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 المـقـدمـة
 

اإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي من اإلعاقات النهائية أو االضطرابات العصبية            
الحركية، و يستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى اإلضطرابات النمو الحركي في مرحلة حياة             
الطفولة المبكرة من حيات اإلنسان، و إن النمو الحركي للفرد مظهر رئيسي مùن مظùاهر                

مي، و يعد النمو الحركي عامال أساسيا و مهما من عùوامل النùمùو العùùقلي              النمو الجس 
و االنفعالي و االجتماعي إذ يساهم في أنشطته العقلية و االجتماعية و االنفعالية، و إذا كانت                
التربية بشكل عام ضرورية و ذات فائدة عظيمة للطلبة األسوياء، فƎن فائدتها أشمل و أكثر               

اجات الخاصة، و خاصة المعاقين حركيا، ذلك ألن هذه الفئة أقل قùùدرة             إلحاحا لذوي الح  
على التعلم بالطرائق العادية لما تفرضه عليهم إعاقتهم من تقليص لقùدراتهم و تقùùùليل              
من فرص التعلم المتاحة لهم ومنه فيصبح من الضروري تزويده بخدمات التùربية الخاصة             

فة تهدف إلى تقييم الحاجات الخاصة للطفل المصاب        و تشمل أدوات و وسائل معدلة أو مكي       
 .باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي، بغية مساعدته على تحديد أكثر استقاللية

ويتناول هذا البحث موضوع عالقة اضطراب القدرة المكانية بقدرة الفهم اللفظي عند             
همية هاتين العمليتùùين    األطفال المصابين باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي، نظرا أل        

 .في عمليات التربية و التعليم على العموم، و تربية خاصة للمعوقين حركيا على الخصوص
و القدرة المكانية من أكثر أنواع اإلدراك التي أوالها الùùعلماء اهتمùùاما خاصùا              

و خاصة علماء النفس المعرفيين و التجربيين، وهي عبارة عن قدرة خاصة تتضùمن فهم              
و إدراك العالقات الفراƹية، و تداول الصور الذهنية و تصور األوضاع المختلفة لألشùكال             
في المخيلة، و تبدو هذه القدرة في كل نشاط عقلي معرفي يتميز بالتصور البصري لحركة               

  ).Mazeau, 1997 : 51(األشكال المسطحة و المجسمة 
 المعقدة و يقصد بها القدرة على فهم   أما قدرة الفهم اللفظي فهي من العمليات المعرفية        

معاني الكلمات و تمثل جانبا هاما من الجوانب الذكاء، و هي أكثر تجريدا و يتضمن عمùال                
  ).Mazeau,1997 :60.(معرفيا أكثر عمقا و رمزية
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و نظرا ألهمية هذا الموضوع، و سعيا لتحقيق أهùداف البحùث فيùه، تùم تنùاول                   
 .الموضوع في إطارين

 .ر نظري و إطار ميداني في سبع فصولإطا
فاإلطار النظري اشتمل على مقدمة و أربع فصول، يتناول الفصùل األول إشùكالية              

 .الدراسة، و فرضياتها و أهداف و أهمية البحث
التعريف باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي، وأعراضها       :و يتناول الفصل الثاني   

 . المصاحبة لهاو أسبابها و تصنيفاتها و االضطرابات
التعريف بالقدرة المكانية، عوامل تكونها، الفروق الكùمية       : و الفصل الثالث يتناول     

و الكيفية لها، و مستويات تطور القدرة المكانية، اضطرابها، أثار اضطرابها على الطفùل              
 .المصاب باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي

لفهم اللفظي، المنظور المعرفي في تناولهùا       و الفصل الرابع فيتناول التعريف بقدرة ا       
 .مستويات نموها، عملياتها، و أخيرا اضطرابها

 .أما اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية 
يتناول الفùùصل الخùùامس إجùùراءات الدراسة     : فقد اشتمل على ثالثة فصول       

 .و تقنياتها عينة الدراسة، إجراءات التطبيق و األسلوب اإلحصائي
يتناول الفصل السادس عرض و تحليل النتائج حسب فروض البحث، أما الفصùل             و   

السابع و األخير، فقد تناول مناقشة و تفسير النتائج الدراسة و مناقشة عامة مع تùوصيات               
 .  و اقتراحات 
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 تحديد إشكالية الدراسة: أوال

 
الشخص المصاب باإلعاقة الحركية ذات المصدر العصبي هو ذلك الفرد الذي تعوق            
حركته و نشاطه الحيوي، فقدان أو خلل أو عاهة عصبية أصابت األعضاء المƌدية للحركة              

طيùات  ع(بطريقة تحد من وظيفتها العادية بل يمتد و يشمل الحركات اإلرادية و الالإرادية              
كما يشير القيام بالمهارات الحركية إلى أي نشاط سلوكي يجب          ) 233 :1969عبد الحميد،   

على المتعلم فيه أن يكتسب سلسلة من االستجابات الحركية الدقيقة التي تقيدها أربع مكونات              
 .أساسية تجعل السلوك الحركي متناسقا و سليما

تحرك على توجيه انتباهه نحو المثيرات      مكون نفسي إدراكي، و الذي تظهر فيه قدرة الم        * 
 .الحسية المدخلة المختلفة و إدراكها على النحو الجيد

مكون معرفي، و يتعلق بالقدرات العقلية التي تمكن مƌدي الحركة من فهم المهارة، ومùا               * 
 . لتƋدية الحركةتتتطلبه من تخطيط و استراتيجيا

 .ت المثيرة الحسية و االستجابة الحركيةمكون تنسيقي، و المقصود به تنسيق بين مدخال* 
مكون شخصي، كالقدرة على االسترخاء و االحتفاظ بالهدوء في ظروف تثùير التوتùر            * 

و منه فغùياب المهارة الحركùية     ) 55 : 2005بدر الدين،   (و كذلك الثقة بالقدرات الذاتية      
درات المعرفية ، كمùا     أو خللها يƌدي بحتمية إلى اضطراب الوظائف اإلدراكية و بعض الق          

 ،)Ray( ،)1969 Zazzo) (1989 Barbot et Call 1950(أثبتته الدراسات كل من 
، التي بينت أن نتائج األطفال المصùابين باإلعاقùة الحركيùة ذات             )Crunelle 1990( و

المصدر العصبي، في اختيارات القدرة المكانية التي استعملوها ضعيفة المقارنة باألطفùال            
ابين بهذه اإلعاقة، و المالحظ من خالل هذه الدراسات أن أƹلبها قد أجريت على              الغير مص 

) ,Guidetti 1990 : 14. (عينات لم يتم توضيح سنها، كما لم تبين خصائص هذه العينات          
أما الدراسات التي تناولت تƋثير اضطراب القدرة المكانية على قدرة الفهم اللفظي نادرة إال              

عند ) Eveline Charmeux(و ) Héléne Romain( بحث كل من ما توصلت إليه نتائج
) la dyspraxie visio-spatial( المكاني البصري –دراستهم لعالقة تƋثير العمى الحركي 

 ،)la compétence grapho-phonique(و قدرة التعبير الخطي للفونام 
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ية يعتبر عائقا كبيùرا     أن العمى الحركي المكاني البصري و هو اضطراب في القدرة المكان          
لهذا في ƹالب األحيان ال يمكنهم التعبير خùطيا عن الفونيمùات  ) IMC(للفهم عند األطفال  

)15:P.98GAY, .(          ةùبينما وردت الدراسات كثيرة تدرس عالقة اضطراب القدرة المكاني
مثùل مùا ورد    ) IMC(بمتغيرات مختلفة أو عمليات معùرفية أخرǎ من عيùنة األطفال          

  بينت تƋثير القدرة المكانية على اإلدراك البصري ) ,Reuchlin 1973(لدراسة في ا

)14 :1999 Guidetti,   .( ن كل   منùكذلك   بي–Robeye  (  و)Geelen,1969 (
عالقة اضطراب القدرة المكانية بنسب ذكاء األطفال اإلعاقة الحركيùة          ) Leiter,1969(و  

  .)Guidetti, 1999 : 14(ة  سن12 و 2الدماƹية يتراوح سنهم بين 
وهناك دراسات أخرǎ لم يذكر تاريخها، وال سن أفùراد عيناتهùا و إنمùا ذكùرت                 
نتائجها، حيث تبين فيها أن اضطراب القدرة المكانية عند األطفùال المصùابين باإلعاقùة               

الطالقة اللفظية، القùùراءة  (الحركية ذات األصùل العùصبي تƌثر على مكتسباتهم اللغوية        
 ) .Bordot,1992) (الكتابة، التخطيط، و حل المشكالت و الحسابو 

و نظرا إلƹفال هذه الدراسات لتناول العالقة بين اضطراب القدرة المكانية، و قùدرة         
الفهم اللفظي، و نظرا لندرة البحوث حول الفهم اللفظي عند األطفال المصùابين باإلعاقùة               

نادرة خاصة في المجتمع العربي، فقد جاءت       الحركية ذات األصل العصبي، و كذلك لكونها        
هذه الدراسة محاولة لسد الفراƹات التي خلفتها دراسات سابقة في هذا المجال، و كذلك تƋكيد 

 و تنفيذا لنتائج بعضها، و خاصة ما توصلت إليه نتائج تطبيق بطارية كوفمان على عينة 
ين مùن الجمعيùة الفرنسùية        طفال معاقا في فرنسا من قبل مجموعة أخصائيين نفساني         30

) Kaufman, 1993 :123) (1992,1991(للمختصين في علم النفس المدرسùùي سنتي 
و كذلك بمحاولة توضيح العالقة بين القدرة المكانية و الفهم اللفظي عند األطفال المصùابين               

 :باإلعاقة الحركية ذات المصدر العصبي ومن ذلك يمكن صياƹة التساƌالت التالية 
ل يوجد ارتباط بين نتائج األطفال المصابين باإلعùاقة الحركية ذات األصل العصùبي             ه/ 1

Þ في اختبار القدرة المكانية و نتائجهم في اختبار قدرة الفهم اللفظي 
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2 /Þ هل توجد فروق دالة إحصائيا بين نتائج الذكور و اإلناث في اختبار القدرة المكانية 
 ئيا بين نتائج الجنسين في اختبار قدرة الفهم اللفظي Þهل توجد فروق دالة إحصا/ 3
 

 :  ƺروض الدراسة-ثانيا
يوجد ارتباط بين نتائج األطفال المعاقين في اختبار الذاكرة المكانيùة و اختبùار الفهùم                / 1

 .اللفظي
 .توجد فروق دالة إحصائيا نتائج  بين الذكور و اإلناث في اختبار القدرة المكانية/ 2
 .روق دالة إحصائيا بين نتائج الجنسين في اختبار قدرة الفهم اللفظيتوجد ف/ 3
 

 : أǉمية الدراسة-ثالثا
 :تتلخص أهمية الدراسة فيما يلي

يستمد هذا البحث أهميته من خالل التغيرات التي يتناولها بالدراسة أال وهي اإلعاقة الحركية        
، و كذلك من خالل األهداف التùي        ذات األصل العصبي، القدرة المكانية، قدرة الفهم اللفظي       

 .يسعى لتحقيقها
 

 : أǉداƹ الدراسة-رابعا
 : هناك نوعين من األهداف ألي بحث هما

 أهداف نظرية  -
 أهداف عملية  -

 :فاألهداف النظرية لهذا البحث تتمثل فيما يلي
معرفة عالقة اضطراب القدرة المكانية بقدرة الفهم اللفظùي عنùد المصùاب باإلعاقùة            -

 ذات األصل العصبي الحركية 
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معرفة مدǎ تƋثùùير اإلعاقة الحركية ذات األصùùل العصبي كاضطùùراب عصبي           -
و حسي، و لغوي أيضا، في معظم األحيان على قدرة الفهم اللفظي لùدǎ هùذه الفئùة                  

 .الخاصة من المعوقين

 
 
  
 
سùات   إن ندرة البحوث الخاصة بفئة األطفال المصابين بالشلل الدماƹي و خاصùة الدرا             -

العربية من أهم أسباب إجراء هذه الدراسة بغرض إثراء الدراسات الخاصùة بهùذه الفئùة                
 .المنسية خاصة في الوطن العربي و وطننا خاصة

 :أما األهداف العملية فهي
تفيد نتائج هذا البحث بƎذن اŸ األخصائي االرطفوني في خلق تقنيات و تمارين عالجيùة               -

 .مكانية، و تطوير قدرة الفهم اللفظي عند هذه الفئة الخاصةترتكز على تمارين القدرة ال

كما يمكن إفادة مراكز خاصة بتربية و إعادة تƋهيل فئة المصابين بهذه اإلعاقة بخصائص              -
 .القدرة المكانية و تطوير قدرة الفهم اللفظي عند هذه الفئة الخاصة

 المصùابين بهùذه اإلعاقùة       كما يمكن إفادة المراكز الخاصة بتربية و إعادة تƋهيل فئùة          -
بخصائص القدرة المكانية و قدرة الفهم اللفظي و بالتالي خلق طرق و برامùج لتعùùليمها              

 .و تحضيرهم لإلدماج المدرسي

 
 : حدود الدراسة-خامسا

 :يتحدد مجال البحث زمنيا، جغرافيا، و بشريا كما يلي
 : حدود الدراسة الجƸراƺية-أ 

مركز التكفل باألفراد المصابين باإلعاقة الحركية ذات األصùل         أجريت الدراسة بفضل اŸ ب    
   d’enfants infirmes moteurs cerbraux "(العصبي المسمى بù مدرسة اللقلق 

l’école des cigognes centre de pris en charge ( 
ففي ƹياب مراكز متخصصة للتكفل بهذه الفئة نشƋت جمعية أوليùاء األطفùال المصùابين               

خلقت فùضاءا تربويا خاصا بالتسلية     ) APIMC(اقة الحركية ذات األصùل العصبي      باإلع
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 طفال أسبوعيا حيث    60 يستقبل ما يقارب     1998و التكفل باألطفال المعاقين وكان ذلك عام        
 :يستفيد كل طفل من

 ) rééducation orthophonique(إعادة تربية أرطوفونية  -

 )thérapie psychologique(إرشاد نفسي  -

 ) Kinésithérapie(التƋهيل و التدليك الطبيعي  -

  تحضير شبه مدرسي مع مربية مختصة-
ومن أهداف المركز الهامة هي التخفيف عن الوالدين بالتكفل باألطفال المعاقين و مساعدتهم             

 .و توجيههم
إطالع الرأي العام و السلطات العمومية على اإلعالنات و الوسائل التي تمكن من محاربùة               

ه اǓفة على األصعدة الصعبة و االجتماعية مع توعية المجتمع بƋهميùة التكفùل األمثùل           هذ
 .بالمرأة الحامل و االلتزام بƋساليب و طرق الوقاية

ƒ -حدود الدراسة البشرية  : 
 بنت  17عينة من األطùفال المصابين باإلعاقة الحركùية ذات األصل العصبي تكونت من            

 ). سنة11 و 7(راوح سنهم بين  فرد يت34 ولد بمجموع 17و 
 ƚ-منيةƦحدود الدراسة ال : 

  .2004 إلى ماي 2004من جانفي 
 : التعاريƹ اإلجرائية ألǉم مصطلحات البحث-سادسا

 )spatial ability:(القدرة المكانية .1
القدرة على تصور األشكال في الفراƷ و إدراك العالقات بينها و التعرف على نفس الشكل               

قا لمحاور مختلفة، و اختبارات القدرة المكانية تحتوي على أشكال أو رسùوم             عندما يقوم وف  
مجزاة، يقوم المفحوص بتجميع أو ضم هذه األجزاء ليكون الشكل أو رسم متكامùل و يùتم                 

 قياس القدرة المكانية أيضا بواسطة اختبارات الذاكرة البصرية أو الذاكرة المكانية 
 )164 ص 1997خليل ميخائيل (
 )Verbal compréhension(هم اللفظي الف-2
 

يتمثل في القدرة على فهم معاني الكلمات و تقاس باختبارات معùاني الكلمùات أو ترتيùب                 
 )45: 1995فتحي مصطفى، (الكلمات 
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 )Cérébral palsy:( اإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي-3
 

 الجزئùي أو التùوقفي      يتميز المصاب بهذه اإلعاقة بƋن لديه عجزا يطلق عليه اسم الشùلل           
تصاحبه زالت أخرǎ مثل عدم التƉزر الحركي و الرعشة في بعض األطراف، و تعبيرات              
حركية ذات دالالت معينة كنتيجة مباشرة لعدم السواء أو التلف في بعض جوانب المƣ الذي               

 ) 50 :1999أحمد السعيد، (يحدث نتيجة إصابة خلقية أو مرض، 
 
 

لمعرفùة  ) Testes neurologiques(اسطة اختبارات عصبية يمكن الكشف عن اإلعاقة بو
مكان اإلصابة الدماƹية تعرف هذه اإلعاقة في الوطن العربي بالشلل الدماƹي أما هنا فهùي               

 بمعنùى اإلعاقùة     IMOC و لùيس     IMCمعروفة باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي       
صطلح بها من قبل المنضمة     الحركية ذات األصل العصبي المصحوبة بالتخلف العقلي كما ا        

 )   Yacef,2000 :19(العالمية للصحة 
 
  

    
                 

 



 

 الفصــل الثــاني 

 

  اإلعـاقة الحــركية ذات األصــل العــصبي

 

 

 تمهيد

 

 . مفهوم اإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي-أوال

 . أعراض اإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي-ثانيا

 . أسباƒ اإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي-ثالثا

 .ي تصنيفات اإلعاقة الحركية ذات األصل العصب-رابعا

 . االضطرابات المصاحبة اإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي-خامسا

 

 خالصة
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 :تمهيــد
 

 إن األطفال المصابين باإلعاقة الحركية ذات المصدر العصبي يعانون من إعاقات            - 
حركية متنوعة، منها عدم إمكانية الوقوف، و حركات ƹير ممكنة، إضùافة إلùى بعùض                
الحركات الالإرادية و انعدام التوازن، و عدم انسجùام الحركات و صعùوبات في النطùق             

 اإلصابات الدمùùاƹية العضلية باضطùرابات سùمùعية وحùسية       و كثيرا ما ترتبط هذه    
 و ذهنية لكن بدرجات متفاوتة، مما يستوجب إذن تكفال خاصا و شامال متعدد االختصاصات

 ويتناول في هذا الفصل، التعريف بهذه اإلعاقة، و أهم أعراضها و األسباب - 
 .لهاالمƌدية إليها و أنواعها و أكثر االضطرابات المصاحبة 

 
 : مفهوم اإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي-أوال

Infirmité motrice cérébrale-(IMC) 
       Ňحدد مفهوم اإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي ألو Ňور   ة  ل مرùمن طرف البروفس

)G.Tardieu (عند دراسته لمجموعة من األطفال معاقين حركيا نتيجة إلصابة          1954سنة 
 لتفريقهم عن أطفال مصابين بااللتهùاب الùدماƹي المصùحوب            عقليا نعصيبة لكن سليمي  

 ).Le métayer, 1999:12(بالتخلف العقلي 
تعريف أوسع لإلعاقة الحركية الدماƹيùة      ) G.Tardieu( اقترح   1968 وفي سنة    - 

 هي نتيجة إلصابة، قبل أو بعد أو أثناء الوالدة ƹير تطورية تتمثل في الشلل               «: حيث يقول 
 يمس في بعض الحاالت أعضاء التصويب يمكن أن ترافقها إصابات حسùية           متعدد المظاهر 

 ).Gerouet, 1987( »و إصابات جزئية في العمليات العليا باستثناء القصور العقلي
 أن اإلعاقة الحركية الدماƹية ) Deschamps et coll,1981( و يقول كل من - 
قات جزئيùة أو كليùة تعيùق تحقيùق      األطفال، المراهقين، و الكبار المصابين بƎعا     «تعني  

حركات إرادية من اجل تثùبيت الوضعية، هذا القصر ينتج من إصابة عصبية حادثùة قبل              
 .»أو بعد أو أثناء الوالدة

اإلصابة ليسùùت تطورية لكن تƌثر على التطùùور العصبي و النفسي للسنوات األولùى             
 .من الحياة
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قات خفيفة إلى إعاقات كبرǎ تفقد كùل اسùتقاللية           و تتنوع االضطرابات الحركية من إعا     
للمصùùاب، و اإلعاقùùة الحركيùùة الدماƹيùùة، خلقيùùة والديùùة ال تكùùùون          

 وراثيùùùة 
)Guidetti, 1999 :29 (  ة ذاتùن اإلعاقة الحركيƎو أخيرا بناءا على التعاريف السابقة ف

 أثناء أو بعد الùوالدة تتùùمثل       األصل العصبي مرتبطة بƎصابة في الدماƷ خالل المراحل،       
 وراثي ومùن ƈثاره اضùùطراب     - ƹير تطùùوري  -في اضطراب حùùركي مستقùر   

في الوضعية و الحركات، و تصاحبه اضطرابات في العمليات العليùا مثùل اضùطرابات               
إدراكية العمى الحركي، عمليات التمثيل، اضطرابات حسية لكن هذه اإلصابة العùùصبية           

التي تسمح بتمدرس المصابين باإلعاقات الحركية الدماƹية ). الذكاء(ات العقلية ال تمس القدر  
 .في الوسط المدرسي العادي

 إذن هذا المفهوم سيستثني األطفال المصابين بالتخلف العقلي لألطفùال المتعùددي             - 
  . Cérébral palsyاإلعاقات و يطلق على هذه اإلعاقة تسمية الشلل الدماƹي 

 
             

 : أعراض اإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي-ثانيا
 

 *         ùفي معظم األحيان يكون الطفل المصاب بIMC      ىùالل األيام األولùùة خùوخاص، 
 ):1(من والدته جد رخو، وقد يبدو عاديا كما يوضحه الشكل رقم 

             
   ):1(شكل 

  يوضح طفل يتدلى على 
 مقلوب ] U[شكل حرف 
  حركته قليلة أوحيث تكون

 طفل رخو                         طفل عادي   )         Werner,1991 :87:(منعدمة



 ألصل العصبي اإلعاقة الحركية ذات ا: الفصل الثاني 

14 

 
 
 
 
 

عندما ال يتنفس الطفل في الدقùائق األولى من والدته و يصùùبح رخوا ولونùه أزرق               * 
 ).2(أن يصاب بشلل دماƹي حركي كما يوضحه الشكل رقم 

 يبدي تƋخرا في تحكùم    IMCعاديين فالطفل المصاب بù   النمو بطيء مقارنة باألطùفال ال    * 
 .في وضعية رأسه، أو الجلوس أو التحرك أوال يستعمل إال يدا واحدة

 
 يوضح وضعية رأس الطفل المعاق): 2(شكل

)Werner,1992 :87( 
 
 
 
 

يبدي الطفل صعوبات في الرضاعة ، البلع و المضƸ ، يتقيƋ كثيùرا             : مشاكل في التغذية    * 
 . ، و حتى عند نموه فƎنه يبدي نفس المشاكل أو يختنق

جسمه يتشنج عندما نحمله، نلبسه أو نلعùب معùه         : صعوبات التكفل بالرضيع أو الطفل    * 
وال يستطيع أن يلبس أو أن يتغذǎ وحده أو حتى أن يلعب لوحده وهذا راجع للتشنجات التي                 

 .تصيب جسمه
لنا أن رأسه سيسقط أو يتشنج فجƋùة        يمكن أن يكون الطفل مرتخيا أو طري حتى يتخيل          * 

 .فيعسر علينا حمله
يبكي الطفل كثيرا و يكون مضùطربا أو سùريع االنفعال ، تƋثري، تحسسي أو تهيجùي               * 

  .يوجد مطاوع ال إنفعالي، ال يبتسم و ال يبك) Passif(أو يكون سلبي 
اوته و ليونته   ال يستجيب الطفل كا قرنائه من األطفال بسùùبب رخ        : صعوبات اتصالية   * 

أو تصلباته ، لقصور حركات يùديه و حركاته الùالإرادية ، و هذا يجعل الطùفل يتƋùخر                
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في الكالم، و بعض األطفال يكون كالمهم ƹير مفهوم ، ويظهرون بعض المشاكل النطقيùة                
 .حيث يصبح صعبا لألولياء فهم احتياجات الطفل 

لب األحيان مصابتان هذا ما يجعل عائلùة        تكون هاتان الحاستان في ƹا    : السمع و البصر  * 
الطفل المصاب تشك بقدراته العقلية، يجب مراقبة الطفل و إخضاعه لمراقبات لالطمئنùان             

 .بƋنه يرǎ و يسمع جيدا
 
 

 في ƹالب ) IMC(،تصيب األطفال )صرعية، عصبية ،انتفاضية(النوبات * 
 ).Werner, 1999 :87(األحيان، 

مخاوف، نوبات  ) انتقال من الضحك إلى البكاء    (ات مزاجية،   سلوك مضطرب، نالحظ تقلب   * 
الذي يعيƫ فيùه الطفùل      ( ƹضب، أو اضطرابات سلوكية أخرǎ وهذا يرجع إلى اإلحباط          

 .المصاب ألنه ال يستطيع أن يفعل ما يشاء
حاسة اللمس أي شعوره بالحار و البارد و األلùم أو وضùعيات             ) IMC(ال يفقد الطفل    * 

 أن يفقد توازنه و قدراته على التحكم في حركاته بسبب إصابته العصùبية          فانه يمكن . جسمه
 .ولديه صعوبات اكتسابية تتم يبطƐ و بالتكرار الممل

 مبكرة ، تختفùي     ةيبدي معظم الرضاع ردود أفعال أو توما تكي       : ردود أفعال ƹير عادية     * 
 ).Werner,1999 :88(بعد أسابيع و الشهور األولى ، لكنها تستمر عند الطفل المصاب 

 
   أسباƒ اإلعاقة ذات األصل العصبي-ثالثا

 
ال زال الكثيرون منا يجهلون األسباب العديدة التي تƌدي إلى إصابة الطفùل بعاهùة                -

تعوقه جسميا و عصبيا، و تمنعه من االستمتاع بنعمة الحياة و تحيل حياته و حيات والديه                
 .إلى ماسات مستمرة

ه األسباب إلى مجموعات معتمدين على الفترة الزمنية التي         و يمكن أن نقوم بتقسيم هذ      -
 .تƌثر فيها هذه األسباب على الطفل

ومن األفضل أن يقدم هنا ملخصا جامعا لهùùذه األسباب و طريقة تالقيها و الوقاية               -
 :منها قدر اإلمكان
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 : ƺترة ما قبل الحمل .1
 .هاالزواج في سن مبكرة وخاصة للمرأة، أي قبل اكتمال نضج  - أ
ƒ- زواج األقارب و خاصة إذا كان هناك أمراض وراثية في العائلة. 

ƚ - م الريزوسƌعدم تال.  
 .عدم تنظيم النسل ، و اإلنجاب بعد سن األربعين بالنسبة لألمهات- د
 
 
 
 
Ǉ- الوالدين فقط ǎأفراد األسرة و ليس لد ǎاالستشارة قبل الزواج و بحث األمراض لد. 
 ).1999:11احمد سعيد، . (لكحول بالنسبة األمهاتتناول المخدرات و ا-و

 :    الوقايـة
 . عالج األم من األمراض المزمنة تحت اإلشراف طوال فترة الحمل-أ
ƒ- سنة35 سنة إلى 18 يفضل الزواج من . 
 . تفدي زواج األقارب-جـ
 . تباعد الوالدات-ǉـ
 . التغذية السليمة-د
 ).Yacef,2000 :15(ب األم التحسيس باألخطار التي يمكن أن تصي-و
 

 : أثـناء الحــمل-2    

 . األمراض الحادة مثل الحصبة األلمانية و التهاب الكبد الوبائي و الزهري -أ
ƒ-         زيالتùرارة و مùاألدوية التي تستعملها األم خصوصا األدوية المهدئة و حافظات الح 

 .المغص
 . التعرض ألشعة إكس-جـ
 .حلقة على األرض النزيف بسبب الوقوف أو الز-د

 . تشوهات الجنين-ǉـ
 . انسمام الدم -و
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 )13 :1999أحمد سعيد،. ( األمراض التناسلية-ي
 :     الوقـايـة

 . التحصين ضد الحصبة األلماني للفتيات قبل الزواج-أ
ƒ-عدم استعمال أي دواء دون استشارة الطبيب . 
 . عدم التعرض ألشعة إكس إطالقا-جـ
 .ور حدوث أي نزيف خالل فترة الحمل استشارة الطبيب ف-د

 . تشخيص و عالج األمراض التناسلية أو اإلصابات البولية لدǎ المرأة الحامل-ǉـ
)Yacef,2000 :16.( 
 
 

 :أثنـاء الــوالدة-3       
 الوالدة العسرة وما يصحبها من جذب لرأس المولود أو ذراعه أو استعمال اǓالت مثùل             -أ

 .الجفن
ƒ-بعد الوالدة بسبب تعسرها أو التفاف الحبل السري حول الرقبة زرقة المولود . 
 ).13 :1999أحمد سعيد،.( نضج قبل األوان للمولود ووالدته بابتسار- خداج-جـ

 :   الوقـايــة
 اإلشراف على الوالدة لطبيب مختص أو مولدة مدربة جيدا، و قادرة على أخذ القرار إذا                -أ

 .كانت والدة عسيرة
ƒ-  لود المعتسر أو األزرق أو المتسر إلى الحضانة فورا ووضعه تحت اإلشراف             نقل المو

 )Yacef ,2000 :16.(الطبي المباشر حتى يجتاز األزمة
 :الوالدة األسبوع األول من-4      

 إصابة الطفل باليرقان النووي، بسبب اختالف فصيلة الدم بين األبوين من حيث عامل أ               -أ
ùأو ب أو ره. 

ƒ-لمعدية الحادة التي تصيب المولود األمراض ا. 
       ƚالوقـاية و العـال: 

 .تحتاج لتغيير الدم أو العالج المكثف في المراكز المختصة:  اإلصابة باليرقان النووي -
 )14: 1999أحمد سعيد، (
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 :ƺترة الرضاعة و السنوات األولǍ من العمر .5

 . أمراض سوء التغذية-أ
ƒ- الحركي مثل الورماتبويد شلل األطفال أمراض الجهاز 
 . الحمى الشوكية المخية-جـ
  اإلصابة بنوبات صرعية -د

  اإلصابة ببعض األمراض المعدية كالحصبة -ǉـ
 )46: 2000عمر عبد السالم، . ( اإلصابات الدماƹية-و
 
 
 

ƚالوقـاية و العـال   : 
عة و اهتمام   شلل األطفال و عالج األمراض بسر     :  التحصين ضد األمراض المعدية مثل     -أ

 .اكبر حتى ال تترك أي مضاعفات
ƒ-               ولùل المفعùليض طويùتعمال البنيسùالوقاية من الحمى الروماتزمية و الشوكية باس 

 .البنيسيلين
 االهتمام بتغذية المولود و إعطاءه المواد الغذائية األساسية و الفيتامينات و المعùادن              -جـ

 .األساسية
 )15: 1999احمد سعيد، . ( الرضاعة-د

 : تصـنيفات اإلعاقة الحـركية ذات األصـل العصـبي-رابعا
 تنقسم اإلعاقة الحركية الدماƹية إلى ثالثة أقسام رئيسية فيمكن أن تظهر على شكل              - 

شلل تشنجي أو شلل اختالجي أو اختالل حركي أو تكون خليطا بين ثالثة أنواع ، الطفùل                 
 عضالته مرتخية ، و لينة، و أما التشنج         المصاب بƋي نوع من هاته اإلعاقة في البداية تكو        

و الحركات الالإرادية تظهر بالتدريج مع مرور الزمن و قد يكون الطفل رخو في وضعيات               
 .معينة و متصلبا في أخرǎ و لتوضيح أكثر، سنحاول سرد أهم أنواع هذه اإلعاقة

 Spasticité:  الشلل التشنجي-1       
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    -    ùتقلص عالقات الطفل المصùلب         تùنجي مما يجعل جسمه صùاب بالشلل التشù
و متشنج ، حركاته بطيئة ، و ƹير دقيقة ، وعادة محاولة تغيير وضع الرأس تƌùùدي                 
إلى حركات أخرǎ الإرادية طفيلية ƹير عادية في الجسم ، و يزداد التشنج عندما يستثار               

 .الطفل
)Werner,1991 :89( 

   
 

  
 
 
 
 
 
 

 شنجية لكل طفل معاق مستلقي على ظهره يوضح وضعيات ت): 3(الشكل
)  Werner,1991 :89( 

 
 : و تختلف أنواع التشنجي من طفل إلى ƈخر فيمكن أن تكون اإلصابة- 

 
 أي أن اإلصابة تكون في طرف واحد، و يكون الùذراع            :Monoplégie أحادية الشلل    -أ

 .أكثر عرضة لإلصابة من الرجل
ƒ- كساحة   :Paraplégie :  راف     ال يمس الùلل إال األطùش

 السفلى، وهي حالة نادرة عند األطفال الشلل الحركي الدماƹي
 
 

 يوضح طفل مصاب بالكساح ): 4(الشكل
)Werner,1991 :90  ( 
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 إصابة ثالثة أطùراف و عادة تمùس عضو واحد علوي          :Triplégie ثالثية الشلل    -جـ
 و طرفين سفليين

الشلل كل األطراف مما يصعب علùى الفùرد         يمس  : Tétraplégie رباعية الشلل        -د
المصاب التحكم في الرأس، إصابته بنوبات صرعية عدم استقامة ظهره، اضطرابات نطقية            

 ) Werner,1991 :89(حادة و اضطرابات بصرية 
 
 

 يوضح طفل رباعي الشلل): 5(الشكل 
)Werner,1991 :90( 
 
 
 
 
 

 : Hémiplégie infantile:    شلل الطفولة النصفي-ǉـ
 ال يصاب فيه إال جانب واحد من الجسم يمكن أن يتضرر الوجه أيضا يكتسب فيه الطفùل                 
المشي في العام الثاني من عمره مما يسمح للطفل باسùتقاللية الحركùة تسùود اإلصùابة                 

كما تصاحبه اضطرابات بصرية حيث يفقد البصر في الجùزء          ) الذراعين( األعضاء العليا   
 طرابات لغوية أو ما يسمى بالعمى الحركي المكاني البصري من مجاله البصري ، واض

)Lacert,1987( 
 :Athetoseاالختالل الحركي    .2



 ألصل العصبي اإلعاقة الحركية ذات ا: الفصل الثاني 

21 

 و من أبرز أعراضه صدور حركات الإرادية ، بطيئة مومئة حركات عنيفة للقدمين               -
وللذراعين ، و اليدين وحتى عضالت الوجه و تتحرك اليد و أصابع القدمين دون سبùùب                

حرك الطفل إراديا فƎن حركاته تصبح سريعة و متسعة ، و الحركات الموضحة             و عندما يت  
سابقا في الشكل التشنجي تتغùير باسùتمرار أي أن هناك تغيرا مستمرا للضغط العضùلي               
و توازن الطفل يكون رديئا، و يسقط بسهولة ، الكثير من األطفال المصùابين بùاالختالل                

ذا كانت أعضاء النطق مصابة فيصعب عليهم االتصال         الحركي ذوي الذكاء العادي ، أما إ      
 )Werner,1991 :90.( أفكارهم و احتياجاتهملو إيصا

 
 
 
 
 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 يوضح الحركات اإلختاللية لليد و الذراع ، و مشاكل التوازن) : 6(الشكل 
)              Werner ,1991 :91( 

 
 :Atoxieالشلل االختالجي   .3
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ئص هذا النوع من اإلعاقة ، عدم التƉزر الحركùي، فيبùدي الطفùل               ومن أهم خصا   -
صعوبات في الجلوس و الوقوف ، و يسقط كثيرا و يستعمل يديه بصعوبة، هو شيء عادي                
بالنسبة للطفل الصùغير و لكن بالنùùسبة للمصùاب بالشلل االختالجي ، فهو صعب جدا             

رة و أخرق، مما يجلب لùه سùخرية         و محرج، و لكنه يستمر مدǎ حياته فيبدو عديم المها         
 )Werner,1991 :91(األطفال اǓخرين 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): 7(الشكل 
 يوضح أنه لكي يحافظ الطفل المخùùتل على حركùاته و توازنه يفقد اسùتقامة ظهره

)Werner,1991 :91)(Troubles ossociés( 
 وعند حدوثها تكون  هاته االضطرابات ƹير ثابتة الحدود ولكن كثيرة الوقوع ،- 

 .مختلفة الحدة، الدراجات
 )Troubles intellectuels: (اضطرابات عقلية  .1

 نظرا لتنوع مكان حدوث اإلصابات العصبية فƎن الوظائف العقلية تتƋثر بصفة ƹير  -   
منتظمة ، و الكفاءات العقلية و إمكانيات التعلم تختلف من معاق Ǔخر ، فالبعض يمكن أن                

 .سات العليا ƹير أن البعض، تعلم القراءة و الكتابة أمر مستحيل بالنسبة لهيلتحق بالدرا
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 و بما أن االضطرابات الحركية العصبية يمكن أن تصيب أعضاء النطùق فƎùن               - 
القياس بواسطة اختبارات يستوجب تكيفا خاص، فƎن الùذكاء يقùاس باختبùارات مركبùة               

 . مثل اختبار وكسلر ةكالسيكي
 
 
 )uidetti,1999 :34(-:النسب التالية للمستويات العقلية) 1993Barbot( وقد أعùùطى-

 )IMC(نسب األطفال نسب الذكاد
 70أقل من 

 89 و 70بين 
90 

50% 
%25 
%25 

 
 

 )Barbot ,1992 :30 (IMCيبين نسب الذكاء عند األطفال ): 1(جدول رقم 
 

نùد     من المصùابين ذكùùاƌهم يùùùتوقف ع  6 % أن Geelen (1969) وقر -
، و عموما فƎنه من األحسن عدم األخذ بعين االعتبار نسب الùذكاء ولكùن اعتبùار                 120

الجوانب المختلفة لالختبار لمعرفة مستويات نجاح و صعوبات الطفل المصاب، و تعويض            
 .النقائص بالطرق البيداƹوجية

  أن الذكاء يكون محفوظ عند األطفال المصابين بùاالختالل Arthuis 1991 ويقر - 
 )Guidetti,1999 :34.(الحركي أكثر منه عند األطفال المتشنجين

 :Epileptie   الصرع .2

 من األطفال   %60 إلى   20 تحدث النوبات الصùùرعية مع فقùدان الوعي عند         -
)IMC .(               اةùرة و الحيùاة األسùفخصائصها متكررة و الحوادث التي تنتج عنها تجعل حي

كن بفضل العالج المستمر باألدوية يمكن الحùد        االجتماعية للطفل المعاق جد مضطربة و ل      
من النوبات القوǎ ، وهي أكثر حدوثا عند األطفال المتشنجين أكثر منه عنùد المصùابين                

 )77: 1998جمال الخطيب، (باالختالل الحركي 
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  :Trouble instrumentauxاضطرابات Ɔلية  -3     

-         ùطرابات        تكثر عند الطفل المصاب باإلعاقة الحركية ذات األصùبي اضùل العص
 التنظيم الحركي و اإلشاري ، وهي اضطرابات التنùفيذ الحركي ، و صعوبات في الكبح

 . و في التحكم الحركي نتيجة تقلصات ƹير إرادية 
 
 

يضطرب مفهوم الحركة عند الطفل المصاب فال يستطيع أن يقوم بكل ما يùريد، فùùمثال               
ول أن يرسùم بالقلم فيجب االسùùتعانة باǓلùة         في التخطيط ، يمكن أن يمزق الورقة محا       

  (Guidetti, 1999 :34).الراقنة أو جهاز كمبيوتر
   Troubles sensorielsاضطرابات حسية  -4      

  : Défficit auditif إعاقة سمعية   -أ
 من األطفال المصابين بالشùلل الحركùي العصùبي          % 25 فƎن   (1990Helias)حسب  -

 مùùن المصابين باالخùتالل الحùùركي  74Hypoacousie% يعانون من ضعف سمعي   
 من المتشنجين ، و يكون دائما صمم إدراكي ƹيùر متحسùن ال بالجراحùة وال                 % 19و  

باألجهزة ، وتƌثر على تعلم اللغة ومن طبيعة هذا الصمم أنه يجعل الطفل المصاب ال يسمع                
 .ه للكالم المسموع شبه عاديإال األصوات الحادة لكن يسمع األصوات الغليظة و استجابت

)                                                                Guidetti,1999 :34 ( 
ƒ-   إعاقة بصرية Défficit visuel:  

 يتعدǎ الشلل في اإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي حتى العضالت البصùرية             - 
 وخاصة أطفùال الكسùاحة      Strabismول   من األطفال المعاقين تصاب بالح     % 69حيث  

Paraplegie              20 علما أن اإلصابة بحول العين تنقص من حدة البصيرة ومنه يتضح لماذا 
%     ƫر          (  من األطفال يعانون من الكمùùوهو ظالم في العين دون أي سبب عضوي ظاه

 ، مما يƌدي إلى صùعوبات فùي التثبيùت           amblyopie-unilaterale) في عينه واحدة  
 .على األشياءالبصري 

 
  :les Troubles de la sensibilité اضطرابات الحساسية  -جـ
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إن اضطراب الحساسية كثير الحùùدوث عند هذه الفئة من المùعاقين و خاصùùة فùي               -
 و هي عبارة عن استحالة تمييز األشùكال  Hemiplegie infantileالشلل النصفي الطفلي 

ألشùùùùياء بùùاللمس دون  باللمùùùùس، حيùùث ال يمكنùùùهم التعùùرف علùùى ا   
 )Guidetti,1999 :35.(النضر

 
 
 
 
  :Troubles du langageاضطرابات لƸوية  -4 

 هذه االضطرابات وصفا دقيقùا،  (Seron et rondhal 1982) وصف كل من -    
فيقوالن أنها تنتج من اإلصابات العصبية التي تمس األعضاء المسƌùولة عùن النطùق و                

 و إن تردد اصطحاب االضطرابات اللغوية مع االضùطرابات          التصويب أو نتيجة للصمم،   
 . حسب نوع اللغة المدروسة% 70 و 20الحركية للمصابين يتراوح بين 

 فيمكن أن يكون الطفل أخرصا، أو كالمه سيƐ، أو يكùون صùوته خشùن عنùد        - 
ات األطفال المصابين باالختالل الحركي و عالي الشدة عند المتشنجين، كما نالحظ اضطراب         

 .تطقية و اضطرابات في اإليقاع الكالمي 
 ومنه فƎن إعادة التربية األرطفونية في هاته الحاالت تكون منتجة إال فùي حالùة                - 

 les pictogrammesالشلل الرباعي فƎنه يتم استبدال اللغة المنطوقة بلغة ƈلية أو صورة 

 )                            Guidetti,1999 :35( 
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 : الخـالصــة 
 وعلى وجه العموم فƎن هذه الفئة تعتبر من الفئات التي تحتاج إلى عناية خاصùة                -        

في التقويم و متابعة سلوكها، و توجيه جهد فائق لالرتقاء بما هو متاح لها من اسùتعدادات                 
 حتى لو كانت استعدادات محصورة 

 ل عند دور المƌسسة من حيث عدم اإلهùمال للطùùفل ودور األسرة ال يقل بحا-        
 و متابعة حالته مع الطبيب، األخصائي النفس و االرطوني، فƎن هذا التعاون كفيل بƋن يزيد               

 .من نجاح الرعاية الموجهة للمعوقين من ذوي اإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي
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 الفصـل الــثالث
 

 القــدرة المــكانية
 
 
 

 تمـهـــيد 

  تعريفات القدرة المكانية-أوال

  عوامل تكون القدرة المكانية-ثانيا

  الفروق الكمية و الكيفية ƺي القدرة المكانية-ثالثا

  مستويات تطور القدرة المكانية-رابعا

عاقة الحركية ذات األصل  اضطراƒ القدرة المكانية عند األطفال المصابين باإل-خامسا

 العصبي

 أثار اضطراƒ القدرة المكانية عند الطفل المصاƒ باإلعاقة الحركية ذات األصل -سادسا

 العصبي

 الخـالصــة
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 تمـهــيد 
مع أن االهتمام بدراسة القدرة المكانية كان أقل منه في مجùاالت أخùرǎ الخاصùة             

بالنمو اإلدراكي إال أن هذا المظهر لإلدراك، ذو أهùùمية ألنه يوفر القدرة على التحùرك               
من منطقة إلى أخرǎ، و على التخطيط الذكي لهذا التحرك و القدرة المكانية تتضمن قùدرة                

هم العالقة بين جسمه و أجسام أخرǎ في الفضاء، وخاصة عندما يغير الجسùم     الطفل على ف  
موضعه في الفضاء، ومن أهم سمات نمو اإلدراك المكاني استخدامه يتصل اتصاال وثيقùا              
بدرجة تحرك الطفل في البيئة، فمع تزايد الùقدرة على الحركة لدǎ األطùفال و الحùرية              

 .كوين التمثيل المكاني لمعالمهمفي استطالع بيئتهم، تساعدهم على ت
وفي هذا الفصل سنعرض تعريفات القدرة المكانية، عوامل تكوين القùدرة المكانيùة              

الفروق الكمية و الكيفية لهذه القدرة، مستويات تطور القدرة المكانية اضطرابها عند أطفùال           
IMCالتي يخلفها هذت االضطراب عند هذه العينة . 

 .الخـالصـة
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 : تعريفات القدرة المكانية-أوال
تبدو هذه القدرة في كل نشاط عقلي معرضي يتميز بالتصùور البصùري لحركùة                

األشكال المسطحة و المجسùمة، فحسب موسوعة علم النùùفس ، القدرة المكùانية نسùبة             
ره ، يوجùد    إلى مكان إلى فضاء، إلى إدراكه إلى تنظيمه، السيطرة عليه حركيا أو تصùو             

التعبير في سياقات مختلفة، على المستوǎ األكثر دقة من التمييز البصري أو اللمسي بùين               
النقطتين، كما على المستوǎ الضخم من التوجه المكاني على األرض فهو يصùف عùامال               

 و كذاكرة للعالقات Til thurstoneمشبعا لمجموعات الروائز العقلية استخلصه ثورستون 
الذاكرة تلجƋ إلى الترتيبات في مكان خيالي لتƋمين حجùز المعطيùات األكثùر              المساحية أو   

بموازاة كلمة مكان يطبق التعبير المكاني تارة على الكون المثلùث األبعùاد الùذي            . تجريدا
 الحركي لهذا الكون مùن قبùل       –تتطور فيه األجسام، و على اإلدراك و التصور اإلدراكي          

ل الراهن للتكيف مع المكان الفضائي، و تارة بمعنى مجازي          هذه األجسام و تارة على المجا     
يمكن لعùبارة التصùورات المكانيùة     . أو شكلي على تنظيم العناصر في مجال عقلي و كذا         

أن تكتسب معنيين مختلفين جدا ، واحد يحيل إلى التصورات العقلية أو ذاكرية لخصùائص               
اǓخر وصùùف بتعابير هنùùدسية     ، و   ) خارطة معرفية   ( الحركي،   –المجال اإلدراكي   

 )1017-1016 : 1997زوالن، (في فضاء عدد أبعاده ن و لحقول داللية و مفهومية 
و تعرف القدرة المكانية أيضا بالقدرة على تقيùيم بدقùة العالقùة الفيزيائيùة بùين                  

 الجسùùùùم 
 

 ) Fougeyrollas,1998 :72: ( والمحيط و معالجة تغييرات هذه العالقة خالل تحركاتها 
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و القدرة المكانية هي أيùùضا، إدراك المسافات و األبعاد بدقة ، إدراك الطùùول              
و العرض و السمك و االرتفاع و العمق و الحجم كùذلك إدراك العالقùات بùين األشùياء                   
السطحية أو المجسمات و ما بينها من تشابه و اختالف ، وهي تتعلùق بمùدركات حسùية                  

 واقعية 
 ) 164 : 1997خليل ميخائيل ،                                                (           

يتكون مفهوم المكان إبتداءا من اإلدراكات التي تعرفنا على العالم الخارجي و علùى               
أجسادنا، و منه فالمعلومات البصرية ، السمعية ، اللمسية هي التي تسùاعد علùى اإلدراك                

 :ي لألفراد المكاني ، حتى يتكون وع
 باقتراب أو يتعاد الحركات، األشياء أو األشخاص  -
 J.mTasset لùù  بالطرق، التوجه، تحرك الجسم في الفضاء المحùيط، و بالنسùبة             -

حيث أن بنية العالم الخارجي خاص بحركة األنùا المرجعùي           : القدرة المكانية هي التوجه     
  (Tasset, 1993 :14).بالنسبة لألشياء األخرǎ و األشخاص 

 : ومنه يمكن تعريف القدرة المكانية كالتالي 
 .هي قدرة الفرد لتموضعه و توجهه أو تنقله في بيئته  -
 .القدرة على التموضع و التوجه و تنظيم و إدراك األشياء في العالم القريب و البعيد  -

ية و القدرة المكان) De lièvre,1993 :61( إمكانية الفرد لبناء العالم واقعي أو خيالي  -
إدراك المسافة الفاصلة بين اإلنسان المدرك و الشيء المدرك ، أقريب أم            : تعرف أيضا أنها  

 تحت و إدراك ثبات الحجم و الرƹم من تعùدد  - خلف، فوق-بعيد و إدراك المفاهيم ، أمام    
الزوايا و تغير األزمان، فالقدرة المكانية من هذه الزوايا تعتمد على زوايا األبصار و يعتمد               

ا على مدǎ تباين الشبكية في العينين ، وكذالك على خاصية العمق حيث تظهر األلوان               أيض
و الظالم و على هذا جاءت دراسات عديدة في هذا المنوال تبحث فùي قùدرة الرضùيع                  

 تقنية منظور الحرف فوجدا أن الرضùùيع  Walk et Gibsonالمكانية حيث استخدم فيه 
و تابùùع   ) 130: 2000حسن مصطفى، ( العمق   في عمر حوالي شهرين قادر على أدراك      

 دراسة هذا الموضع إلثبات تطùور  Campos et Basied et Shwortz(1973)كل من 
محمد عماد  (القدرة المكانية عند الطفل الرضيع ، و أثبتوا ذلك عند أطفال ذوي تسعة أشهر               

ùدرة ، أثùبت ماكùينز و ƈخùرون أن هùذه القù       1980وفي عùام   ) 70: 1986الدين،  
ال تظùùهر إال في الطفولة المبكرة، و أن األطفال الرضع لم يعطوا أي استجابات دالùة                
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على قدرتهم المكانية، هو إدراك ثبات المùسافات تصل إلى ثمان بوصات ، ولم يظهùروا               
 .مثل هùذا على مسافات ثالثة أو ستة أقدام 

(Santrock, 1983 :104)دت  : درة المكانية ، األبحاث التي أكدت على وجود القùأك
 أهمية العالقات المكانية فùي دراسùته لعمليùة          1983األبحاث التي قام بها جولتون سنة       

: 1994فƌاد البهùى،    (التصور العقلي ، بصفة عامة ، و للصور البصرية بصفة خاصة،            
285( 

 أهمية اإلدراك المكاني في علوم الهندسة وبذلك اتجه علم الùنفس  1906وبين ماƢ سنة    
) 285: 1994فƌاد البهى،   ( دراسة هذه الناحية ألهمùيتها العùقلية و العلمية و العملية           إلى

  على العالقùات المكانية في تفسير للعامل العام 1927و قد اعùتمد سبيرمان هان سنة 
 و في تحليله ألنواع العالقات الحقيقية التي تقوم عليها قوانينه االبتكاريùة ، وخاصùة               

 أهميùة   1928 الذي يوضح فكرة ، إدراك العالقات و بùين كùوكس سùنة               القانون الثاني 
 أهمية القدرة   1928العالقات المكانية في دراسته للقدرة المكانية و أكدت أبحاث كيللي سنة            

 ).286: 1994فƌاد البهى، (المكانية في النشاط العقلي المعرفي 
أول دراسة عاملية واضحة  ، 1935 وبعد البحث الذي قام به عبد العزيز القوصي سنة 

لهذه القدرة ، حيث تمكن من فصلها مستقلة عند الذكاء، و استطاع أن يحدد معناها بطريقة                
عملية دقيقة، ولذا فهو يعرفها بƋنها ، قدرة التصور البصري لحركة األشكال و المجسمات              

)Elkoussy,1935 :07 (      112  اختبار على عينة قدرها    28حيث قام الباحث بتطبيق عدد 
 ا اختبارا، مكانيا و ميكانيكي    17 سنة و تتضمن بطارية االختبارات       13 و   11تلميذ في سن    

و كانت بقية االختبارات تقيس االستدالل ، اإلدراك ، التمييز السمعي و البصùري كùذلك                
و قام بƎعداد مصفوفة االرتبùاط   . استخدام الباحث الدرجات المدرسية في النجارة و الرسم         

" K"ثر العامل العام و التوصل إلى عامل مشترك، أطùùلق عليه اسùم العامل             بعد عزل ا  
 ) 165-164 : 1997خليل ميخائيل،. (و هو رمز يدل على العامل المكاني

و قد أكدت أبحاث ثورستون هذه الفكرة الذي بناه على دراسة عاملية في مجال القدرات               
ي الذي نشره على أنه القدرة على التصور        العقلية األولية، و توص إلى وجود العامل المكان       

). 1949(أما بحث الدكتوراه رمزية الغريب      ) . 165 : 1997خليل ميخائيل ،  . (المكاني  
و الذي حصùùلت به على درجة الدكتùùوراه من جامعة أد نùبره، فقد طبقت بطاريùة               

مùت   سùنة، و قا    17 و   16 طالبا مصريا تتراوح أعمùارهم بùين         15من اختبارات على    
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 مجموعات و أجرت لكل مجموعة تحليل عاملي منفصل و أصفرت           4بتصنيف بحثها إلى    
نتائج البحث عن وجود عوامل أهمها القدرة العملية وهي قدرة مركبة تتكون مùن الùذكاء                

 1997خليل ميخائيل ،  " (P"و السرعة اإلدراكية    " K"و المكاني   " F"العام و العامل العملي     
 :165.( 

 المختص في اإلعاقة الحركية ذات األصùل العصùبي          Tardieuألستاذ  و قد استعمل ا   
مصطلح التحليل العاملي للتحدث عن القدرة المكانية عند هذه الفئة الخاصة حيث أن إدراك              
المكان بالنسبة إليه ينتج من عمليات معرفية مختلفة تضع عدة عوامل في العالقùات فيمùا                

ùùيبة معقدة لهذه العوامل، بالمستوǎ المùùعرفي       و تحدد هذه القدرة من خالل ترك      . بينها
أو المستوǎ التطوري العام للطفل، و منه فƎن هذا التحليل يزيد من ثقل كل عامل و يبùين                  

 )Mazeau,1997 :164(أهمية كل واحد منها، 
 
 

 : عوامل تكون القدرة المكانية-ثانيا
ت لقيùاس القùدرة     على الرƹم من أن العديد من االختبارات الذكاء تتضùمن فقùرا            

 أقùل   – إلùى حùد مùا        -المكانية، إال أن مكونات أو بنية هذه القùدرة مازالت حتى اǓن          
تحùديدا، و أيا كانت الفقرات التي تقيùس القدرة المكانية ، فƎنها تشùùترك في معظمهùا               
في خاصية المعالجة الذهنية أو العقلية لألشكال كما هي أو مقلوبة أو معكùوسة كما تظهر               

 .ي المرƈة، و اعتمادا على بعدين أو ثالثة أبعادف
تحليل بيانات العديد من الدراسات في محاولة للتوصùل          . 1979و قد أعاد لوهمان      

إلى العوامل المشتركة التي تقف خلف الفروق الفردية في هذه القدرة، وقد كشفت دراسùاته               
 ) 293: 1997فتحي مصطفى،  : (على وجود ثالثة عوامل

 :  Spatial Orientationالتوجǈ المكاني . األولالعامل  -1
و يقوم على استخدام القدرة على التصور كيف يبدو شيء ما أو مجموعùة مùن األشùياء                  
مختلف إذا ما تم تدويره على نحو معين ويقاس باختبارات تدوير األشكال أو ثني السùطوح              

 ) .293: 1997فتحي مصطفى،(
  : Spatial Ability aية Û العامل الثاني ǉو العالقات المكان -2
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ويختص هذا العامل   بادراك العالقات المùùكانية بين األشùùياء مùن حيùث األوجùه                
. الشبه، أو أوجه االختالف و يقاس باختبارات مكونة أو تجميع األشياء أو العالقات المكانية             

 ).294: 1997فتحي مصطفى،(
 

 :Spatial Visualisationالعامل الثالث و ǉو التصور البصري المكاني  -3
و يقصد به المعالجة العقلية لثني السطوح أو إعادة التربية أجزاء شيء ما و يقùاس هùذا                   
التعامل بƋن يعرض على المفحوص شيء مسùùطح على اليمين و يùطلب منه اختيار أي              
من البدائل التي على اليسار و تشير إلى شيء بعد ثني جوانبه و أسطحه ، كما يقاس أيضا                  

خالل تقديم مجموعة من األشكال الهندسية ، ويطلب من المفحùوصين اختيارا واحùدا             من  
 ). 294: 1997فتحي مصطفى،(من التجميعات التي تمثل تجميعا مناسبا لتلك األشياء 

، هي القدرات المكانية البسيطة كشفت على قùدرتين         )1951: (أما في دراسة البهى      
 :بسيطتين تلخص في 

 وتدل على التصور البصري لحركة األشكال المسطحة كمثùل          :ية الثنائية   القدرة المكان -أ
دور األشكال المرسومة على سطح في اتجاه عقرب الساعة أو عكس هذا االتجùاه بحيùث            

 تظل هذه األشكال خالل حركتها ملتصقة بسطح الورقة 
ƒ-  ارج  تدل على التطور البصري لحركة األشكال في دور       : القدرة المكانية الثالثيةùتها خ

سطح الورقة أي في البعد الثالث للمكان، و األمثلة التالية توضح فكùرة القùدرة المكانيùة                 
 .الثالثية و تصلح لقياسها

ما الشكل الذي ينتج من حركة نصف دائرة حول قطرها في الفراƷ في نصùف دورة،                -1
Þ كما تقلب صفحة الكتاب 

 أضالعه في الفراƷ، بحيùث يùدور        ما الشكل الذي ينتج من حركة المستطيل حول أحد        -2
Þ اد البهى،.(دورة كاملة ليعود في النهاية دورته إلى موضوعه األولƌ287: 1994ف .( 

 تكون القدرة المكانية ƹير موحدة ، وهي تقف خلف فùروق  Michele Mazeauوحسب 
بين فردية فهناك عدة عوامل تدخل في تكوين المفاهيم المكانية، دون أن تكون عالقة وطيدة               

، فتكون القدرة المكانية حسب احتياجات و نùوع         ) 02(العناصر الموضحة في الجدول رقم      
 ).تمثيالت شكلية أو صورية (أو نشاط عقليا،) واقع، مادي (النشاط ملموسا كان 

 )Mazeau,1997 :164  .( 
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 الوظـيـفــة األنـواع

 الرƌية -

  و البصر
 
 

 تحليل األبعاد و العمق

المتداد البصري أثناء مشهد البصري متحرك، أو أثناء        تحديد ا  -
 .تحرك شخص أو شيء

التعùرف علùى عناصùر      / الحقل البصري / الحدة البصرية    -
 .المحيط

 .حركات العين و تحليل العالقات التوبولوجية -

 .إدراك البعد الثالث بالعينين -

 .إشارات مرتبطة -

 )بالعينين، أو بالعين واحدة .(إشارات بصرية -

 .سمعية توجه وابتعادإشارات  -

 الحركة
 . إدراك الذات- 
 . التحكم الحركي إلشارة فعالة- 
  التنقل- 
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  االكتشاف المباشرة-  اإلدراك اللمسي
 )تحول بين األنواع( بصر- لمس- العالقة- 

 اللغة
 . مفردات خاصة بالجسد- 
 .الجسدخارج ) مكانية( مفردات فضائية - 
 . مفاهيم اليمين و اليسار- 

 ) االنتقائي(االنتباه 
المسùùتوǎ المعرفùùي 

 العام

 . اختيار و استخراج اإلشارات سديدة- 
 . تحليل الخصائص- 
  التركيب - 

 
 )Mazeau,1997 :165(يوضح العوامل المكونة للمفاهيم المكانية ) 02(الجدول رقم

 
 
 

 
 
 : المكانية تتكون من ستة عوامل يوضح أن القدرة: أما فالون

 .الفضاء العقلي/ الفضاء الحركي  -1

 .الفضاء المحيطي/ الفضاء الوضعي  -2

 .الفضاء الرمزي/ الفضاء الحقيقي  -3

 -Préhension يƌكد على أهمية فضاء األخذ         Pr.Bullinger أما األستاذ بيالنقر      
 )Mazeau,1997 :165(-فمي/ يدوي / بصري 

فس العصبي في القدرة المكانية من جهة الفضاء الجسدي و الفضùاء            يفرق معظم علماء الن   
الخارجي، ومن جهة الفضاء الملموس من الفضاء المعنùوي أو التمثيلùي، مثبتùين علùى                

 ).08(كما يوضحه الشكل رقم . العمليات المعرفية التي تربط بينهما
  نشاط-                                              حركة

 
 

 الفضاء الملموس
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                                  التجربة       .تخطيط       

. 
 تمثيل  

                                                    
 

 يبين مكونات القدرة المكانية حسب علماء النفس العصبي ) 8(الشكل رقم 
)Mazeau,1997 :166(  

انية من خالل أثارها، مùن خùالل مùا          وكما يمكن معرفة خصائص و عوامل القدرة المك       
 :نالحظه و ما نراه في

 المنجزات الحركية  -

 التنقل و االبتعاد  -

 التحكم و التركيب  -

 )فضاء الجسم ، فضاء المحيط (Praxiqueالحركات    -

 ...).رسومات، أشكال، مخططات، خرائط، متاهات( المنجزات الخطية  -

 ).Afferent,efferent( )  صادرة -موردة( المفردات المكانية : اللغة -

 
 
 . تحقيق عمليات على تمثيالت مكانية- أي إمكانيةPesée Spatialeالتفكير المكاني  -

 .التنبƌ بالمسافة و التقطيع -

 .التوجه المكاني -

 ) Topologique)Mazeau,1997 :166الذاكرة البصرية المكانية و الطوبولوجية  -

 :مكانية  الفروق الكمية و الكيفية ƺي القدرة ال-ثالثا
 :الفروق الكمية ƺي القدرة المكانية  -1

      تشير الدراسات الكمية التي أجريت على القدرة المكانية إلى اتساق الفùروق الفرديùة       
المرتبطة بهذه القدرة من حيث تفوق الذكور على اإلناث في هذه القدرة و بصùفة خاصùة                

اء المثيرات المƋلوفùة أو الغيùر    ، سوCarter et Pellegrionفي التدوير المكاني المثير 

الفضاء المعنوي
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مƋلوفة، و على األخص في معدل التدوير العقلي، كما وجدت فروق في القدرة المكانية بين               
 لصالح األعمار الزمنية لألعلى، وبصùفة خاصùة         8-9-11-19األعمار الزمنية المتتابعة    

لقدرة المكانيùة   ترميز و زمن االستجابة، مما يمكن القول أن مستوǎ األداء على اختبارات ا            
يتحسن تحسنا داال مùùع تزايùùùùد العمùùùùùر الزمنùùùùùùي حسùùùùب          

(1980)Kail,Pellegrion et carter) Kail,1979 :102-186  ( 
كما بين بركات في بحùùثه على قدرة التصùùور البصري المùكاني تفوقا عنùد األوالد              

وǎ لدǎ الذكور أكثر من اإلناث وهذا       في اختبارات الهندسة، ألنه معروف أن هذه القدرة أق        
هو السبب في تفوق البنية على البنات في الدراسات الهندسية خاصة و الرياضيات عامùة               

 ).73: 1997خليل ميخائيل (
 : الفروق الكيفية ƺي القدرة المكانية  -2

تشير الدراسات التي أجريت في مجال التناول الكمي للقدرة المكانية إلى وجود فروق              
هùل  : ية في هذه القدرة، كما سبق أن أشير إليه ، إال أن السƌال الذي يفرض نفسه هو                  كم

هناك فروق كيفية بين األفراد في االستراتيجيات و عمليات المعالجة العقùùلية للمعلومات            
 أن تجيب عن هùذا التسùاƌل حيùث          Cooper,1980أو المثيرات المكانية Þ وقد حاولت       

ة في االستراتجيات المستخدمة في حل المشكالت المكانية، فقد         توصلت إلى وجود فروق دال    
 .صنفت األفراد 

 
 
 

 Holistique و كليùùùون  Analytique من خالل هذه االستراتجيات إلى تحùùليليون 
في تجهيزهم و معالجتهم للمعلومات المكانية فالنوع األول يƋخذ وقتا أطول في اسùتجاباتهم              

 بين المثيرات أو األشكال المكانية، أما الكليون عند تجهيùزهم           على أوجه الشبه و االختالف    
للمعلومùات يسùتخدمون إسùتراتيجية اإلدراك الكلùي ومùن ثùم يƋخùذون زمنùا أقùل          

(Cooper,1980 :293)             ةùيرات مقبولùم أن مثل هذه الدراسات قد قدمت تفسƹعلى الر 
 البùحث في هذا المجùال     للفروق الفردية في استراتجيات حل المشكالت المùùكانية إال أن        

لم يصل إلى نظرية شاملة لتجهيز المعلومات المتعلقة بالقùدرة المكانيùة، وهنùاك بعùض                
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 حيùث تناولùت   Kosslyn    1980,1981النظريات الجزئية ومنها النظرية التي قدمها 
 .التراكيب العقلية المعرفية و العمليات العقلية المعرفية التي تقف خلف القدرات المكانية

 :و تفترض هذه النظريات أربع فئات للعمليات المتعلقة بالقدرات المكانية هي  
  Image génération     توليد التصور    -

  Image inspection فحص التصور       -

  Image transformationتحويل التصور       -

  Image utilisationاالستفادة               -
ين صياƹات للتصور البصري اعتمادا على المعلومات       تكو: و تقصد بتوليد التصور     

المختزنة في الذاكرة الطويلة المدǎ كما يقصد بفحص التصور مسح التصور العقلي لإلجابة             
 .على السƌال المثار حوله عن طريق التحليل و المسح و المقارنة بصورة نافذة

ة أخرǎ بما   و يقصد بتحويل التصور هو تغيير التصور من صورة ذهنية إلى صور           
 .يصاحب كل واحد منها من تداعيات

و أخيرا يقصد باالستفادة من التصور أو توظيف التصور استخدامه في عملية عقلية             
 .أو أي تجهيز أو معالجة للمعلومات

ومنه فمنظور تجهيز المعلومات للقدرة المكانية قدم على األقل تصورا لفهم بعùض             
ات التي تقيس هùùذه القدرة من خùالل الفùروق         مصادر الفروق الفردية في االختùùبار    

في المعدالت و استراتيجيات تجهيز و معالجة المعلومات التي تعكسùها القùدرة المكانيùة               
 )74: 1997خليل ميخائيل، (
 
 
 

 : مستويات تطور القدرة المكانية-رابعا
القائمùة  تدل نتائج األبحاث العلمية الحديثة على أن قدرة الطفل على إدراك الفروق              

بين األشكال المختلفة المحيطة به و تمييزها تبدأ مبكرة جدا ، ومن الباحثين من يقرر بùدا                 
 ، و يعتمùدون في إجùراء       (Ling ,1911 :17)ظهورها في نهاية الشهور الùسنة األولى       

هذه التجارب على إثارة بعض الدوافع عند العقل ليختار بين األشكال التي يراها، ثم تكرار               
العملية حتى تظهر قدرته على التمييز بينها و بين الباحثين من كùان يلصùق بعùض                 هذه  
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الحلوǎ على مثلث و يترك الشكل الدائري دون شيء ما ، فيتعود الطفل على الشكل المثلث                
ثم يلجƋ الباحث بعد ذلك إلى تغيير أوضاع و أحùجام المثلث و الدائرة و إزالة ما بالمثلùث                  

 .بعد هذا كله لتمييز شكل المثلث عن شكل الدائرةمن حلوǎ فيعود الطفل 
هذا وال يستطيع الطفل العادي أن يدرك مدǎ التناظر و التماثل و التشابه القائم بùين                 

األشكال إال فيما بين الخامسة و السادسة من عمره، و تƌيد نتائج التجارب التùي أجراهùا                     
ثالثة و التاسعة، هذه الحقيقة و بذلك        كفال تتراوح أعمùارهم بين ال     226  على    Riceريس  

ال يستطيع الطفل أن يضع القرص الدائري في فرùƹه الدائري الخاص به بلوحة األشùكال               
إال عندما نضجه و عمره إلى هذا المستوǎ و يعتمد إدراك الحروف الهجائية على هùاتين                

 لهذا التباين حتùى     الظاهرتين، أي على إدراك التباين و التماثل، و بتƋخر اإلدراك الصحيح          
 )144-143 : 1997فƌاد البهى، (سن السابعة و النصف من عمر الطفل العادي 

هذا و تختلف قدرة الطفل على إدراك العالقات المكافية القائمة بين األشùكال تبعùا                
 و ميùز    Inhelder و انهلنùدر     Piagetالختالف مراحل نموه و تدل دراسùات بياحيùه          

Emayer) Mayer,1985 :119-151 (          على أن الطفل فيما بين الثانية و الثالثة من عمره
ال يدرك من تلك العالقات إال ما كان منها عمليا نفعيا متصال اتصاال مباشرا بƎشباع حاجته                
و رƹباته، و أنه فيما بين الثالثة و الرابعة من عمره يدرك العالقات المكانيùة الذاتيùة، أي                  

كتف نشاطه و سلوكه وفقا لهذا اإلدراك، و أنه بعد أن يجاوز            عالقاته بها، و عالقاتها به و ي      
 فيدرك أنùه    (Bucher,1993 :79)الرابعة من عمره يدرك العالقات المكانية الموضوعية        

كائن وسط الكائنات األخرǎ أي أن له وجودا يختلف عùن وجùود األحيùاء و الجمùادات                  
 .ء المختلفةالمحيطة به، ثم يسعى بعد ذلك ليكيف نفسه لهذه األشيا

  
 
 

 على أن قدرة الطفل على إدراك اتجاهه وتحديùد          Smithو لقد دلت الدراسات التي قام بها        
موضعه ومكانه بالنسبة للشرق والغرب والشمال والجنوب والقرب والبعد كنمو ببطء، حتى            

جيا السادسة من عمره ثم يسرع نمو هذا اإلدراك فيما بين السادسة و الثامنة ، ثم يهدأ تدري                
حتى يصل سن الثانية عشرة إلى مستوǎ إدراك الراشد و لهذا يصعب على األطفال إدراك               
هذه االتجاهات في باكورة حياتهم المدرسية ، كما يصعب عليهم أيضا تقدير مدǎ ارتفاعهم              
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عن سطح األرض في المنازل المرتفعة و قد يحاولون أن يقفزوا إلى الطريق من ذلك العلو                
: 1994فƌùاد البهùى،     (عن إدراك المدǎ الصحيح للمسافات و األبعاد ،         الشاهق لعجزهم   

144-145 ( 
 المختص في اإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي في سرد – Le Métayerاعتمد  

 تدخل في النشاط اليùدوي حتùى لùو          Itemsمراحل تطور القدرة المكانية على شكل بنود        
) 03( و الجدول رقم (Le métayer, 1999 :44).تصادف الطفل صعوبات لتƋدية الحركة 

 في  IMCيوضح النقاط المرجعية الكتشاف االضطراب و الصعوبات التي يواجهها الطفل           
 .قدرته المكانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنــود السـن
  شهرا18
  شهرا24
  شهرا30
  سنوات03
  سنوات03
 سùùنوات 03

 . خربشة -
 . خطوط أفقية -
 . خطوط عمودية وأفقية-
 . دائرة مغلقة-
 + محاوالت لرسم عالمة -
 .و خطوط منحنية+ المة  ع-

 بنود التخطيط
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 ½ 
  سنوات 04
 سùùنوات 04
 ½ 
  سنوات05
 

 سùùنوات 05
 ½ 
  سنوات07

 . رسم مربع بزاوية مستديرة-
 . مربع -
 . مثلث-

  كل هذه البنود تكون بالنقل 
 . ترسم مثلث بالطلب-
  ينقل معين-

  شهرا18
  شهرا 18
  سنة02
  سنوات03

  Gesellقطع من لوحة  3 يركب -
 . لقطعتينPuzzle يركب -
 . جيداGesell قطع من لوحة 3 يركب -
-Ƌيتكيف مع تدوير اللوحة بدون خط . 

 بنود التركيب

  أشهر05
  شهرا15
  شهرا18
  شهرا18
  شهرا24
  سنوات03
  سنوات03

 . يرفع يديه للمساعدة-
 . ينزع حذاءه-
 . ينزع القبعة-
 . يحذف الجوارب و القفازات-
 . ، القميص يلبس السروال،الجوارب-
 . يغلق و يفتح األزرار الكبيرة، و المتوسطة-
 . يلبس دمية-

 بنود اللبس

 
     (Le métayer, 1999 :44)يمثل بنود يوضح مراحل تطور القدرة المكانية) 3(جدول رقم 

مرجعيùة زمنيùة خاصùة      أما علماء النفس العصبي يستبعدون منهجية وضع نقاط         
باالكتساب المكانية، ولكن هذا النمو يكون حسب كل نوع ، و في كùل مجùال، مختلùف                  
فيقرون على استخدام ، البرامج المدرسية لدور الحضانة االبتدائيùة كمرجùع، و خاصùة               
االختبارات النفسية القياسية أو اختبارات  صنعت خصيصا لقياس القدرات المكانية، حيùث             

طيات مقننة، في حين أن كل مراجع علم النفس الخلقي، أو علم النفس الحركùي               تستعمل مع 
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للطفل تعطي سنا لكل قدرة مكانية منجزة ثم يكتفي فيما بعد بتحليل هذه القدرات حسب ثالث   
للتمكن من الوصول إلى استنتاجات نفسية      ) المرجعيات/ طبيعة النشاط / الخصائص. (محاور

 : بù عصبية، و أهم النقاط تتعلق
تنظيم التفاعالت المهمة للتنسيق بين الحركة و البصر و بùين الحركùة و إدراك               *  

 .المكان، البصر و الفضاء
، دور الجùهاز و األجهزة المرجعية المركزيùة  Les Référentielsالمرجعيات *  

 :من أجل 
 .التحكم في الوضعية  -
 .تنظيم الحركة النشيطة، عن طريق التجربة الحسية الحركية -

 .)Topologiquesللحركة ، الوضعيات و العالقات ( بناء التمثيالت العقلية  -
(Mazeau,1997 :163)  
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 اضطراƒ القدرة المكانية عند األطفال المصابين باإلعاقة الحركيـة ذات األصـل             -خامسا
 :العصبي

 
مثل الدائرة  : ال  إن القدرة المكانية هي القدرة على التùùعرف و التفريق بين األشك           

و المربع ، و التمييز بين محيط الرسم و محتواه معرفة االتجاهات المختلفة فùي الفضùاء                 
 .و خاصة عندما تكون لها عالقة بجسمه) يسار، يمين، فوق، تحت(

فاألطفال المصابين باإلعاقة الحركية ذات األصل العصùùبي يخطئون بسùùهولة          
 عندما يريدون تعدي عقوبات ، أو أن يلبسùùوا قميصا          في االتجاه الذي يجب أن يƋخذوه،     

و يمكن أن يظهروا صعوبات فيما يرون و يسمعون و يلمسون بعبارة أخرǎ فƎن حùواس                
 أشهر ال يسمع فقùط  6هƌالء األطفال ƹير متناسقة ، و هكذا فƎن الرضيع العادي عند سن          

 .األصوات لكن يدير رأسه اتجاه مصدر الصوت المسموع 
 
 

 مع سالمة كل حواسه كل حاسة على حùدIMC          ǎلى العكس فƎن الطفل المصاب بù      و ع 
إال أنه ال يستطيع التنسيق بينها، يعتبر معظم األخصùائيين النفسùيين اضùطراب القùدرة            
المكانية عند الطفل المصاب باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي نوعا من التƋخùùùر             

 .في تطور الطفل و ليس تخلفا مزمنا
يث أن مستوǎ تطور القدرة المكانية عند الطفل المعاق تعùادل مسùتوǎ الطفùل               ح 

العادي األقل سنا، بواسطة تقنيات مختصة يساعد الطفل المعاق على زيادة النضج و منùه               
  (Finnie, 1979 :215-217).يستطيع اللحاق بمستوǎ الطفل العادي في مستوǎ سنه

ة، حسب رأي علماء النفس العصبي ، التفي بغرض         إن سرد العوامل المكونة للقدرة المكاني     
و حاجة اإلكلينيكي للكشف عن االضطراب أو لوصفه خصائصه بصفة واضùحة ودقيقùة              
رƹم التحليل العاملي الدقيق و المنظم و الوصف المتناسق لهذه القدرة المكانية فƎنه يبقùى               

 .ƹير واضح 
ته المكانية Þ فالتفùùسير صùعب      هل الطفل المعاق لديه أو ليس لديه اضùطراب في كفاء         

وال يمكن التنبƌ بƉثارها على القدرات األخرǎ، فالتحليل النفسي العصبي يسùمح بتجميùع              
العالمات أو اإلشارات من خالل الخصائص المرتبطة لمعرفة كيفية عمل الجهاز العصبي            
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اور ، وهكذا فضلت هذا المنظور محù      )المالحظات اإلكلينيكية، األعراض  . (و االضطراب 
 : هي 

 -:التمـييƦ بــين *
 الفضاء الخارجي  -

 الفضاء الجسمي  -

ومنه فƋثناء حدوث عمى حركي بصري مكاني ال يالحظ الخلùل إال فùي الفضùاء                
الخارجي، بعكس، أنه أثناء عدم التمييز بين اليسار و اليمين مع عùدم التعùرف اللùوني                 

  (Mazeau,1999 :167).فƎدراكه للفضاء الخارجي يكون سليما
 : العالقة بين الرƊية و البصر التي تتدخل ƺي* 

 .بناء العالقات الطبوƹرافية -

 ).االنحناءات (التوجه الفضائي  -

 
 
 

 :التمييـƦ بــين * 
 فضاء ثنائي األبعاد  -

 ).الفضاء الحقيقي ، وللتنقل أثار مباشرة للحركة( الفضاء ثالثي األبعاد  -

 :استقـاللية بـين* 
 مفردات خاصة بالجسùم و خاصùة بالوسùط          - و التسمية  الفهم( الفضاء المنطوق    -

 ).الخارجي 

 .الفضاء المدرك المبصر، المنظور، المحسوس به  -

 ).التمثيل العقلي.(الفضاء الممثل  -

يوضح ما ورد سابقا ، لتوجيه ميزانيùة القùدرة المكانيùة مميùزا بùين                ) 9(والشكل رقم   
 الخصائص 

  Les efferenes،والصادرات)في دوائر.( الطبيعيةو النشاطات المكانية المختلفة) في إطار(

 )انتاج/ تحقيق(
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حيث أن اختيار االختبارات للكشف تكون حسب سن و مسùتوǎ التطùور العقلùي                
للطفل، و نحصل على التشخيص، و العالج من خالل تحليùل النتائùج المتحصل عليùùها              

 .من االختبار
(Mazeau,1999 :168)  
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طبوƹرافية        
 
 

    
         التوجه

 
 

 طبيعة النشاط
  الخصائص       

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

الوظائف 
 جبهية 

انتباه انتقائي

 ذاكرة 
  مكانية-بصرية

 رƌية بصرية

لمس

 حرآة

صوت/  غة سمع ل  
 الفضاء الجسدي

 الفضاء الخارجي

مدرك ممثل 
 منطوق
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                                                                               الصادرات

 تحقيق/                                   إنتاج  
 

           حركة تخطيط       حركات تنقل                   الƣ             المسافة المتاهات        اللغة   
(Mazeau,1999 :168) .:يوضƞ المكونات المختلفة للقدرة المكانية)9( الشكل رقم
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 يمتنع علماء النفس العصبي على القول أن الطفل يشكو من اضùطراب فùي القùدرة                
المكانية بصفة عامة، دون تحديد أي مجال يصيب و كيف يظهر هذا االضùطراب، وأنùه ال                 

والفصل عند  فيبحثون عن مواضيع الربط     . يقتصر على المفردات المكانية العامل الحركي فقط      
فنالحظ في أكثر األحيان الحùاالت      : األطفال المصابين باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي      

 ) mazeau, 1997 :169.( الثالثة التالية
 :Dyspraxie visuo-spatial المكاني -ƺي العمǍ الحركي-1

 ):4(قم يتناول منه خالل األعراض وعوامل التشخيص و العالج و سنالحظ ذلك في الجدول ر
 

 احترام الكفاءات ƺي المجاالت التالية  صعوبات تƊثر علǍ العناصر التالية
 االستدالل و التوجه السمعي، الحركة التنقل  استدالل توبولوجي و التوجه البصري  

 الفضاء الثالثي األبعاد الفضاء الثنائي األبعاد 
 الفضاء الجسدي الفضاء الخارجي  

 الفضاء المنطوق ائص الحركية الخص
 
 

  – االنفصال في المفاهيم الفضائية -يبين العمى الحركي البصري المكاني ) : 4(الجدول رقم 
(Mazeau,1999 :169)  
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 .فيوضح تشخيص اضطراب القدرة المكانية من خالل مصدر الخطƋ) : 5(أما الجدول رقم 
 مصادر الخطƉ أنواع االختبارات

  كل اختبار ازدواجي و مجهز -
 . تجهيزات الرسم، األشكال، اإلشارات-
 .  طرق التوجه، مبعثرة، منظمة-

  اضطراب البصر-
 )اختبار مضاعف(  اضطراب االستراتيجيات -
  اضطرابات الحركية  -

يùد، ماكنùة،    ( انجاز رسومات أو اشارات      -
 )مكعب، أعمدة

 . رسومات موجهة، أو مبعثرة-
 ).اختبار بصري حركي( نقل رسم من مثال-
 . اختبار من خالل تعليمات لفظية-
 ) اختبارات سمعية، حركية(

 ) حسب المثال(  اضطراب البصر -
  اضطراب حركي، عمى حركي بصري-
  فهم التعليمات الثنائية-
  اللغة-
  اللفظية السمعية الذاكرة-

 .الترقيم/ القراءة /    قبل القراءة 
 الخلط فùي الحùروف فùي الكلمùات أو           -

 .اإلشارات، خطƋ في االتجاه
  العكس-

  عدم التعرف البصري-
  عدم التفريق بين اليمين و اليسار-
 ي البصري المكاني  العمى الحرك-
  اضطراب البصر-

 الديسفازيا
  المتاهات-
  المسافة، البعد -

  اضطراب في البصر-
مسùتوǎ  ( اضطراب فùي االسùتراتيجيات       -

 )التطور
الفضùاء الجسùدي،    ( المفردات المكانيùة     -

 من خالل الصور) الفضاء الخارجي
اب التعرف علùى     اضطراب البصر، اضطر   -

 األلوان 
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 البصر

  اضطراب اللغة-  التسمية -
 

  (Mazeau,1997 : 61)يبين تشخيص اضطراب القدرة المكانية ) 5(جدول رقم 
 
 
 

كما هي موضحة أما في حالة اضطراب العمى الحركي البصري المكاني تكون القدرة المكانية،        
 ) :10(في الشكل رقم 
 القدرة المكانية

 
   الصورة الجسùدية     المكùùان     الطوبولوجيا    التوجه     الجانبية        المفردات

                                                                          يمùùين و يسùùار     
  انحراف    -المسافة            المرƈةالمكانية                   

 
 

   حول ذو العينين       العد بƋرقام عربية                هندسة        حركات مثالية
                

                              وضع وحل لمشكالت
 
 
 
 

 خاص        نقل    التعرف على
    بالبصر ) إشارة، ألوانالصور،  (

    تشخيص أمراض
   عيون،حدة حقل بصري

2D         3D

الحرآات 
 المكونة

تثبيت
استكشاف
مسح تتبع

؟

 آتابة حسابقراءة

   
   

   
   

   
 

 
ـر
صـــ

  ب
   

   
   

   
   

   
ؤیة
ر
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ERG.PEV 
 
 
 
 

 دراسùùùùùùùùùùùة 
 

 : Mazeau,1997)يبين تخطيط يوضح العمى الحركي البصري المكùاني  ): 10(شكل رقم 
146) 

1-   ǌي حاالت أخرƺ راب          : أماùابة، مع أو دون اضطùية هي المصùùرة المكانùن الذاكƎف 
ي المجاالت األخرǎ ، هذه العينة لها صعùùوبات في تموضعها في األماكن، حتى لو كùان                ف

في مكان مƋلوف لديه حيث يضيع طريقه بسهولة، على ƹرار المصùابين بùالعمى الحركùي                
البصري المكاني، حيث تكيفهم لألماكن الجùùديدة أو لتغùùيير في المùùسافات طويل نوعا            

 عنه مستحيل، حيث نالحظ أن مùفهوم االحتùفاظ وإعادة اإلنتاج          ما و ضعيف، يمكن أن نقول     
من خالل الذاكرة، و دون مثال يصبح صعبا، و كثيرا ما يخطئون و يرسùبون فùي اختبùار                   

 . للذاكرة، في حيث أنه أثناء النقل، فالصورة أكثر نجاحا(Rey)صورة راي 

جدة أصال، عدم المعرفة عند كùل       ففي هذه الحاالت فƎن مفاهيم اليمين و اليسùار ƹير متوا         -1
و العùùسر  .  عدم التعùùرف اللùونيagnosie digitaleتعلم ترجع في ƹالب األحيان إلى 

 المسƌولة على عسùر  Dyspraxieلù أو حتى Dyscalculie spatialeفي الحساب المكاني 
الحركùات  ƹالبا ما يخطƐ في التمييز بين أصابعه أو عند تقليùد             . IMCالكتابة فتجد الطفل    

يخطƐ بين اإلبهام و الحدس، وال يميز بين األصابع الوسطى عدم التمييز بين اليمين و اليسار                
و ليست لديه صعوبة في استعمال المفردات، و لكن عدم قدرة إدراك الفضاء الخارجي تبùدي                

صùفحة، رسùم    ( صعوبات في التوجه وفي الفضاء ثنائي األبعاد       IMCهذه العينة من األطفال     
) يات، خرائط ، مخططات،مع عدم التميùùيز بين الùشرق و الغرب، التùرقيم العربùي             منحن

 (Mazeau,1997 : 169)وفي الفضاء ثالثي األبعاد و التنقل 

 :أثار اضطراب القدرة المكانية عند الطفل المصاب باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي
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المكانية، و اضطراب هذه األخيرة     إن إصابة الطفل بالشلل الدماƹي، تƌثر على كفاءاته          
 :تƌثر بدورها على كفاءته في ميادين أخرǎ تلخص في النقاط التالية 

تƌثر على إدراكه لجسده و الوسط الخارجي، فيجد مشاكل في توجùهاته، ال يجùد             -1       
 في طريقه في أƹلب األحيان و مشاكل في توجيه أطرافه، االتجاه الذي يريده، و خاصة أثنùاء                

 .اللبس، يصعب عليه إدخال يديه في القميص رƹم المساعدة التي يتلقاها
إن النسƣ و االنجازات الخطية وسيلة مهمة لوصùف         :  التخطيط و الكتابة اليدوية      -2        

 : الواقع ووضع تقرير عندما يريد سرد وصف لفظي للرسم 

ùل منه ألن رسùمه فوضوي      عند هذا النشاط و يم     ƹ IMCالبا ما يتخùلى الطفل      : الرسم   -أ
و خاصة عندما يقارن انجازه بانجازات زميله الطفل العادي، ولكن ال يعتبùر تخلفùا عقليùا                 

(Hongre,1991)  
ƒ- حسب : التمارين الخطية Daniel Pemac   ةùة عامùإن النشاط الخطي يحتاج إلى حرك 

 للكتابة الهدف هو التعلم للطفل لحركة دقيقة بتحكم بصري و أثناء التمارين الخطية التي تحضر        
) العائلة،القسم، و مجموعات أخùرǎ    ( وضع ترميز و رموز و إشارات، لجùùماعات مختلفة       

 ال يمكنه التحكم في حركته يديه لمدة طويلة سواء في حركة أخذ القلم أو رسم                IMCو الطفل   .
موضوع : الخط مستقيم ، و خاصة في حالة نقل الخطوط منحنية أو مستقيمة ابتداءا ، من مث               

      (Hongre,1991)أمامه، و حتى لو طلبه منه إعادة انجاز التمرين فƎنه يعيد نفùس األخطùاء              
ƚ-تعرف من خالل :الكتابة اليدوية Ferdinand Buisson   اùون مقرونùإن تعلم الكتابة يك 

بالقراءة ويتم بواسطة محورين أساسيين داللي و حركي، و الطفل المصùاب يصùعب عليùه                
بسبب اضطرابه الحركي، ومحاولته لتحسين حركته يƌدي إلى تقلص عضالته و تشوƫ  الكتابة  

الحركة أكثر، ولكùن يمكن أن يكتب المùùعاق كلمات دون مراعاة تنظيم في حجم الكلمùات               
 سنوات ال يمكنه نقل 10 أن الطفل عمره Marie-Alice du Pasquierأو الحروف، وتذكر 

نه يستطيع رسمه عندما نطلب منه أن يتخيلهùا علùى شùكل             شكل                       ولك                       
 ).Charmenx,1987(مترابط " e"مجموعة حروف 

 البد من سرد أوال، فن الùتعلم        IMCلكي نعرف اضطرابات القراءة عند الطفل       :  القراءة   -3
  (Jean Foncam bert) البصري -الطفل العادي،ويعتمد تعلم القراءة على التحليل السمعي

  كفاءات 7لم الجيد للقراءة يعتمد على و التع
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 .أن يكمل الطفل فراƹات في الجمل : الكفاءة اللفظية  .1

 ). الجملة–الكلمة (معرفة بنية اللغة : الكفاءة النحوية  .2

 .الرصيد اللغوي .3

 .الكفاءات الخطية الصوتية  .4

 .الكفاءات وظيفية التمييز بين خصائص الكتابة .5

 .الكفاءة الثقافية .6

 .تيجيةالكفاءة إسترا .7

 بالعمى الحركي البصري المكاني، يصعب عليùه        IMC إن إصابة الطفل     :أثار بيداƷوجية   * 
معالجة المعلومات الخطية وخاصة الذي يعاني من اضطرابات بصùرية أو حùùول العينùين            

 .و عالجها يعطي نتائج جيدة
ترجاعùùùها مùن     يتم التعرف على الكلمة في المرحلة المباشرة باس        :التعرƹ علǍ الكلمات  * 

الذاكرة، و الثانية ƹير مباشرة حيث يتم تقطيùùع الكلمة إلى مقاطùعها الجùùزئية أو األولى              
     IMC (Lacert, 1987)و هي أصعب عملية عند الطفل 

  إن تعلم الرياضيات من أكثر مشاكل المصادفة الطùùùفل المعاق: الرياضيات-4 
نيه من صعوبات في حل المسائل، و خاصùة عنùد    إعاقة حركية ذات األصل عصبي، لما يعا 

عرضها في جداول و أشكال، فهي ƹير واضحة و مفهومة لديه، و يعاني مشاكل في الهندسùة                 
لما له صعوبة في استعمال األدوات و التحكم في صيرورة الخط المستقيم و التلفظ بالحل، حيث                

 .ي اكتساب األرقاميجب سرد المعطيات كما يعاني من مشاكل في الحساب و ليس ف
 بياجي أن الحساب ليس باكتساب مفهوم العدد فاضطراب قدرة الطفل           Piagetيقول   

IMC              الحركية تجعله عند محاولة الحساب يخلق شيئا جديدا يحسبه أو ينقصه، وكثرة األخطاء 
تƌدي به إلى سرعة الملل من المهمة المكلف بها ، و أخيرا الترميز فالرياضيات كلها رمùوز                 

  .(Gronpe Ermel,1991) ، في التخطيط IMCهو نفس المشكل الذي يعانيه الطفل و
 تمثل صعوبة في التوجه و عدم التعùرف علùى           : الرياضة و التربية البدنية      -5 

، مما يصعب عليه إعادة حركات التي     ...)فوق، تحت، أمام  (جانبيه، و الخلط بين مفاهيم المكان       
ƈخر، سواء كانت حركات اليدين أو الوجùه إن كانùت لùه             يراها في المرƈة، أو وراء شخص       

  (Hongre, 1991).القدرة على ذلك
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 :الخــالصـة
 
 

لم يتوصل العلماء إلى توضيح أكبر لمفهوم اضطراب القدرة المكانية، فما زال يعاني من عùدة              
طفùل العùادي    التباسات إال ما توصلوا إليه من عالج له من خالل تطور هذه القùدرة عنùد ال          

وأقروا أن قدرة الطفل المصاب باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي، لن تنضج و لن تصبح               
كقدرة الطفل العادي، مهما كانت االستراتجيات المتبعة في إعادة التربية الخاصة، فùال يمكùن               

رة خالل   المكانية أن تتبع تطورا سليما، فهناك انفصال بين عوامل هذه القد           IMCلكفاءة الطفل   
اإلصابات العصيبة، سواء في القضاء الثنائي األبعاد و الثالثي األبعاد فاإلصابة بالعمى الحركي             

 تعيق إنجازاته   IMCالبصري المكاني و هو أهم مظاهر اضطراب القدرة المكانية عند الطفل            
مين و مكتسباته و تصعب عليه عملية التعلم في وسط مدرسي عادي مع ƹيره من زمالئه السلي               

 .مما يجعله بحاجة إلى برنامج تعليمي خاص به
           



 الفصـل الرابـع 

 قــدرة الفـــهم اللــفـــظي

 

 

 تمـهــيد

  تعريƹ قدرة الفهم اللفظي-أوال

 .المنظور المعرƺي ƺي تناول قدرة الفهم اللفظي-ثانيا

 . مستويات نمو الفهم اللفظي-ثالثا

 . عمليات الفهم اللفظي-رابعا

 .ات األصل العصبي  قدرة الفهم اللفظي عند الطفل المصاƒ باإلعاقة الحركية ذ-خامسا

 خــالصـة  
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 : تمــهيـد 
يستمع الناس يوما بعد يوم إلى ƈالف الجمل عن موضوعات شùتى مùن مصùادر                 

مختلفة، و يحاولون فهمها، و لكن يتسنى لهم ذلك لينبغي عليهم اتخاذ سلسلة من القùرارات                
التي تتطلب بدورها معرفة مفصلة و أحكاما دقيقة و مرهقة من كل األنواع، و قد ال يجدون                 

 يسمعونه و برƹم ذلك يقعون كثيرا في أخطاء تكشùف عùن الطبيعùة               صعوبة في فهم ما   
المعقدة للفهم، ومن خالل هذه الفصل سيتم عرض مفاهيم مختلفة للفهùم اللفظùي، تنùاول                
المنظور المعرفي لقدرات الفهم اللفظي، كيف تتم عمليات هذه األخيرة، و مستويات نموهùا              

الطفل المصùاب باإلعاقùة الحركيùة ذات        عند الطفل و أخيرا، اضطراب هذه القدرة عند         
 .األصل العصبي 

 : تعريƹ قدرة الفهم اللفظي-أوال
قدرات الفهùم  : تنقسم القدرة اللفظية إلى قدرتين فرعيتين منفصلتين أو مستقلتين هما   
 Verbal Fluency Abilitiesوقدرات الطالقةاللفظية Verbal compréhensionاللفظي

 قدرة الفرد على فهم المùادة الùùلغوية كمحتوǎ الصùùحف  و يقصد بالفهم اللفظي    
و المجالت و المراجع العملية و المحاضرات و الندوات سواء كانت المادة المطùùùبوعة              

 ) 279 : 1995فتحي مصطفى ، (أو مسموعة 
أكثر استخدامات شùيوعا للمصùùطلح نجùùده في التùربùùية       : وفعل فهم شيء   

ات، و يستخدم في السياقين بمضمون متشابه، أن تقول أن طالبا يفهم      و في سيكولوجية اللغوي   
مبدأ يستتبع مسلمات من حالة مùùعرفة الطالب فيما يتصùùل بالمادة التي تتضمن المبدأ             
و يصدق هذا على الشخص الذي يفهم كال ما منطوقا، و معظم علماء الùنفس المعرفيùون                 

ه لها مكونان متمايزان و متشابكان في النسùيج         المعاصرون، يذهبون إلى أن عملية الفهم هذ      
 حيث يتم تكوين تفسير للمادة و عملية استخدام، حيث يùتم مزاوجùة              - عملية بناء  -الواحد

التفسير مع المعرفة األخرǎ بحيث يمكن استخدام المعلومات لإلجابة عن األسئلة و معالجة             
 ).1002: 1989جابر عبد الحميد،.(المواقف الجديدة، و إتباع التعليمات

كمال دسوقي ففعل يفهم أي فهم ما يشير إليه رمزا أو ما تنطوي عليùه               . و حسب د   
مادة التفكير، و الفهم تدخل فيه المعرفة األكمل و األكثر تركيب أو تعقيدا، و هو التقاط ذكي                
لمعنى موقف أو تصرف يستخدم اختبار الفهم في مقياس بينه حيث يسƋل المفحوص عمùا               

و ينبغي أن يفعله، في موقف معين يشمل الفهم معرفة أكمùل و أصرح بالعالقùات         سيفعله أ 
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 )315: 1988كمال دسوقي، . (و المبادƏ العامة مما يشمل العلم و اإلحاطة
و الفهم اللفظي هو مقدرة بعض األفراد على فهùم األلفùاظ و التعبيùرات اللغويùة                  

ي لذلك ترتبط ارتباطا و ثيقا باألسùلوب        المختلفة، ومعرفة ترادفات الكلمات و أضدادها فه      
 .اللغوي للفرد، و بنرته اللفظية و بفهمه الدقيق لتباين األلفاظ و اختالف معانيها 

(Wolfe,1946 :30-34)          
 أنها القدرة على فهم رمز، النظام مصطلح للتواصل بهدف Fougeyrollas  و يقول 

 .و مفاهيم أو انفعاالتبناء عالقة مع األشخاص أو إليصال أفكار 
(Fougeyrollas, 1998 :79)  

يشير الفهم اللفظي إلى العمليات العقلية التي يتمكن من خاللها المستمعون من تمييز              
األصوات التي ينطقها المتكلم، و يستخدمونها في صياƹة تفسير لما يعتقدون أن المتكلم يريد              

تقاق المعاني من األصوات، و برƹم ذلك فƎن        و بمعنى أكثر بساطة إنه عملية اش      . نقله إليهم 
الفهم، بمعناه الواسع، نادرا ما ينتهي عند هذا الحد، فعلى المستمعين أن يصغوا التفسùيرات               
التي صاƹوها موضع التنفيذ، فعند سماع جملة تƋكيد فƎنهم يستخرجون منهùا المعلومùات               

Ǝنه تحت معظم الظروف يستخرج     الجديدة التي تنقلها و يصنفونها في الذاكرة، و باختصار ف         
المستمعون ما ينبغي عليهم فعله، و يفعلونه، و بالتالي ينبغي أن تكون لديهم عمليات عقليùة                

 (Clark H.H,1977 :43-45)إضافية تمكنهم من استخدام التفسير الذي قاموا بصùياƹته  
ل المعرفùة   يعني الفهم اللفظي، المعرفة بشيƐ أو موقف أو حادث أو تقرير لفظي، و يشùم              

  (English.HB,1958 :103)الصريحة الكاملة بالعالقات و المبادƏ العامة 
و الفهم يشمل التفسير و التوظيف و الذاكرة اللغوية إال أنه يبدأ بƋصوات الكالم الخام                

ذاتها، فالمتكلمون يحركون شفاههم و ألùùسنتهم و الحبال الصùùوتية، و يصدرون سلسلة   
 تصل إلى أذن المسùتمع، و المسùتمع بدوه قادر على تحلùùùيل            من األصùùوات التي  

هذه األصوات و تحديد الجمل التي نطقت، و الن هذه النهاية لعملية الفهم تقوم أساسا علùى                 
 (Clark H.H,1977 :176)نسق إدراكي فيسميه البعض ادراك الكالم 
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         ùفسية التي تùوع      وقد لوحظ من اطالع على تراث الدراسات النùناولت فهم اللغة، وجود ن

من الخلط في االستخدام بين الفهم و اإلدراك، حيث يميل البùاحثين إلùى الفصùل بينهمùا                  
فيستخدمون الفهم مع اللغة، و اإلدراك مع الكالم، بينما يميل الùبعض إلùى اسùتخدامهما                

ريفùات   فƎذا نظùùرنا إلى تع )80: 1997جمعة سيد ، .(بالتبادل دون تمييز واضح بينهما
كل من المفهومين نجد أن إدراك الكالم هو استقبال السامع للكالم وتمييز له، و هو ما يبحثه                 

 .علم األصوات 
    ǎفريث  " و ير" "Freed   "            مùى إدراك و فهùر علùالبش ǎأن القدرة الملحوظة لد

 العمليات المعقدة، كاللغة المتكلمة، و أدت إلى ظهور حركة حديثة في علم النفس تنùùظر              
إلى اإلدراك على أنه عملية معرفùية بحتة، و معنى هذا أن اإلدراك وظيفة معرفية نشùطة             
تعني و تفهم و تنظم و تستخرج المعاني و الدالالت و الفùهم و اإلستجùùاب أو التفùùهم                 
و التنظيم و حتى العلم او المعرفة و تفترض معظم البحوث الحديثة أن اإلدراك عملية أعم                

  Garner) 1969(،eed , Man,1980 :41)في جزء منها كما يرǎ جارنر و تشمل الفهم 
، فكالهما يعتمد على االستجابات     بيرتبط بالعمليات اإلدراكية ارتقاء الفهم و االستيعا       

بالغة التطور و التعقيد، و لكن الفهم ينفرد بƋنه عملية تركùيبية منظمة تتكامل فيها الخبùرة                
ى يمكن توظيفها بطريقة رمزية، و الفهم عملية معرفيùة          في شكل وحدات مركبة ذات معن     

تشتمل تحصيل المفاهيم و هي تمثل في حد ذاتها تجريدات من األشياء المدركùة، و منùه                 
فالفهم مرتبط بالعمليات المعرفية التي تتجرد فيها المفاهيم من السياقات المختلفة ألن فهمنùا              

لكلمùùات التùùي نùùدركها لمùùا نسùùمعه مùùن اǓخùùرين أكثùùر مùùن مجùùرد معùùاني ا 
(Kingsley,H,L,1957 :386-387)  

و يتضح من تعريفات الفهم اللفظي انه العùùملية األكثر عمومية و التùي تنطùوي                
على اإلدراك، و ليس العكس، و منه فالفهم هو العملية النهائية التي تبدأ باإلدراك و تنتهùي                 

 :و تتكون من جوانب ثالثة هي. ببالفهم و االستيعا
 . إدراك الكالم، و فهم التراكيب، و فهم الداللة الذي يعني بفهم المعنى في اللغة 

 )83: 1997جمعة سيد يوسف، (
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و فهم القول هو عملية حل رموز المعلومات الكالمية الواردة من اإلدراك للكالم الخùارجي     
  هذا القولالموسع، و ينتقل إلى فهم المعنى العام للقول، ومن ثم إلى ما وراء نص

 ) 129: 1997جمعة سيد يوسف، (
و استنادا لكل التعاريف السابقة يمكن الوصول إلùى أن الفهùم اللفظùي أو اإلدراك                 

الكالم الشفهي هي كلها مترادفات، و أن الوسائل المساعدة فيهùا هùي النبùرة، و إبùراز                  
          ùرة المختلفة و االجùات    الكلمات، أو التعابير بالتركيز و استخدام الوتيùماءات و الحركù

النوǎ الداللية الجوهرية و االنتقالية إلùى الداللùة         ) فهم  ( وهي تسمح بشكل أفضل بƎبراز      
 .العامة للخبر

 
 : المنظور المعرƺي ƺي تناول قدرة الفهم اللفظي -ثانيا

تمثل قدرات الفهم اللفظي جانبا هاما من جوانب الذكاء في ظùل كùال المنظùورين                 
 و المعرفي أو تجهيز و معالجة المعلومات ) ون، جيلفور، فرنونثرست( السيكومتري 

Carroll,1976-Heim,1970-Sternberg,1980        يùم اللفظùوقد استقطبت قدرات الفه 
 : اهتمام العديد من الباحثين و المربين و علماء النفس المعرفي و علم النفس اللغوي 

 )280: 1998فتحي مصطفى، (
 :ة للمنظور المعرفي في تناول قدرات الفهم اللفظي هي و هناك ثالثة مداخل رئيسي 

  Knoweledge- Based Approach    مدخل المعرفة * 
       The Buttom-up Approachالمدخل التصاعدي * 
  The Top-down Approachالمدخل التنازلي * 
  :Knoweledge-based Approach:  مدخل المعرƺة-)1

س أن المعرفة السابقة تشùùكل أساسا محùùوريا هامùا         يقوم هذا المدخل على أسا     
في اكتساب المعرفة الجديدة، و مع أن المعرفة السابقة أو القائمة تتوقف على طبيعة المجال               
             Əابقة هنا، معرفة المبادùرفة السùالنوعي لتخصص الفرد أو تعليمه إال أن المقصود بالمع

ùدمة في اكتساب المعرفة الجديدة و يرǎ كل        و األسس و المفاهيم و االستراتيجيات المستخ      
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 أن البنية المعرفية تلعب دورا أكثر أهمية (Bisanaz et Voss,1981),(Keil,1984)من
 . من دور العمليات المعرفية في إحداث التغيير المعرفي للفرد

 
 

Ə كما يرǎ أصحاب هذا المدخل أن الفروق بين األداء الماهر و األداء العùادي أو المبتùد               
في قدرات الفهم اللفظي وùùƹيرها من األنشطة العقلية األخرǎ يكون راجعا إلى الفùروق              
في المعرفة السابقة أو البناء المعرفي لكل منهما أكثر مما يكون راجعا إلى الفروق بينهمùا                

و يƌدي هذا الرأي اعتمادا على أن العمليات المعرفة أيùا           . في عمليات التجهيز أو المعالجة    
فاءتها و عمليات التجهيز أو المعالجة أيا كانت خصائصها يتعين أن تجùد محتùوǎ               كانت ك 

           ùالمعرفي أشبه ما يكون ب ǎمعرفيا تتعامل معه، فهذا المحتوSoftware   بالنسبة للحاسبات 
        ùات الجهاز الùùلية، و ال تكفي مكونǓاHardware      سس للمعالجة أو عمليات التجهيزƋك 

 .و المعالجة
 Chase et Simon,1973. Chi,1978. Keil,1984دراسùùùات  و تشùيùùر  

إلى أن الفروق بين األداء الماهر و األداء المبتدƏ  في لعبة الشطùرنج يرجùùع أساسùا                
  (Simon,1973 :55-81)إلى األبنية المعرفية أكثر من عمليات المعالجة 

ديùة فùي عمليùة      ومع ذلك فƎن هناك سƌاال جديدا بالطرح يتعلق بمنشƋ الفروق الفر           
اكتساب المعرفة لدǎ المبتدئين الذين تتساوǎ المعرفة السابقة لديهمÞ و ما الذي يجعل فردين              

ÞخرǓيحصالن على نفس الجرعة التدريبية أو التعليمية ثم يتفوق أحدهما على ا 
و تبدو اإلجابة على هذين السƌالين يسùùيرة و تتمثل في أن كال من البناء المعرفي                
ت التجهيز أو المعالجة يعمالن بصورة تفاعلية و لكل منهما تƋثيره علùى أحùداث               و عمليا 

و عندما تتùùساوǎ األبنùùية المعرفية يكون الفرق راجعùا         . الفروق الفردية بين األفراد   
إلى عمليات التجهيز أو المعالجة و عندما تتساوǎ هذه العمùليات يكùون الفùرق راجعùا              

ية، كما قد تكون الفروق راجعة إلى نمط التفاعل بùين محتùوǎ             إلى محتوǎ األبنية المعرف   
 )281-280: 1995فتحي مصطفى، . (البناء المعرفي و عمليات التجهيز و المعالجة

  : The Bottom-up Approach المدخل التصاعدي -)2
 وقùد تبùعه العùùديد  Earl hunt ، 1978صاحùب هذا المدخل هو أيùرل هنت  

 Jackson et Mcclelland 1979 و Keatting et Bobbit 1978ال من الباحثين أمùث
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  (Jackson,1979 :151-181): و يقوم هذا المدخل على االفتراضات التالية 
 
 
 
 

 :هناك نمطان من العمليات تقف خلف قدرات الفهم اللفظي هما
  Knowledge-bassed Processesعمليات تقوم على المعرفة  * 
 Mechanistic Processes  عمليات ميكانيكية* 

 .تقوم على التداعي الحر للمعلومات 
     ǎام            " هنت و زمالءه    " ويرùموه نظùا أسùأن هناك ثالث مظاهر أو خصائص لم

 :تجهيز و معالجة المعلومات و هي 
 .الحساسية للتعلم الزائد للمعلومات المتعلقة بالمثير - أ
 ت  الدقة في تعاقب عمليات تجهيز و معالجة المعلوما-ب

سرعة تجهيز التمثيل الداخلي للمعلومات في الذاكرتين قصيرة المدǎ و متوسطة           -ج
ǎالمد . 
و إن تباين األفراد في القدرة اللغوية أو اللفظية يرجع إلى اختالف مهارات استخدام               

اللغة لديهم و التي تكون مستقلة عن المعلومات أو الخبرات السابقة، و يفترض أن اختبارات          
قيس المهارات األساسية لتجهيز و معالجة المعلومات عن طريق القيùاس المباشùر             الذكاء ت 

 )281: 1995فتحي مصطفى .( لناتج هذه المهارات
  :The Top-down Approach المدخل التناƦلي -)3 
 على التوقع  Top- down processingيقوم المدخل التنازلي للتجهيز أو المعالجة  

 عملية تجهيز المعلومات ذاتها أو على المعرفة الناتجة عن معالجة           أو االستدالل المشتق من   
و تجهيز المعلومات، من خالل المادة صياƹة المعلومات المقدمة على ضوء السياق الùذي              
تقدم فيه هذه المعلومات، واحدان نوع من التƋليف بينهما و بين ما هو مختزن فùي البنùاء                  

جديدة للمعلومات في عالقتها بالسياق، و يسùتخدم        المعرفي للفرد، و الخروج بصيغة كلية       
هذا المدخل في فهم الفروق الفردية في القدرة اللفظية أو اللغوية وفهم و اكتسùاب معùاني                 

 .المفردات
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  ǎو كابالن  وارنر" وفي هذا اإلطار ير "Werner et Kaplan 1952  لùأن الطف 
وبùين أحدهما من خالل استدالل     يكتسب معاني الكلمات بصفة أساسية اعتùùمادا على أسل       

 أو االستنتاج الصريح لفظيا، أو موضوعيا فهو يتعلم فهم الرموز اللفظية من خالل توجيه 
      
 
 

 . الكبار و إشارتهم و تسمياتهم لألشياء أو من خالل التحديد اللفظي للمفاهيم و األشياء
(Wough,1965 :89-104)       ياق     و الثاني من خالل االستدالل أو االùستنتاج الضمني للس

 .المرجعي أو ربما ينبثق المعنى لديه من خالل المحادثة أو دالالت السياق
، سùنة   13.8و قد طبق هذا التصميم على عينة من األطفال تتراوح أعمارهم بùين               

حيث اختبرت قدرتهم على اكتساب الكلمات الجديدة باستخدام هذا األسùلوب و قùد حللùت                
 :م عدد من األساليب اإلحصائية المالئمة وكان من نتائج الدراسة ما يليأنماط النمو باستخدا

 حدوث تحسن تدريجي و مستùمر يتùزايد بتزايد العمùر الزمني على الùùرƹم             -أ 
 .من أن العمليات التي تقف خلف األداء ال يحدث لها بالضرورة تغير

 11، 10 سùن   عمليات إدراك معاني الكلمات تخضع لتحول أو تغير حار بùين      -ب 
 .سنة تقريبا

 ùر            -جùيكون السلوك اللغوي محكوما بتنظيمات عقلية معينة تختلف باختالف العم 
 .الزمني
ومن الدراسات التي اهتمت باألسس المعرفية الكتساب المعرفة عمومùا و معùاني              

  و دراسةSternberg et Davidson 1982الكلمات و مفاهيم اللفظية بصفة خاصة دراسة 

Sternberg,1984              ابùذا االكتسùو التي توصلت إلى أن هناك ثالث مكونات أساسية له 
   (Sternberg. R.J,1980 :119): وهي

  Selective encoding الترميز االنتقائي       - 
  Selective combination التوليف االنتقائي       - 
  Selective combaris       المقارنة االنتقائية - 
الترميز االنتùùقائي فصل أو انùùتقال المعلومات المتعلقة أو المرتبطùة          و يقصد ب   

عن المùùعلومات ƹير المتعلقة أو ƹير المرتبùùطة، فعندما نقدم المعلومات الùùùجديدة            
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في المعلومات ƹير متعلقة يقوم الفرد بعملية الترميز االنتقائي للمعلومات المتعلقة متجاهùل             
 .المعلومات ƹير المتعلقة

و يقصد بالتوليف االنتقائي إحداث نوع من التوليف االنتقائي للمعلومات التùي تùم               
ترميزها كي تتكامل مع ƹيرها من المعلومات الماثلة في البناء المعرفي المكونة صيغة كلية              

 .أكثر تكامال
أما المقارنة االنتقائية فتقوم على إيجاد عالقة أو عالقات بين المعùلومات الùجديدة             

المعلومات السابقة اكتسابها حيث تصبح المعلومات الجديدة ال قيمة لها ما لم تستحدث هذه              و  
العالقات التي تقوم على المقارنة االنتقائية للمعلومات الجديدة و المعلومات السابقة اكتسابها            

 )283 : 1995فتحي مصطفى ، (
 .و هناك نظريتان جديدتان مستندتان على العمليات النفسية *  
  Théorie des prototypes نظرية األنماط             -  
  Théorie des composantes نظرية المكونات          -  
   :Théorie des prototypes نظرية األنماط -1 
 entitéهذه النظرية وظيفية تربط المعنى بتحليل الخصائص التي تصف الوحùùدة             

 أطùراف   (كين من خالل مجموعة من الخصائص،        س -انه يتم التعرف على الكلمات طير     
و لكنه يوجد عدة أنوع من الطùùيور و السكاكين         ....) جناحين، ريƫ، حديد، حار، ذراع    

و يميز المعرفيون بين خصائص التعريف و خصائص الصفات تعبر خصائص التعريùف             
س كل  لي. و العكس ƹير صحيح   ...) الطيور تطير، و السكاكين تقطع،    ( عن صفة كل نمط     

من يطير عصفور، و ليست كل الطيور تطير، و ليست السكاكين فقط الصالحة للقùطùùع               
لو تعالج المعلومات بالبحث عن األنمùùاط التي تمثل خاصùيتها معينùة فهنùا لùم نعùد                  
نبحùùث عن التعريف و لكنه وصف فالوصف إذا أوسùع مùن التعريùف و الدراسùات                 

 قائمة لخصائص وحدة بينùت أن خصùائص         التجريبية حيث وجب على المفحوصين وضع     
  (Rosh,1975 :573)الوصف محتفظ بها في أƹلي األحيان أكثر من التعاريف،

 - :Théorie des composantes LA نظرية المكونات  -2 
تعتبر هذه النظرية أكثر تحليال و يعرف المفهوم من خالل مجموعة من المكونات و عùادة                

تكون بديلة بقائمùة  " Ensembliste" " التجميع " و نظرية  . فƎن مكون واحد ال يكفي لفهمه     
 Clarkو هذا ما يسùانده كùالرك   . أو مجموعة من المكونات التي تسمح لفهم أكثر للنمط
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(1977) 
  (Clark, 1977 :194).و لكن يثبت أكثر على المكونات المهمة للوحدات المختلفة 

 
 
 
 
 

 : مستويات نمو قدرة الفهم اللفظي-ثالثا
من خالل سلوك الطفùل و استجاباته في مواقف متعùددة تمكن بغض األخصùائيين              

 :من وضع بنود يستدل بها على نمو هذه القدرة، و قسمت إلى أربع مستويات هي
 يستجيب الطفل عن طريق ردود أفعال: المستوǎ األول 
 ǎيظهر الطفل اهتمام بمحيطه:   الثانيالمستو. 
 .طفل أصواتا و حركات ينتج ال: المستوǎ الثالث 
 ǎيستعمل الطفل كلمات و جمل:  الر ابعالمستو. 
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 يوضح هذه المستويات ): 6(و الجدول رقم 
 البنود المستويات 
 ǎالمستوI  -يستجيب بصفة مختلفة ألصوات متنوعة يسمعها . 
ǎالمستو II  -       و  " نم" ،  "إلى اللقاء " ،  "ال  " ،  "بابا  : "  يتعرف على بعض الكلمات مثل ،

 .اسمه
 يبدأ بƎدراك بعض النشاطات الروتينية ، فيشعر باإلثارة عند رƌية الطعام            -

 . أو الماء أو الحمام 
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 ǎالمستوIII -       ي       :  يستجيب جيدا للتعليمات البسيطة، مثلùاء، يعطùيقبل، يقول إلى اللق
 .ألمه

 . يعين بعض األطراف في الجسم-
-Ƌلوفة عندما تسمى له يتعرف على أشياء م. 
 . يستجيب لثالث تعليمات بسيطة-

ǎتوùùالمس   
IV 

 . كلمة50 يفهم -
 . يفهم األسئلة البسيطة-
 ...).قف، اجلس، توقف( يستجيب بنشاط لتعليمات صارمة -
 . يعين أطراف في الجسد و اللباس في الصورة-
 ).اجلب الكرة و ارميها ألبيك ( يستجيب لتعليمات مزدوجة -
 .م مئات الكلمات يفه-
 من بين مجموعة كبيرة من األشياء يمكن له أن يعين األشياء التي نسميها              -
 .له
 . يمكن أن يعين صورة لشيء مƋلوف توصف له وضيفته-
- ùالت التي تبدأ بƌأين "  يجيب على التسا " 
 "        أمام" ،" تحت" ، " فوق : "  يفهم بعض الظروف مثل-

 
 

 .يوضح مستويات تطور الفهم عند الطفل العادي ): 6(ول رقم الجد
(Le Métayer,1999 :53)      

 
كان أقصر عندما كان يوجد على حدود الجملة بما يعني أن حدود شبه الجملùة ذات                
أهمية واضحة لفهم الجملة باإلضافة إلى ما تقدم تبين أن التحويالت النحوية تƌثر في الفهم                

) لم يحصد الفالح القمح     ( إلى جملة منفية    ) حصد الفالح القمح    ( ساسية  فتحويل الجملة األ  
و يزداد هذا الوقت    . يستùùغرق وقتا أطùول  ) لم يحصد القمح    ( أو جملة للمجهول منفية     

مع التحويالت األكثر تعقيدا و الجمل التي تحتاج إلى تحويالت كثيرة تطلب وقتا أطول حتى               
 .يتم فهمها
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ه النتائج تشùير بعض الدراسùùات إلى أن فهم الجمل يمكùن أن يعتمùد              و في المقابل هذ   
و هذا يعنùي أننùا ال نسùتطيع    . على السياق الذي تستخدم فيه أكثر من اعتماده على بنائها      

الحديث عن تعقيد معالجة الجمل من نمط نحوي معين على إطالقه، فالجمل المبنية للمجهول              
لمبنية للمعلوم، و ان الجمل المنفية ليست دائما أصùعب       ليست صعبة القهم دائما من الجمل ا      

في الفهم من الجمل المثبتة، و يبدوا أن الناس يفضلون وصف أنواع معنية مùن الموافùق                 
 أنواع معينة من الجمل و من ناحية أخرǎ تتƋثر التحùويالت للجمùل األساسùية                مباستخدا

و مدǎ مالئمتهùا للموفùق      .  مع الجملة  باإلستراتيجيان التي يتبنها المستمع، و كيفية تعامله      
الذي نشير إليه أو الحديث الذي تصفه، و في مقابل هذا فùان قواعùد النحùو التفسùيرية                   
المعجمية تƌكد أن فهم الجمل ال يتحقق من خالل التحويالت، و أنا بواسطة فحص الوحدات               

  ).91 : 1997: جمعة سيد.( المعجمية التي تخزن فيها المعلومات بالفعل
عرضا ثريا لكيفية فهم الجùمل، و دراسة النحو من خالل عدد كبيùر             )) سلوين  (( و يقدم   

من التجارب المعملية المحكمة التي أشرنا إلى بعض نùتائجها و ال نجùد المقùام يسùمح                 
 للتعرف علùى  ELLIS ET YOUNGيمثل نموذج ) 12(بعرض البùقية و الشكل رقم 

 .الكلمات
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 المداخل النحوية
التعرف على الكلمات المƋلوفة

 التحليل السمعي 
استخراج الفونيمات 

المùùدخل 

 الداللة
تنشيط معني الكلمات

 لنحويالمخرج ا
 تخزين النطق

 المخرج الفونيميي 
إعطاء األصوات 

الùùنطùùق 

-الطريقة 

 -2-الطريقة 

الطريقة

-الطريقة 
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  ELLIS ET YOUNGيبين تمثيل لنموذج ) 12(الشكل رقم 

 .                     التعرف على الكلمات
 )                     325 : 1999 : LE MAIRE  (  

 
 
 
4-Ǎهم المعنƺ : 

 
لكي يعبروا عن   فالناس يتحدثون   : إن ƹاية اللغة في رأي البعض هي توصيل المعني        

معنى أفكارهم، و يستمعون ليكتشفوا معنى ما يقوله اǓخرون، و من دون المعنى لن يكون               
  ).CLARK : 1977 : 93( هناك نقطة حقيقة في اللغة 

و يتطلب الفهم الداللي معالجة معنى الكلùمات المùفردة و الجمل و النصوص، و الخطب              
 بالنظرية اللغوية، فان علم الداللة هو اإلسهام        دسترشو األحاديث، و إذا كان فهم التراكيب ي       

الرئيس الذي قدمه علم النفس اللغوي لفهم اللغة، و يتم الحùصول على مùùعنى الكùùلمة                
عن طريق فحص المعجم العقلي، الذي تخùتزن فيه المùعاني كما يحدث فùي القùاموس               

 اللغوي
مات، و البناء المورفيمي، و الفئة  و من المعتقد أن المعجم يحوي الشفرة الصوتية للكل

 التركيبية، و معناها، و تتاح المعاني المعجمية من خùùالل التùمثيل الصùوتي للكلمùùة
 . و هي عملية سريعة الحدوث

أن معنى الجمل يمثل المسƋلة الحاسمة و في تقرير و توضùيح كيفيùة حùدوث المعالجùة                  
دǎ صدقها أو زيفيها يمثل مƌشرات للعمليات       الداللية، كما أن سرعة التحقق من الجمل، و م        

الداللية الضمنية، و يتم تفسير معنى الجملة في ضوء شبكة عالقات أو نمùاذج مùا قبùل                  
التخزين، و نموذج مقارنة المالمح، و نموذج التنشيط الواسع، و قùد وجùد أن العوامùل                 

ثر في سهم الكلمة و فهùم       ، و السياق تƌ   ةالمرتبطة بالكلمة أو الجملة مثل التكرار، و الحداث       
 .الجملة، و تتكون معنى الجملة من المعرفة السابقة، و المعني ƹير الحرفي

و من المبادƏ المرشدة لفهم الحديث مبدأ حتمي معاون فحواه أن المتكلم يتوسم أو يفتùرض                
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معلومات معينة متوافرة لدǎ المستمع و يضيف إليها هو معلومات جديدة، و يقوم المùتكلم               
ترتيب الكلمùات، النبùر         ( ويل المعلومات الجديدة إلى إشارات من خالل هاديات لغوية          بتح

)) المتاح  – الجديد   –اإليجاز  (( تحويل األسماء إلى ضمائر، و هاديات مصاحبة للغة تسمى          
))Given-new contact (( ويتم إبراز معنى الموضوع، أو التغيير في هذا الموضوع من

تعبيرات الوجùه ، تلميحùات      ( ، و هاديات ƹير لغوية      )اكتمال الفكرة   ( خالل هاديا لغوية    
 ).الƣ ........................تنغيمات، إشارات

 
 
 

 عمليات الفهم اللفظي : ارابع
ة األساسية لùي دراسة الكالم و أصواته على مشكالت عديدة ، و لعل المشكتنطو

فاز : ترد في الجمل ، فƎذا قلنا جملة مثل في إدراك الكالم هي كيفية تحديد األصوات التي 
 Þ نجيب محفوظ بجائزة نوبل لألدب فكيف يتم تحديد هذه الجملة من خالل أصواتها 

    يل أن تيار الكالم المتدفق بماثل الجملة المطبوعة بحروف بينها مسافات أو فراƹاتخنتس
على شكل مقاطع صوفية  سنجد أن الوصالت الكالمية أو الوحدات المقابلة للحروف ستكون 

وتية ùو بناء على ذلك تƌخذ المقاطع الصن و الفراƹات أو المسافات يقابلها صمت أو سكو
 : صائصها السمعية الفريدة  خالهو تحدد من خال

المقطع ف يليه المقطع أ ثم المقطع ز و هكذا حتى نهاية الجملة ،و سنجد في نهاية : أوال
صمت أطول من الفترات السابقة و بهذه الطùريقة كل كلمة من كلمات الجملة فترة 

ظ  الح لكن لسوءو ديد المقاطع الصوتية ، والكلمات و الجملتحن من السهل علينا وùùيك
فƎن تيار األصوات ال يماثل أو يطابق الحروف المطبوعة ، مما يجعل هذا النموذج صعب 

لة تماما كما أن المقاطع التحقيق فالكالم المنطوق متصل و ليس مقسما إلى أجزاء معزو
لمùة فاز هو نفسه في في ك ف طعالصوتية ليس لها خصائص فريدة تماما ، فالمق

قف في ال تكما أن المقاطع الصوتية . رها  ƹيو     لوق و فاجر و فاشار فماتùùكل
 الكالم ، فالكلمتان كاتب و راتب تختلفان في المقطع تيار تصالوعالقة واحد بùواحد في 

لوصلة الصوتية الذي يتم بها نطق الكلمتين و من في ا، و بالتالي ستختلفان األول 
سرعة ال تمكن ب قي تواجه إدراك الكالم أن المقاطع الصوتية تنط التالتشكالم

إدراكها أو تحديدها واحدا واحدا ، فالناس ة من رùالمستمùùùع في أحيان كثي
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ح ثم ل ثم م ، ألنهم يراعون : قطعا مثل ال يدركونها مقطعا م"  لمح" عند إدراكهم لكلمة 
، و ملح مع أن الكلمات ، و لحم مة كلأيضا الترتيب ، لذا فهي تختلف في إدراكùها عن 

 حتى لو لم يكن للمقاطع الصوتية حدود واضحة أو كان لها طرائق مالالجمل من تيار الك
البشر يدركون الكالم نطق متعددة ، و كانت تطابق أجزاء تيار الكالم بكل ƹير مباشر ، 

م لكالابوضوح ، و إن خرج بشكل ƹير متقن أو ƹير مشكل ، و يمكنهم أيضا التقاط 
 . 177-175 : 1976–تسكي فيجوفسة انتالصحيح من بين عدد من األصوات الكالمية الم

 
 
 
ي إطار دراسة إدراك الكالم تم فحص الخصائص الفزيائية لإلشارات أو التيارات وف

دات ، وميكانيزمات إدراكها ، العوامل التي تƌثر في هذا اإلدراك وقد أتاحت الصوتية ووح
 وكالم من ربط التغيرات في وحدات الكùالم مثùل الحركات أالأساليب  تحليل 

لمقاطع ، والفونيمات بالتغييùرات وا consonantsالصوامت  و ) vowels( لصوائùتا
د ضبط جميع المتغيرات التي من شƋنها وذلك بع( في تكرار  وشدة اإلشارات الصوتية 

أو الرسم ( الصوتي  لرسماكما أدǎ التحليل عن طرق ) التƋثير في عملية تحديد الكالم
شارات الكالم إلى اشتقاق مفاهيم مثل إلل spec to graphic analpsis)الظيفي للصوت

 ǎصوت المتكلم     والتكرار األساسي ل) مناطق الشدة مرتفعة( العنصر البفيزيقي أو الماد
ناصر الفيزيقية   لعو األصوات المنطوقة والغير المنطوقة أو المهموسة والمجهورة ، وانتقال ا

 .مادية ، ووقت خروج الصوت لا التغيرات السريعة في تكرار العناصر( 
 ساعدت النتائج المنبثقة من دراسات إدراك األطفال إلى إشارات الكالم التي تلي الفئات وقد
 بين الفئات الصوتية نم) Phonems(لمقاطع الصوتية والتحديد الدقيق للفونيمات أو ا

 الكالم يدرك نإ وجوهر هذه النظرية) اإلدراك الفئوي للكالم(ور نظرية ظهالمختلفة علة 
لخاصية وا)  Le  Maire 1999:318(عن طريق تحليل اإلشارة السمعية إلى فئات صوتية 

ن تسميتها لمعظم المقاطع تم في فئات ومن الناحية السمعية فƎن األساسية لهذه النظرية هي أ
 ني تتغير بشكل ƹير محدود في خصائصها مع فرصة التداخل بأنالمقاطع الكالمية يمكن 

مقطع وƈخر وبناءا على ذلك يتم عزل هذه المقاطع إلى فئات معزولة وخالل المرحلة 
هذا أن  ،) P.B(يزية نطق الحرفين ، وكمثال على ذلك اللغة اإلنجل) النطق(الصوتية 
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 بين تحرك الشفاه وحدوث لةالحرفان يختلفان في فترة خروج الصوت، والفترة الفاص
صفر (ء صغير جدا من الثانية زج) B(حùرف لا وقد تبين أن زمن حدوث. الصوت
 من الثانية هذا مع العلم أن الحرفين نطقا 60فقد كان  ،) P(أما في الحرف )  تقريبا
جد ظواهر مماثلة في اللغة وتو ROULIM,2002) (33:)منفردين(ص ومعزولين بحر

 الفمية فوربين الح- وبالتالي تƋثير ذلك باإلدراك-مييز في النطقلتالعربيùùة  مثل ا
ووجد ) كالتاء والطùاء مثال(والحروف األنفية وبيùùن المفخمùة ونظائùرها المùùرققة

أي الخاصة ( المبينات الملمحية أن) Eimas and Corbrt( ) 1973(إيماس وكوربùت 
تي اقف خلف إدراك في شكل فئات البالمالمح الصوتية للمنبهات الصوتية وƹير صوتية 

 تماثل المبينات 
 

ومعاونوه " إيماس " وقد أجرǎ ) 85: 2000ن فريدمان .ل(لإلدراك البصري  ةيالملمح
) الفونيمات(ات ممكنة من الكالم دراسات اهتمت باستعداد الطفل للتمييز بين أصغر وحد

ه الدراسات هو قياس هذوذلك في الفترة العمرية من شهر إلى شهرين ، وكان الهدف من 
درجة اإلستعداد لمعالجة وفهم األصوات الصادرة أثناء الكالم عند األطفال الحديثي الوالدة 

ويتبين من خالل هذه اللذين ال تزال خبراتهم اإلدراكية محدودة ولم يتعلموا النطق بعد، 
دات حالتجارب أن األطفال الرضع في سن شهر وشهرين يمكنهم التمييز بين بعض الو

األولية لألصوات الصادرة أثناء الكالم والمتقاربة في مالمحها والمتميزة ، مثل التمييز بين 
هم واألكثر من ذلك أن األطفال في هذه السن المبكرة يمكن ،) P.B(صوت الناطق بالحرفين

التمييز بين بعض الوحدات األولية ألصوات الكالم التي يميزها الراشدون           
  )Andreasen,1979,485-467  ( دد حتللك كشف اذكùوليف لعùالل التùليل من خ

من نماذج إدراك الكالم أن التحليل الصوتي عملية نشطة، تشمل تفاعل اإلدراك الصوتي مع 
يل التركيبي والداللي ، وتقود إلى التوقعات عن شكل المنبه الذي تتƋلف منه أصوات التحل

دراسة التراكيب والداللة تƌثر في المعالجة الصوتية وبالتالي فغن المالمح ن الكالم، كما أ
الصوتية تزيد من طول الصوامت والصوائت ، مما يƌدي إلى تغيرات إدراكية في الصوت 

ها أنواضح إذن أن األصوات اللغوية ال ينظر إليها على لا) Roulin,2002:34(الكالمي 
لى اعتبار وحùدات في وحùدات ع اوحدات مستقلة أو منعزلة عن سياقاتها ، بل يهتم به

في النظام الصوتي الذي يخضع له لغة معينة، وهذه الوحدات الصوتية تجùتùمع بعضها 
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 أو كلمات أو جمل ، ولذلك فƎن الصوت إلى بعض فتƌلف سلسلة كالمية ، تتكون من مقاطع
وات مجùهورة ùه في الكلمة ، وحسب ما يجاوره من أصعيتغير ويتنوع على حسب موق

وإذا عدنا إلى المقاطùع الصùوتية . أو مهموسة ، مفخمة أو مرققة أو صامتة أو صائتة
ست صفة ذاتية التي سبق أن أشرنا إليها والمالمح المميزة لها فسنجد أن الصفة المقطعية لي

ǎ ولذلك تختلف أنماط خرللصوت وإنما هي صفة تنشƋ عن انضمامه إلى األصوات األ
تراكيب المقاطع و المواقع التي تشغلها في الكلمات اختالف اللغات ويميز المقطع الصوتي 

 :في اللغة العربية بعدد من الخصائص منها
 )حركة+ صامت (قطع العربي ال يقل تركيبه عن صوتين ملا -1
تي تنتهي بصوت الإلى المقاطع المغلقة، أي تلك -ةعاد– اللغة العربية تميل نأ -2

 .صامت
ت ثم تتلوه حركة فالكلمة العربية ال يسمح ماصمقطع العربي البد من أن يبدأ بصوت لا-

ومما الشك فيه أن هذه  ) 89 : 2000ل ن فريدمان، (بالتوالي أكثر من صوتين صامتين 
 .في دراسة الكالم المحددات لها دور هام 

و هو.(Stress)(في هذا الموضع ، النبر ا  المالمح األخرǎ التي ال ينبغي إƹفالهومن
لى صوت أو مقطع معين في نطق الكلمة فيتميز هذا ع طمصطلح صوتي يعني الضغ

الصوت بالعلو واالرتفاع أي أنه يكون أوضح في السمع من سائر األصوات المجاورة لها 
ز ، لكان فاكان النبر على  ولفالجملة فاز محمد في االمتحانات ( اللغة ووظيفة النبر في

) نى الشك في أن محمد هو الفائزعملالمعنى الشك في الفوز ، وإذا كان على محمد يكون ا
و تتابع النغمات الموسيùقية أو اإليùقاعات هو) Intemation(والمالمح الثاني هو التنغيم 

األصوات بين االرتفاع واالنخفاض أثناء الكالم نتيجة في صوت كالم معين، أو تنوع 
لغة العربية لا ترين الصوتين فيتولد من ذلك نغمة موسيقية ويƌدي التنغيم فيلوتذبذب ا

مذكرة عاطف (وظيفة نحوية حيث يستعمل التفريق بين المعاني المختلفة للجملة الواحدة
هذا الجزء هي إدراك المتصل والنقطة األخيرة التي نود اإلشارة إليها في ) 1987

ادية يحدث في شكل محادثات ويكون له معنى وجوهر لعفالمعروف أن الكالم في األحوال ا
ويستمع الناس إلى الرسالة ال إلى األصوات، وهو أمر يختلف عن المواقف التي يكون 

وسƌال المطلوب فيها تحديد المقاطع المفردة المعزولة ، وذلك بالنسبة للصوت ال للمعنى، 
 تكفي للكالم المتصل Þ هل النظريات التي تعاملت مع األصوات المعزولة: اǓن 
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ا العالقة بين هذين النوعين من اإلدراك ، أحد م ،جابة بالنفي وسƌال التالي منطقيا واإل
حتماالت هو أن إدراك كالم المتصل يستخدم كل العمليات المستخدمة في إدراك الا

 عليها عمليات أخرǎ واالحتمال الثاني أن هذيùùن النùوعين األصوات المعزولة ويزيد
 .دراك مختلفين اختالفا جوهريا إلمن ا

بالنسبة للفرض القائل أن إدراك الكالم متماثل مع إدراك األصوات المعزولة، فقط خضع و 
مالئه التي طلبوا فيها من بعض المبحوثين زو ) Miller(للفحص من خالل دراسات ميللر 

دم لبعض تقكلمات في ظل كميات متباينة من الضوضاء الخفيفة وكانت الكلمات تحديد 
ùخر معزولة ، وتبين أن الكلǓلف من خمس كلمات وللبعض اƋتامالمبحوثين في جمل تت 

تم تحديدها بدقة عندما سمعت في جمل في كل درجات الضوضاء وانخفضت درجات 
د أرجع ميللر وزمالئه هذا قو مالتحديد عندما تساوت شدة الضوضاء مع شدة الكال

نبƌ بالكلمات الواردة في جمل حيث تساعد المحددات لتاالنخفاض إلى ارتفاع القابلية ل
 .التركيبية والداللية في تحديد مواضع حدوث الكلمات

م المتصل واألصوات الكم أن المسƋلة تدعوا للجدل إال أن األقرب للدقة هو أن إدراك الƹر
 لى أساس مستوǎ البساطة والتعقيدع ن على عمليات مشتركة، ويختلفاالمعزولة ينطويان

 :على أي حال فهناك عدد من اإلعتبارات التي ينبغي االنتباه إليها وهيو
 . كسالسل من المقاطع المعزولة-سأسا–الكالم المتصل ال يدرك  نأ - أ
 .يفتمل على عمليات الصياƹة والتوظشي) المستمر (ن إدراك الكالم المتصل أ -ب
ون وعي والشكل رقم  يوضح دن المراحل المبكرة في ادراك الكالم يمكن أن تتم  أ-ج

 .زمالƌه و pisoni و )  Clark , 1977( نموذج إلدراك الكالم حسب 
3-Ɖي المهارات الصوتيةتƺ ثير السياق: 
ǎ ا يهمنا هنا هو المستوǎ الفونيمي لإلدراك ، فقد افترض بعض الباحثين أن لهذا المستوم

 صوتي قيمات معزولة أو في سيانوجودا سيكولوجيا على أساس التجارب التي تناولت الفو
ي قوله ان التحليل إلى مقاطع فونيمية ليس ضروريا  ف يمحدد، ويمكن أن نتهب مه تشو مسك

 كافية، فليس هناك ما يدعوا يةفليس في المواقف التي تشمل على هادبات تركيبية ودالل
توǎ تƌùدي ùسماديات منخفضة المستوǎ ما دام هùناك هاديات رفيعة اللتفات إلى الهلال

 .رقا واحداف –لى األقل ع –إلى معلومات أكثر ورƹم ذلك فƎن هناك 
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 األصوات بين فهم و إنتاج اللغة ، فالمستقبل قد ال يكون لديه أي هاديات تركيبيùة       في

لة وقد يعتمد على الهاديات الفونيمية لإلدراك، حتى تتاح الوقت ماية الجوداللية في بد
لالختبار الداللي والبناء النحوي كي يتم و األكثر من ذلك أن من الصعب أن يتكلم عن أثار 

حيط بƎدراك األصوات ، كفونيمات ، مادام من الصعب تقطيع الكالم           لمالسياق ا
 ).88: 1997 جمعة سيد ،( إلى األصوات 

بعض المعلومات عن السياق المورفولوجي           ) 1956" (هيلر"و " ونابر" دم قد قو
قد وجدا أن تحديد الفونيمات المتحركة كان أفضل عند   ف morphological) الصرفي( 

 
 معالجة الصوتيةال

 صبي لإلشارات الصوتيةلتمثيل العا

 معاجة الفونيميةال
 نشيط نطق األصواتت

 معالجة الفونولوجيةال
 نشيط القواعد الفونواوجيةت

 

 

يبين نموذƚ اإلدراƿ الكالم)11(كل رقم ش
 وƦمالPisoni  ǇƊلمقترƝ من طرƹ ا

)LE Maire, 1999,:319( 
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ير مƋلوفة منه من تقديمها monoyllobic (ƹ(ات إنجليزية ، حادية المقطع لمتقديمها في ك
يضا، تم تكوينها طبقا للقواعد المورفيمية  أة المقطع يأحاد) عديمة المعنى( اطع صماءمن مق

وهي بدورها كانت أدق من حيث إدراكها من التجمعات األولية العشوائية ، وبناءا على ذلك 
لداللية و المورفيمية أثرت في إدراك الفونيمات وبصفة عامة ، فƎن  افƎن عوامل السياقات

 .لفونيمية الصعبة أكثر سهولةا تازركيبية والداللية تجعل التمييالهاديات الت
من ناحية أخرǎ فقد حاولت نظرية المعلومات تقديم تعبير رياضي لتحديد تƋثير  و

شكل اكثر تحديدا و تنشƋ نظرية  بالسياق واحتماله حدوث البنود على استقبال الرسائل
ينها انخفضت بتيار أو إدراك بنود معنية من المعلومات بƋنه اتسع عدد البنود التي ينبغي اخ

كانت األدوات و)  amdrea sem 1979:89( دراك الكلمات في ظل الضوضاء إدقة 
 .المستخدمة كلمات 

ƌ السايق في ظل الضوضاء نبحادية المقطع ، دنوسية اإلشارة إلى الضوضاء وتحقيق التأ
بنود تƋثير لالناتجة من اتساع عدد ا" Ƌكدعدم الت"المرتفعة فقط وبمعنى ƈخر لم يكن للزيادة في 

عندما كان التعرف يحدث بال عوائق وهذا بعني أن نعرف المفحوصين على الكلمات يكون 
 ) .89: 1997معة سيد ، ج( جيدا بعض النظر عن عدد البدائل المتاحة 

 الفحوص التي أجريت لدراسة تƋثير السياق في إدراك الكالم تلك التي استعانت ومن
Ƌنية عن طريجسلوب التنبيه السمعي المزدوبƉحيث تقدم رسائل مختلفة مت ، ù لùùق كù

من األذنين ، ومن النتائج التي انتهى بعض الباحثين أن المفحوصين استطاعوا كذكر ما إذا 
كان الصوت لذكر أم ألنني ، لكنهم لم يالحظوا أن اللغة المستخدمة كانت لغة أجنبية ، و إن 

من هذا عل أن النظام التنفية يعمل مادامت  م من الخلف لألمام ، واستدلواالكالم كان يقد
تركز لالنتباه عل إحداهما فƎن األخرǎ ألنتم مالحظتها ولعلى أن هناك تراثا فيها حول 

ùùدوث ùالتعرف على الكالمات المفرد من خالل العرض التاكستسكوبي كدالة لتكرار ح
صر فترات التعرف ق ال ينبغي أن نفترض أن السبب في هذه الكلمات في اللغة وبالرƹم ذلك

وقف ال يزال في حاجة إلى المزيد من التوضيح ، والشيء الوحيد معلى الكلمات ، ولكن ال
الواضح في هذا الصدد أن الكلمة ال يتم التعرف عليها بشكل جيد ألنها تكررت في خبرة 

 ) .89: 1997جمعة سيد ، ( الشخص 
، ولن يتسع  الكلمات المعزولة ن المتغيرات التي تتدخل في إدراكالطبع هناك عدد مبو

 .المجال هنا لتفصيلها
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يث ح) 1983 ((Metz)ميز  و(Schiavetti)شيافتي  و(Silter)كذلك أتت دراسة سلتر و
ى مجموعة من المفحوصن ، ولوحظ أنهم فهموا علسجلوا محادثة على شريط وعرضوها 

  .(Le Maire, 1999: 318)لحديث    موضوع المحادثة من خالل سياق ا
3-ƺ ƒهم التراكي: 
امت محاوالت البرهنة على الوجود السيكولوجي للنحو على أساس البناء والتراكيب        ق

ق البنية السطحية من قااشت(وتبين أن مفاهيم تشومسكي الخاصة ببناء العبارة ، والتحويالت 
 .، تعتبر من محددات الفهم ) عميق الجملة ، أو ربط البنية السطحية للمعنى ال

عل االفتراض األساسي في هذا النوع من الفهم أن الجمل ليست مجرد خيوط متراصùة لو
من الكلمات ، وإنما خيوط مركبة ومرتبة من الكلمات تتكون من مùدرجات هرميùùùة 

ك على م بالفعل دراسة بناء الجملة وأثره في الفهم مùعمليا ، وذل تمن الوحدات ، وقد
 وابتكر هƌالء الباحثون  ،(Garrett)اريت  وج(Bever)" بيفر"  و(Foder)" فورد" يùùد 

في فهم الجùمل ) أشباه الجمل(أسلوبا بارعا للكùùشف عن حùùدود للùùùعبارات 
 ).30 ، 1997جمعة سيد ، (
الجمل تخدمت في دراسة فهم التراكيب هو الذاكرة أو ذاكرة اسلعل من أهم األساليب التي و

ثل الجمل في الذاكرة في ظل موقد عنيت بحوث علم نفس اللغة بالتساƌل عن كيفية ت
الجمل ، ويبدو أن الجمل لها مركز  التحديدات التي تفرضها الذاكرة البشرية على معالجة

خاص في الذاكرة ، فالناس ال يتذكرون الجملة على أنها ببساطة خيط من الكلùمات ألنه 
ة لكر جملة ما، ƹير أنه يصعب تذكرها إذا ما وضعت في شكل سلسمن اليسير أن نتذ

مكانية إعشوائية من الكلمات باإلضافة إلى ذلك فƎن الجمل الشاذة أكثر صعوبة من حيث 
استدعائها والتعرف ƹليها إذا قورنت بالجمل العادية ذات المعنى ، وبالتالي فƎن البنية 

اكرة الكالم ، واألكثر من ذلك ، فƎنه يمكن التركيبية والمعنى يقومان بدور مهم في ذ
جملة ، بوقت قصير ، أن يعيد المعنى العام لتلك الجملة ، برƹم انه قد ع للشخص بعد سما

ينسى تفاصيل معينة خاصة بتركيبها ، وهذا يعني أنه يستطيع أن يلخص أو يعيد صياƹة ما 
نى ƈخر أنه فهم الرسالة سمعه توا دون التحقق من أنه فشل في إعطاء تقرير حرفي بمع

 .التي تحويها هذه الجملة 
كانت أكثر قابلية للتذكر أو االستدعاء عندما ) عديمة المعنى(وا أن المقاطع الصماء دد وجقو

بة للجمل نستم ترتيبها على شكل جملة ، تحكمها قواعد نحوية ، بينما كان التذكر ضعيفا بال
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  .ƹ(Roilin , 2002:334)ير المترابطة أو ƹير المرتبة نحويا  
يح تعقيدات معالجة الجمل وتظهر تƋثير التفاعل ضتسهم تجارب ذاكرة الجمل أيضا في توو

الخصب بين التحليل اللغوي والتجريب السيكولوجي في تحديد المتغيرات الرئيسية المتضمنة 
لجة التجارب تقديم إجابة عن التساƌل الخاص بكيفية معاه في األداء اللغوي وتحاول هذ

خاللها دراسة التفاعل بين  البشر للجمل المطلوب منهم فهمها صراحة ، حيث يمكن من
شكل الجملة ومعناها، واستخدمت بعض الكلمات الموضوعة في جمل كهاديات فطلب من 

الفترة (بعض المبحوثين تحديدها بعد سماعها ، وتبين أن كمون التعرف على الكلمة الهادية 
  .  لجملة وبداية االستجابةالفاصلة بين انتهاء ا

 
 :قدرة الفهم اللفظي عند الطفل المصاƒ باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي: خامسا

 
إن تقييم لغة الطفل المصاب باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي، أصعùب ممùا             

 :هو عليه عند الطفل العادي، و يتم ذلك على مستويين
 :مستوǌ التعبير اللفظي-1

 
 -                                                                                   Respirationسنف الت-

 -PHOATION  التصويت                                                            -
  - Prononciation النطق                                                              -
 - Evolution Phonologique التقييم الفونولوجي                                     -
 - Bucco Phonatoire Examen De La motricité االختبار الصوتي الفمي        -

 -L’expression Verbale  الطالقة اللفظية                                            -

2-ǌالفهم اللفظي مستو : 
 :و هو ما يهمنا في هذا البحث و يتم تقييم هذا المستوǎ من خالل 

 . مدǎ اهتمام الطفل بما يقال حوله-
 . قدرته على االستجابة للتعليمات البسيطة-
 التي يستعملها لإلجابة على التعليمات المركبة و قدرتùه علùى االنتبùاه                    ت االستراتيجيا -

 .و التركيز
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 . المكانية و مفاهيم الجانبية–ة الزمانية  البني-
 . قدرته على التذكر-
 . فهمه للمواقف المضحكة و التفاهة-
 . قدراته على االستدالل المنطقي و السببية-
 . قدراته على التجريد-

 العصبية أدت إلى اضطراب في وظùائف المعرفيùة تظهùر     IMCو إن إصابة األطفال 
و الطرق التùي يوصùف بهùا        . دم تنظيم استجاباتهم  خصائصها من خالل األعراض و ع     

يوضح ) 13(و الشكل رقم    ) اللفظية  . ( االضطراب تكون من خالل المعالجة النوعية للغة      
 .طرق فك الترميز

Décodage gnosique       فويةùة الشùى للغùي معنùي تعطùة  (  التùالم         ) اللفظيùو ك
 )        Dysphasies Réceptives( اǓخرين، و كل هذه االضùطرابات تتجمùع فùي لفùظ     

 .يوضح أيضا المعالجة العصبية لألصوات حسب األهمية اللغوية) ديسفازيا الحسية ( 
 :و هي نوعين Agnosies Verbalesو اللغوية 

  Surdité) (الصم اللفظùي  (  اضطرابات فهم الكالم، و التعرف على الكلمات تعرف -

Verbale. (  
لفونولوجي الخاصة باللغة، تدعى اضطرابات التمييز الفونولوجي        اضطرابات في التمييز ا    -
 )Discrimination phonologique.(  
 )50: 49 : 1997 ، Mazeau .(  
 
 
 

                 األصوات اللغوية
 
 
 
 
 

 المستوǎ السمعي
 

 التمثيل النصف المخي الثنائي  •
 :المعالجة العامة •

 . و ƹير لفظيةأصوات لفظية •

 التحليل الطيفي و الزمني للرمز  •

) المدة – الشدة – األساس –التواتر     ( 

 المستوǎ الصوتي
 التمثيل النصف المخي اليساري  •
 :المعالجة النوعية اللسانية •

 التحليل الصوتي و الفونيمي  •

 )المدخل النحوي ( 
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  )Mazeu : 1997 : 50( يوضح المعالجة العصبية للمعلومات الصوتية ) 13(الشكل رقم 
 

 :ƺهم الكالم و اضطراƒ التعرƹ علǍ الكلمات  -1.2
 

 .تستلزم هذه الصفة القدرة عدة عمليات معقدة
 .القدرة على تقطيع السلسلة الكالمية و التعرف على الوحدات الكالمية -
 .المدخل الداللي للكلمات -

 .بناء العالقات بين المعاني للكلمات -

حجùج، أمùر    ( النغمة، و اختيار مستوǎ الكùالم       : ة، مثل التحليل العناصر المقطع   -
 .......).ضحك، قصة

 .....).المواقف، السلوك، الحركات، اإليماءات( إدماج العناصر اللسانية  -

و في حالة االضطراب ال يمكنا التعرف على اإلصùابات فùي هùذه المسùتويات                   -

 اضطراب التعرف 
 )فهم ( 
 )صمم الفظي ( 

عدم التعرف اللفظي  عدم التعرف السمعي 

عدم التعرف على 
Amusieاألصوات  

 اضطرابات التمييز
 الفونولوجي 
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ل، فùي فهùم الكùالم       المختلفة، و لكن يمكن مالحظة األطفال الذين يواجهون مشاك        
الملحوظ، نحكم في عامة على أن هذا الطفل يعاني من اضطراب في التعرف علùى               
الكلمات، خاصة في صعوبة تقطيع السلسلة الكالمية حيث ال يمكنه عزل الوحùدات             

 .الكالمية

و هو صùمم إدراكùي      ) صمم لفظي   ( و عندما تكون هذه الصعوبة كبيرة، فƎننا نتكلم عن          
 ).م نفسي صم( خلقي، أو 

تعنùي خصوصùية االضùطراب      ) اللفظي   ( اللفظي  و الصفة المميزة للفظ عدم التعرف       
  ). Mazeau : 1997 : 69. ( للصوت اللغوي

 
 : أعراض االضطرابات– 2.2

 
ال يهتم كليا بمùا     .  يبدي الطفل عدم فهمه لكالم اǓخرين بسلوك يشبه سلوك الطفل األصم           -

الطفùل أمùام       . ( طùب لمكالمتùه مباشùرة و بصùفة مثبتùة          يقال له، إال إذا تطرق المخا     
 .فيهتم أكثر بحركة الشفاه و الفم) المخاطب، و العين في العين 

 : و التمييز بين اضطراب الفهم اللفظي العسير، و الخفيف تظهر بصفات مختلفة مثل-
كه يùون   في الحياة اليومية، الموافق و اإلشارات تفهم جيدا من طرف الطفل، حيث سùلو             *

 .Extralinguistiqueمكيفا، يعتمد الطفل عموما على اإلشارات فوق اللسانية 
 . في المدرسة يقلد أصدقاƌه في استجابتهم بصفة ذكية-

يبدي أثناء االختبارات نجاحا، يعادل مستواه العقلي و خاصة إذا كانت التعليمùة واضùحة                    
 .و محددة بالوسائل المقدمة إليه

 .عندما يقول شيئا فانه ينحصر في كلمات قليلة التي يفهمها من الكالم الشفوي ال يتكلم و -
 يفهم بعض الكلمات المنعزلة، و خاصة عندما يكون فùي مواقùف أو التùي تسùتعملها                     -

  ).Mazeau : 1997 : 52. ( العائلة، عند الحديث معه
 : اضطراƒ  التمييƦ الفونولوجي-3.2

 
ا من اضطرابات الفهم اللفظي و يجب تشخيصه عند كل طفل           و هو االضطراب األكثر تردد    

 :يعاني من اضطراب لغوي
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حيث الخلط بين األصوات المتقاربة، و عدم إدراك وضعية مخارج الحروف، حيث تعيùق              
و من خالل   . اتصال الطفل، مƌدية إلى صعوبات تعلم اللغة بصفة سليمة و القراءة و الكتابة            

 :الميزانية نالحظ أن الطفل
 .تƋخر في الكالم -
حيث يتكلم كثيرا لكùن دون      . Jargonفي بداية اكتسابه اللغة، كان كالم ƹير مفهوم          -

  ).Mazeau : 1997 : 54. (  أن يكون لحديثه معنى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخالصة
 

 أكثر سهولة مùن     IMCفي أول وهلة يبدوا لنا، أن تقدير مستوǎ الفهم اللفظي عند الطفل             
 اللغوي، و لكن في ƹالب األحيان أن اختبار هذه القدرة يحتùاج إلùى إجابùة                 تقدير للتعبير 

شفوية أو تƋدية حركة و نشاط و هي شيء جد محدود بالنسبة ألطفال هذه الفئùة، و منùه                   
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فƋثناء عرض اختبار لتعيين الصور فان المعاق ال يستطيع تعيين الصورة بيده، و ال يستطيع      
  .Gesellالتجاوب مع بنود اختبار 

  و منه فيشترط أن يعتاد الفاحص على العمل مع هذه الفئة لكي يعرف إن ما كان الطفل قد                  
 .فهم التعليمة أم ال

و يجب أن نستعين في فهمه باتجاه النظر، حركة الرأس و ديناميكية الجسم، فمهم جùدا أن                 
 ùال ( أم ) نعم ( تكون اختبارات، تستدعي اإلجابة ب.( 

 
                        



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 :الفـصل الخـامـس

 

 إجـراءات الـدراسة المـيدانـية

 

 :تمهيد

 

 .المنهج: أوال 

 

 .إعادة التذكير بفرضيات الدراسة: ثانيا 

 .متƸيرات الدراسة: ثالثا 

 .تقنيات الدراسة: رابعا 

 .عينة الدراسة: خامسا 

 .األسلوƒ اإلحصائي: سادسا
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 :تمهيد 
 

إن تقييم القدرات المعرفية الحالية للفرد يساعدنا على تحديد األهداف و تصميم التعليم             
و تنظيمه عند الفئات الخاصة، لذا يجب قياس هذه القدرات و القابليات باستخدام االختبارات              
المناسبين، و يستلزم بحثا منهجا سديدا يسهل و يجعل نتائج البحث أكثùر دقùة  و هكùذا                   

تناول في هذا الفصل منهج الدراسة، إعادة تذكير بفرضيات الدراسùة، ثùم متغيراتهùا               سن
 .تقنياتها، التعرف بعد البحث، و أخيرا األسلوب اإلحصائي المستخدم الدراسة

 .منهج الدراسة: أوال
لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم االعتماد على منهج الوصفي االرتباطي الذي يهتم بالكشùف              

ات بين متغيرين أو أكثر بمعرفة االرتباط بين المتغيرين، القدرة المكانية، و قدرة             على العالق 
الفهم اللفظي، و التعبير عنها بصورة رقمية، للتƋكد من صدق الفروض  و تفسùير النتùائج           

 .المتحصل عليها
 

 :اعادة التذكير بفرضيات الدراسة :ثانيا
 
عاقة الحركية ذات األصل العùùصبي      يوجد ارتباط بين نتائج األطفال المصابين باإل       - أ

 .في اختبار القدرة المكانية و اختبار الفهم اللفظي
 . توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في اختبار القدرة المكانية - ب

 ùتوجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في اختبار قدرة الفهم اللفظي-ج . 
 

 :مـتƸيـرات الـدراسـة :ثالثا
 
ل لهذه الدراسة هو القدرة المكانية و هو العامùل الùذي تفùرض حولùه                المتغير المستق  - أ

الفرضيات، حيث تتعلق بتƋثير عامل القدرة المكانية في المهارة المدروسة و هي قùدرة              
 .الفهم اللفظي عند المصابين باإلعاقة، و هو المتغير اǓخر

ر المستقل و هùو القùدرة       هو قدرة الفهم اللفظي الذي يتلقى تƋثير المتغي       : المتغير التابع    - ب
 .المكانية، فهو يتبع في حركته المتغير المستقل
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ùالجنس:  المتغير الوسيطي -ج. 
 

 :تقنيات الدراسة :رابعا 
 :التعريƹ باالختبار -1

 .لتقييم األطفال)) كوفمان (( لتحقيق الفرضيات أو نفيها،استعملت بطارية 
 Kaufman and kaufman .NL:المƌلف - أ
 American , guidance service édition 1983:الناشر - ب

             Du centre de psychologie appliqueé     
ùالعمومي  -ج ǎرنسية        12.5 إلى   2.5من  :  المدùùùة الفù1993 سنة كيف إلى البيئ 

 .من طرف مختصين نفسانيين من جمعية فرنسية ألخصائيين في علم النفس المدرسي
 .  و التحصيل الدراسيالقدرات العملية: مجال القياس-د
 )04 :1994 : Kaufman.(  
 
 :محتوǌ االختبار - 2

، األول لقياس الذكاء، و قد بني باالستناد إلى النظريùة           نتتكون هذه البطارية من جزئيي    
المعرفية، و لذلك جاءت االختبارات الفرعية فيه تقيس قدرة الفرد على حل المشكلة بشùكل               

لى قياس جانب العمليات العقلية المƌدية إلى الحلول الصحيحة         تتابعي و تلقائي مع التذكير ع     
للمشكالت و ليس على محتوǎ الفقرات التي تمثل المشكالت، و على العكس من ذلك جùاء                
الجزء الثاني التحصيلية يركز على قياس المعùرفة المكتùبية من بيئùة الطùفل األسùرية            

 .و المدرسية
بطارية كوفمان علùى الفئùات الخاصùة دراسùة          إن ما ورد من دراسات استخدمت       -أ

و دراسة فرنسية طبقت البطارية علùى   )  Kaufman:123:1993 (1987أمريكية سنة 
 :123:1993( من طرف مجموعة من المختصين في علم النفس المدرسي (IMC)أطفال 
) Kaufman (و يمكن عرض نتائج هذه الدراسات في الجدولين جدول رقم)8(و ) 7.( 
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دراسùة أمريكيùة    .  للفئات الخاصة  K-ABC: معدالت العامة و االختبارات الفرعية لù     ) 7(جدول رقم   
)123:1993:Kaufman( دراسية 
 
 
 
 

 الفئات الخاصة

فال
أط

مو
 

 
ن 

 =
مو 50

ال 
طف
أ

 
ن 

 =
صمم 40

ال 
طف
أ

 
ن 

 =
طر 40
 خ
في

ال 
طف
أ

 
ن 

 =
مية 30
جس

قة 
إعا

 
ن 

 =
ت  30
رابا

ضط
ا

كية
سلو

 
ن

 =
يق 44
عم

خر 
Ƌت

 
ن 

مو 
للن

 =
38 

نمو
ر ال

تƋخ
 

ن 
 =

اءة 73
لقر
ر ا
عم

 
=ن 

علم 55
 الت
ات
عوب
ص

 
ن 

 =
77 

ن 
 =

12
7

 
  

 

اخ

ا

 
128.96 

 
116.70 

 
/ 

 
92.59 

 
84.62 

 
91.73 

 
56.10 

 
69.69 

 
86.09 

 
90.18 

 
ال*  90.23

ا*  91.71 94.94 91.53 70.88 52.87 92.34 79.07 89.80 90.50 122.22 123.32

ا*  89.93 92.09 87.84 67.94 51.87 91.18 79.66 89.69 / 123.12 130.50

126.48 122.32 / 89.28 83.55 92.82 52.39 65.13 87.00 89.31 85.41 
125.76 121.82 / 93.85 77.45 90.50 52.32 70.23 / 92.48 90.25 

ع  
13.22 

 
11.86 

 
7.95 

 
9.53 

 
6.00 

 
8.59 

 
3.29 

 
5.76 

 
7.80 

 
8.28 

 
8.35 3

 الذ-5 8.40 8.78 8.05 4.54 2.82 8.96 9.30 7.76 / 12.75 15.70
14.36 13.38 / 8.15 6.97 8.43 2.32 4.62 7.42 8.25 8.51 7-

الع  
/ 

 
/ 

 
/ 

 
7.79 

 
6.86 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 1-

التعر-2 / / / / / / 7.00 8.26 / / /
التع-4 9.44 10.08 9.11 6.41 3.82 10.09 7.33 8.47 9.50 11.98 11.90
13.70 13.58 9.30 9.31 7.14 9.86 3.18 5.71 9.11 9.16 8.81 
لم ا-8 8.54 9.29 7.27 5.26 2.92 8.59 6.70 9.67 7.70 14.05 14.26
13.26 13.00 8.52 10.00 5.64 7.23 1.50 5.52 9.33 9.34 8.49 9-
13.06 12.90 7.88 / 5.95 8.64 2.08 4.69 9.09 8.50 8.63 10-

 
/ 

 
115.88 

 
/ 

 
92.29 

 
97.29 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 11

ش-12 87.99 93.34 86.56 72.21 61.21 96.23 84.80 91.96 / 118.52 118.84

122.16 123.35 / 90.10 83.53 89.61 61.92 69.85 88.05 89.31 86.77 
126.20 119.10 / 9.60 87.03 98.70 62.87 71.82 93.7 95.57 92.14 
قر-15 84.44 87.22 85.89 69.66 64.40 91.41 83.44 83.25 / 115.78 119.32
122.65 12.90 / / 83.56 93.65 64.90 70.34 89.56 87.25 85.60 16
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يبين معادالت و االنجراف المعياري للنتùائج المتحصùل عليهùا للفئùات             ) 8(جدول رقم   
  ). Kaufman ، 1993 : 126) ( دراسة فرنسية .( الخاصة

 
 60سات فرنسية طبقت بطارية كوفمان على الجنسين من السن العùامين و             كما وردت درا  

 أشهر، أن اإلناث تحصلن على نقاط معادلتها أعلى من معùدالت            05 سنة و    12شهرا إلى   

 الفئات الخاصة
اضùùùطرابات 

 عقلية 
 15= ن 

 صعوبات مدرسية 
 39= ن 

صùùùùعوبات 
 القراءة

 22= ن 

IMC  
 30= ن 

 ضعاف السمع
 49= ن 

 اختبارات ƺرعية 
 و 

 الساللم عامة

  معدل  معدل  معدل  معدل  معدل 
  الساللم العامة

15.0 
 

7.2 
 

14.6 
 

86.3 
 

13.7 
 

7.8 
 

17.3 
 

85.6 
 

14.0 
66.8 

 العمليات التتابعية* 
 العمليات التلقائية*  80.5 17.0 62.4 12.3 85.0 13.2 88.2 15.4 78.9 13.9
العمليات التلقائية المركبة*  70.5 15.9 64.4 13.7 78.1 9.9 84.8 14.8 73.7 14.3
 المعرفة*  / / 78.2 16.4 72.6 13.0 80.8 12.2 75.2 20.1
 ƹير اللفظي  76.8 17.3 63.4 12.4 84.3 12.7 87.3 14.7 75.4 14.5

  عملية تتابعية
3.6 

 
6.3 

 
2.9 

 
7.8 

 
3.0 

 
8.2 

 
3.0 

 
7.0 

 
3.4 

 
  حركات اليد-3 6.7

 الذاكرة اǓنية األرقام -5 4.1 2.1 10.0 3.9 6.4 2.5 8.1 3.0 7.1 2.5
  تتابع الكلمات-7 3.8 2.4 6.3 4.0 5.0 2.8 7.8 3.0 6.0 3.6

  العمليات التلقائية
/ 

 
/ 

 
3.0 

 
9.2 

 
/ 

 
/ 

 
3.3 

 
5.2 

6.4  
  النافذة السحرية -1 8.5

التعرف على األشخاص-2 9.5 7.8 6.0 4.7 / / 9.5 3.3 / /
3.84.

0 
 التعرف على األشكال -4 8.5 3.7 4.1 3.5 8.0 3.2 8.5 2.8 7.9

  المثلثات-6 6.9 3.0 3.2 2.8 8.7 3.6 8.9 2.4 6.3 3.2
  المصفوفات المنطقية-8 7.3 2.6 5.3 2.9 7.0 3.3 7.5 2.7 7.5 3.1
  الذاكرة المكانية -9 7.0 3.0 3.0 3.0 8.1 2.4 7.7 3.9 6.2 3.1

  سلسلة الصور-10 5.8 3.9 4.5 2.6 7.6 2.7 7.4 3.7 6.9 
  ƺةالمعر

/ 
 
/ 

 
18.7 

 
85.5 

 
/ 

 
/ 

8.4  
86.0 

  
  مفردات اللغة-11

15.6 91.6 13.8 69.6 14.8 87.0 15.4 88.5
74.8 

شخصيات و أماكن مع-12  

  حساب -13   83.9 14.5 79.1 12.1 83.3 12.5 75.5 14.8
  الغاز-14   84.9 17.4 84.7 12.7 83.9 13.2 84.4 17.5
و حل الخطوطقراءة -15   84.3 16.0 70.1 16.3 83.0 11.3 74.9 20.9
19.9 79.0 

 
  قراءة و الفهم -16   81.7 21.1 68.4 17.0 78.6 9.4
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الذكور في الساللم العامة، و في السلم ƹير اللفظي فان االنحراف المعياري يساوي النصف              
نت في االختبùارات الفرعيùة فùي التعùرف علùى            أما اختالف النتائج األكثر حساسية كا     

األشخاص و المثلثات أكثر منه االنحراف المعياري، و يمùùكن توضùùح هذه النتائùùج             
 ).9(في الجدول رقم 

أما في الدراسات األمريكية، فقد أقرت أن الذكور تحùùùùصلوا على نتùùائج أعùùلى             
ستوǎ الشبه المدرسي ليس لها داللة في التشخيصات و أماكن معروفة كانت على أقل في الم    

إحصائية، كما وردت بحوث توضيح العالقة المتبادلة بين البùطùارية كùوفمان و اختبار            
  و .Le Gestalt test (Street 1931)و كسلر و اختبار 

(Naglieri 1991 :18 :417) Le raven progressive matrices 
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 2.6-4.4الســن   سنـوات5.0– سـنة 12.5الـسن 

 إنــاث ذكـــور إنــاث ورـذكــ

 ن م ع ن م ع ن م ع ن م ع

ة و ساللم   اختبارات ƺرعي 
 عامة

 السلم العام

 العمليات التتابعية 100.5147 14.6 149 99.4 14.2 101.1449 14.9 455 99.1 15.0
 العمليات التلقائية 102.4147 14.3 149 97.8 16.4 449 99.5 14.8 455 101.7 14.9
 العمليات العقلية المركبة 101.6147 14.6 149 98.0 15.4 449 99.9 15.2 455 100.4 15.2
 المعرƺة 147 99.3 14.6 100.2149 14.9 449 98.9 14.8 455 100.7 14.6
 Ʒير اللفظي 104.159 15.3 60 94.7 16.0 100.3449 14.9 455 100.8 14.8

 عمليات تتابعية

  حركات اليد-3 147 10.0 2.9 149 9.8 2.7 449 10.4 2.9 455 10.0 3.0
 الذاكرو اǑنية لǖرقام-5 147 10.1 2.9 149 9.9 2.9 449 10.2 2.9 455 10.0 2.9
  تتابع الكلمات-7 59 10.4 3.2 60 9.9 3.4 449 10.0 3.0 455 9.6 3.0

       لقائيةالعمليات الت

  الناƺذة السحرية-1 147 10.0 3.0 149 9.8 3.0
      2.8 9.3 149 2.8 10.9 147 2- Ǎــ ــرƹ علـ  التعـ

 ƫاألشخا 
 التعرƹ علǍ األشكال-4 147 10.0 3.1 149 9.9 3.0 449 9.7 3.1 455 10.4 3.0
  المثلثات-6 59 10.0 3.1 60 9.2 2.8 449 9.6 2.8 455 10.4 2.7
  المصفوƺات المنطقية-8       449 10.2 3.1 455 9.9 3.1
  الذاكرة المكانية-9       449 9.8 2.8 455 10.3 3.0
  سلسلة الصور -10       39 10.1 3.0 396 10.0 2.9

 مفردات لنحو-11 147 99.0 15.4 149 99.9 13.8      
 شخصيات و أماكن    -12 100.9147 13.4 100.2149 13.5 449 98.1 14.1 455 102.3 15.0

 معروƺة
14.6 100.8 455 14.0 99.0 449 16.0 100.2121 15.0 98.9 118 13-ƒحسا  
14.6 100.8 455 14.0 99.0 449 16.0 100.2121 15.0 98.9 118 14-ƦاƸال  
 قـــراءة وحـــل -15       449 98.7 14.0 455 101.0 14.3

 الخطوط
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  قراءة وƺهم-16       329 99.2 15.2 337 100.0 13.2
 

 
 يبين خصائص القيم للساللم العامة و االختبارات الفرعية للجنسين) 9(جدول رقم 

  ).Kaufman : 1993: 130).( دراسة فرنسية ( 
و نظرا لعدم أهمية كل االختبارات موضوع الدراسة، فقد تم اختيار االختبùارين التùاليين               

 . للدراسةناألساسيي
 قيùاس القùدرة الفهùم     Subtest : suite de mots الفرعي لتتابع الكلمات،  االختبار-1

 .اللفظي
لقيùاس القùدرة   : Mémoire spatiale     Subtest االختبار الفرعي للذاكرة المكانية-2

 .المكانية
 
سلم العمليات التقائية، سùلم ƹيùر       ( : التعريƹ باالختبار الفرعي للذاكرة المكانية     -2-1-1

 ). سنة 2.5 إلى 5لفظي، من 
يقيس هذا االختبار كفاءة الطفل لتذكر أماكن الصور الموزعة عشùوائيا في الصùف كمùا              

إن التفرق في هذا االختبار يتطلب تركùùùيزا و مرونùة           ) 1(هو موضح في الملحق رقم      
 :فهو يقيس

  L’optitude spatiole القدرة المكانية            -
 Les processus simultanés     التنظيم التلقائية        -
 percephive L’organisationالتنظيم اإلدراكي          - 

  La reproduction d’un modèle إعادة إنتاج الشكل         -

  La mémoire immédiate الذاكرة اǓتية               -
  التنظيم البصري، دون نشاط حركي مهم -

(L’organisation visuelle sans avtivité motrice improtante). 
 )54-53 : 1993 . Kaufman.(  

 
 :كيفية تطبيق االختبار الفرعي لبطارية كوƺمان للذاكرة المكانية-2-1-2
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طبق االختبار على فئة األطفال المصùùùابين باإلعاقة الحركية ذات األصùل العصùبي            
لمتعدد التخصصات بهذه الفئة الخاصùة      الخاصة بالتكفل ا  . بù بالباتنة )) مدرسة اللقلق ((في  

 :وتعرضت الدراسة مشاكل أساسية في تطبيق االختبار على الفئة هي
 أن االختبار يطبق بشكل فردي، و لثقل اإلعاقة اسùùتوجب حضور أحùùد الوالùدين              -

إلى جانب الطفل، لتحسين وضعية الجلوس و التحكم في حركة الرأس و يكون نظو مستقيما               
 .موجها

ن الحساسية المفرطة لألطùùفال المصùùابين بهذا النوع من اإلعùاقة للبرد و الحùر              ا -
و تعرضهم للتعب السريع ،تنقلهم في ظروف جوية صعبة، كالمطر، و البرد، و تغيùرات               
الميزاج جعل تطبيق االختبارين في نفس اليوم ƹير ممكن مما أستوجب تطبيùق االختبùار               

 .إلى األسبوع اǓخراألول و ترك االختبار الثاني 
 الطفل المصاب اإلجابة  على كامل االختبار استوجب توقيف االختبùار            ع و إذا لم يستطي    -

 .إتمامه في يوم اǓخر
 :أما عن إجراءات تطبيق االختبار فقد كانت كالتالي-

و قبل كل شيء، يجب أن يكون االخùùتبار مƋلوف لدǎ األخصùائي، أي أن يكùون               :أوال
نوده و يكون قد طبقه من قبل و لو على نفسùه، و أن يكùون األخصùائي                  على علم بكل ب   

جالسا، بحيث يمكنه رƌية التصحيح أمامه و إجابة المفحوص، أما الفحوص تكون وضعيته             
 ǎية اإلجابة من الجهة األخرƌ1993 : 19( بحيث ال يمكنه ر ، Kaufman.(  

ق الطùùاولة، أمام الطفùل نفتحùه       فتقوم بوضع الحافظة الختبار الذاكرة المكانية و فو        -
و أنه يجب أن يتمعن جيدا فùي الشùيء          . فنشرح له مبادƏ االختبار   : على الصفحة المثال  

المرسوم دون أن نثبت له على أنه يجب أن يحفظ مكان الشيء المرسوم، نطلب المزمùان                
صùفحة   ثوان من تمعنه في الصورة، تقلùب ال        5تحت الطاولة حيث ال يراه الطفل، ثم بعد         

ومنه أن يرينا يديه فيها مùùكان الشيء الذي رƈه سابقا في جùدول خال معùروض أمامه               
و إذا كان الطفل يستطيع تحريك بقية فال بƋس أنه يريها بيده، و إن لم يكن قادرا فبواسùطة                   
حركة عينيه، و إذا كان الطفل قد اصاب في اإلجابة و فهم التعليمة نمر إلùى البنùد األول                   

اسب سن الطفل، و إن أخطƋ أو تم فهم التعليمة، تعيد المثال حيث يفهمه ثم ننùùتقل                 الذي ين 
 عند الخطƋ كما هو موضح      0 عند اإلصابة و     1إلى البند األول ثم ندون على ورقة التنقيط         

 ).04(في الملحق رقم 
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 و إن حدث الطفل أن أخطƋ في كل اإلجابات فال تسمي في األسئلة الصùعبة و لكن نعùود                 
 .إلى البنود التي يقابل دسن األقل من السن المفصوص لبطء حركات الطفل

 . دقيقة30 إلى 20 و لقد دام تطبيق اختبار الذاكرة المكانية من -
 ) 30 :1990 : A Kaufman .(  
 
 4سلم  العمليات التتابعبùة مùن        : التعريƹ باالختبار الفرعي للتابع الكلمات     -2-2-1

 أشهر يقيس هذا االختبار قدرة الطفل علùى التعيùين           5  سنة و  12 أشهر إلى    10سنوات و   
حيث ) 2(باألصبع رسومات ألشياء بالترتيب الذي يسمى األخصائي كما هو في الملحق رقم             

 :يقيس 
 Les processus Sequentiélsالعمليات التتابعية  -
 Le développement précoce du langageالتطور المبكر للغة  -

  La comprehension verbaleالفهم اللفظي  -

  La mémoire immédiateالذاكرة اǓتية -

 La poception visuelle de stinulis singfantsاإلدراك البصري لمنبه دال  -

 )50- 49 :1993 :Kaufman( ( La fluidité )السيولة  -
 
 :كيفية تطبيق االختبار الفرعية لبطارية كوƺمان اختبار تتابع الكلمات  -2-2-2
 

 نفس العينة السابقة و قد تعرض تطبيق االختبار الى نفس الصùعوبات             طبق االختبار على  
 .السابقة المذكورة أثناء تطبيق الذاكرة المكانية

 :أما عن إجراءات التطبيق كانت كالتالي
 

كما ذكر بالنسبة االختبار السابق بحيث أن يكون مƋلوفا لدǎ األخصùائي و أن يحسùن        :أوال
 .رƌية إجابة الطفل و تصحيح اإلجابةاختيار الوضعية بحيث تمكنه من 
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 في مستوǎ نظر الطفل      ةثم يقوم بوضع حافظة االختبار الفرعي لتتابع الكلمات على الطاول         
 . نفتحه على صفحة المثال، ثم نطلب من الطفل تسمية كل األشياء المرسومة أمامه

 )25 :1993 Kaufman.(  
ء، و هو يشير إليها، ثم نùقلب الصفùحة        و إن لم يستطيع تسمية الكلمات، سمينا األشùùيا       

و نسمي له أسماء األشياء المدونة في الصفح المقابلة األخصائي ثم نقلب الصفحة ثانية حيث             
رسمت فيها نفùس األشùياء كما في الصفحùة األولى، و يشùير إلى األسùùماء األشياء             

إلى البùùند األولى   و التي ذكرت له، و بنفس الترتيùùب، فان أصاب الطùùفل تنùتقل            
و إن لم يصعب أعدنا المثال، حيث يفهم الطفل التعليمة ثم ننتقل إلى البند األول المناسùب                 

 لإلجابة الخاطئة و إن أخطƋ في كل البنود، نعùود           0 لإلجابة الصحيحة  و      1لسنا، و تدون    
 .إلى البنود المقابلة للسن األقل، و نعيد االختبار بنفس الطريقة

  ).Kaufman  : 1993 : 125) ( 05(ح في الملحق رقم كما هو موض
 دقيقة لبطء األطفال في تƋدية الحùركة       30و لقد دام تطبيق االختبار الفرعي لتتابع الكلمات         

 .و صعوبة تعيين األشياء المرسومة
 
اخـــتبار الذاكـــرة    : كيفية تصحيƞ االختبارين الفرعيين لبطارية كوƺـــمان       -3

 : تتابع الكلمات المكانية و اختبار
 :عناصر03يتم تصحيح االختبار حسب 

 .حسب العمر الزمني، حساب النقاط الخاتم، و النقاط السلمية
 
 :Age chronologique حساƒ العمر الƦمني األطفال    3-1
 

بعد تدوين عالمات األطفال على ورقات التنقيط الخاصة بكل األطفال يحسب العمر الزمني             
ƣ تطبيق االختبار من تاريƣ االزدياد فيùنتج العمر بالسنùوات و األيام           لألطفال بطرح تاري  

 .و هذا يساعد فيما بعد لتقسيم النتائج المتحصل عليها
 ).Kaufman: 1993: 41) ( 10(كما هو موضح في الجدول 

 السنة الشهر اليوم 



 إجراءات الدراسة الميدانية : الفصل الخامس 

84 

 2004 12 24 تاريơ االختبار
 1997 06 03 تاريơ االƦدياد

 7 07 21 لƦمنيالعمر ا
 )Kaufman   1993 : 41( يبين مثال لحساب العمر الزمني لألطفال) 10(جدول رقم 

 
 Les notes brutes:  حساƒ النقاط الخام لالختبار  3-2
 

تحسب النقطة الخام من أجل معرفة العمر التطوري الطفل في الفترة المدروسة و معرفùة               
 .مدǎ تƋخره

البند األول تقوم بطرح عدد األخطùùاء المùرتكبة في حالة بداية تطبيق االختبار من -أ
من رقم السƌال األخير الذي يتوقف عنده االختبار حسب سن الطفل فنحصل على النقطة 

 .الخام
تقوم بطرح رقم البùùند األخùير       :في حالة بداية تطبيق االختبار من ƹير البند األول        -ب

 .ممن عدد األخطاء المرتكبة فنحصل على النقطة الخا

 في حالة بداية تطبيق االختبار من ƹير البند األول حيث سùùن األطفال، و أخùùطƋ                -ج
في كل البنود الموالية واستوجب اعادة تطبيق اإلختبار من البند األول الذي يناسب السùن               
األقل أو يستسلم الطفل ثب الوصول إلى البند الذي من المفروض يبدأ من التطبيق االختبار               

 .ساطة بجمع اإلجابات الصحيحةفنقوم بكل ب
)7: 1993  Kaufman.(  
 
  Les notes d’echelle:  حساƒ النقاط السليمة-3-3

 إن حساب النقطة السلمية المقابلة للنقطة الخام لمتحùùصل ƹليها تكون من أجل المقارنة 
             ùية لبطارية كوفمùùùاالرتباط بين اختبار أو أكثر من االختبارات الفرع ǎان و معرفة مد

و ذلك ألن  نقاط الخام مختلف من اختبار Ǔخر االختالف عدد بنود اختبار، أمùا النقùاط                  
 للنقطة الخام   ةتكون معرفة النقطة السليمة المقابل    . السليمة فهي توجد و تعين عملية المقارنة      

 .بالعودة إلى الجدول المناسب



 إجراءات الدراسة الميدانية : الفصل الخامس 

85 

 1993 :162)( 03(للعمر الزمني المناسب لكل طفل، كما هو موضح في الملحùق رقùم   

Kaufman(  
 
 
 
 
 
 

 :الخصائƫ السيكوميترية لالختبار
 
 : صدق و ثبات االختبار الدراسة األصلية-أ

 :ثبات االختبار ƺي الدراسة األصلية
 

 4 أشهر إلى    6 منهم سنتين و     31 طفال، يتراوح سن     93وزع االختبار وفمان مرتين على      
 6 سùنة و     12 و   9تراوح أعمارهم بين     ت 32 سنوات، و    8 إلى   5 منهم من    30سنوات، و   

و المدة الزمنية بين التطبيق األول و التطبيق الثاني لالختبار يتراوح بين أسبùوعين             . أشهر
 .يبين النتائج المتحصل عليها) 11( أسابيع و الجدول رقم 4و 
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 12.5 الــǍ 0.9مــن  سنوات  8 الǍ   0.5من   أشـهر4 ال2.6Ǎمناالختبارات النوعية لـ
                   العمليات العقلية

   80           31  النافذة البصرية-1
     74           31 التعùùرف علùùى  -2
 79           32 71            30 57           31  حركات اليد-3
  90           32  81            30   89           31 التعùùرف علùùى  -4
 80           32 87            30   80           31 الùùذاكرة اǓتيùùة  -5
   80           32   72            30 75           12  المثلثات-6
   79           32   65            30    82           12  نتائج الكلمات-7
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 76           32 73            30 المصùùùùùفوفات -8
   68           32   67            30   الذاكرة المكانية-9

 56           32 88            28   سلسلة الصور -10
ƹالمعار                  

 88           30 88            30    79           31  مفردات اللغة-11
  89           30  89            30 96           31 شخصùùيات ذات -12
 89           30 89            30 78          29  حساب-13
   93           30   93            30 84           29  ألغاز-14
   83           15   83            15  قùùراءة و فùùك -15
     قراءة و فهم-16
 

يبين ثبات األختبارات الفرعية من خùالل تطبيùق و اعùادة تطبيùق              ) : 11(جدول رقم   
  ).Kaufman 1993: 87( االختبارات 

 
 
 
 
 
 
 
 :حساƒ الصدق التمييƦي و ثبات االختباربن ƺي الدراسة الحالية -ب
 

 34 األطفال المصابين باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي تتكون مùن            عينة التقنين من  
 سنة، ومن أجùل التùùحقق من كùùل        11 إلى   7فردا، تراوحùùت أعùùمارهم ما بين      

 .من الثبات و الصدق، لالختبارين الذاكرة المكانية و تتابع الكلمات
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 العمليات التلقائية ات التتابعيةالعملي

-3-
حركات 

 اليد

-5- 
ذاكùùùرة 

 األرقام

-7- 
تتùùùابع 
 الكلمات

-1- 
النافùùùذة 
 السحرية

-2- 
التعùùرف 
علùùùى 
األشخاص

-4- 
التعùùùرف 
علùùùùùى 

 األشكال

-6- 
 المثلجات

-8-
المصفوفات 

 التحليلية

-9-
الùùذاكرة 
 المكانية

-10-
سلسلة 
 صور

ــات  مجموعـ
 حسƒ السن

1 

 ةالتناسق مع العمليات العقلية المركب

2.6-2.11 57 70 82  76 65 73     
3.0-3.11 120 71 64  76 56 77     
4.0-4.11 119 73 73 86 56 58 62 69    
5.0-5.11 118 72 76 79   68 68 63 59  
6.0-6.11 120 72 84 86   61 64 51 59 69 
7.0-7.11 124 64 70 79   58 67 64 65 70 
8.0-8.11 121 78 81 80   66 69 73 61 70 
9.0-9.11 121 75 80 82   67 71 70 59 67 

10.0-10.11 119 59 76 77   51 63 61 57 65 
11.0-11.11 121 73 78 76   71 78 68 64 74 
12.0-12.5 60 65 72 81   61 68 68 53 60 

معùùùùدالت 
 ǎتوùùùùالمس

 التحضيري

296 71 74 86 71 60 71 69    

معùùùùدالت 
 ǎتوùùùùالمس

 المدرسي

904 70 77 80   63 69 65 60 68 

 
يبين صدق المفهوم التناسق بين اإلختبارات الفرعية للعمليùات العقليùة           ) 12(الجدول رقم   

 . Kaufman, 1993:102)) (دƌاسة فرنسية) (1200=ن(والسلم المركب حسب السن 
 :صدق االختبار ƺي الدراسة األصلية

 الفرعية والنقùاط العامùة يƌكùد صùدق        إن حساب التناسق بين النقاط السليمة لإلختبارات      
 يبين معامالت الصدق لساللم العقلية المركبة لكل سùن وتتùراوح القùيم              12بالجدول رقم   

 . مƌكد ، صدق هذه الساللم69 يقدر ب3ù مع متوسط 86 و 51المتحصل عليها بين 
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 الداللة ت ع م ن العينة
27 % 9 6.77 2.04 
27 % 9 1 0 

 داللة 8.01

 .يبين الصدق التميزي لإلختبار الفرعي للذاكرة المكانية) 13(الجدول رقم  
 

المصùحوبة أكبر من ت المجùدولة، هذا تùعن       " ت" ان قيمة ) 13(يتبين من الجدول رقم     
أن اإلختبار قد مكن من التميز بين المجموعة األفراد دالتين تحصلوا على درجùات عليùا               

 ن تحصلوا على درجات منخفضة في اإلختبار في اإلختبار وبين األفراد الذي
 
 
 :نحساƒ الصدق التمييƦي لالختباري -
 
 :الذاكرة المكانية– حساƒ الصدق التمييƦي لالختبار الفرعي -1-1
 
 المطبùق   IMC فردا من األطفùال      34  من عينة     %27 لحساب الصدق التمييزي نƋخذ      -

طùرفين التوزيùع لمجمùوعتين       أفراد من كل طرف مùن        9عليهم االختبار أي ما يقارب      
 .متناقضتين

 أحداهùùما تمثل المرتفعين في درجات  اإلخùùتبار و األخرǎ تمثل ذوي المنخùفضة             -
 ).13(كما هو موضح في الجدول رقم )) ت((ثم تقارب بواسطة اختبار 

 
 : تتابع الكلمات-حساƒ الصدق التمييƦي لالختبار الفرعي -1-2
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  فùùردا   34 من عينة    %27ختبار تتابع الكùùلمات، أخذت      لحساب الصدق التمييزي ال    -
 أفراد من كل طرف من طرفي التوزيع كùالمجموعتين          9 أي ما يقارب     IMCمن األطفال   
 .متناقصتين

أحدهما تمثل الدرجات المرتفعة و األخرǎ ذوي الدرجات المنخفضùة، ثùم تقùارن               -
 ).14(بواسطة اختبار، كما هو موضح في الجدول رقم 

 
 
 
 
 

 لداللةا ت ع م ن العينة 
27% 9 5.66 2.86 
27% 9 1 0 

 الداللة 4.61

 
 .يبين الصدق التمييزي لالختبار الفرعي لتتابع الكلمات) 14(الجدول رقم 

 
المجدولة، هذا يعني   )) ت((المحسوبة أكبر من قيمة     )) ت((أن قيمة ) 14(يبين الجدول رقم    

جموعة األفراد الذين تحùصلوا على درجات عليùا        أن االختبار قد يمكن من التمييز بين الم       
 .في االختبار و يبين األفراد الذين تحصلوا على الدرجات منخفضة في االختبار

 
 :حساƒ ثبات التجƦئة النصفية لالختبارين -2
 
 :حساƒ ثبات التجƦئة النصفية الختبار الذاكرة المكانية -4-1
 
 بنùدا   21ر إلى قسمين، و بما أنه يحتوي على          لحساب ثبات التجزئة النصفية قسم االختبا      -

 .21 إلى البند رقم 11، و القسم التالي من 10 إلى البند 1فان القسم األول تكون من البند 
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 و منه تم الحصول على قائمتين من الدرجات كل مفحوصين أحدهما على النصف األول               -
ما هو موضح قي الجùدول       بين النصفين، ك   طوعلى النصف الثاني ثم يحسب معامل االرتبا      

 ).15(رقم 
 

 الداللة معامل الثبات المتƸيرات
         النصùùùف  بعد التعديل قبل التعديل

 األول
 

 النصف الثاني

 
         0.78 

 
          0.87 

 دالة

  
 .يبين معامل ثبات التجزئة النصفية الختبار الذاكرة المكانية) 15(الجدول رقم 

 
 و بعد التعديل دالة إحصùائيا، و منùه   طأن قيمة معامل االرتبا   ) 15(رقم  يتبين من الجدول    

 . يتميز بثبات عالةفان اختبار الذاكرة المكاني
 
 : حساƒ ثبات التجƦئة النصفية الختبار تتابع الكلمات -2
 
 لحساب ثبات التجزئة النصفية الختبار تتابع الكلمات قسم االختبار إلى قسمين و بما أنùه                -

 و القسùم الثùاني  10 إلى البند 1 بندا، فان القسùم األول تùكون من البند      20على  يحتوي  
 .21 إلى البند 11من البند 

 
 
 
 
 و منه تم الحصول على قائمتين من الدرجات لكل مفحوص أحداهما على النصف األول               -

             ùفين كما هو موضùùح و الثانية على النصف الثاني ثم يحسب معامل االرتباط بين النص
 ).16(في الجدول رقم 
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 الداللة معامل الثبات المتƸيرات

   النصف األول بعد التعديل قبل التعديل
 

       النصف الثاني
 

         0.81 
 

          0.89 

 دالة

 
 .يبين معامل ثبات التجزئة النصفية الختبار تتابع الكلمات) 16(الجدول رقم 

 
مة معامل االرتباط بعد داال إحصائيا، و منه فان االختبار          أن قي ) 16(يتبين من الجدول رقم     

 .تتابع الكلمات يتميز بثبات عال
 
 
 
 
 
 
 

 :عينة الدراسة: خامسا
 
 :المجتمع األصلي -1
 

يتمثل المجتمع األصلي لعينة البحث في مجموعة أطفال مصابين باالعاقùة الحركيùة ذات              
عية أولياء األطفال المصùابين باالعاقùة       التابعة لجم ) مدرسة اللقلق   ( األصل العصبي من    

 طفل مسùجل سùنة      100 طفال أسبوعيا، و     60الحركية ذات األصل العصبي يبلƸ عددهم       
 . فردا34  و ضمت العينة 2004

 
 :شروط اختيار العينة -2
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 :تم اختيار العينة وفقا للشروط التالية

 من  17من الذكور و     17لم تقتùùصر الدراسة بجنس معين لذا احتوت على         :الجنـس -أ
 .االناث

 سنة و ذلك ألن األطفال المصابين بالشلل الدماƹي أقل          11 سنوات و    7حدد بù   :السن -ب
 . سنوات، ƹير معتادين على مثل هذه االختبارات7من 

 
 

 و ليس لهم بها خبرة و ألن هذه الفئة تكون أكثر تجهيزا بالمعدات الالزمة للتùكيف مùع                 
حيùث  ) سùنة  11 سùنوات و   7(  هي مرحلة العمليات المادية      Piagetاالختبار، و حسب    

يصف النùشاطات العقùùلية التي تشكل منظومة معرفية وثيقة في هذه المرحلة، حيث أن             
  ).62 : 2002عبد المجيد ( الطفل يستطيع ممارسة العميات تدل على حدوث تفكير منطقي

 
ùالل الملفات الطبية لألطفالذلك من خ:سالمة األطفال من االضطرابات البصرية -ج. 
 أن يكون األطفال مسجلين و يتابعون تكفال كامال، نفسيا أرطفونيا،و تربية خاصة معتاد              -د

 .على هذه االختبارات في مدرسة اللقلق
ùالذكاء  -ه ǌتخدام             :مستوùتم اسùأن يكون عينة الدراسة من فئة متوسطة الذكاء، حيث ي

 .IMCير اللفظي، مكيف على أطفال ، و هو اختبار Le Columbiaƹاختبار 
 
 :مرض الصرع -و

و قد كان المبعدين من العينة األولية وفقا لهذه الشروط و وفقا لحضور و تعاون األطفùال                 
 :موزعين كما يلي

 
ذو  

الùùذكاء 
الضعيف

كبار أو  
 صغار

فùùùي 
 السن

األطفùùùال 
ƹيùùùùر 
المسùùجلين 
فùùùùùي 

مرض 
 الصرع

اضطرابات 
 بصرية

 ق م 
تعùùاون 
األطفال 

ƹيùùاب 
 الطفل 

المجموع 
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 المدرسة 

 13 1 0 2 4 2 3 1 إناث 

 13 2 2 3 2 1 2 1 ذكور

 26 2 2 5 6 3 5 2المجموع

 
 

يبين عدد األطفال المبعدين من الفئة األولية لألطفال المصابين باإلعاقùة           ) 17(جدول رقم   
 .الحركية ذات األصل العصبي

 : طفال موزعين كما يلي34و منه فان العينة المتبقية قد وصل عددها إلى 

ل العصùبي،   يبين عدد األطفال المصابين باإلعاقة الحركية ذات األصù        ) 18(الجدول رقم   
 .موزعة على الفئة العمرية و الجنس

 
 :األسلوƒ اإلحصائي: سادسا

 
 :لمعالجة نتائج الدراسة استخدمت عدة أساليب احصائية

                
         السن 

 الجنس 

المجموع  سنوات11  سنوات10  سنوات9  سنوات 8  سنوات 7

 17 2 2 1 5 7 إناث 
 17 4 3 3 3 4 ذكور

 34 6 5 4 8 11 المجموع
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معامل االرتباط لبرسون من الدرجات السلمية بين نتùاج االختبùار الفرعùي للùذاكرة                .1
فال المصابين باإلعاقùة    المكانية، و نتائج االختبار الفرعي لتتابع الكلمات لدǎ عينة األط         

 .الحركية ذات األصل العصبي

 
 
 ":ت"اختبار .2

لحساب داللة الفروق بين متوسطات ذكور و إناث عينة األطفùال المصùابين بالشùلل               
الدماƹي في االختبارين الفرعيين، اختبار الذاكرة المكانية، و اختبùار تتùابع الكلمùات              

 .ساوية و المتجانسةللعينات المستقلة المت" ت" فاستخدمت معادلة  
 



 
 
 

 : الفــصــــــل الســــــادس 
 

 عرض و تحليل نتائج الدراسة
 
 

 .عرض و تحليل نتائج الفرضية األولǍ: أوال 

 .عرض و تحليل نتائج الفرضية الثانية: ثـانيا 

 .عرض و تحليل نتائج الفرضية الثالثة: ثـالثا 
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 :عرض و تحليل نتائج الفرضية األولǍ: أوال 
 

Ǎالفرضية األول ƫن: 
 

يوجد ارتباط بين نتائج األطفال المصابين باإلعùاقة الحركية ذات األصùùل العصùùبي            
  .في اختبار القدرة المكانية و اختبار قدرة الفهم اللفظي

 :يةو الختبار صدق هذه الفرضية تم استعمال المعالجة اإلحصائية التال
 ليبرسون للدرجات السلمية بين النتائج األطفال المصابين باإلعاقùة          طحساب معامل االرتبا  

في اختبار القدرة المكانية و نتائجهم في اختبار قدرة الفهùم           . الحركية ذات األصل العصبي   
 .اللفظي

 ) :19(حة في الجدول رقم و النتائج موض

 
 
 
 
 
 
 
 

 بين نتائج األطفال المعاقين في اختبار القùدرة         طيبين قيمة معامل االرتبا   ) 19(الجدول رقم   
 .المكانية و اختبار قدرة الفهم اللفظي

 الداللة "ر" قيمة 
  

        0.84  
 

 *         ǎ0.5دالة عند مستو 
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لن قيمة معامل االرتباط بين نتائج األطفال المعاقين قي اختبùار           ) 19(يبين من الجدول رقم     
 0.5تائجهم في اختبار قدرة الفهم اللفظي دالة إحصائيا في المستوǎ القدرة المكانية ون

 :عرض و تحليل نتائج  الفرضية الثانية: ثانيا
 

 :نـƫ الفرضية الثــانية
 
توجد فروق دالة إحصائيا بين النتائج الذكور المعاقين و اإلنùاث فùي االختبùار القùدرة                 " 

 "المكانية 
 

 :عمال المعالجات اإلحصائية التاليةو الختبار صدق هذه الفرضية تم است
لحساب دالة الفروق بين متوسطات نتائج الذكور و اإلناث، مùن األطفùال             )) ت  (( اختبار  

 .المعاقين في االختبار القدرة المكانية
لداللة الفرق بين )) ت (( فيتم حساب المتوسطي الحسابين و االنحرافين المعياريين و قيمة 

يبين النتائج ) 20(و الجدول رقم ) ذكور و إناث ( لتا العينتين متوسطين االنحرافين لك
 .المتحصل عليها

 
ــط  الجنس العينة المتوسـ

 الحسابي 
 ƹــرا االنح

 المعياري 
 ))ت(( قيمة 

 2.58 2.88 ذكور 17

 2.86 2.41 إناث 17

 
 

       0.48 
 
 

 
العينة فùي اختبùار     لداللة الفروق بين إناث و ذكور       )) ت  (( يبين قيمة   ) 20(جدول رقم   

 .القدرة المكانية 
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أن الفرق بين  نتائج ذكور عينة األطفال المصùابين باإلعاقùة            ) 20(يتبين من الجدول رقم     
الحركية ذات األصل العصبي و نتائج إناث العينة في اختبار القدرة المكانيùة ƹيùر دالùة                 

 المحسوبة " ت" المجدولة أكبر من "ت"إحصائيا ألن 
 

 : و تحليل نتائج الفرضية الثالثةعرض: ثالثا 
 

 :نـƫ الفرضــية 
 

 .توجد فروق دالة إحصائيا، بين نتائج الذكور و اإلناث في اختبار قدرة الفهم اللفظي
 :و اختبار صدق الفرضية تم استعمال المعالجة اإلحصائية التالية

ة األطفùال   لحساب داللة الفروق بين متوسطات نتائج ذكور و إناث عينù          ) ت  (  اختبار   -
 .المصابين باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي، في اختبار قدرة الفهم اللفظي

لداللة الفروق بùين    )) ت(( فتم حساب المتوسطين الحسابيين و االنحرافين المعياريين لقيمة         
ببùين النتùائج    : و الجدول التùالي   ) ذكور، و إناث    ( المتوسطين االنحرافين لكال العينتين     

 . عليهاالمتحصل
 

ــط  الجنس العينة المتوسـ
 الحسابي 

 ƹــرا االنح
 المعياري 

 ))ت(( قيمة 

 2.34 2.23 ذكور 17

 1.44 1.70 إناث 17

 
 

       0.48 
 
 

 

لداللة الفرق بين إناث و ذكور العينة اختبار قدرة الفهم          )) ت  (( يبين قيمة   ) 21(جدول رقم   
 .اللفظي 
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 بين نتائج الذكور و إناث عينة األطفùال المصùابين           أن الفرق ) 21(يتبين من الجدول رقم     
 المجدولة أكبر من )) ت (( باإلعاقة ذات األصل العصبي، ƹير دالة إحصائيا، ألن 

 .المحسوبة)) ت(( 



 
 

 الفصـل السـابــــع 
 

 مناƺسـة و تفسير نتائج الدراسـة
 
 
 

 .مناقشة و تفسير نتائج الفرضية األولǍ: أوال 

  .مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الثاني: ثـانيا

 .مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الثالثة: ثـالثا 

 .مناقشة عام للنتائج: رابـعا 

 .اقتراحات و توصيات: خامسا 
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 :مناقشة و تفسير نتائج الفرضية األولǍ: أوال 
 

 مإن البيانات المحصل عليها من عرض النتائج الخاصة بالفرضية األولى، باسùتخدا           
التي تبين معامل االرتباط بùين      ) 19( لبيرسون الموضحة في الجدول رقم       طمعامل االرتبا 

 في اختبùار القùدرة      نتائج األطفال المصابين باإلعùاقة الحركية ذات األصùùل العصبي       
 موجبة و ذات داللة إحصائية      طالمكانية و اختبار القدرة الفهم اللفظي تظهر أن قيمة االرتبا         

 ǎ0.5عند المستو. 
 .و هذا ما يجعل الفرضية األولى تتحقق

و تتناسق هذه النتائج مع دراسات علماء النفس العصبي عند مصùادر اضùطراب القùدرة                
ودراسùùة  ).Mazeau 1997: 169( عمùùليات المùعرفية، المùùكانية و عالقتùها بال   

 )Heléne romian (  و )Evelyne charmenx  (     انيùي المكùى الحركùحول العم
البصري و هو اضطراب للقدرة المكانية الذي يعتبر عائقا كبيùرا للفهùم عنùد األطفùال                 

  ).Charmeux  1986( المصابين باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي 
 يمكننا تفسير هذه النتائج من عرض نتائج األطفال المعاقين فùي االختبùارين الفùرعيين                و

للذاكرة المكانية و تتابع الكلمات، نالحظ أن األطفال المتحصùùلين على أضعف الدرجات            
في االختبار األول تحصلوا على درجات مقاربة لها في االختبار الثاني، حيث أنه صùعب               

لمùات التي سمùùعها و كان عليه تعيينها على الصورة و األطفùال            عليه تذكر ترتيب الك   
المتحصلين على درجات متوسطة في اختبار الذاكرة المكانية تحصلوا على المثل في اختبار             

، كما أن النتائج األطùفال المعاقùùين       )05(نتائج  الكلمات كما هو موضح في الملحق رقم          
 مع العمر الزمني لألطفال فƋوحت بتƋخر فùي تطùور           في اختبار الذاكرة المكانية ال تناسب     

 في اختبار تùùتابع الكلمات أكدت تƋخر في تطùور لقùدرة            مقدرة المكانية و كذلك نتائجه    
 .الفهم اللفظي مقارنة بالعمر الزمني للمعاقين

فاألطفال المتحصلين على أضعف الدرجات في القدرة المكانية تحصùلوا علùى درجùات              
 .تبار قدرة الفهم اللفظي، كلما زادت في االختبار زادت في االختبار الثانيمقاربة لها في اخ

و تفسر هذه النتائج أيضا ضمنا منحنى معالجة المعلومات الذي ينظر الى العمليات المعرفية              
على أنها متصل من النشاط المعرفي الذي يحùدث أثناء استثارة ما من المحيùط الخارجي              

من الصùùعب الفصل بين هذه العمليات المعرفية عن بعضùها          و الذي يرǎ أيùùضا أنه      
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ألنها متداخلة و متكاملة فيما بينها، و لقد تم تناول كل عملية معرفية على حدة يùتم بشùكل                   
 .نظري بغرض الدراسة الدقيقة لكل عملية

 
 :مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الثانية: ثانيا 

 
تائج الخاصة بالفرضية الثانية، باسùتخدام      ان البيانات المحصل عليها من عرض الن      

لمقارنة نتاج الجنسين من العينة المصابين باإلعاقة الحركيùة ذات األصùل            )) ت  ((اختبار  
و التي تبين عùدم وجùود       ) 20(العصبي في اختبار القدرة المكانية المبينة في الجدول رقم          
ƹير دالة إذ بلƸ متوسط     )) ت  ( (فرق بين الجنسين في اختبار القدرة المكانية حيث أن قيمة           

 .2.41 و متوسط نتائج اإلناث 2.88نتائج الذكور 
 .و بهذا لم تتحقق الفرضية الثانية

و يمكن تفسير هذه النتائج الخاصة بعدم وجود فرق بين الجùùنسين في القدرة المكانية إلى               
ذا يتناسق مùع  ،ال إلى الجنس، و هIMCنوعية اإلصابة العصبية التي يتعرض لها األطفال       

نتائج الدراسة الفرنسية التي قام بها مجموعة من األخصائيين النفسانيين التربويين التي لùم              
تجد فروق دالة بين الذكور و اإلناث في اختبار القùùدرة المكانيùة كما هو موضùùùح               

  ).1993Kaufman: 130) ( 09(في الجدول رقم 
  ).Kaufman  1993 : 128( ركية و تƌيد هذه النتائج أيضا، الدراسات األمي

فهي تتنافى و نتائج البحث و تبين تفوق الذكùور على اإلنùاث             ) 1950بركات  ( أما نتائج   
 .في القدرة المكانية

 
 :مناقشة و تفسير الفرضية الثالثة: ثالثا 

 
" ت  " ان البيانات المتحصل عليها من عرض النتائج الخاصة بالفرضية الثانية، باسùتخدام             

قارنة نتائج الجنùسين من عينة المùùصابين باإلعاقة الحركية ذات األصùل العصùبي            لم
 ).21(في اختبار قدرة الفهم اللفظي، المبينة في الجدول رقم 

)) ت  (( و التي تبين عدم وجود فرق بين الجنسين في اختبار الفهم اللفظي حيث أن قيمùة                 
 .1.70توسط نتائج اإلناث ، و مƹ2.23ير دالة إذ بلƸ متوسط نتائج الذكور 
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 .بهذا لم تتحقق الفرضية الثالثة
و يمكن تفسير هذه النتائج الخاصة بعدم وجود فرق بين الجنسين في اختبار الفهم اللفظùي                
الى نوعية اإلصابة العصبية التي تعرض لها المصاب باإلعاقùة الحركيùة ذات األصùل               

 .العصبي
  ).1993، 991( لفرنسية و تتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات ا

 التربيون و الدراسات األميركية حيث لم يسجل أحد الجنسين تفùùوقا            نأخصائيين النفسانيي 
  ).Kaufman 1993.:130.128. ( على الجنس اǓخر، و النتائج كانت جد متقاربة 
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 :مناقشة عامة للنتائج: رابعا 
 

، قد ظهرت   IMC عند األطفال    ان الدراسات التي تناولت اضطرابات القدرة المكانية      
   )Zazzo 1969( ، و دراسات كل من  )Ray، 1950( مبكرا من خالل دراسات 

 ) Borbot et vall 1989 (  و )Grunelle 1990 /(  أما بالنسبة لقدرة الفهم اللفظي عند
هذه الفئة، فقد توجه علماء النفس العصبي، من خالل تناولùùهم اضطرابات الفهم عنùùد              

األطفال الذين يعانون من إصابات عصبية، و لهم اضطùرابات لغùوية و صعùùوبة             الى  
  ).Mazeau : 1997: 50( في التعلم و الرسوب المدرسي، و خاصة الخدجين، 

أما عن دراسة عالقة اضطراب القدرة المكانية بقدرة الفهم اللفظي عند األطفال المصابين 
م ترد إال دراسة حيث كانت النتيجة ƹير المباشرة باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي، فل

المستنتجة انطالقا من محاولة لدراسة االضطراب المكاني العمى الحركي البصري المكاني، 
  ) Evelyne Haren( و تƋثيره على التخطيط الفونيمي، و الذي أجرته كل من 

ي منùه الطفùل   ان هذا االضطراب راجع لعدم الفهم الذي يعùان  ) Hélène Pomian( و
IMC       الدراستين الفرنسية و األمريكية، على أطفالIMC        يùطراب فùود اضùأثبتت وج ،

 .القدرتين عند هذه العينة
و من هذه الدراسات يتضح في االفتراض القائل أن هناك ارتباط بùين النتùائج األطفùال                 

 و قدرة الفهم    المصابين باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي، في االختبار القدرة المكانية         
اللفظي،وهذه النتيجة توضح أن العمùليات المعرفية متصل من النùùشاط المعرفي، و أنها            
متداخلة و متكاملة و أن اإلصابة العصبية تƌثر على سùالمة  صùيرورة هùذه العمليùات            

 .المعرفية
ثم تليها دراسات أخرǎ،أظهرت عدم وجود فروق بين الجùùنسين في القدرتين المكانيùة            

، و أخرǎ كدراسة بركات بينت وجود       )الدراسات األميركية و الفرنسية     ( و الفهم اللفظي،    
 .فرق، و هو تفوق للذكور على اإلناث في اختبار القدرة المكانية
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 :توصيـات و اقتـراحات
 

 االقتراحات من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن أن تقدم بعض التوصيات و
 :للمهتمين بهذا المجال و القائمين على تربية و تعليم هذه الفئات الخاصة فيما يلي 

 
تقييم القدرات المعرفية للفرد و يساعدنا على تحديد األهùùداف الواقعية ،و تقييم التعلùيم -

 . و تنظيمه،لذا يجب قياس هذه القدرات باستخدام االختبارات المناسبة
 
ي تعليم و تربية هذه الفئات الخاصة بشكل كبير على تلقين الجانبية و تشجيع االعتماد ف-

 .اللجوء إلى الشرح المنطقي و الشكلي و االعتماد أساسا على الملموس
 
 االعتماد على قدرات اإلدراك و الفهم لتطوير االكتسابات اللغوية للطفل المصاب باإلعاقة -

 . و ذلك بتعليم الكتابة في أقرب وقت ممكنالحركية ذات األصل العصبي خاصة الفهم
 
 و خاصùùة مهارة التمùùييز السمùعي  IMC تطوير قدرة الفهم اللفظي عند األطفال -

 .و التحليل السمعي و مزج الحروف
 
 تطوير قدرة اإلدراك المكاني، بتطوير مهارة التمييز البصري، إدراك الشكل و الخلفùية -

تجاهات و تعليمه استراجيات معرفية، تجعله يحاول االنùùتقال و العالقات الفراƹية و اال
 .من المراحل الملموسة إلى المراحل الشكلية

  
 القيام بدراسات أخرǎ حول القدرة المكانية و قدرة الفهم اللفظي لدǎ فئة المصابين -

 باإلعاقة الحركية ذات األصل العصبي، و إدخال متغيرات أخرǎ كدرجة اإلصابة العصبية
 .و نوع اإلعاقة الحركية العصبية و المستوǎ الثقافي و االقتصادي و االجتماعي لألفراد

 
 
 



 : محاولة إجراء تعديالت في البيئة التربوية من حيث-
 
إن اإلعاقة قد تستلزم توفير بيئته صفية خاصة تختلف عن البيئة  :تعديل بـيئة التعـلم -

 .الصفة التقليدية
إذا قد يكون من الضروري التركيز على تعليم مهارات أساسية  المهارات المستهدفة -

 .للطفل المعاق، ال يتضمنها البرنامج التدريسي العادي
إذا أن تلبية حاجات الطفل المعاق يتطلب تعديل محتوǎ المنهاج :محــتوǌ التــدريس -

 .التدريسي
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 . يوما30 سنوات و شهرين و 7 أشهر الى 10 سنوات و 7من 
 

 النقطة السلمية تتابع الكلمات الذاكرة المكانية 
 الخام التقاط

 النقطة السلمية

19 
18 
17 
16 
15 
14 
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12 
11 
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01 
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07 
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01 

 
 .يبين النقاط السلمية المقابلة للنقاط الخام لالختبارين الفرعيين) 3(الملحق 



 :رة المكانيةالذاك
  النقطة البند لكل السنوات مثال

 -1  سنوات 5.7
2- 
3- 
4- 

......... 
........ 
....... 

......... 

 

 -5 سنة 8-2/12
6- 
7- 
8- 

......... 
........ 
....... 
......... 

 

 9- 
10- 
11- 
12- 

......... 
........ 
....... 
......... 

 

 13- 
14- 
15- 

......... 
........ 
....... 

 

 16- 
17- 
18- 

......... 
........ 
....... 

  سنوات 6-5توقف عند سن 

 19- 
20- 
21- 

......... 
........ 
....... 

  سنوات 7توقف عند سن 

 ƈخر بند    
 عدد األطفال 
 النقطة الخام

 الذاكرة المكانية
 النقطة السليمة



 ذاكرة المكانية يبين جدول تنقيط االختبار الفرعي لل)  4(مالحق رقم 



 :نتابع الكلمات 
  النقطة البند لكل السنوات 

    فنجان -بيت مثال
  عصفور -1  سنوات 5.4

 عصفور ومفتاح-2
 مفتاح البيت-3

  

  عصفور – فنجان -4  سنوات 6-7
 نجمة–عصفور – بيت -5
 بيت–فنجان – نجمة -6

  

 عصفور–تاح مف– فنجان -7  سنة8-12.5
 بيت –نجمة – عصفور – مفتاح -8
 فنجان–مفتاح –نجمة – بيت -9

 قلب–قط –شجرة – هالل -10

  

 كرة –حذاء –يد – قط -11 
 يد–هالل –حذاء –كرة – قط -12
 هالل–قلب –كرة –شجرة – حذاء -13

  سنوات4توقف عند  

 حذاء– يد -14 
 هالل– كرة -15
 يد– شجرة -16

 سنوات 5توقف عند  

 يد –حذاء – قلب -19 
 كرة-قلب –هالل – حذاء -20

  سنوات 7 -6توقف عند  

  سنة 2/12 و 8   
 ƈخر بند 

 عدد األطفال 
 النقطة الخام

 الذاكرة المكانية
 النقطة السليمة

 ):5(ملحق رقم 
 .يبين جدول تنقيط االختبار الفرعي لنتابع الكلمات

 
 
 
 



 
 

 اختــبار الـترتيƒ الكلـمات اخـتبار الذاكـرة المــكانية الجنـس
 النقاط السلمية النقاط الخام النقاط السلمية النقاط الخام
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 جدول يبين نتائج األطفال المعاقين في االختبارين الفرعي للذاكرة المكانية وتركيب الكلمات

 
 
 
 

 


