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                   radwa.elshemy@yahoo.com: البرید االلكتروني*
 :ملخص البحث

یهدف البحث الحالي إلى التعرف على تأثیر اضطراب اللغة البراجماتیة لدى األطفال 
التواصل ( ذوي متالزمة إسبرجر على بعض اضطرابات التواصل غیر اللفظي لدیهم 

؛ ولتحقیق أهداف الدراسة تم اختیار ) التواصل االنفعالي–باة المشترك  االنت–البصري 
 یتراوح ،ًطفال وطفلة من األطفال ذوي متالزمة إسبرجر) 22(من عینة مكونة 
 وتم تطویر ). الحدود الشمالیة– تبوك –جدة ( ًعاما، بمناطق ) 12–9(أعمارهم بین 

اجماتیة لدى األطفال ذوي متالزمة إسبرجر، وتطویر مقیاس اضطراب اللغة البر
استبیان التواصل غیر اللفظي لدى األطفال ذوي متالزمة إسبرجر، وتوصلت نتائج 

ًسالبة دالة إحصائیا بین اضطراب اللغة البراجماتیة وجود عالقة إرتباطیة البحث إلى 
 وعدم ،إسبرجرومهارات التواصل غیر اللفظي لدى األطفال ذوي اضطراب متالزمة 

 الدراسة عینة إسبرجر متالزمة ذوي األطفال درجات بینًوجود فروق دالة إحصائیا 
 لمتغیر ًتبعاالتواصل غیر اللفظي  واستبیان البرجماتیة اللغة اضطراب مقیاس على
  .النوع

  .اللغة البراجماتیة، التواصل غیر اللفظي، متالزمة إسبرجر: الكلمات االفتتاحیة
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The effect of pragmatic language disorder on nonverbal 
communication disorders in children with Asperger's 

syndrome 

Radwa Atef Helmy Elshemy*, Pasma Maher Bediwy. 

Department of Special Education, College of Education and Arts, 

University of Tabuk, KSA. 

*Email: radwa.elshemy@yahoo.com 
 

Abstract: 
 The aim of this research is to identify the effect of pragmatic language 
disorder in children with Asperger's syndrome on their nonverbal 
communication disorders (eye contact - shared attention - emotional 
communication). To achieve the objectives of the study, a sample 
consisting of (22) children and girl children with Asperger's syndrome, 
whose ages ranged between (9-12) years, were selected in the regions 
of (Jeddah - Tabuk - Northern Borders). The pragmatic language 
disorder scale was developed in children with Asperger's syndrome, 
and a nonverbal communication questionnaire was developed for 
children with Asperger's syndrome, and the results of the research 
found a negative statistically significant correlation between pragmatic 
language disorder and non-verbal communication skills in children 
with Asperger's syndrome, and the absence of  Statistically significant 
differences between the scores of children with Asperger syndrome, 
the study sample on the pragmatic language disorder scale and the 
non-verbal communication questionnaire according to the gender 
variable. 
Keywords: pragmatic language, nonverbal communication, Asperger's 
syndrome. 
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 :مقدمة
يا؛ س حديثا النمائية ضطرابات ذو من اص باأل تمام عت

ً ً
أصبحي وقد

النمائية، ضطرابات ذه من أنواع عدة ناك أن البحث من عديدة سنوات عد الوا من
النمائية ضطرابات ن ب املختلفة: (ومن بأنواعھ التوحد س)اضطراب وقد ،ّ باضطراب"ُ

ة" طيفي بھرإشا ن املصاب اص وصفات شدتھ، الواسع النطاق سمية. إ ال ذه وتدل
أيضا–

ً
كألوان- الطيف ائنة ال ختالفات شبھ التوحد، ائنة ال ختالفات أن ع

ز ال و املتعددة نواع ذه ل ك املش والعامل الشدة، مختلفة ظالل ذات التنوع، مختلفة
القد التواصلرالشديد ع ال. ة أش إحدى جر إس مة متال أن ذكره ب ي زومما

التوحد طيف   .اضطراب

والديا، موجودة و ت ال النمائية ضطرابات أحد جر إس مة متال اضطراب عد
ً

ن ز
ّ

أشار وكما مبكرا، شف تك أن الصعب من ولكن
ً

)Marie، 2012 (لدى اء الذ معدالت إن
بمتال ن املصاب صطفال وال العادي ص لل اء الذ سبة ن ب ما اوح ت جر إس زمة

التواصل ع ة القد الوا الكيفي القصو و جر س طفل يم ما وأك ، راملتفو ر ق
املعتاد و عادية، وغ محدودة تمامات وا سلوكيات مع الطفل: جتما ذا استجابة و نت

ا والتدخل العال التدخل امج وإيجابيةل عة سر ي، ن( . لسلو وآخر    )2018 ،وأحمد

ل ش التوحد طيف اضطراب مع كب ل ش تتداخل ال ضطرابات أك ومن
اجماتية: (عام ال اللغة ذكرت)اضطراب ال التوحد اضطراب أعراض ن ب من فإن ،

(DSMI-IV)اجماتية ال اللغة اضطراب أعراض من العديد ع. ، ذه رالقصو: راضفمن
نتقال أو حديث إجراء بداية وظ امل والقصو اللفظية، غ التواصل ات ا م وظ رامل ر

ة التكرا النمطية السلوكيات واستخدام آخر، ديث حديث   (Varughese, 2011). رمن

حدد وت"ّكما ن" س من (Scott; Claudia and Michael, 2000a) ووآخر اال أش
ً

الت ياضطرابات فيما خاص، ل ش جر وإس عام، ل ش التوحد طيف أطفال لدى   :واصل

البصر .1 التواصل إ: ياضطراب ينظر ان لو كما خر ص ال إ الطفل ينظر
آخر ء أي أو ة. حائط الر ستخدمو م وكأ يبدو طفال عض أن ؤفكما ن

ام، امل لتكملة ية ان إس ا مة متال ذو الطفل نجد زفإننا مني أجزاء بتكملة يقوم جر
اPuzzle" لالباز" ل املباشر بالنظر يقوم وال جدا،  . ًصعبة

سدي .2 ا والوضع سد ا لغة من:اضطرابات كنوع جر إس مة متال ذو زفاألطفال و
م وطقوس م بتصل جتما تباط ا قصو ن ر يظ التوحد، طيف رأنواع ً رُ  .و

جتما .3 التفاعل ؤالء :رقصو جتماف التبادل ار إظ قصو م لد رطفال
بذلك، خاصة عليمات م إعطا بدو م أقرا مع جتما والتفاعل اللعب، نأثناء
املخصص الوقت تجعل للعب، مة الال ة املطلو القواعد اتباع القصو أن زكما ر

صعبا وقتا طفال ؤالء ل سبة بال ًللعب ً.  

املنطلق، ذا اتمومن ا عانوالبحث الذين جر إس مة متال ذو نباألطفال زي
من ل مة م اجماتية ال اللغة ات ا م أن ما و اللفظي، غ التواصل مشكالت ٍمن

ّ ر
ادي انب ما-ا ا التعلم جتماعية-مواقف التفاعالت تواصل-وكذلك ات ا رم
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لفظي ل-غ مية أ الباحثتان أت فقد اضطراباتر؛ ع اجماتية ال اللغة اضطراب تأث اسة رد
طفال ؤالء لدى اللفظي غ   .التواصل

البحث لة   :مش

عاتق ع تقع ال مة امل القضايا من اجماتية ال اللغة مشكالت قضية ُّعد

ذو طفال و عام، ل ش التوحد طيف اضطراب ذو طفال مع عملو الذين ن ياملختص ي ن
واستخدامزمتال املعلومات، دمج ة صعو يجدو م أل وذلك خاص؛ ل ش جر إس نمة

جتماعية السياقات للغة املناسب والتفس ستخدام و  .الضمائر،

وجدت السابقة، اسات والد البحوث ع طالع و والتق بالبحث القيام عد رو
ا د إ تطرقت ال اسات الد عض ناك أن رالباحثتان اجماتيةر ال اللغة تأث سة

اسة كد ن، العادي طفال لدى والسلوكية نفعالية اسة)2018إمام،(رضطرابات د ر،
(Clair, Pickles, Durkin, .& Conti-  Ramsden, 2011)،ال البحوث ة ند وجدتا ما رولك

وعال جر إس مة متال ذو طفال لدى اجماتية ال اللغة زتناولت غي التواصل باضطرابات ا ق
جر،اللفظي س مة متال ذو طفال لدى جماتية ال اللغة ات صعو تناولت ال بحاث زومن ي
اسة غ(Emily، 2009)رد التواصل أنواع من كنوع م لد جتما التفاعل ع ا وأثر

اسة.اللفظي اضط )Roqueta-Aanrés ,2020(رود نة مقا تناولت جماتيةروال ال اللغة رابات
اللغة اضطراب ذو طفال و التوحديو طفال يلدى اضطراب،ن ذو طفال ان ت يواثب

التواصل ع ا تأث ا ل و ي اجماتية ال اللغة اضطراب من عانو الذين التوحد نطيف ن
باللغة اضطرابات م لد الذين طفال عكس   جتما

أنھ الباحثتان وجدت عوقد ة املقد لديھ جر إس طفل أن من الرغم رع ْ
ِ

اللفظية غ اللغة جوانب استخدام قصو لديھ أن إال اللغة، راستخدام اجماتية" ّ ال اللغة
اجماتية" ال اللغة اضطراب تأث ع التعرف إ البحث ذا خالل الباحثتان سعت لذلك ،

وم اللفظي، غ التواصل ات ا م قصو رع اتر ا امل ذه ن ب البصر: (رن التواصل–يالتواصل
ك–نفعا املش باه  ).ن

التا س الرئ ساؤ ال ا ا البحث لة مش ة بلو يمكن سبق لومما  :ر

طفال لدى اللفظي غ التواصل ات ا م ع اجماتية ال اللغة اضطراب تأث و رما
جر؟ إس مة متال زذو   ي

السؤال من تفرع التاليةو سلؤالت ال   :الرئ

لدى .1 اللفظي غ التواصل ات ا م ع اجماتية ال اللغة اضطراب تأث و رما
جر إس مة متال ذو زطفال  ؟ي

قتوجدل .2 احصائيادالةوفر
ً

ن جاتب مةيذوطفالرد جرزمتال عينةإس
اسة اجماتيةاللغةاضطرابمقياسعرالد اتومقياسال ا غا رم لتواصل
تبعااللفظي

ً
  ؟النوعملتغ
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البحث داف   :ا

التالية داف تحقيق ا ا البحث   :ليحاو

اللفظي .1 غ التواصل اضطرابات جماتية ال اللغة اضطراب تأث ع : التعرف
البصر( التواصل يقصو نفعا–ر التمي نفعا–رقصو التعب رقصو–رقصو

املش باه جر) كن إس مة متال ذو من طفال زلدى  .ي

اضطرابات .2 و اجماتية ال اللغة اضطراب ناث و و الذ جات د ن ب نة راملقا ر ر
جر إس مة متال ذو من طفال لدى اللفظي غ زالتواصل  .ي

التواصل .3 واضطرابات اجماتية ال اللغة اضطراب ن ب العالقة ع النوع متغ أثر بيان
اللفظي جرغ إس مة متال ذو من طفال زلدى  .ي

البحث مية  :أ

التطبيقية ا مي وأ للبحث ة النظر مية ع الضوء نلقى ي  :فيما

أوال
ً

ة:  النظر   : مية

تقديم م س أن ا ل يمكن أساسية محاو عدة ة النظر اسة الد مية أ رتكمن ر
ف ا ايجا يمكن وال العلمية، الفوائد يزعـض   :يما

اجماتية .1 ال اللغة اضطراب ن ب العالقة تناولت نفسية اسة بد ية العر املكتبة رإثراء
جر إس مة متال ذو من طفال لدى اللفظي غ التواصل زواضطرابات  .ي

حيث .2 من جتماعية، و النفسية اسات للد يا س حديث ملجال اسة الد رتطر ر
ً

ق ُّ

عن ومعرفة ر، الظوا بتحليل التفاعليةتمام ا عالقا ونوعية الدقيقة، ا اصر
لية الش ا وعالقا رة للظا ا ا بالوصف كتفاء من بدال شابكة، رامل

ً
.  

ثانيا
ً

التطبيقية :   :مية

البحث .1 ات متغ ن ب العالقة بيان من سيقدمھ بما البحث ذا مية أ تتج
ّ

ا  . ا

شئة  .2 والت بية ال مجال ن العامل جتماعية،إمداد والرعاية جتماعية
من يتمكنوا ح ؛ ا ا البحث ات بمتغ اصة وا املقننة س املقاي ببعض

املختلفة البحثية اسات الد من د املز    .رإجراء

أساليب .3 استخدام ع ساعد ال التطبيقية العلمية سس عض إ التوصل
ن خالل من املناسب، ي السلو العال والتوصياتالتدخل البحث تائج

حة    .املق
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البحث يم  :مفا

اجماتية ال اللغة اضطراب وم    :مف

للغة جتما ستخدام ة صعو طفال فيھ ر يظ ي، نما لغو اضطراب ِو
ُ ي

الطفل ا يتمتع ال يدة ا ة القد مع متناسبة غ ة الصعو تلك و وت ، جتما روالتفاعل ن
وانب مثلا للغة، ة: البنائية النحو والقواعد ة، اللغو اكيب   .،Bird et al)1995 . (ال

اللفظي غ التواصل اضطرابات وم   :مف

اللفظي غ التواصل ّعرف ولغة: ُ الوجھ ات عب خالل من الغ مع التواصل بأنھ
سد ا وإيماءات ات وحر ، البصر لتقاء و سد، ق،. (يا  .)2014وفار

تحد إجرائيا،ّو اللفظي غ التواصل د
ً

يحصل  ال جات ربالد
ا مقياس يذو طفال عل ع جر إس مة اضطرابات زمتال يان اللفظي، است غ التواصل

التالية والذي عاد  :يتضمن

 البصر ا: يالتواصل قصد ديث: و ا أثناء آخر ص مع النظر  .تواصل

 نفعا بھ: التمي قصد ي: و اصأن وجھ ات عب و انفعاالت م و م ف
ن  .خر

 نفعا ه: التعب يصد انفعال أو حركة ل ف ضعھ، و سم ا ات حر راستخدام و
داللة لھ سم  .ا

 ك املش باه بھ: ن قصد ونفس: و ص ال نفس إ النظر ك املش السلوك
ء   .ال

جر إس مة متال وم   :زمف

م ضطرابات املعالمإحدى وتمثل الشاملة، النمو اضطرابات مجموعة ن
محدودة أنماط ونمو ، جتما التفاعل واملستمرة الشديدة ختالالت ساسية
أو يكية لي إ داللة ذي تأخر أي يوجد وال شطة، و تمامات و السلوك من ة رومتكر

امل النمو دال تأخر أو اللغة، ساب اك كماّانحراف العمر، من و السنوات خالل ، عر
عند متأخرا شف تك ا أ

ً
  .(APA,2000) سنوات4-6

النظر   :يطار

أوال
ً

اجماتية:  ال   : اللغة

ا ر جو اجماتية ال جتما: اللغة السياق اللغة التفاعل-استخدام أثناء
ن خر مع ا-جتما اللغة ات ا م فالقصو ر، نر ب ة الوا املالمح من اجماتية ل

خاص ل ش التوحد طيف أطفال ن و عام، ل ش عاقة ذو   ,.Epstein, E) يطفال
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Benaiah, J., O’Hare, A., Goll, J., & Tuck, S. 2008)عامل اجماتية ال اللغة ات ا م ساب واك ر،
طفال ؤالء لدى النا جتما التفاعل   .ام

ذوفالق طفال لدى الوا يصو التوحدر طيف اللغةاضطراب ات ا رم
اسة د ال ا و كما ن، الباحث من كث تمام ا جذبت اجماتية حيث (Brandon, 2011) رال

اللغة ات ا م وا قصو من عانو التوحد طيف اضطراب ذو طفال أن رأكدت ر ن ي
وق املدى، ة قص والذاكرة اجماتية، مال لد العامة العقلية ة القد مع تتفق ة النحو م ا رد   .ر

ثانيا
ً

غ:   :اللفظي التواصل

الوجھ مالمح استخدام تتضمن ال التواصل قنوات من اللفظي غ التواصل ّعد ُ

يماءات و سمية ا وضاع ن. و خر مع والتفاعل التواصل س ت ات شا ذه  .روتؤثر

اضطر ذو طفال حوو امليالد من الرضع، التوحد قصو18اب من عانو ر، رش ن
الوقت، ر مر ومع اء، الب خالل من يتم التواصل ذا من ل ش وأو اللفظي، غ والتواصل ل
أما د، ير ماذا بالتا أمھ فتعرف طلبھ، ع بناء ائھ ب غمة غي الطبي الطفل ّيتعلم

غ م ف التوحد، اضطراب ذو  ).2004الشامي،. (ذلكوطفال

لغة أو الشفاه قراءة ة صعو عامة، ة بصو التوحد اضطراب ذو طفال ريبدي و
ا، م وف املرئية اللغة ذه استخدام ة صعو من عانو كما ع، ز)1992السعد،(نصا و ،ٍ

ْ

التظا اللعب و ن، العين تحديقات ضبط و ة، شا لغة استخدام ع م رقد   .يرر

اللفظي غ التواصل أنماط م  :أ

سد .1 ا داللة: لغة ا ل حركة ل ف ضعھ، و سم ا ات حر استخدام عن ع وو ّ

تفو نجد حيان من كث و ا، عل والتعرف ا تفس ر املا املعلم قستطيع
ه، غ ع اللفظي غ ة(May, Miller, P,1999)التواصل لإلشا أيدينا ستخدم وقد ر،

ن اليم إ سار ال من إصبعنا نحرك قد أو ما، ء ان مل ش ي ل ما ء إ
لمة ع كذا)ال(للداللة و وال. ، ة، مع سد ا لغة استخدام أن ع يدل مما

التقليدية اللغة استخدام إ ا ف  .نحتاج

الوجھ .2 ا:إيماءات عض يتال نما ب ة، وا و ت الوجھ إيماءات عض خرنإن
داللة لھ و و السلب، أو باإليجاب سواء املنطوقة، اللغة يدعم ما وكال نسرعة،
أساسيا ا مصد خصوصا الوجھ عد و اتھ، واتجا الفرد انفعاالت نقل ة وا
ً ً ً

ر
ّ ُ

الداخلية الفرد وانفعاالت مشاعر بتحديد اصة ا ات. للمعلومات عب و ت نوقد
ستعمل ف ادية، وإ مقصودة برالوجھ لس مشاعره يخفي أن د ير عندما ص ال ا

آلخر إخفاء. أو أجل من م وانفعاال م مشاعر إخفاء يحاولو الناس نجد ما نوعادة
قائق  (May, Miller, P,1999) . ا

ن .3 العين ا :تحديقة ل فالعيو ن، خر مع التواصل من مستمرة قناة العينان نعت
عب توصيل أو نقل ع لة مذ ة ذلكرقد وغ والغضب، الكره أو ب وا الفرح ات

واملشاعر نفعاالت  ).2002فراج،. (من
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ي .4 الصو طبيعة:التنغيم وتحدد ه، تصد الذي ي الصو التنغيم عن ع لمة رال
ا طبقا أو ا، ن أو لمة، ال نطق قة طر خالل من ص صا .ال نمدح فعندما

ً

لھ فستع: لونقو ادئة، ة بن لمةممتاز، قلت إذا أما عكسيا، وما مف طي
ً ً

ممتاز،: 
ة ر ال عن ع ما فر ك، وج ع غاضبة ات عب و عالية، ة  .ّبن

نفعا .5 ضع :التعب و وشدتھ نوعيتھ حيث من املوقف، مع ناسب ي أن ويجب
لھ مناسبة و ت أن يجب الصوت، غمات و سم  .نا

باه .6 كن املش :املش باه ن صعود ال نفس إ النظر اك ش سلوك إ ك
ش أو خر، ص ال ينظر أين إ ينظر فالطفل آخر، ص مع ء ال . ونفس

تم م ولكنھ باألشياء، تم ال الطفل أن و ك، املش باه ن سلوك مم و وما
أي ء، ال نحو خر ص ال ات ب: باتجا ين الذي ء ال إ باه إليھن ھ

خر ص النمائية. ال املالمح من ك املش باه ن عد ّو عرضُ والذي سية الرئ
التعلم، فرص عدد إ إليھالطفل ينظر الذي ء ال نفس إ الطفل ينظر فعندما

ولكن تمام، باال خر ص ال فقط ك شا ال فالطفل خر، ص أيضا–رال
ً

 -
ال مشاعر حو معلومات ع خرليحصل قات،. (ص  )2010رالز

ثالثا
ً

مة: جرزمتال  :إس

ا بأ عرف
ُ

الشاملة: " النمو اضطرابات مجموعة إعاقات إعاقة. إحدى و ف
أعراضھ ر تظ ي نما قصو م ولد ة، الذاتو أعراض من العديد ك ش ية عص ة رتطو ر

وا ، جتما التفاعل قصو م ولد عة، الرا رالسنة َ نمطيَّ وسلوك اللفظي، غ لتواصل
العادي الطفل من بة قر ة اللغو ة القد و ت نما ب ، رمتكر ن راح،. (ر وا  ).2007البطاينھ

مة حاالتيص  جر زمتال  :إس

أو التقليدية الطبية املواقف خالل من جر إس مة متال يص الصعب زمن
ر تظ طفال ؤالء خصائص إن حيث النفسية، تالعيادات أثب وقد التلقائية، ئة الب

النجار اسة التوحد) 2006(رد حاالت ن ب الفار يص ال املالحظة استخدام قفعالية
جر س ذو. وحاالت يص يصية ال املالحظة ع عتماد يمكن أنھ ت يوأثب

الوالدي ق طر عن يص ال تقدير ع عتمد مما أك اصة، ا أوحتياجات ن، املعلم أو ن،
املالحظة وقوائم س واملقاي ات ختبا خالل  .رمن

قل ع ثالث قصو وجود جر، إس مة متال أنھ ع الفرد يص تطلب رو ز
التالية مس ا القصو نوا  :رمن

ن .1 بالع التعب ق طر عن اللفظي غ التواصل النظرات(رقصو بتعاب)تبادل أو ،
ا حر أو الرأسالوجھ، أو ع، صا أو سم، ا جتما... ت التواصل إثراء ،  .ا



تأثیر اضطراب اللغة البراجماتیة على اضطراب التواصل غیر 
  إسبرجرلدى األطفال ذوي متالزمة اللفظي

   رضوى عاطف حلمي الشیمي/د
 لعتیبي بسمة بنت ماھر بن بدیوي ا/د
 

 

 
 
 
 
 

184 

املتاحة .2 الفرص وتوفر العمر مع ناسب ت قران مع عالقات تنمية رقصو
واملشاركة شطة، و تمامات املتبادل اك ش إ تؤدي وال لذلك،

نفعالية و  .الوجدانية

خر .3 إ وء ال عليھ أويصعب لة، ملش حل عن بحثا أو للراحة، طلبا ٍن
ّ ً ً

ن خر من العطف إيجاد أو صية، ال مومھ  .تخفيف

أفراح .4 أو أحزان أو متاعب أو ل بمشا املصاب الشاب أو الطفل تمام ا غياب
املشاركة تلك الرغبة أو م، بمشارك باالستمتاع حساس أو ن،  .خر

والتبادل .5 املشاركة أوالفشل شذوذ يتمثل كما ي، والوجدا جتما
ع تطو ع ة القد غياب مع ن، خر وانفعاالت لعواطف ستجابة رقصو ر

املواقف وطبيعة ف ظر مع ناسب لي ة والسلوك القد غياب ما أو رجتماعية، ر
نفعالية جتماعية التواصل سلوكيات امل ت تحقيق داثة.ع ونظرا

ً

مإعاقة أعما اص أ ناك فإن جر؛ ص40أو30رس لم َّسنة، ُ

حديثا إال جر إس ا أ ع م حاال
ً

ب،2006النجار،. ( لب ،2002.( 

اسات     :السابقةرالد

أوال
ً

اسات: اجماتيةاللغةاضطرابتناولترد   :ال

اسة د اضطراب)Roqueta-Aanrés ,2020(ردفت نة مقا جماتيةرإ ال اللغة
التواصللدى ع واثره ي النما اللغة باضطراب ن املصاب طفال و ن التوحدي طفال

من،جتما اسة الد عينة ونت طيف20روت اضطراب من عانو سبانية يتحدثو نطفال ن
ي20و،التوحد النما اللغة باضطراب مصابا ًطفال ً

النتائج.  ت بي ن: وقد التوحدي طفال
امل طفال اغماتيةو ال اللغة ام م قصو من عانو ي النما اللغة باضطراب ن رصاب نما. ن ب

التواصل ام م أداء نائية است ات صعو التوحد طيف باضطراب املصابو طفال نيواجھ
ام،جتماعية م ونات م من اغماتية ال اللغة اضطراب مع ا و يواج ال ات الصعو ب س

لد العقل ة   .منظر

بحث ن،(دف وآخر ة) 2019وعثمان نظر ام م ن لتحس ح مق برنامج إعداد إ
التوحد اضطراب ذو طفال لدى اجماتية ال اللغة اضطراب وعالج املركز يالتماسك . ي

من بحثھ عينة ونت و) 7: (أطفال) 10(ّوت و الذ التوحد) 3(رمن اضطراب ذو من ناث يمن
ا( الوظيفي داء ن)ملرتفعيذو ب م أعما تراوحت الباحثو. سنوات ) 7:9( ر، نواستخدم

لألطفال: دوات التوحد طيف اضطراب يص ز(مقياس العز عبد إعداد
ص، لرافن)2013ال املطو عة املتتا املصفوفات واختبار اظمRaven . C.  J)ر، أمينة ن تقن
ن، اج)2005ووآخر ال اللغة اضطراب يص ومقياس ص(ماتية، ال ز العز عبد إعداد
ن، املركز)2015ووآخر التماسك يص ومقياس ن(لألطفالي، الباحث نامج)إعداد وال ،

ح ن(املق الباحث فاعلية). إعداد عن البحث نتائج أسفرت ةوقد نظر ام م ن تحس نامج ال
طفال لدى اجماتية ال اللغة اضطراب وعالج املركز التوحديالتماسك اضطراب يذو(يذو

املرتفع الوظيفي   .) داء
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اسة د دفت ن،(ركما وآخر اللغة) 2018وإمام اضطراب تأث ع التعرف إ
قران مع التفاعل ومشكالت والسلوكية نفعالية ضطرابات ع جماتية اشتملت. ال وقد

ع ساسية استھ د رعينة بالص) 361(ّ وتلميذة تلميذا
ً

ي بتدا امس وا ع الرا ن ِف
ْ . بأسيوطّ

الباحثان التاليةواستخدم جماتية،) 1: (دوات ال اللغة مالحظة مواطن) 2(مقياس يان است
والضعف، لألطفال) 3(القوة التفاعل تقدير يؤثر. مقياس النوع أن اسة الد نتائج رت روأظ

ع جماتية ال اللغة اضطراب لتأث معدل والسلوكيةكمتغ نفعالية ضطرابات من ّل
من ل إ سبة بال وذلك سة، املد لتالميذ ّوالتفاعل الزائد،ر شاط ال املسلك، مشكالت

التعاو مستونالتوكيدية، عند إحصائيا دالة املسار معامالت قيم جميع انت حيث ى،
ً

0.01.  

اسة د دفت ن،(رو وآخر ب) 2018ومطر فعالية ع التعرف لتنميةإ تد ررنامج
فرط اضطراب ذو طفال لدى اجماتية ال اللغة اضطراب خفض الذات ة إدا ات ا يم ر ر

باه ن ت ش و ركة من. ا اسة الد عينة ونت روت بمدينة) 24(ّ بتدائية باملرحلة تلميذا
ً

ن ب م أعما تراوحت باه، ن ت ش و ركة ا فرط اضطراب ذو من رالطائف عاما) 21-9(ي
ً

 .
ما اس د الباحثان فرط: روطبق اضطراب ومقياس اجماتية، ال اللغة اضطراب مقياس

دف املس السلوك ة إدا تقييم بطاقة الذات، ة إدا ات ا م ومقياس باه، ن ت ش و ركة را ر ر
ب( املد ة رصو التلميذ/ ر ة من)رصو دوات وجميع الذات، ة إدا ات ا م ع ب التد رنامج و ر، ر ر

ن: إعداد ِالباحث
ْ الضابطة. َ املجموعة ن ب إحصائيا دالة ق فر وجود إ اسة الد نتائج ت وأشا

ً
و ر ر

نامج ال تطبيق عد اجماتية ال اللغة واضطراب الذات ة إدا ات ا م ية التجر رواملجموعة ر
ية التجر املجموعة   . لصا

بحث دف ن،(وقد وآخر ا) 2018والصيادي ع التعرف اضطرابإ ن ب لعالقة
ضوء طفال لدى الزائد شاط بال وب امل باه ن قصو واضطراب اجماتية ال راللغة

من البحث عينة ونت وت والعمر، س ا ذو) 60(متغ من ناث و و الذ من وطفلة يطفال ر
ً

ن ب ما م أعما وتراوحت الزائد، شاط بال وب امل باه ن قصو راضطراب عاما) ١١-٦(ر
ً

 .
الباحثتان اجماتيةمقياس: استخدمت ال اللغة اضطرب يلمان(يص و يالند  إعداد

) 2007Heimann & Helland (ن الباحثت ن وتقن ِترجمة
قصو) ٢٠١٨(ْ يص رومقياس

الزائد شاط بال وب امل باه ص(ن ال السيد ز العز عبد نھ١٩٨٤رالدكتو تقن وأعاد
اضطرابوأ) ٢٠١١عام ن ب إحصائيا دالة موجبة تباطية ا عالقة وجود إ ما بح نتائج ت شا

ً
ر ر

الزائد شاط بال وب امل باه ن قصو واضطراب جماتية ال   .راللغة

اسة طفال) Losh, & Martin, Klusek, 2014  (رود ن ب نة املقا إ دفت روال
ن شالتوحدي ال أكس فراجل مة متال ذو والد زو عينةاللغةي ونت وت اجماتية، ال

من اسة و) 29(رالد سة، املد سن توحدي رطفال ّ
ِ ّ ً

أكس) 38( فراجل مة متال ذو من زطفال ي ً

و توحدي، ش و) 16(ّال التوحد، بدو ش ال أكس فراجل مة متال ذو من نطفال زي
ً

طفال) 20(
ً

م أعما بلغت ، داو مة متال ذو رمن نز و) 11(الزمنيةي م) 20(سنة، لد ن، العادي من طفال
ً

الزم م عمر بلغ اجماتية، ال اللغة القصو اختبار) 5(رنفس اسة الد واستخدمت رسنوات،
الثالثة الطبعة املفردات ة التوحد) III–PPVT(رصو يص ل املالحظة جداو ،) ADOS(ل،

ية التعب لمات ال س) EVT(واختبار اجماتية ال تقدير ومقياس سة، املد ،) SA-PRS(رن
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املنطوقة اجماتية ال اللغة لتقييم الشامل ختبار املنقح،) PJ-CASL(و لي ،) R-Leter(ومقياس
ن، التوحدي والد و التوحدي ش ال أكس فراجل مة متال ذو طفال أن اسة الد زأسفرت ير

اسة الد عينة أفراد با من أك اجماتية ال اللغة قصو م رلد اختبارر وأنPJ- CASLع ،
طفال من أقل اجماتية ال اللغة قصو م لد ش ال أكس فراجل مة متال ذو رطفال ز ي

داو مة متال ذو طفال وأن ن، التوحدي والد و التوحدي ش ال أكس فراجل مة متال نذو ي زي ز
أ فراجل مة متال ذو لألطفال اجماتية ال اللغة القصو نفس م زلد ي وأنر ش، ال كس

العينة أفراد با عن اجماتية ال اللغة أقل قصو م لد ن العادي   .رطفال

ثانيا
ً

اسات:   :اللفظيغالتواصلاضطراباتتناولترد

اسة د بالصو) 2018السبايلة،(ردفت التبادل برنامج دو ع التعرف رإ ) Pecs (ر
ع لدى اللفظي غ التواصل ات ا م ر التوحدرتطو بطيف ن املصاب أطفال من وتم. ينة

العينة مناختيار القصدية قة ن) 50(بالطر مجموعت ع عشوائيا عوا و وطالبة طالبا
ً ً

ّزِ
بواقع ية والتجر مجموعة) 25(الضابطة ل ل طالبا

ً
شبھ.  املن الباحث استخدم وقد

التالية. التجر النتائج إ اسة الد توصلت فر: روقد عندتوجد إحصائية داللة ذات وق
الدالة بيكس α ≥ )050. (ىمستو نامج منل عينة لدى اللفظي غ التواصل ات ا م ن رتحس

إحصائية داللة ذات ق فر توجد ال ية، التجر املجموعة ولصا التوحد  α ≥ )050. (وأطفال
عان الذين اص من عينة لدى اللفظي غ التواصل ات ا م ر عزرتطو التوحد من ىو ُن

ات ا م ر تطو إحصائية داللة ذات ق فر توجد ال الطفل، مع التعامل ومدة س ا رملتغ و
العمر ملتغ عز التوحد أطفال من عينة لدى اللفظي غ ىالتواصل ُ

.  

اسة د دفت غ) 2016عياط،(روقد التواصل ع ب التد أثر عن الكشف رإ
التفا ن تحس ناللفظي التوحدي طفال لدي جتما الباحث. عل تقدير: استخدم قائمة

ن ب ما ة العمر الفئة التوحد ألطفال اللفظي غ التواصل ات ا إعداد(سنوات،) 10-5(رم
ن)الباحث ب ما ة العمر الفئة التوحد ألطفال جتما التفاعل مقياس سنوات،) 5-10(،

الباحث( نام)إعداد ال التفاعل، ن وتحس اللفظي غ التواصل ات ا م لتنمية ح املق رج
ن ب ما ة العمر الفئة التوحد أطفال لدى الباحث(سنوات،) 10-5(جتما ،)إعداد

قتصادي و جتما املستو ة ياستما خليل،/ د(ر بيومي عينة)2003محمد ونت ت ،
من اسة طفال) 20(رالد

ً
إ.  النتائج والبعديوتوصلت القب ن القياس ن ب ق فر ووجود

ق فر توجد البعدي، التطبيق لصا اللفظي غ التواصل ات ا م ية التجر وللمجموعة ر
ية التجر املجموعة لصا نامج ال تطبيق عد اللفظي غ التواصل ة ر   .جو

بحث دف م) 2016حسونة،(كما عض لتنمية برنامج وتطبيق إعداد اتإ را
استخدام تم حيث املحدد، غ ي النما ضطراب ذو طفال لدى اللفظي غ يالتواصل

من البحث عينة ونت ت وقد الواحدة، املجموعة ذي التجر شبھ ذو) 7(املن يأطفال
م أعما تراوحت ممن املحدد غ ي النما البحث) 6 – 4(رضطراب أدوات وتمثلت سنوات،

تقد ةمقياس الذاتو ب) S.R.A.C(ير عر ن،: ، أم لالضطراب2004دى جيليام ومقياس ،
ترجمة جر، ن،: إس البابط ة سا عودة، التواصل2015رمحمد ومقياس ن،: إعداد(، حس ن نيف

غ)2012 ي النما ضطراب ذو لألطفال اللفظي غ التواصل ات ا م تنمية رنامج و ي، ر
الباحثة،)الباحثة: إعداد(املحدد ضطرابوقامت ذو طفال ع نامج ال جلسات يبتطبيق
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لدى اللفظي غ التواصل ات ا م عض تنمية إ البحث نتائج وتوصلت املحدد، غ ي رالنما
املحدد غ ي النما ضطراب ذو   .يطفال

اسة د للطالب) 2014يوسف،(ردفت التد نامج ال أثر معرفة معل(رإ
بية) املستقبل ال لية التوحد القصيم–مسار بجامعة اصة ا بية ال تنمية- قسم

جتما التواصل ات ا البصر(رم اللفظي–يالتواصل اللفظي–التواصل غ ) التواصل
التوحد اضطراب ذو طفال طفال. يلدى ع نامج ال أثر معرفة إ اسة الد دفت ركما

اضطراب طفاليذو من الفئة ذه لدى جتما التواصل ات ا م تنمية . رالتوحد
من اسة الد عينة ونت بية) 16(روت ال لية ب اصة ا بية ال بقسم طالبا

ً
القصيم– - جامعة

التد نامج ال م عل طبق التوحد مسار رمن الباحث(ّ التواصل)إعداد ات ا م ومقياس ر،
التو ألطفال الباحث(حدجتما ذات)إعداد ق فر توجد أنھ إ اسة الد نتائج وتوصلت و، ر

ع البعدي والتطبيق ية التجر املجموعة لصا التد نامج ال تطبيق عد إحصائية رداللة
داللة ذات ق فر وجدت كما الطالب، لعينة التوحد ألطفال جتما التواصل ات ا م ومقياس ر

الت املجموعة ن ب املجموعةإحصائية لصا طفال، من الضابطة واملجموعة ية جر
البعدي والتطبيق ية   .التجر

اساتلحوعقيب   :السابقةرالد

واضطرابات اجماتية ال اللغة اضطراب تناولت ال والبحوث اسات الد تلك رتمثل
ّ

عام ل ش طفال لدى اللفظي غ   .التواصل

داف اساتأ دا:السابقةرالد أ يتنوعت كما ا عرض تم ال السابقة اسات الد   :رف

ك آخر واضطراب اضطراب ن ب العالقة قياس إ دفت اسات الد اسةرعض رد
)2020, Roqueta-Aanrés(،اسة ن،(رود وآخر ن،(بحث،)2018وإمام وآخر ،)2018والصياد

اضطراب فض برنامج فعالية ع التعرف إ خر اسات الد عض دفت نما ىب اللغةر
اللفظي غ التواصل اضطرابات أو اجماتية، عة(ال التا اسة الد ات عثمان(بحثك) رمتغ

ن، و)2019ووآخر اسة، ن،(رد وآخر و)2018ومطر اسة، و)2018السبايلة،(رد اسة، عياط،(رد
و)2016 اسة)2016حسونة،(حث، ود   ).2014يوسف،(ر،

وخصائ ا م و ة العمر ا وطبيع ااملجموعة ط وشر ا ومواصفا ا اختيا وطر ا وص ر  :ق

التوحد،-أ طيف اضطراب ذو من الطفولة مرحلة شمل عينات استخدمت اسات الد يمعظم ر
الطفولة مرحلة ع اشتمل خر خر والبعض عاقات أو ضطرابات ذو ىمن   .ي

س-ب ا من ن النوع شملت عينات اسات الد معظم ناث(راستخدمت و و  .)رالذ

االاملنا اساتاستخدم   :السابقةرالد

التجر ع السابقة اسات الد عض ن،(بحثكراعتمدت وآخر ،)2019وعثمان
اسةو ن،(رد وآخر و)2018ومطر اسة، و)2018السبايلة،(رد اسة، و)2016عياط،(رد حث،
اسة)2016حسونة،( ود امل)2014يوسف،(ر، ع خر البعض أعتمد نما ب الوصفي،، ن
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اسةك ن،(رد وآخر ن،(بحث،)2018وإمام وآخر اسة)2018والصياد ود ) Martin, Klusek & ,ر،
) 2014 ,Losh.  

بتصميم ن الباحث تمام ا السابقة والبحوث اسات الد استعراض خالل من ن ب رو
املتغ ن ب العالقة ع التعرف دو مختلفة، اتيجيات اس ع قائمة ية تد نبرامج الر ات

البحوث ن الباحث تطر عدم الباحثتان الحظت كما ، ا ا البحث الباحثتان ا ل ّقتطرقت

جر إس مة متال ذو طفال لدى ات املتغ ذه اسة لد السابقة اسات زوالد ر البحث(ير عينة
ا ال). ا اللغة اضطراب ست د ال ة الناد البحوث من عت البحث ذا فإن رلذا، اجماتية،ر

ما بي والعالقة جر إس مة متال ذو طفال لدى اللفظي غ التواصل زواضطرابات  .ي

البحث ض   :وفر

ات .1 ا وم اجماتية ال اللغة اضطراب ن ب إحصائيا دالة سالبة تباطية ا عالقة رتوجد ر
ً

جر إس مة متال اضطراب ذو طفال لدى اللفظي غ زالتواصل  .ي

قتوجدال .2 ئيااحصادالةوفر
ً

ن جاتب مةيذوطفالرد جرزمتال اسةعينةإس رالد
جماتيةاللغةاضطرابمقياسع يانال اللفظي واست غ تبعاالتواصل

ً
ملتغ

 .النوع

البحث  :إجراءات

أوال
ً

البحث  :   :من

عن للكشف تباطي؛ و املقار ليھ ش الوصفي املن ا ا البحث راستخدم ن ِ ْ َ

ا ن ب ق عينةوالفر أفراد ن ب اللفظي غ التواصل واضطرابات اجماتية، ال اللغة ضطراب
و(البحث غ)ناث–رالذ التواصل واضطرابات اجماتية، ال اللغة اضطراب ن ب والعالقة ،

البحث عينة أفراد لدى جر(اللفظي إس مة متال ذو زطفال   ).و

ساسية-أ البحث   :مجموعة

البحث عينة ونت منت جر) 22(ساسية إس مة متال ذو طفال من زطفال ي ً
،

تبوك بمنطقة لية السالم وضة و تبوك، بمنطقة البيان التعليمية،ربمركز طيبة ومدينة
ة املنو باملدينة اصة ا بية تبوك،رلل بمنطقة لية اصة ا بية ال سة  Americanو،ربمد

international school of Jeddahباملد ية، العر باململكة تبوك بمنطقة تحفيظ امسة ا رسة
م أعما اوح ت ممن من) 12–9(رالسعودية، م ا ذ سبة وتراوحت عاما

ً
100 – 128 . 
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   :أدوات البحث  ً:ثالثا

يةاملعالممنالتحقق           وم  ):دواتكفاءة( البحثألدواتالسي

جر إس اضطراب يص ص/ إعدادمقياس ال السيد ز العز   )2015(عبد

من املقياس و و) 90(نيت عاد أ عة أ ع مقسمة   :رفقرة

و لالبعد عد: ُّ منُ و وامل اللفظى وغ اللفظى ي. فقرة) 22(نالتواصل الثا عد: البعد ُ

من و وامل جتما الثالث. فقرة) 21(نالتفاعل تما: البعد و السلوكيات عد وُ وامل نمات
ع. فقرة) 20(من الرا من: البعد و وامل واملعرفية العقلية ات القد نعد ر   .فقرة) 27(ُ

ن ب جابة ات) 4(وتقع يحدث: (مستو ال أحيانا، يحدث ا، كث يحدث دائما، يحدث
ً ً ً

مطلقا
ً

 .(  

ن ب ما اوح ت لية جة د ع الطفل حصل الطفل ،)360-90(رو يص تم و
للطفلباضطراب ام ا جة الد انت إذا جر ية)285-259(رإس املئي الرتبة ا وتقابل ،)98 (

ن ب ما التائية جة للطفل)77-71(روالد ام ا جات والد ية) 328-286(ر، املئي الرتبة تقابل
التائية)99( جة والد   .فأك )78(ر،

جر إس طفل لدى اجماتية ال اللغة اضطراب يص إعداد: (مقياس
ن ِالباحثت

ْ َ( 

املقياس إعداد من دف   :ال

ذو الطفل لدى اجماتية ال اللغة اضطراب يص إ املقياس ذا يدف
وقد جر، إس مة اضطرابزمتال يص تناولت ال س املقاي من عددا ن الباحثت استعرضت

ً
ِ
ْ َ

عام ل ش اجماتية ال س. اللغة املقاي ذه الل: ومن اضطراب يص اجماتيةمقياس ال غة
طفال يلمان،(لدى للغة)2007يالند، التوحد طيف أطفال استخدام مقياس ،

اغماتية البحث)2019الطوالبة،(ال داف أ مع ناسب ي مقياس ع العثو يتم لم ولكن ر،
ا يص. ا ملعاي وفقا البحث؛ ذا خاص مقياس بإعداد القيام الباحثتان تا قر لذا؛

ً
ر َّ

يا اجما ال جتما التواصل اجماتية(ضطراب ال اللغة الدليل) اضطراب دت و روال
امس ا ي مة(DSM5,2013)حصا متال ذو طفال من البحث عينة مع يتوافق زبما ي

جر، يوقدإس ا ال لھ ش املقياس و نت سلبية) 30(منّ ة   . رعبا

املقياس يح   :ت

ع املقياس للطفلعرض ية التعب اللغة ملالحظة طفل ل ب اص ا املعلم
جابة وتقع املقياس، فقرات ع جابة ثم أقرانھ، مع جتما التفاعل وكذلك بالفصل،

ات مستو تماما: ( خمس تنطبق
ً

ما–تنطبق– حد تنطبق–إ تماما–ال تنطبق ال
ً

وفقا) 
ً

تنطبق وتقدر ، ما ا ليكرت ماملقياس حد إ جات، د ع بأ تنطبق جات، د بخمس ّتماما
ر ر ر

ً

جة الد و ت ذلك و واحدة، جة بد ائيا تنطبق وال ن، جت بد تنطبق ال جات، د ربثالث ر ر نر
ً

ِ
ْ َ
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الصغر)150(العظ جة والد ى، قصو)30(ر من ي عا الطفل أن ع املرتفعة جة الد وتدل ر، ر ّ

اجماتية ال اللغة   . شديد

ا وثبات   :ملقياسصدق

قامت التوحد، بمجال ن واملختص ساتذة من مجموعة ع املقياس عرض عد
وإعداده عديلھ، و املقياس صياغة وإعادة حات، واملق املالحظات جميع بتدقيق الباحثتان

ائية ال ة   .رالصو

املقياس     :صدق

وذ ن، املحكم صدق ق طر عن املقياس صدق من التحقق أمكن حيث
ّ

النحو ع لك
  :التا

ن املحكم   :صدق

من مجموعة ع ولية تھ صو املقياس عرض املنطقي الصدق من التحقق رتم
ساسية، الفكرة إ فقرة ل انتماء ومدى للتحكيم، وذلك والتوحد؛ اصة ا بية ال أساتذة

مر لزم إذا التعديالت إجراء مع الصياغة   .وسالمة

التح أسفر عنوقد تقل ال سبة ب تفاق عن البنود،%)80(كيم عض حذف وتم
ا أجل من املقياس صمم ال للفئة ا مالءم لغ نظرا ن؛ املحكم اء آ ع ّبناء ًً

  .ر

املقياس   :ثبات

املقياس ثبات من التحقق كما: يتم عليھ، عتمد و بھ، موثو ختبار و ي قبأن ن
امل ثبات يو كما ستقرار، فرادع نفس ا عل يحصل ال جات الد ساق ا رقياس

املختلفة جراء ألفا. مرات قة طر اعتماد تم وقد الثبات، ساب طر عدة ناك قو
انت نباخ، لكر ألفا قة بطر املقياس فقرات ثبات معامل قيمة حساب وعند نباخ، ولكر و

الثبات) 0.87( من عالية جة بد املقياس تمتع ع   . رمما

املقياس تطبيق   :زمن

املقياس، لتطبيق ن مع من يحدد املعلمزلم بواسطة املقياس ع جابة تم حيث
التفاعل وكذلك بالفصل، للطفل ية التعب اللغة مالحظة خالل من طفل ل ب اص ا

أقرانھ مع الطفلجتما ملالحظة للمعلم الفرصة يح ي بأن للفاحص ة ر ا ذلك عطي و ،
معلم ل ستغرقھ الذي الزمن يختلف التا و ستجابة،   .و
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املقياس ات   :رعبا

 الفقرة م
تنطبق
تماما
ً

 
ما تنطبق حد تنطبق إ  ال

تنطبق ال
تماما
ً

 

مع 1 ديث ا إجراء البدء ستطيع ال
 الغ

     

خاطئ 2 ل ش الضمائر       ستخدم

ن 3 خر ساؤالت الطفل ل       يتجا

حرفيا 4 بالكالم الطفل م يل
ً

      

الصعب 5 فمن بالتحدث الطفل بدأ إذا
 إيقافھ

     

مرة 6 من أك السؤال ذكر الطفل عيد
إليھ جابة تقديم من الرغم  ع

     

معظم 7 الطفل كالم م ف الصعب من
 حيان

     

يم 8 املفا اك إد الطفل ستطيع رال
 املجردة

     

ام 9 امل وتنفيذ اك إد الطفل ستطيع رال
منھ ة  املطلو

     

الطفل 10 يقوم ال الفصل دخو لعند
التحية  بإلقاء

     

النكت 11 م ف ة ا م الطفل يمتلك رال
 واملزح

     

عند 12 عتذار ة ا م الطفل يمتلك رال
ن خر حق  خطاء

     

بالنظ 13 يقوم ال الطفل مع التحدث رعند
 إليك

     

أمامكم 14 ء عن الطفل مع تحدثت إذا
إليھ ينظر  ال

     

ك 15 وال نصات ة ا م الطفل يمتلك      رال
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 الفقرة م
تنطبق
تماما
ً

 
ما تنطبق حد تنطبق إ  ال

تنطبق ال
تماما
ً

 

ن خر  حديث

ء 16 بطلب القيام الطفل ستطيع ال
ص أي من ده  ير

     

نفسھ 17 إ الطفل       يتحدث

لمات 18 ال عض لزمات عيد-لديھ
ب س بدو معينة  -نلمات

     

اكھ 19 إد دو سمعھ ما كر و رعيد ن       ر

ن 20 خر أسئلة ع الرد ل       يتجا

اء 21 ان دو الكالم عن فجأة نيتوقف
ديث  ا

     

قصة 22 سرد إعادة الطفل ستطيع ال
ذلك منھ يطلب عندما  معينة

     

حداث 23 ب ترت الطفل ستطيع       ال

املواقف 24 وصف الطفل ستطيع ال
الصو خالل من والقصص حداث  رو

     

الصوت 25 ات ن تمي الطفل ستطيع ال
 املختلفة

     

صوتھ 26 طبقة غ ال الطفل تحدث       عند

ات 27 التعب استخدام الطفل ستطيع ال
ن خر مع ديث ا أثناء  املناسبة

     

الطفل 28 يتمكن أثناءال دوار تبادل من
وار  ا

     

بطلب 29 ة املباد من الطفل يتمكن رال
أقرانھ مع  اللعب

     

أسماء 30 استخدام من الطفل يتمكن ال
ديث ا أثناء ة  رشا
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ثالثا
ً

جر:  إس مة متال ذو طفال لدى اللفظي غ التواصل يان زاست ي
الباحثتان   إعداد

إعد من دف يانال ست   :اد

ذو الطفل لدى اللفظي غ التواصل ات ا م ع التعرف إ يان ست ذا يدف ر
وقد جر، إس مة تناولتزمتال ال س املقاي من عددا ن الباحثت استعرضت

ً
ِ
ْ التواصلَ ات ا رم

اللفظي عامغ ل س. ش املقاي ذه طفال: ومن لدى اللفظي غ التواصل تقدير مقياس
ن)2018 ،أحمد( الذواتي طفال لدى اللفظي وغ اللفظي التواصل ات ا م مقياس ن (ر،  ،حس

ا) 2012 ا البحث داف أ مع ناسب ي مقياس ع العثو يتم لم تا. رولكن قر رلذا؛ َّ

التواصل اضطراب يص ملعاي وفقا البحث؛ ذا خاص يان است بإعداد القيام الباحثتان
ً

اللفظي مةغ متال ذو طفال من البحث عينة مع يتوافق بما ن التوحدي طفال زلدى ي
جر، يوقدإس ا ال لھ ش يان ست و نت م) 33(منّ و عاد أ ثالث ع مقسمة ة ( رعبا

البصر ك–يالتواصل املش باة نفعا–ن   ). التواصل

يان ست يح   :ت

املعلم ع يان ست اللفظيعرض غ التواصل ات ا م ملالحظة طفل ل ب اص را
ات مستو خمس جابة وتقع يان، ست فقرات ع جابة ثم بالفصل، : ( للطفل

تماما تنطبق
ً

ما–تنطبق– حد تنطبق–إ ائيا–ال تنطبق ال
ً

 (، ما ا ليكرت ملقياس وفقا
ً

بأ تنطبق جات، د بخمس تماما تنطبق روتقدر
ً

ال جات، د بثالث ما د يح جات، د رع ر ر
ّ

الثالث بالبعد الثالثة ة العبا ماعدا واحدة، جة بد تماما ينطبق وال ن، جت بد رتنطبق ر ر
ً

ِ
ْ يقاوم" َ

البدنية واحدة) " املصافحة–العناق( املالمسة جة بد تماما تنطبق ستجابة رفتقدر
ً

،
ن جت بد جا،روتنطبق د بثالث ما د يح رو

تماماّ ينطبق وال جات، د ع بأ تنطبق ال ت،
ً

ر ر
العظ جة الد و ت ذلك و واحدة جة ربد الصغر)165(نر جة والد ى، جة)33(ر الد وتدل ر، ّ

عالية لفظي غ تواصل ات ا م لديھ الطفل أن ع  .راملرتفعة

يان ست وثبات   :صدق

ن واملختص ساتذة من مجموعة ع يان ست عرض قامتعد التوحد، بمجال
وإعداده عديلھ، و يان ست صياغة وإعادة حات، واملق املالحظات جميع بتدقيق الباحثتان

ائية ال ة   .رالصو

يان ست     :صدق

ع وذلك ن، املحكم صدق ق طر عن يان ست صدق من التحقق أمكن حيث
ّ

التا   :النحو
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ن املحكم   :صدق

امل الصدق من التحقق منتم مجموعة ع ولية تھ صو يان ست عرض رنطقي
ساسية، الفكرة إ فقرة ل انتماء ومدى للتحكيم، وذلك والتوحد؛ اصة ا بية ال أساتذة

مر لزم إذا التعديالت إجراء مع الصياغة   .وسالمة

عن تقل ال سبة ب تفاق عن التحكيم أسفر البنود،%)77(وقد عض حذف وتم
ا أجل من يان ست صمم ال للفئة ا مالءم لغ نظرا ن؛ املحكم اء آ ع ّبناء ًً

  .ر

يان ست   :ثبات

يان ست ثبات من التحقق عليھ،: يتم عتمد و بھ، موثو ختبار و ي قبأن ن
نفس ا عل يحصل ال جات الد ساق ا يان ست ثبات يو كما ستقرار، ع ركما

املختلفةفراد جراء قة. مرات طر اعتماد تم وقد الثبات، ساب طر عدة ناك قو
نباخ، لكر ألفا قة بطر يان ست فقرات ثبات معامل قيمة حساب وعند نباخ، لكر وألفا و

الثبات) 0.79(انت من عالية جة بد يان ست تمتع ع   . رمما

يان ست تطبيق   :زمن

مع من يحدد يان،زلم ست لتطبيق املعلمن بواسطة يان ست ع جابة تم حيث
أقرانھ ومع املعلم مع للطفل اللفظي غ التواصل مالحظة خالل من طفل ل ب اص ا

ستجابة،بالفصل، و الطفل ملالحظة للمعلم الفرصة يح ي بأن للفاحص ة ر ا ذلك عطي و
ل ستغرقھ الذي الزمن يختلف التا   .معلمو

يان ست ات   :رعبا

و البصر: لالبعد  يالتواصل

تنطبق الفقرة م
تماما
ً

 
 تنطبق

يح
ما  د

تنطبق  ال
تنطبق ال

تماما
ً

 

عند 1 املعلم إ بالنظر الطفل يقوم
 مناداتھ

     

صوت 2 سماع عند الطفل يلتفت
 معلمھ

     

أسمھ 3 سماع عند الطفل       ينظر

الطف 4 أقرانھيتواصل مع ا بصر ل
ً

اجتما شاط ب القيام  عند
     

مع 5 أقرانھ حديث الطفل ع يتا
البعض م  عض

     

احتياجھ 6 عند معلمھ إ الطفل      ينظر
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ء  لطلب

ينظر 7 الطفل من ما ء طلب عند
ء ال ذا  إ

     

عندما 8 حولھ من إ الطفل ينظر
ما ء طلب د  ير

     

يالبعد ك: الثا املش باه  ن

الذي 1 ء ال نفس إ الطفل ينظر
املعلم عنھ  يتحدث

     

إليھ 2 ش الذي ان امل نحو يتجھ
 املعلم

     

يتحدث 3 عندما أفعالك دود إ بھ رين
ن مع ء  عن

     

غرض 4 ب قر ء إ الطفل ش
املعلم أو أقرانھ مع باه ن  مشاركة

     

ينظر 5 أقرانھ مع باللعب يقوم عندما
اللعبھ ع م  مع

     

معلمھ 6 باه ان جذب الطفل ليحاو
صوتھ  بإعالء

     

مرات 7 عدة أسمھ مناداة إ يحتاج
إليك بھ  لين

     

ما 8 ء ل ش ل إصبعھ ستخدم
 يحتاجھ

     

حالة 9 املعلم باه ان الطفل يجذب
للطعام  احتياجھ

     

الثالثا نفعا: لبعد  التواصل

يناسب 1 بما الوجھ ات عب ستعمل
 املوقف

     

أنفعاالتھ 2 عن التعب ( ستطيع
وف–الفرح ز–ا  )التوتر–نا
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البدنية 3 املالمسة –العناق( يقاوم
 ) املصافحة

     

صوات 4 من يائھ اس عن ع
ا أو اء بالب بھ  لصراخاملحيطة

     

املعلم 5 إليماءات الطفل ستجيب
ركية  ا

     

مشاعره 6 عن التعب الطفل ستطيع
الوجھ ات  بتعب

     

انفعاالت 7 تمي ع ة القد رلديھ
ن  خر

     

عندما 8 مناسبة استجابة الطفل ر يظ
معلمھ وجھ ات عب  تتغ

     

يداعبھ 9 عندما الطفل سم يب
 نوخر

     

يلعب 10 عندما بالسعادة الطفل شعر
أصداقائھ  مع

     

شعر 11 عندما ي ب و الطفل نيحز
ن حز ء ير عندما أو  ىبالوحدة

     

انفعاالتھ 12 التحكم الطفل ستطيع
أقرانھ  أمام

     

أقرانھ 13 أيذاء الطفل       يتجنب

غضبھ 14 عن التعب الطفل ستطيع
ا ت ا ردو أخطاءن  ب

     

يخطأ 15 عندما بالندم الطفل شعر
معلمھ أو أقرانھ  حق

     

حبھ 16 عن ا عب أقرانھ الطفل ساعد
ً

م  ل
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البحث   :نتائج

و الفرض   :لنتائج

ع و الفرض اضطراب " لينص ن ب إحصائيا دالة سالبة تباطية ا عالقة توجد
ً

ر
ال ات ا وم اجماتية ال جرراللغة إس مة متال اضطراب ذو طفال لدى اللفظي غ زتواصل " ي

اللغة اضطراب ن ب تباط معامالت بحساب الباحثتان قامت الفرض ذا ة من روللتحقق
املختلفة ا عاد بأ اللفظي غ التواصل ات ا وم اجماتية دو،رال ا يت   )1(لوالذي

   ) 1( لجدو
اختبار الواحدة ( T test ) "ت" نتائج  للعينة

اجماتية ال اللغة اضطراب مقياس ع جر إس مة متال ذو زلألطفال   ي

 العدد املقياس
القيمة
 املحكية

نحراف
ياملعيار  

املتوسط
ي سا  ا

القيمة
 التائية

القيمة
حتمالية  

اضطراب
اللغة

اجماتية  ال
22 90 24.68222 107.4545 3.317 0.003 

د ا من جاتيت د أن السابق رو مقياسل ع جر إس مة متال ذو زطفال ي
سم ت اجماتية ال اللغة باستخداماضطراب الباحثتان قامتا وقد البحث عينة لدى تفاع رباال

ن) ت(اختبار مب و كما الواحدة ي للعينة سا ا املتوسط أن نجد أعاله دو ا = لمن
الفر107.4545 الوسط مع نة جات 90رباملقا د أن ن يب جررمما إس مة متال ذو زطفال ي

اجماتية ال اللغة اضطراب مقياس تفاعع باال سم ت.رت قيمة أن ن تب 3.317= كما
حتمالية الداللة0.003= والقيمة مستو عند إحصائيا دالة ىو

ً
أن،0.005و يو ذا و

ذو من اضطرايطفال من عانو جر إس مة نمتال اجماتيةز ال اللغة  ب

   ) 2( لجدو
اختبار الواحدة ( T test ) "ت" نتائج  للعينة

اللفظي غ التواصل يان است ع جر إس مة متال ذو زلألطفال   ي

يان ست  العدد 
 القيمة
 املحكية

نحراف
ياملعيار  

املتوسط
ي سا  ا

 القيمة
 التائية

القيمة
حتمالية  

التواصل و  0.007 3.017- 19.2727 7.34965 24 22 يالبصرلالبعد
ك املش باة ن ي الثا  البعد

22 27 
8.26299 

 
21.0909 

 
-3.354 

 
0.003 

نفعا التواصل الثالث  0.000 5.158- 35.3182 11.53209 48 22 البعد
غ التواصل لية ال جة رالد

 اللفظي
22 99 26.27399 75.6818 -4.163 0.000 
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جاتيت د أن السابق دو ا رمن يانل است ع جر إس مة متال ذو زطفال ي
سم ت اللفظي غ باستخدامالتواصل الباحثتان قامتا وقد البحث عينة لدى باالنخفاض

ن) ت(اختبار مب و كما الواحدة يان للعينة ست عاد أ من عد ل ع أعاله دو ا لمن
ال جة الد ع وكذلك حدة يانرع لالست و،لية للبعد ي سا ا املتوسط أن = لونجد

الفر19.2727 الوسط مع نة جات 24رباملقا د أن ن يب جررمما إس مة متال ذو زطفال ي
البصر التواصل عد باالنخفاضيع سم ت.ت قيمة أن ن تب والقيمة- 3.017= كما

مس0.007= حتمالية عند إحصائيا دالة و
ً

الداللةو طفال،0.01ىتو أن يو ذا و
ذو البصريمن التواصل اضطراب من عانو جر إس مة يمتال ن املتوسط  ،ز أن ونجد

ي الثا للبعد ي سا الفر21.0909= ا الوسط مع نة جات 27رباملقا د أن ن يب رمما
ك املش باة ن عد ع جر إس مة متال ذو زطفال باالني سم قيمة.خفاضت أن ن تب كما

حتمالية-3.354= ت الداللة0.003= والقيمة مستو عند إحصائيا دالة ىو
ً

،0.005و
ذو من طفال أن يو ذا كيو املش باة ن اضطراب من عانو جر إس مة نمتال ،ز

الثالث للبعد ي سا ا املتوسط أن ال35.3182= ونجد الوسط مع نة مما 48فررباملقا
جات د أن ن نفعاريب التواصل عد ع جر إس مة متال ذو زطفال باالنخفاضي سم .ت

ت قيمة أن ن تب حتمالية-5.158= كما مستو0.000= والقيمة عند إحصائيا دالة ىو
ً

و
ذو،0.001الداللة من طفال أن يو ذا اضطرابيو من عانو جر إس مة نمتال ز

نفعا يانكما،التواصل الست لية ال جة للد ي سا ا املتوسط أن 75.6818= رنجد
الفر الوسط مع نة جات 99رباملقا د أن ن يب عرمما جر إس مة متال ذو زطفال ي

يان باالنخفاضاست سم ت ل ك اللفظي غ ت.التواصل قيمة أن ن تب والقيمة-4.163= كما
الداللة0.000= حتمالية مستو عند إحصائيا دالة ىو

ً
طفال،0.001و أن يو ذا و

ذو اضطرابيمن من عانو جر إس مة نمتال اللفظيز غ   .التواصل

 )3(لجدو

سو ب تباط معامل ننتائج تباطيةر اترللعالقة ا وم اجماتية ال اللغة اضطراب ن رب
لدى اللفظي غ جرالتواصل إس مة متال اضطراب ذو زطفال   ي

يان/ املقياس   ست
لية ال جة رالد

غ للتواصل
 اللفظي

التواصل
 يالبصر

باه ن
ك  املش

التواصل
 نفعا

تباط ا رمعامل
سو  نب

-.550** -.570** -.550** -.496* 

الداللة  0.019 0.008 0.006 0.008 ىمستو

اضطراب
اللغة

اجماتية  ال

 22 22 22 22 لعددا

بحساب الباحثتان قامتا سووقد ب تباط نمعامل اللغة ر اضطراب ن ب
جر إس مة متال اضطراب ذو طفال لدى اللفظي غ التواصل ات ا وم اجماتية زال ت،ير و

مستو عند احصائيا دالة سالبة تباطية ا عالقة وجود السابق دو ا ىمن ل
ً

ن0.01ر ب
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اللغة مةاضطراب متال ذو طفال لدى اللفظي غ التواصل ات ا م مقياس ن و جماتية زال ير
عاده وأ جر مستو(إس عند إحصائيا دال ان نفعا التواصل ببعد تباط عدا ىفيما

ً
ر

لما)0.05الداللة أنھ يدل ذا و متوسطة سالبة ا جميع تباط معامالت قيم أن الحظ و ر،
اضطرا جة د اللفظيرذادت غ التواصل ات ا م قلة اجماتية ال اللغة  . رب

ي الثا الفرض   : نتائج

ع ي الثا الفرض قتوجدال" ينص احصائيادالةوفر
ً

ن جاتب يذوطفالرد
مة جرزمتال اسةعينةإس جماتيةاللغةاضطرابمقياسعرالد يانال غ واست التواصل
تبعااللفظي

ً
املتوسطات "النوعملتغ نة بمقا الباحثتان قامت الفرض ذا ة من روللتحقق

ذو لألطفال سابية ا واملتوسطات و الذ من جر إس مة متال ذو لألطفال سابية يا ري ز
اجماتية ال اللغة اضطراب مقياس ع ناث من جر إس مة يانزمتال غ واست التواصل

اختبار باستخدام امل" ت"اللفظي ن ت نللعي دو،ستقلت ا يت   )4(لوالذي

   ) 4( لجدو

اختبار اللغة" ت" نتائج اضطراب مقياس ع ستجابة ناث و و الذ ن ب ق الفر رلداللة و
اجماتية يانال اللفظي واست غ   التواصل

يان/املقياس  العدد النوع ست
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
ياملعيار  

طأ  ا

ياملعيار  

يمةق  

ت  

الداللة
حصائية  

اللغة 4.22689 15.81556 113.8571 14 ذكر اضطراب
اجماتية  11.92499 33.72896 96.2500 8 أن ال

1.392 
0.198 

دالة  غ

و 1.40586 5.26026 17.1429 14 ذكر  لالبعد

 3.27327 9.25820 23.0000 8 أن 
-1.644 

0.132 

دالة  غ

الثا 1.84399 6.89959 19.2857 14 ذكر  يالبعد

 3.50892 9.92472 24.2500 8 أن 
-1.385 

0.181 

دالة  غ

الثالث 2.50369 9.36794 32.7143 14 ذكر  البعد

 4.98368 14.09597 39.8750 8 أن 
-1.436 

0.166 

دالة  غ

لية 5.46302 20.44075 69.1429 14 ذكر ال جة رالد
غ للتواصل

 اللفظي

 
 11.50999 32.55517 87.1250 8 أن

-1.411 
0.188 

دالة  غ
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استجابات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر وجود عدم السابق دو ا من ن ب وي ل
اجماتية ال اللغة اضطراب مقياس ع ستجابة جر إس مة متال ذو من زطفال ي

يان ا واست ملتغ طبقا اللفظي غ التواصل
ً

  .س

النتائج   :مناقشة

من عدد ت أشا حيث السابقة والبحوث دبيات ضوء النتائج ذه تفس ريمكن
التوحد طيف اضطراب ذو طفال أن إ ية والعر ية الغر ئة الب والبحوث اسات يالد ر

جماتية ال اللغة اضطراب من ذكر. نعانو مة(Emily، 2009) فقد متال ذو طفال زأن ي
التفاعلإس ع ضطراب ذا أثر ت أث كما جماتية ال اللغة اضطرابات من عانو نجر

اللفظي غ التواصل أنواع من كنوع م لد ت.جتما ان )Roqueta-Aanrés ,2020(وأث
ا تأث ا ل و ي اجماتية ال اللغة اضطراب من عانو التوحد طيف اضطراب ذو نطفال ن ي

التو عانوع فقط النمائية اللغة اضطرابات م لد الذين طفال عكس جتما ناصل
جماتية ال اللغة اضطرابات ذكر. من طفال ) 2019 ،الطوالبة( و، )2019( عثمانوقد أن

التوحد طيف اضطراب عام–يذو ل اضطراب–ش من اللغة/نعانو ز ال أو
جماتية الذ،ال مر و مةو متال ذو طفال من عينة ع ا ا البحث نتائج أكدتھ زي ي

ن ب تباطية ا عالقة وجود ن ب الية ا اسة الد طت كما وقد السعودية ئة الب من جر رإس ر ر
التفاعل قصو عن والناتج جر إس مة متال ذو طفال لدى اجماتية ال اللغة راضطراب ز ي

غ التواصل اضطرابات ن و طفالجتما ؤالء لدى ا. اللفظي ا البحث ت أث كما
اضطرابات وكذلك جماتية ال اللغة اضطراب ع لتأث سبة بال ا متغ و ي عت ال النوع أن

ً
ن

طفال ؤالء لدى اللفظي غ  .التواصل

ا ا البحث من فادة   :أوجھ

أوجھ             صياغة يمكن البحث نتائج التاليةضوء   :فادة

 طفـــــــال لـــــــدى املبكـــــــرة املراحـــــــل ـــــــ جماتيـــــــة ال اللغـــــــة اضـــــــطراب بفـــــــر تمـــــــام ة زضـــــــر رو
عام ل ش النمائية ضطرابات   يذو

 باالضـــــــــطرابات وعالقتـــــــــھ وتـــــــــأثره ه تـــــــــأث صـــــــــد جماتيـــــــــة ال اللغـــــــــة اضـــــــــطراب فـــــــــر بع رـــــــــست ز
التواصـــــــــــ اضـــــــــــطرابات ـــــــــــا بي ومـــــــــــن املختلفـــــــــــة والـــــــــــسلوكية التفاعـــــــــــلنفعاليـــــــــــة وكـــــــــــذلك ل

ن خر مع  .جتما

 ــــــــــــ غ التواصــــــــــــل واضــــــــــــطرابات جماتيــــــــــــة ال اللغــــــــــــة اضــــــــــــطراب ن بــــــــــــ العالقــــــــــــة بــــــــــــأن الــــــــــــو
و بالذ نة مقا ناث لدى ا وكم ا كيف تختلف ال راللفظي   .ر
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حات  :املق

تية اسات الد الباحثتان ح  :رتق

ال .1 عالجية برامج بناء ع تقوم اسات بد اجماتيةرالقيام ال اللغة  .ضطراب

ة .2 ملواج التطبيقي السلوك تحليل استخدام ع قائمة اسات د عمل رالقيام
من د ا ع وأثره التوحد طيف اضطراب ذو طفال لدى التواصل ياضطرابات

طفال ؤالء لدى اجماتية ال اللغة  .اضطراب

للسلوك .3 الوظيفي التقييم ع قائمة اسات بد اللغةرالقيام اضطراب فض
النمائية ضطرابات ذو طفال لدى اجماتية  .يال
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