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 الكلمات الرئيسية:

 مقياس مبرمج، تشخيص التوحد

 

 مستخلص البحث:

ان تشخيص التوحد يعد من أصعب األمور وأكثرها تعقيداً، وخاصة في الدول العربية، حيث يقل 

لميددة لتشدددددددخيص التوحددد، ممددا يخاأ فلى و وا خ دد  في عدددا األادددددددخدداب المةيعين ب ريقددة ع

التشدددددددخيص، أو فلى تتددداهدددل التوحدددد في المراحدددل المبمرا من حيددداا ال  دددل، ممدددا يخاأ فلى 

صعوبةالتدخل في أوقات الحقة.. ومن هنا تحدات لدى الباحثة مشملة البحث فى صعوبة تشخيص 

 ى الى وو وا خ   فى التشددخيصالتوحد لقلة عدا المةيعين المتخصددصددين فى التشددخيص مما يخا

يةدف هذا البحث فلى عالج مشملة قلة عدا المةيعين ب ريقة علمية لتشخيص التوحد وت ااى حيث 

احتمالية حدوث خ   فى التشدددخيص و برمتة مقياس صدددمي لتشدددخيص حاالت ديي التوحد يقو  

د ال على تشددخيص سدداعدا اولياا امور االوم بحسدداا الدر ات واخددتخراج النتالج المتروبيا بدقة

ابنالةي الخدددت اعتةي اكتشددداف التوحد مبمرا وعمل برامج التدخل المبمر ألهميتةا فى التخ يي من 

 . حدا اعراض التوحد لدى ابنالةي

تي ت بيق اختخدا  المقياس المبرمج لتشخيص التوحد وذلك بااخال بيابات وبتالج التقارير الورقية 

رير المقياس المبرمج و اات النتالج م ابقة مما ال على صددددد  لعينة البحث ومقاربتةا بنتالج تقا

 .المقياس المبرمج فى تشخيص التوحد

 عبالمحور الرا

 مشكالت ذوى االحتياجات الخاصة

 مقياس مبرمج لتشخيص التوحد

 فاعلية استخدام مقياس مبرمج فى تشخيص التوحد
 

 الباحثة

 عبير عبيد الحميد فتحى محمد على

 أخصائى تطوير تكنولوجى

 ادارة الوايلى التعليمية –المدرسة التجريبية للتربية الفكرية 
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 مقدمة : 

ان التوحد هو اضددد راا في النمو العصدددبي يخ ر على الت ور في  ال ة متاالت أخددداخدددية منةا، 

بمو وت ور المةارات التواصدددلية بافضدددافة فلى صدددعوبة الت اعل اال تماعي وهو ما  قصدددور في

يعتبر ذا عالقة و يقة بالمةارات التواصدددددددلية أيمدددددددا، والمتال الثالث يتمثل في التعلق الشدددددددديد 

باألعمال الروتينية والمحافظة على أبماد وأااا األفعال على وتيرا واحدا وصدددددددعوبة القدرا على 

عب ، وم عد النمو الل ماعية، ب ية واال ت تدريتي للمةارات التواصدددددددل قد ال لذكر أن ال  با تدير  ن ال

 % )التمعية األميركية للن ق والسدددددددم 30ادددددددةرا، ال يمثل أكثر من  18ال بيعي حتى خدددددددن 

ASHA  ،(2006  70من أد ددال التوحددد، في حين أن التدد خر منددذ البدددايددة يمثددل أكثر من% 

(ASHA, 2006) 36حديين، حيث يشددددددترد مةور بما األعراض قبل خددددددن من األد ال التو 

اددةرا. ومن هنا تتمددا لنا األهمية القصددوى للقصددور في النواحي التواصددلية، حيث فبةا ال تعتبر 

 .معيارا تشخيصيا مةما فقا، بل تعتبر التحدأ األكبر للمختصين وأخر األد ال التوحديين

ي ين بال  ل ، وتنعمس ا اره بصددددورا فالتوحد فى مل تلك الخصددددالص يشددددمل العا ا لمل المح

مباارا على ال  ل مما يخ ر بالتالى على تواصله العا  ، واكتساا اللغة ، واالبماد السلوكية ، و 

القيي  و االتتاهات ، واخدلوا التعبير عن المشداعر و االحاخديس ، اضدافة الى ان ال  ل التوحدى 

 ,Gillberg د ال الذين لديةي تقبل ا تماعى  يديظةر ابمادا خددددلوكية قليلة  دا بالمقاربة م  اال

، كما ابه يعابى من ابماد خددلوكية ادداذا مير مقبولة ا تماعيا كعد  النمددج اال تماعى  (( 1991

 .( 2001والعدوان، و اال ارا الذاتية ) الخ يب ، 

البحث ، قد عرف ال ب الن سدددي عند ال  ل في العقدين األخيرين تقدما كبيرا في متال المعرفة و 

و اخدددت ان أن يتخلص بةاليا من بماذج ال ب الن سدددي عند البالغين من حيث أعراض و تصدددنيي 

األمراض ليمتسددب هويته الخاصددة، و في الوقت ذاته وخدد  حقول تحرياته بشددمل كبير . فتي تحديد 

ي فصابات  ديدا و تي فعااا وضعةا في خيا  بمو ال  ل ، في الوقت الذأ ارخت فيه ال ريقة الت

تخ ر بةا اآلليات المرضدددددددية على بمو ال  ل ذاته ، و كمثال على ذلك تي عال الذهابات ال  لية 

على أبةا فصددددابات ذاتية لل  ولة المبمرا التي تمددددي أيمددددا التوحد ، و ارس أ رها على ق اعات 

يرارأ ف) . النمو المختل ة :اللغة ، النمو الذهني ، القدرا على التعلي خاصدددددة في المتال الدراخدددددي

2000 ،3 ) 

 : عالمات التوحد وتشخيصه

 كيي يتي التشخيص وما ىي المقاييس المعتمدا في آلية التشخيص؟
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في الوقت الحاضددددر يتي تشددددخيص التوحد من خالل المالحظة المبااددددرا لسددددلو  ال  ل بواخدددد ة 

بل اختصاصي معتمد، وعااا ما يمون اختصاصي في بمو األد ال، أو دبيب و عااا ما يتي ذلك ق

خنوات أو ) خته بعناية عن 36عمر  ال ة  اةر ، و في ب س الوقت فإن تاريخ بمو ال  ل تتي ارا  )

دريق  م  المعلومات الدقيقة من الوالدين واألادددددخاب المقربين اآلخرين الذين لةي عالقة بحياا 

 (55، ب  2001ال  ل مباارا ) ال ةد 

 : التشخيص

 تعامل م  اآلخرين خواااً أخرته أو متتمعه ،التوحد ىو االب واا على الن س ورفض ال

 . (وعااا ما يمون اختحواذأ بم ي ممرر، وفي ال ب الن سي يعرفوبه أبه  (فض راا فب عالى

أن تشددددددخيص التوحد يعد من المشددددددمالت الصددددددعبة التي توا ه الباحثين و المةتمين به في ميدان 

 :التربية الخاصة . وقد يعوا ذلك فلى أمرين

ن التوحد ليس اضدد رابا واحدا وفبما يبدو في عدا أاددمال ، مما حدا بالبعض فلى تسددميته أولةما: أ

 "ديي التوحد كما خبقت افاارا عند تعريي "التوحد

 " ابيةما: أن م ةو  " التوحد

قد يتداخل م  م اهيي أخرى ؛ ك صا  ال  ولة، والتخلي العقلي، واض رابات لتواصل ، وتمركا 

 .ض رابات الحواس ومير ذلك من م اهييال  ل حول ذاته، وا

ومن هنا يممن القول أن التشدددددخيص الصدددددحيا للتوحد أمر على قدر كبير من الخ ورا و األهمية 

ألبه يسددددداعد على االهتما  بقدرات كل د ل وت وير بيعة مناخدددددبة له، م  وضددددد  بربامج تعليمي 

 .(38: 1997) خميرا السعد، فراأ له ضمن افدار العا  للمنةج التربوأ السالد في المتتم 

، ولذلك فإن تشخيص التوحد يعد من أصعب األمور وأكثرها تعقيداً، وخاصة في الدول العربية،  

حيث يقل عدا األاخاب المةيعين ب ريقة علمية لتشخيص التوحد، مما يخاأ فلى و وا خ   في 

ممدددا يخاأ فلى  التشدددددددخيص، أو فلى تتددداهدددل التوحدددد في المراحدددل المبمرا من حيددداا ال  دددل،

صددعوبةالتدخل في أوقات الحقة. حيث ال يممن تشددخيص ال  ل اون و وا مالحظة اقيقة لسددلو  

ال  ل، ولمةارات التواصدل لديه، ومقاربة ذلك بالمسدتويات المعتااا من النمو والت ور. ولمن مما 

خرى. يايد من صدددعوبة التشدددخيص أن كثيراً من السدددلو  التوحدأ يو د كذلك في اضددد رابات أ

ولذلك فإبه في الظروف المثالية يتب أن يتي تقييي حالة ال  ل من قبل فريق كامل من تخصددصددات 

 :مختل ة، حيث يممن أن يمي هذا ال ريق
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 . دبيب أعصاا •

 . دبيب ب سي •

 . دبيب أد ال متخصص في النمو •

 . أخصالي ب سي •

 . أخصالي عالج لغة وأمراض ب ق •

 . أخصالي عالج مةني •

 . خصالي تعليميأ •

كمدددا يممن أن يشدددددددمدددل ال ريق المختصدددددددين اآلخرين ممن لدددديةي معرفدددة  يددددا بدددالتوحدددد.                                           

 ، بت ( 2003) أبو العاالي 

 :وفيما يلي عرض ألهي مراحل واالختبارات التشخيصية الض راا التوحد

 :مرحلة التعرف السري  على ال  ل التوحدأ

 : وتشتمل على مرحلتين

أوال ً : المرحلة التي يالحظ بةا اآلباا و االمةات أو ذوأ العالقة بال  ل بعض المظاهر  السلوكية 

مير االعتيااية و خاصدددددة تلك المظاهر التي ال تتناخدددددب م  دبيعة المرحلة العمرية التي يمر بةا 

  :ال  ل و تمرار تلك المظاهر و ادتةا ومن هذه المظاهر

 .النمو اللغوأ ،ضعي الت ور في المةارات الذكالية و ضعي التابب اال تماعي ضعي

 ابيا ً: مرحلة الت كد من و وا مظاهر السدددددددلو  التوحدأ لدى األد ال المشدددددددمو  بةي و ذلك من 

خالل عرضدةي على فريق متخصدص من األخصداليين و يشدمل ال ريق األخصدالي الن سدي،دبيب 

القياس التربوأ ،أخصدددالي عالج الن ق،أخصدددالي قياس السدددم  أد ال يعرف بالتوحد،أخصدددالي 

،أخصددالي ا تماعي و يلعب الوالدان اورا حيويا هاما في عملية التشددخيص و ذلك من خالل تقديي 

المعلومات عن التاريخ الت ورأ لل  ل و أبماده السلوكية والن التوحد اض راا يعرف خلوكيا 

دا األخصدددداليين الذين يالحظون خددددلو  ال  ل في أوقات فان من الصددددحيا القول ب به كلما لاا ع

مختل ة و أوضدددددان متنوعة لاات احتماالت التشدددددخيص للتوحد بشدددددمل صدددددحيا و لتحديد دبيعة 

االض راا الذأ يعابي منه ال  ل يتب على األخصاليين أن يحداوا أيما االض رابات التي ال 
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وكية لل  ل الذأ يراا تشدددددددخيص حالته يعابي منةا ال  ل و تعرف عملية مقاربة األبماد السدددددددل

باألبماد السدددددلوكية التي تالحظ عااا في االضددددد رابات األخرى بعملية )التشدددددخيص ال ارقي( و 

التخلي العقلي و االضددددددد راا اللغوأ حدالتدان يتدب التد كدد من عدد  و واهمدا قبدل تشدددددددخيص 

الت  ينية أو االضددددد راا على ابه توحد ،  كذلك يتب فحص ال  ل للت كد من عد  و وا مشدددددم

ية مثل ال ينيل كيتوبوريا و متاللمة المروموخدددددددو  الةص حيث يصددددددداحب هذان  (PKU) دب

االضد رابان التوحد في بعض الحاالت  ، و يممن للمعلي أن يقو  بدور كبير في عملية التشدخيص 

من خالل تدوين مالحظاته حول السددلو  العا  لل  ل لموبه يقمددي معه خدداعات عديدا في اليو  و 

بإممابه أن يقيي خدددددددلو  ال  ل و مقاربته م  األد ال اآلخرين و يتلمس مسدددددددتوى تقدمه و ابتاله 

بالمقاربة م  األد ال اآلخرين في صددددددد ه ويممن أن يسدددددددتخد  المعلي العديد من أاوات المالحظة 

واالختبددارات لتقييي مسدددددددتوى بمو ال  ددل و ابحرافدده عن مسدددددددتويددات النمو ال بيعيددة كمددا يممن 

ي الن سي أن يقيي الومالي العقلية و اللغوية و الحركية و المةارات اال تماعية باختخدا  لألخصال

االختبارات الخاصدددددددة فاختبارات الذكاا تسدددددددتخد  في تقدير القدرات العقلية العامة و القدرا على 

ومالي التعلي فمال عن قياخا و تحديدها لمستوى ذكاا ال  ل أما االختبارات اللغوية فإبةا تقيس ال

الغوية و تسددتخد  لتوضدديا الصددعوبات الخاصددة . ويعابي أد ال التوحد من صددعوبات في اف ابة 

على بعض االختبارات بسبب االض رابات السلوكية و الحساخية من ال شل ، و ابتالهي مالبا ما 

 ( 58ـ  57،  2005يمون مير صحيا و يمون خلوكةي فما االبسحاا أو العني  ) التلبي 

دمت أاوات عديدا في تشدددددددخيص وتقويي األد ال التوحديين ومنةا اختبارات ألعراض و اخدددددددتخ

التشخيص ،و لتقويي النمو ،و التميي، و التواصل ،و اللغة و افارا  و بإممان المربين و الباحثين 

 اخددتخدامةا  للتعرف على  وابب النمو المختل ة و البيعة و العاللة و تقدير التغير في أبعاا السددلو 

 .و النمو و مدى االختتابة للبرامج التربوية المختل ة

ولتحديد المعايير و المخارات الدالة على اض راا التوحد لدى األد ال أيتب ن بشير فلى بعض 

( فيمددا يتعلق بتشدددددددخيص هددذا النون من 56: 2005المالحظددات التي أوراهددا "مددا ددد عمددارا" )

 : االض راا

 .األد ال التوحديين تق  في ب ا  ار ات التخلي العقليأن معظي معامالت الذكاا لدى  (1)

أن مسدددددتويات افارا  لدى األد ال التوحديين تتسدددددي باالبخ اض على بعض االختبارات  (2)

والمقاييس وتصدددددددل فلى المسدددددددتوى العااأ بل وت و  المسدددددددتوى العااأ في بعض االختبارات 

 .قاً على محتوى تلك االختباراتوالمقاييس األخرى وذلك فذا تلقى األد ال تدريباً مسب

 .أن هنا  اض راباً في القدرا على االبتباه لدى معظي األد ال التوحديين (3)
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ادا االض راا اللغوأ ؛ حيث تتميا اللغة لدى األد ال التوحديين بالمصاااا أأ التمرار  (4)

 .ال ورأ لما يقوله اآلخرون

 .يأن هنا  قصوراً واضحاً في النمج اال تماع (5)

االبسددحابية الشددديدا ؛ حيث يتميا خددلو  ال  ل التوحدأ باالبعاالية الشددديدا واالبسددحاا  (6)

 .من المتتم 

السدددلو  النم ي و التصدددرفات الشددداذا ؛ حيث يتمدددا في خدددلو  ال  ل التوحدأ النم ية  (7)

 .والروتينية وعد  الرمبة في التغيير

 .مةور العااات الغريبة ومير المقبولة (8)

يذاا الذات ؛ حيث يقو  ال  ل التوحدأ بسلوكيات مختل ة من فيذاا ب سه مثل عض رخغ ف (9)

 .اليد، اد الشعر، القرب، ضرا الرأس في الحالا

أن بعض األد ال التوحديين يتسدددددددمون بالنشددددددداد العااأ ، والبعض اآلخر يتسدددددددي ب رد  (10)

 .النشاد

 : التشخيص السلوكي للتوحديين (1)

ث عن التشددددددخيص السددددددلوكي للتوحد يتعين تقرير أن هذا االضدددددد راا ال يتي قبل البدا في الحدي

تعري ه أو تحديد معالمه فال خلوكيا. وكما اتما لنا في عرض مخاراته وعالماته وأعراضه أبةا 

من المثرا بحيث اضددد ر الباحثون و المةتمون فلى تقسددديمه فلى عدا أادددمال كما خدددبق أن ذكربا، 

 .م  اض رابات أخرى أاربا فليةا آب ا-اض رابامن حيث كوبه -وأبه يتداخل

أبه ليسدددددددت هنا   -من بين ما يعنيه-وحين بقول أن التوحد يعرف ويحدا خدددددددلوكيا،فإن هذا يعني 

اختبارات دبية يممن ت بيقةا لتشدددددددخيصددددددده، م  أن االختبارات يممن لةا أن تخكد أو تن ي و وا 

على مالحظة الخصدددالص -ص التوحدفي تشدددخي-مشدددمالت أخرى لذلك فإن األخصددداليين يعتمدون

السدددددددلوكية لمل د ل. وعلى أية حال ، يممن القول أبه كلما لاات المخادددددددرات و األعراض التي 

 .يبديةا ال  ل، لاات احتماالت تشخيص حالته ك  ل توحدأ

( ما خدددددبق أن أكده باحثون عديدون من أن 286: 1997ويخكد"  مال الخ يب ومنى الحديدأ" )

الضدددد راا التوحد ليس أمرا خددددةال، وأن معظي الخبراا يتمعون على أن  التشددددخيص الصددددحيا

تشدددددخيص التوحد يت لب مشددددداركة فريق متعدا التخصدددددصدددددات؛على أن يشدددددمل ال ريق المتعدا 

التخصصات أخصاليين مختل ين يعملون معا لتشخيص الحالة. ومالبا ما يشمل ال ريق: األخصالي 
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ي قياس تربوأ، أخصددددالي عالج ب ق، أخصددددالي الن سددددي، دبيب أد ال يعرف التوحد، أخصددددال

 .قياس خم ، وربما أخصالي ا تماعي

ويلعب الوالدان اوراً حيوياً في عملية التشدددددددخيص ،وذلك من خالل تقديي المعلومات عن التاريخ 

الت ورأ النمالي لل  ل وأبماده السدددلوكية. وألن اضددد راا التوحد يتي تعري ه خدددلوكيا ، فإن من 

 به كلما لاا عدا األخصدددداليين الذين يالحظون خددددلو  ال  ل في أوقات مختل ة الصددددحيا القول ب

أو في  –ومواقي متنوعة، لاات احتماالت تشددخيص التوحد بشددمل صددحيا. ويصددبا من المخكد 

 .حمي المخكد أن ذلك أفمل من قيا  أخصالي واحد بعملية التشخيص

وحد، يتب على األخصاليين أن يحداوا وتتدر افاارا هنا فلى أبه لمي بحدا دبيعة اض راا الت

أيمددددا االضدددد رابات التي ال يعابي منةا ال  ل. ومعروف في أابيات التربية الخاصددددة أن عملية 

المقاربة بين األبماد السدددددلوكية لل  ل الذأ يراا تشدددددخيص حالته باألبماد السدددددلوكية التى تالحظ 

العقلي واضدد رابات اللغة ،حالتان عااا في االضدد رابات األخرى بالتشددخيص ال ار . و التخلي 

يتب الت كد من عد  و واهما قبل تشخيص االض راا على أبه توحد. كذلك يرى بعض الباحثين 

أبه يتب فحص ال  ل دبيا للت كد من عد  و وا مشدددددددمالت  ينية أو دبية مثل ال ينيل كيتون 

  -FragileX الدةددص X ومدتدداللمددددة كدرومدوخددددددددو  Phenylketoneuria (PKU) يدوريددددا

Chromosom  حيث يصاحب هذان االض رابان أو هاتان المشملتان ال بيتان التوحد في بعض

 .الحاالت

واليسدددت ي  من يعرض لألخددداليب التشدددخيصدددية في متال التوحد أن يغض ال رف عما ورا في 

عن تشدددددددخيص التوحد. وفي ضدددددددوا هذا الدليل  APA اليل الراب ة األمريمية لل ب الن سدددددددي

قول أبه ينظر فلى التوحد على أبه " أحد أاددمال االضدد رابات النمالية العامة" . التصددني ي يممن ال

 :ويقد  الدليل ختة عشر معيارا لتشخيص التوحد، وهذه المعايير تق  ضمن  الث فعات

 .ال عة األولى)أ( : قصور التواصل الل ظي ومير الل ظي و النشاد التخيلي

 .عالت اال تماعية المتباالةال عة الثابية )ا( : قصور بوعي في الت ا

 .ال عة الثالثة) ـ( : فمةار مدى محدوا  دا من األبش ة أو االهتمامات

على أبه يتب أن تظةر هذه األعراض منذ مرحلة الرضددددددداعة أو ال  ولة المبمرا، ويتي توميي 

 :المعايير الستة عشر على النحو التالي

يير  السددددتة عشددددر الواراا في بص الدليل و يتب توفر  مابية معايير على األقل من المعا (1)

 .التي خنعرضةا بعد قليل
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هذه المعايير يتب أن تشددددددمل فقرتين على األقل من ال عة )أ( ، وفقرا من ال عة)ا( وفقرا  (2)

 .من ال عة) ـ(

ال يعتبر المعيار متحققا فال فذا كان السلو  ااذا بالنسبة للمستوى النمالي لل  ل وفيما يلي  (3)

 :لبنوا ال عات الثالثعرض 

ال عة األولى)أ( : قصور بوعي في التواصل الل ظي ومير الل ظي وفي النشاد التخيلي على النحو 

 : التالي

ال  ل ال يتواصدددل م  اآلخرين، وفبما يصددددر أصدددواتا مير م ةومة، وال يظةر تعبيرات  (1)

 .و ةيه أو فيمالية مقبولة

ااذ (2) شنج ال  ل يتواصل ب ر  مير ل ظية  ا ) ال يتوق  من اآلخرين أن يقتربوا منه، أو يت

عندما يقترا منه اآلخرون،ال ينظر فلى الشددددددخص الذأ يت اعل معه، وال يبتسددددددي له، وال يرحب 

 .بالوالدين أو بالاوار، يحملق ب ريقة  ابتة في المواقي اال تماعية(

، أو تقليد حركات أو ال  ل ال يمارس أية أبشددددددد ة تخيلية؛ كلعب أاوار الرااددددددددين مثال (3)

 .أصوات الحيوابات، وال يةتي بالقصص التي تدور حول أحداث متخيلة

ال  ل يتملي ب ر  ادداذا تبدو في أخددلوا فخرا ه للملمات خددواا من حيث حدا الصددوت،  (4)

 .أو ارت اعه، أو معدالته

مال  ال  ل يعابي من اضددددددد رابات ملحومة في محتوى المال  أو ادددددددمله بما في ذلك ال (5)

النم ي من قبيل التمرار اآللي فعالبات التل ال، أو اخددددددتخدا  ضددددددمير المخادب" أبت" بدال من 

 .ضمير المتملي " أبا" . أو المال  عن أاياا ليست ذات عالقة بموضون الحوار أو المال 

ال  ل يعابي من قصددور واضددا في القدرا على تقليد ومحاكاا اآلخرين أو التحدث معةي،  (6)

رمي امتالكه القدرا على المال  ؛من قبيل االخددددددتمرار في ب س الموضددددددون على الرمي من  وذلك

 .عد  اختتابة اآلخرين

ال عة الثابية )ا( : قصددور بوعي في الت اعالت اال تماعية المتباالة )العالقات البينية الشددخصددية( 

 : ويتما هذا القصور في السلوكيات التالية

خرين وال يبالي بمشدداعرهي ) يعامل األاددخاب ك بةي ق   أ اث، ال  ل ال ي به بو وا اآل (1)

 .وال يشعر أن الشخص الذأ يحاا ه يبدو عليه الميق، وال ي ةي حا ة اآلخرين فلى الخصوصية(
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شعر بالحا ة فلى مساعدا اآلخرين له في المواقي و الظروف الصعبة، أو أبه  (2) ال  ل ال ي

ن له، يعبر ب خددداليب ووخدددالل مير خدددوية. فةو ال يبحث عن حين يعبر عن حا ته لمعاوبة اآلخري

الراحة حتى عندما يمون مريمددا، أو عندما يتعرض لألذى أو التعب، أو أبه ي لب العون ب ريقة 

 .عندما يصيبه أأ أذى-بشمل متمرر–بم ية ااذا  ك ن يراا كلمة ما 

في عملية التقليد و المحاكاا، ال  ل ال يقلد أو يحاكي اآلخرين، أو أن لديه قصورا واضحا  (3)

ذلك أبه ال يلوح بيده مواعا،وال يقلد أبشدددد ة األ  في ااخل البيت، وحين يقلد اآلخرين يمون تقليده 

 .آليا

ال  ل ال يلعب لعبا ا تماعيا، وحين يلعب يمون لعبه اددددداذا؛ فةو ال يشدددددار  بنشددددداد في  (4)

 .األد ال اآلخرين في اللعب وك بةي أاواتاأللعاا التماعية، وي مل أن يلعب من راا، ويستخد  

ال  ل يعابي قصدددورا واضدددحا في القدرا على بناا عالقات صدددداقة ،وال يبدأ أأ اهتما   (5)

 .بالصداقة، ويبدى ويظةر عتاا في فةي أصول الت اعل اال تماعي

 : ا في أنال عة الثالثة ) ــ( : فمةار مدى محدوا  دا من األبش ة واالهتمامات ؛يبدو ذلك واضح

حركات ال  ل التسددمية تتمددا فيةا النم ية مثل  نى اليدين، أو ها الرأس، وما فلى ذلك  (1)

 .من حركات

ال  ل ينشغل بشمل متواصل ب  ااا األاياا ؛ مثل اي األاياا،أو تحسس ملمس األاياا  (2)

عة قماش أو بشددمل متمرر، أو ينشددغل بالتعلق ب اددياا مير اعتيااية، مثل افصددرار على حمل ق 

 .خيا . . . الخ

ال  ل يصر ب ريقة مير معقولة على فتبان ب س النما في األبش ة مثل فصراره على أن  (3)

 .يسير في ب س ال ريق االما عند التسو 

ال  ل ين عل بشددددددا عند حدوث تغييرات بسدددددي ة في بيعته المنالية؛ مثل تغيير ممان أحد  (4)

 .المراخي في فحدى الغرف

 ل لديه مدى محدوا  دا من االهتمامات ، أو أبه ينشددغل بشدديا معين على الدوا ؛مثل ال  (5)

 .االهتما  فقا بوض  األاياا بعمةا فو  بعض

وفي ضددددوا كل ما خددددبق، يممن القول أن المظاهر السددددلوكية لألد ال التوحديين الذين ينظر فليةي 

من المرورأ و وا تقييي مستمر يتصي على أبةي توحديون ، تتباين تباينا كبيرا، ومن هنا ،فإبه 
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بالقوا و الثبات فيما يتصددل بالنما السددلوكي ومقداره ، وبيعته، وكذلك الومي ة أو الدور الذأ يلعبه 

 .السلو ، وذلك من أ ل ت وير خ ا عال ية فعالة

وفي خددددبيل الوصددددول فلى تشددددخيص خددددلوكي اقيق للسددددلوكيات التوحدية يحدا كل من " روبرت 

( خمسددددددة محاور يتعين أن يشددددددملةا هذا التشددددددخيص. وهذه 31-29: 2003 ل" )كو ل ولن كو

 : المحاور الخمسة يممن افاارا فليةا على النحو التالي

 :األول: وصي السلوكيات التوحدية

لقد باقص الباحثون و الممارخون أهمية تعريي السلوكيات التوحدية ب خلوا يتصي بالموضوعية 

لمالحظة مما يخاى فلى فةمةا من قبل اآلخرين. وعلى خبيل المثال،فإن واف رالية، والقدرا على ا

وصدددددي ال  ل على أبه عدوابي، يقد  قليال من ال الدا؛ وفي المقابل، فإن وصددددد ا مثل " فن ال  ل 

يقرب المبار في بادن خواعدهي بين الرخغ والمون، يقد  صورا واضحة للعدوابية التي يظةرها 

 .ال  ل

خددلو  ومقداره ذلك أن القوا أو الدر ة التي يظةر فيةا السددلو ، من المممن أن  الثابي: ار ة كل

توصددي بذكر المقدار . ويتي ذلك بتحديد تمرار السددلو  أو مقداره. وعلى خددبيل المثال، هل يظةر 

خلو  لس  األد ال اآلخرين وقرصةي بمعدل عشر مرات في اليو ، أ  مرا واحدا كل أخبون؟ أما 

يات أخرى مثل اختثارا الذات أو بوبات الغمب ، فقد يتي قياخةا بتحديد المدا، ك ن بالنسبة لسلوك

بحدا فترا بوبة الغمب و/ أو عد  مةورها . وذلك ب ن بذكر عدا الثوابي التي ابقمت بين مةور 

 .السلو  من  ابب ال  ل أو تركه لةذا السلو 

 :الثالث: البيعات التي يظةر فيةا السلو  المستةدف

مير المن قي النظر فلى السددددلوكيات بشددددمل من صددددل، بل يتب النظر فليةا على أبةا  اا من من 

البيعة التي تظةر فيةا. وللنظر فلى السددلو  ، وللمسدداعدا في فةمه و توقعه ، فالبد من تحليل البيعة 

بق التي يظةر فيةا. من هنا يتحتي تقييي البيعة التي يظةر فيةا السدددددددلو  وهو ما ي لق عليه خدددددددوا

، وكذلك ال عل الذأ عااا ما يلي السدددلو  في البيعة، وهو ما ي لق عليه  Antecedents السدددلو 

وهددذه  A.B.C وهددذا التحليددل يعوا فلى النموذج المعرفي .Consequences تواب  السدددددددلو 

يايددددة ملمددددات االبتل ل  -Antecedents- Behavior الحروف مددددا هي فال اختصددددددددددارات ل

Consequences  

ذكره ، أن كل التشدددخيصدددات السدددلوكية الشددداملة، يتب أن تحتوى على مموبات تركا ومما يتدر 

على بماذج معقدا من السددلو ، مما يخاى فلى الوصددول فلى اتتاه فعال في التدخل العال ي. فعلى 
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خددددبيل المثال: لن خذ مثال ال  ل الذأ يلت  فلى خددددلو  اللسدددد  أو القرب ، حيث يسددددبق السددددلو  

سلو  عااا خالل  الث  وان، ويتبعه عااا مةمة تعليمية" أما النتالج فقد الوصي التالي " يظة ر ال

وص ت كالتالي " يخخذ ال  ل فلى ممتب المسخول، ويتي اختدعاا الوالدين ألخذ ال  ل فلى البيت" 

. من هنا، فإبنا خددوف بحصددل على فمرا محداا بالنسددبة للظروف المحي ة بالسددلو  مير المقبول 

 .و ال وضوأأو العدوابي أ

 :الراب : الومي ة المقصواا

فن كثيرا من السددلوكيات التي يمارخددةا ال  ل فبما تسددتخد  كشددمل من أاددمال التواصددل. ومن هنا 

فإن السلو  ال وضوأ من المممن أن يمون وخيلة فعالة للتواصل . ان فتبان تقييي خوابق السلو ، 

مي ة المدركة للسددلو ، وهو أمر ضددرورأ يعتبر محاولة لتحديد الو A.B.C و السددلو ، وتوابعه

 .لت وير خلو  ممافئ ومي يا

ومن المممن مالحظددة كثير من السدددددددلوكيددات للمحددافظددة عليةددا في ومددالي محددداا، ولعددل أكثر 

 :الومالي أو األخباا ايوعا و المرتب ة بظةور خلو  معين تتممن الحا ة فلى ما يلي

 .الحصول على االبتباه أو على ايا مرموا (1)

 .الةروا من مت لب محدا وتتنبه و الةروا من دلب أو بشاد أو من اخص (2)

 .تتتنب بشاد محدا مثل تتنب مةمة صعبة ، أو االبتقال، أو االعتراض على بشاد معين (3)

 -Stimulation  ٍSelf  الخامس: االختثارا الذاتية

السددددلوكيات  المتمررا مثل فن خددددلو  االخددددتثارا الذاتية، أو ما يدعى السددددلو  النم ي، يعوا فلى 

ضددددددرا اليد، وتحريك األاددددددياا أما  العينين، وهاهاا التسددددددي، و التي قد تمتد ل ترا دويلة من 

الوقت، كما يبدو أبةا تاوا األد ال التوحديين بتغذية را عة حسدددددددية حركية. ومن المممن التعبير 

يات أحيابا اقيقة من قبيل عن خدددددلوكيات االخدددددتثارا الذاتية ب ر  مختل ة، فقد تمون هذه السدددددلوك

حركات العينين عند تعرضدددددددةما للمدددددددوا، أو عند القيا  بتعبيرات الو ه مير المناخدددددددبة أو عند 

الحان. وتمون عند البعض اآلخر أكثر وضدددوحا؛ مثل هاهاا التسدددي، أو فخراج أصدددوات عالية 

يل من المعابي متمررا. وكذلك فإن معظي خدددددددلوكيات االخدددددددتثارا الذاتية تظةر وك بةا تحمل القل

قد تخ ر في  ةا  بدا . كما أب حة لمخرين،ومن المممن أال تمثل هذه المعابي أ اال تماعية الواضددددددد

العالقات اال تماعية وفي التعلي وفي النمو العصددبي، مما يمسددب هذه السددلوكيات عالقات عمسددية 

خاى فلى ليااا م  كثير من السددددددلوكيات المناخددددددبة . وعندما يتي كبا هذه السددددددلوكيات ؛فإن ذلك ي
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تلقالية في االخددددتتابات األكاايمية، ويمون اللعب واضددددحا وذلك في الوقت الذأ تمون فيةا أبماد 

 .من اللعب و التعلي قد الااات وت ورت

تواب  السلو .  -السلو   –أعني خوابق السلو   A.B.C كما ينبغي أن يوض  في االعتبار بموذج

إن ال  ل يمارس عدوابيته، وكنتيتة لذلك فقد ينتا في فبعاا فعندما تقد  لل  ل مةمة أكاايمية، ف

المةمة عن ب سددددده. ومن المممن هنا افتراض أن الومي ة من هذا السدددددلو  تممن في تتنب المةمة 

األكاايمية؛ فال  ل يحاول تتنب هذه المةمة، مما يخاأ فلى مةور السلو  ال وضوأ. وعندما تتي 

حافظة عليه من خالل التواب ، ومن هنا، فإن فةي ومي ة خدددددددلو  مماف ا هذا السدددددددلو  فإبه تتي الم

 .محدا يساعد في ت وير خلوكيات تواصلية مناخبة تقابل الحا ة ب سةا من السلو  ال وضوأ

  : مشكلة البحث 

فن تشخيص التوحد يعد من أصعب األمور وأكثرها تعقيداً، وخاصة في الدول العربية، حيث يقل 

ن ب ريقددة علميددة لتشدددددددخيص التوحددد، ممددا يخاأ فلى و وا خ دد  في عدددا األادددددددخدداب المةيعي

التشددددددخيص، أو فلى تتاهل التوحد في المراحل المبمرا من حياا ال  ل، مما يخاأ فلى صددددددعوبة 

التدخل في أوقات الحقة. حيث ال يممن تشددخيص ال  ل اون و وا مالحظة اقيقة لسددلو  ال  ل، 

لمسدددددتويات المعتااا من النمو والت ور. ولمن مما يايد ولمةارات التواصدددددل لديه، ومقاربة ذلك با

  .من صعوبة التشخيص أن كثيراً من السلو  التوحدأ يو د كذلك في اض رابات أخرى

ومن هنا تحدات لدى الباحثة مشدددددددملة البحث فى صدددددددعوبة تشدددددددخيص التوحد لقلة عدا المةيعين 

  المتخصصين فى التشخيص مما يخاى الى وو وا خ   فى التشخيص

 : تساؤالت البحث

 : يممن صيامة مشملة البحث فى التساؤل االخاخى التالى

 ما فاعلية اختخدا  مقياس مبرمج فى تشخيص التوحد ؟ 

  -:  ويت رن من هذا التساؤل األخاخى عدا تساؤالت فرعية هى

 ما فاعليه اختخدا  األخرا و أخصالي التخادب للمقياس المبرمج فى تشخيص التوحد ؟ -1

 ماصورا المقياس المبرمج لتشخيص التوحد؟  -2
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 : أهداف البحث

يةدف هذا البحث فلى عالج مشددددملة قلة عدا المةيعين ب ريقة علمية لتشددددخيص التوحد وت ااى -1

احتمالية حدوث خ   فى التشدددخيص و برمتة مقياس صدددمي لتشدددخيص حاالت ديي التوحد يقو  

 . قةبحساا الدر ات واختخراج النتالج المتروبيا بد

مسدداعدا اولياا امور االد ال على تشددخيص ابنالةي الخددت اعتةي اكتشدداف التوحد مبمرا وعمل -2

 . برامج التدخل المبمر ألهميتةا فى التخ يي من حدا اعراض التوحد لدى ابنالةي

  : فروض البحث

محتملة وقدمت الباحثة للبحث الحالي ال روض التالية التى تمت صددددددديامتةا  لتمون بمثابة ف ابات 

 :لما ا ير في مشملة البحث من تساؤالت علي النحو التالي

التو د فرو  ذات االلة احصددددالية بين متوخدددد ي رتب الدر ات الدالة على تشددددخيص التوحد -1

للمتموعة التتريبية بين بتالج ت بيق المقياس الورقى وبتالج ت بيق المقياس المبرمج لتشددددددخيص 

 . التوحد من قبل اخصالى التخادب

التو د فرو  ذات االلة احصدددالية بين متوخددد ي رتب ار ات بتالج ت بيق األخدددرا للمقياس  -2

المبرمج لتشدددددددخيص التوحد  للمتموعة التتريبية  وبتالج ت بيق أخصدددددددالى التخادب للمقياس 

 . المبرمج لتشخيص التوحد  للمتموعة التتريبية

 : أهمية البحث

 تممن أهمية البحث الحالي  في : 

 , اعدااألخصاليين وأولياا أمور األد ال التوحديين فى تشخيص حاالت التوحدمس -1 

توفير أااا المتروبية  اقيقة لتشدددددددخيص التوحد لت ااى احتمالية حدوث خ   فى التشدددددددخيص -2

 . والحصول على بتالج اقيقة لتشخيص التوحد

سددددةل الوصددددول اليةا ح ظ تقارير ت بيق المقياس لتشددددخيص حاالت التوحد فى قاعدا بيابات ي-3

 . بسةولة ويسر لإلدالن بص ة مستديمة علي التقارير السابقة لمتابعة تقد  حالة ال  ل
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 : عينة البحث

د ددل من ال الا الملتحقين بددالمدددرخددددددددة التتريبيددة للتربيددة ( 20-5)العينددة المليددة للبحددث قوامةددا

 .تيا ات الخاصةد ل من االد ال الملتحقين بعدا مراكا لذوى االح (15ال مرية، ) 

 : منهج البحث

المنةج التتريبي باعتبارها تتربة هدفةا التعرف على فاعلية اخدددددتخدا  مقياس مبرمج لتشدددددخيص 

  التوحد لدى عينة من االد ال التوحديين ، م  اختخدا  المنةج

فى المقارن فى خددبيل مقاربة فاعلية اخددتخدا  المقياس المبرمج  ب اعلية اخددتخدا  المقياس االورقى 

  تشخيص التوحد

 : أدوات البحث

 .مقياس كارل المبرمج لتشخيص التوحد -1

 .مقياس كارل الورقى لتشخيص التوحد -2

 M-CHAT EMACAPAP 2006  قالمة اختبيان التوحد المبرمتة -3

 M-CHAT  EMACAPAP 2006  قالمة اختبيان التوحد الورقية -4

 : نتائج البحث

مبرمج لتشخيص التوحد وذلك بااخال بيابات وبتالج التقارير الورقية تي ت بيق اختخدا  المقياس ال

لعينة البحث ومقاربتةا بنتالج تقارير المقياس المبرمج و اات النتالج م ابقة مما ال على صددددد  

 . المقياس المبرمج فى تشخيص التوحد

 : مصطلحات البحث

يمي عداا من البرامج التى تتآلر مقياس مبرمج : تعرفه الباحثة ا راليا ب به بربامج حاخوبى 

لتقديي خدمة ذات  واا عالية فى التقويي بشمل عا  وفى متال االختبارات التى تقيس لتشخيص  

 . التوحد

 :التوحد

 (Autism ) يعد التوحد
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 من  أكثراالعاقات النمالية

( Developmental Disabilities )  مموضا لعد  الوصول الى اخبابه الحقيقة على و ه

التحديد  من باحية , وكذلك ادا مرابة ابماد خلوكه مير التمي ى من باحية اخرى . فةو حالة 

تتميا بمتموعة اعراض يغلب عليةا ابشغال ال  ل بذاته و ابسحابه الشديد , فضافة الى عتا 

مةاراته اال تماعية , وقصور تواصله الل ظى , الذى يحول بينه وبين الت اعل اال تماعى البناا 

 . ( 2002م  المحي ين به ) يحيى , 

 :التشخيص

فالتشخيص هو التقييي العلمي الشامل لحالة مرضية محداا ، ويتممن المعلومات واألعراض 

بنوعيةا ) الممي والمي ي ( و يتي بوخالل متعداا منةا االختبارات المقننة و مير المقننة ، و 

درخي ، و الظروف العاللية ، و الستل ال بي و المقابلة و اراخة الحالة و المالحظة و الستل الم

،  1990التقييي العصبي ، و يشير بدقة الى أخباا العلة المباارا و مير المباارا . ) ياخين ،

105 ) 

 شاشات المقياس

 الشاشة الرئيسية للمقياس

 

 

 ارح المقياس :

 عند المغا على لر ااخال بيابات ال  ل تظةر الشااة التالية :



 

 =96 = 

 2017 يونيو -( 9مسلسل العدد ) - األول العدد - الخامسالمجلد 

 2017عدد خاص بالمؤتمر العلمي للجمعية  – التعليمي الجمعية المصرية للكمبيوترمجلة 

 

ااخال بيابات ال  ل لت بيق المقياس عليه ويتي ح ظ اخددددي ال  ل وكافة بياباته فى قاعدا بيابات يتي 

يممن الر ون اليةا الختخراج التقارير ل باعتةا او تعديلةا او حذفةا  ، حيث عند البحث عن د ل 

 بمتب اخي ال  ل فى خابة البحث يظةر االخي المحدا فى قالمة االخماا 

 الى الشااة الرليسية . لر ر ون للعواا

 اااة المقاييس :

 ت بيقه عند المغا على اااة المقايييسس تظةر الشااة التالية  بختار المقياس الذى بريد
  

 عند اختيار مقياس كارل تظةر الشااة التالية :

بمتب اخدددددددي ال  ل المراا ت بيق االختبار عليه فى خابة البحث يظةر فى التذا الخاب ببياباته 

 تاره يظةر مرب  الحوار التالى بخ
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تالج فى  ةاا من الت بيق بختار ح ظ لح ظ الن عد االبت ياس وب بدأ فى ت بيق المق بمدددددددغا بعي  ي ب

التقارير وعند الرمبة فى دباعة التقارير بدخل على اددددااددددة التقارير وبختار اخددددي ال  ل المراا 

التقرير الخاب بال  ل ل باعته  االدالن على تقريره او دباعته  ي بختار عرض التقارير يعرض

وكل تقرير يتي عمله لل  ل يسددددددتل فى قاعدا البيابات الخاصددددددة بالتقارير ويسددددددتل تاريخ القيا  

 بت بيقه على ال  ل للمتابعة المستمرا لحالة تقد  ال  ل .
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 : أهمية البحث

 تممن أهمية البحث الحالي  في :  

 , خصاليين وأولياا أمور األد ال التوحديين فى تشخيص حاالت التوحدمساعدااأل .1

توفير أااا المتروبية  اقيقة لتشدددددددخيص التوحد لت ااى احتمالية حدوث خ   فى التشدددددددخيص  .2

 . والحصول على بتالج اقيقة لتشخيص التوحد

ستديمة ح ظ تقارير ت بيق المقياس لتشخيص حاالت التوحد فى قاعدا بيابات لإلدالن بص ة م .3

 . علي التقارير السابقة لمتابعة تقد  حالة ال  ل

 : منهج البحث

المنةج التتريبي باعتبارها تتربة هدفةا التعرف على فاعلية اخدددددتخدا  مقياس مبرمج لتشدددددخيص 

التوحد لدى عينة من االد ال التوحديين ، م  اخددددددتخدا  المنةج المقارن فى خددددددبيل مقاربة فاعلية 

 . برمج  ب اعلية اختخدا  المقياس االورقى فى تشخيص التوحداختخدا  المقياس الم

 : نتائج البحث

تي ت بيق اختخدا  المقياس المبرمج لتشخيص التوحد وذلك بااخال بيابات وبتالج التقارير الورقية 

لعينة البحث ومقاربتةا بنتالج تقارير المقياس المبرمج و اات النتالج م ابقة مما ال على صددددد  

 .  المبرمج فى تشخيص التوحدالمقياس 
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 : مراجع البحث

، المويت: ممتبة الخاصة  المدخل إلى التربية( : 1997 مال الخ يب ومنى الحديدأ) (1)

 .ال الح للنشر و التولي 

تدريس األطفال المصابين بالتوحد "استراتيجيات (. 2003روبرت كو ل ولن كو ل ) (2)

، تر مة عبد العايا السرداوأ ووالل أبو  واا، وأيمن  التفاعل االيجابية وتحسين فرص التعلم"

 .خشان، ابي: اار القلي للنشر و التولي 

دراسة حول تقدير والدي األطفال المصابين بالتوحد ( : 1997خميرا عبد الل يي السعد) (3)

المتلة . لالحتياجات التدريبية و التعليمية ألطفالهم في دولة الكويت و المملكة العربية السعودية

 .70-33التربوية، العدا الخامس و األربعون، المتلد الثابي عشر. ب ب 

، ال بعة الثابية ، القاهرا: ممتبة  اضطراب التوحد( :2001عبد الرحمن خيد خليمان ) (4)

 .لهراا الشر 

. أعراضه. كي ية التعامل  التوحد وطيف التوحد: أسبابه( : 2003عبد هللا بن محمد الصبي) (5)

 .( . الرياض: المخلي3، خلسلة التوعية الصحية) معه

، القاهرا  إعاقة التوحد بين التشخيص والتشخيص الفارق( : 2005ما د السيد عمارا ) (6)

 . : ممتبة لهراا الشر 

الطفل التوحدي أو الذاتوي )االنطواء حول الذات ومعالجته: (. 2001محمد قاخي عبد اله) (7)

 .ر ال مر لل باعة و النشر و التولي عمان: اا اتجاهات حديثة(.

.. افخمندرية: الممتب العلمي الطفل التوحدي في األسرة(.2000بااية فبراهيي أبو السعوا) (8)

 .للممبيوتر والنشر و التولي 

، اار العلي 1، جعلم النفس العيادي )اإلكلينيكي ( ( :   1990ياخين ، ع وف محموا ) (9)

 . للماليين ، بيروت
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Abstract: 

The diagnosis of autism is one of the most difficult and most complex, especially in 

Arab countries, where the least number of people susceptible scientific way to diagnose 

autism, leading to an error in diagnosis, or to ignore the autism in the early stages of a 

child's life, leading to difficult diagnosis in times subsequent .. Hence the researcher 

identified the problem of the research in the difficult diagnosis of autism susceptible to 

the limited number of specialists in the diagnosis leading to an error in diagnosis. 

Research objectives: 

 1. This research aims to cure the problem of the small number of susceptible scientific 

way to diagnose autism and avoid the possibility of an error in diagnosis and 

programming designed to diagnose autism spectrum calculates grades and extract the 

results electronically accurately gauge. 

2-assist parents of children to diagnose their children to the best of their ability the 

discovery of autism early and early intervention work to its importance in alleviating 

the symptoms of autism among their children's programs. 

Research importance : 

 The significance of current research in: 1. Msaadhalo_khasaiaan and parents of autistic 

children in the diagnosis of autism cases, 
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1. Provide accurate electronic tool to diagnose autism in order to avoid the possibility 

of an error in the diagnosis and get accurate results for the diagnosis of autism. 

2. Remember the application of the scale reports for the diagnosis of autism cases in 

the database to keep permanently on the previous reports to follow the progress of a 

child case. 

research methodology : 

The experimental method as an experiment aimed to identify the effectiveness of using 

a programmer scale to diagnose autism among a sample of children with autism, with 

the use of comparative approach in order to compare the effectiveness of the use of 

programmed scale effectively use the scale Aalorqy in the diagnosis of autism .http: 

//www.google.com.eg/ url? rs = rssf & q = // translate.google.com/community 

research results : 

It was applied using the scale programmed to diagnose autism by entering the data and 

results of the paper reporting the research sample and comparing the results of the 

programmed scale reports and the results were identical, which is indicated by the 

sincerity of the programmed measure in the diagnosis of autism.  
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