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أ.علي جميل الفاعوري
أ.د .إبراهيم عبداهلل الزريقات

تقييم مستوى األداء في اللغة االستقباليّة واللغة التعبيرية
لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد واألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في األردن

امللخص
هدفت الدرا�سة �إىل مقارنة م�ستوى �أداء اللغة اال�ستقبالية
واللغة التعبريية لدى الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد والأطفال
ذوي الإعاقة العقلية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )205طف ًال منهم
( )103طف ًال من ذوي ا�ضطراب طيف التوحد و( )102من الأطفال
ذوي الإعاقة العقلية ،وامللتحقني مبراكز الرتبية اخلا�صة يف عمان.
لتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحثان ببناء مقيا�س اللغة اال�ستقبالية
ومقيا�س اللغة التعبريية للطلبة ذوي ا�ضطراب طيف التوحد وذوي
الإعاقة العقلية ،وجرى التحقق من دالالت ال�صدق والثبات لهما.
وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج امل�سحي الو�صفي للإجابة عن �أ�سئلة
الدرا�سة ،وعوجلت البيانات با�ستخدام املتو�سطات واالنحرافات
املعيارية ومعامالت االرتباط ،واختبار ( )tوحتليل التباين املتعدد
( .)MANOVAو�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى الداللة ( ).05 ≥ αبني �أَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد
العقلية ،وجاءت الفروق ل�صالح الأَطفال
و�أَقرانهم من ذوي ا ِلإعاقة
ّ
ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد يف جميع الأبعاد يف مقيا�س اللغة
اال�ستقبالية ومقيا�س اللغة التعبريية .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة
تقدمي اخلدمات اللغوية ا�ستنا ًدا �إىل نوع و�شدة الإعاقة.
الكلمات املفتاحية :اللغة اال�ستقبالية ،اللغة التعبريية،
الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد ،الأطفال ذوي الإعاقة العقلية.

Abstract
The current study sought to compare the
performance level of receptive language and
expressive language among children with autism
spectrum disorders and children with intellectual
disabilities. The study sample consisted of 205
children, 103 of whom have autisim spectrum disorder
and the rest, 102 children, have intellectual disability.
The childern are enrolled in special education centers
in Amman. To achieve the objective of the study,
the researchers developed the receptive language
scale and the expressive language scale for children
with autism spectrum disorder and children with
intellectual disabilities. The validity and reliability of
the two scales were achieved. The study used the survey
descriptive approach to address the study’s questions.
The data was analyzed by using means, standard
deviations, correlation coefficients, t-test and multiple
variance analysis (MANOVA). Results indicated that
there were statistical significant differences at the
level ( .05 ≥ α) among children with autism spectrum
disorder and their peers with intellectual disabilities
in all dimensions of the receptive language scale and
the expressive language scale. The differences were
in favor of children with autism spectrum disorder.
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The study recommends providing language services
according to the type and severity of the disability.
Keywords: Receptive Language, Expressive
Language, Children with Autism Spectrum Disorder,
Children with Intellectual Disabilities.

املقدمة
العقلية من
تعد فئتا اال�ضطراب؛ طيف ال ّتوحد والإٍعاقة
ّ
اخلا�صة التي حظيت باهتمام الباحثني والقائمني
فئات الترّ بية
ّ
نظرا للت�أثري
والعالجية؛
ة
أهيلي
�
والت
بوية
ل
ا
اخلدمات
على تقدمي
ترّ
ّ
ً
الوا�ضح لهذه الإعاقات على م�ستوى الأداء يف خمتلف مظاهره� .إِذ
الرئي�سة مبا فيها
ت�ؤ ّثر هذه الإِعاقات ب�شكل ملحوظ على معامل ال َنمو
ّ
االجتماعي والعاطفي وغريه .هذا ويت�أثر
اللغة ،وال�سلوك ،وال ّنمو
ّ
النمو لدى ذوي ا ِلإعاقة نتيجة عوامل عديدة ،لعل من �أبرزها طبيعة
ونوعية اخل ْدمات املقدمة ،وت�أهيل من يقدم تلك اخل ْدمات
الإِعاقة،
ّ
(الزريقات.)2016 ،
ا�ضطراب طيف التوحد ( )AutismSpectrum Disorderهو
ا�ضطراب يف النمو ي�ؤثر يف التوا�صل وال�سلوك .وعلى الرغم من �أنه
ميكن ت�شخي�ص ا�ضطراب طيف التوحد يف �أي عمر� ،إال �إنه “ا�ضطراب
منو” لأن الأعرا�ض تظهر ب�شكل عام يف �أول عامني من احلياة.
ووف ًقا للدليل الت�شخي�صي والإح�صائي اخلام�س لال�ضطرابات
العقلية ( ،)DSM-5وهو دليل جرى ن�رشه من اجلمعية الأمريكية
للطب النف�سي )American Psychiatric) Associationي�ستخدم
لت�شخي�ص اال�ضطرابات العقلية ،ف�إن الأ�شخا�ص ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد  ASDيظهرون �صعوبة يف التوا�صل والتفاعل مع
الآخرين ،واالهتمامات املقيدة وال�سلوكات التكرارية ،هذا �إ�ضافة
�إىل �أن الأعرا�ض ت�ؤثر �سل ًبا يف قدرة ال�شخ�ص على العمل ب�شكل
�صحيح يف املدر�سة والعمل وغريها من جماالت احلياة .و ُيعرف
ا�ضطراب طيف التوحد ب�أنه ا�ضطراب “الطيف”؛ لأنه يوجد تباين
وا�سع يف نوع و�شدة الأعرا�ض التي يعاين منها الأ�شخا�ص .وعلى
الرغم من �أنه ميكن �أن يكون ا�ضطرا ًبا مدى احلياة �إال �أن العالجات
واخلدمات ميكن �أن حت�سن �أعرا�ض ال�شخ�ص وقدرته على العمل.
وي�شخ�ص الأخ�صائيون ا�ضطراب طيف التوحد ( )ASDمن خالل
ت�شخي�ص �سلوك الطفل وتطوره ،وميكن �أن يكون التقييم �أكرث دقة
يف �سن الثانية ،لذا من املهم البحث عن التقييم يف �أ�رسع وقت ممكن
حتى يتم �إجراء الت�شخي�ص و�إمكانية تقدمي العالج املنا�سب (The
National Institute of Mental Health Information Resource

.);Center, 2018). Heward, 2012
العقلية العامة،
ُتعرف الإعاقة العقلية ب�أنها ق�صور يف القدرة
ّ
وال�سلوك التكيفي ،والأَداء الوظيفي يظهر عند الطّ فل قبل �سن الثامنة
َ
ع�رش ( .)Hallahan, Kuaffma, Pullen, 2012وتق�سم الإعاقة العقلية
�إىل ب�سيطة (معظم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة العقلية يف هذه الفئة)،
ومتو�سطة ،و�شديدة .وتبد�أ �أعرا�ض الإعاقة العقلية �أثناء الطفولة �أو
املراهقة� .أو ميكن مالحظة الت�أخري يف اللغة �أو املهارات احلركية
عند بلوغ �سن الثانية .ومع ذلك ،قد ال يجري حتديد م�ستويات
معتدلة من الإعاقة العقلية حتى �سن املدر�سة عندما يواجه الطفل
�صعوبة يف املجاالت الأكادميية التعليمية .وتتحدد الإعاقة العقلية
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من خالل امل�شكالت يف كل من الأداء العقلي والتكيفي .ويتم تقييم
الأداء العقلي من خالل الأخ�صائي ،ومن خالل اختبارات موحدة.
مل تعد هناك حاجة �إىل درجة معينة من اختبار الذكاء على نطاق
وا�سع للت�شخي�ص ،وي�ستخدم االختبار املوحد جزءاً من ت�شخي�ص
احلالة .وت�شري درجة معامل الذكاء الكاملة التي ترتاوح من ()70
�إىل (�(75إىل وجود قيود كبرية يف الأداء العقلي .ومع ذلك ،يجب
تف�سري درجة معامل الذكاء يف �سياق �صعوبات ال�شخ�ص يف القدرات
العقلية العامة .عالوة على ذلك ،ميكن �أن تختلف درجات االختبارات
الفرعية ب�شكل كبري حتى ال تعك�س درجة الذكاء الكاملة النطاق بدقة
الأداء العقلي ال�شامل)Parekh, 2017( .
� ّإن كل من ا�ضطرابي طيف التوحد ،والإِعاقة العقلية ،ت�ؤثران
يف تطور اللغة وا�ستخداماتها وكذلك ال�سلوك املمار�س ،ومن هنا
اال�ستقبالية،
ف� ّإن ال ّدرا�سة تهدف �إِىل تقييم م�ستوى الأَداء يف اللغة
ّ
التعبريية ،لدى الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد والأطفال
واللغة
ّ
ذوي الإِعاقة العقلية يف الأردن.
هذا وتعد اللغة اال�ستقبالية ،واللغة التعبريية من العنا�رص
الأ�سا�سية الالزمة لعملية التوا�صل ،فاللغة اال�ستقبالية ترتبط
بالقدرة على الفهم وتف�سري ومعرفة معنى الكالم �أو احلديث ،اما
اللغة التعبريية فرتتبط بالقدرة على التعبري عن الأفكار وامل�شاعر.
وهكذا ف�إن القدرة على تبادل الر�سائل ذات املغزى هي جوهر عملية
أي�ضا �أن ننظر �إىل خ�صائ�ص اللغة امل�ستخدمة
التوا�صل ،فمن املهم � ً
لنقل الر�سائل� .إن ا�ستخدام اللغة لدى الأ�شخا�ص ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد يت�صف �أحيا ًنا باملفردات اجليدة ملن يتميزون
بامتالك القدرات الكالمية ،كما تعك�س يف بع�ض حاالت اللغة
املتطورة تكرار �أجزاء احلوار امل�سموعة على �شا�شات (التلفاز) �أو
يف حمادثة الآخرين .وبالن�سبة لغالبية الأفراد ،قد يتم تقييد عمق
املعنى للكلمات املحددة امل�ستخدمة� ،أو قد ال تكون املفردات وا�سعة.
أي�ضا تظهر لديهم �صعوبة يف اللغة املجازية ،مثل :امل�صطلحات،
� ً
واال�ستعارات والت�شبيهات ،واملفارقة ،هذا بالإ�ضافة �إىل �صعوبة
تعرف املواقف ال�سياقية (للمحادثة) �أو الن�صية (املطبوعة) التي
قد تكون لبع�ض كلمات املفردات معاين بديلة .ومن جهة �أخرى
تبدو ال�صعوبة يف فهم الفكرة الرئي�سة وا�ستخال�ص النتائج ،و�صنع
ا�ستنتاجات �أخرى من املحادثة ،والن�ص و�صعوبة يف فهم الفكاهة،
و�صعوبة الإجابة عن �أ�سئلة مثل :من ،ماذا� ،أين ،متى ،ملاذا ،كيف؟
وغريها .كما تظهر بع�ض احلاالت ب�شكل �أ�سا�سي الكلمات الأ�سا�سية
أي�ضا
بد ًال من الر�سالة التي تنقلها القواعد النحوية �إذ قد تواجه � ً
�صعوبة يف فهم القواعد وبالتايل اللجوء �إىل ا�سرتاتيجية الكلمة
الأ�سا�سية و�صعوبات يف القراءة ،كما قد ال يتم ربط الفكرة بالفكرة
من املحادثة �أو الن�ص ،على �سبيل املثال عدم ربط حمتوى جملة
واحدة �إىل التايل (.)Vicker, 2009
ا�ضطراب طيف التوحد
يعرف ال ّتوحد ب�أ ّنه ا�ضطراب ع�صبي منائي يتميز بعجز
ّ
َ
املقيدة
ن�شطة
ل
أ
وا
االجتماعي
فاعل
ت
وال
وا�صل
ت
ال
يف
متوا�صل
ّ
ّ
ّ
ّ
�شخ�ص قبل �سن الثامنة
وال�سلوكات ال ّنمطية على � ْأن ُي ّ
ّ
والطقو�سية ّ
َ
( .)APA, 2013وميتاز الأطفال ذوو ا�ضطراب طيف ال ّتوحد
باخل�صائ�ص الآتية (الزريقات:)2016 ،
االجتماعي عرب
العجز الثابت يف ال ّتوا�صل وال ّتفاعل
ّ

ال�سياقات املتعددة ،وذلك من خالل العجز االجتماعي العاطفي؛
ّ
والعجز يف ال�سلوكات التوا�صلية غري اللفظية امل�ستخدمة يف
التفاعل االجتماعي ،والعجز يف تطوير واكت�ساب وفهم العالقات �أو
املحافظة عليها ،ويرتاوح ما بني ال�صعوبات يف ال�سلوك التكيفي
ال�سياقات االجتماعية املختلفة� إىل ال�صعوبات يف اللعب
�ضمن
ّ
التخيلي �أو يف تكوين ال�صداقات مع الأقران.
ّ
الأمناط ال�سلوكية التكرارية واالهتمامات والأن�شطة املقيدة،
النمطية وا�ستخدام الأ�شياء
وظهور اثنني على الأقل من احلركات
ّ
�أو الكالم املتكرر ،والإ�رصار على التماثل ،وااللتزام غري املرن
بالإجراءات ،والرتكيز واالهتمام على الأمور غري الطبيعية من حيث
احل�سا�سية للمدخالت احل�سية �أو االهتمامات
الرتكيز ،وقلة �أو زيادة
ّ
احل�سية للبيئة (على �سبيل املثال ،الالمباالة
غري العادية يف اجلوانب
ّ
الوا�ضحة للأمل /ودرجة احلرارة ،واال�ستجابة ال�سلبية للأ�صوات).

مشكلة الدراسة واسئلتها:
تت�أثر اللغة اال�ستقبالية ،واللغة التعبريية ،و�أنواع ال�سلوك
اليومي املمار�س مبا فيه ال�سلوك النمطي بنوع وطبيعة الإِعاقة،
ّ
فا�ضطراب طيف التوحد يت�صف بعجز متوا�صل يف ال ّتوا�صل
والتفاعل االجتماعي ،و�أنواع من ال�سلوك ال ّنمطي املمار�س .وهذه
اخل�صائ�ص تعد �رشطً ا �أَ�سا�س ًيا لت�شخي�ص اال�ضطراب� ،إ ّال �أَ َّن درجة
ممار�ستها ووجودها تختلف من حالة �إىل �أٌخرى وكما تت�أثر بعوامل
ِدمات املقدمة و�شدة اال�ضطراب� ،أما ا ِلإعاقة
عدة من بينها اخل ْ
العقلية فهي تت�صف بق�صور يف القدرة العقلية العامة الذي ي�ؤثر
�سل ًبا يف اكت�ساب ومنو معامل ال ّنمو املتنوعة .وتعد اللغة اال�ستقبالية،
وال�سلوك واملهارات االجتماعية والأكادميية ،من
واللغة
ّ
التعبرييةّ ،
أي�ضا يتنوع هذا الت�أثري اعتماداً على
�
ا.
أثر
�
ت
ة
النمائي
املعامل
�أكرث
ً
ّ
ً
ِدمات
طبيعة الإِعاقة من حيث �شدتها ،وعوامل البيئة وطبيعة اخل ْ
املقدمة ،والتدخل املبكر وغريها )Smith, 2007(.
ويعد التقييم اخلطوة الأوىل يف عملية تقدمي اخلدمات
الرتبوية والعالجية والت�أهيلية ،وباالعتماد على نتائجة حتدد
الأهداف واخلدمات و�أو�ضاع تقدميها ،ومبا يتنا�سب مع طبيعة
الإعاقة وت�أثرياتها .وبعد الرجوع �إىل قواعد البيانات املتوافرة يف
اجلامعات الأردنية ،ف�إن الباحثني مل يجدا �أي من الدرا�سات التي
ا�ستهدفت تقييم اللغة اال�ستقبالية ،واللغة التعبريية لدى الأطفال
العقلية يف
ذوي ا�ضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإِعاقة
ّ
الأردن.
ومن هنا فقد جاءت هذه الدرا�سة لتجيب عن ال�س�ؤال الرئي�س
الآتي:
◄◄هل يوجد فروق ذات داللة ِ�إح�صائ ّية يف م�ستوى الأَداء يف
اللغة اال�ستقبالية واللغة التعبريية لدى الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف
التّوحد والأَطفال ذوي الإِعاقة العقلية يف الأردن؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال� ،س�ؤالني فرعيني هما:
◄◄ هل يوجد فروق ذات داللة ِ�إح�صائية عند م�ستوى ال ّداللة
( ) .05 ≥ αبني الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف التّوحد و�أَقرانهم من
العقلية يف اللغة اال�ستقبالية؟
ذوي الإِعاقة
ّ
◄◄ هل يوجد فروق ذات داللة �إِح�صائية عند م�ستوى ال َداللة
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تقييم مستوى األداء في اللغة االستقباليّة واللغة التعبيرية
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( ) .05 ≥ αبني الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد و�أَقرانهم من
ذوي الإِعاقة العقليّة يف اللغة التعبريية؟

أهدف الدراسة
تهدف ال ّدرا�سة �إِىل:
1.1و�صف تقييم م�ستوى الأَداء يف اللغة اال�ستقبالية للأطفال
العقلية.
من ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد والإِعاقة
ّ
2.2و�صف تقييم م�ستوى الأَداء يف اللغة التعبريية للأطفال
العقلية.
ذوي من ا�ضطراب طيف ال ّتوحد والإعاقة
ّ
3.3تق�صي الفروق يف اللغة التعبريية واللغة اال�ستقبالية بني
العقلية.
الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد والأطفال ذوي الإعاقة
ّ

أهمية الدراسة
ي�ؤدي تقييم الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد والأَطفال
تربوية ت�ساعد يف الوقاية �أو
العقلية �إىل و�ضع برامج
ذوي ا ِلإعاقة
ّ
ّ
خف�ض الآثار غري املنا�سبة للإعاقة على اجلوانب ال ّنمائية والترّ بوية.
فال ّتدخالت العالجية ُت�شتق من التقييم الدقيق ،وهذا من �ش�أنه � ْأن
فاعلية للربامج العالجية .لذلك ف�إن التقييم يوجه عملية
يحقق
ّ
تطوير برامج التدخل امل�ستخدمة ويقدم تغذية راجعة عن فاعلية
هذه الربنامج (الزريقات .)2013 ،وترجع �أَهمية هذة ال ّدرا�سة �إىل
قلة ال ّدرا�سات العربية التي تتناول تقييم �أداء اللغة اال�ستقبالية
واللغة التعبريية للأطفال من ذوي ا�ضطراب طيف التوحد والإِعاقة
العقلية .و�إىل �أهمية النتائج يف حتديد نوع وطبيعة التدخالت اللغوية
املنا�سبة لذوي ا�ضطراب طيف التوحد وذوي االعاقة العقلية� ،إذ �إن
كلتا الفئتني ُتظهر م�شكالت ملحوظة يف اللغة اال�ستقبالية واللغة
التعبريية �إال �أن هذا الت�أثري يختلف بني كال الفئتني اعتمادا على
نوع و�شدة الإعاقة.

األهمية النظريَّة
تتمثل االهمية النظرية بالآتي:
● ●جمع ومراجعة الأدب ذات ال�صلة مب�شكلة ال ّدرا�سة اخلا�صة
بتقييم اللغة لدى الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد والأَطفال
العقلية.
ذوي الإِعاقة
ّ
● ●و�صف الأَداء اللغوي بجانبيه اال�ستقبايل والتعبريي لذوي
ا�ضطراب طيف التوحد وذوي الإِعاقة العقلية يف الأردن.
● ●تناول اخلدمات التي من �ش�أنها حت�سني النمو اللغوي
لذوي ا�ضطراب طيف التوحد وذوي ا ِلإعاقة العقلية يف الأردن.
● ●قد ت�سهم هذه الدرا�سة يف �إثراء مكتبة الأبحاث العربية
املتعلقة بهذا ،املجال وتفتح املجال �أمام درا�سات وبحوث �أخرى
يف جمال م�ستوى الأداء اال�ستقبايل والتعبريي لدى الأطفال ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد والإعاقة العقلية.

األهميّة العمليّة لل ّدراسة
● ●بناء �أدوات خا�صة لقيا�س م�ستوى الأَداء الل ّغوي
اال�ستقبايل والتعبريي للأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
والأَطفال ذوي ا ِلإعاقة العقلية يف الأردن.
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● ●تقدمي تو�صيات حول النتائج التي ميكن �أَ ْن ُي�ستفاد منها
يف تقييم مظاهر منو اللغة لذوي ا�ضطراب طيف التوحد وذوي
الإِعاقة العقلية يف الأردن.
ِدمات اللغوية التي
● ●اخلروج بتو�صيات لتحديد نوعية اخل ْ
يحتاج �إليها ذوو ا�ضطراب طيف التوحد وذوي الإِعاقة العقلية يف
الأردن.

مصطلحات ال ّدراسة
ا�ضطراب طيف التّوحد :Autism Spectrum Disorder
«ا�ضطراب ع�صبي جيني يت�صف بعجز متوا�صل يف ال ّتوا�صل
وطقو�سية وعلى
وال ّتفاعل االجتماعي ،واهتمامات و�سلوكات منطية
ّ
�أَ ْن تظهر هذه الأَعرا�ض قبل �سن الثامنة «(الزريقات.).38 2016 ,
و�إِجرائ ًيا :الأَطفال امل�شخ�صون ر�سم ًيا با�ضطراب طيف ال ّتوحد
وامللتحقني باملراكز املتخ�ص�صة للتوحد يف الأَردن.
الإِعاقة العقل ّية : Intellectual disability
العقلية العامة وال�سلوك التكيفي والأَداء
«ق�صور يف القدرة
ّ
الوظيفي يظهر عند الطّ فل قبل �سن الثامنة ع�رشة» (Hallahan,
 .)Kuaffma, Pullen, 2012.552و�إجرائ ًيا :الأطفال ذوو الإعاقة
العقلية هم الطلبة امل�شخ�صون ر�سم ًيا ب�أنهم طلبة ذوو �إعاقة عقلية،
وملتحقون مبراكز الإِعاقة العقلية يف الأردن.
اللغة اال�ستقباليّة :Receptive Language
«وهي القدرة على فهم الكالم ومعنى الكلمات وجتهيز اجلمل
للرد املنا�سب ،وا ّتباع ال ّتعليمات ،و ِ�إجابة الأَ�سئلة يف املواقف
الكلية التي
التوا�صلية (� .“ )Smith, 2007.511إجرائ ًيا :هي ال ّدرجة ّ
اال�ستقبالية الذي
يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س �أَداء اللغة
ّ
طوره الباحثون لهذا الغر�ض وامل�ستخدم يف الدرا�سة.
اللغة التعبريية :Expressive Language
وهي «القدرة على ا�ستخدام الكلمات واجلمل يف التعبري عن
احلاجات والأفكار ،ومبا ينا�سب املواقف التوا�صلية “ (Heward,
� .)2012.157إجرائ ًيا هي الدرجة الكلية التي يح�صل عليها املفحو�ص
على مقيا�س الأداء يف اللغة التعبريية الذي الذي طوره الباحثني لهذا
الغر�ض وامل�ستخدم يف الدرا�سة.

حدود الدراسة وحمدداتها:
تتح ّدد نتائج هذه الدرا�سة:
● ●بخ�صائ�ص �أفراد الدرا�سة امل�ستهدفة يف التقييم.
● ●حمتوى �أدوات الدرا�سة امل�صممة جلمع املعلومات.
● ●�إجراءات جمع البيانات من خالل �أدوات الدرا�سة.
● ●املحددات املفاهيمية وامل�صطلحات امل�ستخدمة
بالدرا�سة.
اخلصائص اللغوية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد:
ال ّتوا�صل هو فعل اجتماعي ،وميكن � ْأن يكون داخل املوقف
االجتماعي �أكرث حتد ًيا من جمرد فهم كلمات الآخرين .وهناك قواعد
غري مكتوبة حتكم التفاعالت وقد تتغري هذه ح�سب الظروف ومع
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من يتحدث ال�شخ�ص .ويظهر الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
حتديات لغوية ملحوظة .وقد يختلف وجود �أو �شدة خ�صائ�ص
ال ّتوا�صل االجتماعي واللغة لدى ذوي ا�ضطرابات طيف ال ّتوحد
وفقا ملتغريات العمر و�شدة اال�ضطراب .ول ّأن القدرة على تبادل
الر�سائل ذات املغزى هي جوهر عملية التوا�صل ،فمن املهم ال ّنظر
�إىل خ�صائ�ص اللغة امل�ستخدمة لنقل هذه الر�سـائل (Cunningham
& Schreibman, 2008).وتظهر هذه اخل�صائ�ص لدى الأَطفال ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد على النحو الآتي (: )Vicker, 2009
بناء على
● ●تظهر لديهم م�شكالت يف املفردات ونظام اللغة ً
كلماتهم اللفظية.
● ●يف بع�ض احلاالت ،قد تعك�س اللغة املتطورة تكرار �أجزاء
من احلوار التي يتم �سماعها على (التلفاز) �أو يف حمادثة الآخرين.
● ●بالن�سبة لغالبية الأفراد ،هناك م�شكالت يف ا�ستخدام
كلمات ذات معنى.
● ●يظهرون �صعوبة يف التعامل مع اللغة املجازية ،مثل
التعابري واال�ستعارات ،والت�شبيهات ،وال�سخرية.
● ●يظهرون رد على االقرتاحات� ،أواالجتاهات� ،أواملعلومات
بطريقة حرفية للغاية.
● ●تظهر بع�ض ال�صعوبات يف ا�ستيعاب الفكرة الرئي�سة
وا�ستخال�ص النتائج ،وا�ستنباط ا�ستدالالت �أخرى من املحادثة
والن�ص ،والربامج (التلفازية) ،والأفالم.
● ●تظهر �صعوبة يف فهم الفكاهة يف الربامج (التلفازية)،
والأفالم والر�سوم املتحركة (الر�سوم املتحركة والثابتة)،
والتفاعالت اليومية.
ال�شخ�ص الآخر؛
● ●يواجهون �صعوبة يف فهم وجهة نظر ّ
وامليل للتف�سري من وجهة نظر خا�صة .وهذا ي�ؤثر على التفاعل
�سواء يف الن�ص �أم الأفالم �أو
االجتماعي وفهم املنظور يف ال�رسد
ً
تن�سيق (التلفاز).
● ●يواجهون �صعوبة يف فهم الآخرين وب� ًّأن لديهم �أفكار
�شخ�صية فريدة.
ّ
● ●غياب االت�صال بالعني خالل التفاعل.
● ●�صعوبة يف البقاء على املو�ضوع؛ �إذ قد ي�شتت انتباههم
ب�سهولة خالل حوار الآخرين.
● ●ال يعرفون ا�سرتاتيجيات لبدء �أو �إنهاء �أو ت�سهيل حمادثة.
● ●يواجهون �صعوبة يف فهم �أهمية دور الآخر واحلاجة �إىل
تعديل املو�ضوع واملفردات وقواعد اللغة ونربة املحادثة وف ًقا لذلك.
اإلعاقة العقلية:
العقلية وال ّنمائية،
عرفت الإعاقات
ّ
لعل �أًف�ضل التعريفات التي ّ
هو :ذلك التعريف الذي قدمته اجلمعية الأمريكية للإعاقات العقلية
والنمائي ة �American Association on Intellectual and) (Devel
،)opmental Disabilities (AAIDD, 2010الذي ا�ستخدم مفهوم
الإِعاقات العقلية ( )Intellectual Disabilitiesلي�شري �إىل � ّأن ال�شخ�ص
ذا الإعاقة العقلية يت�صف مبحددات ملحوظة يف كل من القدرات
العقلية
التكيفي
وال�سلوك
الوظيفية ()Intellectual Functioning
ّ
ّ
ّ

( ،)AdaptiveBehaviorكما يعرب عنه يف املهارات املفاهيمية
التكيفية
العقلية ( ،)Conceptualواالجتماعية ( ،)Socialواملهارات
ّ
الأَدائية �أو
العملية  ))Practical Adaptive Skillsاملمار�سة ،وتن�ش�أ
ّ
هذه الإعاقة قبل �سن (� )18سنة (Browder, Spooner, & Meier,
.)2011
وي�شتمل تعريف اجلمع ّية الأمريكية للإعاقات العقل ّية
والنمائ ّية ( )2010 ,AAIDDعلى ثالثة عنا�رص �أ�سا�س ّية ،هي كالآتي:
الوظيفي العقلي (:)Intellectual Functioning
1.1الأداء
َ
وظيفية
ميتاز الأطفال ذوي الإعاقة العقلية ب�أن لديهم قدرات
ّ
عقلية �أدنى من املتو�سط .وقد حددت اجلمعية الأمريكية للإعاقات
ّ
العقلية
والنمائية ( )AAIDD, 2010عالمة الف�صل ( )70على
ّ
اخــــــــتبار الذكاء.
2.2ال�سلوك التكيفي (:)Adaptive Behavior
عرف ال�سلوك التكيفي ب�أنه جمموعة من املهارات احلياتية
ُي ّ
اليومية املمار�سة والتي ُتعلَّم للأفراد ليتمكنوا من العي�ش يف احلياة.
ويواجه الأطفال ذوو الإعاقة العقلة �صعوبات يف هذه املجاالت
ب�سبب عدم امتالكهم املهارات الالزمة يف املواقف املحددة �أو لعدم
معرفتهم املهارات املطلوبة يف مواقف حمددة.
�3.3أنظمة ال ّدعم (:)Systems of Support
يحتاج كل طفل �إىل �أنظمة ال ّدعم اخلا�صة يف احلياة ،وقد حدد
والنمائية (AAIDD,
العقلية
تعريف اجلمعية الأمريكية للإعاقات
ّ
ّ
العقلية،
 )2010هذه الأنظمة من الدعم كعن�رص من عنا�رص الإعاقة
ّ
ويحدد ال ّدعم وفق ًا لدرجة �شدة الإعاقة .وت�شتمل �أنظمة الدعم على
�أربعة م�ستويات ،هي :املتقطع ( ،)Intermittentواملحدود (،)limited
واملكثف ( ،)Extensiveوالدائم (( )Pervasiveالزريقات)2012 ،
(.)Browder, Spooner, & Meyer, 2011
العقلية عيوب يف االنتباه ،وعجز
و ُيظِ هر الأطفال ذوو ا ِلإعاقة
ّ
والدافعية.
يف الذاكرة وتطور اللغة وتنظيم الذات والتطور االجتماعي
ّ
ومن املهم الإ�شارة هنا وخالل حديثنا عن اخل�صائ�ص ال�سلوكية
والنف�سية للأطفال ذوي الإعاقات العقلية �أن هذه اخل�صائ�ص تظهر
ّ
رئي�سا
ا
االنتباه
ويعد
الفئة،
هذه
أطفال
�
بني
متباين
وب�شكل
�رشطً
ً
للتعلم ،وال بد للط ّفل �إعطاء االنتباه الالزم يف مواقف ال ّتعلم .وب�سبب
م�شكالت االنتباه ،والت�شتت لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية ،ف�إن
هذه الفئة من الأطفال ُتظهر م�شكالت يف ا�سرتجاع املعلومات .كذلك
ال�شخ�صية.
يعاين ه�ؤالء الأطفال من �صعوبات يف تنظيم �سلوكاتهم
ّ
وت�ؤثر الإعاقة العقلية يف �إقامة العالقات االجتماعية ،والبحث عن
الأ�صدقاء ،واملحافظة على العالقات االجتماعية القائمة و�إقامة
العالقات االجتماعية اجلديدة .وب�سبب هذه ال ّتحديات ف�إن الأطفال
العقلية يواجهون م�شكالت �أي�ض ًا يف الدافعية ،قد تزداد
ذوي ا ِلإعاقة
ّ
ب�سبب اخلربات الفا�شلة الطويلة التي يتعر�ضون لها ما ي�ؤدي بهم �إىل
تطوير العجز املتعلم (الزريقاتHallahan, Kanffman, &( )2012 ،
.)Pullen, 2018
يف حالة الإعاقة العقلية فان درجة معامل الذكاء ُتف�رس يف
�سياق �صعوبات ال�شخ�ص يف القدرات العقلية العامة.
وهناك ثالثة جماالت من الأداء التكيفي ،هي:
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1.1العقلية :وت�شتمل اللغة ،القراءة ،الكتابة ،الريا�ضيات،
التفكري املعرفة ،الذاكرة.
2.2االجتماعية :وحتتوي التعاطف االجتماعي ،واحلكم
االجتماعي ومهارات االت�صال ،والقدرة على اتباع القواعد والقدرة
على تكوين ال�صداقات واحلفاظ عليها.
3.3العملية :وتت�ضمن اال�ستقالل يف جماالت ،مثل العناية
ال�شخ�صية وم�س�ؤوليات العمل ،و�إدارة الأموال والرتفيه ،وتنظيم
مهام املدر�سة والعمل.
ويقيم الأداء التكيفي من خالل �إجراءات موحدة مع الفرد
واملقابالت مع الآخرين ،مثل� :أفراد الأ�رسة واملعلمني ،ومقدمي
الرعاية)Parekh, 2017(.
اخلصائص اللغوية لألَطفال ذوي اإلِعاقة العقليّة:
تظهر الآثار ال�سلبية يف تطور اللغة ب�أبعادها املختلفة على
العقلية؛ فب�سبب الق�صور يف القدرة العقلية
الأَطفال ذوي الإِعاقة
ّ
العقلية ُيظهرون م�شكالت ملحوظة
العامة ف ِ�إ َّن الأَطفال ذوي ا ِلإعاقة
ّ
يف اكت�ساب اللغة وتطوريها� ،إذ تت�أثر القدرة على �إنتاج الكالم وفهم
الكلمات واال�ستجابة لل َتعليمات .هذه ال�صفات تت�أثر اعتما ًدا على
ِدمات املقدمة ،والتدخل
�ش َدة الإِعاقة
ّ
العقلية ،ونوعها ،وطبيعة اخل ْ
املبكر ،ودور الآباء.
عن�رصا �أَ�سا�س ًيا يف ال ّتدخل الفردي وف ًقا
ويعد التقييم للغة
ً
َ
مل�ستوى النمو واحتياجات الطّ فل وعائلتة ،كما �أ ّن معرفة اخل�صائ�ص
املظهرية للغة �رضورية لإجراء التدخل .ويت�ضمن الهدف من التدخل
العقلية تنمية املجاالت التوا�صلية،
اللغوي للأفراد ذوي ا ِلإعاقة
ّ
واملهنية .هذا بالإِ�ضافة �إىل الرتكيز
واالجتماعية ،والأكادميية،
ّ
أي�ضا على و�ضوح الكالم واللغة اال�ستقبالية والتعبريية (Martin,
� ً
. )Lee, & Losh, 2017

الدراسات السابقة :
والي�س (�Venker, Ed

در�س كل من فينكر و�إدواردز و�سافران
 )wards, Saffran, Ellis, 2019ارتباط معاجلة اللغة العر�ضية
بقدرات اللغة اال�ستقبالية لدى �أطفال ما قبل املدر�سة ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد� .إذ ميكن للم�ستمعني ا�ستخدام املحتوى
الداليل من الأفعال لت�سهيل معاجلة اللغة العر�ضية ،وهي مهارة
مرتبطة باملهارات اللغوية احلالية .مل حتدد درا�سات الأطفال ذوي
ا�ضطراب ال�شخ�صية احلركية ارتباطً ا بني معاجلة اللغة التدريجية
يف ال�سياقات املقيدة ن�صف الداللة واملهارات اللغوية ،رمبا لأن
امل�شاركني كانوا من املراهقني و� /أو الأطفال ذوي املهارات
اللغوية القوية .بحثت هذه الدرا�سة معاجلة اللغة العر�ضية واللغة
اال�ستقبالية لدى الأطفال ال�صغار ذوي ا�ضطراب طيف التوحد مع
جمموعة من املهارات اللغوية� .أظهر الأطفال بداية عندما ُتقدم
ب�أفعال مقيدة ب�شكل �شبيه (مثل «اقر�أ الكتاب») مقارنة بالأفعال
املحايدة (على �سبيل املثال« ،البحث عن الكتاب»)� .أظهر الأطفال
�ضعفًا يف اللغة العر�ضية عندما تكون اللغة اال�ستقبالية �ضعيفة لدى
الأطفال ذوي املهارات اللغوية اال�ستقبالية الأقوى.
وقام كل من نيفيل وهيديل و�أوالريفيت�ش و�ساهني وزاديك
وبوتر ومولكيك (�Nevill, Hedley, Uljarevic, Sahin, Zadek, But
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 )ter, & Mulick, 2019بدرا�سة امللف اللغوي للأطفال ال�صغار ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد با�ستخدام �أدوات تقييم متعددة ،وا�شتملت
العينة على (� )104أطفال ترتاوح �أعمارهم ما بني (� )3 - 1سنوات،
الذين �شخ�صوا با�ضطراب طيف التوحد با�ستخدام “دليل الت�شخي�ص
الإح�صائي لال�ضطرابات العقلية” (الطبعة اخلام�سة) معايري
الت�شخي�ص .جرى تقييم اللغة با�ستخدام مقايي�س مولني ومقيا�س ما
قبل املدر�سة للطبعة اخلام�سة ومقيا�س فينالند الثاين .وقد هدفت
الدرا�سة �إىل حتديد ما �إذا كان امللف التعريفي للغة اال�ستقبالية �إىل
التعبريية م�ستقل عن �أداة التقييم امل�ستخدمة ،وما �إذا كان الإدراك
غري اللفظي وال�سلوكات التوا�صلية املبكرة و�أعرا�ض ا�ضطراب طيف
التوحد تتنب�أ بنقاط اللغة .اختلفت مالمح اللغة اال�ستقبالية �إىل
التعبريية بني �أدوات التقييم ،ومقيا�س ما قبل املدر�سة للغة .وقد
�أ�شارت النتائج �إىل �أن الإدراك غري اللفظي واالنتباه امل�شرتك تنب�أ
بدرجة كبرية بتوقع درجات اللغة اال�ستقبالية ،وتوقع الإدراك غري
اللفظي وتواتر النطق ال�صوتي درجات اللغة التعبريية .تدعم هذه
النتائج �إدارة �أدوات التقييم املبا�رش املتعددة وتقارير �أولياء الأمور
عند تقييم اللغة عند الأطفال ال�صغار ذوي ا�ضطراب طيف التوحد.
وهدفت درا�سة الكان وتوما�س ()Lakan & Thomas, 2018
ال�سلوكية لدى الأطفال ذوي الإعاقات العقلية
�إىل درا�سة امل�شكالت ّ
يف بيئة �ضعيفة املوارد يف الهند و�أثر كل من متغريات العمر
واجلن�س و�شدة الإعاقة العقلية ومعدل ال ّذكاء .وقد اهتمت ال ّدرا�سة
العقلية وارتباطها
ال�سلوكية عرب فئات الإعاقة
ّ
بتوزيع امل�شكالت ّ
بعمر الذكاء واجلن�س لدى الأطفال ذوي الإعاقات العقلية .ا�شتملت
العينة على ( )104م�شارك ( 57من الذكور و  47من الإناث)،
الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني (� )18 - 3سنة� .أ�شارت النتائج �إىل
� ّأن ال�سلوكات العنيفة واملدمرة ،ونوبات الغ�ضب ،و�سلوك �إيذاء الذات،
العقلية (.05
وزعت ب�شكل خمتلف مع الإ�شارة �إىل م�ستويات الإعاقة
ّ
الرتاكمية �أ�شارت يف حد ذاتها �إىل � ّأن م�شاكل
� ،)≥ αإ ّال � ّأن النتائج
ّ
ال�سلوك ال تختلف مع م�ستوى الإعاقة العقلية .كما �أظهر معدل الذكاء
ّ
العدوانية و�سوء ال ّت�رصف
ال�سلوكات
مع
قوية
إيجابية
�
عالقة
وجود
ّ
مع الآخرين؛ وعالقة �سلبية قوية مع نوبات الغ�ضب والت�رصفات
أي�ضا كان العمر مرتبطً ا ب�شكلٍ كبري
ال�سلوكية و�إيذاء الذاتً � .
وعك�سيا
بال�سلوكات العنيفة واملدمرة ،والغريبة والن�شاط املفرط
ً
كان مع ال�سلوكات التي ت�سبب �إيذاء الذات .مل يكن هناك عالقة ذات
إح�صائية بني جن�س الطفل وال�سلوكات امل�شكلية .كما مل يكن
داللة �
ّ
هناك ت�أثري تفاعلي مهم للجن�س وم�ستوى الإعاقة العقلية للطفل
على ال�سلوكات امل�شكلية.
وقا م ريان ,وفريزرو واي�س (�Ryan, Fraser-Thom
الريا�ضية لل�شباب
 )as Weiss, 2018بدرا�سة �أمناط امل�شاركة
ّ
العقلية .در�ست ال ّدرا�سة
ذوي ا�ضطراب طيف التوحد وذوي الإعاقة
ّ
احلالية اخل�صائ�ص الريا�ضية (الرتدد ،التنوع ،التجارب االجتماعية
ّ
الإيجابية) لل�شباب ذوي ا�ضطراب طيف التوحد وذوي الإعاقة
العقلية ا�شتملت الدرا�سة على ( )409م�شارك مل�سح عرب (الإنرتنت)،
وا�ستخدمت التحليالت املتعددة لفح�ص العوامل التي بينت العالقات
الريا�ضية لل�شباب ذوي ا�ضطراب طيف التوحد وذوي
بني امل�شاركة
ّ
الإعاقة العقلية� .أ�شارت النتائج �إىل �أَنه مل يعرثعلى ت�أثريات رئي�سة
لو�ضعية ذوي ا�ضطراب طيف التوحد وذوي الإعاقة العقلية
كبرية
ّ
من حيث الرتدد �أو التنوع ،ولكن ال�شباب ذوي الإعاقة العقلية
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وحدهم ح�صلوا على درجات �أعلى على مقيا�س ( )PSEمقارن ًة
العقلية� ،إذ
بال�شباب ذوي ا�ضطراب طيف التوحد وذوي الإعاقة
ّ
تباينت القدرات التوا�صلية االجتماعية ،وعالقات املدرب واملوارد
والعالقة بني و�ضعية ذوي ا�ضطراب طيف التوحد وذوي الإعاقة
العقلية.
وطبق كل من بولي�سن�سكا وكابالكوفا ونوفوتكوفا
( )Polišenská, Kapalková, Novotková, 2018بدرا�سة هدفت
�إىل و�صف مهارات اللغة اال�ستقبالية لدى الأطفال ذوي الإعاقة
العقلية وامل�ساهمة يف النقا�ش الدائر حول تطور اللغة غري الطبيعي
مقابل الت�أخر يف اللغة .وتعد هذه هي الدرا�سة الأوىل للمهارات
اال�ستقبالية لدى الأطفال الذين يحملون بطاقة هوية والذين
يتحدثون اللغة ال�سالفية ،وتقدم نظرة ثاقبة حول كيفية ت�أثر تطور
أي�ضا ت�صنيف اللغة .و�شارك ( )28طف ًال ناط ًقا
اللغة بالإعاقة و� ً
باللغة ال�سلوفاكية يف الدرا�سة ( )14طف ًال يحملون بطاقات هوية
و ( )14طف ًال نام ًيا يقابلون عادة قدرات التفكري غري اللفظي).
وجرى تقييم الأطفال من خالل مهمات اللغة اال�ستقبالية التي
ت�ستهدف الكلمات واجلمل والق�ص�ص ،ومتت مقارنة املجموعات من
الناحية الكمية والنوعية .واظهرت النتائج املجموعات خ�صائ�ص
لغة مماثلة ،مع فهم �أف�ضل للكلمات ،تليها جمل ،مع فهم للق�ص�ص.
أي�ضا
وكان فهم الأ�سماء �أف�ضل من الأفعال .كما �أظهرت بناء اجلملة � ً
�صورة مماثلة نوع ًيا ،على الرغم من ظهور بع�ض االختالفات .وكان
فهم الفعل مرتبطً ا ارتباطً ا وثي ًقا بفهم اجلملة يف كلتا املجموعتني
ومتعل ًقا بفهم الق�صة يف جمموعة فقط.
وقام كل من ثورمان وماكدويف وهاجرمان وجو�سول وابدوتو
(Thurman, McDuffie, Hagerman, Josol, Abbeduto,
 )2017بدرا�سة املهارات اللغوية للذكور ذوي متالزمة ( )Xاله�شة
الرغم
(وهي نوع من الإعاقة العقلية) وا�ضطراب طيف التوحد .على ّ
من �أوجه الت�شابه التي لوحظت بني متالزمة ( )Xاله�شة ()FXS
وا�ضطراب طيف التوحد ( ،)ASDفقد قارنت درا�سات قليلة مالحمها
ال�سلوكية خارج �أعرا�ض ( .)ASDيف هذه ال ّدرا�سة� ،سعى الباحثون
�إىل مقارنة القدرات اللغوية يف هاتني الفئتني .مقارنات القدرات
اللغوية يف كل من هذه ال�رشوط مثرية لالهتمام ب�شكل خا�ص؛ لأن
كلتا احلالتني تتميزان ب�صعوبة التنقل عرب التفاعالت االجتماعية.
�أ�شارت النتائج �إىل �أنه على الرغم من �أن كال من ( )FXSو ()ASD
ترتبطان ب�صعوبات لغوية ،فهناك اختالفات مهمة بني الفئتني من
حيث املالمح اللغوية املالحظة والعوامل امل�ؤثرة على اللغة عند
النظر �إىل الأطفال ذوي امل�ستويات التطورية املماثلة.
واهتمت درا�سة كل من مي�سيفيك وهادزيك & Memisevic1
 Hadzic, 2013بدرا�سة ا�ضطرابات الكالم واللغة لدى الأطفال ذوي
الإعاقة العقلية يف البو�سنة والهر�سك .وكان الهدف من هذه الدرا�سة
هو تقييم مدى انت�شار ا�ضطرابات الكالم واللغة بني الأطفال ذوي
الإعاقة العقلية .تكونت العينة من ( )167طف ًال من اجلن�سني ،ومع
�إِعاقة ب�سيطة �إىل متو�سطة .وجمعت البيانات عن لغتهم من خالل
ال�سجالت التعليمية يف ملفات املدر�سة� .أ�شارت النتائج �إىل �أن معدل
ّ
االنت�شار الإجمايل ال�ضطرابات الكالم واللغة يف هذه العينة كانت
عالية ( .)71.3٪يف حني مل تكن هناك فروق ذات داللة �إح�صائية
يف انت�شارها فيما يتعلق بنوع جن�س الطفل� ،إ ّال �أ ّنه كانت هناك

اختالفات كبرية فيما يتعلق مب�ستوى وم�سببات الإعاقة العقلية.
و�أجرى كل من ماجلار�س ونيونز و�شولت وفان (Maljaars,
 )Noens, Scholte, van Berckelaer-Onnes, 2012بدرا�سة
للغة لدى الأطفال منخف�ضي الأداء ذوي ا�ضطراب ال ّتوحد من
والتعبريية
حيث االختالفات بني املهارات اللغوية اال�ستقبالية
ّ
واملتنبئات املتزامنة لها� .إذ كانت مالمح اللغة للأطفال ذوي
العقلية (ن= )36تختلف اختالفًا
ا�ضطراب طيف ال ّتوحد والإعاقة
ّ
كبريا عن جمموعات املقارنة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية (ن=)26
ً
والأطفال ذوي الإِعاقات ال ّنمائية (ن= .)34ح�صل الأطفال ذوو
الأداء املتدين لدى املجموعة ذوي ا�ضطراب طيف التوحد على درجة
متو�سطة �أعلى يف اللغة التعبريية من اللغة اال�ستقبالية ،يف حني
�أظهرت جمموعتا املقارنة ال ّنمط العك�سي .جرى حتليل العمر العقلي
لل�صور يف ما يتعلق
غري اللفظي ،واالهتمام امل�شرتك ،والفهم الرمزي ّ
بالقدرات اللغوية اال�ستقبالية والتعبريية املتزامنة .يف جمموعة
ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد والإعاقة العقلية� ،إذ كان فهم الرموز
واالهتمام امل�شرتك �أكرث ارتباطً ا بقوة بالقدرات اللغوية .كان العمر
العقلي غري اللفظي �أهم م�ؤ�رش تنب�ؤ بالقدرات اللغوية يف جمموعات
املقارنة.
وبينت درا�سة ماجلار�س ونيونز و�شولت وفان( (�Maljaars, No

 )ens, Scholte, van Berckelaer-Onnes, 2012اخلا�صة بالقدرات
اللغوية اال�ستقبالية والتعبريية املتزامنة لذوي ا�ضطراب طيف
ال ّتوحد والإعاقة العقلية� ،أن فهم الرموز واالهتمام امل�شرتك �أكرث
ارتباطً ا بقوة بالقدرات اللغوية .وقد كان العمر العقلي غري اللفظي
�أهم م�ؤ�رش تنب�ؤ بالقدرات اللغوية يف جمموعات املقارنة .و�أو�ضحت
نتائج مي�سيفيك وهادزيك (� )Memisevic & Hadzic, 2013أن معدل
الأنت�شار الإجمايل ال�ضطرابات الكالم واللغة يف هذه العينة كانت
عالية .و�أكدت درا�سة ثورمان وماكدويف وهاجرمان وجو�سول
وابدوتو (Thurman, McDuffie, Hagerman, Josol, Abbeduto,
� )2017أن هناك اختالفات مهمة بني ذوي الإعاقة العقلية وذوي
ا�ضطراب طيف التوحد من حيث املالمح اللغوية املالحظة والعوامل
امل�ؤثرة على اللغة عند النظر �إىل الأطفال ذوي امل�ستويات التطورية
املماثلة.
وا�ضحا من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة مدى
لقد بدا
ً
�أهمية معرفة اخل�صائ�ص اللغوية املميزة للأطفال ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد والإعاقة العقلية ،والواقع �أنه مل ت�ستهدف هذة
اخل�صائ�ص ب�شكل دقيق لدى �أطفال ا�ضطراب طيف التوحد والإعاقة
�سواء �أكان ذلك يف الأردن �أم يف بقية الدول العربية يف
العقلية،
ً
حدود قواعد البيانات املتوافرة يف اجلامعات الأردنية و�شبكة
الإنرتنت.

الطريقة واالجراءات
جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف
التوحد والأطفال ذوي الإعاقة العقلية يف مدينة عمان والبالغ
عددهم ( )180طف ًال من الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد ،و
198

أ.علي جميل الفاعوري
أ.د .إبراهيم عبداهلل الزريقات

تقييم مستوى األداء في اللغة االستقباليّة واللغة التعبيرية
لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد واألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في األردن

( )175طف ًال من الأطفال ذوي الإعاقة العقلية.
العينة
تكون جمتمع الدرا�سة من الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
والأطفال ذوي الإعاقة العقلية يف مدينة عمان .بينما تكونت عينة
الدرا�سة من ( )205طف ًال منهم ( )103طف ًال من ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد و( )102طف ًال من الأطفال ذوي الإعاقة
العقلية ،وامللتحقني مبراكز الرتبية اخلا�صة يف عمان .واختريت
هذه املراكز بطريقة ق�صدية لتوافر �أعداد من الأطفال ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة العقلية .ويبني اجلدول ()1
توزع �أفراد عينة الدرا�سة.
جدول ()1
توزع أفراد الدراسة والتكرارات والنسب المئوية

التكرار

الن�سبة

الفئات
الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد

103

50.2

الأطفال ذوي الإعاقة العقلية

102

49.8

املجموعة

205

100.0

أدوات الدراسة
قام الباحثان ب�إعداد الأدوات الآتية لأغرا�ض الدرا�سة:

أوالً :مقياس اللغة االستقبالية:
اال�ستقبالية للأطفال ذوي
قام الباحثان ببناء مقيا�س اللغة
ّ
العقلية ،ويهدف املقيا�س �إىل
ا�ضطراب طيف ال ّتوحد وذوي الإِعاقة
ّ
يل للأطفال ذوي اظطراب طيف
قيا�س م�ستوى الأَداء اللغوي اال�ستقبا ّ
العقلية ،وذلك بالرجوع �إىل الأدب ذو
التوحد والأَطفال ذوي الإِعاقة
ّ
ال�صلة،
مثل درا�ستي كل من (Polišenská, Kapalková, Novotková,
. ) 2018; Venker, Edwards, Saffran, Ellis, 2019
م�ؤ�رشات دالالت �صدق ارتباط الفقرة بالبعد :مقيا�س اللغة
اال�ستقبالية
ال�ستخراج دالالت �صدق البناء للمقيا�س ،ا�ستخرجت معامالت
ارتباط فقرات املقيا�س مع الدرجة الكلية يف عينة ا�ستطالعية من
وحللت فقرات
خارج عينة الدرا�سة تكونت من ( )40طفل وطفلةُ ،
وح�سب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات� ،إذ � ّإن معامل
املقيا�س ٌ
االرتباط هنا ميثل داللة لل�صدق بالن�سبة لكل فقرة يف �صورة معامل
ارتباط بني كل فقرة وبني الدرجة الكلية من جهة ،وبني كل فقرة
وبني ارتباطها بالبعد التي تنتمي �إليه ،وبني كل بعد والدرجة الكلية
من جهة �أخرى ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع الأداة
ككل ما بني ( ،).90 - .59ومع املجال ( ).91 - .69واجلدول ()2
يبني ذلك.

جدول()2
معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية والبعد التي تنتمي إليه

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

الفقرة

مع البعد

مع الأداة

الفقرة

مع البعد

مع الأداة

الفقرة

مع البعد

مع الأداة

1

)**(.88

)**(.81

10

)**(.83

)**(.80

19

)**(.82

)**(.77

2

)**(.90

)**(.88

11

)**(.86

)**(.83

20

)**(.68

)**(.59

3

)**(.86

)**(.81

12

)**(.84

)**(.82

21

)**(.87

)**(.85

4

)**(.82

)**(.77

13

)**(.76

)**(.70

22

)**(.86

)**(.81

5

)**(.87

)**(.86

14

)**(.81

)**(.78

23

)**(.79

)**(.79

6

)**(.80

)**(.76

15

)**(.78

)**(.81

24

)**(.91

)**(.87

7

)**(.83

)**(.86

16

)**(.77

)**(.76

25

)**(.90

)**(.90

8

)**(.78

)**(.75

17

)**(.81

)**(.81

9

)**(.77

)**(.76

18

)**(.76

)**(.80

** دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (.).01

تعد جميع معامالت االرتباط درجات مقبولة ودالة �إح�صائ ًيا ،ولذلك مل حتذف �أي من هذه الفقرات.
جدول () 3
معامالت االرتباط بين الدرجة على البعد والدرجة الكلية

مقيا�س اللغة اال�ستقبالية ككل
بعد االنتباه واال�ستماع

)**( .97
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مقيا�س اللغة اال�ستقبالية ككل
بعد فهم اللغة يف ال�سياق

)**( .98

بعد فهم املفردات واللغة املجردة

)**( .97

** دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (.).01

تعد جميع معامالت االرتباط درجات مقبولة ودالة �إح�صائ ًيا،
ولذلك مل يتم حذف �أي من هذه الفقرات.
قام الباحثان ببناء مقيا�س لقيا�س اللغة التعبريية للطلبة
ثبات �أداة الدرا�سة :مقيا�س اللغة اال�ستقبالية
ذوي ا�ضطراب طيف التوحد وذوي الإعاقة العقلية ،ويهدف املقيا�س
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد جرى التحقق بطريقة �إىل قيا�س م�ستوى الأَداء اللغوي التعبريي للأطفال ذوي اظطراب
االختبار و�إعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق املقيا�س ،و�إعادة طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة العقلية .وذلك بالرجوع �إىل
مكونة الأدب ذي ال�صلة( (�Nevill, Hedley, Uljarevic, Sahin, Zadek, But
تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة ّ
يف
من ( )40طفالً ،وح�سب معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم
ter, & Mulick, 2019; Maljaars, Noens, Scholte, van Berckeاملرتني وجرى � ً
أي�ضا ح�ساب معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية )laer-Onnes, 2012
ح�سب معادلة جومتان ،وح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق
م�ؤ�رشات دالالت �صدق ارتباط الفقرة بالبعد :مقيا�س اللغة
الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول ( )4يبني معامل
االت�ساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا وثبات الإعادة لالبعاد التعبريية
والأداة ككل ،واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.
ال�ستخراج دالالت �صدق البناء للمقيا�س ،ا�ستخرجت معامالت
ارتباط فقرات املقيا�س مع الدرجة الكلية يف عينة ا�ستطالعية من
جدول ()4
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة والتجزئة النصفية لالبعاد والدرجة الكلية خارج عينة الدرا�سة تكونت من ( )40طفل وطفلة� ،إذ ٌحللت فقرات
املقيا�س وح�سب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات� ،إذ �أن معامل
االت�ساق التجزئة
ثبات
املجال
االرتباط هنا ميثل داللة لل�صدق بالن�سبة لكل فقرة يف �صورة معامل
الإعادة الداخلي الن�صفية
ارتباط بني كل فقرة وبني الدرجة الكلية من جهة ،وبني كل فقرة
.92
.92
.92
ُبعد االنتباه واال�ستماع
وبني ارتباطها بالبعد التي تنتمي �إليه ،وبني كل بعد والدرجة الكلية
.90
.93
.91
ُبعد فهم اللغة يف ال�سياق
من جهة �أخرى ،وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع الأداة
.91
.94
.90
ُبعد فهم املفردات واللغة املجردة
ككل ما بني ( ،).89 - .64ومع املجال ( ).91 - .72واجلدول (،)5
يبني ذلك.
.94
.97
.92
مقيا�س اللغة اال�ستقبالية ككل
مقيا�س اللغة التعبريية:

جدول ()5
معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية والبعد الذي تنتمي إليه

رقم

معامل االرتباط معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط معامل االرتباط

الفقرة

مع البعد

مع الأداة

الفقرة

مع البعد

مع الأداة

الفقرة

مع البعد

مع الأداة

1

)**( .79

)**( .75

14

)**( .78

)**( .76

27

)**(87

)**(.81

2

)**( .74

)**( .69

15

)**( .75

)**( .70

28

)**(.91

)**(.86

3

)**( .73

)**( .71

16

)**( .84

)**( .78

29

)**(.81

)**(.77

4

)**( .76

)**( .66

17

)**( .77

)**( .71

30

)**(.81

)**(.74

5

)**( .83

)**( .80

18

)**( .87

)**( .86

31

)**(.83

)**(.80

6

)**( .75

)**( .64

19

)**( .72

)**( .79

32

)**(.84

)**(.77

7

)**( .84

)**( .79

20

)**( .87

)**( .85

33

)**(.92

)**(.89

8

)**( .82

)**( .85

21

)**( .82

)**( .81

34

)**(.87

)**(.81

9

)**( .82

)**( .80

22

)**( .87

)**( .84

35

)**(.87

)**(.82

10

)**( .78

)**( .74

23

)**( .81

)**( .87

36

)**(.83

)**(.83
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تقييم مستوى األداء في اللغة االستقباليّة واللغة التعبيرية
لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد واألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في األردن

رقم

رقم

معامل االرتباط معامل االرتباط

معامل االرتباط معامل االرتباط

رقم

معامل االرتباط معامل االرتباط

الفقرة

مع البعد

مع الأداة

الفقرة

مع البعد

مع الأداة

الفقرة

مع البعد

مع الأداة

11

)**( .82

)**( .84

24

)**( .83

)**( .74

37

)**( .87

)**( .87

12

)**( .83

)**( .84

25

)**( .91

)**( .84

38

)**( .90

)**( .89

13

)**( .87

)**( .77

26

)**( .78

)**( .82

39

)**( .85

)**( .87

**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.).01

مكونة
تطبيقه بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة ّ
من ( )40طفالً ،وح�سب معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم يف
املرتني وح�ساب معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية ح�سب
أي�ضا ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق
معادلة جومتان ،ومت � ً
الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول ( )7يبني معامل
االت�ساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا وثبات الإعادة لالبعاد
والأداة ككل ،واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.

جدول ()6
معامالت االرتباط بين الدرجة على البعد والدرجة الكلية

مقيا�س اللغة التعبريية ككل
ُبعد ا�ستخدام املفردات

)**( .94

ُبعد ا�ستخدام الرتاكيب القواعدية النحوية

)**( .97

ُبعد ا�ستخدام ال�رسد

)**( .96

تصميم الدراسة واملعاجلة االحصائية:
تعد الدرا�سة الراهنة درا�سة م�سحية و�صفية تهدف �إىل مقارنة
م�ستوى الأداء اللغة اال�ستقبالية واللغة التعبريية بني الأطفال ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة العقلية .وا�شتملت
الدرا�سة على املتغريات الأتية:
● ●�أداء اللغة اال�ستقبالية.
● ●اداء اللغة التعبريية.
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية
امل�ستخدمة يف ح�ساب املتو�سطات ،واالنحرافات املعيارية،
ومعامالت االرتباط ،وذلك لتعرف داللة الفروق بني متو�سطات
درجات �أفراد املجموعتني ،واختبار( )tوحتليل التباين املتعدد
(.)MANOVA

**دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (.).01

وجتدر الإ�شارة �أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات
درجات مقبولة ودالة �إح�صائ ًيا ،ولذلك مل حتذف �أي من هذه الفقرات.
جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة
�إح�صائ ًيا.
ثبات �أداة الدرا�سة :مقيا�س اللغة التعبريية
جدول ()7
معامل االتساق االخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة والتجزئة النصفية لالبعاد والدرجة الكلية

ثبات

االت�ساق

التجزئة

الإعادة

الداخلي

الن�صفية

ُبعد ا�ستخدام املفردات

.94

.94

.76

ُبعد ا�ستخدام الرتاكيب القواعدية

.93

.92

.89

ُبعد ا�ستخدام ال�رسد

.90

.95

.97

مقيا�س اللغة التعبريية ككل

.93

.97

.95

املجال

النحوية

النتائج
يعر�ض هذا اجلزء من البحث النتائج التي تو�صلت �إليها
الدرا�سة وهي منظمة وف ًقا للأ�سئلة.
ال�س�ؤال الأول :هل يوجد فروق ذات داللة �إِح�صائية عند
م�ستوى ال ّداللة ( )α ≥ .05بني الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف التّوحد
و�أَقرانهم من ذوي الإِعاقة العقل ّية يف اللغة اال�ستقبالية؟

للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،فقد جرى التحقق بطريقة
االختبار و�إعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق املقيا�س ،و�إعادة

جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ت” على مقياس اللغة االستقبالية لدى أطفال التوحد واألطفال ذوي اإلعاقة العقلية

املتو�سط

االنحراف

قيمة

درجات

الداللة

احل�سابي

املعياري

«ت»

احلرية

الإح�صائية

التوحد

103

3.3

.640

6.53

203

.0000

العقلية

102

2.7

.690

العدد
مقيا�س اللغة اال�ستقبالية ككل
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يالحظ من اجلدول ( )9وجود فروق ظاهرية بني الأو�ساط
احل�سابية لأبعاد مقيا�س اللغة اال�ستقبالية لدى �أَطفال ذوي ا�ضطراب
العقلية ،وبهدف التحقق من
طيف ال ّتوحد و�أَقرانهم من ذوي ا ِلإعاقة
ّ
جوهرية الفروق الظاهرية ،طبق حتليل التباين االحادي
املتعدد ( .)One way MANOVAوذلك كما هو مبني يف اجلدول
(.)10

يتبني من اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( ).05 ≥ αبني الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد و�أَقرانهم من
العقلية يف اللغة اال�ستقبالية،وجاءت الفروق ل�صالح
ذوي الإِعاقة
ّ
الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد.
�سبت الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد
كما ُح ْ
مقيا�س اللغة اال�ستقبالية لدى �أَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد
العقلية ،كما هو مبني يف اجلدول (.)8
و�أَقرانهم من ذوي الإِعاقة
ّ

جدول ()10

جدول ()9

نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد على أبعاد مقياس اللغة االستقبالية لدى أَطفال ذوي
َ
اإلعاقة العقليّة
اضطراب طيف ال ّتوحد وأقرانهم من ذوي ِ

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس اللغة االستقبالية لدى أَطفال ذوي
َ
اإلعاقة العقليّة
اضطراب طيف ال ّتوحد وأقرانهم من ذوي ِ

ُبعد االنتباه
واال�ستماع

ُبعد فهم اللغة يف
ال�سياق

ُبعد فهم املفردات
واللغة املجردة

الو�سط

االنحراف

احل�سابي

املعياري

التوحد

3.3

.6470

103

العقلية

2.73

.700

102

املجموع

3.0

.730

205

التوحد

3.2

.710

103

العقلية

2.6

.750

102

املجموع

2.9

.790

205

التوحد

3.4

.650

103

العقلية

2.8

.750

102

املجموع

3.1

.760

205

األثر

العدد

نوع

قيمة

االختبار

االختبار

املتعدد

املتعدد

الفئة

Hotelling’s
Trace

ف

درجة حرية

درج حرية

احتمالية

الكلية

الفرضية

اخلطأ

اخلطأ

.2100

14.094

3.000

201.000

.0000

يتبني من اجلدول ( )10وجود �أثر بني �أَطفال ذوي ا�ضطراب
العقلية ،ذو داللة �إح�صائية
طيف ال ّتوحد و�أَقرانهم من ذوي الإِعاقة
ّ
عند م�ستوى الداللة ( ) .05على مقيا�س اللغة اال�ستقبالية� ،إذ بلغت
قيمة هوتلينج ( ).218وبداللة �إح�صائية بلغت ( ،) .000ولتحديد
على �أي بعد من االبعاد كان الأثر ،فقد �أجري حتليل التباين االحادي
امل�صاحب املنبثق عن حتليل التباين املتعدد ( )ANOVAلكل بعد
على حدة وذلك كما هو مبني يف اجلدول ()11
جدول ()11

َ
َ
اإلعاقة العقليّة
تحليل التباين األحادي ( )ANOVAعلى كل بعد من أبعاد مقياس اللغة االستقبالية لدى أطفال ذوي اضطراب طيف ال ّتوحد وأقرانهم من ذوي ِ

م�صدر

جمموع

درجة

و�سط جمموع

التباين

املربعات

احلرية

املربعات

الفئة

اخلط�أ

الكلي
امل�صحح

ف

احتمالية
اخلط�أ

ُبعد االنتباه واال�ستماع

16.59

1

16.59

36.51

.0000

ُبعد فهم اللغة يف ال�سياق

20.91

1

20.91

38.90

.0000

ُبعد فهم املفردات واللغة املجردة

17.95

1

17.95

36.71

.0000

ُبعد االنتباه واال�ستماع

92.22

203

.4540

ُبعد فهم اللغة يف ال�سياق

109.08

203

.5370

ُبعد فهم املفردات واللغة املجردة

99.24

203

.4890

ُبعد االنتباه واال�ستماع

108.81

204

ُبعد فهم اللغة يف ال�سياق

129.99

204

ُبعد فهم املفردات واللغة املجردة

117.19

204

يظهر من اجلدول ( )11وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى الداللة ( ).05 ≥ αبني �أَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد
العقلية يف جميع الأبعاد ،وجاءت الفروق
و�أَقرانهم من ذوي الإِعاقة
ّ
ل�صالح الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد.

ال�س�ؤال الثاين :هل يوجد فروق ذات داللة �إِح�صائية عند
م�ستوى ال َداللة ( ).05 ≥ αبني الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد
العقلية يف اللغة التعبريية؟
و�أَقرانهم من ذوي ا ِلإعاقة
ّ
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
202
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تقييم مستوى األداء في اللغة االستقباليّة واللغة التعبيرية
لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد واألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في األردن

واالنحرافات املعيارية لكل من �أَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد
العقلية يف اللغة التعبريية ،ولبيان
و�أَقرانهم من ذوي الإِعاقة
ّ
الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدم اختبار «ت»
للبيانات امل�ستقلة ،واجلداول �أدناه تو�ضح ذلك.
جدول ()12

جدول()14
نتائج تحليل التباين األحادي المتعدد على أبعاد مقياس اللغة التعبيرية لدى أَطفال ذوي
َ
اإلعاقة العقليّة
اضطراب طيف ال ّتوحد وأقرانهم من ذوي ِ

الأثر

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ت” بين َ
األطفال ذوي اضطراب طيف
َ
اإلعاقة العقليّة في اللغة التعبيرية
ال ّتوحد وأقرانهم من ذوي ِ

العدد
مقيا�س

التوحد

التعبريية

العقلية

اللغة

املتو�سط

االنحراف

قيمة

درجات

الداللة

احل�سابي

املعياري

«ت»

احلرية

الإح�صائية

3.5

.630

8.19

203

.000

103
102

2.7

.730

ككل

يتبني من اجلدول ( )12وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( ).05 ≥ αبني الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد و�أَقرانهم من
العقلية يف اللغة التعبريية ،وجاءت الفروق ل�صالح
ذوي الإِعاقة
ّ
الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد.
كما ح�سبت الأو�ساط احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأبعاد
اللغة التعبريية لدى �أَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد و�أَقرانهم من
العقلية ،كما هو مبني يف اجلدول (.)13
ذوي الإِعاقة
ّ

نوع االختبار
املتعدد
Hotelling›s

الفئة

Trace

قيمة
االختبار

ف الكلية

املتعدد
.3530

23.620

جدول ()13
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد اللغة التعبيرية لدى أَطفال ذوي اضطراب طيف
َ
اإلعاقة العقليّة
ال ّتوحد وأقرانهم من ذوي ِ

التباين

املربعات

احلرية

ُبعد ا�ستخدام
املفردات
ُبعد ا�ستخدام
الرتاكيب
القواعدية
النحوية
ُبعد ا�ستخدام
ال�رسد

احل�سابي

املعياري

3.000

201.000

.000

تحليل التباين األحادي ( )ANOVAعلى كل بعد من أبعاد اللغة التعبيرية لدى أَطفال ذوي
َ
اإلعاقة العقليّة
اضطراب طيف ال ّتوحد وأقرانهم من ذوي ِ

م�صدر

الو�سط

الفر�ضية

اخلط�أ

اخلط�أ

جدول ()15

جمموع

االنحراف

حرية

حرية

يتبني من اجلدول ( )14وجود �أثر بني �أَطفال ذوي ا�ضطراب
العقلية ،ذو داللة �إح�صائية
طيف ال ّتوحد و�أَقرانهم من ذوي الإِعاقة
ّ
عند م�ستوى الداللة ( ) .05على �أبعاد اللغة التعبريية جمتمعة
�إذ بلغت قيمة هوتلينج ( ) .353وبداللة �إح�صائية بلغت
( ،) .000ولتحديد على �أي بعد من الأبعاد كان الأثر ،فقد �أجري
حتليل التباين االحادي امل�صاحب املنبثق عن حتليل التباين
املتعدد ( )ANOVAلكل بعد على حدة وذلك كما هو مبني يف اجلدول
(.)15

درجة

العدد

درجة

درجة

احتمالية

و�سط
جمموع

ف

املربعات

احتمالية
اخلط�أ

ُبعد
الفئة

ا�ستخدام

التوحد

3.43

.680

103

املفردات
ُبعد

العقلية

2.69

.780

102

ا�ستخدام

املجموع

3.05

.820

205

التوحد

3.58

.610

103

العقلية

2.76

.780

102

املجموع

3.18

.810

205

التوحد

3.51

.690

103

العقلية

2.75

.750

102

املجموع

3.13

.820

205

الرتاكيب

28.022

33.63

1

1

28.02

33.63

52.522

69.201

.000

.000

القواعدية
النحوية
ُبعد
ا�ستخدام

31.17

1

31.17

ال�رسد
ُبعد
اخلط�أ

ا�ستخدام

108.29

203

.533

املفردات
ُبعد
ا�ستخدام

يالحظ من اجلدول ( )13وجود فروق ظاهرية بني الأو�ساط
احل�سابية لأبعاد اللغة التعبريية لدى �أَطفال ذوي ا�ضطراب طيف
العقلية ،وبهدف التحقق من
ال ّتوحد و�أَقرانهم من ذوي الإِعاقة
ّ
جوهرية الفروق الظاهرية ،طبق حتليل التباين االحادي
املتعدد ( .)One way MANOVAوذلك كما هو مبني يف اجلدول
(.)14
203

الرتاكيب

98.64

203

.486

القواعدية
النحوية
ُبعد
ا�ستخدام
ال�رسد

105.98

203

.522

59.699

.000
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م�صدر

جمموع

درجة

التباين

املربعات

احلرية

و�سط
جمموع
املربعات

ف

احتمالية
اخلط�أ

ُبعد
ا�ستخدام

136.31

204

املفردات
ُبعد
الكلي
امل�صحح

ا�ستخدام
الرتاكيب

132.27

204

القواعدية
النحوية
ُبعد
ا�ستخدام

137.15

204

ال�رسد

يظهر من اجلدول ( )15وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى الداللة ( ).05 ≥ αبني �أَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد
العقلية يف جميع الأبعاد ،وجاءت الفروق
و�أَقرانهم من ذوي الإِعاقة
ّ
ل�صالح الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد.

مناقشة النتائج
يعر�ض هذا اجلزء من البحث مناق�شة للنتائج التي تو�صلت
�إليها الدرا�سة وهي منظمة وف ًقا ال�سئلتها ،بالإ�ضافة �إىل التو�صيات.
مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول :هل يوجد فروق ذات داللة
ِ�إح�صائية عند م�ستوى ال ّداللة ( ).05 ≥ αبني الأَطفال ذوي ا�ضطراب
العقلية يف اللغة اال�ستقبالية؟
طيف ال ّتوحد و�أَقرانهم من ذوي الإِعاقة
ّ
�أ�شارت النتائج اىل وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى
الداللة ( ).05 ≥ αبني �أَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد و�أَقرانهم
العقلية يف جميع الأبعاد ،وجاءت الفروق ل�صالح
من ذوي ا ِلإعاقة
ّ
الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد .وتعود هذه النتيجة �إىل
�أن الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد يتمتعون بقدرات عقلية
طبيعية� ،أي �أنه ال يوجد لديهم عجز معريف يف عملية ا�ستقبال
املفردات وفهمها واختيار الداللة اللغوية املنا�سبة وف ًقا للموقف،
�إال �أن طبيعة �أعرا�ض ا�ضطراب طيف التوحد حتدد عملية فهم اللغة
خ�صو�صا �إذا مل يتلق العالج اللغوي املنا�سب ومعرفة ما يق�صده
ً
الآخرون مما ي�ؤثر �سل ًبا يف تفاعلهم يف البيئة املحيطة وتنفيذ
الأن�شطة اليومية .بينما الأطفال ذوي الإعاقة العقلية فهم يعانون
من عجز ملحوظ يف القدرة العقلية العامة ما يفر�ض عليهم قيو ًدا يف
فهم اللغة ومعرفة معاين املفردات واجلمل والتمييز بني ما يق�صده
الآخرون يف كالمهم .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات كل
من قام كل من ثورمان وماكدويف وهاجرمان وجو�سول وابدوتو
()Thurman, McDuffie, Hagerman, Josol, Abbeduto, 2017
فقد �أكدا �أنه على الرغم من الإعاقة العقلية وذوي ا�ضطراب طيف
التوحد يرتبطان ب�صعوبات لغوية� ،إال �أن هناك اختالفات مهمة بني
الفئتني من حيث املالمح اللغوية املالحظة والعوامل امل�ؤثرة على
اللغة عند النظر �إىل الأطفال ذوي امل�ستويات التطورية املماثلة.
ودرا�سة بولي�سن�سكا وكابالكوفا ونوفوتكوفا(  (�Polišenská, Ka

 )palková, Novotková, 2018التي �أ�شارت �إىل م�شكالت يف مهارات
اللغة اال�ستقبالية لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية .ونتائج نيفيل
وهيديل و�أوالريفيت�ش و�ساهني وزاديك وبوتر وموليك (Nevill,
 )Hedley, Uljarevic, Sahin, Zadek, Butter, & Mulick, 2019التي
�أ�شارت �إىل �أن الإدراك غري اللفظي واالنتباه امل�شرتك تنب�أ بدرجة
كبرية بتوقع درجات اللغة اال�ستقبالية ،وتوقع الإدراك غري اللفظي
وتواتر النطق ال�صوتي درجات اللغة التعبريية .تدعم هذه النتائج
�إدارة �أدوات التقييم املبا�رش املتعددة وتقارير �أولياء الأمور عند
تقييم اللغة عند الأطفال ال�صغار ذوي ا�ضطراب طيف التوحد .تدعم
أي�ضا �أن االنتباه امل�شرتك هو هدف تدخل مفيد لتح�سني
النتائج � ً
مهارات اللغة اال�ستقبالية لدى الأطفال ال�صغار ذوي ا�ضطراب طيف
التوحد .ومع ما �أ�شار �إليه فينكر و�إدواردز و�سافران والي�س (Venker,
 )Edwards, Saffran, Ellis, 2019ارتباط معاجلة اللغة العر�ضية
بقدرات اللغة اال�ستقبالية لدى �أطفال ما املدر�سة ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد ،و�أظهر الأطفال �ضعفًا يف اللغة العر�ضية عندما
تكون اللغة اال�ستقبالية �ضعيفة لدى الأطفال ذوي املهارات اللغوية
اال�ستقبالية الأقوى.
مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين :هل يوجد فروق ذات داللة
�إِح�صائية عند م�ستوى ال َداللة ( ).05 ≥ αبني الأَطفال ذوي ا�ضطراب
العقلية يف اللغة التعبريية؟
طيف ال ّتوحد و�أَقرانهم من ذوي الإِعاقة
ّ
�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى
الداللة ( ).05 ≥ αبني �أَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد و�أَقرانهم
العقلية يف جميع الأبعاد ،وجاءت الفروق ل�صالح
من ذوي الإِعاقة
ّ
الأَطفال ذوي ا�ضطراب طيف ال ّتوحد .وتعود هذه النتيجة �إىل
�أن الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد يتمتعون بقدرات عقلية
طبيعية� ،أي �أنه ال يوجد لديهم عجز معريف يف عملية اختيار الرد
اللغوي املنا�سب �أو القيام بالتعبري عن حاجاتهم وانفعالتهم
واختيار والداللة اللغوية املنا�سبة وف ًقا للموقف� ،إال �أن طبيعة
خ�صو�صا
اعرا�ض ا�ضطراب طيف التوحد حتدد عملية ا�ستخدام اللغة
ً
�إذا مل يتلقَ العالج اللغوي املنا�سب .بينما الأطفال ذوي االعاقة
العقلية فهم يعانون من عجز ملحوظ يف القدرة العقلية العامة مما
يفر�ض عليهم قيو ًدا يف فهم اللغة وبالتايل يف انتقاء ما هو منا�سب
من معاين املفردات واجلمل ،وهذا يت�ضح يف �صعوبات ال َتوا�صل
وال َتفاعل مع البيئة املحيطة كما �أ َنه يجعل من ال َتعلم عمل َية �صعبة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات كل من ماجلار�س ونيونز
و�شولت وفان (Maljaars, Noens, Scholte, van Berckelaer-
 )Onnes, 2012التي �أ�شارت �إىل �أن خ�صائ�ص اللغة للأطفال ذوي
كبريا عن
ا�ضطراب طيف ال َتوحد والإعاقة العقل َية تختلف اختالفًا ً
جمموعات املقارنة للأطفال ذوي الإعاقة العقل َية� .إذ بينت �أن ذوي
ا�ضطراب طيف ال َتوحد كان �أدا�ؤهم �أعلى يف اللغة التعبريية من اللغة
اال�ستقبالية ،وكذلك يف الفهم الرمزي لل�صور فيما يتعلق بالقدرات
اللغوية اال�ستقبالية والتعبريية املتزامنة .ودرا�سة مي�سيفيك
وهادزيك  )Memisevic1 & Hadzic) 2013اللذين �أ�شاروا �إىل
انت�شار ا�ضطرابات الكالم واللغة لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية
يف البو�سنة والهر�سك.
204
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لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد واألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في األردن
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