية هي( 14-6)وتراوحت أعمارهم ما بين 
14-14 ) 

 الحيةالمقياس وذلك من خالل حساب ص الحيةتم التوصل إلى دالالت عن ص :نتائج الدراسة
بعاد المحتوى حيث بلغت نسبة اتفاق المحكمين على الصياغة اللغوية للفقرات وارتباطها باأل

 الحية، كما تم التوصل إلى دالالت عن الص%( 100إلى  40)الخمسة المكونة للمقياس ما بين 
التالزمي وذلك من حساب معامالت االرتباط بين درجات األداء على مقياس الدراسة والصورة 

على البيئة األردنية ،  1282األردنية من قائمة تقدير السلوك التوحدي التي طورها الصمادي 
، كما تم التوصل ( α=0.01)عند مستوى داللة ( 0.88)حيث بلغ معامل االرتباط الكلي بينهما 

البناء للمقياس من خالل أسلوب التحليل العاملي على عينة الدراسة  الحيةإلى دالالت عن ص
من التباين في فقرات المقياس ، كما % 24.66عوامل تفسر  3، حيث وجد أن هناك ( 320=ن)

التمييزي للمقياس حسب الحالة العقلية وذلك عن طريق استخدام  الحيةالت عن الصتوفرت دال
أسلوب تحليل التباين الثنائي بدالالت اختالف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة ( α=0.02)للدرجات الخام عند مستوى داللة 
من أبعاد المقياس وعلى الدرجة الكلية تعزى لمتغير الحالة العقلية ، بينما  إحصائية على كل بعد

ال توجد فروق ذات لداللة إحصائية تعزى إلى متغير الفئة العمرية أو التفاعل بين الحالة العقلية 
لمقياس الدراسة بطريقة اتفاق المقيمين حيث بلغت  موثوقيةوالفئة العمرية ، كما توفرت دالالت 

بطريقة  موثوقية، كذلك توفرت دالالت ( α=0.01)عند مستوى داللة ( 0.23) لموثوقيةاقيمة 
على المقياس ككل  موثوقيةاالتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا حيث بلغت قيمة ال

، كما تم التوصل إلى وصف ( 0.24إلى  0.88)وعلى األبعاد الرئيسية ما بين ( 0.24)
المقياس وذلك بتحويل الدرجات الخام على األبعاد والمقياس ككل إلى  مستويات األداء على

  {22}درجات معيارية ورتب مئينية تبعًا للحالة العقلية والفئة العمرية 
     :الدراسات األجنبية: ثانياً 
 Wolfو وولف  WERNERو ويرنر  Kalishو كاليش  Ruttenbergروتينبرغ دراسة . 0
 : حدة األمريكيةالواليات المت ، (0199)
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هدفت الدراسة إلى تطوير أداة تقدير سلوك األطفال التوحديين وغير األسوياء  :هدف الدراسة
(BRIAAC )العالقات مع اآلخرين ، التواصل مع : ، وتتألف هذه األداة من ثمانية أبعاد هي

الجسمية ، استقبال األقران والكبار ، النمو النفسي البيولوجي ، االستجابة االجتماعية ، الحركات 
الكالم واألصوات ، اللغة اللفظية التعبيرية ، إتقان المهارات العملية ، حيث يقوم الفاحص بمراقبة 

 10الطفل ضمن بيئة أسرية طبيعية حيث يتوفر لكل بعد من أبعاد األداة سلم تقديري متدرج من 
 درجات 

البناء من خالل التحليل  حيةالتمثلت في ص الحيةتوفرت لألداة دالالت ص :نتائج الدراسة
العاملي حيث كان عدد العوامل التي أعطت قيمة تمييزية تشخيصية هو عامل واحد تمثل في 
ضعف التفاعل االجتماعي المتبادل ، باإلضافة إلى فشل عامل واحد في التمييز بين 

الحبسة الكالمية  التوحد ، فصام الطفولة ،: المجموعات المتباينة التي أجريت عليها الدراسة وهي
وقد تراوحت معامالت االرتباط بين درجات األداء على األبعاد الفرعية ما بين . ، اإلعاقة الذهنية

 { 163}( 0.86إلى  0.24)
و    Schrothو سكروث  Guthrieو كاثري  Ritvoو ريتفو  Freemanفريمان دراسة . 3

 : الواليات المتحدة األمريكية ، Ball (0198) بول
( BOS)هدفت الدراسة إلى بناء مقياس المالحظة السلوكية الضطراب التوحد  :الدراسةهدف 

بهدف التمييز بين األطفال الذين لديهم توحد والمعوقين ذهنيًا والعاديين ، وتحديد مستويات 
 42شهر إلى  23)طفاًل تتراوح أعمارهم ما بين  88وتكونت عينة الدراسة من . اضطراب التوحد

 ( شهر
بناء من خالل أسلوب التحليل العاملي لكل  الحيةتوفرت للمقياس دالالت ص :ج الدراسةنتائ

مجموعة على حدة ، كما أشارت النتائج إلى أن هذا المقياس قادر بشكل فاعل على التمييز بين 
  {164}مجموعات الدراسة 

حدة ، الواليات المت Almond (0181)و ألموند  Arickو إريك  Krugدراسة كروج . 2
 :األمريكية

، وتهدف هذه ( ABC)هدفت الدراسة إلى إعداد قائمة تقدير السلوك التوحدي  :هدف الدراسة
فقرة موزعة على ألبعاد  24القائمة إلى التعرف على مظاهر السلوك التوحدي ، وتتألف من 

البعد  البعد الحسي ، البعد االجتماعي ، البعد الجسمي واستعمال األشياء ،: الخمسة التالية
 اللغوي ، البعد االجتماعي والمساعدة الذاتية 

المحتوى من خالل  الحيةتمثلت في ص الحيةتوفرت لهذه القائمة دالالت ص :نتائج الدراسة
خراجها بالصورة النهائية ، كما توفرت دالالت الص التمييزي  الحيةمراجعة المحكمين للقائمة وا 

لفئات المشمولة في العينة وهي التوحد ، اإلعاقة الذهنية من خالل قدرة القائمة على التمييز بين ا
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 موثوقيةكما توفرت دالالت . الشديدة ، االضطرابات االنفعالية ، الصم ، المكفوفون ، العاديون
توفرت دالالت ، و ( 0.22)موثوقية للقائمة من خالل طريقة اتفاق المقيمين حيث بلغ معامل ال

 { 162}( 0.24) موثوقيةية حيث بلغ معامل الباستخدام الطريقة النصف موثوقية
، الواليات  Runner (0188)و رونر  Rechlerو ريشلر  Schoplerدراسة سكوبلر . 4

 : المتحدة األمريكية
هدفت الدراسة إلى تطوير نسخة معدلة من مقياس تقدير التوحد الطفولي  :هدف الدراسة

(CARS )ويهدف هذا المقياس  1280يفيليس ودالي والذي تم بناؤه من قبل سكوبلر وريشلر ود ،
إلى التعرف على األطفال التوحديين والتفريق بينهم وبين األطفال ذوي االضطرابات النمائية 
الشاملة والمعوقين ذهنيًا ، كما يهدف إلى تحديد مستويات التوحد البسيط والمتوسط إلى الشديد ، 

و  1.2مع وجود تقديرات بينية  4إلى  1ير من بندًا كل منها يعطي تقد 12ويتألف المقياس من 
 عادي و بسيط و متوسط و شديد: بحيث تشير التقديرات تسلسليًا للمستويات التالية 3.2و  2.2

التالزمي مع  الحيةلهذا المقياس تمثلت في الص الحيةتوفرت دالالت ص :نتائج الدراسة
تالزمي مع تقديرات الوالدين  الحية، وص 0.84التقديرات اإلكلينيكية وكان معامل االرتباط 

والمعلومات المستفادة من ملف الطالب باإلضافة إلى المقابالت غير المنظمة مع األطفال وكان 
، وكذلك مع تقديرات المعالجين أثناء التشخيص بمعامل ارتباط  0.80معامل االرتباط يبلغ 

،  0.24كان معامل االرتباط فيها بطريقة االتساق الداخلي و  موثوقيةكما توفرت دالالت . 0.82
، وبطريقة اإلعادة حيث كان معامل  0.41وأيضًا بطريقة اتفاقية المقيمين وكان معامل االرتباط 

، أما بالنسبة للدرجات الكلية التي تحدد طبيعة تشخيص الحالة فقد كانت على  0.88االرتباط 
توحد بدرجة بسيطة إلى  ..36إلى  30ليس توحد و من  22.2إلى  12من : النحو التالي

 { 166}توحد بدرجة شديدة  60إلى  34متوسطة و من 
و  Heemsbergenو هيمسبيرجن  Goodeو جود  Rutterتر و و ر  Lordدراسة لورد . 1

، الواليات المتحدة  Schopler (0181)و سكوبلر  Mawhoodو ماوهود  Jordanجوردان 
 : األمريكية

( ADOS)ى بناء جدول المالحظة التشخيصية الضطراب التوحد هدفت الدراسة إل :هدف الدراسة
وذلك ألغراض المالحظة المعيارية للسلوكيات االجتماعية والتواصلية وذلك لتقييمها وتحديد 
قدرتها على التعرف وتمييز األطفال الذين لديهم توحد في أمريكا ، وقد تألفت األداة من فقرات 

الجتماعي ومرتبطة بسلوكيات مستهدفة مع مجموعة من متسلسلة متتالية خاصة بالتفاعل ا
كيفية بحث الطفل عن مساعدة اآلخرين و أنماط : المهمات وتقديرات كمية لهذه السلوكيات وهي

اللعب التعاوني و األداء في مهمة محددة و طرق استخدامه لإليماءات و االبتسامة االجتماعية 
تبادل وتوظيف اللغة في المواقف االجتماعية ، وقد و االهتمامات و المحادثات المتسلسلة و ال
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طفاًل اشتملوا على أطفال توحديين ، معاقون ذهنيًا بدرجة بسيطة ،  80تكونت عينة الدراسة من 
إلى  6معاقون ذهنيًا بدرجة متوسطة وشديدة ، عاديون ، وقد تراوحت أعمار أفراد العينة ما بين 

 سنة  18
وكانت ( 40=ن)التالزمي  الحيةتمثلت في الص الحيةة دالالت صتوفرت لألدا :نتائج الدراسة

تمييزي من خالل تطبيق األداة على الفئات المتباينة التي  الحيةمعامالت االرتباط مقبولة ، وص
للمقياس بطريقة اتفاق المقيمين ، كذلك توفرت  موثوقيةشملتها الدراسة ، كما توفرت دالالت 

، وقد أظهرت  0.86خدام طريقة اإلعادة حيث بلغ معامل االرتباط للمقياس باست موثوقيةدالالت 
معاقون )الدراسة أن هذه األداة ذات فعالية عالية في التمييز بين التوحديين وغيرهم من الفئات 

 { 164}وعلى درجات ذكائهم متفاونة ( ذهنيًا ، عاديون
 : انيا، بريط Gillberg (0113)و  Allenو ألين  Cohenكوهين دراسة . 6

شهرًا  18هدفت الدراسة إلى بناء أداة كشفية لألطفال التوحديين الصغار بعمر  :هدف الدراسة
(CHAT ) ، تركز على المؤشرات المبكرة الدالة على وجود التوحد لدى األطفال في ذلك العمر ،

ضع فقرات تمثل مواقف ي 2أسئلة تتم اإلجابة عليها بنعم أوال و  2وتكونت هذه األداة من 
طفاًل لديهم استعداد وراثي عقلي  41الفاحص الطفل فيها ، وقد اشتملت عينة الدراسة على 

طفاًل لديهم توحد تم اختيارهم بشكل عشوائي ، وتوزعت فقرات  20لتطوير اضطراب التوحد و 
ضعف القدرة على اللعب االجتماعي مع األقران ، ضعف : وأسئلة األداة على عدة أبعاد هي

ى اإلشارة إلى األشياء ، ضعف القدرة على اللعب التخيلي ، وضعف االهتمام أثناء القدرة عل
 التفاعل االجتماعي 

شهر ،  18أشارت الدراسة إلى أنه يمكن مالحظة خاصيتين أو أكثر في عمر  :نتائج الدراسة
من خالل بعض الحاالت التي شخصت على  ةالتنبؤي الحيةكما أظهرت األداة قدرة على الص

شهرًا مؤشرات توحدية مبكرة  18شهرًا بأنها توحد وكانت قد أظهرت سابقًا في عمر  30 عمر
  {168}على هذا المقياس 

، الواليات  Le Couteur (0114)و لي كوتيور  Rutterو روتر  Lordدراسة لورد . 9
 : المتحدة األمريكية

-ADI)لة التشخيصية للتوحد  هدفت الدراسة إلى إعداد النسخة المعدلة من المقاب :هدف الدراسة

R ) وقد تم االعتماد في بناء هذه األداة على معايير التوحد الواردة في الدليل اإلحصائي ،
فقرة تركز على ثالث مجاالت  23، وتتألف هذه األداة من  DSM3-Rاألمريكي الثالث المعدل 

لسلوك النمطي واالهتمامات التفاعالت االجتماعية المتبادلة ، اللغة والتواصل ، وا: وظيفية هي
 المحددة 
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، كما  0.68تالزمي يصل إلى  الحيةأشارت الدراسة إلى تمتع هذه األداة بص :نتائج الدراسة
البناء تمثلت في قدرة هذه األداة على التمييز بين الفئات ، وأشارت  الحيةوجدت قيم عالية لص
 { 162} 0.26االتساق الداخلي لها يبلغ  موثوقيةأيضًا إلى أن معامل 

 : ، الواليات المتحدة األمريكية Gilliam (0111)دراسة جليام . 8
هدفت الدراسة إلى بناء مقياس مقنن لتشخيص التوحد واالضطرابات السلوكية  :هدف الدراسة

، وقد اعتمد األساس النظري لهذا ( GARS)الحادة سمي مقياس جليام لتقدير اضطراب التوحد 
-DSMالواردة في الدليل اإلحصائي األمريكي الرابع لالضطرابات العقلية  المقياس على المعايير

IV  سنة  22إلى  3طفاًل لديهم توحد تتراوح أعمارهم ما بين  1022، وتكونت عينة الدراسة من
التفاعل االجتماعي و التواصل و السلوك النمطي و : أبعاد رئيسية هي 4، وتألف المقياس من 
 وات الثالثة األولى االضطرابات خالل السن

البناء وذلك بأسلوب تحليل  الحيةللمقياس من خالل ص الحيةتوفرت دالالت ص :نتائج الدراسة
تالزمي لهذا المقياس مع أداة  الحيةالفقرات لكل بعد من أبعاد المقياس كما توفرت دالالت ص

ي حيث بلغ حيث كان معامل االرتباط بينهما عال( ABC)أخرى هي قائمة السلوك التوحدي 
للمقياس بطريقة كرونباخ ألفا لحساب االتساق الداخلي حيث  موثوقية، كما توفرت دالالت  0.22

  {140}، كما توفرت للمقياس درجات معيارية  0.23و  0.88لألبعاد بين  موثوقيةبلغ معامل ال
 و بايلي Picklesوبيكليس  Lordو لورد  Rutterو روتر  Berumentدراسة بيرومنت . 1

Bailey (0111) بريطانيا ، : 
وتقييم مدى ( ASQ)هدفت الدراسة إلى إعداد قائمة للكشف عن اضطراب التوحد  :هدف الدراسة

 –فقرة تم اشتقاقها من مقياس المقابلة التشخيصية للتوحد  40فعاليتها ، وتكونت هذه القائمة من 
االضطرابات النمائية الشاملة و فردًا من ذوي  160وتكونت عينة الدراسة من (. ADI-R)المعدل 

 فردًا من العاديين  40
تمييزي مقبولة تمثلت في  الحيةبينت الدراسة أن هذه القائمة تتمتع بدالالت ص :نتائج الدراسة

قدرتها على التمييز بين حاالت األفراد المصابين باالضطرابات النمائية الشاملة واألفراد العاديين 
القدرة العقلية ، وأشارت النتائج أيضًا إلى أن الفروق بين وذلك ضمن مستويات عدة من 

  {141}اضطراب التوحد واالضطرابات النمائية األخرى كانت ضعيفة على هذه األداة 
 : ، ألمانيا Poustka (3114)و بوستكا  Bolteدراسة بولت . 01

مالحظة هدفت الدراسة إلى فحص الخصائص السيكومترية لمقياس جدول ال :هدف الدراسة
 ليالئم البيئة األلمانية ( ADOS)التشخيصية للتوحد 

 الحيةللمقياس تمثلت في دالالت الص أشارت النتائج إلى توفر دالالت صالحية :نتائج الدراسة
حيث بلغ معامل ( ADI-R)المعدل  –التالزمي مع مقياس المقابلة التشخيصية الضطراب التوحد 
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و  0.31)رتباط بين األبعاد الفرعية للمقياسين ما بين وتراوحت معامالت اال 0.42االرتباط 
، وكانت درجة دقة المقياس تبلغ  0.44ودرجة التجانس ما بين أداتي التطبيق كانت ( 0.42
. ما بين اضطراب التوحد واضطرابات طيف التوحد األخرى 0.48والقدرة التمييزية  0.42

االتساق الداخلي على بعدي التواصل  وثوقيةمللمقياس تمثلت في  موثوقيةوتوفرت كذلك دالالت 
 { 142}( 0.82و  0.48)والتفاعل االجتماعي والتي تراوحت ما بين 

و فونغ  Lauو الو  Leungو ليونغ  Leeو لي  Huiو هوي  Wongدراسة وونغ . 00
Fung  و شونغChong (3114) الصين ، : 

( CHAT-23)لتوحديين الصغار هدفت الدراسة إلى تطوير قائمة األطفال ا :هدف الدراسة
وتقنينها على عينة صينية ، وهذه الصورة مبنية على النسخة األمريكية لهذه األداة والتي تدعى 

، وتهدف الصورة الصينية المعدلة إلى تحديد وتشخيص األطفال الذين لديهم ( M-CHAT)باسم 
طفاًل  212الدراسة من وقد تكونت عينة . شهر 24شهر إلى  18توحد ضمن الفئة العمرية من 

وقد تكونت القائمة . طفل عادي 122لديهم توحد وأطفال لديهم اضطرابات نمائية و  86منهم 
سؤااًل يقوم األهل أو المقربون من الطفل باإلجابة عليه ،  23من قسمين القسم األول تكون من 

 من قبل الفاحص أسئلة تمثل مواقف مالحظة مباشرة للطفل  2أما القسم الثاني فيتكون من 
تم عمل تحليل عاملي تمييزي لتحديد األسئلة التي تميز اضطراب التوحد بالشكل  :نتائج الدراسة

أسئلة في القائمة اعتبرت األكثر قدرة على تمييز  4األفضل ، وقد توصلت الدراسة إلى تحديد 
لفقرات المفتاحية هذا االضطراب ، كما أشارت النتائج إلى أن فشل الطفل على فقرتين من هذه ا

أو فشله على أي فقرتين من فقرات المالحظة المباشرة يمكن أن يشير إلى إمكانية عالية لدى 
   { 143}الطفل لتطوير اضطراب التوحد 

    :نقاط مستفادة من الدراسات السابقة: ثالثاً 
 : من خالل عرض الدراسات السابقة استنتج الباحث ما يلي   
 اييس الخاصة لتشخيص اضطراب التوحد تم بناءها اعتمادًا على المعايير كل االختبارات والمق

الصادرة عن الجمعية األمريكية للطب النفسي ومنها الدليل التشخيصي لألمراض العقلية الثالث 
 والثالث المعدل والرابع و الرابع المعدل 

 نما عدد من الدراسات السابقة لم تعتمد على بناء مقياس لتشخيص اضطراب الت وحد فقط ، وا 
 لتحديد درجة هذا االضطراب أيضًا 

  عدد من الدراسات السابقة ركزت على تطوير صور من مقاييس وأدوات خاصة بتشخيص
 اضطراب التوحد لتناسب بيئاتها المحلية 
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  عدد من الدراسات السابقة ركزت على تطوير قوائم ومقاييس لتشخيص اضطراب التوحد كان تم
 وذلك بإضافة عدة عناصر عليها أو إلغاء بعض العناصر إعدادها من قبل ، 

  عدد من الدراسات السابقة ركزت على بناء أو تطوير أدوات للكشف عن اضطراب التوحد وليس
 سنوات  3للتشخيص وخاصة لألطفال دون 

  أغلب الدراسات السابقة التي هدفت لبناء مقاييس أو أدوات لتشخيص اضطراب التوحد عمدت
مقاييسها وأدواتها إلى أبعاد ومجاالت أساسية تمثل خصائص هذا االضطراب ، على تقسيم 

التفاعل االجتماعي ، التواصل ، : حيث أغلب هذه المقاييس واألدوات احتوت المجاالت التالية
السلوكيات والنشاطات النمطية ، الخصائص الحسية والمعرفية ، االضطرابات النمائية في 

 الثالث سنوات األولى 

 : وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة بما يخدم دراسته بالنقاط التالية   
  تحديد متغيرات البحث 

  اعتماد مقياس الدراسة في بناءه على معايير الدليل التشخيصي الخامسDSM-V  والرابع
الصادران عن الجمعية األمريكية للطب النفسي ، باإلضافة على قوائم  DSM-IV.TRالمعدل 

 اييس أخرى تم ذكرها في الدراسات السابقة ومق

  مقياس الدراسة هو مقياس لتشخيص االضطراب ولتحديد درجة االضطراب أيضًا 

  مقياس الدراسة هو مقياس تم تقنينه على البيئة السورية وتم ذكر به أهم العناصر الموجودة
 بالمقاييس واألدوات التشخيصية األخرى 

 هو مجال التأخر النمائي ، وهو مجال يتم اإلجابة عليه من  ضمن مقياس الدراسة يوجد مجال
شهر ، وبالتالي يمكن  30قبل األسرة من خالل تذّكر األسرة لتصرفات طفلها في عمر أقل من 

اعتماد هذا المجال كأداة كشف غير تشخيصية تفيد بإحالة األطفال الذين لديهم مؤشرات معينة 
 للتشخيص

 ها مقياس الدراسة تحديد المجاالت التي يتضمن 

 : مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: رابعاً 
تتميز هذه الدراسة بكونها الدراسة الثانية في الجمهورية العربية السورية من حيث بناء مقاييس    

لتشخيص اضطراب التوحد وتقنينها على البيئة السورية ، وهي أيضًا تعد الدراسة األولى من 
سنوات ، وتأتي أهمية  6جمهورية العربية السورية من حيث تناول الفئة العمرية دون نوعها في ال

استهداف هذه الفئة العمرية بالتشخيص من أجل التدخل المبكر والعالج ، وعلى مستوى الوطن 
العربي فحسب المعلومات المتوفرة للباحث تعتبر الدراسة الحالية الدراسة السابعة من ناحية بناء 

لتشخيص اضطراب التوحد وتقنينه على البيئة المحلية ، كما تميزت الدراسة الحالية بنوع مقياس 



 
84 

من الشمولية في بناء المقياس حيث اشتمل المقياس على سبعة مجاالت تمثل خصائص أساسية 
لدى األطفال الذين لديهم اضطراب التوحد ، وهذا بدوره يساعد الفاحص على تكوين صورة 

الطفل المفحوص ، باإلضافة إلى أن المقياس موضوع الدراسة الحالية يتم واضحة وكاملة عن 
تطبيقه على الطفل من خالل مالحظة الطفل وتطبيق بعض الفقرات بشكل أدائي مع الطفل 
إضافة ألجوبة األهل أو القائمين على تعليم الطفل وبالتالي فأن الفاحص ال يعتمد في تسجيل 

لمالحظته اإلكلينيكية دورًا إضافيًا هامًا في القرار التشخيصي ،  الدرجات على أجوبة األهل إنما
شهر وهذا الجانب ممكن استخدامه كأداة  30باإلضافة احتواء المقياس على جانب نمائي دون 

 شهر للمساعدة بأخذ القرار إلحالتهم إلى التشخيص أو ال   30كشف لوحده مع األطفال دون 
 

 

 
 

 الفصل الثالث 
جر "   "   اءات البحث وجمع البيانات منهج وا 

 
 منهج البحث -

 متغيرات البحث -

جراءات اختيارها ومواصفاتها   -  مجتمع البحث وعينة البحث وا 

 مصادر البحث  -

 أداة البحث   -

 المعالجة اإلحصائية -

  
 
هذا الفصل بعرض المنهج المستخدم في البحث وسبب اختياره لهذا المنهج في يقوم الباحث  

عينته ومتغيرات البحث وحدوده ، واألداة التي استخدمها في دراسة وكيفية ثم مجتمع البحث و 
  بناءها ، واألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في هذه الدراسة 

    : منهج البحث -
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طبيعة البحث وأهدافه تطلبت استخدام المنهج الوصفي لجمع البيانات الميدانية ومن ثم    
حيث بهذا المنهج أمكن للباحث استخالص العناصر النفس سلوكية ، { 1} معالجتها إحصائياً 

المكونة لمقياس تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال دون عمر ست سنوات بمدينتي الالذقية 
 وطرطوس في الجمهورية العربية السوية 

 : متغيرات البحث -
إعاقة , توحد )ويات الثالث إن المتغير المستقل في البحث هو الحالة العقلية متمثلة في المست   

أما العامل التابع فيتمثل في أنواع ودرجات إجابات العينات الثالث  على (. عادية عقلية, ذهنية 
فقرات المقياس والتي ستقرر مكونات وهوية مقياس تشخيص التوحد الجديد وتطبيقاته في البيئات 

 السورية والعربية 
 : مجتمع وعينة البحث -
 : مجتمع البحث. أ

 : على الحاالت العقلية التالية األصلي اشتمل مجتمع البحث   
  سنوات والملتحقين بمراكز التوحد في كل من  6األطفال الذين لديهم اضطراب التوحد دون عمر

،  ( جمعية أهلية ُتعنى باألطفال الذين لديهم اضطراب التوحد)مركز جمعية التوحد في الالذقية 
، ( مركز للتدخل المبكر يتبع لمديرية صحة طرطوس)ة طرطوس ومركز أنا وطفلي في مدين

 تقريبًا  ( 66= ن)ومن كال الجنسين ، وعددهم 

  سنوات والملتحقين بمركز أنا  6األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة دون عمر
، ومركز ( مركز للتدخل المبكر يتبع لمديرية صحة طرطوس)وطفلي في مدينة طرطوس 

، ومركز جمعية ( جمعية ُتعنى بالتدخل المبكر)ية ذوي االحتياجات الخاصة بالالذقية جمع
جمعية أهلية ُتعنى باألطفال الذين لديهم متالزمة داون وشلل )األمل لذوي االحتياجات الخاصة 

عاقة ذهنية  تقريبًا ( 130= ن)، ومن كال الجنسين ، وعددهم ( دماغي وا 

 نادي تعليمي تربوي )ت سنوات والملتحقين بنادي بيت بيوت األطفال العاديون دون عمر س
 تقريبًا  ( 41=ن)، ومن كال الجنسين ، وعددهم ( لألطفال العاديين في مدينة الالذقية

 
 

 : عينة البحث. ب
حالة ، تم اختيارها بطريقة قصدية ، وذلك من خالل ( 180= ن)تكونت عينة البحث من    

الذين يشكلون عينة البحث ، وعينة البحث تم توزيعها حسب متغير  الذهاب لمكان تواجد األطفال
 : الحالة العقلية وفق التالي
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 المجموع  عاديون  إعاقة ذهنية  توحد الحالة العقلية 
 ن
 

  إناث ذكور إناث  ذكور إناث ذكور
081 
 

49 02 49 02 49 02 
 61 61 61 المجموع

 متغير الحالة العقليةتوزع أفراد العينة حسب ( 2)جدول رقم 
وفيما يلي توزيع أفراد العينة حسب المركز أو المؤسسة الملتحقين بها ، ويوجد بالمالحق 

 : {2ملحق}الموافقات الخاصة من إدارات هذه المراكز والمؤسسات على إجراء هذا البحث 
 المجموع عاديون  إعاقة ذهنية توحد  المركز أو المؤسسة 

 إناث  ذكور  ناث إ ذكور  إناث  ذكور 
  43 - - - - 11 31 مركز جمعية التوحد 
 64 - - 2 34 2 16 مركز أنا وطفلي 

 01 - - 3 4 - - جمعية ذوي االحتياجات 
 4 - - 1 3 - - مركز جمعية األمل
 61 13 44 - - - - نادي بيت بيوت 

 081 02 49 02 49 02 49 المجموع 

 حسب المركز أو المؤسسة الملتحقين بها توزع أفراد العينة( 3)جدول رقم 
 يبين النسبة المئوية لتوزع أفراد العينة حسب المركز أو المؤسسة الملتحقين بها 6الشكل 

 : إجراءات اختيار العينة. ج
 : تم اختيار أفراد العينة من مجتمعها األصلي وفقًا للمعايير التالية   
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  سنوات  6إلى  3أعمار أفراد العينة بين 

 أن يكون الطفل مشخص : العتماد في اختيار حاالت اضطراب التوحد على الشروط التاليةا
توحد وفق األساليب التشخيصية الخاصة بكل مركز شرط أن تنطبق عليه معايير الدليل 

، ( CARS)ودرجات مقياس التوحد الطفولي ( DSM-IV.TR) 2000التشخيصي الرابع المعدل 
 لتوحد األخرى مثل االضطرابات النمائية غير المحددة وتم استبعاد اضطرابات طيف ا

  أن يكون : على الشروط التالية( البسيطة والمتوسطة)االعتماد في تحديد حاالت اإلعاقة الذهنية
الطفل لديه إعاقة ذهنية بسيطة أو متوسطة وفق التصنيفات الخاصة بالمراكز التي تواجدت بها 

ارات والمقاييس الخاصة بهذه المراكز ، شرط أن يتم تطبيق هذه الحاالت وذلك بناًء على االختب
اختبار الصورة الجانبية وأحد مقاييس السلوك التكيفي المعتمدة ، تم استبعاد حاالت اإلعاقة 
الذهنية الشديدة والشديدة جدًا وذلك لقلة العدد بالمراكز ولمرافقة هذه الحاالت مع إعاقات حركية 

 وصحية شديدة 

 أن ال يوجد لديه أي إعاقة أو : تحديد حاالت العاديين على الشروط التالية االعتماد في
 اضطرابات سلوكية أو صعوبات تعلم أو تأخر نطق أو اضطرابات تواصل  

 : مواصفات عينة البحث. د
لديهم إعاقة ذهنية بسيطة  60لديهم توحد ،  60)طفل  180عينة الدراسة من تكونت    

 6سنة و  3، تراوحت أعمارهم الزمنية بين ( إناث  32ذكور ،  141( )عاديون 60ومتوسطة ، 
توحد ، )شهر ، ومن أجل التأكد من أن أفراد الفئات الثالث  3سنة و  4سنة وبمتوسط عمري 
من خالل  ANOVAمتجانسين من ناحية العمر ، تم اللجوء إلى اختبار ( إعاقة ذهنية ، عاديون

بين متوسط أعمار أفراد  0.02ت داللة إحصائية عند مستوى الفرضية القائلة ال توجد فروق ذا
 ( توحد ، إعاقة ذهنية ، عاديون)العينة ككل تعزى لمتغير الحاالت العقلية الثالثة 

 : إحصاءات عينة البحث
Descriptives 

 العمر

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 71.00 33.00 53.9820 48.6513 1.33202 10.31782 51.3167 60 التوحد

 71.00 36.00 54.8896 49.4771 1.35244 10.47595 52.1833 60 ذهنيةال اإلعاقة

 71.00 36.00 53.5362 48.0305 1.37576 10.65657 50.7833 60 العاديين

Total 180 51.4278 10.44166 .77828 49.8920 52.9636 33.00 71.00 

 البيانات الوصفية لفئات العينة الثالث حسب العمر( 4)جدول رقم 
 : ANOVAنتائج اختبار  

 القرار العمر
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Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups 59.911 2 29.956 .273 .762 

ال توجد 

     Within Groups 19456.150 177 109.922 فروق

Total 19516.061 179       

 فيما يخص الفروق بين أفراد العينة حسب العمر ANOVAنتائج اختبار ( 2)جدول رقم 
، وبالتالي  0.02وهو أكبر من  0.46ومن خالل نتائج االختبار نجد بأّن احتمال الداللة يساوي  

بين  0.02ذات داللة إحصائية عند مستوى يمكننا قبول الفرضية القائلة بعدم وجود فروق 
توحد ، إعاقة ذهنية ، )متوسط أعمار أفراد العينة ككل تعزى لمتغير الحاالت العقلية الثالثة 

 ( عاديون
 :  وفق التالي LSDاختبار وبهدف تحديد نتائج الفروق تم استخدام    

Multiple Comparisons 

 القرار

Dependent Variable: العمر  

 LSD 

(I) التشخيص 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 التوحد
 ال توجد فروق 2.9109 4.6442- 651. 1.91417 86667.- ذهنيةال اإلعاقة

 ال توجد فروق 4.3109 3.2442- 781. 1.91417 53333. العاديين

 ةذهنيال اإلعاقة
 ال توجد فروق 4.6442 2.9109- 651. 1.91417 86667. التوحد

 ال توجد فروق 5.1775 2.3775- 466. 1.91417 1.40000 العاديين

 العاديين
 ال توجد فروق 3.2442 4.3109- 781. 1.91417 53333.- التوحد

 ال توجد فروق 2.3775 5.1775- 466. 1.91417 1.40000- ذهنيةال اإلعاقة

 LSDنتائج الفروق بين أفراد العينة حسب العمر وفق اختبار ( 6)رقم  جدول
 وبالتالي فإن أفراد العينة الثالث هم متجانسين من ناحية العمر 

 

 : مصادر البحث -
 : مصادر البحث التي اعتمدها الباحث في جمع البيانات المطلوبة هي في نوعين   

 ممثلة بأفراد العينة  أساسية
ة باألدبيات والدراسات السابقة التي قام الباحث بمراجعتها واالستفادة منها في فهم ممثل وثانوية

دارته وتقريره   وتحديد مشكلة البحث وفي توجيه عمليات تخطيطه وا 
 : أداة البحث -

 :   إجراءات بناء أداة البحث
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ص قام الباحث ببناء أداة البحث وهي عبارة عن مقياس مصمم من قبل الباحث لتشخي   
اضطراب التوحد لدى األطفال دون ست سنوات وفق أدبيات اضطراب التوحد المتمثلة 
بالخصائص االجتماعية والتواصلية والسلوكية واالنفعالية والحسية والمعرفية ومظاهر التأخر 

شهر من عمر الطفل ، وقد تم بناء أداة البحث من قبل الباحث وفق اإلجراءات  30النمائي بأول 
 : التالية
تم االعتماد بشكل أساسي عند تصميم المقياس على أساس نظري يتمثل بعدد من المصادر  :أوالً 

 : النظرية وأدوات القياس والتشخيص التالية

 –المعايير التشخيصية الواردة في الدليل التشخيصي األمريكي الرابع لألمراض العقلية . 1
 ( DSM-IV.TR) 2000النسخة المعدلة 

شخيصية الواردة في الدليل التشخيصي األمريكي الخامس لألمراض العقلية المعايير الت. 2
2013 (DSM-V ) 

 ( CARS)مقياس تقدير التوحد الطفولي . 3
 (ABC)قائمة تقدير السلوك التوحدي . 4
 (GARS 2) 2مقياس جليام . 2
 قائمة تقدير السلوك التوحدي لنايف الزارع . 6
  M-CHATفال قائمة استبيان التوحد عند األط. 4
 المراجع النظرية الموجودة ضمن البحث . 8
 المالحظة اإلكلينيكية من قبل الباحث لعدد من األطفال الذين لديهم توحد . 2

تم إعداد الصورة األولية من مقياس البحث من خالل اشتقاق فقراته من المصادر والمراجع  :ثانياً 
فقرة أساسية تشكل معايير التشخيص األساسية  48المذكورة بأواًل ، وكان عدد الفقرات األساسية 

: مجاالت هي 4بند فرعي لكل فقرة ، ووزعت الفقرات األساسية والبنود الفرعية على  244و 
المجال االجتماعي ، التواصلي ، السلوكي ، االنفعالي ، الحسي ، المعرفي ، ومجال التأخر 

 : النمائي ، وذلك وفق الجدول التالي
 البنود الفرعية لكل فقرة  عدد الفقرات   المجال الرقم
 40 10 االجتماعي  1
 31 2 التواصلي  2
 22 8 السلوكي  3
 24 6 االنفعالي  4
 44 4 الحسي  2
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 32 4 المعرفي  6
 18 1 التأخر النمائي  4

  244  48 المجموع 
 المجاالت الصورة األولية من مقياس البحث وعدد فقرات كل مج( 4)جدول رقم 

 
على مجموعة ( للتحقق من دالالت صدق المحتوى)تم عرض الصورة األولية من المقياس  :ثالثاً 

من ذوي االختصاص في مجال التوحد وعلم النفس لتحكيم فقرات ( 14=ن)من السادة المحكمين 
 : المقياس بصورته األولية من ناحية

  (مناسبة ، تعدل ، تحذف)الصياغة اللغوية لكل فقرة 

  ( مرتبطة ، غير مرتبطة ، تنقل لمجال آخر)تباط الفقرة بالمجال مدى ار 

  80اعتماد معامل االتفاق بين المحكمين ال يقل عن % 
، وقد اقترح هؤالء المحكمون إجراء بعض التعديالت على محتوى المقياس ترتبط بالصياغة  

اء السادة المحكين يوضح أسم 1اللغوية للفقرات وارتباطها بمجاالت المقياس ، والملحق رقم 
 { 1ملحق }ونسب االتفاق على الفقرات والبنود الفرعية للمقياس 

تم إعداد الصورة النهائية من المقياس بناء على التعديالت التي تم اقتراحها من قبل السادة  :رابعاً 
المحكمين  وبعد مناقشتها مع المشرف المسؤول ، حيث تم تعديل وحذف ودمج بعض الفقرات أو 

 44نود الفرعية مع بعضها ، وتم بعد ذلك الخروج بالصورة النهائية للمقياس والتي تكونت من الب
بند فرعي لكل فقرة ، ووزعت الفقرات  212فقرة أساسية تشكل معايير التشخيص األساسية و 

يبين مجاالت الصورة النهائية ( 8)على نفس المجاالت السبع بالصورة األولية ، والجدول رقم 
 : الدراسة وتوزيع الفقرات والبنود الفرعية على كل مجال ألداة
 البنود الفرعية لكل فقرة  عدد الفقرات  المجال  الرقم
 36 10 االجتماعي  1
 24 2 التواصلي  2
 48 8 السلوكي  3
 12 2 االنفعالي  4
 44 4 الحسي  2
 24 4 المعرفي  6
 18 1 التأخر النمائي  4

  212  44 المجموع 
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 مجاالت الصورة النهائية من مقياس البحث وعدد فقرات كل مجال( 8)جدول رقم 
 : اختبار صالحية وموثوقية أداة البحث :خامساً 

 : في ضوء أسئلة البحث اختبار صالحية أداة البحث -
كيف يمكن التحقق من صالحية المقياس الجديد لتشخيص  :السؤال الثاني والذي ينص على

 عمر ست سنوات بمدينتي الالذقية وطرطوس في سورية ؟ أطفال التوحد دون 
 : تم التحقق من دالالت صالحية المقياس باستخدام الطرق اإلحصائية التالية

تم التوصل إلى صالحية المحتوى من خالل اإلجراءات التي تم إتباعها  :صالحية المحتوى. 0
الذي تم توزيعه على مجموعة من في الصورة األولية للمقياس ، حيث تم تصميم نموذج التحكيم 

من أجل مراجعة الصياغة اللغوية ( 14=ن)السادة المحكمين من ذوي االختصاص وبلغ عددهم 
للفقرات وارتباطها باألبعاد الخاصة بالمقياس ، وتم اعتماد معامل االتفاق بين المحكمين ال يقل 

قرات المقياس ، حيث تم ، واقترح السادة المحكمون مجموعة من التعديالت على ف% 80عن 
، وتم بعد ذلك الخروج بالصورة النهائية  {1ملحق }حذف البعض أو تعديله أو نقله لمجال آخر 

 ( 8)والجدول رقم ( 4)للمقياس كما يبين الجدول رقم 
سيتم االعتماد على صالحية  :(الواقع السلوكيصالحية ) مبريقية لواقع السلوكالصالحية اال. 3

المالحظ ألطفال التوحد والتي تعتبر من الطرق األهم في قياس مدى  السلوكي للواقعالمقياس 
، فعندما تدل نتائج االختبار على أن األقوياء في الميزان  {2}صالحية مقاييس العلوم النفسية 

أقوياء في االختبار وأن الضعفاء في الميزان ضعفاء في االختبار يصبح االختبار ذو صالحية ، 
حية تبعًا لزيادة هذا االقتران ويتناقص تبعًا لتناقص هذا االقتران ، ومن أبسط الطرق وتزداد الصال

التي استخدمها الباحث في هذا البحث هي مقارنة متوسطات درجات األقوياء بمتوسطات درجات 
الضعفاء ثم حساب داللة الفروق بين هذه المتوسطات بالنسبة لكل فئة من الفئات الثالث على 

دما يكون لتلك الفروق داللة إحصائية واضحة نستطيع أن نقرر أن المقياس يميز بين حدا ، وعن
األقوياء والضعفاء في الميزان ، وبذلك نطمئن لصالحيته ، وعندما ال تصبح لتلك الفروق داللة 

 إحصائية واضحة فإننا ال نستطيع االطمئنان إلى صالحية المقياس 
على مقارنة درجات الثلث األعلى بدرجات الثلث األدنى ، وقد تم اعتمد الباحث في هذا البحث 

بحيث تتم هذه المقارنة عن طريق حساب الداللة اإلحصائية للفرق بين المتوسطين ، فإذا كانت 
هناك داللة إحصائية واضحة للفرق بين متوسط الثلث األعلى ومتوسط الثلث األدنى يمكن القول 

الجداول التي تثبت أن المقياس أداة البحث يتمتع بأن المقياس ذو صالحية ، وفيما يلي 
 : بصالحية عالية للتطبيق

 ..التوحد .. 
Independent Samples Test 
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 المجال

 

t-test for Equality of Means 

 القرار

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

المجال 

 االجتماعي
 توجد داللة 10.849- 14.351- 0.865 12.600- 0.000 38.000 14.565-

المجال 

 التواصلي
 توجد داللة 7.469- 10.231- 0.682 8.850- 0.000 38.000 12.976-

المجال 

 السلوكي
 توجد داللة 5.624- 8.576- 0.729 7.100- 0.000 38.000 9.741-

جال الم

 االنفعالي
 توجد داللة 4.754- 6.146- 0.344 5.450- 0.000 38.000 15.846-

المجال 

 الحسي
 توجد داللة 5.252- 6.748- 0.370 6.000- 0.000 38.000 16.235-

المجال 

 المعرفي
 توجد داللة 6.658- 8.742- 0.515 7.700- 0.000 38.000 14.965-

مجال التأخر 

 النمائي
 توجد داللة 3.554- 4.846- 0.319 4.200- 0.000 38.000 13.161-

 توجد داللة 154.658- 158.242- 0.885 156.450- 0.000 38.000 176.743- اإلجمالي

 نتائج عينة التوحد فيما يتعلق بالصالحية االمبريقية للمقياس( 2)جدول رقم 
 (60=ن)نة التوحد من خالل الجدول نجد بأن المقياس ذو صالحية فيما يقيسه فيما يخص عي

 
 

 ..اإلعاقة الذهنية .. 
Independent Samples Testa 

 المجال 

t-test for Equality of Means 

 القرار
t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

المجال 

 االجتماعي
 توجد داللة 10.402- 13.698- 0.814 12.050- 0.000 38.000 14.799-

المجال 

 التواصلي
 توجد داللة 7.817- 10.983- 0.782 9.400- 0.000 38.000 12.023-

المجال 

 السلوكي
 توجد داللة 6.009- 9.291- 0.811 7.650- 0.000 38.000 9.436-

المجال 

 االنفعالي
 توجد داللة 4.717- 5.983- 0.313 5.350- 0.000 38.000 17.111-

 توجد داللة 5.440- 7.260- 0.449 6.350- 0.000 38.000 14.129- المجال الحسي

المجال 

 المعرفي
 توجد داللة 6.658- 8.742- 0.515 7.700- 0.000 38.000 14.965-

مجال التأخر 

 النمائي
 لةتوجد دال 3.705- 4.995- 0.319 4.350- 0.000 38.000 13.657-

 توجد داللة 36.522- 48.678- 3.002 42.600- 0.000 38.000 14.189- اإلجمالي

 نتائج عينة اإلعاقة الذهنية فيما يتعلق بالصالحية االمبريقية للمقياس( 10)جدول رقم  
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من خالل الجدول نجد بأن المقياس ذو صالحية فيما يقيسه فيما يخص عينة اإلعاقة الذهنية  
 (60=ن)
 

 .. اديون الع.. 
Independent Samples Testa 

 المجال  القرار

 

t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 توجد داللة 5.25938- 7.04062- 43995. 6.15000- 000. 38 13.979- المجال االجتماعي

 توجد داللة 3.85719- 6.14281- 56452. 5.00000- 000. 38 8.857- المجال التواصلي

 توجد داللة 2.51457- 3.98543- 36328. 3.25000- 000. 38 8.946- المجال السلوكي

 اللةتوجد د 2.23081- 3.46919- 30586. 2.85000- 000. 38 9.318- المجال االنفعالي

 توجد داللة 1.51289- 2.58711- 26532. 2.05000- 000. 38 7.727- المجال الحسي

 توجد داللة 3.37251- 4.42749- 26057. 3.90000- 000. 38 14.967- المجال المعرفي

مجال التأخر 

 النمائي
 توجد داللة 1.21692- 2.28308- 26333. 1.75000- 000. 38 6.646-

 توجد داللة 15.03210- 21.66790- 1.63896 18.35000- 000. 38 11.196- اإلجمالي

 نتائج عينة العاديون فيما يتعلق بالصالحية االمبريقية للمقياس( 11)جدول رقم 
 (60=ن)من خالل الجدول نجد بأن المقياس ذو صالحية فيما يقيسه فيما يخص عينة العاديين 

وجود الداللة اإلحصائية نستطيع القول بأن  ومن خالل( 11( )10( )2)ومن خالل الجداول رقم 
 المقياس يتمتع بصالحية للتطبيق 

للتأكد من صالحية المقياس بالمعنى  :(التوزيع العادي) معامل الصالحية التمييزية. 2
المفهومي ، وبناء على اإلطار النظري لهذا المقياس وضع الباحث فرضية من أجل التحقق من 

 : عنى المفهومي وهيالصالحية التمييزية بالم
على اختبار بناء مقياس ( التوحد ، اإلعاقة الذهنية ، العاديون)تتوزع درجات أفراد العينة 

 سنوات بشكل عادي  6لتشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال دون 
بحيث تزداد هذه الدرجات كلما اقتربت من المتوسط ، وتنخفض كلما ابتعدت عنه باتجاه 

 ين النهايتين المتطرفت
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على المقياس إلى ( 180)وللتحقق من هذه الفرضية تم تحويل الدرجات الخام ألفراد العينة 
درجات معيارية ، كما تم حساب تكراراتها ، وتم تمثيلها بيانيًا وفق األشكال البيانية الخاصة بكل 

 : مجال من مجاالت المقياس وبالمجال الكلي على المقياس

 فراد العينة العادي بالنسبة للمجال االجتماعييبين توزع درجات أ 4الشكل 
 
 



 
28 

 يبين توزع درجات أفراد العينة العادي بالنسبة للمجال التواصلي 8الشكل 
 

 
 يبين توزع درجات أفراد العينة العادي بالنسبة للمجال السلوكي 2الشكل 
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 ييبين توزع درجات أفراد العينة العادي بالنسبة للمجال االنفعال 10الشكل 

 يبين توزع درجات أفراد العينة العادي بالنسبة للمجال الحسي 11الشكل 
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 يبين توزع درجات أفراد العينة العادي بالنسبة للمجال المعرفي 12الشكل 
 

 يبين توزع درجات أفراد العينة العادي بالنسبة لمجال التأخر النمائي 13الشكل 
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 لعادي بالنسبة للمجال الكلي للمقياسيبين توزع درجات أفراد العينة ا 14الشكل 
نستطيع القول بأن ( 14( )13( )12( )11( )10( )2( )8( )4)ومن خالل األشكال البيانية 

 المقياس يتمتع بصالحية للتطبيق بالمعنى المفهومي 
 
وهو ما يتعلق بصالحية البناء ، حيث يعمل  :للمقياس البنية السلوكية صالحيةاختبار . 4

املي االستكشافي على تكثيف أعداد كبيرة من المتغيرات بحسب عالقتها االرتباطية التحليل الع
فيما بينها ، أي حساب مقادير واتجاهات العالقات االرتباطية بين المتغيرات الشتقاق عدد أقل 

التي تفسر أكبر نسبة من المتغيرات ( الذي يضم مجموعة من المتغيرات)من التراكيب الخطية 
، وقد استخدم الباحث هذه الطريقة من أجل استنتاج العوامل التي تفسر التباين في  {3}األصلية 

األداء على فقرات كل مجال من مجاالت المقياس ، وقد تم اعتماد تشبعات فقرات المقياس بعد 
 : التدوير ، وفيما يلي بعض المفاهيم األساسية

ات والعوامل التي تتكثف عليها ، وسيتم وهي عبارة عن معامالت االرتباط بين المتغير : التشبعات
  {3} 0.3اعتماد المتغيرات التي لديها تشبع أكبر من 

وهو عملية يتم فيها إهمال كل عامل تصل قيمة الجذر الكامن فيه إلى أقل من : اختيار العوامل
  {3}الصحيح  1الـ 

تحسب على عامل واحد يقيس الجذر الكامن حجم التباين في كل المتغيرات التي : الجذر الكامن
{3}  
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ما عدا  0.3وقد دلت النتائج على أن جميع فقرات مجاالت المقياس كان لديها تشبع أكبر من 
فقرة جوانب اإلبداع والتفوق بالمجال المعرفي ، وهذا يدل على صالحية المقياس للتطبيق ، وفيما 

مجاالت المقياس وبالنسبة  يلي العوامل التي تفسر التباين في األداء على فقرات كل مجال من
، وسيتم ذكر الجداول الخاصة بفئة التوحد ( توحد ، إعاقة ذهنية ، عاديون)لفئات العينة الثالث 

ألنها المقصودة بالبحث بينما سيتم ذكر العوامل بدون الجداول فيما يتعلق بفئتي اإلعاقة الذهنية 
 : والعاديون

 ..المجال االجتماعي .. 
Rotated Component Matrix

a,b
 

 Component 

1 2 

  879. المشترك االهتمام

  757. األقران مع الصداقة

  718. الوجدانية المشاركة

 355. 660. اللعب

  581. اآلخرين مع التعامل

 375. 531. األلعاب مع التعامل

 746.  االجتماعية االبتسامة

 654.  السمه االستجابة

 604.  البصري التواصل

داباآل  537. 385. االجتماعية 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. توّحد = التشخيص 

b. Rotation converged in 3 iterations. 

 المكونات المساهمة في التباين الكلي المفسر ( 12)جدول رقم 
 جتماعي لدى فئة التوحدللمجال اال

يوجد مكونين ساهما في التباين الكلي المفسر للمجال االجتماعي لدى التوحد ، وكان  :التوحد
االهتمام : أشد هذه المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول ويضم الفقرات بالترتيب

، التعامل مع اآلخرين ، التعامل المشترك ، الصداقة مع األقران ، المشاركة الوجدانية ، اللعب 
  0.3مع األلعاب ، ولم يتم حذف أي فقرة إذ كل الفقرات كان تشعباتها فوق 

يوجد ثالث مكونات ساهمت في التباين الكلي المفسر للمجال االجتماعي لدى  :اإلعاقة الذهنية
األول ويضم الفقرات اإلعاقة الذهنية ، وكان أشد المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون 
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الصداقة مع األقران ، المشاركة الوجدانية ، االهتمام المشترك ، ولم يتم حذف أي فقرة : بالترتيب
  0.3إذ كل الفقرات كانت تشعباتها فوق 

يوجد خمس مكونات ساهمت في التباين الكلي المفسر للمجال االجتماعي لدى  :العاديون
يرًا في التباين الكلي هو المكون األول الذي يضم الفقرات العاديين ، وكان أشد المكونات تأث

الصداقة مع األقران ، اللعب ، اآلداب االجتماعية ، ولم يتم حذف أي فقرة إذ كل : بالترتيب
  0.3الفقرات كانت تشعباتها فوق 

 .. المجال التواصلي.. 
Rotated Component Matrix

a,b
 

 Component 

1 2 

  797. الجمل بناء

  782. المحادثة

 325. 673. وسرعته الصوت طبقة

  621. محدودة لغوية حصيلة

  565. الجسم إيماءات

 813.  اللغة فهم

 724.  اللفظية للتعليمات االستجابة

 610. 557. الكلمات ترديد

 524. 472. التعبير طريقة

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. توّحد = التشخيص 

b. Rotation converged in 3 iterations. 

 المكونات المساهمة في التباين الكلي المفسر ( 13)جدول رقم 
 للمجال التواصلي لدى فئة التوحد

ي لدى التوحد ، وكان أشد يوجد مكونين ساهما في التباين الكلي المفسر للمجال التواصل :التوحد
بناء الجمل ، : هذه المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول ويضم الفقرات بالترتيب

المحادثة ، طبقة الصوت وسرعته ، حصيلة لغوية محدودة ، إيماءات الجسم ، ولم يتم حذف أي 
  0.3فقرة إذ كل الفقرات كان تشعباتها فوق 

وجد ثالث مكونات ساهمت في التباين الكلي المفسر للمجال التواصلي لدى ي :اإلعاقة الذهنية
اإلعاقة الذهنية ، وكان أشد المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول ويضم الفقرات 

بناء الجمل ، حصيلة لغوية محدودة ، إيماءات الجسم ، المحادثة ، ولم يتم حذف أي : بالترتيب
  0.3قرات كانت تشعباتها فوق فقرة إذ كل الف
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يوجد ثالث مكونات ساهمت في التباين الكلي المفسر للمجال التواصلي لدى العاديين  :العاديون
: ، وكان أشد المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول الذي يضم الفقرات بالترتيب

لغوية محدودة ، االستجابة طبقة الصوت وسرعته ، ترديد الكلمات ، فهم اللغة ، حصيلة 
  0.3للتعليمات اللفظية ، ولم يتم حذف أي فقرة إذ كل الفقرات كانت تشعباتها فوق 

 ..المجال السلوكي .. 
Rotated Component Matrix

a,b
 

 Component 

1 2 3 

   739. األشياء بأجزاء االهتمام

   732. باألشياء التعلق

 -422.-  622. الروتينية الطقوس

  788.  المحددة األنشطة

  678.  النمطية السلوكات

  667.  األشياء استخدام

 850.   العدوانية

 680.  326. الجسمي النشاط

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. توّحد = التشخيص 

b. Rotation converged in 5 iterations. 

 المكونات المساهمة في التباين الكلي المفسر ( 14)جدول رقم 
 للمجال السلوكي لدى فئة التوحد

يوجد ثالث مكونات ساهمت في التباين الكلي المفسر للمجال السلوكي لدى التوحد ،  :التوحد
: ألول ويضم الفقرات بالترتيبوكان أشد هذه المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون ا

االهتمام بأجزاء األشياء ، التعلق باألشياء ، الطقوس الروتينية ، ولم يتم حذف أي فقرة إذ كل 
  0.3الفقرات كان تشعباتها فوق 

يوجد أربع مكونات ساهمت في التباين الكلي المفسر للمجال السلوكي لدى  :اإلعاقة الذهنية
المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول ويضم الفقرات  اإلعاقة الذهنية ، وكان أشد

العدوانية ، األنشطة المحددة ، السلوكات النمطية ، ولم يتم حذف أي فقرة إذ كل : بالترتيب
  0.3الفقرات كانت تشعباتها فوق 

العاديين ، يوجد ثالث مكونات ساهمت في التباين الكلي المفسر للمجال السلوكي لدى  :العاديون
: وكان أشد المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول الذي يضم الفقرات بالترتيب

الطقوس الروتينية ، االهتمام بأجزاء األشياء ، التعلق باألشياء ، األنشطة المحددة ، ولم يتم 
  0.3حذف أي فقرة إذ كل الفقرات كانت تشعباتها فوق 
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 ..المجال االنفعالي .. 
Rotated Component Matrix

a,b
 

 Component 

1 2 

  823. اآلخرين مشاعر فهم

  808. الخوف

  571. المشاعر عن التعبير

 835.  االنفعالية االستجابات

 830.  والتوتر القلق

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. توّحد = التشخيص 

b. Rotation converged in 3 iterations. 

 المكونات المساهمة في التباين الكلي المفسر ( 12)جدول رقم 
 للمجال االنفعالي لدى فئة التوحد

يوجد مكونين ساهما في التباين الكلي المفسر للمجال االنفعالي لدى التوحد ، وكان أشد  :التوحد
فهم مشاعر : كونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول ويضم الفقرات بالترتيبهذه الم

اآلخرين ، الخوف ، التعبير عن المشاعر ، ولم يتم حذف أي فقرة إذ كل الفقرات كان تشعباتها 
  0.3فوق 

إلعاقة يوجد مكونين ساهما في التباين الكلي المفسر للمجال االنفعالي لدى ا :اإلعاقة الذهنية
: الذهنية ، وكان أشد المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول ويضم الفقرات بالترتيب

فهم مشاعر اآلخرين ، القلق والتوتر ، التعبير عن المشاعر ، ولم يتم حذف أي فقرة إذ كل 
  0.3الفقرات كانت تشعباتها فوق 

ي المفسر للمجال االنفعالي لدى العاديين ، وكان يوجد مكونين ساهما في التباين الكل :العاديون
الخوف ، : أشد المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول الذي يضم الفقرات بالترتيب

االستجابات االنفعالية ، فهم مشاعر اآلخرين ، ولم يتم حذف أي فقرة إذ كل الفقرات كانت 
  0.3تشعباتها فوق 

 ..المجال الحسي .. 
Rotated Component Matrix

a,b
 

 Component 

1 2 

  876. السمعية االستجابة

  767. البصرية االستجابة
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  594. للتذوق االستجابة

 453. 483. للمس االستجابة

 832.  والحرارة للبرودة االستجابة

 808.  لأللم االستجابة

 415.  للشم االستجابة

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. توّحد = التشخيص 

b. Rotation converged in 3 iterations. 

 المكونات المساهمة في التباين الكلي المفسر ( 16)جدول رقم 
 للمجال الحسي لدى فئة التوحد

لكلي المفسر للمجال الحسي لدى التوحد ، وكان أشد يوجد مكونين ساهما في التباين ا :التوحد
االستجابة : هذه المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول ويضم الفقرات بالترتيب

السمعية ، االستجابة البصرية ، االستجابة للتذوق ، االستجابة للمس ، ولم يتم حذف أي فقرة إذ 
  0.3كل الفقرات كان تشعباتها فوق 

يوجد ثالث مكونات ساهمت في التباين الكلي المفسر للمجال الحسي لدى  :اإلعاقة الذهنية
اإلعاقة الذهنية ، وكان أشد المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول ويضم الفقرات 

ابة لأللم االستجابة للبرودة والحرارة ، االستجابة السمعية ، االستجابة البصرية ، االستج: بالترتيب
  0.3، ولم يتم حذف أي فقرة إذ كل الفقرات كانت تشعباتها فوق 

يوجد أربع مكونات ساهمت في التباين الكلي المفسر للمجال الحسي لدى العاديين ،  :العاديون
: وكان أشد المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول الذي يضم الفقرات بالترتيب

، االستجابة للتذوق ، ولم يتم حذف أي فقرة إذ كل الفقرات كانت تشعباتها فوق االستجابة لأللم 
0.3  
 ..المجال المعرفي ..  

Rotated Component Matrix
a,b

 

 Component 

1 2 

  867. األكاديمية قبل ما المهارات

  788. التقليد

  545. الحسية المعالجة

 821.  الذاكرة

 736. 380. الذهنية االستجابة

 689.  االنتباه
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Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. توّحد = التشخيص 

b. Rotation converged in 3 iterations. 

 المكونات المساهمة في التباين الكلي المفسر ( 14)جدول رقم 
 في لدى فئة التوحدللمجال المعر 

يوجد مكونين ساهما في التباين الكلي المفسر للمجال المعرفي لدى التوحد ، وكان أشد  :التوحد
المهارات ما قبل : هذه المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول ويضم الفقرات بالترتيب

  0= جوانب اإلبداع ألن تباينها األكاديمية ، التقليد ، المعالجة الحسية ، وتم استبعاد فقرة 
يوجد مكونين ساهما في التباين الكلي المفسر للمجال المعرفي لدى اإلعاقة  :اإلعاقة الذهنية

: الذهنية ، وكان أشد المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول ويضم الفقرات بالترتيب
ات ما قبل األكاديمية ، التقليد ، وتم استبعاد فقرة االنتباه ، االستجابة الذهنية ، الذاكرة ، المهار 

  0= جوانب اإلبداع ألن تباينها 
يوجد ثالث مكونات ساهمت في التباين الكلي المفسر للمجال المعرفي لدى العاديين ،  :العاديون

تقليد ال: وكان أشد المكونات تأثيرًا في التباين الكلي هو المكون األول الذي يضم الفقرات بالترتيب
  0= ، االنتباه، االستجابة الذهنية، المعالجة الحسية، وتم استبعاد فقرة جوانب اإلبداع ألن تباينها

 ..مجال التأخر النمائي .. 
 لم يتم إجراء تحليل عاملي استكشافي لهذا المجال ألنه يتكون من فقرة رئيسية واحدة 

ساهمت بالتباين الكلي المفسر لمجاالت نستنتج من الجداول السابقة بأن كل فقرات المقياس    
 المقياس باستثناء فقرة جوانب اإلبداع 

توحد ، إعاقة )أي قدرة المقياس على التمييز بين فئات عينة البحث  :الصالحية التمييزية. 1
( وهي موجودة بقسم تحليل وتفسير نتائج فرضيات البحث)، وقد دلت النتائج ( ذهنية ، عاديون

دالة إحصائيًا لصالح فئة التوحد ، وبالتالي المقياس قادر على التمييز بين على وجود فروق 
 الفئات الثالث ، وهو بالتالي ذو صالحية تمييزية 

فيما يتعلق بصالحية المقياس فإن جميع الطرق السابقة قد أثبتت أن المقياس يتمتع بصالحية    
 كافية وعالية للتطبيق 

 
 
 : في ضوء أسئلة البحث أداة البحث موثوقيةاختبار  -
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كيف يمكن التحقق من موثوقية المقياس الجديد لتشخيص  :السؤال الثالث والذي ينص على
 أطفال التوحد دون عمر ست سنوات بمدينتي الالذقية وطرطوس في سورية ؟ 

 : تم التحقق من دالالت موثوقية المقياس باستخدام الطرق اإلحصائية التالية
تقوم هذه الطريقة على تطبيق  :(Test Retest Method)ق االختبار طريقة إعادة تطبي. 0

المقياس على مجموعة من األفراد ، ثم إعادة التطبيق على نفس األفراد وتحت نفس الظروف 
ويكون الفاصل الزمني بين التطبيقين في حدود من أسبوعين إلى ستة أسابيع ، ويتحدد الفاصل 

تفسير المطلوب للدرجات ، ويكون معامل الموثوقية هو معامل الزمني بين التطبيقين وفق نوع ال
، وقد قام الباحث بإتباع هذا  {2}االرتباط بين درجات المقياس في التطبيقين األول والثاني 

طفل من عينة التوحد وذلك بعد مضي ثالثة  30األسلوب من خالل إعادة تطبيق المقياس على 
 : نتائج وفق الجدول التاليأسابيع عن التطبيق األول ، وكانت ال

 
Correlations 

 البيان المجال

المجال 

االجتماعي 

 بعد

المجال 

التواصلي 

 بعد

المجال 

السلوكي 

 بعد

المجال 

االنفعالي 

 بعد

المجال 

 الحسي بعد

المجال 

المعرفي 

 بعد

مجال 

التأخر 

االنمائي 

 بعد

إجمالي 

 د بعدالتوح

المجال 

االجتماعي 

 قبل

Pearson Correlation 0.931** 

  Sig. (2-tailed) 0.000 

N 30 

المجال 

التواصلي 

 قبل

Pearson Correlation 

  

0.917** 

  Sig. (2-tailed) 0.000 

N 30 

المجال 

 السلوكي قبل

Pearson Correlation 

  

0.947** 

  Sig. (2-tailed) 0.000 

N 30 

المجال 

االنفعالي 

 قبل

Pearson Correlation 

  

0.926** 

  Sig. (2-tailed) 0.000 

N 30 

المجال 

 الحسي قبل

Pearson Correlation 

  

0.900** 

  Sig. (2-tailed) 0.000 

N 30 

المجال 

 المعرفي قبل

Pearson Correlation 

  

0.924** 

  Sig. (2-tailed) 0.000 

N 30 

مجال التأخر 

 االنمائي قبل

Pearson Correlation 

  

0.980** 

  Sig. (2-tailed) 0.000 

N 30 

إجمالي 

 قبل التوحد  

Pearson Correlation 

  

0.974** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

N 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 معامالت الموثوقية على مجاالت المقياس عن طريقة إعادة تطبيق االختبار( 18)جدول رقم 
 

، وهي % 80بأّن معامالت االرتباط بيرسون كانت أكبر من ( 18)ونجد من خالل الجدول رقم 
ت مؤشر جيد على موثوقية المقياس ، وفيما يلي جدول بمعامالت الموثوقية لكل مجال من مجاال

 : المقياس والمجال الكلي للمقياس
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 قيمة معامل االرتباط بيرسون  مجاالت مقياس البحث 
   0.231 المجال االجتماعي 
  0.214 المجال التواصلي 
  0.244 المجال السلوكي 
  0.226 المجال االنفعالي 
 0.200 المجال الحسي 
  0.224 المجال المعرفي 

  0.280 مجال التأخر النمائي 
  0.244 المجال الكلي للمقياس 

 معامالت االرتباط بيرسون على مجاالت المقياس ( 12)جدول رقم 
 من خالل طريقة إعادة تطبيق االختبار

 بأن المقياس يتمتع بموثوقية عالية ( 12)نستنتج من الجدول رقم 
تجزئة المقياس وتعتمد هذه الطريقة على  :(Half Method-Split)طريقة التجزئة النصفية . 3

المطلوب تعيين معامل موثوقيته إلى نصفين متكافئين وذلك بعد تطبيقه على مجموعة واحدة ، 
وفي هذه الطريقة يطبق المقياس مرة واحدة فقط ثم تقسم درجات العينة إلى نصفين متكافئين ، 

يقسم  تمامًا من حيث العدد ومستوى السهولة والصعوبة ، ولكي يتحقق ذلك فإنه ينبغي أن
المقياس بحيث يحتوي نصفه األول على الفقرات ذات الترتيب الفردي والقسم الثاني الفقرات ذات 
الترتيب الزوجي ، وهذا يعني أن المقياس ُيعطى بكامله في جلسة واحدة وفي حدود زمنية واحدة 

قام الفردية ، إال أنه بعد التطبيق ُتشتق درجتان منفصلتان ، واحدة من تصحيح الفقرات ذات األر 
واألخرى من تصحيح الفقرات ذات األرقام الزوجية ومعامل االرتباط بين الدرجتين يعطينا مقياسًا 
للدقة التي يقيسها المقياس ، ويجب علينا مالحظة أن االرتباط المحسوب هو بين نصفي طول 

س الفعلية ، وعليه االختبار وهذه القيمة ال تنطبق مباشرًة على المقياس بكامله ، وهو أداة القيا
يتعين علينا تعديل هذا المعامل الناتج أو تصحيحه حتى نحصل على معامل ثبات المقياس ككل 

، لذلك فقد اعتمد الباحث على إيجاد معامل موثوقية المقياس ككل ومعامل موثوقية كل مجال  {4}
 :  من مجاالته ، وفق طريقة التجزئة النصفية على ثالث معادالت هي

 وهي معادلة تعتمد على متوسط معامالت االرتباط بين البنود ، ويطلق : ألفا كرونباخ معادلة
  {4}عليها معادلة ألفا كرونباخ الختبار موثوقية أو تجانس المقياس واتساقه الداخلي 



 
110 

  وفيها يتم التعويض بمعامل االرتباط بين نصفي المقياس لنحصل : براون –معادلة سبيرمان
االختبار ككل ، وهي شائعة االستخدام وبخاصة في اختبارات التحصيل  على معامل موثوقية

  {4}والقدرات تحت ظروف محددة 

 وفي هذه المعادلة يتم حساب تباين درجات النصف األول وتباين درجات : معادلة جتمان
النصف الثاني وتباين درجات المقياس ككل ، أي أنها تضع في االعتبار احتمال اختالف تباين 

  {4}ات النصف األول للمقياس عن تباين درجات النصف الثاني درج

وفيما يلي معامل موثوقية كل مجال من مجاالت المقياس ومعامل موثوقية المجال الكلي للمقياس 
 : وذلك باستخدام المعادالت الثالث
 ..التجزئة النصفية للمجال االجتماعي .. 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value .705 

N of Items 6
b
 

Part 2 
Value .786 

N of Items 5
c
 

Total N of Items 11 

Correlation Between Forms .847 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .917 

Unequal Length .918 

Guttman Split-Half Coefficient .876 

N=180 

b. The items are: االبتسامة ,المشترك االهتمام ,اآلخرين مع التعامل ,البصري التواصل 

 .األقران مع الصداقة , االجتماعية اآلداب , االجتماعية

c. The items are: األلعاب مع التعامل ,اللعب , الوجدانية المشاركة ,األقران مع الصداقة, 

 .االجتماعي المجال مجموع ,السمه االستجابة

 معامل موثوقية المجال االجتماعي وفق طريقة التجزئة النصفية( 20)جدول رقم 
نجد بأن مقياس المجال االجتماعي يعطينا مؤشر على موثوقيته من ( 20)من خالل الجدول رقم 

عند النصف الثاني  0.684عند النصف األول و  0.402خالل قيمة ألفا كرونباخ والتي تساوي 
، وجميعها تدل  0.834، وقيمة لمعادلة جتمان تساوي  0.809، وقيمة لسبيرمان براون تساوي 

 على موثوقية مقياس المجال االجتماعي
 
 
   

 ..التجزئة النصفية للمجال التواصلي .. 
Reliability Statistics

a
 



 
111 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value .776 

N of Items 5
b
 

Part 2 
Value .766 

N of Items 5
c
 

Total N of Items 10 

Correlation Between Forms .845 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .916 

Unequal Length .916 

Guttman Split-Half Coefficient .741 

N=180 

b. The items are: الجمل بناء ,محدودة لغوية حصيلة ,الكلمات ترديد ,التعبير طريقة, 

 .اللفظية للتعليمات االستجابة

c. The items are: مجموع ,اللغة فهم ,الجسم إيماءات ,وسرعته الصوت طبقة ,المحادثة 

 .التواصلي المجال

 معامل موثوقية المجال التواصلي وفق طريقة التجزئة النصفية( 21)جدول رقم 
من نجد بأن مقياس المجال التواصلي يعطينا مؤشر على موثوقيته ( 21)من خالل الجدول رقم 

عند النصف الثاني  0.622عند النصف األول و  0.662خالل قيمة ألفا كرونباخ والتي تساوي 
، وجميعها تدل  0.441، وقيمة لمعادلة جتمان تساوي  0.216، وقيمة لسبيرمان براون تساوي 

 على موثوقية مقياس المجال التواصلي   
 ..التجزئة النصفية للمجال السلوكي .. 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value .657 

N of Items 4
b
 

Part 2 
Value .737 

N of Items 4
c
 

Total N of Items 8 

Correlation Between Forms .746 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .855 

Unequal Length .856 

Guttman Split-Half Coefficient .768 

N=180 

b. The items are: االهتمام ,النمطية السلوكات ,الروتينية الطقوس ,المحددة األنشطة 

 . األشياء بأجزاء

c. The items are: األشياء استخدام ,العدوانية ,الجسمي النشاط ,باألشياء التعلق. 

 معامل موثوقية المجال السلوكي وفق طريقة التجزئة النصفية( 22)جدول رقم 
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بأن مقياس المجال السلوكي يعطينا مؤشر على موثوقيته من  نجد( 22)من خالل الجدول رقم 
عند النصف الثاني  0.634عند النصف األول و  0.624خالل قيمة ألفا كرونباخ والتي تساوي 

، وجميعها تدل  0.468، وقيمة لمعادلة جتمان تساوي  0.826، وقيمة لسبيرمان براون تساوي 
 على موثوقية مقياس المجال السلوكي

 ..لتجزئة النصفية للمجال االنفعالي ا.. 
Reliability Statistics

a
 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value .689 

N of Items 3
b
 

Part 2 
Value .666 

N of Items 3
c
 

Total N of Items 6 

Correlation Between Forms .716 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .835 

Unequal Length .835 

Guttman Split-Half Coefficient .717 

N=180 

b. The items are: والتوتر القلق ,الخوف ,االنفعالية االستجابات. 

c. The items are: يعالاالنف المجال مجموع ,اآلخرين مشاعر فهم ,المشاعر عن التعبير . 

 يقة التجزئة النصفيةمعامل موثوقية المجال االنفعالي وفق طر ( 23)جدول رقم 
نجد بأن مقياس المجال االنفعالي يعطينا مؤشر على موثوقيته من ( 23)من خالل الجدول رقم 

عند النصف الثاني  0.666عند النصف األول و  0.682خالل قيمة ألفا كرونباخ والتي تساوي 
وجميعها تدل ،  0.414، وقيمة لمعادلة جتمان تساوي  0.832، وقيمة لسبيرمان براون تساوي 

 على موثوقية مقياس المجال االنفعالي 
 ..التجزئة النصفية للمجال الحسي .. 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value .773 

N of Items 4
b
 

Part 2 
Value .776 

N of Items 3
c
 

Total N of Items 7 

Correlation Between Forms .776 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .667 

Unequal Length .667 

Guttman Split-Half Coefficient .766 

N=180 

b. The items are: االستجابة ,للتذوق االستجابة ,السمعية االستجابة ,البصرية االستجابة 

 .للشم
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c. The items are: ةاالستجاب ,للمس االستجابة ,للشم االستجابة  للبرودة االستجابة ,لأللم 

 .والحرارة

 معامل موثوقية المجال الحسي وفق طريقة التجزئة النصفية( 24)جدول رقم 
 

نجد بأن مقياس المجال الحسي يعطينا مؤشر على موثوقيته من ( 24)من خالل الجدول رقم 
نصف الثاني عند ال 0.664عند النصف األول و  0.643خالل قيمة ألفا كرونباخ والتي تساوي 

، وجميعها تدل  0.624، وقيمة لمعادلة جتمان تساوي  0.420، وقيمة لسبيرمان براون تساوي 
 على موثوقية مقياس المجال الحسي 

 ..التجزئة النصفية للمجال المعرفي .. 
Reliability Statistics

a
 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value .676 

N of Items 4
b
 

Part 2 
Value .777 

N of Items 4
c
 

Total N of Items 8 

Correlation Between Forms .777 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .875 

Unequal Length .875 

Guttman Split-Half Coefficient .757 

N=180 

b. The items are: الذاكرة ,االنتباه ,الذهنية االستجابة ,التقليد. 

c. The items are: مجموع ,اإلبداع جوانب ,األكاديمية قبل ما المهارات ,الحسية المعالجة 

 .المعرفي المجال

 معامل موثوقية المجال المعرفي وفق طريقة التجزئة النصفية( 25)جدول رقم 
نجد بأن مقياس المجال المعرفي يعطينا مؤشر على موثوقيته من ( 25)من خالل الجدول رقم 

عند النصف الثاني  0.663عند النصف األول و  0.634ة ألفا كرونباخ والتي تساوي خالل قيم
، وجميعها تدل  0.424، وقيمة لمعادلة جتمان تساوي  0.842، وقيمة لسبيرمان براون تساوي 

 على موثوقية مقياس المجال المعرفي 
 ..التجزئة النصفية لمجال التأخر النمائي .. 

ر النمائي لم يتم تطبيق طريقة التجزئة النصفية ألنه يتألف من فقرة واحدة فيما يتعلق بمجال التأخ
، لذلك سيتم االعتماد في موثوقيته على طريقة إعادة االختبار والذي أشارت إلى موثوقية مجال 

  0.280التأخر النمائي 
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 ..التجزئة النصفية للمجال الكلي للمقياس .. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 
Value .958 

N of Items 4
a
 

Part 2 
Value .949 

N of Items 3
b
 

Total N of Items 7 

Correlation Between Forms .978 

Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .989 

Unequal Length .989 

Guttman Split-Half Coefficient .875 

a. The items are: المجال ,السلوكي المجال ,التواصلي المجال ,االجتماعي المجال 

 .االنفعالي

b. The items are: التأخر مجال ,المعرفي المجال ,الحسي المجال ,االنفعالي المجال 

 .النمائي

 معامل موثوقية المجال الكلي للمقياس وفق طريقة التجزئة النصفية( 26)جدول رقم 
نجد بأن مقياس المجال الكلي يعطينا مؤشر على موثوقيته من  (26)من خالل الجدول رقم 

عند النصف الثاني  0.242عند النصف األول و  0.228خالل قيمة ألفا كرونباخ والتي تساوي 
، وجميعها تدل  0.842، وقيمة لمعادلة جتمان تساوي  282، وقيمة لسبيرمان براون تساوي 

 على موثوقية المجال الكلي للمقياس  
يما يلي جدول بموثوقية كل مجال من مجاالت المقياس والمجال الكلي للمقياس وفق طريقة وف

 : التجزئة النصفية
 مجاالت 

 مقياس البحث  
 قيمة  قيمة ألفا كرونباخ 

 سبيرمان براون 
 قيمة 

 النصف الثاني  النصف األول  معادلة جتمان 
 0.834 0.218 0.684 0.402 المجال االجتماعي 

 0.441 0.216 0.622 0.662 لمجال التواصلي ا
 0.468 0.826 0.634 0.624 المجال السلوكي 
  0.414 0.832 0.666 0.682 المجال االنفعالي 
 0.624 0.420 0.664 0.643 المجال الحسي
 0.424 0.842 0.663 0.634 المجال المعرفي

  - - - - مجال التأخر النمائي 
  0.842 0.282 0.242 0.228 المجال الكلي للمقياس

 موثوقية مجاالت المقياس وفق طريقة التجزئة النصفية( 24)جدول رقم 
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والمقصود به معامل االرتباط بين كل  :االتساق الداخلي بإجراءاختبار موثوقية المقياس . 2
عتبر كل فقرة والدرجة الكلية للمجال، باإلضافة إلى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس ، وت

االتساق الداخلي بأن  موثوقيةعندما تكون لها داللة إحصائية ، وقد أثبتت نتائج  موثوقيةفقرة ذو 
من ناحية ارتباط كل فقرة  0.02أو  0.01كل فقرات مجاالت المقياس كان لها داللة عند مستوى 

، وهذا يدل على  بالمجال التي تنتمي إليه ، ومن ناحية ارتباط كل فقرة بالمجال الكلي للمقياس
المقياس للتطبيق ، وفيما يلي نتائج معامل االرتباط بالنسبة لكل مجال من مجاالت  موثوقية

 : المقياس أداة البحث
 ..المجال االجتماعي ..   

Correlations 

مجموع 

المجال 

 االجتماعي

المجموع 

 الكلي
Correlations 

مجموع 

المجال 

 االجتماعي

المجموع 

 الكلي

التواصل 

 لبصريا

Pearson Correlation .905** .907** 

المشاركة 

 الوجدانية

Pearson Correlation .875** .850** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 180 180 N 180 180 

التعامل مع 

 اآلخرين

Pearson Correlation .845** .825** 

 اللعب

Pearson Correlation .915** .910** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 180 180 N 180 180 

االهتمام 

 المشترك

Pearson Correlation .905** .874** 

التعامل مع 

 األلعاب

Pearson Correlation .921** .917** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 180 180 N 180 180 

االبتسامة 

 االجتماعية

Pearson Correlation .770** .734** 

االستجابة 

 السمه

Pearson Correlation .790** .805** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 180 180 N 180 180 

اآلداب 

 االجتماعية

Pearson Correlation .878** .854** 
 مجموع

المجال 

 االجتماعي

Pearson Correlation 1 .981** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 Sig. (2-tailed)   .000 

N 180 180 N 180 180 

الصداقة مع 

 األقران

Pearson Correlation .867** .833** 

0.00دالة عند مستوى داللة **   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 180 180 

 ارتباط كل فقرة من المجال االجتماعي بدرجة المجال وبدرجة المقياس الكلي( 28)جدول رقم 
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 ..المجال التواصلي .. 
  

مجموع 

المجال 

 التواصلي

المجموع 

 الكلي
  

مجموع 

المجال 

 التواصلي

المجموع 

 الكلي

طريقة 

 التعبير

Pearson 

Correlation 
.890** .865** 

طبقة 

الصوت 

 وسرعته

Pearson 

Correlation 
.929** .911** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

N 180 180 N 180 180 

ترديد 

 الكلمات

Pearson 

Correlation 
.951** .932** 

إيماءات 

 الجسم

Pearson 

Correlation 
.897** .891** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

N 180 180 N 180 180 

حصيلة 

لغوية 

 محدودة

Pearson 

Correlation 
.918** .887** 

 فهم اللغة

Pearson 

Correlation 
.903** .896** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

N 180 180 N 180 180 

 ناء الجملب

Pearson 

Correlation 
.873** .841** 

مجموع 

المجال 

 التواصلي

Pearson 

Correlation 
1 .980** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
  .000 

N 180 180 N 180 180 

االستجابة 

للتعليمات 

 اللفظية

Pearson 

Correlation 
.891** .881** 

المجموع 

 الكلي

Pearson 

Correlation 
.980** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.000   

N 180 180 N 180 180 

 المحادثة

Pearson 

Correlation 
.913** .898** 

0.00دالة عند مستوى داللة **   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

N 180 180 

 ارتباط كل فقرة من المجال التواصلي بدرجة المجال وبدرجة المقياس الكلي( 22)جدول رقم 
 

 ..المجال السلوكي .. 
  

مجموع 

المجال 

 السلوكي

المجموع 

 الكلي
  

مجموع 

المجال 

 السلوكي

المجموع 

 الكلي

األنشطة 

 المحددة

Pearson Correlation .898** .879** 

النشاط 

 ميالجس

Pearson Correlation .750** .715** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 180 180 N 180 180 

الطقوس 

 الروتينية

Pearson Correlation .824** .807** 

 العدوانية

Pearson Correlation .791** .728** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 180 180 N 180 180 

السلوكات 

 النمطية
Pearson Correlation .914** .918** 

استخدام 

 األشياء
Pearson Correlation .851** .834** 
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Sig. (2-tailed) .000 .000 Sig. (2-tailed) .000 .000 

N 180 180 N 180 180 

االهتمام 

بأجزاء 

 األشياء

Pearson Correlation .883** .848** 
مجموع 

المجال 

 السلوكي

Pearson Correlation 1 .959** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 Sig. (2-tailed)   .000 

N 180 180 N 180 180 

التعلق 

 باألشياء

Pearson Correlation .752** .655** 

المجموع 

 الكلي

Pearson Correlation .959** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 Sig. (2-tailed) .000   

N 180 180 N 180 180 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)                                                . 0.00دالة عند مستوى داللة **    

 درجة المقياس الكليارتباط كل فقرة من المجال السلوكي بدرجة المجال وب( 30)جدول رقم 
 

 ..المجال االنفعالي .. 
  

مجموع 

المجال 

 االنفاعلي

المجموع 

 الكلي
  

مجموع 

المجال 

 االنفاعلي

المجموع 

 الكلي

االستجابات 

 االنفعالية

Pearson 

Correlation 
.875** .846** 

فهم مشاعر 

 اآلخرين

Pearson 

Correlation 
.937** .925** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

N 180 180 N 180 180 

 الخوف

Pearson 

Correlation 
.892** .891** 

مجموع 

المجال 

 االنفاعلي

Pearson 

Correlation 
1 .969** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
  .000 

N 180 180 N 180 180 

القلق 

 والتوتر

Pearson 

Correlation 
.882** .835** 

المجموع 

 الكلي

Pearson 

Correlation 
.969** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.000   

N 180 180 N 180 180 

التعبير عن 

 المشاعر

Pearson 

Correlation 
.831** .778** 

. 0.00دالة عند مستوى داللة **    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

N 180 180 

 ارتباط كل فقرة من المجال االنفعالي بدرجة المجال وبدرجة المقياس الكلي( 31)جدول رقم 
 ..المجال الحسي .. 

  

مجموع 

المجال 

 الحسي

المجموع 

 الكلي
  

مجموع 

المجال 

 الحسي

المجموع 

 الكلي

االستجابة 

 البصرية

Pearson 

Correlation 
.916** .925** 

االستجابة 

 لأللم

Pearson 

Correlation 
.845** .789** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

N 180 180 N 180 180 
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االستجابة 

 السمعية

Pearson 

Correlation 
.906** .917** 

االستجابة 

للبرودة 

 والحرارة

Pearson 

Correlation 
.837** .776** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

N 180 180 N 180 180 

االستجابة 

 للتذوق

Pearson 

Correlation 
.826** .778** 

مجموع 

المجال 

 الحسي

Pearson 

Correlation 
1 .957** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
  .000 

N 180 180 N 180 180 

االستجابة 

 للشم

Pearson 

Correlation 
.471** .344** 

المجموع 

 الكلي

Pearson 

Correlation 
.957** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.000   

N 180 180 N 180 180 

االستجابة 

 للمس

Pearson 

Correlation 
.878** .847** 

0.00ة دالة عند مستوى دالل**   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

N 180 180 

 ارتباط كل فقرة من المجال الحسي بدرجة المجال وبدرجة المقياس الكلي( 32)جدول رقم 
 

 ..المجال المعرفي .. 
  

مجموع 

المجال 

 المعرفي

المجموع 

 الكلي
  

 مجموع

المجال 

 المعرفي

 المجموع الكلي

 التقليد

Pearson 

Correlation 
.883** .869** 

المهارات ما 

قبل 

 األكاديمية

Pearson 

Correlation 
.781** .692** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

N 180 180 N 180 180 

االستجابة 

 الذهنية

Pearson 

Correlation 
.916** .881** 

جوانب 

 اإلبداع

Pearson 

Correlation 
.145 .154* 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.052 .039 

N 180 180 N 180 180 

 االنتباه

Pearson 

Correlation 
.907** .901** 

مجموع 

المجال 

 المعرفي

Pearson 

Correlation 
1 .961** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
  .000 

N 180 180 N 180 180 

 الذاكرة

Pearson 

Correlation 
.818** .777** 

المجموع 

 الكلي

Pearson 

Correlation 
.961** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

Sig. (2-

tailed) 
.000   

N 180 180 N 180 180 

المعالجة 

 الحسية

Pearson 

Correlation 
.852** .825** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed)                  . 0.00دالة عند مستوى داللة **     

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed)           . 0.00دالة عند مستوى داللة **    
N 180 180 

 ارتباط كل فقرة من المجال المعرفي بدرجة المجال وبدرجة المقياس الكلي( 33)رقم  جدول
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 ..مجال التأخر النمائي .. 
 المجموع الكلي  

مجال 

التأخر 

 النمائي

Pearson 

Correlation 
.935** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

N 180 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

 ارتباط كل فقرة من مجال التأخر النمائي بدرجة المجال( 34)جدول رقم 
 وبدرجة المقياس الكلي

 
 : إجراءات تطبيق أداة البحث

عاقة ذهنية في كل من مدينتي الالذقية  :أوالً  تم إجراء مسح للمراكز التي تحتوي حاالت توحد وا 
ن أجل أخذ الموافقة المبدئية على وطرطوس ، حيث قام الباحث باالتصال مع تلك المراكز م

 تطبيق أداة البحث بها ومن اجل عمل مسح لعدد األطفال
تم الحصول على كتاب تسهيل المهمة من قبل الدكتور رئيس الجامعة العربية األلمانية  :ثانياً 

راد ، وتم الحصول على الموافقات الرسمية لتطبيق أداة البحث على أف {2ملحق }للعلوم والتكنولوجيا 
العينة في تلك المراكز ، وتم اختيار عينة البحث وفقًا للشروط المذكورة باختيار كل فئة من 

 الفئات الثالث التي تشكل عينة البحث 
، وذلك في مركز جمعية التوحد ( 10=ن)تم إجراء دراسة استطالعية مبدئية ألفراد العينة  :ثالثاً 

لمقياس بالنسبة للطرف الثاني الذي سيقوم بتعبئة في الالذقية ، هدفت للتأكد من وضوح فقرات ا
بنود المقياس وهم المعلمين في المراكز ، باإلضافة إلى التعرف إلى المدة الزمنية الالزمة لتطبيق 

( دقيقة 30)ويحتاج إلى ( دقيقة 60إلى  40)المقياس ، حيث وجد أن مدة تطبيقه تتراوح ما بين 
 قرير الخاص بالطفل  لتحليل وتفسير الدرجات وكتابة الت

من قبل معلمي األطفال ( 180=ن)تم تطبيق المقياس على أفراد العينة البالغ عددهم  :رابعاً 
وأسرة الطفل وذلك عن طريق تعبئة البنود ، كما أن المقياس يستلزم أحيانًا تطبيق أسلوب 

رف على شدتها ، المالحظة المباشرة السلوكية للطفل للتأكد من وجود بعض األعراض لديه والتع
 يومًا  64وقد امتدت فترة التطبيق حوالي 

الشروط التي يجب أخذها بعين االعتبار قبل تطبيق مقياس تشخيص اضطراب التوحد 
 : سنوات 6لألطفال دون 

يعتمد على توجيه الفاحص سنوات  6مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون  :تمهيد
رة الطفل أو القائم على تعليمه أو أي شخص على دراية األسئلة التي تتضمنها الفقرات ألس
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بالطفل ، ومن ثم تحديد درجة كل فقرة بناًء على حكم الفاحص ، ومن ثم يقوم الفاحص بتحليل 
عطاء القرار لألسرة   وتفسير الدرجات وا 

يجب على الفاحص الذي يقوم بتطبيق المقياس أن يكون على دراية وخبرة عالية  :أوالً 
واألعراض التي يظهرها أطفال التوحد ، باإلضافة إلى امتالكه أساليب المالحظة  بالخصائص

السلوكية المباشرة التي يمكن اللجوء إليها عند عدم وضوح إجابات أسرة الطفل أو عدم امتالكه 
إلجابة واضحة عن فقرة أو خاصية معينة ، باإلضافة يوجد بعض الفقرات بالمقياس ممكن 

 مع الطفل وخاصة الفقرات التي تتعلق بالمجال المعرفي  للفاحص أن يجربها 
يشترط في الشخص الذي يقدم المعلومات للفاحص عن الطفل ، أن يكون لديه معرفة  :ثانياً 

وهنا يصح أن يكون هذا الشخص األب , واسعة بالطفل وسلوكياته ولمدة طويلة من الوقت نسبيًا 
أشهر متواصلة  3لوقت في تعليم الطفل ال تقل عن أو األم ، أو المعلم الذي أمضى فترة من ا

 وفق رأي الباحث 
يجب أن يتم تطبيق المقياس في بيئة مناسبة خالية من المشتتات فيما يتعلق بالطفل  :ثالثاً 

وواسعة بحيث تسمح للطفل حرية الحركة ويوجد بها بعض األلعاب من أجل مالحظة كيفية 
فل بها ، باإلضافة يجب أن تكون البيئة مناسبة ألسرة اللعب بها وبعض األدوات الختبار الط

ضاءة مناسبة  الطفل أو من يقدم المعلومات من ناحية توفير مكان مريح للجلوس ودرجة حرارة وا 
، واالنتباه إلى عدم تململ األسرة من كثرة األسئلة وعدم إتباع أسلوب التحقيق معها ، وتوجيه 

لمستوى المعرفي والثقافي لألسرة ، ويمكن تخصيص فترة األسئلة يتم بأسلوب مفهوم ومناسب ل
 دقائق  2استراحة أثناء التطبيق ال تتجاوز 

يفضل تطبيق المقياس بالفترة ما بين التاسعة صباحًا و الثالثة ظهرًا ، وال يجب تطبيق  :رابعاً 
عض األطفال المقياس في حال كان الطفل مريضًا أو لم ينم بشكل كافي بفترة الليل ، وفي حالة ب

الذين يأخذون أدوية لها أعراض جانبية مثل الخمول أو النوم يتم تحديد التوقيت المناسب خالل 
 اليوم لتطبيق المقياس  

يتم تقييم الطفل على فقرات المقياس بقراءة الفقرة والبنود الخاصة بها ، وذلك بتسجيل  :خامساً 
ة أو الشخص الذي يدلي بالمعلومات على وجود البند أم ال عند الطفل من خالل إجابة األسر 

سؤال الفاحص الخاص بالفقرة أو البند ، وفي حال وجود البند يتم تقدير درجته بناًء على تكراره 
بوضع إشارة عند الدرجة التي تعبر عن تكرار هذا البند ، وفي حال وجود أكثر من بند لدى 

البند الذي درجته أكبر ويعتبره درجة الفقرة  الطفل تم تقديره لنفس الفقرة ، يقوم الفاحص باختيار
لكل فقرة من فقرات ككل ، ويتم تسجيل درجة الفقرة باستمارة التفريغ الموجودة مع المقياس ، 

مدى من ( االجتماعي ، التواصلي ، السلوكي ، االنفعالي ، الحسي ، المعرفي)المجاالت 
 : هذا المدى على النحو التاليضمن  حيث تفسر كل درجة( 4إلى  0)الدرجات يتراوح ما بين 
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لم يسبق للشخص الذي يقدم المعلومات أن الحظ الطفل يؤدي هذا السلوك : غير موجود (:1)
 أبدًا 

إلى  1سبق للشخص الذي يقدم المعلومات أن الحظ الطفل يؤدي السلوك من : موجود نادراً  (:0)
 ساعات  6مرات كل  2
 3ذي يقدم المعلومات أن الحظ الطفل يؤدي السلوك من سبق للشخص ال: موجود أحياناً  (:3)

 ساعات  6مرات كل  4إلى 
 2سبق للشخص الذي يقدم المعلومات أن الحظ الطفل يؤدي السلوك من : موجود غالباً (: 2)

 ساعات  6مرات كل  6إلى 
مرات  4سبق للشخص الذي يقدم المعلومات أن الحظ الطفل يؤدي السلوك : موجود دائماً  (:4)

 ساعات  6وأكثر كل 
يجب تقييم كل فقرة وتقييم البنود الخاصة بها ، وفي حال لم يكن الفاحص متأكد من وضوح    

تقييم هذه  إجابة األسرة أو الشخص الذي ُيدلي بالمعلومات على أي فقرة لسبب ما ، فيتم تأجيل
 الفقرة ومالحظتها أو تجريبها أدائيًا من قبله على الطفل ووضع الدرجة التي تناسب هذه الفقرة 

فيتم اإلجابة عليه من قبل أسرة الطفل حصرًا من ( التأخر النمائي)أما بالنسبة للمجال السابع    
 : ، ودرجاتهما وفق التالي( نعم أو ال)خالل إجابتي 

 : ة نعم لها خيارينفيما يتعلق بإجاب
 \ 12 \ 11 \ 10 \ 2 \ 8 \ 4 \ 6 \ 2 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1: للبنود التالية (1)نعم تأخذ درجة 

13 \ 14  
  18 \ 16 \ 12 \ 14: للبنود التالية (0)نعم تأخذ درجة 

 : فيما يتعلق بإجابة ال لها خيارين
 18 \ 16 \ 12 \ 14 :للبنود التالية (1)ال تأخذ درجة 

 13 \ 12 \ 11 \ 10 \ 2 \ 8 \ 4 \ 6 \ 2 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1: للبنود التالية (0)خذ درجة ال تأ
\ 14  

وفيما يلي جدول بالدرجات المتوقع حصول المفحوص عليها على كامل المقياس وعلى كل 
 : مقياس فرعي

 
 الدرجة العظمى الدرجة الصغرى عدد الفقرات الكلي   \المقياس  الفرعي 

 40 0 10 االجتماعي: رعي األولالمقياس الف
 36 0 2 التواصلي : المقياس الفرعي الثاني



 
122 

 32 0 8 السلوكي: المقياس الفرعي الثالث
 20 0 2 االنفعالي: المقياس الفرعي الرابع

 28 0 4 الحسي: المقياس الفرعي الخامس
 28 0 4 المعرفي: المقياس الفرعي السادس

 18 0 1 النمائي  التأخر: المقياس الفرعي السابع
 313 1 49 المقياس الكلي

 الدرجات الصغرى والعظمى المتوقع الحصول عليها على المقياس( 32)جدول رقم 
يتم البدء بتطبيق مجاالت المقياس مجال مجال وحسب ترتيب كل فقرة ، إال أنه يمكن  :سادساً 

كأداة كشف عن اضطراب  البدء بالمجال السابع كأول مجال ، ويمكن استخدام المجال السابع
 التوحد في حال حقق الطفل درجة التوحد بها يمكن إحالته للتشخيص على بقية المجاالت 

يمكن للفاحص أن يطلب جلسة ثانية لتطبيق أو مالحظة بعض الفقرات التي لم يستطع  :سابعاً 
 جلسة األولى أيام عن ال 3تحديد درجتها بدقة ، والجلسة الثانية تكون بفاصل زمني ال يقل عن 

ويحتاج ( دقيقة 60إلى  40)بالنسبة لمدة تطبيق كامل مجاالت المقياس تتراوح ما بين  :ثامناً 
 لتحليل وتفسير الدرجات وكتابة التقرير الخاص بالطفل  ( دقيقة 30)إلى 
  {6ملحق }يوجد نسخة عن المقياس النهائي واستمارة التفريغ بالمالحق    
 : المعالجة اإلحصائية -
من أجل التحقق من الخصائص  SPSSاستخدم الباحث الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية    

 : السيكومترية للمقياس أداة البحث ، وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية
 : دالالت موثوقية المقياس وتمت من خالل. 1
  إعادة تطبيق االختبارTest Retest Method 

 لنصفية طريقة التجزئة اSplit – Half Method  وذلك عن طريق معادلة ألفا كرونباخ ومعادلة
 براون ومعادلة جتمان  –سبيرمان 

  طريقة االتساق الداخلي 

 : دالالت صالحية المقياس وتمت من خالل. 2

  (السادة المحكمين)صالحية المحتوى 

  ( صالحية الواقع السلوكي)الصالحية االمبريقية لواقع السلوك 

 (التوزع العادي)مل الصالحية التمييزي معا 

  ( صالحية البناء)اختبار صالحية البنية السلوكية للمقياس 

  الصالحية التمييزية 
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 : مستويات أداء التوحد على المقياس وتمت من خالل. 3
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ال من مجاالت المقياس والدرجة حساب الرتب المئينية المناظرة للدرجات الخام على كل مج
 ( توحد ، إعاقة ذهنية ، عاديون)الكلية للمقياس لكل حالة عقلية 
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 الفصل الرابع 
 تحليل النتائج وتفسيرها  

  
 

يهدف هذا الفصل إلى تحليل وتفسير بيانات التوحد لغرض تقنين أداة البحث من خالل اإلجابة 
 : الية واختبار صحة الفرضيات المطروحةعلى األسئلة الت

ما هي العناصر المكونة لمقياس تشخيص اضطراب التوحد لدى  :السؤال األول وينص على
 األطفال دون عمر ست سنوات بمدينتي الالذقية وطرطوس في سورية ؟ 

وتمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل الصورة النهائية لمجاالت المقياس وبنوده كما هو 
مجاالت رئيسية ُتمثل الخصائص  4، حيث تألف المقياس من ( 32)و( 8)مذكور بالجداول رقم 

االجتماعي ، التواصلي ، السلوكي ، : األساسية لتشخيص اضطراب التوحد وهذه المجاالت هي
فقرة أساسية  44واشتملت هذه المجاالت على . االنفعالي ، الحسي ، المعرفي ، التأخر النمائي

   {6ملحق } 6بالملحق رقم بند فرعي لها ، ويوجد المقياس بشكله الكامل  212وعلى 
تمت اإلجابة عليهما في الفصل الثالث بفقرة اختبار موثوقية وصالحية : السؤال الثاني والثالث

 أداة البحث 
 ما هي مستويات أداء التوحد على المقياس؟  :والذي ينص على رابعالسؤال ال

ت أداء التوحد على مقياس تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال دون تم التوصل لمستويا   
 : سنوات من خالل تطبيق اإلجراءات التالية 6

والموزعين على ( 180=ن)تم تطبيق المقياس على جميع أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم  :أوالً 
ضمن الفئة العمرية  (توحد ، إعاقة ذهنية بدرجة بسيطة ومتوسطة ، عاديون)ثالث حاالت عقلية 

 سنوات ، ومن كال الجنسين  6سنوات و  3بين 
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على كل مجال  :ثانياً 

 ( 180=ن)من مجاالت المقياس وأيضًا المجال الكلي للمقياس لكل حالة عقلية 
 رة للدرجات الخام لكل حالة عقلية تم حساب الرتب المئينية المناظ :ثالثاً 
تم إعداد جداول للدرجات الخام والرتب المئينية المناظرة لها لكل مجال من مجاالت  :رابعاً 

( 2)، والملحق رقم ( 180=ن)المقياس وأيضًا المجال الكلي للمقياس تبعًا لمتغير الحالة العقلية 
   {2ملحق }يوضح ذلك 
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المفحوص الذي يشك بأن لديه توحد على المقياس وذلك بناءًا تم إعداد جدول ألداء  :خامساً 
على رتبه المئينية المناظرة لدرجاته الخام على مجاالت المقياس والدرجة الكلية ، حيث يتم من 
خالله تحديد منطقة أداء المفحوص مقارنًة مع مناطق األداء المتوقعة من الحاالت العقلية 

، وبالتالي يتم الحكم على ( ية البسيطة والمتوسطة ، العاديونالتوحد ، اإلعاقة الذهن)الثالث 
 ( بسيط ، متوسط ، شديد)المفحوص بأن لديه توحد أو ال ، باإلضافة لتحديد درجة التوحد لديه 

، وباالستعانة بالدرجات الخام ألفراد العينة الثالث تم التوصل ( 36)وباالستعانة بالجدول رقم   
 (34)إلى الجدول رقم 

 لتشخيصا
Percentiles         الدرجات المئوية  

5 10 25 50 75 90 95 

 

المجال 

 االجتماعي

اعاقة 

 ذهنية
.0500 2.0000 3.2500 8.0000 13.0000 17.8000 21.0000 

د  39.9500 38.0000 36.0000 33.0000 28.2500 23.1000 20.0500 توح 

 8.9500 7.9000 5.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 عاديون

المجال 

 التواصلي

اعاقة 

 ذهنية
1.0000 2.0000 4.2500 8.0000 10.0000 14.0000 15.9500 

د  36.0000 36.0000 35.0000 33.5000 31.0000 26.1000 25.0000 توح 

 8.9000 5.0000 4.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 عاديون

المجال 

 السلوكي

اعاقة 

 ذهنية
0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 6.0000 8.9000 13.9500 

د  29.9500 28.9000 26.0000 21.5000 16.2500 14.1000 13.0000 توح 

 5.0000 4.0000 2.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 عاديون

المجال 

 االنفعالي

اعاقة 

 ذهنية
0.0000 0.0000 1.2500 3.0000 5.0000 7.0000 7.0000 

د  20.0000 19.0000 17.7500 15.0000 13.0000 10.1000 9.0500 توح 

 4.9500 3.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 عاديون

المجال 

 الحسي

اعاقة 

 ذهنية
0.0000 0.0000 1.0000 2.0000 6.0000 7.0000 8.9500 

د  25.0000 24.0000 20.0000 18.0000 14.0000 11.1000 11.0000 توح 

 3.9500 3.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 عاديون

المجال 

 المعرفي

اعاقة 

 ذهنية
1.0000 3.0000 5.0000 7.0000 10.0000 12.0000 13.0000 

د  24.0000 24.0000 23.0000 20.0000 16.0000 15.0000 13.0500 توح 

 5.0000 4.0000 3.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 عاديون

مجال 

التأخر 

 النمائي

اعاقة 

 ذهنية
0.0000 .1000 2.0000 3.0000 5.0000 6.9000 7.0000 

د  17.0000 16.9000 15.0000 14.0000 11.0000 9.0000 7.0500 توح 

 3.9500 2.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 عاديون

المجموع 

 الكلي

اعاقة 

 ذهنية
6.0500 11.0000 23.0000 35.5000 51.0000 63.7000 71.9500 

د  178.8500 174.0000 164.0000 155.0000 136.7500 121.0000 114.0500 توح 

 28.7500 23.0000 15.0000 9.0000 4.0000 1.0000 0.0000 عاديون

 الرتب المئينية لمتوسطات درجات أفراد العينة الخام على مجاالت المقياس( 36)جدول 
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 المجال الكلي وعلى
بينت النتائج المرتبطة بتحويل الدرجات الخام ألفراد العينة إلى رتب مئينية خاصة بالحاالت 

 : العقلية الثالث ، أن المدى الرتبي المئيني لتلك الحاالت جاء على النحو التالي
 التوحد * اإلعاقة الذهنية العاديون  مجاالت المقياس 
  100و  68تتراوح ما بين   66و  13بين  تتراوح ما المجال االجتماعي 
  100و  66تتراوح ما بين   62و  14تتراوح ما بين  المجال التواصلي 
  100و  64تتراوح ما بين   62و  20تتراوح ما بين  المجال السلوكي 
  100و  64تتراوح ما بين   66و  23تتراوح ما بين  المجال االنفعالي 
  100و  64تتراوح ما بين  66و  22ا بين تتراوح م المجال الحسي 
  100و  64تتراوح ما بين   66و  10تتراوح ما بين  المجال المعرفي 

 100و  68تتراوح ما بين   64و  26تتراوح ما بين  مجال التأخر النمائي 
 100و  64تتراوح ما بين  66و  3تتراوح ما بين  المجال الكلي للمقياس 

 ى الرتبي المئيني لحاالت العينة العقلية الثالثالمد( 34)جدول رقم 
تم دمج الرتب المئينية لفئة العاديين واإلعاقة الذهنية بسبب تشارك الدرجات الخام لبعض *. 

أفراد اإلعاقة الذهنية مع درجات بعض أفراد العاديين ، والمقياس أداة البحث مصمم لتحديد أداء 
سنوات  6هو لتشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون  الطفل الذي يشك لديه توحد ، فالمقياس

وتحديد الدرجة ، لذلك تم ذكر المدى الرتبي لفئة التوحد للحكم على الطفل بأن لديه توحد أم ال 
 وهذا هو الهدف من المقياس  

         {2ملحق }يوضح أيضًا منطقة أداء التوحد ( 2)ملحق رقم *. 
( 36)لتوحد لدى المفحوص ، وباالستعانة بالجدول رقم وفيما يخص تحديد درجة شدة اضطراب ا

 (: 38)وباالستعانة بالدرجات الخام ألفراد عينة التوحد تم التوصل إلى الجدول رقم 
 مدى الرتب لتحديد درجة اضطراب التوحد  مجاالت المقياس 

 توحد شديد  توحد متوسط  توحد بسيط 
 وما فوق  22  24و  41ن ما بي  40و  68ما بين  المجال االجتماعي 
 وما فوق  26 22و  41ما بين  40و  66ما بين  المجال التواصلي 
 وما فوق  22  24و  40ما بين   62و  64ما بين  المجال السلوكي 
 وما فوق  26 22و  41ما بين   40و  64ما بين  المجال االنفعالي 
 وما فوق  24  23و  41ما بين   40و  64ما بين  المجال الحسي 
 وما فوق  22  24و  42ما بين   42و  64ما بين  المجال المعرفي 
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 وما فوق  24  23و  42ما بين   41و  68ما بين  مجال التأخر النمائي 
 وما فوق  23 22و  41ما بين  40و  64ما بين  المجال الكلي للمقياس 
 لتوحد لدى المفحوصالمدى الرتبي المئيني لتحديد شدة اضطراب ا( 38)جدول رقم 

، ( 3)يوجد جدول بالدرجات الخام الخاصة بفئة التوحد التي تقابل الرتبة المئينية كملحق رقم *. 
  {3ملحق }والتي من خاللها نحكم على درجة اضطراب التوحد عند الطفل 

 

ما هي الصورة النهائية لمقياس تشخيص التوحد الجديد ،  :السؤال الخامس والذي ينص على
 تعليمات اإلجرائية له في البيئة السورية ؟ وال
سنوات في  6تم التحدث عن الصورة النهائية لمقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون    

اإلجابة الخاصة بالسؤال األول من أسئلة البحث ، أما فيما يتعلق بالتعليمات اإلجرائية له في 
 . ية تطبيق المقياس الجديد وكيفية تصحيحهالبيئة السورية فسيتم اإلجابة من خالل شرح كيف

 

سنوات وتصحيحه وفق  6يتم تطبيق مقياس تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال دون    
 : الخطوات التالية

يقوم الفاحص بتقييم أداء المفحوص على كل فقرة من فقرات المقياس من خالل المعلومات  :أوالً 
األب ، األم ، معلم الطفل ، وغيرهم )ؤول عن الطفل التي يحصل عليها من الطرف الثاني المس

، ومن المعلومات التي يحصل عليها من خالل مالحظة ( ممن لهم عالقة مباشرة مع الطفل
المفحوص وتطبيق بعض الفقرات أدائيًا إذا دعت الحاجة لذلك ، بعد تقييم كل فقرة يقوم الفاحص 

مثل أداء كل فقرة من فقرات المقياس والتي تمثل بتسجيل درجة الفقرة وفق أحد التقديرات التي ت
 الدرجة الخام عليها ، ويكون التسجيل على استمارة التفريغ الخاصة بالمقياس 

يقوم الفاحص بعد االنتهاء من تطبيق المقياس بجمع الدرجات الخام الخاصة بفقرات كل  :ثانياً 
ي يتم كتابتها في الخانة المخصصة مجال للوصول إلى الدرجة الخام الكلية على المجال ، والت

لها في أسفل فقرات كل مجال ، ومن ثم جمع الدرجات الخام للمجاالت السبعة للحصول على 
 الدرجة الخام الكلية على المقياس ككل 

يقوم الفاحص بتحويل الدرجات الخام على كل مجال من مجاالت المقياس وعلى المقياس  :ثالثاً 
  {2ملحق }وذلك من خالل الرجوع إلى جداول التوزيعات المئينية الكلي إلى رتب مئينية ، 

يقوم الفاحص بمقارنة الرتب المئينية مع الرتب المئينية المقابلة للتوحد ، أو المقابلة لإلعاقة  :رابعاً 
الذهنية البسيطة والمتوسطة والعاديين ، فإن كانت الرتب ضمن الرتب المئينية الخاصة بالتوحد 

لمفحوص على أن لديه اضطراب التوحد ويتم تحديد درجة االضطراب من خالل يتم تشخيص ا
ن كانت الرتب ضمن الرتب المئينية الخاصة باإلعاقة الذهنية البسيطة  الرتب المئينية أيضًا ، وا 
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والمتوسطة أو العاديين ال يعتبر المفحوص لديه توحد ، ومن الممكن إن ُيحال المفحوص إلجراء 
لذهنية وفق المقاييس الخاصة بذلك والتي تشمل اختبار ذكاء وتطبيق مقياس تشخيص لإلعاقة ا

 للسلوك التكيفي وغيرها من المقاييس التي تحكم على الحالة 
فيما يخص الرتب المئينية الخاصة باإلعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة و الرتب المئينية *. 

دود الدنيا كلما أشارت إلى أن الطفل ضمن كلما اقتربت هذه الرتب من الح: الخاصة بالعاديين
 (العادية)الحدود الطبيعية 

 : مثال يوضح طريقة تصحيح المقياس ألحد أفراد العينة ضمن هذا البحث :خامساً 
  ( مقياس تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال دون عمر السادسة)تم تطبيق مقياس البحث

 شهر  2سنوات و  3على طفل يبلغ من العمر 

  جمع الدرجات الخاصة بفقرات كل بعد من األبعاد للوصول إلى الدرجة الخام على كل مجال تم
ومن ثم تم جمع الدرجات الخام للمجاالت السبعة للوصول إلى الدرجة الكلية على المقياس كما 

 ( 32)يوضح الجدول رقم 
 

 الدرجة الخام لكل مجال  مجاالت المقياس 
 34 المجال االجتماعي 

 34 التواصلي  المجال
 16 المجال السلوكي 
 16 المجال االنفعالي 
 23 المجال الحسي 
 20 المجال المعرفي 

 11 مجال التأخر النمائي 
 124 المجال الكلي للمقياس 

 نموذج الدرجات الخام للمفحوص على مجاالت المقياس( 32)جدول رقم 
 ة الكلية للمقياس إلى رتب مئينية ، وذلك تم تحويل الدرجات الخام على مجاالت المقياس والدرج

من خالل الرجوع إلى جداول الرتب المئينية المقابلة للدرجات الخام ، وتمت مقارنتها مع الرتب 
يوضح ( 40)المئينية المقابلة للتوحد ، وتم تحديد درجة التوحد عند المفحوص ، والجدول رقم 

 : ذلك
 درجة التوحد     المئينية  الرتبة  الدرجة الخام  مجاالت المقياس  
 متوسط   84 34 المجال االجتماعي 
 متوسط  20 34 المجال التواصلي 
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 متوسط  42 16 المجال السلوكي 
 متوسط  82 16 المجال االنفعالي 
 شديد  26 23 المجال الحسي 
 متوسط  86 20 المجال المعرفي 

 متوسط  46 11 مجال التأخر النمائي 
 متوسط  82 124 لي للمقياس المجال الك

 الرتب المئينية للمفحوص المناظرة للدرجات الخام ودرجة التوحد لديه( 40)جدول رقم 
  نالحظ ما يلي( 40)بالنظر إلى الجدول رقم : 

تقع ضمن المدى ( 124)المناظرة للدرجة الكلية الخام للمفحوص ( 82)إن الرتبة المئينية  -
 ( 100و  64)ت التوحد والذي يتراوح ما بين الرتبي المئيني الخاص بحاال

تقع ضمن المدى ( 124)المناظرة للدرجة الكلية الخام للمفحوص ( 82)إن الرتبة المئينية  -
 ( 22و  41)الخاص بتحديد درجة التوحد والذي يتراوح ما بين ( متوسط )الرتبي 

خاصة بالمجاالت الفرعية كما أشارت الرتب المئينية المناظرة للدرجات الخام للمفحوص ال -
السبعة للمقياس على أنها تقع ضمن المدى الرتبي المئيني الخاص بحاالت التوحد وبدرجة 

 متوسط إلى شديد  
 وعليه فإن حالة المفحوص تشخص ضمن فئة اضطراب التوحد وبدرجة متوسط   -

بيق مقياس ما هي التوصيات التي يمكن تقديمها بشأن تط :السؤال السادس والذي ينص على
 تشخيص التوحد الجديد في البيئات العربية ؟ 

يرى الباحث أنه في حال تم تطبيق مقياس تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال دون عمر    
 : السادسة في أي بيئة عربية غير البيئة السورية يجب القيام بما يلي

 لفقرات من أجل أن تناسب تقنين مجاالت المقياس السبعة وذلك من ناحية الصياغة اللغوية ل
 البيئة التي سيتم تطبيق المقياس بها

  التوصل إلى دالالت صالحية للمقياس في البيئة العربية التي سيتم تطبيق المقياس بها 

  التوصل إلى دالالت موثوقية للمقياس في البيئة العربية التي سيتم تطبيق المقياس بها 

 للمقياس ، يمكن االستعانة بالرتب المئينية الخاصة  عند التوصل إلى دالالت صالحية وموثوقية
 بالمقياس األصلي لتحديد أداء المفحوص ودرجة اضطراب التوحد إن وجد لديه 

  إجراءات تطبيق البرنامج وتصحيحه هي نفسها 

 
 : تحليل وتفسير النتائج في ضوء فروض البحث -
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لمقياس الخارجية بين إجابات إن معامل االرتباط لموثوقية ا :الفرضية األولى وتنص على
 عينات البحث الثالث على المجاالت ككل في اإلدارة األولى واإلدارة الثانية ككل يساوي صفرًا 

، حيث قام ( 12)و الجدول رقم ( 18)تم اإلشارة إليها في الجدول رقم  نتائج الفرضية األولى   
نة التوحد وذلك بعد مضي طفل من عي 30البحث بإعادة تطبيق كل مجاالت المقياس على 

ثالثة أسابيع عن التطبيق األول ، وتم حساب االرتباط بين درجات المقياس ككل في اإلدارة 
األولى للتطبيق واإلدارة الثانية للتطبيق وذلك بواسطة معامل ارتباط بيرسون ، وفيما يلي جدول 

 : بنتائج معامل ارتباط بيرسون
 باط بيرسون قيمة معامل االرت مجاالت المقياس 

  0.244 المجال الكلي للمقياس 
 معامل ارتباط بيرسون بين اإلدارة األولى واإلدارة الثانية( 41)جدول رقم 

 لكامل مجاالت المقياس
أن معامل االرتباط أكبر من الصفر، لذلك نرفض الفرضية األولى ( 41)نستنتج من الجدول رقم 

 .ثوقية عالية للمقياس ولنتائج التوحد المالحظة، وقيمة معامل ارتباط بيرسون تدل على مو 
 

إن معامل االرتباط لموثوقية المقياس الخارجية بين إجابات  :الفرضية الثانية وتنص على
االجتماعي ، )عينات البحث الثالث في اإلدارة األولى على كل مجال من مجاالت المقياس 

واإلدارة الثانية على كل ( ، التأخر النمائيالتواصلي ، السلوكي ، الحسي ، االنفعالي ، المعرفي 
 مجال من مجاالت المقياس يساوي صفرًا 

، حيث قام ( 12)و الجدول رقم ( 18)تم اإلشارة إليها في الجدول رقم  الثانية نتائج الفرضية   
طفل من عينة التوحد وذلك بعد  30البحث بإعادة تطبيق كل مجال من مجاالت المقياس على 

أسابيع عن التطبيق األول ، وتم حساب االرتباط بين درجات كل مجال من مجاالت  مضي ثالثة
المقياس في اإلدارة األولى للتطبيق واإلدارة الثانية للتطبيق وذلك بواسطة معامل ارتباط بيرسون ، 

 : وفيما يلي جدول بنتائج معامل ارتباط بيرسون على كل مجال من مجاالت المقياس السبعة
 قيمة معامل االرتباط بيرسون  مقياس مجاالت ال

 0.231 المجال االجتماعي 
 0.214 المجال التواصلي 
 0.244 المجال السلوكي 
 0.226 المجال االنفعالي 
  0.200 المجال الحسي 
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 0.224 المجال المعرفي 
 0.280 مجال التأخر النمائي 

 لى واإلدارة الثانيةمعامل ارتباط بيرسون بين اإلدارة األو ( 42)جدول رقم 
 لكل مجال من مجاالت المقياس

أن معامل االرتباط أكبر من الصفر على كل مجال من مجاالت ( 42)نستنتج من الجدول رقم 
المقياس السبعة ، لذلك نرفض الفرضية الثانية ، وقيمة معامل ارتباط بيرسون تدل على موثوقية 

 عالية لكل مجال من مجاالت المقياس  
 

إن معامل التجزئة النصفية بين إجابات عينات البحث على  :ة الثالثة وتنص علىالفرضي
االجتماعي ، التواصلي ، السلوكي ، الحسي ، االنفعالي ، المعرفي ، )فقرات كل مجال بالمقياس 

 يساوي صفرًا ( التأخر النمائي
ام الباحث باعتماد ، حيث ق( 24)تم اإلشارة إليها في الجدول رقم  نتائج الفرضية الثالثة   

معادلة ألفا كرونباخ وهي معادلة تعتمد على متوسط معامالت االرتباط بين البنود ويطلق عليها 
معادلة ألفا كرونباخ الختبار موثوقية أو تجانس المقياس واتساقه الداخلي ، حيث تم تقسيم كل 

من كل مجال على  مجال من مجاالت المقياس إلى نصفين متكافئين بحيث احتوى القسم األول
الفقرات ذات الترتيب الفردي والقسم الثاني لكل مجال احتوى على الفقرات ذات الترتيب الزوجي 
وتم حساب معامل االرتباط بين النصفين من خالل معادلة ألفا كرونباخ ، وفيما يلي جدول 

 : بنتائج معادلة ألفا كرونباخ على كل مجال من مجاالت المقياس السبعة
  مجاالت

 مقياس البحث  
 قيمة ألفا كرونباخ 

 النصف الثاني  النصف األول 
 0.684 0.402 المجال االجتماعي 
 0.622 0.662 المجال التواصلي 
 0.634 0.624 المجال السلوكي 
 0.666 0.682 المجال االنفعالي 
 0.664 0.643 المجال الحسي
 0.663 0.634 المجال المعرفي
 - - * ائيمجال التأخر النم

 قيمة ألفا كرونباخ على كل مجال من مجاالت المقياس( 43)جدول رقم 
 



 
132 

أن قيمة معادلة ألفا كرونباخ على كل مجال من مجاالت المقياس ( 43)نستنتج من الجدول رقم  
أكبر من الصفر ، لذلك نرفض الفرضية الثالثة ، وقيمة معادلة ألفا كرونباخ تدل على موثوقية 

 ال من مجاالت المقياس جيدة لكل مج
فيما يتعلق بمجال التأخر النمائي لم يتم تطبيق معادلة ألفا كرونباخ ألنه يتألف من فقرة *. 

 واحدة 
 

إن معامل التجزئة النصفية بين نصفي المقياس ككل يساوي  :الفرضية الرابعة وتنص على
 صفرًا 
، حيث قام الباحث باعتماد ( 24)م تم اإلشارة إليها في الجدول رق نتائج الفرضية الرابعة   

معادلة ألفا كرونباخ وهي معادلة تعتمد على متوسط معامالت االرتباط بين البنود ويطلق عليها 
معادلة ألفا كرونباخ الختبار موثوقية أو تجانس المقياس واتساقه الداخلي ، حيث تم تقسيم 

المجاالت ذات الترتيب الفردي  المقياس إلى نصفين متكافئين بحيث احتوى القسم األول على
والقسم الثاني احتوى المجاالت ذات الترتيب الزوجي وتم حساب معامل االرتباط بين النصفين 
 : من خالل معادلة ألفا كرونباخ ، وفيما يلي جدول بنتائج معادلة ألفا كرونباخ على المقياس ككل

 مجاالت 
 مقياس البحث  

 قيمة ألفا كرونباخ 
 النصف الثاني  ل النصف األو 

 0.242 0.228 المجال الكلي للمقياس  
 قيمة ألفا كرونباخ على المقياس ككل ( 44)جدول رقم 

أن قيمة معادلة ألفا كرونباخ على المجال الكلي للمقياس أكبر ( 44)نستنتج من الجدول رقم  
على موثوقية عالية  من الصفر ، لذلك نرفض الفرضية الرابعة ، وقيمة معادلة ألفا كرونباخ تدل

 للمقياس 
 

بين  0.02ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الخامسة وتنص على 
الثالث  العقليةإجابات عينات البحث على فقرات المجال االجتماعي تعزى لمتغير الحاالت 

 (التوحد ، اإلعاقة الذهنية ، العاديون)
 : الشكل اآلتيعلى  ANOVAاستخدم الباحث اختبار 

 
 : إحصاءات عينة البحث

العي نة   البند N 
المتوس ط    

 Meanالحسابي

Std.  

Deviation 

االنحراف 

 المعياري

Std. Error 

الخطأ 

 المعياري

95% Confidence  

Interval for Mean 

 مجال الثقة الخاص بالمتوس ط

 

Minimum 

 الحد  األدنى

Maximum 

 الحد  األعلى
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Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

التواصل 

 البصري

 3.00 0.00 7916. 3417. 11241. 87074. 5667. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 1.00 3.4009 2.8991 12538. 97120. 3.1500 60 توح 

 2.00 0.00 1241. 0241.- 03701. 28671. 0500. 60 عاديون

Total 180 1.2556 1.56113 .11636 1.0259 1.4852 0.00 4.00 

التعامل مع 

 اآلخرين

 3.00 0.00 1.1204 6129. 12682. 98233. 8667. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.1992 2.6341 14120. 1.09377 2.9167 60 توح 

 2.00 0.00 2940. 0393. 06363. 49289. 1667. 60 عاديون

Total 180 1.3167 1.47028 .10959 1.1004 1.5329 0.00 4.00 

ام االهتم

 المشترك

 3.00 0.00 1.1054 5946. 12761. 98849. 8500. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.3915 2.8752 12903. 99943. 3.1333 60 توح 

 2.00 0.00 2648. 0352. 05737. 44436. 1500. 60 عاديون

Total 180 1.3778 1.53235 .11421 1.1524 1.6032 0.00 4.00 

االبتسامة 

 يةاالجتماع

 4.00 0.00 1.0613 4721. 14723. 1.14042 7667. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.0341 2.2993 18360. 1.42218 2.6667 60 توح 

 3.00 0.00 6084. 1916. 10415. 80675. 4000. 60 عاديون

Total 180 1.2778 1.51733 .11310 1.0546 1.5009 0.00 4.00 

اآلداب 

 االجتماعية

 4.00 0.00 1.4667 9000. 14160. 1.09686 1.1833 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.6263 3.1404 12141. 94046. 3.3833 60 توح 

 3.00 0.00 5914. 2086. 09567. 74105. 4000. 60 عاديون

Total 180 1.6556 1.57254 .11721 1.4243 1.8868 0.00 4.00 

الصداقة مع 

 األقران

 4.00 0.00 1.4682 9318. 13404. 1.03825 1.2000 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 1.00 3.6605 3.1728 12188. 94406. 3.4167 60 توح 

 3.00 0.00 9029. 4304. 11805. 91442. 6667. 60 عاديون

Total 180 1.7611 1.53311 .11427 1.5356 1.9866 0.00 4.00 

المشاركة 

 الوجدانية

 3.00 0.00 9076. 4257. 12042. 93277. 6667. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.5465 2.9201 15653. 1.21246 3.2333 60 توح 

 2.00 0.00 5092. 1575. 08787. 68064. 3333. 60 عاديون

Total 180 1.4111 1.61622 .12047 1.1734 1.6488 0.00 4.00 

 اللعب

 3.00 0.00 1.2648 7352. 13234. 1.02511 1.0000 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 1.00 3.8331 3.4669 09152. 70890. 3.6500 60 توح 

 2.00 0.00 5619. 2048. 08923. 69115. 3833. 60 عاديون

Total 180 1.6778 1.63978 .12222 1.4366 1.9190 0.00 4.00 

التعامل مع 

 األلعاب

 3.00 0.00 8402. 3931. 11172. 86537. 6167. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.5439 3.0561 12190. 94421. 3.3000 60 توح 

 1.00 0.00 1553. 0113. 03598. 27872. 0833. 60 عاديون

Total 180 1.3333 1.59958 .11923 1.0981 1.5686 0.00 4.00 

االستجابة 

 السمه

 3.00 0.00 1.0373 4961. 13523. 1.04746 7667. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.0940 2.4393 16359. 1.26714 2.7667 60 توح 

 2.00 0.00 1696. 0030.- 04312. 33404. 0833. 60 عاديون

Total 180 1.2056 1.49374 .11134 .9859 1.4253 0.00 4.00 

مجموع 

المجال 

 االجتماعي

 22.00 0.00 9.9711 6.9956 74352. 5.75927 8.4833 60 ذهنيةاعاقة 

د  40.00 15.00 33.1350 30.0983 75879. 5.87754 31.6167 60 توح 

 10.00 0.00 3.4658 1.9675 37439. 2.89998 2.7167 60 عاديون
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Total 180 14.2722 13.48777 1.00532 12.2884 16.2560 0.00 40.00 

 ماعيالبيانات الوصفية لفئات العينة الثالث وفق درجاتهم على المجال االجت( 42)جدول رقم 
 : ANOVAنتائج اختبار 

 مصدر التباين الفقرات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحري ة

متوس ط 

 المربعات
F 

احتمال 

 الداللة
 القرار

التواصل 

 البصري

 000. 278.376 165.506 2 331.011 بين المجموعات

توجد 

     595. 177 105.233 داخل المجموعات فروق

       179 436.244 االجمالي

التعامل مع 

 اآلخرين

Between Groups 245.100 2 122.550 152.918 .000 

توجد 

     Within Groups 141.850 177 .801 فروق

Total 386.950 179       

االهتمام 

 المشترك

Between Groups 292.078 2 146.039 201.577 .000 

توجد 

     Within Groups 128.233 177 .724 فروق

Total 420.311 179       

االبتسامة 

 االجتماعية

Between Groups 177.644 2 88.822 67.052 .000 

توجد 

     Within Groups 234.467 177 1.325 فروق

Total 412.111 179       

اآلداب 

 االجتماعية

Between Groups 287.078 2 143.539 163.315 .000 

توجد 

     Within Groups 155.567 177 .879 فروق

Total 442.644 179       

الصداقة مع 

 األقران

Between Groups 255.211 2 127.606 136.459 .000 

توجد 

     Within Groups 165.517 177 .935 فروق

Total 420.728 179       

المشاركة 

 الوجدانية

Between Groups 302.178 2 151.089 161.685 .000 

توجد 

     Within Groups 165.400 177 .934 فروق

Total 467.578 179       

 اللعب

Between Groups 361.478 2 180.739 266.961 .000 

توجد 

     Within Groups 119.833 177 .677 فروق

Total 481.311 179       

التعامل مع 

 األلعاب

Between Groups 356.633 2 178.317 311.365 .000 

توجد 

     Within Groups 101.367 177 .573 فروق

Total 458.000 179       

االستجابة 

 السمه
Between Groups 233.344 2 116.672 124.366 .000  توجد
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Within Groups 166.050 177 .938     
 فروق

Total 399.394 179       

مجموع 

المجال 

 االجتماعي

Between Groups 28072.311 2 14036.156 553.152 .000 

توجد 

     Within Groups 4491.350 177 25.375 فروق

Total 32563.661 179       

 فيما يخص الفروق بين أفراد العينة على المجال االجتماعي ANOVAنتائج اختبار (46)جدول
، ( 0.02)وهو أصغر من ( 0.00)وي إلى من خالل نتائج االختبار نجد بأن احتمال الداللة يسا

وبالتالي ال يمكننا قبول الفرضية الخامسة القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد 
  العقليةالعينة الثالث على فقرات المجال االجتماعي تبعًا لمتغير الحاالت 

 : تيعلى الشكل اآل LSDاختبار وبهدف تحديد نتائج الفروق تم استخدام 
Multiple Comparisons 

 القرار

المتوس ط 

األكبر كان 

 عند

LSD 

Dependent Variable 

Mean 

Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

التواصل 

 البصري

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد د فروقتوج 2.3055- 2.8611- 000. 14078. *-2.58333- توح 

 ذهنية توجد فروق 7945. 2389. 000. 14078. *51667. عاديون

د  توح 
 توحد توجد فروق 2.8611 2.3055 000. 14078. *2.58333 ذهنيةاعاقة 

 توحد توجد فروق 3.3778 2.8222 000. 14078. *3.10000 عاديون

 عاديون
 ذهنية توجد فروق 2389.- 7945.- 000. 14078. *-51667.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد توجد فروق 2.8222- 3.3778- 000. 14078. *-3.10000- توح 

التعامل مع 

 اآلخرين

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد توجد فروق 1.7275- 2.3725- 000. 16344. *-2.05000- توح 

 ذهنية توجد فروق 1.0225 3775. 000. 16344. *70000. عاديون

د  توح 
 توحد توجد فروق 2.3725 1.7275 000. 16344. *2.05000 ذهنيةاعاقة 

 توحد توجد فروق 3.0725 2.4275 000. 16344. *2.75000 عاديون

 عاديون
 ذهنية توجد فروق 3775.- 1.0225- 000. 16344. *-70000.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد توجد فروق 2.4275- 3.0725- 000. 16344. *-2.75000- توح 

االهتمام 

 تركالمش

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد توجد فروق 1.9767- 2.5900- 000. 15540. *-2.28333- توح 

 ذهنية توجد فروق 1.0067 3933. 000. 15540. *70000. عاديون

د  توح 
 توحد توجد فروق 2.5900 1.9767 000. 15540. *2.28333 ذهنيةاعاقة 

 توحد روقتوجد ف 3.2900 2.6767 000. 15540. *2.98333 عاديون

 عاديون
 ذهنية توجد فروق 3933.- 1.0067- 000. 15540. *-70000.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد توجد فروق 2.6767- 3.2900- 000. 15540. *-2.98333- توح 

االبتسامة 

 االجتماعية

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد توجد فروق 1.4853- 2.3147- 000. 21013. *-1.90000- توح 

 ذهنية ال توجد فروق 7814. 0480.- 083. 21013. 36667. عاديون

د  توح 
 توحد توجد فروق 2.3147 1.4853 000. 21013. *1.90000 ذهنيةاعاقة 

 توحد توجد فروق 2.6814 1.8520 000. 21013. *2.26667 عاديون

 عاديون
 - ال توجد فروق 0480. 7814.- 083. 21013. 36667.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد توجد فروق 1.8520- 2.6814- 000. 21013. *-2.26667- توح 

د ذهنيةاعاقة اآلداب   توحد توجد فروق 1.8622- 2.5378- 000. 17116. *-2.20000- توح 
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 ذهنية توجد فروق 1.1211 4455. 000. 17116. *78333. عاديون االجتماعية

د  توح 
 توحد توجد فروق 2.5378 1.8622 000. 17116. *2.20000 ذهنيةاعاقة 

 توحد توجد فروق 3.3211 2.6455 000. 17116. *2.98333 عاديون

 عاديون
 ذهنية توجد فروق 4455.- 1.1211- 000. 17116. *-78333.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد توجد فروق 2.6455- 3.3211- 000. 17116. *-2.98333- توح 

الصداقة مع 

 األقران

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد توجد فروق 1.8682- 2.5651- 000. 17655. *-2.21667- توح 

 ذهنية توجد فروق 8818. 1849. 003. 17655. *53333. عاديون

د  توح 
 توحد توجد فروق 2.5651 1.8682 000. 17655. *2.21667 ذهنيةاعاقة 

 توحد توجد فروق 3.0984 2.4016 000. 17655. *2.75000 عاديون

 عاديون
 ذهنية توجد فروق 1849.- 8818.- 003. 17655. *-53333.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد توجد فروق 2.4016- 3.0984- 000. 17655. *-2.75000- توح 

المشاركة 

 الوجدانية

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد توجد فروق 2.2184- 2.9150- 000. 17649. *-2.56667- توح 

 - د فروقال توج 6816. 0150.- 061. 17649. 33333. عاديون

د  توح 
 توحد توجد فروق 2.9150 2.2184 000. 17649. *2.56667 ذهنيةاعاقة 

 توحد توجد فروق 3.2483 2.5517 000. 17649. *2.90000 عاديون

 عاديون
 - ال توجد فروق 0150. 6816.- 061. 17649. 33333.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد توجد فروق 2.5517- 3.2483- 000. 17649. *-2.90000- توح 

 اللعب

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد توجد فروق 2.3535- 2.9465- 000. 15022. *-2.65000- توح 

 ذهنية توجد فروق 9131. 3202. 000. 15022. *61667. عاديون

د  توح 
 توحد توجد فروق 2.9465 2.3535 000. 15022. *2.65000 ذهنيةاعاقة 

 توحد توجد فروق 3.5631 2.9702 000. 15022. *3.26667 عاديون

 عاديون
 ذهنية توجد فروق 3202.- 9131.- 000. 15022. *-61667.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد توجد فروق 2.9702- 3.5631- 000. 15022. *-3.26667- توح 

التعامل مع 

 األلعاب

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد توجد فروق 2.4107- 2.9560- 000. 13817. *-2.68333- توح 

 ذهنية توجد فروق 8060. 2607. 000. 13817. *53333. عاديون

د  توح 
 توحد توجد فروق 2.9560 2.4107 000. 13817. *2.68333 ذهنيةاعاقة 

 توحد توجد فروق 3.4893 2.9440 000. 13817. *3.21667 عاديون

 عاديون
 يةذهن توجد فروق 2607.- 8060.- 000. 13817. *-53333.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد توجد فروق 2.9440- 3.4893- 000. 13817. *-3.21667- توح 

االستجابة 

 السمه

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد توجد فروق 1.6510- 2.3490- 000. 17684. *-2.00000- توح 

 ذهنية توجد فروق 1.0323 3344. 000. 17684. *68333. عاديون

د  توح 
 توحد توجد فروق 2.3490 1.6510 000. 17684. *2.00000 ذهنيةاعاقة 

 توحد توجد فروق 3.0323 2.3344 000. 17684. *2.68333 عاديون

 عاديون
 ذهنية توجد فروق 3344.- 1.0323- 000. 17684. *-68333.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد توجد فروق 2.3344- 3.0323- 000. 17684. *-2.68333- توح 

مجموع 

المجال 

 االجتماعي

 هنيةذاعاقة 
د  توحد توجد فروق 21.3184- 24.9483- 000. 91969. *-23.13333- توح 

 ذهنية توجد فروق 7.5816 3.9517 000. 91969. *5.76667 عاديون

د  توح 
 توحد توجد فروق 24.9483 21.3184 000. 91969. *23.13333 ذهنيةاعاقة 

 توحد روقتوجد ف 30.7150 27.0850 000. 91969. *28.90000 عاديون

 عاديون
 ذهنية توجد فروق 3.9517- 7.5816- 000. 91969. *-5.76667- ذهنيةاعاقة 

د  توحد توجد فروق 27.0850- 30.7150- 000. 91969. *-28.90000- توح 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 مجال االجتماعينتائج الفروق بين أفراد العينة على ال( 44)جدول 
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نرى بأن الفروق كانت لصالح عينة التوحد على جميع فقرات المجال ( 44)من خالل الجدول 
االجتماعي ، وهذا يدل على صالحية المقياس فيما يخص المجال االجتماعي لتمييز حاالت 

 :التوحد عن الفئات األخرى ، كما يوضح الشكل التالي
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 ين أفراد العينة على المجال االجتماعييبين الفروق ب 12الشكل 

   
بين  0.02ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية السادسة وتنص على

الثالث  العقليةإجابات عينات البحث على فقرات المجال التواصلي تعزى لمتغير الحاالت 
 (التوحد ، اإلعاقة الذهنية ، العاديون)

 : على الشكل اآلتي ANOVAاستخدم الباحث اختبار 
  : إحصاءات عينة البحث

 N Mean التشخيص الفقرات
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

طريقة 

 التعبير

 3.00 0.00 1500. 0500.- 05000. 38730. 0500. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.3645 2.6688 17384. 1.34658 3.0167 60 توح 

 3.00 0.00 1500. 0500.- 05000. 38730. 0500. 60 عاديون

Total 180 1.0389 1.63196 .12164 .7989 1.2789 0.00 4.00 

ترديد 

 الكلمات

 2.00 0.00 7705. 3628. 10187. 78905. 5667. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 2.00 3.9100 3.6567 06330. 49030. 3.7833 60 توح 

 2.00 0.00 3135. 0532. 06506. 50394. 1833. 60 عاديون

Total 180 1.5111 1.72879 .12886 1.2568 1.7654 0.00 4.00 

حصيلة 

لغوية 

 محدودة

 4.00 0.00 1.3944 8390. 13878. 1.07501 1.1167 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.9497 3.5503 09979. 77295. 3.7500 60 توح 

 3.00 0.00 4122. 0878. 08104. 62775. 2500. 60 عاديون

Total 180 1.7056 1.71323 .12770 1.4536 1.9575 0.00 4.00 
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 بناء الجمل

 4.00 0.00 1.7822 1.1844 14937. 1.15702 1.4833 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 3.00 4.0134 3.9199 02337. 18102. 3.9667 60 توح 

 4.00 0.00 9325. 3008. 15783. 1.22255 6167. 60 عاديون

Total 180 2.0222 1.72382 .12849 1.7687 2.2758 0.00 4.00 

االستجابة 

للتعليمات 

 اللفظية

 3.00 0.00 1.2561 7439. 12800. 99149. 1.0000 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 1.00 3.5547 3.1119 11064. 85701. 3.3333 60 توح 

 2.00 0.00 3433. 0900. 06330. 49030. 2167. 60 عاديون

Total 180 1.5167 1.55163 .11565 1.2885 1.7449 0.00 4.00 

 المحادثة

 4.00 0.00 1.6526 1.1474 12622. 97772. 1.4000 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 2.00 4.0241 3.8759 03701. 28671. 3.9500 60 توح 

 3.00 0.00 6596. 2404. 10476. 81146. 4500. 60 ونعادي

Total 180 1.9333 1.65991 .12372 1.6892 2.1775 0.00 4.00 

طبقة 

الصوت 

 وسرعته

 2.00 0.00 4914. 1420. 08731. 67627. 3167. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.9439 3.4561 12190. 94421. 3.7000 60 توح 

 2.00 0.00 2445. 0221. 05557. 43048. 1333. 60 عاديون

Total 180 1.3833 1.79158 .13354 1.1198 1.6468 0.00 4.00 

إيماءات 

 الجسم

 3.00 0.00 8917. 4083. 12079. 93564. 6500. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.6183 3.0817 13409. 1.03866 3.3500 60 توح 

 2.00 0.00 2648. 0352. 05737. 44436. 1500. 60 عاديون

Total 180 1.3833 1.64189 .12238 1.1418 1.6248 0.00 4.00 

 فهم اللغة

 4.00 0.00 1.1842 6158. 14202. 1.10008 9000. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.4583 3.0084 11241. 87074. 3.2333 60 توح 

 2.00 0.00 1696. 0030.- 04312. 33404. 0833. 60 عاديون

Total 180 1.4056 1.57387 .11731 1.1741 1.6370 0.00 4.00 

مجموع 

المجال 

 التواصلي

 20.00 0.00 8.6263 6.3404 57120. 4.42448 7.4833 60 ذهنيةاعاقة 

د  36.00 13.00 33.2520 31.0480 55072. 4.26585 32.1500 60 توح 

 12.00 0.00 2.8250 1.4417 34565. 2.67738 2.1333 60 عاديون

Total 180 13.9222 13.66251 1.01834 11.9127 15.9317 0.00 36.00 

 البيانات الوصفية لفئات العينة الثالث وفق درجاتهم على مجال التواصل( 48)جدول رقم 
 : ANOVAنتائج اختبار 

ANOVA 

 القرار
 مصدر التباين المجال

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

 طريقة

 التعبير

Between Groups 352.044 2 176.022 249.880 .000 

     Within Groups 124.683 177 .704 توجد فروق

Total 476.728 179       

ترديد 

 الكلمات

Between Groups 469.078 2 234.539 629.945 .000 

     Within Groups 65.900 177 .372 توجد فروق

Total 534.978 179       

حصيلة 

لغوية 
Between Groups 398.711 2 199.356 278.537 .000 توجد فروق 
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 محدودة
Within Groups 126.683 177 .716     

Total 525.394 179       

 بناء الجمل

Between Groups 362.811 2 181.406 189.880 .000 

     Within Groups 169.100 177 .955 توجد فروق

Total 531.911 179       

االستجابة 

للتعليمات 

 اللفظية

Between Groups 315.433 2 157.717 241.661 .000 

     Within Groups 115.517 177 .653 توجد فروق

Total 430.950 179       

 المحادثة

Between Groups 393.100 2 196.550 347.546 .000 

     Within Groups 100.100 177 .566 توجد فروق

Total 493.200 179       

طبقة 

الصوت 

 وسرعته

Between Groups 484.033 2 242.017 473.249 .000 

     Within Groups 90.517 177 .511 توجد فروق

Total 574.550 179       

إيماءات 

 الجسم

Between Groups 355.600 2 177.800 247.898 .000 

     Within Groups 126.950 177 .717 فروق توجد

Total 482.550 179       

 فهم اللغة

Between Groups 320.678 2 160.339 231.264 .000 

     Within Groups 122.717 177 .693 توجد فروق

Total 443.394 179       

مجموع 

المجال 

 التواصلي

Between Groups 30761.344 2 15380.672 1026.706 .000 

     Within Groups 2651.567 177 14.981 توجد فروق

Total 33412.911 179       

  فيما يخص الفروق بين أفراد العينة على المجال التواصل ANOVAنتائج اختبار ( 42)جدول
، ( 0.02)ن وهو أصغر م( 0.00)من خالل نتائج االختبار نجد بأن احتمال الداللة يساوي إلى 

وبالتالي ال يمكننا قبول الفرضية السادسة القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد 
 العقليةالعينة الثالث على فقرات المجال التواصلي تبعًا لمتغير الحاالت 

 :على الشكل اآلتي LSDاختبار وبهدف تحديد نتائج الفروق تم استخدام 
 
 

Multiple Comparisons 

 القرار

المتوس ط 

األكبر كان 

 عند

LSD 

Dependent Variable Mean Std. Error Sig. 95% Confidence 
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Difference 

(I-J) 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

طريقة 

 التعبير

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 2.6643- 3.2691- 000. 15323. *-2.96667- توح 

  - ال توجد فروق 3024. 3024.- 1.000 15323. 0.00000 عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 3.2691 2.6643 000. 15323. *2.96667 ذهنيةاعاقة 

 توحد  توجد فروق 3.2691 2.6643 000. 15323. *2.96667 عاديون

 عاديون
 -  ال توجد فروق 3024. 3024.- 1.000 15323. 0.00000 ذهنيةاعاقة 

 توحد  توجد فروق 2.6643- 3.2691- 000. 15323. *-2.96667- دتوح  

ترديد 

 الكلمات

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد توجد فروق 2.9968- 3.4365- 000. 11140. *-3.21667- توح 

 ذهنية  توجد فروق 6032. 1635. 001. 11140. *38333. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 3.4365 2.9968 000. 11140. *3.21667 ذهنيةاعاقة 

 توحد توجد فروق 3.8198 3.3802 000. 11140. *3.60000 عاديون

 عاديون
 ذهنية  توجد فروق 1635.- 6032.- 001. 11140. *-38333.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد  توجد فروق 3.3802- 3.8198- 000. 11140. *-3.60000- توح 

حصيلة 

لغوية 

 محدودة

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 2.3285- 2.9382- 000. 15446. *-2.63333- توح 

 ذهنية  توجد فروق 1.1715 5618. 000. 15446. *86667. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 2.9382 2.3285 000. 15446. *2.63333 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.8048 3.1952 000. 15446. *3.50000 عاديون

 عاديون
  ذهنية توجد فروق 5618.- 1.1715- 000. 15446. *-86667.- ذهنيةعاقة ا

د   توحد توجد فروق 3.1952- 3.8048- 000. 15446. *-3.50000- توح 

 بناء الجمل

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 2.1312- 2.8355- 000. 17845. *-2.48333- توح 

  ذهنية توجد فروق 1.2188 5145. 000. 17845. *86667. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 2.8355 2.1312 000. 17845. *2.48333 ذهنيةاعاقة 

 توحد  توجد فروق 3.7022 2.9978 000. 17845. *3.35000 عاديون

 عاديون
 ذهنية  توجد فروق 5145.- 1.2188- 000. 17845. *-86667.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد  توجد فروق 2.9978- 3.7022- 000. 17845. *-3.35000- توح 

االستجابة 

للتعليمات 

 اللفظية

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 2.0423- 2.6244- 000. 14749. *-2.33333- توح 

 ذهنية  توجد فروق 1.0744 4923. 000. 14749. *78333. عاديون

د  توح 
 توحد  روقتوجد ف 2.6244 2.0423 000. 14749. *2.33333 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.4077 2.8256 000. 14749. *3.11667 عاديون

 عاديون
  ذهنية توجد فروق 4923.- 1.0744- 000. 14749. *-78333.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.8256- 3.4077- 000. 14749. *-3.11667- توح 

 المحادثة

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 2.2790- 2.8210- 000. 13730. *-2.55000- توح 

  ذهنية توجد فروق 1.2210 6790. 000. 13730. *95000. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 2.8210 2.2790 000. 13730. *2.55000 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.7710 3.2290 000. 13730. *3.50000 عاديون

 عاديون
  ذهنية توجد فروق 6790.- 1.2210- 000. 13730. *-95000.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 3.2290- 3.7710- 000. 13730. *-3.50000- توح 

طبقة 

الصوت 

 وسرعته

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 3.1257- 3.6410- 000. 13056. *-3.38333- توح 

  - وقال توجد فر 4410. 0743.- 162. 13056. 18333. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 3.6410 3.1257 000. 13056. *3.38333 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.8243 3.3090 000. 13056. *3.56667 عاديون

 عاديون
  - ال توجد فروق 0743. 4410.- 162. 13056. 18333.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 3.3090- 3.8243- 000. 13056. *-3.56667- توح 
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إيماءات 

 الجسم

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 2.3949- 3.0051- 000. 15462. *-2.70000- توح 

  ذهنية توجد فروق 8051. 1949. 001. 15462. *50000. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 3.0051 2.3949 000. 15462. *2.70000 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.5051 2.8949 000. 15462. *3.20000 عاديون

 عاديون
 ذهنية  توجد فروق 1949.- 8051.- 001. 15462. *-50000.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.8949- 3.5051- 000. 15462. *-3.20000- توح 

 فهم اللغة

 ذهنيةاعاقة 
د وحدت توجد فروق 2.0333- 2.6333- 000. 15202. *-2.33333- توح    

  ذهنية توجد فروق 1.1167 5167. 000. 15202. *81667. عاديون

د  توح 
  توحد توجد فروق 2.6333 2.0333 000. 15202. *2.33333 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.4500 2.8500 000. 15202. *3.15000 عاديون

 عاديون
  ذهنية وجد فروقت 5167.- 1.1167- 000. 15202. *-81667.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.8500- 3.4500- 000. 15202. *-3.15000- توح 

مجموع 

المجال 

 التواصلي

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد  توجد فروق 23.2721- 26.0612- 000. 70665. -24.66667* توح 

  ذهنية توجد فروق 6.7445 3.9555 000. 70665. *5.35000 عاديون

د  توح 
  توحد توجد فروق 26.0612 23.2721 000. 70665. *24.66667 هنيةذاعاقة 

  توحد توجد فروق 31.4112 28.6221 000. 70665. *30.01667 عاديون

 عاديون

  ذهنية توجد فروق 3.9555- 6.7445- 000. 70665. *-5.35000- ذهنيةاعاقة 

د  توح 
-30.01667-

* 
  توحد فروقتوجد  28.6221- 31.4112- 000. 70665.

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

  نتائج الفروق بين أفراد العينة على المجال التواصلي( 20)جدول 
نرى بأن الفروق كانت لصالح عينة التوحد على جميع فقرات المجال ( 20)من خالل الجدول 

يخص المجال التواصلي لتمييز حاالت التوحد التواصلي ، وهذا يدل على صالحية المقياس فيما 
 :عن الفئات األخرى ، كما يوضح الشكل التالي

 يبين الفروق بين أفراد العينة على المجال التواصلي 16الشكل 
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بين  0.02ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية السابعة وتنص على
التوحد )الثالث  العقليةوكي تعزى لمتغير الحاالت إجابات عينات البحث على فقرات المجال السل

 (، اإلعاقة الذهنية ، العاديون
 : على الشكل اآلتي ANOVAاستخدم الباحث اختبار 
 :إحصاءات عينة البحث

 N Mean التشخيص المجال
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

األنشطة 

 المحددة

 3.00 0.00 5683. 1651. 10075. 78041. 3667. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.3670 2.7664 15008. 1.16250 3.0667 60 توح 

 1.00 0.00 2430. 0570. 04649. 36008. 1500. 60 عاديون

Total 180 1.1944 1.56818 .11689 .9638 1.4251 0.00 4.00 

الطقوس 

 الروتينية

 2.00 0.00 4779. 1554. 08058. 62414. 3167. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 2.6651 2.0015 16582. 1.28441 2.3333 60 توح 

 1.00 0.00 1553. 0113. 03598. 27872. 0833. 60 عاديون

Total 180 .9111 1.31297 .09786 .7180 1.1042 0.00 4.00 

السلوكات 

 نمطيةال

 3.00 0.00 4619. 1048. 08923. 69115. 2833. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.5086 3.0248 12089. 93640. 3.2667 60 توح 

 3.00 0.00 1500. 0500.- 05000. 38730. 0500. 60 عاديون

Total 180 1.2000 1.62865 .12139 .9605 1.4395 0.00 4.00 

االهتمام 

بأجزاء 

 األشياء

 3.00 0.00 8452. 3881. 11422. 88474. 6167. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.2371 2.6629 14345. 1.11119 2.9500 60 توح 

 3.00 0.00 3489. 0511. 07441. 57637. 2000. 60 عاديون

Total 180 1.2556 1.49906 .11173 1.0351 1.4760 0.00 4.00 

التعلق 

 باألشياء

 3.00 0.00 6898. 2102. 11985. 92837. 4500. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 2.3637 1.5030 21506. 1.66588 1.9333 60 توح 

 1.00 0.00 0500. 0167.- 01667. 12910. 0167. 60 عاديون

Total 180 .8000 1.37170 .10224 .5982 1.0018 0.00 4.00 

النشاط 

 الجسمي

 3.00 0.00 1.7706 1.1960 14359. 1.11221 1.4833 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.1272 2.5395 14684. 1.13745 2.8333 60 توح 

 3.00 0.00 7922. 3744. 10440. 80867. 5833. 60 عاديون

Total 180 1.6333 1.38185 .10300 1.4301 1.8366 0.00 4.00 

 العدوانية

 4.00 0.00 7256. 2744. 11275. 87333. 5000. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 2.5002 1.8332 16667. 1.29099 2.1667 60 توح 

 2.00 0.00 2129. 0205. 04808. 37243. 1167. 60 عاديون

Total 180 .9278 1.28172 .09553 .7393 1.1163 0.00 4.00 

استخدام 

 األشياء

 4.00 0.00 5618. 1382. 10583. 81978. 3500. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.2260 2.6074 15458. 1.19734 2.9167 60 توح 

 2.00 0.00 2648. 0352. 05737. 44436. 1500. 60 عاديون

Total 180 1.1389 1.53457 .11438 .9132 1.3646 0.00 4.00 

 16.00 0.00 5.3598 3.3736 49630. 3.84429 4.3667 60 ذهنيةاعاقة مجموع 
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المجال 

 السلوكي
 32.00 12.00 22.8432 20.1235 67960. 5.26418 21.4833 60 دتوح  

 7.00 0.00 1.7961 8706. 23127. 1.79138 1.3333 60 عاديون

Total 180 9.0611 9.70524 .72339 7.6336 10.4886 0.00 32.00 

 البيانات الوصفية لفئات العينة الثالث وفق درجاتهم على المجال السلوكي( 21)جدول رقم 
 : ANOVAنتائج اختبار 

ANOVA 

 القرار
  

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

األنشطة 
 المحددة

Between 
Groups 

316.878 2 158.439 227.412 .000 

توجد 

 فروق
Within 
Groups 

123.317 177 .697     

Total 440.194 179       

الطقوس 
 الروتينية

Between 
Groups 

183.678 2 91.839 130.148 .000 

توجد 

 فروق
Within 
Groups 

124.900 177 .706     

Total 308.578 179       

السلوكات 
 النمطية

Between 
Groups 

386.033 2 193.017 384.874 .000 

توجد 

 فروق
Within 
Groups 

88.767 177 .502     

Total 474.800 179       

االهتمام 
بأجزاء 

 ءاألشيا

Between 
Groups 

263.611 2 131.806 168.283 .000 

توجد 

 فروق
Within 
Groups 

138.633 177 .783     

Total 402.244 179       

التعلق 
 باألشياء

Between 
Groups 

121.233 2 60.617 49.772 .000 

توجد 

 فروق
Within 
Groups 

215.567 177 1.218     

Total 336.800 179       

النشاط 
 الجسمي

Between 
Groups 

153.900 2 76.950 72.486 .000 

توجد 

 فروق
Within 
Groups 

187.900 177 1.062     

Total 341.800 179       

 العدوانية

Between 
Groups 

142.544 2 71.272 83.259 .000 

توجد 

 فروق
Within 
Groups 

151.517 177 .856     

Total 294.061 179       

استخدام 
 األشياء

Between 
Groups 

285.644 2 142.822 186.039 .000 

توجد 

 فروق
Within 
Groups 

135.883 177 .768     

Total 421.528 179       

مجموع 
المجال 

Between 
Groups 

توجد  000. 464.913 7082.039 2 14164.078
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 Within السلوكي
Groups 

2696.250 177 15.233     
 فروق

Total 16860.328 179       

 فيما يخص الفروق بين أفراد العينة على المجال السلوكي ANOVAنتائج اختبار ( 22)جدول 
، ( 0.02)وهو أصغر من ( 0.00)من خالل نتائج االختبار نجد بأن احتمال الداللة يساوي إلى 

ئلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد وبالتالي ال يمكننا قبول الفرضية السابعة القا
  العقليةالعينة الثالث على فقرات المجال السلوكي تبعًا لمتغير الحاالت 

 :على الشكل اآلتي LSDاختبار وبهدف تحديد نتائج الفروق تم استخدام 
Multiple Comparisons 

 القرار

المتوس ط 

األكبر كان 

 عند

LSD 

Dependent Variable 

Mean 

Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

األنشطة 

 المحددة

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 2.3993- 3.0007- 000. 15239. *-2.70000- توح 

  - ال توجد فروق 5174. 0841.- 157. 15239. 21667. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 3.0007 2.3993 000. 15239. *2.70000 ذهنيةاقة اع

  توحد توجد فروق 3.2174 2.6159 000. 15239. *2.91667 عاديون

 عاديون
  - ال توجد فروق 0841. 5174.- 157. 15239. 21667.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.6159- 3.2174- 000. 15239. *-2.91667- توح 

الطقوس 

 الروتينية

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 1.7140- 2.3193- 000. 15337. *-2.01667- توح 

  - ال توجد فروق 5360. 0693.- 130. 15337. 23333. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 2.3193 1.7140 000. 15337. *2.01667 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 2.5527 1.9473 000. 15337. *2.25000 عاديون

 عاديون
  - ال توجد فروق 0693. 5360.- 130. 15337. 23333.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 1.9473- 2.5527- 000. 15337. *-2.25000- توح 

السلوكات 

 النمطية

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 2.7282- 3.2385- 000. 12929. *-2.98333- توح 

  - ال توجد فروق 4885. 0218.- 073. 12929. 23333. يونعاد

د  توح 
  توحد توجد فروق 3.2385 2.7282 000. 12929. *2.98333 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.4718 2.9615 000. 12929. *3.21667 عاديون

 عاديون
 -  ال توجد فروق 0218. 4885.- 073. 12929. 23333.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.9615- 3.4718- 000. 12929. *-3.21667- توح 

االهتمام 

بأجزاء 

 األشياء

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 2.0145- 2.6522- 000. 16158. *-2.33333- توح 

  ذهنية توجد فروق 7355. 0978. 011. 16158. *41667. عاديون

د  توح 
  توحد توجد فروق 2.6522 2.0145 000. 16158. *2.33333 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.0689 2.4311 000. 16158. *2.75000 عاديون

 عاديون
  ذهنية توجد فروق 0978.- 7355.- 011. 16158. *-41667.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.4311- 3.0689- 000. 16158. *-2.75000- توح 

التعلق 

 باألشياء

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 1.0857- 1.8810- 000. 20149. *-1.48333- توح 

  ذهنية توجد فروق 8310. 0357. 033. 20149. *43333. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 1.8810 1.0857 000. 20149. *1.48333 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 2.3143 1.5190 000. 20149. *1.91667 عاديون

 ذهنية  توجد فروق 0357.- 8310.- 033. 20149. *-43333.- ذهنيةاعاقة  عاديون
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د   توحد توجد فروق 1.5190- 2.3143- 000. 20149. *-1.91667- توح 

النشاط 

 الجسمي

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 9788.- 1.7212- 000. 18811. *-1.35000- توح 

  ذهنية توجد فروق 1.2712 5288. 000. 18811. *90000. عاديون

د  توح 
  توحد توجد فروق 1.7212 9788. 000. 18811. *1.35000 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 2.6212 1.8788 000. 18811. *2.25000 عاديون

 عاديون
  ذهنية توجد فروق 5288.- 1.2712- 000. 18811. *-90000.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 1.8788- 2.6212- 000. 18811. *-2.25000- توح 

 العدوانية

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 1.3333- 2.0000- 000. 16892. *-1.66667- توح 

  ذهنية توجد فروق 7167. 0500. 024. 16892. *38333. عاديون

د  توح 
حدتو  توجد فروق 2.0000 1.3333 000. 16892. *1.66667 ذهنيةاعاقة   

  توحد توجد فروق 2.3834 1.7166 000. 16892. *2.05000 عاديون

 عاديون
 ذهنية  توجد فروق 0500.- 7167.- 024. 16892. *-38333.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 1.7166- 2.3834- 000. 16892. *-2.05000- توح 

استخدام 

 األشياء

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 2.2510- 2.8824- 000. 15997. *-2.56667- توح 

  - ال توجد فروق 5157. 1157.- 213. 15997. 20000. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 2.8824 2.2510 000. 15997. *2.56667 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.0824 2.4510 000. 15997. *2.76667 عاديون

 عاديون
  - ال توجد فروق 1157. 5157.- 213. 15997. 20000.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.4510- 3.0824- 000. 15997. *-2.76667- توح 

مجموع 

المجال 

 السلوكي

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 15.7104- 18.5229- 000. 71258. *-17.11667- توح 

  ذهنية توجد فروق 4.4396 1.6271 000. 71258. *3.03333 عاديون

د  توح 
  توحد توجد فروق 18.5229 15.7104 000. 71258. *17.11667 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 21.5562 18.7438 000. 71258. *20.15000 عاديون

 عاديون
  ذهنية توجد فروق 1.6271- 4.4396- 000. 71258. *-3.03333- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 18.7438- 21.5562- 000. 71258. *-20.15000- توح 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 نتائج الفروق بين أفراد العينة على المجال السلوكي( 23)جدول 
نرى بأن الفروق كانت لصالح عينة التوحد على جميع فقرات المجال ( 23)من خالل الجدول 

الحية المقياس فيما يخص المجال السلوكي لتمييز حاالت التوحد السلوكي ، وهذا يدل على ص
 :عن الفئات األخرى ، كما يوضح الشكل التالي

 
 
 
 يبين الفروق بين أفراد العينة على المجال السلوكي 14الشكل  

 

 
 

 أفراد العينة على المجال السلوكييبين الفروق بين  14الشكل 
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بين  0.02فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد  :الفرضية الثامنة وتنص على
التوحد ، )الثالث  العقليةإجابات عينات البحث على فقرات المجال الحسي تعزى لمتغير الحاالت 

 (اإلعاقة الذهنية ، العاديون
 : على الشكل اآلتي ANOVAاستخدم الباحث اختبار 
 : إحصاءات عينة البحث

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

االستجابة 

 البصرية

 2.00 0.00 7263. 3403. 09645. 74712. 5333. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.4416 2.9584 12073. 93519. 3.2000 60 توح 

 1.00 0.00 1068. 0068.- 02837. 21978. 0500. 60 عاديون

Total 180 1.2611 1.55482 .11589 1.0324 1.4898 0.00 4.00 

االستجابة 

 السمعية

 3.00 0.00 1.0902 5765. 12837. 99433. 8333. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 1.00 3.5738 3.1595 10352. 80183. 3.3667 60 توح 

 2.00 0.00 2129. 0205. 04808. 37243. 1167. 60 عاديون

Total 180 1.4389 1.59316 .11875 1.2046 1.6732 0.00 4.00 

االستجابة 

 للتذوق

 4.00 0.00 6018. 1649. 10916. 84556. 3833. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.0471 2.3196 18179. 1.40811 2.6833 60 توح 

 2.00 0.00 2648. 0352. 05737. 44436. 1500. 60 عاديون

Total 180 1.0722 1.50615 .11226 .8507 1.2937 0.00 4.00 

االستجابة 

 للشم

 2.00 0.00 2031. 0031.- 05153. 39915. 1000. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 1.0076 3590. 16207. 1.25538 6833. 60 توح 

 1.00 0.00 0801. 0134.- 02337. 18102. 0333. 60 عاديون

Total 180 .2722 .81762 .06094 .1520 .3925 0.00 4.00 

االستجابة 

 للمس

 3.00 0.00 9705. 4962. 11853. 91812. 7333. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 1.00 3.4532 3.0135 10987. 85105. 3.2333 60 توح 

 4.00 0.00 6752. 2248. 11256. 87188. 4500. 60 عاديون

Total 180 1.4722 1.52971 .11402 1.2472 1.6972 0.00 4.00 

االستجابة 

 لأللم

 4.00 0.00 8861. 3472. 13465. 1.04300 6167. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 2.8940 2.2393 16359. 1.26714 2.5667 60 توح 

 1.00 0.00 0801. 0134.- 02337. 18102. 0333. 60 عاديون

Total 180 1.0722 1.44172 .10746 .8602 1.2843 0.00 4.00 

االستجابة 

للبرودة 

 والحرارة

 3.00 0.00 3563. 0437. 07811. 60506. 2000. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 2.4632 1.7701 17319. 1.34154 2.1167 60 توح 

 1.00 0.00 0801. 0134.- 02337. 18102. 0333. 60 عاديون

Total 180 .7833 1.27404 .09496 .5959 .9707 0.00 4.00 

مجموع 

المجال 

 الحسي

 12.00 0.00 4.1657 2.6343 38268. 2.96419 3.4000 60 ذهنيةاعاقة 

د  28.00 9.00 18.9417 16.6917 56223. 4.35498 17.8167 60 توح 

 5.00 0.00 1.1909 5425. 16203. 1.25505 8667. 60 عاديون

Total 180 7.3611 8.10598 .60418 6.1689 8.5534 0.00 28.00 

 البيانات الوصفية لفئات العينة الثالث وفق درجاتهم على المجال الحسي( 24)جدول رقم 
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 : ANOVAنتائج اختبار 
ANOVA 

 القرار
  

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

االستجابة 

 البصرية

Between 

Groups 
345.344 2 172.672 349.758 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
87.383 177 .494     

Total 432.728 179       

االستجابة 

 السمعية

Between 

Groups 
349.878 2 174.939 296.450 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
104.450 177 .590     

Total 454.328 179       

االستجابة 

 للتذوق

Between 

Groups 
235.244 2 117.622 121.880 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
170.817 177 .965     

Total 406.061 179       

االستجابة 

 للشم

Between 

Groups 
15.344 2 7.672 13.018 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
104.317 177 .589     

Total 119.661 179       

االستجابة 

 للمس

Between 

Groups 
281.544 2 140.772 181.454 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
137.317 177 .776     

Total 418.861 179       

االستجابة 

 لأللم

Between 

Groups 
211.211 2 105.606 116.209 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
160.850 177 .909     

Total 372.061 179       

االستجابة 

للبرودة 

 والحرارة

Between 

Groups 
160.833 2 80.417 109.730 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
129.717 177 .733     

Total 290.550 179       

مجموع 

المجال 

 الحسي

Between 

Groups 
10031.211 2 5015.606 513.063 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
1730.317 177 9.776     

Total 11761.528 179       

 فيما يخص الفروق بين أفراد العينة على المجال الحسي ANOVAنتائج اختبار ( 22)جدول 
، ( 0.02)وهو أصغر من ( 0.00)من خالل نتائج االختبار نجد بأن احتمال الداللة يساوي إلى 

وبالتالي ال يمكننا قبول الفرضية الثامنة القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد 
 العقليةعينة الثالث على فقرات المجال الحسي تبعًا لمتغير الحاالت ال

 :على الشكل اآلتي LSDاختبار وبهدف تحديد نتائج الفروق تم استخدام 
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Multiple Comparisons 

 القرار

المتوس ط 

األكبر كان 

 عند

LSD 

Dependent Variable 

Mean 

Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

االستجابة 

 البصرية

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 2.4135- 2.9198- 000. 12828. *-2.66667- توح 

  ذهنية توجد فروق 7365. 2302. 000. 12828. *48333. عاديون

د  توح 
  توحد فروق توجد 2.9198 2.4135 000. 12828. *2.66667 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.4032 2.8968 000. 12828. *3.15000 عاديون

 عاديون
 ذهنية  توجد فروق 2302.- 7365.- 000. 12828. *-48333.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.8968- 3.4032- 000. 12828. *-3.15000- توح 

االستجابة 

 السمعية

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 2.2566- 2.8101- 000. 14025. *-2.53333- توح 

  ذهنية توجد فروق 9934. 4399. 000. 14025. *71667. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 2.8101 2.2566 000. 14025. *2.53333 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.5268 2.9732 000. 14025. *3.25000 عاديون

 عاديون
  ذهنية توجد فروق 4399.- 9934.- 000. 14025. *-71667.- يةذهناعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.9732- 3.5268- 000. 14025. *-3.25000- توح 

االستجابة 

 للتذوق

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 1.9460- 2.6540- 000. 17936. *-2.30000- توح 

  - توجد فروقال  5873. 1206.- 195. 17936. 23333. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 2.6540 1.9460 000. 17936. *2.30000 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 2.8873 2.1794 000. 17936. *2.53333 عاديون

 عاديون
  - ال توجد فروق 1206. 5873.- 195. 17936. 23333.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد  توجد فروق 2.1794- 2.8873- 000. 17936. *-2.53333- توح 

االستجابة 

 للشم

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 3067.- 8599.- 000. 14016. *-58333.- توح 

  - ال توجد فروق 3433. 2099.- 635. 14016. 06667. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 8599. 3067. 000. 14016. *58333. ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 9266. 3734. 000. 14016. *65000. عاديون

 عاديون
  - ال توجد فروق 2099. 3433.- 635. 14016. 06667.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 3734.- 9266.- 000. 14016. *-65000.- توح 

االستجابة 

 للمس

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 2.1826- 2.8174- 000. 16081. *-2.50000- توح 

  - ال توجد فروق 6007. 0340.- 080. 16081. 28333. عاديون

د  توح 
  توحد توجد فروق 2.8174 2.1826 000. 16081. *2.50000 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.1007 2.4660 000. 16081. *2.78333 عاديون

 عاديون
  - قال توجد فرو 0340. 6007.- 080. 16081. 28333.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.4660- 3.1007- 000. 16081. *-2.78333- توح 

االستجابة 

 لأللم

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 1.6065- 2.2935- 000. 17405. *-1.95000- توح 

  ذهنية توجد فروق 9268. 2399. 001. 17405. *58333. عاديون

د  توح 
  توحد توجد فروق 2.2935 1.6065 000. 17405. *1.95000 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 2.8768 2.1899 000. 17405. *2.53333 عاديون

 عاديون
  ذهنية توجد فروق 2399.- 9268.- 001. 17405. *-58333.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.1899- 2.8768- 000. 17405. *-2.53333- توح 

االستجابة 

للبرودة 

 ارةوالحر

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 1.6082- 2.2251- 000. 15630. *-1.91667- توح 

  - ال توجد فروق 4751. 1418.- 288. 15630. 16667. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 2.2251 1.6082 000. 15630. *1.91667 ذهنيةاعاقة 

  توحد فروقتوجد  2.3918 1.7749 000. 15630. *2.08333 عاديون
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 عاديون
  - ال توجد فروق 1418. 4751.- 288. 15630. 16667.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 1.7749- 2.3918- 000. 15630. *-2.08333- توح 

مجموع 

المجال 

 الحسي

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 13.2901- 15.5432- 000. 57084. *-14.41667- توح 

  ذهنية توجد فروق 3.6599 1.4068 000. 57084. *2.53333 عاديون

د  توح 
  توحد توجد فروق 15.5432 13.2901 000. 57084. *14.41667 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 18.0765 15.8235 000. 57084. *16.95000 عاديون

 عاديون
هنيةذ توجد فروق 1.4068- 3.6599- 000. 57084. *-2.53333- ذهنيةاعاقة    

د   توحد توجد فروق 15.8235- 18.0765- 000. 57084. *-16.95000- توح 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 نتائج الفروق بين أفراد العينة على المجال الحسي( 26)جدول 
فقرات المجال نرى بأن الفروق كانت لصالح عينة التوحد على جميع ( 26)من خالل الجدول 

الحسي ، وهذا يدل على صالحية المقياس فيما يخص المجال الحسي لتمييز حاالت التوحد عن 
 :الفئات األخرى ، كما يوضح الشكل التالي

 يبين الفروق بين أفراد العينة على المجال الحسي 18الشكل 
 

بين  0.02 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :الفرضية التاسعة وتنص على
التوحد )الثالث  العقليةإجابات عينات البحث على فقرات المجال االنفعالي تعزى لمتغير الحاالت 

 (، اإلعاقة الذهنية ، العاديون
 :على الشكل اآلتي ANOVAاستخدم الباحث اختبار 
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 : إحصاءات عينة البحث

     N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

االستجابات 

 االنفعالية

 3.00 0.00 5681. 1986. 09234. 71525. 3833. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.0641 2.4359 15699. 1.21606 2.7500 60 توح 

 2.00 0.00 2339. 0328. 05023. 38912. 1333. 60 عاديون

Total 180 1.0889 1.45044 .10811 .8756 1.3022 0.00 4.00 

 الخوف

 3.00 0.00 1.1263 6404. 12141. 94046. 8833. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 1.00 3.3432 2.9235 10487. 81233. 3.1333 60 توح 

 2.00 0.00 4161. 1173. 07466. 57833. 2667. 60 عاديون

Total 180 1.4278 1.46478 .10918 1.2123 1.6432 0.00 4.00 

القلق 

 والتوتر

 2.00 0.00 8234. 4433. 09498. 73569. 6333. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.1141 2.5859 13197. 1.02221 2.8500 60 توح 

 3.00 0.00 5854. 2146. 09267. 71781. 4000. 60 عاديون

Total 180 1.2944 1.38506 .10324 1.0907 1.4982 0.00 4.00 

التعبير عن 

 المشاعر

 3.00 0.00 8688. 3646. 12598. 97584. 6167. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 2.9986 2.2681 18252. 1.41381 2.6333 60 توح 

 2.00 0.00 1696. 0030.- 04312. 33404. 0833. 60 عاديون

Total 180 1.1111 1.49071 .11111 .8919 1.3304 0.00 4.00 

فهم مشاعر 

 اآلخرين

 3.00 0.00 9402. 4931. 11172. 86537. 7167. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 2.00 3.7678 3.4656 07551. 58488. 3.6167 60 توح 

 3.00 0.00 4735. 1265. 08668. 67145. 3000. 60 عاديون

Total 180 1.5444 1.64205 .12239 1.3029 1.7860 0.00 4.00 

مجموع 

لمجال ا

 االنفاعلي

 8.00 0.00 3.8179 2.5821 30882. 2.39208 3.2000 60 ذهنيةاعاقة 

د  20.00 8.00 15.8009 14.1657 40859. 3.16491 14.9833 60 توح 

 6.00 0.00 1.5938 7728. 20515. 1.58907 1.1833 60 عاديون

Total 180 6.4556 6.57770 .49027 5.4881 7.4230 0.00 20.00 

 البيانات الوصفية لفئات العينة الثالث وفق درجاتهم على المجال االنفعالي( 24)دول رقم ج
 

 : ANOVAنتائج اختبار 
ANOVA 

 القرار
  

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

االستجابات 

 االنفعالية

Between 

Groups 
250.211 2 125.106 175.234 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
126.367 177 .714     

Total 376.578 179       

 الخوف

Between 

Groups 
273.211 2 136.606 218.125 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
110.850 177 .626     

Total 384.061 179       
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 القلق والتوتر

Between 

Groups 
219.411 2 109.706 156.617 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
123.983 177 .700     

Total 343.394 179       

التعبير عن 

 المشاعر

Between 

Groups 
217.078 2 108.539 106.316 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
180.700 177 1.021     

Total 397.778 179       

فهم مشاعر 

 اآلخرين

Between 

Groups 
391.678 2 195.839 381.057 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
90.967 177 .514     

Total 482.644 179       

مجموع 

المجال 

 االنفاعلي

Between 

Groups 
6667.078 2 3333.539 547.564 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
1077.567 177 6.088     

Total 7744.644 179       

 فيما يخص الفروق بين أفراد العينة على المجال االنفعالي ANOVAنتائج اختبار (28)جدول
، ( 0.02)وهو أصغر من ( 0.00)من خالل نتائج االختبار نجد بأن احتمال الداللة يساوي إلى 

وبالتالي ال يمكننا قبول الفرضية التاسعة القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد 
  العقليةلمجال االنفعالي تبعًا لمتغير الحاالت العينة الثالث على فقرات ا

 :على الشكل اآلتي LSDاختبار وبهدف تحديد نتائج الفروق تم استخدام 
Multiple Comparisons 

 القرار

المتوس ط 

األكبر 

 كان عند

LSD 

Dependent Variable 

Mean 

Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

االستجابات 

 االنفعالية

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 2.0622- 2.6711- 000. 15427. *-2.36667- توح 

  - ال توجد فروق 5544. 0544.- 107. 15427. 25000. عاديون

د  توح 
 توحد  توجد فروق 2.6711 2.0622 000. 15427. *2.36667 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 2.9211 2.3122 000. 15427. *2.61667 عاديون

 عاديون
  - ال توجد فروق 0544. 5544.- 107. 15427. 25000.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.3122- 2.9211- 000. 15427. *-2.61667- توح 

 الخوف

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 1.9649- 2.5351- 000. 14448. *-2.25000- توح 

  ذهنية توجد فروق 9018. 3315. 000. 14448. *61667. عاديون

د  توح 
  توحد توجد فروق 2.5351 1.9649 000. 14448. *2.25000 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.1518 2.5815 000. 14448. *2.86667 عاديون

 عاديون
  ذهنية توجد فروق 3315.- 9018.- 000. 14448. *-61667.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.5815- 3.1518- 000. 14448. *-2.86667- توح 

 القلق والتوتر
 ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 1.9151- 2.5182- 000. 15280. *-2.21667- توح 

  - ال توجد فروق 5349. 0682.- 129. 15280. 23333. عاديون

د  توحد  توجد فروق 2.5182 1.9151 000. 15280. *2.21667 ذهنيةاعاقة  توح 
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  توحد توجد فروق 2.7516 2.1484 000. 15280. *2.45000 عاديون

 عاديون
  - ال توجد فروق 0682. 5349.- 129. 15280. 23333.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد  توجد فروق 2.1484- 2.7516- 000. 15280. *-2.45000- توح 

 التعبير عن

 المشاعر

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 1.6526- 2.3807- 000. 18447. *-2.01667- توح 

  ذهنية توجد فروق 8974. 1693. 004. 18447. *53333. عاديون

د  توح 
  توحد توجد فروق 2.3807 1.6526 000. 18447. *2.01667 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 2.9140 2.1860 000. 18447. *2.55000 عاديون

 عاديون
  ذهنية توجد فروق 1693.- 8974.- 004. 18447. *-53333.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.1860- 2.9140- 000. 18447. *-2.55000- توح 

فهم مشاعر 

 اآلخرين

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 2.6417- 3.1583- 000. 13089. *-2.90000- توح 

  ذهنية توجد فروق 6750. 1584. 002. 13089. *41667. عاديون

د  توح 
  توحد توجد فروق 3.1583 2.6417 000. 13089. *2.90000 ذهنيةاعاقة 

 توحد  توجد فروق 3.5750 3.0584 000. 13089. *3.31667 عاديون

 عاديون
 ذهنية  توجد فروق 1584.- 6750.- 002. 13089. *-41667.- ذهنيةاعاقة 

د  توحد  توجد فروق 3.0584- 3.5750- 000. 13089. *-3.31667- توح 

مجموع 

المجال 

 االنفاعلي

 ذهنيةاعاقة 
د   توحد توجد فروق 10.8943- 12.6723- 000. 45048. *-11.78333- توح 

  ذهنية توجد فروق 2.9057 1.1277 000. 45048. *2.01667 عاديون

د  توح 
  توحد توجد فروق 12.6723 10.8943 000. 45048. *11.78333 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 14.6890 12.9110 000. 45048. *13.80000 عاديون

 عاديون
  ذهنية توجد فروق 1.1277- 2.9057- 000. 45048. *-2.01667- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 12.9110- 14.6890- 000. 45048. *-13.80000- توح 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 نتائج الفروق بين أفراد العينة على المجال االنفعالي( 22)جدول 
 

نرى بأن الفروق كانت لصالح عينة التوحد على جميع فقرات المجال ( 22)من خالل الجدول 
نفعالي لتمييز حاالت التوحد االنفعالي ، وهذا يدل على صالحية المقياس فيما يخص المجال اال

 :عن الفئات األخرى ، كما يوضح الشكل التالي

 يبين الفروق بين أفراد العينة على المجال االنفعالي 12الشكل 
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بين  0.02ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية العاشرة وتنص على
التوحد )الثالث  العقليةتغير الحاالت إجابات عينات البحث على فقرات المجال المعرفي تعزى لم

 (، اإلعاقة الذهنية ، العاديون
 : على الشكل اآلتي ANOVAاستخدم الباحث اختبار 
 : إحصاءات عينة البحث

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 التقليد

 3.00 0.00 8340. 3660. 11693. 90573. 6000. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.3817 2.7517 15743. 1.21943 3.0667 60 توح 

 2.00 0.00 2545. 0455. 05221. 40442. 1500. 60 عاديون

Total 180 1.2722 1.57079 .11708 1.0412 1.5033 0.00 4.00 

االستجابة 

 الذهنية

 4.00 0.00 1.7371 1.1629 14345. 1.11119 1.4500 60 ةذهنياعاقة 

د  4.00 0.00 3.6119 3.1548 11422. 88474. 3.3833 60 توح 

 1.00 0.00 0801. 0134.- 02337. 18102. 0333. 60 عاديون

Total 180 1.6222 1.60361 .11953 1.3864 1.8581 0.00 4.00 

 االنتباه

 3.00 0.00 1.3407 8259. 12864. 99646. 1.0833 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 1.00 3.4271 2.9729 11350. 87914. 3.2000 60 توح 

 1.00 0.00 1782. 0218. 03906. 30253. 1000. 60 عاديون

Total 180 1.4611 1.51478 .11291 1.2383 1.6839 0.00 4.00 

 الذاكرة

 3.00 0.00 1.7494 1.2506 12465. 96551. 1.5000 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 1.00 3.4452 2.9881 11422. 88474. 3.2167 60 توح 

 4.00 0.00 9799. 4868. 12320. 95432. 7333. 60 عاديون

Total 180 1.8167 1.39622 .10407 1.6113 2.0220 0.00 4.00 

المعالجة 

 الحسية

 3.00 0.00 2.1018 1.6649 10916. 84556. 1.8833 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 3.9287 3.5380 09762. 75614. 3.7333 60 توح 

 4.00 0.00 9327. 4340. 12463. 96536. 6833. 60 عاديون

Total 180 2.1000 1.52117 .11338 1.8763 2.3237 0.00 4.00 

المهارات 

ما قبل 

 األكاديمية

 3.00 0.00 1.1230 5103. 15311. 1.18596 8167. 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 2.9020 2.0646 20924. 1.62075 2.4833 60 توح 

 3.00 0.00 3634. 0366. 08165. 63246. 2000. 60 عاديون

Total 180 1.1667 1.54811 .11539 .9390 1.3944 0.00 4.00 

جوانب 

 اإلبداع

 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 60 ذهنيةاعاقة 

د  4.00 0.00 4954. 0046. 12265. 95002. 2500. 60 توح 

 2.00 0.00 1000. 0334.- 03333. 25820. 0333. 60 عاديون

Total 180 .0944 .57603 .04293 .0097 .1792 0.00 4.00 

مجموع 

المجال 

 المعرفي

 14.00 0.00 8.2527 6.4139 45947. 3.55903 7.3333 60 ذهنيةاعاقة 

د  24.00 8.00 20.2482 18.2852 49051. 3.79949 19.2667 60 توح 

 7.00 0.00 2.3892 1.4775 22782. 1.76469 1.9333 60 عاديون

Total 180 9.5111 7.91822 .59019 8.3465 10.6757 0.00 24.00 

 البيانات الوصفية لفئات العينة الثالث وفق درجاتهم على المجال المعرفي( 60)جدول رقم 



 
124 

 : ANOVAنتائج اختبار 
ANOVA 

 القرار
  

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

 التقليد

Between 

Groups 
295.878 2 147.939 179.617 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
145.783 177 .824     

Total 441.661 179       

االستجابة 

 الذهنية

Between 

Groups 
339.344 2 169.672 248.267 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
120.967 177 .683     

Total 460.311 179       

 االنتباه

Between 

Groups 
301.144 2 150.572 243.206 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
109.583 177 .619     

Total 410.728 179       

 الذاكرة

Between 

Groups 
194.033 2 97.017 110.846 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
154.917 177 .875     

Total 348.950 179       

المعالجة 

 الحسية

Between 

Groups 
283.300 2 141.650 191.536 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
130.900 177 .740     

Total 414.200 179       

المهارات 

ما قبل 

 األكاديمية

Between 

Groups 
167.433 2 83.717 56.650 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
261.567 177 1.478     

Total 429.000 179       

جوانب 

 اإلبداع

Between 

Groups 
2.211 2 1.106 3.422 .035 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
57.183 177 .323     

Total 59.394 179       

مجموع 

المجال 

 رفيالمع

Between 

Groups 
9440.178 2 4720.089 468.620 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
1782.800 177 10.072     

Total 11222.978 179       

 فيما يخص الفروق بين أفراد العينة على المجال المعرفي ANOVAنتائج اختبار ( 61)جدول 
، ( 0.02)وهو أصغر من ( 0.00)لة يساوي إلى من خالل نتائج االختبار نجد بأن احتمال الدال

وبالتالي ال يمكننا قبول الفرضية العاشرة القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد 
  العقليةالعينة الثالث على فقرات المجال المعرفي تبعًا لمتغير الحاالت 

 :كل اآلتيعلى الش LSDاختبار وبهدف تحديد نتائج الفروق تم استخدام 
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Multiple Comparisons 

 القرار

المتوس ط 

األكبر 

 كان عند

LSD 

Dependent Variable 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 التقليد

اعاقة 

 ذهنية

د  توحد  روقتوجد ف 2.1397- 2.7937- 000. 16569. *-2.46667- توح 

  ذهنية توجد فروق 7770. 1230. 007. 16569. *45000. عاديون

 توّحد

  توحد توجد فروق 2.7937 2.1397 000. 16569. *2.46667 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.2437 2.5897 000. 16569. *2.91667 عاديون

 عاديون

  ذهنية توجد فروق 1230.- 7770.- 007. 16569. *-45000.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.5897- 3.2437- 000. 16569. *-2.91667- توح 

االستجابة 

 الذهنية

اعاقة 

 ذهنية

د  توحد  توجد فروق 1.6355- 2.2312- 000. 15093. *-1.93333- توح 

  ذهنية توجد فروق 1.7145 1.1188 000. 15093. *1.41667 عاديون

 توّحد

  توحد توجد فروق 2.2312 1.6355 000. 15093. *1.93333 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.6479 3.0521 000. 15093. *3.35000 عاديون

 عاديون

  ذهنية توجد فروق 1.1188- 1.7145- 000. 15093. *-1.41667- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 3.0521- 3.6479- 000. 15093. *-3.35000- توح 

 النتباها

اعاقة 

 ذهنية

د  توحد  توجد فروق 1.8332- 2.4002- 000. 14366. *-2.11667- توح 

  ذهنية توجد فروق 1.2668 6998. 000. 14366. *98333. عاديون

 توّحد

  توحد توجد فروق 2.4002 1.8332 000. 14366. *2.11667 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.3835 2.8165 000. 14366. *3.10000 عاديون

 عاديون

  ذهنية توجد فروق 6998.- 1.2668- 000. 14366. *-98333.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.8165- 3.3835- 000. 14366. *-3.10000- توح 

 الذاكرة

اعاقة 

 ذهنية

د  توحد  توجد فروق 1.3796- 2.0537- 000. 17081. *-1.71667- توح 

  ذهنية توجد فروق 1.1037 4296. 000. 17081. *76667. عاديون

 توّحد

  توحد توجد فروق 2.0537 1.3796 000. 17081. *1.71667 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 2.8204 2.1463 000. 17081. *2.48333 عاديون

 عاديون

  ذهنية توجد فروق 4296.- 1.1037- 000. 17081. *-76667.- ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 2.1463- 2.8204- 000. 17081. *-2.48333- دتوح  

المعالجة 

 الحسية

اعاقة 

 ذهنية

د  توحد  توجد فروق 1.5402- 2.1598- 000. 15701. *-1.85000- توح 

  ذهنية توجد فروق 1.5098 8902. 000. 15701. *1.20000 عاديون

 توّحد

  توحد توجد فروق 2.1598 1.5402 000. 15701. *1.85000 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 3.3598 2.7402 000. 15701. *3.05000 عاديون

 عاديون

  ذهنية توجد فروق 8902.- 1.5098- 000. 15701. *-1.20000- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 2.7402- 3.3598- 000. 15701. *-3.05000- توح 

المهارات 

ما قبل 

 األكاديمية

ة اعاق

 ذهنية

د  توحد  توجد فروق 1.2287- 2.1047- 000. 22194. *-1.66667- توح 

  ذهنية توجد فروق 1.0547 1787. 006. 22194. *61667. عاديون

 توّحد

  توحد توجد فروق 2.1047 1.2287 000. 22194. *1.66667 ذهنيةاعاقة 

وحدت توجد فروق 2.7213 1.8453 000. 22194. *2.28333 عاديون   

 عاديون

  ذهنية توجد فروق 1787.- 1.0547- 006. 22194. *-61667.- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 1.8453- 2.7213- 000. 22194. *-2.28333- توح 

جوانب 

 اإلبداع

اعاقة 

 ذهنية

د  توحد  توجد فروق 0452.- 4548.- 017. 10377. *-25000.- توح 

  - ال توجد فروق 1715. 2381.- 748. 10377. 03333.- عاديون

  توحد توجد فروق 4548. 0452. 017. 10377. *25000. ذهنيةاعاقة  توّحد
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  توحد توجد فروق 4215. 0119. 038. 10377. *21667. عاديون

 عاديون

 - ال توجد فروق 2381. 1715.- 748. 10377. 03333. ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 0119.- 4215.- 038. 10377. *-21667.- توح 

مجموع 

المجال 

 المعرفي

اعاقة 

 ذهنية

د  توحد  توجد فروق 10.7898- 13.0768- 000. 57943. *-11.93333- توح 

  ذهنية توجد فروق 6.5435 4.2565 000. 57943. *5.40000 عاديون

 توّحد

  توحد وقتوجد فر 13.0768 10.7898 000. 57943. *11.93333 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 18.4768 16.1898 000. 57943. *17.33333 عاديون

 عاديون

  ذهنية توجد فروق 4.2565- 6.5435- 000. 57943. *-5.40000- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 16.1898- 18.4768- 000. 57943. *-17.33333- توح 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 نتائج الفروق بين أفراد العينة على المجال المعرفي( 62)جدول 
نرى بأن الفروق كانت لصالح عينة التوحد على جميع فقرات المجال ( 62)من خالل الجدول 

المعرفي ، وهذا يدل على صالحية المقياس فيما يخص المجال المعرفي لتمييز حاالت التوحد 
 :رى ، كما يوضح الشكل التاليعن الفئات األخ

 يبين الفروق بين أفراد العينة على المجال المعرفي 20الشكل 
 

 0.02ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الحادية عشر وتنص على
بين إجابات عينات البحث على فقرات مجال التأخر النمائي تعزى لمتغير الحاالت العقلية الثالث 

 (د ، اإلعاقة الذهنية ، العاديونالتوح)
 : على الشكل اآلتي ANOVAاستخدم الباحث اختبار 
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 : إحصاءات عينة البحث
Descriptives 

 مجال التأخر النمائي

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 7.00 0.00 3.7357 2.6976 25939. 2.00923 3.2167 60 ذهنية اعاقة

د  18.00 6.00 13.9411 12.4589 37037. 2.86889 13.2000 60 توح 

 4.00 0.00 9347. 3653. 14227. 1.10200 6500. 60 عاديون

Total 180 5.6889 5.82356 .43406 4.8324 6.5454 0.00 18.00 

 ية لفئات العينة الثالث وفق درجاتهم على مجال التأخر النمائيالبيانات الوصف( 63)جدول رقم
 : ANOVAنتائج اختبار 

 مجال التأخر النمائي

 القرار
 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
5275.144 2 2637.572 586.913 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
795.433 177 4.494 

  

Total 6070.578 179 
   

 فيما يخص الفروق بين أفراد العينة ANOVAنتائج اختبار ( 64)جدول 
 على مجال التأخر النمائي
، ( 0.02)وهو أصغر من ( 0.00)من خالل نتائج االختبار نجد بأن احتمال الداللة يساوي إلى 

ة إحصائية بين وبالتالي ال يمكننا قبول الفرضية الحادية عشر القائلة بعدم وجود فروق ذات دالل
 عقلية الأفراد العينة الثالث على فقرات مجال التأخر النمائي تبعًا لمتغير الحاالت 

 :على الشكل اآلتي LSDاختبار وبهدف تحديد نتائج الفروق تم استخدام 
Multiple Comparisons 

 القرار

المتوس ط 

األكبر 

 كان عند

Dependent Variable: مجال التأخر النمائي  

 LSD 

(I) التشخيص 

Mean 

Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 
Upper Bound 

 ذهنيةاعاقة 
د  توحد  توجد فروق 9.2195- 10.7471- 000. 38704. *-9.98333- توح 

  ذهنية توجد فروق 3.3305 1.8029 000. 38704. *2.56667 عاديون

د  توح 
  توحد توجد فروق 10.7471 9.2195 000. 38704. *9.98333 ذهنيةاقة اع

  توحد توجد فروق 13.3138 11.7862 000. 38704. *12.55000 عاديون

 عاديون
  ذهنية توجد فروق 1.8029- 3.3305- 000. 38704. *-2.56667- ذهنيةاعاقة 

د   توحد فروقتوجد  11.7862- 13.3138- 000. 38704. *-12.55000- توح 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 نتائج الفروق بين أفراد العينة على مجال التأخر النمائي( 62)جدول 
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نرى بأن الفروق كانت لصالح عينة التوحد على جميع فقرات مجال ( 62)من خالل الجدول  
اس فيما يخص مجال التأخر النمائي لتمييز التأخر النمائي ، وهذا يدل على صالحية المقي

 :حاالت التوحد عند الفئات األخرى ، كما يوضح الشكل التالي

 يبين الفروق بين أفراد العينة على مجال التأخر النمائي 21الشكل 
 

 0.02ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الثانية عشر وتنص على
الثالث  العقليةعلى مجاالت المقياس ككل تعزى لمتغير الحاالت  بين إجابات عينات البحث

 (التوحد ، اإلعاقة الذهنية ، العاديون)
 : على الشكل اآلتي ANOVAاستخدم الباحث اختبار 
 : إحصاءات عينة البحث

Descriptives 

 المجموع الكلي

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 81.00 1.00 42.5127 32.4540 2.51341 19.46879 37.4833 60 ذهنيةاعاقة 

د  187.00 83.00 155.9140 145.0526 2.71400 21.02258 150.4833 60 توح 

 40.00 0.00 12.9762 8.4238 1.13752 8.81120 10.7000 60 عاديون

Total 180 66.2222 63.13651 4.70592 56.9360 75.5084 0.00 187.00 
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 البيانات الوصفية لفئات العينة الثالث وفق درجاتهم على المجال الكلي للمقياس(66)جدول رقم
 : ANOVAنتائج اختبار 

 المجموع الكلي

 القرار
  

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
660514.544 2 330257.272 1102.548 .000 

توجد 

 فروق
Within 

Groups 
53018.567 177 299.540     

Total 713533.111 179       

 فيما يخص الفروق بين أفراد العينة ANOVAنتائج اختبار ( 64)جدول 
 على المجال الكلي للمقياس
، ( 0.02)وهو أصغر من ( 0.00)من خالل نتائج االختبار نجد بأن احتمال الداللة يساوي إلى 

وبالتالي ال يمكننا قبول الفرضية الثانية عشر القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
  العقليةأفراد العينة الثالث على مجاالت المقياس ككل تبعًا لمتغير الحاالت 

 :على الشكل اآلتي LSDاختبار وبهدف تحديد نتائج الفروق تم استخدام 
Multiple Comparisons 

 القرار

المتوس ط 

األكبر 

 كان عند

Dependent Variable: المجموع الكلي  

 LSD 

(I) التشخيص 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound Upper Bound 

 ذهنيةاعاقة 

د  توحد  توجد فروق 106.7642- 119.2358- 000. 3.15985 *-113.00000- توح 

  ذهنية توجد فروق 33.0192 20.5475 000. 3.15985 *26.78333 عاديون

د  توح 

  توحد توجد فروق 119.2358 106.7642 000. 3.15985 *113.00000 ذهنيةاعاقة 

  توحد توجد فروق 146.0192 133.5475 000. 3.15985 *139.78333 عاديون

 عاديون

  ذهنية توجد فروق 20.5475- 33.0192- 000. 3.15985 *-26.78333- ذهنيةاعاقة 

د   توحد توجد فروق 133.5475- 146.0192- 000. 3.15985 *-139.78333- توح 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 نتائج الفروق بين أفراد العينة على المجال الكلي للمقياس( 68)جدول 
 

نرى بأن الفروق كانت لصالح عينة التوحد على جميع مجاالت المقياس ( 68)لجدول من خالل ا
، وهذا يدل على صالحية المقياس وقدرته على تمييز حاالت التوحد عن الفئات األخرى ، كما 

 :يوضح الشكل التالي
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 يبين الفروق بين أفراد العينة على المجال الكلي للمقياس 22الشكل 
 
 : تعقيب -
خالل فروض البحث نستنتج أن المقياس أداة البحث يتمتع بدالالت صالحية ودالالت  من   

 موثوقية عالية 
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 الفصل الخامس 
    "  خالصة البحث ومناقشة النتائج واالستنتاجات والتوصيات" 

 خالصة البحث -

 مناقشة النتائج  -

 استنتاجات البحث   -

 االستنتاج العام  -

 ربوية توصيات البحث الت -

 التوصيات العامة  -

 التوصيات البحثية المستقبلية  -

 
 
 : خالصة البحث -
تقنين مقياس لتشخيص اضطراب التوحد لدى " قام الباحث ببحثه الحالي الوصفي اإلحصائي    

، مؤكدًا بأن أهمية البحث "  2013سورية  –األطفال دون عمر السادسة في الالذقية وطرطوس 
ألول لبناء مقياس لتشخيص األطفال ضمن الفئة العمرية دون السادسة تنبع من كونه البحث ا

 ومقنن على البيئة السورية بدالالت موثوقية وصالحية ومستوى أداء على المقياس 
احتوى هذا البحث على خمسة فصول إضافة إلى المراجع والمالحق ، حيث يعرض الفصل    

التي يتناولها وأهم المصطلحات التي تم استخدامها األول مشكلة البحث وأهميته وأهدافه واألسئلة 
في هذا البحث ، حيث سعى الباحث في هذا الفصل إلى التأكيد على أهمية تشخيص اضطراب 
التوحد لدى األطفال في عمر دون السادسة لما له من أهمية للطفل وألسرته ، كما سعى إلى 

صوصًا لمقاييس تشخيص الضطراب التوحد الكشف على افتقار البيئة العربية عمومًا والسورية خ
، كما عمد لتوضيح أسس بناء مقياس تشخيص التوحد في البيئة السورية من خالل وضع 
الفرضيات التي تهدف إلى التأكد من صالحية وموثوقية المقياس للتأكد من فاعليته أثناء التطبيق 

 : تالية، ومن خالل اإلجابة على أسئلة البحث التي تمثلت باألسئلة ال
ما هي العناصر المكونة لمقياس تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال دون عمر ست  (1

 ؟ سنوات بمدينتي الالذقية وطرطوس في سورية
الجديد لتشخيص أطفال التوحد دون عمر ست  كيف يمكن التحقق من صالحية المقياس (2

 ؟  سنوات بمدينتي الالذقية وطرطوس في سورية
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الجديد لتشخيص أطفال التوحد دون عمر ست  ثوقية المقياسكيف يمكن التحقق من مو  (3
 ؟  سنوات بمدينتي الالذقية وطرطوس في سورية

 ما هي مستويات أداء التوحد على المقياس ؟  (4

، والتعليمات اإلجرائية له في البيئة  تشخيص التوحد الجديد لمقياسهي الصورة النهائية  ما (2
 ؟ السورية

تشخيص التوحد الجديد في البيئات  مقياسقديمها بشأن تطبيق ما هي التوصيات التي يمكن ت (6
 ؟ العربية

وتضمن الفصل الثاني اإلطار النظري للبحث ، حيث تألف من ستة محاور ، اشتمل المحور    
األول على لمحة عن التطور التاريخي الضطراب التوحد وتعريفه ونسبة انتشاره في المجتمعات 

حور الثاني على النظريات والفرضيات المفسرة لحدوث اضطراب العالمية ، بينما اشتمل الم
التوحد ، واشتمل المحور الثالث على خصائص هذا االضطراب والتي صنفها الباحث إلى 
خصائص رئيسية وخصائص ثانوية ، بينما اشتمل المحور الرابع على اآلليات المتبعة لتشخيص 

المتبعة لعالج اضطراب التوحد ، بينما  اضطراب التوحد ، وتضمن المحور الخامس البرامج
 تضمن المحور السادس على الدراسات السابقة وتعقيب الباحث عليها 

جراءاته ، حيث استخدم الباحث المنهج     وتناول الفصل الثالث من البحث منهجية البحث وا 
نة األصلي الوصفي من أجل جمع البيانات ومن ثم معالجتها إحصائيًا ، وقام بتحديد مجتمع العي

الذي اشتمل على المراكز والمؤسسات في مدينتي الالذقية وطرطوس التي تضم أطفال بين عمر 
توحد ، إعاقة ذهنية ، عاديون ، : الثالثة والسادسة من العمر مصنفين على ثالث فئات عقلية هم

 60حالة إعاقة ذهنية و  60حالة توحد و  60تشمل  180وحدد الباحث حجم عينة البحث بـ 
شهر ، حيث تم تطبيق  3سنة و  4حالة عاديون ، وبمتوسط عمري لجميع أفراد العينة بلغ 

المقياس أداة البحث على أفراد العينة الستخالص النتائج ، وتكون مقياس البحث بصورته 
المجال االجتماعي ، التواصلي ، السلوكي ، االنفعالي ، الحسي ، : مجاالت هي 8النهائية من 
مجال التأخر النمائي ، المجال الكلي للمقياس ، واعتمد الباحث في بناء وتصميم هذا المعرفي ، 

المقياس على أساس نظري يتمثل بعدد من المصادر النظرية وأدوات القياس والتشخيص المعتمدة 
على مستوى العالم ، وتم عرض المقياس بصورته األولية على مجموعة من السادة المحكمين 

من ناحية الصياغة اللغوية ومدى ارتباط كل فقرة بمجالها ، وتم حذف كل فقرة لم لتحكيم فقراته 
كما تم تعديل بعض الفقرات أو نقلها لمجاالت أخرى وفق % 80تحَظ بنسبة اتفاق فوق 

مقياس البحث  صالحية مالحظات وتوجيهات السادة المحكمين ، كما تم التأكد من دالالت
قية المقياس ومستويات أداء التوحد عليه بعدة طرق إحصائية بصورته النهائية ودالالت موثو 
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،  كما تضمن الفصل  SPSSبواسطة استخدام الباحث الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 الثالث الشروط التي يجب أخذها بعين االعتبار قبل تطبيق مقياس البحث من قبل الفاحصين 

حليل وتفسير نتائج البحث بحيث بدأ في البداية وفي الفصل الرابع تناول الباحث عرض وت   
باإلجابة على أسئلة البحث الستة ، بحيث أجاب عن السؤال األول بعرض عن العناصر المكونة 
لمقياس تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال دون عمر ست سنوات بصورته النهائية ، 

حية جيدة للتطبيق من خالل نتائج وبالنسبة للسؤال الثاني أكد الباحث أن مقياس البحث ذو صال
مبريقية صالحية المحتوى و الصالحية اال: الطرق اإلحصائية التي استخدمها إلثبات ذلك وهي

و اختبار ( التوزيع العادي)معامل الصالحية التمييزية و ( الواقع السلوكيصالحية ) لواقع السلوك
، وفيما يتعلق بالسؤال الثالث أوضح الصالحية التمييزية صالحية البنية السلوكية للمقياس و 

الباحث أن مقياس البحث ذو موثوقية عالية للتطبيق من خالل الطرق اإلحصائية التي استخدمها 
و طريقة االتساق طريقة إعادة تطبيق االختبار و طريقة التجزئة النصفية : إلثبات ذلك وهي

قياس كإجابة للسؤال الرابع من ، وتوصل الباحث إلى مستويات أداء التوحد على المالداخلي 
خالل حساب الرتب المئينية المناظرة للدرجات الخام ألفراد العينة على المجال الكلي للمقياس 
وعلى كل مجال من مجاالت المقياس السبعة بحيث أمكن من خالل الرتب المئينية والدرجات 

بسيط ، متوسط )الضطراب لديه الخام تحديد أداء الطفل الذي لديه توحد باإلضافة لتحديد درجة ا
، وقدم الباحث مثال عن كيفية تطبيق مقياس البحث وكيفية تصحيحه وقدم التعليمات ( ، شديد

اإلجرائية لتطبيقه في البيئة السورية كإجابة منه على السؤال الخامس ، كما قدم الباحث 
ة وبذلك يكون الباحث التوصيات اإلجرائية في حال تم تطبيق مقياس البحث على البيئة العربي

أجاب على السؤال السادس ، وبعد اإلجابة على أسئلة البحث الستة من قبل الباحث انتقل 
الباحث لتفسير وتحليل النتائج في ضوء فروض البحث اإلثنتي عشر ، حيث أثبتت نتائج 

بأن لمقياس البحث موثوقية عالية للتطبيق ، بينما أثبتت نتائج  4إلى  1الفرضيات من 
أن لمقياس البحث صالحية تمييزية جيدة للتطبيق فهو يميز بين  12إلى  2الفرضيات من 

 . حاالت التوحد والحاالت األخرى
 : مناقشة النتائج -
هدف هذا البحث إلى التوصل إلى دالالت صالحية وموثوقية ومستوى أداء التوحد على    

دسة ، الذي تم بناؤه لتشخيص مقياس تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال دون عمر السا
اضطراب التوحد وتمييزه عن حاالت اإلعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة والحاالت العادية في 

 6سنة إلى  3عينة سورية شملت مدينتي الالذقية وطرطوس ضمن مدى عمري يتراوح ما بين 
 م 2013سنة ، للعام الميالدي 



 
164 

توصل إليها ، من خالل مناقشة إجابات أسئلة البحث رقم وفيما يلي مناقشة للنتائج التي تم ال   
 ، وهذه األسئلة تتضمن فرضيات البحث ؟ 4و  3و  2

كيف يمكن التحقق من صالحية المقياس الجديد لتشخيص أطفال التوحد دون : السؤال الثاني
 عمر ست سنوات بمدينتي الالذقية وطرطوس في سورية ؟ 

 حية المحتوى و الصالحية االمبريقية لواقع السلوكصال وقد تم التعبير عنها بدالالت   
و اختبار صالحية ( التوزع العادي) ةالحية التمييزيو معامل الص( صالحية الواقع السلوكي)

 الصالحية التمييزية البنية السلوكية للمقياس و 
الحية حيث أشارت النتائج المتعلقة بصالحية المقياس إلى أن المقياس يتمتع بدالالت ص   

المحتوى والتي تمثلت في بناء الصورة األولية ومراجعتها من قبل السادة المحكمين ، ومن ثم 
عمل التعديالت المقترحة بناءًا على توجيهاتهم ومالحظاتهم ، والخروج بالصورة النهائية منها ، 

ثل أهم مجاالت رئيسية تم 4فقرة توزعت على  44حيث تكونت الصورة النهائية من المقياس من 
 مجاالت األعراض والخصائص التي تظهر عند األطفال الذين لديهم اضطراب التوحد 

، فقد ( الواقع السلوكيصالحية ) مبريقية لواقع السلوكأما بالنسبة لدالالت الصالحية اال   
أشارت نتائج البحث إلى تمتع مقياس البحث بدالالت صدق تالزمي من خالل حساب داللة 

ة عن مقارنة متوسطات درجات األقوياء بمتوسطات درجات الضعفاء على كل الفروق الناتج
مجال من مجاالت المقياس وعلى المجال الكلي ، حيث كانت هناك داللة إحصائية واضحة 
للفرق بين متوسطات الثلث األعلى والثلث األدنى للفئات العقلية الثالث التي تشكل أفراد عينة 

لنتيجة على تمتع المقياس بدالالت صالحية تالزمية ممتازة ، وتدل هذه ا( 180=ن)البحث 
للتطبيق ، وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات التي اعتمدت دالالت الصالحية التالزمية 

ودراسة ( 2004قزار )ودراسة ( 2002محمد )في التأكد من صالحية مقاييسها ومنها دراسة 
 (2004بولت وبوستكا )ودراسة ( 1222جليام )

، فقد أشارت النتائج بعد ( التوزع العادي)حية التمييزية أما فيما يتعلق بدالالت معامل الصال   
يتوزعون على ( التوحد ، اإلعاقة الذهنية ، العاديون)تمثيلها بيانيًا بأن درجات أفراد العينة 

للتطبيق  مجاالت المقياس بشكل اعتدالي ، حيث تدل هذه النتيجة على تمتع المقياس بصالحية
 بالمعنى المفهومي 

، فقد أشارت النتائج على أن جميع  باختبار صالحية البنية السلوكية للمقياسأما فيما يتعلق    
ما عدا فقرة جوانب اإلبداع والتفوق ، وتدل هذه  0.3فقرات المقياس كان لديها تشبع أكبر من 

ودراسة ( 1224غزال )مع دراسة  النتيجة على صالحية المقياس للتطبيق ، وتتفق هذه النتيجة
التي اعتمدتا دالالت ( 1248فريمان وآخرون )ودراسة ( 2004حميدان )ودراسة (  2004قزاز )

 صالحية البناء عن طريق التحليل العاملي في التأكد من صالحية مقياسيها  



 
162 

ق ذات داللة أما فيما يتعلق بالصالحية التمييزية للمقياس ، فقد دلت النتائج على وجود فرو    
على مجاالت المقياس وعلى المجال الكلي للمقياس ُتعزى لمتغير  0.02إحصائية عند مستوى 
، وهذه النتيجة تشير إلى قدرة المقياس ( توحد ، إعاقة ذهنية ، عاديون)الحاالت العقلية الثالث 

، كما أظهرت على التمييز بين حاالت التوحد وتمييزها عن حاالت اإلعاقة الذهنية والعاديون 
نتائج تحليل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات الخام على مجاالت المقياس 
وعلى المجال الكلي للمقياس أن متوسطات فئة التوحد كانت األعلى تلتها فئة اإلعاقة الذهنية 

لى قدرة المقياس بدرجة بسيطة ومتوسطة ومن ثم فئة العاديين ، وهذا بدوره يعطينا دلياًل آخر ع
على التمييز بين حاالت التوحد وحاالت اإلعاقة الذهنية والعاديين ، وهذا السؤال تضمن 
الفرضيات من الفرضية الخامسة حتى الفرضية الثانية عشر من فرضيات البحث ، وتتفق هذه 

وي الشمري والسرطا)ودراسة ( 1222عبد العزيز )ودراسة ( 1282الصمادي )النتائج مع دراسة 
قزاز )ودراسة ( 2004)ودراسة حميدان ( 2006عويس )ودراسة ( 2003الزارع )ودراسة ( 2002
لورد وآخرون )ودراسة ( 1280كروج وآخرون )ودراسة ( 1248فريمان وآخرون )ودراسة ( 2004
 (  1222جليام )ودراسة ( 1282

 

أطفال التوحد دون كيف يمكن التحقق من موثوقية المقياس الجديد لتشخيص : السؤال الثالث
 عمر ست سنوات بمدينتي الالذقية وطرطوس في سورية ؟ 

وطريقة االتساق وقد تم التعبير عنها بدالالت إعادة تطبيق االختبار و طريقة التجزئة النصفية    
 الداخلي

أشارت النتائج إلى تمتع المقياس أداة البحث بدالالت موثوقية مرتفعة سواء على درجة المجال 
للمقياس أو على درجات المجاالت الفرعية للمقياس ، حيث بلغ معامل الموثوقية المستخرج  الكلي

لمجاالت المقياس الفرعية و  0.280و  0.200بين ( 30=ن)بطريقة إعادة تطبيق االختبار 
للمجال الكلي للمقياس ، وهذه الطريقة تضمن الفرضيتين األولى والثانية من فرضيات  0.244

محمد )ودراسة ( 2001)ودراسة نصر ( 1224غزال )ق هذه النتائج مع دراسة البحث ، وتتف
لورد وآخرون )ودراسة ( 1288سكوبلر وآخرون )ودراسة ( 2003)ودراسة الزارع ( 2002
1282 ) 

أما فيما يتعلق بموثوقية المقياس المستخرج بطريقة التجزئة النصفية وباستخدام ثالث معادالت    
براون و معادلة جتمان ، فقد بلغ وفق معادلة ألفا  –ونباخ و معادلة سبيرمان معادلة ألفا كر : هي

للمجال الكلي للمقياس  0.228على مجاالت المقياس الفرعية و  0.402و  0.634كرونباخ بين 
، وموثوقية المقياس بمعادلة ألفا كرونباخ تضمنت الفرضيتين الثالثة والرابعة من فرضيات البحث 

على مجاالت المقياس الفرعية و  0.218و  0.420براون بين  –ادلة سبيرمان ، وبلغ وفق مع
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على مجاالت  0.834و  0.624للمجال الكلي للمقياس ، وبلغ وفق معادلة جتمان بين  0.282
للمجال الكلي للمقياس ، وهذا يشير إلى دالالت موثوقية جيدة  0.842المقياس الفرعية و 

( 2006عويس )ودراسة ( 2002الشمري والسرطاوي )مع دراسة  للمقياس ، وتتفق هذه النتائج
 ( 1280كروج وآخرون )ودراسة 

االتساق الداخلي ، فقد أشارت النتائج بأن كل فقرة من فقرات  موثوقيةأما فيما يتعلق بدالالت 
المقياس لها داللة إحصائية من ناحية ارتباطها بالمجال التي تنتمي إليه ومن ناحية ارتباط كل 

فقرات المقياس للتطبيق وبالتالي  موثوقيةفقرة بالمجال الكلي للمقياس ، وتدل هذه النتيجة على 
الشمري )ودراسة ( 2002محمد )، وتتفق هذه النتائج مع دراسة  المقياس للتطبيق موثوقية

( 2004قزاز )ودراسة ( 2006عويس )ودراسة ( 2003الزارع )ودراسة ( 2002والسرطاوي 
ودراسة ( 1222جليام )ودراسة ( 1224لورد وآخرون )ودراسة ( 1288لر وآخرون سكوب)ودراسة 

 (2004بولت وبوستكا )
   

 ما هو مستويات أداء التوحد على المقياس ؟ : السؤال الرابع
مقياس تشخيص التوحد  على( 180=ن)تم في البحث الحالي وصف مستوى عينة البحث    

حالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات لألطفال دون عمر السادسة ، وذلك من 
التوحد ، )المعيارية لدرجات أفراد العينة على كل مجال من مجاالت المقياس لكل حالة عقلية 

وللمجال الكلي للمقياس ، ثم تم حساب الرتب المئينية المناظرة ( اإلعاقة الذهنية ، العاديون
جداول للدرجات الخام والدرجات المعيارية والرتب للدرجات الخام لكل حالة عقلية ، ثم تم إعداد 

المئينية المناظرة لها لكل مجال من مجاالت المقياس وللمجال الكلي للمقياس حيث تم تحديد 
منطقة أداء التوحد على المقياس ومنطقة أداء اإلعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة والعاديون ، 

توحد بسيط ، توحد متوسط ، : ى ثالثة مستويات هيباإلضافة تم تقسيم منطقة أداء التوحد إل
توحد شديد ، وهذه النتائج تتفق مع الدراسات التي عملت على بناء مقاييس لتحديد مستوى أداء 

سكوبلر )ودراسة ( 2004قزاز )ودراسة ( 2004عويس )التوحد على المقياس ومنها دراسة 
 ( 1222جليام )ودراسة ( 1288وآخرون 

 : بحثاستنتاجات ال -
 : يمكن للباحث تلخيص استنتاجات البحث بما يلي   
  مجاالت مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة المقنن على البيئة

المجال االجتماعي ، المجال التواصلي ، المجال السلوكي ، المجال االنفعالي ، : السورية هي
 النمائي  المجال الحسي ، المجال المعرفي ، مجال التأخر



 
164 

  مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة المقنن على البيئة السورية يتمتع
بصالحية وموثوقية عالية للتطبيق وذلك من خالل استخدام عدة أساليب إحصائية للتأكد من 

 صالحية وموثوقية المقياس 

 لى البيئة السورية قادر مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة المقنن ع
سنة عن أداء الحاالت األخرى  6سنة و  3على تمييز مستوى أداء حاالت التوحد بين العمر 

 على المجال االجتماعي للمقياس 

  مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة المقنن على البيئة السورية قادر
سنة عن أداء الحاالت األخرى  6سنة و  3مر على تمييز مستوى أداء حاالت التوحد بين الع

 على المجال التواصلي للمقياس 

  مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة المقنن على البيئة السورية قادر
سنة عن أداء الحاالت األخرى  6سنة و  3على تمييز مستوى أداء حاالت التوحد بين العمر 

 س على المجال السلوكي للمقيا

  مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة المقنن على البيئة السورية قادر
سنة عن أداء الحاالت األخرى  6سنة و  3على تمييز مستوى أداء حاالت التوحد بين العمر 

 على المجال االنفعالي للمقياس 

  البيئة السورية قادر مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة المقنن على
سنة عن أداء الحاالت األخرى  6سنة و  3على تمييز مستوى أداء حاالت التوحد بين العمر 

 على المجال الحسي للمقياس 

  مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة المقنن على البيئة السورية قادر
سنة عن أداء الحاالت األخرى  6ة و سن 3على تمييز مستوى أداء حاالت التوحد بين العمر 

 على المجال المعرفي للمقياس 

  مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة المقنن على البيئة السورية قادر
سنة عن أداء الحاالت األخرى  6سنة و  3على تمييز مستوى أداء حاالت التوحد بين العمر 

 على مجال التأخر النمائي للمقياس  

  مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة المقنن على البيئة السورية قادر
سنة عن أداء الحاالت األخرى  6سنة و  3على تمييز مستوى أداء حاالت التوحد بين العمر 

 على المجال الكلي للمقياس 

 السورية قادر  مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة المقنن على البيئة
 على إعطاء نفس النتائج للمفحوص بدقة عالية إذا تمت إعادتها عدة مرات   
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  مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة المقنن على البيئة السورية قادر
على تحديد مستوى أداء التوحد ، بحيث يعطي درجة التوحد للمفحوص ، هل هو توحد بسيط أو 

 أو توحد شديد  توحد متوسط 

 : توصيات البحث التربوية -
 : من خالل استعراض النتائج ومناقشتها ، يوصي ويقترح الباحث ما يلي   
  استخدام مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة لتشخيص األطفال الذين

ورية العربية سنة في الجمه 6سنة و  3يشك بأن لديهم اضطراب التوحد وضمن الفئة العمرية 
السورية ، إال أنه يجب االنتباه إلى أن هذا المقياس هو مقياس تشخيصي لحاالت التوحد من 
الناحية السلوكية وال يجب االعتماد عليه فقط في قرار التشخيص النهائي ، إنما يعتمد القرار 

ي ، تقييم طبي ، تقييم نمائ: النهائي في التشخيص على منظومة تشخيص متكاملة تتضمن
 وتقييم سلوكي  

  يحتاج تطبيق المقياس الحالي إلى تدريب أولي بسيط على المقياس وذلك من أجل معرفة شروط
التطبيق وكيفية التسجيل وتفريغ البيانات والتصحيح واستخراج مستويات األداء على المقياس ، 

فته بمظاهر كما يحتاج تطبيقه إلى معرفة الفاحص بخصائص التوحد األساسية ، إضافة لمعر 
 النمو الطبيعي خالل السنوات الخمس األولى من عمر الطفل

  ، االستفادة من المقياس الحالي في تقييم فاعلية بعض البرامج التربوية كاختبار قبلي وبعدي
 وذلك للتعرف على مستوى تطور وتحسن أداء الطفل بعد التدخالت التربوية 

 لعمرية األكبر فوق عمر السادسة ، إال أنه يعتبر يمكن استخدام المقياس الحالي مع الفئات ا
 بهذه الحالة أداة كشف عن اضطراب التوحد وليس مقياس تشخيص 

   ال يجوز استخدام المقياس الحالي مع الفئات العمرية األصغر من ثالث سنوات 

  يمكن استخدام مجال التأخر النمائي ضمن المقياس كأداة للكشف عن اضطراب التوحد لدى
 شهر 30فال دون عمر األط

 : التوصيات العامة -
  ، اعتماد منظومة تشخيص متكاملة لتشخيص اضطراب التوحد في الجمهورية العربية السورية

بحيث تشتمل هذه المنظومة على اختصاصيين مؤهلين أكاديميًا وميدانيًا في مجال تشخيص 
يادي ، تربية خاصة طب األعصاب ، طب األطفال ، علم نفس ع: التوحد ، ومن اختصاصات

 ، نطق وتواصل وغيرها من التخصصات 
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  تصميم وبناء مقاييس تهتم بالكشف وتشخيص حاالت اضطراب طيف التوحد األخرى غير
اضطراب اسبرجر أو االضطرابات النمائية الشاملة غير المحددة ، : اضطراب التوحد مثل

 وتقنينها على البيئة السورية 

 م خاصة بحاالت التوحد من أجل تقييمها تربويًا والتعرف على مواطن تصميم وبناء اختبارات تقيي
القوة والخلل لديهم وتقنينها على البيئة السورية ، وهذا يساعد بوضع البرامج التربوية العالجية 

 لهم   

  تسهيل مهام الباحثين واالختصاصيين من قبل المراكز والمؤسسات التي تضم حاالت اضطراب
يام بدراسات في مجال القياس والتشخيص وبناء أدوات تقييم خاصة باضطراب طيف التوحد ، للق

طيف التوحد في الجمهورية العربية السورية ، لما لذلك من فائدة لألطفال الذين لديهم اضطراب 
 التوحد وأسرهم من جهة ، وللمعلمين القائمين على تعليم األطفال من جهة ثانية

  ًكليات التربية وعلم النفس طالبها وطالب الدراسات العليا بها  توجيه الجامعات السورية وخاصة
 وتسهيل مهامهم لتطوير وتقنين أدوات كشف وتشخيص وتقييم خاصة باضطراب التوحد 

    : المستقبلية البحثية التوصيات -

 : ومن التوصيات التي يمكن للباحث اقتراحها بالمستقبل   
  تقنين اختبارPEP-3 اإلصدار الثالث على البيئة السورية ، وهو اختبار  الملف النفستربوي

تقييمي يهدف إلى إعداد البرنامج التربوي الخاص بالطفل الذي لديه أحد اضطرابات طيف 
 سنة ونصف  4سنة و  2التوحد ضمن الفئة العمرية 

  تقنين مقياس جليامGARS  لتقدير اضطراب التوحد على البيئة السورية 

 لطفولي تقنين مقياس التوحد اCARS 2  على البيئة السورية 

  تقنين قائمة استبيان التوحد عند األطفالM-CHAT  شهر على البيئة  30شهر و  18بين عمر
 السورية 

  تقنين مقياس لتشخيص اضطراب التوحد قائم على معايير الدليل التشخيصي الخامسDSM.V 
ته وموثوقيته على البيئة السورية الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفسي ، وتقنين صالحي

 واستخراج دالالت أداء عليه    
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الجزء  -مشكالت األطفال النفسية وأساليب المساعدة فيها (. 2002)سوسن , الجلبي ب   .02

 مؤسسة عالء الدين للطباعة والتوزيع, دمشق , الطبعة األولى . األول
محمد العجالن : حل لغز العالقة ، ترجمة: التوحد اسبرجرز(. 2003)جوتستين ، ستيفن   .04

 الرياض ، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية  و حسام العوض ، الطبعة األولى ، 
تشخيص األمراض النفسية ، الطبعة األولى ، دمشق ، دار (. 2004)الحجار ، محمد   .01

 النفائس
, الطبعة األولى , برنامج تدريبي للمعوقين (. 2004)جمال , منى و الخطيب , الحديدي   .06

 دار الفكر, عمان 
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الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية . (2006)حسن ، السيد محمد   .09
 والتربوية ، المملكة العربية السعودية ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود  

فهرسة مكتبة , جده , الطبعة األولى , دليلك للتعامل مع التوحد (. 2003)رابية , حكيم   .08
 الملك فهد الوطنية

, اضطراباته وتشخيصه وعالجه : التوحد لدى األطفال(. 2001)محمد زياد , حمدان أ   .01
 دار التربية الحديثة, دمشق , الطبعة األولى 

تعديل سلوك التالميذ واألطفال واليافعين في األسرة (. 2001)حمدان ب ، محمد زياد   .31
 ومراكز األحداث ، الطبعة األولى ، دمشق ، دار التربية الحديثة  

فاعلية برنامج عالجي باللعب لخفض درجة بعض (. 2004)مد خطاب ، مح  .30
االضطرابات السلوكية لدى عينة من األطفال التوحديين ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، مصر 

 ، جامعة عين شمس
تعديل سلوك األطفال المعوقين ، الطبعة األولى ، عمان ، (. 1223)الخطيب أ ، جمال   .33

 يعدار إشراق للنشر والتوز 
تعديل السلوك اإلنساني ، الطبعة األولى ، الكويت ، مكتبة (. 2003)الخطيب ب ، جمال   .32

 الفالح للنشر والتوزيع
التربية الخاصة في الطفولة : التدخل المبكر(. 2004)منى , جمال و الحديدي , الخطيب   .34

 دار الفكر, عمان , الطبعة الثالثة , المبكرة 
الطبعة , دليل إرشادي للوالدين والمعلمين : األطفال التوحديون(. 2004)سهام , الخفش   .31

 دار يافا, عمان , األولى 
ونظرية العقل لدى األطفال المصابين بالتوحد  ةالوظائف التنفيذي(. 2012)درويش ، راشد   .36

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، فرنسا ، جامعة أنجييه 
برامج نظرية وتطبيقية الضطرابات اللغة (. 2002)، عبداهلل الدوخي ، منصور و الصقر   .39

برامج اللغة للتوحد وقصور االنتباه ، الطبعة األولى ، الرياض ، جامعة األمير : عند األطفال
 سلطان 

الطبعة , اإلعاقة الغامضة : التوحد(. 1222)آمال صالح , فضلية توفيق و حماد , الراوي   .38
 قطر, الدوحة , األولى 

 دار الفكر, عمان , الطبعة الثالثة , مقدمة في اإلعاقة العقلية (. 2002)فاروق , الروسان   .31
بناء قائمة لتقدير السلوك التوحدي ، رسالة ماجستير غير (. 2003)الزارع أ ، نايف   .21

 منشورة ، األردن ، الجامعة األردنية
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دار , عمان , الطبعة األولى , التوحدي  قائمة تقدير السلوك(. 2004)نايف , الزارع  ب   .20
 الفكر
دار , عمان , الطبعة األولى , التوحد الخصائص والعالج (. 2004)إبراهيم , الزريقات أ   .23

 وائل للنشر والتوزيع
الطبعة , " التشخيص والعالج"اضطرابات الكالم واللغة (. 2002)الزريقات ب ، ابراهيم   .22

 فكر للنشر والتوزيعاألولى ، عمان ، دار ال
منشورات ذات , الكويت , الطبعة األولى , معاناتي والتوحد (. 1224)سميرة , السعد   .24

 السالسل
فاعلية استخدام أساليب اإلشراط الكالسيكي لدى ثورندايك في (. 2002)السلمي ، عبد اهلل   .21

اجستير غير منشورة ، المملكة تنمية السلوك التكيفي لدى أطفال التوحد بمكة المكرمة ، رسالة م
 العربية السعودية ، جامعة أم القرى

نظرة شاملة ، الطبعة األولى ، سورية ، دار : اضطراب التوحد(. 2004)سليمان ، ثناء   .26
 كيوان للطباعة والنشر

الدليل العيادي التشخيصي (. 2003)سليمان ، السيد عبد الحميد و عبداهلل ، محمد   .29
 ، الطبعة األولى ، القاهرة ، دار الفكر العربيللتوحديين 

إعاقة التوحد عند األطفال ، : محاولة لفهم الذاتوية(. 2000)سليمان ، عبد الرحمن   .28
 الطبعة األولى ، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق

, الطبعة األولى , تطورها وكيفية التعامل معها : سمات التوحد(. 2004)وفاء , الشامي أ   .21
 مركز جده للتوحد, جده 
, الطبعة األولى , تطورها وكيفية التعامل معها : خفايا التوحد(. 2004)الشامي ب ، وفاء   .41
 مركز جده للتوحد, جده 
الطبعة , الطرق التربوية والنفسية والطبية : عالج التوحد(. 2004)وفاء , الشامي ج   .40

 مركز جده للتوحد, جده , األولى 
إعاقة التوحد المعلوم المجهول ، الطبعة األولى ، الكويت ، مركز (. 2001)ي ، رفيق شبل  .43

 الكويت للتوحد
ما الخصائص النفسية واالجتماعية والعقلية لألطفال المصابين (. 2008)عادل , شبيب   .42

تراضية األكاديمية االف, بريطانيا , رسالة ماجستير غير منشورة , بالتوحد من وجهة نظر اآلباء 
 للتعليم المفتوح
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أمل جديد لعالج  \أساليب جديدة لعالج حاالت اإلعاقة (. 2000)الشربيني ، لطفي   .44
، السنة الخامسة  62، القاهرة ، مجلة النفس المطمئنة ، العدد " أطفال التوحد"حاالت األوتيزم 

 عشر
سادس ، القاهرة ، مكتبة المعاقون عقليًا وتربويًا ، المجلد ال(. 2002)شقير ، زينب   .41

 النهضة المصرية
في تحسين  TEACCHفاعلية التعليم المنظم لبرنامج (. 2012)الشمالي ، محمد وليد   .46

مهارات الحياة اليومية لدى األطفال التوحديين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، سورية ، جامعة 
 دمشق
األطفال التوحديين وعالقتها ببعض  احتياجات أولياء أمور(. 2006)الشمري ، طارش   .49

المتغيرات ، المملكة العربية السعودية ، المجلة العربية للتربية الخاصة ، العدد الثامن ،     ص 
43 – 112   
صدق وثبات الصورة العربية لمقياس (. 2002)الشمري ، طارش و السرطاوي ، زيدان   .48

عودية ، مجلة أكاديمية التربية الخاصة ، العدد األول تقدير التوحد الطفولي ، المملكة العربية الس
   32 – 1أيلول ، ص 

إرشاد والدي األطفال ذوي الحاجات (. 1222)الشناوي ، محمد و التويجري ، محمد   .41
الخاصة ، المؤتمر الدولي الثاني لمركز اإلرشاد النفسي ، جامعة عين شمس ، المجلد الثاني ، 

 606 – 263ص 
دليل الصحة النفسية لألطباء والعاملين في الرعاية الصحية (. 2001)ة ، بيير شنيار   .11

 األولية ، الطبعة األولى ، دمشق ، منشورات وزارة الصحة في سورية
تصميم برنامج تدريبي لتطوير المهارات التواصلية (. 2004)رائد , الشيخ ذيب   .10

لتوحديين وقياس فاعليته ، أطروحة دكتوراه غير واالجتماعية واالستقاللية الذاتية لدى األطفال ا
 منشورة ، األردن ، الجامعة  األردنية

: هكذا تعتنين بطفلك منذ الوالدة وحتى سن الخامسة ، ترجمة(. 2004)شيلوف ، ستيفن   .13
 أمين بركات ، الطبعة األولى ، بيروت ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

النسخة  –اإلصدار الثالث : الملف النفستربوي PEP-3(. 2004)نبيل , صالح الدين   .12
 مركز والدة األمير فيصل بن فهد للتوحد, الرياض , دليل الفاحص  –المعربة 

السمات الشخصية واألكاديمية المفضلة عند عضو هيئة (. 2008)طيوب ، محمود   .14
والدراسات العلمية ، التدريس من وجهة نظر طالبه ، سورية ، مجلة جامعة تشرين للبحوث 

 12، العدد الخامس ، ص ( 30)المجلد 
 التوحد ، الطبعة األولى ، عمان ، دار وائل (. 2002)الظاهر ، قحطان   .11
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فاعلية المشاركة الوالدية في نجاح البرامج التربوية الفردية (. 2011)عاصي ، ليال   .16
لوالدين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المقدمة لألطفال التوحديين من وجهة نظر المعلمين وا

 سورية ، جامعة دمشق
الطفل التوحدي ، الطبعة األولى ، األردن ، دار اليازوري (. 2008)عامر ، طارق   .19

 العلمية للنشر والتوزيع
 دار اليازوردي, عمان , الطبعة األولى , الطفل التوحدي (. 2006)رائد , العبادي   .18
فاعلية التصحيح الزائد والتعزيز التفاضلي في خفض السلوك (. 2004)لد عبداهلل ، خا  .11

النمطي واإليذاء الذاتي لدى عينة من األطفال التوحديين ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، 
 األردن ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا

متخصصين في دليل اآلباء وال(. 2004)عبد الرحمن ، محمد السيد و حسن ، منى   .61
 العالج السلوكي المكثف والمبكر للطفل التوحدي ، الطبعة األولى ، القاهرة ، دار الفكر العربي

اإلنطواء حول الذات ومعالجته : الطفل التوحدي أو الذاتوي(. 2001)محمد قاسم , عبداهلل   .60
 دار الفكر, عمان , الطبعة األولى , اتجاهات حديثة  –

فعالية برنامج إرشادي فردي لتنمية بعض مهارات التواصل (. 2002)محمد عبد المنعم ،   .63
، رسالة ماجستير غير منشورة ، مصر ، ( األوتيزم)اللغوي لدى عينة من األطفال التوحديين 

 جامعة طنطا  
معرفة معلمي األطفال التوحديين في الجمهورية العربية السورية (. 2004)عرابي ، وضاح   .62

 ديل السلوك ، رسالة ماجستير غير منشورة ، سورية ، جامعة دمشقبأساليب تع
منهجية البحث العلمي في العلوم النفسية والتربوية ، الطبعة (. 2006)العسكري ، عبود   .64

 األولى ، دمشق ، دار النمير
العالقة بين الضغوط األسرية والمساندة االجتماعية لدى آباء (. 2012)جمانة , العضل   .61
 أمهات األطفال التوحديين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، سورية ، جامعة دمشقو 

فعالية برنامج قائم على استخدام الفلورتايم في تنمية (. 2010)عطية ، أشرف محمد   .66
،  2التفاعل االجتماعي لدى عينة من األطفال التوحديين ، دراسات عربية في علم النفس ، مج 

   202 – 832أكتوبر ، ص : 4ع 
فاعلية برنامج تدريبي لتطوير مهارات التواصل االجتماعي لدى (. 2012)دلشات , علي   .69

 جامعة دمشق, سورية , أطروحة دكتوراه غير منشورة , عينة من أطفال التوحد 
الهش بين المرضى المعاقين عقليًا  Xتحري انتشار الصبغي (. 2008)العلي ، رسالن   .68

 سالة ماجستير غير منشورة ، سورية ، جامعة دمشقوالمتوحدين ، ر 
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فعالية كل من برنامج إرشادي لألسرة وبرنامج للتدريب على (. 1222)عليوه ، سهام   .61
، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، ( األوتيزم)المهارات االجتماعية للتخفيف من أعراض الذاتوية 

 مصر ، جامعة طنطا
لتنمية ( TEACCH)فاعلية التعليم المنظم في برنامج تيتش  (.2004)العماوي ، خليل   .91

مهارات التواصل للمراهقين الذين يعانون من التوحد ، رسالة ماجستير غير منشورة ، األردن ، 
 الجامعة األردنية

فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات التواصل غير اللفظي (. 2012)عويجان ، بشرى   .90
 حديين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، سورية ، جامعة دمشقلدى األطفال التو 

بناء وتقنين مقياس لتشخيص حاالت التوحد في دول منطقة (. 2006)عويس ، لينا   .93
 الخليج العربي ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، األردن ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا

كيف يتعلم المخ و اضطرابات الكالم ، (. 2004)عيسى ، مراد و خليفة ، وليد السيد   .92
 الطبعة األولى ، اإلسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

الطبعة , األعراض األسباب العالج : التوحد عند األطفال(. 2002)ناصح , عيسى   .94
 دار األوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية, دمشق , األولى 

عمان , الطبعة األولى , سيكولوجية أطفال التوحد (. 2002)بالل , أحمد وعوده , الغرير   .91
 دار الشروق للنشر والتوزيع, 
دراسة إكلينيكية لمدى فعالية برنامج المرافقة إلنماء العالقات (. 1224)غزال ، عبد الفتاح   .96

جامعة المنوفية ، المجلة االجتماعية لدى األطفال التوحديين بمؤسسات اإلعاقة العقلية ، مصر ، 
 2كلية اآلداب ، المجلد : العلمية

مرشد إلى الوالدين  –المفهوم والتعليم والتدريب : التوحد(. 2003)الفوزان ، محمد   .99
 والمهنيين ، الطبعة األولى ، الرياض ، دار عالم الكتب   

ن والكازين تساعد أطفال استخدام حمية الغذاء الخالي من الجلوتي(. 2000)الفهد ، ياسر   .98
 ، السنة الثالثة 12التوحد ، المملكة العربية السعودية ، مجلة عالم اإلعاقة ، العدد 

بناء مقياس لتشخيص السلوك التوحدي والتحقق من فاعليته (. 2004)قزاز ، إمام محمد   .91
وراه غير منشورة ، في عينة أردنية من حاالت التوحد واإلعاقة العقلية والعاديين ، أطروحة دكت

 األردن ، الجامعة األردنية
برنامج سلوكي لتوظيف االنتباه االنتقائي وأثره في تطوير (. 2002)قطب ، نيرمين   .81

استجابات التواصل اللفظية وغير اللفظية لعينة من أطفال التوحد ، رسالة ماجستير غير منشورة 
 ، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى
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, الطب النفسي (. 1223)قمحية ، حسان و إسمير ، عمار و معصراني ، محمد معتز   .80
 الطبعة األولى ، دمشق ، دار المعاجم للطباعة والنشر والترجمة والتوزيع

عبد : تدريس األطفال المصابين بالتوحد ، ترجمة(. 2003)كوجل ، روبرت و لن ، كوجل   .83
وأيمن الخشان ، الطبعة األولى ، اإلمارات العربية المتحدة ، العزيز السرطاوي ووائل أبو جود 

 دار القلم للطباعة والنشر
عبداهلل : حقائق عن التوحد ، ترجمة(. 2000)كوهين ، سايمون و بولتون ، باتريك   .82

  الحمدان ، الطبعة األولى ، الرياض ، سلسلة إصدارات أكاديمية التربية الخاصة
أسباب اإلعاقة وطرق الوقاية منها ، الطبعة األولى ، دمشق ، (. 2004)لحلوح ، ماريو   .84

 مطبعة اليازجي
تنمية التواصل اللغوي عن طريق اللعب لعينة من المراهقين ذوي (. 2010)لمفون ، رفاه   .81

  اضطراب التوحد ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى
فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الوعي الغذائي ألمهات ومشرفات (. 2002)هيبي ، نادية الل  .86

 أطفال التوحد ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المملكة العربية السعودية ، جامعة أم القرى
حسن : تعليم األطفال المعاقين عقليًا ، ترجمة: كتاب ذاتي(. 1281)لوفاس ، إيفار   .89

 عة األولى ، أوستن ، تصنيف مطبعة الكونجرس األمريكيةالشيبي ، الطب
فاعلية برنامج البورتيج في تحسين مهارات اإلدراك واللغة (. 2012)مصطفى ، نسرين   .88

لدى األطفال التوحديين في مرحلة الطفولة المبكرة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، سورية جامعة 
 دمشق
مكانية استخدامها جداو (. 2003)محمد أ ، عادل   .81 ل النشاط المصورة لألطفال التوحديين وا 

 مع األطفال المعاقين عقليًا ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، دار الرشاد
األطفال التوحديون دراسات تشخيصية وبرامجية ، الطبعة (. ت.د)محمد ب ، عادل   .11

 األولى ، القاهرة ، دار الرشاد
ل ما يهمك معرفته عن اضطراب التوحد ، الطبعة األولى ، ك(. 2004)المغلوث ، فهد   .10

 الرياض ، مطابع دار التقنية
, الطبعة األولى , اإلعاقات العقلية واالضطرابات االرتقائية (. 1228)لويس ,  مليكة  .13

 مكتبة النهضة العربية, القاهرة 
الصورة ) Bishopفعالية قائمة بيشوب (. 2011)الموافي ، حامد و شعبان ، صالح   .12

في التمييز بين األطفال التوحديين وذوي فرط النشاط المصحوب بضعف االنتباه في ( العربية
أيار ، الجزء  46اضطرابات التواصل ، القاهرة ، مجلة كلية التربية ، جامعة المنصورة ، العدد 

 الثاني



 
123 

,  spssيقات برمجية منظور تطبيقي مع تطب: القياس والتقويم(. 2010)نبيل , النجار   .14
 دار الحامد, عمان , الطبعة األولى 

اختبار أثر الهيكل التنظيمي كمتغير وسيط في عالقة (. 2004)نعساني ، عبد المحسن   .11
العدالة التنظيمية بعوائد األداء التنظيمي ، سورية ، مجلة بحوث جامعة حلب ، العدد السابع 

 200واألربعون ،  ص 
مدى فعالية برنامج عالجي لتنمية االتصال اللغوي لدى بعض (. 2001)نصر أ ، سهى   .16

 األطفال التوحديين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مصر ، جامعة عين شمس
البرامج  –التشخيص : االتصال اللغوي للطفل التوحدي(. 2002)نصر ب ، سهى   .19

 لنشر والتوزيعالعالجية ، الطبعة األولى ، عمان ، دار الفكر للطباعة وا
: الخصائص والعالج ، ترجمة: المرجع في اضطراب التوحد(. 1224)نيوريث ، شارين   .18

محمد السعيد أبو حالوة ، الواليات المتحدة األمريكية ، إصدارات المعهد الوطني للصحة النفسية 
   4023-24رقم 
محمد علي : ضج ، ترجمةوكيف نعدهم للن: من هم األوتيزم(. 1224)هوليون ، باتريسيا   .11

 كامل ، الطبعة األولى ، مصر ، دار النهضة المصرية
, عمان , االضطرابات السلوكية واالنفعالية ، الطبعة األولى (. 2000)خولة , يحيى   .011

 دار الفكر
التوحد ، الطبعة األولى ، بيروت ، شركة (. 2002)يونس ، جانيت و نصار ، كريستين   .010

 توزيع والنشرالمطبوعات لل
 

 : األجنبيةالمراجع 
1.  American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders [4 th ed Text-Revised] , Washington 
DC:Author  
2.  American Psychiatric Association (2013). Desk Reference To The 
Diagnostic Criteria From DSM-5 , Arlington , V A 22209-3901 
3.  Anan , R ; Turkington , C (2007). The Encyclopedia of Autism Spectrum 
Disorders , New York , Facts on File 
4.  Baker , K (2004). Evaluation Diagnostic Tools in the Assessment of 
Autism and Parental Experience of the Assessment and Diagnostic 
Process , Unpublished Master's Thesis , The Department of Psychology , 
University of Western Sydney  



 
124 

5.  Baron-Cohen , S ; Cox , A ; Baird , G ; Swettenham , J ; Nightingale , N ; 
Morgan , K ; Drew , A ; Charman , T (1996). Psychological Markers in the 
Detection of Autism in Infancy in a Large Population , British Journal of 
Psychiatry , 168 , p 158-163  
6.  Bergeson , T ; Davidson , C ; Harmon , B ; Gill , D ; Colwell , M (2008). 
The Educational Aspects of Autism Spectrum Disorders , Washington: 
Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) 
7.  Berument , S.K ; Rutter , M ; Lord , C ; Pickles , A ; Bailey , A (1999). 
Autism Screening Questionnaire: Diagnostic Validity , The British Journal 
of Psychiatry , 175 , p 444-451  
8.  Bildt ,Annelids de ; Stoma , Sjoerd ; Ketelaars ,Cees ; Kraijer ,Dirk ; 
Mulder , Erik ; Volkmar , Fred and Minderaa (2004). Interrelationship 
Between Autism Diagnostic Observation Schedule – Generic ( ADOS-G) 
Autism Diagnostic Interview –Revised (ADI-R and The Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM-IV ) Classification In 
Children and Adolescents With Mental Retardation . Journal of Autism 
and Developmental Disorders,34(2), p 129 – 137. 
9.  Bishop , D.V.M (2003). Autism and Specific Language Impairment: 
Categorical Distinction or Continuum ? , Autism: Neural Basis and 
Treatment Possibilities , Novartis Foundation Symposium251 , p 213-226  
10.  Bondy , A ; Forst , L (1994). The Picture Exchange Communication 
System , Focus on Autism Behavior , U.K , Ltd , 9 , p 1-19 
11.  Bolte , S ; Poustka , F (2004). The German Form of the Autism 
Diagnostic Observation Schedule (ADOS): First Results on Reliability and 
Validity. Zeitschrift Fur Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotheraby 
, 32 , p 45-50  
 
12.  Brasic , James Robert (2006). Pervasive Developmental Disorders , 
Autism Medicine from WebMD , No: 31 
13.  Capps , L ; Yirmiya , N ; Sigman , M (1992). Understanding of Simple 
and Complex Emotions inn Nonretarded Children with Autism , Journal 
of Child Psychology and Psychiatry , 33 , p 1169-1182 
14.  Carper , R.A ; Courchesne , R ; Chisum , H.J (1997). Frontal Lope 
Volume Correlates with Hypoplasia of Cerebellar Vermis in Young 
Autistic Patients , Society of the Neuroscience Abstract , 23 , 1624 
15.  Cohen , D.J ; Donnellan , A.M (1985). Handbook of Autism and 
Pervasive Developmental Disorders , New York , Chichester Brisbana , 
Toronto , Singapore  



 
122 

16.  Cohen , S ; Allen , J ; Gillberg , C (1992). Can Autism Be Detected 18 
Months? The Needle. The Haystack. And the CHAT , British Journal of 
Psychiatry , 16 , p 839-843   
17.  Coonrod , E ; Stone , W (2005). Screening for Autism in Young 
Children , Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders , 
New York , 3 , p 707-730  
18.  DeMyer , M.K ; Alpen , G.D ; Barton , S ; Hingtgen , J.N , Bryson , C.Q 
; Kimberlin , C (1972). Imitation in Autistc: Early Schizophrenic and Non-
psycho Children , Journal of Autism and Childhood Schizophrenia , 2 ,     
p 264-278 
19.  Dorman , Ben ; Lefebver , Jennifer (1999). What is Autism? Bethesda 
, MD: Autism Society of America 
20.  Flosten , Susan E (1999). Autism [cover story] , International Review 
of Psychiatry , 11(4) , p 269-275  
21.  Freeman , B.J ; Ritvo , E.R ; Guthrie , D ; Schroth , P ; Ball , J (1978). 
The Behavior Observation Scale for Autism: Initial methodology. data 
analysis. and preliminary findings on 89 children , Journal of the 
American Academy of Child Psychiatry , 17 , p 576-588 
22.  Frith , U (1989). Autism: Explaining the enigma. Oxford: Blackwell 
Publishing  
23.  Gabriels , R ; Hill , D.E (2007). Growing Up with Autism [working with 
School – Age Children and Adolescents] , New York: the Guilford Press 
24.  Ghaziuddin , M (2000). Autism in Mental Retardation , Current 
Opinion in Psychiatry , 13(5) , p 481-485 
25.  Gillberg , C (1990). Outcome in Autism and Autistic Like Conditions , 
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry , 30 
, p 375-382   
26.  Gillberg , C (1998). Chromosomal Disorders and Autism , Journal of 
Autism and Developmental Disorders , 28 , p 415-425    
27.  Gilliam , J.E (1995). The Gilliam Autism Rating Scale (GARS) , Autism , 
TX: PRO-ED 
28.  Happe , f (1992). Autism: An introduction to psychological theory. 
Massachusetts: Harvard University Press 
29.  Horovitz , M. (2010). Communication Deficits in Babies and Infants 
With Autism and Pervasive Developmental Disorders-NotOtherwise 
Specified(PDD-NOS) , Unpublished Master's Thesis , TheDepartment of 
Psychology , University of Florida 
30.  Huettig , C ; Darden-Melton , B (2004). Acquisition of Aquatic Skills 
by Children with Autism , Palaestra , 20: p 20-46 



 
126 

31.  January , Addendum (2007). Autism Spectrum Disorders : Pervasive 
Developmental Disorders , National Institute of Mental Health 
32.  Jorde , L.B ; Hasstedt , S.J ; Ritvo , E.R ; Mason-Brothers , A ; Freemen 
, B.J ; Pingree , C ; Mcmahon , W.M ; Ptersen , B ; Jenson , W.R ; Moll , A 
(1991). Complex Segregation Analysis of Autism , American Journal of 
Human Genetics , 49 , 932-938 
33.  Kasari , l ; Sigman , M ; Mundy , P ; Yimiya , N (1990). Affective 
Sharing in the Context of Joint Attention Interactions of Normal Autistic 
and Mentally Retaeded Children , Journal of Autism and Developmental 
Disorders , 20 , p 87-100 
34.  Kiln , Ami (2006). Autism and Asperger Syndrome : an overview , 
Revista Brasileira de Psiquiatria , 28 (1) 
35.  Klin , A ; Chawarska , K ; Rubin , E ; Volkmar , F (2004). Clinical 
Assessment of Toddlers Risk of Autism , Handbook of Infant and Toddler 
Mental Health Assessment , New York , p 311-336 
36.  Klin , A ; Volkmar , F.R , Sparrow , S (1992). Autistic Social 
Dysfunction: Some Limitations of the Theory of Mind Hypothesis , 
Journal Psychology and Psychiatry , 33 , p 861-876 
37.  Kjelgaard , Margaret , M ; Tager , Helen Flusberg ( 2001). An 
Investigation of Language Impairment in Autism: Implication for Genetic 
Subgroups , National Institutes of Health , 16 (2-3) , p 287 – 308 
38.  Knoblock , Peter (1983). Teaching Emotionally Disturbed Children , 
Boston , Dallas: Houghton Mifflin Company 
39.  Kohen-Raz , R ; Volkmar , F.R ; Cohen , D.J (1992). Postural Control in 
Children with Autism , Journal of Autism and Developmental Disorders , 
22 , p 419-432 
40.  Konstantareas , M ; Hewitt , T (2001). Autistic Disorder and 
Schizophrenia: Diagnostic Overlaps , Journal of Autism Developmental 
Disorders , 31(1) , p 19-28  
41.  Krug , D.A ; Arick , J.R ; Almond , P.J (1980). Behavior Checklist for 
Identifying Severely Handicapped Individuals with High Levels of Autistic 
Behavior , Journal of Child Psychology and Psychiatry , 21 , p 221-229 
42.  Lee , M ; Martin-Ruiz , C ; Graham , A , Court , J ; Jaros , E , Perry , R ; 
Iverson , P ; Bauman , M ; Perry , E (2002). Nicotinic Receptor to 
Abnormalities in The Cerebllar Cortex inn Autism , Brain , 15: p 1483-
1495 
43.  Leekam , S.R ; Lopez , B ; Moore , C (2000). Attention and Joint 
Attention in Preschool Children with Autism , Developmental Psychology 
, 36 , p 361-273  



 
124 

44.  Lewis , Lise S (1998). Special Diets for Special Kids: Understanding 
and Implementing a Gluten and Casein Free Diet to Aid The Treatment of 
Autism and Related Developmental Disorders , Published by Future 
Horizons , Arlington 
45.  Lord , C (1997). The Complexity of Social Behavior in Autism in 
Baron-Cohen H. Tager-Flusberg and D. Cohen [Eds] , Understanding 
other Minds: Perspectives from Autism , Oxford , England: Oxford 
Unversity Press 
46.  Lord , C ; Rutter , M ; Good , S ; Heemsbergen , J ; Jordan , H ; 
Mawhood , L ; Schopler , E (1989). Autism Diagnostic Observation 
Schedule: A standardized Observation of Communicative and Social 
Behavior , Journal of Autism and Developmental Disorder , 19 , p 185-
221 
47.  Lord , C ; Rutter , M ; Le Couteur , A (1994). Autism Diagnostic 
Interview-Revised. A revised Version of A diagnostic Interview for Care-
givers of Individuals with Possible Pervasive Developmental Disorders , 
Journal of Autism Developmental Disorders , 24 , p 659-685 
48.  Lord , C ; Risi , S ; Lambrecht , L ; Cook , E.H ; Levehthal , B.L ; 
Dilavore , P.C ; Pickles , A ; Rutter , M (2000). The Autism Diagnostic 
Observation Schedule-Generic: A Standard Measure of Social and 
Communication Deficits Associated with Spectrum of Autism , Journal of 
Autism and Developmental Disorders , 30(3) , p 205-223  
49.  Lord , Catherine ; McGee , Jams p (2001). Educating Children With 
Autism: Committee on Educational Intervention for Autistic children (1E) 
, National Academy Press: Washington , DC 
50.  Losche , G (1990). Sensorimotor and Action Development in Autistic 
Children from Infancy to Early Childhood , Journal in Psychology and 
Psychiatry , 31 , p 749-761 
51.  Matson , Johnny L (2008). Clinical Assessment and Intervention for 
Autism Spectrum Disorders , Elsevier Inc Publishers , United States of 
America 
52.  Mesibov , G.B (2000). What is TEACCH? Retrived on October , 31 , 
2006  
53.  Mick , K. A (2005). Diagnosing Autism: Comparison of the Childhood 
Autism Rating Scale (CARS) and the Autism Diagnostic Observation 
Schedule (ADOS) , Unpublished Doctoral Dissertation , Wichita State 
University 
54.  National Research Council , (2001). Educating Children with Autism 
(Committee on Educational Interventions for Children with Autism. 



 
128 

Division of Behavioral and Social Sciences and Education). Washington , 
DC: National Academy Press. 
55.  Nebel-Schwalm , M ; Maston , J (2008). Differential Diagnosis , 
Clinical Assessment and Intervention for Autism Spectrum Disorders , 
MA: Elsevier , p 91-119  
56.  Novick , B ; Vaughan , H.G ; Kurtzberg , D ; Simon , R (1980). An 
Electrophysiologic Indication of Defective Information Strong in Autism , 
Psychiatry Research , 3 , p 107-114 
57.  Ricks , D.M ; Wing , L (1975). Language Communication and the Use 
of Symbols in Normal and Autistic Children , Journal of Autism and 
Childhood Schizophrenia , 5 , p 191-221 
58.  Ruttenberg , B.A ; Kalish , B ; Wenar , C ; Wolf , E (1977). Behavioral 
Rating Instrument for Autistic and Other Atypical Children , Philadelphia 
Developmental Centre for Autistic Children 
59.  Samadi , Jamil (1985). A Validation Study of A Jordanian Version of 
the Autism Behavior Checklist of the Autism Screening Instrument for 
Educational Planning , Doctoral Dissertation , Michigan State University , 
E , Lansing , USA 
60.  Schopler , F ; Reichler , R ; Runner , B (1988). The Childhood Autism 
Rating Scale (CARS) , Los Angeles , CA: Western Psychological Services 
61.  Schreibman , L (2005). The Science and Fiction of Autism , 
Cambridge: Harvard University Press 
62.  Siegel , B (2003). Helping Children with Autism Learn: Treat 
Approaches for Parents and Professional , London , Oxford University 
Press 
63.  Smith , D (2001). Introduction to Special Education Teaching In An 
Age Opportunity ,  Boston 
64.  Sousa , David (2001). How the Special Needs Brain Learns , Growin 
Press , Inc , California   
65.  Stone , W.L ; Caro-Martinez , L (1990). Naturalistic Observations of 
Spontaneous Communications inn Autistic Children , Journal of Autism 
and Developmental Disorders , 20 , p 437-453 
66.  Tager-Flusberg , Helen (2007). Evaluating the Theory of Mind 
Hypothesis of Autism Current Direction in Psychological Scence , Vo1.16 
, No.6 
67.  Tavulari , D (2004). Communication in Children with Autism 
Spectrum Disorders (ASDs) An inquiry . by means of case study . into 
how a preschool specialist provision of children with ASDs interprets 
theoretical models of practice , Unpublished Master's Thesis , Sheffield 
Hallam University  



 
122 

68.  Venter , A ; Lord , C ; Schopler , E (1992). A follow up Study of High-
functioning Autistic Children , Journal of Child Psychology and Psychiatry 
, 33 , p 486-507  
69.  Vilayanur , Ramachandran ; Lindsay , Oberman.( 2007). Mirror 
Neurons and Autism , Scientific American , Vol:23 , N:1 , p 56-63 
70.  Volkmar , F.R ; Klin , A (2005). Issues in the Classification of Autism 
and Related Conditions , Handbook of Autism and Pervasive 
Developmental Disorders , New York , 3rd edn , p 5-42  
71.  Wakefield , A.J ; Puleston , J. M ; Montgomery  ,S.M ; Anthony , A ; 
O,Learys J.J  ( 2002 ). Review Article: The Concept of Entro-Colonic 
Encephalopathy , Autism and Opioid Receptor Legends , Alimentary 
Pharmacology and The Rapeutics , 16 (4) 

72.  Wary , John ; Silove , Natalie ; Konott , Helen (2005). Language 
Disorder and Autism , The Medical Journal of Australia , 182 (7) , p 354-
360   
73.  Whaley , Carol H (2002). Special Education Teachers` and Speech 
Therapists` Knowledge of Autism Spectrum Disorder , Doctoral Research 
, East Tennessee State University 
74.  Wing , L (2001). The Autistic Spectrum , A parents Guide to 
Understanding and Helping your Child , Berkeley , California , Ulysses 
Press 
75.  WONG , V ; Hui , S ; Lee , C ; Leung , J ; Lau , C ; Fung , W ; Chung , B 
(2004). A Modified Screening Tool for Autism (Checklist for Autism in 
Toddlers [CHAT-23]) for Children , Pediatrics Journal , 114(2) , p 166-176  
76.  World Health Organization (1993). The ICD-10 Classification of 
Mental and Behavioral Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic 
Guidelines , Geneva , Switzerland , World Health Organization 
77.  Xianchen , L ; Hubbard , J ; Fabes , R ; Adam , B (2006). Seep 
Disturbances and Correlates of Children with Autism Disorders , Journal 
of Child Psychiatry and Human Development , Vol.37 Issue , p 179-191 
78.  Young , Staci (2008). Theory of Mind and Signification in Children 
with Autism , Proprium Journal Psychology , Vol 2 , no 
 

 
 : المواقع االلكترونية

1.  WWW.Autismspeaks.org 
2.  WWW.autism-society.org 
3.  http://www.recreationtherapy.com/articles/autismandquaticther 
apy.htm  

http://www.autismspeaks.org/
http://www.autism-society.org/
http://www.recreationtherapy.com/


 
200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحق البحث 
 أسماء السادة المحكمين :0ملحق  -

 نسب االتفاق على الفقرات والبنود الفرعية للمقياس           

تحديد منطقة مع والرتب المئينية المناظرة لها  ألفراد العينة الدرجات الخام :3ملحق  -
 أداء التوحد 

الدرجات الخام والرتب المئينية المناظرة لها التي تحدد درجة اضطراب  :2حق مل -
 التوحد لدى المفحوص 

 آن  –نموذج الختبار سالي  :4ملحق  -
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 رئيس الجامعة الدكتور الصادر عن البحث مهمةكتاب تسهيل  :1ملحق  -

      كتب الموافقة الرسمية على إجراء البحث في المراكز والمؤسسات           
 التي تضم عينة البحث            

 مقياس تشخيص اضطراب التوحد لدى األطفال بصورته النهائية :6ملحق  -

  واستمارة التفريغ الخاصة بالمقياس           

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 0ملحق رقم 
 أسماء السادة المحكمين

 

 التخصص  الدرجة العلمية  االسم 
 مناهج وتربية خاصة  أستاذ دكتور  الدكتورة منى بحري 
 علم نفس  أستاذ دكتور  الدكتور عماد سعده 
 علم نفس  دكتوراه  الدكتورة نهاد سنان 
 اإلرشاد والتوجيه  دكتوراه  الدكتورة هدى المقبل 
 مناهج وطرق تدريس دكتوراه  الدكتور وجيه القاسم 
 الفلسفة في علم االجتماع  دكتوراه  الدكتور محمد الوليلي 
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 علم النفس اللغوي  دكتوراه الدكتورة عبير حاتم
 علم نفس ذوي احتياجات خاصة  دكتوراه  الدكتورة أنساب شروف 
 اإلرشاد النفسي  دكتوراه  الدكتورة دالل عمار 

 توحد: علم نفس عصبي ماجستير  راشد درويش. أ
 تأهيل النطق والكالم ماجستير  عفراء داوود. أ
 توحد: تربية الطفل تير ماجس أمجد أسعد . أ
 توحد: تربية خاصة ماجستير  ظافر ديوب . أ
 توحد  دبلوم   دارين نعمة . أ

 ( 14=ن)
 أسماء السادة المحكمين للمقياس بصورته األولية( 62)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

نسب اتفاق السادة المحكمين على فقرات المقياس وبنوده الفرعية 
 بصورته األولية 

رقم البند  الفقرة رقم المجال 
الفرعي ضمن 

 الفقرة  

 نتائج مراجعة المحكمين
 غير موافق  موافق 

موافق مع  تحذف 
 تعديل 

 تنقل 

 1 االجتماعي 
 

التواصل 
 البصري

 23 %   4  % 
1 100  %    
2 41  %  22  %  
3 24  % 21  % 14  %  
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4 23  % 4  %   
2 24  %  36  % 4  % 
6 20  % 4  % 36  % 4  % 

2 
 

التعامل مع 
 اآلخرين

 100  %    
1 42  %  21  %  
2 43  %  24  %  
3 64  %  36  %  

3 
 

االهتمام 
 المشترك 

 100  %    
1 41  %  22  %  
2 24  % 4  % 36  %  
3 41  %  22  %  

4 
 

االبتسامة 
 االجتماعية

 100  %    
1 42  %  21  %  
2 64  %  36  %  
3 41  %  22  %  

2 
 

اآلداب 
 االجتماعية 

 100  %    
1 41  %  22  %  
2 64  %  22  % 4  % 
3 23  %  4  %  

 6 
 

 الصداقة 
 مع األقران

 100  %    
1 42  %  21  %  
2 42  %  21  %  
3 41 % 4  % 21  %  
4 42  %  21  %  
2 86  % 4  % 4  %  

4 
 

المشاركة 
 الوجدانية 

 100  %    
1 41  %  22  %  
2 64  %  36  %  
3 86  %  14  %  
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8 
 

 اللعب 

 100  %    
1 86  %  14  %  
2 20  % 4  % 43  %  
3 23  %  4  %  
4 41  %  22  %  
2 42  %  21  %  

2 
 

 التعامل 
 مع األلعاب

 86  %  4  % 4  % 
1 41  %  22  %  
2 20  %  20  %  
3 42  %  21  %  
4 100  %    
2 42  %  21  %  
6 41  %  22  %  

 10 
 

االستجابة 
 السمه

 86  %  4  % 4  % 
1 41  %  22  %  
2 41  %  22  %  
3 42  % 4  % 14  %  

    %  100  1 التواصلي 
طريقة التعبير  

 عن احتياجاته 
1 23  %  4  %  
2 23  %  4  %  
3 86  %  14  %  
4 100  %    

2 
 

ترديد الكلمات 
والمقاطع 
 الصوتية

 100  %    
1 23  %  4  %  
2 41  %  22  %  
3 86  %  14  %  
4 23  %  4  %  

3 
 

 100  %    
1 86  %  14  %  
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حصيلة لغوية 
 محدودة 

2 23  %  4  %  
3 86  %  14  %  
4 23  %  4  %  

4 
 

 بناء الجمل 

 100  %    
1 23  % 4  %   
2 86  %  14  %  
3 86  %  14  %  
4 86  %  14  %  

2 
االستجابة 
للتعليمات 
 اللفظية

 100  %    
1 23  %  4  %  
2 42  %  21  %  
3 86  %  14  %  

6 
 

 المحادثة 

 100  %    
1 86  %  14  %  
2 86  %  14  %  
3 100  %    
4 23  %  4  %  

4 
طبقة الصوت 
 وسرعته 

 100  %    
 1 23  %  4  %  

2 23  % 4  %   
8 
 

 إيماءات الجسم 

 23  %  4  %  
1 86  %  4  % 4  % 
2 42  % 4  % 14  %  
3 23  % 4  %   
4 23  %  4  %  

2 
 

 فهم اللغة

 100  %    
1 42  %  21  %  
2 23  %  4  %  

    %  100  1 السلوكي 
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األنشطة 
 المحددة 

1 23  %  4  %  
2 100  %    
3 86  %  14  %  
4 100  %    
2 86  % 4  % 4  %  
6 100 %     
4 23  %   4  % 
8 100  %    

2 
 

الطقوس 
 الروتينية 

 23  %  4  %  
1 23  %  4  %  
2 23  %  4  %  
3 42  %  21  %  
4 100  %    
2 100  %    
6 100  %    
4 100  %    
8 100  %    
2 100  %    
10 100  %    

 3 
 

السلوكيات 
 ية النمط

 100  %    
1 100  %    
2 100  %    
3 100  %    
4 100  %    
2 100  %    
6 23  %  4   %  
4 23  % 4  %   
8 23  % 4  %   
2 100  %    
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10 100  %    
11 100  %    

4 
 

االهتمام بأجزاء 
وتفاصيل 
 األشياء 

 100  %    
1 23  %  4 %   
2 100  %    
3 100  %    
4 100  %    
2 100  %    
6 100  %    
4 100  %    
8 100  %    

2 
 التعلق باألشياء 

 100  %    
1 64  %  36  %  

6 
 

 النشاط الجسمي 

 100  %    
1 23  %  4  %  
2 86  %  14  %  
3 42  %  14  % 4  % 
4 86  %  14  %  

 4 
 

 العدوانية 

 100  %    
1 100  %    
2 23  %  4  %  
3 23  %  4  %  
4 23  %  4  %  
2 23  %  4  %  

8 
 

استخدام 
 األشياء 

 100  %    
1 23  % 4  %   
2 100  %    
3 24  % 14  % 22  %  
4 23  %  4  %  
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2 23  %  4  %  
 1 نفعالي اال

 
االستجابات 
 االنفعالية 

 100  %    
1 23 % 4 %   
2 42  % 4  % 14  %  
3 42  % 4  % 14  %  
4 23  %  4  %  
2 23  %  4  %  
6 42  % 4  % 14  %  

2 
 

 الخوف 

 100  %    
1 23  %  4  %  
2 23  %  4  %  
3 42  % 4  % 14  %  
4 100  %    
2 23  %  4  %  

3 
 

 القلق والتوتر 

 100  %    
1 23  %  4  %  
2 86  %  14  %  
3 100  %    
4 100  %    
2 23  %  4  %  

 4 
 

 المزاج العام

86   %    14  % 
1 100  %    
2 100  %    
3 23  % 4  %   

2 
التعبير عن 
 المشاعر

 100  %    
1 23  %  4  %  

6 
 

 100  %    
1 100  %    
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فهم مشاعر 
 اآلخرين  

2 41  % 14  % 4  % 4  % 
3 23  % 4  %   
4 23  %  4  %  

 1 الحسي 
 

االستجابة 
 البصرية 

 100  %    
1 64  % 36  %   
2 100  %    
3 86  %  14  %  
4 100  %    
2 100  %    
6 64  % 36  %   
4 100  %    
8 100  %    
2 100  %    
10 23  %  4  %  

2 
 

االستجابة 
 السمعية 

 100  %    
1 42  % 4  % 14  %  
2 23  %  4  %  
3 100  %    
4 100  %    

 2 86  % 14  %   
6 23  % 4  %   
4 100  %    

 3 
 

ة االستجاب
 للتذوق 

 100  %    
1 100  %    
2 23  % 4  %   
3 42  % 4  % 14  %  
4 100  %    
2 100  %    
6 100  %    
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4 86  %  14  %  
4 
 

 االستجابة للشم 

 100  %    
1 23  % 4  %   
2 100  %    
3 23  %  4  %  
4 100  %    

2 
 

االستجابة 
 مس لل

 100  %    
1 100  %    
2 100  %    
3 100  %    
4 23  % 4  %   
2 86  % 4  % 4  %  
6 23  %  4  %  
4 100  %    
8 23  %  4  %  
2 86  % 4  % 4  %  
10 23  % 4  %   
11 100  %    

6 
 

 االستجابة لأللم 

 100  %    
 1 86  %  14  %  

2 23  %  4  %  
3 86  % 4  % 4  %  

4 
 

االستجابة 
 للبرودة والحرارة 

 100  %    
1 100  %    
2 23  %  4  %  
3 86  % 4  % 4  %  
4 23  %  4  %  
2 100  %    

    %  100  1 المعرفي 
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 التقليد

1 41  %  22  %  
2 100  %    
3 100  %    
4 23  %  4  %  

2 
االستجابة 
 الذهنية 

 100  %    
1 42  %  21  %  
2 41  %  22  %  

3 
 

 االنتباه

 100 %    
1 100 %    
2 100 %    
3 100 %    
4 23  %  4  %  
2 64  % 4  % 22  %  

 4 
 

 الذاكرة 

 100  %    
1 23  %  4  %  
2 23  % 4 %    
3 100  %    
4 100  %    

 2 
 

المعالجة 
 الحسية 

 100  %    
1 100 %    
2 100 %    
3 23  % 4  %   
4 100 %    
2 100 %    
6 100 %    
4 100 %    
8 100 %    

6 
 

 100 %    
1 100 %    
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المهارات ما 
 قبل األكاديمية

2 100 %    
3 100 %    
4 100 %    

4 
 

جوانب اإلبداع 
 والتفوق 

 100 %    
1 100 %    
2 23  %  4  %  
3 100 %    
4 100 %    
2 23  %  4  %  

  %  4  %  23 1 1 التأخر النمائي 
2 23  %  4  %  
3 100 %    
4 100 %    
2 100 %    
6 100 %    
4 100 %    
8 100 %    
2 100 %    
10 100 %    

  11 100 %    
12 100 %    
13 100 %    
14 100 %    
12 100 %    
16 100 %    
14 100 %    
18 100 %    

 نسب اتفاق السادة المحكمين على فقرات المقياس وبنوده الفرعية بصورته األولية( 40)جدول 
 نسبة اتفاق % 80تم حذف كل فقرة أو بند فرعي حصل على أقل من . *
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 تم دمج بعض الفقرات والبنود الفرعية بفقرات وبنود أخرى *. 
 تم نقل بعض الفقرات والبنود الفرعية إلى مجاالت غير المجاالت التي كانت موجودة بها *. 
ية اللغوية وفق توجيهات السادة تمت إعادة صياغة بعض الفقرات والبنود الفرعية من الناح*. 

 المحكمين ومالحظاتهم 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   :3ملحق رقم 
، إذا كانت  \المنطقة ضمن اللون األزرق هي منطقة أداء التوحد  \ضمن جميع الجداول . *

 الدرجة الخام للطفل والرتبة المناظرة لها ضمن هذه المنطقة فالطفل لديه اضطراب التوحد  
 

 خام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها على المجال االجتماعيالدرجات ال
  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

.00 24 13.3 13.3 13.3 

1.00 6 3.3 3.3 16.7 

2.00 13 7.2 7.2 23.9 

3.00 13 7.2 7.2 31.1 

4.00 4 2.2 2.2 33.3 

5.00 12 6.7 6.7 40.0 
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6.00 5 2.8 2.8 42.8 

7.00 6 3.3 3.3 46.1 

8.00 10 5.6 5.6 51.7 

9.00 4 2.2 2.2 53.9 

10.00 2 1.1 1.1 55.0 

11.00 1 .6 .6 55.6 

12.00 4 2.2 2.2 57.8 

13.00 5 2.8 2.8 60.6 

14.00 4 2.2 2.2 62.8 

15.00 1 .6 .6 63.3 

16.00 1 .6 .6 63.9 

18.00 2 1.1 1.1 65.0 

19.00 1 .6 .6 65.6 

20.00 1 .6 .6 66.1 

 

21.00 5 2.8 2.8 68.9 

22.00 1 .6 .6 69.4 

23.00 1 .6 .6 70.0 

24.00 3 1.7 1.7 71.7 

25.00 2 1.1 1.1 72.8 

26.00 2 1.1 1.1 73.9 

27.00 1 .6 .6 74.4 

28.00 1 .6 .6 75.0 

29.00 4 2.2 2.2 77.2 

30.00 1 .6 .6 77.8 

31.00 5 2.8 2.8 80.6 

32.00 3 1.7 1.7 82.2 

33.00 6 3.3 3.3 85.6 

34.00 3 1.7 1.7 87.2 

35.00 6 3.3 3.3 90.6 

36.00 7 3.9 3.9 94.4 

38.00 5 2.8 2.8 97.2 

39.00 2 1.1 1.1 98.3 

40.00 3 1.7 1.7 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 الدرجات الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها( 41)دول رقم ج
 على المجال االجتماعي للمقياس
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 الدرجات الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها على المجال التواصلي
  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

.00 26 14.4 14.4 14.4 

1.00 11 6.1 6.1 20.6 

2.00 11 6.1 6.1 26.7 

3.00 8 4.4 4.4 31.1 

4.00 11 6.1 6.1 37.2 

5.00 9 5.0 5.0 42.2 

6.00 9 5.0 5.0 47.2 

7.00 1 .6 .6 47.8 

8.00 5 2.8 2.8 50.6 

9.00 11 6.1 6.1 56.7 

10.00 5 2.8 2.8 59.4 

11.00 3 1.7 1.7 61.1 

12.00 1 .6 .6 61.7 

13.00 3 1.7 1.7 63.3 

14.00 2 1.1 1.1 64.4 

15.00 2 1.1 1.1 65.6 

 

16.00 2 1.1 1.1 66.7 

20.00 2 1.1 1.1 67.8 

25.00 3 1.7 1.7 69.4 

26.00 1 .6 .6 70.0 

27.00 3 1.7 1.7 71.7 

29.00 2 1.1 1.1 72.8 

30.00 2 1.1 1.1 73.9 

31.00 4 2.2 2.2 76.1 

32.00 4 2.2 2.2 78.3 

33.00 9 5.0 5.0 83.3 

34.00 12 6.7 6.7 90.0 

35.00 9 5.0 5.0 95.0 

36.00 9 5.0 5.0 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 الدرجات الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها( 42)جدول رقم 
 على المجال التواصلي للمقياس
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 الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها على المجال السلوكي الدرجات
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

.00 37 20.6 20.6 20.6 

1.00 16 8.9 8.9 29.4 

2.00 16 8.9 8.9 38.3 

3.00 14 7.8 7.8 46.1 

4.00 9 5.0 5.0 51.1 

5.00 8 4.4 4.4 55.6 

6.00 5 2.8 2.8 58.3 

7.00 6 3.3 3.3 61.7 

8.00 3 1.7 1.7 63.3 

9.00 1 .6 .6 63.9 

12.00 1 .6 .6 64.4 

 

13.00 5 2.8 2.8 67.2 

14.00 3 1.7 1.7 68.9 

15.00 3 1.7 1.7 70.6 

16.00 8 4.4 4.4 75.0 

17.00 3 1.7 1.7 76.7 

18.00 1 .6 .6 77.2 

19.00 4 2.2 2.2 79.4 

20.00 3 1.7 1.7 81.1 

21.00 4 2.2 2.2 83.3 

22.00 2 1.1 1.1 84.4 

23.00 6 3.3 3.3 87.8 

24.00 2 1.1 1.1 88.9 

25.00 3 1.7 1.7 90.6 

26.00 6 3.3 3.3 93.9 

27.00 2 1.1 1.1 95.0 

28.00 3 1.7 1.7 96.7 

29.00 3 1.7 1.7 98.3 

30.00 1 .6 .6 98.9 

31.00 1 .6 .6 99.4 

32.00 1 .6 .6 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 الدرجات الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها( 43)جدول رقم 
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 على المجال السلوكي للمقياس
 

 الدرجات الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها على المجال االنفعالي
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

.00 42 23.3 23.3 23.3 

1.00 13 7.2 7.2 30.6 

2.00 20 11.1 11.1 41.7 

3.00 16 8.9 8.9 50.6 

4.00 7 3.9 3.9 54.4 

5.00 7 3.9 3.9 58.3 

6.00 8 4.4 4.4 62.8 

7.00 5 2.8 2.8 65.6 

 

8.00 4 2.2 2.2 67.8 

9.00 1 .6 .6 68.3 

10.00 3 1.7 1.7 70.0 

11.00 3 1.7 1.7 71.7 

12.00 3 1.7 1.7 73.3 

13.00 8 4.4 4.4 77.8 

14.00 5 2.8 2.8 80.6 

15.00 8 4.4 4.4 85.0 

16.00 7 3.9 3.9 88.9 

17.00 5 2.8 2.8 91.7 

18.00 6 3.3 3.3 95.0 

19.00 4 2.2 2.2 97.2 

20.00 5 2.8 2.8 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 الدرجات الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها( 44)جدول رقم 
 على المجال االنفعالي للمقياس

 
 الدرجات الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها على المجال الحسي

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 
.00 45 25.0 25.0 25.0 

1.00 18 10.0 10.0 35.0 
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2.00 23 12.8 12.8 47.8 

3.00 6 3.3 3.3 51.1 

4.00 4 2.2 2.2 53.3 

5.00 8 4.4 4.4 57.8 

6.00 7 3.9 3.9 61.7 

7.00 4 2.2 2.2 63.9 

8.00 2 1.1 1.1 65.0 

9.00 2 1.1 1.1 66.1 

 

10.00 1 .6 .6 66.7 

11.00 5 2.8 2.8 69.4 

12.00 3 1.7 1.7 71.1 

13.00 3 1.7 1.7 72.8 

14.00 5 2.8 2.8 75.6 

15.00 2 1.1 1.1 76.7 

16.00 2 1.1 1.1 77.8 

17.00 7 3.9 3.9 81.7 

18.00 5 2.8 2.8 84.4 

19.00 7 3.9 3.9 88.3 

20.00 7 3.9 3.9 92.2 

21.00 4 2.2 2.2 94.4 

22.00 1 .6 .6 95.0 

23.00 2 1.1 1.1 96.1 

24.00 2 1.1 1.1 97.2 

25.00 3 1.7 1.7 98.9 

26.00 1 .6 .6 99.4 

28.00 1 .6 .6 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 الدرجات الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها( 42)جدول رقم 
 للمقياسعلى المجال الحسي 

 
 

 الدرجات الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها على المجال المعرفي
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 
.00 19 10.6 10.6 10.6 

1.00 11 6.1 6.1 16.7 
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2.00 15 8.3 8.3 25.0 

3.00 14 7.8 7.8 32.8 

4.00 10 5.6 5.6 38.3 

5.00 6 3.3 3.3 41.7 

6.00 7 3.9 3.9 45.6 

7.00 11 6.1 6.1 51.7 

8.00 7 3.9 3.9 55.6 

9.00 3 1.7 1.7 57.2 

10.00 6 3.3 3.3 60.6 

11.00 3 1.7 1.7 62.2 

12.00 6 3.3 3.3 65.6 

 

13.00 3 1.7 1.7 67.2 

14.00 4 2.2 2.2 69.4 

15.00 5 2.8 2.8 72.2 

16.00 6 3.3 3.3 75.6 

17.00 5 2.8 2.8 78.3 

18.00 2 1.1 1.1 79.4 

19.00 6 3.3 3.3 82.8 

20.00 6 3.3 3.3 86.1 

21.00 6 3.3 3.3 89.4 

22.00 3 1.7 1.7 91.1 

23.00 5 2.8 2.8 93.9 

24.00 11 6.1 6.1 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لهاالدرجات الخام ( 46)جدول رقم 
 على المجال المعرفي للمقياس

 
 الدرجات الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها 

 على مجال التأخر النمائي 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

.00 46 25.6 25.6 25.6 

1.00 13 7.2 7.2 32.8 

2.00 21 11.7 11.7 44.4 

3.00 16 8.9 8.9 53.3 

4.00 7 3.9 3.9 57.2 
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5.00 8 4.4 4.4 61.7 

6.00 4 2.2 2.2 63.9 

 

7.00 8 4.4 4.4 68.3 

8.00 1 .6 .6 68.9 

9.00 4 2.2 2.2 71.1 

10.00 2 1.1 1.1 72.2 

11.00 7 3.9 3.9 76.1 

12.00 4 2.2 2.2 78.3 

13.00 7 3.9 3.9 82.2 

14.00 10 5.6 5.6 87.8 

15.00 8 4.4 4.4 92.2 

16.00 8 4.4 4.4 96.7 

17.00 4 2.2 2.2 98.9 

18.00 2 1.1 1.1 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 

 الدرجات الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها( 99)جدول رقم 
  على مجال التأخر النمائي

 
 الدرجات الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها 

   على المجال الكلي للمقياس
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

.00 4 2.2 2.2 2.2 

1.00 4 2.2 2.2 4.4 

2.00 6 3.3 3.3 7.8 

3.00 1 .6 .6 8.3 

4.00 5 2.8 2.8 11.1 

5.00 5 2.8 2.8 13.9 
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6.00 1 .6 .6 14.4 

7.00 3 1.7 1.7 16.1 

8.00 3 1.7 1.7 17.8 

9.00 3 1.7 1.7 19.4 

10.00 3 1.7 1.7 21.1 

11.00 4 2.2 2.2 23.3 

12.00 4 2.2 2.2 25.6 

13.00 3 1.7 1.7 27.2 

14.00 2 1.1 1.1 28.3 

15.00 3 1.7 1.7 30.0 

16.00 1 .6 .6 30.6 

17.00 1 .6 .6 31.1 

19.00 2 1.1 1.1 32.2 

21.00 3 1.7 1.7 33.9 

22.00 6 3.3 3.3 37.2 

23.00 5 2.8 2.8 40.0 

24.00 1 .6 .6 40.6 

25.00 4 2.2 2.2 42.8 

26.00 1 .6 .6 43.3 

27.00 2 1.1 1.1 44.4 

29.00 1 .6 .6 45.0 

30.00 2 1.1 1.1 46.1 

31.00 1 .6 .6 46.7 

33.00 1 .6 .6 47.2 

34.00 1 .6 .6 47.8 

35.00 3 1.7 1.7 49.4 

36.00 3 1.7 1.7 51.1 

38.00 1 .6 .6 51.7 

39.00 1 .6 .6 52.2 

40.00 1 .6 .6 52.8 

43.00 1 .6 .6 53.3 

44.00 3 1.7 1.7 55.0 

45.00 1 .6 .6 55.6 

46.00 2 1.1 1.1 56.7 

49.00 1 .6 .6 57.2 

50.00 1 .6 .6 57.8 

51.00 2 1.1 1.1 58.9 

54.00 1 .6 .6 59.4 
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56.00 3 1.7 1.7 61.1 

58.00 2 1.1 1.1 62.2 

61.00 2 1.1 1.1 63.3 

64.00 1 .6 .6 63.9 

71.00 2 1.1 1.1 65.0 

72.00 1 .6 .6 65.6 

81.00 2 1.1 1.1 66.7 

83.00 1 .6 .6 67.2 

106.00 1 .6 .6 67.8 

114.00 1 .6 .6 68.3 

115.00 1 .6 .6 68.9 

118.00 1 .6 .6 69.4 

121.00 2 1.1 1.1 70.6 

122.00 1 .6 .6 71.1 

123.00 1 .6 .6 71.7 

124.00 1 .6 .6 72.2 

126.00 1 .6 .6 72.8 

128.00 1 .6 .6 73.3 

131.00 1 .6 .6 73.9 

133.00 1 .6 .6 74.4 

136.00 1 .6 .6 75.0 

139.00 1 .6 .6 75.6 

141.00 1 .6 .6 76.1 

142.00 1 .6 .6 76.7 

144.00 1 .6 .6 77.2 

146.00 1 .6 .6 77.8 

149.00 2 1.1 1.1 78.9 

151.00 1 .6 .6 79.4 

152.00 1 .6 .6 80.0 

154.00 4 2.2 2.2 82.2 

155.00 3 1.7 1.7 83.9 

156.00 2 1.1 1.1 85.0 

157.00 3 1.7 1.7 86.7 

159.00 1 .6 .6 87.2 

160.00 2 1.1 1.1 88.3 

162.00 2 1.1 1.1 89.4 

163.00 1 .6 .6 90.0 

164.00 4 2.2 2.2 92.2 
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166.00 1 .6 .6 92.8 

167.00 1 .6 .6 93.3 

168.00 1 .6 .6 93.9 

170.00 2 1.1 1.1 95.0 

172.00 1 .6 .6 95.6 

173.00 1 .6 .6 96.1 

174.00 3 1.7 1.7 97.8 

176.00 1 .6 .6 98.3 

179.00 2 1.1 1.1 99.4 

187.00 1 .6 .6 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 
 الدرجات الخام ألفراد العينة والرتب المئينية المناظرة لها( 48)جدول رقم 

 قياس  على المجال الكلي للم
 
 
 
 
 
 

  :2ملحق رقم 
الدرجات الخام والرتب المئينية المناظرة لها التي تحدد درجة اضطراب التوحد لدى المفحوص 

 ( توحد بسيط)
 توحد بسيط   مجاالت المقياس 

 المدى الرتبي   الدرجات الخام  
  40و  68ما بين   23و  21ما بين  المجال االجتماعي 
 40و  66ما بين   24و  16بين ما  المجال التواصلي 
  62و  64ما بين   14و  13ما بين  المجال السلوكي 
  40و  64ما بين   10و  8ما بين  المجال االنفعالي 
  40و  64ما بين   11و  10ما بين  المجال الحسي 
  42و  64ما بين   12و  13ما بين  المجال المعرفي 
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  41و  68ما بين   2و  4ما بين  مجال التأخر النمائي 
 40و  64ما بين   121و  83ما بين  المجال الكلي للمقياس 

 الدرجات الخام والرتب المئينية التي تحدد درجة التوحد بسيط( 42)جدول رقم 
 

الدرجات الخام والرتب المئينية المناظرة لها التي تحدد درجة اضطراب التوحد لدى المفحوص 
 ( توحد متوسط)

 توحد متوسط  ياس مجاالت المق
 المدى الرتبي   الدرجات الخام  

  24و  41ما بين  36و  24ما بين  المجال االجتماعي 
 22و  41ما بين   32و  24ما بين  المجال التواصلي 
  24و  40ما بين   26و  12ما بين  المجال السلوكي 
 22و  41ما بين  18و  11ما بين  المجال االنفعالي 

  23و  41ما بين   20و  12ما بين  لحسي المجال ا
  24و  42ما بين   23و  16ما بين  المجال المعرفي 

  23و  42ما بين  12و  10ما بين  مجال التأخر النمائي 
 22و  41ما بين   164و  122ما بين  المجال الكلي للمقياس 

 التوحد متوسطالدرجات الخام والرتب المئينية التي تحدد درجة ( 80)جدول رقم 
الدرجات الخام والرتب المئينية المناظرة لها التي تحدد درجة اضطراب التوحد لدى المفحوص 

 ( توحد شديد)
 توحد شديد مجاالت المقياس 

 المدى الرتبي   الدرجات الخام  
 وما فوق  22 وما فوق  34 المجال االجتماعي 
 وما فوق  26  36 المجال التواصلي 

 وما فوق  22 وما فوق  24 سلوكي المجال ال
 وما فوق  26 وما فوق  12 المجال االنفعالي 
 وما فوق  24 وما فوق  21 المجال الحسي 
 وما فوق  22 وما فوق  24 المجال المعرفي 

 وما فوق  24 وما فوق 16 مجال التأخر النمائي 
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 وما فوق  23 وما فوق  162 المجال الكلي للمقياس 
 الدرجات الخام والرتب المئينية التي تحدد درجة التوحد شديد( 81) جدول رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :4ملحق رقم 
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 * آن –اختبار سالي 
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آن هو اختبار مشهور لقياس نظرية العقل ويسمى أحيانًا االعتقاد الخادع ،  –اختبار سالي *. 
سالي . ي واألخرى تدعى آنآن يقدم إلى الطفل دميتان إحداهما تدعى سال –في اختبار سالي 

تضع سالي قطعة : لديها سلة وآن لديها صندوق ، ثم يشاهد الطفل المفحوص السيناريو التالي
دائرية في سلتها وتخرج من الغرفة ، وبعد مغادرة سالي للغرفة تسرق آن القطعة الدائرية من سلة 

سالي يطرح الفاحص  سالي وتضعها في صندوقها ، ثم ترجع سالي إلى الغرفة ، وبعد رجوع
 أين ستبحث سالي عن قطعتها الدائرية ؟  : السؤال التالي على الطفل
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  :1ملحق رقم 
 كتاب تسهيل مهمة البحث الصادر عن الدكتور رئيس الجامعة
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 موافقة مركز جمعية التوحد في الالذقية على إجراء البحث
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 على إجراء البحث طرطوس \أنا وطفلي موافقة مركز 
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 على إجراء البحث الالذقية \نادي بيت بيوت موافقة 
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 على إجراء البحث الالذقية \جمعية ذوي االحتياجات الخاصة موافقة 
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 على إجراء البحث الالذقية \جمعية األمل لذوي االحتياجات الخاصة موافقة 
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  :6ملحق رقم 
 
 

 مقياس
 عمر السادسة لدى األطفال دون تشخيص اضطراب التوحد

 
 : تعليمات تطبيق المقياس

  يتم تعبئة المعلومات الخاصة بالطفل المفحوص والمعلومات الخاصة بالفاحص
 على استمارة تفريغ المعلومات الخاصة بالمقياس 

  يقوم الفاحص بالبدء بتطبيق مجاالت المقياس وفق ترتيبها وحسب ترتيب كل فقرة
 كأول مجال ( مجال التأخر النمائي)بع ، إال أنه يمكن البدء بالمجال السا

  يتم تقييم الطفل على فقرات المقياس من قبل الفاحص من خالل قراءة كل فقرة
والبنود الخاصة بها ، بحيث يوجه الفاحص األسئلة إلى األسرة أو الشخص الذي 

 دلي بالمعلومات يُ 

 جابة األسرة يقوم الفاحص بتسجيل وجود أو عدم وجود الفقرة أو البند من خالل إ
 دلي بالمعلومات على سؤال الفاحص أو الشخص الذي يُ 

  في حال وجود البند يتم تقدير درجته بناءًا على تكراره بوضع إشارة عند الدرجة
 التي تعبر عن تكرار هذا البند 

في حال وجود أكثر من بند لدى الطفل تم تقديره لنفس الفقرة ، يقوم الفاحص 
 ته أكبر ويعتبر درجة الفقرة ككل باختيار البند الذي درج

  يتم تسجيل درجة الفقرة المعتمد من قبل الفاحص على استمارة التفريغ الخاصة
 بفقرات المقياس 

  االجتماعي ، التواصلي ، السلوكي ، االنفعالي ، )لكل فقرة من فقرات المجاالت
كل  حيث تفسر( 4إلى  0)مدى من الدرجات يتراوح ما بين ( الحسي ، المعرفي

 : درجة ضمن هذا المدى على النحو التالي
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لم يسبق للشخص الذي يقدم المعلومات أن الحظ الطفل يؤدي هذا السلوك : غير موجود (:1) 
 أبدًا 

إلى  1سبق للشخص الذي يقدم المعلومات أن الحظ الطفل يؤدي السلوك من : موجود نادراً  (:0)
 ساعات  6مرات كل  2
 3للشخص الذي يقدم المعلومات أن الحظ الطفل يؤدي السلوك من  سبق: موجود أحياناً  (:3)

 ساعات  6مرات كل  4إلى 
 2سبق للشخص الذي يقدم المعلومات أن الحظ الطفل يؤدي السلوك من : موجود غالباً (: 2)

 ساعات  6مرات كل  6إلى 
مرات  4وك سبق للشخص الذي يقدم المعلومات أن الحظ الطفل يؤدي السل: موجود دائماً  (:4)

 ساعات  6وأكثر كل 
   يجب تقييم كل فقرة وتقييم البنود الخاصة بها ، وفي حال لم يكن الفاحص متأكد

من وضوح إجابة األسرة أو الشخص الذي ٌيدلي بالمعلومات على أي فقرة لسبب ما 
، فيتم تأجيل تقييم هذه الفقرة ومن ثم مالحظتها أو تجريبها أدائيًا من قبله على 

   ومن ثم وضع الدرجة التي تناسب هذه الفقرة الطفل

   فيتم اإلجابة عليه من قبل أسرة الطفل( التأخر النمائي)أما بالنسبة للمجال السابع 
 : ، ودرجاتهما وفق التالي( نعم أو ال)من خالل إجابتي  حصراً 

 : فيما يتعلق بإجابة نعم لها خيارين
 \ 12 \ 11 \ 10 \ 2 \ 8 \ 4 \ 6 \ 2 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1: للبنود التالية (1)تأخذ درجة  نعم
13 \ 14  

  18 \ 16 \ 12 \ 14: للبنود (0)نعم تأخذ درجة 
 : فيما يتعلق بإجابة ال لها خيارين

 18 \ 16 \ 12 \ 14 :للبنود التالية (1)ال تأخذ درجة 
  14 \ 13 \ 12 \ 11 \ 10 \ 2 \ 8 \ 4 \ 6 \ 2 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1: للبنود (0)ال تأخذ درجة 

   يمكن للفاحص أن يطلب جلسة ثانية لتطبيق أو مالحظة بعض الفقرات والبنود
التي لم يستطع تحديد درجتها بدقة ، والجلسة الثانية تكون بفاصل زمني ال يقل عن 

  أيام عن الجلسة األولى 3
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   بعد االنتهاء من تطبيق وتقدير كامل فقرات مجاالت المقياس ، يقوم الفاحص
إخبار أسرة الطفل ، ومن ثم ي حصل عليها الطفل ليل وتفسير الدرجات الخام التبتح

 عن تشخيصه النهائي فيما يخص اضطراب التوحد 

   يجب أن يتم تطبيق المقياس في بيئة مناسبة خالية من المشتتات فيما يتعلق
بالطفل وواسعة بحيث تسمح للطفل حرية الحركة ويوجد بها بعض األلعاب من أجل 

الحظة كيفية اللعب بها وبعض األدوات الختبار الطفل بها ، باإلضافة يجب أن م
تكون البيئة مناسبة ألسرة الطفل أو من يقدم المعلومات من ناحية توفير مكان مريح 
ضاءة مناسبة ، واالنتباه إلى عدم تململ األسرة من كثرة  للجلوس ودرجة حرارة وا 

عها ، وتوجيه األسئلة يتم بأسلوب مفهوم األسئلة وعدم إتباع أسلوب التحقيق م
ومناسب للمستوى المعرفي والثقافي لألسرة ، ويمكن تخصيص فترة استراحة أثناء 

  دقائق 2التطبيق ال تتجاوز 
  يفضل تطبيق المقياس بالفترة ما بين التاسعة صباحًا و الثالثة ظهرًا ، وال يجب

ينم بشكل كافي بفترة الليل ، وفي تطبيق المقياس في حال كان الطفل مريضًا أو لم 
حالة بعض األطفال الذين يأخذون أدوية لها أعراض جانبية مثل الخمول أو النوم 

 يتم تحديد التوقيت المناسب خالل اليوم لتطبيق المقياس 

  يجب على الفاحص الذي يقوم بتطبيق المقياس أن يكون على دراية وخبرة عالية
ا أطفال التوحد ، باإلضافة إلى امتالكه أساليب بالخصائص واألعراض التي يظهره

المالحظة السلوكية المباشرة التي يمكن اللجوء إليها عند عدم وضوح إجابات أسرة 
الطفل أو عدم امتالكه إلجابة واضحة عن فقرة أو خاصية معينة ، باإلضافة يوجد 

ات التي بعض الفقرات بالمقياس ممكن للفاحص أن يجربها مع الطفل وخاصة الفقر 
 تتعلق بالمجال المعرفي  

  يشترط في الشخص الذي يقدم المعلومات للفاحص عن الطفل ، أن يكون لديه
وهنا يصح أن يكون , معرفة واسعة بالطفل وسلوكياته ولمدة طويلة من الوقت نسبيًا 

هذا الشخص األب أو األم ، أو المعلم الذي أمضى فترة من الوقت في تعليم الطفل 
  أشهر متواصلة  3ن ال تقل ع
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  ويحتاج إلى ( دقيقة 60إلى  40)مدة تطبيق كامل مجاالت المقياس تتراوح ما بين
 لتحليل وتفسير الدرجات وكتابة التقرير الخاص بالطفل  ( دقيقة 30)
 هو : مقياس تشخيص اضطراب التوحد لألطفال دون عمر السادسة

وال يجب االعتماد مقياس تشخيصي لحاالت التوحد من الناحية السلوكية 
عليه فقط في قرار التشخيص النهائي ، إنما يعتمد القرار النهائي في 

تقييم طبي ، تقييم : التشخيص على منظومة تشخيص متكاملة تتضمن
 نمائي ، وتقييم سلوكي 

  

 :المجال االجتماعي :المجال الفرعي األول
   

غير  البنود  \الفقرة  م
 موجود

موجود 
 نادراً 

موجود 
 انًا أحي

 موجود 
 غالبًا 

 موجود 
 دائمًا 

 - - - - - : التواصل البصري 0

 4 3 2 1 0 يتجنب التواصل البصري بالعينين مع األشخاص 

 4 3 2 1 0 ثانية   3يتواصل بصريًا لمدة ال تتجاوز 

 4 3 2 1 0 { زاوية حادة } ينظر لألشخاص من زاوية عينه 

 4 3 2 1 0 بالنظر لآلخرين  في حال واجه موقف خطر ال يهتم

 - - - - -  :التعامل مع اآلخرين 3

 4 3 2 1 0 يتجاهل وجود اآلخرين تمامًا 

 4 3 2 1 0 يتعامل مع األشخاص المحيطين به وكأن مهمتهم تحقيق طلباته 

 - - - - -  :االهتمام المشترك 2

 4 3 2 1 0 ال يوجد اهتمام مشترك مع اآلخرين 

 4 3 2 1 0 خرين بشكل محدود وتكراري يهتم باآل

 4 3 2 1 0 ال يهتم بالنظر إلى ما ينظر إليه اآلخرون 

 - - - - -  :االبتسامة االجتماعية 4

 4 3 2 1 0 ال يبتسم تلقائيًا لآلخرين 

 4 3 2 1 0 يفتقر لرد االبتسامة االجتماعية إلى الغير 

 4 3 2 1 0 تتسم ابتسامته بالبرود والفتور 
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 - - - - -  :اآلداب االجتماعية 1

 4 3 2 1 0 ال يراعي اآلداب االجتماعية 

 4 3 2 1 0 ال يشعر بالذنب أو الخجل إذا أصدر سلوكًا خاطئًا 

 4 3 2 1 0 يفتقر إلى تبادل إشارات السالم والوداع  

 - - - - - : الصداقة مع األقران 6

 4 3 2 1 0 ال يوجد لديه أصدقاء    

 4 3 2 1 0 يفضل البقاء وحيدًا على التواجد مع أقرانه  

 4 3 2 1 0 ال يحافظ على عالقات الصداقة مع أقرانه  

 4 3 2 1 0 ال يراعي قواعد النظام والتعاون واللعب مع األقران  

 4 3 2 1 0 يميل للتفاعل مع الكبار مقارنة باألطفال من عمره

 - - - - - :المشاركة الوجدانية 9

 4 3 2 1 0 ال يتبادل المشاعر العاطفية مع اآلخرين  

 4 3 2 1 0 ال يهتم بمشاركتك بما تمر به من مواقف بكاء أو حزن 

 4 3 2 1 0 يتبادل المشاعر والعواطف مع اآلخرين بطريقة غير مناسبة

 - - - - - : اللعب 8

 4 3 2 1 0 يفضل اللعب وحيدًا 

 4 3 2 1 0 التي تتسم بالخشونة والجري عند اللعب مع اآلخرين يميل لأللعاب 

 4 3 2 1 0 يميل لأللعاب التي تتسم بالروتين والتكرار 

 4 3 2 1 0 يفتقر للعب االجتماعي مع أقرانه 

 4 3 2 1 0 يفتقر للعب الرمزي والخيالي 

 - - - - -  :التعامل مع األلعاب 1

 4 3 2 1 0 عب بها أقرانه ال تجذبه األلعاب التي يل

 4 3 2 1 0 يفتقر إلى اللعب الوظيفي باأللعاب 

يميل لصف األلعاب المتشابهة في صفوف ويغضب في حال تغير 
 ترتيبها 

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 { ..... , كعجلة السيارة } يركز على جزء من اللعبة 

 4 3 2 1 0 قصر مدة اللعب باأللعاب مقارنًة بأقرانه 
 - - - - - : االستجابة السمه 01

 4 3 2 1 0 ال يستجيب عند مناداته باسمه داخل المنزل 

 4 3 2 1 0 ال يستجيب عند مناداته باسمه خارج المنزل

 4 3 2 1 0 \محمد : يستجيب السمه عندما نربط االسم بشيء محبب له مثل
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 { أي ينتبه للشيء أكثر من اسمه } حلوى 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (:اللفظي وغير اللفظي ) المجال التواصلي  :مجال الفرعي الثانيال

غير  البنود  \الفقرة  م
 موجود

موجود 
 نادراً 

موجود 
 أحيانًا 

 موجود 
 غالبًا 

 موجود 
 دائمًا 

 : طريقة التعبير عن احتياجاته 0
 0درجة سجل إشارة أو كالم وجود حال في :مالحظة

- - - - - 

 4 3 2 1 0 بالبكاء 

 4 3 2 1 0 بالصراخ 

 4 3 2 1 0 الوقوف أمام الشيء الذي يريده صامتًا  

 4 3 2 1 0 مسك يد الشخص ووضعها على ما يريده 

  :ترديد الكلمات والمقاطع الصوتية 3
 4 درجة سجل كالم وجود عدم حال في :مالحظة 

- - - - - 

 4 3 2 1 0 يردد مقاطع صوتية ال معنى لها وظيفيًا 

 4 3 2 1 0 ردد كلمات أو جمل فور سماعها مباشرًة ي

 4 3 2 1 0 يردد بشكل متكرر كلمات أو جمل سمعها منذ زمن 

  :حصيلة لغوية محدودة 2
 4 درجة سجل كالم وجود عدم حال في :مالحظة 

- - - - - 

 4 3 2 1 0 يعبر عن احتياجاته بكلمات محدودة 

 4 3 2 1 0 للمحيطين به يستخدم كلمات وظيفية معروفة فقط 

 4 3 2 1 0 بشكل مناسب { ال , نعم } ال يستطيع استخدام 

  :بناء الجمل 4
 4 درجة سجل كالم وجود عدم حال في :مالحظة 

- - - - - 
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مثل كلمة آكل بدل بدي : يستخدم كلمات معينة للتعبير عن جمل طلبية
 أكل تفاحة 

0 1 2 3 4 

بشكل صحيح في { أل التعريف , العطف , حروف الجر } ال يستخدم 
 الجمل

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 ال يستخدم الضمائر بشكل صحيح في الجمل  

      ال يستخدم ظروف المكان والزمان بشكل صحيح 

 - - - - -  :االستجابة للتعليمات اللفظية 1

 4 3 2 1 0 ال يستجيب للتعليمات اللفظية المؤلفة من أمر  

 4 3 2 1 0 ب للتعليمات المؤلفة من أمر بعد تكرارها عدة مرات  يستجي

 4 3 2 1 0 ال يستجيب للتعليمات اللفظية المؤلفة من أمرين   

 :المحادثة 6
 4 درجة سجل كالم وجود عدم حال في :مالحظة 

- - - - - 

 4 3 2 1 0 لديه صعوبة في بدء محادثة مع اآلخرين  

 4 3 2 1 0 المحادثة مع اآلخرين  لديه صعوبة باستمرار 

 4 3 2 1 0 يكتفي باإلجابة عن األسئلة فقط خالل المحادثة 

 4 3 2 1 0 يتحدث بمواضيع ال تتعلق بموضوع المحادثة 

 :طبقة الصوت وسرعته 9
 4 درجة سجل كالم وجود عدم حال في :مالحظة 

- - - - - 

 4 3 2 1 0 وت أو سرعته  يتكلم على وتيرة واحدة دون تغيير طبقة الص

 - - - - - : إيماءات الجسم 8

كأن }يفتقر لتفسير ردود فعل الشخص اآلخر غير اللفظية تجاهه 
 {يكمل السلوك دون مراعاة عبوس الشخص

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 ال يستجيب إلشارة الشخص األخر للمجيء إليه أو التلويح مودعًا  

 4 3 2 1 0 معبرة عن الكالم أثناء الحديث ال يستخدم إيماءات جسدية 

 - - - - -  :فهم اللغة 1

 4 3 2 1 0 غير قادر على فهم الكالم الموجه إليه  

هل تحب يفهم في جملة : يفهم كلمات محددة أثناء الحديث معه مثالً 
 فقط  موزة؟  أن تأكل موزة

0 1 2 3 4 
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 : سلوكيالمجال ال :المجال الفرعي الثالث

غير  البنود  \الفقرة  م
 موجود

موجود 
 نادراً 

موجود 
 أحيانًا 

 موجود 
 غالبًا 

 موجود 
 دائمًا 

 - - - - - : األنشطة المحددة 0

 4 3 2 1 0 يّدور باستمرار األشياء التي يمسكها بيديه كالقلم مثاًل  

 4 3 2 1 0 مشاهدة مقطع تلفزيوني أو أغنية معينة باستمرار 

 4 3 2 1 0 الق األبواب وفتحها باستمرار إغ

غالق مفتاح مصباح الكهرباء باستمرار   4 3 2 1 0 فتح وا 

 4 3 2 1 0 ضرب شيئين ببعضهما باستمرار 

 4 3 2 1 0 النقر باألصابع على األشياء المادية 

 : أنشطة أخرى يقوم بها الطفل تذكر
 

0 1 2 3 4 

 - - - - -  :الطقوس الروتينية 3

 4 3 2 1 0 يعمد الطفل الرتداء مالبس محددة ورفض خلعها    

 4 3 2 1 0 يعمد ألكل نفس الطعام ورفض األطعمة األخرى 

, النوم بمكان أو بوقت واحد : يعمد إلى إتباع ممارسات يومية روتينية
 ...... , الجلوس بمكان واحد 

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 {.. ,ستائر  ,أثاث } يغضب إذا تغير شي في بيئته 

 4 3 2 1 0 يغضب إذا شاهد أشخاص غرباء ضمن بيئته 

 4 3 2 1 0 ينزعج إذا تغير جدول أعماله اليومي  

 4 3 2 1 0 يمشي دائمًا على نفس الطريق وينزعج في حال تغير 
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 4 3 2 1 0 يعمد إلبقاء نفس األشياء مرتبة بنفس الطريقة تمامًا 

 : أخرى تذكر طقوس روتينية
 

0 1 2 3 4 

 - - - - -  :السلوكات النمطية 2

 4 3 2 1 0 الدوران حول النفس لفترة طويلة 

 4 3 2 1 0 هز الرأس بشكل متكرر 

 4 3 2 1 0 أو على الجانبين  \رفرفة اليدين أمام الوجه 

 4 3 2 1 0 تحريك أصابعه أمام عينيه 

 4 3 2 1 0 الجلوسأو  \هز الجسم من وضعية الوقوف 

 4 3 2 1 0 ثني أصابعه باستمرار 

 4 3 2 1 0 القفز بشكل متكرر 

 4 3 2 1 0 المشي على رؤوس األصابع 

 4 3 2 1 0 صك األسنان 

 4 3 2 1 0 س س س , ي ي ي : إصدار أصوات ذات نغمات معينة

 : سلوكات نمطية أخرى تذكر
 

0 1 2 3 4 

 - - - - -  :اصيل األشياءاالهتمام بأجزاء وتف 4

 4 3 2 1 0 يهتم بأزرار أو سحاب األلبسة أكثر من األلبسة  

 4 3 2 1 0 يهتم بالرسومات الموجودة على الثياب 

 4 3 2 1 0 الفم  , األنف : يهتم بأجزاء معينة من الجسم

األقراط , طالء األظافر , الحذاء : يهتم بأجزاء يرتديها الشخص
 عند النساء واألساور 

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 أو أثاث معين في البيئة  \يركز على لون معين 

 4 3 2 1 0 الدوالب بالسيارة : يركز على أجزاء معينة في اللعبة

 4 3 2 1 0 أو صوت الريح بالخارج  \يركز على صوت خرير المياه 

 : تفاصيل أخرى يهتم بها تذكر
 

0 1 2 3 4 

 - - - - -  :شياءالتعلق باأل 1

: يتعلق بأشياء مادية ويحافظ عليها وينزعج في حال آخذها منه مثل
 \صور معينة  \أواني مطبخية  \شمع  \مطاط  \سلك معدني  \خيط 

    \مفاتيح  \أغطية علب فارغة 

0 1 2 3 4 
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 - - - - -    :النشاط الجسمي 6

 4 3 2 1 0 لمكان لديه نشاط زائد فهو ال يهدأ ويتجول دائمًا في ا

 4 3 2 1 0 كسل زائد فهو دائمًا خمول 

 4 3 2 1 0 لديه اضطراب بالنوم ومعدل ساعات نومه قليل

 - - - - - :العدوانية 9

 4 3 2 1 0 يخدش نفسه باستمرار  \يعض يده  \يضرب رأسه 

 4 3 2 1 0 ..... يؤذي اآلخرين بعّضهم أو بضربهم أو 

 4 3 2 1 0 دوات المنزلية باستمرار يكسر األلعاب واأل

 4 3 2 1 0 يظهر نوبات عصبية شديدة إذا منع من سلوك ما 

 4 3 2 1 0 لديه رد فعل غير مناسب إذا تعرض للعدوان من الغير  

 - - - - - : استخدام األشياء 8

 4 3 2 1 0 يستخدم األشياء بطريقة غير وظيفية أو بشكل عكسي 

 4 3 2 1 0 المطبخ إلصدار أصوات   يستخدم أدوات

 4 3 2 1 0 تقليب المجالت والكتب بالمقلوب واالنزعاج عند التصحيح

 4 3 2 1 0 الصعود للعبة الزحليقة من المكان المخصص للتزحلق

 :أشياء أخرى
 

0 1 2 3 4 
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 : المجال االنفعالي: المجال الفرعي الرابع
ير غ البنود  \الفقرة  م

 موجود
موجود 
 نادراً 

موجود 
 أحيانًا 

 موجود 
 غالبًا 

 موجود 
 دائمًا 

 - - - - - : االستجابات االنفعالية 0

 4 3 2 1 0 اآلخر في حالة غضب  \يصرخ واألم  \يضحك 

 4 3 2 1 0 اآلخر في موقف مفرح  \يبكي عندما تكون األم 

 4 3 2 1 0 ء دون سبب واضح يظهر انفعاالت مبالغ فيها كنوبات الضحك والبكا

 4 3 2 1 0 يتحول سريعًا من طفل هادئ إلى طفل مليء بالغضب 

 - - - - -  :الخوف 3

 4 3 2 1 0 يظهر عدم خوفه من المخاطر التي تستوجب الخوف 

 4 3 2 1 0 يخاف من أشياء عادية ال تشكل خطرًا أو تستوجب الخوف  

 4 3 2 1 0 أقرانه يخاف من أي بيئة جديدة أكثر من

 4 3 2 1 0 ال يميز المواقف التي تخفي وراءها مخاطر حقيقية 

 4 3 2 1 0 ال يبالي باألصوات العالية 

 - - - - -  :القلق والتوتر 2

 4 3 2 1 0 يتوتر في البيئة الجديدة أكثر من أقرانه   

ثر عند أو ال يظهر عليه أي تأ \يتوتر عندما يقابل أشخاصًا جددًا 
 مقابلة األشخاص الجدد 

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 الصاخبة  \يتوتر الطفل عندما يتواجد باألماكن المزدحمة 

 4 3 2 1 0 الضيقة  \يتوتر الطفل عندما يتواجد باألماكن المغلقة 

 4 3 2 1 0 ال يتوتر في حال تركه والداه وذهبا 

 4 3 2 1 0 ي ثار دون سبب واضح 

 - - - - -  :ير عن المشاعرالتعب 4

 4 3 2 1 0 .  الحزن  –الفرح  \ال يعبر عن مشاعره 

 - - - - -    :فهم مشاعر اآلخرين 1

 4 3 2 1 0 يصعب على الطفل اإلحساس بما يحسه اآلخرون 

ال يلتزم بالمعايير االجتماعية في موقف ما وفق مشاعر اآلخرين 
 السائدة في ذلك الموقف 

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 ال يستجيب الطفل للمديح اللفظي والعاطفي
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 : المجال الحسي :المجال الفرعي الخامس
  

غير  البنود  \الفقرة  م
 موجود

موجود 
 نادراً 

موجود 
 أحيانًا 

 موجود 
 غالبًا 

 موجود 
 دائمًا 

 - - - - - : االستجابة البصرية 0

 4 3 2 1 0 ألشخاص يتواصل الطفل بصريًا مع األشياء أكثر من ا

 4 3 2 1 0 ينظر إلى األشخاص نظرات سريعة فقط 

 4 3 2 1 0 يتجنب ضوء الشمس 

 4 3 2 1 0 يغمض العينين نصف إغماضه عند التحديق 

 4 3 2 1 0 ينظر باستمرار إلى الفضاء أو إلى األعلى 

 4 3 2 1 0 يقرب األشياء إلى الوجه بشكل مبالغ لرؤيتها والتركيز بها 

 4 3 2 1 0 يهتم بالنظر إلى أشياء غير مهمة كاألضواء 

 4 3 2 1 0 يهتم بالنظر إلى ألوان معينة واالمتناع عن رؤية البقية 

انظر إلينا أو انظر لشيء : يبدو الطفل وكأنه كفيف عندما نقول له
 معين 

0 1 2 3 4 

 - - - - -  :االستجابة السمعية 3

 4 3 2 1 0 وات أكثر من مرة ليلتفت إليها  نحتاج لتكرار األص

 4 3 2 1 0 ال يوجد رد فعل طبيعي مناسب لألصوات العالية والحادة 

 4 3 2 1 0 يضع يديه على أذنيه كرد فعل على رفضه ألصوات معينة 

 4 3 2 1 0 صوت أرجل على الدرج : يستجيب ألصوات منخفضة جداً 

بأصوات األشخاص المحيطين به  يلتفت بسرعة للموسيقى مقارنةً 
 بالمنزل 

0 1 2 3 4 

 - - - - -  :االستجابة للتذوق 2

 4 3 2 1 0 { ..... , ألعاب , تراب } يضع أشياء ال تؤكل في الفم 

 4 3 2 1 0 يلعق األرض أو أثاث المنزل باستمرار 

 4 3 2 1 0 ظاهرة الترييل 

 4 3 2 1 0  ال يقبل تذوق أطعمة جديدة بالنسبة له 

 4 3 2 1 0 يتعرف على األشياء الجديدة عليه بوضعها بفمه 

 4 3 2 1 0 دائمًا يضع أكمام األلبسة بفمه 

 4 3 2 1 0 ال يظهر تأثرًا باألطعمة ذات المذاق الحامض أو الحلو  

 - - - - -  :االستجابة للشم 4
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 4 3 2 1 0 يشم الطفل اآلخرين بهدف التعرف عليهم 

 4 3 2 1 0 يشم الطفل األشياء باستمرار 

وال ينزعج من الروائح  \ينزعج الطفل من بعض الروائح العطرة العادية 
 المنفرة جدًا 

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 يشم الطعام قبل تناوله 

 - - - - -  :االستجابة للمس 1

ل يميل الطفل لمالمسة األسطح الناعمة أو الخشنة باستمرار من خال 
 اليد أو الوجه أو أجزاء الجسم األخرى

0 1 2 3 4 

ينزعج الطفل من محاولة ضمه أو عناقه أو مسك يده أثناء اللعب 
 معه 

0 1 2 3 4 

, كالمالبس الصوفية : ينزعج الطفل من األشياء التي تالمس جسمه
 ...., حزام السيارة , ليفة الحمام 

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 د على المالمسة الجسدية يستمتع باللعب الخشن المعتم

 4 3 2 1 0 يظهر وكأن به حكه دائمة بالجسم 

 4 3 2 1 0 ال يبدي رد فعل جسمي مناسب لدغدغته  

 4 3 2 1 0 ..., الحبوب , الحصى , التراب , يميل الطفل للعب بالماء 

 4 3 2 1 0 يمسك األشياء بأصابعه بطريقة غير مألوفة ألقرانه  

 4 3 2 1 0 ميل الطفل ألن يكون جسمه مضغوطًا بين شيئين ي

 4 3 2 1 0 ينزعج بشدة إذا اتسخت يداه 

 4 3 2 1 0 ينزعج عند محاولة تعزيزه بمسح رأسه أو التربيت على كتفه 

 - - - - -    :االستجابة لأللم 6

 4 3 2 1 0 ال يوجد لديه إحساس باأللم  

 4 3 2 1 0 س باأللم مقارنًة بأقرانه   يختلف تعبيره عن اإلحسا

ال يستفيد من تجاربه فهو يعرض جسمه لنفس الحوادث والمواقف 
 المؤلمة التي تعرض لها سابقًا  

0 1 2 3 4 

 - - - - - :االستجابة للبرودة والحرارة 9

 4 3 2 1 0 { الحرارة , البرد } ضعف شديد باإلحساس الخارجي 

 4 3 2 1 0 الرقيقة في درجات الحرارة المنخفضة  يميل للبس األلبسة

 4 3 2 1 0 يميل للبس األلبسة السميكة في درجات الحرارة المرتفعة 

 4 3 2 1 0 يحمل كأسًا ساخنًا لمدة طويلة دون انزعاج 
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 4 3 2 1 0 يقف حافي القدمين في مكان بارد جدًا دون انزعاج 

 
 

 : لمعرفيالمجال ا :المجال الفرعي السادس

غير  البنود  \الفقرة  م
 موجود

موجود 
 نادراً 

موجود 
 أحيانًا 

 موجود 
 غالبًا 

 موجود 
 دائمًا 

 - - - - - : التقليد 0

ن طلبنا منه ذلك   4 3 2 1 0 يفتقد لتقليد الحركات وا 

ن طلبنا منه ذلك   4 3 2 1 0 يفتقد لتقليد األصوات الصادرة وا 

التي تلفت انتباهه وخاصة التي تتسم بنوع  يقلد الحركات أو األصوات
 من النمطية والتكرار 

0 1 2 3 4 

 - - - - -  :االستجابة الذهنية 3

 4 3 2 1 0 يظهر الطفل تأخرًا في أداء معظم المهارات المناسبة لعمره 

 4 3 2 1 0 يؤدي مهارة فقط أو اثنتين بشكل أدق وأفضل من أقرانه  

 - - - - -  :االنتباه 2

 4 3 2 1 0 ال ينتبه لألشخاص أو الوجوه أو الكالم الموجه له 

ينتبه لألشياء التي بها صور أكثر من انتباهه لألصوات أو شخص 
 يتكلم 

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 يبدو بشكل عام مشتتًا وغير منتبهًا لما حوله 

 4 3 2 1 0 يصعب لفت انتباهه في حال كان مستغرقًا بسلوك نمطي

 4 3 2 1 0 ينتبه ألجزاء معينة وليس إلى كل ما يقدم له 

 - - - - -  :الذاكرة 4

 4 3 2 1 0 ينسى ما يتعلمه بسرعة 

 4 3 2 1 0 يحتاج للتذكير دائمًا من أجل القيام بما هو مطلوب منه 

, يحفظ بعض مقاطع األغاني أو األرقام أكثر من أي شيء آخر 
 لي ودون هدف ويقوم بترديدها بشكل آ

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 يتذكر أماكن أشياء يحبها ولو بعد فترة طويلة من الزمن 

 - - - - -  :المعالجة الحسية 1

يصعب على الطفل تعلم نشاطات حركية متناسقة كالرقص وفقًا ألنغام 
 موسيقية 

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 يصعب على الطفل الوقوف على ساق واحدة 
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 4 3 2 1 0 عليه معرفة بأن األنشطة تنتهي عند موعد محدد  يصعب

 4 3 2 1 0 يصعب عليه االنتظار بالدور 

 4 3 2 1 0 أو من مكان إلى آخر  \صعوبة االنتقال من نشاط آلخر 

أو استخدام يد ألعمال معينة واليد الثانية  \استخدام اليدين معًا 
 ألعمال أخرى 

0 1 2 3 4 

على التركيز على شخصين يتكلمان أو صوتين يصدران  عدم القدرة
 بنفس الوقت  

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 ظروف المكان  \ضعف في تمييز اليمين والشمال 

 - - - - -    :المهارات ما قبل األكاديمية 6

 4 3 2 1 0 التصنيف , الفرز , ضعف بعمليات المطابقة 

 4 3 2 1 0 صعوبة مسك القلم والتحكم به 

 4 3 2 1 0 صعوبة ضم الخرز بخيط 

      مكعبات  8صعوبة بناء برج من 

 : جوانب اإلبداع والتفوق 9
 0 درجة سجل جوانب وجود عدم حال في :مالحظة 

- - - - - 

تركيب  \الرياضة  \الموسيقى  \لديه قدرات خارقة في مجال ما كالرسم 
 جوانب أخرى   \األلغاز 

0 1 2 3 4 

 
 
  :التأخر النمائي :مجال الفرعي السابعال
   يتم اإلجابة عليه من قبل الوالدين حصرًا 

 

 :هل \شهر األولى من حياة طفلك  21خالل 
 

 ال  نعم  السؤال  م
 0 1 أو رد لك االبتسامة ؟  \هل ابتسم لك طفلك  0
 0 1 هل استجاب طفلك السمه عند مناداته ؟  3
 0 1 تؤشر له ؟ هل انتبه طفلك للشيء الذي  2
 0 1 هل جلب طفلك لك ألعابه لتشاركه بها ؟  4
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 0 1 هل قلدك طفلك عندما كنت تبدأ معه لعبة اجتماعية ؟  1
 0 1 تلويحك الوداع باي ؟  \هل رد طفلك على تحيتك  6
 0 1 هل قام طفلك بأشياء ليضحكك ويعيدها عدة مرات من أجل إضحاكك ؟  9
 0 1 حو شيء ما بغرض مشاركة اهتمامه معك ؟ هل أشر طفلك بإصبعه ن 8
 0 1 هل اقترب طفلك من األطفال اآلخرين محاواًل اللعب معهم ؟  1
 0 1 هل لعب طفلك باأللعاب التي لعب بها أقرانه بطريقة صحيحة ؟  01
 0 1 هل تظاهر طفلك بأنه يرد على الهاتف أو يفتح الباب ؟  00
 0 1 وتوجيهاتك ؟ هل استجاب طفلك لتعليماتك  03
 0 1 هل نظر طفلك إليك عندما كنت تتحدث أو تتكلم ؟   02
 1 0 ثم توقف ؟{ كلمات , مناغاة , هديل } هل طور طفلك نموًا لغويًا طبيعيًا  04
 1 0 هل حرك طفلك يديه أو جسمه أو أصابعه بطريقة غريبة ؟  01
 1 0 هل تساءلت بأن طفلك أصم ؟  06
 0 1 لك لك إذا خرجت من المنزل أو عدت إليه ؟هل انتبه طف 09
 1 0 هل تعلق طفلك بأشياء غريبة وبكى إذا غابت عنه ؟  08
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 استمارة التفريغ الخاصة
 بمقياس

 تشخيص اضطراب التوحد
 لدى األطفال دون عمر السادسة

 (   )  رقم 
 :المعلومات األولية :القسم األول
 أنثى  ذكر  : اسم الطفل

 

  السنة الشهر يومال 
 : اسم ولي األمر    تاريخ التطبيق
 : اسم الفاحص    تاريخ الميالد

 : المسمى الوظيفي للفاحص    العمر
 

  :تسجيل الدرجات وتفسيرها على مجاالت المقياس الفرعية :الثاني القسم

 درجة التوحد     الرتبة المئينية   الدرجة الخام  المجاالت الفرعية   
    جتماعي اال

    التواصلي 

    السلوكي 

    االنفعالي 

    الحسي 

    المعرفي 

    التأخر النمائي

    المجموع     
 

  :تفسير النتائج والتشخيص النهائي للطفل :الثالث القسم
.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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 .جدول تفريغ المجال االجتماعي . 

غير  الفقرة  م
 موجود

موجود 
 نادراً 

موجود 
 أحيانًا 

 موجود 
 غالبًا 

 موجود 
 دائمًا 

 التفريغ

  4 3 2 1 0 : صريالتواصل الب 0
  4 3 2 1 0 :  التعامل مع اآلخرين 3
  4 3 2 1 0 : االهتمام المشترك 2
  4 3 2 1 0 : االبتسامة االجتماعية 4
  4 3 2 1 0 : اآلداب االجتماعية 1
  4 3 2 1 0 : الصداقة مع األقران 6
  4 3 2 1 0 : المشاركة الوجدانية 9
  4 3 2 1 0 : اللعب 8
  4 3 2 1 0 :امل مع األلعابالتع 1
  4 3 2 1 0 : االستجابة السمه 01

  المجموع 

 
 .جدول تفريغ المجال التواصلي . 

غير  البنود  \الفقرة  م
 موجود

موجود 
 نادراً 

موجود 
 أحيانًا 

 موجود 
 غالبًا 

 موجود 
 دائمًا 

 التفريغ

  4 3 2 1 0 : طريقة التعبير عن احتياجاته 0
  4 3 2 1 0 : ات والمقاطع الصوتيةترديد الكلم 3
  4 3 2 1 0 : حصيلة لغوية محدودة 2
  4 3 2 1 0 : بناء الجمل 4
  4 3 2 1 0 : االستجابة للتعليمات اللفظية 1
  4 3 2 1 0 : المحادثة 6
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  4 3 2 1 0 : طبقة الصوت وسرعته 9
  4 3 2 1 0 : إيماءات الجسم 8
  4 3 2 1 0 : فهم اللغة 1

  لمجموع ا

 . جدول تفريغ المجال السلوكي . 
غير  البنود  \الفقرة  م

 موجود
موجود 
 نادراً 

موجود 
 أحيانًا 

 موجود 
 غالبًا 

 موجود 
 دائمًا 

 التفريغ

  4 3 2 1 0 : األنشطة المحددة 0
  4 3 2 1 0 : الطقوس الروتينية 3
  4 3 2 1 0 : السلوكات النمطية 2
  4 3 2 1 0 : اصيل األشياءاالهتمام بأجزاء وتف 4
  4 3 2 1 0 : التعلق باألشياء 1
  4 3 2 1 0 : النشاط الجسمي 6
  4 3 2 1 0 : العدوانية 9
  4 3 2 1 0 : استخدام األشياء 8

  المجموع 

 
 
 
 

 . جدول تفريغ المجال االنفعالي . 
غير  البنود  \الفقرة  م

 موجود
موجود 
 نادراً 

موجود 
 أحيانًا 

 د موجو 
 غالبًا 

 موجود 
 دائمًا 

 التفريغ

  4 3 2 1 0 : االستجابات االنفعالية 0
  4 3 2 1 0 : الخوف 3
  4 3 2 1 0 : القلق والتوتر 2
  4 3 2 1 0 : التعبير عن المشاعر 4
  4 3 2 1 0 : فهم مشاعر اآلخرين 1

  المجموع 
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 . جدول تفريغ المجال الحسي . 
غير   البنود \الفقرة  م

 موجود
موجود 
 نادراً 

موجود 
 أحيانًا 

 موجود 
 غالبًا 

 موجود 
 دائمًا 

 التفريغ

  4 3 2 1 0 : االستجابة البصرية 0
  4 3 2 1 0 : االستجابة السمعية 3
  4 3 2 1 0 : االستجابة للتذوق 2
  4 3 2 1 0 : االستجابة للشم 4
  4 3 2 1 0 : االستجابة للمس 1
  4 3 2 1 0 : لماالستجابة لأل  6
  4 3 2 1 0 : االستجابة للبرودة والحرارة 9

  المجموع 

 
 

 . جدول تفريغ المجال المعرفي . 
غير  البنود  \الفقرة  م

 موجود
موجود 
 نادراً 

موجود 
 أحيانًا 

 موجود 
 غالبًا 

 موجود 
 دائمًا 

 التفريغ

  4 3 2 1 0 :التقليد 0
  4 3 2 1 0 : االستجابة الذهنية 3
  4 3 2 1 0 : االنتباه 2
  4 3 2 1 0 : الذاكرة 4
  4 3 2 1 0 : المعالجة الحسية 1
  4 3 2 1 0 : المهارات ما قبل األكاديمية 6
  4 3 2 1 0 : جوانب التفوق واإلبداع 9

  المجموع 
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 . جدول تفريغ مجال التأخر النمائي  
 ال  نعم  السؤال  م
 0 1 رد لك االبتسامة ؟ أو  \هل ابتسم لك طفلك  0
 0 1 هل استجاب طفلك السمه عند مناداته ؟  3
 0 1 هل انتبه طفلك للشيء الذي تؤشر له ؟  2
 0 1 هل جلب طفلك لك ألعابه لتشاركه بها ؟  4
 0 1 هل قلدك طفلك عندما كنت تبدأ معه لعبة اجتماعية ؟  1
 0 1 تلويحك الوداع باي ؟  \هل رد طفلك على تحيتك  6
 0 1 هل قام طفلك بأشياء ليضحكك ويعيدها عدة مرات من أجل إضحاكك ؟  9
 0 1 هل أشر طفلك بإصبعه نحو شيء ما بغرض مشاركة اهتمامه معك ؟  8
 0 1 هل اقترب طفلك من األطفال اآلخرين محاواًل اللعب معهم ؟  1
 0 1  هل لعب طفلك باأللعاب التي لعب بها أقرانه بطريقة صحيحة ؟ 01
 0 1 هل تظاهر طفلك بأنه يرد على الهاتف أو يفتح الباب ؟  00
 0 1 هل استجاب طفلك لتعليماتك وتوجيهاتك ؟  03
 0 1 هل نظر طفلك إليك عندما كنت تتحدث أو تتكلم ؟   02
 1 0 ثم توقف ؟{ كلمات , مناغاة , هديل } هل طور طفلك نموًا لغويًا طبيعيًا  04
 1 0 ك يديه أو جسمه أو أصابعه بطريقة غريبة ؟ هل حرك طفل 01
 1 0 هل تساءلت بأن طفلك أصم ؟  06
 0 1 هل انتبه طفلك لك إذا خرجت من المنزل أو عدت إليه ؟ 09
 1 0 هل تعلق طفلك بأشياء غريبة وبكى إذا غابت عنه ؟  08

   المجموع
  المجموع النهائي 
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