
الثالث الفصل  

 تشخيص التوحد
 من مسؤول عن تشخيص التوحد؟

 ماىي ادلقايس العادلية ادلستعملة ىف تشخيص التوحد؟

 ماىى الفحوصات واالختبارات الىت يطبقها الطبيب ؟

 ماىو دور االخصائي النفسي واخصائي التخاطب ىف التشخيص؟

 ماىو االختبار النفسي التعليمي الذى يساعد على وضع اخلطة التعليمية ؟ 

  

التوحد؟ تشخيص عن مسؤول ىو من  

  يشرتك ىف تقيم التوحد عدد من االختصاصات 

الناحية الطبية:اوال   

او طبيب اطفال متخصص ىف النمو والتطور او طبيب  عن طريق طبيب نفسي او طبيب نفسي اطفال 
  اعصاب اطفال 

تقيم القدرات العقلية: ثانيا   

(علم النفس االكلينيكي) عن طريق االخصائى النفسي   

تقيم الناحية اللغوية: ثالثا  

 عن طريق اخصائى التخاطب 



  

الذى لو خربة ىف ...ولكن ادلسؤول االول وادلباشر عن التشخيص عادة ىف وطننا العريب ىو الطبيب ادلؤىل 
او نفسي اطفال او طبيب اطفال ..سواء كان طبيب نفسي...تدريبا عليو  او تلقي تشخيص حاالت التوحد 

 متخصص ىف النمو والتطور او طبيب اعصاب اطفال كما ذكرنا اعاله

ىف اخلارج تلقوا تدريب خاص ( علم النفس االكلينيكي) واحلقيقة ىناك عدد كبًن من االخصائٌن النفسيٌن 
اما ىف بالدنا العربية فما زال عدد …للقيام هبذه ادلهمة وبالتاىل ىم مؤىلٌن ..عن تشخيص التوحد 

لذا يقوم هبذه ادلهمة…االخصائيٌن النفسيٌن ادلؤىلٌن لذلك قليل  

لدى الطفل بشكل مكثف سواء كان بتطبيق مقايس خمصصة  الطبيب فهو الذى يقوم بدراسة اعراض التوحد 
.. او مراقبة اكلينيكية   

الستبعاد اى امراض ...صات ادلخربية من حتاليل دم واشعة وغًنهكذلك يقوم الطبيب بطلب الفحو 
.مثل الىت سوف نتحدث عليها الحقا اخرى    

وىذه االختبارات يقوم هبا ...بعد ذلك حيتاج الطبيب اىل تقيم لقدرات الطفل العقلية ومستوى ذكاءه 
.اطبللطفل من قبل اخصائي التخ مث تقيم الناحية اللغوية ...االخصائى النفسي  

 مث بعد ذلك يوضع الربنامج التعليمي اخلاص للطفل واخلطة الفردية لو 

  

 ما العمر الذى ميكن ان نشخص فيو التوحد؟

 تصحيح.. ) يشخص التوحد من عمر ثالثٌن اىل ستة وثالثٌن شهرا اى من سنتٌن ونصف اىل ثالث سنوات
حىت ميكن ...ومن ادلهم التشخيص ادلبكر ( شهر 18االن اصبح من ادلمكن التشخيص ادلبكر من عمر 

والىت ىى من اىم الوسائل العالجية الىت (...الذى سوف نتكلم عنو ال حقا)تطبيق برامج التدخل ادلبكر 
 تساعد على حتسن الطفل

  



وقد يطلب اعادة التقيم للطفل بعد ستة ...ولكن ىف بعض احلاالت قد ال تكون االعراض التوحدية واضحة 
ايضا حىت ىف ىذه احلاالت مهم تطبيق الربامج التعليمية اخلاصة بالتدخل ادلبكر ...ن قبل الطبيب م اشهر 

 سواء كان تقوية الناحية اللغوية او تقوية النواحي االدراكية او العضلية وغًن

  

ادلستعملة؟ العادلية ادلقايس ىي ما  

 ىناك عدد من ادلصادر لتشخيص التوحد ونذكر منو 

DSMIV ل التشخيصى لالمراض النفسية من اجلمعية االمريكية للطب النفسي الطبعة الرابعةالديل  

ينقاط او اكثر بشكل اجمال 6احراز عدد  \ا   

(اثنان على االقل) ضعف ىف العالقات االجتماعية . 1      

وتعابًن الوجو  ضعف شديد ىف استعمال التواصل الغًن اللغوى مثل النظر بالعٌن   -        

  وحركات اجلسم ادلستعملة ىف العالقات االجتماعية      

عدم القدرة على اكتساب صداقات مع اقرانو  -          

ليس لديو الرغبة ىف مشاركة االخرين ما بفعلوهنم او ما يفعلو -          

ضعف ىف التبادل العاطفي واالجتماعي مع االخرين  -          

  

(ى االقل واحد عل) ضعف يف التواصل . 2  

عدم النطق او تاخر ىف اكتساب القدرة على الكالم  -    

ليس لديهم رغبة ىف ابتداء او استمرار احلديث   -     



او استعمال كلمات غريبة \ترديد بعض الكلمات بصفة متكررة   -   

عدم القدرة على اللعب التخيلي او التقليد االجتماعي  -    

  

(د على االقلواح) نشاطات وافعال متكررة . 3  

وحمددة سواء كان بشكل مكثف او ان تكون غريبة متكررة  او نشاطٌن  انشغالو بنشاط  -     

متمسك بروتٌن او طقوس معينة -  

اخل..او دوران حول نفسو \حركات متكررة عضلية سواء ىف رفرفة باالصابع او اليدين  -  

 متعلق ببعض االشياء 

االجتماعٌة او اللغة او اللعب التخٌلً قبل ان ٌكون هناك تاخر فى العالقات  -ب
 ان ٌبلغ الطفل السنة الثالثة

وان هذا االضطراب لٌس متعلق باضطراب رٌت او التفكٌكً - ج  

  

 ايضا ىناك

ICD10  لالمراض النفسية من منظمة الصحة العادلية الدليل التشخيصي الدويل  

  

 ايضا ادلقابلة التشخيصية للتوحد 

ADI-R    Autism Diagnostic Interveiw Revised  
Of Lord and her colleagues (1994) 

  

.... دقيقة  120اىل 90يوجو للوالدين يستغرق مدة ترتاوح بٌن    



التجاوب : وتركز ىذه االسئلة على ثالث اقسام مهمة  سؤال  97تتكون من عدد كبًن من االسئلة حواىل 
ادلتكررة  دتامات والسلوكيات وااله \التواصل  \االجتماعي   

وكلها ..وىذه االسئلة تقوم بتقيم الطفل ىف الوقت احلايل كما هتتم بعض االسئلة مبراحل التطور لديو ىف ادلاضي
 تدور حول االقسام الثالث ادلذكورة اعاله

ADI –R ادلقابلة التشخيصية للتوحد 

وىى من ادلقابالت  من ادلقابالت الىت تستعمل ىف ادلراكز ادلتخصصة ىف تقيم اضطراب التوحد بشكل كبًن 
وحيتاج من يطبقها اىل تدريب خاص على كيفية ...وايضا ىف االُناث ..ادلشهورة الىت تطبق ىف التشخيص 

  استعماذلا وحساب او حتليل االجابات 

  

سريعة والسهلة الىت تستخدم ىف اعطاء فكرة عامة وليس تشخيص دقيق مثلوىناك العديد من االستبيانات ال    

Autism Behaviour Checklist (krug et al., 1980) 

CHAT ( Checklist for Autism in Toddlers ) (baron-Cohen et  

al., 1996) 

  

  CARS   Childhood Autism Rating Scale (Schopler et al., 1988) 

ىذا ادلقياس معروف ىف جامعة نورث كارولينا وقام بو شوبلر مكتشف برنامج تيتش ادلشهور ..ارز مقياس ك  

وىو مكون من مخسة عشر فقرة من ادلمكن تطبيقها من خالل توجيو االسئلة اىل الوالدين او اثناء ادلراقبة 
ايضا تابع دلركز ...عليمية وىو اختبار خاص بتقيم قدرة الطفل الت) االكلينيكية للطفل خالل اختبار بيب 

(تيتش بنورث كارولينا  

 ودلن حيب ان يأخذ فكرة عامة عن الفقرات الىت يتضمنها اختبار كارز ىي



التأقلم مع التغًن  \التعامل مع االشياء  \حركات اجلسم  \التفاعل العاطفي  \التقليد  \التعامل مع الناس 
 \اخلوف او العصبية \تعمال حاسة الشم واللمس والتذوقتفاعل واس \التفاعل السمعي \التفاعل النظري \

.االنطباع العام \مستوى تفاعل القدرات الذىنية\مستوى النشاط  \التواصل الغًن لغوي  \التواصل اللغوي  

فكل فقرة اعاله ذلا درجات ترتاوح من واحد اىل  ىذا ادلقياس حيتاج تطبيقو اىل تدريب عملي 
 \توحد شديد  ا تقسم االطفال اىل  ية ىى حصول الطفل على درجات امجالية والنتيجة التهائ... اربعة 

ال يوجد توحد \توحد خفيف اىل متوسط   

  

ومن ادلقابالت ادلشهورة ادلتخصصة ىف  مهمة جدا ىف تشخيص التوحد  ادلراقبة لسلوكيات الطفل  
ىو اختبار ادوس..والىت تستعمل ىف ادلراكز ادلتخصصة ادلالحظة    

   

ADOS-G)   Autism Diagnostic Observation Schedule 

 ىو احتاد 

ADOS  Lord et al.,1989 

 مع

Pre- linguistic Autism Diagnostic Obsevation Schedule ( PL-ADOS DiLavore, 

Lord & Rutter, 1995) 

  

تقديم بعض العاب ىو عبارة عن مراقبة الطفل وسلوكياتو فى غرفة مخصصة عن طريق : اختبار ادوس 
على التواصل مع المختبر  وتسجيل تفاعل الطفل مع كل لعبة وقدرتو ( الخاصة باالختبار)محددة لو 

 وتفاعلو االجتماعى وطريقة لعبو



 \حركات الوجو  \مشاركة االىتمام  \التواصل البصري : فمثال مالحظة الطفل فى االمور التالية
محاولة استعمال االشارة .. التفاعل مع نشاط مشترك  \االنتباه محاولة جذب  \المبادرة التلقائية 

 وغيرىا من الفقرات الهامة.....

 بعد ذلك تحسب النقاط التى حصل عليها الطفل وتوزع بشكل معين فى االستمارة الخاصة

  وكذلك الطفل الذى لديو االضطراب النمائي الغير محدد و يحدد الطفل التوحدى من غير التوحدي 

PDD-NOS  

فالطفل الذى ال يستطيع ان يتواصل باللغة ...اختبار ادوس يقدم حسب قدرات الطفل على الكالم 
كذلك ىناك اختبار يقدم لالطفال ...اختباره مختلف عن الطفل الذى بامكانو التحدث بجمل قصيرة 

 وللمراىقين و البالغين...الذين يتكلمون بطالقة 

ة دقيق 30مدة ىذا االختبار حوالى   

وبعض المراكز ... الشخص الذى يطبق ىذا االختبار يحتاج ايضا الى تدريب خاص فى كيفية تطبيقو 
حتى يتسنى لهم مراجعة النقاط التى ...تقوم بتسجيل الطفل على شريط فيديو اثناء تطبيق ىذا االختبار 

 .سجلها الطفل بشكل ادق

لذا من المفضل تطبيق مقايس واختبارات …  طبعا جميع ىذه االختبارات ليست مقننة للبيئة العربية
 حتى يتم التاكد من االعراض…على الطفل باالضافة الى المالحظة والكشف االكلينيكي متعددة 

  

حتتاج ادلقابلة اىل وقت طويل قد ....لتقيم حالتو  ومن ىنا نرى ان عند حضور الطفل مع والديو اىل العيادة 
ثافة االسئلة ادلوجو اىل الوالدين عن طريق ادلقايس اخلاصة الىت قد وذلك بسبب ك...يصل اىل الساعتٌن 

كما ان ...كذلك وقت اضايف دلالحظة الطفل وسلوكياتو ىف الغرفة اخلاصة...يستغرق بعضها ساعة كاملة 
 بعض احلاالت حتتاج اىل زيارة مرة اخرى للتاكد من بعض السلوكيات



وذلك الن الطفل يقيم من عدد من ...هنار كامل  الطفل الواحد وىف بعض ادلراكز ىف اخلارج يستغرق تقيم 
ىناك االخصائى النفسي واخصائى التخاطب  فباالضافة اىل الطبيب  التخصصات االخرى كما ذكرنا 

.واخصائى الربامج التعليمية  

  

ختصص ىف او طبيب االطفال امل سنتكلم االن عن الفحوصات اذلامة الىت عادة ما يطلبها الطبيب النفسي 
وكذلك ...مث بعد ذلك نتكلم عن االختبارات الىت يقوم هبا االخصائي النفسي واخصائي التخاطب ...النمو 

 ادلختص ىف الربامج التعليمية

  

  

  

الطبيب؟ يطلبها التى المخبرية الفحوصات ىي ما  

صاب بالتوحد اي حتليل او اشعة يثبت لنا او جيزم ان الطفل م من ادلهم ان نعرف انو ال يوجد   

او مشابو ..اىل الطفل ىى الستبعاد امراض اخري مصاحبة ومعظم االختبارات والتحاليل المطلوبة من 
 للتوحد 

  

من الضروريات االساسية فى كل طفل لديو ضعف فى التواصل اللغوي  اختبار تقيم السمعفمثال 
حتى لو كان االىل مقتنعون ان قدرة السمع لدى طفلهم ...فمن المهم استبعاد ضعف السمع لديو ...

فهو يسمع ...ان طفلها يسمع ...وكثيرا ما تؤكد لي االمهات عند طلبي لهذا الفحص ....سليمة 
 ولكن احيانا ال يرد ..نداءىا فى بعض االحيان 

فلو ...ولكن مع ذلك نحتاج الى تقيم قدرة الطفل السمعية الستبعاد اى ضعف حتى لو كان بسيط 
 ويحسن قدرة الطفل على الكالم...وجد ىذا الضعف يصحح بالسماعات الطبية 



ة ولكن ىى عبار وىناك عدد من الفحوصات االولية للسمع والتى قد يستخدمها اخصائي السمعيات 
والذى يكشف اى  ولكن اختبار السمع عن طريق الكبيوتر من االختبارات الفعالة .  عن مسح اولى  

 ضعف لدى الطفل 

وال يحتاج الى تواصل لغوي او تعاون من الطفل اثناء .. فهو يقيم السمع لالطفال في السنوات االولى 
  تأدية االختبار 

  

...للمخ  ئيالتخطيط الكهرباايضا من الفحوصات اذلامة   

EEG 

مثل بعض امراض الصرع الىت تاتى اعراضها بضعف ىف النطق..وىو ايضا الستبعاد امراض اخرى مصاحبة  

MRI 

ال قدر اهلل..وامهية ىذا االختبار ىو استبعاد وجود اى اورام ىف ادلخ...للرنٌن ادلغناطيس للمخ وىو ما يسمي   

  

وحتاليل وظائف الكبد والكلية ...ىا مثل الصورة الكاملة للدم اما بالنسبة لتحاليل الدم فهناك الروتيين من
 واالمالح

وىذه االختبارات بعضها يطبق بشكل روتيين ... ىف الدم واالمحاض االمينية  ...حتليل الغدة الدرقية كذلك  
 عند الوالدة ىف بعض البالد ادلتقدمة 

مثل مرض ... بية والىت تؤثر على النمو لدى االطفالطبعا االمحاض االمينية امهيتها الستبعاد االمراض االستقال
وغًنه..الفينايل كيتون يوريا   

فانو يعطي ( الثايروكسن )فلو كان ىناك نقص ىف اذلرمون اخلاص ...بالنسبة الختبار الغدة الدرقية  كذلك 
وينقذ الطفل من اعاقة التخلف العقلي ...للطفل على شكل ادوية  

حتليل الكروموزومات او الصبغات الوراثية وكذلك متالزمة فراجايل احلاالت  ايضا من التحاليل ىف بعض  



  

 ىذه التحاليل االساسية الىت حيتاجها الطبيب الستبعاد امراض مصاحبة او اخرى مشاهبة للتوحد

  

ومبا ان ىذه النظريات مازالت ..ىناك بعض التحاليل االخرى والىت تعتمد على النظريات الىت ذكرناىا سابقا 
ولكن الكثًن من االىايل حيبون تطبيق ...فالتحايل ادلصاحبة ذلا ال تعترب من االساسيات ...حتت االُناث 

ذا التحليل مكلف ماديا النو ال يتم ىف لذا نقوم بطلب حتليل الببايد ىف البول ولكن ه…احلمية الغذائية 
وحنتاج ارسلو اىل ادلعمل ىف اخلارج ..ادلختربات احمللية   

او حتاليل …  كذلك ىناك من االىايل من حيب الكشف عن نسبة ادلعادن الثقيلة ىف الدم بالنسبة لطفلو 
وىكذا…اوحتاليل الفطريات…ادلناعة   

  

من الناحية الطبية توحد ام ال  الطفل ىو  وتقيم…بعد ان حصلنا على كشف طيب كامل   

  وذلك يكون عن طريق االخصائي النفسي  .. حنتاج من يقوم بالكشف على قدرات الطفل العقلية 

ىو اعاقة  فالتخلف العقلى... يقوم بتقيم قدرات الطفل العقلية ومستوى ذكاءه ...فاالخصائى النفسي 
... مبعىن ان ليس كل توحدى لديو اخنفاض ىف نسبة الذكاء ....كما ذكرنا سابفا  منفصلة دتاما عن التوحد   

  

  

  

التشخيص ىف التخاطب واخصائي النفسي االخصائي دور  

للطفل؟اذا كيف نتعرف على مستوى القدرات العقلية   



(اختبار وكسلر لالطفال)مثل  ذلك عن طريق اختبارات خاصة يقوم هبا االخصائي النفسي   

( اختبار وبسي الطفال ما قبل ادلدرسة) او  

Wechsler Intelligence Scale for children ( WISC) 

Wechsler Pre- School and Primary Scale of Intelligence ( WPPSI) 

وىو مقنن على البيئة العربية ولكن قد .. وميزة وكسلر انو يقيم الطفل من الناحية اللغوية والعملية بشكل منفصل 
الذين لديهم اعاقة ذىنية شديدة ال يكون ىذا االختبار مناسب لالطفال   

النفسي حسب ما يراه مناسبا لذا قد يتم اختيار اختبارات اخرى من قبل االخصائي    

مثل مقياس ملر ومقياس فايالند للنضج االجتماعي..وسوف اذكر عدد من االختبارات االخرى  

Merrill – Palmer Scale 

Vineland  Adaptive Behaviour Scale (Sparrow et al., 1984) 

  

 كيف نعرف قدرة الطفل اللغوية ونقيمها؟

 اللغة االستقباليةسواء كانت .. الذى يقوم بتقيم قدرة الطفل اللغوية..وذلك يتم عن طريق اخصائي التخاطب
( احضر اللعبة ) مثل  على خطوة واحدة  مثل ان ينفذ ارشادات موجهو اليو … وىي قدرة الطفل على الفهم 

او جياوب على …او جياوب على اسئلة لقصة صغًنة( وضعها فوق الطاولة …احضر اللعبة ) او على خطوتٌن 
Wh  - questions  ( what \ where \ when) 

اين مكان االرنب؟ ..مثال  مىت   \ماذا  \اين  وىى اسئلة تبدا   

وىناك اختبارات خاصة يستطيع االخصائي .…يعكس درجة فهمو للغة …طبعا رد الطفل او تنفيذه للتعليمات 
 بعد التحليل ان يعرف ىل ادلستوى االستقبايل للطفل متماشي مع عمره ام اقل من عمره

مثل ان يستطيع يتكلم َنملة من كلمتٌن …ىل الكالموىي قدرة الطفل ع للقدرة التعبًنية كذلك احلال بالنسبة 
او الضمائر ..وىل يستعمل قواعد اللغة بشكل صحيح مثل احلديث ىف ادلاضي او ادلضارع…او ثالث او اربع 

وىل يستطيع ان يصف بطاقات مصورة حتمل قصة صغًنة ..  



وفىذا باالضافة اىل تقيم نواحي اخري متعددة مثل وضوح الكلمات وخمارج احر  

الفردية الخطة وضع على تساعد التى التعليمية االختبارات ىي ما  

:اختبار النواحي التعليمية  

حيتاج اىل من يقوم بتصميم او وضع برنامج تعليمي .…واالن بعد ان حصل الطفل على تقيم من عدة جهات 
حسب قدراتو وىو ما يسمي بالتدخل ادلبكر خاص بو   

يسمى االختبار التعليمٍن النفسي ىذا االختبار قام بو  ىناك اختبار متخصص ىف معرفة ادلستوى التعليمي للطفل 
 شوبلر رئيس برنامج تيتش 

اختبار بيب  PEP-R TEST ( Psychoeducational Profile) 

 .. ويختبر نواحى متعددة من قدرات الطفل.. وىذا االختبار يطبق في مرحلة الطفولة

 .. وعلى اساسو يتم تصمم البرنامج الخاص بو

 :ومن ىذه النواحي

 Developmental  Area النواحى التطورية للطفل  

 -االستقبال او االدراك الحسي -قدرات العضالت الصغيرة والكبيرة -واللغوية القدرات العقلية ) وتشمل 
 (المهارة التقليدية -اليدوى والبصري( التوازن) التآذر

  

 Behavioral Areaواحي السلوكية للطفل الن 

 فى اربع جوانب رئيسية وصمم للتعرف على النواحي السلوكية الغير طبيعية لدى الطفل 

  المشاعر والعواطف 

  اللعب وطريقة استكشافو لالشياء



 التفاعل الحسي 

 اللغة 

ينفذىا  اعاله فقرة او نشاط يغطى جميع الجوانب التى ذكرناىا  174مقسم ىذا االختبار الى 
 \نجاح ) وتقيم كل فقرة حسب اداء الطفل  فى الغرفة الخاصة  على شكل العاب محددة   الطفل 
 (فشل \محاولة 

مستوى الطفل فى السبع نقاط الرئيسية الخاصة  بعد ذلك تظهر النتيجة على شكل رسم بيانى يوضح لنا 
االدراك  \تاذر العين مع اليد  \ت الكبيرة العضال \العضالت الصغيرة  \االدراك  \التقليد )بالتطور 
 (..واالدراك العملي  \االدائي 

فهو مثال ضعيف فى الناحية الغوية …وعادة ما نري عدم تساوي فى مستوى الطفل من ىذه النواحي 
 والتقليد ولكن مستواه جيد فى النواحي المتبقية ومهارة التاذر العين مع اليد 

نستطيع مقارنة العمر الفعلي للطفل وىل ىو متناسب مع قدراتو …لتحليلي وعن طريق الرسم البياني ا
 ومهاراتو الحالية او ال 

عن طريق معرفة النشاطات التى لم ..ومن ىنا يبدا تصميم البرنامج التعليمي الخاص بالطفل حسب قدرتو 
م نشاطات متعددة تصم فبالتالى  ( او فشل  \محاولة ) يستطيع انجازىا الطفل وحصل فيها على درجة

 يدرب عليها الطفل حتى يجيد المهارات التى ىو ضعيف فيها 

 التى تدرس قدرات الطفل وتبدا بوضع خطة تعليمية لو؟ اين تطبق ىذه االختبارات 

ولكن لالسف نسبة …المفروض انها تطبق فى المراكز المتخصصة للتوحد او العيادات المتخصصة 
 فى وطننا العربي  ختبارات مازال قليل المراكز التى تطبق مثل ىذه اال

ففى الخارج فى المراكز المتخصصة يتم تطبيق مثل ىذه االختبارات فى غرفة خاصة مع الطفل لها نافذة 
وبعد ان يتم .…بحيث يراقب الوالدين طفلهم اثناء االختبار من غير ان يراىم …عاكسة من جهة واحدة 

بتدريب الوالدين  يقوم المسؤول عن البرنامج التعليمي …اص التعليمي المنزلي الخ تصميم البرنامج 
او من ..وذلك يتم اثناء مراقبتهم لو عبر النافذة .. على كيفية تطبيق ىذه التمارين فى البيت بشكل مكثف 



ومن ىنا نرى ان دور االىل فى تطبيق البرنامج الخاص مع المركز من …خالل اشرافو المباشر عليهم 
 االمور الهامة

  

 ىناك ايضا اختبار اخر يقيم الطفل التوحدي عند مرحلة المراىقة وىو 

  

 AAPEP  ( Adolescent and Adult Psychoeducational Profile) 

 ايضا قام بو شوبلر رئيس برنامج تيتش

 والحياة العملية.. و تحضيره للمستقبل..والهدف منو تقيم المراىق في نواحي متعددة 

  

 \ويدخل من ضمنها قدرتو على اداء االعمال البسيطة مثل الفرز حسب الشكل اواللون: االداء العملى
 قدرة على العد \مطابقة اشكال 

 لبس مالبسو \مثال فى االستحمام: القدرة على االعتماد على النفس

 بنشاطات مختلفة : القدرة على ملء وقت الفراغ

السلوك العملى يعتمد على تقييم فى السلوك  حيث ان.. ويختلف عن االداء العملى  :السلوك العملى
قادر على تحمل التداخل .. قادر على اتباع االرشادات .. مثل قادر عل العمل بمفرده  اثناء العمل 

 وكذلك قدرتو على التواصل..الخارجى فى جو العمل

ناقشة النتائج عند االنتهاء من ىذا االختبار وتقيم الشاب التوحدى يتم عقد االجتماعات مع االىل لم
 ومعرفة النواحى التى يحتاج فيها الى مساعدة اكثر.. 

  

 حسب ميلو ومهاراتو وقدراتو العقلية.. وايضا مناقشة ماىى الوظيفة المناسبة لو فى المستقبل 



واعطائو .. ولكن لمالء الفراغ .. وىنا احب ان اوضح نقطة ان ايجاد عمل للشاب ليس لكسب الرزق 
 فى الحياةاحساس انو منتج 

  متعددة ..وىناك اعمال كثيرة 

 :مثل اعمال مكتبية

  \او فرز اوراق وتدبيسها  \طباعة على الكومبيوتر 

 ورصها  \جمع كتب وفرزىا : فى المكتبات العامة

 مسامير\تجميع اخشاب \قص خشب بطريقة معينة \كمساعد : فى اعمال النجارة

 منتجات على االرفف رص  \فرز بضائع بطريق معينة : فى المخازن 

 فرز المعلبات.. فرز انواع الخضار والفواكو : فى السوبر ماركت 

  

لصق .. تجميع.. فرز.. مثل رص .. ىناك الكثير والكثير من االعمال البسيطة التي تعتمد على الروتين 
 الخ.…اسعار

لناس على اجادتها يكون اكثر ا.. على تدريب جيد لها فى مركزه كل ىذه االعمال اذا حصل الشاب  
 والصبر عليها من الشخص العادى الذى قد يمل من العمل الروتينى.. 

فالضعيف لغويا مناسب لو عمل يدوى ال يحتاج الى اللغة .. طبعا كل فرد حسب قدرتو ومستواه 
 الكمال العمل

من ..  توفير وظيفة او وظيفتين واصحاب المال على .. ويكون االتفاق مسبقا مع اصحاب الشركات 
وبالتالى . ويقوم المشرف على الطالب بمعرف طبيعة العمل وما يتطلبو من مهارات .. ىذا النوع 

تحت نظر .. ومن ثم فى موقع العمل..فى المركز .. يحصل الطالب على تدريب مكثف لطبيعة العمل 
 المشرف عليو



يواجهها بالتعاون مع رئيسو والتغلب على اى صعوبات .. وىنا تكمن المتابعة للطالب فى مكان عملو
 .فى العمل

 متابعة تشخيص حاالت االطفال التوحديين

 الطفل عمر

 ساعتان ونصف : المدة الزمنية للكشف 

 حوالً ساعة..مع الوالدٌن  طبق مقٌاس المقابلة التشخٌصٌة للتوحد 

ADI-R   

التفاعل االجتماعً )  حٌث اظهرت النقاط التى حصل علٌها ضعف فى الثالث اقسام الرئٌسٌة للمقٌاس
 (واالهتمامات المتكررة – التواصل  –

ال ٌوجد لدٌه ..حسب المقاٌس الطبٌة وزنه وطوله متناسب مع عمره ( عمر)ومن خالل المقابلة كان  
كان كثٌر الصراخ بكلمات غٌر …وكذلك انتباهه..تواصله النظري ضعٌف جدا ..عدم تناسق خلقً 

االلعاب فى  كان ٌضع ..اولة منه للخروج من الغرفة فتح الباب عدة مرات مح…مفهومة
 .باستمرارفمه  

الخاص باالطفال الذٌن لٌس قدرة على الكالم وذلك عن طرٌق االلعاب ( 1)طبق اختبار ادوس 
 \خاصة فى مشاركة االهتمام..والتواصل..اثبت عمر انه ضعٌف فى التفاعل االجتماعٌى .. الخاصة
 الخ...استعمال االشارة \لتواصل البصريا \تعابٌر الوجه \المبادرة

لمدة خمس عشر دقٌقة ..والدٌه  اثناء وجوده مع  عمر من خالل الزجاج العاكس  اٌضا لوحظ 
 وسجل ضعف فى التفاعل االجتماعً ..

طبق مقٌاس كارز من خالل المالحظة ومن خالل توجٌه بعض االسئلة مرة اخرى للوالدٌن حٌث 
 .نقطة  40حصل على 

عمره الفعلً خمس سنوات ( عمر)ومن الرسم البٌانً الخاص باالختبار نرى ان : ختبار بٌب طبق ا
اما القدرات االدراكٌة فمستوى عمر سنة …ولكن مهارته اللغوٌة بعمر طفل لدٌه سنتٌن 

 4اما العضالت الكبٌرة فبعمر ..سنوات 3تاذرالعٌن مع الٌد والعضالت الصغٌرة فبمستوى …ونصف
 انظر الشكل ..سنوات واالدراك الحسً بعمر سنتٌن 3قلٌد بعمر والت..سنوات 

 كانت جمٌعها سلٌمة .. تم توجٌه والدي عمر للقٌام ببعض الفحوصات المخبرٌة  

 النفسً والتقٌم اللغوى لدى اخصائً التخاطب  واٌضا اختبار مستوى الذكاء لدى االخصائً 

حٌث وجد انه ٌقع فى فئة التاخر ..طبق االخصائً مقٌاس فاٌنالند للنضج االجتماعً 
 بعد فترة لتطبٌق مقاٌس اخرى الشدٌدوطلب اعادة تقٌمه  االجتماعً 

  



 .توحد شدٌد مع نشاط زائد وضعف انتباه: التشخٌص

  

  

  

  

 حالة الطفل اسامة

 المدة الزمنٌة للكشف ساعتٌن

لمدة ساعة..طبق مقٌاس تشخٌص التوحد على شكل مقابلة مع الوالدٌن  

(االهتمامات المتكررة \التواصل  \التفاعل االجتماعً )المقٌاس ضعف فى الثالث االقسام الرئٌسٌة سجل  

ولكن لوحظ كبر فى ..طوله ووزنه فى المعدالت الطبٌعٌة لعمره كان ..من مقابلة اسامة 
ا وٌنظر له..بالسٌارات  كان مستلقً على بطنه ٌلعب بهدوء ..غٌر متناسب مع المقاٌس..محٌطالراس

ال ٌوجد حركات متكررة لدٌه..تواصله البصري ضعٌف..بزاوٌة جانبٌة  

وعلى وتٌرة واحدة..حدٌثه غٌر واضح   

وذلك عن طرٌق ..الخاص باالطفال الذٌن لدٌهم القدرة على الكالم بجمل قصٌرة( 2)طبق اختبار ادوس 
حٌث سجل اسامة ضعف فى التفاعل االجتماعى والتواصل..االلعاب الخاصة   

كان اسامة ٌشارك والدته بعض االلعاب التخٌلٌة  مع والدته  عبر الزجاج العاكس  الل المالحظة من خ
واحٌانا كان ٌوجه لها جمل غٌر واضحة …(السٌارة فً الشارع )او (السٌارة فوق الكبري) مثل  

.نقطة على مقٌاس كارز 32حصل اسامة على   
كهربائً و رنٌن مغناطٌسً  مة السامة مثل تخطٌط تم توجٌه والدى اسامة للقٌام ببعض الفحوصات الها

الستبعاد  اكس  واختبار فراجاٌل ..مثل الغدة الدرقٌة واختبار للكروموزومات  اٌضا تحالٌل الدم  \للمخ 
ولكن الحمد هلل كانت النتائج كلها سلٌمة..خاصة وان محٌط الراس كبٌر ..اى امراض وراثٌة  

واالخصائً النفسً لتقٌم مستوى الذكاء خاطب للتقٌم اللغوي اٌضا تم توجٌه اسامة الخصائً الت  

بٌب حٌث فضل والدي اسامة ان ٌتم ذلك فى المركز  لم ٌتم تطبٌق االختبار التعلٌمً   

   75= العام  معدل الذكاء 

توحد بسٌط: التشخٌص   

  

 حالة الطفل فراس



ساعة ونصف: الثانٌةوالزٌارة ...ساعة ونصف : مدة الكشف فى الزٌارة االولى   

حٌث اثٌت المقٌاس ضعف فى الثالث اقسام..تم تطبٌق المقابلة التشخٌصٌة للتوحد مع الوالدٌن   

وزنه وطوله فى المعدالت الطبٌعٌة …بالكشف فى الغرفة الخاصة  تمت مقابلة فراس بحضور والدته 
… وٌقفز فوق الكراسً… ٌتسلق فوق الطاولة.… فراس كثٌر الحركة اثناء المقابلة  كان  لعمره 

كان ..وتعٌده الممرضة الى غرفة الكشف..كثٌر ما كان ٌخرج من الباب …تواصله البصري ضعٌف .
بٌدٌه  له حركات متكررة …ٌمسك بها وٌحضنها بشدة   

فى  مرتٌن للتاكد من االعراض حٌث ظهر ضعف التواصل والتفاعل االجتماعً 1اعٌد اختبار ادوس
. …وضحالمرة الثانٌة بشكل ا  

نقطة على اختبار كارز  35سجل فراس    

بٌنما كان تواصله .…واثناء المراقبة سجل تفاعل اجتماعً وتواصل نظري بشكل افضل مع والده 
 ضعٌف جدا مع والدته 

وكذلك ..واضح فى مهارة تاذر العٌن مع الٌد  نرى ان فراس لدٌه ضعف : اختبار بٌب التعلٌمً 
انظر الرسم البٌانً..ى القدرة اللغوٌة واالدراك الحسً كذلك ف.. العضالت الصغٌرة   

 جمٌع الفحوصات كانت سلٌمة ما عدا التخطٌط الكهربائً للمخ 

طبق االخصائً النفسً مقٌاس فاٌنالند  حٌث ..تم توجٌه فراس لالخصائً التخاطب واالخصائً النفسً
بعد فترة لتطبٌق  وطلب اعادة تقٌمه .. حٌث وجد انه ٌقع فى فئة التاخر االجتماعً ..للنضج االجتماعً 

 مقاٌس اخرى 

توحد متوسط الى شدٌد مع اعراض نشاط زائد وضعف انتباه: التشخٌص  

 


