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سنة) 15-12(ما بین 



ملّخص البحث

الّتدویر العقلي لدى األطفال ذوي التخّلف العقلي البسیط، دراسة مقارنة مع العادیین 

.سنة) 15-12(و الذین تتراوح أعمارهم ما بین 

في التدویر العقلي بین هدفت هذه الّدراسة إلى التحّقق من وجود فروق ذات داللة إحصائیة
و لتحقیق ذلك . األطفال المصابین بالتخّلف العقلي البسیط و أقرانهم من ذوي الّذكاء العادي

) 20(طفال مصابا بالتخّلف العقلي البسیط، و ) 20(تّم إختیار عّینة قصدیة تكّونت من 
.ةسن) 15-12(طفال من ذوي الّذكاء العادي و الذین تتراوح أعمارهم ما بین 

الذي (Vandenberg)لإلجابة عن فرضیة الّدراسة تّم تطبیق إختبار التدویر العقلي لــفندنبرق 
.صفحات) 04(مفردة موّزعة على أربع ) 20(یحتوي على 

أشارت نتائج الّدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الّتدویر العقلي بین األطفال 
(t)حیث كانت قیمة . أقرانهم من ذوي الّذكاء العاديالمصابین بالتخّلف العقلي البسیط و

عند 2.70المجدولة (t)و هي أكبر من قیمة 14.78للفروق بین المتوّسطات تساوي  
.0.01و مستوى الّداللة 38درجة حریة تساوي 



كلمة شكر
الحمد و الّشكر لّله العلّي العظیم أّوله و آخره

إلى األستاذة المشرفة بوعـــــام لیلیانتقّدم بالّشكر الجزیل و فائق اإلحترام و الّتقدیر 

التي لم تبخل علینا بإرشاداتها، و أفادتنا من سدید رأیها 

و وجیه نصحها من أجل إنجاز هذه الّدراسة

التي ساندتنا من خالل توفیرها و نتقّدم أیضا بالّشكر و العرفان إلى السیدة نادیة صحراوي 

لنا المعلومات الضروریة إلكمال هذه الّدراسة

كما نتقّدم بالّشكر و اإلمتنان إلى المختّصتین األرطوفونّیتین 

نونالمتواجدتین في كّل من المركز الّنفسي البیداغوجي لألطفال المعاقین ذهنیا بوا

.و بوخالفة الّالتي قّدمن لنا ید المساعدة من أجل القیام بالجانب الّتطبیقي للّدراسة

لیندة- نوارة



إهداء
أھدي ثمرة جھدي إلى والدي العزیز الذي بذل الكثیر في سبیل تربیتي

و كان لي المثل الذي غرس في نفسي علّو الهّمة............ و تعلیمي

.و حّب الّطموح

إلى أّمي ذلك الّصدر المفعم بالحنان، القلب النابض بالحّب، كّل الكلمات

.فیكالجمیلة لك، و كّل المعاني السامیة 

.وریدة و ساجیةالغالیاتإلى أخواتي

.إلى أخي العزیز عبد الّرحمن

.إلى كّل من ساعدني من قریب أو بعید و لو بكلمة طّیبة

وارةـن



إهداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى ما في الوجود، أّمي 

التي لطالما ساندتني و شّجعتني عل الّدراسة 

.سواء مادیا أو معنویا

.إلى زوجي سعید الذي بدوره ساعدني طیلة إنجاز هذا العمل

.و إلى والدیه الكریمین

كما أهدیه أیضا إلى أخواتي كهینة و كاتیا و أخي العزیز 

عـــــــــاشور

لیندة
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:مقّدمة

الطفل منذ والدته بعدة تطورات و تغیرات تشمل عدة جوانب جسمیة، نفسیة، اجتماعیة مری
و عقلیة، كنتیجة یكتسب الطفل مختلف القدرات المعرفیة التي تساعده على التكیف مع 

محیطه، و لیكتسب الطفل هذه القدرات یجب أن تتوفر عنده شروط من بینها سالمة الجهاز 
إن غیاب هذه الشروط أو واحدة منها ستؤدي حتما . البصريالعصبي، الجهاز السمعي و

یؤدي سقصور على مستوى الجهاز العصبي أّي مثال،قصور و ضعف في نمو الطفلإلى 
التي من بینها نجد نقص في قدراته العقلیة، هذا ما یجعله یعاني من عّدة إعاقات وإلى 

تبدأ خالل مرحلة المهد أو الّطفولة،   لذي یعتبر إضطراب أو حالة عاّمةا" التخلف العقلي"
أو أقّل، و ذلك 70و یكون األداء العقلي للّطفل دون المتوّسط حیث تبلغ نسبة ذكائه حوالي 

على أحد مقاییس الّذكاء الفردیة لألطفال، و عادة یكون مصحوبا بخلل في الّسلوك التكّیفي
ا مهارات الحیاة الیومیة و اإلستقالل مثل المهارات اإلجتماعیة، المسؤولیة، اإلّتصال، و كذ

.الّشخصي

هذا ما یجعله مختلفا یعاني الفرد المصاب بالتخّلف العقلي بقصور في عّدة وظائف معرفیة
عن األفراد العادیین، إذ نجده یعاني من إضطرابات على مستوى الصورة الذهنیة و التي 

فهم قدرة الفرد على تّمت دراستها من طرف العدید من العلماء و الباحثین، و ذلك بهدف 
خلیةدا، و هو عملیة معرفیةلألشكالالعقلي تمثیل عالقات یتم تخیلها تحت اسم التدویر 

ل على تدویر أشكاقدرة الفرد أیضایعني، ولتدویر حقیقي لمثیرات خارجیة و إعادة ترتیبها
.أو رسومات تدویرا عقلیا بأبعاد مختلفة

من هنا نحاول في موضوع بحثنا دراسة الّتدویر العقلي لدى المراهقین ذوي التخّلف العقلي 
سنة، و ذلك ) 15-12(أعمارهم ما بین البسیط دراسة مقارنة مع العادیین و الذین تتراوح

على مهارة الّتدویر العقلي لدى كّل من المراهقین المصابین بالتخّلف العقلي من أجل التعّرف 
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و لغرض تحقیق األهداف المرجّوة من دراستنا . البسیط و كذلك العادیین و المقارنة بینهم
.جانب نظري و جانب تطبیقي: قمنا بتقسیمها إلى جانبین

لجانب النظريا

.مقدمة

الذي حددنا فیه مفهومه، أنواعه، أسبابه، مظاهره و مشاكل التخلف العقلي:الفصل األول
.المتخلفین عقلیا

التدویر العقلي تناولنا فیه التصورات الذهنیة و الصورة الذهنیة ثم تطرقنا إلى :الفصل الثاني
.التدویر العقلي مفهومه، أنواعه و كیفیة قیاسه

:یشمل على فصلین هما: الجانب الّتطبیقي

.الذي خّصصناه لطرح إشكالیة دراستنا، باإلضافة إلى إجراءات البحث:الفصل الثالث

.ج التي توّصلنا إلیهاو تحلیل النتائعرضبفیهقمنا:الفصل الرابع

ألهّم النتائج و في نهایة الّدرسة أدرجنا اإلستنتاج العام الذي هو عبارة عن حوصلة عاّمة 
.التي توّصلنا إلیها في دراستنا

الخاتمة



ــبالجانــ
ظريـــــالن

الّنــظـــــــــري



األّولصلـفـال
التخلف العقلي
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:دتمهی

یعتبر موضوع التخّلف العقلي الیوم من المواضیع متعددة الجوانب و شدیدة التعقید، سواء 
في المجتمعات المتقدمة التي تحرص على تنمیة ذكاء مواطنیها، أو في المجتمعات النامیة 

التي یصبح فیها الـفرد المتخّلف عقلیا عبئا على األسرة و المجتمع، إذ یتطّلب طاقة 
دیة و المعنویة، كما یعّد من إعاقات التي تسّببمن أجل توفیر الّرعایة الماو جهد كبیرین 

.في التعامل مع الّشخص المصابكبیرةصعوبات

تعریف التخّلف العقلي، األسباب المؤّدیة إلیه، تصنیفاته، باإلضافة سنتناول في هذا الفصل 
.إلى تشخیصاته المتنّوعة

:العقليالتخّلف مفهوم -1

:للتخّلف العقلي تعریفات كثیرة و متعّددة، و فیما یلي سنتعّرف على البعض منها

2002الجمعیة األمریكیة للتخّلف العقلي سنة تعریف:

التخّلف العقلي هو عجز یتمّیز بأوجه قصور واضحة في كّل من األداء الوظیفي العقلي، 
یة و اإلجتماعیة و التكیفیة و السلوك التكّیفي، و یظهر هذا القصور في المهارات المفاهیم

).15، ص 2005ماجدة السید عبید، (. و ینشأ هذا العجز قبل سّن الثامنة عشر، یةالعمل

تعریف منظمة الصّحة العالمیة)OMS(:

ناقص أو غیر كامل في ترى منظمة الصّحة العالمیة أّن التخّلف العقلي عبارة عن نمّو 
).16ص ،1996،مرسي كمال إبراهیم(. القدرات أو اإلمكانیات العقلیة
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التعریف الطّبي:

یعّد التخّلف العقلي حالة من الّضعف في الوظیفة العقلیة الناتجة عن سوء التغذیة، أو مرض 
ناشئ عن إصابة في الجهاز العصبي المركزي و تكون هذه اإلصابة قبل الوالدة، أو في 

، ، ص 2005، ماجدة السید عبید(. مرحلة الّطفولة مّما یؤدي إلى نقص في القدرة العامة للنموّ 
15.(

الذي ینشأ من عیب أو نقص في یرّكز هذا التعریف على األسباب المؤدیة للتخّلف العقلي و 
نتیجة إلصابة عضویة في المّخ تؤّثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي المركزي نمّو 

.درجة الّذكاء لدى الفرد

التعریف السیكومتري:

ینیه و سایمون، حیث یمكن التمییز ب_ ستانفوردالذكاء لهذا التعریف على مقیاس اعتمدلقد 
ص ،2005، ماجدة السید عبید(. فما دون 70العادیین بنسبة الذكاء بین المعّوقین عقلیا و 

16.(

 تعریف ترید جولدTred Gold:

التخّلف العقلي على أّنه عبارة عن حالة من العجز في النمّو Tred Goldیعّرف ترید جولد 
ماجدة السید .تسمح للفرد بأن یعتمد على نفسه في البیئة العادیةالعقلي، و ذلك بدرجات ال 

.)16ص ،2005، عبید

 االجتماعيالتعریف:

الشخص الذي لدیه تطور تحت المعدل، على أنه" غروسمان و دول"عرفه كل من 
)19، ص2007فوقیة حسن، (.باإلضافة إلى صعوبات في السلوك التكیفي
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و ال،اجتماعیاالتعریف یّتضح لنا أّن الّشخص المعاق عقلیا غیر كفء هذامن خالل
على مّمن حوله و باألخّص عائلته حتى االعتمادیستطیع أن یسّیر أموره لوحده فهو دائم 

.لو كان األمر متعّلق بالّشؤون الّشخصیةو

هذا نظرا الختالف تعتبر عملیة تعریف التخّلف العقلي من العملیات الّصعبة و المعّقدة، و
آراء العلماء الذین قاموا بتعریفه كّل حسب تخّصصه، لكن و بالّرغم من هذا یمكننا القول أّن 
التخّلف العقلي عبارة عن حالة من النمّو العقلي البطيء  التي تظهر عند الفرد في مرحلة 

ا البعض اآلخر من مراحل حیاته المبّكرة و هذا مرتبط بعّدة أسباب البعض منها معروف أمّ 
.فیبقى مجّرد افتراضات

:التخلف العقلي البسیطمفهوم -2

یطلق على هذه الفئة من األطفال الذین یعانون من التخّلف العقلي البسیط فئة القابلین 
من مجموع المتخّلفین عقلیا إذ نجد أّن نسبة الّذكاء لدیهم تتراوح ما %)85(للتعّلم، و تمّثل 

درجة، حیث یتوّقف النمّو العقلي في سّن الّرشد عند مستوى طفل عادي ) 70-55(بین 
.سنة تقریبا) 12-9(سنوات، و ) 10-7(یتراوح ما بین 

ة العادیة، إذ یستطیعون یالحظ أّن أطفال هذه الفئة یمكن أن یستفیدوا من البرامج التعلیمی
تعّلم القراءة و الكتابة و مبادئ الحساب، و التقّدم عندهم یكون بطیئ، فیدرسون كّل مستوى 
في سنتین أو ثالث سنوات، و تظهر الّصعوبات الّرئیسیة في مجال الّتحصیل األكادیمي 

أسالیب تعلیمیة األطفال بواسطةلهؤالءیمكن تقدیم عّدة مساعدات . خاّصة القراءة و الكتابة
جّد متطّورة مصّممة خّصیصا من أجل تنمیة مهاراتهم، و من الممكن للقادرین منهم أن 

، 2002سهیر محمد سالمة شاش، (.یحرزوا تقّدما ملحوظا من التعّلم و اإلعتماد على الّنفس
). 45ص 
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من الّصفات اإلكلینیكیة الممّیزة لهذه الفئة ضعف المحصول الّلغوي مّما یجعل الّطفل یعّبر 
بجمل قصیرة غیر سلیمة الّتركیب، باإلضافة إلى أّنهم یعانون من عیوب في الّنطق و من 

اإلبدال، الخّنة أي عدم وضوح مخارج الحروف، الّتشویه، و لكن مع هذا : أكثرها شیوعا
.م إستخدام الكالم في أغراض الحیاة الیومیةیمكن لمعظمه

كما أّنه توجد حاالت مصاحبة بنسب متفاوتة من اإلضطرابات العضویة كالعجز الجسمي، 
.الّصرع، أو بعض اإلضطرابات الّنمائیة، أو التوّحد

أّما عن الكفایة اإلجتماعیة و المهنیة فیستطیع هؤوالء األطفال في سّن المراهقة التسّوق 
و التعامل بالّنقود، و التعّرف على المواقیت، أّیام األسبوع، لكّنهم یفشلون في التعّرف على 

أسماء األشهر أو فصول الّسنة، أغلبهم یكتسبون نوعا من اإلستقاللیة في رعایة أنفسهم 
). تناول الّطعام، إرتداء المالبس، اإلغتسال، و التحّكم في التبّرز و التبّول ( 

افة إلى ذلك یمكن تدریب أصحاب هذه الفئة على بعض األعمال الیدویة و الحرفیة باإلض
البسیطة التي تؤّهل الفرد للحصول على العمل الذي بواستطته یحّقق اإلكتفاء اإلقتصادي

).23- 22ص .، ص2007ماجدة السید عبید، (. و اإلعتماد على نفسه في سّن الّرشد

:التخّلف العقليتصنیفات-3

:الّتصنیف حسب معامل الّذكاء-3-1

لقد صّنفت الجمعیة األمریكیة للتخّلف العقلي التخّلف إلى ثالث فئات أساسیة موّضحة فیما 
:یلي

التخّلف العقلي الخفیف:

، و عادة یطّور هؤالء 70إلى 55-50تتراوح نسبة ذكائهم ما بین و یضّم األفراد الذین
. استعدادات أو قدرات لالتصال، كما أّنهم یتمّكنون من تكوین عالقات اجتماعیة
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(Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM IVR, 2003, p 49).

و الّصعوبات التي یعاني منها األطفال المصابون بهذا الّنوع من التخّلف ال تشّكل مشاكل 
كبیرة خالل الّسنوات األولى من العمر، و ال یتّم الكشف عنها إّال خالل الّتمدرس عندما

(Opcit, p 45).یواجهون حتمیات القراءة و الكتابة

التخّلف العقلي المتوّسط:

، و یتوّقف النمّو العقلي عند )55- 40(أو ) 50-35(نسبة ذكاء هذه الفئة ما بین تتراوح
من األطفال ) %10(سنوات، و تشّكل هذه الفئة ما نسبته ) 9-6(أو ) 7- 3(مستوى عمر 

Opcit, p). المصابین بالتخّلف العقلي 47)

ریة أو تباطئ في فك-لهذه الفئة عیوب في الّسلوك الّتكّیفي، باإلضافة إلى عیوب عقلیة
طارئ و قدراتهم ضعیفة على -الذاكرة قصیرة المدى، و غالبا ما یكون تعلیمهم عرضي

.تكوین اآلراء العامة و على التركیز و التمییز، كما أّن مهاراتهم األكادیمیة تبقى جّد محدودة

التخّلف العقلي الحاد:

من األفراد المصابین بالتخّلف العقلي، یمكن أن بالمئة) 04(إلى ) 03(تمّثل هذه الفئة من  
یكتسب أفراد هذه الفئة قدرات في االتصال منذ الّطفولة األولى لكن تكون قلیلة جّدا أو 
منعدمة تماما، أّما فیما یخّص المرحلة األساسیة للّدراسة فبإمكانهم تعّلم الكالم و كیفیة 

الّرشد حیث یمكنهم تأدیة بعض المهام الّسهلة االعتناء بأنفسهم بطریقة بدائیة إلى غایة سنّ 
Manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux.DSM )و البسیطة  IV.R, 2003, p 50)

:التصنیف التربوي-3-2

اعتمادا على هذا التعریف یمكن تقسیم فئات التخّلف العقلي إلى األقسام التالیة، و ذلك 
:من خدمات تربویةحسب ما یمكن تقدیمه
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فئة القابلین للّتعلیم:

درجة، یستطیعون تعّلم بعض المهارات 75-55و هم من تتراوح نسبة ذكائهم ما بین 
من البرامج التعلیمیة العادیة، االستفادةاألكادیمیة كالقراءة و الكتابة و الحساب، و كذلك 

.لكّنهم یكونون بطیئین مقارنة بالعادیین

للّتدریبفئة القابلین:

درجة، و یستطیعون تعّلم قدر ضئیل من ) 49-30(تتراوح نسبة ذكاء أفراد هذه الفئة ما بین 
المهارات األكادیمیة و هم قابلون للّتدریب وفقا لبرامج خاّصة على مهام العنایة الذاتیة 

ج التدریبیة ، مع مراعاة التركیز على البراماالجتماعیةو المهارات االستقاللیةو الوظائف 
األفراد الوصول إلى لهؤالءالمهنیة و خاّصة برامج التهیئة و برامج الّتأهیل المهني، و یمكن 

).44، ص2007الحازمي عدنان ناصر، (. ابتدائيالّصف الثاني 

 االعتمادیین( فئة غیر القابلین للّتدریب:(

هذه الفئة تحتاج إلى عنایة خاّصة و إشراف كامل من قبل اآلخرین، فأفراد هذه الفئة 
، باإلضافة إلى قصور في التّناسق الحّسي االستقاللیظهرون قدرة محدودة أو معدومة على 

الحركي و الجسمي، و لقد أظهرت أسالیب الّتكنولوجیا الحدیثة في مجال النمّو أوضحت أّن 
االستقاللهذه العینة یمكن أن یكتسبوا بعض المهارات التي تمّكنهم من الكثیر من أفراد

.(Heward and Onlansly M, 1992, p 18). الجزئي

):اإلكلینیكي ( الّتصنیف حسب المظهر الخارجي -3-3

بعض حاالت یعتمد هذا الّتصنیف على المظاهر و المالمح الجسمیة و التي تصاحب
نیف صالتخّلف العقلي، باإلضافة إلى عامل الّذكاء المنخفض، و تندرج ضمن هذا التّ 

:الحاالت التالیة
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 متالزمة داون( Syndrome de Down ):

الذي تحمله األّم، 21یعود إلى وجود كروموزوم زائد في الّزوج اضطرابهي عبارة عن 
سنة فكّلما زاد عمر األّم كّلما كانت ) 35(عمر خاّصة في األعمار المتقّدمة لألّمهات بعد

یظهر زوج هذا الكروموزوم ثالثیا لدى . الفرصة كبیرة لوالدة أطفال حاملین لمتالزمة داون
، ص 2007ماجدة السید عبید، ). (46(كروموزوم بدال من ) 47(الجنین و بذلك یصبح عنده 

133 .(

من حاالت التخّلف العقلي المتوّسط و الّشدید، و من بین ) %10(تمّثل متالزمة داون 
المالمح الجسمیة التي تظهر على األفراد الحاملین لهذه المتالزمة نجد الوجه المستدیر 
الّسطح، العیون الضّیقة ذات اإلّتجاه العرضي، أنف صغیر الحجم، أذنین كبیرتین و لسان 

.صر األصابع و األطرافخارج الفّم، و كذلك أسنان غیر منتظمة و ق

القماءة أو القصاع:

90(هو تخّلف عقلي مصحوب بقصر القامة بدرجة ملحوظة، إذ ال یزید طول الفرد عن 
األفراد نجد الّشفتان غلیظتان، لهؤالءمهما كان عمره، و من أبرز الخصائص الممّیزة ) سم

الّرقبة الّسمیكة المتضّخمة، األطراف القصیرة و البطن البارز، باإلضافة إلى الّصوت الخشن 
).40، ص 2007ماجدة السید عبید، (. و النمّو الجنسي المتأّخر

الّدماغياالستسقاء:

داخل الجمجمة مّما یؤّدي إلى زیادة الّضغوط بداخلها ألشوكيهو تراكم السائل الّنخاعي 
أو وجود عائق امتصاصهإعادة اختاللفتتلف أنسجة الّدماغ، و ترجع زیادة هذا الّسائل إلى 

یمنع ذلك، و یتوّقف مدى التخّلف على مقدار الّتلف الذي حدث بنسیج المّخ، 
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مؤّثرة أثناء الحمل مثل الّزهري و ترجع أسباب هذه الحالة إلى حدوث عدوى 
).41، ص 2007ماجدة السید عبید، (. الّسحائي مع وجود عوامل وراثیةااللتهابو 

صغر الجمجمة:

حالة ضعف عقلي والدي تتمّیز هذه الفئة بصغر حجم الجمجمة و صغر حجم المّخ، 
الّشكل، أذنان كبیرتان، كما أّنهم و أبرز خصائص أفراد هذه الفئة نجد رأسا مخروطي 

).41الحازمي عدنان ناصر، ، ص (.یعانون من تأّخر الكالم و حدوث نوبات صرع و تشّنج

كبر الجمجمة:

مقارنة مع محیط الجمجمة ) سم5+ سم40(تبدو مظاهر هذه الحالة في كبر حجم الجمجمة 
ا ما یكون شكل الّرأس في مثل ، و غالب)سم5+سم33(لدى األطفال العادیین عند الوالدة 
و الّطولالمصاحبة نجد نقص واضح في الوزنهذه الحاالت كبیرا و من المظاهر
)44، ص 2005فاروق الروسان، ( .و صعوبة المهارات الحركیة العاّمة

:الّتصنیف على أساس األسباب-3-4

األطّباء أّن كّل سبب أو مجموعة من األسباب تؤّدي إلى نوع من أنواع التخّلف اعتبرلقد 
العقلي، و حسب هذا الّتصنیف یوضع التخّلف العقلي في فئات و ذلك تبعا لألسباب الطبیة 

و التمّكن من تحدید للحالة، و یكون الهدف من هذا الّتصنیف هو التعّرف على األسباب
.من تحدید إجراءات الوقایة الّالزمةاالستفادةب و كذا العالج الطّبي المناس

من أقدم الّتصنیفات السببیة حیث یصّنف التخّلف Tred Goldیعتبر تصنیف ترید جولد 
:العقلي إلى الفئات التالیة

تخّلف عقلي أّولي و یشمل الحاالت التي تعود ألسباب وراثیة.
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 أسبابها إلى عوامل بیئیة، مثل تخّلف عقلي ثانوي و یشمل الحاالت التي تعود
األمراض أو التشّوهات الخلقیة التي تحدث قبل و أثناء الوالدة مثل إصابة المّخ الناتج 

.عن التسمم بمادة الّرصاص
 و الذي یشمل الحاالت التي تشترك فیها ) وراثي و بیئي ( تخّلف عقلي مختلط

.العوامل أو المسّببات الوراثیة و البیئیة معا
 تخّلف عقلي غیر معروف األسباب، و الذي یصعب فیها تحدید األسباب التي تؤّدي

).21- 20ص .، ص2007ماجدة السید عبید، ( . للتخّلف العقلي

:أسباب التخّلف العقلي-4

یرجع التخّلف العقلي إلى العدید من العوامل و األسباب، و ال شّك أّن معرفة هذه العوامل 
تساعد على تحدید إجراءات الوقایة من التخّلف لمنع حدوثه أو التقلیل منه، لذلك سنحاول 

تنقسم إلى ثالث مجموعات رئیسیة عرض أهم األسباب المؤدیة إلى اإلصابة به و التي 
:ليو هي كالتا

:أسباب ما قبل الوالدة-4-1

مشكالت أثناء فترة الحمل:

قد یحدث التخّلف العقلي أثناء فترة تكوین الجنین في بطن أّمه و هذا راجع لمجموعة من 
:األسباب التي تؤّدي إلى إتالف أنسجة المّخ، و التي نذكر منها ما یلي

:( La rubéole )مرض الحصبة األلمانیة-

تعتبر الحصبة األلمانیة من أكثر األمراض المعدیة التي یمكن أن تؤّثر على الجنین، إذ 
یؤّدي فیروس الحصبة األلمانیة إلى خلل في نمّو الجهاز العصبي المركزي في مراحل نمّو 
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البطاینة، سامة محمد أ(.الجنین األولى، باإلضافة إلى أّنه یسّبب في صغر حجم الّدماغ
).130، ص 2007

:(Syphilis )مرض الّزهري -

هو مرض تناسلي معدي و مزمن یصیب جمیع أنحاء الجسم، و یعّد واحدا من بین 
هو مرض ناتج عن میكروب حلزوني . األسباب الّرئیسیة التي تؤّثر على الجنین قبل الوالدة

الجنسي االتصالالّشكل یشبه الخیط، و تنتقل العدوى في معظم الحاالت عن طریق 
).16، ص 2007ماجدة السید عبید، (. شر حیث ینتقل بعد ذلك إلى الجنینالمبا

:سوء التغذیة-

تعتبر التغذیة الجیدة لألّم الحامل عامل من عوامل نمو الجنین و سالمته الجسمیة
یة و العقلیة، و من هنا كان من الّضروري أن یحتوي غذاء األّم على المواد األساس

الكربوهیدرات و الفیتامینات و كذا األمالح المعدنیة الّالزمة لنمّو الخالیا كالبروتینات، 
.الّدماغیة للجنین

:العقاقیر و األدویة-

تعتبر العقاقیر و األدویة و كذلك المشروبات الكحولیة سببا في حدوث التخّلف العقلي، حیث 
برین، بعض المضادات األستؤّدي إلى تلف خالیا الّدماغ لدى الجنین، و من األدویة نذكر 

. سولین و األدویة المهدئةالحیویة، األن

:المواد السامة-

تعتبر المواد السامة و التسمم سببا رئیسیا لإلصابة بالتخّلف العقلي في العالم، و من أهّم 
مصادره مبیدات الحشرات، الوقود الذي یحتوي على الّرصاص، و الفخاریات المزّججة 

).131، ص 2007أسامة محمد بطاینة، (.و بطاریات السّیاراتباإلضافة إلى أدخنة
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المعادن الّثقیلة:

قد تسّبب المعادن الثّقیلة مثل الّرصاص عواقب وخیمة على صّحة اإلنسان السیما العقلیة
و الجسمیة منها، فهي تعتبر من أبرز مسببات اإلصابة بالتخّلف العقلي بمختلف أنواعه، 
حیث نجد معدن الّرصاص على مستوى المصانع كما نجده أیضا في األسماك التي تعیش 
في المیاه الملّوثة و المشّبعة بهذا المعدن الخطیر، لذلك فإّن الّنساء الّالتي یعملن في هذه 

.معّرضات إلنجاب أطفال مصابین بالتخّلف العقليستهلكن هذه األسماك المصانع أو ی

من خالل اإلّطالع على هذه األسباب یّتضح لنا أّنه من الممكن جّدا تفادیها و هذا عن 
طریق الوقایة منها، إذ یجب على المرأة الحامل القیام بجمیع الفحوصات الّالزمة أثناء فترة 

من سالمتها من بعض األمراض خاّصة التي تنتقل عن طریق الحمل و هذا من أجل التأّكد
الجنسي مثل الّزهري، باإلضافة إلى أّنه یجب توّخي الحذر من بعض المواد االتصالالدّم أو 

.الّسامة، هذا كّله ضمان لصّحة و سالمة الجنین من كافة الجوانب

 متالزمة كروموزومxالمكسور( X Fragile ):

، فهي تلي متالزمة داون من حیث انتشاراهي متالزمة وراثیة تعّد من أكثر المتالزمات 
سمي باسم . بوصفها من أنواع الّشذوذ الكروموزومي المرتبط بالتخّلف العقليانتشارها
حیث Xالمكسور ألّن المورث المسّبب له یوجد على الّذراع الّطویلة لكروموزوم Xمتالزمة 

یعتبر مرضا وراثیا ألّن . لإلنكسار أثناء القیام بتحلیل الّدم تحت المجهرنالحظ قابلّیته 
الّرجل المصاب أو الحامل للمرض ینقل المورث المصاب بطفرة جزئیة أو كاملة إلى بناته 

الّذكور أبدا، أّما األم الحاملة أو المصابة بالمرض فتنقله إلى بناتها و ال ینقله إلى أوالده
).44، ص مرجع سابقفاروق الّروسان، ( .و أوالدها معا
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:أسباب أثناء الوالدة-4-2

تعتبر الوالدة مرحلة جّد حرجة في حیاة الّطفل، باعتبار أّنها تترك بصمتها على جمیع 
المراحل القادمة، فإذا تّمت بطریقة عادیة فإّنها تمّر بسالم و بدون مشاكل، أّما إذا حدثت 

أن تؤّدي إلى اإلصابة بالتخّلف العقلي، و من بین األسباب التي مضاعفات خطیرة فبإمكانها
:تحدث أثناء الوالدة نذكر ما یلي

نقص األكسجین أثناء الوالدة:

یعّد نقص األكسجین أثناء عملیة الوالدة سببا من األسباب المؤّدیة إلصابة الّطفل بالتخّلف 
ّدماغیة إذ أّن الّدماغ ال یقوم بعمله العقلي، حیث یسّبب ذلك في إحداث تلف في الخالیا ال

إّال بعد تزویده بالكمیة الكافیة من األكسجین، و هنا یكون األوان قد فات ألّن الخالیا 
.الّدماغیة المتلفة لن تعود إلى العمل من جدید بالّرغم من تزویدها باألكسجین

الوالدة العسیرة:

یتعّرض الجنین أثناء الوالدة العسیرة لظروف صعبة و قاسیة تتلف خالیا الجهاز العصبي قد
و النفسیة، العسیرة نجد حالة األّم الجسمیةالمركزي، و من بین أسباب حدوث الوالدة

).155، ص 1996مرسي كمال إبراهیم، ( .باإلضافة إلى حجم الجنین و وضعّیته داخل الّرحم

:بعد الوالدةماأسباب-4-3

تقریبا من أسباب التخّلف العقلي، و من أهّمها نذكر ما ) %10(أسباب ما بعد الوالدة تشّكل 
:یلي
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إلتهاب الّسحایا:

و من هو مرض ناتج عن دخول نوع من البكتیریا إلى سحایا الّدماغ فتسّبب في إلتهابها،
و تعتبر إصابة الّطفل . تیریا األنفلونزا، بكتیریا الّسل و الحمى الّشوكیةبك: أهّم هذه البكتیریا

و الذي بالتهاب الّسحایا من العوامل الّرئیسیة في تلف و إصابة الجهاز العصبي المركزي
).93، ص 1998فاروق الروسان، ( . یؤّدي بدوره إلى التخّلف العقلي أو حتى الوفاة

أمراض الّطفولة:

و عدم موافقة و من أشهر هذه األمراض لدینا الّسعال الّدیكي، جدري الماء، إلتهاب الّدماغ
فصیلة الّدم، و نقص نشاط الغّدة الدرقیة، و كذا التعّرض للّصدمات مثل الحوادث، اإلعتداء 

).132، ص مرجع سابقأسامة محمد البطاینة، ( . الجسدي و الّضربة على الّرأس

ن الثّقافيالفقر و الحرما:

یعتمد النمّو الّتطّوري للفرد على سالمة الّنظام العصبي المركزي، و على العوامل البیئیة 
و الّنفسیة، و هناك أهمیة كبیرة للمحّفزات البیئیة في تطویر قدرات الّطفل، فقد أظهرت 

في المؤّسسات بأّن تطّور الّطفل یتأّثر یعیشونالّدراسات التي أجریت على األطفال الذین 
بشّدة الحرمان البیئي مثل سوء الّتغذیة و سوء المعاملة، و العنایة الطبیة الّسیئة، 

).133، ص 2007،أسامة محمد البطاینة(. و الحرمان

:مظاهر التخلف العقلي-5

:المظاهر الجسمیة و الحركیة-5-1

أن للمعاقین عقلیا صفات مثل البطء في النمو الجسمي بأشكاله "فتحي الرحیم"یذكر
:هذه الخصائص الجسمیة في"زینب شعیر"المتعددة و مظاهره المختلفة، كما تلخص 
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أقل وزنا و أصغر حجما
أمیل إلى القصر من األطفال العادیین
تأخر في النمو العام
 تشوه في الجمجمة، السنان، و العین
20- 19ص .، ص2009إبراهیم عبد اهللا سلیم، (.تأخر في المشي(

:المظاهر اللغویة-5-2

إن التعلم اللغوي لدى األطفال المتخلفین عقلیا محدود فذخیرتهم اللغویة ضعیفة، بشكل عام
ال غرابة في ذلك فالنمو اللغوي مرتبط ارتباطا وثیقا بالنمو المعرفي، فقد یعانون من 

.صعوبات في فهم العملیات واستیعاب التوجیهات

:المظاهر االجتماعیة-5-3

و یعود ین عقلیا و األطفال العادیین، األطفال المتخلفبینهناك فروق في النمو االجتماعي
و توقعاتهم منهم، اتجاهاتهم نحو هؤالء األطفال ذلك إلى العمر العقلي و ردود فعل اآلخرین 

هذه الفئة تكون استجاباتهم غیر مناسبة و یشعرون باإلحباط بسهولة، و غالبا یعانون من 
، 2003جمال الخطیب، (.ى الدافعیة و المبادرةانخفاض في مفهوم الذات، و یفتقرون إل

)68ص

:المظاهر العقلیة-5-4

و ال یزید العمر العقلي عن 70هو انخفاض في نسبة الذكاء عن ما یمیز المتخلفین عقلیا
سنة عقلیة و تؤهله للتحصیل الدراسي أكثر من الصف الخامس مهما بلغ العمر 10-11

و مهما تعرض لبرامج و مثیرات، كما یعانون من ضعف في االنتباه، قصور في اإلدراك، 
.)138- 134ص .، ص2001إیمان فؤاد، (و الذاكرة 
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:تشخیص التخّلف العقلي-6

إّن تعدد فئات التخّلف العقلي و تعدد األسباب المؤّدیة إلیه، و كذا تعدد مظاهره من حالة 
و معّقدة، لذلك یجب األخذ بعین االعتبار عّدة أبعاد عند إلى أخرى یجعله مشكلة صعبة

.القیام بعملیة الّتشخیص

:الّتشخیص الطّبي-6-1

یعتبر االتجاه الطّبي من أهّم االتجاهات في قیاس و تشخیص حاالت التخّلف العقلي؛ حیث 
مثل التاریخ یقّدم طبیب األطفال تقریرا مفّصال عن العدید من الجوانب الخاّصة بحیاة الّطفل

الوراثي، أسباب التخّلف العقلي، و كذلك ظروف الحمل و األدویة التي تناولتها األم أثناء 
باإلضافة إلى أّن الطبیب . فترة الحمل، و تقدیم صورة شاملة عن األمراض التي تعّرصت لها

یط رأس یقوم بالعدید من القیاسات من بینها نذكر قیاس محیط رأس الّطفل، إذ یقارنه مع مح
الّطفل العادي المولود حدیثا لكي یتأّكد من عدم وجود حاالت التخّلف مثل حاالت كبر

).83، ص 2007،الحازمي عدنان ناصر(. الّدماغو صغر حجم

:الّتشخیص الّتربوي-6-2

یقوم به أخصائي في التربیة الخاصة، و یتضمن تقریر من المهارات للمفحوص كمقیاس 
.التحصیلیة في القراءة و الكتابةالمهارات 

:التشخیص النفسي-6-3

نسبة الذكاء، النمو :جوانب هي03یقوم به أخصائي في علم النفس و یتم التشخیص على 
.الوجداني، السمات الشخصیة
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:التشخیص االجتماعي-6-4

عبد اللطیف .(یقوم به أخصائي في التربیة الخاصة و یتضمن تقریر عن درجة السلوك التكیفي
.)112-103، ص2007رج، فحسن 
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:الفصلخالصة

تناولنا في هذا الفصل التخّلف العقلي الذي یعتبر في حقیقة األمر إعاقة من العیار لقد
.     الثّقیل، سواء بالّنسبة للفرد المصاب و أسرته خاّصة أو المجتمع الذي یعیش فیه عاّمة

و لكن مهما یكن فإّن لهذا الّطفل الحّق في العیش و النمّو في بیئة خصبة و مناخ مالئم 
األطفال العادیین، فهو بحاجة إلى أن یتقّبله اآلخرون كشخص عادي له حقوق   كغیره من 

و واجبات إّتجاه الذین یعیشون معه، و نأمل من أفراد المجتمع األصّحاء أن یتیحوا لهؤوالء 
األطفال المصابین بالتخّلف العقلي فرصة إلكتساب الخبرات التي قد تساعده على التعّلم    

بعض النصائح و اإلرشادات للوقایة منه كالقیام إذ یمكن تتّبع . مجتمعو اإلندماج في ال
بالفحوصات للتحقق من سالمة الزوجین و خلوهما من الجینات المریضة، تباعد الوالدات، 

خالل فحص شهري للضغط الدموي و الوزن، نسبة األلبومین و منع الفحوصات باألشعة 
.األشهر األولى من الحمل



األّول                                                              التخّلف العقليالفصل

35

الفصلقائمة مراجع

:المراجع باللغة العربیة

دار الوفاء، الّتدریس بتكنولوجیا الوسائط المتعددة،، )2009(إبراهیم عبد اهللا سلیم-1
.اإلسكندریة

، دار المیسرة للّنشر علم النفس الّطفل غیر العادي،)2007(أسامة محمد البطاینة-2
.و الّتوزیع، عمان، األردن

دار ه،العقلیة بین اإلهمال و التوجیاإلعاقة،)2001(ن كاشفإیمان فؤاد، محمد -3
.قباء، القاهرة

.، دار الفكر، عمان1الّشلل الّدماغي و اإلعاقة العقلیة، ط،)2003(جمال الخطیب-4
،اإلعاقة العقلیة دلیل المعّلمین و أولیاء األمور،)2007(الحازمي عدنان ناصر -5
.دار الفكر،  عمان،1ط
لخاّصة للمعاقین عقلیا بین العزل    التربیة ا،)2002(سهیر محمد سالمة شاش -6
.مكتبة زهراء الّشرق،  مصر،1ط،الّدمجو
.دار المعرفة الجامعیة، مصر،التخلف العقلي،)1996(عبد الرحمان عسیوي-7
.دار حامد، األردن،العقلیة و الذهنیةاإلعاقة،)2007(عبد اللطیف حسن فرج-8
دار الفكر ،1طقضایا و مشكالت في التربیة الخاّصة،،)1998(فاروق الروسان -9

.للّطباعة و الّنشر و التوزیع،  عمان، األردن
، دار الفكر للّنشر   1طمقدمة في اإلعاقة العقلیة،،)2005(فاروق الروسان -10

.و التوزیع، ، عمان
،الفارقي للالعاقة العقلیةالتشخیص التكاملي و ،)2007(فوقیة حسن رضوان-11

.دار الكتاب الحدیث، القاهرة



األّول                                                              التخّلف العقليالفصل

36

و الّتوزیع، عمان، ، دار وائل للّنشر1ط،اإلعاقة العقلیة)2005(ماجدة السید عبید -12
.ناألرد
دار ّصفاء ،اإلعاقة العقلیة،)2007(أحمد یحیى ماجدة السید عبید و خولة-13

.للّنشر، عمان، األردن
.، دار القلم، الكویتمرجع في التخّلف العقلي) 1996(مرسي كمال إبراهیم -14

:المراجع باللغة األجنبیة-2

15-Association américaine de psychiatre (2003), Manuel diagnostic et
statistique des troubles mentaux , DSM.IVR , Masson, Paris, France.

16-Dumas Jean.E (2005), Psychologie de l’enfant et de l’adolescent, 2ème

édition de Boek, Belgique.

17-Heward and Onlansly.M (1992), Exceptional children, 2ème, Colambus, chals,
Merril publishing company.



يالفصـل الثـانـ
الــعـــقـــليالعقليـرالتـدوی



صل الثاني                                                                               التدویر العقليالف

38

:تمهید

معرفي البحوث التي تناولت الّصورلقد كثرت في العقود األخیرة في حقل علم الّنفس ال
Images)الّذهنیة  mentales)، التي تعتبر الخریطة التي یستطیع اإلنسان من خاللها أن یفهم

Rotation)الّتدویر العقلي و قد إندرجت هذه البحوث تحت إسم . و یدرك و یفّسر األشیاء

mentale) الذي یعّد من بین المواضیع التي حظیت باهتمام واسع من قبل علماء الّنفس ،
المعرفیین، لما له من إرتباط بالّنجاح في المجاالت التي تتطّلب مهارات فراغیة مثل الطّب، 

لهذا سنتناول في هذا الفصل الّصورة الّذهنیة بجمیع تفاصیلها، باإلضافة إلى . الهندسة
.لعقلي الذي یعّد موضوع دراستنا الّرئیسيالّتدویر ا

I.التصـّور:

:التصورمفهوم -1

َر الشيء: "لغة صارت له عنده صورة : توّهم صورته وتخّیله؛ وتصور له الشيء: تصوَّ
إدراك المفرد أي -في المنطق-والتصوُّر ) 440، ص1975المنجد في اللغة واألعالم، (.وشكل

، 1992، معجم عربي حدیث: الكافي(" معنى الماهیة، من غیر أن یحكم علیها بنفي أو إثبات
)264ص

leأما في قاموس  petit robert 1 فالتصّور ،représentation" استحضار[عملیة وضع [
، محسوسا بفضل )أو مفهوم ما(شيء ما أمام األعین أو العقل؛ وهو جعل موضوع غائب 

) Le petit robert 1, 1984, p1676(". صورة، شكل، رمز، الخ

األجنبیة، وأهمهاأخذ هذا المفهوم عّدة تسمیات في المؤلفات : اصطالحا
»la représentation « و»la conception« ، كما أن التصور في بعض المعاجم یكون إما

ترجمة لهذین المصطلحین، أو یعبر عن مفهوم تكوین الصور الذهنیة؛ وفیما یلي عرض 
:لبعض تعریفات هذا المفهوم
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»la représentation«: مصطلح

Le petit Robert تعریف قاموس الفرنسیة 

اإلدراك هو تصور شيء بواسطة / هو عملیة یتم من خاللها إعادة صورة إلى الحواس″
هو جعل شيء أو مفهوم، حاضرا بواسطة صورة، شكل أو ) والتصور أیضا/ (انطباع ما (Le

petit Robert : grand format, 1996, p1943) رمز

صور الفضائي هو الت/ التصور هو المحتوى المحسوس للتفكیر″:تعریف هینري بییرون 
القدرة على تصور، بتخیل العالقات الفضائیة في مواضع مختلفة،       

(HeneriPiéron,1987,p.p.386-387) ″مقلوبة مثاللألشكا

للداللة على التصورات "représentation"استعمل باتریك  لومیر مصطلح
على تصور المفاهیم و تمثیلها في التي یكونها الفرد عن العالم الخارجي، و قد ركز 

.شبكات، حسب عدد من النماذج النظریة

 «la conception» مصطلح

أشار سامویل جوسنا و جون جاك دوین إلى أن للتصور عدة تسمیات، من بینها 
لكن هذین المؤلفین اختارا التصور . الخ...االستدالل الضمني، االستدالل الضمني، التصور

.la conception بالترجمة 

:التصور الذهني-2

ومن أهم ؛الصور العقلیةویتعلق بتكوین وهو النوع الذي تناولته الدراسات العلمیة بكثرة، 
بایفیو و زمالئه، غوردون بوویر، روجیه شیبار، رالف أبیر : الباحثین في هذا المجال

.  و غیرهم، كما تناولت دراسات بیاجیه و انهلدر موضوع الصورة العقلیة و أنواعها



صل الثاني                                                                               التدویر العقليالف

40

لقد درس بیاجیه نمو الصورة الذهنیة عند الطفل بوظیفة النمو الفكري، فالذكاء في 
:نظریته یبنى عبر إتباع مراحل و التي حددها بأربعة أطوار و هي

یكون الذكاء خالل هذه ) 02إلى سنتین 0من (:طور الذكاء الحسي الحركي
.الفترة أساسا حركیا

ینتقل الطفل إلى اللغة ) سنوات8-7إلى 02من (:طور الذكاء ما قبل العملیات
.  و الصور الذهنیة

تصبح الصورة الذهنیة ) سنة11إلى 8-7من (:طور الذكاء العلمي الملموس
یسمح للطفل أن یعود ذهنیا إلى حالة البدایة، عند الطفل قابلة لالرتداد، و هذا ما 

فالعملیات واقعیة ألنها مواضیع، عكس العملیات الشكلیة التي تخص القضایا 
.اللفظیة

ینتقل المراهق :)سنة20-15إلى  12-11من طور الذكاء العلمي الشكلي
.و إلى التراكیب الریاضیة) الخ...الفرضیات، المتغیرات( إلى منطق القضایا

(Piaget et Enhelder, 1966, p21)

:بعض المواقف النظریة حول التصّور الذهني-3

یمر بثالثة مراحل - خالل نموه–أن الطفل Jerome Brunerیرى برونر :نظریة برونر. 1.3
:من التصّور هي

تصورات تعتمد هذه التصورات على ما یقدّمه المحیط فقط، وهي: مرحلة التصّور الحركي-
.حسیة مبنیة على النشاط الحركي للفرد

یصبح الطفل قادرا على تكوین تصورات عن العالم :مرحلة التصّور المشبع بالصور-
على شكل صور، وهنا ینفصل النشاط العقلي عن التجربة الحقیقیة، وهو یحدث دون حضور 

.جربة الحقیقیةالمثیر، ویصبح التصّور أكثر فأكثر مرونة مع ارتباط متضائل بالت
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ذات طبیعة -وحسب برونر–هذا النوع في الغالب ): الّلغوي(مرحلة التصّور الرمزي -
لغویة، والرموز اللغویة ال تشیر فقط إلى الكائنات، بل أیضا إلى أقسام ومجموعات یمكن 

) 57، ص 2011بوعام لیلیا، . (تنظیمها هرمیا، ویمثل هذا التصّور أكثر أنواع التصور تجریدا

حسب هذا التقسیم، یرى برونر أن الصور الذهنیة لیست تصّورا رمزیا، وان كان یمكن أن 
تتخذ هذه الوظیفة في بعض الحاالت، وهو یرى أن الصورة الذهنیة شكل من أشكال التصور 

.الملموسة والثابتة، كما أّنه یهمل إمكانیة تحّولها إلى أشكال أكثر تجریدا ودینامیكیة

یكّون الفرد نسخا عن الواقع من خالل ثالثة أنواع من :وٕانهلدریة بیاجينظر . 2.3
):التمثیلیة(المعارف التصویریة 

والذي ینشط فقط في حضور الشيء، وبوساطة المجال الحسي؛: اإلدراك-

بمعناه الواسع، والذي ینشط في حضور أو غیاب الشيء، لكن بإعادة إنتاج : التقلید-
؛حركي فعلي أو ظاهر

.وتظهر فقط في غیاب الشيء، بإعادة إنتاج ُمستدمجة للموقف: الصورة العقلیة-

وانهلدر أن الصور العقلیة ال ُتعنى مباشرة بالتغییرات التي یمكن إحداثها في ویرى بیاجي
.الشيء سواء في الواقع من خالل النشاط الحسي الحركي، أو عقلیا

استدعاء أشیاء أو مواقف غیر ُمدركة آنیا، وهي القدرة على–تظهر الوظیفة الرمزیة 
تُقّلد : باستخدام اإلشارات أو الرموز، وأهم عامل لظهور وتطور هذه الوظیفة هو نمو التقلید

المواضیع المرئیة مباشرة، ثم یتم تقلید مواضیع اجتماعیة غائبة، لكن -في بدایة األمر-
ا التقلید الخارجي في صور عقلیة یظهر إال انطالقا من مرحلة إستدماج هذالتصّور ال

ن التصّور، تصبح الصور العقلیة أداة  داخلیة؛ واالتحاد مع الوظائف الرمزیة التي تكوِّ
.)58، ص 2011بوعام لیلیا، (.الستذكار والتفكیر فیما هو ُمدرك

ویرى بیاجیه أن التقلید یؤدي إلى التصور، وهو تكوین صورة الشيء، ویمكن اعتباره شكال 
أشكال التقلید الُمستدمج، أي تواصل عملیة المواءمة، وبما أن التقلید الرمزي ناتج عن من 
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اللعب، فمن الضروري دراسة التقلید واللعب عند الطفل، لدراسة تكوین التصور الرمزي؛ وهذا 
).58، ص 2011بوعام لیلیا، (."تكوین الرمز عند الطفل:"ما نجده في كتابه 

Paivio:نظریة بایفیو- 3.3

أنماط التصور "أو " أنظمة ترمیز"یعتبر بایفیو التصویر العقلي والعملیات اللغویة هي 
وتطور هذا األخیر راجع إلى التجارب المتعلقة بمحیط الفرد بالدرجة األولى، ثم إلى " الرمزي

الّلغة، وفي مواقف مختلفة قد یتم استدعاء الرمز اللغوي للشيء أو صورته العقلیة، أو 
الهما في آن واحد، كما قد ُتستدعى الصورة البصریة من الرمز اللغوي أو العكس، وقد ك

.تلعب الوظیفتین دور وسیط في مختلف النشاطات النفسیة

بین األنماط الرمزیة اللغویة وغیر اللغویة، لكن یمكن للفرد أن یكّون تصورات بایفیویمّیز -
تعلم النغمات (د نظام سمعي غیر لغوي صوریة بصري عن الكلمات المكتوبة، كما یوج

) الموسیقیة مثال

أن نمو الوظیفة بایفیووكباقي النظریات المعرفیة، یرى ،و عن نمّو أنماط التصور الرمزي
:التصوریة یقابل نمو الوظائف من المحسوس إلى المجرد؛ وهو یرى أن

.الصور العقلیة تسبق ظهور اللغة-

نفس العملیات التي تسمح بتطور التفكیر المجرد، تتدخل في االنتقال من التصور -
تنمو الصور العقلیة : الصوري إلى التصور اللغوي، كما تدخل في النمو الداخلي لكل نمط

من من صور محسوسة وثابتة إلى صور أكثر مرونة وتغیرا، وتنمو الوظیفة الرمزیة اللغویة 
.ثر تجریدالمحسوس إلى أشكال أك

ال ُیستبدل نمط من أنماط التصور بأخرى وٕانما یتّم إضافتها إلیها أو تعدیلها، كما أن نمو -
.ضها البعض، بل ویتأثر بعضها ببعضمختلف األنماط ال یتم تتابعا بل بالموازاة مع بع

.لتكوین معظم الصور العقلیةالتجارب اإلدراكیة الماضیة هي المنبع األساسي -
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العقلیة هي البدیل النفسي لألحداث الُمدركة غیر الحاضرة ،وهنا یختلف مع الصور-
بیاجیه وٕانهلدر اللذان یعتبران أن صور األشیاء تتكّون حسب الصیغ العقلیة المتوفرة لدى 
الفرد، وال تحمل بالضرورة نفس معالم الموضوع الُمدرك، إذا هي ناتجة عن التقلید ولیس 

. اإلدراك

ات التي وجدناها بین النظریات، حول أنواع التصور ومراحل نمّوها، فهناك رغم االختالف
نقاطا مشتركة بینها، كما أن جوانب عّدة من التصور لم یتم التطرق إلیها بشكل كاف، سواء 
كانت معروفة أو تبقى غامضة إلى حّد الساعة، والسبب راجع إلى صعوبة دراسة التصورات 

سیم التصور طولیا إلى أنواع تتدرج من التصورات المحسوسة على العموم یمكن تق. مباشرة
تصورات (إلى التصورات المجردة، أما التقسیم العرضي فیتحدد بنوع المواضیع المتصّورة 

أي من : ؛ أّما نمّوها فیتبع نفس اتجاه مراحل النمو العقلي للطفل..)-سمعیة-بصریة: حسیة
).60-58ص .، ص2011بوعام لیلیا، (.یر المجردالمرحلة الحسیة الحركیة إلى مرحلة التفك

.و من بین التصورات العقلیة نجد الصورة الذهني و التي سنتطرق إلیها في هذا الجزء

II.الّصورة الّذهنیة:

:لمحة تاریخیة عن الّصورة الّذهنیة-1

الّذهنیة إلى العصور القدیمة، إذ یعّد أرسطو أّول من تصّورها أّنها دراسة الّصوریعود تاریخ
في كتاب له الّصورة الّذهنیة 1886سنة (Binet)ه یو لقد مّثل بین. نسخة لإلدراك الحّسي

التي تعتبراألحاسیس األّولیةالتي تتكون عن طریق آثار لإلدراك الحّسي،ایاعلى أّنها بق
عبارة عن نظام تداعي للّصور في بینها،(L’idée)تكون الفكرة و بذلك. نسخة من الواقع

Les)و األفكار  pensées)لكّنه . بدرجات مختلفة من الّدقة صورا ذهنیة تمّثل األحاسیسهي
یعترف أّن الّصورة لیس لدیها وّدور الّرئیسي للّصورة الّذهنیةشّكك في ال1903في سنة 

أّنها سوى جزء من الظّاهرة المعّقدة التي هي الفكر الحیوي الذي منحه لها من قبل، و الّدور
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(La pensée) . أّن قوانین األفكار اعتبرو(Les lois des idées) لیست بالّضرورة هي تلك
.التي تخّص الّصورة

الوراثي أب علم الّنفس (Jean Piaget)مع ظهور علم الّنفس المعرفي إهتّم جان بیاجي 
نمّوها بمتابعة البنیوي على نطاق واسع بالّصورة الّذهنیة التي أسند إلیها منزلة رمزیة، فدرسو 

فظهور الّصورة الّذهنیة حسب بیاجي مرتبط بظهور الّلغة أو . النمّو المعرفي عند الّطفل
األشیاء أو باعتبارها تمّیز بین المدلوالت و الّداالت التي تسمح باستحضارالوظیفة الّرمزیة

.األحداث الغیر المدركة في حینها

لم یدرس (Courbois)و كوربوا )(J. Bideauبیدو. حسب الباحثان في العلوم المعرفیة ج
1966و منذ مؤّلفه الذي ظهر في سنة . الّصورة الّذهنیة إّال عند الّطفل(Piaget)بیاجي 

لم یتناول أّي باحث آخر دراسة الّصورة الّذهنیة عند الّطفل ) الّصورة الّذهنیة عند الّطفل(
ه تالذي عمل كثیرا مع األطفال، و من بین مؤّلفا(Garanderie)باستثناء غاروندري 

عند أطفال (L’éveil)الذي عالج فیه موضوع الیقظة ) الّصغارألطفالناالمشاریع الكبرى(
دون الّسابعة من عمرهم، و ذلك بوصف العمل الّذهني الذي یقومون به طوال سنوات 

تمّیزت بكثرة األعمال (Piaget)نمّوهم، و مع ذلك تجدر اإلشارة إلى أّن مرحلة ما بعد بیاجي 
سنة (Kosslyn)، )1989-1979(سنة (Denis)حول الّصورة الّذهنیة عند الّراشدین مثل

Shepard)، باإلضافة إلى )1986-1979(سنة (Païvio)، و   )1980-1983-1994(

et Cooper) إسماعیل محمد لعمارة، ( .فأعمالهم جمیعا تعترف بالّصورة الّذهنیة،)1982(سنة
).21- 20- 19، ص 2008

:الّصورة الّذهنیةمفهوم -2

Le grand dictionnaire de la)تعرف الّصورة الّذهنیة في القاموس الكبیر لعلم الّنفس 

psychologie) على أّنها تمّثل ذهني إستحضاري للّصفات الحسیة لشيء أو لموضوع غائب
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فالّصورة هي حدث نفسي تبتغي إسترجاع المظهر الّصوري لألشیاء . عن المجال اإلدراكي
یمكن لكّل أنواع . قع خارج الظروف المادیة المكّونة للمجال اإلدراكيأو األحداث التي ت

فالّصور البصریة هي األكثر دراسة في . األحاسیس أن تكون موضوع إستحضار صوري
علم الّنفس، غیر أّنه ال یجب إهمال الّصور األخرى مثل الّصور الّسمعیة، الشمیة، الّلمسیة 

.و الّذوقیة
( Henritte Block et all , 1994, p 364 )

یمكن القول أیضا أّن الّصورة الّذهنیة هي تلك الّصورة التي تسمح بتعمیم و معالجة 
(André Caissie, 2012, p 08).تمثیالت واقعیة خارجیة على شكل نماذج داخلیة

:یةأنواع الّصور الّذهن-3
فئتین رئیسّیتین هما إلى الّصور الّذهنیة (Inhelder)إنهلدر و(Piaget)لقد صّنف بیاجیه 

:كالتّالي
Les images reproductrices )الّصور التولیدیة -3-1 ):

هي عبارة عن أشیاء أو مشاهد ألحداث غائبة التي قد حضرها الّشخص أو رآها أو 
.ویلیةعایشها، و یمكن أن تكون ثابتة أو حركیة أو حتى تح

 الّصور الثابتة( Les images statiques ):

هي تلك الّصور المستخدمة في تمثیل الحاالت أو هیأة أو شكل معّین غیر متحّرك، على 
.سبیل المثال نذكر صورة مثّلث أو مرّبع

 الّصور الحركیة( Les images cinétiques ):

هذه األخیرة نقصد بها تلك الّصور التي تستخدم في تمثیل حركات األجسام، حیث تحتفظ 
.على أشكالها األصلیة
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 الّصور التحویلیة( Les images de transformations ):

تشّكل تغّیرات أو تحویالت تعّرف علیها الفرد من قبل، أي أّن هذا الفرد یتمّتع بتجربة 
Lautrey ).سابقة Jacques et Chartier Daniel, 1987, p 583)

:( Les images anticipatrices )الّصور اإلستباقیة -3-2

أشیاء مشاهد أو أحداث لم تكن معروفة في الّسابق، یمكن لها أن تكون حركیة أو تمّثل 
:تحویلیة

 الحركیةالّصور اإلستباقیة:

مثال یرى طفل أنبوب ذو . تمّثل تنّقل األشیاء التي لم یسبق للّشخص أن أدركها من قبل
زرقاء، فتحتین بحیث تكون الفتحة التي هي على یمینه حمراء و التي هي على یساره

درجة مع تبادل الفتحتین بالّنسبة 180فالمطلوب منه هو أن یتمّثل األنبوب بعد دورانه لــ
یستبق الّطفل ذهنیا دوران األنبوب الذي ال یتغّیر من . للحالة التي كان علیها في البدایة

.شكله شیئا أثناء الّدوران

الّصور اإلستباقیة الّتحویلیة:

مثال نطوي مّرتین : (Pliages)ات في األشكال مثل مسائل الّطي تخّص التنّقالت مع تغّیر 
ورقة مرّبعة إلى قسمین متساویین، ثّم نزیل بواسطة مقّص نقطة تقاطع الطّیات ثّم نتخّیل قبل 

الورقة ثالث مّرات إلى فتح الورقة أّننا سوف نرى ثقبا واحدا في وسطها بینما لّما نطوي 
في إستباق التحّوالت عند معظم األفراد تلعب الّصورة دور ف. قسمین سوف نرى ثقبین إثنین

.أداة ال غنى عنها للّتمثیل
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:Piaget&Inhelderوانهلدر لبیاجيالّذهنیة تقسیم الصورة -4

، والصور التوقعیة )الُمكّررة(إلى نوعین الصور الُمعادة ّذهنیةقّسم بیاجي وانهلدر، الصور ال
:، وهناك شبه كبیر بین هذا التقسیم والتقسیم السابق)المسبَّقة(

تحدث عندما یكون راشد عادي قادرا على تخیُّل أشیاء ثابتة : )الُمكّررة(الصور الُمعادة * 
زازیة لنواس، الهبوط المتسارع الحركة االهت( ، أو الحركات )مثل الشكل الثماني، الطاولة(

)" كتقسیم مربع إلى مستطیلین متساویین(، أو تحویالت معروفة )لمتحرك، على سطح مائل
)Piaget,1966, p.p 63-64(

تحدث عندما یستبق الفرد حدوث تغییرات جدیدة بالنسبة له، : )الُمسبَّقة(الصور التوقعیة *
الشكل إلى مستطیلین متقایسین مّرتین، وقّص زاویة مثل طّي ورقة مربعة (من خالل الصورة 

تقاطع الطّیات وتخّیل الشكل الذي یتحّصل علیه، قبل أن نقوم ببسط الورقة، والنتیجة هي 
Piaget,1966()ثقب واحد في المركز ,p64(

:مراحل نمو الصورة الذهنیة-5

وانهلدر، تظهر الصور الذهنیة في البدایة على شكل صور ثابتة تمثل حسب دراسات بیاجي
إعادة إنتاج داخلي لصور حسیة، وتظهر في بدایة مرحلة ما قبل العملیات وحتى عند ظهور 

، فهي من طبیعة تقلیدیة ، فالتقلید یضمن )عام أو عام ونصف إلى عامین(الوظیفة الرمزیة 
حسب .د ذاتها تقلیدا داخلیامثل و أیضا الصورة تمثل في حاالنتقال بین الحسي الحركي و الم

، )شهر18(الحركیة -التمثیالت الصوریة ال تظهر إال في أخر المرحلة الحسیةبیاجي
شهرا یصبح قادرا على تعیین شخصا أو شیئا ما غائبا بإشارة أو 20الى 18فالطفل ذو 

ور بالحركة والتغیر وتصبح مرنة، إلى أن أما المرحلة التالیة فتبدأ فیها الص.  بشئ أو بحركة
حسب بیاجیه -یتمكن الطفل من تخّیل مراحل تحول الشيء؛ وال یظهر هذا النوع من الصور 

في هذا السن تظهر ) سنوات8الى 7(إال انطالقا من مرحلة العملیات الملموسة -وانهلدر
Denisلكن یرى دینیس .القدرة على فهم التغیرات و لیس فقط الحاالت و األشكال كما هي

. جوانب عّدة من وظیفة التصویر العقليقد أهمل- الجدید الذي أتى به-یم أن هذا التقس
(H.Gardner,1996,p.p47-48)
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III.الفضاء:

سنتطرق في هذا الجزء إلى الفضاء حتى نبن عالقته بالتدویر العقلي و مدى تداخل مراحل 
.  نموهما

:الفضاءمفهوم -1

و هو مفهوم یمثل Spatiumكلمة الفضاء مشتقة من الكلمة الالتینیةSillamyحسب 
المجال الذي یظم الفرد و وسطه السیكولوجي، و هذا االمتداد المكاني یحوي كل المتغیرات 

Sillamy)السیكولوجیة التي تؤثر في تحدید سلوك الفرد في أي وقت N , 1980, p30)

:تكون الفضاء عند الطفل حسب بیاجي-2

:تكوین الفضاء عند الطفل وفق فترتین همایتم

أیضا بمرحلة الذكاء الحدسي أو تدعى:الفضاء في المرحلة ما قبل اإلجرائیة:أوال
في هذه المرحلة یطغى التمثیل ) سنوات8-7من سنتین إلى (الذكاء ما قبل المنطقي 

:یمكن أن نمیز فترتین في مرحلة ما قبل العملیاتوالرمزي،

یكتسب الطفل في هذه المرحلة لغة )  سنوات5من عامین إلى (:األولىالفترة-
و ذلك انطالقا تلمیحیة أو اشاریة، فیعید الطفل بناء عالمه الخاص وفق المستوى التمثیلي،

ما سماه بیاجیه بما قبل من ذاته، و هنا الطفل ال یرتكز على المصطلحات، لكن على 
.المصطلحات

بالفترة الحدسیة، فیصبح الطفل قادرا تسمىو) سنوات8إلى5من (:الفترة الثانیة-
على التحكم في عدد معین من الظواهر الممیزة للمحیط، و ذلك على المستوى التمثیلي، 

لدیه القدرة على حیث یصبح و هنا یتطور مفهوم السببیة لدى الطفل، . و مستوى المفاهیم
Marc Richelle et).و حاضرة، و ذلك في مواقف مجر توضیح العالقة بین السبب و الحدث

Reny Pros, 1986, p.p 136-137)
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عین االعتبار العالقة االسقاطیة،سنوات یبدأ الطفل یأخذ ب5بیاجیه انطالقا من حسب
نقطتین، إذا التفریق بین وجهات سنوات یصبح قادرا على تكوین مستقیم یربط بین 6و في 

10-9سنوات لكنه ال یكون هناك ربط كلي و حقیقي إال في حدود 8-7النظر تظهر نحو 
.سنوات

سنوات یتجاوز الطفل 8-7من ابتداء:الفضاء في المرحلة اإلجرائیة الملموسة:ثانیا
فبفضل التمثیل تصبح األبعاد التصوریة و یتحرر الطفل من الخضوع للصور العقلیة فقط، 

.العملیات ذات فعل رمزي على الواقع بدال من استحضاره فقط

و القائمة شيء یظهر في هذه المرحلة هو العملیات المحسوسة أو الملموسةأهمو-
(.,Marc Richelle et Reny Pros, 1986)..على العالقات العكسیة

(, ,p138)

في هذه المرحلة تظهر أهم البنیات العلمیة، و هي التصنیف و هو وضع التشابهات 
.   سنوات8-7و االختالفات و ال یتشكل على شكل عملي إال في 

االحتفاظ . سنوات8-7الترتیب و هو  تنظیم العناصر حسب خاصیة متغیرة انطالقا من 
- 10فهو األكثر تأخرا ال یكتسب إال بین االحتفاظ باألحجام. سنوات 9-8بالوزن حوالي 

. سنة11

) الحجم الفضائي( سنة تتم االحتفاظات الفضائیة 12-11سنوات و حوالي 9-8ما بین 
Marc Richelle et)). یةالطوبولوجیة، االسقاطیة، االقلید(و یكتمل تكون الفضاء بأبعاده الثالثة 

Reny Pros, 1986, p 138)
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IV. العقليالّتدویر:
:لمحة تاریخیة عن الّتدویر العقلي-1

سنة (Allan Païvio)هو أالن بایفیو ) الّذهني(أّول من إستخدم مفهوم الّتدویر العقلي 
، حیث أشار إلى أّن ذاكرة الفرد تقوم بخزن صورة ذهنیة متعّددة حیث یحصل فیما 1971

بعد معالجة لهذه الّصور و قد أطلق على نظرّیته إسم نظریة الّترمیز أو الّتشفیر الثّنائیة،
:النظریة و هيو قد إستندت على مجموعة من المنطلقات 

 تتمّثل بصورة الجسم و العملیات التي تطرأ على تلك هناك تمّیزا بین هیأة الّشكل التي
الّصورة، و بین مكان وجوده الذي یتمّثل بالذاكرة المكانیة لموقع المادة أو الجسم، أو 

.العملیات التي تمّثل الحركة
 و البصر إّن ترمیز األشكال المكانیة تتضّمن الموقع و الحركة في الذاكرة العاملة

.و التحسس و الّلمس
إّن التصمیم التخّیلي لألشكال بحاجة إلى معرفة الخصائص التالیة:

مرّكبات الّصورة.
 طبیعة الّصورة البسیطة و قدرة تصنیع الّصورة المرّكبة أو المعّقدة من

.خالل الّتصویر المتتالي ألجزاء تلك الّصورة البسیطة
أّن هناك عالقة بین حجم الّصورة و مستوى وضوحها.
 عالقة بین التخّیل و اإلدراكأّن هناك.

الّتأكید على أثر ظاهرة التحسس العضلي في هذه العملیة.
 ینبغي التمییز بین ما یسّمیه الّالهدمیة للّصورة(Nondestructive) و تعني عملیات

التركیب و التوضیح و التقریب أو العملیات التي تدخل على الّصورة من دون إجراء 
و بین العملیات ما علیها أم على خصائصها األصلیةسواء كان تدمیرا أو هد
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الهدمیة من أمثال الحذف أو العكس أو اإللغاء أو الّتكبیر أو الّتصغیر أو الّتدویر، 
و أّن هناك عملیات تتعّلق كبیر على جزء الّصورة أو كّلها، و التي تؤّثر بشكل

تؤّدي إلى نمط من التغّیر بحركة الجسم أو الجسم و ذلك ألّن سرعة الّدوران العالیة
.بحیث تؤّثر على خصائص الّصورة األصلیة

بالتركیب الّذهني لصورة واحدة من صورتین منفصلتین حیث یسّمى هناك إمكانیة لما
تعّد هذه العملیة أساسیة للّتدویر بحیث تتیح الفرصة لتخّیل الّتداخل بین الّصورة 

شیماء نصیف عناد، ( .یتحّول له فیما بعداألولى للّشكل المنظور و بین ما یمكنه أن
).424- 423ص ، 2015

:( La rotation mentale )الّتدویر العقلي مفهوم -2

على أّنه ) الّذهني(الّتدویر العقلي ( Shepard et Metzler 1971 )یعّرف شیبارد و میتزلر 
الثاني بنفس اإلّتجاه الذي هو علیه ) الّشكل(قدرة الفرد الفراغیة على تحویل أو تدویر الّرسم 

.، و من ثّم تقدیم اإلستجابة بأّنه مطابق أو مجّرد صورة مرآویة للّشكل األّولالّرسم األّول

التدویر العقلي على أّنه قدرة الفرد الفراغیة على تشكیل تصّور ( Cooper 1975 )ترى كوبر 
و من ثّم تقدیم عقلي للمثیر الثّاني، ثنائي األبعاد لیكون بنفس إّتجاه المثیر األّول، 

اإلستجابة بالّتطابق أو عدم الّتطابق، ناتجا بذلك عالقة خطیة بین زاویة التدویر و زمن 
.الرجع

فتؤّكد أّن التدویر العقلي قدرة فراغیة تظهر عند األطفال ( Marmor 1977 )أّما مارمور 
.و تكشف الفروق بین الّذكور و اإلناث، و إّن هذه القدرة حساسة لمسألة الّتدریب

الّتدویر العقلي بأّنه جزء من ( De Lisi et Wolford 2002 )كما یعّرف دیلسي و ولفورد 
القدرة الفراغیة تمّكن الفرد من القیام بعملیة تخّیل عقلي لكیفیة ظهور مثیر ثنائي و ثالثي 
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األبعاد بعد أن یتّم تدویره بزوایا معّینة، و تقدیم الحكم المناسب بالّتطابق أو عدم الّتطابق، 
.لعاب اإللكترونیةكما أّنه قدرة یمكن تنمیتها بالّتدریب عن طریق األ

التدویر Weidenbauer et Jansen Osmann 2008أسمان- یصف ودنبور و جانسان
الحكم على مثیر بالّتطابق أو أّنها صورة العقلي على أّنه قدرة فراغیة تقوم على أساس

مرآویة، و كّلما زادت زاویة الّتدویر إحتاج الفرد إلى زمن أكبر لتقدیم اإلستجابة، و هي قدرة 
یتفّوق بها الّذكور على اإلناث، إّال أّنها تخضع للّتدریب الیدوي القادر على تنمیتها و تقلیل 

).1001- 1000ص .، ص2013اني أبو وردة، شادیة التل و ته(.الفروق بین الجنسین

:نمّو قدرة الّتدویر العقلي-3
وجود صورة متحّركة عند األطفال في الّسنة Marmor 1975-1977لقد كشفت مارمور 

الرابعة من العمر، و قد أّكدت نتائج أبحاثها في العدید من المناسبات من طرف دیان
و ، و لجون Kosslyn et Al, 1990كوسلین و آخرون Dean et Al, 1986 ,و آخرون 

Le jeune et Decker, 1994ر دك

باستعمال إجراءات كالسیكیة للّتدویر Dean et Harvey, 1979كما قام دیان و هارفي 
العقلي مع مثیر هندسي، فلم یالحظا خطیة أوقات اإلجابات عند األطفال في سّن خمس 

للّتدویر العقلي عند األطفال في سّن ) وقتیة(في حین الحظا معالم كرومتریة . سنوات) 05(
یمّكن األطفال في سّن سنوات، هذه الّنتائج أشارت إلى أّن المثیر المألوف ) 08(ثمانیة 
سنوات من فهم المعالم الموّجهة الموجودة، و هذا من أجل إستخدامها في ) 05(خمس 

.إجراءات الّتدویر العقلي

,Kosslyn et Al )أّما كوسلین و آخرون  فقد حصل على دالة خطیة لوقت اإلجابة ( 1990
یدعو لإلعتقاد أّن المثیرات باستعمال مثیرات مجّردة مكّونة من مرّبعات متقاربة هذا ما
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المألوفة لیست العامل الوحید الذي یشرح وجود أو عدم وجود تدویر عقلي عند األطفال 
.الّصغار

بدراسة هدفت إلى قیاس أثر المثیرات المألوفة على Kail et Al, 1980قام كایل و آخرون 
لّتدویر العقلي على أفراد تتراوح ، إذ قاموا بتطبیق إختبارین ل)الوقتیة(المعطیات الكرومتریة 

أشهر، بحیث أّن ألحد هذین 9سنة و 25أشهر، و 6سنوات و 8أعمارهم ما بین 
اإلختبارین خصائص أبجدیة عددیة مألوفة باعتبارها مثیر، و اآلخر یستعمل أشكال مجّردة، 

لت العدید من كما توصّ . الحظوا أّن سرعة الّتدویر تكون أقّل من مع المثیر المجّردو لقد
و آخرون الّدراسات إلى أّن سرعة الّتدویر تزداد مع التقّدم في العمر، و لقد سّلم كایل 

Kail et Al, 14980 بوجود عنصر الّتحویل اإلجمالي عند األطفال الّصغار و هو بطيء
لّتدویر إلى أّن اKail, 1991و قد أشار كایل . مقارنة بالمستعمل عند األفراد األكبر سّنا

سنوات، كما إستنتج أّنه ما دام النمّو یتوافق مع ممّر 9العقلي یكون آلي في بدایة سّن 
و ممّر العناصر اآللیة فإّن المتغّیرات المتدّخلة في سرعة الّتدویر العقلي العناصر المراقبة

.علومةلیست نوعیة بالّنسبة للّتدویر العقلي، لكن تعود إلى نمّو عام لسرعة معالجة الم
( Zabalia, 1996, p 68-69 )

في دراسات أخرى حول المعطیات الخاّصة بالّتدویر في فضاء ثالثي األبعاد أظهرت نتائج 
Le jeune )و دراسة لجون و دكر، (Shepard et Metzler, 1971 )دراسة شیبارد و متزلر 

et Decker 1994 ) أّن نمّو التدویر العقلي یمّر من الّطریقة القیاسیة إلى الّطریقة الّتحلیلیة أو
).(Lautery, 1990اإلقتراحیة، و هذه الّنتائج تتماشى مع ما جاء به لوتري

كما أشارت العدید من الّدراسات حول نمّو الّصورة الّذهنیة إلى وجود ثالثة مراحل مختلفة في 
على أّنها تحویل حتى سّن ° 180بحیث ال یفهم الّطفل نتیجة الّتدویر نمّو الّتدویر العقلي،

سنة أین تغّیر قسمات الّشيء الوضعّیة بطریقة منتظمة، قبل هذه ) 11(الحادیة عشر 
سنة یتطّور الفهم من الفهم التنّقلي إلى ) 11(إلى إحدى عشر ) 06(المرحلة و من سّتة 
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La rotation )خالل المرحلة التّنظیمیة یفهم األطفال الّتدویر العقلي .الفهم التحّولي للمشكل

mentale )و قد . على أّنه تغّیر في الوضعیة و ال یفهمون أّنه یحدث بطریقة منتظمة
. أشارت الّدراسات إلى العدید من نقاط الّتشابك بین المراحل العملّیاتیة و العناصر الّتصویریة

).41-40ص.، ص2013نادیة ، صحراوي ( 

:دراسات و نظریات حول التدویر العقلي-4
:( Shepard 1982 )الّنموذج الّتجریبي لشیبارد -4-1

الذي یدرس ،Shepard et Cooper 1982هو الّنموذج المتخّیل من طرف شیبارد و كوبر 
بالتّناظر، عناصر تدویر الّشكل، و مهّمة أفراد الّتجربة هي المقارنة بین الجامدین المقّدمین

في زاویة ) على شكل مرفق ( حیث أّن كّل جامد یتكّون من عشرة كتل مكّعبة مكّوعة 
لّشكل المنقول نعّلم أّوال الفرد كیف یفّرق بین الّشكل الّنموذج و ا. مستقیمة في ثالث نقاط

متغّیر ، ثّم المنّبهات اإلختباریة الموافقة ألحد الّشكلین المقّدمان مع بعد زاويعلى المرآة
هو معرفة ما إذا كان المنّبه اإلختباري هو نفسه المنّبه مهّمة األفراد . بالّنسبة للّنموذج

في إطار هذا الّنموذج نالحظ أّن . النموذج أم ال، و هذا بالّضغط على أحد مفتاح اإلجابتین
نصر من تترجم كتظاهر عوقت أخذ القرار مرتبط بالبعد الّزاوي بعالقة خّطیة، هذه العالقة

الّتدویر العقلي و الذي یقوم فیه الفرد بمطابقة عرض المنّبه اإلختباري بالمنّبه الّنموذج كي 
Cooper, 1975قام كوبر . بین الّتدویر العقلي و الّتدویر الحقیق) الّتطابق(یظهر الّتماثل 

لتي و ابسلسلة من الّتجارب أین یستوجب على الفرد توضیح الّرسومات كّل على حدى،
تمّثل الّشيء في مختلف اإلّتجاهات، یتعّلم األفراد أّوال الّتفریق بین الّنسخة المرجع و الّنسخة 

بثمانیة مضّلعات إلّتجاهات غیر متغّیرة خالل ) الّصورة ذات الّتماثل العكسي(المتناظرة 
في إّتجاه الّتمرین، في الّتجربة یعرض على الفرد أحد المضّلعات، إّما في نفس اإلّتجاه أو 

یجب على الفرد أن یقّرر هل هو المضّلع المرجع أم منقول . °60مختلف یساوي ضعف 
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هما نفس التغّیر (في هذه الّتجربة كذلك وقت اإلجابة یرتفع بدالة المتغّیر الزاوي . على المرآة
).الّزاوي بالّنسبة للوضعیة األولى للحفظ في حین یقّدم المنّبه دفعة واحدة

إجابة األفراد لنسخة المرجع تكون دائما سریعة بالمقارنة مع اإلجابة بالّنسبة لنسخة الّصورة 
.میل في الثّانیة60ذات الّتماثل العكسي، الفرق بین أوقات اإلجابة تتوافق و بنظام یساوي 
اشرة و یجیبون مبإذن األفراد یقارنون أّوال الّصورة المعروضة في شكل المرجع المحفوظ 

.إذن في الحالة العكسیة یحتاجون إلى القلیل من الوقت اإلضافي لإلجابة. إذا كان الّتطابق

إّما . إلى أّن هناك نوعان من المقارنة( Shepard et Cooper )توّصل شیبارد و كوبر 
إنطالقا من صورتین متزامنتین، أو إنطالقا من صورة واحدة و هي صورة المخطط باستخدام 

.ناصر التي تعرف المعالجة العقلیةنفس الع

Shepard et Cooper, 1982المنّبهات المستعملة من طرف شیبارد و كوبر 

(Zabalia,1996 , p59)

:( Shepard )شیبارد لنظریةخالصة

عدیدة التي قام بها شیبارد حول تحّول الّصورة توّصل إلى بعد الّدراسات و األبحاث ال
:إستخالص ما یلي

 عرضنا لألشیاء ثالثیة األبعاد یحتفظ بجزء في البنیة ثالثیة األبعاد عند
للّشيء كما هي موجودة في الفضاء ثالثي األبعاد الّنظیر له نظرا إلختالف 

.إسقاطه في شبكیة العین الثّنائي األبعاد
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 الغرض ال یكون لشكل الشيء ثالثي األبعاد بل یكون دائما خاّص بالّشيء
.خاّصةالمرئي في وضعیة 

 تترجم رؤیتین متتالیتین لنفس الّشيء، حیث یبني الفرد مسار عرضي متماسك
.موجود بینهما

 نشاط العرض لحركة متماسكة یستخدم دائما المسار األقصر و األبسط، هذا
إعادة الّشيء المعروض في . مبدأ أقّل نشاط( Shepard )ما أسماه شیبارد 

.°60الوقت إلعادة شيء مائل شاقولیا إلى محّله یستغرق نفس° 300
هذا المبدأ أساسي یستعمل في كّل مّرة تستوجب بناء مسار عرضي متماسك 

( Shepard )للّرؤیتین المتتالیتین لنفس الّشيء، و هنا كذلك تحّدث شیبارد  

).14- 12ص.ص، 2013نادیة ، صحراوي (. عن األصل الفطري

:)1975-1977(تجارب مارمور-4-2

اعتمدت في دراستها حول الصورة الذهنیة على نظریة بیاجیه، حیث أكدت على وجود 
سنوات، كما أنها استعملت المنهج التجریبي )07(صورة ذهنیة عند األطفال أقل من سبع 

.Shepar et Metzler 1971ـل

8-4.5طبقت اختبار الدب الذي یقدم لألطفال بین "لمارمور" التجربة األولى-
) °150,°120,°36,°30,°0(بند في االتجاهات الخمسة 60یحتوي على سنوات، 

یمكن أن تكون نفس ید الدب مرفوعة و یطلب من الطفل الضغط على أحد الزرین 
. في حالة تشابه الدبین

، )سنوات5-04(التجربة الثانیة أین قامت بمقارنة مجموعتین من األطفال من -
.دویر الذهني بعكس المجموعة الثانیةالمجموعة األولى تم تدریبهم على الت
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و النتیجة كانت أن األطفال الذین تم تدریبهم نفسها مع األطفال غیر مدربین، هذا 
.یدل على أن وظیفة أو عملیة التدویر الذهني موجودة عند الطفل منذ السن الرابعة

(Zabalia, 1996, p.p 59-60)

)1977-1975(المنّبهات المستعملة من طرف مارمور 
(Zabalia, 1996, p 60)

:"Greco"تجربة-3- 4

بدراسة مجموعة من التحوالت الفضائیة مع نظام التصورات الذهنیة، Greco "1964"قام
(b,d,p,q)،هذا المشكل تم دراسته في البدایة على الحروف .I.VHRهذه المجموعة تسمى 

ثم على علبة مستطیلة الشكل مقسمة إلى أرع قطع و على نجمة بخمسة فروع مختلفة اللون، 
.ملونة

:إلى التمییز بین خمسة مراحل هي" Greco"توصل 

.سنوات ال یتوصل الطفل من تصور مختلف األجزاء06:)0(مرحلة الصفر
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سنوات وجود تحسن لكن هنا نقص في الروابط 07-06من :رحلة األولىمال
.و التنقالت

.سنوات التحلیل منهجي و جزئي08-07من :المرحلة الثانیة

.سنوات یقوم الطفل بتحلیل التنقالت و الحركة09-08من :الثالثةالمرحلة

سنة نجد التحوالت في كل االتجاهات  13-11من :المرحلة الرابعة

هي وصف مشكل .I.VHRعن البنیة التي هي موضوع نظام التصورات أما Grecoتحدث 
,Zabalia).للروابط الداخلیة للتصورات الذهنیة 1996, p.p 56-57)

:تجربة بیاجي-4-4

حیث قّدم . تجربة نقل مرّبع بالّنسبة آلخر و التي تصّنف في فئة الّصور التولیدیة الحركیة
سنوات مرّبعین یوضعان واحد تحت اآلخر في ) 07(إلى سبعة ) 04(ألطفال من أربعة 

من .  مستوى أفقي، و طلب منهم أن یتخّیلوا إنزالق المرّبع العلوي من الیسار إلى الیمین
رسم وضعیة المرّبعین بعد الّنقل، و من جهة أخرى إختیار الحّل المناسب جهة  یجب علیهم

في كلتا الحالتین إذن األطفال سیسألون عن نتیجة . في لوحة تحتوي على إحتماالت كثیرة
الحركة، و بالتالي قام بعرض المرّبعات التي حدث لها الّنقل على األطفال من أجل نقلها، 

(Zabalia, 1996, p.p 13-14). ثّابتةو هنا تحدث عن الّصورة ال
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:خالصة الفصل

لقد تطّرقنا في هذا الفصل إلى كّل من التصّور الّذهني، الّصورة الّذهنیة، و كذالك الّتدویر 
العقلي، إذ یعتبرون ثالثة مواضیع متداخلة و متكاملة فیما بینها، فالتصّور الّذهني یلعب دورا 

الّصورة الّذهنیة التي نقوم بتدویرها عقلیا، فبدون وجود التصّور كبیرا و فّعاال في تكوین 
الّذهني و الّصورة الّذهنیة ال نستطیع التحّدث عن الّتدویر العقلي و الذي یرافقنا في جمیع 

.مواقف حیاتنا الیومیة
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:الّرسائل و المذّكرات

، مذكرة لنیل الّصورة الّذهنیة و الحبسة تناول الّتسییر الّذهني،لعمارة محمد إسماعیل-2
.، مذكرة منشورةألرطوفونیا، جامعة الجزائرالماجستیر في اشهادة 

لألشیاء في فضاء ثنائي و ثالثي األبعاد) الّذهني(الّتدویر العقلي نادیة صحراوي،-3
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.العصبي، جامعة الجزائرشهادة الماجستیر في علم الّنفس 

على برنامج تدریبي یدوي في تنمیة القدرةفاعلیة،)2013(شادیة التل و تهاني أبو وردة-4
.03، الملحق 40، العلوم التربویة، المجّلد الّتدویر العقلي

تصّورات تالمیذ الّسنة الخامسة إبتدائي لمفاهیم الّریاضیات، قبل ،بوعام لیلیا-5
، مذّكرة مقّدمة لنیل شهادة تطبیق الّطریقة البنائیة لتدریس المفاهیم الّریاضیةبعدو

.لّلغوي و المعرفي، جامعة الجزائرالماجستیر في علم الّنفس ا
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:تمهید

تطّرقنا للجانب الّنظري من هذه الّدراسة حیث تناولنا فیه التخّلف العقلي من كّل بعدما 
جوانبه، و كذلك الّتدویر العقلي، سنعرض في هذا الفصل من الجانب الّتطبیقي اإلطار العام 

التي إّتبعناها من أجل إجراء هذه الّدراسة من حیث الّدراسة لإلشكالیة و إجراءات البحث 
بحثار العّینة، و أخیرا أدوات الالّدراسة األساسیة، إختیاإلستطالعیة،

.و الخصائص السّیكومتریة الخاّصة بها

:اإلشكالیة-1

إّن نمّو اإلنسان یعتبر بمثابة سلسلة مترابطة الحلقات، كّل حلقة تؤّثر في التي تلیها و ذلك   
لكن یمكن أن یحدث . من لحظة الخلق حتى الّنهایةبهدف اكتمال الّنضج، فعملیة النمّو تبدأ 

خلل أثناء فترة النمّو هذه و الذي قد یؤّدي إلى إصابة الّطفل اضطرابات أو إعاقات متفاوتة 
الّشدة و الخطورة، و من بینها التخّلف العقلي الذي یعّد واحدا من بین االضطرابات الّصعبة 

.في كّل الجوانبالتكّفل بكون أّنه یترك آثارا لدى الّطفل

یعتبر التخّلف العقلي مصطلح یستخدم لتحدید أّي خلل أدائي ملحوظ أو إخفاق أو فشل في 
فهو نقص أو قصور في . إظهار الّسلوك المناسب سواء كان سلوكا اجتماعیا أو عقلیا

الّذكاء، یكون فطري أو مكتسب و الذي یتمّیز بوظیفة فكریة إجمالیة دالة مرتبطة بعدم 
مة الّسلوك التكّیفي، ینتج عن ذلك شخص غیر كفئ اجتماعیا أو غیر قادر على مالئ

Le).التكّیف بشكل صحیح مع متطّلبات الوسط الذي یعیش فیه grand dictionnaire de la

psychologie, 2000, p 91)

إّن التخّلف العقلي یترك آثارا سلبیة تنعكس بشكل مباشر أو غیر مباشر  على مختلف 
مظاهر سلوك الفرد، و ذلك بدرجات و نسب متفاوتة فیما بینها، إذ أّنه یؤّثر على قدرته على 
التكّیف االجتماعي و على اتزانها االنفعالي و كذا سماته الّشخصیة، باإلضافة إلى تأثیره 
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العقلیة و الوظائف المعرفیة بما فیها االنتباه حیث نجده ضعیف جّدا ألّن االنتباه على قدراته
لدى الّطفل المتخّلف عقلیا یكون محدود في المّدة و المدى و مشّتت إذ أّنه ال یستطیع 
االنتباه إّال لشيء واحد، كذلك اإلدراك لدیه بسیط فهو یعاني من قصور في عملیات اإلدراك 

على المثیرات الخارجیة المختلفة و التمییز بینها، كذلك الّذاكرة فهي ضعیفة مثل التعّرف 
سواء كانت ّذاكرة قصیرة المدى أو ّذاكرة طویلة المدى، أّما الّتفكیر فهو سطحي جّدا ألّنه ال 
یرتقي إلى مستوى الّتفكیر المجّرد، كما نجد قصور في الذكاء هذا ما یجعله یعاني من 

وى الصورة الذهنیة فحسب بیاجیه و انهلدر الصورة الذهنیة تنمو مع اضطرابات على مست
تطور الذكاء، كما أنها تخص عملیات تحدث في الفضاء، لهذا اعتبر بیاحیه و انهلدر أن 

تؤدي هي شبكة ) یمین-خلف، یسار-تحت، أمام-فوق(الروابط الفضائیة ثالثیة األبعاد 
الذي القى إهتمام واسع من قبل (La rotation mentales)إلى عملیة التدویر الذهني

الباحثین خاّصة منذ سبعینیات القرن الماضي مقارنة بالوظائف المعرفیة األخرى، و لقد 
)أعتبر حسب شیبارد و میتزلر Shepard et Metzler لصورة ) أي ذهني(أنه تصور داخلي (

.   و هي مقلوبة

دویر العقلي، و في هذا الّصدد نذكر دراسة ولید وجدت العدید من الّدراسات التي تناولت التّ 
عن تطّور القدرة على الّتدویر العقلي لدى عینة من الطلبة 2010حامد الشقور سنة 

سنة، أین تم فحص الفروق في القدرة على الّتدویر ) 14-6(األردنیین تتراوح أعمارهم بین 
طالبا تّم ) 180(عّینة الّدراسة من تكّونت. العقلي في ضوء متغّیري الجنس و زاویة الّتدویر

إختیارهم بالّطریقة العشوائیة أظهرت نتائج هذه الّدراسة أّن القدرة على الّتدویر العقلي تتطّور 
لدى األفراد بزیادة العمر، أي أّنه كّلما زاد العمر یمیل عدد اإلجابات الّصحیحة إلى الّزیادة، 

یتعّلق بمتغّیر زاویة الّتدویر، فقد أظهرت الّنتائج أّنه و فیما . و یمیل زمن الرجع إلى التّناقص
و أشارت الّنتائج إلى . كّلما زادت زاویة الّتدویر یمیل عدد اإلجابات الّصحیحة إلى الّنقصان
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أّما بالّنسبة لمتغّیر الجنس فقد أشارت الّنتائج إلى أّن . عدم وجود فروق في زمن الرجع
.العقلي من اإلناثالّذكور أكثر قدرة على الّتدویر

إنطالقا مّما سبق ذكره حّددنا موضوع دراستنا و الذي یتمّثل في التدویر العقلي لدى األطفال 
المصابین بالتخّلف العقلي البسیط دراسة مقارنة مع األطفال العادیین الذین تتراوح أعمارهم 

راسة هو أّن مشكلة سنة، إذ أّن أهّم الّدوافع التي حفزتنا على هذه الدّ ) 15-12(ما بین 
البحث تقع في مجال إهتماماتنا العلمیة و تخّصصنا األكادیمي، كما أّن اإلهتمام بفئة 

.المتخّلفین عقلیا دافع آخر لمحاولة اإلجابة عن عّدة تساؤالت حول موضوع الّتدویر العقلي

:ةالتالیتو بناءا على هذا یمكننا طرح الّتساؤال

 العقلي لدى األطفال  ذوي التخلف العقلي؟كیف هي مهارات التدویر
 إحصائیة في الّتدویر العقلي بین األطفال المصابین داللةهل هناك فروق ذات

بالّتخّلف العقلي البسیط و أقرانهم من ذوي الّذكاء العادي؟

:الفرضیة-2

 هناك فروق ذات داللة إحصائیة في الّتدویر العقلي بین األطفال المصابین بالتخّلف
أقرانهم من ذوي الّذكاء العادي؟العقلي البسیط و

:تحدید المفاهیم-3

التخّلف العقلي البسیط:

التي تظهر قبل سّن الثامنة عشر العقلي المتأخرحالة من النموهوالتخلف العقلي البسیط
حیث یتوّقف العقل في هذه المرحلة عن النمّو و هذا راجع لعّدة أسباب منها الوراثیة أو 

).107، ص 2003الّزغبي أ، (. درجة) 70-50(البیئیة، و تتراوح نسبة الّذكاء ما بین 
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:التدویر العقلي

یقوم به ) أو األشكال ( تدویرا عقلیا للّرسوم یعّد التدویر العقلي عملیة معرفیة داخلیة تتطّلب
المفحوص من أجل مطابقتها مع األشكال األصلیة و تقدیم اإلجابة الّصحیحة من خالل 

مجّرد صورة ، و في حالة عدم الّتطابق فهي تعتبر م التطابقالحكم علیها بالتطابق أو عد
.مرآویة للّشكل األصلي

:البحثأهمیة و أهداف-4

:بحث علمي أهداف یرجى تحقیقها، و أهداف بحثنا تتمّثل فیما یليلكّل 

 الكشف عن الفروق بین األطفال المصابین بالتخّلف العقلي البسیط و بین األطفال
.العادیین في عملیة التدویر العقلي

قدرتهم على القیام بعملیة التدویر و التعّرفتسلیط الّضوء على فئة المتخّلفین عقلیا
.مقارنة باألطفال العادیین من خالل تطبیق إختبار التدویر العقليالعقلي 

تتناوله أال تكمن أهمیة دراستنا الحالیة في المقام األّول من حیث قیمة الموضوع الذي
لدى األطفال المصابین بالتخّلف العقلي البسیط دراسة مقارنة و هو التدویر العقلي 

في هذا المجال خاّصة الّدراسات المحلیة إلى قلة باإلضافة . باألطفال العادیین
و بالتالي فإّن دراستنا بإذن اهللا ستسّد ثغرة في . التي تناولت التدویر العقليالّدراسات

الّدراسات العلمیة في هذا المجال، و ما تسفر عنه من نتائج سوف تكون له قیمة 
ذهنّیا من أجل محاولة ز رعایة األطفال المعاقین تطبیقیة خاّصة للعاملین في مراك

.تنمیة هذه القدرات
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:الّدراسات الّسابقة-5

:الجزائریةالّدراسات-5-1

و ثالثي يیر العقلي لألشیاء في فضاء ثنائحول الّتدو 2013دراسة نادیة صحراوي سنة 
.و التالمیذ العادیین(IMC)دراسة مقارنة بین ذوي اإلعاقة الحركیة الّدماغیة : األبعاد

هدفت هذه الّدراسة إلى معرفة إذا ما كان هناك فرق بین األطفال ذوي اإلعاقة الحركیة 
تكّونت عینة الدراسة من .)الّذهني(ة التدویر العقلي الّدماغیة و التالمیذ العادیین في عملی

حالة من ) 24(المجموعة األولى تكّونت من : ، حیث تّم تقسیمها إلى مجموعتینطفال) 48(
تلمیذ من الّطور ) 24(اقة الحركیة الّدماغیة، و المجموعة الثانیة تكّونت من ذوي اإلع
Vandebergلفندنبرق) الّذهني(التدویر العقلي اختبارالباحثة على اعتمدتلقد .المتوّسط

و الذي قّننته الباحثة بنفسها لیتالئم صفحات) 04(مفردة موّزعة على ) 20(الذي یتكّون من 
بعد ذلك قامت بتطبیق تمرینات الّتدویر العقلي و التي هي عبارة عن .مع البیئة الجزائریة 

بحیث یقوم الفرد بتقلیب قطع مختلفة نازلة من األعلى إلى األسفل ،(jeux tetris)لعبة فیدیو 
شكال مختلفة، إذ قّسمت أفراد أ) 05(عبارة عن خمسة من أجل تشكیل سطر، و القطع 

من استفیدواالمجوعة األولى : فردا12تتكون من مجموعات) 04(العینة إلى أربع 
ذوي اإلعاقة یستفیدوا من التمرینات، المجموعة الثالثة من لمالتمرینات، المجموعة الثانیة 

لماإلعاقة الحركیةمن ذوي من التمرینات، المجموعة الّرابعة الحركیة الّدماغیة استفیدوا
).77- 76ص.، ص2013نادیة صحراوي، (. یستفیدوا من هذه التمرینات

الباحثة في هذه الّدراسة المنهج التجریبي و ذلك من أجل معرفة مدى تأثیر تمارین استعملت
أسفرت الّنتائج على وجود فروق في عملیة . الّتدویر في تحسین القدرة على التدویر العقلي

یة و األطفال التدویر العقلي لألشیاء في فضاء ثنائي و ثالثي األبعاد بین ذوي اإلعاقة الحرك
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نتین و لكّنه هناك التدویر العقلي عند كلتا العیّ لتمریناتباإلضافة إلى وجود أثر العادیین،
.اختالف بینهما لصالح األطفال العادیین

:الدراسات األجنبیة-5-2

 دراسة ویس و آخرون( Weis et all.. إلى التحّقق من التي هدفت 2009سنة (
خطیة بین زاویة التدویر و زمن الّرجع في القدرة على التدویر العقلي وجود عالقة 

ذكرا من ) 16(تأّلفت عینة الدراسة من . للمثیرات المتطابقة و المثیرات غیر المتطابقة
التدویر العقلي مكّون من مثیرات ثنائیة الختبارتعرض المفحوصون .فئة البالغین

وایا عرضت المثیرات عشوائیا بز .أرقاماألبعاد مألوفة على شكل حروف هجائیة و
تمّثلت مهمة المفحوصین في الحكم .°160، °120°80، °40، °0:تدویر كما یلي

كشفت .على المثیرات بالتطابق أو أّنها صورة مرآویة بسرعة و عدد أقّل من األخطاء
نتائج الّدراسة على وجود عالقة خطیة بین زاویة التدویر و زمن الرجع و عدد 

).1003، ص 2013شادیة التّل و تهاني أبو وردة، (.طاءاألخ

 أسمان_نبور و جانسنیددراسة و(Weidenbauer et Jansen.Osmann) سنة
من أّن التدریب الیدوي قادر على تنمیة القدرة على التدویر هدفت إلى التحقق .2008

و الّنصف طفال نصفهم من الّذكور ) 64(العقلي لألطفال، و قد بلغت عینة الدراسة 
سنة، تّم تقسیمهم عشوائیا إلى مجموعتین ) 11-10(اآلخر من اإلناث بعمر بین 

خضع أفراد المجموعة التجریبیة لتدریب یدوي، إذ جلس الّطفل . تجریبیة و ضابطة
و قد كانت . أمام شاشة الحاسوب الموصول بصندوق خشبي له مقبض متحّرك

عرض صور ثنائیة األبعاد، صورة على المهمة الّنظر إلى شاشة الحاسوب التي ت
یسار الشاشة و هو الشكل األصلي و شكل على یمین الشاشة و هو الّشكل الذي قام 

، أّما أفراد المجموعة الّضابطة فقد الّطفل بتدویره یدویا لمطابقته مع الّشكل األصلي
یب كشفت الّنتائج عن وجود أثر دال إحصائیا للتدر . تعّرضوا لمهمة غیر فراغیة
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الیدوي في تنمیة القدرة على التدویر العقلي تمثلت بالّسرعة و الدقة في تقدیم 
، و أّن الفروق الفردیة بین الّذكور و اإلناث في القدرة على التدویر العقلي االستجابة

كما أسفرت الّنتائج على عدم وجود فرق دال إحصائیا . البعدياالختبارفي اختفت
).1003ص ،2013،شادیة التّل و تهاني أبو وردة(.تدریب علیهابین األشكال التي تّم ال

دراسة هیرنستین و بایر و هاوسمان(Hirnstein, Bayer et Hausmann) سنة
، هدفت إلى التحقق من الفروق بین الجنسین في القدرة على التدویر 2008
فردا، نصفهم من الّذكور و النصف اآلخر من ) 34(بلغ عدد أفراد العینة .العقلي

بیترزاختبار : لمهّمتینتعرضت عینة الدراسة .سنة) 19(اإلناث بمتوّسط عمري 
یر العقلي من تصمیم الباحثون، یشبه التدو اختبارو آخرون للّتدویر العقلي، و 

بیترز و آخرون، إّال أّنه یختلف من حیث عدد المثیرات المتطابقة مع مثیر اختبار 
تحت ضبط تجریبي یمنع لالختبارینو تعرض المفحوصون . الهدف في كّل سؤال

و كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائیا بین الجنسین . االنتباهتشتت 
قدرة على التدویر العقلي المتمثلة في زیادة عدد اإلجابات الّصحیحة في في ال

).1003، ص 2013،شادیة التّل و تهاني أبو وردة(.لصالح الّذكوراالختبارین

أسمان _ دراسة هیل و جانسین(Heil et Jansen_Osmann) و التي 2007سنة ،
في القدرة على التدویر العقلي فیما یتعّلق هدفت إلى الكشف عن الفروق بین الجنسین 

بلغت عینة .بتطابق المثیرات أو عدم تطابقهااالستجابةبالّسرعة و الدقة في تقدیم 
فردا، نصفهم من الذكور و الّنصف اآلخر من اإلناث بمتوّسط عمري ) 76(الدراسة 

تلقى المفحوصون جلسة . سنة من مستخدمي الید الیمنى و سلیمي البصر) 24(
ّبق الذي طلالختبارثّم تعّرضت العینة . تمهیدیة لضمان فهم طبیعة المهمة المطلوبة

محاولة تجریبیة ) 432(االختبارتضّمن . بصورة فردیة داخل مختبر للحاسوب
لمثیرات على شكل مضّلعات قدمت مع عقارب الّساعة و بعكس عقارب الّساعة 
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) 90(درجة، و بمدة زمنیة إستغرقت ° 150، °90، °30:بزوایا تدویر كما یلي
النتائج إلى تفّوق الّذكور على و أشارت . دقیقة، تلقى المفحوصون تغذیة راجعة كدلیل

، 2013،شادیة التّل و تهاني أبو وردة(.االستجابةاإلناث في الّسرعة و الدقة في تقدیم 
).1003ص 
 دراسة ویدنبور و شمید و جانسین أسمان(Weidenbauer, Schmid et

Jansen_Osmann) التي هدفت إلى التحقق من أثر التدریب الیدوي في 2007سنة
مشاركا نصفهم من ) 64(تأّلفت عینة الدراسة من . تنمیة القدرة على التدویر العقلي

تّم . سنة) 45إلى 19(الذكور و الّنصف اآلخر من اإلناث بأعمار تراوحت من 
المجموعة التجریبیة تعّرضت . تقسیمهم عشوائیا إلى مجموعتین، تجریبیة و ضابطة

فقد تّم توصیل جهاز الحاسوب بصندوق خشبي له مقبض متحّرك إلى تدریب یدوي، 
و كان على المفحوص الّنظر إلى شاشة الحاسوب التي . االستجابةو فأرة لتقدیم 
و شكل آخر واحد على جهة الیسار و هو الشكل األصلي، : تعرض شكلین

ب تدویره عن طریق المقبض، في حین تلقى أفراد على الیمین و هو الّشكل المطلو 
تمت جلسة التدریب . الضابطة مهمة غیر فراغیة على جهاز الحاسوبالمجموعة 

كشفت ). فرد من المجموعة التجریبیة و فرد من المجموعة الضابطة(بشكل زوجي 
ب األشكال المتدرّ استعادةالنتائج عن فاعلیة التدریب في زیادة قدرة الذاكرة على 

).1002ص ، 2013،شادیة التّل و تهاني أبو وردة(.علیها فقط

دراسة هام و جونسون و كوربالس(Hamm et Johnson et Corballis) 2004سنة ،
ي هدفت إلى التحقق من أثر زاویة التدویر في القدرة على التدویر العقلي للمثیرات الت

فردا، و بمتوّسط عمري ) 12(تأّلفت عینة الّدراسة من . المتطابقة و المثیرات المرآویة
جلس المفحوصون أمام حواسیب تعرض . سنة من مستخدمي الید الیمنى) 29(

، °60، °0: وف هجائیة بزوایا تدویر كالتاليمثیرات ثنائیة األبعاد مكّونة من حر 
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تمّثلت مهمة المفحوصون تقدیم الحكم على . 300°، 240°، 180°، 120°
كشفت النتائج وجود عالقة خطیة. ةالمثیرات المقدمة بالتطابق أو أّنها صورة مرآوی

المثیرات المرآویة، غیر أّن وقةو زمن الرجع للمثیرات المتطاببین زاویة التدویر
إحتاجه المفحوصون لتقدیم اإلستجابة للمثیرات المرآویة أكبر من زمن الّزمن الذي 

الّرجع للمثیرات المتطابقة و السبب أّن السرعة في معالجة المعلومات للمثیرات 
وردةشادیة التّل و تهاني أبو (.المتطابقة أكبر من معالجة المعلومات للمثیرات المرآویة

،2013 ،1002.(
دراسة راجا و تومبسن، آلبرت و كوسلن(Wraga, Thompson, Alpert, et

Kosslyn) بهدف التحقق ما إذا كان باإلمكان إلستراتیجیات الحركة أن 2003سنة
تحّول من مهمة التدویر العقلي إلى مهمة أخرى، لذلك تّم إستخدام التصویر الّطبقي 

لتحقیق غرض الدراسة ، قّسمت العینة البالغ (PET)بقذف اإللكترون اإلیجابي 
)39إلى 18(من الّذكور المستخدمین للید الیمنى بأعمار تراوحت من ) 60(عددها 

العقلي على مثیرات ثنائیة -مجموعة تؤّدي مهمة التدویر : سنة إلى مجموعتین
تدّرجت زوایا . األبعاد، و المجموعة الثانیة تؤدي المهمة على مثیرات ثالثیة األبعاد

درجة بین كّل زاویة تدویر و التي ) 20(درجة بفارق قدره ) 180-20(التدویر من 
تمّثلت مهمة المشاركین التقریر بسرعة و بدقة قدر اإلمكان ما إذا كانت . تلیها

تلقى المشاركون تغذیة راجعة بعد كّل تسع . األشكال متطابقة أو صورا مرآویة
الباحثون إلى أّن مناطق الّدماغ التي تنشط أثناء القیام توّصل . محاوالت تجریبیة

ضا أثناء القیام بعملیة التدویر للمثیرات بعملیة التدویر لمثیرات ثنائیة األبعاد تنشط أی
).1002ص ،2013،شادیة التّل و تهاني أبو وردة(.األبعادثالثیة 

دراسة دیلسي و ولفورد(De Lisi et Wolford) هدفت إلى التحقق من 2002سنة
. أثر التدریب الیدوي المعتمد في ألعاب الحاسوب في تنمیة القدرة على التدویر العقلي
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شملت عینة الّدراسة طلبة الصف الثالث أساسي، من الذكور و اإلناث تراوحت 
قبلي یحتوي على مثیرات ثنائیة اختبارسنوات، و قدم ) 9-8(أعمارهم ما بین 

تجریبیة : عینة الدراسة و من ثّم قّسمت العینة إلى مجموعتیناألبعاد ل
جلسة تدریبیة یدویة على ) 11(و تعّرض أفراد المجموعة التجریبیة إلى . و ضابطة

اسم شكل لعبة عن طریق الحاسوب تتطّلب مهارات التدویر العقلي، یطلق علیها 
یدویا باستخدام األسهم األشكال، حیث یقوم المفحوص بتدویر (Tetris)تیترس

أّما المجموعة الّضابطة فكانت تلعب . الموجودة على لوحة مفاتیح جهاز الحاسوب
و كشفت الّنتائج عن تفّوق المجوعة .بألعاب ال تتطّلب مهارات التدویر العقلي

كما . االستجابةالتجریبیة على المجوعة الّضابطة في زیادة الّسرعة و الدقة في تقدیم 
شادیة التّل و تهاني (.كشفت الّنتائج عن وجود فروق بین الجنسین في اإلختبار البعدي

.)1003-1002ص .ص،،2013،أبو وردة

 اهتموا بفئة المتخلفین عقلیا من الدرجة الخفیفة، 1986" جون و ماریا" دراسة
المعلومات و قد توصال إلى أن هذه الفئة تعاني من قصور في القدرة على استرجاع 

من الذاكرة قصیرة المدى و سرعة االسترجاع للدالالت و السلوك التنظیمي، و كذلك 
العملیات التنسیقیة، إذن نستنتج أن المتخلفین عقلیا لدهم قصور أیضا في القدرة على 

)21، ص2001إیمان فؤاد، (.استرجاع المعلومات من الذاكرة طویلة المدى

:تعقیب

و فاعلیة الّدراسات المتعّلقة بالتدویر العقلي رّكزت و بشكل كبیر على أهمیةنالحظ أّن 
البرنامج التدریبي الیدوي في تنمیة القدرة على التدویر العقلي، باإلضافة إلى الفرق الموجود 

في عملیة التدویر العقلي، و كذا العالقة الخطیة بین ) الّذكور و اإلناث ( بین الجنسین 
.ر و زمن الّرجع و عدد األخطاءزاویة التدوی
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توّصل بعض الباحثون إلى أّن التدریب الیدوي حقا یساهم و بصفة فّعالة في تنمیة القدرة 
أّن التدریب غیر قادر على تنمیة الّدراسات األخرى فقد أظهرت على التدویر العقلي، أّما 

ال المتدّرب علیها مثلما هو األشكاستعادةالتدویر العقلي و إّنما یحّسن فقط تلك القدرة على 
، كما یمكن القول أّن 2007و جانسین أسمان سنة الحال في نتائج دراسة ویدنبور و شمید

هناك عالقة خطیة بین زاویة التدویر و زمن الّرجع و عدد األخطاء و ذلك حسب دراسة 
كور أسمان فقد كشفت عن تفّوق الذّ _ أّما نتائج دراسة هیل و جانسین. 2009ویس سنة 

.االستجابةعلى اإلناث في الّسرعة و الدقة في تقدیم 



اإلطار العام لإلشكالیة و إجراءات البحثثالث                           الفصل ال

76

:إجراءات البحث-6

:الدراسة االستطالعیة- 6-1

: خاّصة باألطفال المعاقین ذهنیا و هي كالتاليا بدراسة إستطالعیة إلى ثالث مراكزلقد قمن
ان، المركز الّنفسي بوز المركز الصّحي البیداغوجي لألطفال المعاقین ذهنیا المتواجد ببلدیة

باإلضافة إلى لألطفال المعاقین ذهنیا المتواجد في تیقوبعین بلدیة واقنون،البیداغوجي
و ذلك حتى یتسّنى لنا المتواجد ببوخالفة،المركز الّنفسي البیداغوجي لألطفال المعاقین ذهنیا

عاّمة، بهدف الخروج اإلحتكاك بالحاالت الموجودة و اإلّطالع على میدان الّدراسة بصفة
.بنظرة شاملة و أكثر وضوحا حول موضوع دراستنا

ان لم تتوّفر شروط تطبیق أداة البحث في المركز الّصحي البیداغوجي ببوز بعد اإلستطالع 
و التي حّددناها بفئة األطفال المصابین بالتخّلف العقلي من الّنوع البسیط الذین تتراوح 

سنة، في حین توّفرت هذه الّشروط في المركزین الّنفسیین ) 15-12(أعمارهم ما بین 
).تیقوبعین و بوخالفة(البیداغوجیین 

:الّدراسة األساسیة- 6-2

05على أفراد العّینتین من الفترة الممتّدة من قمنا بتطبیق إختبار الّتدویر العقلي لفندنبرق 
.عشر11إلى08، ذلك في الفترة الّصباحیة من الساعة 2015جوان 10إلى 

:منهج البحث-7

بما أّن دراستنا تتناول الّتدویر العقلي لدى األطفال المصابین بالتخّلف العقلي البسیط دراسة 
اخترناسنة، لذلك ) 15-12(مقارنة مع األطفال العادیین الذین تتراوح أعمارهم ما بین 

ات، و وصف المنهج الوصفي المقارن الذي یقوم على جمع المعلومات و البیاناستعمال
.عّینتي الّدراسة و المقارنة بینهما فیما یتعّلق بمتغّیر التدویر العقلي
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:عینة البحث-8

ة ج، على أساس در البحث قمنا باختیار عّینتنا بطریقة قصدیةن فرّضیةللتحّقق م
من ناو علیه تتكّون عّینة بحث. )سنة15-12من (و كذلك العمر) تخلف عقلي بسیط(الذكاء

حالة تعاني من التخّلف العقلي البسیط، تتراوح أعمارهم ما بین الثانیة عشر ) 20(عشرین 
.سنة) 15(و الخامسة عشر ) 12(

تلمیذ من الّطور المتوّسط، تتراوح 20استعّنا أیضا بعینة أخرى قصد المقارنة، تتكّون من 
و الجدول التالي یوّضح .سنة) 15(و الخامسة عشر ) 12(أعمارهم ما بین الثانیة عشر 

:أفراد عینة المراهقین المصابین بالتخّلف العقلي البسیط

یمثّل أفراد عینة المراهقین المصابین بالتخلف العقلي البسیط) 01(الجدول رقم 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 األفراد

14 14 15 14 12 12 13 14 12 15 12 14 13 12 12 13 14 14 15 12 السنّ 

ذ أ أ أ أ ذ ذ ذ ذ أ أ ذ ذ أ ذ أ ذ ذ ذ أ الجنس

61 50 55 61 64 69 61 50 64 55 63 50 52 53 58 50 55 60 50 55 درجة 

الّذكاء
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:ات البحثأدو -9

لــفندنبرقإختبار الّتدویر العقليVandenberg:

اإلختبارتعریف:

دعلى األشكال األصلیة لشیبار (Vandenberg et Kuse)فندنبرق و كزمنكلّ اعتمدلقد 
من االختبارقلم رصاص و ورق، و یتكّون اختبارلبناء (Shepard et Metzler)و متزلر
مفردات، و هي عبارة عن 5صفحات، في كّل صفحة 4على موّزعبند) 20(عشرین 

مكّعبات مكّوعة في ثالثة أماكن، كّل مفردة تحتوي أشكال 10أو 9أشكال متكّونة من 
، و األشكال األربعة معروض على الجهة الیسرى للّسطر(M)بحیث یكون الّشكل النموذج 

بقین للّنموذج في كّل مفردة، هناك دائما شكلین مطا. تعرض على الجهة الیمنى للّسطر
.الّشكل النموذج مأخوذ من البیانات الخمس المختلفة لشیبار و متزلر

، هي عبارة عن تدویر النموذج كانعكاس )التي ال تطابق النموذج( نصف األشكال الّدخیلة 
، ص2013نادیة صحراوي، (.األخرىلمرآة و الّنصف اآلخر هو عبارة عن تدویر األشكال ل

72.(

شروط االختبار:

بصفة جماعیة، كما یمكن أن یطّبق بصفة فردیة، الوقت المحدد االختباریمكن أن یطّبق 
.و لقد قمنا بتطبیق اإلختبار بصفة فردیة كّل طفل على حدى.هو ثالث دقائق لكّل جزء

مكونات االختبار:

.أربع صفحات مطبوع علیها األشكال، قلم رصاص
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 تطبیقهكیفیة:

الموجود االختالفشرحیتم ورقة مطبوع علیها األشكال الخمسة، ولعینة البحث یقّدم

.و الذي یكمن في عرضها على زاویة مختلفة

وأّن النموذج،علیهم المثال المتمم، حیث أّن الّشكل المعروض على الیسار هو یعرضثّم 
في )X(شكلین من األشكال األربعة على الیمین یطابقان النموذج، و علیهم وضع إشارة 

لهم منهم إتمامها، بعد أن نأّكدیطلبأمثلة، 3علیهم تعرضبعدها .خانة الرسم الّصحیح
.أّنه هناك دائما إجابتین صحیحتین ثّم یصّحح مباشرة

دقائق لكّل جزأ، و أّن كّل جزأ 3یتكّون من جزأین و الوقت المحدد إلنجازه هو اإلختبار 
الثاني، الجزءقبل بدأ لالستعداداألّول نتوّقف الجزءمن االنتهاءمتكّون من صفحتین و عند 

، نادیة صحراوي، مرجع سابق(.و في كّل مّرة نذّكرهم بوجود إجابتین صحیحتین في كّل مفردة
).73-72ص .ص

الّتعلیمة:

ما هما الّشكالن الّصحیحان من بین األشكال األربعة الموجودة على الیمین و الّلذان یطابقان 
.صحیحان و فقط في كّل مفردةالّشكل الّنموذج على الیسار؟ هناك دائما شكالن

التنقیط:

.نعطي نقطتین لإلجابتین الّصحیحتین

.فقط، و تكون صحیحةي نقطة واحدة عند اإلجابة على شكل واحد طنع

إذا كانت إحدى اإلجابتین صحیحة و األخرى خاطئة، و كذلك إذا كانت اإلجابتین )0(
.خاطئتین
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الخصائص السیكومتریة للمقیاس:
الّصدق:

بدراسة الّصدق الداخلي للمقیاس بطریقة (Albaret et Aubert)قام الباحثین البارت و أوبرت 
(Split-half) بین الجزء اختالفو قد أظهرت النتائج عدم وجود . النصفیةاختبار التجربة أي

.للفروق بین المتوّسطاتtاختباراألّول و الجزء الثاني للمقیاس بحیث قاما بحساب 

الثبات:

بالنتائج المتحّصل علیها (Albaret et Aubert,1996)الباحثین ألبارت و أوبرت اكتفىلقد 
اعتبارها دلیل على ثبات المقیاس و ذلك بحساب معامل ثبات عند قیاس الّصدق الداخلي، و 

.بطریقة التطبیق القبلي و التطبیق البعدي على العینة ثم حساب معامل االرتباط بیرسون
). 74- 73ص .صصحراوي نادیة، (

 االختبار للبیئة الجزائریةتقنین:

من طرف الباحثة نادیة صحراوي لكي ) الذهني(التدویر العقلي اختبارلقد تم تقنین 
یتناسب مع البیئة الجزائریة و نخص بالذكر تالمیذ الطور المتوسط، إذ تكونت عینة التقنین 

.)74-72.ص.ص،صحراوي نادیة(.تلمیذ من كال الجنسین309من 



ـعالفـــــصل الّرابـــ

ـجالّنـــتـــائـــل عــــرض و تــــــحلیــ
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:تمهید

تطبیق إختبار عرض مختلف الّنتائج التي تحّصلنا علیها عندبسنقومفي هذا الفصل
فندنبرق، و ذلك بعرض نتائج الفرضیة ثّم تقدیم توضیح مدى قبول أو الّتدویر العقلي ل

.رفض هذه الفرضیة، باإلضافة إلى تفسیر و مناقشة الّنتائج

:النتائجتحلیل عرض و -1

ألطفال المصابین فندنبرق على الـالّتدویر العقليتطبیق اختبارعرض نتائج -1-1
:بالتخّلف العقلي البسیط

المصابین بالتخّلف العقلي الدرجات التي تحصل علیها األطفال ) 02(یمثل الجدول رقم
.عند تطبیق اختبار التدویر العقلي لفندنبرقالبسیط 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 األفراد

08 06 08 06 10 14 13 06 10 02 08 00 04 04 10 02 04 06 02 02 الدرجات

كأعلى ) 14(كأدنى درجة و ) 0(نالحظ من خالل الجدول أن الدرجات تراوحت بین -
.درجة) 40(و هي یمكن التحصل علیها التيدرجةبالفهي درجات ضعیفة مقارنة درجة،

الشيء .12.96ـ و اإلنحراف المعیاري ب6.25ـالمتوّسط الحسابي لهذه العّینة بإذ قّدر 
المالحظ أیضا هو أن نتائج تطبیق االختبار تختلف بین أفراد عینة المتخلفین عقلیا فهي 

،فهي ضعیفة مقارنة 60التي تقدر درجة ذكائهم أقل من )درجات08-02(تتراوح بین 
في تطبیق االختبار و التي تقدر نسبة ) درجة14- 10(وباألفراد الذین تحصلوا على 

.درجة69- 63ذكائهم بین 
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أثناء تطبیقنا إلختبار الّتدویر العقلي الحظنا أیضا أّن أفراد هذه العینة یعانون من قّلة 
باإلضافة إلى ذلك إستغرقوا مّدة زمنیة . اإلنتباه، الّشيء الذي جعلهم یخفقون في اإلجابات

دقائق 6م كّل جزء، حیث قّدرت بأكثر من ثالث دقائق إذ هناك من إستغرق طویلة في إتما
.دقائق) 03(لكّل جزء علما أّن الوقت المحّدد لكّل جزء هو ثالث 

:یینفندنبرق على األطفال العادلـالّتدویر العقليعرض نتائج تطبیق اختبار-1-2

تطبیق اختبار  عند الدرجات التي تحصل علیها األطفال العادیین ) 03(یمثل الجدول رقم
.التدویر العقلي لفندنبرق

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 األفراد

32 26 30 28 38 36 26 26 22 34 26 24 26 22 24 20 24 22 22 34 الدرجات

كأعلى ) 38(كأدنى درجة و ) 20(نالحظ من خالل الجدول أن الدرجات تراوحت بین-
ـ ا اإلنحراف المعیاري فقد قّدر بأمّ 27.1ـ متوّسط الحسابي لهذه العّینة بقّدر ال. درجة

27.04.

:و العادیینطفال المصابین بالتخّلف العقلي البسیطحساب الفروق بین األ-1-3

بین األطفال المصابین بالتخلفهناك فروق في التدویر العقلیمعرفة إن كانمن أجل
حساب یجب لكن أوال،(t)اختبارنستعمل العقلي البسیط و األطفال ذوي الذكاء العادي

.العینتین متجانستین أم الكانت لمعرفة إنالقیمة الفائیة 

(S2)و(S1) لعینتینلنحراف المعیاري االنحسب.

عند مستوى الداللة )2Ν-1(و)1Ν-1(زیع بدرجات حریةمن جداول التو  (F)نستخرج
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فان القیمة F=0.59و مقارنة بالقیمة الفائیة المحسوبةF=)19- 19(=0.21منه نجد0.01
داللة ذاتالفائیة المحسوبة أكبر من القیمة الفائیة المجدولة أي أن القیمة الفائیة المحسوبة 

.منه العینتین متجانستین0.01إحصائیة عند مستوى الداللة 

:مستقّلتینللفروق بین عّینتین )t(اختبارفي هذه الحالة نستخدم  =
المجدولة بدرجات )t(، نستخرج قیمة 14.78و التي تساوي )t(و علیه تحصلنا على قیمة 

. t=2.704حیث)  2Ν+1Ν-2(حریة 

:نتائجعرض ال-2

ات تطبیق اختبار جیمثل نتائج اختبار الفروق بین المتوسطات لدر ) 03(الجدول رقم 
األطفال لفندنبرق على األطفال المصابین بالتخلف العقلي البسیط و التدویر العقلي 

.العادیین

الداللة 
اإلحصائیة

مستوى 
الداللة

درجة
الحریة

(t)قیمة
المجدولة

(t)قیمة
المحسوبة

التباین
(S)

االنحراف 
المعیاري

المتوسط 
(x)الحسابي )Ν(العینة

فروق توجد
داللة ذات 

إحصائیة
0.01 38 2.70 14.78

3.60 12.96 6.25 المتخلفین

عقلیا

5.20 27.04 27.1 العادیین
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:مناقشة نتائج االختبار-3

توضح لنا أن المتوسط الحسابي عند المتخلفین عقلیا )03(من خالل نتائج الجدول رقم
27.1:أصغر من المتوسط الحسابي لدى األطفال العادیین الذي یقدر ب6.25:المقدر ب

المحسوبة بین المتخلفین عقلیا من الدرجة الخفیفة و األطفال العادیین)t(أن قیمةكما تبین
14.78:و ثالثي األبعاد و التي تقدر بعقلیة لألشیاء في فضاء ثنائيفي تدویر الصورة ال

0.01و مستوى الداللة 38المجدولة عند درجات الحریة ) t(و هي أكبر من قیمة 

،أي نفي الفرضیة الصفریةو بالتالي هي تقع في منطقة قبول الفرض2.70:و المقدرة ب
العادیین في و األطفال إحصائیة بین المتخلفین عقلیا و هذا یعني أنه توجد فروق ذات داللة 

.تدویر الصورة العقلیة لألشیاء في فضاء ثنائي و ثالثي األبعاد

ن لنا أّن مهارات األطفال المصابین بالتخّلف العقلي البسیط في الّتدویر العقلي یلقد تبّ 
(Rotation mentale) ضعیفة و هذا ما الحظناه أثناء تطبیقنا إلختبار الّتدویر العقلي

إذ قام ، بحیث أخفقوا في إیجاد الشكلین المطابقین للنموذج األصلي(Vandenberg)لفندنبرق 
.ختیار الّشكلین اللذان یعّدان مجّرد صور مرآویةأغلبّیتهم با

و بناءا على نتائج الفرضیة التي أقرت بوجود فروق بین المتخلفین عقلیا من الدرجة 
ثنائي و ثالثي ء في فضاءو األطفال العادیین في تدویر الصورة العقلیة لألشیاالبسیطة 
یعانون من اضطرابات معرفیة األطفال المصابین بالتخّلف العقليلنا أنیّتضحاألبعاد 

قلیة كل الوظائف العتتعلق بالفضاء هذا یرجع إلى أن المتخلفین عقلیا یعانون من نقص في 
بما فیها من انتباه، ذاكرة فهم یعانون من قصور في القدرة على استرجاع  المعلومات، كذلك 

بین المتخلفین عقلیا و العادیین في درجات تطبیق اختبار عامل الذكاء فاالختالف الموجود 
. التدویر العقلي لصالح العادیین كونهم أذكیاء عكس المتخلفین عقلیا فذكاؤهم دون المعدل



اإلســــتــنــتاج
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:اإلستنتاج العام

، و بعد عرض و مناقشة النتائج (Vandenberg)بعد تطبیق إختبار الّتدویر العقلي لـفندنبرق
و معالجة البیانات عن طریق التحلیل اإلحصائي الذي اعتمدنا فیه المتوسط الحسابي، 

قبول االنحراف المعیاري، اختبار الفروق بین المتوسطات، القیمة الفائیة، توّصلنا إلى 
الفرضیة التي مفادها وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الّتدویر العقلي بین األطفال 

.المصابین بالتخّلف العقلي البسیط و أقرانهم من ذوي الّذكاء العادي

األطفال المصابین بالتخّلف العقلي لتدویر العقلي عندو من هنا نستنتج أن مهارات ا
هؤالءویر العقلي لدى أقرانهم من ذوي الّذكاء العادي، إذ یحتاج مقارنة بمهارات الّتدضعیفة

في تدویر ذات داللة إحصائیةد فروقو األطفال إلى تمرینات مكثّفة، كما أننا نستنتج وج
وهذه الفئة من األطفالو ثالثي األبعاد عندلألشیاء في فضاء ثنائي الّذهنیة الصورة

األطفال المصابین بالتخّلف فئةأنّ هذا راجع إلى كونأقرانهم من ذوي الّذكاء العادي، و 
العلیا التي تؤدي و المعرفیةتعاني من ضعف و قصور في الوظائف العقلیةالعقلي البسیط

.إلى ظهور اضطرابات مختلفة



ـةخاتـمـ
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:ةـمـاتـخ

تعتبر الّدراسة التي قمنا بها دراسة تمهیدیة لدراسات أخرى في مجال التخّلف العقلي عاّمة
إذ حاولنا من خالله التعّرف و الّتدویر العقلي خاّصة باعتباره الموضوع األساسي بدراستنا، 

أردنا التأّكد على مهارات الّتدویر العقلي لدى األطفال المصابین بالتخّلف العقلي، و كذلك 
من وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الّتدویر العقلي بین األطفال المصابین بالتخّلف  

.العقلي البسیط و أقرانهم من ذوي الّذكاء العادي

و في ضوء أهّم الّنتائج التي تحّصلنا علیها و من أجل إحاطة أشمل و على هذا األساس
:أردنا إدراج اإلقتراحات التالیةلعقليبمفهوم التخّلف العقلي و الّتدویر ا

 ضرورة إجراء دراسات جدیدة تتناول متغّیرات الّدراسة الحالیة سواء أخذ كّل منها على
.ات أخرىحدى أو مرفوقة بمتغّیر 

القائمین على تقدیم الّرعایة لألطفال المصابین بالتخّلف العقلي توعیة و تحسیس
بمختلف درجاته على ضرورة تدریب هذه الفئة من األطفال على الّتدویر العقلي من 
أجل تحسین أدائهم في هذه المهارة التي ترتبط بأنشطة حیاتنا الیومیة على إختالف 

.صعوباتها
برامج التربویة الخاصة و التي یتلّقاها األطفال إدراج مهارة الّتدویر العقلي ضمن ال

.المصابین بالتخّلف العقلي في المراكز الخاّصة
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