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والتأهيلية  والتربوية والتشخيصية الطبية الخدمات أفضل توفير على بمقدرته المجتمع تقدم
 الخطيب،) لطاقاته فذةمستن ال له داعمة فئات إلى بهم الوصول بهدف الفئات لهذه

 .(1102 والحديدي،
 بقصور تتصف العصبية التي النمائية االضطرابات من اسبرجر متالزمة اضطراب يعتبرو 

 بااالضطر  وصفحيث  .واالهتمامات النمطي واألنشطة والسلوك االجتماعي التفاعل في
 آسبرجر، هانز النمساوي  األطفال بيبط باسم بااالضطر  هذا سمي وقد ،(0411) عام في

 اللفظي، غير التواصل تالمهار  يفتقرون  الذين الحاالت من لمجموعة تقييم ءابإجر  قام الذي
 فقد مرتبك، أو أخرق  بشكل ا  جسدي ويتحركون  نهم،ار أق معا  محدود ا  تعاطف يظهرون  والذين
 ،(0411)عام  انرك شخصها التي التوحد حاالت مع تتشابه الحاالت من مجموعة وصف

 حاالت من أكثر الحركية تاالمهار  في ا  وعجز  تأخرا  لغويا   أظهرت التوحد التاح أن   إال
 العائلة، نفس من داأفر  أو اآلباء لدى ظهرت قد الحاالت من العديد أن الحظ وقد. اسبرجر

 بنشر Wing قام إذ ،(0420)عام  حتى محدودة بقيت بااالضطر  هذا عن البحوث أن   إال
االضطراب هذا  راسةبد االهتمام بدأ بعدها الحالة تاسادر  من سلسلة وعرض جعةامر 
((Allen & Decker, 2018 
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 ال ولكنها الوالدة، منذ موجودة تكون  التي النمائية االضطرابات أحد أسبرجر اضطراب ويعد
 ,Conner,et al) وكاتلين(  ,et al, 2019 Duker) دوكر شيري وكما مبكرا ، تكتشف
 وفوق  الطبيعي بين ما تتراوح باألسبرجر المصابين األطفال لدى الذكاء معدالت نبأ (2019

 التواصل على القدرة في الواضح الكيفي القصور األسبرجر طفل يميز ما وأكثر الطبيعي،
 استجابة وعادة عادية، وغير محدودة واهتمامات سلوكيات مع صداقات وتكوين االجتماعي

 .وإيجابية سريعة تكون  والتأهيلي العالجي لالتدخ لبرامج المريض
 DSM-IV بعةاالر  بنسخته التشخيصي الدليل نسخة في األولى للمرة بااالضطر  إضافة تمو 

 من مجموعة" بأنه اسبرجر بااضطر  ويعَرف. الشاملة النمائيةاالضطرابات  من كواحد
 النمطي سلوكوال االجتماعي التفاعل في مشكالت بوجود تتصف النمائية االضطرابات
 لدى انتشاره نسبة أن   إذ الحدوث، نادرة باتااالضطر  من ويعد. ألنشطةاو  واالهتمامات

 وجد (0441) عام السويد في أجري  الذي السكاني التعداد وبحسب اإلناث، من أعلى الذكور
 فنلندا أما اسبرجر، بااضطر  معايير عليهم تنطبق المدرسة سن في طفل (0111/ 1) أن  
 ,ICD-10 (Ansell معايير حسب (0111 /1) االضطراب انتشار نسبة بلغت فقد

2001).  
 البحث ةمشكل

 مصابين أفراد بها ( عائلة6110111حوالي) يوجد أنه (Dowsoen,2018)داوشين يذكر
 كباقي أنها رغم وذلك الحاالت، هذه ظهور في تزيدا   هناك أن ويبدو اسبرجر، بمتالزمة

 حيث ومن وعالجها، تشخيصها، في دقة عدم هناك يكون  ما غالبا   التوحد طيف اضطرابات
 مثل جوانبها بعض وغموض اكتشافها حداثة بسبب فإنه اسبرجر، متالزمة انتشار مدى

 األخرى  الحاالت بعض وبين بينها الكبير والتشابه تشخيصها وصعوبات المسببة العوامل)
 ا؛انتشاره مدى عن دقيقة اءاتإحص اآلن حتى توجد ال فإنه( الشامل النمو اضطرابات من
-1 بين ما وتتراوح التوحد اضطراب من انتشارا   أوسع أنها إلى تشير المبدئية التقديرات لكن

 اإلناث بين عنها الذكور بين أكثر تنتشر أنها والدة، فضال   ألف كل بين من حاالت 1
 .(Dowsoen 2018)( 0:01بنسبة)
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 حاالت أن   إال التوحد واسبرجر، اضطرابي تحاال بين السلوكية الخصائص تتشابهوحيث  
 حيث من التوحد اضطراب طيف من مستوى وقدرات أعلى يظهرون  اسبرجراضطراب 

 وقدراتهم تربوية تتناسب برامج تقديم يتم وحتى واألدائي، اللغوي  والتطور القدرات المعرفية
 حاالت عن للكشف وثبات صدق ذات دالالت أداة  توفير الضروري  من كان الواقعية،

 . إسبرجر اضطراب
 تعريب فكرة جاءت اسبرجر، متالزمة تشخيص أهمية على وبناء   سبق ما على وبناء   هنا

 وتقنين
 أداة  توفير أجل من سعوديةفي عينة  الراشدين لدى اسبرجر اضطرب لتشخيص مقياس
 تربوية برامج وضع من بالتالي المختصين وتمكين االضطراب هذا عن الكشف في موثوقة
 وهذا يحتاجونها، التي العالجية الخدمات وتقديم العيادية حاالتهم متقيي بعد الراشدين لهوالء
 .أخرى  جهة من أسرته وعلى جهة من الراشد حياة على إيجابي بشكل ينعكس بدوره

 :التالي ؤلاستعن ال اإلجابة البحث الرئيسية في مشكلة وتتحدد 
اضطراب طيف  ديين،)العااألربعة عات الدراسة مجمو  تختلف مدى أي : الىالسؤال الرئيسي

األداء على مقياس ريتفو لدى عينة  البسيط( فيالتوحد، متالزمة اسبرجر، التخلف العقلي 
  من الراشدين؟

 ة:تياآلتساؤالت مجموعة من ال السؤالهذا  منوينبثق 
 العقلي التخلفذوي مجموعات الدراسة األربعة )العاديين، تختلف  مدى أي الى .0

متالزمة اسبرجر( في العالقات ذوي توحد، طيف ال اضطرابذوي البسيط، 
 ؟االجتماعية في مقياس ريتفو لدى عينة من الراشدين

 العقلي التخلف ذوي  العاديين،)مجموعات الدراسة األربعة تختلف  مدى أي الى .1
في االهتمامات في  (اسبرجر متالزمة ذوي  التوحد، طيف اضطراب ذوي  البسيط،

 ؟من الراشدينيتفو لدى عينة مقياس ر 
 العقلي التخلف ذوي  العاديين،)مجموعات الدراسة األربعة تختلف  مدى أي الى .1

في المهارات اللغوية  (اسبرجر متالزمة ذوي  التوحد، طيف اضطراب ذوي  البسيط،
  من الراشدين؟في مقياس ريتفو لدى عينة 
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 العقلي التخلف ذوي  ،العاديين)مجموعات الدراسة األربعة تختلف  مدى أي الى .1
في المهارات الحس  (اسبرجر متالزمة ذوي  التوحد، طيف اضطراب ذوي  ط،البسي

 من الراشدين؟حركية في مقياس ريتفو لدى عينة 
 البسيط، العقلي التخلف ذوي  العاديين،)مجموعات الدراسة األربعة تختلف  مدى أي .5

مقياس ل ة الكليةالدرجفي  (اسبرجر متالزمة ذوي  التوحد، طيف اضطراب ذوي 
 من الراشدين؟عينة  ريتفو لدى

 البحث أهداف
 :إلى يهدف البحث الحالي

إيجاد الخصائص السيكومترية لمقياس ريتفو لمتالزمة اسبرجر التشخيصي الراشدين  .0
 .سعوديةعلى بيئة 

 العقلي التخلف ذوي  العاديين،)بين التعرف على القدرة التمييزية لمقياي ريتفو  .1
في )العالقات  (اسبرجر ةزممتال ذوي  التوحد، طيف ضطرابا ذوي  البسيط،

من  االجتماعية، االهتمامات، المهارات اللغوية، المهارات الحس حركية( لدى عينة
 راشدين.ال
 ومبرراته البحث أهمية

 اضطراب وتشخيص للكشف مقياس لوجود الملحة الحاجة من البحث هذا أهمية تبرز .0
 . الشموليةب يتصف الراشدين لدى اسبرجر

 المهمة القضايا أحد تشكل اسبرجر فمتالزمة قياسه المراد المتغير من الدراسة أهمية تنبع .1
 .النمائية االضطرابات في
 من عينات على االطمئنان من بشيء التشخيصي اسبرجر متالزمة مقياس استخدام .1

 .نفسيين كأخصائيين التشخيصي عملهم وفي دراساتهم في الراشدين
 م البحثمفاهي
 Sperger Syndrome اسبرجر متالزمة

 في كبيرة صعوبات االضطراب بهذا ويظهر المصابون  التوحد، طيف اضطرابات إحدى 
 عن نمطية واالضطراب يختلف سلوكية وأنماط رغبات مع اآلخرين، مع تفاعلهم االجتماعي
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 الجوانب طويرت استمرارية على النسبي الحفاظ من ناحية التوحد طيف اضطرابات من غيره 
 (American Psychiatric Association, 1994دراكية )اللغوية واإل

 االجتماعي والتفاعل التواصل في ضعف بوجود يتميز نمائي ويعرفه الباحث بأنه اضطراب
 حيث التوحد عن أعراضه ظهور في يتأخر ولكنه للروتين ومقاومة محدودة متكررة وسلوكيات

 المتوسط أو المتوسط بالذكاء جرسبر ا متالزمة ذوو ويتميز ،العمر من الثالثة بعد يظهر
 تفوق  قوة جوانب ولديهم القوية والذاكرة المجاالت كافة في السريع بالتطور وأيضا المرتفع
في  الدمج صفوف في الملتحقين بأنهم ويعرفه الباحث اجرائيا   .العاديين األشخاص أحيانا

 المعتمدة المركز يرمعايعلى  بناء لذين تم تشخيصهمالتوحد، وا بمراكز أو العادية المدارس
 حاالت من أعلى لغوية قدرات عليهم تظهر اسبرجر، ممن اضطراب من يعانون  أنهم على

 .التفاعل االجتماعي في وقصور نمطية سلوكيات وظهور واتقان لمهارات، التوحد،
 سةراالد حدود

 سيطة،اإلعاقة العقلية الب وذوي  الراشدين من العاديين على الدراسة اقتصرت: حد بشري  -
 المراكز المترددين على اسبرجر متالزمة اضطرابذوي التوحد، و  وذوي اضطراب

  (. 1104)عام خالل المراكز في المعتمد للتشخيص وفقا   المتخصصة
 الصفوف الصفية أو الالصفية في الدمج طبقت الدراسة في مراكز ومدارس مكاني:حد  -

 .ية السعوديةببعض مدن المملكة العرب
 .1104يق البحث في عام تطبتم حد زمني:  -

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 النظري  اإلطارأواًل: 

 اسبرجر متالزمة
 هانز النمساوي  النفسي الطبيب يد علي( 0411) سنة في أسبرجر لمتالزمة وصف أول قدم

 الخاصة كانز ولي بأعمال علم علي يكن لم اسبرجر هانز أن من الرغم وعلى أسبرجر،
 مرض عبارة إلى شارتهإ خالل من Autism التوحد كلمة أيضا استخدام ،وحدالت باضطراب

 من مجموعة لدي االجتماعي السلوك في القصور صيغ من مجموعة ليصف التوحد
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من  قليال   انتباه إال تجذب لم األلمانية باللغة كانت اسبرجر هانز كتابات أن ونتيجة األطفال،
 .الحديثة السنوات في المهتمين

 من العديد على سلبا تؤثر التي الشاملة النمائية االضطرابات من إسبرجر متالزمه رتعتبو 
 مرئي غير مرض وهو حياته، مجاالت كل على تؤثر وبالتالي الطفل، لدي األخرى  الجوانب

 .األحيان بعض في له الناس فهم وءويس غيره يصعب لذي
 :اسبرجر متالزمة تعريف
 عام الرابع إصداره في( DSM.4)واالحصائية ةفسيالن االضطرابات تشخيص دليل تضمن

 كما .الشاملة النمو اضطرابات كأحد اسبرجر متالزمة باسم اضطراب مرة ( ألول0441)
 إصداره في األمراض لتصنيف الدولي الدليل في أسبرجر متالزمة ذكر ورد

 International classification of diseases ICD. 10العاشر
 النمائية االضطرابات من نوعا   تعد اسبرجر متالزمة أن( 00 ،1100) شلبيرفيق  ويذكر

 وقصور حركي وقصور االجتماعية، العالقات وتبادل تكوين في كيفي بخلل يتميز الشاملة
 رغم الكالم في واضطرابات تخاطب صعوبات من أفرادها ويعاني اللفظي، غير التواصل في

 مظاهر اسبرجر متالزمة ذي الطفل لدى تظهر اكم لغوية، حصيلة تكوين في الطبيعي النمو
 .مادية بأشياء المستمر االنهماك متل نمطية سلوكية

 التكوينية األصول ذات النمو اضطرابات مجموعة من واحدة اسبرجر متالزمة وتعد
 عند ةموجود تكون  أي) Congenenital الوالدية والخلفية( Constitutionalالبنيوية)

 قد التي النمو محاور معظم على عادي نمو فترة بعد بل مبكرا ، شفتتك ال ولكنها ؛(الميالد
 ما ونادرا   العادي، أو العالي الذكاء ذوي  األطفال وتصيب سنوات،( 6- 1)عمر  إلى تمتد

 كيفي بقصور وتتميز المعرفي. أو اللغوي  النمو في تأخر وبدون  عقلي، تخلف يصاحبها
 غير محدودة واهتمامات شاذة سلوكيات مع عياالجتما التفاعل على لقدرةا في واضح
 أو واالنفعاالت العواطف عن التعبير وعلى اللفظي غير التواصل على القدرة وغياب عادية،

 .(011 ،1101 فراج،) Sympathy الوجدانية المشاركة
 فهي الشاملة موالن اضطرابات مجموعة إعاقات إحدى هي" اسبرجر بأنها متالزمة وتعرف

 تظهر نمائي قصورب وتتسم الذاتوية أعراض من العديد في تشترك عصبية يةتطور  إعاقة
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 اللفظي غير والتواصل االجتماعي التفاعل في قصور ولديهم الرابعة السنة في أعراضه 
 والجراح، البطاينه) العادي الطفل من قريبة اللغوية القدرة تكون  بينما متكرر نمطي وسلوك
1107، 521). 

 يتميز اضطراب بأنها اسبرجر( متالزمة) اضطراب للتوحد األمريكية الجمعية كذلك تعرف
 للسلوك والمتكررة المقيدة النمو وأنماط االجتماعي، التفاعل في شديد ضعف بوجود

: مثل المهمة الوظيفية المجاالت في دال ضعف وجود من والبد واألنشطة، واالهتمامات
 ال حيث التوحد اضطراب من النقيض ىعل وهو وغيرها، والمهنية ةاالجتماعي المجاالت

 للسن المالئمة اليومية الحياة مهارات في أو عقلي أو لغوي  تأخر أفراده لدى يظهر
(Autism Society of America, 2011) 
 في شديد بعجز يتميز نمائي اضطراب بأنها اسبرجر متالزمة( 1101) العدل عادل يعرفو 

 على القدرة فقدان جانب إلى وروتينية متكررة ةطينم بأعمال والقيام جتماعي،اال التواصل
 .التخيل

 :إسبرجر متالزمة حاالت تشخيص
 :ومنها اسبرجر بااضطر  لتقييم المقاييس من العديد بناء تم
 Asperger's Syndrome Diagnostic اسبرجر متالزمة تشخيص مقياس. 0

Scale (ASDS) 
 والسلوك اللغة، هي عاد فرعيةبأ (5) على موزعة فقرة (51)من المقياس هذا يتكون 

 وثبات صدق دالالت استخراج تم. والحسية والجوانب المعرفية، الالتكيفي، االجتماعي
 (011) الفرعية وبمتوسط لألبعاد (1) معياري  وانحراف (01) بمتوسط ومعايير للمقياس

 تحاال عن للكشف المقياس ويرتط تم الكلية، وقد الدرجة على (05) معياري  وانحراف
 (Campbell, 2005)سنة  (00-5) عمر من اسبرجر

 التوحد طيف عن الكشف استبيان. 2
( 1، 1 ،0 ،1)درجات  (1) سلوكية ضمن مظاهر تمثل فقرة (17) من المقياس هذا يتكون 
 المظاهر يقيس (،07- 6) من ( لألعمار51صفر: )للمقياس  الكلية الدرجات تتراوح

. الصدى الصوتي البارعة، الحركية الجوانب تصال،الا االجتماعي، في التفاعل ةالسلوكي
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 دقائق، (01)خالل  المقياس على بالطفل اإلجابة عالقة له ومن األمر ولي أو للمعلم يمكن
 إلى التوصل تم وقد

 & Saemundsen; Magnusson,Smari) للمقياس وثبات صدق دالالت
Sigurdardottir, 2003) 

 Childhood Asperser syndrome Test يالطفول اسبرجر متالزمة باراخت. 1
(CAST) 

 لألعمار اسبرجر الضطراب السلوكية المظاهر مؤشرات عن للكشف االختبار هذا تصميم تم
 المظاهر السلوكية بتقدير الوالدين يقوم فقرة، (17) من المقياس سنة، يتكون  (00- 1) من

 (Campbell, 2005)لألداء  معايير إلى توصلال يتم ولم السابقة أو الحالية
 Gilliam Asperser's Disorder Scale، (GADS) اسبرجر جليام مقياس. 4

 التفاعل وهي اسبرجر لتقدير اضطراب أبعاد أربعة ضمن فقرة) 11) من المقياس هذا يتكون 
 تم ة،وظيفي بصورة اللغة واستخدام المعرفية، النمطي، والجوانب والسلوك االجتماعي،

 التوصل
 فقد الكلية الدرجة أما لألبعاد الفرعية، (1معياري) وانحراف (01بمتوسط) داءألا معايير إلى

ن  (.05) معياري  وانحراف (011حسابي ) بمتوسط إليها التوصل تم  من المقياس يتكو 
 نموذج
 فيالمعر  التطور في السابق للطفل النمائي التأخر جوانب إلى للتعرف الوالدين لمقابلة

نموذج  من عليها الحصول يتم التي النتائج. البيئة واستكشاف ي،التكيف والسلوك اللغوي،
 تحديد إلى االختبار هذا يهدف. الكلية اسبرجر حساب قيم في تدخل وال تجمع ال الوالدين
خاصة،  سلوكية مظاهر يظهرون  الذين األطفال وتقييم اضطراب اسبرجر، ضمن األطفال

 الخطة أهداف للطفل، وتحقيق السلوكي التطور توثيق المقياس هذا خالل من يمكن كما
 واألخصائيين المساعدين والمعلمين للمعلمين يمكن .الضعف نقاط على بناء الفردية التربوية

 المقياس الطفل، يقيس تشخيص من أسبوعين عن تقل ال لمدة األطفال تعاملوا مع ممن
 (Gilliam, 2001) سنة (11- 1) من لألعمار اسبرجر اضطرب
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 بين الفارق  التشخيص في المالحظة استخدام فعالية( 1106) النجار اسةر د أثبتت وقد 
 في التشخيصية المالحظة على االعتماد يمكن أنه وأثبتت اإلسبرجر وحاالت التوحد حاالت

 طريق عن يالتشخيص التقدير على يعتمد مما أكثر الخاصة االحتياجات ذوي  تشخيص
 .المالحظة وقوائم والمقاييس راتاالختبا خالل من أو معلمينال أو الوالدين
 من األقل على ثالث في القصور هذا وجود إسبرجر أنها على الحالة تشخيص ويتطلب

 :التالية الخمس القصور نواحي
 أو( النظرات تبادل) بالعين التعبير طريق عن اللفظي غير التواصل عن العجز أو الفشل -

  الخ الرأس. أو األصابع أو دياألي أو الجسم حركات أو اعأوض أو الوجه بتعابير
 لذلك، المتاحة الفرص وتوفر العمر مع تتناسب األقران مع عالقات وتنمية تكوين في الفشل -

 العاطفية أو الوجدانية المشاركة واألنشطة االهتمامات في المتبادل االشتراك إلى تؤدي والتي
 .واالنفعالية

 أو الشخصية همومه تخفيف أو مشكلة حل أو للراحة طلبا   اآلخرين ىإل يلجأ أن النادر من -
 .اآلخرين من العطف أو الحب استجداء

 أو اآلخرين أفراح أو أحزان أو متاعب أو بمشاكل المصاب الشاب أو الطفل اهتمام غياب -
 .المشاركة تلك في الرغبة أو بمشاركتهم باالستمتاع اإلحساس

 قصور أو شذوذ في يتمثل كما والوجداني، االجتماعي والتبادل المشاركة في الفشل -
 مع ليتناسب السلوك تطويع على القدرة باغي مع اآلخرين، وانفعاالت لعواطف االستجابة

 سلوكيات تكامل تحقيق على القدرة غياب ربما أو المواقف االجتماعية، وطبيعة ظروف
 .االنفعالية االجتماعية التواصل

 مع ملل دون  طويلة لفترات ةتكرر م طقوس أو نمطية محدودة نشطةوأ سلوكيات في االندماج -
  .هادف غير بشكل معها والتعامل تافهة بأشياء االهتمام أو حوله، يدور بما االهتمام عدم

 لم سنه (11- 11)بين تتراوح  أعمارهم أشخاص هناك فإن اإلسبرجر متالزمة لحداثة ونظرا
: 1101 ،فراج ،112-117: 1106النجار،) ثاحدي إال إسبرجر أنها على حاالتهم شخصت

001-000) 
 :اسبرجر متالزمة خصائص
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 :يلي ما وهي اسبرجر متالزمة تميز التي الخصائص أبرز
 لديهم تنمو بل اللغوي، النمو تأخر أعراض أسبرجر بمتالزمة المصابين على يظهر ال. 0

 أيضا قادرون  وهم النطق،و  اللغة وقواعد المفردات حصيلة ناحية من طبيعية لغوية مهارات
 .طويلة جمل تكوين ىعل
 من أقل ولكنه االجتماعية، المهارات في قصور من اسبرجر بمتالزمة المصابون  يعاني. 1

 بالوسط وإحاطة اهتماما   أكثر يظل اسبرجر بمتالزمة فالمصاب التوحد؛ اضطراب ذوي 
 بتكوين اهتماما   ريظه كما اآلخرين، مع التفاعل إلى ويسعى به، المحيط االجتماعي

 .صداقات
 :وتشمل المتكررة النمطية والسلوكيات المحدودة باالهتمامات خاصة قصور أوجه. 1
 .الوظيفية غير والطقوس باألنشطة الشديد االلتزام •
 .الفهم دون  الحفظ •
 نقل وسائل مثال) والتركيز القوة حيث من عادية غير بدرجة محدد باهتمام الشديد االنشغال •

 (.اللون  أو الصوت أو كالملمس خصائصها بأحد أو ات،جماد من بأجزاء أو حيوانات أو
 نمطية بدنية وحركات معينة، وظيفة لها ليس روتينية سلوكيات في القهري  االستغراق •

 & Vaughn, Bos ؛120 ،1105القريطي، ) الذراعين أو األصابع كتحريك) وتكريرها
Schumm,2019 ) 

 األشخاص لدى الحركية المهارات نمو يتأخر حيث الحركية؛ اتالمهار  في صعوبات. 1
 الخارجية اللعب أدوات استخدام على القدرة في قصور وتشمل اسبرجر، بمتالزمة المصابين

 غريبة، جلوسهم أو وقوفهم هيئة تكون  وقد ،(الدراجات ركوب أو األرجوحة استخدام مثل)
 .الحركية البصرية اتالمهار  تناسق في صعوبة يظهرون  ربما أنهم كما

 (Marshall, 2014) األشياء بتفاصيل شغالناال. 5
 اسبرجر فيما يلي:  كذلك يمكن تحديد أعراض متالزمة

 إذا خرقاء سمجة غليظة فجة نكون  ما غالبا   التي االجتماعية العالقات في شذوذ أو غرابة •
 .العاديين األطفال بعالقات قورنت ما
 .استخدامها في وباتعص مع لكن العادية من قريبة لفظية وحصيلة لغوي  نمو •
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 .النية وسالمه السذاجة • 
 .اآلخرين لمشاعر متفهم أو مدرك غير للمصاب الفرد يكون  ما عادة •
 مع والعطاء باألخذ متصف طبيعي بشكل مبادل حديث في واالستمرار البدء عن العجز •

 .اآلخرين
 أو التحول أو لبتقال أو الروتينية األعمال وأ الحياة في تغير أي بسبب االنزعاج سرعة •

 .اليومي النشاط برامج أو المكان بتغير االنفعاالت
 في الجملة أو للكلمة المباشر الحرفي اللفظي بالمعني التمسك مع الحديث في االنطالق •

 .اآلخرين مع الحديث
 .محدودة موضوعات حول غالبا   واالهتمامات األحاديث تدور •
 .النفاذة والروائح القوي  ضوءوال العالية لألصوات ساسيةالح فائق •
 .الرياضية األنشطة مزاولة في والتحركات الحركات في شذوذ •
 .التفاصيل ألدق قوية ذاكرة •
 .الطعام وتناول النوم في صعوبات من المعاناة •
 .يسمع ما أو يقرأ ما فهم في صعوبة •
 .مناسبة غير معايير أو لفظي غير تواصل استخدام •
 مناسبة غير عنيفة تعليقات أو الجمل بتكرار تتميز عادية غير ظيةفل أنماط استخدام •

 .للموقف
 .رسمية متكلفة لهجة مع األلفاظ نطق في االطالة •
 .واحدة وتيرة على مطرد مرتفع بصوت التحدث •
 يديه واستعمال والقلق واالهتزاز التمايل كثير فهو الحديث، أثناء الحركة عن جسمه يهدأ ال •

 .وتركيز اهتمام حالة في يكون  عندما. وخاصة الجانب أو الخلف أو األمام ىلإ الخطو أو
 .مكانهم نفسه وضع أو اآلخرين تفهم علي القدرة غياب •
 من يعاني ما دائما   فالمصاب ولذلك قصيرة لفترة تكون  تكونت وإذا صداقات تكوين صعوبة •

 .العزلة أو الوحدة



 

 

 

(01) 

 0202 يناير  ، 6ج، 16مجلة اإلرشاد النفسي، العدد 

 (لتوحدااضطراب طيف ذوي العاديين، التمييز بين ) ريتفو فيمقياس ل القدرة التمييزية

 محاولة عدم مع ضيق إطار في تدور دةدو مح موضوعات في الحديث في قاالستغرا •
 الخرائط-الطائرات أو الحديد السكة قطارات جداول-التليفزيون  قنوات-الطقس) مثل تجاوزها

 (.الجغرافية
 والتخيل المكاني واإلدراك حركي النفس والتآزر اللمسي اإلدراك في صعوبات من المعاناة •

 ,Carmassi, et al ,2019, 23-24; Enave, 2019. )المجرد التفكير أو الفراغي
72-73 

(Ghaziuddin, 2005, 43-50; Conner, 2019, 19-20)، (،1102 العويدي). 
 التوحد طيف اسبرجر واضطراب اضطراب بين السلوكية المظاهر في الفرق 
 الفروق التالية:عليهما  الظاهرة والمظاهر السلوكية والتوحد اسبرجر أعراض متالزمة تتشابه

 عمر من الثانية السنة خالل األطفال تظهر االضطراب لدى بداية أن   اسبرجر نزاه يعتقد -
 .الوالدة من يظهر التوحد اضطراب إلى أن   كانر أشار بينما الطفل،

 يظهر بينما والتواصل، النمو اللغوي  في تأخر اسبرجر اضطراب أطفال على يظهر ال -
 .اللفظي وغير اللفظي في الجانب ا  عجز  التوحد أطفال لدى

 التوحد حاالت بينما مع اآلخرين، المتبادل الحوار في صعوبات اسبرجر حاالت يواجه -
 .لآلخرين االستجابةافتقار و  العزلة االجتماعية من شديدة درجةتعاني ب

 التوحد حاالت على بينما يالحظ عال، إلى متوسط اسبرجر حاالت لدى الذكاء معدل -
 .العقلية تاالقدر  تدني الحاالت مصاحب كون وربما ي الذكاء معدل في اضانخف

 حدة أقل اسبرجر اضطراب لدى حاالت تظهر وغيرها االهتزاز مثل النمطية السلوكيات -
 الجسم، واهتزاز الرأس، هز مثل نمطية سلوكيات التوحد على أطفال يظهر بينما التوحد، من

 (World Health Organization, 2013)(؛(Kathleen , 2018 اليدين ورفرفة
 دراسات السابقة

 فإن اسبرجر، ريتفو السيكومترية لمقياس الخصائص حول السابقة بمراجعة الدراسات
 الباحث وهي كالتالي: علم-حدودفي  –ه قليلة تناولت التي السابقة ساتاالدر 

 إلى فتهد (Mayes, Calhoun & Murray, 2011) دراسة وموري  وكالون  مايس أجرى 
 الدراسة عينة تكونت. اسبرجر جليام التمييزي لمقياس قصدال دالالت عن الكشف
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 أداء منخفض توحد (045و) واسبرجر، األداء مرتفعي التوحد ذوي  حالة من (044من) 
 أطفال ان   إلى النتائج أشارت. وتشتت االنتباه الحركة فرط اضطراب حاالت من (21و)

كما  المعرفية، األنماط ُبعد ىلع مرتفع أداء أظهروا سبرجرالمرتفع وا األداء ذوي  التوحد
 أبعاد على أعلى أداء المنخفض أظهروا األداء ذوي  التوحد أطفال أن إلى النتائج أشارت
 .وظيفية بصورة اللغة واستخدام والتفاعل االجتماعي، النمطي، السلوك

 لتقدير أدوات مسةخ إلى مراجعة هدفت كندا في أجريت دراسة (Stoesz, 2011) أجرى 
 ,Krug Asperger's Disorder Index (KADI) :وهي للراشدين اسبرجر متالزمة

Gilliam 
Asperger's Disorder Scale (GADS), Adult Asperger's; Assessment 
(AAA),  Asperger's Syndrome (and highfunctioning Autism) 
Diagnostic Interview (ASDI), Ritvo Autism and Asperger Diagnostic 

scale Revised   بالمعايير  ومقارنتها األدوات لهذه السيكومترية الخصائص مراجعةو
 تطوير عند اتباعها التي يجب للمعايير شامال   وصف تقدم التي النفسية واالختبارات التربوية

 (170) علىGADS اسبرجر جليام مقياس تطبيق تم. أداة معينة استخدام أو مراجعة أو
 دالالت وجود وأظهرت النتائجأخرى.  ودول المتحدة الواليات في اسبرجر اضطراب من حالة

، GARSالتوحد الضطراب جليام مقياسي بين االرتباط بحساب معامل التالزمي صدقال
 نتائج بحسب المقياس نقاط ضعف ومن (0.58)اسبرجر وبلغ معامل االرتباط وجليام

 وقد اسبرجر، وحاالت التوحد أطفال بين التمييزية لقدرةفي ا المقياس ضعف هو الدراسة
 حاالت عن الكشف في االختبار بطارية من كجزء المقياس باستخدام أوصت الدراسة

 .اسبرجر
 مقياس من األردنية الصورة فاعلية إلى التعرف إلى هدفت ( دراسة1105 )عاصي، أجرى 

 ة،سن ( 11 - 6 ) العمرية فئةال في اسبرجر ذوي متالزمة األفراد تشخيص )كروغ( في
حالة  (11توحد،) ( حالة41) :كاالتيموزعة  مفحوص (161) من عينة الدراسة تكونت

 صدق وثبات المقياس بدالالت تمتع إلى النتائج أشارت عاديون، (011و) اسبرجر،
 كما التمييزي، والصدق المحكمين، صدق من خالل الصدق دالالت حساب تم إذ مقبولين،
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 1011 ) بين معامالت االرتباط وتراوحت الكلية الدرجة مع الفقرة ارتباط معامالت حساب تم
 النتائج أشارت إذ .كرونباخألفا  خالل من التعرف اليه تم قد المقياس ثبات أما (، 1067 -

 التجزئة النصفية بطريقة (1026و) الكلية، الدرجة على (1041الثبات كانت) قيم أن إلى
 .الدراسة عينة على المقياس األداء على رمعايي إلى التوصل تم كما ،الكلية الدرجة على

 :تعقيب على الدراسات السابقة
 التطبيق إجراءات على التعرففي  الحالية الدراسة في السابقة الدراسات من االستفادة تم
. الدراسة الحالية في المقياس وثبات صدق دالالت نتائج تفسير السابقة في الدراسات نتائجو 

 .ةلسعوديا البيئة على اسبرجر مقياس ريتفو من معربة نسخة عدادإب الحالية الدراسة وتتميز
 :فروض البحث

متالزمة ذوي اضطراب طيف التوحد، ذوي )العاديين، األربعة تتباين مجموعات الدراسة      
من األداء على مقياس ريتفو لدى عينة  البسيط( فيالتخلف العقلي وذوي اسبرجر، 
  الراشدين.

 وعة من الفروض التالية:وينبثق على هذا الفرض مجم
 ذوي  البسيط، العقلي التخلف ذوي  العاديين،)تتباين مجموعات الدراسة األربعة  .0

في العالقات االجتماعية في مقياس  (اسبرجر متالزمة ذوي  التوحد، طيف اضطراب
 ريتفو لدى عينة من الراشدين.

 ذوي  يط،بسال العقلي التخلف ذوي  ديين،العا)تتباين مجموعات الدراسة األربعة  .1
في االهتمامات في مقياس ريتفو لدى  (اسبرجر متالزمة ذوي  التوحد، طيف اضطراب

  .من الراشدينعينة 
 ذوي  البسيط، العقلي التخلف ذوي  العاديين،)تتباين مجموعات الدراسة األربعة  .1

ة في مقياس ريتفو في المهارات اللغوي (اسبرجر متالزمة ذوي  التوحد، طيف اضطراب
  .من الراشدينلدى عينة 

 ذوي  البسيط، العقلي التخلف ذوي  العاديين،)تتباين مجموعات الدراسة األربعة  .1
في المهارات الحس حركية في مقياس  (اسبرجر متالزمة ذوي  التوحد، طيف اضطراب

  من الراشدين.ريتفو لدى عينة 
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 وإجراءاتهمنهج البحث  
ن  ، البسيطة العقلية اإلعاقة وذوي  يين،العاد) الراشدين حاالت جميع من الدراسة مجتمع تكو 

 سنة (16- 15) بين أعمارهم تتراوح الذين اسبرجر( وذوي متالزمة التوحد،ذوي اضطراب و 
العاديين، وذوي اإلعاقة  للراشدين من عشوائية العينة بطريقة اختيار تم. الرياض والقصيم في

 بالطريقة اختيارهم تم فقد سبرجراال حاالت أما لتوحد،العقلية البسيطة، وذوي اضطراب ا
 األمور أولياء العينة من بأفراد الخاصة والبيانات المعلومات على الحصول تم ، وقدالقصدية

 اختيار تم وقد كافية، لفترة الحاالت مع عالقة مباشرة على هم الذين واألخصائيين والمعلمين
 .عوديةلفة من المملكة العربية السبمدن مختمن عدة مركز ومدارس  العينة
 البحث عينة

العقلية  اإلعاقة وذوي  من الراشدين العاديين، حالة (171) من الكلية الدراسة عينة تكونت
 أفراد توزيع (0) الجدول ويوضح. اسبرجر متالزمة وذوي  التوحد، اضطراب البسيطة، وذوي 

  .الدراسة عينة
 (1دول)ج

 (474توزيع أفراد عينة البحث)ن=
       فئةال         

 ع   نو ال
 الفئات                                           

 المجموع متالزمة اسبرجر اضطراب التوحد إعاقة عقلية عاديين
 124 61 24 65 75 ذكور 

 021 15 16 15 12 اناث
 171 015 015 001 011 المجموع

 والتوحد ةالعقلي اإلعاقةو  العاديين حاالت من كل لتحديد اآلتية لمعاييرا اعتماد تم وقد
 :التالي النحو على واسبرجر

إلمام محمد بن جامعة ا من عشوائية بطريقة اختيارهم تم( المعاقين غير) العاديين الطلبة -
 إعاقة أي ملديه يوجد ال أنه على العاديين حاالت تحديد في ، وتم االعتمادسعود اإلسالمية

 تواصل. اضطرابات أو نطق تأخر أو تعلم صعوبات أو سلوكية أو اضطرابات
 فقط البسيطة الذهنية اإلعاقة حاالت تحديد في : تم االعتمادالبسيطة االعاقة العقليةذوو  -

بها  تواجدت التي بالمراكز الخاصة التصنيفات وفق تم تشخيصه الفرد الذي يكون  على أن
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 يكون تم أن طشر  المراكز، بهذه الخاصة والمقاييس االختبارات على ء  بنا وذلك الحاالت هذه
 حاالت استبعاد تم المعتمدة، التكيفي السلوك مقاييس وأحد الجانبية الصورة تطبيق اختبار

 حركية إعاقاتب مصابة الحاالت وألن هذه كزابالمر  العدد لقلة وذلك الشديدة اإلعاقة الذهنية
 .شديدة وصحية

على  بناء حدتو ال اضطراب حاالت تحديد في االعتمادالتوحد: تم  طيف اباضطر ذوو  -
 على لالضطراب في تصنيفها اعتمدت والتي الحاالت هذه فيها توجد التي المراكز تصنيف

( DSM-IV-TR:2000) المعدلة النسخة-الخامس اإلحصائي األمريكي التشخيصي الدليل
 .(GARS)اضطراب التوحد  لتقدير جليام اسمقي أو ABC التوحدي السلوك قائمة تقدير أو
 تشخيص على باالعتماد اسبرجر حاالت تحديد في : تم االعتماداسبرجر متالزمةذوو  -

 على الباحث وزعه قد كانت الخصائص من مجموعة انطباق إلى وباالستناد المركز،
 تفاعلال ضعف وهي: التالية الخصائص عليهم تنطبق الذين الطلبة لتحديد اإلخصائيين
 العام اللغوي  وأ المعرفي التطور يف تأخر وجود عدم النمطية، السلوكيات ،االجتماعي

 .معين مجال في عةالبرا  محدد، بموضوع االنشغال للحالة،
 (2جدول)

 الدراسة فيها أجريت التي المراكز على ينةالع أفراد توزيع

 العدد   المركز   م  
 011 جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية 0
 05 مركز تنمية انسان 1
 015 للتوحد العزيز عبد نب ناصر االمير مركز 1
 05 مركز أبطال المعرفة 1
 11 جمعية أسر التوحد 5
 17 مركز عزام للتوحد 6
 15 الخاصة للفئات المبكر التدخل زمرك 7
 15 بالجبيل الخاصة االحتياجات لذوي  الخيرية الجمعية 2
 65 الفكرية التربية معهد 4

 117 المجموع
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 :الدراسة أداة 
 The Ritvo Autism Aspergerاسبرجر لمتالزمة ريتفو مقياس من معَربة نسخة اعداد تم

Diagnostic Scale-Revised in Adults (RAADS-R)     اعداد (Ritvo,R, et 
al,.2012) 

  :وصف المقياس
لتشخيص متالزمة  (Riva Ariella Ritvo; et al,2011)وآخرون  ريتفو أعد هذا المقياس

( فقرة تقيس أعراض 61( فقرة منها )21االستبيان من) كون ويت. اسبرجر عند الراشدين
 رئيسية أبعاد أربعة ويتضمن المقياسدية، ( عبارة تقيس أعراض عا07متالزمة اسبرجر، و)

 :هي
، 01، 01، 00، 2، 6، 5، 1، 0)الفقرات العالقات االجتماعية وتتضمن  :البعد األول-

07 ،02 ،11 ،10 ،11 ،11 ،15 ،16 ،12، 10، 17، 12، 14 ،11 ،11 ،15 ،
17 ،12 ،51 ،51، 55 ،61 ،60 ،61 ،62 ،64 ،71، 76، 77 ،74 ،21).                       

، 51، 51، 10، 11، 11، 11، 11، 01، 4االهتمامات وتتضمن الفقرات ) :البعد الثاني-
56 ،61 ،71 ،75 ،72.) 

  .(66، 52، 15، 17، 05، 7، 1ة وتتضمن الفقرات )وياللغالمهارات الثالث: البعد -
، 11، 11 ،14 ،04، 06، 01، 1وتضمن الفقرات ) ةالحس حركي المهاراتالبعد الرابع: -

16، 11، 16، 14 ،50 ،57 ،54 ،61 ،65 ،67 ،70 ،71 ،71.) 
 صغير، كنت وعندما اآلن تنطبق)االستجابة"  رباعيبطريقة ليكرت"  ويصحح المقياس

األوزان من  تنطبق( وتتراوح ال سنة، 06 من أصغر تكن عندما فقط تنطبق اآلن، تنطبق
صغير تعطى ثالث درجات، وتنطبق  تكن وعندما اآلن ( إلى)صفر(، إذ أن عبارة تنطبق1)

سنة أعطيت درجة ( 06)من أصغر كنت عندما فقط اآلن أعطيت درجتان، وعبارة تنطبق
 (117إلى  11) قياس منوتتراوح الدرجة الكلية للم واحدة، وعبارة ال تنطبق أعطيت صفر.

 الدنيا والدرجة درجة( 117) للمقياس الكلية والدرجة االقصى الحد يكون  ذلك وعلى درجة
 المرتفعة الدرجة تصبح التدرج مقياس على الدرجة توزيع لنظام وطبقا   درجة،( 11)للمقياس
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 إلى تشير المنخفضة والدرجة أعراض متالزمة اسبرجر، من مرتفع قدر إلى تشير للمقياس
 من متالزمة اسبرجر. منخفض قدر وجود

 :ته األصليةفي صور  اسبرجر متالزمةل ريتفو لمقياسالخواص السيكومترية 
(، وذوي 66(، موزعين كاالتي: ذوي اضطراب التوحد)156على ) المقياستم تطبيق 

(، واضطرابات 176(، وعاديين)110(، وذوي عيب الحاجز األذيني)015متالزمة اسبرجر)
 االستكشافي العاملي التحليل خالل من العاملي الصدق بحساب الباحث وقام( 111أخرى)

Exploratory factor Analysis األساسية المكونات بطريقة Principal 
Components Method بطريقة المحاور تدوير مع المقياس لبنود Principal 
Components Method من ( 177ت)وتم حساب التحليل العاملي على عينة بلغ

 العاملي التحليل نتائج منهي:  للمقياسأبعاد  أربعة، وكشف التحليل عن الراشدين
 األصلية الصورة مع تتفق عوامل أربعة وجود exploratory factor analysis ياالكتشاف
 التباين نسبة وأن( 0) من أكبر Eigenvalues لها الكامنة الجذور قيم وكانت للمقياس
 ضوء في العوامل سميت وقد المقياس على األداء تباين من تفسر المقياس لألبعاد المفسر

  :التالي النحو هيو  إسهاما األكثر للتشعبات نفس
( 501) الكامن جذره بلغ وقد( االجتماعية العالقات) العامل هذا تسمية ويمكن: األول العامل
 .موجبة جوهرية اتتشبع بندا  ( 14) علية تشبعت وقد( %05050) المفسر التباين ونسبة
 ونسبة( 101)الكامن جذره االهتمامات( بلغ) العامل هذا تسميه ويمكن وهو: الثاني العامل
 .موجبة جوهرية تشبعات بندا  ( 01) عليه تشبعت وقد( %01054) المفسر التباين
المهارات ) العامل هذا على تشبع قيمة أعلى حسب تسمية ويمكن وهو: الثالث العامل

 عليه تشبعت وقد( %0101) المفسر التباين ونسبة( 1061) الكامن جذره بلغ دة( وقوياللغ
 .وجبةم جوهرية تشبعات بنود( 7)

 الكامن جذره حركية( بلغ الحس مهاراتال) العامل هذا ةتسمي ويمكن وهو: الرابع العامل
 جوهرية تشبعات بندا  ( 11) عليه تشبعت وقد( %01011) المفسر التباين ونسبة( 1050)

 .موجبة
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 الفئات بين التمييز في تميزية قدرة حيث تبين أن له للمقياس وتم حساب الصدق التمييزي  
 .األحادي التباين تحليل نتائج بحسب وذلك عةاألرب

باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ بلغت القيم ثم قام معد المقياس بحساب ثبات المقياس 
والدرجة الكلية  الحس حركية المهارات ة،وياللغات المهار ، االهتمامات، االجتماعيةللعالقات 
وجميعها تشير الى درجات  والي.( على الت1074، 1041، 1027، 1041، 1041)للمقياس 

 مرتفعة.
 :المقياس تعريبإجراءات    

 .العربية اللغة إلى اإلنجليزية اللغة من المقياس ترجمة تمت .0
 مع يتالءم بما وغيرها واألدوات صطلحاتلموا األسماء استخدام روعي الترجمة عملية أثناء .1

 .ةيسعودال والثقافة البيئة
 وعلم والتقويم بالقياس مختصين وعلى بالترجمة، مختصين على المترجم المقياس عرض تم .1

 للبيئة االختبار فقرات مالءمة ومدى واللغة الترجمة سالمة حول المالحظات إلبداء النفس
 .ةالسعودي

 عرض وتم –عكسية ترجمة– االنجليزية اللغة إلى العربية اللغة من االختبار ترجمة تمت .1
 عدم من للتأكد االنجليزية باللغة األصل النسخة مع لمقارنتها آخرين مختصين على الترجمة

 .المترجمة والنسخة األصل بين فقرة كل من المقصود المعنى في اختالف وجود
 ضـوء المالحظات في الفقرات بعض على الطفيفـة التعديالت بعض إجراء تم ذلك ضوء في .5

 .المختصين المحكمين من الواردة
 من ينمحكم( 01) علىللمقياس،  المعربة الصورة عرض تم المحكمين صدق من وللتحقق .6

 إلبداء سعوديةال الجامعاتب علم النفس والقياس النفسيالتربية الخاصة، و  في المختصين
 :حيث من المقياس في أراءهم

 .ال( أو نعم) ِبـ باإلجابة وذلك السمة، لقياس الفقرة مالءمة -
 وذلك اتجاهها، على ليدل مضمونها مع( ال أو نعم) ِبـ الفقرة تصحيـح مفتاح مالءمـة  -

 ) .ال أو نعم)ب  باإلجابة
 .ال أو بنعم باإلجابة وذلك المستهدفة، للفئة بالنسبة ومفرداتها الفقرة صياغة وضوح -
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، 0، 1 ،1) درجات بإعطاء وذلك السمة، لقياس مجموعها في تالفقرا كفاية درجة تقدير-
 (1، 1، 0 صفر،) ة بإعطاء درجات منفقر  (07)عكس الدرجات فيتة، و فقر ( 61في) (صفر

تنطبق اآلن، تنطبق فقط  تنطبق اآلن وعندما كنت صغير،) بدرجات الفقرات كفاية تعكس-
 .الترتيب على( ال تنطبق سنة، 06عندما كنت أصغر من 

. تم األخذ بآراء المختصين ومالحظاتهم على النسخة األولية للترجمة من حيث الصياغة 2
 الترجمة.واللغة ودقة 

 تقييمهم تم ( حالة11)استطالعية عددها  عينة على األولية بصورته المقياس تطبيق . تم4
 حاالت (4عقلية، و) إعاقة ذوو( 7)و ( عاديون 2عينة الدراسة ) خارج من معلميهم ِقبل من

 وفعالية وضوح الفقرات إلى التعرف بهدف ( حاالت اسبرجر2و) التوحد، طيف اضطراب
 النسخة على والمختصين المعلمين ضوء مالحظات في المقياس تعديل وتم التعليمات،

 أو يتم حذف ولم الترجمة، ودقة اللغوية الصياغة على األولية، وقد اقتصرت التعديالت
 .رةفق أي اضافة أو استبدال

(، وتم 171). تم تطبيق المقياس بصورته النهائية على أفراد عينة البحث وعددهم 01
حالة ممن لم يكملوا اإلجابة على المقياس، أو الذين التزموا باختيار خيار  (07)استثناء 

 .( حالة156ليصبح عدد أفراد العينة النهائية) واحد في جميع فقرات المقياس
 في صورته الحالية: لمتالزمة اسبرجر ياس ريتفوالخصائص السيكومترية لمق

 صدق المقياس-
 صدق المحكمينأواًل: 

ة، عرض المقياس المعرب على السعوديالفقرات ومدى مالءمتها للبيئة للتحقق من وضوح 
من ذوي االختصاص في علم النفس،  من أعضاء هيئة التدريس ينمحكم( 6( منهم )01)

( ممن يعملون في ميدان التوحد مع حاالت ذوي 1و) ،التربية الخاصة، والطب النفسي
لتحكيم تمت مراجعة الصورة األولية وفي ضوء نتائج ا .اضطراب التوحد ومتالزمة اسبرجر

جراء بعض التعديالت لبعض الفقرات من حيث دقة الترجمة من إمن المقياس المعرب، و 
الت على الصياغة اللغوية لى اللغة العربية، كما أجريت بعض التعديإاللغة اإلنجليزية 
ة اتفاق ( وتعتبر نسب%21)اتفاق وبلغت أقل نسبة  لتي تتسم بالغموضلبعض الفقرات ا
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نسب االتفاق بين المحكمين على فقرات يوضح ( 1مقبولة ألغراض البحث والجدول) 
 .المقياس

 (4جدول)
 (10نسبة أتفاق المحكمين على عبارات مقياس ريتفو لمتالزمة اسبرجر )ن=

عدد مرات  العبارةم رق
 االتفاق

نسبة 
 االتفاق

عدد مرات  رقم العبارة
 االتفاق

ة نسب
 االتفاق

عدد مرات  رقم العبارة
 االتفاق

نسبة 
 االتفاق

0 01 011% 12 01 011% 55 2 21% 
1 01 011% 14 4 41% 56 4 011% 
1 4 41% 11 01 011% 57 01 011% 
1 01 011% 10 2 21% 52 01 011% 
5 01 011% 11 01 011% 54 4 41% 
6 2 21% 11 01 011% 61 01 011% 
7 4 011% 11 01 011% 60 2 21% 
2 01 011% 15 4 41% 61 4 011% 
4 01 011% 16 2 21% 61 01 011% 

01 4 41% 17 01 011% 61 01 011% 
00 01 011% 12 01 011% 65 01 011% 
01 01 011% 14 01 011% 66 01 011% 
01 4 41% 11 4 41% 67 4 41% 
01 01 011% 10 2 21% 62 01 011% 
05 2 21% 11 01 011% 64 4 011% 
06 01 011% 11 2 21% 71 01 011% 
07 01 011% 11 01 011% 70 01 011% 
02 01 011% 15 01 011% 71 4 41% 
04 4 41% 16 01 011% 71 01 011% 
11 2 21% 17 01 011% 71 01 011% 
10 01 011% 12 2 21% 75 4 41% 
11 01 011% 14 4 011% 76 01 011% 
11 01 011% 51 01 011% 77 2 21% 
11 4 41% 50 01 011% 72 4 011% 
15 2 21% 51 4 41% 74 01 011% 
16 01 011% 51 01 011% 21 01 011% 
17 01 011% 51 01 011%    
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 بين تراوحت المقياس اتار عب على المحكمين السادة أتفاق نسب أن( 1) الجدول في يتضح
( %21) من عليها المحكمين أتفاق نسبة بلغت حيث العبارات جميع على 011%: 21%

 .فأكثر
 ًا: صدق االتساق الداخلي نيثا
 االرتباط معامالت الكشف عن صدق دالالت صدق االتساق الداخلي من خالل حساب تم

( 1)ويوضح الجدول المقياس  على الكلية ودرجاتهم فقرة كل على العينة أفراد إجابات بين
 اسبرجر متالزمةل ريتفو معامالت صدق االتساق الداخلي لمقياس

 (4جدول )
 (454معامالت صدق االتساق الداخلي لمقياس ريتفو لمتالزمة اسبرجر)ن=

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
0 10711•• 12 10651•• 55 10511•• 
1 10615•• 14 10571•• 56 10516•• 
1 10541•• 11 10511•• 57 10512•• 
1 10644•• 10 10641•• 52 10175•• 
5 10621•• 11 10172•• 54 10111•• 
6 10572•• 11 10610•• 61 10556•• 
7 10712•• 11 10511•• 60 10155•• 
2 10701•• 15 10712•• 61 10511•• 
4 10126•• 16 10661•• 61 10516•• 

01 10644•• 17 10625•• 61 10512•• 
00 10712•• 12 10711•• 65 10572•• 
01 10714•• 14 10641•• 66 10712•• 
01 10601•• 11 10172•• 67 10701•• 
01 10641•• 10 10674•• 62 10126•• 
05 10172•• 11 10641•• 64 10644•• 
06 10610•• 11 10172•• 71 10712•• 
07 10511•• 11 10711•• 70 10714•• 
02 10712•• 15 10641•• 71 10601•• 
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 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة 
04 10661•• 16 10172•• 71 10571•• 
11 10625•• 17 10711•• 71 10511•• 
10 10711•• 12 10666•• 75 10641•• 
11 10641•• 14 10601•• 76 10172•• 
11 10172•• 51 10521•• 77 10610•• 
11 10610•• 50 10514•• 72 10511•• 
15 10511•• 51 10666•• 74 10202•• 
16 10712•• 51 10601•• 21 10571•• 
17 10661•• 51 10521••   
 الذي للمقياس الكلية رجةلدبا الفقرات ارتباط معامالت قيم جميع أن( 1) الجدول في يتضح
 بين االرتباط معامالت قيم ( وبلغت1010)مستوى  عند إحصائي ا دالة كانت إليه تنتمي

 (. 10202 إلى 10126)
 من وذلك ريتفو لمتالزمة اسبرجر، مقياس ألبعاد الداخلي االتساق معامالت حساب كما تم
 مقياسلل الكلية والدرجة بعد كل بين االرتباط معامل حساب خالل

 (5جدول)
 معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس لمتالزمة ريتفو والدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط أبعاد المقياس م
      10656** العالقات االجتماعية 1
 10765** االهتمامات 2
 10561** ةوياللغ المهارات 4
 10711** حركيةالحس القدرات  4

 10621** الدرجة الكلية
اسبرجر دالة عند مستوى  لمتالزمة ريتفو أن جميع أبعاد مقياس (5الجدول)يتضح في    

1010. 
 :المقياس ثبات -

بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية  اسبرجر لمتالزمة ريتفو مقياس ثبات من التحقق تم
                                :                 يقتي سبيرمان براون وجتمان كما هو موضح بالجدول التاليبطر 



 

 

 

(11) 

 0202 يناير  ، 6ج، 16مجلة اإلرشاد النفسي، العدد 

 (لتوحدااضطراب طيف ذوي العاديين، التمييز بين ) ريتفو فيمقياس ل القدرة التمييزية

 (4جدول )
 والدرجة الكلية لمتالزمة اسبرجر ريتفومؤشرات الثبات ألبعاد مقياس 

معامل ألفا  ةالتجزئة النصفي
 كرونباخ

 م البعد
 سبيرمان/ براون  جتمان
 0 العالقات االجتماعية 0.88 0.79 0.77
 1 االهتمامات  0.84 0.81 0.82
 1 اللغوية المهارات 0.84 0.84 0.85
 1 حركية الحس القدرات 0.89 0.78 0.79
 الدرجة الكلية للمقياس 0.87 0.80 0.81

ت ( تمتع أبعاد المقياس بدرجة مناسبة من الثبات حيث تراوحت قيم الثبا6) جدولفي يتضح 
 :1077)بين المحسوبة بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية بطريقتي سبيرمان وجتمان 

 المقياس. ثبات على جيدا   مؤشرا   يعطي مما مرتفعة قيم وهي(، 1024
 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

 التخلف العقليتتباين مجموعات الدراسة األربعة )العاديين، : النتائج المتعلقة بالفرض األول
اضطراب التوحد، متالزمة اسبرجر،( في العالقات االجتماعية في مقياس ريتفو  ،البسيط

 ى عينة من الراشدين.لد
بدرجة  عقليا   والمعاقين العاديين،)عن الفروق بين مجموعات الدراسة األربعة  الكشف تم

ك من في العالقات االجتماعية وذل (اسبرجر متالزمة وذوي  التوحد، اضطراب وذوي  ،بسيطة
 على المتوسطات في الفروق  عن للكشف ANOVA األحادي التباين تحليل خالل استخدام

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (7)الجدول  ويوضح الدراسة، مجموعات اءأد
 (7جدول )

 (454المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية)ن=
 االنحراف المعياري  المتوسط عددال الفئات الـأبعاد
 5011 06015 001 العاديين العالقات االجتماعية

 1011 01006 016 التخلف العقلي البسيط
 5011 04011 011 اضطراب التوحد
 1065 05011 006 متالزمة اسبرجر
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 على المتوسطات في الفروق  عن للكشف ANOVA األحادي التباين تحليل استخدام تم كما 
 التباين تحليل الختبار اإلحصائية الداللة قيم( 2)الجدول ويوضح الدراسة، مجموعات ءأدا

           .ANOVA األحادي
 (8جدول )
 (454)ن =  AVOVAنتائج تحليل التباين األحادي 

 لةالدال  مستوى  ) ف (قيم المربعات متوسط  الحرية درجات  المربعات مجموع 
 51011 0416015 1011 .5712001 المجموعات بين

 17015 111011 01141002 المجموعات داخل 1011
  111011 02111010 المجموع

( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند 51011أن قيمة )ف( بلغت ) (2) لالجدو  في يالحظ
بحسب  ئات األربعة وذلكالف بين التمييز في تميزية قدرة له المقياس أن أي (1010مستوى )

  .األحادي التباين تحليل نتائج
(، وجاءت النتائج LSDولمعرفة اتجاه هذه الفروق استخدم الباحث اختبار أقل فرق معنوي )

 ي:ما في الجدول التالك
 (9جدول )

)العالقات بين المجموعات األربعة التي تعزى لمتغير ( لداللة الفروق LSDنتائج أقل فرق معنوي ) 
 جتماعية(اال

 متالزمة اسبرجر التوحد اضطراب البسيطة العقلية اإلعاقة العاديين الفئات
 0000* * 1072* *  1014* * -      العاديين
  5017**- -           البسيطة ليةالعق اإلعاقة

  -                     اضطراب التوحد
 -         1024*    0002*        اسبرجر متالزمة

 1010* دال عند مستوى داللة *                           
العالقات في  (1010) فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( وجود4)يتضح في الجدول 

التوحد،  البسيطة، اضطراب العقلية اإلعاقة ذوي  العاديين وكل من بين مجموعة تماعيةاالج
 مستوى  عند فروق دالة إحصائيا كذلك وجود .العاديينمجموعة  اتجاه في اسبرجر متالزمة

البسيطة واضطراب التوحد  العقلية اإلعاقة بين العالقات االجتماعية ( في1010) داللة
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 (لتوحدااضطراب طيف ذوي العاديين، التمييز بين ) ريتفو فيمقياس ل القدرة التمييزية

 في( 1015) داللة مستوى  عند إحصائيا دالة فروق  سيطة. كذلك وجودلصالح ذو اإلعاقة الب
واضطراب وذوي  وذوي اإلعاقة العقلية البسيطة، رجربين متالزمة اسب االجتماعية العالقات

بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اضطراب  .التوحد لصالح متالزمة اسبرجر
 ة. سيطالب العقلية التوحد والعاديين واإلعاقة

وهذه النتائج توضح أن مقياس ريتفو لمتالزمة اسبرجر قادر على التمييز بين مجموعات 
 .اإلعاقة البسيطة واضطراب التوحد ومتالزمة اسبرجرذوي كل من العاديين و 

  ،,Lundqvist) 2013) من كل دراسة مع ما توصلت إليه وتتفق نتائج هذه الدراسة
(Moss,& Nelson, Oliver,2012)، (،1100 مقابلة)، (،1101 العتيبي)،  (،بخش 

ات االجتماعية من ، وجميعها اتفقت على أن العالق(1111 محمد،) ودراسة ،(1111
المجاالت التي تميز بين ذوي متالزمة اسبرجر وذوي اضطراب التوحد وذوي اإلعاقة العقلية 

 .البسيطة والعاديين
 االجتماعيةفي العالقات  تتضح ربعةن الفروق بين المجموعات األأب ويمكن تفسير ذلك

 التفاعل صربعنا القيام في صعوبات من باألسبرجر المصابون  األفراد يعانيحيث 
 للحصول السعي أو جديدة صداقات تكوين في فشل إلى يؤدي قد مما األساسية، االجتماعي

 عن التعبير عليه يصعب المثال، سبيل على) آخرين مع إنجازات عمل أو المتعة على
 اجتماعيا   بالمثل المعاملة تقديم في نقص من يعاني فهو كذلك ،(لآلخرين يحبها التي األشياء

 التعبيرات بالعين، التواصل مثل فظيةلالغير  السلوكيات في ضعف من ويعاني ،وعاطفيا  
 .واإليماءات الجلوس، أوضاع الوجه، طريق عن

 حول من األسبرجر مرضى بينسح ال التوحد، باضطراب المصابين أولئك عكس وعلى
 سبيل وعلى. أخرق  أو مرتبك نحو على ولو حتى اآلخرين، من يقتربون  إنهم بل اآلخرين،

 آخر، شخص مع واحد جانب من حوار في يشارك قد باألسبرجر مصابا   شخصا فإن المثال،
 إلى أو المستمع مشاعر إلى ينتبه أن دون  مفضل، موضوع عن المطول الحديث في ويبدأ
 هذا. المكان من للرحيل تعجله إلى أو الخصوصية إلى اآلخر حاجة مثل فعله، دردو 

 مناسب بشكل الرد في الفشل هذا". غريب لكن نشط" اسم ليهع يطلق االجتماعي االرتباك
 أن ويمكن اآلخرين، لمشاعر احترام عدم أنه على يظهر قد االجتماعية، التفاعالت مع
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 & Vaughn, Bos المريض قبل من" عورش تبلد" أنه على األخرون  يفهمها 
Schumm,2019) 

 في االجتماعية المعايير عن يعبروا أن باألسبرجر المصابين لألطفال اإلدراكية القدرة وتتيح
 اآلخرين، لمشاعر النظري  فهمهم توضيح على قادرين يكونوا أن يمكن حيث اختبارية، بيئة

 مواقف أثناء المعرفة تلك تطبيق في باتصعو  يواجهون  ما عادة فإنهم ذلك، من الرغم وعلى
 التفاعل حول حظاتهممال بالمرض المصابون  األشخاص ويستخلص يحلل وقد. الفعلية الحياة

 مرتبك، بشكل" التوجيهات" تلك بتطبيق يقومون  ثم جامدة، سلوكية توجيهات إلى االجتماعي
 قد تصرفات إلى يؤدي بصري، تواصل استخدام على المريض إجبار: المثال سبيل وعلى
 شيء إلى الرفقة، في الطفولية الرغبة تتحول أن ويمكن. اجتماعيا   ساذجة أو جامدة تبدو
 (Kathleen, 2018) االجتماعية اللقاءات من متعاقبة مجموعة عبر اإلحساس، فاقد

 Matson) ؛,Siegel) 2013) ؛(1102 النوبي،) ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من
Johnny,2008) ،(1101،لشخصا،)  عن وجود  (، حيث كشفت1102 ،النوبي)ودراسة

ذوي اإلعاقة  وأقرانهم التوحديين لاألطفات اوعمن متوسطات درجات   مجيق دالة بفرو 
ذوي  األطفال في اتجاه االجتماعي واالنسحاب االجتماعية التفاعالتكل من  في العقلية

 .اضطراب التوحد
 العقلي التخلف العاديين،) األربعة الدراسة مجموعات تباينت: النتائج المتعلقة بالفرض الثاني

 لدى ريتفو مقياس في االهتمامات في( اسبرجر متالزمة التوحد، طيف اضطرابالبسيط، 
 الراشدين من عينة
 بدرجة عقليا   والمعاقين العاديين،)عن الفروق بين مجموعات الدراسة األربعة  الكشف تم

في االهتمامات وذلك من خالل  (اسبرجر متالزمة وذوي  التوحد، اضطراب وذوي  بسيطة،
 أداء على المتوسطات في روق الف عن للكشف ANOVA األحادي التباين تحليل استخدام

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (01)الجدول  ويوضح الدراسة، مجموعات
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 ( 10جدول )
 (454المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية)ن=

 على لمتوسطاتا في الفروق  عن للكشف ANOVA األحادي التباين تحليل استخدام تم كما
 التباين تحليل الختبار إلحصائيةا الداللة قيم( 00)الجدول ويوضح الدراسة، مجموعات أداء

 .             ANOVA األحادي
 (11جدول )
 (454)ن =  AVOVAنتائج تحليل التباين األحادي 

 مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 مستوى  ) ف (قيم
 الداللة

 10005 270001 1011 1601015 موعاتالمج بين
 17017 111011 1601015 المجموعات داخل 1011

  111011 00571011 المجموع
 

( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند 10005أن قيمة )ف( بلغت ) (00) الجدول في يالحظ
بحسب  ذلكالفئات األربعة و  بين التمييز في تميزية قدرة له المقياس أن أي (1010مستوى )

  .دياألحا التباين تحليل نتائج
(، وجاءت النتائج LSDولمعرفة اتجاه هذه الفروق استخدم الباحث اختبار أقل فرق معنوي )

 كما في الجدول التالي:

 االنحراف المعياري  المتوسط العدد الفئات الـأبعاد
 5015 01045 001 العاديين االهتمامات

 1000 01011 016 ةالبسيط اإلعاقة العقلية
 1015 01055 011 اضطراب التوحد
 1015 00046 006 متالزمة اسبرجر
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 ( 12جدول ) 
 بين المجموعات األربعة التي تعزى لمتغير( لداللة الفروق LSDنتائج أقل فرق معنوي )

 (االهتمامات)

 اديينالع الفئات
 العقلية اإلعاقة

 البسيطة
 متالزمة اسبرجر التوحد باضطرا

 1044*  1011*  1050*  -      العاديين
 1012 0024 -           البسيطة العقلية اإلعاقة

  -   اضطراب التوحد
 - 0010*   اسبرجر متالزمة

 1015* دال عند مستوى داللة          
في  (1015) ائيا عند مستوى داللةفروق دالة إحص وجود (01ضح في الجدول)ويت

التوحد،  البسيطة، اضطراب العقلية العاديين وكل من اإلعاقة بين مجموعة االهتمامات
 داللة مستوى  عند إحصائيا دالة وجود فروق  العاديين، كذلك في اتجاهاسبرجر  ومتالزمة

لك لم توجد كذ متالزمة اسبرجر. في اتجاهالتوحد  بين متالزمة اسبرجر واضطراب( 1015)
فروق دالة احصائيا  في االهتمامات بين كل من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة وكل من ذوي 

 االهتمامات في احصائيا   دالة اضطراب التوحد وذوي متالزمة اسبرجر، كذلك لم توجد فروق 
 .اسبرجر متالزمة وذوي  البسيطة ةالعقلي اإلعاقة ذوي و  التوحد اضطراب ذوي  من كل بين
 (Ghaziuddin, 2005) كل دراسة إليه توصلت مامع  ق نتائج هذه الدراسةوتتف

(Carmassi, et al ,2019)  (Slade, 2016) ،(،1102، )العويدي (Conner, 
2019 ) 

وجميعها اتفقت على أن االهتمامات من المجاالت التي تميز بين ذوي متالزمة اسبرجر 
                                     لبسيطة والعاديين   عاقة العقلية اضطراب التوحد وذوي اإلوذوي ا

 تتميز وأنشطة رغبات سلوكيات، األسبرجر مرضى يبدي ما غالبا  ويمكن تفسير ذلك بأن 
 .طبيعي غير بشكل مركزا أو مكثفا المجاالت بتلك اهتمامهم يكون  قد وأحيانا   والتكرار، بالتقيد

 يشغلوا قد أو متكررة، أشكال في يتحركون  معينة، يةروتين بأنشطة القيام في يستمرون  وقد
                               .المجاالت بعض من بأجزاء أنفسهم
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 األشخاص يجمع وقد. األسبرجر سمات أبرز من واحد هو معينة، مجاالت نحو السعي ويعد
 مثل محدد، ضيق واحد موضوع عن التفصيلية تالمعلوما من مجلدات بالمرض المصابون 

 األشمل الطبيعة حول حقيقي فهم لديهم يكون  أن بدون  ،"القطارات" أو" الديناصورات"
 مختلفة فوتوغرافية كاميرات طراز أرقام يختزن  أن لطفل يمكن المثال، سبيل وعلى. للموضوع

 أوجه أن من الرغم وعلى. يفالفوتوغرا بالتصوير اهتمام أي لديه يكون  أن دون  ذاكرته، في
 ُأفقا   وأضيق غرابة أكثر لتصبح تتطور ما غالبا   فإنها لآلخر، وقت من تتغير قد هذه االهتمام

 بأكملها األسرة أن لدرجة كبيرة، بدرجة االجتماعيه تفاعل على تهيمن ما وغالبا قبل، ذي من
 اهتمام على تستحوذ ام غالبا   الضيقة الموضوعات وألن. اهتمامه دائرة خارج تصبح قد

                                      .التشخيص عند يالحظ أال يمكن العرض ذلك فإن ،-عام بشكل- األطفال
 األسبرجر تشخيص في أساسيين جزئين الحركية والتكرارات النمطية التصرفات وتعتبر  

 باليد الحركات ضعب الحركات تلك تتضمن. التوحد طيف اضطراب من المختلفة واألنواع
 هذه تتكرر ما وعادة. كله الجسم تشمل معقدة حركات بجانب خفقهما، أو اليدين لوي  مثل

 أسرع، تكون  ما عادة التي كتشنجات، منها عفوية أكثر وتبدو سريعة اندفاعات في الحركات
  .أقل وبتناظر أقل، وبإيقاع
 والمعاقين العاديين،) األربعة ةسالدرا مجموعات تتباين: الثالث بالفرض المتعلقة النتائج

 اللغوية المهارات في( اسبرجر متالزمة وذوي  التوحد، اضطراب وذوي  بسيطة، بدرجة عقليا  
 الراشدين من عينة لدى ريتفو مقياس في
 وذوي  عقليا ، والمعاقين العاديين،) األربعة الدراسة مجموعات بين الفروق  عن الكشف تم

 استخدام خالل من وذلك المهارات اللغوية في( اسبرجر ةمتالزم وذوي  التوحد، اضطراب
 مجموعات أداء على المتوسطات في الفروق  عن للكشف ANOVA األحادي التباين تحليل

 .المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (01)الجدول  ويوضح الدراسة،
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 (14جدول ) 
 (454سابية واالنحرافات المعيارية)ن=المتوسطات الح

 على توسطاتالم في الفروق  عن للكشف ANOVA األحادي ينالتبا تحليل استخدام تم كما
 التباين تحليل الختبار اإلحصائية الداللة قيم( 01)الجدول ويوضح الدراسة، مجموعات أداء

 . ANOVA األحادي
 (14جدول )
 (454)ن =  AVOVAنتائج تحليل التباين األحادي 

 مجموع 
  المربعات

 متوسط  الحرية درجات
 المربعات

 الداللة مستوى  ) ف (قيم

 11001 115075 1011 477004 المجموعات بين
 01012 111011 1106014 المجموعات داخل 1011

  111011 5141017 المجموع
 

( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند 11001أن قيمة )ف( بلغت ) (01) الجدول في يالحظ
بحسب  الفئات األربعة وذلك بين يزالتمي في تميزية قدرة له المقياس أن أي (1010مستوى )

  .األحادي التباين حليلت نتائج
(، وجاءت النتائج LSDولمعرفة اتجاه هذه الفروق استخدم الباحث اختبار أقل فرق معنوي )

 كما في الجدول التالي:
 (15جدول )

 )المهارات اللغوية(ير بين المجموعات األربعة التي تعزى لمتغ( لداللة الفروق LSDيبين نتائج أقل فرق معنوي )
 متالزمة اسبرجر التوحد اضطراب البسيطة العقلية إلعاقةا العاديين الفئات

 1061*  1047*  1012*  -      العاديين
 1016* 1054 -           البسيطة العقلية اإلعاقة

  -   اضطراب التوحد
 -        0067*   اسبرجر متالزمة

 االنحراف المعياري  المتوسط العدد الفئات بعادالـأ
 5011 06075 001 العاديين ةوياللغالمهارات 

 1011 01017 016 اإلعاقة العقلية البسيطة
 6001 01072 011 اضطراب التوحد
 1001 01000 006 متالزمة اسبرجر
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 1015* دال عند مستوى داللة    
 ونستنتج من الجدول السابق ما يلي:

 بين مجموعة المهارات اللغويةفي  (1015) وجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللةت
في اتجاه  اسبرجر متالزمةو التوحد،  البسيطة، اضطراب العقلية العاديين وكل من اإلعاقة

 بين المهارات اللغوية( في 1015) داللة مستوى  عند اتوجد فروق دالة إحصائي كما ،العاديين
 ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة. كما في اتجاه، ومتالزمة اسبرجرالبسيطة،  العقلية اإلعاقة

اللغوية بين متالزمة  المهارات في( 1015) داللة مستوى  عند إحصائيا دالة توجد فروق 
 .ة اسبرجرذوي متالزم في اتجاهاسبرجر وذوي اضطراب التوحد 

 مجموعات بين التمييز على قادر اسبرجر لمتالزمة ريتفو مقياس أن توضح النتائج وهذه
 هذه نتائج وتتفق اسبرجر ومتالزمة التوحد واضطراب البسيطة اإلعاقة ذوي  من وكل العاديين

 ,Lobez, Lincoln, Ozonoff,Lai,2005) كل دراسة إليه توصلت ما الدراسة مع
Happe, Booth, et.al 2006; Christina, 2006؛Bebko et.al. 2013; 

Camodeca, A. 2019) 
 اكتساب يستطيعون  باألسبرجر المصابين األفراد من الرغم علىويمكن تفسير ذلك بأنه 

 اللغة اكتساب أن إال تشوهات، أي كالمهم يعيب ال وعادة كبير تأخير بدون  اللغوية المهارت
: من كال الشذوذ حاالت وتشمل. األحيان من ثيرك في" نمطي غير" يكون  واستخدامها
 استخدام ،(بسيط بشكل) الشمولية عدم الحرفية، التفسيرات فاجئة،الم التحوالت اإلسهاب،
 بشكل الكالم عادية، غير رصانة المستمعين، إدراك عن عجز يخاطبه، لمن فقط المجازات

 الصوت تنغيم أن من الرغم علىو  .واإليقاع والترنيم والحدة الصوت مستوى  في رتابة رسمي،
 إال ،"بالتوحد" المصابين عند الحال عليه هو مما ةرتاب أقل أو حدة أقل يكون  الصوت ومقام

 تجد قد لذلك: الصوت تنغيم من محدد نطاق لديهم يكون  ما غالبا   باألسبرجر المصابين أن
 الكالم ينقل وقد. عالي بصوت يخرج أو متشنج أو عادي، غير نحو على سريعا   الكالم
 ضجر تثير مواضيع عن لحواريةا الطبيعة ذو الكالم يحتوي  ما وغالبا   بالنفور، شعورا

 التحكم في فشل أو ،-المستمع تعليقات لسماع- للتعليق جوا خلق في فشل مع المستمع،
 المصابون  األفراد يفشل وقد. مستمر كالم إلى التحول من ومنعها الداخلية باألفكار



 

 

 

(11) 

 0202 يناير ، 6ج، 16مجلة اإلرشاد النفسي، العدد 

 عبدالكريم  الصافىمحمد د. 

 يفشل قدو . فيها ومشاركا   بالمحادثة فعال   مهتم المستمع كان إذا ما تحديد يف باألسبرجر 
 محاوالت تفشل ما وغالبا   الحديث، من هدفه توضيح في-بالمرض المصاب- المتكلم

 ان ويمكن .أخرى  لموضوعات للتحول أو الحديث،   منطق أو محتوى  على للتعليق المستمع
 سن وفي عادي غير نحو على معقدة لغوية ثروةب باألسبرجر المصابون  األطفال يتمتع

 فهم في صعوبة يجدوا ما غالبا   لكنهم ،"السن صغيرو األساتذة" عليهم يطلق ما وغالبا   مبكرة،
 األسبرجر مرضى أطفال فإن وكذلك. الحرفية اللغة استخدام إلى ويميلوا التصويرية، اللغة
 الفكاهة،/الدعابة: النقاط هذه ملتش اللفظية، غير اللغة مجاالت في ضعف نقاط لديهم

 باألسبرجر المصابين األفراد غالبية أن من الرغم وعلى. الغير ضيق وإثارة السخرية،
 مشاركة من يمنعهم مما الفكاهة،" مغزى " فهم ينقصهم أنه إال" الفكاهة" مسألة فهم يستطيعون 
 لدى" الفكاهة" ديرتق ضعف على توضح قوية أدلة وجود ورغم. اآلخرين مع بها االستمتاع

 الفكاهي، الحس ولديهم بالمتالزمة ينمصاب أفراد عن تتحدث نادرة تقارير فإن المصابين،
 .اللغز هذا فك لمحاولة والتوحد األسبرجر مجال في النظريات أصحاب بعض دفع مما

 اضطراب العاديين،) األربعة الدراسة مجموعات تتباين: الرابع بالفرض المتعلقة النتائج
 في حركية الحس المهارات في( البسيط العقلي التخلف اسبرجر، متالزمة التوحد، فطي

 . الراشدين من عينة لدى ريتفو مقياس
 بدرجة عقليا   والمعاقين العاديين،) األربعة الدراسة مجموعات بين الفروق  عن الكشف تم

 وذلك ركيةالمهارات الحس ح في (اسبرجر متالزمة وذوي  التوحد، اضطراب وذوي  بسيطة،
 المتوسطات في لفروق ا عن للكشف ANOVA األحادي التباين تحليل استخدام خالل من

 واالنحرافات الحسابية المتوسطات (06)الجدول  ويوضح الدراسة، مجموعات أداء على
 .المعيارية

 (14) جدول
 (454=ن)المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 االنحراف المعياري  المتوسط العدد تالفئا الـأبعاد
 5011 06011 001 العاديين حركية الحسالمهارات 

 1071 01007 016 البسيطة العقلية اإلعاقة
 5026 01011 011 اضطراب التوحد
 5076 01012 006 متالزمة اسبرجر
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 على المتوسطات في الفروق  عن للكشف ANOVA األحادي التباين تحليل استخدام تم كما
 التباين تحليل الختبار اإلحصائية الداللة قيم( 07)الجدول ويوضح الدراسة، مجموعات أداء

 .ANOVA األحادي
 (17جدول )
 (454)ن =  AVOVAنتائج تحليل التباين األحادي 

 متوسط  الحرية درجات  المربعات مجموع 
 المربعات

 الداللة مستوى  ) ف (قيم

 6001 116021 1011 621051 المجموعات نبي
 11006 111011 01411025 المجموعات داخل 1011

  111011 00611007 المجموع
 

داللة إحصائية عند وهي قيمة ذات ( 6001( بلغت ))فأن قيمة  (07) الجدول في يالحظ
بحسب  عة وذلكالفئات األرب بين التمييز في تميزية قدرة له المقياس أن أي (1010مستوى )

  .األحادي التباين تحليل نتائج
(، وجاءت النتائج LSDولمعرفة اتجاه هذه الفروق استخدم الباحث اختبار أقل فرق معنوي )

 كما في الجدول التالي:
 (18جدول )

 ركية(ح الحس )القدراتبين المجموعات األربعة التي تعزى لمتغير ( لداللة الفروق LSDيبين نتائج أقل فرق معنوي )
 متالزمة اسبرجر التوحد اضطراب البسيطة العقلية اإلعاقة العاديين الفئات

 0046* * 1000* * 1007* * - العاديين
 1010- 0041*  -  البسيطة العقلية اإلعاقة

  -   اضطراب التوحد
 - 1050**    اسبرجر متالزمة

 1010الة عند مستوى د **                           1015* دال عند مستوى داللة 
القدرات في  (1010) فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( وجود02ويتضح في الجدول )

التوحد،  البسيطة، اضطراب العقلية العاديين وكل من اإلعاقة بين مجموعة ةالحس حركي
 داللة مستوى  عند فروق دالة إحصائيا كذلك وجود ،في اتجاه العاديين اسبرجر متالزمة

في تجاه البسيطة، واضطراب التوحد،  العقلية اإلعاقة بين حركية الحس القدرات( في 1015)
 في( 1010) داللة مستوى  عند إحصائيا دالة فروق  توجد . كماذوي اإلعاقة العقلية البسيطة
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في اتجاه ذوي متالزمة  اضطراب التوحدوذوي  متالزمة اسبرجر بين حركية الحس القدرات 
 اسبرجر.

 بين التمييز على قادر اسبرجر لمتالزمة ريتفو مقياس أن توضح نتائجال وهذه     
 اسبرجر ومتالزمة التوحد اضطرابو  البسيطة اإلعاقة ذوي  من وكل العاديين مجموعات

 Bebko) (؛1101)محمد يوسف، كل دراسة إليه توصلت ما الدراسة مع هذه نتائج وتتفق
et.al. 2013؛  

 (Hammond& McAlonan 2016) (،1106ري، (، )بدوي، البحي1101،)الميرغني
ة وما أظهروه من قدرة على االنتباه تفوق قدر  ذوي متالزمة اسبرجرحيث توصلت أن 

 يتمتع ما ويمكن تفسير ذلك بأن غالبا   التوحديين سواء مرتفعي األداء أو منخفضي األداء.
 األطفال ييبد وكذلك. ممتازين وبصري  سمعي بإدراك باألسبرجر المصابون  األفراد

 األغراض، بعض ترتيب مثل ألنماط تحدث التي البسيطة للتغيرات متميزا إدراكا   المصابون 
 معالجة ويتضمن محدد نطاق في ذلك يكون  ما عادة لديهم، جيدا   مةمعلو  صور ترتيب أو

 األداء عالي المصابين بالتوحد األفراد مع بالمقارنة فإن العكس، وعلى. للغاية دقيقة ألجزاء
(Stone, et al, 2011) 

ومكانيا   بصريا   إدراكا تطلب والتي المهام بعض أداء عن باألسبرجر المصابون  األفراد يعجز 
 والتوحد باألسبرجر مصابين أفراد مع تعاملوا ممن العديد أخبر وقد. بصرية ذاكرة أو معيا ،وس
 قد. األفراد هؤالء لدى عادية غير وخبرات إدراكية ومهارات عادية، غير حسية مهارات عن

 األلم، الرائحة، الطعم، الملمس، اللمس، الضوء، للصوت، حساسين غير أو حساسين يكونون 
 االستجابات هذه وتوجد متزامنا ، حسا   بإبداء يقومون  وقد المحفزات، من وغيرها رة،الحرا درجة

 أو رجراألسب مرض على مقصورة فقط النمو، وليست اضطرابات من أخرى  أنواع في الحسية
 أو الزائد، والفر الكر بنظرية الخاص الفعل لرد بسيط دعم وهناك. التوحدي الطيف اضطراب

 من الرغم على حسي، لمحفز االستجابة لقلة أكثر أدلة وهناك التوحد، لدى الترويض في فشل
  (Conner., et al,2019) اختالفات وجود عدم تبين الدراسات من العديد أن

 وصف إلى األخرى  التشخيص مخططات وكذلك األولية أسبرجر زهان مالحظات وتشير
 التي الحركية المهارت اكتساب في باألسبرجر المصابون  يتأخر وقد. الجسدي اإلرتباك
 وقد" أخرق " شكل ذات حركتهم تبدو وقد مرطبان، فتح أو دراجة ركوب مثل مهارة، تتطلب
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 ضعيفة بطريقة يتصرفوا أن ويمكن. مالبسه داخل مرتاح غير بأنه يشعر كمن يبدون 
 خط يكون  أن ويمكن الحركة، قلق أو غريب بشكل العدو أو بالجلوس يقومون  أو تنظيميا ،

 تظهر وقد. والرؤية الحركة بين التكامل في مشاكل لديهم يكون  أن ويمكن واضح، غير يدهم
 حيث ،Apraxia الحركي العمى أنواع من كنوع- األجسام، بوضع اإلحساس مع مشاكل لهم
 التوازن،: مع ومشاكل ،-متناسق بشكل معقدة بحركات القيام على القدرة المريض يفقد

 المشكالت أن على دليل أي يوجد وال .اإلبهام إصبع هوتوجي جنب، إلى جنبا   المشي
 اضطراب من األخر واألنواع األسبرجر بين فارقا   تعتبر الحركية المهارات لهذه المصاحبة

 .(Carmassi et al, 2019) األداء يعال التوحدي الطيف
 كذل في بما النوم، مع مشكالت بالمرض المصابون  واألشخاص األطفال يواجه ما وغالبا

. اليوم صباح من مبكر وقت في واالستيقاظ الليلي، االستيقاظ كثرة للنوم، الخلود في صعوبة
 ووصف تحديد في صعوبة وهو الـالمفرداتية، من عالية بمستويات األسبرجر يرتبط كما

 الكالم إدراك في صعوبة وجدت السعي اإلدراك مستوى  على ، أماالداخلية الشخص عواطف
 القدرة انخفاض إلى يرجع قد والذي األداء عالي بالتوحد المصابين لدى الضوضاء ظل في

 األداء منخفضي بالتوحد المصابين المعلومات عكس دمج على
 (Bebko et.al. 2013  )للترابط ونزعتهم ميلهم بالتوحد المصابين طفالاأل أظهر كما 

 ,Lee Philips) البصري  اإلدراك مهام في وليس اللغوية المهام في الضعيف المركزي 
 الوجوه إدراك في األداء عالي التوحد لدى يتمثل الحسي اإلدراك عجز فإن وكذلك ،(2005

 وأوضحت ،((Susan, et.al. 2017الحسي اإلدراك في عام عجز وليس واالنفعاالت
 اإلدراكية المهام يحلون  التوحديين األطفال أن( (Wahlenetal, 2016 بها قام أخرى  دراسة
 النتائج هذه على بناء   األخرى، المعقدة النمائية باالضطرابات المصابين فالاألط من أسرع

 Duker et) دراسة أن كما الوسائط، متعدد الخطاب إدراك في صعوبات يعانون  فالتوحديين
al,2019)  بالمقارنة وذلك الوجه وتميز إدراك على قدرة أقل التوحديين األطفال أن ترى 
 وكذلك لفظي غير الذكاء ومستوى  العمر في المطابقة ديينالعا من الضابطة بالمجموعة

 .التوحديين عند والذاكرة اإلدراك في عجز
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ألشخاص ذوي اضطراب فا (Duker, et al, 2019) فسرها كما السياق نظرية على وبناء   
 فلورينز دراسة أما به، المحيطة المختلفة األشياء على انتباههم توزيع يستطيعون  ال التوحد

(Florindez, et al, 2019) يالحظ لم عام بشكل االنتباه تحويل في العجز أن إلى تشير 
 هانج دراسة تؤكده ما وهو التوحد، عينة في ملحوظ بشكل لوحظ وإنما األسبرجر عينة في

Hong, et al.2018) )التنفيذية الوظيفة في المشاكل بأن الدراسة هذه نتائج تشير حيث 
 تقدم كلما أسبرجر متالزمة ذوي  عند وضوحا   أقل تصبح( العاملة اكرةوالذ والتركيز االنتباه،)

 التعويض استراتيجيات أو هادفة تعليمية بوسائل التدخل نتيجة ذلك كان ربما السن في
 لديهم بالتوحد المصابين األطفال أن  (Hammond, et al,2016) هاموند وتذكر ،الفردية
 Purkinje Cell بركينجي خاليا وحجم دعد في نقص وجود وكذلك حجما   أصغر مخيخ
 تحويل على الفرد قدرة يعيق هذا وبالتالي العصبية، النهايات في الموجودة الخاليا وهي

 إلى ((Polido, 2015 أكدت كما معلومات، أية وتهتف أن دون  أخر إلى شيء من انتباهه
 مقارنة ألداءا وعالي منخفض التوحد من كل في الرمادية المادة حجم في زيادة وجود

 الرمادية المادة حجم بين سلبية عالقة وجود وأيضا   أسبرجر، متالزمة ذوي  من بالمجموعة
 حجم بين إيجابية عالقة وجود ظولوح األداء مرتفع التوحد في الذكاء معدل وبين الدماغ في

 ألداءا ذو التوحديين عند نجده لم ما وهو أسبرجر متالزمة في الذكاء ومعدل البيضاء المادة
 ذوي  من كل بين التشخيص في الفصل ضرورة جليا   أصبح النتائج هذه وبعد المرتفع،
 .السابق في كان كما بينهما الخلط وعدم والتوحديين أسبرجر متالزمة

 :قشة عامةمنا
 قدرة الى يشير وهذا احصائية، داللة النتائج ذات وفي ضوء ما سبق جاءت جميع     

العاديين، اإلعاقة العقلية البسيطة، اضطراب )األربعة  الفئات بين على التمييز المقياس
 مقياس أن ماتسون وزمالؤه دراسة مع الدراسة نتائج تتفق التوحد، متالزمة اسبرجر( كما

 أظهرتاسبرجر عند الراشدين. وحيث  حاالت عن الكشف في حساسية الكثرا ريتفو اسبرجر
 بخصائص تتمتع المختصرة اإلنكليزية للصورة زيةالموا المعربة الصورة أن الدراسة هذه نتائج

 .للراشدين ريتفو لتشخيص متالزمة اسبرجر لمقياس قياسية
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 واضحا   ظهر ما وهذا األصلية. الصورة إليه وصلت الذي المستوى  إلى تصل لم وإن عموما   مرضية
 الصدق ةسدرا في ظهر كما الدراسة، هذه في استخراجها تم التي والثبات االتساق مؤشرات في

 وأظهر عوامل، أربعة استخالص إلى أدى والذي لألداة  العاملي الصدق ذلك في بما المختلفة بأشكاله
 .لها المفترضة األساسية البنية مع العاملية بنيتها توافق بذلك

 المختصرة المعربة للصورة الحالية الدراسة إليها توصلت التي النتائج أن الباحث ويرى       
 إليها توصلت التي للنتائج الدعم من شيئا   تقدم وقد جهة، من السيكومترية اهكفايت تؤكد لألداة 

 الحهاص أكدت كما العالية، السيكومترية كفايتها أظهرت والتي األداة  لهذه األجنبية الدراسات
 المعربة الصورة لترشيح الباحث، بنظر الالزم، األساس يوفر ما وهذا األم، للصورة بديال   لتكون 

 أنه مالحظة من البد نفسه الوقت فيغيرها،  أو البحثية األغراض لتلبية لالستعمال المقترحة
 وقد نها،ع المتحصلة النتائج تفسير في والتأني الحيطة من الكثير مراعاة الضروري  من سيكون 
 يقترح أخرى، جهة من.األدوات هذه مثل تعانيه الذي الخطأ احتماالت على بالتالي تنطوي 
 المزيد توفير بهدف والصدق الثبات دراسات من للمزيد المقترحة المعربة صورةلا إخضاع الباحث

 األم ةللصور  موسعة سيكومترية دراسات إجراء يقترح كما .السيكومترية كفايتها حول البيانات من
 إليها تفتقر التي العربية البيئة في "استثمارها"و األدوات هذه، بندا   (21 (من المؤلفة األداة  لهذه

 أولئك عن الكشف في األدوات هذه مثل استخدام لنا المفيد من سيكون  أنه الواضح ومن .ضوحو ب
 الوقت في الالزمة التدخالت وإجراء يعانون من اضطراب متالزمة اسبرجر الذين الراشدين
 هذه مثل استخدام ثانية، جهة من المفيد، من سيكون  أنه كما .األوان فوات وقبل المناسب
 .المقارنة والدراسات البحوث والسيما المختلفة، البحثية مجاالتلا في األدوات

 التوصيات:
 من خصائص ريتفو لمتالزمة اسبرجرنظر ا لما تتمتع به الصورة النهائية لمقياس       

 بما يأتي: مقبولة، يوصي الباحث سيكومترية
  الشتقاق معايير للمقياس. سعوديةإجراء دراسات أخرى على عينات 
 ه على عينات وفئات عمرية مختلفة.وتقنين تطوير المقياس 
  الراشدين، والنظر  لدىاستخدام المقياس، ككل بغض النظر عن أبعاده، ألغراض التقييم         

 لتشخيص والتدريب.إلى كل فقرة منفردة ألغراض ا
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 (6ملحق رقم) 
 راشدينمقياس تشخيص اضطراب متالزمة اسبرجر عند ال

Ritvo Autism- Asperger's Diagnostic Scale- Revised (RAADS-R) 
 جميع المعلومات في هذا المقياس سرية

 االسم .0
 العنوان .1
 رقم الهاتف .1
 تاريخ اليوم .1
 العمر بالسنوات .5
 اناث                               الجنس                 ذكور         .6
 متزوج              مطلق             أرمل        الحالة االجتماعية   أعزب         .7
 ال                           نعم                        :     هل عندك أوالد .2
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تنطبق اآلن  ودـــــــــــــــــــــــــالبن م
وعندما كنت 

 صغيراً 

تنطبق 
 اآلن فقط

تنطبق فقط عندما 
 14كنت أصغر من 

 سنة

ال تنطبق 
 أبدا

     انا شخص عاطفي )متعاطف( 0
     الجمل والكلمات من األفالم والتلفزيون في المحادثات أستخدم غالبا   1
     ا  يخبرني األخرين بأنني وقح اأتفاجأ عندم 1
أتحدث أحيانا بصوت منخفض جدا أو منخفض جدا وأنا غير مدرك  1

 لذلك
    

     غالبا ال أعرف التعامل في المواقف االجتماعية 5
     ال أستطيع وضع نفسي في مكان االخرين 6
     أجد صعوبة في معرفة ما تعنيه بعض الجمل 7
اهتماماتي  مع الناس الذين يشاركونني طأحب ان اتحدث فق 2

 االجتماعية
    

     أركز على التفاصيل أكثر من التركيز على الفكرة الشاملة. 4
     اشعر بالغذاء في فمي أكثر من تذوقي له 01
     أفتقد أصدقائي المقربين وعائلتي عندما أكون بعيدا  لوقت طويل 00
     د ذلكا أفكر فيه حتى ولو لم أقصمأحيانا  أسيء لألخرين بقولي  01
     أحب فقط التفكير والحديث عن األشياء التي تهمني 01
     أفضل الذهاب لتناول الطعام بمفردي عن الذهاب مع أحد أعرفه 01
     ال يمكن أن أتخيل ما سيكون عليه شخص أخر 05
     لقد قيل لي أنني أخرق وغير منظم 06
     ين متفرد ومختلفر يعتبرني االخ 07
     فهم عندما يحتاج أصدقائي للراحةأ 02
     انا حساس بدرجة كبيرة لملمس المالبس أكثر من شكلها الخارجي 04
     أحب تقليد االخرين في حديثهم وانفعاالتهم ألبدو طبيعيا أكثر 11
قد يكون مخيفا  جدا بالنسبة لي أن أتحدث مع أكثر من شخص في  10

 الوقت نفس
    

     طبيعي إلرضاء االخرينأتصرف بشكل  11
     مقابلة ناس جدد أمر عادي بالنسبة لي 11
أرتبك بدرجة كبيرة عندما أتحدث بخصوص شيء مهتم به ويقاطعني  11

 شخص ما
    

     من الصعب أن أفهم كيف يشعر الناس عندما يتحدثون  15
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 0202 يناير ، 6ج، 16مجلة اإلرشاد النفسي، العدد 

 عبدالكريم  الصافىمحمد د. 

تنطبق اآلن  ودـــــــــــــــــــــــــالبن م 
وعندما كنت 

 صغيراً 

تنطبق 
 اآلن فقط

تنطبق فقط عندما 
 14كنت أصغر من 

 سنة

ال تنطبق 
 أبدا

بيل المثال على طاولة سى لأحب اجراء محادثات مع ناس أخرين ع 16
 شاء، في المدرسة، في العمل.ع

    

لذا في الغالب أفقد ما يحاول يقوله  أحاول فهم الموضوعات حرفيا   17
 الناس

    

أو يشعر  من الصعب لي أن أفهم عندما يكون شخص ما محرج 12
 بالغيرة

    

     بعض األشياء التي ال تزعج األخرين تزعجني عند مالمستي 14
     أشعر بالضيق عندما تتغير فجأة الطريقة التي تؤدى بها األشياء 11
     لم أرغب أو احتاج ما يسميه األخرون "العالقات الحميمة" 10
احتاج االستمرار أجد صعوبة في أن أبدأ أو أتوقف عن المحادثة،  11

 حتى أنتهي.
    

     أتحدث بإيقاع طبيعي 11
صوت أو اللون أو الملمس نفسه فجأة من حساسية ليمكن ان يتغير ا 11

 شديدة الى مملة للغاية
    

     فكرة أن اسمع من أحد انه يستحوذ علي تجعلني غير مرتاح 15
مؤلما  في بعض األحيان قد يكون صوت كلمة أو ضجيج شديد  16

 ألذني
    

     ال أستطيع أن أفهم أنواع الناس 17
     يات في األفالم وما يشعرون به.صال أستطيع فهم الشخ 12
     ال أستطيع أقول شيء عندما يصدمني شخص 14
     أستطيع أن أرى التفاصيل الدقيقة في األشياء كما أهتم. 11
حتى عندما ال يكون لديهم أي استخدام أحافظ على قائمة باألشياء المهتم بها  10

اعيد القطارات، األحداث و كعمل على سبيل المثال الرياضة، اإلحصاءات، م
 التاريخية

    

     عندما تستحوذ عليا مشاعر الضيق أعزل نفسي عن األخرين 11
     أحب الحديث أكثر مع أصدقائي 11
     ما يقول ال أستطيع أن أخبر شخصا ما مهتم أو ممل بخصوص 11
     من الصعب أن أفهم تعبيرات الوجه وحركات الجسم عندما يتحدثون  15
نفس األشياء مثل المالبس ودرجة الحرارة قد تتغير بشكل كبير في  16

 أوقات مختلفة
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تنطبق اآلن  ودـــــــــــــــــــــــــالبن م
وعندما كنت 

 صغيراً 

تنطبق 
 اآلن فقط

تنطبق فقط عندما 
 14كنت أصغر من 

 سنة

ال تنطبق 
 أبدا

     أشعر براحة كبيرة عند مواعدة آخرون في مواقف اجتماعية 17
     س عن مشاكلهم الشخصيةأحاول أن أساعد عندما يخبرني النا 12
صبياني،  ،أخبرني أحدا ما بأنه يسمع صوتا غير مألوف، أو رتيب 14

 شديد النبرة.
    

ن هناك من في بعض األوقات يتغير اتحدث عن موضوع ولو لم يك 51
 يهتم.

    

     أقوم ببعض األشياء مرارا  وتكرارا  مثل التلويح بيدي أو بعيني.  50
     لم أكن أبدا مهتم بأغلب ما يهتم به الناس 51
     أعتبر نفسي شخص كامل 51
     د محددة لتجعلني أبدو كشخص طبيعي.عأستخدم قوا  51
     جموعة من الناسمن الصعب جدا أن أعمل في وظيفة مع م 55
عندما أتحدث لشخص ما من الصعب أن أغير الموضوع لو أراد  56

 الشخص األخر ذلك لذلك أبدو مرتبك.
    

في بعض األوقات أسد أذني عندما تكون في ضوضاء شديدة مثل  57
 ائية، أو أشخاص يتحدثون بصوت مرتفع جدا  بمكنسة كهر 

    

     الناس أستطيع اجراء محادثة قصيرة مع 52
بعض األوقات األشياء التي يجب أن تكون مؤلمة تكون غير ذلك  54

 مثل عندما أجرح نفسي أو أحرق نفسي.
    

عندما أتحدث لشخص ما أجد صعوبة كبيرة إلخباره عندما يحين  61
 و االستماع  أدوري للحديث 

    

     أعتبر وحيدا  من قبل أولئك الذين يعرفونني  60
     أتحدث بصوت طبيعي عادة 61
أحب أن تتم األشياء في نفس التاريخ بشكل متكرر ولو حدث تغير  61

 بسيط أشعر باالرتباك.
    

     تكوين صداقات أو أكون اجتماعيا  يعتبر لغز بالنسبة لي 61
     وتر أشعر بالهدوء حول عند الدوران أو الصعود على الكرسي.تعندما أ 65
     يئا عندما يقول لي شخصا ما أن أعبر عن مشاعري بصراحة.ال يعني لي ش 66
أشعر بالخوف أو القلق عندما أكون في مكان ما به روائح كثيرة  67

 وضوضاء وألوان ساطعة
    

     عاني كثيرةمأستطيع أن أخبر شخص ما شيء واحد له  62
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تنطبق اآلن  ودـــــــــــــــــــــــــالبن م 
وعندما كنت 

 صغيراً 

تنطبق 
 اآلن فقط

تنطبق فقط عندما 
 14كنت أصغر من 

 سنة

ال تنطبق 
 أبدا

     أحب أن أكون بمفردي بقدر ما أستطيع 64
مكدسة في ذاكرتي مثل بطاقات اإليداع وأختار منها أحتفظ بأفكاري  71

 ما أحتاج إليه من خالل االطالع ثم إيجاد الفكرة المناسبة 
    

نفس الصوت في بعض األوقات يبدو صاخب جدا أو هادئ جدا  70
 علم أنه لم يتغير.أ على الرغم من أنني 

 

    

استمتع بقضاء الوقت في تناول الطعام والحديث مع عائلتي أو  71
 أصدقائي.

    

ال أستطيع تحمل األشياء التي ال أحبها مثل الروائح، األصوات،  71
 األلوان، المالمسة.

    

     ال أحب العناق 71
مرتبك أو  ما اتبع نفس القواعد أو أكون عندما أذهب الى مكان  75

 مضطرب
    

     من الصعب معرفة ما يتوقعه اآلخرون مني. 76
     أحب أن يكون لدي أصدقاء مقربون  77
     يخبرني الناس أنني أعطي الكثير من التفاصيل 72
     في الغالب أسأل أسئلة محرجة 74
     أميل إلى اإلشارة إلى أخطاء األخرين 21
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 (0ملحق رقم)
 كمين مرتبين حسب الدرجة العلميةحأسماء الم
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