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ملخص

هدفت الدراسة إىل قياس أثر الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات اللغة الرباغامتية عند األطفال ذوي 
طيف  اضطراب  ذوي  من  طفًل   )26( من  الدراسة  عينة  تكونت  وقد  األردن،  يف  التوّحد  طيف  اضطراب 
عوا عشوائيًّا إىل جمموعتني؛ جتريبية وضابطة، بالتساوي.  التوّحد، تراوحت أعامرهم بني )5-10( سنوات، وُوزِّ

اللغة الرباغامتية لدى أطفال  ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد مقياسني: مقياس استخدام مهارات 
أبعاد:   )6( تناول  حيث  الرباغامتية  اللغة  مهارات  تنمية  عىل  للتدريب  وبرنامج  التوّحد،  طيف  اضطراب 
مع  والتواصل  احلديث،  وسياق  واالنتباه،  اللفظي،  غري  والتواصل  واالهتاممات،  االجتامعية،  العلقات 
بني  التجريبية  املجموعة  لصالح  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  هذه  نتائج  وكشفت  اآلخرين. 
القياس القبيل والبعدي عىل مقياس مهارات اللغة الرباغامتية عىل القياس الكيل، يعزى إىل الربنامج التدريبي، 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية عىل مجيع األبعاد، باستثناء ُبعد سياق احلديث. كام أظهرت النتائج عدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التطبيقني البعدي واملتابعة عىل أفراد املجموعة التجريبية.
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Abstract

The study is aimed at measuring the impact of the training program on the development of 
pragmatic language skills in children with autism spectrum disorder. The study sample consisted 
of 26 children with autism spectrum disorder, ranging between 5-10 years from children enrolled 
in both the Autism communication Center and the Oxygen Center for Care and Rehabilitation, 
who were chosen by the available sample and randomly distributed equally into two groups: 
experimental and control.

In order to achieve the objectives of the study, two scales were prepared: the scale of 
pragmatic language skills for children with autism spectrum disorder, and a training program for 
developing pragmatic language skills, which is segmented into (6) dimensions. 

The results of this study revealed that there were statistically significant differences in favor 
of the experimental group between the pre and post measurement on the scale of the pragmatic 
language skills on the total measurement, due to the training program, and there were 
statistically significant differences on all dimensions except the context of communication 
dimension. The results also showed that there were no statistically significant differences 
between the post and follow-up applications on the members of the experimental group.
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المقدمة

املتلزمة  السامت  من  جمموعة  يتضمن  فهو  االنتشار،  كثرية  االضطرابات  من  التوّحد  طيف  اضطراب  يعد 
واملثرية للنتباه؛ مثل االنعزال والتأخر يف اللغة وترديد الكلم والقصور يف التفاعل االجتامعي، وأفراده يمتازون 
بمظهر جسدي طبيعي. وال يستقل التوّحد فقط بسامته التي متيزه، بل كذلك بام أثاره من جدل يف فهمه وعلجه بني 
املختصني واملهتمني، إذ أخذ اضطراب طيف التوّحد حّيًزا كبرًيا من اهتامم علامء النفس، واألطباء النفسيني، وأطباء 
اللغوية، وكذلك اآلباء. وحاز أيًضا عىل  األطفال، واختصاصيي األعصاب، واملرّبني، واملختصني باالضطرابات 
بالتوّحد. وكل ذلك يدّل عىل األثر  التي هتتم  العامة، متأثرين باألفلم وبوسائل اإلعلم املسموعة واملرئية  اهتامم 

الواضح الضطراب طيف التوّحد عىل األرسة واملجتمع والفرد نفسه )رشيبامن، 2010(. 

واالهتامم باألفراد ذوي اضطراب طيف التوّحد قديم قدم احلضارات البرشية؛ فمنذ أن كشف الطبيب ليوكانر 
1943، ظهر كثري من اجلدل حول أسبابه وأعراضه وعلجه، وما زالت  التوّحد يف عام  )Leo Kanner( أعراض 
َص التوّحد كاضطراب منفصل،  إىل يومنا هذا تشكل حتدًيا كبرًيا للمختصني، وكان الطبيب ليوكانر أول من شخَّ
بدراسة أجراها عىل )11( طفًل، كانت هلم سلوكيات مشرتكة ال تتشابه مع أي اضطراب آخر، وأطلق عليه مفهوم 
الطفويل« يف  »التوّحد  الطبيب هانز أسربجر )Hans Asperger( اسم  نفسه أطلق  الوقت  الطفويل«، ويف  »التوّحد 
دراسة أجراها بأملانيا عىل )4( أطفال، الحظ فيها اشرتاكهم يف السامت نفسها؛ كعدم القدرة عىل التواصل االجتامعي 
ومشاكل يف التواصل البرصي، وارتباط شديد باألعامل الروتينية، وعجز يف االستخدام الصحيح للغة، وعجز يف 

املهارات احلركية. ومنذ ذلك الوقت بدأ تاريخ التوّحد )الشامي، 2004(.

اإلطار النظري: 

يعرف الدليل التشخييص اإلحصائي اخلامس اضطراب طيف التوّحد بأنه عجز ثابت يف التواصل والتفاعل 
االجتامعي يف سياقات متعددة، كام يف التعامل العاطفي باملثل، وعجز يف سلوكيات التواصل غري اللفظية املستخدمة 

يف التواصل االجتامعي. وتتمثل أعراضه يف:

عدم القدرة عىل التواصل البرصي وفهم لغة اجلسد.	 

العجز يف تطوير العلقات واملحافظة عليها. 	 

نمطية متكررة للحركة، أو استخدام األشياء، أو الكلم، وااللتزام بالروتني، واهتاممات حمددة. وتظهر هذه 	 
 .)American psychiatric Association, 2013( األعراض لدهيم يف فرتة مبكرة من النمو

أضاف الدليل اإلحصائي اخلامس )DSM-5( أيًضا، أن النسب التي تتداول حديًثا شملت مجيع االضطرابات 
التي أدرجت فيه حتت »اضطراب طيف التوّحد« عىل عكس النسب قدياًم والتي تناولت فقط اضطراب التوّحد، 
 Center of Diseases Control and (CDC(األمريكي األمراض  وضبط  الوقاية  مركز  إحصائيًّات  وحسب 

Prevention, 2018(. فإن طفًل من كل )59( طفًل مصاب بواحدة من أعراض اضطراب طيف التوّحد.
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وبالرغم من بناء مقاييس ِعدة وتطويرها لتشخيص اضطراب طيف التوّحد، إال أن عملية التشخيص تواجه 
صعوبات كبرية تؤثر عىل دقة النتائج، تعود إىل ثلثة أسباب جوهرية، وفق ما أشار اجلابري )2014(، هي:

أن أفراد اضطراب طيف التوّحد فئة غري متجانسة؛ )الفروق الفردية بني األفراد، القدرة العقلية، العمر الزمني . 1
للفرد، التاريخ الرتبوي والتدريبي، تفاوت شدة األعراض(.

التشخيص، . 2 فيه  الذي جيري  املكان  اخلربة،  )عدد سنوات  بالتشخيص؛  يقوم  الذي  الشخص  أي  ص؛  املشخِّ
وجود أشخاص آخرين مع املشخص كالوالدين(.

األدوات املستخدمة يف التشخيص؛ )نوع األدوات، وضوح طريقة التطبيق(.. 3

تعد فئة األطفال من ذوي اضطراب طيف التوّحد فئة غري متجانسة يف خصائصها، فقد يكون لطفلني توّحديني 
التصنيف والتشخيص ذاته إال أن خصائصهم ختتلف. ومن أبرز اخلصائص التي تظهر عىل األفراد ذوي اضطراب 
طيف التوّحد منذ الصغر عجز يف التفاعل مع الوالدين وعدم قدرة عىل التنبؤ باالنفعاالت املناسبة. فمثًل، قد يبكي 
الطفل وال يكون املوقف يتطلب ذلك، أو يضحك يف موقف يستدعي البكاء. كام أهنم يفتقرون إىل االستجابات 
االنفعالية كالتلويح باليد، أو التحدث يف الوقت املناسب )الزريقات، 2004(. فاألفراد الذين يعانون من اضطراب 
طيف التوّحد ال يدركون اآلثار السلبية التي ترتكها سلوكياهتم غري املقبولة عىل اآلخرين؛ وذلك لعدم قدرهتم عىل 
قراءة الدالالت االجتامعية، بسبب عجز لدهيم يف كلٍّ من اإلدراك والنمو املعريف واللغة والنمو االجتامعي )هلهان، 

وكوفامن، وبويل، 2013(.

وكي يتمكن الفرد من العمل بنجاح يف املجتمع، جيب أال يكون قادًرا عىل استخدام اللغة املناسبة حلالة معينة 
فحسب، بل عىل فهم إشارات اللغة االجتامعية لآلخرين، وهذا النوع من الكفاءة اللغوية االجتامعية يطلق عليه اللغة 
الرباغامتية، وتشتمل عىل: اجلانب اللفظي، وما وراء اللغة، واجلانب غري اللفظي، وهي جتمع بني املعرفة االجتامعية 

.)Murza & Nye, 2013( اخلاصة يف السياق وبني استخدامها يف الكلم

وحسب ما أشار إليه الزريقات )2005(، يمكن تعريف جوانب اللغة الرباغامتية بالتايل:

أوًل: اجلانب غري اللفظي؛ اإليامءات، واإلشارات، وحركات األيدي أثناء التواصل، وتعبريات الوجه، وهيئة 
اجلسم. 

إظهار  يستطيعون  ال  التوّحديون  فاألفراد  االجتامعية،  املحادثات  يف  النطق  استعامل  اللفظي؛  اجلانب  ثانًيا: 
االنتباه املناسب للمتحدث إليهم، وهم ال يملكون مهارات تسمح هلم بالتعبري عن أنفسهم، وال يملكون مفرًدات 

كافية لذلك.

ثالًثا: ما وراء اللغة؛ الطبقة والنغمة والشدة يف الصوت، واستعامل اللغة بوضوح بدون تغري املعنى املطلوب، 
ويتصف األفراد التوّحديون، من هذا اجلانب، بأهنم يتحدثون بنمط واحد بتواصلهم مع اآلخرين، ويرددون ما يقال 

أمامهم بالوترية نفسها.
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األفراد  يواجه  التي  اجلوانب  أكثر  من  وهذا  االجتامعية،  املواقف  يف  اللغة  حتليل  االجتامعية؛  الكفاءة  رابًعا: 
ذوي اضطراب طيف التوّحد عجًزا فيها، وتتضمن كذلك املهارات اللفظية وغري اللفظية التي تستعمل يف التواصل 
من  وغريها  سمحت«،  »لو  لك«  »شكًرا  كـ  الئق  بشكل  والتحدث  الدور،  وأخذ  احلديث  يف  كالبدء  االجتامعي؛ 

العبارات اللئقة.

إن العجز يف مهارات اللغة الرباغامتية أصبح من السامت األساسية عند األفراد ذوي اضطراب طيف التوّحد 
)ASD(، وجتدر اإلشارة إىل أن مشكلت اللغة الرباغامتية غالًبا ما تصاحب مجيع الفئات العمرية، ويكون العجز يف 

 .)Tager-Flusberg, 2000( بعض جوانبها، أو كلها

وراء  وما  اللفظية،  اجلوانب  لتشمل  السياق،  يف  اللغة  استخدام  الرباغامتية  للغة  القديمة  التعاريف  تناولت 
الذي  السلوك  لتشمل  للغة،  التواصلية  الوظائف  إىل  احلديثة  التعريفات  توسعت  حني  يف  اللفظية،  وغري  اللغة، 
يتضمن اجلوانب االجتامعية، والتفاعلية، والتواصلية. ويعكس هذا التوسع فهم الرتابط بني كلٍّ من اللغة الرباغامتية 

 .)Parsons, Cordier, Munro, Joosten, & Speyer, 2017( واملهارات االجتامعية والفهم التفاعيل

بأهنا  الرباغامتية  اللغة   )Philofsky, Fidler & Hepburn, 2007( وهيبورن  وفيدلر،  فيلوفسكي،  وعرف 
ملا  إدراك  لديه  أن يكون  املستمع  التي تفرض عىل  السياقات االجتامعية  يتناسب مع  فيام  للغة  املناسب  االستخدام 
التواصل  هي  الرباغامتية  فاللغة   ،)Loukusa & Moilanen, 2009( وموالنني  لوكوسا  ووفق  املتحدث.  يقصده 
اللفظي؛ مثل: االلتزام باملوضوع، والتواصل غري اللفظي؛ مثل: تعبريات الوجه، وما وراء املعرفة؛ مثل: نربة الصوت 

والرتدد، واالستدالل االجتامعي؛ مثل: استنتاج املعنى احلقيقي لكلمة شخص ما.

مع  يتناسب  بام  لفظية،  غري  أو  كانت،  لفظية  اللغة،  توظيف  هي  الرباغامتية  اللغة  فإن  الباحثني،  رأي  ووفق 
املواقف االجتامعية والقدرة عىل االستجابة للتفاعلت بطريقة مناسبة. 

وصف بريسون وآخرون )Parsons et al., 2017( اجلوانب التواصلية واالجتامعية والتفاعلية للغة الرباغامتية 
يف 27 سلوًكا تواصليًّا يمكن ملحظتها، وتصنف يف مخسة جماالت:

البدء يف التفاعلت واالستجابة هلا )القدرة عىل البدء يف التواصل واالستجابة للتواصل مع اآلخرين(.	 

التواصل غري اللفظي )استخدام اإليامءات وفهمها، تعابري الوجه، هيئة اجلسم، املسافة بينه وبني املتحدثني(.	 

التفاعل االجتامعي )تفسري ردود فعل اآلخرين، وإظهار الردود املناسبة(.	 

األداء التنفيذي )حضور التفاعلت، واملرونة يف التخطيط للمحتوى التواصيل(. 	 

التفاوض )التعاون والتفاوض بطريقة مناسبة مع رشكاء التواصل(.	 

كام يمكن االستدالل عىل مشكلت اللغة الرباغامتية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوّحد، وفق ما أشار 
فيلريز، وستاينتون، وساتاماري )Villiers, Stainton & Szatmari, 2007( من خلل اخلصائص اآلتية:

عدم قدرهتم عىل إدراك مفهوم الدور أثناء التحدث. 	 
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ال يدركون أنه ال توجد خلفية معرفية لدى املستمع عام يريدون التحدث به.	 

عدم قدرهتم عىل االستمرار يف احلديث باملوضوع نفسه.	 

ال يدركون أمهية إعطاء معلومات كافية؛ فمثًل قد يقول الطفل »هو فعل ذلك يف يوم آخر« بدون التوضيح َمن 	 
املقصود وماذا فعل.

ال يستطيعون فهم اللغة املجردة كاأللغاز أو النكات.	 

ال يستطيعون فهم الفكرة الرئيسية من املحادثة أو من قصة ما. 	 

عىل الرغم من وضوح تعريف اللغة الرباغامتية وخصائصها إال أنه ُيعّد تقييم اللغة الرباغامتية مشكلة رئيسة 
ذلك ألّن  يكون  وربام  هلا علقة،  التي  االضطرابات  من  أو  التواصل،  يعانون من ضعف يف  الذين  األطفال  لدى 
ف عىل أهنا سلوك يعتمد عىل السياق واملوقف االجتامعي، ومن ثّم فإن إجراءات االختبارات الرسمية  الرباغامتية ُتعرَّ
قد تفشل يف ملحظة التكّيف املرن مع تغري الظروف، كام أن تقييم الضعف يف اللغة الرباغامتية يمكن أن ُيِدث أثًرا 
التأثريات  التفاعل املعّقد بني  أّن  املناسبة للتواصل والتدخل االجتامعي، إال  التعرف عىل االسرتاتيجيات  فّعااًل يف 
 Adams,( الرباغامتية  اللغة  تقييم  يف  عائًقا  يكون  قد  الرباغامتية  اللغة  عىل  والثقافية  واملعرفية  واللغوية  االجتامعية 

.)2002

التقليدية يف  بعيًدا عن االسرتاتيجيات  أساليب واسرتاتيجيات  تطوير  الباحثني يف  إىل جهود  اإلشارة  وجتدر 
التعليم، والتي ال جتدي نفًعا مع األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة بصورة عامة، واألفراد ذوي اضطراب طيف 
التوّحد بصورة خاصة، كام جتدر اإلشارة إىل أمهية تعاون األرسة باملشاركة يف تطبيق االسرتاتيجيات باملنزل. ومن 
هذه االسرتاتيجيات، بحسب ما ورد عند الزريقات )2010(: القصص االجتامعية، وجدولة تنظيم املهارة، وتدريب 

الصور املعريف، والتدريب عىل االستجابة املحورية، والتدريس العريض.

القصص الجتامعية: وهتدف هذه الطريقة إىل وصف املواقف االجتامعية بأسلوب رسدي مناسب حلاجات   
وقدرات الطفل، ففي حال عدم قدرة الفرد عىل االستجابة للغة اللفظية جيري توظيف الصور واألصوات بداًل من 

الكلامت، كام جيب مراعاة حرفية فهم الكلامت لدى األفراد ذوي اضطراب طيف التوّحد )الزريقات، 2010(.

جدولة تنظيم املهارة: تستند هذه الطريقة إىل تعليم األطفال املهارات االجتامعية بصورة منتظمة، والتدريب   
عىل هذه االسرتاتيجية يكون يف )4( خطوات، هي: النمذجة، ثم لعب األدوار، وبعد ذلك تقديم التغذية الراجعة، 

وأخرًيا نقل التدريب )الزريقات، 2010(.

تدريب الصور املعريف: وذلك عن طريق عرض معلومات باستخدام صور لعرض سلسلة من السلوكيات. 
تفيد هذه الطريقة يف ضبط الذات وتنمية املهارات االجتامعية، والقدرة عىل التفكري والتخيل، وإدراك متى تستخدم 
املهارة وأين. وعند تطبيق هذه الطريقة جيب مراعاة أن تكون هناك ألفة بني الصور والطالب، وجيب حتليل السلوك 

لتحديد السلوك املستهدف واملثريات القبلية والبعدية للسلوك )الزريقات، 2010(.
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وهي  طبيعية،  سياقات  يف  للفرد  املخصصة  األهداف  تدريس  عىل  الطريقة  هذه  تعتمد  العريض:  التدريس 
تستدعي تفاعًل بني الراشد والطفل يف بيئة طبيعية )الزريقات، 2004(.

السيكو دراما: تتضمن هذه االسرتاتيجية مرسًحا ودمى يمكن أن تكون؛ دمى قفازية، أو دمى خيال الظل، 
أو دمى العصا )زهران، 2010(. ويمكن أن يسهم أسلوب السيكو دراما يف تعزيز القدرة املعرفية االجتامعية، ويف 
 Li,( اإلمكان االعتامد عىل تدخل الدراما لتحسني املهارات االجتامعية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوّحد

 .)wang, guo & Li, 2015

للطفل،  املوضوعة  األهداف  لتحقيق  الربنامج  أو  االسرتاتيجية،  اختيار  عند  االنتباه  جيب  أنه  الباحثان  يرى 
فينبغي اختيارها بام يتناسب مع مستوى واهتاممات الطفل، أو العمل عىل تطوير الربنامج، أو االسرتاتيجية جلعلها 
مناسبة لقدرات الطفل. كذلك جيب استخدام االسرتاتيجية، أو الربنامج الذي سيحقق نجاًحا مع الطفل، وليس 
االسرتاتيجية، أو الربنامج الذي يفضله َمن حوله. وبناًء عىل ذلك ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد دمج الباحثان بني 
الصور  السيكو دراما، والتدريب عىل  القصص االجتامعي وأسلوب  الذكر، كأسلوب  األساليب والربامج سابقة 
للتعلم  أساًسا  الطفل  اهتاممات  واستخدام  املشرتك  اللعب  أسلوب  إىل  باإلضافة  العريض،  والتدريس  املعريف، 

باالستناد إىل برنامج صن رايز، وبعض من أساليب العلج السلوكي كالتعزيز والنمذجة والتلقني.

مشكلة الدراسة: 

تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف الكشف عن فعالية التدريب عىل تنمية مهارات اللغة الرباغامتية عن طريق 
اسرتاتيجيات متنوعة، ومن ِقبل فريق متعدد التخصصات لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوّحد يف األردن. 
لذا ستهدف الدراسة احلالية إىل التعرف عىل أثر الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات اللغة الرباغامتية عند األطفال 

ذوي اضطراب طيف التوّحد.

فرضيات الدراسة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α=0.05( بني متوسطات أفراد الدراسة يف مهارات . 1
اللغة الرباغامتية تعزى للربنامج التدريبي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α=0.05( بني متوسطات أفراد املجموعة التجريبية . 2
يف مهارات اللغة الرباغامتية للتطبيقني البعدي واملتابعة.

أهمية الدراسة:

اللغة  توظيف  كيفية  من  التوّحد، ومتكينهم  اضطراب طيف  األطفال ذوي  احلالية يف دعم  الدراسة  ستسهم 
اجتامعيًّا بطريقة مناسبة. كذلك ستتيح هذه الدراسة الفرصة للتعرف عىل جوانب اللغة الرباغامتية، وتوضيح األبعاد 
واملربرات لبناء برنامج ينّمي تلك اجلوانب، إذ إّن التعمق بخصوصية أكثر حول كيفية تنمية هذه اجلوانب لدى أطفال 
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طيف التوّحد سيؤدي إىل احلّد من مشكلت التفاعل االجتامعي والتواصل اللفظي وغري اللفظي واللعب والتفاعل 
مع اآلخرين. وستعمل عىل توعية األخصائيني واملهنيني وذوي العلقة بأمهية إكساب الطفل من ذوي اضطراب 
طيف التوّحد مهارات اللغة الرباغامتية التي ستؤهله للتفاعل والتواصل االجتامعي بالطريقة املناسبة. وتأيت أمهية 
التوّحد  اضطراب طيف  األطفال ذوي  مع  العاملني  لتدريب  تسعى  التي  احلديثة  الدراسات  من  أهنا  من  الدراسة 
عىل تطبيق برنامج تدريبي مبني عىل أسس وأساليب واسرتاتيجيات علمية متنوعة؛ مثل: أسلوب السيكو دراما، 
وأخرًيا  للتعلم.  أساسا  بوصفها  الطفل  واهتاممات  اللعب  توظيف  كذلك  والنمذجة،  والتلقني  التعزيز  وأسلوب 

ستسهم الدراسة احلالية يف تطوير مقياس لقياس مهارات استخدام اللغة الرباغامتية لدى أطفال طيف التوّحد.

التعريفات اإلجرائية واالصطالحية:

أفراد  سُيدّرب  التي  واملهارات  األنشطة  من  جمموعة  بأنه  إجرائيًّا  التدريبي  الربنامج  يعرف  تدريبي:  برنامج 
الدراسة عليها بجلسات فردية وأخرى مجعية، بأهداف ستنبثق من األداة التي سُتستخَدم بواقع )44( جلسة لتنمية 
مهارات اللغة الرباغامتية من خلل األساليب واالسرتاتيجيات التي ُأثبِت أثرها اإلجيايب عىل األطفال ذوي اضطراب 

طيف التوّحد؛ مثل )السيكو دراما، النمذجة والتلقني والتعزيز، اللعب، تبادل الصور، التدريس العريض(.

أفراد  عليها  سيحصل  التي  الكلية  الدرجة  يف  الفرق  بأهنا  إجرائيًّا  الرباغامتية  اللغة  تعّرف  الرباغامتية:  اللغة 
الدراسة عىل مقياس اللغة الرباغامتية عىل أداة الدراسة.

األطفال ذوو اضطراب طيف التوّحد: يعّرف األطفال ذوو اضطراب طيف التوّحد إجرائيًّا يف هذه الدراسة 
 Autism( صون باضطراب طيف التوّحد من خلل املقاييس التالية: قائمة السلوك التوّحدي بأهنم األطفال املشخَّ
 ،)Childhood Autism Rating Scale, CARS( مقياس تقدير السلوك التوّحدي ،)Behavior Checklist, ABC

بني  أعامرهم  وترتاوح   ،)DSM-5( اخلامسة  الطبعة  العقلية  للضطرابات  اخلامس  اإلحصائي  التشخييص  والدليل 
)5-10( سنوات.

حدود الدراسة: 

احلدود الزمانية: الفصل الدرايس األول 2019/2018. 

احلدود املكانية: تقترص الدراسة احلالية عىل مركزي التواصل للتوّحد وأوكسجني للرعاية والتأهيل، التابعني 
لوزارة التنمية االجتامعية يف العاصمة عاّمن.

احلدود البرشية: األفراد الذين ُشّخصوا باضطراب طيف التوّحد، وترتاوح أعامرهم من )5-10( سنوات.

محّددات الدراسة: 

يعتمد تعميم نتائج الدراسة احلالية عىل املفاهيم واملصطلحات املستخدمة فيها، وعىل صدق أداة الدراسة واملعاجلات 
اإلحصائية وثباهتا يف حتليل نتائج الدراسة. باإلضافة لذلك تتحدد الدراسة بتطبيقها بمحافظة العاصمة عامن.
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الدراسات السابقة:

أثر  التعرف عىل  قام كل من جانز، وسيمبسون )Ganz & Simpson, 2004( بدراسة يف أمريكا هدفت إىل 
برنامج تبادل الصور )بيكس( عىل طلب التواصل وتطوير الكلم لدى عينة من أطفال اضطراب طيف التوّحد. 
وألغراض الدراسة استخدم الباحثان برنامج بيكس. أشارت النتائج إىل وجود أثر لتطبيق برنامج بيكس، فقد حقق 
املشاركون تقّدًما ملحوًظا يف متوسط الكلامت املنطوقة املفهومة، كام أظهر األطفال تعميم النتائج مع جمموعة متنوعة 

من الراشدين وطلب التواصل مع اآلخرين.

أجرى كل من راتو، وبراون، وميسبوف، وبني )Ratto, Brown, Rupp, Mesibov & Penn, 2011( دراسة 
يف أمريكا هدفت إىل تقييم لعب األدوار الذي تم تبّينه من خلل املهارات احلوارية وتقييم قدرة املشاركني عىل التكيف 
واالستجابة للتغريات يف السياق االجتامعي، كام هدفت إىل التحقق من وجود اختلف بني جمموعة األفراد العاديني 
وجمموعة األفراد ذوي اضطراب طيف التوّحد يف القدرة عىل التكيف يف السياق االجتامعي. مُجعت البيانات عرب 
تقييم السلوك االجتامعي من خلل الرتميز السلوكي عن طريق تصوير مجيع املحادثات بالفيديو، باإلضافة ملقياس 
ر من أجل هذه الدراسة. أشارت النتائج إىل وجود تغري كبري يف استخدام السياق  تقييم املحادثة؛ وهو استبيان ُطوِّ
االجتامعي لدى جمموعة األفراد العاديني، بينام كان األثر قليًل عىل جمموعة األفراد ذوي اضطراب طيف التوّحد، 

أو معدوًما.

هدفت دراسة مورزا وناي )Murza & Nye, 2013( إىل تقييم فاعلية برنامج ملهارات اللغة الرباغامتية لعينة يف 
م برنامج ملعاجلة فهم اللغة الربغامتية واستخدامها يف أوضاع اجتامعية متعددة، ويف أماكن العمل.  أمريكا، فقد ُصمِّ
وتضمنت الدراسة كذلك تصميم برنامج تدخل لغوي براغاميت ملعاجلة فهم اللغة الرباغامتية واستخدامها يف املواقف 
م، وبينت وجود فروق ذات داللة إحصائية. ومل يكن للربنامج  االجتامعية. أظهرت النتائج فاعلية الربنامج املصمَّ

أثر ذو داللة إحصائية عىل جمال االستدالل االجتامعي.

وقدمت الشوابكة )2013( دراسة هبدف التحقق من فاعلية برنامج تدريبي سلوكي يف تنمية مهارات التواصل 
غري اللفظي لدى عينة من أطفال طيف التوّحد يف مدينة عامن. استخدمت الباحثة لتحقيق هدف الدراسة مقياس 
تقدير مهارات التواصل غري اللفظي، وبرنامج تدريب سلوكي لتنمية مهارات التواصل غري اللفظي. أظهرت النتائج 
فاعلية الربنامج التدريبي السلوكي عىل تنمية مهارات التواصل غري اللفظي، فتبني وجود فروق ذات داللة إحصائية 
لصالح أفراد املجموعة التجريبية عىل الدرجة الكلية ملقياس تقدير مهارات التواصل غري اللفظي وأبعاده الفرعية، 

وعدم وجود فروق بني االختبار البعدي واملتابعة عىل أفراد املجموعة التجريبية.

وقام النجادات، والزريقات )2016( بدراسة هدفت إىل التعرف عىل فاعلية التدريب عىل التواصل الوظيفي يف 
خفض السلوكيات غري املرغوب فيها وتنمية املهارات االجتامعية عند أطفال اضطراب طيف التوّحد يف مدينة عامن. 
ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدمت األدوات التالية: مقياس السلوكيات غري املرغوب فيها، مقياس املهارات 
االجتامعية  املهارات  اكتساب  يف  فروق  وجود  النتائج  أظهرت  التدرييبي.  والربنامج  التوّحد  ألطفال  االجتامعية 

املناسبة باستخدام أسلوب التدريب عىل التواصل الوظيفي لصالح املجموعة التجريبية.
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وقد قام أبو سويلم )2018( بدراسة هدفت إىل بناء برنامج سلوكي لتنمية مهارات استخدام اللغة الوظيفية 
لدى أطفال اضطراب طيف التوّحد يف عاّمن، والتعرف عىل فاعلية الربنامج القائم عىل النظرية السلوكية. ولتحقيق 
أهداف الدراسة استخدمت األدوات التالية: مقياس مهارات استخدام اللغة الوظيفية، وبرنامج قائم عىل النظرية 
السلوكية. أظهرت نتائج الدراسة فاعلية الربنامج التدريبي، فظهرت فروق بني درجات األطفال عىل القياس القبيل 

والقياس البعدي عىل مقياس استخدام مهارات اللغة الوظيفية.

التعقيب على الدراسات: 

نلحظ مما سبق ذكره أمهية الربامج التدريبية لألفراد ذوي اضطراب طيف التوّحد واألثر اإلجيايب هلا، وبالرغم 
من حصول الباحثني عىل الدراسات السابقة التي تناولت بعض متغريات الدراسة، إال أن العجز واضح يف كمية 
الدراسات املحلية التي تناولت الربنامج التدريبي لتنمية مهارات اللغة الرباغامتية ككل، حيث متتاز هذه الدراسة بأهنا 
استخدمت جمموعة متنوعة من االسرتاتيجيات واألساليب كأسلوب السيكو دراما والتعزيز والنمذجة واستخدام 
الوسائل البرصية، وعدم اقتصارها عىل أسلوب واحد، باإلضافة لذلك متتاز الدراسة احلالية بتطبيق الربنامج من 

ِقبل فريق متعدد التخصصات. 

الطريقة واإلجراءات:

منهج الدراسة:

أثر  إىل  التعرف  هبدف   )Quasi -Experimental Methodology( التجريبي  شبه  املنهج  الدراسة  اتبعت 
التوّحد، فتم تقسيم  اللغة الرباغامتية لدى عينة من األطفال ذوي اضطراب طيف  لتنمية مهارات  برنامج تدريبي 
أفراد الدراسة إىل جمموعتني: األوىل جمموعة جتريبية ُطّبق عليها الربنامج التدريبي، والثانية جمموعة ضابطة مل يتلقوا 
التدريب عىل الربنامج، حيث إنه استمر تدريبهم عىل الطرق التقليدية املستخدمة يف املركز دون أي تدخل من ِقَبل 

الباحثني. ويمكن توضيح تصميم الدراسة كام يأيت:

O      X     O     OEG

O    -     OCG

أفراد الدراسة: 

تكون أفراد الدراسة من )26( طفًل من ذوي اضطراب طيف التوّحد، ترتاوح أعامرهم بني )5-10( سنوات، 
وال يعانون من إعاقات أخرى، وقد اختريوا عن طريق العينة املتيرسة من األطفال امللتحقني يف مركزي التواصل 
للتوّحد وأوكسجني للرعاية والتأهيل، يف العام الدرايس 2019/2018، اللذين يقعان يف العاصمة عامن، وقد ُوّزعوا 

إىل جمموعتني؛ جمموعة جتريبية )13( طفًل، وجمموعة ضابطة )13( طفًل، بالطريقة العشوائية البسيطة.
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أداتا الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان األدوات اآلتية:

مقياس مهارات استخدام اللغة الرباغامتية.. 1

بناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات استخدام اللغة الرباغامتية.. 2

أوًل: مقياس استخدام مهارات اللغة الرباغامتية:

طور الباحثان مقياس استخدام مهارات اللغة الرباغامتية ليتناسب مع أهداف الدراسة، معتمدان يف ذلك عىل 
مقياس )Bishop, 2006( )Children’s Communication Checklist-2(، الذي يستخدم للتعرف عىل مشكلت 
التواصل ومشكلت اللغة الرباغامتية، حيث تم التواصل مع اجلهات املختصة يف الواليات املتحدة، واحلصول عىل 
موزعة  فقرة   )70( عىل  األجنبية  بصورته  املقياس  اشتمل  وقد  الدراسة.  أهداف  مع  يتناسب  بام  وتطويره  املقياس 
عىل )10( أبعاد؛ هي: اللغة، والقواعد، والدالالت، والرتابط املنطقي، واالنتباه، واللغة النمطية، وسياق احلديث، 
وأهداف  يتناسب  بام  املقياس  الباحثان  طور  وقد  واالهتاممات.  االجتامعية،  والعلقات  اللفظي،  غري  والتواصل 
الدراسة، حيث تم استثناء بعض األبعاد، كبعد اللغة والقواعد والدالالت والرتابط املنطقي، وذلك لعدم تناسب 
فقراهتا مع أهداف الدراسة. فتكون املقياس بصورته النهائية من )38( فقرة موزعة عىل )6( أبعاد؛ هي: العلقات 
االجتامعية )6( فقرات، واالهتاممات )6( فقرات، والتواصل غري اللفظي )5( فقرات، وسياق احلديث )6( فقرات، 
واالنتباه )5( فقرات، والتواصل مع اآلخرين )10( فقرات. واستخدم الباحثان تدرج ليكرت اخلاميس )دائاًم، غالًبا، 

أحياًنا، نادًرا، أبًدا(. 

تم التأكد من اخلصائص السيكومرتية )الصدق والثبات( للمقاييس من خلل اخلطوات التالية:

أوًل: صدق املحكمني: تم عرض املقياس بصورته األولية عىل جمموعة من املحكمني واملتخصصني يف اللغتني 
الرتبية اخلاصة يف  الفقرات، وذوي االختصاص يف  الرتمجة وصحة صياغة  للتأكد من سلمة  اإلنجليزية والعربية 

اجلامعات األردنية، وتم اعتامد نسبة االتفاق )%80(.

ثانًيا: صدق البناء: طبق املقياس عىل عينة استطلعية من خارج عينة الدراسة مكونة من )20( فرًدا من أفراد 
اضطراب طيف التوّحد من خارج عينة الدراسة، وقد حسب معامل ارتباط )بريسون( ألبعاد املقياس مع الدرجة 

الكلية واجلدول رقم )2( يبني ذلك.
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جدول )1( 

قيم معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس مهارات اللغة الرباغامتية مع الدرجة الكلية

معامل الرتباط**البعد
0.84**العلقات االجتامعية

0.88**االهتاممات

0.78**التواصل غري اللفظي

0.95**سياق احلديث

0.93**االنتباه

0.92**التواصل مع اآلخرين

** دال عند مستوى )0.05(

يبني اجلدول )1( أن قيم معاملت ارتباط األبعاد مع الدرجة الكلية للمقياس قد تراوحت بني )0.78	0.95( 
ومجيعها دال عند مستوى الداللة )0.05(، وتعد هذه القيم كافية ألغراض الدراسة.

ارتباطها  وكذلك  إليه،  تنتمي  الذي  بالبعد  املقياس  فقرات  ارتباط  معاملت  قيم   )2( رقم  اجلدول  يبني  كام 
بالدرجة الكلية للمقياس.

جدول )2(

معامالت ارتباط الفقرات بالبعد الذي تنتمي إليه وبالدرجة الكلية للمقياس

البعد
رقم 

السؤال

معامل 
الرتباط مع 

البعد

معامل 
الرتباط مع 
الدرجة الكلية

البعد
رقم 

السؤال

معامل 
الرتباط مع 

البعد

معامل 
الرتباط مع 
الدرجة الكلية

عية
جتام

اال
ت 

لقا
الع

1**0.83**0.82

ث
حلدي

ق ا
سيا

18**0.89**0.86

2**0.95**0.8219**0.64**0.57

3**0.78**0.5620**0.90**0.85

4**0.84**0.7821**0.81**0.84

5**0.74**0.6322**0.75**0.64

6**0.83*0.5523**0.83**0.74
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ت
امما

الهت
ا

7**0.62*0.55

باه
النت

ا

24**0.89**0.87

8**0.63**0.6625**0.79**0.72

9**0.90**0.9026**0.82**0.67

10**0.80**0.7427**0.74**0.78

11**0.80**0.7228**0.86**0.76

12**0.66*0.52

ن.
خري

اآل
مع 

ل 
ص

توا
ال

29**0.90**0.84

ظي
للف

ري ا
ل غ

ص
توا

0.82**0.89**0.6930**0.86**13ال

14**0.77**0.7631**0.62**0.60

15**0.56*0.5532**0.76**0.70

16**0.87**0.5933**0.78**0.64

17**0.74**0.5634**0.87**0.87

35*0.55*0.50

36**0.82**0.66

37**0.74**0.60

38*0.55*0.52

* دال عند مستوى )0.05( ** دال عند مستوى )0.01(

يبني اجلدول )2( أن معاملت ارتباط فقرات املقياس بالدرجة الكلية قد تراوحت بني (0.52 – 0.90(. ومجيع 
هذه القيم كان داالًّ إحصائيًّا عند مستوى الداللة )0.01( و )0.05( وتتناسب هذه الدالالت مع أغراض الدراسة.

ثبات املقياس:

خلل  من   )Test-Retest( االختبار  وإعادة  االختبار  طريقة  الباحثان  استخدم  املقياس،  ثبات  من  وللتأكد 
تطبيق املقياس عىل عينة مكونة من )20( فرًدا من أفراد اضطراب طيف التوّحد، ومن خارج عينة الدراسة، وإعادة 
االتساق  بطريقة  الثبات  معامل  إجياد  إىل  باإلضافة  نفسها،  الظروف  ويف  أسبوعان،  مقداره  زمني  بفاصل  التطبيق 
الداخيل للفقرات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، بلغت قيم معاملت الثبات بطريقة )االختبار	إعادة االختبار( 
للمقياس كامل )0.93(، يف حني تراوحت معاملت الثبات لألبعاد بني )0.79-0.88(، أما الثبات بطريقة االتساق 
الداخيل كرونباخ ألفا، فقد بلغت لألداة عموًما )0.97(، يف حني تراوحت معاملت الثبات بطريقة االتساق الداخيل 

لألبعاد بني )0.82-0.91(، وتعد هذه القيم كافية ألغراض هذه الدراسة.
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ثانًيا: برنامج تدريبي لتنمية مهارات اللغة الرباغامتية:

تم إعداد الربنامج التدريبي بعد االطلع عىل األدب النظري والبحث يف االسرتاتيجيات املستندة اىل األدلة 
هلؤالء  املقدمة  التدريبية  الربامج  عىل  االطلع  خلل  من  التوّحد،  طيف  اضطراب  ذوي  األطفال  مع  املستخدمة 
 Treatment and Education of Autistic and Related Communication( األطفال ومن أبرزها: برنامج تيتش
 ،)PECS( الصور  تبادل  طريق  عن  التواصل  وطريقة  لوفاس،  وبرنامج   ،)Handicapped Children, TEACCH

طيف  اضطراب  ذوي  لألطفال  مقدمة  تدريبية  برامج  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  عىل  للطلع  باإلضافة 
التوّحد، فقد وجد الباحثان أن هنالك أمهية كبرية ألسلوب السيكو دراما واللعب، باإلضافة السرتاتيجيات النظرية 
قام  البرصية(. فقد  البطاقات والصور )الوسائل  السلوكية؛ كالتعزيز والتلقني والنمذجة، كذلك أمهية الستخدام 
التخصصات، كام تم  برنامج تدريبي مبني عىل اسرتاتيجيات متنوعة، وبتطبيق من فريق متعدد  الباحثان بتصميم 

االستناد اىل املقياس الذي تم استخدامه يف بناء أهداف الربنامج. 

هدف البرنامج: 

هيدف الربنامج التدريبي إىل تنمية مهارات اللغة الرباغامتية لدى أطفال اضطراب طيف التوّحد ضمن األبعاد 
التالية: )مهارات العلقات االجتامعية، مهارات االهتامم، مهارات التواصل غري اللفظي، مهارات االنتباه، مهارات 

سياق احلديث، مهارات التواصل مع اآلخرين(.

النتائج العامة للبرنامج:

أن يكون ثّمة فرق يف الدرجة الكلية التي سيحصل عليها الطفل عىل مقياس اللغة الرباغامتية الذي سُيطبَّق قبل 
تطبيق الربنامج وبعده. 

تكون الربنامج من )44( جلسة، ملدة )6( أسابيع، نفذت اجللسات خلل )4( أيام يف األسبوع، بمعدل جلستني 
يوميًّا، تراوحت مدة كل جلسة من )20-25( دقيقة.

ِقبل أخصائية  املركز، ونفذت بعض اجللسات من  الرتبية اخلاصة يف  ِقبل أخصائيات  الربنامج من  وقد طبق 
النطق، وجلسات أخرى نفذت من ِقبل أخصائية العلج الوظيفي، وذلك بعد عقد ورشة تدريبية من ِقبل الباحثني 
وضعت  وقد  سيستخدمنها،  التي  واالسرتاتيجيات  أهدافه  لتوضيح  الربنامج؛  سيطبقن  اللوايت  لألخصائيات 
جلسات كل أسبوع عىل ِحدة يف بداية كل أسبوع من تطبيق الربنامج، وجتدر اإلشارة إىل أن اجللسات قد نفذت 
الباحثني. بلغ عدد األخصائيات اللوايت طبّقن جلسات الربنامج )5( أخصائيات؛ )3( أخصائيات تربية  بإرشاف 

خاصة، وأخصائية نطق، وأخصائية علج وظيفي.

صدق البرنامج:

تم عرض الربنامج عىل عدد من املحكمني املختصني يف جمال الرتبية اخلاصة واللغة والقياس والتقويم، لغايات 
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مراجعة الربنامج وإبداء الرأي حول مناسبته ملعاجلة السلوك املستهدف، والتأكد من صحة الصياغة اللغوية، وعدل 
الربنامج يف ضوء تلك امللحظات، وهبذا أصبح الربنامج معًدا يف صورته النهائية وجاهًزا للتطبيق.

إجراءات تطبيق البرنامج:

قام الباحثان بعدد من اإلجراءات التي من خلهلا تم تطبيق الربنامج، وهي:	 

عرض الربنامج عىل فريق متعدد التخصصات من )أخصائيي الرتبية اخلاصة، والعلج الوظيفي، وأخصائيي 	 
النطق( بصورته النهائية يف مركز تواصل للتوّحد الذي ضم املجموعة التجريبية يف هذه الدراسة. 

توضيح اهلدف من الربنامج واألساس النظري الذي انطلق منه الباحثان يف بناء الربنامج.	 

قام الباحثان بعرض عدة جلسات تدريبية لتوضيح آلية تطبيق اجللسات.	 

قام الباحثان بحضور عدة جلسات تدريبية لكل جانب وذلك لغايات ملحظة التقدم وتقديم التغذية الراجعة 	 
لألخصائيني.

بعد االنتهاء من فرتة تطبيق الربنامج، تم تطبيق املقياس البعدي عىل أفراد املجموعتني.	 

املتغري املستقل: الربنامج تدريبي ألطفال طيف التوّحد. 

املتغري التابع: اللغة الرباغامتية عند أطفال طيف التوّحد. 

ومن أجل اإلجابة عىل فرضيات الدراسة قام الباحثان باستخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية، 
واستخدام اختبار حتليل التباين املصاحب )ANCOVA(، وحتليل التباين املتعدد املصاحب )MANCOVA(، باإلضافة 

الختبار )ت( للعينات املرتبطة.

نتائج الدراسة:

أنه: »ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  التي تنص عىل  الدراسة األوىل،  لإلجابة عن فرضية 
الداللة )α=0.05( بني متوسطات أفراد الدراسة يف مهارات اللغة الرباغامتية تعزى للربنامج التدريبي«، تم حساب 
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملجموعتي الدراسة )التجريبية، والضابطة( عىل مقياس مهارات اللغة 
الرباغامتية ككل، ولكل بعد من أبعاد مهارات اللغة الرباغامتية )العلقات االجتامعية، واالهتاممات، والتواصل غري 
اللفظي، وسياق احلديث، واالنتباه، والتواصل مع اآلخرين(، واجلدول 3 يبني قيم املتوسطات احلسابية واالنحرافات 

املعيارية ملهارات اللغة الرباغامتية ولكل بعد من أبعادها عىل التطبيق القبيل  والبعدي حسب متغري املجموعة.
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جدول )3(

املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية ملهارات اللغة الرباغامتية وألبعادها عىل التطبيق القبيل والبعدي حسب 
متغري املجموعة

املجموعةالبعد

التطبيق البعديالتطبيق القبيل

املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

املتوسط 
املعدل

العلقات االجتامعية 
2.600.713.660.323.51جتريبية

2.570.422.450.712.49ضابطة

االهتاممات 
2.190.463.010.352.96جتريبية

2.310.631.860.461.88ضابطة

التواصل غري اللفظي 
1.800.413.110.493.03جتريبية

1.710.351.830.521.87ضابطة

سياق احلديث 
2.450.352.890.662.34جتريبية

2.260.482.650.652.26ضابطة

االنتباه 
2.850.563.290.593.31جتريبية

2.740.522.710.542.79ضابطة

التواصل مع اآلخرين 
2.210.363.530.243.46جتريبية

2.110.242.150.582.19ضابطة

األداة ككل
2.340.173.210.163.18جتريبية

2.260.162.190.462.22ضابطة

يبني )اجلدول 3( وجود فروقات ظاهرية يف املتوسطات احلسابية للمجموعتني الدراسة سواء يف الدرجة الكلية، 
أو يف األبعاد الفرعية للمقياس يف التطبيق البعدي، حيث حصلت املجموعة التجريبية عىل أعىل املتوسطات احلسابية 
يف الدرجة الكلية حيث بلغ )3.21( وبانحراف معياري )0.16(، وكذلك عىل أعىل املتوسطات احلسابية يف أبعاد 
مهارات اللغة الرباغامتية )العلقات االجتامعية، واالهتاممات، والتواصل غري اللفظي، وسياق احلديث، واالنتباه، 
والتواصل مع اآلخرين( حيث بلغت عىل الرتتيب )3.66، 3.01، 3.11، 2.89، 3.29، 3.53( وبانحرافات معيارية 
)0.32، 0.35، 0.49، 0.66، 0.59، 0.24( عىل الرتتيب. ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية 
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للمقياس ككل تم استخدام حتليل التباين األحادي املصاحب )ANCOVA(، كام تم استخدام حتليل التباين املصاحب 
متعدد املتغريات التابعة )MANCOVA( لبيان داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية يف األبعاد الفرعية وذلك ملوازنة 

أي فروق قبلية يف العلقة الكلية، أو األبعاد بني املجموعات قبل املعاجلة، وفيام ييل عرض هلذه النتائج.

جدول )4(

حتليل التباين األحادي املصاحب ألثر املجموعة عىل الدرجة الكلية ملهارات اللغة الرباغامتية

جمموع مصدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
اإلحصائي 

)ف(

الدللة 
اإلحصائية 

)ح(

حجم 
الثر 

“مربع 
إيتا” 

0.37710.3773.490.08االختبار القبيل )املصاحب(

0.0010.71*5.8115.8153.96املجموعة

2.47230.108اخلطأ

9.5925املجموع املصحح

199.04826املجموع

تعزى  البعدي،  الرباغامتية  اللغة  مهارات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروًقا  هناك  أن   )4( اجلدول  من  يتضح 
الداللة )α=0.05(، وكانت هذه  دالة إحصائيًّا عند مستوى  بلغت قيمة )ف( )53.96(، وهي  للمجموعة، حيث 
الفروق تعزى لصالح املجموعة التجريبية، حيث بلغ متوسطها احلسايب املعدل )3.18(، يف حني بلغ املتوسط احلسايب 
املعدل للمجموعة الضابطة )2.22(. كام بلغ حجم األثر )مربع إيتا( )0.71( مما يدل عىل أن الربنامج التدريبي ذا 

فعالية كبرية يف تنمية مهارات اللغة الرباغامتية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوّحد.

ولتحديد ما إذا كان هناك أثر للمجموعة عىل كل بعد من أبعاد مهارات اللغة الرباغامتية )العلقات االجتامعية، 
واالهتاممات، والتواصل غري اللفظي، وسياق احلديث، واالنتباه، والتواصل مع اآلخرين( فقد تم استخدام حتليل 
التباين املصاحب متعدد املتغريات التابعة: )Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA بعد التحقق 
غري  والتواصل  واالهتاممات،  االجتامعية،  )العلقات  الرباغامتية  اللغة  مهارات  أبعاد  أن  اعتبار  عىل  رشوطه،  من 
اللفظي، وسياق احلديث، واالنتباه، والتواصل مع اآلخرين( متغريات تابعة واملجموعة متغري مستقل واجلدول )5( 

يبني نتائج حتليل التباين املتعدد.
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جدول )5(

نتائج حتليل التباين املصاحب ألثر الربنامج عىل القياس البعدي ألبعاد مقياس مهارات اللغة الرباغامتية

الختباراملتغري
قيمة 

الختبار
قيمة
ف

درجات 
احلرية 

الفرتاضية

درجة حرية 
اخلطأ

الدللة 
اإلحصائية

1.533.326130.033هوتللنجالعلقات االجتامعية )املصاحب(

4.3379.396130.001هوتللنجاالهتاممات )املصاحب(

1.463.166130.039هوتللنجالتواصل غري اللفظي )املصاحب(

4.8510.516130.001هوتللنجسياق احلديث )املصاحب(

4.018.686130.002هوتللنجاالنتباه )املصاحب(

3.567.726130.001هوتللنجالتواصل مع اآلخرين )املصاحب(

12.6727.466130.001هوتللنجاملجموعة 

اللغة  أبعاد مهارات  الداللة )α=0.05( يف  يبني اجلدول )5( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الرباغامتية )العلقات االجتامعية، واالهتاممات، والتواصل غري اللفظي، وسياق احلديث، واالنتباه، والتواصل مع 
اآلخرين( التطبيق البعدي جمتمعة تعزى ملتغري املجموعة، حيث بلغت قيمة اختبار هوتللنج )12.67( وتقابل قيمة 
)ف= 27.46( وهي دالة إحصائية عند مستوى الداللة )α=0.05(. ولتحديد يف أيٍّ من املتغريات التابعة كان هناك 

أثر للمجموعة تم إجراء حتليل التباين املصاحب املتعدد كام هو موضح يف اجلدول )6( التايل.

جدول )6(

حتليل التباين املصاحب املتعدد ألبعاد مقياس مهارات اللغة الرباغامتية البعدي

مصدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
اإلحصائي 

)ف(

الدللة 
اإلحصائية 

)ح(

حجم الثر 
“مربع 
إيتا”

املجموعة

0.617*7.64117.64128.9770.001العلقات االجتامعية

0.739*7.11317.11350.8840.001االهتاممات

0.706*8.64218.64243.2530.001التواصل غري اللفظي

0.27610.2761.2420.280.065سياق احلديث

0.304*1.59311.5937.8480.012االنتباه

0.787*10.511110.51166.3660.001التواصل مع اآلخرين
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اخلطأ

4.746180.264العلقات االجتامعية

2.516180.14االهتاممات

3.597180.2التواصل غري اللفظي

3.995180.222سياق احلديث

3.655180.203االنتباه

2.851180.158التواصل مع اآلخرين

املجموع 
املصحح

16.88625العلقات االجتامعية

12.83825االهتاممات

16.71525التواصل غري اللفظي

10.69525سياق احلديث

1025االنتباه

17.36325التواصل مع اآلخرين

يبني اجلدول )6( وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أبعاد مقياس مهارات اللغة الرباغامتية البعدي )العلقات 
االجتامعية، واالهتاممات، والتواصل غري اللفظي، واالنتباه، والتواصل مع اآلخرين( تعزى ملتغري املجموعة حيث 
بلغت قيمة )ف( )28.977، 50.884، 43.253، 7.848، 66.366( عىل الرتتيب وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى 
الداللة )0.05(، وكانت هذه الفروق لصالح املجموعة التجريبية حيث بلغ متوسطها املعدل عىل الرتتيب )3.51، 
3.46( وللمجموعة الضابطة )2.22( كام يف اجلدول )3( السابق. كام بلغ حجم األثر )مربع   ،3.31  ،3.03  ،2.96

إيتا( هلذه الفروق )0.617، 0.739، 0.706، 0.304، 0.787( عىل الرتتيب، وهذا يدل عىل وجود أثر كبري للربنامج 
يف تنمية مهارات اللغة الرباغامتية لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوّحد، كام أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق 
ذات داللة إحصائية يف بعد سياق احلديث يعزى ملتغري املجموعة حيث بلغت قيمة )ف( )1.242( وهي غري دالة 

إحصائيًّا عند مستوى الداللة )0.05(. 

أنه: »ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الثانية والتي تنص عىل  الدراسة  لإلجابة عن فرضية 
الداللة )α=0.05( بني متوسطات أفراد املجموعة التجريبية يف مهارات اللغة الرباغامتية للتطبيق البعدي واملتابعة«، 
تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للمجموعة التجريبية عىل مقياس مهارات اللغة الرباغامتية 
ككل ولكل بعد من أبعاد مهارات اللغة الرباغامتية )العلقات االجتامعية، واالهتاممات، والتواصل غري اللفظي، 
وسياق احلديث، واالنتباه، والتواصل مع اآلخرين( الختبار املتابعة، وتم استخدام اختبار )ت( للعينات املرتبطة 
للتعرف إىل داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية للتطبيقني البعدي واملتابعة ألفراد املجموعة التجريبية 

واجلدول )7( يبني النتائج.
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جدول )7(

املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية للتطبيقني البعدي واملتابعة ملقياس مهارات اللغة الرباغامتية وأبعادها 
عىل أفراد املجموعة التجريبية واختبار »ت« للعينات املرتبطة.

البعد
املتوسط 
احلسايب 
)بعدي(

النحراف 
املعياري 
)بعدي(

املتوسط 
احلسايب 
)تتبعي(

النحراف 
املعياري 
)تتبعي(

قيمة “ت”
درجات 

احلرية
مستوى 
الدللة

3.660.320.3.550.460.78120.45العلقات االجتامعية 

3.010.353.060.370.67120.51االهتاممات 

3.110.493.220.470.75120.46التواصل غري اللفظي 

2.890.662.630.790.99120.34سياق احلديث 

3.290.593.220.550.44120.66االنتباه 

3.530.243.420.251.25120.23التواصل مع اآلخرين 

3.210.163.210.180.03120.97األداة ككل

املتوسطات  الداللة )α = 0.05( يف  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  يبني اجلدول )7( 
احلسابية للتطبيقني البعدي واملتابعة ملهارات اللغة الرباغامتية ككل يف املجموعة التجريبية، حيث بلغت قيمة )ت= 
0.03( وهي قيمة غري دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )α = 0.05(، وكذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

الرباغامتية  اللغة  مهارات  أبعاد  من  بعد  أي  يف  واملتابعة  البعدي  التطبيقني  بني   )α = 0.05( الداللة  مستوى  عند 
)العلقات االجتامعية، واالهتاممات، والتواصل غري اللفظي، وسياق احلديث، واالنتباه، والتواصل مع اآلخرين(، 
حيث بلغت قيم )ت( هلا عىل الرتتيب )0.78، 0.67، 0.75، 0.99، 0.44، 1.25( وهي قيم غري دالة إحصائيًّا عند 

مستوى الداللة )α = 0.05( مما يشري اىل استقرار أثر الربنامج التدريبي.

مناقشة النتائج والتوصيات:

أوًل: مناقشة الفرضية األوىل: 

ملقياس  الكيل  القياس  عىل  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إىل  الفرضية  هبذه  املتعلقة  النتائج  أشارت  فقد 
أن  إىل  يشري  مما  التجريبية،  املجموعة  لصالح  الفروق  هذه  وكانت  البعدي،  القياس  عىل  الرباغامتية  اللغة  مهارات 
التوّحد.  الرباغامتية لألطفال ذوي اضطراب طيف  املهارات  تنمية  فّعالية يف  ذا  ُطبِّق كان  الذي  التدريبي  الربنامج 
وهذا يتفق مع ما أكدته دراسة مورزا وناي )Murza & Nye, 2013(، ودراسة أبو سويلم )2018( اللتان تناولتا 
فّعالية  إىل  نتائجهام  التوّحد، وأشارت  الرباغامتية لدى أطفال اضطراب طيف  اللغة  لتنمية مهارات  تدريبيًّا  برناجمًا 



جملة العلوم الرتبوية، العدد 16، 2020، دار نرش جامعة قطر92

التدريب يف حتسني مهارات اللغة الرباغامتية. ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أّن أفراد املجموعة التجريبية مل يتلقوا 
تدريًبا سابًقا عىل حتسني مهارات اللغة الرباغامتية باستخدام االسرتاتيجيات املستخدمة يف الربنامج، كذلك الشتامل 
اللغة  مهارات  األطفال  إكساب  يف  أسهمت  التي  واالسرتاتيجيات  األساليب  من  متنوعة  جمموعة  عىل  الربنامج 
الربنامج،  فّعالية  يف  إجيايب  أثر  له  كان  دراما  السيكو  أسلوب  إىل  الربنامج  تطبيق  يف  االستناد  أن  ذلك  الرباغامتية؛ 
ف دمية )شخصية(، وجعلها املفضلة لديه واستخدامها أداًة رئيسية لتطبيق هدف اجللسة،  فتدريب الطفل عىل تعرُّ
ذلك كله له أثر كبري يف إمتام اهلدف؛ فاألطفال التوّحديون يمتازون بالنمطية، ويمكن استغلل هذه امليزة بتوظيف 
هذه الدمية كبطل للجلسة، فتعمل عىل جذب انتباه الطفل أكرب قدر املمكن من الوقت؛ مما يساعد عىل حتقيق اهلدف، 
كام أن استخدام بطاقات الصور، وتوظيف بعض من خطوات برنامج بيكس، واستخدام احلاسوب، أو IPad يف 
الربنامج، كان له أثر يف فّعالية الربنامج. فاألطفال التوّحديون يستجيبون جّيًدا للتعلم البرصي، ذلك أن استخدام 
الوسائل البرصية بأنواعها معهم يعد أسلوًبا مناسًبا وذا فعالية لتوظيفه يف األهداف، ومن ثم احلصول عىل االستجابة 
الوسائل  استخدام  فّعالية  عىل   )Ganz & Simpson, 2004( وسيمبسون  جانز،  دراسة  تؤكد  كام  منهم.  املطلوبة 
الربنامج إىل تطبيق األهداف  فّعالية  أيًضا  الباحثان  التوّحد. وقد يعزو  البرصية يف تدريب أطفال اضطراب طيف 
يف أماكن خمتلفة؛ كغرفة الطعام، ومكان اللعب، فتطبيق األهداف يف أماكن خمتلفة يكون له أثر إجيايب يف االستجابة 
للمهارة. كذلك يمكن تعليل فّعالية الربنامج بتوظيف االسرتاتيجيات املستندة إىل النظرية السلوكية يف تطبيق مجيع 
االسرتاتيجيات سابقة الذكر، ذلك أنه يصعب تطبيق أسلوب السيكو دراما، أو الوسائل البرصية بدون االستناد إىل 
النمذجة، أو التلقني، أو التعزيز. فيمكن اعتبار االسرتاتيجيات املستندة إىل النظرية السلوكية األساس ألي أسلوب، 
أو اسرتاتيجية ستستخدم للتدريب. وتتفق كل من دراسة الشوابكة )2013(، والنجادات والزريقات )2016(، وأبو 
سويلم )2018(، عىل فّعالية استخدام االسرتاتيجيات املستندة إىل النظرية السلوكية التي تتمثل بـ )التقليد، والتلقني، 

والنمذجة، والتعزيز( يف تدريب أطفال اضطراب طيف التوّحد. 

داللة  ذات  فروق  وجود  الرباغامتية،  اللغة  مهارات  مقياس  أبعاد  عىل  بناًء  البيانات،  حتليل  نتائج  وأظهرت 
العلقات االجتامعية، وبعد االهتاممات،  ُبعد  الرباغامتية، هي:  اللغة  أبعاد من مقياس مهارات  إحصائية عىل )5( 
التواصل مع اآلخرين. يف حني مل يظهر فرق ذو داللة إحصائية  اللفظي، وبعد االنتباه، وبعد  التواصل غري  وبعد 
 Ratto, Brown, Rupp,( لُبعد سياق احلديث. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة راتو، وبراون، وميسبوف، وبني
السياق االجتامعي ملجموعتني؛  للتغريات يف  برناجمًا تدريبًيا للستجابة  تناولت  التي   )Mesibov & Penn, 2010

عاديني وتوّحديني. أظهرت نتائج الدراسة عدم استجابة األفراد ذوي اضطراب طيف التوّحد للتغريات يف سياق 
احلديث، ودراسة مورزا وناي )Murza & Nye, 2013( التي هدفت إىل التعرف عىل فّعالية برنامج ملهارات اللغة 
الرباغامتية، أظهرت نتائجه عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية عىل جمال االستدالل االجتامعي. ويرى الباحثان أّن 
عدم وجود فروق عىل هذا البعد ربام ُيعزى إىل أّن التدريب يف هذا الُبعد يتطّلب وقًتا طويًل، فربام هذا البعد يتطّلب 
برناجمًا مستقًل ُيّصص له الوقت اللزم، باإلضافة لذلك يمكن تعليل عدم وجود فروق عىل هذا البعد أنه جيب أن 
يكون لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوّحد مستًوى جيد من اللغة االستقبالية والتعبريية، وأن يكون لدهيم 

حصيلة لغوية جّيدة.
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ثانًيا: مناقشة الفرضية الثانية:

فقد كشفت نتائج التحليل اإلحصائي عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للتطبيقني البعدي واملتابعة 
البعدي  التطبيقني  اللغة الرباغامتية عموًما، وكذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  عىل مقياس مهارات 
واملتابعة يف أي بعد من أبعاد مقياس مهارات اللغة الرباغامتية. ويرى الباحثان أن احتفاظ أفراد املجموعة التجريبية 
بأثر التدريب ربام ُيعزى إىل فّعالية األساليب واالسرتاتيجيات املستخدمة يف الربنامج التدريبي، كام يعلل الباحثان أن 
التحسن مل يكن مؤقًتا؛ الهتامم الدراسة احلالية بتدريب ومتابعة األخصائيات يف تطبيق الربنامج. فتطبيقهن للربنامج 
بالعمل عىل  الرباغامتية؛ للستمرار  اللغة  بكيفية توظيف االسرتاتيجيات مع جماالت  الكافية  الدراية  إىل  أدى هبن 
الوترية نفسها. كام يمكن تعليل االحتفاظ بفعالية الربنامج إىل أن تطبيق الربنامج من ِقبل فريق متعدد التخصصات؛ 
ذلك أن األهداف اخلاصة باللغة الرباغامتية جيب أن توظف يف مجيع اجللسات ال أن يقترص العمل عىل أهدافها لدى 

أخصائي الرتبية اخلاصة فقط. 

التوصيات:

بعد إجراء الدراسة يويص الباحثان بام ييل:

استخدام اسرتاتيجيات وأساليب متنوعة، وعدم اقتصار التدريب عىل اسرتاتيجية واحدة.	 

األهداف 	  توظيف  بل  فقط،  اخلاصة  الرتبية  أخصائي  يف  الرباغامتية  اللغة  مهارات  عىل  التدريب  حرص  عدم 
اخلاصة باللغة الرباغامتية يف مجيع اجللسات )جلسات النطق، العلج الوظيفي(.

إجراء دراسات تعتمد عىل تطوير سياق احلديث لألطفال ذوي اضطراب طيف التوّحد.	 

يف 	  والبدء  التوّحد،  طيف  اضطراب  ذوي  لألطفال  الرباغامتية  اللغة  مهارات  تنمية  يف  املقرتح  الربنامج  تبنّي 
تدريب هؤالء األطفال يف أعامر مبكرة.
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