
 

 

Volume 1 

March 2015 

 

 

MKGC 
 

 

 

 

 

 

 

Makaton Kuwait Gulf Centre 

Research Proceedings, Kuwait, 2015  

  



Preface 

Makaton Kuwait and Gulf Center is proud to welcome you to the first issue of 

conference proceeding papers. These published proceedings from the First 

Regional Conference on MAKATON (Kuwait and the Gulf) and Communication 

Difficulties Conference, represent submissions from the Science/Research 

approved for publish paper and presented at the 1st event held March 17-19, 2015. 



Table of Contents 

 
التوحديين؟ األطفال عند اللغة ثنائي بالتدخل يُنصح هل  .................................................................................................... 1 

التوحديين االطفال لدي االجتماعي التواصل مهارات بعض لتنمية البصرية االستراتيجيات باستخدام تدريبي برنامج فعالية  ............... 14 

اللغوي للتواصل ماكتون برنامج عمل تطوير في واالتصال المعلومات تكنولوجيا توظيف  ....................................................... 26 

برنامج ماكتون نستخدم لماذا  ................................................................................................................................. 41 

اإلنسانية للخدمات عنيزة بجمعية والكالم النطق عالج قسم في بها التكفل وطرق التواصل اضطرابات   ...................................... 50 

Preliminary Study of the prevalence of speech and language difficulties in Kuwait............................... 73 

Arabic Makaton Communication Application for iPad ............................................................................. 81 

Development of Arabic Makaton Applications ......................................................................................... 86 

 

 

 

 



1 
 

 هل يُنصح بالتدخل ثنائي اللغة عند األطفال التوحديين؟

 

 د. صالح الشعالن

 ابوظبي –لألبحاث مركز نيوانجالند 
 

 :مقدمة
 

 ماستخداعلى أساس فكرة  (Grove & Walker, 1990)يقوم برنامج ماكاتون للتواصل اللغوي 

اللغلة المعدللة أو الرملوو و تواصلل للغلة اارلا ةأو أكثر  من أنظمة الن مختلفين المتزامن لنظامي

المنطوقة(، وقد أثلا   ذل ا الثناةيلة أو التعد يلة الةلكلية لأي اسلتخدام رلكلين أو أكثلر ملن أرلكا  

التواصل( الكثير من االذتمام، وإن كان معظم الباحثين ال يرى إمكانية وجو  خلط أو تةويش بين 

لالكلمم ولغلة    النظلامين المختلفلين ، نظلران من ملا مبنيلان عللى اسلتخدام رلكلين مختلفلينذل ين 

ملم وجلو  منلافي فلد اللدما  تةلتر  فلد  ، كمذما ملرتبط بمواقلم مختلفلة ملن اللدما ،اارا ة( 

   (Capek et al., 2008; Emmorey and McCullough, 2009)معالجة ذ ين الةكلين

الثناةيلة اللغويلة وذلو النلو  المعتلا  الل ي يقلوم عللى اسلتخدام لغتلين لأو لكن ذنا  نلو  أخلر ملن 

أكثر( لكن ما يةتركان فد رلكل التواصلل أال وذلو التواصلل اللفظلد، وذلد الظلاذرة الةلاةعة فلد 

كثير من المجتمعلا  البةلريةح حيلص تنلل نسلبة سلكان العلالم الل ي يتتلدثون لغتلين أو أكثلر إللى 

ول ا فإن ا من الظواذر الم مة التد يجب أن تتظى بالمزيلد ملن  ،(ASHA, 2014) ٪٥٠حوالد 

االذتمامح فبينما يجد ننف سكان العالم مسألة التتلد  والتواصلل بلأكثر ملن لغلة ملن المما سلا  

اليومية المعتا ة، كان الباحثون ال ين بدأوا باالذتمام ب ل ا الظلاذرة ينظلرون بعلين الةل  إللى ذل ا 

 م كان ينتملد إللى مجتمعلا  تتتلد  بلغلة واحلدة لوخاصلة فلد البللدان الظاذرة،  بما من معظم

 المتقدمة كالواليا  المتتدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانياححح(ح 

سلتخدام لغتلين أو أكثلر، وإن كانلظ معظلم التعريفلا  تتطللب إجلا ة اوتُعرف الثناةية اللغوية بأن لا 

ملن أنلوا  الثناةيلة اللغويلة: الثناةيلة اللغويلة ذ ا ويوجد نوعان معقولة للغتين وفد مواقف مختلفة، 

يللتم اسللتخدام منللطلا الثناةيللة اللغويللة التزامنيللة حينمللا التزامنيللة، والثناةيللة اللغويللة المتتاليللةح و

يتعرض الطفل للغتين بةكل مكثف قبل سلن اللثم  سلنوا ، بينملا يلتم اسلتخدام منلطلا الثناةيلة 

ح إال أنه ليس (ASHA, 2014)لغة امخرى بعد سن الثالثة اللغوية المتتالية حينما يتعرض الطفل ل

ذنا  اجما  بين الباحثين على ذ ا التقسيم، حيص يستخدم بعض م الثناةية اللغويلة التزامنيلة حينملا 

يبلدأ امففلا  فللد التعلرض فللد الفتلرة الواقعللة بلين سلن الللوال ة وحتلى الواحللدة، بينملا يسللتخدمون 

 ينما يبدأ الطفل فد التعرض للغتين بعد سن الواحدةحالثناةية اللغوية المتتالية ح
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وقد كانظ ذنا  نظلرة سللبية إللى رلاذرة ثناةيلة اللغلة فلد منتنلف القلرن العةلرين، حيلص اعتبلر 

، حيلص بعض الباحثين ال ين تطرقوا إلى ذ ا الظلاذرة أن ل لا اثلا ا سللبية عللى اكتسلاة اللغلة امم

انية يؤ ي إلى تأخير فد تطو  اللغلة، ويلأثر سللبيا عللى البعض من م أن اكتساة أو تعلم لغة ث عد

 (حDarcy, 19٥3;1963معد  ال كاء ل

إال أن ذ ا النظرة السلبية إلى ثناةية اللغة أثبتظ عدم صتت ا ملم تزايلد امبتلا  التلد تلد س ذل ا 

 الظاذرة، وأصبا ذنا  إجما  على عدم وجو  تأثير سلبد ل  ا الظاذرة عللى التطلو  اللغلوي أو

أي جانب من جانب نملو القلد ا  اا  اكيلة واللغويلةح بلل عللى العكلس، جلا    على أو   اكداا

بعض الباحثين على أن ثناةية اللغة قد توفر ميزة إضافية للمتتلدثين بلغتلين أو أكثلر، عللى اعتبلا  

م لكلالتتك executive functionsأن ا تتسن من بعض الم ا ا  اال  اكية كالوراةف التنفي ية 

فد عملية االنتباا، حيص إن م ينقلون انتباذ م بين لغتين بةكل فعا ( وتستمر ذ ا الميزة حتى سلن 

 ح,Bialystok) مما يقلل من التأثير السلبد للةيخوخة ةمتقدم

(2008; Krol l& Bialystok, 2013; Poulin-Dubois et al, 2011)ح 

ية عند امففا  من ذوي النمو المعتلا ، للم يكلن وبينما تم حسم الجد  لنالا استخدام الثناةية اللغو

أو اممللر كلل ل  حينمللا يتعلللي اممللر بثناةيللة اللغللة عنللد امففللا  اللل ين يواج للون صللعوبا  لغويللة 

ن  ربي ا ب ا  ال ي  أيناا عنلد تعاملل البلاحثين ملم ثناةيلة اللغلة عنلد امففلا   نماةية، حيص نجد نمطا

ةيين العلاملين ملم امففلا  ملن يلزا ( العديلد ملن امخنلامن ذوي النمو المعتا ح حيلص كلان لوملا 

يت  ون امذالد من استخدام أكثر من لغة واحدة متتجين بوجو  تأثير سلبد العاةم  ثناةية اللغة 

لثناةيلللة اللغلللة عللللى التطلللو  اللغلللوي عنلللد ذلللؤالء امففلللا ح  ولربملللا كلللان اللللدافم اللللرةيس لقيلللام 

، ذو االعتقا  بأنله إذا كلان امففلا  الل ين يعلانون صلعوبا  امخناةيين بتقديم مثل ذ ا الننيتة

تقان لغة واحدة، فمن امولى عدم تعرض م للغة ثانية، من ذل  قد يزيد إلغوية يجدون صعوبة فد 

، وال يسلتند عللى قواعلد نظريلة اممر سوءاح  لكن ذ ا االعتقا  لم يكن مبنيلا عللى   اسلا  علميلة

  قيقةح

 د اسة ثناةية اللغة وتأثيرذا على امففا  ملن ذوي النلعوبا  التواصللية إالولم يظ ر االذتمام ب

فد اخر ثمثة عقلو ، وفلد بعلض التلاال ، مثلل أففلا  التوحلد، ماواللظ الد اسلا  قليللة ونلا  ة 

 حتى يومنا ذ اح
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وسنستعرض فيما يلد بعض الد اسا  التد أجريظ على أففا  ثناةيد اللغة ينتمون إلى ثم  من 

االضطرابا  النماةية انتةا ا والتد تكون منتوبة عا ة بنعوبا  فد التواصل، أال وذد:  أكثر

 متمومة  اون، واضطراة فيف التوحدح، اضطراة اللغة المتد 

 

 

 :ة اللغة عند اضطراب اللغة المحددثنائي -أ

مللن أكثللر  Specific Language Impairment (SLI)يعتبللر اضللطراة اللغللة المتللد  

النماةية واللغوية انتةا ان ، حيص ينل معد  ااصابة به  فد الواليا  المتتلدة ملثمن االضطرابا  

ح ويتميلز ذل ا االضلطراة Tobmlin et al. (1997)د سن الروضلة عند امففا  ف %7.4إلى 

بوجو  صعوبا  رديدة فد الجانب االستيعابد والتعبيلري لأو فلد واحلد من ملا( ملم وجلو  معلد  

جا  الطبيعية لبناء على اختبا ا  ال كاء غير اللفظد( وعلدم وجلو  أي خللل ذكاء فد حدو  الد 

فللد النمللو التركللد أو االجتمللاعد أو العنللبد، وللل ا يسللمى ذلل ا االضللطراة بالمتللد  نظللران منلله 

ح وفد معظم امحيان تسلتمر ذل ا االضلطرابا  اللغويلة فقط ر على الجانب اللغوي من النمويقتن

  أثران رديدان على الطفل ، حيلص إن نسلبة كبيلرة ملن م يلتم ضلم م ضلمن إلى سن متقدمة  وقد تتر

 ,Leonard)تعدا  امففا  ال ين يعلانون ملن صلعوبا  اللتعلم حينملا ينللون إللى سلن الد اسلة 

  ح(2014

وذنا  عد  قليل من الد اسا  التد تطرقظ إلى ذ ا االضطراة عند امففا  المتتدثين بالعربيةح 

التد أجريظ على امففا  المتتدثين بالل جة التجاويلة فلد المملكلة العربيلة  قد وجد  الد اسا ف

 ,Abdalla)السللعو ية ممللن تللم تةخينلل م علللى أن للم مللن ذوي االضللطرابا  اللغويللة المتللد ة 

علد  أرل ر لم 3سلنوا  و ٥سلنوا  و  4بين  تتراوحذؤالء امففا  ح وقد كانظ أعما    (2002

بينما كانظ قد ات م اللغوية يمكن مقا نت لا بلأ اء امففلا  ملن ذوي ، ر ران  ٥7امعما  لدي م كان 

 ر رانح 28النمو المعتا  ال ين يبلغ معد  أعما ذم 

رللديدان لللدى ذللؤالء امففللا  فللد اسللتخدام صلليغ المخافللب والتأنيللص  وقللد وجللد  الباحثللة قنللو ان 

إللى اسلتخدام صليغة والت كير وفد استخدام ومن الماضد والمضا  ح حيص كان امففا  يميللون 

اممر للمخافب الم كر لكأن يقلو : االمويله رليلا بلدالن ملن ا يةليل المويلها أو ارلوف البقلرةا 

فلد  أو االولد  وحا بلدالن ملن لالوللد  اح(ح كملا كلان للدي م صلعوبة أكثلر بدالن من ارافظ البقرةا

تبدلون ا بلل) لالولللد لمثللا : االولللد يلروح المد سللةا( حيللص كلان يسللاسلتخدام صلليغة المفللر  الغاةلب 
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بالسللكينا بللدالن مللن  يأكلللأ وح المد سللة(، وخاصللة المفللر  الغاةللب المؤنللص لكللأن يقولللوا االبنللظ 

 ح(Abdalla, 2002)بالسكينا(  تأكلاالبنظ 

وعند   استه لمجموعة من امففا  من ذوي االضطرابا  اللغوية المتد ة من المتتدثين بالل جة 

ر و   كان  8سنوا  و 7ؤالء امففا  ال ين كان معد  أعما ذم القطرية وجد المؤلف أن أ اء ذ

أقل بكثير ليس فقط من أقران م من ذوي النمو اللغوي المعتا  بل كان أقل ك ل  من امففا  امقلل 

ر و ( ال ين كانوا يماثلون م فد العمر اللغوي حينملا تعللي  8 سنوا  و ٥عمران لمعد  أعما ذم 

  (Non-Word Repetitionلوجيلة لإعللا ة تكلرا  كلملا  غيللر حقيقيلة امملر بالم لا ا  الفونو

(ح وفللد التجربللة الثانيللة كللان أ اء مجموعللة امففللا  مللن ذوي االضللطرابا   ، أو  ُفُلللو مثللل ل ُلُللسو

اللغوية المتد ة  أقلل بكثيلر ملن نظلراة م فلد العملر الزمنلد والعملر اللغلوي فلد م لا ة اسلتيعاة 

فد ترتيب الجملة لمثل: االفا  ترسلمه النمللةا أو االتيلة تمةلط ا  الجمل التد تتتوي على تغيير

 (Shaalan, 2010)البقرةا( 

كانظ أولى الد اسا  التد نظر  إلى تأثير ثناةية اللغة على النمو اللغلوي لطففلا  الل ين يعلانون 

مللن اضللطرابا  نماةيللة قللد   سللظ ذلل ا الظللاذرة عنللد امففللا  مللن ذوي االضللطرابا  اللغويللة 

تلد ةح حيلص كلان كثيللر ملن امخنلاةيين العللاملين ملم ذلؤالء امففلا  يللدعون امذلل إللى عللدم الم

تعريض ذؤالء امففا  إلى أكثر من لغة على أساس أن م يعانون أصمن من تعللم لغلة واحلدة، فملا 

 بال  بلغتين؟ إال أن ذ ا التوصية الةاةعة لم تكن تساندذا أية   اسا  علمية متققة!

البتو  التد قامظ ب ا على مجموعة من امففا  المتتدثين بالفرنسية واالنجليزيلة فد سلسلة من 

ن علللى  تطللو  النظللام النللرفد والنتللوي  Paradisفللد كنللدا أثبتللظ  أن ثناةيللة اللغللة ال تللؤثر سلللبيا

ن م اء  لطففا  ثنلاةيد اللغلة ملن ذوي االضلطرابا  اللغويلة المتلد ة ، حيلص كلان أ اوذلم  مسلاويا

حا ي اللغلة ملن ذوي االضلطرابا  اللغويلة، مملا يعنلد أن تعلرض ذلؤالء امففلا  ملن امففا  أ

ن  ذوي االضطرابا  اللغوية  إللى لغلة ثانيلة للم يلز  ملن مةلكمت م اللغويلة بلل رلل أ اوذلم مةلاب ا

 Paradis, 2007; 2010; Paradis et)لطففا  أحا ي اللغة من ذوي االضلطرابا  اللغويلة

al., 2003)ح  

ذ ا النتلاةج الباحثلة إللى  عوت لا إللى ضلرو ة مراجعلة التوصلية الخاصلة بعلدم تعلرض  وقد أ  

امففللا  مللن ذوي االضللطرابا  اللغويللة المتللد ة إلللى أكثللر مللن لغللة واحللدة، حيللص لللم يكللن أ اء 

امففا  ثناةيد اللغة يقل عن أقران م أحا ي اللغة، بااضافة إلى معظم ذؤالء امففلا  يلأتون ملن 

 ية تةجم على اكتساة أكثر من لغة ويكثر في ا امرخاص ثناةيد أو متعد ي اللغا حخلفيا  ثقاف
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 ثنائية اللغة عند أطفال متالزمة داون:

ن فد التتديا  الفكرية، حيص ينتةر بنسبة   1تعتبر متمومة  اون االضطراة  الجيند امكثر تسببا

سلللخة واةلللدة ملللن وال ة حيلللة ، وذلللو يتلللد  بسلللبب وجلللو  ن 1٠٠٠إللللى  7٠٠ملللن بلللين كلللل 

، وبااضافة إلى وجو  صعوبا  فكرية تتراوح حدت ا ملن ففلل إللى اخلر، ذنلا   21كروموسوم

، وتتلراوح حلدة ذل ا عا ة تأخر رلامل فلد كثيلر ملن نلواحد النملو اللغلوي، والتركلد، والعنلبد

كنلغر الل قن وكبلر  ففل واخرح  كما يتميز امففا  بوجلو  خنلاةج جسلدية مميلزةالتأخر بين 

اللسان واستدا ة الوجله ، وقلد يعلاند بعلض ملن م ملن مةلكم  فبيلة أخلرى كمةلكم  فلد حجم 

 القلب أو الغدة الد قية أو نقج فد السممح

فلد كنلدا،حيص قد أُجريلظ اللغة عند أففا  متمومة  اون  معظم الد اسا  التد بتثظ ثناةيةكانظ 

فللد  Paradisوجللدت ا وومموذللا نتللاةج مةللاب ة لتللل  التللد  Raining Bird -Kayوجللد  

Raining Bird -Kay  اسات ا على أففا  اضطراة اللغة المتد ح ففد احدى   اسات ا قا نظ 

ففل أحا ي اللغة من نفلس الفةلة  14أففا  ثناةيد اللغة من أففا  متمومة  اون مم  8بين أ اء   

ثانيلة كانلظ تختللف بلين ، وعند جميم ذؤالء امففا  كانظ اللغة االنجليزية ذد الرةيسلة واللغلة ال

الفرنسية، وااليطالية، والبرتغالية، والعربيلةح وقلد تملظ مطابقلة ذلؤالء امففلا  ملن ناحيلة العملر 

وكلمة على امقلح وقلد أر لر  النتلاةج أن  1٠٠الزمند، والعمر الفكري، وكل من م كان يستخدم 

اللغة من نفس الفةة حينما تعللي أ اء امففا  ثناةيد اللغة من متمومة  اون لم يختلف عن أحا يد 

)Kay-اممر بأ اة م على بعض االختبا ا  اللغوية التد أجريلظ باللغلة االنجليزيلة وبلغلت م امم 

)2005Raining Bird  ح وقلد أر للر  فللد   اسللة تاليلة نتللاةج متةللاب ة، وبينللظ كلل ل  أن أ اء

ضلل م للغللة الثانيللة فللد حيللات م امففللا  ثنللاةيد اللغللة مللن متمومللة  اون كللان متللأثران بمقللدا  تعر

اليومية، حيص إن ويا ة تعرض م للغة امم فد منزل م تزيلد ملن فلرص تتسلن نملوذم اللغلوي فلد 

 ح& 2008Raining Bird, -Kay (Feltman (ذ ا الجانب

 ثنائية اللغة عند أطفال اضطراب طيف التوحد:

  خلللل رللديد فللد التواصللل يعتبللر اضللطراة التوحللد مللن االضللطرابا  النماةيللة التللد تتميللز بوجللو

 ,APA)واالذتمامللا  المتللدو ة والمتكللر ة  ةالنمطيلل السلللوكيا االجتمللاعد المنللاحب لللبعض 

ح حيص لدى ذؤالء امرخاص قنو  رديد فد تبا   المةاعر االجتماعية والعاففية، وفد (2013

عف مةا كة امخرين فد اذتمامات م ومةاعرذمح كملا يتميلز اضلطراة فيلف التوحلد بوجلو  ضل

فللد التواصللل غيللر اللفظللد، مثللل ضللعف فللد اسللتخدام التواصللل البنللري ولغللة الجسللد، أو فللد 

طللوير توريللف التواصللل غيللر اللفظللد فللد مواقللف اجتماعيللة، بااضللافة إلللى وجللو  قنللو  فللد ت
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وفد تعديل سلوك م ليوافي المواقف االجتماعية المختلفة، حيص يجدون صعوبة عمقا  اجتماعية 

و فد اعتبا  وج ة نطر اآلخرين، بااضافة إلى قنلو  فلد اللعلب التخيللدح فد تكوين صداقا  أ

(APA, 2013 

أما السلوكيا  النمطية المتكر ة واالذتماما  المتدو ة فتتمثل فد: وجو  حركا  جسدية نمطية، 

أو تعبيرا  لفظية نمطية، أو وجو  نمطية فد استخدام االرياء أو اللغة لكظلاذرة صلدى الكلمم(، 

ميلل المنلابون بطيلف التوحلد إلللى المتافظلة المفرفلة عللى بعلض الروتينلا  والسلللوكيا  كملا ي

المتكر ة، مم مقاومة رلديدة للتغييلرح كملا تكلون اذتماملات م ضليقة جيلدة أو رلديدة التركيلز لمثلل 

التعلي غير السوي والةديد ببعض امرلياء(ح كملا يتميلز بعلض االرلخاص التوحلديون بوجلو     

اسية أو قليل التساسية بةكل غير سوي لبعض الجوانب التسلية للبيةلة لمثلل علدم فعل رديد التس

االكترا  لإلحساس بالترا ة أو البرو ة أو املم، أو حساسية مفرفة لطصوا  العا يلة، أو تعللي 

 ح APA, 2013)رديد بامضواء أو امجسام التد تلف( 

ديدة من أجل التعرف على أسبابه، وإن ويتظى فيف التوحد باذتمام رديد من قبل ج ا  بتثية ع

تج علن بعلض التغيلرا  الجينيلة ، إال أن اكانظ معظم المؤررا  تد  عللى وجلو  خللل عنلبد نل

االختمفا  السلوكية الواسعة بين امرخاص التوحديين تةلير إللى وجلو  عمقلا  بلين العديلد ملن 

 ،(Miles, 2011)ة للتوحلد الجينا ، اممر ال ي ينلعب ملن عمليلة البتلص علن الجينلا  المسلبب

ح وتقلد  نسلبة ااصلابة بله التنةلةةبيةية أو له عمقلة بطريقلة التربيلة أو  بأسباةوال يرتبط التوحد 

ففللم وينتةلر بلين اموال  بنسللبة تنلل إلللى  68حسلب اخلر ااحنللاةيا  إللى ففلل مللن بلين كلل 

 ح(CDC, 2014)خمسة أضعاف مثل ا عند البنا  

طيلف التوحللد عللى قللد ا  امففلا  التواصلللية واالجتماعيلة، ونظللران من وبسلبب التلأثير الةللديد ل

ن لسلاعا  كثيلرة ملن التلدخل السللوكد  التدخل التأذيلد لطرلخاص المنلابين بالتوحلد يتطللب تلقيلا

واالجتماعد والتواصلد وامكا يمد،  كان، وما وا ، العديد ملن امخنلاةيين يطلبلون ملن أذلالد 

 غوية الثناةية عدم تعريض م مكثر من لغة واحدةحامففا  من الخلفيا  الل

ال يمكن تعميم النتاةج التد تُوصل إلي ا من عدم وجو  اثا  سلبية لثناةية اللغة عند أففا  متموملة 

 اون أو اضطراة اللغة المتد  على امففا  التوحديين، نظران للتلأثير الةلامل الضلطراة فيلف 

ر على التفاعل االجتماعد، والتواصل اللفظد وغير اللفظد، التوحد على جوانب مختلفة، ف و يؤث

بااضافة إللى انخلراف العديلد ملن أففلا  فيلف التوحلد فلد سللوكيا  نمطيلة متكلر ة واذتماملا  

 ضيقة تتد من فرص م من االستفا ة من البيةة االجتماعية المتيطة ب مح 
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و  فيللف التوحللد عنللد بمراجعللة امبتللا  التللد نةللر  حلل Drysdale et al.(2014) قامللظ 

امففا  ثناةيد اللغة ، حيص استعرضظ الد اسا  القليلة التد تعرضظ ل  ا اممر، حيلص للم يتعلد 

  اسلا ، ويبللغ  8( علد  2٠14ل عد  الد اسا  المنةو ة حو  ذ ا الموضو  حتى ذلل  الوقلظ

استعرضلظ ذل ا ففمن، كما  182مجمو  امففا  ثناةيد اللغة ال ين ضمت م جميم ذ ا الد اسا  

الد اسللة  أي أوليللاء أمللو  ذللؤالء امففللا  حللو  مسللألة ثناةيللة اللغللةح وخلنللظ مراجعللة ذلل ا 

ن عللى التطلو  اللغلوي عنلد ذلؤالء  ن أو تتر  أثلران سللبيا الد اسا  إلى أن ثناةية اللغة لم تةكل عاةقا

  ذلؤالء امففلا  أن ثناةيد اللغةح بينما ذكر  الغالبية العظمد ملن أوليلاء أملو التوحديين امففا 

ملم  ىل م للغلة أخلرى، امملر الل ي يتنلافكانوا يننلتون م بعلدم تعلريض أففلا امخناةيينمعظم 

النتاةج التد توصلظ ل ا ذ ا المراجعة النظامية لطبتا  والتد أثبتظ علدم وجلو  أي تلأثير سللبد 

  اسلا  خاصلة ب لؤالء لثناةية اللغة على أففا  فيف التوحدح ول ا كلان ال بلد ملن االعتملا  عللى 

 امففا  من أجل تقديم إ را ا  مبنية على أ لة علميةح

من الد اسا  التد قا نظ بين مستوى التطو  اللغوي بين امففا  التوحديين أحا ي اللغة وثناةيد 

حينملا قا نلا المسلتوى فلد كنلدا  Hambley and Fombonne (2012)اللغة تل  التلد قلام ب لا 

ففمن وتتراوح أعملا ذم ملا بلين  7٥ا  من امففا  التوحديين يبلغ عد ذم اللغوي لثم  مجموع

نجليزيلة أو اان أحا يد اللغلة ليلتكلم معظم لم ر رانح وذ ا المجموعا  ذد:  مجموعة م 36-78

أو  اانجليزيللةالفرنسللية فقللط(، ومجمللوعتين أخللريين مللن امففللا  ثنللاةيد اللغللة، ممللن يتتللدثون 

لغة امم الخاصة بعلاةلت م لكالنلينية، أو الفا سلية، أو االيطاليلة(ح وقلد تلم الفرنسية بااضافة إلى 

تقسيم ذؤالء امففا  ثناةيد اللغة إلى مجموعتين لثناةية تزامنية: أي أن م تعرضوا إلى لغتين ملن 

ن تتالية: أي بدأ تعرض م للغة الثانية بعد سمقبل أن يبلغوا سن الواحدة لأي من  الوال ة(، أو ثناةية 

 الواحدة(ح

واعتمد الباحثان فد تقييم المستوى اللغوي ل ؤالء امففلا  عللى مقلاييس قلام امذلل بتقيليم أبنلاة م 

من ناحية التطو  اللغوي، بااضافة إلى بعض المقاييس الخاصة بتقييم اللغلة وم لا ا  التواصلل 

ة التةخينللية ، والمقابلللFenson et al., 1993امخللرى لكقاةمللة مكللا ثر للتطللو  التواصلللد 

 Vineland-II (Sparrow et، ومقاييس فينلند للسلو  التكييفد Lord et al., 1994)للتوحد  

al., 2005) ح 

وقد أر ر  النتاةج للمقلاييس المختلفلة علدم وجلو  فلوا ح واضلتة بلين المجموعلا  اللثم  ملن 

ة عللى التطلو  اللغلوي امففا  التوحلديين، امملر الل ي يبلين علدم وجلو  تلأثير سللبد لثناةيلة اللغل

 ل ؤالء امففا ح
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وقد بينظ نتاةج الد اسا  امخرى التد أجريظ مم عد  أقل من امففا  نتاةج مةاب ة، حيص وجد 

-Valicentiو  Peterson et al. (2012)و   Ohashi et al. (2012)كلللل ملللن 

McDermott et al. (2013)،  ن بتعرض  م إلى أكثر من أن أففا  فيف التوحد لم يتأثروا سلبيا

 لغةح 

 3حينملا   س حاللة  Jegatheesan (2011)ومن الد اسا  المثيرة لمذتمام تل  التلد قلام ب لا 

أففا  مسلمين منابين بالتوحد فد الواليا  المتتدة، اثنان من ما ال يستخدمان التواصل اللفظد، 

سنوا ح وعللى اللرغم  6-٥واآلخر يستخدم التواصل اللفظد بةكل بسيط، وتتراوح أعما ذم بين 

من أن امخناةيين قد أوصوا بعدم تعرض امففا  مكثر من لغة، وذد التوصلية الةلاةعة وغيلر 

ساس علملد، إال أن امذلل للم يلتزملوا ب ل ا التوصلية، نظلران للرغبت م فلد المتافظلة أالمبنية على 

م يحرصل م عللى تعلل على ذويت م الثقافية والدينيلة ملن ج لة لبالتفلار عللى لغلت م االصللية(، ملم

أففال م اللغة االنجليزية لمن لا جسلر الوصلو  للمةلا كة فلد المجتملم اممريكلد(، وقلد أر لر  

ن فد قد ات م التواصلية وبلاللغتين لاالنجليزيلة  ن ملموسا النتاةج أن ذؤالء امففا  الثمثة حققوا تقدما

 بااضافة إلى لغت م امم(ح

ن، فلإن النتلاةج نظران من ذنا  عد ان قليمن من ا لد اسا  بعضل ا أجلري عللى عينلا  صلغيرة نسلبيا

سلبد لثناةية اللغة ال يمكن القطم ب ا، وإن كانظ معظلم اللدالةل  تأثيرالتد تُوصل إلي ا بعدم وجو  

تةير إلى ذ ا النتيجةح ول ا فإنه يجب وضم العديد من العواملل بعلين االعتبلا ، كالعواملل الثقافيلة 

ص االسرة على تعلم ابن م للغتين أو أكثر، و يناميكيلة التواصلل  اخلل امسلر والدينية، ومدى حر

لذللل يسللتخدم جميللم أفللرا  االسللرة نفللس اللغللة ، وذللل ينفللر  الطفللل التوحللدي فللد اللغللة التللد 

 يستخدم احححالخ(ح

ولعل من اممو  التد تةغل با  أذالد ذؤالء امففا  لفد حالة تعلريض ففل لم للغلة ثانيلة( ذلو: 

لغة يجب أن يتتدثوا ب ا مم أففال م ويةجعون م على استخدام ا، ذلل يجلب أن يركلزوا عللى أية 

لغللة؟ وأي لغللة من مللا؟ ذللل يجللب أن يركللزوا علللى لغللة المنللز ؟ أم اللغللة التللد يتتللد  ب للا عامللة 

المجتمم؟ أم اللغة المستخدمة فد المد سة؟ ذل يجب أن يتدخل امخناةيون فد ذ ا العملية؟ وملا 

، وذلد Drysdale et al. (2014) م؟ كلل ذل ا امسلةلة تةلغل تفكيلر ذلؤالء امذلالدذلو  و ذل

أسةلة يجب مناقةت ا مم امذل وأخل  وج لة نظلرذم بعلين االعتبلا ، خاصلة ملم وجلو  نقلج فلد 

 امبتا  العلمية التد تتطرح ل  ا القضاياح
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 توصيات:الملخص وال

عللن امففللا  ذوي االضللطرابا   ة اللغللةإجمللاالن ال توجللد   اسللا  كثيللرة تتعللرض لمسللألة ثناةيلل

، لكلن الد اسلا  القليللة التلد أجريلظ عللى امرلخاص النماةية، وخاصة اضلطراة فيلف التوحلد

التوحللديين، بااضللافة إلللى الد اسللا  التللد أجريللظ علللى امففللا  مللن ذوي ااعاقللا  النماةيللة 

ى علدم وجلو  تلأثير سللبد إلكل ا امخرى، كأففا  اضطراة اللغة المتد  ومتمومة  اون، تةير 

تلل  الد اسلا  إذا تلم ضلم ا ملم بعلض تةلكل  لثناةية اللغة على التطو  اللغلوي ل لؤالء امففلا ح

ن لعدم وجو  تأثير سلبد لثناةية اللغة عند امففا  من ذوي االضطرابا  النماةيةح    ليمن قويا

ا  يتل  ون امذلالد ملن تلأثير لكن الوالظ نسبة كبيرة من امخناةيين العاملين مم ذؤالء امفف 

سللبد غيلر مثبللظ لثناةيلة اللغللة، امملر اللل ي يسلتدعد أن يقللوم ذلؤالء امخنللاةيين بمراجعلة ذلل ا 

التوصية غير المبنية على   اسا  علمية، والتد قد يؤ ي امخ  ب ا إلى حرمان امففا  وأذالي م 

للدو  الكبيلر الل ي تلعبله اللغلة من حي أصيل وذو حي التمتم باستخدام أكثر من لغة، خاصة ملم ا

 فد المتافظة على ال وية الثقافية واا   الثقافد للمتتدثين ب اح

 :التوصيات

 ملن ذوي االضلطرابا  النماةيلة يجب على امخناةيين العاملين مم امففا  ثنلاةد اللغلة ح1

، نظران لعدم وجلو   ليلل علملد عللى فقط امذل بتعريض ففل م للغة واحدةننا التوقف 

  ا الننيتةحذ

حتى فد حالة وجو  إعاقة رديدة أو قنو  كبير فد قلد ا  الطفلل، يجلب أن يُتلر  مثلل  ح2

سللبد تلأثير  وجلو  ذ ا القرا  لطذلل، ملم إ رلا ذم أنله ال توجلو    اسلا  قطعيلة حلو 

 ثناةية اللغة على امففا  خاصة من ذوي ااعاقا  الةديدةحل

 بالنظر إلى جميم اللغا  التد يستخدم احلطفل ليجب أن يتم تقييم المستوى اللغوي  ح3

يفضللل تقللديم الخدمللة العمجيللة بللاللغتين التللين يسللتخدم ما الطفللل، حيللص وجللد  بعللض  ح4

ن للتللدخل باسللتخدام  الد اسللا  التللد أجريللظ علللى التللدخل اللغللوي ثنللاةد اللغللة أثللران ايجابيللا

 ح (Kohnert, 2010)أثناء التدخل  لغتين

نجليزيللة يجللب أن  ترحللب باسللتخدام لغللة المنللز  لاللغللة المراكللز التللد تسللتخدم اللغللة اال ح٥

ن  العربية بل جات ا المختلفة(، وتتلاو  تقلديم التلدخل التلأذيلد باسلتخدام اللغلة العربيلة جنبلا

 إلى جنب مم اللغة االجنبيةح 

تعللم لغلة  يجب مراعلاة  يناميكيلة امسلرة والتلرص عللى مسلاعدة الطفلل التوحلدي عللى ح6

ستخدم ا فلد المجتملم اموسلم، ال أن يقتنلر اسلتخدامه للغلة عللى يالمنز  واللغة التد س

 بيةة المركز أو مد سة التربية الخاصةح

يتر   الكثير من امذالد فد وضلم أوال ذلم فلد المراكلز التلد تسلتخدم اللغلة االنجليزيلة،  ح7

ن من التأثير السلبد للغة امجنبية على اللغة امم الخاصة بطفل لمح فلد بعلض امحيلا ن خوفا

يؤ ي ذلل  إللى حرملان ذلؤالء امففلا  ملن الخلدما  المميلزة التلد تقلدم ا ذل ا المراكلز 
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امجنبيللة، والتللد تفتقللدذا بعللض المراكللز العربيللةح يجللب أن تكللون امولويللة ذللد انخللراف 

الطفللل فللد مركللز تللأذيلد يقللدم خللدما  رللاملة وعلللى مسللتوى عللا ، وال يجللب أن يكللون 

 ح فد المركز أو المد سة ةالمعيا  الوحيد ذو اللغة المستخدم
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فعالية برنامج تدريبي باستخدام االستراتيجيات البصرية لتنمية بعض مهارات التواصل 

 االجتماعي لدي االطفال التوحديين

 

 وليد محمد علي محمد

 مركز الكويت للتوحد

 

 الدراسة:مقدمة 

ان وتكلوين تعتبر مرحلة الطفولة من أذم مراحل النمو لدي الفر  باعتبا ذا امساس فد بناء االنس

تنبئ  تمم بالطفولة من أذم الممما التدرخنيته ، وتتديد اتجاذاته المستقبلية ، ويعد اذتمام المج

بمدي تقدم المجتمم و قيه ، وت تم المجتمعا  بامففا  امسوياء وذوي االحتياجا  الخاصة على 

 حد سواء ح

( أن العقلد التلالد 19،  2٠٠1ي كر كل من ا يوسف القريوتد ا و ا عبد العزيز السرفاوي ا ل

قد ر د صدو  عديد من المواثيي العالمية من ذيةة االمم المتتلدة ومنظمات لا المتخننلة ، وملن 

لل وي االحتياجلا  الخاصلة ، ول ل ا اكلد ميثلاح  عايلة  عقلدا  وليلااذم ا  إعلمن عقلد الثمانينيلا  

 رروف إعاقت م حذوي االحتياجا  الخاصة على توفير التعليم المناسب لقد ات م و

( أن اضطراة التوحد  يعتبر من أرد وأعقد ااعاقا  ٥،  2٠٠2ويؤكد ا عثمان لبيب فراج ا  ل

التللى تنلليب االففللا  قبللل عمللر ثللم  سللنوا  ، حيللص يمثللل االضللطراة إحللدي االضللطرابا  

ة المعوقة للنمو اال تقلاةد عللى نتلو يةلمل خللمن وقنلو ان فلد اال  ا  التسلد واللغلة واالسلتجاب

 للمثيرا  البيةية مما يؤ ي الد خلل واضا فد التواصل مم امخرين ح

( أن الطفلل المنلاة بالتوحلد يواجله صلعوبة فلد 32،  2٠1٠ويري ا متمد النلوبد ا ل

إينا  افكا ا و غباته إلى من يتيط بله ،  وذلو يتلاو  التواصلل ملم متيطله لكنله غالبلا اليجيلد 

م بلداةل اللغلة مثلل حركلا  اميلدي وتعلابير الوجله ،وذلو استعما  اللغة بةكل مناسب ،أو اسلتخدا

غالبا مايفةل فد ذل  ، ويؤ ي ذ ا الفةل إلد إحبافه ويزيد ميو  العزلة لديه ، ويؤ ي إللى تفلاقم 

 السلو  غير المقبو  ح 

وبالتللالد يتتللاج امففللا  المنللابون بالتوحللد الللد خللدما  نفسللية تربويللة مبارللرة وفللرح 

لطففا  العا يين ب دف الوصو  إلى أفضلل مسلتوى يسلتطيعون الوصلو   تدخل تختلف عما يقدم

 إليه من حيص التوافي الةخند واالجتماعد والبيةد ح
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  الدراسة:مشكلة 

يعللدا اضللطراة التوحللد مللن أكثللر ااعاقللا  النماةيللة أنلله  (3٠ ، 2٠٠7تلل كر ا لينللا عمللر ا ل   

ى أسللبابه التقيقيللة علللى وجلله ( غموضللا لعللدم الوصللو  إلللDevelopmental Disabilitiesل

ح ف لو حاللة  ، وكل ل  رلدة غرابلة أنملاف سللوكه غيلر التكيفلد ملن ناحيلة أخلرى التتديد من ناحية

، إضلافة إللى عجلز  تتميز بمجموعة أعلراض يغللب علي لا انةلغا  الطفلل ب اتله وانسلتابه الةلديد

ينلله وبللين التفاعللل اللل ي يتللو  ب ، وقنللو  تواصللله اللفظللد وغيللر اللفظللد م ا اتلله االجتماعيللة

  االجتماعد البناء مم المتيطين به

( أن مةللاكل اللغللة والكللمم كثيللرة لللدي امففللا  2٥،   2٠٠2ويلل كر اعبللدص النللبد ا ل      

%من االففا  المنابين بالتوحد ال يسلتطيعون التعبيلر اللغلوي  ٥٠التوحديين ، حيص توجد نسبة 

للدي م بعلض المةلاكل فلد التواصلل اللغلوي مثلل تلأخر المف وم ، وعندما يستطيعون الكمم تكون 

النطي وانعدامه ، وضعف القد ة على التواصل مم اآلخرين ، وعدم القد ة على تسمية االرلياء ، 

 فد حللين تؤكللد  ا ذو جللدون ، وضللعف القللد ة علللى اسللتخدام كلمللا  وجمللل مناسللبة للموقللف،

Hodgdon , L  لمنللابين بالتوحللد يعللانون مللن أن الكثيللرين مللن امففللا  ا (2،  2٠11ل ا

صعوبا  رديدة ومتعد ة فد االستيعاة والف م ، وخنوصاُ فد االستيعاة اللغوي ، ويرجم ذلل  

إلى فريقة ذلؤالء امففلا  الخاصلة فلد اللتعلم ، وبالتلالد فلإن تقلديم المعلوملا  بنلو ة بنلرية 

، وإيجا  التوقعا  ، وف لم لطففا  التوحديين  سوف يساعدذم على ف م واستيعاة البيةة المتيطة 

البنرية باعتبا ذلا أ وا  تسلاذم فلد   االستراتيجياامرخاص ، وذم يتتاجون للتعلم من خم  

  عم العمليا  النفسية الداخلية كاللغة ، وال اكرة ، وضبط النفس ح 

 إلد أن متاوال  التدخل بلالبرامج العمجيلة (3٥8،  2٠٠1ل ا مينأوتةير نتاةج   اسة ا س د 

بتنفي  أساليب تد يبية أو تعليمية لم ا ا  االففا  المنابين بالتوحد تعدا وسيلة إمدا  ل م بتنيلة 

لغوية جديدة تساعدذم فد تعلم أركا  بديلة للتواصل، كما تساعدذم على تعلم بعض أنماف السلو  

 ة للدي م والم ا ا  االجتماعية التد تعمل عللى خفلض االضلطرابا  السللوكية واللغويلة الموجلو

بد اسللة اسللتخدم في للا  ( 68،  2٠٠4لا  Johnston, et al  حوقللد  قللام ا جونسللتن واخللرون

لد فلد مرحللة ملا قبلل المد سلة عللى اسلتخدام نظلام  بمبكلر لتلد ياستراتيجية تلدخل  أففلا  التوحا

تواصللل بنللري لكللالرموو، والنللو ، والرسللوم التخطيطيللة، والرسللوم البيانيللة(ح وقللد ذللدفظ 

معرفة مدى أثر استخدام نظام لمتنا  البنري فد قد ة أفرا  عينلة الد اسلة البلالغ  الد اسة إلى

، على التفاعل االجتماعد، ومدى  (٥.3-4.3( أففا  ال ين تراوحظ أعما ذم ما بين ل3عد ذم ل

 تأثيرا على سللو  إنجلاوذم للم ملا  المطلوبلة ملن م، وعللى اسلتخدام م للغلة لفظيلة مف وملة ملن
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وصلظ الد اسة إلى فعالية استخدام نظلام التواصلل البنلري فلد تنميلة قلد ة أففلا  ح وت اآلخرين

د عينة الد اسة على التفاعل االجتملاعد، وعللى إنجلاوذم للم ملا  المطلوبلة ملن م، وتنميلة  التوحا

  حاللغويةلغة لفظية عن فريي  بط النو ة بداللت ا 

ة التد تواجه ذؤالء االففا   ف لم فلد حاجلة نتيجة للنعوبا  السابق سبي انه  ويتضا مما         

،وأن ماسة للتد يب على تنمية  م ا ا  التواصل والتفاعل االجتماعد وم لا ا  اللعلب والتخيلل 

استغم  جوانب القلوة للدي امففلا  المنلابين بالتوحلد فلد معالجلة المعلوملا  البنلرية لتجلاوو 

الل اكرة تعتبلر ملن افضلل الطلرح فلد تعلليم النعوبا  فد معالجة المعلوما  السمعية والتنظليم و

وللتغللب  وتعديل السلوكيا  غير المرغوبة للدي ذلؤالء االففلا  فلد كلل ملن المد سلة والمنلز  ح

على صعوبا  التواصل  االجتماعد التد يعاند من ا ذؤالء االففا  فإن عمليلة التلدخل قلد تكلون 

االسلتراتيجيا  البنلرية للوصلو  ضرو ية جدا لتنمية م ا ا  التواصل االجتملاعد ملن خلم  

 الى تنمية قد ات م على  االعتما  على انفس م قد  االمكان ح

 هداف الدراسة : أ

 ت دف الد اسة التالية التعرف علد : 

 المد سة ح لما قبالكةف المبكر عن االففا  التوحديين فد مرحلة  ح1

 قياس م ا ا  التواصل االجتماعد لدي االففا  التوحديينح ح2

 رنامج تد يبد لتنمية م ا ا  التواصل االجتماعد لدي االففا  التوحديين حوضم ب ح3

 وضم قاةمة  للوساةل البنرية المستخدمة فد تنظيم البيةة المتيطة بامففا  التوحديينح ح4

  الدراسة:فروض 

توجد فروح ذا   الللة إحنلاةية بلين   جلا  المجموعلة فلد القياسلين القبللد والبعلدي عللى  ح1

وقاةمة م ا ا  التواصلل االجتملاعد وفلى  CARS2 –STلطفل التوحدي مقياس تةخيج ا

 اتجاا القياس البعدي ح

بين   جا  المجموعة فد القياسين القبللد والبعلدي عللى مقيلاس تختلف نسبة التغاير المةوية  ح2

 وقاةمة م ا ا  التواصل االجتماعد ح CARS2 –STتةخيج الطفل التوحدي 

بين   جلا  المجموعلة فلد القياسلين البعلدي والتتبعلد لبعلد توجد فروح ذا   اللة إحناةية  ح3

وقاةملة  CARS2 –STر رين من انت اء البرنامج( عللى مقيلاس تةلخيج الطفلل التوحلدي 

 ح م ا ا  التواصل االجتماعد
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توجد م ا ا  فد التواصل االجتماعد أكثر اس اما على بعد االسلتجابة االنفعاليلة فلد مقيلاس  ح4

CARS2-ST ح 

 : اسةأهمية الدر ح٥

 همية النظرية :األ 

توجه الد اسة نظر الم تمين والبلاحثين إللى أذميلة اسلتخدام البيةلة البنلرية فلد التغللب عللى  ح1

 جوانب القنو  التى يعاند من ا امففا  التوحديون ح

ن جيللدان لطسللر والمختنللين للمسللاذمة فللى تعللليم وتللد يب  ح2 تعتبللر ذلل ا الد اسللة مللدخمن تربويللا

 االففا  التوحديين ح

تمثل ذ ا الد اسة إضافة إلى الترا  التربوي المتعلي بالنواحد اللغوية والتواصلية على وجه  ح3

 العموم ، ولدى امففا  التوحديين على وجه الخنوص ح

تعد ذ ا الد اسة إثراء لطفر النظرية المتعلقة بأذمية التواصل واللدو  الل ي يلعبله فلد تنميلة  ح4

 ح النواحد االجتماعية

 يقية:التطبهمية األ 

تتمثل فد ضعف م ا ا  التواصل والتفاعلل  بالتوحد والتدالتخفيف من امعراض المرتبطة  ح1

 التد يبدحاالجتماعد من خم  البرنامج 

لتنمية م لا ا  التواصلل االجتملاعد ذلد  تد يبدتعتبر ذ ا الد اسة وما تتضمنه من برنامج  ح2

 التوحديين ح لطففا  وتد يبد تعليمدنواة اعدا  من ج 

 الدراسة:صطلحات م

 autismالتوحد :  -1

( التوحللد بأنلله إعاقللة نماةيللة تظ للر خللم  1٥٠ ، 2٠11ل حمللد عللوا ، نا يللة البلللوي اأا  ويعللرف

 الثم  سنوا  االولد من العمر ، وذو اضطراة عنبد يلؤثر عللى نملو ووريفلة اللدما  ، مملا

ديد من السللوكيا  النمطيلة يسبب صعوبا  فد التواصل والتعلم والتفاعل االجتماعد ، وتظ ر ع

 المتكر ةح

  Autistic Childالطفل التوحدي : -2

ا بأنه الطفل ال ي يعاند من  الطفل التوحدي ( ا6،  2٠٠٥ل ا  أفظ عوضا يعرف  

اضطراة فد النمو يترتب عليه قنو  فد التفاعل االجتماعد، والتواصل، واالذتماما  
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لمعرفد، واللغوي، واالنفعالد، ويكون ذل  منتوبا المةتركة، بااضافة إلى تأخر فد النمو ا

 حسنوا  ( 3ل  بسلوكيا  نمطية غير مقبولة اجتماعيا ويتد  ذل  قبل عمر

  visual strategiesاالستراتيجيات البصرية : -2

االسلتراتيجيا  البنلرية  (2،  2٠11ل ا   "Hodgdon , L  ا ا ذو جلدون تعرف و

تسلاعد عللى تعزيلز قلد ة التلقلد للدي الطفلل  التلدا  البنلرية بأن ا مجموعة الوسلاةل والمسلاعد

المناة بالتوحد ، وذد تدعم متاوالته لف م وتفسير المعلوملا   المتلقلاة ملن البيةلة ، وذلد تقلوم 

 بدو  الوسيط بين الطفل والعالم من حوله ح

 social communication: التواصل االجتماعي -3

ن بأنله القلد ة عللى اسلتخدام ورلاةف اللغلة سلواء ويعرف الباحص ا التواصل االجتماع د ا إجراةيلا

بنو ة  لفظية  او غير لفظية للتواصل مم االخلرين بفعاليلة ، وتتضلمن ورلاةف اللغلة الم لا ا  

 –فلللب معلومللة  –التعليللي  –الموافقللة  –االحتجللاج  –جلل ة االنتبللاا  –الللرفض  –االتيللة :الطلللب 

 تبا   التوا  مم االخرين ح –التعبير عن المةاعر  –إعطاء معلومة 

     Training program : لبرنامج التدريبيا -4

خطلة موضلوعة لسلسلة ملن الخطلوا  بأنله ويمكن تعريلف البرنلامج التلد يبد الخلاص بالد اسلة 

متضللمنة مجموعللة مللن ااجللراءا  المنظمللة التللد تسللتند إلللى مبللا ل وفنيللا  النظريللة السلللوكية ، 

التد ت دف إلى تنمية م ا ا  التواصلل االجتملاعد لمثلل م لا ا   وتةمل على عد  من امنةطة

التعبيللر عللن  –اعطللاء معلومللة  –تبللا   التللوا   –جلل ة ا النتبللاا –التعليللي  –الللرفض  –الطلللب 

المةللاعر ( لللدى الطفللل التوحللدي مللن خللم  عللد  مللن االسللتراتيجيا  البنللرية والتللد تتقللي للله 

ه فى ذ ا الد اسة البرنامج الل ى ل المجتممح والمقنو  باالستقملية والتكيف مم المتيطين و  اخ

 عدا الباحص فد ذ ا الد اسةحأ

يمكن استخدامها مع األطفال  يفة من االستراتيجيات البصرية التاألنواع المختل .1

 المصابين بالتوحد: 

  Visual Schedulesالجداول البصرية:  -1

أن الجداو  البنرية ( 9، 2٠٠7ل Marlene C et al"بينما تةيراما لين   واخرونا

تعتبر بمثابة الساعة بالنسبة للطالب حيص يساعدا على معرفة النةاف التالد والمحي، ومن خم  

الجد  يتم عرض امنةطة للطالب فى صو ة بنرية، وأيضا يستطيم الطالب االنتقا  من خم  
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الجداو   –داو  اليومية الجلامنةطة اليومية بكل  احة وامان وثقة الجداو  البنرية مثل 

المنغرة( حيص تساعد امففا  المنابين بالتوحد على توقم التعليما  وامنةطة وتزيد 

 االستقمليةح

  Calendarsالتقاويم: -2

أن التقاويم وسيلة راةم استخدام ا فد  (47، 2٠11اا لHodgdon,Lت كراذو جدون  ا

ين بالتوحد فد تنظيم حيات م، وف م جميم الفنو  الد اسية، وذد تساعد الطمة المناب

 تتابم المواقف، وإ  ا  مف وم الوقظ، وتمنت م الكثير من المعلوما  ال امةح

  Visual Tasks and Activities Listsقوائم المهام واألنشطة البصرية: -3

( جدو  النةاف بأنه مجموعة من النو  أو الكلما  7٥، 2٠٠2يعرف اعا   عبدصا ل

فد أنةطة متتابعة أو تتابم معين لطنةطةح ويمكن أن يتخ   باالنغماساارا ة للطفل  تعطد دالت

 جدو  النةاف أكثر من ركلح

 Choice Boardsلوحات االختيار:  -4

( أن لوحا  االختيا  تتتوى علد صو  أو  سوما  6٥، ، 2٠٠4ةير اوفاء الةامدا لت

عد ة قد تظ ر ب ا ذ ا اللوحا ، بتيص تركز كل لوحة على موضو  معين، وذنا  أركا  مت

وذ ا اللوحا  تساعد الطفل المناة بالتوحد على تعلم التواصل مم اآلخرين من خم  النو ح 

ومن خم  لوحا  االختيا  يستطيم الطفل اختيا  النو  وإعطاة ا للمعلم لطلب ما يريدا أو 

لوحا  االختيا  كطريقة حتد اارا ة للنو ة الموجو ة على لوحة االختيا ، وأيضا تستخدم 

يتواصل ب ا المعلم أو المد ة مم الطفل من خم  اارا ة إلى النو  لمساعدة الطفل على ف م 

 المطلوة منه من خم   الةل بنريةح 

 

  Visual Timersالمؤقتات البصرية: -5

 (33، 2٠1٠ل "Hodgdon, L&Marianne, B كر كم مناذوجدون  ، ما يان ةات

ة أن ا وسيلة مرةية تساعد الطفل المناة بالتوحد على التعرف على الوقظ أن الساعة البنري

المتبقد من النةاف أو الم مة التى يقوم ب ا وأن ا تساعد الطفل على الت يؤ النت اء النةاف 

 واالنتقا  بس ولة إلى النةاف التالدح

  Social storiesالقصص االجتماعية: -6

( القنج 436، 2٠٠1ا لاThiemann & Goldstienقد استخدم اثيمن، جولد رتايناو

االجتماعية مم بطاقا  منو ة وننوص مكتوبة ومنب ا  بنرية وتغ ية  اجعة عن فريي 

أففا  وانت ظ نتاةج الد اسة إلد أذمية  ٥الفيديو لزيا ة السلوكيا  االجتماعية لعينة تتألف من 
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نمو السلوكيا  االجتماعية  القنج االجتماعية فد مساعدة امففا  المنابين بالتوحد على

 لدي م، وار ر اثنان من م القد ة على التعميم لم ا ا  اجتماعية جديدةح 

 

 Video Modelingالنمذجة من خالل الفيديو:  -7

( أن النم جة من خم  الفيديو تتضمن تعليم الفر  من 246،  2٠٠4وتري اوفاء الةامدا ل

منابين بالتوحد يتبون مةاذدة الفيديو وبرامج خم  مةاذدة الفيديو، حيص أن العديد من ال

تتتوى موسيقد أو أصوا  اصطناعية، فإن  دنا ، والسيما المتكر  من ا والتالتلفزيون وااعم

من المناسب استغم  ذ ا االذتمام فد تعليم م م ا ا  تفيدذم مثل: غسل اليدين، تنظيف 

 أخريح امسنان، والبس، والةراء من السوبر ما كظ أو متم 

 :لبنرية على برنامج ماكتون اللغويويعتمد استخدام االستراتيجيا  ا 

 -برنامج "ماكتون" للمفردات اللغوية :  -

برنامج مفر ا  ماكتون اللغوية: ذو برنامج بريطاند يةجم م ا ا  التواصلل، ويطلو  الكلمم ، 

النلعوبا  الكمميلة ،وكلل ويوفر البرنامج وساةل التواصل اليوميلة لطففلا  والبلالغين ملن ذوي 

علللى يللد االختناصللية  1978مللن يةللا ك م حيللات م، وتللم تأسلليس مةللرو  مللاكتون فللد عللام 

 ما جريظ ووكر من بريطانيا ح

م بعللد أن تللرجم إلللد اللغللة العربيللة، وتللم وتعديللله بمللا  1988وأ خللل البرنللامج إلللد الكويللظ عللام 

 الته الجمعية الكويتية للمعاقينحيتناسب مم البيةة العربية وااسممية بعد أن أخ   وك

 مكونا  البرنامج : 

 المفر ا  اللغوية :  -1

ن تغطد موضلوعا  مختلفلة، وتعلد المفلر ا  4٥٠مفر ا  أساسية تتألف منل  ( مف وما لغويا

 امساسية نواة البرنامج، وذد مفر ا  ضرو ية وم مة وس لة الت كر ح

 اارا ا  :  -2

را ا  من لغلة االنلما اارلا ية الخاصلة بالدوللة التلد تطبلي يستخدم مم برنامج ماكتون إ 

وفد الكويظ  (BSLلفمثمن فد بريطانيا تستخدم اارا ا  البريطانية والمعروفة  –البرنامج 

 (  KSLل لغة اارا ا  الكويتية 

 الرموو :  -3

ة ( ( مللن قبللل لمةللرو  مللاكتون لتطللوير المفللر ا  اللغويلل198٠تللم تأسلليس فريللي عملللل 

مم المفر ا  حتى يتمكن امفرا  استخدامه وال ين يعلانون ملن  ىطوير نظام  موو مبسط ليتمةلت

 صعوبا  فد التعلم مم إعاقة جسدية ح
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 الكمم :  -4

 –تد س ذ ا المفر ا  من خم  الكلمم الل ي يسلتخدم بنلو ة فبيعيلة ملم اارلا ا  والرملوو 

 ة مرةية لمعنى اللغة التد نستخدم اححيص إن تدعيم الكمم باارا ا  والرموو يقدم صو 

 مجاالت الدراسة :

 :أوال: المجال البشري

( أففا  من المنابين بالتوحد ، تنل ردة ااصابة لدي ذلؤالء امففلا  ملن  7عد  أفرا  العينة ل

 9:  ٥لتةخيج التوحد ح وال ي تتراوح أعما ذم ملن سلن  CARS لبسيط لمتوسط( على مقياس

 سنوا  ح

 لمجال المكاني للدراسة انياً : اث

 جمعية الجزويظ والفرير لاآلباء اليسوعيين( بفنو  ال بة لإلعاقة ال ذنية بالمنيا ح  

 ثالثاً: المجال الزماني للدراسة 

 تنل مدة تطبيي البرنامج على االففا  ر رين ح

 اإلجراءات المنهجية للدراسة :

 المنهج المستخدم  :والً أ

ساس تقسيم العينة إلى مجموعة واحدة فقط وإتبا  القيلاس القبللد أعلى  الد اسة ربه تجريبية تقوم

 حوالبعدي  

 ً  أدوات الدراسة :  : ثانيا

    CARS2-ST-ااصلدا  الثلاند –المسلتوي االساسلد   -تقدير التوحلد الطفلولد مقياس ح1

 لترجمة  وتقنين الباحص( ح

 قاةمة م ا ا  التواصل االجتماعد ل تنميم الباحص ( ح ح2

 االستراتيجيا  البنرية المستخدمة مم الطفل التوحدي لتنميم الباحص( ح قاةمة ح3

البنرية  ا االستراتيجيالبرنامج التد يبد لتنمية م ا ا  التواصل االجتماعد من خم   ح4

 لتنميم الباحص( ح

 :استخالصات الدراسة

 فد ضوء نتاةج البتص توصل الباحص إلى االستخمصا  التالية : 
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تنميللة م للا ا  علللى االسللتراتيجيا  البنللرية للله تللأثير ايجللابد  ا  علللى  البرنللامج القللاةم ح1

 التواصل االجتماعد لدي امففا  التوحديين ح

القياسللين القبلللد والبعللدي للمجموعللة قيللد البتللص فللى وجللو  فللروح ذا   اللللة إحنللاةية بللين  ح2

 حوفد اتجاا القياس البعدي  CARS2 –STمقياس تةخيج الطفل التوحدي 

 قاةملةالقياسين القبلد والبعدي للمجموعة قيد البتص فلى ذا   اللة إحناةية بين وجو  فروح  ح3

 حم ا ا  التواصل االجتماعد وفد اتجاا القياس البعدي 

–مقيلاس تةلخيج الطفلل التوحلدي  دير المةويلة للمجموعلة التجريبيلة فلتراوحظ نسبة التغلا ح4

CARS2-ST 9.72بللللين لم للللا ا  التواصللللل االجتمللللاعد قيللللد البتللللص مللللا  وقاةمللللة%  :

( ممللا يللد  علللى حللدو  تتسللن مففللا  العينللة التجريبيللة فللى م للا ا  التواصللل %17.6٥

 االجتماعد نتيجة تعرض م للبرنامج المقترح ح 

ن بلين القياسلين البعلدي والتتبعلد للمجموعلة قيلد البتلص فلى مقيلاس  ح٥ وجو  فروح  اللة إحنلاةيا

 التتبعد حوفد اتجاا القياس  CARS2 –STتةخيج الطفل التوحدي 

ن بللين القياسللين البعللدي والتتبعللد للمجموعللة قيللد البتللص فللى  ح6  قاةمللةوجللو  فللروح  الللة إحنللاةيا

 م ا ا  التواصل االجتماعد وفد اتجاا القياس التتبعد ح

التنبللؤ ببعللد  دبعللا  م للا ا  التواصللل االجتمللاعد فلليسلل م بعللد التواصللل غيللر اللفظللد مللن أ ح7

لدي المجموعة  CARS2-STتةخيج الطفل التوحدي االستجابة االنفعالية من أبعا  مقياس 

 ح قيد البتص

 :توصيات الدراسة

 :وصد بما يلديمما سبي وفد ضوء ما توصل إليه الباحص 

ى االسلتعانة بالبرنلامج مجا  التوحلد إلل دالمؤسسا  التربوية والتعليمية ف  عوة القاةمين على ح1

 فا  التوحديين حتتسين م ا ا  التواصل االجتماعد لدي امف دالمقترح ف

ضرو ة االذتمام بالم ا ا  التواصل االجتماعد للطفل التوحلدي حيلص أن اسلتخدام البلرامج  ح2

ن لمستراتي  تتسين تل  الم ا ا  لدي م ح دجيا  البنرية ل ا تأثير إيجابد فالمعدة وفقا

العمل عللى إرلرا  امففلا  التوحلديين فلى وضلم البلرامج بملا يتمةلى ملم ميلول م وقلد ات م  ح3

 ح مواستعدا ات 

لدي ا ففل توحدي بأذمية ذ ا البرامج وأثرذلا عللي م حتلى يمكلن م التلر    دتوعية امسر الت  ح4

 حلى المؤسسا  التربوية والتعليميةع
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ضرو ة توفير جميم اامكانا  المومة من أج زة وأ وا  لتنفي  البرامج المقننة والتأكلد ملن  ح٥

 سممت ا وصيانت ا باستمرا  ح 

تعللوح امففللا  عللن تتسللين  دلمةللكم  النفسللية واالجتماعيللة التللبللالتعرف علللى ااالذتمللام  ح6

م ا ات م االجتماعية وخاصة المتعلقة بتواصل م مم اآلخرين ومتاولة إيجا  التلو  المناسبة 

 لتل  المةكم  ومتاولة مواج ت ا ح

ة من خم  عقد صقل القاةمين على م ا ا  امففا  التوحديين بالم ا ا  النفسية واالجتماعي ح7

 و ا  لنقل م بتل  الم ا ا  وذل  لمواج ة ما يتعرض له من ضغوف نفسية واجتماعية قد 

 تؤثر على مستوى أ اةه أثناء التد يب والمنافسا  ح 

مجللا  االسللتراتيجيا  البنللرية لتنميللة م للا ا   د ة القيللام بللإجراء   اسللا  عديللدة فللضللرو ح8

 ن رأن ا تنمية م ا ا  التواصل االجتماعد حأخري ، وك ل  إيجا  استراتيجيا  أخري م

 

 المراجع التى استخدمت في الدراسة :

 

 وال : المراجع العربية :أ

( : االتجاذللا  المعاصللرة فللد تةللخيج وعللمج التوحللد ، 2٠11أحمللد عللوا  ، نا يللة البلللوي ل -1

مففلا  ، جامعلة ، العلد  السلا س ، السلنة الثالثلة ، ينلاير ، كليلة  يلاض امجلة الطفولة والتربيةة 

 ااسكند ية ح

( : فاعلية برنامج تد يبد سلوكد لتنمية االنتباا لدى امففا  التوحلديين 2٠٠٥ أفظ عوض ل -2

 ، كلية التربية ، جامعة عين رمس ح رسالة دكتوراَه غير منشورة، 

( : مللدى فاعليللة برنللامج عمجللد لتنميللة االتنللا  اللغللوي لللدى بعللض 2٠٠1سلل ى  أمللين ل -3

، جامعلة علين  معهد الدراسات العليا للطفولةا  التوحديين ،  سالة  كتو ااُ غير منةو ة ، امفف

 رمس ح

سلسلللللة ذوي (: جةةةةداول النشةةةةاط المصةةةةورة لألطفةةةةال التوحةةةةديين  2002عةةةةادل عبةةةةد    -4

 االحتياجا  الخاصة ،  ا  الررا ، القاذرةح

(، 2ة التوعيلللللة النلللللتية ل، سلسلللللل التوحةةةةةد وطيةةةةةف التوحةةةةةد( : 2٠٠2عبلللللدص النلللللبد ل -٥

 الرياض،المملكة العربية السعو ية ح

، المجلللس العربللد للتنميللة  اإلعاقةةة الذهنيةةة فةةي مرحلةةة الطفولةةة( : 2٠٠2عثمللان فللراج ل -6

 والطفولة ، القاذرة 
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برنللامج مقتللرح لتنميللة التواصللل اللفظللد وغيللر اللفظللد لللدي امففللا  ( : 2٠٠7للينللا عمللر  -7

، الجمعيلة الكويتيلة لتقلدم الطفوللة العربيلة ، المجللد التاسلم ،  فولةة العربيةةمجلةة الطالتوحديين ، 

 العد  الثالص والثمثون ،  يسمبر ، الكويظ ح

( : مقيلللاس اللللوعد الفونوللللوجد للللدي التوحلللديين ،  ا  صلللفاء للنةلللر 2٠1٠متملللد النلللوبد ل -8

 والتوويم ، عمان ح

الجمعيلة الفينللية ، مركلز جلدة للتوحلد ،  ، إصلدا ا  عالج التوحةد( : 2٠٠4وفاء الةامد ل -9

 المملكة العربية السعو ية  ح

،  2، ف المةدخل للةى التربيةة الخاصةة( : 2٠٠1يوسف القريوتد ، عبد العزيز السرفاوي ل -1٠

 ،  بد حللنةر والتوويم  ا  القلم 

 

 

 ً   اإلنجليزيةالمراجع  :ثانيا
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 توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

 نامج ماكتون للتواصل اللغويفي تطوير عمل بر

  

 آمنة ذياب طريم

الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين - مركز الرعاية النهارية األحمدي  

 
 ملخص الورقة: 

 

تناولظ ذ ا الو قة موضلو  توريلف تكنولوجيلا المعلوملا  واالتنلا  فلد تطلوير عملل برنلامج 

ج وذلو ملن الموضلوعا  التيويلة فلد ماكتون اللغوي ، و و ذا فد تطلوير وتيسلير تعللم البرنلام

عنلرنا ذل ا الل ي يطللي عليله عنلر التكنولوجيلا واالتنلا  ، مملا اسلتوجب أن يواكلب برنللامج 

مللاكتون للتواصللل اللغللوي ذلل ا التطللو  المعلومللاتد السللريم ويورف للا لخدمتلله وتسلل يل التواصللل 

 لطرخاص ذوي ااعاقة ح 

لللى  و  برنللامج مللاكتون الم للم واسللتخدامه وتللأتد أذميللة ذلل ا الو قللة فللد أن للا سلللطظ الضللوء ع

لتكنولوجيللا المعلومللا  واالتنللا  فللد تطللوير الخللدما  المقدمللة للتمميلل  ذوي ااعاقللة الةللديدة 

 والمز وجة لتس يل عملية التواصل والتعلم والتعليم لدي م 

لتلد تلم استخدمظ الباحثة المن ج الوصفد التتليلد ، فكلان بنيلة الموضلو  ااجابلة عللى امسلةلة ا

برنللامج مللاكتون للتواصللل  فرح للا عللن  و  تكنولوجيللا المعلومللا  واالتنللا  فللد تطللوير عمللل

 خلنظ الو قة إلى استنتاجا  عديدة أذم ا : اللغوي 

أن التممي  ذوي ااعاقا  الةديدة والعميقة يتتاجون إلى مواكبلة أحلد  الوسلاةل التكنولوجيلة  -1

يلللا المعلوملللا  واالتنلللا  بأج زت لللا وأ وات لللا المختلفلللة وأن فاعليلللة تكنولوج -2والمعلوماتيلللة، 

والمتنوعة تمتد إلى جوانب حيات م اليومية، وجميم جوانب العمليلة التعليميلة ملن التخطليط وحتلى 

التطبيللي ومللن ضللمن ا فللاعليت م فللد اسللتخدام تطبيقللا  تكنولوجيللة متنوعللة تخللدم برنللامج مللاكتون 

 للتواصل اللغويح

مين برنلامج ملاكتون فلد المنلاذج التربويلة المعتملدةح وويلا ة فلرص أوصظ الباحثة بضرو ة تض

ن ضلمن خطلة متكامللة،  ن ومجتمعيلا ن وتربويلا االفم  على برنامج ماكتون للتواصل اللغوي إعمميا

ووضم سياسا  واليا  الستخدام تكنولوجيا المعلوما  واالتنلا  فلد التيلاة اليوميلة لطرلخاص 

 ذوي ااعاقة ح
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   أساسيات الورقة العلمية (المبحث األول 

 :المقدمة

أحد أذم العواةي الرةيسية التد تواجه امرخاص ذوي ااعاقة ذد التواصلل، وبملا أن لم يواج لون ذل ا 

النللعوبا  اليوميللة ، فقللد قللام برنللامج مللاكتون بللدو  اسللتثناةد وحيللوي فللد تلل ليل ذلل ا النللعوبا  ، 

م وسلاةل التواصلل االجتملاعد وتوريلف تكنولوجيلا وبمساعدة أحد  التقنيا  التكنولوجيلة ، وباسلتخدا

المعلوملا  واالتنللاال  التديثللة واالسللتفا ة من لا فللد تطللوير برامجلله ، لل ل  وقللم االختيللا  علللى ذلل ا 

ن  اةما ن لجميم المتخننين والم تمين وأولياء اممو  والقاةمين  الموضو  التيوي ، ال ي أصبا تتديا

يام بتطويم ذ ا التكنولوجيا التديثة لخدمة امرخاص ذوي ااعاقلة، على برنامج ماكتون مما حداذم للق

، واستخدام أحد  الوساةل التكنولوجية والمعلوماتيلة المسلاندة ل تعلم م وتعليم م برنامج ماكتونوتس ي

 التد تم  مج ا مم التواصل البديل والمدعوم ح

ا المعلوما  واالتنا  فد تطوير إلى ذل  جاء  ذ ا الد اسة لتعطد فكرة واضتة عن  و  تكنولوجي

ن للتالد :عمل برنامج ماكتون للت   واصل اللغوي وذل  وفقا

 أوالً: 

ن لبرنامج ماكتونتعتبر التكنولوجي ، حيص أن ذ ا العمقة المتبا لة تخلدم الفةلا  المسلتفيدة ا التديثة   يفا

  التواصللل صللعوبا  مللن بللرامج التواصللل المللدعوم والكلللد والتللد بعضلل ا لديلله بااضللافة لنللعوبا

إضافية سواء كانظ عقلية أو جسدية عميقة ورديدة ، وإعاقا  حسية ، واضطرابا  لغوية، وقد يرافلي 

اضللطرابا  التوحللد ذلل ا اضللطرابا  تواصلللية ، بااضللافة لنللعوبا  الللتعلم المتعللد ة ، ولقللد حللاو  

تكنولوجيلا حديثلة تةللمل برنلامج ملاكتون منل  نةللأته االسلتفا ة ملن كلل  مللا يسل ل عمليلة التواصلل مللن 

واتللف متمولللة اسللتخدام الكمبيللوتر ، الةارللا  التفاعليللة وغيرذللا مللن أ وا  وأج للزة متطللو ة ، وذ

 ، ووساةل تواصل اجتماعد متنوعة  ورارا  تفاعلية وغيرذا حبتطبيقات ا التديثة  وايبا 

 ثانياً: 

ا المعلوملا  واتسلاع ا وانتةلا ذا تنبم أذمية ذ ا الو قة العلمية من أن ا تسللط الضلوء عللى تكنولوجيل

و و ذا الممتدو  فد خدمة جميلم الجوانلب التواصللية  الخاصلة باسلتخدام برنلامج ملاكتون ، وكيفيلة 

مواكبة برنامج ماكتون ل  ا التطو  التكنولوجد وخدمته للمستخدمين ، وذل  من خلم   ملج االتنلا  

نولوجيللا فللد العللالم وتوريف للا فللد سلل ولة الف للم البللديل والمللدعوم والكلللد بأحللد  التقنيللا  التديثللة تك

والتعبير عن امفكلا  واالحتياجلا  ولطالملا ا تبطلظ واعتملد  الفةلا  المسلتفيدة ملن برنلامج ملاكتون 

على أ وا  ومطبوعلا  وأج لزة اليكترونيلة مسلاندة لتوصليل المعلوملا  والتعبيلر علن أنفسل م و ملج 
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ة للنللو  والفيللديو والكمبيللوتر وغيرذللا مللن وسللاةل اسللتخدام إرللا ا  و مللوو مللاكتون منللوا  مختلفلل

 تكنولوجية حديثة ح

 ثالثاً : 

  ت دف ذ ا الو قة العلمية إلى : 

توضلليا مف للوم تكنولوجيللا المعلومللا  واالتنللا ، وأذميت للا لخدمللة امرللخاص ذوي ااعاقللة  ح1

نح ن وحديثا  ال ين يستخدمون برنامج ماكتون والمراحل التد مر ب ا قديما

ن اللدو  التلالد لتكنولوجيلا المعلوملا  واالتنلا  فلد تطلوير عملل برنلامج ملاكتون سيتم تبيا ح2

 للتواصل اللغوي وأذم جوانبه واستخداماتهح

المسلللتقبلية لتكنولوجيلللا المعلوملللا  واالتنلللا  ملللن خلللم  نظلللرة  اآلفلللاحسللليتم التطلللرح إللللى  ح3

 استةرافية لكيفية مساذمت ا فد تطوير برنامج ماكتون للتواصل اللغويح

 بعاً : را

سيتم التطرح لموضوعا  ذ ا الو قة من خم  فرح أسةلة تجيب عن المتاو  امساسية ل  ا الو قة، 

 وذد كيفية توريف تكنولوجيا المعلوما  واالتنا  فد تطوير عمل برنامج ماكتون للتواصل اللغويح 

 وذ ا ذد امسةلة: 

ما ذد أذميت ا، وما ذد المراحلل ما ذد تكنولوجيا المعلوما  واالتنا ، وما ذو مف وم ا، و ح1

 التد مر  ب ا ؟ 

مللا  الللدو  اللل ي تؤ يلله تكنولوجيللا المعلومللا  واالتنللا  فللد تطللوير عمللل برنللامج مللاكتون  ح2

 للتواصل اللغوي ؟

ما ذد اآلفاح المستقبلية لتكنولوجيا المعلوما  واالتنا  وما ذلد الجوانلب التلد ستسلاذم فلد  ح3

 وي؟تطوير برنامج ماكتون للتواصل اللغ

 : خامساً 

ن  تم اعتما  استخدام المن ج الوصفد التتليلد فد ذ ا الو قلة العلميلة المقدملة، وذل ا الملن ج يقلوم أساسلا

على تتديد خناةج الظاذرة ووصف فبيعت ا ونوعية العمقلة بلين  متغيرات لا وأسلباب ا واتجاذات لا، 

والتلللو  واالسللتنتاج العلمللد ل  مللن خللم  جمللم المعلومللا  والبيانللا  وصللوالن إلللى اسللتخمص النتللاةج

 (ح1988:96مرسد, 
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ومللن خللم  اعتمللا  موضللو  متللد  وذللو توريللف تكنولوجيللا المعلومللا  واالتنللا  فللد تطللوير عمللل 

برنلللامج ملللاكتون للتواصلللل اللغلللوي ، ملللن كافلللة جوانبللله التا يخيلللة، أو السلللببية ، أو اللللدو  التلللالد، 

 والمستقبلدح 

 

 

 سادساً: 

 وما : مف وم تكنولوجيا المعل .أ

تعد   التعريفا  والمنطلتا  التد تتاو  أن تعرف وتتد  وتنف بةكل علمد ذ ا المف وم ، ومم 

تزايد التغيرا  التكنولوجية التديثة المضلطر  ، فلإن ذل ا التعريفلا  يلتم فتنل ا وتعلديل ا باسلتمرا ، 

 وبةكل  و يح

 ل ل  فسأو   بعض ذ ا التعريفا  المعبرة عن ذ ا المف وم وذد: 

الطيلللف الكاملللل ملللن التكنولوجيلللا وامرلللكا  المعينلللة وامساسلللية التلللد تمكلللن الةلللخج ملللن التمتلللم  ا

 بالتكنولوجيا التديثة 

 كما تعرف بأن ا : ا قطم من المعدا  أو أنظمة منتجا  ، أو أج زة ، أو برمجيا  أو خدما  ا ح

   مف وم تكنولوجيا االتنا : .ب

ا عللن بقيللة أنللوا  تكنولوجيللا االتنللا  علللى مف للوم ا سللتكون ذلل ا الو قللة قاةمللة ومتنللو ة فللد بتث لل

تكنولوجيا التواصل االجتماعد ا بةكل خاص وذل  مذميته، واسلتخداماته المتعلد ة وانتةلا ا الواسلم 

 فد العالمح

ولقللد عللرف البللاحثين تكنولوجيللا التواصللل االجتمللاعد ورللبكات ا المتنوعللة بأن للا ا اعبللا ة عللن بيةللة 

لمسلتخدمين عبلر االنترنلظ، إملا علن فريلي إ سلا   سلاةل ننلية أو  سلاةل افتراضية للتواصل بين ا

 صوتية، أو صو  ، أو فيديواح

وتستخدم ذ ا الةبكا  بطرح متنوعلة ، حيلص أن لا تسلما لمةلتركي ا بلإجراء نقارلا  تفاعليلة مبارلرة 

 ة بطرح إما مكتوبة أو سمعية أو بنرية أو عن فريي عقد اجتماعا  وملؤتمرا  بالنلو  و النلو

ومن منلافي مختلفلة ، كملا  يمكلن بلص المتاضلرا  واللقلاءا  عللى ال لواء مبارلرة ح وبعلض رلبكا  
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التواصل االجتماعد ذ ا موجو ة على امج زة ال كية فقلط مثلل ا اللواتس اةا ومن لا ملا ذلو موجلو  

وغيرذلا بتطبيقاته على التاسلب اآلللد وال واتلف المتموللة مثلل التلويتر، الفليس بلو  ، االنسلتغرام ا 

 الكثير ح

 مراحل تطو  تكنولوجيا المعلوما :  .ج

بما أن كافة امرياء المبينة على أج زة التاسب اآللد والتد تمكننلا ملن تسلجيل ونقلل والتنلو  عللى 

 نتاةج المعلوما ، قد تطو   بةكل ال مثيل له فقد كانظ تكنولوجيا المعلوما  فد السابي تتضمن : 

 ا  النلبة ، المرنة(حأج زة التاسب اآللد ل المكون .1

 البرامج التد تعمل علي ا ح .2

نا ح .3  الةبكا  التد من خمل ا ا تتتد  ذ ا امج زة معا

 ثم تطو   تكنولوجيا المعلوما  لتضم : 

 ربكة االنترنظ  .1

 ال واتف المتمولة ال كية ح .2

 امج زة فد السيا ا  التد تخبر  أين أنظ ح  .3

حد أذم وأسر  مجاال  العللم التلديص والتكنولوجيلا ح كملا أن ل ل  يمكن اعتبا  تكنولوجيا المعلوما  أ

تطو ذللا الملل ذل يرافقلله وصللول ا لةللراةا المجتمللم المختلفللة، واسللتخدامات ا مللن قبللل جميللم امعمللا ، 

 والفةا ، وامجناس، بغض النظر عن تطو ذم التضا ي وا اة م الثقافدح

 مراحل تطو  تكنولوجيا االتنا  :  .د

  اصل لعدة أغراض وأذداف أذم ا: التويقوم اانسان ب

 االكتساة واالستزا ة بأحد  العلوم والمعا فح .1

 التأثير باآلخرين والتأثر ب م ب ا  الوقظ ح .2

ن، وتعتبللر  للل ل  كانللظ تكنولوجيللا االتنللا  ذللد نقطللة اال تكللاو التللد قامللظ لتتقللي ذلل ا امذللداف حللديثا

كنولوجيا التديثة ، والتد تطو   واتسلعظ تكنولوجيا االتنا  أحد ام وا  التد خرجظ من عباءة الت

بةلكل مل ذل يفللوح التنلو ا  مللن حيلص امذميللة واالنتةلا  ، ولقلد فرضللظ نفسل ا علللى الواقلم اللل ي 

 نعيةه 

 : ولقد مر  بمرحلتين  ةيسيتين ذما
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يكترونيلة ر و  ثو ة المعلوما  والتواصل المرافقلة لظ لو  رلبكا  االنترنلظ والمواقلف اال ح1

 حابعة ل اوالمنتديا  الت

ا الفلليس بللو  ، تللويتر، يوتيللوة ، ثللم تفرعللظ عن للا إلللى مواقللم التواصللل االجتمللاعد مثللل  ح2

 ح ستغرام ا وغيرذا الكثيرنأ

 حفد ومن ال يتعدى العقد من الزمن ووا  عد  مستخدمي ا بةكل يفوح التطو ا  وكل ذ ا حد 

 

 سابعاً : 

  واالتنللا  فللد تطللوير عمللل برنللامج مراحللل التطللو  التللد مللر  علللى توريللف تكنولوجيللا المعلومللا

 ماكتون للتواصل اللغوي : 

ساذمظ الثو ة التكنولوجية والمعلوماتية فد بزو  اما  عريضة لدى امرخاص ذوي ااعاقة ، ولتلتا 

ل م تكافؤ الفرص والتمكين وتس ل حيات م اليومية ، وتزيل العواةي التد تعترض م، وبملا أن التواصلل 

سلللية للتفاعلللل ملللم اآلخلللرين فلللد المجتملللم، فلللإن التلللأثير اايجلللابد ل للل ا التطلللو  يعتبلللر الركيلللزة امسا

ن عللللى تطلللو  اسلللتخدام برنلللامج ملللاكتون للتواصلللل اللغلللوي ل للل ا ام وا   التكنوللللوجد انعكلللس إيجابلللا

والتقنيلا  التديثللة ، ولللم يللتم اسللتثناء المعللاقين مللن اسللتخدام التكنولوجيللا االكترونيللة المومللة لتوصلليل 

، واستخدام التاسب اآللد ح وتنستب ذ ا االستفا ة على برنامج ماكتون للتواصل اللغلوي،  المعلوما 

ن رديدان بين المختنين لتطويم ذ ا التكنولوجيا واالستفا ة من ا قد  اامكان لتخدم  حيص أن ذنا  حماسا

 االحتياجا  المتنوعة ل وي ااعاقا  ال ين يستخدمون التواصل البديل والمدعوم ح

التكنولوجيلا التديثلة  كن تلخيج التوج لا  الرةيسلية للدى القلاةمين عللى برنلامج ملاكتون لتوريلفويم

 باآلتد: 

قلام البرنللامج والقلاةمين عليلله منل  البللدء علللى  ملج ذلل ا التكنولوجيلا المسللاعدة ملم اارللا ا  والرمللوو 

 والمفر ا  الخاصة ببرنامج ماكتون ح

ة التديثللة ، التواصللل البللديل والمللدعوم لطرللخاص حيللص تسلل ل ام وا  والتقنيللا  التكنولوجيلل ح1

ومللن خللم  التكنولوجيللا التللد سللمتظ ذوي ااعاقللا  المسللتخدمين لبرنللامج مللاكتون اللغللوي، 

لطرلللخاص ذوي ااعاقلللة الللل ين ال يتكلملللون أو ال يمكلللن ف لللم كمم لللم وحلللديث م بوضلللوح 

فسلل م بنللو ة أوضللا والمعتمللدين علللى اسللتخدام برنللامج مللاكتون، بالتواصللل والتعبيللر عللن أن

وأكثللر فعاليللة ، تللم اسللتخدام عللدة تطبيقللا  اليكترونيللة أذم للا النللو  االليكترونيللة وامج للزة 

االليكترونية النافقة التد تستخدم مفاتيا يتم الضغط علي ا، وأج زة تواصلل، وأللواح تواصلل 

ا  لمللس ، إليكترونيلة، وباسللتخدام الكمبيلوتر وبعللض أنلوا  الكمبيللوتر التديثلة المللزو ة بةارل
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وك ل  باستخدام الةارلا  التفاعليلة التلد  ،وبعض ا اآلخر التد تعمل باستخدام العين وغيرذا 

 تفيد فد مجالد التعليم والعرض وغيرذا الكثير من المجاال ح

بمللا أن برنللامج مللاكتون يعتبللر برنللامج تواصللل كلللد يسللتخدم الكللمم ، الرمللوو، اارللا ا  ،  ح2

سلل يل تواصللل الةللخج المعللاح اللل ي لديلله صللعوبا  فللد والنللو  ، وذللد مكونللا  ذللدف ا ت

التواصلح ويمكن اعتبا ذا أحد أذم الوسلاةل لللتعبيلر علن حاجاتله ، والتواصلل ملم ملن حولله، 

واتخاذ القرا ا ، ومراجعة نتاةج االختبا ا  ، والتأثير على البيةة من حوله ، والسيطرة على 

م التطبيقا  التديثة ذد المسلاعدة عللى تمكلين المتغيرا  المختلفة، وبما أن ال دف من استخدا

المعاح واستكةاف البيةة المتيطلة بله ملن خلم  تتلديص الوسلاةل التكنولوجيلة المسلتخدمة فلد 

التواصل ، وتسما مرونة برنامج ماكتون على تعديله ليناسب كافة احتياجلا  المسلتخدم ، ملم 

إنةلاء مواقلم االنترنلظ الخاصلة  مراعاة تفاو  خبرا  المةا كين والمسلتفيدين ، وملن خلم 

 ببرنامج ماكتون والتد ساذمظ فد : 

 تبا   التجا ة والخبرا  المتنوعة الةخنية والعامة ح ح1

 المساذمة فد تطوير مؤسسة برنامج ماكتون فد المملكة المتتدة والعالمح ح2

جديدة  تتفيز إنةاء مراكز ماكتون فد العالم ، والتوسم فد استخدامه مم فةا  مختلفة ورراةا ح3

 من المعاقينح

 تتفيز إنةاء بيةا  تعليمية إليكترونية متكاملة ذا  معايير وضوابط عالميةح ح4

االفم  على أحد  امسلاليب والتقنيلا  االليكترونيلة التلد تثلري البرنلامج وتخدمله ، وكل ل   ح٥

 التعرف على أحد  التوج ا  المستقبلية ح

رللر ع للم سللواء بةللكل مبارللر أو غيللر مبات يةللة المسللتخدمين والمتيطللين ب للم والمتفللاعلين م ح6

 حلمستفا ة من الخدما  المقدمة

إذكاء  وح المنافسة لتقديم أفضل التلو  المبتكرة ، وكيفية التغللب عللى التتلديا  القاةملة فلد  ح7

 المجا  االليكتروندح

بااضافة لمواقم االنترنظ المستخدمة ، فإن برنامج ماكتون يستخدم العديد من مواقم التواصل  ح3

 االجتماعد مثل اتويتر ، فيس بو  ، أنستغرام، يوتيوة ، فليكر وغيرذا ا ح

ن  حبللة نتللو أسلللوة حيللاة جديللد، وفتتللظ بللاة اممللل  ولقللد وفللر  تكنولوجيللا االتنللا  افاقللا

، سللاذمظ بتقبللل وترحيللب بفةللا  ذوي ااعاقللة، ويجللب النظللر إلللى   جللة إعاقللة أي للمسللتقبل
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، ومللدى عمقتلله ب للا اسللتخدام ا،للله ومللدى  جيللافللرص التكنولورللخج مللا علللى مللدى إتاحللة 

 واستفا ته من اح ال بالنظر إلى جوانب العجز لديه التد تترمه من استخدام التكنولوجياح

ولقلد م للد  تكنولوجيللا المعلوملا  المسللاعدة لطرللخاص ذوي ااعاقللة بملا تتتويلله مللن فاةفللة 

خاص ذوي ااعاقلة ملا واسعة من أج زة وبرمجيا  ووساةط وحواسليب وأرلكا  ونظلم لطرل

تةللمله ذلل ا التكنولوجيللا مللن وسللاةط متعللد ة ميسللرة للتواصللل مثللل أرللكا  االتنللا  المعللزوة 

والبديلة ، الخطية والمسلموعة ، وتسل يل انتلاج الملدخم  والمخرجلا  التلد تسل ل تواصلله 

 الفعا  مم العالم ح

ة مللم الجمللاذير ، مبارللر والم مللة الرةيسللية لمواقللم التواصللل االجتمللاعد ذللد بنللاء صللم 

والمنظما  ، والمؤسسا  عبر أحد  الوساةل التكنولوجية، وفلد المتنللة الن اةيلة  وامفرا  

أصبا برنامج ماكتون للتواصل اللغوي المستفيد امكبر من مواكبة عالم التقنيا  التديثة، وللم 

ا  فللد يعللد متللدو ان وال ينللل إالا لجم للو  معللين م للتم أو مخللتج ، بللل سللاذمظ ذلل ا الةللبك

 إيناله مماكن ينعب ، ويتع   الوصو  ل ا بطرح تقليدية ح

وباعتبا  أن رلبكا  التواصلل االجتملاعد ملبيلة لتاجلا  النلاس، سل لة التكلاليف ، يمكلن ملن 

خمل ا توفير معلوما  وافية عن برنامج ماكتون ومن يمكن أن يسلتفيد منله ، وامذلداف التلد 

  حعن تا يخه ونةأته والبنية المكونة له ، وكيفية استخدامه يقوم علي ا ، وتقديم معلوما  وافية

نفلل  برنللامج مللاكتون للتواصللل اللغللوي مةللرو  تكنولللوجد واعللد وذللو اسللتخدام اآليبللا  فللد  ح4

التواصل، وال ي أعطى أمل جديلد لطرلخاص ذوي ااعاقلة لزيلا ة كفلاءة وفلرص التواصلل ، 

أنفسل م وتطلوير اللغلة التعبيريلة للدي م وعلى نتو يةجع م على التواصل الفعا  ، واستكةاف 

 مما ينل ب م إلى ال دف الن اةد ال ي وضعه برنامج ماكتون أال وذو االستخدام التلقاةدح

مةرو  استخدام اآليبا  ذو أحد التطبيقا  التعليمية التد تسلاعد امرلخاص ذوي ااعاقلة المسلتخدمين 

تواصل ، ويتم تتميله عللى ج لاو اآليبلا  ويسلتخدم لبرنامج ماكتون للتواصل اللغوي على تعلم كيفية ال

 ملوو وإرللا ا  برنللامج مللاكتون ليسللاذم فللد تسلل يل التواصللل واالختيللا  لطرللخاص ذوي صللعوبا  

التواصل والتعلم، ويلدعم ذل ا التطبيلي التواصلل حتلى فلد المسلتوى امساسلد ملن المفلر ا  وللم يكلن 

صللل فقللط بللل ليللدعم مسللتخدم مللاكتون ورللريكه ذللدف تنللميم ذلل ا التطبيللي ، كللأ اة تسللاعد علللى التوا

 المتفاعل معهح

 : دمد ذ ا التطبيي على أنه ساذم فدولقد اتفي العديد من مستخ

 تطوير المفر ا  اللغوية ، وأثرى التنيلة الن اةية من الرموو واارا ا  لدي مح ح1
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 تطوير المفر ا  اللغوية لدى المستخدمين ح ح2

 اآلخرين حويا ة االستقملية فد التواصل مم  ح3

والمستفيدين من ذ ا التطبيي ذم جميم امرخاص ذوي ااعاقة أو من للدي م صلعوبا  فلد التواصلل ، 

ومن جميم امعملا  ، ويسلتخدم فلد الملدا س وملم البلالغين فلد مواقلف مختلفلة للدعم اسلتقمليت م فلد 

 حيات م اليومية ، وبيةة العملح

 : المشروعأهداف 

ة التعليم ، وذل  من خم  إجراء العديد من الد اسا  العمليلة عللى تطوير الف م ، وويا ة فعالي ح1

 المستخدمين من جميم امعما  ح

 يساذم فد  عم اللغة التعبيرية لدى النغا  والكبا  من مستخدمد برنامج ماكتون ح ح2

 ثامناً:
 

  حد برنامج ماكتون للتواصل اللغويالمساذما  الرةيسية لتكنولوجيا المعلوما  واالتنا  ف

 تنا  بعدة نقاف  ةيسية أذم ا: يمكن تلخيج التطو  ال ي مر به  مج تكنولوجيا المعلوما  واال

من  نةأة برنامج ماكتون فد أواةل السبعينا  القرن الماضد فد بريطانيا، وحتلى انتةلا ا فلد  ح1

دة ملن أنتاء العالم ح تطو  االستخدام المخطط والتلقاةد لبرنامج ماكتون لكافة امعما  المستفي

البرنللامج ، مللن خللم  إعللدا  بللرامج فر يللة تلبللد االحتياجللا  الةخنللية ، وتراعللد الفللروح 

الفر ية بين امرخاص ال ين لدي م صعوبا  فد التواصلل ، ويمكلن التلديص علن تغيلر الةلكل 

 والمتتوى ، واالستخدامح

ل وتوسليم قاعلدة  مج استخدام برنامج ماكتون مم البرامج والمناذج التعليمية التديثلة ، لتسل ي ح2

المسللتخدمين ، وتمكيللن م مللن التنللو  علللى نمللاذج متطللو ة مللن التواصللل البللديل والمللدعوم 

والكلللد المندمجللة بأسللاليب تكنولوجيللة، ووسللاةل تواصللل حديثللة ، ممللا ينللل بالن ايللة لتتسللين 

نوعيللة التيللاة التللد يعيةلل ا امرللخاص ذوي ااعاقللة ، واللل ين لللدي م صللعوبا  فللد التواصللل 

 ف قد ات م الكافية ، والعيش باستقملية  اخل مجتمعات محواستكةا

 تاسعاً:

 تكنولوجيا المعلوما  فد تطوير برنامج ماكتون للتواصل اللغوي  لدو افاح مستقبلية جديدة  .أ
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لتتقيلي امذلداف المرجللوة ملن  ملج تكنولوجيللا المعلوملا  برنللامج ملاكتون والتلد سللتعو  بلالنفم علللى 

، وت ليل العواةلي التمييزيلة التلد والتواصل  ا امرخاص ذوي صعوبا  التعلمنوعية التياة التد يعية 

يجب أن نتخلى عن التفكير التقليدي النمطد فد مقا بة مسلتقبل تكنولوجيلا المعلوملا  بكلل  ،ا يوج ون

 أ وات ا، وما سينعكس من ا على حياة المعاقينح

  :نظو  وغير المنظو  وذد كاآلتدالم ل ل  يمكن أن نضدء عدة إضاءا  على ذ ا المستقبل القريب

تطويم امنوا  المختلفة من تكنولوجيا المعلوما  المس لة للتواصل الفعا  والتد قد تكون رخنية  *

 تخدم وتس ل التواصل بأنواعه، وعامة تربط المجتمعا  ببعض اح

ن التواصللية وضم سياسا  واقعية متفاةلة وذا  نظرة مستقلبية بعيدة ، لكيفيلة  ملج بلرامج ملاكتو *

 التياة اليومية لطرخاص ذوي ااعاقة حمناحد بالمناذج التعليمية ، وفد 

متاولللة التوسللم المللد وس والوصللو  عللن فريللي رللبكة االنترنللظ لةللراةا متعللد ة مللن المجتمللم  *

 والمؤسسا  والمنظما  التكومية وغير التكوميةح

لتديثللة ببرنللامج مللاكتون للتواصللل االسللتعانة بوسللاةل ااعللمم لتوضلليا كيفيللة  مللج التكنولوجيللا ا *

 اللغوي حتى يمكننا الوصو  لةراةا مستفيدة أكثر ح

إنةللاء وتةللجيم ر للو  مراكللز أبتللا  علميللة وعمليللة ت للتم بمواكبللة أحللد  الوسللاةل التكنولوجيللة،  *

و  است ا، وبتص كيفية  مج ا مم برنامج ماكتون، وتةلجيم تطبيق لا  اخلل المؤسسلا  التكوميلة 

 التد ترعى وتعلم امرخاص ذوي ااعاقةحوغير التكومية 

 افاح مستقبلية جديدة لتكنولوجيا االتنا  :  .ب

لقد كان ذدف البتص من الفنلل بلين تكنولوجيلا المعلوملا  ووسلاةل التواصلل االجتملاعد خاصلة، 

الجديللد اللل ي تلعبلله وسللاةل التواصللل االجتمللاعد  اخللل المجتمللم  الللدو عنللد التللديص المسللتقبل ذللو 

 حالعالمد فاالفتراضد 

بااضافة إلى وساةل االتنا  التقليدية من لفظية و مكتوبة من كتلب وملنلقا  وصلتف ومجلم  

وغيرذا من وساةل اتنا  مرةية ومسموعة من إذاعة وتلفزيون ر لر ملا يسلمى بوسلاةل التواصلل 

وغيرذلا ملن بلرامج غيلر  مف لوم االتنلا ،  اغرام تاالجتماعد مثل ا الفليس بلو  ، تلويتر ، أنسل

وأصبا االتنا  يعتملد عللى فلرفين ولليس معتملدان عللى المرسلل، حيلص أصلبا الجميلم مةلا كين 

 حبفعالية بما في م امرخاص ال ين لدي م صعوبا  فد التواصل
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ل ل  يمكننا أن ننطلي من التديص عن المستقبل لتكنولوجيا التواصل واالتنا  عند امرخاص ذوي 

 خاصة كاآلتد: ااعاقة المستخدمين لبرنامج ماكتون 

ن عللى إمكانيلا  ال متلدو ة لبرنلامج ملاكتون للتواصلل اللغلوي،  * العالم االفتراضد أصلبا مفتوحلا

حيص يمكن من خمله الترويج والتعريف به، وتوسيم القاعدة الةعبية التلد يرتكلز علي لا برنلامج 

 ماكتونح 

مواعيد ومنية معينلة ،  بما أن التفاعل والتواصل أصبا أسر  ، ومن غير حدو ، وال يعتمد على *

يللة والمكانيللة، فلليمكن لطرللخاص ذوي ااعاقللة اللل ين لللدي م صللعوبا  انوكسلر جميللم القيللو  الزم

تخدم م بغض النظر عن إعاقت م أن بالتواصل االستفا ة من ذ ا الخناةج الفريدة، حيص يمكن 

 الجسدية التد تتد من حركت م أو حسية تتد من تفاعل م الما ي بالتياة ح

ى الرغم من جميم ما يثا  من سلبيا  وساةل التواصل االجتماعيلة إالا أن إيجابيات لا أكثلر ملن عل *

جزء من المجتمم الكبير، وليسوا م مةلين وسل لظ  جعلظ امرخاص ذوي ااعاقةسلبيات ا حيص 

  مج م بالعالم، وجعلت م أكثر فعالية وتأثيران بامحدا  اليومية التد تدو  فد عالمنا ح

     

  -ظرة استةرافية للمستقبل القريب المنظو  : ن .ج

إن الدو  التيوي ال ي تلعبه تكنولوجيا المعلوما  واالتنا  فلد تطلوير برنلامج ملاكتون أصلبا أكثلر 

ن ، وإيجابية ، حيص س ل التواصل الكلد المدعوم والبديل ، وأصبا ذنا  ويا ة وتوسلم فلد حجلم  تنوعا

وإنترنلظ وذواتلف ذكيلة  رل التكنولوجيلة التديثلة ملن كمبيلوتاستخدام امرلخاص ذوي ااعاقلة للوسلاة

ن وكملا ن ، وملن المتوقلم ويلا ة توسلم برنلامج ملاكتون  ورارا  وتقنيا  حديثلة وكلان ذل ا التوسلم نوعلا

 وإ خاله فد البرامج التواصلية التديثة لطرخاص ذوي ااعاقة ح

ون فللد المؤسسللا  التكوميللة وغيللر للل ل  يجللب أن نكللون ذوي نظللرا متفاةلللة اتجللاا نةللر برنللامج مللاكت

 التكومية التد ترعى ذوي ااعاقةح
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 نظرة إستةرافية للمستقبل البعيد :  .د

كسلر  تكنولوجيللا المعلوملا  واالتنللا  التلواجز التقليديللة التلد تعللوح امرلخاص ذوي ااعاقللة عنللد 

، حيللص وفللر  ل للم مما سللت م العمليللة التواصلللية باسللتخدام برنللامج مللاكتون اللغللوي للتواصللل اللغللوي

التكنولوجيا التديثة التقنيا  المساعدة ، ل ل  يمكن التديص عن المستقبل البعيد للتكنولوجيا ملم التتللد 

بالواقعية ، مم الوضلم باالعتبلا  أن أي رلخج ذا إعاقلة، يتتلاج للدعم تكنوللوجد فلر ي يخلدم جميلم 

ن عن عا ن مختلفا لم اليوم ، وذو فد فريقه لينبا منظومة مناحد حياته ل ل  فإن عالم الغد سيكون عالما

مستقبلية متكاملة من تعليم ، ومناذج ، وبيةة ، وبرامج تواصل، مم تكلفة ما ية مقبولة، وتقنيا  تساعد 

 حتى أرد ااعاقا  التد ال يمكن ا التواصلح

 عاشراً: 

ولوجيللا  التديثللة مواكبللة الللدو  العربيللة المسللتخدمة لبرنللامج مللاكتون للتواصللل اللغللوي محللد  التكن

 ووساةل التواصل االجتماعدح

 أين نتن من العالم ؟

يعتبر مركز ماكتون الكويظ والخليج العربد ، أحد أقدم وأذم مراكز برنامج ماكتون حو  العالم والتد 

تخدم المجتمم العربد ، بااضافة إلى مراكز أخرى عربية فد منر وغيرذا إالن أن أذم الخدما  التد 

 ز ماكتون الكويظ والخليج العربد ذد : يقدم ا مرك

تنظلليم و ع عمللل للمختنللين وأوليللاء اممللو  والم تمللين فللد الكويللظ و و  الخللليج  ح1

 العربد ح

 فباعة وترجمة موا  مختلفة خاصة بالبرنامج ح ح2

 تقديم استةا ا  و عم فند للبرنامج ح ح3

 فد استخداماته : ومن المقترحا  التد يمكن فرح ا لتعزيز  و  برنامج ماكتون والتوسم 

التوسم فد إنةاء مراكز ماكتون فد كافة الدو  العربية، و بط ا بال يةلا  التكوميلة وغيرذلا  ح1

 التد تخدم المعاقين ح

 عم ما ي ومعنوي لتس يل توفير تكنولوجيا المعلوما  واالتنا  من الدو  العربيلة، وتلوفير  ح2

 أحد  التقنيا  لخدمة امرخاص ذوي ااعاقة ح

  واستطمعا  للكةلف علن   جلة اسلتخدام امرلخاص المعلاقين ذوي صلعوبا  عمل   اسا ح3

 التواصل للوساةل التكنولوجية ووساةل التواصل التديثة ح

عقللد  و ا  وو ع عمللل لمسللتخدمد برنللامج مللاكتون وغيللرذم فللد أنتللاء الللدو  العربيللة  ح4

 تديثةحلتعريف م بأذمية البرنامج واستخداماته وتد يب م على  مجه مم الوساةل ال
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 : االستنتاجات والتوصيات

 من السر  أعما يمكننا الوصو  إلى االستنتاجا  اآلتية : 

قللدمظ تكنولوجيللا المعلومللا  واالتنللا  مسللتويا  عاليللة مللن الفعاليللة والللدعم لطرللخاص ذوي  ح1

ااعاقة وال ين لدي م صعوبا  فد التواصل فد جميم مناحد حيلات م وسلاعدت م عللى أن يكونلوا 

 تقمليةحأكثر اس

كما لعبظ  و  فعا  فلد تتسلين التقنيلا  التديثلة ملن سلرعة و قلة التواصلل، وتطلوير م لا ا   ح2

التواصللل وفعاليللة توصلليل المعلومللا  ، ووا   مللن انتةللا ، وتوسللم قاعللدة اسللتخدام برنللامج 

 ماكتون لتةمل فةا  ورراةا متعد ةح

وسلاةل تقنيلة حديثلة يسل ل ملن من الضرو ي  مج المناذج التعليمية ببرنامج ملاكتون، وتنلميم  ح3

 خمل ا توصيل واستخدام المعلوما  والمعا ف لجميم ااعاقا  بكافة احتياجات ا ح

أن تنميم برنامج ماكتون بخناةنه المرنة التد يتميز ب ا تساذم بتنفي  بلرامج تواصلل ملدعوم  ح4

 وبديل ذا تقنية عالية تلبد الفروح الفر ية بين امرخاص ذوي ااعاقة ح

النلفية المتيطلة بامرلخاص المعلاقين بأحلد  التقنيلا  يةلجع م عللى التواصلل  ةزويد البيةإن ت ح٥

 الفعا  ، واستكةاف قد ات م الكامنة ح

تعتبر اارا ا  والرموو من أركا  التواصل البديل والمدعوم ال ي يتتاجه امرخاص المعلاقين  ح6

ال حللدو  ل للا لمسللتخدمد برنللامج ، و مللج ذلل ا الوسللاةل مللم ام وا  وامج للزة التقنيللة ذا فاةللدة 

 ماكتون ح

إن برنللامج مللاكتون يللوفر فللرص متكافةللة لجميللم امرللخاص ذوي ااعاقللة ويمكللن م مللن العلليش  ح7

 باستقملية ، ومن التواصل واالندماج بالمجتمم ح

إن تبا   الخبرا  والتجا ة بين القاةمين على برنامج ماكتون سواء  اخلل المركلز لرةيسلد فلد  ح8

نح المملكة المت ن ونوعا  تدة وأنتاء العالم يثري البرنامج، ويوفر فرص جديدة لمستخدام كما

 

 :التوصيات

  صد بعد االستنتاجا  أعما باآلتد: حيص نو

ضرو ة التوسم فد تقديم خدما  الدعم والمساندة لطرخاص ذوي ااعاقة ذوي صعوبا   ح1

يب م على أحد  الوساةل التواصل ، وال ين يتعاملون ويستخدمون برنامج ماكتون ، وتد 

 التكنولوجية ح
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البتص عن  مج المناذج التعليمية ببرنامج ماكتون ، وتضمينه البرامج التربوية المقدمة  ح2

 للمتعلمين ، لتس يل الخدما  التربوية والتعليمية المقدمة ل مح

وضم سياسا  مجتمعية ، ومؤسسية لتطوير استخدام برنامج ماكتون محد  الوساةل  ح3

 جية والمعلوماتية التديثة حلتكنولو

إنةاء مراكز جديدة لبرنامج ماكتون فد الدو  العربية المختلفة ، و بط ا بالمؤسسا   ح4

 التكومية والخاصة والتطوعية ليستفيد امرخاص ذوي ااعاقة من برامج التواصل المقدمة ح

التواصل وضم إستراتيجية واضتة الخطوا  للتعريف ببرنامج ماكتون ونةرا  اخل وساةل  ح٥

 االجتماعد ، وبين مستخدميه ح

وضم سياسا  واليا  الستخدام تكنولوجيا المعلوما  واالتنا  فد برامج التواصل البديل  ح6

 والمدعوم المستخدمة لخدمة الةخج المعاح فد حياته اليوميةح

، ملتقيا  علمية لتمكين المعاقين، ومعا ض للتقنيا  التديثة ، والتوسم بعمل و ع عمل ح7

 ل بناء مجتمم المعلوما  لدى امرخاص ذوي ااعاقة ال ين لدي م صعوبا  بالتواصلحوتفعي
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 المراجع

ن ، مجلة التربية الخاصة ، 2٠11القباند / سعو  ل  ح1 ( تنميم التعليم للطمة المعوقين سمعيا

 ، الرياض ، المملكة العربية السعو ية  11العد  

ولوجيا ، المؤسسة الجامعية للد اسا  والنةر ( موسوعة تا يخ التكن1996جيل ، برتراف ل  ح2

 والتوويم ، بيرو  ، لبنان 

( عنرنا ل العلم واالخترا  ( مكتبة ن ضة منر ، القاذرة ، منر 1963البرقوفد ، متمد ل ح3

 ح

 ولوجيا ،  لمون للنةر ، البترين ( معنى التكن199٥الخالدي ، أسامة ، الةيراوي ، يوسف ل  ح4

 ر العلم ، ال يةة المنرية العامة للكتاة، القاذرة، منرح( عن1993صا ح ، سمير ل  ح٥

( التدخل المبكر ل التربية الخاصة من الطفولة 2٠٠4الخطيب ، جما  التديدي ، منى ل  ح6

 المبكرة (  ا  الفكر ، عمان ، ام  نح

 ( التكنولوجيا فد عالم متغير ، عمان ، ام  ن1981جرا  ، عا   ل  .7
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نامج  ماكتونلماذا نستخدم بر  

 

 طارق رفعت صبحي

والنطقمركز قطر للسمع   

 

 مقدمة : 

يعتمد الكثيرين من  المد سين و االخناةيين فد مجا  االحتياجا  الخاصة و اضطرابا  النطي و 

 لإليضاحالكمم علد الجانب اللفظد و التلقين  بةكل اساسد و قد يستعين البعض  بالنو  و القنج 

التقليد و تنمية م ا ا  التقليد سواء التركد او اللفظد الن التقليد اساسد  كما يعتمد البعض علد ح

متو  ذ ا البتص ذو الفرح بين المثير  ،للتعلم ذو اكتساة الم ا ا  و ويا ة التواصل البنري

  حالجدو  التالد يوضا مميزا  و عيوة كم من المثير السمعد و البنريح اللفظد و المثير السمعد

صريالمثير الب  م المجال المثير السمعي 

وقتد او لتظد : اي ينت د بعد  النو ة او الةكل مستمر امام الطالب 

 فترة 

 1 االستمرا ية 

المثير البنري اليتاثر بالمثيرا  من حولة اال لو مثير 

 بنري اخر اقوي من المثير المعروض 

يتأثر النو  بالضوضاء و 

االصوا  الموجو ة فد البيةة 

عدم وضوح  مما يسبب  

المؤثرا  

 الخا جية

2 

اما المثير البنري ف و اختيا ي حيص يختا  الطالب 

 النو ة التد يتب ا و ينظر الي ا 

المثير السمعد او النوتد 

اجبا ي عند حدو  صو  

 الجميم يسمعونة 

 3 االختيا  

بالبعد و يتأثر المثير السمعد    جة التأثر فد المثير البنري اقل من المثير السمعد  

 المسافة و يفقد تأثيرة

 4 المسافة 

اقل ثبا   : قد ال ات كر كل  اعلد ثبا   : يمكنند ان ات كر ركل  

 ماقلتة لد 

 ٥   جة الثبا  

  

من الجدو  السابي يتضا لنا اذمية كم من المثيرا  السمعية و البنرية و ان ما يكممن بعض ما 

نمحظ ايضا االعمنا  الموجو ة فد الةوا   لكبري الةركا  كما  ،البعض و يدعم كم من ما االخر

و  بما تكون تل  الةركا  ليسظ بتاجة الد اي اعمنا  و لكن ا تعتمد فد اعمنات ا علد المثير 

البنري لما ل ا من تأثير كبير علد المست ل  من خم  االركا  و االلوان الج ابة و االضواء المفتة   

نجد ايضا االففا  فد و ،و العبا ا  التد تج ة العميل نتو رراء سلعة متد ةو المب رة احيانا 

و العالية بينما يتبون االضواء واالركا  المراحل العمرية المبكرة ينزعجون من االصوا  المفاجةة ا

  حمن حول م االخرين هو النظر لوج

 تجربتد الةخنية مم برنامج ماكتون:
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كانظ لدي  2٠٠7امج ماكتون و تعرفد علد ذ ا البرنامج سنة من خم  تجربتد الةخنية مم برن

قناعة ان لغة االرا ا  و التواصل بالنو  يؤ ي الد فقد التواصل اللغوي تراجم اللغة التعبيرية  و 

يؤ ي الد االعتما  علد االرا ا  كليا مما يسبب تراجم فد م ا ا  التعبير  اللفظد و التعبير لكن مم 

فد اكثر علد ذ ا البرنامج وجد  ان االرا ا  الوصفية و النو  التوضيتية مم مرو  الوقظ و تعر

 حعلد اللغة بةكل عام باايجاةالمثير النوتد تؤ ي الد اكتساة اكثر للغة و ف م و ا  ا  مما يؤثر 

المراكز المتخننة فد  حدىبإ عندما انتقلظ للعملاكثر بمدي فاعلية برنامج ماكتون كما وا  اقتناعد 

ما اذذلند اكثر ذو مدي تفاعل و كز كلة قاةم علد برنامج ماكتون ولتوحد  فوجد  ان نظام المرا

تجاوة االففا  مم النو  و االرا ا   و التواصل باستخدام برنامج ماكتون بمستويا  مختلفة سواء 

 استخدام النو  فقط او استخدام الرموو او استخدام النو  مم االرا ا  او استخدام النو 

استخدام االرا ة مم عرض النو ة مثم وبالفعل اختبر  برنامج ماكتون و لفارحامرا ا  وااو

لفعل انام ووجد  ان االففا  يقلدون االرا ة مم النطي و ان كان غير واضا لكنة يتتسن مم 

مم فيما بعد استخدمظ ذ ا البرنامج اكثر و اكثر حتد و حالمما سة و التجريب تتتسن اتقان االرا ة

التاال  الجديدة و التد لم يكن لدي ا اي خبرة سابقة مم النو  و الرموو فان برنامج ماكتون حقي 

م برنامج استخد لكنند ماولظ بالرغم من انتقالد لبلد اخري و حالعديد و العديد من النجاح و الكفاءة

ن     حيتقي البرنامج الكثير من النتاةج الجيدةو ،ماكتون حاليا

 

 ة الم ا ا  اللغوية ل ماكتون ( برنامج تنمي -

كنظ قد و ،لتأكيد ما سبي و ررحة بالتفنيل عن العمقة بين كم من المثير السمعد و المثير البنري 

ذكر  فد المقدمة عن التعليم بالتلقين و التتفيظ و ذو بالتأكيد اسلوة غير مفضل خاصة مم فةا  

مثل التواصل البنري و التركيزو االنتباة و االحتياجا  الخاصة التد تعاند من مةكم  عديدة 

جاذل المثير السمعد او التلقين ولكن كيف يتم نستطيم ذنا ان ننكر او نت الو ،ال اكرة و فرف التركة

استعراض  كما تمو حففا  ال ين لدي م اضطرابا  فد التواصل اللغويملد اإل بةكل ينو هتوريف

يجمم  أنهمن مميزا  برنامج ماكتون  حو االلوان و االركا قوة المثير البنري او النو  و اللوحا  

  حالنو ة ( و المثير البنري ل اللفظ المنطوح ( –الرمز  –بين المثير البنري ل االرا ة 

 ماذا يتد  عند عرض الرمز او النو ة علد الطفل؟  -
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 ولد   –ينظر للكوة  –: يمس  كوة الطالب العديد من المعلوما  مثل قد يف م

 اذا يتد  عند نطي كلمة فقط ؟م -

 

 : ي))ةرة مثا 

 بل يمكن ان يقلدذا و ينطق ا بدون ف م  –يد   المعند  قد يلتفظ الطالب عند سما  الكلمة لكنة ال

 

 ماذا يتد  عند عرض النو ة او الرمز مم النطي و ا اء االرا ة ؟

 سيا ة  :مثا 

  ذ ة سيا ة مم ا اء االرا ة الوصفية     

  حطفل بين النو ة و ارا ة السيا ة و النطي للكلمة نفس ايربط ال

اكد  بةكل كبير علد ان  الوساةل   التسعينا فد الثمانيا  و علمية  بتاوأجريظ   اسا  سابقة أ

 ما يتمذو و حارا   ( تساعد علد تطوير م ا ا  التواصل و اللغة – موو  –البنرية ل النو  

  حونفد برنامج ماكتا و تنفي  هتطبيق

ن االففا  يتبون تقليد التركا  بناتنا فد مراحل التعليم المبكر ابناونا وأن نمحظ جميعا أيمكن 

يتأثرون ب ا بةكل  كبير حيص نجدذم يقلدون التركا  فد االغاند و و الوجهااليماءا  و حركا  و

من االغنية مم عدم  فوح و تتظ مم بعض الكلما  أو باميديااللعاة التعليمية مثل تقليد حركة كبير 

ذ ا ذو و حالمفر ا وضوح لكن م يتقنون التركا  اكثر مما يد  علد االستيعاة و الف م لمدلو  

بالضبط مم الطفل ال ي يعاند من تأخر بالنطي حيص يبدأ االخناةد فد  استخدامهاالسلوة ال ي يتم 

  حد فيما بعدتنمية م ا ا  التقليد التركد اوال التد تكون مدخم للتقليد اللفظ
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او يجيب بكلمة  ه؟ فانة يةير بةكل تلقاةد الد ذاتسنة ( اين فمن  3-2عند سؤا  ففل صغير ل  :مثا 

 حايضا ذاتهانا و يةير الد 

عند تد يب الطفل علد تنمية الم ا ا  اللغوية  انهنمحظ ايضا المتخننين فد مجا  اللغة و النطي 

المجسما  يتم تد يب الطفل من خم  النو  و –و المفاذيم   المفر او ويا ة التنيلة المعرفية من 

للمدلو  الفظد حتد يتم الربط بين النو  و النو ة  بااضافةو االرا ا  ايضا للمزيد من االيضاح 

  ايضاححعانة بالمجسما  للمزيد من اكما يمكن االست –او الرمز او االرا ة 

 

 

 مثا  

   

الكلمة مم تقليد ارا ة ينام مم التةجيم و التكرا  نجد ان  ه  معرض  مز ينام علد الطفل و نكرع

  حالطفل يبدأ فد تقليد االرا ة مم الربط بين االرا ة و النو 

 ممحظة : 

 متد يتكلم ابند ؟ –ان مةكلة ابند ذد  الكمم  –الكثير من االذل يةكون ابند ال يتكلم 

  ححححححالوقظفد نفس  اجدالنعب و اعلد ذ ا السؤا  الس ل جد لإلجابة 

 ماذد التنيلة اللغوية من المفر ا  التد يعرف ا الطفل ؟ 

د كلما  يف م ا الطفل كيف يتكلم بدون حنيلة او  صي –يوجد كمم  ال يوجد حنيلة معرفية اذا ال

 أين؟ سؤالهيتعرف علي ا عند عرض ا علية او عند ويميزذا و

يضاح ان التنيلة المعرفية من الكلما  مثل صب الماء فد االللتبسيط و لطذل اةما نمثل ذ ا االمر 

المنطي  فان الكمم بنفسيخرج من الكوة وحتد يفيض الزاةد و اكوة امتمء الكوة  بالماء عن اخر

ذو ما و ،تكوين جمل بسيطةبالتعبير وتركيب كلما  و هلة اللغوية لدي الطفل بكم يسما لامتمء التني

الطفل يف م العديد من  الطفولة المبكرة ل من سن سنة الد سنتين ( فانفد مراحل  هنمحظيمكن ان 

ين بابا وماما مثم واللعبة المفضلة وباي وذا  وخد يعطد استجابا  تةير للف م و التمييز بالكلما  و
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التعبيرية كلمة ال ينطي من م سوي كلما  معدو ة لكن تز ا  التنيلة  1٠٠تنل لتوالد  كرة حححححح و

 النموحمم  يجبالتد 

 

 

 استخدام برنامج ماكتون مع االضطرابات المختلفة 

 استخدام برنامج ماكتون مم اففا  التوحد :  -1

المختلفة من سما  التوحد  هن مم اففا  اضطراة التوحد بد جاتعند استخدام برنامج ماكتو

لتوحد ( الد التوحد المتوسط و التوحد الةديد نجد ان عرض النو ة او الرمز ل حسب ردة ا

د تكوين النو ة ال ذنية للمعند علد الطالب و ا اء االرا ة الوصفية مم النطي يساعدذم عل

يؤ ي الد استيعاة المدلو  اسر  من عرض النو  فقط و كما ذو معروف فان م ا ا  و

التالة يتم الربط بين  ان اعلد من التميز السمعد و فد ذ التوحد تكو مففا التميز البنري 

ة و الرمز و النطي مما يؤ ي الد انتاج الكلما  و ويا ة التنيلة المعرفية مما يؤ ي االرا 

 حالد التواصل اللغوي و التعبير اللفظد

 

  

 مثا  : 

حالة ففل ل س( عمرة ا بم سنوا  حضر الد المركز و ال يتكلم تماما و حنيلتة المعرفية 

و سلوكيا  البكاء كوسيلة للتعبير  لبعض ممما التوحد مثل كثرة التركة بااضافةمنخفضة 

عن االحتياجا  حيص تم وضم برنامج تد يبد مكثف يتتوي علد تنمية التنيلة المعرفية 

باستخدام برنامج ماكتون حيص تم عرض النو  االحتياجا  االساسية مثل اكل اررة العب 

 انام 

 

                     

 

ا اء االرا ة ثم  فد نطق ا امامة ووال عند عرض ا وا حيص بدأ الطفل فد التعرف علد النو 

نطي الكلما  مم ا اء  المرحلة التالية بدأ فد تقليد االرا ا  لتل  الكلما  ثم استطا  تقليد
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تواصل لفظيا للتعبير عن بالتد يج بدأ  حنيلتة المعرفية تز ا  حتد اصبا ياالرا ا  و

عضوية او  مسباةال تستطيم التواصل اللفظد  اما فد بعض التاال  التوحد  التد هحاحتياجات

تون كتواصل بديل وينمم ان يستخدم برنامج ماك يمكنهوريفية تماما فان اخناةد التواصل 

يتم التد يب من خم  مجموعة و ،احتياجاتهمجموعة من النو  او الرموو التد تلبد  هل

حفظ ا فد حافظة كد الرموو و ابالتد يج كما يمكن ان يتم ضم ذ  كلما  متدو ة ثم ويا ت ا

ان يخرج النو ة التد  همتد  يمكن دءالد ر هالطفل ب ا بمعند فد حالة احتياج يتواصل

 ىالتد من الس ل عل المعبرة و يعطي ا كوسيلة للتواصل مم ا اء االرا ة الوصفية الس لة

 حالجميم ف م ا

 

 مثا  : 

 حالة ل   (

 جيدة فد الف م لكنة ال االستقمليةحد و القد ا  سنة يعاند من اضطراة التو 1٥فالب عمرة 

و تم  احتياجاتهتم تد يبة علد استخدام الرموو و االرا ا  للتعبير عن و يستطيم التعبير

لد استخدام اليومية بالرموو و تم تد يبة ع حياتهتنميم كتيب يضم الكلما  التد يتتاج ا فد 

م فانة يفتا الكتيب و يبتص عن  مز اكل و مث يأكلعندما يتتاج ان االرا ا  مم الرموو و

 يةير الية مم استخدام االرا ة  

 

             

 

االساسد ذو تطوير و تنمية م ا ا  اللغة و فد  هخم  تعرفنا علد برنامج ماكتون وذدفمن 

  حاالعتما  بةكل اكبر علد التعبير اللفظد  ذل  يتم ايقاف االرا ا  بالتد يج وحالة حدو

   : مثا

 ل ذ)( حالة فالبة 

وكم من   سنوا  من اضطراة سما  التوحد مم بعض السلوكيا  ٥تعاند الطالبة ل ذ) (  و عمرذا 

التعبيرية منخفضة و تعاند من المنا اة او االيكوالليا او تكرا  الكمم بعد القد ا  االستقبالية و

امج تد يبد لغوي لتنمية كم من سماعة مثل اسم  اية تر  و تقو  اسم  اية و تم تنميم  برن
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ام برنامج تقليل االيكوالليا مم استخدم والم ا ا  التعبيرية والف  ا  االستقبالية مثل االستيعاة والم ا

 او ا  اة او تكرا  الكمم بةكل ملتور وبعد فترة من التد يب قلظ المنا ماكتون صو  وارا ا  و

كلما  و تستخدم بعض  3-2و اصبتظ تعبير بجمل من االفعا  و المفر ا التنيلة التعبيرية من 

  حالجمل و بالتد يج تم تقليل استخدام االرا ا  حتد اصبتظ تتواصل و تعبر لفظيا بةكل جيد

 :  اففا  متمومة  اون -2

من المعروف عن اففا  متمومة  اون ان م لدي م قد ة جيدة علد التقليد التركد ل ل   عند  استخدام 

يمكن ان يتد  تطوير كبير فد التواصل اللغوي  واستخدام كم من النو  او الرموو  برنامج ماكتون

  ححسب   جة و ردة االضطراة

 مثا  : 

يعبر طة و القد ا  التعبيرية منخفضة وسنوا  و قد ا  االستقبالية متوس 4حالة الطالب ل ج ( عمرة 

 بعد  متدو  من الكلما  ح

نيلة المعرفية و ويا ة التعبير اللفظد باستخدام برنامج ماكتون تم وضم برنامج تد يبد لزيا ة الت

ل تفاحة و بسكويظ و عنير و ث ة من النو  االفعا  و الكلما  محيص تم استخدام مجموعة متدو

 اكل و اررة و العب و انام و حححححح

                   

ان كانظ طفل يقلد االرا ا  وو ة و كان الحيص تم عرض النو ة مم ا اء االرا ة الوصفية للن

بالتد يج طي الكلما  مم عدم وضوح بالنطي وغير متقنة ثم بعد فترة من التد يب استطا  ايضا ان ين

  حاو ا   التنيلة المعرفية من الكلما  و حقي تتسن بالتواصل اللفظد

 

 :  الةلل الدماغد -3

و ايضا صعوبا  فد النطي و  حاال  الةلل الدماغد يكون لدي م صعوبة فد تتري  اعضاء الجسم

الكمم و تتري  اعضاء النطي ايضا و يمكن تنميم بعض برنامج علد حسب مستوي التركة عند 
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الطفل  حيص يمكن استخدام النو  فقط او االرا ا  مم النو  اذا كان الطفل يستطيم التتكم فد اليد 

  الموجو ة امامة و تد يبة علد او تنميم اج زة مساعدة تساعد الطفل فد التواصل باستخدام النو

 حف م االرا ا  و الربط بين ا و بين النو 

   

 : تأخر النمو اللغوي  

استخدام االرا ا  مم النو  من برنامج ماكتون و استفا  اللغوي  النموالكثير من حاال  تأخر 

ذا فة يؤ ي   و توريف تل  االرا ا  مم النو  فد العاة و اغاند تعليمية وقنج تعليمية لطففا 

  حبكل تأكيد الد نمو اللغة و تطوير التواصل اللفظد

 مثا  : 

سنوا  ( حيص تم تنميم  ٥ -3لغوي ل عمر من  تأخرتم عمل تد يب جماعد لمجموعة من اوال  

برنامج تد يبد جماعد ي دف الد تنمية م ا ا  التواصل اللغوي و التفاعل االجتماعد من خم  

فد القنج ايضا مثل استخدام تعليمية يتم توريف االرا ا  والنو  وند اغاالعاة جماعية و

تةجيم االففا  علد اال اء والتقليد والمنافسة  ححححح ارا ا  فوح و تتظ و ذنا و ذنا  و اكل و اررة

الجمل واعا ة سر  استخدام تتسن ملموس فد اللغة التعبيرية وقد حقي برنامج ماكتون تطو  و و

 حاالحدا 

 

 عند العمل ببرنامج ماكتون : ممحظا 

 اذمية استخدام االرا ا  بةكل صتيا حتد يقلد الطفل االرا ة السليمة  -1

  لإلرا ا مساعدة الطفل علد التقليد  -2

 عدم استعجا  خطوا  البرنامج التد يبد  -3

 تةجيم الطفل علد التقليد اللفظد و التركد  -4

ن استخدام ماكتون فد المد سة فقط ال هالبرنامج التد يبد و المةا كة فيافم  االذل علد  -٥

  حيتقي النتاةج المرجوة الالبيظ يكون اقل فاةدة و بدون تعميم فد

  حتعميم التد يب فد مواقف التياة اليومية مثل الطعام و االلعاة و النزذة -6

 التقييم الدو ي المتابعة و -7

 مميزا   برنامج ماكتون : 
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 واالنتبااويا ة التركيز  -1

 بنري تتسين التواصل ال -2

 تتسين التميز و اال اء البنري  -3

 تنمية التمييز السمعد  -4

 تنمية التنيلة المعرفية  -٥

 تنمية التنيلة التعبيرية  -6

 تنمية م ا ا  التواصل اللغوي  -7

 االجتماعد تنمية م ا ا  التفاعل  -8

العملية مم الكثير من حاال  تأخر النطي و الكمم و صعوبا  التواصل من واقم تجربتد الةخنية و

الحظظ ان استخدام االرا ا ل المثير البنري ( مم االصوا  و الكمم ل المثير اللفظد ( فد 

ان ا ال تؤ ي الد فقدان اللغة المنطوقة جماعد تزيد من الف م و اال  ا  والتد يب  سواء الفر ي او ال

  حتدعم اللغة و تزيد الف م و االستيعاة و التعميم فإن اكما يتنو  البعض بل بالعكس 

 

:ةاالستنتاج والخالص  

التلقين اضطرابا  التواصل مثل التتفيظ و ال يمكن االعتما  علد الطرح التقليدية فد تد يب اففا 

يفقد التافز علد التواصل ل ل  من الضرو ي ارر الن تل  الطرح قد تسبب ضيي وملل للطفل والمب

يعتبر برنامج ماكتون من افضل  يب والبنرية فد التأذيل والتد توريف كم من المثيرا  السمعية و

تواصل بسبب وجو  اكثر من فريقة واسلوة متاح مثل التد تتعامل مم المةكم  اللغوية والبرامج ال

كما ان كم من النو  والرموو س لة وواضتة الرموو بجانب التعبير اللفظد االرا ا  والنو  و

 حللغةنمو اد علد تطوير وم ويساعاالرا ا  وصفية ليس ب ا غموض مما يس ل الف و
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 في قسم عالج النطق والكالم بجمعية عنيزة للخدمات  التكفل بها التواصل وطرقات اضطراب

 اإلنسانية

 

 عنيزة للخدمات اإلنسانية جمعية -ليلي ربحاوي 

 

 

 الملخص:

وتتراوح من  اللفظدتةمل اضطرابا  التواصل صعوبا  متعلقة بالكمم واللغة والتواصل غير 

وبة فد نطي امصوا  والكلما  إلى انعدام كلد للغة ح يستقبل قسم النطي والكمم بجمعية عنيزة صع

للخدما  اانسانية لتأذيل( مختلف اضطرابا  التواصل الناتجة عن مختلف ااعاقا   من الوال ة إلى 

 ،النطقيةاالضطرابا   ،طراة اللغوياالض ،التأخر اللغويالررد وتتمثل ذ ا االضطرابا  فد سن 

اضطراة م ا ا  تواصل غير اللفظدح  وتكون  ،عسر الكمم  ،االبراكسيا الكممية، الكمميةالتبسة 

ناتجة عن إصابة التاال  بإعاقا  مختلفة مثل التوحد  الةلل الدماغد  ااعاقة السمعية  متمومة 

  اون  ااعاقة التركية وااعاقة العقلية ح

حسب ردت ا من رديدة إلى متوسطة إلى  خفيفة,  وترتبط بعدة   تختلف اضطرابا  التواصل على

جوانب مثل مدى تضر   الج او العنبد والقد ا  ال ذنية  والمعرفية والتةويه فد التركيب 

 معضاء النطي ح  الوريفدالعضوي معضاء النطي أو ضعف فد ام اء 

ريي متكامل من أخناةيين عمج النطي ويقدم قسم عمج النطي والكمم بالجمعية المتمثل فد ف      

خدمتد التقييم والتةخيج التد يتم من خمل ما تتديد نو  االضطراة ال ي تعاند منه التالة مم 

تتديد نقاف القوة والضعف  وتتديد  مستوى ام اء التالد للتالة بدقة وذل  بتطبيي اختبا ا   سمية 

 أو استما ا  غير  سمية ح

نو  االضطراة مثل برنامج عمجية ل  ا التاال  تعتمد على برامج  تناسب  ثم تعد خطط         

ماكتون  للتواصل اللفظد وغير اللفظد ، وبرامج تنمية م ا ا  ما قبل اللغة واللغة  وبرنامج بيكس  و

ونستنتج أن  اضطرابا    حتأذيل السمعد واللفظدتتسين ام اء الوريفد معضاء النطي وبرامج ال

منتةرة  بأركا  مختلفة إما تكون ذا  منةأ عنبد أو  معرفد  أو عضوي  فد منطقة التواصل 

القنيم  بالمملكة العربية السعو ية مثل باقد المنافي ،  وتسبب ذ ا االضطرابا  عرقلة  للتاال  فد 

االندماج فد المجتمم والتعبير عن حاجات م وأفكا ذم  مما يسبب ل م اضطرابا  سلوكية  بسبب عدم 

  قد ت م على التعبير عن أنفس مح

ونوصد بتقديم خدمة التقييم والتةخيج والتأذيل باستخدام برامج فعالة وخطط مد وسة من فرف 

المؤسسا  المسؤولة والمتخننة فد تقديم خدما  تأذيل وعمج اضطرابا  التواصل مثل عيا ا  
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  المتخننة فد خدمة ذوي االحتياجا  الخاصة  مثل النطي والمستةفيا ، بااضافة إلى المؤسسا

 مراكز المعاقينح

 

 ذدف و قة العمل :

ت دف و قة العمل إلى تسليط الضوء على نو  اضطرابا  التواصل التد يستقبل ا قسم النطي والكمم  

 بجمعية عنيزة للخدما  للخدما  االنسانية لتأذيل(: 

   التواصل ل  ا الفةةح عرض نو  الخدما  الخاصة بتنمية م ا ا 

  عرض فرح تقييم وتةخيج ذ ا االضطرابا ح 

 عرض البرامج المستخدمة فد تنمية م ا ا  التواصلح 

  عرض أذمية تطبيي برنامج ماكتون فد تنمية م ا ا  التواصلح 

 

 أذمية و قة العمل :

ى اضطرابا  تعد مرجعا للعاملين فد مجا   اضطرابا  التواصل  وأولياء اممو   فد التعرف عل

 حالتواصل وفرح التعامل مع ا 

 المقدمة

 تعتبر عملية التواصل من أذم النعم التد أنعم  ب ا ص عز وجل على  عبا ا عن باقد مخلوقاته وتتمثل

 تبا   لطفكا  واآل اء والمعلوما  والقناعا  والمةاعر عبر وساةط متنوعة لفظيةالتواصل فد عملية 

لكتابة وامصوا  والنو  واملوان والتركا  واايماءا  أو بواسطة أي كالكمم وا  وغير لفضية

ويرى ماندي وا  أن التواصل يبدأ قبل  , موو مف ومة لذا   الال ( لدى امفراف المةا كة فيه

تعلم الكمم ففد الة و  امولى يظ ر الطفل اذتمامه بالتواصل عن فريي االستما  إلى أصوا  

وينظر إلى وجوذ م عندما يتكلمون ويستمتم الطفل باللعب بامصوا  مم أمه امرخاص المتيطين به 

 ح((Paul et al.,2008وذ ا من العمما  امولى للتوا  على الرغم من عدم وجو  كلما  

البدي د أن ال تخلو المجتمعا  من إعاقا   مختلفة سواء كانظ معروفة امسباة مثل متمومة ومن 

و غامضة امسباة مثل التوحد وأغلب ا تكون مناحبة باضطرابا  التواصل  اون والةلل الدماغد أ

القد ة على إنتاج الكمم و   اضطراة اللغة التعبيرية التد تعرف بنعوبا  فد   التد تتمثل فد
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ويتضمن عدم القد ة على ف م الكمم   receptive language disorder اضطراة اللغة االستقبالية

-mixed receptive اضطراة اللغة االستقبالية والتعبيرية المختلط أو المسمو  أو ترميزا

expressive language disorder   وذو خليط بين اضطراة اللغة االستقبالية والتعبيرية وذد

 عبا ة عن التأخر النماةد للغة وصعوبا  فد القد ة على ف م اللغة وإنتاج الكممح

لكمم واللغة والسمم يعرف اضطراة التواصل بأنه صعوبا  وفد تعريف اخر للرابطة اممريكية ل

 ح(2٠٠٠بةير الرريدي واخرون: ل فد النطي أو اللغة أو النو  أو الطمقة أو السمم

الضطرابا  التواصل أثا  سلبية كثيرة تأثر على الفر  وامسرة والمجتمم بالنسبة إلى الفر  حيص 

جاته وأفكا ا والتواصل مم اآلخرين ح وذ ا يجعله اضطرابا  التواصل تعرقله عن التعبير عن ح

يعتز  عن متيطه مم فقدان الثقة فد نفسه وكل ذ ا يسبب له اضطرابا  سلوكية تظ ر على ركل 

نوبا  غضب وعدوانية اتجاا ذاته واآلخرين أما بالنسبة لطسرة  فالنعوبة التد تواج  م ذد التعرف 

عدم توفر وسيلة تواصل لدي أبناة م، تسبب ل م حالة  من على احتياجا  أففال م  وتلبيت ا بسبب 

ااحباف والعجز تأثر سلبا على امسرة بأكمل اح  وفد ما يخج المد سة  ف نا  بعض التاال  من 

امففا  ذكاة م فد حدو  الطبيعد ويمكن مواصلة   است م فد التعليم العام ولكن يعانون من 

طرابا  صوتية وذ ا يسبب صعوبة للمد سة فد احتواء اضطرابا  نطقية أو تأخر لغوي أو اض

ذؤالء امففا  الن الموا  الد اسية تتتاج إلى استخدام لغة سليمة من ناحية نطي امصوا  والتراكيب 

 النتوية للغة ووضوح الكممح 

 كما أن اضطرابا  التواصل عند  البالغين من ذوي ااعاقة أو اضطرابا  التواصل تعرقل إ ماج ذ ا

الفةة  فد سوح العمل وتوفير ل م وراةف تضمن  ل م  حي العيش بكرامة الن التعامل مم المستفيدين 

مم أي رركة أو مؤسسة م ما كانظ م ام الوريفية بسيطة تتتاج الى وسيلة تواصل سواء مم 

فد المستفيدين  أو مم  المورفين فد المؤسسة ، ل ا تواجه المؤسسا   صعوبة فد قبو  ذ ا الفةة 

 سوح العملح  

ل ا كان من ضرو ي توفير خدمة عمج النطي وتنمية م ا ا  التواصل  للتاال  التد تعاند من 

اضطرابا   التواصل من أجل التخفيف من امثا  السلبية التد تأثر سلبا على  الفر  والمجتمم  وذل  

ج ل  ا االضطرابا   مم بتكوين أخناةيين نطي ذوي كفاءة يقدمون خدمة التقييم والتةخيج والعم

تقديم ل م التد يب المستمر حو  كل ما يستتد  من برامج وفرح التد يب الجديدة سواء على 

المستوى المتلد أو الدولد وتزويد امخناةيين والمعلمين وأولياء اممو  ببرامج تختج بتنمية 

خفيف من حدة اضطرابا  م ا ا  التواصل مبنية على أسس علمية وأثبتظ الد اسا  نجاح ا فد الت
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وذو أحد برامج التواصل ال ي يقدم وسيلة منظمة لتعليم م ا ا  اللغة التواصل مثل برنامج ماكتون 

والتواصل لدى امففا  والغين ال ين يعانون من اضطرابا  فد التواصل وذو يستخدم الكمم 

عبير عن حجاته وف م واارا ا  اليدوية والرموو كطرح مختلفة لتتسين قد ة الفر  على الت

ل ا تقوم المعلوما  الخا جية التد يستقبل ا من البيةة المتيطة به، ويساعدا على االندماج فد  متيطهح 

المؤسسا  المختنة بخدمة ذوي االحتياجا  الخاصة بتقديم خدمة عمج النطي وتنمية التواصل ومن 

التد ت تم بتقديم خدمة النطي والكمم و  بين ذ ا المؤسسا  جمعية عنيزة للخدما  اانسانية لتأذيل(

تنمية م ا ا  التواصل  عن فريي وحدا  النطي والكمم لجميم الفةا  العمرية  ومختلف 

 اضطرابا  تواصل ح

 نب ة عن قسم عمج النطي  والكمم بجمعية عنيزة للخدما  اانسانية بالقنيم

أقسام كل قسم  مزو  بوحدة عمج النطي  1٠تتكون جمعية عنيزة  للخدما  اانسانية لتأذيل( من  

والكمم خاصة به تخدم فةة معينة من ذوي االحتياجا  الخاصة وتتمثل ذ ا امقسام فد قسم التد يب 

سنوا  وتستقبل 3المنزلد و مزو  بوحدة عمج نطي تخدم فةة امففا  صغا  السن من الوال ة إلى 

تلف إعاقا ح  وحدة عمج النطي والكمم بقسم جميم أنوا  اضطرابا  التواصل الناتجة عن مخ

سنوا  , وحدة النطي بقسم التوحد وتخدم حاال   6إلى  3التدخل مبكر ويخدم الفةة العمرية من 

سنةح وحدة  النطي بمد سة قد ا  للتربية الفكرية وتخدم الفةة العمرية من  12إلى  3التوحد من سن 

تأذيل الم ند لل كو  واانا  مم وحدة نطي بمركز اايواء وحدة عمج النطي بقسم ال ،سنة 12 إلى 6

للتأذيل  التركد ويستقبل ذ ا القسم حاال  التبسة الكممية وعسر الكمم الناتج عن التوا   

والجلطا  الدماغية عند البالغين بااضافة إلى وحدة النطي بمركز اايواء الفكري للبالغين ووحدة 

نزلية التد  يقوم أخناةيين النطي بتقديم الخدمة فد منز  التاال   النطي ببرنامج الرعاية الم

بااضافة إلى العيا ا  الخا جية التد تقدم خدمة النطي إلى التاال  الخا جية بمختلف إعاقات م 

وأعما ذم ويقدم القسم خدمة العمج للتاال  على حسب احتياجا  التالة اذ نقوم بعمل خطط عمجية  

التواصل بداية بتنمية م ا ا  ما قبل اللغة إلى م ا ا  اللغة والتواصل غير اللفظد لجميم مستويا  

 باستخدام مختلف البرامج والتقنيا  ح

 تعريف التواصل

ذو نو  من التفاعل المتبا   حيص يكون سلو  فر  ما بمثابة مثير  Communication التواصل

ير إلى متتويا  الفكر وعا ة ما يتعلم امفرا  لسلو  فر  اخر، ففد مثل ذ ا النظام نجد الرموو تة
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ضعاف السمم أو ضعاف الكمم وفاقدوا االتنا  ب  ا النظام وذل  بإرا ات م إلى الرموو على لوح 

 (1987خاصح لعا   امرو :  

ن فد عملية االتنا  مم اآلخرين، ويأخ  ذ ا التعبير عدة أركا  متباينة، فقد     يعد التعبير جزءن م ما

ن، وقد يكون عن فريي يك ن من اللفظ، وقد يتوي االثنين معا ن خاليا ن، وقد يكون جسديا ن تخافبيا ون لفظيا

النو  أو الرسوم، أو النقوع الخالية من املفار والتد تتمل ) فد الوقظ نفسه ) معاند خاصة ب ا 

 ح(1994لعبد ص الطويرقد: 

اةل وامساليب مثل اارا ا  واايماءا  وتعبيرا  التواصل ذو عملية التفاعل بين امفرا  بةتى الوس

الوجه وحركا  اليدين والتعبيرا  االنفعالية واللغة ب دف تبا   المعلوما  وامفكا  والتعبير عن 

والتواصل فد ، التاجا  والرغبا ، ولكد يتم ذل  البد من وجو  مرسل للمعلوما  ومستقبل ل ا

  ويةمل كل التفاعم  بين امرخاص التد تتضمن نمطين معناا الةامل ذو عملية نقل المعلوما

 أساسيين ذما:

 .التواصل اللفظد: وذو استخدام اللغة كنظام من التفاعل بين امرخاص أو الجماعا   

التواصل غير اللفظد: وذو الرمزية التد تعتمد على تناقل الرساةل غير اللفظية وغالبا ما تكمل  

متغيرا   :ال تتل مكانهح ويقسم العلماء أساليب التواصل غير اللفظد إلىالجانب اللفظد من الرسالة و

 النو , حركا  الجسم, التقا ة المكاند: أي المسافة بين امرخاص لبةير الرريدي واخرون:

2٠٠٠) 

وعملية التواصل ال تتم  بطريقة سليمة إال إذا توفر  رروف مثل سممة الج او العنبد  وقد ا  

نية وسممة أعضاء النطي والجانب النفسد وتوفر بيةة اجتماعية توفر نموذج  الكتساة المعرفية وال ذ

ذ ا الم ا ا   بطريقة تد يجية من الوال ة إلى  فترة  نمو م ا ا  التواصل بةكل تام و إذا لم تتوفر 

 الةروف الم كو ة سابقا سوف تؤ ي إلى حدو  اضطراة فد عملية نمو م ا ا  التواصل ح

13 

 م اضطرابا  التواصلمف و

بأنه اضطراة فد القد ة على إ سا  مفاذيم  )ASHA (تعرفه الجمعية اممريكية للنطي والسمم

رف ية وغير رف ية واستمم ا واستيعاب ا، وقد يكون فد عملية اا  ا  السمعد أو اللغة أو النطي 

ن أو تطو ي نح ل يم معوض: ويةمل عدة   جا  تتراوح بين الةديد والخفيف ويكون مكتسبا  (2٠٠4ا

يعرف اضطراة التواصل أنه اضطراة فد التعبير أو اللفظ أو قواعد اللغة أو النو  وكل ا تؤثر     

ن فد واجبا  الطفل امكا يمية وقد ته على التعلم  . سلبا
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300.7, 1992, Turnbull et al, 1995-Hearing et al., 1994 C.F.R, part 300, sec 

 لتواصلأسباة اضطرابا  ا

 : Organic Causes امسباة العضوية

وذد مجموعة امسباة العضوية واممراض التد تنيب امج زة المسؤولة عن استقبا  اللغة 

وإنتاج ا مثل الج او العنبد، الج او السمعد، الج او التنفسد ، والج او النوتد والج او النطقد، 

 .ضطرابا  لغويةوتؤ ي إصابة أي ج او من ذ ا امج زة إلى حدو  ا

  Functional or psychological causes امسباة الوريفية أو النفسية

ويقند ب ل  تل  امسباة المرتبطة بأساليب التنةةة امسرية والمد سية، خاصة تل  امساليب القاةمة 

 ال تبافيةاعلى أساليب العقاة بأركاله المختلفة وخاصة العقاة الجسدي، فم غرابة أن نمحظ العمقة 

بين مظاذر االضطرابا  اللغوية كالتأتأة أو السرعة الزاةدة فد الكمم وغيرذا وبين أساليب التنةةة 

امسرية أو المد سية، وقد أرا   بعض النظريا  مثل نظرية التتليل النفسد، والنظرية السلوكية إلى 

 .كيفية ر و  التأتأة لدى بعض امفرا  وكيفية حدوث ا

  Neurological causesنبيةامسباة الع

ويقند ب ل  تل  امسباة المرتبطة بالج او العنبد المركزي، وما ينيب ذل  الج او من تلف أو 

إصابة ما قبل أو أثناء أو بعد الوال ة، حيص يعتبر الج او العنبد المركزي مسةوال عن الكثير من 

ال بد أن يؤ ي إلى مةكم  فد النطي  السلوكيا  ومن ا اللغة ، ل ل  فإن أي خلل ينيب ذ ا الج او

واللغة، وعلى سبيل المثا  : تظ ر االضطرابا  اللغوية بةكل واضا لدى امففا  المنابين بالةلل 

، ومما يد  على  Brain Damage وذل  بسبب وجو  تلف فد الدما  Cerebral palsy الدماغد

القد ة على النطي أو ما يسمى باالفيزيا أو  اثا  امسباة العنبية على المةكم  اللغوية حالة فقدان

والتد تعو  إلى أسباة مرتبطة بتلف ما أو إصابة ما بالدما  ، ك ل   ,Aphasia التبسة الكممية

 وصعوبة الكتابة أو ما يسمى بالديسغرافيا Dyslexiaح)اال  صعوبة القراءة أو ما يسمى بالديسلكسيا

Dysgraphia, لجملوصعوبة ف م الكلما  أو ا Agnosia وصعوبة تركيب الجمل من حيص ،

إذ تمتل  تل  التاال  مظاذر  ةيسة لنعوبا  االضطرابا  ، Agramatismالقواعد اللغوية

اللغوية، وخاصة إذا لم يعاند المناة من أركا  أخرى من ااعاقة ، كااعاقة العقلية أو السمعي)ة أو 

 .اغداالنفعالية أو صعوب)ا  التعل)م أو الةلل الدم

 : Low Mentality امسباة المرتبطة بتدند القد ا  العقلية
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ويقند ب ل  أذمية القد ة العقلية ل ال كاء ( فد النمو اللغوي للطفل حيص أثبتظ كثير من الد اسا  أن 

ال كاء له أثر واضا و ا  على النمو اللغوي واتسا  التنيلة اللغوية، وقد ة الطفل على استخدام 

 ة، وك ل  القد ة على ف م أحا يص اآلخرين، وأرا   نتاةج كثير من الد اسا  إلى أن الكلما  بم ا

ن بمستوى القد ة العقلية، وأن ذنا  عمقة بين مستوى ال كاء  نمو اللغة لدى الطفل يتأثر ويا ة أو نقنانا

ى ام اء والنةاف اللغوي من حيص التعبير والنطي بالكلما  والتنيلة اللغوية، ل ل  نجد أن مستو

ن ذو أقل بكثير من مستوى ام اء اللغوي لطففا  العا يين ال ين  اللغوي لطففا  المعاقين عقليا

يناررون م فد العمر الزمند ، وفد ذ ا الند  يؤكد جان بياجيه أن اللغة تنتج مباررة من خم  نمو 

لنمو التسد التركد، ك ل  الطفل المعرفد ، وأن مقد ته على التطو  العقلد تبدأ فد ن اية مرحلة ا

 تنبثي اللغة فد ذ ا الفترة الزمنية  فد حوالد السنة الثانية من العمرح

 أعراض اضطرابا  التواصل

على الرغم من أن كل ففل يعد حالة فريدة  وقد تظ ر لديه أعراض مختلفة عن امففا  اآلخرين ، إال 

 با  التواصل:أننا سنعرض فيما يلد أذم امعراض التد تد  على اضطرا

 بعض امففا  ذوي اضطرابا  التواصل لدي م صعوبة فد ف م التعليما  البسيطةح 

  ضعف م ا ا  التواصل غير اللفضد كاستخدام اارا ا  وف م لغة الجسدح 

 قد ال يستطيم الطفل ذو اضطرابا  التواصل استخدام الكمم على اافمحح 

  مرا الزمندحيمتل  حنيلة لغوية متدو ة ال تتناسب مم ع 

  غير قا  ين على تتديد أو تسمية امرياء متيطة ب مح  

 وبرغم ذل    معظم امففا  ذوي اضطرابا  التواصل يستطيعون التتد  مم  خو  المد سة

 حتستمر معانات م من مةكم  فد التواصل

 ن ما يعاند امففا  فد سن المد سة من مةكم  فد الف م وتكوين الكلما ح   غالبا

  معاناة المراذقون نتيجة صعوبة الف م والتعبير عن امفكا ح تز ا 

 

 أنوا  اضطرابا  التواصل

 اضطرابا  نطقية 

( اضطرابا  النطي بأن ا اتل  العملية التد يتم من خمل ا التركيز على 199٠يعرف فينل الز ا  ل

امصوا  بةكل أي خلل فد عملية وفريقة النطي , وفرح لفظ امصوا  , وتةكيل ا , أو إصدا  

 صتياح
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( اضطراة النطي بأنه امةكلة أو صعوبة فد إصدا  النو  199٠ويعرف فتتد عبد الرحيم ل

الموم للكمم بطريقة صتيتة, وعيوة النطي تتد  فد امصوا  الساكنة أو فد امصوا  المتتركة 

 ةح, كما أنه يمكن أن يةمل بعض امصوا  أو جميم امصوا  , فد أي موضم من الكلم

 تأخر الكمم 

يةير  منطلا التأخر اللغوي إلى التالة التد يعكس عندذا المستوى اللغوي للطفل عمرا ومنيا أقل 

من عمرا التقيقد بتيص تكون التنيلة اللغوية لديه أقل بةكل واضا من أقرانه فد نفس المرحلة 

 .العمرية التد يمر ب ا

 اضطراة اللغة 

 (Nicolosi, Harryman & Kreshech, 1989) وكريشيعرف كل من نيكولوسد وذا يمان 

أي صعوبة فد إنتاج أو استقبا  الوحدا  اللغوية  : بأنه  language Disorderاالضطراة اللغوي

بغض النظر عن البيةة التد قد تتراوح فد مداذا من الغياة الكلد للكمم إلى الوجو  المتباين فد إنتاج 

ل ومفر ا  قليلة وتكوين لفظد متد  وح ف ام وا ، وأحرف الجر اللغة المفيدة، ولكن بمتتوى قلي

 وإرا ا  الجمم والظروف أو عدم القد ة  على استعما  الرموو اللغوية فد التواصلح

ن الخناةج العامة لطففا  المضطربين   :لغويا

ن لغوية مختلفة عن الطفل الطبيعد من خم  بعض ن أنمافا  يظ ر الطفل المضطرة لغويا

ن عن غيرا من امففا  ومن الجوا نب، بتيص ينبا ذ ا االختمف صفا  تميز الطفل المضطرة لغويا

 : ذ ا الخناةج

 :والتي من أهم سماتها Low Receptive Language ضعف اللغة االستقبالية -1

  ن و بالتالد عجزا عن فةل الطفل فد ف م اموامر التد تلقى عليه بواسطة من يكبروا سنا

ل  كأن يطلب إلى الطفل إحضا  ردء، فيستجيب الطفل بنو ا يظ ر من التعامل مع ا وذ

خمل ا أنه لم يف م ما فلب منه، ولكد يعتبر ذ ا السلو  أو التنرف مؤرران على التأخر 

ن متكر ان، وغير مرتبط بموقف معين أو بموقف  ون أخر   .اللغوي ، يجب أن يكون سلوكا

  االستجابة لآلخرين ( ويبدو لآلخرين أنه لم يسمم ر و  الطفل وكأنه غير منتبه ل ضعف فد

ن أن سمعه فبيعد   .ما يطلب منه علما

 إر ا  الطفل صعوبة فد ف م الكلما  المجر ة.  

  قد يخلط الطفل مف وم الزمن، كأن يقو  ا ذذبنا إلى السوح غدان 
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 :   ومن أهم سماتها Low Expressive Language ضعف اللغة التعبيرية -2

 مقاومة للمةا كة فد التديص أو ااجابة عن امسةلة ، حيص يرفض الطفل الكمم  يظ ر الطفل

 عندما يطلب منه  ذل ح

  المتدو ية فد عد  المفر ا  التد يستخدم ا الطفل ، وك ل  اختنا  إجاباته على عد  معين

  .من امنماف الكممية فد كل كممه، واستخدام مفر ا  غير مناسبة

  تيعاة التعليما  اللفظية ، وبالتالد اتبا  ذ ا التعليما عدم القد ة على اس. 

  يكون كمم الطفل غير ناضج ، بتيص يظ ر كممه أقل من عمرا الزمند.  

   ن ن متقطعا   .عدم قد ة الطفل على استغم  خبراته السابقة، بتيص يظ ر كمما

 إر ا  تكوين مفاذيم ضعيفة ، وبالتالد يكون كممه أقل من عمرا.  

  وبة فد إينا  الرسالة لآلخرينصع .  

 صعوبة فد التعبير عن التاجا  الةخنية . 

 ااعاقة السمعية

أن ااعاقة  السمعية ذد انتراف فد السمم يتد من قد ة الفر  على التواصل  1998يري الخطيب   

سيط إلى اللفظد وتعتمد ااعاقة السمعية على مقدا  الخسا ة السمعية وال ي يتراوح من الب–السمعد 

أنوا   وذد  3وتننف ااعاقة السمعية على حسب فبيعة موقم ااصابة ويقسم إلى المتوسط والةديد 

 توصيلد ,حسد عنبد , مركزيح 

فقدان السمم التوصيلد :  وينتج عن خلل فد امذن  الخا جية أو الوسطى بتيص يتو   ون  -1

نسدا  قناة السمم الخا جية وصو  موجا  النو  إلى امذن الداخلية مثل االلت ابا  وا

فيؤ ي إلى صعوبة فد سما  امصوا  المنخفضة وسما  العالية من ا وذو أكثر أنوا  الفقدان 

 السمعد انتةا ا ح 

فقدان السمم التسد العنبد : وينتج عن خلل فد امذن الداخلية مثل تكلس العظيما  الثم   -2

النوتية إلى الدما  لالز يقا   أو خلل فد العنب السمعد , فيتو   ون نقل الموجا 

2٠٠9) 

فقدان السمم المركزي : وفد ذ ا التالة يتد  تفسير خافئ لما يسمعه اانسان مم أن حاسة  -3

السمم ذات ا تكون فبيعية  إال أن المةكلة ترتبط بتوصيل السياال  العنبية من ج   الدما  

 إلى القةرة السمعية الموجو ة فد الفج الندغدح 

 :ضعف السمعدعاقة السمعية على حسب   جة التننيف اا
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 ضعف السمع : -1

( ضعاف السمم بأن م أولة  ال ين يكون لدي م قنو  سمعد أو بقايا 198٠يعرف منطفى ف مى ل

سمم، ومم ذل  فإن حاسة السمم لدي م تؤ ى وراةف ا بد جة ما، ويمكن م تعلم الكمم واللغة سواء 

ن يعاند عجزان أو اختمالن يتو   ون باستخدام المعينا  السمعية أو بدون  ا ويعند ذل  أن المعاح سمعيا

استفا ته من حاسة السمم من ا معطلة لديه، ويتع   عليه أن يستجيب استجابة تد  على ف مه للكمم 

المسمو ، ومن ثم ف و يعجز عن اكتساة اللغة بالطريقة العا ية، بمعنى أن ضعيف السمم بإمكانه أن 

م المسمو  استجابة تد  على إ  اكه لما يدو  حوله رريطة أن يقم مند  النو  فد يستجيب للكم

 .حدو  قد ته السمعية

 :الصمم -2

إلى أن امصم ذو من تعد  لديه  Ross & Giolas   وك ل   وس وجيوالوStark  يةير ستا  

المعوح  على ج او ام يوميتر  فد تر  ا  اللغة وذوDecibel   يسيبل 9٠عتبة التس السمعد 

ن ال ي م ما كانظ   جة التكبير المقدمة له ، لن يكتسب اللغة عن فريي القناة السمعية وحدذا  سمعيا

 بل البد من اللجوء إلى القنوا  التسية امخرى كالبنر، واللمس ، وااحساسا  العميقةح

 الحبسة الكالمية:

عجم التربية الخاصة بأن ا ( التبسة الكممية فد م2٠٠2عرف عبد العزيز السرفاوي واخرون ل

قنو  فد القد ة على ف م أو استخدام اللغة التعبيرية الةفوية وترتبط التبسة الكممية عا ة بنو  من 

فد مراكز النطي والكمم فد المخ، والتبسة الكممية منطلا عام يةير إلى خلل أو   ااصابة

غة ذما : االستيعاة واانتاج، وينتج ذ ا اضطراة أو ضعف فد أحد جانبد اللغة أو كمذما وجانبا الل

االضطراة عن خلل ينيب مراكز اللغة فد الدما  ، وينتج عن أسباة من ا : جرح فد الرأس، أو ام 

فد الدما ، الجلطة، ا تفا    جة الترا ة فد جسم المناة، التاال  النفسية السيةة المتقدمةح ولكد 

   .اصابة قد حدثظ بعد اكتما  نمو اللغةتعتبر التالة حبسه كممية يجب أن تكون ا

 أنوا  مداخل التةخيج الضطرابا  التواصل

 :المنحنى التشخيصي العالجي -1

ويركز على   اسة خناةج الفر  السلوكية ويفترض ذ ا المنتى بأن االضطرابا  فد التواصل  

المناسب، وقد  ناتجة عن خلل نماةد أو اضطراة نفسد وبعد تتديد أسباة االضطراة يقدم العمج

يةمل العمج تتليل م ا ا  الفر  الكممية واللغوية لدى الفر  وتتديد الم ا ا  التد يفتقر إلي ا 

 .لتد يبه علي ا
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 :المنحنى السلوكي التعليمية -2

يقيم ذ ا االتجاا اضطرابا  اللغة والكمم على أساس مبا ل التعلم السلوكد ااجراةد ويتد       

اللفظية ذا  العمقة باالضطراة التواصلد وتتديد المفر ا  وفرح تعديل السلو  المثيرا  البيةية و

 .المفيدة فد العمج

 :المنحنى التفاعلي بين الشخص -3

ويركز ذ ا المنتى على تتديد موافن الضعف والقوى لدى الفر  فد مجا  استخدام الكمم اللغة فد  

 .المناسبة لدى الفر االتنا  مم اآلخرين ب دف تنظيم امنماف السلوكية 

 :المنحنى النفسي التحليلي -4

وي دف ذ ا المنتى إلى تتديد العوامل النفسية واالنفعالية ذا  العمقة باضطرابا  التواصل خاصة   

فد غياة امسباة البيولوجية أو عضوية قد تكون مسةولة عن االضطراة ويعتقد أصتاة ذ ا 

ذد المسةولة عن حدو  االضطرابا  ول ل  فإن العمج  المنتى بأن امفكا  المكبوتة فد المرعو 

 .يننب على إخراج ا من المرعو  إلى الةعو ، وقد يفيد فد العمج االختبا ا  االسقافية والد اما

 

 

 :المنحنى البيئي -5

وي دف إلى   اسة جميم الخناةج الةخنية وامبعا  البيةية التد تربط باضطرابا  التواصل 

اس والتةخيج مننبة على تقييم  يناميكيا  الةخنية لدى الفر  وم ا اته اللفظية وتكون عملية القي

 .وغير اللفظية وم ا اته فد التواصل االجتماعد

 مداخل  عالج  اضطرابات التواصل 

 التدخل  التعليمي والتدريبي

سل ,التةكيل ويعتمد علد استخدام استراتجيا  تتليل السلو  التطبيقد وذد لالتلقين ,النم جة,التسل 

التعزيز ,التعميم( ويعتمد سير الجلسة التد يبية علد سيطرة المد ة فد توجيه التالة ل ا فيكون  و  

الطفل سلبد  فد اكتساة المعلومة وذل  بتنفي  التعليما  التد تطلب منه من فرف المد ة  ون 

 تعزيز(–استجابة -دأ لمثير إعطاءا فرصة لتعلم من تلقاء نفسه أو تعبير عن حجاته وذل  باستخدام مب

Rhea paul 2008 
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 التدخل من خالل البيئة :

حاو  ذ ا التدخل  مج مبا ل وأذداف مد سة سلوكية باعتما  علد برنامج تتليل سلو  التطبيقد مم  

استغم  البيةة المتيطة بالطفل باستخدام أسلوة براجماتد  المنفعد وريفد  من خم  تفاعل 

تعزيز كما أن نظرية تعليم من خم  البيةة تركز علد استخدام –استجابة –ة مثير االجتماعد بد  فريق

الدافم الداخلد أي  غبة التالة بد  المثير الخا جد مثل االكل او ردء ملموس والتعزيز الداخلد 

يتضمن رعو  بالرضا لتتقيي الرغبة مرا  تتقيق ا من خم  التواصل مثل الطفل يرى التلويا  فم 

له إال إذا اصد  سلو  يعبر به عن  غبته فد اخ  التلويا  مثل إرا ة أو صو  أو إيماءا  تعطى 

وذدف ذ ا التدخل ذو تتفيز التالة علد بدأ فد التواصل والتعبير بد  ما يكون تواصله ذو استجابة 

 لمثير خا جد من فرف المد ة ويكون  و ا سلبد فد عملية التواصل

 

 لتطوريالمدخل البراجمتيكي او ا\

ذ ا التدخل ي تم بتفعيل  و  التواصل من الناحية الوريفية أكثر من تركيزذا علد الكمم ف د تةجم  

تنمية عدة  فرح التواصل مثل تتديي بنر ,اارا ا  ,المةاعرلتعبيرا  الوجه ( امصوا   وتعتبر 

لي بيةة ايجابية وفعالة ذ ا الوساةل ذد تم يد الكتساة م ا ا  الكمم  مثل كأن يجت د المد ة فد خ

 Paul and Goldstein)تساعد الطفل علد إصدا  أي سلو  للبدأ فد التواصل وتةجيعه عليه

Sutherland 2005 |) 

 

 المهارات التي يهتم أخصائي النطق بتنميتها عند حاالت التي تعاني من اضطرابات التواصل

 تنمية مهارات ما قبل اللغة  

ي فد تد يب علد تنمية م ا ا  التالية التد تساعد علد تنمية اللغة وذد يركز أخناةد  النط       

 التواصل بنري ,انتباا المةتر  , التقليد ,اارا ة , اا  ا , تتسين أ اء الوريفد معضاء النطي  ح

 تنمية   مهارة تواصل غير لفظي :

إيماءا  الجسدية  و أكثر  وتتمثل فد تد يب التالة  علد التواصل باستخدام اارا ة و النو  او 

البرامج مستخدمة فد  تد يب لتنمية ذ ا الم ا ة ذو برامج ماكتون  لتواصل غير لفضد يتم تد يب 

 فيه الطفل علد تعبير عن  احتياجاته باستخدام الرموو وإرا ا  
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اة  وف م اللغة  اللغة االستقبالية ذد الجزء اللغوي ال ي يرتبط باالستيعتنمية مهارات اللغة االستقبالية 

والقد ة علد التواصل عند الةخج وي تم أخناةد النطي بتنميت ا عند حاال  التد تعاند من 

اضطرابا  التواصل بتد يب علد ف م وتنفي  تعليما , تعرف علد المفاذيم المجر ة , ف م تعبيرا  

,تتسين الروابط  عدتتسين التمييز السم .تتسين االستيعاة السمعد ,تتسين إ  ا  المعاند ،الوجه

 .بين الكلما  والمعاند والمف وم

 : مهارات اللغة التعبيرية

تتمثل فد تد يب حاال  التد تعاند من اضطرابا  التواصل  علد تسمية المفر ا  لمجموعة    

الضمنية ومفاذيم المجر ة ( تكوين جمل استخدام اللغة  إتقان م ا ا  التوا  وسر , تسمية تعبيرا  

ويطبي برنامج ماكتون فد تنمية ذ ا الم ا ا   تتسين نطي الكلما , .تتسين نطي امصوا الوجه , 

 منه يتتوي علد مفر ا   وتركيب جمل التد يتتاج ا الطفل الكتساة  اللغة 

 

 أنواع الخدمات التي تساند خدمات قسم النطق في تحسن عملية التواصل

متيطين بالتالة  فد تطبيي برنامجد عمجد متد  أو مةا كة كل ال ال تكتمل خطة العمج بدون      

 تدخل بتعديل اضطرابا  أو خلل له سبب فد حدو  اضطرابا  التواصل من أسرة ومد سة وفبيب 

  دور األسرة:

ويتم ذل  عن فريي توضيا ل م أسباة اضطراة ومةا كت م فد إعدا  الخطة العمجية وتوضيا      

و تجنب ااحباف والعقاة وتتقيي   مم تد يب م علد كيفية تنفي ذا ل م امذداف التد وضعظ البن م

أمن الطفل بكافة الوساةل حتى يكتسب الطمقة فد الكمم واالبتعا  عن التنتيا الداةم لكمم الطفل 

 .حتى بقند العمج

 :العالج النفسي

ر على الةخنية تقدم جلسا  عمج النفسد لتقليل من حدة الخجل واال تبا  واالنستاة التد تؤث

ن وإف ام الفر  أذمية العملية الكممية  بسبب اضطرابا  التواصل وعمج الطفل القلي المتروم انفعاليا

فد نمو وتقدمه فد المجتمم وتةجيعه على ب   الج د فد العمج وتقوية  وحه المعنوية وثقته بنفسه 

االنفعالد وحل مةكم  الفر  ويجب وإمافة اللثام عن النراعا  االنفعالية وحل ا وإعا ة االتزان 
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االذتمام بالعمج الجماعد واالجتماعد، والعمج باللعب وتةجيم النةاف الجسمد والعقلد ك ل  يجب  

 تكفل بتعديل السلوكيا   التد تأثر علد اكتساة م ا ا  التواصل 

 : متابعة مدرسين تربية الخاصة ومعلمين تعليم العام 

فنل ال ي يتعامل مم التالة سواء كان الطفل  منتسب إلد مركز ل وي  يجب تفعيل  و  معلم     

و مج احتياجا  الخاصة أو مد سة عا ية  وذل  بإتبا  تعليما  تقدم من فرف أخناةد النطي 

التد أعدذا أخناةد النطي  للتالة فد برنامج التد يبد العام ال ي يتلقاا أذداف الخطة العمجية 

با  تتسين اايقا  كممد عندما يقوم الطالب بقراءة نج  أثناء حنة قراءة الطالب مثل تطبيي تد ي

مم مد س فد تعليم عام  و  تفعيل استخدام إرا ا  برنامج ماكتون لتواصل وتعبير عن حجاته فد 

 فنل   اسد مم معلم ذوي احتياجا  الخاصة 

 

 :العالج الطبي

ن لتنتيا النواحد التكوينية والجسمية فد الج او ال  عنبد وج او الكمم والج او السمعد وأحيانا

 .العمج الجراحد لسد فجوة فد سقف التلي(، وعمج اممراض المناحبة الضطراة الكمم

 مراحل التكفل بحاالت التي تعاني من اضطرابات التواصل بقسم عالج النطق والكالم بجمعية عنيزة 

 لحالة :دراسة ا

 خاصة بأخ  معلوما  الةخنية وتعرف علد مايلد :وتتضمن ذ ا الخطوة تعبةة استما ة 

 مقابلة امسرة 

  معلوما  الةخنية :اسم التلة , عمر ومند ,  قم اتنا  ,عد  أفرا  امسرة ،وضم اسري 

  تا يخ المةكلة : ركوى أساسية , تا يخ ر و  المةكلة ,وصف المةكلة ,نو  الخدما  التد

 تلقاذا سابقا 

  : نو  الةكوى 

 طو ي : نمو التركد ,المعرفد ,النفسد ,اجتماعد التا يخ الت 

  التا يخ الطبد :نو  إمراض التد تعرض ل ا ,نو  اممراض التد يعاند من ا 

   التطو  اللغوي: مرحلة مناغاة ,مرحلة كلما  امولد, مستوى تطو  اللغوي 
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   التطو  الد اسد:سن  خو   إلد المد سة ,صعوبا  التد واج ته فد المد سة ح نو

 صعوبا  

 وذد مجموعة من امسةلة  حو  نمو م ا ا  اللغة يطلب  من   استبيان الم ا ا  اللغوية

 امسرة إجابة عن ا ح

 التقييم االولي  :

 يتم خم  ذ ا المرحلة التعرف علد نو  اضطراة و  جته         

 فتج السمم لمعرفة ذل سبب االضطراة يعو  مسباة سمعية. 

 دف تتديد مدى قد ة الطفل على تمييز امصوا  التد يسمع افتج التمييز السمعد ب .  

  فتج نطي أصوا  وتتديد امصوا  المضطربة  عند التالة 

  فتج النمو اللغوي لتتديد مستوى النمو اللغوي لدى الطفل ومعرفة ذخيرته اللفظية وقياس ا

 .مم العا يين

  خمله تتديد تةوذا  الخلقية فتج تركيبة وام اء الوريفد أعضاء النطي :التد يتم من

واضطرابا  العضوية التد يمكن أن تكون  سبب فد حدو  اضطرابا  التواصل مثل لرفة 

أ نبيه أو ري فد سقف حلي ( أما فتج أ اء الوريفد أعضاء النطي ذو فلب من حالة تنفي  

من  عدة حركا  باستخدام أعضاء النطي كتتري  اللسان ورفاا فد اتجاذا  متنوعة لتأكد

 وجو  ضعف فد حركة  أعضاء النطي التد  تكون سبب فد عدم وضوح الكمم 

 تطبيق اختبارات الرسمية :

ت دف ذ ا المقاييس إلى جمم معلوما  عن البناء اللغوي لدى الفر  ومتتواا و الال  املفار  

و تتديد واستخدام اللغة ونطي الكمم والطمقة اللغوية وخناةج النو  وال دف من التةخيج ذ

ومعرفة مدى قابليته للعمج، ويتطلب ذل    اسة حالة الطفل التد يجب أن  التواصل فبيعة اضطراة

ومن بين ذ ا االختبا ا  ،  االختبا ا   تتتوي على المظاذر النماةية والتطو ية لدى الطفل

 خينية الوصفية المستخدمة فد تةخيج وتقويم اضطرابا  اللغة ما يلد :التة

وال ي يضم بعدين للغة والتواصل , ذ ا االختبا    : للقدرات النفس لغوية Illinois  اختبار الينوي 

العمليا  النفسية   (3)قنوا  التواصل   (2)مستوي التنظيم   (1ينقسم إلى ثمثة أبعا   ةيسية ،ذد : ل

ن ، سبم من ا تقوم بتقييم العديد من حوية تمل اختبا  القد ا  النفس لغوية علد اثند عةر اختبا ان فرعيا

معالم اللغة مثل تكملة الجمل بنياغة كلما  ممةمة ، وتكملت ا بكلما  مترابطة ، أما االختبا ا  

http://kenanaonline.com/users/Innocence/tags/8069/posts
http://kenanaonline.com/users/Innocence/tags/8069/posts
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لتعليمية والعمجية ، المتبقية فتركز علد العمليا  البنرية ح ويستخدم ذ ا االختبا  فد المجاال  ا

ن فد عد  كبير من البتو  التد تربط أركا  القنو  بفةا  ااعاقة مثل التخلف العقلد  ويستخدم أيضا

 وصعوبا  التعلم

 مرحلة تحليل التقييم 

ذد فريقة لتخطيط تستخدم لتقييم نقاف القوة ونستخدم فد  تتليل عملية التقييم فريقة تتليل سوا   

تاحة مم الم د ا  المتتملة لمةرو  او البرنامج ويمكن ان تستخدم ذ ا والضعف والفرص الم

الطريقة مم أرخاص ف د تتتوي علد أذداف متد ة للبرنامج وتتد  العوامل الداخلية والخا جية التد 

 تساذم او تعرقل تتقيي امذداف الخاصة بالبرنامج ويتم ررح تتليل سوا  كتالد

  نقاف القوة    S/Strengths 

 اف الضعف نقw/weaknesses 

   الفرص المتاحةo/opportunities 

  الت ديداT/Threats 

 مرحلة لعداد الخطة العالجية

 الخطة العالجية:

ذد عملية منظمة ذا فة موج ة لتنتيا مسا  العملية التعليمية عن فريي توفير بيةة تعليمية تساعد 

حدا ممكن ويتم إعدا   الخطة  عمجية  الفةة المست دفة على استثما  قد ات ا الخاصة إلى أقنى

يتم تتديد امذداف العامة في ا من خم  تتويل كل نقطة من  وا  التدنباستخدام فريقة تتليل س

النقاف التد حد   فد التتليل امولد إلد ذدف يتم التخطيط لتتقيقه مثل تطوير نقاف القوة وعمج 

 من الم د ا  وبعد ذل  تتو  ذ ا النقاف ألد نقاف الضعف واستغم  الفرص المتاحة واالحتياف

أذداف  عامة غير مخننة أو قابلة للقياس وبعد ذل  تتو  ذ ا امذداف إلد أذداف خاصة  

ويةترف أن تكون أذداف ذكية متد ة ليتم تتديد فرح تنفي ذا وقابلة للقياس ومتفي علي ا ومتد ة 

 بوقظ كالتالد

Smart objective : 

 خاص/    S 

  للقياس/ قابلM 

  /متفي عليهA 
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  /واقعد قابل لتتقييR 

  /متد  بوقظT 

 

 طريقة تحديد األهداف الخاصة  األهداف الذكية ( في تحليل سوات :

 وا نلتتقيي امذداف ال كية بطريقة تتليل س

 أسةلة وذد : ٥يجب ااجابة علد  

 من : من المسةو  عن تنفي  ال دف ح1

 ال دف أين : تتديد امماكن التد ينف  في ا ح2

 كيف : ماذد الطرح والوساةل واالستراتجيا  التد تستخدم فد تتقيي ال دف ح3

 متد : تتديد مدة الزمنية لتتقيي ال دف ح4

 كم : كم تكلف تتقيي ال دف ح٥

 مرحلة تنفيذ خطة عالجية :

بعد إعدا  الخطة عمجية تأتد مرحلة تنفي  وذل  بتتديد عد  الجلسا  التد تتتاج ا التالة أسبوعيا  

تد  نو  الجلسا  إذا كانظ مةتركة مم أخناةد أخر أو فر ية بين أخناةد نطي والتالة أو وت

جماعية  مم مجموعة اففا  علد حسب قدو ا  الطالب ويبدأ أخناةد بتد يب الطالب علد إتقان 

 امذداف التد حد   فد الخطة العمجية مم توفير البيةة المناسبة مثل تج يز وساةل الخاصة بالتد يب

استراتجيا  التالية التلقين ,نم جة ,التعزيز,التسلسل تقليل من مةتتا   اخل غرفة التد يب ونستخدم 

,التةكيل ,التعميم وتستخدم ذ ا االستراتجيا  فد التد يب علد اكتساة سلوكيا  جديدة وإففاء 

له خطة  أما إذا كان الطفل يعاند من اضطرابا  سلوكية فيتم عملالسلوكيا  غير مرغوة في ا 

 تعديل سلو  مةتركة مم أخناةد النفسد ويعمم تطبيق ا مم كل أفرا  ال ين يتعاملوا معه

 مرحلة  تمكين  اسرة ومتابعة 

تتمثل ذ ا المرحلة فد تد يب امسرة علد كيفية متابعة التد يب فد البيظ مم تعرف وإتقان تطبيي  

علد خطة عمجية واستما ة متابعة  وتقنيا  تد يب وذل  بتزويدذم بملف يتتوي استراتيجيا 

الجلسا   وتد يبا  مطلوبة من م لتتمكن من افم  علد فريقة التد يب فد كل جلسة وتكمل متابعة  

التد يب فد البيظ مم حضو  جلسة التد يب فد البداية وتقوم امم بتد يب ابن ا أمام امخناةية 

ميم  التد تتطلب  استخدام السلو  المكتسب فد لتوجي  ا إلد فريقة صتيتة وذ ا لتتقيي عملية التع
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بيةة المتيطة بالتالة أما المتابعة فتتمثل فد متابعة امسرة و امخناةد لسير تنفي  خطة وتطو  التالة 

فإذا لم يمحظ تطو  علد التالة بعد بدأ بتنفي  خطة عمجية يتم مراجعة امذداف و  اسة سبب و اء 

  ح  المناسبةعدم تطو  حالة و إيجا  حلو

 

 البرامج المستخدمة في تنمية مهارات التواصل 

ذنا  عدة برامج يستخدم ا أخناةيين النطي فد تنمية م ا ا  التواصل من ا  برنامج لتواصل غير 

لفضد بيكس وبرنامج جش لتأذيل  اللفظد وسمعد خاص بتاال  إعاقة السمعية وبرنامج  وبرابكمان 

وبرنامج ماكتون وذو اكثر البرامج المستخدمة لتنمية م ا ا  التواصل خاص بتتسين ام اء الوريفد 

عند مختلف ااعاقا  منه يجمم بين تنمية م ا ا  التواصل اللفظد وغير لفضد  وذل  باستخدام 

 لإرا ا  , موو ,كمم (

 تعريف برنامج ماكتون 

ون اضطرابا  فد التواصل ذو برنامج خاص بتنمية م ا ا  التواصل عند فةة من أفرا  ال ين يعان

بمختلف فةا  العمرية سواء كانوا أففا  أو بالغين ويستخدم وسلة اارا ا  و موو والكمم كطرح 

تم تأسيس لتنمية م ا ا  التواصل لمساعدة التاال  علد تعبير عن حجات م واندماج فد المجتمم , 

بريطانية خيريةح وذو برنامج م كمؤسسة 1978مةرو  ماكتون لتطوير المفر ا  اللغوية فد عام 

ن لتطوير عملية التواصل واللغة وم ا ا  القراءة والكتابة لطففا   لغوي تم تنميمه خنينا

 .والبالغين ال ين يعانون من صعوبا  فد التعلم والتواصل

تم تأسيس مركز ماكتون الكويظ والخليج تتظ مظلة الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين أ خل  

م بعد أن ترجم إلى اللغة العربية وتعديله بما يتناسب مم احتياجاتنا 1988إلى الكويظ سنة البرنامج 

ومتطلباتنا مم مراعاة العا ا  والمفاذيم العربية وااسممية، ويستخدم البرنامج اارا ا  الكويتية 

 او إرا ا  خاص بالبلد ال ي يطبي فيه البرنامج  الخاصة بمجتمم النم

 جمميزات البرنام

  يمكن  بط المفر ا  بجمل وعبا ا  تتد ج من البسيط إلى استخدام القواعد اللغوية

 .المتقدمة
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 يستخدم مم البرنامج أساليب مقننة لتنمية م ا ا  التواصل الوريفد وال)ل)غ)ة والتعلم. 

 باستخدام اارا ا  والرموو التنويرية والكمم يطبي البرنامج. 

 مكونات البرنامج

 امج ماكتون من  المفر ا  اللغوية ,اارا ا  , الرموو ,الكمم يتكون برن    

 المفردات اللغوية

ن منا   المفر ا  والتد تتتوى  4٥٠مفر ا  أساسية والتد تتألف من  ن، وذنا  أيضا ن لغويا مف وما

ن لكلمة( تغطد موضوعا  مختلفة وتعتبر المفر ا  امساسية  9٠٠٠على ما يقا ة من  ن لغويا مف وما

ة البرنامج وذد مفر ا  ضرو ية وم مة وس لة الت كرح وتستخدم منا   المفر ا  مم نوا

المفر ا  امساسية لتوفر المفر ا  الخاصة بتوسيم التجا ة التياتيةح كما يقدم البرنامج سلسلة 

 مختا ة من المفاذيم وأساليب التد يس لتطوير اللغة والتواصلح

 

 اإلشارات

إرا ا  من لغة النم اارا ية الخاصة بالدولة التد تطبي البرنامج، يستخدم مم برنامج ماكتون 

( وفد الكويظ من لغة BSLفمثمن فد بريطانية تستخدم اارا ا  البريطانية والمعروفة باسم ل

ن يستخدم KSLاارا ا  الكويتية ل (ح ويستخدم برنامج ماكتون إرا ا  للكلما  الرةيسيةح وأيضا

واالتجاذا  والموقم ححح الخح وقد تم اختيا  اارا ا  المستخدمة مم  تعبير الوجه ولغة الجسم

 البرنامج مم الكويظ من لغة اارا ا  الكويتيةح

 الرموز:

م من قبل لمةرو  ماكتون لتطوير المفر ا  اللغوية( لتطوير نظام 198٠تم تأسيس فريي عمل سنة 

ال ين يعانون من صعوبا  فد   موو مبسط يتمارى مم مفر ا  ماكتون حتى يستطيم امرخاص

 التعلم مم إعاقة جسدية استخدام برنامج ماكتون كأساس للتواصل وكوسيلة لتنمية م ا ات م اللغويةح

 الكالم

تد س ذ ا المفر ا  من خم  الكمم ال ي يستخدم بنو ة فبيعية مم اارا ا  والرمووح ح حيص 

ية لمعنى اللغة التد نستخدم اح ويتم ترتيب أن تدعم الكمم باارا ا  والرموو يقدم صو ة مرة



69 
 

 اارا ا  فد الجمل كترتيب ا فد اللغة المنطوقةح

 الفئات التي يستخدم معها البرنامج

 امففا  والبالغين ال ين يعانون من:يمكن استخدام البرنامج مم 

 ص)ع)وبا  ردي)دة، مت)وسط)ة وبسيط)ة ف)د التواصل والتعلم. 

 عا ة ما تتضمن صعوبا  فد التعلمإعاقا  جسدية رديدة، و. 

 اضطرابا  التوحد. 

 م)ت)موم))ة ال))داون. 

 صعوبا  عميقة ومتعد ة فد التعلم بما فد ذل  العجز البنري والتسد. 

 اض))ط)))راب)))ا  ل))غ))وي)))ة م))ت))د ة. 

  ماغدرلل   

ماكتون  من ا   اسة  وذنا  عدة   اسا  أثبتظ مدي فاعلية تنمية م ا ا  التواصل باستخدام برنامج

واةل متمد الةرمان من جامعة الطاةف كلية التربية تتظ عنوان \عبد الم دي الغناونة و  يزيد\ 

بناء برنامج تد يبد قاةم علد فريقة ماكتون لتنمية التواصل غير اللفظد لدي امففا  التوحيديين فد 

التواصل غير لفضد لدي امففا   متافظة الطاةف و أثبتظ نتاةج الد اسة حدو  تتسن فد م ا ا  

 حسنة باستخدام فريقة ماكتون للغة اارا ة (12-8التوحدين  التد تراوحظ أعما ذم ما بين 

كما انه يستخدم فد عدة مراكز بالمملكة العربية السعو ية من ا مركز رمو  اممل بالدمام  وجمعية  

لتتسين قد ة الطالب التوحدي علد  ماكتون عنيزة للخدما  اانسانية  بالقنيم اذ يستخدم برنامج 

النطي والتخافب وتعتمد فكرة البرنامج علد تد يب الطالب علد لنطي الكلمة مم عرض صو ة أو 

  (ح مز  ا  علي ا مم إرا ة وصفية للكلمة ( ، مثا  لتعليم كلمة بيظ باارا ة والكلمة ونموذج للبيظ
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 النتائج :

موجو ة وبأركا  مختلفة فد منطقة القنيم بالمملكة العربية  نستنتج أن اضطرابا  التواصل 

السعو ية  وتمتد   جة ردت ا من بسيط إلد الةديد  وذد مرتبطة بانتةا  ااعاقا  فاغلب التاال  

التد تعاند من إعاقا   تكون منتوبة باضطرابا  فد التواصل بإضافة إلد  انتةا  اضطرابا  

خري مثل اضطراة النو      و التأتأة وقد تم إحناء التاال  تواصل غير مرتبطة باضطرابا  أ

التد تر    قسم  علد التةخيج بجمعية عنيزة للخدما  اانسانية وتم تةخيج حالت ا بإصابة فد 

كما أن قسم يستقبل حاال  تتتاج إلد  خدمة النطي  2٠14حالة لسنة  800مجا  التواصل ة

المنافي المجاو ة الزلفى ,المجمعة ,الخرج ( نظرا لنقج والتواصل من خا ج  منطقة القنيم مثل 

 خدما  النطي ب  ا المنافي 

 مناقةة النتاةج :

من خم  تقديمنا لخدمة عمج النطي والتواصل للتاال  التد  يستقبل ا قسم عمج النطي والكمم   

ومد سة  ل المبكرسواء كانظ حاال   اخلية ملتتقة بخدما  الرعاية الن ا ية لمركز التوحد ,تدخ

تربية الفكرية و ايواء النتد و فكري ومركز تأذيل الم ند  وللتاال  الخا جية بمختلف 

ان ذنا  تتسن وتطو  ملتور فد تنمية م ا ا  التواصل سواء  الحظنااضطرابا  و فةا  العمرية 

علد حسب  كان اللفظد أو غير اللفظد وذل  باستخدام فرح تةخيج وتقييم  قيقة وبرامج متنوعة

نو  فبيعة االضطراة وبتتديد الخطة العمجية المناسبة لمستوي  لط اء التالد  للتالة ولوحظ انه 

كل ما كان تقديم خدمة تنمية م ا ا  التواصل فد  فترة مبكرة من عمر التالة  أو مباررة بعد ر و  

فد  تتسين م ا ا   االضطراة كان  نتاةج أحسن و بإضافة إلد  و  فعا  ال ي تلعبه  لطسرة

  حالتواصل للتالة باستجابة إلد تعليما  امخناةد وتطبيي تد يبا  فد البيظ

 

 التوصيات 

أن توفير خدمة عمج  النطي وتنمية التواصل فعالة  لإلفرا  المنابين  باضطرابا  التواصل فد 

كفاءة عالية   إلد المجتمم ذد مسؤولية الجميم   بداية من تكوين الجامعد مخناةيين نطي ذوي 

توفير أخناةيين لتقديم ذ ا الخدمة فد المؤسسا  المختنة بتقديم خدمة النطي والتواصل مثل 

مراكز ذوي احتياجا  الخاصة ومستةفيا  وعيا ا  خاصة لعمج النطي وتنمية التواصل   ويزو  
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متخننين فد امخناةيين ومعلمين تربية الخاصة ببرامج فعالة بعد تد يب م علي ا من فرف 

تطبيي ذ ا البرامج وتتم متابعة أخناةيين  لتين تمكن منن إتقان وتفعيل تطبيي ذ ا البرامج التد 

تساعد علد تنمية م ا ا  التواصل بطريقة منظمة وسلسة  ومن بين ذ ا البرامج برنامج ماكتون 

ند مختلف اضطرابا  ال ي أثبتظ  الد اسا  مدي فعالية نجاحه فد تنمية م ا ا  اللغة والتواصل ع

حمتمومة  اون ,توحد حتأخر اللغو كما  الدماغداللغوية الناتجة عن مختلف ااعاقا  مثل  الةلل 

نوصد بتد يب أولياء اممو  علد البرامج   التد تطبي مم التاال  بطريقة متسلسلة وبسيطة تناسب 

 ا فد مدة قنيرة  كما نوصد مستوي امذل مثل تد يب م علد امذداف المطلوة  من التالة تتقيق

بتوعية المجتمم واسر عن أذمية تدخل عمجد  والتد يبد المبكر   ل  ا االضطرابا  وعدم التأخر 

فد استةا ة المختنين  بمجر  ر و  أعراض اضطرابا  التواصل فد  فد سنوا  اولد من عمر 

      حالطفل
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تواصل غير لفضد لدي امففا  التوحيديين فد متافظة الطاةف المجلة الدولية التربوية لتنمية ال
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Preliminary Study of the prevalence of speech and language difficulties in Kuwait 
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Abstract: 

Speech therapy service provision in Kuwait is still in its infancy against a growing 

need for services caring for children with communication impairments; however, the 

prevalence of such impairments in Kuwait is unknown. In order to implement a strategic 

plan to meet the growing demands facing speech therapy service provision in the country, 

the prevalence and incidence of communication disorders has to be explored in depth. 

Communication disorders may encompass difficulties in the areas of language, voice, 

fluency and speech. 

 

Aim: 

 The aim of this study is to determine prevalence of communication impairments in 

young children (aged 0-14 years) living in Kuwait. 

 

KEY WORDS: EPIDEMIOLOGY, PREVALENCE, COMMUNICATION, 

 

 

Introduction: 

Speech and language competence affects children’s ability to communicate 

effectively with adults and peers. Effective communication plays a major role in the 

development of early childhood in key contexts, namely, the family, the childcare setting 

or school, and the community (Harrison, 2007). Childhood speech impairment has been 

linked with long-term and widespread difficulties such as social interactions, academic 

tasks and employment (e.g., Felsenfeld et al., 1994; McCormack et al., 2009); however 

early speech intervention is effective in improving outcomes of children with speech 

difficulties (Law et al., 2003). Additionally, there is substantial literature showing that 

children with communication disorders are at risk of social and behavioural problems 

(Beitchman, Nair, Clegg, & Ferguson, 1986; Cantwell & Baker, 1987; Paul & Cohen, 

1984; Rice, Sell, & Hadley, 1991) as well as educational difficulties (Catts, 1993; Hall & 

Tomblin, 1978). The prevalence of a condition is important for understanding the 
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magnitude of the impact of the condition on society and its members. Prevalence refers to 

the proportion of individuals within a population at one point in time that present the 

condition of interest and is the appropriate measure of the rate of a diseases or disorder. 

Thus, this information can be utilized for the development of public policies and service 

planning. 

The prevalence of communication disorders has been reported in many parts of the world. 

Law, Boyle, Harris, Harkness, and Nye (2000), in their systematic review of the literature, 

found that on average, 5.95% (range = 2.28%–6.68%) of typically developing Australian 

children had primary speech and language impairment. A report from Ireland (DES, 2005) 

suggested that the figures range between 2 and 10 per cent. While in the United States, a 

prevalence between 6 and 8 per cent has been reported (APA, 1994). Furthermore, 

McLeod & McKinnon (2007) found that in Australia, communication disorders as an area 

of learning need, were found to be more prevalent than behavioural/emotional difficulties, 

physical, medical disabilities, and intellectual disabilities. Meanwhile, in the Arab world, 

there are no published prevalence information of different communication disorders that 

can be used for emerging service planning or other research. Relevant methodological 

issues in child speech disorders research, including measurement methods and 

classification criteria for different subtypes of child speech disorders, have been discussed 

elsewhere (Shriberg, 1993a; Shriberg, 1993b; Shriberg & Austin, 1998; Shriberg, Austin, 

Lewis, McSweeny, & Wilson, 1997a, 1997b). The primary goal of the present study is to 

estimate the prevalence of communication disorders in Kuwait. 

 

Method: 

The data used in this study are collected from outpatient speech therapy screening 

clinic and current caseload information in the main speech therapy service provider in 

Kuwait; Sheikh Salem Al Ali Centre for Audiology and Speech Therapy. The information 

is gathered in the period between September and December of 2014. The data included the 

number of children and type of therapy that has been provided in the centre. The number 

of children and type of therapy was collected over four-month period. According to the 

Central Statistical Office, the population of Kuwait in 2010 was estimated at 2,933,268 

persons (Kuwait Government Online, 2012). More than quarter of the population (26.4%) 

were children between the age of 0 and 14 years (709,625). The percentage of 

communication disorders for which therapy has been provided has been calculated 

accordingly. 
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Prevalence is the proportion of people in a population who have a particular disease at a 

specified point in time, or over a specified period of time. The numerator includes not only 

new cases, but also old cases (people who remained ill during the specified point or period 

in time). A case is counted in prevalence until death or recovery occurs. This makes 

prevalence different from incidence, which includes only new cases in the numerator. 

Prevalence is most useful for measuring the burden of chronic diseases in a population and 

is often calculated according to the following formula:  

Prevalence = persons with a given health indicator during a specified time period 

population during the same time period X 100 

All data were statistically weighted to the Kuwaiti population of 709,625 

children in the target age group (Kuwait Government Online, 2012). 

 

Results: 

The prevalence of communication disorders in children living in Kuwait, up to the age of 

14 years is calculated over a period of four months. The findings are summarised in Table 

1 below. 

Table 1: Communication disorders in children up to the age of 14 years at Sheikh Salem 

Al Ali Centre for Audiology and Speech Therapy between September and December 

2014. 

Over 3000 therapy sessions took place in the centre between September and December of 

2014. From Table 1, it can be seen that the approximate overall prevalence is 0.5%, 

representing a ratio of 5 in 1000 child. The most frequent communication impairments are 

language disorders (38%) followed by speech disorders (34%), then aural rehabilitation 

for children with sensory-neural hearing loss (26%), and finally voice resonance disorders 

(2%). Voice disturbances (other than nasality) are excluded since almost all patients 

present to Sheikh Salem Al Ali Centre with voice disorders are adults. 

 

Discussion: 

Sheikh Salem Al Ali Centre is the main centre that provides speech therapy in Kuwait. At 

the time when this study took place, the centre was providing   
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Disorders  

 

Sep. Oct. Nov. Dec. Total 

 

Children (age 

0-14 years) 

Diagnosis 

percentage* 

SPEECH 

DISORDERS 

192 240 319 387 1138 0.2% 

 

34% 

Specific Speech 

Articulation 

Disorder 

97 130 172 206 605  (18%) 

Stuttering 95 110 147 181 533  (16%) 

LANGUAGE 

DISORDERS 

222 303 355 389 1269 0.2% 38% 

Specific 

Developmental 

Disorder of Speech 

& 

Language 

222 303 355 389 1269   

VOICE 

DISORDERS 

5 11 20 20 56 0.01% 2% 

Hyper/ Hypo-

nasality 

5 11 20 20 56   

HEARING 

DISORDERS 

161 233 225 242 861 0.1% 26% 

Sensorineural 

hearing loss, 

unspecified 

(Hearing Aids) 

95 145 130 149 519  (16%) 

Unspecified 

prosthetic device 

(Cochlear Implant) 

66 88 95 93 342  (10%) 

 

TOTAL 580 787 919 1038 3324 0.5% 100% 

 

*Calculations are based on the number of children between 0-14 years (N=709625) 

 

speech therapy services to all regions of Kuwait. This is because the other speech therapy 

department in Al-Adan Hospital (covering southern region of Kuwait) was temporarily out 

of service due to staff shortage. It is important to mention that children attending speech 

and language therapy sessions at Sheikh Salem Al Ali Centre are often typically 

developing or are diagnosed with primary secondary behavioural disorders (e.g. Autistic 

Spectrum or Attention Deficit Disordes). Patients with comorbid conditions such as 

neurogenic and acquired communication disorders are referred to Speech Therapy 

department at Physical Medicine and Rehabilitation Hospital. 

The most common therapy type provided at Sheikh Salem Al Ali Centre is developmental 

language delay making up 38% of all therapy sessions. It is important to note that children 

receiving therapy for language delay in the centre are often diagnosed with other 



77 
 

behavioural disorder by the age of six years. After which, most children are referred for 

speech therapy services in schools around the country. Articulation and dysfluency 

disorders are the second most frequent types of therapy, that is 34% of all therapy 

sessions.  

Phonology and articulation disorders are slightly more frequently treated compared to 

dysfluency disorders (18% and 16% of all therapy sessions respectively). Interestingly, the 

prevalence of dysfluency is considerably higher than the reported prevalence in the other 

parts of the world (16% of all therapy sessions). For instance, about 1% of all population 

in the US (adults and children) are diagnosed with fluency disorder (Ingham, 2003). A 

possible explanation for higher prevalence of dysfluency in Kuwait is the nature of the 

spoken language. Arabic words, compared to English, are more complex and are often 

multisyllabic (AlQattan, 2015). The complexity and length of the spoken words are known 

to interfere with speech fluency (Fox et al, 2000).  

However, this assumption needs to be further investigated in future research. Furthermore, 

children often present to the centre with developmental dysfluency, which increase the 

frequency of this type of therapy. However, Yairi and Ambrose (2005) found that about 

5% of all children in the US go through a period of dysfluency that lasts for more than six 

months. The number of children who develop pathological dysfluency that last through 

adulthood in Kuwait is still unknown. A follow-up longitudinal study is needed to explore 

the prevalence of fluency disorders in Arabic speaking children. The main objective of this 

study is to obtain an estimate of the prevalence of communication disorders in Arabic- 

speaking children up to the age of 14 years. The prevalence estimate of 0.5% falls well 

below the prevalence range reported in other parts of the world (see Table 2). 

Table 2: The prevalence of communication disorders in other countries. 

Country  Prevalence 

Kuwait (current study) 0.5% 

Ireland (DES, 2005) 2-10% 

Australia (McLeod & McKinnon, 2007) 13% 

US (APA,1994) 6-8% 

 

The American Psychiatric Association (1994) estimated prevalence for communication 

disorders between 6% and 8%. Likewise, an Australian study found that the prevalence of 

communication disorders among 14,500 schoolaged children might be as high as 13% 
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(McLeod & McKinnon, 2007). It is important to note here that other speech therapy 

service providers such as private clinics and services within educational settings were not 

included in the estimate calculated in this study. Including data from other service 

providers is likely to influence the prevalence estimate obtained in the current study. This 

low prevalence can also mean that there are many children in the society why are being 

denied speech therapy services for many reasons. For instance, the parents may not 

consider language delay or articulation disorder as a disorder that requires specialist 

attention. Similarly, primary care providers may lack awareness of communication 

disorders or services provided by speech therapist. This lack of awareness may influence 

the number of referrals to specialist care. Therefore, educating the general public and early 

childhood service providers, in healthcare and educational settings, is essential. 

Increasing awareness of these communication impairments can help prevent the negative 

consequences that may affect the child’s quality of life. 

Conclusion: 

The low prevalence of communication disorders that has been found in the current study 

calls for a large-scale nationwide study that draws on multiple sources of information to 

determine prevalence of communication disorders in young Kuwaiti children. A national 

prevalence study should ultimately lead to partnership teamwork to address the 

organisation of speech therapy service provision in the country. 
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Abstract  

The Makaton Communication Language covers several life aspects in which each 

phrase is represented by: symbol, picture, word and a sign language. People with learning 

and communication difficulties are taught the Arabic adaptation of Makaton done by 

Kuwait and Gulf Makaton Center (KGMC) in Kuwait Special Needs Schools. Due to 

evolving technology, KISR in coordination with KGMC decided to create an iPad 

application that supports the Makaton language program. The aim is to develop an iPad 

application designed to improve the independence and communication capabilities of 

people with autism and other communication disorders. Being the first of its kind, it is 

expected to be highly utilized within the Arab region.  

 

Introduction and background  

Makaton is originally a British language program that uses words, signs and 

symbols to help people communicate. Today, over 100,000 children and adults worldwide 

use Makaton. It is a language system designed for mostly young people with learning and 

communication difficulties. Makaton uses a combination of speech with signs (gestures), 

symbols and pictures to add extra information and help people communicate 

(Makaton.org, 2014). These symbols and signs are grouped into categories and levels for 

easier use.  

The Kuwait and Gulf Makaton Centre (KGMC) works with individuals with 

Autism and other communication difficulties. KGMC is responsible for adapting the 

Makaton system for Arabic users and spreading it throughout the Gulf region by providing 

an essential tool for people suffering from communication difficulties (Vsartskuwait.com, 

2014).  

The Makaton Charity in the UK has recently teamed up with the software company 

‘Insane Logic’ to develop an iPad application version of the Makaton system called 

MyChoicePad (Mychoicepad.com, 2014). Although the App is highly customizable, it is 

still geared entirely toward English speakers. Therefore, KISR has started to develop an 
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Figure 1: Application Modules 

iPad Arabic version of the Makaton application that is geared toward the Kuwait and Gulf 

region.  

The Application aims at improving the ability of these individuals to interact and 

communicate with others, improving their confidence, independence, and their quality of 

life in general. The original system involved large books that were full of laminated cards 

that had to be carried around and took up significant space.  

 

Application Description  

Makaton Arabic Choice board is 

intended to make communication easier for 

people with learning and communication 

difficulties. The application, which is written 

in the Swift programming language for an 

iPad, consists of media files, a user interface, 

and a database of symbols’ names as shown 

in Figure 1.  

 

The project started by converting Makaton books into a digital form and creating a 

software version of the Makaton system with a multimedia library for symbols and signs. 

This meant that the entire Makaton library could be stored on a CD and moved from 

computer to computer. Media files are the core of the application and digitizing the 

Makaton symbols library was the major motive behind the project’s idea. A Makaton 

symbol is composed of a descriptive picture and Arabic text. Likewise, the drawing of the 

sign language had to be digitized and included in our media set. In addition, including the 

Arabic Sign Language videos in the application was a must to unify resources and to 

support the learning process of children and adults with communication difficulties. Thus, 

Arabic Sign Language videos were recorded and attached to the application. Audio files 

were extracted from the sign language video to be used within the application.  

The user interface contains four different components which allow the user to 

retrieve, ‘speak’ and learn using stored Makaton symbols according to the selected view. 

The first component is the main view where each category is represented as a single cell. 

These categories cover users’ daily needs and feelings according to Arabic and Islamic 

culture. The second view is the category view which consists of the speech bar and 

symbols from that category. When a symbol is clicked, it appears in the bar and the word 
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Figure 2: Main view 

 

is pronounced. If the bar has more than 

one symbol, it would form a sequence of 

symbols where the play button reads 

them and the delete button removes the 

leftmost symbol. The bar allows users to 

write a narrated sentence consisting of 

Makaton symbols to initiate and enhance 

their communication abilities and 

express their needs. The third 

component is the alphabetic view where 

all Makaton vocabulary appears in an 

alphabetic manner. A filtering feature is 

available and gives users the ability to 

search for certain words and getting the 

corresponding symbol. The fourth 

component is the symbol view which is 

only reachable through the alphabetic 

view. When a Makaton symbol is clicked in the alphabetic view, the symbol view appears 

which contains a video of the word in Arabic Sign Language, the Makaton symbol, the 

word in both Arabic and English and a drawing of the sign. Figure 2 shows the user 

interface main view.  

A classification was created for the Makaton vocabulary following the curriculum 

used by the Kuwait and Gulf Makaton Center. A distribution to enable optimal storage and 

retrieval of media files was outlined. This data organization is represented in the database. 

It contains a list of Arabic translations of English Makaton Vocabulary, lists of symbols 

grouped as categories and lists of media files names.  

The application considered several user experience engineering guidelines to 

synthesize user expectations. Users are always aware of every choice when they point on 

the screen, by associating the chosen symbol with sound feedback. Even though some 

symbols do not have additional information such as the video of sign language or sign 

drawing because the original media files were not produced, the application will show an 

informative notice that says “File not found” instead. Moving from screen view into 

another or from screen view back to the previous screen is clearly described using labels 
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which display titles of screens and the expected content of the next screen. Moreover, the 

elements of a view are consistent in terms of functionality and locations. For example, 

buttons and bars that appear on multiple views have the same functionality and they are all 

placed relatively in the same location. This allows a consistent flow in screens and unified 

functionality. Furthermore, symbols appearance is arranged into a grid with four symbols 

each in row. Symbols size is proper for easy recognition and easy pointing. Not to mention 

that transition performance between views is designed to be fast to minimize user waiting 

time and to maximize user convenience. All these design considerations are followed 

according to apple iOS Human Interface Guidelines (Apple, 2014) incorporating with user 

needs, which lead to meet user expectation and deliver best user experience.  

Developing this application has numerous benefits to the users. Since iPads are 

known to be lightweight and moderate in size, they are considered to be portable devices, 

which allows the user of the MK application to communicate, do some training and learn 

anywhere. The application will be accessible as it will be available soon in Apple App 

store, which makes the app reachable within the Arab region.  

 

Recommendation and Future work  

The application will be tested on different targeted users to get some data. After 

analyzing the collected data, some useful trends will be disclosed. This will hopefully lead 

to suggested changes to the application. Developing the application for other platforms 

such as Android will also be considered in the future.  

 

Conclusion 

 Developing an Arabic Makaton language application for iPads will make it 

available for children and adults. It will enhance their abilities in expressing their needs 

and will boost their learning capabilities. This will have a great impact in allowing them to 

participate in communicating with their families and be active participants in their 

societies. The application will also be used as a teaching tool in schools since it contains 

all vocabulary used in the curriculum by the Kuwait and Gulf Makaton Center. Moreover, 

parents will be able to learn Makaton and follow-up with their children at home.  
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Abstract 

The Kuwait Institute for Scientific Research (KISR) has included into its strategic 

plan, a research element that aims toward providing technical support to the disabled. In 

this paper, five applications developed to support a language program for communication 

named Makaton is described.  The description will include major functionality and 

features that these applications provide.  Then, it can be concluded with recommendations 

and future work that will be done. 

 

Introduction 

During the past three decades, KISR has executed a number of pioneering projects 

that have improved life quality of the disabled, locally and regionally.  The Braille printing 

systems (Al-Matar et al., 1997) have been operational in more than 20 organizations 

concerned with the blind in the Middle East, and the deaf training computer applications 

(Al-Otaibi et al., 1987) and sign dictionaries (Qasem et al., 1999) used globally, are 

examples of the many products of such projects. 

This paper provides a presentation of state-of-the-art applications developed by KISR 

to support individuals with a communication disorder using Makaton language program. 

Makaton is a language program whose name was derived from the names of the three 

people: Margaret Walker, a speech therapist and researcher who designed Makaton and 

two psychiatric hospital visitors who assisted from the Royal Association for Deaf people 

named Katharine Johnston and Tony Cornforth.  

In Makaton, each phrase is represented by written a word, a graphic symbol and a 

sign.  In Kuwait, the Makaton was adapted to Arabic/Islamic culture by the Kuwait and 

Gulf Makaton Center (KGMC).  While adapting the system, the KGMC approved the 

Kuwaiti Sign Language as the official signs for Makaton phrases as shown in Fig. 1.  

Makaton uses a keyword approach.  This means that people use speech with their signs but 

they do not sign every word; they only sign the keywords of the sentence. 
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Fig. 1. Kuwaiti Sign Language 

 

Sign language incorporates many visual strategies such as body language and 

facial expression, which usually reinforce the meaning of what is being communicated.  It 

does not use finger spelling or sign markers (for grammar).  The Makaton lexicon is 

primarily composed of line drawings, which represent key words that are used in full 

sentences. The philosophy behind the development of Makaton was to structure into 

graded steps, the sign to be taught in the hope that knowledge is gained progressively and 

that when the individual’s limit was reached, he or she would have at least a workable 

communication medium related to his or her understanding and ability (Walker et al., 

1978). 

The project team, in their execution of this project, has conducted a large number 

of consultancy sessions with expert staff at KGMC.  The team has developed a total 

number of five Makaton-based applications, namely the Makaton dictionary (local and 

national), the Makaton editor, the communication program, Dawoor story and the 

educational applications. 

Applications Description 

In the following, a description of the developed applications is given, presenting 

their functionality and main features. 
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(1) Makaton Dictionaries.  Two dictionaries were developed: a primary dictionary and a 

national dictionary.  The primary dictionary consists of 530 phrases divided into nine 

levels according to the Makaton Center Standards as shown in Fig 2.  For each level, the 

database consisting of all phrases, list of sign videos, pictures and symbol files was 

created. The primary dictionary is sorted by an alphabetical order and by categories as 

shown in Fig. 3. The dictionary is supported with the search functionality as shown in Fig. 

4. 

Fig. 2. Makaton phrases. 

 

 

Fig. 3.  Primary dictionary (level display). 
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Fig. 3.  Primary dictionary (alphabetically sorted). 

The national dictionary consists of 22 categories as shown in Fig. 5. Both 

dictionaries allow the user to print any desired phrase as shown in Fig. 6.  This feature is 

highly valued and is extensively used by teachers to prepare a school curriculum and 

material for teaching. 

 

 
 

Fig. 4.  Using the search engine 
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Fig.  5.  The national curriculum dictionary. 

 

 

Fig. 6.  Printing a phrase (word, symbol and picture). 

 

(2) Makaton Editors.  The objective of this application is to translate normal text into 

Makaton symbols. By using this editor, the user types in the desired word and, 

consequently, the program displays the corresponding symbol as shown in Fig. 7. The 

application toggles the space key to process the phrase. 

 

Fig. 7.  Editor main screen. 
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This editor provides several functions to the user such as the ability to create a new file, 

open an existing file, save the file, print the file and close the file.  The font color, style 

and size can be changed as well.  Also, the user can select the level he/she wants to write 

with as shown in Fig. 8.  By selecting any level, automatically previous levels are also 

selected (e.g. selecting level 3, which includes the phrases of levels 1, 2 and 3). This 

application was really challenging as it requires language processing of the suffixes and 

prefixes that may be attached to the phrase and change it into a different phrase, as applied 

in the Arabic language, with the same meaning, as an example: ايةرةا is a phrase in 

Makaton language program that represents in Arabic a present verb used for a single 

subject. When introduced to suffixes and prefixes such as اسيةربونا, which is the same 

verb but in the future tense and used for plural, it retains the same meaning. The developed 

editor handles all of the combinations very well and is completely prepared for any 

combination of suffixes and prefixes and hence, Arabic sentences with full meaning can 

be successfully processed. This application is extensively used by teachers while preparing 

teaching material by using the printing function available in the application. 

  

Fig. 8.  Selecting a level. 

(3) Dawoor Story.  This application displays an animated cartoon story of a character 

created by KGMC.  The story consists of eight pages as shown in Fig. 9.  In each page, an 

explanation using symbols is shown.  Also, an explanation using sign language is played 

once the user clicks the corresponding button.  Macromedia Flash was used to develop a 

simple animation of each page of the story.  Two buttons for navigating between the story 

pages were added.  A song written by MKGC teachers was recorded and converted into a 

"wav" file.  The song "wav" file was integrated into the story. 
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Fig. 9.  Dawoor story. 

 

(4) The Communication Application.  The objective of this application is to enable the 

children to communicate with individuals who are not familiar with Makaton symbols. 

The developed system enables the user to express his/her daily needs and feelings. The 

communication program is composed of one main page and a number of following pages 

as shown in Fig. 10.  The main page displays six categories, namely, ‘I want to eat’, ‘I 

want to drink’, ‘I want to go to’, ‘I am’, ‘I want’, and ‘I want to’.  When the user clicks 

any of these symbols, the following tasks are executed: 

 The corresponding word is added to the conversation sentence.  

 The corresponding symbol is added to the conversation symbol line. 

 Another page is displayed that consists of symbols that can be used to complete the 

sentence. 

 

     

Fig. 10. Communication application. 
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(5) Educational Applications.  The main objective of this educational application is to 

train the user to memorize the symbols and corresponding phrases of Makaton. The user 

can select a desired level to be trained on (more than one level can be selected at the same 

time) as well as a subset of the level's phrases.  The application consists of five matching 

programs as shown in Fig. 11.  In these programs, three different answers are shown and 

the user is asked to choose the right one as shown in Fig. 12.  The five exercises are:  

Match symbol with the corresponding picture, match the correct symbol to the shown 

sign, find the correct picture for the shown symbol, find the right symbol for the shown 

word, and learn numbers. 

 

Fig. 11.  Educational applications main screen. 

 

 

Fig. 12.  Matching symbol with picture. 

When the exercise begins, a random word from the selected list is chosen each 

time.  For all the exercises, when the user answers the question, the program highlights the 
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correct answer with a flashing (red/green) frame.  The score of the user is incremented in 

case of a correct answer. 

As an example, in the four matching exercises, the user is asked to pick the right answer 

among three shown.  For the ‘learn the numbers’ exercise, on the other hand, a number is 

shown and the three pictures representing possible answers are displayed as shown in Fig. 

13. 

 

Fig. 13.  Learning numbers 
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Developed Applications Usability 

Teachers, parents and students who used the applications have shown a high 

appreciation of the system.  It has just been put into actual public use. The developed 

applications are regarded as essential training tools in the courses provided by the KGMC. 

Agreement was signed upon the development of the application such that, KISR owns 

development rights whereas KGMC owns the distribution rights. The KGMC distributed 

developed applications to the Gulf Countries and Egypt. Currently, the applications are 

regarded as building blocks for communication disorder centers in the region. 

Recommendations and Future Work 

Although five applications have already been developed, more applications can 

also be developed to support the Makaton program in Arabic.  In addition, different 

platforms can be considered such as iOS and Android. Also, some of the applications can 

be enhanced such as Makaton editor, to provide more functionality and to speed up the 

process. KISR received an informal request from Ms. Margaret Walker to develop similar 

applications into the English language. 

Conclusion 

Over a span of years, developed customized applications were in high demand and 

were requested.  All our developed applications proved robustness and functionality. 

Being the institution behind the first such development in Arabic, KISR has gained a 

remarkable image as a leader in the field of providing technical support for the disabled. 

KISR is regarded as the confirmed technical arm of nongovernment organizations in 

Kuwait and the region, and will spare no effort in fulfilling this responsibility. 
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