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"إعداد مقياس الكشف عن اضطراب طيف التوحد خالل املراحل 
 ه"العمرية املختلفة والكشف عن فاعليت

 
 / نريمني بنت عبد الرمحن قطبالباحثة

 :مستخلص 
وعليددف نددعن إعددداد مذدداييس  ات دةلددة نار ددة يف إن حتديددد الخشددليح لل الددة وو  لتددو  للخدددل  ال ددليم  

حدد وهدداا العدامل  يف  دا  الخشدليح والخذيديم  وتخكثد  مشد لة ةضتراابت املخداللة العوارض هدو وتشليح ا
لية لل شف عد  اضدتراط فيدف الخوحدد لدر  املراحد  العكريدة مد  لدر  تتدوير مذيدا  الدراسة يف الخوص  إىل آ

اةضدددتراط ويخ دددم صعدددايا صددددل ووادددات مذاولدددة و ددددا  ألعدددراضيخضدددك  عادددارات وصدددفية واضددد ة ود يذدددة  ثلدددة 
لخوحدد  بنداء ودا  ت د م يف ال شدف عد  اضدتراط فيدف الخوحدد لدر  املراحد  العكريدة امللخلفدة لف دة االدراسة إىل 

وال شددددف عدددد  دةةت البدددددل والثاددددات شددددنت األدا . و ددددد وعددددارت خبخددددا   الدراسددددة إىل  خدددد  املذيددددا   بددددا ح 
سي ومرتية جيد   ا مي   اسخلدام املذيا  يف تشليح اضدتراط فيدف الخوحدد بادن النندر عد  مخادا العكدر وو 

الخشليح والخشليح الفارل ةضتراط الخوحدد  خ  احلالة بذدرات لفنية عالية وو غا لفنية ككا يعخكد عليف يف 
 م  وعراض الخوحد بدرجة م  ال فاء  يثق ني ا. وعراض اع  اةضتراابت واملخرزمات األلرى اليت تخشابف بعن 

Abstract 

The determination of the diagnosis of the case of the first wave of intervention 

proper, and therefore the development of standards significant milestone in the 

diagnosis of disorders overlapping symptoms is one of the goals of working in 

the field of diagnosis and evaluation, and the problem is the study of a 

mechanism to detect autism through the ages through the development of a scale 

includes descriptive terms are clear and accurate representative of the symptoms 

of the disorder, is characterized by the standards of validity and reliability is 

acceptable. The study aims to contribute to building a tool in the detection of 

autism spectrum disorder during the early stages of different age to the category 

of autism, and to detect indications of validity and reliability of this tool. The 

importance of the study in the development of a diagnostic tool for detection of 

autism can be used during the different ages of the cases, and avoid some of the 

shortcomings that have occurred in which the diagnostic criteria included in the 

disclosure standards for autism spectrum disorder present. The results of the 

study was to enjoy the standard features Sakomitrih good which can be used to 

measure in diagnosing the disorder autism spectrum regardless of the variable 

life, or enjoy the state capabilities of the verbal high or nonverbal 

communication as reliable in the diagnosis and diagnostic difference for 
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autism disorders and syndromes similar to some of the symptoms with 

symptoms of autism, a degree of efficiency, trust it.  

 :مقدمة 
مدد  بددد  اةضددتراابت الشدددا عة احلدددوف ااضدددتراط فيدددف الخوحدددت والدددن  ارتفدد  مددد لرا ت دد ي  خب ددد  مخضددداعفة 

ت عدد  وجددود مددا 2112بددف نذددد سدد لا آلددر اإلحبددا يات املعلنددة مدد  لددر  اجلكعيددة ال ددعودية للخوحددد ا ابإلصددابة
افق املكل دة العربيدة ال دعودية  ولف حالة توحد م  لدر  الا دا امل د مل املتادق علدف مخلدف مند 021يزيد ع  

ومييدددز هددددنا اةضدددتراط مدددد  األعددددراض ال دددلوكية والخواصددددلية الدددديت تن دددر علددددف احلالددددة لدددر  ال ددددنوات األوىل  ومدددد  
لبا ح اةضتراط تااي  األعراض ب  احلاةت وتاد  األعراض يف خبفس احلالة لر  املراحد  العكريدة  دا ي د م 

ن اةضدتراابت ال دلوكية واةخبفعاليدة واملخرزمدات األلدرى  دد تددال  يف واحدد يف صعوبة الخشليح ابإلضدانة إىل و
 وو وكثر م  بنود تشليح اضتراط الخوحد ..

العلكيددة الدديت تدددعم  اإلضدداناتكشددف مر كددة مدد  فايعددة اةضددتراط مدد  لك نددعن العكدد  علددف تتددوير مذدداييس  ولددن
 م الختور امل خذالمل لل الة.ال شف املا ر ع  احلاةت وابلخايل ت  م يف بناء برام  تدع

 :مشكلة الدراسة 
تخكثدددد  مشدددد لة الدراسددددة يف إعددددداد ودا  ت دددد م يف ال شددددف عدددد  اضددددتراط فيددددف الخوحددددد لددددر  املراحدددد  العكريددددة 

 امللخلفة  وتشك  علف عاارات وصفية واض ة ود يذة  ثلة ألعراض اةضتراط  وتخ م ابل فاء  ال ي ومرتية.
 :تساؤالت الدراسة 
 ذيا  ال شف ع  اضتراط فيف الخوحد لدر  املراحد  العكريدة بدةلدة صددل مذاولدة يف ا خكد  ه  يخكخ  م

 ال عود ؟

   ه  يخكخ  مذيا  ال شف عد  اضدتراط فيدف الخوحدد لدر  املراحد  العكريدة بدةلدة وادات مذاولدة يف ا خكد
 ال عود ؟

 الباار وال اار علف مذيدا  ه  توجد نرول  ات دةلة إحبا ية ب  مخوستات درجات الترط الخوحدي  
 ال شف ع  اضتراط فيف الخوحد لر  املرح  العكرية امللخلفة؟

  ه  توجد نرول  ات دةلة إحبا ية ب  مخوستات درجات الترط الخوحدي  اللفني  وغا اللفني  علف
 مذيا  ال شف ع  اضتراط فيف الخوحد لر  املراح  العكرية؟

 :هدف الدراسة 
سدددة إىل بنددداء ودا  ت ددد م يف ال شدددف عددد  اضدددتراط فيدددف الخوحدددد لدددر  املراحددد  العكريدددة امللخلفدددة   ددددا الدرا

 والخ ذق م  لبا بف ال ي ومرتية.
 :أهمية الدراسة 
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عددم الخشليبددية ةضددتراط فيددف الخوحددد ود لألعددراضت دد م الدراسددة مدد  الناحيددة الننريددة يف حتديددد وصددف د يددق 
 املر كة شنت الف ة. اإلرعادية  م يف حتديد وتتوير اخلدمات  ا ي الخوصيف املفب  للعرض ل   حالف

يددددف الخوحددددد مي دددد  ف شددددف عدددد  اضددددتراط للة الختايذيددددة يف إعددددداد ودا  يددددككددددا ت كدددد  وايددددة الدراسددددة مدددد  الناح
النف ددمل  األلبددا مللل دداةت   ددا يدددعم عكليددة الخشددليح مدد   ادد  اسددخلدام ا لددر  املراحدد  العكريددة امللخلفددة 

 بية اخلاصة علف وجف العكوم  ككا ت  م يف دعم األحباف الختايذية امل خذالية يف هنا ا ا .وولبا مل الرت 
 :حدود الدراسة 

 كتذخبر الدراسة علف ن ة املباب  ابضتراط فيف الخوحد دون اةضتراابت النكا يدة األلدرى ااةسد،جر  الخف د
سنوات نأكثر  دون اة خبار علف جنس  3العكرية م  منو جملت  وتخ د ابلف ة تفويل  مخرزمة الرتز  الخوحد األال

 ت.0221حمدد  كون اةضتراط لف مسات سا د  ابلخرا الاي ات والثذانات واللاات اال عد  
 :مصطلحات الدراسة 

الراب  املعد  لرضتراابت العذلية  واإلحبا مل: يعرا الدلي  الخشليبمل  (Autism)الخوحد   اضتراط 
(DSM-4TR) ف أتلدددر والدددخر  يف تتدددور كددد  مددد  الخفاعددد  اةجخكددداعمل الخاددداديل  والخواصددد  الخوحدددد  خبددد

اللفنددددمل  وغددددا اللفنددددمل بشدددد   مل ددددو  وغددددا فايعددددمل  مدددد  وجددددود سددددلو  منتددددمل وحمدوديددددة يف األخبشددددتة 
 .p.p:2000)واةهخكامات  علف ون تادو هنت األعراض لر  الثرف سنوات األوىل مد  عكدر التفد   

70-71). 

 (DSM-4TR) :لي  الخشليبمل واإلحبا مل لرضتراابت العذلية الرابد  املعدد  البدادر مد  اجلكعيدة الد
 األمري ية للت  النف مل.

سنة  واملبداب  ابضدتراط  22سنوات إىل  3املراح  العكرية: ونراد عينة الدراسة والني   خد وعكارهم م   
 فيف الخوحد.

 
 

 اإلطار النظري 
  الخوحددد  جددناط   ابلضددرور  يف نددرد واحددد. وعدداد  مددا ي ددون التفددلتفدد  الخوحددد بعددن اخلبددا ح الدديت ة  خكدد

ت تذ دديم 2112سددنواتت. وتذدددم الشدداممل ا 1-2 بددر  امددة مدد  زمر ددف الاصددة مدد  عكددر الشدد    و ددد ي ددون و
 لبا ح التف  الخوحد  علف الن و الخايل:

يرحد  مد   اد  األهد  عندد : عدم اةهخكام ابآللدري  وعددم اةسدخ ابة شدم وهدو وو  مدا * اخلصائص االجتماعية
 ففل م الخوحد   ويعاين التف  الخوحد   بورا يف الخفاع  اةجخكاعمل ويخكيز ابل لوكيات الخالية:

 . عدم اةرتااط ابآللري 
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 . عدم الننر إىل الشلح اآللر و ن  تر مل األع 

 .عدم إظ ار إح اسف 

  يف  لك. عدم  اولف  ن حيضنف وحد وو حيكلف  وو يدل  إة عندما يرغ 

 .اةهخكام ابألدوات وكثر م  األعلاص 

وي ددون التفدد  الخوحددد  وحيددار غددا  ددادر علددف  ييدددز األعددلاص حدد  امل كدد  مددن م يف حياتددف  ووحيددار ة يتدددور 
 عر اتف ح  م  وهلف.

 : * اخلصائص اللغوية
  حالدة إىل ولدرى. نداعن يعد الذبور اللادو  مد  اخلبدا ح املكيدز  للخوحددي  رغدم ون تتدورهم اللادو   خلدف مد

ال لكددددات  ددددد يددددد ون بدددد   وآلددددري الخوحدددددي  يبدددددرون األصددددوات نذدددد   والدددداعن ي ددددخلدم ال لكددددات نذدددد   
واسددخلدام مندد  لدداص مدد  األصددوات  وبعضدد م ي ددخلدم كلكددات  ليلددة والدداعن اآللددر يددردد ال لكددات وو األسدد لة 

 املتروحة عليف.
  ناالاددا ة ي ددخ ي  إىل املثدداات وإدراكيدداالخوحددد   بددورا ح دديا : يعدداين التفدد  واإلدراكيااةاخلصااائص ايةااية  -

 واألصدواتي خ ي  ببور  ودىن وو وعلف م  املخو    و د ي دون ح دا  جددا للكثداات  ووحياراحل ية م  حولف 
 اخلارجية   ا جيعلف مضتراب م  دون ون يذدر علف الخعاا ع  اضترابف.

ة مد،ر شدا  و دد يذدوم   عدياء  الخوحد  ابلخ رار والثادات  نذدد يخعلدق : يخ م سلو  التفاخلصائص الةلوكية -
حبركددات منتيددة سدداعات مدد  دون تعدد  ولاصددة حدد  يددرت  وحدددت مدد  دون إعدداالف بنشدداط حمدددد  و ددد  يددز بعددن 

 احلاةت ابلخزام ا بروت  حمدد  د يلخزمون بف لفرتات مث ينخذلون إىل من  آلر م  ال لو .
يخكيدددز التفددد  الخوحدددد  بدددردود ونعدددا  مخاايندددة الشدددد  علدددف األحدددداف واملثددداات :فياااة والنفةااايةاخلصاااائص العا  -

يف وحيددان ولددرى. و ددد يعدداين  يخددأوراخلارجيددة  نذددد ياضدد  ويخددوتر عنددد حدددوف تايددا ب ددي  إىل حددد عددايل بينكددا ة 
عليددف ويضددا تاددا  ويضددا إضددانة إىل خبددوابت الاضدد  خبددوابت صددر  ت ددون لفيفددة جدددا لددر  بضدد  وددواين  و ددد يرحدد 

 يف املزاج؛ نأحيار يا مل ووحيار يض ك ول نف غا  ادر علف الخعاا ابل رم. مفاجئ
و د تخااي  ال كات يف احلالة م  نرت  عكرية إىل نرت  ولرى ببور  مل وظة  ومي د  توضديأ وهدم اخلبدا ح العامدة 

 لف ة الخوحد ح   املرحلة العكرية علف الن و الخايل:
 تشا الدة   إىل وجود أتلدر حركدمل ب دي  يف اكخ داط وتتدوير  د )ما قبل ثالث سنوات(مرحلة امله ..

يف اجللو   والخناسق يف عكلية احلاو علف األفراا األربد   والخدوازن احلركات الخالية: اةخبذرط علف الات   الخوازن 
خم ببدور  مل وظدة بايداط املذدرب . يف املشمل. و د ي ون اخبخاات التف   اصدر علدف عناصدر حمددود  مد  حولدف وة ي د

وغالاا ما تعلق األسدر  ن التفد  هداد  يف معندم األحيدان و دد تنخابدف خبدوابت مد  الا داء املخبد . و دد تواجدف بعدن 
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األم ددات صددعوبة يف عكليددة اإلرضددا  وت ددرار الخ دداط األ ن الوسددتف  وخبددوابت تشددن  إة و ددا عرمددات غددا معككددة 
 ب  مجي  احلاةت.

 يدددزداد النشددداط احلركدددمل يف هدددنت الفدددرت   و دددد يرحددد   سااانوات 5إىل  3لطفولاااة املبكااار  مااان مرحلاااة ا ..
لذدددرات مخذدمددة خبوعددا مددا دون اةلخفددات ةمسددف مددثر.  وامخركددفاسددخارال التفدد  يف اةسددخكخا  بدداعن اةهخكامددات 

التعددام والخدددري  علددف اسددخلدام وغالادا تواجددف األسددر  صددعوبة يف الخددري  علددف امل ددارات اةسددخذرلية الخاليددة: تنداو  
ال ددلو  اللاددو  للتفدد  علددف  ربوضددوح حيددا يذخبدداملرحدداض. وتن ددر عرمددات ضددعف الخواصدد  الابددر  واللاددو  

ترديددد بعددن األصددوات وال لكددات ببددور  غددا وظيفيددة  و ددد يددردد عاددارات ومذتوعددات ببددور  آليددة  و ددد ت ددخلدم 
ر بعددن احلدداةت وسددلوط الخواصدد  احلركددمل. ويبدداح   لددك بعددن احلدداةت البددراب للخعاددا عدد  احخياجا ددا  وتتددو 

حدد  مشدداركة اآللددري  األخبشددتة واةهخكامددات وتعخدد، بدايددة ال ددنة الثالثددة مثاليددة لخأكيددد تشددليح اخبتوا يددة مدد  عدددم 
 احلالة والادء يف العك  علف ال،ام  الخدرياية.

  و دد النشداط املفدرط واخلكدو    ميخدد خبشداط التفد  بد سانوات ..  8إىل  5مرحلة الطفولاة املتوساطة مان
يادددو الختددور وكأخبددف هبددا يف هددنت املرحلددة و ددد ترتفدد  ردود الفعدد  وتن ددر العديددد مدد  ال ددلوكيات إة و ددا يف  كل ددا 

التف  الخعادا عد  رغااتدف  ككدا ون التفد  ي دون وكثدر اخبفخداح يف الخعامد  مد  األففدا  اآللدري  و دد  حماوةت تن ر
واملااغخة. وتعخ، هنت املرحلة مد  وهدم مراحد  ندزي  املعلومدات ومد  اإلصدرار علدف الخددري  يخ م األسلوط ابلعفوية 

تادو بعن احلاةت يف اسخلدام ولفا  موظفة ح   املو دف وت دخكر حداةت ولدرى يف اسدخلدام وسدا   تواصد  
 بديلة.

  وو تذددد  بعدددن  .. ين دددر الخ  ددد  يف  ددداةت مخعددددد   ونخفدددملسااانة 21إىل  8 املتاااة ر مرحلاااة الطفولاااة
ال لوكيات النكتية  وتعخكد العديد م  احلاةت علف الخواص  اللفنمل بينكا يخ    الخواص  الابر  م  حماوةت 

ككدا ياددو التفد  وكثدر  ددر  علدف تذليدد احلركدات وكثدر مد  األلدرى   واض ة ةسخلدام وصوات مع،  يف احلاةت 
 وس لة مفاج ف. ر إهو  مرحلة سابذة و د تادو احلاةت املخذدمة يف 

  اخبفخدداح عددام وابلددنات مدد  الناحيددة الانا يددة  وكأ ددا. تادددو هددنت املرحلددة .ساانة  28إىل  21مرحلااة املراةقااة
نالعديدددد مددد  احلددداةت  دددد  ددد،ون تدددنول بعدددن األصدددناا للكدددر  األوىل  وينددد  التفددد  حمدددان  علدددف مخابعدددة الختدددور 

ال لوكيات النكتية. وببدور  عامدة ت دون احلداةت لددي ا الذددر   اإلدراكمل و د تعود احلالة إىل  ارسة خبو  م  وخبوا 
علف توضيأ رغاا ا ببورت ووضأ مد  و  مرحلدة سدابذة  حد  احلداةت الديت ض تخعدرض خلد،  الخددل  املا در ت دون 
يف وضددعية ونضدد  خب ددايا مدد      ادد . ككددا ون الخعامدد  مدد  مخادداات املرحلددة  ددد ميددر ببددور  وسدد   ب ثددا إ ا  دددما 

دمات الدد،ام  الخأهيليددة. و ددد تددخك   بعددن احلدداةت مدد  مخابعددة الخعلدديم إىل مراحدد  مخذدمددف  و ددد ين ددر سددلو  لدد
 جن مل لدى بعن احلاةت  إة ون الخف ا يف األمور اجلن ية واةرتااط العاففمل يخ م ابل ت ية إىل حد كاا.

  ديدد مد  احلداةت علدف مند  حمددد يف عند بلوغ هنت املرحلة ت خذر الع سنة .. 28مرحلة الشباب ما بعد
الخواصدد  مدد  اآللددري   ككددا ون العديددد مددن م ينددخنم علددف خبنددام حمدددد يف مندد  احليددا  اليددوممل. وهنددا  بعددن احلدداةت 
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ت ددون  ددادر  علددف  ارسددة م ددار  وو م نددة ببددور  م ددخذلة  امددا  بينكددا حتخدداج حدداةت ولددرى مخابعددة غددا مااعددر  مدد  
د علدددف األسدددر  بشددد   كلدددمل. ويرجددد   لدددك إىل كدددم وكيفيدددة الخددددري  يف املراحددد  و دددا آللدددر وبعدددن احلددداةت تعخكددد

ال ابذة ابإلضانة إىل درجة اةضتراط. و د ت ون املش لة األساسية يف هنت املرحلة همل تتدوير ن دم مدرن للخعامد  
 .Gerland, (2003)م  الذواعد اةجخكاعية  

 .ت  ويف الاالدد  ت كدد  احلالددة بذيددة الختددورات . ض تشددر و  دة دد  إىل حدددوف اخبخ اسددامااا بعااد الشااباب
العكرية علف خبفس امل خوى وو النك  الن  اسخذرت عليف يف املرحلة ال ابذة ابسخثناء حاةت اسد،جر والخوحدد غدا 

الخشليح امي   ون يخزوجوا وي وخبوا اسر بن   جناح مخفاوتةت. وض ت    احلاةت األلرى خب   تشدا م خك  
 .Williams,(2004)ا تشا الدة   إىل اسخذرار وضعيخ م ولاصة م  الناحية الب ية  إىل زواج رجأ وإمن

 :املعايري التشخيصية الضطراابت  يف التوحد ومعايري التشخيص الفارق 
حدف معيار تشليح للخوحد ظ ر يف التاعة الرابعة م  الددلي  الخشليبدمل اإلحبدا مل لرضدتراابت النف دية ون و

مت. و ددددد روجدددد  هددددنا الدددددلي  عددددام 0222عددددام ا (DSM-4)األمري يددددة للتدددد  النف ددددمل البددددادر عدددد  اجلكعيددددة 
وتضددددك  وصددددف وعددددراض اضددددتراط فيددددف الخوحددددد علددددف الن ددددو  (DSM-4:TR)مت ووصدددداأ ي ددددكف 2111ا

 الخايل:
( وعاارم ماان كااال البناادين 2( عرضااني علااق امقاال ماان البنااد )1(، )2أوال: إمجاااس سااتة )أو أكثاار( بنااود ماان )

 مقل ةي:( علق ا3(، )1)
 ضعف نوعيا يف التفاعل االجتماعي كما يظهر يف نقطتان من النقط التالية: -2
  الديت تدننم  واإلميداءاتاجل دد  وووضدا ضعف يف الخواص  غا اللفندمل مثد  اخبندرات العد   والخعاداات الوج يدة

 الخفاع  اةجخكاعملت

 .الفش  يف تتوير العر ات م  اآللري  صا يخناس  م  م خوى النكو 

 ذح يف الا ا الفتر  للكشاركة يف املخعة  واةهخكامات وو اةجناز مد  األعدلاص اآللدري  مثد  اخبذدح يف خب
 وو ح  اإلعار  إىل املواضي  حم  اةهخكامت إحضارإظ ار وو 

 .خبذح يف الخااد  اةجخكاعمل والعاففمل 

 ضعف نوعي يف االتصال كما يظهر يف واحد علق امقل من النقاط التالية: -1
  وخبذدددح كلددمل يف مندددو عكليددة ال دددرم واللادددة اغددا مبددد وبة ص اولددة للخعدددوين  سددالي  ولدددرى لرتبدددا  أتلددر

 اةجخكاعمل مث  اإلمياء  وو الخذليدت.

   كرمددا مر كددا  يخضددأ الضددعف يف الذدددر  علددف الادددء وو املشدداركة يف احلددديا مدد  األعددلاص الددني  يخ لكددون
 اآللري .

 الخ رار النكتمل للاة وو لاة لاصة عا.   

 .عدم الذدر  علف اللع  بتريذة مخلفة وتلذا ية  وو تذليد األلعاط اةجخكاعية واليت تناس  م خوى النكو 
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وجود أمناط متكرر  يف الةلوك وامنشطة، ومدى ضيق من االةتماماات تظهار يف واحاد علاق امقال مان  -3
 النقاط التالية:

  لو  وو األخبشدتة وو اةهخكامدات والديت تخضدأ بشد   غدا اإلصرار علف واحد وو وكثر م  األمناط املخ رر  لل
 فايعمل يف الرتكيز علي ا.

 . ك غا مرن باعن األمور الروتينية احملدد   

  سدددلوكيات وحركدددات منتيدددة مخ دددرر  مثدددا  احركدددة األيدددد  واألصددداب  امللخويدددة وكدددنلك احلركدددات املعذدددد  اخلاصدددة
 ابجل دت

 .اهخكام م خكر  جزاء األعياء 

 حد اجلوانب التالية قبل عمر الثالث سنوات:حنراف يف وظيفة أ ر أو ااثنيا: أت
 .الخفاع  اةجخكاعمل 

 .اللاة امل خلدمة يف اةتبا  اةجخكاعمل 

 .اللع  الرمز  وو الخليلمل 

اثلثا: ةذا االضطراب ال ينطبق عليا  بشاكل أل ال تشاخيص اضاطراب ريات أو اضاطراب التفكا  الطفاوس 
(DSM-4TR: 2000:750). 

ك  البعوبة يف تشدليح الخوحدد إىل تددال  وعدراض الخوحدد مد  العديدد مد  اةضدتراابت ال دلوكية واةخبفعاليدة وت 
 والخواصلية وبعن األمراض العذلية.

 :الدراسات السابقة 
هنا  العديد م  املذاييس األجناية اليت مت اسخلدام ا  إة ون  لك كان حمدود علدف امل دخوى الا دوف والدراسدات 

 وتن بر علف حد علم الااحثة يف الخايل: العربية 
ت عادددار  موزعدددة تشدددك  تذددددير اةضدددتراط يف 21مت  ا كدددة لخذددددير سدددلو  الخوحدددد م دددون مددد  ا0221 ددددم بددددر ا

اجلواخب  اةخبفعالية  واةجخكاعية  واللاوية وال لوكية. ويدخم ت د ي  اةسدخ ابة مد   اد  املرحد  علدف العادارات ط 
شددا الدرجددة املرتفعددة إىل وجددود العددرض. وحل دداط البدددل مت اسددخلدام صدددل احمل كدد   ادا كددا   وحيددار  وبدددات وت

وحل دداط الثاددات مت ح دداط  .ت1010ت دا  عنددد م ددخوى ا1011وصدددل احملددك  وسدد   األلددا معامدد  ارتادداط ا
  1172  1110األربعددددة والدرجددددة ال ليددددة للكذيددددا  وهددددمل علددددف الخددددوايل ا األبعددددادمعامدددد  اةرتادددداط بدددد  درجددددات 

 ت.1010ت ومجيع ا دالة عند م خوى ا1011  1723
ت دراسدددة  ددددا إىل الخعدددرا علدددف املخاددداات الددديت شدددا دةلدددة يف تشدددليح األففدددا  0222محدددد او ددددما هددددى و

[ ففددد  توحدددد  و 31املبددداب  ابلخوحدددد يف الندددواحمل النكا يدددة واإلدراكيدددة وال دددلوكية. وت وخبدددا عيندددة الدراسدددة مددد   
[ سدددنوات وسدددخة وعددد ر. و لدددا ودوات الدراسدددة 0وسددد  عكدددر زمدددت للك كدددوعخ   [ ففددد  مددد  األسدددو ء  صخ31ا
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واسدددخكار  الايدددارت األوليدددة   (DSM-4: 1994) ا كدددة تشدددليح الخوحدددد امل دددخلرجة مددد  الددددلي  الخشليبدددمل 
ومذيا  ال لو  الخ يفمل و ا كة ن دح ا دا  اإلدراكدمل لد،رم  بورتيددج للرتبيدة املا در . وت وخبدا  ا كدة تشدليح 

ت سددد ا  موزعدددة علدددف ورودددة  ددداةت ر ي دددية وهدددمل الخفاعددد  اةجخكددداعمل  والخواصددد  اللفندددمل وغدددا 02لخوحدددد مددد  اا
بدد اخبعدم  ةت مد   اد   اإلجابدةاللفنمل والنشاط الخليلمل  واألخبشتة واةهخكامات  ون ة األعراض األلرى. ويختل  

ألسددد لة وندددق جددددو  حمددددد للعادددارات. و دددد مت املتادددق املرحددد  لل الدددة  ويدددخم تبددد يأ الذا كدددة ابلرجدددو  إىل توزيددد  ا
ح دداط البدددل للذا كددة ابسددخلدام البدددل الندداهر   وصدددل احمل كدد . ككددا مت ح دداط الثاددات بتريذددة إعدداد  

ت. 122  122  120  121الختايددددق ككدددددا مت اسدددددخلرص الدةلددددة ل ددددد  وكاخبدددددا النخددددا   علدددددف الن دددددو الخدددددايل: ا
يددة نار ددة يف النكددو اةرتذددا مل لألففددا  املبدداب  ابلخوحددد يف كدد  مدد  وتوصددلا خبخددا   الدراسددة إىل وجددود مندداهر وول

. وغيددداط وو أتلدددر وو الدددخر  واإلدراكدددملاسدددخ اابت التفددد  األوليدددة علدددف املثددداات الاي يدددة وارتذا دددف احلركدددمل واللادددو  
 م  احلاةت عدم ظ ور الخواص  اللفنمل علف اإلفرل. %31ظ ر الخواص  الابر  واللفنمل  يف ح  و

مت دراسددة هدددنا إىل الخعددرا علددف الفددرول يف اخلبددا ح ال ددلوكية والرتبويددة بدد  األففددا  2111 دددم الالشددة ا و ددد
[ إعا ة 22[ توحد  و  22[ ففر من م  20الخوحديون واألففا  املخللف  عذليا. وت وخبا عينة الدراسة م   

ت وبعداد هدمل ال دلو  النكتدمل 7عدة علدف ات نذر  موز 22عذلية. ولخ ذيق هدا الدراسة مت تتوير ودا  ت وخبا م  ا
والدددروت  والعددددوان والخلريددد   واةخب ددد اط اةجخكددداعمل  والنشددداط الزا دددد وتعددد، عددد  اجلاخبددد  ال دددلوكمل  وضدددعف 
اةخبخادددات وتخددداب  اةسدددخ ابة  وضدددعف م دددارات الخواصددد  والددديت تعددد، عددد  اجلاخبددد  الرتبدددو . ويدددخم ت ددد ي  اةسدددخ ابة 

ت وجدود ال دكة ببدور   0  علف مذيا  مخدرج م ون م  مخدس م دخو ت ميثد  ر دم ااملوانذة للعاار  م   ا  املرح
ت إىل عدم وجود ال كة. ويخم تب يأ الذا كة م  لر  ح اط درجات ك  بعد ببور  0كاا  بينكا يشا ر م ا

  وواات الذا كة مت اسخلدام معام  ارتااط  وللخ ذق م  صدلمنفرد .
ت. ووعارت خبخا   ح داط 1010الخاب  شا وكاخبا مجي  العاارات دالة عند م خوى ااباسونت ب  ك  نذر  والاعد  

ن ون وعلدددف مخوسددد  لل اخبددد  املخوسدددتات املعدلدددة مل دددخوى اخلبدددا ح ال دددلوكية والرتبويدددة لددددى األففدددا  الخوحدددديو 
نعن املخوس  بعد اةخب  اط اةجخكاعمل  وودىن مخوس  بعد العدوان والخلري   وما اجلاخب  الرتبو   نكاال لوكمل  

األعلددف كددان بعددد ضددعف اةخبخاددات وتخدداب  اةسددخ ابة واألدىن بعددد ضددعف م ددارات الخواصدد . ككددا وعددارت النخددا   إىل 
وجددود نددرول  ات دةلددة إحبددا ية علددف مجيدد  وبعدداد الذا كددة لبددا  األففددا  الخوحددديون مذارخبددة ابألففددا  املخللفدد  

 عذليا.
ىل وض  مذيا  لخذييم اةتبا  اللاو  لدى األففدا  املبداب  مت دراسة هدنا إ2110ككا  دما س ف خببر ا

ابلخوحددد  وإعدددداد بددررم  عرجدددمل يخضدددك  وخبشددتة لخنكيدددة امل ددارات اةتبدددالية اللاويدددة لدداعن األففدددا  الخوحدددديون  
جدد  احلفددا  علددف م ددخوى وداء ل  املا ددر للتفدد  دالدد  املنددز  مدد  ووإعددداد دليدد  لددملابء واملعلكدد  عدد  كيفيددة الخددد

 كدور  امخددت وعكدارهم مدا بد   0إرف و 2[ وففا  توحددي  01تف . و د فاذا الدراسة علف عينة  وام ا  ال
ت ملخ ذدددد  صدرسددددة لددددنو  10-01[ سددددنة  وتددددرتاوح خب دددد   كددددا  م ونذددددا ةلخاددددار سددددخنفورد بينيددددف بدددد  ا0-02 



 م 2102خلامس والعشرون .. اجلزء الثاين .. مايو .. العدد ا

         _______________________________     _________________________ 

 (ASEP)نفس دراسات عربية يف الرتبية وعلم ال

654 

د جلدويل مداريف  ومذيدا  اةحخياجات اخلاصة ملدد  ة تذد  عد  سدنخ . واسدخلدما كد  مد   ا كدة تشدليح الخوحد
تذدير اةتبا  اللاو  للتف  الخوحد   وال،رم  اإلرعاد  لملابء واملعلكد  والد،رم  العرجدمل ألففدا  الخوحدد  

هددمل مجيعددا مدد  إعددداد الااحثددة. وبتا ددة مرحنددة تخاعيددف لل ددلو  اةتبددايل للتفدد  الخوحددد   ودراسددة حالددة لتفلدد  و 
جددمل ملددد  وربدد  وعدد ر فددوا  و م الدراسددة. ولخ ذيددق هدددا الدراسددة مت تبددكيم ودا  سددخكر تتايددق الدد،رم  العرو ددد و

ت مو فا توزعا علف مخ ة وبعاد وهمل الخذليد  اةخبخادات  والف دم والخعدرا  01لذيا  اةتبا  اللاو  ت وخبا م  ا
ة مددد  سددنة كاملددة والخعاددا  والخ ددكية. و ددد مت ت دد ي  اةسددخ اابت مدد   ادد  املتاددق امللددخح الددن  تواجددد مدد  احلالدد

ت حبيدا تشدا الدرجدة كلكدا ا فضدا 3  1وتب أ اإلجاابت ابلرجو  للدرجة املذابلة ل   عاار  والديت  خدد بد  ا
إىل الذبور يف الخواص . ومت ح اط البدل ابسخلدام صدل احمل كد  والبددل الخكييدز   وسد   األلدا درجدة 

ت  ككددا %27-02اط الثاددات وسدد لا خب دداة اتفددال ات. واسددخلدما فريذددة كددوبر حل دد1010دالددة عنددد م ددخوى ا
ت علددف الخددوايل. 123  122اسددخلدما كدد  مدد  فريذددة إعدداد  اةلخاددار  وسددي،مان. بددراون وسدد   معامدد  واددات ا

 ووعارت النخا   إىل:
  وجود نرول دالة إحبا يا  ا  وبعد تتايق ال،رم  علف حت   وتنكية م ارات اةتبا  اللاو  لدى وندراد

 راسة.عينة الد
  هندددا  ندددرول دالدددة إحبدددا يا يف م دددارات كددد  ففددد   اددد  وبعدددد تتايدددق الددد،رم  واحخلدددا ام دددار  الخذليدددد مث

 عينة الدراسة. دنرانكية م ارات اةتبا  اللاو  لدى والخعرا والف م مث اةخبخااتت املراكز األوىل يف ت
دية مددد   ا كدددة تذددددير ال دددلو  مت دراسدددة هددددنا إىل الخعدددرا علدددف صددددل ووادددات صدددور  سدددعو 2113و ددددم الدددزار  ا

ت نذددر  موزعددة علددف 207الخوحددد . ولخ ذيددق وهددداا الدراسددة مت بندداء  ا كددة تذدددير ال ددلو  الخوحددد  وامل لفددة مدد  ا
و لك بعرض ا علف  كوعة م   (Content Validity)ت بعد. ومت الخوص  إىل دةةت ع  صدل احملخوى 00ا

عدة علدف ت نذدر  موز 210األبعداد وت وخبدا الذا كدة الن ا يدة مد  ات نذدر  ودمد  بعدن 00احمل ك  حيا مت حنا ا
ففدددر و دددد اعدددخكلا العيندددة علدددف  كوعدددة مددد  األففدددا   001  علدددف عيندددة م وخبدددة مددد  ت وبعددداد. مث فاذدددا اإلدا1ا

ت 71ت  و كوعددة مدد  األففددا  املعددا   عذليددا ان 71ت  و كوعددة مدد  األففددا  الخوحدددي  ان 71العددادي  ان 
ت. وابسدددخلدام معادلدددة كروخباددداب ولفدددا وابسدددخلدام فريذدددة 00-03ت  ا02-01ت  ا2-1لعكريدددة اضدددك  الف دددات ا

إحبدا ية  دةلدة وعارت النخدا   املخعلذدة بددةةت البددل لدألدا  إىل وجدود ندرول  ات (Test re-Test)اإلعاد  
و  والخواصدلمل  واألكدادميمل  يف األداء علف ك  بعد مد  األبعداد ال داعة امل وخبدة للكذيدا  وهدمل العنايدة ابلدنات واللاد

وال ددلوكمل  واجل ددكمل والبدد مل  واحل ددمل واةجخكدداعمل واةخبفعددايل  وللكذيددا  ك دد  والدديت تعددزى إىل مخاددا احلدداةت 
العذليددة الثروددة االعدداديون  الخوحددديون  املعددا ون عذليددات. ككددا وعددارت النخددا   إىل وجددود نددرول  ات دةلددة إحبددا ية 

ت علدف بعدد واحدد مد  األبعداد ال داعة امل وخبدة للكذيدا  وهدو 00-03  02-01  2-1تعزى ملخاا الف دة العكريدة ا
بعددد العنايددة ابلددنات. بينكددا ض تشددر النخددا   إىل وجددود نددرول  ات دةلددة إحبددا ية علددف األبعدداد ال ددخة املخاذيددة امل وخبددة 

ة تعدزى لخفاعد  مخادا  للكذيا  وو علدف املذيدا  ال لدمل. ككدا وعدارت النخدا   إىل وجدود ندرول  ات دةلدة إحبدا ي
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احلالة العذلية والف ة العكرية علف سدخة وبعداد وللكذيدا  ال لدمل  ومدا ابلن داة للاعدد ال داب  ابعدد العنايدة ابلدناتت نلدم 
ي   هنا  نرول  ات دةلة إحبا ية نيف تعزى لخفاع  مخاا  احلالة العذلية والف ة العكرية. ونيكدا يخعلدق بددةةت 

ت  ومعامدد  اةسددخذرار 1022رت النخددا   إىل ون معامدد  اةت ددال الددداللمل للكذيددا  ي دداو  اواددات األدا  نذددد وعددا
 ت. ووعارت النخا   إىل:1020ي او  ا

ووة: وعدددارت النخدددا   إىل دةةت عددد  صددددل املذيدددا   ثلدددا ابلبددددل الخكييدددز  والدددن   ثددد  بذددددر  املذيدددا  علدددف 
را احلالدددة العذليدددة اعددداديون  توحدددديون  معدددا ون عذليدددات و لدددك الخكييدددز بددد  األداء علدددف وبعددداد املذيدددا  تاعدددا ةلدددخ

ت نذددد 00-03  02-01  2-1ابسددخلدام حتليدد  الخادداي  األحدداد  والثنددا مل. ونيكددا يخعلددق صخاددا الف ددة العكريددة ا
  ث  البدل الخكييز  بذدر  املذيا  علف الخكييز ب  هنت الف ات علف بعد العناية ابلنات نذ .

النخدددا   إىل دةةت عددد  وادددات املذيدددا   ثلدددا بثادددات اةت دددال الدددداللمل و لدددك ابسدددخلدام معادلدددة  هخبيدددا: وعدددارت 
كروخبااب ولفا حيا مت ح اط معامرت الثاات ونق هنت التريذة ل   بعدد مد  األبعداد ال داعة وللكذيدا  ال لدمل   

ت و لدددك حب ددداط 31ان ككدددا مت الخوصددد  إىل دةةت عددد  وادددات اةسدددخذرار للكذيدددا  ابسدددخلدام فريذدددة اإلعددداد  
معامرت اةرتااط بد  الددرجات ال ليدة ل د  بعدد وللكذيدا  ال لدمل يف مدرق الختايدق  ومت الخوصد  إىل  ديم امخددت 

 للكذيا  ال لمل. 1022ت لألبعاد و 1020-1020ب  ا
لخذددددير الخوحدددد التفدددويل وإعدددداد صدددور  مخبدددر   (CARS)ت بخعريددد  مذيدددا  2112و دددام الشدددكر  وال دددرفاو  ا

لكذيددا  ببددياغة عاددارات ونددق فريذددة لي ددرت مدد  حماننددة كدد  عاددار  مدد  العاددارات اخلكددس عشددر  الدديت تخددألف من ددا ل
البور  امللخبر  علف ال لو  الن  تذي ف مد  ج دة وعلدف الخذدديرات الديت تاناهدا املذيدا  مد  ج دة ولدرى  ول د  

ت بند موزعة علف األبعداد 00 . و لا ادون تذدمي وصف ال لوكيات اليت ت لن ابةعخاار عند تذدير سلو  التف
الخالية: اةخبخكاء للنا   والخذليد واحملاكا   واةسخ ابة اةخبفعالية  اسخلدام األعياء واسخلدام اجل م  والخ يف م  
الخاددا  واةسددخ ابة الابددرية  واسددخ ابة اةسددخكا   واسددخ ابة واسددخلدام الددنول والشددم واللكددس  واخلددوا والذلددق  

اللفنددمل  والخواصدد  غددا اللفنددمل  وم ددخوى النشدداط  وم ددخوى وواددات اةسددخ ابة العذليددة  واةخبتااعددات والخواصدد  
 العامة. و د تونر للكذيا  يف صورتف العربية وامللخبر  دةةت صدل وواات عالية  علف الن و الخايل:

وء مرحنددددات ت مدددد  احمل كدددد  امللخبدددد  ويف ضدددد1: مت عددددرض املذيددددا  بعددددد ترمجخددددف علددددف اصاااادق ا كمااااني □
 احمل ك  مت اعخكاد البور  الن ا ية للكذيا .

ت ففدد  مدد  الخوحدددي  واملخللفدد  عذليددا واألسددو ء و ددد جدداءت 010: فاددق املذيددا  علددف االصاادق التميياا   □
ت علدف كد  نذدر  مد  1010الفرول ب  مخوستات درجات ترمين الخوحد واملخللف  عذليدا مرتفعدة ودالدة عندد ا

 نذرات املذيا .
  العربية للكذيا  تشاعا عليف العاململ ع  وجود عام  واحد للبور : كشفا خبخا   الخ لي  الصدق العاملي □

ن هدنا ت  وتاد  و1027-1012مل للكذيدا  بد  امجي  الفذرات  حيدا امخددت درجدة تشداع ا ابلعامد  األساسد
 ت م  الخااي .%1000العام  م  و  ع  تف ا ما خب اخف ا
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 مت ع  فريق ح اط:وما واات املذيا  نذد 
: م  لر  ارتااط الفذدر  ابلدرجدة ال ليدة للكذيدا   حيدا تاد  ون مجيد  الفذدرات ارتاتدا االتةاق الدا لي □

ت  وكدنلك األمدر ابلن داة 1027-1012ت إ  امخدت  يم اةرتااط بد  ا1010ابلدرجة ال لية بدرجة دالة عند ا
 ت.1010د اللبور  امللخبر  حيا كاخبا مجي  اةرتاافات دالة عن

: مت ح ددداط معامددد  وادددات ولفدددا كروخباددداب حيدددا بلادددا  يكخدددف لخذدددديرات املعلكددد  للعيندددة ال ليدددة معامااال ألفاااا □
ت  و بددوص اسددخ ابة 1020ت  ولخذددديرات الادداحث  ا1022ت  ولخذددديرات املعلكدد  حلدداةت الخوحددد ا1020ا

 ت.1020املعلك  علف البور  امللخبر  للكذيا  نالاا  يكة ولفا ا
ت لخذددديرات املعلكدد  علددف العينددة 1023بلاددا  يكخددف بعددد الخعدددي  صعادلددة سدداامان وبددراون اج ئااة النصاافية: الت □

ت لخذدديرات م داعد  الاداحث . و بددوص 1021ت لخذدديرات املعلكد  حلداةت الخوحددد  و ا1022ال ليدة  و ا
ت ومجيدد  تلددك الذدديم 1020فية ااسددخ ابة املعلكدد  علددف البددور  امللخبددر  للكذيددا  نالاددا  يكددة الخ ز ددة النبدد

 .تشا إىل  خ  املذيا   با ح سي ومرتية جيد 
مت إعداد  ا كدة األعدراض اإلكليني يدة ةضدتراط الخوحدد  ومت اسدخلدام 2113ككا تضكنا دراسة عز  الاامد  ا

بندددا  هددنت الذا كددة لخ ديددد م ددخوى اةضددتراط لدددى وففددا  عينددة الدراسددة. وتخ ددون هددنت الذا كددة مدد  مخ ددة عشددر
و دد  (DSM-4- TR:2000)مألو   م  الدلي  الخشليبمل اإلحبا مل لألمراض العذليدة التاعدة الرابعدة املعدلدة 

  2  تنتاددق كثدداا  0صدككا الذا كددة يف صددور  مذيدا  رابعددمل اة تنتاددق علدف اإلفددرل   صددفر  تنتادق  لددير   
اضددتراط الخوحددد لدددى التفدد   ددا يعيددق ودا ددف ت  وتع ددس الدرجددة املرتفعددة علددف بنددود الذا كددة عددد  3تنتاددق دا كددا  

دال  الايا واملدرسة ويعيق عر اتف مد  اآللدري . و دد تدونر للذا كدة معدايا صددل ووادات مرتفعدة  نذدد مت الخ ذدق 
 م  صدل الذا كة ع  فريق:

 :00حم كدد ت و ددد امخدددت خب دد  اتفددال احمل كدد  بدد  ا 0مت عددرض الذا كددة علددف ا الصاادق املنطقااي% 
 .(DSM-4- TR:2000)جبكي  بنود الذا كة ككا وردت يف  اةحخفا ت وبنلك مت %011تذرياا و
 :ففددد ت مددد  األففدددا  الخوحددددي  واألففدددا   71مت تتايدددق الذا كدددة علدددف عيندددة  وام دددا ا االتةااااق الااادا لي

مللخ ذ  صع د الرتبية الف رية  و د ح اا معامرت اةرتااط ب  درجة كد  بندد والدرجدة ال ليدة املخللف  عذليا ا
 ت.1010ت وهمل  يم دالة إحبا يا عند م خوى ا10011-10203شا  وامخدت  يم معامرت اةرتااط ب  ا

 :  ففددددا  ت وعينددددة مدددد  األ20فاذددددا الذا كددددة علددددف عينددددة مدددد  األففددددا  العددددادي  ان  الصاااادق التميياااا
ت 02037ا t-testت. وبلاددا دةةت الفددرول بدد  درجددات ونددراد ا كددوعخ  عدد  فريددق الخاددار 31الخوحدددي  ان 

 ت  ا يد  علف ون الذا كة شا  در   ييزية عالية.1010وهمل دالة إحبا يا عند م خوى دةلة ا
ت 32األففدا  الخوحددي  بلادا ا ومت ح اط واات الذا كة ع  فريق إعاد  الختايق: فاذا الذا كة علف عينة م 

 .ت10022فف  ووعيد الختايق بفاص  زمت  درت وروة وسابي  و د بلغ معام  اةرتااط ب  الختايذ  ا
 لخشليح Gilliamمت بخعري  مذيا  جيليام 2112و ام عاد الرمح   ومىن لليفة ا



 م 2102العدد اخلامس والعشرون .. اجلزء الثاين .. مايو .. 

_________________________                     _______________________________ 

 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس 

652 

ي  يعددداخبون مددد  مشددد رت سدددلوكية حددداد   عامدددا والدددن 22-3الخوحدددد. ولخذيددديم األندددراد الدددني   خدددد وعكدددارهم بددد   
والارض منف م اعد  املخلبب  علف تشليح الخوحد. ولانود املذيا  الفرعية صدل ظاهر  واضدأ و دو  أل دا 

اجلكعيددة األمري يددة للخوحددد  وكددنلك علددف املعددايا الخشليبددية ةضددتراط  وعدتددفبنيددا علددف تعريددف الخوحددد الددن  
ضدددتراابت العذليدددة ي يدددة للتددد  النف دددمل يف الددددلي  الخشليبدددمل واإلحبدددا مل لرالخوحدددد الددديت  ددددمخ ا اجلكعيدددة األمر 

الراب  ويخ ون املذيا  م  وربعدة وبعداد نرعيدة تبدف سدلوكيات حمددد  ومل وظدة ومي د   يدا  كد  بعدد مد   اإلصدار
راابت النكتدددمل  والخواصددد   والخفاعددد  اةجخكددداعمل  واةضدددتاألربعدددة هدددمل ال دددلو   واألبعدددادبنددددا  02يبدددف ا  األبعددداد

النكا يددة. ويددخم احلبددو  علددف الدددرجات اخلددام وحتويل ددا إىل درجددات معياريددة وخب دد  م ويددة ككددا مي دد  حتويدد   كددو  
الخوحددد لبددا ح   وملذيددا  جيليددام لخذدددير Autism quotientالدددرجات املعياريددة للكذيددا  إىل معامدد  الخوحددد 

 ي  لدي م اضتراط الخوحد.سي ومرتية  خاز  واواا ناعليخف يف الخعرا علف األعلاص الن
 :التعقيب علق الدراسات الةابقة 

سدخندت إىل الددلي  الخشليبدمل اإلحبدا مل لألمدراض العذليدة التاعدة م  العدرض ال دابق جندد ون وغلد  الدراسدات إ
كك ددك وو مت تذ دديم األبعدداد يف املذيددا  ابلرجددو  إليددف مثدد  هدددى ومدد    (DSM-4- TR:2000)الرابعددة املعدلددة 

ت  وعادددد الدددرمح  ومدددىن 2112ت  بينكدددا  دددام الددداعن مثددد  الشدددكر  وال دددرفاو  ا2113الاامدددد  ا ت وعدددز 0222ا
ت برتمجة املذيدا  ابل امد  واسدخلراج معدامرت صددل ووادات  بينكدا  دام آلدرون بختدوير ودا  تذددير 2112لليفة ا

لخشدددليح الخوحدددد  ت. و دددد الااحثدددة مددد  األايدددة ص دددان إعدددداد ودا 2113ت والدددزار  ا2111لاصدددة مثددد  الالشدددة ا
 و لك لرعخاارات الخالية:

 .صعوبة اسخلراج وح اط الدرجة خبخي ة لخعدد األبعاد وعدم ات ال تبكيم العاارات 

  اسخلدام الخبكيم الرابعمل وو اخلكاسمل  ا يشخا املرح  يف ت د ي  اةسدخ ابة وحييدد عد  معدايا تشدليح
 اةضتراط.

 .فو  العاارات واملذيا  بش   عام 

  املذيا  علف عاارات غا واض ة وو م رر  ببور   د تفذد الد ة لدى املتاقاحخواء 

 .ارتفا  الخ لفة املادية امل خ ذة لل كاح بختايق املذيا  يف امل س ات واملرانق الرتبوية والتاية 

 آللر.حمدودية العكر الزمت املر م للختايق يف معنم املذاييس وو ز د  الو ا الرزم للختايق يف الاعن ا 

 :فروض الدراسة 
م  العرض ال دابق و دا اكخ داخف الااحثدة مد  لد،  بعدد اةفدر  علدف الدراسدات ال دابذة مت صدياغة وسد لة الدراسدة 

 علف ع   نرضيات علف الن و الخايل:
 . يخكخ  مذيا  ال شف ع  اضتراط الخوحد لر  املراح  العكرية بدةلة صدل مذاولة يف ا خك  ال عود 

 يا  ال شف ع  اضتراط الخوحد لر  املراح  العكرية بدةلة واات مذاولة يف ا خك  ال عود يخكخ  مذ 
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   ة توجد نرول  ات دةلة إحبا ية ب  مخوسدتات درجدات التدرط الخوحددي  البداار وال ادار علدف مذيدا
 ال شف ع  اضتراط الخوحد لر  املراح  العكرية.

 :منهج الدراسة 
 ون األداء املبككة تبف سلوكيات حمدد لف ةاتا  املن   الوصفمل ك

 :جمتمع الدراسة 
 األنراد الني  مت تشليب م ابإلصابة ابضتراط فيف الخوحد م   ا  نريق فيب مخلبح.

 :عينة الدراسة 
مجيددد  وندددراد الخوحدددد املنضدددك  يف مركدددز األمددد  املنشدددود لدددنو  اةحخياجدددات اخلاصدددة صنتذدددة م دددة امل رمدددة يف العدددام 

 DSM-4TRه  والني  مت تشليب م ابضتراط الخوحد ونق الدلي  الخشليبمل 0222-0220الدراسمل 

 :أدوات الدراسة 
  معيار تشليح الخوحد(DSM-4TR) .تم اإلشارة إليه سابقا .. 

 اإعداد الااحثةت أداه تقدير اضطراب التوحد 

اةت وهددمل: ااملن ددر العددام  ت عاددار  موزعددة يف وربدد   دد07ت وخبددا األدا  يف البددور  الن ا يددة  مدد  ا وصااف امدا :
والخواص   والخفاعد  اةجخكداعمل  وال دلو ت و ثد  الثرودة األبعداد األلدا  وسدا  تشدليح اضدتراط فيدف الخوحدد 

مباحاة و  ومراض ح ية وو ج دية ولدرى  ويختلد  مد  املتادق  ةسخاعادبينكا ميث  الاعد األو  م عر لف دةلة 
د اخبعمت  بينكا تضد  ار  إ ا وجدت ال كة وو اخلاصية يف احلالة يف العكو ت  ي  اسخ ابة علف ك  عاار  بوض  إع

 كود اةت إ ا ض توجد ال كة.إعار  يف الع
وكلكدا زادت الدرجدة احمل دوبة د  يخم تبد يأ املذيدا  حب داط عددد العادارات يف العكدود اخبعدمت   ريقة التصحيح:

مد  كد  بعدد د  علدف  األسدف  لة وكثدر يف اجلدزء علف وجدود اضدتراط فيدف الخوحدد  وكلكدا كاخبدا األعدراض امل د
عد  اةضتراط حيا ون العاارات مرتاة م  األعراض الا يتة اليت ة تعيق احلالة مد  اةخبددماج يف ا خكد  وصدوة 

ت 22-1درجدة لرعخادارات مد  ا إلعتداءلألعراض اليت تختل  بررم  لداص يف الخعامد  مد  احلالدة. ويل دأ املتادق 
خبا احلالة ة يوجد لددي ا تواصد  لفندمل. ويختلد  تشدليح احلالدة ابضدتراط الخوحدد ت د ي  درجدة م اذا إ ا  كا

يف حدود النبف وو وكثر م  النبف يف ك  بعد م  األبعاد الثروة االخواصد   والخفاعد  اةجخكداعمل  وال دلو ت. 
 ك  علف رعاية احلالدة وو بعدد ويفض  ون يتاق املذيا  م   ا  امللخح وو معلم الخوحد ابةعخكاد علف س ا  الذا

ت و م كددون املذيددا  حيخددو  علددف عاددارات 0-3املرحنددة املااعددر  مدد   ادد  املتاددق يف موا ددف مخعدددد  نددرت   خددد بدد  ا
لخ ددددد ي  تختلددددد  مرحندددددة سدددددلو  احلالدددددة يف بي دددددات مخلفدددددة وموا دددددف مخعددددددد   ويدددددرت  للكتادددددق م ددددداحة جاخبايدددددة 

 توير ال،رم  الرتبو  وال لوكمل.املرحنات علف وداء احلالة  ا يدعم ت
 :إجراءات التطبيق 
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  اما الااحثة بعد  لتوات لإل ام إلراج الذا كة يف صور ا الن ا ية وكاخبا كالخايل:
 سابذا اةفر  علف مذاييس اضتراط فيف الخوحد املرتمجة  مت اإلعار  إلي ا. 

 يح يف الدلي  الخشليبمل واإلحبدا مل إعداد ودا  تذدير اضتراط فيف الخوحد ابلرجو  إىل وسس الخشل
 يف  ا  العك  للااحثة. اإلكليني يةلرضتراابت العذلية  ابإلضانة للل،  

 ت عاار .10إعداد البور  األولية  وت وخبا م  ا 

  فالاة م  فالاات املاج خا والددكخورات غدا امللخبد  يف  دا   31عرض العاارات يف البور  األولية علف
 ط هبدا اسخنخاج مدى وضوح العاارات  و د مت تنذيأ وإعاد  صياغة بعن العاارات.تشليح اةضترا

   م  سرمة البدياغة نيكدا تشدا إليدف مد   للخأكديف   م علم النفس  وساتن مت عرض ومراجعة العاارات م
 مسات.

  لبدددية  ومت ونددد  مددد  امللخبددد  يف ا دددا  عددد  فريدددق تتايدددق املذابلدددة الشمت عدددرض البدددور  الن ا يدددة علدددف إ
 الخعرا علف وج ة خبنر ك  مخح واليت احنبرت يف تايا بعن األمثلة اإليضاحية للعاارات.

  مت تتايددق البدددور األوليدددة علدددف مخدددس مددد  املددددرب  العددامل  يف  دددا  الخوحدددد والدددني  اعخددد، م الااحثدددة مذدددام
 ت.احمل ك  خل، م امليداخبية النا ة م   رهبم واحخ اك م اليوممل ابحلاة

  مت إعددداد  ترتيددد  البدددور  الن ا يدددة بخددددرج األعدددراض مددد  األعدددراض الا ددديتة إىل األعدددراض الشدددديد   وإضدددانة
 ت عاار .07بعن العاارات حيا ت ون املذيا  يف البور  الن ا ية م  ا

 ت حالددة مدد  احلدداةت بذ ددم الخوحددد صركددز األمدد  املنشددود لددنو  اةحخياجددات 31مت تتايددق املذيددا  علددف ا
 ص ة امل رمة.اخلاصة 

 .مت معاجلة النخا   إحبا يا ةسخلراج معامرت البدل والثاات 

 :األساليب اإلحصائية 
  الخاار(t. test) .للخعرا علف الفرول ب  مخوستات درجات الترط 

  براون. –معام  ارتااط باسون  وساامان 

  الخاددار حتليدد  الخادداي  وحدداد  اة دداتoneway anova  ل بدد  مخوسددتات درجددات للخعددرا علددف الفددرو
 الترط يف املراح  العكرية امللخلفة.

 :نتائج الدراسة 
الفرم امول: يتمتع مقياا  الكشاف عان اضاطراب التوحاد  االل املراحال العمرياة بداللاة صادق مقبولاة يف 

 اجملتمع الةعود .
 ولل شف ع  مدى  خ  املذيا  صعام  صدل مت اسخلدام األسالي  الخالية:
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ت مدد  امللخبدد  يف  ددا  العكدد  مدد  ن ددة الخوحددد لخ دد ي  اسددخ ااب م 0: مت عددرض املذيددا  علددف اصدددل احمل كدد 
علدددف مددددى مرءمدددة كددد  عادددار  لخشدددليح اضدددتراط فيدددف الخوحدددد  واضدددتراابت اللادددة والخواصددد   واةضدددتراابت 

نذدددد   و ت ةضددددتراابت اللاددددة والخواصدددد  يف بعددددد الخواصدددد  %21-31ال ددددلوكية واةخبفعاليددددة  حيددددا امخدددددت مدددد  ا
ت لرضددتراابت ال ددلوكية واةخبفعاليددة يف بعددد الخفاعدد  اةجخكدداعمل والخواصدد  نذدد   بينكددا وعددارت خب دداة %71-21ا

 اتفال احمل ك  إىل توانق العاارات يف األبعاد الثروة لخشليح اضتراط الخوحد. 011%
ف الخوحدد خبندرا للدةلدة الناهريدة : مت اسخاعاد املذارخبة ب  احلاةت العاديدة وحداةت اضدتراط فيدالصدق التميي  

بدددد   (t. test)للفددددرول  ومت تتايددددق املذيددددا  علددددف حدددداةت مبددددابة ابضددددتراابت سددددلوكية واخبفعاليددددة وابسددددخلدام 
مخوستات  كو  حاةت الخوحد ومخوستات  كو  حاةت اةضتراابت ال دلوكية واةخبفعاليدة ظ درت ندرول دالدة 

ت.  دددا يشدددا إىل  ددددر  املذيدددا  علدددف الخكييدددز بددد  0جبددددو  ر دددم ات ككدددا هدددو موضدددأ 1010ومرتفعدددة عندددد م دددخوى ا
وحدداةت اةضددتراابت ال ددلوكية اةخبفعاليددة والدديت  ددد تخدددال  بعددن وعراضدد ا مدد  وعددراض اضددتراط حدداةت الخوحددد 
 فيف الخوحد.

(: املتوسطات واالحنرالات املعيارية وقيمة )ت( للكشف عن الفروق بني متوسطات مجوع درجاات 2جدول )
 االت التوحد و جمموع درجات حاالت االضطراابت االنفعالية والةلوكيةح

احنراا  اةحنراا املعيار  املخوس  احلاةت
 م خوى الدةلة  يكة ت املخوس 

 10307 10111 00011 اضتراط الخوحد
اةضتراابت اةخبفعالية  1011 370202

 00071 20002 02021 ال لوكية

مت اسددددخلدام املعيددددار املرجعددددمل لخشددددليح اضددددتراط فيددددف الخوحددددد امل ددددخلرج مدددد  : الصاااادق التال)مااااي )ا اااا (
(DSM-4TR)    كك ك. وابملذارخبة ب  الددرجات ال ليدة بد  املذياسد  ابسدخلدام معامد  ارتاداط باسدون سد
ت  دددا يشدددا إىل معامددد  2ت  ككدددا هدددو موضدددأ جبددددو  ر دددم ا1010ت  عندددد م دددخوى دةلدددة ا10130معامددد  ارتاددداط ا

 و  ب  درجات املذياس ارتااط  
(:معامل ارتباط بريسون بني درجات مقيا  الكشف عن اضطراب التوحد  الل املراحل العمرية 1جدول )

 وبني املعيار املرجعق لتشخيص التوحد
 مةتوى الداللة معامل ارتباط بريسون عدد ألراد العينة املقيا 

مذيا  ال شف ع  اضتراط 
 ةالخوحد لر  املراح  العكري

31 10130 1010 
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املعيار املرجعمل الخشليبمل 
 (DSM-4 TR)ةضتراط الخوحد 

31 

 دددا سددداق خب دددخنخ  ون املذيدددا  يخكخددد  صعدددامرت صددددل جيدددد  مي ددد  اةعخكددداد والوودددول هبدددا ت كدددد علدددف إن مذيدددا  
 ا ال شددف عدد  اضددتراط فيددف الخوحددد لددر  املراحدد  العكريددة  ددادر علددف ال شددف عدد  الندداهر  الدديت صددكم لذياسدد

 ت.1010وهمل اضتراط الخوحد حيا ون مجي  الذيم دالة عند م خوى دةلة ا
الفرم الثاين: يتمتع مقيا  الكشف عن اضطراب  يف التوحد  الل املراحال العمرياة بداللاة ثباات مقبولاة 

 يف اجملتمع الةعود .
 ولل شف ع  مدى  خ  املذيا  صعام  صدل مت اسخلدام األسالي  الخالية:

: مت تتايق مذيا  ال شف ع  اضتراط فيف الخوحد م   ا  املشدرنة ووعيدد تتايدق املذيدا  مد  تصحيحإعاد  ال
ت عندد 10002باسون بد  درجدات الخذدديري  سد   معامد  ارتاداط ا ا  معلكة الفب   وابسخلدام معام  ارتااط 

 ت3ت ككا هو موضأ ابجلدو  ر م ا1010م خوى دةلة ا
سون بني تقديرات املشرف وتقديرات معلم الفصل علق مقيا  الكشف عن (: معامل ارتباط بري 3جدول )

 اضطراب التوحد  الل املراحل العمرية
 مةتوى الداللة معامل ارتباط بريسون املقيا 

 تذدير املشرنة
10002 1010 

 تذدير معلم الفب 
اددارات الزوجيددة والفرديددة حيددا بلددغ الخ ز ددة النبددفية: مت ح دداط معامدد  الثاددات ابسددخلدام الخ ز ددة النبددفية بدد  الع

ت عادددار   وكاخبدددا  يكدددة معامددد  اةرتاددداط بددد  الددددرجخ  ابسدددخلدام سددداامان وبدددراون  23منخبدددف عددددد العادددارات ا
ومخذاربددة. واجلدددو  ت ومجيع ددا  دديم مذاولددة 0700ت  و ا0100ت  وا2200كروخبادداب علددف الخددوايل عنددد ا  وولفدداوجخكددان 

 ت يوضأ  لك.2ر م ا
 

امل ثبات مقيا  الكشف عن اضطراب التوحد  الل املراحل العمرية بطريقة التج ئة (: مع4جدول )
 النصفية

 جتمان بريسون ألفا كرونباخ قيم التج ئة عدد العبارات
 10001 23 -اات 

10070 10220 10010 
 10222 23 -اطت 

ومجيعا  يم مذاولة بينكدا سد لا ت 10133  10122معام  ولفا كروخبااب: امخدت  يم ولفا كروخبااب ل   عاار  ب  ا
 ت يوضأ  لك.0ت واجلدو  ر م ا10122 يكة ولفا كروخبااب للدرجة ال لية ا
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(: معامل االرتباط بني كل بعد والدرجة الكلية ملقيا  الكشف عن اضطراب التوحد  الل 5جدول )
 املراحل العمرية

جمموع مقيا  الكشف 
عن اضطراب التوحد 
  الل املراحل العمرية

 البعد عدد ألراد العينة
قيمة معامل االرتباط 

 بريسون

31 
 10212 الخواص 

 10201 الخفاع  اةجخكاعمل
 10232 ال لو 

ت  حيدددا كاخبدددا  ددديم معامددد  باسدددون لاعدددد الخواصددد   والخفاعددد  1010ومجيع دددا سددد لا  يكدددة عندددد م دددخوى دةلدددة ا
 اةجخكاعمل  وال لو  عالية.

  ابلدرجة ال لية للاعد املكثلة لف  س لا وكثر م  خببف العاارات يف ك  م  بعد وحب اط درجة ارتااط ك  عاار 
ت  بينكا س لا عشر  عاارات نذ  م  بعد الخواص  1010الخفاع  اةجخكاعمل وبعد ال لو  م خوى دةلة عند ا

  دةلدددة ت وولدددرى ض ت ددد 1010ت  ووعدددارت العادددارات املخاذيدددة م دددخو ت دةلدددة عندددد ا1010م دددخوى دةلدددة عندددد ا
لبددار الذيكددة. وابلرجددو  إىل املعددايا الخشليبددية لرضددتراط جنددد ون  لددك مذاددو  حيددا ون تشددليح اةضددتراط 

الخوايل. ككا ي يد  لك الخفاع  اةجخكاعمل  والخواص   وال لو  علف  لألبعاد 0: 0: 2يعخكد علف الذبور بن اة 
لدديت  ددد تخدددال  األعددراض الخشليبددية شددا مدد  اضددتراابت مدد  الناحيددة الختايذيددة ون بعددد الخواصدد  مدد  وكثددر األبعدداد ا

ومخرزمدددات ولدددرى  و دددد راعدددا الااحثدددة يف صدددياغة العادددارات يف بعدددد الخواصددد  ال دددكات األكثدددر الخبدددا ا حبددداةت 
ت 22-0الخوحد ابإلضانة إىل الن  لك بع  اةعخاار يف الخب يأ حبيا ت    الدرجة م داذا يف الفذدرات مد  ا

 اللفنيدة كدون العادارات مخعلذدة ابلخواصد  اللفندمل ببدور  وساسدية. وببدور  عامدة النخي دة مخ دذة حلاةت الخوحد غا
حيدا  DSM-4TRت  والددلي  الخشليبدمل 2113م  فدرل الخبد يأ املعخكدد  يف مذداييس مثد  عدز  الاامدد  ا

 دد  الفعلددمل ي فددمل ون ت دد   احلالددة  كددو  خببددف املذيددا  لخشليبدد ا ابضددتراط فيددف الخوحددد. ككددا يخفددق مدد  الوا
للعرض يف فيف الخوحد والن  يخااي  م   و  مجي  األعراض إىل وجود وعراض حمددد  للخشدليح و لدك يخ ددد 

 ح   عد  العرض والخرا من  احلالة لر  املراح  العكرية.
ت درجددة 07ت عاددار  مدد  ا كددو  ال لددمل للعاددارات ا10كدد  عاددار  ابلدرجددة ال ليددة سدد لا ا  وحب دداط درجددة ارتادداط

العادارات املخضدكنة  وراب ت.  ا يشا إىل اةرتااط الذو  ب  وكثر مد  ورودة 1010تااط عايل عند م خوى دةلة اار 
 للكذيا   وهنا يخفق م  الدرجة ال لية للخب يأ واليت تشا إىل الخشليح ابضتراط فيف الخوحد.

الدنكر مي د   وخبفدةدرجدة ال ليدة لألسدااط وم  العرض ال ابق وابسخاعاد معام  اةت ال الداللمل بد  كد  عادار  وال
ون خبعخددد، ون املذيدددا  يخكخددد   بدددا ح سدددي ومرتية جيدددد  إىل حدددد كادددا يشدددا إىل إم اخبيدددة اسدددخلدام املذيدددا  كدددأدا  

 لخشليح اضتراط فيف الخوحد.
الفاارم الثالاا : ال توجااد لااروق  ات داللااة إحصااائية بااني متوسااطات درجااات الطااالب التوحااديني الصاا ار 
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  الل املراحل العمريةعلق مقيا  الكشف عن اضطراب التوحد والكبار 
  والديت يوضد  ا اجلددو  (Oneway anova)لإلجابدة علدف الخ دامت  مت اسدخلدام حتليد  الخاداي  وحداد  اة دات 

 ت7ر م ا
سنة( علق الدرجة  21، لوق 5، لوق 5الفئات العمرية )اقل من  لتةثري(: حتليل التباين امحاد  6جدول )

 ية ملقيا  الكشف عن التوحد  الل املراحل العمريةالكل
 مةتوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجة ايرية جمموع املربعات املصدر

 700203 2 0310071 ب  ا كوعات
 000733 21 23020011 دال  ا كوعة 10217 10172

 2222  771 ا كو 
ةلدة إحبددا ية ابلدخرا الف ددات العكريددة لف دة الخوحددد. وهدنا ي كددد علددف وتشدا النخددا   إىل عددم وجددود نددرول  ات د

النخي ة جاءت مخفذة م  وا    وحد بخااي  املرحلة العكرية  وهنتإن املذيا   ادر علف تشليح اضتراط فيف الخ
-7حداةت  ات عكدر زمدت مد  ااحلاةت نذد لدوح  وونداء الختايدق وتبد يأ املذيدا  ت د ي  خبفدس الدرجدة بد  

ت سددددنة. وأتق هددددنت النخي ددددة ويضددددا مخفذددددة مدددد  مندددداهر 00  22  02حبدددداةت  ات عكددددر زمددددت ات سددددنوات  01
 األعراض اليت  د يخفق تواجدها عند بعن احلاةت بدرجات مخفاوتة يف الشد .

 :ملخصات النتائج 
ح اضدددتراط وعددارت خبخددا   الدراسددة إىل  خددد  املذيددا   بددا ح سدددي ومرتية جيددد   ددا مي ددد  اسددخلدامف يف تشددلي

فيف الخوحد بان الننر ع  مخاا العكر وو  خ  احلالة بذددرات لفنيدة عاليدة وو غدا لفنيدة. وهدنا يشدا ويضدا إىل 
إىل م دخوى  وابإلعدار ون املذيا   ادر علدف تشدليح اةضدتراط لدنو  األداء املرتفد  والدني  ميل دون لادة لفنيدة. 

خب ددددختي  ون خب ددددخنخ  ون املذيددددا  يعخكددددد عليددددف يف الخشددددليح  الدةلددددة الدددديت سدددد ل ا املذيددددا  يف البدددددل الخكييددددز 
والخشليح الفارل ةضتراط فيف الخوحد ع  اةضدتراابت واملخرزمدات األلدرى الديت تخشدابف بعدن وعراضد ا مد  

 ابلخايل: فوعراض فيف الخوحد بدرجة م  ال فاء  يثق ني ا. ويوص
 .اسخلدام املذيا  لخشليح اضتراط فيف الخوحد 

 ملذيا  يف الخشليح الفارلاسخلدام ا 

 ،إعاد  تتايق املذيا  علف عينة اك 

 . إعاد  تتايق وح اط معام  اةت ال الداللمل ب  الدرجة ال لية والعاارات امل وخبة للكذيا 

 .اسخلدام املذيا  يف احلاةت اليت يراتط يف تشليب ا لخأكيد الخشليح 

   العادددارات مل دددار  حمدددد  كلتدددو  ووليددة لخوجيدددف بنددداء تتددوير تذ ددديم حمدداور دالددد  األبعددداد حبيددا تشدددا  كددو
 ال،رم  العرجمل ال لوكمل الفرد .
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 :املراجع 
مت: الدددةةت الخشليبددية لألففددا  املبدداب  ابةوتيددزم االناتويددةت. 0222محددد  هدددى ومدد  عاددد العزيددز او -0

 رسالة ماج خا اغا منشور ت  الذاهر : جامعة ع   س.
لخعدددرا علدددف الفدددرول يف اخلبدددا ح ال دددلوكية والرتبويدددة بددد  األففدددا  املخوحددددي  مت: ا2111الالشدددة  وميددد  ا -2

واألففا  املخللف  عذليا. حبا مخذدم يف خبدو  اإلعا ات النكا ية  ضا ها الننرية ومشد ر ا العكليدة. ص 
 ت. الا ري : جامعة اخللي  العريب.022-023ص ا

ابحليددددا  اليوميددددة يف حت دددد  حدددداةت األففددددا   و  ت: مدددددى ناعليددددة العددددرج 0221بدددددر  إمساعيدددد  حمكددددد ا -3
الخوحددد  حبددا مذدددم للكدد  ر الدددويل الرابدد  ملركددز اإلرعدداد النف ددمل وا ددا  الرتبددو . جامعددة عدد   ددس. ا لددد 

 ت.107-121الثاين  ص ص ا

www.saudiaitism/about-مت: مركدددددددددددددز األحبددددددددددددداف. 2112اجلكعيدددددددددددددة ال دددددددددددددعودية للخوحدددددددددددددد ا -2

us.htm-us/about.  

مت:  ا كددة تذدددير ال ددلو  الخوحددد  .. مذيددا  لدداص بف ددة الخوحددد متددور علددف 2110الددزار   ريددف عابددد ا -0
 بي ة عربية. عكان: دار الف ر.

جدف  ونضد    صدفاتف  عروسداابفمت: معارق والخوحد .. مرض الخوحدد: 0221ال عد  مسا  عاد اللتيف ا -7
 فرل الخعلم. سل لة خبشر الوعمل ابلف ات اخلاصة. ال ويا: مركز ال ويا للخوحد.

مت: صدددل وواددات البددور  العربيددة ملذيددا  تذدددير 2112وال ددرفاو   زيدددان امحددد ا الشددكر   فددارل م ددلم  -1
لرتبيدددة ت  الدددر ض: وكادمييدددة ا31-0ت  ص ص ا0الخوحدددد التفدددويل.  لدددة وكادمييدددة الرتبيدددة اخلاصدددة. العددددد ا

 اخلاصة.

ت: مسدددات الخوحدددد تتورهدددا وكيفيدددة الخعامددد  مع دددا. جدددد : مركدددز جدددد  للخوحدددد 2112الشددداممل  ونددداء علدددف. ا -0
 اجلكعية الفيبلية اخلاية الن وية.

ال دددلوكمل ملنددداهر الع دددز يف الخواصددد  اللادددو  والخفاعددد  مت: العدددرج 2113الاامدددد   عدددز  عكدددر عادددد   ا -2
 الة دكخورات اغا منشور ت. الر ض: كلية الرتبية للانات.اةجخكاعمل لدى وففا  الخوحد. رس

يف تتدوير اسدخ اابت  ووودرتبدررم  سدلوكمل لخوظيدف اةخبخادات اةخبخذدا مل ت: 2110 ت   خبام  عادد الدرمح  ا -01
 لعينة م  وففا  الخوحد. رسالة ماج خا  جامعة وم الذرى  م ة امل رمة. اللفنية الخواص  اللفنية وغا

مت: اةتبددا  اللاددو  للتفدد  الخوحددد . التاعددة األوىل. عكددان  دار الف ددر 2112د ومدد  اسدد ف امحددخببددر   -00
 للتااعة والنشر والخوزي .

نعالية بررم  تدرييب لخنكية م ارات الخواص  علف بعن املناهر ال لوكية مت: 2112حمكد  عاد  عاد   ا -02
ي  دراسات تشليبية وبرا ية. الذداهر : دار لألففا  الخوحدي   يف عاد  حمكد عاد  : األففا  الخوحد

 الرعاد.



 م 2102العدد اخلامس والعشرون .. اجلزء الثاين .. مايو .. 

_________________________                     _______________________________ 

 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس 

625 

14-American Psychiatric Association. (2000): Diagnostic And Statistical 

Manual of Mental Disorders. American Psychiatric: Association.  

15-American Society of Psychiatry. (2010): Autism Disorders Diagnosis. 

http://www.psych.org/   

16- Gerland, Gunilla (2003): Areal Person Life on The Outside. London. 

Souveir Press.  

17-Williams,Donna.(2004):Everyday Heaven. London. Jessica Kingsley Publi  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

