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م�ستخل�ص البحث
�لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب �لتوحد يتمي���زون بالعديد من �مل�س���كات �حل�سية 
ومعاجل���ة �ملعلوم���ات �ملرتبطة باجلهاز �لدهليزي �مل�سئ���ول عن �لتو�زن وو�سع �جل�سم 
يف �لف���ر�غ و�جلاذبي���ة �لأر�سي���ة و�أجه���زة �جل�س���م مب���ا فيه���م �أجه���زة �لنط���ق و�ل���كام 
و�لأن�سط���ة �حلركي���ة �لك����ي و�لدقيق���ة ودره���ا يف تطور �للغ���ة، ��ستهدف���ت �لدر��سة 
�لتع���رف عل���ي طبيع���ة �لعاقة ب���ني م�ستوي���ات ��سطر�ب �جله���از �لدهلي���زي، و�لنمو 
�للغ���وي لاأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب �لتوحد، و��ستمل���ت عينة �لبحث عل���ي )30( طفًا 
مبدر�سة �لرتبية �لفكرية، ومركز �حلياة لرعاية وتاأهيل ذوي �لإعاقة مبركز �أبوحماد 
مبحافظ���ة �ل�سرقي���ة، وقد تر�وحت �أعمارهم بني )4-6( �أع���و�م، و��ستخدم �لباحثني: 
مقيا����س بوب لا�سطر�بات �حل�سية )�إع���د�د بهاء �لدين جال،2018(، و�ختبار �للغة 
)�إع���د�د �أحمد �أبوح�سيبة،2012(، و�ختب���ار �ستانفورد بينيه للذكاء )�ل�سورة �خلام�سة 
تعري���ب وتقن���ني: حمم���ود �أب���و �لني���ل،2011(، ومقيا����س ت�سخي�س ��سط���ر�ب �لتوحد 
)تعري���ب: به���اء �لدي���ن ج���ال، 2016(. ولتحقي���ق �أهد�ف �لبح���ث �عتم���دت �لدر��سة 
�ملنه���ج �لو�سف���ي، وتو�سل���ت �لنتائ���ج �إيل �أن���ه توجد عاقة د�ل���ة �ح�سائًي���ا بني بعدي 
�سع���ف �ل�ستجاب���ة للحرك���ة و�سع���ف �لتنا�س���ق �لع�سل���ي مبقيا����س ب���وب ل�سطر�ب���ات 
�جله���از �لدهلي���زى، وبعدي)�للغ���ة �ل�ستقبالي���ة، �للغ���ة �لتعبريي���ة( مبقيا����س �للغ���ة 

و�لدرجة �لكلية له.

الكلمات املفتاحية: �جلهاز �لدهليزي– �لنمو �للغوي – ��سطر�ب �لتوحد.
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املقدمة
يع���د ��سط���ر�ب �لتوح���د �أح���د �ل�سطر�ب���ات �لنمائي���ة �لع�سبية �لت���ي تعيق 
��ستيع���اب �مل���خ للمعلوم���ات وكيفية معاجلتها؛ مما ي���وؤدي �إىل ح���دوث ��سطر�ب لدى 
�لطف���ل ذي ��سط���ر�ب �لتوح���د يف عملية �لتو��س���ل و�لتفاعل �لجتماع���ي �لذي يوؤثر 

�سلًبا على منو وتطور �لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد ودجمه يف �ملجتمع.
 Kasari, ؛ Mccann (2007) وقد �أ�سارت �لعديد من �لدر��سات كدر��سة
et al (2013)  �إىل �أن �لق�س���ور �للغ���وي م���ن �خل�سائ����س �ملمي���زة لاأطف���ال ذوي 
��سط���ر�ب �لتوح���د، ففئ���ة �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب �لتوح���د م���ن فئ���ات �لإعاقة �لتي 
تلق���ى حالًيا �هتماًما كبرًي� من جان���ب �ملهتمني بفئات �لأطفال ذوي �لإعاقة.  ويت�سم 
�لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد بوجود ��سطر�ب يف دللت �لألفاظ و�لكلمات، حيث 
���ا و��سًحا يف  تك���ون مع���اين مف���رد�ت �لكلمات قا�س���رة وغري حم���ددة، وت�سبب �نخفا�سً

قدر�تهم �لتعبريية )زينب �سقري2004، 27(.
 Hudry et al. (2010)؛ Weismer et al. م���ن  كل  در��س���ة  و�أك���دت 
Rapin, & Dunn, (2003) ؛Murray, (2008)  ؛(2010)  �أن ه���ذ� �لق�س���ور 
�للغ���وي ل ينت���ج عن ع���دم �لرغبة يف �ل���كام �إمنا ينتج عن خل���ل وظيفي يف �ملدخات 
�حل�سية  يف �ملر�كز �لع�سبية �ملتعلقة بتطوير �للغة و�لكام لذلك ل ي�ستطيع �لطفل 
ذي ��سط���ر�ب �لتوح���د يف كثري من �لأحيان �لتعب���ري بطريقة و��سحة ومفهومة، كما 

يعاين من �لعجز يف مهار�ت �لفهم و�لتعبري �لكامي.
حي���ث يعتمد م�ستوى �لتطور �للغوي للطف���ل عامه ولذو ��سطر�ب �لتوحد 
خا�س���ة ب�س���كل كبري على ج���ودة و�سام���ة �جلهاز �لدهلي���زي. فاجله���از �لدهليزي له 
تاأث���ري يف عملي���ة �سب���ط حرك���ة �لطف���ل، فاإن���ه ي���وؤدي �إيل �لنمو �حلرك���ي و�لتخطيط 
�حلرك���ي ل���دي �لطف���ل وهذ� ي�سم���ل حرك���ة �أع�ساء �ل���كام مث���ل: �لل�س���ان و�ل�سفتني 
و�لفك���ني �لتي يحتاجها �لطفل لإنت���اج �للغة و�لكام، فاإن �آليات �ملحافظة علي تو�زن 

�جل�سم لها تاأثري علي �أمناط حركة �لكام )�س�ي وهبة، 2021(.
فاإث���ارة �جله���از �لدهليزي “ع���ادة ما يثري �لنطق” وميك���ن ��ستخد�م حتفيز 
�جله���از �لدهلي���زي ب�سكل فعال يف �لعاج م���ع �لأطفال �لذين يعانون من م�سكات يف 

.(Ayres, 1972, 243)  للغة و�لكام�
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 Katz-Nave, et al (2020)؛ Baranek, وق���د �أ�س���ارت در��س���ة كل م���ن  
& ,Rosin ؛ Miller, (1988) ؛Wiener-Vacher, et al (2012) ؛(2002) 
Swift, (1989)  �إىل فاعلي���ة  حتفي���ز �جله���از �لدهليزي و�ملهار�ت �حلركية �لك�ي 
و�لدقيق���ة �ملختلف���ة  يف تنمي���ة مه���ارة �لفه���م و�لتعب���ري �لكامي ل���دى �لأطفال ذوي 

��سطر�ب �لتوحد.

م�سكلة البحث
تع���اين �ملجتمع���ات �لعربية من ن���درة �لدر��سات و�لأبح���اث يف جمال �رتباط     
�جلهاز �لدهليزي وعاقته بالنمو �للغوي لدى �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، ومن 
خ���ال �لإطاع علي �لإط���ار �لنظري و�لدر��سات �ل�سابقة تب���ني �أن �جلهاز �لدهليزي 
يوؤث���ر ب�سكل كبري علي تط���ور �للغة ب�سكل تلقائي من خال �ل�ستجابات �ملعدلة لدي 
�لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب �لتوحد، فقد �أكدت علي ذلك �لعديد من �لدر��سات كدر��سة 
 Teresa,et al. (1988).؛ Efimova, & Nikolaeva (2020).؛ Sova, J.
Maddox, & Carol Lee (1990) ؛Katz-Nave, et al. (2019) ؛ (2003) 
، عل���ي فاعلي���ة  حتفي���ز �جله���از �لدهلي���زي  يف تنمية مه���ارة �لفهم و�للغ���ة �لتعبريية 
وتطور �للغة وزيادة معدل �أنتاج �لنطق و�لكام لدي �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، 
و�أن �لأطف���ال �لذين يعان���ون من ��سطر�بات لغوية �سديدة هم �أكر عر�سة لاإ�سابة 
با�سطر�ب���ات وظيفي���ة يف �جله���از �لدهليزي مم���ا كان يعتقد �سابًقا، مم���ا قد يكون له 
تاأث���ري �سلب���ي علي عملية �إكت�ساب �للغة، ل���ذ� فاإن م�سكلة �لبحث تتمثل يف �لإجابة عن 

�ل�سوؤ�ل �لتايل:
م���ا �لعاق���ة ب���ني بع���دي �سع���ف �ل�ستجاب���ة للحرك���ة و�سع���ف �لتنا�س���ق �لع�سلي - 

مبقيا����س �جله���از �لدهلي���زى، وبع���دي )�للغ���ة �ل�ستقبالي���ة، �للغ���ة �لتعبريي���ة( 
مبقيا�س �للغة و�لدرجة �لكلية له؟

اأهداف البحث
هدف �لبحث �حلايل �إيل:

�لتحق���ق م���ن وج���ود عاق���ة ب���ني �سع���ف �ل�ستجاب���ة للحرك���ة و�سع���ف �لتنا�س���ق - 
�لع�سلي للجهاز �لدهليزى، و�لنمو �للغوي؟
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اأهمية البحث
ت�ز �أهمية �لبحث �حلايل نظرًيا وتطبيقًيا على �لنحو �لتايل:

�س���وف ي�سي���ف �لبح���ث �حلايل متغ���رًي� جديًد� ي�سه���م يف �إثر�ء �لبح���وث �لعربية . 1
وه���و ��سطر�ب���ات �جلهاز �لدهليزي وعاقته بالنم���و �للغوية لدي �لأطفال ذوي 

��سطر�ب �لتوحد.
يف ح���دود �ط���اع �لباحث���ة توج���د قل���ة يف �لبح���وث �ملتعلق���ة با�سطر�ب���ات �جلهاز . 2

�لدهلي���زي ل���ذوي ��سطر�ب �لتوحد علي �لرغم م���ن �أن �جلهاز �لدهليزي يعت� 
ه���و �لأ�سا����س يف تنمي���ة خمتلف �ملج���الت �لنمائية ل���دي �لأطف���ال �سمنهم �لنمو 

�للغوي وزيادة �حل�سيلة �للغوية. 
ترج���ع �أهمي���ة �لبحث �حلايل �إىل �زدي���اد �أعد�د �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب �لتوحد . 3

وبخا�س���ة �لذين يعانون من �لق�س���ور �للغوي فهم يف �أم�س �حلاجة �إىل �لإهتمام 
وذلك من �أجل تنمية �لتو��سل و�لعاقات �لجتماعية، وحتي ي�سبحون قادرون 

علي �لتعبري عما يريدون.
ق���د ي�سه���م �لبحث �حل���ايل يف زيادة تفاع���ل �لطفل مع �أ�سرته، حي���ث ي�ستطيع �أن . 4

يع���� عم���ا ي�سع���ر ب���ه، وزيادة فه���م �إخوته ل���ه و�لتفاعل مع���ه وم�ساركته���م �للعب 
و�لأن�سطة �ملنزلية.

توجي���ه �أنظ���ار �ملهتم���ني مبج���ال �لتخاط���ب، و�ملتخ�س�س���ني بتق���دمي �ملقرتحات . 5
و�لن�سائ���ح �لفعال���ة يف كيفي���ة تاأهي���ل �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب �لتوح���د لغوًي���ا، 

وكيفية م�ساعدتهم يف تخطي هذه �مل�سكلة. 
يق���دم �لبح���ث �حل���ايل للقائمني عل���ى رعاية �لأطف���ال منوذًجا عملًي���ا ي�ساعد يف . 6

كيفية  تنفيذ �ل��مج �لتدريبية �لتي تفيد �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد ذوي 
�لق�س���ور �للغ���وي و�أهمية كفائ���ة �جلهاز �لدهليزي وتعدي���ل �ل�ستجابة �حلركية 
للجه���از �لدهلي���زي وذل���ك لزي���ادة �لنمو �للغ���وي ل���دى �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب 

�لتوحد يف خمتلف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية.
ق���د ي�سه���م �لبحث �حل���ايل يف �أهمي���ة �ملهار�ت �حلركي���ة و�لت���و�زن وو�سع �جل�سم . 7

يف �لف���ر�غ كاأح���د �أه���م �لعو�م���ل �ملوؤث���رة يف �لنم���و �للغ���وي ل���دى �لأطف���ال ذوى                  
��سطر�ب �لتوحد.
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م�سطلحات البحث
يت�سمن هذ� �لبحث جمموعة من �مل�سطلحات، وهي:

Vestibular system  اأوًل: اجلهاز الدهليزي
ُيع���ٌرف �جلهاز �لدهلي���زي بنظام �لتو�زن، فهو يزودن���ا مبعلومات عن حركة 
�جل�س���م و�لر�أ����س، و�جلاذبي���ة �لأر�سي���ة، وعاق���ة �جل�س���م بالف���ر�غ ، فهو ل���ه تاأثري يف 
عملي���ة �سب���ط حرك���ة �لطف���ل، فانه يلع���ب دوًر� كب���رًي� يف �لنمو �حلرك���ي و�لتخطيط 
�حلرك���ي، وه���ذ� ي�سمل حركة �أع�ساء �لكام و�لنطق مث���ل �لل�سان و�ل�سفتني و�لفكني 
�لتي يحتاجها لإنتاج عملية �للغة و�لكام، وبوجه عام فان �آليات �ملحافظة علي و�سع 

ا )�س�ي وهبة، 2021(. �جل�سم يف �لفر�غ لها تاأثري علي �أمناط حركة �لكام �أي�سً
وتعرف���ه �لباحث���ه �إجر�ئًي���ا باأن: �جله���از �لدهليزي هو �مل�سئ���ول عن معاجلة 
�ملعلوم���ات �لدهليزي���ة �ل�س���ادرة م���ن �لت���و�زن وو�س���ع �جل�س���م يف �لف���ر�غ، و�جلاذبي���ة 
�لأر�سي���ة و�ل���و�ردة �إيل �جله���از �لع�سبي �ملركزي و�لدماغ م���ن �سمنهم منطقة بروكا 
و�أع�س���اء �ل���كام، وم���ن ثم تعدي���ل �ل�ستجاب���ة �حل�سية للجه���از �لدهلي���زي وبالتايل 
�إنت���اج عملي���ة �ل���كام وزي���ادة �لنم���و �للغ���وي. ويت���م قيا����س �ل�سطر�ب���ات �حل�سي���ة                                        

)�جلهاز �لدهليزي( باإ�ستخد�م مقيا�س بوب )�إعد�د/بهاء �لدين جال،2018(.

ثانًيا: النمو اللغوي
ع���رف �إيه���اب �لبب���اوي )2003( �لنم���و �للغ���وي للطف���ل باأن���ه مرتب���ط ب�سام���ة 
�جله���از �لع�سب���ي  و�ل�سمعي و�أجهزة �لنطق و�لكام و�ملقومات �لثقافية و�لجتماعية 
و�لبيئي���ة �ملحيط���ة بالطفل، وقدرة �لطفل علي تنمية �جلانب �ملعريف وفهم �للغة �أوًل 
ثم يليها مرحلة �للغة �لتعبريية �لتي ي�ستخدمها للتعبري عن نف�سه، وعن �حتياجاته 

و�لتعبري عن �لأ�سئلة �لتي تدور يف ذهنه. 
وتعرفه �لباحثة �إجر�ئًيا: �أن �لنمو �للغوي هو عملية يفهم من خالها �لأطفال 
�للغ���ة ويتفاعل���ون معها خال مرحل���ة �لطفولة �ملبكرة حيث �أنها تزي���د وتنمو ب�سكل 
كبري يف هذه �ملرحلة وذلك لدي �لإناث �أكر من �لذكور، وهذ� يرتبط بجو�نب �أخري 
تتعلق بنمو �لطفل كنمو جهازه �لع�سبي ومنو ون�سج �لدماغ و�لوعي و�لإدر�ك لديه، 
ا منو �أجهزة �لنطق و�لكام. ويتم قيا�س �لنمو �للغوي باإ�ستخد�م مقيا�س �للغة  و�أي�سً

)�إعد�د/�أحمد �أبوح�سيبة،2012(.
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  Autism Disorder ثالًثا: ا�سطراب التوحد
يعرف���ه ع���ادل عب���د �هلل )2004، 339( باأن���ه ��سط���ر�ب منائ���ي ع���ام �أو منت�سر 
يت�سم ب�سعف �لقدرة على �لنتباه، وق�سور يف �لتو��سل و�إقامة عاقات �جتماعية مع 
�لآخري���ن ، بالإ�ساف���ة �إىل �ل�سلوكيات �لنمطية و�لتكر�رية �ملقيدة ، وق�سور يف �لقدرة 
على �لختاط بالو�قع وق�سور يف �للغة و�ل�سلوك �حلركي، ويظهر على �لطفل قبل 

�أن ي�سل �لثالثة من عمره ويت�سح ب�سكل عام يف �أد�ئه �ل�سلوكي.
وي�س���ري كل م���ن Hallahan & Kauffman (2006) �إيل �أن ��سط���ر�ب 
�لتوح���د يع���د مبثابة �إعاقة منائية �أو تطورية توؤثر �سلًبا علي �لتو��سل �للفظي وغري 
�للفظ���ي، و�لتفاع���ل �لجتماع���ي للطفل، ويظه���ر يف �لطفل قبل �أن ي�س���ل �لثالثة من 
عمره مما يوؤثر �سلًبا علي �آد�ء �لطفل ب�سكل عام، و�أن هناك خ�سائ�س لهوؤلء �لأطفال 
ذوي ��سطر�ب �لتوحد منها، �أنه ذ�ت ��ستجابة غري عادية للخ��ت �حل�سية �ملختلفة.
وتعرف���ه �لباحث���ه �إجر�ئًيا باأنه: ��سطر�ب  تنم���وي ع�سبي يبد�أ يف  �لطفولة  
�ملبك���رة، ويتمي���ز بق�س���ور  يف �لوظائف �لتنفيذي���ة  �لعليا  للدم���اغ، وتنظيم م�ستويات  
�لإث���ارة �لدهليزي���ة �لن���اجت  عنه���ا ق�س���ور يف �إنتاج �ل���كام، و�للغة، ومه���ار�ت �لرتكيز، 
و�لإنتب���اه، و�ملهار�ت �حلركية، و�لتفاع���ل �لإجتماعي، و�ل�سلوكيات  �لنمطية،  و�سعف  
يف تنظي���م  �ملث���ري�ت  �حل�سية،  و�لإ�ستجابة  �ملعدلة. ويتم ت�سخي�س ��سطر�ب �لتوحد 

باإ�ستخد�م مقيا�س )�إعد�د/بهاء �لدين جال،2016(.

العر�س النظري

  Autism Disorder اأولً: ا�سطراب التوحد
عل���ي  �لرغ���م  م���ن  �أن  �حل���الت  �لنمائي���ة  �لع�سبي���ة  و�حل���الت  �لع�سبي���ة  
�لنف�سية  يتم  ت�سخي�سها  يف  �ملقام  �لأول علي  �أ�سا�س  �خللل  �لوظيفي  يف  �لقدر�ت  
�لإدر�كية  �لعليا،  فمن  �ملعروف  منذ  فرتة  طويلة  �أن  �لعديد  من  هذة  �ل�سطر�بات  
���ا  بتغ���ري�ت  يف  �لوظيف���ة  �حل�سي���ة.  ففي  علم �لنم���و  �لع�سبي،  يعد  م�سحوب���ة  �أي�سً
��سط���ر�ب  �لتوح���د  �أح���د  �أف�س���ل  �لأمثل���ة  علي  ذل���ك،  و�لذي  يت���م  ت�سخي�سه  علي  
�أ�سا����س  نق���اط  �ل�سعف  يف  �لتو��س���ل  �لجتماعي،  و�هتمامات  حمدودة،  و�سلوكيات  
متك���رره،  وم���ع ذل���ك  فقد  ثبت  علمًيا  يف  �لآون���ه  �لأخرية  �أن �ل�سطر�بات  �حل�سية  

هي  �سمة  �سائدة  للتوحد.
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 Diagnostic and و�لإح�سائ���ي �خلام����س   �لت�سخي�س���ي  �لدلي���ل  ع���رف 
“��سط���ر�ب  �أن���ه:  عل���ي  �لتوح���د  ��سط���ر�ب   statistical manual-5 (DSM5)
من���و ع�سبي يت�س���م بالق�سور �لو��س���ح يف �لتو��سل، و�لتفاع���ل �لجتماعي مع �لبيئة، 
�لأن�سط���ة  �أو  �ملقي���دة، و�لهتمام���ات  �ل�سلوكي���ة، و�مل�سال���ح  �لأمن���اط  �إيل  بالإ�ساف���ة 
�ملح���دودة و�ملتك���ررة، و�ملعاجلة �حل�سية غري �لطبيعية، وتظه���ر هذه �لأعر��س خال 
مرحلة �لنمو �ملبكر “. وبذلك فقد دجمت �لن�سخة �خلام�سة من �لدليل �لت�سخي�سي 
و�لإح�سائ���ي ف�س���ًا عن �لإ�س���د�ر �لر�بع من �لدليل بني بع���دي �لتفاعل �لجتماعي 
و�لتو��سل �للفظي وغري �للفظي للذين كانا بعدين م�ستقلني يف �لإ�سد�ر�ت �ل�سابقة 

.)American Psychiatric Assocaiation, 2013) من �لدليل

ثانًيا: خ�سائ�س الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد
ع���ادًة ل ميك���ن  ماحظة  ��سطر�ب �لتوح���د  ب�سكل  و��سح حتي �سن 24 � 30   
�سه���ًر�،  ولك���ن عندم���ا  ياحظ  �لو�لد�ن بع�س  �لتغ���ري�ت  و�لأعر��س،  و�خل�سائ�س 
�لرئي�سي���ة �لت���ي متيز ��سط���ر�ب �لتوحد وهي: �خل�سائ�س �جل�سمي���ة، و�ل�سلوكية،  و 
�ملعرفي���ة،  و�لتعليمي���ة،  و�لجتماعي���ة، و�حل�سي���ة، و�خل�سائ����س �للغوي���ة �لتي  يتميز 
به���ا ه���وؤلء �لأطف���ال. فم���ن خال مر�جع���ة �لأدب �ملتعل���ق  با�سط���ر�ب  �لتوحد  جند  
�أن �أغل���ب  �لدر��س���ات  ت�س���ري  �إيل �أه���م  �خل�سائ����س  �لتي  متيز ه���ذ�  �ل�سطر�ب  هي 

�خل�سائ�س �حل�سية و�للغوية و�حلركية �لتي  �سوف تعر�س كالتايل:
اخل�سائ�س احل�سية لالأطفال ذوي ا�سطراب التوحد - 1

طبًق���ا للدلي���ل �لت�سخي�س���ي و�لأح�سائ���ي �خلام����س (DSM-5) ت�سمن���ت 
�ملعاي���ري �جلدي���دة يف بعدها �لثاين باإعتب���ار �ل�ستجابات غ���ري �لإعتيادية للمدخات 
�حل�سي���ة مبثابة و�حدة م���ن �لأعر��س �ل�سلوكية �لأ�سا�سي���ة يف �لت�سخي�س با�سطر�ب 

.)American Psychiatric Assocaiation, 2013) لتوحد�
�أكدت ها �ل�سعيد )2009( علي �أن �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد يفتقرون  
�لق���درة  �لعادي���ة  ملعرف���ة  �إنفع���الت �لأخري���ن،  وم�ساعرهم،  ونياته���م،  ومعتقد�تهم،  
ورغباته���م،  وفه���م،  وتوق���ع  معتق���د�ت  �لخري���ن،  ونو�جته���ا  وذل���ك  باملقارن���ة  م���ع  
�أقر�نه���م  �لعادي���ن  �لأم���ر  �لذي  يعوق  عملي���ة  �لتفاعل  �لجتماعي �لإيجابي  بينهم  
وبني  �لخرين،  حيث  لوحظ  �أن  تفاعاتهم  تت�سم  بالعدو�نية،  �أو �لقيام  ب�سلوكيات  
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غ���ري  مائم���ة،  وكل ذل���ك  يرج���ع  �إيل  ق�س���ور  يف  �ملدخ���ات  �حل�سي���ة  لديه���م  مما 
يجعله���م  مرفو�س���ني �جتماعًي���ا  من  جانب  �أقر�نه���م ومعلميهم.  وقد  يتجهون  �إيل 

�لإن�سحاب  و�لعزلة  �لجتماعية.
�أكدت  وفاء  �ل�سامي )2004 ( علي �أهم �خل�سائ�س �لتي  يتميز  بها �لأطفال  
ذوي ��سطر�ب �لتوحد �خل�سائ�س �حل�سية وهي: لديهم �ختال  يف �لأد�ء  �لوظيفي 
ح�سي،  فا  يكون �لطفل  قادًر�  علي  خدمة  نف�سه   فالقدر�ت �حل�سية  ت�سكل حجر 
�لأ�سا����س  بالن�سب���ة  لتطور �لأد�ء  �حل�سي �ل�سليم  �لذي يتطلب  تاآزر �جلهاز �لع�سلي  
م���ع �جله���از  �لع�سب���ي �ملرك���زي،  وه���ذه �مل�سكل���ة  �ملبكرة  مرتبط���ة  بامل�سكل���ة  �لك�ي  

لهوؤلء  �لأطفال  و�لتي  تبدو  يف  �لتو��سل،  و�لتفاعل  �لجتماعي مع  �لأخرين.
ويوؤك���د  عل���ي  تل���ك  �لنقطتان �ل�سابقتان كل من  ف���وؤ�د  �جلو�لدة ) 2010 (،  
و�سيد �جلارحي  ) 2007 (، و�سو�سن  �جلبلي )2005 (،  و�إبر�هيم  �لزريقات  ) 2004(،  
و Koegel, ( 2006) عل���ي �أن �لطف���ل  ذو  ��سط���ر�ب  �لتوح���د  يع���اين  م���ن  ق�س���ور 
يف  �لإ�ستجاب���ة  للمدخ���ات  �حل�سية  بكل  �أ�سكالها  �ل�سمعية،  و�لب�سرية،  و�للم�سية،  

و�حلركية،  و�لدهليزية.  حيث  �أنه يفتقر   للوعي �حل�سي  ب�سكل  عام.

اخل�سائ�س احلركية لالأطفال ذوي ا�سطراب التوحد- 2
ي�س���ري عثم���ان ف���ر�ج )2002( �إيل �أن ه���وؤلء �لأطفال يختلف���ون عن �لأطفال 
�لعادي���ني يف ع���دم �لثب���ات علي ��ستخ���د�م يد معينة بحي���ث يرتدد �أو يتب���ادل ��ستعمال 
�لي���د �ليمن���ي م���ع �لي�س���ري، مما يدل عل���ي  وجود ��سط���ر�ب وظيفي ب���ني ن�سفي �ملخ 
�لأمي���ن و�لأي�سر، كما يتعر�س �أطفال �لتوحد منذ طفولتهم �ملبكرة لأمر��س �جلهاز 

�لتنف�سي ونوبات �سيق �لتنف�س.
وت�س���ري وف���اء �ل�سام���ي) 2004( �إيل �أنه فيم���ا يتعلق بالتن�سي���ق �حلركي فقد 
يتعل���ق بالتن�سي���ق �حلرك���ي فق���د بين���ت �ملاحظ���ة �ملبا�س���رة و�لدر��س���ات �لبحثي���ة �أن 
�لغالبية �لعظمي من �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد يو�جهون �سعوبة يف �لت�سرفات 
�حلركي���ة �لت���ي تتطل���ب م�ستوي���ات معاجل���ة عالي���ة كالتخطي���ط و�لتن�سي���ق و�لإنتباه 
و�ملح���اكاة وتنفي���ذ ح���ركات ح�سب ت�سل�سل مع���ني، حيث ي�سعب عليه���م تنفيذ خطو�ت 
عديدة يف �لوقت نف�سه، وي�سعب عليهم ممار�سة ن�ساطات تو�زن كالوقوف علي �سطح 

غري ثابته �أو �لوقوف علي �ساق و�حدة.
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وم���ن �أه���م �خل�سائ����س �حلركية �لت���ي يتميز به���ا لاأطف���ال ذوي ��سطر�ب 
�لتوح���د تتلخ����س يف �لنق���اط �لتالية: ح���ركات تكر�ري���ة ت�سمل �جل�سم كل���ه، �لوقوف 
�ملفاج���يء، �ل���دور�ن حول نف�سه ب�سرع���ة دون �أن ي�ساب بالدو�ر، �جل���ري �أو �مل�سي علي 
�أط���ر�ف �لأ�ساب���ع، �مل�سي بطريقة �ساذة، حركات �لأي���دي )�لرفرفة(، �لنقر بالأ�سابع، 
تذبذب �ليد، �حلركات �لإيقاعية، �هتز�ز �جل�سم وتاأرجحه، حب�س �ل�ستجابات، �لقفز 

�ملتكرر، ميل �لر�أ�س وتاأرجحها )حممود �ل�سرقاوي، 2018(.
وقد �أ�سافت �أماند� بوتوت )2018( �أن من �مل�سكات �حلركية لدي �لأطفال 
 ،)despraxia( ذوي ��سطر�ب �لتوحد �لتي ميكن روؤيتها م�سماه بخلل �لأد�ء �حلركي
وهي �سعوبة �أ�سا�سية يف �لتنظيم �حلركي وتظهر يف تنظيم حركة �لع�سات �لدقيقة 
 ،(orl-motor planning) و�لكب���رية، وتنظي���م حركة �لع�س���ات �ملرتبطة بال���كام
وه���ذ� �خلل���ل قد ينت���ج عنه �سعوب���ة يف تعلم �ملهم���ات �جلديدة، ويح���دث ��سطر�ب يف 
�لنظ���ام �حل�س���ي �لدهلي���زي، و�حلرك���ة �لغريب���ة، و�مل�س���ي عل���ي �لأ�سابع. و�أف���اد �لأباء 
بوجود تاأخر حركي يف مر�حل �لتطور �حلركي لأبنائهم مبا فيها �لبطء يف �لوقوف، 
و�لزحف، و�مل�سي. و�أفاد �ملعلمون بوجود م�سكات متعلقة باملهال�ت �لع�سلية �لدقيقة 

مثل �سعوبة ��ستخد�م �ملق�س، و�سعوبة يف �ملهار�ت �لإ�ستعد�دية للكتابة.

اخل�سائ�س اللغوية لالأطفال ذوي ا�سطراب التوحد- 3
طبًق���ا للدليل �لت�سخي�س���ي و�لأح�سائي �خلام����س (DSM-5) ت�سمنت �ملعايري 
�جلدي���دة يف بعده���ا �لث���اين باإعتب���ار �أن �لق�س���ور يف �لتو��س���ل �للفظي وغ���ري �للفظي 
مبثاب���ة و�ح���دة من �لأعر��س �ل�سلوكي���ة �لأ�سا�سية يف �لت�سخي����س با�سطر�ب �لتوحد 

.)American Psychiatric Assocaiation, 2013)

حي���ث  تو�سل���ت  Patricia Hawlin ( 1997) �إيل �أن �أك���ر �مل�س���كات  �للغوية 
�ملرتبطة با�ستخد�م  وفهم  �للغة  عند �لأطفال ذوي ��سطر�ب  �لتوحد،  تبدو فيما  يلي:

اأولً: م�سكالت التعبري اللغوي
كما �أو�سحها Patricia Hawlin ( 1997) وهي  تتعلق  بكيفية  �إ�ستخد�م   

�للغة وفهمها  و�لتعار�س  بينهم  و�حلرفية  يف  تف�سريها كالأتي:
�لتعار����س ب���ني �إ�ستخ���د�م �للغ���ة وفهمه���ا: حي���ث �أنه���م يتط���ور فهمه���م للكلم���ات . 1

�ل�سخ�سي���ة ب�س���كل �أف�س���ل مقارنة بقدرته���م علي فك �سف���رة �لرت�كيب و�ملفاهيم 
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�للغوية �ملعقدة، فهذ� �لأ�سلوب غري �لثنائي للتوظيف �للغوي يجعل من �ل�سعب 
عل���ي �لأف���ر�د �لأخري���ن �لتعام���ل معه���م ب�سب���ب فهمه���م �ل�سي���ق ملعن���ي �لكلم���ات 
ا يجعل م���ن �لأطفال ذوي ��سر�ب �لتوحد  و�لألف���اظ �مل�ستخدم���ة يف �للغة، و�أي�سً

ف�سلهم يف �لإ�ستجابة ب�سكل �سحيح للتعليمات �ملوجهة �إليهم.
�حلرفي���ة يف �لتف�س���ري: هن���اك �سعوب���ة مرتبط���ة بالإن�س���اء �ل�سعي���ف، و�لتعب���ري . 2

�للغ���وي �مل�سط���رب و�لت���ي ت�ستمر يف خل���ق �لعديد من �مل�س���كات يف فرتة �لبلوغ، 
وه���و �ملي���ل لتف�س���ري ما يقال له���م حرفًيا، تل���ك �لإ�ستجاب���ات �لناجتة ع���ن �لفهم 
و�لتف�س���ري �حلر يف �للغة لديه���م، و�لتي جتعل هوؤلء �لأفر�د يو�جهون م�سكات 
�جتماعي���ة عميقة، مثال: �ساأل���ت �ملعلمة �لطفل حممد قائلة متي ولدت؟، ومتي 
حتتف���ل بعي���د مي���ادك؟. فكانت �إ�ستجابت���ه، �أنه نظ���ر �إليها بنوع م���ن �لإ�ستنكار، 

و�أجاب بلوم �سديد. يف كل عام بالطبع.

ثانًيا: م�سكالت متعلقة باللغة املنطوقة
وه���ي ت�ستم���ل عل���ي �ل�سطر�ب���ات يف دللت �لألف���اظ و�لكلم���ات، وطريق���ة �إ�ستخ���د�م 

�لكلمات، وترديد �لكلمات ويتم تو�سحها كالأتي:

 1� ال�س�طرابات يف دللت الألف�اظ والكلم�ات: فنجد �أن معاين مف���رد�ت �لكلمات لدي 
�لأف���ر�د ذوي ��سط���ر�ب �لتوحد ت�ستمر لتكون يف نطاق حمدود جًد�، �إذ يت�سف هوؤلء 
بالق�س���ور يف فه���م كثري من �ملفاهي���م �أو معاين �لكلمات �لت���ي يتلقونها من �لأخرين. 
���ا ق�س���ور يف تعمي���م �ملفاهي���م؛ فه���م يعان���ون م���ن �نخفا����س يف قدر�تهم  ولديه���م �أي�سً

�لتعبريية.

2� طريق�ة اإ�س�تخدام الكلمات: حي���ث يغلب علي �أطفال �لتوح���د �لإ�ستخد�م �مل�سطرب 
للكلمات، �أو �لطريقة غري�ملنا�سبة يف �لتحدث. كما يو�سف بع�س هوؤلء �لأطفال باأن 
لديه���م ح�سيل���ة جيدة م���ن �ملفرد�ت �للغوي���ة، �إل �أن هذه �حل�سيل���ة تزيد من �سعوبة 
�مل�سكل���ة لديه���م خا�س���ة عن���د �ختاطه���م باأف���ر�ت �ملجتم���ع؛ لأن���ه ب�سب���ب �لإ�ستخد�م 
غ���ري �ملنا�س���ب لتل���ك �ملف���رد�ت يف �لوق���ت �ملنا�س���ب له���ا، ف���اإن ه���ذ� ي���وؤدي �إيل تعق���د                                      

�ملوقف �لجتماعي.



املجلد احلادي ع�شر - العدد )39( ج2 اأبريل 2022 جملة الرتبية اخلا�شة

 89 

3� ترديد الكلمات: تكر�ر، وترديد �لكام لدي �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد �لأك� 
يف �لعم���ر �لزمن���ي، و�لأق���ل يف �ل�سطر�ب���ات �ل�سلوكي���ة ت�س���ري لرغبته���م يف تو�سي���ح 
متطلباته���م، �أو �لتعب���ري ع���ن �أنف�سه���م يف وق���ت مع���ني، �إل �أن���ه ي�س���ري يف نف����س �لوقت 
ا رغبتهم يف  لإنخفا����س �لق���در�ت �لتعبريي���ة �أو �لإن�سائية لدي هوؤلء �لأطف���ال و�أي�سً
�لتو��س���ل م���ع �ملحيطني بهم. ويظهر ترديد �لكام عندما يكونو� حتت �سغط معني، 

�أو ت�سويق، �أو يف مو�قف عالية �لتناق�س.
4� ا�س�تخدام تك�رار اأو تردي�د الكالم: ظهور ه���ذ� �لأ�سلوب من �حلديث ميك���ن �أن يوؤدي 
�إيل م�س���كات يج���ب �أخذها بع���ني �لعتبار، �إذ �أنه يعمل علي تعطي���ل، �إعاقة �لتو��سل 
�لجتماع���ي �لع���ادي. و�لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب �لتوحد وعلي وج���ه �خل�سو�س ذوي 
�لكف���اء�ت، و�لقدر�ت �للغوي���ة �ملنخف�سة، يظهرون م�ستوي���ات �أعلي من ترديد �لكام 
يف �ملو�ق���ف �لت���ي ي�سع���رون فيه���ا بعدم �لأم���ان، �أو �لإث���ارة، وكذلك عن���د تعر�سهم �إيل 

تغري�ت مفاجئة.

ثالًثا: م�سكالت التعامل مع املفاهيم املعنوية
وه���ي كم���ا �أو�سحه���ا Patricia Hawlin ( 1997) تت�سم���ن �لتح���دث عن 
�مل�ستقبل، و�لتعبري عن �مل�ساعر و�لآحا�سي�س، وح�س �لدعابة ويتم تو�سيحها كالأتي:

�لتح���دث ع���ن �مل�ستقبل: �ملفاهي���م �ملعنوية �أو �لفرت��سية غالًب���ا ما متثل م�سدر . 1
�سعوب���ة ك����ي لاأطف���ال ذوي ��س���ر�ب �لتوح���د، فمث���ًا: �لإجابة عل���ي �لأ�سئلة 
باإ�ستخ���د�م بع����س �لكلم���ات مث���ل : قريًب���ا، �أو�ساأفكر يف ه���ذ�، ميكن �أن ي���وؤدي �إيل 

��ستيعاب مفهوم هذه �ل�ستجابات �أو �لكلمات.
 �لتعب���ري ع���ن �مل�ساع���ر و�لأحا�سي����س: ي�س���ري Biers Dorff (1994) يف در��سته . 2

�إيل �أن ع���دًد� م���ن �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب �لتوح���د كان���و� م�ساب���ني باأمر�����س 
يف �لأ�سن���ان، و�ملع���دة مل يك���ن لديه���م �لق���درة علي تو�سي���ح �أنهم ي�سع���رون بالمل 
ا فاإن �ل�سر�ب���ات �لعاطفية �أو  معين���ة؛ نتيج���ة �حل�سا�سية �ل�سعيفة ل���اأمل. �أي�سً
�لنف�سي���ة م���ن �ملمك���ن �أن تكون �أكر �سعوب���ة يف �لإكت�ساف، ف�س���ا عن ��سطر�ب 
�للغ���ة �ملنطوق���ة، و��سطر�ب���ات �لتعب���ري �للغوي تزي���د جميعها من ح���دة �سعوبة 

�لتحدث عن �مل�ساعر.
ح����س �لدعاب���ة: حي���ث  �أن���ه م���ن �ملث���ري للده�سة �أن���ه  يغلب  عل���ي �أ�سل���وب  �أطفال  . 3

�لتوحد،  ولغتهم، وتفكريهم  روح  �لدعابة �لتي  ي�ستمتعون بها  هم  �أنف�سهم.
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ثانًيا: النمو اللغوي
  language Disorders ت�س���ري �ملح���كات �لت�سخي�سية ل�سطر�ب���ات �للغ���ة
لاأمر�����س  �لإح�سائ���ي  �لت�سخي�س���ي  للدلي���ل  �خلام����س  �لإ�س���د�ر  �أورده���ا  كم���ا 
و�ل�سطر�ب���ات �لعقلي���ة DSM-5 (2014)  �إىل �أنه���ا تل���ك �ل�سعوب���ات �لثابت���ة يف 
�كت�س���اب و��ستخ���د�م �للغ���ة ع���� �لط���رق �ملختلف���ة �ملنطوق���ة و�ملكتوب���ة ولغ���ة �لإ�سارة 
وذل���ك ب�سب���ب عج���ز �ل�ستيعاب �أو �لإنت���اج ويتمثل ذل���ك يف قلة �ملف���رد�ت، و�لتحدد يف 
بن���اء �جلمل���ة، و�سعف �لتخاطب، وتندرج تلك �ملحكات يف تدين �لقدر�ت �للغوية كمًيا 
وكيفًي���ا �إىل ح���د كبري من تلك �ملتوقع���ة بالن�سبة للعمر مما ي���وؤدي لتحدد وظيفي يف 
�لتو��س���ل �لفعال، و�مل�ساركة �ملجتمعية، و�لإجن���از�ت �لأكادميية �أو �لأد�ء �ملهني ب�سكل 

فردي �أو يف جمموعة.
و�أو�س���ح �إيه���اب �لبب���اوي )2003( �أن �لطف���ل �أثن���اء تعلم���ه �للغ���ة و�لنط���ق 
يط���ور م���ن �لأ�س���و�ت �ملبهمه �إيل كلمات ذ�ت معني لها مدل���ول لغوي، حيث �أن عملية 
تعل���م �لنط���ق عملية �ساقة وطويل���ة ومعقدة، ويكون �لطفل يف �مله���د )�لعام �لأول من 
عم���ر �لطف���ل( غري م�ستعد م���ن �لناحي���ة �لف�سيولوجية، فع���ادة تبد�أ �أ�س���و�ت �لطفل 
م���ن خ���ال �لب���كاء و�ل�سر�خ و�لذي غالًب���ا يجذب �نتباه �ملحيطني ب���ه فيتخذه و�سيلة 
لاإت�سال بالأخرين يف �ملرحلة �لتي ت�سبق مرحلة �لنطق ببع�س �لكلمات. و�إتفق مع 
ا لغ���ة �لعيون، ولغة �جل�سد،  ه���ذ� �لتعري���ف )عبد�لفتاح مط���ر، 24(. حيث �أ�ساف �أي�سً
وتعب���ري�ت �لوج���ه، و�لإمي���اء�ت ...�إل���خ متف���ق عليه���ا يف ثقاف���ات خمتلف���ة ت�ستخ���دم 

للتو��سل، وفق نظام وقو�عد حمددة.
حي���ث عرف �إيهاب �لبباوي )2006( �للغة باأنها نظام من �لرموز، ت�ستخدم 
كو�سائ���ل للتعبري �أو �لت�سال مع �لآخرين، وهي تت�سمن �للغة �للفظية )�ملنطوقة �أو 
�ملكتوب���ة �أو �مل�سموع���ة( و�للغة غري �للفظي���ة )كلغة �لإ�سارة وتهجئ���ة �لأ�سابع وقر�ءة 
�ل�سف���اه، ولغ���ة بر�ي���ل وغريه���ا وقد تاأخذ �س���كل رموز معين���ة كتلك �لت���ي ي�ستخدمها 

�لبحارة �أو �لتي ت�ستخدم يف نقل ر�سائل �لتلغر�ف )رموز مور�س( وغريها.
�لكت�س���اب  باأن���ه  للطف���ل  �للغ���وي  �لنم���و   )2004( عب���د�هلل  ع���ادل  ويع���رف 
�لتدريج���ي لأك���� ق���در ممك���ن م���ن �ملف���رد�ت و�لتعب���ري�ت �للغوي���ة، و�ملفاهي���م �لت���ي 
تنم���ي �ملح�س���ول �للغ���وي للطف���ل، وت�ساع���دة يف �لتعبري بدقة ع���ن �ل���ذ�ت، و�لإف�ساح 
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ع���ن �حلاج���ات، و�خل��ت و�لفه���م �للغوي، ومتكنه م���ن �كت�ساب �مله���ار�ت �للفظية يف 
�لتعامل مع �لأخرين.

حيث عرفها عبد �لعزيز �ل�سخ�س )1997، 22- 23( باأنها عبارة عن نظام من 
�لرم���وز يتفق عليه���ا يف ثقافة معينة، �أو بني �أفر�د فئة معينة، �أو جن�س معني، ويت�سم 

هذ� �لنظام بال�سبط و�لتنظيم طبًقا لقو�عد حمددة.
و�أ�س���ار �إبر�هي���م �لزريق���ات)2005( �إىل �أن �أ�س���كال �خلل���ل يف تركي���ب جه���از 
�لنط���ق ل���ه �لعديد م���ن �حلالت �ملعروفة منه���ا: �أن هناك �أ�س���كال ع�سوية  تت�سبب يف 
��سطر�ب���ات �ل���كام كاإ�سابات �لدماغ و�لختال �لوظيفي مليكان���زم �لكام وت�سوهات 
�أع�س���اء �لنط���ق، فبع�س �لأطف���ال يخطئون بالنط���ق ب�سبب عدم �لقي���ام  بال�ستجابة 

�حلركية �ل�سحيحة لتكوين �لأ�سو�ت ب�سكل �سحيح.

مكونات النمو اللغوي
ق�سم علماء �للغة �لقدرة �للغوية  عند �لإن�سان �إيل عدة م�ستويات �أو �أنظمة وذلك 
لت�سهي���ل در��س���ة �لظو�ه���ر �للغوية، بحيث يع���ني �لباحثني علي �لرتكي���ز علي ظاهرة 
حم���ددة يف م�ست���وي لغ���وي معني فكل م�ستوي ي���وؤدي وظيفة معين���ة ويف نف�س �لوقت 
يرتب���ط بامل�ستوي���ات �لأخ���ري، فهناك ع���دة م�ستوي���ات �أو مكونات تتاألف منه���ا �أى لغة 
كم���ا ذكرها �إيهاب �لبب���اوي )2003، 207- 209( و�أتفق معه )عبد �لفتاح مطر، وعلي 
م�ساف���ر،2010، 78-79(، وعب���د �لعزي���ز �ل�سرطاوي، وو�ئل �أبو ج���ودة )2000، 75-38(.

وهي كالأتي:
امل�س�توي ال�س�وتي Phonetic Level وهو �مل�ستوي �لذي يبحث يف �لأ�سو�ت - 1

، ويحلله���ا، وي�سرحه���ا دون �لنظ���ر ملا تنتم���ي �إليه من لغات، �أو �أثره���ا يف �للغة، �أو 
وظيفتها، �أو دورها يف تغيري �ملعني.

امل�س�توي الفونولوج�ي Phonologic Level وه���و �ل���ذي يبح���ث يف �لنظ���م - 2
و�لأمن���اط �ل�سوتي���ة، وجميع �لأ�س���و�ت �للغوية �ملتمايزة ع���ن بع�سها �لبع�س يف 

لغة ما.
امل�س�توي ال�س�ريف Morphology Level وه���و �ل���ذي يهت���م بدر��س���ة �لبن���اء - 3

�لد�خل���ي للكلم���ات، وه���ذ� �لبن���اء عب���ارة ع���ن �لقال���ب �للغ���وي �لذي يت�س���كل فيه 
�لكلمات ب�سكل موزون، �أي قو�لب �لأوز�ن.
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امل�س�توي النحوي Syntax  وهو �لذي يهت���م بدر��سة بناء �جلملة �لد�خلية من - 4
حيث ترتيب �لكلمات ومعناها.

م�ستوي املعاين  Semantics وهو �لذي يهتم بدر��سة معاين �لكلمات و�جلمل - 5
وما يربطها من عاقات )خالد عبد �لغني،2016، 8(

امل�س�توي ال�س�تخدامي  Pragmatics وه���و �ل���ذي يهت���م مب���دي مطابق���ة كام 
�ملتح���دث يف �ملوق���ف �ملنا�س���ب مع �ملكان �ملنا�س���ب مع �لأ�سخا�س �ملنا�سب���ني مع �ملو�سوع 
�ملنا�سب  مبختلف �أ�سكاله  �سو�ء كان يف حزن �أو فرح �أو تعليم )عبد �لعزيز �ل�سرطاوي، 

وو�ئل �أبو جودة،2000(.

وظائف اللغة
ويذك���ر كل م���ن عبد �لفتاح مطر، وعل���ي م�ساف���ر )2010، 82- 84(؛ وعدنان 
�لعت���وم )2004، 293(؛ ور�سدي طعيم���ة )2004، 153(؛ وعبد �لفتاح مطر )2011، 30( 

باأن للغة جملة من �لوظائف ميكن ذكرها علي �لنحو �لتايل:
1-الوظيفة التنظيمية: ويق�سد بها �إ�ستخد�م �للغة من �أجل �إ�سد�ر �أو�مر لاأخرين 
وتوجيه �سلوكهم ويطلق عليها )�فعل كما �أطلب منك( حيث �أن �للغة و�سيلة لتنظيم 
عاقة �لفرد بالأخرين و�ملجتمع من خال �لطلب و�لأمر، و�للغة لها وظيفة �لفعل 
فعندما تطلب معروًفا من �سديقك �أو تقدم �أمًر� �إيل �أحد موظفيك فيتحول �لطلب 

من �لأمر �إيل فعل حمدد.
2- الوظيفة النفعية: ويق�سد بها �أ�ستخد�م �للغة للح�سول علي �لأ�سياء �ملادية مثل: 

�لطعام و�ل�سر�ب ويطلق عليا )�أنا �أريد(.
3- الوظيف�ة التفاعلي�ة: ويق�سد بها �إ�ستخد�م �للغة من �أج���ل تبادل �مل�ساعر و�لأفكار 

بني �لفرد و�لأخرين وتتلخ�س يف عبارة )�أنا و�أنت(.
4- الوظيفة ال�سخ�سية: �أي �أن �لفرد يع� باللغة عن م�ساعرخ و�إجتاهاته و�آر�ئه نحو 

�ملو�سوعات �أو �لأ�سخا�س. وبها يثبت هويته وكيانه �ل�سخ�سي.
5- الوظيف�ة الإ�ستك�س�افية: وهي �لت���ي ميكن �أن نطلق عليه���ا �لوظيفة �ل�ستفهامية 
مبعن���ي �أن ي�س���األ ع���ن �جلو�ن���ب �لت���ي ل يعرفه���ا يف �لبيئة حت���ي ي�ستكم���ل �لنق�س يف 

معلوماته عن هذه �لبيئة.
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6� الوظيق�ة الإت�س�الية: وفيه���ا تتمث���ل �للغة بكونها �أه���م و�سائل �لإت�س���ال بني �لب�سر 
بجانب و�سائل �لإت�سال �لأخري كالرموز و�لإ�سار�ت و�للغة غري �للفظية.

وق���د �أ�س���اف كل من جمع���ة يو�س���ف)1990، 20-22(، و�أن�سي قا�س���م )1998(، 
و�أ�سام���ة ف���اروق )2014، 65-66(، وعب���د �لفت���اح �ساب���ر )1996( وظيفت���ني �آخري���ني 

يتمثان يف:                                                        
7– الوظيف�ة الرمزي�ة: حي���ث �أن �للغ���ة م���ن خ���ال �لألف���اظ متث���ل رم���وًز� ت�س���ري �إيل 
�ملوج���ود�ت يف �لع���امل �خلارج���ي، فكلم���ة �سج���رة ه���ي لف���ظ �أو رم���ز ل�س���يء موج���ود                                           

يف �خلارج.
8– الوظيفة الإخبارية )الإعالمية(: فمن خال �للغة ي�ستطيع �لفرد �أن ينقل معلومات 
جدي���دة ومتنوع���ة �إيل �أقر�ن���ه، �أو �إيل �أجي���ال كث���رية متتالي���ة �أو �إيل بيئ���ات كث���رية 
وخمتلفة وذلك متا�سًيا مع �لثورة �لتكنولوجية ذ�ت �لقرن �لع�سرين. وهذه �لوظيفه 

قد �أ�سافها )�أ�سامة فاروق،2014، 66-65(.
و�أتف���ق م���ع كل �لوظائ���ف �لثماني���ة �ل�سابق���ة للغ���ة خالد عبد�لغن���ي )2016، 
9-15( و�أ�س���اف م���ا يق���رب �إيل �سبع���ة ع�س���ر وظيفة �آخ���ري للغة �ساأعر�سه���م يف نقاط 
فق���ط كالأت���ي: - وظيفة دع���م عملية �لتفك���ري، - وظيفة تعبريي���ة، - وظيفة و�سفية 
�أو ��ستعر��سي���ة، - وظيف���ة تاأثريية �أو �إقناعية، - وظيفة تقوميية، - وظيفة �إجر�ئية، 
- وظيف���ة تو��سلي���ة، - وظيف���ة تفاهمي���ة، - وظيفة نقل �ل���رت�ث، - وظيفة �إمنائية، - 
وظيف���ة تنفي�سي���ة، - وظيفة �سعرية، - وظيفة مرجعية، - وظيف���ة �لك�سف و�لإظهار، 

- وظيفة �لإخفاء و�لإ�سمار، - وظيفة �سلطوية، - وظيفة معرفية.

مراحل منو اللغة والكالم لدي الأطفال 
�أ�س���ار عبد�لفت���اح مط���ر، وعل���ي م�ساف���ر )2010، 91( �إيل �أن �كت�س���اب �للغ���ة 
يت���م خال �خلم�س �سن���و�ت �لأويل من عمر �لطفل، حيث �أثبت���ت �لدر��سات �أن حا�سة 
�ل�سم���ع حم���ط ��ستقبال �ملث���ري�ت �ل�سوتية وتعمل قبل �أن يول���د �لطفل، فقد وجد �أن 
�جلن���ني يف بطن �أمه يبدي ��ستجابات لبع����س �لأ�سو�ت وبخا�سة �سوت �لأم، وعندما 
يولد �لطفل تولد معه �لقدرة علي �ل�سمع مكتملة، لذ� يعتمد يف �ل�سهور �لأويل علي 
حا�س���ة �ل�سمع، ث���م تتطور قدرته تدريجًيا علي �لنطق و��ستخ���د�م �للغة وفهم �لكام 
لتكتم���ل م���ع نهاية عام���ه �خلام�س حيث �أن �لإط���ار �لعام للنمو �للغ���وي �لعادي ميتد 
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�إيل �سن ما قبل �ملدر�سة، وميكن تلخي�س �ملر�حل �لتي مير بها تطور منو �للغة لدي 
�لأطفال فيما يلي: 

املرحلة الأويل: الر�ساعة اأو املهد )من امليالد حتي عامني(
وه���ي حتت���وي علي �أ�سكال ومر�ح���ل �لنمو �للغوي وكيف تنم���و وتن�ساأ عملية   
�للغ���ة و�لكام لدي �لطفل من���ذ مرحلة تكوين �جلنني حتي ي�سل لعمر عامني وهي 
م���ن �أه���م �ملر�حل �لتاأ�سي�سي���ة للطفل وهي كاأت���ي: �سيحة �ملياد، مرحل���ة �لأ�سو�ت 
�لنفعالي���ة )�ل�سر�خ(، �لأ�سو�ت �لع�سو�ئية، �ملناغاة، مرحلة نطق �حلروف و�ملقاطع، 

مرحلة �ملعاين، مرحلة �لكلمة �لو�حدة �لتي تقوم مقام �لكلمة، مرحلة �لكلمتني.

املرحلة التانية: مرحلة الطفولة املبكرة )6-3(
فف���ي ه���ذه �ملرحلة يكون �لنمو �للغ���وي �أ�سرع ويختفي �ل���كام �لطفلي مثل 
�جلمل �لناق�سة ويزد�د فهم كام �لأخرين ويطلق علي هذه �ملرحلة �لع�سر �لذهبي 
لنمو �للغة يف حياة �لطفل، وتنق�سم هذه �ملرحلة �إيل مرحلتني وهما: مرحلة �جلملة 

�لق�سرية يف �لعام �لثالث، مرحلة �جلملة �لكاملة يف �لعام �لر�بع
موؤ�سرات للنمو اللغوي:

�أ�س���ار عبد�لفتاح مطر، وعلي م�ساف���ر )2010، 99( �إيل �أن للنمو �للغوي عدة 
موؤ�سر�ت من �أهمها: 

1- مدي فهم حديث �لطفل،   2- منو �حل�سيلة �للغوية،
3- طريقة �لنطق،     4- تركيب �جلملة، 

5-طول �جلملة �لتي ي�ستخدمها �لطفل.

Vestibular system Disorder ثالًثا: ا�سطرابات اجلهاز الدهليزي
�أظه���ر  م���ا  يق���رب  م���ن  99 %  م���ن  �لأطفال  ذوي  ��سط���ر�ب  �لتوحد  فرًقا  
ملمو�ًسا  يف  �لوظيفة  �حل�سية  Leekam, et al. ( 2007 ) علي  �لرغم  من  �إدر�ج  
�ل�سمات  �حل�سية  يف  �حل�سابات  �ل�سريرية  �لأويل  ل�سطر�ب  �لتوحد ومت  ت�سمينها  
موؤخ���ًر� يف  جم���ال  �لط���ب  �لنف�س���ي  �لع�سب���ي  يف  �لدليل  �لإح�سائ���ي  لا�سطر�بات  

.( DSM-5). American Psychiatric Assocaiation, 2013)  لعقلية�
وم���ن هنا تاأتي �أهمية �جلهاز �لدهلي���زي باإعتباره �مل�سئول عن �حلفاظ علي 
�لتو�زن وجميع �أجهزة �لهياكل �حلركية جل�سم �لإن�سان، فبتايل �أي خلل �أو �أي نق�س 
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�أو �أي ��سط���ر�ب يف �جله���از �لدهليزي قد يوؤثر تاأثري كبري علي وظائف جميع �أجهزة 
�جل�س���م. فم���ن �ملحتمل �أن يكون هذ� �ل�سط���ر�ب يف �جلهاز �لدهليزي هو ميزة لأحد 
�أ�سب���اب �لإكت�س���اف �ملتاأخر تاريخًيا لهي���اكل �لأذن �لد�خلية من قب���ل �لعامل �لفرن�سي 
Flourens يف ع���ام 1824 �أدت ه���ذه �ملي���ز�ت �ل�سعب���ة �إيل تاأثري مذه���ل علي �لباحثني 

. (Straka, 2021) و�لعلماء للو�سول للبحث يف هذ� �لأمر

املوؤ�سرات ال�سلوكية جلوانب الق�سور)�سعف( اجلهاز الدهليزي.
ذك���ر   Larkey, (2007)  �أن هن���اك موؤ�س���ر�ت �سلوكية تظهر علي �لأطفال 
�لذي���ن يعان���ون من خلل يف �حل�س �لدهليزي مث���ل: خوف �لطفل من بع�س �لأن�سطة 
�حلركي���ة كالأرجوح���ة، وع���دم �لرغب���ة يف رفع قدمية ع���ن �لأر�س )يب���دو كاأن قدمية 
ملت�سقت���ان بالأر����س(، وع���دم �لتمتع بالر�ساقة �لكافية عند �لقف���ز، و�أن يكون �لطفل 
لدية م�سكات يف �لتخطيط �حلركي، و�لأ�ستمتاع بهز �جل�سم ولف �لأ�سياء، و�لرفرفة 

وحتريك �لر�أ�س ب�سكل م�ستمر، و�لدور�ن حول �لأ�سياء وحول نف�سه.
و�أ�ساف Zabolotnyi, & Mishchanchuk, (2020) �إيل �ملوؤ�سر�ت 

�لناجتة عن ق�سور �جلهاز �لدهليزي �أو ��سطر�بات �جلهاز �لدهليزي لاأفر�د �لذين 
يعانون من خلل يف جذع �لدماغ فيوؤدي ل�سعف �ل�ستجابة للمثري�ت فينتج عنه: تلف 
يف �لع�س���ب �ل�ساب���ع و��سطر�بات �لكام و�لنطق، و��سطر�ب���ات �لبلع.  و�أ�سارت در��سة  
Braswell, & Rine, (2006)  �إيل �أن �لأطفال �لذين لديهم �سعف دهليزية ينتج 

عنه خلل يف �لتاآزر �حلركي ب�سري لديهم �نخفا�س كبري يف قدرتهم علي �لقر�ءة.
و�أ�سارت در��سة Wiener-Vacher et al. (2012) �إيل �إن �لأطفال �لذين 
يعان���ون م���ن �سعف دهلي���زي متعلق باجلاذبي���ة �لأر�سية و�لعاقات �ملكاني���ة بالإ�سارة 
�إيل �أج�سادهم، فياأثر علي فهم �لطفل للعاقات �ملكانية مثل: فوق / حتت / د�خل / 
خارج / �أمام / خلف / قريب / بعيد، �إلخ. �سيو�جه هوؤلء �لأطفال �سعوبة يف تطبيق 

هذه �ملفاهيم يف �ملو�قف �لتعليمية و�حلياتية. 
و�أ�س���ارت در��س���ة Hanes and McCollum (2006) �إيل �لعج���ز �ملع���ريف 
�ملرتبط ب�سعف �جلهاز �لدهليزي مبا يف ذلك �لذ�كرة ق�سرية �ملدي، و�لذ�كرة �ملكانية، 
ومه���ار�ت �لرتكي���ز، ومهار�ت �حل�س���اب و�لقر�ءة، ومه���ار�ت �ل�ست���ذكار وذلك ل�سعف 
��ستخد�م �ملعلومات �لدهليزية حول �لهيكل ثالثي �لأبعاد للف�ساء )�لفر�غ( و�حلركات.
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و�أو�س���ح به���اء �لدي���ن ج���ال )2018، 27( �أن هن���اك عام���ات �سائع���ة ت�س���ري 
ل�سع���ف �لتحفي���ز �لدهليزي وهي: حرك���ة �جل�سم لاأ�سفل ب�س���ورة م�ستمرة، �سعوبة 
�لتعام���ل م���ع �لأ�سياء �ل�سغ���رية )كالأزر�ر( وتاأخ���ر يف �لكام و�للغ���ة و�لأكل بطريقة 
مقززة ومقاومة �لأن�سطة �حلركية يف �إطار تغري و�سع �جل�سم يف �لفر�غ، وحدوث �أي 

خلل يف �حل�س �لدهليزي.
حي���ث �أك���دت �أماند� بوتوت )2018( علي �أن �مل�سكات �حلركية لدي �لأطفال 
ذوي ��سط���ر�ب �لتوحد و�لن���اجت عنها ��سطر�ب �حل�س �لدهلي���زي باأنه هناك �لعديد 
م���ن �لدر��س���ات �لت���ي ت�س���ري �إيل �أن ه���وؤلء �لأطف���ال يظهرون خل���ل �أو عج���ز يف �لأد�ء 
�حلرك���ي �لوظيف���ي و�حل�س���ي مم���ا يوؤثر عل���ي �لت�سل�سل �حلرك���ي لاأفع���ال، و�لتقليد 
�حلركي وت�سكيل �لأمناط �حلركية �لفمية، ثم تغيري �حلركات كا�ستجابة لاإ�سار�ت 
�حل�سي���ة وع���دم �لقدرة علي �لقي���ام بالتغذية �لر�جعة �حل�سية. ونتيج���ة لذلك تتاأثر 
�ملهم���ات �لتكيفي���ة و�لوظائ���ف �لجتماعي���ة �لتو��سلي���ة مث���ل: عملية �ل���كام و�لنطق 

و�حلركات �جل�سدية و�لتاآزر �حلركي ب�سري، وحركات �إنتاج �ل�سوت.
وق���د �أو�سح���ت �أماند� بوتوت )2018( مثال جيد عل���ي هذه �مل�سكات بعنو�ن 
“�لتطبي���ق �لعمل���ي” وه���و �لق���درة عل���ي �لقيام بتنفي���ذ �ملهار�ت �حلركي���ة �لتي مل 
يت���درب عليه���ا �لطفل. مثًا )طفل يلعب بلعبة جديدة( فهنا يتاألف �لتطبيق �لعملي 

من ثاثة �أجز�ء:
- الت�سور                   - التخطيط احلركي معه الت�سل�سل احلركي               - التنفيذ.

اأولً الت�س�ور: ه���و �لق���درة علي تطوير ه���دف معني حول فعل مع���ني، مبعني فهم - 
�ملرء باأن هناك �لعديد من �لطر�ئق للتفاعل مع �سيء بعينه �أو مع ج�سم �لإن�سان 
ذ�ت���ه وحتدي���د ما هو �لهدف �لذي يرغب بالتخطيط له. فمثًا: ميكن �أن يقرر 

�لطفل �أن يرمي لعبة كرة، �أو يركلها، من بني غريها من �لتفاعات �ملحتملة.
ثانًي�ا التخطي�ط احلركي: قدرة �لفرد علي تخطيط حركات ج�سده من �أجل �إمتام - 

هدف يرغب يف �لقيام به. فمثًا: �إذ� قرر �لطفل باأن يرغب يف ركل �لكرة، ف�سوف 
يقوم بو�سع خطة �أو ت�سور حول كيفية ركل �لكرة.
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الت�سل�س�ل احلرك�ي: وه���و مرتب���ط بالتخطيط �حلرك���ي، فالت�سل�س���ل �حلركي هو - 
تنظي���م �حل���ركات بحي���ث ت�سب���ح �إمكاني���ة �لو�سول ب�س���كل متتاب���ع. مبعني يجب 
�أن يع���رف �لطف���ل �لرتتي���ب �ل���ذي يج���ب �أن ي�س���ري علي���ه م���ن �أجل �إمت���ام �لقيام 

باحلركات ومتي يجب �أن يقوم بكل منها.
ثالًثا التنفيذ احلركي: فالتنفيذ هو �خلطوة �لأخرية من �لتطبيق �لعملي، تنفيذ - 

�لفع���ل �ل���ذي يرغب �لفرد �لقيام به. فمثًا قيام �لطفل بركل �لكرة )�أو حماولة 
ركلها( من خال حتريك قدمة باجتاه �لكرة.

ثم التقليد احلركي: وهي قدرة �لفرد علي �إعادة �لقيام مبهارة حركية ما ماحظة. - 
فمثًا �إذ� قمت بعر�س ركل �لكرة علي �لطفل بباطن �لقدم كما هو �حلال يف كرة 
�لق���دم، تنعك�س �لقدرة �لكامنة ل���دي �لطفل علي �لتقليد �حلركي يف مدي �إعادة 

للركلة �لتي قمت بتاأديتها �أمامه.
وق���د �أك���د عل���ي ذل���ك �س����ي وهب���ه )2021، 133( �أن �جلهاز�لدهليزي ل���ه تاأثري 
يف عملي���ة �سب���ط حرك���ة �لطفل فهو يلع���ب دوًر� كبرًي� يف �لنم���و �حلركي و�لتخطيط 
�حلرك���ي  �مل�سئ���ول عنه �جلهاز �لدهليزي وهذ� ي�سمل حرك���ة �أع�ساء �لنطق �ل�سفتني 
و�لل�س���ان و�لفك���ني و�لرقب���ة �لتي يحتاجه���ا �لطفل لإنت���اج عملية �ل���كام و�للغة فان 
قدرتن���ا عل���ي �ملحافظ���ة علي و�س���ع �أج�سامنا م�ستقيم���ة عك�س �جلاذبي���ة يرتتب عليه 

تاأثري علي �أمناط حركة �لكام.
وعلي غر�ر ذلك بحثت در��سة Stone, et al (1997)، يف طبيعة �لتقليد �حلركي 
ل���دي �لأطف���ال �ل�سغ���ار �مل�ساب���ني با�سط���ر�ب �لتوحد، قارن���ت �لدر��س���ة يف �لعاقات 
�ملتز�من���ة و�لتنبوؤي���ة ب���ني �لتقلي���د و�ملهار�ت �لتنموي���ة �لأخري �سم���ن عينة من )26( 
طف���ًا م�ساًب���ا با�سطر�ب �لتوحد بعمر عامني و�أ�س���ارت �لنتائج �إيل �أن تقليد حركات 
�جل�سم وتقليد �لأفعال بالأ�سياء ميثان �أبعاًد� م�ستقلة، �أرتبط تقليد حركات �جل�سم 
ب�سكل متز�من ومتنباأ مبهار�ت �للغة �لتعبريية، و�أرتبط تقليد �لأ�سياء ب�سكل متز�من 
مبه���ار�ت �للع���ب ، حدث���ت حت�سينات يف كا جمايل �لتقلي���د �حلركي فرتة عام و�حد. 
و�أ�سارت در��سة Baranek, (2002)  �إيل �أن مهارة �لتخطيط �حلركي ذ� �أهمية 
كب���رية  ل���دي �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب �لتوح���د �لكب���ار و�ل�سغار فهم لديه���م �سعوبة 

وعجز يف �لتخطيط �حلركي للمهام  �لتي تتطلب تنفيذ وتقليد �جتماعي، 
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و�أ�سارت در��سة Wuang, et al (2020) �إيل �أن �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد 
لديهم �سعف ح�سي و�سعوبات يف �لأد�ء و�لإدر�ك �حلركي و�لتخطيط �حلركي، حيث 
�أن���ه �سل���ط �ل�سوء علي �لإرتب���اط �لوثيق بني وظائف �جل�سم ون�ساط���ه �حلركي، و�أنه 
ذ�ت حج���م تاأث���ري كبري، وقد مت �لتحقق من فعالي���ة �لتن�سيط �حل�سي و�حلركي لدي 

�لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد.

 �سعف ال�ستجابة ملدخالت اجلهاز الدهليزي ودور	 يف ا�سطرابات اللغة
تاأت���ي �أو تلتق���ط �مل�ستقب���ات �حل�سية )�ملنبه���ات �أو �ملث���ري�ت �خلارجية( من 
�لبيئة �أو �ملنبهات �لد�خلية �لتي ن�ساأت د�خل �أج�سادنا عن طريق �مل�ستقبات �للم�سية 
�أو �لدهليزية فتق���وم ه���ذه �مل�ستقبات بتحويل �ملنبه �ل���ذي مت �لتقاطه �إىل معلومات 
ح�سي���ة يت���م �إر�ساله���ا �إىل �لدم���اغ لتت���م معاجلته���ا، مم���ا ي���وؤدي �إىل ��ستجاب���ة حركي���ة 
و�سلوكي���ة حم���ددة ت�سم���ى معاجلة �لدماغ للمعلوم���ات �حل�سية وت�سم���ح بالتفاعل مع 

. (Galiana-Simal et al, 2020) ملحفز�ت�
�أ�س���ارت نتائ���ج �لعديد م���ن �لدر��سات كدر��س���ة Just, et al (2004) �إيل �أن 
�ل�سطر�ب���ات �للغوي���ة ل���دي �لأطفال ذوي ��سط���ر�ب �لتوحد ترج���ع �إيل �سعوبات يف 
معاجل���ة �ملدخ���ات �حل�سي���ة �لع�سبي���ة يف �ملناط���ق �لق�سري���ة يف �لدماغ �مل�سئ���ول عنها 
.(Broca, Wernicke) جلهاز �لدهليزي �ملرتبطة مبناطق �للغة بروكا وويرنيك�

وم���ن هن���ا ف���اإذ� حدث �أي خل���ل يف �ملعاجلة �حل�سية للمدخ���ات �ل�سادرة من   
�جله���از �لدهلي���زي ق���د توؤثر علي عملي���ة �لتعلم و�لتن�سيق �حلرك���ي و�لتطور �حل�سي  
و�للغ���ة (Corbett et al,2016) . ويعت���� �لتو��س���ل با�ستخ���د�م �للغ���ة و�ل���كام هو 
�أح���د �ملنتج���ات �لنهائي���ة للعملي���ة �حل�سي���ة، فاجلهاز �لدهلي���زي هو �ملنظ���م �لرئي�سي 
للمدخ���ات �حل�سي���ة �لقادم���ة من كل �لقن���و�ت �حل�سية �ملختلفة، ولذل���ك فهو ي�سهم 
يف عملي���ة �ل���كام و�للغ���ة، و�أن هن���اك حت�س���ن ملحوظ يف �ل���كام ل���دي �لأطفال ذوي 
�ل�سطر�ب���ات �للغوي���ة، وذلك عند تعر�سه���م ل��مج حتتوي عل���ي �أن�سطة تركز علي 
زي���اده يف �ملدخ���ات �لدهليزي���ة، وذلك عل���ي �لرغم من ع���دم تعر�س ه���وؤلء �لأطفال 

ل��مج تدخل �للغة و�لتخاطب )حممد �س�ي وهبه، 2021، 132(.
فا�سطر�ب���ات �للغ���ة تنق�س���م لع���دة فئ���ات، فيح���دث �سع���ف يف تط���ور �ل���كام 
ل���دي �لطف���ل يف �ملر�ح���ل �ملبك���رة من تكوين �جلن���ني ول يرتبط  بالتخل���ف �لعقلي �أو 
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�لإعاق���ات �حلركي���ة �أو ��سطر�ب���ات �ل�سم���ع �أو �لروؤي���ة حي���ث يعتم���د م�ست���وي �لتطور 
 (Shepoval’nikov   للغ���وي للطف���ل ب�س���كل كب���ري عل���ي ج���ودة �لتحفي���ز �حل�س���ي�
(Tsitseroshin,1987 &. �أي لي����س فق���ط عل���ي جودة معاجل���ة �ملعلومات �حل�سية 
�لت���ي تدخ���ل منطق���ة �لكام يف �لق�س���رة �لدماغي���ة، ولكن �أي�س���ا علي فعالي���ة �لنظام 
�حلرك���ي �مل�سئ���ول عن���ه �جله���از �لدهلي���زي �لذي يحرك جمي���ع هياكل �أجه���زة �لكام   

  .(Gurfinkel’ & Levik,1979)

حي���ث مت �لتع���رف عل���ي �لتنظي���م �لت�سريح���ي �ل���ذي يوف���ر معاجل���ة �لكام 
�حلم���ل،  م���ن  و�لع�سري���ن  �لتا�س���ع  �لأ�سب���وع  يف  وذل���ك  �لأطف���ال  ل���دى  �لدم���اغ  يف 
وذل���ك قب���ل ف���رتة طويل���ة م���ن جترب���ة �لإ�ستم���اع �إيل �ل���كام. فعن���د �ل���ولدة تت�سكل 
�لإ�سقاط���ات �لبطني���ة م���ن �ل�س���دغ �إيل مناط���ق �لف����س �جلبه���ي عن���د �لولي���د، لك���ن 
�لإ�سقاط���ات �لظهري���ة م���ن �لق�س���رة �ل�سمعي���ة تنته���ي يف منطق���ة م���ا قب���ل �حلرك���ة                                                                                                   

 .(Efimova, & Nikolaeva, 2020)

�ملقطعي���ة  �لأ�سع���ة  �أن  �إيل    Dubois, et al. (2016) در��س���ة   و�أ�س���ارت 
�لوظيفي���ة ل���دي حديثي �لولدة لهم ن�س���اط �أك� يف �ملناطق �للغوي���ة �إ�ستجابة ملحفز 
�لكام، بدًل من �ملنبه غري �لكامي. ونظًر� لتكوين عملية �لكام ياأخذ فرتة طويلة 
ج���ًد�، ف���اإن جودته تتاأث���ر بالعديد من �لعو�م���ل علي فرت�ت زمني���ة خمتلفة من عمر 
�لطف���ل، فكلم���ا مت تكوي���ن �لوظيف���ة �لدماغي���ة يف وقت مبك���ر، كلما كان م���ن �ل�سعب 

(Davies, 2014)  تعوي�سها عن تغريها بعد ولدة �لر�سيع
ويف ه���ذ� �ل�س���دد ف���اإن دور �جلهاز �لدهليزي  يف م�س���اكل �لكام مهم للغاية، 
لأن���ه يت�س���كل يف �لأ�سه���ر �لثاث���ة �لأويل من تكوي���ن �جلنني، وذلك قب���ل وقت طويل 
م���ن تط���ور �جله���از �ل�سمعي، ويت���م حتديد تكوين���ه �إيل حد كبري من خ���ال �لعو�مل 
وبع����س �لأن�سط���ة �حلركي���ة �أثن���اء ف���رتة �حلم���ل وقب���ل �ل���ولدة، ومع ذل���ك ل يعرف 
�لكث���ري حت���ي �لأن ع���ن كيفي���ة تاأث���ري وظيف���ة  �جله���از �لدهلي���زي علي تط���ور �لكام                                     

. (Rine, Dannenbaum, and Szabo,2015)

�إرتباًط���ا وثيًق���ا  ترتب���ط �لأج���ز�ء �ملحيط���ة للجه���از �ل�سمع���ي و�لدهلي���زي 
�أن  نفرت����س  �أن  �ملنطق���ي  فم���ن  لذل���ك  و�لوظيفي���ة؛  �لت�سريحي���ة  �لناحي���ة  م���ن 
�ل�سطر�ب���ات �لدهليزي���ة �لت���ي حت���دث يف �ملر�ح���ل �ملبك���رة م���ن �لتكون قد يك���ون لها 
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تاأث���ري �سلب���ي عل���ي تط���ور �ل���كام  و�لق���درة عل���ي �إدر�ك �ملعلوم���ات ع���ن طري���ق �لأذن                                                    
.(Efimova, & Nikolaeva,2020)

 وق���د وج���دت �لعديد من �لدر��س���ات �أن �أي خلل يف �لنظام �لدهليزي يرتبط 
���ا وثيًق���ا با�سطر�ب���ات �للغ���ة، حي���ث ت�س���ري �لبح���وث �ل�سابق���ة �إىل �أن �لتحفي���ز  �رتباًطً
�لدهلي���زي يح�سن ق���در�ت �للغة لدى �لأ�سخا�س �لذين يعان���ون من ظروف خمتلفة 
���د م���ن �كت�ساب �للغة، وقد مت توثيق �لعديد من معايري �لتح�سن يف �كت�ساب �للغة  حُتِ
با�ستخ���د�م �لتحفي���ز �لدهلي���زي يف �لأ�سخا����س �لذي���ن يعان���ون م���ن مر����س �نف�س���ام 
�ل�سخ�سي���ة، و�لتخلف �لعقلي، و��سطر�ب �لتوحد، و�سعوبات �لتعلم، ومتازمة د�ون 

وفرط �حلركة و�لن�ساط �لذ�ئد وتف�سيل ذلك كالآتي:  
�أ�س���ارت در��سة Bergo, (1992) �إىل �أن �لتحفيز للجهاز �لدهليزي يح�سن 
ق���در�ت �للغ���ة �لتعبريي���ة ل���دى �أطف���ال م���ا قب���ل �ملدر�س���ة �مل�ساب���ني مبتازم���ة د�ون، 
و�أ�س���ار DeQuiros, (1976) �إيل �أن “ �ل�سط���ر�ب �لدهلي���زي” ميكن �أن ينتج عنه 
�سعوبات �لتعلم �ملرتبطة باكت�ساب �للغة، وقد �أ�سارت �لعديد من �لدر��سات �إىل �لآثار 
�لإيجابي���ة للتحفي���ز �لدهلي���زي على �لعجز �للغ���وي لدى �لأطفال �لذي���ن تاأخرو� يف 
�لنمو كدر��سة  Kantner, & Clark (1982) حيث وجدت هذه �لدر��سة زياد�ت يف 
�لق���در�ت �للغوية )�لتو��سل �لع���ام، و�لتو��سل �للفظي، و�للغة، و�للغة �ل�سمعية( عند 
قيا�سه���ا بع���د تطبيق برنامج مدته �ستة �أ�سابيع من حتفيز �لقناة �لهالية �لدهليزية 

على جمموعة من �لأطفال �لذين يعانون من ��سطر�ب �لتوحد.

اجلهاز الدهليزي والنمو اللغوي عند الأطفال ذوي ا�سطراب التوحد
�أو�س���ح �إبر�هي���م �لزريق���ات )2010، 345( �أن �ملعاجلة بالدم���ج �حل�سي تعت� 
و�ح���دة م���ن �أه���م طرق �لع���اج �حل�س���ي �حلركي عن���د �لأطف���ال �مل�ساب���ني با�سطر�ب 

�لتوحد و�لتي تعمل وفًقا ملبد�أ ��ستثارة جلد �لطفل وجهازه �لدهليزي.
وقد �أو�سحت در��سة Karasik et al, (2014) �أن �لأطفال �للذين لديهم 
مهار�ت حركية عالية ي�سدرون �إ�ستجابات لفظية �أعلي من من هم مهار�تهم �حلركية 

�أقل، فالطفل �لذي مي�سي ي�سدر �إ�ستجابة لغوية متقدمة عن �لطفل �لذي يزحف.
ويرتت���ب عل���ي ذل���ك �أن �لأطف���ال �لذين ي�ساب���ون با�سطر�ب �لتوح���د غالًبا 
م���ا يتاأخ���رون يف حتقيق �لأجناز�ت �لت���ي تتطلب مهار�ت حركية ك����ي ودقيقة �أكر 
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 Landa and Garrett-Mayer (2006), تقدم���اً، كم���ا �أو�سح���ت در��س���ة كل م���ن
LeBarton and Iverson (2013), LeBarton and Iverson (2016) �أن 
ه���وؤلء �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب �لتوحد لديهم �سع���ف يف �لقدر�ت �حلركية وتاأخر يف 
ردود �لأفع���ال �للفظي���ة وهن���اك �إختافات حمددة يف تعلم تر�كي���ب �جلمل، وت�سميات 

�لأ�سياء و�لتي بدورها ميكن �أن تخلق �ختافات يف تطوير �للغة يف �مل�ستقبل. 
�لكر�س���ي  عل���ي  كاجللو����س  �حلركي���ة  و�مله���ار�ت  �لت���و�زن  يلع���ب  فق���د 
و�إ�ستق���ر�ر و�س���ع �جل�س���م يف �لف���ر�غ دوًر� مبا�س���ًر� يف �لتاأث���ري عل���ي �لتط���ور �للفظ���ي                                           

 .(Iverson, 2010)

ب���ني  رو�ب���ط  هن���اك  �أن  در��ست���ه  يف   Yingling, (1981) ذل���ك  وذك���ر 
و�أ�س���اف                                                     للغ���ة.  �ل�سوتي���ة  �لأ�س���كال  يف  و�لتق���دم  �لكر�س���ي  عل���ي  �لطف���ل  جلو����س 
Iverson, (2010) �إيل ذل���ك زي���ادة �إنت���اج جمموع���ات �حل���روف �ل�ساكن���ة و�ملقاط���ع 
�ل�سوتي���ة وفًق���ا مل���ا ي�سم���ح �لإجناز �حلرك���ي بدعم �أك���� للتنف�س عن طري���ق �لقف�س 
ا �إيل تغيري طفيف  �ل�سدري و�حلفاظ علي �سغط �أكر �إت�ساًقا �أ�سفل �ملزمار، ويوؤدي �أي�سً
ملفا�س���ل �ل���كام، بحيث يكون �إنتاج �حلروف �ل�ساكنة و�ملقاطع �ل�سوتية �أكر �سهولة.
و�أ�س���ارRinz (2002)  �إيل �أن �أد�ء �لوظائ���ف �حل�سي���ة م���ن خ���ال �جله���از 
�لدهلي���زي يرتب���ط بوجود م�ستقب���ات �أو خايا متخ�س�سة  يف جمي���ع �أنحاء �جل�سم 
)جمي���ع �لهياكل �حلركية(، ومتثل ه���ذه �مل�ستقبات نقطة �لنطاق لإي�سال ر�سائل 
�لقن���و�ت �حل�سي���ة �لدهليزي���ة �إيل �جله���از �لع�سبي �ملركزي، حيث تت���م ثاث عمليات 
ه���ي: �ملعاجلة و�لدم���ج و�ل�ستجابة للمثري�ت �حل�سية �ملختلف���ة، وتكمن �مل�سكلة لدي 

�لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد يف هذه �لعمليات �لثاث.
و�أثبت���ت در��س���ة  Katz-Nave, G. et al (2019) �أن �لأطف���ال �لذي���ن 
ا  يعان���ون من ��سطر�ب �لتوح���د �لناطقني و�لذين تلقو� طريقة تعلم معدلة خ�سي�سً
تعلًما هاًما للت�سل�سل �لب�سري �حلركي مت حت�سني هذ� �لتعلم ب�سكل كبري مع �لتحفيز 
للجهاز �لدهليزي قبل كل جل�سة تعليمية ق�سرية فاأثبتت �لنتائج �أن لهذ� �آثار عملية 

مهمة يف تعليم وعاج وتدريب �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد. 
و�أو�سح���ت در��س���ة Reilly et al. (1983) وه���ي در��سة �أكر �سر�مة لعينة من 
�لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب �لتوح���د )12( طف���ًا يف عم���ر ما ب���ني )6-11( عاًم���ا لقيا�س 
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�لآثار �ملقارنة بني �إنتاج �لنطق و�لأن�سطة �لهيكلية حيث �أو�سح �أن �لأن�سطة �لهيكلية 
�لقائمة علي �لدهليز من �ساأنها �أن ت�سهل كميات �أك� من �للغة يف مو�سوعاتهم �أثناء 
تدخ���ل م���ن �لأن�سطة �حلركية �لدقيقة علي �سطح �لطاول���ة، وكانت كل جل�سة مدتها 
)30( دقيق���ة، حي���ث وج���دت ف���روق ذ�ت دلل���ة �إح�سائي���ة ل�سال���ح �ملجموع���ة �حلركية 
�لدقيق���ة فيم���ا يتعلق بوظيف���ة �لكام و�لتعبري و�للغة �لكلي���ة �أو معدل �لنطق خال 

جل�سات �لتدخل، وجمموعة متنوعة من �لكام وطول �لنطق، وكمية �لكام.
فرو�ص البحث

وج���ود عاق���ة د�ل���ة �ح�سائًي���ا ب���ني �لأبع���اد �لفرعية ملقيا����س ��سطر�ب���ات �جلهاز - 
�لدهلي���زي )�لح�سا����س باجل�سد فى �لفر�غ( )ف���رط �ل�ستجابة للحركة- �سعف 
�ل�ستجاب���ة للحركة- �سعف �لتنا�س���ق �لع�سلى �لع�سبي( و�لدرجة �لكلية ملقيا�س 

�لنمو �للغوي و�لأبعاد �لفرعية له )�للغة �ل�ستقبالية- �للغة �لتعبريية(.

منهجية البحث واإجراءاته 

منه�ج البحث: يقوم ه���ذ� �لبحث على ��ستخد�م �ملنهج �لو�سف���ي للتعرف على طبيعة 
�لعاق���ة ب���ني ��سطر�ب���ات �جله���از �لدهليزي وم�ست���وى �لنمو �للغوي ل���دى �لأطفال 

ذوي ��سطر�ب  �لتوحد.

جمتم�ع البح�ث: يتكون جمتمع �لبحث �حلايل من �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب  �لتوحد 
مبرك���ز �حلي���اة لرعاي���ة وتاأهي���ل ذوي �لإعاق���ة مبدين���ة �أبوحم���اد، ومدر�س���ة �لرتبي���ة 

�لفكرية يف مدينة �أبوحماد مبحافظة �ل�سرقية.

عينة البحث: تاألفت عينة �لبحث من )30( طفًا وطفلة من ذوي ��سطر�ب  �لتوحد، 
وتر�وحت �أعمارهم �لزمنية مابني )4-6( �أعو�م.

اأدوات البح�ث: ��ستخدم���ت �لباحث���ة �لأدو�ت �لتالي���ة يف �ختي���ار عين���ة �لبح���ث، ويف 
�لتحقق من فر�س �لبحث:

مقيا�س �ستانفورد بينية للذكاء )�ل�سورة �خلام�سة( )تعريب: حممود �أبو �لنيل، . 1
.)2011

مقيا�س �للغة �ملعرب )�إعد�د/ �أحمد �أبو ح�سيبة، 2012(.. 2
مقيا�س ت�سخي�س ��سطر�ب �لتوحد )تعريب: بهاء �لدين جال، 2016(.. 3
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مقيا����س بوب لا�سطر�ب���ات �حل�سية )�جله���از �لدهليزي( )�إع���د�د/ بهاء �لدين . 4
جال، 2018(.

مقيا�س �س�تانفورد بينية للذكاء) ال�سورة اخلام�سة تعريب وتقنني اأ.د/ حممود . 1
ابو النيل،2011(:

      مت ��ستخ���د�م  ه���ذ� �لختب���ار يف �لبح���ث �حل���ايل م���ن �أج���ل �لتاأكد م���ن �أن �لأطفال 
�ملتاأخري���ن لغوًي���ا ل يعان���ون م���ن �نخفا����س يف معام���ل �ل���ذكاء ،ويتك���ون �ملقيا����س من 
جمموعت���ني من �لختبار�ت: لفظية وغري لفظي���ة وينق�سم كل �ختبار �إىل م�ستويات 
متتابع���ة م���ن حي���ث �ل�سعوب���ة حتى �مل�ست���وى �ل�ساد����س، كم���ا يت�سم���ن كل �ختبار من 
�لختبار�ت �لأربعة جزًء� خمت�سر� �أو�ختبار خمت�سر يبلغ �حلد �لأق�سى لنقاط �ست، 

وتتكون كل جمموعة من خم�س �ختبار�ت.

الثبات وال�سدق ملعد املقيا�س:- 
مت ح�س���اب �لثب���ات لاختب���ار�ت �لفرعي���ة �ملختلف���ة بطريقت���ي �إع���ادة �لتطبي���ق 
و�لتجزئ���ة �لن�سفي���ة �ملح�سوب���ة مبعادل���ة �ألف���ا كرونب���اخ، وتر�وحت معام���ات �لثبات 
با�ستخ���د�م طريق���ة �إع���ادة �لتطبي���ق ب���ني )0.835 و 0.988(، كم���ا تر�وح���ت معامات 
بطريق���ة �لتجزئ���ة �لن�سفي���ة ب���ني )0.954 و 0.997(، ومعادل���ة �ألف���ا كرونب���اخ و�لت���ي 

تر�وحت بني )0.870 و 0.991(.
وت�سري �لنتائج �إىل �أن �ملقيا�س يت�سم بثبات مرتفع �سو�ء عن طريق �إعادة �لختبار 
�أو �لتجزئ���ة �لن�سفية با�ستخد�م معادلة كودر- ريت�سارد�سون، فقد تر�وحت معامات 

�لثبات على كل �ختبار�ت �ملقيا�س ون�سب �لذكاء و�لعو�مل من )83 �إىل 98(.
كما مت ح�ساب �سدق �ملقيا�س بطريقتني: �لأوىل هي �سدق �لتمييز �لعمري حيث 
مت قيا����س ق���درة �لختبار�ت �لفرعي���ة �ملختلفة على �لتمييز ب���ني �ملجموعات �لعمرية 
�ملختلف���ة وكان���ت �لف���روق جميعه���ا د�ل���ة عن���د م�ست���وى )0.01(، و�لثانية ه���ي ح�ساب 
معام���ل �رتب���اط ن�س���ب ذكاء �ملقيا�س بالدرجة �لكلي���ة لل�سورة �لر�بع���ة وتر�وحت بني 
)0.74 و 0.76(، وه���ي معام���ات �سدق مقبولة بوجة ع���ام وت�سري �إىل �إرتفاع م�ستوى 

�سدق �ملقيا�س.
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)2(مقيا�س اللغة )اإعداد اأ.د/ اأحمد اأبو ح�سيبة،2012(:
    �ختب���ار من���و �للغ���ة لاأطف���ال هو �ختبار لقيا����س لغة �لطفل من جانب���ى فهم �للغة 

و�لتعبري عنه
الهدف من الأختبار:

    ت�سخي����س �لأطف���ال ذوى �لتاأخ���ر �للغوى لو�سع خطة عاجية، مت تعريبة )2013( 
وي�سخ�س مقيا�س �أبو ح�سيبة �لأطفال من �ملياد حتى 7�سنو�ت و5 �سهورو29يوم.

مكونات الختبار:
�للغ���ة  �ختب���ار  عن�سري���ن،  �إىل  تنق�س���م  فق���رة   )133( م���ن  �لختب���ار  يتك���ون       
�ل�ستقبالي���ة)62( فقرة، و�ختبار �للغة �لتعبريية)71(، �جلزء �لأول يعطى معلومات 
ع���ن لغ���ة �لطفل يكون فى �سكل ��ستبيان يحتوى عل���ى ملحقني خا�س بالو�لدين من 
�ملي���اد حت���ى 3�سنو�ت للح�سول عل���ى معلومات عن �ل�سلوك للطف���ل فى �ملنزل وذلك 
�ختب���ار �سري���ع لاأ�س���و�ت �لت���ى ي�ستطيع �لطف���ل �أخر�جها من �سن �سنت���ني و 5 �سهور 
ح���ت 7 �سن���و�ت ويطب���ق خ���ال وىل �لأمر و�لفاح����س و�لدرجة �خلا�س���ة غري تقيمية 
ول ت�س���اف لدرج���ة ��ملفحو�س ولك���ن �لهدف منهم �إن �لنتائ���ج �خلا�سة بها قد تدعم 
درج���ات �ملفحو�س على باقى �أجز�ء �لتطبيق ) �للغة �ل�ستقبالية – �للغة �لتعبريية( 

فى حالة تقني �لطفل باختبار�ت �أكر �سمولية مثل �ختبار�ت �لأ�سو�ت و�ل�سياق.

ال�سدق والثبات ملعد املقيا�س- 

�سدق املقيا�س: قام معد �ملقيا�س بح�ساب �ل�سدق بعدة طرق هي:

 �سح���ة �لتغ���ري�ت مع منو �لطفل: حيث �أثبت �ملقيا�س �أن متو�سط درجات �لطفل - 1
تزد�د باإزدياد عمر �لطفل.

 طريق���ة �لإت�س���اق �لد�خل���ي: وق���د ت���رت�وح معام���ل �لتنا�س���ق �لد�خل���ي م���ا ب���ني              - 2
)0،991- 0،998( وهذ� يدل علي مدي �سحة �ملقيا�س.

 �ملقارنة بني �ملجموعات �ملتباينة.- 3
ثبات املقيا�س: قام معد �ملقيا�س بح�ساب �لثبات بعدة طرق هي:

طريقة �إعادة �لإختبار: فكانت �ملدة �لزمنية ما بني �لإختبار و�إعادته �أربعة ع�سر - 1
يوًم���ا، وبع���د تقييم �لعاق���ة بني �لإختب���ار و�إعادته كانت �لنتائج ت���رت�وح ما بني 

.)0،98 -0،84(
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 طريقة �ألفا كرونباخ: وتر�وحت نتائجها ما بني )0،60- 0،92(.- 2
 طريقة �لتجزئة �لن�سفية: ونتيجتها )0،99(.- 3

كارز   Childhood Autism Rating Scale  2  C.A.R.S مقيا��س   )2(
التقديري لت�سخي�س ا�سطراب طيف التوحد )تعريب بهاء الدين جالل،2016(.

�سمم هذ� �ملقيا�س �إريك �سوبل، حيث يتم تطبيق �ملقيا�س للتعرف على �إذ� كان 
�لطف���ل يعانى م���ن ��سطر�ب �لتوحد �أو يعانى من �سمات �لتوحد، ولقد طور كا من 
�ل�سم���رى، �ل�سرط���اوى )2002( �س���ورة معربة م���ن �ملقيا�س يتو�فر في���ه دللت �سدق 
وثبات مقبولة، حيث متتعت �لقائمة ب�سدق �ملحتوى بالإ�سافة �إىل �ل�سدق �لتمييزي 
من خال �لقدرة على �لتمييز بني �لأفر�د �لعاديني و�لأفر�د ذوى ��سطر�ب �لتوحد 
و�ملعاقني عقليا بدرجة ب�سيطة، كما متتع �ملقيا�س بال�سدق �لعاملى من خال ت�سبع 
جميع �لفقر�ت باملقيا�س بعامل و�حد يف�سر ما ن�سبته )7.871( من �لتباين بالإ�سافة 
�إىل دللت ثب���ات مرتفع���ة م���ن خ���ال �لت�ساق �لد�خل���ي )96.79( وطريق���ة �لتجزئة 

�لن�سفية )93.0(.

 Evaluation of sensory disorders 3(مقيا�س بوب لال�س�طرابات احل�س�ية(
(ESD-ST(. )تقنني: ال�سيد كمال ري�سة،بهاء الدين جالل،2018(.

ينق�س���م ه���ذ� �ملقيا����س �إيل 3 �أدو�ت خمتلف���ة م���ن �ملمك���ن �أن ت�س���كل جمموعة 
متكامل���ة �أو منف�سل���ة ول���كل �أد�ة له���ا دوره���ا يف عملي���ة �لك�سف عن �مل�س���كات �حل�سية 
ل���دي �لأبناء فوظيفة الأداة الأويل: ه���ي �لتنبوء بامل�سكات �حل�سية يف �ملر�حل �لعمرية 
�ملختلفة.ووظيفة الأداة الثانية: هي ك�سف �مل�سكات �حل�سية حيث تعت� �أد�ة م�سحية 
لإ�ستبع���اد �ملوؤك���د �أنه���م ل يعانون م���ن �أي م�سكلة ح�سي���ة، وفيما تخ����س �لأد�ه �لثالثة 
وه���ي �ملقيا����س �لرئي�سي بتحديد �أكر دق���ة للم�سكات �حل�سية ل���دي �لأبناء و�إن كان 
م���ن �ملمك���ن �أن نذه���ب مبا�س���رة �إيل �لأد�ة �لثالث���ة �لتي غالًب���ا ما يف�س���ل �إ�ستخد�مها 

�ملخت�سون.

ال�سدق والثبات ملعد املقيا�س:
ال�سدق التالزمي: حيث مت ح�ساب �ل�سدق �لتازمي للمقيا�س وو�سل معامل �لإرتباط 

بينهما �إيل )78،( وهو د�ل عند م�ستوي )01،0(.
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ح�س�اب الثب�ات للمقيا��س: وللتحق���ق م���ن ثب���ات �ملقيا�س عل���ي عينة مكونة م���ن )50( 
طف���ل توح���د و�إ�ستخ���د�م )�ملق���ن: �ل�سي���د كم���ال ري�س���ة، به���اء �لدي���ن ج���ال، 2018(                          

�لطرق �لتالية:
طريقة اإعادة التطبيق: �إ�ستخدم )�ل�سيد كمال ري�سة،بهاء �لدين جال،2018( طريقة 
�إعادة تطبيق �ملقيا�س بعد تطبيقه علي �لعينة �لإ�ستطاعية، بفا�سل زمني �إ�سبوعني 
ب���ني �لتطبي���ق �لأول ودرجاتهم يف �لتطبيق �لثاين علي �ملقيا����س، وبلغت قيمة �لثبات 
)00،752( وهي د�لة عند م�ستوي )0،01( وهي قيمة تدل علي ثبات مرتفع للمقيا�س.

طريق�ة األف�ا كرونب�اخ: �إ�ستخ���دم )�ل�سيد كم���ال ري�سة، به���اء �لدين ج���ال،2018( معد 
�ملقيا����س معادل���ة �ألف���ا كرونب���اخ )�سف���وت ف���رج، 1989: 327( وه���ي معادل���ة ت�ستخ���دم 
لإي�س���اح �ملنط���ق �لع���ام لثبات �ملقيا�س وق���د بلغت قيمة معامل ثب���ات �ملقيا�س )0،734( 

وهي ن�سبة د�لة عند م�ستوي )0،01( وهي قيمة مرتفعة تدل علي ثبات �ملقيا�س.

االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة.
�عتم���دت �لباحث���ة يف �لبح���ث �حل���ايل عل���ي �ختب���ار )معام���ل �لإرتب���اط (  

. correlation

نتائج البحث:
- نتائج الفر�س للبحث ومناق�سته وتف�سري	:

ين��س الفر��س عل�ى: توجد عالقة دالة اح�س�ائيا ب�ني الأبع�اد الفرعية ملقيا�س ا�س�طرابات 
اجلهاز الدهليزي )التوازن، والح�س�ا�س باجل�س�د فى الفراغ( )فرط ال�ستجابة للحركة- �سعف 
ال�س�تجابة للحركة- �س�عف التنا�سق الع�س�لى الع�س�بي( والدرجة الكلية ملقيا�س النمو 
اللغ�وي والأبع�اد الفرعي�ة ل�ه )اللغ�ة ال�س�تقبالية- اللغ�ة التعبريية(. لختب���ار �سحة 
مقيا����س  ب���ني   )Correlation()لرتب���اط� �ختبار)معام���ل  ��ستخ���د�م  مت  �لفر����س 
��سطر�ب���ات �جله���از �لدهلي���زي باأبع���اده �لفرعي���ه ومقيا����س �لنم���و �للغ���وي باأبع���اده 

�لفرعية لاطفال ذوى �لتوحد، و�جلدول )1( يو�سح ذلك تف�سيًا:
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جدول )1(
معامالت الرتباط بني مقيا�س ا�صطرابات بوب ل�صطرابات اجلهاز الدهليزى باأبعاده الفرعية 

ومقيا�س اللغة باأبعاده الفرعية
الدهليزي اجلهاز  الضطرابات  بوب  مقياس 

 فرط االستجابة

للحركة

 ضعف االستجابة

للحركة

 ضعف التناسق

العضلى للحركة

مقياس اللغة

*-0.399*-0.422-0.254اللغة االستقبالية

**-0.508*-0.369*-0.426اللغة التعبيرية

**-0.480*-0.434*-0.360الدرجة الكلية ملقياس  اللغة

يت�سح من اجلدول ال�سابق:
توجد عاقة �سالبة د�لة �ح�سائياً عند م�ستوى دللة )0.01(، )0.05( بني بعدي - 1

�سعف �ل�ستجابة للحركة و�سعف �لتنا�سق �لع�سلي مبقيا�س �جلهاز �لدهليزى، 
وبعدي)�للغة �ل�ستقبالية، �للغة �لتعبريية( مبقيا�س �للغة و�لدرجة �لكلية له.

توج���د عاق���ة �سالب���ة غ���ري د�ل���ة �ح�سائياً ب���ني ُبعد ف���رط �ل�ستجاب���ة �حلركية - 2
مبقيا�س ��سطر�بات �جلهاز �لدهليزي وُبعد �للغة �ل�ستقبالية مبقيا�س �للغة.

توج���د عاق���ة �سالب���ة د�لة �ح�سائي���اً عند م�ست���وى دللة )0.05( ب���ني ُبعد فرط - 3
�ل�ستجاب���ة للحركة مبقيا�س �جلهاز �لدهلي���زى وبعد �للغة �لتعبريية  مبقيا�س 
�للغة و�لدرجة �لكلية له. ومن ثم فقد حتقق �سحة الفر�س، باأنه توجد عاقة �سالبة 
د�ل���ة �ح�سائًي���ا بني بعدي �سع���ف �ل�ستجاب���ة للحركة و�سعف �لتنا�س���ق �لع�سلي 
مبقيا����س بوب ل�سطر�بات �جلهاز �لدهلي���زى، وبعدي)�للغة �ل�ستقبالية، �للغة 

�لتعبريية( مبقيا�س �للغة و�لدرجة �لكلية له.
للجه���از  �ل�ستجاب���ة  �سع���ف  ��سط���ر�ب  �س���دة  كان  كلم���ا  �أن���ه  يعن���ي  وه���ذ� 
�لنم���و  كان �سع���ف  كلم���ا  �لف���ر�غ(  ف���ى  باجل�س���د  )�لت���و�زن، و�لح�سا����س  �لدهلي���زي 
�للغ���وي �سدي���د لدي �لأطف���ال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، وتتفق ه���ذه �لنتائج مع در��سة                                            
Adamovic, (2015) و�لت���ي �أ�س���ارت نتائجه���ا �إيل وجود عاقة �رتباط  ذ�ت دللة 
�إح�سائي���ة ب���ني م�ستوي �لق���درة علي �لت���و�زن وم�ستوي تطور �ل���كام و�للغة، ودر��سة 
Efimova & Nikolaeva (2020) �لت���ي �أ�س���ارت نتائجه���ا �إيل �أن �لأطفال �لذين 
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يعان���ون م���ن ��سطر�ب���ات لغوي���ة �سدي���دة ه���م �أك���ر عر�س���ة لاإ�ساب���ة بخل���ل وظيفي 
)��سطر�ب���ات( يف �جله���از �لدهلي���زي مم���ا كان يعتق���د �سابًق���ا، مما قد يك���ون له تاأثري 
���ا در��س���ة Karasik et al, (2014) �أ�سارت  �سلب���ي عل���ى عملي���ة �كت�ساب �للغ���ة، و�أي�سً
نتائجها �إيل �أن �لأطفال �لذين لديهم قدرة عالية يف �سبط حركة �جل�سم يف �لفر�غ، 
وق���درة عالي���ة يف �مله���ار�ت �حلركي���ة ي�س���درون ��ستجابات لفظي���ة عالية عل���ي �لعك�س 
مم���ن لديه���م �سع���ف يف �ل�ستجاب���ة للجه���از �لدهليزي، وكذل���ك �أ�سارت نتائ���ج در��سة

LeBarton & Iverson (2016)  �إيل �أن���ه توج���د عاق���ة �إيجابي���ة ب���ني �لتط���ور 
�حلرك���ي و�لت���و�زن و�جللو����س عل���ي �لكر�سي وبني �لرث���رة وزي���ادة �لتو��سل �للفظي 
 Mason, وغ���ري �للفظي لدي �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، وكما �أو�سحت در��سة
(2019) �أن���ه ق���د ت���وؤدي �لإعاق���ات �حل�سي���ة �ملبك���رة �إيل �إعاق���ة يف مه���ار�ت �لتو��س���ل 
�للفظي كما لوحظت يف �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، وقد تقلل �لإعاقات �حلركية 
م���ن ق���درة �لطفل علي �لتفاعل م���ع �لبيئة و�ملجتمع، كم���ا �أن �لإختافات يف �لقدر�ت 

�حلركية قد متنع �إنتاج �لاأ�سكال �ل�سوتية و�لنمو �للغوي.
و�أثبت���ت در��س���ة  Katz-Nave, et al (2019) �أن �لأطف���ال �لذين يعانون 
ا تعلًما  م���ن ��سط���ر�ب �لتوحد �لناطقني و�لذي���ن تلقو� طريقة تعلم معدل���ة خ�سي�سً
هاًم���ا للت�سل�س���ل �لب�س���ري �حلرك���ي مت حت�س���ني هذ� �لتعل���م ب�سكل كبري م���ع �لتحفيز 
للجهاز �لدهليزي قبل كل جل�سة تعليمية ق�سرية فاأثبتت �لنتائج �أن لهذ� �آثار عملية 
مهمة يف تعليم وعاج وتدريب �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد، و�أ�سارت نتائج در��سة 
Just et al (2004) �إيل �أن �ل�سطر�ب���ات �للغوي���ة ل���دي �لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب 
�لتوح���د ترج���ع �إيل �سعوب���ات يف معاجل���ة �ملدخ���ات �حل�سي���ة �لع�سبي���ة يف �ملناط���ق 
�لق�سري���ة يف �لدم���اغ �مل�سئ���ول عنها �جلهاز �لدهلي���زي �ملرتبطة مبناط���ق �للغة بروكا 

.(Broca, Wernicke) وويرنيك
وتف�س���ر �لباحث���ة �نخفا����س م�ست���وي �للغ���ة �لتعبريي���ة و�ل�ستقبالي���ة ل���دي 
�لأطف���ال ذوي ��سط���ر�ب �لتوح���د باأهمي���ة �جله���از �لدهلي���زي ودوره يف تعديل �سعف 
�ل�ستجاب���ة للمدخ���ات �حل�سي���ة ومعاجلة �ملعلوم���ات �ملرتبطة بالت���و�زن و�لتحكم يف 
و�س���ع �جل�س���م يف �لف���ر�غ و�سبط حرك���ة جميع �أجز�ء هي���اكل �جل�سم و�أجه���زة �لكام 
و�ل�ستجابة �ملعدلة لعملية �أنتاج �لكام ومن ثم حت�سني �لنمو �للغوي لدي �لأطفال 

ذوي ��سطر�ب �لتوحد.
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