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Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised 

(M-CHAT-R)TM 

  القائمة الُمعدلة الستبيان التوحد عند األطفالالنسخة المنقحة من 
 

 

 

 .النسخة اإلنجليزية فيالمستخدم  البياني الرسم شكل تطوير في عملهعلى  Joaquin Fuentes, M.D نشكر: وتقدير شكر

 www.mchatscreen.comانظر المعلومات من فضلكلمزيد من 

  DianaLRobins@gmail.comعلى  (Diana Robins) ديانا روبنزأو االتصال ب

 لمزيد من المعلومات حول النسخة العربية يرجى التواصل مع : 

 ( على  جامعة القاهرة –د/ سعاد موسى )أستاذ و استشارى الطب النفسى لألطفال .أsuaadmoussa@kasralainy.edu.eg  

  وزارة الصحة و السكان( على –د/ منى فتح الباب )ماجستير طب عائلة drmonafathelbab@yahoo.com  
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 مقدمة
 

وجعت بعناية حتى ت فهم من ِقبل مقدمأ   الخدمة و مانحى الرعاية بألفاظ  ىعدت هذه الترجمة و ر 

 .مبسطة و سهلة الفهم

 

 :R-CHAT-Mأداة ترجمة أعد 

 جامعة القاهرة( -)أستاذ و إستشارى الطب النفسى لألطفال  سعاد موسى /د.أ (1

Prof. Suaad Moussa (Professor of Psychiatry, Cairo University - Consultant Child &Adolescent Psychiatry) –  

Email (suaadmoussa@kasralainy.edu.eg)  

 وزارة الصحة و السكان( -منى محمد فتح الباب )ماجستير طب العائلة د/ (2

Dr. Mona Fathelbab (Master Degree in Family Medicine, Ministry of Health and Population, Egypt) –  

Email (drmonafathelbab@yahoo.com) 

 (جامعة بنى سويف -د/ مها عماد الدين )مدرس الطب النفسى لألطفال  (3

Dr. Maha Emad Eldeen (Assistant Professor of Child Psychiatry, Beny Suef University - Consultant Child & 

Adolescent Psychiatry) - Email (emad_maha@yahoo.com) 

 

 :FR-CHAT-M/أداة أعد ترجمة 

 وزارة الصحة و السكان( -العائلةمنى محمد فتح الباب )ماجستير طب  د/ (1

Dr. Mona Fathelbab (Master Degree in Family Medicine, Ministry of Health and Population, Egypt) –  

Email (drmonafathelbab@yahoo.com) 

 جامعة القاهرة( -النفسى لألطفال)أستاذ و إستشارى الطب   سعاد موسى /دأ. (2

Prof. Suaad Moussa (Professor of Psychiatry, Cairo University - Consultant Child &Adolescent Psychiatry) –  

Email (suaadmoussa@kasralainy.edu.eg)  
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ة التكميلية المتابعل و عدلة الستبيان التوحد عند األطفاالقائمة المُ النسخة المنقحة من  تصاريح إستخدام

(M-CHAT-R/FTM) 

 ,M-CHAT-R/F; Robins)ة التكميلية المتابع ان التوحد عند األطفال والنسخة المنقحة من القائمة المعدلة إلستبي

Fein, & Barton, 2009)  لفحص احتماالتأو مانحى الرعاية من مرحلتين يجيب عليها الوالدين مسحية تقريرية هى أداة 

السريرية و متاحة للتحميل المجانى من أجل األغراض  M-CHAT-R/F أداة .اضطرابات التوحد عند األطفال طيفب اإلصابة

 .www.mchatscreen.comو المواد المتعلقة مرخص له من  R/F-CHAT-M البحثية و التعليمية. تحميل أداة

 التالية:  لتعليماتيجب اتباع ا إلستخدامها، و M-CHAT-R/Fألداة نشر محفوظة الليف وأتالحقوق 

 الصفحة أسفلوق التأليف و النشرالموجودة فى يجب أن تحتوى على حق M-CHAT-Rأداة  نسخ أو طبعإعادة عند  .1

(2009 Robins, Fein, & Barton ال  .)دون األسئلة ترتيب أو تعليمات،ال ،األسئلة على تعديالت أي إجراء يمكن 

 .المؤلفين من إذن على الحصول

توضح  ال بنودأى مجموعة فرعية من ال أن إلى تشير األدلةبصورة كلية.  M-CHAT-Rيجب أن تستخدم أداة  .2

 .بشكل كافى السيكومترية الخصائص

مقال( أو : فى كتاب أو مثالا فى مطبوعات )ليستخدمها اخرون   M-CHAT-R/Fبنسخ على األطراف المعنية  .3

 Dianaديانا روبنز)( االتصال باألخرى البرامج حزم أو الرقمية الطبية السجالت من كجزء: مثالا اليكترونياا )

Robins)  للحصول على إذن منها على)DianaLRobins@gmail.com( . 

 الطبية سجالتك في M-CHAT-R أسئلةمن  األولى المرحلة دمج في وترغب طبية،خدمة  من جزءا كنت إذا .4

 ،الطبية نطاق ممارستك خارج صفحةهذه ال وزيعت وقت أي فى اردت إذا ،، فهذا أمر مرحب به. ولكن اإللكترونية

 .موافقة للترخيص لطلب (Diana Robinsديانا روبنز) ب االتصال يرجىف

 تعليمات االستخدام:

 لب  قِ  من أيضا تستخدم أن يمكنكما لزيارة الروتينية لألطفال، كجزء من ا M-CHAT-R أداة تصححيمكن ان تقدم و  

-M الهدف األساسى منيتمثل  .(ASDاحتمال اإلصابة بطيف اضطرابات التوحد ) لتقييم المهنيين من غيرهم أو المتخصصين

CHAT-R  فى زيادة حساسية هذه األداة، مما يعنى الكشف عن أكبر عدد ممكن من حاالت طيف اضطرابات التوحد. و لذلك

 سيتم احتمال االصابة لون درجة تشير إلىحصي الذين األطفال كل ليسفإن معدل الخطأ اإليجابى يكون عاليا، مما يعنى أن 

 على يجب. M-CHAT-R/Fالمتابعة التكميلية  أسئلة وضعنا ذلك، لمعالجة(. وASDهم بطيف اضرابات التوحد)تشخيص

 إيجابيفحص  سيظهرون  الذين األطفال من كبيرا عددا فإن ،التكميلية المتابعة مع حتى أنه علم علىيكونوا  أن المستخدمين

بإضطرابات لإلصابة  عرضةأكثر هم األطفال هؤالء ولكن ؛هم بطيف اضطرابات التوحدتشخيص يتم لن M-CHAT-R على

 M-CHAT-Rتصحيح  .أظهر فحص إيجابى طفلفإن هناك ما يبررالتقييم ألى  وبالتالي، ،فى النمو تأخربأخرى أو نمائية 

 سيتاح تحميلكما . http://www.mchatscreen.comمن  ين. يمكن تحميل طريقة التصحيحأقل من دقيقت يستغرق

 بالتصحيح.الوثائق المتعلقة 
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   :التصحيح طريقة

تشير الى احتمال اإلصابة بطيف اضطرابات التوحد.  -12، 5، 2رقم البنودماعدا  -اإلجابة ب"ال"على كل البنود  

 التالى نظام التصحيح اإلصابة بطيف اضطرابات التوحد. فإن االجابة ب"نعم" تشير الى احتمال 12، 5، 2رقم  البنوداما فى 

 : M-CHAT-R من الخصائص السيكومترية للإلى أقصى درجة زيد ي

عيد فحص مرة أخرى مع لااعد شهراا،  24إذا كان الطفل أقل من  ؛2-0: الدرجة الكلية من اإلصابة بسيطإحتمال 

 التوحد.ميالده الثانى. ليس هناك اجراء مطلوب إال اذا اظهرت مراقبة الطفل احتمال اإلصابة بطيف اضطرابات 

( M-CHAT-R/Fهى المرحلة الثانية من والمتابعة التكميلية ) طبق؛ 7-3: الدرجة الكلية من اإلصابة متوسطإحتمال 

 M-CHAT-R/F استمرت درجةاذا التى تنذر باإلصابة. أو اإلجابات للحصول على معلومات اضافية عن ردود االفعال 

لتدخل ل مدى احتياجهو تشخيصى التقييم ل. اإلجراء المطلوب: تحويل الطفل ليكون ايجابياا  ن فحص الطفل، فإأكثرأو  2تساوى 

ليس هناك اجراء مطلوب إال اذا أظهرت مراقبة . يكون سلبياا  ل، فإن فحص الطف1-0المبكر. إذا كانت درجة المتابعة التكميلية 

 ات الروتينية المستقبلية للطفل.الطفل احتمال اإلصابة بطيف اضطرابات التوحد. يجب عمل إعادة للفحص فى الزيار

تقييم للالتكميلية و اإلحالة بشكٍل فورى  مقبول ان يتم تجاوز المتابعة؛ 20-8: الدرجة الكلية من اإلصابة عال  إحتمال 

 .لتدخل المبكرمدى إحتياجه لالتشخيصى و 

















 

 



5 

2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton 
   
 Tranlated by: Prof. Suaad Moussa, Dr. Mona Fathelbab, Dr. Maha Emad Eldeen, 2014. 

 .4102، د/ مها عماد الدين  - منى فتح الباب د/ - د/ سعاد موسى.ترجمة و إعداد: أ            
   

M-CHAT-R)القائمة المعدلة إلستبيان التوحد عند األطفال من منقحة النسخة ال
TM

) 

 يقوم بهذا طفلك شاهدت قد كنت ذا. اعادةيرجى الوضع فى االعتبار كيف يتصرف طفلك . الخاصة بطفلك سئلةمن فضلك أجب عن هذه األ

 لك. شكراا جزيالا  .سؤالكل  أمام ال أو نعممن فضلك ضع دائرة حول  ."الب" فرجاءا اجب ، عادة   ليسو مرات، عدة السلوك

 

 إليه؟ ينظر طفلك هل، الغرفة فىإلي شئ  ترشأ لو .1
 : اذا أشرت إلى لعبة أو حيوان, هل ينظر طفلك إلى اللعبة أو الحيوان؟(مثال)

 ال نعم

 ال نعم أصم؟ يكون أن محتملمن ال طفلك كان إذا أبداا  تسائلت هل .2

 يتظاهر ، يتظاهر بأنه يشرب من كوب فارغ، مثال؟ ) ياا تخيليلعب لعباا أو  هل يتظاهر طفلك فى اللعب .3
 ؟(الدمية العروسة أو بأنه يتحدث فى الهاتف، أويتظاهر بإطعام

 ال نعم

 ال نعم ؟(لم، األثاث، أدوات الملعب، أو السال مثال  التسلق أو التشعبط على األشياء؟ ) طفلك يحب هل .4

، هل يهزهز طفلك أصابعه بالقرب مثال  عينيه؟ )  بأصابعه بالقرب من غيرعادية حركات طفلك يفعل هل .5
 من عينيه؟(

 ال نعم

، يشير لطعام أو للعبة ال مثال  ) مساعدة؟ ليحصل علىما أو  شئ ليطلب طفلك  بإصبع واحد هل يشير .6
 يستطيع الوصول اليها؟(

 ال نعم

أو شاحنة كبيرة  ، يشير إلى طائرة في السماءمثال  ؟ )هتماماإلشيئاا يثير  ليريكهل يشير طفلك بإصبع واحد  .7
 (؟على الطريق

 ال نعم

 نعم االطفال اآلخرين، يبتسم لهم، أو يذهب إليهم؟( طفلك يشاهد هل، مثال  اآلخرين؟ ) باالطفال طفلك يهتم  هل .8
 

 ال
 

لمجرد  لكنو -ليس من اجل المساعدة -ى تراهااألشياء بأن يجلبها لك أو يحملها لك لكطفلك هل ي ريك  .9
 ؟(لعبة شاحنة، أوأو دمية، ي ريك زهرة، مثال  ) ؟المشاركة

 ال نعم

، هل ينظر ألعلى، يتكلم أو يغمغم، أو يتوقف عما يفعله مثال  بإسمه؟ ) تناديه عندما يستجيب طفلك هل .11
 عندما تناديه بإسمه؟(

 ال نعم

 ال نعم عندما تبتسم لطفلك، هل يرد لك اإلبتسامة ؟  .11

هل يصرخ طفلك أو يبكى لوجود ضوضاء مثل صوت مثال ، ة؟ )يضوضاء اليومالهل ينزعج طفلك من   .12
 المكنسة أو الموسيقى العالية؟(

 ال نعم

 ال نعم هل يمشى طفلك؟  .13

 ال نعم مالبسه؟أثناء الكالم معه، اللعب معه، أو تغيير هل ينظر طفلك فى عينيك   .14

أو يصدر أصوات  ،السالمة، يصفق يلوح باى باى أو معمثال ، هل يحاول طفلك أن يقلد ما تفعل؟ ) .15
 ة عندما تفعل أنت ذلك؟( ضحكم

 ال نعم

 ال نعم إذا أدرت رأسك للنظر إلى شئ ما، هل يلتفت طفلك حوله ليرى على ما تنظر؟  .16

 ال نعم هل ينظر إليك لتثنى عليه، أو يقول "انظر" أو "شاهدنى"؟(مثال ، تشاهده؟ )ك جعليحاول طفلك أن ي هل .17

الكتاب  "ضع إذا لم تشير، هل يستطيع طفلك أن يفهممثال ، ؟ )أن يفعل شيئاا هل يفهم طفلك عندما تقول له   .18
 ؟ بطانية" على الكرسى" أو "أحضر لى

 ال نعم

فلك إذا سمع ط  ،مثال  جديد، هل ينظر طفلك إلى وجهك ليرى كيف تشعر حيال ذلك؟ ) إذا حدث شئ  .19
 جديدة، هل سينظر إلى وجهك؟   ةصوت غريب أومضحك، أو رأى لعب

 ال نعم

 ال نعم أو يثب على ركبتك؟( تأرجحهأن مثال ، هل يحب طفلك األنشطة الحركية؟ )  .21

 الدرجة الكلية : _____


