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 التحقق من العالقة بين عتبة تمييز االتجاه البصري ومستوى سمات التوحد: عينة سعودية 

 ( 1)هللا بن فهد بن داود  عبدد.

 ه (1442 /11/ 20وقبل -ه 1/9/1442)قدم للنشر 

تعزو إحدى الفرضيات طيف التوحد إلى اختالل في توازن التنشيط والتثبيط في القشرة املخية. ومن املؤشرات غير املباشرة    : املستخلص

في  تمييز االتجاه، الرتباط مستوى األداء  في مهام سيكوفيزيقية كمهمة  للتدليل على صحة هذه الفرضية مستوى األداء  التي استخدمت 

الناقل التثبيطي الرئيس في القشرة املخية في الفص القذالي. هدفت الدراسة   --ما أمينوبيوتيريك )جابا(املهمة بمستوى تركيز حمض غا

 46الحالية إلى التحقق من العالقة بين عتبة تمييز االتجاه البصري من جهة ومستوى سمات التوحد من جهة أخرى. شارك في الدراسة  

لم النفس بجامعة امللك سعود. تم قياس عتبة تمييز االتجاه البصري بواسطة مهمة  متطوًعا من طالب مرحلة البكالوريوس من قسم ع 

تمييز االتجاه البصري بجزأيها املستقيم )العمودي( واملائل، كما تم قياس سمات التوحد بواسطة مقياس طيف التوحد، والذي تم التأكد  

سنة(. وجدت الدراسة   64- 18مشارك من الذكور البالغين ) 104من مقبولية خصائصه السيكومترية في دراسة استطالعية ضمت عينتها 

الحالية أن العالقة بين مستوى األداء في مهمة تمييز االتجاه ومستوى سمات التوحد عالقة عكسية، حيث يرتبط تدهور األداء في املهمة  

التوحد مرت لديهم سمات  الذين  األفراد  أن  تقترح  النتيجة  التوحد. هذه  وهي على بارتفاع سمات  العصبي،  التنشيط  في  زيادة  لديهم  فعة 

في دراسات سابقة على عينات   التوحد  تمييز االتجاه وارتفاع مستوى سمات  في مهمة  بين تفوق األداء  التي وجدت  النقيض من العالقة 

ناقشت الدراسة الحالية األسباب  بريطانية، والتي تقترح أن األفراد الذين لديهم سمات التوحد مرتفعة لديهم زيادة في التثبيط العصبي.  

صي
ّ
ن  املحتملة لعدم اتساق نتائجها مع نتائج الدراسات السابقة، واقترحت عمل دراسة تقارن األداء في مهمة تمييز االتجاه بين أفراد ُمشخ

صين لبحث مدى إمكانية التحقق من نتائج الدراسة ال
ّ
شخ

ُ
 حالية على عينة عيادية.بطيف التوحد من املجتمع السعودي مع نظرائهم غيرامل

 . توازن التنشيط والتثبيط العصبي، سمات التوحد، مهمة تمييز االتجاه البصري الكلمات املفتاحية: 

 

Investigation of The Relationship Between Visual Orientation Discrimination Thresholds and 
Autistic Traits: A Saudi Sample 

(1)Abdullah Fahad Bin Dawood 

(Submitted 30-04-2021 and Accepted on 30-06-2021 ) 

Abstract:  Autism Spectrum Condition (ASC) has been hypothesised to associate with cortical Excitation-Inhibition 
balance. Indirect indications supporting such hypothesis comes from performance level in psychophysical tasks such as 
Orientation Discrimination task (ODT), given the association between performance in such task and the main inhibitory 
transmitter (GABA) in the occipital cortex. The current study aimed to reinvestigate the relationship between orientation 
discrimination thresholds (measured by ODT) and autistic traits (measured by Autism Spectrum Quotient (AQ)) with a 
Saudi sample. Due to the lack of any information regarding the psychometric properties of the Arabic version of AQ, a 
pilot study was conducted to check the reliability and the validity of the AQ scale via an online survey. Analyses of 104 
complete responses to the AQ online survey from male adults (18-64) showed that the Arabic version of AQ has acceptable 
reliability and validity properties. To investigate the relationship between orientation discrimination thresholds, Data from 
46 male undergraduate students at the Psychology Department of King Saud University were collected. Results showed 
that individuals with higher autistic traits had higher OD thresholds (lower performance level), suggesting increased cortical 
excitation in individuals with high autistic traits. Current findings are inconsistent with previous studies conducted with 
British samples, which showed that high autistic traits were associated with enhanced ODT performance, suggesting 
increased cortical inhibition in individuals with high autistic traits. Possible explanations of the inconsistencies between 
the findings of the current study and previous ones are discussed. Future studies should investigate whether such a relation 
between ODT performance and autistic traits of the Saudi sample could be replicated with Saudi individuals with ASC. 
KeywordsExcitation-Inhibition balance, Autsitic Traits, Orientation Discrimination Task, ODT. 
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 املقدمة  

-Excitation)  العصبي  والتثبيط  التنشيط  توازن   يلعب

Inhibition balance)  في  ا مهًم   ادورً   املخية   القشرة  في 

 ,Dunn & Jones)  والسلوكية   الذهنية  العمليات
2020; Edden et al., 2012; Kondo & Lin, 2020; 

Yizhar et al., 2011)،    الكامن   األساس  أنه  وُيعتقدكما  

السيكوفيزيقية    الكثير  في  األداء  مستوى   وراء املهام  من 

أشكالها  اب   الصوتية  النغمة   تمييز  مهمة  مثلختالف 

(Pitch Discrimination Tesk)  (Bonnel et al., 

2010; Bonnel et al., 2003)،  اللمس  تمييز  ومهمة  

(  Tactile Discrimination Task)  جسدي-الحس

(Fujimoto et al., 2014; Puts et al., 2011)،   ومهمة

االتجاه    Visual Orientation)  البصري تمييز 

Discrimination Task )  (Dickinson et al., 2014).  

توازن  يُ و  تعريف  القشرة    التنشيط مكن  في  والتثبيط 

 ;He & Cline, 2019)  املخية من مستويات متعددة

Sohal & Rubenstein, 2019)  . 
ً

قصد بتوازن  يُ ،  فمثال

الخلية    العصبي  والتثبيط   التنشيط  مستوى  على 

بأنه الواحدة  املشابك    العصبية  لعدد  الفائق  التنظيم 

الواحدة   الهرمية  الخلية  على  والتثبيطية  التنشيطية 

نسبيً  ثابتة  نسبة  التنشيطية    التوليد  املشابك  من 

للخلية    والتثبيطية التغصنية  األجزاء   & Sohal)عبر 

Rubenstein, 2019).  التقصد  يُ ،  أيًضا شيط  نبتوازن 

العصبية  والتثبيط الدوائر  مستوى  على    بأنه  العصبي 

و  التنشيطية  التفاعالت  دوائر    يةالتثبيطمعدل  داخل 

مع بهةين عصبية  العناية  يتم  والذي  على    ،  للحفاظ 

النشاط  من  طبيعي  الدوائر    مستوى  وبين  داخل 

 Isaacson & Scanziani, 2011; Wu et)  العصبية

al., 2011) . 

القشرة    عدويُ  التنشيط والتثبيط في  االختالل في توازن 

تفسيرً     ااملخية 
ً

العصبية   محتمال النمائية    لالضطرابات 

 ;Hussman, 2001)  التوحد   طيف  كاضطراب 

Rubenstein & Merzenich, 2003)،    والذي يتصف

ونمطية   االجتماعي،  والتفاعل  التواصل  في  بصعوبات 

واالهتم السلوك  في  وتقييد  واألنشطة  متكررة  امات 

(APA, 2020)  .املثال،  سبيل  فعلى   
ُ
  من   العديد  شيرت

بالنسبة    معدل  زيادة  إلى  الدراسات  العصبي  التنشيط 

   األفراد  لدى  املخية  القشرة  في  ثبيطتلل
ُ
 امل

ّ
صين  شخ

 ,Coghlan et al., 2012; Hussman)  التوحد  بطيف

2001; Rubenstein & Merzenich, 2003)،    أن إال 

  تم  قد  والتثبيط  التنشيط  بين  العالقة  في  االتجاه  هذا

  أن   إلى  نتائجها  تشير  التي  الدراسات  من  بمجموعة  تحديه

بزيادة   مرتبط  التوحد  العصبي    معدلطيف  التثبيط 

 Bertone et al., 2005; Bonnel et)  مقارنة بالتنشيط 
al., 2010; Bonnel et al., 2003; Dickinson, 
Bruyns-Haylett, et al., 2016; Franklin et al., 

  (Dickinson, Jones, et al., 2016)لـ    انظر،  (2008

و  التنشيط  توازن  بين  العالقة    التثبيطملراجعة طبيعة 

جهة   من  كما  .  أخرى   جهة  من التوحد    وطيف العصبي 

  توازن   بين  العالقة  طبيعة  أن  إلى  اإلشارة  تجدرو 

  من   التوحد   طيفو   جهة  من   العصبي   ثبيط توال  التنشيط 

تحتاج إلى مزيد من    ةفرضيتكون    أنتعدو    الجهة أخرى  

والبحث الال    ،التحقق  توازن  قياس  أن    شيط تنسيما 

  خالل   من  بل  مباشرة،  بصورة  يتم  ال  العصبي  والتثبيط

مباشرة   مؤشرات  وشموليتها  غير  دقتها  في    تتفاوت 

(Dickinson, Jones, et al., 2016) . 

ستدالل بها على توازن التنشيط  التي يتم اال   األدوات  منو 

املخية توالث القشرة  في  العصبي    املهام   البصرية   بيط 

االتجاهك   السيكوفيزيقية  تمييز   ,.Edden et al)  مهمة 

2009; Shaw et al., 2019)  .  تمييز   مهمة   أثناء في  

  املخططة   البصرية  املنبهات  من  زوج  عرض  يتم  االتجاه،

  تكون   حيث  اآللي،  الحاسب  شاشة  على  تسلسلي  بشكل
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 Target)  (املستهدف)املنبه    الثاني  املنبه  خطوط

Stimulus)   يرها مع/عكس عقارب الساعة  و تم تد  قد

املرجعي(  )املنبه  األول  املنبه  بخطوط   مقارنة 

Reference Stimulus))،  اإلدالء  املشارك  من  ويطلب  

  عقاربعكس /مع هدفستامل  املنبه تدوير تم كان إذا بما

  على  الضغط  بواسطة  املرجعي  باملنبه  مقارنة  الساعة

)عكس    األيسر   أو(  الساعة  عقارب)مع    األيمن   السهم

  الحاسب   مفاتيح   لوحة على  املوجودين( الساعة عقارب

 ;Dickinson et al., 2014; Edden et al., 2009)  اآللي

Shaw et al., 2019)  . تمييز  و يمكن أن تتضمن مهمة 

خطوط   اتجاه  درجة  على  بناء  مختلفة  أجزاء  االتجاه 

  فيه   تكون   تي )والاملنبه املرجعي لتشمل الجزء املستقيم  

أو   صفر  بدرجة  عمودية  إما  املرجعي  املنبه  خطوط 

تكون   ، (90بدرجة    ةأفقي )والتي  املائل    فيه   والجزء 

(.  درجة  135أو    درجة  45خطوط املنبه املرجعي مائلة بـ  

استخدام ساللم  عتبة  ( Staircases)  يتم  أدنى    لتقدير 

  التفريق في    يمكن بموثوقية تمييزها  )أعلى قدرة تمييزية(

واملستهدف املرجعي  املنبه  درجتي   ,Treutwein)  بين 

1995) . 

إن االرتباط بين األداء في مهمة تمييز االتجاه والتوازن في  

نتائج   تؤيده  املخية  القشرة  في  والتثبيط  التنشيط 

بين   العالقة  التي بحثت  الحيوانية والبشرية  الدراسات 

الرئيس  مستوى  العصبي  املثبط  -Gamma)  تركيز 

aminobutyric acid (GABA))    القشرة في  )جابا( 

العصبية التجاهات املنبهات    تقائية واالناملخية البصرية  

  االتجاهات  تمييز   على   القدرة و )مستقيمة مقابل مائلة(  
(Edden et al., 2009; Katzner et al., 2011; 
Kurcyus et al., 2018; Leventhal et al., 2003; Li 
et al., 2008; Shaw et al., 2019; Sillito, 1975)  .

أن   الحيوانية  الدراسات  أظهرت  املثال،  سبيل  فعلى 

تعتمد   املنبهات  التجاهات  العصبية    بشكلاالنتقائية 

  جابا مناهضات  تقديم  ن إ  حيث  جابا  تركيز  علىملحوظ 

(GABA agonist)  العصبية  االنتقائية  من   يزيد  

 Leventhal et al., 2003; Li)  للمنبه   معينة  التجاهات

et al., 2008)، تقديم مضادات جابا في حين (GABA 

antagonist  )  من يقلل  حيث  عكس ي،  تأثير  إلى  يقود 

 Katzner)  االنتقائية العصبية التجاهات معينة للمنبه 

et al., 2011; Sillito, 1975)بشرية  . تؤيد الدراسات ال

ن مستوى تركيز جابا في القشرة  إمثل هذه النتائج حيث  

التمييزة   القدرة  بمستوى  يرتبط  البصرية  املخية 

 
ً

البصرية، فمثال املنبهات    زيادة  أن  جد وُ لقد    التجاهات 

  اإلدراك   عن  املسؤولة  املنطقة  في  جابا  تركيز  نسبة

  االتجاه،  تمييز  مهمة  في  األداء  بتفوق   ترتبط  البصري 

اتجاه    صغيرة/ منخفضة  بعتبة  واملعبرعنها بين  الدرجة 

املرجعي  ;Edden et al., 2009)  املستهدفو   املنبه 

Shaw et al., 2019)  إال أنه من الجدير بالذكر اإلشارة .

تركيز جابا  أن  إلى   بين مستوى  االرتباطية  العالقة  هذه 

واألداء في تمييز االتجاه كانت موجودة مع الجزء املائل  

املستقيممن   الجزء  مع  وغائبة  االتجاه  تمييز    مهمة 

التفسيرات  (Edden et al., 2009))العمودي( أحد   .

ارتباط   وجود  لعدم    بين حصائية  إداللة    يذ املحتملة 

  مهمة من  املستقيم  الجزء  في  واألداء جابا  تركيز  مستوى 

  ( Ceiling Effect)  السقف  بتأثير   مرتبط  االتجاه  تمييز 

(Garin, 2014)،  املهمة  من  املستقيم  الجزء  نإ  حيث  

  التمييزة  املشاركين   عتابات  معظم   أن   بدليل  للغاية  سهل 

  صغيرة  / منخفضة  واملستهدف  املرجعي  املنبه  درجات  بين

في  جًد  املتفوق  األداء  في  املنعكسة  السهولة  وهذه  ا، 

من  تاملهمة   األ مكانية  إحد  تسمح  تباين  لدرجة  داء 

مستوى تركيز جابا واألداء في  بالكشف عن العالقة بين  

األداء تمييز   ,.Edden et al)  املستقيم   الجزءا-مهمة 

2009) . 

)العمودي،    املستقيم  الجزء  في  األداء  أن  املعلوم  منو 

  الجزء  من   بكثير   أسهل  االتجاه  تمييز  مهام   من(  األفقي

.  (Appelle, 1972; Vogels & Orban, 1985)  املائل

تمييز  أن    كما أقل  عتبة  املستقيم  الجزء  في  االتجاه 

املائل الجزء  في  العتبة  أضعاف  خمسة    بحوالي 

(Dickinson et al., 2014; Edden et al., 2009)  .

املستقيم الجزء  في  األداء  بين  مهمة    واملائل  الفرق  من 

 Oblique)  تمييز االتجاه يعكس ما يسمى بتأثير امليالن

Effect)  (Appelle, 1972; Vogels & Orban, 

امليالن  (1985 تأثير  لظاهرة  املحتملة  التفسيرات  أحد   .
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أكبر من الخاليا العصبية التي تستجيب   اأن هناك عددً 

للمنبهات   تستجيب  التي  تلك  من  املستقيمة  للمنبهات 

هذا  و .  (Li et al., 2003; Mansfield, 1974)  املائلة

مرتبط   املستقيم  االتجاه  ذات  للمنبهات  التفضيل 

  مستوى   تركيز  بزيادة  عليهبالتثبيط العصبي، واملستدل  

  عن  املسؤولة  املناطق  في  املثبطة  العصبية  النواقل

 ;Katzner et al., 2011)  البصرية  املعلومات  معالجة

Li et al., 2008)  . العالقة بين األداء في مهمة    ولطبيعة

االت  املخية  تمييز  القشرة  في  جابا  تركيز  ومستوى  جاه 

  تمييز  مهام  الدراسات  من   الكثير  استخدمتالبصرية،  

  التنشيط  توازن   على  مباشر   غير   كمؤشر  االتجاه 

 ;Bin Dawood et al., 2020)  العصبي   التثبيطو 
Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016; Shafai 
et al., 2015; Shaw et al., 2019; Tibber et al., 

2006) . 

 تلك  االتجاه   تمييز   مهام  استخدمت  التي   الدراسات  منو 

  مكانيةإب  تقول   التي   الفرضية  صحة   مدى   اختبرت  التي 

  توازن   في  خلل  نتاج   أنه   على   التوحد  طيف   تفسير 

-Dickinson, Bruyns)  العصبي  بيطث والت  التنشيط
Haylett, et al., 2016; Dickinson et al., 2015; 

Dickinson et al., 2014)،اختبرت   . فعلى سبيل املثال

الدراساتإ ارتباط مستوى    حدى  مهمة    األداءمدى  في 

  مستوى سمات تمييز االتجاه بجزأيها العمودي واملائل و 

التوحد  طيف  مقياس  في  بالدرجة  عنه  املعبر    التوحد 
(Autism Spectrum Quotient (AQ))  (Dickinson 

et al., 2014)  أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مستوى .

 
ً
التوحد    سماتب  ااألداء في مهمة تمييز االتجاه كان مرتبط

حيث كان هناك ارتباط عكس ي بين عتبة تمييز االتجاه  

املائل   الجزء  طيف  في  مقياس  في  والدرجة  املهمة  من 

أن   ذلك  ويعني  سمات    أولئكالتوحد،  كانت  الذين 

كان   أعلى  لديهم  في  هم  ؤ أداالتوحد  أفضل  عام  بشكل 

  أولئك  بأداء  مقارنة  االتجاه الجزء املائل من مهمة تمييز

 Dickinson et) التوحد لديهم أقل  سماتالذين كانت 

al., 2014)  باستخدام نفس املهمة  . دراسة أخرى قامت

لتختبر ما إذا كانت مثل هذه النتائج تنطبق على األفراد  

 
ُ
 امل

ّ
مقارنة  شخ التوحد  بطيف  غير  صين  بنظرائهم 

 
ُ
 امل

ّ
 ,.Dickinson, Bruyns-Haylett, et al)  صين شخ

التي  (2016 تلك  الدراسة متسقة مع  نتائج هذه  . كانت 

تمييز   مهمة  في  األداء  بين  العالقة  االتجاه  اختبرت 

األفراد    سماتو  أداء  كان  حيث   التوحد 
ُ
 امل

ّ
صين  شخ

  مقارنة بطيف التوحد في الجزء املائل من املهمة متفوقا  

 غير    نظرائهم  أداءب
ُ
 امل

ّ
 ,.Dickinson et al)صين  شخ

في الجزء املائل    . كلتا الدراستين عزت تفوق األداء(2014

  كانت  الذين  ألولئك  كان  سواء-  من مهمة تمييز االتجاه

   أو  أعلى  لديهم  التوحد  سمات
ُ
 امل

ّ
  بطيفصين  شخ

في   -التوحد العصبي  التثبيط  زيادة  على  مؤشر  بأنه 

 ,Dickinson)  القشرة املخية البصرية )الفص القذالي(
Bruyns-Haylett, et al., 2016; Dickinson et al., 

املؤشرات  (2014 نتائج  اتسقت  لذلك،  إضافة   .

تقنية التخطيط    والتي استخدمت   فسيوليجة،-العصب

  (Electroencephalogram (EEG)) الكهربائي للدماغ

   مع
ً
إرتباط هناك  كان  حيث  الدراستين  هاتين    انتائج 

  التوحد وذروة موجات جاما  مستوى سماتبين    اطرديً 

(Peak gamma oscillatory frequency )  

(Dickinson et al., 2015)  ذروة موجات جاما  أن ، كما  

   األفراد  لدى  عام  بشكل  مرتفعة  كانت
ُ
 امل

ّ
  بطيفصين  شخ

   غير  بنظرائهم  مقارنة  التوحد
ُ
 امل

ّ
 ,Dickinson)  صينشخ

Bruyns-Haylett, et al., 2016)  العالقة ولطبيعة   .

أهم   تركيز  مستوى  بين  العصبية  الطردية  النواقل 

 ,.Edden et al)  ااماملثبطة )جابا( مع ذروة موجات ج

2009; Shaw et al., 2019)،  هذه   نتائج  اعتبرت  

غير    اتمؤشر   أنها  على  فسيولوجية-العصب  املؤشرات

املخية    ةمباشر  القشرة  في  العصبي  التثبيط  زيادة  على 

البصرية، وهي متسقة مع تلك التي تم التحصل عليها من  

االتجاه(  تمييز  )مهمة  السيكوفيزيقة    املهمة 
(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016; 
Dickinson et al., 2015; Dickinson et al., 2014) . 

 وأهميتها  الدراسة مشكلة 

اإل   لىع التي تم  اتساق نتائج الدراسات  شارة  الرغم من 

مهمة    فيما  إليها في  األداء  بين  العالقة  بطبيعة  يتعلق 

االتجاه     املهم  من  نهفإ  التوحد،سمات    ومستوى تمييز 

  مجتمع في النتائج هذه من  التحقق إمكانية مدى معرفة

أجريت في مجتمع    السابقة  الدراسات أن    سيماال    آخر
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العالقة في    ه عزز أهمية بحث هذمما يُ   واحد )بريطانيا(

  دور   منالثقافية واالجتماعية    لعوامل مجتمع آخر ملا ل

 Masi)  الكشف و/أوالتشخيص بطيف التوحد في مهم 

et al., 2017; Matson et al., 2017)  سبيل فعلى   .

التفاوت في نسب شيوع طيف التوحد بين    عزى املثال، يُ 

إلى   النظر  في  الثقافي  االختالف  إلى  واملجتمعات  الدول 

التوحد حيثما قد يكون مظهرً  التوحد    امظاهر  لطيف 

 
ً
سلوك يكون  قد  معين  مجتمع  في  الكشف    ا يستدعي 

في مجتمع آخر )مثل مهارات التواصل االجتماعي    اطبيعيً 

 . (Masi et al., 2017) كالتواصل اللغوي والعيني( 

الثقافية واالجتماعية   العوامل  إضافة لذلك، قد تؤثر 

)املعرفية(  أيًضا الذهنية  العمليات   ,.Ueda et al)  في 

2018; Čeněk & Čeněk, 2015)  ُرصدت  حيث   
ً
  افروق

 Amer et)  كاالنتباه  الذهنية  العمليات  في  ثقافية  عبر 

al., 2017)   دراكإل وا  (Phillips, 2019)  والذاكرة  

(Wong et al., 2018)،  على--منها  عوامل  إلى  وُعزيت  

اللغة والوراثة ومستوى التقدم   -الحصر  ال  املثال  سبيل

فهناك  (Čeněk & Čeněk, 2015)  الصناعي وعليه،   .

حاجة إلى التحقق من العالقة بين مهمة تمييز االتجاه  

في  النتائج  تكرار  إمكانية  مدى  ملعرفة  التوحد  وطيف 

ما وهذا  )سعودي(،  آخر  الدراسةيلإسعت    مجتمع   . ه 

  ثقافة  في  العالقة  هذه  من   للتحقق  املهمة   الجوانب   أحد

بالبريطانية(  أخرى  مقارنة  أهمية    )سعودية  في  يكمن 

نتائج   على  تبنى  التي  الدراسات،    هذا  مثلالتوصيات 

الباحثين بعض  يرى  املهام    مثل   أن   حيث  هذه 

أدوات   السيكوفيزيقية  تكون  ألن  تصلح  أولية    قد 

النمائية   االضطرابات  بعض  عن  للكشف  مساعدة 

 ,.Dickinson, Jones, et al)  كاظطراب طيف التوحد

نتائج    حيث،   (2016 على  الدراسات    من   مجموعة بناء 
(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016; 
Freyberg et al., 2015; Robertson et al., 2013) ،  

تمييز    السيكوفيزيقة  املهام   في  األداء   يتباين مهمة  )مثل 

   االتجاه ومهمة التنافس العيني( 
ُ
 بين األفراد امل

ّ
صين  شخ

 وغير  
ُ
 امل

ّ
  املثال   سبيل  على  ،التوحد  طيف بصين  شخ

(Dickinson et al., 2016)  التباين هذا  إلى    عزى يُ . 

  هذه   بين   العصبي   النشاط  في  فروقوجود    احتماية 

  هذه   مثل   في األداء أن إلى  تشير   أدلة لوجود  اوفًق  الفئات

  النواقل  تركيز   بمستوى   يرتبط  السيكوفيزيقية  املهام

 Edden et al., 2009; van Loon)  جابا مثل العصبية

et al., 2013)  . 

التحقق من العالقة بين األداء في مهمة   إضافة لذلك، 

آخر   في مجتمع  التوحد  االتجاه ومستوى سمات  تمييز 

في  يقد   بين    الفهم  تعميقسهم  العالقة    مهمة لطبيعة 

وسمات التوحد، بغض النظر عن اتجاه    االتجاه  تمييز 

بالسابقة  نتيجة مقارنة  الحالية    إن   حيث  ،الدراسة 

  يفيد  قد  السابقة   للدراسات  قة مطاب  نتائج   على  التحصل

  التحصلالعالقة بين متغيرات الدراسة، كما أن  ةبعاملي

يفيد   قد  مخالفة  نتائج  يعكس    ،العكسبعلى  مما 

احتمالية تأثير أو توسط العوامل الثقافية واالجتماعية  

وسمات   االتجاه  تمييز  مهمة  في  األداء  بين  العالقة 

 التوحد.  

 :الدراسة أهداف

إلى اختبار ما إذا كان األداء في هدفت الدراسة الحالية  

مهمة تمييز االتجاه يختلف بين الجزء العمودي والجزء  

العالقة بين األداء في   إلى اختبار  أيًضاهدفت كما  املائل.  

العمودي   بجزأيها  االتجاه  تمييز  جهة   املائل و مهمة    من 

على أفراد من    من جهة أخرى   التوحد   مستوى سمات و 

السعودي  نتائج    املجتمع  تكرار  إمكانية  مدى  ملعرفة 

بحث العالقة بين األداء في مهمة تمييز االتجاه وسمات  

 Dickinson)  سات البريطانيةالدر التوحد التي وجدتها ا
et al., .2015; Dickinson et al., 2014) 

 : أسئلة الدراسة

 سؤالين رئيسيين.  عنسعت الدراسة الحالية لإلجابة  

السؤال األول يتعلق باألداء في مهمة تمييز االتجاه،   •

وهو: هل يوجد فرق بين األداء في الجزء العمودي  

 مقارنة بالجزء املائل؟ من مهمة تمييز االتجاه  

  االرتباطية   العالقة  بطبيعة  يتعلق  الثاني  السؤال  •

  سمات   ومستوى   االتجاه  تمييز   مهمة   في  األداء   بين

 اآلتيان:  ن وحد، ويتفرع عنه السؤاالن الفرعياالت

تمييز   .1 مهمة  في  األداء  بين  االرتباطية  العالقة  ما 

سمات   ومستوى  العمودي  الجزء  في  االتجاه 

 التوحد؟  
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تمييز  ما   .2 مهمة  في  األداء  بين  االرتباطية  العالقة 

 االتجاه في الجزء املائل ومستوى سمات التوحد؟ 

 : فروض الدراسة

 :سعت الدراسة الحالية للتحقق من ثالثة فروض

دال   .1 فرق  الجزء    احصائيً إيوجد  في  األداء  بين 

بالجزء   مقارنة  االتجاه  تمييز  مهمة  من  العمودي 

املائل، حيث ستكون عتبة تمييز االتجاه منخفضة  

على   بناء  املائل  بالجزء  مقارنة  العمودي  الجزء  في 

 ;Edden et al., .2009)نتائج الدراسات السابقة  
Shaw et al., 2019). 

حصائية بين  إعالقة ارتباطية ذات داللة    ال يوجود  .2

االتجاه تمييز  مهمة  من  العمودي  الجزء  في    األداء 

 بناء على نتائج الدراسات السابقةوسمات التوحد  
(Dickinson et al., 2015; .Dickinson et al., 

2014) 
يوجد عالقة ارتباطية عكسية "سالبة" ذات داللة   .3

ل من مهمة تمييز  حصائية بين األداء في الجزء املائإ

التوحد بناء على   الدراسات  نتائج  االتجاه وسمات 

 Dickinson et al., 2015; .Dickinsonالسابقة
et al., 2014) 

الدراسة   :الدراسة  أفراد في    46  األساسية   شارك 

علم    امتطوعً  لقسم  البكالوريوس  مرحلة  طالب  من 

كان   سعود.  امللك  بجامعة  التربية  بكلية  النفس 

طبيعيً  جيدة  إبصار  بحدة  يتمتعون  تم    ا املشاركون  أو 

موااتصحيحهً  املشاركون  قدم  بداية  .  خطية  فقة 

التجريبية، الدراسة قد تحصلت    الجلسة  أن  على  كما 

أخالقياتموافقة   لجنة  من  العلم  كاملة  في  ي  البحث 

  ة باإلضافقسم علم النفس بجامعة شفيلد البريطانية  

موافقة قسم علم النفس بجامعة امللك  إلى تحصلها على  

 . معامل القسمسعود على إجراء الدراسة في 

 : الدراسة  أدوات 

 البصري تجاه مهمة تمييز اال
الدراسة الحالية، استخدمت مهمة تمييز االتجاه التي    في

البريطانية   الدراسات  في  استخدامها  سبق 
(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016; 

Dickinson et al., 2014) ،    والتي طورت في البداية من

االتجاه،  .  (Edden et al., 2009)قبل   تمييز  مهمة  في 

املخططة    املنبهات البصريةيعرض على املشارك زوج من  

بشكل متعاقب، ويطلب منه تحديد ما إذا تمت استمالة  

/( الثانية  الدائرة  خطوط  (  املستهدف  املنبهاستدارة 

مع/عكس عقارب الساعة مقارنة بخطوط الدائرة األولى  

ا تتكون  (.  املرجعي  املنبه)   تجاه من جزأين المهمة تمييز 

ومائل. في    ي: عموداملرجعي  املنبهخطوط  تجاه  ابناء على  

تكون خطوط   العمودي،  موجهة  املرجعي    املنبه الجزء 

تكون في الجزء املائل موجهة بدرجة    في حين،  0بدرجة  

بناء على    سلمينمن هذين الجزأين    يضم كل    درجة.   45

املستهدف: إما مع أو عكس عقارب  املنبه اتجاه خطوط 

بخطوط   مقارنة  الشكل    انظر  املرجعي.  املنبهالساعة 

(.1رقم ) 

. في (Dickinson et al., 2014) ذن مناإل الشكل بعد أخذ  اتخطيطي يوضح مهمة تمييز االتجاه. تم إعادة طباعة هذ رسم:(1رقم ) الشكل

 م ث، وبعده 350جزء من الثانية )م ث(، ويعقبه املنبه املرجعي ملدة  250( ملدة ”+“كل محاولة، يعرض على املشارك مثبت بصري )عالمة 

ملشارك اتجاه املنبه  ا يحدد هي املحاولة بأن تتنم ث، و  350ه املستهدف ملدة بناملم ث، وبعد ذلك يعرض  500مثبت بصري آخر ملدة 

 .املستهدف مقارنة باملنبه املرجعي من خالل الضغط على السهم األيمن أو األيسر في لوحة املفاتيح
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ستخدام االختيار القسري  اعتبة تمييز االتجاه ب تقاس

البدائل  Two-alternative forced)  بين خيارين من 

choice (2AFC))    خالل بإجراء  التكيفي    السلممن 

بدقة   املتقارب  ألسفل  وثالث  ألعلى  بواحدة  يعرف 

املحاوالت%.  79 بداية  يتم تدوير    .(Leek, 2001)  في 

بمقدار    املنبهخطوط   مقارنة    5املستهدف  درجات 

خطوط   تعتبر، املرجعي  املنبه بدرجة  والتي  عادة،    ، 

نسبيً  اتجاه  .  اسهلة  بين  الفرق  تقليل  يتم  ذلك  بعد 

املرجعي    املنبه خطوط  دف و هاملست   املنبه تدوير خطوط  

ب املشارك  يقوم  صحيحة  إختيار  احتى  غير  في  جابة 

اتجاه خطوط   بخطوط    املرجعي  املنبهتحديد  مقارنة 

ينعكس    املنبه النقطة  هذه  عند    السلم املستهدف. 

اتجاه خطوط   بين  الفرق  املتليزداد  اقبتين  عالدائرتين 

املشارك  املنبه  ) يقوم  حتى  واملستهدف(  املرجعي 

متتالية   محاوالت  لثالث  صحيحة    نعكس ليبإجابات 

  املنبه مرة أخرى ويبدأ بتقليل الفرق بين خطوط  السلم  

و  حجم  املنبه  املرجعي  تكون  البداية،  في  املستهدف. 

% بعد  75درجة واحدة، وتتغير بنسبة    السلم خطوة  

 ية انعكاس. كل عمل

 تعليمات مهمة تمييز االتجاه البصري 

إلى  في   املشاركين  توجيه  تم  التجريبية،  الجلسة  أثناء 

سم بين    57الجلوس بشكل مريح على كرس ي بمسافة  

والشاشة. في  و   رؤوسهم  التجريبية  لإلجراءات  محاكاة 

 ,Dickinson, Bruyns-Haylett)لدراسات السابقة  ا

et al., 2016; Dickinson et al., 2014) ،    يتم لم  

لقد تم      في الدراسة الحالية.  الذقن  ةمسند  استخدام

من   للتخلص  الشاشة  على  الشكل  دائري  وضع غطاء 

حواف  شارات  إأي   بها  توحي  قد  لالتجاه  خارجية 

ال وهذا  في  غالشاشة،  مفرغة  دائرة  على  يحتوي  طاء 

  املنبهات سم يمكن من خاللها رؤية    5منتصفه بقطر  

   البصرية )املرجعية واملستهدفة( بوضوح. لقد
ُ
لب من  ط

  املنبهات البصرية   خطوط  اتجاهلحكم على  ااملشاركين  

إذا كانت خطوط  تحديدا    ، الشاشة  على  املعروضة  ما 

مع/عكس    تدويرهاتم    (ا)املعروضة ثانيً   املستهدف   املنبه

بخطوط   مقارنة  الساعة    املرجعي   املنبهعقارب 

 
ً

وذلك بالضغط على مفاتيح األسهم في    (،)املعروضة أوال

 . لوحة مفاتيح جهاز عرض مهمة تمييز االتجاه

باختبار   املشاركون  بدأ  املهمة،  تعليمات  تلقيهم  بعد 

محاوالت لكل من الجزء العمودي    10تدريبي مكون من  

ليكون   الساعة(  عقارب  وعكس  )مع  بشقيهما  واملائل 

التدريبية   املحاوالت  من    40مجموع  الهدف  محاولة. 

التعليمات   وضوح  من  التأكد  التدريبي  االختبار  هذا 

بعد  .  باملهمة  متعلقةأي أسئلة    للمشاركين واإلجابة على

املهمة،   من  التجريبي  الجزء  املشاركون  أكمل  ذلك، 

يح  على  توالذي  الجزء    140وي  من  لكل  محاولة 

.  العمودي واملائل بشقيهما )مع وعكس عقارب الساعة(

لحساب    سلم نعكاسات لكل  اتم استخدام آخر ستة  

الت  انعكميعتبات  أول  من  التخلص  بعد  اسين،  يز 

تهيئة. بعد ذلك، تم حساب عتبات التمييز  العتبارهما  

واملائل   العمودي  الجزء  من  خالل  لكل  من  حدة  على 

عقارب    السلمدرجات    متوسط حساب   )مع  األيمن 

الساعة(  عقارب  )عكس  واأليسر  جزء   الساعة(    لكل 

واملائل( املستخدمة    اإلجرائية   الخطوات  .)العمودي 

مطابقة لتلك التي استخدمت في الدراسات البريطانية  
(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016; 

Dickinson et al., 2014) . 

 مقياس طيف التوحد  

من   الحالية   الدراسة  استخدمت العربية    النسخة 

   التوحد  طيف مقياس  
ُ
قبلامل من  بارون    عد  سايمون 

وزمال  كامبرديج، ئكوهين  في  التوحد  أبحاث  مركز  في  ه 

 ,.Baron-Cohen et al)  2001اململكة املتحدة عام  

قدور    تعريبه  تم   الذي و   ، (2001   املسياوي و بواسطة 

املوقع   في  املقياس  من  العربية  النسخة  أتيحت  حيث 

 في  التوحد   أبحاث  ركز مل  االفتراض ي 

 كامبرديج،اململكةاملتحدة
(https://www.autismresearchcentre.com/tests/

autism-spectrum-quotient-aq-adult/)  . يتكون  

لقياس    فقرة  50  منالتوحد    طيف  مقياس مصممة 

األفراد   لدى  التوحد  ليكرت    اوفًق سمات  لنموذج 

من   الخيارات  تتراوح  بشدة”الرباعي، حيت  إلى    “أتفق 

. مقياس طيف التوحد يحتوي على  “ا موافق بتاتً ”غير  
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  واالهتمام   التخيل،  : تشمل  فرعية  أبعاد  خمسة

  واملهارات   االنتباه،  وتحويل  والتواصل،  بالتفاصيل،

  من   املقياس  هذا  في  الكلية  الدرجة  تترواح.  جتماعيةاال 

 درجة،    0-50
ُ
رتفاع  عبر عن ا كما أن الدرجة املرتفعة ت

-Baron)  املستجيب  لدى  التوحد   سمات  مستوى 

Cohen et al., 2001)  وعلى الرغم أن مقياس طيف .

مقياًس  اليعتبر  ن  فإ للتوحد    اتشخيصيً   االتوحد 

تعتبر فحصً  الذين يحتمل    اأوليً   امؤشراته قد  لألفراد 

 ;Baron-Cohen et al., 2001)  د أن يكون لديهم توح

Woodbury-Smith et al., 2005) . 

 د الخصائص السيكومترية ملقياس طيف التوح

  مقياس   أن  إلى  السابقة  الدراسات   من   العديد  تشير 

  إلى   مقبولة  سيكومترية  بخصائص   يتمتع  التوحد   طيف 

 ;Austin, 2005)ثقافاتال  مختلف  في  جيدة
Hoekstra et al., 2008; Hurst et al., 2007; Lau 
et al., 2013; Pisula et al., 2013; Wakabayashi 

et al., 2006) ًمن الدراسات   ا . وعلى الرغم من أن عدد

  استخدمت النسخة العربية من مقياس طيف التوحد 

(Daoud et al., 2015; Dawoud et al., 2019)،   إال  

   لم  أنها 
ُ
  في   للمقياس  السيكومترية  الخصائص  إلى  شرت

  استطالعية  دراسة   إجراء استدعى مما  العربية نسخته

 . للمقياس والصدق الثبات  مؤشرات من للتحقق

في الدراسة االستطالعية من الدراسة الحالية، تم جمع  

بيانات مكتملة ملقياس طيف التوحد بنسخته العربية  

مشارك من الذكور، وتراوحت أعمارهم من    104من  

األعمار:    64إلى    18 )متوسط  سنة(    28.62سنة 

منصةكوالتركس   عبر  إلكترونية  استبانة  بواسطة 

(https://www.qualtrics.com)استخ دمت  . 

كرونباخ   ألفا  معامل  الحالية  االستطالعية  الدراسة 

املقياس ثبات  على  كما  كمؤشر  البناء    قدرت،  صدق 

حس خالل  من  اال للمقياس  معامالت  بين  بتر اب  اط 

 درجة كل بعد والدرجة الكلية. 

  أن   الحالية  االستطالعية  الدراسة  نتائج  أظهرت

  الحدود   في  وصدق   باتث  بمؤشرات   يتمتع   املقياس 

.،  67  كرونباخ   ألفا  معامل  كان  حيث  املقبولة،

وتراوحت معامالت االرتباط بين أبعاد املقياس والدرجة  

(.1) الجدول رقم  . كما يتبين في80  . إلى30الكلية من  

 رتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس طيف التوحد والدرجة الكلية للمقياس ال معامالت ا (: 1)جدول 

 

 املهارات اإلجتماعية 

 

 تحويل االنتباه 

 

 التواصل 

 

 بالتفاصيل  االهتمام

 

 التخيل

 

 أبعاد املقياس

0.80** 0.41** 0.76** 0.3** 0.4** 

 

 الدرجة الكلية 

 0.01)**( دال عند مستوى 

 الدراسة  إجراءات

  بدأ  الدراسة،  في  للمشاركة   املكتوبة املوافقة  تقديم  بعد

  تمييز  بمهمة  املتعلق  الجزء  باستكمال  املشاركون 

  إلكترونية  استبانة إكمال منهم  طلب ذلك،  بعد.  االتجاه

  عبر   لهم  عرضت والتي    ، التوحد  طيف   مقياس   تتضمن

استغرقكوالتركس  منصة التجريبية  ت .  لكل    الجلسة 

 دقيقة.  45قرابة   مشارك 

 

 

 النتائج 

   42 بيانات استخدام تم
ً
  ،24-19: العمر)مدى   امشارك

اليدوية:  20.70:متوسطه أيمن    37،  املشاركين  من 

( لفحص العالقة بين األداء في اختبار تمييز االتجاه  اليد

بعد    سماتو  مشاركين    استبعادالتوحد  أربعة  بيانات 

في  لثالثة منهم  تميز االتجاه  حيث كان متوسط عتبات 

متوسط   عن  تبعد  واملائل(  )العمودي  الجزأين  من  أي 

معايريين،  نحرافين  االعتبات لكافة املشاركين بأكثر من  
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يكمل   لم  الرابع  أن  طيف    اإلجابةكما  مقياس  على 

 التوحد.  

إلى    11من  تراوحت الدرجات في مقياس طيف التوحد  

درجة، وهي متسقة مع متوسط    21درجة بمتوسط    32

عربية   ثقافة  في  التوحد  طيف  مقياس  في  الدرجة 

  (Daoud et al., 2015)((  22.72)مصرية )متوسط:  

 Kurita) ((22.20وشرقية )يابانية )متوسط الدرجة: 

et al., 2005)  . 

الجزء    في  االتجاه  تمييز   عتبة   متوسط كان    ،أيًضا

درجة،    0.86درجة بانحراف معياري    2.22العمودي  

  املائل في الجزء االتجاه  تمييز عتبةمتوسط  كان في حين

 درجة.  2.38درجة بانحراف معياري   8.82

هل يوجد فرق دال  األول: الرئيس السؤال  عنلإلجابة 

العمودي من مهمة تمييز    بين األداء في  الجزء   احصائيً إ

املائل؟   بالجزء  مقارنة    ت   اختبار   استخدام   تماالتجاه 

   نتائجال   أظهرت.  مترابطتين  لعينتين
ً
  داللة  ذا  افرق

بين األداء في الجزء العمودي من مهمة تمييز    إحصائية

  (. α=0.0001،  21.202- =(41)  ت)  االتجاه والجزء املائل

اتجاه   تمييز  في  الكبير  الفرق    املنبهات  خطوط هذا 

العمودي(  ةالعمودي   املنبهات  بخطوطمقارنة    )الجزء 

املائل(  املائلة ،  "امليالن  بتأثير"ما يسمى    يعكس  )الجزء 

 . (2الشكل رقم )  انظر

 .االتجاه العمودي وعتبة تمييز االتجاه املائل(. شكل توضيحي للفرق بين عتبة تمييز 2الشكل رقم )

 0.0001الفرق في تمييز اتجاه الجزء العمودي وتمييز اتجاه الجزء املائل يعكس "تأثير امليالن". )****( دال عند مستوى 

السؤال الفرعي األول من السؤال الرئيس    عنلإلجابة  

العالقة    الثاني: تمييز  ما  في مهمة  األداء  بين  االرتباطية 

االتجاه في الجزء العمودي ومستوى سمات التوحد؟ تم  

الذيل. ثنائي  بيرسون  ارتباط  معامل  أظهرت    استخدام 

)طردية( موجبة  عالقة  وجود  داللة    النتائج  ذات 

بين العتبة في تمييز االتجاه في الجزء العمودي    إحصائية

( التوحد  في مقياس طيف  ، 0.457، ر=42ن=والدرجة 

α=0.0001.) أ(.   3الشكل رقم   انظر( 

 

السؤال الفرعي الثاني من السؤال الرئيس    عنلإلجابة  

تمييز    الثاني: في مهمة  األداء  بين  االرتباطية  العالقة  ما 

تم   التوحد؟  سمات  ومستوى  املائل  الجزء  في  االتجاه 

الذيل.   ثنائي  بيرسون  ارتباط  معامل  أظهرت  استخدام 

)طردية( موجبة  عالقة  وجود  داللة    النتائج  ذات 

املائل    إحصائية الجزء  في  االتجاه  تمييز  في  العتبة  بين 

في مقياس طي التوحد  والدرجة  ، 0.402، ر=42)ن=ف 

α=0.0001.) ،ب(.) 3  الشكل رقم انظر 
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التوحد )الدرجة في    مستوى سماتأ وب( أشكال توضيحية للعالقة االرتباطية بين عتبة تمييز االتجاه )العمودي واملائل( و ) 3الشكالن 

يوضح العالقة االرتباطية بين عتبة تمييز االتجاه في الجزء العمودي والدرجة في مقياس طيف   (أ) . 3. الشكل (مقياس طيف التوحد

،  وحديوضح العالقة االرتباطية بين عتبة تمييز االتجاه في الجزء املائل والدرجة في مقياس طيف الت (ب). 3. الشكل (0.457، )ر=التوحد

ارتفعت( عتبة  تعني مستوى أداء عال )متفوق( في مهمة تمييز االتجاه، وكلما كبرت )ملنخفضة/الصغيرة تمييز االتجاه ا عتبة .(0.402)ر=

تمييز االتجاه فهذا مؤشر على ضعف األداء في مهمة تمييز االتجاه.  

 املناقشة 

  في  األداء  بين   العالقة  اختبار  إلى  الحالية   الدراسة  هدفت

جهة    ابجزأيه  االتجاه  تمييز   مهمة من  واملائل  العمودي 

  طيف   مقياس  في  بالدرجة  عنها  املعبر  التوحد وسمات  

سعودية  أخرى   جهة  من  التوحد عينة  حين  ،على    في 

عتقد أن األداء في مهمة تمييز االتجاه يعتمد على توازن  يُ 

في القشرة املخية في الفص القذالي   التنشيط والتثبيط 
(Edden et al., 2009; Kurcyus et al., 2018; Shaw 

et al., 2019; Tibber et al., 2006) ُأن  أيًضا  عتقد، ي  

  والتثبيط  التنشيط  توازن   في  اختالل  نتاج  التوحد

توازن    نظريُ و   ، املخية  القشرة   في  العصبي الختالل 

والتثبيط  أنه    التنشيط     اتفسيرً على 
ً

للفروق    محتمال

األفر  لدى  والذهنية  واإلدراكية،    الذين   د االسلوكية، 

 ;Bertone et al., 2005)توحد  طيف   اضطراب   لديهم 
Bonnel et al., 2010; Bonnel et al., 2003; 
Coghlan et al., 2012; Dickinson et al., 2016; 
Franklin et al., 2008; Hussman, 2001; 

Rubenstein & Merzenich, 2003)..    سبيل فعلى 

بريطانية    توجد  لقد  املثال،    األفراد  أندراسة 

 
ُ
 امل

ّ
  مهام  في  أداؤهم  يختلف  التوحد  بطيف  صينشخ

   بنظرائهم  مقارنة  االتجاه  تمييز
ُ
امل  غير 

ّ
حيث  صين  شخ

األفراد    كان  أداء 
ُ
 امل

ّ
مهام    التوحد  بطيفصين  شخ في 

   تمييز االتجاه
ً
 غير    نظرائهمب  مقارنة  امتفوق

ُ
 امل

ّ
صين  شخ

(Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016).   أيًضا  

الذي  أنأخرى    بريطانية  دراسةأظهرت     ناألشخاص 

)سمات   مرتفعة التوحد  طيف مقياس  في درجاتهم كانت 

   تجاهفي مهمة تمييز اال  أداؤهم  كان   توحد عالية(
ً
  امتفوق

كانت  ب  مقارنة  ممن   فيمنخفضة    درجاتهم نظرائهم 

توحد    التوحد   طيف  مقياس )سمات 

  هذه  وألن .   (Dickinson et al., 2014)منخفضة(

  كان)بريطانيا(،    غربي  مجتمع  في  مطبقة  كانت   الدراسات 

  في النتائج  هذه  مثل  تكرار إمكانية  مدى  اختبار املهم  نم

من دور    واالجتماعية  الثقافية  للعوامل   ملا  آخر   مجتمع 

بين   العالقة  طبيعة  تشكيل  في  االتجاه    تمييز محتمل 

 ,.Masi et al., 2017; Matson et al)التوحد    وسمات

وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية أظهرت أن  .  (2017

بين األداء في    إحصائية  داللة   ذات   هناك عالقة ارتباطية

االتجاه و  تمييز    غير نتائجها    فإن،  التوحد  سماتمهمة 

 في  مشاركين   على  أجريت  التي   الدراسات   نتائج  مع  متسقة 
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 Dickinson et al., 2015; Dickinson et)  بريطانيا

al., 2014)    االتجاه  تمييز  عتبات  ارتبطت حيث  

  طيف   مقياس  في  الدرجة  مع   اطرديً   واملائل  العمودي

السعودية.    في  توحدال   سيتم   النتائج  هذهالعينة 

 .البحث من الجزء هذا  في منقاشتها 

هو متوقع بناء على نتائج الدراسات السابقة فيما    كما

باألداء   )الع  أيجز   فييتعلق  االتجاه  تمييز    موديمهمة 

 ,.Edden et al., 2009; Kurcyus et al)  (واملائل
2018; Shaw et al., 2019; Tibber et al., 2006; 

Vogels & Orban, 1985) ،    ةالتمييز   قدرة الكانت  

لجزء املائل،  بالالتجاه في الجزء العمودي فائقة مقارنة  

 ;Appelle, 1972)  تأثير امليالن  باسموهذا الفرق يعرف  

Vogels & Orban, 1985) ُي تمييز  .  في  التفوق  عزى 

أم   كانت  )عمودية  املستقيمة  الطبيعة  ذو  االتجاه 

إلى   املائلة  الطبيعة  ذو  االتجاه  بتمييز  مقارنة  أفقية( 

في   العصبية  الخاليا  حساسية  في  القشرة  زيادة  املخية 

  ةالفص القذالي للمنبهات املستقيمة بمقارنة بتلك املائل

(Li et al., 2003; Mansfield, 1974)  . النتيجة  هذه  

  التي   الدراسات  من  كبيرة  مجموعة  مع  متسقة

  ومائلة  مستقيمة  منبهات  على  تحتوي   مهام  استخدمت

على   يحتوي  الذي  الجزء  في  أفضل  األداء  كان  حيث 

منبهات مستقيمة مقارنة بتلك التي تحتوي على منبهات  

 ;Edden et al., 2009; Kurcyus et al., 2018) مائلة

Shaw et al., 2019; Tibber et al., 2006)  مثل هذا .

مقارنة   املستقيمة  املنبهات  تمييز  في  باملنبهات  التفوق 

األطفال  املائلة لدى    (Shafai et al., 2015)  وجد 

  لديهم  من   وحتى   (Peven et al., 2019)  والكبار 

  والتوحد   كالفصام  ونمائية   عصبية  اضطرابات

-Dickinson, Bruyns)(النصفي)الصداع    شقيقة وال
Haylett, et al., 2016; Shaw et al., 2019; Tibber 

et al., 2006) . 

 
ً
قد    ااتساق التوحد  طيف  بأن  تقول  التي  الفرضية  مع 

العصبي  والتثبيط  يكون نتاج اختالل في توازن التنشيط  

 Bertone et al., 2005; Bonnel et)في القشرة املخية  
al., 2010; Bonnel et al., 2003; Coghlan et al., 
2012; Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016; 
Franklin et al., 2008; Hussman, 2001; 

Rubenstein & Merzenich, 2003) ،   نتائج  تشير  

أن األداء في مهمة تمييز االتجاه، والتي    ة يالحال  الدراسة 

توازن  يُ  على  مباشرة  غير  مؤشرات  تعطي  أنها  ظن 

  البصرية  املخية  القشرة  في  العصبي  والتثبيطالتنشيط  

التوحد املعبر    مستوى سمات بالقذالي(، مرتبط  )الفص  

  ىهنا بالدرجة الكلية في مقياس طيف التوحد. وعل  اعنه

متوافقة   أن   من   الرغم النتيجة  الفرضية    مع  هذه 

تقول   التي  على    بارتفاعالسائدة  التنشيط  معدل 

  لديهم   من  لدى  ية خامل  القشرة  في  العصبي  ثبيطتال

 ;Coghlan et al., 2012)  توحد  طيف اضطراب  
Hussman, 2001; Rubenstein & Merzenich, 

تقول    ضيةالفر   تخالف   أنها   إال   ، (2003 التي  الصاعدة 

)مثل    سلوكية  مهام  من  أدلتها  استقتبعكس ذلك، والتي  

)مثل  االتجاه  تمييز   مهام  عصبية  ومؤشرات    موجات ( 

تعكس طبيعة توازن التنشيط    هاأن   ُيظن العصبية(    جاما

رتباطها بمستوى  والتثبيط في القشرة املخية البصرية ال 

والذي    في القشرة املخية في الفص القذالي، جابا تركيز  

 ,.Bertone et al)أهم النواقل العصبية املثبطة  يعتبر
2005; Bonnel et al., 2010; Bonnel et al., 2003; 
Dickinson, Bruyns-Haylett, et al., 2016; 

Franklin et al., 2008) 
ً

فمثال البالغين  .  أن  وجد   ،

 
ُ
 امل

ّ
نظرائهم    نيمتازو   التوحد   بطيف  صين شخ غير  على 

 
ُ
 امل

ّ
  أن  كما   ،)الجزء املائل(  في أداء تمييز االتجاه   صين شخ

غير    ظرائهم نب  مقارنة   مرتفعة  لديهم   جاما   موجات   ذروة

 
ُ
 امل

ّ
 ,.Dickinson, Bruyns-Haylett, et al)  صين شخ

األشخاص(2016 أن  أخرى  دراسة  وجدت  كما  غير    . 

 
ُ
 امل

ّ
في   التوحد   بطيف   صين شخ عالية  درجات  وحققوا 

التوحد طيف  مرتفعة(  مقياس  توحد  كان    )سمات 

املائل من   في  متفوق   /مرتفع   أداؤهم  مهمة تمييز    الجزء 

بنظرائهم   مقارنة   غير  االتجاه 
ُ
 امل

ّ
وحققوا    صين شخ

التوحد طيف  مقياس  في  منخفضة  )سمات    درجات 

منخفضة( إضافة  (Dickinson et al., 2014)توحد   .

وُ   لذلك، 
ً
ارتباط هناك  أن  في   اطرديً   اجد  الدرجة  بين 

العصبية جاما  موجات  وذروة  التوحد  طيف    مقياس 

(Dickinson et al., 2015)مؤشر  أنه  على  ذ، مما يؤخ  

  البصرية  املخية  القشرةفي    ثبيطتلا  معدل  زيادة  على
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(Edden et al., 2009)  . النقيض من هذه النتائج،    علىو

 في  األداء  مستوى   أن  إلى  الحالية  الدراسة  نتائج  تشير

سمات بزيادة    فيضعُ   االتجاه  تمييز  مهمة   مستوى 

كما هو منعكس في العالقة اإليجابية بين عتبة    التوحد

االتجاه   في    ئل واملا  العمودي  بجزأيهاتمييز  والدرجة 

تؤيد   النتيجة  هذه  وعليه،  التوحد.  طيف  مقياس 

الفرضية الكالسيكية التي تقول بزيادة معدل التنشيط  

لألفراد    في  العصبي املخية   القشرية 
ُ
 امل

ّ
بطيف    صين شخ

 Coghlan)التوحد أو من لديهم سمات توحد مرتفعة   
et al., 2012; Hussman, 2001; Rubenstein & 

Merzenich, 2003) . 

  الدراسات   من   مجموعة  لىع  بناء   املتوقع  غير   علىو 

  الجزء   حساسية  ضعف  باحتمالية  تقول   التي  السابقة

  األفراد  أداء  بين  للتمييز   االتجاه   تمييز  مهمة  من  العمودي

 املتعددة  املجموعات  بين  أو  الواحدة  املجموعة  داخل

 ;Dickinson et al., 2015)  ( السقف)تأثير    لسهولته

Dickinson et al., 2014; Edden et al., 2009)  لقد ،

االتجاه   تمييز  مهمة  من  العمودي  الجزء  في  األداء  كان 

ارتباط    امتباينً  عن  بالكشف  التي سمحت    ذي للدرجة 

طيحصائية  إداللة   مقياس  في  الدرجة  وبين    ف بينه 

أحد   الجزء    التفسيراتالتوحد.  لحساسية  املحتملة 

في األداء هو أنه قد    التباينالعمودي هنا للكشف عن  

للكشف عن ضعف األداء ال عن تميزه،    ا يكون حساًس 

فيه، وعليه    إن حيث   األداء  السائد لسهولة  هو  األخير 

تكون منحصرة على كشف الضعف ال  حساسيته    فإن

جزئيً  التفسير  هذا  يدعم  قد  الدراسات    االتميز.  نتائج 

 السابقة التي أشارت إلى تفوق في أداء  
ُ
 امل

ّ
  بطيف صين  شخ

املائل من مهمة تمييز االتجاه مقارنة    دالتوح في الجزء 

   غير   بنظرائهم
ُ
 امل

ّ
ولكن مثل هذا التميز لم يكن    ، صينشخ

لسهولة    اظاهرً  العمودي  الجزء    مما   ،هفي  األداءفي 

  نتيجة   األداء   في  تباين  عن   الكشف   احتمالية   ضعفيُ 

العكس محتمل  (Garin, 2014)  السقف  لتأثير . ولكن 

حيث   الجزء    إنهجدا،  حساسية  تزيد  أن  املمكن  من 

عن   للكشف  تكون    التباينالعمودي  عندما  األداء  في 

أفراد   داخل  السهولة  درجة  بذات  ليست  املهمة 

 أو بين املجموعات املتعددة.  ةواحدال- املجموعة

عالقة   اتساق   عدم  إن )وجود  الحالية  الدراسة  نتائج 

والدرجة في مقياس طيف    االتجاه  تمييز  عتبةطردية بين  

ا  التوحد(  ,.Dickinson et al)  السابقة   لدراساتمع 

2015; Dickinson et al., 2014)،   
ً
  اوالتي وجدت ارتباط

والدرجة   عتبة   بين   اعكسيً  االتجاه  مقياس    في  تمييز 

   وجدت  التي  وتلك  التوحد  طيف
ً
 األفراد  أداء  في  اتفوق

 
ُ
 امل

ّ
تمييز    التوحد  بطيف   صينشخ )عتبة 

بنظرائهم    (صغيرة/ منخفضة  غير  مقارنة 
ُ
 امل

ّ
،  صينشخ

  األول   تفسيري ال  حتمال ال ا .  احتمالينيمكن تفسيره بأحد  

االتساق  غير    التوحد  طيف   بطبيعةمتعلق    لعدم 

التوحد    حيث ،  تجانسةامل طيف  تجانس  عدم  يعتبر 

   امعلوًم 
ً
العاملي  ا ومالحظ الصعيد   & Lenroot)على 

Yeung, 2013; Masi et al., 2017).  إلى  إن  النظر 

عوامل  عن    بمعزل التوحد على أنه صنف واحد    طيف

من   يجعل  والشدة  والذكاء،  النمائي،  كالتاريخ  مهمة 

فهم طبيعة هذا االضطراب مهمة أكثر صعوبة،  مكانية  إ

)النظر إلى طيف التوحد على أنه  كما أن هذا التبسيط  

في اختيار آليات التدخل الالزمة    ا يؤثر سلبً   صنف واحد( 

 ,Mottron & Bzdok)املناسبة  للبرامج  طيط والتخ

ا، فإن عدم اتساق نتائج الدراسة الحالية  . ولهذ(2020

ناشئً  يكون  قد  السابقة  بين    اوالدراسات  التباين  من 

مقياس   في  املرتفعة  الدرجات  ذوي  األفراد  خصائص 

السابقة  وتلك  الحالية  الدراسة  في  التوحد    طيف 
(Dickinson et al., 2015; Dickinson et al., 

  اقتصرت  الحالية  الدراسة  عينة  أن   ا خصوصً   ، (2014

في    من العينة   الذكور   نسبة  تراوحت   في حين   الذكور   على

الدراسات ما   %، مما يزيد من    75إلى    %  44  بين تلك 

احتمالية عدم التجانس سيما وأن شيوع طيف التوحد  

طيف    نسبة انتشار  تمثل  حيث   ،بناء على الجنس  متباين

إنثى واحدة  4حوالي    التوحد  Werling)للذكور مقابل 

& Geschwind, 2013)   . 
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الدراسة    ي التفسير   حتمال اال  اتساق نتائج  الثاني لعدم 

بالعوامل    متعلقيكون    قدالحالية والدراسات السابقة  

إلى أن  واالجتماعية  الثقافية  السابقة  . تشير الدراسات 

معدالت    في  فقط   الثقافية واالجتماعية ال تؤثر  العوامل 

التوحد،   بطيف  مقبولية    تؤثر  بل التشخيص  في  حتى 

 ;Kim, 2012)املستخدمة الكشف والتشخيص   أدوات

Masi et al., 2017; Matson et al., 2017)  وبالنظر .

 إلى أن املالحظة في السياق االجتماعي  
ُ
من املحطات    عتبرت

إلجراء   تدفع  التي    املجتمعات   فإن  ،التشخيصاألولى 

)مثال    السلوكية   املظاهر  لبعض  نظرتها   في  تتفاوت

  عتبر يُ   قد  ما   ،وبالتالي  .(العيني  والتواصل   اللغوية  املهارات

أو    التوحد  على   ا مؤشرً   ما  مجتمع  في الكشف  يستدعي 

آخر  التدخل،  مجتمع  في  كذلك  يكون  ال   ,Kim)  قد 

2012; Masi et al., 2017)  تشير لذلك،  إضافة   .

ثقافية إلى وجود تباينات  المجموعة من الدراسات عبر  

الذهنية كاالنتباه، والذاكرة،    العملياتفي مجموعة من  

 ,.Amer et al)  املختلفة  الثقافات  أفراد  بين  دراكاإل و 

2017; Phillips, 2019; Wong et al., 2018)   مما قد

تائج  ن  مععدم اتساق نتائج الدراسة الحالية    أيًضايفسر  

  االختالفات  هذه مثل  عزو  يتم  عادة. الدراسات السابقة

إلى تباين    ثقافية في العمليات الذهنيةال  عبر  الفروق  أو

العليا  الذهنية  املستويات  في  الذهنية  املعالجات  في 

  أي -تكون   قد  والتي  ،بين املجتمعات  والتحليل  كالتفكير 

 اللغوية،   بالعوامل  متأثرة  -الذهنية  العمليات  تلك

 Varnum et)الحضاري   التقدم  ومستوى   والوراثية، 

al., 2010).  في    فعلى املهام    املثال،سبيل  أداء    التيفي 

)مثل  يميل الشرقيون    بصرية،   هاتب من  تصنيف  تتطلب

 العالقات   بطبيعة  تهتم  شاملة،  معالجة   إلىن(  ي الصيني

  الغربيون   يميل  في حين  ،السياقي  املجال  في  املثيرات  بين

األمريكان( تهتم    )مثل  مركزة،  معالجة  استخدام  إلى 

  املجال السياقي  بسمات املثير البارزة بشكل مستقل عن

(Ueda et al., 2018)  .  في لكن حصر سبب االختالف 

عبر   الذهنية  املعالجة  يرجع    الثقافيةطريقة  باختالف 

يكون   قد  املستوى  عالية  املعالجة  طرق  في  التباين  إلى 

عن تفسير التباين في املهام التي تتطلب معالجة    اقاصرً 

دنيا   في  ك ذهنية  األداء  في  التماثل    عدم  مهام الفروق 

االتجاه  الخطوط  ألطوال شرقي    وتمييز  مجتمع  بين 

تباينً  تعكس  قد  والتي  املعلومات   اوغربي،  معالجة  في 

البصري   النظام  على  ثقافي  تأثير  عن  ناتج  البصرية 

 ;Ksander et al., 2018)البصريةللتعامل مع املثيرات 

Ueda et al., 2018).   .،العوامل    تكون قد    وعليه

بين عينة الدراسة الحالية )عينة    واالجتماعية  الثقافية

)بريطانية(   السابقة  الدراسات  وعينات  سعودية( 

   ا فسيرً ت
ً

  طبيعة   إلىلعدم اتساق النتائج باإلضافة    محتمال

 . املتجانسة  غير التوحد  طيف

  محددات  ثالث  في  تتمثل  الحالية  الدراسة  محددات

  على   الدراسة  عينة  اقتصار  هو  األول   املحدد.  رئيسة

  العينة   اقتصار  أن  من  الرغم  وعلى.  اإلناث  دون   الذكور 

  حجم   يكون   عندما  امحمودً   يكون   قد  بعينة  جنس  على

  من  يحد   نهفإ  التجانس،  لزيادة  اصغيرً   الدراسة  عينة

الجنس  إم على  النتائج  تعميم   في  شمول امل  غير كانية 

  يصعب  قد  الحالية  الدراسة  نتائج  فإن  ولهذا،. الدراسة

  التي   الدراسات  نتائج  مع  سيماال    ناثاإل   على  تعميمها 

  والعمليات  العصبي  النشاط  في  فروق  وجود  إلى  تشير

 Munro et al., 2012; van)  الجنسين  بين  الذهنية 

Pelt et al., 2018)  .اقتصار  في  يتمثل  الثاني  املحدد  

  النفس  علم  قسم   طالب"   الطالب  على   الحالية   الدراسة 

  اقتصار   شيوع  من  الرغم  وعلى  ،"سعود  امللك   بجامعة

  على   املعملي  الطابع  ذات  النفسية  البحوث  في  املشاركين

  ن فإ  ،(Shen et al., 2011)  النفس  علم   أقسام  طالب

  املجتمع  على  النتائج  تعميم  إمكانية  من  يحد  قد  ذلك

 في  الثالث  املحدد.  (Hanel & Vione, 2016)  العام

  العمري   املدى  ضيق  في  يتمثل  الحالية  الدراسة

  قد  ذلك أن  من الرغم  وعلى(. سنة 24- 19) للمشاركين 

  قد  العمر  أن  سيما  ، الالدراسة  عينة  تجانس  من  يزيد

  الذهنية   والعمليات العصبي  النشاط في امهًم  ادورً  يلعب

(Böttger et al., 2002; Darowski et al., 2008)،  

  تعميم   إمكانية  من   يحد  قد   العمري   املدى   محدودية  نفإ

 . أكبر عمرية فئات  من  الذكور   على النتائج
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العالقة بين األداء    اختبرتالختام، الدراسة الحالية    في

العمودي واملائل من جهة   افي مهمة تمييز االتجاه بجزأيه 

  النقيضالتوحد من جهة أخرى. على    مستوى سماتو 

   وجدت  التي  السابقة  الدراسات  من
ً
  تفوق   بين  اارتباط

التوحد،    سمات  وارتفاع  االتجاه  تمييز   مهمة  في  األداء

 
ً
بين ضعف األداء    اطرديً   اوجدت الدراسة الحالية ارتباط

  وارتفاع   العمودي واملائل  افي مهمة تمييز االتجاه بجزأيه

التوحد.   مع    الحالية  الدراسة   نتائج سمات  متسقة 

العصبي   التنشيط  بزيادة  التي تقول  الشائعة  الفرضية 

كتفسير  املخية  القشرة  السلوكي    محتمل   في  للتباين 

  من  والذهني واإلدراكي املرتبط بطيف التوحد. قد يكون 

إذا كان  الدراسات املستقبلية  توجيه   املهم   ت الختبار ما 

اد  هناك فروق في األداء في مهمة تمييز االتجاه بين األفر 

 
ُ
 امل

ّ
غير  صين  شخ ونظرائهم  التوحد   بطيف 

ُ
 امل

ّ
صين  شخ

 .سعودية  عينة على

 

*** *
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