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 قائًح اسرثياٌ انرٕحذ عُذ االطفال 
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 Abstractانًهخص 

حيث يهصعة اكرشافّ في االطفال انصغاس , يٍ االضطشاتاخ انًُائيح انشذيذج  (انرٕحذ  )يعذ اضطشاب االٔذيزو 

ٔذحرٕي  قائًح . ٔيٍ جٓح اخشي فاٌ االطفال انزيٍ يرهقٌٕ ذذخالخ يثكشج يرحسيٍ يأنٓى عهي انًذي انطٕيم , 

ٔقذ اسرخذيد كقائًح ,  (ال/ تُعى  ) تُذا يرى االجاتح عُٓا 23 عهي M-CHAT))اسرثياٌ انرٕحذ عُذ االطفال 

ٔكاٌ /  طفال ذى ذشخيصٓى تاضطشاتاخ ًَائيَا 44 يٍ تيٍ كم 30ٔكاَد َسثح ّ.  طفال 1076يسحيح  عهي 

حيث كاٌ ثًاَيح تُٕد ذصفٓى تاضطشاتاخ اجرًاعيح حادِ  . انرقييى قذ شخصٓى تاضطشاتاخ انرٕحذ 

ٔاضطشاتاخ في انرٕاصم حيث ٔجذ اَّ افضم طشيقّ نهرًييز تيٍ االطفال انزيٍ نذيٓى  ذشخيص  اضطشاب 

ٔاٌ انذسجاخ انرشخيصيح انفاسقح  اعرًذخ عهي انثُٕد االفضم في .انرٕحذ أ تذٌٔ ذشخيص اضطشاب انرٕحذ 

ٔقذ اشاسخ انُرائج اني اٌ قائًح اسرثياٌ انرٕحذ عُذ االطفال ذعرثش اداج . انرًييز ٔعهي انذسجح انكهيح نهقائًح 

. ٔاعذج نالكرشاف انًثكش الضطشاتاخ انرٕحذ 

 

 Backgroundانًذخم انُظشي 

 

 نرشًم انُسخح االيشيكيح انري اقرثسد يٍ انُسخح M-CHAT)) ذرسع قائًح اسرثياٌ انرٕحذ عُذ االطفال 

 سؤااّل ذسرخذو 23 عهي M-CHAT))ٔذشًم قائًح اسرثاَح انرٕحذ . االصهيح نهقائًح يٍ انًًهكح انًرحذج 

ٔانٓذف يٍ رنك يشجع اني ذحسيٍ يسرٕي حساسيح انقائًح  ٔ ذحذيذ . ذسعح تُٕد اساسيح يٍ اصم انقائًح 

. يكاَرّ افضم يٍ انًجرًع االيشيكي 

 

 تخطي ثثاذّ في انٕالياخ انًرحذج M-CHAT))ٔ يُرشش اسرخذاو قائًح اسرثياٌ انرٕحذ عُذ االطفال 

ٔ اليزال انًؤنفيٍ . ٔ يايحيط يٍ ٔاليح َيٕ اَجالَذ ( Connecticut)االيشيكيح تخاصح في ٔاليح كَٕيكريكاخ

يقٕيٌٕ تجًع انثياَاخ حٕل انذساسح االٔنيح ٔيُرظشٔا انُرائج انُٓائيح نحساب يسرٕي انحساسيح ٔانرًييز تعذ 

ٔقذ قايٕا انًؤنفيٍ ترطثيق قائًح . 2003سُٕاخ ثى يقاتهرٓى يُز عاو 3.5اٌ ذطثق عهي عيُح نالطفال يٍ سٍ 

 M-CHAT))ٔذعذ  قائًح اسرثياٌ انرٕحذ عُذ االطفال ,  طفم 33000االسرثياٌ عهي دساسح ٔاسعح عهي 

. اخرثاس يٕجّ َحٕ اضطشاتاخ انرٕحذ في يقاتم انًُٕ انطثيعي نالطفال 

 

 M-CHAT Scoring Instructions) )ذعهيًاخ ذقذيش دسجاخ نالسرثياٌ 

 

فأٌ .  عُذيا يفشم في اي ثالثح تُٕد أٔعُذيا يحصم انطفم في انقائًح عهي اثُيٍ أ اكثش يٍ انثُٕد انحشجح 

ٔفي االسفم قائًح تاالسرجاتاخ انفاشهح نكم تُذ عهي  .(فشم/ َجاح  )ذرحٕل اني اسرجاتح   (ال/تُعى  )االجاتح 

 .انثُٕد انًكرٕتح تخط عشيض ٔ كثيش ْي انثُٕد انحشجح  . M-CHAT))قائًح اسرثياٌ انرٕحذ عُذ االطفال 

 

ٔعهي ايّ حال . نيس جًيع االطفال انزيٍ يفشهٌٕ في انقائًح يُطثق عهيٓى يحكاخ ذشخيص اضطشاب انرٕحذ 

فاٌ االطفال انزيٍ يفشهٕا في انقائًح يجة اٌ يرى ذقييًٓى تطشيقح اكثش عًقَا تٕاسطح انطثية انُفسي أ يرى 

. ذحٕيهٓى نهرقييى انًُائي انرطٕسي نٓى يٍ قثم يخرص 

ال .21ال .16َعى .11ال . 6ال .1
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