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االجتماع اجملموعة  علم يتمحور البحث احلايل يف العالقة الدياديّة ) الديادة وهي كلمة ذات أصول يونانية تعين يف
منفردين، وهي تشكل أصغر الوحدات االجتماعية. ميكن للشخصني يف "الديادة" أن يرتبطا بعالقة رومانسية أو  نةاملكوّ 

املرتجم( بني الرضيع الذي يعاين من  تأخر يف النمّو وخلل يف التواصل، مع والديه أو مع مرب رئيسي آخر،  -عائلية
اعم والبديل على هذه العالقة. حتمل العالقة األولية للرضيع ويفحص تأثري برنامج إرشاد األهل يف موضوع التواصل الد

، (Schertz & Odom, 2004; Trivette, 2003)مع  مربّيه الرئيسيني أمهية كبرية يف وضع أسس تطّور االتصال والّلغة
ور الطبيعّية  يف حاالت التط (.Gowlett,1994)وذلك ألّن االتصال يتطّور من خالل عالقات متبادلة مع البيئة احمليطة

يتعلم الرضيع من خالل التفاعل مع احمليط القواعد األساسّية لالتصال واللغة، أما يف صفوف الرّضع الذين يعانون من 
إعاقات خمتلفة فهذه العملية معقدة للغاية. إذا ما كان هناك خلل يف أحد اجملاالت املطلوبة لتحقيق هذه العملّية يصبح 

 & ,Bernstein & Tiegerman, 1993; Owens, Metz)هّمة معّقدة وحىت مستحيلة. اكتساب االتصال واللغة م  

Farinella, 2010.) 

دة العالقة بني األهل واألطفال هي عالقة متعدّ  هم مربّوه األوائل، لذا ميكن القول أنّ  يف التواصل ملولود الغضاشركاء أول 
ا تغر  أسس النمّو الوجدايّن واالجتماعّي والذهيّن للطفل الرضيع إنّ  األبعاد، وحتمل أمهية بالغة بالّنسبة لنمو الرضع، إذ

(Bates, 1999; Frankel & Bates, 1990; Laible & Song, 2006 .) ة هذه العالقة فحص  أمهيّ ب قام باحثون كثر
 ;Ainsworth, 1979; Emde & Harmon, 1982 (، ) على سبيل املثال:dyadة )األولية وعّرفوها كعالقة دياديّ 

Frankel & Bates, 1990;Kelley et al., 1983 ّة بني (. تشّكل العالقة الدياديّة إحدى سبل فحص جوهر العالقة األولي



 

 

بفحص خواص التفاعالت   ، ويقوم البحث الدياديّ (Emde, Wolf & Oppenheim, 2003) الوالد/ة والرضيع
 االتصالية بني شريكني اثنني مبناح عّدة. 

وابنها حتمل أمهّية كبرية  لق األحباث اليت درست موضوع الديادة من الفرضّية القائلة أّن العالقات الدياديّة بني األمّ تنط
 ,Biringen, Emde ق بأبعاد تطّور العالقات، وممارسة الّتفاعالت، وانواع االرتباط بينهما ) على سبيل املثال:بكل ما يتعلّ 

Campos & Appelbaum, 1995; Schertz & Odom, 2004; Trivette, 2003 يتمحور البحث احلايّل يف فهم .)
ومن إعاقة اتصالية. جرت  ة يف الّديادة بني الوالد/ة والرضيع الذي يعاين من ختّلف يف النمو ة التواصليّ خصوصّية العمليّ 

ر املوديالت  إطاراً ونقطة انطالق وفّ مراجعة املوضوع من خالل استخدام  أمنوذج )موديل( لتمثيل ديادة االتصال، إذ ت  
. مثّة عدد من Sanders, 1976))نة، وتوفر قاعدة لبناء ومراجعة خطط تدّخل ا مراجعة مشاكل معيّ مميكن من خالهل

ّثل عمليات اتصال دياديّة، لكنها دحدودة من حيث القدرة  على تثيل االتصال الديادي بني الوالد/ة املوديالت اليت ت  
، لذا (Berlo, 1960; Lloyd, Quist & Windsor, 1990; Sanders, 1976)ذي يعاين من إعاقة اتصالية. والرضيع ال

قمنا ببناء أمنوذج ترابط ديادّي يوصل ما بني املوديالت القائمة اليت تصف ديادة واتصال، وميلك القدرة على توصيف 
 ,Berlo, 1960; Lloyd, et al., 1990; Sanders)يف االتصال العالقة املتمّيزة بني الوالد/ة والرضيع الذي يعاين من إعاقة

يف فهم العالقة الدياديّة بني الرضيع الذي يعاين من ختلف يف التطور ومن إعاقة  . يتمحور البحث احلايلّ (1976
ولتطوير خطّة  ،تواصلّية، ووالديه، كما تتجسد هذه يف البيئة الطبيعّية، ومن خالل استخدام األمنوذج لفهم السريورة

 تدخل.      

أمنوذج االتصال الديادّي على تثيل ديادات يف صفوف األهل والرّضع الذين قدرة تّثل هدف البحث يف فحص ومراجعة 
يعانون )أو ال يعانون( من ختّلف يف النمو  ومن إعاقة اتصالية.  بعد التحّقق ) اإلحصائي( من صدق االمنوذج املعروض 

يقه كجزء من عملية أرشاديّة تستخدم اسرتاتيجيات وأدوات االتصال الداعم والبديل )أ.د.ب(.  جرى فحص قدرة تطب
 ل من البحث بفحص أمنوذج االتصال الديادي من خالل املقارنة بني ست ديادات يف صفوف أهالقمنا  يف اجلزء األوّ 

دقيقة وضّمت  20مّدة التصوير مل تتعدى ورّضع يف سن عام حىت عامني مع )أو بدون( تأخر تطّوري وإعاقة اتصالية. 
. جرى اف على حنو طبيعي مع ابنها يف البيئة الطبيعية ملنزهلات لعب حر بني االم والرضيع. ط لب من االّم  التصرّ وضعيّ 

( املعلومات املوثّقة حبسب أمنوذج  االتصال الديادّي من خالل استخدام علم اإلحصاء encodingحتليل وترميز)
 ، ومن خالل وضع النتائج على حنو مرئي يف األمنوذج ذاته.التوصيفي

، (Mann-Whitney)وف حص ت الفروق بني اجملموعات ،جريت مقارنة بني املعّدالتبغية فحص الفروق بني الديادات أ  
قولة يف وع ثر على فرق كبري بني بنية الديادات يف عدد الرسائل الكلي ) اليت بادر إليها الوالد والرضيع معا( املن



 

 

. يف الّديادة بني الوالد والرضيع الذي ينمو على حنو سليم ت نقل رسائل بنسبة تفوق ضعفني يف (p=0.025)الدقيقة
. ع ثر كذلك (9.1)الّديادة بني الوالد والرضيع الذي يعاين من ختّلف يف التطّور ومن إعاقة اتصالية( 23.28)الدقيقة 

ل تغذية راجعة للرضيع من جمموع الرسائل يف عدد الرسائل االتصالّية اليت تشكّ  على فرق حاسم ) باملفردات اإلحصائية(
ر ومن إعاقة اتصالية  ر يف التطوّ اليت يبعث هبا الوالد. حبسب نتائج البحث يرّد اهايل األطفال الرضع الذين يعانون من تأخّ 

على حنو أقل  على إشارات االتصال من قبل ابنهم. أما بالنسبة للرسائل اليت ينقلها الرضيع، فثّمة فرق بني الديادات 
     (. (p=0.01 ، وكذلك بعدد الرسائل اليت تشّكل تغذية راجعة للوالد(p=0.04) بكل ما يتعلق بعدد مبادرات االتصال 

والذي ينعكس على حنو مرئي وواضح حىت عند  ،األّول من البحث وجود فرق حاسم بني الديادات ت ظهر نتائج اجلزء
رون على حنو سليم تتبّّن ع الذين يتطوّ وضعه يف أمنوذج االتصال الديادّي. الديادات يف صفوف الوالدين واألطفال الرضّ 

بوترية عالية،   (Harrist & Waugh, 2002)تصاليةيتمّيز بظهور ونقل رسائل ا (smooth-flowing style)أسلوبا منسابا 
% من 40% من الرسائل اليت بعث هبا الرضيع والرّد عليها من قبل األم، وقام الرضيع بتشخيص 70إذ جرى تشخيص 

ّرسائل لل لة  ق  ن    23ل ز الّديادة باالستقرار على امتداد الوقت، وحتّقق معدّ الرسائل اليت بعثت هبا األم، ورّد عليها. تتميّ 
 وبالعكس. ،والردود يف الدقيقة، واليت تتمّيز بالتجانس بكل ما يتعّلق باجتاه الرسائل بني األّم والّرضيع

يف املقابل، تتمّيز ديادات االّتصال يف صفوف الوالدين واألطفال الرضع الذين يعانون من ختّلف يف التطور وإعاقة يف 
 ظهور ونقل رسائل االتصال، وبالكثري من االنقطاع وترية متدنّية منوب (disjointed style) االتصال بنمط مبتور

(Harrist & Waugh, 2002) من الرسائل اليت بعث هبا الرضيع حصلت على رد من قبل األم، وتلّقت 35. حوايل %
ل وترية الرسائل % من الرسائل اليت بعثت هبا األم ردا من قبل الرضيع. مّدة نقل الرسائل قصرية للغاية، ومعدّ 20حوايل 

 املنقولة يف الدقيقة هو مخس رسائل. تتميز الّديادة باجتاه غري متجانس للرسائل بني األم والرضيع، وبالعكس.

االختالف فيما بينها يتمحور يف األسا  يف وترية نقل الرسائل االتصالّية بني  عندما جتري املقارنة بني الديادات يتبنّي أنّ 
، ويف قدرة التعّرف على رسائل الشريك يف االتصال. عند فحص عدد الرسائل  اليت يبعث هبا الوالد  يادةالشركاء يف الدّ 

كرد  على رسائل الطفل الرضيع يتبنّي وجود فرق جوهري، حيث أّن الرد على الرضيع برسائل اتصالية من قبل أهل أطفال 
األطفال أهل %( من رد 10ملحوظ ) حوايل  رضع يعانون من تأخري يف التطور وإعاقات اتصال كان أقل على حنو

 هذا املعطى ينبع من املفاهيم اليت يتبّناها الوالدان بكلّ  %(. حيتمل أنّ 60الذين ال يعانون من إعاقة يف االتصال ) حوايل 
 Stephenson, Parrila)ة. ة اليت تقف من وراء رسائله االتصاليّ ق بدرجة فهم ابنهم، ومستوى النّية االتصاليّ ما يتعلّ 

,Georgiou &. Kirby, 2009.) 



 

 

، أو ذاك الذي ي قصد من ورائه ةاالتصاليّ  املمارسةيف الكثري من احلاالت مل يفّسر الوالدان سلوك ابنهم على أنّه نوع من 
ع الذين األهل الذين جيدون صعوبة يف تشخيص احتياجات األطفال الرضّ  أصبح ،أمٌر ما. بعد تلّقيهم اإلرشاد املناسب

-Matthews)يتحّدثون عن تغيري جوهري يف اإلحسا  بأنم يفهمون ابنهم أصبحوا  يعانون من إعاقة يف االتصال، 

Somerville & Cress, 2005) ّالذي ميّكن من توفري عرض مرئي  .  يقّوي استخدام أمنوذج االتصال الديادي (
ن لب االتصال اليت يقومون باستخدامها، ويساعد على حتسينها.  مللتفاعالت بني الوالد وابنه( يقّوي فهم الوالدين لقوا

ر ومن إعاقات ر يف التطوّ ع يعانون من تأخّ خالل تنفيذ تدّخل يف جمال االتصال يف صفوف ديادات والدين وأطفال رضّ 
كن فحص أبعاد التغيري الذي يتحّقق على ضوء التدخل  صال الديادي   خالل استخدام أمنوذج االت الذي يتمّ  اتصال، مي 

ت ظهر نتائج القسم األّول من البحث أّن مرّكب الرّد على األطفال الرضع الذين  يعانون من تأخر يف التطور ومن إعاقة 
يف االتصال كان أقل على حنو ملحوظ مقارنة مبا حيصل يف الّديادة بني الوالد والرضيع الذي ينمو منواً عادي.  دفعت 

ة تقدمي أرشاد للوالدين باالعتماد على أمنوذج االتصال هبدف املساعدة يف تطوير اتصال إمكانيّ  هذه املعلومات إىل إدراك
الرضيع من خالل االستعانة  بأدوات واسرتاتيجيات االتصال  الداعم والبديل )أ.د.ب(. اهلدف من اإلرشاد هو مساعدة 

ك هبا األهل حول مستوى فهم ابنهم، املفاهيم اليت يتمسّ األهل على تفسري النّية االتصالية لدى ابنهم، وكذلك تغيري 
   (.Stephenson, et al., 2009)األمر الذي ي فضي إىل حتسني االّتصال يف الّديادة 

يف القسم الثاين من البحث جرى فحص السؤال التايل: هل ميكن حتسني االّتصال يف الّديادة بني الوالدين واألطفال 
ر يف التطور وإعاقة يف االتصال، من خالل استخدام اإلرشاد الذي يرتكز إىل أمنوذج تأخّ  الرضع الذين يعانون من

االتصال الديادي واسرتاتيجيات االتصال الداعم والبديل )أ.د.ب(؟ مّت هذا الفحص من خالل املقارنة بني جمموعيت 
. (N=30)طور ومن إعاقة يف االتصالر يف التديادات ألهايل أطفال رضع ) أبناء عام حىّت عامني( يعانون من تأخّ 

ب يل مالء مة خضعت جمموعة التدّخل إلرشاد يرتكز إىل أمنوذج موضوعته اسرتاتيجيات دعم وتطوير االتصال مع الطفل ق   
دقيقة  20االتصال الداعم والبديل. أجريت خالل البحث مشاهدتا فيديو على اجملموعتني. مّدة التصوير مل تتعدى 

عب حر بني األم والرضيع، وط لب من األّم أن تتصّرف على حنو طبيعي  مع ابنها يف البيئة الطبيعية ات لومشلت وضعيّ 
ل ملنزهلما. وثّقت مشاهدات الفيديو الديادات قبل وبعد التدخل، وجرى استخدام مقاطع الفيديو اليت صّورت قبل التدخّ 

خالل التدّخل حصلت كل عائلة يف جمموعة التجربة  خالل اإلرشاد كأداة توضيحية لألهل حول ما حيصل يف الديادة.
على إرشاد يعتمد على أمنوذج االتصال الديادّي، ويف نايته صودق على تنفيذ استخدام اويل ألداة االتصال الداعم 

فحص تأثري اإلرشاد واستخدام مت والبديل. جرت مالئمة هذه األداة الحتياجات الطفل وبنية العائلة، وبعدها 
اتيجيات واألدوات على العالقة الديادية بني الوالد/ة  أو املريب األّويل والرضيع حبسب أمنوذج االتصال الديادي. االسرت 



 

 

ت اجملموعة الثانية جمموعة مراقبة، وحصلت على إرشاد يف جمال تدليك األطفال الرّضع. عملية جتميع البيانات  شكلّ 
 كانت مماثلة يف اجملموعتني.   

جمموعة التجربة اليت خضعت إلرشاد يرتكز إىل أمنوذج االتصال الديادّي شهدت ارتفاعا  لقسم الثاين أنّ أظهرت  نتائج ا
يف الدقيقة  رسالة 23.01رسالة يف الدقيقة قبل التدخل إىل  13.51من  -يف عدد الرسائل الكلي يف الّديادة بعد التدخل

حصل كذلك تغيري  (.***sig -0 .000)بعد التدخل، أي حبوايل الضعف. هذا املعطى حاسم من الناحية اإلحصائية 
رسالة يف الدقيقة(، ويف  13.5إىل  8.79يف عدد الرسائل اليت بادر إليها الوالد ) من ( ***sig -0 .000)إجيايب حاسم 

رسالة يف الدقيقة(، وتضاعف عدد الرسائل اليت بادر إليها  الوالد  8.9إىل  4.7من  عدد الرسائل اليت بادر إليها الرضيع )
والرضيع كرد على رسالة اآلخر. إىل ذلك فقد حصل تغيري يف عدد الرسائل الكلّي اليت ت نقل يف الّديادة، وحصل تراجع 

م الرضيع، ما يعين حصول تراجع يف حتكّ  ائليف نسبة  رسائل الوالد من اجملموع الكلي للديادة مقابل ارتفاع يف نسبة رس
 الوالد بالديادة. حصل تغيري إجيايب كذلك يف نسبة الردود من اجملموع الكلي لرسائل طريّف الديادة.  

على ضوء نتائج البحث ميكن القول أّن برنامج التدخل الذي يشمل إرشاد األهل باالعتماد على أمنوذج االتصال 
ة، ومن خالل ذلك ي عطي حّيزا لقدرات األخري ملحوظ قدرة فهم الوالد ملبادرات الرضيع االتصاليّ  الديادي يعّزز على حنو

ز االتصال السليم بالتوازن بني ووالديه أو مرب أويل آخر. يتميّ  الرضيع  االتصالّية، ويساهم يف بناء العالقة الديادية بني
لها التغذية الراجعة من جمموع الرسائل التواصل، والنسبة اليت تشكّ املّتصلني من حيث عدد الرسائل املنقولة، أي مبادرات 

أحد   (.Harrist & Waugh, 2002;Kelley, et al., 1983; Yuasa, et al., 2010)اليت ينقلها طرف االتصال لشريكه. 
لتوازن يف نقل الرسائل ل  استنتاجات البحث هو مسامهة برنامج التدخل )الذي طّبق يف هذا البحث( يف تقريب الّديادة

 االتصالية بني شريكّي الّديادة. 

 من املتوقع أن يقدم البحث  مسامهة يف عدد من املستويات:

يف تطوير أمنوذج ديادي عيين للوالد، او ملرب أويل آخر لرضيع يعاين من تأخر يف التطور و/أو تأخر يف  األمهية النظرية
ى إكساب اسرتاتيجيات لتطوير االتصال لدى هؤالء األطفال الرّضع؛ إىل ذلك التطور وإعاقة يف االتصال، ويف فهم مغز 

يوفّر استخدام األمنوذج أدوات لفهم العالقة بني ممّيزات إعاقة الرضيع وأسلوب الديادة مع الوالد/ة. يف تثيل الّديادات يف 
ك اليت يبادر إليها الرضيع،  وكذلك الربط بني كن تعداد الروابط بني املبادرات االتصالية من قبل الوالد وتلاألمنوذج مي  

 رى تلقيها بالنسبة لكل واحد من املشارِك ني يف الديادة.جعدد الرسائل اليت  جرى نقلها وعدد الردود اليت 

على ضوء  كن استخدام هذا االمنوذج ألغراض البحث واإلرشاد من خالل فحص التغيري يف الّديادةمي    األمهية العملية:
الستخدام املهنيني يف فحص الديادات كجزء من خطة تدّخل يف سن الطفولة   مالئم ل. هذا األمنوذجبرنامج التدخّ 



 

 

املبكرة قبيل مالّءمة االتصال الداعم والبديل )أ.د.ب(. ميكن أيضا استخدام األمنوذج كأداة إرشادية،  وميكن، من خالل 
ات فحص ذايت لدى الوالد بغرض تغيري وحتسني  سبل االتصال مع الرضيع. استخدامه لتمثيل ديادات، إجراء عملي

ّكن االستخدام املتواصل لألمنوذج من إجراء عمليّ  ل الستنتاجات يادة، ومن مث التوصّ ة تأمل لسريورات التغيري يف الدّ مي 
ذي يساهم يف خلق الظروف حول سبل االتصال يف الديادة. ميكن توجيه العائالت الستخدام األمنوذج، وهو األمر ال

املواتية ملسارات تدخل مبكر يف البيئة الطبيعية للعائلة. مبقدور الوالدين اكتساب هذا االمنوذج أسوة باسرتاتيجيات 
ة إلدخال التغيري يف الّديادة،  ويؤثر إجيابيا على قدرات االتصال الداعم والبديل، )ا.د.ب(  األمر الذي مينحهم القوّ 

لّية، وبالتايل على الّديادة بينه وبني والدية. م ن ح  اسرتاتيجيات وأدوات االتصال الداعم والبديل للّرضيع الرضيع االتصا
يشغل الفراغ االتصايل الذي توّلد بسبب اإلعاقة، وخيلق ظروفا مواتية لتحقيق ديادة متواصلة ومستقرّة. استخدام برامج 

دي  خالل استخدام اسرتاتيجيات االتصال الداعم والبديل يشّجع  على التدّخل اليت ترتكز على أمنوذج االتصال الديا
 ختطيط وتنفيذ خطط تدخل مبكر إضافية يف هذا املضمار.    

من اجل تعميق الفهم يف هذا اجملال نوصي بإجراء أحباث متّممة حول درجة فاعلّية برنامج التدخل. جيدر كذلك إجراء 
 من االطفال الرضع هبدف اكتشاف تأثري املتغرّيات املختلفة على الفرق احلاسم. تدّخل من هذا الّنوع على عّينة أكرب

على ضوء  فاعلّية برنامج التدخل سيكون من املفيد فحصه يف صفوف شرحية عمرية أصغر من تلك اليت جرت معاينتها، 
يضا بفحص فاعلّية الربنامج إذ إّن التدخل املبكر يقّلص فجوات التطّور يف صفوف الفئة اليت خضعت للبحث. نوصي أ

 قات يف جمال االتصال.وّ يف صفوف جمموعات إضافّية تعاين من مع

 


