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 : المستخمص
ىدؼ البحث إلى الكشؼ عف العالقة بيف كؿ مف المبادأة كأحد الكظائؼ التنفيذية  

ذا ، كلتحقيؽ ى(المغة االستقبالية كالمغة التعبيرية)كميارات التكاصؿ المغكم كالتي تتمثؿ في 
إعداد الباحث، كمقياس تقدير / مقياس تقدير ميارات التكاصؿ المغكم: اليدؼ تـ استخداـ
كتككنت عينة البحث (. 3102) العزيز الشخص، كىياـ فتحي إعداد عبد/ الكظائؼ التنفيذية

( 8: 9)مف األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد الذيف تتراكح أعمارىـ بيف  طفالن ( 21)مف 
كجكد  عفنتائج البحث  ككشفت(. 1¸89)كانحراؼ معيارم ( 9¸52)عمر سنكات، بمتكسط 

 المغة االستقبالية،)عالقة ارتباطية مكجبة بيف المبادأة كميارات التكاصؿ المغكم كالمتمثمة في 
 (. كالمغة التعبيرية

المبادأة، الكظائؼ التنفيذية، ميارات التكاصؿ المغكم، اضطراب طيؼ  :الكممات المفتاحية
 .حدالتك 

Abstract: 

The purpose of the current research is to reveal the relationship 

between initiating as one of the executive functions and linguistic 

communication skills, which are represented in (receptive language and 

expressive language). To do this the researcher used the following tools: 

Language Communication Skills Rating Scale, prepared by the researcher, 

and Executive Functions Rating Scale, prepared by Abdulaziz Al-Shakhs 

& Hiam Fathi.(2013). The research sample consisted of (30) children with 

autism spectrum disorder, whose ages ranged from (6 - 8) years, with a 

mean age of (6.53) and a standard deviation of (0.86). The results of the 

research revealed that there is a positive correlation between initiating and 

language communication skills represented in (receptive language and 

expressive language).  

 

Keywords: Initiating, Executive Functions, Language Communication 

Skills, Autism Spectrum Disorder. 
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: المقدمة:أ  وًلا
فقد ىتماـ كثير مف الباحثيف، ااضطراب طيؼ التكحد مف االضطرابات التي جذبػت ُيعد      

عدة تغيرات في مفيـك ىذا  ظيكربح مف الكاضح بعد سنكات عديدة مف تعاقب البحكث، أص
بالتنكع التكحد طيؼ اضطراب  كيتسـ ،االضطراب مف حيث الشدة كاختالؼ األنكاع كاألسباب

كلكف  كاألعراض،عتبر فئة غير متجانسة مف حيث الشدة يمف شخص ألخر، حيث أنو الشديد 
تتمثؿ في: االنحراؼ في العالقات  عدةي صفات كخصائص يشترككف ف ىؤالء األطفاؿ

االجتماعية، كالتأخر في التكاصؿ المغكم كاالجتماعي، كعدـ القدرة عمي التخيؿ، مع تأخر عاـ 
 (.3112، الشاميعمي عييف )كفاء يفي تطكرىـ مقارنة باألطفاؿ الطب

ا في المجاؿ العصبي بين مف المصطمحات الحديثة نس 0مصطمح الكظائؼ التنفيذيةكيعتبر      
خيرة، فقد ازداد االىتماـ الىتماـ عديد مف الباحثيف في السنكات األ ران سام ؛ حيث أصبحالمعرفي

مزيد مف البحكث بغرض تكضيحو كتحديد  إلىبيذا المفيـك نتيجة لما يكتنفو مف غمكض كحاجتو 
 .(3109عمي الرفاعي،  )فاطمة معالمو

ية في عدة مككنات منيا: كؼ االستجابة، كالذاكرة العاممة، كالسيطرة كتتمثؿ الكظائؼ التنفيذ      
االنفعالية، كاالنتباه، كالمبادأة، كالتخطيط، كالتنظيـ، كالتحكـ في الكقت، كالمركنة، كاليدؼ 

كمف بيف الكظائؼ التنفيذية التي يتضمنيا البحث الحالي ىي  المكجو، كما كراء المعرفة...الخ.
، كىي تعني قدرة الطفؿ عمى التفاعؿ الكظائؼ التنفيذيةة أحد مككنات أمثؿ المبادتُ ؛ حيث 3المبادأة

مع اآلخريف مف خالؿ بدء التعامؿ معيـ لمتعرؼ عمييـ أك مد يد العكف ليـ، كتتمثؿ المبادأة في 
   (Verdej, et al., 2010) .االجتماعيقدرة الطفؿ عمى المبادرة بالحكار، كالمشاركة، كالتفاعؿ 

فييا بالمبادأة في  يظيرالتكحد في تفاعالت اجتماعية طيؼ اضطراب  كال ينخرط الطفؿ ذك ك   
السمكؾ، كمف المحتمؿ أف يؤدم ذلؾ إلى الفشؿ في تفاعالتو االجتماعية مع األخريف، كربما 

                                           
1
 The Executive Functions  

2
 Initiation   
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 Matson etاالقراف يؤدل ذلؾ الحقنا إلى زيادة خطر االنسحاب كالعزلة االجتماعية كالرفض مف 

al.,2009) .) 
الذم أصدرتو منظمة الصحة  ICD النفسية لألمراض العاشر الدكلي صنيؼالت كأشار

جانب نمك  يعانكف مف قصكر كاضح فيالتكحد  اضطراب طيؼ أف األطفاؿ مف ذكم إلى ةميالعال
بمكغيـ الثالث سنكات كيظير ىذا القصكر جميا في ثالث جكانب رئيسية مف أىميا  قبؿ ةالمغ

 لالضطراباتالخامس  ئياإلحصا خيصيالتش الدليؿ كمف جانبو قدما( ICD-10التكاصؿ )
 يعمى حدكث خمؿ ف( APAيكية )األمر  ية الطب النفسيمف جمع الصادر( DSM-5) ةميالعق

ي مجاؿ استخداـ المغة كالتكاصؿ لدم األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد ف يفياآلداء الكظ
كاحدة عمى األقؿ مف  يف يفيجد قصكر كيث يك كالذم يؤثر سمبا عمي التفاعؿ االجتماعي، ح

 حكار إقامة عمى القدرة كعدـ المنطكقة، ةالمغ يتأخر ف تدؿ حدكث نقص أك يأربع محكات، كالت
 (.APA, 2013مغة )كاالستخداـ المتكرر ل اآلخريف، مع محادثة أك

 ؿالتكاص ميارات يف كاضحا قصكرا اضطراب طيؼ التكحد ذكم مف األطفاؿ ظهيركما يُ 
 )ياسركالطمب  ،المختمفة احتاجتيـ عفير لمتعب المغة ، كاستخداـالتعبيرية ؿ المغةخال مفغكم، الم

 (.3102كمكسى محمد عمايره،  سعيد الناطكر

 :بحثمشكمه الثانياا: 
التنفيذية كأىميا الكظائؼ  قصكر في مفالتكحد طيؼ ذكم اضطراب  ُيعاني األطفاؿ 
مف األطفاؿ كثيرنا مف أكجو القصكر في الكظائؼ التنفيذية مثؿ  حيث تكاجو ىذه الفئة المبادأة،

(. خ)المبادأة، ككؼ االستجابة، كالتخطيط، كالمركنة، كالذاكرة العاممة، كاالنتباه المستمر..... ال
األمر الذم يجعؿ لدم األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد قصكر في جكانب النمك؛ حيث تعمؿ 

نمك الشخصي كاالجتماعي ككذلؾ تنظيـ األفكار كالمشاعر كالدكافع تجاه الكظائؼ التنفيذية عمى ال
أىدافيـ، ككذلؾ تساعدىـ في السيطرة عمى العراقيؿ كالعقبات التي تكاجييـ كما تزكدىـ بالتغذية 

   (Craig, et al., 2016) الراجعة ألفعاليـ.
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كؿ عػػاـ كالتكاصػػؿ عػد القصػػكر فػػي الكظػائؼ التنفيذيػػة سػػبب رئػيس لمشػػكمة التكاصػػؿ بشػيُ ك 
المبػػادأة، ىػػذه الكظػػائؼ،  )كمػػف التكحػػدذكم اضػػطراب طيػػؼ المغػػكم بشػػكؿ خػػاص لػػدل األطفػػاؿ 

تكصػؼ حيػث (، خككؼ االستجابة، كالتخطيط، كالمركنة، كالذاكرة العاممة، كاالنتباه المسػتمر... الػ
كجػد لػدييـ تػأخر بأف لدييـ مشكالت في التكاصؿ سكاء أكاف لفظيان أـ غير لفظي، كمػا ي ىذه الفئة

مقارنػػة باألطفػػاؿ الخصػػائص الكالميػػة لػػدييـ  . كتختمػػؼأك قصػػكر كمػػي فػػي تطػػكير المغػػة المنطكقػػة
كتكصػؼ  .كنبػرة الصػكت ،كالتنغػيـ كاإليقػاع ،طبقػة الصػكت مػف قبيػؿ العادييف فى بعػض الجكانػب
 كمػػا يعػػاني ك نمطيػػة مثػػؿ تكػػرار كممػػات أك جمػػؿ مرتبطػػة فػػي المعنػػى،أالمغػػة لػػدييـ بأنيػػا تكراريػػة 

فقػد ؛ التكاصػؿ المفظػي مػف مشػكالت فػىالنػاطقيف  مف ذكم اضطراب طيؼ التكحػد بعض األطفاؿ
 الحالػػػػة المصػػػػاداه الكالميػػػػة ىػػػػذه تسػػػػمىك الكممػػػػات التػػػػي يعرفكنيػػػػا بشػػػػكؿ غيػػػػر كظيفػػػػي كا يكػػػػرر 

 (Hughes, 2001) )االيككليميا(.
لى أف ىناؾ قصكر ( إ3102)الجعفرشيماء جاسـ كفي ىذا السياؽ تكصمت نتائج دراسة 

التكحد، كتتمثؿ ىذه الكظائؼ في طيؼ في الكظائؼ التنفيذية لدم األطفاؿ ذكم اضطراب 
 )المبادأة، التخطيط، الكؼ، التحكؿ، المراقبة، الذاكرة العاممة، تنظيـ األدكات، التحكـ االنفعالي(.

مكاقؼ  التكحد مف القصكر في المبادأة فيطيؼ كبسبب معاناة األطفاؿ ذكم اضطراب 
تكجو اىتماـ باحثكا الدراسة ببحث عالقة المبادأة بالتكاصؿ المغكل، تمييدان التفاعالت االجتماعية، 

تنمية لإنيـ في حاجة ممحة إلى التدخؿ اليادؼ لتنمية ىذه الجكانب فى بحكث الحقة؛ حيث 
  سمكؾ المبادأة لدييـ، كذلؾ مف خالؿ البرامج التدريبية

 . (Kagohara et al., 2016)  
 الرئيس التالي: السؤاؿفي  بحث الحاليمشكمة ال يمكف بمكرةضكء ما سبؽ  كفي

ومهىىارات  ،الوظىىائف التنفيذيىىة المبىىادأة كأحىىد مكونىىات بىىين ارتباطيىىة توجىىد عالقىىة إلىىأ أي مىىد 
 التواصل المغوي لد  اًلطفال ذوي اضطراب طيف التوحد؟

 اًلسئمة الفرعية التالية: السؤالويتفرع من هذا 

 ؟التكحدذكم اضطراب طيؼ طفاؿ أللدل اكالمغة االستقبالية  المبادأةبيف كظيفة  ما العالقة  .0

 ذكم اضطراب طيؼ التكحد؟طفاؿ أللدل ا المبادأة كالمغة التعبيريةبيف كظيفة  ما العالقة .3
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 أهداف البحث:ثالثاا: 
الكظائؼ  بيف المبادأة كأحد مككناتطبيعة العالقة  الكشؼ عف إلىالبحث الحالي  ىدؼ

طفاؿ أللدم ا المغكم كالمتمثمة في )المغة االستقبالية كالمغة التعبيرية(التكاصؿ  التنفيذية كميارات
  التكحد.ذكم اضطراب طيؼ 

 البحث: رابعاا: أهمية
 فيما يمي: ةتكمف أىمية البحث الحالي مف الناحيتيف النظرية كالتطبيقي

 نظرية:ال هميةخامساا: األ
بالتكاصؿ المغكم لدم  يالكظائؼ التنفيذية كارتباطممبادأة كأحد مككنات النظرم التأصيؿ ال .0

 التكحد.اضطراب طيؼ  ذكم طفاؿاأل

 مجاؿ المبادأة عمى حدة كأحد مككناتدعـ المكتبة العربية بالدراسات التي تسد الفجكة في  .3
 .التكحدذكم اضطراب طيؼ  األطفاؿلدل  التكاصؿ المغكمكميارات الكظائؼ التنفيذية 

 تطبيقية:الهمية األ
لدل األطفاؿ ذكم  بناء مقياس لتقدير ميارات التكاصؿ المغكمالحالي في  بحثسيـ اليُ  .0

 اضطراب طيؼ التكحد.

لتكاصؿ المغكم ميارات افي تزكيد القائميف عمى العممية التعميمية بأىـ  ىذا البحث سيـيُ  .3
 .تلمياراىذه ا تقديرألطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد، كمقياس ل

ا لبناء برامج تدريبية كعالجية أخرل عمى اعتبار أف  .2 تػُمثؿ نتائج البحث الحالي أساسنا ميمن
  ىذه البرامج مف أساسيات الرعاية المتكاممة لألطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد.

 سادساا: مصطمحات البحث:
 Autism Spectrum Disorder (ASD)التوحد: طيف اضطراب  -1

( اضطراب طيؼ التكحد بأنو"اضطراب نمائي يؤثر سمبان 3131) الزريقات ُيعرؼ إبراىيـ عبد اهلل
عمي التكاصؿ كالسمكؾ، كىك ذك شدة متغيرة يتميز بصعكبات أك بعجز متكاصؿ في التفاعؿ 
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كالتكاصؿ االجتماعي، كاالىتمامات المقيدة كالسمككيات التكرارية كتتراكح شدة االضطراب مف 
اجة الي مستكيات الدعـ كيشخص خالؿ فترة الطفكلة المبكرة )مف البسيط الي الشديد كفقان لمح

 (.55الميالد الي ثماني سنكات(")ص. 
 الوظائف التنفيذية:   -2

نيا قدرة الطفؿ عمي أ( الكظائؼ التنفيذية ب3102) ىياـ فتحيك العزيز الشخص،  عبدعرؼ كالن مف 
السمكؾ لتحقيؽ  كتنظيـ كتكجيو ،ناسبكالبدء أك المبادرة بالسمكؾ المفيو مرغكب الكؼ السمكؾ غير 

، نتباه كاإلدراؾ كالذاكرة كالمغةكاإل ،العديد مف الكظائؼ المعرفية عمىكىي تعتمد في ذلؾ  ،اليدؼ
   .جتماعيكالتفاعؿ اإل ،كليا دكر ىاـ في أنشطة الحياة اليكمية ،كفي نفس الكقت تؤثر فييا كتكجييا

 المبادأة:  -3

عمػى أنيػا قػدرة الطفػؿ عمػى  المبػادأة Roos, et al., ((2008رككز كآخركف  كال مف عرؼ  
المبػػادرة فػػي التكاصػػؿ بػػالعينيف، كاإلشػػارة كالعػػرض بيػػدؼ تحقيػػؽ مشػػاركة االنتبػػاه مػػع األخػػريف 

 االجتماعية. مختمؼ المكاقؼلألشياء كاألحداث المحيطة في 
 :Linguistic Communication التواصل المغوي -4

( إلى أف التكاصؿ المغكم ىك تمؾ العممية التي تتضمف تبادؿ 3119) يشير إيياب الببالكم     
المعمكمات كالمشاعر كالمعتقدات بيف البشر، كيرل أف التكاصؿ يتضمف كالن مف الكسائؿ المفظية، 
المغة المنطكقة كالمسمكعة كالمكتكبة، "كالكسائؿ غير المفظية" لغة اإلشارة كتييئة األصابع، كقراءة 

  برايؿ كاإليماءات كتفسيرات الكجو، كلغة العيكف كحركات اليديف كالرجميف... كغيرىا.الشفاه، لغة 
 النظري والدراسات السابقة: سابعاا: اإلطار

 Autism Spectrum Disorder (ASD)التوحد: طيف اضطراب    
فػػي مرحمػػة الطفكلػػػة  التػػي تظيػػػر أحػػد االضػػػطرابات النمائيػػةالتكحػػد  اضػػطراب طيػػػؼ عػػديُ 
الطفػػػؿ العقميػػػة كاالجتماعيػػػة  كافػػػة جكانػػػب نمػػػك بحيػػػث يػػػؤثر عمػػػىنتيجػػػة لخمػػػؿ فػػػي المػػػخ  ،المبكػػػرة

كاضػح فػي  قصػكركالتػي تتمثػؿ فػي  بمجمكعة مف األعػراضاالضطراب  يتسـ، ك كالحركية كالحسية
 كظيػػكر سػػمككيات كحركػػات نمطيػػة ميػػارات التفاعػػؿ االجتمػػاعي كالتكاصػػؿ المفظػػي كغيػػر المفظػػي،

(Steinbrenner et al., 2020). 
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التكحػد يعػانكف مػف  اضػطراب طيػؼأف األطفػاؿ ذكم عمػى أكدت عديد مف الدراسػات  كما
، غػػػكمالتػػػي اىتمػػػت بتنميػػػة ميػػػارات التكاصػػػؿ المك ( 3118) خميفػػػةالقصػػػكر المعرفػػػي مثػػػؿ دراسػػػة 

التػػػي اىتمػػػت باسػػػتخداـ الكسػػػائط المتعػػػددة فػػػي تحسػػػيف ميػػػارات ك ( 3103) بعبػػػد الكىػػػاكدراسػػػة 
 .التكاصؿ المفظي

 Concept Of Autism Spectrum Disorderمفهوم اضطراب طيف التوحد: 
 TRُيعرؼ اضطراب طيؼ التكحد كفقا لمػػػدليؿ التشخيصى كاإلحصائى الخامس المعدؿ        

DSM – 5  المعدؿ عمى أنو عجز مستمر في القدرة عمى بدء كاستدامة التفاعؿ االجتماعي
عة مف أنماط السمكؾ كاالىتمامات المحدكدة كالمتكررة المتبادؿ كالتكاصؿ االجتماعي، كمجمك 

 . (DSM-5 TR, 2022)كغير المرنة 
كُيعرؼ اضطراب طيؼ التكحد كما جاء في الدليؿ االحصائي لالضطرابات النفسية 

"عيكبان مستمرة في التكاصؿ االجتماعي كالتفاعؿ بأنو  (DSM-5 ) كالعقمية اإلصدار الخامس 
اقات متعددة كتظير سكاء اآلف أك في التاريخ الشخصي متمثمة فيما االجتماعي تحدث في سي

عيكبان في تبادؿ المشاعر االجتماعية، عيكبان في سمككيات التكاصؿ غير المفظي المستخدمة  يمي:
في التفاعؿ االجتماعي، عيكبان في بناء كاستمرار كفيـ العالقات، إظيار أنماط محدكدة كمتكررة 

ات أك األنشطة، حركات جسدية متكررة في استخداـ األشياء أك الكالـ، مف السمكؾ كاالىتمام
اإلصرار عمي التماثؿ كااللتزاـ المتشدد بالركتيف، أك الطقكس النمطية لمسمكؾ المفظي كغير 
المفظي، اىتمامات محددة جدان كثابتة تككف غير طبيعية في الشدة أك في التركيز، إفراط أك 

أك االىتمامات غير المعتادة في الجكانب الحسية في البيئة، يجب  قصكر في المدخالت الحسية
أف تككف األعراض مكجكدة في الفترة المبكرة مف النمك )كلكنيا قد ال تظير بشكؿ كامؿ حتي 
تصبح المتطمبات االجتماعية أكبر مف القدرات المحدكدة لدم الفرد، أك قد تككف مغمفة 

 APA, 2013) )اة التالية(" باستراتيجيات التعمـ في مراحؿ الحي
كما يعرؼ اضطراب طيؼ التكحد بأنو "اضطراب نمائي يؤثر سمبان عمى التكاصؿ كالسمكؾ،      

كىك ذك شدة متغيرة يتميز بصعكبات أك بعجز متكاصؿ في التفاعؿ كالتكاصؿ االجتماعي، 
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يط الي الشديد كفقان كاالىتمامات المقيدة كالسمككيات التكرارية كتتراكح شدة االضطراب مف البس
لمحاجة الي مستكيات الدعـ كيشخص خالؿ فترة الطفكلة المبكرة )مف الميالد الي ثماني سنكات(" 

 (. 3131)إبراىيـ الزريقات، 
 Individuals With Disabilities and) 0المعاقيف األفراد لتعميـ األمريكي القانكف كيشير    

Education Act (IDEA) عمى ممحكظ بشكؿ تؤثر تطكرية إعاقة بأنو كحدلمت  تعريفو في 

  ممحكظ عميو بشكؿ الدالة األعراض كتظير االجتماعي، كالتفاعؿ المفظي، كغير المفظي التكاصؿ

 التي كالمظاىر األخرل كمف الخصائص التربكم، الطفؿ أداء عمى سمبيان  كتؤثر العمر مف الثالثة قبؿ

 كمقاكمتو النمطية كالحركات المتكررة طفؿ بالنشاطاتال انشغاؿ ىك التكحد باضطراب طيؼ ترتبط

أك  االعتيادية، غير االستجابات إلى إضافة اليكمي، الركتيف لمتغيير في مقاكمتو أك البيئي، لمتغير
 (. 3103الببالكم،  إيياب العثماف، إبراىيـ ( الحسية لمخبرات الطبيعية

ؼ التكحد في الدليؿ التشخيصي كفيما يمي أىـ التغيرات التي طرأت عمى اضطراب طي 
 :DSM-5-TRكاالحصائي الخامس المعدؿ 

ضػػػػػطرابات الل DSM-5-TR حصػػػػػائي الخػػػػػامس المعػػػػػدؿالشػػػػػتمؿ الػػػػػدليؿ التشخيصػػػػػي كاا
  :د في كؿ مما يميك عمى تغيرات طفيفة في الصياغة لتكضيح المقص النفسية

ما يتجمى فيمػا يمػي" ك مف "( أ)تغيير الصياغة في معيار التشخيص  ألكؿ:التغيير اتضمف 
الغمػكض حػكؿ مػا إذا كػاف التشػخيص يتطمػب كػؿ  الزالػة كذلػؾكما يتجمى في كؿ مما يمػي"  إلى "

 بعضيا.   جكانب العجز المذككرة أك
حصائي انخامس إلانذنيم انتشخيصي وا

 DSM-5 اننفسيتضطراباث الن

حصائي انخامس انمعذل إلانذنيم انتشخيصي وا

 DSM-5-TR اننفسيتضطراباث الن

جتماعي العجز ثابج في انتواصم وانتفاعم ا

 "كما يتجهي فيما يهي في سياقاث متعذدة "

جتماعي الا وانتفاعمعجز ثابج في انتواصم 

كما يتجهي في كم مما  في سياقاث متعذدة "

 "يهي
 

                                           
1
 Individuals With Disabilities and Education Act (IDEA)   
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اضطراب طيؼ "المحددات" التي يمكف أف تصاحب تشخيص  : عمىاشتمؿ التغير الثاني
قابمة لمتشخيص بالضركرة كذلؾ عف طريؽ استبداؿ  غير ت"المحددا"ىذه  التكحد حيث أصبحت

  "اضطراب" ب "مشكمة"كممة 
أف يشيركا إلى مشاكؿ متزامنة مع اضطراب طيؼ مف  المتخصصيف يمكفىذا التغير الثاني 

   "ضطراباالترقى إلى مستكل " الالتكحد، مثؿ إيذاء الذات، كالتي 
نخامس حصائي ااإلانذنيم انتشخيصي و

 DSM-5 اننفسيتضطراباث الن

حصائي انخامس انمعذل إلانذنيم انتشخيصي وا

 DSM-5-TR اننفسيتضطراباث الن

متوافق مع اضطراب آخر قصور أو عجز دائم 

  في اننمو انعصبي أو انعقهي أو انسهوكي

متوافق مع مشكهت أخرى قصور أو عجز دائم 

 في اننمو انعصبي أو انعقهي أو انسهوكي
 

ممارسات التشخيص بسبب ىذه  مف غير المرجح أف تتغير يشير الخبراء أنواما خت 
 ,APA) .النفسيةضطرابات لالحصائي الخامس المعدؿ الالتشخيصي كا ؿفي الدلي التالتعدي

DSM-5 revision, 2022). 
 ذوي اضطراب طيف التوحد: األطفال خصائص

 كفػؽ درجتيػا كتختمػؼ ،ذكم اضػطراب طيػؼ التكحػد األطفػاؿ كخصػائص أعػراض تتعػدد

 أف بالضػركرة ليسػت كلكػف مشػتركة، الخصػائص بعػض تكػكف كتكػاد ذلػؾ، إلػى التػي أدت األسػباب

طيػؼ  اضػطراب خصػائص إلػى اإلشػارة يمكػف عػاـ كبكجػو بذاتػو. طفػؿ لػدل جميعيػا مكجػكدة تكػكف
محمػكد  كمػا أكضػحيا ،المعرفيػة ،الحركيػة الخصػائص االجتماعيػة، السػمككية، فػي كالمتمثمػة التكحػد

 (، كذلؾ كما يمي:3131حمدم شكرم )
 اًلجتماعية: الخصائص (1

ُتعد السمة األبرز لمطفؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد انغالقو عمى نفسو مع كجػكد قصػكر 
كيفي ككمي في التفاعؿ االجتماعي كقد تختمؼ درجة القصكر مف طفػؿ إلػي آخػر ممػا يػؤدم إلػي 

طة اإلجتماعية حتى مع الكالديف فال تظير عميػة مالمػح إنعزالو إجتماعينا كعدـ االنخراط في األنش
البسػػمة أك الفػػرح عنػػدما يحممػػو أك يمتقطػػو أك يحتضػػنو كالديػػة كػػذلؾ يغيػػب التكاصػػؿ البصػػرم بػػيف 

 الطفؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد ككالديو كغيرىـ.
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 السػمكؾ فػي القصػكر تحديػد ( إلػى أنػو يمكػف3116الظػاىر) أحمػد كقػد أشػار قحطػاف

   :التالية الفئات الثالث خالؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد مف األطفاؿ لدل اإلجتماعي

 التفاعؿ اإلجتماعي، أنكاع كؿ األطفاؿ ىؤالء يتجنب إذ الفئات أشد : كىكإجتماعياا المنعزل (أ 

 االستجابة ىي عف الناس كاليركب الغضب بيـ كأف اإلحتكاؾ يحاكؿ فرد كؿ عف كيبتعدكف

 .شيكعان بينيـ األكثر

 ال يسعكف كلكنيـ بشدة، اإلجتماعية المكاقؼ يتجنبكف ال األطفاؿ كىؤالء إجتماعياا: المباليغير  (ب 

 إلى الخمك بأسنا في يجدكف ال أنيـ يكرىكنيـ كما ال الكقت ذات كفى بالناس، االختالط إلى

األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ  بيف شائع اإلجتماعي السمكؾ مف النكع كيعتبر ىذا أنفسيـ،
 التكحد.

 في يفشمكف لكنيـاآلخريف ك  مصادقة جاىديف يحاكلكف األطفاؿ كىؤالء :إجتماعياا ألخرقا (ج 

 كما ذاتيـ، حكؿ ألنيـ يتمركزكف ألقرانيـ صداقتيـ عمى اإلبقاء يستطيعكف ال أم عمييـ، الحفاظ

 .اإلجتماعي الذكؽ كيفتقركف إلى الكافية اإلجتماعية الميارات يمتمككف ال أنيـ
 ة:السموكي الخصائص (2

يعتبر سمكؾ الطفؿ ذك اضطراب طيؼ التكحد الذم يصدر منو إلي البيئة الخارجيػة سػكاء 
الماديػة أك اإلجتماعيػػة ضػػيؽ كمحػػدكد المػػدل، كمػػا تنتابػػو نكبػػات انفعاليػػة حػػادة كغضػػب شػػديد فػػي 
بعض المكاقؼ، مما يجعؿ الطفؿ التكحدم في بعض األحياف مصدر إزعاج لألخريف، يػؤدم ذلػؾ 

التفاعػػؿ معػػو كعػػدـ اإلخػػتالط بػػو اجتماعيػػا األمػػر الػػذم يجعػػؿ الطفػػؿ التكحػػدم فػػي  الػػى تجنبػػو أك
 (.3131محمكد حمدم شكرم،)إلى نمك الذات  معزلة، كىذا ال يؤد

 وأهم السموكيات التي تميز األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ما يمي:
 الشػعكر ليخفػؼ اتػو،ذ نحػك يكػكف مػا العػدكاني لمطفػؿ ذكم اضػطراب طيػؼ التكحػد غالبػان  السػمكؾ (أ 

 مػع المعػب لمطفػؿ ذكم اضػطراب طيػؼ التكحػد أثنػاء العػدكاني يظيػر السػمكؾ كقػد كالتػكتر، بػالقمؽ

 الطفؿ يتصرؼ كما اآلخر، الطفؿ يد مف) المعبة (الشيء أخذ أك بكمتا يديو، بدفعيـ فيقكـ اآلخريف

أك  األرض فػي أسالػر  ضػرب مثػؿ بنفسػو كالضػرر األذل تمحػؽ بطريقة التكحد اضطراب طيؼ ذكم
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جسػمو )بطػرس حػافظ ،  مػف مختمفػة مكاقػع فػي نفسػو التكحػدم يضػرب الطفػؿ أف أك الحػائط،
3115.) 

 فػي المكجػكدة المثيػرات إزاء دافعيتػو فػي كاضػحان  الطفؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحػد قصػكرا يظير (ب 

 .بو المحيطة البيئة
 ذىابنا الجسـ كىز اليديف، رفةرف مثؿ إرادية ال الطفؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد سمككيات يظير (ج 

يابنا  .كا 
 .مفرطة بصكرة محدد مثير انتقاء إلى يميؿ األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد (د 
 تغييػر، دكفنمػط معػيف  عمػى األمػكر تسػرم أف األطفػاؿ ذكم اضػطراب طيػؼ التكحػد يفضػؿ (ق 

 (.3102الشربيني،  كامؿ عميو )السيد تعكدكا قد نمط تغير عند محاكلة زائد بقمؽ كيشعركف
األطفػاؿ ذكم  مػف %(61) حػكالي األكػؿ اضػطرابات انتشػار معػدالت تبمػ  األكػؿ، اضػطرابات (ك 

 ما تناكؿ الكجبات في االنتظاـ كعدـ الطعاـ، تناكؿ سمكؾ في اختالؿ كىك التكحد، طيؼ اضطراب
 مكاعيػده، غيػر الطعػاـ فػي لتنػاكؿ القيػرم التكػرار أك الطعػاـ، تنػاكؿ عػف القيػرم اإلمتنػاع بػيف

 (.3113شقير، لمفرد )زينب الطبيعي النمك يتطمبو عما تزيد بكمياتك 
 بأشػياء لػيس ييتمػكا مػا غالنبػا التكحػد طيػؼ اضػطراب ذكم األطفاؿ االستحكاذم: حيث إف السمكؾ (ز 

 بأشػياء ييتمػكف فقػد نجػدىـ العػادم، يػكميـ خػالؿ األىميػة غايػة فػي ليػـ بالنسبة كتككف معنى، ليا

 لنكبػات كيتعرضػكف معينػة، المنظفػات، كلعبػة كعبػكات باليػو، مػاشق كقطعػة قػديـ، كسػمؾ غريبػة

 (.3112الجارحي، سيد)أك رمييا  منيـ سمبيا أحد حاكؿ ما إذا شديدة غضب
 الخصائص الحسية: (3

تبػػدك االسػػتجابات الحسػػية لألطفػػاؿ ذكم اضػػطراب طيػػؼ التكحػػد غيػػر عاديػػة كتختمػػؼ مػػف طفػػؿ 
 تجابة إلييا كمف أىـ ىذه االستجابات ما يمي:إلي آخر مف حيث الشدة كالدرجة كطريقة االس

 لممثيرات غير طبيعية استجابات طفؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد ُيظير حيث المثيرات البصرية: (أ 

محمػد مكسػي سػعادة، )سػاطع  ألضػكاء رؤيتػو عنػد عينيػو عمػى يػداه يضػع فبعضػيـ البصػرية،
3105.) 
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 لممثيػرات عاديػة طيػؼ التكحػد غيػر : تبػدك إسػتجابات الطفػؿ ذكم اضػطرابالمثيىرات السىمعية (ب 

 لػػبعض األطفػاؿ ذكم اضػػطراب طيػؼ التكحػػد حساسػية مفرطػػة بعػػض حيػث يظيػػر السػمعية،

 مكبػرات صػكت مثػؿ أصػكات معينػة يسػمع عنػدما أذنيػو يغطػي كينػزعج أك كقد يغضػب األصكات،

 (.3118الكيربائية )خكلة يحي،  المكنسة أك العالي الصراخ أك الصكت
 حساسية غير عادية حيث يعاني األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد مف ة:المثيرات الممسي (ج 

 يبتعدكا لممثيرات الحسية الممسية، المتمثمة في حاسة الممس كاإلحساس باأللـ كالحرارة، فنجدىـ

 عندما باأللـ بعضيـ يشعر كما ال أحد، يممسيـ  أف كيتجنبكا يرفضكا أك اآلخريف لمس كيتجنبكا

 (.3102األذل )أحمد السيد التميمي، أك لمسقكط يتعرضكا
 الخصائص التواصمية والمغوية: (4

مصابان  الطفؿ يككف أف إلحتمالية األساسية المؤشرات أحد التكاصؿمشكالت المغة ك  تعد  
 التكاصؿ عممية كتؤثر التشخيص، عممية في األساسية الركائز إحدل كىي التكحد، طيؼ باضطراب

 مف كتؤخر التعمـ، عمى قدرة الطفؿ مف ُتحد التكاصؿ عمى القدرة ـفعد المتعددة، النمك مظاىر عمى

 .كاستقالليتو اإلجتماعي تطكره
( أف خصػػائص المغػػة عنػػد األطفػػاؿ ذكم اضػػطراب طيػػؼ 3113كقػػد أشػػار عثمػػاف لبيػػب فػػراج )   

 التكحد تتمثؿ فيما يمي:
طيػؼ  باضػطرالحػاالت  المميػزة األعػراض أىػـ مػف المغكم النمك اضطراب أك قصكر أك تكقؼ (أ 

 .تشخيصيا في الميمة كالمعايير التكحد
 الطفؿ رغبة عدـ إلى راجعان  ليس المغة عند األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد استخداـ عدـ (ب 

 عػف المسػئكلة بػالمخ العصػبية المراكػز فػي كظيفػي خمػؿ أك إلػى قصػكر يرجػع كلكنػو الكالـ، في

 المخ. مف األيسر الكركم النصؼ عمى كالكاقعة الرمكز، كالتعامؿ مع كالكالـ المغة
 مف الصحيح، كذلؾ التعثر في اإلستدعاء مكانيا في الكممات ككضع الجمؿ التعثر في تككيف (ج 

 إليو. المكجو الكالـ مف يسمعو ما معظـ في الرمكز لمعاني الذاكرة
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 Executive Functionsالتنفيذية: الوظائف  

 مف خالؿ تقييـ الفرد ألدائو السمككي، كذلؾ اإلنساني الكظائؼ التنفيذية ضابطان لمسمكؾ عدتُ       
نياء نشاط ما تجييزك متابعة ل ،األفكار كتكجيو السمكؾ الكظيفي الشخصي، كأداة لتنظيـ بطريقة  كا 

لتمكف  ،كانتقائيا كجمعيا مرنة، كتنبع أىميتيا مف دكرىا الرئيس في المعالجة المعرفية لممعمكمات
التي  كالمكاقؼ الجديدة تاالمثير  في كمبتكرة خاصةغير تقميدية  ستجابة بطريقةالفرد مف اإل

 حقؽ لمفرد التكافؽيال تككف مفركضة عميو بشكؿ مباشر مف البيئة، كبذلؾ يتعرض ليا الفرد ك 
 (.(Baars & Franklin, 2003 جتماعي الناجحاإل

 تعريف الوظائف التنفيذية:
في المجاؿ العصبي المعرفي  ات الحديثة نسبيان عد مصطمح الكظائؼ التنفيذية مف المصطمحيُ      

ىتماـ بيذا المفيـك فقد ازداد اإل االخيرة،ا الىتماـ عديد مف الباحثيف في السنكات صبح مثارن أك 
مزيد مف البحكث بغرض تكضيحو كتحديد معالمو  إلىنتيجة لما يكتنفو مف غمكض كحاجتو 

  (.3109 ،عمي الرفاعي )فاطمة
عمميات التنظيـ  عمى أنياالكظائؼ التنفيذية  (3102محمد ) هللعادؿ عبد ا قد عرؼك 
كعادة ما  ،كاالنفعالية كتكجييا كالمعرفيةالضبط التي تنظـ كؿ األنشطة السمككية أك الذاتي 

كؼ االستجابة أك  ،أك أكثر مف ثالثة أمكر تتمثؿ في تخطيط لألفعاؿ المتتالية يتطمب كاحدان 
معالجة لممعمكمات التي تتصؿ  عمىعقمية لمميمة المطمكبة تحتكم كتصكرات  تأجيميا لكقت مالئـ

    .الذاكرة إلىبالمثير كنقميا 
نيا قدرة أ( الكظائؼ التنفيذية ب3102) ىياـ فتحيك العزيز الشخص،  عبدكما عرؼ كالن مف     

 كجيوكتنظيـ كت ،كالبدء أك المبادرة بالسمكؾ المناسبفيو مرغكب الالطفؿ عمي كؼ السمكؾ غير 
نتباه كاإلدراؾ كاإل ،العديد مف الكظائؼ المعرفية عمىكىي تعتمد في ذلؾ  ،السمكؾ لتحقيؽ اليدؼ

 ،كليا دكر ىاـ في أنشطة الحياة اليكمية ،كفي نفس الكقت تؤثر فييا كتكجييا، كالذاكرة كالمغة
   .جتماعيكالتفاعؿ اإل
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ميات المعرفية التي تمكف الفرد مف عمى أنيا مجمكعة مف العم  Whit (2012) كعرفيا كايت    
 التحكـ فيما لدية مف أفكار كأفعاؿ كانفعاالت.

 أهمية الوظائف التنفيذية:
أف الكظائؼ التنفيذية تميز اإلنساف عف بقية Denckla ( (1989دينكال  كأكضح

الكائنات، كتساعدنا في التفكير عف أنفسنا كعف عالقتنا اإلجتماعية كعف المستقبؿ، كتسمح 
شباع الحاجات، كتساعد عمى تنمية اإلستقاللية، كتساعد في عممية التنظيـ الذاتي ب التخطيط كا 

 لمسمكؾ، كفى مكاجية التأثيرات اإلنفعالية لسمككياتنا.
 مكجية كسمككيات تعمؿ التنفيذية الكظائؼ أف( (Barkely 2001كما أكضح باركمي 

 تنفيذية كظيفة تحكميا التنفيذية الكظائؼ أف، ك اذاتي يككف كمعظميا الذاتي لمتنظيـ  تستخدـك  لمفرد

 في تتحكـ التي كىي  ستجابةاإل كؼك  الذاتراقبة كم لمعب الذاتي التكجوكىك  المبادأة ىي أساسية

 .المفظية كغير المفظية العاممة الذاكرة مثؿ أخرل تنفيذية كظائؼ
مف خالؿ برامج لؾ كذ أنو يمكف تنمية الكظائؼ التنفيذية( إلى 2008) Hallكأشار ىؿ 

، طكالتخطي النفس،تنمية ميارات التفكير االجتماعي باستخداـ عدة خطكات متعاقبة ىي ضبط ل
 .كميارات الممارسة، كالتعزيز

 ( إلى أىمية الكظائؼ التنفيذية، كالتي تتمثؿ في فيما يمي:3103) لكيس كامؿ مميكة أشاركما 
 كالذاكرة قصيرة المدم.تنظيـ المعمكمات المتدفقة بالذاكرة العاممة  (0

 تنظيـ المعمكمات في الذاكرة طكيمة المدم. (3

 تنظيـ كترتيب كسرعة تجييز المعمكمات. (2

 تسييؿ عممية استدعاء المعمكمات مف الذاكرة طكيمة المدم. (2

 الحساسية االجتماعية". -تنظيـ السمكؾ االجتماعي" التعاطؼ (5

 تجييز المعمكمات إلعادة بناء السمكؾ كتنظيمو. (9
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 :األطفال ذوي اضطراب طيف التوحدعند كأحد مكونات الوظائف التنفيذية المبادأة   
 المبادأة: تعريف  

عمػػى أنيػػا قػػدرة الطفػػؿ عمػػى  المبػػادأة Roos et al((2008رككز كآخػػركف  كػػال مػػف عػػرؼ
المبػػػادرة فػػػي التكاصػػػؿ بػػػالعينيف، كاإلشػػػارة كالعػػػرض بيػػػدؼ تحقيػػػؽ مشػػػاركة االنتبػػػاه مػػػع األخػػػريف 

 االجتماعية. مختمؼ المكاقؼء كاألحداث المحيطة في لألشيا
المبػادأة عمػػى أنيػػا سػػمكؾ  Koegel et al (2014)ككجيػػؿ كآخػػركف  مػف عػػرؼ كػػالبينمػا 

جتمػاعي مػع اآلخػريف، كمػف أمثمػة التفاعػؿ اإلبجتماعي إيجابي يتمثؿ فػي قػدرة الطفػؿ عمػى البػدء إ
نضػماـ إلػى إذا كػاف الطفػؿ يرغػب فػي اإل سمكؾ المبػادرة: تسػميـ لعبػة إلػى طفػؿ آخػر، السػؤاؿ عمػا
 .نشاط، البدء بالتحية، أك تعميؽ الطفؿ عمى نشاط معيف

 التوحد:األطفال ذوي اضطراب طيف  أهمية المبادأة عند
 في النقاط التالية: التكحد األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼة لدل أتتمثؿ أىمية المباد

ذكم  ألطفػاؿرحمػة الطفكلػة، كخاصػة لػدل االمبادأة ميارة ال يمكف إغفػاؿ أىميػة دكرىػا فػي م (0
ذكم اضػػطراب  ألطفػػاؿالتكحػػد، كتكمػػف أىميػػة ىػػذه الميػػارة فػػي زيػػادة قػػدرة ااضػػطراب طيػػؼ 

دارة العالقات اإلطيؼ   جتماعية بصكرة فعالة.التكحد عمى بناء كا 

خصائصػو اإلنسػانية، كيػتعمـ لغػة تنمػك تسيـ المبادأة في تككيف سػمكؾ الطفػؿ، فمػف خالليػا  (3
 كثقافة مجتمعو كقيميا كعاداتيا كتقاليدىا، مف خالؿ عممية التطبع االجتماعي. قكمو

 ,Thomas) جتماعيةتعطي ميارة المبادأة لمطفؿ القدرة عمى استيعاب تفسير المكاقؼ اإل  (2

Liu & Umberson, 2017) 

أىميػػة المبػػادأة عنػػد  إلػػى Koegel, et al., (2014)كػػال مػػف ككجػػؿ كآخػػركف  كقػػد أشػػار
جتماعيػة الػالـز تنميتيػا التكحػد فػي عالقتيػا بغيرىػا مػف الميػارات اإلطيػؼ ؿ ذكم اضػطراب األطفا

الميػارات  اإلجتمػاعي، كىػذه بالمشػاركة كاالنػدماجلدل ىذه الفئة مف األطفاؿ، حيث ترتبط المبادأة 
 التكحد في تفاعالتو مع اآلخريف.ذكم اضطراب طيؼ يحتاجيا الطفؿ 
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جتماعيػة إالتكحػد ال ينخػرط فػي تفػاعالت طيػؼ ذك اضطراب  الطفؿكتجدر اإلشارة إلى أف 
جتماعيػة يبدأ فييػا بالمبػادأة فػي السػمكؾ، كمػف المحتمػؿ أف يػؤدم ذلػؾ إلػى الفشػؿ فػي تفاعالتػو اإل

جتماعيػة كالػرفض مػف مع األخريف، كربما يؤدل ذلػؾ الحقنػا إلػى زيػادة خطػر االنسػحاب كالعزلػة اإل
 (.Matson et al., 2009)األقراف 

عجػػػزنا فػػػي مكاقػػػؼ  التكحػػػدطيػػػؼ كلػػػذا تشػػػكؿ المبػػػادأة لػػػدل األطفػػػاؿ المصػػػابيف باضػػػطراب 
جتماعيػة ضػئيمة التفاعؿ اإلنساني، غالبنا ما تككف األسػئمة التػي يػتـ البػدء فييػا أثنػاء التفػاعالت اإل

                       (. Koegel, et al., 2014) األطفاؿأك غائبة لدل ىذه الفئة مف 
عنػػػد مػػػف لػػػدييـ اضػػػطراب طيػػػؼ التكحػػػد قصػػػكر كاضػػػح فػػػي التعبيػػػر عػػػف أفكػػػارىـ كيالحػػػظ 

باأللفاظ أك كاإلشارات، كما أنيػـ يفتقػدكف إلػى ميػارات المبػادأة، كمػف ثػـ فيػـ يفتقػدكف إلػى ميػارات 
ف قصػػػػػكر ىػػػػػذه الميػػػػػارات لػػػػػدل الطفػػػػػؿ يػػػػػؤثرنا سػػػػػمبنا عمػػػػػى نمػػػػػكه النفسػػػػػي التفاعػػػػػؿ اإل جتمػػػػػاعي، كا 

الطفػػػؿ التكحػػػدم إلػػػى ىػػػذه الميػػػارات، فىنػػػو ال يسػػػتطيع عمػػػى المسػػػتكل  جتمػػػاعي، فحػػػيف يفتقػػػدكاإل
ستقبالي أف يفيـ الرسائؿ الكاردة إليو، كما أنو ال يستطيع عمى المستكل التعبيرم أف يعبػر جيػدنا اإل

  (.3119عف رسائمو لألخريف )سميماف رجب، 

 :كأحد مكونات الوظائف التنفيذية دراسات سابقة تناولت المبادأة
ظران لعدـ كجكد دراسات سابقة تناكلت العالقة في مجاؿ الكظائؼ التفيذية كالتكاصؿ المغكم ن  

سكاء دراسات تشخيصية أك دراسات كصفية، فقد اىتـ الباحثكف بدراسة الكظائؼ التنفيذية بكجو 
عاـ كالمبادأة بكجو خاص لدل األطفاؿ ذكل اضطراب طيؼ التكحد، كقد الحظ باحثكا الدراسة أف 

تماـ الدراسات السابقة قد تركز عمى تنمية المبادأة لدل ىذه الفئة مف خالؿ البرامج التدريبية اى
المختمفة، كندرة الدراسات التى تيتـ ببحث المبادأة فى عالقتيا بمتغيرات أخرل مف قبيؿ التكاصؿ 

دراسات المفظى مكضع اىتماـ البحث الراىف؛ لذا سنعرض فى الفقرات التالية نماذج مف ىذه ال
إلى التى ىدفت Kabashi & Kaczmarek ( (2007 كاباشي ككازمارؾ اسةدر التى مف بينيا 

التعرؼ عمى فعالية برنامج قائـ عمى استخداـ التغذية الراجعة بالفيديك المرئي في تنمية ميارة 
جتماعية لألطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي، المبادأة اإل
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كالتصميـ التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة، كتككنت عينة البحث مف ثالثة أطفاؿ يعانكف مف 
التكحد، كقاـ الباحث باختيار عينة البحث كفقنا لعدة شركط منيا: تشخيص الطفؿ عمى أنو يعاني 

، كأف يككف لدل الطفؿ (سنكات 9 -2)مف اضطراب طيؼ التكحد، كيتراكح عمر الطفؿ ما بيف 
، كقد تكصؿ البحث إلى عدد مف كممة كاحدة عمى األقؿ ػػػػػػػتعبير عف احتياجاتو بعمى ال القدرة

فعالية برنامج قائـ عمى استخداـ التغذية الراجعة بالفيديك المرئي في تنمية ميارة النتائج أىميا 
نمية ثنيف مف المشاركيف الثالثة في البحث، كأكصى الباحث بضركرة تإجتماعية لدل المبادأة اإل

 ميارة المبادأة لدل األطفاؿ بصفة عامة، كاألطفاؿ ذكم اضطراب التكحد عمى كجو الخصكص.
إلى التعرؼ عمى فعالية لعب األدكار Dinon  ( (2013دينكف كما ىدفت دراسة

جتماعية: كتدخالت عالجية لتحسيف المبادأة المفظية لدل األطفاؿ ذكم اضطراب كالقصص اإل
لباحث المنيج التجريبي، كالتصميـ التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة، طيؼ التكحد، كاستخدـ ا

كتككنت عينة البحث مف طفمة تعاني مف اضطراب التكحد، كأعد الباحث بطاقة مالحظة لقياس 
جتماعية كأنشطة لعب األدكار، المبادأة، باإلضافة إلى حزمة العالج المككنة مف القصص اإل

أىميا: فعالية لعب األدكار كالقصص االجتماعية: كتدخالت  كتكصؿ البحث إلى عدد مف النتائج
 عالجية لتحسيف المبادأة المفظية لدل األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد.

الكشػؼ عػف إلػى  Boudreau & Harvey  (2013)بػادرك كىػارفيا ىػدفت دراسػة نمػبي
باحػػث المػػنيج التجريبػػي، جتماعيػػة، كاسػػتخدـ العمػػى المبػػادأة اإل 0تػػأثيرات النمذجػػة الذاتيػػة لمفيػػديك

كالتصػػميـ التجريبػػي ذم المجمكعػػة الكاحػػدة، كتككنػػت عينػػة البحػػث مػػف ثالثػػة أطفػػاؿ يعػػانكف مػػف 
(، كأعػػد الباحػػث بطاقػػة مالحظػػة لقيػػاس المبػػادأة، باإلضػػافة إلػػى ASDاضػػطراب طيػػؼ التكحػػد )

جتماعيػة قبػؿ إ تقنية الفيديك كالتي مف خالليا شػاىد األطفػاؿ فيػديك ألنفسػيـ يشػارككف فػي مكاقػؼ
كقت المعب مع مجمكعة مف أقرانيـ، كتكصؿ البحث إلى عدد مف النتائج أىميا: فعالية اسػتخداـ 

ذكم اضػػطراب جتماعيػػة لػػدل األطفػػاؿ تػػأثيرات النمذجػػة الذاتيػػة لمفيػػديك عمػػى تحسػػيف المبػػادأة اإل
 .(عينة البحثطيؼ التكحد )

                                           
1
  Video Self Mmodeling (VSM). 
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التي ىدفت إلى تحسيف ك  Koegel et al (2014) كآخركفكىدفت كال مف ككجيؿ 
التكحد باستخداـ جتماعية لدل األطفاؿ المصابيف باضطراب طيؼ المبادأة في طرح األسئمة اإل
ستجابة المحكرية، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ذم المجمكعة اإلجراءات التحفيزية لعالج اإل

التكحد، كأعد يؼ ط( أطفاؿ مف األطفاؿ ذكم اضطراب 2الكاحدة، كتككنت عينة البحث مف )
الباحثكف مقياس المبادأة، باإلضافة إلى البرنامج التدريبي القائـ عمى استخداـ اإلجراءات 

إلى عدد مف النتائج أىميا: فعالية البرنامج التدريبي المستخدـ مف  الباحثكفالتحفيزية، كتكصؿ 
 طيؼ التكحد.ذكل اضطراب خالؿ اإلجراءات التحفيزية في تنمية المبادأة لدل األطفاؿ 

تنمية سمكؾ المبادأة  لدل الطالب المصابيف Sauer ( (2016 كما تناكلت دراسة سايكر
باضطراب طيؼ التكحد، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة، كتككنت عينة 

كالذيف يعانكف مف صعكبات في ، التكحدطيؼ ( أطفاؿ مف األطفاؿ ذكم اضطراب 8البحث مف )
جتماعي، كأعد الباحث مقياس المبادأة، باإلضافة إلى البرنامج التدريبي القائـ عمى كاصؿ اإلالت

إلى عدد مف النتائج أىميا: فعالية البرنامج التدريبي في   استخداـ كتبادؿ الصكر، كتكصؿ البحث
رات تنمية المبادأة لدل األطفاؿ عينة البحث، حيث ساعد البرنامج األطفاؿ عمى اكتساب الميا

 الالزمة ليصبحكا أكثر مشاركة في األنشطة كالتكاصؿ بشكؿ فعاؿ مع اآلخريف. 
إلػػى التعػػرؼ عمػػى فعاليػػة Kagohara et al ( (2016 كػػاجكىرا كآخػػركفدراسػػة  ىػػدفتك 

كنمذجػػػة الفيػػػديك فػػػي تنميػػػة ميػػػارة المبػػػادأة بتحيػػػة المعممػػػيف لػػػدل جتماعيػػػة، اسػػػتخدـ القصػػػص اإل
حػػد )متالزمػػة أسػػبرجر(، كاسػػتخدـ البػػاحثكف المػػنيج التجريبػػي، األطفػػاؿ ذكم اضػػطراب طيػػؼ التك 

كالتصميـ التجريبي ذم المجمكعة المجمػكعتيف التجػريبيتيف: مجمكعػة تعممػت باسػتخداـ القصػص 
جتماعيػػة، كاألخػػرل تػػدربت عمػػى نمذجػػة الفيػػديك، كأعػػد البػػاحثكف بطاقػػة مالحظػػة لتقيػػيـ ميػػارة اإل

كنمذجػة الفيػديك، جتماعيػة، القصػص اإل لقػائميف عمػى اسػتخداـالمبادأة باإلضافة إلى البرنامجيف ا
كتكصػػػػؿ البحػػػػث إلػػػػى عػػػػدد مػػػػف النتػػػػائج أىميػػػػا: أف األطفػػػػاؿ الػػػػذيف تػػػػدربكا باسػػػػتخداـ القصػػػػص 

جتماعيػة بػىجراء تحيػة بسػيطة )عمػى سػبيؿ االجتماعية أظيػركا ميػارة فػي المبػادأة فػي المكاقػؼ اإل
ربت عمى نمذجة الفيديك كانت إنتاجيا أكثر تعقيػدنا حيػث المثاؿ، مرحبنا(، بينما المجمكعة التي تد

، كبصػػفة عامػػة تكصػػؿ البحػػث إلػػى (كانػػت إنتػػاجيـ )عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، مرحبنػػا. كيػػؼ حالػػؾ أف"
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كنمذجػػة الفيػػديك فػػي تنميػػة المبػػادأة لػػدل األطفػػاؿ جتماعيػػة، القصػػص اإلفعاليػػة اسػػتخداـ كػػؿ مػػف 
 .التكحد طيؼ ذكم اضطراب
 :Linguistic Communication التواصل المغوي

( إلى أف التكاصؿ المغكم ىك تمؾ العممية التي تتضمف 3119)يشير إيياب الببالكم 
تبادؿ المعمكمات كالمشاعر كالمعتقدات بيف البشر، كيرل أف التكاصؿ يتضمف كالن مف الكسائؿ 

اإلشارة كتييئة المفظية، المغة المنطكقة كالمسمكعة كالمكتكبة، "كالكسائؿ غير المفظية" لغة 
األصابع، كقراءة الشفاه، لغة برايؿ كاإليماءات كتفسيرات الكجو، كلغة العيكف كحركات اليديف 

  كالرجميف... كغيرىا.
 قسميف كما يمي:كتنقسـ المغة إلى 

 Receptive Languageالمغة االستقبالية:  - 0
 Expressive Languageالمغة التعبيرية:  - 3
 Receptive Language: يةالمغة اًلستقبالأوًلا: 

 يفيـ ما كأكؿ كااليماءات، كالشفرات الكالـ فيـ عمى القدرة إلى ليةستقباشير المغة اإلت 

 الطفؿ ليا يستجيب التي الكممات ( أشير كأكؿ6-9كيبدأ فيـ الكالـ مف عمر ) اإليماءات الطفؿ
 ، كما(بام بام) فيـ الطفؿ العاـ األكؿ يبدأ نياية كفي "ال" كلفظة كبابا ماما كلفظة إسمو ىك

 المألكفة األشياء يؤشر إلى أف شيرنا (08) عمر في البسيطة كما يستطيع الجمؿ لبعض يستجيب
الزمف  إلييا بمركر كيستجيب الطفؿ يفيميا التي المفردات تزداد ثـ كاأليدم، كاألنؼ كالكجو كالفـ

(Silverman, 2004).  
 كتجييز الكممات كمعنى الكالـ فيـ عمى درةالق إلى أنياSmith (2007 ) سميث كأشار
جابة الّتعميمات، كاتّباع المناسب، الجمؿ لمرد  في المكاقؼ التكاصمية.  األسئمة كاِ 

، ذكم اضطراب طيؼ التكحدأّف بعض األطفاؿ إلى  Shaver (2007)شايفر  كما أشار
كىذا يؤّثر  "ات التقميدّيةاإليماء"يشتمؿ عمى  الذم يكاجيكف صعكبة في فيـ الّتكاصؿ غير المفظي،
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كيؤّثر عمى الفيـ  التكاصؿ، مف قبؿ شركاء ي فيـ المعمكمة الدقيقة التي ُترسؿقدرتيـ ف عمى
 .الحرفي لممعنى

 المغة، كتمثؿ القدرة عمى فيـ الكالـ فيـك استيعاب  كما تشير المغة االستقبالية إلى
في قدرة الدماغ البشػرم عمػى اسػتقباؿ ية الستقباإل كالمغة المكتكبة، كما تتمثؿ المغة كاإليماءات

ـّ فيميا أحمد مكسي )كاستيعابيا  كتحميميا الرسػائؿ المغكيػة، مف قنكات الحس المختمفة، كمف ث
 (.3105الدكايدة، ياسر فارس خميؿ، 

 عمره بداية في فالطفؿ منطكقة غير لغة ( إلى أنيا3101قحطاف أحمد الظاىر )أشار كما 

 كبعدىا الصكت، مصدر نحك رأسو ُيدير فمثالن  التي يسمعيا كيراىا ثيراتالم إلى يستجيب
 .كثير كغيرىا ُتطمب منو التي بالتعميمات يمتـز كقد منو، يطمب لما يستجيب

 تعقيب عمأ التعريفات السابقة: 
يتضح مما سبؽ أف المغة االستقبالية تمثؿ محكرا ميـ لدل االطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ 

ير الى مدل قدرة الطفؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد عمى استقباؿ المعمكمات التكحد حيث ُتش
التي تصؿ اليو مف االخريف كاستيعابيا كتخزينيا كمف ثـ القدرة عمى انتاج محصكؿ لغكم سميـ 

 كأشاركالمبادرة في الحكار كالحديث الفعاؿ مما يسيـ في تحسيف ميارة التكاصؿ المغكم لدييـ. 
التكّحد تعاني مف خمؿ في اضطراب طيؼ إلى أف بعض حاالت  Boucher ( (2003باكشر 

 الذيف يعانكف مف ؿكيظير األطفا المغة االستقبالّية كالبعض يرّددكف كيتذّكركف المغة بدكف فيميا
كالشكؿ  المحتكل كالتي تشتمؿ عمى في عناصر المغة األساسّية، التكّحد صعكبة اضطراب طيؼ
 مى خمؿ في الكالـ أك تأّخر في الكالـ الكظيفي. كىذا مؤشر ع كاستخداـ المغة،

 Expressive Languageثانياا: المغة التعبيرية: 
 المشاعر إنتاج لمغة، فمف خالؿ المغة التعبيرّية يتمّكف الفرد مف التعبير عفُتعد المغة التعبيرية 

 (. 3105ؿ، )أحمد مكسي الدكايدة، كياسر فارس خمي بأساليب مختمفة كاألفكار نفعاالتكاإل
( المغة التعبيرية بأنيا إحدل مظاىر التكاصؿ التي يتـ بكاستطيا 3119كُيعرؼ )الشخص،

 نقالألطفاؿ بصكرة ممفكظة أك رمزية أك مكتكبة. 
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أيضا ىي القدرة عمى التعبير عف أفكارنا بكممات منطكقة كالنطؽ ىك القدرة عمى لفظ كؿ 
 (.3112كممة بكضكح ) ابراىيـ الزريقات،

التي ينظر إلييا عندما يقـك  المغةبأنيا  ((HuiChun, et al., 2017كما يعرفيا ىيكشف      
ىي االستماع  المغة االستقبالية .الناس بىيماءات أثناء التحدث، كما لك كانكا يشرحكف ما يقكلكنو

كالفيـ. الطفؿ، خالؿ تطكره دائما لديو قدرات لغكية مستقبمة بفارؽ كبير عف قدراتو 
 .التعبيرية ةالمغكي

حيث تكجد لدييـ  المغة التعبيرّية صعكبة فيو األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد يكاجك 
المقاطع  ىذا يعكد إلى الصعكبة في إنتاجك بشكؿ تكاصمي ككظيفي،  الكالـاستخداـ  صعكبة في

شكؿ  عمى يستخدمكف أجزاءن كبيرةن مف المغة التعبيرّية كأشباه الجمؿبة كما أنيـ الصكتّية المركّ 
كيعانكف مف خمؿ في معاني المفردات، كيستخدمكف الكممات كالجمؿ بسياقات  ترديد لمكالـ،

 دالتكحذكم اضطراب طيؼ ف األطفاؿ م%( 51 – 31)نسبة مف  محدكدة، كتقدر الدراسات أف
 .(Shaver,2007) ال يستخدمكف الكالـ بشكؿ كظيفي

مشكالت المغة التعبيرية  عتنك ( إلى 3101)كأشار محمد صالح اإلماـ، كفؤاد عيد الجكالدة 
لدم األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد بشكؿ كبير مف فرد الي اخر كقد يككف بعضيـ غير 
قادر عمي التحدث، بينما يمتمؾ أطفاؿ اخركف مفردات كاسعة كقد يككنكا قادريف عمى الخكض في 

في المحادثات االجتماعية مع  مكاضيع ذات اىتماـ خاص بيـ، بيمنا يككنكا مسمكبي اإلرادة
 المحيطيف. 
أنو في حكالي "ثمث إلي نصؼ" األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد  عمى العمماء كيتفؽ

ال تنمك لدييـ المغة التعبيرية بصكرة طبيعية لتقابؿ احتياجاتيـ اليكمية لمتكاصؿ مع االخريف، كىـ 
ـ مف أف بعضيـ لديو تكاصؿ غير لفظي يعانكف شكالن مف أشكاؿ االضطرابات المغكية عمي الرغ

% مف األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد كال يستعيض عنو 21فال ينمك الكالـ كميةن لدل  جيد،
 (.Saime,2010)  بأم نمكذج بديؿ لمتكاصؿ مع األخريف مثؿ اإليماءات كتعبيرات الكجو

 تعقيب عمأ التعريفات السابقة:
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تعبيرية يتضح أف االطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد في ضكء التعريفات السابقة لمغة ال
لدييـ قصكر في استخداـ المغة التعبيرية بشكؿ جيد كذلؾ بسبب عدـ قدرتيـ عمى استخداـ كممات 
كسياقات مفيدة في مكاقؼ متعددة كلذا يحتاج ىؤالء االطفاؿ الى تحسيف قدرتيـ عمى استخداـ 

ا يسيـ بشكؿ جيد في تحسيف قدرتيـ عمى التكاصؿ الكالـ في المكاقؼ االجتماعية المختمفة مم
 المغكم مما يؤدم الى تحسف ميارات المغة التعبيرية لدييـ.

 دراسات بحثت العالقة بين الوظائف التنفيذية والتواصل المغوي:
في اطار اىتماـ البحث الحالي ببحث العالقة بيف كال مف الكظائؼ التنفيذيػة ) المبػادأة( كميػارات  -

المغػػػػكم ) المغػػػػة االسػػػػتقبالية كالمغػػػػة التعبيريػػػػة ( سػػػػكؼ يسػػػػتعرض البػػػػاحثكف عػػػػدد مػػػػف التكاصػػػػؿ 
إلػػػى كالتػػػي ىػػدفت  Sauer(3109)سػػايكر دراسػػػة   الدراسػػات التػػي تناكلػػػت تمػػؾ العالقػػػة كمنيػػا:

فمكريػػدا، كاسػػتخدـ  التكحػػد بكاليػػةباضػػطراب طيػػؼ تنميػػة سػػمكؾ المبػػادأة  لػػدل الطػػالب المصػػابيف 
أطفػػػاؿ مػػػف ( 8)الباحػػػث المػػػنيج التجريبػػػي ذم المجمكعػػػة الكاحػػػدة، كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف 

، كأعػد الباحػث مغػكماألطفاؿ ذكم اضطراب التكحد كالػذيف يعػانكف مػف صػعكبات فػي التكاصػؿ ال
ر، كتكصػمت مقياس المبادأة، باإلضافة إلػى البرنػامج التػدريبي القػائـ عمػى اسػتخداـ كتبػادؿ الصػك 

فعاليػػة البرنػػامج التػػدريبي فػػي تنميػػة المبػػادأة لػػدل األطفػػاؿ : الدراسػػة إلػػى عػػدد مػػف النتػػائج أىميػػا
عينػػػة الدراسػػػة، حيػػػث سػػػاعد البرنػػػامج األطفػػػاؿ عمػػػى اكتسػػػاب الميػػػارات الالزمػػػة ليصػػػبحكا أكثػػػر 

  . مشاركة في األنشطة كالتكاصؿ بشكؿ فعاؿ مع اآلخريف
ـ عمػػى ئبرنػػامج قػػا يػػةاس مػػدل فاعميػػإلػػى ق (3102ي،الثقفػػ فالػػرحم)طػػالؿ عبػػد  ىػػدفت دراسػػةكمػػا 

التكحػد، اضػطراب طيػؼ لػدل األطفػاؿ مػف ذكم ي ة ميػارات التكاصػؿ المفظػيػالمشػترؾ لتنم اإلنتباه
طيػػؼ ( أطفػػاؿ مػػف ذكم اضػػطراب 01نػػة مككنػػة مػػف )يلع يبػػيكقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجر 

، مجمكعػػػػة ضػػػػابطة كمجمكعػػػػة مجمػػػػكعتيفم إلػػػػى ، كمقسػػػػمة بالتسػػػػاك الطػػػػائؼ منطقػػػػة يالتكحػػػػد فػػػػ
المشػػترؾ  لالنتبػػاهر المعمػػـ يس تقػديػػاكتككنػت أدكات البحػػث مػػف: مق، يـ مػػف الػػذككريعجمػػ يبيػة،تجر 

ذكم اضػػػطراب طيػػػؼ ر المعمػػػـ لمطفػػػؿ ياس تقػػػديػػػالتكحػػػد، كمقذكم اضػػػطراب طيػػػؼ لػػػدل الطفػػػؿ 
ف احصػػػائية بػػػيذات داللػػػة  فػػػركؽ النتػػػائجكأظيػػػرت  ،مػػػف إعػػػداد الباحػػػث يبيالتكحػػػد، كبرنػػػامج تػػػدر 
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اس البعػػدم يػػالق يفػػ ياالنتبػػاه المشػػترؾ، كالتكاصػػؿ المفظػػ ينػػة فػػيمتكسػػطن رتػػب درجػػات أطفػػاؿ الع
متكسط رتب درجات  بيف ئينا، كما أظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة إحصاةالتجريبي لصالح المجمكعة

 .يدم كالتتبعالبع ياسيفالقي ف ياالنتباه المشترؾ كالتكاصؿ المفظ ينة فيأطفاؿ الع
برنامج لتحسيف  التحقؽ مف فاعمية( إلى 3109، فاطمة عمى الرفاعي)دراسة بينما ىدفت 

الكظائؼ التنفيذية كميارات التكاصؿ المفظي كغير المفظي لدل األطفاؿ الذاتكييف، كتككنت عينة 
 بيف كتراكحت أعمارىـ الزمنية( أطفاؿ مف ذكم اضطراب الذاتكية بدرجة بسيطة، 8)البحث مف

أدكات مقياس تقدير الكظائؼ ( سنكات كال يكجد لدييـ أم اعاقة اخرم كاستخدمت الباحثة 9-8)
المفظي كغير المفظي لألطفاؿ  لذاتكييف، كمقياس تقدير ميارات التكاصؿاالتنفيذية لدل األطفاؿ 

ف لتحسالذاتكييف كأسفرت نتائج البحث عف فاعمية البرنامج التدريبي المستخدـ في البحث 
  الكظائؼ التنفيذية، كميارات التكاصؿ المفظي كغير المفظي لدل األطفاؿ الذاتكييف.

إلى أف األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد  Sauer (2016) دراسة سايكركما أشارت 
لدييـ صعكبات في ميارات التكاصؿ المغكم كلذا أكدت عمى ضركرة تنمية سمكؾ المبادآة  لدييـ 

، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة، صؿ المغكملتحسيف ميارات التكا
التكحد كالذيف يعانكف مف طيؼ ( أطفاؿ مف األطفاؿ ذكم اضطراب 8كتككنت عينة الدراسة مف )
، كأعد الباحث مقياس المبادأة، باإلضافة إلى البرنامج التدريبي مغكمصعكبات في التكاصؿ ال
الصكر، كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا: فعالية البرنامج  القائـ عمى استخداـ كتبادؿ

التدريبي في تنمية المبادأة لدل األطفاؿ عينة الدراسة، حيث ساعد البرنامج األطفاؿ عمى اكتساب 

 .الميارات الالزمة ليصبحكا أكثر مشاركة في األنشطة كالتكاصؿ بشكؿ فعاؿ مع اآلخريف
 :البحثفروض ثامناا: 
صياغة الفركض عمى إلي ضكء اإلطار النظرم كجيت نتائج الدراسات السابقة الباحثكف  في

 النسؽ االتي:
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التنفيذية كالمغة االستقبالية كأحد الكظائؼ  المبادأة كأحد مككنات بيفارتباطية دالة  تكجد عالقة .0
 .طفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحدأللدل ا مككنات ميارات التكاصؿ المغكم

المبادأة كأحد مككنات الكظائؼ التنفيذية كالمغة التعبيرية كأحد  بيفدالة  ارتباطية تكجد عالقة .2
 . التكحدذكم اضطراب طيؼ طفاؿ أللدل ا مككنات ميارات التكاصؿ المغكم

 

 البحث وإجراءاته: منهجتاسًعا: 

 .الذم يتناسب مع طبيعة كأىداؼ البحث اإلرتباطي المنيج الكصفي ستخدـ الباحثا
 بحث:عينة ال

 العينة اإلستطالعية:
( طفالن مف األطفاؿ الُمشخصيف باضطراب 21تككنت عينة البحث اإلستطالعية مف )

طيؼ التكحد البسيط مف ذكم األداء الكظيفي المرتفع باستخداـ مقياس تقدير التكحد الطفكلي 
ائية مف ( سنكات، كتـ اختيارىـ بطريقة عشك 8-9، تتراكح أعمارىـ ما بيف )(CARS-2) 3كارز 

مراكز تأىيؿ ذكم االحتياجات الخاصة في محافظة بني سكيؼ لمتحقؽ مف الخصائص 
 السيككمترية لممقياس.
 العينة األساسية:

( طفالن مف األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ 21تككنت عينة البحث الحالي مف عدد )
ت( بمتكسط سنكا 8 – 9مف اإلناث( ممف تتراكح أعمارىـ بيف ) 05مف الذككر ،  05التكحد )
(. مف العينة اإلستطالعية التي تـ اختيارىا مف 1,89(، كانحراؼ معيارم قدره )9,52حسابي )

مراكز تأىيؿ كرعاية ذكم اإلحتياجات الخاصة بمحافظة بني سكيؼ )مركز تكاصؿ لرعاية كتاىيؿ 
 ذكم اإلحتياجات الخاصة(.

 ا يمي:البحث كمكقد راعى الباحث تكافر عدد مف الشركط في عينة   
 – 61بيف )تتراكح نسبة الذكاء لألطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد )عينة الدراسة(   -0

 مف اإلناث( 05مف الذككر،  05كفقان لممفات األطفاؿ.  )(  001

 ( سنكات.8 – 9أف تككف العينة في المرحمو العمرية مف )  -3
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  :البحث أدوات
 Childhood Autism Rating Scale :مرحمػة الطفكلػةمقيػاس تقػدير التكحػد فػي  -0

(CARS) ( 0688إعػداد: سػككبمر كآخػركف )Schopler et al.,  ،تعريػب ىػدل أمػيف(
3112) . 

عبد العزيز  /إعداد طفاؿ ذكم اإلحتياجات الخاصةالكظائؼ التنفيذية لألتقدير مقياس  -2
                                                (.3102)الشخص كىياـ فتحي 

 .الباحث التكحد، إعداد/ميارات التكاصؿ المغكم لألطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ  تقدير مقياس -2

 كفيما يمي كصؼ ليذة األدكات:  
 Childhood Autism Rating Scale :مرحمػة الطفكلػةمقيػاس تقػدير التكحػد فػي  -0

(CARS) ( 0688إعػداد: سػككبمر كآخػركف )Schopler et al.,  ،تعريػب ىػدل أمػيف(
3112) . 

كعربتػػػو ىػػػدل أمػػػيف عػػػاـ  ،,.Schopler et al( 0688ككبمر كآخػػػركف )قػػػاـ بىعػػػداده سػػػ
تحديد درجة التكحد  ( عمى البيئة المصرية، كاليدؼ مف استخداـ الباحث ليذا المقياس ىك3112)

بما يساعد في تحقيػؽ تجػانس العينػة، فالمقيػاس كفقنػا لدرجاتػو يقسػـ األطفػاؿ التكحػدييف إلػى )تكحػد 
 شػػدة( لتحديػػد C.A.R.S) شػػديد(، كليػػذا اسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس تكحػػد -تكحػػد متكسػػط –بسػػيط 

 التكحد عند أطفاؿ عينة البحث.
 وصف المقياس: -أ 

 يتضمف المقياس بيانات الطفؿ األكلية، كيشتمؿ المقياس خمسة عشر بندنا، ىي كالتالي:
  العالقة باآلخريفRelating to People      . 
  التقميدImitation                   .                

  االستجابة االنفعاليةEmotional response     . 

  استخداـ الجسـBody Use                             . 

  استخداـ المكضكعObject Use                             . 
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  التكيؼ مع التغييرAdaptation To Change                         . 

  االستجابة البصريةVisual Response                       . 

  االستجابة السمعيةListening Response  . 

  كالممػس االسػتخداـ كاالسػتجابة لمتػذكؽ كالشػـTaste, Smell and Touch Response 

And use 

  الخكؼ أكالعصبيةFear Or Nervousness 

  التكاصؿ المفظيVerbal Communication 

  التكاصؿ غير المفظيNonverbal Communication 

  مستكل النشاطActivity Level 

  العقميػة مسػتكل كتنػاغـ االسػػتجابةLevel And Consistency of Intellectual 

Response 

  انطباعات عامةGeneral Impressions 

                                             :تصحيح المقياس -ب 

( أف السػمكؾ 0( بحيث يعنػي رقػـ )2-0) ا مفكؿ بند مف البنكد الخمسة عشر يعطى تقديرن 
( فيشػػير إلػػى أف السػػمكؾ المالحػػظ غيػػر عػػاددم 2فػػي المجػػاؿ العػػادم )طبيعػػي(، أمػػا التقػػدير رقػػـ )

 بدرجة شديدة. 

( درجػػة يصػػنفكف عمػػى 21كحسػػب ىػػذا المقيػػاس، فػػىف األطفػػاؿ الػػذيف تقػػع درجػػاتيـ تحػػت )
صػػنفكف عمػػى أف لػػدييـ ( درجػػة فيُ 28-21) فأنيػػـ لػػيس لػػدييـ تكحػػد، أمػػا الػػذيف بمغػػت درجػػاتيـ مػػ

 (.3112)ىدل أميف،  تكحد بدرجة بسيطة إلى متكسطة
 تقدير الصدق والثبات لممقياس:

 ثبات المقياس: -ج 
كذلػؾ عمػى عينػة  المقيػاس،قامت معدة المقياس بػالتحقؽ مػف ثبػات المقيػاس بأسػمكب إعػادة 

، بفاصػؿ عػاـ 03إلػى  9أعمارىـ ما بػيف تتراكح  طفالن كطفمة مف األطفاؿ التكحدييف (05) قكاميا
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ػػػا بػػػيف )  – 85.1زمنػػػي قػػػدره أسػػػبكعيف مػػػف التطبيػػػؽ األكؿ، ككػػػاف معامػػػؿ الثبػػػات مرتفعنػػػا متراكحن
 ما يشير إلى أف المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة مف الثبات. ( كىك66.1
 صدق المقياس: -د 

  عمػػى التمييػػز تػػـ الصػػدؽ التمييػػزم: لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ الصػػكرة العربيػػة لممقيػػاس، كقػػدرتيا
( طفػالن مػف األطفػاؿ المتػأخريف 05( طفػالن تكحػدينا ك)05تطبيقيا عمى عينة مككنػة مػف )

عقمينا، كجاءت الفركؽ بيف درجات مجمكعة األطفاؿ التكحػدييف كالمتػأخريف عمػى الدرجػة 
 (.10,1) الكمية لممقياس مرتفعة كدالة عند

 خمي لممقيػػاسصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي: تػػـ حسػػاب صػػدؽ االتسػػاؽ الػػدا (C.A.R.S مػػف )
خالؿ ارتباط الدرجة عمى المقياس الفرعي بالدرجة الكمية عمى المقيػاس بدرجػة دالػة عنػد 

، كيتمتػػع المقيػػاس بػػدالالت صػػدؽ متمثمػػة فػػي الصػػدؽ المعيػػارم ( 1,15) مسػػتكل داللػػة
 كذلؾ مف خالؿ مقارنة المجمػكع الكمػي لمػدرجات بالتقػديرات اإلكمينكيػة التػي تػـ الحصػكؿ

 ( كبمسػتكل داللػة1,82حيث بمغت نتيجة االرتباط ) ؛عمييا مف نفس جمسات التشخيص
(1,110.) 

 مقياس تقدير مهارات اًلتصال المغوي لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد )إعداد/الباحث( -2
 * خطوات إعداد المقياس. 
 في إعداد المقياس:  التاليةقاـ الباحث باتباع الخطكات 

الكتابات النظرية المتعمقة بميارات المغة كالتكاصؿ لألطفاؿ العادييف بصفة  االطالع عمى -0
  .بصفة خاصة ذكم اضطراب طيؼ التكحدعامة كالتكاصؿ المغكم لدل األطفاؿ 

االطالع عمى الدراسات العربية كاألجنبية السابقة كالمتعمقة بالتكاصؿ المغكم لدل األطفاؿ  -3
 التكحدييف.

 ,Reitzel et al ، كدراسة ريتزؿ كآخركف Nwosu (2016)دراسة نكسكبية: كمف الدراسات االجن

(2013)  
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 Siller andكدراسة كال مف سايمر كىكتماف كسيجماف ،Megen(2013)دراسة ميجف  ك 

Hutman and Sigman (2013) كدراسة ايزريف ، Ezrin (2010) ،  ميشيؿ كدراسة 

Michelle (2006) ،:دراسة ك  (،3109) فاطمة عمى الرفاعيراسة د كمف الدراسات العربية
دراسة أسامة ك (، (2014 دراسة طالؿ عبدالرحمف الثقفيك  ،((2015 عالء كماؿ ابك حسب اهلل

  ،( 3115)دراسة إياد نايؼ ، ك (3119) دراسة محمد فتيحو، ك (3101أحمد محمد خضر )
اسات صياغة كبناء حيث استفاد الباحث مف ىذه الدر (، 3110)دراسة سيى أحمد أميف نصر ك 

 العبارات بشكؿ عممي كمستند عمى أسس عممية دقيقة.

 مراجعة المصادر التي تناكلت ميارات التكاصؿ لدل األطفاؿ التكحدييف كمنيا: -2
السيد  (،3112( ، أماؿ عبدالسميع باظة ) 3101رفاه جماؿ ) ( 3101)الكاحد  سميماف عبد 

 ،(3112)سميماف 

 .(0665) عبد العزيز السيد الشخص
االطالع عمى االختبارات كالمقاييس المشابية في ىذا المجاؿ، كذلؾ لمكقكؼ عمى النكاحي  -2

 الفنية في بناء المقياس في محاكلة الستخالص فقرات المقياس، كمف ىذه المقاييس ما يمي: 
 . 0656فاركؽ صادؽ،  –بطارية القدرات النفسية المغكية لألطفاؿ. ىدل براده  -0 
 . 0689قياس النمك المغكم. عبد الباسط خضر ،م -3 
 . 0686بطارية التييئة المغكية لطفؿ ما قبؿ المدرسة. أحمد عكاد،  -2 
 . 0663مقياس االرتقاء المغكم. أماؿ دسكقي،  -2 
 . 3110مقياس تقدير االتصاؿ المغكم لمطفؿ التكحدم. سيى أحمد أميف نصر،  -5 
 . 3119ف سمعيان. ممدكح الدكسرم، مقياس النمك المغكم لممعاقي -9 
 . 3101مقياس النمك المغكم لمطفؿ التكحدم. أسامة خضر،  -5 

 ( عبارةن مكزعة عمى ُبعديف رئيسيف ىما:21يتككف المقياس مف عدد ) مكونات المقياس:
 التعبيرية.  كالمغة  اإلستقباليةالمغة 

ال ذوي اضطراب طيف التوحد ( مقياس تقدير مهارات التواصل المغوي لد  األطف1جدول )
 )إعداد الباحث(.
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 أرقاـ العبارات عدد العبارات أبعاد المقياس المقياس

مقياس تقدير ميارات التكاصؿ المغكم 
لدل األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ 

 التكحد

ميارات المغة 
 االستقبالية

 إلى 0مف  31
31 

 إلى 30مف  31 ميارات المغة التعبيرية
21 

 األبعاد التي يشتمل عميها المقياس: وفيما يمي وصف 
 ستقبالية:إلاالمغة  البعد األول

( عبارة تقيس ما يتعمؽ بالجانب اإلستقبالي لمغة عند األطفاؿ 31كيضـ ىذا المحكر عدد )    
 الُمشخصيف باضطراب طيؼ التكحد.

كم اضطراب ا الدرجة التي يحصؿ عمييا األطفاؿ ذبأني اإلستقبالية إجرائياالمغة كتعرؼ      
طيؼ التكحد) عينة البحث( في البعد الخاص بالمغة اإلستقبالية عمى مقياس تقدير ميارات 

 التكاصؿ المغكم المستخدـ في البحث الحالي. 
 المغة التعبيرية: البعد الثاني

( عبارة تقيس مستكل المغة التعبيرية عند األطفاؿ الُمشخصيف 31كيضـ ىذا المحكر عدد )     
 طيؼ التكحد.باضطراب 

ا الدرجة التي يحصؿ عمييا األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ بأني إجرائيا المغة التعبيريةكتعرؼ  
التكحد) عينة البحث( في البعد الخاص بالمغة التعبيرية عمى مقياس تقدير ميارات التكاصؿ 

 المغكم المستخدـ في البحث الحالي. 
 تصحيح المقياس:

( 2( بحيث تككف أعمى درجة لمعبارة )2-0قدير الدرجات مف )يتككف المقياس مف ُسمـ لت     
( حيث تشير الدرجة المرتفعة عمى المقياس الى كجكد تكاصؿ لغكم بدرجة عالية 0كأقؿ درجة )

كالعكس صحيح تشير الدرجة المنخفضة عمى المقياس الى أف الطفؿ يعاني مف قصكر في 
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( 031قد يحصؿ عمييا الطفؿ في المقياس )ميارات التكاصؿ المغكم، كبذلؾ تككف أعمى درجة 
 ( 21كأقؿ درجة )

لخصائص السيكومترية لمقياس تقدير مهارات التواصل المغوي لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ا
 إعداد الباحثون(:)

  :صدق المقياس
 قام الباحثون بحساب صدق المقياس بالطرق التالية:

  صدق اًلرتباط بمحك خارجأ: -1

مػػف صػػدؽ مقيػػاس تقػػدير ميػػارات التكاصػػؿ المغػػكم لألطفػػاؿ ذكم اضػػطراب طيػػؼ  تػػـ التحقػػؽ    
التكحػػد عػػف طريػػػؽ اسػػتخداـ محػػػؾ خػػارجي كىػػػك مقيػػاس تقػػػدير االتصػػاؿ المغػػػكم لمطفػػؿ التكحػػػدم 

إعػداد الباحػث( ثػـ )(، مػف خػالؿ تطبيػؽ مقيػاس التكاصػؿ المغػكم 3113إعداد سػيى أحمػد أمػيف )
االتصػػاؿ المغػػكم لمطفػػؿ التكحػػدم ) إعػػداد / سػػيى أمػػيف  تطبيػػؽ المحػػؾ الخػػارجي )مقيػػاس تقػػدير

( عمى عينة الدراسة االستطالعية، كحساب معامؿ االرتباط بػيف درجػات المحػؾ الخػارجي 3113،
( ممػػػا يػػدؿ عمػػػى تمتُػػػع مقيػػػاس تقػػدير ميػػػارات التكاصػػػؿ المغػػػكم 1.802كأداة الدراسػػة كالػػػذم بمػػػ  )

 رتفعة كىذا يدؿ عمي صدؽ المقياس.لألطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد بدرجة صدؽ م

 ثبات المقياس:
تقػػدير ميػػارات التكاصػػؿ المغػػكم لألطفػػاؿ ذكم اضػػطراب طيػػؼ مقيػػاس لثبػػات ال تػػـ حسػػاب 
 بالطرؽ التالية: التكحد
 طريقة إعادة التطبيق: -1

قػػاـ الباحػػث بحسػػاب ثبػػات المقيػػاس مػػف خػػالؿ إعػػادة التطبيػػؽ بفاصػػؿ زمنػػى قػػدره أسػػبكعيف 
التحقػػؽ مػػف الكفػػاءة السػػيككمترية، كتػػـ اسػػتخراج معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات  كذلػػؾ عمػػى عينػػة

 كما فى الجدكؿ التالي: (Pearson)أطفاؿ العينة باستخداـ معامؿ بيرسكف 
 ( يوضح معامل اًلرتباط بين أبعاد المقياس )التواصل المغوي( والدرجة الكمية 2جدول )

 لتطبيقين األول والثانأمعامل اًلرتباط بين ا األبعاد –المقياس 
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 لتطبيقين األول والثانأمعامل اًلرتباط بين ا األبعاد –المقياس 

 **1.802 المغة اإلستقبالية
 **1.882 المغة التعبيرية
 **1.852 الدرجة الكمية

( أف جميػػع قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط جػػاءت مرتفعػػة 3يتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػابؽ ) 
 مما يشير الي ثبات المقياس.  1.10عند مستكل داللة )
 
 :طريقة معامل الفاكرونباخ -2

 تقدير ميارات التكاصؿ المغكم لألطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد اب ثبات مقياسحس تـ
 : ( قيـ ثبات المقياس باستخداـ معادلة الفاكركنباخ5لفا كركنباخ. كيبيف جدكؿ )أباستخداـ معادلة 

باستخدام التواصل المغوي لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد قيم ثبات مقياس ( 3جدول )
 ونباخمعادلة الفا كر 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ األبعاد –المقياس 

 **1.855 المغة اإلستقبالية
 **1.615 المغة التعبيرية
 **1.886 الدرجة الكمية

ألفا كركنباخ لُبعدم المقياس كالدرجة الكميػة  معامالت ثبات أف  ( 2)جدكؿ خالؿ يتضح مف 
 ، مما يدؿ عمى ثبات المقياس.مرتفعة جاءت

 داخمي:اًلتساق ال

 اًلتساق الداخمي لممفردات مع الدرجة الكمية لكل ُبعد من أبعاد المقياس. -أ 
تػػـ حسػػاب معػػامالت ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف درجػػات كػػؿ مفػػردة كالدرجػػة الكميػػة لكػػؿ ُبعػػد تنتمػػي إليػػو 

 كالجدكؿ 
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 ( يكضح ذلؾ:2)     
د الذي تنتمي إليه في معامالت اًلرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكمية لمبع (4جدول )

 مقياس التواصل المغوي لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

 المغة التعبيرية المغة اإلستقبالية

 بالبعد معامل اًلرتباط رقم المفردة بالبعد معامل اًلرتباط رقم المفردة

0 1.599* 09 1.922** 
3 1.539** 05 1.521** 
2 1.502** 08 1.552** 
2 1.905** 06 1.929** 
5 1.512** 31 1.553** 
9 1.525** 30 1.502** 
5 1.930** 33 1.595** 
8 1.562** 32 1.566** 
6 1.261** 32 1.919** 
01 1.236** 35 1.900** 
00 1.935** 39 1.552** 
03 1.581** 35 1.253** 
02 1.912** 38 1.929** 
02 1.512** 36 1.508** 
05 1.522** 21 1.950** 
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( أف  كػػػػؿ مفػػػػردات مقيػػػػاس تقػػػػدير ميػػػػارات التكاصػػػػؿ المغػػػػكم لألطفػػػػاؿ ذكم 2يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدكؿ )
( ممػا 1.10 اضطراب طيؼ التكحد معامالت ارتباطيا مكجبػة كدالػة إحصػائيعا عتػد مسػتكم )داللػة

يػػػدؿ عمػػػى انيػػػا تتمتػػػع باالتسػػػاؽ الػػػداخمي الػػػذم يعتبػػػره الكثيػػػركف مػػػف أنػػػكاع الصػػػدؽ التػػػي ُيمكػػػف 
 مييا لالطمئناف عمى صدؽ المقاييس النفسية كالتربكية.االعتماد ع

المغة التعبيرية( مع الدرجة الكمية  –ألبعاد المقياس )المغة اإلستقبالية اًلتساق الداخمي  -ب
 لممقياس:

المغة التعبيرية(  –ستقبالية اإل )المغةتـ حساب معامالت االتساؽ الداخمي لُبعدم المقياس 
مع  مقياسال( معامالت االتساؽ الداخمي ألبعاد 5اس. كيكضح جدكؿ )مع الدرجة الكمية لممقي

 الدرجة الكمية.
المغة التعبيرية( مع الدرجة  –ستقبالية اإل )المغةاًلتساق الداخمي لُبعدي المقياس  (5دول )ج

 الكمية لممقياس

 1 األبعاد العينة م

 **1.502 المغة اإلستقبالية 33 1
 **1.965 المغة التعبيرية 33 2

المغة  –بيف ُبعدم المقياس )المغة اإلستقبالية ( أف معامالت االرتباط 5جدكؿ ) يتضح مف
 (. 1.10التعبيرية( كبيف الدرجة الكمية لممقياس جاءت قيمتيا مرتفعة كمكجبة كعند مستكل )داللة 

يام الشخص، وه زعبد العزي) الخاصةالعاديين وذوي اًلحتياجات  المبادأة لألطفالمقياس  -3
 (.2313فتحي، 

 :الهدف من المقياس
ييدؼ ىذا المقياس إلي تقييـ كظيفة المبادأة لدم األطفاؿ العادييف اك ذكم االحتياجات     

 الخاصة.
 وصف المقياس: 
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ُيعتبػػػػػػر أحػػػػػػد المقػػػػػػاييس الفرعيػػػػػػة لبطاريػػػػػػة الكظػػػػػػائؼ التنفيذيػػػػػػة لألطفػػػػػػاؿ العػػػػػػادييف كذكم 
، 90، 28، 25، 09، 01، 2ي العبػػارات أرقػػاـ: عبػػارات( كىػػ8االحتياجػػات الخاصػػة، كيتضػػمف )

99 ،50 . 
 
 

 تصحيح المقياس:
يتـ تصحيح المقياس كفؽ سمـ رباعي بحيث تككف أقؿ درجة يحصؿ عمييا الطفؿ في 

(، ككمما اقتربت الدرجة مف العظمى دؿ  ذلؾ عمى نشاط 23( كأكبر درجة )8البنكد الثمانية )
 كظيفة المبادأة.

 : صدق المقياس
( طفالن عاديا، تراكحت أعمارىـ  50قد قاـ معدا المقياس بتقنييف المقياس عمي عينة قكاميما)    

( سنو، كما تـ تطبيؽ المقياس أيضان عمي 01 -9( سنو، بمتكسط عمرم مقداره )02-5بيف )
( سنة بمتكسط 02-9( طفالن مف ذكم اضطراب طيؼ التكحد كتراكحت أعمارىـ ما بيف )51)

 سنكات.  (6عمرم قدره )
المحكيف ذك االتساؽ  ؽكما تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس مف خالؿ أربعة أساليب ىي: صد
 الداخمي لبنكد المقياس، كالصدؽ التمييزم، ككذلؾ الصدؽ العاممي.

( 1، 65كما تحقؽ معدا المقياس مف ثباتو فقد أشارت قيمة معامؿ ثبات الدرجة الكمية لممقياس )
 اس الكظائؼ التنفيذية.الي الثقة في درجات مقي

 :البحثجراءات إ
كحساب صدقة  تقدير ميارات التكاصؿ المغكممقياس لأدكات البحث، كالمتمثمة في إعداد  (0

طفاؿ ذكم الكظائؼ التنفيذية لألتقدير مقياس  كثباتة، باإلضافة مف التحقؽ مف ثبات كاتساؽ
 (.3102)عبد العزيز الشخص كىياـ فتحي  /إعداداضطراب طيؼ التكحد. 

 اختيار عينة البحث مف األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد. (3

 تطبيؽ أدكات البحث عمى عينة البحث بشكؿ فردم. (2
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تطبيؽ مقياس كارز لتقدير شدة التكحد ثـ مقياس اإلتصاؿ المغكم ثـ مقياس الكظائؼ  (2
 التنفيذية

مشركط المذككرة ( حاالت مف عينة البحث االستطالعية نظرا لعدـ استيفائيا ل01تـ استبعاد ) (5
 سابقا 

جراء المعالجات اإلحصائية ليا باستخداـ الطرؽ اإلحصائية المناسبة (9  .تحميؿ البيانات كا 

مناقشة نتائج البحث كتفسيرىا في ضكء اإلطار النظرم، كالنتائج المستخمصة مف الدراسات  (5
 السابقة ذكات الصمة، كالمرتبطة بأىداؼ البحث الحالية. 

 نتائج.مف لتكصيات كالمقترحات في ضكء ما أسفرت عنو البحث استخالص مجمكعة مف ا (8

 األساليب اإلحصائية:
استخدـ الباحثكف األساليب اإلحصائية التالية لمتحقؽ مف الخصائص السيككمترية لممقياس ككذلؾ 

 نتائج البحث:

 اإلحصاءات الكصفية كتتضمف: -0

 االنحرافات المعيارية. -المتكسطات الحسابية 

 ساسية كتتضمف:اإلحصاءات األ -3

 لعينتيف مستقمتيف. T-TESTاختبار  -معامالت ارتباط بيرسكف -3

 عاشراا: نتائج البحث:
التنفيذية الكظائؼ  المبادأة كأحد مككنات بيفارتباطية  تكجد عالقةالفرض األول وينص عمأ " 

ؼ طفاؿ ذكم اضطراب طيأللدل ا كالمغة اإلستقبالية كأحد مككنات ميارات التكاصؿ المغكم
 .التكحد

 (9جدكؿ )
 معامل ارتباط المبادأة والمغة اإلستقبالية

مستو  معامل اًلنحراف  المتوسط ن المقياس
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 الدًللة اًلرتباط المعياري
 .333 .**876 5.73954 38.4333 33 المبادأة

 15.97343 73.2333 33 المغة اإلستقبالية 
بػػيف كظيفػػة المبػػادأة كالمغػػة الػػة إيجابيػػة د طرديػػةعالقػػة  ( أنػػو تكجػػد9)مػػف جػػدكؿ  يتضػػح

، (1.11) لعنػد مسػتك  (**. 876اإلستقبالية لػدل األطفػاؿ ذكم اضػطراب طيػؼ التكحػد بمغػت )
لمغػػػػة اممػػػػا يعنػػػػي أنػػػػو كممػػػػا كانػػػػت زات كظيفػػػػة المبػػػػادأة أدل ذلػػػػؾ إلػػػػى كجػػػػكد تحسػػػػف كاضػػػػح فػػػػي 

 .اإلستقبالية لدل أفراد العينة
المبادأة كأحد مككنات الكظائؼ التنفيذية  بيف اطيةارتب تكجد عالقة"  الفرض الثاني وينص عمأ

 .التكحدذكم اضطراب طيؼ طفاؿ أللدل ا كالمغة التعبيرية كأحد ميارات التكاصؿ المغكم
 ُمعامل ارتباط المبادأة والمغة التعبيرية( 5جدكؿ )

اًلنحراف  المتوسط ن المقياس
 المعياري

 مستو  الدًللة معامل اًلرتباط

 .333 .**938 5.73954 38.4333 33 المبادأة
 17.23299 73.7333 33 المغة التعبيرية 

بػػيف  كمكجبػػة ذات داللػػة إحصػػائيةقكيػػة  طرديػػةعالقػػة  ( أنػػو تكجػػد5)مػػف جػػدكؿ  يتضػػح
عنػد  (**. 938كظيفة المبادأة كالمغة التعبيرية لدل األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحػد بمغػت )

كانت زات كظيفة المبادأة أدل ذلؾ إلػى كجػكد تحسػف كاضػح ، مما يعني أنو كمما (1.11) لمستك 
 .لمغة التعبيرية لدل أفراد العينةافي 

 تفسير نتائج البحث:
أظيرت نتائج البحث الحالي العالقة االرتباطية الطردية بيف كالن مف المبادأة كأحد 

لمغة اإلستقبالية مككنات الكظائؼ التنفيذية كميارات التكاصؿ المغكم كالتي تتمثؿ في كال مف ا
 كالمغة التعبيرية كمككنات لميارات التكاصؿ المغكم لدل األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد. 
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كمف خالؿ نتائج البحث الحالي يشير الباحثكف إلى كجكد عالقة طردية بيف كالن مف 
بيرية كأحد كظيفة المبادأة كأحد مككنات الكظائؼ التنفيذية، كبيف المغة اإلستقبالية كالمغة التع

مككنات ميارات التكاصؿ المغكم لدل األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد، كىذه النتائج أكدتيا 
( التي ربطت عالقة المغة بميارة المبادة باعتبارىا أحد مككنات (Ezrine ,2010دراسة ايزيريف 

ظان في قدرة الكظائؼ التنفيذية لدل األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد كالتي أظيرت نمكان ممحك 
مف خالؿ  ليصبحكا أكثر مشاركة في األنشطة كالتكاصؿ بشكؿ فعاؿ مع اآلخريف ىؤالء االطفاؿ

 نمك المغة كقمة أعراض االضطراب.
اعتماد كظيفة المبادأة بشكؿ أساسي وُيرجع الباحثون تمك العالقة إلأ األسباب التالية: 

طيؼ التكحد، كُيمكف مالحظة ىذا مف  عمى ميارات التكاصؿ المغكم لدل األطفاؿ ذكم اضطراب
خالؿ خبرة الباحثكف في مجاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد، حيُث ُيالَحظ أف  ذكم اضطراب 
طيؼ التكحد ممف لدييـ ميارات لغكية جيدة ُيظيركف المبادأة في الحديث كالتفاعؿ اإلجتماعي، 

مف مشكالت في المبادأة، كىذا كعمى العكس الذيف يعانكف مف قصكر في التكاصؿ المغكم يعانكف 
ما أظيرتو الكثير مف الدراسات التي اتفقت نتائجيا مع البحث الحالي كدراسة ميميسيفيؾ 

كالتي أشارت إلى كجكد عالقة قكية بيف  Memisevic & SinanovIc (2013)كسينانكفيؾ 
جاسـ عطية الكظائؼ التنفيذية كميارات التكامؿ البصرم الحركي لمتكحدييف. كدراسة سعدم 

( التي أظيرت كجكد عالقة بيف المبادأة كحؿ المشكالت لدل التكحدييف. كدراسة سيميا 3106)
التي أظيرت نتائجيا العالقة الطردية بيف كظيفة  Cilia & le Driant (2020)كلكدرينيت 

 المبادأة كاالنتباه المشترؾ لدل ذكم اضطراب طيؼ التكحد.
لعديد مف الدراسات التي أكدت عمى كجكد عالقة بيف كتتفؽ نتائج البحث الحالي مع ا

المبادأة كميارات التكاصؿ المغكم كذلؾ مف خالؿ التأكيد عمى تنمية سمكؾ المبادأة لدل االطفاؿ 
إلى تنمية سمكؾ المبادأة  كالتي ىدفت  (Sauerm2016)دراسة ذكم اضطراب طيؼ التكحد مثؿ 

( 8بكالية فمكريدا، كتككنت عينة البحث مف )التكحد باضطراب طيؼ لدل الطالب المصابيف 
جتماعي، أطفاؿ مف األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد كالذيف يعانكف مف صعكبات في التكاصؿ اإل
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حدكث تحسف  البحث إلى عدد مف النتائج أىميا: نتائج كأعد الباحث مقياس المبادأة، ، كتكصمت
يث ساعد البرنامج األطفاؿ عمى اكتساب المبادأة لدل األطفاؿ عينة البحث، ح ميارة ممحكظ في

مشاركة في األنشطة كالتكاصؿ بشكؿ فعاؿ مع قدرة عمى الالميارات الالزمة ليصبحكا أكثر 
 اآلخريف. 

كمما يؤكد نتائج البحث الحالي سعي العديد مف الدراسات تصميـ برامج عالجية لتحسيف 
مف أجؿ تحسيف ميارات التكاصؿ  الكظائؼ التنفيذية بشكؿ عاـ كميارة المبادأة بشكؿ خاص

( التي ىدفت 3109المغكم لدل األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد كدراسة فاطمة الرفاعي )
الى تنمية الكظائؼ التنفيذية كميارات التكاصؿ المفظي لذكم اضطراب طيؼ التكحد مما يدؿ عمى 

يتيا. كدراسة طالؿ الثقفي قصكر تمؾ الميارات لدييـ كاحتياجيـ الى ضركرة التركيز عمييا كتنم
( التي سعت مف خالؿ برنامج تدريبي قائمنا عمى االنتباه المشترؾ لتحسيف ميارات 3102)

ا قصكر تمؾ الميارات لدييـ  التكاصؿ المغكم لذكم اضطراب طيؼ التكحد مما يؤكد أيضن
لنظريات الُمفسرة كارتباطيا ارتباطنا كثيقا بقصكر الكظائؼ التنفيذية التي يعتبرىا البعض إحدل ا

 الضطراب طيؼ التكحد.

 الحادي عشر: توصيات البحث:  
 مف خالؿ عرض نتائج البحث يكصي الباحثكف بما يمي:

تصميـ المزيد مف البرامج العالجية لتحسيف ميارات التكاصؿ المغكم لدل األطفاؿ ذكم  -0
 يـ.اضطراب طيؼ التكحد، ألنيا تكثر بدكرىا عمى تحسف الكظائؼ التنفيذة لدي

تكفير المزيد مف األدكات لتقييـ الكظائؼ التنفيذية كالميارات المغكية لذكم اضطراب طيؼ  -3
 التكحد في مراحؿ النمك المختمفة كبما يتناسب مع قدراتيـ لمحصكؿ عمى أفضؿ تقييـ.

التشخيص الُمبكر لمكظائؼ التنفيذية لدل األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد حتى يتـ  -2
 النمك األكلي.التدخؿ في مراحؿ 

ضركرة تكعية معممي األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد بأىمية الكظائؼ التنفيذية  -2
 كتأثيرىا عمى التكاصؿ المغكم لدل أطفاليـ.
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ضركرة إعداد برامج إرشادية لمكالديف كمقدمي الرعاية لألطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ  -5
تكاصؿ المغكم لدل األطفاؿ التكحد لمساعدتيـ عمى تحسيف الكظائؼ التنفيذية كميارات ال

 ذكم اضطراب طيؼ التكحد.

 الثاني عشر: البحوث المقترحة:
 مف خالؿ النتائج التي تكصمت إلييا البحث يقترح الباحثكف استكماالن لنتائج البحث ما يمي:

 الكظائؼ التنفيذية لذكم اضطراب طيؼ التكحد المراىقيف )دراسة تحميمية(. -0

 لسمكؾ النمطي لدل األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد.عالقة الكظائؼ التنفيذية با -3

 العالقة بيف الكظائؼ التنفيذية كشدة اضطراب طيؼ التكحد. -2

برنامج تدريبي لتحسيف التكاصؿ المغكم لدل األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد كأثره  -2
 عمى الكظائؼ التنفيذية لدييـ.

د كأثره عمى الكظائؼ برنامج إرشادم لمعممي األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكح -5
 التنفيذية.

برنامج تدريبي لغكم لتحسيف الميارات االجتماعية كأثره عمى الكظائؼ التنفيذية لدل  -9
 األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد.

برنامج تدريبي إرشادم آلباء األطفاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد لتحسيف جكدة الحياة  -5
 كأثره عمى السمكؾ المغكم لدل أطفاليـ. 
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 :المراجعقائمة 
 أوًلا: المراجىىىع العربيىىىىىة:  

 . دار كائؿ لمنشر كالتكزيع. . األردف(. التكحد السمكؾ كالتشخيص كالعالج3131) إبراىيـ الزريقات
 . لمنشر كالتكزيع : دار كائؿاألردف . عماف.التكحد الخصائص كالعالج(. 3112إبراىيـ الزريقات )

دار  القاىرة.(.3التكحد. )ط اضطرابات إلى (. مدخؿ3103( الببالكم بإييا العثماف، إبراىيـ
 الزىراء لمنشر كالتكزيع.

 لدل األطفاؿ الطعاـ تناكؿ لمقياس السيككمترية الخصائص (.3102) التميمي عمى السيد أحمد

  .319 - 311(، 0)39التربكية، العمـك التكحد. مجمة         طيؼ اضطراب ذكم
(. مقدمة في اضطرابات التكاصؿ. دار النشر 3105) يدة، ياسر فارس خميؿمكسي الدكا أحمد

 فالدكلي. األرد
 القاىرة(. اضطراب التكاصؿ. مكتبة الزىراء.3119)الببالكم إيياب 
دار المسيرة لمنشر عماف.  كأسرىـ. الخاصة الحاجات ذكم إرشاد (.3115) بطرس حافظ بطرس
 .كالتكزيع
 (. دار الفكر لمنشر كالتكزيع. 2كاالنفعالية. )ط السمككية باتاالضطرا (.3118) يحيى خكلة

. فاعمية برنامج تدريبي في التدخؿ المبكر قائـ عمى )3109) البار عبد اهللركاف عيدركس 
ميارات التكاصؿ لدم أطفاؿ ذكم التكحد في المممكة العربية         السمكؾ المفظي في تنمية 

 االمارات العربية المتحدة.         منشكرة[، جامعو ]رسالة ماجستير غير السعكدية. 
دار  .ركتشخيص، مص(. طفؿ خاص بيف اإلعاقات كالمتالزمات تعريؼ 3112) زكريا الشربيني
 الفكر العربي.

 .(. اضطرابات المغة كالتكاصؿ. مكتبة النيضة المصرية3113) زينب محمكد شقير
نمية ميارات التكاصؿ االجتماعي لدل تالميذ (. فاعمية السيككدراما في ت3119) سميماف رجب

 بنيا. ةكمية التربية. جامع]رسالة ماجستير غير منشكرة[،      ذكم صعكبات التعمـ. 
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 ميارات السمكؾ بعض تنمية في تدريبي برنامج فاعمية (.3112) الجارحي السيد جارحي سيد

المضطربة. ]رسالة ماجستير غير  سمككياتيـ كخفض التكحدييف             األطفاؿ لدل التكيفي
 .شمس عيف جامعة كمية التربية، منشكرة[،

  .المسيرة دار عماف،(.3التشخيص كالعالج. )ط (. التكحد: األسباب،3102) الشربيني كامؿ السيد
(. العالقة بيف مككنات الكظائؼ التنفيذية كأبعاد نظرية العقؿ لدم 3102) شيماء جاسـ الجعفر

التكحد في مممكة البحريف. ]رسالة ماجستير غير منشكرة[،  اضطراب                 األطفاؿ ذكم
 جامعة الخميج العربي.

(. فاعمية برنامج قائـ عمى االنتباه المشترؾ لتنمية التكاصؿ 3102) طالؿ عبد الرحمف الثقفي
 المفظي 

 أـ القرل.  التكحد بمحافظة الطائؼ. ]رسالة ماجستير غير منشكرة[، جامعة لدل أطفاؿ   
اضطراب التكحد: النظرية كالتشخيص كأساليب  إلى(. مدخؿ 3102) عادؿ عبد اهلل محمد

 المبنانية.         الرعاية. الدار المصرية 
 (. إضطرابات النطؽ كالمغة، الرياض، الصفحات الذىبية.3119عبدالعزيز الشخص )

ئؼ التنفيذية لألطفاؿ العادييف (. بناء مقياس الكظا3102) عبد العزيز الشخص، كىياـ فتحي
 .611-852(، 25)2الخاصة. مجمة كمية التربية،             كذكم االحتياجات 

لمطفكلة  العربي الطفكلة. المجمس مرحمة في الذىنية اإلعاقات (.3113) فراج لبيب عثماف
 .كاألمكمة

ت التكاصؿ لألطفاؿ (. برنامج لتحسيف الكظائؼ التنفيذية كميارا3109) فاطمة عمي الرفاعي
 ماجستير غير منشكرة[، جامعة القاىرة.             الذاتكييف. ]رسالة 

 (. اضطرابات المغة كالكالـ. دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.3101) قحطاف أحمد الظاىر
 (. التقييـ النيكركلكجي. دار الفكر لمنشر كالتكزيع. 3103) لكيس كامؿ مميكة
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(. الدليؿ الكامؿ 3131)ابراىيـ راىيـ الدسكقي، كزيزم السيد محمد أحمد شمبي، كمحمد إب
. مكتبة األنجمك DSM5النفسية لمراشديف كاألطفاؿ مستمد مف           لتشخيص االضطرابات 

 المصرية.
(. التكحد كنظرية العقؿ. دار الثقافة لمنشر 3101) محمد صالح االماـ، كفؤاد عيد الجكالدة

 كالتكزيع. 
 لتخفيؼ الحسيالتكامؿ  ميارات تنمية في (. استراتيجيات المعمميف3105) ادةمحمد مكسي سع

كالرياض.  عماف مدينتي بيف عبر ثقافية دراسة التكحد اضطراب أطفاؿ          لدل الحساسية فرط
 .اإلسالمية درماف أـ جامعة دكتكراه، رسالة

 كمشكالت الحسية المعالجة مشكالت التكحد طيؼ (. اضطراب3131) محمكد حمدم شكرم

 لمنشر.         نبتة الطعاـ. دار تناكؿ
(. فاعمية برنامج تدريبي لمكظائؼ التنفيذية في خفض السمكؾ النمطي 3102) ىياـ فتحي مرسي

التكحدييف كتحسيف تفاعميـ االجتماعي، رسالة دكتكراه، جامعة عيف               لدم األطفاؿ 
 شمس.

يا التكحد أشكالو كأسبابو كتشخيصو، سمسمة التكحد. مكتبة (. خفا3112كفاء عمي الشامي )
  الممؾ.

 .(3)ط التكاصػؿ اضػطرابات يفػ مقدمػة(. 3102، كمكسػى محمػد عمػايره )ياسػر سػعيد النػاطكر
 لمنشر كالتكزيع.  عماف. األردف: دار الفكر
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