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تطوير صورة عربية من مقياس اضطراب 
 (SCDS) االجتماعيالتواصل 

 *يتونةز  النا هارون أبو 

 

 Social Communication Disorder)هدفت هذه الدراسة إلى تطوير صورة عربية من مقياس اضطراب التواصل االجتماعيامللخص _

Scale, SCDS)، ( ( فقرة موزعة على ثالثة أبعاد وهي )املهارات 42املستخدم في تقييم مهارات التواصل للطفل. يتكون املقياس من

االجتماعية، ومهارات التواصل اللفظية، ومهارات التواصل غير اللفظية(. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق املقياس على عينة اختيرت 

 – 5فحوص تم توزيعهم حسب متغيري الفئة العمرية حيث تم توزيعهم ضمن الفئات العمرية التالية )( م78بطريقة قصدية، وتكونت من )

%( فيما يتعلق بالصياغة 80(. وقد تم التوصل إلى دالالت عن صدق املحتوى حيث بلغت نسبة إتفاق املقيمين )14 - 11 ،11 – 8، 8

قرة بالُبعد، كما توفرت دالالت عن الصدق التميزي للقائمة بقدرتها على التمييز %( فيما يتعلق بمدى ارتباط الف97اللغوية، بينما بلغت )

(، وبلغ 78 = بين فئات الفئة العمرية باستثناء بعد التواصل غير اللفظي. كما توافرت دالالت عن ثبات املقياس بالطريقة النصفية )ن

( إذ 78 = بات بطريقة االتساق الداخلي من خالل معادلة كرونباخ ألفا )ن(، كما توفرت دالالت ث0,91معامل االرتباط على الدرجة الكلية )

 (.0,05(، وتعتبر معامالت ارتباط ممتازة وكلها دالة عند مستوى داللة )=0,88بلغ معامل االرتباط على الدرجة الكلية )

 .التواصل االجتماعي قياس، تشخيص، مقياس، اضطراب، التواصل االجتماعي،, مقياس اضطراب: الكلمات املفتاحية
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 (SCDS) االجتماعي التواصل اضطراب مقياس من عربية صورة طوير ت
 املقدمة. 1

وتتطور مهاراته في كافة املجاالت النمائية سواء كانت  الطفل ينمو      

لغوية تواصلية وحتى املهارات  معرفية وإدراكية أو حركية أو مهارات

وتعتبر حاسة السمع أولى  االجتماعية وتطور مهارات اللعب لدى الطفل.

اللغة االستقبالية  الكتسابالحواس التي تنمو لدى الجنين لتؤهله 

 .حقة من طفولته يبدأ فيها بتكوين أولى حروفه وكلماتهتمهيدا ملرحلة ال 

 في      
ً
تعد املرحلة العمرية دون الخامسة من أكثر املراحل أهمية خصوصا

تطوير التواصل واللغة. ويمتاز تواصل الطفل الرضيع في البداية بأنه غير 

قصدي، ومع دخول عمر الثالثة فإن معظم األطفال يكتسبون العناصر 

لنظام التواصل ويمر تطور اللغة بمراحل منتظمة تبدأ من  الرئيسية

الرضاعة، ومع دخول األطفال املدرسة فإنهم يستخدمون كافة أنواع 

الكبار. وعندما يتأخر التواصل أو ُيعاق فإن التركيز في  ينتجهاالجمل التي 

تقييم التواصل يكون على مغزى اللغة، أي أن الفاحص يركز على مدى 

ل التواصل في وسائل متنوعة مثل االيحاءات وتحديق األعين محاولة الطف

 ].1] والنطق

حيث يعتبر الغرض األساس ي من وجود اللغة هو تواصل الناس فيما        

إلى شخص آخر.  بينهم. والتواصل يحصل عندما يرسل شخص رسالة

هذه الرسالة يمكن إصدارها بطرق مختلفة وعديدة. ويعتبر الكالم _أي 

_ أكثر وسيلة معروفه للتواصل مع الغير. ومع ذلك يتضمن املنطوقةاللغة 

التواصل في الحقيقة أشياء أكثر بكثير من الكلمات. حيث تنقسم 

الجوانب اللغوية إلى ثالث فئات: أوال الشكل اللغوي والذي يتضمن 

أصوات اللغة، وعلم الصرف، وبناء الجملة أي ترتيبها. ثانيا: املضمون 

ل دالالت األلفاظ وتطورها. ثالثا: استخدام اللغة والذي اللغوي ويتناو 

يتضمن استخدام اللغة اللفظية وغير اللفظية لتحقيق أهدافنا بشكل 

 ].6] مالئم اجتماعيا

وقد حدد الباحثون خمسة متطلبات أساسية للتواصل وهي: القدرات      

اصل، البيولوجية، واملحيط اللغوي، والقدرات املعرفية، والحاجة للتو 

أشكال مختلفة الضطرابات التواصل  والقدرات االجتماعية. وبالتالي هناك

مرتبطة بشكل أو بآخر بمتطلبات التواصل، لكنها مرتبطة ومبينة في 

األساس على املكونات األساسية للتواصل وآلية انتاج الكالم الذي هو 

 بمثابة العمود الفقري لعملية التواصل. وهذه املكونات هي: إصدار

األصوات، والنطق، واللغة، والطالقة الكالمية، والسمع. ويشكل وجود أي 

خلل في أي من هذه الجوانب تأثيرا مباشر أو غير مباشر بمعنى أنه يؤثر 

 ].3] بشكل أو بآخر على عملية التواصل الطبيعي

بالنظر إلى مهارات التواصل واللغة بهدف تقييمها فهناك ثالثة مظاهر       

ر يجب أن تؤخذ بعين االعتبار خالل عملية التقييم. أوال: تقييم من التطو  

التواصل الذي يشمل تبادل الرسائل بين املتكلم واملستمع، ثانيا: اللغة 

حيث تشمل استعمال الرموز أو النحو أو القواعد عند التواصل مع 

: الكالم الذي يشير إلى النشاط الحركي الفمي املستخدم في 
ً
اآلخرين. ثالثا

التواصل. كما يشمل تقييم التواصل واللغة على تقييم مهارات اللغة 

االستقبالية واللغة التعبيرية. حيث تمثل اللغة االستقبالية قدرة الطفل 

على فهم وإدراك املعلومات الشفويه وغير الشفوية املقدمة، بينما تمثل 

ن، كما اللغة التعبيرية قدرة الطفل على توصيل أفكراه أو مشاعره لآلخري

تشمل على النطق والكلمات وااليحاءات والسلوكيات األخرى التي تعتمد 

 ].4] عليها املعلومات

وعند الحديث عن األطفال ذي اضطراب طيف التوحد فإن معظمهم       

تعوزهم الرغبة للتواصل، أو حتى الرغبة في التواصل لتحقيق أغراض 

ء األطفال هم غير % من هؤال50اجتماعية معينة. ويعتقد البعض أن 

ناطقين، أو أنهم في أحسن األحوال يكادون ال يستخدمون اللغة. أم 

األطفال منهم الذين يتحدثون يبدو لديهم أوجه شذوذ في نغمة الصوت، 

ومعدل التحدث، وطبقة الصوت أو علوه، ومحتوى اللغة التي يتحدثونها. 

ترديد أو مصاداة وقد يبدو كالم بعضهم آليا كالروبوت أو قد يقوموا بال

الكالم، أو يقلبون الضمائر. لذلك يعد استخدام اللغة كأداة للتفاعل 

 لدى معظمهم. حتى حين اكتسابهم املفردات اللغوية 
ً
االجتماعي أمرا صعبا

فإنهم قد يجدوا صعوبة في استخدام مثل هذه املفردات في التفاعالت 

ال األفراد الذين االجتماعية املختلفة، نظرا لعدم ادراكهم ردود أفع

 ].4] يستمعون إليهم

كما أن هناك عددا من املشكالت املتعلقة بالتواصل واللغة لدى       

األفراد ذوي اضطراب التوحد من الدالئل الهامة التي تميز األفراد ذوي 

اضطراب طيف التوحد وتتمثل في صعوبة االنتباه إلى الصوت اإلنساني 

حاسة سمع عادية، ويكون انتباهه رغم أن لدى الطفل التوحدي 

لألصوات التي تثير اهتمامه فقط مثل صوت لعبة محببة إليه. كما ال 

يسعى الطفل لجذب اهتمام من حوله عن طريق مشاركتهم بأي وسيلة 

كانت مع العلم أن الطفل العادي يحاول جذب االنتباه واالهتمام قبل أن 

ن جملة كاملة للتعبير عن يبلغ عامه األول. صعوبة لدى الطفل في تكوي

األشياء املحيطة به. كما يظهر صعوبة لدى األطفال التوحديين في 

استخدام الضمائر وحروف الجر، وصعوبة في قدرة بعضهم على التكلم 

[5.[ 

 من جوانب املشكالت اللغوية املرتبطة باضطراب       
ً
باإلضافة إلى عددا

 من امل
ً
فاهيم أو معاني الكلمات التي طيف التوحد من قصور في فهم كثيرا

يقولها اآلخرون، وقصور في تعميم املفاهيم التي يتلقونها، وقصور واضح 

  في القدرات التعبيرية لدرجة أن ما
ً
أو غير مرتبط  يقولونه يبدو غريبا

بموضوع الحديث، والفشل في االستجابة بشكل صحيح للتعليمات 

واالستخدام  ا ُيقال لهم،املوجهه إليهم، وامليل إلى الفهم الحرفي مل

إلى عدم القدرة على  باإلضافةاملضطرب للكلمات غير املناسبة للحوار، 

الربط بين املعنى والشكل واملضمون واالستخدام الصحيح للكلمة، وعدم 

 لعدم 
ً
القدرة على بدء محادثة اآلخرين أو االستمرار في املحادثة وئلك نظرا

خرين. كما قد يستخدم جملة كاملة ادراكهم على تأثير حديثهم على اآل 

ليعبر بها عن أحد االشياء بسبب املوقف الذي سمع فيه هذه الجملة ألول 

 ].7مرة ]

 اإلطار النظري . 2

 Social Pragmatic) يعد اضطراب التواصل االجتماعي البراجماتي       

Communication Disorder, SPCD)  ضمن الفئة التشخيصية الجديدة

املدرجة في إطار اضطرابات التواصل املدرج في قسم اضطرابات النمو 



 (SCDS)  

29 

العصبي من الدليل التشخيص ي واالحصائي لالضطرابات العقلية في 

 (DSM-5) [10] طبعته الخامسة

 ( بوصف اضطراب الدالالت البراجماتية1983تاريخيا بدء رابن وألين )     

"semantic pragmatic disorder-SPD"  حيث تم وصف اضطراب

السلوك التواصلي لألطفال الذين لديهم سمات مثل: اضطراب في تكرار 

الكلمات، مشاكل في فهم الحوار، واستخدام نمطي للكلمات ومهارات غير 

مناسبة في املحادثات. كما تم األشارة إلى مجموعة من األطفال الذين 

لديهم مشاكل في اللغة محددة سواء كان يعانون من مالمح توحد بسيط و 

 ].20في االستخدام أو محدودية املعنى ]

لتشخيص اضطراب طيف  SPD استخدم مصطلح 1987وفي عام 

 [11] (ASD)  التوحد

بينما  [13] (Pragmatic Language Impairment) مصطلح ثم ظهر     

 دراسة للحديث عن مجموعة فرعية حيث تم استخدام مصطلح أجريت

(Pragmatic Language Impairment, PLI)   كفئة مستقلة عن اضطراب

حتى صدر الدليل بنسخته الرابعة بمصطلح  [11] .(ASD) طيف التوحد

   (SCD)  اضطراب التواصل البراجماتي

أما اضطراب التواصل وفق الدليل التشخيص ي االحصائي بنسخته     

غة والكالم والتواصل. يعرف على أنه الضعف في الل (DSM-5) الخامسة

ه وتشمل على: النطق،  ف الكالم على أنه إنتاج األصوات املعبر  حيث ُيعر 

والطالقة، والصوت، ونوعية الصوت. بينما تشمل اللغة على الشكل، 

والوظيفة، واستخدام النظام التقليدي من الرموز )أي الكلمات 

أما التواصل املنطوقة، لغة اإلشارة، والكلمات املكتوبة، والصور(. 

فيشمل على التواصل اللفظي وغير اللفظي أي السلوك غير اللفظي 

)سواء املقصود أو غير املقصود( ويؤثر في السلوك، واألفكار، ومواقف 

 ].10األشخاص اآلخرين ]

 :أما معايير تشخيص اضطراب التواصل االجتماعي البراجماتي فهو

عي بجزأيه اللفظي، صعوبة مستمرة في استخدام التواصل االجتما( 1

 :وغير اللفظي، ويبدو واضحا فيما يلي

العجز في استخدام التواصل لغايات اجتماعية مثل: التحية، وتبادل . 1

 .املعلومات بطريقة غير مناسبة مع السياق االجتماعي

عدم القدرة على تغيير التواصل لتتناسب مع السياق أو مع احتياجات . 2

مختلف في أحد الفصول الدراسية منه عن املستمع، مثل التحدث بشكل 

الحديث في امللعب، والتحدث بشكل مختلف لطفل عن الحديث مع بالغ، 

 .وتجنب استخدام لغة رسمية للغاية

صعوبات في الجوانب التالية: قواعد املحادثة، ورواية القصص مثل: .3

فية املناوبة في املحادثة، وإعادة الصياغة عندما ُيساء فهمه، ومعرفة كي

 .استخدام االشارات اللفظية وغير اللفظية لتنظيم التفاعل

صعوبات في فهم مالم ُيصر ح به، مثل: صعوبة فهم النكتة، .4

 .واالستعارات، واملعاني املتعددة في سياق التفسير

ال، واملشاركة (2 عجز ينتج عن القيود الوظيفية في التواصل الفع 

التحصيل الدراس ي، أو األداء املنهي، االجتماعية، والعالقات االجتماعية، و 

 .منفردة أو مجتمعة

 ظهور األعراض في فترة النمو املبكرة )ولكن العجز قد ال يصبح(3

واضحا تماما حتى يتجاوز الفرد مطالب التواصل االجتماعي لهذه  

 (.سنوات 5أو  4القدرات املحددة لغاية 

عزى إلى حالة طبية أو عصبية أ(4
ُ
خرى أو إلى قدرات هذه األعراض ال ت

ر هذه  فس 
ُ
منخفضة في مجاالت بناء الكلمات والقواعد، وال يمكن أن ت

األعراض ضمن اضطراب طيف التوحد، واإلعاقة الفكرية والنمائية، أو 

 ].10االضطراب العقلي ]

 : التشخيص الفارقي بين التوحد واضطرابات اللغة

ند األطفال هناك خصائص معينة ترتبط بالكالم واللغة وتطورها ع

 
ً
املصابين بالتوحد، بداية التأخر اللغوي املرتبط بالتوحد، وهناك عددا

من النقاط التي تميز األطفال التوحديون عن األطفال ذوي اضطرابات 

 : اللغة وتتمثل فيما يلي

ميل األطفال التوحديون لألنماط التكرارية أثناء الحديث، بينما ال . 1

 .الضطرابات اللغويةيظهر ذلك لدى األطفال ذوي ا

الفشل في فهم التعبيرات الغير لفظية وفهم النكتة والتمثيل لدى . 2

يظهر لدى األطفال ذوي االضطرابات  األطفال التوحديون، بينما ال

 .اللغوية

القصور الواضح في التطور االجتماعي لدى األطفال التوحديون، بينما  .3

ل بديلة للتعبير عن أنفسهم يجد األطفال ذوي االضطرابات اللغوية وسائ

 .وهم قادرون على جذب انتباه اآلخرين إليهم

اإلعاقة الحوارية الواضح لدى األطفال التوحديون باإلضافة إلى . 4

استخدام اللغة فقط لتلبية االحتياجات الالزمة للطفل، بينما يكون 

 ].10التطور طبيعي لدى األطفال ذوي االضطرابات اللغوية ]

دراسة هدفت إلى التعرف على أشكال التواصل غير اللفظي التي وفي      

 يستخدمها األطفال التوحديين الصغار )كالتحديق بالعين، واإلشارة إلى ما

( 14عينة الدراسة من ) هو مرغوب فيه، والحركات اإليمائية(. وتكونت

( طفال مصابا بإصابة نمائية تراوحت 14طفال مصابا بالتوحد، و )

( سنوات، وتجانست املجموعتان في العمر الزمني، 3,5-2بين ) أعمارهم ما

والجنس، وقصور الجوانب اللغوية، واملفردات التعبيرية. وقد تم قياس 

نة  أشكال التواصل غير اللفظي عند عينة الدراسة بتصميم قائمة مكو 

( عبارة تصف أنماط السلوك غير اللفظي لديهم، وتضمنت 16من )

بقدرة الطفل على الطلب، والثاني يهتم بقدرة الطفل  مستويين األول يهتم

مواقف معينة. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن األطفال  على التعليق على

التوحيون أحرزوا درجات منخفضه في اإلشارة الى ماهو مرغوب فيه، وفي 

التحديق بالعين، والحركات اإليمائية مقارنة باألطفال املصابين بإعاقات 

في حين أحرزوا درجات مرتفعة باإلشارة ملا يريدونه مقارنة  ى،نمائية أخر 

 ].23] باألطفال املصابين بإعاقات نمائية أخرى 

وفي دراسة هدفت إلى معرفة طبيعة الكالم والصوت وضعف االستماع     

االنتقائي لدى عينة من تسعة من األطفال التوحديين تراوحت أعمارهم 

ظهرون بعض أنماط السلوك االجتماعي ( سنوات، والذين ي8-5ما بين )

غير املناسبة وقصور عام في االنتباه واللغة املنطوقة. واستخدمت 

الدراسة مجموعة حوادث متعلقة بالجهد العقلي لفحص حساسية 

وتقدم االنتباه املبكر لألصوات لدى أطفال التوحد، وكذلك فحص 

تم عرض  تقليدهم لنغمات سمعية بسيطة ونغمات سمعية معقدة، فقد

 بالنغمات البسيطة  مجموعة من األصوات املتتالية
ً
واملتكررة بدءا
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فاملعقدة على عينة الدراسة، حيث طلب منهم تمييز التغيرات الطارئة في 

، وذلك بفهمهم لألوامر وتنفيذها. إال أن 
ً
الصوت ومحاولة تقليدها لفظيا

 ت وماالدراسة أشارت إلى عجز أطفال التوحد في تمييز نغمات الصو 

حدث لها من تغيير، وقد أرجع الباحثون هذا العجز إلى القصور في مهارة 

 ].17] االنتباه واالستماع لديهم وإلى عجزهم عن فهم األوامر

 مشكلة الدراسة . 3

ووجود  (DSM-5) بعد ظهور الدليل التشخيص ي االحصائي الخامس      

مستقلة عن الفئة التشخيصية الضطراب التواصل االجتماعي كفئة 

حة لوجود مقياس لتشخيص 
 
اضطراب طيف التوحد كانت الحاجة مل

هذا االضطراب؛ وفقا للمعايير التي وردت في الدليل؛ ومن هنا جاءت فكرة 

 .هذه الدراسة لسد هذه الحاجة في امليدان

 أ. أسئلة الدراسة

صاغ أسئلة الدراسة في السؤال التالي
ُ
 :ت

 مقياس اضطراب التواصل االجتماعيماهي فعالية الصورة العربية من 

(SCDS)؟ 

 : ليي وبالتالي جاءت أسئلة الدراسة كما

دالالت صدق الصورة العربية من مقياس اضطراب التواصل  ما. 1

 ؟(SCDS) االجتماعي

دالالت ثبات الصورة العربية من مقياس اضطراب التواصل  ما. 2

 ؟(SCDS) االجتماعي

 هدف الدراسة ب. 

 صورة عربية من مقياس اضطراب التواصل االجتماعيتطوير       

(SCDS)  تتمتع بدالالت صدق وثبات مقبولة تمكن الباحثون والعاملون في

 .امليدان من استخدامها

 : مبررات الدراسة وأهميتها

قادرة على تقييم اضطراب  –على حد علم الباحثة  -عدم وجود قائمة . 1

 .العربية من خالل تقييم سلوك الطفلالتواصل االجتماعي مطورة للبيئة 

حاجة ميدان التربية الخاصة في الدول العربية إلى مقياس قادر على . 2

تقييم مهارات التواصل االجتماعية. ومن هنا جاءت الحاجة لهذه 

الدراسة، ليتمكن الباحثون والعاملون في امليدان من استخدام الصورة 

جتماعي تتمتع بدرجة مناسبة العربية من مقياس اضطراب التواصل اال 

 .من دالالت الصدق والثبات

محددات الدراسة: تتحدد نتائج الدراسة بما وفرته من شروط فيما يتعلق 

يقة اختيار العينة ونوعها. كما تحددت الدراسة بالحدود الزمانية ر بط

 .واملكانية

 الدراسات السابقة. 4

سواء كانت الدراسات التي سيتم فيما يلي عرض الدراسات السابقة        

بالدراسة والبحث  (SCDS) تناولت مقياس اضطراب التواصل االجتماعي

أو تلك الدراسات األخرى التي تناولت موضوع تطوير وبناء مقاييس 

وضمن كل منها سيتم الحديث عن الدراسات  ،تشخيصية للتوحد

من  وسيتم عرض الدراسات بشكل تسلسلي ،األجنبية والدراسات العربية

كما سيتم تناول كل دراسة من حيث: هدف  ،األحدث وحتى األقدم منها

كل دراسة، وصف للمقياس، وأهم نتائج الدراسة. وهناك دراسات ذات 

عالقة مباشرة بموضوع الدراسة ودراسات أخرى ذات عالقة غير مباشرة 

 .بموضوع الدراسة

: الدراسات ذات العالقة املباشرة
ً
 : بموضوع الدراسة أوال

 : الدراسات األجنبية

 Social) في دراسة لتطوير مقياس اضطراب التواصل االجتماعي       

Communication Disorder Scale- SCDS)  استنادا الى تعريف هذا

عته الخامسة. بطاالضطراب وفق الدليل التشخيص ي االحصائي في 

 من 2468وتكونت عينة الدراسة من )
ً
ية وال  14( تم اختيارهم عشوائيا

، و)1323حيث كان )
ً
إناثا. وقد توفرت للمقياس  (1145( منهم ذكورا

كما توفرت دالالت  (،0,98دالالت الصدق من خالل االتساق الداخلي )

صدق املحتوى من خالل مقارنة األبعاد الفرعية مع األبعاد الفرعية 

 Pragmatic Language) مقياس مالحظة اللغة البراجماتي ملقياسين وهما:

Skills, PLOS) [18]ومخزون املهارات اللغوية البراغماتية ، (Pragmatic 

Language Skills Inventory, PLSI) كما توفرت دالالت الثبات من خالل ،

 ].16] (0,81) إعادة االختبار

وفي دراسة هدفت إلى مراجعة مجموعة من الدراسات حول      

 (Specific Language Impairment, SLI) اإلضطرابات اللغوية املحددة

وذلك لدى األطفال الذين ُيعانون من ظروف صحية مصاحبة أو ثنائي 

اللغة ويشمل ذلك اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، واضطراب 

طيف التوحد، وزراعة القوقعة، وتعلم اللهجات في السياق اللغوي 

ة بين املختلف. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقات غير متوقع

الكالم واللغة والقدرات املعرفية والقدرات االجتماعية، كما قدمت 

الدراسة طرق دقيقة لتحديد األطفال الذين ُيعانون من االضطرابات 

 ].21] اللغوية املحددة

وفي دراسة هدفت ملراجعة األبحاث حول التشخيص الجديد في الدليل       

الضطراب التواصل االجتماعي  (DSM-5) التشخيص ي اإلحصائي

تم مراجعة األدب لوصف وتحليل األدب املتعلق باللغة (SCD)  البراجماتي

واضطراب طيف التوحد واألبحاث املرتبطة باضطراب استخدام اللغة، 

ومحاولة فهم كيف يؤثر اضطراب التواصل االجتماعي بظهور اعاقات 

وحد واالعاقات لدى الفرد على توظيف لغته وعالقتها باضطراب الت

النمائية والعصبية األخرى، والتأثيرات املحتملة لوجود هذه الفئة 

 ].24التشخيصية الجديدة على األبحاث املستقبلية ]

 Communication) وفي دراسة هدفت إلى تطوير أداة قياس للتواصل      

Assessment Tool, CAT)  على عائالت تتلقى املعالجة الدوائية حيث

 وقد تمتعت األداة 1,880ينة )بلغت الع
ً
( وتم معالجة البيانات احصائيا

بدالالت سيكومترية جيدة ويمكن استخدامها لغايات تقييم وتعليم 

 ].19] املهارات التواصلية

ر نيوكمر وهاميل قائمة شطب معيارية، تم تطبيقها من قبل        كما طو 

( سنة 17-8ر )املعلمين واملهنيين اآلخرين. وتراوحت العينة من عم

التي تضمنت: تقييم شامل للغة  (PLOS) وتضمنت القائمة املسماه بـ

املنطوقة، والتخطيط، ورصد التدخالت، واملساعدة في عملية اإلحالة. 

وتتألف القائمة من البنود املتعلقة بسلوكيات اللغة املنطوقة التي تحدث 

 مقياس  أثناء العملية التعليمية، ويتم تصنيف البنود بناء على

 ].18] ليكيرت من خمس نقاط
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ر مقياس جولدمان وفريستو للنطق بطبعته الثانية  Goldman) وقد طو 

& Fristoe Test of Articulation, Second Edition-GFTA)  حيث يقدم

رة لكلمات متشابهة في النطق ويطلب منه تسمية كل  للطفل سلسلة مصو 

 ].15] منها

ملراجعة األدب حول مقياس السلوك التواصلي وفي دراسة هدفت        

 (Communication and symbolic Behavior Scales, CSBS) والرمزي 

حيث يهدف املقياس ملعرفة نقاط القوة والضعف لدى اطفل في التواصل 

واملهارات االجتماعية واالنفعالية واملجاالت الرمزية، وبالتالي ُيستخدم 

يم التشخيص ي والتخطيط للتدخل وذلك املقياس بفعالية بهدف التقي

لألطفال تحت سن الخامسة، وتوفرت للمقياس دالالت سيكومترية جيدة 

 ].14] تبرر استخدامه

رة        The Expressive) واجرى ويليام اختبار املفردات املصو 

Vacabulary Test, EVT)  لألطفال حيث تم يتم تقديم صورة مفردة

حيث يم قياس اللغة التعبيرية لدى الطفل وسؤال الطفل عن كل منها، 

  [12,26].من خالل الصور.

وقد طور روزيتي مقياس روزيتي اللغوي لألطفال الرضع حيث أجرى       

ر األطفال منذ الوالدة وحتى  ، وشمل املسح عدة  36مسح لتطو 
ً
شهرا

مجاالت وهي: مهارات التفاعل والتواصل، واملهارات البرجماتية، واملهارات 

مهارات اللغة و اإليمائية، ومهارات اللعب، ومهارات اللغة االستقبالية، 

 إذا  التعبيرية. وحصل األطفال على درجات مئوية
ً
على كل مهارة فمثال

%( لهذه املهارة 80حصل الطفل على أربعة نقاط من خمسة يحصل على )

 ].22] في ذلك العمر

ية النمائية لدى األطفال هدفت إلى قياس القدرات التواصل وفي دراسة      

 Sequenced Inventory of Communication) من عمر سنتين إلى ثالثة

Development, SICD)  حيث تشمل القائمة على األبعاد التالية: املهارات

اللفظية، والقدرات املعرفية العامة لألطفال وألبنائهم، وألخوة هؤالء 

( أسرة 224بلغت عينة الدراسة )األطفال ثم مقارنة أدائهم ضمن أزواج، 

( أسرة بالتبني. حيث تم تحديد القدرات املعرفية من خالل املهارات 226و)

التواصلية ضمن العوامل البيئية العالية لكل عمر. وأشارت نتائج 

الدراسة إلى وجود ارتباط كبير لدى األطفال مع أمهاتهم في القدرات 

 ].25] املعرفية العامة

 : يةالدراسات العرب

في دراسة هدفت إلى التحقق من الخصائص السيكومترية لقائمة       

وهي  (Children' s Communication Checklist, CCC) التواصل لألطفال

قائمة لتشخيص اضطرابات التوصل عن طريق مالحظة سلوك الطفل 

من خالل املعلمين أو الوالدين أو أي شخص يستطيع مالحظة سلوك 

ره بيشوب فترة ال تقلالطفل عن قرب ل  (Bishob) عن ثالثة شهور وطو 

لقياس مهارات التواصل وهي )ناتج الكالم، وبناء الجمل، والبداية غير 

املالئمة، وترابط الحديث، والحوار النمطي، واستخدام السياق، وألفة 

الحوار، والعالقات االجتماعية، واالهتمامات(، وقد تكونت العينة من 

 من أ81)
ً
واالعدادية بمركز ومدينة  االبتدائيةطفال املدارس ( طفال

املنصورة ممن يعانون من مشكالت في التواصل ويترددون على 

( 28و) ( ذكور 43مستشفيات ومراكز عالج اضطرابات اللغة والتواصل، )

إناث. وقد أشارت النتائج إلى أن قائمة التواصل لألطفال تتمتع باتساق 

تائج على صدق القائمة، حيث اتضح وجود داخلي مقبول، كما برهنت الن

معامالت ارتباط دالة احصائيا بين أبعاد قائمة التواصل لألطفال وأبعاد 

 ].8] مقياس فينالند للسلوك التكيفي

وفي دراسة هدفت إلى بناء وتقنين مهارات االتصال لدى طلبة      

ن املقياس من ) أربعة  ( فقرة موزعة على32الجامعات األردنية، حيث تكو 

مجاالت هي: مهارات االستماع، ومهارات التحدث، والقدرة على فهم 

 2000اآلخرين، والقدرة على إدارة العواطف، وتم تطبيقه على )
ً
( طالبا

وطالبة من كافة التخصصات في الجامعات األردنية للعام الدراس ي 

. وقد أشارت النتائج إلى توفر دالالت سيكومترية جيدة 2006/2007

اس، كما تبين وجود أثرذو داللة إحصائية في مجالين: وهما مهارات للمقي

االستماع، والقدرة على إدارة العواطف. كما تم حساب العالمة التائية 

أداء مجموعات التقنين  والرتب املئينية وبناء صفحات نفسية لتفسير

 ].2]  على املقياس ومجاالته

قائمة لتقدي االتصال اللغوي وفي دراسة قامت الباحثة فيها بإعداد       

لدى األطفال التوحديين، وهدفت هذه القائمة إلى التعرف على مظاهر 

ومستويات االتصال اللغوي لدى األطفال التوحديين. وتضمن االتصال 

اللغوي خمسة أبعاد أساسية هي: التقليد، االنتباه، التعرف والتفهم، 

قرة. وقد توفرت دالالت ( ف50التعبير، التسمية. وتكونت القائمة من )

(، كما توفرت دالالت صدق تمييزي 0,95صدق ممثلة في صدق املحكمين )

للقائمة، كما توفرت دالالت صدق تمييزي للقائمة. وقد وفرت دالالت 

(، وتم حسب 0,59ثبات بطريقة اإلعادة وكان معامل االرتباط يساوي )

 ].9] (0,92) الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

 :ونستنتج من عرض الدراسات السابقة

تقنين مقاييس  تطوير أو جاءت الدراسات السابقة بهدف بناء أو       

للتواصل أو اللغة، ولكن الدراسة الحالية جاءت من وجهة نظر مختلفة 

وذلك لتشخيص اضطراب التواصل االجتماعي بناء على املعايير الواردة في 

وبالتالي بناء  (DSM-5) الخامسةالدليل التشخيص ي االحصائي بنسخته 

واعتماد املقياس الحالي كأداة قياس قبلي ألولئك منهج تدريبي وفقا 

وبعدي. وبالتالي يتضح أهمية الدراسة الحالية بتوفير املقياس بصورة 

عربية الستخدامها في التشخيص وفي البحوث والدراسات الهادفة لتقييم 

سة الحالية لتطوير صورة عربية فعالية تدخل ما. وهنا تبرز أهمية الدرا

 .من املقياس تتمتع بدالالت صدق وثبات مقبولة في البيئة العربية

مع الدراسة بالطلبة امللتحقين بمراكز التربية تمجتمع الدراسة: يتمثل مج

 .الخاصة واملترددين عليها لغايات التشخيص والتعليم

مراكز التربية  عينة الدراسة بطريقة قصدية من اختيرتعينة الدراسة: 

 وطالبة، وكانت 78حيث شملت عينة الدراسة على ) ،الخاصة
ً
( طالبا

 للتوزيع التالي 
ً
موزعة حسب متغيري الحالة العقلية والفئة العمرية وفقا

 .( ذلك1كما يبين الجدول رقم )
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 1 جدول 

 العمريةتوزيع أفراد العينة حسب الحالة والفئات 

 سنوات –العمر   \الحالة العقلية   8-5 11-8 14-11 املجموع

 عاديون  20 20 20 60

 إعاقة عقلية 20 20 20 60

 توحد 20 20 20 60

 املجموع  60 60 60 180

( توزيع تكرار ونسبة أفراد العينة حسب الفئات 2ويوضح الجدول رقم )

 ( توزيعهم على مراكز التربية 3العمرية، بينما يوضح الجدول التالي رقم )

 .الخاصة

 2 جدول 

 توزيع تكرار ونسبة أفراد العينة حسب لفئات العمرية

 سنوات –العمر  التكرار النسبة

33.3 26 5-8 

33.3 26 8-11 

33.3 26 11-14 

 املجموع  78 100

 3 جدول 

 توزيع أفراد العينة على مراكز التربية الخاصة

 مراكز التربية الخاصة عدد أفراد العينة

 مكز السند للتدريب )األردن( 16

 )االمارات(مركز املختصون لصعوبات التعلم )حضانة املنتسوري الكندية(  5

 مركز املختصون )مدرسة الخليج العاملية( )االمارات( 21

 مركز العصف الذهني )األردن( 7

 مركز تميز وانطلق )األردن( 2

 مركز )طلب عدم ذكر اسمه( )تبوك( 5

 مركز )طلب عدم ذكر اسمه( )سلطنة عمان( 20

 املجموع  78

 ئجنتاال. 5

هدفت هذه الدراسة الى تطوير صورة عربية من مقياس اضطراب       

التواصل االجتماعي تتمتع بدالالت صدق وثبات مقبولة في البيئة العربية. 

ومن ثم استخدامها في تقييم فعالية البرامج املقدمة لألطفال ذوي 

اضطراب التواصل االجتماعي. تتكون مقياس اضطراب التواصل 

 Social (Pragmatic) Communication Disorder Scale االجتماعي

(SCDS) ( فقرة م48من ) وزعة على ثالثة أبعاد رئيسية وهي: املهارات

، املهارات التواصل اللفظية، مهارات اللغوية، املهارات االجتماعية

 77التواصل غير اللفظية. وقد تم تطبيق املقياس على )
ً
( مفحوصا

 .وثبات الصورة العربية من املقياسللتوصل الى دالالت صدق 

دالالت الصدق للصورة العربية من مقياس اضطراب التواصل 

 : (SCDS)االجتماعي

 : ما دالالت صدق الصورة لى سؤال الدراسة األول والذي نصهلإلجابة ع

فقد تم  ؟(SCDS) العربية من مقياس اضطراب التواصل االجتماعي

 : التوصل إلى دالالت الصدق التالية

 (Content Validity)  صدق املحتوى 

تم عرض املقياس على عشرة من املحكمين للتوصل الى صدق        

املحتوى للمقياس، فيما يتعلق بالصياغة اللغوية، و فيما يتعلق بإرتباط 

الفقرة بالبعد، وتوفرت للقائمة نسبة جيدة في اتفاق املحكمين حيث تم 

%( ضمن الصياغة اللغوية، بينما بلغت 85املحكمين ) إعتماد نسبة إتفاق

 .%( فيما يتعلق بمدى إرتباط الفقرة بالبعد98نسبة إتفاق املحكمين )

تم تحليل استجابات عينة الدراسة لحساب معامالت  (SPSS) برنامج

بينما حسب معامل التمييز لكل فقرة باعتماد  التمييز لفقرات االختبار،

يبين معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات  4وجدول  مؤشر برينان.

 .االختبار

 تباط بين الفقرات والدرجة الكليةمعامالت االر  4جدول 

 قم الفقرةر  عامل االرتباط مع املجالم معامل االرتباط مع األداة

0.63 0.58 1 

0.75 0.74 2 

0.81 0.71 3 
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 قم الفقرةر  عامل االرتباط مع املجالم معامل االرتباط مع األداة

0.84 0.78 4 

0.52 0.49 5 

0.81 0.78 6 

0.60 0.52 7 

0.70 0.66 8 

0.81 0.76 9 

0.74 0.69 10 

0.73 0.67 11 

0.71 0.71 12 

0.72 0.66 13 

0.76 0.78 14 

0.76 0.72 15 

0.59 0.54 16 

0.04 -0.09 17 

0.44 0.37 18 

0.68 0.57 19 

0.76 0.66 20 

0.73 0.57 21 

0.70 0.58 22 

0.53 0.44 23 

0.16 0.07 24 

0.79 0.65 25 

0.71 0.53 26 

0.26 0.15 27 

0.71 0.70 28 

0.72 0.68 29 

0.76 0.71 30 

0.66 0.70 31 

0.52 0.56 32 

0.30 0.43 33 

0.21 0.20 34 

0.51 0.46 35 

0.36 0.29 36 

0.37 0.37 37 

0.00 0.02 38 

0.41 0.35 39 

0.06 -0.06 40 

0.57 0.47 41 

0.64 0.48 42 

0.69 0.50 43 

0.70 0.50 44 

0.68 0.43 45 

0.76 0.62 46 

0.71 0.58 47 

0.81 0.71 48 

 (0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )**  (0.051دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )*
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و  015.-( أن  معامالت التمييز تراوحت بين )4يالحظ من جدول رقم )       

(. وبالنسبة لتمييز الفقرة، حيث أن الفقرة تعتبر جيدة اذا كان 0.27

(، ومقبولة وينصح بتحسينها اذا كان 0.39معامل تمييزها أعلى من )

(، وضعيفة وينصح بحذفها اذا 0.39–0.20معامل تمييزها يتراوح بين )

(، وسالبة التمييز يجب حذفها. 0.19-مل تمييزها يتراوح بين )صفركان معا

( اعتبرت ذات تمييز ضعيف 0.20وعليه فإن التي يقل معامل تمييزها عن )

(، ومن أجل الحفاظ على صدق 40، 38، 34، 27، 24، 17وهي الفقرات )

( فقرة أي ما 42املحتوى سيتم حذف هذه الفقرات وبذلك تم استبقاء )

(  من فقرات 6%(، في حين كانت الفقرات غير املطابقة )87نسبته )

%(، وقد كانت الفقرات املطابقة تتميز 12.5االختبار بنسبة بلغت )

 .بمعامالت تمييز مناسبة

 : (Discriminate Validity)الصدق التمييزي . 2

للتوصل لدالالت عن صدق التميزي للمقياس في صورتها العربية تم      

 من الطلبة من 78على العينة املؤلفة من ) تطبيق املقياس
ً
( مفحوصا

 - 11 ،11 - 8 ،8 - 5مراكز التربية الخاصة ضمن الفئات العمرية الثالثة )

 (One– Ways Anova) (، تم استخدام تحليل التباين األحادي14

للتعرف على دالالت الفروق في األداء حسب متغيري الفئة العمرية، 

طات الحسابية واالنحرافات املعيارية حسب ( املتوس4ويوضح جدول )

 .متغير العمر

 5جدول 

افات املعيارية  حسب متغير العمر  املتوسطات الحسابية واالنحر

 األبعاد
 

 14-11 11-8 8-5 املتوسط الحسابي

 
5-8 2.15 

   
 (*)64. 1.51 11-8 املهارات االجتماعية

  
 11-14 1.79 0.36 -0.28 

 

 
5-8 1.7 

   
 (*)67. 1.02 11-8 مهارات التواصل اللفظية

  
 11-14 1.46 0.24 -.43(*) 

 

 
5-8 1.43 

   
 0.15 1.28 11-8 مهارات التواصل غير اللفظية

  
 11-14 1.26 0.17 0.02 

 

 
5-8 1.76 

   
 (*)49. 1.27 11-8 املهارات ككل

  
 11-14 1.51 0.26 -0.23 

 
 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات 5يبين الجدول )

ً
 ظاهريا

ً
( تباينا

بسبب اختالف فئات متغير العمر، ولبيان داللة الفروق  يارية،املع

تحليل التباين األحادي اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام 

 (.6حسب الجدول )

 6 جدول 

 تحليل التباين األحادي ألثر العمر

  الفئات العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري 

 املهارات االجتماعية 5-8 26 2.15 641

920 1.51 26 8-11 

860 1.79 26 11-14 

  املجموع 78 1.82 0.847

 مهارات التواصل اللفظية 5-8 26 1.7 627

741 1.02 26 8-11 

634 1.46 26 11-14 

  املجموع 78 1.39 718

 املهارات التواصل غير اللفظية 5-8 26 1.43 0.525

0.664 1.28 26 8-11 

0.524 1.26 26 11-14 

  املجموع 78 1.33 0.572

 املهارات ككل 5-8 26 0.481 1.76

1.27 0.613 26 8-11 

1.51 0.616 26 11-14 

  املجموع 78 0.6 1.51
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( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 6يتبين من الجدول )

) الداللة تعزى للعمر في جميع املجاالت وفي األداة ككل باستثناء  (0.05=

مجال مهارات التواصل غير اللفظية، ولبيان الفروق الزوجية الدالة 

إحصائيا بين املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات البعدية 

 (.7بطريقة شفيه كما هو مبين في الجدول )

 7 جدول 

 بطريقة شيفيه ألثر العمر ةاملتعدداملقارنات 

  املصدر مجموع املربعات درجات الحرية متوسط املربعات قيمة ف الداللة اإلحصائية

 املهارات االجتماعية بين املجموعات 5.303 2 2.651 3.982 0.023

 داخل املجموعات 49.932 75 0.666  

 الكلي 55.234 77   

 مهارات التواصل اللفظية بين املجموعات 6.05 2 3.025 6.748 0.002

 داخل املجموعات 33.621 75 0.448  

 الكلي 39.671 77   

 مهارات التواصل غير اللفظية بين املجموعات 0.441 2 0.221 0.668 0.516

 داخل املجموعات 24.777 75 0.33  

 الكلي 25.218 77   

 املهرات ككل املجموعاتبين  3.078 2 1.539 4.683 0.012

 داخل املجموعات 24.648 75 0.329  

 الكلي 27.726 77   

) دالة عند مستوى الداللة*  = 0.05). 

) ( وجود فروق ذات داللة إحصائية7يتبين من الجدول ) بين  (0.05 = 

املهارات االجتماعية في  11-8الفئات العمرية وجاءت الفروق لصالح 

 .ومهارات التواصل اللفظية وعل املقياس ككل

 دالالت الثبات للصورة العربية من مقياس اضطراب التواصل االجتماعي

(SCDS) : 

 لإلجابة عن السؤال الثاني ما دالالت ثبات الصورة العربية من مقياس 

؟ فقد تم التوصل إلى دالالت (SCDS) اضطراب التواصل االجتماعي

 : الثبات التالية

 : (Split Half - Procedure) دالالت الثبات بالطريقة النصفية

للتوصل إلى دالالت عن ثبات الصورة العربية من املقياس تم حساب 

، (78= معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياس الكلي )ن

اس ( معامالت اإلرتباط لكل بعد من أبعاد املقي8ويوضح الجدول رقم )

 .وللمقياس الكلي

 8 جدول 

 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكل بعد وللمقياس الكلي

 البعد معامالت جوتمان للتجزئة النصفية

 املهارات االجتماعية 0.91

 مهارات التواصل اللفظية 0.84

 مهارات التواصل غير اللفظية 0.71

 املجموع الكلي  0.81

  دالالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي من خالل معادلة كرونباخ ألفا

 كما تم حساب معامالت االتساق الداخلي لكل بعد على حده ولألبعاد 

، والجدول رقم (78= مجتمعة وذلك باستخدام معادلة كرونباخ ألفا )ن

 .تساق الداخلي( يوضح معامالت اال8)

 9جدول 

 معامالت االتساق الداخلي لكل بعد من األبعاد األربعة وللمقياس الكلي

 البعد معامالت االتساق الداخلي

 املهارات االجتماعية 0.95

 مهارات التواصل اللفظية 0.9

 مهارات التواصل غير اللفظية 0.87

 الكلياملجموع  0.95

 مناقشة النتائج. 6

هدفت هذه الدراسة إلى تطوير صورة عربية من مقياس اضطراب         

 ،(Social  Communication Disorder Scale, SCDS)التواصل االجتماعي

( 48املستخدم في تقييم مهارات التواصل للطفل. يتكون املقياس من )

فقرة موزعة على ثالثة أبعاد وهي )املهارات االجتماعية، ومهارات التواصل 

اللفظية، ومهارت التواصل غير اللفظية(. ولتحقيق أهداف الدراسة تم 

( 78تطبيق املقياس على عينة اختيرت بطريقة قصدية، وتكونت من )

حوص تم توزيعهم حسب متغيري الفئة العمرية حيث تم توزيعهم مف
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(. وقد تم التوصل 14 - 11، 11 – 8 ،8 – 5ضمن الفئات العمرية التالية )

%( 80املقيمين ) اتفاقإلى دالالت عن صدق املحتوى حيث بلغت نسبة 

%( فيما يتعلق بمدى 97فيما يتعلق بالصياغة اللغوية، بينما بلغت )

رة بالُبعد، كما توفرت دالالت عن الصدق التميزي للقائمة ارتباط الفق

بقدرتها على التمييز بين فئات الفئة العمرية باستثناء بعد التواصل غير 

اللفظي. كما توافرت دالالت عن ثبات املقياس بالطريقة النصفية 

(، كما توفرت 0,91(، وبلغ معامل االرتباط على الدرجة الكلية )78)ن=

بطريقة االتساق الداخلي من خالل معادلة كرونباخ ألفا  دالالت ثبات

(، وتعتبر 0,88( إذ بلغ معامل االرتباط على الدرجة الكلية )78)ن=

 (.0,05معامالت ارتباط ممتازة وكلها دالة عند مستوى داللة )=

تتفق الدراسة الحالية في استخدام مقياس اضطراب التواصل         

[، كما تتفق الدراستين بوجود دالالت 16]االجماعي مع دراسة هويس 

صدق وثبات جيدة، مع اختالف بطرق قياس الصدق والثبات لكل منهما. 

[ والتي هدفت ملراجعة 24بينما تختلف الدراسة الحالية مع الدراسة ]

األدب وتحليل األبحاث املرتبط باضطراب التواصل االجتماعي واضطراب 

لفهم التأثيرات املختلفة املحتملة  التوحد واضطراب اللغة، في محاولة

لوجود هذه الفئة التشخيصية الجديدة. وتختلف الدراسة الحلية عن 

[ التي هدفت ملراجعة األدب حول االضطرابات اللغوية 21دراسة ]

[ التي هدفت 19املحددة. بينما تتفق الدراسة الحالية مع الدراسة ]

الت تتلقى املعالجة لتطوير أداة لقياس التواصل وكانت العينة عائ

الدوائية وتم تطوير أداة لتقييم وتعليم املهارات التواصلية. كما وتختلف 

[ التي هدفت لتطوير مقياس جولدمان 15الدراسة الحالية عن دراسة ]

وفريستو للنطق من خالل سلسلة من الكلمات املصورة املتشابهة 

  [2,8,9,14,22,25]بالنطق. وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات

هدفت هذه الدراسات لتطوير مقاييس مختلفة عن املقياس املقدمة في 

 .الدراسة الحالية

 التوصيات. 6

 استخدام الصورة العربية من مقياس اضطراب التواصل االجتماعي

(SCDS) بجانب املقاييس األخرى بهدف تشخيص األطفال. 

 االجتماعياستخدام الصورة العربية من مقياس اضطراب التواصل 

(SCDS)  بهدف تقييم التدخالت التواصلية االجتماعية املقدمة لألطفال

  .( عام14-5بين ) الذين تتراوح أعمارهم ما

معايير خاصة بالصورة العربية من مقياس  الشتقاقإجراء دراسة 

 (SCDS)  اضطراب التواصل االجتماعي

 .تطوير منهج لتعليم وتدريب مهارات التواصل االجتماعي

 املراجع

  املراجع العربية .أ

(، التوحد: السلوك والتشخيص والعالج، 2016الزريقات، إبراهيم ) [1] 

 .(، عمان: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع٢)ط 

، بناء وتقنين مقياس مهارات االتصال لدى (2007الحميدات، روضة )[2] 

جامعة طلبة الجامعات االردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .مؤتة، عمان، األردن

 ،منى و الروسان ،جميل و الحديدي ،، جمال و الصماديالخطيب[3] 

، موس ى العمايره، إبراهيم و الزريقات، ميادة و الناطور فاروق و 

 مقدمة في تعليم ذوي الحاجات  ،(2007نادية ) ،السرورو 

 .: دار الفكر، عمان(1)ط ،الخاصة       

والعمايره، موس ى والحياري، غالب والخمرة، حاتم فتحي  جروان، [4] 

الزارع، ومقداد، قيس وفواز، عمر و صديق، لينا وعليوات، شادن و 

، الطلبة (2013علي، صفاء والجابري، محمد )الطبال، سهى و  نايف 

: (، عمان1: مقدمة في التربية الخاصة، )طذوي الحاجات الخاصة

 .دار الفكر

املدخل إلى اضطراب التوحد: املفاهيم  ،(2014نايف  ) ،الزارع [5]

 .عمان: دار الفكر ،(٣األساسية وطرق التدخل، )ط 

(، سمات التوحد: تطورها وكيفية التعامل معها، 2004الشامي، وفاء )[6] 

 .جدة: مركز جدة للتوحد

اضطراب التوحد: األسباب، التشخيص،  (،2015القمش، مصطفى )[7] 
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THE SOCIAL COMMUNICATION 

DISORDE SCALE (SCDS) 
 

LANA HARON ABU-ZAITOUNAH 

Ministry of Education, Jordan 

   

ABSTRACT_ The Purpose of this study was to develop the Arabian Version of the Social Communication 

Disorder Scale (SCDS), the scale has the purpose to evaluate the Social Communication Disorder. The 

Arabic version of the scale  was consisted of (42) items, distributed (Communication Skills, Verbal 

communication skills, and nonverbal communication skills). The sample consisted of (78) individuals in 

the age groups from (5-8, 8-11 and 11-14) years. The validity of the scale was achieved by using the 

content validity where the arbitrators agreement ratio of items linguistics formulation was (80%), and the 

arbitrators agreement ratio of items correlation with the scale‘s dimensions was (97%). The results 

showed that there were statistical significances (α = 0.05), regarding the age variable for the two 

dimensions. The reliability coefficient was calculated for the scale by using the Split Half – Procedure 

equation (n=78), the reliability coefficient correlation was (0.91). The concurrent validity indications of 

the scale, via calculating the coefficient correlation the internal consistency approach by using the 

method of Cronbach Alpha (n=78) the total correlation coefficient was (0.88). 

KEY WORDS: Assessment, Diagnosis, Scale, Disorder, Social Communication, (SCDS( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


