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 اضطرابات من عليه يرتتب وما الفونولوجي الوعي دراسة
 التوحد ذوي املراهقني من عينة لدى والكالم النطق

 اإلعاقة يعانون ممن الدماغي والشلل داون ومتالزمة
 العقلية

 الفونولوجي الوعي عمى التعرؼ إلى الحالية الدراسة تيدؼ الممخص_
 ممف الدماغي والشمؿ فداو  ومتالزمة التوحد ذوي مف المراىقيف بيف

 بعد لكؿ الفونولوجي الوعي مقياس أبعاد عمى العقمية اإلعاقة يعانوف
 مف تكونت: الدراسة عينة لممقياس, الكمية الدرجة وعمى ,حدة عمى

( 20)و توحد لدييـ( 20) منيـ العقمية اإلعاقة مف تعاني حالة( 60)
 مف أعمارىـ وتراوحت دماغي, شمؿ لدييـ( 20)و داوف متالزمة لدييـ

 المقارف, الوصفي المنيج استخدـ :الدراسة منيج ,(عاماً 17 -13)
 متوسطات بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود إلى الدراسة وتوصمت
 عمى( الدماغي والشمؿ داوف ومتالزمة التوحد) الدراسة عينة درجات

 الوعي لمقياس الكمي المجموع عمى وكذلؾ المقياس أبعاد مف بعد كؿ
 .يالفونولوج

 . المقدمة1
يعد الوعي الفونولوجي مف مكونات المغة, ويطمؽ عميو      

أحيانًا اإلدراؾ الفونولوجي, والذي يشكؿ ميارة أساسية وضرورية 
لمتعرؼ عمى الكممة ومعرفة عناصرىا الفونولوجية, المكونة ليا, 
ف معرفة مستوى النظاـ الفونولوجي يزيد مف تحديد الصعوبة  وا 

الشخص, والسيما في الصفوؼ األساسية األولى التي يعانييا 
حيث تتصؼ القراءة كونيا نشاطًا عقميًا تحتاج إلى ميارة معينة 
مثؿ التمييز بيف الحروؼ, وتعرؼ الكممة, وفيـ معنى المفردات, 
ف القدرة عمى قراءة نص مكتوب يمكف الفرد مف التفاعؿ مع  وا 

ولقد أجري العديد الكالـ المكتوب مف المعنى اإليجابي والسمبي, 
مف اختبارات الوعي الفونولوجي التي طبقت عمى أشخاص مف 

 مختمؼ األعمار, أف لدييـ قدرات متفاوتة فيما يتعمؽ بالمغة

  [1].والنطؽ والقراءة
 مشكمة الدراسة. 2

يواجو األشخاص الذيف يعانوف مف صعوبات في إنتاج      
اضطرابات في  الكالـ وصعوبة استخداـ المغة في التواصؿ, أو

الفيـ واالستيعاب لما يقولو اآلخروف, ىذه األعراض تشخص 
عمى أنيا اضطراب فونولوجي واضطراب بالمغة االستقبالية 
والتعبيرية, وتتضمف ىذه االضطرابات مشكالت في معدؿ الكالـ 
أو بطئو عند الحديث لجعؿ أصوات الحروؼ مختمفة وبدرجات 

و, أو قمب لحروؼ الكممات مناسبة مف حذؼ أو إبداؿ أو تشوي
, ومف المالحظ أف اضطراب الوعي الفونولوجي [2] الخارجة

يترتب عميو اضطرابات في الفيـ واالستيعاب لما يقولو اآلخروف 
ويؤدي إلى اضطرابات في عممية النطؽ والكالـ, وىذه الدراسة 
تشير إلى فئات المراىقيف مف التوحد ومتالزمة داوف والشمؿ 

ذوي اإلعاقة العقمية باعتبارىا فئات لدييا مشكالت الدماغي مف 
في عممية النطؽ والكالـ فربما يكوف المسئوؿ عف ذلؾ ىو 
اضطرابات الوعي الفونولوجي, ومف ثـ يمكف تحديد مشكمة 

 :الدراسة في التساؤؿ اآلتي
 أ. أسئمة الدراسة

ىؿ توجد فروؽ بيف متوسط درجات عينة الدراسة )التوحد "
وف والشمؿ الدماغي( عند مستوى الداللة اإلحصائية ومتالزمة دا

وذلؾ عمى أبعاد مقياس الوعي الفونولوجي والمتضمنة لكؿ مف 
تحديد طوؿ الكممة, وعزؿ الفونيـ, والمزج الصوتي, وحذؼ 



 
 

147 

الفونيـ, وتبديؿ الفونيـ, وتقسيـ أو تحميؿ الجمؿ إلى كممات, 
الكمية وتركيب جممة مف عدة كممات, وأيضًا عمى الدرجة 

 ."لممقياس
 أىمية الدراسةب. 

تكمف أىمية الدراسة في محاولتيا التعرؼ عمى الوعي  
الفونولوجي لدى عينة مف المراىقيف ذوي التوحد ومتالزمة داوف 
والشمؿ الدماغي المصابيف باإلعاقة العقمية, ويمكف إبراز أىمية 

 :الدراسة في المحاور اآلتية
 :األىمية النظرية لمدراسة

التعرؼ عمى مشكالت الوعي الفونولوجي لدى المراىقيف  -1
عينة الدراسة والتي أساسيا صعوبة في المغة المكتوبة والمغة 
المسموعة والقدرة عمى تخزيف المعمومة والتحكـ بيا, والقدرة عمى 

 .استرجاع تمؾ المعمومات والتعبير عنيا شفيياً 
ًا خصوصًا دراسة الوعي الفونولوجي وىو متغير جديد نسبي -2

لدى عينة الدراسة مف المراىقيف ألف دراسة ىذا المتغير يمكف 
أف يساعد في عممية التشخيص والعالج لدى المراىقيف عينة 

 .الدراسة
 :األىمية التطبيقية لمدراسة

تقدـ الدراسة مقياسًا لموعي الفونولوجي لدى عينة مف  -1
غي المصابيف المراىقيف ذوي التوحد ومتالزمة داوف والشمؿ الدما

باإلعاقة العقمية وىو أحد األدوات والمقاييس الجديدة التي تحتاج 
 .إلييا البيئة العربية

قد تفيد الدراسة الحالية في توجيو أنظار األخصائييف  -2
والتربوييف والميتميف بيذه الفئات إلى معرفة مشكالت الوعي 
ة الفونولوجي التي ربما تكوف المسئولة عف اضطرابات المغ

 .والكالـ وصعوبات القراءة والكتابة
مف المتعارؼ عميو دراسة الوعي الفونولوجي لدى األطفاؿ  -3

ولكف في ىذه الدراسة تكمف  في كثير مف الدراسات والبحوث,
األىمية التطبيقية في التعرؼ عمى مشكالت الوعي الفونولوجي 
ة لدى المراىقيف عينة الدراسة بداًل مف األطفاؿ نظرًا لصعوب

 .التعامؿ مع ىذه الفئات

يمكف لألخصائييف والميتميف بيذه الفئات االستفادة مف  -4
نتائج ىذه الدراسة في إعداد البرامج المختمفة لعالج وتحسيف 

 .الوعي الفونولوجي لدى المراىقيف مف عينة الدراسة
 أىداف الدراسةج. 

دى تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى الوعي الفونولوجي ل 
عينة مف المراىقيف ذوي التوحد ومتالزمة داوف والشمؿ الدماغي 
المصابيف باإلعاقة العقمية, ولذلؾ يمكف أف تتحدد أىداؼ 

 :الدراسة الحالية في النقاط اآلتية
دراسة الوعي الفونولوجي بيف المراىقيف عينة الدراسة  -1

)التوحد ومتالزمة داوف والشمؿ الدماغي( عمى أبعاد مقياس 
 .لوعي الفونولوجي لكؿ بعد عمى حدة ولألبعاد الكمية لممقياسا

اختيار عينة الدراسة مف المراىقيف لمتعرؼ عمى الوعي  -2
الفونولوجي لدييـ عمى الرغـ مف تركيز معظـ دراسات وبحوث 

ىماؿ المراىقيف إلى جانب قمة او الوعي الفونولوجي عمى األطفاؿ 
 .في ىذا الموضوع الدراسات والبحوث عمى عينة الدراسة

إعداد مقياس جديد يستخدـ لقياس مختمؼ جوانب وأبعاد  -3
 .الوعي الفونولوجي لدى عينة الدراسة مف المراىقيف

عرؼ عمى مشكالت الوعي الفونولوجي وتوجيو أنظار تال -4
الميتميف والعامميف في مجاؿ عمـ النفس والتربية إلى ىذه 

ات النطؽ والمغة والكالـ المشكالت وما يترتب عمييا مف اضطراب
 .لدى عينة المراىقيف

 مصطمحات الدراسةد. 
ويعرؼ   Phonological awareness:الوعي الفونولوجي

اصطالحيا بأنو مصطمح عاـ يستخدـ لوصؼ قدرة الفرد عمى 
التعرؼ عمى األصوات التي تكوف الكممات والتمييز بينيا 

المقاطع والجمؿ والتالعب باألصوات التي تتكوف منيا الكممات و 
وذلؾ مف خالؿ حذؼ أو إضافة فونيميات لمكممة أو  والسجع,

  [3].ضـ األصوات لتكوف كممات
ويعرؼ الوعي الفونولوجي إجرائيًا في ىذه الدراسة بأنو      

الدرجة الكمية إلدراؾ المراىقيف المعاقيف عقميًا مف ذوي التوحد أو 
حروؼ اليجائية متالزمة داوف أو الشمؿ الدماغي ألصوات ال
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والمقاطع الصوتية والكممات والجمؿ,  المنطوقة بالكممات,
وقدرتيـ عمى تحميؿ ىذه الكممات بكيفية أعمؽ ويتمثؿ ذلؾ في 
أبعاده وىي تحديد طوؿ الكممة وعزؿ الفونيـ والمزج الصوتي 
وحذؼ الفونيـ وتبديؿ الفونيـ وتقسيـ أو تحميؿ الجمؿ إلى كممات 

كممات وذلؾ وفقا لمقياس الوعي  وتركيب جممة مف عدة
 .الفونولوجي المطور في ىذه الدراسة

المراىقة: وتعرؼ اصطالحيا بأنيا الفترة مف بموغ الحمـ إلى سف 
الرشد, وىي مرحمة نمائية يتحوؿ فييا الطفؿ مف عالـ الطفولة 
إلى عالـ الكبار, والمراىقة مصطمح وصفي لمفترة التي يكوف 

نفعاليًا, وذا خبرة محدودة وكممة مراىقة الفرد فييا غير ناضج ا
ومعناه ينمو, فالمراىؽ  Adolescere مشتقة مف الفعؿ الالتيني

ليس طفاًل وليس راشدًا كذلؾ تعني التدرج نحو النضج البدني 
والجنسي والعقمي واالنفعالي, وىي العقد الثاني مف العمر حيث 

 ].4أنيا بيف الثالثة عشرة والحادية والعشريف ]
اضطرابات النطؽ والكالـ: وتعرؼ اصطالحيا بأنيا       

)االستيعابي( أو الجانب  اضطراب في الجانب االستقبالي
اإلرسالي )التعبيري( لمغة أو قد تتضمف كاًل مف النوعيف وىو 

وتشمؿ  ناتج عف أي خمؿ في الجياز العصبي المركزي,
ـ اضطرابات الكالـ عمى التمعثـ والسرعة الزائدة في الكال

)المجمجة أو التيتية(, والحبسة )األفازيا( وتشمؿ: الحبسة 
النسيانية )فقداف الذاكرة(, والحبسة االستقبالية, والحبسة 
المصاحبة لمصرع, والحبسة المصاحبة لمشمؿ الدماغي أو 
الفصاـ, اضطرابات النطؽ وتشمؿ اضطرابات النطؽ عمى 

, والتقديـ(, واإلضافة - والتحريؼ - والحذؼ - عيوب )اإلبداؿ
اضطرابات الصوت وتشمؿ اضطرابات الصوت عمى البحة 

 – الصوتية والخنؼ واحتباس الصوت, ونغمة الصوت الخشونة
 ).اليمسة

اإلعاقة العقمية: وتعرؼ بأنيا قصور فعمي في األداء الوظيفي 
الحالي, ويتضح ذلؾ مف خالؿ االنخفاض الداؿ والواضح في 

ف ظيوره مع وجود قصور في اثنيف الوظائؼ العقمية والذي يتزام
أو أكثر مف ميارات التكيؼ التالية: "التواصؿ, العناية بالذات, 

الحياة المنزلية, الميارات االجتماعية, استخداـ المرافؽ العامة, 
التوجو المكاني, الصحة واألماف, توظيؼ الميارات األكاديمية, 

اقة العقمية في االستمتاع بأوقات الفراغ, العمؿ", كما تؤثر اإلع
 ].5] عاماً  (18المستوى العاـ لمذكاء وتظير قبؿ سف )

- DSM التوحد: يشير الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الخامس
إلى أف اضطراب التوحد ىو قصور واضح في عممية التفاعؿ  5

االجتماعي والتواصؿ, وظيور سموكيات نمطية تكرارية ممحوظة 
ما قصور التفاعؿ يتناوؿ بنديف ى DSM -5 أي أف تعريؼ

االجتماعي والتواصؿ, والسموكيات النمطية التكرارية, أما الدليؿ 
إلى يشير إلى ثالثة DSM -4  التشخيصي اإلحصائي الرابع

بنود ىي التفاعؿ االجتماعي, اضطرابات التواصؿ, السموكيات 
 .النمطية التكرارية
وتعرؼ بأنيا حالة جينية   Down syndrome:متالزمة داوف

جة عف اضطراب كروموسومي ترجع إلى زيادة في نات
( أو انتقاؿ كروموسـو أو التصاؽ جزء مف 21الكروموسـو رقـ )

( 47كروموسـو آخر بو, مما يعني أف صاحبيا لديو )
(, ويؤدي ىذا الخمؿ إلى خصائص 46كروموسومًا بداًل مف )

مميزة مصحوبًا بإعاقة عقمية ويحدث ىذا االضطراب أثناء فترة 
 ].6] ؿ وال يمكف عالجوالحم

ويعرؼ بأنو اضطراب   Cerebralpalsy:الشمؿ الدماغي
حركي يرتبط بالتمؼ الدماغي وغالبًا ما يظير ىذا االضطراب 
عمى صورة شمؿ أو ضعؼ أو عدـ توازف حركي. وكذلؾ يطمؽ 

وىو يختمؼ تمامًا عف شمؿ  عميو أحيانًا الشمؿ الوالدي التشنجي,
ي: ىو أحد أقساـ مجموعة اإلعاقات األطفاؿ. والشمؿ الدماغ

الحركية والعصبية التي تصيب أجيزة الحركة في الجسـ, وتحد 
مف قدرة الفرد عمى االستخداـ والتحكـ واإلحساس بأطراؼ 

وعادة ما تصاحبيا إعاقات أخري كاإلعاقة العقمية أو  الجسـ,
 ].7] السمعية

 والدراسات السابقةاإلطار النظري . 3
 :لفونولوجيأوال: الوعي ا

 يعد الوعي الفونولوجي أحد المتطمبات األساسية لمعرفة     
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األصوات, وىو مفيد ألنو يتنبأ فيما بعد بمدى اإلنجاز في مجاؿ 
القراءة, ويشتمؿ عمى وعي الكالـ ومعالجتو عمى عدة مستويات 
حيث يبدأ الوعي بالمقاطع الكبيرة عمى مستوى الكممة كالوعي 

كونة مف مقطعيف كبيريف أو كممتيف ىما أف كممة عبد اهلل م
"عبد" و"اهلل" ثـ ينتقموف إلى المستوى التالي وىو الوعي بالمقطع 
الفونولوجي في الكممة الواحدة كوعي األطفاؿ أف كممة "سحاب" 
مكونة مف مقطعيف ىما "س" و"حاب" ثـ يأتي بعد ذلؾ الوعي 

و "س" باالستيالؾ والسجع, ففي المثاؿ السابؽ االستيالؾ ى
والسجع ىو "أب", أي أف الوعي الفونولوجي يتـ وفقأ ليذه 
المستويات, وأف لو أىمية كبيرة في معرفة األصوات وما يترتب 
عمييا مف اضطرابات في المغة والكالـ وصعوبات في القراءة 

 .والكتابة
 :وفيما يمي لبعض النقاط اليامة وىى

رابات النطؽ الوعي الفونولوجي وما يترتب عميو مف اضط - أ
 :والكالـ

ويتصؼ الشخص ذو الصعوبة في الوعي الفونولوجي بالسمات 
 :اآلتية

صعوبة تسمية الكممة, وصعوبة لفظ الكممة وتيجئتيا,  -1
 .والخمط وعدـ ترتيب الكممة

التكرار الفونولوجي لمكممة, وضعؼ استخداـ الجمؿ, والميؿ  -2
 .إلى تحريؼ الكممات

لحاجة إلى تكرار الكممة قبؿ البدء التردد في الكالـ, وا -3
 ].8] باستخداميا استخدامًا صحيحاً 

ويتميز مف يعانوف مف اضطرابات الوعي الفونولوجي وما  
  :يترتب عميو مف اضطرابات النطؽ باآلتي

ضعؼ في ميارات تمييز الكالـ, وتغييرات في إنتاج  -1
 .الصوت, وضعؼ في معالجة األصوات

 .ة نطؽ الصوتأخطاء في ترتيب نبر  -2
أخطاء نطقية تعود إلى موقع الصوت, وضعؼ وضوح  -3

 .الكالـ, وضعؼ في القدرة عمى الكالـ الشفوي
 تجانس في نبرات الصوت أثناء الكالـ, وحذؼ لمعظـ  -4

صدار أصوات طويمة لمعنى كممة قصيرة  ].9] األصوات, وا 
ويعد الوعي الفونولوجي بعناصره قاعدة ميمة في تعمـ النطؽ 
والمغة والقراءة واكتساب الميارات المرتبطة بيا والتي تتمثؿ في 

 :أػف
ميارات الوعي الفونولوجي تتمثؿ في إدراؾ أف المغة مكونة  -1

مف كممات ومقاطع وأصوات, وأف ىذه المكونات يمكف تشكيميا 
 .بطرائؽ عديدة

العديد مف مشكالت النطؽ والقراءة في المراحؿ األولى  -2
 .ضطراب في الوعي الفولونوجيتظير نتيجة ا

الخمؿ الفونولوجي يتميز بصعوبة إخراج التتابع الحركي  -3
 .بسيولة وسرعة

ويرى بعض الباحثيف أف سبب صعوبات الوعي الفونولوجي  
وأف ضعؼ الوعي  يرجع إلى خمؿ في قدرات معالجة النطؽ,

الفونولوجي يرتبط بضعؼ األداء في مياـ إدراؾ النطؽ, وىو 
طوير الميارات التي تشجع الوعي التجزيئي الضمني يتطمب ت

 ].10] (لألصوات )بمعنى الكالـ داخؿ الحديث
 :الذاكرة الفونولوجية وتأثيرىا عمى األصوات - ب
إف الذاكرة الفونولوجية مف أحد المياـ التي تشخص مدى قوة     

الذاكرة الفونولوجية وىي تكرار الكممات غير الحقيقية مف خالؿ 
سات المتتابعة, حيث تمثؿ إعادة تسمية الكممات غير الدرا

الحقيقية مرجعًا لجودة تمثيؿ األصوات المخزنة في الذاكرة 
الفونولوجية مما يؤىؿ ىذه الميمة لقياس قدرة الذاكرة الفونولوجية 
لتخزيف األصوات الجديدة التي لـ تتعرؼ مف خالؿ االسترجاع 

ص لالحتفاظ بفترة مف الذاكرة طويمة المدى بؿ تدفع الشخ
لألصوات الجديدة في الدائرة الفونولوجية ومعالجتيا عبر تجزئتيا 

وعميو فأي قصور في طريقة التخزيف أو  لمقياـ بعممية التكرار,
المعالجة أو حتى استخداـ استراتيجيات غير فعالة في التعامؿ 

 ].11مع األصوات الجديدة ]
الذاكرة العاممة وتتكوف مف  والدائرة الفونولوجية تعد جزءًا مف     

جزأيف يعمالف معًا, األوؿ يقـو بعممية التخزيف المؤقت 
لممعمومات الفونولوجية )تحتفظ بالمعمومات في شكميا 
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الفونولوجي( ويمكف تمثيمو وكأنو شريط تسجيمي يسجؿ أحداثًا 
لمدة ثانيتيف لمعمومات سمعية مراد تخزينيا, أما الجزء الثاني 

الحفظ مع مراجعة ما يوجد مف معمومات صوتية فيو يعمؿ عمى 
في الجزء األوؿ وتدعيمو لمتمكف مف االحتفاظ بيا أكثر مف 
ثانيتيف, وتعد الدائرة الفونولوجية ميمة لتعمـ قراءة كممات جديدة 

  [12].أو كتابتيا وأيضًا النطؽ والكالـ بصورة جيدة وسميمة
 :ةثانيًا: التوحدييف المصابيف باإلعاقة العقمي

%( مف األطفاؿ 80 - 70تشير الدراسات إلى أف حوالي )     
التوحدييف يعانوف مف اإلعاقة العقمية بمستوياتو المختمفة وىؤالء 
األطفاؿ يعانوف مف أعراض سموكية باإلضافة إلى األعراض 

 ].13المصاحبة لمتوحد ]
وىناؾ بعض النقاط التي توضح الفرؽ بيف اضطراب       

والتي تستخدـ كمؤشرات تسيؿ عممية  قة العقمية,التوحد واإلعا
 :التشخيص الفارؽ بيف التوحد واإلعاقة العقمية كما يمي

طفؿ اإلعاقة العقمية مف الممكف أف يبني حصيمة لغوية أو ( 1
يكتسب نموًا في المغة ولو أنو قد يتأخر في بنائيا إلى حد ما 

 .عمى عكس الطفؿ التوحدي
 ال يعاني مف مشكمة "رجع الصدىطفؿ اإلعاقة العقمية ( 2

Echolalia"  التي يعاني منيا طفؿ التوحد الذي يعيد نطؽ آخر
 .كممة أو كممتيف مف أي سؤاؿ أو كالـ يوجو إليو

طفؿ اإلعاقة العقمية أسيؿ في التعامؿ معو وتدريبو وفي ( 3
تنفيذ برامج التأىيؿ مف طفؿ التوحد الذي يحتاج إلى جيود فائقة 

 .عامؿ معو أو تدريبووصبر في الت
طفؿ اإلعاقة العقمية ال يعاني مف قصور في استعماؿ ( 4

أنت"  –الضمائر كما يفعؿ طفؿ التوحد الذي يخمط مثاًل بيف "أنا 
 .فيستعمؿ كاًل منيما مكاف اآلخر

طفؿ التوحد يتجنب التواصؿ البصري بالتقاء العيوف بيف ( 5
  [14].العقميةالمحادثيف وىذا نادرا ما يحدث مع اإلعاقة 

 :ثالثًا: متالزمة داوف المصابيف باإلعاقة العقمية
يعد موضوع اإلعاقة العقمية مف أىـ الموضوعات التي دار     

حوليا الجدؿ فيما يختص بأثر كؿ مف الوراثة والبيئة, وعمى ىذا 

فاإلعاقة العقمية ليس مرضا معديا أو وراثيا بحتا, بؿ لو أسباب 
وأسباب أخرى غير معروفة حتى اآلف, تعد  طبية وبيئية ووراثية

الوراثة عامال ميما في حدوث اإلعاقة العقمية, فالطفؿ يرث مف 
والديو أو أجداده إما مباشرة عف طريؽ الجينات التي تحمميا 
صبغات أو كروموزومات الخمية التناسمية وفقا لقوانيف مندؿ 
و الوراثية أو عف طريؽ غير مباشر خالؿ عيوب أو قصور أ

خمؿ في الجينات يترتب عميو تمؼ لخاليا المخ أو إعاقة وظائفو 
مما يسبب اإلعاقة العقمية, ويمكف توضيح أىـ األمراض 
واالضطرابات البيوكيميائية التي تسبب اإلعاقة العقمية ومنيا: 

تعد مف أكثر األمراض الوراثية و Down’s  زممة أعراض داوف
عالـ النفسي اإلنجميزى انتشار وسميت بذلؾ نظرا لمكتشفيا ال

, ويرجع سبب ىذه الحالة إلى اضطراب في عدد Down داوف
الكروموزومات, فمف المعروؼ أف عدد كروموزومات اإلنساف 

, أما في ىذه الحالة فإف عدد الكروموزومات 46) ( كروموزـو
, وىذا الكروموزـو الزائد يؤدى إلى اضطراب 47) ( كروموزـو

فا وظيفيا لو, فيؤالء األطفاؿ في كيمياء المخ, ويحدث تم
( سمة, وليس بالطبع 50المصابوف بزممة داوف ليـ أكثر مف )

كؿ ىذه السمات تظير في الطفؿ المصاب. وأىـ ىذه السمات, 
خمؼ الرأس غير مكتمؿ, وتكوف العيف غير قادرة عمى الرؤية, 
وىـ يتسموف بزيادة طبقة الجمد في الركف الداخمي لمعيف, وليـ 

س, وأذف وعيناف صغيرتاف, وليـ جمد متزايد في خمؼ أنؼ أفط
الرقبة, األيدي والقدـ صغيرتيف, ينتحبوا )أثناء الشييؽ(, كما 

-40يتسموف بقوة العضالت وارتخائيا بنسبة تتراوح ما بيف )
  [15].%(60- 50) %( ويتوقع أف يعيشوا بنسبة تصؿ مف50

 :يةرابعًا: الشمؿ الدماغي المصابيف باإلعاقة العقم
يقـو بتشخيص الشمؿ الدماغي أخصائي األعصاب مف     

خالؿ دراسة التاريخ الطبي )الحمؿ, الوالدة, النمو( والفحص 
السريري واالختبارات التشخيصية المختمفة مثؿ األشعة السينية, 
والتخطيط الكيربائي لمدماغ والتصوير المحوري الطبقي 

المالحظة يمكف  وفحوصات الدـ والبوؿ. إضافة إلى ذلؾ, فإف
أف تزود األطباء واآلباء بمعمومات ميمة تساعد في االكتشاؼ 
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المبكر لحاالت الشمؿ الدماغي, فعمى سبيؿ المثاؿ, يمكف لمطفؿ 
أف يتعرض لمخطر إذا بدأ عميو تأخر في النمو أو إذا أظير 
أنماطًا حركية غير عادية أو مستويات غير طبيعية مف التوتر 

ى استجابات حركية أولية يفترض عدـ العضمي أو إذا أبد
حدوثيا. ومف المشكالت األخرى التي قد تعني أف الطفؿ 
معرض لمخطر في مرحمة الرضاعة ما يمي: صعوبات في البمع, 
البكاء عند تغيير الوضع, إبقاء اإلبياـ داخؿ اليد, عدـ تحريؾ 
األلعاب مف يد إلى أخرى, ركؿ الرجميف بشكؿ متزامف وليس 

, التأخر في الجموس, التشنجات العضمية, إخراج بالتناوب
المساف مف الفـ بشكؿ متكرر, انحناء الظير خالؿ الجموس, 
ارتخاء العضالت, حدة المزاج, اقتراب الرجميف مف بعضيما, 
عدـ القياـ بحركات تمقائية, اإلصابة بالتيابات الجياز التنفسي 

بمغ السنة بشكؿ متكرر, واستخداـ إحدى اليديف فقط قبؿ أف ي
 .األولى مف عمره

أنواع الشمؿ الدماغي: لمشمؿ الدماغي أنواع عديدة مف أكثرىا 
شيوعًا: الشمؿ الدماغي التشنجي تكوف العضالت فيو لدى الطفؿ 
مشدودة ومنقبضة, وقد تكوف الحركات غير متناسقة, وكذلؾ قد 

ذا حاوؿ الطفؿ السيطرة  يصعب عميو التقاط األشياء بأصابعو, وا 
ذا كاف بمقدوره أف  حركاتو فيي تصبح أقؿ انضباطًا, عمى وا 

يمشي فيو يمشي بالطريقة المعروفة باسـ "مشية المقص" حيث 
 .يقؼ عمى أصابع القدميف وركبتاه متجيتاف نحو الداخؿ

والشمؿ الدماغي التخبطي فيتصؼ بحركات غير منتظمة ولولبية 
ئمًا وعندما يكوف الطفؿ في حالة استرخاء أو نا واسعة,

فالحركات غير الطبيعية وغير اليادفة تقؿ أو تختفي. ولكف 
مجرد محاولة التقاط شيء ما )كالقمـ مثاًل( تؤدي إلى حركات 
راقصة في الذراعيف وتعبيرات غير طبيعية في الوجو وخروج 
المساف مف الفـ. وقد ال يكوف باستطاعة الطفؿ التحكـ بشفتيو أو 

فمو, وعندما يمشي تظير لديو لسانو وحمقو فيسيؿ المعاب مف 
حركات غير منتظمة. وقد تنقبض عضالتو وتتوتر أحيانًا 
وترتخي وتضعؼ أحيانًا أخرى. وغالبًا ما يعاني الطفؿ المصاب 
بيذا النوع مف الشمؿ الدماغي مف مشكالت كبيرة في المغة 

التعبيرية, والشمؿ الدماغي الالتوازني تكمف المشكمة الرئيسية في 
ضع الجسـ, فيو قد لطفؿ لمتوازف وفي ضعؼ إحساسو بو فقداف ا

 ييوي عمى األرض بسيولة إذا لـ يسنده أحديمشي مترنحًا و 
[16.[ 

 :الدراسات والبحوث السابقة
لقد تـ تناوؿ الدراسات والبحوث السابقة اآلتية عمى حسب 

 :التسمسؿ الزمني ليا وفقًا لممحاور اآلتية
السابقة التي تناولت دراسة  المحور األوؿ: الدراسات والبحوث

  :الوعي الفونولوجي لدى األفراد المصابيف بالتوحد
[ بدراسة الوعي الفونولوجي لدى عينة مف 17قاـ بيفاف ]     

المراىقيف التوحدييف, وىدفت إلى دراسة الوعي الفونولوجي لدى 
( 25عينة مف المراىقيف التوحدييف, وتكونت عينة الدراسة مف )

( عامًا, وتـ 17 -14مريكا, تراوحت أعمارىـ مف )مراىقًا بأ
استخداـ مقياس لتقدير الوعي الفونولوجي ومقياس لتقدير التوحد, 
وأظيرت نتائج الدراسة ضعؼ الوعي الفونولوجي وصعوبة فيـ 
وفؾ الرموز المكتوبة لمكممات والوحدات صوتية وعدـ القدرة 

 .عمى إنتاجيا
[ بدراسة الوعي 18ف ]وقد قاـ كؿ مف رابيف وديون     

الفونولوجي وعالقتو بإنتاج المغة لدى المراىقيف مف ذوي التوحد, 
( مراىقًا بأمريكا, أعمارىـ مف 20وتكونت عينة الدراسة مف )

( عامًا, وأكدت الدراسة عمى أف ضعؼ الوعي 14-18)
الفونولوجي لو عالقة بضعؼ إنتاج المغة لدى ذوي التوحد, 

ج األصوات لغتيـ غير منطقية, ضعؼ إنتا والكالـ الشاذ لدييـ,
ضعؼ بقواعد المغة, وذلؾ عند دراسة طبيعة المغة لدى و 

 .المراىقيف
[ بدراسة الوعي 19بينما قاـ كؿ مف بيشوب وآخريف ]     

( 80الفونولوجي لدى األطفاؿ ذوي التوحد, وتكونت العينة مف )
ات ( عامًا بالوالي13 - 11طفاًل, وتراوحت أعمارىـ مف )

المتحدة األمريكية, وتـ اشتراؾ الوالديف واألخوة وتـ استخداـ 
اختباريف لممعالجة الصوتية واختبار لفظي واختبار أداء وأكمؿ 
الوالديف استبيانا, وأظيرت الدراسة ضعؼ بالمعالجة الصوتية 
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ومشاكؿ لغوية لدى األطفاؿ, وأيضًا عدـ القدرة عمى التمييز بيف 
 .اء العرض عمى األطفاؿاألصوات المختمفة أثن

[ بدراسة الوعي 20وقاـ كؿ مف ىيميف وتاجير فالسبيرج ]     
( طفال توحديا 20الفونولوجي وذلؾ عمى عينة مكونة مف )

( عامًا بالواليات المتحدة 12 - 10تتراوح أعمارىـ مف )
األمريكية, وتوصمت الدراسة إلى قصور واضح في عممية الوعي 

بيف بالتوحد, وخصوصًا في عدـ القدرة الفونولوجي لدى المصا
 .عمى عزؿ الفونيـ, وتبديؿ الفونيـ وتقسيـ الجمؿ والكممات

[ بيف ذوي التوحد وذوي 21وقارف فيرس وسنولينج ]      
مع  ىيتماشصعوبات تعمـ القراءة في الوعي الفونولوجي بما 

( طفاًل توحديًا, 15عمر القراءة لدييـ, تكونت عينة الدراسة مف )
 - 9( طفاًل ذوي صعوبات التعمـ, وتراوحت أعمارىـ مف )15)

( عامًا بالواليات المتحدة األمريكية, وأظيرت نتائج الدراسة 12
عدـ قدرة األطفاؿ المعسريف قرائيا مف الناحية الصوتية, ولكف 
ليس بالمعالجة الصوتية لممصطمحات والمفاىيـ الداللية, وأظير 

توحد عدـ القدرة عمى قراءة المعنى, األطفاؿ الذيف يعانوف مف ال
ويرجع ذلؾ إلى صعوبة في استخداـ السياؽ الداللي في غياب 
القدرة النحوية, أظير األطفاؿ المعسريف قرائيا القدرة الفائقة في 

 .استخداـ السياؽ الداللي نسبة إلى مستوى عمر القراءة لدييـ
فونولوجي [ بدراسة الوعي ال22وقاـ كؿ مف سيري وآخريف ]     

لمجموعة مف ذوي التوحد المصابيف باإلعاقة العقمية عمى مدى 
( مراىقًا توحديًا مف 15زمني طويؿ, وتكونت عينة الدراسة مف )

( عامًا, وأكدت 17 - 13ذوي اإلعاقة العقمية أعمارىـ مف )
الدراسة عمى ضعؼ الوعي الصوتي لدييـ بصورة عالية 

المراىقيف المصابيف وممحوظة وخصوصًا عند مقارنتيـ مع 
بالتوحد فقط أو اإلعاقة العقمية فقط, وأوصت الدراسة بضرورة 
إجراء المزيد مف البحوث لدراسة الوعي الفونولوجي لدى 

 .التوحدييف ذوي اإلعاقة العقمية
المحور الثاني: الدراسات والبحوث التي تناولت دراسة الوعي 

 :الفونولوجي لدى متالزمة داوف
 [ بدراسة تقييـ الوعي23ف لكونو وآخريف ]قاـ كؿ م     

الفونولوجي وعالقتو بميارات القراءة لدى عينة مف متالزمة 
( 22داوف, وىدفت الدراسة إلى معرفة الوعي الفونولوجي لدى )

( 10 - 6مف أطفاؿ متالزمة داوف الذيف تتراوح أعمارىـ بيف )
رائية وتـ سنوات والعالقة بيف الوعي الصوتي وتنمية القدرات الق

استخداـ اختبار لمغة االستقبالية تجزئة الكممات والجمؿ وأظيرت 
نتيجة الدراسة ضعؼ الوعي الفونولوجي لدييـ كما أكدت عمى 

 .االرتباط القوى بيف الوعي الفونولوجي وميارات القراءة
[ بدراسة الوعي الصوتي وتقدـ 24] وقاـ جونف وآخروف     

سنوات وذلؾ عمى عينة مكونة  المغة والذاكرة عمى مدى خمس
مف المراىقيف وصغار البالغيف الذيف يعانوف مف  30مف 

( عامًا, وتـ 17 - 13متالزمة داوف تراوحت أعمارىـ مف )
دراسة الذاكرة الصوتية لدييـ لتطوير المغة الحقة, وتـ استخداـ 
اختبارات القدرة غير المفظية, والمفردات مف حيث النطؽ والنحو 

واألرقاـ والتكرار, وأكدت الدراسة انخفاض الذاكرة والفيـ, 
الصوتية لدييـ وضعؼ الوعي الفونولوجي وعدـ السيطرة عمى 

 .القدرات غير المفظية
بدراسة الوعي الفونولوجي  [25كما قاـ فيريوسي وآخريف ]     

لدى عينة مف المراىقيف ذوي متالزمة داوف, وىدفت الدراسة إلى 
وميارات الوعي الصوتي لدى مجموعة مف التعرؼ عمى القراءة 

 - 13مراىقا يعانوف مف متالزمة داوف تتراوح أعمارىـ مف ) 17
( عامًا, وأظيرت نتائج الدراسة إف المراىقيف اظيروا الفشؿ 17

عمى العديد مف المياـ, مثؿ القافية, وحذؼ مقطع تجزئة 
 .وضعؼ بالسياؽ الداللي وضعؼ بالقراءة

بدراسة بعنواف ميارات  [26ش وجارولد ]وقاـ كؿ مف رو       
الوعي الفونولوجي والقراءة لدى عينة مف المراىقيف المصابيف 

( مراىقًا يعانوف مف متالزمة داوف 14بمتالزمة داوف, وتـ تقييـ )
( مراىقًا 14في القراءة وميارات الوعي الفونولوجي, مقارنة ب)
األفراد ذوي مف العادييف كمجموعة ضابطة وأظيرت النتائج أف 

متالزمة داوف قد انخفضت ميارات القراءة وميارات الوعي 
الفونولوجي, وضعؼ ميارة القراءة البصرية )قراءة الكممات غير 

وأوصت الدراسة بػفيـ القضايا الرئيسية المتعمقة في  النظامية(,
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تطوير ميارات القراءة في متالزمة داوف, فيـ الدور الذي يمعبو 
ي في تعمـ القراءة, العالقة القوية بيف الوعي الوعي الفونولوج

 .وميارات القراءة الصوتية في متالزمة داوف
[ بدراسة الوعي الفونولوجي لدى 27وقاـ ليمونس وآخروف ]     

( 13 - 8طفال مصابا بمتالزمة داوف تتراوح أعمارىـ بيف ) 15
نتاج  عاما, وتـ استخداـ بطارية تقييـ ميارات الوعي الصوتي وا 
الكالـ, والمغة التعبيرية, وحدة السمع واإلدراؾ والكالـ, والذاكرة 
السمعية البصرية, وأشارت النتائج إلى أف األطفاؿ الذيف يعانوف 
مف متالزمة داوف لدييـ مخاطر لصعوبات القراءة بسبب 
انخفاض ميارات الوعي الصوتي, ىذا العجز باإلضافة إلى 

ت المعرفية, وأكدت الدراسة التأخير الناجـ عف انخفاض الميارا
 .عمى ضعؼ الوعي الصوتي

المحور الثالث: الدراسات والبحوث التي تناولت دراسة الوعي 
 :الفونولوجي لدى الشمؿ الدماغي

[ بيف ميارات الوعي 28قارف ساندبيرج وآخروف ]     
أطفاؿ مصابيف بالشمؿ الدماغي في عمر  8الفونولوجي لػ 

 - 8اؿ عادييف تتراوح أعمارىـ بيف )أطف 8ػ المدرسة مقارنة ب
( عامًا, وتـ تحقيؽ التجانس بيف المجموعتيف, وأظيرت 11

نتائج الدراسة انخفاضا ممحوظا في اختبارات الوعي الفونولوجي, 
وكانت المجموعة العادية سجمت أداء أعمى مف ذوي الشمؿ 

 .الدماغي في اختبار القراءة والكتابة
[ بدراسة الوعي الفونولوجي لدى عينة 29وقاـ كارد ودودد ]     

مف األطفاؿ المصابيف بالشمؿ الدماغي وعالقتو بالقدرة عمى 
( مف ذوي 25( طفاًل منيـ )50التحدث, وتكونت العينة مف )

( عادييف كمجموعة ضابطة تتراوح 25الشمؿ الدماغي و)
( عامًا, وتـ تقييـ أداء العينة مف خالؿ ست 12 - 8أعمارىـ )
ير الناطقيف بيا مف خالؿ مقطع لفظي, ولـ تجد أصوات لغ

الدراسة فروقا بيف ذوي الشمؿ الدماغي ممف يستطيعوف الكالـ 
والذيف ال يستطيعوف الكالـ, وأكدت الدراسة عمى أف القدرة عمى 
الكالـ تسيؿ أداء المياـ التي تتطمب الوعي الصوتي )القافية, 

 (.وتجزئة مقطع, والتالعب بالصوت

[ بدراسة العالقة بيف الوعي 30ـ باركر وآخريف ]وقا      
الفونولوجي والمغة والقراءة لدى المصابيف بالشمؿ الدماغي ذوي 
اإلعاقة العقمية, وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف 
الوعي الفونولوجي, والمغة, والقراءة لدى األطفاؿ الذيف يعانوف 

ية, وقامت الدراسة بمعرفة مف الشمؿ الدماغي ذوي اإلعاقة العقم
( طفاًل في سف المدرسة تتراوح 294الوعي الصوتي لدى )

عامًا, وتـ تقييـ الوعي الفونولوجي  (12 - 9أعمارىـ مف )
والمغة التعبيرية واالستقبالية وميارات القراءة باستخداـ نموذج 
المعادلة الصوتية الييكمية. وأكدت الدراسة وجود ارتباط ذا داللة 

ئية بيف الوعي الفونولوجي وميارات المغة والقراءة التعبيرية إحصا
واالستقبالية, وأف ميارات القراءة تحتاج لتنمية ميارات الوعي 
الفونولوجي لدييـ, كما أكدت الدراسة عمى ضعؼ ميارات 

 .الوعي الفونولوجي لدييـ
 :التعقيب عمى الدراسات والبحوث السابقة

السابقة بدراسة الوعي  اىتمت الدراسات والبحوث     
الفونولوجي لدى كؿ مف التوحد ومتالزمة داوف والشمؿ الدماغي 
وبعضيا تناوؿ ىذه الفئات مع اإلعاقة العقمية مثؿ دراسة سيري 

[, كما تراوحت عينات الدراسات السابقة ما بيف 22وآخريف ]
األطفاؿ والمراىقيف ولكف حتى سف األطفاؿ كاف أعمارىـ كبيرة 

( 18 - 13( عامًا والمراىقيف مف )12 - 8ت مف )أي تراوح
عامًا, وبشكؿ عاـ عمى الرغـ مف حداثة الدراسات السابقة إال 
أنو مف المالحظ غياب دراسات المقارنة بيف كؿ مف التوحد 
ومتالزمة داوف والشمؿ الدماغي المصابيف باإلعاقة العقمية عمى 

غياب األدوات  مستوى الدراسات العربية واألجنبية, كما يالحظ
  .المقننة التي تصمح لقياس الوعي الفونولوجي لدييـ

 اءات. الطريقة واالجر 4
 عينة الدراسةأ. 

( حالة تعاني مف 60عينة الدراسة قصدية وتكونت مف )      
( 20( حالة مف اضطراب التوحد و)20اإلعاقة العقمية منيـ )
تراوحت ( حالة مف الشمؿ الدماغي و 20حالة متالزمة داوف و)

عامًا( وجميعيـ يترددوف عمى مجمع  17 – 13أعمارىـ مف )
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 -مستشفى األمؿ لمصحة النفسية بعرعر منطقة الحدود الشمالية 
السعودية, وذلؾ عمى شكؿ جمسات سموكية وزيارات إرشادية 

 .بالمستشفى, ولـ يمض عمى تدريبيـ فترة ثالثة أشير
, تـ استبعاد عدد ( مراىقاً 81وكانت العينة الكمية مكونة مف )

( مراىقًا وفقًا إلجراءات المجانسة بيف العينات والشروط 21)
 :الواجب توافرىا وكانت كالتالي

أف المراىقيف مف ذوي اإلعاقة العقمية المتوسطة ممف لدييـ  -1
"توحد ومتالزمة داوف والشمؿ الدماغي والذيف لـ يمض عمى 

 .تدريبيـ أكثر مف ثالثة أشير
ص مرفؽ في ممؼ المراىقيف مف قبؿ وجود تشخي -2

األخصائييف النفسييف والمختصيف يشير إلى أف نسبة ذكاء 
أطفاؿ عينة الدراسة "التوحد ومتالزمة داوف والشمؿ الدماغي" 

( عمى مقياس ستانفورد بينيو لمذكاء 54 - 39تتراوح بيف )
عداد / محمد طو  الصورة الخامسة "النسخة الخميجية" ترجمة وا 

موجود عبد السميع إشراؼ/ محمود أبو النيؿ, وذلؾ إلى وعبد ال
جانب تطبيؽ مقاييس خاصة بالتوحد وميارات السموؾ التكيفي 

 .والنضج االجتماعي
وجود تشخيص طبي مرفؽ في ممؼ المراىقيف مف قبؿ  -3

األطباء والمختصيف يثبت وجود توحد أو متالزمة داوف أو الشمؿ 
لمراىقيف في بداية التشخيص الدماغي, حيث تـ تحويؿ ىؤالء ا

"التوحد  إلى الرياض وتـ تشخيصيـ طبيًا بأنيـ مف ذوي
ومتالزمة داوف والشمؿ الدماغي, وتحويميـ إلى مجمع األمؿ 

المممكة  -لمصحة النفسية في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية 
 .العربية السعودية

أولياء أمور ىؤالء المراىقيف مف األمييف ومتوسطي  -4
تفعي التعميـ مراعاة لتجانس عينات البحث, والجدوؿ رقـ ومر 
 .( يوضح وصفًا لعينات الدراسة1)

 1جدول 
 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة

 المجموع عينات الدراسة  نوع اإلعاقة 
 إناث  ذكور 

 20 9 11 اضطراب التوحد
 20 8 12 متالزمة داوف 
 20 6 14  الشمؿ الدماغي
 60 23 37 المجموع

 أدوات الدراسةب. 
أواًل: مقياس الوعي الفونولوجي الضطراب التوحد ومتالزمة داوف 

 .والشمؿ الدماغي إعداد / الباحث
ىو أداة تعطي تقديرًا كميًا عف الوعي الفونولوجي لمتوحد      

ومتالزمة داوف والشمؿ الدماغي وإلعداد المقياس أجريت 
ع عمى المقاييس األجنبية الخطوات اآلتية: قاـ الباحث باالطال

 (Marchal,2000) ومنيا اختبار مارشاؿ والعربية السابقة,
لموعي الفونولوجي, واختبار المسح الفونولوجي السريع إعداد/ 

, واختبار (Bankson,Bernthal,1990) بارنكنسوف وبرنساؿ
لتقييـ الوعي الفونولوجي والقراءة وىذا  (Seiler,2002) سيمير

وقائمو  ,version نسخة ورقية وأخرى الكترونيةاالختبار لو 

لمياـ الوعي الفونولوجي ومقياس  (Gillon,2004) جيموف
واختبار  لموعي الفونولوجي, (Grawburg,2004) جرابرج
لموعي الفونولوجي, ومقياس الوعي   (Peter,2007)بيتر

الفونولوجي لإلعاقة العقمية والتوحد إعداد محمد النوبي 
جرى الباحث سمسمة مف المقابالت الشخصية مع (, ثـ أ2012)

التربية الخاصة  وأخصائيآباء وأميات أطفاؿ عينة الدراسة 
واألخصائييف النفسييف واألطباء والمتخصصيف العامميف 
بالمستشفى, وتـ تبادؿ اآلراء وفحص السموكيات المرتبطة 
 بالوعي الفونولوجي مستعينًا بالمقاييس السابقة واإلطار النظري
والدراسات السابقة, وانبثؽ عف ذلؾ أبعاد المقياس الحالي وكانت 
كالتالي: )تحديد طوؿ الكممة وعزؿ الفونيـ والمزج الصوتي 
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وحذؼ الفونيـ وتبديؿ الفونيـ وتقسيـ أو تحميؿ الجمؿ إلى كممات 
وتركيب جممة مف عدة كممات(. ووفقًا لألطر النظرية والدراسات 

؛ قاـ الباحث بصياغة مفردات السابقة وآراء المتخصصيف
المقياس بحيث تنطوي عمى السموكيات الخاصة بالوعي 
الفونولوجي تحت كؿ بعد مف أبعاد المقياس وعميو ظيرت صورة 

 :المقياس األولية, وتـ حساب الثبات والصدؽ عمى النحو التالي
          :الكفاءة السيكومترية لممقياس

ياس بطريقتيف ىما إعادة ثبات المقياس: تـ حساب ثبات المق
 ( 2التطبيؽ, ومعامؿ ألفا كرونباخ ويوضح الجدوؿ رقـ )

 .معامالت الثبات المحسوبة
( أف معامالت ثبات أبعاد 2يتضح مف الجدوؿ رقـ )      

المقياس المحسوبة بطريقة إعادة التطبيؽ وبفاصؿ زمني قدره 
ات ( بينما معامالت الثب0.86 - 0.75يوما تراوحت بيف ) 15

(, كما أف معامالت ثبات 0.81عمى المقياس الكمي بمغت )
أبعاد المقياس المحسوبة بطريقة ثبات ألفا كرونباخ تراوحت بيف 

( بينما معامالت الثبات عمى المقياس الكمي 0.85 - 0.72)
( ومعنى ىذا أف الدرجة الكمية لممقياس تتمتع 0.79بمغت )

 .بدرجة ثبات مرتفع
 2 جدول

 ات مقياس الوعي الفونولوجي لمتوحد ومتالزمة داون والشمل الدماغي المعاقين عقميا  يوضح طرق ثب
 ستخدام معامل ألفا كرونباخ بامعامالت الثبات  معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق  أبعاد المقياس  م
 0.72 0.79 تحديد طوؿ الكممة. 1
 0.78 0.86 عزؿ الفونيـ. 2
 0.81 0.75 المزج الصوتي. 3
 0.74 0.82 حذؼ الفونيـ. 4
 0.83 0.77 .تبديؿ الفونيـ 5
 0.79 0.85 تقسيـ أو تحميؿ الجمؿ إلى كممات. 6
 0.85 0.76 تركيب جممة مف عدة كممات. 7

 0.79 0.81 األبعاد الكمية لممقياس
 :ىما بطريقتيف الصدؽ بحساب الباحث قاـ: المقياس صدؽ

 مجموعة عمى المقياس عرضب الباحث قاـ: المحكميف صدؽ. 1
 عمـ في المختصيف مف محكـ( 12) عددىـ المحكميف مف

 فيصؿ والممؾ سعود الممؾ بجامعة الخاصة والتربية النفس
 االتفاؽ مدى معرفة بيدؼ بنيا وجامعة الشمالية الحدود وجامعة
 المقترحة واألبعاد الفونولوجي الوعي مقياس بخصوص بينيـ

 بعد كؿ لقياس المقترحة التدريب نودب صالحية وكذلؾ لقياسيا,
 المقياس إعداد بداية في األبعاد كانت حيث المقترحة, أبعاده مف
 البنود مجموع أف أي بنود( 6) مف يتكوف بعد كؿ أبعاد( 9)

 تحميؿ)و( الصورة اسـ نطؽ) بعد منيا بنداً ( 54) لممقياس الكمي
 راً نظ البنديف ىذيف استبعاد وتـ( الصوتية الحروؼ أصوات
 حتى استبعادىـ المحكميف فرأى ليـ السابقة البنود باقي لتغطية

 يتكوف بعد كؿ أبعاد( 7) عمى النيائية صورتو في المقياس ظير
 .بنداً ( 12)و بعديف حذؼ تـ أي. بنداً ( 42) أي بنود( 6) مف
 االرتباط معامؿ بحساب الباحث قاـ: الداخمي االتساؽ صدؽ. 2

 الجدوليف يوضحيا والتي لممقياس لكميةا والدرجة البند درجة بيف
 معامالت جميع أف( 3) رقـ الجدوؿ مف يتضح(. 4)و( 3) رقـ

 بيف ما تراوحت إليو تنتمي الذي والبعد البنود بيف االرتباط
 داللة مستوى عند إحصائيا دالة وىي( 0.93 - 0.75)
 معامالت أف( 4) رقـ الجدوؿ مف ويتضح كما(. 0.01)

 بيف ما تراوحت لممقياس الكمية والدرجة بعاداأل بيف االرتباط
 مستوى عند دالة ارتباط معامالت وكميا( 0.85 -0.74)
(0.01.) 
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 3 جدول
 إليو ينتمي الذي والبعد تدريبي بند كل بين االرتباط معامالت يوضح

تحميل الجمل إلى تقسيم أو  تبديل الفونيم  حذف الفونيم  المزج الصوتي  عزل الفونيم تحديد طول الكممة م
 كممات

تركيب جممة من عدة 
 كممات

1 0.86 0.84 0.81 0.77 0.89 0.84 0.88 
2 0.78 0.81 0.0.91 0.89 0.84 0.81 0.91 
3 0.83 0.89 0.79 0.81 0.86 0.75 0.84 
4 0.77 0.87 0.84 0.89 0.75 0.81 0.87 
5 0.85 0.76 0.79 0.85 0.87 0.83 0.88 
6 0.91 0.78 0.82 0.79 0.76 0.86 0.89 
7 0.83 0.87 0.93 0.78 0.91 0.84 0.93 

 4جدول 
 يوضح معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية لممقياس 

 معامالت االرتباط  أبعاد المقياس  م
 0.74 تحديد طوؿ الكممة. 1
 0.79 عزؿ الفونيـ. 2
 0.85 المزج الصوتي. 3
 0.78 حذؼ الفونيـ. 4
 0.76 .ؿ الفونيـتبدي 5
 0.82 كممات. إلىتحميؿ الجمؿ  أوتقسيـ  6
 0.77 تركيب جممة مف عدة كممات. 7

 لمقياس والثبات الصدؽ حساب بعد: لممقياس النيائية الصورة
( 7) عمى يحتوي النيائية صورتو في أصبح الفونولوجي الوعي
 بنود( 5)و تدريبي بند بنود؛( 6) مف يتكوف بعد كؿ أبعاد
 :كاآلتي سيةأسا
 الطفؿ قدرة يقيس سمعي اختبار وىو: الكممة طوؿ تحديد -1

 .حروفيا عدد وكتابة الكممات طوؿ تحديد عمى
 عمى الطفؿ قدرة يقيس سمعي اختبار وىو: الفونيـ عزؿ -2

دراؾ معرفة  .الكممة مف واألخير األوؿ الحرؼ وا 
 عمى الطفؿ قدرة يقيس سمعي اختبار وىو: الصوتي المزج -3
 .الكممات منيا تتكوف التي الحروؼ صواتأ

 عمى الطفؿ قدرة يقيس سمعي اختبار وىو: الفونيـ حذؼ -4
 .الكممة منيا صوت حذؼ بعد الكممة نطؽ

 عمى الطفؿ قدرة يقيس سمعي اختبار وىو :الفونيـ تبديؿ -5
 .آخر بصوت الكممة في الواحدة األصوات استبداؿ

 سمعي اختبار وىو: كممات إلى الجمؿ تحميؿ أو تقسيـ -6
 .عددىا وكـ الجممة كممات ومعرفة إدراؾ عمى الطفؿ قدرة يقيس

 قدرة يقيس سمعي اختبار وىو: كممات عدة مف جممة تركيب -7
 بدوف كممات عدة مف جممة تركيب ومعرفة إدراؾ عمى الطفؿ
 .ترتيب

 وال تدريبي بند يعتبر بعد كؿ في بند أوؿ: المقياس تصحيح
 المقياس أف أي الكمي المقياس أو البعد درجة في درجتو تحتسب
 تحتسب بنداً ( 35) منيا تدريبياً  بنداً ( 42) مف يتكوف الكمي

 حالة في درجتيف الطفؿ يأخذ الكمي المقياس عمى درجتيـ
 الخاطئة االستجابة حالة في واحدة ودرجة الصحيحة االستجابة

 .درجة( 35) الدنيا والدرجة( 70) لممقياس الكمية الدرجة أف أي
 جمع استمارة عف عبارة وىي: بيانات جمع استمارة: ثانياً 

 والجنس السف عف معمومات وتشمؿ الحاالت حوؿ معمومات
 األسرة أفراد وعدد السابقة والتدريبات الوالديف تعميـ ودرجة
 .الحالي البحث أىداؼ تخدـ وجميعيا وغيرىا الوالديف ووظيفة

 السػعػوديػة المعػايػيػػر التكيفي لمسموؾ فاينالند مقياس: ثالثاً  
 النسخة مف العربية المغة إلى بترجمتو العػتيبػي قاـ[: 31]

 عاـ وسيكشتي وباال سبارو مف كؿ بإعدادىا قاـ التي األصمية
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 الصورة ىذه وتتألؼ السعودية البيئة عمى بتقنينو وقاـ ـ,1984
 وتشمؿ فرعيًا, بعداً  عشر أحد تحتيا يندرج رئيسية, أبعاد 5 مف

 الحياة ميارات بعد التواصؿ, بعد: وىي المختمفة الحياة جوانب
 بعد الحركية, الميارات بعد االجتماعية, التنشئة بعد اليومية,
 فيو المرغوب غير السموؾ مظاىر ويقيس: التكيفي غير السموؾ
 .لمفرد التكيفي الوظيفي األداء مع تتداخؿ قد والتي
 النسخة"  الخامسة الصورة لمذكاء بينيو ستانفورد مقياس: رابعاً 

( 2011) السميع وعبد طو وتقنيف إعداد[: 32" ] الخميجية
 الذكاء لتقييـ فردي بشكؿ المقياس يطبؽ: المقياس وصؼ

 فيما 85 - 2) سف مف لألعمار مالئـ وىو المعرفية والقدرات
 – السائؿ االستدالؿ) عوامؿ خمسة مف المقياس ويتكوف ,(فوؽ

 – المكانية البصرية المعالجة – الكمي الستدالؿا – المفردات
 .لفظية غير العوامؿ ىذه ونفس لفظية( العاممة الذاكرة

 :واإلجراءات التطبيؽ
 الفونولوجي الوعي مقياس) الدراسة أدوات بتطبيؽ الباحث قاـ 

 اإلحصائية األساليب استخداـ تـ وقد ,(البيانات جمع واستمارة
 التبايف, تحميؿ المعيارية, رافاتاالنح المتوسطات,) التالية
 الدراسة أسئمة عمى لإلجابة وذلؾ ,(Tukey) توكي اختبار

 .وفروضيا
 ومناقشتيا . النتائج5

  األوؿ السؤاؿ نتيجة
 بيف إحصائيا دالة فروؽ توجد ىؿ" أنو عمى ينص والذي 

 والشمؿ داوف ومتالزمة التوحد) الدراسة عينة درجات متوسط
 ىذا صحة مف ولمتحقؽ ,"الكممة طوؿ حديدت بعد عمى( الدماغي
 بيف الفروؽ عمى لمتعرؼ التبايف تحميؿ الباحث استخداـ الفرض

 .الثالثة المجموعات متوسطات
 5 جدول

 الدماغي والشمل داون ومتالزمة التوحد لعينات الفونولوجي الوعي لمقياس" الكممة طول تحديد" بعد عمى التباين تحميل يوضح
 الداللة القيمة الفانية  متوسط المربعات درجات الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين 

 0.001 1363.85 5295.35 2 10590.70 ""تحديد طوؿ الكممةبعد 
   3.88 57 221.30 معامؿ الخطأ

 6جدول 
 تيا عمى بعد " تحديد طول الكممة"( وداللqيوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات عينات التوحد ومتالزمة داون والشمل الدماغي وقيمة )

 اتجاه الداللة الداللة qقيمة  مجموعات المقارنة 
 متالزمة داوف 0.01 59.01 التوحد ومتالزمة داوف 
 الشمؿ الدماغي  0.01 67.98 التوحد والشمؿ الدماغي 

 الشمؿ الدماغي 0.01 8.97 متالزمة داوف والشمؿ الدماغي
ؽ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف يتضح مف الجدوؿ الساب     

متوسطات درجات عينة التوحد ومتالزمة داوف في بعد طوؿ 
الكممة والفروؽ لصالح عينة متالزمة داوف, كما وجدت فروؽ 
دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات عينة التوحد والشمؿ 
الدماغي في بعد طوؿ الكممة والفروؽ لصالح عينة الشمؿ 

وؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات الدماغي, وكذلؾ جود فر 
درجات عينة متالزمة داوف وعينة الشمؿ الدماغي في بعد طوؿ 
الكممة والفروؽ لصالح عينة الشمؿ الدماغي, وتشير نتيجة 
الفرض الحالية إلى وجود قصور واضح في القدرة عمى تحديد 
طوؿ الكممة لدى عينة التوحد عف عينة الدراسة األخرى وينتج 

في عممية الوعي الفونولوجي وما يترتب عميو  عف ذلؾ قصور
مف اضطرابات النطؽ والكالـ لدى عينة التوحد, وىذا ما أكدت 

[, ودراسة كؿ مف 20عميو نتائج دراسة كال مف ىيميف, تاجير ]
[, كما أكدت نتائج الفرض عمى أف التوحدييف 22سيري وآخريف ]

تحديد طوؿ مف ذوي اإلعاقة العقمية كانوا أكثر قصور في بعد 
الكممة عف ذوي متالزمة داوف والشمؿ الدماغي مف ذوي اإلعاقة 
العقمية وىذا يشير إلى صعوبة اضطراب التوحد وكيفية التعامؿ 
معو سواء كاف اضطراب بمفردة أو اضطراب مصاحب لإلعاقة 

 .العقمية
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 :السؤاؿ الثاني نتائج
والذي ينص عمى أنو " ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف  

متوسط درجات عينة الدراسة )التوحد ومتالزمة داوف والشمؿ 

الدماغي( عمى بعد عزؿ الفونيـ, ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض 
استخداـ الباحث تحميؿ التبايف لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف 

 .متوسطات المجموعات الثالثة
 7جدول 

 وجي لعينات التوحد ومتالزمة داون والشمل الدماغييوضح تحميل التباين عمى بعد "عزل الفونيم" لمقياس الوعي الفونول
 الداللة القيمة الفانية  متوسط المربعات درجات الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين 

 0.001 560.89 3035.71 2 6071.43 "عزؿ الفونيـبعد 
   5.41 57  معامؿ الخطأ

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة في بعد عزؿ     
 الفونيـ بيف عينات الدراسة ولمعرفة داللة اتجاه الفروؽ تـ 

 .كمتابعة لتحميؿ التبايف (Tukey) استخداـ اختبار توكي

 8جدول 
 "عزل الفونيم" وداللتيا عمى بعد (q) يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات عينات التوحد ومتالزمة داون والشمل الدماغي وقيمة

 اتجاه الداللة الداللة qيمة ق مجموعات المقارنة 
 متالزمة داوف 0.01 37.77 التوحد ومتالزمة داوف 
 الشمؿ الدماغي  0.01 43.64 التوحد والشمؿ الدماغي 

 الشمؿ الدماغي 0.01 5.86 متالزمة داوف والشمؿ الدماغي
يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف      

وحد ومتالزمة داوف في بعد عزؿ متوسطات درجات عينة الت
الفونيـ والفروؽ لصالح عينة متالزمة داوف, كما وجدت فروؽ 
دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات عينة التوحد والشمؿ 
الدماغي في بعد عزؿ الفونيـ والفروؽ لصالح عينة الشمؿ 
الدماغي, وكذلؾ جود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات 

وف وعينة الشمؿ الدماغي في بعد عزؿ درجات عينة متالزمة دا
الفونيـ والفروؽ لصالح عينة الشمؿ الدماغي, كما تشير نتيجة 
الفرض الحالية إلى وجود قصور واضح في القدرة عمى عزؿ 
الفونيـ لدى عينة التوحد عف عينة الدراسة األخرى مما يشير إلى 
قصور فى عممية الوعي الفونولوجي وما يترتب عميو مف 

بات النطؽ والكالـ لدى عينة التوحد وىذا ما أكدت عميو اضطرا
[, 20, ودراسة ىيميف, تاجير ][19] نتائج دراسة بيشوب وآخريف

كما أكدت نتائج الدراسة عمى أف التوحدييف مف ذوي اإلعاقة 
العقمية كانوا أكثر قصور في بعد عزؿ الفونيـ عف ذوي متالزمة 

 .العقمية داوف والشمؿ الدماغي مف ذوي اإلعاقة
 :نتيجة السؤاؿ الثالث

والذي ينص عمى أنو "ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف      
متوسط درجات عينة الدراسة )التوحد ومتالزمة داوف والشمؿ 
الدماغي( عمى بعد المزج الصوتي, ولمتحقؽ مف صحة ىذا 
الفرض استخداـ الباحث تحميؿ التبايف لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف 

 .مجموعات الثالثةمتوسطات ال
 9جدول 

 يوضح تحميل التباين عمى بعد "المزج الصوتي" لمقياس الوعي الفونولوجي لعينات التوحد ومتالزمة داون والشمل الدماغي
 الداللة القيمة الفانية  متوسط المربعات درجات الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين 

 0.001 562.85 2440.51 2 4881.33 ""المزج الصوتيبعد 
   4.33 57 247.150 معامؿ الخطأ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة في بعد المزج 
 الصوتي بيف عينات الدراسة ولمعرفة داللة اتجاه الفروؽ تـ 

 .كمتابعة لتحميؿ التبايف (Tukey) استخداـ اختبار توكي
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 11جدول 
 المزج الصوتي"" ( وداللتيا عمى بعدqتوحد ومتالزمة داون والشمل الدماغي وقيمة )يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات عينات ال

 اتجاه الداللة  الداللة qقيمة  مجموعات المقارنة 
 متالزمة داوف 0.01 39.62 التوحد ومتالزمة داوف 
 الشمؿ الدماغي  0.01 42.42 التوحد والشمؿ الدماغي 

 ------------ ير دالة غ 2.79 متالزمة داوف والشمؿ الدماغي
كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائيا      

بيف متوسطات درجات عينة التوحد ومتالزمة داوف في بعد 
المزج الصوتي والفروؽ لصالح عينة متالزمة داوف, وكذلؾ جود 
فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات عينة التوحد والشمؿ 

لمزج الصوتي والفروؽ لصالح عينة الشمؿ الدماغي في بعد ا
الدماغي, كما أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات 
درجات عينة متالزمة داوف وعينة الشمؿ الدماغي في بعد المزج 
الصوتي, وتشير نتيجة الفرض الحالية إلى عدـ وجود فروؽ بيف 

نما متالزمة داوف والشمؿ الدماغي عمى بعد المزج الصوتي بي
يوجد قصور كبير وواضح في القدرة عمى المزج الصوتي لدى 
عينة التوحد عف عينة الدراسة األخرى وينتج عف ذلؾ قصور 
واضح في عممية الوعي الفونولوجي وما يترتب عميو مف 
اضطرابات النطؽ والكالـ لدى عينة التوحد وىذا ما أكدت عميو 

اسة كؿ مف [, ودر 21نتائج دراسة كؿ مف فيرس, سنولينج ]
, كما أكدت نتائج الدراسة عمى أف التوحدييف [24] جونف وآخريف

مف ذوي اإلعاقة العقمية كانوا أكثر قصور في بعد المزج 
الصوتي عف ذوي متالزمة داوف والشمؿ الدماغي مف ذوي 
اإلعاقة العقمية, وىذا يشير إلى صعوبة اضطراب التوحد وكيفية 

مفرده أو اضطراب مصاحب التعامؿ معو سواء كاف اضطراب ب
 .لإلعاقة العقمية

 :نتيجة السؤاؿ الرابع
والذي ينص عمى أنو "ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف       

متوسط درجات عينة الدراسة )التوحد ومتالزمة داوف والشمؿ 
الدماغي( عمى بعد حذؼ الفونيـ", ولمتحقؽ مف صحة ىذا 

تعرؼ عمى الفروؽ بيف الفرض استخداـ الباحث تحميؿ التبايف لم
 .متوسطات المجموعات الثالثة

 11جدول 
 يوضح تحميل التباين عمى بعد "حذف الفونيم" لمقياس الوعي الفونولوجي لعينات التوحد ومتالزمة داون والشمل الدماغي

 الداللة القيمة الفانية  متوسط المربعات درجات الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين 
 0.001 1315.29 5179.26 2 10358.533 "الفونيـ"حذؼ بعد 

   3.938 57 244.450 معامؿ الخطأ
يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة في بعد حذؼ      

  الفونيـ بيف عينات الدراسة ولمعرفة داللة اتجاه الفروؽ تـ 
 .كمتابعة لتحميؿ التبايف (Tukey) استخداـ اختبار توكي

 12جدول 
 ( وداللتيا عمى بعد " حذف الفونيم"qلة الفروق بين متوسطات درجات عينات التوحد ومتالزمة داون والشمل الدماغي وقيمة )يوضح دال 

 اتجاه الداللة  الداللة qقيمة  مجموعات المقارنة 
 متالزمة داوف 0.01 61.30 التوحد ومتالزمة داوف 
  الشمؿ الدماغي 0.01 64.23 التوحد والشمؿ الدماغي 

 ------------ غير دالة  2.93 متالزمة داوف والشمؿ الدماغي

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف      
متوسطات درجات عينة التوحد ومتالزمة داوف في بعد حذؼ 
الفونيـ والفروؽ لصالح عينة متالزمة داوف, كما وجدت فروؽ 

التوحد والشمؿ  دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات عينة
الدماغي في بعد حذؼ الفونيـ والفروؽ لصالح عينة الشمؿ 
الدماغي, كما أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات 
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درجات عينة متالزمة داوف وعينة الشمؿ الدماغي في بعد حذؼ 
الفونيـ, وتشير نتيجة الفرض الحالية إلى عدـ وجود فروؽ بيف 

دماغي عمى بعد حذؼ الفونيـ بينما يوجد متالزمة داوف والشمؿ ال
قصور واضح في القدرة عمى حذؼ الفونيـ لدى عينة التوحد عف 
عينة الدراسة األخرى وينتج عف ذلؾ قصور واضح فى عممية 
الوعي الفونولوجي وما يترتب عميو مف اضطرابات النطؽ 
والكالـ لدى عينة التوحد وىذا ما أكدت عميو نتائج دراسة باركر 

, كما أكدت نتائج الدراسة عمى أف التوحدييف مف [30] خريفوآ

ذوي اإلعاقة العقمية كانوا أكثر قصور في بعد حذؼ الفونيـ عف 
 .ذوي متالزمة داوف والشمؿ الدماغي مف ذوي اإلعاقة العقمية

 :نتيجة السؤاؿ الخامس
والذي ينص عمى أنو "ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف      

ينة الدراسة )التوحد ومتالزمة داوف والشمؿ متوسط درجات ع
الدماغي( عمى بعد تبديؿ الفونيـ", ولمتحقؽ مف صحة ىذا 
الفرض استخداـ الباحث تحميؿ التبايف لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف 

 .متوسطات المجموعات الثالثة
 13جدول 

 نات التوحد ومتالزمة داون والشمل الدماغييوضح تحميل التباين عمى بعد "تبديل الفونيم" لمقياس الوعي الفونولوجي لعي
 الداللة القيمة الفانية  متوسط المربعات درجات الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين 

 0.001 565.74 3042.32 2 6112.334 ""تبديؿ الفونيـبعد 
   5.89 57 309.61 معامؿ الخطأ

 الفونيـ تبديؿ بعد في دالة فروؽ وجود السابؽ الجدوؿ مف يتضح
  استخداـ تـ الفروؽ اتجاه داللة ولمعرفة الدراسة عينات بيف

 .التبايف لتحميؿ كمتابعة (Tukey) توكي اختبار

 14 جدول
 "الفونيم تبديل"  بعد عمى وداللتيا( q) وقيمة الدماغي والشمل داون ومتالزمة التوحد عينات درجات متوسطات بين الفروق داللة يوضح

 اتجاه الداللة  الداللة qقيمة  ة مجموعات المقارن
 متالزمة داوف 0.01 38.69 التوحد ومتالزمة داوف 
 الشمؿ الدماغي  0.01 44.26 التوحد والشمؿ الدماغي 

 الشمؿ الدماغي  0.01 5.93 متالزمة داوف والشمؿ الدماغي
 إحصائيا دالة فروؽ توجد أنو السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 بعد في داوف ومتالزمة التوحد عينة تدرجا متوسطات بيف

 وجود وكذلؾ داوف, متالزمة عينة لصالح والفروؽ الفونيـ تبديؿ
 والشمؿ التوحد عينة درجات متوسطات بيف إحصائيا دالة فروؽ

 الشمؿ عينة لصالح والفروؽ الفونيـ تبديؿ بعد في الدماغي
 متوسطات بيف إحصائيا دالة فروؽ توجد أنو كما الدماغي,

 تبديؿ بعد في الدماغي الشمؿ وعينة داوف متالزمة عينة جاتدر 
 الفرض نتيجة وتشير الدماغي, الشمؿ عينة لصالح الفونيـ
 الفونيـ تبديؿ عمى القدرة في واضح قصور وجود إلى الحالية
 ذلؾ عف وينتج األخرى الدراسة عينة عف التوحد عينة لدى

 مف ميوع يترتب وما الفونولوجي الوعي عممية في قصور

 عميو أكدت ما وىذا التوحد, عينة لدى والكالـ النطؽ اضطرابات
 جارولد مف قاـ ودراسة ,[26] وجارولد روش دراسة نتائج

 مف التوحدييف أف عمى الدراسة نتائج أكدت كما ,[33] واخروف
 عف الفونيـ تبديؿ بعد في قصور أكثر كانوا العقمية اإلعاقة ذوي
 .العقمية اإلعاقة ذوي مف الدماغي والشمؿ داوف متالزمة ذوي
 :السادس السؤاؿ نتيجة
 متوسط بيف إحصائيا دالة فروؽ توجد ىؿ" أنو عمى ينص والذي
( الدماغي والشمؿ داوف ومتالزمة التوحد) الدراسة عينة درجات
 ىذا صحة مف ولمتحقؽ ,"كممات إلى الجمؿ تقسيـ بعد عمى

 بيف الفروؽ عمى ؼلمتعر  التبايف تحميؿ الباحث استخداـ الفرض
 .الثالثة المجموعات متوسطات
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 15 جدول
 الدماغي والشمل داون ومتالزمة التوحد لعينات الفونولوجي الوعي لمقياس"  كممات إلى الجمل تحميل أو تقسيم"  بعد عمى التباين تحميل يوضح

 الداللة  القيمة الفانية متوسط المربعات درجات الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين 
 0.001 1316.18 5181.31 2 10372.461 "تقسيـ أو تحميؿ الجمؿ إلى كممات"بعد 

   3.974 57 245.859 معامؿ الخطأ
 الجمؿ تقسيـ بعد في دالة فروؽ وجود السابؽ الجدوؿ مف يتضح
  تـ الفروؽ اتجاه داللة ولمعرفة الدراسة عينات بيف كممات إلى

 .التبايف لتحميؿ كمتابعة (Tukey) توكي اختبار استخداـ

 16جدول 
 إلى الجمل تقسيم"  بعد عمى وداللتيا( q) وقيمة الدماغي والشمل داون ومتالزمة التوحد عينات درجات متوسطات بين الفروق داللة يوضح

 "كممات
 اتجاه الداللة  الداللة qقيمة  مجموعات المقارنة 
 داوفمتالزمة  0.01 62.12 التوحد ومتالزمة داوف 
 الشمؿ الدماغي  0.01 65.38 التوحد والشمؿ الدماغي 

 ------------- غير دالة 3.11 متالزمة داوف والشمؿ الدماغي
 إحصائيا دالة فروؽ توجد أنو السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 بعد في داوف ومتالزمة التوحد عينة درجات متوسطات بيف

 داوف, متالزمة ينةع لصالح والفروؽ كممات إلى الجمؿ تقسيـ
 عينة درجات متوسطات بيف إحصائيا دالة فروقا وجدت كما

 والفروؽ كممات إلى الجمؿ تقسيـ بعد في الدماغي والشمؿ التوحد
 دالة فروؽ وجود عدـ وكذلؾ الدماغي, الشمؿ عينة لصالح

 الشمؿ وعينة داوف متالزمة عينة درجات متوسطات بيف إحصائيا
 الفرض نتيجة وتشير كممات, إلى الجمؿ تقسيـ بعد في الدماغي
 الدماغي والشمؿ داوف متالزمة بيف فروؽ وجود عدـ إلى الحالية
 في واضح قصور يوجد بينما كممات إلى الجمؿ تقسيـ بعد عمى
 عينة عف التوحد عينة لدى كممات إلى الجمؿ تقسيـ عمى القدرة

 الوعي عممية في قصور ذلؾ عف وينتج األخرى الدراسة

 لدى والكالـ النطؽ اضطرابات مف عميو يترتب وما نولوجيالفو 
 ليمونس مف كؿ دراسة نتائج عميو أكدت ما وىذا التوحد, عينة

 أكدت كما ,[30]وآخريف  باركر مف كؿ ودراسة ,[27] واخروف
 كانوا العقمية اإلعاقة ذوي مف التوحدييف أف عمى الدراسة نتائج
 متالزمة ذوي عف مماتك إلى الجمؿ تقسيـ بعد في قصور أكثر
 .العقمية اإلعاقة ذوي مف الدماغي والشمؿ داوف

 :السابع السؤاؿ نتيجة 
 متوسط بيف إحصائيا دالة فروؽ توجد ىؿ" أنو عمى ينص والذي
( الدماغي والشمؿ داوف ومتالزمة التوحد) الدراسة عينة درجات
 ىذا صحة مف ولمتحقؽ ,"كممات عدة مف جممة تركيب بعد عمى

 بيف الفروؽ عمى لمتعرؼ التبايف تحميؿ الباحث استخداـ الفرض
 .الثالثة المجموعات متوسطات

 17جدول 
 الفونولوجي الوعي لمقياس" كممات عدة من جممة تركيب" بعد عمى التباين تحميل يوضح

 الداللة القيمة الفانية  متوسط المربعات درجات الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين 
 0.001 1362.29 5294.74 2 10588.51 "يب جممة مف عدة كممات"تركبعد 

   3.79 57 220.91 معامؿ الخطأ
 تركيب بعد في دالة فروؽ وجود السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 اتجاه داللة ولمعرفة الدراسة عينات بيف كممات عدة مف جممة

 لتحميؿ كمتابعة (Tukey) توكي اختبار الباحث استخداـ الفروؽ
 .لتبايفا
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 18 جدول
 عدة من جممة تركيب"  بعد عمى وداللتيا( q) وقيمة الدماغي والشمل داون ومتالزمة التوحد عينات درجات متوسطات بين الفروق داللة يوضح

 "كممات
 اتجاه الداللة الداللة qقيمة  مجموعات المقارنة 
 متالزمة داوف 0.01 58.72 التوحد ومتالزمة داوف 

 الشمؿ الدماغي  0.01 67.02 لشمؿ الدماغي التوحد وا
 الشمؿ الدماغي 0.01 8.03 متالزمة داوف والشمؿ الدماغي

 بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 تركيب بعد في داوف ومتالزمة التوحد عينة درجات متوسطات

 داوف, متالزمة عينة لصالح والفروؽ كممات عدة مف جممة
 عينة درجات متوسطات بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود لؾوكذ

 كممات عدة مف جممة تركيب بعد في الدماغي والشمؿ التوحد
 دالة فروؽ وجدت كما الدماغي, الشمؿ عينة لصالح والفروؽ
 وعينة داوف متالزمة عينة درجات متوسطات بيف إحصائيا
 والفروؽ كممات عدة مف جممة تركيب بعد الدماغي الشمؿ

 إلى الحالية الفرض نتيجة وتشير الدماغي, الشمؿ عينة صالحل
 كممات عدة مف جممة تركيب عمى القدرة في واضح قصور وجود
 ذلؾ عف وينتج األخرى الدراسة عينة عف التوحد عينة لدى

 مف عميو يترتب وما الفونولوجي الوعي عممية في قصور

 عميو أكدت ما وىذا التوحد, عينة لدى والكالـ النطؽ اضطرابات
 ,[20] تاجير ىيميف, ودراسة ,[21] سنولينج ,فيرس دراسة نتائج
 اإلعاقة ذوي مف التوحدييف أف عمى الدراسة نتائج أكدت كما

 متالزمة ذوي عف الفونيـ تبديؿ بعد فى قصور أكثر كانوا العقمية
 .العقمية اإلعاقة ذوي مف الدماغي والشمؿ داوف

 :الثامف السؤاؿ نتيجة 
 بيف إحصائيا دالة فروؽ توجد ىؿ"  أنو عمى ينص والذي
 والشمؿ داوف ومتالزمة التوحد) الدراسة عينة درجات متوسط
 مقياس عمى الفونولوجي لموعي الكمي المجموع عمى( الدماغي
 ."الفونولوجي الوعي

 التبايف تحميؿ الباحث استخداـ الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 .الثالثة لمجموعاتا متوسطات بيف الفروؽ عمى لمتعرؼ

 19 جدول
 الدراسة لعينات الفونولوجي لموعي الكمي المجموع عمى التباين تحميل يوضح

 الداللة القيمة الفانية  متوسط المربعات درجات الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين 
 0.001 1741.36 65124.01 2 130248.03 المجموع الكمي لموعي الفونولوجي 

   37.39 57 2131.70 طأمعامؿ الخ
 المجموع في دالة فروؽ وجود السابؽ الجدوؿ مف يتضح     
 اتجاه داللة ولمعرفة الدراسة عينات بيف الفونولوجي لموعي الكمي

 لتحميؿ كمتابعة (Tukey) توكي اختبار الباحث استخداـ الفروؽ
 .التبايف

 21 جدول
 لموعي الكمي المجموع عمى وداللتيا( q) وقيمة الدماغي والشمل داون ومتالزمة لتوحدا عينات درجات متوسطات بين الفروق داللة يوضح

 الفونولوجي
 اتجاه الداللة الداللة qقيمة  مجموعات المقارنة 
 متالزمة داوف 0.01 68.74 التوحد ومتالزمة داوف 
 الشمؿ الدماغي  0.01 75.36 التوحد والشمؿ الدماغي 

 الشمؿ الدماغي 0.01 6.62 دماغيمتالزمة داوف والشمؿ ال
 بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود السابؽ الجدوؿ مف يتضح     

 المجموع في داوف ومتالزمة التوحد عينة درجات متوسطات
 داوف, متالزمة عينة لصالح والفروؽ الفونولوجي لموعي الكمي

 عينة درجات متوسطات بيف إحصائيا دالة فروؽ وجدت كما
 الفونولوجي لموعي الكمي المجموع في الدماغي والشمؿ التوحد
 دالة فروؽ وجود وكذلؾ الدماغي, الشمؿ عينة لصالح والفروؽ



 
 

163 

 وعينة داوف متالزمة عينة درجات متوسطات بيف إحصائيا
 والفروؽ الفونولوجي لموعي الكمي المجموع في الدماغي الشمؿ
 الفرض ىذا نتائج أشارت ولقد الدماغي, الشمؿ عينة لصالح
 الفونولوجي الوعي عمى القدرة في وواضح كبير قصور وجود
 عميو أكدت ما وىذا األخرى, الدراسة عينة عف التوحد عينة لدى
 سيري مف كؿ ودراسة ,[21] وسنولينج فيرس دراسة نتائج

 وذلؾ ,[27] وآخريف ليمونس مف كؿ دراسة نتائج ,[22] وآخريف
 يترتب وما ولوجيالفون الوعي عممية في كبير قصور إلى يشير
 أكدت كما التوحد, عينة لدى والكالـ النطؽ اضطرابات مف عميو
 كانوا العقمية اإلعاقة ذوي مف التوحدييف أف عمى الدراسة نتائج
 والشمؿ داوف متالزمة ذوي عف الفونيـ تبديؿ بعد في قصور أكثر

 .العقمية اإلعاقة ذوي مف الدماغي
 . التوصيات6

 :يمي بما الباحث يوصي الدراسة نتائج ضوء في
 المراىقيف لدى الفونولوجي الوعي دراسة عمى الضوء إلقاء -1

جراء الدماغي والشمؿ داوف ومتالزمة التوحد ذوي  مف المزيد وا 
 .الفئات ىذه لدى الفونولوجي بالوعي الخاصة والدراسات البحوث

 الفونولوجي لموعي وعالجية وسموكية تدريبية برامج إعداد -2
 والشمؿ داوف ومتالزمة التوحد ذوي مف والمراىقيف لألطفاؿ
 الوعي تحسيف بيدؼ العقمية اإلعاقة يعانوف مما الدماغي

 .لدييـ الفونولوجي
 الفونولوجي الوعي تدريبات في المستخدمة األدوات تنويع -3

 اآللية الحواسب كاستخداـ الدماغي والشمؿ داوف ومتالزمة لمتوحد
 .سموعةوالم المرئية العرض ووسائؿ
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STUDY PHONOLOGICAL AWARENESS 

AND THE CONSEQUENT PRONUNCIATION 

AND SPEECH DISORDERS IN A SAMPLE OF 

ADOLESCENTS WITH AUTISM AND DOWN 

SYNDROME, CEREBRAL PALSY WHO 

SUFFER MENTAL DISABILITY 

HUSSEN AHMAD ABD-ELFATTAH 

College of Education - Northern Border University 

Abstract _ The present study aims to identify the phonological awareness among 

adolescents with autism and Down syndrome, cerebral palsy who suffer mental 

disability on a scale phonological awareness of the dimensions of each after the 

unit, and the total score of the scale, the study sample: consisted of (60) the case of 

suffering from mental them disability (20) have autism and 20 have Down's 

syndrome (20) have cerebral palsy, and ranged in age from (13-17 years), 

approach the study: Use descriptive approach comparative study found to have a 

statistically significant differences between the average sample grades study 

(Autism and Down syndrome, cerebral palsy) after all of the dimensions of the 

scale, as well as on the total measure of phonological awareness. 

 


