
ا�نسان  منو  تعوق  التي  االضطرابات  أنواع  من  نوع  هو  التوحد  طيب  اضطراب 
وتصاحبه طوال مراحل حياته. ويؤثر االضطراب على جوانب  تلفة من الوظائف 
االجتماعية واحلسية ل�نسان، من بينها: مهارات التواصل والتفاعل مع ا�خرين، 
واختالف  مبفردهم  للعب  باالضطراب  املصابني  تفضيل   ¤ خاصًة  ذلك  ويظهر 
اªطباء  من  مميزة  ¯موعة  لدينا  حولهم.  عمن  وسلوكياتهم  اهتماماتهم 
التوحد وتشخيصها باستخدام أحدث  املدربني على تقييم حاالت اضطراب طيف 
إ·  للوصول  ا�نسان  وظائف  من  املتعددة  اجلوانب  تفحص  التي  التقييم  أدوات 

التشخيص السليم.

ما هي عملية تقييم التوحد؟
إجراء  التقييم  فيتضمن  ته؛  وحدَّ التوحد  نوع  حتديد  أجل  من  التقييم  عمليات  ُتجَرى 
مقابالت مكثفة مع أهاÅ الطفل املصاب بالتوحد أو مع البالغني املصابني بالتوحد 
أعراض  تقييم  عن  فضًلا  إكلينيكية،  ملتابعة  بالتوحد  املصاب  وإخضاع  أنفسهم، 
الثانية  نسخته   ¤ للتوحد  التشخيصية  املالحظات  جدول  باستخدام  التوحد 
(ADOS-٢). وُتَعد أداة جدول املالحظات التشخيصية مبثابة "املعيار الذهبي" ¤ 
ردود  ورصد  التصرفات  مراقبة  طريق  عن  التوحد  طيف  اضطراب  حاالت  تقييم 
اªفعال. وبالرغم من أن هذه اªداة ال متنح تشخيًصا كامًلا حلاالت التوحد، إال أنها 

جزء ال غنى عنه ¤ عملية تقييم التوحد.
وميكن استخدام أداة التقييم (ADOS-٢) ªغراض أشمل من أغراض التشخيص، 
حيث يجري استخدامها ¤ وضع خطط العالج وتقييم الÔامج العالجية، وكذلك ¤ 
حتديد مواطن الضعف اخملتلفة التي قد يعاÙ منها املصاب بالتوحد ¤ نواحي 
التقييم  أداة  فإن  االستخدامات،  هذه  كل  على  وعالوًة  االجتماعي.  التواصل 
حول  أوضح  صورة  تكوين  واملعلمني  الرعاية  مقدمي  على  تسهل   (٢-ADOS)

السلوكيات التي حتكم تصرف طفلك أو تصرفاتك.
وُتستخدم هذه اªداة املميزة أيًضا ¤ تصنيف احلاالت واªعراض ووصفها. وقد 
أثبتت فعاليتها وكفاءتها ¤ تشخيص احلاالت اخملتلفة الضطراب طيف التوحد، 
 Ýوضع خطط عالج أك Åساسية لالضطراب وبالتاªعراض اªما يساعد ¤ حتديد ا
العمرية  الفئات   تلف  لتقييم  موحد  كمعيار  اªداة  استخدام  ويجري  وتأثßًا.  دقة 
(بدًءا من ١٢ شهًرا وأكÔ) وتتميز بقدرتها الفائقة على توقع التشخيص املبدئي 

للحالة.
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Autism Spectrum Disorder (ASD) is a lifelong developmental 

disorder that affects all aspects of life, including 

communication, reciprocal social interactions, play, interests, 

and behaviour. Our clinicians are well-trained in the assessment 

and diagnosis of ASD using a multidisciplinary evaluation of 

multiple areas of the individual’s functioning. 

What is Autism Assessment? 
The autism assessment process starts with a thorough interview 

with the parents or the clients themselves (if the client is an 

adult). The process also involves clinical observation and 

assessment of autism symptoms using The Autism Diagnostic 

Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) which is 

considered the “gold standard” in ASD assessments. 

The ADOS-2 is a reliable and standardized instrument for the 

assessment and diagnosis of the core symptoms of Autism in 

patients of all ages (from 12 months and older). It guides 

clinicians through the development, implementation, and 

evaluation of the treatment plan, by helping them identify areas 

of weakness in social and communication aspects, have a 

better understanding of the client’s pervasive behaviours, and, 

hence, develop the treatment plan that works best for them. 



Who Would Benefit from Autism Assessment?
If your child struggles with social communication or shows 
some or all of the following behaviours, it is highly 
recommended to seek a professional Autism assessment:

• Sensitivity to sounds, tastes, touch, sights and smell

• Rigid with rules and routine

• Focused on the same interests or objects

• Not responding to their name or engaging in eye contact

• Developmental delays

• Delayed speech and communication skills

• Does not play well with others

• Engaging in repetitive behaviours such as flapping hands

   or rocking

A comprehensive autism assessment will help you…
• Have a better understanding of your child’s needs and  

 behaviours

• Get an accurate diagnoses that enables your child to 
get the appropriate support from family, healthcare 
providers, school, etc.

• Learn how to access services that might be available for  
 children with Autism

• Learn about early intervention programs, which are the  
 first-line treatment for Autism Spectrum Disorder

Autism Assessment for Adults
If you are an adult struggling with any of the following 

symptoms/difficulties, an Autism assessment can help you 

better understand your behaviours, have a clear evaluation 

and diagnosis of your condition, and get an effective 

treatment intervention that helps you manage the 

challenging situations.



Common difficulties related to Autism include: 

• Interpreting social situations 

• Interpreting others’ behaviours, body language, and   

   facial expressions

• Engaging in back and forth conversation

• Maintaining eye contact in social interactions

• Engaging in social relationships, repetitive actions,

   and interests 

Step-by- Step Autism Assessment Process 
• Initial consultation session with our psychologist

• A 50-minute consultation with the parent or the

   individual if the client is an adult

• A clinical observation session that engages the child

   in several activities to assess ASD symptoms using ADOS-2

• 90-60 minute assessment sessions for the    

   individual/parents can be included

• Our psychologists complete test scoring/interpretation  

   and write final reports. Reports are usually completed   

   within 3-2 weeks after the final individual assessment   

   session. 

• A feedback session with the parents or the client

   (if the client is an adult) to discuss the results of the   

   assessment/diagnosis, their implication on daily life,

   and recommendations for treatment and educational  

   interventions (if any). 

Request an appointment through
WhatsApp messages at +965 96732632
or call us at +965 18 20 212



ونورد إليك فيما يلي بعض الصعوبات املصاحبة ل�صابة بالتوحد:
• تفسß املواقف االجتماعية

• تفسß سلوكيات ا�خرين وفهم  املقصود من وراء لغة جسدهم
   وتعبßات وجههم

• االشåاك ¤ احملادثات والنقاشات الطويلة
• التواصل البصري ¤ أثناء املواقف التي تتطلب تواصًلا اجتماعًيا

• االنخراط ¤ العالقات االجتماعية، واªفعال املتكررة، واالهتمامات

خطوات عملية تقييم التوحد
• إجراء جلسة استشارة مبدئية مع اªخصائي النفسي

• إجراء استشارة مدتها ٥٠ دقيقة مع اªهل أو الشخص املصاب بالتوحد إذا  
   كان بالًغا

• إجراء جلسة متابعة إكلينيكية يتم فيها رصد تصرفات الطفل باستخدام
٢-ADOS أداة   

• إجراء جلسات تقييم تåاوح مدتها بني ٦٠ و ٩٠ دقيقة ميكن لéهل حضورها
• قيام اªخصائي النفسي بوضع درجات االختبار وتفسß التصرفات وكتابة  

   التقارير حول احلالة. وعادًة ما يتم االنتهاء من كتابة التقارير ¤ خالل أسبوعني  
   أو ٣ أسابيع من موعد جلسة التقييم الفردي النهائية.

• إجراء جلسة  صصة للحصول على ا�راء والتعليقات من أهل الطفل  
   املصاب بالتوحد أو من الشخص البالغ املصاب بالتوحد من أجل مناقشة  

   نتائج التقييم وتشخيص احلالة (إن وجد) وتأثß ذلك على أنشطة احلياة  
   اليومية، مع التوصية بخطة العالج ووسائل العالج التعليمية.

 :Ùوåبريدنا ا�لك Ôللحصول على االستشارات، ُيرجى التواصل معنا ع
info@fshnkuwait.org

أو االتصال بنا على رقمنا: 212 20 18 965+ 



متى ميكن االستفادة من "تقييم التوحد"؟
ميكنك أن تطرح على نفسك اªسئلة التالية لتحديد أهمية تقييم التوحد بالنسبة 
لك. هل يواجه طفلك مشكلة ¤ التواصل االجتماعي؟ هل يقوم بتصرفات لها 

منط متكرر؟ هل ُيظِهر طفلك أًيا من السلوكيات التالية؟

• حساسية جتاه اªصوات أو املذاقات اخملتلفة أو اللمس أو رؤية مشاهد

   أو شم روائح معينة
• التمسك الصارم بالقواعد والروتني

• الåكيز على نفس النوع من االهتمامات أو اªغراض
• عدم التجاوب عند النداء عليه باسمه أو عدم التواصل البصري

• تأخرات ¤ النمو
• تأخر ¤ تطوير مهارات احلديث والتواصل

• عدم اللعب مع ا�خرين

• امليل للتصرفات ذات النمط املتكرر، مثل: رفرفة اليدين أو التأرجح

إذا الحظت قيام طفلك ببعض من هذه التصرفات، فسيساعدك
تقييم التوحد على:

• فهم احتياجات وسلوكيات طفلك بصورة أفضل

• احلصول على تشخيص واضح حلالة طفلك، ما ميكنك من مساعدته  
   واحلصول على الدعم الالزم من مقدمي الرعاية الصحية ومن املربني  

   واملدرسني مبدرسته
• معرفة طرق احلصول على اخلدمات اخلاصة املتاحة لéطفال املصابني  

   بالتوحد
• التعرف على برامج التدخل املبكر التي ُتَعد اخلطوة اªوÅ ¤ عالج اضطراب  

   طيف التوحد

تقييم التوحد لدى الكبار
أما إذا كنت شخًصا بالًغا وتعاÙ من الصعوبات أو اªعراض التاÅ ذكرها، فإن تقييم 
احمليط،  عاملك  مع  تعاملك  وطريقة  تصرفاتك  فهم  على  سيساعدك  التوحد 
فضًلا عن حصولك على تقييم واضح وتشخيص شامل حلالتك، مع االستفادة 
حياتك  إدارة  على  وتساعدك  الفريدة  اختالفاتك  سåاعي  التي  العالج  خطة  من 

بصورة أفضل والتعامل مع املواقف التي تشكل لك حتدًيا.


