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، وذلك "أشبرجر"العربية، إال أن األصوب أن تنطق  باللغة اإلنلجيزية أسبرجر وهذا ما هو شائع في الكتابات Aspergerتنطق آلمة    1 

ده معد تمذا ما اع باأللمانية أشبرجر، وهAspergerألن هانز أشبرجر نمساوي واللغة المعتمدة في آتاباته هي اللغة األلمانية، وتنطق 
 . الورقة الحالية، طيلة صفحاتها
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 .مقدمة .1
ة أشبرجر     قدم انز أش       1944 في سنة   2  أول وصف لمتالزم سي النمساوي ه د الطبيب النف ى ي . برجر عل

ًضا            انر الخاصة باضطراب التوحد، استخدم أي و آ ال لي وعلى الرغم من أن هانز أشبرجر لم يكن على علم بأعم
ليصف مجموعة من صيغ القصور في            " مرض التوحد "من خالل إشارته إلى عبارة      " Autismالتوحد  "آلمة  

  . السلوك االجتماعي لدى مجموعة من األطفال
  

  ]الكالسيكي أو التقليدي [ الثالثة إلعاقة األوتيزماألبعاد) 1(إطار شارح رقم 

  
  

ة                 ونتيجة  أن آتابات هانز أشبرجر آانت باللغة األلمانية، لم تجذب إال انتباًها قليًال في أدبيات المجال المكتوب
م       ة ول ه ْنّتُيباللغة اإلنجليزي ة         ب سنوات الحديث ا إال في ال دى   .  إليه ة أشبرجر         ويوجد ل  األشخاص المصابين بمتالزم

صيغ               ك ال ة مع تل شابه بصورة عام صيغ قصور واضحة في التفاعل االجتماعي واستجابات غير عادية للبيئة، تت
  . التي تالحظ لدى ذوي اضطراب التوحد

ادي                لكن  أو   يالحظ أن النمو المعرفي ونمو التواصل لدى المصابين بمتالزمة أشبرجر يقع في مدى النمو الع
دى المصابين                  ة ل ارات اللفظي ا أن المه الطبيعي خالل السنة األولى من العمر عكس ذوي اضطراب التوحد، آم

أنهم       ويوجد ولع شديد  . بمتالزمة أشبرجر عادة ما تكون عادية أو قوية نسبًيا         ة أشبرجر ش دى المصابين بمتالزم  ل
ا تأخذ             باهتمامات محدد لدى   شأن األشخاص المصابين باضطرابات التوحد     ا م ة أشبرجر غالًب  المصابين بمتالزم

ب،                صيغة غير عادية من االهتمام المفرط بأشياء محددة مثل جداول مواعيد القطارات فقط يحفظونها عن ظهر قل
  .الثعابين، الطقس، أجهزة الطبخ المنزلية، وأعمدة التلغراف المعزولة

ين أ           وتشير شر ب ة      بعض التقارير إلى أن متالزمة أشبرجر تنت ة،         . عضاء أسر معين ذه الحال ا أن صدق ه آم
اد  وشهد مجال دراسات    . (Szatmari,1992) آمقابل لفئة التوحد مرتفع أو عال الوظيفة، مازالت محل جدل علمي ح

ى أن المجتمع               ب، حت وبحوث متالزمة أشبرجر غموًضا وعدم اتساق في طريقة استخدام المصطلح إلى وقت قري
ى                      العلمي أدرك أن التعريفات      ائج البحوث التي أجريت عل سير نت ة جعلت من الصعب تف الرسمية لهذه المتالزم

ى األشخاص المصابين                . هذه الحالة  وإلى اآلن، يستخدم بعض اإلآلينيكيون مصطلح متالزمة أشبرجر لإلشارة إل
دين التوحديين،   باضطراب التوحد الذين تقع معامالت ذآائهم في المدى الطبيعي أو العادي، أو لإلشارة إلى الراش              

ة                             ات اضطراب التوحد المعروف ة من فئ ر المصنف تحت فئ ى اضطراب التوحد غي ة  (أو في اإلشارة إل متالزم
ة   ريت، اضطراب التوحد الكالسيكي،      ة               اضطراب تفكك الطفول ة العربي ا آتب باللغ ة أشبرجر، راجع م ، متالزم

  ).جات الخاصةعن ما يعرف بطيف التوحد على موقع أطفال الخليج ذوي االحتيا

                                                 
ن األعراض و التشوهات أو اإلعاقات أو الظواهر الشاذة األخرى، و التي  بأنها مجموعة متزامنة م  syndrome يمكن تعريف المتالزمة 2

  . ضيتظهر في اغلب األحوال مجتمعة بنفس المر

 

  فاعل االجتماعيةإعاقات دالة في الت
 إعاقة دالة في اللغة والتواصل

جمود التفكير وعدم مرونته، مع قصور في التخيل وأنشطة واهتمامات محدودة جًدا
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د بيل      وتؤآ ى س برجر، عل ة أش د ومتالزم ين اضطراب التوح روق ب ى الف ة عل مية الحديث ات الرس  التعريف
دو واضًحا   . المثال، بناء على التواصل الجيد خاصة المهارات اللفظية في صالح المصابين بمتالزمة أشبرجر        ويب

ع   ا م ي جزء منه ل ف ى األق داخل عل برجر تت ة أش ًضا أن متالزم ة أي ل متالزم تعلم، مث بعض صيغ صعوبات ال
  . (Rourke,1989)صعوبات التعلم غير اللفظية

  
  أبرز مظاهر االختالف بين األوتيزم ومتالزمة أشبرجر) 2(إطار شارح رقم 

  متالزمة أشبرجر  األوتيزم
ة اللغ                . مشكالت وقصور شديد في اللغة والتواصل ا يتعلق ببني ة فيم ة خاصة   عدم وجود قصور أو مشاآل دال

  اللغة اللفظية
ى      .صعوبات تعلم شديدة لفظية وغير لفظية صر عل د تقت دة وق ل ش ون أق ا تك ادة م تعلم ع عوبات ال ص

  . صعوبات التعلم غير اللفظية
ل    .من التوحديين يعانون من تاخر ذهني% 75 ة ب ة ذهني ن اعاق انون م برجر اليع ة اس صابون بمتالزم الم

  . مايفوق ذلكيتمتعون بقدرات ذآاء طبيعية او 
طراب     ين ذوي اض ائعة ب صبية ش طرابات الع االض

   .األوتيزم
  .االضطرابات العصبية اقل شيوعا لدى المصابين باالسبرجر

ى             ين شهًرا األول تظهر األعراض خالل الست والثالث
  . من العمر

ا في حاالت                  اخرا عن ظهوره ر ت ة اآث تظهر االعراض في مرحل
  ).بعد سن الثالثة(التوحد

  
 أشبرجر اضطرابًا نمائًيا شديًدا من خصائصه األساسية معاناة المصابين به من صعوبات أساسية                الزمةمتو

  . وأنماط اهتمامات وسلوك وأنشطة جامدة محدودة نمطية ومتكررة وشاذةالتفاعل االجتماعي،: في
شابهو                 وما ة أشبرجر يت ن في خصائص      يمكن التعبير عنه في هذا المجال أن األشخاص المصابين بمتالزم

يهم اصطالًحا                        ق عل ا يطل ي أو م التخلف العقل رن ب " آثيرة من األشخاص المصابين باضطراب التوحد غير المقت
ة   ال الوظيف ع أو ع د مرتف ا     "اضطراب التوح ي ذاته برجر ه ة أش ت متالزم ا إذا آان كالية م إن إش ك ف ع ذل ، وم

  . إلى اآلناضطراب التوحد مرتفع الوظيفة أم ال؟ مازالت غير مجاب عنها 
ا                             وإلى ستخدم به ة التي ي ى الطريق د عل سابقة يعتم رة ال ه في الفق  حد ما، فإن اإلجابة على السؤال المشار إلي

ى وقت قريب                    اإلآلينيكيون والباحثون هذا المفهوم التشخيصي، وذلك ألنه لم يكن مطروًحا في أدبيات المجال وإل
احثين                وأدى نقص االتف  . لمتالزمة أشبرجر تعريفات رسمية    ى الب ذر عل ديد إذ تع ى غموض ش اق على التعريف إل

ة                      ذا الوضع بالحري تفسير نتائج الدراسات والبحوث التي أجريت في المجال، آما أن اإلآلينيكيين شعروا نتيجة ه
ا                  في استخدام    ق وربم ذا المنطل التسميات بناء على تصوراتهم الشخصية وفسروا نتائج الدراسات والبحوث من ه

ة أشبرجر        ال تكون    اء التعامل مع              . هذه التفسيرات ذات عالقة أصًال بمتالزم ى اآلب ان عل ه آ ك أن ر من ذل واألآث
ذي                 ا ال م م وضع أو فئة تشخيصية تسقط على أبنائهم ال أحد يفهم الكثير عنها، واألسوأ من ذلك يبدو أن ال أحد يعل

  . يمكن فعله أو عمله مع من يصابون بهذه المتالزمة
شمل                       يكن يوجد  ولم ذر أن ي ان من المتع ه آ ا أن  إدراك من قبل المدارس بحاالت ذوي متالزمة أشبرجر، آم

ات األخرى                       ذوي اإلعاق دم ل األشخاص المصابين بها مظلة التأمين الصحي وغيره وال الخدمات األخرى التي تق
ن ين يمكن م اء واإلآلينيكي وفر معلومات لآلب ي ت ة الت درة اإلصدارات العلمي ي ظل ن ى خاصة ف م معن  خالل فه

ا                   شخيص اإلآلينيكي،وم ا الت ودالالت متالزمة أشبرجر، بما فيها ما المكونات والمحكات التي يجب أن ينطلق منه
  . صيغ العالج والتدخل المطلوبة لهؤالء األطفال

ة صائي     والحقيق دليل اإلح ي ال برجر ف ة أش ت متالزم ذ أن أدرج ًرا، من ر آثي د تغي ع ق ذا الوض ، أن ه
سي سنة                  والتشخيصي   ة للطب النف ، 1994الرابع لالضطرابات النفسية والسلوآية الصادر عن الرابطة األمريكي

راهقين ذوي اضطراب    ال والم ا آالف األطف ضمنت عيناته ة ت ة دولي ائج دراسات ميداني ى نت عقب الحصول عل
  . (Volkmar,etal.,1994)التوحد واالضطرابات األخرى المرتبطة به

صية                       آشفت نتائج الدر   فقد ة تشخي ة أشبرجر آفئ رر تضمين متالزم ة تب ذه عن أدل ة ه اسات الميدانية الدولي
سمى   ا ي ة م د، تحت مظل ة عن اضطراب التوح ة مختلف شاملة أو المتغلغل ة ال  Pervasive باالضطرابات النمائي

Developmental Disorders .   اق برجر تحظى باتف ة أش ات لمتالزم ورت تعريف ك تبل ن ذل ة م ر أهمي ة واألآث  غالبي
  .المتخصصين في المجال ُنظر إليها آإطار مرجعي واستخدمت فى التشخيص بعد ذلك
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ى                   ومع ذلك تجدر اإلشارة، إلى مشكلة التمييز بين متالزمة أشبرجر واضطراب التوحد أبعد من أن تحل عل
وفر إال معلو            . األقل في المنظور القريب    ة ومحدودة      وذلك ألن نتائج بعض البحوث الجديدة، مازالت ال ت مات قليل
ذآور                        . جًدا عن متالزمة أشبرجر    سبة ال ة، ن ذه المتالزم ى وجه معدالت شيوع ه ال ال يعرف عل على سبيل المث

ن       د م ة تزي ة وراثي ات جيني ط أو عالق د رواب دى يوج ى أي م صابات، أو إل اث الم سبة اإلن ى ن ا إل صابين به الم
  . لتي يوجد بها طفل مصاب بهذه المتالزمةاحتماالت وجود حاالت مشابهة في نفس أفراد األسرة ا

ى مستوى البحوث                          على ة أشبرجر عل  أية حال، من الواضح أن العمل في مجال دراسات وبحوث متالزم
ى                ه األول ازال في بدايات ا م ة للمصابين به وا شديدو     . العلمية وعلى مستوى الخدمات المقدم اء أن يكون ى اآلب وعل

ذا            . لتي تقدم لهم  الحذر في التعامل مع المعلومات ا      وبطبيعة الحال، فإن أي مسمى تشخيصي أي مسمى ال يعبر هك
ة    ة ماس اك حاج ه، وهن سقط علي ذي ي شخص ال ن ال المطلق ع دى  ب ضعف ل واطن ال وة وب امن الق ار مك ى اعتب إل

  . التعامل اإليجابي معهمالمصابين بأي متالزمة مرضية وتقييم احتياجاتهم للتمكن من 
  

  .ذكر أنت) 3(إطار شارح رقم 

    
ا                  رن العشرين صيغة من صيغ اضطراب التوحد، عرفت فيم وصف هانز أشبرجر في أواخر العقد الخامس من الق

ا             و" . ، أو اضطراب أشبرجر   متالزمة أشبرجر   " بعد باسم    هو واحًدا من ضمن مجموعة من االضطرابات التي تكون م
ة في                    يعرف باضطرابات التوحد واسع الطيف، ومن خصائصه األساسية معاناة المصاب بهذه المتالزمة من صعوبات دال

صائص ومن بين أهم الخ    .  تفاعالته االجتماعية مع اآلخرين والولع باهتمامات وأنشطة ضيقة جًدا ونمطية ومحدودة للغاية           
التي تميز ذوي متالزمة أشبرجر عن غيرهم من ذوي المتالزمات المتضمنة في اضطرابات التوحد واسع الطيف عدم                          

ا               دى المصابين به ة             .وجود تأخر في النمو اللغوي أو في النمو المعرفي ل ل الحرآ رغم من أن آل من خاصية ثق ى ال وعل
ة أشبرجر،    وعدم التآزر الحرآي واالستخدام الشاذ أو غير المعت     اد للغة من بين الخصائص الشائعة بين المصابين بمتالزم

  . إال أن المحكات التشخيصية المعيارية المعتمدة لهذه المتالزمة ال تتضمن هاتين الخاصيتين
 مجموعة من األطفال ذوي معامالت الذآاء       1944وقد ظهر اسم متالزمة أشبرجر بعد أن وصف هانز أشبرجر سنة            

ن ت ة لك ا أن    العادي رانهم، آم ع أق اطف م كال التع ن أش كل م رون أي ش ي، وال يظه ر اللفظ ارات التواصل غي صهم مه نق
  . حرآتهم غير متزنة وينقصها التآزر

راض            المي لألم صائي الع صنيف اإلح من الت برجر ض ة أش ت متالزم اريخ، أدخل ذا الت ن ه نة م سون س د خم وبع
ش         ذلك         والمشكالت الصحية المرتبطة والتي تعرف باسم الن ة، وآ ة الصحة العالمي صادرة عن منظم ة العاشرة ال رة الدولي

ضمن الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفسي تحت اسم                 
  . اضطراب أشبرجر

الكثير من الجوانب الخاصة       وبالرغم من تنامي االهتمامات البحثية بدراسة األطفال ذوي متالزمة أشبرجر، مازالت            
ة أشبرجر عن اضطراب التوحد                    ز متالزم بهذه المتالزمة غامضة؛ على سبيل المثال، يوجد التباس آبير يدور حول تميي

ين          high-functioning autismمرتفع الوظيفة  ة أشبرجر ب د معدالت شيوع متالزم ذر تحدي اس يتع ذا االلتب  ونتيجة له
ة ال بدرجة دقيق ائج بعض . األطف رغم من أن نت ى ال ة، عل ذه المتالزم ًضا أسباب ه ة أي ى وجه الدق ه ال يعرف عل ا أن آم

ائ                 د نت ا تفي ة، آم ة الوراثي دماغ      البحوث العلمية تدعم صحة فرض اإلسهامات الجينية والتكويني ات تصوير ال ج استخدام فني
  . وجود اختالفات تكوينية ووظيفية في مناطق دماغية معينة لدى المصابين بمتالزمة أشبرجر مقارنة بأقرانهم العاديين

ة صيغ   ي تثبت فعالي شواهد الت ا أن ال برجر، آم ة أش دًدا لمتالزم ًدا مح ا واح د عالًج ه ال يوج ى أن ارة إل وتجدر اإلش
دخل التعليمي والعالجي     .  المستخدمة في التعامل مع األطفال ذوي متالزمة أشبرجر غير آافية  التدخل المختلفة  ويهدف الت

برجر     ة أش صابة بمتالزم االت الم ة للح سلوآية العام ائف ال راض والوظ سين األع ى تح ة إل صفة عام ال ب ذا المج ي ه . ف
ى التعامل مع صيغ وأشكال              وصيغة التدخل األساسية في هذا الصدد هي العالج السلوآي، الذي يرآ           ز بصورة محددة عل

راد     . ضعف مهارات التواصل، األنشطة الروتينية القهرية، وعدم االتزان الحرآي        : قصور نوعية مثل   ويستطيع معظم األف
ساندة                              ى الم م في حاجة ماسة إل اديين، ولكن ه ايزهم أو اختالفهم عن الع المصابين بمتالزمة أشبرجر تعلم التوافق مع تم

  . دعم والتشجيع المعنوي ليتمكنوا من العيش بصورة أآثر استقاللية وفاعليةوال
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ل        ية مث االت الدراس ي المج صيل ف ستويات التح ى م ى أعل برجر إل ة أش صابين بمتالزم دون الم صل الراش وي
وم الحاسوب       اء، وعل سير الذ                 . الرياضيات، الفيزي ذلك ال ر، وآ ذه األم ة له ة المدعم ة البحثي د األدل ة لنجاحات    وأدى تزاي اتي

رة                           د تحول من فك ى وجه التحدي ذوي متالزمة أشبرجر في الحياة إلى تغير في دال في االتجاهات االجتماعية نحوهم وعل
ى       ل عل ا ال يمث وًدا أو اختالًف ا حي ى اعتباره شفى إل الج أو ي ار ويجب أن يع ن المعي ا ع برجر انحراًف ة أش ار متالزم اعتب

  . اإلطالق إعاقة
  

ئلة               ما تقدم،     من آل  وبالرغم ٍر من األس ة عن آثي ى اإلجاب ى    مازلنا غير قادرين عل ا عل ذه      : منه ة ه ا طبيع م
ه     ن أن نفعل ذي يمك ا ال ال؟ وم ين األطف برجر ب ة أش يوع متالزم دالت ش ا مع تعلم؟ م ي ال ة ف صعوبة االجتماعي ال

ى        لمساعدة األطفال المصابين بهذه المتالزمة؟ ويلخص الفصل الحالي بعض المعلومات الت           ا عل اء عليه ي يمكن بن
   .لإلجابة عن هذه األسئلةاألقل التأسيس 

  

  : رواد يف جمال دراسات متالزمة أشربجر واضطراب طيف األوتيزم .2
  .باول إيوجني بلولري) أ(

  3 باول إيوجين بلولير 
ولير   وجين بل اول إي ل 30(ب و 15، 1857 أبري سري ذاعت  ) 1939 يولي سي سوي ب نف طبي

فرينيا اإلسكيزو "األمراض النفسية،ورجع إليه صياغة مصطلحشهرته بسبب إسهاماته العلمية في فهم  
schizophrenia ."   

دعي              ري ي ولد في زولكون وهي مدينة صغرة قريبة من مدينة زيورخ بسويسرا، ألب فالح ث
  . يوهان رودولف بلولير، وألم تعدي باولين بلولير ـ بلولير

ة             اته الطبي اد            درس الطب في مدينة زيورخ وواصل دراس م ع ونيخ، ث دن ومي اريس ولن في ب
ورخ                      ة زي شفي الجامعي لجامع ورخ ليلتحق بالعمل في المست ة زي ى مدين أصبح في سنة      . بعد ذلك إل

  .  مديًرا لعيادة الطب النفسي في ريهاينو1886
 االهتمام بأعمال سيجموند فرويد، خاصة أعمال فرويد وجوزسيف    1890بدأ بلولير منذ سنة     

ستير     دة تكمن                      . يابرويير عن اله ر شعورية معق سية غي ات نف د بوجود عملي ل فروي ولير مث د بل واعتق
, شجع بلولير تالميذه على دراسة ظاهرة الالشعور واألمراض العصابية  . وراء االضطرابات النفسية 

د                       ة فروي اط لتضمين نظري ارات االرتب ة اختب ين آلم رانتس رآل ونج وف وبسبب تأثيره استخدم آارل ي
  .لنتائج النفسية اإلمبيريقيةعن الكبت في ا

صية،     ه الشخ ذاتي لحيات سي ال ل النف ه بالتحلي ق بقيام ا يتعل د فيم شير فروي ولير يست ان بل  وآ
ولير توقف   . وساهم بلولير بسبب موقعه الوظيفي ف تطوير أعمال فرويد عن التحليل النفسي     إال أن بل

  .  عن تأييده للتحليل النفسي1911منذ سنة 

  

                                                 
  : المصدر 3

- Eugen Bleuler. www.whonamedit.com. URL: http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/1294.html. 
Accessed on: May 2, 2007. 
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 في مجال الطب النفسي بسبب اآتشافه لمرض الفصام وينسب إليه الفضل            وذاع صيت بلولير  
صطلح     الق م سميته وإط ي ت ان ي  schizophrenia4ف طراب آ و اض ك     وه ل ذل ه قب ق علي طل

dementia praecox  ر اقمي المبك ل التف ه أو الخرف أو الخب ة  5 العت ذه الحال ولير أن ه رى بل ، وي
رهم                         راد في سنوات عم ا األف ا، وال يصاب به يقصد العته أو الخرف التفاقمي المبكر ليست خلل عقلًي

ذ الرتباطه بالوصمة،                         .المبكرة ر المحب ه غي ذا المصطلح من طابع ذا التوجه يخلص ه  واعتقد أنه به
ة        ه األول           schizophreniaوبالرجوع إلى األصل الالتيني لكلم  schizein"  نجده يتضمن في جزئ

ل أو  "، وبالتالي تشير إلى "العقل"وتعني  " phren "، وفي جزئه الثاني "ينقسم"وتعني "  انقسام العق
  ".  تشظي العقل

ي      صطلح اللتين تخدم الم سي اس ب نف فه أول طبي ًضا بوص ولير أي تهر بل  autismusواش
وس[ زم ] (أوتيزم ة أوتي ة اإلنجليزي نة ) Autismالترجم ي س ك ف راض  1910وذل ه أع اء تعريف  أثن

سي     . ويعني الذات أو النفس   " Autosأوتوس  "الفصام، وهو لفظ مشتق من       ووفًقا لقاموس التحليل النف
صطلح         صيغ م سي ي ب نف ولير أول طبي د بل ت يع شارلز راآروف ده ت ذي أع داني  "ال اقض الوج التن

ambivalence" 1911في سنة  .  

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                  
وفي الغالب ال تتأثر درجة . ومشاعر غير سليمة أو متبلدة تتميز االضطرابات الفصامية بشكل عام بخلل أساسي ومميز للتفكير واإلدراك 4

يشمل االضطراب .  بمرور الوقتوضوح وعي المريض أو قدراته الذهنية علي الرغم من بعض الخلل في قدرات معرفية معينة والتي تنشأ
يشعر المريض بأن أفكاره الحميمة . معظم الوظائف األساسية والتي تعطي للشخص الطبيعي اإلحساس بتفرده وخصوصيته وتوجهه الذاتي

علي األفكار ومشاعره وأفعاله مكشوفة ومشترآة مع آخرين وقد تنشأ ضالالت تفسيرية تجعل قوي الطبيعة وما وراء الطبيعة تعمل للتأثير 
ومن الشائع أن . يرى المريض نفسه أو تري المريضة نفسها محورا لما يحدث. واألفعال ويتم توجيهها للمصاب بطرق تبدو شاذة في العادة

 وآثيرا ما يأخذ الخلل في اإلدراك أشكاال أخري. تحدث هالوس للمصابين وبخاصة السمعية منها والتي قد تعلق علي أفكار وأفعال المريض
أن تبدو األلوان واألصوات مفرطة الحيوية أو متغيرة في خصائصها وقد تبدو السمات الثانوية لألشياء العادية أآثر أهمية من : مثل

ومن الشائع حدوث ارتباك مبكر للفرد المصاب مما يؤدي آثيرا إلي شعوره بأن أحداث الحياة اليومية تحمل . الموضوع أو الموقف الكلي
ومن السمات المميزة للتفكير المضطرب للمصاب بالفصام، أن السمات الثانوية وغير . أو مشؤوم غالبا ويقصده شخصيامعني خاص شرير 

  .الدالة للمفهوم الكلي والتي تكون مثبطة في النشاط العقلي الهادف تظهر علي السطح وتوظف بدال من السمات الدالة والمناسبة للموقف
  : راجع

-http://www.world: لى شبكة المعلومات العالمية، الرابط اإللكتروني التالي أعراض الفصام، متاح ع-
schizophrenia.org/publications/Schizophrenia%20Symptoms.%20Arabic.doc   

 حالة مرضية عقلية تصاحب بعض األمراض العقلية أو العضوية وتصيب في الغالب، المتقدمين في العمر، وقد Dementia الخبل العته أو 5
. تحدث في عمر مبكر من جراء التعرض لبعض العمليات الجراحية أو بعض األمراض التي تصيب الجهاز العصبي في الجسم أو المخ تحديدًا

لدماغ، بحيث يصعب إمداد الدماغ بالدم واألآسجين الكافي، وآذلك نقص تغذية الدماغ بالسكر، ويؤدي هذا وقد تحدث من تصلب شرايين ا
ص في هذه اإلمدادات إلى تلف بعض أنسجة الدماغ أو تدهور وظائف الدماغ، آاإلدراك الحسي، وفقدان الوعي وفقدان الذاآرة، وبذلك النق

جديدة، مع فقدان القدرة على سيطرة المريض على انفعاالته وعلى حرآاته وتضعف قدرته يعجز المريض عن اآتساب خبرات أو معلومات 
 اصطالح الخبل أو العته Schizophreniaوهو مرض عقلي خطير " ذهان فصام الشخصية"وقديمًا آان يطلق على . اللغوية أو اللفظية

حياة العقلية والوجدانية للمريض بالتلف آالتفكير، والتخيل، الذي يحدث للمريض وهو في سن مبكرة من حياته، ويصيب ال: المبكر، أي
  .واالنفعال، والعاطفة، أو الحزن، واالآتئاب

ويرى بعض علماء النفس أن الخبل أو العته عبارة عن إعاقة للوظائف العقلية من جراء عوامل سببية مكتسبة من البيئة وليست وراثية 
   .رتبط هذا المرض ببعض األمراض الدماغيةمنقولة من اآلباء واألمهات واألجداد وي

  : المصدر
  . 1/7/2005، الصادر في )120(حاالت العته وطرق رعايتها، مجلة الجندي المسلم، العدد ). 2005( عبد الرحمن محمد عيسوي -
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  . هانز أشربجر) ب(
  Hans Asperger 6هانز أشربجر 

 

 
  1940هانز أشبرجر وهو يطبق اختباًرا نفسًيا على طفل في عيادة طب األطفال، بجامعة فيينا سنة 

  . ، بمدينة فينا بالنمسا1906في الثامن عشر من فبراير سنة  مولده 
  ).  سنة74( عن 1980في الحادي والعشرون من أآتوبر سنة  وفاته
  طبيب مهنته

  . مستشفى طب األطفال، جامعة فينا المعاهد التي عمل فيها
  األطفال طب التخصص

  األوتيزم مجاالت البحوث 
    .  مكتشف متالزمة أشبرجر  شهرته 

  
  : نرليو كا) ت( 

    ليو آانر
، الثالث من 1894الثالث عشر من يونيو  ("Connerآونر " وتنطق Leo Kannerليو آانر  

وتعد أعمال آانر الرآيزة . اشتهر بأعماله عن اضطراب األوتيزمطبيب نفسي نمساوي ) 1981أبريل 
  . المراهقين في الواليات المتحدة بل والعالملألطفال و التي أسس عليها الطب النفسي

وهي قرية صغيرة في برودي ) آليكوتيف(تعرف حالًيا باسم ) آليموتو(ولد ليو آانر في 
  وتوقف عن الدراسة1913درس في جامعة برلين منذ سنة . حالًيا) أوآرانيا(في أوستريا ) جاليشا(

مية األولى، وأخيًرا حصل على درجة الدآتوراه في نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية خالل الحرب العال
 وعمل آمساعد طبيب في 1924هاجر إلى الواليات المتحدة األمريكية في سنة . 1921الطب سنة 

 من قبل أدولف مار وإدوارد بارك ليطور أول 1930اختير في سنة . مستشفى والية جنوب داآوتا
وأصبح أستاذ مشارًآا للطب النفسي . كنز ببالتمورخدمات الطب النفسي لألطفال في مستشفى جون هوب

   . 1933في سنة 
طبيب نفسي "وفي المجال العملي، يعد آانر أول طبيب في العالم يوضع تحت وصف 

، وآمؤسس ألول قسم علمي يهتم بطب نفس األطفال وذلك في مستشفى جامعة جون هوبكنز، "لألطفال
آتاب  أول 1935 والذي أصدره في سنة Child Psychiatryالطب النفسي لألطفال "آما يعد آتابه 

  . جامعي باللغة اإلنجليزية يرآز على المشكالت النفسية لألطفال من منظور الطب النفسي
اضطراب االتصال الوجداني " والمعنون 1943أما عمله العلمي الرائد والذي قام به سنة 

باالقتران مع عمل هانز أشبرجر  " Autistic Disturbances of Affective Contactاألوتستي 
  . فقد مثال األساس الذي بنى عليه دراسات وبحوث األوتيزم

                                                 
  : المصدر 6
- http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Asperger  
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أول من وصف هذا االضطراب في بداية األربعينيات من القرن العشرين، وهو " ليو آانر"آان 
 التي توجد في االتصال الوجداني Autistic Disturbanceيشير إلى االختالالت االجترارية 

Affective  Contact :د أن هناك أعراضا تظهر على مجموعة من األطفال تتجمع عند عجز جوو
الفرد عن التواصل مع الذات بالطرق العادية وبالقدر الكبير من التضرر في استخدام اللغة حيث يميل 

" أنت"الطفل إلى تكرار ما يسمع بدال من أن يستجيب له، وإلى أن يستبدل الضمائر فيستخدم ضمير 
، حسب ما يقتضيه المعنى، مع ميل إلى حفظ مواد ليس لها قيمة "أنا"بدال من أن يستخدم الضمير 

 .وبدون فهم دقيق لمعانيها، مع تفضيل الكائنات غير الحية على الكائنات الحية
وقد اعتمد آانر على وجود هذه المجموعة من األعراض وقال بوجود زملة مرضية جديدة وقد 

وقد آان هؤالء األطفال قبل ذلك إما أن  Infantile Autismرارية الطفلية  أطلق عليها االجت
  .يشخصوا آمتخلفين عقليا أو أن يشخصوا آفصاميين

 إال أن 1930وعمل آانر مديًرا لقسم الطب النفسي لألطفال بمستشفى جون هوبكنز منذ سنة 
حًثا وممارًسا نشيًطا إلى أن وافته وظل آانر با.  ليحل محله ليون أيزينبرج1959أحيل إلى التقاد سنة 

  . منيته عن عمر يناهز السادسة والثمانين
   

  يوتا فرايس) ث(

   Professor Uta Frith يوتا فرايس 
ايو سنة        ولدت البروفيسور يوتا فرايس في الخامس والعشرين       ا    1941 من م أآملت  .  في الماني

دراستها الجامعية األولى في علم النفس التجريبي من جامعة دس سارالنديس، ثم تلقت تدريًبا في مجال                
دن ة بلن ة الملكي سي، بالكلي د الطب النف ي معه نفس اإلآلينيكي ف م ال نة . عل ي س ى 1968وحصلت ف  عل

  .  ل اضطراب األوتيزمدرجة دآتوراه الفلسفة في علم النفس في مجا
زم              ا    . واشتهرت يوتا فرايس بدراساتها المكثفة في مجال اضطرابات طيف األوتي رجم آتابه وت

ة           . إلى العديد من اللغات   " وصف اللغز : األوتيزم" شجيع دراسة متالزم وآانت من الرائدات األول في ت
ال الن          ي مج وث ف إجراء بح ًضا ب ت أي دة، واهتم ة المتح ي المملك برجر ف سيا   أش وي والدسلك و اللغ م

dyslexia] خلل بسيط في الدماغ يسبب صعوبة في القراءة والكتابة .[  
زم وافترضت أن ذوي    theory of mindوصاغت فرايس ما يعرف بنظرية العقل   في األوتي

ات اآلخرين               ذه   . اضطراب األوتيزم يعانون من صعوبات واضحة في فهم وجهات نظر ورغب تم به واه
ًدا ة واح وهين      النظري ارون ـ آ و ب رايس ه ذ ف ن تالمي زم  .  م رايس أن ذوي اضطراب األوتي ورأت ف

دماغ       "يعانون من مشكالت في         رابط المرآزي للمعلومات بال راد           " الت رغم من أن هؤالء األف ى ال وعل
ذه     ط ه ي رب ديدة ف ون صعوبات ش م يواجه ة التفاصيل، إال أنه ي معالج اديين ف رانهم الع ن أق ضل م أف

  . ها وفي إحداث تكامل بين المعلومات التي تأتيهم من مصادر مختلفةالمعلومات ببعض
ة              ي دراس ا ف صبًيا ـ معرفًي دخًال ع ور م ي أن تتط ا المهن الل تاريخه رايس خ تطاعت ف واس

ة                    . االضطرابات النمائية  ر من صيغ العجز في المعالجة المعرفي وانطالًقا من هذا المدخل درست الكثي
دى ذوي اضطراب  ات ل سياللمعلوم زم وذوي الدسلك شاف  . األوتي ذه الدراسات اآت ن ه دفها م ان ه وآ

ة  نظم المعالج سلوآية وب األعراض ال ا ب طرابات وربطه ذه االض ة وراء ه ة الكامن باب المعرفي األس
  . الدماغية
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  كلورنا وين) ج(

   Lorna Wingلورنا وينك 
نة       وبر س ن أآت سابع م ي ال دت ف نح ول ا وي ورة لورن ا   1928دآت يبت ابنته ة، أص سية إنجليزي ة نف  طبيب

ة، خاصة اضطرابات      ة االضطرابات النمائي رة بدراس صورة آبي ت ب ذلك اهتم زم، ل باضطراب األوتي
وطني  ] الجمعية[تحالفت لورنا مع مجموعة من آباء األطفال األوتيزم وأسست المجتمع         . وتيزمطيف األ  ال
ة المتحدة في سنة       National Autistic Societyلألوتيزم  شار    ، و1962في المملك ا آمست تعمل حالًي

ا يخص                  . نفسي بهذه الجمعية لجزء من الوقت      ا فيم ة، أهمه د من الكتب واألوراق العلمي ا العدي ألفت لورن
برجر  ة أش برجر"متالزم ة أش نة " 7منظور إآلينيكي : متالزم ي س ي 1981ف سبب المباشر ف ت ال ، آان

  . تعريف المجتمع األآاديمي بهانز أشبرجر وبمتالزمة أشبرجر
  

   توني آتوود) ح(

  توود آتوني 
ر سنة            . د ام      1952توني أتوود ولد في التاسع من فبراي ة برمنجه الم      في مدين إنجلترا، ع  ب

ادة         في مدينة آوينسالند، استرال    شنفس إنجليزي يعي   ة الج يا، ألف عدد من المراجع العلمي
ة              . عن متالزمة أشبرجر   نفس من جامع حصل على العديد من الدرجات الفخرية في علم ال

دآتوراه                      ى درجة ال ة سيوري، وعل نفس من جامع م ال هل، وعلى درجة الماجستير في عل
دة دراسات وبحوث األوت                   زم  في علم النفس من جامعة لندن تحت إشراف مباشر من ارئ ي

رايس ا ف ذا المجال .Uta Frith يوت ي ه ه شهرة ف ر آتب ة أشبرجر"، إال أن أآث : متالزم
ين اء والمعلم ل لآلب ر" دلي ن يط ات ع ه معلوم ات : ح في شكالت العالق شخيص، مش ت

ك من المشكالت الت توجه ذوي         ر ذل االجتماعية، النمو الحسي ومشكالته، النو الحرآي ومشكالته، وغي
ر من       ى أآث ة 20متالزمة أشبرجر، وترجم هذا الكتاب إل ة في       . لغ رة في الممارسة اإلآلينيكي وود خب وألت

    . 8ي متالزمة أشبرجر تشخيص وعالج األطفال والراشدين ذو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . قام معد الورقة الحالية، بترجمة الورقة العلمية المشار إليها إلى اللغة العربية، ضمن سلسلة أوراق وبحوث علمية عن متالزمة أشبرجر 7
لعالمية، الرابط  ومقدمته يمكن اإلبحار في شبكة المعلومات ا" دليل لآلباء والمعلمين: متالزمة أشبرجرآتاب لإلطالع على محتويات  8

 :اإللكتروني التالي
http://www.thefreelibrary.com/Asperger's+Syndrome:+A+Guide+for+Parents+and+Professionals-

a0103378618  
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  : تاريخ خمتصر عن متالزمة أشربجر. 3
      : ما قبل المرحلة الصناعية  ) أ(

سيوس        انس ماسي دما أدرج يوه شر عن سادس ع رن ال ى الق ل إل ى األق برجر عل ة أش اريخ متالزم ع ت يرج
Johannes Mathesius) 1504- 1565 ( ال   سنة يظهر الكثير من خص12في مؤلفاته قصة لطفل عمره ائص األطف

سكنها                     األوتيزم آما نعرفها في الوقت الحالي، وآان يعتقد وقتها أن هذا الطفل عبارة عن آتلة بشرية بال إحساس ت
  . روح شريرة ويجب خنقه والتخلص منه للتخلص من هذا الشيطان الذي يسكنه

  
  

  
  يوهانس ماسيسيوس

  
رون بفرن     1798وفي سنة   ة أفي ور في غاب ر من عالمات       عثر على الطفل فيكت ه الكثي ان يظهر علي  سا، وآ

ط          . األوتيزم وين رواب وقام طالب الطب جان إيتارد بعالج فكيتور باستخدام برنامج سلوآي صيغ لمساعدته في تك
  .اجتماعية وإثارة قدرته على الكالم من خالل التقليد

  
  
   
  

  : بدايات القرن العشرين  ) ب(
  

   Eugen Bleuler يوجين بلوليرإ
ولير     ) األوتيزم(أدخلت الكلمة  وجين بل د إي ى ي  سنة   ,(1939 — 1857)إلى حصيلة المفردات النفس طبية عل

ش       ). الُفصام( أثناء وصفه الضطراب اإلسيكزوفرنيا      1911 ك، يمكن اآت ة في           اومع ذل ذه الكلم ة له ارة عام ف إش
ة     مازال بلولير يفقتد التبصر     : "  في مناظرة بين يونج وفرويد جاء فيها       1907بداية سنة    " بالتعريف الواضح لكلم

ة       . وبتأثيراتها النفسية " autoerotism9الشهوانية الجنسية الذاتية     ساوة  : " ومع ذلك، قبل مفهوًما آخًرا لوصف حال الن
Dementia)     دماغ ة    )اختالل عقلي شديد بسب مرض أو إصابة في ال ول آلم شأ أن يق م ي سية   : " ، ول شهوانية الجن ال
ة د   " (الذاتي ا بع نذآرها فيم ة س ر وجيه باب غي ة )ألس ا آلم ضًال عليه زم: " ، مف سيزم : " أو" أوتي  " ipsismأيب

(Freud&Jung,p.44-45) .  
ذا  Libido Theoryولم يقبل بلولير الذي آان له اهتماًما مبكًرا شديًدا بأعمال فرويد نظرية الليبدو   ، وآان ه

ة   " Autismأوتيزم  : " هو السبب في لجوئه إلى بتر آلمة         ة       " autoerotism: " من آلم د عن آلم زم "ليبع عن  " أوتي
ي          ضاه تعن ذي بمقت زم بجذرها اإلغريقي وال ة أوتي ا لكلم  "  Auto: الدالالت الجنسية لكلمة الليبدو، وليظل محتفًظ

ذات ال                    وبالنسبة لبلولير، فإن ت   ". النفس أو الذات   ى ال ام عل وحد الُفصام أو التوحد في اضطراب الفصام انغالق ت
رن      ه، مقت ى ذات ق عل شخص المنغل ذا ال ل ه ع مث ة تواصل م يم أي شخص عالق ن أي يق ه وال يمك ن اختراق يمك

  . بضالالت وهذاءات تسيطر تماًما على الطاقة النفسية للمصاب به وال يمكنه االنفصال عنها

                                                 
األول، اإلشباع الذاتي للرغبة : معنيين محددين" أو ـ تو ـ إر ـ و ـ تيزم  " au·to·er·o·tismوتنطق " autoerotism: "تفيد آلمة  9

وترتبط هذه . الشعور باالستثارة الجنسية بدون مثيرات خارجية: نيوالثا. الجنسية، آما يحدث في حالة ممارسة االستمناء أو العادة السرية
استخدام جسمك آموضع جنسي أي آموضوع : " وتفيد معنى واحد محدد" autoeroticism: " الكلمة بكلمة أخرى تمثل االسم منها وهي

  ". لالستثارة واإلشباع الجنسي
  : المصدر

- Medical Dictionary : autoerotism  Available at: 
http://www.answers.com/topic/autoeroticism  

- WordNet : autoeroticism.  : Available at:   http://www.answers.com/topic/autoeroticism 
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  " Autismاألوتيزم "طبيب النفسي وطبيب األطفال النمساوي أول من استخدم آلمة ويعد هانز أشبرجر ال
شفى الجامعي                1938عندما تبنى مصطلحات بلولير في سنة        ال في المست م نفس األطف  في محاضرة عامة عن عل

  . لطب األطفال التابعة لجامعة فيينا
  
  : ليو آانر  ) ت(

ة جون     الطبLeo Kanner) 1981-1894(ثم جاء ليو آانر   يب النفسي النمساوي والذي عمل في مستشفى جامع
م     ت باس ية عرف ة مرض صف متالزم وبكنز لي يكي  "ه زم الكالس انر  classic autismاألوتي فة آ زم وص  ، أو أتي

Kannerian autism       ذلك ة في التواصل وتتضمن آ  من خصائصها وجود صيغ قصور معرفي وصيغ قصور دال
ولي المبكر    " وقدم آانر ألول مرة مصطلح .نقًصا أو غياًبا للنمو اللغوي زم الطف  في  early infantile autismاألوتي

  .  طفًال يظهر عليهم أعراًضا مشترآة11تقرير علمي عن حالة 
انر                  ال علمي لك زم في أول مق وم بكل الخصائص التي وصفت الضطراب األوتي ى الي ومازال يؤخذ إل

ل : آمالمح أساسية لهذا اإلضطراب خاصة     ة أي                  المي روتين ومقاوم ى ال ذات واإلصرار عل ى ال ى االنغالق عل  إل
ف       سمى اضطرابات طي سميته تحت م ادة ت ال وإع ت المج ي طال شديدة الت رات ال ن التغي رغم م ى ال ر، عل تغيي

  . األوتيزم

  
   ليو آانر                                          

ى خلطه            زم إل ا أدى        وقد أدى استخدام آانر لمصطلح األوتي ة، آم ل فصام الطفول  بمصطلحات أخرى مث
رة                     اهيم مغلوطة آثي ى مف ة إل ة الوالدي ترآيز مجال طب نفس األطفال على عزو األوتيزم إلى الحرمان من الرعاي

  . منها اعتبار أن األوتيزم عبارة عن استجابة من الطفل تجاه سلوآيات أمه الباردة غير الحنونة
رن  ن الق ستينات م ن ال دًءا م صاحبة  وب ذاتها تظل م ة ب ة مرضية قائم زم متالزم ر األوتي شرين اعتب  الع

  . للمبتلى بها طوال عمره، وتم تمييزها عن التخلف العقلي وعن الفصام وعن غيرها من االضطرابات النمائية
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   : هانز أشبرجر  ) ث(
ا       عمل هانز أشبرجر مديًرا لعيادة طب األطفال التابعة لجامعة فيينا، وقضى معظم ح             ة في فيين ياته المهني

المرض النفسي األوتيزمي  " في ورقة علمية عنوانها 1944وصف في سنة , ونشر معظم مؤلفاته باللغة األلمانية 
ة     ة الطفول ادة في التفاعل            " Autistic psychopathy‘في مرحل ا من صعوبات ح انون جميًع ال يع ة أطف ة أربع حال

  . االجتماعي
ر اللفظي،             وعلى الرغم من أن ذآاء هؤال      ء األطفال يبدو عادًيا، ينقصهم الكثير من مهارات التواصل غي

  .  يفشلون في إظهار التعاطف مع أقرانهم، ويعانون من ثقل واضح في الحرآة
آما أن آالمهم إما غير مترابط أو حرفي ورسمي بصورة مبالغ فيها، إضافة إلى انشغالهم التام 

  . د في حوراتهم مع اآلخرينوترآيزهم الكامل في موضوع واحد ومحد
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سمى  ة م ذه الحال ى ه برجر عل ق أش سي األوتيزمي"أطل ه " المرض النف سية ل ة الرئي ر أن العالم واعتب
صغار  "، وأطلق أشبرجر على المرضى الصغار لقب   "social isolationالعزلة االجتماعية " اتذة ال د  "األس ، واعتق

  . لى تحقيق إنجازات وأعمال غير عاديةأن األفراد الذين وصفهم قادرون في المستقبل ع
ا     ها، آم ي درس االت الت انر عن الح و آ دمها لي ي ق ة باألوصاف الت ى دراي برجر عل انز أش ن ه م يك ول
ة                         ات أشبرجر باللغ ة آتاب ة، وآانت غالبي ات المتحدة األمريكي تعرضت أعمال هانز أشبرجر للتجاهل في الوالي

  . عروفة في بقية دول العالماأللمانية لذلك ظلت لفترات طويلة غير م
صطلح       تخدم م ف اس ي، أول مؤل ة للطب اإللكلينيك ة الياباني ي المجل شهاشي ف شكاوا وأت رأى إي ا ل ووفًق

وخ          ارد ب اني جيره ان الطبيب األلم ة آ ة اإلنجليزي رة من     Gerhard Boschمتالزمة أشبرجر باللغ ين الفت ا ب ، ففيم
ي جام 1962 و 1951 سًيا ف ا نف وخ طبيًب ل ب ورت عم ة فرانكف نة . ع ي س شر ف اريخ 1962ون ضمن ت ًرا يت  تقري

اني   د ثم ة بع ى اإلنجليزي رجم إل ل، ت شامل أو المتغلع د ال راد المصابين باضطراب التوح ن األف خمس حاالت م
ة                   سنوات من نشره، مما أدى إلى اهتمام الباحثين من دول العالم األخرى بهذا االضطراب واالضطرابات الفرعي

  . حته ومنها متالزمة أشبرجرالتي تندرج ت
  

  لورنا ونك ويوتا فرايس) ج(
  
  
  
  

  
       

  
  
  
  

  
  لورنا ونك ويوتا فرايس

  
شرها                        ذلك لن ك، ول ا ون ى لورن ين المتخصصين إل ة أشبرجر ب يرجع الفضل في انتشار مصطلح متالزم

شابهة         1981بدًءا من سنة     ا م ال يظهرون أعراًض ة ألطف ة  واعتبرت ونك أ  .  سلسلة من دراسات الحال ن متالزم
زم         سمى طيف األوتي ا ي ل م ى  the autism spectrumأشبرجر فئة فرعية من سلسلة من االضطرابات التي تمث  عل

  . الرغم من عدم ارتياح هانز أشبرجر لوضع متالزمة أشبرجر تحت مظلة اضطرابات طيف األوتيزم
بط المرض النفسي وفضلت ونك استخدام مصطلح متالزمة أشبرجر لتجنب سوء الفهم الناجم عن ر

  . األوتيزمي بالسلوك السيكوباتي أو غير االجتماعي
صطلح    صي أي م صطلح التشخي ذا الم ك ه ات ون دمت آتاب برجر"وق ة أش سي  " متالزم ي الطب النف ف

ة ذوي       ا قصرت فئ سبب أنه انر وأوصاف أشبرجر ب ين أوصاف آ روق ب األمريكي، وحددت مجموعة من الف
ة                       متالزمة أشبرجر على الحاالت ا      و اللغوي في مرحل أخًرا داًال في النم رون ت ذين يخب ال ال ى األطف ة وعل لخفيف

  .عمرية مبكرة من حياتهم
ا  دما ترجمت يوت ة عن ة اإلنجليزي ات المجال باللغ ي أدبي ر شهرة ف انز أشبرجر أآث ال ه وأصبحت أعم

  .  1991فرايس الورقة العلمية األولى لليو آانر سنة 
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  : تهافئة تشخيصية قائمة بذا) ح(
ة  1992 أصبحت متالزمة أشبرجر فئة تشخيصية قائمة بذاتها سنة          ، عندما تم تضمينها في النشرة الدولي

سماة         ة، والم صحة العالمي ة ال ن منظم صادرة ع سية ال راض النف رة لألم راض   "العاش المي لألم صنيف الع الت
International Classification of Diseases (ICD-10)في الدليل التشخيصي  1994زمة في سنة ؛ وأضيفت هذه المتال 

سي ووضعت                ة للطب النف ة األمريكي صادر عن الجمعي ع ال سية ـ اإلصدار الراب واإلحصائي لالضطرابات النف
  ". اضطراب أشبرجر"تحت مسمى 

ف،    ع الطي زم واس ات األوتي ن فئ ة م ة مهم ة فرعي برجر بوصفها فئ ة أش ى متالزم وم، فينظر إل ا الي أم
زم                         وتشير بعض اإلح   دل شيوع األوتي ر من مع ال أآث ين األطف ة أشبرجر ب دل شيوع متالزم صائيات إلى أن مع

ى االن         من عدم وجود   الكالسيكي، فعلى الرغم   ة حت اح  احصائية دقيق ة اوسع     إال أن المت ديرات المبدئي  حسب التق
، )1:10( في االناث  شيع في الذآور عنها   أمولود وهي   1000حالة في آل    )4-3(انتشارا من التوحد وتقدر بحوالي    

ومازال المجال يموج بالكثير من األسئلة غير المجاب عنها منها على سبيل المثال ما إذا آانت متالزمة أشبرجر                   
  .  أم الhigh-functioning autismحالة منفصلة من فئة اضطراب التوحد مرتفع الوظيفة 

ئلة حول مدى           ويوجد عدم اتفاق بين الباحثين اإلآلينيكيين حول مصطلح متالز         ار أس مة أشبرجر، آما تث
ة العاشرة                           شرة الدولي ذلك الن ع وآ دليل التشخيصي واإلحصائي الراب مصداقية محكات تشخصيها في آل من ال

  .  لتصنيف األمراض
ة      ذه الحال ف ه شهد تعري ل أن ي ن المحتم برجر [ وم ة أش ائج     ] متالزم ور نت ع ظه ستقبل م ي الم ًرا ف تغي

شاريع البح    ة أشبرجر اضطراًبا عصبًيا                 الدراسات والم ر متالزم ة األمر يمكن أن نعتب ة المعاصرة، وفي نهاي ثي
ى ترآيب                         ة عل لبية لعوامل معين أثيرات س سبب ت شأ ب ا ين لوآًيا عاًم سًيا وس نمائًيا متعدد العوامل يتضمن وضًعا نف

  .الدماغ أثناء مرحلة الحمل وما بعدها

  . خلفية عامة .4
ه                 اضطراب التوحد االضطراب ا    يعد ق علي ا يطل ة لم ألآثر إدراًآا من بين مجموعة االضطرابات الممثل

ل    شامل أو المتغلغ ائي ال طالًحا االضطراب النم رى     . اص صية أخ اهيم تشخي ة مف احثون بدراس تم الب م يه ول
د    طراب التوح ة اض امهم بدراس ة اهتم نفس درج د ب طراب التوح شابهة الض ح الم ض المالم ضمن بع تت

   .الكالسيكي أو النموذجي
ل  نة  ولع ا س دم أول وصف رسمي له ي ق برجر والت ة أش برجر 1944متالزم انز أش د ه ى ي انظر ( عل

نة  ي س برجر ف ال أش ة فرايث ألعم ا )1991ترجم شابه مالمحه ي تت دٍد من الحاالت الت دم وصًفا لع ذي ق ، ال
انر سنة           اة الحاالت     1943الكلينيكية مع الوصف الذي قدمه ليو آ ل معان  المصابة بكل    الضطراب التوحد مث

شطة واهتمامات                   ع ألن اعي، والول من االضطرابين أو المتالزمتين من مشكالت في التفاعل والتواصل االجتم
ومع ذلك يختلف وصف أشبرجر للحاالت التي درسها عن الوصف                . نمطية محدودة جًدا وذات طابع متكرر     

م تكن            الذي قدمه ليو آانر للحاالت التي أجرى دراساته عليه إذ أن الكال            م لدى الحاالت التي درسها أشبرجر ل
انر                            ة بالحاالت التي درسها آ ام مقارن شكل ع وهم الحرآي أفضل ب ، تعاني من تأخر أو قصور فيه آما أن نم

أخر عن توقيت ظهور                               ان مت ى الحاالت التي درسها أشبرجر آ ى أن توقيت ظهور األعراض عل إضافة إل
ا ألوالد ذآور               وأ األعراض على الحاالت التي درسها آانر      اد  . ن الحاالت التي درسها أشبرجر آانت آله وأف

ة      هانز أشبرجر بأنه يمكن مالحظة مشكالت متشابهة لدى أعضاء األسرة التي يوجد بها طفل مصاب بمتالزم
  . أشبرجر خاصة اآلباء

 تعريف متالزمة أشبرجر: تذآر أن) 5(إطار شارح رقم 
ا تكون         هي إحدى إعاقات مجموعة    أشبرجرمتالزمة   ة، أي أنه ة الوالدي ة والخلقي ة البنيوي  اضطرابات النمو ذات األصول التكويني

ى     تكتشفموجودة عند الميالد ولكنها ال تكتشف مبكرًا، بل      د إل د تمت  سنوات،  6- 4 بعد فترة نمو عادي على معظم محاور النمو ق
صاحبها ت  ا ي ادرًا م الي، ون ادي أو الع ذآاء الع ال ذوي ال صيب األطف ي،  وت وي أو المعرف و اللغ ي النم أخر ف دون ت ي وب خلف عقل

اب                     ة، وغي ر عادي اعي مع سلوآيات شاذة واهتمامات محدودة غي ى التواصل االجتم درة عل وتتميز بقصور آيفي واضح في الق
  . القدرة على التواصل غير اللفظي وعن التعبير عن العواطف والمشاعر واالنفعاالت والمشارآة الوجدانية

ث ن حي صها،      وم عوبة تشخي سببة وص ل الم ل العوام ا مث شافها وغموض بعض جوانبه ة اآت سبب حداث ه ب شارها فإن دى انت  م
شارها     والتشابه الكبير بينها وبين بعض اإلعاقات األخرى لمجموعة اضطرابات النمو، فال يوجد إحصاءات حتى اآلن عن مدى انت

اث             حاالت من  4-3ولكن التقديرات المبدئية تشير إلى وجود         بين آل ألف والدة حية آما أنها تنتشر أآثر بين الذآور عنها عن اإلن
   . 1 ى إل10بنسبة 
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ة من سنوات                          ولم   ة اإلنجليزي ة باللغ ات الخاصة المكتوب ات الفئ ة في أدبي ة أشبرجر معروف تكن متالزم

دمتها    وزاد االهتمام بدراسات وبحوث متالزمة أشبرجر بعد سلسلة المراجعات وتقارير ا          . آثيرة لحاالت التي ق
ج  ا ون ات      ). 1981(لورن ي الممارس صطلح ف ذا الم تخدام ه ي اس ًحا ف ا واض وحظ تنامًي ت ل ذا التوقي ذ ه ومن
ا         . وتقارير دراسات الحالة والدراسات البحثية المتخصصة     اإلآلينيكية   ا م وتشمل الصورة اإلآلينيكية التي غالًب

  : تحدد مالمح متالزمة أشبرجر النقاط  التالية
  . نقص التعاطف مع اآلخرين  ) أ(
ى                       ) ب( ل إل وين األصدقاء، ومي ى تك درة منخفضة عل اه، ق تفاعل اجتماعي فظ غير مناسب أحادي االتج

 . العزلة االجتماعية
 . آالم متحذلق وأحادي النغمة ) ت(
   .ضعف دال في التواصل غير اللفظي ) ث(
ات    ) ج( ي محط ي تعرض ف ائع الت س، الوق ل الطق ة مث ر عادي ام بموضوعات غي شغال ت ون، ان  التليفزي

ة، وتعكس نقص في                    ا بصورة آلي م، إضافة    جداول مواعيد وخرائط القطارات، والتي يتم تعلمه الفه
 . إلى التمرآز الشديد حول الذات

 .ثقل الحرآة وضعف التآزر الحرآي وأوضاع جسدية غريبة أو شاذة ) ح(
اريره إال حاالت ألوالد ذآور            الرغم من أن هانز أشبرجر     وعلى ، ظهرت في الوقت الحالي          لم يورد في تق

ر                  . تقارير تفيد إصابة اإلناث أيًضا بهذا المتالزمة       ر بكثي ذآور أآث ين ال ة أشبرجر ب إال أن معدالت شيوع متالزم
امالت                . من معدالت شيوعها بين اإلناث     ة أشبرجر مع ال المصابين بمتالزم آما أنه وعلى الرغم من معظم األطف

  .  ، وجد أن لدى البعض منهم تخلًفا عقلًيا من المستوى البسيطذآاؤهم تقع في المدى العادي للذآاء
ويتأخر توقيت ظهور األعراض الخاصة بمتالزمة أشبرجر عن توقيت ظهور أعراض اضطراب التوحد،        
وربما يعكس ذلك، االنخداع بالقدرات اللغوية والمعرفية التي هي أآثر تطوًرا لدى ذوي متالزمة أشبرجر مقارنة                

ذوي اضطراب  ة أن    .  التوحد ب ارات العقلي اع المه ستفاد من ارتف ات، وي تقرار والثب ى االس ل إل درات تمي ذه الق فه
   . النواتج بعيدة المدى لمتالزمة أشبرجر أفضل من تلك التي يمكن مالحظتها لدى ذوي اضطراب التوحد

  
  . مفاهيم تشخيصية ذات عالقة .5
ا          تشترك ك المف ل تل م          العديد من المفاهيم التشخيصية مث سي للراشدين، وعل م الطب النف هيم المصاغة في عل

ب          ع الجوان ا م ة م ى درج رى، إل ة األخ نظم العلمي ن ال ك م ر ذل صاب، وغي م األع صبي، وعل نفس الع ال
قدم آل من ولف وزمالؤه وصًفا لمجموعة     على سبيل المثال،    . لمتالزمة أشبرجر ) الظاهرياتية(الفينومينولوجية  

ر عادي                     من األفراد ذوي نمط سلوك ش         ادات، وأسلوب غي ر والع ود في التفكي ة، جم ة االجتماعي ز بالعزل اذ يتمي
اذ( ي التواصل) ش سمى   . ف ة المرضية م ذه الحال ى ه ق عل د أطل ة "وق ي الطفول صام الشخصية ف " اضطراب ف

schizoid personality disorders "           ات نما ذا االضطراب بيان م ُيرفق مع المعلومات الخاصة به سوء الحظ ل ة  ول ئي
ا     عنه، مما يتعذر معه تأآيد أو نفى ما إذا آان          ا يظهرون أعراًض األفراد الذين تم وصفهم في الدراسة المشار إليه

اتهم أم ال                 رة من حي ة مبك ة عمري ة      . شبيه بأعراض اضطراب التوحد في مرحل م متالزم إن فه ة، ف وبصورة عام
ة    أشبرجر آسمة سلوآية ثابتة فشل في تقدير الجوانب النمائية         ة أهمي  لهذا االضطراب، ومعلوم أن للجوانب النمائي

  . التوصل إلى التشخيص الفارق لمتالزمة أشبرجرقصوى في 
رك                      أما ذي طرحه روي وم ال رة عن المفه ) 1989( في مجال علم النفس العصبي، دافعت دراسات بحثية آثي

ة صعوب  "الخاص ب   ة   ةبمتالزم ر اللفظي تعلم غي سي   . Learning Disabilities syndrome (NLD) " ال واإلسهام الرئي
سي                     واطن الضعف النف وة وب امن الق ل مك ة لبروفي ة رسم المضامين التطبيقي لهذا المسار البحثي، تمثل في محاول

أثيرات             ة             العصبي للنمو االجتماعي واالنفعالي الفريد التي يبدو أن له ت ى إقام درة الشخص عل ة أو ضارة بق مؤذي
  . ين إضافة إلى تأثيراته السلبية على أساليب تفاعله وتواصله مع اآلخرينعالقات اجتماعية مع اآلخر

ة صعوب               وتشمل راد المصابين بمتالزم سي لألف ر    ة الخصائص العصبية النفسية لبروفيل النمو النف تعلم غي ال
ة صري        ،اللفظي يم الب ي، التنظ نفس حرآ آزر ال سي، الت ي اإلدراك الح حة ف صور واض يغ ق ل  - ص اني، ح المك
ة الت غير اللفظية، وإدراك التناقضات و     المشك ة صعوب          . الدعاب راد المصابون بمتالزم ر     ةويظهر األف تعلم غي  ال

ة  دة اللفظي ع المواقف الجدي ي التكيف م ة، صعوبة ف ة قوي رة لفظي ارات ذاآ ة متطورة ومه ة روتيني درات لفظي ق
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ذه المو            ات            والمعقدة، وتعويل تام على السلوآيات النمطية الحرفية في مثل ه سبي في إجراء العلمي ف، قصور ن اق
ع   اعي للكالم م تخدام االجتم ي التوظيف أو االس ات، ضعف ف راءة الكلم ي ق اءة ف ة بالكف ة مقارن الحسابية الرقمي
ارات      اعي ومه م االجتم اعي والحك ي اإلدراك االجتم صوٍر دال ف ى، وق ي المقف الم البالغ ى الك دائم إل وء ال اللج

  .  التفاعل االجتماعي
ا ة  يآم اني ذوي متالزم ر اللفظيةصعوبع تعلم غي ب   ال اد أو جوان ي إدراك أبع صور دال ف ن نقص وق  م

ل                              ذ من قب الزدراء والنب االت تعرضهم ل د من احتم ا يزي ًدا، مم ة وحتى الواضحة ج التواصل غير اللفظي الدقيق
سحاب        التعلم غير اللفظية     ة ونتيجة لذلك يظهر األفراد المصابين بمتالزمة صعوب       .اآلخرين ميًال واضًحا نحو االن

   . االجتماعي وهم بحكم هذه الوضعية أآثر عرضة آذلك الآتساب اضطراب المزاج الخطيرة
ة صعوب                 ا في متالزم ة مًع ة المجتمع ات           ةووصف الكثير من المالمح اإلآلينيكي ة في أدبي ر اللفظي تعلم غي  ال

ا في             نمائية النا العلوم النيورولوجية آصيغة متميزة من صيغ صعوبات التعلم ال         ل أو تلف أو قصور م تجة عن خل
   . (Denckla,1983;Voeller,1986)نصف آرة المخ اليمني

ة صعوب        إضافة إلى ما سبق،    سير               ةيظهر األطفال المصابين بحال ا في التف ة اختالًال عميًق ر اللفظي تعلم غي  ال
ة  (لشخصية والتعبير عن االنفعاالت والمشاعر وغير ذلك من مهارات العالقات بين ا     مهارات العالقات االجتماعي

رين  ع اآلخ ة م صطلح    ). المتبادل و م ال ه ات المج ي أدبي ًرا ف صطلًحا آخ د م ًرا يوج ى ـ     "وأخي اضطراب المعن
ف  ة        semantic-pragmatic disorderالتوظي تخدام للغ ة ـ االس طراب الدالل ا  . (Bishop,1989) أو اض اره جانًب باعتب

  . ر اللفظية ومتالزمة أشبرجر التعلم غيةمتضمًنا في صعوب
سابق ت           من صف وحدات   المتعذر إذن في ضوء ما تقدم تقرير ما إذا آانت المفاهيم التي وصفت في الجزء ال

شترآة مع                م خصائص م أو آيانات إعاقة متمايزة أم أنها تمثل زوايا نظر متنوعة لحالة واحدة تضم أفراًدا يجمعه
  . خصائص؟وجود تباين نسبي في مدى وعدد هذه ال

ين     وتأسيًسا  على ما تقدم، من األهداف المهمة للفصل الحالي السعي إلى توضيح درجات التقارب والتباعد ب
لوآًيا أو                          ا س ى تعريًف ة المتاحة للتوصل إل ة الطرق المنهجي هذه الحاالت المرضية المختلفة من أجل استخدام آاف

 البداية االنطالق في معالجة هذه المسألة من أرضية مشترك           لذلك من المهم في   . إجرائًيا محدًدا لمتالزمة أشبرجر   
ا يتصل                        ة أشبرجر، خاصة م شخيص متالزم ة لت تضمن قدًرا مقبوًال من االتفاق على األقل عل الموجهات العام

  . منها بصيغ تشابهها مع الحاالت المرضية األخرى
  

  . التعريف والوصف اإلكلينيكي .6
ع                  المحك تتشابه دليل التشخيصي واإلحصائي الراب ات األساسية لتعريف متالزمة أشبرجر آما وردت في ال

شخيص                         سي مع المحكات الخاصة بت ة للطب النف ة األمريكي صادر عن الجمعي سية ال اضطراب  لالضطراب النف
اب التوحد بل ويالحظ وجود نوًعا من التداخل الواضح بين محكات تشخيص متالزمة أشبرجر وتشخيص اضطر              

د الث . التوح اور ث ت مح ة تح صفة عام صية ب ات التشخي ع المحك اعي : وتتجم و االجتم شأة، النم ت الن توقي
ر ضرورية           ا غي شائعة لكنه واالنفعالي، واالهتمامات الضيقة أو المحدودة، باإلضافة إلى اثنتين من الخصائص ال

صلة ة منف ارات نوعي ل أو القصور الحرآي ومه ا بعض صيغ الخل شخيص هم ا .للت ر م ضمن المحك األخي  ويت
ة التوحد            بيهة  (يعرف بشرط استبعاد الحاالت المرضية األخرى، وأآثرها أهمية التوحد، أو صيغة ما تحت عتب ش

  .  أو االضطراب النمائي المتغلغل غير المصنف) التوحد
ن ة          وم سية لمتالزم طراب النف ع لالض صائي الراب صي واإلح دليل التشخي ف ال شة، أن تعري ر للده  المثي

إن بعض                     ك ف أشبرجر يعتبر وجود اضطراب التوحد لدى الحالة المراد تشخيصها نقطة مرجعية أساسية؛ ومع ذل
اب             ى غي شذوذ في بعض ال           المحكات التشخيصية الفعلية تتضمن أو ترآز عل ل أو ال ة    صيغ الخل مجاالت الوظيفي

  . التي تتأثر بصورة دالة باضطراب التوحد
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 :متالزمة أشربجرخصائص وأعراض تذكر أن ) 6(إطار شارح رقم 
ادر أن نجد               متالزمة أشبرجر آما هو الوضع في إعاقة التوحد فإن أعراض          ى أخر، ومن الن رد إل  متعددة ومتنوعة وتختلف من ف

  .  متشابهين تمامًاأشبرجراألطفال المصابين بمتالزمة طفلين من 
  : وقد الحظنا أن آافة األعراض المختلفة التالية يمكن أن توجد في حاالت مختلفة وليس في فرد واحد

غرابة أو شذوذ في العالقات االجتماعية التي غالبًا ما تكون فجة غلظة سمجة خرقاء إذا ما قورنت بعالقات األطفال  .1
  . العاديين

  . السذاجة وسالمة النية .2
  . عادة ما يكون الفرد المصاب غير مدرك أو متفهم لمشاعر اآلخرين  .3
  . العجز عن البدء واالستمرار في حديث متبادل بشكل طبيعي متصف باألخذ والعطاء مع اآلخرين  .4
برامج سرعة االنزعاج بسبب أي تغير في الحياة أو األعمال الروتينية أو التقلب أو التحول أو االنفعال بتغيير المكان أو  .5

  . النشاط اليومي
  . االنطالق في الحديث مع التمسك بالمعنى اللفظي الحرفي المباشر للكلمة أو الجملة في الحديث مع اآلخرين  .6
  . غالبًا ما تدور األحاديث واالهتمامات حول موضوعات محدودة  .7
  . فائق الحساسية لألصوات العالية والضوء القوي والروائح النفاذة  .8
  . ات والتحرآات في مزاولة األنشطة الرياضيةشذوذ في الحرآ .9

  . ذاآرة قوية ألدق التفاصيل .10
  . المعاناة من صعوبات في النوم وتناول الطعام .11
  . صعوبة في فهم ما يقرأ أو يسمع .12
  . استخدام تواصل غير لفظي أو معايير غير مناسبة أو مستساغة .13
  . عليقات عنيفة أو غير مناسبة للموقفاستخدام أنماط لفظية غير عادية تتميز بالتكرار الممل أو ت .14
  . المط أو التطويل في نطق األلفاظ مع لهجة متكلفة رسمية  .15
  .  على وتيرة واحدة monotonousالتحدث بصوت مرتفع مطرد النغم أو النسق  .16
ستعمال أثناء الحديث ال يوجد هدوء في الجسم عن الحرآة، فنجد المصاب بالمرض آثير التململ واالهتزاز والقلق وا .17

  . يديه أو الخطو إلى األمام أو الخلف أو الجانب وخاصة عندما يكون في حالة اهتمام وترآيز
  . غياب القدرة على تفهم اآلخرين أو وضع نفسه مكانهم .18
  . استحالة تكوين صداقات وإذا تكونت تكون لفترة قصيرة ولذلك فالمصاب دائما ما يعاني من الوحدة أو العزلة .19
 قنوات -مثل الطقس(لحديث في موضوعات محدودة تدور في إطار ضيق مع عدم محاولة تجاوزها االستغراق في ا .20

  ).  الخرائط الجغرافية-التلفزيون
  .  والتخيل الفراغي أو التفكير المجرد المعاناة من صعوبات في اإلدراك اللمسي والتآزر النفس حرآي واإلدراك المكاني .21

 متالزمة أشبرجر واضطرابد واحد، ولكنها تختلف من فرد آلخر ونتيجة للتشابه بين وهذه المؤشرات ال تظهر جميعا في فر
  .  التشخيص الفارق بينهم يجب توضيحوالتوحد 
  
سية                   و ع لالضطرابات النف دليل التشخيصي واإلحصائي الراب على أية حال، يلخص الجدول التالي تعريف ال

  : لمتالزمة أشبرجر
  : ، تظهر على األقل في اثنتين مما يليعل االجتماعي في التفا أو آيفيةإعاقة نوعية  ) أ(
اء  )1( ل التواصل البصري أو التق ر اللفظي مث لوآيات التواصل غي تخدام س ي اس ل أو قصور واضح ف خل

  . العيون، تعبيرات الوجه، وضع البدن، واإليماءات لتنظيم التفاعل االجتماعي
ران تتناسب مع م                )2( ة التي          الفشل في تطوير عالقات مناسبة مع األق ة العمري سي للمرحل و النف ستوى النم

 . يمرون بها
 . نقص في السعي إلى مشارآة اآلخرين في االهتمامات، المرح، أو اإلنجازات المختلفة )3(
 . نقص في العالقات االجتماعية أو االنفعالية المتبادلة مع اآلخرين )4(

ى   أنماط سلوك، اهتمامات، وأنشطة محدودة جًدا ونمطية وذات طابع متكرر           ) ب(  على نحو شاذ، تظهر عل
  : األقل في واحدة من المجاالت التالية

ة         )1( ا بصورة غريب االنشغال التام بواحد أو أآثر من أنماط االهتمامات النمطية المحدودة وذلك إم
  . وشاذة أو بترآيز عال جًدا

 . التعلق المرضي الواضح بروتين حياة أو طقوس غير وظيفية بصورة بالغة الصرامة )2(
 . رآية نمطية جامدة متواترة على نحو دائم ومزعجأداءات ح )3(
 . بأجزاء محددة من األشياء أو اللعب التي يتعامل معهاانشغال تام  )4(
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اعي والمهني أو                    ) ت( سلوك االجتم يسبب هذا الخلل أو االضطراب تضرر واضح ودال في مجاالت ال
  . غير ذلك من المجاالت الوظيفية المهمة األخرى

ة من            ( إآلينيكًيا   عدم وجود تأخر لغوي دال      ) ث( تستخدم الكلمات المفردة مع وصول الحالة إلى سن الثاني
 ). العمر، وتستخدم عبارات التواصل في سن الثالثة من العمر

ة    ) ج( بة للمرحل ذات المناس ة ال ارات رعاي و مه ي نم وي أو ف و اللغ ي النم ا ف أخر دال إآلينيكًي ود ت دو وج ع
ة والتعرف        )فاعل االجتماعي باستثناء الت (العمرية، أو السلوك التكيفي      ، والشغف المعرفي الآتشاف البيئ

 . عليها
 . أن ال تنطبق على الحالة محكات اضطراًبا نمائًيا آخًرا أو الفصام ) ح(

القيام بالعديد من الفحوصات ليس وعند النظر الى آيفية تشخيص هذا االضطراب يجب في البداية 
لحدوث األعراض ، أما المرض نفسه فيتم تشخيصه عن لتشخيص المرض ولكن لنفى وجود أى أسباب عضوية 

 . طريق التاريخ المرضى و األعراض الظاهرة على الطفل من خالل االخصائى النفسى والطبيب المتخصص

  
  

   : 10 ومن الهام الفصل بين متالزمة أشبرجر والتوحد بما يعرف بالتشخيص الفارق آما يلي
a. ل االشبرجر ال يعانى من تأخر لغوى إال وينج لقد اتفق معظم الباحثين على ان طفWing 

 الذين اشارو إلى أمكانية حدوث تأخر فى النمو اللغوي لدى Tantam وتانتام  Gillberngوجلبيرج 
  .أطفال االشبرجر ولكن بشكل قليل 

b.  اضطراب اشبرجر ال يمكن تصنيفه مع الفصام آما هو التوحد ولكن من الممكن أن تظهر
  .مية لدى طفل االسبرجر ولكن فى بداية مرحلة البلوغاألعراض الفصا

c.  معظم اطفال االشبرجر من الممكن أن يتعلمون فى فصول العاديين بالرغم من انه قد تظهر
لديهم بعض المشكالت فى العالقات االجتماعية أو المشكالت ذات الطبيعة االنفعالية بينما طفل 

  التوحد قد ال يستطيع ذلك 
d.  أجريت على األطفال المصابين بمتالزمة أشبرجر وجد أن معظمهم لديه أحد فى دراسة حديثة

أفراد العائلة من أقارب الدرجة األولى من الفصام ، اإلآتئاب أو التوحد مما يدل على أن 
  .للمرض خلفية وراثية 

e.  وجد أن هناك بعض المصابين بمتالزمة أشبرجر يعانوا من مشاآل فى الشخصية مثلGender 
identity disorder وقد وجد أن العالج السلوآى و النفسي فى هذه الحاالت يأتى بنتائج جيدة جدًا ، 

 . 

  .11ذوو متالزمة أشربجر والقصور يف إدارة االنفعال ) 7(إطار شارح رقم 
 يعاني ذوو متالزمة أشبرجر من مستويات مرتفعة من القلق والضغوط النفسية، آما يعاني اثنان من آل ثالث من 

وي هذه المتالزمة من مشكالت واضحة في إدارة الغضب، وغالًبا ما يعبر عن آل من الحزن والقلق بنوبات ذ
وعليه من الضروري أن تستهدف برامج التدخل تنمية مهارات إدارة االنفعاالت لدى . متواترة من الغضب الشديد

  . ذوي متالزمة أشبرجر
  
  
  
  

                                                 
  :، متاح على شبكة المعلومات العالمية، الرابط اإللكتروني التالي)صور التوحد(التوحد ـ أسبرجر ). 2009(حسام أبو زيد  10

http://www.drhossam.net/?p=46   
  
11  attwood T (2009). Asperger’s and Emotion Management:The Attwood’s System, Available at: 

http://www.tonyattwood.com.au/ad.html 
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 .توقيت الظهور أو النشأة .7
ا  ا ورد فوفًق اريخ   لم ر ت سية، يجب أن ال يظه ع لالضطرابات النف صي واإلحصائي الراب دليل التشخي ي ال

ة أشبرجر أي                 صية متالزم ة التشخي درجون تحت الفئ و             "األفراد الذين ي ة، النم ساب اللغ ائي دال في اآت أخر نم ت
ال     وهذا يتناقض مع الخصائص النم    ). باستثناء التفاعل االجتماعي  (المعرفي، والسلوك التكيفي     ة لألطف ائية التقليدي

ثالث                 سنوات ال اء ال ذه المجاالت أثن ا واضًحا في ه التوحديين الذين يظهرون في األساس صيغ قصور وانحراًف
  . األولى من العمر

ى ج    وعل ا ون برجر، الحظت لورن ة أش سبة لمتالزم ه بالن ا علي ور متفًق شأة أو الظه ن أن محك الن رغم م  ال
خدام اللغة ألغراض التواصل لدى المصابين بمتالزمة أشبرجر، خاصة في          ، وجود صيغ قصور في است     )1981(

  . بعض مهارات اللغة، وذلك وفق تقارير نتائج دراسات الحاالت التي قامت بها
ين                        ا ب امًال فارًق ل ع ويتعذر إلى اآلن، تقرير ما إذا آان عدم وجود تأخر نمائي في المجاالت المشار إليها يمث

ا   زمة أشبرجر أم ال،    اضطراب التوحد ومتال   ًرا متعلًق أو أن األفضل اعتبار استخدام مصطلح متالزمة أشبرجر أم
  .باإلشارة إلي ذوي المستويات الوظيفية المرتفعة من األطفال المصابين باضطراب التوحد

رة  األوصاف الشائعة التي غالًبا ما تلحق باألطفال ذوي متالزمة أشبرجر النمو المبكر لما يعرف بظاه               ومن
ام، في     )فالطفل ذوي متالزمة أشبرجر يتكلم قبل أن يمشي      (البكور في تعلم التكلم      الحروف واألرق شديد ب ، الولع ال

ا أو                   ل لمعناه م قلي ز الكلمات مع فه د أو ترمي الواقع يستطيع الطفل صغير السن المصاب بمتالزمة أشبرجر تكوي
ى اإلطالق     ا عل م لمعناه دون فه تمكن القرائظاهرة(ـ ب ستوى ال ة الم راءة فائق ل hyperlexia ي أو الق  وهي المقاب

دماغ            ة بال اطق معين ة ألسباب خاصة بتلف من ل     Dyslexiaالمضاد لظاهرة عثر القراءة الراجع ى خل شير إل  التي ت
ة           راءة والكتاب اط مع أعضاء األسرة فقط                   ) بسيط في الدماغ يسبب صعوبة في الق ق أو ارتب اط تعل ـ وتأسيس أنم

اذ     سحاب أو                  وتعامل ش ى االن ل إل رهم من األشخاص، ومي ران وغي ا هو حال        مع األق ذات مثلم ى ال شرنق عل الت
شبث    (األطفال المصابين باضطراب التوحد    فقد يحاول الطفل المبادرة باالتصال  باألطفال اآلخرين عن طريق الت

ك  والتعلق بهم جسدًيا أو الصراخ في وجههم ثم يحتار في التعامل مع استجاباتهم بع                 ذه         . )د ذل إن ه ة، ف رة ثاني وم
ة، إال أن               ة المرتفع ستويات الوظيفي ال التوحديين من ذوي الم ين األطف ًضا ب األوصاف على الرغم من شيوعها أي

  . معدالت إتيان هذه النوعية من األطفال بها أقل من معدل ظهورها بين األطفال ذوي متالزمة أشبرجر
  

 .  جتماعي املتبادلإعاقات نوعية أو كيفية يف التفاعل اال .8
ا، إال             على  الرغم من أن المحك االجتماعي في تشخيص آل من متالزمة أشبرجر واضطراب التوحد متطابًق

ر                  ة عن أشكال تعبي ذه األعراض مختلف ر عن ه ا أن أشكال التعبي ل آم ا أق أن متالزمة أشبرجر تتضمن أعراًض
  . األطفال ذوي اضطراب التوحد عنها

ال درآون     ذوي متالزواألطف ون أو ال ي م ال يع ط ألنه ا فق ون اجتماعًي ون منعزل ا يكون ا م برجر غالًب ة أش م
اذ                           ر مناسب وغريب أو ش ا يكون غي ا م . وجود اآلخرين حولهم، آما أن اقترابهم من وتعاملهم مع اآلخرين غالًب

كل حوار أحادي     في ش   على سبيل المثال، ربما يندمجون مع من يتحاورون معه، وغالًبا ما يكون شخص راشًدا،               
   . الجانب وبكالم متحذلق ال نهاية له مرآز بصورة غريبة على موضوع واحد غريب وضيق جًدا

ى شعرون  وعل ون وي أنهم منعزل سهم ب صفون أنف ا ي ا م برجر غالًب ة أش راد ذوي متالزم ن أن األف رغم، م  ال
وين األصدقاء ومقا                ة في تك رون عن الرغب ة اآلخرين  بالوحدة، إال أنه في نفس الوقت يعب ذه     . بل إن ه ك ف ومع ذل

االت ومشاعر اآلخرين                   الرغبات ال تتحقق غالًبا بسبب اختالل طرق تعاملهم مع اآلخرين وعدم حساسيتهم بانفع
دماج مع              . طرق تواصلهم الشاذة غير المفهومة    ، و ونواياهم دائم في االن ونتيجة اإلحباط الذي يترتب على فشلهم ال

د                 اآلخرين وفي تكوين األصدقاء،    ة أشبرجر، وق راد المصابين بمتالزم  تتطور أعراض االآتئاب لدي بعض األف
  . يحتاجون نتيجة لذلك التدخل العالجي بما يتضمنه من عالج دوائي مع بعض الحاالت

ا صابين           وفيم راد الم ن األف صدر ع ا ي ة، ربم ة المتبادل اعالت االجتماعي ة للتف ب االنفعالي ق بالجوان  يتعل
ى                       ود أفعال  رد بمتالزمة أشبرجر  ل إل ا ينق سير دالالت وسياق التفاعل الوجداني، مم شل في تف  غير مناسبة، أو ف

ة لآلخرين                   رات االنفعالي دير التعبي . اآلخرين رسائل سلبية تفيد التجاهل والخشونة والفظاظة وعدم اللياقة وعدم تق
ا         ومع ذلك، ربما يتمكن هؤالء األفراد من وصف انفعاالت اآلخرين معرفًيا بصور            ع النواي ة صحيحة بل ومن توق

دون                      م يب ا يجعله ة مم ذه المعرف والقناعات االجتماعية، ولكنهم يعجزون بالرغم من ذلك عن التصرف بناء على ه
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ى                        . حمقى أو بلهاء   ه عل الغ في ز مب اعي بترآي ادرة بالتفاعل االجتم رن نقص االستبصار ونقص المب وعادة ما يقت
ًدا وأعراف اجت مية ج لوك رس د س ة صارمةقواع ة . ماعي ذه الخاصية وراء وصف ذوي متالزم ن ه ا تكم وربم

  . أشبرجر بالسذج اجتماعًيا
ى بعض                   ومثلما ة أشبرجر، عل  هو الحال مع غالبية الجوانب السلوآية التي تستخدم في وصف ذوي متالزم

ة، ولك                        ع الوظيف ة التوحد مرتف راد التوحديين من ذوي فئ ى نطاق     من هذه الخصائص تصدر أيًضا عن األف ن عل
سبًيا  يق ن سحاب           .أض ى االن د إل طراب التوح خاص ذوي اض ل األش فه، يمي بق وص ا س ع م ا م ر تطابًق  واألآث

تم           ر مه ل وغي درك ب ى اإلطالق      االجتماعي وبعضهم غير م اآلخرين  عل ة أشبرجر         . ب راد ذوي متالزم ا األف بينم
ا        اد بالحاجة              على الجانب اآلخر، غالًب ديهم إدراك ووعي ح ا يكون ل اط مع اآلخرين، لكن ينقصهم            م ى االرتب إل

  . المهارات التي تمكنهم من االندماج الناجح معهم
  

 .إعاقات نوعية أو كيفية يف التواصل .9
ة                          على ة متضمنة في تعريف متالزم ذه الوظيف  عكس اضطراب التوحد، ال يوجد أي أعراض في مجال ه
ر           على الرغم من أن وجود صيغ خلل أو شذوذ واضحة في            . أشبرجر ًرا غي ة أشبرجر أم آالم المصابين بمتالزم

ة                     ا دالالت آلينيكي أساسًيا، إال أنه يوجد على األقل ثالث جوانب لمهارات التواصل لدى ذوي متالزمة أشبرجر له
  : واضحة يجب التوقف عندها هي

ال           : األول و الح ا ه ا آم ًدا أو أحادًي دو جام صوتي ال يب يم ال د والتنغ ن أن التردي رغم م ى ال دى ذوي عل ل
على سبيل المثال،   . اضطراب التوحد، ربما يمتاز حديث أو آالم ذوي متالزمة أشبرجر بضعف واضح في النظم             

ة التواصلية للنطق                        ار للوظيف دون اعتب ة ب ربما يوجد لديهم أنماط ضيقة من التنغيم الصوتي تستخدم بصورة عام
  ). الخ....مثل التأآيد على الحقائق، التعليقات المرحة، (

سقية        غالًبا ما يكون الكالم      :الثاني رابط والن داًنا للت لم   . سطحًيا وموقفًيا بصورة تامة، ويحمل فق وحتى وإن ُس
درة                         ى نقص الق دل عل ا ي ى بأن هذا العرض لدى بعض الحاالت مؤشًرا الضطراب في التفكير، إال أنه غالًبا م  عل

ز   ة وتمرآ ة أحادي رين نتيج ع اآلخ الم م ادل الك ب وتب الم حالترتي لوب الك ذات، أس ة ول ال ديم خلفي ي تق شل ف الف
ر       صاحبة للتفكي صوتية الم ات ال ع النتاج ي قم شل ف الم، والف ي موضوع الك ادة ف رات ح ات وتغي ة للتعليق منطقي

   . واألفكار الداخلية
ث اط   : الثال ز ألنم ث الممي ح الثال الم      المل رة الك ى آث ام إل ل الت برجر المي ة أش دى ذوي متالزم التواصل ل

ذه الخاصية من                            و ون أن ه رى بعض المؤلف ررة، وي ا في موضوعات ضيقة ومحددة ومتك شديدة غالًب الثرثرة ال
دون توقف                .المالمح التشخيصية األساسية لهذه المتالزمة     ة ب ذه المتالزم  فربما يتكلم الطفل أو الراشد المصاب به

ا                      ام لمدى اهتم ه فقط مع تجاهل ت سبة ل ه في التوقف أو         عادة عن موضوع محدد مفضل بالن ستمع أو لرغبت م الم
  . التعليق أو تغيير موضوع المحادثة

ل أو الراشد المصاب               وبالرغم ا ال يصل الطف ة، ربم ة والرتيب الطبق ستمر أحادي النغم ذا الكالم الم  من ه
ذه الكالم                   ة له تنتاج دالالت معين ذر اس ؤ م    . بمتالزمة أشبرجر إلى نتيجة معينة من آالمه هذا ويتع ا يب حاوالت  آم

ذا                               ة نمط االتصال ه ر أحادي ه أو تغيي وع من المنطق علي ه أو إضفاء ن وى آالم المستمع لحثه على توضيح محت
  . بالفشل

ارات االستخدام أو     وعلى  الرغم من إمكانية القول بأن هذه األعراض  تمثل قصوًرا واضًحا فيما يعرف بمه
يصعب فهم وظائفها النمائية فهل      ات اآلخرين، إال أنه     التوظيف االجتماعي للغة ونقص االستبصار والوعي بتوقع      

  . تمثل استراتيجيات تكيف اجتماعي؟ أم تراها سلوآيات عفويه ال إرادية؟
  

  .أمناط سلوك، اهتمامات، أنشطة منطية جامدة حمدود وذات طابع متكرر بصورة شاذة .10
ى ف   عل ق بتعري ا يتعل سبي فيم ابق الن ن التط رغم م صي وا  ال دليل التشخي ع ال صائي الراب إلح

ة أشبرجر                       شخيص متالزم ين محكات ت سي ب ة للطب النف ة األمريكي لالضطراب النفسية الصادر عن الجمعي
دائم             شديد وال شغال ال ل في االن والتوحد، يبدو أن أآثر األعرض التي تالحظ على ذوي متالزمة أشبرجر تتمث

  .بأنماط اهتمامات ضيقة ومحدودة جًدا
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روًزا،          األوتيزم، حيث رب   فبعكس ر ب راد المصابين       ما تكون أعراض أخرى أآث ا األف ال ُيظهره
بمتالزمة أشبرجر باستثناء ارتباطهم التام وانشغالهم المطلق بالتحدث في أو التفاعل مع موضوع واحد فقط                    
ا في أول                             ى التحدث عنه دفاع إل ة واالن ائق ثابت ل حق ة تمث ى معلومات حرفي الترآيز عل شديد التحديد، غالًبا ب

ر من وقت آلخر             و ا يتغي الرغم من أن موضوع التحدث ربم اعي، ب بيل  (آل فرص التفاعل االجتم ى س عل
امين ل ع ام أو آ ل ع ال، آ ى أن  )المث اعي إضافة إل ى التفاعل االجتم ذا الموضوع عل وى ه سيطر محت ، وي

  . لوقتأنشطة ذوي متالزمة أشبرجر، غالًبا ما يفرضون هذا الموضوع على األسرة لفترة طويلة من ا
ة            وعلى ال      ( الرغم من صعوبة إدراك هذا العرض في مرحلة الطفول ام معظم األطف سبب اهتم ب

روًزا          )بموضوعات محددة غالًبا متخيلة    ر ب د مع تحول اهتمامات ذوي          ، ربما يصبح هذا العرض أآث ا بع فيم
  . متالزمة أشبرجر لالنحصار في موضوعات غير عادية وضيقة

ذا اذ لك  وه ب وش سلوك غري ل           ال ت التفاع ن وق ًرا م زًءا آبي ا ج ستهلك تماًم ا ي ا م ه غالًب ون
ة المرتبطة بموضوع واحد فقط أو                      االجتماعي ويمثل في نفس الوقت تكراًرا حرفًيا ممًال للمعلومات الحقائقي

  . اثنين على األآثر من الموضوعات التي سبق وأن تعلمها هؤالء األطفال
  

 .ثقل واختالل احلركة .11
ى ضر   باإلضافة   ة أشبرجر،             إل شخيص ذوي متالزم ابًقا لت ا س وافر المحكات المشار إليه ورة ت

ات             ضمينه محك دم ت ن ع رغم م ى ال ة عل ذه المتالزم ا به ا مرتبًط وفر ملمًح ًرا ي افًيا آخ ا إض د عرًض يوج
  .تشخيصها، وهذا العرض هو تأخر النمو الحرآي ووجود عالمات واضحة على ثقل واختالل الحرآة

دى  راد ذوي فل ارات      األف ساب المه م واآت ي تعل أخر ف ن الت ابق م اريخ س برجر ت ة أش متالزم
  . الخ...الحرآية مثل رآوب الدرجات، مسك الكرة، فتح األواني الزجاجية، القفز في الهواء، 

ا تتخذ أجسامهم            آما   صلبة، آم ة ومت دة وأحادي اط جام ة وذات أنم أن مشية هؤالء األطفال مختل
ة،      ة وغريب آزر                     وضعيات جامدة وثابت ة في الت ر دالل ة وقصور أآث ارات الحرآي  مع قصور واضح في المه

  . الحرآي البصري
زم،                   وبالرغم   ال األوتي دى األطف و الحرآي ل من أن هذه التجليات الحرآية تتناقض مع نمط النم

سلوآيات                           ًرا مع بعض ال شابه آثي ا تت ة، إال أنه ارات الحرآي ًزا في المه نهم تمي بعض م دى ال د يوجد ل  الذي ق
  . الحرآية التي ترى لدى األفراد األوتيزم األآبر سًنا

ًضا، من    وعلى   رغم أي ة من          أن ال ة الالحق ة في المراحل الحياتي سلوآيات الحرآي ذه ال شيوع ه
ة                سي حرآي في حال ل القصور النف ذوي حياة ذوي متالزمة أشبرجر ربما تنجم من عوامل أخرى آامنة، مث

شوه صورة     اول          هذه المتالزمة، وقصور وت ذا التن زم، إال أن ه ال األوتي ة األطف ذات في حال وم ال دن ومفه  الب
    . يوضح أهمية وصف هذه األعراض على خلفية مسار النمو النفسي أي وفًقا لمصطلحات النمو النفسي

  
  .القياس والتقييم .12

ائي واضح                     تتضمن أخر نم شاملة، ت ة ال ة االضطرابات النمائي ل بقي في   متالزمة أشبرجر، مثلها مث
يم        الكثير من مجاالت النمو النفسي وأنماط سلوك مختلة وظيفًيا في العديد من المجاالت،             اس والتقي  مما يتطلب القي

ر                          ة عن الكثي ات موثق ق متكامل يجمع بيان ا فري المرتكز على تعدد أنظمة وخبراء التقييم والتشخيص ليتكون منه
إن  .  العصبية النفسية، والحالة أو الوضع السلوآي العامالوظيفة النمائية العام، المالمح: من المجاالت منها  وعليه ف

دد التخصصات           ) المتالزمة(التقييم اإلآلينيكي لألفراد المصابين بهذا االضطراب        شخيص متع ق ت يتم على يد فري
   . على أن يتوافر لهم دراية وتأهيل وخبرة آافية

  . جاالت التقييم المختلفةويوجد عدة مبادئ يجب التصريح بها قبل البدء بمناقشة م
ة : األول ذه الحال ي ه شديد ف د ال ة(التعق وفير )المتالزم أمين وت ا أن ت ائي، آم اريخي نم ا ت ، إذ أن له

ًدا          خدمات الرعاية والتعليم والعالج للمصابين بها وألسرهم         م ج ك من المه صعوبة، ومع ذل ديد ال ًرا ش شجيع  أم ت
 بهذا المبدأ مضامين تتمثل في آونه مرتكًزا لجعل إجراءات  يرتبط و.ماآلباء على المالحظة والمشارآة في التقيي   

ا يعمل      د، آم التقييم واضحة ومفيدة لآلباء المشارآين في المالحظات والتي يتم تفسيرها من قبل الكلينيكين فيما بع
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يم ب      . هذا المبدأ على ضمان فهم اآلباء لحالة طفلهم   ى تقي اء عل ساعدة اآلب ى م دخل التي   ويؤدي آل ذلك إل رامج الت
  . تقدم ألطفالهم

ا، تتضمن                          : الثاني سهل فهمه ل؛ ي ة واحدة متماسكة عن الطف ى رؤي يم إل ائج التقي يجب أن تحول نت
تفاصيل آافية، ذات طابع حسي ملموس أي غير مجرد، وتتضمن توصيات واقعية توضح ما يمكن أو ما يتفرض                  

ل      ذا الطف اريه        .أن يقدم له راء لتق ة الخب د آتاب ائج              وعن ة لنت ر عن المضامين التطبيقي دوا في التعبي م يجب أن يجته
د ى وجه التحدي ق عل ا يتعل يم فيم يالتقي ة ف ديالت المطلوب ة،  بالتع تعلم المطلوب شطة ال ة، وأن اة اليومي ين الحي  روت

  .  المناسبةأساليب التدريبو
ث ر: الثال ذا االضطراب،نقص وعي الكثي ي المجال به املين ف ين الع ن المهني ق  م ا يتعل  خاصة م

م                        بمالمحه ضمان فهمه م ل شكل مباشر ودائ م ب راء معه ا يقتضي تواصل الخب ، وارتباطاته باإلعاقات األخرى مم
  . وتنفيذهم لخطط التدخل المقترحة بصورة صحيحة

م    اء معظ ل ذآ برجر، إذ أن معام ة أش ة ذوي متالزم ى حال ا عل ر انطباًق ة األآث ذه المالحظ ل ه ولع
ر             بها متوسًطا أو فوق المتوسط    األفراد المصابين    ، وغالًبا ما يعتقد أنهم بحاجة ماسة إلى برامج خاصة ألسباب غي

  . ذات عالقة بمستوى قدراتهم العقلية
ة     باًبا منطقي اك أس ذاتها، أصبح هن ة ب صية قائم ة تشخي برجر آفئ ة أش ة بمتالزم د المعرف ع تزاي وم

دى ذوي متالزم   ية ل صور األساس ة الق أن نقط اد ب ي   لالعتق ة ف ن صعوبات دال اتهم م ي معان ل ف برجر تتمث ة أش
  . التفاعل االجتماعي مع اآلخرين بصفة عامة وفي عالقاتهم المتبادلة مع األقران بصفة خاصة

ة                   ى إقام درة الشخص عل وهنا أصبح ينظر إلى اضطراب أشبرجر آمتالزمة نمائية خطيرة تعوق ق
  . آحالة إعاقة عابرة وبسيطة] اضطراب أشبرجر[ظر إليه عالقات اجتماعية مع اآلخرين وبالتالي لم يعد ين

ر الصحيحة                    وبالتالي ق بالمعلومات غي ا يتعل ة أشبرجر فيم  وجب تحذير آباء األطفال ذوي متالزم
ة،                 وفيما يتعلق باالستخدامات المضللة عن هذه المتالزمة وتزويدهم بالتالي بالمعرفة العلمية الموثقة عن هذه الحال

ة أشبرجر وصيغ                    مع الترآيز عل    درات ذوي متالزم ى ق ام عل اق ت ى اتف اهيم المغلوطة والوصول إل د المف ى تبدي
القصور لديهم بصورة فردية لكل حالة على حدة بدون االفتراض المسبق لصيغ قصور مفترضة ومباشرة بمجرد                

  . سماع المسمى التشخيصي
ايلي          وتتضمن شخيص المتكامل م يم والت ات التقي سي         دراسة وتقي   :  عملي يم النف ة، التقي اريخ الحال يم ت

اني                       د تع سية التي ق يم صيغ االضطرابات النف باستخدام أدوات التقيم المقننة، تقييم قدرات ومهارات التواصل، تقي
  :وفيما يلي تناول موجر لهذه التقييمات.  منها الحالة، ومؤتمرات اآلباء

  :  دراسة وتقييم تاريخ الحالة) 12-1(
ي    تتطلب ى معلومات عن       دراسة وتقي ة الحصول عل اريخ الحال ة     : م ت رة الحمل ومصاحبات عملي فت

ي         اريخ الطب ة، والت ذه المرحل ي ه و ف صائص النم ر وخ و المبك ة النم ي مرحل ل ف ة للطف ة النمائي والدة، الحال ال
  . واألسري

ب ل         ويج ى الطف ت عل ي أجري ارات الت التقييم واالختب ة ب ارير الخاص املة للتق ة ش تم مراجع  أن ت
  . للوصول إلى استبصار واضح بالمسار النمائي العام للحالةقارنة نتائجها وم

ا                 ة أشبرجر منه : إضافة، إلى ضرورة فحص جوانب أخرى ذات أهمية خاصة في تشخيص متالزم
تاريخ ظهور األعراض وتاريخ اآتشافها، مسار نمو المهارات الحرآية، النمو اللغوي وأنماطه، ومجاالت محددة            

  ). يول الطفل واهتماماته، المهارات غير العادية التي قد يتميز بها الطفلم(أخرى مثل 
ة مشكالت                   وتجدر  اإلشارة إلى أهمية إيالء النمو االجتماعي للحالة أهمية خاصة بما يتضمنه من أي

ذات،  سابقة أو حالية في التفاعل االجتماعي، أنماط التعلق بأعضاء األسرة، نمو وتطور صداقات الحالة، مفهوم ا                ل
   . النمو االنفعالي، والحالة المزاجية

  : التقييم النفسي) 12-2(
ة         :  هذا المكون إلى تحديد    يهدف ة للحال ة العقلي د أو           [مستوى الوظيف ى وجه التحدي ذآاء عل معامل ال
تع               ]القدرة العقلية العامة   د أسلوب ال واطن الضعف، وتحدي وة وب لم ، رسم البروفيل العام للحالة من حيث مكامن الق

  .  المفضل
االت ي   والمج صدد ه ذا ال ي ه اس  ف ي يجب أن تفحص وتق سي  :  الت صبي النف وظيفي الع األداء ال

ارات اإلدراك                ( وم، مه وين المفه شكلة، تك المهارات الحرآية والنفس حرآية، الذاآرة، الوظائف التنفيذية، حل الم
التحصيل  (، اإلنجاز الدراسي )ف الحياة الحقيقية درجة الكفاءة الذاتية في مواق    (، األداء الوظيفي التكيفي     )البصري
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ة    ية بالمدرس واد الدراس ي الم ي ف صية  )الدراس اس الشخ ة،    (، وقي شغاالت العام ات، االن ول واالهتمام المي
  ). استراتجيات التكيف، والحالة المزاجية

ضمن برجر  وتت ة أش ذوي متالزم سي ل يم العصبي النف ة التقي ة عمل يم معين ات تقي راءات وفني  ال إج
ة                              ارات الحرآي اس المه ذلك قي ل تتضمن آ ذآاء ب ارات ال ى اختب اس األداء اللفظي عل ى قي مدى  (تقتصر فقط عل

ارات اإلدراك البصري                   آذر البصري الحرآي، ومه ة والت ارات العملي رى والمه ، اإلدراك  )تناسق العضالت الكب
وم          الكلي، التوجه المكاني، العالقات بين األجزاء والكل، الذاآرة البص          وين المفه وجهي، تك ى  (رية، التعرف ال عل

  . ، والوظائف التنفيذية)المستوى اللفظي وغير اللفظي
ال ذو     ويوصى ى األطف ق عل ي تطب اييس الت تخدام المق يم اس ة التقي اص بعملي ول الخ ي البروتوآ  ف

اه  ، ويجب التنويNonverbal Learning Disabilities (Rourke,1989)صعوبات التعلم غير اللفظية  ه إلى ضرورة االنتب
ى سبيل              ام، فعل إلى االستراتيجية التعويضية التي يمكن أن يستخدمها ذوي متالزمة أشبرجر في التعامل مع المه
ا يترجمون                     سافة ربم د الم المثال ذوي متالزمة أشبرجر الذين يعانون من قصور دال في التعرف البصري وتحدي

  . لفظيةالمهمة التي يتعاملون معها بساتراتيجيات 
  : تقييم مهارات التواصل) 12-3(

ارات التواصلتهدف يم مه ة تقي ا يتعلف بمختلف  عملي ة فيم ة وآيفي ى معلومات آمي  الحصول عل
ة الرسمة               . جوانب ومجاالت استخدام الطفل لمهارات التواصل      اس الكالم واللغ ة قي ذه العملي النطق،  (وتتجاوز ه

ة أشبرجر، إذ يجب أن ترآز               والتي ت ) المفردات، بناء الجملة، والفهم    عتبر من أهم جوانب القوة لدى ذوي متالزم
ر اللفظي              ل (عملية التقييم على فحص صيغ التواصل غي اءات   : مث ة     )التلميحات، اإليم ر الحرفي ة غي ل (، اللغ : مث

تعارات،  ةاالس رات الهزلي ساخرة، والتعبي رات ال الم )التعبي يم الك ضغط والنب (، تنغ صوت، ال دة ال ن، ش ، )راللح
تخدام  ف أو االس ل(التوظي د     : مث زام بالقواع دى االلت اور، م ن المح ة م ات المقدم ساسية للهادي دور، الح اذ ال اتخ

سية                 )الخاصة بالحوار  ذه المجاالت من مجاالت القصور والضعف الرئي ة؛ فه ابع المحادث ، ومحتوى وتطابق وتت
ة محددة              آما يجب االنتباه إلى ما يعرف بالم      . لدى ذوي متالزمة أشبرجر    ى التحدث في موضوعات حواري ل إل ي

  . وآذلك إلى خصائص التبادل االجتماعي أثناء الحوار
  : النفسطبيالفحص ) 12-4(
ة       يتضمن ة مقنن رات زمني ل في فت ى  :  الفحص النفسطبي لحاالت ذوي متالزمة أشبرجر مالحظة الطف عل

ى مجاالت      .  تفاعل أخرى  سبيل المثال، اثناء تفاعله مع والديه وأثناء اندماجه في مواقف             ا عل ز هن ويجب الترآي
ة                   ا، األعراض االجتماعي محددة منها ميول الطفل واهتماماته، أساليب قضائه لوقت الفراغ واألنشطة التي يهتم به
اذ    ه، اتخ ه بذات دى وعي ه وأصدقائه، م ع أقران ه م رة، عالقات ه بأعضاء األس ه أو ارتباطات ط تعلق ة، نم والوجداني

ى         منظور اآلخر و   مستوى استبصاره بالمشكالت االجتماعية والسلوآية، ردود أفعاله للمواقف الجديدة، وقدرته عل
  .  تعرف مشاعر اآلخرين واستدالله على نوايا اآلخرين واعتقاداتهم

دواني،   ويجب سلوك الع ل ال ا مث دخًال عالجًي ب ت ا تتطل ي ربم سلوآية الت شكالت ال ى الم اه إل ذلك االنتب  آ
ة                       إضافة إلى قياس   ة أو المربك ر المألوف  مدى قدرة الحالة على فهم مقتضيات التواصل في المواقف الغامضة غي

إذ غالًبا ما يفضي عدم فهم ذوي متالزمة أشبرجر لهذه          ) خاصة إزعاج اآلخرين ومضايقتهم والصراخ والصياح     (
  . المواقف إلى إثارة السلوك العدواني لديهم

ا      مجاالت أخرى يجب أن تتضمنها       ويوجد ة المالحظة منه اب،        : عملي ة، االآتئ ال القهري الوساوس واألفع
   . القلق، نوبات الرعب، ومدى اتساق عملية التفكير

  
 :  العالج والتدخل .13

 هو الوضع في حالة اضطراب األوتيزم، يمتاز عالج ذوي متالزمة أشبرجر بطابع المساندة والتوجه             آما
بية الخاصة فائدة في بعض األحيان، على الرغم من عدم وجود            وربما يكون لخدمات التر   . نحو تخفيف األعراض  

  .   تقارير تفيد فعاليتها في هذا المجال
سلوك                وتشجع ارات ال اعي ومه ارات التفاعل االجتم ى إآساب الحاالت مه دخل عل  آل بروتوآوالت الت

ي صعوبات االجتم  . التكيف اطف، ال شكالت نقص التع ى م ساندة عل سي الم الج النف ز الع ة، واألعراض ويرآ اعي
  . اإلآتئابية
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ضايا الخاصة بعالج ذوي                   وعلى دخل وعن الق  الرغم من ندرة المعلومات المنشورة عن استراتيجيات الت
متالزمة أشبرجر، إال أن برتوآوالت التدخل التعليمي والعالجي ال تختلف آثيًرا عن تلك التي تستخدم مع حاالت         

ة أو ت ع الوظيفي د مرتف ة ذوي اضطراب التوح ر اللفظي تعلم غي ة صعوبات ال ع ذوي متالزم ستخدمة م ك الم  ) ل
Rourke,1989) .    

  
  :  تأمني خدمات الرعاية .14
صعوبات                 غالًبا  ما ال تدك سلطات تحديد أحقية ذوي متالزمة أشبرجر لخدمات التربية الخاصة خطورة ال

  . والمشكالت التي يعاني منها ذوي هذه المتالزمة
ائهم ووقوعه              من ذلك أن آفاء    واألخطر ة ذوي متالزمة أشبرجر في المهارات اللفظية، وارتفاع معامل ذآ

ا يجب        ا م في نطاق معامل الذآاء العادي، إضافة إلى تمسكهم بأسلوب حياة قائم على العزلة واالنفراد بالذات غالًب
دة                   ة جدي ة   أو يخفي صيغ القصور الكثير التي يعانون منها خاصة عند تعرضهم لمواقف اجتماعي ر مألوف ا  غي ، مم

ة المخصصة                     رامج العالجي ا الب ا ال تلبيه الي ربم ال وبالت ة لهؤالء األطف د الحاجات الدقيق يقلل من اآتشاف وتحدي
   . لهم

ى            وبالتالي ، فإن المشارآة النشطة من قبل األخصائي اإللكينيكي مع والدي الحالة ربما يمثل الخطوة األول
اتهم        في مسار حصول حاالت ذوي متالزمة أشب       ة مباشرة باحتياج رجر على خدمات نوعية متخصصة ذات عالق

    . الفعلية، إذ غالًبا ما آان يتم ادراج ذوي متالزمة أشبرجر تحت فئة ذوي صعوبات التعلم
  

  : التعلم .15
ة أشبرجر          من يم ذوي متالزم ة،         :  المناسب أن يتم تعل اهيم، االستراتيجيات المعرفي ارات، المف خ  ...المه ال
تخدام م سلة     باس ه سل تم بموجب ث ي ل، حي ى الك زء إل ن الج ال م ى االنتق د عل ر المعتم يم اللفظي المباش دخل التعل

  . بنائي الخطوات اللفظية وفق تتابع منطقي
ا                 ويجب سي العصبي وم  االسترشاد في عملية تعليم ذوي متالزمة أشبرجر بالخصائص العامة لبنائهم النف

تفادة                يتضمنه من مكامن قوة وبواطن ضعف؛ وتكيي        ل واالس ذا البروفي ا يتناسب مع ه دخل بم ف استراتيجيات الت
ادة                   ضية ع من االستراتيجيات المستخدمة في تعليم ذوي صعوبات التعلم غير اللفظية بتوظيف استراتيجيات تعوي

   . ذات طابع لفظي
ارات البصرية الحرآ                    وفي ة   حالة معاناة ذوي متالزمة أشبرجر من صعوبات أو صيغ قصور في المه ي

ل تهدف                    يجب أن يصاغ لهم برامج تأهيل بدني وعالجي تصحيحي، ال ترآز فقط على عالج القصور الحرآي، ب
  . آذلك إلى تضمين أنشطة التعلم المفاهيم البصرية ـ المكانية، التوجه البصري ـ المكاني، والوعي البدني

  
  ]: السلوك التكيفي[األداء التكيفي الوظيفي  .16

ة إن ساب ذوي متالزم اتي        إآ االت األداء الحي ل مج ي آ ة ف اءة الذاتي ة والكف ارات المالئم برجر مه  أش
ي     ي أو العالج دخل التعليم ة للت ي أي خط ى ف ة أول ل أولوي وظيفي يمث ة   . ال ل ذوي متالزم ستغل مي ن أن ي ويمك

ة حي                       ة وتحسين نوعي ز عادات إيجابي دقيق في تعزي اتي ال روتين الحي ى القواعد وال ل عل ى التعوي اتهم أشبرجر إل
  . فس الوقت نونوعية حياة أسرهم في

اة                  ويجب ى الممارسة في مواقف الحي ز عل  أن يتبع في عملية التعليم هذه مدخل التعليم المباشر مع الترآي
  . الطبيعية لتعظيم القابلية لتعميم المهارات المتكسبة

  
املختلة وظيفيا[السلوكيات غري التكيفية  .17

ً
 :[  

يمهم استراتيجيات حل المشكلة              ما يرآز في خطة التدخل       عادة العالجي لذوي متالزمة أشبرجر على تعل
ر      دة غي ة الجدي ف االجتماعي ع المواق ابي م ل اإليج ن التعام نهم م د يمك ا ق ة واضحة بم د لفظي اع قواع ادة باتب ع

ه        المألوفة وبما قد يمكنهم آذلك من مواجهة       اط والتعامل اإليجابي مع ة أش        .  اإلحب دريب ذوي متالزم تم ت برجر وي
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ذه      ول ه دائل حل ي ب ر ف يهم التفكي اعي وتعلم ل االجتم ف التفاع ي مواق شكلة ف ب الم د الجوان ارات تحدي ى مه عل
   . الجوانب وتجريبها إلى أن يتم اختيار البديل المالئم لكل موقف اجتماعي

  
  : املهارات االجتماعية ومهارات التواصل .18

د أخص األ من ى ي ارات عل ذه المه يم ه تعم تعل صفة فضل أن ي ؤهًال ب ون م ى أن يك ي التواصل عل ائي ف
امتكس  ا يعرف بالبراج ي مجال م اعي للكالم والكالم pragmatics خاصة ف تم اللجوء .  أو التوظيف االجتم د ي وق

ة                          ة لتواصل ذوي متالزم ا آافي وافرت فرًص ا إذا ت ة م اعي ف يحال أيًضا إلى ما يعرف بجماعات التدريب االجتم
  .  فائدة آبيرة في ممارسة المهارات المتعلمةأشبرجر معهم مما يكون له

  :  عملية التعليم ما يليوتتضمن
يط              (السلوك غير اللفظي     • اعي، اإلشارة، وتنم اءات في التفاعل االجتم استخدام اإليم

  . وربما يتضمن ذلك تدريبات التقليد، العمل باستخدام المرآة). األداء الصوتي
 . ة التي تصدر عن اآلخرينالترميز اللفظي للسلوآيات غير اللفظي •
سمعية       • ات ال ع المعلوم التزامن م صرية ب ات الب ة المعلوم ز    (معالج ل تعزي ن أج م

 ). توصيف السياق االجتماعي للتفاعلالتكامل بين المثيرات وتسهيل 
ف       • صحيح لمواق سير ال ر، التف ور اآلخ اذ منظ ارات اتخ اعي، مه وعي االجتم ال

  . التواصل
 

  : التدريب املهني .19
الم العمل        غالًبا ى ع دخول إل ات ال  ما يفشل الراشدون ذوي متالزمة أشبرجر من الوفاء بالتزامات ومتطلب

ة،  صعوبات االجتماعي ارات الحوار، ال ي مه ال القصور ف بيل المث ى س ا عل دة عوامل منه سبب ع أو الوظائف ب
  . الشذوذ والغرابة الشخصية والتمرآز حول الذات، ونوبات القلق المتكررة

سية،                شك   وال أن الفشل في اآتساب مهارات االلتحاق بالعمل، يفضي إلى المعاناة من القلق والضغوط النف
ة    وبالتالي تبرز حاجة     ي        أشبرجر ذوي متالزم دريب المهن رامج الت ى ب شديد في       .  إل ارات   ونتيجة للقصور ال  المه

ا    البصرية ـ الحرآية ربما يفشل ذوو متالزمة أشبرجر في االستمرار في العمل حتى  ه، مم  في حالة الحصول علي
   . يعرضهم للكثير من االضطرابات االنفعالية

ن ع           وم ب م ا يتناس ا بم أهيلهم مهنًي برجر وت ة أش دريب ذوي متالزم تم ت ك، أن ي ى ذل اء عل م، بن  المه
رة               ة آثي اعالت اجتماعي رتبط بمهن ووظائف ال تتطلب تف خصائصهم النفسية والسلوآية آأن يكون هذا التأهيل م

  . آلخرينمع ا
  

  : مساندة الذات .20
ديدة               يوصف  ذوي متالزمة أشبرجر بأنهم منغلقون على ذواتهم وميالون للوحدة بالرغم من وجود رغبة ش

م               ذلك ه لديهم لتكوين أصدقاء وآذلك تتملكهم شأنهم شأن أي إنسان عادي رغبة في تكوين حياة اجتماعية عادية، ل
اعي داخل     تنمية وإثراء تواصلهم اال   في حاجة ماسة إلى      ة           جتم شطة تتمرآز حول الجماعات االجتماعي ، سياق أن

ة أشبرجر       جماعاتويقصد بمساندة الذات تكوين      وفير فرص   من ذوي متالزم نهم      لت ا بي م للتالقي فيم شة  له لمناق
   . اجتماعية حول موضوع مشتركمشكالتهم ولتكوين عالقات 

  
  : العالج الدوائي .21
درة المعلومات        على دوائي        الخاص  الرغم من ن سي ال داخل العالج النف ة أشبرجر      ة بم ذوي متالزم إن    ل ، ف

ة          المدخل التحفظي المرتكز   ة ذوي إعاق ى فئ على الشواهد العلمية من الدراسات والبحوث العلمية التي أجريت عل
   . (McDougle,Price,&Volkmar,1994)االختيار المناسب في هذا المجال   األوتيزم
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ة      عامة، من المفضل تج    وبصورة ة أشبرجر            نب العالجات الدوائي صغار من ذوي متالزم ال ال . مع األطف
ال               وقد يتم وصف أدوية معينة لذوي متالزمة أشبرجر        ار وأفع ديدة، أفك ة ش في حالة معاناتهم من أعراض اآتئابي

  . وسواوية قهرية، أو اضطراب تفكير
برجر بل لعالج أعراض مرضية     المهم، أن يدرك اآلباء أن األدوية توصف ليس لعالج متالزمة أش     ومن

  . تنتج عنهمعينة تصاحب هذه المتالزمة أو 
  

  : تطورات جديدة يف اجملال .22
ا           على رغم من أن المعلومات المتاحة حالًي ق     ال ا يتعل ة            فيم دخالت العالجي ة أشبرجر والت ة متالزم  بطبيع

ًدا  دودة ج ت مح ة مازال ي تت  المتاح وث الت ات والبح ي الدراس د واضح ف د تزاي ة ، يوج ذه المتالزم اول ه ة ن  نتيج
ة  ن الجمعي صادر ع سلوآية ال سية وال طرابات النف ع لالض صائي الراب صي واإلح دليل التشخي ي ال ضمينه ف ت

  . األمريكية للطب النفسي
ة أشبرجر صدرا في أواخر سنة     ويوجد  ان عن متالزم ي   1997 آتاب ة ف رة من األهمي ى درجة آبي  عل

شخيص        العديد من المشا  ، ويجرى اآلن    المجال ا من         ريع البحثية، آما صيغت العديد من أدوات الت  التي تمكن حالًي
  .  لهذه المتالزمةالتشخيص الفارق
ر الي     واألآث برجر، وبالت ة أش ن متالزم وعي ع امى ال ة، تن د أهمي ق     تزاي ا يتعل ا وبم ام به ام الع  االهتم

    .بالخدمات وبرامج التعليم والتدريب المهني
  

  :مصادر الدليل. 23
  :  المصادر الرئيسية)1 (

 : المصادر التاليةاعتمد في اإلطار التنظيمي العام لهذا الموضوع على ما ورد في 
• Ami Klin, & Fred R. Volkmar (1995 ). Asperger's Syndrome: Guidelines for 
Assessment and Diagnosis, the Learning Disabilities Association of America Press. 
Available at: Yale Developmental Disability Clinic Home Page: 
http://www.med.yale.edu/chldstdy/autism/asdiagnosis.html .  
• Baron-Cohen, Simon(2006). What’s so special about Asperger Syndrome?; Brain 
and Cognition; Volume 61, Issue 1, Pages 1-4; June .  
• Ami, Klin Ph.D. and Fred R., Volkmar M.D.( 2005). Editorial Preface; Journal of 
Autism and Developmental Disorders; Volume 35, Issue 2, Pages 141-143; April..  

  
  : المصادر المساندة) 2(

• * Attwood, T. (1998). Asperger's syndrome: A guide for parents and professionals. 
London: Jessica Kingsley. 
• * Kadesjo, B., Gillberg, C., & Hagberg, B. (1999). Brief report: Autism and Asperger 
syndrome in seven-year-old children: A total population study. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 29, 327-331. 
• * Wing, L. (1998). The history of Asperger syndrome. In E. Schopler, G. B. Mesibov, 
& L. J. Kunce (Eds.), Asperger syndrome or high-functioning autism? (pp. 11-28). New 
York: Plenum Press. 

  : ة على شبكة المعلومات العالميةمصادر متاح) 3( 
 (1) Asperger’s Syndrome. Retrieved September 22, 2007, from Autism Speaks website: 
http://www.autismspeaks.org/navigating/index.php 
(2) Asperger’s Syndrome. Retrieved September 22, 2007, from Asperger’s Trips website: 
http://www.aspergertips.com 
(3) Asperger Syndrome. Retrieved September 15, 2007, from KidsHealth website: 
http://www.kidshealth.org 



 - 27 -

(4) Asperger Syndrome Fact Sheet. Retrieved September 22, 2007, from National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke website: http://www.ninds.nih.gov/disorders/asperger 
(5) What is Asperger’s Syndrome? Retrieved September 15, 2007, from Tony Attwood 
website: http://www.tonyattwood.com/au/ad.html 
 


