


      
 

  و التقدير  كلمة الشكر
  :الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات، و بعد

  ." ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس":قال الحبیب المصطفى صلى اهللا علیه وسلم

على توجیهاتها و . وأخص بالشكر والتقدیر  الى األستاذة الفاضلة  المشرفة بالجامعة تواتي حیاة
  . رحابة صدرها، وحرصها على نجاح طلبتها

زیام  رشید عل توجیهاته  المسؤول عن المؤسسةوالشكر الموصول الى المختص األرطوفوني 
  .القیمة

الشكر و االمتنان و التقدیر و المحبة إلى الذین وعلى ضوء هذا التوجیه النبوي، أتقدم بخالص 
  .مهدوا لنا طریق العلم و المعرفة إلى جمیع أساتذتنا األفاضل

وكل الذین ساهموا في تكویننا خالل مسارنا الدراسي وأخص بالذكر قسم علم النفس و 
  . األرطوونیا على كل ما قدموه لنا من مساعدات طوال سنوات الدراسة

  نة المناقشة على قبولهم لمناقشة هذا العمل المتواضعوالى أعضاء لج

  والشكر موصول أیضا إلى إدارة جامعة عبد الحمید بن بادیس،

كما ال یفوتني أن أشكر المركز النفسي البیداغوجي لألطفال المعاقین ذهنیا بمازونة  
یة، وكل مدراء  و لوالیةغلیزانعلى التسهیالت التي قدمها لنا من أ جل إتمام  الدراسة  المیدان

مختلف المختصین والذین استقبلونا في مؤسساتهم دون أن ننسى أبناء هذا المركز الذین 
  .شاركونا هذا العمل أفراد عینة البحث

  و أخیرا أشكر جمیع من ساهم معنا من قریبا ومن بعید في إنجاز هذا العمل

  

  

  

  



      
 

  االهداء

في الوجود بعد اهللا، إلى الوالدة العزیزة أطال  إلى ینبوع الصبر و التفاؤل و األمل، إلى كل من

  .اهللا عمرها، وبارك فیها

  .إلى من أحمل اسمه بكل فخر، إلى الوالد العزیز طیب اهللا ثراه

إلى أفراد عائلتي الصغیرة، إلى إخوتي باألخص الى حسین، و سلیمان وأخواتي رحیمة، 

 .منصوریة و الكتكوتة الصغیرة امینة

إلى من تحملن وصبرن معي، إلى من كانوا  سندا لي، إلى عامر مباركة،  إلى رفیقات دربي،

 .مناد حیاة ، عثماني نسیمة

  إلى كل زمالئي في الدفعة

 .ي ثمرة جهديداه

 

 

 

 

 

 

 



      
 

  :ملخص البحث

هدف البحث الحالي الى معرفة دور الذاكرة الداللیة في تنمیة اللغة المنطوقة عند 

أطفال )  07( وتكونت عینة البحث من سبعة. األطفال المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة 

متخلفین ذهنیا ذات اعاقة خفیفة ، وقد قمنا باختیارها بطریقة قصدیة، واستخدمنا منهج دراسة 

اختبار الذكاء لرسم ( و استعنا بمجموعة من االختبارات .التجریبي  حالة والمنهج الشبه

واقتراح برنامج ) ، واختبار الذاكرة الداللیة chevrie Muller، واختبار اللغة "جودناف" الرجل

معتمدین SPSSونظرا لصغر حجم العینة استخدمنا حزمة . عالجي الخاص بالذاكرة الداللیة

توصلت النتائج الى وجود فروق بین القیاس . لیل االحصائي للتح (wilcoxon)على اختبار 

قبلي  وبعدي في بند االنتاج اللغوي  وبند السیاق اللغوي وبند الفهم اللفظي لصالح القیاس 

البعدي، نستنج بأن للذاكرة الداللیة دور ایجابي في تنمیة اإلنتاج والسیاق اللغوي، والفهم 

  .نیا اعاقة خفیفةاللفظي عند األطفال المتخلفین ذه

برنامج الذاكرة الداللیة، اللغة المنطوقة،الطفل المصاب باإلعاقة :الكلمات المفتاحیة

  .الذهنیة الخفیفة

  

  

  

 

  



      
 

  

Summery  of research   

The objective of the current research is to find out the role of semantic  

Memory in the développement of spoken longuage .in children  with mental 

retardation with mild desabilities the research sample consisted  of seven (07) 

mentally retarted children with impaired desability. We tested them in a deleberat 

manner using a lomarotive study methodology and a similar expérimental 

approch.method and test the sematic Memory and propose a therapeutic program for 

the sematic  memory aud because of the sample size we used spss(wilcoxon) 

packages based  on the test to analyze the statisticale . the results found that there are 

différences between the tribal and romote  measurement in the production item the 

item linguistic contexte and Under standing of  verbal clause in fovor of telemetric 

conclude that the memory positive role in toge production contexte  and linguistic 

development and   Under standing of verbal mentally retarted children when 

blocking light. 

   : Key word  

Semantic memory program – spoken longuage – a children with mild disability. 
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یعد النمو اللغوي من أهم الجوانب النمائیة للطفل، حیث أن نموه في مرحلة  الطفولة یكون سریعا 

و لدیه استعداد للتعلم وخاصة في مجال التفاعل اللفظي، والنمو الفكري والدماغي خصوصا،  فال یمكننا 

لتي یولد بها أو  فقد یتطور عقل الطفل ببعض االختالالت، أو النقائص ا. مالحظته بالعین المجردة

خالل هذه المرحلة ، مما یواجهون العدید من المشكالت و التحدیات المختلفة و الجدیدة و التي یكتسبها 

تتراوح من البسیطة التي تتطلب عملیاتمعرفیة   بسیطة مثال لتخزین المؤقت لمعلومات معینة  إلى 

بین أهم القدرات المعرفیة خالل حیاة الفرد من .عملیات معرفیة معقدةالمشكالت المعقدة التي تتطلب عدة 

التي من خاللها یمكن التواصل و التفاهم بین أفراد المجتمع والتي بواسطتها یمكن تحلیل أي صورة أو 

بدورها تتربع على عرش القدرات المعرفیة نتیجة تداخلها لمعظم النشاطات العقلیة . فكرة ذهنیة اللغة

بوثلجة غیاث، .( یدة یتمیز بها الكائن البشري عن سائر المخلوقاتاألخرى، لكونها ظاهرة معقدة فر 

غیر أن هذه القاعدة تتطبق في غالب األحیان لدى األطفال السالمین، وتبقى فئة قلیلة ). 194: 2004

بب علة تتسبب في التأثیر السلبي على المراكز العصبیة المتحكمة في اللغة، األمر الذي من األطفال لس

من .اللغة كنظام مرن متصل الحلقات، وبذلك ال یمكنهم من بلوغ مستوى تفكیر مجرد عمیق یعیق تطویر

بین هؤالء االطفال االفراد الذین یعانون من  التخلف الذهني بمختلف أنواعه، حیث یشیر  یوسف ابراهیم 

سواء، ویرجع  بأنه یعد من المشكالت التي تعاني منها الدول المتخلفة والمتقدمة على حد) " 84: 2013(

سببه الى انخفاض درجة الذكاء عند الفرد، یكون مصحوبا بصعوبة في التوافق النفسي االجتماعي، 

وضعف في النمو العقلي و المعرفي، مما تأثر لدیهم نشاط العملیات المعرفیة من انتباه، واالدراك، الذكاء، 

  .الذاكرة

لوكاته ألنها حجر الزاویة لنمو االنساني، فبدونها ال الذاكرة التي تعبر المحرك األساسي لحیاة الفرد و س

نستطیع أن نخطط للمستقبل، استنادا للخبرات والمعلومات التي سبق له تعلمها لفترة زمنیة قد تطول أو 

  ".تقصر



      
 

و للذاكرة ارتباطا وثیقا بالتذكر لما له أثر جوهري في حیاتنا الیومیة، ویبرز هذا األثر في جوانب 

درة المرء على حفظ واستبقاء المهارات والمعلومات السابق اكتسابها، مما یحدد درجة عدة أهمها ق

و بما أن دور .كبیرة مقداركفاءته في حیاته االجتماعیة و المهنیة، و مقدار توافقه على وجه عام

الذاكرة هام وكبیر، وحیث تعددتأنواعهاومن بین أنواعها  الذاكرة الداللیة التي تعتبر من بین 

فهي تحتل .1983" تولفینج"الكتشافات التي أخذت تحدیا كبیرا في مجال المعرفة من طرف العالم ا

مكانة شدیدة األهمیة لدى االنسان الشتمالها على المعرفة العامة حول هذا العالم باإلضافة الى 

ي اختص بها وهي نظام أساسي للغة الت.المعرفة المتعلقة بالمفردات و المفاهیم و األفكار و القواعد

االنسان و المعارف العامة التي تشمل المعارف غیر الشخصیة عن معنى الحقائق والمفاهیم، دون 

الرجوع الى الخبرات النوعیة، وتخص هذه الذاكرة معرفة القوانین، والقواعد واألفكار المجردة، 

وجه عام فهي تعطینا ب والمعلومات المستقلة عن تجربة الحالة، وهي وسائل النمو العقل

حیث أجریت دراسات وبحوث تهتم بالذاكرة )13: 2005دبراسو فاطمة، ( المعلومات والمعرفة

من أطفال التوحدي و التخلف  نتو مقارنةتكدراسة ب bucher )1990(بوتشر  الداللیة مثل دراسة

وجود  تالنتائجهر قدأظو  المرتبطةوائم األزواج اختبارقا اإلناثمستخدمور  و الذكن یاءمو األسعقلي و ال

  .یاءو لصالحاألسو هذه الفروق  عاتالثالث،و المجمبین  السمعيي و البصر فروق في التذكر 

وحد و التخلف العقلي التبین أطفال  دفتإلىالمقارنةه بدارسة)2004( لحلیماعبد ا قام كم

 :ما یلي  رتالنتائجهكقدأظث  ركاإلناو الذكن حالةمن خمسیو  أربعن نتمو تكد قو  یاءفیالذاكرةو األسو 

 .ىالمدطویلة  عاتالثالثفیالذاكرةالسمعیةكالبصریةو المجمن بیفروق  جدتو  ال – 1

 .یاءو لصالحاألسى عاتالثالثفیالذاكرةالبصریةكالسمعیةقصیرةالمدو المجمن بیفروق  جدو ت – 2

التوحد والتخلف العقلي في الذاكرة السمعیة قصیرة المدى لصالح التخلف فئةن بیفروق جدو ت – 3

  ).35: 2011عزاز محمد الزهیر،.(العقلي



      
 

من  خالل ما تم التطرق الیه جاءت فكرة البحث الحالي التیهدفت الى  معرفة دور الذاكرة الداللیة ومدى 

مساهمتها في تنمیة اللغة المنطوقة عند أطفال متخلفین ذهنیا ذو الدرجة الخفیفة  وذلك بعد دراسة االنتاج 

  .ذهنیا الذي اتسم بالضعفاللفطي عند المتخلفین 

الجانب النظري خصصناه بمدخل : فقمنا بوضع خطة منهجیة اشتملت على تقسیم البحث الى جانبین

لتقدیم البحث احتوى على عرض االشكالیة مع تحدید الفرضیات وأهداف البحث وأهمیته ودواعي اختیار 

اما الفصل األول . ریفا اجرائیاوتعریفها تع) المصطلحات األساسیة( الموضوع و تحدید المفاهیم 

فخصصلإلعاقة الذهنیة، تعریفها وتصنیفاتها، أسبابها، تشخیص التخلف الذهني الخفیف، خصائصها، 

الذاكرة تعریفها و أنواعها، مع التركیز على الذاكرة : وتضمن الفصل الثاني. التكفل باإلعاقة الذهنیة

فتطرقنا فیه الى اللغة، تعریفها، ومستویاتها، : الفصل الثالث أما. الداللیة، تعریفها، والنماذج المفسرة لها

والعوامل المؤثرة في النمو اللغوي، وعالقة اللغة بالذاكرة الداللیة، وخصائص اللغة عند المتخلفین ذهنیا ذو 

  .الدرجة الخفیفة

اإلجراءات البحث و نخصصه  لمنهجیة : وقسم الجانب التطبیقي الى مجموعة من الفصول، الفصل الرابع

بعدها ننتقل . والذي نتطرق فیه للدراسة االستطالعیة، أهدافها، مجاالتها، أدواتها، اختبار قبلي المیدانیة

، )زمني، مكاني، بشري( الى الدراسة األساسیة التي یتم فیها عرض المنهج المستخدم، مع تحدید مجاالتها

  .البرنامج المقترح والقیام بالقیاس بعديالعینة وطریقة اختیارها حجمها، وصف األدوات مع تطبیق 

االستنتاجات، الخاتمة، : یتم فیه عرض النتائج، مناقشة الفرضیات، الفصل السادس: الفصل الخامس

  .االقتراحات
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  :االشكالیة

شهد علم النفس المعرفي ثورة علمیة قویة تمثلت في االهتمام بالعملیات المعرفیة بغرض تفسیر كیفیة 

عمل العقل االنساني، و اكتساب المعرفة، و معالجة المعلومات و تجهیزها عن طریق دراسة التعلم و 

قبال المعلومات و تخزینها و استدعائها مرة أخرى، فالذاكرة من المواضیع بالغة عمل الذاكرة من حیث است

األهمیة في علم النفس المعرفي ، ونظرا لتعدد التخصصات التي درست الذاكرة فقط ظهرت عدة لها بدءا 

 ثم تخزن بعد ذلك كي نعود" تشفر" بأفالطون الذي شبهها بلوح الشمع الذي نطبع علیه االنطباعات أو

  ).11: 2014عبد السالم ، ( و یسترجعها في وقت الحق ) اي الذكریات(الى هذه االنطباعات 

لقد اهتم العلماء في السنوات األخیرة بالذاكرة وقام العدید من الباحثین بدراسات في هذا الموضوع ، ومن 

المدى والذاكرة الذي صنفها الى ذاكرة طویلة    tulvingأحدث هذه الدراسات كانت للعالم تولفینج 

و هذه األخیرة على خالف النوعین األخیرین، تلعب دورا أساسیا أثناء القیام . الشخصیة و الذاكرة الداللیة

  .بمختلف النشاطات المعرفیة، حیث ال تحتفظ بالمعلومات سوى مدة قصیرة جدا

دي الذي یماثله في فنجد الوظائف العقلیة من أهم الصفات التي تمیز المتخلف الذهني عن الطفل العا

العمر الزمني، حیث أن معدل نموه العقلي یكون أقل من معدل النمو العقلي العادي، ومن أهم الوظائف 

المعرفیة التي تشهد خلال وقصورا فیما یخص مهام الذاكرة الداللیة مما حاولنا في بحثنا هذا ابراز ضعف 

درجة الخفیفة، وأثر ذلك على األداء اللغوي لدیهم و هذا الذاكرة الداللیة عند األطفال المتخلفین ذهنیا ذو ال

حیث توصال من خالل دراستهما عند فئة المتخلفین ذهنیا  1991ما أكدته الدراسات هودجیس و باترسون 



      
 

على اختبار الذاكرة الداللیة بمؤشري االستدعاء المتأخر للمادة اللفظیة و الشكلیة ، ضعفا ملحوظا لهذه 

نجیب محمد الصبوة، (القة التصنیف، تسمیة الرسوم، اختبار المماثلة اللفظیة للصورالفئة من خالل ط

2010 :95.(  

مما أظهرت البحوث الخاصة باللغة لدى األطفال المتخلفین ذهنیا ذو الدرجة الخفیفة بوجود معدل عال 

المفردات، تمیز من حدوث مشكالت لغویة، حیث أنهم یعانون من اضطرابات لغویة محدودیة حصیلة 

سمعي غیر مناسب، بناء نحوي وصرفي ضعیف، وهذا ما أشارت الیه دراسة لوریا أن النظام اللفظي غیر 

نام ، أقل نضجا وأكثر جمودا بما فیه اللغة المنطوقة التي هي أكثر تعقیدا عند المتخلفین ذهنیا ذو الدرجة 

  .الخفیفة

ظمان مرتبطان الى حد بعید، بحیث یصعب في بعض أن اللغة و الذاكرة هما ن) mazau(ویرى مازو 

األحیان أن نفرق بین اضطرابات الكفاءات اللغویة من جهة وبین اضطراب لغوي صادر بمقتضى حتمیة 

  .االضطرابات في الذاكرة من جهة أخرى

ن أهمیة أما بالنسبة للعالقة الموجودة بین الذاكرة و اللغة فتعود الى سنوات مضت، وهذا نظرا لما للغة م

و دور في جل النشاطات المعرفیة فهي وسیلة لمعالجة المعلوماتیة و القیام بمختلف عملیاتها، كما یتم بها 

و أكثر من هذا فإن الذاكرة تعتمد على تخزین المعطیات والمعلومات وفي هذا .  التعبیر عن معارفنا

  .المقام ال یكون هناك اكتساب أو تعلم للغة بدون ذاكرة

ا من فلسفة البحوث العلمیة التي تعتني بذوي االحتیاجات الخاصة و المرتكزة على أن كل طفل من وانبثاق

ذوي االحتیاجات الخاصة قابل للتعلم و التقدم، نجد أن هناك الكثیر من البرامج العالجیة الخاصة بما 

الباحثین و  یتناسب و احتیاجات كل فئة، وألن االعاقة العقلیة أصبحت من االعاقات التي شغلت

الدارسین فقد وضعت العدید من البرامج التي تعتني بهم و التي أظهرت فاعلیتها  على نحو ایجابي تتمثل 



      
 

الخاصة في تطویر مهارات الفهم ) الدرجة الخفیفة( في تحسن األطفال المصابین بالتخلف الذهني 

  .واالنتاج اللغوي واللفظي

لألطفال المتخلفین ذهنیا، نجد أنها تختلف وتتعدد فیما بینها، ومن خالل االطالع على البرامج المقدمة 

من هذا المنطلق رأینا ضرورة اجراء هذا البحث للوقوف على مدى أهمیة و دور الذاكرة الداللیة في تنمیة 

أهم  أداة للتواصل االجتماعي و هي اللغة المنطوقة ، وعلى هذا األساس تبلورت اشكالیة بحثنا الحالي  

  :ساؤل العامفي الت

هل یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین القیاس القبلي والقیاس  البعدي في تنمیة اللغة المنطوقة عند 

 الطفل المعاق ذهنیا اعاقة خفیفة؟

  :التساؤالت الفرعیة

هل  یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین القیاس القبلي و القیاس البعدي  في تنمیة االنتاج اللغوي عند 

  المعاق ذهنیا اعاقة خفیفة؟ الطفل

هل یوجد فروق  بین القیاس القبلي و القیاس البعدي في تنمیة السیاق اللغوي عند الطفل المعاق     

  ذهنیا اعاقة خفیفة؟

هل  یوجد فروق بین القیاس القبلي و القیاس البعدي في تنمیة الفهم اللفظي عند الطفل المعاق ذهنیا 

  اعاقة خفیفة؟

  :فرضیات البحث

  :الفرض العام



      
 

یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین القیاس القبلي والقیاس البعدي لصالح البعدي في تنمیة اللغة 

  .المنطوقة عند الطفل المعاق ذهنیا اعاقة خفیفة

  :الفرضیات الفرعیة

یوجد  فروق  ذات داللة احصائیة  بین القیاس القبلي و القیاس البعدي لصالح البعدي في تنمیة  -

  .نتاج اللغوي عند الطفل المعاق ذهنیا اعاقة خفیفةاإل

یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین القیاس القبلي و القیاس البعدي لصالح البعدي  في تنمیة   -

  .السیاق اللغوي عند الطفل المعاق ذهنیا اعاقة خفیفة

البعدي في تنمیة الفهم یوجد فروق ذات داللة احصائیة  بین القیاس القبلي و القیاس البعدي  لصالح   -

  .اللفظي عند الطفل المعاق ذهنیا اعاقة خفیفة

  :أهداف البحث

  :یهدف البحث الى معرفة الى ما یلي

  :الهدف العام

یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین القیاس القبلي و القیاس البعدي لصالح البعدي في تنمیة اللغة   -

  .المنطوقة عند الطفل المعاق ذهنیا اعاقة خفیفة

  :االهداف الفرعیة

یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین القیاس القبلي و القیاس البعدي  لصالح البعدي في تنمیة االنتاج  -

 .الطفل المعاق ذهنیا اعاقة خفیفة اللغوي عند



      
 

یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین القیاس القبلي والبعدي لصالح البعدي  في تنمیة السیاق     -

  .اللغوي عند الطفل المعاق ذهنیا اعاقة خفیفة

یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین القیاس القبلي و القیاس لصالح البعدي في تنمیة الفهم اللفظي  -

 .الطفل المعاق ذهنیا اعاقة خفیفة عند

  :أهمیة البحث

ي تطبیقماتعلمناهمنخاللدراستنالعلمالنفسالمعرفو  إعطاءتفسیرمعرفیمنوجهةمنحنىمعالجةالمعلومات-

  .بصفتي كمختصة أرطوفونیة لفئة المتخلفین ذهنیا

النوع من فئة   امداد أهم الطرق و التقنیات و الوسائل التي ینبغي تتبعها في تعلیم و تدریب هذا -

  .األطفال المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة خاصة من الناحیة المعرفیة واللغویة

( یساعد هذا البحث المختصین والمهتمین بضرورة معرفة أهم العالقة التي تربط بین الذاكرة الداللیة واللغة

  .عند المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة ) عالقة معرفیة تداخلیة

مجال التخلف الذهني، ویساهم هذا البحث  في فتح  فيلدراسات السابقة إضافةلر هذا  البحث عتبی

  .المجال لمزید من الدراسات فیما یخص الجانب اللغوي المعرفي عند المتخلفین ذهنیا

  :دواعي اختیار الموضوع

كاك بهم عن الرغبة في تسلیط الضوء على فئة المتخلفین ذهنیا و ذلك لمعرفتهم أكثرو االحت -

قرب من خالل المیدان خاصة من الجانب المعرفي و ابراز ضرورة تفاعلهم مع المجتمع  المحیط 

  .الخارجي الذي ینتمون الیه



      
 

العمل على مساعدة هذه الفئة على تجاوز هذا االضطراب المعرفي اللغوي الذي یؤدي بهم الى  -

م المهني، التواصلي، وحتى ادماجهم عدم التواصل و االحتكاك باألخرین مما یؤثر على جانبه

  .المدرسي 

  

 :تحدید المصطلحات االجرائیة للدراسة

  :التخلف الذهني الخفیف اصطالحا

سنة  12الى 10درجة و العمر العقلي من ) 50الى75( تضم األفراد الذین تتراوح نسبة ذكائهم ما بین

عبد . ( بعض مهارات الحساب والقراءة ویظهرون قدرة على التعلم حتى سن السادسة كما لدیهم قدرة على

  ).85: 1995الرحمان عیسوي،

  :التعریف االجرائي

سنة، 12الى  6درجة وتتراوح أعمارهم من ) 68 - 50( هم األطفال الذي یبلغ مستوى ذكائهم ما بین

بحیث یكون متواجدین بالمركز النفسي البیداغوجي للمتخلفین ذهنیا كما یطلق علیهم مصطلح القابلین 

  .للتعلم

هي الذاكرة التي تشیر الى تذكر الكلمات و المفاهیم و القواعد و األحداث و : الذاكرة الداللیة اصطالحا

 ).25: 2010نجیب محمد الصبوة، ( هي ضروریة الستخدام اللغة

م هي عملیة معرفیة ضروریة الكتساب المعارف العامة، تهتم بما یمتلكه الفرد من مفاهیم عن العال: اجرائیا

التكرار الداللي للكلمات، التكرار الداللي لألرقام، : بما فیه اللغة، ویمكن قیاسها من خالل المؤشرات التالیة

  .التعرف على التصنیف و الترتیب الداللي لمجموعة من الصور



      
 

  

  

  

  :اللغة المنطوقة اصطالحا

قبل أفراد الجماعة وهي هي عبارة عن كلمات أو جمل أو عبارات ذات مدلول أو معنى متعارف علیه من 

ثابتة نسبیا، والواقع أن اللغة اللفظیة المنطوقة شدیدة الثراء و القدرة على التعبیر و الفهم و التكیف مع 

  ).30: 2005أنس محمد قاسم، . ( ظروف الحیاة

 :اجرائیا

هو القدرة على تحویل ما هو بصري سمعي والمتمثل في مشاهدة صور أو بطاقات أو من سماع 
الى  التعبیر اللفظي السلیم سیاقا وانتاجا و فهما  لدى المستمع، ) مداخل بصریة وسمعیة( ایقاعات 

  .مرتكزة في ذلك على المكتسبات العقلیة  اللغویة لدى الفرد التي اكتسبها من المحیط
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 :تمهید

من جانب المجتمعات تعتبر ظاهرة اإلعاقة من الظواهر المألوفة، وال یكاد مجتمع یخلو منها ، وتلقى االهتمام 
لقد ظهرت في اآلونة األخیرة من هذا القرن اتفاقًا دولیًا على محو أي مصطلحات . والمؤسسات والمنظمات الدولیة 

أو الضعف العقلي     Mental Deficiencyأو النقص العقلي " Mental Retardation"عن التخلف العقلي 
"Mental Subnormal "صطلحات التي تعبر بطریقة ما عن مفهوم اإلعاقة العقلیة ومهما یكن من أمر هذه الم

فنحن نمیل إلى استخدام مصطلح أكثر حداثة وهو المعاقین عقلیًا ، وتبدو لي مبررات استخدام هذا المصطلح حیث 
 .یعبر عن اتجاه إیجابي في النظرة إلى هذه الفئة ، في حین عبرت المفاهیم القدیمة عن اتجاه سلبي ضد هذه الفئة

سنتناول فیه تعریف التخلف الذهني ،و تصنیفاته وأسبابه، وطریقة التكفل به، مما سنتطرق الى طرق تشخیص 
 ).درجة خفیفة(االعاقة الذهنیة الخفیفة ، خصائص لهذا النوع من الفئة

  :التشخیص الفارقي بین االعاقة العقلیة و المرض العقلي -

متخصصة بین مفهوم االعاقة العقلیة وبین مفهوم المرض العقلي یخلط البعض أحیانا خاصة في األوساط غیر ال

وقد یعتبرونه شیئا واحدا، و لكن الواقع غیر ذلك فان كان هناك بعض الحاالت التي قد یجتمع فیها  التخلف العقلي 

حیث أن التخلف العقلي حالة و لیس مرضا، فالمرض العقلي عبارة عن . مع المرض العقلي في شخص واحد

و . ل في التوازن العقلي، فالشخص المریض عقلیا یكون عادي الذكاء و قد یكون عبقریا و لیس ذكیا فقطاختال

لتوضیح الفرق و ازالة اللبس بینهما ینبغي االشارة الى كل من المفهومین على كل حدا ونوضح هذا في الجدول 

 .)72: 2009، الوادي(: التالي

  

   

  



      
 

 

 االعاقة العقلیة المرض العقلي

یحدث المرض العقلي في أي مرحلة من مراحل 

العمر بال حدود، وعادة یحدث بعد سن 

 .المراهقة

وفي معظم الحاالت یحدث المرض العقلي للفرد 

بعد مروره بخبرة فشل الفرد في التعامل مع 

أشخاص بعینهم، أوعجز الفرد عن حل بعض 

وقد یحدث نتیجة لمغاالة الفرد في . المشكالت

توقعاته بما ال یتالءم مع قدراته طموحاته و 

فیجد نفسه عاجزا عن تحقیق تلك . وامكاناته

الطموحات، و یفشل في الوصول الى تلك 

 .التوقعات 

وقد یحدث المرض العقلي للشخص الذي یشعر 

دائما أن األخرین یرونه غیر كفء، وغیر قادر 

وتكرار لتلك المواقف في . على عمل معین

حیاة الفرد،یؤدي به الى االتیان بأنماط غیر 

سویة من السلوك االنفعالي 

االكتئاب،واالنسحاب، و العدوانیة و :مثل

تحدث االعاقة العقلیة قبل وأثناء وبعد الوالدة 

واالعاقة ).18( سن خالل فترة النمو وقبل 

العقلیة قد تحدث نتیجة عوامل وراثیة أو 

عوامل بیئیة مكتسبة بسبب مرض أو فیروس 

أو اضطرابات أثناء التكوین أو اصابات 

 .مباشرة للدماغ تؤثر على وظائف الدماغ

نما هي حالة  ٕ واالعاقة العقلیة لیس مرضا وا

نقص في القدرة العقلیة، وانخفاض في درجة 

لمتوسط وانخفاض في األداء الذكاء عن ا

العقلي، وهذا النقص و االنخفاض یرجع الى 

حالة عدم اكتمال أو توقف أو تأخر نمو 

العقلي ألسباب تحدث في مراحل النمو األولى 

 .منذ لحظة اإلخصاب حتى سن المراهقة

 



      
 

  . االنطواء ، والعزلة

یز المرض العقلي أنه یحدث ومن أهم ما یم

وان العجز الظاهر في . بعد اكتمال نمو العقل

األداء العقلي لدى الشخص المریض عقلیا 

یرتبط بفترة المرض فقط وبعد الشفاء یعود الفرد 

الى حالته العقلیة السویة قبل االصابة بالمرض 

  ).73: 2009الوادي  ،.(   العقلي

الفات یتضح مما سبق أن هناك فروقا و اخت

جوهریة و أساسیة بین مفهومي االعاقة العقلیة 

وأن الخلط بینهما ینشأ نتیجة . والمرض العقلي 

لتشابه بعض األعراض االنفعالیة و العقلیة 

التي قد تظهر في سلوك كل من المعاقین عقلیا 

 .و مرضى العقول

  

یحدث المرض العقلي في أي مرحلة من مراحل 

العمر بال حدود، وعادة یحدث بعد سن 

 .المراهقة

وفي معظم الحاالت یحدث المرض العقلي للفرد 

بعد مروره بخبرة فشل الفرد في التعامل مع 

وأثناء وبعد الوالدة تحدث االعاقة العقلیة قبل 

واالعاقة ).18( خالل فترة النمو وقبل سن 

العقلیة قد تحدث نتیجة عوامل وراثیة أو 

عوامل بیئیة مكتسبة بسبب مرض أو فیروس 

أو اضطرابات أثناء التكوین أو اصابات 



      
 

أشخاص بعینهم، أوعجز الفرد عن حل بعض 

وقد یحدث نتیجة لمغاالة الفرد في . المشكالت

طموحاته و توقعاته بما ال یتالءم مع قدراته 

فیجد نفسه عاجزا عن تحقیق تلك . وامكاناته

حات، و یفشل في الوصول الى تلك الطمو 

  .التوقعات 

وقد یحدث المرض العقلي للشخص الذي یشعر 

دائما أن األخرین یرونه غیر كفء، وغیر قادر 

وتكرار لتلك المواقف في . على عمل معین

حیاة الفرد،یؤدي به الى االتیان بأنماط غیر 

سویة من السلوك االنفعالي 

انیة و االكتئاب،واالنسحاب، و العدو :مثل

  . االنطواء ، والعزلة

ومن أهم ما یمیز المرض العقلي أنه یحدث 

وان العجز الظاهر في . بعد اكتمال نمو العقل

األداء العقلي لدى الشخص المریض عقلیا 

یرتبط بفترة المرض فقط وبعد الشفاء یعود الفرد 

الى حالته العقلیة السویة قبل االصابة بالمرض 

  ).73: 2009الوادي  ،.(   العقلي

 .مباشرة للدماغ تؤثر على وظائف الدماغ

نما هي حالة  ٕ واالعاقة العقلیة لیس مرضا وا

قدرة العقلیة، وانخفاض في درجة نقص في ال

الذكاء عن المتوسط وانخفاض في األداء 

العقلي، وهذا النقص و االنخفاض یرجع الى 

حالة عدم اكتمال أو توقف أو تأخر نمو 

العقلي ألسباب تحدث في مراحل النمو األولى 

  .منذ لحظة اإلخصاب حتى سن المراهقة

 



      
 

یتضح مما سبق أن هناك فروقا و اختالفات 

جوهریة و أساسیة بین مفهومي االعاقة العقلیة 

وأن الخلط بینهما ینشأ نتیجة . والمرض العقلي 

لتشابه بعض األعراض االنفعالیة و العقلیة 

التي قد تظهر في سلوك كل من المعاقین عقلیا 

 .و مرضى العقول

ووجدانیا،و هو في الواقع شخص معاق انفعالیا 

نتیجة للمشكالت االنفعالیة و الوجدانیة التي 

یعاني منها قد تظهر علیه بعض األعراض 

عدم الكفاءة أداء بعض المهام : العقلیة مثل

التي تتطلب قدرات عقلیة معینة ،وعدم القدوة 

علي حل المشكالت ،وقصور في أداء بعض 

فیتوهمون یري هذا الشخص . االنشطة العقلیة

 .عقلیا  أنه معاق

وفیما یختص بالعالج قد یستجیب العالج في 

المرض العقلي و ذلك علي شكل تخفیف 

األعراض المؤدیة لهذا المرض مما یؤدي الي 

الشفاء بینما  في حالة التخلف 

  ).74: 2009الوادي،(

ال یستطیع اكتساب المهارات األساسیة اال في 

مراحل متأخرة من النمو، وال یملك القدرة 

مة ألداء األعمال و المهام التي تتطلب الالز 

قدرات عقلیة معینة و یفشل دائما في أداء تلك 

 .األعمال و المهام

و نتیجة لهذا الفشاللمستمر و العجز عن أداء 

ما یطلب منه من أعمال ال تناسب قدراته 

یصاب باإلحباط و یرى . العقلیة المحدودة

نفسه عدیم القیمة ال شأن له مما یؤدي الى 

هور بعض األعراض االنفعالیة االنفعالیة ظ

االكتئاب و العدوانیة : في سلوكه مثل

واالنطواء والعزلة، فیتوهم من یرى هذا 

الشخص أنه مریض عقلي ألن هذه األعراض 



      
 

االنفعالیة التي تظهر في سلوك الشخص  

اق عالمریض عقلیا، و الواقع أنها قد حدثت للم

 .عقلیا نتیجة لقصوره العقلي

    .یوضح التشخیص الفارقي بین االعاقة العقلیة و المرض العقلي)  01(الجدول رقم 

  :تعریف التخلف الذهني - 1

لقد ظهرت تعاریف  كثیرة للتخلف الذهني منذ بدأ العمل الجاد مع الطفل الذي عثر علیه في غابات افیرون بفرنسا 
منظمات الدولیة بمجال التخلف الذهني مصطلحات وتستخدم ال. ، والتي عرف بطفل افیرون الوحشي)م1811(عام 

ویضم جمیع الحاالت التي تكون العوامل المسببة لها ذات أصل عضوي، كما . النقص العقلي: مختلفة مثل
  .                   الضعف العقلي، االعاقة العقلیة: یستخدمون مصطلحات أخري

تخلف الذهني هو حالة توقف أو عدم اكتمال نمو یشیر الى ان ال:MEDICALE DEFINITIONالتعریف الطبي  
  .)34: 2000احمد وادي،. (الدماغ نتیجة لمرض أو اصابة  قبل سن المراهقة أو بسبب عوامل جنیة

  psychometric definition: التعریف السیكو متري -1-2

و . النفسي علي ید بینیه  ظهر نتیجة النتقادات التي  وجهت التعریف الطبي نتیجة لتطور الوضع في حركة القیاس
ما بعدها  ظهر مقیاس ستانفورد بینیه للذكاء  و بظهور مقیاس  أخر  للقدرة العقلیة و هو مقیاس وكسلر لذكاء 

درجة معاقین  عقلیا منحرفین علي منحني   75لألطفال فقد اعتمد هذا التعریف علي االفراد الذین نسبة ذكائهم  عن 
 ).34: 1997الشناوي،(عقلیةالتوزیع الطبیعي للقدرة ال

  :SOCIAL DEFINITION التعریف االجتماعي  -1-3

كما یركز علي مدي نجاح أوفشل الفرد  mirserیركز علي تفاعل الفرد مع مجتمعه، و قد نادت بهذا االتجاه میرسر
و قد تختلف  هذه  في االستجابة للمتطلبات االجتماعیة المتوقعة منه مقارنة مع نظراته من نفس المجموعة العمریة

المتطلبات تبعا لمتغیر عمر الفرد حیث تنظمت مفهوم السلوك التكیفي و أن فشل الفرد في تحقیقها مثل هذه 
المتطلبات فان ذلك یعني أن الطفل یعاني من مشكلة في تكیفه االجتماعي و الذي یعتبر مظهر من مظاهر نموه 

ي والعقلي، العاطفي، وقد وجهت انتقادات لهذا التعریف وهو االجتماعي  الذي یتماشى مع نموه الجسمي، النفس



      
 

  . )28: 2000عبد الباقي ابراهیم، (  .تركیزه علي الصالحیة االجتماعیة

  

  :AMERICAN AAMR التعریف الجمعیة االمریكیة للتخلف العقلي  -1-4

تعریف السیكومتري و الذي یعتمد ظهر تعریف الجمعیة االمریكیة للتخلف العقلي نتیجة لالنتقادات التي وجهت الي 
علي معیار القدرة العقلیة  وحدها في تعریف االعاقة العقلیة، و علي  ذلك ظهر تعریف هیبر و الذي تبنة الجمعیة 

 : االمریكیة و یشیر هیبر علي أنه

واحد و یصاحبه االعاقة العقلیة تمثل مستوي االداء الوظیفي العقلي الذي یقل عن متوسط الذكار بانحراف معیاري 
 ).34: 2000د وادي،.  (السنة  16خلل في السلوك التكیفي و یظهر في مراحل العمر النمائیة منذ المیالد حتي  

حالة یعجز فیها العقل عن الوصول الي : االعاقة العقلیة علي أنها ): "TREDGOLD1952:(تعریف ترید جولد
  )28: 2000،ابراهیم(مستوي النمو السوي او اكتمال ذلك النمو 

حالة توقف أو عدم اكتمال النمو العقلي نتیجة لمرض أو اصابة یحدث الفرد قبل سن " 1952JERVISتعریف جرفیس
  ).29: 2000ابراهیم ،. (المراهقة  أو نتیجة لعوامل جینیة أثناء فترة التكوین

اني من مشكل في السلوكات هو األداء الوظیفي العقلي دون المتوسط، حیث یع :للتخلف الذهني التعریف الشامل
  .التكیفیة و االستقالل الذاتي، ونمو ناقص في القدرات واالمكانات العقلیة

  :تصنیفات التخلف الذهني -2

تتعدد فئات االعاقة العقلیة و ذلك تبعا لتعدد أبعادها و تعدد االسباب المؤدیة  الیها، وتعدد المظاهر الممیزة 
حیث . لف بدورها تبعا لدرجة االعاقة ووقت حدوثها و الحالة اإلكلینیكیة لهاالحاالت  هذه االعاقة و التي تخت

حیث یكون الهدف من . تتصف بعض الحاالت بمظاهر و مالمح جسمیة معینة تمیزها عن غیرها من الحاالت
ل المؤدیة وفقا ألسباب و العوام. تقسیم االعاقة العقلیة الي تحدید نوع الخدمات الالزمة لكل مجموعة من الحاالت

  .الیها وأحیانا أخري یكون ألهداف طبیة او تعلیمیة أو اجتماعیه

  ):مصدر االعاقة(تصنیف اإلعاقة الذهنیة علي أساس العوامل المسببة  -1-2

  :یعد تصنیف ترید جود من اقدم التصنیفات حیث یصنف االعاقة الذهنیة الي الفئات التالیة



      
 

 - 1 -2-1األسباب اعاقة ذهنیة أولیة، اإلعاقة ذهنیة ثانویة، إعاقة ذهنیة مختلطة، اعاقة ذهنیة غیر محددة 
  ).39: 2002سالمة، : (قسمها ستروس الى نوعین

ویحدث نتیجة الوراثة وقبل الوراثة ویوجد في حاالت : اإلعاقة الذهنیة الناشئة عن العوامل الداخلیة-1 - 2-1- 1
  .ا الذین ال یظهر علیهم عیوب جسمیة عضویةالمعاقین ذهنی

وینشأ عن أسباب بیئیة أو مكتسبة نتیجة تغیرات :  اإلعاقة الذهنیة الناشئة عن العوامل الخارجیة -2- 2-1- 1
  مرضیة تطرأ علي النحو العادي قبل الوالدة أوأثناءها أو بعدها و یظهر في الحاالت التي یحدث فیها تلف في المخ 

 صنفت الجمعیة االمریكیة لإلعاقة الذهنیة المعاقین الي عشر فئات تبعا ألسباب مصدر االعاقة وهيكما  -2-2
  ).40: 2002سالمة،: (

الحمیة االلمانیة، الزهري، و خاصة اذا حدثت االصابة في : اعاقة ذهنیة مرتبطة بأمراض معدنیة مثل -2-1- 2
  .الشهور الثالثة من الحمل

طة بأمراض التسمم مثل اصابة المخ الناتجة عن تسمم األم بالرصاص أو الزرنیخ أو اعاقة ذهنیة مرتب -2-2- 2
  .أكسید الكربون

إصابة الدماغ أثناء الوالدة أو بعدها ألي سبب : اعاقة مرتبطة بأمراض ناتجة من اصابات جسمیة مثل -2-3- 2
  .من األسباب

  .الت الفنیل كیتلرنیوریا  الجالكتوسیمیاحا: اعاقة ذهنیة مرتبطة بأمراض التمثیل الغذائي مثل -2-4- 2

  .عرض داون: اعاقة ذهنیة مرتبطة  بخلل الكروموزوم آت مثل-2-5- 2

  .اعاقة ذهنیة مرتبطة بأمراض غیر معروف سببها بعد الوالدة  -2-6- 2

  .اعاقة ذهنیة مرتبطة بأسباب غیر عضویة ناتجة عن عوامل أسریة و ثقافیة، حرمان ثقافي أو بیئي-2-7- 2

 

  :تصنیف التخلف الذهني حسب نسبة الذكاء -2-3

وهنا نقسم التخلف الذهني الى فئات حسب معاییر نسبة الذكاء المقاسة باستخدام مقاییس القدرة العقلیة ستانفورد 



      
 

  :  أو مقیاس وكسلر للذكاء ،وعلى ضوء تصنیف التخلف الذهني الى الفئات التالیة: بینیه

ویطلق علي هذه الفئة مصطلح ) 70- 55(تتراوح نسبة ذكاء هذه الفئة ما بین  :التخلف الذهني البسیط -2-3-1
  (LESRETARTS MENTAUX éducables)      القابلین للتعلم   

وتتمیز بخصائص جسمیة و حركیة عادیة وقدرة علي التعلم علي مستوي السنة الثالثة ابتدائي أو یزید باإلضافة الي 
  .نیة مستوي متوسط من المهارات المه

كما یطلق علي هذه الفئة ) 55-40(وتتراوح نسبة الذكاء لهذه الفئة ما بین : التخلف الذهني المتوسط -2-3-2
و تتمیز بخصائص جسمیة و حركیة قریبة من مظاهر النمو العادي، یصاحبها أحیانا في المشي . القابلون للتدریب

 .المهنیة البسیطةأو الوقوف كما تتمیز بقدرتها القیام بالمهارات 

فما دون،وتتمیز بخصائص جسمیة  40تتراوح نسبة الذكاء في هذه الفئة ما بین: التخلف الذهني الشدید -2-3-3
كما تتمیز باضطرابات في مظاهر النمو . و حركیة مضطربة مقارنة مع األفراد الذین ماثلون في العمر الزمني

ئات بإضافة  فئة التخلف الذهني العمیق، و التي تكون نسبة اللغوي وهناك من یصنف التخلف ذهني الي أربع ف
كما تتمیز بقدرات محدودةجدا والغالبیة  فیها یحتاجون الي البقاء في المؤسسات خاصة   20الذكاء فیها اقل من

  ).84: 1998,الروسان(توفر لهم الرعایة الالزمة 

  :تصنیف التخلف الذهني علي أساس التربوي -4- 2

قسیم الي وضع األفراد المعوقین عقلیا في فئات تبعا للقدرة علي التعلم و ذلك من أجل تحدید أنواع یهدف هذا الت
  :البرامج التربویة الالزمة لهؤالء األفراد، تبعا للقدرة لهذا التقسیم توجد ثالث فئات لإلعاقة وهي 

االستفادة من البرامج التعلیمیة العادیة وهم من لدیهم القدرة على : المتخلفین ذهنیا القابلین للتعلیم -2-4-1
ولكن بصورة بطیئة ، فیحتاجون إلى برامج خاصة موجهة إلحداث تغیر في السلوك االجتماعي لیصبح مقبوال في 
تفاعالتهم مع اآلخرین ، وأیضا في تحسن العملیات المعرفیة والمهنیة لدیهم ، وتستطیع تلك الفئة االعتماد على 

لیات البیع والشراء والعمل الیدوي مع مبادئ بسیطة من الناحیة األكادیمیة ، أي المهارات نفسها في مرحلة عم
  2).15: 2003امال باظة، (  70-50األولیة للتعلم وتتراوح نسب ذكائهم ما بین 

  :المتخلفین ذهنیا غیر القابلین للتدریب و التعلم -2-4-2

ویحتاج هذه الفئه إلى اإلشراف والرعایة الخاصة طوال %) 4(وهم یمثلون ) 49- 25(وتتراوح نسبة ذكائهم ما بین 



      
 

وتتمیز هذه الفئة بأن تحصیلها األكادیمي منخفض جدا وال یستطیع أفرادها . (Iluda, H, 1998 ,5-20)حیاتهم 
 العمل إال في ورشة محمیة ، وهم غیر قادرین على العنایة بأنفسهم بدون مساعدة األخرین لهم ، وتتراوح معامالت

  ).12: 2003أحالم عبدالغفار، (  50-25ذكائهم بین 

 :فئة االعتمادیون 3 – 4 – 2

تقریبًا وتحتاج هذه الفئه إلى %) 5(وهم یمثلون ) 25(هي تلك الفئة من األفراد التي تقل نسبة ذكائهم عن  -
اب اإلعاقة إلى أنه یمكن إرجاع أسب) 1978(كما یشیر حامد زهران . رعایة إیوائیة مستمرة طوال حیاتهم

حامد زهران، (العقلیة إلى أسباب وراثیة داخلیة المنشأ أو بیئیة خارجیة المنشأ قبل أو أثناء أو بعد الوالدة 
1978 :437.( 

 :أسباب و عوامل التخلف الذهني -3

أقسام اختلف العلماء في تحدیدهم للعوامل الي تؤدي الي التخلف العقلي بحیث أنه یمكن تقسیم االسباب الي ثالثة 
  ).111: 2007حسین فرج ،:( علي أساس المرحلة التي حدث فیها التخلف الذهني، علي النحو التالي

  :عوامل ما قبل الوالدة -3-1
هي العوامل التي تؤثر علي طفل قبل میالده و التي تؤدي الي تخلفه الذهني، اذ ینشأ التخلف الذهني نتیجة لعوامل 

منها ما هو وراثي حیث یورث التخلف الذهني : تتم ضمن هذه العوامل أنواعا متعددةتؤثر علي الطفل  قبل والدته و 
انما تحدث طفرات في الجینات في أثناء تكوین . و هناك حاالت یورث التخلف الذهني. عن طریق جینات معینة

زیمات التي الي تلف االجنة ،و ینشأ فیها أنواع من االضطرابات  في بعض النواحي  الفیزیولوجیة  كاضطرابات االن
و هناك حاالت أخري یرث فیها الجنین عیوبا في تكوین الخالیا . الخالیا المخیة مما یؤدي الي التخلف الذهني

  ).24:  2004محمدالكاشف،(العصبیة تؤدي الي تخلف عقلي 

  :عوامل وراثیة مباشرة -3-2

وقد بین بنروز أن وراثة االعاقة . التخلف العقل احتلت العوامل الوراثیة مركز أساسیا بین العوامل التي تؤدي الى
العقلیة تتنفل من جیل الي جیل، وأن الطفل یرث هذه االعاقة عن والدیه و أجداده وذلك عن طریق الجینات 

و قد تظهر في زواج االقارب أكثر من زواج . وقد یرث الطفل االعاقة العقلیة عن الطریق الجینات المنتجة. السائدة
  )153: 2002أمل معوص الهجري ،(ربغیر االقا

  :العوامل الوراثیة غیر المباشرة -3-3



      
 

بأنه تضم هذه  المجموعة من العوامل تلك الحاالت التي یرث فیها الجنین  صفات ) 2011(تشیر إیمان الكاشف 
او الخلل في أخري قد یؤدي الي حالة التخلف العقلي وفي هذه الحاالت فان ما انتقل وراثیا هو نوع من االضطراب 

  ). 25: 2001ایمان محمد الكاشف ،:( تكوین المخ لدى المتخلف العقلي ونذكر منها ما یلي

  :حاالت العیوب المخیة - 3-1- 3

تتنقل هذه العیوب عن طریق الجینات و تؤدي الي تخلف عقلي و قد یصاحبها نمو شاذ في الجمجمة كما في 
 :حاالت

  :االستسقاء الدماغي- 3-2- 3

رض في األسابیع األولي من والدة الطفل و یرجع السببي في هذا المرض الي وجود السائل المخي یظهر هذا م
الشوكي في الجمجمة وهذا السائل یؤدي بدوره الي تلف خالیا الدماغ، وتكون درجة اعاقته راجعة الي مدي ما 

  .تأثرت به خالیا الدماغ

    : حاالت صغر و كبر الدماغ-3-3-3

جم الرأس عن الحجم العادي، و یكون شكل الرأس علي شكل مخروط وكذلك یتمیزون بعدم یتصف هؤالء بصغر ح
قدرتهم علي اكتساب اللغة و یكون لدیهم نشاط حركي زائد، أما كبر الدماغ فیتمیزون بكبر حجم الرأس، 

   .واالضطراب في حاالت استسقاء الدماغ

یج المخ أو الدماغ، و تضخم و تلیف في الغدد و یتمیز بنقص في العقل مع تلف في نس: االبیلویا-3-3-4
  )159: ،2002أمل الهجرسي ،(الدهنیة بالجلد وفي األعصاب من نوبات متنوعة مصاحبة لهذا المرض

  :حاالت االضطرابات في تكوین الخالیا -3-4

ث في ینتقل هذا من االضطراب عن طریق جینات معینة ، و یؤثر في مدي سالمة  تكوین الخالیا، و قد یحد
  ).25: 2001ایمان الكاشف ،(خالیا المخ 

  :حاالت عامل الریزوس -3-5

فال تتوافق فصلیة الجنین مع .فان الجنین یرث من األب فصیلة الدم .حمل فصیلة وفصیلة دم األم : اذا كان األب 
یق الحبل السري فصیلة،و ینتج عن اتصالهما تكوین أجسام مضاد في الدم االم، تنتقل بدورها الي الجنین عن  طر 



      
 

فیكون دمه اجساما مضادة لهاو تؤدي هذه العملیة الي تحطیم خالیا الدم الحمراء في دم .فیكون دمه أجسام مضادة 
الجنین ، و تتكون عند الجنین مناعة طبیعیة ،ففي الغالب  ینجو الطفل األول من نتائج الحالة و لكن المخاطر 

  ).27: 2001الكاشف،(ة  لوجود المضادات في دم األم تزداد بالنسبة الي المولود الثاني نتیج

وقد استطاع األطباء التغلب علي هذه المشكلة  ینقل دم جدید الي الطفل عقب والدته مباشرة  ،وكذلك تم تحضیر 
یعطى ألم الطفل بعد الوالدة مباشرة لیقضي على المواد المختلفة المضادة   في "الجاماجالبولین"مصل خاص من 

  ). 160: 2002الهجرسي،. (ا یجعل ظروف والدة أطفال اخرین لهذه األم ظروف عادیة و طبیعیةالدم مم

  

  

  :اضطرابات في عملیة األیض-3-6

  :وتحدث نتیجة اضطرابات في الجینات وفیما یلي بعض أنواع االضطرابات

مرض وراثي ناتج عن جینات متنحیة یصاب به الطفل اذا انتقل الیه جینان طفریان من :الجالكتوسیمیا-3-6-1
والدیه، فیحدث خلل في التمثیل الغذائي بسبس نقص األنزیم الذي یحول الجالكتوز الى جلوكوز فیتراكم الجالكتوز 

  في دم الطفل و یؤدي الى تلف خالیا الدماغ 

  .و الجهاز العصبي

مرض یصیب األطفال ویؤدي الى التخلف العقلي وهو وراثي ناتج عن جینات  :یوریا الفنیل كیتون- 6-2- 3
متنحیة ال یصاب الطفل اال اذا انتقل الیه جینان طفریان ، احدهما من األم و االخر من األب فیحدث خلل في 

الحامض، و تزداد نسبته التمثیل الغذائي بسبب  نقص األنزیم الذي یحول حامض الفنیل األنیل الى البروتین فیتراكم 
  ) .28: ،2001الكاشف ،.(في الدم و أنسجة الجسم و یؤدي استمراره الى اتالف خالیا الدماغ و الجهاز العصبي

  :العوامل الغیر الجینیة-3-7

  :بان هذه العوامل تحدث أثناء فترة الحمل ونعدد منها) 101:  2002(یذكر الهجرس

تعرض األم الحامل  للعدوى قبل میالد الطفل قد تنتقل عنه العدوى بطریقة إن : االصابات بأمراض معدیة- 7-1- 3
  مباشرة الى دم الجنین في بطن امه ومن أكثر األمراض شیوعا



      
 

فاألم مصابة بالزهري قد تنتقل عدوى الزهري الى الجنین عن طریق المشیمة و یظهر على  :الزهري -3-7-2
  .بعد الوالدة الطفل أعراض الزهري المیالدي و یموت عادة

فاألم تصاب بالحمى األلمانیة أثناء الشهور الثالثة األولى من الحمل قد تنجب طفال  :الحصبة األلمانیة- 7-3- 3
  .متخلفا عقلیا أو مصابا بالصمم

  .تعرض األم لألشعات وخاصة األشعة السینیة خالل الثالثة أشهر األولى :تعرض الجنین لألشعات-3-7-4

إن وجود أي خلل في افرازات الغدة التیموسیة و الغدة الدرقیة في مرحلتي  :غدد الصماءاضطرابات ال - 7-5- 3
  .األجنة  والطفولة المبكرة یؤدي الى التخلف العقلي 

تفرز الغدة الدرقیة هرمون یساعد على التمثیل الغذائي في الجسم وفي تكوین الخالیا  :الغدة الدرقیة - 7-4- 3
لجنین أو الطفل فقد یصاب بالتخلف العقلي وقصر القامة وتعرف هذه الحالة الجدیدة، فاذا نقص في جسم ا

  رقم واحد الى ماذا یشیر). 2002:101الهجرس،.(بالقصاع

  :عن عوامل أخرى) 27: 2005دبراسو فاطمة،( ونضیف

نمو العقلي تعرض األم للحوادث أو محاولتها االجهاض أو اصابتها بالحمى الشدیدة ،أو األنیمیا الشدیدة، تعیق ال
والجسمي للجنین و كذلك عدم توفر األكسجین الالزم للجنین یؤدي الى تلف الجهاز العصبي مما یؤثر علیه و 

  .یؤدي الى اعاقته العقلیة 
  .تناول الكحول أو األدویة أو المخدرات أثناء الحمل

  .ینا وخاصة في ثالثة األشهر األولىتعمل بعض األدویة المعطاة للحوامل تأثیرا سیئا إلمكانیة مرورها عبر البالس ت
  :عوامل أثناء الوالدة -8- 3

. إن عملیة الوالدة تؤثر تأـثیر بالغ األهمیة على النمو الطبیعي للطفل بصفة عامة وعلى قدرته العقلیة بصفة خاصة
عملیة  من الذین یعانون من اإلعاقة العقلیة قد أصیبوا بجراح أثناء %10إلى   % 06ونجد أن هناك حوالي  

  :الوالدة ومن أهم هذه األسباب نجد ما یلي

دلت بعض الدراسات أن هناك عالقة بین االعاقة الذهنیة و الوالدة المبكرة بمعنى أن : الوالدة المبكرة - 8-1- 3
د حاالت األطفال ذوي االعاقة العقلیة یكثر وجودها بین األطفال الذین ولدوا قبل تمام الفترة الطبیعیة للحمل وهي كح

و یستطیع الطبیب أن یلعب دورا هاما في تقلیل هذه األضرار إذا أشرف األم منذ بدایة .أسبوعا )  37(أدنى



      
 

  ).2016:177راضیة عربیة شوال، .( الحمل

وفیها تطول فترة الوالدة مما یقلل من كمیة الدم الالزم للمخ، وكذلك الغذاء الكافي له : الوالدة العسرة-3-8-2
. السري لضغوط شدیدة فتتأثر نتیجة لذلك القدرات العقلیة للطفل تأثرا شدیدایسبب تعرض الحبل 

  ).162: ،2002الهجرسي،(

بان استخدام بعض األجهزة إلخراج الجنین في ) 16: 2008( یذكر  ماجد العجمي: إصابة الدماغ-3-8-3
  .یترتب علیه نزیف داخلحاالت الوالدة العسرة فاستعمال الحقن مثال غالبا یحدث ضغوطا على المخ مماقد 

  .باإلضافة إلى بعض األسباب مثل الرضوض واإلصابات أثناء الوالدة أو النزیف 
  .استخدام العقاقیر المخدرة في عملیة الوالدة قد یؤثر على عملیة التنفس لدى الطفل و یؤدي الى نقص األكسجین 
  .الطفلاالختناق وقد ینتج عن انسداد میكانیكي في مجرى التنفس لدى  
  :نقص األكسجین و قد یحدث أثناء عملیة التنفس بسبب 
انفصال المشیمة قبل الموعد المناسب، أو اصابة الطفل باضطرابات رئویة أو التفاف الحبل السري أو انسداد لسبب  

  .أو اخر
  .الوالدة باستخدام أسالیب تقلیدیة خاطئة، كالوالدة التي تتم بالمنازل من خالل القابالت 
ة عن طریق الجراحة القیصریة و التي من خاللها قد یتعرض الجنین لإلصابة في رأسه مما قد یؤدي الى الوالد 

  اعاقته العقلیة
 :عوامل تحدث بعد عملیة الوالدة -9- 3

یولد الطفل طبیعیا في كثیر من األحیان، ولكن نتیجة لتعرضه لإلصابات و بعض أمراض الطفولة تؤدي دماغه و 
  :مرحلة الرضاعة و الطفولة ومن بین هذه األسباب جهازه العصبي في 

هذا االلتهاب ینتج عن دخول فطریات أو طفیلیات أو ":تشیر انتصار یونس الى أن : التهاب المخ - 9-1- 3
  ).17:  2008ماجد العجمي،"(بیكتریا الى المخ فتتلف خالیاه و تسبب االعاقة العقلیة أو أي نوع أخر من االعاقة

ینتج ع هذا الشلل عن تلف یصیب المخ أو أجزائه فیه تتصل بحركة الجسم ومن أكثرها : خشلل الم -3-9-2
شلل اختالجي، شلل تصلبي، شلل تشنجي، شلل : خطورة حالة الشلل التي تصیب قشرة اللحاء وهي أربعة أنواع

  .حلزوني

اغ، فتسبب التهابها ومن هو مرض ناتج عن دخول نوع من البكتیریا الى سحایا الدم :التهاب السحایا - 9-3- 3



      
 

  .بكتریا األنفلونزا، بكتیریا السل، الحمى الشوكیة: أهم هذه البكتیریا

وتعتبر اصابة الطفل بااللتهاب و خاصة التهاب السحایا من العوامل الرئیسیة في تلف واصابة الجهاز العصبي، 
  )75: 2015فتیحة السعدي ، (االعاقات  وقد یؤدي ذلك على وفاة  الطفل أو اصابته باإلعاقة العقلیة و غیرها من

  

    :أمراض الطفولة-3-10

یمكن أن تنشأ عن عدوي  تصیب الجهاز العصبي و بذلك یزداد الضغط داخل الجمجمة  مثل مرض شلل االطفال 
و الحصبة و الحمي الشوكیة و السعال الدیكي،فاذا أهمل عالجها أدت الي اعاقة عقلیة و مضاعفات خطیرة مثل 

  )76: 2014السعدي ،. (التشنجات و مشكالت في االدراك

  ):الصدمات(الحوادث -3-11

تلعب اإلصابات دورا هاما في تلف الجهاز العصبي، و تتمثل في الحوادث المنزلیة و حوادث المرور  بالنسبة 
جزئیا و یستمر لفترة  االطفال و الكوارث الطبیعة او الحوادث الریاضیة ،وحوادث االختناق و عندما  یكون االختناق

و یؤدي هذا االنتفاخ الي نقص الدم الذاهب الي المخ مما ینتج عنه االفتقار لألكسجین . من الوقت فان المخ ینتفخ
، و نفس الشيء بالنسبة للنزیف الذي یحدث داخل الجمجمة و حلقات الدم، فقد یؤدي الي نقص االكسجین الواصل 

ؤدي  الي االعاقة .للمخ    ).83: 2007عبد الرؤوف ،(العقلیة و هذا ِی

  :التلوث البیئي -312

یعتبر الرصاص أكر  الملوثات الكیمائیة التي لها عالقة االعاقة العقلیة، فانتشار مركبات الرصاص بصورة  
المختلفة و یشكل كبیر حولنا، یعمل یشكل مباشر في مرحلة نمو الطفل علي الحد من ذكائه فهي تؤثر تأثر ،مباشر 

  ).29: ،2001الكاشف،(الجهاز العصبي للطفل علي 

  :عوامل غیر بیولوجیة -3-13

ترجع االعاقة العقلیة البیئیة التي یكون سببها عوامل غیر بیولوجیة الى بعض العوامل االجتماعیة أو االنفعالیة و 
  .ثر علي نمو قدراته العقلیةالثقافیة والثقافیة واالقتصادیة والنفسیة التي تعلب دورا هاما في نمو الطفل وحیاته وتؤ 

  :العوامل االجتماعیة-13-1- 3



      
 

ان البیئة االجتماعیة السلیمة الغنیة بالمیزات والخبرات والمنبهات  تؤثر علي النمو العقلي السلیم للطفل، ویظهر 
وخاصة في ذلك في سلوكه االجتماعي وفي تكیفیه مع االخرین، لكن افتقاد الطفل لهذه البیئة االجتماعیة المناسبة 

  .سنوات طفولته االولي تؤثر تأثیرا سلبیا علي نموه العقلي

حیث یزید احتمال حدوث هذا الوضع عندما یحدث مع عدد من العوامل الموجودة في بیئة الطفل وتشمل هذه       
  :العوامل

ي یخصصونه ان اآلباء الذین یعانون من صعوبة العیش مادیا لن یكون لدیهم الوقت الذ: الفقر -1- 3-13-1
  .الحتیاجات أطفالهم

ینطوي وجود عدد كبیر من األطفال على احتمال واحد منهم أو أكثر قد ال  :األسر كبیرة الحجم-2- 3-13-1
  .یلقي العنایة الكفایة باإلضافة الى مرض أحد األبوین أو كالهما مرضا بدنیا أو عقلیا

  :الوالدة المتقاربة-3- 3-13-1

بوین، ویمكن القول أن افتقاد الطفل للبیئة االجتماعیة المناسبة له أثار سلبیة على النمو ضعف المستوى التعلیمي لأل
  ).103: ،2007عبد الرؤوف، .(العقلي للطفل

  :العوامل االقتصادیة- 3-13-2

یلعب المستوى االقتصادي لألسرة دورا كبیرا في نمو ذكاء الطفل، أو توقف نموه وذلك بما توفره األسرة من نظام 
ائي جید لألطفال اذا كان مستواها االقتصادي مرتفعا، وأیضا یما توفره للطفل من مثیرات بیئیة غنیة تشبع غذ

حاجات النمو العقلي للطفل فیها ذلك، مما یؤثر على درجة نموه العقلي، ویكون انخفاض ذكاء أطفالهم هذا راجع 
یة و نزول أعراضهم اذا ما توفرت التغذیة السلیمة للطفل الى البیئة ولیس للوراثة، ومن ثم تكون اعاقتهم العقلیة ثانو 

سنوات  7و6طفال تتراوح أعمارهم بین) 252( على " هونزیك" في مراحل عمره األولى ومما یؤكد ذلك دراسة ل
  ).65: 200الهجرسي،(حیث وجد أن األطفال األذكیاء یأتون من أسر ذات مستون افة مادي عال

  :العوامل النفسیة- 3-13-3

ؤكد بعض الدراسات على أهمیة توفر الحب والحنان واالمن النفسي النسبة بالنسبة  لألطفال في مرحلة الطفولة ت
  .المبكرة خاصة لما ذلك من اثره الفعال في نموه نموا سلیما في كافة النواحي وخاصة نموهم النفسي و العقلي السوي

الطفل تبین أن غیبات االم أو انفصالها عن الطفل في السنوات علي النمو النفسي عند "    (libilliففي دراسة لبیلي 



      
 

األولي من عمره له أثر سلبي علي شعوره باألمن مما یترتب علیه اضطرابه انفعالیا و عقلیا و عدم شعوره باألمن 
  ."فیما بعد

التفتح واالزدهار من فقد اثبتت الدراسات أنه بدون الشعور بالحب و الحنان واالمن النفسي یفشل األطفال في 
  .الناحیة الجسمیة ،بل قد تنمو فیهما اتجاهات شخصیة معینة تعوق النمو العقلي والنفسي السلیم

وتوضح التجارب ان االطفال الذین حرموا عطف  الكبار وخاصة إلي  رعایة االم وتسمي سلیما وخاصة من الناحیة 
  ).104: 2007عبد الرؤوف،.(العقلیة

 :تعریف االعاقة الذهنیة الخفیفة -4 

بأنها األكثر شیوعا ألنها تحتوي في نفس الوقت على حاالت : تعرف االعاقة الذهنیة حسب القاموس النفسي
متشابهة في نقص الذكاء نتیجة لتلف دماغي بسیط، وعلى حاالت كف في القدرات الذهنیة استفزت من صراعات 

طفال یظهرون صعوبات خاصة في تعلم القراءة، الكتابة وحاالت أطفال مهملین حاالت اال: في اال تصال من الواقع
ثقافیا وبروزا من وسط اجتماعي غیر مالئم من وجهة النظر االقتصادي، ثقافي و یعیشون في مناطق معزولة 

ة تسییر الشوارع أو في أكواخ قذرة مكتظة بالمدن، أو سوء التغذیة، األمراض، الحوادث، نقص الجینات و تربی
 55وتتراوح نسبة ذكاء الطفل في هذه الفئة بین ) dictionnaire du psychologue 1980(بالمساواة مع الفقر

درجة،وال یزید الطفل في مهاراته األكادیمیة عن طفل عادي في الحادیة عشر من عمره، وذلك عدما 75الى أقل من 
عندما یصل الى السن الذي یحدث فیه النضج التام  یصل الى السن الذي یحدث في النضج التام من عمره وذلك

للطفل العادي، ومن ثم فإن هذا الفرد ال یمكنه أن یتعلم المقررات الدراسیة التي یتم تدریسها في مراحل دراسیة أعلى 
  ).69: 2017طیبي مختاریة،.( و بالتالي فهو یحتاج بطبیعة الحال الى نوع من التربیة الخاصة

 : ل المتخلفین ذهنیا ذو الدرجة الخفیفةأعراض األطفا - 5

یتمیز المتخلفین ذهنیا ذو الدرجة الخفیفة بمجموعة من االعراض منها نفسیة وصحیة وذهنیة  وجسمیة ولغویة 
  :سوف نتطرق الیها في النقاط التالیة

و االنطواء )الكابوس(الشعور بالقلق وعدم االطمئنان، التوترات العصبیة، األحالم المخیفة  :األعراض النفسیة-5-1
، الخجل الشدید، صعوبات في النوم وعدم الشهیة لألكل بحالة مستمرة ّ   .على التنفس

  .الحساسیة و الحمى القرمزیة و الطفح الجلديحاالت : األعراض الصحیة-5-2



      
 

كي، نموهم الجسمي یكون بطیئا نسبیا حیث یالحظ لدیهم تأخر في النمو النفسي الحر  :األعراض الجسمیة -3- 5
  .وتأخر في الكالم، كما أنهم أكثر تعرضا لألمراض من األطفال العادیین

یختلف المعاق ذهنیا من الدرجة الخفیفة في معدل نموه الذهني و مستواه و لو أنه یمر  :األعراض الذهنیة  -4- 5
یتضح نجاحه في  بنفس المراحل التي یمر بها الطفل العادي اذ نالحظ قصور في معامالته للرموز المعنویة لكن

األعمال الیدویة، الى جانب صعوبة في تكیفه مع المواقف الجدیدة و خاصة اذا كان الموقف یتكون من عناصر 
  ).16: 2016طیبي مختاریة،.( متعددة ، وقد یؤدي ذلك الى ضعف قدرته على التعلم

  :القصور في التعبیر اللغوي -5-5

استخدام األلفاظ في التعبیر عن نفسه وعن حاجاته و یفشل في  یفتقر الطفل المتخلف ذهنیا الى القدرة على
االتصال اللفظي باآلخرین ، وهذا یتطلب البعد عن استخدام المجردات في تعلیمه وتدریبه و التركیز في تعلیمه على 

ستخدام األشیاء المادیة الملموسة وأن تشیر الى الشيء و استخداماته وما یدل علیه من مسمیات، وأن نقلل من ا
  ).89: ،2002ابراهیم، . (التعلیمات اللفظیة المجردة

  :تشخیص االعاقة الذهنیة الخفیفة -6

  :یتم تشخیص هذا النمط من الضعف العقلي علي أساس ما یلي

) 50-70(درجة و علي وجه التحدید بین 70یجب أن یكون نسبة الذكاء تبلغ اقل من : نسبة الذكاء -1- 6
  ).17: 2016طیبي مختاریة،() 1994العیسوي،.(درجة

   :النضج و النمو -6-2

و .یبدوا أن أصحاب هذه الفئة طبیعي من الناحیة البدنیة ،وال تظهر علیهم أي أعراض تدل علي االعاقة الذهنیة 
ان كان بعض یعانون من ضعف بسیط في البصر أو السمع الذي ینعكس علي الوظائف االدراكیة ،كما أنه قد 

سالمة . (بة بنسب متباینة من االضطرابات العضویة كالعجز السمعي الجسمي أو الصرعتوجد حاالت مصاح
،2002 :45.(  

  

  :التكفل بالمعاقین ذهنیا- 7



      
 

مع تقدم العصر وتعقد الحیاة الیومیة، تواجدت أسباب كثیرة أدت الي ظهور االعاقة الذهنیة، وبوجود هذه الفئة في 
. التكفل االحسن هؤالء المعاقین و جعل الحیاة الیومیة تبدو أكثر سهولة المجتمع وجب ان تتظافر الجهود من أجل 

والعمل علي التقلیل من العقبات التي قد تعترض طریقهم  ونساعدهم حتى یخدمون انفسهم وال یكونون عالة على 
جل تحقیق أسرهم وال على المجتمع الذي یعیشون فیه، ومن هنا ظهر العدید من الخطط والبرامج والخدمات من أ

وتظافر الجهود من قبل المختصین في . الهدف، فظهرت الخدمات اللغویة والنفسیة، االجتماعیة، التعلمیة، االسریة
مختلف المجاالت في تطویر الخدمات المقدمة للمعاقین في المجتمع، فظهرت مراكز لرعایتهم یدیرها متخصصون 

قدیم أفضل أشكال الرعایة بأسلوب علمي صحیح یؤدي الي في الرعایة المعاقین مؤهلین ومدربین ذلك من أجل ت
  . الهدف المنشود وهو دمج المعاق في المجتمع

  :وهذه الفئة تحتاج للتكفل من عدة جوانب و تمر بعدة مراحل نذكرها كما یلي

  : التكفل األرطفوني-1- 7

  أو إجهاد الصوت ،التأتأة إن اضطرابات اللغة من أهم نواتج التخلف العقلي منها التأخر اللغوي ،البحة

ودالك لقلة الرصید اللغوي ، لدلك یعتبر التكفل االرطفوني أمر مهم وهنا یتخلى دور المختص االرطوفوني 

في المقابلة األولیة این یقوم بجمع المعلومات عن تاریخ الحالة كما تخضع التصرفات للمالحظة لتساعد في 

  ).160: 2004ابراهیم عبد المجید، ( عدة اختباراتعملیة التشخیص  الذي یتم بناء على تطبیق 

 الوالدین خاصة المتأخر  –التاریخ العائلي للحالة  –نسجل المعلومات اإلداریة الخاصة بالحالة : أوال المیزانیة

معلومات عن الجانب الحسي  –تاریخ المرض للطفل  –تاریخ العمل و الوالدة و ما بعد الوالدة  -او القرابة 

معلومات -.فحص الجهاز النطقي –معلومات عن تطور اللغة  –معلومات عن السمع و البصر  –الحركي

 اختبار حاصل الذكاء –عن المكتسبات القبلیة 

  

 :التشخیص: ثانیا



      
 

  ):منها وكسلر(تصنیف اإلعاقات العقلیة حسب درجة الصعوبة و دلك طبقا لالختبارات الذكاء 

 1 - 50- 69الدكاء مما بین التخلف العقلي البسیط تتراوح نسبة 

 2 - 35-54(التخلف العقلي المتوسط( 

 3 - 20- 34(التخلف العقلي الشدید( 

 )19ما دون (التخلف العقلي الحاد - 4

  :حصة اإلعالم

نعلم فیها الوالدین طبیعة هدا التخلف أسبابه و تأثیره عموما و نركز على الجانب النفسي و اللغوي حتى تبدأ 

ة باخد بعین االعتبار خصوصیات هدا الطفل حتى ال یتعرض لإلهمال األم أو العائلة بصفة عام

  ).145: 2001ابراهیم،(

  :المرحلة االولى : التكفل

  التركیز على بناء عالقة جیدة مع المتخلف الذهني :أوال 

 حیث تكون الحصص األولى عبارة عن حصص لعب(و ذلك من خالل اللعب( 

 عالج السلوك خاصة حاالت تكون كثیرة الحركة و تقص في االنتباه لكي یهدا الطفل لكي یتكلم من  :ثانیا

 .التعلم الحقا و دلك من خالل تعلیمه االنتظار و الجلوس أمام الطاولة

  ثالثا: 

  تنمیة الثقة بالنفس 



      
 

  من خالل تكلیفه على أداء بعض المهام البسیطة 

 :دياالرشاد و التوجیه الوال: رابعا

  اإلرشاد الوالدي 

 - یكون على حسب حالة الطفل السلوكیة 

  نطلب من الوالدین . فمثال ادا كان عدواني 

 - التخفیف عن الحمایة المفرطة 

 - تخصیص ركن في البیت للعقاب 

 - عدم إعطائه الشيء إال بطلبه لفظیا و باسمه 

 - تعلیمه كیفیة األكل وحده  - تدعه یتعلم یجلس وحده 

 تعلیمه النظافة الشخصیة  -

 :تمارین التركیز و االنتباه: خامسا

  : من الناحیة البصریة عدم القدرة على تتبع الشيء بالعین: 1- 5

 -  و یمكن أن نختبر هدا مثال عن طریق كرة ملونة نمررها بالید في اتجاهات مختلفة و نطلب منه

 التركیز فیها

 -  نعطیه مثال فول عدس حمص و نطلب منه أن یفرزها 



      
 

 -   كذلك نفس الشيء بالنسبة للقریصات او خشیبات و نطلب منه إفرازها 

   -  التركیز في الوجوه أثناء الكالم 

 - وهو تمرین تقوم به األم (مرات في الیوم 5الحدیث مع الطفل وجه لوجه لمدة دقیقتین 

 - نیة كذلك التمارین الفمیة و اللسا 

 -  بألوانها ونطلب منه النظر فیها و تتبعها ) حوض األسماك(و أحسن طریقة هي تتبع األسماك 

 :من الناحیة السمعیة:2 – 5

نعالج اتجاه األصوات و نوعیتها و مصدرها بحیث نغمض عین الطفل و نحدث أصوات و نطلب منه أن یعین 

لكن یجب أن نأخد فیها بعین االعتبار السن و درجة  المصدر أو النوع أو االتجاه كما نستعمل اإلیقاعات و

 .الذكاء ویجب أن نبدع طرق خاصة في تطبیق كل تمرین حسب كل طفل

  :عالج المكتسبات القبلیة: سادسا

  :التخطیط الجسدي: 1 - 6

   تقلید وضعیات من خالل اللعب بالدمى وتركیب أعضاء الدمیة و مقارنة األعضاء على جسمنا و جسم

 .الطفل و جسم الدمیة 

  األحجام و األشكال ودلك عن طریق مجسمات لألحجام و األشكال 

  مفهوم األلوان یكون باأللعاب المختلفة 

   6– 2 : الجانبیة: 



      
 

  نرفع الید الیمنى ثم نطلب منه تقلید دلك و كذلك بالنسبة للیسر نرفعهم نقوم بالوقوف أمام المرآة مثال

 االثنین و ننزلهم االثنین و نطلب منه أن یرى الوضعیة ثم یغمض عینه لكي یعیدها لذكرته البصریة

اللیل  –الظهر نتغذى –اإلیقاعات و وضع صور عن مراحل الیوم صباح نشرب قهوة : البنیة الزمنیة 6-3

 نتعشى

  .نطلب منه مثال وضع الدمیة فوق الطاولة و وضع قلم تحت المكتب و هكذا :البنیة المكانیة 4- 6

    المرحلة الثانیة 

  الریاضة الفمیة أو اللسانیة و تمرین التنفس و النفخ 

  أول شيء نقوم به هو هده التمارین من اجل تقویة العضالت و تمكن الحالة من التحكم الجید في عضلة

 .لوجه و الفكاللسان و ا

  كما تمكننا تمارین النفخ من التحكم في إیقاع النفس و التحكم فبقوته و ضعفه كما تمكننا من القضاء

 ظاهرة اللعاب التي تكون غالبا أهم مظاهر الضعف العضلیة اللسانیة الوجهیة 

  تمارین - .الحركاتیجب أن نقوم بهده التمارین أمام المرآة لكي نستطیع الحالة المراقبة و التحكم في

الریاضة الفمیة أن لم تكرر في البیت مرارا و تكرارا ال تنجح عملیة العالج بسرعة لدا یجب التكرار في 

 .البیت 

 .یكون بإطفاء الشمعة یجب أن تكون الوضعیة عمودیة أي دون انحناء الظهر: النفخ 1 – 2

 -  نفخ بالونة مطاطیة بقوة خاصة في الشق الحنكي 

 -  قصاصات ورقیة آو مراكب ورقیةالنفخ على 



      
 

 - النفخ بأنبوب متصل بكاس ماء للتحكم في التنفس لتكوین فقاعات 

 -النفخ على مراوح ورقیة أو بالستیكیة إلدارتها 

   :تمارین التنطیق 2 – 2

  تقلید األصوات ننطق أصوات و نطلب منه تقلیدها  

 -تقلید مقاطع من حرفین متشابهین باب تاتا بیبي 

 -  تقلید مقاطع من حرفین مختلفین باتا سالي 

  وغیر متشابهة باتالي . أحرف  متشابهة بابابا تیتیتي 3ثم تقلید مقاطع من 

 :من السهلة نحو الصعبة : تقلید الكلمات 3 – 2

 .من البسیطة نحو المعقدة عن طریق غناء أو سورة قرآنیة أو حدیث عفوي: تقلیل جمل 3 – 2

  یجب إدماج الطفل في قسم خاص روضة أو مدرسة حبذ لو تم دلك في . التمارین في البیتینصح بتكرار

 ).166 -2004:163ابراهیم عبد المجید، (سن الصغر 

 7 -2-التكفل النفسي: 

التكفل النفسي هو عملیة التأهیل الشاملة التي ترمي الي تقدیم خدمات نفسیة و التي تهتم بتكییف المعاق مع نفسه 
مع العالم المحیط به من جهة أخري لیتكمن من اتخاذ القرارات السلیمة، كما یهدف التأهیل النفسي الي من جهة و 

  .الوصول بالفرد األقصى درجة ممكنة من درجات النمو والتكامل في شخصیته و تحقیق ذاته و تقبل اعاقته

قادرا علي التكیف المناسب، و یمكن  حیث یهدف التكفل النفسي الى  مساعدة الفرد علي الفهم نفسه وعالمه لیكون
  )99:  2001أمین الف،:  (تلخیصها في النقاط التالیة



      
 

مساعدة الشخص المعاق علي فهم و تقدیر خصائص النفسیة ،و معوقة ،امكاناته الجسمیة والعقلیة، االجتماعیة  -
  .المهنیة، وتطویر اتجاهات ایجابیة سلبیة نحو الذات

  .ذي یعاني منه المعاق، وضبط عواطفه وانفعاالتتخفیف التوتر والقلق ال -

  . تعدیل بعض العادات السلوكیة الخاطئة  -

  .المساعدة علي رفع تقدیر الذات، والسعي في تحقیق أقصي درجة ممكنة من درجات تحقیق الذات -

  .تنمیة و تطویر اتجاهات ایجابیة نحو الحیاة والمجتمع -

وادراكه االمكانیات المحدودة، وتبصره بها وكیفیة استغاللها و االستفادة تدریب المعاق علي تصریف أموره ،  -
  .منها

  :التكفل االسري بالمعاق ذهنیا-7-3

ان اول من یواجه صور االعاقة ویتعرف علي أثارها و تأثیرها وتؤثر علي عواطفه واتصاالته هي األسرة التي یوجد 
ام والمعوق بوجه خاص، یحتاج الي یحتاج الي مزید من االرشاد، و الرعایة واالسریة للطفل بوجه ع. بها فرد معوق

  :التوجه، و خاصة فیها یتعلق بالموضوعات التالیة

  

  .التعریف بأنواع االعاقة 
  .طرق االكتشاف المبكر لإلعاقة 
  .أسالیب موجهة لإلعاقة 
  .تعدیل المفاهیم نحو المعاق 
  .التوجیه و التنمیة األسریة نحو المعاق 
  ).160:  2006عبد الرؤوف عامر، : (سرة و أثره في الحد من االعاقةدور األ -4- 7 
  .اهتمام األسرة بالتربیة الغذائیة السلیمة للطفل 
  .االهتمام بالتطعیم ضد األمراض و األوبئة  
  .االهتمام باألم و خاصة في فترة الحمل والكشف الدوري 
  .ابتعاد األم عن تناول العقاقیر خالل فترة الحمل 



      
 

  .األم باألطفال و العنایة المركزة حتى تتمكن من اكتشاف أي عیب في وقت مبكراهتمام  
  هوتقبل الطفل على ما هو علیه أي تسهیل اإلدراك الواقعي لظروف الطفل المعوق كما  
  .الموازنة بین حاجات الطفل المعوق وحاجات باقي أفراد األسرة 
  .هماالرشاد والتوجیه وأثاره  في حاضر المعاقین ومستقبل 

  :التكفل االجتماعي -7-5

هو ذلك الجانب من عملیة التأهیل الذي یرمي الى مساعدة الشخص المعاق على التكیف مع متطلبات األسرة 
والمجتمع، وتخفیف أیة أعباء اجتماعیة أو اقتصادیة قد تعوق عملیة التأهیل الشاملة، و بالتالي تسهیل ادماجه أو 

یعیش فیه، ویعتبر التأهیل االجتماعي جزءا حیوي في عملیة التأهیل، كما یشیر اعادة ادماجه في المجتمع الذي  
  .أیضا الى خبرة وجهود المعاق الذاتیة للتغلب على مختلف الحواجز والحدود البیئیة

  : أن للتكفل االجتماعي مجموعة من األهداف منها) 13: 2004(فیشیر عبد المجید 
مساعدة الشخص المعاق على التكیف االجتماعي، لیستطیع أن یندمج ویشارك في نشاطات الحیاة المختلفة في  

  .  المجتمع، وذلك من خالل الوسائل والوسائل والخدمات المتنوعة
  .زیادة وعي المجتمع و أفرا ده ،بوجود المعاقین و احتیاجاتهم و امكانیاتهم 
  .طبیعیة علي قدر االمكانیمكن المعاقین من العیش بطریقة  
  .أن یشارك المعاقین و یندمجوا في حیاة المجتمع 
أن یقدم العون المعاقین، داخل مجموعاتهم االجتماعیة، عند تقدیم الخدمات الصحیة، بدال من رعایته في مؤسسات  

  .منفصلة كلما أمكن ذلك

  .في أنشطة المجتمع ازالة الحواجز التي تمنع أو تنقر المعاقین من االندماج و المشاركة -

  .العمل علي منع اإلعاقة بمحاربة أسبابها، والظروف المؤدیة لها -
 :خالصة -

لقد تطرقنا في هذا الفصل الى التشخیص الفارقي بین االعاقة الذهنیة و المرض العقلي، والى أهم التعاریف التي 
التعریف الطبي، التعریف السیكومتري، التعریف االجتماعي، التعریف الجمعیة : شملت التخلف الذهني من بینها

ف الذهني الخفیف، أعراضها، وتشخیصها، كما تطرقنا األمریكیة، تصنیفاته، وأسبابه، كما تطرقنا الى فئة التخل
  .فل بالتخلف الذهنيالتكالى طرق 
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 :دتمهی

وتعتمد على عدد من العملیات االخرى تعتبر الذاكرة من أهم العملیات العقلیة العلیا في حیاة الفرد 
من، انتباه وادراك، التفكیر، التعلم و الحقیقة كل ما نفعله تقریبا یعتمد على الذاكرة، وال یمكن 

فالتعلم و التذكر والنسیان عملیات . استمرار التعلم بدون تذكر، وال یمكن أن نحیا بدون أن ننسى 
میة الذاكرة، باعتبارها قدرة االنسان النشطة والفعالة البد أن یمارسها الشخص ونظرا أله. رئیسیة

  .على استحضارها كل ما سبق له تعلمه  وتخزینه

  النظریات المفسرة للذاكرة 3- 1
  أنماط الذاكرة 4- 1

  .مؤشرات نمو الذاكرة الداللیة 7- 1
  اعاقة خفیفةالذاكرة الداللیة للمتخلفین ذهنیا   8- 1

  اللغة- 2
  تعریف اللغة 1- 2

  العوامل المؤثرة في النمو اللغوي 2- 2
  .عالقة الذاكرة الداللیة بالغة 3- 2

  مستویات اللغة 4- 2
  خصائص اللغة عند المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة5- 2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



      
 

وتعد اللغة من أهم وسائل االتصال و أكثرها تعقیدا حیث تأخذ من الصوت كوسیلة ومن األفكار 
ثم الكلمة ثم  كمادة، و تتكون من مجموعة من األنظمة البنائیة انطالقا من الفونام ثم المورفالم

الجملة وهذه المكونات البنائیة تتناسق فیما بینها بمبدأ االندماج، فإذا اختل التناسق بین مكوناتها 
وهذا ما یعاني منه األفراد المعاقین ذهنیا، ولكن بدرجات متفاوتة وهذا . سوف یعیق عملیة التواصل

تهم مع أقرانهم العادیین، فالبنسبة حسب درجة االعاقة الذهنیة لدیهم وأثرها علیهم، وهذا بمقارن
للمعاقین ذهنیا بدرجة خفیفة فهم یبدون تأخر ملحوظ في نموهم اللغوي مقارنة مع أقرانهم العادیین، 

  .  انهم یعانون من اضطرابات  لغویة عدیدة عیث یتمیز مستواهم اللغوي بالضعف

" الذاكرة الداللیة" نوع منها هو سوف نتطرق في هذا الفصل بالتعرف الذاكرة أنواعها، ونركز على 
  .التي هي موضوع بحثنا و عالقتها باللغة

I  _الذاكرة:  
  :نذكر البعض منها. لقد اختلف تعاریف الذاكرة حسب اختالف النظریات واالتجاهات التي درستها 

 الذاكرة هي عملیة ادراك للمواقف الماضیة بما یشملها من) : 1992(یعرفها أنور الشرقاوي -1- 1
خبرات و أحداث تؤدي دورا هاما في حیاة الفرد، و القدرة على استرجاع هذه المواقف وما یرتبط بها 

  ).84: 2013ابراهیم، .(من خبرات ماضیة

انها نستخدم مصطلح الذاكرة لكي نصف به استدعاء الفرد ): 2001(یرى أحمد شلبي -2- 1
  .كرها و سبق تخزینها في المخلخبراته النوعیة أو المجموعة الكلیة للخبرات التي یتذ

أن الذاكرة هي نظام لتخزین المعلومات التي یحتاج االنسان ):2001(یضیف محمد جمل -3- 1
بینما تتمثل عملیة التذكر في القدرة على استرجاع ما سبق أن تعلمه . الى استدعائها عند الحاجة

  ). 85: 2013یوسف ابراهیم، .( الفرد و احتفظ به من معلومات حتى لحظة تذكره

الذاكرة على أنها حفظ واستبقاء أو بقاء المهارات : (George Miller) یعرف جورج میلر -4- 1
اكتسابها ومعنى ذلك أنها مستودع الذكریات والمعلومات والمعارف العقلیة ثم : والمعلومات السابق

  ).261: 1987عیسوي،(المهارات الحركیة واالجتماعیة المختلفة 

أن الذاكرة هي العملیة العقلیة الدالة على تخزین المعلومات و استرجاعها : حطب ویرى أبو -5- 1
  ).171: 1996أبو الحطب، (بصورتها األصلیة و ال یتم ذلك اال بعد االكتساب و التعلم 

فاعلیة ذهنیة تقوم باالحتفاظ بحوادث الماضي وبدونها یغدوا النشاط : التعریف الشامل للذاكرة
االنسان فقیرا ومحدودا، فالذاكرة تعین االنسان على استحضار تجارب الماضي الذهني لدى 

  .وأخطائه واالستفادة منها في المستقبل



      
 

  :موقع الذاكرة -2

من األمور المعروفة فیزیولوجیا وتربویا أن عملیة التذكر تعتمد على ترك المعلومات الجدیدة دون 
الذاكرة مما یساعد على سهولة استرجاعها و یرى العلماء تشویش لفترة من الوقت یكفي لتثبیتها في 

أن التعلم یحدث تغیرات في الوصالت العصبیة كما بینت نتائج العملیات الجراحیة التي أجریت 
على المرضى إلزالة الجزء المسمى  بقرن أمون بالجهاز العصبي الطرفي، أو بعض أجزاء اللحاء 

جیة، فإن المرضى یصابون بفقدان الذاكرة طویلة المدى المخي القریبة منه ، ألسباب طبیة عال
للمعلومات التي سبق تعلمها بعد العملیة الجراحیة، ویبدو من نتائج المالحظة والدراسة، أن قرن 

أمون والمناطق المحیطة به من أجزاء اللحاء تلعب دورا هاما في القدرة على التذكر ونظرا ألهمیة 
اغ فهي ال تزال غامضة حیث التمییز بین الذاكرة المختفیة والمختفیة الذاكرة في فیزیولوجیة الدم

  ).60: 1973محمد سالمة ادم، .(مؤقتا

  :النظریات المفسرة للذاكرة -3

 1994ابراهیم الدار، (لقد توصل العلماء إلى أن التعلم یحدث تغیرات في الوصالت العصبیة 
:80.(  

تعتمد على ترك أثر المعلومات الجدیدة لفترة من  فعلى المستوى الفیزیولوجي ان عملیة التذكر
مما یساعد على سهولة استرجاعها و نظرا ألهمیة الذاكرة في . الوقت كافیة لتثبیتها في الذاكرة

 1973ادم، (فالدماغ یشیر أن تموضعها كان محل اختالف بین العلماء . فیزیولوجیة الدماغ 
لعلماء و بهذا سنبین هذا االختالف من خالل أدى هذا االختالف وجهات النظر بین ا). 64:

  :النظریات التالیة

  : نظریة األثر – -3-1

أن التمثالت  richard Simonیفترض أصحاب هذه النظریة التي یتزعمها العالم ریتشاردسیمون 
العقلیة البیولوجیة للمثیرات و األحداث هي نسخة مطابقة قلیال أو كثیرا لألحداث الفعلیة أو 

ات وأن األحداث المثیرة تؤثر في العضو و تحدث تغیرات أو انتقاالت فیزیولوجیة للعناصر المثیر 
أو األثر النوعي . ونتیجة هذه التغیرات البیولوجیة  یتم انتاج أثر الخبرة في الدماغ. المثارة انفعالیة

  .المحدد للذاكرة بالنسبة للمثیر أو حدث معین

ي ومتمیز یعمل على تكوین اثار خاصة في الدماغ، ویرى ریتشارد سیمون أن كل مثیر نوع
واألحداث المثیرة المتكررة یتم تخزینها على شكل أثار منفصلة ومستقلة، وتمثل االفتراض الرئیسي، 
. الذي جاء به في أن األحداث المثیرة النوعیة تحدث أثار متمیزة وفریدة على شكل بصمة و انطباع



      
 

المثیر الفعلي، وتصبح هذه البصمات مخزنة على شكل سجل یكون نسخة حقیقیة عن األحداث أو 
 ). 80: 1994ابراهیم الدار، .(بیولوجي ثابت لكل مثیر وحدث من األحداث الحقیقیة 

و بظهور ).Donaldhebb  ،1949دونالدا هیب ( تلفت نظریة األثر دعما بیولوجیا في كتاب 
الذي قدم معلومات مثیرة ).winderPenfield ،1958(الجراحة العصبیة للمخ من قبل ویندر بنفیلد

عن الذاكرة، ففي أثناء اجرائه عملیات جراحیة دماغیة لمصابین بالصرع قام هذا العالم بإجراء عدة 
تجارب أین كان یلمس فیها اللحاء الصدغي لدماغ المریض مستعمال تیارا كهربائیا ضعیفا  وفي 

را موضعیا،  وبذلك كان المصاب واعیا اتمام كل حالة من هذه الحاالت كان المریض یخدر تخدی
أثناء عملیة قشرته الدماغیة ، حیث هؤالء الذین خضعوا للتجربة أن كل شيء یستمر في وعینا 

الى أن " بنفیلد"یسجل بالتفصیل و یخزن في الدماغ ، ویمكن استعادته في الحاضر ، كما توصل 
الذكریات من ذاكرة االنسان بوضوح وبشكل اللحاء المثیر بالقطب الكهربائي یمكن أن یستخرج 

اجباري ، ولقد أوضح العالم أن الخبرة التي تحصل علیها بهذه الطریقة تتوقف عند ما یسحب 
  ).71: 2002محمود قاسم عبداهللا ، ( اللحاء ، ویمكن أن تعاد حینما یعاد اللحاء

یة وخاصة، و تمیزها بالدقة تعتمد هذه النظریة على األثار بشكل عام التي تتمثل في أحداث فرد
النسبیة، مما تعرضت للنقد من طرف النظریة البنائیة، ألن المتلقي فیها یكون سلبي ویسجل 

األحداث كما هي في ذاكرته، مما لم تتمكن من اعطاء التفسیر العام لطریقة ترسیخ المعلومات في 
  .الذاكرة

    :النظریة البنائیة –3-2
بدراسته لعملیة التذكر ). Fréderic partlit ،1932(یك بارتلیت تعود هذه النظریة إلى فرد ر 

الطبیعیة مستعمال مثیرات الذاكرة المرتبطة بالحیاة أو الواقعیة، وبأبحاثه في مجال تذكر المواد ذات 
كما أنه حاول دراسة . كما أنه اهتم بشكل خاص بالعوامل االجتماعیة المؤثرة في التذكر. المعنى

نبها ابنجهاوس في دراسته المخبریة فقد استخدم مثیرات على بطاقات ورموز العوامل اتي تج
فقد نجحوا في تذكر التفصیالت . وقصة عن الحرب و بعد عرضها على المفحوصین . بسیطة

و قد استنتج أن . كما أن المعنى العام للقصة قد حفظه بشكل جید بعد عدة مرات من اإلعادة. بدقة
ألن كل جزء تم استرجاعه . في المجال اللفظي، هو استثناء و لیس قاعدة دقة التذكر و االسترجاع

. من القصة، تضمن عناصر أجزاء محذوفة، وهامة وبعد عدد من الجلسات التي تكررت فیها المادة
  .أظهر المفحوص عملیات انتقال ثانیة للقصة حتى تم االحتفاظ بالجزء العام النمطي والمغزى منها

في كیفیة انتقال القصص والصور بشكل " بارنیلیت" ن التذكر المتسلسل بحیث وفي دراسة أخرى م
فتبینت له عملیة التغییر والنقل بین األشخاص حیث تتم في النهایة عملیة . لفظي من شخص ألخر

  .تذكر العناصر المتشابهة من األصلیة المعروضة علیهم



      
 

، وذك على عكس مما كان سائدا في أثبتت عدم دقة التذكر" بارنیلت"إن النتائج التي توصل 
أن األثار بشكل عام تتمثل : زمانه، فلقد انتقد نظریة األثر و خاصة الفكرة األساسیة التي مفادها

وبدال من ذلك فقد فسر المعطیات و النتائج بأنها مثال على التذكر . في أحداث فردیة و خاصة
اكرة لدى االفراد، هي بمثابة تقربات لبلوغ المعنى البناء أو التركیبي، كما اعتقد بأن اكثر تمثالت الذ

العام لألحداث و خاصة التفصیالت المهمة و المتمیزة، ولتفسي األلیة التي تتشكل عن طریقها 
الذي یطلق علیه المخططات " هید"على مصطلح " بارنیلت" اعتمد العالم. انطباعات عن الذاكرة

  .عال السابقةاالولیة، عرف بأنه تنظیم فعال لردود األف
  :یمكن ایضاح االختالفات األساسیة في الطرح بین نظریة األثر و النظریة البنائیة كاآلتي

  .الدقة النسبیة مقابل عدم الدقة النسبیة لتمثالت الذاكرة لألحداث األصلیة-

  .تمثالت الذاكرة خاصة جدا مقابل التمثالت العامة للذاكرة-

مقابل اعتبار المفحوص على . یعتبر المفحوص بمثابة ملتقى سلبي و یسجل األحداث كما هي-
  . أنه بناء و مركب فعال لتمثالت الذاكرة

الفكرة األساسیة التي اعتمدت علیها هذه النظریة، تمثالت الذاكرة لألحداث األصلیة العامة،  یكون 
لكنها تتمیز بعدم الدقة النسبیة في تفسیرها . كرةالمتلقي یكون بناء و مركب وفعال للتمثالت الذا

  .للذاكرة

  :النظریة الكیمیائیة -3-3

یفترض أصحاب هذه النظریة بأن موقع الذاكرة هو الباحات القشریة الدماغیة التي یجب        
تحدیدها ومعرفة نوع المعلومات الخاصة بكل منها، وهم یفترضون على المستوى العصبي 

                  v                   ن للنواقل أو الوسائط العصبیة عدة أدوار منالفیزیولوجي بأ
ها ما أساسي، ومنه ما هو ثانوي، وتعدد                                                      

وسیط عصبي بالخلیة العصبیة    )(post- synaptiqueاالدوار هذا ناتج عن وجود مستقبل
  .یةالبعد مشبك

بأن الخالیا العصبیة عبارة عن ).(Raman ycjalوقد أوضحت االبحاث التشریحیة رامون ایكخال 
وحدة تتواصل مع الخالیا العصبیة األخرى عبر االرتباطات المشبكیة، وقد تتواصل الى أن اثارة 

میة مسلك عصبي ألول مرة ینشط الخالیا العصبیة رقم واحد بواسطة التدفق الكهربائي، لتفرز ك
طفیفة من الوسیط العصبي بالحیز المشبكي بعد ذلك یتم تالئم الوسیط العصبي بالمستقبل العصبي 
الموجود بالخلیة العصبیة رقم اثنان تفرز كمیة كبیرة من الناقل العصبي أو الوسیط العصبي، وذلك 

بلة تمكن من تحت تأثیر النیرون الذي یثیر الحویصالت االفرازیة كمیة كبیرة من المادة المستق



      
 

ترسیخ عدد كبیر من جزیئات الوسیط العصبي، ویتولد عن ذلك تنشیط أكثر للخلیة العصبیة 
وبهذا الشكل یتم تنشیط المیكانیزمات العصبیة الكیمیائیة للخالیا القبل و البعد المشبكیة . الثانیة

ذاكرة معقدة و  وتمكن من ترسیخ الذكریات ومختلف المعلومات  مما یجعل دماغنا یتمكن من نسج
  .متنوعة من المعلومات و المعطیات

وهكذا فالمسالك العصبیة التي تم تنشیطها بمرور المعلومات التي هي مرحلة التخزین تصبح أكثر 
فاعلیة و ترسیخا للمعلومات المعالجة، وتؤكد التجارب أن المرور المكرر للمعلومات نفسها، یجعل 

كما بینت نفس . ز هذه المعلومات من مرور معلومات جدیدةالمسالك المعینة أسهل و أسرع لتعزی
التجارب بأن هذه التغیرات الفیز وكیمیائیة یمكن أن تدوم لعدة أیام، و لهذا افترض أنها قد تشكل 

  ).72: 2002عبد اهللا، (أثار أو بصمات خلویة خاصة الذاكرة طویلة المدى
وبین البروتین المحیط به في الخلیة الواردة،  كما اتضح احتمال وجود ذاكرة كیمیائیة بین النیرون

هذه الخالیا البروتینیة المحكمة للجهار العصبي و التي مثل ثمانون بالمئة من خالیا الدماغ اتضح 
أنها تستجیب عندما تثار استجابة كهربائیة و تتقلص تقلصا میكانیكیاكما طرح احتمال أن تقدم هذه 

عملیة التركیز للذاكرة و انطاقا من هذا، یفترض أن الذاكرة یتم الخالیا نوعا من انظم المساعدة ل
  ).73: 2002عبد اهللا، .(ترمیزها كیمیائیا

حیث تعد هذه النظریة األكثر تداوال للذاكرة ألنها اهتمت بالذاكرة من الجانب العصبي والكیمیائي 
،یتم ذلك بتنشیط المیكانیزمات والمعرفي، باعتبارها من أهم األنظم المساعدة لعملیة التركیز للذاكرة 

العصبیة الكیمیائیة للخالیا القبل والبعد المشبكیة  وبالتالي تمكن من ترسیخ الذكریات ومختلف 
  .المعلومات مما یجعل دماغنا یتمكن من نسج ذاكرة معقدة ومتنوعة من المعلومات و المعطیات

  :أنماط الذاكرة - 4

اء النفس المعرفي عن ثالثة أنماط للذاكرة، تمثل ثالثة نظم یقصد بها أنواع الذاكرة، وقد تحدث علم
الذاكرة الحسیة، و الذاكرة قصیرة المدى، و الذاكرة طویلة : في تخزین المعلومات وهذه األنماط هي

  .المدى

اعتبر أتنكسون و شفرن هذه االنماط الثالثة في معالجة المعلومات، هي مكونات منفصلة ومستقلة 
حیث تدخل المعلومات الحواس، ثم تخزن للمرة األولى في الذاكرة الحسیة  عن بعضها البعض،

ألقل من ثانیة، ثم ننتقل الى الذاكرة قصیرة المدى، حیث تتم المعالجة المعرفیة للمعلومات لمدة 
: 2007محمد أبو  ریاش، (قصیرة، ثم تصل المعلومات الى الذاكرة الطویلة لتخزینها لوقت الحاجة

390.(  

  



      
 

  : الذاكرة الحسیة -4-1

، )العالم الخارجي(الى أن الذاكرة الحسیة تستقبل المثیرات من البیئة  1993یشیر وید و تافریس 
، و تتحول هذه المثیرات الى معلومات أو )البصر، السمع، الشم، التذوق( عن طریق الحواس

مات تستمر فیها لفترة استثارات عصبیة، وتتسع الذاكرة لكم هائل من المعلومات، و لكن هذه المعلو 
  .قصیرة للغایة، ال تزید عن ثانیة واحدة بالنبة للمعلومات البصریة و ثانیتین لمعلومات السمعیة

وهكذا نجد أن غالبیة المعلومات التي تصل الى الذاكرة الحسیة تتالشى ویتم نسیانها مباشرة 
: 2007ریاش،(لى ذاكرة قصیرة المدى باستثناء المعلومات اتي تم االنتباه الیها، حیث یتم االنتقال ا

392.(  

  :الذاكرة قصیرة المدى- 4-2

سنة األخیرة، بصفة عامة تعتبر الذاكرة قصیرة  20تطور مفھوم الذاكرة قصیرة المدى كثیرا خالل

المد ى ذلك الجزء الذي یحول عددا محدودا من المعلومات التي دخلت عن طریق الحواس الخمس، 

اط یمكن إ دراكھا وتمییزھا إما بصریا أو رمزیا، فھي المرحلة ا لثانیة من و یخزنھا على شكل أنم

عملیة خزن المعلومات التي یقوم فیھا الفرد بنقل البعض من ھذه المعلومات المجمعة عن طریق 

الحواس الى الذاكرة قصیرة المدى و االحتفاظ بھا لفترة قصیرة  ،من الزمن، وذلك لتحقیق ھدف ما 

  ).ثانیة 20(بشكل مؤقت

وحدة، ( ±2).7إن حجم المعلومات التي یستطیع الفرد إدخالھا إلى ھذه الذاكرة محدودة، تتراوح من 

وقد تتألف ھذه ا لوحدات من كلمات أو حروف أو رسوم أو أشكال وعدد ھذه الوحدات یتفاوت 

 3وحداتعندطفلعمره 3بتفاوت العمر الزمني و تقدر ب

ذكائھ مستو تسعوحداتللكبیرالراشد،وھذایعتمدعل كمایجباإلشارة  .سنوات،وخمسإل

أنھذاالجزءمنالذاكرةیخزنالمعلومات بأنماط إدراكیة   .لفظیة أوبصریة و تخیالت :إل

  ).63: 2004نظیرة  دروزة، (

  :الذاكرة طویلة المدى -4-3

إن هذه الذاكرة تمثل المحطة االخیرة في نظامنا المعرفي، حیث ستستقر فیها كل معارفنا   وخبراتنا 

بصورتها النهائیة، وتمتاز هذه الذاكرة عن األنظمة األخرى الحسیة و العاملة من حیث سعتها 



      
 

وال حیاة االستیعابیة غیر المحدودة، وقدرتها على االحتفاظ بالمعلومات لفترة طویلة قد تمتد ط

  ).179: 2003الزغلول، (االنسان، وبذلك تعتبر الذاكرة طویلة المدى أكثر األنظمة تعقیدا وتنوعا 

 : قسم العلماء محتویات الذاكرة الطویلة الى نمطین من المعلومات هما

وتدور معلومات هذه الذاكرة حول هذه الذاكرة حول المهارات األدائیة : الذاكرة االجرائیة-4-3-1

  .ي یتعلمها الفرد من خالل الممارسة و الخبرةالت

وتدور معلومات هذه الذاكرة حول الخبرات و الحقائق، و المعارف  :الذاكرة التقریریة – 4-3-2

بن عسول : ( التي یتعلمها الفرد من خالل مراحل حیاته المختلفة وهي بدورها تنقسم الى قسمین

  ).21:  2017مریم،

ي على معلومات لها صلة بالسیرة الذاتیة للفرد و خبراته الماضیة وفق وتحتو  :الذاكرة العرضیة–أ
  .تسلسل زمني و مكاني محددین

تمثل خالصة معاني المعارف والحقائق والمعلومات عن العالم المحیط  :ذاكرة المعاني الداللیة–ب 
  ا بنا كمعلوماتنا عن الطیور واألشجار، وقوانین الهندسة و نظریات علم النفس وغیره

  :الذاكرة الداللیة-4- 4

، في )(Quillan posseبفضل أعمال ). 1960(ظهر مفهوم الذاكرة الداللیة مع نهایة الستینات
مجال الذكاء االصطناعي، وانطالقا من أعماله وضع نموذجا لتنظیم المعارف وفهمها داخل الذاكرة 

لداللة، هذا وقد فتحت أعماله الباب وقد فتحت أعماله الباب للعدید لتنظیم المعارف داخل ا. الداللیة
فاخت ( للعدید من االعمال بعده، مكنت الباحثین من افتراض عدة نماذج  مفسرة للذاكرة الداللیة

  ).32: 2011معروف، 

  :تعریف الذاكرة الداللیة

. وهي ضروریة الستخدام اللغة. هي ذاكرة الكلمات والمفاهیم القواعد و األفكار المجردة-4-1- 4
إنها التنظیم العقلي للمعلومات التي یقوم الفرد بمعالجتها من الكلمات و مختلف الرموز اللفظیة 



      
 

الالزمة  االخرى ومعاینتها و مراجعتها باإلضافة الى العالقات و القواعد التي تحكمها و النظم
  )tulving  ,1993: 175( لمعالجة هذه الرموز و المفاهیم و العالقات 

بأنها ما تتعلق بالوقائع واألفكار، و الكلمات و المفاهیم، و ) (ganinatiیعرفها جانیاتي  -4-2- 4
كما أنها معلومات ال تؤرخ . فالمعلومات التي تختص بها لیست شخصیة كذاكرة األحداث. القواعد
 )Ganinati , 2006: 577. (ق زمني معینفي سیا

أنها تهتم بتخزین و ) (tulvingو )  (Thomsonیرى فیما یتعلق بوظیفتها كل من -4-3- 4
استعمال المعارف المتعلقة بالكلمات و المفاهیم، خصائصها و عالقتها، واكتساب كلمات جدیدة 

یم، خصائصها و عالقتها التي یستدعي تخزین و استعمال المعارف المتعلقة بالكلمات و المفاه
ذا تنشط المفهوم فإن خصائصه تنشط معه بطریقة تسهل على الفرد  ٕ تبنى من تجارب الفرد، وا

  ).25: 2010محمد نجیب الصبوة، (الوصول الیه وكذا خصائصه

أن الداللة تهتم بدراسة معاني الكلمات وعالقتها، واكتساب كلمات   tulvingیرى تولفینق -4-4- 4
إقامة (ستدعي تخزین الخصائص الداللیة الخاصة باألشیاء و ربطها مع البنود القریبة جدیدة ی

المطابقة ) lexique( ، والتمثیالت الداللیة غیر الواضحة على مستوى االستقبال )عالقات داللیة
بحیث إذا لم یدرك الطفل االختالفات التي تمیز بین . یمكن أن تسبب تأخر المعجم و االنتاج 

  ).33: 2017بن عسول مریم،، ( ین فإنه لن یفهم ضرورة اختالف تسمیاتهامفهوم

یعرفها من خالل دورها الوظیفي في كونها تقوم  Lars Weinbergأما الرس ینبرج   -4-5- 4
بمساعدة المخلوقات البشریة وغیر البشریة على اكتساب المعلومات و المعارف حول العالم الذي 

 ).222: 2013ابراهیم، عبد الواحد . (یعیشون فیه
وتعرف بأنها ما یتم به تذكر الكلمات و المفاهیم، و القواعد، واألفكار المجردة، لذلك هي -4-6- 4

فربما ال نرجع الى حدث بعینه في ذاكرتنا ) أزرق(ضروریة الستخدام اللغة مثال حین نستخدم كلمة 
: 2010الصبوة، ( لعام للكلمةسبق أن استخدمت فیه هذه الكلمة، بل على العكس الى المعنى ا

25.(  

  :المعالجة المعرفیة للذاكرة الداللیة -5

. تهتم العلوم النفسیة المعرفیة بالمعرفة المتجسدة في المعلومات المختلفة المكتبة من طرف األفراد
 وبالعملیة المرتبطة بطریقة اكتساب هذه المعلومات ة االحتفاظ بها في الذاكرة ثم اعادة استخدامها،

ولما تكون هذه المعلومات المكتسبة من طرف الشخص متعلقة . وهذا ما یسمى بالعملیة المعرفیة
باألحداث و األفعال و المفاهیم و المعاني فهنا یتعلق األمر  بالذاكرة الداللیة، التي سبقت االشارة 

  .داخلي الیها على أنها مجموعة المعارف التي تحمل دالالت خاصة لذا یمكن اعتبارها قاموس



      
 

وقد اهتم علماء النفس بدراسة الذاكرة الداللیة و مختلف مستویات المعالجة التابعة لها، وكذا تجهیز 
المعلومات، فیظهر مشكل الداللة من خاللها تنظیمها في الذاكرة، وعبر السیرورات المتدخلة في 

  ).CARON,JEAN , 1997 :92-93(عملیة استرجاعها 

تتجسد في مجموعة وحدات معرفیة دائمة، تسجل في الذاكرة تحت أشكال  بما أن الذاكرة الداللیة
: یمكن تمیز مفاهیم أو صور ذهنیة، حیث یتكون كل مفهوم من المعلومات ذات وظیفتین أساسیتین

  ).M ; DEMIS , 1985 :660( األولى خاصة بالمعلومات و الثانیة ترابطیة

التي تشكل المفهوم، . لمعروفة عند الشخصفي مجموعة الخصائص المتنوعة ا: تتمثل األولى
و الثانیة . ویخضع شرحها لمفاهیم أخرى، لذا فهذه الوظیفة للمفهوم تختلف تموضع استعماله

في قدرة الربط بین المفاهیم، أي القدرة على تكوین عالقات بین المفاهیم باالحتفاظ : تتمثل
  ).122: 2017بن عسول مریم ، .(بالخصائص الممیزة لها

 :النماذج المفسرة للذاكرة الداللیة - 6

لقد تزایدت البحوث النفسیة المعرفیة المعاصرة التي تهدف الى دراسة الذاكرة و تركیبها بصفة عامة 
و تنظیم المعلومات داخلها بخاصة، وما یهمنا هو عرض التصورات و النماذج النظریة التي تفسر 

وقد تتباین معاني أو مدلوالت هذه  النماذج . هة أخرىعمل الذاكرة الداللیة، وتنظیمها داخلها من ج
  ).26: 2010الصبوة، .( من دراسة الى أخرى

نقوم بعرض بعض النماذج النظریة التي حاولت تفسیر العملیات التنظیمیة للذاكرة الداللیة وكیفیة 
  : أدائها لمهامها

  ): Collins et Quillan(النموذج الشبكي لكولین و كیلیان  -6-1

، من طرف كیلیان، ثم أدخلت علیه بعض 1966هو أول نموذج في الذاكرة الداللیة اقترح عام و 
حیث یعتبر كولین أول من استعمل نمط التمثیل الخاص . التعدیالت من طرف زمیله كولین

فمعنى أي كلمة یمكن تمثیله في عالقته بمجموعةأخرى من . بالشبكة، وهو نموذج یشبه القاموس
إن هذا النسق للذاكرة . ح كلمة ما یعطي عنطریقكلمات أخرى و هذا ما یشكل شبكةالكلمات، فشر 

. الداللیة یقلل الى حد أدنى الحیز الالزم لتخزین المعلومات، وبالتالي فهو یعتبر نموذجا اقتصادیا
)106 :1989,coron(  

  :نموذج مقارنة المالمح الداللیة – 2- 6



      
 

م، 1974ریبس عام  shobenribs)  (، سوبن)( Smithطرح هذا النموذج من طرف سمیث 
مكن تمثیل وحدة ما یمكن تمثیله عن طریق معالم جوهریة، معالم متصلة بالتعریف، و ظواهر یو 

أخرى تعد فقط جوانب عرضیة أو ممیزة، فیتم تمثیل المفاهیم في الذاكرة كمجموعة من الخصائص 
الصبوة، . (بطة بالصفاتو معالم مرت خصائص مرتبطة بالتعریف،: الداللیة، هناك نوعین منها

2010 :28(.  

  

  :نموذج التصنیف –3- 6

. معنى الكلمات تتم من خالل فئات). bousfield(و بوسفلید ) bawer(من رواد هذا النموذج باور
فتصنف المفاهیم في الذاكرة كفئة لها خصائص فاالستدعاء للكلمات یتم من خالل انتمائها الى فئة 

  ). 129: 2011نواني، ( معینة 

    ).act( نموذج الضبط التكیفي لألفكار لألندرسون  – 4- 6

قاما بدراسة المعرفة االنسانیة  )(1974loftosولوفتوس ) (1976andersonمن رواده أندرسون 
حیث جمع أندرسون بین الذاكرة الداللیة وذاكرة الخبرات . وهو بمثابة نموذج موحد للمعرفة 

الشخصیة و الذاكرة اإلجرائیة فالمعلومات الموجودة في الذاكرة الداللیة لها عالقة بالمعلومات 
رة اإلجرائیة باالرتباطات بین الذاكرتین، الموجودة في ذاكرة الخبرات الشخصیة، بینما تحتفظ الذاك

  )122: 2010الصبوة،(وتسمح لنا بالوصول الى نتیجة االستدعاء 

، بمقابلة بین الذاكرة الداللیة و الذاكرة االجرائیة و ذلك بإدخال األنشطة )2011(وقام عبد العزیز 
  :االدراكیة، و المعرفیة، ووضع المبادئ االتیة

بة نظریة موحدة للمعرفة، فهناك عدة مبادئ أساسیة تتحكم في الوظیفة هو بمثا :المبدأ األول
  . كاللغة، الرسم، الذاكرة: المعرفیة حیث أن نفس المیكانیزمات المعرفیة نجدها في مختلف الوظائف

منهجا ایبیستیومولوجي و نهائي للنظریات ) act(تعد نظریة الضبط التكیفي لألفكار :المبدأ الثاني
ي انحدارات من نظریة الذاكرة الترابطیة لإلنسان وهي الذاكرة التي تربط بین المنبهات السابقة، فه

  ).م1993، 1990، 1976( الخارجیة و االستجابات، و طورت من نفس أندرسون

الكلمة، ( تعد نظریة أندرسن نموذجا لمعالجة المعلومات الرمزیة، خاصة بالرمز :المبدأ الثالث
، الرموز من أجل )التخزین، االسترجاع، التركیب( وتتم عن طریق استعمال ). الصورة، الجملة



      
 

معروف، ( أي أن الرموز یتم تخزینها و معالجتها من خالل قوانین االنتاج .ّ الوصول الى نتیجة
2011 :131.(  

": اتساق االنتاج" إن القاعدة األساسیة في نموذج الضبط التكیفي لألفكار هو مفهوم  :المبدأ الرابع
، و "االنتاجات" بمعنى أن المعرفة االنسانیة هي مجموعة أزواج من األفعال الشرطیة یطلق علیها 

  ).إذا، فإن(االنتاج هو زوج من العبارات مكون من 

الضبط التكیفي لألفكار بنیة معرفیة تحتوي على الذاكرة العاملة یعتبر نموذج : المبدأ الخامس
والذاكرة طویلة المدى، حیث الذاكرة العاملة تحتوي على معلومات التي لها عالقة بالنشاط، ثم 

  )lemair , 1999: 173(إعطاء شفرة للمعلومات التي تأتي من الخارج

حیث یرى أندرسن أن كل مفهوم لدیه معلومات داللیة، و أول عملیة في المعالجة هي التشفیر 
وأثناء . وذلك باحتفاظ الفرد للعالقات الداللیة للمفاهیم التي تسمح له بإعطاء شیفرة للمنبه ثم تخزینه

ربط بین المجموعات عملیة االسترجاع المنبه ینتقل الفرد الى المعالجة الثانیة، التي تتم عن طریق ال
الداللیة المخزنة واخراج الخواص الممیزة والبارزة للمنبه ویسمیها بعملیة المضاهاة، وفي األخیر 

فیرى أن استرجاع داللة . تأتي مرحلة التنفیذ، وذلك بإدخال أشیاء جدیدة للمنبه و بإعطاء نتیجة
الذي یتم . التخزین، واالسترجاع مفهوم ما یستلزم سلسلة من االجراءات والتي تتمثل في التشفیر،

, 1999: 175(عن طریق المضاهاة، بین المنبه الخارجي والصورة الداللیة المخزنة ثم االنتاج  
lemair(  

  :مؤشرات نمو الذاكرة الداللیة عند الطفل -7

  :ظهور الكلمات والمعنى عند الطفل -7-1

المكتسبة من طرف الفرد، سواء كانت یعرف المعجم النفس اللغوي على أنه مجموعة وحدات اللغة 
هذه الكلمات منتجة أو مفهومة، و ال یتعلق بالمعجم فقط بقائمة الكلمات، لكن بمجموعة معلومات 

تكون مرمزة في الذاكرة طویلة المدى، ویتمكن . منظمة داللیا و تركیبیا و فونولوجیا، و مورفولوجیا
المعلومات التي كونها حول معنى الكلمة، حول فئتها الفرد من بناء التمثالت المعجمیة انطالقا من 

لكن كیف یتم تكوین هذا المعجم اللغوي من . التركیبیة و شكلها الصوتي و أیضا نوعها و عددها 
 .؟ وما هو سن ذلك؟  طرف الطفل

، مع مجموعة وضعیات التي )المدلوالت(على الطفل أن یتعلم الربط الصحیح للمقاطع الصوتیة 
جع بواسطة التمثالت الذهنیة من طرف الطفل تسمح له من اكتشاف كیفیة الترتیب تمثل المرا

الصحیح، الذي یسیر استعمال المفردات من قبل الراشد مع ذلك یبقى تعلم المفردات یتجاوز هذه 



      
 

من بینها العالقات التي تربط مختلف . فعلى الطفل اتقان أبعاد معجمیة أخرى. العملیة المعنویة 
أصبع، ید، ( ، عالقة الجزء بالكل)الكلب، حیوان( فیما بینها، مثل عالقة التضمنیة المفردات 

، وكذا مختلف دالالت الكلمة، والعالقات )الكلب ال یمكن أن یكون قط( ، التضاد المعجمي )ذراع
التي تحفظ الواحدة مع األخرى، و یجب المساواة، اضافة المعارف السلیمة للمورفولوجیا وللتوابع 

  .لكل مصطلح) االسم، الفعل( حویة، و الصرفیةالن

ینتج الطفل كلماته االولى بالمتوسط مابین عشر و ثالثة عشر شهرا، ونمو الرصید اللغوي یكون 
في البدایة بطيء، من خمسین الى مائة كلمة في حدود الشهر الثامن عشر ثم یبدأ بالتطور لیبلغ 

عمائة الى ستمائة كلمة في السنتین، ثم ألف و مائتین كلمة في حدود الشهر العشرین، ثم أرب
  ).133: 2011نواني، (خمسمائة في حدود ثالث سنوات 

فإن الطفل یكتسب بین السنتین و الخمس سنوات كلمة جدیدة كل ) Carey 1982(حسب كاري 
ساعة یقظة، ویكون حوالي ثالثة أالف و خمسمائة كلمة جدیدة مفهومة كل سنة، وابتداءا من 

كما أن األبحاث  Randal( 1988( ة، یتعرف على عشرة أالف كلمة جدیدة في السنةالعاشر 
الخاصة بتحلیل المدونات، أظهرت أن ایقاع اكتساب الكلمات االولى، یمكن أن یختلف من شخص 

عكس ما نجده عند أطفال . ألخر، فنجد بعض االطفال یكتسبون كلمات جدیدة في ایقاع منتظم
و نجد االطفال یتكلمون باستعمال . ع اكتسابهم للكلمات الجدیدة غیر منتظمأین یكون ایقا. اخرین

، وعن أجزاء )حلیب، حلوى، عصیر( ،  و األكل )كلب، قط(، وعن الحیوانات )بابا، ماما(مفردات 
، و األلعاب و األشیاء الموجودة في البیت، )حذاء، سروال، قمیص( والثیاب) عین، أنف ( الجسم

، غیر أننا نجد أن المفردات المعینة لألشیاء هي األكثر من )فوق، تحت(لفضائیة وأیضا الوضعیة ا
وفیما یخص تطور عملیة التعیین عند الطفل، نجد ). Randal 1989(المفردات المعینة لألفعال 

العدید كمن الباحثین قد اهتموا  بهذا الجانب، حیث تمكنوا من وضع فرضیات تفسر كیفیة اكتساب 
  : معینة لألشیاء من طرف الطفل من أهمها نجدالمفردات ال

  :فرضیة التضاد - 1-1- 7

الذي یفترض أن معنى كل كلمة من القاموس Clark 19)91(تعود هذه الفرضیة الى  كالرك
تتضاد مع معنى الكلمات األخرى، و التي تكون متقابلة معها، و بما أنه ال توجد مرادفات مطابقة 

رة أن تؤدي عمل مزدوج، كما یفترض أن الطفل یخضع لهذه الفرضیة للكلمة، فال یمكن لهذه األخی
  ).19: 2017بن عسول مریم، (ما أن یتجاوز رصیده اللغوي خمسون كلمة 

  :فرضیة الحصر المتبادل -7-1-2



      
 

هذه الفرضیة، التي یرى من خاللها أن الطفل عندما یقوم ) markaman  1991(قدم ما ركمان 
أنه یقوم بالرجوع الى الشيء في كلیته، و لكن یقوم أیضا بربط التسمیة بالتسمیة، فهذا ال یعني 

هذا یعني أنه عند تقدیم شیئین للطفل واحد مرتبط بتسمیة معروفة عند . اللفظیة بخصائص الشيء
الطفل مسبقا، و االخر غیر مألوفة تسمیته عنده فسیقوم الطفل بتعیین الشيء غیر المألوف بكلمة 

نواني، ( لك سیعین األشیاء المألوفة بأسمائها التي یكون قد اكتسبها سابقاالجدیدة، وبعكس ذ
2011 :134.(  

  

  :فرضیة التنظیم الفئوي لألشیاء - 1-3- 7

باختبار الفرضیةالسابقة، فیاطار واسع من خالل دراسة ) markaman 1992( قام ماركمان
المهنة المقدمة للطفل هي وضع التنظیم االختباري لألشیاء، وفي هذا النوع من االختبار تكون 

  ).228: 2017بن عسول مریم،(األشیاء التي تتماشى مع بعضها البعض داخل مجموعة 

وقد ماركمان فرضیة مفادها أن عند كلمة جدیدة للطفل فإنه سیتفادى استعمال العالقات 
ن فرصة الموضوعیة للوصول الى معنى الكلمة، لكنه یعتمد على العالقات التصنیفیة، حیث تكو 

  .الوصول الى معنى كبیرة جدا

وقد أخضع هذه الفرضیة لالختبار على أطفال متوسط العمر لدیهم ثالث سنوات، وقد وجد أن 
األطفال یقومون بترتیب األشیاء بفرص متساویة، سواء اعتمدوا في ذلك على العالقة الموضوعیة، 

تقدم تسمیة األشیاء المعروضة علیهم، أما أو العالقة التصنیفیة، وهذه النتیجة تكون في حال اذا لم 
  .في حال تقدیم أسماء األشیاء فسیقوم األطفال بوضع األشیاء وفقا للعالقة التصنیفیة

فتكون الكلمات وكذا معانیها هي السابقة في . یقوم الطفل في سنواته األولى باكتساب اللغة
من طرف الطفل أنها ال تتطابق وتلك الظهور، فیالحظ على معاني الكلمات المستعملة في البدایة 

 -sous(المستعملة من طرف الراشد، فیبدأ الطفل باستعمال الكلمات التي تنتمي الى مستوى 
extension( (. ثم الكلمات التي الى المستوى)sur- extension( بحیث یتضمن المستوى ،

الثاني فیتضمن استعمال  األول استعمال الطفل لكلمات محدودة ومقیدة بسیاق خاص، أما المستوى
الكلمات بطریقة أوسع، وكمرجع ألشیاء عدیدة، والتي تتقاسم بعض الخصائص االدراكیة، أو 

الوظیفیة، مثال كلمة كلب یستعملها للتعبیر عن جمیع الحیوانات ذات األربعة األرجل، ثم یمر 
محددة كثیرة، وعند  الطفل الى تضییق معنى الكلمات المستخدمة أین یتعلم أن لكل كلمة خصائص

بلوغ الطفل السنة الثالثة یفقد العدید من أشكال توسیع المعنى، لكن تبقى مشكلة بناء المعاني، 
في هذا السیاق بأن بناء معاني الكلمات من طرف الطفل یمكن من خالل  (Rossi)ویرى الروسي 



      
 

مجموعة أشیاء l’extensionویقصد بمفهوم ) l’extension(الرجوع الى مفهوم الى مفهومي الفهم
، بینما الفهم  فهو یعبر عن )اسم صنف( تنتمي إلى نفس الفئة والمعبر عنها بكلمة واحدة
فان الطفل یكتسب معنى الكلمات في ) Rossi(خصائص نفس تلك األشیاء، وحسب  روسي 

البدایة انطالقا من الفهم، فعند تكوینه لمعنى الكلمة ما یبدأ باستعمال خصائصها الداللیة المشتركة، 
بمعنى أنه یكشف خصائص األشیاء سواء كانت مشتركة بین األشیاء أو الممیزة فیما بینها، والتي 

ثم یمر إلى اكتساب . سبب اختالف أسمائها تسمح له بأن یفرق بین األشیاء وتجعله یفهم
. التعمیمات والتي تسمح له بأن یمیز بین جمیع األشیاء التي یمكن تعیینها من خالل نفس الكلمة

وعلیه یصبح التمییز والتصنیف بین األشیاء المحرك لبناء المعنى من طرف الطفل، بحیث 
  ).(j,p,rossi,2005 : 133یسمحان له باستخراج خصائص األشیاء 

بأن الكلمات المستعملة من طرف الطفل، تتقارب مع ) (vygotski,1997هذا وقد ذكر فیجوسكي 
تلك المستعملة من طرف الراشد من حیث مراجعها الملموسة أي أن الطفل و الراشد یستعمالن نفس 

  .  یهاالتسمیة لنفس األشیاء التي ترجع الى نفس المحور الظواهر، غیر أنها ال تتشابه في معان

كما ان الثراء اللغوي ال یدل على ثراء ثقافي فحسب، وانما یدل على خصوصیة في التفكیر، أو 
على مدى ما قام به الفكر من حركة و فاعلیة في مجال االختزان والتصنیف، والتنبیه والتأثر، 

للمثیرات أو واالستجابة للمثیرات اللغویة، ومدى المرونة في البحث عنها في الذاكرة، و استجابة 
المنبهات التي تستدعیها أو تستحضرها في الذهن، ثم مدى القدرة على ربطها بما یتناسب معها من 

  ).144: 2011نواني، . ( كلها أمور تدل على نسبة نمو التفكیر و سرعته. أفكار و مفاهیم

   :الذاكرة  الداللیة عند المتخفین ذهنیا اعاقة خفیفة - 8

التي اكتسبها الفرد لمواقف أخرى  تتطلب استخدام الذاكرة باإلضافة إلى تكوین أثر التعلم ل إن نق
الوقت ین مجموعة  تعلم مبدئیة و الذاكرة جانب حرج ذو أهمیة خاصة للتعلم حیث أنه عندما یح

لیستفید الفرد  من خبرة سابقة فإن التعلم المناسب یتطلب استدعاء تلك  الخبرة السابقة بحیث یمكن  
التعلم و  الذاكرة لعملة " ( Adams1976 )ها لتناسب مطالب الموقف كما  عبر عنها أدامزتعدیل

واحدة و من الناحیة التقلیدیة قد عرف عن حاالت التخلف  العقلي أنه  مجموعة تعاني من ضعف 
أو  اضطرابات الذاكرة، حیث یمكن أن یكون  االضطراب الذي أصاب الذاكرة أو الضعف عاما أو 

دد أي منتشر ،و یمكن أن یكون  نوعیا أي محدد المكان في الدماغ، أو یحدث في مرحلة غیر مح
من مراحل الذاكرة أ و في عملیة من عملیاته األربع وهي التسجیل أو القدرة على إضافة معلومات 

  .جدیدة  و االحتفاظ أو القدرة على التخزین وتثبیت المعلومات



      
 

برات الشخصیة السلبیة البیئیة وكذلك الكلمات المكدرة،  الخوف یمیلون  دائما إلى تذكر الخ
بالمقارنة واالستدعاء أو القدرة على استحضار المعلومات من  مخازن الذاكرة بعد رسخت فیها أو 
مضى علیها فترة من الزمن وأخیرا التعرف أي القدرة على  تحدید البیانات  أو المعلومات المحددة 

 .ن بین  عدد ضخم من البیاناتالتي كان قد تم اكتسابها م
كما أنه یمكن أن تكون أسباب اضطرابات الذاكرة لدى األطفال ومن بینهم المتخلفین عقلیا أسباب 

 (Psychogenic)   نفسیة أو انفعالیة فقد ذكر فروید أن اضطرابات الذاكرة ذي المنشأ النفسي

بقا، وكذا الكلمات السارة تجعله یحب سببه تصدع بنیة الشخصیة اإلیجابیة التي یمر بها الطفل  مس
تذكرها واستدعائها من الذاكرة باستمرار، ألنها تولد لدیه  حالة مزاجیة سارة وغیر مكدرة، وذلك  

، وكذلك الحال عندما یكون األطفال في حالة  اكتئابیهبالمقارنة بتذكره إیاها وه وفي حالة  مزاجیة 
وجیه  (.ةأو  بتذكرها إیاها وهم في حالة مزاجیة سار مزاجیة یسودها الهم و الكرب واالكتئاب 

 ).285:  2002محجوب،  
  :استراتیجیة تنظیم المعلومات عند المتخلفین ذهنیا -أ 

 إن الخطوة التالیة في الحل الناجح للمشكالت هو أن نعطي معنى للمثیرات ا لمقدمة أو
على یعتمد) ة المعلوماتمعالج( بمعنى آخر نرمز المدخالت ومن وجهة نظر نموذج تشغیل

 :العملیات التالیة
 )نقطة الشخص(استثار  -
 .حضور االنتباه -
 .)الوضع في منطقة معینة أي التصنیف أو التقسیم لمجموعات(إدخال  -
 .حفظ في مخزن دائم -
 .)استرجاع المادة من الملف المؤقت عند الضرورة(استدعاء  -
 ).مناسبوضع المادة في ملف  مستدیم (تخزین  -

 ).استرجاع المادة من الملف السابق عند الضرورة(استدعاء _.
على  دلیل یبین أن األشخاص المتخلفین عقلیا أقل   كفاءة من (Spitz1966)و قد حصل  سبتز 

العادي ینفي الخطوة الثالثة أي تقسیم المعلومات القادمة إلى مجموعات و نتیجة لذلك فإنهم  
د یكون أداؤهم قد تعطل إما نتیجة استراتیجیة تنظیم غیر مناسبة على  یرهقون طاقتهم بسرعة، وق

اإلطالق أو  نتیجة عدم  وجود أي محاولة لتنظیم المعلومات الداخلة وقد بینت   عدة دراسات أن 
 ).92: 1999أحمد الصبوة،.(األطفال تتطور قدرتهم على التنظیم تبعا لنموهم  عبر الزمان

  :لمفهومالتجمیع و استخدام ا -ب



      
 

في التجارب المختبریة یعتبر تجمیع ا ألشیاء أو المواد التعلیمیة مكانیا أبسط الطرق لبناء هذه 
المواد، حتى یمكن لألطفال المتخلفین عقلیا أن یتذكروها، وقد أمكن إظهار أثر ذلك في الدراسات 

 .التي تستخدم الذاكرة  الرقمیة كمهمة لها
ویطلب   8.4.5.9المثال فإن الفاحص یتلو سلسلة من األرقام مثل   وفي اختبارات الذكاء عل ىسبیل 

أن التأخیر  (Jensen1965) بمن المفحوص أن یعید هذه األرقام بنفس الترتیب وقد أثبت جینسن
عادتها ٕ یتطلب باالسترجاع الذاتي حتى  یكون األداء أفضل ما ) ثوان (10بین عرض األرقام وا

 .یمكن

عند المتأخرین عقلیا فإنه على الرغم من التسمیع الذاتي للمعلومات في وقد بین ت  بعض البحوث 
 ).303: 1998محمد عودي الریباوي، .(ساعة 24الذاكرة سوى فترة قصیرة ال تزید عن

  :العملیات الوسیطیة الترابطیة الزوجیة_ ج 

  یلجأ الكثیر من الناس إلى مجموعة من 
والتذكر كأن یكونوا جمال ذات معنى  تلخص لهم عدیدا األسالیب التي تساعد هم على  التفكیر  

من الفقرات عن طریق أخذ الحروف ألولى أو الحروف الممیزة لهذه الفقرات، وبالنسبة لألشخاص 
العادیین فإنهم یربطون بین المثیرات  و االستجابات باستخدام عملیات نفسیة تساعد على التعلم 

ى هذه العملیات بالعوامل الوسطیة ألنها  تؤدي إلى نشاط والحفظ و الفهم، ویشیر المتخصصون إل
سیكولوجي یتوسط بین المثیرات واالستجابات على عكس االستجابة المباشرة للمثیرات واالستجابة 

،و العوامل الوسیطة أو األنشطة المتدخلة العقلیة تشتمل   (المنعكسة لسحب الید بعیدا عن الموقد
 "و "تشغیل المعلومات"و "تركیب المعاني"عادات اللغویة وعلى عملیات ومسمیات مثال ال

وآلیات  " وآلیات التخزین "تحلیل العملیة "و "األنشطة العقلیة العلیا "واالستراتیجیات المعرفیة و
،ورغم أن التخیل  قد القى بعض االهتمام باعتباره طاقة وسطیة فإن أكثر "المراجعة السریعة

تساعد على ) منطوقة أو صامتة(وسائل تعبیریة التي نالت وهي المتغیرات العقلیة الوسطیة 
  .اهتماما هي الوسائط اللفظیة األداء–تسهیل

و لقد بینت البحوث أن األطفال متخلفین  یظهرون تعطل إذا فرضت علیهم استراتیجیة وسطیة  
وقد استخدم . غیر مألوفة لهم یسیرون في نفس  التتابع رغم أنهم یحتاجون لوقت أطول لیكملوا ذلك

أسلوب الترابطات الزوجیة، وفي هذا األسلوب یعرض كلمتان مع بعضهما ثم یطلب من المفحوص 
 ).273: 2001محروس الشناوي،(.أن یعطي كلمة منهما إذا عرضت له الثانیة

وأوضحت الدراسات الخاصة بتعلیم الترابطات الزوجیة  مع حاالت المتخلفین عقلیا عددا من 
زة، وعندما  تمت  مساواة حاالت المتخلفین عقلیا مع حاالت العادیة على أساس الخصائص الممی

العمر العقلي فإن الفروق في األداء تبدو أنها ترجع للفروق في المواد المستخدمة في البحوث، فإن 
) فرشة أسنان والمشط(األطفال ذووا التخلف البسیط كانت الصور المستخدمة ترتبط بسهولة مثال



      
 

حذاء (ورة  قریبة من العادیین أما إذا تمت المزاوجة بین أشیاء غیر متشابهة مثل یؤدون بص
 o’common, Homolin,1963)، فإن أداء حاالت التخلف العقلي یكون أدنى)ومشط

و یمكن تفسیر هذه النتائج بأن مستوى الذكاء   یتفاعل   مع معنى االزدواج المترابطة، وبالنسبة 
یجب أن یكون لها معنى وتربط )المعلومات (ء فإن المادة المقدمة للطفللألطفال المنخفض الذكا

 ).88: 2004دبراسو فاطمة،.( بینهما بسهولة لكي یقترب أدوارهم من األطفال العادیین

  

I - تعریف اللغة:  

 :تعددت تعاریف اللغة بتعدد اهتمامات الباحثین وسوف نتناول البعض منها

اللغة هي أساس الحضارة البشریة وعامل أساسي من عوامل التكیف "یشیر البهاص بان   - 1-1 
و ذلك من مظهرها االجتماعي باعتبارها الوسیلة التي تمكن الفرد من االتصال بمن حوله وهي أداة 

ملها التخاطب و التفاهم و التأثیر في األفراد والجماعات، فاللغة أداة اصطنعها العقل وهي في مج
عبارة عن مجموعة الرموز تمثل المعاني المختلفة و العقل یستخدم هذه الرموز عند التعبیر عن 

  ).15: 2007البهاص أحمد، " ( المعاني واالفكار المختلفة

مجموعة من الرموز الخاصة من أجل التواصل "بأنها تعرف حسب  القاموس االرطوفوني  -1-2
 &Frédérique) "ائفها، فهي فعل فیزیولوجي، نفسي، واجتماعيبین االفراد وأنها معقدة لتنوع وظ

ali,1997 :10) . أما دیسوسیرdesaussure   فیفرق بین اللغة الملكةlongaje  واللغة المعینة
long  فاللغة الملكة هي مقدرة فطریة یزید بها كل مولود بشري، وهي من أهم السمات الفطریة التي

ا  اللغة المعینة كالعربیة و االنجلیزیة أو الصینیة فهي نظام مكتسب تمیز اإلنسان عن الحیوان، أم
، والكالم هو الممارسة المنطوقة "إنها نظام من العالمات قوامه اتحاد المعنى و المبنى" متجانس 

  ).26: 2004یونس علي، (أي االستخدام الفردي للغة واحدة

غباري ثائر احمد، .( كل قوم عنأغراضهمعرفها ابن جني بانها عبارة عن أصوات یعبر بها  -3- 1
2011 :227 .(  

دراوشة، ( یشیر میلر إلى تعریف اللغة على أنها رموز صوتیة مقطعة تعبر عن الفكر -4- 1
2000 :225.(  

أما علماء النفس المعرفیون یعرفون أن اللغة على أنها الوسیلة  التي بواسطتها نستطیع  -5- 1
لى أجزائها أو خصائصها و التي یمكن بها تركیب هذه الصورة مرة تحلیل أي صورة أو فكرة ذهنیة ا



      
 

أخرى في أذهاننا و أذهان غیرنا بواسطة تألیف كلمات في تركیب خاص أما السلكیون فیعرفون 
  : jean Caron, 1989)اللغة على أنها أداة لإلثارة العواطف لدى الغیر

  :العوامل المؤثرة في النمو اللغوي -2 

  :مل مؤثرة في النمو اللغوي للطفل یمكن تقسیمها الى مجموعتین من العواملهناك عدة عوا

  العوامل الذاتیة الخاصة بالطفل، والعوامل البیئیة الخاصة بمجتمع و ثقافة الطفل

  :العوامل الذاتیة -1- 2

كلما تقدم الطفل في السن تقدم تحصیله اللغوي و زادت قدرته : النضج و العمر الزمنیان -1-1- 2
ى التحكم في لغته، و ذلك راجع الى رابط بین السن و النضج خاص نضج الجهاز الكالمي و عل

  ).182: 1998فؤاد البهي السید، ( النضج العقلي، وما یصاحب ذلك من زیادة خبرات الطفل 

األطفال الذین لدیهم نسب ذكاء العالیة یتفوقون في نموهم اللغوي على األطفال  :الذكاء -2-1-2
  .من الناحیة الجسدیة، الن الحالة الصحیة تؤثر في عملیات النمو المختلفةالضعاف 

یخضع النمو اللغوي جنس الطفل ذكرا كان أم أنثى، فاألنثى تسبق الذكر في : الجنس -2-1-3
: 2000أنس محمد قاسم، ( بدء نطقها للكلمة األولى، و تظل متمیزة علیه في قدرتها اللغویة

152.(  

  :یئیةالعوامل الب -2-2

حجم األسرة و تركیبها یتفوق الطفل الوحید في األسرة في جمیع أشكال النمو اللغوي، ألن اآلباء 
یعطونه وقتا أكبر إلثارته لتعلم اللغة أكثر مما لو كان لدیه اخوة اخرون، وكذا رتبته بین اخوته 

كما تجدر االشارة . دةفعادة الطفل األولى یتفوق في نموه اللغوي على الذین یلونه في ترتیب الوال
الى أن األطفال التوائم أكثر تأخرا في نموهم اللغوي من الذین یعیشون مع األطفال المتفاوتین في 

  .األعمار

  

  

  :مستوى األسرة التعلیمي واالجتماعي واالقتصادي -2-2-1

تؤكد الدراسات وجود ارتباط بین غزارة المحصول اللفظي و المستوى الثقافي و االجتماعي 
واالقتصادي لألسرة فأطفال البیئات االجتماعیة، واالقتصادیة العالیة، یتكلمون أفضل و أسرع و 



      
 

أدق من البیئات الدنیا، ألنهم ینشئون في بیئة مجهزة الترفیه ویكون أهلهم متعلمون یمكنهم التزود 
  ).159: 2000قاسم، ( بعدد كبیر من المفردات و تكوین  عادات لغویة صحیحة

  :سائل اإلعالمو  -2-2-2

إن اذاعة التلفزیون وغیرها من الوسائل اإلعالمیة تنتج للطفل نماذج لفظیة ولغویة أكثر و أفضل 
  ).148: 2001محمود عبد الحلیم منسي، .( تساعد على النمو اللغوي

 :تعدد اللغات - 2-3- 2

وحینما یتكلم  تؤثر اللغات التي یتعلمها الطفل خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة من نمو لغته،
لغتین نتیجة اختالف لغة البیت عن لغة األصدقاء و أطفال الجیران، أو عن لغة المدرسة أو حین 

فإن ذلك یربك مهارته . یضطر الى تعلم لغة أجنبیة في الوقت الذي یزال یتعلم في اللغة األم
  .اللغویة و یؤخرها في كلتا اللغتین

الطفل و المؤثرات الي یتعرض لها دورا مهما في تلعب خبرات  :االلتحاق بالروضة -2-2-4
زیادة ثروته اللغویة و اشباع مدركاته كما ان خبرتاه و الفرص التي تتهیأ لألطفال قبل دخول 

القاسم، (المدرسة االبتدائیة تساهم في تطویر لغتهم و زیادة مفرداتهم و رفع مستواهم الدراسي 
2000 :168(  

  :باللغة الذاكرة الداللیةعالقة   - 3

تعتمد جل النشاطات المعرفیة على اللغة كوسیلة لمعالجة معلوماتها، و القیام بمختلف  -1- 3
. عملیاتها، فالمنطق یعبر عنه بإنتاج لغوي، و معطیات مشكل ما في العملیة الذهنیة لحل المشكل

 ) (la résolution du problèmeلغة تكون معظمها لغویة، و الذاكرة كذلك تعتمد على ال
بصفة تامة یتم التعرف على معارفنا ).ترمیز فونولوجي، داللي( لتخزین المعطیات و المعلومات 

  ). 05: 2005نواني، . (وتفكیرنا باستعمال اللغة

ان دراسة العالقة الموجودة بین الذاكرة واللغة لیست حدیثة العهد، فمنذ سنوات مضت بدأ  -2- 3
 )ghromlamiهاتین العملیتین الذهنیتین أمثال فروالمي بولینالعلماء یدرسون هذه العالقة بین 

boulinier ( أنه بدون ذاكرة ال یمكن أن یكون هناك اكتساب أو تعلم للغة، لكن هذه : الذي یقول
الدراسة تطرقت الى عالقة اللغة بالذاكرة طویلة المدى و بالخصوص الى الذاكرة الداللیة و هذا ما 

  ).6: 2005حسین نواني، (أن الذاكرة الداللیة هي استعمال اللغة ) tuling(ذكره تیلینق 



      
 

كما توصلت الدراسات الحدیثة التي اجریت في میدان النفس المعرفي، والتي اهتمت بدراسة القراءة 
الى أن الوضعیة تسمح للقارئ بتنشیط مجموعة من الكلمات تكون قریبة فیما ). اللغة المكتوبة( 

اللیة، وهذا ما یجعل الباحثین یهتمون بدراسة الطریقة التي تخزن  بها المفردات  بینها من الناحیة الد
المفردات الذهنیة عبارة عن قاموس منظم، تكون فیه . في الذاكرة، أو ما سموه بالمفردات الذهنیة

أي أنها مجموعة من التجمعات التي تسمح باسترجاع الكلمة، انطالقا . الكلمات مرتبطة فیما بینها
  ).07ّ: 2005نواني، .( المعلومة سمعیة أو بصریة من

  :من أجل فهم االرتباط بین الكلمات قام الباحثون بالتجربة االتیة -
ویطلب منه أن یعطي أكبر عدد من الكلمات التي تتبادر ، محثةیقدم لشخص كلمة و تسمى كلمة 

استعمال كلمات محثة الى ذهنه بمجرد سماع تلك الكلمة، اجریت هذه التجربة على عدة أشخاص ب
وتم مالحظة عدد األشخاص الذین اعطوا نفس الكلمة و المدة المستغرقة من طرفهم إلعطاء تلك 

  .الكلمة

ن  أن استرجاع كلمة باستعمال كلمة أخرى یدل على أن الكلمتین مرتبطتین   (roulin) )رولون(وبیّ
: 2005نواني، (ببعضهما، وأن االرتباط هذا جاء نتیجة التجارب المتكررة التي عاشها الشخص 

06.(  

أن الذاكرة طویلة المدى تتدخل بصورة واضحة في اللغة ) mazeau(زوو  ومن جهة أخرى یرى ما
  :تالینخاصة في العنصریین ال

  :تنظیم المفردات، فهم القصص والسرد -3- 3

  :یةلالشبكات الدال : تنظیم المفردات في الذاكرة – 3-1- 3

یتم تنظیم المفردات في شبكات تسمى شبكات داللیة تعرف الشبكات على أنها مجموعة من العقد 
ات داللیة یكونها واألقواس هي العالقة االرتباطیة بین العقد تلك، فتنظیم المفردات یتم حسب شبك

  . الشخص حسب تجاربه و حسب مراحل نموه و حسب ما یملكه من معارف و معلومات

( m , mazeau, 1999 : 20) .  

  :فهم القصص و السرد –3-2- 3

یحتفظ كل شخص في ذاكرته ببعض المعلومات التي تسمح له بمعرفة السرد بكیفیة تنظیمها 
خزنة في الذاكرة عبارة عن عدة سرود باإلضافة الى وترتیبها في فهمه، و تلك المعلومات الم

مخطط عام یسمى المخطط السردي العام، وهذا المخطط السردي یتطور و ینمو مع الوقت فالطفل 



      
 

في البدایة یكون له مخطط أولي، وهذا ما یجعله یخزن معلومات كبیرة و قد ال یخزن المعلومات 
وعلیه فوجود مخطط سردي في الذاكرة طویلة المدى  .المهمة والتي تخص األفكار األساسیة للسرد

  ).06: 2005نواني، .(شرط أساسي لفهم القصص و النصوص و السرود

كما تجدر االشارة الى أنه موضوع مع ظهور مفهوم الذاكرة النشطة كذاكرة تتدخل في تخزین و 
شفویة و الكتابیة و معالجة المعلومات فقد درس الباحثین دورها هي األخرى في اكتساب اللغة ال

  .توصلت معظم تلك الدراسات الى انها تلعب دور فعال في االنتاج اللغوي

  :مستویات اللغة -4

  :المستوى الفونولوجي -4-1

فالفونیمات هي اصغر ) (la fonction distinctive یهتم هذا المستوى بالوظیفة التمیزیة للفونیمات
المنطوقة اذ یتم خاللها تشكیل الكلمات ثم الجمل و الوحدات الصوتیة عدیمة المعنى في اللغة 

  .الفقرات والنصوص اللغویة

وتشمل اي لغة في العالم على عدد من الفونیمات اللغویة یختلف عددها و مكوناتها من لغة الى 
اخرى و التي من خاللها یتم تركیب المفردات وفق قواعد اللغة لتصبح لها معنى و داللة واضحة 

صوت و انما سلسلة من االصوات فنفس الحرف یمكن ان ینتج و یتحقق بطرق فالحرف لیس 
مختلفة و هذا حسب الصفة التمایزیة الهمس و الجهر و غیرها من الصفات التسربیة و االحتكاكیة 

لكل واحد منها وهذا حسب مخارج هذه االصوات وحسب خصائص الصوت المختلفة من شدة و 
  ).122:  2011,معروف،ف( نغمة و الي تعطي میزة لكل صوت

  :المستوى التركیبي -4-2

یتعلق هذا المستوى بتركیب او بنیة الجملة اي بنظام الجمل ترتیب كلمات الجملة في اشكالها 
وعالقتها الصحیحة مع قواعد االعراب و التي تحكم الروابط بین المقاطع في العبارات و الجمل من 

م من خاللها ربط المقاطع و المفردات و ادوات الربط لتكون قواعد اللغة الى تحدید االلیة التي یت
جملة لفظیة ذات المعنى و داللة لسماعها او قارئها اذن العلماء في هذا المستوى یركزون على 
القوالب التي تجمع بین الكلمات في جمل ذات معنى و داللة و اضافة الى الى انتاج التراكیب 

د التي تحكم بناء الجملة و تركیبها و الضوابط التي  تضبط كل جزء اللغویة الجدیدة بمراعاة القواع
  ) p19:,1989jean Caron. (منها

  



      
 

  :المستوى الداللي -4-3

ویهتم هذا المستوى بدراسة المعاني و الدالالت المرتبطة بالمفردات و الجمل و التعابیر اللغویة فهو 
ها المستمع في تمییز االصوات المسموعة و یسعى الى تحدید و فهم العملیة العقلیة التي یستخدم

عملیات ترمیزها و تفسیرها كما یهتم بدراسة الشروط الواجب توافرها في الرمز اللغوي لكي یكون 
  :قادرا على اعطاء معنى معین و تحدیدا فان هذا المستوى یعني بمسالتین رئیسیتین هما

  :بیان معاني المفردات - 3-1- 4

لها تعمل الوحدات اللغویة  كرموز للداللة على االشیاء الخارجیة و هو ما أي الكیفیة التي من خال
 )13:  2003,الزغلول و الزغلول)((lexico meanimyیعرف بالمعاني المعجمیة

  :بیان المعاني و الجمل و العبارات اللغویة- 4-3-2

أي الكیفیة التي من خاللها تعمل الرموز اللغویة للداللة على العالقات القائمة بین الوحدات اللغویة 
ومن هذا المنطلق تعتبر الداللة احدى  (syntaxeméninge)و هو ما یعرف بالمعاني النحویة 

نهم بحیث یهتم البعض م. مستویات اللغة والنحو، و یختلف العلماء في نضرتهم لهذا المستوى
 ).الجمل( قبل أن یهتم بالوحدات الغیر مرمزة ) الكلمات( بمعنى الوحدات المرمزة 

تنطلق الفئة األولى من المبدأ الذي یقول أن المحتوى الكلي للجملة یتوقف على معنى الكلمات التي 
ى تكونها لذا فإنهم یهتمون بداللة الكلمة، أما البعض األخر فیرى أن دراسة المعنى ال یتم عل

  :الجملة بحیث نرى أن المحتوى الكلي للجملة ال یساوي أبدا مجموع معنى الكلمات مثال

هاتین الجملتین تحتویان على نفس الكلمات لكنها ال تحتوي ." الكلب عض القط. القط عض الكلب"
  ).332: 2003الزغول، ( على نفس المعنى 

  :المستوى البراغماتي -4-3-3

ثر النصوص على المتكلم و التعرف على الوسائل المستعملة لهذا یهتم هذا المستوى بمعرفة أ
 ,Maunin.الهدف فالنص الذي یوجه للمتكلم یكون له أثر عادة هدف عام أو خاص یمكن تحدیده

2004 : 218).(  

فالبرغماتیة تدرس العالقة بین االشارات و مستعملیها، أو هي دراسة األفعال و من هذه المنظور 
تصال  كفعل و تفاعل في نفس الوقت، كما تتضمن البرغماتیة نوعا من التفاعل تعتبر عملیة اال

بین المتكلمین، وهذا التفاعل یقتضي بدوره األداء الخطابي، والحقیقة أن هناك عالقة بین الناطقین 
وملفوظتاهم والتي یدورها تؤثر على البعد البراغماتي، وهذا یعني أنها تدرس األفعال اللغویة 



      
 

قات التي تنتج فیها األفعال، وتعتبر عملیة االتصال من وجهة نظر البرغماتیة كفعل وفي والسیا
نفس الوقت كتفاعل، فعلى سبیل المثال عندما یتحدث المتكلم بإعطاء أمر ینفس الوقت كتفاعل، ف

للمخاطب فهو ال ینتج مجرد كلمات وانما یحققها في الواقع، أما في ما بظاهرة التفاعل أي البعد 
االجتماعي الستعمال اللغة فتعتبر عملیة االتصال عملیة تفاعلیة بین الفرد و مجموعة من األفراد 

 ).12: 2014بوسبتة یمینة، ( الذین یكونون موضوع االتصال 

  :خصائص اللغة عند المتخلفین ذهنیا ذو الدرجة الخفیفة4-

جة بسیطة وجود معدل عال أظهرت البحوث الخاصة باللغة لدى األشخاص بالمتخلفین عقلیا بدر 
قد تعرف على المجاالت االتیة باعتبارها (spar dlin)من حدوث المشكالت فان سبار دلین  

مجاالت یعاني فیها المتخلفون مجموعة من االضطرابات اللغویة محدودیة حصیلة المفردات تمیز 
  .سمعي غیر مناسب بناء نحوي وصرفي ضعیف

بدراسة قارن فیها االطفال )A –khomsi)1985/العالم خمسي قام مجموعة من العلماء من بینهم
ذوي التخلف البسیط من الناحیة اللغویة و االطفال العادیین من خالل عرض علیهم اعداد متتابعة 

الحظ ان النتائج المحصل علیها من ذوي التخلف العقلي البسیط كانت جد منخفضة " s2_0من 
عند التقدیم ألول عدد یتناسب مع (توى الفهم المباشر اي بالنسبة لألطفال العادیین حیث ان مس

 Abdelhamid)سنوات اقل من عمر الطفل المتخلف البسیط 3طفل عادي عمره 
khomsi.P1.2000)    كما الحظ تأخر لغوي لمهمة الفهم اللفظي و یبدو هذا التأخر غیر

ادي المحددة في عینة متجانس او ال یتناسب مع مستوى محدد من نمو الفهم عند الطفل الع
homohene  الدراسة للعالمkhomsi) .( و استخلصت هذه الدراسة شكلین من االضطرابات التي

  :تمیز عینة المتخلف العقلي الخفیف 

  .صعوبات لغویة خاصة في مجال النحو والصرف/ األولى

وتظهر في وظیفة الممیزة والمالحظة في األجوبة المعطاة   lexiqueاضطرابات معرفیة / الثانیة
  .من طرف المتخلف الذهني الخفیف 

 ,lenneberg, Nicholasوفي دراسة قام بها كل من لینسبرج و نیكولز و روز نبرج
rozenberg1964)        03عند ما راقب االرتقاء اللغوي لدى أطفال منغولیین على مدى 

ن اللغة ترتقي لدى األطفال المتخلفین عقلیا بنفس الطریقة  التي ترتقي بها سنوات، وتوصلوا الى أ
  لدى األطفال العادیین و تتوقف على النضج البیولوجي الذي یسیر في نفس المراحل



      
 

و الفرق في ارتقاء اللغة عند المتخلفین ذهنیا بدرجة خفیفة هو المعدل حیث تكون أیضا من  
یكتسبها معظم األشخاص المتخلفین و لكن ). النحو( عد اللغةاألشخاص العادیین كما أن قوا

بمعدل أبطأ عن العادیین، و هكذا وحسب هذه الدراسات فإن الفروق في اللغة بین المتخلفین ذهنیا 
محروس الشناوي، .( و العادیین یبدوا أنها فروق في الدرجة أكثر من كونها فروق في النوع 

2001 :276.(  

ریت على مجموعة من األطفال من األطفال المصابین بتخلف ذهني خفیف، وفي دراسة أخرى أج
یطرح الباحث تساؤالت تحول طریقة اكتساب ) الزمن(سنة  15الى  7عمرهم یترواح ما بین 

  :ظروف المكان و االجابة یستعمل ثالث تجارب

  .تحت، فوق، على: تتناول ظروف المكان: التجربة األولى

  .أمام، وراء: ل ظروف المكانتتناو : التجربة الثانیة

  .بین: تتناول الظروف: التجربة الثالثة

یجلس األطفال المتخلفین ذهنیا أمام المجرب و لدیهم مجموعة اللعب یتفحص المجرب فهم ظروف 
المكان عن طریق اقتراح على األطفال المتخلفین ذهنیا إحداث فعل یتجاوب مع الجملة المسموعة 

  .مكانالتي تحتوي على ظروف ال

تكون اكتسبت في . قبل، وراء، فوق، تحت، على: أن ظروف المكان: واستخلص النتیجة التالیة
سنوات بالنسبة للطفل العادي، وهذا یعود لتعقد المفهوم  3هذه المرحلة، و لكن بتأخر یساوي حوالي 

همها خالل وضعها ضمن جملة فتدخل المفاهیم المجازیة و السطحیة و النغمیة فیصعب للطفل ف
  ).287:  2001الشناوي، (مباشرة 

،والذي یدرس اللغة عند المتخلفین ذهنیا، فیفترض أن )lauria)   )(1971 ،1963أما العالم لوریا
  : هناك نظامین لإلشارات

یتكون من المثیرات البیئیة المباشرة  والتي یمكن إدراك خصائصها الفیزیائیة بشكل  :النظام األول
  .، و بینما یعایش الطفل خبراته مع ومع األخرین)، الحجماللون، الشكل( مباشر

  ینموا، وهو النظام الذي یستخدم اللغة التي تسمح بالتجرید :فإن النظام االشاري الثاني 

كیف أن هذا النظام الثاني یبرز كمسیطر في النمو العادي، و  1961و التصور، و یبرهن لوریا  
  .المثیرات المحیطة بهیمكن الطفل من أن یعدل بشكل نشط من 



      
 

سنوات یشیرون بأن الدائرة هي بعد المثیر  5الى 3وفي تجربة أجراها على أطفال صغار من 
األكبر قوة، وبإعطاء الطفل تعلیمات لفظیة فإن الباحث یستطیع أن یمكن المكون األضعف التي 

إن الشكل األول طائرة یقول الباحث : هي الخلفیة المسیطرة ، حیث یقوم الطفل بتسمیة لونها، مثال
یمكن أن تطیر عندما تكون الشمس صفراء و السماء مشرقة و بذلك فإن ألوان الخلفیات أصبح 

  .االن مسیطر على األشكال المركزیة

وتمكن لوریا من خالل تجاربه تمییز الخصائص التالیة، التي تمیز أداء المتخلفین عقلیا ذو الدرجة 
  :الخفیفة

  .بین المثیرات یكتشف   بشكل أكثر بطيء )الوصالت(إن الروابط  -
كتابا (االستجابة لإلشارات اللفظیة تظهر تعمیمات أكثر للكلمات التي یبدوا نطقها متشابها  -
  ).ثیابا –
) منع(یظهر األـشخاص المتخلفون ذهنیا عیبا في القدرة على استخدام اللغة في كف  -

 .السلوك الحركي، له دور تنظیمي تحدیدي للغة
یر دراسات لوریا هذه أن النظام االشاري الثاني یكون غیر نام عند األشخاص كما تش -

المتخلفین عقلیا بدرجة خفیفة، وبخاصة عمله في تنظیم السلوك و كذلك فإن النظام اللفظي و 
 ).288: 2001الشناوي، ( النظام الحركي منفصالن عن بعضهما

 
  

  :خالصة

داللیة التي جمعت بین مكوناتها و وظائفها، و النماذج فنالحظ من خالل تعدد المفاهیم للذاكرة ال
النظریة المفسرة لها، التي تناولناها من خالل دراسة تنظیم المفاهیم و الكلمات، وكذا العالقات التي 
تربطها فیها و خصائصها، كما أشارت الدراسات المذكورة سابقا الى أن المعارف الداللیة منتظمة 

كل تراتبي في عالقة تضامنیة، وحوصلة ذلك من خالل مؤشرات حول أصناف متنوعة على ش
  .نموها عند الطفل العادي

اما فیما یتعلق باللغة واضطرابها لقد اتضح لنا أن المستوى اللغوي عند األطفال المتخلفین ذهنیا 
بدرجة خفیفة یتسم بالضعف مقارنة المستوى اللغوي الذي نجده عند أقرانهم العادیین، وذلك من 

الل الدراسات التي أظهرها بعض الباحثین كالعالم لوریا الخاصة بالغة لدى هذه العینة من الدرجة خ
  . الخفیفة

 



      
 

 :تمهید

تعتبر الذاكرة من أهم العملیات العقلیة العلیا في حیاة الفرد وتعتمد على عدد من العملیات االخرى 
نفعله تقریبا یعتمد على الذاكرة، وال یمكن من، انتباه وادراك، التفكیر، التعلم و الحقیقة كل ما 

فالتعلم و التذكر والنسیان عملیات . استمرار التعلم بدون تذكر، وال یمكن أن نحیا بدون أن ننسى 
البد أن یمارسها الشخص ونظرا ألهمیة الذاكرة، باعتبارها قدرة االنسان النشطة والفعالة . رئیسیة

  .وتخزینه على استحضارها كل ما سبق له تعلمه 

وتعد اللغة من أهم وسائل االتصال و أكثرها تعقیدا حیث تأخذ من الصوت كوسیلة ومن األفكار 
كمادة، و تتكون من مجموعة من األنظمة البنائیة انطالقا من الفونام ثم المورفالم ثم الكلمة ثم 

تل التناسق بین مكوناتها الجملة وهذه المكونات البنائیة تتناسق فیما بینها بمبدأ االندماج، فإذا اخ
وهذا ما یعاني منه األفراد المعاقین ذهنیا، ولكن بدرجات متفاوتة وهذا . سوف یعیق عملیة التواصل

حسب درجة االعاقة الذهنیة لدیهم وأثرها علیهم، وهذا بمقارنتهم مع أقرانهم العادیین، فالبنسبة 
نموهم اللغوي مقارنة مع أقرانهم العادیین، للمعاقین ذهنیا بدرجة خفیفة فهم یبدون تأخر ملحوظ في 

  .  انهم یعانون من اضطرابات  لغویة عدیدة عیث یتمیز مستواهم اللغوي بالضعف

" الذاكرة الداللیة" سوف نتطرق في هذا الفصل بالتعرف الذاكرة أنواعها، ونركز على نوع منها هو 
  .التي هي موضوع بحثنا و عالقتها باللغة

I  _الذاكرة:  
  :نذكر البعض منها. لقد اختلف تعاریف الذاكرة حسب اختالف النظریات واالتجاهات التي درستها 

الذاكرة هي عملیة ادراك للمواقف الماضیة بما یشملها من ) : 1992(یعرفها أنور الشرقاوي -1- 1
رتبط بها خبرات و أحداث تؤدي دورا هاما في حیاة الفرد، و القدرة على استرجاع هذه المواقف وما ی

  ).84: 2013ابراهیم، .(من خبرات ماضیة

انها نستخدم مصطلح الذاكرة لكي نصف به استدعاء الفرد ): 2001(یرى أحمد شلبي -2- 1
  .لخبراته النوعیة أو المجموعة الكلیة للخبرات التي یتذكرها و سبق تخزینها في المخ

لومات التي یحتاج االنسان أن الذاكرة هي نظام لتخزین المع):2001(یضیف محمد جمل -3- 1
بینما تتمثل عملیة التذكر في القدرة على استرجاع ما سبق أن تعلمه . الى استدعائها عند الحاجة

  ). 85: 2013یوسف ابراهیم، .( الفرد و احتفظ به من معلومات حتى لحظة تذكره



      
 

قاء المهارات الذاكرة على أنها حفظ واستبقاء أو ب: (George Miller) یعرف جورج میلر -4- 1
اكتسابها ومعنى ذلك أنها مستودع الذكریات والمعلومات والمعارف العقلیة ثم : والمعلومات السابق

  ).261: 1987عیسوي،(المهارات الحركیة واالجتماعیة المختلفة 

أن الذاكرة هي العملیة العقلیة الدالة على تخزین المعلومات و استرجاعها : ویرى أبو حطب -5- 1
  ).171: 1996أبو الحطب، (األصلیة و ال یتم ذلك اال بعد االكتساب و التعلم بصورتها 

فاعلیة ذهنیة تقوم باالحتفاظ بحوادث الماضي وبدونها یغدوا النشاط : التعریف الشامل للذاكرة
الذهني لدى االنسان فقیرا ومحدودا، فالذاكرة تعین االنسان على استحضار تجارب الماضي 

  .ة منها في المستقبلوأخطائه واالستفاد

  :موقع الذاكرة -2

من األمور المعروفة فیزیولوجیا وتربویا أن عملیة التذكر تعتمد على ترك المعلومات الجدیدة دون 
تشویش لفترة من الوقت یكفي لتثبیتها في الذاكرة مما یساعد على سهولة استرجاعها و یرى العلماء 

ة كما بینت نتائج العملیات الجراحیة التي أجریت أن التعلم یحدث تغیرات في الوصالت العصبی
على المرضى إلزالة الجزء المسمى  بقرن أمون بالجهاز العصبي الطرفي، أو بعض أجزاء اللحاء 

المخي القریبة منه ، ألسباب طبیة عالجیة، فإن المرضى یصابون بفقدان الذاكرة طویلة المدى 
جراحیة، ویبدو من نتائج المالحظة والدراسة، أن قرن للمعلومات التي سبق تعلمها بعد العملیة ال

أمون والمناطق المحیطة به من أجزاء اللحاء تلعب دورا هاما في القدرة على التذكر ونظرا ألهمیة 
الذاكرة في فیزیولوجیة الدماغ فهي ال تزال غامضة حیث التمییز بین الذاكرة المختفیة والمختفیة 

  ).60: 1973محمد سالمة ادم، .(مؤقتا

  :النظریات المفسرة للذاكرة -3

 1994ابراهیم الدار، (لقد توصل العلماء إلى أن التعلم یحدث تغیرات في الوصالت العصبیة 
:80.(  

فعلى المستوى الفیزیولوجي ان عملیة التذكر تعتمد على ترك أثر المعلومات الجدیدة لفترة من 
ى سهولة استرجاعها و نظرا ألهمیة الذاكرة في مما یساعد عل. الوقت كافیة لتثبیتها في الذاكرة

 1973ادم، (فالدماغ یشیر أن تموضعها كان محل اختالف بین العلماء . فیزیولوجیة الدماغ 
أدى هذا االختالف وجهات النظر بین العلماء و بهذا سنبین هذا االختالف من خالل ). 64:

  :النظریات التالیة

  : نظریة األثر – -3-1



      
 

أن التمثالت  richard Simonهذه النظریة التي یتزعمها العالم ریتشاردسیمون  یفترض أصحاب
العقلیة البیولوجیة للمثیرات و األحداث هي نسخة مطابقة قلیال أو كثیرا لألحداث الفعلیة أو 

المثیرات وأن األحداث المثیرة تؤثر في العضو و تحدث تغیرات أو انتقاالت فیزیولوجیة للعناصر 
أو األثر النوعي . ونتیجة هذه التغیرات البیولوجیة  یتم انتاج أثر الخبرة في الدماغ. نفعالیةالمثارة ا

  .المحدد للذاكرة بالنسبة للمثیر أو حدث معین

ویرى ریتشارد سیمون أن كل مثیر نوعي ومتمیز یعمل على تكوین اثار خاصة في الدماغ، 
أثار منفصلة ومستقلة، وتمثل االفتراض الرئیسي، واألحداث المثیرة المتكررة یتم تخزینها على شكل 

. الذي جاء به في أن األحداث المثیرة النوعیة تحدث أثار متمیزة وفریدة على شكل بصمة و انطباع
یكون نسخة حقیقیة عن األحداث أو المثیر الفعلي، وتصبح هذه البصمات مخزنة على شكل سجل 

 ). 80: 1994ابراهیم الدار، .(حقیقیة بیولوجي ثابت لكل مثیر وحدث من األحداث ال
و بظهور ).Donaldhebb  ،1949دونالدا هیب ( تلفت نظریة األثر دعما بیولوجیا في كتاب 
الذي قدم معلومات مثیرة ).winderPenfield ،1958(الجراحة العصبیة للمخ من قبل ویندر بنفیلد

بین بالصرع قام هذا العالم بإجراء عدة عن الذاكرة، ففي أثناء اجرائه عملیات جراحیة دماغیة لمصا
تجارب أین كان یلمس فیها اللحاء الصدغي لدماغ المریض مستعمال تیارا كهربائیا ضعیفا  وفي 

كل حالة من هذه الحاالت كان المریض یخدر تخدیرا موضعیا،  وبذلك كان المصاب واعیا اتمام 
للتجربة أن كل شيء یستمر في وعینا  أثناء عملیة قشرته الدماغیة ، حیث هؤالء الذین خضعوا

الى أن " بنفیلد"یسجل بالتفصیل و یخزن في الدماغ ، ویمكن استعادته في الحاضر ، كما توصل 
اللحاء المثیر بالقطب الكهربائي یمكن أن یستخرج الذكریات من ذاكرة االنسان بوضوح وبشكل 

هذه الطریقة تتوقف عند ما یسحب اجباري ، ولقد أوضح العالم أن الخبرة التي تحصل علیها ب
  ).71: 2002محمود قاسم عبداهللا ، ( اللحاء ، ویمكن أن تعاد حینما یعاد اللحاء

تعتمد هذه النظریة على األثار بشكل عام التي تتمثل في أحداث فردیة وخاصة، و تمیزها بالدقة 
ا یكون سلبي ویسجل النسبیة، مما تعرضت للنقد من طرف النظریة البنائیة، ألن المتلقي فیه

األحداث كما هي في ذاكرته، مما لم تتمكن من اعطاء التفسیر العام لطریقة ترسیخ المعلومات في 
  .الذاكرة

    :النظریة البنائیة –3-2
بدراسته لعملیة التذكر ). Fréderic partlit ،1932(تعود هذه النظریة إلى فرد ریك بارتلیت 

الطبیعیة مستعمال مثیرات الذاكرة المرتبطة بالحیاة أو الواقعیة، وبأبحاثه في مجال تذكر المواد ذات 
كما أنه حاول دراسة . كما أنه اهتم بشكل خاص بالعوامل االجتماعیة المؤثرة في التذكر. المعنى

بریة فقد استخدم مثیرات على بطاقات ورموز العوامل اتي تجنبها ابنجهاوس في دراسته المخ
فقد نجحوا في تذكر التفصیالت . وقصة عن الحرب و بعد عرضها على المفحوصین . بسیطة



      
 

و قد استنتج أن . كما أن المعنى العام للقصة قد حفظه بشكل جید بعد عدة مرات من اإلعادة. بدقة
ألن كل جزء تم استرجاعه . ء و لیس قاعدةدقة التذكر و االسترجاع في المجال اللفظي، هو استثنا

. من القصة، تضمن عناصر أجزاء محذوفة، وهامة وبعد عدد من الجلسات التي تكررت فیها المادة
  .أظهر المفحوص عملیات انتقال ثانیة للقصة حتى تم االحتفاظ بالجزء العام النمطي والمغزى منها

في كیفیة انتقال القصص والصور بشكل " نیلیتبار " وفي دراسة أخرى من التذكر المتسلسل بحیث 
فتبینت له عملیة التغییر والنقل بین األشخاص حیث تتم في النهایة عملیة . لفظي من شخص ألخر

  .تذكر العناصر المتشابهة من األصلیة المعروضة علیهم
في أثبتت عدم دقة التذكر، وذك على عكس مما كان سائدا " بارنیلت"إن النتائج التي توصل 

أن األثار بشكل عام تتمثل : زمانه، فلقد انتقد نظریة األثر و خاصة الفكرة األساسیة التي مفادها
وبدال من ذلك فقد فسر المعطیات و النتائج بأنها مثال على التذكر . في أحداث فردیة و خاصة

تقربات لبلوغ المعنى البناء أو التركیبي، كما اعتقد بأن اكثر تمثالت الذاكرة لدى االفراد، هي بمثابة 
العام لألحداث و خاصة التفصیالت المهمة و المتمیزة، ولتفسي األلیة التي تتشكل عن طریقها 

الذي یطلق علیه المخططات " هید"على مصطلح " بارنیلت" اعتمد العالم. انطباعات عن الذاكرة
  .االولیة، عرف بأنه تنظیم فعال لردود األفعال السابقة

  :تالفات األساسیة في الطرح بین نظریة األثر و النظریة البنائیة كاآلتيیمكن ایضاح االخ
  .الدقة النسبیة مقابل عدم الدقة النسبیة لتمثالت الذاكرة لألحداث األصلیة-

  .تمثالت الذاكرة خاصة جدا مقابل التمثالت العامة للذاكرة-

ل اعتبار المفحوص على مقاب. یعتبر المفحوص بمثابة ملتقى سلبي و یسجل األحداث كما هي-
  . أنه بناء و مركب فعال لتمثالت الذاكرة

الفكرة األساسیة التي اعتمدت علیها هذه النظریة، تمثالت الذاكرة لألحداث األصلیة العامة،  یكون 
لكنها تتمیز بعدم الدقة النسبیة في تفسیرها . المتلقي یكون بناء و مركب وفعال للتمثالت الذاكرة

  .للذاكرة

  :النظریة الكیمیائیة -3-3

یفترض أصحاب هذه النظریة بأن موقع الذاكرة هو الباحات القشریة الدماغیة التي یجب        
تحدیدها ومعرفة نوع المعلومات الخاصة بكل منها، وهم یفترضون على المستوى العصبي 

                  v                   الفیزیولوجي بأن للنواقل أو الوسائط العصبیة عدة أدوار من
ها ما أساسي، ومنه ما هو ثانوي، وتعدد                                                      



      
 

وسیط عصبي بالخلیة العصبیة    )(post- synaptiqueاالدوار هذا ناتج عن وجود مستقبل
  .البعد مشبكیة

أن الخالیا العصبیة عبارة عن ب).(Raman ycjalوقد أوضحت االبحاث التشریحیة رامون ایكخال 
وحدة تتواصل مع الخالیا العصبیة األخرى عبر االرتباطات المشبكیة، وقد تتواصل الى أن اثارة 
مسلك عصبي ألول مرة ینشط الخالیا العصبیة رقم واحد بواسطة التدفق الكهربائي، لتفرز كمیة 

الوسیط العصبي بالمستقبل العصبي طفیفة من الوسیط العصبي بالحیز المشبكي بعد ذلك یتم تالئم 
الموجود بالخلیة العصبیة رقم اثنان تفرز كمیة كبیرة من الناقل العصبي أو الوسیط العصبي، وذلك 

تحت تأثیر النیرون الذي یثیر الحویصالت االفرازیة كمیة كبیرة من المادة المستقبلة تمكن من 
ن ذلك تنشیط أكثر للخلیة العصبیة ترسیخ عدد كبیر من جزیئات الوسیط العصبي، ویتولد ع

وبهذا الشكل یتم تنشیط المیكانیزمات العصبیة الكیمیائیة للخالیا القبل و البعد المشبكیة . الثانیة
وتمكن من ترسیخ الذكریات ومختلف المعلومات  مما یجعل دماغنا یتمكن من نسج ذاكرة معقدة و 

  .متنوعة من المعلومات و المعطیات
ك العصبیة التي تم تنشیطها بمرور المعلومات التي هي مرحلة التخزین تصبح أكثر وهكذا فالمسال

فاعلیة و ترسیخا للمعلومات المعالجة، وتؤكد التجارب أن المرور المكرر للمعلومات نفسها، یجعل 
كما بینت نفس . المسالك المعینة أسهل و أسرع لتعزیز هذه المعلومات من مرور معلومات جدیدة

بأن هذه التغیرات الفیز وكیمیائیة یمكن أن تدوم لعدة أیام، و لهذا افترض أنها قد تشكل التجارب 
  ).72: 2002عبد اهللا، (أثار أو بصمات خلویة خاصة الذاكرة طویلة المدى

كما اتضح احتمال وجود ذاكرة كیمیائیة بین النیرون وبین البروتین المحیط به في الخلیة الواردة، 
وتینیة المحكمة للجهار العصبي و التي مثل ثمانون بالمئة من خالیا الدماغ اتضح هذه الخالیا البر 

أنها تستجیب عندما تثار استجابة كهربائیة و تتقلص تقلصا میكانیكیاكما طرح احتمال أن تقدم هذه 
الخالیا نوعا من انظم المساعدة لعملیة التركیز للذاكرة و انطاقا من هذا، یفترض أن الذاكرة یتم 

  ).73: 2002عبد اهللا، .(ترمیزها كیمیائیا

حیث تعد هذه النظریة األكثر تداوال للذاكرة ألنها اهتمت بالذاكرة من الجانب العصبي والكیمیائي 
والمعرفي، باعتبارها من أهم األنظم المساعدة لعملیة التركیز للذاكرة ،یتم ذلك بتنشیط المیكانیزمات 

ل والبعد المشبكیة  وبالتالي تمكن من ترسیخ الذكریات ومختلف العصبیة الكیمیائیة للخالیا القب
  .المعلومات مما یجعل دماغنا یتمكن من نسج ذاكرة معقدة ومتنوعة من المعلومات و المعطیات

  :أنماط الذاكرة - 4



      
 

یقصد بها أنواع الذاكرة، وقد تحدث علماء النفس المعرفي عن ثالثة أنماط للذاكرة، تمثل ثالثة نظم 
الذاكرة الحسیة، و الذاكرة قصیرة المدى، و الذاكرة طویلة : تخزین المعلومات وهذه األنماط هيفي 

  .المدى

اعتبر أتنكسون و شفرن هذه االنماط الثالثة في معالجة المعلومات، هي مكونات منفصلة ومستقلة 
الحسیة  عن بعضها البعض، حیث تدخل المعلومات الحواس، ثم تخزن للمرة األولى في الذاكرة

ألقل من ثانیة، ثم ننتقل الى الذاكرة قصیرة المدى، حیث تتم المعالجة المعرفیة للمعلومات لمدة 
: 2007محمد أبو  ریاش، (قصیرة، ثم تصل المعلومات الى الذاكرة الطویلة لتخزینها لوقت الحاجة

390.(  

  

  : الذاكرة الحسیة -4-1

، )العالم الخارجي(یة تستقبل المثیرات من البیئة الى أن الذاكرة الحس 1993یشیر وید و تافریس 
، و تتحول هذه المثیرات الى معلومات أو )البصر، السمع، الشم، التذوق( عن طریق الحواس

استثارات عصبیة، وتتسع الذاكرة لكم هائل من المعلومات، و لكن هذه المعلومات تستمر فیها لفترة 
  .النبة للمعلومات البصریة و ثانیتین لمعلومات السمعیةقصیرة للغایة، ال تزید عن ثانیة واحدة ب

وهكذا نجد أن غالبیة المعلومات التي تصل الى الذاكرة الحسیة تتالشى ویتم نسیانها مباشرة 
: 2007ریاش،(باستثناء المعلومات اتي تم االنتباه الیها، حیث یتم االنتقال الى ذاكرة قصیرة المدى 

392.(  

  :لمدىالذاكرة قصیرة ا- 4-2

سنة األخیرة، بصفة عامة تعتبر الذاكرة قصیرة  20تطور مفھوم الذاكرة قصیرة المدى كثیرا خالل

المد ى ذلك الجزء الذي یحول عددا محدودا من المعلومات التي دخلت عن طریق الحواس الخمس، 

لثانیة من  و یخزنھا على شكل أنماط یمكن إ دراكھا وتمییزھا إما بصریا أو رمزیا، فھي المرحلة ا

عملیة خزن المعلومات التي یقوم فیھا الفرد بنقل البعض من ھذه المعلومات المجمعة عن طریق 

الحواس الى الذاكرة قصیرة المدى و االحتفاظ بھا لفترة قصیرة  ،من الزمن، وذلك لتحقیق ھدف ما 

  ).ثانیة 20(بشكل مؤقت

وحدة، ( ±2).7الذاكرة محدودة، تتراوح من  إن حجم المعلومات التي یستطیع الفرد إدخالھا إلى ھذه

وقد تتألف ھذه ا لوحدات من كلمات أو حروف أو رسوم أو أشكال وعدد ھذه الوحدات یتفاوت 

 3وحداتعندطفلعمره 3بتفاوت العمر الزمني و تقدر ب



      
 

ذكائھ مستو تسعوحداتللكبیرالراشد،وھذایعتمدعل كمایجباإلشارة  .سنوات،وخمسإل

أنھذاالجزءمنا   .لفظیة أوبصریة و تخیالت :لذاكرةیخزنالمعلومات بأنماط إدراكیةإل

  ).63: 2004نظیرة  دروزة، (

  :الذاكرة طویلة المدى -4-3

إن هذه الذاكرة تمثل المحطة االخیرة في نظامنا المعرفي، حیث ستستقر فیها كل معارفنا   وخبراتنا 

خرى الحسیة و العاملة من حیث سعتها بصورتها النهائیة، وتمتاز هذه الذاكرة عن األنظمة األ

االستیعابیة غیر المحدودة، وقدرتها على االحتفاظ بالمعلومات لفترة طویلة قد تمتد طوال حیاة 

  ).179: 2003الزغلول، (االنسان، وبذلك تعتبر الذاكرة طویلة المدى أكثر األنظمة تعقیدا وتنوعا 

 : ن من المعلومات هماقسم العلماء محتویات الذاكرة الطویلة الى نمطی

وتدور معلومات هذه الذاكرة حول هذه الذاكرة حول المهارات األدائیة : الذاكرة االجرائیة-4-3-1

  .التي یتعلمها الفرد من خالل الممارسة و الخبرة

وتدور معلومات هذه الذاكرة حول الخبرات و الحقائق، و المعارف  :الذاكرة التقریریة – 4-3-2

بن عسول : ( التي یتعلمها الفرد من خالل مراحل حیاته المختلفة وهي بدورها تنقسم الى قسمین

  ).21:  2017مریم،

وتحتوي على معلومات لها صلة بالسیرة الذاتیة للفرد و خبراته الماضیة وفق  :الذاكرة العرضیة–أ
  .ل زمني و مكاني محددینتسلس

تمثل خالصة معاني المعارف والحقائق والمعلومات عن العالم المحیط  :ذاكرة المعاني الداللیة–ب 
  بنا كمعلوماتنا عن الطیور واألشجار، وقوانین الهندسة و نظریات علم النفس وغیرها 

  :الذاكرة الداللیة-4- 4

، في )(Quillan posseبفضل أعمال ). 1960(ظهر مفهوم الذاكرة الداللیة مع نهایة الستینات
مجال الذكاء االصطناعي، وانطالقا من أعماله وضع نموذجا لتنظیم المعارف وفهمها داخل الذاكرة 



      
 

له الباب وقد فتحت أعماله الباب للعدید لتنظیم المعارف داخل الداللة، هذا وقد فتحت أعما. الداللیة
فاخت ( للعدید من االعمال بعده، مكنت الباحثین من افتراض عدة نماذج  مفسرة للذاكرة الداللیة

  ).32: 2011معروف، 

  :تعریف الذاكرة الداللیة

. وهي ضروریة الستخدام اللغة. هي ذاكرة الكلمات والمفاهیم القواعد و األفكار المجردة-4-1- 4
التي یقوم الفرد بمعالجتها من الكلمات و مختلف الرموز اللفظیة إنها التنظیم العقلي للمعلومات 

االخرى ومعاینتها و مراجعتها باإلضافة الى العالقات و القواعد التي تحكمها و النظم الالزمة 
  )tulving  ,1993: 175( لمعالجة هذه الرموز و المفاهیم و العالقات 

علق بالوقائع واألفكار، و الكلمات و المفاهیم، و بأنها ما تت) (ganinatiیعرفها جانیاتي  -4-2- 4
كما أنها معلومات ال تؤرخ . فالمعلومات التي تختص بها لیست شخصیة كذاكرة األحداث. القواعد

 )Ganinati , 2006: 577. (في سیاق زمني معین

أنها تهتم بتخزین و ) (tulvingو )  (Thomsonیرى فیما یتعلق بوظیفتها كل من -4-3- 4
عمال المعارف المتعلقة بالكلمات و المفاهیم، خصائصها و عالقتها، واكتساب كلمات جدیدة است

یستدعي تخزین و استعمال المعارف المتعلقة بالكلمات و المفاهیم، خصائصها و عالقتها التي 
ذا تنشط المفهوم فإن خصائصه تنشط معه بطریقة تسهل على الفرد  ٕ تبنى من تجارب الفرد، وا

  ).25: 2010محمد نجیب الصبوة، (یه وكذا خصائصهالوصول ال

أن الداللة تهتم بدراسة معاني الكلمات وعالقتها، واكتساب كلمات   tulvingیرى تولفینق -4-4- 4
إقامة (جدیدة یستدعي تخزین الخصائص الداللیة الخاصة باألشیاء و ربطها مع البنود القریبة 

المطابقة ) lexique( الواضحة على مستوى االستقبال  ، والتمثیالت الداللیة غیر)عالقات داللیة
بحیث إذا لم یدرك الطفل االختالفات التي تمیز بین . یمكن أن تسبب تأخر المعجم و االنتاج 

  ).33: 2017بن عسول مریم،، ( مفهومین فإنه لن یفهم ضرورة اختالف تسمیاتها

دورها الوظیفي في كونها تقوم یعرفها من خالل  Lars Weinbergأما الرس ینبرج   -4-5- 4
بمساعدة المخلوقات البشریة وغیر البشریة على اكتساب المعلومات و المعارف حول العالم الذي 

 ).222: 2013عبد الواحد ابراهیم، . (یعیشون فیه
وتعرف بأنها ما یتم به تذكر الكلمات و المفاهیم، و القواعد، واألفكار المجردة، لذلك هي -4-6- 4

فربما ال نرجع الى حدث بعینه في ذاكرتنا ) أزرق(الستخدام اللغة مثال حین نستخدم كلمة ضروریة 
: 2010الصبوة، ( سبق أن استخدمت فیه هذه الكلمة، بل على العكس الى المعنى العام للكلمة

25.(  



      
 

  :المعالجة المعرفیة للذاكرة الداللیة -5

. في المعلومات المختلفة المكتبة من طرف األفرادتهتم العلوم النفسیة المعرفیة بالمعرفة المتجسدة 
وبالعملیة المرتبطة بطریقة اكتساب هذه المعلومات ة االحتفاظ بها في الذاكرة ثم اعادة استخدامها، 

ولما تكون هذه المعلومات المكتسبة من طرف الشخص متعلقة . وهذا ما یسمى بالعملیة المعرفیة
المعاني فهنا یتعلق األمر  بالذاكرة الداللیة، التي سبقت االشارة باألحداث و األفعال و المفاهیم و 

  .الیها على أنها مجموعة المعارف التي تحمل دالالت خاصة لذا یمكن اعتبارها قاموس داخلي

وقد اهتم علماء النفس بدراسة الذاكرة الداللیة و مختلف مستویات المعالجة التابعة لها، وكذا تجهیز 
مشكل الداللة من خاللها تنظیمها في الذاكرة، وعبر السیرورات المتدخلة في  المعلومات، فیظهر
  ).CARON,JEAN , 1997 :92-93(عملیة استرجاعها 

بما أن الذاكرة الداللیة تتجسد في مجموعة وحدات معرفیة دائمة، تسجل في الذاكرة تحت أشكال 
: معلومات ذات وظیفتین أساسیتینیمكن تمیز مفاهیم أو صور ذهنیة، حیث یتكون كل مفهوم من ال

  ).M ; DEMIS , 1985 :660( األولى خاصة بالمعلومات و الثانیة ترابطیة

التي تشكل المفهوم، . في مجموعة الخصائص المتنوعة المعروفة عند الشخص: تتمثل األولى
یة و الثان. ویخضع شرحها لمفاهیم أخرى، لذا فهذه الوظیفة للمفهوم تختلف تموضع استعماله

في قدرة الربط بین المفاهیم، أي القدرة على تكوین عالقات بین المفاهیم باالحتفاظ : تتمثل
  ).122: 2017بن عسول مریم ، .(بالخصائص الممیزة لها

 :النماذج المفسرة للذاكرة الداللیة - 6

بصفة عامة لقد تزایدت البحوث النفسیة المعرفیة المعاصرة التي تهدف الى دراسة الذاكرة و تركیبها 
و تنظیم المعلومات داخلها بخاصة، وما یهمنا هو عرض التصورات و النماذج النظریة التي تفسر 

وقد تتباین معاني أو مدلوالت هذه  النماذج . عمل الذاكرة الداللیة، وتنظیمها داخلها من جهة أخرى
  ).26: 2010الصبوة، .( من دراسة الى أخرى

التي حاولت تفسیر العملیات التنظیمیة للذاكرة الداللیة وكیفیة  نقوم بعرض بعض النماذج النظریة
  : أدائها لمهامها

  ): Collins et Quillan(النموذج الشبكي لكولین و كیلیان  -6-1

، من طرف كیلیان، ثم أدخلت علیه بعض 1966وهو أول نموذج في الذاكرة الداللیة اقترح عام 
تبر كولین أول من استعمل نمط التمثیل الخاص حیث یع. التعدیالت من طرف زمیله كولین



      
 

فمعنى أي كلمة یمكن تمثیله في عالقته بمجموعةأخرى من . بالشبكة، وهو نموذج یشبه القاموس
إن هذا النسق للذاكرة . الكلمات، فشرح كلمة ما یعطي عنطریقكلمات أخرى و هذا ما یشكل شبكة

. المعلومات، وبالتالي فهو یعتبر نموذجا اقتصادیا الداللیة یقلل الى حد أدنى الحیز الالزم لتخزین
)106 :1989,coron(  

  :نموذج مقارنة المالمح الداللیة – 2- 6

م، 1974ریبس عام  shobenribs)  (، سوبن)( Smithطرح هذا النموذج من طرف سمیث 
ظواهر مكن تمثیل وحدة ما یمكن تمثیله عن طریق معالم جوهریة، معالم متصلة بالتعریف، و یو 

أخرى تعد فقط جوانب عرضیة أو ممیزة، فیتم تمثیل المفاهیم في الذاكرة كمجموعة من الخصائص 
الصبوة، . (خصائص مرتبطة بالتعریف، و معالم مرتبطة بالصفات: الداللیة، هناك نوعین منها

2010 :28.(  

  

  

  

  :نموذج التصنیف –3- 6

. معنى الكلمات تتم من خالل فئات). bousfield(و بوسفلید ) bawer(من رواد هذا النموذج باور
فتصنف المفاهیم في الذاكرة كفئة لها خصائص فاالستدعاء للكلمات یتم من خالل انتمائها الى فئة 

  ). 129: 2011نواني، ( معینة 

    ).act( نموذج الضبط التكیفي لألفكار لألندرسون  – 4- 6

قاما بدراسة المعرفة االنسانیة ) (1974loftosولوفتوس ) (1976andersonمن رواده أندرسون 
حیث جمع أندرسون بین الذاكرة الداللیة وذاكرة الخبرات . وهو بمثابة نموذج موحد للمعرفة 

الشخصیة و الذاكرة اإلجرائیة فالمعلومات الموجودة في الذاكرة الداللیة لها عالقة بالمعلومات 
فظ الذاكرة اإلجرائیة باالرتباطات بین الذاكرتین، الموجودة في ذاكرة الخبرات الشخصیة، بینما تحت

  )122: 2010الصبوة،(وتسمح لنا بالوصول الى نتیجة االستدعاء 

، بمقابلة بین الذاكرة الداللیة و الذاكرة االجرائیة و ذلك بإدخال األنشطة )2011(وقام عبد العزیز 
  :االدراكیة، و المعرفیة، ووضع المبادئ االتیة



      
 

هو بمثابة نظریة موحدة للمعرفة، فهناك عدة مبادئ أساسیة تتحكم في الوظیفة  :المبدأ األول
  . كاللغة، الرسم، الذاكرة: المعرفیة حیث أن نفس المیكانیزمات المعرفیة نجدها في مختلف الوظائف

منهجا ایبیستیومولوجي و نهائي للنظریات ) act(تعد نظریة الضبط التكیفي لألفكار :المبدأ الثاني
ابقة، فهي انحدارات من نظریة الذاكرة الترابطیة لإلنسان وهي الذاكرة التي تربط بین المنبهات الس

  ).م1993، 1990، 1976( الخارجیة و االستجابات، و طورت من نفس أندرسون

الكلمة، ( تعد نظریة أندرسن نموذجا لمعالجة المعلومات الرمزیة، خاصة بالرمز :المبدأ الثالث
، الرموز من أجل )التخزین، االسترجاع، التركیب( وتتم عن طریق استعمال ). الصورة، الجملة

معروف، ( أي أن الرموز یتم تخزینها و معالجتها من خالل قوانین االنتاج .ّ الوصول الى نتیجة
2011 :131.(  

": تاجاتساق االن" إن القاعدة األساسیة في نموذج الضبط التكیفي لألفكار هو مفهوم  :المبدأ الرابع
، و "االنتاجات" بمعنى أن المعرفة االنسانیة هي مجموعة أزواج من األفعال الشرطیة یطلق علیها 

  ).إذا، فإن(االنتاج هو زوج من العبارات مكون من 

یعتبر نموذج الضبط التكیفي لألفكار بنیة معرفیة تحتوي على الذاكرة العاملة : المبدأ الخامس
والذاكرة طویلة المدى، حیث الذاكرة العاملة تحتوي على معلومات التي لها عالقة بالنشاط، ثم 

  )lemair , 1999: 173(إعطاء شفرة للمعلومات التي تأتي من الخارج

لومات داللیة، و أول عملیة في المعالجة هي التشفیر حیث یرى أندرسن أن كل مفهوم لدیه مع
وأثناء . وذلك باحتفاظ الفرد للعالقات الداللیة للمفاهیم التي تسمح له بإعطاء شیفرة للمنبه ثم تخزینه

عملیة االسترجاع المنبه ینتقل الفرد الى المعالجة الثانیة، التي تتم عن طریق الربط بین المجموعات 
واخراج الخواص الممیزة والبارزة للمنبه ویسمیها بعملیة المضاهاة، وفي األخیر  الداللیة المخزنة

فیرى أن استرجاع داللة . تأتي مرحلة التنفیذ، وذلك بإدخال أشیاء جدیدة للمنبه و بإعطاء نتیجة
الذي یتم . مفهوم ما یستلزم سلسلة من االجراءات والتي تتمثل في التشفیر، التخزین، واالسترجاع

, 1999: 175(طریق المضاهاة، بین المنبه الخارجي والصورة الداللیة المخزنة ثم االنتاج  عن 
lemair(  

  :مؤشرات نمو الذاكرة الداللیة عند الطفل -7

  :ظهور الكلمات والمعنى عند الطفل -7-1

یعرف المعجم النفس اللغوي على أنه مجموعة وحدات اللغة المكتسبة من طرف الفرد، سواء كانت 
ذه الكلمات منتجة أو مفهومة، و ال یتعلق بالمعجم فقط بقائمة الكلمات، لكن بمجموعة معلومات ه



      
 

تكون مرمزة في الذاكرة طویلة المدى، ویتمكن . منظمة داللیا و تركیبیا و فونولوجیا، و مورفولوجیا
مة، حول فئتها الفرد من بناء التمثالت المعجمیة انطالقا من المعلومات التي كونها حول معنى الكل

لكن كیف یتم تكوین هذا المعجم اللغوي من . التركیبیة و شكلها الصوتي و أیضا نوعها و عددها 
 .؟ وما هو سن ذلك؟  طرف الطفل

، مع مجموعة وضعیات التي )المدلوالت(على الطفل أن یتعلم الربط الصحیح للمقاطع الصوتیة 
الطفل تسمح له من اكتشاف كیفیة الترتیب تمثل المراجع بواسطة التمثالت الذهنیة من طرف 

الصحیح، الذي یسیر استعمال المفردات من قبل الراشد مع ذلك یبقى تعلم المفردات یتجاوز هذه 
من بینها العالقات التي تربط مختلف . فعلى الطفل اتقان أبعاد معجمیة أخرى. العملیة المعنویة 

أصبع، ید، ( ، عالقة الجزء بالكل)لكلب، حیوانا( المفردات فیما بینها، مثل عالقة التضمنیة 
، وكذا مختلف دالالت الكلمة، والعالقات )الكلب ال یمكن أن یكون قط( ، التضاد المعجمي )ذراع

التي تحفظ الواحدة مع األخرى، و یجب المساواة، اضافة المعارف السلیمة للمورفولوجیا وللتوابع 
  .مصطلح لكل) االسم، الفعل( النحویة، و الصرفیة

ینتج الطفل كلماته االولى بالمتوسط مابین عشر و ثالثة عشر شهرا، ونمو الرصید اللغوي یكون 
في البدایة بطيء، من خمسین الى مائة كلمة في حدود الشهر الثامن عشر ثم یبدأ بالتطور لیبلغ 

ثم ألف و مائتین كلمة في حدود الشهر العشرین، ثم أربعمائة الى ستمائة كلمة في السنتین، 
  ).133: 2011نواني، (خمسمائة في حدود ثالث سنوات 

فإن الطفل یكتسب بین السنتین و الخمس سنوات كلمة جدیدة كل ) Carey 1982(حسب كاري 
ساعة یقظة، ویكون حوالي ثالثة أالف و خمسمائة كلمة جدیدة مفهومة كل سنة، وابتداءا من 

كما أن األبحاث  Randal( 1988( في السنةالعاشرة، یتعرف على عشرة أالف كلمة جدیدة 
الخاصة بتحلیل المدونات، أظهرت أن ایقاع اكتساب الكلمات االولى، یمكن أن یختلف من شخص 

عكس ما نجده عند أطفال . ألخر، فنجد بعض االطفال یكتسبون كلمات جدیدة في ایقاع منتظم
و نجد االطفال یتكلمون باستعمال . ظمأین یكون ایقاع اكتسابهم للكلمات الجدیدة غیر منت. اخرین

، وعن أجزاء )حلیب، حلوى، عصیر( ،  و األكل )كلب، قط(، وعن الحیوانات )بابا، ماما(مفردات 
، و األلعاب و األشیاء الموجودة في البیت، )حذاء، سروال، قمیص( والثیاب) عین، أنف ( الجسم

ن المفردات المعینة لألشیاء هي األكثر من ، غیر أننا نجد أ)فوق، تحت(وأیضا الوضعیة الفضائیة 
وفیما یخص تطور عملیة التعیین عند الطفل، نجد ). Randal 1989(المفردات المعینة لألفعال 

العدید كمن الباحثین قد اهتموا  بهذا الجانب، حیث تمكنوا من وضع فرضیات تفسر كیفیة اكتساب 
  : ا نجدالمفردات المعینة لألشیاء من طرف الطفل من أهمه



      
 

  :فرضیة التضاد - 1-1- 7

الذي یفترض أن معنى كل كلمة من القاموس Clark 19)91(تعود هذه الفرضیة الى  كالرك
تتضاد مع معنى الكلمات األخرى، و التي تكون متقابلة معها، و بما أنه ال توجد مرادفات مطابقة 

الطفل یخضع لهذه الفرضیة  للكلمة، فال یمكن لهذه األخیرة أن تؤدي عمل مزدوج، كما یفترض أن
  ).19: 2017بن عسول مریم، (ما أن یتجاوز رصیده اللغوي خمسون كلمة 

  :فرضیة الحصر المتبادل -7-1-2

هذه الفرضیة، التي یرى من خاللها أن الطفل عندما یقوم ) markaman  1991(قدم ما ركمان 
ه، و لكن یقوم أیضا بربط التسمیة بالتسمیة، فهذا ال یعني أنه یقوم بالرجوع الى الشيء في كلیت

هذا یعني أنه عند تقدیم شیئین للطفل واحد مرتبط بتسمیة معروفة عند . اللفظیة بخصائص الشيء
الطفل مسبقا، و االخر غیر مألوفة تسمیته عنده فسیقوم الطفل بتعیین الشيء غیر المألوف بكلمة 

نواني، ( التي یكون قد اكتسبها سابقا الجدیدة، وبعكس ذلك سیعین األشیاء المألوفة بأسمائها
2011 :134.(  

  

  :فرضیة التنظیم الفئوي لألشیاء - 1-3- 7

باختبار الفرضیةالسابقة، فیاطار واسع من خالل دراسة ) markaman 1992( قام ماركمان
التنظیم االختباري لألشیاء، وفي هذا النوع من االختبار تكون المهنة المقدمة للطفل هي وضع 

  ).228: 2017بن عسول مریم،(ء التي تتماشى مع بعضها البعض داخل مجموعة األشیا

وقد ماركمان فرضیة مفادها أن عند كلمة جدیدة للطفل فإنه سیتفادى استعمال العالقات 
الموضوعیة للوصول الى معنى الكلمة، لكنه یعتمد على العالقات التصنیفیة، حیث تكون فرصة 

  .الوصول الى معنى كبیرة جدا

وقد أخضع هذه الفرضیة لالختبار على أطفال متوسط العمر لدیهم ثالث سنوات، وقد وجد أن 
األطفال یقومون بترتیب األشیاء بفرص متساویة، سواء اعتمدوا في ذلك على العالقة الموضوعیة، 

أما  أو العالقة التصنیفیة، وهذه النتیجة تكون في حال اذا لم تقدم تسمیة األشیاء المعروضة علیهم،
  .في حال تقدیم أسماء األشیاء فسیقوم األطفال بوضع األشیاء وفقا للعالقة التصنیفیة

فتكون الكلمات وكذا معانیها هي السابقة في . یقوم الطفل في سنواته األولى باكتساب اللغة
الظهور، فیالحظ على معاني الكلمات المستعملة في البدایة من طرف الطفل أنها ال تتطابق وتلك 



      
 

 -sous(لمستعملة من طرف الراشد، فیبدأ الطفل باستعمال الكلمات التي تنتمي الى مستوى ا
extension( (. ثم الكلمات التي الى المستوى)sur- extension( بحیث یتضمن المستوى ،

األول استعمال الطفل لكلمات محدودة ومقیدة بسیاق خاص، أما المستوى الثاني فیتضمن استعمال 
یقة أوسع، وكمرجع ألشیاء عدیدة، والتي تتقاسم بعض الخصائص االدراكیة، أو الكلمات بطر 

الوظیفیة، مثال كلمة كلب یستعملها للتعبیر عن جمیع الحیوانات ذات األربعة األرجل، ثم یمر 
الطفل الى تضییق معنى الكلمات المستخدمة أین یتعلم أن لكل كلمة خصائص محددة كثیرة، وعند 

ة الثالثة یفقد العدید من أشكال توسیع المعنى، لكن تبقى مشكلة بناء المعاني، بلوغ الطفل السن
في هذا السیاق بأن بناء معاني الكلمات من طرف الطفل یمكن من خالل  (Rossi)ویرى الروسي 

مجموعة أشیاء l’extensionویقصد بمفهوم ) l’extension(الرجوع الى مفهوم الى مفهومي الفهم
، بینما الفهم  فهو یعبر عن )اسم صنف( لفئة والمعبر عنها بكلمة واحدةتنتمي إلى نفس ا

فان الطفل یكتسب معنى الكلمات في ) Rossi(خصائص نفس تلك األشیاء، وحسب  روسي 
البدایة انطالقا من الفهم، فعند تكوینه لمعنى الكلمة ما یبدأ باستعمال خصائصها الداللیة المشتركة، 

بمعنى أنه یكشف خصائص األشیاء سواء كانت مشتركة بین األشیاء أو الممیزة فیما بینها، والتي 
ثم یمر إلى اكتساب . سبب اختالف أسمائها تسمح له بأن یفرق بین األشیاء وتجعله یفهم

. التعمیمات والتي تسمح له بأن یمیز بین جمیع األشیاء التي یمكن تعیینها من خالل نفس الكلمة
وعلیه یصبح التمییز والتصنیف بین األشیاء المحرك لبناء المعنى من طرف الطفل، بحیث 

  ).(j,p,rossi,2005 : 133یسمحان له باستخراج خصائص األشیاء 

بأن الكلمات المستعملة من طرف الطفل، تتقارب مع ) (vygotski,1997هذا وقد ذكر فیجوسكي 
تلك المستعملة من طرف الراشد من حیث مراجعها الملموسة أي أن الطفل و الراشد یستعمالن نفس 

  .  التسمیة لنفس األشیاء التي ترجع الى نفس المحور الظواهر، غیر أنها ال تتشابه في معانیها

اء ثقافي فحسب، وانما یدل على خصوصیة في التفكیر، أو كما ان الثراء اللغوي ال یدل على ثر 
على مدى ما قام به الفكر من حركة و فاعلیة في مجال االختزان والتصنیف، والتنبیه والتأثر، 

واالستجابة للمثیرات اللغویة، ومدى المرونة في البحث عنها في الذاكرة، و استجابة للمثیرات أو 
حضرها في الذهن، ثم مدى القدرة على ربطها بما یتناسب معها من المنبهات التي تستدعیها أو تست

  ).144: 2011نواني، . ( كلها أمور تدل على نسبة نمو التفكیر و سرعته. أفكار و مفاهیم

   :الذاكرة  الداللیة عند المتخفین ذهنیا اعاقة خفیفة - 8

ام الذاكرة باإلضافة إلى تكوین أثر التعلم التي اكتسبها الفرد لمواقف أخرى  تتطلب استخدل إن نق
الوقت ین مجموعة  تعلم مبدئیة و الذاكرة جانب حرج ذو أهمیة خاصة للتعلم حیث أنه عندما یح



      
 

لیستفید الفرد  من خبرة سابقة فإن التعلم المناسب یتطلب استدعاء تلك  الخبرة السابقة بحیث یمكن  
التعلم و  الذاكرة لعملة " ( Adams1976 )تعدیلها لتناسب مطالب الموقف كما  عبر عنها أدامز

واحدة و من الناحیة التقلیدیة قد عرف عن حاالت التخلف  العقلي أنه  مجموعة تعاني من ضعف 
أو  اضطرابات الذاكرة، حیث یمكن أن یكون  االضطراب الذي أصاب الذاكرة أو الضعف عاما أو 

المكان في الدماغ، أو یحدث في مرحلة غیر محدد أي منتشر ،و یمكن أن یكون  نوعیا أي محدد 
من مراحل الذاكرة أ و في عملیة من عملیاته األربع وهي التسجیل أو القدرة على إضافة معلومات 

  .جدیدة  و االحتفاظ أو القدرة على التخزین وتثبیت المعلومات

المكدرة،  الخوف یمیلون  دائما إلى تذكر الخبرات الشخصیة السلبیة البیئیة وكذلك الكلمات 
بالمقارنة واالستدعاء أو القدرة على استحضار المعلومات من  مخازن الذاكرة بعد رسخت فیها أو 
مضى علیها فترة من الزمن وأخیرا التعرف أي القدرة على  تحدید البیانات  أو المعلومات المحددة 

 .التي كان قد تم اكتسابها من بین  عدد ضخم من البیانات
تكون أسباب اضطرابات الذاكرة لدى األطفال ومن بینهم المتخلفین عقلیا أسباب  كما أنه یمكن أن

 (Psychogenic)   نفسیة أو انفعالیة فقد ذكر فروید أن اضطرابات الذاكرة ذي المنشأ النفسي

سببه تصدع بنیة الشخصیة اإلیجابیة التي یمر بها الطفل  مسبقا، وكذا الكلمات السارة تجعله یحب 
استدعائها من الذاكرة باستمرار، ألنها تولد لدیه  حالة مزاجیة سارة وغیر مكدرة، وذلك  تذكرها و 

، وكذلك الحال عندما یكون األطفال في حالة  اكتئابیهبالمقارنة بتذكره إیاها وه وفي حالة  مزاجیة 
وجیه  (.ةمزاجیة یسودها الهم و الكرب واالكتئاب أو  بتذكرها إیاها وهم في حالة مزاجیة سار 

 ).285:  2002محجوب،  
  :استراتیجیة تنظیم المعلومات عند المتخلفین ذهنیا -أ 

 إن الخطوة التالیة في الحل الناجح للمشكالت هو أن نعطي معنى للمثیرات ا لمقدمة أو
على یعتمد) معالجة المعلومات( بمعنى آخر نرمز المدخالت ومن وجهة نظر نموذج تشغیل

 :العملیات التالیة
 )نقطة الشخص(استثار  -
 .حضور االنتباه -
 .)الوضع في منطقة معینة أي التصنیف أو التقسیم لمجموعات(إدخال  -
 .حفظ في مخزن دائم -
 .)استرجاع المادة من الملف المؤقت عند الضرورة(استدعاء  -
 ).وضع المادة في ملف  مستدیم مناسب(تخزین  -

 ).سابق عند الضرورةاسترجاع المادة من الملف ال(استدعاء _.



      
 

على  دلیل یبین أن األشخاص المتخلفین عقلیا أقل   كفاءة من (Spitz1966)و قد حصل  سبتز 
العادي ینفي الخطوة الثالثة أي تقسیم المعلومات القادمة إلى مجموعات و نتیجة لذلك فإنهم  

ظیم غیر مناسبة على  یرهقون طاقتهم بسرعة، وقد یكون أداؤهم قد تعطل إما نتیجة استراتیجیة تن
اإلطالق أو  نتیجة عدم  وجود أي محاولة لتنظیم المعلومات الداخلة وقد بینت   عدة دراسات أن 

 ).92: 1999أحمد الصبوة،.(األطفال تتطور قدرتهم على التنظیم تبعا لنموهم  عبر الزمان

  :التجمیع و استخدام المفهوم -ب
شیاء أو المواد التعلیمیة مكانیا أبسط الطرق لبناء هذه في التجارب المختبریة یعتبر تجمیع ا أل

المواد، حتى یمكن لألطفال المتخلفین عقلیا أن یتذكروها، وقد أمكن إظهار أثر ذلك في الدراسات 
 .التي تستخدم الذاكرة  الرقمیة كمهمة لها

ویطلب   8.4.5.9 وفي اختبارات الذكاء عل ىسبیل المثال فإن الفاحص یتلو سلسلة من األرقام مثل  
أن التأخیر  (Jensen1965) بمن المفحوص أن یعید هذه األرقام بنفس الترتیب وقد أثبت جینسن

عادتها ٕ یتطلب باالسترجاع الذاتي حتى  یكون األداء أفضل ما ) ثوان (10بین عرض األرقام وا
 .یمكن

الذاتي للمعلومات في  وقد بین ت  بعض البحوث عند المتأخرین عقلیا فإنه على الرغم من التسمیع
 ).303: 1998محمد عودي الریباوي، .(ساعة 24الذاكرة سوى فترة قصیرة ال تزید عن

  :العملیات الوسیطیة الترابطیة الزوجیة_ ج 

  یلجأ الكثیر من الناس إلى مجموعة من 
عدیدا األسالیب التي تساعد هم على  التفكیر  والتذكر كأن یكونوا جمال ذات معنى  تلخص لهم 

من الفقرات عن طریق أخذ الحروف ألولى أو الحروف الممیزة لهذه الفقرات، وبالنسبة لألشخاص 
العادیین فإنهم یربطون بین المثیرات  و االستجابات باستخدام عملیات نفسیة تساعد على التعلم 

إلى نشاط  والحفظ و الفهم، ویشیر المتخصصون إلى هذه العملیات بالعوامل الوسطیة ألنها  تؤدي
سیكولوجي یتوسط بین المثیرات واالستجابات على عكس االستجابة المباشرة للمثیرات واالستجابة 

،و العوامل الوسیطة أو األنشطة المتدخلة العقلیة تشتمل   (المنعكسة لسحب الید بعیدا عن الموقد
 "و "لوماتتشغیل المع"و "تركیب المعاني"على عملیات ومسمیات مثال العادات اللغویة و

وآلیات  " وآلیات التخزین "تحلیل العملیة "و "األنشطة العقلیة العلیا "واالستراتیجیات المعرفیة و
،ورغم أن التخیل  قد القى بعض االهتمام باعتباره طاقة وسطیة فإن أكثر "المراجعة السریعة

تساعد على ) ةمنطوقة أو صامت(وسائل تعبیریة المتغیرات العقلیة الوسطیة التي نالت وهي 
  .اهتماما هي الوسائط اللفظیة األداء–تسهیل

و لقد بینت البحوث أن األطفال متخلفین  یظهرون تعطل إذا فرضت علیهم استراتیجیة وسطیة  
وقد استخدم .غیر مألوفة لهم یسیرون في نفس  التتابع رغم أنهم یحتاجون لوقت أطول لیكملوا ذلك 



      
 

ذا األسلوب یعرض كلمتان مع بعضهما ثم یطلب من المفحوص أسلوب الترابطات الزوجیة، وفي ه
 ).273: 2001محروس الشناوي،(.أن یعطي كلمة منهما إذا عرضت له الثانیة

وأوضحت الدراسات الخاصة بتعلیم الترابطات الزوجیة  مع حاالت المتخلفین عقلیا عددا من 
یا مع حاالت العادیة على أساس الخصائص الممیزة، وعندما  تمت  مساواة حاالت المتخلفین عقل

العمر العقلي فإن الفروق في األداء تبدو أنها ترجع للفروق في المواد المستخدمة في البحوث، فإن 
) فرشة أسنان والمشط(األطفال ذووا التخلف البسیط كانت الصور المستخدمة ترتبط بسهولة مثال

حذاء (بین أشیاء غیر متشابهة مثل  یؤدون بصورة  قریبة من العادیین أما إذا تمت المزاوجة
 o’common, Homolin,1963)، فإن أداء حاالت التخلف العقلي یكون أدنى)ومشط

و یمكن تفسیر هذه النتائج بأن مستوى الذكاء   یتفاعل   مع معنى االزدواج المترابطة، وبالنسبة 
ن یكون لها معنى وتربط یجب أ)المعلومات (لألطفال المنخفض الذكاء فإن المادة المقدمة للطفل

 ).88: 2004دبراسو فاطمة،.( بینهما بسهولة لكي یقترب أدوارهم من األطفال العادیین

  

I - تعریف اللغة:  

 :تعددت تعاریف اللغة بتعدد اهتمامات الباحثین وسوف نتناول البعض منها

اللغة هي أساس الحضارة البشریة وعامل أساسي من عوامل التكیف "یشیر البهاص بان   - 1-1 
و ذلك من مظهرها االجتماعي باعتبارها الوسیلة التي تمكن الفرد من االتصال بمن حوله وهي أداة 

ملها التخاطب و التفاهم و التأثیر في األفراد والجماعات، فاللغة أداة اصطنعها العقل وهي في مج
عبارة عن مجموعة الرموز تمثل المعاني المختلفة و العقل یستخدم هذه الرموز عند التعبیر عن 

  ).15: 2007البهاص أحمد، " ( المعاني واالفكار المختلفة

مجموعة من الرموز الخاصة من أجل التواصل "بأنها تعرف حسب  القاموس االرطوفوني  -1-2
 &Frédérique) "ائفها، فهي فعل فیزیولوجي، نفسي، واجتماعيبین االفراد وأنها معقدة لتنوع وظ

ali,1997 :10) . أما دیسوسیرdesaussure   فیفرق بین اللغة الملكةlongaje  واللغة المعینة
long  فاللغة الملكة هي مقدرة فطریة یزید بها كل مولود بشري، وهي من أهم السمات الفطریة التي

ا  اللغة المعینة كالعربیة و االنجلیزیة أو الصینیة فهي نظام مكتسب تمیز اإلنسان عن الحیوان، أم
، والكالم هو الممارسة المنطوقة "إنها نظام من العالمات قوامه اتحاد المعنى و المبنى" متجانس 

  ).26: 2004یونس علي، (أي االستخدام الفردي للغة واحدة

غباري ثائر احمد، .( كل قوم عنأغراضهمعرفها ابن جني بانها عبارة عن أصوات یعبر بها  -3- 1
2011 :227 .(  



      
 

دراوشة، ( یشیر میلر إلى تعریف اللغة على أنها رموز صوتیة مقطعة تعبر عن الفكر -4- 1
2000 :225.(  

أما علماء النفس المعرفیون یعرفون أن اللغة على أنها الوسیلة  التي بواسطتها نستطیع  -5- 1
لى أجزائها أو خصائصها و التي یمكن بها تركیب هذه الصورة مرة تحلیل أي صورة أو فكرة ذهنیة ا

أخرى في أذهاننا و أذهان غیرنا بواسطة تألیف كلمات في تركیب خاص أما السلكیون فیعرفون 
  : jean Caron, 1989)اللغة على أنها أداة لإلثارة العواطف لدى الغیر

  :العوامل المؤثرة في النمو اللغوي -2 

  :مل مؤثرة في النمو اللغوي للطفل یمكن تقسیمها الى مجموعتین من العواملهناك عدة عوا

  العوامل الذاتیة الخاصة بالطفل، والعوامل البیئیة الخاصة بمجتمع و ثقافة الطفل

  :العوامل الذاتیة -1- 2

كلما تقدم الطفل في السن تقدم تحصیله اللغوي و زادت قدرته : النضج و العمر الزمنیان -1-1- 2
ى التحكم في لغته، و ذلك راجع الى رابط بین السن و النضج خاص نضج الجهاز الكالمي و عل

  ).182: 1998فؤاد البهي السید، ( النضج العقلي، وما یصاحب ذلك من زیادة خبرات الطفل 

األطفال الذین لدیهم نسب ذكاء العالیة یتفوقون في نموهم اللغوي على األطفال  :الذكاء -2-1-2
  .من الناحیة الجسدیة، الن الحالة الصحیة تؤثر في عملیات النمو المختلفةالضعاف 

یخضع النمو اللغوي جنس الطفل ذكرا كان أم أنثى، فاألنثى تسبق الذكر في : الجنس -2-1-3
: 2000أنس محمد قاسم، ( بدء نطقها للكلمة األولى، و تظل متمیزة علیه في قدرتها اللغویة

152.(  

  :یئیةالعوامل الب -2-2

حجم األسرة و تركیبها یتفوق الطفل الوحید في األسرة في جمیع أشكال النمو اللغوي، ألن اآلباء 
یعطونه وقتا أكبر إلثارته لتعلم اللغة أكثر مما لو كان لدیه اخوة اخرون، وكذا رتبته بین اخوته 

كما تجدر االشارة . دةفعادة الطفل األولى یتفوق في نموه اللغوي على الذین یلونه في ترتیب الوال
الى أن األطفال التوائم أكثر تأخرا في نموهم اللغوي من الذین یعیشون مع األطفال المتفاوتین في 

  .األعمار

  



      
 

  

  :مستوى األسرة التعلیمي واالجتماعي واالقتصادي -2-2-1

تؤكد الدراسات وجود ارتباط بین غزارة المحصول اللفظي و المستوى الثقافي و االجتماعي 
واالقتصادي لألسرة فأطفال البیئات االجتماعیة، واالقتصادیة العالیة، یتكلمون أفضل و أسرع و 

أدق من البیئات الدنیا، ألنهم ینشئون في بیئة مجهزة الترفیه ویكون أهلهم متعلمون یمكنهم التزود 
  ).159: 2000قاسم، ( بعدد كبیر من المفردات و تكوین  عادات لغویة صحیحة

  :سائل اإلعالمو  -2-2-2

إن اذاعة التلفزیون وغیرها من الوسائل اإلعالمیة تنتج للطفل نماذج لفظیة ولغویة أكثر و أفضل 
  ).148: 2001محمود عبد الحلیم منسي، .( تساعد على النمو اللغوي

 :تعدد اللغات - 2-3- 2

وحینما یتكلم  تؤثر اللغات التي یتعلمها الطفل خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة من نمو لغته،
لغتین نتیجة اختالف لغة البیت عن لغة األصدقاء و أطفال الجیران، أو عن لغة المدرسة أو حین 

فإن ذلك یربك مهارته . یضطر الى تعلم لغة أجنبیة في الوقت الذي یزال یتعلم في اللغة األم
  .اللغویة و یؤخرها في كلتا اللغتین

الطفل و المؤثرات الي یتعرض لها دورا مهما في تلعب خبرات  :االلتحاق بالروضة -2-2-4
زیادة ثروته اللغویة و اشباع مدركاته كما ان خبرتاه و الفرص التي تتهیأ لألطفال قبل دخول 

القاسم، (المدرسة االبتدائیة تساهم في تطویر لغتهم و زیادة مفرداتهم و رفع مستواهم الدراسي 
2000 :168(  

  :باللغة الذاكرة الداللیةعالقة   - 3

تعتمد جل النشاطات المعرفیة على اللغة كوسیلة لمعالجة معلوماتها، و القیام بمختلف  -1- 3
. عملیاتها، فالمنطق یعبر عنه بإنتاج لغوي، و معطیات مشكل ما في العملیة الذهنیة لحل المشكل

 ) (la résolution du problèmeلغة تكون معظمها لغویة، و الذاكرة كذلك تعتمد على ال
بصفة تامة یتم التعرف على معارفنا ).ترمیز فونولوجي، داللي( لتخزین المعطیات و المعلومات 

  ). 05: 2005نواني، . (وتفكیرنا باستعمال اللغة

ان دراسة العالقة الموجودة بین الذاكرة واللغة لیست حدیثة العهد، فمنذ سنوات مضت بدأ  -2- 3
 )ghromlamiین العملیتین الذهنیتین أمثال فروالمي بولینالعلماء یدرسون هذه العالقة بین هات



      
 

boulinier ( أنه بدون ذاكرة ال یمكن أن یكون هناك اكتساب أو تعلم للغة، لكن هذه : الذي یقول
الدراسة تطرقت الى عالقة اللغة بالذاكرة طویلة المدى و بالخصوص الى الذاكرة الداللیة و هذا ما 

  ).6: 2005حسین نواني، (الذاكرة الداللیة هي استعمال اللغة أن ) tuling(ذكره تیلینق 

كما توصلت الدراسات الحدیثة التي اجریت في میدان النفس المعرفي، والتي اهتمت بدراسة القراءة 
الى أن الوضعیة تسمح للقارئ بتنشیط مجموعة من الكلمات تكون قریبة فیما ). اللغة المكتوبة( 

یة، وهذا ما یجعل الباحثین یهتمون بدراسة الطریقة التي تخزن  بها المفردات  بینها من الناحیة الدالل
المفردات الذهنیة عبارة عن قاموس منظم، تكون فیه . في الذاكرة، أو ما سموه بالمفردات الذهنیة

أي أنها مجموعة من التجمعات التي تسمح باسترجاع الكلمة، انطالقا . الكلمات مرتبطة فیما بینها
  ).07ّ: 2005نواني، .( معلومة سمعیة أو بصریةمن ال

  :من أجل فهم االرتباط بین الكلمات قام الباحثون بالتجربة االتیة -
ویطلب منه أن یعطي أكبر عدد من الكلمات التي تتبادر ، محثةیقدم لشخص كلمة و تسمى كلمة 

عمال كلمات محثة الى ذهنه بمجرد سماع تلك الكلمة، اجریت هذه التجربة على عدة أشخاص باست
وتم مالحظة عدد األشخاص الذین اعطوا نفس الكلمة و المدة المستغرقة من طرفهم إلعطاء تلك 

  .الكلمة

ن  أن استرجاع كلمة باستعمال كلمة أخرى یدل على أن الكلمتین مرتبطتین   (roulin) )رولون(وبیّ
: 2005نواني، (ببعضهما، وأن االرتباط هذا جاء نتیجة التجارب المتكررة التي عاشها الشخص 

06.(  

أن الذاكرة طویلة المدى تتدخل بصورة واضحة في اللغة ) mazeau(زوو  ومن جهة أخرى یرى ما
  :تالینخاصة في العنصریین ال

  :تنظیم المفردات، فهم القصص والسرد -3- 3

  :یةلالشبكات الدال : تنظیم المفردات في الذاكرة – 3-1- 3

یتم تنظیم المفردات في شبكات تسمى شبكات داللیة تعرف الشبكات على أنها مجموعة من العقد 
ات داللیة یكونها واألقواس هي العالقة االرتباطیة بین العقد تلك، فتنظیم المفردات یتم حسب شبك

  . الشخص حسب تجاربه و حسب مراحل نموه و حسب ما یملكه من معارف و معلومات

( m , mazeau, 1999 : 20) .  

  :فهم القصص و السرد –3-2- 3



      
 

یحتفظ كل شخص في ذاكرته ببعض المعلومات التي تسمح له بمعرفة السرد بكیفیة تنظیمها 
خزنة في الذاكرة عبارة عن عدة سرود باإلضافة الى وترتیبها في فهمه، و تلك المعلومات الم

مخطط عام یسمى المخطط السردي العام، وهذا المخطط السردي یتطور و ینمو مع الوقت فالطفل 
في البدایة یكون له مخطط أولي، وهذا ما یجعله یخزن معلومات كبیرة و قد ال یخزن المعلومات 

وعلیه فوجود مخطط سردي في الذاكرة طویلة المدى  .المهمة والتي تخص األفكار األساسیة للسرد
  ).06: 2005نواني، .(شرط أساسي لفهم القصص و النصوص و السرود

كما تجدر االشارة الى أنه موضوع مع ظهور مفهوم الذاكرة النشطة كذاكرة تتدخل في تخزین و 
شفویة و الكتابیة و معالجة المعلومات فقد درس الباحثین دورها هي األخرى في اكتساب اللغة ال

  .توصلت معظم تلك الدراسات الى انها تلعب دور فعال في االنتاج اللغوي

  :مستویات اللغة -4

  :المستوى الفونولوجي -4-1

فالفونیمات هي اصغر ) (la fonction distinctive یهتم هذا المستوى بالوظیفة التمیزیة للفونیمات
المنطوقة اذ یتم خاللها تشكیل الكلمات ثم الجمل و الوحدات الصوتیة عدیمة المعنى في اللغة 

  .الفقرات والنصوص اللغویة

وتشمل اي لغة في العالم على عدد من الفونیمات اللغویة یختلف عددها و مكوناتها من لغة الى 
اخرى و التي من خاللها یتم تركیب المفردات وفق قواعد اللغة لتصبح لها معنى و داللة واضحة 

صوت و انما سلسلة من االصوات فنفس الحرف یمكن ان ینتج و یتحقق بطرق فالحرف لیس 
مختلفة و هذا حسب الصفة التمایزیة الهمس و الجهر و غیرها من الصفات التسربیة و االحتكاكیة 

لكل واحد منها وهذا حسب مخارج هذه االصوات وحسب خصائص الصوت المختلفة من شدة و 
  ).122:  2011,معروف،ف( نغمة و الي تعطي میزة لكل صوت

  :المستوى التركیبي -4-2

یتعلق هذا المستوى بتركیب او بنیة الجملة اي بنظام الجمل ترتیب كلمات الجملة في اشكالها 
وعالقتها الصحیحة مع قواعد االعراب و التي تحكم الروابط بین المقاطع في العبارات و الجمل من 

بط لتكون قواعد اللغة الى تحدید االلیة التي یتم من خاللها ربط المقاطع و المفردات و ادوات الر 
جملة لفظیة ذات المعنى و داللة لسماعها او قارئها اذن العلماء في هذا المستوى یركزون على 
القوالب التي تجمع بین الكلمات في جمل ذات معنى و داللة و اضافة الى الى انتاج التراكیب 



      
 

تي  تضبط كل جزء اللغویة الجدیدة بمراعاة القواعد التي تحكم بناء الجملة و تركیبها و الضوابط ال
  ) p19:,1989jean Caron. (منها

  

  :المستوى الداللي -4-3

ویهتم هذا المستوى بدراسة المعاني و الدالالت المرتبطة بالمفردات و الجمل و التعابیر اللغویة فهو 
یسعى الى تحدید و فهم العملیة العقلیة التي یستخدمها المستمع في تمییز االصوات المسموعة و 

ترمیزها و تفسیرها كما یهتم بدراسة الشروط الواجب توافرها في الرمز اللغوي لكي یكون عملیات 
  :قادرا على اعطاء معنى معین و تحدیدا فان هذا المستوى یعني بمسالتین رئیسیتین هما

  :بیان معاني المفردات - 3-1- 4

شیاء الخارجیة و هو ما أي الكیفیة التي من خاللها تعمل الوحدات اللغویة  كرموز للداللة على اال
 )13:  2003,الزغلول و الزغلول)((lexico meanimyیعرف بالمعاني المعجمیة

  :بیان المعاني و الجمل و العبارات اللغویة- 4-3-2

أي الكیفیة التي من خاللها تعمل الرموز اللغویة للداللة على العالقات القائمة بین الوحدات اللغویة 
ومن هذا المنطلق تعتبر الداللة احدى  (syntaxeméninge)و هو ما یعرف بالمعاني النحویة 

نهم بحیث یهتم البعض م. مستویات اللغة والنحو، و یختلف العلماء في نضرتهم لهذا المستوى
 ).الجمل( قبل أن یهتم بالوحدات الغیر مرمزة ) الكلمات( بمعنى الوحدات المرمزة 

تنطلق الفئة األولى من المبدأ الذي یقول أن المحتوى الكلي للجملة یتوقف على معنى الكلمات التي 
ى تكونها لذا فإنهم یهتمون بداللة الكلمة، أما البعض األخر فیرى أن دراسة المعنى ال یتم عل

  :الجملة بحیث نرى أن المحتوى الكلي للجملة ال یساوي أبدا مجموع معنى الكلمات مثال

هاتین الجملتین تحتویان على نفس الكلمات لكنها ال تحتوي ." الكلب عض القط. القط عض الكلب"
  ).332: 2003الزغول، ( على نفس المعنى 

  :المستوى البراغماتي -4-3-3

ثر النصوص على المتكلم و التعرف على الوسائل المستعملة لهذا یهتم هذا المستوى بمعرفة أ
 ,Maunin.الهدف فالنص الذي یوجه للمتكلم یكون له أثر عادة هدف عام أو خاص یمكن تحدیده

2004 : 218).(  



      
 

فالبرغماتیة تدرس العالقة بین االشارات و مستعملیها، أو هي دراسة األفعال و من هذه المنظور 
تصال  كفعل و تفاعل في نفس الوقت، كما تتضمن البرغماتیة نوعا من التفاعل تعتبر عملیة اال

بین المتكلمین، وهذا التفاعل یقتضي بدوره األداء الخطابي، والحقیقة أن هناك عالقة بین الناطقین 
وملفوظتاهم والتي یدورها تؤثر على البعد البراغماتي، وهذا یعني أنها تدرس األفعال اللغویة 

قات التي تنتج فیها األفعال، وتعتبر عملیة االتصال من وجهة نظر البرغماتیة كفعل وفي والسیا
نفس الوقت كتفاعل، فعلى سبیل المثال عندما یتحدث المتكلم بإعطاء أمر ینفس الوقت كتفاعل، ف

للمخاطب فهو ال ینتج مجرد كلمات وانما یحققها في الواقع، أما في ما بظاهرة التفاعل أي البعد 
االجتماعي الستعمال اللغة فتعتبر عملیة االتصال عملیة تفاعلیة بین الفرد و مجموعة من األفراد 

 ).12: 2014بوسبتة یمینة، ( الذین یكونون موضوع االتصال 

  :خصائص اللغة عند المتخلفین ذهنیا ذو الدرجة الخفیفة4-

جة بسیطة وجود معدل عال أظهرت البحوث الخاصة باللغة لدى األشخاص بالمتخلفین عقلیا بدر 
قد تعرف على المجاالت االتیة باعتبارها (spar dlin)من حدوث المشكالت فان سبار دلین  

مجاالت یعاني فیها المتخلفون مجموعة من االضطرابات اللغویة محدودیة حصیلة المفردات تمیز 
  .سمعي غیر مناسب بناء نحوي وصرفي ضعیف

بدراسة قارن فیها االطفال )A –khomsi)1985/العالم خمسي قام مجموعة من العلماء من بینهم
ذوي التخلف البسیط من الناحیة اللغویة و االطفال العادیین من خالل عرض علیهم اعداد متتابعة 

الحظ ان النتائج المحصل علیها من ذوي التخلف العقلي البسیط كانت جد منخفضة " s2_0من 
عند التقدیم ألول عدد یتناسب مع (توى الفهم المباشر اي بالنسبة لألطفال العادیین حیث ان مس

 Abdelhamid)سنوات اقل من عمر الطفل المتخلف البسیط 3طفل عادي عمره 
khomsi.P1.2000)    كما الحظ تأخر لغوي لمهمة الفهم اللفظي و یبدو هذا التأخر غیر

ادي المحددة في عینة متجانس او ال یتناسب مع مستوى محدد من نمو الفهم عند الطفل الع
homohene  الدراسة للعالمkhomsi) .( و استخلصت هذه الدراسة شكلین من االضطرابات التي

  :تمیز عینة المتخلف العقلي الخفیف 

  .صعوبات لغویة خاصة في مجال النحو والصرف/ األولى

وتظهر في وظیفة الممیزة والمالحظة في األجوبة المعطاة   lexiqueاضطرابات معرفیة / الثانیة
  .من طرف المتخلف الذهني الخفیف 

 ,lenneberg, Nicholasوفي دراسة قام بها كل من لینسبرج و نیكولز و روز نبرج
rozenberg1964)        03عند ما راقب االرتقاء اللغوي لدى أطفال منغولیین على مدى 



      
 

ن اللغة ترتقي لدى األطفال المتخلفین عقلیا بنفس الطریقة  التي ترتقي بها سنوات، وتوصلوا الى أ
  لدى األطفال العادیین و تتوقف على النضج البیولوجي الذي یسیر في نفس المراحل

و الفرق في ارتقاء اللغة عند المتخلفین ذهنیا بدرجة خفیفة هو المعدل حیث تكون أیضا من  
یكتسبها معظم األشخاص المتخلفین و لكن ). النحو( عد اللغةاألشخاص العادیین كما أن قوا

بمعدل أبطأ عن العادیین، و هكذا وحسب هذه الدراسات فإن الفروق في اللغة بین المتخلفین ذهنیا 
محروس الشناوي، .( و العادیین یبدوا أنها فروق في الدرجة أكثر من كونها فروق في النوع 

2001 :276.(  

ریت على مجموعة من األطفال من األطفال المصابین بتخلف ذهني خفیف، وفي دراسة أخرى أج
یطرح الباحث تساؤالت تحول طریقة اكتساب ) الزمن(سنة  15الى  7عمرهم یترواح ما بین 

  :ظروف المكان و االجابة یستعمل ثالث تجارب

  .تحت، فوق، على: تتناول ظروف المكان: التجربة األولى

  .أمام، وراء: ل ظروف المكانتتناو : التجربة الثانیة

  .بین: تتناول الظروف: التجربة الثالثة

یجلس األطفال المتخلفین ذهنیا أمام المجرب و لدیهم مجموعة اللعب یتفحص المجرب فهم ظروف 
المكان عن طریق اقتراح على األطفال المتخلفین ذهنیا إحداث فعل یتجاوب مع الجملة المسموعة 

  .مكانالتي تحتوي على ظروف ال

تكون اكتسبت في . قبل، وراء، فوق، تحت، على: أن ظروف المكان: واستخلص النتیجة التالیة
سنوات بالنسبة للطفل العادي، وهذا یعود لتعقد المفهوم  3هذه المرحلة، و لكن بتأخر یساوي حوالي 

همها خالل وضعها ضمن جملة فتدخل المفاهیم المجازیة و السطحیة و النغمیة فیصعب للطفل ف
  ).287:  2001الشناوي، (مباشرة 

،والذي یدرس اللغة عند المتخلفین ذهنیا، فیفترض أن )lauria)   )(1971 ،1963أما العالم لوریا
  : هناك نظامین لإلشارات

یتكون من المثیرات البیئیة المباشرة  والتي یمكن إدراك خصائصها الفیزیائیة بشكل  :النظام األول
  .، و بینما یعایش الطفل خبراته مع ومع األخرین)اللون، الشكل، الحجم( مباشر

  ینموا، وهو النظام الذي یستخدم اللغة التي تسمح بالتجرید :فإن النظام االشاري الثاني 



      
 

كیف أن هذا النظام الثاني یبرز كمسیطر في النمو العادي، و  1961ا و التصور، و یبرهن لوری 
  .یمكن الطفل من أن یعدل بشكل نشط من المثیرات المحیطة به

سنوات یشیرون بأن الدائرة هي بعد المثیر  5الى 3وفي تجربة أجراها على أطفال صغار من 
أن یمكن المكون األضعف التي  األكبر قوة، وبإعطاء الطفل تعلیمات لفظیة فإن الباحث یستطیع

یقول الباحث إن الشكل األول طائرة : هي الخلفیة المسیطرة ، حیث یقوم الطفل بتسمیة لونها، مثال
یمكن أن تطیر عندما تكون الشمس صفراء و السماء مشرقة و بذلك فإن ألوان الخلفیات أصبح 

  .االن مسیطر على األشكال المركزیة

ربه تمییز الخصائص التالیة، التي تمیز أداء المتخلفین عقلیا ذو الدرجة وتمكن لوریا من خالل تجا
  :الخفیفة

  .بین المثیرات یكتشف   بشكل أكثر بطيء) الوصالت(إن الروابط  -
كتابا (االستجابة لإلشارات اللفظیة تظهر تعمیمات أكثر للكلمات التي یبدوا نطقها متشابها  -
  ).ثیابا –
) منع(نیا عیبا في القدرة على استخدام اللغة في كف یظهر األـشخاص المتخلفون ذه -

 .السلوك الحركي، له دور تنظیمي تحدیدي للغة
كما تشیر دراسات لوریا هذه أن النظام االشاري الثاني یكون غیر نام عند األشخاص  -

المتخلفین عقلیا بدرجة خفیفة، وبخاصة عمله في تنظیم السلوك و كذلك فإن النظام اللفظي و 
 ).288: 2001الشناوي، ( م الحركي منفصالن عن بعضهماالنظا

 
  :خالصة

فنالحظ من خالل تعدد المفاهیم للذاكرة الداللیة التي جمعت بین مكوناتها و وظائفها، و النماذج 
النظریة المفسرة لها، التي تناولناها من خالل دراسة تنظیم المفاهیم و الكلمات، وكذا العالقات التي 

خصائصها، كما أشارت الدراسات المذكورة سابقا الى أن المعارف الداللیة منتظمة تربطها فیها و 
حول أصناف متنوعة على شكل تراتبي في عالقة تضامنیة، وحوصلة ذلك من خالل مؤشرات 

  .نموها عند الطفل العادي

ین ذهنیا اما فیما یتعلق باللغة واضطرابها لقد اتضح لنا أن المستوى اللغوي عند األطفال المتخلف
بدرجة خفیفة یتسم بالضعف مقارنة المستوى اللغوي الذي نجده عند أقرانهم العادیین، وذلك من 

خالل الدراسات التي أظهرها بعض الباحثین كالعالم لوریا الخاصة بالغة لدى هذه العینة من الدرجة 
  . الخفیفة
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یات منفرضقالمطروحة،والتحقیة البحث،وإشكالتساؤالتمنأجالإلجابةعن: یدتمه
لتهذاالفصلعرضالخطواتاي،لذاتطرقنافیةعلمیةبمنھجیدضوعةلھا،والتأكدمنصحتھاتمالتقالمو
ةوذلي   ّ راسةالتّطبیقی إتباعهاأثناءإجراءالدّ ّ ك یتم

راسة ةوالمكانیةللدّ ّ مانی ّ المنهجالمتّبع،والحدودالز ّ ّال،ثم ةأو ّ راسةاالستطالعی تحدیدالمجموعةالمختار معبتقدیمالدّ
اكرة اللغة لشوفري میلر و  واختبارالّذ ّ لةفیاختبارالذكاءلتحدیدالعمرالعقلی راسةالمتمّث ة،وبعدذلكتقدیمأدواتالدّ

ةاخ ّ اللی  .تبار الذاكرة الدّ

    :الدراسة االستطالعیة
قبل بدئ فیالدراسة االساسیةال بد للباحث من القیام بالدراسة االستطالعیة وهي من أهم الخطوات 

التي ینطلق منها الباحث ،تساعده في ضبطموضوعهوأنها توسع الطریق أمامه وتبین له الصعوبات 
سة من التي قد تواجهه  في الدراسة االساسیة، وتساعد الباحث بالتعرف على امكانیة اجراء الدرا

  .  مختلف الجوانب،  فهي تمثل الفرصة للتعدیل
  :اهداف الدراسة االستطالعیة

 . سیجرى فیه البحث ذيال) المكان( التعرف على میدان  -
  .ضبط عنوان البحث ومتغیراته -
 .أخذ نظرة عن األطفال المسجلین في المركز النفسي الطبي البیداغوجي للمعاقین ذهنیا -
 .التعرف على عینة البحث -
 .التعرف الى امكانیة اجراء البحث المیداني -
 .انتقاء احدث المراجع والدراسات السابقة ومدى توفرها -
 .تحدید ادوات الدراسة، والتعرف على طریقة تطبیقها -



      
 

 .تقنین ادوات البحث -
 .التعرف على مختلف الصعوبات والعراقیل حتى نتجنبها في الدراسة االساسیة -

  :مجاالت الدراسة االستطالعیة
  .لتحقیق هذه األهداف سابقة الذكر انطلقنا في اجراء الدراسة االستطالعیة 

  :الزمنيالمجال 
حیث تم   15/04/2018الى  غایة  01/04/2018تم اجراء الدراسة االستطالعیة ابتداءا من 

  .2018اجراء الدراسة االستطالعیة خالل األسبوعین األولین من شهر أفریل 
  :المجال المكاني

. تم اجراء الدراسة االستطالعیة واالساسیة بالمركز الطبي النفسي البیداغوجي بمازونة  والیة غلیزان
أما األطفال . طفل 120و تقدر طاقة االستیعاب . 1987دیسمبر 01حیث تم تأسیسه وفتحه في 

یخضع األطفال . طفل، یخضعون للنظام نصف داخلي والنظام الخارجي103حالیا المتكفل بهم 
یسهم لهم . لمتواجدین بالمركز الى برنامج مكیف ومعدل من طرف وزارة التضامن الوطني لألسرةا

  .باالنتقال الى تعلم الحرف   لتحضیرهم لحیاة عمل مستقبلیة و ادماجهم في الوسط العائلي
أخصائي أرطوفوني، ) 1(اخصائي نفسي عیادي، ) 2(ویسهر على التكفل بهم طاقم متكون من 

أساتذة تربیة ) 3(مساعد في الحیاة الیومیة،) 1(مساعد اجتماعي، ) 1(ن متخصصین، مربیی) 6(
  :مدنیة ، حیث تتوزع هذه الفرقة على األقسام التالیة

قبل التمهین لإلناث و  افوج المالحظة ، فوج  عالجي، فوج االثارة ، أربع أفواج للتفطین، فوج م
  .للذكور

  واناث 10ذكور15، تكونوا من ألطفال المتخلفین ذهنیاحالة من ا 25اختیار  :المجال البشري
  :أدوات الدراسة االستطالعیة

هي عملیة المراقبة أو المشاهدة لسلوك الظواهر و المشكالت و : المالحظة -1
األحداث ومكوناتها المادیة و البیئیة و متابعة سیرها و اتجاهاتها و عالقتها بأسلوب علمي 

منظم، ومخطط هادف یقصد التفسیر و تحدید العالقة بین المتغیرات و التنبؤ بسلوك 
 ).73: 1999ابو ناصر عقلة،(الظاهرة 



      
 

استعملنا في هذا البحث المقابلة التي تعتبر أساسیة في ):العیادیة(المقابلة  - 2
الحصول على معلومات ضروریة للحالة و كانت أسئلة المقابلة نصف الموجهة حتى ال 

 .نخرج عن موضوع البحث
استخدما اختبار رسم الرجل الذي یعتبرمن االختبارات الشائعة و المشهورة :اختبار الذكاء - 3

كاء األطفال من خالل رسوماتهم نتیجة لما یقدمه من نتائج صحیحة و دقیقة، لقیاس ذ
و . مقارنة مع االختبارات األخرى لقیاس الذكاء ، وجد أن معامل االرتباط بینهما عال جدا

 .قد قنن من طرف الباحثة عالق كریمة على البیئة الجزائریة
  :chevrie Muller اختبار اللغة -4

 )(chevrie Mullerepreruves pour lexamain du longajeیعتبر رائز 

من الروائز المستعملة في قیاس اللغة، وهو رائز لفظي، أدائي و لغوي صممه كلمن 
chevrieMuller  وdicont) ( م، ونشر من طرف مركز علم النفس التطبیقي1981سنة )

ecpa((Edition du centre du psychologue et science applique)  و لقد تم تفضیله
، من خالله یتم تقییم المستوى ألنه یكشف عن قدرات الطفل اللغویة و مدى كفاءته في استعمالها

  .اللغویعند هذه الفئة

  :هو اختبار یتكون من فئتین

  . سنوات 8الى  6من: الكبرى)  g(الفئة .ىسنوات6الى 4من : الصغرى)  p( الفئة

كان التكییف بما " المختصة األرطوفونیة نوریة مالك"  من طرفه لكنه خضع لتعدیالت، حیثكیف
  . یناسب الواقع االجتماعي و اللغوي الجزائري

 .سنوات 8أشهر الى 7سنوات و  3من )  p(فقامت بتكییف الفئة الصغرى 

  :هدفاالختبار

  .الهدفمنهذااالختبارهوتقییمالمستوىاللغویعندالطفلویبحثعناالضطراب إنوجد

لفهم و ا جانبیاالتي تقیم  بعضالبنودالتّیتخدم البحث الحالي حیثاستخدمناتلكار اخترنامنهذااالختب
  .التعبیر



      
 

  :العناصر التي تم اختیارها من الرائز

  .بند النطقبكلتعلیماته1-

  : مایليا أخذنا منه :بندالفنولوجیا - 2  

  .تكرار الكلمات السهلة–ب.تسمیة الصور  - أ
  :الجانب اللغوي  - 3

  .فهم األفعال –ج . فهم التشابه –ب ، فهم االختالف –أ .الفهم – 1-3

  .النحو والتسمیة: التعبیر - 3- 2

  :chevrie Mullerتطبیق اختبار 

طبق هذا االختبار و بالخصوص البنود الثالثة الخاصة بالوظیفة اللغویة على كل حاالت العینة 
اللغوي، وكان تطبیق االختبار بشكل فردي ، اي كل  مو كذا اثراء رصیده مبهدف تقییم مستواه

حالة على حدا، وهذا لكي ال یؤثر تفاعل األطفال بینهم على سالمة النتائج ومع احترام كل 
  :الضوابط و الشروط وجاء تطبیق االختبار كاالتي

  :الجانب النطقي – 1

، ] s [  ،]ǧ   ]  [ŝ  [  ،]  z [ ، ]f[،ةیبیتالتسر ایهدف التعرف على قدرةالطفل على نطق الفونیم
]v.[ نطلب منه تكرار الفونیمات نأخذ بعین االعتبار أحسن النتائج بین المرحلة األولى و المرحلة

  .الثانیةبعد نسخ النتائج

  :الجانب الفونولوجي – 2

  :تسمیة الصور -أ 

أي اعطاء نقدم للطفل هنا مجموعة من الصور الواحدة تلوى األخرى ، طالبین منه تسمیتها 
  .األسماء المقترنة بها، واذا عجز الطفل على اعطاء شرح بسیط نقوم  بنسخ النتائج المعطاة

  :تكرار الكلمات السهلة -ب 



      
 

نقدم للطفل مجموعة من الكلمات السهلة الواحدة تلوى األخرى ونطلب منه تكرار هذه الكلمات 
  .مدعمین ذلك بالصور ثم ننسخ النتائج

  :الجانب اللغوي – 3

  :الفهم –أ 

نقدم هنا زوج من الصور، والذي یشمل شكلین متشابهین أو مختلفین في كل حالة و : االختالفاتـ 
  .نطلب من الطفل التمییز بین األشكال ثم نقوم بنسخ األجوبة

  .نفس الشيء المقدم في البند السابق:التشابهـ

ل قصة قصیرة بشكل تدریجي نقدم للطفل مجموعة من الصور المتسلسلة، والتي تشك :ـ األفعال
طبعا، ومن ثم نطرح على الطفل مجموعة من األسئلة التي تدور حول شخصیات القصة، 

  . الوضعیات، األفعال، ثم نقوم بنسخ األجوبة

  :التعبیر  –ب 

  :نقدم للطفل مجموعة من الكلمات على مستویین:ـ النحو و التسمیة

  .نقاطl 4×2: قط بتن 31الى الكلمة  7من الكلمة: المستوى األول

  .نقاط l   4×3: تنقط ب 31الى  1من الكلمة : المستوى الثاني

  :مالحظة

، نعتمد على اللغة العربیة الدارجة أساسا حتى یفهم األطفال chevrie Mullerعند تطبیق اختبار 
 التعلیمة جیدا، كما علینا تقدیم الشروحات الالزمة والضروریة، كما یجب التكرار و الشرح حتى

  .نصل الى النتائج المرغوبة فیها 

  النقاط المتحصل علیھا  البنود    الحاالت
  %33.33  النطق – 01  :01الحالة رقم 

  :الجانب الفونولوجي - 02
  % Dex:65  تسمیة الصور–أ 

  Rex  :60%  تكرار الكلمات السھلة–ب 



      
 

  :04الحالة رقم 
  

  % .50  النطق – 01
 :الجانب الفونولوجي - 02

  Dex :26%  تسمیة الصور–أ 
  Rex :55%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
 Div :%50  .فھم االختالف –أ 

      PaR   60%  .فھم التشابھ –ب 
 %VeR 45  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

  .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-

  % Div:45  .فھم االختالف –أ 
 Par508%  .فھم التشابھ –ب 
 Ver55%  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 %  l:46    31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l:39     31- 1 % 

 %50  النطق – 01  :02الحالة رقم 
  :الجانب الفونولوجي - 02

  % Dex:51  تسمیة الصور–أ 
  Rex : 50%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
  % Div:50  .فھم االختالف –أ 

 Par  :60%  .فھم التشابھ –ب 
 Ver :45%  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 %  l:40    31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l:39     31- 1 % 

  67% .                  66  النطق – 01  :03الحالة رقم 
 :الفونولوجيالجانب  - 02

  Dex :50%  تسمیة الصور–أ 
  Rex  :60%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
  Div :60%  .فھم االختالف –أ 

 r% 65  PaR  .فھم التشابھ –ب 
 Ver  %45  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 l:    31 - 7  40%×2  .النحو و التسمیة
2×l:39     31- 1 % 



      
 

 %  l:40 31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l: 35   31- 1 % 

  66% .67  النطق – 01  :05الحالة رقم 
 :الجانب الفونولوجي - 02

  % Dex: 31  تسمیة الصور–أ 
  Rex  :62%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
 Div :%18  .فھم االختالف –أ 

            Par 24%          .فھم التشابھ –ب 
 % Ver  24  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 l:    31 - 7   32%×2  .النحو و التسمیة
2×l:     31- 1 %27 

  66% .67  النطق – 01  :06الحالة رقم 
 :الجانب الفونولوجي - 02

  % Dex:66  تسمیة الصور–أ 
  Rex  :66%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
  Div :60%  .فھم االختالف –أ 

 Par 54%  .فھم التشابھ –ب 
 Ver%60  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 %  l:60    31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l:    31- 1 51% 

 :07الحالة رقم 
  

  50%  النطق – 01
 :الجانب الفونولوجي - 02

  % Dex:50  تسمیة الصور–أ 
  Rex  :60%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
  Div :50%  .فھم االختالف –أ 

 Par 60%  .فھم التشابھ –ب 
 VeR 45%  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 % l:   31 - 7  40×2    .النحو و التسمیة
2×l:     31- 1  35 % 

  .القبلي chevrie muller.نتائج تطبیق اختبا رائز اللغةتحلیل  ): 02( الجدول رقم

  :تحلیل نتائج الحالة رقم واحد

  :الجانب النطقي - 01



      
 
لك  من  ]Ø[حیث معظم الفونیمات نطقھا بالحرف   %33.33تحصلت الحالة في بند النطق على نسبة 

]S][Z][V][ƒ[أظھرت صعوبات في نطق الفونیمات.  

  :الجانب الفونولوجي -  2

وھذه النتیجة تصنف فوق المتوسط، فمن  65%تحصلت الحالة على نسبة : تسمیة الصور - أ 
تسمیة صورة صحیحة نحوا مع وجود  20تسمیة صحیحة نطقا و  13صورة، أعطى 24مجموع 

  .  استبدال أخرى تنتمي الى نفس الحقل اللغوي

  :تكرار الكلمات السھلة - ب 

كلمة 21وھذه النتیجة تصنف فوق المتوسط، حیث استطاعت تكرار %70نسبة  تحصلت الحالة على
  ]ţunubil][dunubil[كلمة صحیحة نطقا مع وجود حاالت استبدال30صحیحة نحوا، و

  :انب اللغويالج - 03

  :فهم االختالف –أ 

هذا یدل على أن الحالة تعرفت على بعض األشكال المقدمة  45%تحصلت الحالة على مجموعة 
لها خاصة في حالة  اختالف االناءان والقطان، اي أنها لم تتعرف على حجمهما بأن احداهما 

كبیرة واألخرى صغیرة، وحتى في تماثلهم، مما یدل على أن رصیده اللغوي فقیر بعض الشيء مما 
  .لحجم الكبیر و الصغیرلم یكن لها القدرة على التمییز بین ا

لقد تمكنت من التمییز بین التماثل   50%تحصلت الحالة على نسبة  :فهم التشابه –ب 
  .واالختالف لألشكال المقدمة لها مما یدل على أن رصیده اللغوي غني بعض الشيء

مما یدل على أن الحالة فهمت بعض   55%تحصلت الحالة على نسبة   :فهم األفعال_ ج 
  .األحداث والتفاعالت التي وقعت في اطار القصة، مما یدل على غنى رصیده

  :التعبیر - 04

  :النحو والتسمیة

هذه النتائج تعبر عن تحت المتوسط مما یدل على أن  31% 46%تحصلت الحالة على نسبة
  .تداولة لهاالحالة لم تتعرف على بعض الصور و الكلمات السهلة الم

  



      
 

  

  

  :02تحلیل نتائج رقم 

  :الجانب النطقي

مما یدل على انها وجدت صعوبة في نطق بعض الفونیمات  50%تحصلت الحالة على مجموع
  ].Ø[نطقهتا         ] S]  [Z ] [ƒ]   [v: [التي تمثلت في

  :الجانب الفونولوجي - 01
حیث تصنف ضمن المتوسط، فمن مجموع  52%تحصلت الحالة على نسبة : تسمیة الصور -أ 

صحیحة نحوا مع وجود استبدال أخرى تنتمي  21تسمیة صحیحة نطقا، و11صورة ، أعطى 24
  ].bìbì[ نطفها ]   ţìƒl[    :الى نفس الحقل اللغوي

مما تصنف هذه النتیجة متوسط، فمن 51% تحصلت الحالة عل نسبة: الكلمات السهلة تكرار–ب 
كلمة صحیحة نحوا مع وجود 31كلمة صحیحة نطقا و 16اعت تكرارصورة استط37مجموع 
  ].OdOl[نطقها    ]loţo: [استبدال

  :لجانب اللغويا -

هذه النتیجة تعبر عن المتوسط، أـي أنها لم  50%تحصلت الحالة على نسبة  :فهم االختالف–أ 
تتمكن هي األخرى من التعرف على األشكال المقدمة له، بحیث لم تدرك التمییز بین مختلف 

  .األحجام لألشكال من حجم كبیر و صغیر

مما یدل هذا على أن الحالة تمكنت من  60%تحصلت الحالة على نتیجة : فهم التشابه –ب 
كال ولكن في نفس الوقت ال یعبر هذا عن غنى رصیدها اللغوي ألنها اكتفت ادراك التماثل لألش
  ].kìƒkìƒ:[فقط بمصطلح واحد

تصنف هذه النتیجة تحت المتوسط أي انها  45%تحصلت الحالة على نسبة  : فهم األفعال –ج 
لم تتمكن من فهم معظم أحداث القصة و التفاعالت التي وقعت في اطار القصة، وحتى بعض 



      
 

لم یعرف الشيء الذي یربط : المفردات التي أدلت بها، مما یدل على فقر رصیده اللغوي مثل
  .الكلب

  

  :التعبیر - 04

مما تعبر هذه النتیجة على أنها لم  38 % 44%تحصلت الحالة على نسبة: النحو و التسمیة
  .تتمكن من التعرف على الصور والكلمات السهلة المتداولة المقدمة لها

  

  03نتائج الحالة رقم تحلیل  - 01
  : الجانب النطقي

مما تدل ھذه النتیجة على أن الحالة تمكنت من تكرار  66.67%تحصلت الحالة على نسبة - 01
  ]ƒ:[بعض الفونیمات لكن بعض الفونیمات تلقت صعوبة في نطقھا من

]v][Z ][S[    نطقھا]Ø.[    

  :الجانب الفونولوجي02  

مما تصنف ھذه النتیجة متوسط، أي من  50%تحصلت الحالة على نسبة : تسمیة الصور –أ 
صحیحة نحوا مع وجود استبدال  18صورة صحیحة نطقا و09صورة استطاعت تكرار 24مجموع 

  .الى الحقل اللغوي

كلمة استطاعت  37أي من مجموع  61%تحصلت الحالة على نسبة : تكرار الكلمات السھلة–ب 
 ţajára:[كلمة صحیحة صحیحة نحوا مع وجود حاالت االستبدال 61قا وكلمة صحیحة نط16تكرار 

  ]. ţarrára[ نطقتھا ]   

  :الجانب اللغوي - 03

مما تمكنت من التعرف على األشكال المقدمة  60%تحصلت الحالة على نسبة : فھم االختالف –أ 
ن احداھما كبیرة لھا خاصة في حالة اختالف االناءان، حیث تعرفت على حجمھما بأنھما مختلفا

واألخرى صغیرة، وحتى في تماثلھما مما یدل على أن رصیده الغوي بعض الشيء غني كان لھ 
  . القدرة على التمییز بین الحجم و الحجم الصغیر

  .مما یدل على أن رصیده اللغوي غني]. kìƒkìƒ[لقد اكتفت الحالة بمصطلح : فھم التشابھ –ب 



      
 

مما یدل على أن الحالة لم تتمكن من فھم معظم  45%تحصلت الحالة على نسبة : فھم األفعال  –ج 
األحداث و التفاعالت في اطار القصة، فكل االجابات للحالة كانت سطحیة وفقیرة جدا من حیث 

للتعبیر عن الفعل الذي ال  non verbalالمفردات وأحیانا أخرى تستعمل التعبیر الغیر اللفظي 
  .نھ بطریقة لفظیةتستطیع  التعبیر ع

  :التعبیر  - 04

مما یدل على أن مما یدل على الضعف 51% 62%تحصلت الحالة على نسبة : النحو و التسمیة
  .الرصید اللغوي لدیھا، وھذا یفسر صعوبة تعرفھا على الصور المقدمة و الكلمات السھلة المتداولة

  :04تحلیل نتائج الحالة رقم 

من تكرار بعض الفونیمات  لكنھا وجدت صعوبة  50%لى نسبة تحصلت الحالة ع: الجانب النطقي
  ].Ø[نطقتھا]  S] [Z[في نطق بعض الفونیمات كل من 

  :تسمیة الصور –أ : الجانب الفونولوجي

مما یدل على أن الحالة لم تتمكن من معرفة تسمیة كل الصور مع  26%تحصلت الحالة على نسبة 
 .وجود استبدال في الحقل اللغوي

تصنف ضمن المتوسط، حیث استطاعت  55%تحصلت الحالة : تكرار الكلمات السھلة –ب 
كلمة مع وجود 37كلمة مكررة صحیحة نحوا من مجموع  22كلمة صحیحة نطقا و 12تكرار 

  ].ƒarìna]  [ƒajìna[حاالت استبدال 

  : الجانب اللغوي

لحالة تمكنت من مما تصنف ضمن المتوسط أي ا 50%تحصلت الحالة على نسبة  :الفھم–أ 
التعرف على األشكال المقدمة لھا تقریبا في كل الحاالت، وھذا یدل على أنھا تمتلك وسائل التبریر 

  . في حالة شرح االختالف مما استطاعت التمییز بین األحجام الكبیرة و الصغیرة

استخدمت تنوع في المفردات ولكن ھذا  60%في ھذه الحالة تحصلت على : فھم التشابھ–ب 
  .التنوع ال یدل فھمھا للتشابھ و االختالف الواضح بین األشكال

یعني أن الحالة لم تتمكن من فھم معظم األحداث  45%تحصلت الحالة على نسبة : فھم األفعال -ج 
یع التعبیر و التفاعالت التي وقعت في اطار القصة، مما كان الصمت حاضرا أیضا عندما ال تستط

  .عنھ بطریقة لفظیة

  : النحو و التسمیة:التعبیر

ھذه النتیجة تعبر عن ضعف الرصید اللغوي لدیھا، و ھذا  35 % 40%تحصلت الحالة على نسبة
  .یفسر صعوبة تعرفھا على الصور المقدمة و الكلمات السھلة و المتداولة

  :05تحلیل نتائج الحالة رقم 



      
 

ھذه النتیجة تصنف فوق المتوسط، مما یبین  66.67%تحصلت الحالة على نسبة : الجانب النطقي
:   ھذا بأن الحالة تمكنت من تكرار معظم الفونیمات، لكن مع وجود حاالت استبدال التي تمثلت في

]ƒ[     نطقتھا]V [ و]V    [  نطقهتا]ƒ[  

  

 

  

  

  : الجانب اللغوي

  :تسمیة الصور–أ  

صورة 24وھذه النتیجة تصنف تحت المتوسط أي من مجموع   39%تحصلت الحالة على نسبة
مع وجود استبدال أخرى تنتمي الى نفس . صحیحة نحوا23تسمیة صحیحة نطقا، و 09أعطى 

  .الحقل اللغوي

  :تكرار الكلمات السھلة -ب  

  تحصلت الحالة على نسبة

لنتیجة متوسطة، حیث  مما تدل ھذه النتیجة على أن الحالة تمكنت من تكرار تصنف ھذه ا%62  
كلمة مع  37كلمة مكررة نحوا كل من مجموع  26كلمة بشكل صحیح نطقا و16استطاعت تكرار 

 ]Sabára[ نطقھا     ]Øam3a]  [Saƒƒára[نطقھا     ]Šam3a:[ وجود حاالت استبدال

  : الجانب اللغوي

مما یدل على أن الحالة لم تتعرف على بعض   18%تحصلت الحالة على نسبة  : فھم االختالف –أ 
األشكال المقدمة لھا، في حالة اختالفھما و تماثلھما مما یدل على أن رصیده المفرداتي فقیر بعض 

  .    الشيء، مما لم یكن لھا القدرة على التمییز بین الحجم الكبیر والحجم الصغیر

ین ھذا على أن الحالة لم تستخدم تنوع في مما یب 24%تحصلت الحالة على نسبة  :فھم التشابھ–ب 
  .المفردات و مما یدل على عدم فھمھا للتشابھ و االختالف الواضح بین األشكال

  :فھم األفعال –ج 

، وھذا یعني أن الحالة لم تتمكن من فھم معظم األحداث و 24%تحصلت الحالة على نسبة 
حالة كانت سطحیة وفقیرة جدا من حیث التفاعالت التي وقعت في اطار القصة، فكل االجابات لل

المفردات و أحیانا أخرى تستعمل التعبیر الغیر اللفظي للتعبیر عن الفعل الذي ال تستطیع التعبیر 
  . عنھ بطریقة لفظیة

  : التعبیر



      
 

ھذه النتیجة تدل على ضعف الرصید 27% و 32%تحصلت الحالة على نسبة: النحو والتسمیة
 .عوبة تعرفھا على الصور المقدمة والكلمات السھلةاللغوي لدیھا، وھذا یفسر ص

  :06تحلیل نتائج الحالة رقم 

مما یدل ھذا على أن الحالة تمكنت من  66.67%تحصلت الحالة على نسبة : الجانب النطقي -1
  ].S][Z:[تكرار بعض الفونیمات، مع وجود صعوبة في نطق الفونیمات التالیة

  :  الجانب الفونولوجي -2
، وھذه النتیجة تصنف فوق المتوسط فمن  6%6تحصلت الحالة على نتیجة : تسمیة الصور –أ  

تسمیة صحیحة نحوا مع وجود حاالت 14تسمیة صحیحة نطقاو09صورة أعطى 24مجموع 
  .استبدال أخرى تنتمي الى الحقل اللغوي

المتوسط  تصنف ھذه النتیجة فوق 64%تحصلت الحالة على نسبة  :تكرار الكلمات السھلة –ب 
كلمة مع 37صحیحة نحوا من مجموع 25كلمة بشكل صحیح نطقا و 16حیث استطاعت تكرار 
  ].Šam3a]  [Øam3a[ وجود حاالت االستبدال 

 : الفھم –أ: الجانب اللغوي -3
  :فھم االختالف - 1 -أ

مما یدل ھذا على أن الحالة مما یدل على أن الحالة تعرفت على  60%تحصلت الحالة على نسبة 
بعض األشكال المقدمة لھا خاصة في حالة اختالف االناءان، حیث تعرفت على حجمھما بأنھما 

مختلفان احداھما كبیرة واألخرى صغیرة، وحتى في تماثلھما مما یدل على أن رصیده المفرداتي 
  .على التمییز بین الحجم الكبیر و الحجم الصغیر بعض الشيء غني، فكان لھا القدرة

  ].kìƒkìƒ[ھذه الحالة اكتفت بمصطلح واحد : فھم التشابھ - 2- أ 

مما یدل ھذا على أن الحالة تمكنت من فھم 54%تصنف ھذه الحالة على نسبة   : فھم األفعال -3 –أ 
التي أدلت بھا، مما یدل  األحداث و التفاعالت التي وقعت في إطار القصة ، وحتى بعض المفردات

  .على أنھا عرفت الشيء الذي یربط الكلب: على أن رصیده اللغوي بعض الشيء غني، مثال

    :النحو و التسمیة: التعبیر

تحصلت الحالة على نتائج ال بأس بھا، مما یعني أن رصیده اللغوي لدیھ، وھو ما یفسر صعوبة 
  .تعرفھا على الصور الكلمات السھلة المتداولة

  :07تحلیل نتائج الح الحالة رقم 

مما یدل على أن الحالة تمكنت من تكرار  %50تحصلت الحالة على نسبة : الجانب النطقي - 01
  .بعض الفونیمات مع وجود حالة استبدال كبقیة الحاالت األخرى

  :الجانب الفونولوجي - 02
حیحة تسمیة ص 09حیث تمكنت من تكرار  50%تحصلت الحالة على نسبة: تسمیة الصور –أ 

  .تسمیة صحیحة نحوا مع وجود استبدال أخرى تنتمي الى نفس الحقل اللغوي19نطقا و



      
 

تصنف ھذه النتیجة فوق المتوسط،  61%تحصلت الحالة على نتیجة : تكرار الكلمات السھلة–ب 
صحیحة نحوا، مع وجود حالة استبدال 31كلمة صحیحة نطقا، و 16أي أنھا استطاعت من تكرار 

  .  األخرىكبقیة الحاالت 

  : الجانب اللغوي

  :فھم االختالف –أ 

أي أن الحالة تمكنت من التعرف على بعض األشكال المقدمة لھا  50%تحصلت الحالة على نسبة 
خاصة في حالة اختالف المزھریتان، من حیث حجمھما بأنھما مختلفان احداھما كبیرة و األخرى 
صغیرة، لكنھا ال تمتلك وسائل التبریر في حالة شرح االختالف بین الحجمین رغم  قدرتھا على 

  .التمییز بین الحجمین

مما یدل على أنھا استخدمت تنوع في  60%تحصلت ھذه الحالة على نسبة  :التشابھفھم  - ب 
  .المفردات و لكن ھذا التنوع ال یدل على فھمھا للتشابھ و االختالف الواضح بین األشكال

، وھذا یعني أن الحالة لم تتمكن من فھم معظم 45%تحصلت الحالة على نتیجة  :فھم األفعال - ج 
الت التي وقعت في إطار القصة فكل االجابات كانت سطحیة و فقیرة جدا من األحداث و التفاع

حیث المفردات وأحیانا أخرى تستعمل التعبیر الغیر اللفظي للتعبیر عن الفعل الذي ال تستطیع 
  .التعبیر عنھ بطریقة لفظیة

  : التعبیر04

  :النحو و التسمیة

لى ضعف الرصید اللغوي لدیھا،                            تدل ھذه النتیجة ع35%  و40%نسبة تحصلت الحالة على 
  .وھذا یفسر صعوبة تعرفھا على الصور المقدمة و الكلمات السھلة و المتداولة

 . اختبار الذاكرة الداللیة -5
  : –عبد العزیز سعد –تعریف مقیاس الذاكرة الداللیة 

مقاییس اختبارات القدرات اللغویة هو عبارة عن مجموعة من االختبارات اللغویة المقتبسة عن 
ولم یذكر خصائصه  .المتوفرة تقوم على روز بعض الجوانب التي تعتمد على الذاكرة الداللیة

  .السیكومتریة

  :وفي بحثنا ركزنا على تشخیص الجوانب التالیة
  .اإلنتاج اللغوي - 1

 .السیاق اللغوي - 2



      
 

 .الفهم اللفظي - 3
  . % 100تم قبول هذا االقتراح بنسبة  حیث)06(وهذا بعد عرضها على اراء المحكمین 

قمنا بإعداد مقیاس الذاكرة الداللیة و اختبار اللغوي  للطفل المتخلف الذھني  :القیاس القبلي

اعاقة خفیفة، و الذي جاء وصفھما في تناول سابق، ثم قمنا بتطبیقھما على عینة البحث المتمثلة 

أوالد، وبنت واحدة، وھذا  06حاالت ست )  07( في أطفال المتخلفین ذھنیا المقدرة بسبع

وتم . ألداء اللغوي، ودرجات بنود الذاكرة الداللیة الخاصة بمتطلبات الدراسةلتحدید مستوى ا

التقسیم في ھاتھ المرحلة على مستویین األول خصص لألداء اللغوي، والثاني للذاكرة الداللیة، 

  .مع التركیز على أن جمیع أفرد العینة لم یخضعوا ألي برنامج عالجي
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   :أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء البحث
استغراق مدة زمنیة طویلة في ایداع الوثائق الرسمیة الخاصة بالتربص الجامعي من مدیریة النشاط  -

 ).حسیبة بن بوعلي(المركز الطبي البیداغوجي للمتخلفین ذهنیا بمازونة االجتماعي بغلیزان الى 

تأجیل المؤسسة الستقبالي في بدایة األمر بسبب عدم ایصال الوثائق الرسمیة الخاصة بالتربص في -

فیفري الى غایة  02الوقت  المناسب مما أثر ذلك على المدة الزمنیة المحددة من قبل التي كانت في 

الى ) 01(ا أدى ذلك الى تحدید مدة زمنیة أخرى التي تمت في بدایة من شهر أفریل ماي، مم 26

  .ماي15غایة 

  .صغر  حجم العینة المناسبة لدراستنا خاصة من ناحیة السن وتطبیق علیها مختلف االختبارات -  

صعوبة استجابة الحاالت مع االختبارات ،باإلضافة الى عدم حضور البعض منهم بالشكل   -

  .مستمر الى المؤسسةال

  :الدراسة األساسیة - 2

  :البحث منهج
بصدد دراستهو مستندا لفرضیاته ذي نحن الوالبحث للمنهج یأتي موافقا لطبیعة المشكلة  ناإن اختیار 

  .مالئمة ألكثرهشبه التجریبي الالمنهج إلى  یفرض علینا اللجوء بحثنا، وموضوع 
  : مجاالت البحث

  :الزمنيالمجال 
  .2018ماي  30إلى 2018أفریل  16تم اجراء  بحثنا  خالل الفترة الممتدة من بدایة 

المیدانیة بالمركز الطبي  النفسي البیداغوجي للمتخلفین ذهنیا  أجرینا الدراسة:المكانيالمجال 
الدراسة االستطالعیة أجرینا فیه الذي هو نفس المكان و . بمازونة والیة غلیزان) حسیبة بن بوعلي(
  .سابقاتم اإلشارة إلیهووصفه في الدراسة االستطالعیة و 

  .اللغة المنطوقة: ، المتغیر التابعالذاكرة الداللیة: المتغیر المستقل: متغیرات البحث
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  :مجتمع البحث
  .حالة تعاني من تخلف ذهني )25(شمل مجتمع البحث خمسة وعشرون 

تم اختیارهم خفیفة و فئة المتخلفین ذهنیا بدرجة  منحاالت ) 7(ة سبعتم اختیار : عینة البحث
  .بطریقة  قصدیة مسجلین بالمركز النفسي الطبي البیداغوجي

  
  الجنس

  حجم العینة
  اناث  ذكور
06  01  

  07  الكليحجم العینة
  حجم العینة ) 04(یوضح الجدول رقم

  :معاییر اختیار العینة
  :البحث حیث كانت كالتاليتم وضع معاییر الختیار العینة تبعا لمتطلبات 

   .أطفال متخلفین ذهنیا وخاصة عند فئة المتخلفینذهنیا اعاقة  خفیفة -
 80 الى 70حتى نختار األفراد الذین مستوى ذكاءهم منتطبیق اختبار الذكاء رسم الرجل  تم  -

  .أي لدهم تخلف عقلي بسیط . درجة

  .سنة 12الى 6العمر الزمني من  -
  .عصبیةال یعانون من اصابات  -
 .عینة قابلة للتواصل اللفظي -

  : االدوات المستخدمة

  .البرنامج المقترح للذاكرة الداللیة

 اختبار الذاكرة الداللیة

  .chevri mullerاختبار اللغة 

 Testsالالمعلمي استخدام اختبار تم نظرا لصغر حجم العینة :  االسالیب االحصائیة المستخدمة
non paramétrique   ،اختبار واالستعانة ب(wilcoxon)  الذي یستعمل في حالة عینتین

  .مترابطتین
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  :مرحلة اقتراح وتطبیق البرنامج
وهذا االقتراح كان على أساس البنود التي ال تجیب  :تدریبي المقترح للذاكرة الداللیةاقتراح برنامج
  .علیها العینة

الذین تم یتم تقدیم هذا البرنامج الى األطفال المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة  :أهداف البرنامج
لمساعدتهم على على القیام ببعض األنشطة المتنوعة  وذلك بتدریب هم في البحث الحالي اختیارهم 

  :الجوانب التالیة تنمیة

  .اإلنتاج اللغوي - 1

  السیاق اللغوي  - 2

  .اللفظي الفهم - 3

  :محتوى البرنامج

  :محتوى مناسب للبرنامج تم القیام بالخطوات التالیة إعدادفي سبیل 

بمراجعة هذا : مسح األدبیات و الدراسات والنماذج المتعلقة بالذاكرة الداللیة -

األطر النظریة ومراجعة الدراسات السابقة التي اھتمت بكیفیة إعداد وتصمیم 
  .البرامج ألطفال لذوي الحاجات الخاصة

  .ة ومدى مناسبة أنشطة البرنامج لهمالتعرف على خصائص العین -

اعداد محتوى و أنشطة وتدریبات تعتمد بصورة عامة على المواد اللفظیة  -
  .والبصریة المصورة

  .إعداد أوراق العمل الخاصة أثناء الجلسات و األنشطة -

  .إعداد استمارات تقییم الجلسات و استمارة تقییم البرنامج ككل -

ألطفال بینهم على سالمة النتائج ومع احترام لكي ال یؤثر تفاعل االعالج فردی -
 .كل الضوابط و الشروط
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 :وصف البرنامج

 ّ   :قبل عملیة التحكیمن البرنامج التدریبي المقترحتكو

  

 محتوى البرنامج التعلیمة المطلوبة المدة الزمنیة

 )التكرار اللفظي و الداللي.( كلمات یطلب من العینة تكرارها د 50

 أرقام المتسلسلة تكرار السلسلة بعد سماعهااعادة  د 50

 الضربات االیقاعیة یطلب من العینة اعادة انتاجها د 50

لألشكال،  6لأللوان، 6المفردات  ربط المفردات بما یقابلها أي ما یدل علیها د 50
 ألجزاء الجسم9

یطلب من العینة تكرارها الواجب تسمیتها و   د50
  التعرف على داللتها

  صورمجموعة 

  مجموعة صور  ترتیب الصور و تصنیفها  د40

  مجموعة جمل  تحدید الجمل المناسبة للصور  د40

  المدة الزمنیة للبرنامج  ).أسابیع 07( جلسة  21  ثالثة جلسات في األسبوع

 .یتم تخصیص كل نشاط في األسبوع الواحد

  القیاس القبلي أماباإلضافة الى الجلسة األولى التي تخصص للتعرف على العینة و إجراء 

یوضح االقتراح الخاص ببرنامج الذاكرة الداللیة للمتخلفین ذهنیا اعاقة ) 05(الجدول رقم 
  .بسیطة

  :خطوات إعداد البرنامج

بدراسة الخصائص السیكومتریة من خالل تكوین بنود االختبار وتحدید أهدافها المقصودة  قمنا 
  : في صورتها األولیة حیث قام بالخطوات التالیة

 اعلى مجموعة من أساتذة جامعیین مختصین في علم النفس األرطوفونیالبرنامج م عرض بنود ت
باالضافة الى اساتذة محكمین ) 06(والمنهجیة التي تمثل لجنة الحكام الذي كان عددهم 
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یساهموا  حتى )01(وكان عدده الممارس بمیدان الصحة العقلیة  نفساني أرطوفونیين أخصائیی
  :في إعطاء مالحظاتهم واقتراحاتهم في النقاط التالیة

 .األدوات المستخدمة.      محتوى كل جلسة.     محتوى البرنامج -

 .للعینة المستهدفة مناسبتهامدى .  الجلسات الكلي عدد.    األسالیب و الفنیات المرافقة -

 .المدة الزمنیة لتطبیق البرنامج.     عدد الجلسات في األسبوع.   عدد الجلسات الكلي -

 .المدة الزمنیة للتطبیق في كل جلسة -

تمت هذه العملیة عن طریق االیمیالت الخاصة بالمقومین باإلضافة إلى اللقاءات التي  -
  :منهم  والجدول التالي نوضح فیه أسماء السادة المحكمین جمعتنا مع البعض 

  
  االسم واللقب الدرجة العلمیة التخصص  الجامعة

  1  عمراني امال/ د  "أ"أستاذة محاضرة   ارطفونیا  عبد الحمید بن بادیس
  2  فاخت معروف/ د  "ب"أستاذة محاضرة   ارطفونیا  عبد الحمید بن بادیس
  3  برابح عامر/ د  "أ"أستاذ مساعد    ارطفونیا  عبد الحمید بن بادیس
  4  عبوین سمیة/ أ  "أ"استاذة مساعدة  علم النفس العیادي عبد الحمید بن بادیس

 5 یحیاوي حفیضة/ أ "أ"استاذة مساعدة ارطفونیا عبد الحمید بن بادیس

 6  تواتي حیاة/ أ  "ب"استاذة مساعدة علم النفس عبد الحمید بن بادیس

 المركز الطبي
البیداوغوجي لألطفال 

  المتخلفین ذھنیا

  7  زیام رشید    مختص ارطفوني

  
  یوضح أسماء المحكمین ودرجاتھم العلمیة وتخصصھم وجھة االنتماء)06(جدول رقم

  
  :بعد االطالع على أراء الخبراء  وتحلیل ما جاء فیھا توصلنا إلى النتائج التالیة

  
وتعدیل ما وصل الى  %100البنود التي تصل الى قمنا بجمع النتائج وتحلیلها ، وتم قبول كل 

  :وهي موضحة في الجدول التالي. نفس النسبة ، وهذا من أجل نتائج أكثر داللة
 مالئمة  مقبولة مرفوضة تعدل  التعدیل

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 
 محتوى البرنامج 07 100% // // // // //
 محتوى كل جلسة 07 100% // // // // 
 األدوات المستخدمة 07 100% // // // // //
 األسالیب و الفنیات المرافقة 07 100% // // // // //
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 مدى مالئمتها للعینة المستهدفة  07 100% // // // // //
جلسات في  05

 األسبوع
100

% 
 عدد الجلسات في األسبوع     07

تراوحت ما بین 
د 45دالى 20

 وذلك حسب كل
 بند

100
%  

 المدة الزمنیة للتطبیق في كل جلسة            07

 10(جلسة 50 
 )أسابیع

100
%  

 المدة الزمنیة لتطبیق البرنامج          07

  إجابات الخبراء حول المحاور المقترحة یمثل) 07(جدول رقم
    

 بعد هذه الخطوة قمنا باالحتفاظ بالنقاط التالیة الخاصة بالبرنامج: 

 .األدوات المستخدمة.      محتوى كل جلسة.     محتوى البرنامج -

 .للعینة المستهدفة مناسبتهامدى .    .  األسالیب و الفنیات المرافقة -

 وتم تعدیل ما یلي: 

 .المدة الزمنیة لتطبیق البرنامج.     عدد الجلسات في األسبوع.   عدد الجلسات الكلي -

 .المدة الزمنیة للتطبیق في كل جلسة -

 محتوى البرنامج التعلیمة المطلوبة المدة الزمنیة

 )التكرار اللفظي و الداللي.( كلمات یطلب من العینة تكرارها د 20

 أرقام المتسلسلة اعادة تكرار السلسلة بعد سماعها د 20

 الضربات االیقاعیة یطلب من العینة اعادة انتاجها د 45

ربط المفردات بما یقابلها أي ما یدل  د45
 علیها

ألجزاء 9لألشكال،  6لأللوان، 6 المفردات
 الجسم

یطلب من العینة تكرارها الواجب   د20
  تسمیتها و التعرف على داللتها

  مجموعة صور

  مجموعة صور  ترتیب الصور و تصنیفها  د45

  مجموعة جمل  لجمل المناسبة للصورالربط الوظیفي ل  د45

جلسات في  05 
  األسبوع

  للبرنامجالمدة الزمنیة   )أسابیع10(جلسة  50

 .یتم تخصیص كل نشاط في األسبوع الواحد
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  باإلضافة الى الجلسة األولى التي تخصص للتعرف على العینة و إجراء القیاس القبلي أما

  یوضح شكل محتوى البرنامج في شكله بعد التحكیم) 08(الجدول رقم 

  تنمیة الذاكرة بعد هذه العملیة سوف نتطرق الى التأكد من صالحیة البرنامج ودوره في
  . اعاقة خفیفة الداللیة عند المتخلفین ذهنیا

خمس جلسات أسبوعیا مدة كل ) 05( أسابیع 10بیق برنامج الذاكرة الداللیة المقترح لمدة تطغرقیست
) 07(وذلك حسب معطیات كل بند على أفراد العینة المكونة من سبع ) د 20(و) د45(جلسة بین 

ثمانیة بنود الذي نعرضه ) 08( ، یتكون برنامج الذاكرة الداللیة منذكور و بنت واحدة) 06( أطفال
  :كالتالي

  
  :التكرار الداللي للكلمات- 1

یسمح بمعرفة قدرات الطفل على فھم مختلف العالقات الداللیة التي تربط بین مدلولین : الھدف

  .ب –وذلك بدون سند بصري یمكن االعتماد علیھ، وكل ھذا معبر عتھ بكلمات في عمودین أ 

: یدتمهكلمات في كل عمود أ و 10یحتوي االختبار على  :التعلیمة
یات منفرضقالمطروحة،والتحقیة البحث،وإشكالتساؤالتمنأجالإلجابةعن

لتهذاالفصلعرضالخطواتاي،لذاتطرقنافیةعلمیةبمنھجیدضوعةلھا،والتأكدمنصحتھاتمالتقالمو
ةوذلي   ّ راسةالتّطبیقی إتباعهاأثناءإجراءالدّ ّ ك یتم

راسة ةوالمكانیةللدّ ّ مانی ّ المنهجالمتّبع،والحدودالز ّ ّال،ثم ةأو ّ راسةاالستطالعی ر تحدیدالمجموعةالمختامعبتقدیمالدّ
اكرة اللغة لشوفري میلر و  واختبارالّذ ّ لةفیاختبارالذكاءلتحدیدالعمرالعقلی راسةالمتمّث ة،وبعدذلكتقدیمأدواتالدّ

ة ّ اللی  .اختبار الذاكرة الدّ

    :الدراسة االستطالعیة
قبل بدئ فیالدراسة االساسیةال بد للباحث من القیام بالدراسة االستطالعیة وهي من أهم الخطوات 

التي ینطلق منها الباحث ،تساعده في ضبطموضوعهوأنها توسع الطریق أمامه وتبین له الصعوبات 
سة من التي قد تواجهه  في الدراسة االساسیة، وتساعد الباحث بالتعرف على امكانیة اجراء الدرا

  .  مختلف الجوانب،  فهي تمثل الفرصة للتعدیل
  :اهداف الدراسة االستطالعیة

 . سیجرى فیه البحث ذيال) المكان( التعرف على میدان  -
  .ضبط عنوان البحث ومتغیراته -
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 .أخذ نظرة عن األطفال المسجلین في المركز النفسي الطبي البیداغوجي للمعاقین ذهنیا -
 .التعرف على عینة البحث -
 .لتعرف الى امكانیة اجراء البحث المیدانيا -
 .انتقاء احدث المراجع والدراسات السابقة ومدى توفرها -
 .تحدید ادوات الدراسة، والتعرف على طریقة تطبیقها -
 .تقنین ادوات البحث -
 .التعرف على مختلف الصعوبات والعراقیل حتى نتجنبها في الدراسة االساسیة -

  :مجاالت الدراسة االستطالعیة
  .لتحقیق هذه األهداف سابقة الذكر انطلقنا في اجراء الدراسة االستطالعیة 

  :الزمنيالمجال 
حیث تم   15/04/2018الى  غایة  01/04/2018تم اجراء الدراسة االستطالعیة ابتداءا من 

  .2018اجراء الدراسة االستطالعیة خالل األسبوعین األولین من شهر أفریل 
  :المجال المكاني

. تم اجراء الدراسة االستطالعیة واالساسیة بالمركز الطبي النفسي البیداغوجي بمازونة  والیة غلیزان
أما األطفال . طفل 120و تقدر طاقة االستیعاب . 1987دیسمبر 01حیث تم تأسیسه وفتحه في 

یخضع األطفال . طفل، یخضعون للنظام نصف داخلي والنظام الخارجي103حالیا المتكفل بهم 
یسهم لهم . لمتواجدین بالمركز الى برنامج مكیف ومعدل من طرف وزارة التضامن الوطني لألسرةا

  .باالنتقال الى تعلم الحرف   لتحضیرهم لحیاة عمل مستقبلیة و ادماجهم في الوسط العائلي
أخصائي أرطوفوني، ) 1(اخصائي نفسي عیادي، ) 2(ویسهر على التكفل بهم طاقم متكون من 

أساتذة تربیة ) 3(مساعد في الحیاة الیومیة،) 1(مساعد اجتماعي، ) 1(ن متخصصین، مربیی) 6(
  :مدنیة ، حیث تتوزع هذه الفرقة على األقسام التالیة

قبل التمهین لإلناث و  افوج المالحظة ، فوج  عالجي، فوج االثارة ، أربع أفواج للتفطین، فوج م
  .للذكور

  واناث 10ذكور15، تكونوا من ألطفال المتخلفین ذهنیاحالة من ا 25اختیار  :المجال البشري
  :أدوات الدراسة االستطالعیة
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هي عملیة المراقبة أو المشاهدة لسلوك الظواهر و المشكالت و : المالحظة -6
األحداث ومكوناتها المادیة و البیئیة و متابعة سیرها و اتجاهاتها و عالقتها بأسلوب علمي 

ر و تحدید العالقة بین المتغیرات و التنبؤ بسلوك منظم، ومخطط هادف یقصد التفسی
 ).73: 1999ابو ناصر عقلة،(الظاهرة 

استعملنا في هذا البحث المقابلة التي تعتبر أساسیة في ):العیادیة(المقابلة  - 7
الحصول على معلومات ضروریة للحالة و كانت أسئلة المقابلة نصف الموجهة حتى ال 

 .نخرج عن موضوع البحث
استخدما اختبار رسم الرجل الذي یعتبرمن االختبارات الشائعة و المشهورة :الذكاءاختبار  - 8

لقیاس ذكاء األطفال من خالل رسوماتهم نتیجة لما یقدمه من نتائج صحیحة و دقیقة، 
و . مقارنة مع االختبارات األخرى لقیاس الذكاء ، وجد أن معامل االرتباط بینهما عال جدا

 .عالق كریمة على البیئة الجزائریةقد قنن من طرف الباحثة 
  :chevrie Muller اختبار اللغة -9

 )(chevrie Mullerepreruves pour lexamain du longajeیعتبر رائز 

من الروائز المستعملة في قیاس اللغة، وهو رائز لفظي، أدائي و لغوي صممه كلمن 
chevrieMuller  وdicont) ( م، ونشر من طرف مركز علم النفس التطبیقي1981سنة )

ecpa((Edition du centre du psychologue et science applique)  و لقد تم تفضیله
، من خالله یتم تقییم المستوى ألنه یكشف عن قدرات الطفل اللغویة و مدى كفاءته في استعمالها

  .اللغویعند هذه الفئة

  :فئتینهو اختبار یتكون من 

  . سنوات 8الى  6من: الكبرى)  g(الفئة .ىسنوات6الى 4من : الصغرى)  p( الفئة

كان التكییف بما " المختصة األرطوفونیة نوریة مالك" من طرف ه لكنه خضع لتعدیالت، حیثكیف
  . یناسب الواقع االجتماعي و اللغوي الجزائري

 .سنوات 8الى أشهر 7سنوات و  3من )  p(فقامت بتكییف الفئة الصغرى 

  :هدفاالختبار
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  .الهدفمنهذااالختبارهوتقییمالمستوىاللغویعندالطفلویبحثعناالضطراب إنوجد

لفهم و ا جانبیاالتي تقیم  بعضالبنودالتّیتخدم البحث الحالي حیثاستخدمناتلكار اخترنامنهذااالختب
  .التعبیر

  :العناصر التي تم اختیارها من الرائز

  .بند النطقبكلتعلیماته1-

  : مایليا أخذنا منه :بندالفنولوجیا - 2  

  .تكرار الكلمات السهلة–ب.تسمیة الصور  -  ب
  :الجانب اللغوي  - 3

  .فهم األفعال –ج . فهم التشابه –ب ، فهم االختالف –أ .الفهم – 1-3

  .النحو والتسمیة: التعبیر - 3- 2

  :chevrie Mullerتطبیق اختبار 

الثالثة الخاصة بالوظیفة اللغویة على كل حاالت العینة طبق هذا االختبار و بالخصوص البنود 
اللغوي، وكان تطبیق االختبار بشكل فردي ، اي كل  مو كذا اثراء رصیده مبهدف تقییم مستواه

حالة على حدا، وهذا لكي ال یؤثر تفاعل األطفال بینهم على سالمة النتائج ومع احترام كل 
  :كاالتيالضوابط و الشروط وجاء تطبیق االختبار 

  :الجانب النطقي – 1

، ] s [  ،]ǧ   ]  [ŝ  [  ،]  z [ ، ]f[،ةیبیتالتسر ایهدف التعرف على قدرةالطفل على نطق الفونیم
]v.[ نطلب منه تكرار الفونیمات نأخذ بعین االعتبار أحسن النتائج بین المرحلة األولى و المرحلة

  .الثانیةبعد نسخ النتائج

  :الجانب الفونولوجي – 2

  :تسمیة الصور - أ
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نقدم للطفل هنا مجموعة من الصور الواحدة تلوى األخرى ، طالبین منه تسمیتها أي اعطاء 
  .األسماء المقترنة بها، واذا عجز الطفل على اعطاء شرح بسیط نقوم  بنسخ النتائج المعطاة

  :تكرار الكلمات السهلة -ب 

األخرى ونطلب منه تكرار هذه الكلمات نقدم للطفل مجموعة من الكلمات السهلة الواحدة تلوى 
  .مدعمین ذلك بالصور ثم ننسخ النتائج

  :الجانب اللغوي – 3

  :الفهم –أ 

نقدم هنا زوج من الصور، والذي یشمل شكلین متشابهین أو مختلفین في كل حالة و : االختالفاتـ 
  .نطلب من الطفل التمییز بین األشكال ثم نقوم بنسخ األجوبة

  .الشيء المقدم في البند السابقنفس :التشابهـ

نقدم للطفل مجموعة من الصور المتسلسلة، والتي تشكل قصة قصیرة بشكل تدریجي  :ـ األفعال
طبعا، ومن ثم نطرح على الطفل مجموعة من األسئلة التي تدور حول شخصیات القصة، 

  . الوضعیات، األفعال، ثم نقوم بنسخ األجوبة

  :التعبیر  –ب 

  :نقدم للطفل مجموعة من الكلمات على مستویین:میةـ النحو و التس

  .نقاطl 4×2: تنقط ب 31الى الكلمة  7من الكلمة: المستوى األول

  .نقاط l   4×3: تنقط ب 31الى  1من الكلمة : المستوى الثاني

  :مالحظة

األطفال ، نعتمد على اللغة العربیة الدارجة أساسا حتى یفهم chevrie Mullerعند تطبیق اختبار 
التعلیمة جیدا، كما علینا تقدیم الشروحات الالزمة والضروریة، كما یجب التكرار و الشرح حتى 

  .نصل الى النتائج المرغوبة فیها 
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  :04الحالة رقم 
  

  % .50  النطق – 01
 :الجانب الفونولوجي - 02

  Dex :26%  تسمیة الصور–أ 

  النقاط المتحصل علیھا  البنود    الحاالت
  %33.33  النطق – 01  :01الحالة رقم 

  :الجانب الفونولوجي - 02
  % Dex:65  تسمیة الصور–أ 

  Rex  :60%  تكرار الكلمات السھلة–ب 
  .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-

  % Div:45  .فھم االختالف –أ 
 Par508%  .فھم التشابھ –ب 
 Ver55%  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 %  l:46    31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l:39     31- 1 % 

 %50  النطق – 01  :02الحالة رقم 
  :الفونولوجي الجانب - 02

  % Dex:51  تسمیة الصور–أ 
  Rex : 50%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
  % Div:50  .فھم االختالف –أ 

 Par  :60%  .فھم التشابھ –ب 
 Ver :45%  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 %  l:40    31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l:39     31- 1 % 

  67% .                  66  النطق – 01  :03الحالة رقم 
 :الجانب الفونولوجي - 02

  Dex :50%  تسمیة الصور–أ 
  Rex  :60%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
  Div :60%  .فھم االختالف –أ 

 r% 65  PaR  .فھم التشابھ –ب 
 Ver  %45  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 l:    31 - 7  40%×2  .النحو و التسمیة
2×l:39     31- 1 % 
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  Rex :55%  تكرار الكلمات السھلة–ب 
 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
 Div :%50  .فھم االختالف –أ 

      PaR   60%  .فھم التشابھ –ب 
 %VeR 45  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 %  l:40 31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l: 35   31- 1 % 

  66% .67  النطق – 01  :05الحالة رقم 
 :الجانب الفونولوجي - 02

  % Dex: 31  تسمیة الصور–أ 
  Rex  :62%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
 Div :%18  .فھم االختالف –أ 

            Par 24%          .فھم التشابھ –ب 
 % Ver  24  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 l:    31 - 7   32%×2  .النحو و التسمیة
2×l:     31- 1 %27 

  66% .67  النطق – 01  :06الحالة رقم 
 :الفونولوجيالجانب  - 02

  % Dex:66  تسمیة الصور–أ 
  Rex  :66%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
  Div :60%  .فھم االختالف –أ 

 Par 54%  .فھم التشابھ –ب 
 Ver%60  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 %  l:60    31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l:    31- 1 51% 

 :07الحالة رقم 
  

  50%  النطق – 01
 :الجانب الفونولوجي - 02

  % Dex:50  تسمیة الصور–أ 
  Rex  :60%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
  Div :50%  .فھم االختالف –أ 

 Par 60%  .فھم التشابھ –ب 
 VeR 45%  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 % l:   31 - 7  40×2    .التسمیةالنحو و 
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2×l:     31- 1  35 % 
  .القبلي chevrie muller.نتائج تطبیق اختبا رائز اللغةتحلیل  ): 02( الجدول رقم

  :تحلیل نتائج الحالة رقم واحد

  :الجانب النطقي - 02
لك  من  ]Ø[حیث معظم الفونیمات نطقھا بالحرف   %33.33تحصلت الحالة في بند النطق على نسبة 

]S][Z][V][ƒ[أظھرت صعوبات في نطق الفونیمات.  

  :الجانب الفونولوجي -  2

وھذه النتیجة تصنف فوق المتوسط، فمن  65%تحصلت الحالة على نسبة : تسمیة الصور - أ 
تسمیة صورة صحیحة نحوا مع وجود  20تسمیة صحیحة نطقا و  13صورة، أعطى 24مجموع 

  .  قل اللغوياستبدال أخرى تنتمي الى نفس الح

  :تكرار الكلمات السھلة - ب 

كلمة 21وھذه النتیجة تصنف فوق المتوسط، حیث استطاعت تكرار %70تحصلت الحالة على نسبة 
  ]ţunubil][dunubil[كلمة صحیحة نطقا مع وجود حاالت استبدال30صحیحة نحوا، و

  :انب اللغويالج - 03

  :فهم االختالف –أ 

هذا یدل على أن الحالة تعرفت على بعض األشكال المقدمة  45%تحصلت الحالة على مجموعة 
لها خاصة في حالة  اختالف االناءان والقطان، اي أنها لم تتعرف على حجمهما بأن احداهما 

كبیرة واألخرى صغیرة، وحتى في تماثلهم، مما یدل على أن رصیده اللغوي فقیر بعض الشيء مما 
  .لحجم الكبیر و الصغیرلم یكن لها القدرة على التمییز بین ا

لقد تمكنت من التمییز بین التماثل   50%تحصلت الحالة على نسبة  :فهم التشابه –ب 
  .واالختالف لألشكال المقدمة لها مما یدل على أن رصیده اللغوي غني بعض الشيء

مما یدل على أن الحالة فهمت بعض   55%تحصلت الحالة على نسبة   :فهم األفعال_ ج 
  .األحداث والتفاعالت التي وقعت في اطار القصة، مما یدل على غنى رصیده

  :التعبیر - 04

  :النحو والتسمیة
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هذه النتائج تعبر عن تحت المتوسط مما یدل على أن  31% 46%تحصلت الحالة على نسبة
  .تداولة لهاالحالة لم تتعرف على بعض الصور و الكلمات السهلة الم

  

  

  

  :02تحلیل نتائج رقم 

  :الجانب النطقي

مما یدل على انها وجدت صعوبة في نطق بعض الفونیمات  50%تحصلت الحالة على مجموع
  ].Ø[نطقهتا         ] S]  [Z ] [ƒ]   [v: [التي تمثلت في

  :الجانب الفونولوجي - 02
حیث تصنف ضمن المتوسط، فمن مجموع  52%تحصلت الحالة على نسبة : تسمیة الصور -أ 

صحیحة نحوا مع وجود استبدال أخرى تنتمي  21تسمیة صحیحة نطقا، و11صورة ، أعطى 24
  ].bìbì[ نطفها ]   ţìƒl[    :الى نفس الحقل اللغوي

مما تصنف هذه النتیجة متوسط، فمن 51% تحصلت الحالة عل نسبة: الكلمات السهلة تكرار–ب 
كلمة صحیحة نحوا مع وجود 31كلمة صحیحة نطقا و 16اعت تكرارصورة استط37مجموع 
  ].OdOl[نطقها    ]loţo: [استبدال

  :لجانب اللغويا -

هذه النتیجة تعبر عن المتوسط، أـي أنها لم  50%تحصلت الحالة على نسبة  :فهم االختالف–أ 
تتمكن هي األخرى من التعرف على األشكال المقدمة له، بحیث لم تدرك التمییز بین مختلف 

  .األحجام لألشكال من حجم كبیر و صغیر
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مما یدل هذا على أن الحالة تمكنت من  60%تحصلت الحالة على نتیجة : فهم التشابه –ب 
كال ولكن في نفس الوقت ال یعبر هذا عن غنى رصیدها اللغوي ألنها اكتفت ادراك التماثل لألش
  ].kìƒkìƒ:[فقط بمصطلح واحد

تصنف هذه النتیجة تحت المتوسط أي انها  45%تحصلت الحالة على نسبة  : فهم األفعال –ج 
لم تتمكن من فهم معظم أحداث القصة و التفاعالت التي وقعت في اطار القصة، وحتى بعض 

لم یعرف الشيء الذي یربط : المفردات التي أدلت بها، مما یدل على فقر رصیده اللغوي مثل
  .الكلب

  

  :التعبیر - 04

مما تعبر هذه النتیجة على أنها لم  38 % 44%سبةتحصلت الحالة على ن: النحو و التسمیة
  .تتمكن من التعرف على الصور والكلمات السهلة المتداولة المقدمة لها

  

  03تحلیل نتائج الحالة رقم  - 02
  : الجانب النطقي

مما تدل ھذه النتیجة على أن الحالة تمكنت من تكرار  66.67%تحصلت الحالة على نسبة - 01
  ]ƒ:[بعض الفونیمات لكن بعض الفونیمات تلقت صعوبة في نطقھا من

]v][Z ][S[    نطقھا]Ø.[    

  :الجانب الفونولوجي02  

مما تصنف ھذه النتیجة متوسط، أي من  50%تحصلت الحالة على نسبة : تسمیة الصور –أ 
صحیحة نحوا مع وجود استبدال  18صورة صحیحة نطقا و09صورة استطاعت تكرار 24مجموع 

  .الى الحقل اللغوي

كلمة استطاعت  37أي من مجموع  61%تحصلت الحالة على نسبة : تكرار الكلمات السھلة–ب 
 ţajára:[ا مع وجود حاالت االستبدالكلمة صحیحة صحیحة نحو 61كلمة صحیحة نطقا و16تكرار 

  ]. ţarrára[ نطقتھا ]   

  :الجانب اللغوي - 03
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مما تمكنت من التعرف على األشكال المقدمة  60%تحصلت الحالة على نسبة : فھم االختالف –أ 
لھا خاصة في حالة اختالف االناءان، حیث تعرفت على حجمھما بأنھما مختلفان احداھما كبیرة 

رة، وحتى في تماثلھما مما یدل على أن رصیده الغوي بعض الشيء غني كان لھ واألخرى صغی
  . القدرة على التمییز بین الحجم و الحجم الصغیر

  .مما یدل على أن رصیده اللغوي غني]. kìƒkìƒ[لقد اكتفت الحالة بمصطلح : فھم التشابھ –ب 

مما یدل على أن الحالة لم تتمكن من فھم معظم  45%تحصلت الحالة على نسبة : فھم األفعال  –ج 
األحداث و التفاعالت في اطار القصة، فكل االجابات للحالة كانت سطحیة وفقیرة جدا من حیث 

للتعبیر عن الفعل الذي ال  non verbalالمفردات وأحیانا أخرى تستعمل التعبیر الغیر اللفظي 
  .تستطیع  التعبیر عنھ بطریقة لفظیة

  :بیر التع - 04

مما یدل على أن مما یدل على الضعف 51% 62%تحصلت الحالة على نسبة : النحو و التسمیة
  .الرصید اللغوي لدیھا، وھذا یفسر صعوبة تعرفھا على الصور المقدمة و الكلمات السھلة المتداولة

  :04تحلیل نتائج الحالة رقم 

من تكرار بعض الفونیمات  لكنھا وجدت صعوبة  50%تحصلت الحالة على نسبة : الجانب النطقي
  ].Ø[نطقتھا]  S] [Z[في نطق بعض الفونیمات كل من 

  :تسمیة الصور –أ : الجانب الفونولوجي

مما یدل على أن الحالة لم تتمكن من معرفة تسمیة كل الصور مع  26%تحصلت الحالة على نسبة 
 .وجود استبدال في الحقل اللغوي

تصنف ضمن المتوسط، حیث استطاعت  55%تحصلت الحالة : السھلة تكرار الكلمات –ب 
كلمة مع وجود 37كلمة مكررة صحیحة نحوا من مجموع  22كلمة صحیحة نطقا و 12تكرار 

  ].ƒarìna]  [ƒajìna[حاالت استبدال 

  : الجانب اللغوي

 مما تصنف ضمن المتوسط أي الحالة تمكنت من 50%تحصلت الحالة على نسبة  :الفھم–أ 
التعرف على األشكال المقدمة لھا تقریبا في كل الحاالت، وھذا یدل على أنھا تمتلك وسائل التبریر 

  . في حالة شرح االختالف مما استطاعت التمییز بین األحجام الكبیرة و الصغیرة

استخدمت تنوع في المفردات ولكن ھذا  60%في ھذه الحالة تحصلت على : فھم التشابھ–ب 
  .التنوع ال یدل فھمھا للتشابھ و االختالف الواضح بین األشكال

یعني أن الحالة لم تتمكن من فھم معظم األحداث  45%تحصلت الحالة على نسبة : فھم األفعال -ج 
یع التعبیر و التفاعالت التي وقعت في اطار القصة، مما كان الصمت حاضرا أیضا عندما ال تستط

  .عنھ بطریقة لفظیة
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  : النحو و التسمیة:التعبیر

ھذه النتیجة تعبر عن ضعف الرصید اللغوي لدیھا، و ھذا  35 % 40%تحصلت الحالة على نسبة
  .یفسر صعوبة تعرفھا على الصور المقدمة و الكلمات السھلة و المتداولة

  :05تحلیل نتائج الحالة رقم 

ھذه النتیجة تصنف فوق المتوسط، مما یبین  66.67%تحصلت الحالة على نسبة : الجانب النطقي
:   ھذا بأن الحالة تمكنت من تكرار معظم الفونیمات، لكن مع وجود حاالت استبدال التي تمثلت في

]ƒ[     نطقتھا]V [ و]V    [  نطقهتا]ƒ[  

  

 

  

  

  : الجانب اللغوي

  :تسمیة الصور–أ  

صورة 24وھذه النتیجة تصنف تحت المتوسط أي من مجموع   39%تحصلت الحالة على نسبة
مع وجود استبدال أخرى تنتمي الى نفس . صحیحة نحوا23تسمیة صحیحة نطقا، و 09أعطى 

  .الحقل اللغوي

  :تكرار الكلمات السھلة -ب  

  تحصلت الحالة على نسبة

لنتیجة متوسطة، حیث  مما تدل ھذه النتیجة على أن الحالة تمكنت من تكرار تصنف ھذه ا%62  
كلمة مع  37كلمة مكررة نحوا كل من مجموع  26كلمة بشكل صحیح نطقا و16استطاعت تكرار 

 ]Sabára[ نطقھا     ]Øam3a]  [Saƒƒára[نطقھا     ]Šam3a:[ وجود حاالت استبدال

  : الجانب اللغوي

مما یدل على أن الحالة لم تتعرف على بعض   18%تحصلت الحالة على نسبة  : فھم االختالف –أ 
األشكال المقدمة لھا، في حالة اختالفھما و تماثلھما مما یدل على أن رصیده المفرداتي فقیر بعض 

  .    الشيء، مما لم یكن لھا القدرة على التمییز بین الحجم الكبیر والحجم الصغیر

ین ھذا على أن الحالة لم تستخدم تنوع في مما یب 24%تحصلت الحالة على نسبة  :فھم التشابھ–ب 
  .المفردات و مما یدل على عدم فھمھا للتشابھ و االختالف الواضح بین األشكال

  :فھم األفعال –ج 
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، وھذا یعني أن الحالة لم تتمكن من فھم معظم األحداث و 24%تحصلت الحالة على نسبة 
حالة كانت سطحیة وفقیرة جدا من حیث التفاعالت التي وقعت في اطار القصة، فكل االجابات لل

المفردات و أحیانا أخرى تستعمل التعبیر الغیر اللفظي للتعبیر عن الفعل الذي ال تستطیع التعبیر 
  . عنھ بطریقة لفظیة

  : التعبیر

ھذه النتیجة تدل على ضعف الرصید 27% و 32%تحصلت الحالة على نسبة: النحو والتسمیة
 .عوبة تعرفھا على الصور المقدمة والكلمات السھلةاللغوي لدیھا، وھذا یفسر ص

  :06تحلیل نتائج الحالة رقم 

مما یدل ھذا على أن الحالة تمكنت من  66.67%تحصلت الحالة على نسبة : الجانب النطقي -4
  ].S][Z:[تكرار بعض الفونیمات، مع وجود صعوبة في نطق الفونیمات التالیة

  :  الجانب الفونولوجي -5
، وھذه النتیجة تصنف فوق المتوسط فمن  6%6تحصلت الحالة على نتیجة : تسمیة الصور –أ  

تسمیة صحیحة نحوا مع وجود حاالت 14تسمیة صحیحة نطقاو09صورة أعطى 24مجموع 
  .استبدال أخرى تنتمي الى الحقل اللغوي

المتوسط  تصنف ھذه النتیجة فوق 64%تحصلت الحالة على نسبة  :تكرار الكلمات السھلة –ب 
كلمة مع 37صحیحة نحوا من مجموع 25كلمة بشكل صحیح نطقا و 16حیث استطاعت تكرار 
  ].Šam3a]  [Øam3a[ وجود حاالت االستبدال 

 : الفھم –أ: الجانب اللغوي -6
  :فھم االختالف - 1 -أ

مما یدل ھذا على أن الحالة مما یدل على أن الحالة تعرفت على  60%تحصلت الحالة على نسبة 
بعض األشكال المقدمة لھا خاصة في حالة اختالف االناءان، حیث تعرفت على حجمھما بأنھما 

مختلفان احداھما كبیرة واألخرى صغیرة، وحتى في تماثلھما مما یدل على أن رصیده المفرداتي 
  .على التمییز بین الحجم الكبیر و الحجم الصغیر بعض الشيء غني، فكان لھا القدرة

  ].kìƒkìƒ[ھذه الحالة اكتفت بمصطلح واحد : فھم التشابھ - 2- أ 

مما یدل ھذا على أن الحالة تمكنت من فھم 54%تصنف ھذه الحالة على نسبة   : فھم األفعال -3 –أ 
التي أدلت بھا، مما یدل  األحداث و التفاعالت التي وقعت في إطار القصة ، وحتى بعض المفردات

  .على أنھا عرفت الشيء الذي یربط الكلب: على أن رصیده اللغوي بعض الشيء غني، مثال

    :النحو و التسمیة: التعبیر

تحصلت الحالة على نتائج ال بأس بھا، مما یعني أن رصیده اللغوي لدیھ، وھو ما یفسر صعوبة 
  .تعرفھا على الصور الكلمات السھلة المتداولة

  :07تحلیل نتائج الح الحالة رقم 
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مما یدل على أن الحالة تمكنت من تكرار  %50تحصلت الحالة على نسبة : الجانب النطقي - 03
  .بعض الفونیمات مع وجود حالة استبدال كبقیة الحاالت األخرى

  :الجانب الفونولوجي - 04
حیحة تسمیة ص 09حیث تمكنت من تكرار  50%تحصلت الحالة على نسبة: تسمیة الصور –أ 

  .تسمیة صحیحة نحوا مع وجود استبدال أخرى تنتمي الى نفس الحقل اللغوي19نطقا و

تصنف ھذه النتیجة فوق المتوسط،  61%تحصلت الحالة على نتیجة : تكرار الكلمات السھلة–ب 
صحیحة نحوا، مع وجود حالة استبدال 31كلمة صحیحة نطقا، و 16أي أنھا استطاعت من تكرار 

  .  األخرىكبقیة الحاالت 

  : الجانب اللغوي

  :فھم االختالف –أ 

أي أن الحالة تمكنت من التعرف على بعض األشكال المقدمة لھا  50%تحصلت الحالة على نسبة 
خاصة في حالة اختالف المزھریتان، من حیث حجمھما بأنھما مختلفان احداھما كبیرة و األخرى 
صغیرة، لكنھا ال تمتلك وسائل التبریر في حالة شرح االختالف بین الحجمین رغم  قدرتھا على 

  .التمییز بین الحجمین

مما یدل على أنھا استخدمت تنوع في  60%تحصلت ھذه الحالة على نسبة  :التشابھفھم  - ب 
  .المفردات و لكن ھذا التنوع ال یدل على فھمھا للتشابھ و االختالف الواضح بین األشكال

، وھذا یعني أن الحالة لم تتمكن من فھم معظم 45%تحصلت الحالة على نتیجة  :فھم األفعال - ج 
الت التي وقعت في إطار القصة فكل االجابات كانت سطحیة و فقیرة جدا من األحداث و التفاع

حیث المفردات وأحیانا أخرى تستعمل التعبیر الغیر اللفظي للتعبیر عن الفعل الذي ال تستطیع 
  .التعبیر عنھ بطریقة لفظیة

  : التعبیر04

  :النحو و التسمیة

لى ضعف الرصید اللغوي لدیھا،                            تدل ھذه النتیجة ع35%  و40%نسبة تحصلت الحالة على 
  .وھذا یفسر صعوبة تعرفھا على الصور المقدمة و الكلمات السھلة و المتداولة

 . اختبار الذاكرة الداللیة - 10
  : –عبد العزیز سعد –تعریف مقیاس الذاكرة الداللیة 

مقاییس اختبارات القدرات اللغویة هو عبارة عن مجموعة من االختبارات اللغویة المقتبسة عن 
ولم یذكر خصائصه  .المتوفرة تقوم على روز بعض الجوانب التي تعتمد على الذاكرة الداللیة

  .السیكومتریة
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  :وفي بحثنا ركزنا على تشخیص الجوانب التالیة
  .اإلنتاج اللغوي - 4

 .السیاق اللغوي - 5
 .الفهم اللفظي - 6

  . % 100تم قبول هذا االقتراح بنسبة  حیث)06(وهذا بعد عرضها على اراء المحكمین 
قمنا بإعداد مقیاس الذاكرة الداللیة و اختبار اللغوي  للطفل المتخلف الذھني  :القیاس القبلي

اعاقة خفیفة، و الذي جاء وصفھما في تناول سابق، ثم قمنا بتطبیقھما على عینة البحث المتمثلة 

أوالد، وبنت واحدة، وھذا  06حاالت ست )  07( في أطفال المتخلفین ذھنیا المقدرة بسبع

وتم . ألداء اللغوي، ودرجات بنود الذاكرة الداللیة الخاصة بمتطلبات الدراسةلتحدید مستوى ا

التقسیم في ھاتھ المرحلة على مستویین األول خصص لألداء اللغوي، والثاني للذاكرة الداللیة، 

  .مع التركیز على أن جمیع أفرد العینة لم یخضعوا ألي برنامج عالجي
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   7الحالة  6الحالة  5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة   1الحالة   الحاالت
 اختبار قبلي اختبار قبلي اختبار قبلي اختبار قبلي اختبار قبلي اختبار قبلي اختبار قبلي   مجموع

  إ. ب  اخ  اص  إ. ب  اخ  اص  إ. ب  اخ  اص  إ. ب  اخ  اص  إ. ب  اخ  اص  إ. ب  اخ  اص  إ. ب  اخ  اص  البنود

التكرار الداللي 
  للكلمات

16  04  00  19  01  00  15  05  00  17  00  03  16  04  00  19  01  00  15  05  00  20  

التكرار الداللي 
  لألرقام

03  06  00  09  00  00  03  05  01  05  04  00  03  06  00  09  00  00  08  01  00  09  

التركیب 
  12  الداللياإلیقاعي 

04  00  13  03  00  
07  

09  00  12  04  00  12  04  00  13  03  00  07  09  00  16  

  21  00  04  16  00  03  18  01  06  14  00  07  13  00  04  16  00  03  18  00  07  14  فھم االمفردات
  75  00  12  63  00  16  52  02  12  61  00  12  63  00  05  70  00  16  59  02  12  61  تسمیة الصور

بند التصنیف و 
  الداللي الترتیب

07  08  00  07  08  00  09  06  00  07  09  00  07  08  02  07  08  00  08  06  01  15  

بند الفھم والربط 
  الوظیفي للجمل

21  07  02  21  09    24  09  03  18  12  00  21  07  02  21  09  00  18  10  02  30  

13  المجموع
4  

48  4  146  40  00  137  37  4  135  48  03  134  48  04  146  40  00  150  47  03  196  

 

  .الداللیةیوضح نتائج القیاس القبلي الختبار الذاكرة ) 03(الجدول رقم 
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   :أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء البحث
استغراق مدة زمنیة طویلة في ایداع الوثائق الرسمیة الخاصة بالتربص الجامعي من مدیریة النشاط  -

 ).حسیبة بن بوعلي(المركز الطبي البیداغوجي للمتخلفین ذهنیا بمازونة االجتماعي بغلیزان الى 

تأجیل المؤسسة الستقبالي في بدایة األمر بسبب عدم ایصال الوثائق الرسمیة الخاصة بالتربص في -

فیفري الى غایة  02الوقت  المناسب مما أثر ذلك على المدة الزمنیة المحددة من قبل التي كانت في 

الى ) 01(ا أدى ذلك الى تحدید مدة زمنیة أخرى التي تمت في بدایة من شهر أفریل ماي، مم 26

  .ماي15غایة 

  .صغر  حجم العینة المناسبة لدراستنا خاصة من ناحیة السن وتطبیق علیها مختلف االختبارات -  

صعوبة استجابة الحاالت مع االختبارات ،باإلضافة الى عدم حضور البعض منهم بالشكل   -

  .مستمر الى المؤسسةال

  :الدراسة األساسیة - 2

  :البحث منهج
بصدد دراستهو مستندا لفرضیاته ذي نحن الوالبحث للمنهج یأتي موافقا لطبیعة المشكلة  ناإن اختیار 

  .مالئمة ألكثرهشبه التجریبي الالمنهج إلى  یفرض علینا اللجوء بحثنا، وموضوع 
  : مجاالت البحث

  :الزمنيالمجال 
  .2018ماي  30إلى 2018أفریل  16تم اجراء  بحثنا  خالل الفترة الممتدة من بدایة 

المیدانیة بالمركز الطبي  النفسي البیداغوجي للمتخلفین ذهنیا  أجرینا الدراسة:المكانيالمجال 
الدراسة االستطالعیة أجرینا فیه الذي هو نفس المكان و . بمازونة والیة غلیزان) حسیبة بن بوعلي(

  .سابقاوتم اإلشارة إلیهووصفه في الدراسة االستطالعیة 
  .اللغة المنطوقة: ، المتغیر التابعالذاكرة الداللیة: المتغیر المستقل: متغیرات البحث
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  :مجتمع البحث
  .حالة تعاني من تخلف ذهني )25(شمل مجتمع البحث خمسة وعشرون 

تم اختیارهم خفیفة و فئة المتخلفین ذهنیا بدرجة  منحاالت ) 7(ة سبعتم اختیار : عینة البحث
  .بطریقة  قصدیة مسجلین بالمركز النفسي الطبي البیداغوجي

  
  الجنس

  حجم العینة
  اناث  ذكور
06  01  

  07  الكليحجم العینة
  حجم العینة ) 04(یوضح الجدول رقم

  :معاییر اختیار العینة
  :البحث حیث كانت كالتاليتم وضع معاییر الختیار العینة تبعا لمتطلبات 

   .أطفال متخلفین ذهنیا وخاصة عند فئة المتخلفینذهنیا اعاقة  خفیفة -
 80 الى 70حتى نختار األفراد الذین مستوى ذكاءهم منتطبیق اختبار الذكاء رسم الرجل  تم  -

  .أي لدهم تخلف عقلي بسیط . درجة

  .سنة 12الى 6العمر الزمني من  -
  .عصبیةال یعانون من اصابات  -
 .عینة قابلة للتواصل اللفظي -

  : االدوات المستخدمة

  .البرنامج المقترح للذاكرة الداللیة

 اختبار الذاكرة الداللیة

  .chevri mullerاختبار اللغة 

 Testsالالمعلمي استخدام اختبار تم نظرا لصغر حجم العینة :  االسالیب االحصائیة المستخدمة
non paramétrique   ،اختبار واالستعانة ب(wilcoxon)  الذي یستعمل في حالة عینتین

  .مترابطتین
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  :مرحلة اقتراح وتطبیق البرنامج
وهذا االقتراح كان على أساس البنود التي ال تجیب  :تدریبي المقترح للذاكرة الداللیةاقتراح برنامج
  .علیها العینة

الذین تم یتم تقدیم هذا البرنامج الى األطفال المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة  :أهداف البرنامج
لمساعدتهم على على القیام ببعض األنشطة المتنوعة  وذلك بتدریب هم في البحث الحالي اختیارهم 

  :الجوانب التالیة تنمیة

  .اإلنتاج اللغوي - 4

  السیاق اللغوي  - 5

  .اللفظي الفهم - 6

  :محتوى البرنامج

  :محتوى مناسب للبرنامج تم القیام بالخطوات التالیة إعدادفي سبیل 

بمراجعة هذا : مسح األدبیات و الدراسات والنماذج المتعلقة بالذاكرة الداللیة -

األطر النظریة ومراجعة الدراسات السابقة التي اھتمت بكیفیة إعداد وتصمیم 
  .البرامج ألطفال لذوي الحاجات الخاصة

  .ة ومدى مناسبة أنشطة البرنامج لهمالتعرف على خصائص العین -

اعداد محتوى و أنشطة وتدریبات تعتمد بصورة عامة على المواد اللفظیة  -
  .والبصریة المصورة

  .إعداد أوراق العمل الخاصة أثناء الجلسات و األنشطة -

  .إعداد استمارات تقییم الجلسات و استمارة تقییم البرنامج ككل -

ألطفال بینهم على سالمة النتائج ومع احترام لكي ال یؤثر تفاعل االعالج فردی -
 .كل الضوابط و الشروط
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 :وصف البرنامج

 ّ   :قبل عملیة التحكیمن البرنامج التدریبي المقترحتكو

  

 محتوى البرنامج التعلیمة المطلوبة المدة الزمنیة

 )التكرار اللفظي و الداللي.( كلمات یطلب من العینة تكرارها د 50

 أرقام المتسلسلة تكرار السلسلة بعد سماعهااعادة  د 50

 الضربات االیقاعیة یطلب من العینة اعادة انتاجها د 50

لألشكال،  6لأللوان، 6المفردات  ربط المفردات بما یقابلها أي ما یدل علیها د 50
 ألجزاء الجسم9

یطلب من العینة تكرارها الواجب تسمیتها و   د50
  التعرف على داللتها

  صورمجموعة 

  مجموعة صور  ترتیب الصور و تصنیفها  د40

  مجموعة جمل  تحدید الجمل المناسبة للصور  د40

  المدة الزمنیة للبرنامج  ).أسابیع 07( جلسة  21  ثالثة جلسات في األسبوع

 .یتم تخصیص كل نشاط في األسبوع الواحد

  القیاس القبلي أماباإلضافة الى الجلسة األولى التي تخصص للتعرف على العینة و إجراء 

یوضح االقتراح الخاص ببرنامج الذاكرة الداللیة للمتخلفین ذهنیا اعاقة ) 05(الجدول رقم 
  .بسیطة

  :خطوات إعداد البرنامج

بدراسة الخصائص السیكومتریة من خالل تكوین بنود االختبار وتحدید أهدافها المقصودة  قمنا 
  : في صورتها األولیة حیث قام بالخطوات التالیة

 اعلى مجموعة من أساتذة جامعیین مختصین في علم النفس األرطوفونیالبرنامج م عرض بنود ت
باالضافة الى اساتذة محكمین ) 06(والمنهجیة التي تمثل لجنة الحكام الذي كان عددهم 
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یساهموا  حتى )01(وكان عدده الممارس بمیدان الصحة العقلیة  نفساني أرطوفونیين أخصائیی
  :في إعطاء مالحظاتهم واقتراحاتهم في النقاط التالیة

 .األدوات المستخدمة.      محتوى كل جلسة.     محتوى البرنامج -

 .للعینة المستهدفة مناسبتهامدى .  الجلسات الكلي عدد.    األسالیب و الفنیات المرافقة -

 .المدة الزمنیة لتطبیق البرنامج.     عدد الجلسات في األسبوع.   عدد الجلسات الكلي -

 .المدة الزمنیة للتطبیق في كل جلسة -

تمت هذه العملیة عن طریق االیمیالت الخاصة بالمقومین باإلضافة إلى اللقاءات التي  -
  :منهم  والجدول التالي نوضح فیه أسماء السادة المحكمین جمعتنا مع البعض 

  
  االسم واللقب الدرجة العلمیة التخصص  الجامعة

  1  عمراني امال/ د  "أ"أستاذة محاضرة   ارطفونیا  عبد الحمید بن بادیس
  2  فاخت معروف/ د  "ب"أستاذة محاضرة   ارطفونیا  عبد الحمید بن بادیس
  3  برابح عامر/ د  "أ"أستاذ مساعد    ارطفونیا  عبد الحمید بن بادیس
  4  عبوین سمیة/ أ  "أ"استاذة مساعدة  علم النفس العیادي عبد الحمید بن بادیس

 5 یحیاوي حفیضة/ أ "أ"استاذة مساعدة ارطفونیا عبد الحمید بن بادیس

 6  تواتي حیاة/ أ  "ب"استاذة مساعدة علم النفس عبد الحمید بن بادیس

 المركز الطبي
البیداوغوجي لألطفال 

  المتخلفین ذھنیا

  7  زیام رشید    مختص ارطفوني

  
  یوضح أسماء المحكمین ودرجاتھم العلمیة وتخصصھم وجھة االنتماء)06(جدول رقم

  
  :بعد االطالع على أراء الخبراء  وتحلیل ما جاء فیھا توصلنا إلى النتائج التالیة

  
وتعدیل ما وصل الى  %100البنود التي تصل الى قمنا بجمع النتائج وتحلیلها ، وتم قبول كل 

  :وهي موضحة في الجدول التالي. نفس النسبة ، وهذا من أجل نتائج أكثر داللة
 مالئمة  مقبولة مرفوضة تعدل  التعدیل

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 
 محتوى البرنامج 07 100% // // // // //
 محتوى كل جلسة 07 100% // // // // 
 األدوات المستخدمة 07 100% // // // // //
 األسالیب و الفنیات المرافقة 07 100% // // // // //
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 مدى مالئمتها للعینة المستهدفة  07 100% // // // // //
جلسات في  05

 األسبوع
100

% 
 عدد الجلسات في األسبوع     07

تراوحت ما بین 
د 45دالى 20

 وذلك حسب كل
 بند

100
%  

 المدة الزمنیة للتطبیق في كل جلسة            07

 10(جلسة 50 
 )أسابیع

100
%  

 المدة الزمنیة لتطبیق البرنامج          07

  إجابات الخبراء حول المحاور المقترحة یمثل) 07(جدول رقم
    

 بعد هذه الخطوة قمنا باالحتفاظ بالنقاط التالیة الخاصة بالبرنامج: 

 .األدوات المستخدمة.      محتوى كل جلسة.     محتوى البرنامج -

 .للعینة المستهدفة مناسبتهامدى .    .  األسالیب و الفنیات المرافقة -

 وتم تعدیل ما یلي: 

 .المدة الزمنیة لتطبیق البرنامج.     عدد الجلسات في األسبوع.   عدد الجلسات الكلي -

 .المدة الزمنیة للتطبیق في كل جلسة -

 محتوى البرنامج التعلیمة المطلوبة المدة الزمنیة

 )التكرار اللفظي و الداللي.( كلمات یطلب من العینة تكرارها د 20

 أرقام المتسلسلة اعادة تكرار السلسلة بعد سماعها د 20

 الضربات االیقاعیة یطلب من العینة اعادة انتاجها د 45

ربط المفردات بما یقابلها أي ما یدل  د45
 علیها

ألجزاء 9لألشكال،  6لأللوان، 6 المفردات
 الجسم

یطلب من العینة تكرارها الواجب   د20
  تسمیتها و التعرف على داللتها

  مجموعة صور

  مجموعة صور  ترتیب الصور و تصنیفها  د45

  مجموعة جمل  لجمل المناسبة للصورالربط الوظیفي ل  د45

جلسات في  05 
  األسبوع

  للبرنامجالمدة الزمنیة   )أسابیع10(جلسة  50

 .یتم تخصیص كل نشاط في األسبوع الواحد
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  باإلضافة الى الجلسة األولى التي تخصص للتعرف على العینة و إجراء القیاس القبلي أما

  یوضح شكل محتوى البرنامج في شكله بعد التحكیم) 08(الجدول رقم 

  تنمیة الذاكرة بعد هذه العملیة سوف نتطرق الى التأكد من صالحیة البرنامج ودوره في
  . اعاقة خفیفة الداللیة عند المتخلفین ذهنیا

خمس جلسات أسبوعیا مدة كل ) 05( أسابیع 10بیق برنامج الذاكرة الداللیة المقترح لمدة تطغرقیست
) 07(وذلك حسب معطیات كل بند على أفراد العینة المكونة من سبع ) د 20(و) د45(جلسة بین 

ثمانیة بنود الذي نعرضه ) 08( ، یتكون برنامج الذاكرة الداللیة منذكور و بنت واحدة) 06( أطفال
  :كالتالي

  
  :التكرار الداللي للكلمات- 1

یسمح بمعرفة قدرات الطفل على فھم مختلف العالقات الداللیة التي تربط بین مدلولین : الھدف

  .ب –وذلك بدون سند بصري یمكن االعتماد علیھ، وكل ھذا معبر عتھ بكلمات في عمودین أ 

كلمات في كل عمود أ وب نطلب من الطفل أن یكرر ذات  10یحتوي االختبار على  :التعلیمة

عمود المقابل حیث نطلب من تكرار الكلمات ذات نفس الداللة من العمود أ إلى نفس الداللة  في ال

كرر مثلي الكلمة ثم :" العمود ب  ثم نكرر الفكرة مع بقیة الكلمات انطالقا من التعلیمة التالیة 

  :انطق الكلمة التي تحمل نفس الداللة في الجھة المقابلة من الجدول
[KarrirmiØliKalimàtØOmma  nṭiq Kalima llati taħmilO naƒs dalàla felJiha 

mOqàbila mìna alğadwal[  

  :التنقیط
بغض النظر عن ارتباط " 1"إذا نجح الطفل في نطق الكلمتین نطقا صحیحا حصل على نقطة . 1

  .داللتھما

  .إذا كان اختیار الكلمة صائبا یمنح نقطة ثانیة. 2

  " 2"وعلیھ فالطفل الذي ینجح في النطق واالختیار یحصل على نقطتین . 3

  . نقطة" 20"ومجموع النقاط یكون . 4

  د 20المدة المحددة في ھذا البند : الوقت

  :التكرار الداللي لألرقام- 2

مراقبة وتشخیص الذاكرة السمعیة من قدرات لبنیة االنتباه للمثیرات السمعیة، وقدرتھ على : الھدف

  .ردة الفعل وسرعتھا
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سلسالت من األرقام تتوزع على ثالث مجموعات أ؛ ب؛ ج  9یحتوي االختبار على  :التعلیمة

وبالترتیب نلقي أمام الطفل السالسل سلسلة بسلسلة ونطلب منھ  ؛ثالث سلسالت في كل مجموعة

استمع لھذه السلسلة من "كلما انتھینا من سلسلة معینة أن یعید تكرارھا وراءنا بمعدل ثانیة لكل رقم 

 ".األرقام ثم أعدھا مثلما سمعتھا مرتبة

[istami3 lihađihi silsila mina larqǻm Ø0mma a3idha   m iØlamà sami3taha 

m0rttaba] 

  : التنقیط 

  "1"إذا نجح الطفل في نطق سلسلة كاملة وضمن السرعة المطلوبة نمنحھ نقطة. 1

  إذا أخفق الطفل في مجموعة كاملة ولم ینل فیھا أي عالمة تلغى مباشرة المجموعة التي تلیھا. 2

  .نقاط "9"وعلیھ الطفل الذي ینجح في نطق كل السالسل في مختلف المجموعات ینال . 3

  :التركیب اإلیقاعي الداللي- 3
معرفة قدرة الطفل على االنتباه واالدراك السمعي لتنوع  سلسلة من االیقاعات  وسرعة  :الھدف

  .تكرارھا

مجموعة من الضربات اإلیقاعیة تختلف عن بعضھا في بنیتھا  16یحتوي االختبار على  :التعلیمة

الصوتیة یقوم الفاحص بإنتاجھا واحدة بواحدة ویطلب من الطفل إعادة إنتاجھا وراءه مع منحھ 

استمع جیدا كیف أدق ثم اعد الطرق :" فرصة اإلعادة ثالث مرات انطالقا من التعلیمة التالیة 

  ][istami3 Jajidan Kajƒa ʕadoqo Øomma a3id ṭṭarq miØli tamàman"  امثلي تمام

  : التنقیط 
  " 1"إذا نجح الطفل في إعادة الطرق بشكل صحیح حصل على نقطة . 1

  .أخطاء متتالیة 3نوقف االختبار بعد  9بعد الوصول إلى المجموعة التاسعة . 2

  .نقطة 16اإلجابة الكاملة ھو مجموعة النقاط التي قد یحصل علیھا صاحب . 3

  .دقیقة 45یقدم في ھذا البند:  الوقت

  :فھم المفردات-4

یھدف  الى معرفة قدرة الطفل على اكتسابھ لأللوان األساسیة ومختلف األشكال التي : الھدف

یواجھھا في حیاتھ الیومیة ، وقدرتھ على التعرف الجید لجسمھ بالوعي النفسي المعرفي للجسم، 

  . فبدایة التعرف على األشیاء تنطلق من الذات 

 6مفردات لأللوان؛ 6(الث مجموعات مفردة موزعة على ث 21یحتوي االختبار على   :التعلیمة

یطلب من الطفل أن یربط كل مفردة بما یدل علیھا ) مفردات ألجزاء الجسم 9مفردات لألشكال؛
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مما ھو معروض أمامھ أو على جسمھ في حالة المفردات الخاصة بأجزاء الجسم ویكون لكل 

  :مجموعة تعلیمتھا الخاصة بھا وھي كالتي

وأنت أریھ لي من بین ھذه األلوان التي أمامك؛ ارني اللون سأقول لك اللون : "األلوان .1

  "الخ. البنفسجي

][lʕalwán  ađíhi  bajni min lí ʕarihOʕantawa  lawnl laKa  saʕaqulo[  

  "الخ... ارني الرسم الذي اطلبھ منك؛ ارني المربع: "األشكال .2
]lmarsúmKlaŝʕainira[ 

سأقول لك أسماء لبعض أجزاء جسمك وقم أنت بوضع إصبعك علیھا؛ ارني :"أجزاء الجسم  .3

 ]Kbá3aĸ līha3 iħaţītl  lbláŞa hadi waŝan[  " الخ...ذراعك 

  : التنقیط  .4

مجموعة النقاط التي ". 1"إذا نجح الطفل في التعرف على مقابل كل مفردة حصل على نقطة . 1

  .نقطة 21قد یحصل علیھا صاحب اإلجابة الكاملة ھو 

  :بند تسمیة الصور- 5
یھدف ھذا البند الى قیاس الرصید المعجمي و المفرداتي لدى المفحوص، وقدرتھ على : الھدف

استحضار المفاھیم الداللیة الممثلة في الصور، كما یقدم لنا صورة واضحة على امكانیة الربط 

بالطفل في عالمھ الخارجي، و ھو الداللي بین الدال والمدلول و التمثیالت الذھنیة لألشیاء المحیط 

  .بند التعرف على األشیاء عن طریق الصور
ماذا تمثل  منھ،الواحدة تلو األخرى على الطفل و نطلب  الصور،نقدم أو نعرض :التعلیمة 

  الصورة ؟ 
 ]?ataswirawéš hadi[  

  ثواني لكل صورة  10  : التوقیت

  ]:تنقیطال

من اعطاء االسم المناسب و الدال عنالصورة ضن و تت 01صحیحة نقطة واحدة  إجابةلكل  -

  .ن  75وبالتالي مجموع نقاط البند .المقدمة 

  .ن 0إجابة خاطئة نعطیھ  في حالة تقدیم -

  :الدالليبند التصنیف و الترتیب 
نرید من خالل ھذا البند معرفة مدى قدرة الطفل على التصنیف و الترتیب الداللي لألشیاء  :الھدف

المحیطة بھ في حیاتھ الیومیة والمعبر عنھا بالصور لألشیاء الحیة و الغیر الحیة، كما تساھم في 
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التبریر، عملیة الحكم على األشیاء، ویھدف كذلك الى تحدید قدرة الطفل على التمییز بین األشیاء و 

  . وتقدم لنا نظرة ھامة حول تنظیم المفاھیم الداللیة في ذاكرتھ الداللیة

  :الوسائل 

  ).الصور  تسمیة( نفس الصور المستعملة في البند السابق 

  . نطلب من الطفل ترتیب الصور و تصنیفھا حسب انتمائھا لنفس النوع و المجموعة :التعلمیة 

 ] dir alħajawanat maεa baεd[.ضع الحیوانات معا-

  ] dir alimašiħajawanat maεa baεd[. معاضع الغیر حیوانات  -

  : التصنیف متخصص
 ]baεdmaεa awdir alhout[.ضع األسماك معا -

  ]dir alħajawanat alitεiš fadar maεa baεd[. التي تعیش في الدار معا ضع الحیوانات-

 ]almoftarisa maεa baεddir alħajawanat[. المفترسة الحیواناتضع  -

 ]maεa baεddir aţōjur [.ضع الطیور معا- 

 ]maεa baεd maεa baεd walfakia dir aҳodra[. الفواكھ معاضع الخضر معا و  -

 ]maεa baεddir wasail tāε anaql [.ضع وسائل النقل معا-

  ]maεa baεd maεa baεd walfakia dir aҳodra[.معا ضع األلعاب معا و أدوات العمل -

  ]maεa baεd kima atabsidir adawat' lmatbaҳ [.ضع لوازم المطبخ معا مثل الصحن- 

 ]maεa baεd kal wal'alwan šdir al'a[.ضع األشكال و األلوان معا-

  ]maεa baεd kima' lfaraša  dir al'hašarāt[. ضع الحشرات معا مثل الفراشة -

  .ضع األشیاء األخرى التي لیس لھا صنف في المجموعات السابقة  معا  -

]maεa baεd jā? Loxra ali'maεand'hāš magmōεašdir ala[  

في ھذا  نموذج  باستعمال. و من العام إلي الخاص من الكل الى الجزء ھذا البند في ننتقلو -

  .تون نالداللیة لـ وری  Warringtonالذاكرة 

  دقیقة 45تقدم في ھذا البند :الوقت

  :الربط الوظیفي الجملبند الفھم  و. 8
تھدف ھذه المھمة الى الكشف عن قدرة الطفل على الربط بین الفھم الجملي و الخصائص : الھدف

المحددة للشيء المبین في الصورة و  غنى الذاكرة الداللیة بالمفاھیم و معانیھا، وكذا مختلف 

  .تربط فیما بینھا بوجود السند البصري العالقات الداللیة التي
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  :الوسائل

المراد  ءالشيجملة قصد تحدید ممیزات النعرض علیھ الصورة و نطرح علیھ بعض اقتراحات 

المناسبة للصورة و كذلك الخاطئة ، و   الصحیحة  الجملفي الصورة  ، ونطلب منھ تحدید 

 :جمل  للصور المناسبة نستعمل 05بطاقات في كل بطاقة تتضمن  6یتضمن 

  ) الصورة ( مدخل أو مثیر بصري 

  ).الجملة ( مدخل أو مثیر لفظي

  .مقابلة لصورةأسئلة  5 اإلجابة عنھا و تشملأسئلة على ضوء الصورة المراد إعداد

  :التعلیمیة

  .ال أجب بنعم أوجماللتي تمثل الصورة المعروضة أمامك  سأعطیك خمس

]naεtik xams ğomal aεla taşwira quli naεm wala lā raħ[  
  .دقیقة 45المدة المحددة لھذا البندھي:الوقت

  لكل إجابة صحیحة و مناسبة للشيء المبین في الصورة وصفر )  ن1(نقطة : التنقیط

  .ن 30ترتبط  بالصورة ، مجموع نقاط البند ھولإلجابة الخاطئة التي ال ) ن0(

  :یمثل نتائج القیاس البعدي للبنود الذاكرة الداللیة() الجدول رقم     
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 المجموع 7الحالة  6الحالة   5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة   1الحالة   الحاالت
 اختبار بعدي اختبار بعدي اختبار بعدي اختبار بعدي اختبار بعدي اختبار بعدي اختبار بعدي  

. ب  اخ  اص  البنود
  إ

  إ. ب  اخ  اص  إ. ب  اخ  اص  إ. ب  اخ  اص  اص  إ. ب  اخ  اص  اص  إ. ب  اخ  اص  اص

التكرار الداللي 
  للكلمات

19  01  00  19  01  00  16  04  00  18  00  02  19  01  19  01  00  00  17  03  0  20  

التكرار الداللي 
  لألرقام

07  02  00  09  00  00  06  01  02  05  04  00  07  02  09  00  02  00  08  01  0  9  
  

التركیب 
  اإلیقاعي الداللي

13  03  00  14  02  00  12  04  00  14  02  00  13  03  14  02  02  00  12  04  0  16  

  20  0  03  17  00  10  02  19  03  18  00  03  17  00  01  19  00  01  19  00  03  18  فھم المفردات
  75  0  09  66  00  03  10  65  09  66  00  06  69  00  02  73  00  10  65  00  09  66  تسمیة الصور

بند التصنیف و 
  الترتیب الداللي

12  03  00  12  03  00  11  04  00  09  06  00  12  03  12  03  05  00  10  04  0    

بند الفھم والربط 
  الوظیفي للجمل

24  06  00  25  05  00  26  04  00  20  10  00  24  06  25  05  23  00  19  11  0  30  

  196  1  35  156  00  01  23  163  27  159  02  30  152  02  20  153  00  22  163  00  27  159  المجموع

  

 .یوضح نتائج القیاس البعدي للبرنامج الذاكرة الداللیة المقترح) 09(الجدول رقم 
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 chevrei mullerاللغة یمثل نتائج  القیاس البعدي الختبار ) 10(الجدول رقم 

 

  % .50  النطق – 01  :04الحالة رقم 

  النقاط المتحصل علیھا  البنود    الحاالت
 %33.83  النطق – 01  :01الحالة رقم 

  :الجانب الفونولوجي - 02
  % Dex:65  تسمیة الصور–أ 

  Rex  :60%  تكرار الكلمات السھلة–ب 
  .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-

  % Div:65  .فھم االختالف –أ 
 Par56%  .فھم التشابھ –ب 
 Ver55%  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 %  l:48    31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l:50 31- 1 % 

 %50  النطق – 01  :02الحالة رقم 
  :الجانب الفونولوجي - 02

  % Dex:51  تسمیة الصور–أ 
  Rex : 50%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
  % Div:50  .فھم االختالف –أ 

 Par  :56%  .فھم التشابھ –ب 
 Ver :55%  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 %  l:50    31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l:49     31- 1 % 

  67% .                  66  النطق – 01  :03الحالة رقم 
 :الجانب الفونولوجي - 02

  Dex:50%  تسمیة الصور–أ 
  Rex  :60%  الكلمات السھلةتكرار –ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
  Div :60%  .فھم االختالف –أ 

 r% 65  PaR  .فھم التشابھ –ب 
 Ver  %55  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 %  l:62    31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l:51     31- 1 % 
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 :الجانب الفونولوجي - 02  
  Dex:50%  تسمیة الصور–أ 

  Rex : 59%  تكرار الكلمات السھلة–ب 
 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
 Div :59%  .فھم االختالف –أ 

      PaR   65%  .فھم التشابھ –ب 
 Ver55%  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 %  l:45 31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l:50   31- 1 % 

  66% .67  النطق – 01  :05الحالة رقم 
 :الجانب الفونولوجي - 02

  Dex:45%  تسمیة الصور–أ 
  Rex  :62%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
 Div :% 55  .فھم االختالف –أ 

            Par 45%          .فھم التشابھ –ب 
 Ver44%  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 %  l:45  31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l:     31- 1 50% 

  66% .67  النطق – 01  :06الحالة رقم 
 :الجانب الفونولوجي - 02

  % Dex:66  تسمیة الصور–أ 
  Rex  :66%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
  Div :60%  .فھم االختالف –أ 

 Par 54%  .فھم التشابھ –ب 
 Ver%60  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 %  l:60    31 - 7×2  .النحو و التسمیة
2×l:    31- 1 51% 

 :07الحالة رقم 
  

 55%  النطق – 01
 :الجانب الفونولوجي - 02

  Dex:60%  تسمیة الصور–أ 
  Rex  :16%  تكرار الكلمات السھلة–ب 

 .الفھم 1-:الجانب اللغوي 3-
  Div.:55%  .فھم االختالف –أ 

 Par 65%  .فھم التشابھ –ب 
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 Ver65%  .فھم األفعال –ج 
 :التعبیر 2

 % l:   31 - 7  50×2  .النحو و التسمیة
2×l:     31- 1 45 % 
  :تحلیل نتائج الحالة رقم واحد

  :الجانب النطقي - 01
التي مما یدل على تمكنھا من نطق  معظم الفونیمات %83.33تحصلت الحالة في بند النطق على نسبة 

  .لقبت صعوبة في نطقها من قبل

  :الجانب الفونولوجي -  2

وھذه النتیجة تصنف فوق المتوسط، فمن مجموع  65%تحصلت الحالة على نسبة : تسمیة الصور–أ 
، مما یدل على أن الحالة أبقت على نفس تسمیة صورة 20تسمیة صحیحة نطقا و  13صورة، أعطى 24

  .النتیجة

  :تكرار الكلمات السھلة - ب 

كلمة 21وھذه النتیجة تصنف فوق المتوسط، حیث استطاعت تكرار 6%0تحصلت الحالة على نسبة
  .كلمة صحیحة نطقا، أي أنھا أبقت على نفس النتیجة السابقة30صحیحة نحوا، و

  :انب اللغويالج - 03

  :فهم االختالف –أ 

هذا یدل على أن الحالة تعرفت على بعض األشكال المقدمة لها  65%تحصلت الحالة على مجموعة 
خاصة في حالة  اختالف االناءان والقطان، اي أنها تعرفت على حجمهما بأن احداهما كبیرة واألخرى 

صغیرة، وحتى في تماثلهم، مما یدل على أن رصیده اللغوي غني بعض الشيء مما كان لها القدرة على 
  .كبیر و الصغیرالتمییز بین الحجم ال

لقد تمكنت من التمییز بین التماثل واالختالف   55%تحصلت الحالة على نسبة  :فهم التشابه –ب 
لألشكال المقدمة لها مما یدل على أن رصیده اللغوي غني بعض الشيء، لكن أفضل مقارنة بالنتیجة 

  .السابقة

أن الحالة فهمت بعض األحداث مما یدل على   55%تحصلت الحالة على نسبة   :فهم األفعال_ ج 
  .والتفاعالت التي وقعت في اطار القصة، مما یدل على غنى رصیده
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  :التعبیر - 04

  :النحو والتسمیة

هذه النتائج تعبر عن المتوسط مما یدل على أن الحالة لم تعرفت  % 4850%تحصلت الحالة على نسبة
  .على بعض الصور و الكلمات السهلة المتداولة لها، بشكل أفضل مقارنة بالنتیجة السابقة

  :02تحلیل نتائج رقم 

  :الجانب النطقي

نفس النتیجة السابقة لكن  االختالف یكمن في تلقي صعوبة في نطق  50%تحصلت الحالة على مجموع
  ] S]  [Z ] [ƒ]   [v: [بعض الفونیمات التي تمثلت في

  :الجانب الفونولوجي

حیث تصنف ضمن المتوسط، فمن مجموع  52%تحصلت الحالة على نسبة : تسمیة الصور -أ 
  .صحیحة نحوا 21تسمیة صحیحة نطقا، و11صورة، أعطى 24

مما تصنف هذه النتیجة متوسط، فمن 51% تحصلت الحالة عل نسبة: الكلمات السهلة تكرار–ب 
كلمة صحیحة نحوا، یدل هذا على الحفاظ 31كلمة صحیحة نطقا و 16صورة استطاعت تكرار37مجموع 

  .على نفس النتیجة

  :لجانب اللغويا -

هذه النتیجة تعبر فوق المتوسط، أـي أنها تمكنت  %60تحصلت الحالة على نسبة  :فهم االختالف–أ 
هي األخرى من التعرف على األشكال المقدمة له، بحیث أنها أدركت التمییز بین مختلف األحجام 

  .لألشكال من حجم كبیر و صغیر
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مما یدل هذا على أن الحالة تمكنت من ادراك 65%تحصلت الحالة على نتیجة : فهم التشابه –ب 
كال مما یعبر هذا عن غنى رصیدها اللغوي  ولم تكتفي بمصطلح واحد الذي كان من قبل التماثل لألش

  ].kìƒkìƒ[تمثل في 

تصنف هذه النتیجة المتوسط أي انها تمكنت من  55%تحصلت الحالة على نسبة  : فهم األفعال –ج 
التي أدلت  فهم معظم أحداث القصة و التفاعالت التي وقعت في اطار القصة، وحتى بعض المفردات

تعرفت على الشيء الذي یربط الكلب التي لم تتمكن من :  بها، مما یدل على غنى رصیده اللغوي مثل
  .التعرف علیه من قبل

  :التعبیر - 04

مما تعبر هذه النتیجة على أنها تمكنت من % 62%51تحصلت الحالة على نسبة: النحو و التسمیة
  .المتداولة المقدمة لها على خالف النتیجة األولىالتعرف على الصور والكلمات السهلة 

  03تحلیل نتائج الحالة رقم  - 03
  : الجانب النطقي

مما تدل ھذه النتیجة على أن الحالة تمكنت من تكرار بعض  66.67%تحصلت الحالة على نسبة - 01
  ]ƒ:[الفونیمات لكن بعض الفونیمات تلقت صعوبة في نطقھا من

]v][Z ][S[    نطقھا]Ø.[    

  :الجانب الفونولوجي02  

 مما تصنف ھذه النتیجة متوسط، 56%تحصلت الحالة على نسبة : تسمیة الصور–أ 

  .أي شھدت تحسن مقارنة بالنتیجة القبلیة

كلمة استطاعت تكرار  37أي من مجموع  61%تحصلت الحالة على نسبة : تكرار الكلمات السھلة–ب 
[ نطقتھا ]    ţajára:[نحوا مع وجود حاالت االستبدالكلمة صحیحة صحیحة  61كلمة صحیحة نطقا و16

ţarrára [أي النتیجة القبلیة بقیت محافظة علیھا.  

  :الجانب اللغوي - 03

مما تمكنت من التعرف على األشكال المقدمة لھا  6%5تحصلت الحالة على نسبة : فھم االختالف –أ 
خاصة في حالة اختالف االناءان، حیث تعرفت على حجمھما بأنھما مختلفان احداھما كبیرة واألخرى 
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صغیرة، وحتى في تماثلھما مما یدل على أن رصیده اللغوي شھد تطور ملحوظ وغنى بشكل أكثر، كما  
  . جم و الحجم الصغیركان لدیھ القدرة على التمییز بین الح

مما یدل على أن رصیدھا اللغوي تطور مقارنة ]. kìƒkìƒ[لقد اكتفت الحالة بمصطلح : فھم التشابھ –ب 
  .بالنتیجة األولى 

من فھم معظم األحداث  jمما یدل على أن الحالة تمكن 55%تحصلت الحالة على نسبة : فھم األفعال  –ج 
و التفاعالت في اطار القصة، فكل االجابات للحالة كانت غنیة جدا من حیث المفردات ولم تستعمل التعبیر 

للتعبیر عن الفعل الذي ال تستطیع  التعبیر عنھ بطریقة لفظیة، التي تم توظیفھ  non verbalالغیر اللفظي 
  .من قبل قبل تطبیق البرنامج المقترح

  :تعبیر ال - 04

مما یدل على أن مما یدل غنى  الرصید اللغوي 51% 62%تحصلت الحالة على نسبة : النحو و التسمیة
  .لدیھا، وھذا یفسر سھولة تعرفھا على الصور المقدمة و الكلمات السھلة المتداولة

  :04تحلیل نتائج الحالة رقم 

من تكرار بعض الفونیمات  لكنھا وجدت صعوبة في  50%تحصلت الحالة على نسبة  :الجانب النطقي
  ].Ø[نطقتھا]  S] [Z[نطق بعض الفونیمات كل من 

  : الجانب الفونولوجي

من التعرف على  تمما یدل على أن الحالة لم تمكن 50%تحصلت الحالة على نسبة  :تسمیة الصور–أ 
 .تسمیة بعض الصور التي لم تتمكن من التعرف علیھا من قبل

كلمة 12تصنف المتوسط، حیث استطاعت تكرار  5%9تحصلت الحالة : رار الكلمات السھلةتك –ب 
  .كلمة، مقارنة بالنتیجة القبلیة37كلمة مكررة صحیحة نحوا من مجموع 24صحیحة نطقا و 

  : الجانب اللغوي

مما تصنف  فوق المتوسط أي الحالة تمكنت من التعرف على %65تحصلت الحالة على نسبة: الفھم –أ 
األشكال المقدمة لھا تقریبا في كل الحاالت، وھذا یدل على أنھا تمتلك وسائل التبریر في حالة شرح 

  . االختالف بشكل أكثر مقارنة من قبل مما استطاعت التمییز بین األحجام الكبیرة و الصغیرة

استخدمت تنوع في المفردات ولكن ھذا التنوع  6%5الة تحصلت على في ھذه الح: فھم التشابھ –ب 
  .یدلعلى  فھمھا للتشابھ و االختالف الواضح بین األشكال

یعني أن الحالة تمكنت من فھم معظم األحداث و  55%تحصلت الحالة على نسبة : فھم األفعال -ج 
  .نتیجة القبلیةالتفاعالت التي وقعت في اطار القصة، أي شھدت تحسن مقارنة بال

  : النحو و التسمیة: التعبیر
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الرصید اللغوي لدیھا، و ھذا یفسر تحسن ھذه النتیجة تعبر عن 45 % 50%تحصلت الحالة على نسبة
  .سھولة تعرفھا على الصور المقدمة و الكلمات السھلة و المتداولة بشكل أكثر مقارنة بالنتیجة القبلیة

  :05تحلیل نتائج الحالة رقم 

ھذه النتیجة تصنف فوق المتوسط، مما یبین ھذا بأن  66.67%تحصلت الحالة على نسبة : النطقي الجانب
نطقتھا     ]ƒ:   [الحالة تمكنت من تكرار معظم الفونیمات، لكن مع وجود حاالت استبدال التي تمثلت في

]V [ و]V    [نطقتها]ƒ[تیجة السابقةنأي نفس ال.  

  :تسمیة الصور –أ : الجانب اللغوي

 11صورة أعطى 24وھذه النتیجة تصنف تحت المتوسط أي من مجموع   %74تحصلت الحالة على نسبة 
  .لكنھا عرفت تحسن مقارنة بالنتیجة السابقة. صحیحة نحوا23تسمیة صحیحة نطقا، و

  :تكرار الكلمات السھلة -ب  

تكرار تصنف ھذه النتیجة مما تدل ھذه النتیجة على أن الحالة تمكنت من 62%  تحصلت الحالة على نسبة 
 37كلمة مكررة نحوا كل من مجموع  26كلمة بشكل صحیح نطقا و16متوسطة، حیث استطاعت تكرار 

أي بقیت على ]Sabára[ نطقھا     ]Øam3a]  [Saƒƒára[نطقھا     ]Šam3a:[ كلمة مع وجود حاالت استبدال
  .نفس النتیجة

  : الجانب اللغوي

مما یدل على أن الحالة تمكنت من التعرف على بعض %55الحالة على نسبة تحصلت : فھم االختالف –أ 
األشكال المقدمة لھا،  خاصة في حالة اختالفھما و تماثلھما مما یدل على أن رصیده المفرداتي غني بعض 

  .    الشيء، مما كان لھا القدرة على التمییز بین الحجم الكبیر والحجم الصغیر

مما یبین ھذا على أن الحالة استخدمت تنوع في 45%الحالة على نسبة تحصلت  :فھم التشابھ–ب 
  .المفردات، مما یدل ھذا على فھمھا للتشابھ و االختالف الواضح بین األشكال

  :فھم األفعال –ج 

وھذا یعني أن الحالة تمكنت من فھم معظم األحداث و التفاعالت التي  %44تحصلت الحالة على نسبة 
ة، فكل االجابات للحالة  شھدت تحسن من حیث المفردات ولم توظف التعبیر الغیر وقعت في اطار القص

  .اللفظي التي استخدمتھ من قبل

  : التعبیر

ھذه النتیجة تدل على تحسن الرصید اللغوي % 44و %45تحصلت الحالة على نسبة : النحو والتسمیة
 .والكلمات السھلةلدیھا، وھذا یفسر السھولة في تعرفھا على الصور المقدمة 

  :06تحلیل نتائج الحالة رقم 
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مما یدل ھذا على أن الحالة تمكنت من تكرار  66.67%تحصلت الحالة على نسبة : الجانب النطقي -7
  ].S][Z:[بعض الفونیمات، مع وجود صعوبة في نطق الفونیمات التالیة

  :  الجانب الفونولوجي -8
، وھذه النتیجة تصنف فوق المتوسط فمن مجموع  6%6تحصلت الحالة على نتیجة : تسمیة الصور –أ 

تسمیة صحیحة نحوا مع وجود حاالت استبدال أخرى تنتمي 14تسمیة صحیحة نطقاو09صورة أعطى 24
  .الى الحقل اللغوي

تصنف ھذه النتیجة فوق المتوسط حیث  64%تحصلت الحالة على نسبة  :تكرار الكلمات السھلة –ب 
كلمة مع وجود حاالت 37صحیحة نحوا من مجموع 25حیح نطقا و كلمة بشكل ص16استطاعت تكرار 

  ].Šam3a]  [Øam3a[ االستبدال 

 : الفھم –أ: الجانب اللغوي -9
  :فھم االختالف - 1 -أ

مما یدل ھذا على أن الحالة مما یدل على أن الحالة تعرفت على بعض %65تحصلت الحالة على نسبة
االناءان، حیث تعرفت على حجمھما بأنھما مختلفان احداھما األشكال المقدمة لھا خاصة في حالة اختالف 

كبیرة واألخرى صغیرة، وحتى في تماثلھما مما یدل على أن رصیده اللغوي تطور بشكل كبیر، فكان لھا 
  .القدرة على التمییز بین الحجم الكبیر و الحجم الصغیر

  ].kìƒkìƒ[ھذه الحالة اكتفت بمصطلح واحد : فھم التشابھ - 2- أ 

مما یدل ھذا على أن الحالة تمكنت من فھم %60تصنف ھذه الحالة على نسبة  : فھم األفعال -3 – أ
األحداث و التفاعالت التي وقعت في إطار القصة ، وحتى بعض المفردات التي أدلت بھا، مما یدل على 

التي كانت على على أنھا عرفت الشيء الذي یربط الكلب، ومالبس الطفل  : أن رصیده اللغوي غني، مثال
  .األرض

    :النحو و التسمیة: التعبیر

تحصلت الحالة على نتائج جد حسنة ، مما یعني أن رصیده اللغوي لدیھ تحسن بعد تطبیق البرنامج، وھو 
  .ما یفسر سھولة تعرفھا على الصور الكلمات السھلة المتداولة

  :07تحلیل نتائج الح الحالة رقم 

مما یدل على أن الحالة تمكنت من تكرار بعض  %55تحصلت الحالة على نسبة : الجانب النطقي - 05
  .الفونیمات لكن مع وجود حالة استبدال  لكنھا قلیلة مقارنة بالنتیجة القبلیة

  : الجانب الفونولوجي - 06
  .حیث  شھدت تحسن ملحوظ في التعرف على الصور%60تحصلت الحالة على نسبة: تسمیة الصور –أ 

تصنف ھذه النتیجة فوق المتوسط، أي أنھا  61%تحصلت الحالة على نتیجة : مات السھلةتكرار الكل–ب 
صحیحة نحوا، مع وجود حالة استبدال كبقیة الحاالت 31كلمة صحیحة نطقا، و 16استطاعت من تكرار 

  .  األخرى
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  : الجانب اللغوي

  :فھم االختالف –أ 

أي أن الحالة تمكنت من التعرف على بعض األشكال المقدمة لھا خاصة  5%5تحصلت الحالة على نسبة 
في حالة اختالف المزھریتان، من حیث حجمھما بأنھما مختلفان احداھما كبیرة و األخرى صغیرة، لكنھا  
أصبحت تمتلك بعض  وسائل التبریر في حالة شرح االختالف بین الحجمین التي لم تكن تمتلكھا من قبل، 

  .على التمییز بین الحجمین و قدرتھا

مما یدل على أنھا استخدمت تنوع في المفردات و  6%5تحصلت ھذه الحالة على نسبة :فھم التشابھ - ب 
  .ھذا التنوع یدل على فھمھا للتشابھ و االختالف الواضح بین األشكال

معظم األحداث و  ، وھذا یعني أن الحالة تمكنت من فھم%56تحصلت الحالة على نتیجة :فھم األفعال - ج 
التفاعالت التي وقعت في إطار القصة فكل االجابات كانت  مقنعة وغنیة من حیث المفردات، ولم توظف 

  . التعبیر الغیر اللفظي التي كانت توظفھ من قبل

  : التعبیر04

  :النحو و التسمیة

وي لدیھا، مما تدل ھذه النتیجة على تحسن ملحوظ للرصید اللغ%  45و %50تحصلت الحالة على نسبة 
  .یفسر ھذا سھولة تعرفھا على الصور المقدمة و الكلمات السھلة و المتداولة
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  :عرض النتائج
  chevri Mullerللبند االنتاج اللغوي الختبار اللغة عرض نتائج االختبار القبلي والبعدي   -1

 chevriیمثل الجدول الفرق بین نتائج القیاس القبلي والبعدي للدرجة للبند االنتاج اللغوي الختبار اللغة 
Muller  التي تم تطبیقه على الحاالت المتعامل معهم لفئة المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة بعد تطبیق

  .البرنامج المقترح للذاكرة الداللیة
 بند االنتاج اللغوي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 wilcoxonنتائج اختبار   متوسط رتب

  العینة
االشارات 

(+)  
االشارات 

) -(  
 )Z(قیمة 

  
  الداللة اإلحصائیة
P value (sig) 

151.6  07  القیاس القبلي
2 

18.57 0.00 1.00 -1.99  0.046  

171.1 07  القیاس البعدي
2 

13.50 0.05< P value  

للعینتین المرتبطتین الخاصة بالمقارنة بین نتائج القیاس  wilcoxonنتائج اختبار ) : 11(جدول رقم 
  .القبلي والبعدیلالنتاج اللغوي

و انحراف معیاري )  62.151(قدر متوسط حسابي  ) 11(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
للبند االنتاج اللغوي، أما بالنسبة لنتائج القیاس البعدي قدر بالنسبة لنتائج القیاس القبلي ) 12.171(بقیمة 

للعینتین ) wilcoxon(، بینما اختبار )   18. 57(مع انحراف معیاري بقیمة)  60(متوسط حسابي   
و هي أصغر من مستوى ) 0.046(و داللة إحصائیة بقیــمة ) .99Z= -1(المرتبطتین قدرت قیــمته 

یوجد فروق دالة إحصائیا بین نتائج القیاس القبلي والبعدیللبند االنتاج اللغوي عند ، و علیه )0.05(الداللة 
 ).0.05(مستوى داللة 

بین  0.05وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) 11(بینت النتائج الموضحة في الجدول رقم مما
  و هذا نفسره بفعالیة البرنامج ، البعدينتائج القیاس القبلي والبعدیللبند االنتاج اللغوي  لصالح القیاس 

  .الذاكرة الداللیة في تنمیة االنتاج اللغوي عند المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة
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  chevri Mullerللبند السیاق اللغویالختبار اللغة عرض نتائج االختبار لقبلي والبعدي   -2
رجة للبند السیاق اللغوي الختبار یمثل الجدول التالي الفرق بین نتائج القیاس القبلي والبعدي للد -

التي تم تطبیقه على الحاالت المتعامل معهم لفئة المتخلفین ذهنیا اعاقة  chevri Mullerاللغة 
  .خفیفة و الذي تم تطبیقه بعد البرنامج المقترح للذاكرة الداللیة

  
 بند السیاق اللغوي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 wilcoxonنتائج اختبار   متوسط رتب

  العینة
االشارات 

(+)  
االشارات 

) -(  
 )Z(قیمة 

  
  الداللة اإلحصائیة
P value (sig) 

109.1  08  القیاس القبلي
25 

12.82 4.00 0.00 -2.038  0.042  

116.1 08  القیاس البعدي
25 

9.86 0.05< P value  

  

للعینتین المرتبطتین الخاصة بالمقارنة بین نتائج القیاس  wilcoxonنتائج اختبار ) : 12(جدول رقم 
 :القبلي والبعدي للدرجة الكلیة للسیاق اللغوي

و انحراف معیاري )  109.12(قدر متوسط حسابي  ) 21(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
بالنسبة لنتائج القیاس القبلي للبند السیاق اللغوي، أما بالنسبة لنتائج القیاس البعدي قدر ) 12.82(بقیمة 

 بالنسب للنتائج القیاس البعدي   ، ) 86,9(مع انحراف معیاري بقیمة )   12.116(متوسط حسابي 

ائیة بقیــمة و داللة إحص) Z= -2.038(للعینتین المرتبطتین قدرت قیــمته ) wilcoxon(بینما اختبار 
، و علیه یوجد فروق دالة إحصائیا بین نتائج القیاس )0.05(و هي أصغر من مستوى الداللة ) 420.0(

  ).0.05(القبلي والبعدي للسیاق اللغویعند مستوى داللة 
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بین  0.05وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) 12(مما بینت النتائج الموضحة في الجدول رقم 
و هذا نفسره بفعالیة البرنامج الذاكرة ، یاس القبلي والبعدي لبند السیاق اللغویلصالح القیاس البعدينتائج الق

  .الداللیة في تنمیة السیاق اللغوي عند المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة

 

  chevri Mullerللبند الفهم اللفظیالختبار اللغة عرض نتائج االختبار لقبلي والبعدي   -3
 chevriیمثل الجدول الفرق بین نتائج القیاس القبلي والبعدي للدرجة  للبند الفهم اللفظي الختبار اللغة 

Muller  التي تم تطبیقه على الحاالت المتعامل معهم لفئة المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة و الذي تم تطبیقه
 .بعد البرنامج المقترح للذاكرة الداللیة

  
 بند الفهم اللفظي

توسط الم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 wilcoxonنتائج اختبار   متوسط رتب

  العینة
االشارات 

(+)  
االشارات 

) -(  
 )Z(قیمة 

  
  الداللة اإلحصائیة
P value (sig) 

167.0  07  القیاس القبلي
0 

91.33 3.00 0.00 -1.084  0.027  

169.0 07  القیاس البعدي
0 

8.133 0.05< P value  

  

للعینتین المرتبطتین الخاصة بالمقارنة بین نتائج القیاس  wilcoxonنتائج اختبار ) : 13(جدول رقم 
  .القبلي والبعدي للدرجة الكلیة للبند الفهم اللفظي

و انحراف معیاري )  167.00(قدر متوسط حسابي  ) 13(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
القیاس القبلي  للبند الفهم اللفظي، أما بالنسبة لنتائج القیاس البعدي قدر بالنسبة لنتائج ) 33.91(بقیمة 

للعینتین ) wilcoxon(،بینما اختبار )8.133(مع انحراف معیاري بقیمة )  169. 00(متوسط حسابي   
و هي أصغر من مستوى ) 270.0(و داللة إحصائیة بقیــمة ) .840Z= -1(المرتبطتین قدرت قیــمته 
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، و علیه یوجد فروق دالة إحصائیا بین نتائج القیاس القبلي والبعدي الختبار الذاكرة )0.05(الداللة 
  ).0.05(الداللیة عند مستوى داللة 

بین  0.05وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) 13(مما بینت النتائج الموضحة في الجدول رقم 
هذا نفسره بفعالیة البرنامج ، و ي لصالح القیاس البعدينتائج القیاس القبلي والبعدي للبند الفهم اللفظ

  الذاكرة 
  .الداللیة في تنمیة الفهم اللفظي عند المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة

  
  :للذاكرة الداللیةتلخیص نتائج القیاس القبلي و البعدی

  
االختبار 

 البعدي
االختبار 

 العینة القبلي
 1الحالة  134 159
 2الحالة  146 163
 3الحالة  137 153
 4الحالة  135 151
 5الحالة  123 145
 6الحالة  126 143
 7الحالة  150 159

  
 الختبار  للذاكرة الداللیة عرض نتائج االختبار لقبلي والبعدي   -4

  :الفرق بین نتائج القیاس القبلي والبعد للدرجة الكلیة

 العینة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 wilcoxonنتائج اختبار   متوسط رتب
االشارات 

(+)  
االشارات 

) -(  
 )Z(قیمة 

  
  الداللة اإلحصائیة
P value (sig) 

  0.018  2.375- 0.00 4.00 135.89.75  07  القیاس القبلي
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6 

153.2 07  القیاس البعدي
9 

7.52 0.05< P value  

للعینتین المرتبطتین الخاصة بالمقارنة بین نتائج القیاس wilcoxonنتائج اختبار ) : 14(جدول رقم 
 القبلي والبعدي 

و انحراف معیاري )  135.86(قدر متوسط حسابي  )14(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
ط بالنسبة لنتائج القیاس القبلي للذاكرة الداللیة، أما بالنسبة لنتائج القیاس البعدي قدر متوس) 9.75(بقیمة 

للعینتین ) wilcoxon(، بینما اختبار )   7.52(مع انحراف معیاري بقیمة )  153.29(حسابي   
و هي أصغر من مستوى ) 0.018(و داللة إحصائیة بقیــمة ) Z= -2.375(المرتبطتین قدرت قیــمته 

ار الذاكرة ، و علیه یوجد فروق دالة إحصائیا بین نتائج القیاس القبلي والبعدیالختب)0.05(الداللة 
 ).0.05(الداللیةعند مستوى داللة 

وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة ) 14(النتائج الموضحة في الجدول رقم نستنتج من خالل 
بین نتائج القیاس القبلي والبعدیالختبار الذاكرة الداللیةلصالح القیاس البعدي، و هذا نفسره بفعالیة  0.05

  ند المتخلفین ذهنیاالداللیة في تنمیة اللغة المنطوقة عالبرنامجالذاكرة 
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  مناقشة الفرضيات. 1
  االستنتاجات.2

  الخاتمة.3
  االقتراحات. 4

  المراجع. 5
  المالحق.6
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لذاكرة الداللیة دور في تنمیة االنتاج اللغوي عند المتخلفین لالتي تشیر الى ان:مناقشة الفرضیة األولى

 .ذهنیا اعاقة خفیفة

أسفرت النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطالذاكرة الداللیة على مستوى جمیع أبعاده، 

 (والداللة االحصائیة) z(وكذلك بالنسبة الختبار اللغة فیما یخص بعد االنتاج اللغوي، حیث كانت قیمة

SIG(أصغر من مستوى الداللة )القبلي والبعدي لصالح البعدي، فقد أثبتت هذه في القیاسین ) 0.05

النتائج دور الذاكرة الداللیة االیجابي في تنمیة االنتاج اللغوي بفضل البرنامج المقترح للذاكرة الداللیة 

المطبق على أفراد عینة البحث المتمثلة في أطفال المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة، كما دلت هذه الفروق 

المتمثل في االستدعاء اللفظي عند المتخلفین ذهنیا وهذا ما أثبتته دراسة هودجیس  على وجود خلل معرفي

حیث توصال من خالل دراستهما عند المتخلفین ذهنیا على اختبار الذاكرة الداللیة ) 1951(وباترسون

  .بمؤشر االستدعاء المتأخر للمادة اللفظیة والشكلیة ضعف ملحوظ لهذه الفئة

التي تشیر الى ان للذاكرة الداللیة دور في تنمیة السیاق اللغوي عند المتخلفین : نیةمناقشة الفرضیة الثا

 .ذهنیا اعاقة خفیفة

من خالل  النتائج التي تم التوصل الیها اشارت الى وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط الدرجة 

 (السیاق اللغوي، حیث كانت قیمة    الكلیة للذاكرة الداللیة، وحتى بالنسبة الختبار اللغة فیما یخص بند

(Z  والداللة االحصائیةSIG) (أصغر من مستوى الداللة)في القیاسین القبلي و البعدي لصالح ) 0.05

البعدي، مما یعبر هذا عن الدور االیجابي في تنمیة السیاق اللغوي عند المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة 

المتوصل الیها كانت مرتفعة قلیال، مما یعبر هذا عن الفعالیة  ولكن على خالف البعد األول، ألن النتائج

  .االیجابیة في تنمیة السیاق اللغوي لدى هذه الفئة
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مما أجریت العدید من الدراسات التي اهتمت بالبرامج العالجیة لدى أطفال التوحد فقد اهتمت بدراسة 

أثر تطورها في السلوك   و التفاعل النواحي اللغویة والتواصلیة خاصة من الجانب السیاق اللغوي و 

  . االجتماعي

التي تشیر الى ان للذاكرة الداللیة دور في تنمیة الفهم اللفظي عند المتخلفین : مناقشة الفرضیة الثالثة

  .ذهنیا اعاقة خفیفة

مما أشارت نتائج هذه الفرضیة هي األخرى على وجود فروق ذات داللة احصائیة بین أبعاد الذاكرة 

) (Zیة الكلي، وكذلك بالنسبة الختبار اللغة فیما یخص بعد الفهم اللفظي، هذه األخرى كانت قیمة الدالل

في القیاسین القبلي والبعدي لصالح )0.05(أصغر من مستوى الداللة ) (SIGوالداللة االحصائیة 

اللفظي عند المتخلفین البعدي، مما یبرز أن للبرنامج المقترح للذاكرة الداللیة دور ایجابي في تنمیة الفهم 

ذهنیا اعاقة خفیفة، لكن النتیجة المتحصل علیها كانت متقاربة ، في القاسین القبلي والبعدي لصالح 

البعدي الختبار اللغة، تعبر هذه النتیجة عن وجود صعوبة في تنمیة الفهم اللفظي عند هذه الفئة، وهذا ما 

الحظ تأخر لغوي لمهمة الفهم اللفظي و یبدو  لذيا) Abdelhamidkhomsi )2000أشارت إلیه دراسة 

هذا التأخر غیر متجانس او ال یتناسب مع مستوى محدد من نمو الفهم عند الطفل العادي المحددة في 

  .)(khomsiالدراسة للعالم  homoheneعینة 
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ة المنطوقة عند التي تشیر الى ان للذاكرة الدالیة دور االیجابي في تنمیة اللغ: مناقشة الفرضیة العامة

  .المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة

الى ان للذاكرة یمكن تفسیر النتائج المتوصل الیها المتعلقة بدور الذاكرة الداللیة في تنمیة اللغة المنطوقة، 
 Lars Weinbergج  الرس ینبر الداللیة  دور كبیر في اكتساب المعلومات بصفة عامة وهذا ما أكده 

تقوم بمساعدة المخلوقات البشریة وغیر البشریة على فإنهامن خالل دورها الوظیفي  الذي یقول بانه
وانها  ).222: 2013عبد الواحد ابراهیم، . (اكتساب المعلومات والمعارف حول العالم الذي یعیشون فیه

لمفاهیم هي ذاكرة الكلمات وا"بأنها ) (tulving1993اساسیة في استخدام اللغة حیث اشار الیها تولفینق 
والقواعد واألفكار المجردة، وهي ضروریة الستخدام اللغة، وأنها ما تؤول الیه كل المعلومات التي یتلقاها 

ضوء .الفرد عن قصد أو عن غیر قصد حول العالم المحیط بنا، أین یتم ترمیزها داللیا لتحقیق االتصال
بین هذین القدرتین المعرفتین اللغة  تأكید مجموعة من الدراسات العربیة واألجنبیة علو وجود عالقة

  "  والذاكرة الداللیة
 )175 :1993,   tulving( . ان المشكلة الحقیقیة تكمن عند فئة التي تعاني من التخلف العقلي خاصة

  .في الذاكرة  الداللیة 

 مجموعة من  تجاربه تمییزمما تمكنت ) 1963، 1971( لوریانشیر الى ذلك من خالل دراسة 
  :التي تمیز أداء المتخلفین عقلیا ذو الدرجة الخفیفة  الخصائص

  .بین المثیرات یكتشف بشكل أكثر بطيء) الوصالت(إن الروابط  -
 ).ثیابا –كتابا (االستجابة لإلشارات اللفظیة تظهر تعمیمات أكثر للكلمات التي یبدوا نطقها متشابها  -

السلوك الحركي، ) منع(تخدام اللغة في كف یظهر األـشخاص المتخلفون ذهنیا عیبا في القدرة على اس -
  . له دور تنظیمي تحدیدي للغة

  .و التركیب  صعوبات لغویة خاصة في مجال النحو والصرف -

واذا تم اخضاع الذاكرة بصفة عامة والذاكرة الداللیة بصفة خاصة لتدریبات لبعض البرامج منها  البرنامج 
التدربي المقترح للذاكرة الداللیة وأثر ذلك في تنمیة االتصال اللغوي لدى                         أطفال  

 . التوحدیین
المقترح له فاعلیة وأثر ایجابي في تنمیة  هذه الدراسة أن للبرنامج التدریبي قدأسفرتنتائجو 

مهارات الذاكرة الداللیة في جمیع أبعادها واالتصال اللغوي لدى األطفال التوحدیین بشرط 
  .توفر المدة الكافیة حتى یكون له الدور االیجابي والكبیر في تنمیة هذا الجانب من اللغة
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على أن ) 1996، 2005( و نواني  TULVING1993وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما اشار الیه 

یوجد فروق ذات داللة  الذاكرة الداللیة هي األساسیة الستعمال اللغة خاصة اللغة المنطوقة، مما یبین

في تنمیة اللغة المنطوقة عند المتخلفین ذهنیا اعاقة احصائیة بین القیاس القبلي والقیاس البعدي لصالح 

  .خفیفة

یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین  ل الیها التي اشارت الیها ا الفرضیة العامة من خالل النتائج المتوص

في تنمیة اللغة المنطوقة عند المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة  القیاس القبلي والقیاس البعدي لصالح البعدي 

  .تحققت
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تنمیة االنتاج اللغوي عند المتخلفین لذاكرة الداللیة دور في لالتي تشیر الى ان:مناقشة الفرضیة األولى

 .ذهنیا اعاقة خفیفة

أسفرت النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطالذاكرة الداللیة على مستوى جمیع أبعاده، 

 (والداللة االحصائیة) z(وكذلك بالنسبة الختبار اللغة فیما یخص بعد االنتاج اللغوي، حیث كانت قیمة

SIG(ستوى الداللةأصغر من م )في القیاسین القبلي والبعدي لصالح البعدي، فقد أثبتت هذه ) 0.05

النتائج دور الذاكرة الداللیة االیجابي في تنمیة االنتاج اللغوي بفضل البرنامج المقترح للذاكرة الداللیة 

لت هذه الفروق المطبق على أفراد عینة البحث المتمثلة في أطفال المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة، كما د

على وجود خلل معرفي المتمثل في االستدعاء اللفظي عند المتخلفین ذهنیا وهذا ما أثبتته دراسة هودجیس 

حیث توصال من خالل دراستهما عند المتخلفین ذهنیا على اختبار الذاكرة الداللیة ) 1951(وباترسون

  .لهذه الفئة بمؤشر االستدعاء المتأخر للمادة اللفظیة والشكلیة ضعف ملحوظ

التي تشیر الى ان للذاكرة الداللیة دور في تنمیة السیاق اللغوي عند المتخلفین : مناقشة الفرضیة الثانیة

 .ذهنیا اعاقة خفیفة

من خالل  النتائج التي تم التوصل الیها اشارت الى وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط الدرجة 

 (لنسبة الختبار اللغة فیما یخص بند السیاق اللغوي، حیث كانت قیمة   الكلیة للذاكرة الداللیة، وحتى با

(Z  والداللة االحصائیةSIG) (أصغر من مستوى الداللة)في القیاسین القبلي و البعدي لصالح ) 0.05

البعدي، مما یعبر هذا عن الدور االیجابي في تنمیة السیاق اللغوي عند المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة 

على خالف البعد األول، ألن النتائج المتوصل الیها كانت مرتفعة قلیال، مما یعبر هذا عن الفعالیة ولكن 

  .االیجابیة في تنمیة السیاق اللغوي لدى هذه الفئة
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مما أجریت العدید من الدراسات التي اهتمت بالبرامج العالجیة لدى أطفال التوحد فقد اهتمت بدراسة 

یة خاصة من الجانب السیاق اللغوي وأثر تطورها في السلوك   و التفاعل النواحي اللغویة والتواصل

  . االجتماعي

التي تشیر الى ان للذاكرة الداللیة دور في تنمیة الفهم اللفظي عند المتخلفین : مناقشة الفرضیة الثالثة

  .ذهنیا اعاقة خفیفة

احصائیة بین أبعاد الذاكرة  مما أشارت نتائج هذه الفرضیة هي األخرى على وجود فروق ذات داللة

) (Zالداللیة الكلي، وكذلك بالنسبة الختبار اللغة فیما یخص بعد الفهم اللفظي، هذه األخرى كانت قیمة 

في القیاسین القبلي والبعدي لصالح )0.05(أصغر من مستوى الداللة ) (SIGوالداللة االحصائیة 

داللیة دور ایجابي في تنمیة الفهم اللفظي عند المتخلفین البعدي، مما یبرز أن للبرنامج المقترح للذاكرة ال

ذهنیا اعاقة خفیفة، لكن النتیجة المتحصل علیها كانت متقاربة ، في القاسین القبلي والبعدي لصالح 

البعدي الختبار اللغة، تعبر هذه النتیجة عن وجود صعوبة في تنمیة الفهم اللفظي عند هذه الفئة، وهذا ما 

الحظ تأخر لغوي لمهمة الفهم اللفظي و یبدو  لذيا) Abdelhamidkhomsi )2000راسة أشارت إلیه د

هذا التأخر غیر متجانس او ال یتناسب مع مستوى محدد من نمو الفهم عند الطفل العادي المحددة في 

  .)(khomsiالدراسة للعالم  homoheneعینة 
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لدالیة دور االیجابي في تنمیة اللغة المنطوقة عند التي تشیر الى ان للذاكرة ا: مناقشة الفرضیة العامة

  .المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة

الى ان للذاكرة یمكن تفسیر النتائج المتوصل الیها المتعلقة بدور الذاكرة الداللیة في تنمیة اللغة المنطوقة، 
 Lars Weinbergج  الرس ینبر الداللیة  دور كبیر في اكتساب المعلومات بصفة عامة وهذا ما أكده 

تقوم بمساعدة المخلوقات البشریة وغیر البشریة على فإنهامن خالل دورها الوظیفي  الذي یقول بانه
وانها  ).222: 2013عبد الواحد ابراهیم، . (اكتساب المعلومات والمعارف حول العالم الذي یعیشون فیه

هي ذاكرة الكلمات والمفاهیم "بأنها ) (tulving1993اساسیة في استخدام اللغة حیث اشار الیها تولفینق 
والقواعد واألفكار المجردة، وهي ضروریة الستخدام اللغة، وأنها ما تؤول الیه كل المعلومات التي یتلقاها 

ضوء .الفرد عن قصد أو عن غیر قصد حول العالم المحیط بنا، أین یتم ترمیزها داللیا لتحقیق االتصال
بیة واألجنبیة علو وجود عالقة بین هذین القدرتین المعرفتین اللغة تأكید مجموعة من الدراسات العر 

  "  والذاكرة الداللیة
 )175 :1993,   tulving( . ان المشكلة الحقیقیة تكمن عند فئة التي تعاني من التخلف العقلي خاصة

  .في الذاكرة  الداللیة 

 مجموعة من  ربه تمییزتجامما تمكنت ) 1963، 1971( لوریانشیر الى ذلك من خالل دراسة 
  :الخصائص  التي تمیز أداء المتخلفین عقلیا ذو الدرجة الخفیفة

  .بین المثیرات یكتشف بشكل أكثر بطيء) الوصالت(إن الروابط  -
 ).ثیابا –كتابا (االستجابة لإلشارات اللفظیة تظهر تعمیمات أكثر للكلمات التي یبدوا نطقها متشابها  -

السلوك الحركي، ) منع(یظهر األـشخاص المتخلفون ذهنیا عیبا في القدرة على استخدام اللغة في كف  -
  . له دور تنظیمي تحدیدي للغة

  .و التركیب  صعوبات لغویة خاصة في مجال النحو والصرف -

ا  البرنامج واذا تم اخضاع الذاكرة بصفة عامة والذاكرة الداللیة بصفة خاصة لتدریبات لبعض البرامج منه
التدربي المقترح للذاكرة الداللیة وأثر ذلك في تنمیة االتصال اللغوي لدى                         أطفال  

 . التوحدیین
هذه الدراسة أن للبرنامج التدریبي المقترح له فاعلیة وأثر ایجابي في تنمیة  قدأسفرتنتائجو 

مهارات الذاكرة الداللیة في جمیع أبعادها واالتصال اللغوي لدى األطفال التوحدیین بشرط 
  .توفر المدة الكافیة حتى یكون له الدور االیجابي والكبیر في تنمیة هذا الجانب من اللغة
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على أن ) 1996، 2005( و نواني  TULVING1993هذه الدراسة مع ما اشار الیه وقد اتفقت نتائج 

یوجد فروق ذات داللة  الذاكرة الداللیة هي األساسیة الستعمال اللغة خاصة اللغة المنطوقة، مما یبین

اقة في تنمیة اللغة المنطوقة عند المتخلفین ذهنیا اعاحصائیة بین القیاس القبلي والقیاس البعدي لصالح 

  .خفیفة

یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین  من خالل النتائج المتوصل الیها التي اشارت الیها ا الفرضیة العامة 

في تنمیة اللغة المنطوقة عند المتخلفین ذهنیا اعاقة خفیفة  القیاس القبلي والقیاس البعدي لصالح البعدي 

  .تحققت
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  نموذج عن اختبار اللغة) 01(ملحق
  
 

  :الفاحص:                                            الجنس:                                                          االسم
  

  :المركز:                                              السن :                                                             القب
 

  حاصل المعلومات لوجد

 البنود النقاط المحصل علیھا
  :النطق_1 6/2

 
 

44.44  dex    % 
53  rep     %  

  :الجانب الفونولوجي_  2
  .تسمیة الصور–أ 
 تكرار الكلمات السھلة -ب

 
 

50  div     % 
60  par    % 
45  ver     % 

2×l   7 – 31  =40%  
3×l    1  _31 =38 .33% 

  :اللغويالجانب _3
  :الفھم – 01
  .فھم االختالف –أ 

  .فھم التشابھ –ب 
  .فھم األفعال –ج 
  :التعبیر – 02

 .النحو والتسمیة
  :النطق

  النقطة  2المحاولة  1المحاولة  البند  النقطة  2المحاولة   1المحاولة  البند
]S[  
]ğ[  
]Š[  

  

]Ø[  
]ğ[  
]Ø[  

]Ø  
]ğ  
]Ø  

0  
1  
0  

]V[  
]ƒ[  
]Ø[  

]ƒ[  
]ƒ[  
]Ø[  

]ƒ[  
]ƒ[  
]Ø[  

0  
1  
0  

 06/02: المجموع

  :الفونولوجي الجانب_2

  :تسمیة الصور_ أ

اإلنتاج اللغوي   الصورة
  للطفل

االنتاج اللغوي   الصورة  النقطة
  للطفل

  النقطة

]ţabla[  
]mìmħa[  
]ţunubìl[  
]ğamal[  
]gnìna[  
]lħam[  
]Şba3[  

]nìƒ[  
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]ţabla[  
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]ğam[  
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]namla [  
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]mràja [  
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]tOƒàħ [  
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]dàr [  
]Kalb [  
]maƒtàħ [  

 
 

]Øaƒàra[  
]dàr[  
]Kalb[  
]matàħ[  

 

 +  
 +  
  _  

]ŞalÙm [  
]ƹnab[  

]lÙmaØ [  
]nab[  

-  
-  

 dex%44.44=100×18/8= عدد الكلمات الصحیحة نحوا /عدد الكلمات الصحیحة نطقا=النقطة

    :تكرار الكلمات السھلة_ ب

  اجابة الطفل  الكلمة  النقطة  اجابة الطفل  الكلمة
  
  
  
  
  

  النقطة

]ţabla [  
]Kalb [  

]dàr[  
ṭ ]ìjàra[  

]nìƒ [  
]Ṣbaƹ [  
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]Kamju [  
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   _  

  
  

 ]unubìlṭ [  
]ħmàma [  
]mÙṭàr [  
]maƒtàħ [  

]ğmal[  
]warda [  

]bìbì[ 
KurṢì]][ 
Stìlo[[ 
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  rex%53= 100×16/30= عدد الكلمات الصحیحة نحوا /عدد الكلمات الصحیحة نطقا= النفطة

  :الجانب اللغوي -  3

  :ھمالف–أ

  :فھم االختالف

  اجابة الطفل  النقطة  البند
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  :المختلفتینالمزھریتین – 01
  أنظر للصورتین ماذا تمثل؟

  .إذا لم یعرف نقول لھ مزھرتین
  .أنظر جیدا ھل یوجد فرق
  .اشرح. لماذا قلت أنھما مختلفان

 
0  

  
1  

 
maƹlabaliŠ  ][  

  
_  
]Wáh[  

  :المزھریتین المتماثلتین– 02
  أنظر للصورتین ماذا ترى؟

ّذا لم یعرف نقول لھ مزھریتین   .إ
  فرق؟انظر جیدا ھل یوجد 

  اشرح؟. لماذا قلت أنھما مختلفان
  

  
  
0  
1  

  
0  

  
_  
  
  
]KifKifWáh [  

_  

  :االناءان المختلفان – 03
  ماذا تالحظ؟. أنظر للصورتین

  .إذا لم یعرف نقول لھ اناءان
  أنظر ھل یوجد فرق؟

  اشرح؟. لماذا قلت أنھما متماثالن

  
1  

  
1  
1  

  
]ṭáWa [  

  
]Wáh [  
 ]ṢṛiraWaħdaKbiraWaħda[  

  :اإلناءان المتماثلین– 04
  ماذا تالحظ؟. أنظر للصورتین

  .إذا لم یعرف نقول لھ إناءان
  أنظر ھل یوجد فرق؟

  اشرح؟. لماذا قلت أنھما متماثالن

  
  
0  

  
  
]ṭáWa [  

___  
___  

  :القطان المختلفان– 05
  ماذا تالحظ؟. أنظر للصورتین

  .إذا لم یعرف نقو ل لھ قطان
  أنظر جیدا ھل یوجد فرق؟

  إشرح؟. قلت أنھما  مختلفانلماذا 

  
1  

  
1  
1  

  

]gaṭṭa[  
]Wáh[  

]aṢṛirWaħdaKbiraWada[  

 100/80die= 10×8:المجموع

  :الفھم التشابھ_2_أ

  إجابة الطفل  النقطة  البند
 
 .المزھرتین المختلفتین -
 .المزھرتین المتماثلتین -
 .اإلناءان المختلفان -
 .اإلناءان االمتشابھان -
  .القطان المختلفین -
  

  
2   
2   
2   
0   
0  

  

]KifKifmaŠi[  
]KifKif[  

]KifKifaŠimṭáWa[  

]KifKifmaŠi [  
]KifKif[  

 par%60= 10×6: المجموع

  :فھم االفعال_ 3_أ

 Not  البند
max 

    النقطة
  اجابة الطفل



      
 

 133 

  ماذا یفعل الطفل؟ –1
  بماذا یمسك الطفل الكلب؟ – 2
  ماذا یلبس الطفل؟ – 3

1  
1  
1  

0  
1  
1  

]Kalbṭfal[  
]belXajṭ[  
]triqoViSta[  

  أین سقط الطفل؟ – 1
  لماذا سقط الطفل؟ – 2
  ما ھي حالة الطفل؟ – 3

1  
1  
1  

1  
0  
1  

]fillārđṭāħ[  
]Kalb[  
]jabKi[  

  كیف ھي ثیاب الطفل؟ – 1
  ھل ھو فرحان؟ لماذا؟ – 2
  ماذا یفعل الكلب؟ – 3

1  
1  
1  

1  
1  
0  

]mWaSaX[  
]jabKirāho[  

___  
  
  بماذا بغسل الطفل؟ – 1
  یساعده؟من – 2
  أین ھي ثیابھ؟ – 3
  أین ھما رجاله؟ – 4

  
1  
1  

  
1  
1  

  

  
1  
1  

  
0  
1  

  

  
]balmaʕ[  
]mamāh[  

___  
]falmaʕ[  

  
  أین ینظر الطفل؟ – 1
  لماذا ھو فرحان؟ – 2
أنظر إلى قدمیھ كیف ھو  – 3

  واقف؟
  لماذا یقف ھكذا؟ – 4

1  
1  
1  

  
1  

1  
0  
0  
0  

]mrāja[  
]maƹlabāliŠ[  
]Waqaf[  

____  

 ver%50=  5×10: المجموع

  :التعبیر_ب

  :میةالنحو و التس

  اجابة الطفل  النقطة   البند
  :التعلیمة

 ]hadasamiwwaŠan [  
]raqba[  
]ruKba[  

  

 
 
 
0 

 
0  

  
  
  

]ƹonq [  
  

]rğal[  
  

  :التعلیمة
]SawarhaduŠuf[  

]ṭajára[  
]Safára[  
]Xatam[  

 
 
0 
0 
0  

  
  

]ṭarrara[  
]Øafára[  
]gatam[  

]fanğan[  
]Salla[  
]mgaS[  
]ṭabsi[  

0  
  
4  
1  
1  

  ]kaØ[  
]Salla[  
]Ømga[  

   ]ṭabØi[  
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]baṭa[  
]ƹawd[  
]taqa[  

]miSṭára[  
]warqa[  
]balÚn[  
]baSina[  
]bibru[  

]mÚS[  
]bṢal[  
]qarƹa[  
]maqla[  
]furŜiṭa[  

]malh[  
]waṭwáṭ[  

]ṭáṢ[  
]riŜa[  

  

0  
  
4  
0  
1  
1  

  
4  
2  
0  
4  
0  

  
4  

  
2  
4  
4  

  
  
0  
4  
0 

 
 
  

   ]ZawaŜ[  
]ƹawd[  

 ]bab[  
]miØṭára[  

]warqa[  
]balÚn[  
  ]baØina[  
]qarƹa[  

]mÚS[  
  ]baṭaṭa[  
]qarƹa[  
]maKla[  
]furŜiṭa[  

]malh[  
]zawaŜ[  

]ṭáṢ[  
 ----  

  

  

 %40: 31_ 7: من الكلمة l× 2: المجموع

  dex 100 \ 33.38= 124\ 100×42: 31 -1: من الكلمة L×2: المجموع
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)02(ملحق   

  التعلیم العالي والبحث العلمي وزارة
  مستغانم- عبد الحمید بن بادیس جامعة 

  كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة
  االرطفونیاشعبة 

  :إلى السادة المحكمین
  ...وبعدتحیة طیبة 

 فعالیة برنامج مقترح لتنمیة الذاكرة": نرید دراسة موضوعمذكرة تخرج لنیل شھادة ماسترفي إطار لتحضیر 
 )".القابلین للتعلم(الداللیة عند األطفال المتخلفین ذهنیا 

بداء الرأي في و  )عبد العزیز سعد(تحكیم المقیاس المعدّ من طرف من سیادتكم نرید ولهذا الغرض الرجاء  ٕ ا
تشخیص الذاكرة ( .محاور األداة وفقراتها من حیث مناسبتها أو عدم مناسبتها لقیاس ما نرید قیاسه

  )الداللیة
اعلم سیادتكم أن هذا المقیاس سوف نقترحه كبرنامج لتنمیة الذاكرة : حظةمال

ترونها مناسبة  إضافاتكما یمكن سیادتكم اقتراح .الداللیة عند الفئة المستهدفة
  .ونرجو من سیادتكم اقتراح المدة الزمنیة المناسبة لتطبیق هذا البرنامج. للبحث

  .وهذا خدمة للبحث العلمي ومساهمة في ترشیده وتطویرهولنا في تعاونكم جزیل الشكر واالمتنان 
  :اسم وللقب الخبیر

  :درجته العلمیة
  :تخصصه

  :الجامعةسنوات خبرته في 
  :نتمي إلیهاتالجامعة التي 

  تواتي حیاة   /أ :المشرف   بشیر محجوبة:الطالبة 
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  )02(الملحق رقم 
  مقیاس الذاكرة الداللیة

هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن االختبــارات اللغویــة مقتبســة عــن مقــاییس اختبــارات القــدرات  :تعریــف المقیــاس
  .اللغویة المتوفرة تقوم على روز بعض الجوانب التي تعتمد على الذاكرة الداللیة

  :أهداف المقیاس
  التعرف على قدرة الطفل في التكرار الداللي للكلمات .1
  لألرقامالتعرف على قدرة الطفل في التكرار الداللي  .2
 التعرف على قدرة الطفل في إنتاج التركیب اإلیقاعي الداللي .3
 التعرف على قدرة الطفل في اإلحساس والتمییز الفونولوجي .4
 التعرف على قدرة الطفل في فهم المفردات  .5
 التعرف على داللة الصور .6
 لترتیب الداللياالتعرف على التصنیف و  .7
 والربط  الوظیفي الجمل  مالفه .8

  
  :التي یتناولها المقیاساألبعاد 
  .البعد الداللي الفونولوجي للذاكرة .1
 .الفهم والذاكرة البصریة السمعیة و اللفظیة .2
  .الفونولوجيالوعي واإلدراك الداللي  .3

  :أقسام المقیاس
  :التكرار الداللي للكلمات-1

كلمــات فــي كــل عمــود أ و ب نطلــب مــن الطفــل أن یكــرر ذات نفــس  10یحتــوي االختبــار علــى  :التعلیمــة
الداللـة  ـفي العمـود المقابـل حیـث نطلـب مـن تكــرار الكلمـات ذات نفـس الداللـة مـن العمـود أ إلـى العمــود ب  

الكلمــة التــي  كــرر مثلــي الكلمــة ثــم انطــق:" ثــم نكــرر الفكــرة مــع بقیــة الكلمــات انطالقــا مــن التعلیمــة التالیــة 
  " تحمل نفس الداللة في الجهة المقابلة من الجدول
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  : التنقیط 
بغـض النظـر عـن صـحة ارتبـاط " 1"إذا نجح الطفل في نطق الكلمتین نطقا صحیحا حصل على نقطـة . 1

  .داللتهما
  .إذا كان اختیار الكلمة صائبا یمنح نقطة ثانیة. 2
  " 2"ار یحصل على نقطتین وعلیه فالطفل الذي ینجح في النطق واالختی. 3
  . نقطة" 20"ومجموع النقاط یكون . 4
  

  :االختبار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلجابة النموذجیة

رار   العمود ب  العمود أ التك
  اللفظي 

ربط  ال
  الداللي

  قط
  العشاء
  الجري

  الماء
  المدینة

  األشجار
  المفتاح
  الضوء
  الطاولة

  اللعب

  الشمس
  اللیل

  الشراب
  األخضر

  حیوان
  البیوت
  سباق
  الكرة

  القسم 
  القفل

    

  /10  /10  المجمـوع الجزئي

  20  المجموع الكلي

رار   العمود ب  العمود أ التك
  اللفظي 

ربط  ال
  الداللي

  قط
  العشاء

  الماء
  الجري
  المدینة

  األشجار
  الضوء
  الطاولة
  المفتاح
  اللعب

  حیوان
  اللیل

  الشراب
  سباق

  البیوت
  األخضر
  الشمس

  القسم
  القفل
  الكرة

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
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  :التكرار الداللي لألرقام-2

سلســــالت مــــن األرقــــام تتــــوزع علــــى ثــــالث مجموعــــات أ؛ب؛ج ثــــالث  9یحتــــوي االختبــــار علــــى  :التعلیمــــة
وبالترتیــب نلقــي أمــام الطفــل السالســل سلســلة بسلســلة ونطلــب منــه كلمــا انتهینــا  ؛سلســالت فــي كــل مجموعــة

اسـتمع لهـذه السلســلة مـن األرقـام ثـم أعــدها "مـن سلسـلة معینـة أن یعیـد تكرارهــا وراءنـا بمعـدل ثانیـة لكــل رقـم 
  ".مثلما سمعتها مرتبة

  : التنقیط 
  "1"المطلوبة نمنحه نقطةإذا نجح الطفل في نطق سلسلة كاملة وضمن السرعة . 1
  إذا أخفق الطفل في مجموعة كاملة ولم ینل فیها أي عالمة تلغى مباشرة المجموعة التي تلیها. 2
  .نقاط" 9"وعلیه الطفل الذي ینجح في نطق كل السالسل في مختلف المجموعات ینال . 3

  :االختبار
  0او  1التنقیط   السالسل  المجموعات
    9-5-3  المجموعة أ

2-4-7  
5-2-3  

    9-2-7-4  المجموعة ب
3-8-5-2  

  

  10  10  المجمـوع الجزئي
  20  المجموع الكلي
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7-2-6-1  
    9-5-8-1-3  المجموعة ج

4-8-3-7-2  
9-6-1-8-3  

  /9  المجموع
  
  :التركیب اإلیقاعي الداللي-3

مجموعـــة مـــن الضـــربات اإلیقاعیـــة تختلـــف عـــن بعضـــها فـــي بنیتهـــا  16یحتـــوي االختبـــار علـــى  :التعلیمـــة
الصــوتیة یقــوم الفــاحص بإنتاجهـــا واحــدة بواحــدة ویطلـــب مــن الطفــل إعــادة إنتاجهـــا وراءه مــع منحــه فرصـــة 

  " ااستمع جیدا كیف أدق ثم اعد الطرق مثلي تمام:" اإلعادة ثالث مرات انطالقا من التعلیمة التالیة 
  : التنقیط 

  " 1"إذا نجح الطفل في إعادة الطرق بشكل صحیح حصل على نقطة . 1
  .أخطاء متتالیة 3نوقف االختبار بعد  9بعد الوصول إلى المجموعة التاسعة . 2
  .نقطة 16مجموعة النقاط التي قد یحصل علیها صاحب اإلجابة الكاملة هو . 3

  :االختبار
  

ات  المجموع
  اإلیقاعیة

  التنقیط 
  0او1

ات  المجموع
  اإلیقاعیة

  التنقیط
  0او1 

ات  المجموع
  اإلیقاعیة

  التنقیط
  0او1 

1*** .    7* * ** .    13** * ** .    
2** ** .    8** ** ** .    14** **** .    
3** * .    9*** ** .    15** * * * .    
4* * * .    10* * * * .    16* *** ** .    
  /16  المجموع    . * ****11    . ****5
6 * .***    12***** .    
  
  :فهم المفردات-5

مفــردات  6مفــردات لأللــوان؛ 6(مفــردة موزعــة علــى ثــالث مجموعــات  21یحتــوي االختبــار علـى   :التعلیمــة
یطلـب مـن الطفـل أن یـربط كـل مفـردة بمـا یـدل علیهـا ممـا هـو معـروض ) مفردات ألجزاء الجسم 9لألشكال؛

بهـا  أمامه أو على جسمه في حالة المفردات الخاصة بأجزاء الجسم ویكـون لكـل مجموعـة تعلیمتهـا الخاصـة
  :وهي كالتي

ســـــأقول لـــــك اللـــــون وأنـــــت أریـــــه لـــــي مـــــن بـــــین هـــــذه األلـــــوان التـــــي أمامـــــك؛ ارنـــــي اللـــــون :"األلـــــوان .5
  "الخ..البنفسجي
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 "الخ.. .المربعارني الرسم الذي اطلبه منك؛ ارني : "األشكال .6
سأقول لك أسماء لبعض أجزاء جسمك وقم أنـت بوضـع إصـبعك علیهـا؛ارني ذراعـك :"أجزاء الجسم  .7

 "الخ...
  : التنقیط 

  " 1"على نقطة  مفردة حصلإذا نجح الطفل في التعرف على مقابل كل. 1
  .نقطة 21مجموعة النقاط التي قد یحصل علیها صاحب اإلجابة الكاملة هو . 2
  

  لیكن في علم األساتذة ان حجم الصور والجداول عند التطبیق سیكون بحجم أكبر: مالحظة
  :االختبار
  األجزاء المقابلة  0أو  1التنقیط   المفردات

  مجموعة األلوان
      بنفسجي. 1
      رمادي. 2
      بني. 3
      أحمر. 4
      أزرق. 5
      أخضر. 6

  مجموعة األشكال
    مربع. 1

  
      مثلث. 2

  
      مستطیل. 3

  
      بیضوي. 4

  
      مكعب. 5

  
      نجمة. 6

  
  مجموعة أجزاء الجسم

      الذراع.1
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    الرقبة. 2
  

  
  الجبهة. 3  تحدد هذه األجزاء على جسم الطفل 

  األذنین. 4
  الذقن. 5
  الركبة. 6
  اإلبهام. 7
  ظفر. 8
  الجفن. 9

  /21  المجموع
  :بند تسمیة الصور-6

  :التعلیمة 
  

  نقدم أو نعرض الصور ، الواحدة تلو األخرى على الطفل و نطلب منه ، ماذا تمثل الصورة ؟ 
 ]?ataswirawéš hadi[  

  :التوقیت 
  ثواني لكل صورة  10

  دقائق  10هذا البند یستغرق 
  : التنقیط 
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یعد النمو اللغوي من أهم الجوانب النمائیة للطفل، حیث أن نموه في مرحلة  الطفولة یكون سریعا و لدیه 

استعداد للتعلم وخاصة في مجال التفاعل اللفظي، والنمو الفكري والدماغي خصوصا،  فال یمكننا مالحظته 

خالل ھذه لتي یولد بها أو  یكتسبها فقد یتطور عقل الطفل ببعض االختالالت، أو النقائص ا. بالعین المجردة

المرحلة ، مما یواجھون العدید من المشكالت و التحدیات المختلفة و الجدیدة و التي تتراوح من البسیطة التي 

بأنه یعد من ) " 84: 2013(بمختلف أنواعه، حیث یشیر  یوسف ابراهیم تتطلب عملیاتمعرفیة   بسیطة مثال 

لدول المتخلفة والمتقدمة على حد سواء، ویرجع سببه الى انخفاض درجة الذكاء عند المشكالت التي تعاني منها ا

الفرد، یكون مصحوبا بصعوبة في التوافق النفسي االجتماعي، وضعف في النمو العقلي و المعرفي، مما تأثر 

  .لدیهم نشاط العملیات المعرفیة من انتباه، واالدراك، الذكاء، الذاكرة

المحرك األساسي لحیاة الفرد و سلوكاته ألنها حجر الزاویة لنمو االنساني، فبدونها ال نستطیع الذاكرة التي تعبر 

  ".أن نخطط للمستقبل، استنادا للخبرات والمعلومات التي سبق له تعلمها لفترة زمنیة قد تطول أو تقصر

هذا األثر في جوانب عدة و للذاكرة ارتباطا وثیقا بالتذكر لما له أثر جوهري في حیاتنا الیومیة، ویبرز 

أهمها قدرة المرء على حفظ واستبقاء المهارات والمعلومات السابق اكتسابها، مما یحدد درجة كبیرة 

و بما أن دور الذاكرة هام .مقداركفاءته في حیاته االجتماعیة و المهنیة، و مقدار توافقه على وجه عام

ة الداللیة التي تعتبر من بین االكتشافات التي أخذت وكبیر، وحیث تعددتأنواعهاومن بین أنواعها  الذاكر 

فهي تحتل مكانة شدیدة األهمیة لدى .1983" تولفینج"تحدیا كبیرا في مجال المعرفة من طرف العالم 

االنسان الشتمالها على المعرفة العامة حول هذا العالم باإلضافة الى المعرفة المتعلقة بالمفردات و 

وهي نظام أساسي للغة التي اختص بها االنسان و المعارف العامة التي .لقواعدالمفاهیم و األفكار و ا

تشمل المعارف غیر الشخصیة عن معنى الحقائق والمفاهیم، دون الرجوع الى الخبرات النوعیة، وتخص 

هذه الذاكرة معرفة القوانین، والقواعد واألفكار المجردة، والمعلومات المستقلة عن تجربة الحالة، وهي 

حیث )13: 2005دبراسو فاطمة، ( فهي تعطینا بوجه عام المعلومات والمعرفة وسائل النمو العقل
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 نتو مقارنةتكدراسة ب bucher )1990(بوتشر  أجریت دراسات وبحوث تهتم بالذاكرة الداللیة مثل دراسة

 المرتبطةاألزواج  وائماختبارقا اإلناثمستخدمور  و الذكن یاءمو األسعقلي و المن أطفال التوحدي و التخلف 

و هذه الفروق  عاتالثالث،و المجمبین  السمعيي و البصر وجود فروق في التذكر  تالنتائجهر قدأظو 

  .یاءو لصالحاألس

 یاءفیالذاكرةو األسوحد و التخلف العقلي و التبین أطفال  دفتإلىالمقارنةه بدارسة)2004( لحلیماعبد ا قام كم

 :ما یلي  رتالنتائجهكقدأظث  ركاإلناو الذكن حالةمن خمسیو  أربعن نتمو تكد قو 

 .ىالمدطویلة  عاتالثالثفیالذاكرةالسمعیةكالبصریةو المجمن بیفروق  جدتو  ال – 1

 .یاءو لصالحاألسى عاتالثالثفیالذاكرةالبصریةكالسمعیةقصیرةالمدو المجمن بیفروق  جدو ت – 2

قصیرة المدى لصالح التخلف التوحد والتخلف العقلي في الذاكرة السمعیة فئةن بیفروق جدو ت – 3

  ).35: 2011عزاز محمد الزهیر،.(العقلي

من  خالل ما تم التطرق الیه جاءت فكرة البحث الحالي التیهدفت الى  معرفة دور الذاكرة الداللیة ومدى 

مساهمتها في تنمیة اللغة المنطوقة عند أطفال متخلفین ذهنیا ذو الدرجة الخفیفة  وذلك بعد دراسة االنتاج 

  .اللفطي عند المتخلفین ذهنیا الذي اتسم بالضعف

الجانب النظري خصصناه بمدخل لتقدیم : فقمنا بوضع خطة منهجیة اشتملت على تقسیم البحث الى جانبین

البحث احتوى على عرض االشكالیة مع تحدید الفرضیات وأهداف البحث وأهمیته ودواعي اختیار الموضوع و 

اما الفصل األول فخصصلإلعاقة الذهنیة، . وتعریفها تعریفا اجرائیا) األساسیةالمصطلحات ( تحدید المفاهیم 

وتضمن . تعریفها وتصنیفاتها، أسبابها، تشخیص التخلف الذهني الخفیف، خصائصها، التكفل باإلعاقة الذهنیة

أما . ماذج المفسرة لهاالذاكرة تعریفها و أنواعها، مع التركیز على الذاكرة الداللیة، تعریفها، والن: الفصل الثاني

فتطرقنا فیه الى اللغة، تعریفها، ومستویاتها، والعوامل المؤثرة في النمو اللغوي، وعالقة اللغة : الفصل الثالث

  .بالذاكرة الداللیة، وخصائص اللغة عند المتخلفین ذهنیا ذو الدرجة الخفیفة
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البحث واإلجراءات خصصه  لمنهجیة ن: وقسم الجانب التطبیقي الى مجموعة من الفصول، الفصل الرابع

بعدها ننتقل الى . والذي نتطرق فیه للدراسة االستطالعیة، أهدافها، مجاالتها، أدواتها، اختبار قبلي المیدانیة

، العینة )زمني، مكاني، بشري( الدراسة األساسیة التي یتم فیها عرض المنهج المستخدم، مع تحدید مجاالتها

  .وصف األدوات مع تطبیق البرنامج المقترح والقیام بالقیاس بعديوطریقة اختیارها حجمها، 

االستنتاجات، الخاتمة، : یتم فیه عرض النتائج، مناقشة الفرضیات، الفصل السادس: الفصل الخامس

  .االقتراحات
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اشكالیة البحث - 1 

فرضیات البحث - 2  

أهداف البحث– 3  
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