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لحديث  والَحْرفي عن ظهر قلب تكرارالهي  تصدية األصوات
د عند عند صغار السن وبالتحديتصدية األصوات  يُشار إلىخرين. آلا

تقليد الكالم  كانوإذا تقليد. أنها بالنمو  األطفال الذين هم في طور
فمن ا من العمر شهرً  36 حتى يبلغ الطفل تكراراً واستمر يحصل

 من صدية األصواتتو .تصدية األصواتب حالةهذه ال وصف المحتمل
اضطرابات طيف في حاالت المعترف بها التواصل زات ميّ مإحدى 
0Fالتوّحد

 لدى مراحل التطور اللغوي منالتقليد  وفي حين يعتبر. 1
لمدة أطول في  تستمرفإن تصدية األصوات  ،عامةاألطفال بصورة 
الكلمات ة أكبر من التوّحد وتستحوذ على نسبب المصابفترة نمو الطفل 

1Fعاديي النمومقارنة باألطفال  التي ينطقها
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. وقد دة عقودلع موضع نقاش تصدية األصواتل الرئيسيالهدف  وكان

ً ما افترضوه سببعلى  وائلاألُ ز الباحثون ركَّ  ً  ا تصدية لغة ل رئيسيا
المتبعة  التحليلي علم النفسنظريات  تأثيراقترحوا تحت األصوات، و

علماء ما أ. 3الذاتفي نمو  عالقة بفشل لتصدية األصوات أن آنذاك
 تصدية األصواتاعتبروا ، فقد القرن الماضي سبعينياتفي  السلوكيات

 النمو اللغويفي  ابه مرغوبالوغير  ةعمليالغير  من األعراض
 ها)(بإيقاف اله وضع حدّ  ، مما يتطلبدالتوحّ  ذين يعانون منال ألطفالل

غالبية تركزت  القرن الماضي ومنذ ثمانينات. 2تعديل السلوكمن خالل 
 مفّصلأشكالها الثالثة كما هو على وظائف تصدية األصوات ببحاث األ

 .أدناه
 

 تصدية األصوات الفورية
 

للكالم الذي يتفوه  عن ظهر قلبة هي تكرار الفوريتصدية األصوات 
هذا النوع من تصدية األصوات  نإتقول  ةنظري هناك. شخص آخربه 

فرصة  بالغةد ومن مصاعب فَهٍم الذي يعاني من التوحّ لطفل ا نحمي
تصدية  البحوث أن ووجدت .جتماعيالاتواصل ال نوع من على لحفاظل

م تفاعلية،و غير أ تفاعليةتكون  قداألصوات الفورية  عدداً من  لتقدِّ
 ،التناوب اد بما فيهالتوحّ الذي يعاني من للطفل الوظائف التواصلية 

 .2وضبط النفس ،نالتمرّ و ما، أمر وطلب ،لى األسئلةواإلجابة ع
 
 المتأخرةتصدية األصوات  
 

من الوقت يحدث بعد فترة كالم للهي تكرار  المتأخرةتصدية األصوات 
المتأخرة  تصدية األصوات تعرف. بدونهاو أالتواصل قد يصدر بنيّة و

3Fبحاثاأل اكتشفت. و"البرمجةـ "بأيضاً 

 أخرةالمت تصدية األصواتن أ 4
وهي أسوة بالتصدية الفورية لها وظائف متعددة   التي تمت دراستها

تُستعمل بطريقة تفاعلية وغير تفاعلية، مصحوبة بفهم أو عدم فهم 
تصدية الفئات الوظيفية ل تشمل .سياقوبدرجات متفاوتة من العالقة بال

، بينما تشمل إعطاء التعليمات للذاتو ،نالتمرّ  تفاعليةالغير األصوات 
 ،االنتباه ولفت ،التناوب تصدية األصواتل التفاعلية الفئات الوظيفية

 .وإعطاء األوامر االحتجاجاتو، والطلبات ،والتأكيد
 

 تصدية األصوات المخففة
 

أو  كلمات فيتغيير  يتخللهترداد كالم  تصدية األصوات المخففة هي
بة تصدية سأن ن )قيد الطبع( Roberts3اكتشف المتفوه به.  نغمة

. المهارات اللغوية لدى األطفالتحّسن األصوات المخففة تزيد عند 
 كفاءاتعلى نمو ال ن تصدية األصوات المخففة تدلّ يوحي بأوهذا 

اللغة.  ضبطالقواعد التي تواستنتاج الكالم  صنععلى  اللغوية أي القدرة
مهمة نمو  مرحلةأن تصدية األصوات المخففة هي  Roberts يقترحو

 اً ومن المحتمل أن تكون مؤشرذين يعانون من التوّحد الطفال ألالدى 
ً قوي  .لمرضلإيجابي تطور بتكّهن لل ا

  
 الخالصة

 
عدة د التوحّ الذين يعانون من طفال تصدية األصوات عند األ قد تحقق
: إستراتيجية تأقلم ردّاً على تفاعالت تواصلية متطلبة جداً منهاوظائف 

ً تي تتطلب منهم وال ً معينتجاوبا 4Fا

 التفاعلعلى  ؛ طريقة للمحافظة5
كونها لى إ مختلفة، باإلضافةال تواصليةالوظائف الوجتماعي اال

  إستراتيجية لتعلّم اللغة.
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األطفال الذين لدى المتأخرة والفورية  تصدية األصوات على إنتاجالخفيف والقوي التفّوه المقيّد تأثيرات (
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