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امللخص:
مذهالً، حيث أبانت هذه املقاربة العلمية  لقد عرف علم النفس العصبي خالل السنوات األخرية تطوراً 
العصبية  األمراض  وانعكاسات  املعرفية  االضطرابات  تحديد  يف  هائلة  إمكانات  عن  الطفل  عند  وبالخصوص 
النمائية، وبالتايل املساعدة عىل االندماج املدريس واالجتماعي ، وعىل تجويد نوعية حياة الكثري من األطفال الذين 
يعانون من إصابات دماغية أو صعوبات التعلم. للتقرب بشكل أدق من املقصود بالتقويم النفيس العصبي، 
نتائج  تقديم  إىل  امليتا-تحليلية  الدراسة  هذه  يف  ذهبنا  والعالج،  والتشخيص  الفحص  صعيد  عىل  وخصوصاً 
األخرية.  الثالثة  العقود  خالل  اإلطار  هذا  يف  تراكمت  التي  العلمية  األدبيات  ألهم  الفاحصة  قراءتنا  وخالصات 
وهي الخالصات التي شملت املقومات النظرية واملنهجية والعملية للتقويم النفيس العصبي يف عالقته بمثال 
تطبيقي ، يستعرض الخصائص اإلكلينيكية لعرس الكالم كنموذج أسايس الضطرابات اللغة وصعوبات التعلم 

التي عادة ما تعاني منه نسبة مهمة من األطفال يف العالم العربي ويف العالم عامة.

Neuropsychological assessment and Dysphasia Disorder in Children
From Diagnosis to Treatment

El Rhali Aharchaou & Khadija Zaidi
 Sidi Mohammed Ben Abdellah University - Fès

Abstract:

Neuropsychology has recently grown considerably. When specifically applied to chil-
dren, this scientific approach has shown its importance in the identification of cognitive disor-
ders and in the knowledge of the consequences of neurodevelopmental pathologies. In addition, 
Neuropsychology can promote school and social integration and thus improve the quality of life 
of many children with brain damage or learning disorders. To bring us closer to what is meant 
by neuropsychological evaluation, particularly in the area of examination, diagnosis and treat-
ment, we have tried in this meta-analysis study to present conclusions of our evaluative reading 
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of the scientific literature accumulated in this context over the last three decades. These evalua-
tions include the theoretical, methodological, and practical components of neuropsychological 
assessment in relation to an applied example, a sample of children in both the arab region and 
the world, that reviews the clinical features of dysphasia as a basic model of language disorders 
and commonly accompanied by learning disabilities.

Evaluation Neuropsychologique et Trouble de la Dysphasie chez L’enfant
Du Diagnostic au Traitement

El Rhali Aharchaou & Khadija Zaidi
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah - Fès

Résumé

 La neuropsychologie a connu dernièrement un essor considérable. Chez l’enfant, cette 
approche scientifique qui a montré son importance dans l’identification des troubles cognitifs 
et dans la connaissance des conséquences des pathologies neuro-développementales, peut fa-
voriser l’intégration scolaire et sociale, et donc améliorer la qualité de vie de nombreux en-
fants porteurs de lésions cérébrales ou concernés par des troubles de l’apprentissage. Afin de 
nous rapprocher de ce que l’on entend par évaluation neuropsychologique, en particulier dans 
le domaine de l’examen, du diagnostic et du traitement,  nous avons essayé dans cette étude 
méta-analyse de présenter les conclusions de notre lecture évaluative de la littérature scienti-
fique accumulée dans ce domaine durant les trois dernières décennies, que ça soit des données 
théoriques, méthodologiques ou pratiques,  en présentant les caractéristiques cliniques de la 
dysphasie en tant que modèle-type des troubles des acquisitions fréquemment rencontrés chez 
les enfants partout dans le monde.      

املقدمة :
  تاريخياً، يمكن اإلقرار بأن أطباء أمثال Paul Broca (1861) قاموا منذ أوائل منتصف القرن التاسع 
عرش بمالحظات إكلينيكية حول النشاط الذهني ألشخاص تعرضوا إلصابات دماغية محددة. وخالل القرن 
العصـبي  النفـس  علـم  بتخصــص  يسـمى  مـا  ليشمـل  املقـاربـة  مـن  النـوع  هـذا  تطــور  العرشيـن 
La neuropsychologie، حيث ارتكز عمل رواده أمثال توبري Teuber وميلنري Milner ولوريا Luria و هيصو 
Heceau وبينطون Benton ثم هالستيد Halstead، وخصوصاً بعد الحرب العاملية الثانية، عىل فحص جرحى 
الحرب واملرىض الذين تعرضوا لجلطات دماغية أو خضعوا لعمليات استئصال املراكز الرصعية أو الورمية. هذا 
تطور  ومع  الطبنفسية.  االضطرابات  ثم  االعتاللية  واألمراض  الدماغية  باإلصابات  حالياً  االهتمام  عن  فضالً 
مقدمتها  ويف   ، والتشخيص  والفحص  للتقويم  مختلفة  ووسائل  أدوات  أمام  أصبحنا  املعرفية  السيكولوجيا 
املحددة  واألرضار  للتشوهات  السلوكية  العصبية  الداللة  استخالص  يستهدف  الذي  العصبي  النفيس  التقويم 

.(Bigler, 2001) L’imagerie بواسطة التصوير

وحتى نتقرب بشكل أدق من املقصود بالتقويم Evaluation يف علم النفس العصبي املعريف، وخصوصاً 
عىل صعيد الفحص والتشخيص والعالج، سنعمل يف هذه الدراسة عىل التفصيل يف النقاط األساسية التالية:

1) املفهوم واملقاربة

2) امليادين والخصائص

3) األهداف واإلجراءات املنهجية
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4) سري التقويم وأدواته

5) صياغة تقرير التقويم

6) العالج والتكفل

7) عرس الكالم كمثال تطبيقي

8) خالصات وحدود. 

1.املفهوم واملقاربة :
رغم صعوبة اإلقرار حتى اآلن بتعريف شامل وموحد للتقويم Evaluation ومختلف املفاهيم التي تَُغّذيه 
 ،Mesure والقياس Pronostic والتكهن Repérage والكشف Dépistage والفحص Diagnostic كالتشخيص
نظراً ملا يكتنفه من لبس وغموض عىل املستوى النظري، ومن تعقد وتعدد عىل املستوى التطبيقي، ومن تباين 
وتنوع عىل مستوى املحددات والغايات، رغم كل ذلك يمكن القول إن عالم النفس العصبي يتخذ من التقويم 
مسعى لدراسة عالقة بنيات الدماغ بمظاهر السلوك اإلنساني وأنشطته املختلفة، باعتماد أدوات دقيقة للكشف 
هو  ما  بقـدر  هذه العالقة،  لطبيعة  الدقيقة  باملعرفة  مطالب  هو  ما  فبقدر  والتشخيص.  والقياس  والفحص 
وأشكاله.  ومكوناته  وإجراءاته  التقويم  أدوات  وأنواع  االضطرابات  أصناف  يف  والخربة  باملعرفة  أيضاً  مطالب 
والحقيقة أن القياس يبقى من اإلجراءات الرضورية للتقويم لكونه هو الذي يسمح بالتعامل مع موضوعات 

التقويم ومؤرشاتها القابلة للمالحظة، إن عىل مستوى التحليل والتشخيص أو عىل مستوى التفسري والتنبؤ.

يهم  أولهما   :(2012  ،Siksou 2015؛  (أحرشاو،  أساسيني  عاملني  يف  التقويم  عنارص  أهم  تتحدد     
املقوم كفاعل رئييس إلنجاز عمليات التقويم، وكل ما قد يتولد عن خصائصه الشخصية والتكوينية والثقافية 
وخصوصيات السياق من آثار تفعل فعلها يف مساره ونوعية نتائجه. وثانيهما يهم األساس االجتماعي للتقويم 

الذي يرتجمه ويؤطر شكل أدواته ومحتوياتها ثم مرجعياته املفضلة. 

   وتتلخص أهم غاياته يف علم النفس يف التشخيص والتكهن والتفسري بهدف أوالً جمع معلومات حول 
موضوع التقويم وتشخيص أدائه، وثانيا من أجل الوقاية والعالج والتكفل. فكل تقويم نفيس عصبي يؤدي 
وضعفها.  قوتها  مظاهر  تحديد  خالل  من  الحالة  اندماج  بتحقيق  تتعلق  وقائية  طبيعة  من  األوىل  وظيفتني: 
إخضاعها  وبالتايل  معينة  حالة  تواجهها  التي  الصعوبات  أسباب  بتحديد  تتعلق  عالجية  طبيعة  من  والثانية 

للمساعدة وبرامج التأهيل والرتبية املعرفية.
هذا من حيث املفهوم، أما من حيث املقاربة فالواضح أنه وبفعل التطور الرسيع الذي عرفه علم النفس 
 (Siksou، 2012؛ Kolbet et Whishaw، التاليني  النوعني  يف  نجملها  عديدة  مقاربات  أمام  أصبحنا  العصبي، 

:(2008

إلصابات  تعرضوا  الذين  األشخاص  سلوكيات  تشخيص  تستهدف  التي  العصبية  النفسية  املقاربة   -
دماغية نتيجة حوادث يف األوعية الدماغية أو أمراض معينة أو تدخالت جراحية عصبية. فالفرضية األساس 
هي أن الشخص الذي يواجه صعوبات يف إنجاز مهام اختبار سلوكي معني بعد تعرضه إلصابة دماغية، أكيد 
أن نوع السلوك املفروض أن يقيسه هذا االختبار، يجب أن يكون يف ارتباط وظيفي مع املنطقة املترضرة. فإذا 
اللفظية،  للذاكرة  اختبار  يف  عجزا  يواجه   Lobe temporal الصدغي الفص  يف  اإلصابة  صاحب  الشخص  كان 
فمن املفرتض بيان أن الشخص صاحب اإلصابة يف الفص الجبهي Lobe frontal أو الجداري Pariétal ال يواجه 

نفس العجز أو التلف Altération الوارد لدى الشخص األول.

محددة،  مهمة  بإنجاز  املطالب  للشخص  املعريف  باألداء  عالقته  يف  الدماغ  لنشاط  القياسية  املقاربة   -
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حيث تشكل صور أو سجالت النشاط الكهربائي Electroencéphalogramme (EEG) والنشاط املغناطييس 
 Une topographie ثم املسح اإلشعاعي لبّث مواقع محددة ، Magnétoencéphalogramme (MEG) للدماغ
 Imagerie وأخرياً التصويـر بالصـدى املغناطييس الوظيفي ملناطق الدمـاغ ،à émissions de positions TEP
نشاط  قياس  يف  طبياً  املستعملة  والتقنيات  األدوات   ،par résonance magnétique fonctionnelle (IRMF)

الدماغ ووظائفه.

2. امليادين واخلصائص :
منذ أوائل العقد األخري من القرن العرشين، أصبح التقويم النفيس العصبي يحظى بمكانة مطردة يف 
وضعيات التشخيص والتدخل والعالج والتكفل لدى األشخاص األسوياء واملرىض عىل حد سواء، وبالخصوص 

يف الحاالت الثالث التالية (Lezak et al، 2004 ؛Solms، 2002؛ أحرشاو، قيد الطبع): 

يواجهون  الذين  األشخاص  تشمل  التقويم  ممارسات  أن  فاألكيد  الطبيعي،  االشتغال  حالة  ففـي 
فالتقويم  واملراهقة.  الطفولة  يف  وبالخصوص  النمو  مراحل  خالل  تتمظهر  طبيعية  واضطرابات  صعوبات 
يسعى هنا إىل استكشاف اختالالت االشتغال املحتملة يف التعلم واالنتباه والرتكيز والتذكر واإلنجاز سواء أثناء 

الدراسة أو العمل أو الحياة اليومية، وبالتايل تحديد الربامج املالئمة للتدخل والعالج والتكفل.

خاصة  بصورة  تهم  وتداوالً،  استخداماً  األكثر  التقويم  ممارسات  فإن  املرضي،  االشتغال  حالة  وفـي 
Les pathologies cérébrales lésionnelles tumorales ou trau- أوالصدماتية الورمية  الدماغية  األمراض 

matiques، واألمراض الجسدية املتمثلة يف  الضغط الدموي املرتفعArtérielle  Hypertension وتصفية الدم 
 Les maladies du Foie et des voiesوالكبد   Les maladies cardio-vasculairesالقلب وأمراض   Dialyse
  Autisme والتوحد   Epilepsie والرصع    troubles du développementالنمو تأخر  حاالت  ثم    Biliaires
وغريها. ومما يالحظ بخصوص هذه املمارسات، التوسع الواضح أوالً لدائرة األشخاص املستفيدين من أدوات 
من  الرغم  عىل  العصبية،  النفسية  واالضطرابات  املعرفية  االضطرابات  بني  الفجوة  تقلُّص  وثانياً  التقويم. 
من  لكثري  العصبية  النفسية  االنعكاسات  وحجم  طبيعة  عن  اآلن  لحد  املتوافرة  واملعلومات  املعارف  محدودية 
هذه األمراض، إذا ما استثنينا بعض التقارير التي تساعد عىل تكوين فكرة تقريبية عن حجم وكمية بعض 
االضطرابات مثل الجلطات الدماغية Accidents vasculaires cérébraux(AVC) التي تعد بمئات اآلالف يف كل 
مجتمع، يموت منهم عدد ال بأس به، ويصاب عدد كبري بإعاقة دائمة، بينما ال يستعيد منهم سوى عدد محدود 

نشاطه بدون خسائر.

يتواصل  ترشيحية  بنية   Le cortex القرشة  تشكل   ،Plasticité ومطواعيته  الدماغ  نضج  حالة  وفـي 
وفسيولوجيته  الشخص  سلوكيات  يف  ورسيعة  هائلة  تغريات  تحصل  بحيث  الوالدة؛  بعد  طويلة  ملدة  نضجها 
العصبي  للنمو  مراحل  ثالث  توصيف  إىل  ومساعدوه   Dawson داوصون  ذهب  وقد  بالخصوص).  (الطفل 

:( Siksou : 2012 ، أحرشاو، قيد الطبع)

األولى : تهم التنظيم القرشي L’organisation cortical املحدد تكوينياً؛ بحيث خاللها يتحقق التكون 
الكثافة  بلوغ  وبالتايل  الخاليا،  انتشار  أثناء  النمو  مراحل  ولتضبيط  املعقدة  للهندسة   Ontogenèse الفردي 

العصبية للراشد يف حدود سن السادسة.

الثانية : تتميز بنحت التكون الفردي Ontogenèse، بحيث تتأسس ترابطات وشبكات عصبية بواسطة 
القصوى  املرونة  من  العصبي  الجهاز  تمكن  التي  هي  املرحلة  فهذه  البيئية.  املثريات  تتوسطها  متنوعة  آليات 

لكي يستجيب للمطالب البيئية وإكراهاتها.

يتواصل  الذي   Modification synaptique adaptative التكيفي  املشبكي  التحول  يف  تتجىل   : الثالثة 
خالل الحياة كلها؛ بحيث أن هذه املرحلة هي التي تساهم يف مختلف التحوالت الحاصلة يف الشبكة العصبية 
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استجابة للتأثريات البيئية ومتطلباتها.

هذه  عىل   La plasticité cérébrale الدماغية  املطواعية  حول  أجريت  التي  األبحاث  مختلف  تؤكد     
التي  األبحاث  من  كثري  نتائج  توضحها  مسألة  وهذه  دماغية.  إلصابة  تعرضه  بعد  للفرد  التكيفية  القدرة 
أنجزت حول مختلف األجناس الحيوانية، إذ تؤكد يف مجملها عىل أن هذه املطواعية الدماغية تتوقف عىل درجة 
نضج الوظائف التي يحتويها املوقع املصاب. فالتعويض يصاحبه إعادة تنظيم بنيوي لنصف الدماغ املصاب، 
فضالً عن النصف املقابل. وهذا أمر يصدق يف حاالت اإلصابة بالرصع والجلطات الدماغية، حيث يفقد املرىض 
الوظائف التي يسرتجعونها بشكل أكثر أو أقل رسعة حسب نوع اإلصابة وحجمها ، وبفضل حصص لتقويم 

النطق والعالج الفسيولوجي وإعادة التكيف.

3. األهداف واإلجراءات املنهجية:
البيولوجيا  فيها  تتفاعل  متعددة  معرفية  مرجعيات  عىل  العصبي  النفيس  التقويم  صدقية  ترتكز     
هذا  كان  فإذا  والسيكومرتية.  واملرضية  واإلكلينيكية  والعصبية  املعرفية  السيكولوجيات  مع  والسميولوجيا 
النوع من التقويم يتحقق عرب مراحل أهمها: تحديد الهدف، اختيار األدوات، إنجاز الفحوصات، جمع البيانات، 
اقرتاح  بهدف  وذلك  السليمة  والوظائف  املعطلة  الوظائف  عن  الكشف  يف  تتجىل  غايته  فإن  النتائج،  تفسري 
اآلتي (أحرشاو،  يف  املنهجية  وإجراءاته  اإلكلينيكية  أهدافه  إجمال  ويمكن  والتكفل.  والعالج  للتدخل  برنامج 

:(Lautrey,2007 ; Berger ; 2006 ؛Siksou, 20122017؛

فبخصوص األهداف اإلكلينيكية، يمكن إيجازها يف الوقائع التالية: 

- توثيق العجز العصبي يف مختلف امليادين، مع تخصيص وتحديد نوع الخلل يف االشتغال املعريف املبكر.

- التفريق بني األسباب الدماغية لالضطراب النفيس العصبي والعوامل األخرى؛ بحيث إن االكتئاب مثٌل 
قد يخفي آثار إصابة دماغية.

املساهمة  وبالتايل  عصبية،  بأمراض  املصابني  عند  السليمة  والوظائف  املعطلة  الوظائف  تقويم   -
بالحبسة  للمصابني  بالنسبة  اللغة  اسرتجاع  عىل  الرتويض  يف  الحال  هو  كما  التأهيل،  وإعادة  التخطيط  يف 

.L’aphasie

.Alzheimer تقويم آثار التدخالت الجراحية والعالجات السيكو دوائية كما هو الحال يف مرض الخرف -

- تقويم املشاكل الدراسية وتأخر النمو عند األطفال بهدف التمييز بني االشتغال شبه العادي واالضطراب 
االنفعايل وصعوبات التعلم الخاصة.

بناء  أجل  من  فردية  كحاالت  أو  كمجموعات  األطفال  من  أساساً  تتكون  إكلينيكية  عينات  دراسة   -
وبالخصوص  االضطرابات  مختلف  وتفسري  بفهم  تسمح   Profils cognitifs محددة  معرفية  مشخاصات 

العصبية منها كعرس القراءة والكتابة والحساب والكالم وتشتت االنتباه.

- القيام بتشخيصات فارقية diagnostics différentiels مقارنة بهدف الفصل من جهة بني االضطرابات 
من  املختلفة  األنواع  عن  أخرى  جهة  من  الكشف  ثم  العاطفية،  الطبيعة  ذات  واملشاكل  العصبية  األصول  ذات 

االضطرابات العصبية النمائية كالتوحد يف مقابل التأخر الذهني.

Modi- تقويم آثار وانعكاسات اإلصابات الدماغية عىل النمو مثلما هو الحال يف تشوه رشايني األوردة -
Chimiothéra- أو يف حالة اآلثار النفسية العصبية املصاحبة لعالجات كيميائية ،fication artério-veineuse

يف حالة التشوهات الخلقية Modifications congénitales للجهاز  pie أو إشعاعية Radiothérapie، وأيضاً 
العصبي املركزي التي تصاحبها أعراض عصبية.
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- تشخيص التنافرات املعرفية Incongruences cognitives يف اإلنجاز بخصوص مختلف االضطرابات، 
 ،Encéphalite الدماغ  التهاب   ،Traumatismes crâniens الجمجمة  صدمات  قبيل:  من  كانت  مكتسبة 
النوعية  واالضطرابات  والتوحد  الرصع  مثل:  نمائية  عصبية  أم  الدماغية،  الحركية  مع  املشرتكة  االضطرابات 

للتعلم كعرس القراءة والكتابة والحساب، أو اضطراب االنتباه والذاكرة وغريها.

أما بخصوص اإلجراءات املنهجية فيمكن إجمالها يف الضوابط التالية:

   - ضبط التفاعل فاحص/ مفحوص من خالل تحفيز هذا األخري عىل التعاون مع الفاحص وتفادي 
التباين بينهما، وبالتايل أي تأثري عىل النتائج أو أي تحريف لها.

وبني  بينه  يخلط  ال  حتى  إجراءاته  ومختلف  العصبي  النفيس  التقويم  بأهداف  املفحوص  إخبار   -
االمتحانات الدراسية واملقابالت املهنية.

- تكييف إجراءات التقويم قصد اعتمادها يف الكشف والفحص التشخييص العام وأيضاً املعمق ، وذلك 
بهدف التوجيه وإعادة الرتبية والتأهيل.

- األخذ يف االعتبار نوع اإلصابة العصبية ومعطيات التصوير الدماغي الترشيحي والوظيفي (التشخيص 
الطوبوغرايف)، ألن التقويم النفيس العصبي يراهن عىل الرتكيب بني ما هو عصبي معريف وما هو اختالل وظيفي 

دماغي.

وتقييم  العالجية  القرارات  من  انطالقاً  التشخيص  إجراءات  يف  العصبي  النفيس  الفحص  مساهمة   -
تقييم  يف  العصبي  النفيس  الفحص  يساهم  التعلم  اضطرابات  يف  مثالً  متخصص  مركز  ففي  الطبي.  التكفل 
اضطرابات نمو األطفال الذين يعانون من عرس الكالم والقراءة والكتابة والحساب، أو يف تحديد أعراض كعجز 

االنتباه وتشتته وفقد الرتكيز وغريه.

   بصورة إجمالية، يطمح التقويم النفيس العصبي إىل توجيه أفضل للعالج وإىل دعم تقنية إعادة التأهيل 
وبمشاكل  بالنفس  الثقة  وبفقدان  صعبة  حياتية  بتجارب  العصبية  النفسية  االضطرابات  ربط  عرب  والرتبية 
عن  يف الدينامية األرسية. وعىل هذا األساس فهو يستوجب تدخل واشتغال فريق متعدد التخصصات، فضالً 
لجوانب  املبكر  التوظيف  يف  يساهم  تكمييل  كإجراء   Pédopsychiatrique طبية-نفسية-بيداغوجية  مقابلة 

الشخصية والقصورات الذهنية ثم الصعوبات املعيشية.

4. مجرى سير التقومي وأدواته:
   عادة ما يتم االعتماد عىل مقابلة املفحوص ومالحظة سوابقه يف التحضري ملمارسة التقويم النفيس 
العصبي. فخالل املقابلة يتم فحص طبيعة الطلب وتوضيح ظروف وأسباب إجراء التقويم ، ثم التعرف عن 

سوابق املفحوص املرضية ومعلوماته الشخصية والعائلية واالجتماعية والثقافية.

قوامها  صارمة  منهجية  تقدم  ما  عادة  النفسية  االختبارات  مصلحة  أن  إىل  الخصوص  بهذا  ونشري      
املساهمة يف تشخيص االضطرابات وأنواعها ودرجاتها عرب استخدام مقاييس كالسيكية وبطاريات معرفية 
وسلوكية تهم أساساً: معامالت الذكاء واضطرابات اللغة والحساب ووظائف التفكري والذاكرة واالنتباه واإلدراك 
االختبارات  هذه  توظيف  عىل  اإلقبال  عند  االعتبار  يف  األخذ  تستوجب  التي  الضوابط  ومن  وغريها.  والحركية 

والبطاريات نستحرض ما ييل (Siksou, 2012 ; Lautrey, 2007؛ أحرشاو، 2017): 

بنيوي  وحركي،  حيس  لفظي،  وغري  لفظي  هو  ما  بني  تتوزع  التي  االضطراب  حاالت  تنوع  واقع   -
ووظيفي.

- صياغة فرضيات عن خلل االشتغال املعريف وانتقاء االختبارات املالئمة لتشخيص الوظائف النفسية 
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العصبية املرتبطة باضطرابات اللغة والذاكرة واالنتباه واإلدراك والحركة وغريها. 

- رضورة االحتكام بنتائج كل مفحوص إىل صدق االختبارات وثباتها ، وإىل خصائصه الشخصية كالسن 
والجنس واملستوى السوسيوثقايف والسوابق الطبنفسية والسلوكية.

- أهمية تعزيز النتائج الكمية لالختبارات بالتحليل الكيفي لتشخيص وفهم االضطرابات املختلفة.

   تبعاً لهذه الضوابط يبقى التقويم النفيس العصبي مرشوطاً بنوعني من الطرق:

إليها  تنضاف  تفاعل،  أي  غياب  يف  املقننة  البطارية  إجراء  تتضمن   ،Rigide بالصارمة  تسمى  واحدة 
بفحوص  ذلك  كل  تعزيز  مع  واملهني  والرتبوي  الصحي  ومحيطه  وأرسته  للمريض  نفسية-اجتماعية  مقابلة 

مخترصة وهادفة.

وطريقة أخرى تنعت باملرنة Flexible وهي األكثر تداوالً؛ بحيث يركز فيها املقوم عىل اختيار بطارية 
الفحص تبعاً للسؤال املطروح، واملقابلة والبيانات املجمعة سابقاً (طبية، نفسية)؛ إذ يمكنه أن يخترب فرضية 

خاصة حسب طبيعة العجز املعريف. وتتجىل أهمية هذه الطريقة يف كونها تسمح بالتحليل الكيفي للنتائج.

   إذن إذا كان مجرى التقويم النفيس العصبي يتخذ من بطاريات االختبارات واملقاييس وسيلته اإلجرائية 
يف التعامـل مـع مختلـف أنـواع الحـاالت املضطـربة، فإن أهم هـذه البطاريات تتحـدد يف النمـاذج التاليـة 

(Lautrey, 2007 ; Tourette, 2006 ؛ أحرشاو، 2017):

1. بطاريات ومقاييس الذكاء التي تستخدم لتقييم درجات تلف بعض الوظائف املعرفية ويف مقدمتها:

معامل  خالل  من  النوعي  املعريف  العجز  لقياس   Raven رافني وساللم   Wechsler وكسلر مقاييس   -
.QI الذكاء

- بطارية كوفمان Koffman (K-ABC 1993) لتحليل السريورات املعرفية لألطفال ذوي اضطرابات 
التعلم.

أصحاب  لألطفال  املعرفية  الوظيفية  االختالالت  لتحديد   Korkman (2001) كوركمان  بطارية   -
اضطراب  ثم   ، الحركات  تناسق  وعرس  القراءة  كعرس  التعلم  اضطرابات  وذوي  الدماغية  اإلصابات 

االنتباه.

واضطرابات  التنفيذية  الوظائف  لتقييم   (K-ABC, NEPSY) املركبة   Wechsler وكسلر  بطارية   -
االنتباه  اختبار  ثم   ، االنتباه  لتقييم    Zazzo لزازو   Tests de barrages السدود  واختبارات  االنتباه،  
االنتقائي لسرتوب Stroop. وهي كلها اختبارات تسمح بتقييم االضطراب يف وظائف االنتباه واملرونة 

الذهنية والكبح وذاكرة العمل والتخطيط وغريها.

2. بطارية هالستيد- رايتن Halstead-Reitan املكونة من ستة اختبارات لتقدير إما األرضار الدماغية 
إيجاد  ثم  للدماغ  الكرويني  النصفني  اشتغال  بني  مقارنات  وإقامة  األداء  مستوى  لتقويم  وإما  ومركزتها، 

العالمات واألعراض الواسمة للمرض. 

3. البطارية النفسعصبية للوريا- نيربوسكا Luria-Nebroska املكونة من 269 بند موزعة عىل ثالثة 
 .Factorielle والثالث عاميل Localisatrice والثاني موضعي Clinique ساللم قياسية: األول إكلينيكي

4. بطاريات خاصة تعد بالعرشات، توظف روائز محددة رسيعة التطبيق (من 10 إىل 30 دقيقة)، وتهم 
ميادين مثل: اضطرابات التفكري واللغة والذاكرة والتواصل واإلدراك واالنتباه واملراقبة والتنفيذ.
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تبعاً ملا تقدم يجب التأكيد عىل أنه إذا كان تكميم االختبارات وتعيريها يشكالن إجراءين أساسيني، فمن 
ال يزعج الشخص  وما  ما يزعج  من فهم  االختبارات للتمكن  كيفي لتلك  بتحليل  كذلك  بمكان القيام  األهمية 
املفحوص يف إنجاز املهمة. فالنقطة الخام ال تسمح لوحدها بالكشف عن درجة االضطراب وال بالتفريق مثالً 

بني اضطراب الذاكرة واالنتباه أو القدرة عىل إنجاز عملية حسابية محددة. 

5. تقرير نتائج التقومي:
مبارشة بعد إنهاء إجراءات التقويم يقوم املقوم بصياغة تقريره عن حالة املفحوص وحاجاته العالجية 
وإمكانيات استعمال وظائفه السليمة يف تعويض مظاهر العجز والتلف لوظائفه املترضرة. ويجب أن يتضمن 

هذا التقرير معلومات آنية حول (Siksou, 2012؛ Mazeau، 2003؛ أحرشاو، قيد الطبع):

- ظروف التقويم وبصورة أساسية مكان وتاريخ إجرائه ثم اسم املقّوم وتخصصه.

- عنوانا املقوم واملقوَّم ثم حالة هذا األخري املدنية والعائلية والثقافية.

- توصيف املشكل محور التقويم وطبيعته ومستوى حدته وأهم أعراضه.

- ذكر املقاييس والروائز املستخدمة يف التشخيص.

- العمل بأخالقيات املهنة للحفاظ عىل رسية النتائج دون نقلها أو تقاسمها مع أطراف غري متخصصة.

- رضورة ربط تحليل النتائج بعوامل متنوعة من قبيل: السوابق املرضية للمفحوص وجانبيته الوظيفية 
وسيطرته اليدوية، ثم ظروف الفحص والوظائف املختلفة: الفكرية والتنفيذية والحركية واإلدراكية والذاكرية 

واالنتباهية واللغوية.

املحتملة  االنعكاسات  ثم  املفحوص  وتوقيع  بتوصيات  التقويم  تقرير  خالصة  إرفاق  ينصح  ما  عادة   -
لالضطرابات املقصودة عىل التعلمات وممارسات الحياة اليومية.

- رضورة اإلشارة إىل الوظائف السليمة والتأكيد عىل اإلسرتاتيجيات البديلة لتعويض العجز والتلف.

- إذا كان التقويم يتعلق بالطفل، فإن التقرير سيتطلب جلسات ولقاءات متعددة التخصصات يؤطرها 
واملساعدة  والرتبية  النطق  وتقويم  واألعصاب  النفيس  والطب  النفس  علوم  يف  املتخصصني  من  فريق 

االجتماعية.

6. إجراءات التدخل التكفل:
تتحدد أهم إجراءات التدخل والتكفل بالحاالت التي تعاني من اضطرابات وصعوبات ذات أساس نمائي 

:(DSM-5، 2015؛  APA، 2014؛ Lobier et Valdois، 2009؛ Wilson، 2008) عصبي يف العنارص التالية

يمارس  أن  النفس العصبي  التي يمكن لعالم  واملؤسسات الخاصة والعامة  البنيات  من  أوالً: مجموعة 
فيها مهام التقويم والتشخيص والعالج والتكفل بمختلف الحاالت املضطربة، من قبيل العيادات الخاصة ثم 
املصالح االستشفائية املتخصصة كطب األطفال وأقسام اإلنعاش واألعصاب ومراكز العالج واملداومة وإعادة 

الرتبية.

داخل  املتابعة  يستدعي  الذي  لالضطراب  الحرجة  الفرتة  يف  العصبي  النفس  لعالم  املبكر  التدخل  ثانياً: 
املستشفى، وذلك من أجل طمأنة املريض وتحفيزه عىل التكيف مع ظروف العالج.

ثالثاً: غالباً ما تكون لألمراض العصبية تأثريات وانعكاسات عىل املدى البعيد، وبالتايل فإن تتبع املريض 
املساعدة  يستهدف  فالتتبع  الخفيفة.  الدماغية  اإلصابات  يف  الحال  هو  كما  سنوات،  أو  شهوراً  يستغرق  قد 
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بصعوباته  توعيته  األقل  عىل  أو   ، الشفاء  عىل  تساعده  إسرتاتيجيات  املريض  وتعليم  الوظيفي  التعويض  عىل 
إعادة  أو   Réhabilitation التأهيل  إعادة  تستهدف  والعالج  التتبع  فعملية  تعويضها.  إجراءات  من  وتمكينه 

الرتبية Rééducation التي تتلخص خطواتها يف: 

- إصالح وترميم الوظيفة املعّطلة بفضل إعادة تنظيم وظيفي أو تهيئة سياقها ومحيطها.

- اقرتاح إسرتاتيجيات بديلة عىل املريض لبلوغ الهدف املقصود.

- تشجيع املريض عىل استخدام قدراته ووظائفه املعرفية السليمة بصورة فعالة.

التخصصات،  متعدد  فريق  عىل  تتوقف  الناجحة  التتبع  عملية  أن  عىل  التأكيد  من  البد   ، وأخرياً  رابعاً: 
Assis- االجتماعي واملساعد   Ergothérapeute املعالج واملرّوض   Le neurologue األعصاب عالم  بني  يجمع 

 .Pédagogue والبيداغوجي Psychothérapeute واملعالج النفيس Orthophoniste ومقّوم النطق tant social
لتفادي تشيئ املريض، وبالتايل اعتماد خطة متعددة للتدخل  أساسياً  فتنسيق عمل هذا الفريق يمثل عنرصاً 

والعالج والتكفل، ولكن يف إطار الحفاظ عىل وحدة شخصية املريض رغم تعدد مكوناتها وتنوع محدداتها.

7. مثال تطبيقي حول اضطرابات اللغة:
     بعد التعريف يف النقاط السابقة بالتقويم النفيس العصبي من خالل التفصيل يف مفهومه ووظيفته، 
ميادينه وخصائصه، أهدافه وإجراءاته املنهجية، مراحله وأدواته، طريقة صياغة تقريره وأساليبه التدخلية، 
سنعمل فيما تبقى من محاور هذه الدراسة عىل تقديم مثال تطبيقي حول اضطرابات اللغة وصعوبات التعلم 

وذلك من خالل الرتكيز عىل عرس الكالم La dysphasie كنموذج: 

أهمية اضطرابات اللغة:
فكل  املدرسية.  التعلمات  صلب  تكّون  دوماً  كانت  والتواصل  للتمثل  أداة  تشكل  التي  اللغة  أن  الواقع     
خلل أو اضطراب يف نموها ونشاطها يكون له بالتأكيد انعكاس سلبي عىل وظيفتها. وتتمثل أهمية تشخيص 

:(Barrouillet ، 2007 ؛Bouneau et Netter, 2001) اضطراباتها يف املظاهر الثالثة التالية

باعتماد  العالج  عن  البحث  قصد  وتشخيصها  وفحصها  كشفها  إىل  واالستشفائية  الرتبوية  الحاجة   - 
فريق متعدد التخصصات يشمل املدرس والطبيب وأخصائي النطق واألعصاب والنفس.

- تعاني نسبة من األطفال صعوبات يف التعلم بفعل مشاكل يف نموهم اللغوي: %1 عسريي الكالم، وما 
بني %5 و %10 عسريي القراءة والكتابة والحساب واألرطوغرافيا والحركة.

الشفوية  اللغوية  الصعوبات  نسب  فإن  بفرنسا،  النطق  أخصائي  التحاد  السنوية  النرشة  حسب   -
املبكر،  الكشف  وتستوجب  حادة  صعوبات  لديهم  ممن  بني 13%  ما  ترتاوح  سنوات   5 و   2 بني  ما  لألطفال 
و%15 ممن لديهم صعوبات حقيقية تقرتن بعدم النضج، ثم %72 ممن ال يعاني أصحابها من أية صعوبة 

لغوية شفوية.

مراحل تقويم اضطرابات اللغة:
   تتحدد أهم هذه املراحل حسب باحثني أمثال بونو Bouneau و نيرت Netter يف اإلجراءات الثالثة التالية 

(أحرشاو، قيد الطبع):  

-  الكشف Le repérage عن وجود االضطراب اللغوي ، وهو من مهام املدرس. 

-  الفحص Le dépistage للكشف عن مستوى االضطراب اللغوي، وهو من مهام الطبيب.
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- التشخيص Le diagnostic لتحديد مكونات االضطراب اللغوي من أجل العالج والتكفل، وهو من مهام 
فريق متعدد التخصصات.

أنواع اضطرابات اللغة:
   أكيد أن املعاجم ال تعرف باالضطرابات اللغوية. فالبادئة  Le préfixe Dys (عرس أو تعثر) تشري  إىل 
Bou- صعوبة يف االستخدام واالشتغال ترتجمها األنواع الستة التالية (أحرشاو، قيد الطبع؛ العفيف، 2011؛

 : (neau et Netter، 2001

عرس الكالم La dysphasie، عرس القراءة La dysléxie، عرس الكتابة La dysgraphie، عرس الحساب 

 .La dyspraxie عرس الحركة ،La dysorthographie عرس األرطوغرافيا ،La dyscalculie

صعوبات وانعكاسات اضطرابات اللغة:
 Bouneau بخصوص الصعوبات فهي تتجىل يف املظاهر التالية (أحرشاو، قيد الطبع؛ العفيف، 2011؛    

:(et Netter، 2001

- صعوبات التقويم عىل أساس أن لكل شخص قدراته عىل استقبال اللغة وفهمها وإنتاجها وتعلمها 
واستخدامها أحياناً يف صمت.

- صعوبة تقويم ما يتميز به كل اضطراب لغوي من تواتر وسيولة وديمومة يف العالمات ومقاومة كل 
هذه العوامل لخطط التدخل والعالج.

اللسانية  الصعوبات  وبالخصوص:  اللغوي  والتواصل  اللفظي  النمو  يف  باضطرابات  ترتبط  صعوبات   -
والذاكرة  الفهم  صعوبات  وتركيبية،  صوتية  اختالالت  بفعل  الكالم  تأخر  الجمل،  وبناء  الرتاكيب  استخدام  يف 

العاملة التي يتعذر معها معالجة لغة اآلخرين وفهمها.

أما بخصوص االنعكاسات فهي تتلخص يف الواقعتني التاليتني (Lautrey، 2007؛ أحرشاو، قيد الطبع):               

- بداية من سن الثالثة يصبح الطفل صاحب أكثر من صعوبتني من الصعوبات السابقة وبالرضورة 
موضوعاً للتقويم التشخييص.

- لقد اتضح أن ما بني 6 إىل%7 من األطفال املتمدرسني يعانون من اضطراب لغوي ال يشكل بالرضورة 
عجزاً يف سريورة النمو.

وضع اضطرابات اللغة يف املغرب:
غري  تزال  ما  اللغة  اضطرابات  ألنواع  اإلكلينيكية  التسميات  فإن  منذ 1989،  فرنسا  يف  بها  العمل  رغم 
متوافق عليها يف املغرب. فباستثناء التأكيد الذي تضمنه الرأي األخري للمجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث 
العلمي يف موضوع «التعليم األويل أساس بناء املدرسة املغربية الجديدة»، بخصوص إقرار إلزامية الزيارة الطبية 
لألطفال يف هذه املرحلة من التعليم داخل كافة املؤسسات لتشخيص أنواع اإلعاقة الحسية – الحركية والبدء 
يف معالجتها (املجلس األعىل للرتبية، رأي رقم 3 / 2017)، باستثناء ذلك لم يتم بعد ويف حدود معرفتنا ما ينم 
عن اعتماد مفاهيم ومصطلحات إكلينيكية دقيقة للتعبري عما تعنيه  تلك املفاهيم واملصطلحات وبالخصوص 

عىل صعيد مظاهر الفرق بني التسميات التالية:

- القصور  La déficience الذي يعني الجانب املختل يف اإلعاقة.
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- العجز L’incapacité الذي يطابق الجانب الوظيفي لإلعاقة.

للفـظ  ترجمـة  تشكـل  التـي   Les inconvénients ou les désavantages املسـاوىء  أو  األضـرار   -
األنجلوسكسوني Handicap ، بمعنى اإلعاقة.

بعد هذا التقديم املقتضب ألهمية اضطرابات اللغة ومراحل تقويمها وأنواعها وصعوباتها وانعكاساتها 
Trouble de la dys- ثم وضعها يف املغرب، سنحاول فيما ييل تقديم مثال تطبيقي حول اضطراب عرس الكالم

phasie، نستهدف من خالله توضيح أهم املعايري والخصائص التشخيصية الضطرابات اللغة ، وبالخصوص 
:(Caplan، 2003 ؛Brauer et al، 2011 أحرشاو، قيد الطبع؛ العفيف، 2011؛) يف عالقتها بصعوبات التعلم

التعريف :
    يشكل عرس الكالم La dysphasie نوعاً من االضطراب الدائم يف اكتساب اللغة الشفوية لدى أطفال 

.Trouble Psychopathologique عاديي الذكاء، وبدون عجز سمعي أو اضطراب نفيس مريض

األنواع : 
 Bouneau et يف العادة يتم التمييز بني مجموعتني من اضطرابات عرس الكالم (أحرشاو، قيد الطبع؛   

:(Netter, 2001

مجموعة االضطرابات الدائمة الحضور التي تتمظهر يف:
- اضطرابات لغوية تمس الفهم والتعبري ، وقد تشمل الصوت، الرتكيب، الداللة، التداولية والخطاب.

مفهوم  الستيعاب  مركبة  مجموعة  عنارص  استخالص  صعوبة  يف  تتجىل  التي  التجريد  اضطرابات   -
معني. فالفهم يبقى جيداً بخصوص العنارص املحسوسة فقط.

- اضطرابات التعميم التي تتمظهر يف صعوبة تعميم واستخدام املفاهيم املتعلمة يف سياق محدد عىل 
وضعيات ومقامات أخرى.

- اضطرابات إدراك الزمن التي تتمثل يف صعوبات فهم املفاهيم الزمنية والتموضع داخلها.

صعوبة  يف  تتلخص  التي   Les activités métalinguistiques املطالسانية  األنشطة  اضطرابات   -
استحضار القوايف، التقطيع والتفييء، تحليل الغوامض ثم فهم اللغة املجازية.

مجموعة االضطرابات اإلضافية التي تتلخص يف األصناف التالية:
- اضطرابات يف الحركة Praxiques Troubles تتجىل يف العجز عىل إعادة إنتاج عرب التقليد حركة طوعية 

إرادية.

- اضطرابات حركية Moteurs Troubles تتعلق بصعوبات تنفيذ الحركة مع الحفاظ عىل التوازن.

- اضطرابات الكالم Troubles de la parole املرتبطة بإصابات يف النطق والرنني واالنسيابية.

تمييز  بصعوبة  تتعلق  التي    Troubles de la perception Visuelleالبرصي اإلدراك  اضطرابات   -
املعلومات البرصية كلما  ُقّدمت أو ُعرضت برسعة فائقة.

  Désorientation temporo-spatialeاضطرابات التوجه املكاني أو صعوبات التموضع يف الفضاء؛ -
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تمييز  صعوبة  يف  تتمثل  التي   Troubles de la perception Auditive السمعي  اإلدراك  اضطرابات   -
وتخصيص األصوات وسالسلها ووحداتها.

نقص  أو  فرط  شكل  تتخذ  ما  وغالباً  معها.  والتكيف  ما  وضعية  بفهم  تتصل  السلوك  يف  اضطرابات   -
النشاط   ،  Impulsivité الزائد  االندفاع   ،  Distractivitéالرتكيز عدم   ،Hyper/Hypoactivité النشاط 

النمطي Stéréotypé، عدم االستقرار يف التحصيل واالكتساب وغريها.

االنعكاسات والنتائج:
:(2007 ، Lautrey أحرشاو، قيد الطبع؛ العفيف، 2011؛) وهي تتلخص يف الوقائع التالية 

صعوبات  من  يعانون  الذين  األطفال  نسبة  أن  املقارنة  الدراسات  من  مجموعة  نتائج  أوضحت  لقد   -
اضطراب عرس الكالم تغطي %25 من النسبة العامة للفشل الدرايس.

- ويف نفس السياق تأكد أنه بداية من سن الثالثة يصبح الطفل صاحب الصعوبة يف نطق اللغة وتصويتها 
أو توظيفها يف التواصل والرتكيب والفهم موضوعاً للتقويم والتشخيص.

- كما ثبت أيضاً أن ما بني %6 إىل%7 من األطفال املتمدرسني يعانون من اضطرابات لغوية، بما يف ذلك 
اضطراب عرس الكالم، وال تعود بالرضورة إىل عجز يف سريورة النمو.

الكشف، الفحص والتشخيص:
الكشف Le repérage الذي يشري إىل مالحظة وجود االضطراب اللغوي، وهو من مهام املدرس ، 
 Caplan، 2003؛ APA، 2014وترتجمه العنارص الثالثة التالية (أحرشاو، قيد الطبع؛ العفيف، 2011 ؛

:(Lussier et Flessas، 2001
ملختلف كفاءات  كبرياً  - إن اللغة التي تمثل جوهر التعلمات، تشكل أولوية املدرسة التي تويل اهتماماً 

التلميذ اللغوية وقدراته التعبريية ومهاراته التواصلية.

- من مهام املدرس تحديد الصعوبات اللغوية للتلميذ وعرضها عىل الفريق الرتبوي واملحيط األرسي، ثم 
القيام بدوره يف االستشارة مع طبيب املدرسة ومقوم النطق ومركز الرعاية.

- يتم الكشف عن صعوبات الكالم من خالل البحث عن عالمات وأعراض تنبّئية تعكسها مظاهر تأخر 
الكالم وتعثره، األناشيد واألغاني واللعب باللغة، آالت التسجيل ومواقف الحوار والتواصل. 

الفحص Le dépistage الذي يشري إىل تحديد مستوى االضطراب اللغوي، وهو من مهام الطبيب الذي 
مقدمتها  ويف  والخامسـة،  الثالثة  بني  ما  أعمارهم  املرتاوحة  األطفال  لغة  فحص  يف  للتقويم  أدوات  يستخدم 
اختبـار كشــف اضطرابـات اللغـة (Epreuve de repérage des troubles du langage ERTL4). وعـادة 

ما يستهدف هذا الفحص املكونات التالية:

القدرات  الشفوية،  اللغة  إنجازات   ، واملكان  الزمان  يف  التموضع  الذاكرة،  قدرات   ، السمعي  املستوى 
البرصية، اللغة العفوية، السلوكيات غري اللفظية.

التشخيص Le diagnostic الذي يستهدف تحديد مستوى ودرجة عرس الكالم من أجل العالج والتكفل. 
Ergot- واملرّوض املعالج Le neurologue وهو من مهام فريق متعدد التخصصات يجمع بني عالم األعصاب
Psycho- النفس  وعالم   Orthophoniste النطق  ومقّوم   Assistant social االجتماعي  واملساعد   hérapeute

logue والبيداغوجي Pédagogue. وعادة ما يتم تشخيص عرس الكالم بناء عىل ثالثة أنواع من املهام واألدوات 
:(Bouneau et Netter, 2001 أحرشاو، قيد الطبع ؛)
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الرتميز Encodage الذي تتمثل مهامه وأدواته يف:
 EEL ou) وتسمية الكلمات (Borel Maisony, EEL de C.Chvrier Muller) تكرار كلمات بسيطة -

.(BEPL

 Tests de Closure النحو  واختبارات   Tests de langage (Sadek-Khalil) والنحو  اللغة  اختبارات   -
.Grammaticale TOG (Delatour)

فك الرتميز Décodage الذي تتلخص مهامه وأدواته يف:
. EDP48 de Lacert-Autesserre et Delatour التمييز الصوتي -

. Khomsi اختبار 052 لصاحبه -

. Token Test ou Test de jetons اختبار الرموز أو العالمات -

الصياغة Formulation التي تتحدد أهم مهامها وادواتها يف:
. Intégration morpho - syntaxique (L2MA) الدمج املورفو- تركيبي -

. Ecrit de récit EEL-Borel Maisony كتابة قصة أو رواية -

TVAP, EEL, L2MA, TRT(Relations) اختبارات:  باعتماد  املعجمي  واملستوى  الداليل  الضبط   -
Topologiques

 خطط التدخل والتكفل:
التالية  العنارص  يف  بها  والتكفل  الكالم  عرس  اضطرابات  لعالج  التدخل  خطط  مقومات  أهم  تتلخص 

:(Halligan et Wade، 2005؛ Bouneau et Netter، 2001 أحرشاو، قيد الطبع؛ العفيف، 2011؛)

- الوقاية والتحذير املبكرين يف املدرسة من خالل مرشوع بيداغوجي يساهم فيه املدرس واإلداري وعالم 
النفس املدريس.

- مساعدة الطفل عىل قبول االنتقال من األرسة إىل املدرسة باستخدام اللغة واللعب كأسلوبني لتعويض 
غياب الوالدين وتحقيق االستقاللية واكتشاف العالم واآلخر عرب اللغة.

- التعيني املبكر للتالميذ الذين يعانون من تشويش أو خلل يف اللغة املنطوقة من خالل كشف املدرس 
وفحص الطبيب وتشخيص فريق من املتخصصني لتحديد درجة حدته واقرتاح صيغة للتدخل.

ظروف  تحسني  يف  الرتبية  إعادة  أخصائي  إرشاف  تحت  للمساهمة  املدرسية  املساعدة  فرق  إنشاء   -
تواصل الطفل عرب اللعب باللغة والكالم خالل تواصله مع الذات ومع اآلخر.

- توعية األرسة بأهمية كشف صعوبات أطفالها اللغوية وإخبار املتخصصني بأعراضها وتدريبها عىل 
كيفية جعلهم يستوعبون مختلف وظائف اللغة التعبريية والوصفية والتواصلية.

والخيال  والحركة  وامليم  التقليد  ألعاب:  استعمال  قوامها  للعالج،  كأدوات  للتواصل  وضعيات  اعتماد   -
واألدوار والدمى والكراكيز .
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- اعتماد الرتبية التقويمية الجديدة للنطق بهدف فحص اللغة يف عالقتها بالوظائف املعرفية األخرى، 
وذلك بالرتكيز عىل أنشطة تعبريية محددة مثل إنشاء حكاية أو قصة.

- التكفل الجيد بالحاالت الحادة التي قد تصل نسبتها إىل %1 من األطفال املتمدرسني سواء: داخل أقسام 
متنوعة،  بيداغوجية  إسرتاتيجيات  واعتماد  والعناية  الدعم  مصالح  تدخل  مع  املدرسة،  يف  متخصصة 
قوامها مالءمة مضامني التعليم ثم التدخالت املتخصصة للمواكبة والتتبع. أو داخل مراكز متخصصة يف 
إعادة الرتبية ، ويف التدخالت العالجية متعددة التخصصات التي تتماىش مع إكراهات الطفل الشخصية 

واألرسية واملدرسية.

8. حدود وخالصات:
عىل الرغم من انتشاره املتزايد وثراء املعلومات التي يوفرها، فإن التقويم النفيس العصبي يشكو من 
بعض  منها  يعاني  التي  االضطراب  حاالت  تفسري  صعوبة  يف  بالخصوص  املتمثلة  واملؤاخذات  الحدود  بعض 

:(Benton، 1987؛ Posner، 2000؛ Siksou، 2012 أحرشاو، قيد الطبع؛) األشخاص ويف مقدمتها

والثقافية (أوساط  السوسيواقتصادية  االنتماءات  يف  التفاوتات  عن  الناجمة  الفردية  الفوارق  بفعل   -
النمو  مراحل  ويف  شيخ)،   – راشد   – (طفل  السن  مستويات  ويف  مرتفعة)،  أوساط  مقابل  يف  ضعيفة 
(ظهور اللغة قبل امليش أو العكس، ظهور أو اختفاء بعض السلوكيات غري السوية مع التقدم يف السن)، 
الرهانات  من  محتمل  عالج  وأفضل  ممكن  تدّخل  أفضل  وتحديد  املرضية  التمظهرات  تفسري  يصبح 

الصعبة.

والبيئة  الوراثة  فعوامل  وناجع.  جيد  تشخيص  إقامة  صعوبة  إىل  يؤدي  االضطراب  أسباب  تعدد  إن    -
واألرسة والرتبية والثقافة وشخصية املريض، كلها عنارص ومحددات يتوجب عىل عالم النفس العصبي 
أن يأخذها يف االعتبار لتفسري طبيعة االضطراب وحدته وعواقبه. وهذا أمر يكون يف الغالب صعب املنال.

- إن القياس النفيس العصبي يشكل واحداً من حدود التقويم. فرغم انتشار البطاريات وتنوع االختبارات، 
من  يبقى  الصدق)،  الثبات،  الجيد (الحساسية،  االختبار  وصفات  ضوابط  وفق  وتعيريها  تقنينها  فإن 
عن مكّونها اللغوي الذي يكون يف الغالب  أكرب.  هذا فضالً  اإلجراءات املحدودة التي تستوجب مجهوداً 
باإلنجليزية ، وإىل حد ما بالفرنسية، األمر الذي يصبح معه استخدامها يف السياقات العربية دون تقنني 

أو تعيري من الرهانات الصعبة املحدودة األهمية والفائدة.

- تمركز معظم اختبارات التقويم الحالية حول اإلنجاز واألداء Performance ، وبالتايل افتقارها الواضح 
للنماذج النظرية التي تسمح بفهم األسباب العميقة للظواهر واألنشطة املالحظة. لهذا يبدو أن املقاربة 
املبنية عىل األداء واإلنجاز تبقى غري كافية للتقويم النفيس العصبي. فرغم كونها تسمح بتلمس أويل 
للحالة املقصودة بالتقويم، إال أنها ال تقدم فهماً حقيقياً للصعوبات التـي يالقيـها املبحـوث، وبالتـايل 

ال توفر القاعدة املالئمة للتدخل العالجي الفعال.

إجراءاته  وتدقيق  أدواته  تقنني  فإن  كثرية،  ومواربات  النزالقات  يخضع  تقويمي  فعل  كل  إن  حيث   -
للحد من آثار تلك االنزالقات واملواربات، رغم أن جانبا من ذاتية امُلَقوِّم  رضورياً  علمياً  يشكالن مطلباً 

يبقى مطروحا بالنسبة لتأويل املالحظات والنتائج.

- عىل الرغم من األهمية التي يوليها التقويم النفيس العصبي للحاالت الفردية والجماعية وفهم أعراضها 
اإلكلينيكية، إال أن هذه األهمية لن تعّوض أبداً ثراء املقاربة املتعددة التخصصات التي تتحدد أفضليتها 
املصادر  متعددة  وأدوات  وسائل  خالل  من  لديه  االضطراب  أسباب  وتفسري  الشخص  نفس  فحص  يف 

ومتنوعة األوجه.
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- يعترب تحديد االضطرابات املعرفية أفضل وسيلة للكشف عن نتائج األمراض العصبية النمائية. فقد 
ما يساعد عىل تحقيق أهداف اإلدماج املدريس والتوافق االجتماعي والتكيف  ثبت أن هذا التحديد غالباً 
اضطرابات  أو  دماغية  إلصابات  الحاملني  األشخاص  من  للعديد  الحياة  جودة  تحسني  وبالتايل  املهني، 
يف التعلم أو غريها. ونعتقد أن املغرب والعالم العربي عامة ما يزال يعاني من خصاص كبري عىل هذا 
الصعيد. فأغلب علماء النفس العصبي يعملون يف املراكز االستشفائية أو يف بعض عيادات الرتويض، 
بحيث إن املمارسة املهنية لم تتأسس بعد لتأخذ مكانها يف املؤسسات واملرافق واملنظمات التي تملك صفة 
واالجتماعي...).  الصحي  القطاع  والرتبوية،  والنفسية  الطبية  املتكيفة (املراكز  غري  الطفولة  مساعدة 
ونظراً للطلب املتزايد عىل التقويم والتشخيص والعالج، فقد صار من الرضوري أن تأخذ املمارسة الحرة 
عمومية  ومراكز  مؤسسات  وتطبيقه  إجرائه  عىل  ترشف  مقنن  أسايس  نظام  عىل  بناء  ولكن  نصيبها 

وخاصة معرتف بها وذات مصداقية.
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