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  الخصائص السيكومترية للصورة السورية من مقياس جليام لتشخيص اضطراب التوحد

(GARS-2)  
  

  *رائد الشيخ ذيب
  

  صـلخم
استهدفت الدراسة الحالية تعرف الخصائص السيكومترية للطبعة الثانية لصورة سورية من مقياس جليام لتشخيص اضطراب 

  .(GARS-2)التوحد 
) 240(احث بترجمة المقياس من اللغة اإلنجليزية إلى العربية، وتم تطبيق الصورة المعربة على ولتحقيق أهداف الدراسة قام الب

طلبة عاديون ) 33(ذوو إعاقة عقلية، ) 31(ذوو اضطراب التوحد، ) 176: (فردًا تم اختيارهم بطريقة قصدية، موزعين كالتالي
  .ات للمقياسفي الجمهورية العربية السورية، وتم حساب دالالت الصدق والثب

صدق المحتوى من خالل إجراءات تطويره والتأكد من صحة وصدق : وأشارت نتائج الدراسة إلى تمتع المقياس بدالالت
المعاقين عقليٌا والعاديين، كما : وصدق تمييزي من خالل قدرته على التمييز بين فئة اضطراب التوحد وكل من. الترجمة

- 0.757(س الفرعية الثالثة المكونة للمقياس الكلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون حسبت دالالت صدق البناء بين المقايي
وطريقة االتساق ). 0.906-0.829(ما بين ) 95=ن(باستخدام اتفاق المقيمين : وتراوح معامل الثبات للمقياس). 0.886

ياس والعمل على تقنينه في البيئة وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات على المق). 0.934-0.891(الداخلي بين 
  .السورية

  .التربية الخاصة، التوحد، مقياس جليام، سوريا :الكلمـات الدالـة

  
  ةـمقدمال

  
من أوائل الرواد في دراسة  (Leo Kanner)يعتبر ليو كانر 

اضطراب التوحد، حيث وصف هذا االضطراب بأنه متالزمة 
ت؛ اهتم العلماء ومن ذلك الوق. سلوكية لمجموعة من األعراض

بدراسته بشكل كبير في محاولة جادة في التعرف على أسبابه، 
وأنجع الطرق في وقايته وعالجه والحد من تأثيره السلبي على 

  .(Lyons and Fitzgerald, 2007)الفرد والمجتمع 
 Americanواعتبرت الجمعية األمريكية للطب النفسي 

Psychiatric Association (APA)طبعة الرابعة المنقحة ، في ال
للدليل اإلحصائي والتشخيصي لالضطرابات العقلية 
Diagnostic Statistical Manuel of Mental Disorders Fourth 

Edition, Text Revised, (DSM-IV-TR) التوحد ،(Autism) 
 Pervasive Developmentalأحد االضطرابات النمائية الشاملة 

Disorders (PDD)باإلضافة إلى التوحد؛ اضطراب  ، التي تضم

الطفولة ) انحالل(واضطراب تفكك  (Rett's Disorder)ريت 
Childhood Disintegrative Disorder  واضطراب اسبرجر

Asperger's Disorder  واالضطرابات النمائية الشاملة غير
 Pervasive Developmental Disorders Not)المحددة 

Otherwise Specified, (PDD-NOS)  (Szatmari, 2000).  
 Autism Spectrum)ويستخدم مصطلح طيف التوحد 

Disorder, ASD)  بالترادف مع االضطرابات النمائية الشاملة
(PDD) حيث يشير كًال المصطلحين إلى حاالت مختلفة من ،

التوحد تشترك جميعها في العجز في العالقات االجتماعية 
التأخر في التواصل اللغوي  :وٕاحدى أو كلتا الصفتين التاليتين

  ).2004الشامي، (واالجتماعي، وعدم القدرة على التخيل 
ويعتبر تحديد نسبة انتشار التوحد أمرًا صعبًا، إذ يعتمد 
على تعريف التوحد المستخدم، والمحكات، والمعايير 
التشخيصية، والخصائص السيكومترية ألدوات الكشف 

م 1980شار قبل سنة هذا وقد كانت نسبة االنت. والتشخيص
لكل عشرة آالف نسمة فيما تغيرت النسبة منذ ) 1.9(بحدود 

ذلك التاريخ إلى الوقت الحالي إذ تقدر النسبة األكثر قبوًال حاليًا 
  .(Sun and Allison, 2010)لكل عشرة آالف حالة ) 14.5(

وتعد عملية الكشف والتشخيص لألفراد ذوي اضطراب 
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ة الخطورة، حيث أن التوحد اضطراب التوحد عملية معقدة وبالغ
نمائي شامل ومزمن ومتداخل مع الكثير من االضطرابات 

كما يترتب على عملية التشخيص اختيار . واإلعاقات األخرى
البديل التربوي المناسب للطفل وتصميم برنامج تربوي فّعال 
يستثمر قدرات الطفل وُيلبي احتياجاته وينميها ألقصى قدر 

  ).2004 الشامي،(ممكن 
وُيشخص التوحد بشكل دقيق بعد بلوغ الطفل ثالث سنوات، 
ويمكن وجود عالمات مبكرة للتوحد بصورة متباينة  قبل بلوغ 

عدم االستجابة السمه، : ومن هذه المؤشرات. الثالث سنوات
وعدم التواصل البصري مع اآلخرين، وعدم االستجابة 

ام مهارات التقليد، للتعليمات، والعجز عن اللعب التمثيلي، وانعد
ومن الممكن ظهور هذه المؤشرات في عمر سنة ونصف، 
وحالمًا تظهر هذه المؤشرات يكون الطفل معرضًا لخطر 
اإلصابة بالتوحد لذلك البد حينها من توفير الدعم للطفل 

 ,Zwaigenbaum, 2010; Mclennan, 1998; Matson). وأسرته

Beighley and Turygin, 2012; McConachie, Couteur and 

Honey, 2005).  
ويواجه تشخيص هذه الفئة الكثير من الصعوبات والتحديات 
التي تزيد من احتمالية الخطأ في التشخيص وبالتالي اتخاذ 
قرارات غير سليمة، ولعل من أبرز هذه الصعوبات والتحديات 

  :ما يلي
عدم قدرة الفاحص على إقامة عالقة إيجابية مع الطفل  -

ة التشخيص نظرًا آلثار اضطراب التوحد السلبية أثناء عملي
  .على المجاالت االجتماعية والتواصلية والسلوكية للطفل

وجود تباين كبير في القدرات والميول والخصائص بين ذوي  -
 .اضطراب التوحد

تداخل أعراض وصفات اضطراب التوحد مع الكثير من  -
 Johnson, Scott, Myers) .اإلعاقات واالضطرابات األخرى

and the Council on Children With Disabilities, 2007) 
ويجب االنتباه للعديد من العوامل الضرورية في التشخيص 

مدة جلسة التشخيص ومدى : الفارقي الضطراب للتوحد أهمها
مطابقة معايير التوحد للنسخة الرابعة المنقحة للدليل اإلحصائي 

؛ وشدة (DSM-IV-TR)والتشخيصي لالضطرابات العقلية 
أعراض اضطراب التوحد؛ وتغيرها عبر حياة الطفل؛ 
والمعلومات المستمدة من المالحظة السلوكية واالختالفات 

  . (Maston, et al., 2012) الثقافية بين المجتمعات اإلنسانية
وحاول الكثير من الباحثين إعداد معايير ومحكات عليمة 

يس واالختبارات وموثوقة للرجوع إليها عند تصميم المقاي
المختلفة، حيث ركزت جميع المعايير والمحكات على العجز 

  .االجتماعي والتواصلي والسلوكي: في المجال

 (Kanner)معايير كانر : ولعل أبرز هذه المحكات والمعايير
، ومعايير روتر 1943التي أوردها في مقالته الشهيرة عام 

(Rutter)بعتها التاسعة ، ومعايير منظمة الصحة العالمية بط
، ومعايير (ICD-9 and ICD-10)والعاشرة لتصنيف األمراض 

جمعية الطب النفسي األمريكي الواردة في الدليل التشخيصي 
بنسخه  -واإلحصائي الثالث والرابع لالضطرابات النفسية 

-DSM)، (DSM-IV-TR) (DSM-IV) (DSM-III-R) -المعدلة

III)در عن الجمعيات ، وغيرها الكثير من المعايير الصا
 Klose, Plotts, Kozeneski) والمنظمات المهنية المتخصصة

and  Foster., 2011).  
واعتمد الباحثون على معايير ومحكات اضطراب التوحد 
في تصميم المقاييس واالختبارات لتشخيص التوحد حيث ركزت 
جميعها على المالحظة السلوكية المباشرة للطفل لما لهذه 

همية كبيرة في التشخيص؛ حيث يجب التركيز المالحظة من أ
على ظهور أكبر عدد ممكن من السمات السلوكية، وبشكل 
حاد ولفترة طويلة نسبيًا مقارنة مع الفئة العمرية التي ينتمي 
: إليها الطفل مع إعطاء أهمية كبيرة للمجاالت الثالثة التالية

لسلوك ، ا)اللفظي وغير اللفظي(التفاعل االجتماعي، التواصل 
ولعل من . (Shriver, Allen and Mathew, 1999)واالهتمامات 

  :أبرز المقاييس واالختبارات لكشف ولتشخيص التوحد
 ,Autism Behavior Checklistقائمة السلوك التوحدي  -

(ABC).  
 Developmentalمقياس تقدير االضطراب النمائي الشامل  -

Disorders Rating Scale (PDDRS). 
 The Autism  (ADI-R)ص التوحد المنقحةمقابلة تشخي -

Diagnostic Interview – Revised. 
 Checklist For Autismقائمة التوحد لألطفال دون سنتين  -

in Toddlers (CHAT). 
 Autism Diagnosticجدول المالحظة التشخيصية للتوحد  -

Observation Schedule, 
لغة جدول المالحظة التشخيصية للتوحد ما قبل تطور ال -

Pre-Linguistic Autism Diagnostic Observation 

Schedule (PL-ADOS). 
 Pre-Linguisticجدول المالحظة التشخيصية للتوحد -

Autism Diagnostic Observation Schedule, (ADOS). 
 Childhood Autism Rating)مقياس تقدير التوحد الطفولي  -

Scale, (CARS). 
 Gilliam Autism Rating Scaleمقياس جليام لتقدير التوحد  -

(GARS)) . ،2004الشامي.( 
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  مشكلة الدراسة وأهميتها
تزايد االهتمام باضطراب التوحد في الجمهورية العربية 
السورية، وتمثل هذا االهتمام بإنشاء العديد من المراكز 
والمؤسسات التي تعنى باألفراد ذوي اضطراب التوحد في 

ب العاملين في تلك المراكز مختلف مناطق الجمهورية وتدري
والمؤسسات، باإلضافة إلى زيادة برامج توعية وٕارشاد أسر 
األفراد ذوي اضطراب التوحد، والتقدم الواضح في إجراءات 
التشخيص والتقييم النفسي والتربوي لهذه الفئة والبرامج العالجية 

وما الدراسة الحالية إّال إحدى المساهمات في مجال . والتربوية
يص وتقييم األفراد ذوي اضطراب التوحد في الجمهورية تشخ

العربية  السورية، إذ أن الحاجة تدعو إلى توفير مقاييس 
عالمية معربة أسوة بما هو قائم في بعض البلدان العربية 

  .المجاورة
ومقياس جليام لتشخيص اضطراب التوحد هو من المقاييس 

التوحد، وبما العالمية المشهورة والهامة في تشخيص اضطراب 
هي اإلصدار  (GARS-2)أن الطبعة الثانية من المقياس 

األحدث فقد جاءت هذه الدراسة لسّد النقص في البيئة السورية 
لتوفير أداة تتمتع بدالالت صدق وثبات مقبولة يمكن أن تسهم 

من هنا فقد . في تطور خدمات األفراد ذوي اضطراب التوحد
  :عن السؤال الرئيس اآلتي حاولت الدراسة الحالية اإلجابة

ما الخصائص السيكومترية لصورة سورية من مقياس جليام 
لتقدير اضطراب التوحد؟ وذلك من خالل اإلجابة عن السؤالين 

  :الفرعيين التاليين
ما دالالت صدق الصورة السورية من مقياس جليام لتقدير  .1

  اضطراب التوحد؟
يام لتقدير ما دالالت ثبات الصورة السورية من مقياس جل .2

 اضطراب التوحد؟
  

  أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في إعداد صورة سورية للطبعة الثانية 

تتمتع بدالالت صدق وثبات، وتتمثل  (GARS-2)لمقياس جليام 
  :األهمية النظرية للدراسة في

توجيه انتباه الباحثين لضرورة تطوير مقاييس أخرى  -
 .التوحد لكشف وتشخيص األطفال ذوي اضطراب

توفير بيانات أولية للباحثين لمحاولة تقنين المقياس على  -
 .البيئة السورية

التمهيد لدراسات الحقة في موضوع التقييم والتشخيص  -
  في اضطراب التوحد

بينما تكمن األهمية التطبيقية في توفير أداة تتمتع بدالالت 
صدق وثبات للتعرف والكشف عن األفراد ذوي اضطراب 

  .د في سورياالتوح
  

  التعريفات اإلجرائية
نظرًا لعدم وجود تشخيص دقيق ومتكامل لألطفال ذوي 
اإلعاقة العقلية أو ذوي التوحد في الجمهورية العربية السورية، 

  :فقد تم اعتماد التعريفات اإلجرائية التالية
هو الطفل الملتحق في برنامج أو صف : الطفل ذو التوحد -

وحد في مدينة من مدن الجمهورية أو مركز لألطفال ذوي الت
العربية السورية، وتم تشخيصه بأن لديه توحد بناًء على 
المعايير المعتمدة في تلك المراكز لتشخيص األطفال ذوي 

  .التوحد
هو الطفل الملتحق في برنامج : الطفل ذو اإلعاقة العقلية -

أو صف أو مركز لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مدينة 
مهورية العربية السورية وتم تشخيصه بأن لديه من مدن الج

إعاقة عقلية بناًء على المعايير المعتمدة في تلك المراكز 
 .لتشخيص األطفال ذوي اإلعاقة العقلية

هو الطفل الملتحق في مدرسة عادية في : الطفل العادي -
مدينة من مدن الجمهورية العربية السورية، وال يظهر أية 

 .يةمشكالت سلوكية أو نفس
  

  محددات الدراسة
اقتصرت الدراسة على األفراد ذوي التوحد وذوي اإلعاقة 
العقلية الموجودين في الصفوف أو المراكز المتخصصة وفقًا 

  للتشخيص المعتمد في المراكز
  

  الدراسات السابقة
أجريت العديد من الدراسات األجنبية والعربية لتطوير 

وي اضطراب التوحد، مقاييس وأدوات تشخيص وتقييم لألفراد ذ
ونشطت حركة الترجمة والتعريب للعديد من مقاييس واختبارات 
اضطراب التوحد العالمية، وفيما يلي عرض لبعض هذه 

  :الجهود
التي قام خاللها بتعريب  (Smadi, 1985)دراسة الصمادي 

، وحساب دالالت الصدق (ABC)قائمة السلوك التوحدي 
، إذ توفرت في القائمة المعربة والثبات لها في البيئة األردنية

دالالت صدق المحتوى من خالل إجراءات التطوير، وتوافرت 
: دالالت الصدق التمييزي من خالل قدرتها على التمييز بين

التوحد، واإلعاقة العقلية الشديدة، والعاديين، وتراوح معامل 
، )0.830-0.808(بالطريقة النصفية بين : الثبات للقائمة

، وتكونت األداة )0.96-0.95(اتفاق المقيمين بين وباستخدام 
بصورتها األردنية من العدد نفسه لمجاالت وفقرات األداة 
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  .األصلية
 مقياس لتقدير اعداد إلى هدفت دراسة )1997( غزال وأجرى

أربعة  من المقياس هذا وتكون المصرية، للبيئة التوحدي السلوك
ذوي اضطراب  باألطفال المرتبطة المشكالت تمثل أبعاد

 االجتماعي، المشكالتالتواصل  مشكالت: وهي التوحد،

 النشاط مشكالت والبصرية، السمعية المشكالت االنفعالية،
 ثبات في تمثلت للمقياس، ثبات دالالت توافرتكما  .الحركي
 اتفاق بطريقة ، والثبات)0.89( بلغ والذي )80 =ن( اإلعادة
  ).0.86( وبلغ) 80 =ن( المقيمين
بدراسة تشخيصية لبعض الخصائص ) 1999(عمارة وقام 

السلوكية والمعرفية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، 
وأظهرت الدراسة معاناة هؤالء األطفال من اضطرابات شديدة 
في اللغة تمثلت في المصاداة الصوتية والقصور الواضح في 
التفاعل والنضج االجتماعيين، كما تميز سلوكهم بالنمطية 

 .رار، والنشاط الزائد، وٕايذاء الذاتوالتك
 اللغوي لدىالتواصل  لتقدير قائمة) 2001(عدت نصر وأ

إلى  تعرفلل القائمة هذه وهدفت التوحد،ذوي اضطراب  األطفال
 خمسة اللغويالتواصل وتضمن التواصل  مظاهرمستويات و 

، التعبير والفهم، التعرف التقليد، االنتباه،: هي أساسية أبعاد
 دالالت توافرت وقد فقرة،) 50( من القائمة وتكونت ،التسمية

 المحكمين الذي بلغ صدق في ممثلة القائمة صدق لهذه
 خالل من للقائمة، تمييزي صدق توافرت دالالت كما). 0.95(

 التوحد ذويذوي اضطراب  األفراد بين التمييز على قدرتها

 تصالاال قائمة على المنخفضة الدرجات العالية، وذوي الدرجات

 اإلعادة بطريقة للقائمة ثبات دالالت توافرت كما. اللغوي

ألفا  كرونباخ معادلة باستخدام الثبات حساب أيضاً  وتم). 0.95(
)0.92.(  

 الطفل مقياسد إعدا إلى هدفت دراسة )2002( محمد وأجرى

تكون و . المصرية البيئة في ألغراض التشخيص التوحدي
 أحد خالل من) ال أو بنعم( اعليه يجاب عبارة )28( من المقياس

 في الواردة للمعايير استناداً  العبارات تلك صياغة الوالدين، وتم

الطبعة  -الدليل اإلحصائي والتشخيصي لالضطرابات العقلية
 وقد .أدبيات التوحد مراجعة ، فضًال عن)DSM-IV(الرابعة  

صدق  في تمثلت متعددة صدق دالالت المقياس لهذا توافرت
 طريقة المقياس باستخدام ثبات عن دالالت توافرت كما المحكمين

الثبات  قيمة وبلغت واحد، شهر مقداره زمني بفاصل اإلعادة
 للمقياس الداخلي االتساق بطريقة الثبات ، وتم حساب)0.92(

 سوندتشار يودر ر يمعادلة ك باستخدام الفقرة على األداء بداللة
أيضًا  الثبات سابح ، وتم)0.84(الثبات  قيمة بلغت وقد ) 21(

  ).0.94( قيمته وبلغت المقيمين اتفاق بطريقة

بتطوير صورة عربية ) 2002(وقام الشمري والسرطاوي 
، وتوافرت فيها دالالت (CARS)لمقياس تقدير التوحد الطفولي 

بصدق المحتوى، : صدق وثبات مقبولة، إذ تمتعت القائمة
: ين األفرادوالصدق التمييزي من خالل قدرتها على التمييز ب

العاديين، والتوحديين، والمعوقين عقليًا بدرجة بسيطة، كما 
تمتعت بالصدق العاملي من خالل تشبع جميع فقرات المقياس 

من %) 87.7(الخمس عشرة بمعامل واحد فقط يفسر ما نسبته 
التباين، إضافة لدالالت ثبات مرتفعة من خالل حساب معامل 

  ).0.96-0.79(ريقة النصفية االتساق الداخلي  ومن خالل الط
لتطوير صورة أردنية من ) 2008(وهدفت دراسة هارون 

 Autism Treatment Evaluationقائمة تقييم السلوك التوحدي 

Checklist, (ATEC) وتمتعت الصورة األردنية بدالالت صدق ،
عاديون، ذوو (المحتوى والصدق التمييزي لمتغير الحالة العقلية 

كما وتوفرت دالالت الصدق التالزمي ) توحد إعاقة عقلية، ذو
بحساب معامالت االرتباط بين األداء على القائمة وبين األداء 

إذ . (ABC)على الصورة األردنية من قائمة السلوك التوحدي 
، وبلغ معامل الثبات بالطريقة )0.74(بلغ معامل االرتباط 

طريقة ، وب)0.98(، وبطريقة االتساق الداخلي )0.91(النصفية 
  ).0.96(اتفاق المقيمين 

، والتي هدفت لحساب (Jabri, 2008)أما دراسة الجابري 
دالالت الصدق والثبات لصورة أردنية للطبعة الثانية لمقياس 

طفل تتراوح أعمارهم ما بين ) 100(، على (GAR-2)جليام 
سنة وقسم أفراد الدراسة بالتساوي بين اإلعاقة  العقلية ) 3-13(

وأشارت نتائج الدراسة إلى . طفًال لكل فئة) 50(اقع والتوحد بو 
تمتع الصورة األردنية بدالالت صدق المحكمين والصدق 

، (ABC)التالزمي بين المقياس وبين قائمة السلوك التوحدي 
إضافة للصدق التمييزي بين أداء األفراد ذوي اإلعاقة العقلية 

ثبات  وبين ذوي اضطراب التوحد، وتوصلت الدراسة لدالالت
  .مرتفعة بالطريقة النصفية وبطريقة اإلعادة

صورة سعودية وأردنية للنسخة ) م2009(وطورت الكلدي 
 Psycho Educationalالنفس تربوي الملف الثالثة لمقياس 

Profile – Third Edition (PEP-3) وبلغ عدد أفراد الدراسة ،
طفًال ملتحقين بمراكز وصفوف التربية الخاصة ) 242(

) 62(في مدينة عمان : وف العادية موزعين كالتاليوالصف
ن، أما في يطفًال عادي) 60(اضطراب توحد، و يطفًال ذو 

طفال من ذوي ) 60(مدينتي الرياض وجدة فكان عددهم 
وتمتعت هذه . اضطراب توحد ومثله من األطفال العاديين

الصورة بدالالت صدق وثبات مقبولة في البيئتين السعودية 
بتطوير المقياس نفسه للبيئة ) م2007(وقام حميدان  واألردنية،
  .السعودية
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 ,South, Williams, McMahon)وقام ساوث وزمالؤه 

Owley and Ozonoff, 2002)  بدراسة هدفت لحساب دالالت
) 119(عند  (GARS)الصدق للطبعة األولى لمقياس جليام 

ى طفًال تم تشخيصهم سابقًا باإلصابة بالتوحد، اعتمادًا عل
معايير التوحد في النسخة الرابعة المنقحة للدليل اإلحصائي 

وأشارت نتائج  (DSM-IV-IR)والتشخيص لالضطرابات العقلية 
الدراسة لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط مؤشر 
التوحد في كل من دراسة التقنين األصلية للمقياس وهذه 

%) 48(تشخيص  (GARS)الدراسة، واستطاع مقياس جليام 
فقط من أفراد الدراسة، وبذلك استنتج الباحثون بفاعلية المقياس 

  .مع حاالت التوحد الشديدة
 (Lecavalier, 2005)وهدفت الدراسة التي قام بها ليكافالير 

: من حيث (GARS)الطبعة األولى  -لتقييم مقياس جليام
فاعليته في تشخيص حاالت التوحد وصدق البناء ودالالت 

تباط األداء على المقياس ببعض الخصائص الثبات وار 
فردًا من ) 360(الشخصية ألفراد الدراسة، واشتملت العينة على 

اآلباء والمعلمين الذي ُطلب منهم تعبئة المقياس، وأشارت نتائج 
السلوك النمطي، (الدراسة لتفسير المقاييس الفرعية الثالثة 

، كما من التباين%) 38) (التواصل، والتفاعل االجتماعي
تشبعت نصف الفقرات تقريبًا بعامل السلوك النمطي، بينما كان 

ذا ارتباط ضعيف بالمقاييس ) مؤشر التوحد(المقياس الرابع 
الثالثة األخرى، كما كان معامل الثبات بطريقه االتساق 
الداخلي جيد للمقاييس الثالثة وضعيف للمقياس الرابع، ولم 

من الجنس أو العمر، توجد فروق ذات داللة إحصائية لكل 
إضافة لعدم وجود ارتباط بين درجة اإلعاقة العقلية كما هي 
مقاسة بالسلوك التكيفي وبين كل من الدرجات الفرعية والدرجة 

  .الكلية على المقياس
 Eaves R. Groves. Williams and)ه ؤ ودرس إيفز وزمال

Fall, 2006)  الخصائص السيكومترية لمقياس تقدير
ومقياس جليام لتقدير  (PDDRS)النمائية الشاملة االضطرابات 

، وبلغ عدد أفراد الدراسة (GARS)الطبعة األولى  -التوحد
طفًال لديهم اضطراب توحد أو صفات توحدية، ) 134(

، وأشار )0.90(وأظهرت النتائج معامل ثبات للمقياسين تجاوز 
ا معامل الصدق البنائي إلى أن المقياسين يقيسان األبعاد نفسه

، وبذلك )0.84(كما بلغ معامل االرتباط بين المقياسين 
فالمقياسان فاعالن في تشخيص اضطرابات طيف التوحد، 
ويمكن من خاللها التمييز بين األطفال ذوي اضطراب التوحد 

  .واألطفال العاديين بشكل ذي داللة إحصائية
 Mazefsky and) وفي دراسة أجراها مازفسكي وأوسولد 

Oswald, 2006)  هدفت الستقصاء القدرة التشخيصية لثالثة

 The Autismمقاييس هي جدول المالحظة التشخيصية 

Diagnostic Observation Schedul (ADOS)  والنسخة المنقحة
 Autism Diagnostic Interviewللمقابلة التشخيصية للتوحد

Revised (ADI-R)   ومقياس جليام لتقدير التوحد(GARS) ،
المحولين إلى العيادات التشخيصية وأعمارهم تزيد عند األطفال 

سنوات حيث أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة اتفاق  3عن 
أعضاء فريق التشخيص عند استخدام جدول المالحظة 

والنسخة المنقحة للمقابلة التشخيصية  (ADOS)التشخيصية 
بينما لم يكن مقياس جليام %) 75(بلغت  (ADI-R)للتوحد 

(GARS)  ًفي تشخيص األطفال ذوي التوحد فاعال.  
 ,.Allen, et al)وأظهرت الدراسة التي قام بها ألن وزمالؤه 

اختصاصي علم نفس مدرسي أن أكثر ) 117(على  (2008
: المقاييس استخدامًا في تشخيص اضطرابات طيف التوحد هي

، ومقياس جليام (GARS)مقياس جليام لتقدير التوحد 
 Gilliam Asperger's Disorder (GADS)الضطراب اسبرجر 

Scale . ومقياس تقدير التوحد الطفولي(CARS) . وبالرغم من
كان من  (ADOS)أن جدول المالحظة التشخيصية للتوحد 

المقاييس األقل استخدامًا في عملية تشخيص التوحد إال أن له 
شهرة واسعة من خالل استخدامه في المدارس العادية في تقييم 

ب التوحد والتعرف على نقاط القوة والضعف الطلبة ذوي اضطرا
  .لديهم

 ,Sikora (2008ه ؤ وبينت الدراسة التي قام بها سيكورا وزمال

Hall, Hartley, Gerrard و(Morris. and Cagle  عدم قدرة
على الكشف عن التوحد  (GARS)مقياس جارز بطبعته األولى 

  .وتمييزه عن االضطرابات النمائية الشاملة األخرى
بدراسة استطالعية للطبعة  (Tafiadis, 2008)م تافيليد وقا

على البيئة اليونانية عند  (GARS-2)الثانية لمقياس جارز 
طفًال ذوي إعاقة عقلية وأظهرت ) 15(طفًال ذوي توحد و) 15(

نتائج الدراسة تشبع فقرات المقياس باألساس النظري المكون 
للجنس أو له، ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعود 

  .العمر
 Norris and)أما الدراسة التي أجراها نورس وليكافالير 

Lecavalier, 2010)  فهدفت لمراجعة خمسة مقاييس مستخدمة
للكشف عن التوحد وهذه المقاييس الخمسة هي قائمة التواصل 

 Social Communication Questionnaire (SCQ)االجتماعي 
 ,(GARS)يه األولى والثانية ومقياس جارز لتقدير التوحد بطبعت

(GAR-2)  ومقياس االستجابة االجتماعيةSocial 

Responsiveness Scale (SRS)  واستبانة كشف طيف
 Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ)التوحد

 Asperger's Syndrome ومقياس تشخيص متالزمة اسبرجر 
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Diagnostic Scale (ASDS) راسة أن صدق وأظهرت نتائج الد
حيث كانت قائمة :هذه المقاييس في التشخيص غير كاف 

أفضل، بينما كان مقياس  (SCQ)التواصل االجتماعي 
 (ASSQ)واستبانة كشف التوحد  (SRS)االستجابة االجتماعية 

واِعدين، وكان مقياس جليام بصورته األولى والثانية 
(GARS/GARS-2)  ومقياس تشخيص متالزمة اسبرجر

(ASDS) اقل فاعلية وحساسية في الكشف عن التوحد.  
 ,Pandolfi, Magyar. and Dill)وقام باندولف وزمالؤه 

بإجراء التحليل العاملي للمقاييس الفرعية الثالثة  (2010
المكونة ) السلوك النمطي، التواصل، التفاعل االجتماعي(

وأظهرت نتائج  (GARS-2)للطبعة الثانية من مقياس جارز 
محدودية الفائدة التشخيصية لهذه المقاييس الفرعية الدراسة 

الثالثة لذلك البد من تفسير مؤشر التوحد بحذر عند تشخيص 
  .التوحد

ومن خالل استعراض الدراسات المتعلقة بالطبعة الثانية 
  :لمقياس جليام لتقدير السلوك يمكن التوصل لما يلي

في  (GARS)عدم وجود دراسات تتعلق بمقياس جليام  -
وقلة هذه  -بحد علم الباحث–جمهورية العربية السورية ال

 (Jabri, 2008)الدراسات في الوطن العربي مثل دراسة الجابري 
التي أجراها على البيئة األردنية بينما يوجد العديد من الدراسات 
: لصدق وثبات مقاييس تشخيص أخرى للتوحد مثل دراسة

) 2002(والشمري والسرطاوي  (Smadi, 1985)الصمادي 
 .وغيرها) 2007(وحميدان ) 2007(والكلدي ) 2008(وهارون 

أشارت نتائج الكثير من الدراسات األجنبية لفاعلية  -
المقياس في تشخيص التوحد وأنه أكثر المقاييس استخدمًا من 

 ,.South, et al)ساوث وزمالئه : قبل المتخصصين مثل دراسة

وألن وزمالئه  (Evase, et al., 2006)وٕايفز وزمالئه  (2008

(Allen, et al., 2008)  وتافيلد(Talfiadis, 2008) بينما أشارت ،
بعض الدراسات لعدم فاعليته في تشخيص التوحد السيما في 

 Mazefsky)مازفسكي وأسولد : الحاالت البسيطة مثل دراسة

and Oswald, 2006)  وسيكورا وزمالئه)Sikora, et al., 2008( ،
 .(Pandolf, et al., 2010)وبندولف وزمالئه 

  
  الطريقة واإلجراءات

اشتملت على وصف األطفال المشتركين في الدراسة 
،توزيعهم حسب متغيرات الدراسة إضافة لخطوات الدراسة 

  .ومراحل انجاز أداتها
  

  الدراسة أفراد
ذوي : طفًال من األطفال) 240(بلغ عدد أفراد الدراسة 

ية؛ وغير المعاقين اضطراب التوحد؛ وذوي اإلعاقة العقل
تم اختيارهم بشكل .في الجمهورية العربية السورية) العاديين(

فصدي من األطفال الملتحقين في صفوف ومراكز التربية 
الخاصة والصفوف العادية في المدارسة العادية  للعام الدراسي 

طفًال ذوي اضطراب توحد ) 176(م وبواقع 2009/2010
طفًال غير معاق ) 33(وطفًال ذوي إعاقة عقلية ) 31(و
، واختار الباحث عددًا من األطفال ذوي التوحد أكبر )عادي(

من ذوي اإلعاقة العقلية أو العاديين لكون المقياس مصممًا لفئة 
توزيع أفراد الدراسة حسب ) 1(التوحد فقط ويوضح الجدول رقم 

  .متغير الحالة العقلية
األطفال  توزيع أفراد الدراسة من) 2(كما يوضح الجدول 

الجنس والفئة العمرية، وأشكال : ذوي التوحد حسب متغيرات
  .التواصل

  )1(الجدول 
  توزيع أفراد الدراسة حسب متغير الفئة

  العدد  الفئة
  176  توحد
  31  عقلية
  33  )عادي(غير معاق 

  240  المجموع
  

  )2(الجدول 
  ت الجنس والفئة العمرية وطريقة التواصلتوزيع أفراد الدراسة من األطفال ذوي اضطراب التوحد حسب متغيرا

  العدد  مستوى المتغير  المتغير
  140  ذكر  الجنس
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  36  أنثى
  176  المجموع

  الفئة العمرية

  70  سنوات) 6-منذ الوالدة(
  44  سنوات) 6-9(
  32  سنة) 9-12(

  30  سنة 12أكثر من 
  176  المجموع

  طريقة التواصل

  53  متكلم
  89  )صامت(غير متكلم 
  34  تواصل بديل

  176  المجموع
  

  أداة الدراسة
 Gilliam Autism Ratingيعتبر مقياس جليام لتقدير التوحد 

Scale (GARS)  أحد المقاييس المعروفة عالميًا للكشف عن
-3(اضطراب التوحد عند األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

  .دقائق) 10-5(سنة، ويستغرق تطبيقه ما بين ) 22
يقوم بتعبئة المقياس أحد الوالدين أو أحد مقدمي الرعاية 
للطفل ممن هم على صلة وثيقة بالطفل لمدة ال تقل عن 

ويزود المقياس .أسبوعين في ضوء مالحظاتهم لسلوك الطفل
اآلباء والمعلمين باقتراحات عن احتياجات الطفل التعلمية وأبرز 

أهداف نقاط الضعف، حيث يمكن تطوير هذه النقاط إلى 
: وقد صدر للمقياس طبعتان.تعلمية في البرنامج التربوي الفردي

  .(Swift, 1998-1999)  (GARS-2)والثانية (GARS)األولى 
عام  (GARS)فقد نشر جليام الطبعة األولى من المقياس 

فردًا من ذوي اضطراب ) 1092(، بعد تقنينه على )م1995(
وتكونت . كية وكنداالتوحد في كل من الواليات المتحدة األمري

فقرة اختبارية موزعة بالتساوي على أربعة ) 56(هذه النسخة من 
السلوكات النمطية، التواصل، التفاعل : مقاييس فرعية هي

. فقرة اختبارية لكل منها) 14(االجتماعي، التأخر النمائي بواقع 
ويوجد لكل مقياس  .اضافة لدرجة كلية تمثل معامل التوحد

السلوكات النمطية، (س الثالثة األولى فرعي من المقايي
أربعة خيارات أمام كل فقرة ) والتواصل، والتفاعل االجتماعي

، 3(وتحصل على الدرجات ). دائمًا، أحيانًا، نادرًا، أبداً (هي 
التأخر (أما بالنسبة للمقياس الرابع . على التوالي) ، صفر1، 2

على  ، ويتحصل)نعم، ال(فيوجد له خياران فقط ) النمائي
على التوالي وتتراوح درجات المقاييس ) ، صفر1(الدرجتين 

درجة، بينما تتراوح درجات ) 126-0(الفرعية الثالثة األولى 
درجة، وبذلك فالدرجة الكلية ) 14- 0(المقياس الفرعي الرابع 

كما يتم . درجة) 140-0(للمقياس بمقاييس الفرعية األربعة 
  .ئينية لألداء على المقياساستخراج معامل التوحد والرتبة الم
داللة إحصائية بين المقاييس  ووقد وجد معامل ارتباط ذ

السلوكات النمطية والتواصل والتفاعل (الثالثة األولى 
ا لم يكن هناك معامل مبين. وبين معامل التوحد) االجتماعي

: ارتباط ذو داللة إحصائية بين المقياس الرابع وكٍل من
-Swift, 1998)ى أو معامل التوحد الكلي المقاييس الثالثة األول

1999).  
 Gilliam Autism Ralting Scale-Secondأما الطبعة الثانية 

Edition (GARS-2)  فقد ظهرت نتيجة لالنتقادات التي ُوجهت
السيما   (GARS)للطبعة األولى من مقياس جليام لتقدير التوحد
نية على تعريف لعينة التقنين، واعتمد جليام بتطوير الطبعة الثا

الدليل اإلحصائي والتشخيصي لالضطرابات العقلية : التوحد في
(DSM-IV-TR)  وتكونت هذه النسخة  من ثالثة أجزاء رئيسة

  :هي
فقرة اختبارية موزعة ) 42(هو عبارة عن : الجزء األول

بالتساوي على ثالثة مقاييس فرعية وهي السلوك النمطي، 
فقرة لكل مقياس ) 14(اقع التواصل، التفاعل االجتماعي بو 
حيث يشير ) 3، 2، 1، 0(فرعي، وتأخذ كل فقرة ودرجة 

  .دائماً ) 3(أبدًا، ويشير : صفر
يتناول اإلجابة على هذا : التأخر النمائي :الجزء الثاني
واليعطى هذا المقياس درجات وال ). نعم أو ال(الجزء باإلجابة 

  .يحسب في الدرجة الكلية للمقياس
عبارة عن أسئلة مفتوحة يجيب عليها : الجزء الثالث

الوالدان، تتعلق بسلوك وتاريخ الطفل الطبي، وأعراض التوحد، 
  .واهتماماتهما

وتحسب الدرجة الكلية للطفل المتكلم بإضافة مجاميع 
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الدرجات المعيارية للمقاييس الفرعية الثالثة فقط وبمتوسط 
جة ويتم تحويل الدر ) 15(وانحراف معياري ) 100(حسابي 

  .المعيارية لمؤشر التوحد وفق جدول ملحق في دليل المقياس
أما إذا كان الطفل غير متكلم، فيحذف المقياس الفرعي 
الخاص بالتواصل، وتسجل درجة الطفل على مقياس فرعيين 

، ويتم تحويلها لمؤشر )السلوك النمطي، التفاعل االجتماعي(
قياسين التوحد وفقًا لملحق خاص بالمقياس الكلي عدل لم

  .فرعيين لألطفال غير المتكلمين
وتفسر درجات المقياس بناًء على الجزء األول للمقياس فقط 
والذي يتكون لألطفال المتكلمين من المقاييس الفرعية الثالثة، 

، ومن ولألطفال غير المتكلمين من مقياسين فرعيين فقط
الجدير بالذكر أن الجزء الثاني والثالث للمقياس اللذان يجيب 
عليها األبوان ليس لها درجات معيارية، وال تحسب درجاتها في 

  .(Tafiadis, 2008)الدرجة الكلية للمقياس 
تشير  85فالدرجات أكبر من : وحسب معايير المقياس

لصفات ) 84-70(إلصابة الطفل بالتوحد، والدرجة من 
لعدم اإلصابة بالتوحد، وبذلك  69توحد، والدرجة أصغر من ال

  :فالطبعة الثانية أظهرت تطورًا في المقياس تمثل فيما يلي
  .إعادة صياغة وتوضيح بعض الفقرات -
 .إعطاء وصفًا أكثر دقة للعينة وحساب معايير جديدة -
استبدال الدرجة النهائية للمقياس من معامل التوحد لمؤشر  -

 .التوحد
كراسة الشتقاق األهداف التعلمية بناًء على نتائج إعداد  -

 .(Tafiadis, 2008)المقياس 
  

أظهر المقياس : دالالت صدق المقياس بصورته األصلية
  العديد من دالالت الصدق

تم تصميم المقياس بناًء على أشهر : صدق المحتوى  .1
تعاريف للتوحد والتي تشير إلى أن الطفل ذا التوحد يظهر 

التفاعل االجتماعي والتواصل والسلوك : االتصعوبات في مج
  .النمطي

أظهرت النتائج قدرة المقياس على : الصدق التمييزي .2
التمييز بين فئة األطفال ذوي التوحد وبين فئات األطفال ذوي 

 .اإلعاقات العقلية واألطفال العاديين
أظهرت الدراسات وجود ارتباط بين : الصدق التالزمي .3

لى المقياس ودرجاتهم على قائمة مفحوصًا ع) 63(درجات 
وتتراوح معامل االرتباط ما بين  (ABC)تقدير السلوك التوحدي 

متوسط إلى مرتفع للمقاييس الفرعية الثالثة المكونة للطبعة 
والمقاييس الفرعية الخمسة  (GARS-2)الثانية لمقياس جليام 

 وتراوح معامل االرتباط ما (ABC)المكونة لقائمة تقدير التوحد 

 ).0.78-0.65(بين 
كما أظهرت النتائج وجود ارتباط ذا داللة إحصائية بين كل 
مقياس فرعي من المقاييس الثالث وبين مؤشر التوحد الكلي 

  .(Montomery, Newton. and Smith, 2006)للمقياس 
  

  دالالت ثبات المقياس بصورته األصلية
اس تم حساب معامل االتساق الداخلي للطبعة الثانية لمقي

باستخدام معادلة كرونباخ ألفا وبلغت لمقياس  (GARS-2)جليام 
وللتفاعل ) 0.86(وللتواصل ) 0.84(السلوك النمطي 

  ).0.94(ولمؤشر التوحد ) 0.88(االجتماعي 
مفحوصًا ) 37(كما تم حساب الثبات بطريقة اإلعادة لـ 

بفارق زمني أكثر من أسبوع، وكان معامل الثبات ذا داللة 
 ,α =0.01 ((Montomery, Newton and Smith(إحصائية 

2006).  
  

  إجراءات إعداد أداة  الدراسة
قام الباحث بالعديد من الخطوات لتطوير صورة سورية من 

 (GARS-2)لمقياس جليام  - الطبعة األحدث -الطبعة الثانية
  :للتوحد، هي

الحصول على المقياس بنسخته األصلية باللغة  -
 .اإلنجليزية

المقياس إلى اللغة العربية، وتحقق من  ترجم الباحث -
صدق الترجمة لجميع فقرات المقياس عن طريق عرض الصورة 
األولية على خمسة مختصين بالتربية الخاصة ممن أكملوا 

 .دراستهم العليا بدول ناطقة باللغة اإلنجليزية
أخذ الباحث بآراء المختصين ومالحظاتهم على النسخة  -

 .لصياغة واللغة ودقة الترجمةاألولية للترجمة من حيث ا
تم تطبيق المقياس بصورته األولية على عينة  -

ذوو  5(طفًال من خارج أفراد الدراسة  15استطالعية عددها 
وذلك لمعرفة ) عاديون 5ذوو إعاقة عقلية، و 5توحد، و

مقروئية الفقرات وفعالية التعليمات، وتم تعديل المقياس في 
. ين على النسخة األوليةضوء مالحظات المعلمين والمختص

تم التوضيح بأن المقياس ليس موقوتا، : ومن هذه التعديالت
والتركيز على السلوك التوحدي الحالي للطفل  في تعبئة 
المقياس وليس على السلوك الماضي، واإلشارة أن الطفل 
المتكلم هو الطفل الذي يعبر عما يريد  بطالقة وبلغة مفهومة 

 .لآلخرين
حصر الصفوف والمراكز المتخصصة قام الباحث ب -

كما قام بتحديد مراكز اإلعاقة العقلية والمدارس العادية . بالتوحد
م، التي سيتم تطبيق المقياس 2009/2010في العام الدراسي 
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 .فيها
وضع الباحث عدة شروط للمعلمين الذين سيقومون  -

 :بتعبئة المقياس لألطفال ذوي اضطراب التوحد أهمها
فل ذي اضطراب التوحد لمدة ال تقل عن التعامل مع الط .1

شهرين للتأكد من معرفة المعلم خصائص الطفل جيدًا 
  .رغم أن المقياس بنسخته األصلية يحدد أسبوعين فقط

في حالة عدم قدرة المعلم على اإلجابة على فقرة من  .2
فقرات المقياس إجراء مالحظة سلوكية مباشرة لفترة ال 

 .تقل عن ثالثة أيام
ث بإجراء جلسة تدريبية مدتها ثالث ساعات قام الباح -

مدرسة تم اختيارها لتطبيق الدراسة، وقام / في كل مركز
. المعلمون خالل الجلسة التدريبية بتعبئة ثالث عينات تجريبية

ورد الباحث على أسئلتهم واستفساراتهم حول المقياس، كما قام 
من دقتهم الباحث بمراجعة العينة التجريبية مع المعلمين للتأكد 

وخبرتهم في تعبئة المقياس أما بالنسبة للمدارس العادية ومراكز 
اإلعاقة العقلية فقد كان الباحث يزورها، ويراجع فقرات المقياس 

 .مع المعلمين
استشارة المعلمين اآلخرين في المركز وأولياء األمور  -

 .في إجابة الفقرات التي ال يستطيع المعلم اإلجابة عليها مباشرة
ساب معامل الثباث بطريقة اتفاق المقيميين طلب ولح -

الباحث من مديري مراكز التوحد المتخصصة ومراكز التربية 
على  -الخاصة التي يوجد فيها صفوف توحد أن يطبق معلمان

المقياس على  -معرفة جيدة بالطفل لمدة ال تقل عن شهرين 
بحيث يطبق المقياس كل معلم على حدى وبلغ . الطفل نفسه

االطفال ذوي اضطراب التوحد الذين طبق عليهم معلمان  عدد
 .طفالً ) 95(المقياس 

قام الباحث بمراجعة جميع نسخ المقياس والتأكد من  -
استكمال جميع البيانات ودقتها، واإلجابة على جميع الفقرات، 

و كان الباحث .وفي حالة عدم اكتمال البيانات أو الخطأ 
بتطبيق المقياس الستكمالها  يتواصل مع المعلمين الذين قاموا

 .واستيضاح األمور منهم
 .تم جمع البيانات وٕادخالها للحاسوب الستخراج النتائج -
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى الخصائص السيكومترية 
، (GARS-2) -من الطبعة الثانية لمقياس جليام لتقدير التوحد

  :ومناقشتها وفيما يلي نتائج الدراسة
ما دالالت : النتائج المتعلقة بالسؤال األول هو: أوالً 

 - الصدق للطبعة الثانية لمقياس جليام لتقدير التوحد 
(GARS-2) في البيئة السورية؟  

ولإلجابة على هذا السؤال تم التحقق من دالالت الصدق 
  :في البيئة السورية عن طريق

  صدق المحتوى. 1
وى من خالل إجراءات إعداد تم التحقق من صدق المحت

الصورة السورية من المقياس وذلك بعرض الترجمة على عدد 
من الخبراء في مجال التربية الخاصة كما تم التحقق من صدق 

من ) 10(المحتوى عن طريق عرض الصورة المعربة على 
حملة درجة الدكتوراه في التربية الخاصة وقد طلب منهم إبداء 

ياس ومدى مناسبتها وكذلك التعليمات آرائهم في فقرات المق
وتركزت المالحظات على إعادة ترجمة بعض الفقرات وتعديل 
صياغة العديد من الجمل ، وقد تم االحتفاظ بالفقرات التي اتفق 

  .من المحكمين% 80عليها 
  

  الصدق التمييزي. 2
لحساب الصدق التمييزي قام الباحث بتطبيق المقياس خالل 

م على ثالثة مجموعات من 2009/2010العام الدراسي 
المجموعة األولى واشتملت على األطفال ذوي التوحد : األطفال

الملتحقين بصفوف ومراكز التوحد بينما اشتملت المجموعة 
الثانية على األطفال ذوي اإلعاقة العقلية الملتحقين بصفوف 
ومراكز اإلعاقة العقلية واشتملت المجموعة الثالثة على أطفال 

ن تم اختيارهم بشكل قصدي من مدارس عادية وتم عاديي
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

، (GARS-2)األطفال على المجاالت الفرعية المكونة للمقياس 
وتم إجراء تحليل التباين األحادي للحكم على دالالت الفروق 

المتوسطات ) 3(بين المجموعات، ويوضح الجدول رقم 
سابية واالنحرافات المعيارية لكل مقياس فرعي وللمقياس الح

  .الكلي تبعا لمتغير الحالة العقلية
  

  )3(الجدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مقياس فرعي وللمقياس الكلي تبعًا لمتغير الفئة

  الفئـة
  

  ـدالبع

  عاديون  ذوي عقلية  ذوي توحد
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  2.5676  1.6970  4.0733  3.5161  8.2956  19.3053  السلوك النمطي
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  2.0829  1.3030  3.4830  2.2581  8.8592  19.4712  التواصل
  0.8472  0.3030  4.4757  3.9677  8.3167  18.1383  التفاعل االجتماعي

  4.4193  3.3030  10.2599  9.7419  19.8462  47.4105  اس الكليالمقي
  

ارتفاع المتوسطات ) 3(يالحظ من خالل الجدول رقم 
الحسابية لفئة  اضطراب التوحد في المقاييس الفرعية الثالثة 

، يليه السلوك )19.4712(وللمقياس الكلي إذ بلغت للتواصل 
) 18.1383(، فالتفاعل االجتماعي )19.3053(النمطي 

، بينما انخفضت المتوسطات )47.9105(وللمقياس الكلي 
الحسابية لألطفال العاديين على المقاييس الفرعية الثالث وعلى 

وللتفاعل ) 1.6970(المقياس الكلي إذ بلغت للسلوك النمطي 
كما ويشير ). 1.3030(وللتواصل ) 0.3030(االجتماعي 

وي اإلعاقة الجدول إلى انخفاض هذه المتوسطات لألطفال ذ

، وللتواصل )3.5161(إذ بلغت للسلوك النمطي . العقلية
وللمقياس الكلي ) 3.9677(، وللتفاعل االجتماعي (2.2581)

ويعزى ذلك أن المقاييس الفرعية الثالث والمقياس ). 9.7419(
الكلي يقيس العجز والصعوبات التي يعاني منها األطفال ذوو 

لعاديون أو ذوو اإلعاقة العقلية التوحد بينما ال يعاني األطفال ا
من مثل هذه الصعوبات، ولمعرفة داللة الفروق بين 

-One)المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي 

Way Anova)  ويوضح ). توحد، عقلية، عادي(لمتغير الفئة
  .هذه الفروق) 4(الجدول رقم 

  )4(الجدول 
  اد المقياس وللمقاييس الكلي تبعًا لمتغير الفئةنتائج تحليل التباين األحادي ألبع

  مصدر التباين  البعد
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  السلوك النمطي
  *0.00  123.056  6723.955  2  13447.911  بين المجموعات
     54.641  251  13715.006  داخل المجموعات

        253  27162.917  الكلي

  التواصل
  *0.00  119.468  6217.293  2  12434.586  بين المجموعات
      52.041  165  8586.819  داخل المجموعات

        167  21021.405  الكلي

التفاعل 
  االجتماعي

  *0.00  115.055  6264.883  2  12529.765  بين المجموعات
      54.451  249  13558.342  داخل المجموعات

        251 26088.107  الكلي

  المقياس
  الكلي

  *0.00  133.272  41534.320  2  83066.639  بين المجموعات
      311.651  251  78224.384  داخل المجموعات

       253 106293.024  الكلي
  ).α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند * 

  
وجود فروق ذات داللة ) 4(ويالحظ من خالل الجدول رقم 

التوحد، (بين الفئات ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى 
. للمقاييس الفرعية الثالثة وللمقياس الكلي) العقلية، العاديون

وللكشف عن مصادر الفروق تم إجراء عملية المقارنات البعدية 
باستخدام اختبار شفيه لكل مقياس فرعي وللمقياس الكلي على 

  .هذه المقارنة) 5(متغير الفئة، ويوضح الجدول رقم 
  )5(الجدول 

  نتائج اختبار شفيه للمقاييس الفرعية وللمقياس الكلي
  العاديون  ذوي العقلية  ذوي التوحد    البعد

  السلوك النمطي
  17.6083*  15.7891*  -  توحد
  1.8192  -  15.7891-  عقلية
  -  1.8192  17.6083*-  عاديون
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  التواصل
  18.1681*  17.2131*  -  توحد
  0.9550  -  17.2131*  عقلية
    0.9550*-  18.1681*-  عاديون

  التفاعل االجتماعي
  17.8353*  14.1706*  -  توحد
  3.6647  -  14.1706*-  عقلية
  -  3.6647-  17.8353*-  عاديون

  المقياس الكلي
  44.6075*  38.1686*  -  توحد
  6.4389  -  38.1686*-  عقلية
  -  6.4389-  44.6075*-  عاديون

  .دال حسب اختبار شفيه* 
  

المتعلقة بالمقارنات بين ) 5(جدول تبين النتائج في ال
المتوسطات الحسابية المعدلة ووجود فروق ذات داللة إحصائية 
بين متوسط درجات األطفال ذوي التوحد وكل من ذوي اإلعاقة 
العقلية والعاديين على المقاييس الفرعية الثالث وعلى المقياس 

وُتعزى هذه الفروق إلى أن . الكلي زادت فيها فئة التوحد
ألطفال ذوي التوحد يعانون من عجز واضح وكبير في ا

مجاالت رئيسية هي السلوك والتواصل والتفاعل االجتماعي 
بينما ال يعاني األطفال ذوو اإلعاقة العقلية أو العاديون من 

  .مثل هذه الصعوبات
كما ويظهر الجدول نفسه وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ي اإلعاقة العقلية في مجال بين األطفال العاديين واألطفال ذو 

التواصل، ويعود السبب أن كثيرًا من األطفال ذوي اإلعاقة 
العقلية يعانون من صعوبات كبيرة في التواصل السيما فيما 
يتعلق بالنطق بينما ال يظهر األطفال العاديون صعوبات 

  .جوهرية في النطق
  

  صدق البناء. 3
لية بين قام الباحث بحساب معامالت االرتباط الداخ

المقاييس الفرعية الثالث المكونة للمقياس،  وحساب معامالت 
ويبين الجدول .االرتباط بين المقاييس الفرعية والمقياس الكلي

  .معامالت االرتباط هذه) 6(رقم 

  )6(الجدول 
  االسورية للبيئة (GARS-2)معامالت االرتباط للمقاييس الفرعية التي تتكون منها الطبعة الثانية لمقياس جليام

  التفاعل االجتماعي  التواصل  السلوك النمطي  المجال
  -  -  -  السلوك النمطي

  -  -  0.886  التواصل
  -  0.7570  0.832  التفاعل االجتماعي
  0.848  0.852  0.879  المقياس الكلي

  
تراوح معامل االرتباط بين ) 6(يتضح من الجدول رقم 

: ن مقاييسإذ بلغ أعلى معامل ارتباط بي) 0.757-0.886(
وكان أقلها بين التفاعل ) 0.886(التواصل والسلوك إذ بلغ 

كما ويتضح من الجدول نفسه ). 0.757(االجتماعي والتواصل 
أن جميع المجاالت المتضمنة بالمقياس ترتبط وبشكل كبير مع 

وهذا يشير بوضوح إلى أن . الدرجة الكلية على المقياس
المقياس وتعمل على المجاالت الثالث تسهم بشكل فاعل في 

تحقيق غايات المقياس والمتمثلة بالتعرف والكشف عن حاالت 
 .التوحد

كما تم حساب معامالت تمييز الفقرات، وذلك بحساب 
معامل االرتباط بين األداء على الفقرة واألداء على المقياس 

) 7(ويوضح الجدول رقم . الفرعي التي تنتمي إليه الفقرة
بين درجات فقرات المقياس األول  معامالت ارتباط بيرسون

  .السلوك النمطي والدرجة الكلية على هذا المقياس
  
  )7(الجدول 

معامالت ارتباط بيرسون بين درجات فقرات المقياس في 
  والدرجة الكلية للمجال) السلوك النمطي(المجال األول 
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  المجال األول  الفقرة
1 **546.  
2  **402.  
3 **678.  
4 **460. 
5 **503. 
6 **557. 
7 **561. 
8 **544. 
9 **575. 
10 **486. 
11 **312. 
12 **421. 
13 **415. 
14 **419. 

  ).α ≥ 0.01(دال إحصائيًا عند ** 
  

أن جميع الفقرات المتضمنة ) 7(يتضح من الجدول رقم 
بهذا المجال السلوك ترتبط به بدرجة واضحة وذات داللة 

وبذلك فإن كافة الفقرات ) α ≥ 0.01(إحصائية عند مستوى 
  .تسهم وبشكل دال في قياس هذا المجال

معامالت ارتباط بيرسون بين ) 8(ويوضح الجدول رقم 
والدرجة الكلية ) التواصل(درجات فقرات المقياس الفرعي الثاني 

  ).التواصل(على هذا المقياس الفرعي 
  

  )8(الجدول 
) واصلالت(معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات مقياس 
  والدرجة الكلية على المقياس

  المجال األول  الفقرة
15 600.-  
16  075.-  
17 *151.  
18 **278. 
19 **332. 
20 **591. 
21 **523. 
22 **300. 
23 102. 
24 065.- 

25 068. 
26 **221. 
27 **293. 
28 066. 

  ).α ≥ 0.05(دال إحصائيًا عند* 
  ).α ≥ 0.01(دال إحصائيًا عند ** 

  
أن الفقرات المتضمنة بهذا ) 8(يتضح من الجدول رقم 

المجال ترتبط به بدرجة واضحة وذات داللة إحصائية عند 
، 26، 22، 21، 20، 19، 18(للفقرات ) α ≥ 0.01(مستوى 

بينما لم يكن ). 17(للفقرة ) α ≥ 0.05(وبمستوى داللة ) 27
) 28، 25، 24، 23، 16، 15(للفقرات  معامل االرتباط داالً 
في قياس  الثمانية الباقية تسهم بشكل دالوبذلك فإن الفقرات 

ويعزى السبب في عدم ارتباط الفقرات الستة . هذا المجال
باألداء على المقياس الفرعي إلى أن هذه الفقرات تتضمن على 

الطالقة بالكالم، إعادة الكالم، الصدى الصوتي، (التوالي 
، استخدام الضمائر، )ال نعم،(استخدام كلمات وظيفية مثل 

وبالرجوع الى الجدول رقم ) اإلجابة على أسئلة قصة قصيرة
طفال ) 89(يتبين أن عدد أفراد الدراسة الذين اليتكلمون ) 2(

يشكلون نصف األطفال ذوي اضطراب التوحد تقريبًا والذين 
  .شملتهم الدراسة

معامالت ارتباط بيرسون بين ) 9(كما ويوضح الجدول رقم 
) التفاعل االجتماعي(ت فقرات المقياس الفرعي الثالث درجا

  .والدرجة الكلية على هذا المقياس
  

  )9(الجدول 
التفاعل (معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات مقياس 

  والدرجة الكلية على المقياس) االجتماعي
  المجال األول  الفقرة
29 **513.  
30  **521.  
31  **534.  
32 **506.  
33 **590. 
34 **495. 
35 **520. 
36  **562. 
37 **572. 
38 **504. 
39 **569. 
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40 **582. 
41 **532. 
42 **310. 

  ).α ≥ 0.05(دال إحصائيًا عند * 
  ).α ≥ 0.01(دال إحصائيًا عند ** 

  
أن جميع الفقرات المتضمنة ) 9(يتضح من الجدول رقم 

صائية عند بهذا المجال ترتبط به بدرجة واضحة وذات داللة إح
وبذلك فإن كافة الفقرات تسهم وبشكل ). α ≥ 0.01(مستوى 

  .دال في قياس هذا المجال
 يتضح) 9(و) 8(و) 7(و) 6: (وبالرجوع إلى الجداول رقم

أن الفقرات ترتبط بالمقاييس الفرعية بدرجة عالية، وكذلك ارتباط 
وبذلك يمكن القول . المقاييس الفرعية بالدرجة الكلية للمقياس

باستثناء (أن صدق األجزاء المتضمنة بالمقاييس الفرعية ب
تسهم في ) -التواصل- الفقرات غير الدالة في المجال الثاني 

وبما أن هذه االمقاييس ترتبط بدرجة . قياس هذه المجاالت
واضحة بالدرجة الكلية على المقياس فهذا يشير إلى صدق 

  .المقياس ككل
  

ما دالالت : ل الثاني وهوالنتائج المتعلقة بالسؤا: ثانياً 
 (GARS-2)ثبات الطبعة الثانية لمقياس جليام لتقدير التوحد 

  في البيئة السورية؟
حيث تم حساب معامالت االرتباط بطريقتين هما طريقة  -

ولحساب الثبات . اتفاق المقيمين وطريقة االتساق الداخلي
ز بطريقة اتفاق المقيمين المقيميين طلب الباحث من مدراء مراك

التوحد المتخصصة ومراكز التربية الخاصة التي يوجد فيها 
على اتصال بالطفل لمدة ال  -صفوف توحد أن يطبق معلمان

كل معلم على . المقياس على الطفل نفسه -تقل عن شهرين 
وبلغ عدد االطفال ذوي اضطراب التوحد الذين طبق . حدى

) 12( ويوضح الجدول رقم. طفالً ) 95(عليهم معلمان المقياس 
-GARS)معامالت االرتباط للمقاييس الفرعية المكونة لمقياس 

 .على البيئية السورية (2

  )10(الجدول 
التوحد  لتقدير –معامالت الثبات المحسوبة بطريقة اتفاق المقيمين للمقاييس الفرعية المكونة للطبعة الثانية لمقياس جليام 

(GARS-2) 95=ن(على البيئة السورية(  
  امل االرتباطمع  المجال
  .906 السلوك
  .829  التواصل

  .895 التفاعل االجتماعي
  .8767  متوسط معامل االرتباط

  
أن معامالت الثبات بطريقة ) 10(ويتضح من الجدول رقم 

اتفاق المقيمين للمقاييس الفرعية التي يتكون منها المقياس 
ومتوسط حسابي مقداره ) 0.906-0.829(تراوحت بين 

حيث . ان أعلى معامل ثبات هو مقياس السلوكوك.) 8767(
حيث بلغ . ، وأقل معامل ثبات هو مجال التواصل)0.906(بلغ 

وتعتبر معامالت هذه االرتباط هذه الدراسة جيدة ). 0.829(
  .ألغراض الدراسة

معامالت الثبات المحسوبة بطريقة ) 11(ويبين الجدول رقم 
  ة كرونباخ الفاباستخدام معادل) 176=ن (االتساق الداخلي 

أن معامالت الثبات بطريقة ) 11(ويتضح من الجدول رقم 
، 934، 0.891(االتساق الداخلي للمقاييس الفرعية الثالث هي 

  ).0.869(على التوالي، وبمتوسط حسابي مقداره ) 0.896
 ;Allen, et al., 2008وتتفق النتائج مع نتائج دراسة كل من 

Tafiadis, 2008; Jabri, 2008, Eves et al., 2006 والتي ،
أشارت إلى تمتع المقياس بدالالت الصدق والثبات وبقدرته 

  .على تشخيص اضطراب التوحد
 ;South, et al., 2002بينما تختلف مع نتائج دراسة كل من 

Mazekzky and Oswaid, 2006; Leravalier, 2005; Sikora, et 

al., 2008; Norris and Lecavalier, 2010; Pandolf, et al., 

، والتي أشارت لعدم قدرة المقياس على تشخيص حاالت 2010
التوحد السيما البسيطة والمتوسطة وعدم القدرة على التمييز بين 

  .حاالت التوحد واالضطرابات النمائية
  )11(الجدول 

طبعة الثانية لمقياس جليام لتقدير التوحد معامالت الثبات المحسوبة بطريقة االتساق الداخلي للمقاييس الفرعية الثالثة المكونة لل
(GARS-2)  
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  معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي  المقياس الفرعي
  0.891 السلوك النمطي

  0.934  التواصل
  0.896 التفاعل االجتماعي

  0.869  متوسط معامل االرتباط
  

  التوصيات
  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

الرسمية بروتوكوًال علميًا ومحددًا لتشخيص  تبني الجهات -
 .التوحد

تدريب العاملين مع فئة التوحد على إجراءات تشخيص  -

  .التوحد مع التركيز على التشخيص الفارقي
  .تدريب أخصائيي التشخيص على تطبيق المقياس -
إجراء المزيد من الدراسات لتقنيين المقياس للبيئة السورية  -

  .وثبات ولحساب دالالت صدق
 .تطوير مقاييس أخرى لتشخيص التوحد -
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The Psychometric Characteristics c of A Syrian Version of the Gilliam Autism 

Rating Scale (GARS-2) 
 

Raid Sheikh Theeb* 

 

ABSTRACT 

This study aimed at identifying the psychometric characteristics of a Syrian version of the GARS-2. The original 
scale was translated to the Arabic language. The Arabic version of the scale was administered to a total of (240) 
Syrian individuals served as a sample of the study. The sample consisted of (176) individuals with autism 
disorder, (31) individuals with mental retardation and (33) individuals without any disabilities. Validity and 
reliability coefficient were calculated. 
The result of the validity showed that the scale has content validity indicators by its development and translation, 
discriminate validity by discriminating between the three different groups: individuals with autism, mental 
retardation, and non disabilities. Construct validity was calculated for the scale using the correlation between the 
sub-scales and the total score Pearson correlation ranged (0.757-0.886). 
The results of the reliability using the agreement among raters showed that the scale has inter-rater reliability 
ranged (0.829-0.9.6) and internal consistency ranged (0.891-0.934). The study then suggested further study on the 
scale in the Syrian Society. 

Keywords: Special Education, Autism, Gilliam Rating Scale, Syria. 
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