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 شكر وعرفان

 

الحمد هلل الذم أكرمنا بالعقؿ كرفع منزلتنا بالعمـ ككفقنا إلنجاز ىذه المذكرة كأصمي عمى أفضؿ الخمؽ 
 .محمد عميو الصبلة كالسبلـ

الذم كاف عكنا كبيرا لي في ىذا " بف حمك محمد اليادم: "أتكجو بخالص الشكر إلى األستاذ المشرؼ
لى جميع أساتذة شعبةاألرطكفكنيا  .المشكار إلنجاز ىذا العمؿ كا 

كما ال أبخؿ بتقديـ الشكر الخالص إلى لجنة المناقشة، عمى الكقت الذم خصصكه لبلطبلع عمى 
 .مذكرتي، ككؿ تصحيحاتيـ التي ستزيد مف قيمة ىذه الدراسة

 .أشكر أيضا األخصائييف األرطفكنييف كالنفسانييف الذيف تعاكنكا معي في ىذا البحث

لى كؿ مف ساىـ في إنجاز ىذه المذكرة مف قريب أك بعيدلكـ مّني جزيؿ الشكر كفائؽ االحتراـ كأسأؿ   كا 

 .هللا أف يرزقنا كيميمنا العمؿ الصالح المقبكؿ
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 االهداء

 .اىداء خاص إلى كؿ األطفاؿ كاألشخاص الحامميف لمتبلزمة أسبرجر

 .أىدم مشركع تخرجي ىذا لكؿ مف كاف لي عكنا كسندا

أخص بالذكر كالدم عمى مجيكداتيـ، كدعكاتيـ، طكاؿ مشكارم الدراسي 
 .كأختي أتمنى ليا الكصكؿ الى السعادة في حياتيا حفظيا هللا
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 :ممخص البحث
، تككنت عينة الدراسة مف ألياتاكتسابازدكاجيةالمغةعندالطفبللحاممممتبلزمةأسبرجرتناكلت دراستنا الحالية 

حاممتيف لمتبلزمة  (02)حالتيف 
، مستغانـ- بالمؤسسةالعمكميةالخاصةبالتربيةكلتعميمكمتخصصةلؤلطفااللمعكقينذىنيابسيديعميأسبرجر

المنيج الكصفي كبالتحديد أسمكب دراسة حالة، كتمثمت أدكات الدراسة في ، كاستخدمنا في دراستنا ىذه
في نسختو الثانية المكجية لمقدرات العميا، كما استخدمنا مقياس شكفرم  (02)مقياس تقدير التكحد الطفكلي

لؤلسؼ لـ نستطع القياـ بالدراسة الميدانية التي تكقعناىا لذا مف ، مكلرالمستعمؿ في قياس ازدكاجية المغة
ضركرة اتماـ الدراسة باكتشاؼ ميارات اكتساب ازدكاجية المغة عند االطفاؿ الحامميف أىـ تكصياتنا 

لمتبلزمة أسبرجر كمقارنتيا بأقرانيـ العادييف، كىذا قصد مساعدة األطفاؿ الحامميف لمتبلزمة أسبرجر إذ 
اننا التمسنا صعكبة المختصيف عمى تشخيص ىذه الحاالت كالتعامؿ معيـ كذلؾ لقمة الدراسات التي تيتـ 

 .بيـ في ببلدنا
 

 .متبلزمة أسبرجر، ازدكاجية المغة:الكممات المفتاحية
 

 

Abstract: 

This research aims to study acquisition mechanisms of bilinguism in children 

witasperger’ssyndrom, Our sample consists of (02) cases carrying asperger syndrome at the 

public institution for education and specialized for mentally disabled children in Sidi Ali-

Mostaganem. In this study, we used the descriptive approach in a case study method, which 

was: Study tools in the childhood autism rating scale (02) in its second edition directed at 

higher capacities. We also used the Chevrie Muller scale used to measurebilinguism. 

Unfortunately, we could not do the field study that we expected, so one of our most important 

recommendations is the need to complete the study by discovering the skills of acquiring 

bilinguism in children with Asperger’s syndrom and comparing them with their regular peers, 

and this is in order to help children with Asperger syndrome, as we sought the difficulty of 

specialists to diagnose these cases and deal with them, because of the lack of studies That you 

care about in our country. 

Keywords: Asperger’s Syndrom, Bilingualism. 
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 :مقدمة

كاريف )االىتماـ بمتبلزمة أسبرجر كاف كالزاؿ بطيئان في التطكر، كمعظـ الدراسات كالمنشكرات مثؿ دراسة
حكؿ المكضكع كانت غير شائعة في الساحة العممية، كمنذ صدكر (2007دكفينيك ك أنا كاكغزيناؾ، 

الدليؿ التشخيصي كاالحصائي لبلضطرابات النفسية في طبعتو الرابعة المراجعة كالتصنيؼ الدكلي العاشر 
لؤلمراض العقمية، بدأ االىتماـ بيذا االضطراب يتزايد بشكؿ كبير، إال أف عدد الدراسات كالبحكث التي 

، األمر الذم يمقي (حسب عمـ الباحث)تقاـ سنكيا في ببلدنا حكؿ ىذا االضطراب تبقى جد محدكدة
غمكضا عمى المختصيف األرطفكنييف كالنفسانييف العامميف في الميداف في تشخيصيـ ليذا االضطراب 

 .كتكفميـ بو
يجد الطفؿ الحامؿ لمتبلزمة أسبرجر صعكبات في األداء عمى المستكل االجتماعي كفي التكيؼ مع 

الحاالت العاطفية كالحسية المختمفة كيتميز بأنماط سمككية غير شائعة، ففي الكثير مف األحياف يكصؼ 
ذكي كدقيؽ المبلحظة لكنو "أك " لطيؼ لكنو انطكائي"الطفؿ الحامؿ لمتبلزمة أسبرجر بأنو 

 .Marshall (2004)"نمطي
كحاليا نحف بصدد دراسة احد معالـ النمك المغكم أال كىك أليات اكتساب ازدكاجية المغة عند االطفاؿ 

الحامميف لمتبلزمة أسبرجر ، كلخدمة اشكاليتنا استخدمنا مقياس تقدير التكحد الطفكلي في نسختو الثانية 
المكجية لمقدرات العميا كىذا بغرض التأكد مف تشخيص متبلزمة أسبرجر عند حاالت الدراسة، كما يسمح 
ىذا المقياس مف التأكد حقيقة القدرات العميا التي يتمتع بيا الحامؿ لمتبلزمة أسبرجر، كاستخدمنا كذلؾ 
رائز شكفرم مكلر لقياس ازدكاجية المغة المغكم الذم تتمتع بو عينة بحثنا، حيث تمثمت ىذه األخيرة في 

بالمؤسسة العمكمية الخاصة بالتربية كلتعميـ حالتيف ذكم تشخيص متبلزمة اسبرجر متكاجدتاف 
، كإلعداد ىذه الدراسة كاف مف الضركرم مستغانـ- كمتخصصة لؤلطفاؿ المعكقيف ذىنيا بسيدم عمي

إتباع خطة منيجية قسمت بمكجبيا محتكيات ىذه الدراسة الى بابيف احداىما نظرم كاآلخر تطبيقي، 
يحتكم األكؿ عمى ثبلثة فصكؿ، حيث خصص األكؿ لعرض إشكالية الدراسة متبكعة بفرضيتيا ثـ أىداؼ 

 . الذم نكد تحقيقيا كأىميتيا كأخيرا المفاىيـ بما فييا االجرائية
ثـ انتقمنا الى الفصؿ الثاني حيث خصص لتقديـ عاـ حكؿ متبلزمة أسبرجر عمى اعتبارىا المتغير 

كنسبة انتشار المتبلزمة، ككذلؾ األسباب كاألعراض تعريؼ االضطراب،المستقؿ لمدراسة  كتطرقنا فيو الى 
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لمتبلزمة أسبرجر بما فييا معايير كأدكات التشخيص المتاحة لممختصيف ككذا اضافة الى التقييـ العيادم 
العكامؿ الخاصة بالتشخيص الفارقي كالحذر الذم يستكجب أخذه لمتأكد مف التشخيص، أما الفصؿ 
الثالثفقد خصص لبلزدكاجية المغكية باعتباره المتغير التابع لمدراسة، كتناكلنا في ىذا الفصؿ مختمؼ 

التعاريؼ لمفيـك المغة في حد ذاتيا ككظائفيا ثـ آليات اكتسابيا كأنظمتيا ثـ تطرقنا إلى ميزات نشأة المغة 
عند الطفؿ كمنيا إلى ازدكاجية المغة كمختمؼ أنكاعيا، كمف جية أخرل قسـ الباب التطبيقي إلى فصؿ 

كاحد تطرؽ الباحث فيو إلى المنيجية التي اتبعيا إلنجاز ىذه الدراسة، حيث تناكؿ أكال المنيج الذم اعتمد 
عميو ثـ الدراسة االستطبلعية، بعدىا مر إلى تقديـ حدكد الدراسة ككذلؾ مجتمع الدراسة كتقديـ عينة 
الدراسة، كأخيرا تقديـ االدكات المستعممة في الدراسة مع تسطير الصعكبات التي كاجييا أثناء قيامو 

.بالدراسة
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 :اشكالية الدراسة .1

في اآلكنة األخيرة، نعيش مكجة إعبلمية كبيرة حكؿ التكحد كاضطرابات طيؼ التكحد كىذا قصد 
 ىذا االضطراب الذم يعّرؼ عمى أنو مرض عصبي ؿـ حكاالكصكؿ الى تغير عميؽ في الرأم الع

 كثيرا ما كاف يعرنؼ ىذا ،السمكؾ العاـ لمطفؿ كالتفاعبلت االجتماعية، االتصاؿ: نمائييمّس خاصة
االضطراب عمى أنو غامض كعكيص كبالتالي صعب العبلج أك غير قابؿ لمعبلج، ىذا ما أدل الى نفكر 

 .المختصيف منو كتكجييـ الى معالجة اضطرابات أقؿ تعقيدا أك عمى األقؿ أبسط عبلجا

يصنؼ (APA,2013)لبلضطرابات العقمية  (5)كفي التصنيؼ األخير لمدليؿ التشخيصي الخامس 
التكحد، متبلزمة ريت، اضطراب الطفكلة التفككي، االضطرابات النمائية : اضطرابات طيؼ التكحد الى 
في ، كىذه األخيرة تتميز بنفس أعراض التكحد الشاذ أم اضطرابات رالغير المحددة كمتبلزمة اسبرج

سمككيات نمطية كمحدكدة غير أننا نبلحظ عند األطفاؿ المصابكف بيذه المتبلزمة  كالعبلقات االجتماعية
نمك لغكم سميـ كقدرات عقمية عادية أك في بعض األحياف خارقة لمعادة فنبلحظ عند ىؤالء األطفاؿ 

كىذا ما يعرؼ بتكحد  (... لمعادة في الرسـ اليندسي، في الذاكرة العدديةةقدرات خارؽ: مثاؿ)مكاىب 
 أكؿ مف كصؼ ىذه المتبلزمة ىك الطبيب النمساكم ىانز Autisme de Haut niveauالعمياالقدرات 

 (.American psychiatric Association, 2013 )(1944)سبرجر في أ

يعتبر األشخاص المصابيف بمتبلزمة أسبرجر مذىميف مف حيث ثقافاتيـ العامة كاىتماماتيـ نحك مكضكع 
محدد كتفكقيـ البارع في ىذا األخير، غير أف االشكاؿ الحقيقي الذم يعانكف منو ىك ادماجيـ في 

مجتمعنا كىذا ألف االضطرابات السمككية الطقكسية، التي يعانكف منيا، إضافة الى مقاكمتيـ لمتغيير 
فيذه االضطرابات كميا تعيؽ حياتيـ االجتماعية اليكمية كىذا في .  كالقمؽ الناجـ عف ىذه المقاكمة

كتعتبر المغة مف . تناقض تاـ مع قدراتيـ المغكية التي تككف في غالب األحياف غنية ككاسعة بالمفردات
بيف الميزات الرئيسة التي تفرؽ كتميز شخص حامؿ لمتبلزمة أسبرجر عف أشخاص مصابيف بطيؼ 

 .(Ritvo, Eric, 2006)التكحد بأنكاعو، كيمتاز الحامميف ليذه المتبلزمة بقابميتيـ عمى استيعاب المغات 

يعتبر الطفؿ الحامؿ لمتبلزمة أسبرجر طفبل يترعرع كيكتسب قدراتو المغكية في نفس المحيط 
بخصكصيات المجتمع الجزائرم كالذم تعتبر  بحكـ أف عينة الدراسة ىي عينة جزائرية  فترتبطك  م،المغك

 عرفتو ببلدنا، ففي ذمإحدل خصائصو نظرا لمتطكر التاريخي اؿ (العربية كالفرنسية)ازدكاجية المغات 
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المحيط المغكم لكؿ األطفاؿ الجزائرييف تتخمؿ عمى األقؿ لغتيف، العربية كالفرنسية اضافة الى مزج ما بيف 
 .ىاتيف المغتيف

اتفقت معظـ الدراسات التي اطمعنا عمييا عمى أىمية دراسة اكتساب المغة عند الطفؿ الذم يترعرع في 
بيئة مزدكجة المغة، كالفركؽ التي يمكف مبلحظتيا في النمك المغكم كالمعرفي كالنفسي عامة ليؤالء 

األطفاؿ مقارنة مع األطفاؿ الذيف ينشؤكف في بيئة أحادية المغة، غير أف مجمؿ الدراسات التي اطمعنا 
عمييا لـ تيتـ بدراسة خصكصيات النمك المغكم، في ظؿ بيئة ازدكاجية المغة عند األطفاؿ الحامميف 

لمتبلزمة أسبرجر أك األطفاؿ المصابيف بأحد اضطرابات طيؼ التكحد، كالذيف يمتازكف بمستكل لغكم 
دراسةمحمد ميركدحكؿ استراتيجيات الفيـ عند الطفؿ األحادم المغة حيث تشير عادم أك شبو عادم،
 المعجمية التييقصد بيا االستراتيجيةفركؽ دالة إحصائيا في  النتائج ظيرتأكقد كالطفؿ المزدكج المغة،

استعماؿ المكتسبات المعجمية، حيث تسمح لمطفؿ بفيـ الحادثة انطبلقا منمكتسباتو المسانية، ألف المعجـ 
، ككانت الدراسة عمى عينة متككنة مف مئة يشمؿ الكممات ك العبارات التي يكظفيا الطفؿ بصفةمستمرة

 (.2008محمد ميرود، )خاصة (03)حككمية ك (03)ابتدائيات،  (06)طفؿ مكزعيف عمى  (100)

 &Karine Duvignau)دراسةكاريف دكفينيك ك أنا كاكغزيناؾكمف بيف الدراسات التي اطمعنا عمييا نذكر 
Anna Wawrzyniak) ، حيث اعتبرنا ىذه الدراسة كمرجع رئيسي،إذ أف الباحثتاف تناكلتا اشكالية

ازدكاجية المغة عند االشخاص المصابيف باضطراب طيؼ التكحد ذك القدرات العميا، كأقيمت الدراسة في 
 ك (45) ك (44)فتتراكح أعمارىـ ما بي أكالد (8)مدينة تكلكز الفرنسية عمى عينة متككنة مف 

 (45) ك(44) تتراكح أعمارىـ بيف أكالد(8)، ك (AS) شيرنا مصابكف بمتبلزمة أسبرجر (58)ك(50)
، رالعـ) طفبلن (25)فحص ، كتـ (AHN) شيرنا يعانكف مف التكحد عالي المستكل (58) ك(50) ك(46)ك

ا40 - 20) بالغنا بدكف اضطرابات (50) ك(الجنس، التعميـ  كمرجعية معيارية، كقد أسفرت نتائج ( عامن
في  كيمكننا استخدامو  عبلمة لغكية مبكرة لمتبلزمة أسبرجريعتبرالتقريب الداللي الدراسة عمى أف 

 ميمة في المغة لمعمكمةىذه ا. المغة األـ كمتبلزمةأسبرجر في القدرات العميا بيف تكحد الفارقيالتشخيص 
 الطفؿ يعتمد إنتاجيا عمىالحالة المعرفية كالعمر كمستكل المغة كلكف ال تعتمد عمى أصؿ كجنساألـ ك

 (.2007كاريف دكفينيك ك أنا كاكغزيناؾ، )
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بإشكالية ازدكاجية المغة عند الحامميف لمتبلزمة أسبرجر إال أنيا تخص بيئة غربية ىذه الدراسة لكف اىتمت 
فرنسية أجنبية، كفيما يخص المغة الثانية فكانت متعددة كمختمفة أما دراستنا فستقاـ عمى بيئة جزائرية بكؿ 

 .(المغة الفرنسية)المميزات الثقافية كاالجتماعية كالمغكية التي تخص مجتمعنا كتاريخو المغكم 
، التي تطرقت إلى مسألة المغة عند الحاالت (2010أندرياف بيبك كماريكف فكسارد،  )كما تكضح دراسة 

المصابة بالتكحد لمقدرات العميا أك متبلزمة أسبرجر، كأسفرت نتائج الدراسة إلى أنو مف بيف الدراسات 
الثبلث عشر المختارة، ثبلث دراسات فقط، سجمت اختبلفات ذات معنى في الميارات المغكية  لصالح 
األطفاؿ الحامميف لمتبلزمة أسبرجر كينتج ىذا االختبلؼ عف اكتساب المغة عادم أك عمى األقؿ دكف 

أما باقي الدراسات فكميا أثبتت كجكد اختبلفات دقيقة في المغة كالتكاصؿ بيف المجمكعتيف كيمكف .  تأخر
شيرا، 36 شيرا كالجمؿ ذات معنى في سف 24مبلحظة ىذه االختبلفات في الكممات المعزكلة في سف 

فسطرت الدراسة أىمية إعادة دراسة معايير الدليؿ االحصائي لؤلمراض العقمية في طبعتو الرابعة المراجعة 
الدليؿ  مفD كبالضبط التشكيؾ في صحة المعيار رفيما يخص اضطرابات طيؼ التكحد كمتبلزمة اسبرج

 (.2010أندرياف بيبك كماريكف فكسارد، )تشخيصي الرابع لبلضطرابات العقمية 
اتضحت لنا  (متبلزمة أسبرجر كازدكاجية المغة)مف خبلؿ عرضنا لمدراسات السابقة حكؿ مفيكمي الدراسة 

 :الصكرة حكؿ ماىية الدراسة التي تثير فضكلنا كمف خبلؿ ما سبؽ نطرح التساؤؿ التالي

 ىؿ يكتسب الطفؿ الحامؿ لمتبلزمة أسبرجر نفس أليات اكتساب الطفؿ العادم المزدكج المغة؟
 :فرضية الدراسة, 2

 .ال يكتسب الطفؿ الحامؿ لمتبلزمة أسبرجر نفس أليات اكتساب الطفؿ العادم المزدكج المغة
 :أهداف الدراسة.3

تيدؼ ىذه الدراسة الى تسميط الضكء عمى أىمية ازدكاجية المغة لذل األطفاؿ الحامميف لمتبلزمة  -
 .أسبرجر

 .الكشؼ عف أليات اكتساب ازدكاجية المغة عند االطفاؿ الحامميف لمتبلزمة اسبرجر -

 . الحامميف لمتبلزمة أسبرجرألطفاؿ  المغكيؿتطكراؿتحديد مبلمح  -

 

 



8 
 

 :أهمية الدراسة.4
تبرز اىمية الدراسة الحالية في تناكؿ متغيرات ذات اىمية في الدراسات كالبحكث األرطكفكنية،  -

 .كىي متبلزمة أسبرجر كازدكاجية المغة
 .اثراء المكتبة المحمية كذلؾ مف خبلؿ النتائج التي تكصؿ الييا الباحث -
 .دراسة فئة جد حساسة في المجتمع كىي فئة األطفاؿ الحاممكف لمتبلزمة أسبرجر -
التطرؽ الى فئة حاممي متبلزمة أسبرجر مف الجانب األرطكفكني حيث الحظنا ندرة الدراسات في  -

 .(حسب عمـ الباحث)ىذا المكضكع
 . االستفادة مف نتائج الدراسة في عممية التشخيص كالتكفؿ كالتأىيؿ بشكؿ أفضؿ -

 :المفاهيماالجرائية لمدراسة.5
 :متالزمة أسبرجر
 عمى أنيا اضطراب نمك نكركلكجي، يمس معالجة المعمكمة Claire Corfiotti تعرفيا الباحثة

الكاردة مف المحيط كالتكيؼ معو، فيك اعاقة غير مرئية ككذلؾ اجتماعية، تتداخؿ فييا 
صعكبات عبلئقية كعاطفية فيي طريقة مختمفة كأحيانا غريبة مف الكجكد، كأحيانا تصكر شاد 
لمبيئة، كما يتميز الفرد الحامؿ لممتبلزمة بتفكير منطقي غير أنو يفتقر الى الحس السميـ، فكؿ 

 (Claire corfiotti,2015 :02).ىذه العناصر في صالح متبلزمة أسبرجر
 :التعريف اإلجرائي

بنفس أعراض التكحد الشاذ أم كالمقصكد بمتبلزمة أسبرجر في دراستنا ىذه، ىك أنيا متبلزمة تتميز 
اضطرابات العبلقات االجتماعية، السمككيات النمطية كالمحدكدة غير أننا نبلحظ عند األطفاؿ 

ىذه المتبلزمة نمكان لغكينا سميـ كقدرات عقمية عادية أك في بعض األحياف خارقة لمعادة فنبلحظ حاممكنؿاؿ
 .(...قدرات خارقة لمعادة في الرسـ اليندسي، في الذاكرة العددية : مثاؿ)عند ىؤالء األطفاؿ مكاىب 

 :ازدواجية المغة
 (Bloomfield,1935)يتجو الباحثيف في تعرييـ الزدكاجية المغة إلى اتجاىانرئيساف أكليا يعرؼ 

ازدكاجية المغة عمى أنيا حيازة الكفاءة المفظية كالمتكمـ بالغتو األصمية في كؿ مف المغتيف،  أما االتجاه 
الفيـ، : الثاني فيرل أف مزدكج المغة ىك الشخص الذم يممؾ أدنى كفاءة في الميارات المغكية األربع كىي

 (. Macnamara, 1967)التعبير، القراءة ك الكتابة، بمغة غير لغة األـ 
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 :التعريف اإلجرائي
المقصكد بازدكاجية المغة في بحثنا ىذا ىك قدرة األطفاؿ الحامميف لمتبلزمة أسبرجر عمى التحدث بمغتيف، 

كىذا نتيجة لتعرضيـ كتأثرىـ بالمغة الفرنسية في  (الفرنسية)كالمغة الثانية  (الميجة الجزائرية)لغة األـ 
. (الركضة كالمدرسة)بيئتيـ األسرية أك في المجتمع الذم يحيط بيـ 



 

 متالزمة أسبرجر: الفصل الثاني
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: تمهيد
ينتمي ىذا االضطراب إلى حيث ، مفصبلعف متبلزمة أسبرجريتضمف ىذا الفصؿ عرضا 

 التي تؤثر عمى الفرد في الجكانب التكاصمية كاالجتماعية طيؼ التكحدمجمكعة اضطرابات 
كالسمككية، تعتبر ىذه االضطرابات معقدة كيكتنفيا الكثير مف الغمكض فيما يتعمؽ بأعراضيا 

 سنحاكؿ في ىذا الفصؿ ،كدالالتيا كتشخيصيا كتداخميا مع االضطرابات كاإلعاقات األخرل 
. التطرؽ إلى المككنات الدقيقة لمجدكؿ العيادم الخاص بيذا االضطراب، إلى تقنيات تشخيصو

. كىذا قصد إزالة الغمكض القائـ حكؿ ىذا المفيكـ

 :لمحة تارخية عن متالزمة أسبرجر-1
مف المصادفات التاريخية التي مف النادر حدكثيا أنو في نفس الفترة الزمنية التي اكتشؼ فييؿ 

في أحد عشر طفبل مف األطفاؿ  (1943)ظاىرة التكحد عاـ  (Kannerكانر)العالـ األمريكي 
 (HansAsperger)الذيف كاف يتعامؿ معيـ في الكاليات المتحدة األمريكية، كاف العالـ النمساكم 

الذم لـ يكف لو أم معرفة بالعالـ األمريكي كال يكجد أم اتصاؿ بينيـ، قد اكتشؼ في ضاحية 
لـ يسبؽ أف عرفت في تاريخ طب Kannerمف ضكاحي فيينا حاالت ال تختمؼ عف حاالت 

حالتيما Kanner&Aspergerالطفكلة أك عمـ النفس أك الطب النفسي، عندما أكتشؼ كؿ مف 
التي كاف بينيما الكثير مف نكاحي الشبو مف جية كاالختبلؼ مف جية 

 (.02ص :2016الجبالي،)اخرل
قد تعدد كتكرر  (1943)عف حاالت التكحد التي اكتشفيا عاـ Kannerكبالرغـ مف أف ما كتبو 

نشره في معظـ الدكريات العممية كعقدت لمناقشتيا الندكات كالمؤتمرات في الدكائر العممية 
كاخبار حاالتو ظمت حبيسة مكتبة في فيينا كبعض Aspergerكالجامعات األمريكية فإف بحكث 

الدكائر العممية الضيقة المحيطة فمـ تصؿ اخبارىا الى خارج النمسا في دكؿ اكركبا كبالتالي لك 
تمت في أكائؿ Aspergerيسمع عنيا في الكاليات المتحدة ألسباب عدة اىميا، أف ابحاث 

االربعينات عندما كانت النمسا كغيرىا مف دكؿ قارة أكربا غارقة في نيراف الحرب العامية الثانية 
ككانت النمسا محتمة مف طرؼ األلماف، ككانت مع دكؿ اركبا معزكلة تماما كال يكجد أم 

كمف جية اخرل كانت تقاريرىا مكتكبة بالغة النمساكية التي لـ ... اتصاؿ بينيما كبيف امريكا
عف التكحد، كليذه Kannerتكف بطبيعة الحاؿ منتشرة كالمغة االنجميزية التي نشرت بيا ابحاث 
نفسو بإحدل Aspergerاألسباب لـ تنتشر اخبارىا كال حتى في الدكائر العممية الى أف التقى
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( 1981)عاـ  (كالتي تعاني ابنتيا مف حاالت التكحد)LornaWingأطباء االطفاؿ االنجميزية 
في احدل المقاءات العممية كقامت بتمخيص بحثو ضمف سمسمة مف دراسة الحاالت كانت تقـك 

 .باإلصدار تقارير دكرية عنيا
كتابو عف التكحد كاألسبرجر الذم نشر فيو ألكؿ مرة Frithاصدر العالـ البريطاني (1991)كفي 

بالمغة االنجميزية كمف ىنا جاء انتشار المعرفة بيذه االعاقة في أركبا كما Aspergerنتائج بحث 
كاف ينتشر مفيـك التكحد في امريكا كأكد عمى ىذه المعرفة كتردد اسـ األسبرجر ألكؿ مرة كأحد 

اعاقات النمك الشائعة في الذليؿ االحصائي الضطرابات النفسية في اصداره الرابع عاـ 
كما نشر في نفس العاـ بالدليؿ الدكلي لتصنيؼ االمراض الذم تصدره ىيئة الصحة  (1994)

 كقد تـ ذلؾ  ISD-10في اصداره العاشر Internationalclassificationofdiseasesالعالمية 
عمى اساس  دراسات تناكلت ما يقرب مف الؼ حالة مف حاالت األطفاؿ كالمراىقيف الذيف 

 .ظيرت عمييـ األعراض المشتركة لمتبلزمة أسبرجر
مما برز اعتباره اعاقة مستقمة باإلضافة الى التكحد تحت مظمة اضطرابات النمك الشاممة، كمف 

كمفيـك اعاقتو في العالـ اجمع، ككانت الحاالت التي تشخص Aspergerىنا انتشرت اعماؿ 
عمى انيا اعاقة أسبرجر يطمؽ عمييا اسماء مختمفة منيا ما كاف يعتبر نكعا مف انكاع التكحد 

بسبب التشابو الكبير بيف اعراض االعاقتيف كسميت احيانا باسـ تكحد الكبار 
AdultAutisme حيث أف اعراضو ال تظير مبكرة، كما يحدث في حالة التكحد كلكنيا تبدأ في

الظيكر في سف متأخر، ككاف يطمؽ عميو البعض مصطمح التكحد ذك االداء الكظيفي العالي 
High FunctionalAutism أك اعاقة التكحد الخفيفةAutisme Medium لبساطة أعراضو كسرعة

كذلؾ ألف اعاقة األسبرجر ال تصيب المتخمفيف . استجاباتو لبرامج التدخؿ العبلجي كالتأىيؿ
 مف حاالت التكحد مف تخمؼ عقمي %70عقميا يعكس حاالت التكحد حيث يعاني اكثر مف 

 (03ص :2016الجبالي، ).متكسط أك شديد يعرقؿ برامج التأىيؿ كالتدريب
 :مفهوم متالزمة أسبرجر-2
  تعرؼ الجمعية األمريكية لؤلطباء العقمييف في نسختيا الرابعة المراجعة لمدليؿ

 :التشخيصي كاالحصائي لبلضطرابات العقمية، متبلزمة عمى أنو
ىك اضطراب ذك اصابة حاّدة كدائمة عمى مستكل التفاعبلت االجتماعية كتطكر نمط 

ىذا الخمؿ . السمكؾ، النشاطات، كاالىتمامات كمف خصائصو التكرار كالصكرة النمطية
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. قد يؤدم الى تدىكر ىاـ في الحياة االجتماعية كالمينية كتؤثر عمى شخصية المصاب
كىنا عمى عكس اضطراب التكحد ال يكجد أم تأخر أك اضطراب ُمشخص عمى مستكل 

كتتميز الثبلث . االكتساب المغكم غير اصابة جكانب االتصاؿ االجتماعي كتأثرىا
سنكات األكلى مف العمر بالتعبير الطبيعي عف الفصكؿ الكتشاؼ المحيط، كميارات 

 (ما عاد في مجاؿ التفاعبلت االجتماعية )التعمـ كالسمكؾ التكيفي عادية
.(Hall,1994) 

عمكما تككف متبلزمة أسبرجر غير مرفقة بتخمؼ عقمي غير أنو يمكف مبلحظة بعض 
السمكؾ الحركي كردكد أفعاؿ غريبة نكعا ما لكف تبقى بسيطة حيث أنيا قد تككف نتيجة 

كيمكف لبعض أعراض االضطراب فرط الحركة كتشتت االنتباه . االنعزاؿ االجتماعي
 (DSM VI-TR, 1994). لمتجمي في سمكؾ الطفؿ الحامؿ لمتبلزمة أسبرجر

  تعرؼ المنظمة العالمية لمصحة في الدليؿ العالمي لتصنيؼ األمراض الطبعة العاشرة
CIM-10 متبلزمة أسبرجر عمى انيا اضطراب يتميز بإصابة نكعية عمى مستكل ،

التفاعبلت االجتماعية المتبادلة، المشابية لتمؾ المبلحظة في اضطراب التكحد، مقترنة 
بمجمكعة مف االىتمامات كالنشاطات الشاذة، كصكرة نمطية متكررة، يفرقو عف التكحد 

ككنو غير مرفؽ بصعكبات أك اضطرابات عمى المستكل المغكم أك عمى المستكل 
شذكذ ىذا االضطراب يتجمى بصفة خاصة في مرحمة المراىقة كىنا أحيانا . المعرفي

 .(OMS,CIM10 :2000).تظير أعراض نكبات ذىانيو في بداية سف الرشد
  عرؼ عثماف لبيب متبلزمة أسبرجر عمى انيا احدل اعاقات مجمكعة اضطرابات النمك

ام )congenital كالخمقية الكالدية (constitutional)ذات األصكؿ التككينية البنيكية 
كلكنيا ال تكتشؼ مبكرا، بؿ بعد مدة فترة نمك عادم عمى  (تككف مكجكدة عند الميبلد

سنكات كتصيب األطفاؿ ذكم الذكاء  (6-4)معظـ محاكر النمك قد تمتد الى عمر
العالي أك العادم، كنادرا ما يصاحبيا تخمؼ عقمي بسيط، كبدكف تأخر في النمك المغكم 

كتتميز بقصكر كيفي كاضح في القدرة عمى التفاعؿ االجتماعي مع ... أك المعرفي
سمككيات شاذة كاىتمامات محدكدة غير عادية، كغياب القدرة عمى التكاصؿ الغير 

فراج، )Empathyالمفظي كعمى التعبير عف العكاطؼ كاالنفعاالت أك المشاركة الكجدانية 
 (102ص :2002



14 
 

  عرؼ دكماسDUMAS مثؿ التكحد، تظير منذ الطفكلة "متبلزمة أسبرجر عمى انيا
المبكرة حيث تككف اضطرابات شديدة في التبادالت االجتماعية كسمككيات محدكدة ذات 

طابع تكرارم، غير أنو عكس التكحد ال يظير األطفاؿ كالمراىقيف الحامميف ليذه 
" المتبلزمة اضطرابات في المغة أك تأخر ذىني كصعكبات معرفية ىامة

(DUMAS,2010,p130). 
 تعرؼ الباحثةClaire Corfiottiم متبلزمة أسبرجر عمى أنيا اضطراب نمك نكرك لكج ،

يمس معالجة المعمكمة الكاردة مف المحيط كالتكيؼ معو، فيك اعاقة غير مرئية ككذلؾ 
اجتماعية، تتداخؿ فييا صعكبات عبلئقية كعاطفية فيي طريقة مختمفة كأحيانا غريبة 

مف الكجكد، كأحيانا تصكر شاد لمبيئة، كما يتميز الفرد الحامؿ لممتبلزمة بتفكير منطقي 
غير أنو يفتقر الى الحس السميـ، فكؿ ىذه العناصر في صالح متبلزمة 

 (corfiotti,2015 :p02).أسبرجر
  بعد اطبلعنا عمى الدليؿ االحصائي لبلضطرابات العقمية في نسختو الخامسة، الحظنا

أف ىذا االخير ال يحتكم عمى تعريؼ لمتبلزمة أسبرجر بؿ يكتفي بذكر المعايير 
التشخيصية التي تحدد تشخيص المتبلزمة، كيصنفيا ضمف اضطرابات طيؼ التكحد 

Autismspectrumdisorder (TSA). 
  الطبيب النفسي النمساكم ىانز اكصفوفي القامكس األرطكفكني متبلزمة أسبرجر 

حيث أف كمف بيف اضطرابات المجتاحة النمك عمى أنيا(1944)أسبرجر في عاـ 
ؤثر عمى  ككنيات. ىي جزء مف مجمكعة مف اضطرابات النمك المتفشيةمتبلزمة أسبرجر

صعكبة الكصكؿ إلى ) كيةتميز باضطرابات التكاصؿ المغتك. اإلناث أكثر مف الذككر
مف )، كاضطرابات التنشئة االجتماعية (كالقكاعدالنحكية الصرفيةالمفاىيـ المجردة 

، (الصعب التعبير عف المشاعر، كالصداقة، كعدـ إدراؾ قكاعد الحياة االجتماعية
، (الضبط السيئ لردكد الفعؿ عمى المنبيات الحسية)كاالضطرابات الحسية العصبية 

 مف قبؿ فريؽ التكفؿ المبكر ليذه االضطراباتإف . ة فكرماصابةككف تكلكف نادرا ما 
 يجب أف يككفمتعدد التخصصات باإلضافة إلى االدماج المدرسي في بيئة عادية 

يمكنأف . عمى تطكير ميارات االتصاؿ بمعناه الكاسعالتكفؿ األرطكفكنيقد يركز . مبكرنا
القامكس األرطكفكني ). معينةلمجاالتيككف ىؤالء األشخاص فعاليف لمغاية كمتحمسيف 

 .(النسخة الثانية
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بعد تحميمنالمتعاريؼ المتاحة في الحقؿ العممي حكؿ متبلزمة أسبرجر استخمصنا انيا متبلزمة 
بنفس أعراض التكحد الشاذ أم اضطرابات العبلقات االجتماعية، السمككيات النمطية تتميز 

ىذه المتبلزمة نمكان لغكينا سميـ كقدرات عقمية حاممكنؿكالمحدكدة غير أننا نبلحظ عند األطفاؿ اؿ
قدرات : مثاؿ)عادية أك في بعض األحياف خارقة لمعادة فنبلحظ عند ىؤالء األطفاؿ مكاىب 

 .(...خارقة لمعادة في الرسـ اليندسي، في الذاكرة العددية 
 :نسبة انتشار متالزمة أسبرجر-3

مف حيث مدل انتشار متبلزمة أسبرجر، فانو بسبب حداثة اكتشافو كغمكض بعض جكانبو مثؿ 
العكامؿ المسببة كصعكبات تشخيصيا كالتشابو الكبير بينيا كبيف بعض اإلعاقات األخرل مف 
اضطرابات النمك الشامؿ فإنيا ال تكجد في الجزائر في حدكد بحثنا احصائيات دقيقة عف مف 
مدل انتشاره لكف التقديرات المبدئية حسب فاركؽ مصطفى تشير الى أنو أكسع انتشاران مف 

حاالت مف بيف كؿ الؼ كالدة حية، كما أنيا تنتشر أكثر بيف  (4-3)التكحد كتتراكح بيف 
 (2011ص:277مصطفى،  ).10:1الذككر عنيا بيف اإلناث بنسبة 

 ذككر حامميف لممتبلزمة لكؿ بنت 4ينتشر اضطراب عند الذككر أكثر مف اإلناث بنسبة 
البنات الحامبلت لممتبلزمة لدييف أعراض تكحدية أكثر  (2014)مصابة، غير اف حسب أتككد 

سرية ألنيف يتعممف التقميد مف خبلؿ مبلحظة اآلخريف كىذا قصد التأقمـ كالتكيؼ مع المجتمع 
 (corfiotti, 2015 : p20).الذم يعشف فيو

 :أسباب متالزمة األسبرجر -4
عمى الرغـ مف تعدد البحكث التي تناكلت اعاقات النمك الشاممة األخرل، إال أنو الزاؿ ىناؾ 
الغمكض الذم يحيط ببعض جكانب األسبرجر كلسنا نعرؼ حتى اآلف بدقة درجة انتشاره كال 

نسبة االصابة بيف الذككر ك اإلناث كال العكامؿ المسببة لو ىؿ ىي جينية أـ بيئية؟ أك كبلىما 
كمع أف اعاقة األسبرجر يمكف اف تككف اعاقة مميزة كليست بام حاؿ مف األحكاؿ نكعا مف 

اعاقة التكحد بناء عمى ما اكده الدليؿ الدكلي لتشخيص االعاقات كاألمراض النفسية في الطبعة 
 اال أنو ال يزاؿ ىناؾ جدؿ حكؿ ىؿ األسبرجر اعاقة مستقمة أـ انو صكرة D.S.M-4األخيرة 

 (2011ص:280مصطفى، )أك انو نكع أك فئة مف اعاقة التكحد؟
اذف تعتبر متبلزمة 

أسبرجراضطرابامعقداكمظاىرىاالسمككيةمتشابكةمعكثيرمناالضطرابات،فييمجالمكثيرمنالدراساتالتيحا
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. كقدتعددتالعكاممبتعدداالختصاصاتكاالىتماماتبينالباحثينكتنكعخمفياتيمالنظرية. كلتالتعرفعمىأسبابيا
كمعكثرةاألسبابالتيذكرت،كتنكعياإاّلأنيامازالتنظرياتككثيرمنيافرضياتمميثبتمسؤكليةإحداىابمعزلعناأل

 . خرل
 Neurobiologicalfactorsالعواماللعصبيةالبيويولجية -

يفسرىذااالتجاىحدكثاضطراب طيؼ 
التكحدبإصابةالطفمفيسٍنمبكرجدابتمففيالدماغ،أكنقصأكعدماكتمالفينمكالخبلياالعصبيةالدماغيةلمطفبلؿ

حامؿ اضطراب طيؼ 
 .التكحد،كىذايفسراألمراضالعصبيةكاإلعاقاتالعقميةكالصرعكغيرىامناألمراضالتيترافقاضطرابالتكحد

فمقدترجعيذىاألبحاث القصكرالعبلئقيفياضطراب طيؼ 
 Central nervous systemالتكحدإلىاضطراباتفينمكالجيازالعصبيالمركزم

ككذافيالجيازالحكفيCytoarchitectonicخاصةفيكيفيةتكزيعالخبلياالعصبيةفيالقشرةالدماغية
Limbic systemكالمخيخCerebellum. كىذابكاسطةاستعماليالتقنيةالتصكيربالرنينالمغناطيسي 

 IRM   الكبلسيكي. 
فيعددكبيرمنالحاالتالمصابةاضطراب طيؼ مكمالكحظشذكذبيك كيميائ

% 50ك% 30 (التكحد،بحيثتمالعثكرعمىنسبيامةمنيرمكنالسيركتكنينعندىؤالءاألطفالتتراكحمابيف
 (Dumas,2010 :p126) .،عمماأنيذااليرمكنمسؤكلعنتعديبللمزاج،العكاطفكالنكمعندالشخص)
 :(Hereditaryfactors)الفرضياتالوراثية -

يفترضيذااالتجاىالتفسيريإلىأنعنصرالكراثةسببرئيسفيظيكراضطراباضطراب طيؼ 
صابةأقاربيمبعددمناإلعاقاتالنمائيةاؿ صابةاخكةاألطفااللمتكحدينباالضطرابنفسيأكا  التكحدكىذامايفسرا 

 .مختمفة
لىأنفيالكثيرمنالحاالتيككنالتكحدمصاحبانبعددىاممناالضطراباتالكراثيةمنبينيا )كمايجباننشيرا 

Dumas,2010 :125:) 
 Phenylketonuriaمرضالفينيمسيتكنيريا -
  X مرضيشاشةالكركمكزكـ -
 (21)متبلزمةداكنأكمايعرفبتمثالصبغي -
 :Metabolicassumptionالفرضياتاأليضية -
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كتشيرىذىالفرضياتإلىعدممقدرةاألطفاؿ الحاممينبلضطراب طيؼ 
المكجكدةفيالقمحكالشعيركمشتقاتيا،كىك(Gluten)التكحدعمىيضمالبركتيناتكخصكصانبركتينالجمكتيف

 (Casiem) الذييعطيالقمحالمزكجةكالمركنةأثناءالعجينككذلكبركتينالكازيف
المكجكدفيالحميبكىماحسبيذااالتجاىالتفسيريسببأعراضاضطراب طيؼ 

التكحد،بحيثيفسراستفراغالطفبللمستمرلمحميب،كاألكزماالمكجكدخمفركبتبعضاألطفااللمتكحدكنكاإلمسا
( 2008 شيب،).ؾ،أكاإلسيالكاضطراباتالتنفسمدييـ

كمنمظاىراضطراباليضمعنداألفرادالمتكحدينحساسيةالجسمالزائدةلبعضالخمائركالبكتيرياالمكجكدةفياؿ
معدةكاألمعاء،كزيادةاألفيكنفيالجسـ،كعدميضماألطعمةالناقمةلمكبريت،كالنفاذيةالمعكية،كنقصبعضا

 . ألحماضكاإلنزيماتفيالجسـ
   The hypotheses of vaccinations and فرضياتالفيركساتكالتطعيـ -

viruses يرىالباحثكنالذينيتبنكنيذىالفرضيةأنأسباباضطراب
 .طيفالتكحدتعكدإلىاألثرالسمبيالذيتحدثيبعضالفيركساتمدماغالطفمفيمرحمةالحمؤلكالطفكلةالمبكرة

كمايشيرالبعضإلىأنالتطعيميؤديإلىاألعراضالتكحديةبسببفشبللجيازالمناعيمطفمفيإنتاجالمضاداتالكافيةؿ
 (2008 شيب،) .لقضاءعمىفيركساتالمقاحفيحالةنشاطيممايجعمياقادرةعمىإحداثتشكىاتفيالدماغ

 :العوامل المتعمقة بالحمل والوالدة -
ارتفاعضغطالدمأكالنزيفغيرالطبيعيأثناءالحمؿ،ككذلكالمضاعفاتمثبللكالدةالقيصريةأكالكالدةقببلألكاف،

قدتزيدجميعيامنخطراإلصابةبالتكحد،كماتكصمتدراستانجديدتانإلىأف 
 .كممازادتالصعكباتأثناءالحممكالكالدة،زادتحدةاضطراب طيفالتكحدفيالطفؿ،كفقناألحدالدراسات

تشيرالدراسةاألكلىالمنشكرةفيالمجمة الخاصة بالتكحد 
FQAتقكلسكزانشكرفينجاكأستاذةا.،إلىأنأشقاءاألطفااللمصابينبالتكحديعانكنمنالعديدمنالمضاعفاتذاتيا

: لطبالنفسيبجامعةتايكانالكطنية
افيالعكامبللسابقةلمكالدةفيمرضالتكحدكالضكابط،لكنناالننظرحقناإلىاألشقاء" ،كتقكإلنيذااالكتشا"نحققدائمن

ببلؿ ).فيستدعيالنظرعنقربفيكيفيةتفاعبللشخصيةالجينيةلمفردمعالعكامبللبيئيةلتشكيمخطرالتكحد
 (27ص:2016،

 7 كجدتالدراسةالثانيةفيطباألطفاؿ،أنانتشاراضطراب طيفالتكحدبيناألطفااللمكلكدينقببلألكانيك
 1.7 فيالمئة،مقارنةمع
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تضيفالدراساتإلىأدلةمتزايدةعمىأنالعكامبللبيئية،كخاصةتمكالساريةخبللفترةالحمؿ.فيالمئةمنعامةالسكاف
 .،تمعبدكراىامافيخطرالتكحد

: يقكلستيفنبككا،أستاذعمماألكبئةبجامعةبراكنفيبركفيدنس،ركدآيبلند،الذيمميشاركفيأيمنالدراستيف
 ".خارجعممالكراثة،فإنالعكامبللتيتحدثأثناءالحممربماتككنثانيأكبرمجالممتأثيرعمىمسبباتمرضالتكحد"
(Zamzow. 2018) 

 :أعراض متالزمة أسبرجر-5
 ال يظير عمى المصابيف بمتبلزمة : قصور في االستخدام العممي واالجتماعي لمغة

أسبرجر أم تأخر لغكم، بؿ تنمك لدييـ ميارات لغكية طبيعية مف ناحية حصيمة 
كىـ قادركف أيضا عمى تككيف جمؿ طكيمة كمعقدة في . المفردات كقكاعد المغة كالنطؽ

قكاعدىا، كلكف يعاني المصابيف بمتبلزمة األسبرجر مف قصكر في الجكانب التطبيقية 
كاالجتماعية لمغة، فيـ يكاجيكف صعكبة في اختيار المكضكعات المناسبة لمحديث، كقد 

كما انيـ . يسترسمكف في الحديث لفترة زمنية طكيمة في مكضكع ربما ال ييـ أحد غيرىـ
كىـ يفعمكف . قد يتحدثكف كيكاصمكف التحدث دكف اف يتكقفكا لمنح الغير فرصة المشاركة

ىذا باإلضافة الى انيك يفتقدكف، احيانا، القدرة . ذلؾ ايضا بنبرة صكتية كاحدة ال تتغير
كما انيـ يجدكف صعكبة في . عمى قراءة عبلمات الممؿ كاالرتباؾ عمى الطرؼ اآلخر

فيـ نكات كالمبالغات المغكية أك العبارات المجازية ،العجز عف البدء كاالستمرار في 
كما يقدـ الفرد . حديث متبادؿ بشكؿ طبيعي متصؼ باألخذ كالعطاء مع اآلخريف

الحامؿ لمتبلزمة أسبرجر صعكبة في فيـ ما يقرأ أك يسمع كتكاصؿ غير لفظي غير 
مناسب كتتميز أحاديثو بالمط أك التطكيؿ في نطؽ األلفاظ مع ليجة متكمفة رسمية 

 (2004الشامي، ).كغالبا ما تدكر أحاديثيـ كاىتماماتيـ حكؿ مكضكعات محدكدة
 يعاني األفراد المصابكف بمتبلزمة األسبرجر : صعوبات عمى صعيد العالقات االجتماعية

فالمصاب . مف قصكر في الميارات االجتماعية، كلكنو أقؿ مف ذكم اضطراب التكحد
كيسعى . بمتبلزمة أسبرجر يظؿ أكثر اىتماما كاحاطة بالكسط االجتماعي المحيط بو

اال أف االشارات . الى التفاعؿ مع اآلخريف، كما يظير اىتماما بتككيف صداقات
العاطفية الصادرة عف الغير، كيدفع الكثيريف الى اعتبارىـ اشخاصا ذكم سمككيات 
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 ,Koegel) .غريبة يصعب التعامؿ معيـ رغـ السذاجة كسبلمة النية التي يتمتعكف بيا

2004) 
 في اغمب الحاالت ييتـ المصابكف : اهتمامات خاصة، وااللتزام بالعمل الروتيني

. بمتبلزمة أسبرجر اىتماما مفرطا بمكضكع أك اثنيف تفضيبل عمى المكضكعات األخرل
كتظير اىتماماتيـ عمى شكؿ االصرار لمعرفة حقائؽ كثيرة عف مكضكعات تيميـ مثؿ 

كتتركز . الحيكانات اك السيارات اك بعض البرامج التمفزيكنية اك الدكؿ اك خطكط الطيراف
كما اف . حياتيـ كنقاشيـ دائما حكؿ تمؾ المكضكعات التي قد تتغير كؿ عاميف تقريبا

المصابيف بمتبلزمة أسبرجر يغمب عمييـ االستياء مف تغيير ركيتنيـ، كيصركف عمى 
كعمى الرغـ مف اظيار القمة منيـ . أداء المياـ اليكمية بالطريقة نفسيا في كؿ مرة

رفرفة األصابع كاأليدم  )لحركات جسدية متكررة عمى غرار ما يفعؿ المصاب بالتكحد
، إال اف تكرار حدكثيا لدييـ يقؿ كثيرا عما ىك عميو لدل المصاب (أك لؼ الجسد

 (Vaughn, 2007). بالتكحد، كقد ال تظير عمى الكثير منيـ البتة

 يتأخر نمك الميارات الحركية لدل االشخاص :صعوبات في المهارات الحركية 
المصابيف بمتبلزمة أسبرجر مثؿ القدرة عمى استخداـ ادكات المعب الخارجية مثؿ 

األرجكحة كغيرىا أك رككب الدراجات، كقد تككف ىيئة كقكفيـ أك جمكسيـ غريبة، كما 
 (Marshall, 2004)انيـ ربما يظيركف صعكبة في تناسؽ الميارات البصرية الحركية 

لقد الحظنا في بحثنا أف اعراض متبلزمة أسبرجر متعددة كمتنكعة كتختمؼ مف فرد الى آخر، 
فكؿ . كمف النادر أف نجد طفميف مف األطفاؿ الحامميف لمتبلزمة أسبرجر متشابييف تماما

األعراض المذككرة اعبله يمكف أف تتكاجد عند حاالت دكف أخرل، كباإلضافة إلى األعراض 
 :ىناؾ أخرل يمكف أف تظير عند الحامؿ لمتبلزمة أسبرجر كىي

 حساسية فائقة لؤلصكات العالية كالضكء القكم كالركائح النفاذة. 
 شذكذ في الحركات كالتحركات في مزاكلة األنشطة الرياضية. 
 ذاكرة قكية ألدؽ التفاصيؿ. 
 المعاناة مف صعكبات في النـك كتناكؿ الطعاـ. 
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  أثناء الحديث ال يكجد ىدكء في الجسـ عف الحركة، فنجد المصاب بالمرض كثير
التمممؿ كاالىتزاز كالقمؽ كاستعماؿ يديو أك الخطك الى األماـ أك الخمؼ أك الجانب 

 .كخاصة عندما يككف في حالة اىتزاز كتركيز
 غياب القدرة عمى تفيـ اآلخريف أك كضع نفسو مكانيـ. 
  استحالة تككيف الصدقات كاذا تككنت تككف لفترة قصيرة كلذلؾ فالمصاب دائما ما يعاني

 .مف الكحدة أك العزلة
  االستغراؽ في الحديث في المكضكعات المحدكدة التي تدكر في اطار ضيؽ مع عدـ

 (الخرائط الجغرافية- قنكات التمفزيكف- مثؿ الطقس)محاكلة تجاكزىا 
  المعاناة مف صعكبات في االدراؾ الممسي كالتآزر النفس حركي كاالدراؾ المكاني

 (.281ص: 2011مصطفى، ).كالتخيؿ الفراغي أك التفكير المجرد

 :التشخيص والتقييم العيادي لمتالزمة أسبرجر-6
 :تشخيص متالزمة أسبرجر

 :ىالمتبلزمةليذDSM Vفيما يمي المعايير التشخيصية
- أ

عجزثابتفيالتكاصمكالتفاعبلالجتماعيفيسياقاتمتعددة،فيالفترةالراىنةأككماثبتعنطريقالتاريخكذلكمنخبللما
 :يمي

عجزعنالتعامبللعاطفيبالمثؿ،يتراكح،عمىسبيبللمثاؿ،مناألسمكباالجتماعيالغريب،معفشبلألخذ -1
كالردفيالمحادثة،إلىتدٍنفيالمشاركةباالىتمامات،كالعكاطؼ،أكاالنفعاالت،يمتدإلىعدمالبدءأكالرد

 .عمىالتفاعبلتاالجتماعية
العجزفيسمككياتالتكاصمغيرالمفظيةالمستخدمةفيالتفاعبلالجتماعي،يتراكحمنضعفتكامبللتكا -2

صبللمفظيكغيرالمفظي،إلىالشذكذفيالتكاصبللبصريكلغةالجسدأكالعجزفيفيمكاستخداماإليماءا
 .ت،إلىانعدامتامممتعابيرالكجييةكالتكاصمغيرالمفظي

العجزفيتطكيرالعبلقاتكالمحافظةعميياكفيميا،يتراكح،مثبلنمنصعكباتتعديبللسمككمتبلئمالسياقات -3
االجتماعيةالمختمفة،إلىصعكباتفيمشاركةالمعبالتخيميأكفيتككينصداقات،إلىانعداماالىتمامباألؽ

 (.2013الدليؿ التشخيصي كاالحصائي لبلضطرابات العقمية لمنسخة الخامسة، .)راف
 :تحديدالشدةالحالية
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 .تستندالشدةعمىضعفالتكاصبلالجتماعيكأنماطالسمككالمحددة،المتكررة
- ب

أنماطمتكررةمحددةمنالسمكؾ،كاالىتمامات،أكاألنشطةكذلكبحصكالثنينممايميعمىاألقؿ،فيالفترةالراىنةأك
 :كماثبتعنطريقالتاريخ

مثبلن،أنماطحركيةبسيطة،صفاأللعابأكتقميباأل(األشياء،أكالكبلــنمطيةمتكررةلمحركةأكاستخدا .1
 .)شياء،كالصدىالمفظي،كخصكصيةالعبارات

 اإلصرارعمىالتشابو،كااللتزامغيرالمرنبالركتيف،أكأنماططقسيةلمسمككالمفظيأكغيرالمفظي .2
مثبلن،الضيقالشديدعندالتغيراتالصغيرة،كالصعكباتعندالتغيير،كأنماطالتفكيرالجامدةكطقكسالت(

 .)حية،كالحاجةإلىسمككنفسالطريقأكتناكلنفسالطعامكميكـ
مثبلن،التعمقالشديدأكاالنشغالباألشياءغيرالمعتادة،اه(اىتماماتمحددةبشدةكشاذةفيالشدةأكالتركي .3

 .(تماماتمحصكرةبشدةمفرطةالمكاظبة
مثبلن،عدماالكتراثالكا(فرطأكتدنيالتفاعممعالكاردالحسيأكاىتمامغيرعاديفيالجكانبالحسيةمنالبيئة .4

درجةالحرارة،كاالستجابةالسمبيةألصكاتأكألنسجةمحددة،اإلفراطفيشمكلمساألشياء،ا/ضحمؤللـ
 .(النبيارالبصريباألضكاءأكالحركة

 :تحديدالشدةالحالية
 .تستندالشدةعمىضعفالتكاصبلالجتماعيكأنماطالسمككالمحددة،المتكررة

- كلكنقداليتكضحالعجزحتىتتجاكزمتطمباتالتكاصؿ( تظيراألعراضفيفترةمبكرةمنالنمك- ج
 .)االجتماعيالقدراتالمحدكدةأكقدتحجبباالستراتيجياتالُمتعممةالحقانفيالحياة

 .تسبباألعراضتدنيانسريريانىامانفيمجاالتاألداءاالجتماعيكالمينيالحالي،أكفيغيرىامنالمناحيالميمة- د
 .أكتأخرالنمكالشامؿ )اضطرابالنمكالذىني( التُفسرىذىاالضطراباتبشكؤٍلفضمباإلعاقةالذىنية-ق

إناإلعاقةالذىنيةكاضطرابطيفالتكحديحدثانمعانفيكثيرمناألحياف،كلكضعالتشخيصالمرضيالمشتركمئلع
الجمعية ).اقةالذىنيةكاضطرابطيفالتكحد،ينبغيأنيككنالتكاصبلالجتماعيدكنالمتكقعمممستكىالتطكريالعاـ

 (2013األمريكية لؤلطباء العقمييف، 

 (C.A.R.S): التوحد الطفولي ديرمقياس تق -
 - Rochenريتشمر كباربرا .  ، ركبرت جيوSchopler اريؾ شكبمرطرؼق مف تـ القتراح

، مختصة نفسانية في مستشفى ROGEرينر، الترجمة الفرنسية كالتكيؼ لدكتكرة برناديت ركجي 
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كالتقنيف كالتعريب كاف عمى يد الدكتكر طارش بف مسمـ الشمرم Rangeuilجامعة تكلكز 
 .(2003)كالدكتكر زيداف احمد السرطاكم مف جامعة الممؾ سعكد، الرياض سنة 

.  كحدة سمككية (15)يتككف مف  ( CARS )مقياس تقييـ التكحد في مرحمة الطفكلة 
كقد تـ تطكيره لتشخيص األطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذا االضطراب كتمييزىـ عف غيرىـ مف 

كباإلضافة إلى ذلؾ، فإنو يسمح بتمييز األطفاؿ الذيف . األطفاؿ المصابيف  باضطرابات النمك
بنيت . يعانكف مف التكحد بعبلمات خفيفة الى معتدلة، كاألطفاؿ الذيف يعانكف مف تكحد عميؽ

عاما، لمسماح لؤلطباء بكضع تشخيص أكثر مكضكعية ( 15)النسخة األكلى، منذ أكثر مف 
:  البنكد فيما يمييمكننا تمخيص أصؿ. كدقة عف التكحد كفي شكؿ أكثر قابمية لبلستخداـ

 .األعراض المكصكفة  في األصؿ مف قبؿ كانر . 1
، كالتي تخص العديد مف األطفاؿ الذيف Kreackاألعراض المبلحظة مف لدف كريؾ  . 2

 .يعانكف مف التكحد كلكف ليس في مجمؿ الحاالت
 .عناصر إضافية لتحديد األعراض المميزة لؤلطفاؿ األصغر سنا الذيف يعانكف مف التكحد . 3

لجمع أكبر قدر الكالديف ك، ُيقَدـ المقياس مف لدف األخصائي النفساني الذم يتعامؿ مع الطفؿ
بحيث العبلمة  (4) إلى (1)تصنؼ سمككيات الطفؿ مف ممكف مف المعمكمات عف الطفؿ ك

 األقؿ ماك، (العادييف) مع أقرانو األطفاؿ النمكذجييف عني  تصّرؼ عادم في عمر الطفؿت (1)
غير طبيعي لكنو سمكؾ  ؿ(3)بينما تدؿ العبلمةأنو تصرؼ غير طبيعي ( 2)يقاؿ عف العبلمة 

 .غير الطبيعي لمغايةإلى سمكؾ كتصرؼ  (4)أخيرا تدؿ العبلمة معتدؿ ك
 إلى 15سكؼ يتراكح المجمكع ما بيف . نقكـ بجمع كّؿ العبلمات بنكداؿ جميع عف  بعد اإلجابة

 :كاآلتي كتفّسر 60
  .ةتككف بداية تشخيص حالة تكحد خفيؼ(30 ) -
  . المعتدلةإلى حالة تكحد مف الخفيفة إلى(37-30 )كتشير المعدالت المتراكحة بيف -
: 2016ببلؿ ،). تكحد شديدإلى (60-38)في حيف تشير المعدالت المتراكحة بيف  -

 (105ص
ىي مقابمة شبو منظمة، ألفيا لكرد : ADI-R (الطبعة المراجعة)المقابمة التشخيصية لمتوحد 

 اليدؼ منيا جمع ،(Rogé et al.,2011)، كترجمتيا إلى المغة الفرنسية بارناديت ركجي (1994)
كتقييـ معمكمات كمعطيات دقيقة عف تاريخ النمك كالسمكؾ الحالي لمشخص يشتبو فيو ظيكر 
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تتككف . سمككيات تكحدية، سكاء كاف طفبل أك راشدان شريطة أف يككف سنو العقمي يفكؽ سنتيف
 الشاذة لمطفؿ في تبند، تسمح بالكصكؿ إلى كصؼ مفصؿ لمسمككيا (93)ىذه األداة مف 

ثبلثة مجاالت، المغة، التكاصؿ، النمك في المجاؿ االجتماعي، كالمعب كتعطى درجات لمطفؿ 
تستخدـ ىذه األداة في مقابمة عياديو مع أكلياء الطفؿ، كيستكجب عمى . في تمؾ المجاالت

 .  الخاصة بالبطاريةتاألخصائي تنقيطيا كتفسيرىا في ضكء المحاكا
 :جدول المالحظة التشخيصية لمتوحد

L’ADOS-2 observation scale for the diagnosis of autism  

ىك عبارة عف سمـ مبلحظة يستعمؿ لتشخيص األطفاؿ الذيف ال يستخدمكف المغة كيدكر حكليـ 
شؾ بأنيـ متكحدكف كيتـ تطبيؽ األداة عمى الطفؿ بمساعدة كالديو كتعتبر فرصة لمبلحظة 

 مع الفاحص ةجكانب معينة في السمكؾ االجتماعي لمطفؿ كاالنتباه، التقميد، المشاركة الكجداني
أك الكالديف، كقد استخدمت ىذه األداة بفعالية لتمييز بيف األطفاؿ المتكحديف كذكم اإلعاقات 

النمائية األخرل كما يستخدـ ىذا السمـ في تقييـ مدل تطكر القدرات أثناء تطبيؽ برنامج 
 (54ص: 2016ببلؿ ،).عبلجي

 : (M-CHAT) قائمة المراجعة المعدلة لمتوحد في األطفال الصغارال
 إلى (16)التكحد عند األطفاؿ مف سف الضطرابطيؼ اختبار يمكف اكتشافيالعبلمات األكلى 

 . شيرنا(30)
 ، (قائمة مرجعية لمتكحد في األطفاؿ الصغارCHAT)ككاف أكؿ اختبار فحص التكحد ،

مف قبؿ فريؽ مف الباحثيف بما في التسعينيات كانكضعت في البداية كالتحقؽ مف صحتيا في 
 .ذلؾ سيمكنباركف ككىيف

مف قبمتمديد أداة CHAT، أراد فريؽ مف الباحثيف األمريكييف زيادة حساسية(2001)في عاـ 
 .بكاسطة ديانا ركبينز( CHATتعديؿ)أك M-CHATتـ نشر. الفرز ىذه إلى عناصر جديدة

 التكحد الضطراب طيؼىذا االختبار يمكف أف يساعد األطباء عمى اكتشاؼ العبلمات المبكرة 
إنشاء قبؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة،بحيث يمكف تنفيذ البرامج التعميمية أشير أك حتى سنكات 

 .التشخيص
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M-C.H.A.T العديد مف مجاالت  تختبر لديو العناصر التي. لمكالديفيتككف مف استبياف محجكز
امجاالت أخرل، مثؿ  ليا عبلقة با، بما في ذلؾ تمؾ التيالخاصة بالنمك النمك لتكحد، كلكف أيضن

 .الحركي
M-C.H.A.T تـ تحديد ستة عناصر يحتمؿ .  طفؿ(1300) ما يقرب مف تولتحقؽ مف صحاتـ

كبالتالي، فإف عدـ كجكد بعض السمككيات .  التكحداضطراب طيؼتكقع  مساعدة في أف تككف
، العناصر (23)مف بيف العناصر . ينبغي اعتبار ىذه عبلمات تحذير، ، أك اضطرابات كبيرة

 :الرئيسية ىي
 .االىتماـ باألطفاؿ اآلخريف: 2البند  •
 (.ضع إصبعؾ لئلشارة إلى اىتماـ البعضالشيء)النتيجة األكلية التصحيحية : 7البند  •
 .إحضار األشياء إلى اآلباء: 9البند  •
 .التقميد: 13البند  •
 .رد الطفؿ عمى اسمو األكؿ عند استدعائو: 14البند  •
 .القدرة عمى متابعة النتيجة لمبالغيف: 15البند  •

 منجميع البنكد ، يجب (3) لمتكحد أعبله أك تنبؤيو مف العناصر التي تعتبر (2)إذا فشؿ الطفؿ 
 (2019ببلؿ ،) .إجراء الرصد كالتقييـ

 : التشخيص الفارقي لمتالزمة أسبرجر6-1
 : طيف التوحدت التشخيص الفارقي بين الضطرابا6-1-1

 التكحدAutisme : درجة القصكر المغكم فبينما الطفؿ الحامؿ بالتكحد يعاني مف تكقؼ تاـ أك تأخر
تاـ في نمكه المغكم كالقدرة عمى التخاطب كاالتصاؿ، فاف الطفؿ الحامؿ لمتبلزمة أسبرجر ال 

يبدم مثؿ االعراض حيث ال يحدث تكقؼ أك تأخر في نمكه في ىذه القدرات، كلك أنو قد يعاني 
مف صعكبة في فيـ كبلـ اآلخريف، كخاصة بالنسبة لما قد يحتكيو الحديث مف تشبييات غير 
مباشرة أك معاني مجردة، أك ادراؾ العبلقات بيف السبب كالنتيجة اك الجزء بالكؿ كالقدرة عمى 

 )التعميـ كادراؾ التشابو، كاالختبلؼ، كالتحميؿ، كالتأليؼ، كالمفاىيـ التي ليس ليا مرجع محسكس
. (مثؿ الديمكقراطية كاالمانة كالشرؼ

كتانتاـGillberngكجمبيرجWingكلقداتفقمعظمالباحثينعمىانطفبلألسبرجراليعانىمنتأخرلغكىإالكينج
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Tantamالذينأشاركاإلىأمكانيةحدكثتأخرفي النمكالمغكيمدل أطفاالألسبرجركلكنبشكمقميؿ .( Ritvo, 
18 :2006) 

 متالزمةريت:Rett Syndrome فييذه
 (regressive)المتبلزمة،يمكنمبلحظةحدكثاضطرابفيالتفاعبلالجتماعيخبلاللمرحمةاالنحدارية

(. سنكات 4 ك 1 عادةمابيف )لممتبلزمة
يمكنمنسبةكبيرةمنالفتياتالصغيراتالمصاباتبيذااالضطرابتمبيةمعاييرالتشخيصممتكحد، 

كلكنبعدىذىالفترةلميعدمعظميميحسنكنمياراتاالتصالمدييـ،كلمتعدخصائصالتكحدمصدرقمقكبيرلذلكينبغ
. ياعتبارتشخيصمرضالتكحدفقطعنداستيفاءجميعمعاييرالتشخيص

 : التشخيص الفارقي لمتالزمة أسبرجر مع اضطرابات مشابهة6-1-2
  اضطرابأسبرجراليمكنتصنيفيمعالفصاـ

ابك ) .كماىكالتكحدكلكنمنالممكنأنتظيراألعراضالفصاميةلدىطفبلألسبرجركلكنفيبدايةمرحمةالبمكغ
،  (18ص :2000الحبلكة،

. عندمايحدثفيمرحمةالطفكلة،يتطكرعادةبعدفترةمنالنمكالطبيعيأكبالقربمنالنمكالطبيعي
 aprodromal)يمكنالخمطبينحالةالبادرية

state)(فترةمناألعراضالتحذيرية) التيتحدثفيياعجزاجتماعياىتمامات،
. كمعتقداتغيرنمطيةمعالعجزاالجتماعيالذييظيرفياضطراب طيفالتكحد

 .اليمكسةكاألكىامالتيتميزمرضانفصامالشخصيةليستمنخصائصاضطراب طيفالتكحد
  مف النادر كجكد حاالت تعاني مف قصكر معرفي  في بعض حاممي متبلزمة األسبرجر التي

عامة ما تككف معدالت الذكاء بيا عادية أك ربما عالية تسمح بالنمك المعرفي لدرجة مناسبة لو 
كلمبيئة الثقافية التي يعيش فييا الطفؿ الحامؿ لمتبلزمة األسبرجر، في حيف نجد أف اكثر مف 

 مف حاالت التكحد تعاني مف التخمؼ العقمي مما يزيد مف صعكبة كشدة ىذه االعاقة، 70%
كيقمؿ مف احتماؿ نجاح برامج التدخؿ العبلجي كالتأىيؿ، نجد اف الحاالت الحاممة لمتبلزمة 
أسبرجر قميبل ما تككف مصحكبة بالتخمؼ العقمي مما يخفؼ مف شدة األعراض كيزيد مف 

  (Rogé, 2011,p 19).احتمالية النجاح برامج التدخؿ العبلجي كالتأىيؿ
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 اضطراباتالمغة البسيطة :
. فيبعضأشكاالضطرابالمغةالبسيطة،قدتككنيناكمشاكمفيالتكاصمكصعكباتاجتماعيةثانكية

ابالتكاصمغيرالمفظيغيرالطبيعي،كالبكجكدنمطمقيدكمتكررمنالسمكؾ  .لكناضطرابمغكيمعينبليرتبطعمكمن
 اضطرابالتكاصبلالجتماعيالتداكلية :Communication disorderpragmatic social : كىذا

. عندمايككنمدىالشخصمشكؿ متعمؽ باستعماؿ المغة في سياقات كمكاقؼ اتصالية متعددة
(www.Psychomedia.qc.ca) 

 :التدخالت العالجية.7
إلى حد الساعة ككما الكضع في حالة اضطراب التكحد، طالما لـ نصؿ بعد الى تحديد العكامؿ 

المسببة لؤلسبرجر، ال يمكف االدعاء بأف ىناؾ عبلجان طبيان لو، كالتدخؿ التعميميالفردم ىك 
 .المسار المعتمد حاليان لتأىيؿ الطفؿ الحامؿ لمتبلزمة األسبرجر

نجد اف البرامج التي استخدمت لؤلطفاؿ المصابيف باضطراب طيؼ التكحد، كالتي اعتبر 
كمف اشير ىذه . معظميا برامج تدخؿ مبكرة ىي نفسيا البرامج التي تستخدـ لؤلطفاؿ األسبرجر

حيث إف ىذه البرامج أدت الى نتائج  (تيتش، دكجبلس، ليب، لكفاس)البرامج مشاىدة برامج 
متقاربة، بغض النظر عف االختبلفات في الفمسفة كالمبادئ كأساليب التعميـ المتبعة، فإف 

االستنتاجات حكؿ ممارسة االيجابية في تعميـ األشخاص األسبرجر ينبغي أف تنبثؽ مف تحميؿ 
 (.281، ص2011مصطفى، )العكامؿ المشتركة ليذه البرامج

كلقد الحضنا ميدانيا أف البرامج المطبقة عمى األطفاؿ المصابيف باضطراب طيؼ التكحد في 
كاقعنا، ىي في معظـ الحاالت عبارة عف برامج عبلجية ادماجية، أم تدمج ما بيف تقنيات 

عبلجية متعددة األصكؿ النظرية، كىذه التدخبلت قميبل ما تطكر قدرات الطفؿ الحامؿ لمتبلزمة 
أسبرجر إذ أف النمك المغكم كالمعرفي لمطفؿ الحامؿ لمتبلزمة أسبرجر يختمؼ تماما عف النمك 

 . المغكم كالمعرفي الذم يعرفو الطفؿ المصاب بالتكحد النمطي
كبناء عمى ما كرد في دراسات ىامة في ىذا المجاؿ، فإف ىناؾ عشرة عكامؿ مشتركة لمبرامج 

 : التي أثبتت بطريقة عممية تقدـ التبلميذ الممتحقيف بيا كىي كالتالي
 .تأىيؿ الككادر العاممة .1
 تقديـ منيج دراسي يعني بمعالجة األسبرجر .2
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تنظيـ البيئة التعميمية بشكؿ يدعـ التبلميذ كيكفر ليـ فرصان لتعميـ الميارات التي  .3
 .يتعممكنيا

 .تكفير الركتيف .4
 .اتباع مدخؿ عممي كقائي لمعالجة السمككيات الغير السكية .5
 .تقكيـ التبلميذ بشكؿ مستمر .6
 .تحضير التبلميذ لبلنتقاؿ الى فصكؿ عادية .7
 .اشتراؾ األسر في عممية تعميـ التبلميذ .8
 .تطبيؽ األساليب التعميمية المبنية عمى أسس عممية .9

 (.281، ص2011مصطفى، )تدريب التبلميذ بشكؿ مكثؼ، كبعكامؿ أخرل .10
ىكالكضعفيحالةاضطرابطيؼ كما

كربمايككنمخدماتالتربي.التكحد،يمتازعبلجذكيمتبلزمةأسبرجربطابعالمساندةكالتكجينحكتخفيفاألعراض
 .ةالخاصةفائدةفيبعضاألحياف،عمىالرغممنعدمكجكدتقاريرتفيدفعاليتيافييذاالمجاؿ

: (السموك التكيفي)األداء التكيفي الوظيفي  1.7
اف اكساب ذكم متبلزمة أسبرجر ميارات المبلئمة كالكفاءة الذاتية في كؿ مجاالت األداء 

كيمكف أف . الحياتي الكظيفي يمثؿ أكلكية أكلى في أم لحظة لمتدخؿ التعميمي أك العبلجي
يستغؿ ميؿ الحامميف لمتبلزمة أسبرجر الى التعكيؿ الى القكاعد كالركتيف الحياتي الدقيؽ في 

 .تعزيز عادات ايجابية كتحسيف نكعية حياتيـ كنكعية حياة أسرىـ في نفس الكقت
كيجب أف يتبع في عممية التعميـ ىذه مدخؿ التعميـ المباشر مع التركيز عمى الممارسة عمى 

أبك الحبلكة، بدكف ). مكاقؼ الحياة الطبيعية لتعظيـ القابمية لتعميـ الميارات المكتسبة
 (16ص:سنة
 :(المختمة وظيفيا) السموكيات الغير التكيفية 2.7

عادة ما يركز في خطة التدخؿ العبلجي لذكم متبلزمة أسبرجر عمى تعميميـ استراتيجيات حؿ 
المشكمة عادة باتباع قكاعد لفظية كاضحة بما قد يمكنيـ مف التعامؿ االيجابي مع المكاقؼ 

االجتماعية الجديدة غير المألكفة كبما قد يمكنيـ كذلؾ مف مكاجية االحباط كالتعامؿ االيجابي 
كيتـ تدريب ذكم متبلزمة أسبرجر عمى ميارات تحديد الجكانب المشكمة في مكاقؼ . معو
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التفاعؿ االجتماعي كتعميميـ التفكير في بدائؿ حمكؿ ىذه الجكانب كتجريبيا الى أف يتـ اختيار 
 .البديؿ المبلئـ لكؿ مكقؼ اجتماعي

 : المهارات االجتماعية ومهارات التواصل3.7
مف األفضؿ اف يتـ تعميـ ىذه الميارات عمى يد أخصائي في التكاصؿ عمى أف يككف مؤىبل 

كقد . أك التكظيؼ االجتماعي لمكبلـPragmaticsبصفة خاصة في مجاؿ ما يعرؼ بالبراغماتية
يتـ المجكء أيضا الى ما يعرؼ بجماعات التدريب االجتماعي في حالة اذا تكفرت فرصا كافية 
 .لمتكاصؿ ذكم متبلزمة أسبرجر معيـ مما يككف لو فائدة كبيرة في ممارسة الميارات المتعممة

 :كتتضمف عممية التعميـ ما يمي
  استخداـ اإليماءات في التفاعؿ االجتماعي، االشارة، كتنميط )السمكؾ غير المفظي

 .كربما يتضمف ذلؾ تدريبات التقميد، العمؿ باستخداـ المرآة. (االداء الصكتي
 الترميز المفظي لمساككيات غير المفظية التي تصدر عف اآلخريف. 
  مف أجؿ تعزيز التكامؿ )معالجة المعمكمات البصرية بالتزامف مع المعمكمات السمعية

 .(بيف المثيرات كتسييؿ تكصيؼ السياؽ االجتماعي لمتفاعؿ
 الكعي االجتماعي، ميارات اتخاد منظكر آخر، التفسير الصحيح لمكاقؼ التكاصؿ. 

 (16ص: أبك الحبلكة، بدكف سنة)
 : التدريب المهني4.7

غالبا مؿ يفشؿ الراشدكف الحامميف لمتبلزمة أسبرجر مف الكفاء بالتزامنات كمتطمبات الدخكؿ 
الى عالـ العمؿ أك الكظائؼ بسبب عدة عكامؿ منيا عمى سبيؿ المثاؿ القصكر في ميارات 

الحكار، الصعكبات االجتماعية، الشذكذ كالغرابة الشخصية كالتمركز حكؿ الذات، كنكبات القمؽ 
 .المتكررة

كال شؾ أف الفشؿ في اكتساب ميارات االلحاؽ بالعمؿ، يفضي الى المعاناة مف القمؽ كالضغكط 
كنتيجة . النفسية، كبالتالي تبرز حاجة الحامميف لمتبلزمة أسبرجر الى برامج التدريب الميني

 الحركية ربما يفشؿ األشخاص ذكم متبلزمة أسبرجر –لمقصكر الشديد في الميارات البصرية 
 .في االستمرار في العمؿ حتى الحصكؿ عميو، مما يعرضيـ لمكثير مف االضطرابات االنفعالية
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كمف الميـ، بناء عمى ذلكف أف يتـ تدريب ذكم متبلزمة أسبرجر كتأىيميـ مينيا بما يتناسب مع 
خصائصيـ النفسية كالسمككية كأف يككف ىذا التأىيؿ مرتبط بميف ككظائؼ ال تتطمب تفاعبلت 

 .اجتماعية كثيرة مع اآلخريف

 : مساندة الذات5.7
يكصؼ األشخاص الحامميف لمتبلزمة أسبرجر بأنيـ منغمقكف عمى ذكاتيـ كميالكف لمكحدة 

بالرغـ مف كجكد رغبة شديدك لدييـ لتككيف أصدقاء ككذلؾ تممكيـ شأنيـ شأف أم انساف عادم 
رغبة في تككيف حياة اجتماعية عادية، لذلؾ ىـ في حاجة ماسة الى تنمية كاثراء تكاصميـ 
االجتماعي داخؿ سياؽ أنشطة تتمركز حكؿ الجماعات االجتماعية، كيقصد بمساندة الذات 

تككيف جماعات مف ذكم متبلزمة أسبرجر لتكفير فرص ليـ لمتبلقي فيما بينيـ لمناقشة 
 (18:أبكالحبلكة، بدكف سنة.) .مشكبلتيـ كلتككيف عبلقات اجتماعية حكؿ مكضكع مشترؾ

 :خالصة
تناكلنا في ىذا الفصؿ خمفية نظرية عممية حكؿ متبلزمة أسبرجر، فتطرقنا أكالن إلى مفيكـ االضطراب 

حسب ما ُيعرؼ عنو في الساحة العممية الدكلية، ابتداء مف المنظمة العالمية لمصحة كالجمعية األمريكية 
لمطب العقمي كما تكصمت إليو األبحاث الحالية حكؿ متبلزمة أسبرجر، ثـ عرجنا عف تاريخ ظيكر كتطكر 

االضطراب كمختمؼ التصنيفات التي ضمت االضطراب انطبلقا مف دليؿ المنظمة العالمية لمصحة 
تطرقنا بعدىا لكصؼ دقيؽ لمجدكؿ العيادم . DSM5العاشر إلى آخر دليؿ إحصائي لمطب العقمي 

لمتبلزمة أسبرجر مف حيث أعراضو، أسبابو، كاالختبلؼ بيف ىذا االضطراب كاضطرابات طيؼ التكحد 
األخرل، ككذا األدكات كالمحكات المستعممة لتشخيصو كتقييـ حدة أعراضو، كما قدمنا االضطرابات 

المشابية ليا حتى نقـك بالتشخيصالفارقي لبلضطراب،باإلضافة إلى ذلؾ، عرضنا في ىذا الفصؿ مختمؼ 
كأخيران، تـ تحميؿ المعطيات اإلحصائية . التدخبلت العبلجية المكجية لؤلطفاؿ الحامميف لمتبلزمة أسبرجر

.المتاحة عف نسبة انتشارىذه المتبلزمة، كي تكتمؿ بذلؾ نظرتنا عف متبلزمة أسبرجر
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 :تمهيد
 التطرؽ إلى مف خبللو، سنحاكؿ مفصبلعف ازدكاجية المغةيتضمف ىذا الفصؿ عرضا 

لمغة ككظائفيا، آليات اكتسابيا كأنظمتيا ثـ نشأة كاكتساب المغة عند الطفؿ المككنات الدقيقة 
 .كخصكصيات ازدكاجية المغة كأخيرا مختمؼ أنكاع ازدكاجية المغة

 المغة .1
 :تعريف المغة 1.1
 لغاتكالمغةجمعمغى: " التعريف المغوي : " 

 .ألفكاركاإلشاراتكاألصكاتكاأللفاظاكمكسيمةلتباداللمشاعرك،أصكاتيعبربياكمقكمعنأغراضيـ
 كالمغةىي، العربياألساسيالمعجـ)
يصاليبكاسطةإشاراتميادالالتكاحدةبالنسبةلمجمكعةمناألفرادينتمكنممجت" كسيمةلمتعبيرعنالفكركا 

 .معكاحدكيعيشكنفيمكانكاحد
 (لغك)يطمقمفظالمغةعمىالمسانكالنطقمعا،فقدجاءفيمسانالعربمادة :التعريف االصطالحي ..." :

: المغة
المسف،كأصميالغكةفحذفكاكاكىاكجمعكىاعمىمغاتكماجمعتعمىمغكتكالمغكةالنطؽ،يقاليذىمغتيمالتي

 (.251ص: 1992ابف منظكر،)"يمغكنبياأيينطقكنبيا
 :كيتضمنيذاالتعريفمايأتي"تنظيممناإلشاراتالمفارقة" :فيرىالمغةأنيا :أماديسكسير

 .المغةعندىنسقمناإلشاراتكالرمكز 1-
 .عبارةعنكحداتمغكيةكضعتممعنى 2-
 .كحداتمغكيةمتغايرةفيمابينيا 3-

كمنيتحددالمغةبأنيامجمكعةمنالدكالتعممضمننظاممحدكدلتقكمبكظيفةاالتصالبينأفرادالمجتمع
 (.1985دم سكسير،) .

 المغةىيممكةإنسانيةتعتبراألداةاألساسيةلمتكاصمباألفكاركالمشاعربيناألفراد،كت":التعريفالنفسي
شاراتتربطبينياقكاعد،كيعبرعف عتبركسيمةالتحميمكالتعبيرالفكريمدىالفردبكاسطةجيازمدعمبرمكزكاِ 

 (.Corine Antoine،1991 )".ىاشفيياككتابياأكباإلشارات
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  المغة حسب أندرم مارتيني تعتبر أداة تككيف مع مركر الكقت لتحقيؽ غايات معينة، لذا
كجب االىتماـ باستعماالتيا التكاصمية إذا كنا نسعى إلى الكشؼ عف أسباب التغير 

 (.28ص: 2008ميركد،). المغكم عبر الزمف
عبارة عف المغة" أف ىذاالتعريفالذينراىاقربإلىالدقةكىكا نعتمدفيبحثف

 يتعارفأفراد بغرض تحقيؽ االتصاؿ التي كمجمكعةمنالرمكزالصكتيةالتييحكميانظاممعيف،
 .مجتمععمىداللتيااؿ

كتأتيدقةىذاالتعريفمنانييقدمالمغةفيشكمتككينأكبنيةتشتممعمىالرمكزالصكتيةكنظاميتمثمفياستعماالألصكا
 :تكالصيغكالتراكيبكأساليبالتعبير،كىكذاينقسمالنظامالمغكيإلىأربعةنظمفرعيةكىي

كىذاالنظاميتعمقباألصكات  (Phonological system) :النظامالصوتي1- :
 .الكبلمية،كاألصكاتالخاصةباالستخدامالمغكم

 . كىذاالنظاميتعمقبمعانيالكمماتكدالالتياكتطكرىا(Semanticsystem): النظامالداللي2- :
 (Syntaxsystem): النظامالتركيبي3-

 .كىذاالنظاميتعمقببناءالجممكترتيبكمماتالجممةفيأشكاليا،كعبلقتياالصحيحةمنخبللقكاعداإلعراب
 (Morphologicalsystem):المورفولوجيالنظام4-

كىذاالنظاميتعمقبالتطكراتالتيتطرأعمىمصادرالكمماتمنالناحيةالصرفية،كمايعرضمحركفالكممةمنزيادةكحذ
بداؿ  .فكا 

 :المغةائفوظ 2.1
كقدتعد،إنضركرةالمغةكأىميتيابالنسبةلئلنسانتظيرمنخبلاللدكرالذيتؤدييفيحياتيكفرد،ككعضكفيجماعة

 .دتاآلراءحكاللكظيفةالتيتقكمبياالمغةبالنسبةلمفردأكالمجتمع
فيناكمنيرىأنياكسيمةلمتكصيمكأداةلمتسجيمفييكسيمةلمتعبيركالتفاىماإلنسانيالتييعبربياعننفسيكيندمجفييا

 .بكمكيانو
كينظرعالمالنفسإلىالمغةباعتبارىاسمككايمكندراستيباستخداماألساليبالسيككلكجيةالمختمفة،فيركزعمىالج
انباإلدراكيفيالمغةككيفيةاكتسابالطفممياكالعبلقةالتيتربطالمتحدثبالمستمعأثناءاالتصاؿ،كنتيجةتداخممج
االتدراسةالمغةبينعمماءالمغةكعمماءالنفسحدثتقارببينيما،كتمخضيذاالتقاربعنظيكرفرعمنفركعالمعرفةا

 (.34ص: 2008ميركد،) .إلنسانيةأطمقعمييعممالنفسالمغكم
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 لمغة التي يتعامؿ بيا مف التعبير عف أفكاره استخدامويتمكف اإلنساف مف خبلؿ :وظيفة تعبيرية 
 تستخدـ لمتعبير عف حاجات الفرد باختصاركأحاسيسو كمشاعره كما يختمج في نفسو، فيي 

كالمجتمع المختمفة، كمف خبلؿ المغة يقـك المتكمـ بالتعبير عما يريده مف خبلؿ األصكات 
 الّتعبير استخدامأسمكبكاإلشارات كالحركات اإليمائية التي تسمح بيا المغة المستخدمة، أم 

المباشر لطرح الحقيقة أك التعبير عنيا بشكؿ مجازم، كىك يعبر بذات الكقت عف شخصيَّتو مف 
 (.2019عبد الباسط، ) خبلؿ الحيِكيَّة التي يستخدـ فييا المفردات المغكيَّة

 وظيفةتفسيرية: 
تساىمالمغةفينقبللمعانيكالمفاىيمممفرد،ففعاليةالكبلمبليمكنأنتتأكددكنتحققالكجياألخرمنعمميةا
لتكاصؿ،كنعنيبيالسمعكاإلدراككتفسيرمعانيالكمماتأكالرسائبللمنطكقةالتييرسمياالمرسمكيتمقاىااؿ
مستقبؿ،فالناحيةاليامةفيالمغةليستمطابقةلمكمماتالمنطكقةأكالمكتكبةلمصكركاألفكارالمعّبرعنيا

 (2019عبد الباسط، ). كلكنماتحدثيمناثرفيالمجتمعأكالقارئ
 وظيفةمعرفية: 

كتكحيميبمايعممكىذر،تعمبللمغةعمىإثارةأفكاركانفعاالتكمكاقفجديدةلدىالفردتدفعيإلىمزيدمنالتفكي
 .امادفعبعضالباحثينإلىأنيربطكاالمغةبالفكراإلنساني

 وظيفةاجتماعية: 
إنالفرديستطيعمنخبلالستخداميممغة،أنيثبتيكيتيككيانيكيقدمأفكارىمآلخريف،كتمكنيمنمعرفةمذ
يجادالعبلقاتكبناءالركابطكتحقيقسببللتعاكنكالتكافممعيـ،كبيذاتصب ح اىبيمككسائبللتأثيرفييمكا 

ميرك)المغةأساسالتكفيرالحمايةكالرعايةلئلنسانبينافرادجماعتيكعامبلميمالتحقيقمنافعيكرغباتو
 (.36ص: 2008د،
 :الكظائفالعامةلمغةفيمايميلخصكيمكنأنف
 المغةىيالتيتميزاإلنسانعنالحيكاف،كىيالتيتجعمييختمفاختبلفاكيفياعنو. 
 المغةىيأداةلمتعبيرعناألفكاركالمشاعر،كىيكسيمةىامةمنكسائمتكافقاإلنسانمعبيئتو. 
 المغةىيناتجمننكاتجالفكراإلنساني،كىيفينفسالكقتأداةمنأدكاتيؤلنياتمدىبالرمكزكتحددليالمع

 .اني
 المغةكسيمةالستقرارالمعنىكتثبيتيفالمعنىبليتثبتإالإذارمزليبألفاظ. 
 المغةتساعداإلنسانفيالسيطرةعمىالمكضكعاتفيالبيئة. 
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 المغةأداةفعالةفيتسجيبللحكادثكالتجاربالتييمربيااإلنسانكمنثمفييأداةلحفظالتاريخكالتراث،كأد
 .اةتربطبينالماضيكالحاضركالمستقبؿ

 المغةتقكمبكظيفةتعممكاكتسابالمعمكماتكالخبراتكالمعارفكاإللمامبالقراءةكالكتابة. 
 المغةكسيمةلتثبيتاألفكاركنقميابينمختمفاألفرادفيالمجتمع. 
 المغةكسيمةقياسيامةحيثيعتمدعمييافيإجراءالمقاببلتالشخصيةكمنخبلليايمكنتشخيصالحا

 .التمنحيثالسكاءكالمرض،بحسبقدرتياعمىالتفكيركالتعبير
 المغةكسيمةىامةلتفريغانفعاالتالفردكالتنفيسعنأالميكىمكمو،لذافانميادكرفيعبلجاالضطرابات

 (.37ص: 2008ميركد،). النفسية
  :آلياتاكتسابالمغة 3.1

البدمنتكفرعدةآلياتكأسسحتىيتمكنالطفممناكتسابمغةاألمأكالتمميذمناكتسابالمغةالفصحىأكاألجنبية،كىذىا
 :آللياتتتمثمفي

 :القدرةعمىالكالم (1
يقصدبيسبلمةالمخكالجيازالعصبيكالحكاسالمسؤكلةعمىنقبللرسائبللحسيةكتمقياإلجابة،معنمكاؿ
باحاتالخاصةبالحكاسكالمغةفيالمخ،التيتعممعمىالترميزكفكالترميزالمغكم،بطرقمتعددةكدقيقةجدا،

 :كنمكالقدرةالمغكيةلدىالطفمتمرعمىمراحميي
  (.الممسالشـ،السمع،الرؤية،الذكؽ)تحديدالمعانيمكبللمسمياتككممايحيطبيعنطريقالحكاس 
 تخزينالمعانيفيالذاكرة،كىناالتكراريمعبدكرافيمساعدةخبلياالذاكرةعمىتخزينكبللتفاصيؿ. 
 يبدأالطفمبتككينالصكرة : الفيمالمغكم

الصكتيةلمكمماتكأسماءاألشخاصكاألشياءالمخزكنةفيذاكرتو،كيبدأفي 
 .الفيمتدريجيابربطاألشياءكاألشخاصككممايحيطبيمنظركفبصكرىاالصكتيةليستنتجالمعاني

 كآخرمرحمةيصئللييانمكالقدرةالمغكيةلدىالطفمييالتعبيرالمغكيفبعدتصنيفالمعانيكفيمالمنطكقكالـ
حسكسكانطبلقامنالصكرةالصكتيةلمكممة،تشتغبللمنطقةالحركيةفيالدماغالخاصةبترجمةالرسائ

 .اللمغكيةالعصبيةإلىأفعالمنطكقة،كىكذايتمكنمننطقالكممة
 (LeSavoirParler)معرفةالكالم (2

المنطمقيككنمنمعاشالطفمفيككنحسبكميةكتنكعالظركفالتييعيشياإضافةإلىطبيعةاألحاسيسالتيي:
 .شعربياأثناءتجاربسعيدةأكمحزنة،كذلكيككنعنطريقإدراكجميعالمعانيمعالحركيةبصفةعامة
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فمنمعاشييستخمصالمعاني،كالمعرفةالتييكتسبياعننفسيأكالثمعناألشخاصكالعالمالمحيطبو،كتكتمبللـ
 :عرفةالكبلميةلدىالطفئلذاتمتمدييبشكمسميمبعضالمفاىيمالمتمثمةفي

 (.107:جياب،بدكف سنة )الجاذبية،المخططالجسدم،المكانالزماف
 :اآلتيةكتتألفالمغةمناألنظمةالمترابطة: أنظمة المغة 4.1
 كيتألفمنأصكاتالمغةكترابطيامعبعضيااألخركتأثيركممنيافيالبيئةالمفظيةفيكؿ:النظامالصوتي

 .صكتمنأصكاتالمغة
 كيضمالمفرداتالمغكية،ككيفيةتحكيمتمكالمفرداتإلىصيغمختمفةكاإلفرادكالجمعكاؿ:النظامالصرفي

 .تأنيثكالتذكير
 كيضمكيفيةترتيبالكمماتكاحدةبعدأخرل:لنظامالنحويا. 
 (.31، ص2008ميركد،)كيشممكيفيةإشباعالمعانيعمىالكمماتكالعباراتكالجمؿ:نظامالمعاني 
 :نشأة المغة عند الطفل 5.1
إف 

نشأةالمغةعندالطفمتمربمرحمتانأساسيتانيتفرعمنيمامراحممتداخمةحتىيصبللطفئللىمرحمةاالستقرارالمغكم
. 

 
 : المرحمةقباللمغوية1.5.1

 .كيمرالطفمبيذىالمرحمةمنذكالدتيإلىأنيبمغالشيرالسادستقريبا
 :وتنقسمهذهالمرحمةإلىثالثمستويات

 (أصكات التعبيرالطبيعي عف االنفعاالت)األصكات الكجدانية أك :المستوى األول 
كىيأصكات فطرية تصدر عف الطفؿ عندما تعتابو حالة انفعالية، كتتمثؿ ىذه األصكات 

بتمثؿ في أصكات :والثانيأصكات األلـ كالجكع كالغضب كالخكؼ، : األول:في جانباف
أصكات الضحؾ أك الرضا، كىذه األصكات الفطرية تصدر عف :السركر كاليناء مثؿ

الطفؿ بشكؿ آلي غير إرادم، دكنما تجربو أك تعميـ أكتقميد، كالدليؿ عمى ذلؾ أنيا 
تصدر عف األطفاؿ الصـ الذيف لف يقدركا عمى الكبلـ بعد ذلؾ، كتعتمد ىذه األصكات 
الفطرية عمى ركابط طبيعية بيف أجيزة النطؽ كالحاالت الجسميةكالنفسية مما يجعؿ ىذه 

األجيزة تتحرؾ بشكؿ آلي غير إرادم فتصدر أصكاتا معينة تتناسب معأية حالة مف 
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الحاالت السابقة، كىي أصكات مبيمة تشبو أصكات الحيكاف أك مظاىر الطبيعة كىي 
: 2010يكنس،) مختمطةببعضاألصكاتالصامتة (حركات )عبارة عف أصكات صائتة

13.) 
 األصواتالوجدانيةاالرادية :المستوىالثاني: 

كقديدركمحيطبالطفممدلكليذىاألصكاتفيعممكنعمىتحقيؽ ما 
صدارىابشكئلراديمعبرانبياعنحاجاتو  .يريدىالطفؿ،ممايشكمدعمانلتمكاألصكاتعندالطفمفيكررا 

إنالطفميصدرىذىاألصكاتالمعيكدةلديناكالشائعةعنداألطفالكميمبشكممتشابيؤلنأصمياالفسيكلكجي 
ف األممتستجيبميذىاألصكاتكمايستجيبكمحيكانذيصكت  كاحد كمايفعمكمحيكانذيصكت،كا 

أيضاكذلكؤلنصيحاتالطفمكاستجاباتاألمماىيإالميكلفطريةعنداإلنساف،كماىيعندالحيكانسكاءبسكاء،كسر
عانماتعطياستجاباتاألمممطفؿ معنى 

2010يكنس،)مقصكدانلدييحتىإنالطفمميتكقعيذىاالستجاباتالتيأصبحتجزءانمنمعنىالصيحةالتييصدرىا
 ،14.) 
 
 
 

 األصوات اإلثارة السمعية: المستوى الثالث. 
كىي أصكاتفطريةغيرتقميديةتصدرمنالطفمفيشيكرىاألكلىحينمايسمعبعضاألصكاتالعاليةمنحكلو، أك 

 .صكتا مكسيقيا معينا،أكعندمايناغييكيفيـ محيط الطفمذلؾ الصكت ككأنييجيبيـ
 : المرحمةالمغوية2.5.1

تأثيرىاعمىالنشاطالصكتيممطفؿ،  (عمىاألقؿ)يرىركيشؤلنمنالجائزأننؤكدأنالمغةتطبععندالشيرالسادس
 (عمىسبيبللتقريب)منينا يمكف القكألنأكؿ مرحمة ىي المناغاة، كتبدأ 

لىأنيتجاكزالطفمعامياألكألكحتىأكبربقميؿ،كقداعتبربعضالمغكيينمرحمةالمناغاة منالشيرالسادسكقدتستمرا 
 (.15: 2010يكنس،)ىيبدايةاألصكاتالمغكية

 :كتمرالمناغاةبثبلثمراحممنالتطكرتفصيمياكاآلتي
 :المناغاةالعشوائيةالتمقائية - أ
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لكنيمكناعتبارىانيايةالمرحمةقببل.كتككنأبعدبعضالشيءعناألصكاتالمغكيةالتيسكفتنبنيمنياالمغةبعدذلؾ
أكثرمايككف فردية، » لمغكية،كبدايةالمرحمةالمغكيةحيثيككنالطفؿ

كأقممايككناجتماعيةكبالتاليفإنكثيرامنالعمماءيؤكدكنأناألصكاتالتييخرجياأك يصدرىا 
نماتنتجتمكاألصكاتبالصدفة الطفمعندبدايةمرحمةالمناغاةىذه،الينطقياقاصدانأكمقمدانألصكاتاآلخريف،كا 

 .منالحركةالعشكائيةألعضاءجيازالكبلـ
عدادىإعدادانتامالممرحمةالتييأخذفيياالؿ كيبدكأنالغرضمناألصكاتالتييصدرىاالطفمفييذىالمرحمةنطقو،كا 

 (.66، ص1984 ،بكداش)غةعنطريقمحاكاة ما يسمعيمناالشخاص المحيطينبو
 :)المناغاةالتجريبية(مناغاةالتمييزالسمعي - ب

كيشيرذلكإلىقدرةالطفمعمىالتمييزبيناألصكاتالتييصدرىا،كاألصكاتالتييسمعياممنحكلو،بئلنالبعضقدافتر
ضأنالطفميستطيعفييذىالمرحمةأنيميزبينأصكاتميجةأسرتيكغيرىامناألصكاتالتيبلتعتبر 

 بميتعدىذلكإلىقدرةالطفمعمىاالحتفاظباألصكاتالصحيحةكاستبعاداألصكاتالخاطئ.جزءانمنيا
 :كتتميزىذىالمرحمةبعدة أمكر منيا.لكنالمؤكدأنأصكاتالطفمفييذىالمرحمةتككنأقربإلىأصكاتالمحيطينبو

أنالطفمقادرعمىالنطقبجميعاألصكاتاإلنسانيةالمكجكدةفيمغتيكفيغيرلغتيحتىأنكتجدالطفبلإلنجميز (1)
ييستطيعفيطفكلتينطقاألصكاتالحمقية،لكنيبمركرنمكىالمغكييبقي 

 .فقطاألصكاتالخاصةبمغتيكيتركماعداىا
 » المناغاةفييذىالمرحمةليستناتجةعنالتفاعبلالجتماعيبينالطفمكمحيطو (2)

كككنالمناغاةغيراجتماعيةفيمبدئيا،كاضحمنمبلحظةأنجميعاألطفالحتىالصميناغكنأنفسيـ،دك
 .«نأنيستثاركاإلىذلؾ

 (المناغاةالتجريبية(ليسالغرضمف مناغاةالتمييز السمعي (3)
تكاصبللطفممعاآلخرينأكأنميامعنىمخصكصايقصدىالطفؿ،فيكاليممكالقدرةعمىتحميبللرمزالمغكم

ة 
بأشياءمحددةأكمكاقفب«معنىما،كبالتاليبليممكأدكاتالتكاصممعالمجتمعفييذىالمرحمةألنياالترتبط

عينياأكبأشخاصمحدديف،لذلكبليرىمياعمماءلغةالطفممغزىعندالطفؿ،كاليعتبركنياكسبمةلبلتصا
 .«لباآلخريف،كلذلكفيمبليعتبركنياحديثانبالمعنىالدقيقكالصحيحممكممة

نمامنأجبلالستمتاعبترديدىا (4) . إنالطفمفييذىالمرحمةاليعبربأصكاتيالتييكررىاعنقمقيأكسركره،كا 
 .«العائدالسمعيبمثابةتدعيمئلصدارىا»فيصبح
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 (17: 2010يكنس، ) يعتبر ميارة عامة عؿ تشكيؿ كنطؽ األصكات  (5)
 :مناغاة التفاعل االجتماعي- ج

ان عف دی في مناغاتو بعستمریالطفؿ ال تسمح لو أف طةبیإف الجماعة المح
 ؽی مجرل ىذه المناغاة عف طرؿی بالطفؿ بتعدطكفیالمحقكـیؼنو،یكبنيایبالجتماعيالتفاعبل

 منيا تخذیك – ةیحسب ما تسمح بو قدرتو المغك–  بعضيا دی الطفؿ بتقؿقكـیؼعندىـكممات مف
 ةی مف نطاؽ المراف عمى أصكاتو الشخصخرجیقةی أخرل، كىك بيذه الطرةلمناغاةینقطة بدا

 كىكذا ميا،ی ليا إلى المراف عمى أصكات لغتو األـ ككمماتيا كجمميا كتنغمعنىالخاصة التي ال
 بيا في أغراض نتفعی أكؿ خطكة صبحیؿة،ی بالصبغة االجتماعلمغكم لعب الطفبلصطبغی

 (195، 1995ابراىيـ،). التي تحيط بوةیاالتصاؿ بالجماعة المغك
 :كىذايدعمالنشأةالمغكيةعندالطفممنعدةكجكىمنياأنيا

 .تساعدعمىالتفاعبلالجتماعيالحقيقيبينالطفمكالمحيطينبو1
تعممعمىتطكرالمناغاةالعشكائيةمنسمككفطرل،إلىتقميدلغكيمقصكد،كىذىخطكةرئيسةفيسممالتطكرالمغكم2

 .عندالطفمحتىتمكنيمناكتسابمغةالمحيطينبو
 . تبينمناأىمسمةفيسمككالطفبللمغكيكىيقدرتيعمىتقميدأصكاتالمحيطينبو3
تعدالخطكةاألكلىفيالتفاعبلالجتماعيالمغكيالذيسيظيرفيالمراحبللتاليةتمكنالطفممناالستجاباتالصح 4

يحةلكثيرمناألحاديثالتيتكجيإليو،كماتمكنيمنفيمكثيرمنالكممات،لكنيبليستطيعمحاكاتيا،كزيادةع
 ...لىذلؾ،فقديستطيعفيمالجممة الطمبيةالتيتكجيإليو

شاراتتدلعمىحديثيـ 1995ابراىيـ،).يساعدىعمىذلكسياقأعمااللمتكممينكمايصحبكبلميممنحركاتكا 
 ،195) 
 : المغويدیمرحمة التقل 3.5.1
كتنتيي عند ةی السنة األكلى مف عمره كأكائؿ السنة الثافةی ىذه المرحمة عند الطفؿ العادم في نياكتبدأ

 .الخامسة أك السادسة
 المناغاة تحكؿ في تعمـ المغة كاكتسابيا، كما أف ليا دكران كاضح ان فيمةیعظةی المغكم أىـدی لمرحمة التقؿإف

 فیطی مف المحسمعيایالتي مف تعمـ المغةتمكفی أف كؿ طفؿ دیالتقؿةیأىـؤكدیإلى كممات ليا معنى، كمما 
فترة حرجبالنسبة لمطفؿ  ؿنة،كىيی مف اكتساب المغة إذا عزؿ عف البشر حتى سف معحـریبو، كأنو قد 
 (194، ص1995ابراىيـ،). دا مف اكتساب المغة بعدىا أبتمكفیكالتي ال 
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 :كتمرمرحمةالتقميدعندالطفمبمارحممعينةتفصيمياكاآلتي
 : مرحمةالجممةأحاديةالكممة4.5.1

–كربماقبميأكبعدىبقميؿ - كتبدأىذىالمرحمةبعدأنينيىالطفمعامةاألكؿ
حيثيتمكنالطفممننطقبعضالكممات،كىيعبارةعنسمسمةصكتيةمعينةيعنيبياشيئانمحددان،كبذلكيككنالطفمقدأ
دركأنيناكعبلقةمابيناألصكاتالتييصدرىابشكممعيف،كبينالمعانيالتيتعبرعنياىذىاألصكات،كاليحدثيذاإ

ابراىيـ،)المنخبللربطالطفمبينالشيءكمدلكلو،منينانستطيعأننقكإلنالطفميستطيعأنيعبرعنمرادىفيكممات
 (195، ص1995

 
 

 :نیمرحمة الجمل المؤلفة منكممت
 بشكؿ أكلى نمنطكقاتوی بربطی أف عیستطیا، كىك بن ی مف عمره تقرةیحمة في السنة الثافر الطفؿ ىذه الـبدأی
 كالظركؼ كالحركؼ كالعطؼ، مثؿ حركؼ الجرةیؼی، كبالتالي فإف منطكقاتو تخمك مف الكممات الكظطیبس

 أك الجنس أك الشخص أك لمعدد كفقناؼی كأسماء الشرط كالضمائر كما أنيا تخمك مف التصرةیالمصدر
 بكممات المضمكف، كبالتالي سمىیما عمى الكممات التي ليا معنى أكركزی أكثر ما ركزیالزمف، فالطفؿ 

 بجكار بعض حسبما اتفؽ لو، كىك قادر بعضيا فالكممات تكضعطان،ی ساذجان بسبدكی الجمؿ بیفإف ترؾ
ف تفاكت األطفاؿ في ذلؾدی فيمنا جثی مف حدقیإؿىـ ما ىك مكجوعمى ؼ  (.19ص:2010يكنس،). ان، كا 

 :نیما بعد مرحمة الكممت
 معجمو إلى ما صؿیؼان بشكؿ ممحكظ،ك محصكلو المغكم قد ازداد نـككفیطفؿ الثالثة مف عمره اؿبمغیعندما

 طكؿ الجممة زدادیكعنو، بو كالغرباءفیطی مف ألؼ كممة، كتككف منطكقاتو كاضحة مفيكمة لممحقربی
 ة،یؼی الكممات الكظاستخداـ فيجی الطفؿ بالتدربدأی إلى خمس كممات فأكثر، كما صؿی حتى جیبالتدر

ا، كؾیعمره الطفؿ الرابعة مفبمغی كعندما ، كاالشتقاؽؼیكتظير قدرتو عمى التصر ف قد تمكف مف لغتو تماـ ن
 (.19ص:2010يكنس،). ييا ؼخطئی القدرة عمى استخداـ قكاعد لغتو بنجاح، كقمما قیكما أف لد

 :مرحمة االستقرار المغوي
كىذىييالمرحمةاألخيرةفينشأةلغةالطفؿ،كتبدأفيسنالسادسةأكالسابعةأك 

حتىالثامنةحسبالفركقالفرديةبيناألطفاؿ،كفيياتستقرلغةالطفمكيستطيعإتقانأساليبياالصكتيةبحيثيتخمص
مناألخطاءالنطقيةالتيكانتمكجكدةلدييمنقبؿ،كماترسخمدييمجمكعةكبيرةمنالعاداتالكبلميةالتيتتبلءممع
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طبيعةالمغةالتياكتسبيامنمجتمعو،بدليؤلنييجدصعكبةبالغةفيتعممالمغاتاألجنبية،كتظيرىذىالصعكبةأؾ
 (195، ص1995ابراىيـ،).ثرعندالنطقبالكمماتالتيتشتممعمىأصكاتبلنظيرليافيأصكاتمغتو

 : المغة األم والمغة الثانية6.1
 : المغة األم1.6.1

كؿ لغة حية اليـك تمثؿ المغة األـ لمجمكعة عرقية أك أمة، كىي في الكثير مف األحياف مرتبطة 
كمع ذلؾ، ال تكجد دائما عبلقة مباشرة بيف االنتماء القكمي كالمغة الكطنية . باالنتماء الكطني

 .(PERREGAUX, 1996 : 19)كالمغة األـ 
مف خبلؿ تعمـ لغتو األـ، يتعمـ الفرد التعبير عف المشاعر كالعكاطؼ، مف خبلؿ العبلمات 

الشائعة، لذلؾ يخرج تدريجيا مف الخبرة كالتجربة الفردية إلخراجيـ مف خبلؿ الكممات المشتركة 
 .تـ يصبح مكضكعا لخطابو، كبذلؾ يتعمـ التفكير. مع اآلخريف

ىذا ىك السبب في أنو يفضؿ أف تككف المغة األكلى لتمييزىا عف المغات األخرل التي ربما 
قيؿ عنيـ لغات ... اكتسبت في المدرسة، في العمؿ، في الخارج

 .LeFebvre,2008 :19))ثانكية
بعض الناس يشعركف بكجكد عدة لغات أـ المستفادة مف البداية في كقت كاحد لغتيف، يتكمـ 

Deprez(1994) حيث يمكف أف تككف درجة لقاء المغتيف في نفس " المغة المزدكجة األكلى" عف
 .(Deprez, 1994)الطفؿ تككف كبيرة 

 : المغة الثانية2.6.1
يتعمؽ اكتساب المغة الثانية بدراسة الطريقة التي يصبح الفرد قادرا عمى تعمـ لفة أك أكثر، غير 
لغتو األكلى، سكاء أكاف ذلؾ في فصكؿ تعميـ المغة، أـ عف طريؽ التعمـ الطبيعي لمغة مف 
خمؿ التفاعؿ مع الناطؽ األصمي بالمغة، كمصطمح المغة الثانية يطمؽ عمى أية لغة يتعمميا 

شريطة -  كبأم قدر كاف–االنساف بعد أف يتقف لغتو األكلى، كيشمؿ تعمـ أم لغة مف المغات 
أف يأتي تعمـ المغة الثانية في كقت متأخر عف المغة االكلى، كمف ىنا يقصد باكتساب المغة 

الثانية تعمـ المغة الثانية كاألجنبية عمى حد سكاء، كما يقصد بو أيضا تعمـ لغة ثالثة أك رابعة، 
" المغات الثانية"كما أننا نستطيع إدخاؿ مصطمح المغات األجنبية في مفيكمنا الكاسع لمسمى 

ألننا ننظر إلى عمميات التعمـ عمى أنيا متماثمة في جكىرىا، سكاء في المغات التي ليا كجكد 
 .محمي أك المغات اليدؼ األكثر بعدا عمى الرغـ مف اختبلؼ أىداؼ التعمـ كظركفو



41 
 

 :االزدواجية المغوية.2
  :االزدواجيةالمغويةتعريف 1.2

 لكف ازدكاجية. المغةيعني التحدث بمغتيف بشكؿ مثالي  ازدكاجية:من وجهة نظر لغوية  
 حيث يكجد  ىذا المفيكـمف الصعب العثكر عمى إجماع حكؿ،  ال كجكد لوباتزاف تاـالمغة 

 ثـ نصفيا في سمسمة متصمةاختبلفات كثيرة ما بيف التعاريؼ كالباحثيف في ىذا المجاؿ، 
تمامنا مثؿ ، األقصىمكمتا المغتيف بشكؿ دائمالبناءالى الحد الحد األدنى مف الكفاءة مف 
 ثنائي المغةقادر عمى التكاصؿ في كبللمغات في جميع الظركؼالشخصاؿحادم المغة، األ
 (.(LeFebvre, 2008 : 11( غير المفظي، المفظي)التكيؼ مع جميع المستكيات ب

 فإنيا تشير الى االزدكاجية المغكية في اطار :من وجهة نظر المعاجم المتخصصة
بأنيا الكضع المغكم الذم يستعمؿ فيو  " (Dubois)التخصص حيث يعرفيا دم بكا 

المتكممكف لغتيف مختمفتيف حسب البيئة االجتماعية كالظركؼ المغكية، كيشير ىذا التعريؼ 
الكظائؼ االجتماعية لمغات في فضاء لغكم كمحيط اجتماعي مما يستكجب تحديد مركزية 

 (.10: 2017جابرم، )المغة ككضعيا القانكني 
 من وجهة نظر ثقافية: 

 إنالمغة ،ال يمكف فصؿ المغة كالثقافة، ربطنا مع اآلخر،فيي التي تالمغة حقيقة اجتماعية
تميز بالتعمممممارسة  متعمـ لغة ثانية.األداة المفضمة لمتعبير عف الثقافةكتبقى مزكرة بالثقافة 

تشارؾ في بناءىكية .ثقافية مختمفة، طريقة أخرل لمعيش كالتحدث كالدخكلفيما يتعمؽ باآلخر
 (LeFebvre, 2008, 13) .اليكية الشخصيةكذا المجمكعة ك

 من وجهة نظر نفسية اجتماعية: 
مركزية  اؿمكاقفقمؽ،) خاصةلغة أجنبية مرتبطة بالسياقالعاطفي الذم يحدث فيو ،تعمـ لغة

التعاطؼ . عمى ذلؾالمحيطالدافع لمغة يرتبط ارتباطنا كثيقنا بالتقييميحمميا. (الخ...عرقيةاؿ
كما ، لغة اؿ المكقؼ العاطفي تجاه نغمة،اإلرادة الدينية كالسياسية تحددةكالكراىية الكطني

 المغة األكلى يمكف أف يككف مقيد مثبل،الرغبة في دمج.اعطاء التركيز عمى العاطفةيجب 
 Flora). ؤدم إلى فقداف الثقافة كالمغة األكلىالمغة الثانيةتالخكفأف: بالخكؼ مف االستيعاب

LeFebvre, 2008, 14) 
 منيـ يتفقعددمنالباحثيف (Grosjean en 1986)عمى أف الفرد المزدكج ىك الذم لديو : 
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 .القدرةعمىإنتاجنصمنطكقكدالفيمغتينأكأكثر-
 .فيمغةأخرل(القراءة،الكتابة،الكبلـ،اإلصغاء)المغكيةالتمكنكالتحكمعمىاألقمفيإحدىالمياراتكالكفاءات-

 (.Grosjean,1986)القدرةعمىاالستعمااللمتناكبمعدةلغات،بمافيذلكالميجات -
 بأنيا حالة الفرد كالجماعة في استعماؿ لغتيف دكف : كما كرد تعريؼ االزدكاجية مارزك

كىذا التعريؼ يشير الى شبكة االتصاالت المغكية بيف . تفضيؿ أحدىما عمى األخرل
 (.2017جابرم، )األفراد كالكظيفة االجتماعية لمغة 

 فيعرؼ االزدكاجية المغكية عمى أنيا مكقؼ لغكم اجتماعي : أما عند أندرم مارتيني
تتنافس فيو ليجتاف لكؿ منيما كضع اجتماعي كثقافي مختمؼ، فتككف األكلى شكبل 
لغكيا مكتسبا كمستخدما في الحياة اليكمية، كتككف الثانية لسانا يفرض استخدامو في 

 (.2017جابرم، )بعض الظركؼ، الممسككف بزماـ السمطة 
ازدكاجية (Bloomfield,1935)يتجو الباحثيف في تعريفيـ الزدكاجية المغة إلى اتجاىاف رئيساف أكليـ يعرؼ 

المغة عمى أنيا حيازة الكفاءة المفظية كالمتكمـ بالغتو األصمية في كؿ مف المغتيف،  أما االتجاه الثاني فيرل 
الفيـ، التعبير، : أف مزدكج المغة ىك الشخص الذم يممؾ أدنى كفاءة في الميارات المغكية األربع كىي

 (.Macnamara, 1966 )القراءة ك الكتابة، بمغة غير لغة األـ
المقصكد بازدكاجية المغة في بحثنا ىذا ىك قدرة األطفاؿ الحامميف لمتبلزمة أسبرجر عمى التحدث بمغتيف، 

كىذا نتيجة لتعرضيـ كتأثرىـ بالمغة الفرنسية في  (الفرنسية)كالمغة الثانية  (الميجة الجزائرية)لغة األـ 
 .(الركضة كالمدرسة)بيئتيـ األسرية أك في المجتمع الذم يحيط بيـ 

 : المغةاالنواع المختمفة الزدواجية 2.2
 :حسب سن التممك - أ

 المغة في كقت كاحدعندما يكتسب الطفؿ لغتينقبؿ سف الثالثة في ازدكاجيةنحف نتحدث عف 
. سنكات 3سف الثالثة المغة الثانية بعد اكتساب  المغة المتتاليةتتميز ب، ازدكاجية المغةمزدكجةبيئة

 :حسب األسموب المعرفي - ب
 :LeFebvre,2008)ؼ مختؿان يمكف أف يؤدم العمر كظركؼ اكتساب لغتيف إلى عمممعرفي

p21)فيناؾ حالتيف مختمفتيف : 
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 االزدكاجية المركبة :CompoundBilinguism كيككف عند الشخص في ىذه الحالة
لنفس التمثيؿ  (يعني مف لغتيف مختمفتيف)مصطمحيف 

 cognitiveRepresentationالمعرفي
 االزدكاجية المتناسقة :CoordinatedBilinguism كفي ىذه الحالة المصطمح كترجمتو

 Cognitiveunits. يمثبلف كحدات معرفية مختمفة كلك بدرجات طفيفة
 :إيجابيات وسمبيات ازدواجية المغة 3.2
 :إيجابيات ازدواجية المغة . أ

االنفتاح عمى اآلخريف، مف خبلؿ الكصكؿ الى القيـ المغكية كالقيـ : عمى المستكل االجتماعي
األخرل، الطفؿ المزدكج المغة يكتشؼ طرؽ أخرل لرؤية العالـ، مند سف مبكر، كيستكعب طرؽ 

كحسب . كىك كذلؾ قادرة عمى البلمركزية: فيكيستكعب اآلخر كجزء مف نفسو. اخرل لمكجكد
DALGALIAN ،" دمج اآلخر في نفسو ىك عدـ القدرة عمى النظر الى اآلخريف عمى أنيـ

مختمفكف تمامان، انيا فيـ ما مشترؾ بينيما كما ىك مختمؼ كأقؿ ادراكان كبالتالي، ُينظر الى 
 (.DALGALIAN،2000)االختبلؼ عمى أنو بداىة يمكف الكصكؿ الييا، بؿ مألكفة 

 عمى المستوى المغوي: 
 :تعني الكفاءة المغكية المزدكجة

o اتقاف نظاميف صكتييف. 
o جياز صكتي فعاؿ في كبل النظاميف. 
o  مخزكف معجمي مزدكج عمى الرغـ مف بعض االختبلفات النكعية كالكمية بيف

 .المخزكنيف، يستخدـ الشخص المزدكج المغة نظاميف مع مراجع ثقافية مختمفة
o  المغة تكاستراتيجيا (اليياكؿ النحكية الصرفية)مرجعاف مميزاف لمخططات الجمؿ 

 .(DALGALIAN, 2000) إلجراء التبادالت 
 عمى المستولى المعرفي: 

كلكف . سعت الدراسات الى إلى إظيار تأثير ازدكاجية المغة عمى الذكاء المفظي كليست لفظية
في ضكء جميع المعمكمات . النتائج تختمؼ كبالتالي تحتنا عمى تكخي الحذر بشأف تفسيرات

غير القابمة لمتحكـ التي تدخؿ حيز التنفيذ بمقارنة ازدكاجي المغة كأحادم المغة، يبدك مف 
 .الصعب استخبلص النتائج
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كىذا ىك السبب الىتماـ البحث الحالي بمجاالت أكسع مثؿ مف أساليب التفكير أك استراتيجيات 
 .التعمـ

مف المفيد أف نتذكر أف الممارسات الثقافية حكؿ اكتساب المغة أيضان أف بنية المغة نفسيا تؤثر 
عمى أسمكب التفكير كحميا مشاكؿ الطفؿ، فضبل عف التفاعبلت االجتماعية، ىذا التراكـ كلذلؾ 

 (LeFebvre,2008: 29) .يجب أف تدعـ التجارب التطكر المعرفي
تشير األبحاث الحالية إلى أف التفكؽ المعرفي مكجكد فقط في حالة ازدكاجية لغكية متكازنة 

إلى حد بعيد )، في ازدكاجية المغة الغير المتكافئة (عندما يمكف لمطفؿ كفاءة متساكية في لغتيف)
ىـ يقدمكف أداء مشابو لؤلحادييف المغة، أما األطفاؿ الذيف نشخص ليـ  (الشكؿ األكثر انتشارنا

ازدكاجية لغة محدكدة، فيـ أكثر عرضة لمحرماف في التطكر المعرفي، الذم ينتج عنو نتائج 
 (LeFebvre,2008:29) .أقؿ مف المتكسط في االختبارات

 :سمبيات ازدواجية المغة . ب
في حاالت ازدكاجية المغة المحدكدة، لكحظت بعض السمككيات المغكية عنداألطفاؿ الذيف فشؿ 

. تعميميـ ازدكاجية المغة، حيث لف يتمكنكا مف العمؿ في كمتا المغتيف عمى المستكل المعرفي
كما لكحظت ازدكاجية الطرح عمى عكس ازدكاجية المغة، حيث يطكر الطفؿ لغتو بشكؿ مستقؿ، 

سيتـ اكتساب المغة الثانية عمى حساب األكلى في البمد غير البمد األـ، غالبا ما تظير ىذه 
الظاىرة كيككف التركيز عمى المغة الثانية مف خبلؿ خفض قيمة المغة األكلى في المجتمع 

 (HAMERS, 1983).المضيؼ
 :التعددية المغوية واكتساب عدة لغات4.2

اكتساب العديد مف المغات يتـ طبيعيا مف لدل األطفاؿ بقدر ما ىناؾ حاجة لتحدث كؿ كاحدة 
 .منيف كلمتفاعؿ مع الناس في بيئتو

إلى حد الساعة، ىناؾ عدد قميؿ جدان مف الدراسات، حكؿ مراحؿ الحصكؿ عمى لغة ثالثة 
الدراسات النادرة حكؿ ىذا المكضكع تسير . لمعرفة ما إذا كاف تتطكر بشكؿ مختمؼ عف الثانية

إلى أف عممية اكتساب المغة الثالثة ال تختمؼ عف الثانية، كلكف األداء المغكم أكثر تعقيدا 
 (BAUR, 2006).كتطكرىا في بعض األحياف بطيء

كما ىك الحاؿ في مكاقؼ ازدكاجية المغة، خبلؿ السنكات األكلى، سيستمر الطفؿ في خمط 
ىذا الخمط سينخفض عند حكالي األربع . لغكم حتى يتمكف مف دمج كؿ نظاـ بشكؿ صحيح
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سنكات، يمكف أف يستمر لفترة أطكؿ مف األطفاؿ الذيف يتحدثكف بمغتيف حيث يجب عمى  (4)
 .الطفؿ ادارة لغة اضافية

نظرت العديد مف الدراسات في سرعة اكتساب المغة الثالثة بالمقارنة مع المغة الثانية، في إطار 
تعميـ مزدكج المغة، معظميـ استنتج أف االكتساب أسرع بفعؿ االستراتيجيات التعمـ ك كعي 

يمكف نقؿ ميارات ازدكاجية المغة المبكرة . لغكم فعاؿ كمتطكر لذل األطفاؿ المزدكجيف المغة
 (LeFebvre,2008: 36) .في أم لغة جديدة

لطفؿ أف يفقد لغة اكما الحظ العديد مف الباحثيف، أف الميارات المغكية متقمبة، أم بإمكانية 
بمبدأ االدارة (BAUR, 2006)ىذا ما تسميو عبد هللا باكر. بنفس السرعة التي تعمميا بيا

االقتصادية لمغات، حيث أف الطفؿ يستكعب حقا لغة، فمف الضركرم أف تككف التبادالت كافية 
 . منتظمة كطكيمة
. ، حتى في حالة فقداف لغة كاحدة أك أكثر، كليس كؿ شيء ضاع(2000)حسب دالغالياف 

 تبقى مكتسبة"
 .فتحة أذف -
 .المركنة في التنسيؽ -
 .التعامؿ مع اليياكؿ كاختيار البيانات -
كفاءة خاصة لمتخزيف المعجمي كداللة الكممات الجديدة، التقمبات االصطبلحية لدرجة  -

أنو يبدك أف الدماغ يظير، عمى الرغـ مف الخسارة باعتباره شيية لغكية 
 (DALGALIAN, 2000).قكية

 :أنظمة االزدواجية المغوية 5.2
، حتى لك (سنة2حكالي )تكافؽ الدراسات الحديثة في القكؿ بأف المغات تفصؿ في كقت مبكران 

حدث التدخؿ عمى جميع مستكيات المعالجة كمع ذلؾ، قد تدعـ عدة أسباب ىذه الظاىرة التي 
 :لكحظت في األطفاؿ الذيف ىـ خارج نظاـ لغة كاحدة

محيط الطفؿ يستطيع في خطابو االنتقاؿ مف لغة إلى : خالل سموك التقميدأكالن مف  -
 .، يعيد القياـ بيذا السمكؾ(تبديل الرمز)أخرل 
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، يمكف ربط معجـ المغة (اختبلؿ المغات أثناء النمك): قمة المفرداتثانيان مف خبلؿ  -
بمشاىد معينة مف بالحياة، بمجرد أف يختبر ىذا السياؽ نفسو في المغة األخرل، يمكنو 

 .المجكء إلى المغة األكلى بما أنو ال يعرؼ الكممة
يمكف لمطفؿ أف يستخدـ استراتيجية اكتساب تتككف : الراحة في النطقثالثان مف خبلؿ  -

في البداية مف استخداـ فقط األصكات األسيؿ في التعبير قبؿ اكتساب األكثر تعقيدان، 
 :LeFebvre,2008) كلذلؾ يمكنو بناء معجـ مؤقت مختمط مقابؿ ليذا االختيار

إذا كاف الطفؿ ال يشعر بالحاجة لمتكاصؿ مع الناس بالمغة الثانية في مجتمع خارج "(51
الحيز العائمي، أك إذا تـ االتصاؿ بيذا المجتمع تحت رعاية سيئة، لف تككف المغة 

  (BAUR, 2006)".الثانية قادرة عمى التطكر بصفة صحيحة
 :معالم اكتساب المغة الثانية عند الطفل 6.2

تخضع عممية التطكر المغكم لدرجة نضج الطفؿ كالعمميات الفسيكلكجية كالسياؽ االجتماعي 
 .كالثقافي كنمط كتكاتر التحفيز المفظي الذم يتبلقاه الطفؿ

نبلحظ سمككيات لغكية مختمفة اعتمادان عمى ما إذا كانت ازدكاجية المغة مبكرة أك متأخران، 
كيعتمد  كنمك المغة المزدكجة عمى العديد مف العكامؿ كىذا راجع إلى االختبلفات بيف 

 :  مثؿ(LeFebvre,2008, 45)األفراد
 .قدرات االكتساب كالقابمية عمى االكتساب عند الطفؿ -
 .الدافعية -
 .األسمكبالشخصي -
 .نكعيةالغة -
 .طريقة التعمـ -
 .كسف االقتناء -

جميع البشر يتمتعكف برأس ماؿ كرثي يمكِّنيـ مف الحصكؿ عمى المغة، ستختار البيئة المغكية 
لتعمـ الكبلـ، يستخدـ الطفؿ تدفؽ الصكت، كيتعرؼ عمى .كالثقافية الممتمكات ذات الصمة بالمغة

 :LeFebvre,2008).القكاعد النحكية كيستخدـ التفاصيؿ الدقيقة لمغة األـ في مكاقؼ متكيفة
 فيك يسمع في كقت أقرب بكثير مما يتعمـ الكبلـ أثناء عيشو في بيئة لغكية ما، فيستكعب (45
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الطفؿ تدريجيان التباينات الصكتية لمغتو األـ، مف خبلؿ إعادة تنظيـ النظاـ اإلدراكي كبالتالي، 
 (BIJELJAC, 2000) .فإف الطفؿ المزدكج المغة المبكر سيكسع قدراتو اإلدراكية

الحظ الباحثكف بعد دراسة المعجـ األكؿ لدل الطفؿ المزدكج المغة نفس اتجاىات التنمية 
تظير الكممات األكلى في حكالي : الرئيسية لجميع األطفاؿ، سكاء أحادم المغة أك مزدكج المغة

 .شيران -20 18كممة حكؿ  (50) شيران كىناؾ حكالي خمسكف 15
فعند الشخص المزدكج المغة طبيعة . يرتبط اكتساب المعجـ األكؿ ارتباطا كثيقان ببنية المغة

الكممات األكلى تختمؼ باختبلؼ المغات، فمف يككف لو في نفس الكقت نفس الفئات المعجمية 
في كؿ لغة، عمى سبيؿ المثاؿ، طفؿ فرنسي انجميزم لف يتعمـ نفس الكممات في المغتيف في 

سكؼ يتعمـ المزيد مف أسماء الكائنات بالمغة االنجميزية كالمزيد مف األفعاؿ بالمغة : نفس الكقت
الفرنسية في األياـ األكلى، باإلضافة إلى ذلؾ، يمكف استخداـ كؿ لغة في كقت كسياؽ معيف 

مف اليكـ، إذف سيتمكف الطفؿ مف إتقاف فئة داللية في لغة كأخرل بمغة أخرل 
(LeFebvre,2008: 48). 

ال تظير المغتاف تمامان في نفس الكقت كبنفس مستكل التطكر، حتى لك لكحظ تطكران سريعنا 
.  شيران عند معظـ األطفاؿ فيك ُيبلحظ أيضا عند الطفبللمزدكج المغة18لممعجـ في حكالي 

عف رككد أم أف عندما يتـ إثراء المعجـ بمغة كاحدة، يبدكا انو  (2006)تتحدث عبد هللا باكر 
 سنكات عند الدخكؿ 5-4غالبا ما يتـ االلحاؽ بو في حكالي  (التأخير)ىذا . راكد في لغة أخرل

 .(BAUR, 2006)المدرسي
 :مراحل نمو المغة الثانية عند الطفل 2.7

ىذا .  سنكات7-6القدرة عمى اكتساب لغة ثانية يتـ بطريقة ضمنية إذا كاجييا الطفؿ قبؿ 
لكف السؤاؿ يكمف في ىؿ ىذا االكتساب يتبع . التعمـ المبكر يسمح باكتساب طبيعي لمغة الثانية

  (LeFebvre,2008: 52)نفس خطكات النمك كمغة األـ؟
 :، يجب مراعاة ىاتو التعميمتيف أثناء المقارنةHAMERETBLANC(1983)كفقا ؿ
اكتساب الطفؿ لمغة الثانية يتـ في مرحمة نمك معرفي أكثر تقدمان مف ذلؾ الذم تكصؿ  -

 .إليو في لغة األـ
 (Hamers, 1983) .باإلضافة إلى ذلؾ، لديو بالفعؿ خمفية لغكية في لغتو األـ -
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يؤكد أىمية اإلشارة إلى المغة األكلى كمرجعية الكتساب المغة الثانية، لقد أظيرت عدة دراسات 
 .(Perregaux, 1994)ال تكتسب بطريقة كافية إال إذا تجدر في لغة أكلى متقنة 

 :مراحؿ متتالية في االكتساب المبكر لمغة الثانية (4)يصؼ  (BAUR( )2006)عبد هللا باكر 
في بداية اكتسابو لمغة الثانية،  يكتشؼ الطفؿ أف اآلخركف يتحدثكف لغة تختمؼ عف  -

فيحاكؿ أكال أف يتحدث ىذه المغة مع ىؤالء الناس، لكف . المغة المستخدمة في المنزؿ
 .كمما كاف الطفؿ صغيران في السف كمما استمر في ىذا المكقؼ. دكف جدكل

ثـ يستخدـ فقط التكاصؿ الغير . مرحمة الخرسعندما يدرؾ أنو غير مفيكـ، يدخؿ  -
ىذه المرحمة ضركرية لمطفؿ، . ، لمتكاصؿ مع أقرانو(تعابير الكجو، كاإليماءات )المفظي

فيك : خبلؿ ىذه المرحمة، يعطي الطفؿ االنطباع بأنو سمبي، لكف في الكاقع نشط جدان "
يأخذ مف المحف، يحاكؿ تقطيع تدفؽ األصكات لمعثكر عمى الصيغ كالتعابير التي يمكف 

يمكف أف تككف ىذه المرحمة مذنبة لآلباء، كيتـ تفسيره بسرعة عمى أنو ." أف يتشبث بيا
كمع ذلؾ، إذا تكقؼ الطفؿ عف الكبلـ فمـ . ، أك صعكبة في االندماج"تأخر لغكم"

يتكقؼ عف التكاصؿ، لدل ينصح عمى اآلباء بعدـ الضغط عمى الطفؿ بالخركج مف 
 .ىذه الطفرة، في خطر تباطؤ عممية اكتساب المغة الثانية

إنيا . التي يستخدميا الطفؿ في الصيغ لمدخكؿ في اتصاؿ" مرحمة التمغراف"ثـ تأتي  -
تسمح باالندماج في المجمكعة كالمشاركة في األنشطة مما يثير استجابة األطفاؿ 

 .اآلخركف، مما يسمح لو باكتساب الثقة في تعممو
األخطاء تككف متكررة لكنيا عادية في . انتاج جمل صحيحةأخيران، المرحمة األخيرة ىي  -

 (BAUR, 2006).عممية الحصكؿ عمى المغة الثانية
 :استراتيجيات التعممالخاصةباالزدواجية المغوية 2.8

، كذلؾ مف خبلؿ تفسير مؤشرات حالة "االستراتيجيات االجتماعية كالمعرفية"يستعمؿ الطفؿ 
التكاصؿ، كالتي يستطيع الطفؿ تخمينيا كفيـ عناصر لغة المحاكر كالرد عميو، بدأن مف ىذا 

 (PERREGAUX, 1994) .الكضع مف التفاعؿ، يمكف لمطفؿ بعد ذلؾ تطكير بناء جممة
أكليـ البناء عمى مياراتيـ في المغة األكلى : يتممؾ الطفؿ المغة عمى األقؿ بثبلث طرؽ
مف خبلؿ التطكر في آٍف كاحد في المغتيف، في : ثانيان .الكتسابات صكتية معجمية كنحكية جديدة
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كأخيران باكتساب ميارات جديدة في . الحقكؿ المغكية الجديدة التي لـ يكف يعرفيا بالمغة األكلى
 (PERREGAUX, 1994).المغة الثانية، مف خبلؿ تجارب خاصة لتمؾ المغة

  سنكات، يمتمؾ الطفؿ بالفعؿ خمفية لغكية كمعرفية كبيرة في لغتو األكلى، 6في سف 
 6مف سف .الجمع: سيككف قد اكتسب المفاىيـ الكامنة كراء األشكاؿ المغكية مثؿ

سنكات، تقؿ القدرة عمى اكتساب لغة بشكؿ حدسي، إف يتـ استبداؿ جياز اكتساب المغة 
بجياز معرفي لجميع المياـ الخاصة بحؿ المشكبلت، كبالتالي يمجأ األطفاؿ أك 

المراىقكف أك البالغكف إلى مكارد عقمية مختمفة لمتعكيض عف عدـ كجكد جياز محدد 
األطفاؿ الذيف يتعممكف المغة متأخران، يممككف خاصة إيجابيات متعمقة بشكؿ .لتعمـ لغة

بالنسبة ليـ مف السيؿ تخزيف كحدات أطكؿ، " كالداللة، (Mnemonic)رئيسي بالذاكرة
كالجمع بيف عناصر المفردات الجديدة كجعميا تتكافؽ مع المكتسبة المعرفية ككذلؾ 
اكتشاؼ عبلقات رمزية جديدة، ليذه األسباب، المزايا الرئيسية لممتعمميف األكبر سنان 

  (HAMERS, 1983)".تككف في اإلطار الداللي
 حسب عبد هللا باكر: عمى المستكل المعجمي(BAUR) يمكف لمغة األـ اف تسيؿ ،

المعادلة باإلنجميزية " HUT" "القبعة"تستشيد بمثاؿ الكممة األلمانية . اكتساب المفردات
لكف القرب بيف المغات يمكف أيضان . ، كبالتالي يككف أسيؿ االحتفاظ بيا"HAT"لكممة 

أف يؤدم إلى أخطاء متكررة، عندما ال يككف لمكممة المماثمة في النطؽ نفس شيء في 
، بينما في "حامؿ"تعني "  embarasada"المغة األخرل، مثبل في المغة االسبانية كممة 

 ".محرجة"المغة الفرنسية تعني 
 في بعض الحاالت يمكف لممتعمـ استخداـ التراكيب النحكية لمغتو : عمى المستكل النحكم

. ىذه األخطاء مبلحظة سكاء عند األطفاؿ أك الكبار. األـ لبناء جمؿ في المغة الثانية
 (BAUR, 2006).تمؾ األخطاء يجب أف تعتبر خطكات نحك لبلكتساب

يبدكمف الصعب جدا تحديد تسمسؿ دقيؽ الكتساب لغة ثانية ككذلؾ تأثيرالمغة األـ عمى حد 
 .سكاءاالختبلفات بيف األفراد كبيرة

 :الخاصة بالطفل المزدوج المغةاضطرابات المغة  3.9
مف بيف  .طفاؿ أحادم المغةاألتتطمب ثنائية المغة عددنا مف المتطمبات اإلضافية مقارنةن ب

 :منيـالمشاكؿ التي تـ تحديدىا بمغتيف 
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 (.عمـ األصكات كالمعجـ)كمية كنكع الكحدات التي سيتـ حفظيا كتنظيميا -
 (.عمى سبيؿ المثااللحقكؿ الداللية) المتعمقة بكؿ لغة السيمائيةتنكع المنظمات -
 .الحاجة إلى تجنب اندماج األشكاؿ أك اليياكؿ المماثمة-
لغتيف  اؿبيفالسريع ياباإلذىاب كاؿالذم يعني ضمنا ) "Codique"التحكـ في التناكب الككدم-
 (.حاد"Métapragmatique"الكعي ما بعد البراغماتيأيضا ، ف الخاصة بوؿىياؾاؿك
عترؼ بالتبادؿ تالتي تستبعد أك) المغة كمزدكجةالخيارات بيف أساليب االتصاؿ أحادية المغة -

 (LeFebvre,2008:67) .(ةالككدم أك االقتراض أك اختيار المغ
 (بمغتيف في كقت كاحد:)تأخر المغة 1.3.9

 بعيف االعتبارخذ ذك تأخر لغكم، دكف األ المغة عمى أنيـ مزدكجيفيمكف تصنيؼ األطفاؿ 
 . المغةةأحادم التشخيص بعد ذلؾ يتـ كفقنا لمعايير ."المغةازدكاجية "عامؿ 

يكمف الفرؽ الرئيسي ، لغة أحادم المغةمعنمك  المغة متطابؽ إلى حد كبيرمزدكجفإف نمك الطفؿ 
عدد الكممات التي نفس  المغة مزدكجسيعرؼ الطفؿ عند السنتيف، في الكاقع ؿ، المعجـ األكفي 

سيبقى ىذا التأخير مؤقتان ألنو ، يعرفيا الطفؿ األحادم المغة كلكنمكزعة في نظاميف لغكييف
سف الرابعة أك في حكالي  حتى في كمتا المغتيف أخرل، أك المغة في لغٍة أكيف أحادمئوزمبلبحؽتسيؿ

 (LeFebvre, 2008: 69) .مبالكصكؿ إلى نفس النضج المفظ، الخامسة
مقارنة متباطئة  المغة المبكر ال يقدـ فقط ظكاىراالكتساب مزدكج أنتطكر PETIT (2001)يحدد

لذلؾ  .المغتيفكما يقدمتسارع مثير لئلعجاب بسبب آثار التحفيز المتبادؿ بيف : مع أحادم المغة
 (.Petit, 2001). طكر االبتدائييجب أف يتـ التقييـ في نياية اؿ

االمزدكجكمع ذلؾ، مثؿ أم طفؿ أحادم المغة، قد يككف لدل الطفؿ   في  مف البطء المغة بعضن
كتسابممغة االتككف بعد ذلؾ مسألة البحث عف أسبابإعاقة ىذا ف، كسكتسابفي كمتا المغتياال
ة  لغكم في لغمحيط، عدـ كجكد ةثقافي-االجتماعيةالعكامؿ  ك،العكامؿ النفسية، التيابات األذف)

 (LeFebvre, 2008:70) .عف طريؽ عبلج النطؽة،كمعالجتيا بكسائمكقائي (...معينة
 (ةمتتاليبصفة ): تأخر المغة 2.3.9
 إلى المدرسة دكف إتقاف لغة المدرسة ىك تحِد حقيقي لمطفؿ،خاصة عندما ال يعرؼ لغة الدخكؿ
ثـ سيتحكؿ إلى .ةالجديدلدمجالمغة مر بمرحمة مف الصمت مفي ىذا السياؽ، يمكف أف .المدرسة
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يمكننا بعد ذلؾ مبلحظة التداخؿ  ،مدرسةؿغكم ؿؿؿ الغة تمغراؼ ليقترب تدريجيان مف المعيار
 .لغة ثانيةاؿتعمـ المغة الثانية، كتعتبر مرحمة عادية ؿعمى المغة األكلىمف

 جعممكاف بيف رفاقو فيكىك التنشئة االجتماعية، قبؿ كؿ شيء ا التمدرس التحدم األكؿ ليذ
الثانيةسيسمح لمطفؿ عمى ىذا النحك، فإنفيـ كدراسة المغة ،مدرستو كبيئتو بشكؿ عاـداخؿ ك
 الطفؿ ال ينبغي الضغط عمى أنوكلكف مف الميـ تكضيح لآلباء ،التكاصؿ الحقيقي مع أقرانوب
 .تعمـ المغةؿ
التسرع في فائدة فيلذلؾ ال ،ىذه البيئة الجديدة، الستيعابيايحتاج الطفؿ لمكقت الكافي في  

 المغة ازدكاجيةفي سياؽ ،ةلطفؿ لتعمـ ىذه المغة الجديدؿ الكقتيجباعطاء. التكفؿ األرطكفكني
ميارات شفكية المغة الثانية لمكصكؿ إلى  لغكم فيبمحيطمف الضركرم أف يمر الطفؿ كالمتتالية،
 معنى مالمختص األرطكفكفسكؼ يأخذ تدخؿ . الكممة المكتكبةالدخكؿ فيقدرة عمى اؿكافية ك

 (LeFebvre,2008, 74) . المغكمتعمـ اؿإذا لـ يتطكر الطفؿ كثيرنا في ىذا
 

 :خالصة
حاكلنا في ىذا الفصؿ تقديـ ممخص ككجيز عف أىـ ما اطمعنا  عميو في البيبميكغرافيا حكؿ 

مكضكع ازدكاجية المغة كآليات اكتسابيا عند الطفؿ، حيث تطرقنا إلى أكال إلى عمكميات حكؿ 
المغة مف تعاريؼ، كظائؼ، أنظمة كآليات نشأتيا كاكتسابيا عند الطفؿ ثـ تطرقنا إلى مفيكمي 
المغة األـ كالمغة الثانية حتى تتضح الصكرة كال يتـ دمجيا مع مفيـك االزدكاجية المغكية كفي 
الجزء الثاني مف الفصؿ قدمنا عرضا مفصبل عف ازدكاجية المغة انطبلقا مف تعاريفيا مف لدف 
الباحثيف في المجاؿ، أنكاعيا، أنظمتيا، ايجابياتيا كسمبياتيا كخاصة كؿ معالـ كمراحؿ اكتساب 
المغة الثانية عند الطفؿ كاستراتيجيات التعمـ التي يستخدميا ىذا االخير في اكتسابو لمغة الثانية 

. كأخيرا، االضطرابات الخاصة بالطفؿ المزدكج المغة
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 :تمهيد
تناكلنا في ىذا الفصؿ المنيجية التي اتبعناىا إلنجاز ىذه الدراسة، كالتي تتضمف اإلجراءات 
كالخطكات المختمفة المتبعة في ذلؾ مف أجؿ اختبار فرضياتيا، حيث سنتناكؿ أكال حدكد 

 .الدراسة كالمنيج المتبع، ثـ نمر إلى تقديـ أدكات الدراسة
 :منهج الدراسة .1

يتمثؿ مكضكع دراستنا في ازدكاجية لغةلدىالطفؿ حامؿ لمتبلزمة أسبرجر فالباحث يكظؼ 
 لمكصكؿ إلى أغراض ، طريقة مف طرؽ التحميؿ كالتفسير بشكؿ عمميالمنيجالكصفيكالذم يعتبر

محددةلكضعية اجتماعية معينة أكىك طريقة لكصؼ الظاىرة المدركسة كتصكيرىا كميا عف 
خضاعياطريؽ جمع معمكمات مقننة عف المشكمة كتصنيفيا كتحميميا    لمدراسة الدقيقةكا 

 (.2007،ص73-72ىشاـ)
كتـ استعماؿ اسمكب دراسة حالة كالذم يعتبر مف اساليب المنيج الكصفي في الدراسة كتعرؼ 

المقابمة كالمبلحظة : أسمكب تجميع المعمكمات باستخداـ كسائؿ مختمفة مثؿدراسة حالةإذ تعتبر 
كاالختبارات، ككؿ المعمكمات التي تجمع عف الحالة قد تككف فردا أك أسرة أك جماعة، كتعد 

أيضا كسيمة لتقديـ صكرة مجمعة لشخص كالتي تشمؿ دراسة مفصمة لمفرد في حاضره كماضيو 
لخدمة مستقبمو كحاضره كلتصميح ماضيو،فأسمكب دراسة الحالة ىك كسيمة لفيـ التفاعؿ الذم 
يحدث بيف العكامؿ التي تؤدم الى التغيير كالتطكر عمى مدل فترة مف الزمف، كىي مع عممية 

عبد )خدمة الفرد التي تيدؼ الى العبلج اعتمادا عمى ما تقدمو ليا دراسة الحالة 
 (.28: 2008الرزاؽ،
 :الدراسة االستطالعية .2

تـ استقبالنا جيدا مف طرؼ رئيسة المركز، حيث أفادتنا األياـ األكلى مف انتقالنا الى الميداف 
في تككيف فكرة كاضحة عف مجتمع الدراسة كالعينة، كمف خبلؿ رؤيتنا لبعض الحاالت شعرنا 
أنو كاف عمينا العمؿ معيـ، حيث كانت ىناؾ عينة بإمكانية العمؿ معيا مستقببل، كذلؾ مف 

 سنكات، فقد تـ 6خبلؿ اطبلعنا عمى ممفاتيـ كمعرفة أنيـ بدكف اضطرابات مصاحبة بسف 
 مف (CARS)ادراج عينتيف فقط تتماشى نكعا ما مع اختيار العينة،  فتـ تطبيؽ اختبار كارز 

 27.5 – 15 ; 29.5 – 15(لدف المختصيف في المركز كخرجكا بنتائج معينة ليذا التقييـ 
.،لكف لؤلسؼ لـ يتـ تطبيؽ اختبار شكفرم مكلر بسبب ضيؽ الكقت(13+ لؤلعمار 
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 :حدود الدراسة .3
 .أجريت الدراسة عمى عينة متككنة مف طفميف حامميف لمتبلزمة أسبرجر:  الحدود البشرية1.3
 العمكمية الخاصة بالتربية كالتعميـ قمؤسسلقد اجرينا دراستنا في الـ:  الحدود المكانية2.3

المتخصصة لؤلطفاؿ المعكقيف ذىنيا بسيدم عمي كالتابع إلى مديرية الشؤكف االجتماعية لكالية 
 .مستغانـ، كسنتطرؽ في الفقرات اآلتية إلى تقديـ مفصؿ عف المركز

يتكفؿ المركز باألطفاؿ كالمراىقيف المصابيف بالتأخر الذىني يأخذ بعيف االعتبار الجانب 
 طفبل، النظاـ النصؼ 20النفسي المغكم، حيث يتمتع المركز بالنظاـ الداخمي المتككف مف 

، مف بيف ىذا العدد مف األطفاؿ ىناؾ ( ذككر طفؿ83طفمة ك31: إناث) طفبل 94:الداخمي 
 طفبل حامؿ الضطراب 32، كىناؾ ( ذككر27 إناث ك11) طفبل مصاب بالتأخر الذىني 38

 14منيـ  (T21) طفبل حامؿ لتنادر داكف 44، كأيضا ( ذككر28 إناث ك04)طيؼ التكحد 
 . ذككر30إناث ك

بينما األقساـ المدمجة تحتكم عمى قسـ مدمج بالمدرسة االبتدائية لمكشافة اإلسبلمية بسيدم 
عمي، قسـ مدمج بالمدرسة االبتدائية حمزة محمد بسيدم لخضر، قسـ مدمج بالمدرسة االبتدائية 

 .ابف باديس عشعاشة كقسـ مدمج بالمدرسة االبتدائية بف عائيشة عيف تادلس
o اإلمكانيات البشرية التقنية: 

، أخصائية في (رئيسة مصمحة التقنية البيداغكجية) 03أخصائية في عمـ النفس التربكم درجة 
، مربية (رئيسة مصمحة االستقباؿ كاإليكاء) 01تصحيح النطؽ كالتعبير المغكم درجة 

، أخصائية في 02، أخصائية في عمـ النفس العيادم درجة (مراقبة عامة)متخصصة رئيسية 
 .عمـ النفس التربكم

 . مربييف متخصصيف رئيسييف05
 . مربي متخصص01
 . مساعد في الحياة اليكمية01
 . عامؿ في إطار عقكد ما قبؿ التشغيؿ29

o أهداف المركز: 
تشجيع التفتح كتحقيؽ كؿ االمكانيات الفكرية كالعاطفية كالجسدية كاالستقبللية  -

 .االجتماعية كالمينية لمطفؿ كالمراىؽ
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 .ضماف التربية المبكرة كالدعـ المدرسي مف أجؿ اكتساب المعارؼ -
 .ضماف اليقظة كتنمية العبلقة بيف الطفؿ كمحيطو -
 .ضماف مرافقة األسرة كالطفؿ كالمراىؽ -
 .تطكير النشاطات الثقافية كالترفييية كالتسمية المبلئمة -
 .إعداد المشركع البيداغكجي كالتربكم كالعبلجي لممؤسسة ككذا التربية البدنية المكيفة -
دعـ ادماج األطفاؿ كالمراىقيف المعكقيف في الكسط المدرسي العادم أك في التككيف  -

الميني كضماف متابعتيـ تنمية الشخصية كاالتصاؿ كاالنسجاـ االجتماعي لدل الطفؿ 
 .كالمراىؽ كضماف مرافقة أسرتو كمحيطو

 :الحدود الزمنية 3.3
 الخاصة بالتربية كالتعميـ عمى مستكل المؤسسة2020 مارس 09ابتدأت الدراسة في 

ككاف مف المفترض اتماـ الدراسة في السادس المتخصصة لؤلطفاؿ المعكقيف ذىنيا بسيدم عمي
، كلكف لؤلسؼ نتيجة تفشي كباء ككركنا كاجبارية الحجر الصحي، 2020مف شير مام (06)

 .لـ نتمكف مف انياء تربصنا الميداني
 :عينة الدراسة .4

يعتبر اختيار الباحث لمعينة مف الخطكات كالمراحؿ العامة لمدراسة، ألف طبيعة الدراسة ىي 
التي تتحكـ في نكع العينة كاالدكات المناسبة لمقياـ بيا، يمكف تعريؼ العينة عمى أنيا مجمكعة 
جراء الدراسة عمييا كمف ثـ استخداـ  جزئية مف مجتمع الدراسة يتـ اختيارىا بطريقة مناسبة، كا 

(. 1998جامعة القدس المفتكحة، )تمؾ النتائج كتعميميا عمى كامؿ مجتمع الدراسة األصمي 
فالعينة تمثؿ جزءا مف مجتمع الدراسة مف حيث الخصائص كالصفات كيتـ المجكء إلييا عندما 

 (.1998الطركانة، )تغني الباحث عف دراسة كافة كحدات المجتمع 
اال كىي أطفاؿ حامميف لمتبلزمة أسبرجر ، تيا مع طبيعتتبلءـ عينة دراسةاؿا  مفتإذ تطمب

كتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة .  سنكات06 المغة يبمغكف مف العمر مكناشئيف في كسط ثنائ
 :قصدية عمى مستكىكتتككف عينة الدراسة مف حالتيف، تتكفر عمى شركط الدراسة التالية 

  (13+  لؤلعمار 27.5 – 15 ; 29.5 – 15) أف ىذه الفئة عندىا درجة 
  سنكات6السف . 
 عدـ كجكد اضطرابات مصاحبة. 
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 :مجتمع الدراسة .5
يقصد بو جميع المشاىدات مكضع الدراسة، كما يمكف تعريفو عمى أنو كافة مفردات مجتمع 

، إذا يمثؿ مجتمع الدراسة جميع االفراد أك االشخاص (1998جامعة القدس المفتكحة، )الدراسة 
 .مكضكع الدراسة

تتككف المؤسسة العمكمية الخاصة بالتربية كالتعميـ المتخصصة لؤلطفاؿ المعكقيف ذىنيا بسيدم 
 طفبل المسجميف في النظاـ النصؼ 94 طفبل المسجميف في النظاـ الداخمي، ك20عمي،  مف 
 طفبل مصاب بالتأخر الذىني 38 طفؿ، ينقسـ ىذا العدد إلى 83 بنت ك31منيـ :الداخمي 

، ( ذككر28 إناث ك04) طفبل حامؿ الضطراب طيؼ التكحد 32، ك ( ذككر27 إناث ك11)
 . ذككر30 إناث ك14منيـ  (T21) طفبل حامؿ لمتبلزمة داكف 44كأيضا 

 :أدوات الدراسة .6
 (C.A.R.S 2 ): التوحد الطفولي ديرمقياس تق 1.5

رينر، الترجمة - Rochen، ركبرت جييريتشمر كباربرا Schoplerمقترح مف لدف اريؾ شكبمر
، مختصة نفسانية في مستشفى جامعة تكلكز ROGEالفرنسية كالتكيؼ لدكتكرة برناديت ركجي 

Rangeuil(.2015)كالتقنيف كالتعريب كاف عمى يد المدرب كالمحاضر عماد السعدني 
 كحدة (15)مف  ( CARS-1 ) في نسختو األكلىمقياس تقييـ التكحد في مرحمة الطفكلةيتككف 
كقد تـ تطكيره لتشخيص األطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذا االضطراب كتمييزىـ عف . سمككية

كباإلضافة إلى ذلؾ، فإنو يسمح بتمييز . غيرىـ مف األطفاؿ المصابيف  باضطرابات النمك
األطفاؿ الذيف يعانكف مف التكحد بعبلمات خفيفة الى معتدلة، كاألطفاؿ الذيف يعانكف مف تكحد 

عاما، لمسماح لؤلطباء بكضع تشخيص أكثر ( 15)بنيت النسخة األكلى منذ أكثر مف . عميؽ
 البنكد فيما يمكننا تمخيص أصؿ. مكضكعية كدقة عف التكحد كفي شكؿ أكثر قابمية لبلستخداـ

: يمي
 .األعراض المكصكفة  في األصؿ مف قبؿ كانر . 1
، كالتي تخص العديد مف األطفاؿ الذيف Kreackاألعراض المبلحظة مف لدف كريؾ  . 2

 .يعانكف مف التكحد كلكف ليس في مجمؿ الحاالت
. عناصر إضافية لتحديد األعراض المميزة لؤلطفاؿ األصغر سنا الذيف يعانكف مف التكحد . 3

 :يتككف ىذا المقياس مف البنكد التالية
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 .العبلقة مع الناس -
 .التقميد -
 .نفعاليةاتاالاالستجاب -
 .استخداـ الجسد -
 .استعماؿ األشياء -
 .التكيؼ مع التغيرات -
 . البصريةاتاالستجاب -
 . السمعيةاتاالستجاب -
 . الطعـ، الرائحة كالممس ككيفية استخداميـاتإلىاالستجاب -
 .الخكؼ كالعصبية -
 .ة المفظياالستجابات -
 .ة غير المفظياالستجابات -
 .مستكل النشاط -
 . الفكريةاالستجاباتمستكل كتناسؽ -
 . االنطباع العاـ -

لجمع أكبر قدر الكالديف ك، ُيقَدـ المقياس مف لدف األخصائي النفساني الذم يتعامؿ مع الطفؿ
بحيث العبلمة  (4) إلى (1)تصنؼ سمككيات الطفؿ مف ممكف مف المعمكمات عف الطفؿ ك

 األقؿ ماك، (العادييف) مع أقرانو األطفاؿ النمكذجييف عني  تصّرؼ عادم في عمر الطفؿت (1)
غير طبيعي لكنو سمكؾ  ؿ(3)بينما تدؿ العبلمةأنو تصرؼ غير طبيعي ( 2)يقاؿ عف العبلمة 

غير الطبيعي لمغاية إلى سمكؾ كتصرؼ  (4)أخيرا تدؿ العبلمة معتدؿ ك
 .السمكؾ عادم أك طبيعي كمناسب مع سف الطفؿ (1
 .السمكؾ غير طبيعي كغير سكم بدرجة طفيفة (2
 .السمكؾ غير طبيعي كغير سكم بدرجة متكسطة (3
 .السمكؾ غير طبيعي كغير مناسب كمعكؽ بدرجة شديدة (4

 إلى 15سكؼ يتراكح المجمكع ما بيف . نقكـ بجمع كّؿ العبلماتبنكد  عف جميع اؿ بعد اإلجابة
 :كاآلتي كتفّسر 60
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  .ةتككف بداية تشخيص حالة تكحد خفيؼ(30 ) -
  . المعتدلةإلى حالة تكحد مف الخفيفة إلى(37-30 )كتشير المعدالت المتراكحة بيف -
 . تكحد شديدإلى (60-38)في حيف تشير المعدالت المتراكحة بيف  -

 مف لدف نفس الفريؽ تحد 2010بنيت النسخة الثانية مف مقياس تقدير التكحد الطفكلي في 
إدارة اريؾ شكبمر، كتكجو إلى كؿ االشخاص انطبلقا مف عمر سنتيف، كتتمتع ىذه النسخة بقدر 

 :عالي في درجات الثبات كالصدؽ، كانقسمت ىذه النسخة إلى ثبلث أجزاء
كتستكجب ىذه النسخة عمرا زمنيا ). لمقدرات العميا2مقياس تقدير التكحد الطفكلي  .1

 سنكات، كقدرات معرفية عادية أك أعمى، كمستكل تكاصمي غير 06يساكم أك يفكؽ 
 .(متأخر

 . النسخة العيارية2مقياس تقدير التكحد الطفكلي  .2
، االستبياف المكجو لؤلكلياء أك القائميف عمى الرعاية 2مقياس تقدير التكحد الطفكلي  .3

 .(الذم يستخدـ كتكممة لممقياس المكجو لمقدرات العميا أك لمنسخة العيارية)
شكبل جديد ك. ميزات جديدة لتعزيزمنافع إضافية لؤلداة CARS-2 الطبعة الثانية ؿأضافتبينما
، أم يخص تقييـ كتقدير أعراض التكحد عند األشخاص عاليةاؿكظائؼ اؿ بخاصCARS-2ؿ

 .كاألطفاؿ ذكم قدرات معرفية أك لغكية أك كبلىما في مستكل عادم أك فائؽ
تقييـ رفيع لؤلفراد الذيف يشتبو بكجكد كيتككف المقياس مف نفس البنكد السابؽ ذكرىا لكف يضيؼ 

إف بنكد الصيغة ، أك اضطراب نمائي شامؿ غير محدد، ؼمرض التكحد أك اضطراب اسبرجر
في شكؿ معاد تصميمو كالنسخة مقياس تقدير التكحد الطفكلي تبقت عمى حاليا األصمية مف

حيث . ، كأدؽ تفسيرااستخدامابؿ فقط أسيؿ  {CARS2-ST) عمى شكؿCARS2   لػالثانية
 :أصبح سمـ التصحيح كالتالي

o أعراض بسيطة من اضطراب طيف التوحد: 
  (13+  لؤلعمار 27.5 – 15 ; 29.5 – 15 ) 

o طيف التوحدبأعراض متوسطة من اضطرا : 
  (13+  لؤلعمار 34.5 – 28 ; 36.5 – 30) 

o أعراض شديدة من اضطراب طيف التوحد: 
  (13+  فما فكؽ لؤلعمار 35 ; فما فكؽ 37) 
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 عمى عينة سريرية مختمطة مف األفراد الذيف يعانكف مستند فييانقاط قياسية عمى  الطبعة الثانية كتتكفر
كتقديـ التكجيو لمحصكؿ عمى المعمكمات مف مناقشة . مف مشاكؿ تنمكية ك تحديث مراجعة األدبيات

كؿ ؿ لتصميـ التدخبلت  لممختصيف  تكصيات مفيدةتقدـمصنكعة تكصيات مفيدة ك. النتائج مع الكالديف
 ..CARS2-ST- CARS2 كتقييميا بقدرة

كيستند الدعـ النفسي المقدـ في الطبعة الثانية مف ىذا الدليؿ عمى البيانات التي تـ جمعيا في 
في كالية كاركلينا ( TEACCH )عدد مف المكاقع في جميع أنحاء الببلد، بما في ذلؾ قسـ

إلى مناطؽ ( CARS )تعميـ: ك عاد األطباء الميتمكف في المزيد مف التحقؽ مف. الشمالية
لى بمداف أخرل  (Schopler, 2010). أخرل مف الببلد، كا 

 :  اختبار شوفري مولر األصمي2.5
مف الركائز المستعممة في المغة، فيك رائز  (ChevrieMuller( )Language test)يعتبر رائز 

 .P) ك (A M Simon)ك  (ChevrieMuller)لفظي أدائي كلغكم، كقد تـ تصميمو مف طرؼ 
Decante)  نشر الرائز مف طرؼ مركز عمـ النفس التطبيقي في باريس، كقد فضؿ 1981سنة 

الباحث محمد ميركد رائز اختبار المغة عف باقي الركائز، ألنو يكشؼ لنا عف قدرات الطفؿ 
المغكية، كمدل كفاءاتو في استعماليا، كما أنو يكشؼ خصكصا عف الجكانب السمبية في لغة 

 (.164: ص2008ميركد ،)الطفؿ
 : وسائل الرائز1.2.5

تقدـ الكسائؿ بداخؿ عمبة مف الببلستيؾ الشفاؼ، ىذه العمبة تستعمؿ بدكف غطائيا خبلؿ بند 
 ".البطة"مف أحد ىذه البنكد، كىك بند 

 :العناصر المكونة لمرائز2.2.5
، اثناف منيا كاحدة بيضاء كاألخرل  (DEX)"  التسمية–الفنكلكجيا "  صكرة لمكضكع 28

 (األصبع كاألنؼ). سكداء
 .لنفس المكضكع- كبريت- سدادة- شمعة- مرآة- ممحاة:  أشياء5

 (.LX2)، (LX3)التسمية - المفردات: التعبير:  صكرة لبند لسانيات الفيـ29
 (.DSX)لمكضكع  ( » images« piégé)" مفخخة" صكر 6

، كىذه األخيرة (VER) صكر تمثؿ قصة لمكضكع سرد كالفيـ المغكم 5مجمكعة تتككف مف 
 .يجب أف تككف ممكنة مف طرؼ الفاحص
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= مف الكرؽ المقكل األزرؽ لبند الفيـ  (2)قرصاف : مسبحاف+  تسبح 2 تمشي ك 2:  بطات4
 (.CAN+ CAD)البط 

 .، كالقريصات(COU( )JET) عمب مف القرصيات لمكضكع األلكاف 3
 (.DIF )–( PAR) صكر لمكضكع االختبلؼ كالتشابو 10

فيذا الرائز يكشؼ لنا عف قدرات الطفؿ المغكية كآليات نمكىا كيبرز معكقاتيا كمعاينة تعقيداتيا 
كالتي ىي صكرة لعالـ الطفكلة المركب كالحي كلممكة المغة الكاسعة باستمرار، كيتككف رائز 

 :اختبار المغة مف
يقيس االختبار حركية انجاز االشارات النطقية الرئيسة المتناسبة مع المثاؿ : النطق (1

الصكتي، كما تـ اختياره في مكاضيع آلية النطؽ عند الطفؿ لمعرفة تكافؽ كتبايف 
الحركؼ كالمقاطع الصكتية كما في المخطط التنظيمي بحيث يتعمؽ األمر باختيار 

 مقطع صكتي صحيح
 (.165: 2008ميركد محمد،) بكضع شكؿ مناسب شكؿ مناسب في سياؽ لفظ معيف 

 :الفنولوجيا (2
o تسمية الصور: 

يسمح تحديد الصكر أك األشياء باختيار التعبير التمقائي كمقارنتو عف طريؽ التكرار، كيظير 
ذلؾ أف تقنيف األلفاظ في السياؽ المغكم لذل الطفمينتج انطبلقا مف اآلثار التي يتركيا النطؽ 
في عممية التمرف عمى التخاطب، كيتعزز بالترسيخ في الذاكرة عمى المدل الطكيؿ، كيمكف 

 .مبلحظة صكر األشياء المتميزة في ذاكرة الطفؿ
يرمز لمتعبير عنيا بما اكتسب مف ألفاظ قد ال تشكؿ جمؿ كاممة مف آلية التركيب المغكم غير 
أنو يمكف لمراشد أف يتعرؼ عمى الرمكز التي تشير إلى صكرة الشيء الذم يرغب الطفؿ في 

 (.165: 2008ميركد محمد،). كصفو
 اعادة الكممات السهمة: 

يتضمف االختبار تكرار الكممات السيمة أشياء مف عالـ الطفؿ كمناسبة لقدراتو المغكية، فعف 
، يمكف معاينة تعامؿ الطفؿ مع المغة السيمة في الجكانب " الطفؿ–الفاحص " طريؽ االعادة 

 .الصكتية كتقنيف المغة باألدكات السمعية
 :أثناء االختبار يككف الحرص عمى ما يمي
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 أال يقطع الطفؿ أثناء الكبلـ. 
 أال يعيد المفظ مرتيف عند النطؽ. 
 تشجيع الطفؿ عمى الكبلـ. 
 اعادة الكممات الصعبة: 

يختمؼ اختبار اعادة الكممات الصعبة عف سابقو مف حيث اختيار بعض الكممات مف خارج 
عمـ الطفؿ، كمف حيث طكليا كتركيبيا، كمف حيث تشابو بعض األلفاظ في النطؽ كاختبلفيا 
في الداللة، كذلؾ قصد التعرؼ عف نضج قدرات تقنيف المغة كاالحتفاظ بيا كسيكلة النطؽ بيا 

 (.166: 2008ميركد محمد،)
 :المسانيات (3
 التعبير: 
 التسمية- المفردات: 

يتمثؿ االختبار في أف يطمب الفاحص مف الطفؿ إعطاؤه اسما مف خبلؿ مشاىدتو لصكرة 
 .معينة كىذا قصد التعرؼ عمى كمية الرصيد المغكم لدل الطفؿ

 تكوين قصة من خالل الصور: 
يقـك الفاحص بعرض مجمكعة مف الصكر عمى الطفؿ كالتي تمثؿ أحدات قصة معينة، كيطمب 
منو سرد أحداث قصة مف خبلؿ مشاىدتو لمصكر، كيتكصؿ اختبار القصة الى تقدير جانبيف 

 :ىاميف في األداء المغكم لمطفؿ ىما
 .قدرة تخزيف األفكار كاأللفاظ مف حيث عددىا كتنظيميا -
 .(المفاىيـ الداللية كالزمانية). استخداـ األلفاظ مف حيث تنظيميا كداللتيا -
 الفهم: 

 :البط -
ال يتطمب اختبار البط استجابات لفظية، كىك يختبر قدرات الفيـ لدل الطفؿ، مف خبلؿ 

: " التعميمات التي يقدميا الفاحص لمطفؿ، كيتضمف االختبار مجمكعة مف األسئمة مثؿ تعميمة
كعمى الطفؿ أف ينفد ذلؾ مف خبلؿ " خد البطتاف المتاف تسبحاف كضعيما في مسبح كاحد

 (.167: 2008ميركد محمد،)استجابات حركية كيدكية معينة 
 :القريصات-
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ال يتطمب ىذا االختبار استجابات لفظية مثؿ سابقيو، كىك يختبر قدرات الفيـ عمى مستكل 
 .الجممة البسيطة كالجممة المعقدة، كيستخدـ في االختبار مجمكعة متنكعة مف القريصات

 : التماثل-
يحتكم االختبار عمى مجمكعة مف الصكر ألشياء متشابية كمختمفة، حيث يقدـ الفاحص 

 .كيطمب منو االجابة" ىؿ ىي متماثمة ؟" تعميمة لمطفؿ 
 الفهمالشفوي: 

مف خبلؿ اختبار مشترؾ حكؿ الفيـ كالتعبير، يطرح الفاحص أسئمة تتعمؽ بمكضكع الصكر 
 كيدرؾ في أغمب ةكالمشاىد، يبلحظ أف الطفؿ يجيب بسيكلة أكثر مف الجمؿ االستفيامي
الخ غير أنو يخمط ...إجاباتو معنى األدكات االستفياـ المستعممة في األسئمة؟ ماذا؟ مع مف؟ 

 (.167: 2008ميركد محمد،)في استعماؿ بعض األلفاظ لمداللة، أك يخطأ في تقدير األبعاد 
 تعيين الصور: 

يقيـ ىذا االختبار مستكل الفيـ المغكم خاصة بحيث يكفي أف يسمع المفظ لكي يعيف بأصبعو 
الصكرة المناسبة، كيكشؼ ىذا االختبار عف مخزكف الكممات غير المستعممة عند الطفؿ 

كاستخداميما بدكف تعبير شفكم، أم االشارة بأصبعو، كيستنتج منو أف الكممات المفيكمة لدل 
 .الطفؿ أكبر عددا مف الكممات المعبرة عنيا

 :االسترجاع (4
 :ترديد األرقام-

يقيس االختبار قدرة االسترجاع لذل الطفؿ، كيشمؿ مجمكعة مف األرقاـ، حيث يمتفظ بكؿ رقـ 
 .عمى حده كيطمب منو اعادتو

 : ترديد الجمل-
يتككف االختبار مف مجمكعة الجمؿ المتناسقة كالطكيمة نكعا ما، حيث يقـك الفاحص بالتمفظ 

أماـ الطفؿ بكؿ جممة عمى حد كيطمب منو اعادتيا بشكؿ صحيح كتخص ىذا الجمؿ الميرج، 
ميركد ). أد يقص الفاحص بصفة مشكقة مغامرات الميرج حتى تجمب اىتماـ كانتباه الطفؿ

 (.168: 2008محمد،
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 : رائز شوفري مولر المكيف3.2.5
 كسائؿ قياسية لمكاقع ثقافي (Orthophoniste)ال يممكالمعالجيف في امراض الكبلـ كالمغة

الجزائرم، فكثيرا ما تطبؽ الركائز األمريكية كاألكركبية عمى األطفاؿ الجزائريكف بصيغتيا 
 (.2008ميركد ،)األصمية

ىناؾ سمككيف متناقضيف كلكنيما متساكييف في سمبية األداء أكليما استعماؿ الركائز األجنبية 
ثانييما الحكـ عمييا بأنيا ال تناسب الثقافة الخاصة بمجتمعنا كبالتالي . كما ىي دكف تغيير

استعماؿ الحدس كاالختبار الذاتي مف طرؼ األخصائي، الشيء الذم يؤثر في التقييـ الذم 
كنحف بصدد استخداـ رائز شكفرم مكلر المكيؼ . يصبح بعيدا عف كؿ انتاج عممي مكضكعي

كالمستخدـ مف لدف الباحث ميركد محمد في دراستو حكؿ 
 (.168: ص2008ميركد ،)مزدكجالمغة اؿالفيمعندالطفؤلحاديالمغةكالطفؿاستراتيجيات

 أهداف التكييف: 
 .االبتعاد عف الحكـ الذاتي -1
 مف االختبار االصمي حتى تصبح قابمة لتقييـ المستكل ةتغيير البنكد السيكك قياسي -2

 .المغكم
 .الكشؼ عف مختمؼ مستكيات الكظيفة لمغة -3
 .تكجو الكفالة باستعماؿ اختبارات مكيفة لمكشؼ عف المظاىر المرضية لتطكر المغة -4
 .متابعة تطكر اضطرابات المغة -5
 .الكقاية كالتنبؤ عف االضطرابات المغكية -6
 .تشجيع البحث االبيديميكلكجي -7
  خطوات تكييف رائز(Chevrie Muller): 

أثناء تكييؼ الرائز البد أف يتبع الباحث كؿ خطكة مف خطكات الرائز األصمي مع تطبيقو عمى 
عينة مشابية لمجتمع البحث األصمي كالنتائج المتحصؿ عمييا في المجمكعة الضابطة الشاىدة 

تككف مختمفة بالمقارنة بالمجمكعة الضابطة كتأخذ بعيف االعتبار ىذا االختبلفات، كيمكف 
 :لمباحث في ىذا الحالة

كالذم يحدد مكقع المفحكص مقارنة (dispersion index)استخراج أبعاد الصنؼ  -
 .بالعينة الضابطة
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 .تصنيؼ النتائج المرجعية مف أصغر قيمة إلى أكبرىا -
 .األخذ بعيف االعتبار عددا مف المتغيرات الختيار العينة -
نختار ابتداءا مف عينة كافية مختارة بصفة عشكائية مف بيف مجتمع الدراسة الذم نعتبره  -

كىك بعد الصنؼ بالنسبة لممعدؿ فكؿ حالة متكاجدة خارج ىذا المجاؿ  (2)عادم، اثناف 
 (.169: 2008ميركد محمد،)تعتبر حالة مرضية 

 :يبنى أم رائز عممي كفؽ الشركط اآلتية
 .: :thevalidityالصدؽ  -1
 .predictiveالصدؽ التنبئي  -2

 .continuousvalidityصدؽ المحتكل 
 .competenceandperformanceصدؽ الكفاءة كاألداء

 .production proofsاختبارات االنتاج المغكم 
 (reliability)الثبات  -3
  (thesensibility) الحساسية -4
 المشاكل المواجهة خالل تكييف الرائز:  

نظرية، كمنيجية كتطبيقية حسب : يتسبب تكييؼ الركائز النفسية في عدة مشاكؿ
(ORTAR1963) فاف نسبة أك درجة السيكلة المتمقاة خبلؿ عممية تكييؼ أداة خاصة 

 .بتشخيص معيف تخضع الى التشابو في الثقافة التي نرغب فييا تكييؼ الرائز
يمكننا القكؿ أف تعدد المتغيرات نجدىا في الرائز األصمي تتناسب عكسيا كنسبة التشابو بيف 
الثقافتيف أم أنو كمما اختمفت الثقافتاف، كمما كانت نسبة التغيرات الطارئة في الرائز األصمي 

 (.170، 2008ميركد محمد،)كثيرة 
 :العكامؿ الثقافية كاالجتماعية

 .استعماؿ المغة بغرض إيصاؿ محتكل التنبيو -1
 .المعايير -2
 .التكيؼ مع الرائز كشركط أدائو -3
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 :استعمال المغة بغرض ايصال محتوى التنبيه -1
تعكد الصعكبات اليامة في ترجمة كتكييؼ الركائز الى انعداـ تكفر بعض الكممات أك 

فيذه الصعكبات المتداكلة نجدىا في الركائز المغكية كفي الركائز . المصطمحات في المغتيف
ألنيما يحتكياف عمى صكر محممة بالمعاني الثقافية، مما يؤدم الى صعكبات . الغير المغكية

 (.170: 2008ميركد محمد،)في االدراؾ كفي تحميؿ مف ثقافة الى أخرل 
 ترجمة الروائز المفظية المغوية:(translation of verbal tests) 

يؤدم ترجمة جممة حرفية مف لغة ألخرل الى تحريؼ المعنى االجمالي لمفكرة األصمية لذل 
 .يعمؿ المسانييف عمى ادخاؿ عامؿ المحتكل، أم ايصاؿ نفس الفكرة بتركيب خاصة لمغة

 ترجمة الروائز الغير المفظية:translation of non-verbal tests)) 
 .تستحقالركائز الغير المفظية نفس االىتماـ المخصص لمركائز المفظية

الصعكبات التي نتمقاىا في ىذا الرائز تكمف في استعمالنا لمغة الصكر، الرمكز كاألشكاؿ 
 (.171: 2008ميركد محمد،)الخ، ككميا غير مختمفة مف طرؼ الثقافات المختمفة ...اليندسية

 (Standards) :المعايير -2
 مف الضركرم تقنيف الرائز في الكسط الثقافي الذم نرغب إجراء (Miron,1977) حسب 

 .االختبارات فيو  حتى تككف لو مصداقية تامة
 :التكيف مع الرائز وشروط أدائه -3

مشكؿ التكيؼ مع الركائز لو أىمية بالغة عند األفراد ذكم الثقافة الغير العربية، فيـ غير 
 .متعكديف عمى الخضكع لمثؿ ىذه الظركؼ

 تأثير العامل الثقافي: 
، تالقيـ، كالسمككيا: صعكبات تكيؼ المفحكص مع الركائز المقترحة لو، قد تككف مرتبطة ب

كاالكتسابات كالعادات كثيرا مف العكامؿ األخرل كالدكافع كالقمؽ كفيـ التعميمات كالعبلقة بيف 
الفاحص كالمفحكص، كؿ ىذه العكامؿ تؤثر عمى نتائج المفحكصيف، كقد يتكيؼ أفراد فئات 

اجتماعية ثقافية مختمفة، بصكرة متكافئة ألف األفراد ال ينبيكف بنفس الطريقة كما أف استجاباتيـ 
 (.172: 2008ميركد محمد،)لممنبيات متباينة في مكقؼ االختبار 
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 تأثير التعميمات: 
البد أف تككف التعميمات مقننة حت بعد الترجمة كالتكييؼ، كذلؾ ألف الحاالت تستجيب 

لمتعميمات المقدمة ليا حسب فيميا كادراكيا كبالتالي تككف النتائج ذاتية ثـ البد مف تطبيؽ 
 .التعميمة عمى أكبر عدد ممكف مف األفراد حتى تأخذ التعميمة شكميا النيائي

 تأثير أدوات االختبار: 
كؿ عنصر مف أدكات الرائز أك االختبار البد أف يككف معركفا مف طرؼ المفحكص، متبادال 

 (.172: 2008ميركد محمد،)في ثقافتو 
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 :خالصة
 كانت مبرمجة في  الميدانية التيكاإلجراءاتالمتبعة في البحث الكاممة حتكل ىذا الفصؿ عمى المنيجية ا

 المنيج المستخدـ ثـ الى حدكد الدراسة  إلىا أكال، حيث تطرقفىذه األخيرةتماشيا مع متطمبات دراستنا، 
  الدراسةكأخيرا األدكات المراد تطبيقيا أال كىي مقياس تقدير التكحد الطفكلي في عينةالزمنية كالمكانيةثـ 

 . كمقياس شكفرم مكلرCARS-HFنسختو لمقدرات العميا 
 :اقتراحات وتوصيات

أثناء قيامنا بدراستنا ىذه لمسنا صعكبات لذل المختصيف عمى التعرؼ عمى فئة األطفاؿ الحامميف 
لمتبلزمة أسبرجر، كتشخيصيـ إذ أف ىؤالء األطفاؿ يتمتعكف بمستكل لغكم يسمح ليـ بدرجة مف االندماج 

في المجتمع، إال أننا لـ نستطع مف التعرؼ عمى خصكصيات اكتسابيـ لمعالـ ازدكاجية المغة، نتيجة 
الظركؼ االستثنائية التي تعيشيا الببلد في ظؿ كباء ككركنا، فارتئينا أف نقدـ مجمكعة مف االقتراحات 
كالتكصيات التي لربما ستحسف مف كضع األطفاؿ الحامميف لمتبلزمة أسبرجر مستقببل، مف بيف ىذه 

 :االقتراحات نذكر مايمي
معظـ الدراسات السابقة التي اطمعنا عمييا حكؿ فئة األطفاؿ الحامميف لمتبلزمة أسبرجر تناكلت  -

 .الجانب السمككي أك المعرفي دكف محاكالت البحث عف المميزات المغكية
ضركرة التككيف كالتدريب الجيد لممختصيف األرطفكنييف مف الجانب النظرم إلكتشاؼ الحاالت  -

 .الحاممة لمتبلزمة أسبرجر
القياـ بدكرات تككينية الخاصة باالختبارات التي مف خبلليا نكتشؼ عف مثؿ ىذه المتبلزمة  -

مقياس تقدير التكحد الطفكلي في نسختو الثانية : كنفرقيا عف باقي اضطرابات طيؼ التكحد مثؿ
 يستخدمكا االمكجية لمقدرات العميا، إذ أننا الحضنا أف معظـ المختصيف األرطفكنييف ال زالك

 . بعيف االعتبار عينة األطفاؿ ذكم القدرات العمياذالنسخة األكلى مف المقياس كالتي ال تأخ
القياـ بدكرات تحسيسية تكعكية، حتى تعرؼ متبلزمة أسبرجر في المجتمع،  ككسط العائبلت كي  -

نستطيع كمختصيف رعاية ىذه الفئة مف األطفاؿ التي في العديد مف األحياف تمثؿ ذخيرة المجتمع 
 .بمأنيا حاممة لقدرات عميا في مجاالت مختمفة

ضركرة دراسة أليات النمك المغكم كميارات اكتساب ازدكاجية المغة عند األطفاؿ الحامميف  -
 .لمتبلزمة أسبرجر كالفركؽ المتكاجد ما بينيـ كما بيف األطفاؿ العادييف

 .القياـ بنفس الدراسة عند الراشديف الحامميف لمتبلزمة أسبرجر -
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 :الخاتمة
أف فئة األطفاؿ ألياتاكتسابازدكاجيةالمغةعندالطفبللحاممممتبلزمةأسبرجرأظيرت دراستناحكؿ 

الحامميف لممتبلزمة تحتاج إلى دراسات معمقة في الجكانب المغكية حتى نتكمف كأخصائييف 
أرطفكنييف مف تقديـ التكجييات كالمساعدات المتماشية كقدراتيـ،فتككنت عينة الدراسة مف 

حاممتيف لمتبلزمة أسبرجر  (02)حالتيف 
. مستغانـ- بالمؤسسةالعمكميةالخاصةبالتربيةكلتعميمكمتخصصةلؤلطفااللمعكقينذىنيابسيديعمي

استخدمنا في دراستنا ىذىالمنيج الكصفي كبالتحديد أسمكب دراسة حالة، كتمثمت أدكات الدراسة 
 High)في نسختو الثانية المكجية لمقدرات العميا (02)مقياس تقدير التكحد الطفكليفي 

Function)لـ ، ،  كما استخدمنا مقياس شكفرم مكلر المستعمؿ في قياس ازدكاجية المغة
فبالرغـ مف أف متبلزمة أسبرجر نستطع لؤلسؼ القياـ بالدراسة الميدانية التي تكقعناىا، 

اصبحت أكثر شيكعا في السنكات األخيرة، نتيجة بعض الحصص االعبلمية التي أثارت 
الفضكؿ كأذىمت الكثير حكؿ اضطرابات طيؼ التكحد كمتبلزمة أسبرجر عمى كجو الخصكص، 

 .فبقدر ما أذىمت العديد مف األكلياء كاألسر تبقى متبلزمة أسيئ فيميا
يتطمب تشخيص متبلزمة اسبرجر مسارا عياديا حقيقيا صارما حتى نتفادل األخطاء 

التشخيصية، كبعد اكتشافنا لمتبلزمة أسبرجر عند الطفؿ مف الضركرم تقييـ قدراتو المغكية 
أحادم المغة، مزدكج )سكآءا مف الجانب التعبيرم أك االستقبالي، كاكتشاؼ مميزات النمك المغكم 

عند الحامميف ليذه المتبلزمة، إال انو كبالرغـ مف الكـ اليائؿ مف الدراسات التي أجريت  (المغة
حكؿ ىذه المتبلزمة في الساحة العممية الغربية، إال اّف معظميا تناكؿ متبلزمة أسبرجر مف 

الجكانب السمككية، المعرفية أك االنفعالية العاطفية كلـ تدرس الجكانب المغكية عند ىذه 
لذا مف أىـ الحاالت، كيتأكد األمر في الساحة العممية العربية كالجزائرية عمى كجو الخصكص، 

ضركرة اتماـ الدراسة باكتشاؼ ميارات اكتساب ازدكاجية المغة عند االطفاؿ الحامميف تكصياتنا 
لمتبلزمة أسبرجر كمقارنتيا بأقرانيـ العادييف، كىذا قصد مساعدة األطفاؿ الحامميف لمتبلزمة 
أسبرجر إذ اننا التمسنا صعكبة المختصيف عمى تشخيص ىذه الحاالت كالتعامؿ معيـ كذلؾ 

 .لقمة الدراسات التي تيتـ بيـ في ببلدنا
كلقد الحظنا في دراستنا ىذه، كلك أنيا لـ تكتمؿ أف متبلزمة أسبرجر جد غامضة بالنسبة لممختصيف في 
الميداف فبالنسبة لمعديد مف المختصيف كحتى أسر األطفاؿ الحامميف ليذه المتبلزمة ىـ أطفاال عادييف 
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ينقصيـ بعض أكجو النمك االجتماعي، إال أف الحاالت الحاممة لمتبلزمة أسبرجر ليا نمكىا الخاص 
 .كتعتبر حالتيـ عائقا حقيقيا الندماجيـ في المجتمع
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 2مقياس تقدير التوحد الطفولي : (1)الممحق رقم 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعميمــــــــــــــــــــــــات
ال بذ ِٓ وجىد فخشة ِالحظت حضبك  .1

 .حطبيك فمشاث اٌّمياس ػًٍ اٌطفً

وخابت اٌّالحظاث اٌهاِت ػًٍ وً فمشة  .2

في اٌّىاْ اٌّخصص ٌها، ورٌه بؼذ 

 .ِالحظت اٌطفً بشىً واف

بؼذ االٔخهاء ِٓ فخشة اٌّالحظت ال بذ ِٓ  .3

حمذيش اٌصفت اٌخاصت بىً فمشة بٕاء ػًٍ 

 .دسجت حىاجذها ػٕذ اٌطفً

يىضغ دائشة حىي اٌذسجت اٌخي يؼخمذ  .4

أٔها ِٕاصبت أوثش ٌىصف دسجت اٌضٍىن 

 .اٌّىجىدة ػٕذ اٌطفً

إرا وٕج حؼخمذ أْ صٍىن اٌطفً يمغ بيٓ  .5

دسجخيٓ، فيّىٓ اصخخذاَ 

 3.5 ، 2.5 ، 1.5)اٌذسجاحإٌصفيت ِثً 

 )
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 : ...............................................................................................................................................اإلصُ 

 : ..........................................................اٌجٕضيت: .................................................    اٌجٕش 

 ________/ ____ / ____ : حاسيخ اإلٌخحاق باٌّشوز ________    / ____  / ____ :  حاسيخ اٌىالدة 

 ________/ ____ / ____ : حاسيخ حطبيك اٌّمياس 

 : ......................................................................................................................................اصُ اٌّميّت 

 : .....................................................................................................................................................اصُ اٌّششفت 
 

إجمع الدرجاث للتحديد درجت .  عنصر، انقل الدرجاث من الصفحاث الداخليت للفراغ المناسب باالسفل15بعد تسجيل درجاث : تعليماث

 إلخ...... ضع دائرة حىل درجت المجمىع النهائي في الجدول المبين لجميع األعمار. المجمىع النهائي، ثم حدد درجت الشدة المناسبت

 

ملخص مجموع 

 الفقرات
 _____: .............................................   اٌؼاللاث ِغ اآلخشيٓ .1
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 دسجت اٌشذّة
 أػشاض بضيطت ِٓ إضطشاب طيف اٌخىحذ 
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