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الملخص:
تهدف الدراسة الراهنةة للةا الف ةف عةن الفةروق بةين األطفةال ذوي اضةطراب طيةف
التوحةةةد ،واألطفةةةال العةةةاديين المفةةةافايين لهةةة فةةةي العمةةةر العقلةةةي فةةةي مقيةةةاس الوكسةةةلر –
الصةورةالرابعة لألطفةال .تفونة عينةة الدراسةة مةن ( )32طفةالا مةن ذو اضةطراب طيةف
التوحد من الذكور واإلناث ،و( )32طفالا من األطفال العاديين المفافاين له في العمر العقلةي
( 02مةةن الةةذكور 3 ،مةةن اإلنةةاث)  ،وطبةةع عل ةي العينةةة مقيةةاس الوكسةةلر – الصةةورة الرابعةةة
لألطفال ،ومقياس اضطراب طيف التوحةد طبقةا ا للةدليا الت صيصةي الصةام  ،وك ةف نتةا ج
الدراسةةة عةةن و ةةود فةةروق ذات دةلةةة لحصةةا ية فةةي الدر ةةة الفليةةة للمقيةةاس ،ومفةةوا الفهة
اللفظةي ،ومفةوا اةسةةتدةل اإلدراكةي لةدي األطفةةال ذوي اضةطراب طيةف التوحةةد فةي اتجةةا
تفوق األطفال العاديين .
الفلمات المفتاحية :المجال اللفظي ،المجال اإلدا ي –اضطراب طيف التوحد.

مق مة:
تهدف الدراسة الراهنةة للةا الف ةف عةن الفةروق بةين األطفةال ذوي اضةطراب طيةف
التوحةةةد ،واألطفةةةال العةةةاديين المفةةةافايين لهةةة فةةةي العمةةةر العقلةةةي فةةةي مقيةةةاس الوكسةةةلر –
2
الصورةالرابعة لألطفال ،و يعد لضطراب طيف التوحد  1مةن ننةواع اةضةطراب اةرتقةا ي
المنت ر ،ويتس بو ود ارتقاء غير طبيعي نو مصتا يتضة و ةود لبةا عمةر الةنالث سةنوات
3
بنةةوع ممي ة مةةن األداء غيةةر الطبيعةةي فةةي المجةةاةت النفسةةية ،الةةنالث :التفاعةةا اة تمةةاعي
التواصا 4السلوك المحةدود المتفةرر ، 5ويةثرر هةذا اةضةطراب العصةبي 6علةي وييفةة المة
1

Autism Spectrum Disorder
Developmental disability
1
Social interaction
2
Communication
3
Limited and frequent behavior
4
Neurological disorder
2
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والذ بةدورة يةثرر علةي التفاعةا اإل تمةاعي ،ومهةارات اةتصةال
).2016
ومن الجدير بالةذكر نا  %02علةي األلةا مةن األطفةال ذوي اضةطراب طيةف التوحةد
يسةةةتوفوا المعةةةايير الت صيصةةةية ةضةةةطراب القلةةةع ،وتةةةرتب األعةةةراض األساسةةةية للقلةةةع
بالسةةلوكيات المتفةةررة ألعةةراض التوحةةد ،وهةةذ النتيجةةة تتفةةع مةةك السةةلوكيات المتفةةررة فةةي
اضطراب الوسواس القهري والتي يعتقد ننها مرتبطة وييفيةا ا بةالقلع كوسةيلة لتصفيةف الضةيع
النا عن األففار الوسواسية .)Russell, Frost, &) Ingersoll, 2019
ويتسةةة األطفةةةال ذوي اضةةةطراب طيةةةف التوحةةةد بضةةةعف فةةةي كةةةا مةةةن التفاعةةةا
اة تماعي ،والتواصا ،والسلوكيات النمطية ،باإلضافة للي ما يقرب مةن ربةك األطفةال ذوي
اضطراب طيف التوحد يعانوا من ضعف اللغة والذي بدور يثرر في شةفا ومحتةوي اللغةة.
ونجد نا اضطراب طيف التوحد يتس بضعف شديد في مراحا النمو والتي بدورها تةثرر فةي
القةةدرات المعرفيةةة له ة  ،وتتس ة الصةةفحة المعرفيةةة الصاصةةة به ة بو ةةود وانةةن لةةوة ،ونقةةاط
ضعف نسةبية  ،وبالتةالي ركة ت العديةد مةن الدراسةات علةي تحديةد هةذ الصةعوبات لةدي فاةة
اضةةطراب طيةةف التوحةةد .ويمتلةة األطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف التوحةةد صةةفحة معرفيةةة
تتصةةف بةةنم مةةن الضةةعف ،فضةالا عةةن و ةةود نقةةاط لةةوة تمية ه عةةن األطفةةال العةةاديين (de
) Oliveira, Brian, Kelley, Beal, Nicolson, Georgiades, & Sanjeevan, 2020لةذل يععةد
التقيي المعرفي لألطفال ذوي اضطراب طيةف التوحةد مجةال اهتمةاع العديةد مةن البةاحنين فةي
مجال عل النف اإلكلينيفي لد ةلي اهتماما ا كبيرا ا في اآلونة اآلخيرة.
فعلي سبيا المنال في الطبعة الصامسة من الدليا الت صيصةي واإلحصةا ي الصةام
لالضطرابات العقليةة 1يهةرت اضةطرابات النمةو العصةبي ويهةر اضةطراب طيةف التوحةد،
ولتحديد ما اذا كاا الطفا مصاب باضةطراب التوحةد مةن عدمةر تجةري العديةد مةن التقييمةات
السلوكية والمعرفية واة تماعية من ن ا الولوف علي األداء المعرفي الحالي للطفا .وتعتبر
نتا ج اختبارات الذكاء في حد ذاتها تساه في توفير معلومات عن الحالة المعرفية للطفةا ألا
الذكاء مثشر مه لفه الويةا ف اإلدراكيةة العامةة ،وتةوفر اختبةارات الةذكاء معلومةات مهمةة
لوضةةك األهةةداف المناسةةبة للتةةدخا الفعةةال ،وتحديةةد وانةةن القةةوة ونقةةاط الضةةعف للطفةةا،
Giofrè, ) (Provazza, Angione, Cini, Menazza,
باإلضافة للي كونها تسةاه فةي الت ةصي
.Oppi, &Cornoldi,2019
(Field, Allen, & Lewis,

5 DSM-IV-TR American Psychiatric Association
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بينما لاع الدليا الت صيصي واإلحصا ي الحةاد ع ةر بتحةدي المعةايير الت صيصةية
ةضطراب طيف التوحد والذي يتماشي مك الدليا الت صيصي الصةام لالضةطرابات العقليةة
فةةي بعةةن النقةةاط  ،ونشةةار للةةي نا اضةةطراب التوحةةد ي ةةما متال مةةة اسةةبر ر ،2اضةةطراب
الطفولةةة التفففةةي ،3وبعةةن اضةةطرابات النمةةو اآلخةةري ضةةمن فاةةة التوحةةد ،ويتفةةع الةةدليا
الت صيصي الحادي ع ةر مةك الةدليا اإلحصةا ي الصةام فةي و ةود صةعوبات فةي التواصةا
اة تمةةاعي مةةن ناحيةةة ،والسةةلوكيات النمطيةةة المتفةةررة مةةن ناحيةةة زخةةري ،وبالتةةالي ي يةةا
الصاصية النالنة المدر ة في اإلصدار السابع من التصنيف وهي المتعلقة بم فالت اللغة.
ومةةك ذلة فةةعا العجة المعرفةةي 4لألطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف التوحةةد ة ية ال
غير واضحاا ،ويصتلف باختالف اة راءات المستصدمة في القياس .
ويت استصداع العديد من البطاريات لتقيي البروفيا المعرفي لألطفةال ذوي اضةطراب
طيةف التوحةد ،ولفةن األبةر هةو مقيةةاس وكسةلر – الصةورة الرابعةة ،لألطفةال واإلصةةدرات
السةةابقة منةةر ،ومةةن نه ة اةسةةباب ةسةةتصدامر هةةو لدرتةةر علةةي تقةةدي العديةةد مةةن المثشةةرات
اإلكلينيفة العصبية والتي تتضمن( مثشر الفهة اللفظةي ،مثشةر اةسةتدةل اإلدراكةي ،مثشةر
الةةذاكرة العاملةةة ،مثشةةر سةةرعة المعالجةةة) .ونيض ةا ا الدر ةةة الفليةةة لنسةةبة الةةذكاء Giofrè,
.Provazza, Angione, Cini, Menazza,) (Oppi, & Cornoldi, 2019
ويتضمن الذكاء العديد من القدرات المعرفية المتمنلةة فةي كةا مةن اةسةتدةل والتصطةي
وحةةا الم ةةفالت والتففيةةر المجةةرد ،واسةةتيعاب األففةةار المعقةةدة  ،والقةةدرة علةةي الةةتعل مةةن
الصبرات السابقة ).(Giofrè, Pastore, Cornoldi, & Toffalini, 2019
ول يعد مقياس وكسلر للذكاء مجرد مقيةاس يقةدع در ةات معياريةة للةذكاء فحسةن ،بةا
نصةةب فةةي نفة الولة نداة لكلينيفيةةة تفحة المنةةاطع الحساسةةة فةةي الوييفةةة المعرفيةةة لةةد
الطفا  ،ويقدع الجيةا الرابةك مةن هةذا المقيةاس لمفانيةات نكبةر للتقيةي مةك مصتلةف اةختالفةات
النقافية.)Barbalat,) Leboyer, & Zalla, 2014
ولةةد ت ة مةةثخرا ا تحةةدي مقيةةاس وكسةةلر لةةذكاء األطفةةال – الطبعةةة الرابعةةة ،وتضةةمن
التعديالت الجديدة في األطفال الصورة المعدلة لضافة خمسة اختبةارات فرعيةة ديةدة تتمنةا
في كا من  :مفاهي الصور ،5استدةل المصفوفات ،6تسلسا الحةروف – األرلةاع ،1باإلضةافة
2

International Classification of Diseases 11th Revision
Asperger’s Syndrome
4
Childhood Disintegrative Disorder
5
Intellectual Impairment
1
Picture Concepts PC
2
Matrix Reasoning MR
3
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للي اةختبارات التفميلية المتمنلة في مقياس لكمال الصور  ،مقياس تفميلي الحةذف  ،مقيةاس
المعلومات ،4مقياس الحساب .5ولةد لشةار وكسةلر للةي اهميةة اةختبةارات التفميليةة بععتبارهةا
مهمة في التنبث بالمسةتوي األكةاديمي للفةرد ،وتةوفر معلومةات لكلينيفةة هامةة للتةدخا ،ولعةداد
اةستراتيجيات التعليمية ،بينما سرعة المعالجة ل يتغير كنيرا ا عن اختبار الرمة والبحة عةن
الرم في الصورة النالنة .فقد اهةت التغييةر فةي المقيةاس بالمثشةرات اكنةر مةن اةعتمةاد علةي
در ة الذكاء اللفظية ،ودر ة الذكاء العملية ،ولد شمل التعديالت الذاكرة العاملة في كا مةن
اختبار تسلسا الحروف – األرلاع ،واختبار لعادة األرلةاع ،وهةو مثشةر يةوفر صةورة نوضة
للةذاكرة العاملةةة ومةةن نهة الممية ات هةةي التحةرر مةةن ت ةةتي اةنتبةةا واأللهةةاء باإلضةةافة للةةي
مقيةةاس الحسةةاب بةةافتراض نا الطفةةا لديةةر مهةةارات حسةةابية مناسةةبة يمفةةن التنبةةث بالتحصةةيا
األكاديمي من خاللها ).)Weiss, Saklofske, Coalson, & Raiford, 2010

م خل إلى مشكلة البحث:

يلعن المستوي المعرفي دورا ا حاسما ا فةي تحديةد شةدة التوحةد فمعظة األطفةال اللةذين
يعانوا من اضطراب طيف التوحد بدر اتر ال ديدة يعانوا من ضعفا ا معرفيا ا واضحا ا ويهةر
ذل بوضوح في الجانن اللفظي من اختبار الوكسلر الصورة الرابعة 6لألطفال ،وذلة بسةبن
غياب اللغة ،بينما األطفال ذوي اضةطراب التوحةد ممةن لةديه تواصةا بصةري معقةوةا ،ولا
كاا غير متناسع ،ومهارات التواصا يدة ،مك مستو بسي من التوحد يظهر فةي الصةفحة
المعرفية لديه تحسن ملحوي ،ومن المر نا يتحسن الجانن المعرفي مك التقةدع فةي العمةر
 ،ويمفن صياغة م فلة الدراسة في التساؤةت التالي-:
تسلؤالت ال راسة على النحح الوللى:
 )1هةةا تو ةةد فةةروق وهريةةة بةةين األطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف التوحةةد واألطفةةال
العاديين المفافاين له في العمةر العقلةي فةي المقةايي الفرعيةة والةدر ات المركبةة
لمقياس وكسلر لذكاء األطفال الصورة الرابعة؟
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Letter Number Sequencing LN
Picture Completion
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Cancellation
6
Information
7
Arithmetic
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Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC IV
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 )0ها تو د فروق وهرية في األداء علا المجال اللفظي والمجةال األدا ةي لةد كةا
مةةن األطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف التوحةةد واألطفةةال العةةاديين المفةةافاين له ة فةةي
العمر العقلي؟

أه اف ال راسة:
التعرف علي كفاءة نداء الويا ف المعرفية لألطفال ذوي اضطراب طيةف التوحةد، ،
الصفحة النفسية المعرفية الت صيصية له ،ونقةاط القةوة والضةعف ،
والتعرف علي خصا
وذل من خالل المقارنة بينه وبين مجموعةة مةن األطفةال العةاديين المفةافاين لهة فةي العمةر
العقلي ،ومن خالل ذل يمفن التعرف علي اآلتي:

أهمية ال راسة:
التعرف علي كفاءة نداء الويا ف المعرفية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،والتعرف
الصفحة النفسية المعرفية الت صيصية له ،ونقةاط القةوة والضةعف  ،وذلة مةن
علي خصا
خةالل المقارنةة بيةةنه وبةين مجموعةة مةةن األطفةال العةةاديين المفةافاين لهة فةةي العمةر العقلةةي،
ومن خالل ذل يمفن التعرف علي اآلتي:
 )1التعةةرف علةةي الفةةروق بةةين األطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف التوحةةد واألطفةةال العةةاديين
المفةةافاين له ة فةةي العمةةر العقلةةي فةةي المقةةايي الفرعيةةة والةةدر ات المركبةةة لمقيةةاس
وكسلر لذكاء اةطفال الصورة الرابعة.
 )0التعةةرف علةةي الفةةروق فةةي األداء علةةا المجةةال اللفظةةي والمجةةال األدا ةةي لةةد كةةا مةةن
األطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف التوحةةد واألطفةةال العةةاديين المفةةافاين له ة فةةي العمةةر
العقلي.

مفلهيم ال راسة واألفطر النظرية المفسرة لهل:

أوالا :تعري اطررا فطي الوحد -:
يعةةرف اضةةطراب طيةةف التوحدبعنةةر اضةةطراب عصةةبي نمةةا ي تظهةةر نعراضةةر فةةي
السةةنوات األولةةا مةةن حيةةاة الطفةةا .تتصةةف هةةذ األعةةراض علةةا ننهةةا لصةةور فةةي مهةةارات
التواصةةا (اللفظةةي وغيةةر اللفظةةي) المسةةتصدع فةةي التفاعةةا اة تمةةاعي وطريقةةة اةسةةتجابة
للمثررات الحسية والبياية والتي تظهر علا ننها ننماط سلوكية مقيدة ومفررة.
جاالء ال ا ليل الوشخيصااي الحاالد عشاار لالطااررابلت النفسااية 1بتحةةدي المعةةايير
الت صيصةةةية ةضةةةطراب طيةةةف التوحةةةد والةةةذي يتماشةةةي مةةةك الةةةدليا الت صيصةةةي الصةةةام
لالضةطرابات العقليةةة فةي بعةةن النقةاط والةةذ ن ةةر عةاع  0213مةةن لبةا الجمعيةةة األمريفيةةة
International Classification of Diseases 11th Revision
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للطن النفسي ،ونشار للي نا اضطراب التوحد ي ما متال مة اسبر ر  ،اضطراب الطفولةة
التفففةةي ،2وبعةةن اضةةطرابات النمةةو اآلخةةري ضةةمن فاةةة التوحةةد ،ويتفةةع الةةدليا الت صيصةةي
الحادي ع ر مك الدليا اإلحصا ي الصام في و ود صعوبات في التواصا اة تمةاعي مةن
ناحيةةة ،والسةةلوكيات النمطيةةة المتفةةررة مةةن ناحيةةة زخةةري ،وبالتةةالي ي يةةا الصاصةةية النالنةةة
المدر ةةة فةةي اإلصةةدار السةةابع مةةن التصةةنيف وهةةي المتعلقةةة بم ةةفالت اللغةةة .وي ةةير كةةال
التصنيفين نيضا ا للي نهمية فحة الحساسةية غيةر العاديةة وهةي األمةر ال ةا ك فةي اضةطراب
التوحد ،ومك ذل فإا كال الت صيصين يصتلفوا في عدة نقةاط ،علةي سةبيا المنةال يةوفرICD11
لرشادات مفصلة للتمي بين مرضي اضطراب التوحةد واإلعالةة الذهنيةة ،بينمةا لشةار DSM5
للةةي نمفانيةةة حةةدوث التوحةةد واإلعالةةة الذهنيةةة فةةي زا واحةةد ،وي ةةير ليضةا ا  ICD11للةةي فقةةداا
الففاءات المفتسبة مسبقا ا للطفا والتةي تترا ةك مةك الولة وهةذا ةبةد مةن نخةذها فةي اةعتبةار
عنةةد الت ةةصي  ،وفيمةةا يتعلةةع بالتوحةةد خةةالل مرحلةةة الطفولةةة يركة  ICD11ب ةةفا نلةةا علةةي
نوعية اللعن الذي ي ةارك فيةر األطفةال ،ألنةر يصتلةف حسةن المفةاا والنقافةة ،وبةدل مةن ذلة
فعنةةر يركة ب ةةفا نكبةةر علةةي مةةا اذا كةةاا األطفةةال يتبعةةوا لواعةةد صةةارمة فةةي اللعةةن صةةعن
تغيرها وهو سلوك م ترك يمفن لدرا ر في ني رقافة. Doernberg, & Hollander) (2016
األسبل والنظريلت المفسرة للوحد :
أسبل اطررا الوحد :
كان ة النظريةةات السةةابقة حةةول نسةةباب اضةةطراب طيةةف التوحةةد تقةةول بةةعا هنةةاك
عوامةةا سةةيفولو ية هةةي المسةةاولة عةةن يهةةور هةةذا اةضةةطراب ،لة نا هةةذ اآلراء الضةةيقة
والصاطاةةة لةةد حل ة محلهةةا حةةدينا ا نظريةةات تقةةوع علةةي ندلةةة تنب ة نا هنةةاك عوامةةا وراريةةة
وعصبية تلعن دورا ا مهمةا ا فةي نسةباب هةذ األعةراض المحيةرة ،وعوضةا ا عةن نقصةاا الةدع
التجريبةةي للنظريةةات النفسةةية المبفةةرة ،لة ننهةةا اكتسةةب اعتراف ةا ا لتعفةةي الوالةةدين مةةن عةةنء
اتهامهما بعنهما السبن في لصابة نطفاله باضطراب طيف التوحةد ،وتعةددت اةسةباب ومنهةا
العواما الورارية ،العواما الصاصة بالمناعة الذاتير،العواما البياية.
االسلس العصبي ل اطررا فطي الوحد .
ن ريةةة بحةةةوث واسةةةعة النطةةةاق فةةةي محاولةةةة لتحديةةةد اةسةةةباب البارولو يةةةة وراء
اضةةطراب طيةةف التوحةةد .ويهةةرت نظريةةات تةةدع اةسةةباب النفسةةية والتةةي نشةةار لليهةةا كةةانر
Asperger’s Syndrome,
Childhood Disintegrative Disorder
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 ،1403ولةةةد تقةةةدم المعةةةايير ويهةةةرت النظريةةةات العديةةةدة التةةةي تةةةدع األسةةةاس العصةةةبي
لالضطراب والتي لد حل محا اةسباب النفسية ،واة تماعية الم عومة ). (Hanzel, 2004
والدةلة الوييفية لالضةطرابات التةي تصةين النمةو العصةبي وعاللتهةا بةاةختالةت
المتعلقةةة باضةةطراب التوحةةد ة تة ال بحا ةةة للةةي م يةةد مةةن البح ة  .وير ةةك هيةةن  1404نا
الطريقةةة المال مةةة لتفسةةير نتةةا ج اكلينيفيةةة محةةددة هةةي ش بإيجةةاد فه ة ت ةةريحي وفسةةيولو ي
منطقي لما يععرف نفسيا ا بالمفاهي ( يري استيفاناتوس  ،وويلسوا كيو  .و .)٨١٠٢
ثلنيلا :الحظلئ المعرفية عن اطررا فطي الوحد
ي ير اضطراب طيف التوحد للي لصور واضطراب شديد في العمليات المعرفية،
ونمة غيةةر متسةةاوي فةةي الصةةفحة المعرفيةةة لةةديه  ،وألا القةةدرات العقليةةة هةةي المنبة القةةوي
بالنتا ج طويلة المدي لألطفةال ذوي اضةطراب طيةف التوحةد ،فيعةد الةذكاء مفونةا ا اساسةيا ا فةي
التقيي  .ونعةرض مةن خةالل الفقةرات التاليةة القةدرات المعرفيةة ،والةذاكرة العاملةة ،واةدراك،
واةنتبا لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد.
أ .الق رات المعرفية واطررا فطي الوحد :
يعد الذكاء مفونا ا اساسيا ا في تقيي األطفال ذوي اضطراب طيةف التوحةد ،ونجةد فةي
الدليا الت صيصي اإلحصا ي الصام يتطلن من الطبين نا يثكد ويورع علي و ةود نو عةدع
و ود لعالة ذهنية في تقيي األطفال والراشدين من ذوي اضطراب طيةف التوحةد ،وغالبةا ا مةا
يفةةوا معةةدل الةةذكاء مفيةدا ا لمقةةدمي الرعايةةة للطفةةا ،والبةةاحنين نيضةاا .وتةةوفر نتةةا ج اختبةةارات
الذكاء لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد خ األسةاس إل ةراء لياسةات المقارنةة ،ويفةوا
نيضةا ا مةةن الضةةروري لتحديةةد المسةةتوي المناسةةن لاللتحةةاق بالمدرسةةة ،وتقةةدي خطةةة عال يةةة
لألطفال ،وكذل تقدي الةدع لألمهةات والقةا مين بالرعايةة للطفةا .ونجةد نا اختبةارات الةذكاء
تفوا مبنية علي نظريات مصتلفة  ،وتوفر در ة كبيرة من اللغة وكذل فاة عمريةة مسةتهدفة،
وايضا ا اعراض التوحد .
ثلنيلا :مقيلس وكسلر لذكلء األفطفل – الربعة الرابعة:
1
يعةةد مقيةةاس وكسةةلر لةةذكاء األطفةةال – الطبعةةة الرابعةةة نداة اكلينيفيةةة شةةاملة تطبةةع
بصورة فردية لقياس ذكاء األطفال ممن تتراوح نعماره ما بين  6سنوات تامة للةي  16سةنة
و  11شهراا ،وهي نسصة معدلةة لمقيةاس وكسةلر لةذكاء األطفةال الطبعةة النالنةة .ويقةدع مقيةاس
وكسةةلر لةةذكاء األطفةةال – الطبعةةة الرابعةةة در ةةات مركبةةة تمنةةا الوييفةةة العقليةةة فةةي مجةةاةت
معرفيةةة محةةددة( ني مثشةةر الفهة اللفظةةي ،2ومثشةةر اةسةةتدةل اإلدراكةةي ، 1ومثشةةر الةةذاكرة
)Wechsler Intelligence Scale For Children Fourth Edition(WISCI IV
)Verbal Comprehension index(VCI

1
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العاملة  ،ومثشر سرعة المعالجة )  ،ويقدع كةذل در ةة مركبةة تمنةا القةدرة العقليةة العامةة(
الدر ة الفلية لمعاما الذكاء( .)4البحيري.)0212،

البححث وال راسلت السلبقة-:

تهت هذ الفاة من الدراسات بفح ك ّا من :القدرة العقلية العامة المتمنلة فةي كةا مةن
الةةذكاء اللفظةةي والةةذكاء األدا ةةي ،والويةةا ف المعرفيةةة لةةدي األفةةراد ذوي اضةةطراب طيةةف
التوحد.
لةةاع كةةا مةةن شكومةةا اكيش  ،شموراتسةةوش  ،شكوسةةاكاش  ،شفو يسةةاواش  ،شزيواتةةاش ،
شتومةةوداش  ،شليةةر زنةةدش شميمةةوراش "Kumazaki", "Muramatsu", "Kosaka", "Fujisawa",
الهدف منها  :الفةروق بةين الجنسةين فةي
) "Iwata", Tomoda,& "Mimura, (2015بدراس ٍة كاا
ع
الصفحة النفسية المعرفية لدي 02من اإلناث ،و  06من الذكور ،تراوح نعماره مةن 4 :5
سةةنوات ،وت ة اسةةتصداع مقيةةاس وكسةةلر الصةةورة النالنةةة (النسةةصر اليابانيةةة طوكيةةو) ،ومقيةةاس
الفار لتقيي التوحد ،وانته نتا ج الدراسةة للةي ننةر ة يو ةد ني فةروق ذات دةلةة لحصةا ية
فةةي شةةفا البروفيةةا المعرفةةي بةةين الةةذكور واإلنةةاث ونا البروفيةةا المعرفةةي متجةةان  ،ولفةةن
نيهرت اإلناث بروفيا مصتلف في مقياس الفار  ،سجل األناث در ةات نلةا فةي شاسةتصداع
الجس ش ،بينمةا سةجل در ةات مرتفعةة فةي كةا مةن شالتةذوق ،واللمة  ،وال ة ش ،ونتةا ج هةذ
الدراسة تبدو مفيدة ولها دور في الت صي المبفر ألضطراب طيف التوحد.
و اءت نيضا ا دراس ٍة شبوكاياش ،شغراند ورجش ،شديغرية ش ،شمةاليغولش ،شكةاعش،
شبوتبةةولش ،شوبالنةة ش "Bucaille", "Grandgeorge", "Degrez", "Mallégol", "Cam",
) "Botbol", & "Planche", (2016حي اهتم بتقيي الصفحة المعرفية وذلة لةدي عينةة مةن
األفراد ذوي متال مةر نسةبر ر ،ولةد تة مقارنةة الصةفحة المعرفيةة لعةدد  16مةن األسةبر ر،
و 16من األسوياء ،ولد تة اسةتصداع اختبةار وكسةلر لدراسةة األداء المعرفةي للم ةاركين ،وتة
اةعتمةةاد علةةي الةةدليا اإلحصةةا ا الصةةام  ،والةةدليا اإلحصةةا ا العاشةةر .ولةةد انته ة نتةةا ج
الدراسة نا مجموعة نطفال األسةبر ر لةديه عجة معرفةي شةديد فةي سةرعة المعالجةة ،وفةي
المستويات الفرعية ايضاا ،بينما كان وانن القوة في الفه اللفظي وايهرت نيضا ا مجموعةة
األسةةبر ر ضةةعفا ا شةةديدا ا فةةي الةةذاكرة العاملةةة مقارنةةة بالمجموعةةة الضةةابطة بسةةبن انصفةةاض
القدرة علةي اختبةار رمةو اةرلةاع ،ولفةن لة يصةا للةا مسةتو الدةلةة اإلحصةا ية  ،وربمةا
1

)Perceptual Organization index(POI
)Working Memory index(WMI
3
)Processing Speed index(PSI
4
)Full Scale IO(FSIQ
2

 | 8ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)(noga4ever85@hotmail.com

مجلة الدراسات النفسية المعاصرة
Journal of The Current Psychological
Studies
ا .نجالء عبد النبي محمد ،ا.د /نرمين عبد الوهاب احمد .)0202( .الفروق في األداء بين األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد والعاديين علي مقياس الوكسلر  -الصورة الرابعة لألطفال .مج )3( .ع... : .. )5( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ير ك ذل للا صغر حجة العينةة  .وتثكةد نتةا ج الدراسةة للةا نا السةبن فةي ضةعف الةذاكرة
العاملة ير ك للا ضعف ويا ف الف الجبها.
وتثكد دراس ٍة شليش  ،شدوش  ،شلةوااش  ،شلةيش  ،شونوسةليش Li", "Du", "Luan",
)"Li",& "Ousley", (2017ش  ،والتي هدف للي وضك صفحة نفسية لألطفال ذوي اضةطراب
طيةةف التوحةةد ،ون ري ة الدراسةةة علةةي عينةةة مةةن الةةذكور الصةةينين فةةي سةةن المدرسةةة وكةةاا
الهدف هو فح العاللة بين النسبة وشدة األعراض  ،وضم العينةة  31مةن نطفةال طيةف
التوحد 04 ،مجموعة ضابطة ،وو ةد نا األطفةال ذوي اضةطراب طيةف التوحةد كةاا مثشةر
الفه ة اللفظةةي  ،وسةةرعة المعالجةةة ،ونسةةبة الةةذكاء الفليةةة كان ة ضةةعيفة مقارنةةة بالمجموعةةة
الضابطة ،وو ود عاللة سلبية بين الذكاء اللفظي ،والذكاء العملي بين مجموعة نطفةال طيةف
التوحةةد ،والعين ةة الضةةابطة.لذل تثكةةد نتةةا ج الدراسةةة علةةي نا اةطفةةال فةةي عمةةر المدرسةةة
يظهروا نمطا ا مصتلفا ا من القدرة العقلية مقارنة باألطفال العاديين ،ولفن مفةافاين لهة فةي كةا
من الذاكرة العاملة  ،واإلستدةل اةدراكي.
و ةةاءت نيض ةا ا دراسةةة ش سةةتي ش  ،شنمةةااش  ،شواتفين ة ش & "Styck"," Aman",
) "Watkins", (2019بهةةدف توضةةي نقةةاط القةةوة ،و وانةةن الضةةعف فةةي الصةةفحة النفسةةية
المعرفية لمقياس الوكسلر الصورة الرابعة  ،ولةد كةاا افتراضةه نا األفةراد ذوي اضةطراب
طيف التوحد تتمنا نقاط القوة لديه في كا من اةستدةل غير اللفظي ،و وانن الضةعف فةي
الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة ،وللتحقع من صحة هذا الفةرض لةاع البةاحنين بعختبةار عينةة
مةن األفةةراد المصةةابين باضةةطراب طيةةف التوحةةد ،وبلة عةةدده  24طالبةا ا فةةي سةةن المدرسةةة،
مقارنة بعينة ضابطة  :ولد توصةل نتةا ج الدراسةة للةي و ةود فةروق كنيةرة فةي اةختبةارات
الفرعية تمنل في كا من؛ انصفاض نداء مجموعة نطفال طيف التوحةد علةي كةا مةن الةذاكرة
العاملة ،وسرعة المعالجة ،وفي المقابةا ايهةروا نقةاط الضةعف فةي اةختبةارات الفرعيةة فةي
كةةا مةةن( النس ة  ،تسلسةةا اةرلةةاع والحةةروف ،رمةةو األرلةةاع)  ،وكان ة در ةةات المفةةردات،
والمت ابهات ،نعلي من در ات الفه  ،وكةاا اختبةار مفةاهي الصةور ،واسةتدةل المصةفوفات
نعلي من اختبار تصمي المفعبات.
تعقيب علم على البححث وال راسلت السلبقة:
 )1تمنلة وانةةن الضةةعف لةةدي األطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف التوحةةد فةةي كةةا مةةن :مهةةاع
اختبار تفميا الصور وترتين الصور  ،وتجميك األشياء.
 )0ولةةد نشةةار البةةاحنوا للةةي نا نداء األطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف التوحةةد لة يصتلفةةوا فةةي
النسبة الفلية للذكاء عن المجموعات التي تضمن فاة األطفال ذوي ملة اسبر ر.
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ضا للي صعوبة في نختبار الحساب ير ك للةي الصةعوبة التةي يوا ههةا
 )3ونشارت النتا ج ني ا
األطفال ذوي اضةطراب طيةف التوحةد فةي العةد العقلةي المنطقةي والميفان مةات المعرفيةة
وراء هذ العمليات منا اةنتبا  ،التركي  ،القدرة علي كف اإلستجابة .
 )0وفيمةةا يص ة المعالجةةة البصةةرية المفانيةةة فةةي مجموعةةة األطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف
التوحد مقارنة بالمجموعة الضابطة  ،انصفةن نداؤهة ب ةفا ملحةوي فةي المهةاع الصاصةة
بتقيي  :الذاكرة العاملة ،واةنتبا  ،والمعالجة البصرية المفانية.
 )5معظةة الدراسةةات ن ريةة علةةي عينةةات صةةةغيرة نسةةبياا ،نلةةا مةةن  32م ةةاركا ا فةةي كةةةا
مجموعة ،لذل فنحن في حا ة للي ل راء دراسات علي عينات نكبر؛ إلمفانية التعمي .
فروض ال راسة-:
 -1تو ةةد فةةروق وهريةةة بةةين األطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف التوحةةد واألطفةةال العةةاديين
المفافاين له في العمر العقلي في المقةايي الفرعيةة والةدر ات المركبةة لمقيةاس وكسةلر
لذكاء األطفال الصورة الرابعة.
 -0تو ةةد فةةروق وهريةةة تو ةةد فةةروق وهريةةة فةةي األداء علةةا المجةةال اللفظةةي والمجةةال
األدا ي لد كا مةن األطفةال ذوي اضةطراب طيةف التوحةد واألطفةال العةاديين المفةافاين
له في العمر العقلي.

المنهج واإلجراءات:

تعتمد الدراسة الراهنة علي المنهج الوصفي المقارا ،نظرا ا ةعتمةاد الباحنةة فةي تقةدي
المتغيةةرات المسةةتقلة ومعالجتهةةا علةةي الوصةةف مةةن خةةالل ندوات الدراسةةة ،ولةةي التعةةديا نو
التغييةةر العمةةدي؛ حي ة يةةت وصةةف الويةةا ف المعرفيةةة لةةدي األطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف
التوحد ووضك صفحة نفسية معرفية له  ،ووصف نقاط القةوة و وانةن والضةعف ،وذلة مةن
خةةالل مقارنةةة ندا ه ة بةةعداء نطفةةال عةةاديين مفةةافايين له ة فةةي العمةةر العقلةةي ،والتعةةرف علةةي
الفروق بين الدر ة الفلية علي مقياس الوكسلر الصورة الرابعة.
ثلنيل ا العينة-:
 -1مجمحعة األفطفل وو اطررا فطي الوحد (مجمحعة الحللة).
ت اختيار( )32طفالا من األطفةال ذوي اضةطراب طيةف التوحةد ( 02ذكةور 3،لنةاث)
ممن تتراوح نعماره ال منية ما بين  6للا  13سنوات ،بمتوسة حسةابي لةدر (  4113سةنر
)  ،وانحراف معيةاري لةدر ( . )0102بينمةا تةراوح العمةر العقلةي لهة مةن ( )12:0بمتوسة
حسابي لدر ( ، )6161وانحراف معياري لدر ( ،)1134وت الحصول عليه من:
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وت ل راء مقابلة شاملة للتقيةي النفسةا مفصةلة مةك القةا برعايةة الطفةا ت ةما تةاري
شةةاما مةةن التفاصةةيا المتعلقةةة بالحمةةا والةةوةدة والتطةةور اةرتقةةا ي للطفةةا ،وبدايةةة يهةةور
األعةةراض وحةةدوث الترا ةةك  .وتاام مراعاالة جمااا البيلناالت الولليااة ماان خااال السااجل الربااي
للرفل قبل ب ء الوربيق.
-2مجمحعة األفطفل العلديين (مجمحعة المقلرنة).
تفونةةة هةةةذ المجموعةةةة مةةةن ( )32طفةةةالا مةةةن األطفةةةال العةةةاديين( 02ذكةةةور3،
لناث)،تراوح العمر ال مني له من( )12:6سنوات بمتوس حسابي لةدر ( ،)2101وانحةراف
معياري ( ،) 1120وترواح العمر العقلي له (  4:5سنوات) ،بمتوس حسةابي لةدر (،)6166
وانحراف معياري (  .)1166تة اختيةاره مةن األطفةال فةي التعلةي العةاع الملحقةين بالمةدارس
العاديةةة ،وتة مراعةةاة نا يفونةةوا األطفةةال مفةةافاين لمجموعةةة األطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف
التوحد في العمر ال مني ،والعمر العقلي والنوع.
ثللثال :وص أدوات ال راسة.
1
أوالا :مقيلس وكسلر بلفيح لألفطفل  -الصحرة الرابعة
صدرت هذ الصورة في عاع  0223باس ديفيد وكسةلر المثلةف األصةلي لالختبةار
ولد لاع بتعريبها وتقنينها عبد الرلين البحيري عاع . 0212
وص المقيلس :
يتةةعلف مقيةةاس وكسةةلر لةةذكاء األطفةةال مةةن  12اختبةةارات فرعيةةة ر يسةةية ،وخمسةةة
اختبةةارات فرعيةةة تفميليةةة ،فاةختبةةارات الفرعيةةة الر يسةةية هةةي المت ةةابهات ،2المفةةرادات، 3
والفه  ،4وهي ت فا مثشر الفه اللفظي ،نما اةختبارات الر يسية الفرعية النالرةة لالسةتدةل
اإلدراكي فهي :تصمي المفعبات ،5مفاهي الصور ،6استدةل المصفوفات.7
األدلة علي ص ق مقيلس وكسلر لذكلء األفطفل – الربعة الرابعة علي عينة ال راسة:
أوالا :الص ق
Wechsler Intelligence Scale for Children

1

2

Similarities SI
Vocabulary VC
4
Comprehension
5
Block Design BD
6
Picture Concepts PC
7
Matrix Reasoning MR
3
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للتحقةةع مةةن صةةدق المقيةةاس اسةةتصدم الباحنةةة صةةدق التعلةةع بمح ة خةةار ي؛ حي ة
استصدم اختبار المصفوفات المتدر ة الملوا لةرافن كمحة خةار ي ،وهةو اختبةار متحةرر
مةةن نرةةر النقافةةة ،ويتمتةةك هةةذا المقيةةاس بنبةةات وصةةدق يةةد ،وذلة مةةن خةةالل تتبةةك العديةةد مةةن
الدراسةةات السةةابقة التةةي لام ة باسةةتصدامر ،وتراوح ة معةةدةت النبةةات مةةا بةةين () ,41:,60
ودراسات نخر تراوح بين ( ),44 :,00ودراسات نخر (( ,40:,55
الج و ( )1يحطح معلمالت الص ق بين كل من مقيلس وكسلر لذكلء األفطفل
الصحرة الرابعة ،واخوبلر المصفحفلت الموولبعة الملحن على عينة من األفطفل وو
اطررا فطي الوحد
لي معامالت الصدق
المقايي
ا=()12
,63
الدر ة الفلية ةختبار الوكسلر
الدر ة الفلية لمقياس المصفوفات
مةةن النتةةا ج السةةابقة نجةةد نا معامةةا الصةةدق تةةراوح بةةين المقبةةول ،ممةةا ي ةةير للةةا نا
مقيةةاس الوكسةةلر يتمتةةك بدر ةةر صةةدق مرضةةية مةةك اختبةةار المصةةفوفات الملةةوا لةةرافن ،الةةذي
يقي الذكاء المتمنا في القدرة العقلية العامة ،وهي اةستدةل اإلدراكي.
ثلنيلا :الثبلت
للتحقع من ربات مقياس وكسلر لذكاء األطفةال الصةورة الرابعةة ومقاييسةر الفرعيةة تة
استصداع طريقتةي التج ةة النصةفية بعةد تصةحي الطةول باسةتصداع معادلةة تمةاا ،وذلة مةن
خالل حساب معامالت اةرتبةاط بةين در ةات نداء مجموعةة نطفةال اضةطراب طيةف التوحةد
علي البنود الفردية ،وندا ه علي البنود ال و ية لفةا مقيةاس فرعةي علةي حةدة ،وطريقةة نلفةا
كرونباخ ويوض الجدول (  ) 1التالي معامالت ربات اةختبار ولاييسر الفرعية:
ج و (  ) 2معلمالت ثبلت برريقوي القسمة النصفية بع تصحيح الرح بلسوخ ام
معلدلة جحتملن ،والفل كرونبلخ ل مجمحعة األفطفل وو اطررا فطي الوحد
قيم معلمالت الثبلت
المقلييس الفرعية
معاااااالمالت الثباااااالت
معلمالت الثبلت
برريقة الفل كرونبلخ
بع تصحيح الرح
 .1تصميم المكعبلت
 .2موشلبهلت

,68

,68

,49

,64
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,55

,38

 .3إعلدة األرقلم
,64
,46
 .9مفلهيم الصحر
,65
,46
 .5البنحد اللغحية
,62
,45
 .8تسلسل الحروف -االرقلم
,64
,46
 .6المصفحفلت
,63
,46
 .6إكمل الصحر
,65
,46
 .4المعلحملت
,45
,44
الحسل
.11
,61
,48
اسونولج الكلملت
.11
يتض ة مةةن نا معةةامالت النبةةات باسةةتصداع نسةةلوب التج ةةة النصةةفية بعةةد تصةةحي
الطول معظمها مرتفعة حي تراوح بةين  ,55نلةي  ,44كلهةا لويةة بعسةتنناء مقيةاس الفرعةي
لعةةادة األرلةةاع ،كمةةا تبةةين مةةن خةةالل معامةةا نلفةةا كرونبةةاخ نا معةةامالت النبةةات لويةةة حي ة
تراوح بين  ,36للي ,45
ثلنيالا :اخوباالر اطااررا فطيا الوحدا فطبقال ا للمعااليير الااحاردة فااي الا ليل االدصاالئي
الخلمس لالطررابلت النفسية الصلدر عن الجمعية االمريكية.
لد ت بناء المقياس وفقا ا للمعايير الواردة في الدليا الت صيصي واإلحصا ي الصام
لألمراض واةضطرابات النفسية الصادر عن الجمعية اةمريفية للطن النفسي ،وت بناؤء
بعد تر مر المعايير الواردة في الت صي وت صياغتها في شفا بنود شدة علي النحو
التالي ،ويتضمن اربك محفات ر يسية كالتالي:
ج و ( )3يحطح ال رجة الكلية للمقيلس:
ال رجة الكلية
مسوحيلت الش ة
286 :164
شية
166 :41
موحسرة
64 :1
طعيفة
الخصلئص القيلسية النفسية للمقيلس:
أوالا :الص ق :ص ق المحكمين.
ولةةد نعتمةةدت الباحنةةة علةةي صةةدق المضةةموا وي ةةير للةةي الصةةدق المنطقةةي فاةهتمةةاع
األساسي هنا ينصةن علةي ل ةراء فحة مةنظ للبنةود لتقةدير مةدي تمنيلهةا للمجةال المطلةوب
لياسر وكاا عدده ( )42بندا ،ولد اتفع المحفمةين علةي صةدق المقيةاس ،وكةاا هنةاك بعةن
 | 13ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)(noga4ever85@hotmail.com

مجلة الدراسات النفسية المعاصرة
Journal of The Current Psychological
Studies
ا .نجالء عبد النبي محمد ،ا.د /نرمين عبد الوهاب احمد .)0202( .الفروق في األداء بين األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد والعاديين علي مقياس الوكسلر  -الصورة الرابعة لألطفال .مج )3( .ع... : .. )5( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعديالت اللغوية لبعن البنود ،وت ل راء التعديالت علي المقياس ،وانتهي بعةد التحفةي فةي
صةةورتر النها يةةة للةةي( )62بنةةدا ا والجةةدول التةةالي يوض ة نسةةن اتفةةاق المحفمةةين علةةي بنةةود
المقياس:
معادلة شكوبرش:
عدد مرات اةتفاق
نسبة اةتفاق =
عدد مرات اةتفاق  +عدد مرات عدع اةتفاق × 122
ج و (  ) 9يحطح نسبة اتفلق المحكمين علي المقيلس
النسبة المئحية
ع د المحافقين
عنلصر الوحكيم
%42
4
مااا انومااالء البناااحد
للمعاااليير الوشخيصاااية الواااي
يقيسهل المقيلس
%42
4
إباااااا اء الاااااارأ فااااااي
سالمة اللغة ودقوهل
%42
4
منلساااااابة مسااااااوحيلت
ش ة االطررا لكل بن






















ن .د شعباا اب هللا رضواا
استاذ عل النف اإلكلينيفا بفلية اآلداب – امعة القاهرة
ن.د سهير الغباشا
استاذ دكتور عل النف الصحا بفلية اآلداب – امعة القاهرة
ن.د فثاد نبو المفارع
استاذ دكتور عل النف الفسيولو ا بفلية اآلداب – امعة القاهرة
ن.د ع ة عبد الفري
استاذ دكتور عل النف اإلكلينيفي بفلية اآلداب  -امعة القاهرة
ن.د ه اع عبد الحميد
استاذ دكتور عل النف الفسيولو ا بفلية اآلداب – امعة بنا سويف
د  :ليماا عبد المنع ابر
است ار الطن النفسا – مدير لدارة طن نفسا األطفال والمراهقين باألمانر العامر للصحة النفسية
د :احمدعبد الع ي
مدرس واست ار الطن النفسا – كلية الطن – امعة بنا سويف
د :ه اع صالح ذكا
مدرس الطن النفسا – كلية الطن – امعة بنا سويف
د :نحمد موسا
نستاذ مساعد بقس عل النف كلية اآلداب  -امعة سوهاج
د :صال محمود
مدرس عل النف الفسيولو ا – كلية اآلداب – امعة بنا سويف
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4

%42

منلسااااااابة المقيااااااالس
للوربيق
%42
4
مالئمة بنحد المقيالس
لقياااالس أعااااراض اطااااررا
فطيااا الوحدااا كمااال يحااا دهل
ال ليل الوشخيصي الخلمس
ثلنيلا :الثبلت
ي ير مفهوع النبات للي نسبة التباين الحقيقي للمقياس فالبةد مةن حسةاب ربةات المقيةاس
الذي ي ير للي نسبة التبةاين الحقيقةي فةي الدر ةة المستصلصةة مةن اختبةار مةا (صةفوت فةرج،
القياس النفسةي ،) 0210،وتة اسةتصداع لعةادة اةختبةار بتطبيقةك علةي عينةة مفونةة مةن 12
نطفال من األطفال ذوي اضطراب طيةف التوحةد  ،وتة لعةادة اةختبةار حية تراوحة المةدة
ال منيةةة بةةين  15للةةي  02يومةةاا ،ويوضةة الجةةدول التةةالي معةةامالت النبةةات بطريقةةة لعةةادة
اةختبار
ج و (  ) 5يحطح معلمالت الثبلت للمقلييس األربعة الفرعية للمقيلس بلسوخ ام
فطريقة إعلدة االخوبلر
معلمالت الثبلت
األبعلد الفرعية للمقيلس
,45
 -1بعد التواصا اللفظي
,45
 -0بعد التواصا غير اللفظي
,44
 -3بعةةةةةد السةةةةةلوكيات النمطيةةةةةة والتفاعةةةةةا
اة تماعا
,42
 -0بعد اضطراب المدخا الحسي
ويتض من الجدول السابع ارتفاع معامالت النبات لالختبار ومقاييسر الفرعية.

نولئج ال راسة
 -1نوااالئج الفااارض األو والاااذ يااانص علاااي وجاااحد فاااروق جحهرياااة باااين األفطفااال وو
اطررا فطي الوحد واألفطفل العلديين المكلفئين لهم فاي العمار العقلاي فاي المقالييس
الفرعية وال رجلت المركبة لمقيلس وكسلر لذكلء االفطفل الصحرة الرابعة.
وللتحقع من صحة هذا الفرض ت استصداع اختبار شتش للمجموعات المستقلة ،ويمفن
عرض النتا ج من خالل الجدول التالي:
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ج و ( )8داللة الفروق بين موحسرلت درجلت عينوي ال راسة علي االخوبلرات
الفرعية
قيمة
مجمحعة المقلرنة
مجمحعة الحللة
المجمحعلت
األفطفل العلديين=(" )31ت"
الوحد ن=()31
الموغيرات
الموحسط االنحراف
الموحسط االنحراف
االخوبلرات
المعيلر
المعيلر
الفرعية
**10322014
401
3064
6013
تصميم المكعبلت
**20542056
4028
2041
6093
الموشلبهلت
**609930361
8081
1018
1066
إعلدة األرقلم
**20532056
11032
3065
6023
مفلهيم الصحر
**30362058
8041
2066
9081
الورميز
2091
4085
3051
8056
المفردات اللغحية
**90114
**90213011
5096
2058
2091
تسلسل الحروف-
االرقلم
,8932065
4055
9012
6046
اسو ال
المصفحفلت
**90463066
4066
3092
5011
الفهم
**30813068
6013
2066
9046
البحث عن الرمز
**20652066
6014
3069
5063
إكمل الصحر
*20262019
4018
3036
6093
الحذف
**80693024
11066
2068
5053
المعلحملت
**60913068
4056
2064
3021
الحسل
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اسونولج الكلملت
**501611062
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61053
الفهم اللفظي
106611064
46018
16081
االسو ال االدراكي 41013
**806615096
66013
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الذاكرة العلملة
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11039

**9021-

69066
19011
61096
سرعة المعللجة
 داله عن  ** ,115دالة عن , 11
 يتض من عرض النتا ج السابقة بجدول ( ،)0و ود فروق ذات دةلةة لحصةا ية
بين األطفال ذوي اضةطراب طيةف التوحةد ،واألطفةال العةاديين المفةافاين لهة فةي
العمر العقلي ،فةي اتجةا تفةوق األطفةال العةاديين علةي ميةك اةختبةارات الفرعيةة
لمقيةةاس وكسةةلر لةةذكاء األطفةةال الصةةورة الرابعةةة  ،والعوامةةا المركبةةة اةربعةةة .

شفا( )1الصفحة المعرفية لمفونات مقياس وكسلر لذكاء األطفال الصورة الرابعة
عند األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،واألطفال العاديين المفافاين له في العمر العقلي
ويتض من خالل الصفحة المعرفية السابقة نا نداء األفطفل العلديين نفضةا مةن نداء
األطفال ذوي اطررا فطي الوحد المفافاين له في العمر العقلي علةي ميةك اةختبةارات
الفرعية لمقياس وكسلر لذكاء األطفال الصورة الصامسة .
 -0نولئج الوحقق من الفرض الثلني والذ ينص علاي وجاحد فاروق جحهرياة باين كال مان
األفطفل وو اطررا فطي الوحد  ،واألفطفل العلديين المكلفئين لهم فاي العمار العقلاي
في كل من المجل اللفظي والمجل األدائي في مقيلس وكسلر الصحرة الرابعة لألفطفل .
وللوحقق من صحة هذا الفرض تم اسوخ ام اخوبلر"ت" لمجمحعوين مرتبروين،
كمل هح محطح بللج و ()6الوللي:
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مجموعات

الفهم اللفظي
االسااااااااااااااااااو ال
اإلدراكي

الوحد

قيمة "ت"
مسوح ال اللة

العلديين

الموحسط االنحاااااااااااااراف الموحسط االنحااااااااااااااااااااراف
المعيلر
المعيلر
11120
4411
10162
42153
41113

14161

44126

12124

**50161066-

 داله عن ** 1015دالة عن *** 1011دالة عن 10111
 يتض من عرض الجدول السابع نا هناك فرولا ا ذات دةلة لحصا ية بين كةا مةن
مفةةوا الفهة اللفظةةي ،ومفةةوا اةسةةتدةل اإلدراكةةي لةةدي األطفةةال ذوي اضةةطراب
طيةةف التوحةةد فةةي اتجةةا تفةةوق األطفةةال العةةاديين؛ حي ة نا متوس ة الدر ةةة علةةي
اختبةةارات اةسةةتدةل اإلدراكةةي نعلةةي مةةن متوس ة الدر ةةة علةةي اختبةةارات الفه ة
اللفظي.
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شفا(  )0الصفحة المعرفية لنسن الذكاء لفا من مفوا الفه اللفظي ،ومفوا
اةستدةل اإلدراكي عند األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد واألطفال العاديين المفافاين
له في العمر العقلي.
ويتضة مةةن خةةالل الرسة البيةةاني (  ) 2السةةابع تفةةوق نداء األطفةةال ذوي اضةةطراب
طيةةف التوحةةد علةةي مجةةال اةسةةتدةل اإلدراكةةي؛ حي ة نجةةد نا لةةديه منةةاطع لةةوة فةةي نغلةةن
القةةدرات الصاصةةة بالمجةةال اةسةةتدةل اإلدراكةةي وهةةي( تصةةمي المفعبةةات ،مفةةاهي الصةةور،
اسةةتدةل المصةةفوفات ،لكمةةال الصةةور) ،وي ةةير هةةذا العامةةا للةةا القةةدرة علةةي حةةا م ةةفالت
ديةةدة ،باسةةتصداع كةةا مةةن لةةدرات اةسةةتدةل اةسةةتقرا ي واةسةةتنباطي ،والتففيةةر المتتةةابك،
ضةا  -القةدرة علةي اسةتصالال اةسةتنتا ات ،وتحديةد وتصةنيف
والقدرات الفمية ،وي ما  -ني ا
العاللات ،والمرونة في التففير .

منلقشة النولئج:
الفرض األول :ولد دعم نتا ج الدراسة الراهنة صحة هذا الفرض؛ فقد نشارات النتةا ج للةي
و ةةود فةةروق ذات دةلةةة لحصةةا ية بةةين األطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف التوحةةد واألطفةةال
العةةاديين المفةةافاين لهةة فةةي العمةةر العقلةةي ،فةةي اتجةةا تفةةوق األطفةةال العةةاديين علةةي ميةةك
اةختبارات الفرعية لمقياس وكسلر لذكاء األطفال الصورة الرابعة ،حي تبين نا متوسةطات
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األطفال العاديين نعلي من متوسطات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد علي اةختبةارات
الفرعية للمقياس ،وهذا ي ةير للةي ضةعف نداؤهة عنةد مقةارنته باألطفةال العةاديين المفةافاين
له في العمر العقلي.
وتتفةةةع نتةةةا ج الدراسةةةة الحاليةةةة مةةةك مةةةا توصةةةل لليةةةر دراسةةةة ش شةةةارمنش شبيفيلةةة ش
شسيمنونفيش شاندلرش شلوي ش شبةرادش & Charman, Pickles,Simonoff, Chandler, Loucas,
) Baird, (2011حي ة نيهةةر األطفةةال ذوي اضةةطراب طيةةف التوحةةد بروفيةةا معرفةةي اتس ة
بو ود نقاط القوة المتمنلة في المجال العملةي مةرورا ا بنقةاط الضةعف فةي المجةال اللفظةي .فقةد
شةةبر البةةاحنوا البروفيةةا المعرفةةي لهةةوةء األطفةةال ( بالقمةةة ،والقةةاع) ؛ حية ايهةةروا ضةةعفا ا
شديدا ا في اختبار الفهة  ،والمفةردات ،بينمةا كةانوا نكنةر تمية ا ا فةي المهةاع العمليةة المتمنلةة فةي
اختبةةار تصةةمي المفعبةةات ،تجميةةك األشةةياء لكمةةال الصةةور ،وترتيةةن الصةةور ،وتتفةةع نتةةا ج
الدراسةةة مةةك نتةةا ج دراسةةات كةةا مةةن دراسة ٍة شبالنة ش شوليمةةونيرش Planche& Lemonnier
 (2012).ودراسة شانفنمااش شالجينش شسوليفيااش شفنسةن ش شوبيرنييةرش Ankenman, Elgin,
) ،Sullivan, Vincent, & Bernier, (2014ودراسة ميفةاش شاورسةاتيش شدي ماسةيدوش Mecca,
) ،Orsati, & de Macedo, (2014ودراسةةةة بةةةارديفوفش ،وماكغونيجةةةا – ت ةةةالمر ش،
)"Bardikoff", & 'McGonigle-Chalmers" (2014ودراسةةةة شبوكايةةةاش ،شغرانةةةد ورجش،
شديغرية ش ،شمةةاليغولش ،شكةةاعش ،شبوتبةةولش ،شوبالنة ش  ،شسةةتوكش ،شمورفيش،شبرينفيةةاش،
واوهةالوااش ) "Stack", "Murphy", "Prendeville" , & "O'Halloran", (2017حية توصةل
ميعها للي ت ت الصةفحة النفسةية لألطفةال ذوي اضةطراب طيةف التوحةد مقارنةة باألطفةال
العاديين علي مقياس وكسلر الصورة الرابعة لألطفال.
الفرض الناني :وفيه تفورض ال راساة الراهناة وجاحد فاروق جحهرياة باين كال مان األفطفال
وو اطررا فطي الوحد  ،واألفطفل العلديين المكلفئين لهم في العمار العقلاي فاي كال مان
المجل اللفظي والمجل األدائي في مقيلس وكسلر الصحرة الرابعة لألفطفل .
ولد ت دع نتا ج الفرض الحالي بنتا ج دراسةة شةارمنش شبيفيلة ش شسةيمنونفيش شةاندلرش
شلةوي ش شبةرادش  )Charman, Pickles,Simonoff, Chandler, Loucas, & Baird, (2011حية
نيهر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بروفيا معرفي يتمية بو ةود نقةاط القةوة المتمنلةة
فةةي المجةةال العملةةي مةةرورا ا بنقةةاط الضةةعف فةةي المجةةال اللفظةةي .فقةةد شةةبر البةةاحنوا البروفيةةا
المعرفةةي لهةةوةء األطفةةال ( بالقمةةة ،والقةةاع)؛ حي ة ايهةةروا ضةةعفا ا شةةديدا ا فةةي اختبةةار الفه ة ،
والمفردات ،بينما كةانوا نكنةر تمية ا ا فةي المهةاع العمليةة المتمنلةة فةي اختبةار تصةمي المفعبةات،
اكمال الصور.
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ويتفع ذل مةك دراسة ٍة شهيةدفالش ،شلونةدول ش).)Hedvall" "Lundholm", 2014ش باألشةارة
للي نا حوالي  % 25:02من األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد ،نا الصةفحة النفسةية لةديه
غير متجانسة ،خاصة الجانن اللفظي ،ولد نشارات العديةد مةن الدراسةات للةي نا اطفةال طيةف
التوحد يفوا ندا ه نفضةا فةي اةختبةارات البصةرية المفانيةة غيةر اللفظيةة ،ونا تقيةي السةلوك
واألداء المعرفي مهمة معقةدة تتةعرر بقةدرة الطفةا علةي التفاعةا والقةدرة علةي التواصةا اللفظةي
وغير اللفظي ،والمرونة مك األخذ في اةعتبار مستوي القدرة العقلية العامة.

تحصيلت ال راسة:
 -1اةعتماد علي مقيةاس وكسةلر الصةورة – الرابعةة كةعداة ت صيصةية عصةبية لكلينيفةة
تستطيك التميي بين الفاات اإلكلينيفية المصتلفة ،باإلضةافة للةي لةدرتها التميي يةة بةين
األطفال العاديين واألطفال ذوي اةحتيا ات الصاصة.
 -0استصداع نتا ج الت ت في الصفحة المعرفيةة لةألداء علةي مقيةاس وكسةلر الصةورة –
الرابعة لألطفال باةعتماد علي نقاط القوة في انن اةستدةل اإلدراكي ،و وانن
الضعف في لعداد برامج للتدخا.
 -3المقارنة بين األطفال والمراهقين ذوي اضطراب طيةف التوحةد فةي القةدرات العقليةة
وشفا الصفحة المعرفية لديه .
أوالا :قلئمه المراجا العربية-:
يري استيفاناتوس  ،وويلسوا كيو  .و ). (٨١٠٢اضطراب طيةف التوحةد (الذاتويةة)  .فةي :
ةول لي مور ةاا  ،و و يةف .ريفةر ( محةرراا .المصةنف فةي علة الةنف العصةبي
اإلكلينيفي الج ء (( .)1تر مة) عماد محجوب .القاهرة :مفتبة األنجلو المصرية.
ثلنيل ا قلئمه المراجا األجنبية-:
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Developmental
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Differences in performance between children with autism spectrum
disorder and Typically Developing Children in Wechsler Intelligence
Scale For Children Fourth Edition (WISCI IV)
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Abstract
The study aimed at setting a cognitive profile for children with Autism spectrum
disorder in Wechsler Intelligence Scale For Children Fourth Edition (WISCI IV) to
the performance on Typically Developing Children Matched on Mental Age with the
purpose of identifying their Cognitive applied on a sample group consisting of a
subgroup of 30 children with autism spectrum disorder (27 males, 3 females),The
results of the study found that there are statistically significant differences in total
score of the scale, also there are significant differences in component of verbal
comprehension, and the component of Perceptual Reasoning in children with autism
spectrum disorder in the direction of the superiority of Typically Developing
children.
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