
ٗاحذ ٌٍْٖ ٕ٘ ٍقٞاس تقٌٞٞ اىت٘حذ فٜ . ٍشض اىت٘حذ  تشخٞصْٕاك قذس مبٞش ٍِ أدٗاث اىتقٌٞٞ اىَتاحت ىيَساعذة فٜ 

 2فٜ األطفاه  ٍقٞاس ماسص ٍع ٗعادة ٍا ٝستخذً . (Childhood Autism Rating Scale CARS)ٍشحيت اىطف٘ىت 

 .ٍٗا ف٘قسْت ٍِ اىعَش 

. بنفسكطفهك نتقييى ة يتٌفز في ىذه انصفحت نكنو نيس ين انًنصٌح استخدايو في يزحهت انطفٌلانتٌحد تقييى يقياس 

. ػهَ يساػدة ين يتخصصين نتفسيز اننتائج انًتحصم ػهيياين األفضم انحصٌل 

ٗٝختيف ٕزا اىَقٞاس . ٍشض اىت٘حذ ىذٙ األطفاهاىت٘حذ األخشٙ، ٝقً٘ ٕزا اىَقٞاس بتشخٞص أداة ىتقٌٞٞ تَاٍا ٍثو أٛ 

تأخش فٜ غٞشٓ ٍِ اضطشاباث أٗ اىت٘حذ ٝحذد إرا ماُ طفيل ٝعاّٜ فٜ أّٔ َٝنِ اُ اىسي٘ك  تقٌٞٞ أدٗاث  غٞشٓ ٍِعِ 

ٗأٗىٞاء األٍ٘س ىتحذٝذ ٗاىَعيَِٞ ىَقذٍٜ اىشعاٝت اىصحٞت أّ ٝجعو ٍِ اىسٖو .اىتخيف اىعقيٍٜثو اىَْ٘ 

. اىَصابِٞ باىت٘حذاألطفاه ٗتصْٞف 

 كيفيت انؼًم

: ٕزٓ اىخصائصٗٝتٌ تقٌٞٞ .  ”َّ٘رجٜطفو “سي٘ك طفيل ٗخصائصٔ ٗقذساتٔ ٍقاسّتا ٍع ٝف ٝعَو اىَقٞاس عيٚ تصِ

 العالقة مع الناس 
 التقلٌد 
 االستجابة انفعالٌة 
 استخدام الجسد 
 استعمال األشٌاء 
 التكٌؾ مع التؽٌرات 
 االستجابة البصرٌة 
 االستجابة السمعٌة 
 خدامهماالستجابة الى الطعم، الرائحة و اللمس و كٌفٌة است  
 الخوؾ والعصبٌة 
 ًاألستجاب اللفظ 
 ًاألستجاب ؼٌر اللفظ 
 مستوى النشاط 
 مستوى و تناسق األستجابة الفكرٌة 
 انطباعات عامة 

 1. 4إلى  1الطفل من سلوكٌات أحد الوالدٌن وذلك بتصنٌؾ أو األولٌة، المعلم مقدمً الرعاٌة الصحٌة من قبل ٌتم ذلك 

لؽٌر الطبٌعً لكنه معتدل و  3األقل ما ٌقال أنه تصرؾ ؼٌر طبٌعً و  2تصّرؾ عادي فً عمر الطفل، ٌعنً   وؼٌر  4

للؽاٌةالطبٌعً  : 

 1 = السلوك العادي أو الطبٌعً ومناسب مع سن الطفل 
 2 = السلوك ؼٌر طبٌعً وؼٌر سوي بدرجة طفٌفة 
 3 = السلوك ؼٌر طبٌعً وؼٌر سوي بدرجة متوسطة 
 4 =  ومعوق بدرجة شدٌدةالسلوك ؼٌر طبٌعً وؼٌر مناسب  

بكّل دقة عن جمٌع األسئلة بعد األجابة وتفّسر كاألتً 60الى  15سوؾ ٌتراوح المجموع ما بٌن . نقوم بجمع كّل العالمات  : 

 30  خفيفةحالة توحد تكون بداية تشخيص .  
  الى حالة توحد من الخفيفة الى المعتدلة 37-30و تشير المعدالت المتراوحة بين   
  الى توحد شديد 60-38المعدالت المتراوحة بين في حين تشير  

كارزمجموعة أسئلة مقياس تقدير التوحد في الطفولة  : 

 إقايت انؼالقت يغ انناس .   1

http://www.autismarabia.com/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF/%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9/


 Œطبٌعً ال ٌوجد أي اختالؾ بإقامة العالقة بالناس وتصرفاته بمثل عمره. 
 • ى التواصل ، الخجل بصورة مبالػ بها ، ال ؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌفة ٌمتنع من التواصل بالبصر ، ٌتجنب عندما ٌجبر عل

 .ٌتجاوب ، ملتصق بالوالدٌن أكثر من الطفل الذي بنفس عمره
 Ž ، ؼٌر طبٌعً بدرجة متوسطة ، انطوائً ، ٌحب العزلة ، ال ٌوجد اهتمام بالتفاعل مع المحٌطٌن ، مقفول على نفسه

 . تستطٌع الحصول منه على القلٌل من التواصل
 • شدٌدة عزلة تامة افتقاد القدرة على االستجابة ؼٌر طبٌعً بدرجة  . 

 انقدرة ػهَ انتقهيد ًانًحاكاة .   2

  طبٌعً ٌقلد الطفل األصوات ، الكلمات ، الحركات بحٌث تكون بحدود قدراته . 
 ؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌؾ ٌقوم الطفل بتقلٌد بعض السلوكٌات البسٌطة مثال ٌصفق ، بعض الكلمات المفردة وٌحتاج وقت 

 لتردٌد الكلمة عند سماعها
 Žؼٌر طبٌعً بدرجة متوسطة ٌقلد الطفل بعض السلوكٌات البسٌطة ولكن ٌحتاج إلى وقت كبٌر ومساعدة . 
 • ؼٌر طبٌعً بدرجة شدٌدة نادرا ما ٌقوم الطفل بالتقلٌد او ال ٌقلد نهائٌا األصوات أو الكلمات ، أو الحركات حتى بوجود

 مساعدة

 طفيتاالستجابت انؼا .   3

 Œ طبٌعً ٌتفاعل الطفل للمواقؾ السارة والؽٌر سارة . 
 ؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌفة تظهر علٌه احٌانا تصرفات ؼٌر مرؼوب فٌها كاستجابة منفصلة عن الواقع . 
 Žؼٌر طبٌعً بدرجة متوسطة مثال الضحك الشدٌد بدون معنى أو بدون سبب ولٌس له عالقة مع الواقع . 
 •ؼٌر طبٌعً بدرجة شدٌدة إستجابة منفصلة نهائٌا عن الواقع وأن كان مزاجه فً شًء معٌن من الصعب جدا أن ٌتؽٌر 

 استخداو انجسى .   4 

 طبٌعً تشمل تناسؾ وتازر وتوازن لطفل بمثل عمره . 
 •ؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌفة له بعض السلوك النمطً المكرر مثال التكرار فً اللعب اواالنشطة . 
 Ž ، ؼٌر طبٌعً بدرجة متوسطة له سلوكٌات ؼٌر مرؼوب فٌها واضحة لطفل فً عمره مثال حركات لؾ االصابع

 االهتزاز ، الدوران ، الحملقة ، إٌذاء النفس ، المش على االطراؾ ، خبط الدماغ ، االستمناء ، تحرٌك الٌدٌن ورفرفتها
 • المذكورة فً االعلى حتى لو شارك فً نشاط اخر ؼٌر طبٌعً بدرجة شدٌدة ، فهو ٌستمر فً الحركات المكرره  . 

 إستخداو االشياء .   5 

  Œطبٌعً ٌهتم بااللعاب واالشٌاء من حوله والتعامل معها واستخدامها بالطرٌقة الصحٌحة . 
 •ؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌفة ٌهتم بلعبة واحدة فقط وٌتعامل معها بطرٌقة ؼرٌبة كأن ٌطرقها باالرض . 
 Ž جة متوسطة ٌظهرعدم اهتمامه باالشٌاء وان اظهر تكون بطرٌقة ؼرٌبة مثال ٌلؾ اللعبة طول الوقت ؼٌر طبٌعً بدر

 . وٌنظر لها من زاوٌة واحدة فقط
     أن ٌنفصل عنها إذا كان مشؽوال بهاؼٌر طبٌعً بدرجة شدٌدة تكرار ماسبق ولكن بطرٌقة مكثفة ومن المستحٌل  . 

 انتكيف ًانتأقهى .   6 

 Œطبٌعً ٌتكٌؾ مع الموقؾ والتؽٌر للروتٌن . 
 •ؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌفة ٌقاوم التؽٌر والتكٌؾ للموقؾ بعد تؽٌر النشاط الذي تعود علٌه. 
 Žؼٌر طبٌعً بدرجة متوسطة ٌقاوم التؽٌر والتكٌؾ للموقؾ بعد تؽٌر النشاط الذي تعود علٌه . 
 • الروتٌن وعدم التؽٌٌرؼٌر طبٌعً بدرجة شدٌدة االصرار على ثبات الظروؾ و . 

 االستجابت انبصزيت .   7

 Œطبٌعً ٌستخدم التواصل البصري مع الحواس الكتشاؾ الشًء الجدٌد أمامه. 
 • ؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌفة ٌحتاج للتذكٌر لكً ٌتواصل وٌنظر الى الشًء ، ٌهتم فً النظر بالمرآة الضوء ، النظر الى

االشخاصاعلى ، أو الفضاء وٌتحاشى النظر فً   . 



 Žؼٌر طبٌعً بدرجة متوسطة ٌحتاج للتذكٌر المستمر للتواصل البصري للشًء الذي ٌفعله وتظهر نفس السلوكٌات السابقة 
. 

 •ؼٌر طبٌعً بدرجة شدٌدة االمتناع عن التواصل البصري مع االشخاص وبعض االشٌاء وتظهر نفس السلوكٌات السابقة . 

 (االستًاع )استجابت االنصاث .   8

 Œ طبٌعً وٌستمع باهتمام مع عدم وجود أي مؤثرات صوتٌه مستخدما حواسه. 
 • ؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌفة رد فعل متاخر لالصوات ٌحتاج تكرار االصوات لشد انتباهه ٌبالػ قلٌال فً رد فعل لبعض

 االصوات
 Ž عض االصوات منها ؼٌر طبٌعً بدرجة متوسطة متنوع فً رد الفعل مثال ٌتجاهل الصوت مرارا، ٌقفل أذنٌه لب

 . االصوات االنسانٌة المكررة ٌومٌا
 • ؼٌر طبٌعً بدرجة شدٌدة مبالػ فً رد الفعل لالصوات والتجاهل نهائٌا لالصوات بصورة واضحة 

 استجاباث استخداو انتذًق ًانشى ًانهًس .   9

  طبٌعً ٌستجٌب الطفل لمثٌرات الحواس كاأللم وؼٌرها 

 • شٌاء قً فمه ٌشم وٌتذوق أشٌاء ال تؤكل ٌتجاهل األلم أو ٌبالػ بهؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌفة ٌضع ا . 
 Ž ؼٌر طبٌعً بدرجة متوسطة ٌبالػ باستخدام الشم والتذوق واللمس وٌتجاهل األلم . 
 • ؼٌر طبٌعً بدرجة شدٌدة فهو ٌبالػ كثٌرا أو ٌتجاهل نهائٌا وال تظهر أي نوع من الشعور باأللم أو المبالؽة الشدٌدة لحدث

ط جدابسً . 

 انخٌف ًانؼصبيت.   10

  Œطبٌعً ٌتصرؾ الطفل مع الموقؾ مناسب لعمره . 
 •ؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌفة ٌتصرؾ الطفل بصورة مبالؽة أو ٌتجاهل الحدث قلٌال بالنسبة لطفل فً مثل عمره . 
 Žؼٌر طبٌعً بدرجة متوسطة ٌتصرؾ بصورة مبالؽة واضحة أوتجاهل واضح بالنسبة لطفل فً مثل عمره. 
 • ؼٌر طبٌعً بدرجة شدٌدة خوؾ مستمر حتى عند إعادة المواقؾ ؼٌر الخطرة ومن الصعب جدا تهدئته ولٌس له ارداك

 .للمواقؾ الخطرة والمواقؾ الؽٌر خطرة

 انتٌاصم انهفظي   .  11

 Œ طبٌعً ٌظهر الطفل كل مظاهر النطق والكالم واللؽة،لعمره. 
 • و ، ÷ؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌفة تأخر فً الكالم ظهور بعض الكالم المبهم ، تردٌد كالم ، ال ٌستخدم الضمائر أنا أنت 

 . المهمهة ، الخروج عن الحدٌث المألوؾ ، عكس المقاطع أو الكلمات
 Žؼٌر طبٌعً بدرجة متوسطة صمت ، وعند وجود نطق هناك تردٌد كالم واضح ، همهمة . 
 • ؼٌر طبٌعً بدرجة شدٌدة ال ٌستخدم اللؽة فً التواصل فقط همهمة واصوات ؼرٌبة أشبه بصوت الحٌوان واظهار

 .اصوات مزعجة

 انتٌاصم انغيز نهفظي   . 12

 Œ طبٌعً ٌستخدم تعبٌر الوجه أو تؽٌر المالمح واالوضاع وحركات الجسم والراس . 
 • ال ٌمسك الٌد من الخلؾ لطلب المساعدة والوصول للشًء بطرٌقة ؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌفة تواصل ؼٌر لفظً ناقص مث

 .تختلؾ عن الطرق التى ٌستعملها الطفل فً مثل عمره
 Ž ؼٌر طبٌعً بدرجة متوسطة ال ٌستطٌع ان ٌعبر عن احتٌاجه بالتواصل ؼٌر اللفظً وال ٌستطٌع فهم لؽة التواصل ؼٌر

 . اللفظً
 • ؼرٌبة ؼٌر مفهمومة للتعبٌر عن احتٌاجاته مع عدم االهتمام بالالٌماءات ؼٌر طبٌعً بدرجة شدٌدة ٌستخدم سلوكٌات 

 . وتعابٌر وجوه االخرٌن

 يستٌٍ اننشاط   . 13

 Œطبٌعً نشاطه عادي مناسب لعمره . 



 •ؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌفة ٌظهر نشاط زائد أو كسل زائد وٌكون خاص بذاته . 
 Ž التحكم به هائم ال ٌنام اال قلٌال فوضوي ؼٌر منتظم ، أو خامل ال  ؼٌر طبٌعً بدرجة متوسطة نشاط زائد ال ٌهدء ٌصعب

 . ٌتحرك من مكانه وٌحتاج الى جهد كبٌر لٌتفاعل مع نشاط معٌن
 • ، ؼٌر طبٌعً بدرجة شدٌدة هائم ، نوبات ؼضب حركة مستمرة ال ٌجلس ساكنا فوضوي ٌرمً كل شًء على االرض

 . ٌفتح وٌقلب االشٌاء

 االستجاباث انذىنيت يستٌٍ ًثباث   . 14

  طبٌعً فً اداء المهارات فً المواقؾ المختلفة المناسبة لعمره. 
 •ؼٌر طبٌعً بدرجة طفٌفة ٌظهر تأخر فً أداء المهارات المختلفة . 
 Ž  ؼٌر طبٌعً بدرجة متوسطة تأخر فً أداء المهارات ولكن من الممكن ان ٌتفاعل لنفس عمره فً احدى المهارات وتاخر

 .فً باقً المهارات
 •ؼٌر طبٌعً بدرجة شدٌدة ٌكون أفضل من الطفل الطبٌعً فً مهارتٌن وتكون مبالػ فٌها ولكن ٌتأخر بباقً المهارات 
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