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 اضطراب اللغة ال��اجماتية لدى �طفال التوحدي�ن

 &% ضوء #عض املتغ��ات الديموجرافية

،عــــزت عبــــد هللا ســــليمان !واســــة، محمــــود ســـــليمان دمحم 1يبــــدو ع�ــــ� عبــــدا��ليم عبــــدالن�� 

  عبدالسيد

*ر، مصرقسم ال&�ة ا .زلنفسية، !لية ال12بية بن0ن بالقا*رة، جامعة +  

  Badawykhater2089.el@azhar.edu.eg  :ال��يد 2لك�0و.ي للباحث الرئ(س1

:م56ص  

ق <= اضطراب اللغة ال18اجماتية لدي +ط فال و*دف البحث ا��ا�B للتعرف ع�= الفر

ي مستو شدة اضطراب طيف -ى املستو التعلي�M لألم–النوع ( التوحدي0ن <= ضوء متغ10ات 

يطفل وطفلة من ذو اضطراب طيف التوحد  بواقع ) 55(التوحد،  وتVونت عينة البحث من 

، و)30( سالة ومركز !لمات ومركز)25(رمن الذ!و ي ا��س0ن لرعاية وتأ*يل ذو رمن cناث بمركز 

وانحراف ) 7,4(بمتوسط سنوات  ) 9-6(  ا�jاصة بمحافظة الفيوم، وتراوحت أعمار +طفال ما ب0نeحتياجات 

ة جمع البيانات إعداد الباحث، مقياس اضطراب اللغة )1,22(يمعيار  ر، وقد تم استخدام  استما

ن ي، ومقياس جيليام التقدير للتوحد )2015(وال18اجماتية إعداد عبد العزxز الjwص وآخر

عدم وجود : ، وتوصلت نتائج البحث ا��ا�B إ�B النتائج التالية)2006( وتقن0ن عادل عبدهللاترجمة

ق دالة احصائيا <= اضطراب اللغة ال18اجماتية ب0ن +طفال التوحدي0ن الذ!و وcناث،  رفر و
ً

وجود 

ق دالة احصائية ع�= جميع أ{عاد مقياس اضطراب اللغة ال18اجماتية ب0ن +طفال التوحد ي0ن وفر

ق دالة احصائيا <= جميع أ{عاد سنوات، ) 9, 8(ي�عز للعمر الزم�� لصا�~ +طفال أعمار  وجود فر
ً

و

جة الVلية ملقياس اضطراب اللغة ال18اجماتية ب0ن +طفال ذو اضطراب طيف التوحد  ىوالد ر

  .ىال�سيط واملتوسط والشديد وذلك <= اتجاه +طفال ذو اضطراب طيف التوحد الشديد

ياضطراب اللغة ال18اجماتية ، +طفال التوحدي0ن ، النوع، العمر، املستو  :ات املفتاحيةال8لم

  .التعلي�M لألم، شدة التوحد
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ABSTRACT: 

This research aimed to identify the differences in pragmatic language 

disorder among autistic children in light of age, gender (male- female), 

mother’s educational level and autism spectrum disorder level, participants 
of the study were (55) autistic children, (30) males, (25) females. The study 

used pragmatic language disorder scale (prepared by Abdulaziz Alshakhs), 

and (Gilliam Autism Rating Scale translated and codified by Adel Abdalla,). 
The results of the study indicated that there were statistically significant 
differences in pragmatic language disorder according to age (6,7-8,9) years 

in favor of the young aged children (8,9 years). There were also statistically 

significant differences in pragmatic language disorder according to  mother’s 
educational level in favor  of illiterate mothers. The study indicated that there 

was no difference of statistical significant in pragmatic language disorder 
between males and females. Finally, there were also statistically significant 

difference in pragmatic language disorder according to autistic children level 
in favor of severe autism. 

Keywords: Pragmatic Language Disorder, Autistic Children, Gender, Age, 

Severe Autism, Mother’s Educational Level. 
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  :مقدمة البحث 

ـــة وcجتماعيــــة والنفــــسية والــــ&�ية        ا*ــــتم العــــالم <ــــ� �ونــــة +خ0ــــ1ة  بتــــوف10 ا�jــــدمات ال12بوxـ
ا��م الذاتيـــــة  مــــة لألطفــــال ذو cحتياجـــــات ا�jاصــــة، وذلــــك مــــن أجـــــل تنميــــة قــــد روالتأ*يليــــة الال يز

*ــا جـق مـن حقــوق�م �eـسانية وال�ـ � اع12فــت ��ـا الكث0ـ1 مــن روالعقليـة وeجتماعيـة وامل�نيـة، باعتبا
  .لدو العالم واملواثيق و+عراف الدولية

ــــد مـــــــن أك�ـــــــ1          ــــشاملھ ال�ـــــــ� �عـــ ــــھ الـــ ـــــطرابات النمائيـــ و�عت18اضـــــــطراب طيـــــــف التوحـــــــد أحـــــــد eضــ
ــــــ� جميــــــــع جوانــــــــب  ـــــــا <ــ ـــــا تتــــــــضمن انحرافـ ـــ1ة أل��ـــ ــــ1، وح0ـــــ ـــــشكالت الطفولــــــــھ ال�ــــــــ� �ــــــــس�ب أذي كب0ــــ مـــ

ُ

ـــــا  ـــة بمـــــــــ ــــــــ ـــــــھ الطفولــ ـــ ــــــــالل مرحلـــ ـــــــــ��� خـــــ ــــــة eداء النفــــ ـــــــــتعلم واللغــــــــ اك والــــ ـــــــاه وeد ـــــــــــك eن�بــــــ ــــــــــ� ذلــ ر<ـــ
ات eجتماعية وeتصال بالواقع   ).       ٢٥: ٢٠٠٢الjwص، (  روامل�ا

 كما ¤عداضطراب طيف التوحد أحد cضطرابات النمائية املعقدة ال�� تؤثر ع�= جميع 
+وB= من عمر ىمظا*ر النمو eجتما¥= وeنفعاB= واللغو والعق�=، وxظ�ر خالل الثالث سنوات 

الطفل وتVو أعراضھ وا¦�ة تماما <= الثالث0ن ش�را من عمر الطفل 
ً ً

 .(Berkovits, 2016:5)ن

ة ع�=  ات الطفل، حيث تمنحھ القد رو�عت18 اللغة من أ*م العوامل لتنمية ش�� م�ا ر
التعب10 عن احتياجاتھ، وتجعلھ يبدأ <= التوجھ نحو �خرxن، وxتواصل مع�م لفظيا واجتماع

ً
يا، 

ً

  ) .30: 2011ن�يل، (نو±دو اللغة يواجھ الطفل العديد من املشكالت <= التواصل مع ا°�يط0ن بھ 

ـــــن قــــــــصو وضــــــــعف <ــــــــ= اســــــــتخدام  ـــــد مـــ ـــــف التوحـــ ـــا�ى +طفــــــــال ذو اضــــــــطراب طيـــ رو�عـــــ ى
ـــــــــصاداة  ـــــرف باملــــ ـــــــا ¤عـــــــ ـــ ــــو مــ ــــسمعھ و*ـــــــــ ـــــــــا ¤ــــــــ ــ ــــــــــض�م مـ ـــــــــردد {عـــ ـــــــرxن، وxـــ ـــ ـــــع �خــ ــــــل مــــــــ ـــة والتواصــــــ ــ اللغـــــــ

(Ecolalia) Duchan,2008)(ـــــــ ـــــصل �ــ ــــف ، وتــــ ــــدى أطفـــــــــال اضـــــــــطراب طيـــــ ـــــــصاداة لـــــ ــــــشار املــ سبة ان�ـــ
ــــــ=  ــــد إBـــ ـــــــھ حـــــــــذف % 75التوحــــ ــــــ= يـــــــــتم فيــ ـــھ كـــــــــالم تلغرا<ــ ـــال بأنــــــ ـــــؤالء +طفـــــ ـــــــالم *ــــ ــــف كــ ـــــتم وصــــ ، وxــــ

ـــــــضمائر  ـــتخدام الـــــــ ــــــــ ـــان، واســ ــ ـــان واملVــــــــ ــــــــ ف الزمــ ــــر ــــــــ ــــــض ظـ ـــــــــف و¿عـــــــ ف العطــــ ـــــــــر ــ ـــــر±ط وحــ وأدوات الــــــــ و
ــــــدة  ــــــ1ة واحـــــ ــــ= وت0ـــــ ــــــو ع�ـــــــ ـــــم يVـــــ ــــــــ= أن كالم�ــــــ ــــــافة إBـــ ـــــــة، باإلضـــــ ـــــــــشوشة وخاطئــــ ة مــ ــــصو نبـــــــ ــــــــاش، (ر عيـــ

ة )2014 ــــعو±ة القـــــــد ــــات، وصـــ ـــ= صـــــــعو±ة ف�ـــــــم معـــــــا�ى الVلمـــ ـــــة لـــــــد�Ãم <ــــ ــــشا!ل اللغــ ر، كمـــــــا تظ�ـــــــر مـــ
  رع�= استخدام قواعد اللغة وقصو التواصل اللفظى وغ10 اللفظى مع �خرxن 

Wittke,Mastergeorge,Ozonoff,Rogers&Naigles,2017).(  

ــــــــــديل  ـــــــد قنــ ـــــ) 110: 2000(وxؤكـــــ ــــــف !أحـــــــ ـــــــ�= يقــــــ ــــــــو والتواصـــــ ـــــــــصو اللغــــ ـــــ= أن القـــ ـــ ىع�ــــ د ر
ـــم العوامـــــــل ال�ـــــــ� تم0ــــــjÎ Ïـــــــصية الطفـــــــل التوحــــــدى عـــــــن الطفـــــــل العــــــادي، كمـــــــا ¤ـــــــش10 *ـــــــشام  أ*ـــ

 =Bـــــــو ــــــ�Ðاب ) 202: 2010(ا�jــــ ـــ= ا�ــــــ ــــــــــؤدى إBــــــــ ــــــــــي يــ ـــــل اللفظـ ات التواصـــــــ ـــا ــــــ ـــــنقص <ــــــــــــ= م�ــ رإBــــــــــــ= أن الــــــ
ـــن  *ا مـــ ــــدو ر+طفــــــال التوحــــــدي0ن مــــــن ا°Òتمــــــع ا°�ــــــيط ��ــــــم والÒÓــــــوء إBــــــ� تــــــصرفات ســــــلبية تزxــــــد بــ

xــــدى �خــــــر ـــھ لــ ــــم لآلخــــــرxن، لــــــذلك فاملـــــــشكالت الــــــرفض الــــــذى يجدونـــ فــــــض�م *ــ ــــن  ـــا تزxــــــد مــ رن كمـــ
ـــــل اللفظـــــــى لـــــــدى الطفـــــــل التوحـــــــدى تقـــــــوض محاولـــــــة !ـــــــل  املتعلقــــــة بـــــــصعو±ات eتـــــــصال والتواصــ
ـــــعو  ــــــا أن شـــ ـــات بيــــــــ�Öم، كمـ ــــداقات أو عالقــــ ـــــادى لتVـــــــوxن صــــ ــــن الطفـــــــل التوحــــــــدى والطفـــــــل العـــ رمـــ

تـــــھ ع�ـــــ= التعب0ــــــ1  ــــدم قد ـــل وعـ ــــل التوحـــــدى بالفـــــشل <ـــــ= عمليــــــة التواصــ ـــا رالطفـ ـــن مـــ عـــــن نفـــــسھ وعــ
ــــا ¤ـــــــس�م <ـــــــ= �عميـــــــق املـــــــشVلة  ــــــل الغـــــــضب وeكتئـــــــاب ممـــ ــــــتجابات عنيفـــــــة مثـ ـــــد تـــــــؤدى غ�ـــــــ= اسـ يرxــ
ــــب الرئ×ــــــــسية ال�ــــــــ� ¤عــــــــا�ى  ـ ـــــل اللفظــــــــى لــــــــدى الطفــــــــل التوحـــــــدى أحــــــــد ا�Òوانـــ ــــد التواصـــ ولـــــــذلك ¤عــــ

  .م�Öا وتحتاج إB= تدخل 
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ــــــزء  ــــــ= ا�Òــــــ ــــــــضوء ع�ــــــ ـــــــاء الــــ ـــــل القـــــ ـــــطرابات التواصـــــــ ـــو باضـــــــ ــــــــاحثو وامل�تمـــــــــ ــــاو البــــ نوحــــــــ ن ل
ــــب ل�Óـــــــديث ال8 ـــــسياق eجتمــــــا¥= املناســ ـــتخدام اللغــــــة <ــــــ= الــ ـــ= اســـ ـــــة، وÙــــ ـــــوظيفى للغـ 1اجمــــــا�ى أو الـ

ـــــــــتÚتاج  ـــــلوا الســ ــــــد، وتوصـــــ ــــــطراب طيــــــــــف التوحــــ ـــــرتبط باضـــــ ــــ ـــو املـ ــــــصو اللغـــــــ للقــــ ـــــوار كمصد ـــ ىوا��ــ ر ر
ــــــال  ــــة لـــــــدى اطفـ ـــ= مـــــــشكالت اللغـــ ــــن وصـــــــف�ا {ـــــــشVل عـــــــام <ــــ ـــــل يمكـــ مبكرع�ـــــــ= أن مـــــــشكالت التواصــ

ــــ ـــــصو ال18اجمــــــــا�ى وتتمثــــــــل <ــــ ــــد بالقـــ ـــة، وال�ــــــــ� ال ت�ناســــــــب رالتوحــــ ــــة الغرxبـــــ ــــــة اللغــــــــة ا��رفيــــ = طبيعــ
ة  ــــتعا ــــــــ ـــــــــ ــــــاز وeســـ ـــــــــ ـ ـــــــــة با°Òـــــــ ـــــــــ ــــست مرتبطـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ= ل×ــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــديث، وÙـــ ــــــــ ــــا¥= ل�Óــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ــــسياق eجتمــ ــــــــ ــــــــ ــــع الـــ ــــــــ ـ ـــــــ رمـــ

(Voden,1993:17) . 

ــــــا�0Òن  ــــــن ا*تمــــــــام معــ ـــ1ة مــ ـــ ـــة ال18اجماتيــــــــة �ـــــــسبة كب0ــ ــــــال ذو قــــــــصو اللغـــــ روxمثـــــــل +طفــ ى
ـــــارج النظـــــــام التعليMـــــــ�، و�ـــــــش2 ـــــق والكـــــــالم ســـــــواء داخـــــــل أو خــ ــــصو النطــ <ـــــــ= رقـــ ــــال  1ك *ـــــــؤالء +طفـــ

ــــل  ـــا تمثــــــ ـــــا أ��ـــــــ ، كمـــــ ــــو ـــ ـــــطراب طيــــــــــف التوحــــــــــد وذو القــــــــــصو اللغــ ــــــال اضــــ ــــــــع أطفــــ ـــــصائص مــ ىا�jــــ رى
ىمجموعة وسيطة ب0ن التوحد والقصو اللغو      .(Adams,et al, 2014:227-228)ر

ـــا  ـــــــد وفقــــــــ ــــف التوحــــ ـــــــطراب طيـــــــ ــــال ذو اضــــ ـــــــــدي +طفــــــ ـــة ال18اجماتيـــــــــــة لــ ــــــف اللغــــــــ وتختلــــ
ً

ي
ــــــو ـــة، و*ـــــ ــــــــ1ات الديموجرافيــــــــ ــــبعض املتغ0ـــ ـــــــة لـــــــ اســــ اســـــــــــات كد ـــــن الد ـــد مــــــ ــــــھ عديــــــــ ت إليـــــ ـــــــــا أشـــــــــــا ر مــ ر ر

ـــ1د  ــــــــ= ) (Bishop&Baired,2000ب×ــــــــــشوب و±0ـــــــ ــــ� <ـــ ــــــــر الزم�ــــــ ـــــــــأث10 للعمــ ـــود تـ ــــــــ� وجـــــــ ــــــلت إBـــ ـــ حيــــــــــث توصـ
ـــو   ــــــــو النحــــــــ ـــــــــتàناء املVــ ــــــة باسـ ــــــــة ال18اجماتيــــ ـــــــــات اللغــ ــــل مVونــ ـــــ= !ــــــ ــــــــة <ـــــ ىاللغــــــــــة ال18اجماتيــ  Syntaxن
ــــــا ــــــــ كيتـــــ ــــــر�س ر ــــــــ ـــــــن انـــــ ــــــــ ـــــــــــل مــــ ــــــــة !ـــــــ ـــ اســــــــ ـــــــــك د ـــ= ذلــــــــــ ــــــــ ـ ــــــــدت ع�ــــــ ــــــــ ــــك، وأكـــ ــــــــ ـــ ــــــــو التماســــ ــــــــ وومVــ ر -Aanresن

Roqueta,2020)( 10ــــــولكم ــــــــ ــــــــــو وفـــــ ـــــــــايمونز بــــــــ ــــــــ ــــــــــة ســ اســــــــ ل، ود  (Simmons,Paul&Volkmar,2014)ر
ــــــد  ــــالنوع؛ فقــ ــــق بــــ ــــــر الطفـــــــل، وفيمــــــــا يتعلـــ ــــا لعمــ ـــــة وفقـــ ـ ق <ــــــــ= اللغـــــــة ال18اجماتيــ ــــــرت فـــــــر حيـــــــث أظ�ــ

ً
و

ــــد الـــــــــــــرحمن  ــــــــة عبـــــــــ حمـــــ ـــــــــة  اســــ ــــــائج د ــــــــرت نتـــــــ ـــ رأظ�ـ ــــــة ) 2018(ر ــــــــطراب اللغـــــــ ــــــــ= اضـــــ ــ ق <ـــ ـــــــــــر ـــــــود فــ ووجــــــ
و إناث لصا�~ ا رال18اجماتية وفقا للنوع ذ!و

ً
  .رلذ!و

نة مستو اللغة  تبطت اللغة ال18اجماتية باضطراب طيف التوحد، فعند مقا يوا ر ر
يال18اجماتية لدي +طفال ذو اضطراب طيف التوحد مع غ10*م من cضطرابات +خر وجدت  ي

اسة !ل من  اسات د ق <= اتجاه +طفال التوحدي0ن ومن *ذه الد اسات فر رالد ر  :ور

(Geurts,etal,2004) ( Philofsky,2006)( Klusek,Martin&Losh,2014)   

 (Simmons.Paul&Volkmar,2014).  

  :مش8لة البحث 

ان�ثقت مشVلة البحث من مالحظة الباحث خالل �عاملھ مع الفئات ا�jاصة        
ىوالسيما أطفال اضطراب طيف التوحد معانا��م من قصو <= النمو اللغو خاصة لدى +طفال  ر

ن عن توظيف�ا <= السياق ىذو +داء الوظيفى املرتف وع ف�م يمتلVو حصيلة لغوxة ولك�Öم ¤Òëز ن
اسات  رeجتما¥= املناسب باإلضافة إB= قصو التفاعل والتواصل eجتما¥� لد�Ãم، و±مراجعة الد ر
رالسابقة وال12اث النف��� وجد الباحث ذكر *ذا ا�Òانب من القصو تحت مس�M اضطراب 

غة ال18اجماتية و*و اضطراب شاìع لدى الفئات ا�jاصة التواصل ال18اجما�ي أو اضطراب الل
ة ل�ذا cضطراب <= الjÐÚة ا�jامسة من  رو+طفال ذو اضطراب طيف التوحد، وتم cشا ى



  اضطراب اللغة البراجماتية لدى األطفال التوحديين
  الديموجرافيةفى ضوء بعض المتغيرات

  دوي علي عبدالحليم عبدالنبيب/ أ
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الدليل  ال�jwي��î وeحصاìى ا�jامس الصادر من ا�Òمعية +مرxكية لإلضطرابات النفسية 
  .والعقلية 

اسة انت10  ى أن العديد من +طفال ذو اضطراب طيف (Anter,2008:49)ر      و�ش10 نتائج د
ة ع�= الكالم ولك�Öم ¤عانو من صعو±ات <= ف�م دالالت +لفاظ  نالتوحد الذين لد�Ãم القد ر

) (Philofsky,20006ومعان�ðا مما يؤدى إB= صعو±ة <= اللغة ال18اجماتية، كما¤ش10 !ل من
ىلدى +طفال ذو اضطراب التوحد ¤شمل ر إB= أن القصو ال18اجما�ى (Bishop&baird,2001)و

ات  ة ع�= تبادل ا��ديث )cيماءات( رصعو±ات <= استخدام �عب10ات الوجھ وcشا ر، ونقص القد
مع �خرxن، واستخدام �عليقات غ10 مالئمة اجتماعيا، كما تتضمن صعو±ات <= البدء <= موضوع 

ً

cستمرار فيھ، وا°�افظة ع�= موضوع ا��ديث، وeما و �òاستخدام الكالم الشف =Bفتقار إ )
ة ع�= الر±ط املتماسك للمعلومات أثناء انتقال�ا )تنغيم +صوات ر، كما يتضمن نقص القد

لآلخرxن، باإلضافة إB= مشكالت <= استخدام الضمائر، واستخدام التعب10ات النمطية {شVل 
  .مفرط

 :ئلة التاليةومن خالل ما سبق يمكن تحديد مشVلة البحث ا��ا�B <= +س

ق <= اضطراب اللغة ال18اجماتية  لدى +طفال التوحدي0ن وفقا ملستو التوحد  - ىما الفر ً
و

 شديد؟/ متوسط/ {سيط 
ق <= اضطراب اللغة ال18اجماتية لدى +طفال التوحدي0ن وفقاملتغ10 النوع  - ما الفر

ً
و

 اناث ؟/رذ!و
ق <= اضطراب اللغةال18اجماتية لدى +طفال الت - ىوحدي0ن وفقاللمستو التعلي�M وما الفر ً

 ؟)  غ10متعلمة- مؤ*ل متوسط-مؤ*ل عا�B(لألم
ق <= اضطراب اللغة ال18اجماتية لدى +طفال التوحدي0ن وفقا للعمر الزم��  - ما الفر

ً
- 6(و

 سنوات ؟) 8-9(،)7

ق <= مستو اضطراب اللغة : أ=داف البحث ىتتمثل أ*داف البحث ا��ا�B <= الكشف عن الفر و
رتية لدى الذاتو0xن وفقا ملتغ10 النوع ذ!وال18اجما

ً
 / �Mفقا للمستو التعلي ىاناث، والعمر الزم��، و

ً
و

فقا لشدة التوحد    ). شديد- متوسط-{سيط(ولألم، و

 :ي�=  فيما البحث أ*مية يتمثل:  أ=مية البحث

  :�=مية النظر?ة

 eحتياجات ا�jاصة ىتأ�ى أ*مية البحث <= إطار تزايد c*تمام <= السنوات +خ10ة بذو - 
 .وحق�م <= نيل ا�jدمات ال12بوxة والرعاية التأ*يلية كما *ومتاح للعادي0ن

إلقاء الضوء ع�= اضطراب اللغة ال18اجماتية لدي وتأث10اتھ السلبية ع�= التواصل  - 
ة خاصة  .رeجتما¥� لدى +طفال عامة واضطراب طيف التوحد بصو
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  :التطبيقية �=مية

 - j°ات اللغة جذب ان�باه ا ة e*تمام بتطو م�ا رتص0ن وأولياء +مو واملعلم0ن إB= ضر رر و ر
ىال18اجماتية لدى +طفال ذو اضطراب طيف التوحد وذلك ملا لھ من أثر كب10 <= تحس0ن 

 .التواصل والتفاعل eجتما¥� لد�Ãم

  :مصطB6ات البحث

ة إBــــ= القواعــــ: اضــــطراب اللغــــة ال��اجماتيــــة د ال�ــــ� تــــضبط عمليـــــة ر*ــــو مــــصطÓ~ ¤ــــستخدم لإلشــــا
استخدام اللغة لتحقيق أ*داف تختلف باختالف املوقف؛ بما <= ذلك ال�ـدف التواصـ�= للمـتVلم، 
!اإلخبار أو cقناع {�ø÷ ما، أوال�سلية، أو الضبط والـسيطرة، كمـا يتـضمن معرفـة الطفـل بكيفيـة 

: 2012الــjwص،(xن اســتخدام اللغــة <ــ= املواقــف eجتماعيــة، واســتخدام�ا <ــ= التواصــل مــع �خــر
356.(  

ـــــطراب طيـــــــــف التوحـــــــــد ــــــــ= :اضــــ ـــÏ بقـــــــــصو <ـ ـــص�ية، وxتم0ــــــ ــــــة العــــــ ـــــطرابات النمائيـــ ـــــد eضــــ ر *ـــــــــو أحــــ
ـــــــة  ـــــــ= التبادليـــــــ ــــصو <ـــــــ ـــ ــــــــــضمنا قـــــــ ــــددة، متــــ ــــــــف املتعــــــــــ ــــــــ= املواقــــــ ــــــــا¥= <ــــــ ــــــل eجتمــــــ ـــل والتفاعــــــــ ـــــــــ رالتواصــ

ً

ـــعو±ة <ـــــــــ=  ــــــذلك وجـــــــــود صــــــ ـــا¥=، وكـــ ــــــل eجتمــــــ م للتفاعـــ ـــــــى الـــــــــال ـــــــل غ0ـــــــــ1 اللفظــ ـــــــة والتواصــ زeجتماعيـ
ـــــــــ ـــوxر العالقـــ ـــــــــا¥=، تطـــــــــ ــــــــل eجتمــــ ــــــ= التواصــــ ـ ـــــــوب <ـــــ ـــــــافة لعيـــــ ـــا، باإلضـــــ ـ ـــــــ ـــا وف�م�ــ ــــــــ ــــــــاظ ��ـ ات، وeحتفــــ

ــــشطة   ـــات و+�ــــــ ــــــسلوك وe*تمامـــــــ ــ ـــــ= الــ ــــــــة <ـــــ xــ ــــــــة تكرا ـــود ســــــــــلوكيات نمطيــ جــــــ رو  American).و
Psychiatric Association,2013: 31)  

ــــدي�ن ــ ــال التوحـ ــ ـــــث : �طفـــ ـــــدي0ن <ـــــــ= *ـــــــذه البحــ ــــصد باألطفـــــــال التوحــ ــــــم +طفـــــــال الـــــــذين " يقـــ *ـ
ـــــصو ــــــــن قــــــ ـــــــانو مـــ ـــــــشقيھ ن¤عــــ ـــــل {ــــ ات التواصــــــ ـــا ـــا¥�، وم�ــــــــ ــــل eجتمــــــــ ات التفاعـــــــ ـــــا ـــ ـــــــ= م�ـــ ـــــــــ~ <ــــ ر وا¦ــ ر ر

ـــــــافة  ــــــات باإلضــ <ـــــــــ= الÚــــــــشاطات وe*تمامـــ ـــديدة  ــــــة شـــــ ن محدوديـــ ـــر ــــ1 اللفظــــــــى، وxظ�ــــــ ـــــى وغ0ـــــ واللفظـــ
ــــ= ضــــــوء أ{عــــــاد  ــــذا eضــــــطراب <ــ ــــم �عرxــــــف *ــ ــــذات، وتــ ــــ= الــــــسلوكيات النمطيــــــة وســــــلوك إيــــــذاء الــ إBــ

  .مقياس جيليام للتوحد املستخدم <= البحث

  :تتمثل حدود البحث <= ا�Òوانب التالية : بحثحدود ال

ـــــشر?ة -  ــــن :اBHــــــــدود الGـــ ــــة مــــ ـــــة مVونــــ ـــــــم تطبيــــــــق أدوات البحــــــــث ع�ــــــــ= عينـــ ــــــة ) 55(تـ طفــــــــل وطفلــ
ــــــ�Öم  ــــن ذو اضـــــــطراب طيـــــــف التوحـــــــد مـ *م مـــــــا بـــــــ0ن ) 25(رذ!ـــــــو و) 30(يمـــ ـــا ـــــت اعمــــ رإنـــــــاث، وتراوحــ

ــــط ) 6-9( ـــــــار ) 7,4(ســـــــــــنوات بمتوســـــــ ـــــــراف معيــــ ــــــ= م) 1,22(يوانحــــ ــــتجابة ع�ـــــ ـــــــت eســـــــ ـــــــاس ، وتمــــ قيــــ
ـــــــز  ـــــــــد العزxــــــ ـــــداد عبــــ ـــــ ـــــــــة إعـــ ــــــــة ال18اجماتيــــ ــــــــــطراب اللغـــــ ـــــــــاس اضـــ ــــد ومقيــــ ــــــدير للتوحـــــــــ ـــــــــام التقـــــــ يجيليــــ

ن ــــات ) 2015(والــــــjwص وآخــــــر ـــــة، حيــــــث بلــــــغ عــــــدد +م�ـــ ــــات ومقـــــــدمى الرعايـ ) 55(مــــــن قبــــــل +م�ــ
 .أخصاìى) 25(أم و

ـــــة -  ــــز  :اBHـــــــــدود امل8انيــــ ــــــد بمراكـــــ ــــف التوحـــ ـــال اضـــــــــطراب طيـــــ ـــــــم تطبيـــــــــق البحـــــــــث ع�ـــــــــ= أطفــــــ ( تــ
ـــــالة لرعايــــــــة ذو xب والتأ*يـــــــــل- eحتياجـــــــــات ا�jاصــــــــةيالرســـ ـــــــات للتــــــــد  مركــــــــز ا��ـــــــــس0ن -ر مركز!لمــ

 )للتخاطب بمحافظة الفيوم



  اضطراب اللغة البراجماتية لدى األطفال التوحديين
  الديموجرافيةفى ضوء بعض المتغيرات

  دوي علي عبدالحليم عبدالنبيب/ أ
  اسةعزت عبد هللا سليمان كو/د.أ
 محمود سليمان دمحم عبدالسيد/ د
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ــــــة -  ــــــــ�� +و : اBHــــــــــدود الزمانيــــ اûـــ ــــــــصل الد ــــ= الفــ ــــــــث <ـــــــ ــــــاحثو بتطبيـــــــــــق أدوات البحــ ـــــام البــــ لقــــــ رن
 ��ûا  .م2022 -2021رللعام الد

اسات السابقة ر2طار النظر والد   :ى

 :اضطراب اللغة ال��اجماتية

 Comminication disordersللغة ال18اجماتية  أحد اضطرابات التواصل ٌ¤عد اضطراب ا 
، و*و ¤ش10 إB= وجود صعو±ات دائمة <ـ= )ال18اجما�ي(  و�س�M كذلك اضطراب التواصل eجتما¥� 

  ) .(eAPA,2013: 47ستخدام eجتما¥� للغة <= السياق eجتما¥� املناسب ِ

ـــــــط ـــــــصاìى لالضــ ـــــــر الـــــــــدليل ال�jwيـــــــــ��î وcحــ ـــــة أنوذكــ ــــــسية والعقليــــ ـــــــة رابات النفـــ  اللغــ
ة عــــــــن  ـــــا ــــــة " رعبــ ـــة، أو أنظمــ ــــة أو اللغـــــــة املكتو±ـــــ ــــــ�يعاب أو اســــــــتعمال اللغـــــــة املنطوقــــ ــــ= cسـ ــــــل <ــــ خلـ

ـــVل اللغــــــة ــــطراب ¤ـــــــشتمل ع�ــــــ= شـــ ، و*ــــــذا الإضــ ـــــر مــــــن الرمــــــو زأخـ النظــــــام الــــــصو�ى، والـــــــصر<=، ( ى
ــــــــو ـــــة)يوالنحـــــ ــــــــــو اللغــــــــ ـــــــــــدال�B( ى، ومحتــــ ــــــام الــ ـــــــل )النظــــــــ ــــ= التواصــــــ ــــــــ ــــــــــة <ــ ـ ــــة اللغــ ظيفــــــــــ ــــــــام ( و، و النظــــــ

  ) .(DSM5,2013,86)   ال18اجما�ي

ا  ات اللغــة cجتماعيـــة ال�ــ� �ـــستخدم�ا <ــ= تفاعالتنـــ ر و�عــرف اللغــة ال18اجماتيـــة بأ��ــا م�ـــا
اليومية مع �خرxن، و�شتمل ع�= ما نقولھ، وكيف نقولھ، ولغة ا�Òـسد وعمـا إذا !انـت مناسـبة أم 

ـــة بكيفيـــــة عمــــل تواصـــــل اجت ـــة ال18اجماتيــ مـــــا¥= فعـــــال؛ وذلــــك مـــــع اخـــــتالف الب×ئـــــات ال، و��ــــتم اللغــ
ــــــــب   ــــــــشVل مناســ ـــائل ا°jتلفــــــــــة {ــ ــــــة انتقــــــــــال الرســـــــ ـــــــھ، وكيفيــــ ـــــــستخدمة فيـــ ـــا¥= املـــ ــــــــسياق eجتمـــــــ والــ

(Koch,G,2012).   

 Function disorder languageاضــطرابات وظيفــة اللغــة ) 93: 2014(و�عــرف الــسعيد 
ðف عل رع�= أ��ا صعو±ات <= تطبيق قواعد التواصل اللغو املتعـا �ـا اجتماعيـا، وتتمثـل اضـطرابات ى

ً

الوظيفة اللغوxة <= صعو±ة اسـتخدام اللغـة املالئمـة <ـ= املواقـف eجتماعيـة للتعب0ـ1 عـن املـشاعر، 
سال�ا، أو التأث10 ع�= أفعال +خرxن   رأو استقبال املعلومات، أو إ

ة ع�ـــ= اســـتخدام اللغـــ) 55: 2015(ىو�عـــرف خ0ـــ1    ة <ــــ= راللغـــة ال18اجماتيـــة ع�ـــ= أ��ـــا القـــد
ايـــة بم�ــــ�  رالـــسياق eجتمـــا¥= ألغـــراض مختلفــــة، وتوصـــف اللغـــة ال18اجماتيـــة !أ��ــــا متحـــدث ع�ـــ= د
يتحدث، وملاذا يتحدث، وملن يتحدث، ومدة ا��ديث املناسبة، كما ¤شار إB= اللغة ال18اجماتية ع�= 

ات اللغوxـــة eجتماعيـــة؛ ال�ـــ� تتـــضمن تنـــوع +ســـلوب بمـــا يـــتالئم مـــ ع مختلـــف رأ��ـــا ســـياق مـــن امل�ـــا
راملـــستمع0ن، ونمـــط ا��ـــديث املناســــب، وأخـــذ الـــدو <ـــ= الوقــــت املناســـب، والتـــأدب أثنـــاء ا��ــــديث، 
واختيــار موضــوع ا��ــديث، وeســتمرار فيــھ أو ا°�اقظــة عليــھ، و�غي0ــ1 موضــوع ا��ــديث <ــ= الوقــت 

 ، ولغـــة ىاملالئــم، باإلضـــافة إBـــ= اســتخدام ا�Òوانـــب غ0ـــ1 اللفظيــة مثـــل cيمـــاءات والتواصــل البـــصر
  .ا�Òسد، و�عب10ات الوجھ 

ن    ال وأخر وكما ير بار و ة  )(Parola,A et al,2016:10-12ى ر أن ال18اجماتيـة �ـش10 إBـ= القـد
ات( ع�= استخدام اللغة اللفظية وغ10 اللفظية  ف�ò تتخذ من الر±ط ب0ن املع�� ) رcيماءات وcشا

اسـة ال جماتيـة إBـ= د روالسياق أساسا ل�ـا، كمـا �ـش10 البا ر
ً

عالقـات بـ0ن اللغـة اللفظيـة وغ0ـ1 اللفظيـة 
ــــ1ات  ة الطفـــــل ع�ـــــ= اســـــتخدام اللغـــــة، كمـــــا تتـــــضمن ال18اجماتيـــــة !ـــــل التعب0ـ ـــد ة، وقــ روســـــياق العبـــــا ر
السياقية ال�� ¤ستعمل�ا املتVلم <= كالمھ مثل الوقفات وا��ر!ات، وطرxقة نطق ا�Òمل والVلمات، 
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±ط ا�Òمل بالسياق املالئم واملناسـب   =Bـ= تؤكـد ع�ـ= توظيـف اللغـة اللفظيـة بمـا ركما �ش10 إÙل�ـا، و
ات ��ـــدف  ر�ـــشتمل ع�ـــ= ن8ـــ1ة الـــصوت وcيقـــاع، وغ0ـــ1 اللفظيـــة ال�ـــ� �ـــشتمل ع�ـــ= cيمـــاءات وcشـــا

  .التفاعل والتواصل eجتما¥= البناء مع �خرxن 

ة الفـــرد ع�ـــ= اســـتعمال اللغـــة ألغـــراض التواصـــل <ــــ=    رو�عكـــس *ـــذا املظ�ـــر مـــن اللغـــة قـــد
eجتماعية ا°jتلفة، فع�= س�يل املثال قد يطلب الفرد ش×ئا ما أو أمر أو غ0ـ1 ذلـك مـن السياقات 

ً

ــادا ع�ــــ= الـــسياق eجتمــــا¥� لـــھ فحــــديث  املعلومـــات مــــن خـــالل التواصــــل، وxختلـــف التواصــــل اعتمـ
ً

الطفل مع طفل آخر أثناء اللعب <= وقت الفراغ يختلـف عـن حـديث الطفـل واملعلـم، وع�ـ= الطفـل 
وضوع قبل ترمÏ0 معناه، فالVأس يوضع فيھ السوائل وxمسك و�ستعمل للشرب، و*ذا أن ¤عرف امل

ر قبل أن يطو الطفل مف�وم حلو الVأس أو استعمال *ذا املف�وم <= التواصل  رضر xقات، (يو رالز
2005 :118. (  

  :ومن خالل العرض السابق ملف�وم اضطراب اللغة ال18اجماتية ¤ستخلص الباحث ما ي��

ر1اجماتية Ù= جزء مكمل �Òوانب اللغة البنائية، و±دو��ا يحدث قصو <= التواصل اللغة ال8 - 
ناللغـــو لـــدى الـــjwص، ففـــى حالـــة الطفـــل الـــذى تتVـــو لديـــھ حـــصيلة لغوxـــة جيـــدة وملـــم  ى
بقواعــد اللغــة وعلــم +صــوات ولكنــھ ¤Òëــز عــن اســتخدام *ــذه اللغــة <ــ= الــسياق واملواقــف 

ات التواصل eجتماعية ا°jتلفة، لذا ¤عا�ى *ذا  رالطفل من قصو اجتما¥= وقصو <= م�ا ر ر
 .والتفاعل eجتما¥=

  .يشيوع *ذه eضطراب لدي +طفال ذو اضطراب طيف التوحد - 

و±نـاءا ع�ـ= مـا سـبق ¤عـرف الباحـث اضـطراب اللغـة ال18اجماتيـة بأ��ـا �Òـز الطفـل عـن اسـتخدام 
xـــوVتـــھ ع�ـــ= ت راللغـــة  ع�ـــ= نحـــو غ0ـــ1 مقبـــو اجتماعيـــا، وعـــدم قد

ً ن ا�Òمـــل <ـــ= ســـياق ا��ـــوار ل
كÒëزه عن كتابة طلب وتقديم مق12حات، واستخدام الكالم امل�ذب !ال12حيب، و�Òزه عن 

  .التميÏ0 ب0ن مع�� ا�Òملة واملع�� الذى يقصده املتحدث 
اجماتية     Dimensions of Pragmatic Language:رأ#عاد اللغة البا

  :Ù= ع�= النحو التاB=رتتضمن اللغة ال18اجماتية خمسة محاو أساسية و

ات ا°�ادثــــة، وتبادليـــــة  :البدايــــة غ�ـــــ� املالئمــــة لB6ــــديث: لالبعــــد �و ـــ= م�ــــا ـــ� القــــصو <ــ روÙـــــ� �ع�ـ ر
را��ديث، ومبادأة ا��ديث، وcستدالل باإلضافة إB= قصو <= استخدام �غمة صوت مالئمـة أثنـاء 

  .ا��ديث

ل املعلومــات وترابط�ـا للوصــو إBــ= و*ــو ¤ع�ـ� عــدم تVامـل :ىضـعف التماســك املركـز : البعـد الثــا.ى
ة ع�ــ=  ��ا الVليـة، باإلضــافة إBـ= عــدم القـد راملع�ـ� العـام؛ أى القــصو <ـ= ف�ــم معـا�ى +شــياء <ـ= صــو ر ر

م�� مالئم   .زالتحدث عن أحداث مستقبلية أو ماضية <= سياق 

 قالـب ى وÙ= �ع�� استخدام اللغة {شVل جامد تكرار وفق نمط أو :اللغة النمطية: البعد الثالث
ة تبادلية ا°�ادثة أو ا��وار   .رمع0ن ال يتغ10، باإلضافة إc =Bفتقار إB= م�ا
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ىقــصو اســتخدام الـسياق اBHــوار : البعـد الرا#ــع ة ع�ــ= ): أثنــاء اBHــديث ( ر روÙـ= �ع�ــ� عــدم القــد
اســتخدام !لمــات مناســبة لــسياق ا��ــديث، وعــدم ف�ــم كــالم و�عب0ــ1ات �خــرxن، وcخفــاق <ــ= ف�ــم 

  .ملقصود ول×س املع�� ا�jرا<= لكالم �خرxن املع�� ا

ـــھ مـــــع :عـــــدم �لفــــة أثنـــــاء اBmادثــــة: البعــــد ا5Hــــامس  وÙـــــ= تتــــضمن عـــــدم مبــــادأة ا��ـــــديث، وتبادلـ
<ـــ= عمليـــة التواصــل، واســـتخدام التواصـــل  ات  ر+خــرxن، وcخفـــاق <ــ= اســـتخدام cيمـــاءات، وcشــا

قيـت غ0ـ1 املناسـب، باإلضـافة إBـ= عـدم ف�ـم ىالبصر {شVل  غ10 مناسب، ومقاطعة �خـرxن <ـ= التو
ن، (�عب10ات وجوه �خرxن ون18ات أصوا��م     ) .2015والjwص وأخر

ت !ل من        ى سعود،(ركما اشا ات اللغة ال18اجماتية فيما ي�=) 98- 97: 2018ومى دمحم وأر   :رإB= م�ا

  : نوايا ومقاصد التواصل أو املشاركة وتتضمن .1

  أو jÎصمشاركة e*تمام بموضوع - 

ات �خرxن -    رالتبادل اللفظي وeستجابة ملباد

استخدام اللغة ألغراض مختلفة مثل مشاركة �خرxن، التحية، cبالغ، املطالبة، طرح  - 
 .+سئلة وcجابة ع�Öا، eق12اح، ا��

 :وvشمل مايu%: القواعد غ�� اللفظية-2

 مراعاة اختالف القواعد ب0ن الثقافات - 

رات غ10 اللفظية مواتية لتفاعل مرxح، مثل ا��فاظ ع�= اتصال الع0ن نيجب أن تVو cشا - 
، وا��فاظ ع�= املسافة املناسبة من )ال يحدق كث10ا وال ينظر {عيدا طوال الوقت(املالئم 

  الشرxك أثناء التخاطب، ا��

ىلغة ا�Òسد، واملوقف، وcيماءات، و�عب10 الوجھ يجب أن تتطابق مع ا°�تو اللفظي أو  - 
  .طفي للرسالةالعا

  : وتتضمن ماي�=:قواعد اBmادثة الشفwية -3

 -  ،��x رشر!اء ا°�ادثة ¤شار!و دو وقواعد املتحدث واملستمع، يقدمو املواضيع {شVل تد ن رن
، �عديل املالحظات ال�� قد ¤ساء ف�م�ا، يقاطعو  نيحافظو ع�= املوضوع ألك�1 من دو رن

 .نبأدب، يجيبو ع�= +سئلة

ل�Òة الصوت، إيقاعات الكالم، وح�� القواعد يجب أن تتفق مع املستمع اختيار املفردات،  - 
/ املزاح، ا�jلفية املش12كة/ غ10 الرس�M، ا�jط10/ ع�= س�يل املثال الرس�M(والوضع 

  )املستمع غ10 املألوف، وما إB= ذلك

نة وcبداع -  وتتطو اللغة <� إطار ي�سم باملر   ر

 ) النص، القصة، قواعد اللغة(ا°�ادثة يتم استخدام +طر لر±ط +حداث أثناء  - 

ات اللغة  -  ايات {شVل مر ومنظم و±اإلضافة إB= ذلك، يجب تقييم م�ا رت�بع �سلسل الر ن و
  . (Kendra & others, 2004) ال18اجماتيھ تبعا للعمر 
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  : 5xvيص اضطراب اللغة ال��اجماتية
Òمعية +مرxكة  والصادر عن ا�(DSMV)وضع الدليل ال�jwي��î وeحصاìى ا�jامس 

للطب النف��� مجموعة من املعاي10 وا°�Vات ال�jwيصية الضطراب التواصل ال18اجما�ى وتتمثل 
 =>:  

  :صعو±ات ثابتة <= eستخدام eجتما¥= للتواصل اللفظى وغ10 اللفظى يظ�ر <= ما ي�=   -أ 
  الÒëـــز <ـــ= اســـتخدام التواصـــل ألغـــراض اجتماعيـــة، مثـــل التحيـــة، ومـــشاركة املعلومـــات -1

  .بطرxقة مناسبة للسياق eجتما¥=
ة ع�= �غي10 التواصل لي�ناسب مع السياق، أو مع احتياجات املستمع، مثل  -2 رضعف القد

التحــدث {ــشVل مختلــف <ــ= غــرف الــصف عنــھ <ــ= امللعــب، وا��ــديث {ــشVل مختلــف إBــ= 
سمية <= ا��ديث  .رطفل عن التحدث إB= الjwص البالغ، وتجنب استخدام لغة 

ا{عـــــة قواعــــد ا°�ادثـــــة، وإخبــــار القـــــصص، مثــــل التنـــــاوب عنــــد ا°�ادثـــــة،  صــــعو±ة <ــــ= مت -3
ات اللفظيــة وغ0ــ1  روإعــادة الــصياغة عنــد إســاءة الف�ــم ، ومعرفــة كيفيــة اســتخدام cشــا

 .اللفظية لتنظيم التفاعل
xة للغة  -4 ز صعو±ة <= ف�م ما ينص عليھ {شVل صرxح !الوصو لإلستدالالت واملعا�ى ا°Òا ل

ات واملعــا�ى املتعــددة ال�ــ� �عتمـــد ع�ــ= ســياق ا��ـــديث مثــل النكــت، والتعــ راب10، وeســـتعا
 .للتفس10

يـؤدى الÒëـز إBـ= فـرض قيـود وظيفيــة <ـ= التواصـل الفعـال، واملـشاركة cجتماعيـة، والعالقــات   -ب 
ا��û أو +داء امل��  .رcجتماعية، والتحصيل الد

 .تظ�ر +عراض <= ف12ة مبكرة من النمو   -ج 
ة تركيب الكالم، أو ىال �عز +عراض إ  -د  ، أو إe =Bنخفاض <= قد رB= حالة طبية أو عص�ية أخر ى

القواعــد، وال تفـــسر {ــشVل أفـــضل بحــدوث اضـــطراب طيــف التوحـــد، أو cعاقــة العقليـــة، أو 
ُ

ــــــــر   ـــــ= آخـــ ـــــــــطراب عق�ــــــ ـــــشامل، أو اضــ ـــــــــو الــــــ ـــــــــأخر النمــ  American psychiatric(تــ
association,2013:47-48. (  

  :ية لدى �طفال ذو اضطراب طيف التوحداضطراب اللغة ال��اجماتي

اى  رير  ى أن الصعو±ات اللغوxة ال18اجماتيـة لـدى +طفـال ذو اضـطراب (Wray,2011)ى
طيـــف التوحـــد تتـــضمن التحـــدث مـــع نفـــسھ، ومـــشكالت eســـتماع، وصـــعو±ات اتبـــاع معاي10التـــأدب 

ات غ10 مرتبطة بموضوع ا��وار، وإعطاء  معلومات كث10ة جـدا أو رأثناء ا��ديث، وانتاج جمل وعبا
ً

، كمـا  ىقليلـة جـدا عـن موضـوع ماــ وا��ـاء موضـوعات ع�ـ= نحـو غ0ـ1 مالئـم، وتجنـب التواصـل البـصر ً

ن �غمة صوت غ10 مالئمة      ) .2015ىخ10 ، (ويظ�ر
اســــة شيلباشــــر وشــــياماال ىكمــــا تؤكــــد د  ع�ــــ= وجــــود (Shilpashri &Shyamala,2016)ر

اسا��ما إB= مشكالت <= اللة ال18اجماتية لدى +طف رال ذو اضطراب طيف التوحد حيث *دفت د ى
ات اللغـــة ال18اجماتيـــة لـــدى +طفـــال العـــادي0ن و+طفـــال ذو اضـــطراب التوحـــد،  ىالتعــرف ع�ـــ= م�ـــا ر
نــة  روتوصـلت نتائج�ــا ع�ــ= وجــود قـصو شــديد <ــ= اللغــة ال18اجماتيـة لــدى +طفــال التوحــدي0ن باملقا ر

  .باألطفال العادي0ن
غـــة ال18اجماتيـــة  لـــدى +طفـــال التوحـــدي0ن <ـــ= الف�ـــم ا��ر<ـــ= للغـــة، وxتمثـــل اضـــطراب الل

ـــعو±ة <ــــ= ف�ــــم  وصــــعو±ات <ــــ= ف�ــــم cيمــــاءات ولغــــة ا�Òــــسد، والتفــــس10ات الغرxبــــة لالنفعــــاالت، وصـ
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رالنVــات و*ــذا مــا يطلــف عليــھ قــصو اللغــة ال18اجماتيــة eســتقبالية، وتتمثــل اللغــة ال18اجماتيــة <ــ= 
دام ا°�دود لتعب10ات الوجھ، وcيماءات، والÒëز عن تبادل ا��ديث، ىا�Òانب التعبe => 10ستخ

ة ع�ــ= تنغــيم الــصوت، وعــدم التماســك <ــ=  رواملبــادأة eجتماعيــة ا°�ــدودة مــع �خــرxن، وعــدم القــد
الكالم، وخلل <= استخدام الضمائر، واستخدام لغة غ10 مقبولة اجتماعيا، والÒÓوء للغة النمطية 

ً

Philofsky et al,2007)(  
و�ستخلص الباحث مما سبق أن اضطراب اللغة ال18اجماتية من cضطرابات ال�� ي�سم 
ن اللغـو  ى��ا +طفال التوحدي0ن وال سيما +طفـال مرتف	ـ= �داء الـوظيفى والـذين يمتلVـو ا°jـز ون

ات ا ن عن استخدامھ <= املواقف eجتماعية املناسبة، كمـا ا��ـم يفتقـدو م�ـا رولك�Öم ¤Òëز ن للغـة و
xة لتحقيــــق عمليــــة التواصــــل والتفاعــــل eجتمــــا¥= املطلــــوب ، لــــذلك  ورال18اجماتيــــة وال�ــــ� �عــــد ضــــر
ئ×سية أمام اندماج *ذه الفئة مع أقرا��م  رقصو اللغة ال18اجماتية لدى *ؤالء +طفال يمثل عقبة  ر

  .ومع ا°Òتمع ا°�يط ��م 
 : اضطراب طيف التوحد 

ل  أو من استخدم (Eugen Bleuler)ايجن بلولر ى¤عت18 الطب×ب النف��� السو�سر   
 ،=
 رمف�وم اضطراب التوحد، حيث استخدمھ ليصف بھ +jÎاص املنعزل0ن عن العالم ا�jا

إال أن الفضل +ك18 <= اك�شافھ !ان ) . 21: 2010عبدهللا ، (وامل�ÐÚب0ن عن ا��ياة cجتماعية  
حيث !ان يقوم بفحص ) Leo kanner(انرع�= يد الطب×ب النف��� +مرVxى ليو !)1943(عام 

د بالواليات املتحدة +مرxكية، ولفت ان�با*ھ  فا رمجموعات من +طفال املعاق0ن عقليا بجامعة *ا ر
ً

وجود أنماط سلوكية غ10 عادية ألحد عشر طفال !انوا مصنف0ن ع�= أ��م معاق0ن عقليا، حيث !ان 
ً ً

 ~Óبما أطلق عليھ محو ذلك مصط Ï0رسلوك�م يتم =Bة الطفولة املبكرة أو التوحد الطفوxذاتو
اه مستقلة ع�= عيادة (Asperger)و<= تلك الف12ة قام اس18جر ). 7: 2002سليمان،( اسة دكتو ر  بد ر

 ~Óطفال، واستخدم *و ايضا مصطe ل+طفال بفي×نا حو *ذا النوع من)Autism ( =Bة إ رلإلشا
 ).3: 1999فرث،( جو*ر *ذا cضطراب

تعرxفات ال�� تطرقت لوضع �عرxف ملف�وم التوحد، فبعض البـاحث0ن ركـز <ـ= و�عددت ال 
�عرxف�م ع�= +عراض واملظا*ر +ساسية لإلضطراب، والبعض �خر ركز ع�= +سباب الطبيـة أو 
اثيــة ، وxرجــع اخــتالف وتبــاين التعرxفــات الخــتالف وج�ــات نظــر *ــؤالء البــاحثو  نالكيميائيــة أو الو ر

س و بأنــھ نــوع ) 642: 1992(نالتوج�ــات العلميــة ال�ــ� يÚتمــو إل�ðــا، حيــث عرفــھ عVاشــة رو�عـدد املــدا
�~ وجــوده قبــل عمــر الــثالث  تقــاء غ0ــ1 طبي	ــ= يتــ تقــاìى املن�ــشر ¤عــرف بوجــود ا e ضــطرابe رمــن ر
سنوات، وxتمÏ0 باآلداء غ10 الطبي	= <= التفاعل eجتمـا¥= والتواصـل والـسلوك النمطـى، باإلضـافة 

كالت متعددة وغ10 محدودة مثـل الر*ـاب واضـطرابات النـوم، و+!ـل ونو±ـات ال�يـاج، إB= وجود مش
  .والعدوان املوجھ نحو الذات 

بأنـــھ اضـــطراب انفعـــاB= <ـــ= العالقـــات eجتماعيـــة مـــع �خـــرxن ) ٧٣١: ١٩٩٧(و�عرفـــھ بـــدر
ة ع�= ف�م التعب10ات eنفعالية خاصـة <ـ= التعب0ـ1 ع�Öـا بالوجـھ أو  باللغـة وxـؤثر ريÚتج عن عدم القد

  .رذلك <= العالقات cجتماعية مع ظ�و {عض املظا*ر السلوكية النمطية 

ــــــد  ـــھ أحــــ ـــــــف التوحــــــــــد بأنـــــــ ــــ��� اضــــــــــطراب طيــ ــــــب النفــــــ ــــــة +مرxكيــــــــــة للطـــ ـــــرف ا�Òمعيــــ ـ و�عـــ
ــــــادل  ـــا¥� املتبــــ ـــــل eجتمـــــــ ـــــ= التواصـــــ ــــــــستمر <ـــــ ـــــصو مــ ـــــــÏ بقـــــ ـــــص�ية وxتم0ـــ ــــــــة العـــــ ــــــطرابات النمائيــ رcضــــ

ـــــ= العديـــــــــد مـــــــــ ــــــا¥�، وذلـــــــــك <ـــــ ــــن والتفاعـــــــــل eجتمـــ ــــــاط مــــــ ـــــــ= وجـــــــــود أنمـــ ــــــــافة إBــ ن الـــــــــسياقات، باإلضــ
ــــــة  ــــــة الطفولـــ ــــــ= مرحلــ ـــــــھ <ــ ـــــر أعراضــ ــــدة، وتظ�ـــ ـــــــة املقيــــ xــ ـــــــشطة التكرا ـــات أو +�ـ رالــــــــسلوك وe*تمامـــــ
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ـــــــــة   ــــــاة اليوميـــــ ــــــائف ا��يــــــــ ـــــــ= وظــــــــ ــــــــــؤثر ع�ـــــــ ـــــــــرة ، وتــــ  American Psychiatric).املبكـــــ
Association,2013: 53)     

 شـديد <ـ= التفاعـل eجتمــا¥= رو�عرفـھ الباحـث بأنـھ اضــطراب نمـاìى عـص�� يتم0ـÏ بقــصو
روالقــصو <ــ= التواصــل اللفظــى وغ0ــ1 اللفظــى باإلضــافة إBــ= وجــود {عــض الــسلوكيات النمطيــة وال�ــ� 
ـــل آلخـــــر وقــــد يVـــــو  ـــھ مــــن طفـ ـــل آلخــــر و*ـــــو اضــــطراب يختلــــف <ـــــ= شــــدتھ وأعراضــ نتختلــــف مــــن طفــ

يم&�و±ا بإعاقة عقلية أو {عض eضطرابات النمائية +خر ً
.  

  :ن اضطراب طيف التوحد واضطراب اللغة ال��اجماتيةقال}5xيص الفار ب�

ت ـــة لبيوشـــــب رأشـــــا اســـــة !ليÚيكيــ ـــ=) (Bishop,1989ر د  وجـــــود صـــــعو±ة <ـــــ= التمي0ـــــÏ بـــــ0ن إBــ
ت  ر+طفــال ذو اضـــطراب طيــف التوحـــد و+طفـــال ذو اضــطراب التواصـــل eجتمــا¥�، كمـــا أشـــا ى ى

اســـة ت�بعيـــة ل  أعــــراض متداخلـــة بــــ0ن إBــــ= وجـــود ) (Mawhood,Howlin and Ruttert,2000رد
 Ïى+طفال ذو اضطراب طيف التوحد و+طفال ذو اضطراب التواصل ال18اجمـا�ي فكال*مـا يتم0ـ ى

 Geurts ,Verte,Oosterlaan,Roeyers,Hartman,Mulder andبـصعو±ات <ــ= اللغـة ال18اجماتيــة 
sergeant, 2004: 1437). (   ي ±يـــو روxفـــر نو ر ف بـــ0ن اضـــطراب طيـــ) (Norbury, 2014: 206ق

أن +خ10 يرجع إB= ) اضطراب التواصل eجتما¥� ال18اجما�ي( التوحد واضطراب اللغة ال18اجماتية 
xــــة  رقــــصو <ــــ= ف�ــــم قواعــــد النحــــو واملفــــردات اللغوxــــة مــــع ا�jلــــو مــــن الــــسلوكيات النمطيــــة والتكرا ر

  .  و+�شطة وe*تمامات ا°�دودة كما *و <= اضطراب طيف التوحد 
رو�B الضطراب طيف التوحد <= قصو التواصل eجتما¥� ، وxتمثل ال�jwيص +

xة، وe*تمامات، أو +�شطة  روxوجد <= اضطراب طيف التوحد السلوكيات النمطية والتكرا
ا°�دودة وÙ= غ10 موجودة <= اضطراب اللغة ال18اجماتية أواضطراب التواصل ال18اجما�ي، وقد 

xة خالل الف12ة +وB= من نمو*م يظ�ر لدي أطفال طيف التوحد السلوكيات الن رمطية والتكرا
 =Bيص <= الوقت ا��اjwخ الشامل ل�م وغياب ال�x رفقط وتختفى، لذلك يجب ا��صو ع�= التا ل

لذا ال يتم �jwيص . ال يمنع �jwيص اضطراب طيف التوحد اذا !انت موجودة <= املا���
xخ النماìى لل رفرد يخلو من ظ�و السلوكيات النمطية راضطراب اللغة ال18اجمايتة إال إذا !ان التا

xة ِ   ). (APA,2013:49روالتكرا

ــــــصاìى    ــــــ��î وcحـــــ ــــــدليل ال�jwيـــــ ـــــث أن الـــــ ــــر الباحــــــ ــــــر ا°�Vـــــــــــات ) (DSM5ىوxــــــ قـــــــــــد أظ�ـــــ
، )التواصل ال18اجما�ي( ال�jwيصية لVل من اضطراب طيف التوحد واضطراب اللغة ال18اجماتية 

ل ¤عـا�ى مـن اضـطراب طيــف التوحـد أو أنـھ غ0ــ1 و±التـاB= أصـبح مـن الــس�ل تحديـد مـا إذا !ـان الطفــ
  .توحدى ولكنھ ¤عا�ى من اضطراب التواصل ال18اجما�ي

اسات السابقة    : رالد

ــــــ1د    ــــــة ب×ـــــــشوب و±0ــ اســ إBــــــــ= التعـــــــرف ع�ــــــــ= تقــــــــديرات ) (Bishop&Baired,2000ر *ـــــــدفت د
 والتعـرف )(Children’s communication checklistاملعلمـ0ن و�بـاء ع�ـ= قائمـة التواصـل لألطفـال 

ع�ــ= ثبـــات وصــدق القائمـــة <ـــ= قيــاس الـــصعو±ات ال18اجماتيــة لـــدى +طفـــال ، شــملت عينـــة البحـــث 
يطفـــل مـــن ذو eضـــطرابات النمائيـــة ا°�ـــددة بمتوســـط عمـــر ) 151( ســـنوات، كمـــا شـــملت ) 8,7(ى

ت نتــائج البحــ) 93(مــن �بــاء و) 119(العينـة  ث رمـن +خــصائي0ن املقــر±0ن مـن *ــؤالء +طفــال، وأشـا



  اضطراب اللغة البراجماتية لدى األطفال التوحديين
  الديموجرافيةفى ضوء بعض المتغيرات

  دوي علي عبدالحليم عبدالنبيب/ أ
  اسةعزت عبد هللا سليمان كو/د.أ
 محمود سليمان دمحم عبدالسيد/ د
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مــــة  ـــال  ذو eضــــطرابات النمائيــــة عامــــة وذو مال زإBــــ= شــــيوع الــــصعو±ات ال18اجماتيــــة لــــدى +طفـ ى ى
ــــة و�ـــــش�ت eن�بـــــاه  وذو صـــــعو±ات الـــــتعلم {ـــــشVل  ىســـــ18جر و+طفـــــال ذو اضـــــطراب فـــــرط ا��ركـ ى
ق ذات داللة احصائية <= مVونات اللغة ال18اجماتية  وخاص، كما توصلت النتائج إB= عدم وجود فر

وفقــا 
ً

تبــاط ب10ســو العالقــة بــ0ن العمــر الزم�ــ� واللغـــة  نللعمــر الزم�ــ� لألطفــال، كمــا أظ�ــر معامـــل ا ر
ىال18اجماتيــــة قرxبــــة جــــدا مــــن الــــصفر <ــــ= !ــــل مVونــــات اللغــــة ال18اجماتيــــة باســــتàناء املVــــو النحــــو   ن

Syntax ونــات اللغــة ال18اجماتيـــةVــو التماســك، كمــا أظ�ـــرت النتــائج عــدم وجــود عالقـــة بــ0ن مVن وم
 تقديرات �باء و±0ن معامـل الـذ!اء اللفظـى و+داìـى ، ب×نمـا وجـدت عالقـة دالـة بـ0ن مVونـات حسب

  .اللغة ال18اجماتية ومعامل الذ!اء اللفظى و+داìى حسب تقديرات +خصائي0ن 

اســـة  ق <ــــ= خـــصائص اللغـــة ال18اجماتيـــة بــــ0ن Geurts,et al (2004)روتناولـــت د و الفـــر
��م ى+طفــال ذو اضــطراب طيــف الت روحــد عــاB= �داء و+طفــال ذو اضــطراب فــرط ا��ركــة وأقــا ى

طفال من !ـل فئـة  وتمـت eسـتجابة ع�ـ= قائمـة التواصـل ) 50(العادي0ن، وتVونت عينة البحث من  
ً

 وال�ــــــ� أعـــــــدت مـــــــن خـــــــالل بيوشـــــــب  Children’s communication checklistلألطفــــــال 
ٌ

Bishop,1998)(، تفــــاع صــــ ىعو±ات اللغــــة ال18اجماتيــــة لــــدى +طفــــال ذو ر وتوصــــلت النتــــائج إBــــ= ا
 =Bت النتائج إ نة بأقرا��م العادي0ن، كما أشا راضطراب طيف التوحد واضطراب فرط ا��ركة باملقا ر
جماتيـة وفقـا لعمـر +طفـال <ـ= الـثالث مجموعـات  أطفـال  ق <= صـعو±ات اللغـة البا رعدم وجود فر و

 .عادي0نفرط ا��ركة واطفال اضطراب التوحد و+طفال ال

نة أداء اللغة ال18اجماتية  لدى ) (Philofsky,2006يوأجر فيلوفسVي  اسة تناولت مقا رد ر
ى+طفـال ذو متالزكـة وxليـايمز، و+طفـال ذو اضـطراب طيــف التوحـد، وتVونـت عينـة البحـث مــن  ى

طفال وطفلة م�Öم ) 56(
ً

مة وxليامز، و) 21( زطفال من ذو متال ى ً
ىطفـال مـن ذو اضـطراب طيـف)22( ً

 
ـــة ل�ـــــjwيص التوحـــــد، ) 13(التوحـــــد، و لطفـــــال مـــــن العـــــادي0ن، واســـــتخدمت البحـــــث جـــــدو املالحظــ ً

ات  ـــدير م�ـــــا ـــة للـــــذ!اء، وقائمـــــة تقــ ة الرا{عــ ــــل eجتمـــــا¥�، ومقيـــــاس وكـــــسلر الـــــصو روقائمـــــة التواصـ ر
ة �ـjwيص )(CCCالتواصل لألطفال  ات اللغة ال18اجماتية لدى +طفال، واستما ر،  ل�jwيص م�ا ر

ــــا ــــث إBــــــ= أن +طفــــــال متالمــــــز وxليــ ـــائج البحــ ــــفرت نتـــ ـــــي، وأســ مز، ومقيــــــاس فاينالنــــــد للــــــسلوك التكيفـ
ة ع�= التواصـل {ـشVل طبي	ـ� ومـن ثـم ال توجـد لـد�Ãم مـشكالت <ـ= أداء اللغـة  رالعادي0ن لد�Ãم القد
مــــة  ــا أظ�ـــرت النتــــائج وجـــود قــــصو <ـــ= اللغــــة ال18اجماتيـــة لــــدى +طفـــال ذو متال زال18اجماتيـــة، كمــ ى ر

ت النتـــائج إBــــ= أن وxليـــامز ولك�Öـــ ــا أشـــا را أقـــل حــــدة مـــن +طفـــال ذو اضــــطراب طيـــف التوحـــد، كمــ ى
، والتواصـــل غ0ــ1 اللفظـــى  ى+طفــال التوحــدي0ن ¤عـــانو {ــشدة <ـــ=  اللغــة النمطيــة والتماســـك املركــز ن

مة وxليامز نة باألطفال العادي0ن وذو متال زوالتفاعل eجتما¥� وذلك باملقا   .ىر

نــــة اســـتجابات �بـــاء ع�ـــ= مقيــــاس (Volden,J,2010)يوأجـــر فولـــدن  اســـة *ـــدفت ملقا ر د ر
اسة من  راللغة ال18اجماتية وذلك لدي +طفال ذو اضطراب طيف التوحد، تمثلت عينة الد ) 16(ي

ــــــل لألطفـــــــال ـــــاس قائمـــــــة التواصـ ـــــتخدم الباحـــــــث مقيــ ـــــدي، اســ ــــــة (CCC-2)طفـــــــل توحــ  واختبـــــــار اللغـ
ق ذات(TOPL)ال18اجماتية  داللـة احـصائية <ـ= اللغـة ال18اجماتيـة و، وأظ�رت النتـائج عـدم وجـود فـر

وفقا للعمر الزم�� لألطفال
ً

.  

تن ولـــوش  اســـة  !لوســـيك مـــا ��دفت د رواســ نـــة بـــ0ن ) (Klusek,Martin&Losh,2014ر راملقا
ش <ــ= اللغــة ال18اجماتيــة، وتVونــت عينــة البحــث  مــة إكــس ال�ــ ز+طفـال التوحــدي0ن و+والد ذو متال ى

ش مـــع التوحـــد، وطفـــل مـــن ) 38(طفـــل توحـــدي و) 29(مـــن  مـــة إكـــس ال�ـــ زذو متال ىطفـــل ذو ) 16(ى
مة إكس ال�ش بدو توحد، و نمتال مة داو بلـغ عمـر*م ) 20(ز نطفل من ذو متال ) 20(عـام، و) 11(زى
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ـــنوات،  ـــــس ســــ ــــ� خمـ ـــــد�Ãم قـــــــصو <ــــــ= اللغـــــــة ال18اجماتيــــــة بلـــــــغ عمــــــر*م الزم�ـــ رطفــــــل مــــــن العـــــــادي0ن لـ
ة املفــــــــردات الطبعــــــــة الثالثــــــــة ـــــو ـــــث اختبــــــــار صـــ ـــــــة )(PPVT_IIIرواســــــــتخدمت البحـــ ـــداو املالحظـ ل، جـــــ

ـــــة ـــار الVلمـــــــات التعب10يــ ــــــد، واختبــــ ـــن )(EVTل�ـــــــjwيص التوحـ ــــــة <ـــــــ= ســــ ــــــاس تقـــــــدير ال18اجماتيـ ، ومقيـ
ســــة ، وأظ�ـــــرت )(CASL-PJ، وeختبــــار الــــشامل لتقيـــــيم اللغــــة ال18اجماتيــــة املنطوقــــة )(PRS-SAراملد

مة إكس ال�ش التوحدي و+طفال التوحدي زالنتائج أن +طفال ذو  متال ر0ن لد�Ãم قصو <ـ= اللغـة ى
ى، كمــا أن +طفــال ذو )(CASL-PJ ال18اجماتيـة أك�ــ1 مـن بــا�= أفـراد عينــة البحـث وذلــك ع�ـ= اختبــار

مــة  مـة إكــس ال�ــش التوحــدي0ن لــد�Ãم قــصو <ـ= اللغــة ال18اجماتيــة أقــل مــن +طفــال ذو متال زمتال ىز ر
مـــة داو إكـــس ال�ـــش التوحـــدي  و+طفـــال التوحـــدي0ن، كمـــا أظ�ـــرت النتـــائج أن  ن+طفـــال ذو متال زى

ـــا +طفـــــال  ش ب×نمــ مـــــة إكـــــس ال�ـــــ زلـــــد�Ãم نفـــــس القـــــصو <ـــــ= اللغـــــة ال18اجماتيـــــة !األطفـــــال ذو متال ى ر
ا  <= اللغة ال18اجماتية أقل كم !ل الفئات السابقة  ا قصو العادي0ن أظ�ر

ً
ر  . و

اســـة ســايمونز بـــو وفــولكم10  ��دفت د لواســ نـــة (Simmons,Paul&Volkmar,2014)ر ر مقا
اســة <ــ�  ال18اجماتيــة بــ0ن +طفــال اللغــة رذو اضــطراب طيــف التوحــد والعــادي0ن، تمثلــت عينــة الد ى

عامـــا، وتـــم تقـــسيم أفــــراد ) 17-9(مـــن +طفـــال التوحـــدي0ن والعـــادي0ن <ـــ= الفئــــة العمرxـــة مـــن ) 118(
ً

تو!ــو  لالعينـة مــن حيــث الــسن وال�ــjwيص، واسـتخدم الباحثــان بر  Yale in vivo pragmaticو
protocol (YiPP)ــع مجـــاالت¿ ر و*ـــو يتVــو مـــن ا ة ا��ــوار، الوظـــائف التواصــلية، �عـــديل لغـــة : ن رإدا

ت النتـــائج إBـــ= وجـــود قـــصو اللغـــة ال18اجماتيـــة بÚـــسبة أك8ـــ1 مـــن  را��ـــوار، cف2ـــ1اض املـــسبق، وأشـــا ر
نــــــة  ـــ1 ســـــنا مقا ــــال ذو اضـــــطراب طيـــــف التوحــــــد +ك8ــ ــــ0ن +طفــ ــــود فجــــــوة كب0ـــــ1ة بـ جـ رالعـــــادي0ن، و

ً ي و
 سنابا°Òموعة +صغر

ً
.  

ــــــة إمـــــــام وفرغ�ـــــــ=  اســ ــــطراب اللغــــــــة ) 2018(ركمـــــــا *ـــــــدفت د إBــــــــ= التعـــــــرف ع�ـــــــ= تــــــــأث10 اضـــ
ال18اجماتية ع�= eضـطرابات eنفعاليـة والـسلوكية ومـشكالت التفاعـل مـع +قـران، وتمثلـت عينـة 

مــــن تالميـــذ الــــصف الرا{ــــع وا�jــــامس eبتـــداìى بأســــيوط، واســــتخدم الباحثــــان ) 361(البحـــث مــــن 
مقيـــاس مالحظـــة اللغـــة ال18اجماتيـــة، اســـت�يان مـــواطن القـــوة والـــضعف، وأظ�ـــرت : يـــة+دوات التال

ـــ= !ــــل مــــن  <ــــ= كمتغ0ــــ1 معــــدل لتــــأث10 اضــــطراب اللغــــة ال18اجماتيــــة ع�ـ نتــــائج البحــــث أن النــــوع يــــؤثر 
س، كمـــا توصـــلت إBـــ= أن قـــصو اللغـــة  رeضـــطرابات eنفعاليـــة والـــسلوكية والتفاعـــل لتالميـــذ املـــدا ر

  .م <= تفاقم حدة eضطرابات eنفعالية والسلوكيةال18اجماتية ¤سا*

اسة لتأث10 اضطراب اللغـة ال18اجماتيـة لـدى +طفـال ) 2020(وأجرتا الشي�M والعتي��    رد
مـــة ســـ18جر ع�ــــ= {عـــض اضـــطرابات التواصــــل غ0ـــ1 اللفظـــى  زذز متال ، eن�بــــاه ( ى يالتواصــــل البـــصر

=Bنفعاe املش12ك، التواصل(ونت عينة البحثVمن ، وت )مة س18جر ) 22 زطفال وطفلة من ذو متال ى ً

*م بـــ0ن  ت الباحثتـــان مقيـــاس اضـــطراب ) 12-9(روتراوحـــت أعمـــا رعامـــا بمنـــاطق جـــدة وتبـــوك، وطـــو
ً

مـــة ســـ18جر، وتطـــوxر اســـ�بانة التواصـــل غ0ـــ1 اللفظـــى، وتوصـــلت  زاللغـــة ال18اجمايتـــة لـــدى ذو متال ى
تباطيــة ســالبة بــ0ن اضـطرا ات التواصــل رنتـائج البحــث إBــ= وجــود عالقـة ا رب اللغــة ال18اجماتيــة وم�ــا

ق ذات داللة احصائية <= اضطراب اللغة ال18اجماتية  لدى +طفـال  وغ10 اللفظى، وعدم وجود فر
ات  ـــة ال18اجماتيـــــة وم�ـــــا ـــة <ـــــ= اضـــــطراب اللغــ ق ذات داللــ مـــــة ســـــ18جر، وعـــــدم وجـــــود فـــــر رذو متال وز ى

رالتواصل غ10 اللفظى وفقا ملتغ10 النوع ذ!و وإناث 
ً

.  
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يالكشف عن عالقة +داء الوظيفي +سر بVل من اللغة ال18اجماتية ) 2018(لناو دمحم وت  
) 120(واضطراب فرط ا��ركة و�ش�ت eن�بـاه لـدى +طفـال التوحـدي0ن، تVونـت عينـة البحـث مـن 

ـــو و) 55(طفـــــل توحـــــدي  *م مـــــا بـــــ0ن ) 65(رذ!ــ ــــت أعمـــــا ســـــنوات، واســـــتخدمت ) 9-6(رإنـــــاث، وتراوحـ
ـــاس اضــــــط ن الباحثــــــة مقيـــ ـــداد عبــــــد العزxــــــز الــــــjwص وآخــــــر ، )2015(وراب اللغــــــة ال18اجماتيــــــة إعـــ

ومقيــــاس اضــــطراب فــــرط ا��ركــــة و�ــــش�ت eن�بــــاه  مــــن إعــــداد الباحثــــة، ومقيــــاس +داء الــــوظيفي 
ترجمــــة الباحثـــــة، توصــــلت نتـــــائج البحــــث إBـــــ= وجــــود عالقـــــة ) (Olson,Gorall,2006ي+ســــر إعـــــداد 

ســالبة دالــة احــصائيا بــ0ن +داء الــو
ً

يظيفي +ســر واضــطراب اللغــة ال18اجماتيــة واضــطراب ضــعف 
ق <ــــ= +داء الـــوظيفي +ســــر وفقــــا للنـــوع <ــــ= اتجــــاه cنــــاث،  جـــود فــــر يeن�بـــاه والÚــــشاط الزائــــد، و و و
ق <ـــ=  ، وفــر و إنـــاث لــصا�~ الـــذ!و ق <ـــ= اضــطراب اللغـــة ال18اجماتيــة وفقـــا للنــوع ذ!ــو جــود فــر وو ر ر و و

ً

اضطراب الÚشاط الزائد وفقا للنوع
ً

  .ر <= اتجاه الذ!و

اســة تناولــت اضــطراب اللغــة ال18اجماتيــة وعالقتــھ ) 2018(وأجــرت الــصيادي و الف�ــد    رد
ق <ــ= اضــطراب اللغـــة ال18اجماتيــة <ــ= ضــوء متغ0ـــ1  وباضــطراب فــرط ا��ركــة و�ــش�ت eن�بـــاه والفــر

ىطفــال وطفلــة مــن ذو اضــطراب فــرط ا��ركــة، و) 60(العمــر والنــوع، وتVونــت عينــة البحــث مــن  ً
تــم 

) (Helland&Heiman,2007استخدام مقياس اضـطراب اللغـة ال18اجماتيـة إعـداد *يالنـد و*يمـان 
( مقيــاس �ــjwيص اضــطراب اللغــة ال18اجماتيــة إعــداد عبــد العزxــز الــjwص(ترجمــة الباحثتــان، و

تباطيـة موجبـة بـ0ن اضـطراب اللغـة )2011 وأعاد تقن×نھ 1984 ت النتائج إB= وجود عالقـة ا ر، وأشا ر
ق ذات داللة ال18ا ت النتائج إB= وجود فر وجماتية واضطراب فرط ا��ركة و�ش�ت eن�باه، كما اشا ر

ق ذات داللـة احـصائية   ، وكذلك وجود فر وذات داللة احصائية ب0ن الذ!و وcناث لصا�~ الذ!و ر ر
لصا�~ +ك18 سنا) 11-8،9-6(ب0ن +عمار ا°jتلفة 

ً
.  

كيتا   اسة انر�س ر وو*دفت د نة اضطراب اللغة ) (Aanres-Roqueta,2020ر رإ�B مقا
ال18اجماتية لدى +طفال التوحدي0ن و+طفال املصاب0ن باضطراب اللغة النماìى وأثره ع�= 

نطفال ¤عانو من اضطراب طيف التوحد، ) 20(التواصل eجتما¥�، وتVونت عينة البحث من   ً

نطفال ¤عانو من اضطراب اللغة النماìى، وتم استخدام) 20(و ً
 مقياس ال18اجماتية من اعداد 

، وأظ�رت النتائج أن أطفال اضطراب طيف التوحد وأطفال اضطراب اللغة )2017(الباحث عام 
ىالنماìى ¤عانو من قصو <= اللغة ال18اجماتية، ب×نما يواجھ +طفال ذو اضطراب طيف التوحد  رن

*م <= اللغة صعو±ات استàنائية <= أداء م�ام التواصل eجتما¥� وال�� تÚتج { رس�ب قصو
ال18اجماتية، كما اظ�رت النتائج وجود عالقة موجبة ذات داللة احصائية بن م�ام اللغة 
ىال18اجماتية والعمر وذلك لدى +طفال ذو اضطراب اللغة النمائية و+طفال ذو اضطراب  ى

  .طيف التوحد

اسات السابقة   :رvعقيب عام عu% الد

اسـة {ـل : مـن حيـث �=ـداف اسـة )  (Bishop&Baired,2000مـن رركـزت د  Geurts,et alرود
ـــــــــــة (2004) اســــــ ـــــــــة )  (Philofsky,2006ر ود اســــــــ ــــــة  )Klusek,Martin&Losh,2014(رود ــــــــ نـــ ـــــ= مقا ـــــــــ رع�ـــ

ــــة وذو  ــــــرط ا��ركـــــ ــــــد وفـــ ــــــطراب التوحـــ ــــات متنوعــــــــة !اضـــ ـــــــدى فئـــــ ــــــة ال18اجماتيـــــــــة لــ ـــطراب اللغـــ ىاضـــــ
مة اكس ال�ش ومتال زeضطرابات النمائية وذو صعو±ات التعلم، ومتال زمة وxليـامز  ب×نمـا *ـدفت ى

اســـة محمـــود إمـــام ودمحم فرغ�ــــ=  ــأث10 اللغــــة ال18اجماتيـــة ع�ـــ= eضــــطرابات ) 2018(رد للتعـــرف ع�ـــ= تـ
ــــشي�M و العتي�ــــــ�  اســــــة الـ اســــــة ) 2020(رالـــــسلوكية وeنفعاليــــــة، و د ) (Aanres-Roqueta,2020رود
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اسة الصيادي للتعرف ع�= تأث10 اللغة ال18اجماتية ع�= {عض اضطرابات التواصل، ب ر×نما *دفت د
ـــ= التعـــــرف ع�ــــ= عالقـــــة اضـــــطراب اللغـــــة ال18اجماتيــــة باضـــــطراب فـــــرط ا��ركـــــة ) 2018(و الف�ــــد  إBــ

اسات تختلف <= أ*داف�ا عـن البحـث  ق <= اللغة ال18اجماتية وفقا لبعض املتغ10ات ، وÙ= د روالفر و
ق <ـ= اضـطراب اللغـة ال18اجمات يـة وفقـا ملتغ0ـ1ات ا�ÒـÚس وا��الية وال�� �ـس��دف التعـرف ع�ـ= الفـر

ً

يوالعمر واملستو التعلي�M لألم ومستو شدة اضطراب التوحد   .ى

ـــــث العينــــــــة ــــــن حيـــ ـــــــة : مــ ســ ــــــة كب0ــــــــ1ة كد ــــن عينــ اســــــــات الــــــــسابقة مــــ ـــــ= الد ــــة <ــــ ــــــم العينــــ رتفــــــــاوت  Òــ ر
Bishop&Baired,2000) ( حيث بلغت العينة)151 ( =Bطفال باإلضافة إ

ً
من مقدمى الرعاية ، ) 119(

اســــة  تلميــــذ مــــن العــــادي0ن، وتــــراوح  Òــــم ) 361)(2018(محمــــود إمــــام ودمحم فرغ�ــــ= رو±لغــــت عينــــة د
اسات +خر مـا بـ0ن  يالعينات <= الد اسـات ) 22(إBـ= ) 50(ر رطفـال ، وتـراوح العمـر الزم�ـ� لعينـات الد

ً

ـــــــة العمرxــــــــة مــــــــا بــــــــ0ن  ــــــ= الفئـ ـــــــا <ــ ت أغل!�ـ ـــــــة ) 12 -6(رالــــــــسابقة ولكــــــــن تمحــــــــو اسـ ـــــتàناء د رعامــــــــا، باســـ
ً

(Simmons.Paul&Volkmar,2014) ـــال ممـــــن ت2ـــــ1اوح ل وتنــــاو البحـــــث ا��ـــــا�B الفئـــــة العمرxـــــة لألطفــ
*م ما ب0ن    سنوات) 9-6(رأعما

اسات إB= شيوع اضطراب اللغة ال18اجماتية لدى +طفال : من حيث النتائج ت أغلب *ذه الد راشا ر
نــــة {غ0ـــ1*م مـــن العـــادي0ن أو ذو eضـــطرابات +خــــر يذو اضـــطراب طيـــف التوحـــد وذلـــك باملقا ى ، رى

ـــة ع�ـــــ= {عـــــض املتغ0ـــــ1ات +خـــــر كتأث10*ـــــا ع�ـــــ= cضـــــطرابات  ــــأث10 اللغـــــة ال18اجماتيــ ــــ= تـ ىباإلضـــــافة إBـ
اسـة إمـام و فرغ�ـ=  ، وتاث10*ـا ع�ـ= اضـطرابات التواصـل ) 2018(رeنفعالية والسلوكية كما *و <= د

اسة الشي�M و العتي��  تباط�ـا باضـطراب فـرط ا��ركـة و�ـش�ت eن�بـا) 2020(ركما <= د ه كمـا <ـ= روا
اسـة الـصياد و ســعود  نــة  )2018(رنتـائج د ر وشــيوع اللغـة ال18اجماتيـة لــدي +طفـال التوحـدي0ن مقا

ــــــة  اســـــــ ــــــــــ= د ــــــا <ـــ ــــــنا كمـــــــ ـــــــــــغر ســـــــ ــــــــــة باألصــ نـــ ــــــــــنا مقا ـــــــــ1 ســـ ــــــة +ك8ــــ ـــ ــــات العمرxــــ ـــــــدى الفئـــــــــ ـــادي0ن ولــــــ ربالعـــــــــ ر
ً ً

(Simmons.Paul&Volkmar,2014).  

ض البحث   :وفر

ق ذات داللة احصائية ع�= مقياس اضطر -  اب اللغة ال18اجماتية لدى والتوجد فر
+طفال التوحدي0ن وفقا للنوع  

ً
 ).إناث/ رذ!و(

ق ذات داللة احصائية ع�= مقياس اضطراب اللغة ال18اجماتية لدى +طفال  -  وتوجد فر
التوحدي0ن وفقا للعمر الزم�� 

ً
. 

ق ذات داللة احصائية ع�= مقياس اضطراب اللغة ال18اجماتية لدى +طفال  -  وتوجد فر
ىدي0ن وفقا ملستو شدة التوحد التوح

ً
 ) . شديد- متوسط-{سيط(

ق ذات داللة احصائية ع�= مقياس اضطراب اللغة ال18اجماتية لدى +طفال  -  وتوجد فر
ىالتوحدي0ن وفقا للمستو التعلي�M لألم  ً
. 

  : من�� البحث وإجراءا��ا

ــــث ــ ــ ــ ــــن�� البحـ ــ ــ ـــــــــ�تھ : مـــ ــــــك ملناســ ـــــفى وذلـــــ ــــــن�" الوصــــــ ـــــــــ= املـــــ ــــــة ع�ــ ــــث ا��اليـــــ ـــد البحـــــــ تحقيـــــــــــق �عتمــــــــ
ــــة ال18اجماتيــــــة لــــــدى  ــــطراب اللغــ ــــ= مــــــستو اضــ ق <ــ ىال�ــــــدف مــــــن البحــــــث و*ــــــو التعــــــرف ع�ــــــ= الفــــــر و

  .+طفال التوحدي0ن <= ضوء متغ10ات النوع والعمر وشدة التوحد



  اضطراب اللغة البراجماتية لدى األطفال التوحديين
  الديموجرافيةفى ضوء بعض المتغيرات

  دوي علي عبدالحليم عبدالنبيب/ أ
  اسةعزت عبد هللا سليمان كو/د.أ
 محمود سليمان دمحم عبدالسيد/ د
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ــــــث ــ ــــة البحـ ــ ــ ــــــن : عينـ ـــــــث مــــ ــــــــة البحــ ـــــــت عينـ ــــف ) 55(تVونـــ ــــــــطراب طيــــــ ـــــل وطفلـــــــــة مــــــــــن ذو اضـ يطفــــ
ـــــ�Öم  ــــد مــــ ـــــــو و) 30(التوحــــ ــــــ) 25(رذ!ـ *م مــ ـــــــا ــــــاث، وتراوحــــــــت اعمــ ــــــ0ن رإنـــ ـــــــط ) 9-6(ا بـــ ـــــــنوات بمتوســ سـ

ــــار ) 7,4( ـــــــراف معيـــــ ــــــد ) 1,22(يوانحــ ـــدير للتوحـــ ــــاس جيليـــــــــام التقــــــ ــــــ= مقيـــــ ـــــتجابة ع�ـــ ــــــت eســــ ي، وتمـــ
ن ــــــــر ــــــد العزxــــــــــز الـــــــــjwص وآخــ ــــــداد عبـــ ـــــة إعــــ ـــــــة ال18اجماتيـــــ ــــطراب اللغــ ــــــاس اضــــــ ـــن ) 2015(وومقيـــ مـــــــ

ـــــــــات  ــــــــــدد +م�ــــــــ ـــــغ عـــــــ ـــ ــــــــ ـــــــث بلـ ــــــــ ـــــة، حيــ ــــــــ ــــــــــدمى الرعايــــ ــــات ومقـــــــ ـــــــــ ـ ــــل +م�ـــ ــــــــ ــــــــصاìى ) 25(أم و) 55(قبـــــ أخـــــــــ
ـــالة لــــــــذ ســـــ xب والتأ*يــــــــل ومركــــــــز ا��ــــــــس0ن ربمركز ــــد ـــة ومركــــــــز !لمــــــــات للتــــ ـــات ا�jاصـــــ رو eحتياجـــــ ى

  .للتخاطب و�عديل السلوك بمحافظة الفيوم 

  : أدوات البحث

  :   استخدم الباحث <= *ذه البحث مجموعة من +دوات وفيما ي�= عرض لVل م�Öا

ة جمع البيانات �ولية ألطفال اضطراب طيف التوحد   .1  ).ثإعداد الباح( راستما

ة ف +سرxة : روصف 2ستما واستخدم الباحث *ذه +داه ��دف التعرف ع�= الظر
نوeجتماعية والثقافية وال&�ية لعينة البحث واس�بعاد +طفال الذين ¤عانو من إعاقات 

ة <= العناصر التالية رواضطرابات أخر وتمثلت عناصر *ذه eستما   :ى

 -cسم: ملتعلقة بالطفل من حيث  تمثلت <= {عض البيانات ا:بيانات �5صية  -أ 
 .العمر الزم�� للطفل–النوع 

جة التوحد –ى�شمل ب×نات عن مستو ذ!اء الطفل :  بيانات �Bية  -ب  xخ –ر د ر تا
 - *ل يتعاطى أدوxة- *ل ¤عا�ى من أمراض نفسية- *ل ¤عا�ى من أمراض مزمنة-cصابة

 .*ر السلوكية غ10 املرغو±ة املظا- املظا*ر السلوكية املرغو±ة- ا�jصائص النفسية للطفل
جة ترت×بة امليالدى :  ب(نات أسر?ة   -ج  ف +سرxة للطفل ود رتتمثل <= الظر  و*ل –و

 و*ل ¤عا�ى اشقائھ –و*ل *و طفل وحيد أم لھ أشقاء –¤ع×ش مع والديھ أو مع أحد*ما 
 . وطبيعة عالقة الطفل مع أبيھ وأمھ وأشقائھ-ىمن أي اضطرابات أخر

 غ10 - مؤ*ل عاB=–دبلوم ( ى <= مستو �عليم الوالدين تتمثل: بيانات علمية  - د 
 .ىواملستو الثقا<=  وeجتما¥� ل�م ) متعلم

 Gilliam Autism Ratingىمقياس جيليام التقدير ل}5xيص اضطراب طيف التوحد  .2
Scale 2006عبدهللا،(  ترجمة وتقن�ن(  

¿عة مقاي×س فرعيـة يتـألف !ـل مÖ: وصف املقياس ة ليـصل بـذلك ) 14(�ـا مـن  ريضم املقياس أ رعبـا
اتــھ  ات ال�ــ� يتــضم�Öا !ــل مقيــاس فر¥ــ= +عــراض ) 56(رإجمــاB= عــدد عبا ة، وتــصف العبــا رعبــا ر

=Bع�= النحو التا =Ùاملرتبطة باضطراب التوحد، و : 

ات من  : السلوكيات النمطية  وجميع�ـا تـصف مـا يـصدر عـن الطفـل مـن ) 14-1( رو*و يضم العبا
 ابات حركيةسلوكيات نمطية واضطر

¿ع عشرة الثانية من و :التواصل  ات + رxضم العبا وÙ= تصف السلوكيات اللفظية وغ10 ) 28 -15( ر
اللفظية ال�� تمثل أعراضا الضطراب التوحد

ً
. 

¿ع عشرة أى من  : التفاعل �جتما�%  ات + روxضم العبا وÙ= �عمل جميع�ا ع�ـ= تقيـيم ) 42 -29( ر
ة الطفــــل ع�ــــ= أن يتفاعــــل {ــــ شVل مالئــــم مــــع +فــــراد و+شــــياء و+حــــداث، وxــــضم املقيــــاس رقـــد



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

67 

 �Mــع عـشر +خ0ــ1ة  أى  : 2ضــطرابات النمائيـةالفر¥ـ= الرا{ـع والــذى ¤ـس¿ ات + ريتــضمن العبـا ر
ات مـــن  لكمــــا ي�نـــاو أســـئلة *امــــة وأساســـية عـــن نمــــو الطفـــل خـــالل طفولتــــھ ) 56 -43( رالعبـــا

<ـــ= ذاتــــھ، املبكـــرة ، وxمثـــل !ــــل مقيـــاس فر¥ــــ= مـــن املقــــاي×س ¿عـــة الــــسابقة مقياســـا مــــستقال  + 
ً ً

ر
و±التـــاB= يمكـــن تطبيقـــھ بمفـــرده وإن !ـــان مـــن +فـــضل تطبيـــق *ـــذه املقـــاي×س معـــا ح�ـــ� ي�ـــس�� 

ً

  .تحقيق أك18 استفادة ممكنة من *ذا املقياس

 :ا5Hصائص السيكومي�0ية للمقياس -1
نفحوصــا ممــن ¤عــانو مــن م) 1092(بتطبيــق املقيــاس ع�ــ= عينــة بلغــت ) جيليــام( قــام معــد املقيــاس 

ً

والية من الواليات املتحدة و!ولومبيـا وكنـدا، وتراوحـت أعمـار ) 46(اضطراب التوحد وذلك <= 
عامــــا، وتــــم حــــساب الــــصدق باســــتخدام صــــدق ا°�ــــك إليجــــاد معامــــل ) 22-3(املـــشارك0ن بــــ0ن 

تبـاط e تبـاط بـ0ن املقيــاس وقائمـة مراجعـة الــسلوك الـذا�ى، حيـث تراوحــت معـامالت eر   بــ0ن ر
دالــة ) ر( ، كمـا تــم حــساب العالقـة بــ0ن +{عــاد الفرعيــة للمقيـاس، و!انــت قيمــة )94,0 -36,0(

  )0, 88 – 0, 34(وتراوحت القيم ب0ن ) 0, 01(عند 

وتم حساب ثبات املقياس من خالل طرxقة إعادة الطبيق حيث بلغ معامل الثبات للسلوكيات   
، )0, 88( وملعامــل التوحــد ) 0, 86( فاعــل eجتمــا¥= وللت) 0, 81( وللتواصــل ) 0, 82( النمطيـة 

للسلوكيات النمطية و ) 0, 90( كما تم حساب الثبات باستخدام الفار!ونباخ و±لغ معامل ألفا 
ـــل والتفاعـــــل eجتمـــــا¥= و ) 0, 93(  ــــة و ) 0, 88( للتواصــ ــــل ) 0, 96( لالضـــــطرابات النمائيـ ملعامـ

 التوحد

 قـام م2ـ1جم املقيـاس باسـتخدام أسـاليب عـدة <ـ= سـ�يل  :صر?ةصدق وثبات املقيـاس &ـ% الب(ئـة املـ
 =Bع�= النحو التا =Ùالتحقق من صدق *ذا املقياس <= الب×ئة العر±ية و:  

مـــي كمحــــك ) 2001(تـــم اســــتخدام مقيـــاس الطفـــل التوحـــدى إعــــداد عـــادل عبـــدهللا: زالـــصدق التال
ـــال  
=، وتــــم تطبيــــق املقياســــ0ن ع�ــــ= آبـــــاء ومعلMــــ� مجموعــــة +طفـ التوحــــدي0ن، و±حـــــساب رخــــا

تباط من   e ما ع�= املقياس0ن، وتراوحت معامالت�Öتباط ب0ن استجابة كال م c رمعامالت , 61ر
ىوجميع�ا دالة احصائيا عند مستو , 72 - ً

0,01      

ة املقيــاس ع�ـ= التمي0ــÏ : ىالـصدق التمي�ـ�  رتــم حـساب الــصدق التمي0ـÏ عــن طرxـق التأكـد مــن قـد ى
، و*و +مر الذى ب0ن الفئات ا°jتلفة س ىواء +طفال التوحدي0ن أو غ10*م من cعاقات +خر

يمكــن مــن خاللــھ تحديــد مــا إذا !ــان *ــذا املقيــاس قــادر ع�ــ= التعــرف ع�ــ= +طفــال التوحــدي0ن 
=Bــع مجموعــات ع�ــ= النحــو التــا¿  :رو�jwيــص�م، وتــم <ــ= ســ�يل ذلــك تطبيــق املقيــاس ع�ــ= آبــاء أ

مجموعـــة آبـــاء +طفـــال املعـــاق0ن عقليـــا، مجموعـــة آبـــاء +طفـــال التوحـــدي0ن
مجموعـــة �بــــاء ، ً

اســـيا املتــأخرxن د
ً

نـــة بـــ0ن ا°Òموعـــات ، ىمجموعـــة +طفــال ذو صـــعو±ات الـــتعلم، ر روتمــت املقا
ق  ¿عــة <ــ= أ{عــاد املقيــاس و!انــت النتــائج داللــة الفــر و+ بــ0ن مجموعــة +طفــال التوحــدي0ن و!ــل ر

��ـساب +طفــال التوحــدي0ن، و*ـو مــا ¤ع�ــ� ) 0,1 (ىمجموعـة مــن ا°Òموعــات +خـر دالــة عنــد 
 =�، أمــــا بالÚـــسبة لبــــا ة املقيـــاس ع�ــــ= التمي0ـــÏ بــــ0ن اضـــطراب التوحـــد وeضــــطرابات +خـــر ىقـــد ر
ق بيــ�Öم غ0ــ1 دالــة باســتàناء الفــر <ــ= cضــطرابات النمائيــة بـــ0ن  قا°Òموعــات فقــد !انــت الفــر و

+طفـــال ذو صـــعو±ات الـــتعلم واملعـــاق0ن عقليـــا والـــذى 
ً

!ـــان دe عنـــد ى
ً

��ـــساب +طفـــال  )0,5(
تھ العر±يــــة  <ـــ= صــــو �~ أن املقيــــاس  رذو صـــعو±ات الــــتعلم،  ومـــن خــــالل النتـــائج الــــسابقة يتـــ ى
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يتمتــع بمعــامالت صـــدق عاليــة وذات داللـــة احــصائية و±التـــاB= يمكــن اســـتخدامھ <ــ= �ـــjwيص 
  .اضطراب التوحد

ثانيـا 
ً

يب لقيــاس ثبـات املقيـاس، واســتخدم مقـ$ن ومعــرب تـم اسـتخدام عــدة أسـال: ثبـات املقيــاس : 
ـــاس عــــــدة طـــــر م�Öــــــا ــــة إعــــــادة التطبيـــــق،والتقرxرات البيÚيــــــة، إBـــــ= جانــــــب التجزئــــــة : قاملقيــ طرxقـ

 =Bمكن توضيح ذلك ع�= النحو التاxالنصفية، و:  

نبـــاخ  - نبـــاخ و±لـــغ : وألفــا كر وتــم حـــساب ثيــات املقيـــاس مــن خـــالل اســتخدام معامـــل ألفــا كر
ــــــــــ ــــــــات للـــ ـــــــــل الثبـــــ ـــــــة معامــــ ــــل 0,90سلوكيات النمطيــــــ ــــــــ ـــــــا¥�  0,89 وللتواصـ ــــــل eجتمــــــ  وللتفاعـــــــ

ـــ� 0,88ولإلضــــطرابات النمائيــــة0,93  وÙــــ= معــــامالت ثبــــات 0,96 ، و±لــــغ معامــــل الثبــــات الك�ـ
 .مرتفعة تدل ع�= تمتع املقياس بàبات جيد

يبمتوسط عمر ) 11= ن( قام م12جم املقياس بتطبيق املقياس ع�= عينة :  إعادة التطبيق -
، و±لـغ معامـل الثبـات يقدر ب ل�سع سنوات ونصف وذلك محـو أسـبوع0ن مـن التطبيـق +و ر

وملعامل التوحد ) 0,86(وللتفاعل eجتما¥� ) 0,81(وللتواصل ) 0,82( للسلوكيات النمطية
)0,88. (  

?ن  - xن و±لـــغ عـــددعم :رثبــات املقـــد ر تـــم حـــساب ثبـــات املقيـــاس كـــذلك مـــن خـــالل ثبـــات املقـــد
معلما و) 35(

ً
دا، و!انت قيمة وال) 79(

ً
xر دالة عند ) ر( اج التقا رللعالقة ب0ن أز   حيث 0,01و

نـة بـ0ن املعلمـ0ن  بـ0ن   0,55 و±الÚـسبة للوالـدين بـ0ن 0,094 – 0,088رتراوحت بالÚسبة للمقا
 =Bن تراوحت ب0ن 0,85إx  ، و�Ù جميع�ا قيم 0,88 – 0,73ر، و±الÚسبة للمجموع العام للمقد

ا جـة كب0ـ1ة <ـ= قيـاس رمرتفعة تدل ع�= أن العبا رت ال�ـ� تتـضم�Öا املقـاي×س الفرعيـة ثابتـة بد
 .السلوكيات التوحدية

 : Pragmatic Language Disorder Scaleمقياس اضطراب اللغة ال��اجماتية  .3

ن ،: إعداد   )2015(وال5xص وآخر

  : وصف املقياس

عة ع�= خمسةأ{عاد فرعية ع�= النحو الت) 65( نيتVو املقياس من  ة مو زعبا   :اB=ر

ل  البعد �و   البداية غ10 املالئمة ل�Óديث: ُ

  ىضعف التماسك املركز: ُ  البعد الثا.ى

  اللغة النمطية:ُ  البعد الثالث

ى قصو استخدام السياق ا��وار:ُ  البعد الرا#ع   )أثناء ا��ديث(ر

  عدم +لفة أثناء ا°�ادثة: ُ  البعد ا5Hامس

ياس من خالل مÏ0ان ثال&ى  اليحدث مطلقا تتم eستجابة ع�= املق:  ت¤Bيح املقياس
ً

�عطى (
 يحدث أحيانا -)دلرجة  واحدة

ً
جتان(  ، يحدث دائما )رد

ً
جات( ، وت12اوح )ر�عطى ثالث د

جات ع�= *ذا املقياس من  تفاع ) 195(إB= ) 65(رالد جة املرتفعة ع�= ا جة، وتدل الد رد ر ر
جة املنخفضة ع�= انخفاض معاناة الطفل من اضطراب اللغة ال18اجماتية ب×نما تدل ال رد

ات اللغة ال18اجماتية   .رمعدالت eضطراب <= *ذا الشأن بما ¤ع�� تمتع الطفل بم�ا
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  : ا5Hصائص السيكومي�0ية للمقياس 

  : صدق املقياس

تھ +ولية ع�= مجموعة من : صدق اBmكم�ن   .1 رقام  معدو املقياس {عرض املقياس <= صو
�س <= ميدان ل ال12بية ا�jاصة وال&�ة النفسية وذلك إلبداء الرأى حو رأعضاء *يئة التد

رمدى مالءمة محاو و±نود املقياس ومناسب��ا لل�دف ال�� أعدت من أجلھ، والتأكد من '�ة 
 .ودقة صياغ��ا

2.  %uساق الداخv� تباط ب0ن :صدق e ر قام معدو املقياس بحساب قيمة معامل
جة الVلية للم ات املقياس والد جات عبا رد ر ة، ر رحو الذى تÚت�M إليھ !ل عبا ر

تباط دالة احصائيا عند مستو  e داو أن جميع معامالتÒىوأظ�رت بيانات ا� ل
ً

ر
ة. ,.1 ة <= {عد) 1(رباستàناء العبا ر البداية غ10 املالئمة ل�Óديث غ10 دالة احصائيا والعبا

ً

<= {عد اللغة النمطية غ10 دالة احصائيا و±التاB= تم اس�) 38، 34( رقم 
ً

ات من  ربعاد *ذه العبا
ات املقياس  ة ال�Öائية للمقياس ليصبح عبا رالصو ة) 65(ر  رعبا

جة الVلية لVل {عد من +{عاد    تباط ب0ن الد e ركما قام معدو املقياس بحساب معامالت ر
تباط ب0ن   e لية للمقياس وتراوحت معامالتVجة ال را�jمسة والد    0,795 إB= 0,514ر

 %uمعدو املقياس بالتحقق من الصدق العام�= للمقياس باستخدام التحليل قام : الصدق العام
ات )1277=ن(العام�= التوكيدى ع�= عينة كب10ة بلغت  ر، وأسفرت نتائج التحليل العام�= �شبع عبا

�Ùديث: املقياس ع�= خمسة عوامل و�Óى، وضعف التماسك املركز )1ع(البداية غ10 املالئمة ل
ى، وقصو استخدام السياق ا��وار )3ع(، واللغة النمطية )2ع( ، وعدم )4ع) (أثناء ا��ديث(ر

+لفة أثناء ا°�ادثة 
ُ

 ).5ع(

اسة اBHالية ق قام الباحثو بحساب صدق املقياس باستخدام الطر :رصدق املقياس &% الد ن
  :التالية

1.  %uساق الداخv� ساق الداخ�= للمقياس من خالل :  صدق�e قام الباحث بالتحقق من
ة والبعد ال�� تÚت�M إليھ وا�Òدو التاB= يو¦~ ذلكإيجا جة !ل عبا تباط ب0ن د e لد معامل ر ر  :ر
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  )1(لجدو

ة با°�و ال�� تÚت�M إليھ بمقياس اضطراب اللغة  جة !ل عبا تباط د ر معامالت ا ر ر ر
  )50=ن(ال18اجماتية

 .),.5(ىدالة عند مستو  . )                          * ,.1( ىدالة عند مستو**  

تباط ا�jاصة ببعد البداية غ10 املالئمة ل�Óديث ) 1(لي�ب0ن من جدو   e ُأن معامالت ر
وتراوحت معامالت . ,.1ىوجميع�ا دالة احصائية  عند مستو  )  ,816(إB=) ,385( ب0ن تراوحت 

البداية غ10 
املالئمة 
  ل�Óديث

ضعف التماسك 
  ياملركز

  اللغة النمطية
خدام رقصو است

  ىالسياق ا��وار
عدم +لفة أثناء 

  ا°�ادثة

ة   رالعبا
معامل 
تبا eر

  ط
ة   رالعبا

معامل 
تباط eر  

ة   رالعبا
معامل 
تباط eر  

رالعبا
  ة

معامل 
تباط eر  

العبا
  رة

معامل 
تباط eر  

1  525,**  12  292 ,*  29  454,**  37  882,**  53  592,**  

2  385,**  13  846,**  30  600,**  38  862,**  54  371,**  

3  
467 

,**  
14  372,**  31  480,**  39  416,**  55  591,**  

4  419,**  15  317,*  32  494,**  40  818,**  56  568,**  

5  484,**  16  838,**  33  462,**  41  533,**  57  564,**  

6  754,**  17  689,**  34  776,**  42  422,**  58  510,**  

7  778,**  18  915,**  35  597,**  43  284,*  59  444,**  

8  553,**  19  891,**  36  545,**  44  890,**  60  490,**  

9  543,**  20  840,**      45  839,**  61  545,**  

10  816,**  21  798,**      46  592,**  62  457,**  

11  460,**  22  456,**      47  875,**  63  634,**  

   23  939,**      48  705,**  64  568,**  

   24  775,**      49  560,**  65  653,**  

   25  963,**      50  357,*      

   26  759,**      51  402,**      

   27  802,**      52  795,**      

   28  925,**             
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تباط ا�jاصة لبعد ضعف التماسك املركز ب0ن  eي ُ وجميع�ا دالة احصائيا عند ) ,963(إB=) ,292( ر
ً

قم . ,.1ىمستو  ة  رباستàناء العبا ، كما تراوحت معامالت .  ,.5ىدالتان عند مستو ) 15 ، 12( ر
e اصة لبعد اللغة النمطية ب0نjُتباط ا� ىوجميع�ا دالة احصائيا عند مستو ) ,776(إB= ) ,454(ر ً

تباط لبعد قصو استخدام السياق ا��وار . ,.1 e ى، وتراوحت معامالت ر ٌ ) أثناء ا��ديث( ر
ىوجميع�ا دالة احصائيا عند مستو ) ,890(إB= ) ,284(ب0ن ً

قم . ,.1 ة  رباستàناء العبا ) 50، 43( ر
تباط لبعد عدم +لفة أثناء . ,.5ىدالتان عند مستو e دو أن معامالتÒكما ي�ب0ن من ا� ،ُ ر ل

ىوجميع�ا دالة احصائيا عند مستو ) ,653(إB= ) ,371(ا°�ادثة تراوحت ب0ن 
ً

1., .  

جة الVلية    جة الVلية لVل {عد والد تباط ب0ن الد e ركما قام الباحثو بحساب معامل ر ُر ن
  :ل�Òدو التا�B يو¦~ ذلك للمقياس وا

  ) 2(لجدو 

جة الVلية ملقياس اضطراب اللغة ال18اجماتية جة الVلية للبعد بالد تباط الد رمعامل ا ر   )50=ن(ٌر

جة الVلية  ُالبعد تباط بالد e رمعامل   ر

  .**,791  البداية غ10 املالئمة ل�Óديث

  .**,844  يضعف التماسك املركز

  .**,472  اللغة النمطية

  .**,668  ىدام السياق ا��واررقصو استخ

  .**,454  عدم +لفة أثناء ا°�ادثة

  .),.5(ىدالة عند مستو  . )                   * ,.1( ىدالة عند مستو**  

تباط تراوحت ب0ن  e دو السابق أن معامالتÒري�ب0ن من ا� و�Ù دالة احصائيا ) ,844 إB= ,454(ل
ً

اتھ وأ{عاده مما ¤ش10 إB= تمتع ا. ,.1ىعند مستو   رملقياس بمستو جيد من �eساق الداخ�= لعبا ى
  .ا�jمسة

نة الطرفية ±ا¥� :رصدق املقا cا¥� +ع�= و± c نة الطرفية ب0ن ر تم استخدام صدق املقا ر ر
جات املرتفع0ن واملنخفض0ن  <= +{عاد الفرعية "  ت" +د�ي، و±لغت قيمة  ق ب0ن متوسطى د رللفر و

جة الVلية ملقيا ،  )3,180(،  ) 14,738(،  )6,487(س اضطراب اللغة ال18اجماتية بلغت روالد
ى، ع�= ال12ت×ب، وÙ= قيم دالة احصائيا عند مستو )16,669(، )3,453(،  ) 7,729( ً

باستàناء .) ,.1(
ى{عد اللغة النمطية وعدم +لفة أثناء ا°�ادثة قيم دالة احصائيا عند مستو  ً

؛ و*ذا ¤ع�� ان . ,.5
ة ع�= التميÏ0 ب0ن املرتفع0ن واملنخفض0ن، مما يدل مقياس اض رطراب اللغة ال18اجماتية  لديھ القد

جة عالية من الصدق   .رع�= تمتع املقياس بد
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  : تم حساب ثبات املقياس من خالل: ثبات املقياس 

نباخ  نباخ وتراوح :والثبات بطر?قة ألفا كر و تم حساب ثبات املقياس باستخدام طرxقة ألفا كر
  . ,933و±لغ معامل الثبات الك�� للمقياس . ,856إB= . ,756عامل الثبات ب0نم

ن قام الباحثو بحساب معامل الثبات بطرxقة التجزئة : الثبات باستخدام التجزئة النصفية
، و±لغ معامل الثبات الك�� . ,878إB= . ,757النصفية، وتراوح معامل الثبات لأل{عاد ا�jمسة ب0ن 

  .,882للمقياس 

ققام الباحثو بحساب ثبات املقياس من خالل استخدام الطر : لثبات &% البحث اBHالية ا ن
  :التالية

نباخ  -  ُوذلك من خالل حساب معامالت الثبات لVل {عد فر¥= وحساب : و طر?قة ألفا كر

. ,785ُمعامالت الثبات للمقياس كVل  و±لغ معامل الثبات لبعد البداية غ10 املالئمة ل�Óديث
ر، و¿عد قصو استخدام . ,669ُو¿عد اللغة النمطية . ,945يف التماسك املركز ُو¿عد ضع ُ

و±لغ الثبات الك�= للمقياس . ,736ُو¿عد عدم +لفة أثناء ا°�ادثة . ,901يالسياق ا��وار 
  .ىوÙ= معامالت ثبات �ش10 إB= تمتع املقياس بمستو مرتفع من الثبات . ,927

رب معامــل الثبـــات لVــل {عـــد مـــن محــاو اضـــطراب اللغـــة تـــم حـــسا: طر?قــة التجزئـــة النــصفية  - ٌ

ات !ــــل {عــــدإB= جــــزئ0ن، ا�Òـــزء +و اشــــتمل ع�ــــ= املفــــردات  لال18اجماتيـــة وذلــــك بتقــــسيم  عبـــا ُ ر
تبــاط جيتمــان  جيــة  ثــم تـم حــساب معامــل ا رالفرديـة وا�Òــزء الثــا�ى اشــتمل ع�ـ= املفــردات الز و

، وتراوح معامل الثبات بمعامل سب10م و±لغ الثبات الك�= , 967إB= , 587ان ب0ن نوسب10مان براو
و±لغ معامل , 967إB= , 584، وتراوح معامل الثبات بمعامل جيتمان ب0ن , 957بمعامل سب10مان 

وÙ= معامالت ثبات �ش10 إB= تمتع املقياس بقدر كب10 من ,  957الثبات الك�� بمعامل جيتمان 
 .الثبات <= قياسھ

  : ومناقش¬�ا البحث نتائج

ـــــــــلت   ـــا توصــــ ــــــــ ـــــــصو عل�ðــ ـــم ا��ــــــ ــــــــ ــــ� تــ ــــــــــات ال�ـــــــــ ــــــل البيانـــ ــ ـــــوء تحليـــــ ـــــــــــ= ضــــــــ ــــث <ــ ـ ـــــــ ــــائج البحـ ل نتـــــــــ
�Bباستخدام أدوات البحث ع�= النحو التا:  

ـــــــــرض �و   - 1 ـــــــــائج الفــــ ــــــــ% : لنتــــ ـــــــــــرض �و عuـــــ ـــــــــنص الفــ ــ ـــــــة " ليــ ق ذات داللــــــ ـــــر ـــــــد فــــــــ ـــ والتوجـــ
ـــــدي�ن  ــــدى �طفـــــــــال التوحــــ ــــــــة لـــــ ــــــة ال��اجماتيـ ـــــــصائية عuـــــــــ% مقيـــــــــاس اضـــــــــطراب اللغـــ احــ

وفقا ملتغ�� النوع 
ً

   .)"إناث/رذكو(

ـــــسابية  ــــطات ا��ـــــ ــــــــة املتوســـــ نــ ــــــــث بمقا ـــــام الباحـ ـــــذا الفــــــــــرض قــــ ــــــق مـــــــــن 'ــــــــــ�ة *ــــ روللتحقـــ
ـــــــــار  ــــــــــتخدام اختبــ ـــــــ0ن الــــــــــــذ!و T-Testباسـ ق بــــ ـــــة الفـــــــــــر ـــة ت لداللـــــــ ـــــــــرف ع�ـــــــــــ= قيمــــــــ ر للتعـــ و

�Bدو التاÒناث <= اضطراب اللغة ال18اجماتية وال�� يحدد*ا ا�cلو:  
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  ) 1(لجدو 

جـــات ا  ) (T testاختبــار ق بــ0ن متوســـطات د رلداللــة الفـــر <ــ= اضـــطراب اللغـــة و رلــذ!و وcنـــاث 
  )55= ن (ال18اجماتية

  املتوسط  العدد  النوع  
eنحراف 

  ياملعيار
" قيمة

  "ت
يمستو 
  الداللة

البداية غ10   4,68  18,4  30  رذ!و
  6,51  20,7  25  إناث  املالئمة ل�Óديث

  غ10دالة  1,446-

    7,28  30  30  رذ!و

ضعف التماسك 
  ياملركز

  10,0  31,1  25  إناث
 غ10دالة  ,436 -

    3,76  14  30  رذ!و

  4,28  15,1  25  إناث  اللغة النمطية
 غ10دالة  1,056-

رقصو استخدام   6,30  29,4  30  رذ!و
  8,44  30  25  إناث  ىالسياق ا��وار

 غ10دالة  ,333-

عدم +لفة أثناء   5,40  22,9  30  رذ!و
  6,34  24,1  25  إناث  ا°�ادثة

 غ10دالة  ,759-

  24,8  113  30  رذ!و
جة    الVليةرالد

  34,0  120,7  25  إناث
 غ10دالة  ,850-

جة الVلية ملقياس ) 1(لي�ب0ن من جدو      جات +طفال الذ!و ع�= الد رأن متوسط د رر
جات cناث 24,8ى و±انحراف معيار 113اضطراب اللغة ال18اجماتية بلغ   120,7ر، و±لغ متوسط د

جة الVلية ملقياس اضطراب اللغة ال18اجماتية   ، كما بلغت 34,0يو±انحراف معيار  -رقيمة ت للد
ق ذات داللة احصائية  ب0ن الذ!و , 850 رو�Ù قيمة غ10 دالة احصائية مما ¤ع�� عدم وجود فر و

جة الVلية ملقياس اضطراب اللغة ال18اجماتية ، كما اظ�رت النتائج أن  قيم  " ت "روcناث <= الد
ق ذات داللة احصائية �Òميع أ{عاد املقياس غ10 دال وة احصائيا مما ¤ش10 كذلك إB= عدم وجود فر

ً

رب0ن الذ!و وcناث <= جميع أ{عاد مقياس اضطراب اللغة ال18اجماتية مما ¤ع�� تحقق '�ة 
ق دالة احصائيا ب0ن +طفال التوحدي0ن الذ!و وcناث ع�= مقياس اضطراب  رالفرض بوجود فر و

ً

  .اللغة ال18اجماتية  

اسة دمحم واختلف   ق ذات داللة ) 2018(رت *ذه البحث مع نتائج د ووال�� أظ�رت وجود فر
راحصائية <= اضطراب اللغة ال18اجماتية �عز للنوع ذ!و وإناث لصا�~ الذ!و كما اختلفت مع  ر ي
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اسة الصيادي و سعود  ق <= اضطراب اللغة ) 2018(رنتائج د ت إB= وجود فر ووال�� أشا ر
جة أك18 من صعو±ات اللغة ال18اجماتية وذلك رال18اجماتية لصا�~ الذ!و ر أي أن الذ!و ¤عانو بد ن ر

نة مع cناث خاصة <= أ{عاد استخدام السياق، والعالقة، واللغة النمطية وال12ابط والبدء  رباملقا
اسة إمام و فرغ�= غ10 املناسب للكالم،  وال�� توصلت إB= أن متغ10 ) 2018(ركما ا��ا اختلفت مع د

�� يؤثر <= كمتغ10 معدل لتأث10 اضطراب اللغة ال18اجماتية ع�= !ل من eضطرابات العمر الزم
س   .رeنفعالية والسلوكية والتفاعل لتالميذ املدا

اسة   ت نتائج ) 2020(الشي�M و العتي�� رب×نما اتفقت *ذه البحث مع د روال�� أشا
ق ذات داللة احصائية <= اللغة ال18 اس��ما إB= عدم وجود فر ود ياجماتية �عز إB= متغ10 ا�ÚÒس ر

رذ!و وإناث فكال النوع0ن يتعرضوا بنفس القدر لقصو <= اللغة ال18اجماتية،    ر

روxر الباحثو أنھ ع�= الرغم من تمتع cناث بنمو لغو أسرع وأفضل من الذ!و    ي ن ي
ىذو خاصة <= مرحلة الطفولة وذلك لدى +طفال العادي0ن إال أن ذلك ال ينطبق ع�= +طفال 

رمن قصو % 70الفئات ا�jاصة وال سيما مع اضطراب طيف التوحد والذى ¤عا�ي ما يقرب من 
ىوتأخر لغو و±التا�B فمتغ10 نوع الطفل سواء !ان ذكرا أو أن(� ل×س *و العامل املؤثر <= مستو  ًي

اضطراب اللغة ال18اجماتية خاصة لدى +طفال التوحدي0ن ، فكال النوع0ن �عرضوا لعوامل 
جة الذ!اء وم رتغ10ات مختلفة بنفس القدر سواء العمر الزم��  لألطفال الذ!و وcناث  ود ر

يواملستو eجتما¥� والثقا<= أو شدة cصابة بإضطراب طيف التوحد أو متغ10ات بي*ية أخر  ى
جة القصو <= اللغة ال18اجماتية لد رو±التا�B يف12ض الباحث وجود تأث10 ملثل *ذه املتغ10ات ع�= د ى ر

  .+طفال التوحدي0ن 

ق" ينص الفرض الثا.ي عu%  :نتائج الفرض الثا.ي   ذات داللة احصائية عu% وتوجد فر
مقياس اضطراب اللغة ال��اجماتية لدى �طفال التوحدي�ن وفقا للعمر الزم²³  

ً
 "  

ـــــة املتوســــــــطات ا��ــــــــسابية باســــــــتخدام  نـــ ـــــــث بمقا ــــام الباحـ ــــــرض قــــ ــــ�ة *ــــــــذا الفــ ــــــن 'ــــ ــــق مــ روللتحقــــ
ــــــار  ــــــطراب T-Testاختبــــ ــــــــ= اضــــ ـــــــاث <ــ ــــــذ!و وcنـــ ــــ0ن الــــ ق بــــــ ـــــة الفــــــــــر ـــ ـــــة ت لداللــ ـــــ= قيمـــــ ــــرف ع�ـــــ ر للتعــــــ و

�Bدو التاÒلاللغة ال18اجماتية وال�� يحدد*ا ا�:  

  ) 2 (لجدو

جـــــات +طفـــــال أعمـــــار ) (T testاختبـــــار ـــ0ن متوســـــطات د ق بــ رلداللـــــة الفـــــر ـــنوات ) 7، 6(و ســ
ــــــــار  ـــــال أعمـــ ــــات +طفــــــ جـــــــ ـــــطات د ـــــــة ال8) 8, 7(رومتوســـــ ـــــــــطراب اللغــــ ــــ= اضــ ـــــةســــــــــنوات <ـــــــ = ن (1اجماتيــــــ

55(  

  املتغ10

  +{عاد
  املتوسط  العدد  العمر

eنحراف 
  ياملعيار

  "ت" قيمة
يمستو 
  الداللة

البداية غ10 املالئمة   6,58  21,1  28  7، 6
  3,90  17,7  27   سنوات9,8  ل�Óديث

2,294  05,  

ضعف التماسك 
  ياملركز

6 ،7  28  33,3  9,39  2,560  01,  
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  املتغ10

  +{عاد
  املتوسط  العدد  العمر

eنحراف 
  ياملعيار

  "ت" قيمة
يمستو 
  الداللة

  6,70  27,6  27   سنوات9,8

6 ،7  28  15,5  4,55  
  اللغة النمطية

  3,10  13,4  27   سنوات9,8
1,946  05,  

رقصو استخدام   7,84  31,8  28  7، 6
  6,04  27,5  27   سنوات9,8  ىالسياق ا��وار

2,272  05  

عدم +لفة أثناء   6,11  25,6  28  7، 6
  4,60  21,1  27   سنوات9,8  ا°�ادثة

3,044  05,  

6 ،7  28  126,7  32,7  
جة الVلي   ةرالد

  21,4  106,7  27   سنوات9,8
2.671  01,  

�~ مــن جـدو   جــات +طفـال التوحــدي0ن أعمـار ) 2(ليتـ ســنوات ع�ــ= ) 7, 6(رأن متوســط د
جـات +طفــال التوحــدي0ن  جـة الVليــة ملقيـاس اضــطراب اللغـة ال18اجماتيــة أع�ــ= مـن متوســط د رالد ر

جـا) 9, 8(أعمار  جـة الVليـة ) 7، 6(ت +طفـال أعمـاررسنوات، حيث بلغ متوسـط د رسـنوات ع�ـ= الد
جــات ) 32,7(يبــانحراف معيــار ) 126,7(ملقيــاس اضــطراب اللغــة ال18اجماتيــة  رب×نمــا بلــغ متوســط د

جــة " ت" ، و بلغــت قيمــة )21,4(يوانحــراف معيــار ) 106,7(ســنوات ) 9, 8(+طفـال أعمــار  رع�ــ= الد
ـــة للمقيـــــــاس  ىائيا عنــــــد مـــــــستو احـــــــصوÙــــــ� قيمـــــــة دالــــــة ) 2,671(الVليـــ

ً
لــــــصا�~ +طفـــــــال  ) ,01(

التوحدي0ن +ك18 سنا أعمار 
ً

البدايـة غ0ـ1 املالئمـة ل�Óـديث ُلبعـد " ت" سنوات، و±لغـت قيمـة ) 9, 8(
وÙــــ= دالــــة عنــــد ) 2,560(يضــــعف التماســــك املركــــز ُو¿عــــد )  ,05(ىوÙــــ� دالــــة عنــــد مــــستو ) 2,294(

رقـــصو ُ، و¿عـــد ) ,05(ىقيمـــة دالـــة عنـــد مـــستو وÙـــ� ) 1,946(ُ، و¿عـــد اللغـــة النمطيـــة ) ,01(ىمـــستو 
عـــدم +لفـــة أثنـــاء ُو¿عـــد ، ),05(ىوÙـــ� قيمـــة دالـــة عنـــد مـــستو) 2,272(ىاســـتخدام الـــسياق ا��ـــوار 

ممــا ¤ــش10 إBــ= تحقــق 'ــ�ة الفــرض بوجــود ) ,05(ىوÙــ� قيمــة  دالــة عنــد مــستو ) 3,044(ا°�ادثــة 
جـــات +طفـــال ال ق ذات داللـــة احـــصائية بـــ0ن متوســـطات د رفـــر ســـنوات و+طفـــال ) 8, 7(توحـــدي0ن و

جـــة الVليـــة ) 9, 8(التوحـــدي0ن  رســـنوات ع�ـــ= جميـــع أ{عـــاد مقيـــاس اضـــطراب اللغـــة ال18اجماتيـــة والد
ىســــنوات و*ـــذا يـــدل ع�ـــ= تــــأث10 العمـــر الزم�ـــ� ع�ـــ= مــــستو ) 9, 8(للمقيـــاس لـــصا�~ +طفـــال أعمـــار 

ىقصو اللغة ال18اجماتية لدى +طفال ذو اضطراب طيف التوحد    .ر

اســـــة    ـــث مـــــع نتـــــائج د كيتـــــا روتتفـــــق *ـــــذه البحــ وال�ـــــ� ) (Aanres-Roqueta,2020وانـــــر�س ر
تباطيـة  موجبـة دالـة احـصائيا بـ0ن م�ـام اللغـة ال18اجماتيـة و±ـ0ن  توصلت نتائج�ا إBـ= وجـود عالقـة ا

ً
ر

العمر الزم�� للطفل  التوحدي، فVلما تقدم الطفل <= العمر !لما تحسÚت م�ام اللغة ال18اجماتية 
اســة لديــ اســة د اتــھ eجتماعيــة واللغوxــة، كمــا أ��ــا اتفقــت مــع نتــائج د رھ بحكــم تأ*يلــھ وتطــوxر م�ا ر ر
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والــــذى توصــــل إBــــ= وجــــود عالقــــة دالــــة بــــ0ن مVونــــات اللغــــة ) (Bishop&Baired,2000ب×ـــشوب و±0ــــ1د 
ن ومVــو التماســك ، كمــا تتفــق نتــائج *ــذه Syntaxنال18اجماتيــة والعمــر الزم�ــ� خاصــة مVــو النحــو  

ي ســـعود البحـــ اســـة مـــي الـــصيادي وأر وث مـــع د وال�ـــ� توصـــلت إBـــ= ان�ـــشار اضـــطراب اللغـــة ) 2018(ر
ىعامـا وذلـك ع�ــ= +طفـال ذو اضــطراب فـرط ا��ركــة ) 11 -9(ال18اجماتيـة لـدى الفئــة العمرxـة مــن  ً

نــة بالفئـة العمرxــة +قـل مــن  سـنوات، وتتفــق كـذلك نتــائج *ــذه ) 8 -6(رو�ـش�ت eن�بــاه وذلـك باملقا
ا اســـــة رالد  وال�ـــــ� توصـــــلت لـــــشيوع اضـــــطراب (Simmons.Paul&Volkmar,2014)رســـــة مـــــع نتـــــائج د

نة باألصغر سنا اللغة ال18اجماتية {شVل أك18 لدي الفئات +ك18 سنا وذلك باملقا
ً ً

  .ر

xبات وجلــسات التخاطـــب    روxــر البــاحثو أن الطفــل التوحــدى املـــتVلم مــع �عرضــھ للتــد ن ي
ات اللغوxـــة وم�Öـــا اللغـــة ال18اجماتيـــة فVلمـــا ينمـــو الطفـــل ومـــع تقدمـــھ <ـــ= العمـــر تتحـــسن لديـــھ ا رمل�ـــا

<ــــ= التواصــــل والتفاعــــل eجتمــــا¥� وذلـــــك  ـــن ذلــــك تحـــــسن �ــــس��  يك�ــــسب مفــــردات لغوxــــة وÚxــــتج عـ
نة عما !ان عليھ <= عمر مبكر   .رباملقا

ق ذات داللة احصائية عu% مقياس اضطراب  "ينص ع�=: نتائج الفرض الثالث وتوجد فر
ىماتية لدى �طفال التوحدي�ن وفقا ملستو شدة التوحد اللغة ال��اج

ً
 -  متوسط- #سيط(

 )".شديد

وللتحقق من '�ة *ذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين 
ق  وقيمة    (One-way Anova)+حادى ىومستو الداللة <= أ{عاد " ف" وللتعرف ع�= داللة الفر

ج ة الVلية للمقياس وذلك وفقا لشدة التوحد لدى +طفال راضطراب اللغة ال18اجماتية والد
ً

  :لوا�Òدو التاB= يو¦~ ذلك)  شديد– متوسط –{سيط (

  ) 3(لجدو 

ق وقيمة   تحليل التباين +حاديراختبا <= أ{عاد اضطراب اللغة ال18اجماتية " ف"ولداللة الفر
جة الVلية للمقياس وفقا لشدة التوحد والد

ً
  )55= ن (ر

  صدر التباينم  +{عاد
  مجموع 

  املر¿عات

جات  رد
  ا��رxة

متوسط 
  املر¿عات

  قيمة

  "ف  "

ىمستو 
  الداللة

  172,867  2  345,734  ب0ن ا°Òموعات

  26,500  52  1378,012  داخل ا°Òموعات

  

البداية غ10 املالئمة 
    2  1723,745  ا°Òموع  ل�Óديث

  

6,523  

  

  

01, 

  327,669  2  655,339  ب0ن ا°Òموعات

  64,198  52  3338,298  داخل ا°Òموعات

  

ضعف التماسك 
    2  3993,636  ا°Òموع  ياملركز

  

5,104  

  

01, 

  

  اللغة النمطية

    52,438  2  104,876  ب0ن ا°Òموعات

3,565  

  

01, 
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  صدر التباينم  +{عاد
  مجموع 

  املر¿عات

جات  رد
  ا��رxة

متوسط 
  املر¿عات

  قيمة

  "ف  "

ىمستو 
  الداللة

  14,708  52  764,833  داخل ا°Òموعات

    2  869,709  ا°Òموع

  272,042  2  544,0842  ب0ن ا°Òموعات

  44,678  52  2323,262  داخل ا°Òموعات
رقصو استخدام 

  ىالسياق ا��وار
    2  2876,345  ا°Òموع

  

6,089  

  

01, 

  199,009  2  398,017  ب0ن ا°Òموعات

  27,647  52  1437,619  داخل ا°Òموعات
عدم +لفة أثناء 

  ا°�ادثة
    2  1835,636  ا°Òموع

  

7,198  

  

  

01, 

  5301,355  2  10602,706  ب0ن ا°Òموعات

  688,096  52  35781,000  داخل ا°Òموعات
  

جة الVلية   رالد
    2  46383,709  ا°Òموع

  

7,704  

  

01, 

�Òميـع أ{عـاد مقيـاس اضـطراب اللغـة ال18اجماتيـة دالـة "  ف" أن قـيم ) 3(ليت�~ من جدو 
ىجميعا عند مستو  ً

و±لغت ) 6,523(ُلبعد البداية غ10 املالئمة ل�Óديث " ف " حيث بلغت قيمة ) ,01(
يلبعــــد ضــــعف التماســــك املركــــز " ف " قيمــــة  ر، ولبعــــد قــــصو )3,565(ُلبعــــد اللغــــة النمطيــــة ) 5,104(ُ ُ

، )7,198(ُلبعــد عــدم +لفــة أثنــاء ا°�ادثــة " ف " ، و±لغــت قيمــة )6,089(ياســتخدام الــسياق ا��ــوار 
جة الVلية ملقياس اضطراب اللغـة " ف " كما بلغت قيمة  ق <= الد رلداللة الفر ) 7,704( ال18اجماتيـة و

ىوÙــ� دالـــة احــصائيا عنـــد مــستو 
ً

و±ـــذلك تـــم التحقــق مـــن 'ــ�ة الفـــرض {ــشVل ك�ـــ�، ولتحديـــد ) ,01(
ق قــام الباحـــث باســتخدام اختبـــار شــافيھ  ات املــدى املتعـــدد ) (Scheffeواتجــاه الفـــر رو*ـــو أحــد اختبـــا

Post hoc test)(ق و، وا�Òدو التا�B يو¦~ اتجاه الفر   :ل
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  )4(لجدو

ق <ــ= اضــطراب اللغـة ال18اجماتيــة لــدى التوحـدي0ن وفقــا لــشدة Scheffe)(اختبـار  لتحديــد اتجــاه الفـر
ً

و
  التوحد لدى الطفل

ق املتوسطات ومستو الداللة يفر   و
  +{عاد

مجموعة 
نات   شديد  متوسط  {سيط  راملقا

  *8,33333-  3,10714-   -  {سيط  البداية غ10 املالئمة ل�Óديث

  *11,33333-  4,53571-  - {سيط  يضعف التماسك املركز

  *4,73810-  1,14286-  - {سيط  اللغة النمطية

استخدام السياق  رقصو
  يا��وار

  *9,69048-  *4,92857-   - {سيط

  *9,19048-  2,57143-   - {سيط  عدم +لفة أثناء ا°�ادثة

جة الVلية   *46,00000-  17,50000-   - {سيط  رالد

ق ذات داللـة احـصائ) 4(ليبـ0ن جـدو  ىبـ0ن +طفـال ذو اضــطراب ) ,05(ىية عنـد مــستو ووجـود فــر
جة الVلية ملقياس اضطراب  رطيف التوحد ال�سيط واملتوسط والشديد  وذلك <= جميع أ{عاد والد

  .ىاللغة ال18اجماتية وذلك <= اتجاه +طفال ذو اضطراب طيف التوحد الشديد 

ــــد حـــــــــص ــــــــد الـــــــــشديد قـــــ ــــــف التوحـ ــــــــ= أن +طفـــــــــال ذو اضـــــــــطراب طيـــ ــــــــذا ¤ـــــــــش10 إBـ لوا ىو*ـ
<ــــــــ=  ــــ1 معانــــــــاة  ـــــــاB= *ــــــــم أك�ــــ ـــــة ال18اجماتيــــــــة و±التـ ـــــــاس اضــــــــطراب اللغـــ جات <ــــــــ� مقيـ ـــــــد ـــ= الـ ــــــ= أع�ـــــ رع�ــ
ـــــذه  ــــــــق *ــــ ـــــــسيط أو املتوســـــــــط، وتتفـ ــــد ال�ــ ـــــــة بالتوحـــــ نــ ــــك باملقا ــــــة وذلـــــ راســـــــــتخدام اللغـــــــــة ال18اجماتيـــ

اســـــــــــة  ــــــع د ــــــــائج مـــــ ـــــــة ) (Geurts,etal,2004رالنتـــ ـــ= اضـــــــــــطراب اللغــــ <ــــــــ ـــــة  نــــــ ـــد املقا ت عنــــــــ ـــــــا روال�ـــــــــــ� أشــــ ر
ــــال العــــــادي0ن إBـــــ� أن التوحــــــد ¤عت8ـــــ1 عامــــــل فعـــــال <ــــــ= ال18اجماتيـــــة بــــــ0ن + ــــدي0ن و+طفـ طفـــــال التوحــ

ا شــــــديدا <ــــــ=  ــــال التوحـــــدي0ن قــــــصو ــــاB= أظ�ــــــر +طفــ القـــــصو <ــــــ= مVونــــــات اللغــــــة ال18اجماتيـــــة و±التــ
ً

ر ر
اســـــــة  ـــذه الن�يجـــــــة د ــــــت *ــــ ـــادي0ن، كمـــــــا دعمـ نـــــــة باألطفـــــــال العــــ ـــــة باملقا راضـــــــطراب اللغـــــــة ال18اجماتيــ ر

ــــن  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــل مـــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــة ود)  (Philofsky,2006!ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــة ) (Klusek,Martin&Losh,2014راســــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ اسـ رود
(Simmons.Paul&Volkmar,2014) ــــــــــــف ـــــــــــطراب طيـــ ـــال ذو اضــــ ـ ــــــــ ــــ= أن +طفـــ ـــــــــ تا إBــ ـــــــــا ــ ـــــــــث أشــــ ى حيــــــ ر

ــــة والتماســـــــك  ـــة ال18اجماتيـــــــة خاصــــــة <ــــــ= اللغـــــــة النمطيــ ــــة <ــــــ= قـــــــصو اللغـــ ـــــ1 عرضــ ـــد *ــــــم أك�ــ ــ رالتوحـ ٌ

ــــــــام ـــــــة وxليـ مــ ــــــال العـــــــــادي0ن و+طفـــــــــال ذو متال ن��م باألطفـــ ــــــا ـــد مقـــ ــــك عنــــــ ــــز وذلـــــ زاملركـــــ ىر ــــــة  .زي مـــ زومتال
مة إكس ال�ش زداو وذو متال ى   . ن

نوxفسر الباحثو *ذه الن�يجة من خالل وجود اضطراب طيف التوحد !اضطراب نماìي 
ييؤثر <= التفاعل والتواصل eجتما¥� والنمو اللغو لألطفال، فVلما !انت +عراض أك�1 حدة !لما 

ىاد من صعو±ة التطو اللغو للطفل التوحـدى، فالطفـل الـذ ر ي ¤Òëـز عـن التفاعـل والتواصـل مـع ز
ات اللغوxة خاصة وأن اللغة ال18اجماتية ال تقتصر فقط ع�= املVونات  رأقرانھ لن تتطو لديھ امل�ا ر
ـــل البــــصر وف�ــــم cيمــــاءات  ـــل �ــــشمل جوانــــب اجتماعيــــة غ0ــــ1 لفظيــــة !التواصـ ياللغوxــــة اللفظيــــة بـ
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وحــدي ¤عــا�ي مــن أعــراض شــديدة أو يوالنكــت واملغــز eجتمــا¥� للكــالم و*ــو مــا يفتقــده الطفــل الت
  .متوسطة الضطراب طيف التوحد 

ق ذات داللة احصائية عu% مقياس " ينص عu% : نتائج الفرض الرا#ع  وتوجد فر
ىاضطراب اللغة ال��اجماتية لدى �طفال التوحدي�ن وفقا للمستو التعلي¸· لألم

ً
. " 

ــــتخدام اختبـــــــار  ـــــام الباحـــــــث باســـ ـــذا الفـــــــرض قــ ــــن 'ـــــــ�ة *ــــ ـــق مـــ تحليـــــــل التبـــــــاين وللتحقــــ
ق  وقيمـة    (One-way Anova)+حـادى ىومـستو الداللـة <ـ= أ{عـاد " ف" وللتعـرف ع�ـ= داللـة الفـر

جـة الVليـة للمقيـاس وذلـك وفقـا للمـستو التعليMـ� لـألم   ىاضطراب اللغة ال18اجماتيـة والد ً
مؤ*ـل (ر

 �Bيو¦~ ذلك)  غ10 متعلم– مؤ*ل متوسط –عا =Bدو التاÒلوا�:  

  ) 5(لجدو  

ق وقيمــة  تبــاراخ <ـــ= أ{عــاد اضــطراب اللغــة ال18اجماتيـــة " ف"وتحليــل التبــاين +حـــادي  لداللــة الفــر
جة الVلية للمقياس وفقا للمستو التعلي�M لألم  ىوالد ً

  )55= ن (ر

  مجموع املر¿عات  مصدر التباين  +{عاد
جات  رد
  ا��رxة

متوسط 
  املر¿عات

  "ف "قيمة 
ىمستو 
  الداللة

 194,806  2 389,613  ب0ن ا°Òموعات

 25,656  52 1334,133  داخل ا°Òموعات

  

 البداية غ10 املالئمة
    54 1723,745  ا°Òموع  ل�Óديث

 

7,893 

  

01, 

 401,222  2 802,443  ب0ن ا°Òموعات

 61,369  52 3191,193  داخل ا°Òموعات

  

ضعف التماسك 
    54 3993,636  ا°Òموع  ياملركز

 

6,538 

  

01, 

 81,003  2 162,005  ب0ن ا°Òموعات

 13,610  52 707,704  داخل ا°Òموعات
  

  طيةاللغة النم
    54 869,709  ا°Òموع

 

5,952 

  

01, 

 246,096  2 492,192  ب0ن ا°Òموعات

 45,676  52 2375,153  داخل ا°Òموعات
رقصو استخدام 

  ىالسياق ا��وار
    54 2867,345  ا°Òموع

 

5,388 

  

01, 

 228,494  2 456,989  ب0ن ا°Òموعات

 26,512  52 1378,648  داخل ا°Òموعات

  

فة أثناء عدم +ل
    54 1835,636  ا°Òموع  ا°�ادثة

 

8,618 

  

01, 



  اضطراب اللغة البراجماتية لدى األطفال التوحديين
  الديموجرافيةفى ضوء بعض المتغيرات

  دوي علي عبدالحليم عبدالنبيب/ أ
  اسةعزت عبد هللا سليمان كو/د.أ
 محمود سليمان دمحم عبدالسيد/ د
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  مجموع املر¿عات  مصدر التباين  +{عاد
جات  رد
  ا��رxة

متوسط 
  املر¿عات

  "ف "قيمة 
ىمستو 
  الداللة

 5773,235  2 11546,470  ب0ن ا°Òموعات

 669,947  52 34837,239  داخل ا°Òموعات
  

جة الVلية   رالد
    54 46383,709  ا°Òموع

 

8,617 

  

01, 

�Òميــــع أ{عــــاد مقيـــاس اضــــطراب اللغــــة " ف" أن قـــيم ) 5(ل  ي�بـــ0ن مــــن ا�Òــــدو   
ىال18اجماتيــــة دالـــــة جميعــــا عنـــــد مــــستو 

ً
ـــة غ10املالئمـــــة " ف " حيـــــث بلغــــت قيمـــــة ) ,01( ُلبعــــد البدايــ

ــــت قيمــــــة )7,893(ل�Óـــــديث ــــك املركــــــز " ف " ، و±لغــ يلبعــــــد ضـــــعف التماســ ُ، و لبعــــــد اللغــــــة )6,538(ُ

استخدام الـــسياق ا��ـــوار ُ، و لبعـــ)5,952(النمطيـــة  يد قـــصو ُلبعـــد " ف " ، و±لغـــت قيمـــة )5,388(ر

جة الVلية ملقياس " ف  " قيمة، كما بلغت )8,618(عدم +لفة أثناء ا°�ادثة  ق <= الد رلداللة الفر و
ىو�Ù دالة احصائيا عند مستو ,  )8,617(اضطراب اللغة ال18اجماتية  ً

و±ذلك تم التحقق من ) ,01(
Vق قام الباحث باستخدام اختبار شافيھ '�ة الفرض  {ش ) (Scheffeول ك�� ولتحديد اتجاه الفر

ات املدى املتعدد  ق)(Post hoc testرو*و أحد اختبا و، وا�Òدو التا�B يو¦~ اتجاه الفر   :ل

  )6(لجدو 
ــــة لـــــدى التوحـــــدي0ن وفقـــــا Scheffe)( اختبـــــار  ـــة ال18اجماتيـ ـــ= اضـــــطراب اللغــ ق <ــ ــــد اتجـــــاه الفـــــر  لتحديـ

ً
و

  تعلي�M لألمىللمستو ال

ق املتوسطات ومستو الداللة يفر   و
  +{عاد

مجموعة 
نات   غ10 متعلمة  مؤ*ل متوسط  مؤ*ل عا�B  راملقا

البداية غ10 املالئمة 
  ل�Óديث

�B7,93182 -  3,34182 -   -  مؤ*ل عا*  

  *10,96591-  5,59091-  - مؤ*ل عا�B  يضعف التماسك املركز

  *5,02273-  235273-  - مؤ*ل عا�B  اللغة النمطية

استخدام السياق  رقصو
  يا��وار

�B8,46591-  4,55091-   - مؤ*ل عا*  

  *8,69318-  3,31818-   - مؤ*ل عا�B  عدم +لفة أثناء ا°�ادثة

جة الVلية   *42,39773-  *19,87273 -   - مؤ*ل عا�B  رالد

ق ذات داللة احصائية عند مستو ) 6(ليو¦~ ا�Òدو  ىوجود فر <= جميع أ{عاد ) ,05(و
جة الVلية ملقياس اضطراب اللغة ال18اجماتية ب0ن +طفال ذو اضطراب طيف التوحد وفقا و الد

ً ى ر
ىللمـــستو التعليMـــ� لـــألم وذلـــك <ـــ= اتجـــاه +طفـــال ممـــن لـــد�Ãم أم�ـــات غ0ـــ1 متعلمـــات، حيـــث أظ�ـــر 

  .ن+طفال الذين ¤ع×شو مع أم تحمل مؤ*ل عاB= تحسن <= أداء اللغة ال18اجماتية

ـــــ   ــــــد و±ـــــــالرجوع للبحــ ـــم يجــ ـــــة ال18اجماتيـــــــة لــــ ــــطراب اللغــ ــــــ� تناولــــــــت اضـــ اســـــــات ال�ـ روث والد
ــــ= اضــــــطراب  اســــــات �ــــــش10 إBـــــ= تــــــأث10 املــــــستو التعليMـــــ� لــــــألم ع�ــ ــــاحثو <ــــــ= حــــــدود اطالع�ـــــم د ىالبـ رن
ـــــــة  ــــا ن�يجـ ــــــث أ��ــــ ـــــــر الباحــ ــــد، وxـ ـــــــدى +طفــــــــال ذو اضــــــــطراب طيــــــــف التوحــــ ـــة لـ ـــــة ال18اجماتيـــــ ياللغـــ ى
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ــــو الطفـــــــــل التوحـــــــــدي الـــــــــذى ¤عــــــــ×ش  ــــھ منطقيـــــــــا !ـــــ نمقبولــــ
ً

ــــــد  ـــــ� جيـــ ــــستو �عليMــــ ــــــل مـــــ ىمـــــــــع أم تحمـــ
ـــــــھ  ــــــا�B يمكنـــ ــــل و±التــــ ات التواصــــــ ـــا ـــة وم�ـــــــ ات اللغوxـــــــ ـــــــض امل�ــــــــــا ــــساب {عـــ ــــــة الك�ــــــ ــــــھ فرصــــ ــــو لديــــ رتVـــــ ر ن
ــــف  ــــــــب للمواقـــــــ ـــا¥� مناســـ ــــــــــل اســـــــــــتخدام اجتمــــــــ ـــة وجمـ ـــــــردات لغوxــــــــ ــــــــن مفــــ ــــــھ مـــ ـــا لديـــــ ـــتخدام مــــــــ اســــــــ
ـــع أم غ0ـــــ1 متعلمـــــة يفتقـــــر إBـــــ= الب×ئـــــة  eجتماعيـــــة ال�ـــــ� يتعـــــرض ل�ـــــا، ب×نمـــــا الطفـــــل الـــــذى ¤عـــــ×ش مــ

eجتماعية لديھeة وxوانب اللغوÒرجتماعية ال�� �ساعده ع�= تطو ا�.  

ا    ، فالطفــل يك�ــسب لغتــھ مــن خــالل مــ ا *امــا <ــ= نمــوه اللغــو يكمــا تلعــب ب×ئــة الطفــل دو ً ً
ر

يجده <= الب×ئة ا°�يطة بھ من ألفاظ، وجمل، وتراكيب، ومن أ*م عناصر الب×ئة ا°�يطـة بالطفـل 
<ـــ= إكـــسابھ نوالديـــھ، وxؤكـــد البـــاحثو أن ال روالـــدين يلعبـــان الـــدو +ك8ـــ1 <ـــ= نجـــاح أو فـــشل الطفـــل 

نا��صيلة اللغوxة، فقد ¤علم الوالدان الطفل التحدث بطرxقة خاطئة دو أن يقـصدوا مـن خـالل  ُ

لذه الطرxقـة، كمـا �عت8ـ1 +م املعلـم اللغـو +و للطفـل، حيـث أ��ـا تحـاو أن �ـستخدم �عزxـز*م ل�ـ ل ي ٌ

، و�Ù لغة �Òwع الطفل ع�= انتاج !لمـات (Motherese)لغة {سيطة يطلق عل�ðا  ي أي الكالم +مو
  ).24: 2005ي{سيطة مما يزxد من تفاعلھ اللغو وeجتما¥� بالب×ئة ا°�يطھ بھ خليل،

  :توصيات البحث

  : <= ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث بقدم الباحث *ذه التوصيات

ـــ - ـــــــض اضــــــ ـــــة �jفــ ــــــة عالجيــــ ـــــرامج تدخليـــ ـــــصميم بــــ ـــام بتــــ ــــــــدى e*تمــــــ ـــة لـ ـــــــة ال18اجماتيــــــ طراب اللغــ
 .+طفال التوحدي0ن

ـــــدث والكـــــــــالم  - ـــــــدي0ن ع�ـــــــــ= التحــــ ـــــة +طفـــــــــال التوحــ ـــــة ا�jاصــــ ــ ـــــــصاìي ال12بيــ  �ــــــــÒwيع �بـــــــــاء وأخــ
 .من خالل استخدام فنيات العالج السلو!ي ا��ث والتلق0ن والتعزxز 

ــــــطراب  - ـــة مخصـــــــصة ل�Óـــــــد مـــــــن اضـ ـــ= تـــــــصميم بـــــــرامج  عالجيــــ ـــــاء و+خـــــــصائي0ن ع�ــــ xب �بــ ـــــد رتــ
 .ة ال18اجماتيةاللغ

ـــــــھ  - ــــــة وعالقتــــ ــــــــة ال18اجماتيـــــ ــــــــو اضـــــــــــطراب اللغـــ ــــــات حـــ ـــ اســ ــــــوث والد ــــــــــن البحـــــ ـــــــد مـ ــ ــــــراء مزxــ لإجـــــ ر
 .باضطراب طيف التوحد وإجراء �jwيص فار�� بي�Öما

اسات مق�0حة    : رد

ـــــــوعات  ـــــذه املوضـــ ــــــاحثو *ـــــ ـــ1ح البــــ ــــــــة يق2ـــــــ ـــــــث ا��اليــ ـــائج البحـــ ـــــــھ نتـــــــ ـــــــفرت عنـــ ــــا أســـ ـــ ــــــوء مـــ ــــــ= ضــــ ن<ــــ
  :البحثية

ات eجتماعية لدى +طفال التوحدي0ناضطراب اللغة ال18اجماتية وعالقتھ -   .ر بامل�ا

ــــــــدى  -  ــــة ال18اجماتيــــــــــة لــ ـــات بتطــــــــــو اللغــــــ ــــة كمن�ئـــــــ ــــائف التنفيذيــــــ ــــــــل والوظــــــ رم�ــــــــــام نظرxــــــــــة العقــ
 .+طفال التوحدي0ن

ــــــــــش�ت  -  ـــة و�ــ ــــــــ ـــــــــرط ا��ركـ ــــــطراب فـــ ــــــــــال ذو اضــــــ ــــدى +طفــ ــ ـــــــــة  لــــــ ـــــــــة ال18اجماتيـــ ياضــــــــــــطراب اللغـــ
نة  اسة مقا رeن�باه و+طفال التوحديي0ن د  .ر

 .امج عال
� �jفض اضطراب اللغة ال18اجماتية لدى +طفال التوحدي0نفاعلية برن - 
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