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مقدمة:
يعتبر التخمف الذىني من االضطرابات المعروفة من بداية التاريخ حيث عاممت
الحضارات القديمة المتخمفين ذىنيا بوحشية و عممت عمى إعداميم والتخمص منيم بعزليم
عن المجتمع ،ففي مجتمعنا تقوم األسر التي يكون احد أفراد أسرتيا مصاب بالتخمف العقمي
بعزلو واخفائو وأحيانا يعتبرونو كمسكين ،فيي حالة تظير في السنوات األولى أين
يضعف فييا النمو العقمي وعدم التوافق النفسي واالجتماعي و صعوبة التعمم و العجز عمى
إدراك المفاىيم البسيطة ،و قد تظير لدييم بعض التشوىات الجسمية كسيالن المعاب مثال
والقيام بحركات ال إرادية ،وعدم القدرة في التحكم في العواطف و المشاعر و يتميزون
بالعدوانية و إيذاء النفس ،و لكن ىذا ال ينطبق عمى الكل الن كل حالة وخصائصيا ،كما
يتميزون بقصور في الوظائف المعرفية التي تتمثل في صعوبات التفكير و التركيز و التذكر
واالنتباه ،كما يعاني األطفال ذوي التخمف الذىني من صعوبات لغوية مختمفة ،بطء في
النمو المغوي ،تأخر في النطق ،تأخر في اكتساب قواعد المغة وضعف المفردات المغوية
وبساطة التراكيب المغوية بما ال يتناسب مع أعمارىم الزمنية ،و لقد أشارت الدراسات إلى أن
غالبية من ذوي التخمف الذىني يعانون من صعوبات التواصل وىذا راجع إلى الصعوبة في
تمقي و معالجة المعمومات ،إذ يأخذون وقتا أطول في تعمم الكممات مقارنة بالعاديين فكل فرد
يختمف عن غيره في إمكاناتو وقدراتو العقمية.

لقد حظيت مشكمة التخمف العقمي باىتمام الدارسين والباحثين في مجال الصحة
النفسية والعالج النفسي في محاولة تسعى لتحسين حياة ىؤالء األشخاص ،وتحاول الدراسات
الحالية تنمية بعض الجوانب المعرفية المرتبطة بالتطوير الفكر االستداللي من خالل مساندة
األطفال عمى تكوين المفاىيم ،و تعميميم بعض الميارات المعرفية من خالل برامج تدريبية
تتعمق بالمفاىيم المرتبطة بالميارات العقمية خاصة الذاكرة و بالتحديد الذاكرة العاممة التي تعد
من أىم الوظائف المعرفية والتي تعتبر مركز معالجة المعمومات.
تعتبر الذاكرة العاممة من أىم الوظائف المعرفية التي يصيبيا الخمل عند المتخمفين
ذىنيا و ب األخص ذوي التخمف الذىني الخفيف والتي يرجع الخمل فييا إلى أسباب وظيفية و
أو عضوية ،و سنحاول البحث أكثر فيما يتعمق بيذا المشكل ونسمط الضوء عمى دراسة ىذه
الوظيفة الذىنية ووصف الفروق بين الدور الذي تقوم بو ىذه الوظيفة عند عينة من العاديين
مقارنة بعينة من المتخمفين ذىنيا درجة خفيفة الذين يتميزون بخصائص تقترب من
خصائص العاديين.
وبيذا قمنا بدراسة ىذا الموضوع تحت عنوان الذاكرة العاممة عند الراشدين المتخمفين
ذىنيا درجة خفيفة ،دراسة مقارنة بين ىذه الفئة و أقرانيم العاديين ،لمعرفة الفروق بين ىتين
الفئتين واعتمدنا في ذلك عمى تطبيق رائز التقييم المعرفي  BEC96و تم تقسيم البحث إلى
جانبين ،الجانب النظري و الجانب التطبيقي ،الجانب النظري يتضمن فصمين الفصل األول
يتمثل في التخمف العقمي والفصل الثاني يتمثل في الذاكرة العاممة ،أما الجانب التطبيقي

يشمل فصمين ،الفصل الثالث يتمثل في أبعاد اإلشكالية و إجراءات البحث ،والفصل الرابع
يتمثل في عرض وتحميل نتائج البحث.

تمييد
 -1تعريؼ التخمؼ الذىني
 -2تصنيؼ التخمؼ الذىني
-3أسباب التخمؼ الذىني
-4خصائص المتخمفيف ذىنيا
-5تشخيص التخمؼ الذىني
-6طرؽ الوقاية مف التخمؼ الذىني
-7معالـ عالج اإلعاقة الذىنية
خالصة الفصؿ

التخلف الذهني

الفصل األول

تمهيد
مف بداية اإلنسانية حدثت ظواىر وسموكات أثارت تساؤالت البشرية عف معناىا وعف
مصيرىا قصد تحقيؽ توازف الفرد مع نفسو  ،فالتخمؼ الذىني مف الظواىر التي ييتـ بيا
عمماء النفس والتربية ،عمـ االجتماع ،الطب وعمـ االرطوفونيا حيث حاولوا تقديـ العالج،
فيو حالة تظير منذ الطفولة يضعؼ فييا النمو العقمي و يسوء التوافؽ النفسي و
االجتماعي.
ولقد بدأت أوؿ محاولة عممية لدراسة المتخمفيف ذىنيا بفرنسا عقب الثورة الفرنسية بمناسبة
عثور بعض الصياديف في غابة (أفيروف) عمى طفؿ عمى الفطرة تبيف فيما بعد انو متخمؼ
ذىنيا  ،وقد اىتـ بدراستو ايثارد  Itardالذي كاف طبيبا في مدرسة الصـ في باريس في ذلؾ
الوقت في  ،1798وفي عاـ  1837انشأ سجواف تمميذ ايثارد األوؿ مدرسة لتعميـ المتخمفيف
ذىنيا في باريس.
فحسب اإلحصائيات الدولية تقدر منظمة الطفولة لألمـ المتحدة ( اليونيسيؼ) أف طفال واحدا
مف كؿ عشرة أطفاؿ يعاني مف عاىة تمتد بيف العمى و الصمـ و التخمؼ الذىني %88
منيـ في الدوؿ النامية ،وتشكؿ نسبة المتخمفيف ذىنيا حولي  %3مف أفراد المجتمع.
رغـ ىذا العدد إال انو وحتى ىذه السنوات األخيرة مازالت األعماؿ االكمينكية التي كرست لو
قميمة مقارنة باألعماؿ التي كرست لالضطرابات األخرى.
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-Iالتخمف الذهني:
-1مفهوم التخمف الذهني:
 تعريف الرابطة األمريكية لمقصور العقمي : 1987
اعتبرت الرابطة األمريكية لمقصور العقمي التخمؼ الذىني بأنو نقص داؿ في المعدؿ العاـ
لموظائؼ المعرفية يصاحبو قصور في السموؾ التكيفي و المستوى الوظيفي لمذكاء اقؿ مف
المتوسط ،وتظير معالمو خالؿ فترة التطور العاـ وتحدث خالؿ فترة النمو.
 تعريف الرابطة البريطانية لممعوقين عقميا :1973
تنص ىذه األخيرة عمى انو حالة تأخر وعدـ اكتماؿ النمو العقمي،وىذا يحدث في سف مبكرة
بسبب عوامؿ وراثية ،مرضية أو بيئية تؤدي إلى نقص الذكاء وقصور في مستوى أداء الطفؿ في
التعمـ والتكيؼ ( إبراهيم محمد المغازي ،2004،ص .)15

 تعريف كمال سالم سيسالم : 1988
يعتبر التخمؼ الذىني حسب كماؿ سالـ مف الوجية االجتماعية ىو انخفاض المستوى
الثقافي و القدرة عمى التفاعؿ مع اآلخريف.


تعريف هيبر:1966 Heber
اما تعريؼ ىيبر فيعتبر أكثر التعاريؼ شيوعا وقبوال لدى عمماء النفس و التربية،

والذي يشير الى أف التخمؼ الذىني ىو األداء الوظيفي العقمي الذي يقؿ عف المتوسط و
الذي يظير في مرحمة النمو و مرتبطا بخمؿ في واحدة أو أكثر مف الوظائؼ التالية :
19
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النضج ،القدرة عمى التعمـ و التكيؼ االجتماعي (وليد السيد خميفة ،مراد عمي عيسى، 2008 ،
ص 97



تعريف كمال مرسي:1996

إف كماؿ مرسي يعرؼ التخمؼ الذىني تعريؼ اقرب إلى الشموؿ حيث يرى أنا لتخمؼ
الذىني يتمثؿ في انخفاض األداء الوظيفي العقمي لمفرد وىذا يكوف نتيجة تأخر النمو العقمي
أو توقفو أو عدـ اكتمالو ولو أسباب متعددة ،وىذا االنخفاض يبدأ ويستمر منذ لحظة
اإلخصاب ،وحتى سف الثامنة عشر (الزغبي ،2883 ،ص.)186

 التعريف االجتماعي:
يعرؼ التخمؼ الذىني بأنو حالة عدـ اكتماؿ النمو العقمي بدرجة تجعؿ الفرد عاج از
عف التكيؼ مع قرانو مف الناس ،مما يجعمو دائما بحاجة إلى إشراؼ و دعـ اآلخريف(عبد
المطيؼ حسيف فرح ،2887 ،ص(76

 -2تصنيف التخمف الذهني :
يمكف تقسـ التخمؼ العقمي إلى ثالثة أصناؼ وىي:
 -1- 2التخمف العقمي الخفيف:
تتراوح نسبة ذكاء الطفؿ في ىذه الفئة بيف  50إلى 70تمثؿ 68بالمئة مف المتخمفيف
ذىنيا كما يتراوح العمر العقمي ألفرادىا في حده األقصى  7إلى  18سنوات و ذلؾ عندما
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يصؿ إلى السف الذي يحدد فييا النضج التاـ لمطفؿ العادي ،ىذه الفئة قابموف لمتعمـ ،إذ
يمكنيـ تطوير قدراتيـ االجتماعية و االندماج في المجتمع و أف يكونوا متمدرسيف في
مدارس عادية في المرحمة االبتدائية ،لكف تظير لدييـ صعوبات في جميع المياديف،
انطالقا مف  12سنة

يبعثوف إلى أقساـ خاصة ومساعدتيـ بإعادة تربية أرطوفونية

وبيداغوجية ،وفي سف البموغ يمكنيـ االعتماد عمى أنفسيـ مع مساعدة و إرشاد ،فيـ بحاجة
دائمة لمف يوجييـ لمواجية الصعوبات اليومية ،وناد ار ما نجد اضط اربات مصاحبة مثؿ
اضطراب النمو.
 -2-2التخمف الذهني المتوسط :
تبمغ نسبتيـ حولي  75مف مجموع المتخمفيف ذىنيا ،و تشكؿ نسبة %18مف األطفاؿ
المتخمفيف ذىنيا و يتراوح نسبة ذكاءىـ بيف  48و 55درجة ،كما تتراوح أعمارىـ العقمية 3
إلى  7سنوات ،يتميز أفراده مف الناحية العقمية بأنيـ غير قابميف لمتعمـ ،بحيث يتعمموف
القراءة و الكتابة ولكف دوف الفيـ(ابف الطيب فتيحة،2888 ،ص ،)28في حيف أنيـ قابميف
لمتدريب عمى بعض الميارات التي تساعدىـ عمى المحافظة عمى حياتيـ لمواجية الحياة
،حيث يمكف تدريبيـ عمى األشغاؿ البسيطة ،أما الخصائص الجسمية ليذه الفئة فيي قريبة
مف مظاىر النمو العادي ،لكف يصاحبيا أحيانا مشاكؿ في الوقوؼ والمشي
(P.Ganoui,Messerchmilt,1993,p51).
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-3-3التخمف الذهني العميق:
يشمؿ ما بيف  1إلى  %2مف مجموع األفراد المتخمفيف ذىنيا و يتميزوف ب:

المعاناة مف أمراض عصبية و التي تعد السبب الرئيسي لمتخمؼ الذىنياضطرابات عمى مستوى الوظائؼ الحسية الحركية تظير خالؿ مرحمة الطفولة المبكرة.ال يتعدى مستواىـ العقمي  3سنوات ،ال يستطيعوف القياـ بحاجاتيـ األساسية ممايجعميـ في تبعية تامة لمحيطيـ ،ال يكوف لممصاب أي لغة (. )Rengler, M, 1998,p 50

-3أسباب التخمف الذهني :
يوجد أكثر مف  258سبب لمتخمؼ الذىني تـ تحديدىا بعمـ األوبئة التي أشارت إلى
حوالي  58مف حاالت التخمؼ الذىني باعتداؿ 38مف التخمؼ الذىني بعدة أسباب يمكف
تصنيفيا كما يمي:
 1-3األسباب الوراثية :
وفي ضوء البحث عف األسباب الوراثية المؤدية إلى التخمؼ الذىني نجد أف
عمماءالنفسقداختمفوافيتحديدتمكالعوامإلالأنيمنالممكنتقسيمتمكالعوامؿ بدوره إلى ما يمي:
-1-1-3أسباب وراثية مباشرة :
يرجع إلى عوامؿ وراثية ،يرث فييا الطفؿ عف والديو الجينات التي تحدد وضعو في فئة
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المتخمفيف ذىنيا ،وبما أنا لتخمؼ الذىني ينتقؿ عف طريؽ أحد" الجينات المتنحية (وسمي
متنحية ألف الفرد قد يحمميا و ال تظير عميو صفاتيا) فنجد أف األـ أو األب يحمؿ أحد ىذه
الجينات دوف أف يتصؼ بالتخمؼ العقمي أو تظير عميو أعراضا إلصابة بأي مرض عقمي،
ذلؾ أف الجنيف قد يكوف حامؿ ،ولـ تتوافر لو كافة الشروط لمظيور .وىذا يفسر وجود حالة
مف التخمؼ العقمي في أسرة عادية مف حيث مستوى الذكاء أو في أسرة يرتفع فييا الذكاء،
لكف مع دراسة تاريخ األسرة يكوف اكتشاؼ حاال تبيف أفراد العائمة قد أصيبوا بالتخمؼ الذىني
وىذا التخمؼ الذىني يعرؼ باسـ" النوع العائمي".
 -2-1-3أسباب وراثية غير مباشرة :
نجد مف بينيا:
حاالت العيوب المخية التي يصاحبيا نمو شاذ في الجمجمة (دانياؿ آالف و جيمسكوفياف ،2888،ص. )269

حاالت االضطراب في تكويف الخاليا وىذا النوع مف االضطرابات ال تظير أي أعراضعمى حامؿ الجيف سوى بعض البثور عمى الجمد ال تسترعي االنتباه ،فيولد الطفؿ بتمؼ شديد
في تكويف خاليا المخ وأعضاء جسمو ،فيعاني مف التخمؼ الذىني (أميرة طو بخش2888 ،ػ،
ص.)15
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 -2-3األسباب البيئية :

ىي تمؾ العوامؿ التي تحدت أثيرىا بعد عممية اإلخصاب وتكويف الجنيف فيي عوامؿ غير
جينية ،ويحدث ىذا إما في بداية الحمؿ وأثناءه أو عند الوضع أو بعد الوالدة و أثناء
الرضاعة ،فيذه العوامؿ ىي حصيمة المؤثرات الخارجية التي بدأت تمعب دورىا منذ الحمؿ و
حتى الوفاة ،وتشمؿ العوامؿ البيئية مؤثرات قبؿ الوالدة وأثناء الوالدة و بعد الوالدة.
أوالا:عوامل ما قبل الوالدة:


الحصبة األلمانية  :األطفاؿ الذيف أصيبت أمياتيـ بالحصبة األلمانية تؤثر سمبا عمى

الجنيف في حالة إصابتيا ،حيث أنيا يمكف أف تؤدي إلى فقداف السمع أو البصر(ماجدة السيد
عبيد ،2001ص .) 39



قد تأخذ األـ بعض العقاقير بغرض اإلجياض ،وقد تفشؿ تمؾ المحاوالت وىنا تترؾ

آثار ضارة بالنسبة لمجنيف فتؤدي إلى وجود ضعؼ عقمي عنده.
قد يتعرض الجنيف لمعدوى بمرض يكوف قد أصاب األـ أو يتأثر مف وجود سمو متؤثر عمى
جيازه العصبي.


ما يحدث لمجنيف مف تمؼ أو ضمور في الخاليا العصبية لممخ نتيجة تعرض األـ

لتأثير أشعة إكس  xأثناء الحمؿ.


قد يكوف ىناؾ عدـ اتزاف في إف ارزات الغدد الصماء ونقص في بعض ىرموناتيا.
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ثانيا :عوامل أثناء الوالدة:

 الحاالت التي تحدث في عمميات الوضع غير الطبيعي كالحاالت التي تطوؿ فييا
مدة الوضع صعوبة الوالدة وتعسرىا ،فينتجا التيابات أو تشوىات أو تمؼ ألجزاء مف
المخ وينتج عف ىذا تخمؼ عقمي.


حاالت االختناؽ التي يتعرض ليا الطفؿ ،فعندما يتوقؼ األكسجيف عف الوصوؿ إلى

دـ الوليد لفترة وجيزة أو يحدث انخفاض في كميتو فإف المخ ال يؤدي وظائفو وفي ىذا الحالة
يجب عمؿ اإلسعافات السريعة وعندما ال تحدث إسعافات سريعة لمتنفس فيذا يؤدي إلى تمؼ
بعض خاليا المخ نتيجة عدـ وصوؿ األكسجيف الكافي الستمرار حياة الخاليا فيؤدي الى
التأخر الذىني


قد تحدث إصابة في المخ أو جرح فيو نتيجة استعماؿ وسائؿ أثناء الوالدة العسرة،

فيذا يؤدي إلى إصابة بعض الخاليا بالتمؼ مما يؤدي إلى اإلصابة بالتخمؼ العقمي(اميرة
طو بخش ،مرجع سابؽ ص) 16- 15
ثالثا :عوامل ما بعد الوالدة:


سوء التغذية وقد تحدث حاالت اإلعاقة العقمية في مرحمة ما بعد الوالدة بسبب الفقر

والحرماف و العادات السيئة في التغذية .


الحوادث و الصدمات ،و التي تصيب بشكؿ مباشر عمى منطقة الرأس أو حوادث

مما يؤدي إلى نقص األكسجيف أو نزيؼ في الدماغ أو كسر في الجمجمة .
25
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العقاقير و األدوية ،تعتبر احد المسببات الرئيسية لحدوث حاالت اإلعاقة الذىنية،

تؤدي إلى النشاط الزائد أو االكتئاب أو اليموسة مما يؤثر عمى الجياز العصبي
المركزي(عدناف ناصر الحازمي , 2887,ص .) 212



عدـ اكتماؿ الحمؿ ،حيث أثبتت الدراسات أف ىناؾ عالقة بيف التخمؼ الذىني و بيف

الوالدة المبكرة (ماجدة السيد عبيد مرجع سابؽ ,ص .) 42



األمراض الناجمة عف زواؿ النخاعيف( زواؿ المادة النخاعية)



التسمـ عف طريؽ المعادف و الرصاص(فوزي محمد جبؿ ، 2888،ص )487

 -3-3األسباب االجتماعية :
إف األطفاؿ الذيف ينشؤوف في ظروؼ بيئية رديئة و الحاالت التي تتعرض لإلىماؿ و سوء
المعاممة أو نقص اإلثارة يمكف أف تؤدي إلى التخمؼ الذىني (دينا لياالف ،جيمس كوفماف ،مرجع
سابؽ ،ص .) 272
-التسمـ بأمالح الرصاص و أوؿ أكسيد الكربوف(عال عبد الباقي إبراىيـ،2884 ،ص .)212

-4خصائص المتخمفين ذهنيا:
 -1-4الخصائص األكاديمية:
تأخر مدرسي في ميارات القراءة والتعبير والكتابة وكذلؾ في االستعداد الحسابي وقدأشارت الدراسات أف ىناؾ عالقة بيف فئة المعوقيف ذىنيا وبيف درجة التخمؼ األكاديمي.
26
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 األطفاؿ المتخمفيف ذىنيا يتطوروف ببطء في النمو المغوي مقارنة مع العمر بالنسبة معالعادييف.
ػ -لدييـ ضعؼ في الوظائؼ العقمية كضعؼ في الذاكرة.
 عدـ قدرة المتخمؼ عقميا عمى عممية االتصاؿ والتعامؿ مع اآلخريف -2-4الخصائص الجسمية :
األطفاؿ المعوقيف ذىنيا بصفة عامة لدييـ فروقات في مستوى نموىـ الجسمي والحركي فيـ
اقؿ وزف ويتأخروف في نموىـ الحركي وذلؾ قبؿ القدرة عمى المشي وكما اف األطفاؿ
المتخمفيف ذىنيا لدييـ مشاكؿ في السمع والبصر والجياز العصبي(سعيد كماؿ عبد الحميد
الغزالي،2811 ،صص.)334 -333

3-4ـ الخصائص العقمية والمعرفية لممتخمفين ذهنيا :
يتميز األطفاؿ القابموف لمتعمـ مف ذوي اإلعاقة ب :
 بطئ النمو العقمي:
الطفؿ المعاؽ ذىنيا ينمو بمعدؿ ثمانية أو تسعة أشير كمما نما عمره الزمني بسنة ميالده
كاممة ،و ىذا يعني أف معدؿ النمو العقمي يقؿ عف معدؿ أقرانو العادييف  ،وعند سف 18سنة
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يصؿ أقصى عمر عقمي لديو إلى مستوى النمو العقمي لمطفؿ عادي في سف  8إلى 12سنة
عمى األكثر ،و مف ثـ ال يستطيع أف يصؿ في تعممو إلى الصؼ الرابع أو الخامس ابتدائي.
 ضعف االنتباه:
االنتباه عند المراىؽ المعاؽ ذىنيا مثؿ انتباه الطفؿ العادي الصغير محدود في المدة و
المدى ،فال ينتبو إال لشيء واحد و لمدة قصيرة  ،وسرعاف ما يتشتت انتباىو لضعؼ
المثيرات الخارجية لالنتباه عنده  ،و مف ثـ و مف ثـ يحتاج إلى ما يثير انتباىو مف المحيط
الخارجي.
 قصور اإلدراك:
يعاني المعاؽ ذىنيا مف قصور في عمميات اإلدراؾ و خاصة ضعؼ القدرة عمى التعرؼ
عمى المثيرات و التمييز بينيا ،إذ انو ال ينتبو إلى خصائص األشياء ،فال يدركيا و ينسى
خبراتو السابقة ،و ال يتعرؼ عمييا بسيولة ،مما يجعؿ إدراكو غير دقيؽ أو يدرؾ جوانب
الغير أساسية في المثير.
 قصور التفكير:
ينمو تفكير الطفؿ المعاؽ ذىنيا بمعدالت قميمة ويتميز بضعؼ قدرتو عمى اكتساب المفاىيـ
ويتسـ بالتفكير العياني واستخداـ المفاىيـ الحسية و الصور الذىنية والحركية ويظؿ تفكيره
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متوقفا عند مستوى المحسوسات وال يرتقي إلى مستوى المجردات وادراؾ الغيبات ،فيكوف
تفكير المعاؽ عقميا في المراىقة والرشد مثؿ األطفاؿ عند مواجية المشكالت والعوائؽ.
 قصور الذاكرة:
يتسـ المعاقوف ذىنيا بضعؼ الذاكرة قصيرة المدى و كذلؾ بعيدة المدى ألنيـ ال يتقنوف ما
تعمموه و ال يحتفظوف في ذاكرتيـ إال معمومات و خبرات قميمة و بسيطة وال يتذكرونيا إال
بعد جيد كبير ،فيـ يتميزوف بصعوبة التذكر و االحتفاظ و استعماؿ المعمومات و تذكر
الحاضر و ىذا لقصور الذاكرة العاممة عندىـ ،و صغر وحدة االحتفاظ و معالجة غير كافية
لممعمومات مما يؤثر عمى سير عممية االسترجاع ،فالذاكرة تمعب دور ميـ في عمميات التعمـ
و مكممة لمعمميات المعرفية األخرى وىذا ما يجعميـ في حاجة مستمرة إلعادة ما تعمموه مف
جديد ،ومف ثـ فاف ما في ذاكرتيـ مف خبرات و معمومات تكوف بسيطة وتشبو إلى حد كبير
ما يحتفظ بو األطفاؿ الصغار في ذاكرتيـ (سيير محمد سالمة شاش ، 2881،ص .ص.)4243

قاـ جورج ميمر ) (Georges Miller 1958بتحميؿ قدرات نظاـ الذاكرة العاممة و اثبت إف
المتخمؼ ذىنيا ال يمكنو االحتفاظ أكثر مف  3عناصر ميما كانت طبيعتيا ،أرقاـ ،حروؼ،
صور فيو يستغرؽ فترة زمنية طويمة لالحتفاظ بالمعمومات وتخزينيا ،وحتى لـ تعمميا
فسرعاف ما ينساىا ،لذا نضطر لتعميمو لو مف جديد.
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ليذا أورد اتحاد ىيئات رعاية الفئات الخاصة و المعوقيف  1994في دراسة قامت بيا أف
المعاقيف ذىنيا يتميزوف بانخفاض التأمؿ الباطني و يصعب عمييـ إعطاء صورة دقيقة لما
يروف وال يحتفظوا كثي ار بكؿ ما يمر عمييـ ،الف لدييـ ضعؼ في قدرتيـ عمى التخيؿ و
التصور ،إضافة أنيـ يسيؿ عمييـ التفكير في األشياء الممموسة المادية و يستحيؿ عمييـ
التفكير في كؿ ما ىو معنوي (عبد المطيؼ حسيف، 2887،ص.)118

 4الخصائص االنفعالية واالجتماعية:يتصؼ المعوؽ عقميا ببعض الصفات االنفعالية واالجتماعية فقد لوحض انو يميؿ إلى
االنسحاب والتردد في السموؾ التكراري ،وذلؾ في الحركة الزائدة عمى ضبط االنفعاالت وعدـ
القدرة عمى إنشاء عالقات اجتماعية.
الخصائص الشخصية :
إف األطفاؿ المعوقيف عقميا لدييـ بعض المشاكؿ االنفعالية واالجتماعية وذلؾ لسبب يعود
لسبب المعاممة والطريقة التي يتعامؿ بيا ىؤالء المعوقيف في المواقؼ االجتماعية حيث أف
احدىـ قد يوصؼ بأنو متخمؼ أو غبي أو مجنوف ( سعيد كماؿ عبد الحميد الغزالي،
،2811،ص ص . ( 335،334
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-6تشخيص التخمف الذهني :
مف السيؿ الكشؼ الجيد ليذا التخمؼ ،إذ تالحظ األـ منذ فترة الرضاعة أف طفميا ال
يضحؾ ،ال يراقب  ،ال ييتـ ،ال يحاوؿ اإلمساؾ بأي شيء .
إف التشخيص السببي ،أي البحث عف األسباب المؤدية إلى التخمؼ الذىني تكشؼ أىمية
العوامؿ اآلتية :
 العامؿ العائمي. التعرض لصدمات و حوادث أثناء الوالدة اإلصابة السابقة بمرض أو التياب دماغي.أحيانا كثيرة تجرى فحوصات و تحاليؿ بيو كيميائية (كيميائية حيوية )،و وراثية (جينية أو
دراسة الصبغيات أي الكروموزومات.
إف التشخيص السببي المبكر ىاـ جدا لتحديد نوع العالج السببي ،الباكر أيضا لبعض
أشكاؿ التخمؼ الذىني و ىذا التشخيص ضروري إلعطاء األدوية المناسبة كذلؾ ىناؾ
إجراءات وتدابير عديدة لتأىيؿ المريض(غساف جعفر ،2881،ص .)14

-7طرق الوقاية من التخمف الذهني:
إف مف الواجب عمى المجتمعات أف تبذؿ الجيود الكبيرة الخاصة والمكثفة لموقاية مف
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التخمؼ الذىني ،و لقد أمكف إلى حد ما اكتشاؼ بعض وسائؿ الوقاية التي يمكف تطبيقيا
بفاعمية و كفاية ،في تحديد فصيمة دـ الحوامؿ و تحديد مدى توافقيا مع دـ الزوج ،واختبار
عامؿ روسوسو األيض و وسائؿ كثيرة تساىـ في التقميؿ مف نسبة التشوىات الخمقية والتقميؿ
مف عدد الوالدات قبؿ أو بعد الموعد المحدد ،والوقاية مف النزيؼ والحوادث العارضة
لألطفاؿ و ىذه بعض طرؽ الوقاية مف التخمؼ الذىني:
 عمميات الرعاية الطبية لألـ التي ترغب في الحمؿ ،وتتمثؿ تمؾ الرعاية في عممية
التحصيف ضد األمراض المعدية التي قد تتعرض األـ إلى اإلصابة بيا أثناء الحمؿ.
 االىتماـ بصحة األـ الحامؿ مف حيث الرعاية الطبية والتغذية المناسبة وعدـ التعرض
لألشعة أو استخداـ وتناوؿ أدوية دوف استشارة الطبي بالمختص أو التعرض لمسموـ
والكيماويات
 الراحة الجسمية لألـ الحامؿ والرعاية النفسية وتوفير أفضؿ الظروؼ ليا.
 عمميات اإلرشاد الوراثي ولممقبميف عمى الزواج
 توفير برامج اإلرشاد و التوعية الصحية لتوعية األميات ألسباب التخمؼ الذىني
وتعريفيـ لممؤشرات والظواىر الدالة عمى تعريض الجنيف لمتخمؼ الذىني قبؿ الوالدة أو
أثناءىا ،واتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة.
الكشؼ وعالج حاالت الخمؿ الكروموسوـ يفي الجينات عند الوالديف أو أحدىما واختالؼ
فصائؿ الدـ(اميرة طو بخش ، 2888 ،ص .) 46
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 توفير الرعاية الصحية و االجتماعية لألطفاؿ بعد الوالدة مباشرةً والقياـ بالفحوص الطبية
ليـ بصفة دورية.
 إرشاد الوالديف ومساعدتيـ عمى تقبؿ الطفؿ المعاؽ عقميا ًًو رعايتو والعناية بو (أميره طو
بخش ،مرجع سابؽ ،ص .) 47

-8عالج اإلعاقة الذهنية:
 العالج الطبي:
تحتاج بعض الحاالت اإلعاقة الذىنية إلى التدخؿ الطبي إلنقاذ الحالة مف التدىور و
ذلؾ خالؿ األسابيع الثامنة األولى مف الوالدة ،حيث تتطمب بعض الحاالت نقؿ دـ مف و
إلى الطفؿ ،كما في حالة اإلعاقة الناتجة عف اختالؼ دـ األـ عف دـ الجنيف مف حيث
العامؿ الريزيسي و الحاالت تتطمب إجراء جراحة سريعة .
 العالج النفسي :
يتـ ىذا العالج مف اجؿ التوافؽ النفسي و إكساب الطفؿ المتخمؼ استقاللية ،فحسب
الظروؼ التي يعيش فييا المتخمؼ يضطرب انفعاليا و تظير لديو أعراض العصبية التي
تزيد مف عدـ توازنو.
كما يتضمف العالج النفسي إرشاد الوالديف عمى تقبؿ طفميما و طرؽ معاممتو (طارؽ عبد
الرؤوؼ عامر، 2888،ص .) 288

االسترخاء و الذي يفيد في التخفيؼ مف التوتر العضمي و يقمؿ االضطراب الحركي.33
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 إعادة التربية النفسوحركية  :نشاطات حركية تساعد الطفؿ عمى التكيؼ مع النشاطاتاليومية ،الرياضية والتماريف الخاصة بالتوجيو في الزماف والمكاف وتطور الجانبية مما تساعد
عمى تعمـ القراءة و الكتابة .
استعماؿ نشاطات وتقنيات متنوعة لمساعدة الطفؿ عمى التعبير ،التكيؼ ،تطوير إمكانيتوالعضوية ،النفسية والعقمية واإلبداع(ابف الطيب فتيحة  ،مرجع سابؽ،ص.) 19

 العالج االجتماعي :
تنشئة ضماف العقوؿ تنشئة اجتماعية وفقا إلمكاناتيـ وقدراتيـ وذلؾ الكتسابيـ الميارات
االجتماعية الالزمة لالعتماد عمى النفس وتناوؿ الطعاـ وارتداء المالبس والمحافظة عمى
نظافة الجسـ  ،وتدريبيـ كذلؾ عمى السموؾ االجتماعي السوي  ،والمعادالت االجتماعية
الالئقة(وفيؽ مختار،2885 ،ص.)127

-IIالتخمف الذهني الخفيف:
-1مفهوم التخمف الذهني الخفيف:
التخمفالذىني الخفيؼ ىو حالة عدـ اكتماؿ النمو العقمي ،ولكف بدرجة خفيفة إذ األطفاؿ
المصابيف بيذا النوع مف التخمؼ قابميف لمتعمـ ولكف بصفة بطيئة ،و فيميـ لمغة ىي في
غالب األحياف

يكوف محدودة ومحسوسة (أي يعتمدوف عمى الجانب الحسي أكثر مف
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المجرد ،و يكتسبوف نوع مف االستقاللية الذاتية كاألكؿ المنفرد والنظافة الشخصية مثال
(.)Duras G,2002,p 45

-2أسباب التخمف الذهني الخفيف:
معظـ حاالت اإلعاقة مكتسبة نتيجة الظروؼ البيئية ،خاصة في عدـ التكفؿ المبكر ببعض
األمراض (كالتياب السحايا) ،كذلؾ قد توجد بينيـ بعض الحاالت مصحوبة بصرع أو إعاقة
بدنية كالشمؿ النصفي
-3خصائص المتخمفين ذهنيا(درجة خفيفة):
 العمر العقمي  18 -9سنوات .يكتسبوف المغة متأخريف بعض الشيء ،ولكنيـ يصبحوف قادريف عمى استخداـ الكالـلمتطمبات الحياة اليومية ،وعمى عقد حوار بسيط .
 يستطيع تحقيؽ نجاح في بعض الميارات الحركية واألعماؿ اليدوية و ذلؾ تعويضالمميارات المعرفية.
 حسب  1956 Dunnيقعوف في أخطاء قرائية أكثر مف السوي في المقاطع المتحركة وحذؼ األصوات( جماؿ الخطيب و منى الحديدي ،2884،ص .)63

-قصور في جانب التشابو و االختالؼ لممواقؼ.
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 المشاركة في المقابمة العيادية .يكتسب أغمبيـ كذلؾ استقالال كامال في رعاية النفس (ناوؿالطعاـ ،الغسيؿ ،ارتداء المالبس التحكـ في التبرز والتبوؿ) ،وفي الميارات العممية والمنزلية
حتى إذا كاف معدؿ االرتقاء أبطء مف الطبيعي بكثير.
 عدـ القدرة عمى التعامؿ مع متطمبات الزواج  ,أو تربية األطفاؿ صعوبات التأقمـ معالتقاليد و العادات.
-4تشخيص التخمف الذهني الخفيف:
في ىذا النوع مف التخمؼ يكوف مف الصعب التشخيص ،إذ ال يكتشؼ حتى مرحمة الدراسة،
إذ تالحظ أف الطفؿ ال ينتبو يتالقى دروسو بصعوبة ،وبيذا يطرد مف المدرسة ألنو يعرقؿ
دراسة زمالئو فيو يبقى في الصؼ األوؿ.
 -5التكفل بالمتخمفين ذهنيا(درجة خفيفة):
يكوف التكفؿ بيـ بتقديـ أساليب في التعمـ  ,صممت لتطوير مياراتيـ و لتعويضيـ عف
عجزىـ  ,و يمتمؾ أغمب األفراد في النطاقات العميا مف التخمؼ الذىني الخفيؼ قدرات عمى
أداء األعماؿ التي تستدعي قدرات عممية أكثر منيا أكاديمية بما في ذلؾ عمؿ اليدوي مف
الناحية االجتماعية.
و كذا تدريبيـ عمى العادات التي تؤدي بيـ إلى تقبميـ اجتماعيا في المجتمع (رمضاف محمد
القذافي  ،2881ص .)115
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خالصة الفصل:
إن إلمام الفرد بكل هذه المعارف و المعلومات المقدمة في هذا الفصل ،يستطيع
أن يحدد خصائص كل فرد من هذه الفئة من حيث قدراتهم العقلية و اللغوية
الجسمية و الصعوبات الناتجة عن إعاقتهم ،و بالتالي يمكن تقييم احتياجاتهم التربوية
و النفسية و االجتماعية الجيدة و التي تبدأ في سن الطفولة المبكرة و أن تكون لديهم قدرات
عادية و تزيد من كفاءتهم العقلية و المعرفية.
لذا وجب االهتمام الكبير بهذه الفئة التي ستساهم في بناء المجتمع.
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الفصل الثاًٍ :

تمييد
-1تعريف الذاكرة
-2األسس العصبية لمذاكرة
-3شروط عمل الذاكرة
-4آلية عمل الذاكرة
-5أنواع الذاكرة
-6اضطرابات الذاكرة
 -7تعريف الذاكرة العاممة
 -8نمو الذاكرة العاممة
 -9مكونات الذاكرة العاممة
-10نماذج الذاكرة العاممة
-11حدود الذاكرة العاممة
-12مميزات الذاكرة العاممة
خالصة الفصل
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تمهيد:
تعرف الوظائف المعرفية أنيا كل ما يتصل باإلحساس ،اإلدراك ،التخيل ،القدرة عمى
التذكر و التفكير و التعمم أي جميع الوظائف التي يقوم بيا العقل لتكوين الخبرات المعرفية،
ىناك قدرات مكتسبة مثل الميول الخاصة ،وقدرات موروثة يولد بيا الشخص مثل الذاكرة
التي تكمم الفالسفة عنيا منذ أكثر من ألفين سنة أما الدراسات التجريبية ظيرت منذ 1985
من طرف ايبنياوسEbbinghaousو ظيور أيضا المدارس السموكية و االتجاه المعرفي ،
و بعدىا جاء التحميل النقدي من طرف نيسر ليشمل العالم و يخرج من دائرة المخبر وفي
الستينات ظيرت دراسات حول نماذج الذاكرة العاممة من طرف Simon1972 et
 ،Vinjik1978تعتبر الذاكرة وظيفة معرفية ىامة ،ليا دور ميم في عممية اكتساب المعارف
و تسييل عممية نقل و تخزين المعمومات باستمرار و استغالليا عند الحاجة ،و من بين
أنواع الذاكرة نجد الذاكرة العاممة التي ترافقنا في أحداثنا اليومية بترميز المعمومات المستقبمة
من الحواس و إرساليا إلى الذاكرة طويمة المدى لحفظيا ،ولقد تطرقنا في ىذا الفصل إلى
البحث أكثر حول الذاكرة العاممة.
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-1الذاكرة :
1- 1مفهوم الذاكرة:
حسب قاموس عمم النفس تعرف الذاكرة بأنيا القدرة عمى معالجة المعمومات الطبيعية و
االصطناعية في ترميز المعمومة المستوحاة من التجارب المعاشة في البيئة ،وىذا بتخزينيا
في شكل مالئم ثم استرجاعيا و استعماليا في النشاطات أو العمميات التي يحققيا

الفرد . )p562) BLOCH .H , 1999,
تعرف أيضاأنيا مجموع األنظمة البيولوجية و النفسية تشمل ثالث وظائف و ىي :
االندماج(تسجيل و تثبيت المعطيات).
االحتفاظ (التخزين).
االسترجاع(التذكر)().MAZEAU, 1999, P115
كما يعرفيا ستنبرغ Stemberg 2003عمى أنيا "العممية التي يتم من خالليا
استدعاء معمومات الماضي ،الستخداميا في الحاضر".
من جية يرى سيرج نيكوالSerge Nicolas 2002أنيا "االحتفاظ بجميع الخبرات
الحياتية لمفرد ،بمعنى تاريخ األحداث الشخصية كما يمتقطيا الذىن"(ساسان الهام،
مرجع سابق ،ص.)31
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 -2-1هندسة الذاكرة:
تصل إلى الذاكرة كمية ىائمة من المعمومات اآلتية من المحيط الخارجي يجب أن
ترشح و تنقي حتى تسيل معالجتيا و استعماليا ،و تختار الذاكرة المعمومات التي تبدو أكثر
نفعا إلتمام الميمة المرادة و بيذا فيي تميل العديد من المعارف األخرى.
و بالرغم من تعدد نماذج الذاكرة إلى أنيا تشترك في نفس المكونات التي تعترف
بوجود الذاكرة العاممة (التي يسمييا البعض من الباحثين بالذاكرة قصيرة المدى) إلى جانب
الذاكرة طويمة المدى اضافة الى مولد االستجابة ).(Génération de réponse
و لتوضيح كل واحد من ىذه المكونات نعتمد عمى نموذج  Gagnéغاني  1980الذي
يوضح ما يمي :
مولد االستجابة

المستقبالت

الذاكرة
طويلة المدى

المحيط
مستقبالت حسية

الذاكرة العاملة

شكل رقم ( :)01يمثميندسة الذاكرة عند غ.غاني ) )R.Gagnéو
ا.غاني).)Tardjif .J, 1990, P162((E.Gagné
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إن المحيط ىو في إن واحد نقطة انطالق لممعمومات التي تدخل إلى الذاكرة وأيضاىو
نقطة وصول لتمك اآلتية منيا ،كما تحتوي الذاكرة عمى ذاكرة العمل التي تعتبر مركز معالجة
المعمومات فعن طريقيا تمر كل المعمومات إلى الذاكرة طويمة المدى ،و ىناك مولد
االستجابات الذي يستقي معموماتو من الذاكرة العاممة و منو إلى المستقبالت Emetteurs
التي سوف تزيل المعمومات الزائدة و غير المناسبة

لمموقف(Tardjif .J, idem,P162).

 - 3-1تحديد موقع الذاكرة في الدماغ:
يعتبر الشمي  Lashleyأول من اىتم بيذا النوع من الدراسة في أواخر  1920حيث
حاول عزل بعض مناطق الدماغ عن بعضيا لمجموعة من الفئران ثم يالحظ مدى و مستوى
االضطراب ،و في عام 1960اثبت انو إذا تم نزع 15إلى  %20من المنطقة الذىنية فانو
من الغير ممكن أن يفقد الدماغ كل ذكرياتو ،أما إذا فقد  %50من الدماغ وذلك حسب
المناطق المنزوعة فانو تحدث اضطرابات في الذاكرة و بالتالي استنتج أن الذاكرة ليس ليا
مقر محدد بل ىي موزعة عمى كامل أنحاء الجياز العصبي ،أما في أواخر الستينات يتبين
من عدة تجارب أن حصان البحر Hippocampeىذا المركب الصغير داخل النظام التقني
المتموضع في الفص الصدغي يمثل مركز الذاكرة عند اإلنسان.
فبعد نزع ىذا الجزء الصغير فانو ال يمكن االحتفاظ بالذكريات الجديدة التي تمر عمى
الذاكرة العاممة و إنما يتم االحتفاظ بالذكريات القديمة قبل عممية نزع المنطقة))ساسان اليام،
مرجع سابق ،ص.) 52،53
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كما توجد مناطق أخرى في النظام الثفني مسؤولة عن عممية االسترجاع وىي العقد
الحممية  Mamillaires Tuberculesفأي إصابة عمى مستوى المنطقة  B1يؤدي إلى
نقص فينتج عنو النسيان القبمي.
تتموقع الذاكرة الصريحة ما بين المسار المركزي و الحويصالت القاعدية و تكون
مرتبطة مع المخيخ ،أما الذاكرة قصيرة المدى فيي ترتبط بالقشرة الجبيية كذلك العقد الحممية
والتي تعمل عمى التعرف عمى الرسائل الحسية  ،توزيع االثر الذاكري في كل مناطق الدماغ
سواء كانت سمعية ،حركية أو بصرية.
وباستعمال طريقة التصوير الوظيفي لممخ technique d’imager fonctionnelle
cérébrale

وجد أن القشرة قبل الجبيية مسؤولة عن األحداث الشخصية(ذاكرة

األحداث))ساسان اليام ،مرجع سابق ،ص ص.) 52،53

 -4-1شروط عمل الذاكرة :
يتطمب التوظيف الجيد لمذاكرة عدة عوامل تساىم في تنشيطيا و تشجيعيا عمى القيام
بواجباتيا عمى أكمل وجو و تتمثل ىذه العوامل في المخطط التالي(:مصطفى غالب 1985،
ص)92
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االًتباٍ
الحاجت
التٌظُن
واالهتوام
االهتوام
الشكل رقم ( : )02يمثل شروط الذاكرة (من إعداد الطالبتين)

الحافز

التنظيم  :لتنظيم محرك الذاكرة فالمعمومات تدخل منظمة إلى الذاكرة فبدون التنظيم التذكرشبو مستحيل.
 االنتباه  :ىو تركيز الذىن عمى شيء ما عند ظيور شيء ذو أىمية انتباه الشخص سوفيركز دائما عمى ذلك الشيء الميم الذي يحتل المرتبة األولى ،و باقي األمور تأتي في
المرتبة الثانية بذلك فان االنتباه ىو القدرة عمى انتقاء تنبييات معينة لالستجابة ليا.
 الحاجة واالىتمام :كل فرد لو حاجات لإلرشاد والتنبيو ،فيي تشير إلى مستويات النشاطالحسي و اإلدراك و تجعمو ييتم باألشياء التي تشبع و تمبي حاجتو مثل الحاجة إلى النشاط
و حب االستطالع.
 الحافز :يعرف انو الرغبة العامة النجاز بعض األىداف(.مصطفى غالب ،مرجع سابق،ص)92

 -5-1أنواع الذاكرة :
يمكن تحديد أنواع و أشكال الذاكرة عمى أساس خصائص النشاط الذي تتحقق فيو العمميات
العقمية المكونة لمذاكرة :
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 -1-5-1الذاكرة الحسية :

وىي الذاكرة التي تتعمق باالنطباعات المتجمعة عن الطبيعة و الحياة من خالل
أعضاء الحس و ىذا الشكل من الذاكرة يتضمن أشكاال فرعية أخرى ىي الذاكرة البصرية،
الذاكرة السمعية ،الذاكرة الممسية ،الذاكرة الشمية و الذاكرة الذوقية.
 -2-5-1الذاكرة العاممة (القصيرة المدى) :
ىذا النوع من الذاكرة يستبقي أو يخزن المعمومات لفترة وجيزة بعد إدراك الفرد
الغير المستمر ليا ،و الذي يتعرض لو لمرة واحدة ،ىذه المعمومات وان كان ترتبط قميال
بنشاط الفرد بأىدافو و بدوافعو إال أن إرساء و توثيق أثار ىذه المعمومات يتطمب من الفرد
الوقوف عمى مغزاىا بالنسبة لو واتفاقيا مع أىدافو ،و بدون ذلك يكون تكرار وادراك ىذه
المعمومات بال جدوى فال تتحول إلى آثار الذاكرة بعيدة المدى ،يمكن أن نطمق عمى ىذا
النوع من الذاكرة قصيرة المدى تسميات عديدة مثل :الذاكرة المحظية ،الذاكرة األولية ،الذاكرة
الفورية والذاكرة العممية الخ)سامي محمد ممحم،2002 ،ص.)165

-3-5-1الذاكرة طويمة المدى :
يتصف ىذا النوع من الذاكرة باالستبقاء و التخزين طويل األمد لممعمومات بعد
تكرارىا لمرات عديدة ،وال تكون آثار الذاكرة بعيدة المدى فعالة إال إذا دعمت وفقا لقوانين
التعمم ،في ىذه الحالة تبقى ىذه اآلثار في الذاكرة ألطول فترة ممكنة.
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الزاكشة طىَلت
الوذي

الزاكشة العاهلت

تسترجع

الزاكشة قصُشة
الوذي (الزاكشة
العاهلت )

الزاكشة الحسُت

شكل رقم ( :)03أنواع الذاكرة (سامي محمد ممحم ،مرجع

-4-5-1ذاكرة األحداث:

سابق،ص166ص)166

تختص بتخزين المعمومات المتعمقة باألحداث من حيث حدوثيا و العالقات القائمة بينيا
وىذه المعمومات ترجع إلى الحيزات الشخصية.
-5-5-1ذاكرة المعاني :
تختص بمعرفة كيف تعقل شيء ما من أمثمة ما تشممو :
قيادة السيارة مثال إعداد وجبة طبخ استخدام اآلالت( إبراىيم محمد صالح ،2006 ،ص -.)52

-2الذاكرة العاممة :
 -1-2مفهوم الذاكرة العاممة :
يعرف جووست و كاربتنر Just et Karpetnerذاكرة العمل بأنيا "الكمية القصوى لتنشيط
الفعاليات"( بن صافية امال،2002،ص )52أي أنيا تقوم بتنشيط ذاكرة الفرد باستدعاء المعمومات و
تخزينيا في فترة قصيرة جدا.
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يعرف السموكيون الذاكرة العاممة عمى أنيا "سجل لتخزين المعمومات أثناء القيام بالوظائف
المعرفية و ىذا في فترة قصيرة".
يعتبر بادلي1986 Baddelleyأن الذاكرة العاممة محاولة جديدة لمعالجة دور الذاكرة في
أداء الميمات المعرفية و يذكر كل من بادلي و ىيتش 1974 Hitchأن الذاكرة العاممة
عبارة عن أنظمة تخزين خاصة ،وظيفتيا تخزين المعمومات المفظية تسمى ىذه األنظمة
المكون المفظي ،ثم أضاف بادلي في 1992مكون أخر يسمى بالمكون الغير المفظي يتمثل
في معالجة الصور المكانية و البصرية و إدراك العالقات المكانية (احمد حسن عاشور ،ب ت،
ص.)10

مذىب بياجي  Piajetيساند بادلي بقولو أن الذاكرة العاممة ىي المسؤولة عن التخزين و
التحميل لممعمومات و القيام بالوظائف المعرفية األخرى.
حسب ليسميك و سينيريك و ايرليش في

2001Ehrliche, Seigneuric, lyselick

الذاكرة العاممة وظيفة فعالة و ليست فضاء أو عمبة و نجد فييا محتوى العمميات  ،اجراءىا
و عممية الفيم  ،بناء معنى الكممات و التحويل المعرفي لممعمومة
).jean François le ny, 2002,P P110,111
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-2-2نمو الذاكرة العاممة :
-1-2-2النمو الكمي لمذاكرة العاممة :
تتضاعف وحدة الحفظ المفظي مع العمر ،حيث أن الطفل يستطيع االحتفاظ بعنصرين ()2
في سنتين ،أربع ( )4عناصر في خمس ( )5سنوات ،خمس ( )5عناصر في سبع ()7
سنوات و سبع ( )7عناصر في تسع ( )9سنوات ،بينما تكتمل الكفاءات في 11و 12سنة و
ىناك فروق فردية بالتأكيد.
 -2-2-2وحدة الحفظ البصرية الفضائية :
إن المعطيات فيما يخص نمو وحدة الحفظ البصري الفضائي غير متجانسة بسبب تنوع
الميام المستعممة لتقويميا ،فالميام المستعممة عادة تتمثل في، Blocsde Corciو رائز
النماذج البصرية .حيث استعمل ويمسون  ،Wilsonسكوت و باورسScot et Pawres
تقنية القوالب لتقويم وحدة الحفظ ب أربع  4قوالب عند أطفال أعمارىم 5سنوات ،و تصل
إلى  14قالب عند أطفال أعمارىم  11سنة ،ولقد بين إن الحفظ البصري متأخرة عن وحدة
الحفظ المفظي.
-3-2-2نمو المركز التنفيذي :
أن الوظائف الراجعة إلى المركز التنفيذي ىي األكثر دراسة من خالل الميام المعقدة لمذاكرة
العاممة(رزيقة لوزاعي ،مرجع سابق ،ص ص.)82،81
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بمعنى بالنسبة لمجموع الميام التي تتطمب من الحالة تنفيذ و تخزين و معالجة المعمومات.
فميام وحدة الحفظ الرقمي بصفة عكسية تسمح بالحصول عمى مقياس لوظيفة المركز
التنفيذي ،حيث يتدخل في تخزين المعمومات و معالجتيا لكي يتم إعادة إنتاج األخيرة بصفة
عكسية.
كما يقيم المركز التنفيذي بواسطة أدوات لفظية و غير لفظية ،واعتبرت معظم المعطيات أن
نمو المركز التنفيذي يكون بصفة عامة و بطيئة و متأخرة ،فالبنسبة لسيقل Siegel
1994ىناك نمو منتظم لمكفاءات من 5عمى  15سنة ،أما بالنسبة ليال  Haleو فيري
 Fryو برونيك Bronic1997ىذا النمو يكون حتى 19سنة.
 -4-2-2النمو النوعي لمذاكرة العاممة :
شكل النمو النوعي لمذاكرة العاممة (االستراتجيات ) ميدان بحث مألوف من خالل
األعمال التي قام بيا شي Chi1985و كوين Cowan 1997حيث وضحا عدة مراحل في
و ضع اإلستراتجية ،ومعرفتيا و استعماليا الفعمي في ميمة ما ىذه المراحل تتمثل في:
 فيم فائدة اإلستراتجية .قدرة و ضعيا في مكانيا و استعماليا دون آنيكون عبءمعرفي ىام.
 اختبار فائدة اإلستراتجية الجديدة مقارنة بالقديمة فيمكن أن يكون ىناك تعاقب بينعدة إجراءات التي توجد داخل نفس الميمة(رزيقة لوزاعي ،مرجع سابق ،ص.)83،84
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-2-2مكونات الذاكرة العاممة:
فصل بادلي مكونات الذاكرة العاممة وفق نموذج مقترح Baddely 1982-1999
يتكون من مكون رئيسي ىو المنفذ المركزي أو نظام التحكم التنفيذي و حمقة التسميع المفظي
و المبادرة السمعية المكانية.
الحىض اللفظٍ

الوٌفز الوشكزٌ

اللبادة البصشَت
الوكاًُت

شكل.رقم( :)04يمثل مكونات الذاكرة
و يوضح المخطط باإلضافة إلى مكونات الذاكرة العاممة اتجاه انتقال المعمومات بين ىذا
النظام أما بالنسبة لوظائف ىذه المكونات و األنشطة العقمية التي تنفذىا مكوناتو فيمكن
توضيحيا من خالل المخطط التالي :
نظام التحكن التنفيذي(هحكن الوصادر العقليت الوزكزي)
األنشطت :
-1عولُاث التحكن األساسٍ و اتخار القشاساث
-2الوحاكوت العقلُت و االستُعاب
ً-3قل الوعلىهت إلً الزاكشة طىَلت الوذي بىاسطت التسوُع
-4اثأس الحذاثت
)عماد عبد الرحيم الزغول ،رافع النصير الزغول ،مرجع سابق  ،ص)172
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حوض التسويع اللفظي (الحاجز قصيز
الودى
األنشطت :

الزاكشة العاهلت
اللبادة البصزيت
األنشطت:
-1ههواث التخُل البصشٌ

-1إعادة تذوَش الوعلىهاث هي اجل االستذعاء
الفىسٌ
-2العولُاث اللفظُت (َتن استذعاء هصادس التٌفُز
عٌذها تكىى الوهوت اللفظُت صعبت)

-2ههواث البحث البصشٌ و الوكاًٍ (َتن
استذعاء هصادس التٌفُز عٌذها تكىى ههوت
التخُل أو الوهواث البصشَت الوكاًُت صعبت)

الشكل رقم ) )05يمثل  :مكونات الذاكرة العاممة.
-1-3-2حوض التسميع المفظي :
ىو جياز لتخزين المعمومات الشفوية بطريقة منظمة في وقت محدد عن طريق التكرار(احمد

صابر ،مرجع سابق ،ص،)55أجرى بادلي و ىتش Baddely, Hitch 1974تجربة لمعرفة
خصائص التسميع المفظي ،خالل ىذه التجربة قام بتكميف أفراد الدراسة بأداء ميمة لفظية
أثناء القيام بالتسميع المفظي السالف الذكر تكونت عينة ىذه الدراسة من أربع مجموعات
المجموعة الضابطة األولى لم يتعرض أفرادىا إلى أية ميمة لفظية مثل ميمة التسميع
المفظي ،أما المجموعة الضابطة الثانية فكان يطمب من أفرادىا تكرار كممة ،theأما
المجموعة التجريبية الثالثة فكان يطمب من أفرادىا أداء ميمة ىي العد من واحد إلى ستة
بصوت مرتفع )عماد عبد الرحيم الزغول ،رافع النصير الزغول ،مرجع سابق  ،ص ص.)172،171
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أما المجموعة الرابعة فيي تكرار ستة أرقام عشوائية تعرض عمييم بصوت مرتفع ومن خالل
ىذه التجربة توصال إلى إثبات وجود حوض التسميع المفظي الذي تتمثل وظيفتو في
االحتفاظ المتعاقب والمتتالي لممعمومات.
 -2-3-2المبادة البصرية المكانية :
يعرف عمى انو جياز لحفظ الصورة البصرية الفضائية مؤقتا و حسب بادلي المجال
المفظي البصري مكمف بالمحافظة عمى المعمومات البصرية و المكانية في الذاكرة العاممة
كما ىو مسؤول عن الصورة الذىنية(احمد صابر ،مرجع سابق ،ص.)74

المفكرة البصرية تعتبر بمثابة خزان بصري مؤقت ،أين تزول المعمومة البصرية بسرعة بسبب
التداخل ،أما المفكرة الفضائية تتدخل إلنعاش محتويات الخزان البصري و أيضا في ىذا
النظام تتم العمميات الذىنية التي من خالليا نجد طريقنا من نقطة إلى أخرى في الفضاء ،و
تتم تغذية السجل البصري الفضائي عن طريق اإلدراك البصري ،أو التصور الذىني(عماد
عبد الرحيم الزغول ،رافع النصير الزغول ،مرجع سابق ،ص.)173 ، 174

-3-3-2نظام الحكم التنفيذي:
اعتبر بادلي نظام التحكم التنفيذي الذي يطمق عميو أحيانا المنفذ المركزي و المكون
الرئيسي لمذاكرة العاممة ،،كما يتحكم بحمقة التسميع المفظي و المبادة البصرية المكانية و
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يربطيا بالذاكرة طويمة المدى و ىو جزء أكثر تعقيدا من الجزأين اآلخرين المذين يقومان
بوظيفة مساعدة المكون الرئيسي.
و قد أورد بادلي  Baddely 1999عدة دراسات تحاول الكشف عن بعض
خصائص نظام التحكم التنفيذي في الذاكرة العاممة ،كان من أبرزىا دراسات دانمان و
كارينتر و قد استخدما في ىذه الدراسة ميمة أسمياىا مدى الذاكرة العاممة و يطمب من
خالليا المفحوصين تذكر الجمل ،و يبدو أن متوسط مدى الذاكرة العاممة لممفحوصين ىو
أربع جمل لدى بعض األفراد جممتان فقط ،و قد تم أوال قياس االستيعاب القرائي لدى
مجموعة من الطمبة الجامعين و من ثم أعطيت ليم ميمة مدى الذاكرة العاممة .
أظيرت النتائج وجود عالقات ارتباطيو و قوية بين االستيعاب القرائي و مدى الذاكرة العاممة
(عماد عبد الرحيم الزغول ،رافع النصير الزغول ،مرجع سابق ،ص.)173 ، 174

 -4-2فاعمية الذاكرة العاممة:
تمثل الذاكرة العاممة و فعاليتيا متغي ار ىاما من المتغيرات المعرفية التي تقف خمف كفاءة و
فعالية نظام التجييز و معالجة المعمومات(،فتحي مصطفى الزيات، 2001،ص.)461

و قد بينت نتائج الدراسات التي أجريت عمى الذاكرة العاممة لدى ذوي صعوبات
التعمم أىمية التمييز بين ذوي صعوبات التعمم و العاديين ،و فظال عن ذلك فان االرتباطات
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بين مستوى كفاءة الذاكرة العاممة والتحصيل يميل بصفة عامة إلى االرتفاع حيث تراوحت
) (0,9-0,2بالنسبة لمفيم القرائي أكثر أنماط صعوبات التعمم انتشا ار.
عرفت بعض الدراسات الذاكرة العاممة بأنيا" :المخزن المتزامن أو اآلني لممعمومات و
تجييزىا أو معالجتيا".
و تختمف ميام الذاكرة العاممة عن ميام الذاكرة قصيرة المدى فبينما تختص الذاكرة
العاممة بالميام المعرفية ذات المستوى األعمى أو األكثر تعقيدا مثل الفيم القرائي و
الرياضيات فان الذاكرة قصيرة المدى تمعب دو ار ىاما في األنشطة أو الميام المعرفية ذات
المستوى األدنى أو األقل تعقيدا مثل القراءة و التعرف.

و عمى ىذا فان اإلسيام النسبي في التباين الكمي لمفروق بين ذوي صعوبات التعمم و
العاديين من األطفال و الكبار اكبر و أكثر أىمية من إسيام الذاكرة قصيرة المدى.
و يتفق العديد من الباحثين عمى أن محتوى الذاكرة العاممة ىي التمثيالت النشيطة
لمذاكرة قصيرة المدى ) (MCTكما أنيا نظام تحمل خالليا المعمومات حيث تعالج و تجيز
و تحول بينما تتكون الذاكرة طويمة المدى من وحدات معرفية مستقرة و ذات ترابط عالي
يشمل المعمومات المتعمقة بالمعاني و األحداث(.فتحي مصطفى الزيات ،مرجع سابق ،ص. )461

و يحدث الترميز في الذاكرة العاممة عندما تكون تمثيالت الذاكرة طويمة المدى نشطة
تماما سواء باختيار اإلجراءات أو االستراتجيات التي توجو الترميز ،آو كنتيجة لتفاعل التعمم
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العالي مع التقدم السابق ،و قد أجرى  Swason 1994دراسة بعنوان الذاكرة قصيرة المدى و
الذاكرة العاممة ىل كالىما يساىمان في فيم التحصيل األكاديمي لألطفال و البالغين من ذوي
صعوبات التعمم(.فتحي مصطفى الزيات ،مرجع سابق ،ص .)470 - 469

-5-2نماذج لمذاكرة العاممة:
 -1-5-2نموذج بادلي  Baddelyثالثي األبعاد لمذاكرة العاممة :
 ذاكرة التنشيط المفظي  :تقوم بممارسة المعمومات المفظية البقاءىا نشطة في نظاممعالجة المعمومات ،حيث وجد بادلي أن نسبة تذكر المفردات القصيرة أعمى منيا في
حالة المفردات الطويمة .
 ذاكرة التنشيط البصري :وىي المسؤولة عن ممارسة االنطباعات الحسية البصرية ،ويرى بادلي أن ىذه الذاكرة مستقمة عن الذاكرة السابقة ،رغم أن أدوارىا تتكامل معا
في تنفيذ الميمات (عماد عبد الرحيم الزغول ،رافع النصير زغول ،مرجع سابق ،ص

 ،)61فيذا المكون من الذاكرة العاممة كما يعرفيا بادلي

يقوم بتخزين المعمومات

بطبيعة فعالة بمشاركة ميكانيزم فعال إلنعاش المعمومة البصرية الفضائية ( Serge
.)Nicolas,2002, p 20

 ذاكرة التنفيذ المركزي :بمثابة ميارة أو عممية تتمثل ميمتيا في اتخاذ الق اررات حول شكل من األشكال ،وىي التي
تقرر متى يجب أن تنشط مجموعة معينة من العمميات المعرفية ومتى يجب أن تتوقف.
( عماد عبد الرحيم الزغول ،رافع النصير الزغول ،مرجع سابق ،ص .) 61
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 -2-5-2نموذج باسكال  -ليون :
يتميز ىذا النموذج عمى مركبتين:
المركبة األولى  :مشكمة من مجموعة من الوحدات المعرفية معرفة عمى أنيا فيرس
من الشامات محتواة في الذاكرة طويمة المدى ،فيناك العديد من الشامات  :شامات
وجدانية ،معرفية وشخصية ،ومن بين الشامات المعرفية ىناك الشامات المنفذة التي
تعرف أىداف األفعال و تصمميا ،كما أنيا تراقب االستعمال االستراتيجي لممدراء
المتدخمون في تحقيق ميمة ما برعاية االنتباه.
المركبة الثانية  :تحتوي عمى المدراء الصامتون ىؤالء المدراء يعرفون عمى أنيم
ميكانيزمات تعمل بتفاعل مع الشامات ،و سنذكر اثنين من المدراء الذين يتمثالن في
مدير الطاقة الذىنية أو التنشيط وعممو ىو تنشيط عدد مالئم من الشامات المالئمة
لحل مشكل كما انو يضمن تحويل و تنسيق المعمومات ،أما الثاني فيو مدير الكف و
يعمل بتآزر مع مدير الطاقة الذىنية أو التنشيط و ميمتو ىو الكف الفعال لمشامات
الغير مالئمة لحل ميمة ما ،و ىو مكمل لمدير الطاقة الذىنية ،وكالىما يعمالن
تحت مراقبة الشامات المنفذة(بن صافية امال ،مرجع سابق ،ص.)50

 –3-5-2نموذج كاز:
يعرف كاز في 1985الذاكرة العاممة بناءا عمى ثالث مظاىر
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الزاكشة العاهلت

الفصل الثاًٍ :

فظاء شامل لمتعامل أو المعالجة و الذي بدوره يتكون من فضاء المعالجة و فضاء
لمتخزين قصير األمد عند القيام بأية ميمة فان فضاء المعالجة تشغمو مجموعة من
الشامات متزامنة النشاط من اجل تحقيق المعالجة ،بينما فضاء التخزين فانو يضمن
أن يحتفظ ىذا النموذج عمى المساواة التالية
فضاء المعالجة الشامل = فضاء المعالجة  +فضاء التخزين
و يمكن ان نستخمص من ىذا النموذج المظاىر التالية
 الفضاء الشامل لممعالجة ال يتغير خالل التطور التزايد في وحدة الحفظ في الذاكرة العاممة خالل التطور ،ناتج عن نقص فظاءالمعالجة المكتسب فكمما نقص الفضاء الالزم لممعالجة المكتسب كمما كان الفضاء
الخاص بالتخزين أكثر أىمية.
بين كاز في  1982بفضل عدة تجارب لوحدة الحفظ  ،بان ارتفاع وحدة
الحفظ حسب السن تعود إلى ارتفاع فعاليات المعالجة ويحرر فضاء التخزين ،وقد
استعمل لقياس وحدة الحفظ اختبار وحدة الحفظ العددية (Test d’empan
).)A. Segnorique , 1997,p p 63,64(numérique

 -6-2حدود الذاكرة العاممة:
الذاكرة العاممة مؤقتة و تتعامل مع المفردات في وقت محدد  ،و لقد توصل ىيرمان
ابنجياوس HormanEbbingHausاننا نستطيع أن نتعامل مع
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الزاكشة العاهلت

الفصل الثاًٍ :

العاممة خالل فترة أقصاىا  45دقيقة ،وتوصل روسل Russel1979إلى أن السعة الزمنية
تعتمد عمى العمر الزمني  ،ففي مرحمة ما قبل المراىقة تكون السعة الزمنية فيما بين
5إلى 10دقائق ،أما بالنسبة لمبالغين و المراىقين فقد تكون بين 10إلى 20دقيقة أيآن
المراىق و البالغ يتعامل مع

المفردات في الذاكرة العاممة في ىذه الفترة الزمنية قبل

اإلحساس بالتعب و اإلجياد أو قبل أن يتشتت تركيزه.
قام جورج ميمر  Goerges Miller 1958في بتحميل قدرات الذاكرة العاممة واثبت
انو ال يمكننا االحتفاظ بأكثر من  2إلى7عناصر ميما كانت طبيعتيا ،أرقام ،حروف،
كممات و صور ،فيذا ىو العدد الممكن من العناصر الذي يمكن تخزينو في الذاكرة العاممة ،
فمن خصائصيا انو يوجد حدودا لممعمومات الممكن ترميزىا و استرجاعيا و االحتفاظ بيا(
رزيقة لوزاعي ،مرجع سابق ،ص .) 80

 -7-2مميزات الذاكرة العاممة:
معالجة المعمومات المتعمقة بالمثيرات البيئية و التي تستقبل عن طريق الحواس و تنتقلعبر النواقل الحسية(عماد عبد الرحمان الزغول ،رافع النصير الزغول ،مرجع سابق ،ص .)135

 يتم الحفاظ عمى المعمومات في الذاكرة العاممة بعدة طرق األولى من خالل عممياتالمراجعة و ذلك من خالل إعادة دراسة المادة بطريقة قصدية أما بشكل صامت أو
بصوت مرتفع و الطريقة الثانية لإلبقاء عمى المعمومات حية نشطة في الذاكرة قصيرة
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الزاكشة العاهلت

الفصل الثاًٍ :

المدى و جعميا في وحدات كبيرة ذات معنى و ىي العممية التي تدعى غالبا بعممية
التجميع و التحزيم.
 -محدودية سعة الذاكرة العاممة(احمد راغب رحاب ،2009 ،ص.)34

ذكر ريتشاردRetchardثالث مميزات أساسية لمذاكرة العاممة :
 قدرة التخزين  :وجد الباحثون بيشانون Buchananو طومسون  Thomsonفي 1975بان ىناك عالقة وثيقة بين وحدة الحفظ تتماشى مع السن ،لكنيا تبقى ثابتة
بالنسبة إليقاع القراءة ،لذا يعتقد أن اختالف وحدة الحفظ تتماشى مع السن ،لكنيا
تبقى ثابتة بالنسبة لإليقاع القراءة ،لذا يعتقد بان اختالف وحدة الحفظ بالنسبة لمسن
يعود إلى سرعة ترميز الوحدات تحت شكميا المفظي ،فوحدة الحفظ تزيد كمما
استغرقت المثيرات وقتا طويال لمتعرف عمييا( بن صافية أمال ،مرجع سابق ،ص.)63

إذا ما يميز الذاكرة العاممة ،ليس تحديد القدرة ،أي تحديد أماكن وحدات التخزين ،و إنما
سرعة ترميز المعمومة.
 مرونة المعمومات  :ال يتغير زوال المثيرات بحسب الشخص ،و إنما ما يتغير ىوقدرة استراتيجيات مراجعة المعمومة عن طريق التكرار الذىني من جية و من جية
أخرى طبيعة الترميز الذي قد تم خالل فترة تقديم المثيرات.
 استرجاع المعمومات من الذاكرة طويمة المدى  :قام سترنبارغ في Sternberg1996بتجربة ،حيث قدم قائمة من األرقام تختمف في طوليا من 1الى  ،6وتتبع القائمة برقم
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الفصل الثاًٍ :

اختباري و عمى الحالة التعرف بسرعة ان كان ذلك الرقم من بين أرقام السمسمة
المعطاة لو أم ال ،وقاس الوقت الالزم لذلك وجد إن وقت اإلجابة دالة خطية مع عدد
الوحدات في القائمة ،كمما أضيف رقم زادت فترة الرد ب  38ميمي/ثا( بن صافية أمال،
مرجع سابق ،ص.)63

خالصة
نستخمص من ىذا الفصل أن الذاكرة العاممة وظيفة معقدة ،لكنيا ميمة في حياتنا،
وتؤثر بقوة في عممية التعمم بتدخل الدور الميم الذي تساىم فيو  ،باعتبارىا وظيفة فعالة
ونشيطة في معالجة المعمومات و تخزينيا و استدعائيا من الذاكرة طويمة المدى.
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إشكالية و أبعاد البحث

الفصل الثالث:
اإلشكالية :

لكي يتفاعل اإلنسان بالعالم الخارجي يحتاج إلى تدخل الوظائف المعرفية التي يتميز بيا
العقل البشري ،نجد من بينيا الذاكرة التي تعتبر إحدى الظواىر البيولوجية  ,النفسية األكثر
تعقيدا ،فيي ممكة أساسية لمتفكير و عممية تخزين واالحتفاظ بالمعمومات من اجل استدعائيا
و استخداميا عند الحاجة شعوريا أو ال شعوري ،و تحتوي عمى ثالثة مكونات أساسية تتمثل
في الذاكرة الحسية ،الذاكرة العاممة التي كانت يطمق عمييا سابقا بالذاكرة قصيرة المدى و
الذاكرة طويمة المدى.
يرى الباحث لييي  Liheyانو يتم استقبال المعمومات من الحواس في الذاكرة الحسية لفترة
محدودة ،ثم تنتقل إلى الذاكرة العاممة أين يتم تخزينيا و معالجتيا لمدة قصيرة نسبيا ،لتصل
في األخير إلى الذاكرة طويمة المدى أين تخزن لفترة زمنية طويمة (آمنة حضانة 2008 ،ص
 ) 221و يتم ىذا التخزين بتدخل عاممي التكرار و التعزيز ,حيث يقوم بتخزين كل
الذكريات ،الخبرات السابقة ،اإلحداث الماضية و المعمومات القديمة ،وذلك بترتيبيا حسب
تعاممو مع األشياء و األشخاص و متطمبات مجتمعو (عاداتو و تقاليده ).
إن الذاكرة العاممة من أكثر مكونات الذاكرة التي حظيت باىتمام الباحثين لما ليا من دور
ميم في معالجة المعمومات ،و يعتبر ىيت و بادلي أول من أكد عمى ضرورة استبدال
المصطمح التقميدي أي الذاكرة قصيرة المدى بالذاكرة العاممة ،و اعتبرىا عممية تنسيق
العمميات الذىنية و المعمومات المخزنة لفترة قصيرة المدى ،و تعد مركز معالجة المعمومات
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الفصل الثالث:

اآلتية من المحيط و المسترجعة من الذاكرة طويمة المدى (أمنة حضانة ،مرجع سابق،

ص.)222أن تقييم الذاكرة العاممة يشير إلى أنيا تمعب دور مختمف عند العاديين مقارنة
بأقرانيم ذوي االحتياجات الخاصة من بينيم نجد المتخمفين ذىنيا الذين يعانون من نقص
جوىري في األداء الوظيفي بسبب إصابة المراكز العصبية و عدم اكتمال نضج الدماغ،
سواء كانت ىذه العوامل قبل ،أثناء أو بعد الوالدة يكون متالزما بقصور في أداء ميارات
التواصل ،العناية الشخصية ،الحياة المنزلية ،الميارات االجتماعية و التوجيو الذاتي.
يرى الباحث كمال مرسي إن ا لتخمف الذىني حالة بطيء ممحوظ في النمو العقمي تظير قبل
السن الثامنة عشر (لزغبي ،2003 ،ص  ،) 107فيذه الشريحة من المجتمع تعاني من قصور
و صعوبة في التعمم ،و ىذا حسب درجة اإلصابة بالتخمف فيناك ثالثة درجات لإلصابة،
درجة حادة ،درجة متوسطة و درجة خفيفة و ىي محل اىتمامنا في دراستنا بحيث يتميز
األفراد المصابين بالتخمف الذىني الخفيف بخصائص تقترب إلى خصائص العاديين.
لقد بين نورمان في دراستو لمذاكرة العاممة عند المتخمفين ذىنيا إن صعوبة التعمم ترجع
إلى قصور في الذاكرة العاممة ،فيذا القصور راجع إلى وجود التخمف الذىني عند عينة
الدراسة (ماجدة السيد عبيد ،مرجع سابق ،ص.)115

إن تدخل العمميات المعرفية ،أمر ميم في اكتساب الميارات ،ولقد بين في العديد من
الدراسات و األبحاث أن الراشدين المتخمفين ذىنيا درجة خفيفة يعانون من قصور في
الوظائف المعرفية بما فييا الذاكرة و ىذا القصور غير ممحوظ ألنيم يقتربون من العاديين
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الفصل الثالث:

في تصرفاتيم ،فيل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في الوظائف المعرفية عند الراشدين
المتخمفين ذىنيا درجة خفيفة مقارنة بأقرانيم العاديين ؟
وىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في الذاكرة العاممة عند الراشدين المتخمفين ذىنيا ،درجة
خفيفة مقارنة بأقرانيم العاديين ؟
الفرضية األولى :
يوجد فروق ذات داللة إحصائية في الوظائف المعرفية عند الراشدين المتخمفين ذىنيا درجة
خفيفة مقارنة بأقرانيم العاديين.
الفرضية الثانية:
انطالقا من الدراسة التي قام بيا نورمانو اليس Norman et Alisالتي توضح أن المتخمفين
ذىنيا يجدون صعوبة في التذكر مقارنة العاديين ،فإننا نفترض وجود فروق ذات داللة
إحصائية في الذاكرة العاممة عند الراشدين المتخمفين ذىنيا درجة خفيفة مقارنة بالعاديين.
-2تحديد المفاهيم :
تعريف التخمف الذهني الخفيف:
التخمف الذىني الخفيف انخفاض أساسي في الذكاء يظير في اي وقت من ميالد الطفل الى
البموغ ،و يصاحبو تأخر في النضج أو فشل في التعميم او صعوبة في التكيف االجتماعي .
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الفصل الثالث:
تعريف الذاكرة العاممة :

نظام يتضمن االحتفاظ بالمعمومات لفترة قصيرة و ليا ثالث وظائف ىي جمع المعمومات
لالستعمال اآللي و معالجتيا من اجل تخزينيا في الذاكرة طويمة المدى و إمكانية استرجاع
المعمومات و تجديدىا (.) Alain.l , 1992, p111

-3الدراسات السابقة :
 -1-3الدراسات العربية :
-1قامت ساسان اليام في  2007بدراسةف ي رسالة الماجستير اضطراب الذاكرة عند
اإلصابة بالصدمة الجمجمية عمى عينة تتكون من  6أفراد مصابين بصدمة جمجمية و
اضطراب الذاكرة باستعمال المنيج اإلكمينيكي دراسة حالة ،ومن بين النتائج المتوصل إلييا :
 زيادة قدرة األفراد في االعتماد عمى أنفسيم في القيام بالميام اليومية الصعبة نوعا ما. قدرة األفراد عمى استخدام الذاكرة الراسبة في تحسين قدرتيم التعميمية في الذاكرة طويمةالمدى.
 قدرة الفرد عمى تقوية عممية الترميز و استرجاع في الذاكرة (ساساناليام،2007،ص.)20
 -2قام سعد عادل خميل حرب بدراسة مقارنة لبعض الخصائص المعرفية
واالجتماعية لألطفال المتخمفين عقميا القابمين لمتعمم تكونت عينة الدراسة من  160طفال
66

إشكالية و أبعاد البحث

الفصل الثالث:

تراوحت أعمارىم الزمنية بين  4و  6سنوات قام الباحث بتقسيم العينة الكمية إلى مجموعتين
األولى مجموعة المتخمفين عقميا ممن تراوحت نسب ذكائيم  50إلى  70و الثانية مجموعة
األطفال العاديين و استخدم الباحث عدة اختبارات القدرة عمى اإلدراك الحسي  ،القدرة عمى
التذكر ،و أسفرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا.
 -3اثبت احمد المارية في  1999في دراسة قام بيا لممقارنة بين األطفال العاديين و
األطفال المتخمفين ذىنيا أن ذاكرة المتخمفين عقميا مرتبطة بالبنية الداخمية و القصور في
الذاكرة الموجودة لدييم يرجع إلى صدمة أو خمل وراثي في الجينات ،مما يؤدي الى انخفاض
نسبة الذكاء لدييم لذا فيم يتميزون بخصائص عقمية معرفية ذات مستوى منخفض عند
مقارنتيم بالعاديين فأكثر الخصائص وضوحا لدى ىؤالء األطفال النقص الواضح في القدرة
عمى التعمم (وليد السيد احمد خميفة ،مراد عمي عيسى،2000 ،ص.)117
الدراسات األجنبية :
 -4قام تالبين و ىييس Talpin et Hyesبدراسة استيدفت الفروق بين المعوقين
عقميا و العاديين في القدرة عمى استخدام النماذج المعرفية اإلدراكية المختمفة إلصدار
األحكام التصنيفية و أسفرت النتائج إن األطفال العاديين يستخدمون كل الشكمين من
المعموم ات السابقة و الحالية لموصول إلى معرفة الشكل المراد تذكره أما األطفال المعوقين
عقميا يميمون إلى االعتماد عمى المعمومات السابقة فقط (حسينة طو اهلل ،2008 ،ص.)97
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الفصل الثالث:

 -5أجرى شيرمان و آخرون في  Sherman et al 1992دراسة لمقارنة نمو
الميارات االجتماعية لدى المعاقين عقميا و العاديين تكونت العينة من  83فرد ( 37راشدا
متخمفا عقميا 46 ،عاديين ) في برنامج لعب الدور و قد أسفرت النتائج وجود فروق فردية
دالة إحصائيا بين األداء المغوي قبل البرنامج و بعده ( سيير محمد سالمة
شاش،2001،ص.)68
 -6قام يارى و آخرون  YARA ET ALبدراسة في  1991عمى المتخمفين ذىنيا
الستخدام عممية التذكر عمى مجموعتين المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية و طمب
منيم إتباع بعض التعميمات مثال  :ضع الممحاة عمى الكرسي  ،ضع القمم عمى الطاولة.
المجموعتين تشابيتا في اختيار التكتيكات مما يدل عمى وجود تشابو في القدرات المعرفية
المسؤولة عن ىذه االختبارات.
 -7قام ديترمان و كانر Detterman et Canner 1987بدراسة تعمم الطالب
المتخمفين ذىنيا بدرجة متوسطة لمكممات بواسطة الكمبيوتر حيث قام طالبا بإكمال عشر
حصص تعميمية بواسطة الكمبيوتر مدة الحصة دقيقة و سبع ميام معرفية أساسية تقيس
التعمم البسيط ،زمن رد الفعل ،إعادة التعمم ،التذكر ،تمييز المثير ،اإلحساس اإلدراكي األول،
ذاكرة التعرف كانت النتائج ايجابية و تقترح تعديل التعميم و األخذ بعين االعتبار الفروق
الفردية ( احمد الدردير عبد المنعم ،2005 ،ص .)135
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الفصل الثالث:

 -8أجرى ايتشمان و آخرون  1982Etchman et alدراسة لمعرفة عالقة
العمميات المعرفية باألداء المغوي لدى المعاقين ذىنيا عمى عينة قواميا مراىقا و راشدا من
فئة القابمين لمتعمم بإحدى المؤسسات الخاصة  ،و بعد تطبيق االختبارات الخاصة بالعمميات
المعرفية و الرمزية و األداء المغوي استنتج ان كمما نقصت القدرات المعرفية ضعف األداء
المغوي( سيير محمد سالمة شاش، 2001،ص .)68
 -9قام كامبل و آخرون  Campel et al1977بدراسة موضوع التعمم في مجال
النمو المعرفي لألطفال المتخمفين ذىنيا القابمين لمتعمم و نسبة الذكاء و التحصيل الدراسي
لدى ىؤالء األطفال تكونت عينة الدراسة من  20طفال من الجنسين السود و البيض ذوي
األصول المعرفية المختمفة حيث قام مدرس الفصل بتدريب األطفال عمى االستجابات
الصحيحة مع استخدام التعزيز المفظي و المادي في تدعيم االستجابات الصحيحة وقد
أسفرت النتائج عمى وجود فروق فردية دالة إحصائيا بين متوسطي درجة األطفال مما يؤكد
عمى فاعمية ذلك البرنامج التدريبي في تنمية الجوانب المعرفية لدى األطفال.
 -10توصل جون و ماريا في 1968 Jhon et Mariaفي دراستيم حول عينة من
افراد متخمفين ذىنيا درجة خفيفة أنيم يعانون من قصور في القدرة عمى استرجاع المعمومات
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الفصل الثالث:

في ا لذاكرة قصيرة المدى كما لدييم قصور في القدرة عل استرجاعيا من الذاكرة طويمة
المدى( وليد السيد خميفة ،نفس المرجع ،ص .)118
تؤكد كل من الدراسات التي عرضناىا أن الذاكرة العاممة تمعب دور ميم سواء في
اكتساب المعمومات أو كل ما يخص الحياة اليومية لألفراد و الفروق الفردية بين األفراد
وتؤثر عمى نمو الذاكرة العاممة و أداء عمميا بشكل طبيعي فاألفراد الذين يعانون من تخمف
عقمي خفيف نجد عندىم اضطراب في ىذا النوع من الذاكرة ،ىذا ما تؤكده الدراسات السابقة.
-4العينة:
يتكون مجتمع بحثنا من  20فردا و تم اختياره بطريقة قصدية و ينقسم إلى عينتين :
-1-العينة األولى  :تتكون من عشرة

أفراد ()10عاديين تتراوح أعمارىم بين 18و 30

سنة7 ،ذكور و 3إناث يتميزون بذكاء عادي ال يتجاوز مستواىم الدراسي المرحمة
االبتدائية.
-2-1العينة الثانية  :تتكون من عشرة أفراد ( )10يعانون من تخمف ذىني خفيف7 ،ذكور
و  3إناث تتراوح أعمارىم بين  19و  30سنة و نسبة ذكائيم يتراوح بين  51و.66
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الفصل الثالث:
الفرد رقم

الجنس

السن

تاريخ الكفالة

نسبة الذكاء

01

ذكر

23

1997

53

02

ذكر

24

1997

58

03

ذكر

26

2000

53

04

ذكر

30

1997

61

05

ذكر

30

1998

60

06

ذكر

25

1997

54

07

ذكر

25

2000

57

08

أنثى

25

2000

60

09

أنثى

27

2002

51

10

أنثى

19

2002

66

جدول رقم( )1يمثل تقديم أفراد عينة المتخمفين ذىنيا.

-5مكان و زمان إجراء البحث :
مكان إجراء البحث:قمنا ببحثنا في المركز البيداغوجي لممتخمفين ذىنيا لذراع بن خدة الذي يقع عمى بعد
بعض الكيمومترات من مدينة تبزي وزو ،تم فتحو عام  1987يتواجد بداخمو حولي 63
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الفصل الثالث:

حالة ما بين  5سنوات إلى  30سنة ،يتكون من رئيس المصمحة البيداغوجية مدير
المركز ,السكرتيرة  ،أخصائية نفسانية  ،مختصة أرطوفونية و  6مربيات .
يبدأ المركز نشاطو عمى الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساءا .
أما العاديين فكان مكان إجراء البحث في أماكن عمميم
زمان إجراءالبحث :قمنا بالبحث في أواخر ماي و بداية شير جوان .
-6

الدراسة االستطالعية:

لقد قمنا بعدة زيارات لممركز لمتأكد من وجود الحاالت و حضور بعض الحصص
العالجية التي تقدميا األخصائية األرطوفونية لكي نتعرف أكثر عمى خصائص الحاالت
و التأكد من إصابتيا بالتخمف الذىني الخفيف  ،و تطابق شروط العينة التي نحن بصدد
دراستيا .
أما بالنسبة لألفراد العاديين قمنا بجمع العينة في شير ماي و جوان .
 الدراسة األساسية :
قمنا بتطبيق االختبار عمى عينة المتخمفين ذىنيا خالل شير جوان و ذلك في ثالثة
حصص امتدت من التاسعة إلى الثانية عشر.
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الفصل الثالث:

أما العينة العادية قمنا بتطبيق االختبار ذلك في أماكن عمميم خالل أسبوع في شير جوان.
-7األداة :
اعتمدنا في إجراء البحث عمى رائز التقييم المعرفي 96 BECالذي قام بو سينور Jean
 Louis Signortو كيف عمى المجتمع الجزائري من طرف األستاذ "لعجال ياسين" ،يحتوي
ىذا االختبار عمى نشاطات.
نشاط التذكر :
يحتوي ىذا النشاط عمى ثالث تمارين :
تمرين االسترجاع  :اليدف تقييم قدرات االحتفاظ و قدرة االسترجاع التمقائي.
تمرين التعمم  :اليدف تقييم القدرات الفورية لمتخزين والتحسن الذي يحدث عن طريق الكرار
ليذا التخزين
تمرين التوجيو  :اليدف قدرة تذكر المعمومات الزمنية الحالية لمفرد.
نشاط التنظيم
تمرين المعالجة الذىنية
نشاط األلفاظ.
تمرين التسمية.
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الفصل الثالث:
نشاط اإلدراك الحركي.
األدوات المستعممة في تطبيق االختبار:

يتمثل في ثالث لوحات وورقة التنقيط ،أول لوحة تمثل من جية صورألشياء عمى المفحوص
تذكرىا ،ومن ناحية أخرى صور لتمرين التذكر و التعرف و الموحتين اآلخرين ،واحدة تمثل
صورة ألشياء لمتسمية و أخرى تمثل معيار السمم السموكي.
يجب استعمال مقياس الوقت لتمرين السيولة المفظية و قمم لتمرين التركيب البصري.
ترتيب القيام بالتمارين :
تمرين المعالجة
تمرين التوجيو
تقديم صور لمتذكر
تمرين حل مشكل
تمرين السيولة المفظية
تمرين التذكر
تمرين التعمم
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الفصل الثالث:
تمرين التسمية
تمرين التركيب البصري
التنقيط  :كل تمرين منقط عمى  12نقطة كالتالي:
المعالجة  5:أيام في الترتيب الصحيح  12نقطة
4أيام في الترتيب الصحيح  8نقطة
3أيام في الترتيب الصحيح  6نقطة
يومان في الترتيب الصحيح  3نقطة
يوم واحد في الترتيب الصحيح  1نقطة
لم يستطيع  0نقطة
التوجيو :العمر و السنة  3نقاط لكل واحدة
الشير ،التاريخ ،اسم رئيس الجميورية نقطتين لكل واحدة
نقطة إذا كانت اإلجابة خاطئة ثم صححيا المفحوص ذاتيا
المشاكل :جواب صحيح نقطتين
جواب خاطئ ثم تصحيح ذاتي نقطة
جواب خاطئ أو عدم اإلجابة  0نقطة

السيولة المفظية  :كل إجابة بنقطة و ال نسحب عدد األسماء إذا تجاوزت12
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الفصل الثالث:

التذكر واالسترجاع :جواب صحيح نقطة و نقسم التنقيط بين تذكر الصور و التعرف عمييا.
التعمم :نأخذ بعين االعتبار المحاولتين الجيدتين و لكل إجابة صحيحة نقطة فإذا تجاوزت
النتيجة نقطة نقسميا عمى النشاطين.
التسمية :إجابة صحيحة في  5ثواني نقطة ،اقل نعطي 0.5
التركيب البصري :المكعب نقطتين لكل وجو ،نقطة لوجو ذو  4جوانب.
المثمثات :نقطة لكل مثمث ،نقطة لممثمث الصغير ،نقطتين لمتقاطع الجيد
لممثمثين الكبيرين.
-8المنهج و التحميل اإلحصائي :
يعتبر المنيج الوصفي من أكثر المناىج استخداما في جميع أنواع البحوث ،و يمجا
إليو الباحثون و خاصة الطمبة في البحوث القصيرة و مذكرات التخرج  ،و قد اعتمدنا
في دراستنا ىذا عمى المنيج الوصفي المقارن ،و ىو الطريق المؤدي إلى الكشف عن
الحقيقة و العموم ،و ىو أيضا يتناسب مع طبيعة موضوعنا كما انو يسمح لنا بتحديد
أوجو االختالف بين عينتي الدراسة.
و لدراسة الفروق بين عينتي الدراسة استعملنا المنهج االحصائي . t test
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الفصل الرابع:
عرض وتحميل النتائج
 -1عرض النتائج:
 -1-1عرض نتائج تقييم الوظائف المعرفية لمعينتين
-2-1عرض نتائج تقييم الذاكرة العاممة لمعينتين
-2

دراسة الفروق:
 -1-2الفروق بين العينتين في تمارين الوظائف المعرفية
 -2-2الفروق بين العينتين في تمارين الذاكرة العاممة

 -3تحميل النتائج ومناقشتيا

عرض و تحليل النتائج

الفصل الرابع :

 -1عرض النتائج:
 -1-1عرض نتائج تقييم الوظائف المعرفية باستعمال رائزBEC96
 -العينة العادية:

النتائج

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

93

94

92

93

94

95

93

94

96

96

جدول رقم ( :)2يمثل عرض نتائج اختبار الوظائف المعرفية لمعينة العادية.
97
96

النتائج

96

96

95

95
94

94
النتائج

94

94
93

93

93

93

92

92

91
90

األفراد

10

9

8

6

7

5

4

3

2

1

منحنى رقم ( :)10يمثل عرض نتائج اختبار الوظائف المعرفية لمعينة العادية.
الحظنا بعد تطبيق االختبار عمى ىذه العينة أنيم تجاوبوا مع التعميمات بسيولة
وبطريقة عفوية و اعتبروا االختبار لعبة أطفال ،حيث أجابوا عمى كل التعميمات و تحصموا
عمى درجة كاممة ما عدا في تمرين السيولة المفظية ،حيث تتراوح بين 11و  12نقطة،
وتمرين التذكر و االسترجاع تتراوح بين  8و  12نقطة ،إذ تقدر نسبة العالمة القصوى ب
 12نقطة و أدناىا ب  8نقاط ،و تتمثل نسبة المتوسط الحسابي لنتائج ىذه العينة ب 94
ونسبة االنحراف المعياري .1,6
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الفصل الرابع :
عينة المتخمفين ذهنيا:
االفراد

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

النتائج

46

42

52

33

51

43

49

54

34

48

جدول رقم ( : )3يمثل عرض نتائج اختبار الوظائف المعرفية لعينة المتخمفين ذهنيا.
60
54

51

49

48

52

50
46

43

42

34

40

33

30

النتائج

20
10
0
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

المنحنى رقم ( :)12يمثل عرض نتائج اختبار الوظائف المعرفية لعينة المتخمفين ذهنيا.

الحظنا من خالل تطبيق االختبار عمى أفراد العينة تجاوبوا معنا بشكل جيد و تميزوا
باليدوء في كل زيارتنا لممركز وفي اإلجابة عمى التعميمات التي قدمناىا ليم تمقوا صعوبة في
فيم التعميمات ،رغم ذلك حاولوا الوصول إلى اإلجابة الصحيحة ،حيث باءت بعض
المحاوالت بالفشل حيث آن بعض األفراد لم يتوصموا إلى اإلجابات الصحيحة كما في
تمرين حل مشكل أين تراوحت النتائج بين  2و 4نقطة ،و تمثمت أقصى درجة في نتائج
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الفصل الرابع :

االختبار 12نقطة و أدناىا  0نقطة ،تقدر نسبة المتوسط الحسابي ب  45,2و نسبة
االنحراف المعياري بـ .47
نالحظ أن المتوسط الحسابي لمعينة العادية اكبر من المتوسط الحسابي لعينة
المتخمفين ذىنيا أما فيما يخص االنحراف المعياري فنجده أكبر عند عينة المتخمفين ذىنيا
مقارنة بالعينة العادية.

 -2-0عرض نتائج تقييم الذاكرة العاممة:
العينة العادية:األفراد
النتائج

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

34

34

32

34

34

36

36

34

36

36

جدول رقم ( : )4يمثل عرض نتائج التمارين الخاصة بالذاكرة العاممة (التذكر
واالسترجاع ،التوجيه والتعمم).
37
36

36

36

النتائج

36

36
34

34

34

34

35
34

34

النتائج

33
32

32

31
30

االفراد

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

المنحنى رقم ( :)13يمثل عرض نتائج التمارين الخاصة بالذاكرة العاممة (التذكر
واالسترجاع ،التوجيه والتعمم).
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الفصل الرابع :

في ىذه البنود الخاصة بتقييم الذاكرة العاممة الحظنا عدم وجود صعوبة في وظيفة التذكر
حيث تراوحت النتائج بين  32كأدنى درجة و 36نقطة كأقصى درجة والدرجة الكاممة ىي
 36نقطة ،وتقدر قيمة المتوسط الحساب بـ  34,6واالنحراف المعياري بـ .1,6
 عينة المتخمفين ذهنيا:األفراد

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

النتائج

19

21

16

14

24

26

25

19

15

24

جدول رقم ( : )5يمثل عرض نتائج التمارين الخاصة بالذاكرة العاممة(التوجيه ،التذكر
واالسترجاع والتعمم).
النتائج
30
26

25

24

25

24
21

19

19
16

15

النتائج

20
15

14

10
5

األفراد

0
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

المنحنى رقم ( :)14يمثل عرض نتائج التمارين الخاصة بالذاكرة العاممة (التوجيه ،التذكر
واالسترجاع والتعمم).
الحظنا من خالل تطبيق البنود الخاصة بتمارين الخاصة بالذاكرة العاممة أن األفراد
يتميزون بذاكرة ضعيفة حيث تراوحت النتائج بين  15نقطة كادني عالمة و  25نقطة
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الفصل الرابع :

كأقصى عالمة عمما أن العالمة الكاممة تمثل  36نقطة ،و قيمة المتوسط الحسابي يتمثل
 20,3و االنحراف المعياري بـ .18,5
من خالل النتائج الخاصة ببنود الذاكرة العاممة تبين إن المتوسط الحسابي لمعينة العادية
اكبر من المتوسط الحسابي لعينة المتخمفين ذىنيا أما فيما يخص االنحراف المعياري فنجده
اكبر عند عينة المتخمفين ذىنيا مقارنة بالعينة العادية.

-2دراسة الفروق بين العينتين :
لحساب الفرق طبقنا معامل  tلمفروق بين عينتين مستقمتين.:
 -0-2الفروق بين العينتين في رائز تقييم الوظائف المعرفية:BEC 96
المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

العينة01

94

1,6

العينة02

45,2

47

المحسوبة
t

10,38

المجدولة
t

2,101

درجة

الحرية
18

مستوى الداللة
الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروق دالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

إحصـ ــائيا عمـ ــى مسـ ــتوى

الداللة 0,05

جدول رقم (: )6يمثل نتائج اختبار  tلمفروق بين المجموعتين في الوظائف المعرفية.

نتائج االختبار لدراسة الفروق بين عينتي الدراسة في البنود الخاصة بالوظائف
المعرفية التي تتمثل في تمرين التذكر واالسترجاع ،التوجيو ،التعمم ،المعالجة ،تمرين حل
مشكل ،تمرين السيولة ،تمرين التسمية وتمرين التركيب البصري ،باستعمال األسموب
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الفصل الرابع :

اإلحصائي  t testو درجة الحرية التي تساوي  18و تحديد مستوى الداللة الذي يتمثل في
 0,05توصمنا إلى حساب  tالمحسوبة التي تقدر بـ 10,38و tالمجدولة بـ ،2,101أي أن t
المحسوبة اكبر من tالمجدولة و ىذا يبين وجود فروق بين العينتين لصالح عينة العاديين،
وىذا دال إحصائيا عمى صحة الفرضية القائمة بوجود فروق في الوظائف المعرفية بين
األفراد العاديين و األفراد المتخمفين ذىنيا و رفض الفرضية الصفرية.
 -2-2الفروق بين العينتين في تمارين الذاكرة العاممة
المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

العينة01

34,6

1,6

العينة02

2103

0805

T

T

درجة

المحسوبة

المجدولة

الحرية

7,72

2,101

18

مستوى الداللة
الفـ ـ ـ ـ ـ ــرق دال عمـ ـ ـ ـ ـ ــى
مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
0,05

جدول رقم ( )7يمثل :نتائج اختبار  tلمفروق بين المجموعتين في الذاكرة العاممة.
من خالل نتائج االختبار لدراسة الفرق بين عينتي الدراسة لمتمارين الخاصة بالذاكرة
العاممة التي تتمثل في تمرين التوجيو ،تمرين التذكر و االسترجاع و تمرين التعمم وباستعمال
األسموب اإلحصائي  ،t testتوصمنا إلى حساب tالمحسوبة وايجاد tالمجدولة من خالل
درجة الحرية التي تساوي  18و تحديد مستوى الداللة الذي يتمثل في  ،0,05حيث يتمثل
مقدار  tالمحسوبة بـ 7,72و يتمثل مقدار  tالمجدولة بـ ،2,101أي أن  tالمحسوبة اكبر من
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الفصل الرابع :

 tالمجدولة و لذلك تحققت الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود فرق بين عينتي الدراسة
لصالح العاديين في وظيفة التذكر.

-3مناقشة النتائج:
بينت النتائج المتحصل عميها باستخدام األسموب اإلحصائي : t test
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0,05و درجة الحرية بالنسبةلتمارين الوظائف المعرفية والتي تؤكد عمى صحة الفرضية األولى القائمة أن ىناك
فرق بين المتخمفين ذىنيا درجة خفيفة و األفراد العاديين لصالحيم فيم يتميزون بدقة
تنظيم المعمومات الداخمية واآلتية من المحيط مقارنة بالمتخمفين ذىنيا درجة خفيفة
وىذا راجع إلى القصور في ىذه العمميات المعرفية.
فالعاديين نجد عندىم الوظائف المعرفية تتم بشكل طبيعي ،أما المتخمفين ذىنيا
يجدون صعوبات في استعمال ىذه الوظائف ىذا ما تدل عميو النتائج المتحصل عمييا في
تطبيق اختبار  ،BEC96وىذا راجع إلى االضطراب الذي تعاني منو ىذه الفئة من
المجتمع ،وىذا ما أكدتو دراسة فابيو و كوزوطا  2001 Fabio et Cossuttaالتي قاما
بيا عمى المتخمفين ذىنيا ،حيث أسفرت النتائج وجود اضطرابات مصاحبة لمتخمف الذىني
تتمثل في اضطرابات عمى مستوى الوظائف المعرفية.
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الفصل الرابع :

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0,05و درجة الحرية 18بالنسبة لمبنود الخاصة بالذاكرة العاممة (التذكر و االسترجاع  ،التعمم و التوجيو )،
وكانت نتائج الفروق لصالح العاديين ،ىذا يؤكد عمى صحة الفرضية الثانية القائمة
بأنو ىناك فرق بين األشخاص العاديين و األفراد المتخمفين ذىنيا درجة خفيفة ،الفرق
بين ىذه العينتين ليس كبير مقارنة بالفرق بينيما في بنود كل الوظائف المعرفية،
فالذاكرة العاممة عند العاديين عادية مقارنة بالتي يتمتع بيا المتخمفين ذىنيا ألنيم
يعرفون قصو ار في ىذه الوظيفة ىذا ما أسفرت عنو نتائج الدراسة.
وأظيرت بعض نتائج الدراسات السابقة إلى وجود قصور في بعض مكونات الذاكرة
العاممة لدى المتخمفين ذىنيا درجة خفيفة مقارنة بالعاديين المناظرين ليم في العمر
الزمني،من بين الدراسات نجد دراسة الباحث اليس ترومان ( )1985-1980الذي قام
بدراسة حول الذاكرة العاممة حيث قام بعرض كممة واحدة عمى مفحوصين يعانون من تخمف
ذىني ،وطمب منيم تذكرىا اما فو ار أو بعد  30ثانية ،أظيرت نتائج التجربة آن المتخمفين
ذىنيا يجدون صعوبة في التذكر مقارنة بالعاديين ،وىذه النتيجة تبين أن العاديين ليم القدرة
عمى التذكر أحسن من المتخمفين ذىنيا من الدرجة الخفيفة ،كذلك أشارت دراسة
روسنكيست 2001 Rosenquistإلى وجود خمل في المخزن الصوتي لدى األفراد المتخمفين
ذىنيا عندما يقومون بأداء ميام التشابو الصوتي ،وفي التكرار غير الصوتي عندما يقومون
بأداء ميام طول الكممة ،وعمى النقيض من ذلك يؤدون بصورة مماثمة لما نجده لدى العاديين في
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الفصل الرابع :

ميام التشابو البصري ،ومن غير المتوقع أن تكون الميام التي تتطمب االحتفاظ البصري
معاقة عمى النحو الذي نجده في الميام التي تتطمب التكرار الصوتي ،كما تشير النتائج إلى
وجود استقالل لمكونات الذاكرة العاممة لألفراد المتخمفين ذىنيا مماثل لما نجده لدى العاديين،
فالراشدين المتخمفين ذىنيا لدييم قابمية لمتشتت في الوظائف المعرفية و خاصة في وظيفة
الذاكرة العاممة مقارنة بأقرانيم العاديين من نفس العمر.
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االستنتاج العام:
إن النتائج التي توصمنا إلييا من خالل تطبيق االختبار ،رائز التقييم المعرفي عمى
عينتين تتمثل في الراشدين العاديين والمتخمفين ذىنيا درجة خفيفة ،والمقارنة بينيا من خالل
تحميل وتفسير النتائج باستعمال االختبار  t testالذي يقيس الفرق بين العينتين في جميع
بنود االختبار ،النتائج بينت وجود فروق دالة إحصائيا وتأكيد فرضيات الدراسة ،وىذا ما
أظيره التحميل الكمي عند تحميمنا لمنتائج المتحصل عمييا .
وكذلك من خالل فترة تطبيق االختبار استنتجنا أن المتخمفين ذىنيا يتميزون بصعوبة التذكر
واالحتفاظ واستعمال المعمومات وتذكر الحاضر وىذا لقصور الذاكرة العاممة عندىم ،وصغر
وحدة االحتفاظ ومعالجة غير كافية مما يؤثر عمى سير عممية االسترجاع لممعمومات
استدعائيا من الذاكرة طويمة المدى ،فالذاكرة تمعب دور ميم في عمميات التعمم ومكممة
لمعمميات المعرفية األخرى مثل اإلدراك والتنظيم ،وما استنتجناه كذلك من خالل بنود
النشاطات التنظيمية والتركيب البصري أين تبين لنا أن المتخمفين ذىنيا يجدون صعوبات في
تنظيم المعمومات الخارجية والداخمية في النشاطات المفظية ،كما اعتبرت الباحثة كاشف في
 3002أن أىم ما يميز المتخمفين ذىنيا عن الشخص العادي ىو الخصائص العقمية المعرفية
حيث يقل نسبة الذكاء عن  %70وال يزيد العمر العقمي من 00إلى  02سنة ،ويتميز المتخمفين
عقميا بضعف الذاكرة ،إضافة إلى قصورىم في قدرات تكوين المفيوم مثل التجريد والتعميم ،فيم
يمجئون إلى استخدام المحسوسات في تفكيرىم وربط األشياء بوظيفتيا لذا يصعب عمييم
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االستنتاج العام
تكوين المفاىيم المجردة ،وعدم القدرة عمى تجاوز مرحمة العمميات الواقعية ،ويجدون
صعوبات في اكتساب وانتاج وفيم المغة مقارنة بالعاديين الذين أجابوا عمى كل التمارين
بشكل عادي ،لذا فنتائج العاديين أحسن من نتائج المتخمفين ذىنيا ،وىذا ما بينو التحميل
اإلحصائي .
ومنو توصمنا إلى إثبات صحة الفرضية التي تنص عمى وجود فروق في الذاكرة
العاممة بين المتخمفين ذىنيا درجة خفيفة والعاديين ،فالمتخمفين ذىنيا يعانون من قصور في
الذاكرة العاممة مقارنة بالعاديين .
فاضطرابات الذاكرة تمثل واحدة من بين الصعوبات المتداولة في الممارسة الطبية
اليومية وبالتحديد لدى المفحوصين ذو سن معين ،فيذه االضطرابات تطرح دائما مشكمين
حقيقة االضطراب ومعناه واذا تميزت االضطرابات بالنسيان أي بصعوبة في االحتفاظ فنعرفو
عمى انو صعوبة في التعمم وتذكر المعمومة ،وفي الوسط العيادي ال يمكن تقييم اضطرابات
الذاكرة بصفة فورية الستحالة التحكم في المعمومات من اجل التعمم والتذكر ،ليذا من
المفروض تدخل روائز مقننة تسمح لنا بتقييميا.
فالذاكرة مرتبطة بالعمل العقمي المنقسم إلى :
النشاطات العقمية  :تسمى كذلك النشاطات القشرية أو العقمية العميا وحاليا من المستحسن
تسميتيا العمل المعرفي.
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االستنتاج العام
التوازن العقمي  :مجموع معقد مكون من التوازن العاطفي بتنظيم الشخصية ومحتويات
التفكير عن طريق االستجابات لمعواطف.
فقول أنو يوجد اضطراب في الذكاء أو في العقل يستمزم وجود اضطراب في التكيف،
فالتكيف يظير من خالل مختمف السموكات مثل  :حصر ومعرفة األشياء ومعرفة
استعماليم ،فيم وانتاج لغة ،جمل ،التفكير لحل مشكل ،معرفة الحكم والحكم عمى الذات،
القدرة عمى الرسم ،التوجيو ،التعمم ،االحتفاظ واالسترجاع لممعمومات ،فكل ىذه المعمومات
تعتمد عمى الوظائف المعرفية ،فمن البدييي أن رسم مربع ال تتطمب نفس القدرات مثل التي
تسمح لنا بالتعمم واالحتفاظ ببعض الكممات ،تعتمد الوظائف المعرفية عمى نشاطات خاصة
ومترابطة وىي النشاطات المعرفية .فيدف الرائز ىو التعرف عمى اضطرابات العمل المعرفي
بما فيو الذاكرة العاممة التي ىي محور اىتمامنا في ىذه الدراسة.
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خاتمة :
ىناك العديد من الدراسات التي اىتمت بدور وعمل العمميات المعرفية عند المتخمفين ذىنيا
بكل درجاتو واىتمامنا بيذه الدراسات ترتكز عمى المتخمفين درجة خفيفة ،ودور الذاكرة
العاممة عندىم مقارنة بالعادين ,ونجد من بين الدراسات التي اىتمت بالمقارنة بين ىاتين
الفئتين دراسة أيمن أحمد المارية 9111حول الذاكرة العاممة عند المتخمفين ذىنيا درجة خفيفة
توصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أن القصور في الذاكرة الموجودة لدييم يرجع إلى صدمة أو
خمل وراثي في الجنيات مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الذكاء عند ىذه الفئة لذا يتميزون
بخصائص عقمية ذات مستوى منخفض مقارنة باألشخاص العاديين.
بعد دراستنا لمجانب النظري والميداني حول موضوع

مقارنة دور الذاكرة العاممة لدى

الراشدين المتخمفين ذىنيا درجة خفيفة ومقارنتيا بالعاديين ،تم التطرق إلى جوانبو بداية من
شرح االضطراب وتقديم تفاصيل حول الذاكرة والذاكرة العاممة ،وكان البد من المجوء إلى
الميدان لمحصول عمى معمومات دقيقة تتناسب موضوعنا ،والتعرف عمى مستوى الذاكرة
العاممة والعمميات المعرفية األخرى ،اإلدراك البصري ،التنظيم والنشاط المفظي واىتمامنا
الكبير كان في مستوى الذاكرة العاممة لدى العينتين والمقارنة بينيا ،لقد اخترنا عينتين
متناسبتين مع موضوع البحث ،بحيث تتكون كل عينة من  91أفراد تتراوح أعمارىم ما بين
 91و01سنة .
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والرائز الذي قمنا بتطبيقو ىو رائز التقييم المعرفي وبعد ذلك قمنا بتحميل النتائج كميا
وكيفيا بعد عرض النتائج وتحميميا ،ودراسة الفروق في جميع بنود االختبار باستعمال
األسموب اإلحصائي "ت"،t testتوصمنا إلى االستنتاج العام وفيو تم اإلجابة عمى الفرضية
التي تقول انو يوجد فروق في دور الذاكرة العاممة بين العاديين والمتخمفين ذىنيا درجة
خفيفة ،وىذا الفرق لصالح العاديين ومنو ثبتت تحقق الفرضية المطروحة .
ولقد قمنا ببحثنا ىذا رغم الصعوبات والعراقيل التي تعرضنا ليا في البداية ،والتي تتمثل
في صعوبة إيجاد األفراد حسب شروط العينة وبالنسبة لمعاديين تمقينا صعوبة في الحوار مع
البالغين خاصة الذكور فالعديد لم يتقبموا محتوى االختبار ،ولم يدلوا في البداية بسبب الحياء،
،وكذلك عدم وجود الوقت الكافي إلنجاز ىذا البحث.
التوصيات التي يمكن أن تساعد الميتمين بالمتخمفين ذىنيا:

 العمل عمى إدماج المتخمفين ذىنيا خاصة الدرجة الخفيفة مع العاديين الن
خصائصيم المعرفية تتقارب مع خصائص العاديين ،وىم مؤىمين لمتعمم بمنحيم برامج
مساعدة لتحسين حالتيم والرفع من مستوى ذكائيم.
 دراسة العمميات المعرفية األخرى عند المتخمفين ذىنيا كاإلدراك ،والتركيز مثال.



العمل عمى تكييف االختبارات اإلكمينيكية لتقييم الضطراب الذاكرة واضطرابات
العمميات المعرفية عامة الستعماليا الميداني واالستفادة منيا.
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قائمة المراجع:
المراجع العربية:قائمة الكتب:
 .1إبراىيم محمد المغازي( ،)0222مدخل إلى التخمف العقمي المكتبة األكاديمية ،مصر،
ط.0222 ،1
 .2ابراىيم محمد صالح( ،)2006عمم النفس المعرفي ،ط ،1دار البداية ،عمان.

 .3احمد الدردير عبد المنعم( ،)2005محمد عبد اهلل جابر ،عمم النفس المعرفي قراءات
وتطبيقات معاصرة ،ط،1ب.د ،القاىرة.
 .4احمد راغب رحاب( ،)0222الصم وتجييز المعمومات ،ط ،1دار الوفاء ،االسكندرية
 .5أميرة طو بخش(" ،)0222المبادئ واألسس التربوية لمطفل المتخمف عقميا" ،كمية
التربية ،مكة المكرمة.

 .6دانيال آالن وجيمس كوفيان( ،)0222سيكولوجية األطفال الغير عاديين وتعميميم:
مقدمة في التربية الخاصة ،ترجمة عادل عبد اهلل ،ط ،1دار الفكر ،مصر.
 .7سامي محمد ممحم( )0211صعوبات التعمم ،ط ،1دار المسيرة ،األردن.

 .8سعيد كمال عبد الحميد الغزالي( ،)0211اضطرابات النطق والكالم (التشخيص
والعالج) ،ط ،1المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان.
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 .9سيير محمد سالمة شاش( ،)0221المعب وتنمية المغة لدى األطفال ذوي اإلعاقة
العقمية ،ط ،1دار القاىرة لمكتاب ،القاىرة.
.11

طارق عبد الرؤوف عامر ،ربيع عبد الرؤوف محمد( ،)0222اإلعاقة العقمية،

ط ،1مؤسسة طيية ،القاىرة.
.11
.12

عبد المطيف حسين فرج( ،)0222اإلعاقة العقمية والذىني ،عمان.

عدنان ناصر الحازمي( ،)0222اإلعاقة العقمية دليل المعممين وأولياء األمور

ط ،1دار الفكر ،عمان.
.13

عال عبد الباقي ابراىيم(" ،)0222االعاقة العقمية التعرف عمييا وعالجيا

باستخدام برامج التدريب لألطفال المعاقين عقميا ،عالم الكتب ،القاىرة.
.14

عماد عبد الرحيم الزغول ،رافع النصير الزغول( ،)0222عمم النفس المعرفي،

ب.ط ،دار الشروق ،األردن.
.15

غسان جعفر( ،)0221التخمف العقمي عند األطفال ،ط ،1دار الحرف

العربي ،لبنان.
.16

فوزي محمد جبل( ،)0222الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية ،المكتبة

الجامعية االسكندرية.
.17

مصطفى غالب( ،)1985في سبيل الموسوعة النفسية ،ب ط ،دار المكتبة

اليالل ،بيروت.
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.18

مصطفى فتحي الزيات( )2001عمم النفس المعرفي ،ط ،1دار النشر

لمجامعات ،القاىرة.
.19

وفيق صفوف مختار( ،)0222سيكولوجية األطفال ضعاف العقول ،دار العمم

والثقافة ،ط ،،1القاىرة.
.21

وليد السيد خميفة ،مراد عمي عيسى( ،)2008الضغوط النفسية والتخمف

العقمي في ضوء عمم النفس المعرفي ،المفاىيم ،النظريات ،البرامج ،ط ،1دار الوفاء،
اإلسكندرية.
المذكرات :

 .1احمد صابر( )0222دراسة عالقة اضطراب عسر الخط بالذاكرة العاممة دراسة
مقارنة بين مجموعة تالميذ أسوياء وتالميذ يعانون من اضطراب عسر الخط ،مذكرة
لنيل شيادة الماجستير في عمم النفس المغوي المعرفي ،مذكرة منشورة،

 .2بن صافية أمال( )0220الذاكرة العاممة لدى المصابين بعسر القراءة(تناول نفسي
معرفي من خالل نموذج بادلي لمذاكرة العاممة) مذكرة لنيل شيادة الماجستير في
االرطوفونيا ،مذكرة منشورة.

 .3رزيقة لوزاعي( )0222العرض الجبيي دراسة نفس عصبية لوظيفتي االنتباه االنتقائي
والذاكرة العاممة ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في عمم النفس العصبي ،جامعة
الجزائر.
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 مذكرة،) تأثير الصدمة الجمجمية عمى الذاكرة واعادة تأىيميا0222( ساسان اليام.4
. جامعة الجزائر، مذكرة منشورة، تخصص ارطوفونيا،لنيل شيادة الماجستير
:المراجع الفرنسية
الكتب-1
1. J .TARDJIF(1999), pour un enseignement stratégiquem :l’apport de la
psychologie cognitive , logique , Paris.
2. 4-M.MAZEAU(1999), Dysphasies, troubles mnésiques, syndrome frontal
chez l’enfant » , 2eme ed, Masson, Paris.
3. Dunas Jean(2005), psychologie de l’enfant et l’adolescent, Belgique.
4. G-D-Guelt it et al(2005), Manuels diagnostic et statistique des troubles
mentaux DSM IV Tr, Massou, paris, 4eme édition
5. Marie Dominique Gineste jean François le ny(2002),psychologie
cognitive du langage, Dunod, Paris.
6.

p-

Ganouni orans(1993), psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,

Maloine, 1993.
7. Serge Nicolas(2000), la mémoire, Dunod, Paris, 2000

المذكرات
 A.Segnorique(1997), Mémoire de travail et comprehension de l’ecrit,
these de magistére, paris1.

: القواميس
 BLOCH .H et al(1999), Grand dictionnaire de la psychologie », Larousse,
paris,1999.
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-تقديم

األداة :

اعتمدنا فً إجراء البحث على رائز التقٌٌم المعرفً ٌ 96 BECحتوي هذا االختبار على
نشاطات.
نشاط التذكر :
ٌحتوي هذا النشاط على ثالث تمارٌن :
تمرين االسترجاع :نعطً للمفحوص مجموعة متكونة من  6صور :طائر،فنجان ،سمكة،
سروال ،زهرة ،شجرة ،فعلى المفحوص تسمٌة هذه الصور و بعد وقت مححدد نقوم
بتمرنٌن اخرٌن (حل مشكل و السٌولة اللفظٌة)فنطلب من المفحوص تذكر الصور المقدمة
الٌه سالفا وبعد ذلك ان ٌتعرف على هذه الصور من بٌن صور اخرى.
الهدف تقٌٌم قدرات االحتفاظ و قدرة االسترجاع التلقائً.
تمرين التعلم  :نقدم للمفحوص قائمة ل 8كلمات علٌه تعلمها :جرٌدة ،بٌانو ،غٌمة ،حقٌبة،
خروف ،مكنسة ،مغالق ،بندقٌة ،فٌقرا الفاحص مرة ثم ٌقراها وراءه وهذا على ثالث
محاوالت بعد ذلك نطلب منه تذكرها كلها فً اي ترتٌب
الهدف تقٌٌم القدرات الفورٌة للتخزٌن والتحسن الذي ٌحدث عن طرٌق الكرار لهذا التخزٌن
تمرين التوجيه  :على المفحوص االجابة على  5اسئلة متعلقة بتوجٌه فً الزمن و الواقع :
العمر ،العام ،الشهر ،التارٌخ ،اسم رئٌس الجمهورٌة.
الهدف قدرة تذكر المعلومات الزمانٌة الحالٌة للفرد.
نشاط التنظيم :

تمرين المعالجة الذهنية  :على المفحوص ذكر اٌام االسبوع بصفة عكسٌة.
الهدف  :هذه القدرة تفرض على المفحوص التسٌٌر حسب القانون المفروض ،لقدرة معرفٌة
لمعالجة المعلومات منظمة عادة بصفة اخرى.
تمرين لحل  :المشاكل على المفحوص حل نوعٌن من المشاكل.
ثالث مشاكل فً علم الحساب ترتكز حتما حول الحساب لكن كذلك حول االستدالل والحكم.
التعليمة :
لدٌك  50وردة وزعت منها  30وردة كم تبقى عنكدك من وردة ؟
تشتري  3كلغ من البرتقال ب  20دج للكٌلوغرام ،كم تدفع للبائع؟
تشتري كٌلوغرامٌن من الطماطم ب  60دج ،واعطٌت للبائع  100دج كم ٌرجع لك من
دٌنار؟
ثالث مشاكل لفظٌة ذات تفكٌر مجرد واي اٌجادعالقة بٌن معانً لكلمات مختلفة اما اٌجاد
تشابه لكلمتٌن من نفس الصنف اواعطائه تعرٌف لمثٌل ما.
التعليمة :
ماهً العالقة بٌن غبً و تفاح.
هل االرٌكة و السرٌر من نفس الصنف.
ماهو معنى هذا القول "ال ٌنفع الجريٌ ،جب الذهاب فً الوقت" .
تمرٌن السٌولة اللفظٌة :فً وقت محدد بدقٌقة على المفحوص اٌجاد اكبرعدد ممكن من
الكلمات التً تنتمً لصنف نقترحه علٌه مثل  :اسماء الحٌوانات.

نشاط االلفاظ :
تمرين التسمية  :على المفحوص تسمٌة صورة تمثل اشٌاء من الحٌاة الٌومٌة بعضها
مالوف و االخر غٌر مالوف :منزل ،مقص ،فٌل ،فطر ،حنفٌة ،منطاد ،مرساة ،دومٌنو،
سلم ،ناقوس ،طائرة ،عمودٌة ،تمساح.
نشاط االدراك الحركي :
تمرٌن التركٌب البصري على المفحوص رسم على التوالً اشكال هندسٌة مقدمة له من
طرف الفاحص تمثل مكعب و مجموعة مثلثات متقاطعة.
االدوات المستعملة في تطبيق االحتبار:
ٌتمثل فً ثالث لوحات وورقة التنقٌط ،اول لوحة تمثل من جهة صورالشٌاء على
المفحوص تذكرها ،ومن ناحٌة اخرى صور لتمرٌن التذكر و التعرف و اللوحتٌن االخرٌن،
واحدة تمثل صورة الشٌاء للتسمٌة و اخرى تمثل معٌار السلم السلوكً.
ٌجب استعمال مقٌاس الوقت لتمرٌن السٌولة اللفظٌة و قلم لتمرٌن التركٌب البصري.
ترتيب القيام بالتمارين :
تمرٌن المعالجة
تمرٌن التوجٌه
تقدٌم صور للتذكر
تمرٌن حل مشكل
تمرٌن السٌولة اللفظٌة
تمرٌن التذكر
تمرٌن التعلم

تمرٌن التسمٌة
تمرٌن التركٌب البصري
التنقيط  :كل تمرٌن منقط على  12نقطة كالتالً:
المعالجة  5 :اٌام فً الترتٌب الصحٌح  12نقطة
4اٌام فً التالترتٌب الصحٌح  8نقطة
3اٌام فً الترتٌب الصحٌح  6نقطة
ٌومان فً الترتٌب الصحٌح  3نقطة
ٌوم واحد فً الترت الترتٌب الصحٌح  1نقطة
لم ٌستطٌع  0نقطة
التوجٌه :العمر و السنة  3نقاط لكل واحدة
الشهر ،التارٌخ ،اسم رئٌس الجمهورٌة نقطتٌن لكل واحدة
نقطة اذا كانت االجابة خاطئة ثم صححها المفحوص ذاتٌا
المشاكل :جواب صحٌح نقطتٌن
جواب خاطئ ثم تصحٌح ذاتً نقطة
جواب خاطئ او عدم االجابة  0نقطة
السٌولة اللفظٌة  :كل اجابة بنقطة و ال نسحب عدد االسماء اذا تجاوزت12
التذكرواالسترجاع :جواب صحٌح نقطة و نقسم التنقٌط بٌن تذكر الصور و التعرف علٌها.
التعلم  :ناخذ بعٌن االعتبار المحاولتٌن الجٌدتٌن و لكل اجابة صحٌحة نقطة فاذا تجاوزت
النتٌجة نقطة نقسمها على النشاطٌن.
التسمٌة :اجابة صحٌحة فً  5ثوانً نقطة ،اقل نعطً 0.5
التركٌب البصري :المكعب نقطتٌن لكل وجه ،نقطة لوجه ذو  4جوانب.
المثلثات :نقطة لكل مثلث ،نقطة للمثلث الصغٌر ،نقطتٌن للتقاطع الجٌد للمثلثٌن الكبٌرٌن.
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نتائج تنقيط توارين االختبار :BEC 96
العينة العادية :

السيولة التذكز و التعلن التسوية التزكيب
التوارين الوعالجة التوجيه حل
البصزي
الوشاكل اللفظية االستزجاع
الذهنية
االفزاد
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