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(ماكاتون) الدالةالتوّحد واإلشارة إلى الكلمة   

 
 

 
 
  ا هو الموضوع؟م
 

لغة اإلشارة مع  تعتمد علىاستعملت التدّخالت التي 
يعانون من التوّحد منذ سبعينات القرن الماضي لتعليم  أشخاص 

 ).Goldstein, 2002( التعبيري  التواصلأو /و التواصل التقبلي
طيف  اتاضطراب بأحدومع أن معظم األشخاص المصابين 

ً ليسوا صمّ  التوّحد ن أن استخدام تطاعتهم السمع، فقد تبيّ وباس ا
والتكلّم بنفس ) من لغات اإلشارة التي يستخدمها الصمّ (اإلشارات 
 اتاضطرابأحد يساعد األشخاص الذين يعانون من  الوقت قد 

في إن اإلشارة واإليماءة   .التواصل على فهم اللغة و التوّحدطيف 
ً بـ ( الرئيسيةالكلمة ب ما يتعلق يشار  كما  "ماكاتون"تعرفان أيضا

تستخدمان ‘) كاملال تواصلال’ بعبارة إليهما في بعض األحيان
إشارات يدوية يستخدمها الصّم مع الكالم لدعم تواصل األفراد 

 ,Grove & Walker( التواصلصعوبات في  الذين يعانون من 
اإلشارات والكالم في وقت واحد، وال  يتم استخدام). 1990
في أستراليا،   .في الجملة  الرئيسية لكلمات ل اإلشارة إال تُستخدم

 يتم استخدام.   ) AUSLAN (   "النزأو"تدعى لغة إشارة الصّم 
فردية في اإلشارة إلى الكلمة    "النزأو"إشارات 

، إلى التواصللألشخاص الذين يعانون من صعوبات في   الرئيسية
أن الكالم  إلى إنتاج هذه اللغة، ومن المهم التنويه جانب معالم 

ً وأنه يتّم يُ  في  الرئيسيةلكلمات لاإلشارة  استخدام ستخدم دائما
  .النطق بها عندالجملة 

 
 ما هي الفرضية؟

 

البديل  التواصلهي من أنواع  الرئيسيةاإلشارة إلى الكلمة 
ز أنظمة  يتم استخدام  .)AAC(   "أي أي سي"وتعرف بـ  والمعّزِ

AAC وسيلةلتوفير  ون من التوّحد عادة مع األطفال الذين يعان 
أن  مالحظةمن المهم و  .لدى تأخر تطّور النطق أو غيابه تواصل

تعليم لنادراً ما يكون  )AAC( والمعّززالبديل  التواصلالهدف من 
فحصوا  النطق، مع أن عدداً من الباحثين قد  الطالب على استعمال
 )AACالتواصل البديل والمضاعف (هذا الجانب من 

)Schlosser & Wendt, 2008(.  
 

 ث؟وقول البحتماذا 
 

تأثيرات لغة اإلشارة على   حول أشارت البحوث التي أجريت
والمقترنة  التواصلمن صعوبات في  األشخاص الذين يعانون 

ر النطق على تطوّ  إيجابية  تأثيرات إلى وجود عاقات ذهنيةإب
 & Millar, Light( المفردات وتنميةجتماعي اال التفاعلو

Schlosser, 2006; DiCarlo et al, 2001(.   وقد رّكزت
 الرئيسيةوالمراجعات بشأن استخدام اإلشارة إلى الكلمة  البحوث

الذين يعانون من التوّحد قد على مجموعة من  الطالب مع 

على تعلّم اإلشارات مقارنة  الطالبقدرة  منهاوالقضايا،  المسائل 
 وتأثير  لصور والرسوم،ا التي تستخدم  المدعومةباألنظمة 

ً مقارنة  والكالماإلشارة  التدخالت التي تستخدم معا
 التدخالتوتأثير   الكالمية وحدها على تعلّم المفردات؛  بالتدخالت

الدقيقة  بين الحركة  والعالقاتباإلشارة على تطوير النطق، 
عالوة و  .شاراتعلى استخدام اإل الحركي تعذّر األداء ومقاييس

على تعلّم  بصورة رئيسية ركّز العديد من الدراسات على ذلك،
عوضاً   ،)Mirenda, 2003; Goldstein, 2002(   المفردات

التركيز على النتائج الوظيفية أو مهارات التعميم  نع
)Schlosser & Wendt, 2008(  كما أن معظم الدراسات

 ً من  أعداداً صغيرةواحد أو درست فقط  فردل استخدمت تصميما
  .)Wendt, 2009; Schwartz & Nye, 2006( طفالاأل

المحدودة  تهاوجود أدلّة البحث وقلّةالبحث  اتساع مجاالت ويعني
اإلشارة إلى  فعالية حولصعب اإلدالء بتصريح بسيط ال من أنه 

عدم بالنسبة لألشخاص المصابين بالتوّحد، أو  الرئيسيةالكلمة 
  .  فعاليتها

 
  :ما يلي اتجعث والمراونتائج البح تشمل

 
فعّال  تواصلإن استخدام اإلشارات يوفّر خيارات  •

  )Wendt, 2009(بالتوّحد  المصابين  للطالب
لمفردات يتم بصورة أسرع  اتعلّم  أنعلى تدّل النتائج  •

التدريب على النطق  عنه فيشارة لإل المتضمنة  التدخالتعبر 
  )Goldstein, 2002; Yoder & Layton, 1988(بمفرده 

ً على إنتاج النطق  • ال يؤثر استخدام اإلشارة سلبا
المتواضع  لكن اإليجابيالتأثير بعض    له وبصورة عامة يكون
 ;Schlosser & Wendt, 2008( على إنتاج النطق

Schwartz & Nye, 2006( 
ً أن الفوارق الفردية بين األطفال المصابين لقد غدا  • واضحا

 معين، وتحقيق نجاحٍ  تواصلتعني تفضيل نظام  بالتوّحد قد 
آخر، ويجب أن تؤخذ الفوارق الفردية  أكبر مقارنة بنظام 

 Brunner(وتصميمه  تواصل اختيار نظام  عندباالعتبار 
& Seung, 2009; Wendt, 2009; Tincani, 

2004; Anderson, 2002(.   
األطفال  يظهر أن الذين يستفيدون أكثر من غيرهم هم •

محدودية  أكثر  ذخيرة تواصلالذين يملكون 
)Goldstein, 2002(،  هم مهارات حركات يوالذين لد

واألطفال ) Seal & Bonvillian, 1997(دقيقة أفضل 
 ,Tincani(الذين يملكون مهارات محاكاة أفضل 

2004( . 
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التي تتضمن لغة  التدخالتأن  المتوفرةث ويبدو من أدلة البح
قد تكون خياراً مفيداً  ،رئيسيةالكاإلشارة إلى الكلمة  اإلشارة، 

ً  التواصل لدعم مهارات  المصابين  الطالبلدى بعض  عموما
وغير ذلك من  الكالم  إلى جانببالتوّحد وذلك عندما تستخدم 

 بما فيها )AAC( التواصل البديل والمضاعفإستراتيجيات 
تجعل لغة اإلشارة  قد إّن بعض المهارات التي  . البصريالدعم 

ً تضم الحركات خياراً من . الدقيقة الجيدة ومهارات المحاكاة اسبا
ال  الرئيسيةلغة اإلشارة إلى الكلمة  تدخالتضح من األدلة أّن يتّ 

  .تبطئ وال توقف تطور النطق
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