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م� (%اب " ال%ق#"� في عل� ال�ف� الع��ي ال�ع�في: م�  2022ص�رت مخ�ا ال
	عة األولى 
عالج وال%;فل " ع� مس9ة 5اح7#ن لل�راسات واأل5/اث واالس%�ات,0,ات الف/+ وال%.-,+ إلى ال

على مق�مة م
#لة وس	عة ف�#ل،  196ال7قاG,ة، ل�لفه الغالي أح�شاو، والAB ت#زع? صف/اته 
ت� ت-�,+ أولها ل�فه#م ال%ق#"� ال�ف9ي الع��ي، وثانPها لالض
�ا5ات الع��,ة ال��ائ,ة، وثال7ها 

Bاب اإلعاقة ال�
ه�,ة، وخام9ها الض
�ا5ات اللغة، وسادسها الض
�اب U,V ال%#ح�، ث� الض
سا5عها الض
�اب نق+ االن%	اه مع أو ب�ون ف�] ال�.ا]. فال;%اب في م�0له Y/اول م� داخل 

ال%ق#"� ال�ف� الع��ي ال�ع�في، ال%��,+ على ف;�ة قابل,ة أغل` االض
�ا5ات  معال0ة م#ض#ع
ج وال%;فل، وhال%الي ال%أك�P على أن وe,فة الd,9#ل#ج,ا في ال�ف9,ة الع��,ة لل%.-,+ والعال

5ع�ها ال�ف9ي الع��ي، 0Y` أن ت%�90 في إ0Yاد حل#ل فعل,ة لل�.اكل وال%�اi,ات ال��اح	ة 
ل%لk االض
�ا5ات، وخ�#صا في م,ادی� ال%عل� والع�ل وال%;,U واالن�ماج وت0#"� ال/,اة d.5ل 

ات، وقابلP%ها  لل%ق#"� وال%.-,+ والعالج وال%;فل، أض/? عام. ف�9ل�ة م
#اi,ة تلk االض
�ا5
م� األم#ر ال%ي ت(�ها م-%لف ب�امج ال%ق#"� والعالج ون�اذج ال%�خل وال%;ّفل ال�%#ف�ة حال,ا بهBا 

 ال-�#ص.  
  

�ا ال�ق�#د إذن 5ال%ق#"� في عل� ال�ف� الع��ي ال�ع�في؟ ما هي مق#ماته ال�q�"ة ف   
وvج�اءاته ال��ه0,ة وأدواته ال%
�,t,ة؟ ث� إلى أA ح� �Yح الق#ل 5قابل,ة االض
�ا5ات ال�ف9,ة 
الع��,ة �5-%لف مd#ناتها ال�ع�G,ة وال#ج�ان,ة وت�qه�اتها ال��ائ,ة واالج%�اi,ة لل%.-,+ 

ج وال%;ّفل؟ أك�P أن تق�Y� أج#hة مق�عة ألسwلة م/#ر"ة م� هBا الق�Pل، س,.dل ال�هان والعال
العل�ي األساسي لهBا ال;%اب الAB َسُ%7ِْ�ُ� ن%ائ0ُه أسالP` وم�ارسات ج� إ0Yاب,ة وخاصة 5ال�9	ة 

�)ها ل�-%لف األV�اف ال�%-��ة وال�ه%�ة ب%ق#"� االض
�ا5ات ال�ف9,ة الع��,ة. وهBه م9ألة ت
 ق�ائ� ووقائع أه�ها:

  
(P7�ة هي الق�اYا واإلشdال,ات ال%ي أص	/? ُت
�ح وُت�اق~ 5-�#ص م#ض#ع ال%ق#"�  - 

 ال�ف9ي الع��ي. ف%	عا لألف� ال�9%ق�لي ل�9ار ال	/� في هBا ال�#ض#ع، Yالح� أن س,d#ل#ج,ة 

صدرت مؤخرا الطبعة األولى  
من كتاب " التقويم   2022

في علم النفس العصبي  
المعرفي: من الفحص  
والتشخيص إلى العالج والتكفـل  
" عن مؤسسة باحثون  
للدراسات واألبحاث  
واالستراتيجيات الثقـافية، 
لمؤلفه الغالي أحرشاو، والذي  

على   196توزعت صفحاته  
مقدمة مطولة وسبعة فصول

تم تخصيص أولها لمفهوم  
التقويم النفسي العصبي، 
وثانيها لالضطرابات العصبية  
النمائية، وثالثها الضطراب  
اإلعاقة الذهنية، وخامسها  
الضطرابات اللغة، وسادسها  
الضطراب طيف التوحد، ثم  
سابعها الضطراب نقص االنتباه  
مع أو بدون فرط النشاط.

التنصيص على فكرة قـابلية  
ضطرابات النفسية  أغلب اال

العصبية للتشخيص والعالج  
والتكفـل، وبالتالي التأكيد  
على أن وظيفة السيكولوجيا  
في بعدها النفسي العصبي، 
يجب أن تتجسد في إيجاد حلول  
فعلية للمشاكل والتداعيات  
المصاحبة لتلك االضطرابات، 
وخصوصا في ميادين التعلم  
والعمل والتكيف واالندماج  

بشكل عام. وتجويد الحياة  
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اعي وارتفاعه الt,اس وال%ق#"� عامة ق� تع�ض? ل%غP�ات ع�,قة، وذلk 5فعل ز"ادة ال
ل` االج%� 
في م0ال ت.-,+ وعالج االض
�ا5ات ال�ف9,ة الع��,ة. وهBه واقعة ع�ل�ا على تف�Pلها في 
أغل` الف�#ل ال�d#نة لهBا ال;%اب، ح�P ات-Bنا م� مفا�,� ال;.ف والف/+ والt,اس وال%.-,+ 

خل%ه على ال%�0ی� ال�q�A وال��ه0ي وخاصة ال%ق�ي الAB أدوالعالج وال%;فل أم7لة ت#ض,/,ة 
ال�قارhة ال�ف9,ة الع��,ة ال�ع�G,ة على س,d#ل#ج,ة ال%ق#"�. وهي ال�قارhة ال%ي ن�� ض�ورة 
اع%�ادها في إغ�اء (P7� م� م�ارسات�ا الd,9#ل#ج,ة لل%�خل س#اء 5ق�� ال%.-,+ وال%فP9� أو 

 5غ�ض العالج وال%;فل.
 

h#"ة واالج%�اi,ة وال�ه�,ة 5ال�q� إلى فعالP%ه في ال%0اوب مع ال/اجات االس%.فائ,ة وال%�  - 
 �q�ال%ي ت�اه� على أه�,ة ال%.-,+ والعالج وال%;ّفل، أص	ح ال%ق#"� ال�ف9ي الع��ي، وhغ� ال
ع� ث�ائ,ة ال�قارhات ال�q�"ة أو ت�#عها، Y.غل مقع� ال.�ف في م0ال ت#فP� ال�عارف وال�عل#مات 

سات وت�اi,ات االض
�ا5ات وال�ع
,ات الالزمة ل%0اوز، أو على األقل ال%-�,U، م� انعdا
ال�ف9,ة الع��,ة على ج#دة ح,اة ال��اب�P، س#اء داخل األس�ة أو ال��رسة أو ال�قاولة أو ال.ارع 

#ل ال7الثة األخP�ة لهBا ال;%اب ال%ي ت���? م�0#عة م� األم7لة عامة. ف�7ل�ا جاء في الف�
)، واض
�اب U,V ال%#ح� 5ال%
�,t,ة ال�#زعة على اض
�ا5ات اللغة وصع#hات ال%عل� (ف�ل 

)، ت#ج� ح%ى اآلن ن�اذج وh�امج ع�ی�ة 7)، ث� اض
�اب االن%	اه وف�] ال�.ا] (ف�ل 6(ف�ل 
لل%�خل ت9عى إلى بل#رة وت�i,� م9ل�ة قابل,ة أغل` االض
�ا5ات ال�ف9,ة الع��,ة لل%ق#"� 

 وال%.-,+ والعالج وال%;فل. 
  

م� م�q#ر ت-���ا ال�ف9ي ال�ع�في، Yع%�� ال%ق#"� ال�ع�في أف�ل وسPلة ل;.ف  -
وت.-,+ االض
�ا5ات ال�ف9,ة الع��,ة وال�9اع�ة على ت/�P9 ج#دة ال/,اة لع�ی� م� 
األش-اص ال/امل�P لهBه االض
�ا5ات. ونع%ق� أن ال�غ�ب وال�ول الع�h,ة عامة ما ت�ال تعاني م� 

ع�P. فأغل` األخ�ائ�PP ال�ف9ان�PP الع��Y �PPع�ل#ن في خ�اص (�P� على هBا ال�
ال�9%.�,ات الع�#م,ة أو في 5ع� م�اك� الف/+ وال%.-,+ ال%ا5عة ل0هات م%ع�دة. وهBا ما 
Yع�ي أن ال��ارسة ال�ه�,ة ل� ت%�أس� وت%�سخ 5ع� ل%ق#م ب�ورها في م9اع�ة ال9اك�ة غP� ال�%;,فة 

-��ة. ونq�ا لل
ل` االج%�اعي ال�%�ای� على ال%ق#"� داخل م�اك� �V,ة ونف9,ة وت�h#"ة م%
ال�ف9ي الع��ي، فق� أض/ى  م� ال��ورA أن تأخB ال��ارسة ال/�ة ن��Pها، ول;� ب�اء على 
نqام أساسي ت/�dه ق#ان�P ال%ق��P وال%��ی�. وهBdا فإذا (ان اإل�	ال ال;�P� على ب�امج وم�اهج 

صة 5ال�9	ة ل�9اه�%ها في ت0اوز (P7� م� صع#hات ال%ق#"� ی#ضح م�� أه�P%ها ون0اع%ها وخا
ال%عل� وال%/�Pل، وم.اكل ال%;,U واالن�ماج، فإن�ا ال ن9%	ع� إمdان,ة �,امها ع��نا في ال�غ�ب 
والعال� الع�hي عامة ب�ور فعال، و�h#رة أساس,ة في ت.-,+ وعالج (P7� م� االض
�ا5ات 

   ال�ف9,ة الع��,ة ال��ائ,ة وال�d%9	ة. 

فما المقصود إذن بالتقويم في  
علم النفس العصبي المعرفي؟ 
ما هي مقوماته النظرية  
وإجراءاته المنهجية وأدواته  
التطبيقية؟ ثم إلى أي حد يصح  
القول بقـابلية االضطرابات  
النفسية العصبية بمختلف  
مكوناتها المعرفية والوجدانية  
وتمظهراتها النمائية  

تشخيص والعالج  واالجتماعية لل
والتكفـّل؟ أ

أن سيكولوجية القياس  
والتقويم عامة قد تعرضت  
لتغيرات عميقة، وذلك بفعل  
زيادة الطلب االجتماعي  
وارتفـاعه في مجال تشخيص  
وعالج االضطرابات النفسية  
العصبية. 

أصبح التقويم النفسي العصبي، 
وبغض النظر عن ثنائية  
المقـاربات النظرية أو تنوعها، 
يشغل مقعد الشرف في مجال  
توفير المعارف والمعلومات  
والمعطيات الالزمة لتجاوز، أو  
على األقـل التخفيف، من  
انعكاسات وتداعيات  
االضطرابات النفسية العصبية  
على جودة حياة المصابين، 
سواء داخل األسرة أو المدرسة  
أو المقـاولة أو الشارع عامة. 

من منظور تخصصنا النفسي  
في، يعتبر التقويم  المعر 

المعرفي أفضل وسيلة لكشف  
وتشخيص االضطرابات النفسية  
العصبية والمساعدة على  
تحسين جودة الحياة لعديد من  
األشخاص الحاملين لهذه  
االضطرابات.
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صة لق� ع�ل�ا في ث�اYا هBا ال;%اب على معال0ة إشdال,ة ال%ق#"� ال�ف9ي الع��ي م� 5-ال
 -الt,اسي والع��ي  -خالل االع%�اد على مقارhة س,d#مع�G,ة ت�0ع ب�P ال	ع�ی� ال�ف9ي 

�,dي، ق#امها ال%�اول 5الع�ض وال%/لPل وال�قاش م�0#عة م� ال�فا�,� واالض
�ا5ات Pاإلكل
ت ال%ي ت�ف%ح علPها هBه اإلشdال,ة وفي مق�م%ها: ال%ق#"� ال�ف9ي الع��ي م� واألع�اض واألدوا

ح�P ال�فه#م وال�قارhة وال-�ائ+ واألدوات، واالض
�ا5ات الع��,ة ال��ائ,ة في مفا�,�ها 
وتعار"فها وأص�افها، واض
�ا5ات اإلعاقة الBه�,ة واللغة وال%#اصل م� ح�P معایP� وخ�ائ+ 

وال/9اب وال%#ح� ونق+ االن%	اه (أم7لة  ع9� ال;الم والق�اءة وال;%ا5ة ت.-,�ها، ث� اض
�ا5ات
ت
�,t,ة ق#امها األج�أة وال%#ض,ح. ونع%ق� أن القار� العادA وق�له ال	اح� ال�%-�+ ال�ه%�، ف/�ا 

�5ع#hات ال%عامل مع و�,اسا وت.-,�ا وعالجا وت;ّفال، 5االض
�ا5ات ال�ف9,ة الع��,ة في عالقاتها 
 ،� ال�هام واألن.
ة وفي مق�م%ها ال%عل� ال��رسي وال%;,U االج%�اعي ث� االن�ماج ال�ه�يم�0#عة م

س,�0 في هBا ال�لف م�جعا غ�,ا ن�9,ا 5ال�عارف وال�ع
,ات وال/قائ� ال%ي تP0%9` ل	ع� م
ام/ه 
واس%.dل عل,ه وان%qاراته، وت�P� d.5ل م� األشdال أغل` االس%ف9ارات واالس%فهامات ال%ي (P7�ا ما راودته 

  أم� إ0Yاد أج#hة وحل#ل مق�عة ع�ها ولها.

أن الممارسة المهنية لم  
تتمأسس وتترسخ بعد لتقوم  
بدورها في مساعدة الساكنة  
غير المتكيفة داخل مراكز  

فسية وتربوية  طبية ون
متخصصة.

نظرا للطلب االجتماعي   
المتزايد على التقويم النفسي  
العصبي، فقد أضحى  من  
الضروري أن تأخذ الممارسة  
الحرة نصيبها، ولكن بناء على  
نظام أساسي تحكمه قوانين  
التقنين والتصديق.

كامل ملخص الكتابرابط    
www.arabpsynet.com/Documents/BR2Aharchaou-FromExToTTT&Care.pdf  

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 
 

  مؤسسة العلوم النفسية العربية

  معا يصل صوتنا.. معا نذهب أبعد

  المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

  " (االصدار الثاني عشر)  لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022  الكتاب السنوي

  على الويب 20من التأسيس و    22الشبكة تدخل عامها  

ـــكدح...    22   عامـــا من اإلنجازات 20عامــــا من ال

  ) 13/06/2003على الويب:   -  01/01/2000التأسيس:  ( 

  (رابط الكتاب)

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

  .... شاركوا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا... معكم نذهب أبعد

 معا نرقى بانساننا، فترقى اوطاننا، وترقى امتنا
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