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ملخ�ض البحث:
ه���دف البحث احلايل اإىل التع���رف على عالقة ا�ضطراب امل�ض���اداة با�ضطراب 
اللغ���ة التعبريية لدى الأطفال ذوى ا�ضط���راب التوحد. وقد تكونت العينة من )14( 
طف���الاً من ذوى ا�ض���طراب التوح���د, ترتاوح اأعمارهم من )6-9( �ض���نوات, كما ترتاوح 
ن�ض���بة ذكائهم ما بني )65-70( درجة على مقيا�ض �ض���تانفورد – بينيه, ولهذا الغر�ض 
اأع���د الباحث���ون مقيا����ض امل�ض���اداة امل�ض���ور لالأطف���ال ذوى ا�ض���طراب التوح���د وال���ذي 
يتكون من )33( عبارة, كما اأعد الباحثون مقيا�ض اللغة التعبريية امل�ض���ور لالأطفال 
ذوى ا�ض���طراب التوح���د وال���ذي يتكون م���ن )9( اأبعاد و )72(عبارة, يف �ض���وء البحوث 
والدرا�ض���ات ال�ض���ابقة مراعيني اأ�ض�ض ت�ض���ميم املقايي�ض النف�ض���ية. وقد تو�ضلت نتائج 
الدرا�ضة اإىل وجود عالقة ذات دللة اإح�ضائية �ضالبة بني درجات الطالب يف مقيا�ض 
ا�ض���طراب امل�ض���اداة امل�ض���ور ودرجاتهم على مقيا�ض اللغة التعبريية امل�ضور, ومن هنا 
ي�ض���ري البحث اإىل �ض���رورة خف�ض ا�ض���طراب امل�ض���اداة لدى الأطفال ذوى ا�ض���طراب 
ا  التوحد لتنمية اللغة التعبريية لديهم. وفى �ضوء تلك النتائج اقرتح الباحثون عدداً

من التو�ضيات والدرا�ضات امل�ضتقبلية. 

الكلمات املفتاحية:ا�ضطراب التوحد, ا�ضطراب امل�ضاداة, اللغة التعبريية .

Abstract:
This study investigatedthe relationship among Echolalia and 

expressive language disorder to children with Autism disorder. 
Participants were (14)autistic children . They were ranging in 
chronological age (6-9) years .The researcher prepared, Echolalia 
pictured measurethat contained (33) items, expressive language 
pictured measure that consisted of (72) items distributed in (9) 
dimentions and Stanford binat(65-70) .Results indicated negative 
significant relationship between Echolalia and expressive language 
. the study asserted the importance of reducing Echolalia to develop 
expressive language to children with Autism disorder.

Keywords:Autism, Echolalia, Exressive Language .
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مقدمة البحث:
ا يوؤث���ر �ض���لباًا على  ���ا اأو منت�ض���راً ���ا عاماً يع���د ا�ض���طراب التوح���د ا�ض���طراباًا منائياً
العدي���د م���ن جوان���ب النم���و, ولي�ض عل���ى اجلانب العقل���ي اأو اجلان���ب النفعايل فقط 
؛ ب���ل اإن الواق���ع ي�ض���هد اأن اأغلب جوانب النم���و تتاأثر به, مثل اجلان���ب العقلي املعريف 
واجلانب الجتماعي واجلانب اللغوي وما يرتبط به من توا�ضل, واجلانب النفعايل 

واللعب وال�ضلوكيات )حممد, 2002, �ض �ض. 152-151(.  
ويتفق العلماء على اأنه يف حوايل ثلث اإىل ن�ض���ف الأ�ض���خا�ض ذوى ا�ض���طراب 
التوحد ل تنمو لديهم اللغة التعبريية ب�ض���ورة طبيعية لتقابل احتياجاتهم اليومية 
للتوا�ض���ل, وه���م يعانون �ض���كالاً من اأ�ض���كال ال�ض���طرابات اللغوية عل���ى الرغم من اأن 
بع�ض���هم لديه توا�ض���ل غري لفظي جيد ؛ فالكالم ل ينمو كلية لدى حوايل 40% من 
الأطفال ذوى ا�ض���طراب التوحد ول ي�ض���تعي�ض عنه باأي منوذج بديل للتوا�ض���ل مثل 

 .(Saime, 2010, p.8)  الإمياءات وتعبريات الوجه
وتتن���وع م�ض���كالت اللغ���ة التعبريي���ة ل���دى الأطف���ال ذوى ا�ض���طراب التوح���د 
ب�ض���كل كب���ري م���ن ف���رد اإىل اآخ���ر, وقد يكون بع�ض���هم غ���ري قادر عل���ى التح���دث, بينما 
ميتل���ك اآخ���رون مفردات وا�ض���عة, وق���د يكونوا قادري���ن على اخلو�ض يف موا�ض���يع ذات 
اهتم���ام خا����ض بهم, بينم���ا يكونوا م�ض���لوبي الإرادة يف املحادث���ات الجتماعية. وغالباًا 
م���ا يظه���ر الأطفال ذوى ا�ض���طراب التوحد اللفظيني ما يعرف با�ض���طراب امل�ض���اداة

echolalia  اأي تردي���د م���ا يقول���ه الآخ���رون ب�ض���كل ي�ض���به تردي���د الببغ���اء للكلم���ات 
والعبارات )الإمام, واجلوالدة, 2010, �ض. 25(. 

م�صكلة البحث
 التم����ض الباحث���ون م�ض���كلة البح���ث م���ن خالل الط���الع على اأدبي���ات الرتبية 
اخلا�ض���ة, حيث اأ�ض���ارت درا�ضة Valenzuela (2013, P.24) اأن الطفل ذا ا�ضطراب 
التوح���د ي�ض���تخدم الرتدي���د املر�ض���ي للكالم )امل�ض���اداه( عندما يريد اأن يح�ض���ل على 
اهتم���ام الآخري���ن وه���ي �ض���فة معوقة لتوا�ض���ل الأطف���ال ذوى ا�ض���طراب التوحد مع 
الأفراد الآخرين, وهو يظهر اأكرث عند الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد ذوي الكفاءات 
والق���درات اللغوي���ة املنخف�ض���ة, واأن هناك عالقة قوية بني امل�ض���اداة والتطور اللغوي 
فكلم���ا ازداد تط���ور اللغ���ة اللفظي���ة والتعبريي���ة ل���دى الطف���ل ذي ا�ض���طراب التوحد 

نق�ضت امل�ضاداة. ومن هنا ميكن �ضياغة م�ضكلة البحث يف الأ�ضئلة التالية: 
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ه���ل توج���د عالق���ة ب���ني درج���ات امل�ض���اداة ودرج���ات اللغ���ة التعبريي���ة )الأبعاد 1 ))
والدرجة الكلية( لدى الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد؟.

ه���ل توج���د ف���روق يف ا�ض���طراب امل�ض���اداة بني الذك���ور والإناث ذوى ا�ض���طراب 1 ))
التوحد؟.

ه���ل توج���د ف���روق يف اللغ���ة التعبريي���ة ب���ني الذك���ور والإن���اث ذوى ا�ض���طراب 1 ))
التوحد؟.

اأهداف البحث:
ي�ضعي البحث احلايل اإىل حتقيق الأهداف التالية:

التع���رف على العالقة بني درجات امل�ض���اداة ودرجات اللغ���ة التعبريية )الأبعاد 1 ))
والدرجة الكلية( لدى الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد.

الك�ض���ف عن الفروق بني الذكور والإناث ذوى ا�ض���طراب التوحد يف ا�ض���طراب 1 ))
امل�ضاداة.

الك�ض���ف ع���ن الف���روق ب���ني الذك���ور والإن���اث ذوى ا�ض���طراب التوح���د يف اللغة 1 ))
التعبريية.

اأهمية البحث: 
 تتبلور اأهمية البحث احلايل فيما يلي: 

الإ�ض���هام يف زي���ادة الوعي بهذه الفئ���ة ولفت اأنظار املعلمني والأخ�ض���ائيني اإىل 1 ))
�ضرورة الهتمام بهم وتطبيق اأحدث الفنيات معهم لتحقيق النتائج املرجوة. 

اإلق���اء ال�ض���وء عل���ى اأهمي���ة خف����ض ا�ض���طراب امل�ض���اداة عن���د الأطف���ال ذوى 1 ))
ا�ضطراب التوحد ملا له من اآثار �ضلبية على تطور النمو اللغوي لديهم.

م�صطلحات البحث  الإجرائية: 

: يع���رف الطف���ل ذي ا�ض���طراب التوح���د يف الدلي���ل الإح�ض���ائي  Autism اأ( ا�ضط�راب التوح�د
والت�ضخي�ضي اخلام�ض DSM-5 (2013) باأنه: “ الطفل الذي يعانى ق�ضور نوعى 
يظه���ر يف جمال���ني منائيني هم���ا: التفاعل والتوا�ض���ل الجتماعي , واأمن���اط متكررة 
وحم���دودة لل�ض���لوك ,والهتمام���ات والن�ض���اطات الت���ى يج���ب اأن يكتم���ل ظهورها قبل 

الثالثة من العمر”. 
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: »ق���درة الطفل عل���ى نقل املعاين والر�ض���ائل والأفكار والقدرة  Expresive language ب( اللغ�ة التعبريي�ة
على طلب احل�ضول على �ضيء اأو التعبري عن امل�ضاعر والرغبات ».

ج( ا�ضط�راب امل�ض�اداة Echolalia: »ا�ض���طراب كالم���ي يت�ض���م بالرتدي���د ال���الاإرادي مل���ا يقوله 
الآخرون من كلمات وجمل وعبارات, فيبدو للمتحدث اأنه ي�ض���مع �ض���دى �ضوته ,وهو 

�ضفة معوقة لعملية التوا�ضل ». 

حمددات البحث: 
حتدد جمال البحث باملحددات التالية:

املحددات املنهجية: ا�ضتخدم الباحثون املنهج الو�ضفي.أ. 

املحددات الب�ضرية:  تكونت العينة النهائية للبحث احلايل من )14( طفالاً من ب. 
ذوى ا�ضطراب التوحد )9 ذكور, 5 اإناث(.

ذوي ج.  لرعاي���ة  توا�ض���ل  مبرك���ز  املقايي����ض  تطبي���ق  مت  املكاني�ة:  املح�ددات 
الحتياجات اخلا�ض���ة واأكادميية �ض���ناع امل�ض���تقبل باإدارة مي���ت غمر مبحافظة 

الدقهلية.
البح���ث يف الف�ض���ل الدرا�ض���ي الأول لع���ام              د.   املح�ددات الزماني�ة: مت تطبي���ق 

)2017م -2018م(.

الإطار النظري: 
: ا�ضطراب امل�ضاداة لدى الأطفال ذوي ا�ضطراب التوحد : اأولاً

اأ�ض���ار حممد )2008, �ض 79( اإىل اأن التوا�ض���ل من امل�ضكالت املهمة التي ميكن 
اأن نالحظه���ا بو�ض���وح م���ع الطف���ل ذي ا�ض���طراب التوح���د, والت���ي ت�ض���كل اأح���د اأوج���ه 
الق�ض���ور الأ�ضا�ض���ية الت���ي يعاين منه���ا حيث اأن لغته قد تنمو بب���طء وقد ل تنمو على 
الإط���الق, كم���ا اأنه ي�ض���تخدم الكلم���ات دون اأن يكون لها معني حمدد ووا�ض���ح, وغالباًا 
يقوم بتكرار غري ذي معني لكلمات وعبارات ينطق بها �ضخ�ض اآخر ويف اأغلب الأحيان 
جن���ده ي�ض���تخدم الإ�ض���ارات ب���دلاً  من الكلم���ات اأو ل ي�ض���تخدم احلديث للتوا�ض���ل ذي 

املعني فامللمح الرئي�ضي ل�ضطراب التوحد هو ا�ضطراب منو اللغة. 
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ويعد ا�ض���طراب امل�ض���اداة )Echolalia( اأو الرتديد املر�ض���ى للكالم من اأهم 
مظاهر ا�ضطرابات اللغة التعبريية لدى الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد, وهو حالة 
كالمية تتميز بالرتديد الق�ض���ري الالاإرادي ملا يقوله الآخرون من كلمات اأو مقاطع 

اأو اأ�ضوات ب�ضورة تبدو وكاأنه �ضدي لهم.

 وهن���ا اأ�ض���ار Janzeng (1996, P.6) اإىل اأن هن���اك ع���دة اأن���واع م���ن تردي���د 
الكالم هي:

الرتدي���د الف���وري ل���كالم الآخري���ن Immidiate Echolalia: مث���ال ذل���ك 	. 
عندما ت�ضاأل طفل “ اأنت تريد كعكة ؟” فريد الطفل “ اأنت تريد كعكة”. 

الرتدي���د املتاأخر ل���كالم الآخري���ن Delayed Echolalia:فقد يعيد الطفل 	. 
بع����ض العب���ارات الت���ي �ض���معها يف ال�ض���باح اأو يف الي���وم ال�ض���ابق اأو يق���وم باإعادة 

الإعالنات التي �ضمعها من التليفزيون... وغري ذلك.

وقد يعود ترديد الكالم اإىل اأن:
الطف���ل يح���اول فهم معني الكلم���ة التي يرددها, لذا نحاول اإي�ض���اح الكلمة له 1 ))

باأقرب �ضورة ب�ضرية عملية ت�ضهل فهم املعني.
اأو لأن بع����ض الأ�ض���وات ي�ض���عب عل���ى الطف���ل ذي ا�ض���طراب التوحد �ض���ماعها 1 ))

فيكرره���ا ليتاأك���د مما �ض���مع, مثل �ض���وت الدال والب���اء ؛ لذا ف���اإن اإطالة بع�ض 
الأ�ضوات قد ت�ضاعد على �ضماعها ب�ضكل اأو�ضح.

وت�ضتخدم اأحياناًا لالإح�ضا�ض املفرط بعدم الأمان, ويف بع�ض املواقف ي�ضري اإىل 1 ))
رغب���ة الطفل ذي ا�ض���طراب التوحد يف التوا�ض���ل مع املحيط���ني به )الدوخي, 

وال�ضقر, 2005, �ض. 40(. 

ويري البع�ض اأن الطفل ذا ا�ض���طراب التوحد ي�ض���تخدم ترديد الكالم عندما 
يري���د اأن يح�ض���ل عل���ى اهتمام الآخرين‘ اأو رف�ض‘ اأو طلب احل�ض���ول على �ض���يء, ويف 
اأحي���ان اأخري ي�ض���تخدم دون اأي توا�ض���ل هادف فهو تكرار للكلم���ات دون فهم معناها. 
وهن���اك عالق���ة قوية بني امل�ض���اداة والتطور اللغوي فكلما ازداد تط���ور اللغة اللفظية 

 .(Valenzuela, 2013, P.258) لدى الطفل نق�ضت امل�ضاداة
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كما ك�ضفت درا�ضة Lawrence (2015, P.7) اإن ا�ضطراب امل�ضاداة ل يجب 
اعتباره �ض���يئاًا مر�ض���ياًا, حيث يعترب ا�ض���طراب امل�ض���اداة مرحلة مهمة يف عملية تعلم 
اللغة, ومير بها جميع الأطفال قبل �ضن الثالثة حيث ي�ضتخدمونها خالل توا�ضلهم 
وتفاعلهم مع الآخرين وت�ضمى مبرحلة التقليد اللفظى, ولكنها تختفي تدريجياًا مع 
من���و الطف���ل وزيادة احل�ض���يلة اللغوية, ولكن هذا ال�ض���طراب ي�ض���تمر لدى الأطفال 

ذوى ا�ضطراب التوحد دون ذكر اأ�ضباب ا�ضتمراره.

ا: خف�ض ا�ض�طراب امل�ض�اداة ودوره يف تنمية اللغة التعبريية لدى الأطفال  ثانياً
ذوى ا�ضطراب التوحد: 

ا, والغالبية  بع�ض الأطفال ذوى ا�ض���طراب التوحد ق���د ل يتعلمون الكالم اأبداً
العظمى منهم يتاأخرون يف الكالم. كما اأن هناك الكثري من املالمح غري ال�ضوية عند 
ا  ب���دء حديثه���م وكذلك يف لغتهم. م���ن قبيل ذلك امليل اإىل ترديد ما قد ي�ض���معونه تواً
وفى نف�ض اللحظة وكاأنهم �ض���دى ملا يقال )ظاهرة امل�ض���اداة(, واحلديث » التلغرايف » 
Telegraphic speech الذي يتم فيه حذف بع�ض الكلمات ال�ض���غرية, وا�ض���تخدام 
ال�ضمائر ب�ضورة م�ضو�ضة, والكلمات املت�ضابهة, اأو اخللط يف ترتيب الكلمات. وذلك لكون 
هذه التعليمات حرفية Literal, وحم�ضو�ضة عيانية عند ا�ضتخدام الطفل ذي ا�ضطراب 
التوحد لها, لأنه ل يفهم اإل احلديث العياين املبا�ضر )�ضليمان, 2001, �ض �ض 41 – 42(. 

وقد اأ�ضار القم�ض )2015, �ض �ض 20 – 23( اأن الطفل ذا ا�ضطراب التوحد يف 
عم���ر )2, 3, 4( �ض���نوات يف مرحل���ة من���وه الأوىل مل ينته من من���وه العقلي و الإدراكي, 
ا م���ن التوقف, ول ي�ض���تطيع الطفل التعبري عن  كم���ا اأن من���وه اللغ���وي يحدث له نوعاً
خرباته الداخلية. كما يتميزون بعدم القدرة على النتماء لالآخرين ح�ض���ياًا اأو لغوياًا 
وال�ضطراب يف الإدراك, مما يوؤدى اإىل عدم القدرة على الفهم اأو التوا�ضل اأو التعلم 

اأو امل�ضاركة يف الأن�ضطة الجتماعية, ويكون م�ضحوباًا باأمناط �ضلوكية منطية. 

اأم���ا Gal (2007,P.53) ف���ريى اأن���ه ميك���ن التميي���ز ب���ني ح���الت ا�ض���طراب 
التوحد واحلالت ال�ض���بيهة با�ض���طراب التوحد على اأ�ض���ا�ض العجز اللغوي املتمثل يف 
عدم القدرة على اإنتاج اللغة وال�ضتجابة لها, فكانت اأ�ضد يف حالت ا�ضطراب التوحد 

باملقارنة بحالت �ضبيهة التوحد. 
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اإن تك���رار اأو تردي���د ال���كالم ل���دى الأطف���ال ذوى ا�ض���طراب التوح���د الأكرب يف 
العم���ر الزمني والأقل يف ال�ض���طرابات الإدراكية ي�ض���ري اإىل رغبة ه���وؤلء الأطفال يف 
تو�ضيح متطلباتهم اأو التعبري عن اأنف�ضهم يف وقت معني, اإل اأنه ي�ضري يف نف�ض الوقت 
اإىل انخفا�ض القدرات التعبريية اأو الإن�ضائية لدى هوؤلء الأطفال وان كان ي�ضري اإىل 
رغبته���م يف التوا�ض���ل م���ع املحيط���ني بهم. وفى بع����ض الأحيان يعد دلي���الاً  ينبئ على 
���ا وحمكمة املفردات  اأن الف���رد ذا ا�ض���طراب التوحد يحاول ا�ض���تخدام لغ���ة اأكرث اإبداعاً

)كامل, 2005, �ض �ض 37 – 38(.

والنمطية اللفظية ت�ضمل تكرار الكلمات اأو اجلمل دون اعتبار للمعنى, ولدى 
الأطف���ال الأكرب تكون الآلية اللفظية �ض���املة لذاك���رة طويلة الأمد )مثل اإعادة نف�ض 
كلم���ات اأغني���ة �ض���معها قب���ل ذلك الوق���ت ب�ض���نوات. اأو جداول القط���ارات اأو منا�ض���بات 
تاريخي���ة, اأو مع���ادلت كيميائي���ة( حي���ث اإن ه���ذه املعلوم���ات تتكرر م���رات عديدة دون 

اعتبار للموقف الجتماعي ومنا�ضبة ذكرها من عدمه )�ضليمان, 2001, �ض 58(. 

ومث���ل اأي �ض���لوك اأو عر����ض من اأعرا�ض ا�ض���طراب التوحد يكون من ال�ض���عب 
التنب���وؤ بال���دور الذي يلعب���ه ترديد الكالم بالن�ض���بة لالأفراد قبل وج���ود اأي حماولت 
لتعديل���ه, وهن���اك العديد من الإر�ض���ادات التي يج���ب اإتباعها لتعديل م�ض���كالت اللغة 
التعبريية لدى الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد ولديهم ا�ضطراب امل�ضاداة مل�ضاعدتهم 
على تطوير طرق اأكرث كفاءة وقدرة للتعبري عن احتياجاتهم, ومن هذه الإر�ضادات: 

1 – تعديل اأ�ضلوب التوا�ضل الذي يقوم به الآخرين معهم:
 يف كثري من الأحيان ميكن اأن يتح�ض���ن م�ض���توى التوا�ضل لدى الأطفال ذوى 
ا�ض���طراب التوح���د وي���زداد تعاونه���م واإتباعهم للتعليم���ات املقدمة له���م اإذا ما قدمت 
ا يف الأ�ض���لوب الذي  للف���رد م�ض���اعدة اأك���رب لفه���م املطل���وب من���ه. وه���ذا يتطلب تغي���رياً
يتبعه املحيطون بالأفراد ذوى ا�ض���طراب التوحد باإعادة �ض���ياغة ما قيل من اإر�ضادات 

وتعليمات ب�ضورة اأب�ضط ت�ضاعد على فهم اأو�ضح )كامل, 2005, �ض �ض 45 – 46(. 

2 – تقليل الهتمام باحلديث غري املالئم: 
 يع���د تك���رار الأطفال ذوى ا�ض���طراب التوحد للحديث ب�ض���ورة م�ض���تمرة اأحد 
الأ�ض���اليب التي يلجئون اإليها لنيل اهتم���ام املحيطني بهم من الأفراد العاديني. وفى 
مثل هذه الأحوال فاإن عدم الهتمام الزائد من جانب الأفراد العاديني من �ض���اأنه اأن 
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يقلل من هذا الأ�ضلوب اإذ يعمل هذا الأ�ضلوب على النطفاء التدريجي ل�ضلوك تكرار 
 .(Gal, 2007,P.11) احلديث غري املالئم

3 – و�ضع القواعد:
 هو اأحد الأ�ضاليب الفعالة والتي يف�ضل اأن تتم يف ال�ضنوات الأوىل من العمر, 
مث���ل و�ض���ع قواع���د خارجي���ة مث���ل )اأي���ن – مت���ى – كم مرة – م���ع من( لإر�ض���اد ذوى 
ا�ض���طراب التوح���د ل�ض���تعمال مثل هذه الكلم���ات يف اللغة, واإذا اأمك���ن تعليم الأطفال 
منذ ال�ضنوات الأوىل فاإن اأ�ضلوب احلديث التكراري �ضوف يظهر على بع�ض الأفراد يف 
بع�ض املواقف يف وقت معني من اليوم اأو يف فرتة معينه فقط, وبهذا ميكن ال�ضيطرة 
على هذه ال�ض���لوكيات امل�ض���طربة اأو الأ�ضلوب غري املالئم يف احلديث وقت ظهورها اإذ 

.(Beaud, 2010, P.25) ا لهذا النظام تعد حم�ضورة بدرجة معينة اإنها وفقاً

4 – تنمية املهارات واملفردات اللغوية:
 للتخفي���ف م���ن ا�ض���طراب امل�ض���اداة ل���دى الأطف���ال ذوى ا�ض���طراب التوح���د 
ن�ضتخدم العديد من ال�ضرتاتيجيات مثل التوجه, والتعزيز والعقاب, ورد ال�ضتجابة 
واإع���ادة التوجي���ه, وامل�ض���اركة الوالدي���ة, كم���ا يج���ب تنمية امله���ارات واملف���ردات اللغوية 
عن طريق ال�ض���ور, والكتاب الإلكرتوين امل�ض���ور يف الربامج التي ت�ض���تخدم لتخفيف 

.(Beth, 2016,P.51) ا�ضطراب امل�ضاداة

ف���ى احلقيق���ة اإن وج���ود الرتديد يع���د اإ�ض���ارة اإيجابية لالأفراد ذوى ا�ض���طراب 
التوح���د حي���ث وج���د البع����ض اأن الرتدي���د مبثاب���ة موؤ�ض���ر تنب���وؤي مهم لتط���ور اللغة 
ا عن كون الرتديد عادة غري مفيدة فانه ي�ضتخدم لت�ضمية الأ�ضياء  التعبريية. وبعيداً
وال�ضخ�ضيات لالأفراد ذوى ا�ضطراب التوحد ومثل هذه النتيجة تدعم النتائج التي 

تقول اأن الرتديد يحقق فوائد لالأفراد ذوى ا�ضطراب التوحد.

درا�صات �صابقة:
تعددت الدرا�ض���ات والبحوث ال�ض���ابقة التي اأكدت على اأهمية التوا�ضل اللغوي 
وما له من اأهمية كربى يف جمال تنمية اللغة لدى الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد. 
كم���ا تع���ددت الدرا�ض���ات التي تطرقت ل�ض���طراب امل�ض���اداة الذي يعاين من���ه الأطفال 
ذوي ا�ض���طراب التوح���د, و�ض���وف يق���وم الباحث���ني بعر�ض اأهم الدرا�ض���ات ال�ض���ابقة يف             

هذا املجال, 
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ا�ضتهدفت درا�ضة  Leung & Wu (1997)درا�ضة اأثر تعليم اأ�ضماء الأحرف 
والأ�ض���كال على امل�ض���اداة لدى الأطفال ذوى ا�ض���طراب التوحد. طبقت هذه الدرا�ضة 
عل���ى اأربع���ة اأطف���ال ت���رتاوح اأعماره���م م���ن )8– 10( �ض���نوات يعان���ون م���ن ا�ض���طراب 
التوحد مع وجود م�ضاداة. وقد اأ�ضارت النتائج اإىل اأن تعليم احلروف واأ�ضماء الأ�ضياء 
والأ�ض���كال اأدي اإىل انخفا�ض وا�ض���ح يف عملية تكرار الكالم املر�ض���ي )امل�ض���اداة( لدى 

الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد.  

 Foxx, Schreck, Garito, Smith, درا�ض���ة  ا�ض���تهدفت  فيم���ا 
Weisenberger, (2004) ا�ضتبدال امل�ضاداة لدى الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد 
بال�ضتخدام الوظيفي للعالمات اللفظية. ويف هذه الدرا�ضة مت تقييم الآثار املبا�ضرة 
م���ن اإج���راءات التدري���ب عل���ى لغ���ة الإ�ض���ارة على اثن���ني م���ن الأطفال ذوى ا�ض���طراب 
التوح���د واح���د لديه م�ض���اداة فورية والثاين �ض���حيح ال�ض���تجابة. وكان الهدف العام 
لتعلي���م الأطف���ال اأن تبق���ي هادئة قب���ل واأثناء وبعد ف���رتة وجيزة من تقدمي الأ�ض���ئلة 
ثم ي�ض���تخدمون ال�ض���ور يف التعبري ويف اإعطاء ا�ضتجابات �ضحيحة بدلاً من الإ�ضارات 
ا يف ا�ضتجابات  با�ض���تخدام حمفزات املدربني. واأثبتت النتائج اأن هناك حت�ض���ناًا وا�ض���حاً
الطف���ل للموؤث���رات غ���ري املدرب عليها اأو بتك���رار هذه النتائج وتو�ض���يع نطاق البحوث 
ال�ض���ابقة مع البالغ���ني الذين يعانون من التخلف العقل���ي والتوحد والتي اأظهرت اأن 
ا�ضتخدام لغة الإ�ضارة وال�ضور ميكن اأن يكون فعالاً يف تعليم الأفراد وحت�ضني امل�ضاداة 

وذلك بال�ضتخدام الوظيفي لذخرية الألفاظ وزيادة ذخرية الألفاظ لديهم. 

بينما درا�ض���ة  Beaud (2010) فا�ض���تهدفت درا�ض���ة ا�ض���طراب امل�ض���اداة لدى 
الأطف���ال ذوى ا�ض���طراب التوح���د: واأنه���ا اإعاق���ة لغوية لعملي���ة التفاعل والتوا�ض���ل. 
وتكون���ت عين���ة الدرا�ض���ة من �ض���تة اأطف���ال م���ن ذوى ا�ض���طراب التوح���د ويعانون من 
امل�ضاداة. وت�ضري هذه الدرا�ضة اإىل اأن امل�ضاداة هي واحدة من اأهم الأعرا�ض الرئي�ضية  
ل�ض���عف اللغ���ة ل���دى الطف���ل ذي ا�ض���طراب التوح���د. وذل���ك م���ن خ���الل ا�ض���تعرا�ض 
لبع����ض الدرا�ض���ات ال�ض���ابقة وبع����ض املالحظ���ات الإكلينيكي���ة ت�ض���ري اإىل اأن امل�ض���اداة 
ه���ي اإعاق���ة عملي���ة تفاعلية ال���كالم وتقدم هذه الدرا�ض���ة بع�ض الإثبات���ات التي تدعم                                     

هذه الفر�ضيات. 
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اأم���ا درا�ض���ة Grossi (2013) فا�ض���تهدفت  معرف���ة الف���روق الطبيعي���ة ب���ني 
امل�ض���اداة العر�ض���ية والدائم���ة لدى الأطفال ذوي ا�ض���طراب التوح���د. وتكونت العينة 
ا من ذوى ا�ضطراب التوحد. وقد مت تطبيق مقيا�ض فيالند للن�ضج  من )18( م�ضاركاً
الجتماع���ي ومقيا����ض مالحظة الوظائف الأ�ضا�ض���ية وا�ض���تبيان اللغة. وقد مت حتليل 
البيان���ات بوا�ض���طة ارتباط بري�ض���ون ومعامل النحدار للمتغ���ريات. واأظهرت النتائج 
اأن امل�ضاداة هي تعبري عن العتماد على البيئة وقد حتدث يف احلالة التي يكون فيها 
ال�ض���خ�ض امل�ض���اب بالتوحد يريد امل�ضاركة يف عملية توا�ض���لية و يفتقر ال�ضيطرة على 
ال���كالم فيك���رر كلم���ات الطرف الآخر بدل من اختيار اإجابة. كما ت�ض���ري اإىل اأن ظهور 
امل�ضاداة العر�ضية يعك�ض عدم قدرة املري�ض على ت�ضفية ال�ضو�ضاء يف البيئة املحيطة 

كما يوؤدي يف بع�ض الأحيان على العتماد على البيئة اخلارجية. 

فيما ا�ض���تهدفت درا�ض���ة Valenzuela  (2013)  معرفة الآثار املرتتبة على 
ا�ض���تخدام اأ�ض���لوب تعزيز التوا�ضل اللفظي وا�ضتخدام الو�ض���ائل البديلة على امل�ضاداة 
ل���دى الأطف���ال ذوى ا�ض���طراب التوح���د. كما حتاول اكت�ض���اف اأثر ال�ض���تخدام العايل 
للتكنولوجي���ا عل���ى تعزي���ز التوا�ض���ل البديل يف احلد من امل�ض���اداة عن���د طفل التوحد 
من خالل املحادثة وزيادة اللغة التعبريية وذلك من خالل ا�ضتخدام )11( لفظ على 
جمموع���ة م���ن الذك���ور عددهم )5( اأطف���ال ترتاوح اأعماره���م ما بني )6– 12( �ض���نة, 
والذين مت ت�ضخي�ض���هم على اأنهم م�ض���ابني با�ض���طراب التوحد. وقد �ض���اركوا ب�ض���كل 
دوري مل���دة �ض���هرين مرتني يف الأ�ض���بوع ثم ب�ض���كل دوري ملدة �ض���هر واح���د. وقد اأجري 
التحليل الوظيفي لتحديد وظيفة امل�ض���اداة وتاأثريها على امل�ض���اركة. وت�ض���ري النتائج 
اإىل ظهور تفاعل جيد وتاأخر امل�ضاداة, وقد مت احل�ضول على )11( عينة من كالمهم 
ا ق�ضرية واألعاب  و�ضجلت حمادثاتهم مع الباحث وامل�ضاركة �ضملت فيديوهات واأفالماً
الطاولة وقراءة الكتب. كما اأن النتائج تدعم ا�ض���تخدام التكنولوجيا يف توليد الكالم 

واللغة واحلد من امل�ضاداة لدى ذوى ا�ضطراب التوحد. 

اأما درا�ض���ة  Demaine (2014) فا�ض���تهدفت  درا�ضة امل�ض���اداة واللفظ املنغم 
ل���دى الأطف���ال ذوى ا�ض���طراب التوح���د. طبق���ت هذه الدرا�ض���ة عل���ى )6( اأولد و )6( 
بن���ات ت���رتاوح اأعماره���م م���ن )4– 8( �ض���نوات لديه���م توح���د و م�ض���اداة. وا�ض���تخدم 
معه���م اأ�ض���لوب اللف���ظ املنغ���م كطريقة م���ن طرق التوا�ض���ل غ���ري اللفظي���ة لالأطفال 
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ذوى ا�ض���طراب التوحد كما ا�ض���تخدم اللحن يف ت�ضل�ضل اإيقاع جملة يوؤديها من خالل 
 ANOVA التعبري اأو بني اجلملة.  وا�ض���تخدم الإح�ض���اء ال�ض���تدليل وعامل واحد
ملقارن���ة تردي���د الألفاظ وردود الفعل اللفظية التي وقعت بعد ا�ض���تخدام اللفظ املنغم 
وقد �ض���جلت اجلل�ض���ات على �ض���رائط فيديو. وت�ض���ري نتائج هذه الدرا�ض���ة اإىل خف�ض 
امل�ض���اداة ل���دى الأطفال ذوى ا�ض���طراب التوحد با�ض���تخدام اللفظ املنغ���م والإيقاع يف 

نطق اجلمل والعبارات.  

بينما ا�ضتهدفت درا�ضة Sterponi & Shankey (2014) معرفة اأثر اإعادة 
التفك���ري يف اللف���ظ املك���رر ومعرفة اأثر امل�ض���اداة وتاأثريها على عملية التوا�ض���ل لدى 
الأطفال ذوي ا�ض���طراب التوحد. وتناولت هذه الدرا�ض���ة درا�ض���ة حالة طفل يبلغ من 
العم���ر 6 �ض���نوات يعان���ى من ا�ض���طراب التوح���د مع وجود م�ض���اداة توؤثر عل���ى عملية 
التفاع���ل الجتماع���ي واحلديث والتوا�ض���ل ل���دى الطفل. ا�ض���تخدمت هذه الدرا�ض���ة 
احلدي���ث املتوا�ض���ل م���ع الطف���ل والتحليالت ال�ض���وتية والألع���اب وال�ض���ور. واأظهرت 
نتائج هذه الدرا�ضة زيادة تفاعل الطفل ذي ا�ضطراب التوحد مع املحيطني به وزيادة 
اللغة ت�ض���اعد على التقليل من عملية امل�ض���اداة لديه, كما تظهر النتائج اأن الطفل ذا 
ا�ض���طراب التوحد قادر على الحتفاظ باللفظ ال�ض���دوي لتكراره يف مواقف خمتلفة 
ا تف�ض���ريياًا يعم���ق فهمنا للتفاعالت  بنف����ض املعني والعبارات, كما تقدم الدرا�ض���ة اإطاراً
املعقدة لالأطفال امل�ض���ابني با�ض���طراب التوحد الذين يعانون من امل�ض���اداة ومناق�ضة 
الآث���ار املرتتب���ة عل���ى ه���ذا املنظ���ور ووجه���ات النظ���ر احلالية لتنمي���ة لغة �ض���اذة لدى 

الطفل ذي ا�ضطراب التوحد .

فيم���ا ا�ض���تهدفت درا�ض���ة Lawrence (2015) معرفة الآث���ار اجلانبية لعدم 
فه���م ال�ض���وؤال وتعق���د الطلب على ا�ض���طراب امل�ض���اداة ل���دى الأطفال ذوى ا�ض���طراب 
التوح���د. وتكون���ت عين���ة الدرا�ض���ة احلالية م���ن )4( اأطف���ال ذوى ا�ض���طراب التوحد. 
واأظه���رت نتائ���ج الدرا�ض���ة اإن ا�ض���طراب امل�ض���اداة ه���و م�ض���كلة لغوي���ة منت�ض���رة ل���دى 
الأطفال ذوى ا�ض���طراب التوحد, واأن هذا ال�ض���طراب يحدث بل ويزداد ب�ض���بب عدم 
فه���م احلدي���ث اأو ال�ض���وؤال يف مواقف معينة اأكرث من املواق���ف العادية التي يكون فيها 

ا للحديث الذي يدور حوله  . الطفل فاهماً
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اأما درا�ض���ة Beth (2016) فا�ض���تهدفت اإظهار اأن الأنواع املختلفة ل�ض���طراب 
امل�ض���اداة له���ا اأهمية تنموية يف جم���ال اللغة التعبريية لدى الأطفال ذوى ا�ض���طراب 
طيف التوحد. وتناولت هذه الدرا�ضة درا�ضة حالة طفل عمره )6( �ضنوات و)7( �ضهور 
ويعانى من ا�ضطراب طيف التوحد. وا�ضتخدمت هذه الدرا�ضة اأدوات مقيا�ض حتليل 
املحادث���ة, وتقييم اللغة والتوحد. وتو�ض���لت نتيجة الدرا�ض���ة اإىل اأهمي���ة رفع الكفاءة 
التوا�ض���لية مث���ل معرف���ة بنية ال���كالم واجلمل والق���درة على بدء املحادث���ة للتخفيف 
من ن�ض���بة ا�ض���طراب امل�ض���اداة لدى الطفل ذي ا�ض���طراب طيف التوحد. كما ك�ض���فت 
الدرا�ض���ة عن اأن اأ�ض���لوب توا�ضل الكبار مع الطفل ذي ا�ض���طراب التوحد م�ضوؤول عن 

تنمية اللغة لدى الطفل وانخفا�ض ا�ضطراب امل�ضاداة  .

تعقيب على الدرا�صات ال�صابقة:
ميكن اأن ن�ضتخل�ض من الدرا�ضات ال�ضابقة ما يلى:

اأ– من حيث املو�ضوع والهدف:
هدف���ت الدرا�ض���ات ال�ض���ابقة يف غالبيته���ا اإىل خف����ض ا�ض���طراب امل�ض���اداة اأو 
الرتديد املر�ض���ي للكالم وا�ض���تخدمت تدخالت عالجية خمتلفة. كما هدفت بع�ضها 
اإىل معرفة العالقة بني امل�ضاداة و �ضعف اللغة لدى الأطفال ذوي ا�ضطراب التوحد. 
وهدف���ت بع�ض���ها اإىل بح���ث طبيع���ة امل�ض���اكل املرتبط���ة بامل�ض���اداة عن���د الأطف���ال ذوى 

ا�ضطراب التوحد. 
اأما البحث احلايل فيهدف اإىل معرفة العالقة بني ا�ضطراب امل�ضاداة و اللغة 

التعبريية لدى الأطفال ذوي ا�ضطراب التوحد .

ب–  من حيث العينة:
اأجريت معظم الدرا�ض���ات ال�ض���ابقة عل���ى اأطفال من ذوي ا�ض���طراب التوحد و 
امل�ضاداة. كما اأ�ضارت بع�ضها اإىل اأن العينة من اإخوة الأطفال ذوي ا�ضطراب التوحد,  
ومل ت�ض���ر بقي���ة الدرا�ض���ات اإىل عم���ر امل�ض���اركني. وم���ن حي���ث احلج���م: اختل���ف حجم 
امل�ض���اركني ح�ض���ب املنهج امل�ضتخدم يف الدرا�ض���ة حيث تراوح عدد امل�ضاركني يف الدرا�ضة 
التجريبية من  طفل واحد, اإىل )3( ,اإيل)4(, اإىل )5(, اإىل )6(, اإىل )7(, اإىل )8(, اإىل 

)12(, بينما زاد عدد امل�ضاركني يف بع�ض الدرا�ضات حيث و�ضل اإىل )18(.
اأم���ا البح���ث احل���ايل تتكون عينة الدرا�ض���ة م���ن )14( طفالاً مم���ن يعانون من 

ا�ضطراب التوحد مع امل�ضاداة , ترتاوح اأعمارهم ما بني 6– 9 �ضنوات. 
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ج–  من حيث الأدوات:
ا�ض���تخدمت الدرا�ض���ات ال�ض���ابقة الأدوات التالي���ة: اختب���ار ت�ض���مية الأ�ض���ياء. 
ودرا�ض���ة احلالة. ولغة الإ�ض���ارة. واختبار النتباه امل�ضرتك وا�ضتبيان اللفظ ال�ضدوي, 
وال�ض���ور, واللع���ب احلر . اأم���ا البحث احلايل في�ض���تخدم  الباحث���ون الأدوات التالية: 
ا�ض���تمارة بيان���ات اأولية للطفل ,مقيا�ض بينيه للذكاء )ال�ض���ورة اخلام�ض���ة(, ومقيا�ض  
CARS لت�ض���خي�ض ا�ض���طراب التوح���د, ومقيا�ض اللغة التعبريية امل�ض���ور لالأطفال 

ذوى ا�ضطراب التوحد, مقيا�ض امل�ضاداة امل�ضور لالأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد, . 

د–  من حيث النتائج:
اتفقت معظم الدرا�ضات ال�ضابقة على فاعلية برامج  اللغة  وقدرتها على اإخفاء 
عالم���ات ا�ض���طراب امل�ض���اداة ل���دى الأطفال ذوي ا�ض���طراب التوح���د. وفعالية ارتقاء 
الإدراك اللفظي مع التقدم يف العمر. واأن الأطفال الذين يعانون من ا�ضطراب التوحد 
يعانون من ا�ض���طراب امل�ض���اداة الفورية اأو املتاأخرة  .واأهمية م�ض���اركة الأقران والآباء 
يف تنمي���ة اللغ���ة وخف�ض ا�ض���طراب امل�ض���اداة ل���دى الأطفال ذوي ا�ض���طراب التوحد . 

فرو�ض البحث:
توجد عالقات ارتباطية �ضالبة دالة اإح�ضائياًا بني درجات امل�ضاداة ودرجات اللغة . )

التعبريية )الأبعاد والدرجة الكلية( لدى الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد.
ل يوج���د ف���رق دال اإح�ض���ائياًا ب���ني الذك���ور والإن���اث عل���ى درج���ات امل�ض���اداة لدى . )

الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد.
ا ب���ني الذكور والإن���اث على درجات اللغ���ة التعبريية . ) ل يوج���د ف���رق دال اإح�ض���ائياً

لدى الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد.

اإجراءات البحث: 
منهج البحث: ا�ضتخدم الباحثون املنهج الو�ضفي.

عينة البحث: تكونت العينة النهائية للبحث احلايل من )14( طفالاً من ذوى ا�ضطراب 
التوحد )9 ذكور, 5 اإناث( من املرتددين على مركز توا�ض���ل لرعاية ذوي الحتياجات 
اخلا�ض���ة واأكادميية �ض���ناع امل�ض���تقبل ب���اإدارة ميت غم���ر مبحافظة الدقهلي���ة, والذين 
متي���زوا بارتف���اع وا�ض���ح يف درج���ة مقيا�ض ا�ض���طراب امل�ض���اداة امل�ض���ور, و انخفا�ض يف 
درجات مقيا�ض اللغة التعبريية امل�ضور , ممن ترتاوح درجة ا�ضطراب التوحد لديهم 
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ب���ني )30- 36( وت���رتاوح اأعماره���م الزمني���ة ما بني )6-9( �ض���نوات؛ مبتو�ض���ط عمري 
ق���دره )4.9(, كم���ا تراوح معامل ذكائهم ما بني )65 – 70( مبتو�ض���ط قدره )67.29(, 
وانحراف معياري قدره )2.138(. ومت ا�ض���تبعاد الأطفال من ذوي الإعاقات الأخرى.

اأدوات البحث:
]اأ[ مقيا�ض امل�ضاداة امل�ضور لالأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد

اإعداد:اإميان كا�ضف,وايهاب الببالوى, واإميان م�ضعد
مت اع���داد مقيا����ض امل�ض���اداة امل�ض���ور لالأطف���ال ذوى ا�ض���طراب التوح���د بعد   
مراجع���ة الرتاث الثقافى يف علم النف�ض والرتبية اخلا�ض���ة والدرا�ض���ات التى تناولت 
ا�ضطراب امل�ضاداة لل�اأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد, ومت �ضياغة )40( فقرة واأمام كل 
فقرة ثالث بدائل )ترديد – ا�ضتجابة غري �ضحيحة – ا�ضتجابة �ضحيحة( وبدرجات 

)2-1-0(. وقد جرى التحقق من �ضدق املقيا�ض وثباته على النحو التاىل: 

)1( �ضدق املقيا�ض:

اأ- �ض�دق املحكم�ن:مت ح�ض���اب ال�ض���دق الظاه���رى م���ن خ���الل عر�ض الفق���رات على 
���ا يف جم���ال علم  جمموع���ة م���ن اخل���رباء واملتخ�ض�ض���ني بلغ عدده���م )10( متخ�ض�ضاً
النف����ض والرتبي���ة اخلا�ض���ة, للتحق���ق م���ن �ض���دق الفقرات وق���د اأب���دوا جمموعة من 
التعديالت يف ال�ضياغة اللغوية, ومت الإ�ضتقرار على الفقرات التى مت التفاق عليها, 
واأعتربت الفقرة �ض���ادقة اإذا ح�ض���لت على ن�ض���بة اتفاق 80%, وقد اأجمع اخلرباء على 
�ض���الحية جمي���ع الفقرات لل�ض���مة املراد قيا�ض���ها وبه���ذه اخلطوة يك���ون الباحثون قد 

حتققوا من ال�ضدق الظاهرى لالأداة . 

ب - �ضدق املحتوى )املنطقى(: 
وق���د اعتم���د عل���ى هذا النوع من ال�ض���دق يف �ض���ياغة واإع���داد املقيا�ض, فقد مت 
ا�ض���تعرا�ض  الدرا�ض���ات والختبارات ال�ض���ابقة املرتبطة مبو�ض���وع املقيا�ض, وبعد ذلك 
مت عر����ض املقيا����ض والتعري���ف الجرائى اخلا�ض ب���ه وحتديد مهارات���ه, والختبارات 
واملف���ردات )الكلمات( اخلا�ض���ة به على ال�ض���ادة املحكمني من اأع�ض���اء هيئة التدري�ض, 

وبذلك ت�ضمن اأن املقيا�ض �ضامل لكل املهارات التى يقي�ضها . 
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ج -�ضدق املفردات:
مت ح�ض���اب �ض���دق املفردات بح�ض���اب معامالت الرتباط بني درجات كل مفردة 
ا  منها درج���ة املفردة( باعتب���ار اأن جمموع بقية  والدرج���ة الكلي���ة للمقيا����ض )حمذوفاً

ا للمفردة, وكانت النتائج كما هو مو�ضح باجلدول التايل املفردات حمكاً
جدول )1(

معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية ملقيا�س امل�صاداة 
حمذوًفا منها درجة املفردة )ن= 21 فرد(

 معامل
الرتباط

 رقم
املفردة

 معامل
الرتباط

 رقم
املفردة

 معامل
الرتباط

 رقم
املفردة

 معامل
الرتباط

 رقم
املفردة

0,215 31 *,525 21 **0,266 11 **0,848 1
**0,455 32 0,344 22 **0,536 12 **0,457 2
**0,596 33 0,115 23 0,311 13 **0,525 3
0,266 34 **0,718 24 0,303 14 **0,666 4
0,644 35 **0,776 25 **0,175 15 **0,855 5

*0,915 36 **0,738 26 *0,305 16 *0,335 6
**0,966 37 **0,208 27 **0,156 17 0,373 7
**0,267 38 **0,436 28 *0,225 18 *0,954 8
**0,207 39 **0,808 29 **0,756 19 **0,236 9
**0,808 40 *0,375 30 **0,986 20 *0,284 10

** دال عند م�ضتوي0.01 * دال عند م�ضتوي 0.05 

يت�ض���ح من اجلدول)1(اأن جميع معامالت الرتباط دالة اإح�ض���ائياًا, عدا )7( 
مف���ردات اأرقام:)7(, )13(, )14(, )22(, )23(, )31( ,)34( فكانت معامالت الرتباط 
ا منها درجة املفردة غري دالة,  بني درجات املفردات والدرجة الكلية للمقيا�ض حمذوفاً

وهذا يعني اأنها غري �ضادقة, ويتم حذفها.

Test Reliability:2( ثبات املقيا�ض(
مت تطبي���ق املقيا����ض عل���ى العينة ال�ض���تطالعية )املكونة من 21فرد(, وُح�ض���ب 

الثبات كما يلي:
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معامل األفا )كرونباخ(:
ُح�ض���ب معامل األفا للمقيا�ض ككل, ثم ُح�ض���بت معامالت األفا)مع حذف درجة 

كل مفردة(,والنتائج كما يلي:
جدول )2(

معامالت األفا )كرونباخ( ملقيا�س امل�صاداة لالأطفال )ن= 21 فرد(
 معامل األفا
 مع حذف

 درجة املفردة
من البعد

الرقم
 معامل األفا
 مع حذف

 درجة املفردة
من البعد

الرقم
 معامل األفا
 مع حذف

 درجة املفردة
من البعد

الرقم
 معامل األفا
 مع حذف

 درجة املفردة
من البعد

الرقم

0,559 31 0,059 21 0,059 11 0,059 1
0,159 32 0,359 22 0,159 12 0,159 2
0,259 33 0,459 23 0,259 13 0,259 3
0,459 34 0,259 24 0,459 14 0,259 4
0,259 35 0,259 25 0,259 15 0,259 5
0,059 36 0,059 26 0,059 16 0,059 6
0,059 37 0,059 27 0,059 17 0,459 7
0,159 38 0,159 28 0,159 18 0,159 8
0,259 39 0,259 29 0,259 19 0,259 9
0,259 40 0,259 30 0,259 20 0,259 10

معامل األفا للمقيا�ض ككل= 0,953

يت�ض���ح م���ن اجل���دول )2( اأن: جميع معام���الت األفا)مع ح���ذف درجة املفردة( 
اأق���ل م���ن اأو ت�ض���اوي معامل األفا الع���ام للمقيا�ض, عدا )5( مف���ردات اأرقام: )7(, )14(, 
)23(, )31(, )34(, حي���ث كان���ت قيم معامالت األفا )مع حذف درجة كل مفردة( اأكرب 

من معامل األفا للمقيا�ض, وهذا يعني اأن هذه املفردات غري الثابتة, ويتم حذفها.

 الثبات الكلي للمقيا�ض بالتجزئة الن�ضفية: 
مت ح�ض���اب الثب���ات للمقيا�ض ككل بطريق���ة التجزئة الن�ض���فية, وكانت النتائج 

على النحو التايل:



�ملجلد �ل�سابع - �لعدد )23( ج2 �أبريل 2018 جملة �لرتبية �خلا�سة

 19 

)اأ(   معامل الثبات للمقيا�ض مبعادلة �ضبريمان / براون = 945,0 
)ب( معامل الثبات للمقيا�ض مبعادلة جتمان = 944,0 

وه���ذه القي���م ملعام���الت الثبات بطريقت���ي: �ض���بريمان / ب���راون ,وجتمان قيم 
مرتفعة مما يدل على ثبات املقيا�ض ككل.

)3( الت�ضاق الداخلي:
مت ح�ضاب معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية للمقيا�ض, 

والنتائج كما يلي:
جدول )3(

معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية ل�صطراب امل�صاداة 
 معامل

الرتباط
 رقم

املفردة
 معامل

الرتباط
 رقم

املفردة
 معامل

الرتباط
 رقم

املفردة
 معامل

الرتباط رقم املفردة

0,952 31 *0,445 21 **0,186 11 **0,858 1
**0,975 32 0,943 22 **0,566 12 **0,277 2
**0,617 33 0,751 23 0,053 13 **0,855 3
0,103 34 **0,728 24 0,043 14 **0,196 4

*0,674 35 **0,296 25 **0,085 15 **,195 5
*0,845 36 **0,948 26 * ,815 16 **0,565 6

**0,986 37 **0,618 27 **0,666 17 0,904 7
**0,977 38 **0,056 28 *0,735 18 *0,374 8
**0,427 39 **0,918 29 **0,876 19 **0,756 9
**0,818 40 **0,006 30 **0,617 20 *0,984 10

* دال عند م�ضتوي 0.05** دال عند م�ضتوي0.01
يت�ض���ح من اجلدول ال�ض���ابق اأن جميع معامالت الرتباط دالة اإح�ض���ائياًا, عدا 
,)34( فكان���ت معام���الت  اأرق���ام:)7(, )13(, )14(, )22(, )23(, )31(  )7( مف���ردات 
الرتب���اط ب���ني درجات املفردات والدرجات الكلية للمقيا�ض غري دالة, وهذا يعني اأنها 

غري ثابتة, ويتم حذفها.
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ا ال�ضورة النهائية ملقيا�ض امل�ضاداة امل�ضور لالأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد: خام�ضاً
غ���ري  مف���ردات   )7( ح���ذف  مت  وال�ض���دق  للثب���ات  ال�ض���ابقة  الإج���راءات  م���ن 
ثابت���ة وغ���ري �ض���ادقة اأرق���ام: )7(, )13(, )14(, )22(, )23(, )31( ,)34(, واأ�ض���بحت 
ال�ض���ورة النهائي���ة للمقيا�ض مكون���ة من )33( مفردة, و�ض���احلة للتطبيق على العينة                                   

الأ�ضا�ضية للبحث.

اإع�داد املقيا��ض للتطبي�ق: مت مراجعة التعليمات اخلا�ض���ة باملقيا����ض للتاأكد من دقة 
�ضياغتها حتى ل تختلف النتائج باختالف الفهم لتلك التعليمات. 

طريقة الت�ضحيح: 
يت���م تقدي���ر الدرج���ات يف �ض���وء مقيا����ض مت���درج لال�ض���تجابة اأم���ام كل عب���ارة 
)تردي���د – ا�ض���تجابة غ���ري �ض���حيحة – ا�ض���تجابة �ض���حيحة(,تاأخذ الدرج���ات )2– 
1 – 0(, وبذل���ك ت�ض���بح الدرج���ة ال�ض���غرى للمقيا����ض )0( درج���ة, والدرج���ة العظمى 
)66( درج���ة, وق���د مت ح�ض���اب املئيني���ات للمقيا�ض ملعرف���ة دللة الدرجة التى يح�ض���ل 
عليه���ا الطف���ل ذي ا�ض���طراب التوحد يف املقيا����ض كالتاىل: اأقل م���ن )24( درجة يكون 
ا�ضطراب امل�ضاداة �ضعيف, الدرجة من )24 – 55( يكون ا�ضطراب امل�ضاداة متو�ضط, 
الدرجة من )56 – 62( يكون ا�ضطراب امل�ضاداة مرتفع, الدرجة اأكرب من )62( يكون 

ا. ا�ضطراب امل�ضاداة مرتفع جداً

]ب[ مقيا�ض اللغة التعبريية امل�ضور لالأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد
اإعداد:اإميان كا�ضف,وايهاب الببالوى, واإميان م�ضعد

ظه���رت احلاج���ة لإع���داد مقيا����ض اللغ���ة التعبريي���ة امل�ض���ور لالأطف���ال ذوى 
ا لأن غالبية املقايي�ض التي اهتمت باللغة لدى الأطفال ذوى  ا�ض���طراب التوحد, نظراً
ا�ض���طراب التوحد اأُعدت يف البيئة غري امل�ض���رية, اأو تناولت اأبعاداًا غري اأبعاد الدرا�ضة 
احلالي���ة, وم���ن ث���م مت اإعداد هذه الدرا�ض���ة التي ترك���ز على الأبع���اد احلالية املرتبطة 

باللغة التعبريية لدى الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد.

مت ح�ض���اب �ض���دق  وثبات املقيا�ض من خالل درجات العينة ال�ضتطالعية على 
املقيا�ض يف �ضورته املبدئية على النحو التايل:
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Validity:1( �ضدق املقيا�ض(
للتاأك���د م���ن �ض���دق املقيا�ض احلايل مت العتم���اد على بع�ض الطرق الو�ض���فية 

والإح�ضائية التالية )اإ�ضافة اإىل �ضدق املحكمني التاىل عر�ضه(.
)اأ( �ضدق املحكمن:

ا  ويف �ض���بيل حتقي���ق هذا النوع من ال�ض���دق مت العتماد عل���ى راأي )10( حمكماً
من اأ�ض���اتذة ال�ض���حة النف�ض���ية والرتبية اخلا�ض���ة وعلم النف�ض, للتاأكد من �ضالحية 
بطارية الختبارات ملفهوم اللغة التعبريية, و�ضالحية العبارات والأ�ضئلة لكل اختبار, 
ومنا�ضبتها لعينة الدرا�ضة, ويف �ضوء مالحظات املحكمني, مت اإجراء التعديالت املنا�ضبة 
على بع�ض الفقرات, وبذلك اعتربت اآراء املحكمني واقرتاحاتهم وتعديالتهم للمقيا�ض 
اُ على �ضدق حمتوي املقيا�ض, كما هو مو�ضح يف جدول )10(. يف �ضورتها النهائية موؤ�ضراً

)ب( �ضدق املحتوي )املنطقي(:
وقد مت العتماد على هذا النوع من ال�ض���دق يف �ض���ياغة واإعداد املقيا�ض, فقد 
مت ا�ض���تعرا�ض الدرا�ضات والختبارات ال�ضابقة املرتبطة مبو�ضوع املقيا�ض, وبعد ذلك 
ق���ام الباحث���ني بعر����ض املقيا����ض والتعري���ف الإجرائي اخلا����ض به وحتدي���د مهاراته, 
والختب���ارات واملف���ردات )الكلم���ات( اخلا�ض���ة ب���كل مه���ارة عل���ى ال�ض���ادة املحكمني من 

اأع�ضاء هيئة التدري�ض, وبذلك ت�ضمن اأن املقيا�ض �ضامل لكل املهارات التي يقي�ضها.
)ج(�ضدق املفردات:

مت ح�ض���اب �ض���دق مف���ردات مقيا����ض اللغ���ة التعبريي���ة امل�ض���ور لالأطف���ال ذوى 
ا�ض���طراب التوح���د ع���ن طريق ح�ض���اب معامل الرتباط ب���ني درجة املف���ردة والدرجة 
الكلي���ة للمه���ارة التي تنتمي اإليها املفردة بعد حذف درج���ة املفردة من الدرجة الكلية 
ا للمفردة )الت�ضاق  للمهارة التي تنتمي اإليها, وذلك باعتبار بقية مفردات املهارة حمكاًاً
الداخلي(, ووجد اأن جميع معامالت الرتباط دالة اإح�ضائيا, عدا املفردات رقم:3, 4, 
6 من مفردات البعد الأول )النتباه(, ورقم3, 5 من مفردات البعد الثاين )التقليد(, 
ورقم 4, 6من مفردات البعد الثالث )رعاية الذات(, ورقم 1, 8, 10 من مفردات البعد 
الراب���ع )التع���رف والفه���م(, ورق���م 4, 6, 9 من مف���ردات البعد اخلام�ض )الت�ض���نيف(, 
ورقم 1, 3, 6, 9 من مفردات البعد ال�ضاد�ض )اللعب التظاهري(, ورقم 9 من مفردات 
البع���د الثام���ن )الت�ض���مية( فكانت معام���الت ارتباطها غري دالة اإح�ض���ائيا, مما يعني 

عدم �ضدقها, وا�ضتخرجت م�ضتويات الدللة الإح�ضائية, وذلك كما هو مو�ضح:
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جدول )4(
معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية ملقيا�س اللغة التعبريية )ن=21فرد(

رعاية الذات التقليد النتباه
معامل الرتباط رقم املفردة معامل الرتباط رقم املفردة معامل الرتباط رقم املفردة

** 0.661 21 ** 0.676 11 ** 0.612 1
** 0.654 22 ** 0.611 12 * 0.522 2
** 0.706 23 0.128 13 0.234 3
0.317 24 ** 0.756 14 0.218 4

** 0.662 25 0.125 15 ** 0.604 5
0.228 26 * 0.439 16 0.338 6

** 0.566 27 * 0.511 17 ** 0.587 7
* 0.440 28 ** 0.722 18 * 0.442 8
* 0.501 29 ** 0.601 19 * 0.511 9

** 0.658 30 ** 0.791 20 ** 0.736 10
اللعب التظاهرى الت�ضنيف التعرف والفهم

معامل الرتباط رقم املفردة معامل الرتباط رقم املفردة معامل الرتباط رقم املفردة
0.127 51 ** 0.662 41 0.229 31

** 0.578 52 * 0.445 42 ** 0.643 32
0.233 53 * 0.502 43 ** 0.750 33

** 0.742 54 0.220 44 * 0.500 34
**0.700 55 ** 0.665 45 ** 0.658 35
0.193 56 0.239 46 * 0.532 36

** 0.578 57 ** 0.610 47 ** 0.621 37
** 0.623 58 ** 0.704 48 0.128 38
0.198 59 0.135 49 ** 0.703 39

** 0.761 60 ** 0.657 50 0.298 40
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التعبري اللفظى الت�ضمية التعبريات النفعالية
معامل الرتباط رقم املفردة معامل الرتباط رقم املفردة معامل الرتباط رقم املفردة

** 0.638 81 ** 0.639 71 * 0.505 61
* 0.444 82 ** 0.746 72 ** 0.734 62
* 0.513 83 * 0.493 73 ** 0.739 63
* 0.442 84 ** 0.659 74 * 0.458 64
* 0.509 85 * 0.520 75 * 0.511 65

** 0.667 86 ** 0.609 76 * 0.507 66
** 0.656 87 * 0.508 77 ** 0.591 67
* 0.509 88 ** 0.701 78 ** 0.609 68

** 0.631 89 0.323 79 * 0.507 69
** 0.608 90 ** 0.658 80 * 0.509 70

* دال عند م�ضتوي 0.05** دال عند م�ضتوي0.01
يت�ضح من اجلدول )4( اأن جميع معامالت الرتباط دالة اإح�ضائياًا, عدا )18( 
مفردة اأرقام )3(, )4(, )6(, )13(, )15( ,)24( ,)26( ,)31(, )38(, )40(, )44(, )46(, 
)49(, )51(, )53(, )56(, )59(,)79(فكان���ت معام���الت الرتباط بني درجات املفردات 
والدرجة الكلية للمقيا�ض حمذوفا منها درجة املفردة غري دالة, وهذا يعني اأنها غري 

�ضادقة, ويتم حذفها.

Reliability:2( ثبات املقيا�ض(
مت تطبي���ق املقيا����ض عل���ى العينة ال�ض���تطالعية)املكونة من 21 فرد(, وُح�ض���ب 

الثبات كما يلي:

)ا(معامل األفا كرونباخ
درج���ة  ح���ذف  األفا)م���ع  معام���الت  وُح�ض���بت  للبع���د,  األف���ا  معام���ل  ُح�ض���ب 

املفردة(,والنتائج كما يلي:
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جدول )5(
معامالت األفا )كرونباخ( ملقيا�س اللغة التعبريية)ن= 21 فرد(

 معامل
الرتباط

 رقم
املفردة

 معامل
الرتباط

 رقم
املفردة

 معامل
الرتباط

 رقم
املفردة

 معامل
الرتباط

 رقم
املفردة

0,468 70 0,058 47 0,088 24 0,078 1
0,568 71 0,358 48 0,158 25 0,768 2
0,768 72 0,098 49 0,978 26 0,778 3
0,958 73 0,268 50 0,458 27 0,098 4
0,768 74 0,488 51 0,258 28 0,268 5
0,858 75 0,768 52 0,058 29 0,968 6
0,768 76 0,958 53 0,358 30 0,468 7
0,558 77 0,158 54 0,978 31 0,568 8
0,258 78 0,258 55 0,468 32 0,768 9
0,259 79 0,588 56 0,568 33 0,078 10
0,168 80 0,958 57 0,768 34 0,768 11
0,558 81 0,968 58 0,078 35 0,078 12
0,268 82 0,488 59 0,768 36 0,288 13
0,868 83 0,268 60 0,458 37 0,258 14
0,768 84 0,868 61 0,388 38 0,978 15
0,858 85 0,568 62 0,058 39 0,468 16
0,568 86 0,078 63 0,088 40 0,568 17
0,368 87 0,368 64 0,858 41 0,958 18
0,958 88 0,858 65 0,268 42 0,078 19
0,268 89 0,168 66 0,468 43 0,468 20
0,568 90 0,568 67 0,368 44 0,268 21

0,768 68 0,368 45 0,968 22
0,758 69 0,288 46 0,368 23
معامل األفا للمقيا�ض ككل = 0,871 

يت�ضح من اجلدول )5( اأن جميع معامالت األفا )مع حذف درجة املفردة( اأقل 
من اأو ت�ضاوي معامل األفا للمقيا�ض, عدا )15( مفردة مت حذفها.
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)ب( ثبات الأبعاد: 
مت ح�ض���اب معام���الت الرتباط بني درجات الأبع���اد والدرجة الكلية للمقيا�ض, 

والنتائج كما يلي:
جدول )6(

معامالت الرتباط بني درجات الأبعاد والدرجة الكلية ملقيا�س اللغة التعبريية)ن= 21 فرد(
معامالت الرتباط مع الدرجة الكلية الأبعاد

**0,517 )البعد الأول )النتباه
**0,229 )البعد الثاين )التقليد
**0,778 )البعد الثالث )رعاية الذات
**0,478 )البعد الرابع )التعرف والفهم
*0,194 )البعد اخلام�ض)الت�ضنيف

**0,065 )البعد ال�ضاد�ض )اللعب التظاهرى
**0,458 )البعد ال�ضابع)التعبريات النفعالية
**0,639 )البعد الثامن)الت�ضمية
**0,849 )البعد التا�ضع)التعبري اللفظى

** دال عند م�ضتوي 01. * دال عند م�ضتوي 0.05  

يت�ض���ح م���ن اجل���دول )11( اأن جميع معام���الت الرتباط دالة اإح�ض���ائياًاًا, مما 
يدل على ثبات جميع الأبعاد.

)ج( الثبات الكلي للمقيا�ض بالتجزئة الن�ضفية: 
مت ح�ض���اب الثب���ات للمقيا�ض ككل بطريق���ة التجزئة الن�ض���فية, وكانت النتائج 

على النحو التايل:
)1(     معامل الثبات للمقيا�ض مبعادلة �ضبريمان/ براون = 0,968

)2(     معامل الثبات للمقيا�ض مبعادلة جتمان = 0,968
وه���ذه القي���م ملعام���الت الثبات بطريقت���ي: �ض���بريمان / ب���راون ,وجتمان قيم 

مرتفعة مما يدل على ثبات املقيا�ض ككل.
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)3(الت�ضاق الداخلي: 
مت ح�ض���اب معام���الت الرتب���اط ب���ني درج���ات املف���ردات والدرج���ات الكلي���ة للمقيا�ض, 

والنتائج كما يلي:
جدول )7( 

معامالت الرتباط بني درجات املفردات والدرجات الكلية ملقيا�س اللغة التعبريية 
 معامل

الرتباط
 رقم

املفردة
 معامل

الرتباط
 رقم

املفردة
 معامل

الرتباط
 رقم

املفردة
 معامل

الرتباط
 رقم

املفردة
*0,125 70 **0,226 47 0,803 24 **0,726 1

**0,456 71 **0,127 48 **0,376 25 *0,235 2
**0,067 72 0,321 49 0,902 26 0,942 3
*0,015 73 **0,966 50 **0,385 27 0,112 4

**0,176 74 0,721 51 *0,244 28 **0,716 5
*0,435 75 **0,195 52 *0,905 29 0,053 6

**0,226 76 0,202 53 **0,176 30 **0,695 7
*0,725 77 **0,157 54 0,122 31 *0,644 8

**0,217 78 **0,117 55 **0,456 32 *0,915 9
0,103 79 0,871 56 **0,067 33 **0,547 10

**0,076 80 **0,895 57 *0,015 34 **0,586 11
**0,746 81 **0,136 58 **0,176 35 **0,326 12
*0,054 82 0,291 59 *0,435 36 0,221 13
*0,625 83 **0,477 60 **0,226 37 **0,967 14
*0,644 84 *0,915 61 0,721 38 0,931 15
*0,915 85 **0,547 62 **0,217 39 *0,144 16

**0,876 86 **0,947 63 0,103 40 *0,225 17
**0,966 87 *0,764 64 **0,476 41 **0,037 18
*0,325 88 *0,525 65 *0,154 42 **0,116 19

**0,546 89 *0,125 66 *0,915 43 **0,608 20
**0,126 90 **0,006 67 0,112 44 **0,376 21

**0,726 68 **0,876 45 **0,466 22
*0,415 69 0,912 46 **0,127 23

** دال عند م�ضتوي 01. * دال عند م�ضتوي 0.05  
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يت�ضح من اجلدول )7( اأن جميع معامالت الرتباط دالة اإح�ضائياًا, عدا )18( 
مفردة ومت حذفها. وقد مت حذف املفردات التي اأ�ض���فر ح�ض���اب الت�ض���اق الداخلي عن 
عدم ارتباطها بدللة اإح�ضائية بالدرجة الكلية للمهارة التي تنتمي اإليها, وكذلك مت 
حذف املفردات غري ال�ضادقة ومن ثم فقد مت ا�ضتبعاد هذه املفردات من املقيا�ض بعد 
ح�ض���اب ال�ض���دق, وح�ضاب الت�ضاق الداخلي )ارتباط املفردات باملهارة( ومربر احلذف 

اأن معامل ال�ضهولة لهذه املفردات عاٍل.

ومن الإجراءات ال�ض���ابقة تاأكد ثبات و�ض���دق مقيا�ض اللغة التعبريية امل�ض���ور 
لالأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد و�ضالحيته لال�ضتخدام يف البحث العلمي.

�ا ال�ض�ورة النهائي�ة ملقيا�ض اللغ�ة التعبريية امل�ض�ور لالأطفال ذوى  خام�ضاً
ا�ضطراب التوحد:

بعد التاأكد من كفاءة املقيا�ض بح�ض���اب �ض���دقه وثباته واإمكانية تطبيقه, فقد 
اأ�ض���بحت ال�ض���ورة النهائية للمقيا�ض مكونة من )72( عبارة موزعة على ت�ض���عة اأبعاد 

كما هومبني يف اجلدول التلى:
جدول )8(

ال�صورة النهائية ملقيا�س اللغة التعبريية امل�صور لالأطفال ذوى ا�صطراب التوحد
وتوزيع العبارات يف كل بعد

عدد العباراتالأبعادم
الدرجة

ال�ضغرىالعظمى
770النتباه1
880التقليد2
880رعاية الذات3
770التعرف والفهم4
770الت�ضنيف5
660اللعب التظاهرى6
10100التعبريات النفعالية7
990الت�ضمية8
10100التعبري اللفظى9

72720الدرجة الكلية
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يت�ض���ح من اجلدول )8( اأن املقيا�ض فى �ض���ورته  النهائية يتكون من )9( اأبعاد 
ين���درج حتت كل منه���ا جمموعة من املفردات, تقي�ض مه���ارات اللغة التعبريية, وهي: 
مه���ارة النتب���اه, مه���ارة التقليد, مه���ارة رعاية الذات, مه���ارة التع���رف والفهم, مهارة 
الت�ض���نيف, مه���ارة اللعب التظاه���رى, مهارة التعب���ريات النفعالية, مهارة الت�ض���مية, 
مه���ارة التعب���ري اللفظ���ى, ويتم الإجابة عن مفردات املقيا�ض يف �ض���وء املطلوب من كل 
�ض���وؤال )ملح���ق رق���م4(, ويتم تطبي���ق املقيا�ض عل���ى الأطفال من )6– 9( �ض���نوات من 
الأطف���ال ذوى ا�ض���طراب التوح���د, ويتم التطبيق ب�ض���ورة فردية, ويتك���ون املقيا�ض يف 

�ضورته النهائية من )72( مفردة.

املقيا�ض: –ت�ضحيح 
اعتمدت طريقة الت�ض���حيح على و�ض���ع درجة واحدة لكل نطق �ضحيح, وو�ضع 

)�ضفر( لكل نطق خاطئ, وذلك يف كل مفردة من مفردات املقيا�ض.

وبذلك جند اأن درجة الطفل قد ترتاوح ما بني )�ضفر –72( درجة يف املقيا�ض 
ككل. ويت���م جم���ع درجات كل مه���ارة على حدة للح�ض���ول على الدرج���ة الكلية ملهارات 
اللغ���ة التعبريي���ة ,وق���د مت ح�ض���اب املئيني���ات للمقيا����ض ملعرف���ة دللة الدرج���ة الكلية 
الت���ى يح�ض���ل عليها الطفل ذي ا�ض���طراب التوح���د يف املقيا�ض���كالتاىل: اأقل من )28( 
درج���ة تك���ون اللغة التعبريية �ض���عيفة, الدرجة م���ن )28 – 43( تكوناللغة التعبريية 
متو�ض���طة, الدرج���ة م���ن )44 – 55( تكوناللغة التعبريية مرتفع���ة, الدرجة اأكرب من 

ا. )55( تكون اللغة التعبريية مرتفعة جداً

عر�ض النتائج وتف�صريها:
ا لأهداف البحث فقد جرت معاجلة بيانات البحث اإح�ضائياًا وفيما         حتقيقاً

ا ملا مت التو�ضل اإليه من نتائج . يلى عر�ضاً

نتائج الفر�ض الأول:
ين����ض الفر����ض الأول عل���ى اأنه" توجد عالقة ارتباطية �ض���البة دالة اإح�ض���ائياًا 
بني درجات امل�ضاداة ودرجات اللغة التعبريية )الأبعاد والدرجة الكلية( لدى الأطفال 
ذوى ا�ض���طراب التوح���د ", ولختب���ار �ض���حة ه���ذا الفر�ض ا�ض���تخدم الباحثني معامل 

الرتباط, والنتائج مو�ضحة كما يلي:
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جدول )9(
معامالت الرتباط بني درجات ا�ضطراب امل�ضاداة واللغة التعبريية

 لدى الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد
معامل الرتباط مع درجات امل�ضاداة اللغة التعبريية

-862,**0 البعد الأول
-926,**0 البعد الثاين
-775,**0 البعد الثالث
-695,**0 البعد الرابع

-0,127 البعد اخلام�ض
-509,*0 البعد ال�ضاد�ض

-652,**0 البعد ال�ضابع
-838,**0 البعد الثامن
-865,**0 البعد التا�ضع
-864,**0 الدرجة الكلية

يت�ض���ح م���ن اجلدول اأع���اله وجود عالقة ارتباطية �ض���البة دالة اإح�ض���ائياًا بني 
درجات ا�ض���طراب امل�ض���اداة ودرجات اللغة التعبريية )جميع الأبع���اد والدرجة الكلية 
ع���دا البع���د اخلام����ض(, وه���ذا يعن���ي اأن زي���ادة درج���ات امل�ض���اداة ل���دى الأطف���ال ذوى 
ا�ض���طراب التوح���د يقابله���ا انخفا����ض يف درج���ات اللغ���ة التعبريية, والعك�ض �ض���حيح 

ا, حيث اأن انخفا�ض درجات امل�ضاداة يقابله ارتفاع درجات اللغة التعبريية. اأي�ضاً
  وق���د اتفق���ت نتائ���ج ه���ذه الدرا�ض���ة م���ع م���ا اأ�ض���ارت اإلي���ه درا�ض���ات كل م���ن                                  
  Beaud (2010); Charlop & Marjorie (1982) ; Corckett (1984); :
 Foxx, et al. (2004); Rydell & Mirenda (1994); Valenzuela
(2013) , من اأثر ا�ضتخدام املثريات واملعززات اليجابية والأن�ضطة املنظمة واملحببة 

للطفل واملتدرجة , وا�ضتخدام مدخل تعديل ال�ضلوك بفنياته املختلفة .
كم���ا نالحظ الرتباط بني درجات امل�ض���ادة ودرج���ات البعد اخلام�ض من اللغة 
التعبريي���ة غ���ري دال اإح�ض���ائيااً , وبذل���ك يتحق���ق الفر����ض الأول جزئي���ااً , وق���د يرجع 
ه���ذا اإىل اإن �ض���لوك الطفل يتك���ون من خالل مالحظاته ل�ض���لوك الآخرين من حوله 
ا ل�ضخ�ض حمبوب لديه ؛  فاإن  وخا�ض���ة اإذا كان ال�ض���لوك الذى يالحظه الطفل �ض���لوكاً
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ا , وه���ذا ما اأكدته نتائج بع�ض الدرا�ض���ات مثل درا�ض���ة   ا ووا�ض���حاً تاأث���ريه �ض���يكون كبرياً
Choi (2000)   يف اأهمي���ة النمذج���ة يف زي���ادة النتباه والتقلي���د لدى الأطفال ذوى 

ا�ضطراب التوحد .
 اأم���ا مهارت���ي اللع���ب التظاه���رى  وتعبريات الوج���ه وباقى امله���ارات فنالحظ 
التط���ور احل���ادث نتيج���ة تدري���ب الأطفال عل���ى التقلي���د احلركي لليدي���ن والقدمني 
وتقليد تعبريات الوجه ,  وهذا يوؤكد ما اأ�ض���ار اإليه (McDonough,1997) من اأن 
ا لدي الأطفال ذوي ا�ض���طراب التوحد فى  التداخل التدريبي يظهر حت�ض���ناًا ملحوظاً
تقليد بع�ض الأفعال واحلركات املاألوفة , واأنه كلما انخف�ض م�ضتوى ا�ضطراب امل�ضاداة 
كلما اأدى ذلك لرتفاع م�ضتوى اللعة التعبريية لدى الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد .

نتائج الفر�ض الثاين:
ين�ض الفر�ض على اأنه" ل يوجد فرق دال اإح�ض���ائياًا بني الذكور والإناث ذوى 
ا�ض���طراب التوح���د عل���ى درجات ا�ض���طراب امل�ض���اداة", ولختبار �ض���حة ه���ذا الفر�ض 
ا�ضتخدم الباحثون معادلة "مان ويتني ", للبيانات امل�ضتقلة, والنتائج مو�ضحة كما يلي :

جدول )10(
 الفرق بني الذكور والإناث يف متو�صطي رتب درجات امل�صاداة

 م�ضتوى
الدللة Zقيمة  جمموع

الرتب
 متو�ضط
الرتب العدد املجموعة البعد

غري دالة 0,2 -
69 7,67 9 الذكور

امل�ضاداة
36 7,20 5 الإناث

يت�ضح من اجلدول )10( اأن الفرق بني متو�ضطي رتب درجات الذكور والإناث 
يف امل�ض���اداة غ���ري دال اإح�ض���ائياًا, وهذا يعن���ي عدم وجود فروق بني الذك���ور والإناث يف 

ا�ضطراب امل�ضاداة .
كما ات�ض���ح اأن الفرق بني متو�ض���طي رتب درجات الذكور والإناث يف ا�ض���طراب 
       Demaine (2014); م���ع  النتيج���ة  ه���ذه  وتتف���ق   , اإح�ض���ائياًا  دال  غ���ري  امل�ض���اداة 
 Grossi, et al. (2013); Huppe  & Katherine  (2008); Sterponi,
Shankey, (2014); Valenzuela (2013) & .والت���ى اأك���دت جميعها على عدم 
وجود فروق بني الذكور والناث ذوى ا�ض���طراب التوحد فى ا�ض���طراب امل�ضاداة , و اأن 
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انخفا�ض درجة امل�ضادة ل يتاأثر باجلن�ض , وامنا قد يعود لنخفا�ض اللغة التعبريية 
لدى الطفل ذى ا�ضطراب التوحد  .

نتائج الفر�ض الثالث:
ين����ض الفر����ض عل���ى اأن���ه" ل يوجد ف���رق دال اإح�ض���ائياًا ب���ني الذك���ور والإناث 
يف متو�ض���طي رت���ب درج���ات اللغة التعبريية", ولختبار �ض���حة هذا الفر�ض ا�ض���تخدم 

الباحثون معادلة "مان ويتني ", للبيانات امل�ضتقلة, والنتائج مو�ضحة كما يلي:
جدول )11(

 الفرق بني الذكور والإناث يف متو�ضطي رتب درجات اللغة التعبريية
 م�ضتوى
الدللة Z قيمة  جمموع

الرتب
 متو�ضط
الرتب العدد املجموعة البعد

غري دالة -0,6
72 8 9 الذكور  اللغة

33التعبريية 6,6 5 الإناث

يت�ضح من اجلدول )11( اأن الفرق بني متو�ضطي رتب درجات الذكور والإناث 
يف اللغ���ة التعبريي���ة غ���ري دال اإح�ض���ائياًا, وه���ذا يعن���ي ع���دم وج���ود فروق ب���ني الذكور 

والإناث يف اللغة التعبريية . 

كم���ا يت�ض���ح اأن الف���رق ب���ني متو�ض���طي رتب درج���ات الذك���ور والإن���اث يف اللغة 
 Corckett (1984);  التعبريية غري دال اإح�ضائياًا , وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة
 Grossi, et al. (2013); Leung, & Wu (1997); Rydel (1989);
Rydell & Mirenda (1991) والت���ى اأ�ض���ارت اىل ع���دم وج���ود ف���روق ب���ني الذكور 
والن���اث ذوى ا�ض���طراب التوح���د ف���ى اللغ���ة التعبريي���ة, ويف�ض���ر الباحث���ني ذل���ك باأن 
انخفا�ض اللغة التعبريية لي�ض له عالقة باجلن�ض ولكن قد يعود اإىل �ضعف  مهارات 

النتباه والتقليد وغريها من املهارات امل�ضئولة عن منو اللغة التعبريية  .

تو�صيات البحث:
يف �ض���وء م���ا تو�ض���ل اإليه البح���ث احلايل من نتائ���ج تقدم الباحث���ني بعدد من 
التو�ضيات التي قد ت�ضهم يف تطوير وتنمية جوانب �ضخ�ضية الأطفال ذوى ا�ضطراب 
التوحد وبالأخ�ض تنمية اجلانب اللغوي والنف�ضي, وهذه التو�ضيات تتمثل فيما يلي:
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و 1 )) الطف���ل  ب���ني  اليوم���ي  للتعام���ل  كاأ�ض���ا�ض  بالتفاع���ل الجتماع���ي  الهتم���ام 
املحيطني به يف بيئته

�ض���رورة مراعاة الفروق الفردية يف الربامج املقدمة لهذه الفئة من الأطفال 1 ))
من حيث تخطيطها وتنفيذها لتحقيق الرعاية الفريدة لكل طفل على حده .

�ض���رورة الهتم���ام والرتكي���ز عل���ى مب���داأ التعزي���ز والتحفي���ز يف تعلي���م هوؤلء 1 ))
الأطفال.

الهتمام بن�ضر الوعي با�ضطراب التوحد ب�ضكل عام من خالل و�ضائل الإعالم 1 ))
املقروءة و امل�ضموعة و املرئية و من خالل ن�ضر الأ�ضباب امللمو�ضة حالياًا و التى 

قد توؤدى اإىل الإ�ضابة مبثل هذه الإعاقة .

بحوث مقرتحة : 
اإ�ض���تكمالاً للجهد الذي بداأته الدرا�ض���ة احلالية ويف �ض���وء ما انتهت اإليه هذه 
الدرا�ضة من نتائج , ا�ضتطاع الباحثني تقدمي بع�ض املو�ضوعات التي لزالت يف حاجة 

اإيل مزيد من البحث والدرا�ضة وهي:
فاعلية برنامج للتدخل املبكر لتنمية اللغة التعبريية لدي عينة من الطفال 1 ))

ذوى ا�ضطراب التوحد.
تقيي���م فاعلي���ة برنام���ج تدريب���ي لتنمي���ة اللغة وخف����ض الن�ض���اط الزائد لدي 1 ))

الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد.
تقييم فاعلية برنامج اإر�ض���ادي لتعديل اأ�ض���اليب التن�ض���ئة اخلاطئة لدي اأ�ض���ر 1 ))

الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد.
فاعلي���ة التدري���ب على املهارات اللغوية و تعديل ال�ض���لوك النمطى احلاد لدى 1 ))

الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد. 
فاعلي���ة التدري���ب عل���ى التفاعل الجتماع���ي لأمهات الأطفال ذوى ا�ض���طراب 1 ))

التوحد  يف تنمية اللغة لديهم واأثر ذلك على توافق اأبنائهن.
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