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���هـل بـإمكاننا تشخيص التوحـد

 فـي غضون دقـائـق؟ 
 



 األداة عبارة عـن ٧۷ أسئلة و تقييم لفيديـو منزلـي للطفل 

كلية الطب فـي جـامعة هـارفـارد تسعى لتطويـر أداة تشخيصية 

ئـق  للتوحـد ال تستغرق بضعة دقـا





  .1	 ال بـد مـن تطبيق مقياسـني على األقـل لتشخيص الطفل. 
  ال بـد مـن تشخيص الطفل مـن قبل فـريـق عمل متكامـل و متعدد 2.

	التخصصات.
  ال يـوجـد اختبار أو فحص طبي يشخص التوحـد.. لـذلـك يتم 3.

	التشخيص بـاالعتماد على املـالحظة، املقابلة، و التقييم. 

مبادئ عـامـة فـي تطبيق مقاييس التوحـد 



  .1	 مقاييس مسحية.
  .2	مقاييس تشخيصية )تشخيص و تشخيص فـارقـي(
  .3	مقاييس تقييمية .
  .4	مقاييس )لـألطفال ، للكبار(. 

 (DSM_IV , ICD_10 مثل) األدلـة املـرجعية
ال تستخدم للتشخيص، تشتمل على ثـالـوث األعـراض، تشتق منها 

جميع املقاييس، صـدق املقاييس  يعني أنها تقيس مـا وضعت لقياسـه 
	(التوحـد) و يعني أن بنودهـا مشتقه مـن األدلـة املـرجعية

أنـواع مقاييس اضطرابـات طيف التوحـد 



املقاييس املسحية 

  .1  CHAT مقياس ال
 M-CHAT و ال



  .1	املقياس الهندي لتقييم التوحـد )تشخيص( 
  مقياس الطفل التوحـدي (املقياس العربـي الـوحيد) 2.

	)تشخيص فـارقـي(
  مقياس الكارز  (تشخيص فـارقـي) 3.

���املقاييس التشخيصية

(تشخيص و تشخيص فـارقـي) 



  .1	مقياس تشخيصي 
  .2	٤ فقرات  مقسمة لستة أبعاد
  .3	يتم مـن خـالل مـراقبة الطفل و مقابلة ولـي األمـر
  جتمع الـدرجـات على املقياس ككل و تقارن بجـدول 4.

نتيجة التقييم املـرفـق بـآخـر املقياس. 

���املقياس الهندي لتقييم التوحـد

تـرجمة أ. بـالل عـودة 



  .1	مقياس تشخيص فـارقـي
  بـدأت مقاييس التشخيص الفارقـي فـي عـام ١۱٩۹٨۸١۱بعد ظهور ال 2.

	 DSM_III
  .3	يتألـف املقياس مـن ٢۲٨۸ عبارة يجاب عليها بنعم أو ال 
  .4	إنطباق نصف العبارات (١۱٤) يعني أن الطفل لـديـه تـوحـد
  عشـرة عبارات كـافية كـي نحكم على الطفل مـن خـاللها لكن 5.

	زيـادة للتأكيد يفضل انطباق نصف العبارات على الطفل

���مقياس الطفل التوحـدي

أ. د/ عـادل محمد 



  .1	مقياس تشخيص فـارقـي
  يتطلب مـالحظة للطفل ملـدة ال تقل عـن ٦ أشهـر 2.
  يطبق فـي ٣۳٠۰ـ ٤٥ دقيقة. 3.
  نـر ( أول مـن وصـف التوحـد) 4. اشتق مـن معايير ليو كـا
  الفقرة األخيرة فـي مقياس الكارز تسأل عـن االنطباع 5.
	العام
  .6	يعطي ٧۷ تقديـرات للسلوك 

1,1,5,2,2,5,3,3,5,4   

 ( مقياس الكارز (مقياس تقديـر التوحـد الطفولـة



1.  PEP 3 
2.  TTAP 

املقاييس التقييمية 



  .1	مقياس أدائـي
  يعتبر مقياس تشخيصي (شـدة التوحـد) و تقييمي فـي نفس 2.

	الـوقـت )يحـدد نقاط القوة و الضعف لـدى الطفل(
  وضـع املقياس لتقييم الطفل قبل التحاقـه بـالبرنـامـج التربـوي 3.

	)تيتش(
  .4	لـألطفال مـن سـن سنتني و حتى ٧۷ سنوات و نصف
  فـة إلـى تقريـر ولـي األمـر 5. ينقسم إلـى ١۱٠۰ مجاالت رئيسية بـاإلضـا
  .6	يتكون مـن ١۱٧۷٢۲ فقرة و يتطلب أسبوعـني كحـد أقصى لتطبيقه
  .7	لـة كـاملة للطفل يعتبر دراسـة حـا

PEP 3 



	الـدرجـات فـي تقريـر ولـي األمـر تعطى كما يلي:
مـالئـم لعمره ٢۲ 

غير مـالئـم بـدرجـة بسيطة ١۱ 
	غير مـالئـم بـدرجـة شـديـدة ٠۰

	تعطى العالمـات فـي اجلـزء األدائـي كما يلي: 
	٢۲ جنـاح و ١۱ محاولـة ٠۰ فشـل

 
 

PEP 3 



	مـن املقياس بـاإلمكان حتـديـد :
  .1	نـوع اخلـدمـات املسانـدة التي يجتاجها الطفل
  .2	األركـان التي سيحتاجها الطفل فـي الفصل
  .3	درجـة التشتت
  .4	منـط استجابـة الطفل
  .5	املشاكـل السلوكية لـدى الطفل
  يعطي الفاحـص صـورة واضحة عـن مستوى تـوقعات  ولـي 6.
	األمـر

 PEP_ 3 مميزات مقياس



 مقياس املـرحلة االنتقالية 
	مقياس تقييمي 

	النسخة اجلـديـدة تترجـم حـاليا
أمثلة على ا�ـاالت التي يقيسها (قضاء وقـت الفراغ، السلوك 

	املهني، السلوك الشخصي)
	يتكون مـن ٢۲١۱٦ فقرة

TTAP 



 PEP_3تطبيق عملي ملقياس ال



THANK YOU FOR YOUR KIND ATTENTION 


