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استهدفت هذه الدراسة الكشف عن معرفة أداء الذاكرة ادلكانية لدى أطفال يعانون من 
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 و تعاين من سلوك فرط النشاط.
 لية التالية :و يف زلاولتنا البحثية انطلقنا من اإلشكا

 كيف هو أداء الذاكرة ادلكانية عند أطفال يعانون من سلوك فرط النشاط ؟  -
 و ماهي طبيعة الصعوبات النامجة عن هذا األداء لدى هؤالء األطفال ؟ -

 وهبدف قياس متغريات البحث األساسية ذلذه الدراسة مت االعتماد على ادلنهج العيادي أو ما
ستناد على ادلقابلة و ادلالحظة و تاريخ احلالة و بتطبيق اختبار االدراك يعرف بدراسة احلالة باال

البصري للشكل اذلندسي البسيط ل "راي"، وقبل ادلباشرة يف التطبيق اخلاص بالدراسة االساسية 
الختبار الفرضيات مت التأكد من اخلصائص السيكومرتية لوسائل القياس حيث كشفت الدراسة 

 مقبولة من الصدق و الثبات.على متتعها مبستويات 
 و لقد أسفرت الدراسة على رلموعة من النتائج منها :

يعاين االطفال ادلصابني بسلوك فرط النشاط من ضعف و قصور على مستوى أداء ذاكرهتم ادلكانية اين  -
 تكون عملية االسرتجاع لديهم اقل من ادلتوسط .

صعوبات مجة يف العملية التعليمية بكل كما أن هذا الضعف يف األداء خيلق لديهم   -
 مستوياهتا، عدا تلك اليت ال تتطلب قدرا كبريا من الرتكيز.

لنختم الدراسة يف األخري مبجموعة من التوصيات و االقرتاحات على ضوء هذه النتائج ادلسفر 
 عنها.
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 المـقدمــة:
اعتربت مشكلة سلوك فرط النشاط من أىم ادلشكالت السلوكية اليت مست فئة عمرية مهمة 
تتداخل فيها مؤشرات النمو احلسي احلركي بطريقة تتعارض يف كثري من األحيان مع أعراض ىذه 

سنة  ،حيث  21و  6ىي مرحلة الطفولة الوسطى و اليت حددىا العلماء يف الغالب بني ادلشكلة و 
كان ظهور ىذه ادلشكلة بسبب رلموعة من ادلصادر و العوامل اليت تدفع حبدوث ىذا االضطراب 

 الالاستقرار،شكالت النفسية كالشعور باخلو  و سواء كان على ادلستوى النفسي أي ما يرتبط بادل
ى ادلستوى االجتماعي كاالنفصال األسري،التشرد،ممارسة العنف و العدائية او على القلق آو عل

ادلستوى الصحي اجلسمي كاإلصابة ببعض األمراض او ادلعاناة من نقص آو اختالل يف النظام 
اذلرموين ،أو حىت على ادلستوى االقتصادي و الذي ميس كل انعكاسات سوء الظرو  ادلعيشية اليت 

التغذية وعدم القدرة على توفري ادلعاينة من طر  الطبيب لتقدمي التشخيص  ادلبكر او  تؤدي إىل سوء
 إتباع وصفات وقائية متنع من حدوث ادلضاعفات.

وبالرغم من ىذا التعدد يف ادلصادر، ىناك أيضا تعدد يف رلموع ادلشكالت ادلصاحبة دلثل ىذا 
بأداء ادلصاب،حيث ارتبطت مشكلة سلوك فرط  االضطراب و اليت مل تسلم فيها كل النواحي ادلرتبطة

البيولوجي( و منها ما يتعلق  -النشاط بعدة تأثريات منها ما يتعلق باجلانب الصحي) اجلسمي 
إجتماعي) العقد النفسية، االضطرابات االجتماعية( ومنها ما يتعلق باجلانب  باجلانب النفس

 األكادميي ( . لنمائي واالتعليمي )صعوبات التعلم بكل مستوياهتا 
وعلى ىذا األساس جاء البحث احلايل لدراسة شق مهم لو عالقة بادلشكل السلوكي .حيث 
أن أعراض سلوك فرط النشاط منها ما ىو مستقر و منها ما يشهد نوع من ادلضاعفات،لعل من بني 

ط النشاط ىذه ادلضاعفات ىو ما ميس اجلانب األدائي، فغالبا ما جند األطفال ادلصابني بسلوك فر 
يتمتعون مبجموعة من ادللكات اذلامة كملكة الذكاء، الذاكرة، اللغة، التخيل...إال أهنم ال يقدمون 
نتائج مقبولة  كافية عند اجتيازىم الختبار أو رائز أين يصعب فهم أسباب ضعف األداء فنلجأ إىل 

أىم ىذه األداءات حناول  زلاولة فهم العالقة بني ىذا األخري و مشكلة سلوك فرط النشاط.و من بني
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يف حبثنا ىذا التعر  و الكشف عن طبيعة أداء نوع من ادللكات ادلهمة عند الطفل أال و ىي الذاكرة 
ادلكانية خاصة عند ىؤالء األطفال ادلصابني بسلوك فرط النشاط ،و لدراسة و معرفة ىذه العالقة إن  

موعة من الفصول ، حيث جاء يف  كانت موجودة أو غري ذلك جاء حبثنا احلايل مقسم إىل رل
الفصل األول و ادلتعلق بادلدخل التمهيدي طرح اإلشكالية و الفرضية و كذا التعاريف اإلجرائية 
للدراسة ،مدعمة مبجموعة من الدراسات السابقة اليت تناولت بعض متغريات الدراسة ، و جاء 

اىيم اخلاصة مبصطلح الذاكرة و تطرقنا فيو الفصل الثاين حول الذاكرة بصفة عامة حيث تناولنا فيو ادلف
إىل آلية عملها مع ذكر أىم األبنية الفيزيولوجية للذاكرة مث أنواع و اضطرابات الذاكرة ، ليليو بعد 
ذلك الفصل الثالث و ادلتعلق بالذاكرة ادلكانية حيث تطرقنا فيو إىل ادلقاربة التارخيية دلفهوم ادلكان ، 

انية ،العوامل ادلكونة للمفاىيم ادلكانية ،طرق تطوير الذاكرة ادلكانية لنشري بعد مث تعاريف الذاكرة ادلك
ذلك إىل أصنافها و كذا تقنيات البحث يف الذاكرة ادلكانية.مث يف شق ثان من الفصل اشرنا إىل 
الذاكرة ادلكانية و فرط النشاط احلركي. أما عن الفصل الرابع فجاء حول سلوك فرط النشاط ، من 

زلتوياتو نشأة ادلصطلح ، تعار يف اضطراب سلوك فرط النشاط ، مث أعراض و أسباب  أىم
 االضطراب ، بعدىا أشرنا إىل ادلعايري التشخيصية لالضطراب و كذا األساليب العالجية.

بالنسبة للجانب التطبيقي فجاء زلتواه يف فصلني ، فأما األول يتعلق باإلجراءات ادلنهجية 
درج يف إطاره ،الدراسة االستطالعية و الدراسة األساسية ،أما الفصل الثاين فكان للدراسة و الذي ين

حول عرض و مناقشة نتائج الدراسة حيث كانت الدراسة تتضمن مخس حاالت مرضية وفق معايري 
البحث ،مث تطرقنا إىل مناقشة النتائج ادلسفر عنها و ذلك باإلجابة على الفرضيات ادلطروحة على 

لنا إليو ، لنختم البحث مبجموعة من التوصيات و االقًتاحات و اليت تفتح بابا للتساؤل ضوء ما توص
و زلاولة معرفة جوانب أخرى ترتبط مبضاعفات و آثار ادلشكالت السلوكية بصفة عامة و سلوك فرط 

 النشاط بصفة خاصة.



 تقديم البحث       ل                                       الفصل االو
 

5 
 

 

 

 

 

 

 .إشكالية البحث -1

 .البحثفرضيات  -2

 .البحثأهداف وأهمية  -3

 .البحثالتعريفات اإلجرائية لمفاهيم  -4

 

 

  



 تقديم البحث       ل                                       الفصل االو
 

6 
 

 :اإلشكالية (1

السلوكية اليت انتشرت وبصفة واسعة تبدو مشكلة سلوك فرط النشاط، من ادلشكالت 
 أوساط األطفال بصفة عامة، وادلتمدرسني بصفة خاصة.

ولقد كان البحث حول ىذا االضطراب واسعًا ومهّمًا والزال إىل حّد يومنا ىذا كثريًا من 
الّدراسات حتاول إجياد رلموعة من احللول وادلساعدات اليت دتكن ىذا الطفل ادلضطرب من مزاولة 

 تو اليومية بصورة عادية.نشاطا

ديد خانتو اإلكلينيكية إالّ أّن اآلثار النارتة عنو واالنعكاسات أعراضو وحتفبالرغم من وضوح 
السلبية اليت تؤثر على الطفل وبشكل تدرجيي ال زالت تشغل اىتمام الكثري من الباحثني، فمنهم من 

ط، نذكر منها الصعوبات اللغوية مبا ّددىا بالصعوبات األكادميية وىي مرتبطة بسلوك فرط النشاح
ائية، واليت مفيها ادلكتوبة وادلقروءة، وصعوبات الرياضيات مبا فيها اجلرب واذلندسة، وكذا الصعوبات الن

ترتبط ىي األخرى مبجموعة من اآلليات كالقدرة على التحكم بالذات، القدرة على التحكم بالوقت 
األىداف، الكالم مع الذات أو كما تسّمى بالقدرة  أو كما تسّمى بتحديد الوقت، سلوك توجيو

على استخدام الكالم الداخلي، وىناك شق آخر ىو ما أمسوه العلماء باضطراب الوظائف التنفيذية 
ويقصد هبا  القدرة على اختاذ القرار والتخطيط للخطوات اليت تساعد على التحكم بالسلوك، من 

 االنتباه وحتويل رلموعات ادلعرفة، ادلرونة يف التفكري... أمّهها، نذكر التخطيط، تشغيل الذاكرة،

مسفرة جيدون صعوبات تعليمية ىامة جّدًا لدى ولقد جاءت نتائج بعض الدراسات 
 األطفال ذوي سلوك فرط النشاط وىي كلها تقريباً نارتة عن اضطراب ىذه الوظائف.

طفال ادلصابني حيث اوضحت عدة دراسات القصور و العجز يف امكانات ىؤالء اال
 خاصة ما يرتبط مبلكة االنتباه و الرتكيز و اليت تعترب اىم مؤشر يف عملية احلفظ و من ذتة االسرتجاع،
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فتشتت االنتباه من شانو ان خيلق عجزا لدى االطفال يف عملية التخزين ادلرتبطة بأداء الذاكرة و على 
 الفضائية.وجو اخلصوص ما يرتبط حبفظ األماكن و الروابط 

فبناءًا على ىذا الطرح سنحاول من خالل دراستنا أن نسلط الضوء على وظيفة مهمة يف 
العملية التعليمية وأال وىي الذاكرة ادلكانية ولكن من زاوية سلوكية معرفية، وذلك بطرح التساؤل 

 التايل:

 * كيف ىو أداء الذاكرة ادلكانية عند أطفال يعانون من سلوك فرط النشاط؟.

 وما ىي طبيعة الصعوبات النارتة عن ىذا األداء لدى األطفال ادلضطربني؟ *

 :البحثفرضيات  (2

 لإلجابة عن ىذه التساؤالت قمنا بصياغة الفرضيات اآلتية:

 :األولىالفرضية -

األطفال الذين يعانون من سلوك فرط النشاط لديهم أداء ضعيف يف اسرتجاع ذكرياهتم  
 ادلكانية.

 الثانية: الفرضية-

طبيعة الصعوبات النارتة عن ضعف اسرتجاع األطفال ذوي سلوك فرط النشاط ىي  
 صعوبات تعليمية.

 :البحثأهداف وأهمية  (3

 هتدف الدراسة احلالية إىل ما يلي:

 الكشف عن اخلانة ادلرضية لسلوك فرط النشاط. -
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 التعليمية. االضطراب السلوكي والعمليةحتديد طبيعة العالقة بني  -

 تقييم مكونات الذاكرة ادلكانية عند أطفال يعانون سلوك فرط النشاط. -

 ة بني أداء الذاكرة ادلكانية وسلوك فرط النشاط.ببيدراسة العالقة الس -

 صعوبات التعليمية وطريقة تأثرىا باجلانب السلوكي )سلوك فرط النشاط(.الالكشف عن  -

االنتماء ادلعريف الذي حتتويو كإطار حبثي ضمن رلال قضايا أّما عن أمهية الدراسة فتكمن يف 
التعلم يف الوسط ادلدرسي وما يشغلو من مسائل، فسلوك فرط النشاط وإن كان قد شغل حّيزًا ال 
بأس بو من االىتمام والبحث، إاّل أّن طبيعتو ادلرضية من جهتو ادلعرفية من جهة وكذا السلوكية من 

ب خفية وراء ىذا االضطراب ينبغي أن نعمل على حتديدىا والكّف جهة أخرى تفرض وجود جوان
 من آثارىا خاصة ما يتعلق باجلانب التعليمي والذي يشهد نتائج سلبية ووخيمة يف كثري من احلاالت.

 :البحثالتعريفات اإلجرائية لمفاهيم  (4

إدراك العالقة بينهما رة على تصور األشكال يف الفراغ و القد نقصد هبا: الذاكرة المكانية* 
يتم قياسها أيضا بواسطة الذاكرة  مع التعرف على نفس الشكل عندما يقوم وفقا حملاولة خمتلفة.

 مل "راي".االبصرية أو ما يعرف باإلدراك البصري حسب الع

ىو وفق ما جاء بو الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع لألمراض : سلوك فرط النشاط* 
ومفاده، بأنو اضطراب نفس حركي، لديو ثالث أعراض رئيسية ىي: احلركة  DSM.IVالعقلية 

 الزائدة، االندفاعية، وضعف االنتباه.

حتدد يتعلق بادلرحلة التعليمية بالطور اإلبتدائي و كذا ادلرحلة النمائية  :الطور االبتدائي* 
 ( سنة أي مرحلة الطفولة الوسطى.21-5بالفئة العمرية بني )
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علم النفس  إطار حظي موضوع الذاكرة القدر الكبَت من االىتماـ من قبل الباحثُت يف
عملية  أف إالكالًتميز، التخزين، التذكر،  األساسيةاؼبعرفُت حيث كاف الًتكيز على ربديد أىم مراحلها 

قياسها و اليت انصبت حوؿ ؾبموعة من التقنيات كاالسًتجاع ،االحتفاظ،التعريف...اخل كانت تظهر 
  أخرىط بتفاعلو مع عمليات معرفية نوع من التعقيد خاصة التعقيد اغباصل يف ىذا النظاـ و اؼبرتب

اكتشفت  أف إىلىذا النظاـ  إثراءو التعلم و غَتىا.و توالت البحوث يف  اإلدراؾكاالنتباه، الوعي،
جهة و كذا اعبانب العملي كلها يف فهم االداءات اؼبعرفية من  األبنيةجديدة للذاكرة من حيث  أنواع

 اؼبعرفية بصفة عامة.

ىم ما جاء يف موضوع الذاكرة، وما أسفرت إليو نتائج البحوث سوؼ نعرض أفيما يلي و 
 والدراسات اغبديثة على كل مستويات الذاكرة.
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 تعاريف حول الذاكرة: -1

كيف تتعدد   Jean Delay 1970 جون دالي"" قبل أكثر من طبسة عقود، الحظ
سة الذاكرة يفاجأ بالكم اؽبائل من مقاربات الذاكرة بشكل كبَت وبالفعل فإف اؼبتتبع لتاريخ تطور درا

 .1متداد قرف من الزمنعلى ا للومات اليت ذبمعت يف ىذا اغبقاؼبع

فباعتبار أف الذاكرة ىي اػباصية األكثر أنبة وعمومية للجهاز النفسي لدى اإلنساف، اليت 
ها وترميزىا سبكنو من تلقي التأثَتات اػبارجية واغبصوؿ على اؼبعلومات، وذبعلو قادرًا على معاعبت

كلما دعت اغباجة إليها، فأىم الدراسات اليت اؼبقبل  وإدخاؽبا واالحتفاظ هبا واستخدامها يف سلوكو 
، كلها هتدؼ إىل 2، وباػبصوص على القردةأقيمت حوؿ الذاكرة كانت على مستوى تشريح دماغي

 البحث وراء ماىية ىذه األلية والتعرؼ على جوانبها وطريقة عملها.

غبسب اؼبرجعية النظرية، ؽبذا التعدد يف األعماؿ واألحباث، تعددت التعاريف واآلراء  فتوازياً 
نا إىل فعواألدوات اؼبنهجية واؼبرامي اإلمربيقية اليت يشتغل ضمنها كل باحث يف اؼبيداف، ىذا ما يد

 مالمسة األنبية اليت اكتستها دراسة الذاكرة عرب تطور 

ة الذاكرة عامة وطريقة اشتغاؽبا يساعدنا على فهم نسبة لبنيتاريخ علم النفس، ألف فهمنا 
 .3ور معجمي وأسلوب وكيفية اشتغاؽبامنظالذاكرة من 

 تغَتىا وتطويرىا إىل أف مت ا بعض الباحثُت ومل تثبت إىلفكثَت من االعتقادات اليت ركز عليه
يف  الذاكرة البشرية مستوى أكثر عمق، فما قاـ بو العامل األؼباين ىرماف اينجهاوس بدراستو حوؿ

واليت كانت تركز على أف العقل ىبزف أفكار حوؿ اػبربات اغبسية اؼباضية، وأف األحداث اليت  1985

                                         
 .26، ص2008الذاكرة واللغة، مقاربة علم النفس اؼبعريف للذاكرة اؼبعجمية وامتداداهتا الًتبوي، عماف،  غبوش،ز  بنعيسى 1
 .134، ص2000وؼ، ترصبة قبيب الفوسن، فيدليندا دا 2
 .26نبعيس زغبوش، اؼبرجع نفسو، ص 3



 الذاكرة                 الثاني                                          الفصل

02 

 

ومن ىذا اؼبنطلق قبد أف الذاكرة ربتوي على آالؼ ,تتوىل وراء بعضها ترتبط بأحداث أخرى
دراسة الذاكرة تؤدي بنا إىل  ة السالفة اليت عرفتهاب، فكل ىذه اإلشارات اؼبقتض1يةساالنطباعات اغب

ت كل الباحثُت يف دراسة ىذه قطبات العلمية اليت استقفز لفت اىتماـ وانتباه الدارسُت حوؿ ال
الظاىرة، وعلى ىذا األساس سنحاوؿ أف نسلط الضوء على ؾبموعة من التعاريف واآلراء العلمية 

 عتها من جهة أخرى.حوؿ الذاكرة إلظهار مدى أنبيتها من جهة ومدى تشعب وتعقد طبي
يعد النشاط لدى اإلنساف  ا٭ الذاكرة فاعلية ذىنية تقـو باالحتفاظ حبوادث اؼباضي وبدوهن

فقَتًا وؿبدود، فالذاكرة تعُت اإلنساف على استحضار ذبارب اؼباضي أخطاءه لالستفادة منها يف 
 .2اؼبستقبل

ات عند اإلنساف فهي اليت سبر ٭ وتعرؼ أيضًا على أهنا الوحدة األساسية للتعامل مع اؼبعلوم
 .3هبا القرارات اليت يتخذىا الشخص سواء كانت قرارات معرفية نفسية اجتماعية حركية

يشَت إىل أف الذاكرة ىي تلك األثر الذي تًتكو اػبربة الراىنة، ىذا  "ر"جيمس دريفكما أف 
 .4األثر يؤدي إىل اػبربات اؼبستقبلية

ذبهيز ومعاعبة اؼبعلومات لدى اإلنساف، وتعد أىم تشكل أىم مكونات نظاـ  اكما أهن
مصادر اؼبعرفة وأمباط التعلم والتفكَت اؼبعاد صياغتو وذبهيزه ومعاعبتو وىي تقف خلف كافة عمليات 

 اغبفظ واالحتفاظ والتفكَت واالسًتاتيجيات اؼبعرفية وحل اؼبشكالت، 
وتؤثر يف حاضره ومستقبلو  ضف إىل ىذا أهنا سبثل ذات اإلنساف وماضيو وسَتتو الذاتية

 .5وإدراكو واستقبالو للعامل من حولو

                                         
 .135دافيدوف، ليديا، اؼبرجع السابق، ص 1
 .4، ص1973، بَتوت، 1سالمة آدـ، علم النفس الطفل، دار اؽبدى، طؿبمد  2

3 Jacque Tradif: Pour un enseignement stratégique les édition appart klapy 
cognitive logiques, Paris, 1997, P163. 

 .119، ص1994وت، وى، علم النفس الفيزيولوجي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بَت يسعبد الرضبن الع 4
 .227، ص1998فتحي مصطفى، األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي اؼبعريف، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  5
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فهو يشبهها باغباسوب، قائاًل أف الذاكرة عبارة عن جهاز ؼبعاعبة  "مصطفى عشوي"أما 
 .1اؼبعلومات بشكل ديناميكي باالشًتاؾ مع العوامل الفيزيولوجية والنفسية وغَتىا

فاده، أف الذاكرة ماسكة الكائنات اغبية يف نفس السياؽ يقدـ مفهـو آخر أكثر عمومية م
ىذه القدرة يبكن أف تتنوع من االحتفاظ غَت الواعي إىل نشاط جد  .يف االحتفاظ بأثر اغبوادث

 .2واسعة من التعلم والتذكر
فلهذا ال شك يف أف لكل واحد من ذكرياتو، والذاكرة ىي اليت سبنحنا خصوصيتنا كأفراد، 

 عرؼ على أنفسنا بالرجوع إىل ماضينا.ألننا يف كل مراحل العمر نت
فعديد التعاريف اليت وردت نتضمن مباذج ـبتلفة قد نصادفها يف تعاملنا اليومي وقد يصعب 
علينا التعرؼ عليها، حيث قبد البعض يشًتكوف يف كوهنا تعترب آلية األشغاؿ، والبعض يعتربىا ـبزناً 

 راسة الذاكرة إما على مستوى احملتوى أو علىللمعارؼ، وكالنبا ىاماف باعتبارنبا أساسياف يف د
 فعلى االزدواجية يف  ا.غاؽبتآليات أش

اؼبفهـو والفردية سنرد تعريف "الزراد" الذي مفاده أف الذاكرة ىي الوظيفة العقلية العليا اليت 
نذ يتمكن اإلنساف بواسطتها حفظ نتائج وآثار تفاعلو مع العامل اػبارجي يف سياؽ حياتو اليومية، م

غبظة والدتو وحىت مفارقة اغبياة، كما أهنا ؾبموعة اػبربات الشخصية، كما ىي مسجلة يف دماغ 
 .3اإلنساف وأهنا الدواـ النسيب آلثار اػبربة اؼبكتسبة

لكن ىذا اؼبفهـو ال يبنح صورة واضحة عن مستويات عمل وطبيعة الذاكرة كبناء عقلي، 
حوؿ ربديد كل  فاىيم اليت تربط بُت التصورين اؼبتجهُتأيضًا تزاوج اؼب عوليس نشاط يومي وال يبن

زوايا وجوانب الذاكرة، ففي ىذا الشأف وردت بعض الدراسات العميقة واؼبهمة بتفاصيل أكثر دقة  
جي" بأهنا العملية اليت يجاء يف تعريف "اؼبلما كلها تنصب حوؿ معرفة اؼباىية اغبقيقية للذاكرة، وىو 

                                         
 .195، ص1994مصطفى عشوي، مدخل علم النفس اؼبعاصر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  1

3-delapained et fatyat :encyclopédie de pédagogie moderne. abra 1974.p 196. 
 .7، ص2002خَت الزراد، فيصل ؿبمد، الذاكرة قياسها اضطراباهتا، دار اؼبريخ للنشر، الرياض،  3
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واالحتفاظ هبا وما يعقب ذلك من استدعاء أو اسًتجاع وتعرؼ، كأف  تتضمن اكتساب اؼبعلومات
الذاكرة تشمل بعض عمليات سابقة وىي التعلم والوعي وعمليات عقلية الحقة أو راىنة ىي التذكر 

 .1والتعرؼكاالسًتجاع اؼبختلفة   هبصور 
بالفرد  فإذا كانت الذاكرة ىي القدرة على االحتفاظ دبعلومات ذات طبيعة ـبتلفة وخاصة

وضع ضمن التوجهات تتمباعتبارىا آلية سيكولوجية وإحدى الوظائف اؼبعرفية، فإف ىذه التعاريف 
تناوؽبا كمعطى دينامي يسمح باستقباؿ  الذاكرة من منظور اشتغاؿاليت فضلت دراسة آليات 

يدققاف يف  Eysenckو  Keane، وؽبذا الغرض قبد كل من 2اؼبعلومات وزبزينها واسًتجاعها
صف مراحل الذاكرة وآلية عملها على ضوء آلية التعلم، بتصروبهما أف "التعلم والذاكرة يتضمناف و 

سلسلة من اؼبراحل، العمليات اليت تظهر أثناء عرض مواد التعلم تعرؼ بالًتميز، فإف بعض اؼبعلومات 
سًتجاع وتتضمن االمرحلة فهي  تأ ي مرحلة التخزين بعدىا، أما آخر زبتزف بداخل أنظمة الذاكرة، مث

 .3استعادة كل اؼبعلومات
معرفية من سَتورة ومن شبة، كل ىذه األطر النظرية يف دراسة الذاكرة، قوامها أف الذاكرة 

 رى فيو العمليات السابقة.على اعتبارىا ـبزناً ذب التغاضيالًتميز والتخزين واالسًتجاع دوف 
 آلية عمل الذاكرة:/ 2

عبها؟ وىل ىذه اؼبناطق ىي دبثابة ذاكرات خاصة؟ أـ ىناؾ أين زبزف اؼبعلومات اليت نعا
 ذاكرة واحدة ذبمع فيها كل ىذه اؼبعلومات؟

ربدد عمل ووظيفة منطقية كل ىذه األسئلة تطرح نفسها هبدؼ الوصوؿ إىل معطيات 
ىو جهاز ؼبعاجلة اؼبعلومة، يتميز بالقدرة  ةودور كل عملية عقلية وباألخص الذاكرة، فنظاـ الذاكر 

                                         
 .225، ص2004لمي: علم النفس العريف، دار النهضة العربية، بَتوت، حجي ياؼبل 1
 .28سي زغبوش: اؼبرجع السابق، صيبنع 2

3 Eysenck Kean: cognition psychologie, I thead psychologie, CID Mework 2005, 
P189. 
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تو اعلى ترميز اؼبعلومة اؼبستخلصة من خربتو مع احمليط، زبزينها بشكل مناسب وموافق إلمكاني
اغبسابية مث اسًتجاعها نوعاً ما بسهولة واستعماؽبا يف العمليات اليت ينفذىا أو يف األفعاؿ اليت يطبقها 

 ويبارسها داخل احمليط.
هاز وبوي على ؾبموعة من الوظائف فمن ىذا اؼبنطلق ال بد أف يتحدد إطار عملي ؽبذا اعب

 .1االسًتجاع-التخزين-واآلليات نذكرىا فيما يلي: الًتميز
دبجرد زبزين اؼبعلومات يف العقل، فإنو عادة ما  : Encodage :الترميز التشفير -1

 .2بالتشفَتهبري الفرد عليها بعض التعديالت ىي العملية ما يطلق عليها 
بصرية، ؼبسية أو مشسية، يتم ربديد الشيء بوظيفتو مث باظبو، عدما تأ ي اؼبعلومة ظبعية، بف

وتتعلق اؼبدة حبسب خصائص اؼبنبو ومدى درجة تعقيده وسعة ذاكرة الشخص أيضًا وكذا األىداؼ 
 .3جوة من وراء ذلكر اؼب

فعملية التشفَت تساعد يف زبزين اؼبعلومة وتسهيل زبزينها أيضًا األمر الذي يتطلب أحياناً 
 .4شكل اؼبعلومة مثالً  تغيَت يف

أما يف حالة اؼبداخالت اللفظية مثاًل احملادثات الشفهية فإف مدة االكتساب تتعلق دبا يكفي 
ؼبعاعبة اؼبعلومة، يف حُت أف الشخص الذي يريد اغبكم يف استظهار اؼبواد حرفياً، فإف الفًتة تكوف 

 أطوؿ.
مت ترميزىا يف الذاكرة أي  ىو دبثابة لفظ اؼبعلومة اليت: Stockages:التخزين  -2

، كما يطلق عليها أيضًا بأهنا عملية حفظ اؼبعلومات 5الفًتة ما بُت دخوؽبا الذاكرة حىت اسًتجاعها

                                         
 .230، ص1993أضبد عبد اػبالق وعبد الفتاح ؿبمد دويدار، علم النفس أصولو ومبادئو، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية،  1
 .39بنعسي زغبوش: اؼبرجع السابق، ص 2
 .8، ص2002، ؾ. ككنبوش: الذاكرة واللغة، ترصبة عبد الرزاؽ عبيد، اعبزائر، دار اغبكمة 3
 .28بنعسي زغبوش: مرجع سابق، ص 4

5 Lindon. M: Les troubles de la mémoire Mardaga Liége, 1989, P40. 
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اعبديدة يف الذاكرة، كما يبكن ؽبذه اؼبعلومة أف زبزف يف الذاكرة لفًتات زمنية ـبتلفة حسب 
 ولتوضيح العملية، نذكر مثاؿ  م.األشخاص وبناءى

يناير فإنك يف ىذه اغبالة زبزف اؼبعلومة  5يذكر لك أف عيد ميالد ابنو عمار ىو  عن صديق
 الستدعائها عند اغباجة.

 .Recall/ االسترجاع: )االستحضار( 3
 ىي مرحلة استعادة وسحب اؼبعلومات اؼبخزنة يف الذاكرة الستخدامها عند اغباجة إليها.

 َتورة تنقسم إىل مرحلتُت:فإف االسًتجاع س Andersonو  Bowerوحسب نظرية 
ا سنسًتجع عدة معلومات نتتمثل يف البحث عن اؼبعلومة الرئيسية وىالمرحلة األولى:  -أ

 فبكنة.
ازباذ القرار اؼببٍت على التعرؼ على خاصية اؼبعلومة اؼبهدوؼ إليها، المرحلة الثانية:  -ب

نما التعرؼ فهو يتم يف اؼبرحلة الثانية فاالسًتجاع بالنسبة للمعلومة اللفظية ربتاج إىل اؼبرحلتُت، بي
 فقط ويكوف االسًتجاع أفضل، إذا كاف سياؽ 

االسًتجاع ىو نفسو الذي خزنت فيو اؼبعلومة ألف الشخص يقـو بتفسَت اؼبعلومة والسياؽ 
 .1معاً 

 األبنية الفيزيولوجية للذاكرة:/ 3
ما ىو ـبزف، ومنها ما ىو  ال ؾباؿ للشك يف أف حياة الفرد مليئة باألحداث واػبربات منها

غائب عن ساحة الوعي، ومنها ما ىو حاضر أحيانًا وغائبًا أحيانًا أخرى، ولعل فهم مثل ىذه 
اآلليات يستدعي طرح عدة تساؤالت منها: أين تذىب ىذه اؼبعلومات وأين زبزف؟ وىل ىناؾ منطقة 

اؼبعلومة وطبيعة اسًتجاعها؟ كل  أو عدة مناطق يف الدماغ تتحكم يف ذلك؟ مث ما ىي العالقة بُت قوة
ص بالذكر لبىذه التساؤالت دعت الكثَت من الدراسات إىل الوقوؼ عندىا والبحث يف ماىيتها و 

                                         
1 Lindon. M: Opcit, P40-41. 



 الذاكرة                 الثاني                                          الفصل

07 

 

العلماء البيولوجيوف وذلك هبدؼ توضيح موقع الذاكرة فيزيولوجيًا وأىم مكوناهتا وطريقة عمل ىذه 
 اؼبكونات.

و وحساسيتو، إال أنو الزاؿ يشكو غموضًا يف ولإلشارة فإف موقع الذاكرة بالرغم من أنبيت
ولوجية ترى أف ىناؾ حلقة عصيبة معقدة تعمل على يدرجة التمييز من حيث البناء، فالنظرية الفز 

 ومناطق  ف الكرة اؼبخيةنصتداخل اؼبناطق الداخلية اػبلفية ل
 بعض ربت اؼبهاد واليت تقـو بدور تثبيت واستدعاء الذكريات الناذبة عن صدمة أو يف

 .1حاالت اإلدماف
يب وىو الذي لمفلقد أكدت عدة دراسات بتواجد مساحة الذاكرة يف اعبهاز الطريف أو ال

ـبية تقع يف  وتال فيفيربط ربت اؼبهاد والنخاع الشوكي واعبهاز اغباجز بدوره يتكوف من عدة بنيات 
 السطح الداخلي للفص الصدغي من بينها:

يف حاؿ ما إذا  -اللحظية-ية نن تذكر األحداث اآلوىو اؼبسؤوؿ ع أ( حصان البحر:
باإلضافة إىل الدور الذي يلعبو يف ربقيق الوظائف التنفيذية  اهحدث أي تلف بسيط على مستو 

للحركات اإلرادية ويف ربليل واستخداـ اؼبعلومات اؼبكانية، وذلك من خالؿ عالقتو بالتكوين 
 .2إف دوره أساسياً ، إما عن عالقتو باالنفعاؿ والقلق فؼبشبكيا

وتالموس بناىيك عن كل ىذا فإف حصاف البحر يقدـ ؾبموعة من اإلشارة االسًتخائية اؽبي
الذي يوجو األوامر للجهاز العصيب الذا ي إلظهار االستجابة االنفعالية تبعًا للموقف الذي يتعرض 

 .3إليو
 

                                         
1 A. Amar P. chanchar: Le langage de l'enfant, presse universitaire de France 1er 
édition, Paris, 1981, P125. 

 .45، ص2006، بَتوت، 1عور: حقوؿ علم النفس الفيزيولوجي، دار الفكر العريب، طؿبمد زي 2
 .14، ص2004، عماف، 1خليل إبراىيم البيا ي: علم النفس الفيزيولوجي، دار وائل للطباعة والنشر، ط 3
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 .Septumب( الحاجز: 
موجودة على السطح الداخلي للفص  ىو جزء متكوف من ؾبموعة من األنوية العصبية

الصدغي، أىم وظائفو أنو يتحكم يف عملية النـو وتنظيم العالقات اؼبكانية، ويف بعض االستجابات 
 االنفعالية.

 .Amygdaleج( اللوزة: 
أو ما يعرؼ بالنواة اللوزية وىي ربتوي على ؾبموعتُت من اػباليا العصبية موجودة يف الفص 

 ، أىم وظائفو:الداخلي للفص الصدغي
 الربط بُت كل أنواع الذاكرة اليت تشكلت من ـبتلف األحاسيس. -
 .1الربط بُت اػبربات اؼباضية هبدؼ استخدامها يف اغبكم على األشياء اؼبرئية -

 .L'incusد( الحقفة: 
يعترب أىم جزء يف عملييت التذوؽ والشم، حبيث يساعد الفرد على تقدمي استجابات 

 الُت، واإلصابة على مستواه، قد ربدث نوبات تسمى صحيحة يف كال اجمل
بالنوبات احملقوقة، من أىم أعراضها، عدـ فقداف اؼبريض لوعيو كأف يكوف يف حالة حلمية 

 .2أو شبيهة باغبلم
 أنواع الذاكرة:/ 4
لكّل إنساف مستقبالت حسية من خالؽبا يستقبل اؼبعلومات، . الذاكرة الحسية: 4-1

حركية...اخل تسمى -كانت بصرية  ماسمح بالًتميز، أي تسجيل اؼبعلومات كيفىذه اؼبستقبالت ت
ىذه اؼبستقبالت بالسجالت اغبسية وىي تستمر لفًتة قصَتة جّدًا ىبتلف تصنيفها حسب اختالؼ 

                                         
 .09، ص1996، بَتوت، 1كامل ؿبمد عويضة: علم النفس االجتماعي، دار الكتب العلمية، ط 1
، 2005، القػػاىرة، 2فتحػػي مصػػطفى: األسػػس اؼبعرفيػػة للتكػػوين العقلػػي وذبهيػػز اؼبعلومػػات، دار النشػػر للجامعػػات، ط الزيػػات، 2

 .318ص
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ات إف كانت بصرية فنحن يف إطار الذاكرة البصرية وإف كانت ظبعية فنحن يف إطار الذاكرة ثَت اؼب
 .1السمعية

نوع من الذاكرة يعمل كسجل لألصوات واألضواء بالصور وحىت باقي اؼبنبهات فهذا ال
اغبسية بدليل أف الفرد يستغرؽ فًتة زمنية أطوؿ وىو يستخلص معٌت اؼبعلومات اليت تستقبلها اغبواس 

ات اػبارجية، فبا يسمح دبساعدة اعبهاز اؼبعلوما ي على اإلدراؾ والتعرؼ وطريقة التعامل مع ثَت من اؼب
فإذف تبقى أىم وظيفة ؽبذا القسم من الذاكرة ىي إدخاؿ اؼبعلومات واليت تساعد بأكرب  ة.ؼبعلوما

 حجم يف عملية التعلم، 
 نتباهباإلضافة إىل كرب سعتها ودقتها، ولعّل أىم العوامل اؼبتحكمة يف ذلك، نذكر األ

 .2)الًتكيز الدقيق( وكذا اإلدراؾ )فهم اؼبثَتات(
 المدى: العاملة. الذاكرة قصيرة 4-2

إىل عملية  لإلشارةالذاكرة قصَتة اؼبدى،  Shiffrinو  Athkinsonاستخدـ العاؼبُت 
يُت اعتقدوا فسانلكن ىناؾ بعض العلماء الن ا.زبزين اؼبعلومات فًتة قصَتة حىت يبكن معاعبتها عميق

ذبدىم  أف ىذا العنصر من عناصر الذاكرة يوجد حيث ذبري العمليات اؼبعرفية ذاهتا وذلك
، فهذا النوع من الذاكرة ال يدـو طويالً، كما أف القدرة 3يستخدموف كثَتًا مصطلح الذاكرة العاملة

 .4عناصر يف وقت واحد، وىذه العناصر قد تكوف مفاىيم وأفكار 7على االستيعاب ال تفوؽ حوايل 
 دراسة ذبمع بُت مهمة االستنتاج وحفظ Hitchو  Baddelleyيف ىذا السياؽ أجرى 

لوائح من األرقاـ واسًتجاعها، وتبُت أف تزايد عدد األرقاـ الواجب تكرارىا يرافقو تضاؤؿ قدرة الفرد 

                                         
 .70، ص2003، القاىرة، 2أنور ؿبمد الشرقاوي: علم النفس اؼبعريف اؼبعاصر، مكتبة األقبلو مصرية، ط 1
 .63، ص2004األردف،  1ط شروؽ للنشر والتوزيع، أقناف نظَت دروزة: أساسيات يف علم النفس الًتبوي، دار ال 2
 .53، ص2012، 1رجاء ؿبمود أبوعالـ: سكيولوجية الذاكرة وأساليب معاعبتها، عماف، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، ط 3

4 Lienry G. Alain La mémoire résultat et théorie 2ème édition pierre Mardoga 
Brnxell, 1981; P51. 
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على التعلم واالستنتاج ويف نفس الوقت فإف ارتفاع الزمن الضروري لالستنتاج مل يرافقو ارتفاع نسبة 
 األخطاء، ومن ىنا جاء التساؤؿ حوؿ مفهـو الذاكرة 

مباذج حديثة تعويض مفهـو الذاكرة القصَتة اؼبدى دبفهـو ذاكرة عاملة العاملة فلقد حاولت 
على أنبية  Baddelleyباعتبارىا ؾبموعة نشيطة من القوالب ؼبعاعبة اؼبعلومات، وؽبذا الغرض ركز 

متخصصة تعاجل  modulesقوالب 3الفونولوجي واقًتح مبوذجًا لذاكرة عاملة يتكوف من  فاؼبكو 
 .1خاصاؼبعلومات وفق سبثل 

 
 
 
 
 

 Baddeleyنموذج الذاكرة العاملة المطور حسب 
 

 طبيعة ىذه القوالب على النحو اآل ي: Baddelyحيث فسر 
يستطيع التفاعل مع الذاكرة طويلة اؼبدى، فهو وحدة للتدبَت اؼبركزي اليت  :مراقب مركزي -

ساعدين يف توزيع اؼبواد تنسق ـبتلف اإلجراءات اليت تشغل داخل الذاكرة العاملة وىناؾ جهازين م
 ونبا: هااؼبعرفية بُت معاعبة اؼبعلومات وزبزين

تعاجل اؼبعلومات بشكل لفظي من خالؿ  Boucle articulatoire حلقة تلفظية٭ 
 تكرارىا وترميزىا الفونولوجي وىي بدورىا ربتوي على مركبتُت.

                                         
 .39زغبوش: اؼبرجع السابق، صبنعسي  1

 مذكرة بصرية مكانية مراقب مركزي حلقة تلفظية
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مات تسمح بتخزين اؼبعلو   Agenda visuospatiale مذكرة بصرية مكانية٭ 
 .1البصرية اؼبكانية من خالؿ االحتفاظ النشيط باؼبيزات البصرية والسمعية

 وبناءاً على ما تقدـ نعرض أىم خصائص الذاكرة القصَتة اؼبدى.
ثانية ما مل يتم  18-15االحتفاظ باؼبعلومات ؿبدودة حيث تبقى اؼبعلومات لفًتة  ة٭ مد

 ة على فًتة اؼبعاعبة.تكرارىا ومعاعبتها، وبالتايل تصبح الفًتة معتمد
( حبوايل Miller 1956٭ الطاقة التخزينية لذاكرة قصَتة اؼبدى ؿبدودة وقد قدرىا ميلر )

 .2وحدات معرفية 9-5( أي ما بُت 72)
ثانية( على وصوؿ مثَت للذاكرة القصَتة ومل يتم معاعبتو أو  18٭ إذا مرت الفًتة الزمنية )

 سيانو.تكراره أو التدريب عليو، فإنو سيتم ن
لالنتباه خالؿ معاعبة اؼبعلومات يف الذاكرة القصَتة اؼبدى يؤدي  اتت٭ إف حدوث أية مشت

إىل إضعاؼ احتمالية معاعبة اؼبعلومات وزبزينها يف الذاكرة طويلة اؼبدى وبالتايل احتمالية تذكرىا ال 
 حقاً.

اؼبعلومات القديبة  ٭ إف سرعة توايل دخوؿ معلومات جديدة إىل الذاكرة القصَتة اؼبدى هبرب
 ا يعٍت أهنا فقدت.على اػبروج فب

فلذلك قبد أف مبط الذاكرة قصَتة اؼبدى يرتبط دبفهـو التكرار والتسميع حيث يبكن إبقاء 
ثانية، كما يرتبط أيضًا بإسًتاتيجية التجميع وىي طريقة تساعد على  18اؼبعلومة ؼبدة أطوؿ من 

الطاقة التخزينية للذاكرة قصَتة اؼبدى، ففي حالة التعامل مع تقليل عدد الوحدات اؼبعرفية ضمن إطار 
 .3وحدات يبكن ذبميعها أو دمج بعض الوحدات ببعضها البعض ليقل عددىا 7أكثر من 

                                         
 .40بنعسي زغبوش: مرجع سابق، ص 1
: مرجع سابق، ص 2  .127عدناف يوسف العتـو
 .128-127، صنفسورجع اؼب 3
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رسُت يف توحيدىا )القصَتة اوبعد ربديد ىذه اػبصائص، مل يبنع من تضارب اآلراء بُت الد
التنظيم والًتكيب فلقد أكدت بعض األحباث على  العاملة( من حيث آلية العمل وحىت طريقة-اؼبدى

 الذاكرة قصَتة اؼبدى يسمح بوجود أف اضطراب
جل األحباث تعمل على  ، وؽبذا الغرض1اضطراب الذاكرة العاملة والعكس ليس صحيحاً 

سبييز طرؽ العمل لكلتا الذاكرتُت حبكم أف العاملة مركزة وبالدرجة األوىل على األساسيات الثالث، 
 .2وىي الًتميز، التخزين، االسًتجاع

 :تخزين ذاكرة القصيرة المدى٭ 
واؼبتكونة يف نسختو األصلية من  Baddelleyانطالقًا من مبوذج الذاكرة العاملة لػ 

ث عن يؤوؿ مركزي" ونظامُت تابعُت نبا اغبلقة اللفظية واؼبذكرة البصرية اؼبكانية، ولكن للحد"مس
طرؽ التخزين ال بد من أف نعمق يف أىم وحدات اغبلقة اللفظية ونبا وحدة التخزين اللفظية وعملية 

علومة ؼبدة قصَتة ما بُت اؼبراقبة اللفظية، أما األوىل فهدفها معاعبة اؼبعلومات اآلتية من اللغة، وزبزف اؼب
 ثانية، إال يف حالة التكرار شبو صو ي. 1,5/2

 .3والثانية فهي يبكن أف ربوؿ اللغة اؼبكتوبة إىل شفرة فونولوجية يف وحدة التخزين اللفظية
وص اعببهية وأي خلل يف ىذه فصاؼبركزي فهو مرتبط بعمل ال اؼبسئوؿأما عن عمل 

 .4وص يؤثر على عملوفصال
 :المعلومات في الذاكرة قصيرة المدىترميز ٭ 

 يتم ترميز اؼبعلومات عن طريق ثالث طرؽ وىي:

                                         
1 Mazeau M, Dysphasies, troubles mnésique, Masson, Paris, 1999, P146. 
2 Lariganderie P. GAONACHD: Mémoire et fonctionnement cognitif colin, 
Paris, 2000, P50. 
3 Jean pierre Rossi, Psychologie de la mémoire épisodique a la mémoire senant 
Deboek et Laraire, 1 édition, Belgique, 2005, P27. 

 .1، ص2005فوقية عبد الفتاح: علم النفس اؼبعريف بُت النظرية والتطبيق، دار الفكر العريب، القاىرة،  4
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غالباً ما يعتمد عليو األفراد بًتميز اؼبثَتات البصرية وذلك بطريقة صوتية الترميز الصوتي:  -
 وفقاً ؼبنطوؽ الكلمات أو األعداد أو الرموز أو األصوات.

 ترميز اؼبعلومات وفقًا لشكلها حبيث سبثل يبيل بعض األشخاص إىلالترميز البصري:  -
 اؼبعلومات سالسل من الصور ربدد ىوية اؼبثَت وىذا ما يفسر نوع الذاكرة الفوتوغرافية.

ويتم ذلك عبميع أنواع اؼبثَتات حسب معانيها وليس بالضرورة صوهتا الترميز بالمعنى:  -
ال أنو يتأثر بالذكاء والقدرات العامة واػباصة أو صورهتا، فهذا النوع من الًتميز ىبتصر الوقت واعبهد إ

 .1ذات العالقة بالفرد
 . الذاكرة الطويلة المدى:4-3

تنتقل اؼبعلومات اليت زبزف يف الذاكرة القصَتة إىل الذاكرة الطويلة اؼبدى، وذلك عن طريق 
ات اؼبوجودة يف عملية التحويل اليت تتم بواسطة عمليات أخرى ذبري فيها بعض اؼبقارنات بُت اؼبعلوم

، وبالرغم من أف ىذا التخزين يكوف 2الذاكرة قصَتة اؼبدى وبعدىا زبزف ىذه األخَتة يف الطويلة اؼبدى
، إال أنو قد يكوف ىذا التخزين معرضًا للتلف 3تامًا وفعااًل بعد اؼبعاعبة اليت يبر هبا، يف ىذه اؼبرحلة

ال يكوف سببو العجز يف التخزين بقدر صعوبة وذلك يف حالة اؼبرض، فكثَتًا ما قبد النسياف عامة 
 اسًتجاع اؼبعلومة.

إنو ؼبن الصعب جّدًا أف نتكلم عن ربديد سعة الذاكرة طويلة اؼبدى فهي جهاز يوظف 
ؾبموعة من السَتورات اليت تسمح باستعماؿ التعليمات السابقة، ألف ؾباؿ استعماؽبا واسع جّدًا قد 

العامل احمليط، ولقد تعددت تقسيمات ىذه الذاكرة بتعدد طبيعة  فهم يبتد من سياقة السيارات اىل
اؼبعلومات اليت ربتويها اعتمادًا على نوعية اإلصابات اليت تلحقها، ىذا ما دفع إىل التمييز الوظيفي 

 األويل بُت شكلُت من الذاكرة 

                                         
: مرجع سابق، ص عدناف 1  .131-129يوسف العتـو
 .134، ص2000، 1خليل اؼبعايضة: علم النفس الًتبوي، دار الفكر، القاىرة، ط 2
 .227، ص1998مصطفى الزيات: األسس اليولوجية النفسية للنشاط العقلي اؼبعريف، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  3
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رب ذات طبيعة تالطويلة اؼبدى، أي الذاكرة اليت تتضمن السَتورات اؼبعرفية والذاكرة اليت تع
بُت الذاكرة الصروبة والذاكرة  Squireو  Cohenآلية، وىو التقسيم الذي يظهره كل من 

 .1اإلجرائية )التنفيذية(
فبعدما احتلت مكانة ىامة أوساط البحث   déclarativeالذاكرة الصريحةأما عن 

ة تسمح بتمثل العلمي والدراسات اؼبتطورة، أسفرت نتائج البحوث إىل أهنا تضم معارؼ صروب
العالقات بُت اؼبواضيع واألحداث يف احمليط ويبكن النفاذ إىل ؿبتوى ىذه الذاكرة والتعبَت عنو من 
خالؿ ما رأيت أو ظبعت، وعلى ىذا األساس تسمى أيضًا بالذاكرة اؼبعرفية، باعتبارىا تضم أيضاً 

إىل ذاكرة داللية وذاكرة  معارؼ يبكن أف يعرّب عنها بواسطة كلمات أو سبثيل، وىي بدورىا تقسم
 ايبيزودية وذلك حبسب اإلحالة على معلومات ذات طبيعة عامة ومستقلة عن سياؽ معُت.

تتعلق  رافيةفهي ربيل على ذاكرة أوطوبيوغ épisodique الذاكرة االيبيزوديةأما 
 رىا:وظائف ىامة نذك 4بأحداث شخصية يبكن ربديد ؾبراىا يف الزماف واؼبكاف، وىي تعمل خدمة 

 أي زبزين أحداث خاصة وكذا أحداث عامة عاشها الفرد. :التخزين٭ 
أي تذكر أحداث خاصة أو أحداث عامة، وعلى أساس ىذا فإف تذكر فًتة معينة  :التذكر٭ 

 إىل ذبربة معينة وفق سياؽ معُّت.النفاذ يستلـز أف يكوف الفرد قادراً على 
 سبثل معرفة العامل. وذلك باعتبارىا قاعدة غنية ومعقدة :الحّدة٭ 
ذلك بمهمة جّداً يف وعينا باؼبكاف والزماف، الذي نوجد فيهما، و  :التوجه الزماني المكاني٭ 

يتم تدعيمو عندما نكوف على علم بكيفية الوصوؿ إليهما وبالتايل اؼبسانبة بأي طريق كبو معرفة 
 اؽبدؼ.

طوبيوغرافية و اية باعتبار اؼبيزة االفمن ىذا اؼبنطلق، اختيار الذاكرة االيبزودية يبقى صعب للغ
اليت سبيزىا فهي متغَتة حسب األفراد، وتكمن الصعوبة بالتحديد يف كوف اؼبعلومات اليت ربويها تنتمي 

                                         
 .41بنعسي زغبوش: مرجع سابق، ص 1
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إىل اسنادات ـبتلفة ومتعددة تتعلق باللحظة اليت وقع فيها حدث معُت وبالسياؽ وحىت اػبصائص 
 .1اغبسية الرمزية ؽبذا اغبدث

فهي عصارة عدة ابيزودات وبذلك ال يرتبط بتجارب شخصية ؿبددة،  :الليةالذاكرة الد٭ 
بل تشكل قاعدة عامة من اؼبعارؼ اليت يبينها الفرد انطالقًا من ذبارب ـبتلفة، فغالبًا ما نعٍت هبذا 

بأهنا معرفة العامل،  Tulvingالنوع من الذاكرة بأهنا ذاكرة الوقائع واؼبفاىيم، فكما يؤكد العامل 
 لتايل ىي تلك اآللية اػباصة بالتخزين، تعمل وبا

بأهنا نسق  Hamersصة، أو كما عرفها العامل ئعلى سبثيل العامل اػبارجي واالحتفاظ خبصا
 افًتاضي يعرب عما اختزنتو الذاكرة من معارؼ ووقائع لفظية.

فطبيعة  2ربتوي ىذه الذاكرة على ؾبموع اؼبهارات وطرؽ القياـ بالعمل :الذاكرة اإلجرائية٭ 
اؼبعلومات اؼبتوفرة هبا ربدد تسميتها فهي تسمح بتحديد كيفية تنفيذ فعل أو عدة أفعاؿ، كما أهنا 
تشَت آليًا إىل السلوؾ الواجب تبنيو يف وضعية معينة، وال شك أف ىذه اؼبعارؼ تنتج عن فبارسة 

 متكررة وتظهر يف اؼبهارات اإلدراكية اغبركية.
مستقرة على اؼبستوى الزمٍت ىو استنادىا على طبيعة األداء  ولعل ما هبعل ىذه الذاكرة

السلوكي دبعٌت أف الفرد ال تؤثر فيو معارؼ الذاكرة مع تقدـ السن حبكم أنو يطبق ىذه اؼبعارؼ عن 
 .3طريق تأدية السلوؾ

 
 
 

                                         
 .44جع سابق، صبنعسي زغبوش: مر  1

2 Jean pierre Rossi, Op. Cit., P30. 
 .42بنعسي زغبوش: مرجع سابق، ص 3
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 .Tulving 19951نموذج الذاكرة الدائمة لـ 

 ى:عمليات الضبط في الذاكرة الطويلة المد
إف أوىل اػبطوات اليت يبارسها الفرد بعد عملية اإلدراؾ لكل عناصر اؼبعلومات  :الترميز( 1

اليت تعرض ؽبا ىي الًتميز، واليت يتم من خالؽبا ربوؿ وتغَت على مستوى شكل اؼبعلومات من اغبالة 
اللية )أي تدؿ الطبيعية األوىل إىل ؾبموعة من الصور والرموز أو كما يسميها بعض العلماء بشفرة د

 .2على طبيعة اؼبعلومة(
إف ؾبرى ىذه العملية ليس سهاًل كما ىو اغباؿ بالنسبة للذاكرة العاملة أو  :التخزين( 2

اؼبباشرة، فبالنسبة ؽبذا النوع من الذاكرة يكوف التخزين فيها بسيطًا يف بعض  ؽاؼبسجل اغبسي بالطر 
معها و التعامل أف يكوف واعيًا دبعظم اؼبعلومات  اؼبعلومات )الصور البصرية( لكن يتطلب على الفرد

                                         
1 Serge Nicolas, Op. Cit., P95. 

 .191أنور ؿبمد الشرقاوي: مرجع سابق، ص 2

ذاكرة 
 األحداث

 ذاكرة العاملةال

 ذاكرة المعاني

 ذاكرة اإلدراكيةال 

 الذاكرة اإلجرائية
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قبل زبزينها، فكثَتًا ما ينجح األفراد يف زبزين اؼبعلومات عندما يتم فهم ؿبتواىا وتنظيمها وتكاملها 
 .1ولكن ذبدر اإلشارة إىل أف ىذه العملية تتم ببطء لديومع اؼبعلومات اليت تتوفر 

ن الذاكرة طويلة اؼبدى صعب باؼبقارنة بالذاكرة إف اسًتجاع اؼبعلومات م :االسترجاع( 3
 العاملة واؼبسجل اغبسي، فاؼبعلومات بالذاكرة طويلة اؼبدى أكثر من 

عية يف وقت واحد، وؽبذا الغرض أصبح الزمًا على الفرد قأف يستطيع الفرد البحث فيها وبوا
يتوقف على  ةاؼبعلومأف يبحث يف اؼبكاف الصحيح وأف تكوف لديو القدرة على ذلك، فاسًتجاع 

عملية التخزين، فإذا مت فهم اؼبعلومات الكاملة، ومت تنظيمها، كاف من السهل تكاملها مع اؼبعلومات 
 السابق زبزينها.

وبالتايل يكوف من السهل تذكرىا، كما أنو كلما تعددت وتنوعت الطرؽ اليت ىبزف هبا 
 ت قدرهتم على اسًتجاع اؼبعلومات عند اغباجة.األفراد معلوماهتم يف الذاكرة طويلة اؼبدى كلما ازداد

 أهم خصائص الذاكرة طويلة المدى نلخصها فيما يلي :
أصبع العديد من العلماء أف طاقة الذاكرة طويلة اؼبدى غَت ؿبدودة، وذلك  :السعة. 1

اليت بدليل أف حجم اسًتجاع اؼبعلومات يكوف كبَتًا بغض النظر عن اؼبكاف والزماف وال حىت الكيفية 
 يتلقى هبا الفرد معلوماتو.

إف التخزين يف ىذا النوع من الذاكرة يكوف بطرؽ متعددة، مثااًل: اللغة  :شكل التخزين. 2
 .2تشكل أحد أسس زبزين اؼبعلومة باإلضافة إىل الصور البصرية أيضاً 

ال لكن ىناؾ اعتقاد بأف زبزين اؼبعلومات يف الذاكرة طويلة اؼبدى يكوف على شكل معاف، إ
 سًتجع اؼبعلومات بنفس الصيغة اليت مت استقباؽبا من البيئة.نادرا ما نأنو 

                                         
 .64رجاء ؿبمود أبوعالـ: مرجع سابق، ص 1
 .65، صنفسومرجع  2



 الذاكرة                 الثاني                                          الفصل

18 

 

باإلضافة إىل ىذا أف ما يبيز الذاكرة طويلة اؼبدى ىو ترابطها الداخلي، باعتبار أف 
 اؼبعلومات اؼبرتبطة ببعضها البعض تنزع إىل أف تتجمع معاً.

اليت تتضمنها الذاكرة طويلة اؼبدى وىي كما يبيز علماء النفس بُت بعض األنواع اؼبعلومات 
 .اؼبفاىيميةو  اإلجرائيةو  اللغويةو  الواقعيةاؼبعلومات 

مل يظهر اتفاؽ العلماء على اؼبدة اليت تستغرؽ الذاكرة طويلة اؼبدى فالبعض  :المدة. 3
خر يعتقد يعتقد بأنو بعد زبزين اؼبعلومات يف الذاكرة طويلة اؼبدى فإهنا تظل ىناؾ دائماً، والبعض اآل

أف اؼبعلومات يبكن ؽبا أف زبتفي من الذاكرة نتيجة لعوامل عديدة ىي نفسها عوامل النسياف، فالواقع 
 أنو بالرغم من زبزين اؼبعلومات ؼبدة 

طويلة، فإنو ال يوجد طريقة واحدة يبكن التأكد من خالؽبا على مدة الفًتة اػباصة بذلك، 
 و فقط.فيكفي أف قبعلها غَت ؿبدودة 

 اضطرابات الذاكرة:/ 5
يالحظ يف ىذا النوع من االضطرابات حالة : Hypermnésie. فرط التذكر 5-1

 استدعاء واسًتجاع مفرط، حيث قبد الشخص يصف خرباتو اؼباضية بنوع من التفصيل.
 Les visions panoramiqueينضم ربتو نوعاف نبا: اػبياالت )الرؤى( البانورامية 

 مد على اسًتجاع وعرض تذكر، أما األوىل فتعواإلمكانات اػبارقة للت
مفرط للذكريات خاصة القديبة واليت ؽبا عالقة دبواقف خطَتة كحدوث ؿباولة قتل أو موت 

وقف قريب اغبدوث، إال أنو واؼبالحظ يف ذلك أف ىذه اػبياالت ال تكوف مكتملة وغالبًا ما سبتد ؼب
 .1طفويل

يف اغبساب الذىٍت اؼبعقد أو ما يتعلق بالتواريخ،  أما الثانية فهي تتكوف من كفاءات عالية
وىي تالحظ عند األشخاص العاديُت العباقرة، والذين لديهم اىتماـ فطري بالعمليات اغبسابية، كما 

                                         
1 Eyhenry C. brisset, manual psychiatric, 6 édition, Paris, 1989, P348. 
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( ىؤالء Calculateur débilesتالحظ أيضًا عند اؼبتخلفُت الذين يقوموف بعمليات حسابية )
ن لديهم القدرة على إعطاء التواريخ بدقة، وحىت اليت األشخاص يعانوف من زبلف عقلي عميق ولك

 .1يكوف زمنها ماضي بسنوات عدة
 :Amnésie. فقدان الذاكرة 5-2

ويكوف نوعاف إما فقداف جزئي أو كلي، دائمًا أو مؤقتًا إلمكانية ترسيخ وتثبيت اؼبعلومات 
عوامل مرضية )عقلية( أو  االضطرابات عوامل نفسية أو نأو اسًتجاعها، وقد يتحكم يف ىذا النوع م

 بعد نوبات صرعية، كما أنو ىناؾ نوع من النسياف يرتبط 
رض غبوادث على مستوى تعبتناوؿ اؼبهدئات واألدوية أو يرتبط حبدوث صدمة عصبية أو ال

األوعية الدموية أو التهابات دماغية، كما يالحظ ىذا النوع خاصة عند اؼبدمنُت على الكحوؿ 
 (، ينقسم إىل نوعُت:Korssakoff)تنادر 

 :Amnésie antérograde( نسيان الحاضر 1
يصبح فيها اؼبريض غَت قادر على اكتساب معلومات جديدة أو حىت االحتفاظ هبا، بالرغم 
من قدرتو على اسًتجاع اػبربات القديبة بكل دّقة، وؽبذا نالحظ على اؼبريض استحالة تعلم 

على إظهار  ير العجز من خالؿ اغبديث، ولكن يبقواكتساب معلومات جديدة، يف حُت أنو يظه
سلوكات تبُت إمكانية االكتساب العادي، كما أف ىذا العجز يظهر يف كل اؼبعلومات، والسبب يف 

 .2ذلك ىو رفض اؼبريض للقدرة على اسًتجاع معلومة قد ظبعها أو رآىا مباشرة بعد استقباؽبا
 :Amnésie rétrograde( نسيان الماضي 2

النوع "بأمنيزيا االسًتجاع" حيث ال يستطيع الفرد أف يسًتجع اػبربات وأف  ىذا لىيطلق ع
 بة سابقاً، ويالحظ يف ىذا النوع سيتعرؼ على األحداث واؼبعلومات اؼبكت

                                         
1 J.M Damion et d'autre, mémoire explicite, mémoire implicite et pothologie 
psychiatrique, masson, Paris, 1993, P132. 
2 Jean pierre Rossi, Op. Cit., P31. 



 الذاكرة                 الثاني                                          الفصل

20 

 

 وصعوبة يف اسًتجاع اؼبريض حىت ػبربات حياتو واذباىاتو وميوالتو أو حىت اسًتجاع إمكانات
 .1التعليمية

 :Paramnésie . خداع الذاكرة5-3
 حاالت مرضية: حظ ىذا النوع من االضطرابات يف ثالثيال

أين يالحظ على اؼبريض سرد لذكرياتو دوف ترتيب زمٍت، : Korssakoffدر اتن -أ
واعبدير بالذكر ىنا، ىو أف االضطراب يكوف يف الفًتة اغبادة لفقداف الذاكرة مث ىبتفي فيما بعد: كما 

ة ويظهر ىذا جليًا عند حديث اؼبريض عن أي حدث يف شكل غَت يبكن أف تكوف عفوية وتلقائي
 مرتب بل مشوه.

يظهر لدى اؼبريض بأنو قد سبق : Réduplicationخداع الذاكرة المعاود  -ب
 وأف عاش اغبدث، خاصة إذا ما تعلق األمر بالطفولة.

 نالحظ بعض اػبداعات اؼبرئية أو اؼبسموعة، إال أنو ال يبكنالصرع الصدغي:  -ج
 .2التعرؼ عليها إف كانت ترتكز على ذكريات حقيقية أـ ناذبة عن خداع ذاكري مكرر

و اال عينة من تراث معريف واسع ى ما ،اف ما يبكن اف لبلص اليو حوؿ موضوع الذاكرة
معقد، و ذلك يرجع اىل ـبتلف التطورات اليت شهدىا ىذا النظاـ و الية عملو ،حيث لوحظ باف و 

هتتم فقط بتحليل الية عمل ىذا النظاـ و ما وبتويو من اجهزة ،بل كاف االىتماـ  العلـو اؼبعرفية مل
باكتشاؼ االنواع اليت هتتم بشىت ؾباالت قياس الذاكرة ، سواء كاف االمر يتعلق باعبانب  ايضا

م ، كاالنتباه، االدراؾ ، الفه داء العمليات اؼبعرفيةأعبانب اؼبعريف و الذي لو عالقة بو اأالفيزيقي 
 .التعلم...اخلو 

                                         
1 J. Combier et d'autre, neurologie, 7 édition, massin, Paris, 1994; P175. 
2 J.M Damion et d'autre, Ibid., P133. 
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 قصر  لبااثونن  ي لهاىممام البررلة  دلنونع لبالك ،  دل تخمر  ىال لهاتمااد  ي كما دل
أبعر من ذبك  ثُت خرص تانب  إذل رلاذلا لبنلةع فحسب  بل لممرت لباحنث البررلةات

 لهاكمشاف فيما ق تاط هباه لبصرر، لبعصلي .

ع  من لبنمائج  مناا فابالك ، لدلكاني  ثظيت ىي لألخ ى باىممامات عر، نابت مناا رلمن 
فااب غم من  .ما كان قمفق مع ما ىن منتند  ي لبنلقع  امناا ما قزلل على نسب لإلثراءلت فصط

أن لهاىممام قظا  منخفضاً نساياً  إها أنو ها قنصص من أمهي  ىال لبننع من لبالك ، باعمااره أىم قرر، 
درلكي  لدلكاني   اكال دحرقر تنتااتو ميكن لبف د أن قمممع هبا  اقظا  ذبك  ي بناء عالقاتو لإل

اثيز اتنده  فلاال لبغ ض ةنف نع ض  ي ىال لبفرل أىم ما  منوعولدلكاني   باإلواف  إذل مع ف  
 قمعلق بابالك ، لدلكاني .
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I- .الذاكرة المكانية 
 المقاربة التاريخية للمكان والقدرة المكانية. -1

  فاي ها  لدلعييات لألابي  بابنسا  بلمكي  لدلالئم بلف دني  لدلكاني  من بُتاتعمرب لباني  لبزم
تسمح فصط بابمح ك البمع ف على لبنفس دلخل لحليز  بل أقضًا تساعر على ربط اتسلل ث كات 

 .1لبف د مع كش  أتزلء تسمو ااوعاا  ي لحليز لدلكاين
ي ىن توايت فابمنتو  ي لدلكان ىن لبنظ   ي لبالت البمي ق بألشياء بابنسا  بلالت  أ

لدلكان لدلعاش  مع تصييم لحل كات جملمنع  من لإلدرلكات ذلت معٌت بلاعر  لدلنوع اثىت بألعمال 
إذل لألشياء   هلبيت قسمييع لبصيام هبا  فابيفل أال ما قمعلمو ىن أن قكنن على قرر،  ي تنتيو نظ  

رأ لبيفل تعلمو مبع ف  ا ي نفس لبنقت أن قمنق  عن لبنظ  إبياا  ففي م ثل  لجللنس مواًل قا
لخل  أما  ي م ثل  لدلشي فان قارأ باناء لدلفاىيم لدلفاىيم لدلكاني  ككلم  فنق  دحت  دلخل  خارج...

لألاذل كمفاىيم لحلراد )ق قب  بعير...( فاجلسم ىن من قساعره  ي تنظيم اتكنقن لدلكان اثىت 
 .2لبزمان

 

                                                 

1 Defoutaine: Mounal de réeduction psychologie, tone 2, malaine, Paris, 1980, 
P216. 
2 Voyer. P: Le dialogue corporel, 2édition, Paris, 1980, P20. 



 الذاكرة املكانية                                                                                                               الفصل الثالث      

36 

 

ال لبغَت زلراد لباي وتمني اوتيط باألشياء فادلكان كما ىن مع ف  ي لدلعاتم بأنو ذبك لجمل
اذبك بفضل ثنلةنا امعارفنا  كما أنو قشكل لجملال لباي قضم لبف د ااةيو لبسيكنبنتي  فان 

ا ي  1لممرلد قضم كل لدلمغَتلت لبسيكنبنتي  لدلسمصل  البيت تؤث   ي دحرقر ةلنك لبف د  ي أي اقت
أن لدلكان ىن لباني  لبناجت  عن لإلثساةات لخلاوع  " على KANT. Iنفس لهاجتاه قؤكر لبعادل "

ل  بإلت لء دان إثرلث خلل  ي لحملمنى  ابكن اببلمعييات لإلدرلكي  بلحيز لبمابع  بالةمرهاهات لبص
" بأنو رلال دحرقر منقع لألشياء لخلارتي  البفضائي  ذلاه لألشياء Boincare. Hقاىب لبعادل "

 .2م ىن لدلسؤال عن نظام زلنر لبمنسيصاتابكن من منظنر أتسامنا  فاجلس
لن لطالعنا على مجل  من لبمعارق  لخلاص  مبفانم لبالك ، لدلكاني  تعلنا نص  على بعض 

رلتع جلنى  ىاه لبصرر، لبعصلي  البيت دحمل  ي طياهتا  لبمااقن بُت لبااثوُت  ا  ي لعمصادنا لبساب
" يو"بيات   ابمنويح ذبك ةنع ض ما خلص لبيوخ ىنسق كلي مًتلبط بُت رلمنع  من لبعمليات لأل

  ي درلةمو بلمكان ثُت لعمربه رلمنع  من لبعالقات لدلمكنن  من لألتسام 
" قؤكر على أن لدلكان ىن يوانمرنرىا  أا نسمعملاا  ي ت كيب ىاه لألتسام  "بيات هبااس ضللبيت 

ي  لحلسي  لحل كي   كما ىن نميج  نميج  دلمارةات طنقل  تكنن م تاي  بفضل إدماج لبمرنرلت لباىن
بنلةي  لألفعال  ادحرقر لبعالق  بُت لإلدرلك إعرلد عصلي بعالقات غَت ممنف ،  ي لبارلق   بكناا تنشأ 

 .3الحل ك 

                                                 

1 Sillamy N(dictionnaire encyclopédique de la psychologie) tome 2, Paris, 1980, 
P448. 
2 Viader. F, Eustache, F, Le chevalier, B(espace, geste, action: veuro psy chologie 
des agnosie spatiales et des apraxies) édition Boeck, 2000, P13. 
3 Piaget J. INHELDER. B: La psychologie de léfant, édition Bouchene, Alger, 
1993, P14-15. 
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فإنو قؤدي إذل نمائج  -ثيا، لبيفل-كما أنو قعمرب لباكاء لحلسي لحل كي ماما كان مصيرًل 
ياً جي د  من ثيث تنظيم لبنلقع بمرنيفاتو كّلاا  فابيفل قاٍت ترر ماىل   خاص  ما ق تاط باناء عادل لبف
" باحمليط لبساكن لباي قممنقع فيو لبشخص  اكل ذبك قمم يولدلكان لخلاص بو الباي قرفو "بيات

لبعُت...( بمكنن برقو مفانم لبعالقات  فعلى -عن ط قق لبمناةق بُت سلمل  أعضاء تسمو )لبير
بلمكان  زلااهًا أن جير لدلفانم لحلصيصي بو كمريلح  اآبي   ويبيات ت درلةاتنىال لألةاس لنا

 .لبعمل بو كصرر، عصلي 
م ثلمُت ىاممُت مي  هبما لبيفل  ي تكنقن لدلكان برقو  امها: لدل ثل   ويفلصر ميز بيات

ل لدلااش  لحلسي  لحل كي   الدل ثل  لبممويلي   فعلى لدلسمنى لحلسي لحل كي  تمم مع ف  لألشياء باهاترا
هاكمشاف لبعالقات لدلكاني  بُت لدلسافات اكال لألثجام  ي تنظيم رلال إدرلكي منا لبنهاد، إذل غاق  

 م ثل  لبمرنرق   اذلال قصسم ىاه لدل ثل  إذل 
ثالث مسمنقات  أما على لدلسمنى لبممويلي فمكنن عن ط قق لبنشاط لحلسي لحل كي  ي 

يف  لب مزق   اىي تعيي بليفل لبصرر، على لبمأثَت على لألشياء  ثنلرل لبسن  لبواني  مع ظانر لبنظ
أن لبممويل  يو  فحسب بيات1بيس فصط  ي رلال إدرلكو ابكن ثىت  ي لألشياء لب مزق  أا لدلمول  ذىنياً 

، رمزق   أي نر ىن لبصرر، على إنماج لبشيء لبغائب أا لبفعل لباي دل قنجز بعر عن ط قق رمزلً أا ص
عاَت لب مزي الدلسماين بو: اىن لآلخ  مضائي  اإمنا ىن لبفلبفضائي ها قصنم مصام لبفعل لبأن لبممويل 

 .2صسم إذل م ثلمُت )مسمنى ما قال لبمج قيب الدلسمنى لبمج قيب(نق

                                                 

1 Laurendeau Met Pinard. A: (Les premiers notions spatiales chez l'enfant Examen 
des hypothèses de pioget) édition délachaux et niést, Paris, 1968, P15. 
2 Bergeron. M (Lexique de la psychologie de développement jean piag et) édition 
Géetar moria, Canada, 1980, P186. 
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لألال لكمشاف أال منوع ذلا  هر أن تارق  لبالك ، لدلكاني  كان مررر صلبناءلً على ما تصرم 
ذل ثنل لبمحرقر لبنظ ي لاعض أا لبفضاء  امن ىنا تاءت لدلفاىيم تمن ابعلو لدلكان كما أمساه لب

ىن لآلخ  لىممامَا الةعًا اةط ثصنل لبااثوُت  راكال لإلت لئي دلريلح لبصرر، لدلكاني  الباي شا
 البرلرةُت هبال لجملال اةنف نع ض فيما قلي أىم ىاه لبمعارق .
د نسا  إذل لدلكان أا لبفضاء اذبك ثسب منةنع  علم لبنفس فإن لبصرر، لدلكاني  تعن 

 .1بإدرلكو اتنظيمو  امن مث  لبسيي ، عليو ث كياً أا ترنره
إدرلك لبعالقات بُت لألشياء لبيت ق لىا أا رؤق  رلمنع لبعالقات بُت باهنا كما تع ف أقضًا 

 .2أتزلء لبشكل لبنلثر
مبع ف  لبينل  لهارتفاع  اقع فاا آخ ان أقضًا بأهنا إدرلك لدلسافات الألبعاد برق  اذبك 

لجملسمات  اما ق بط  لبسيحي  أالبسمك  كما أهنا ت لدف معٌت لبعالقات لبيت جتمع بُت لألشياء 
 .3بيناا من تشابو أا لخمالف

أما تع ق  "ثسن مريفى" فاي مبواب  إدرلك لدلساف  لبفاصل  بُت لإلنسان لدلررك البشيء 
ب غم من تعرد لبزالقا اتغَت لألزمن   فابنظ  إذل دحرقر لبصرر، لدلررك مع إدرلك ثاات لألثجام اذبك با

لبعمق أقن خاصي  لدلكاني  من زلاق  بر ق  قمنق  على مرى تااقن لبشاكي   ي لبعُت مع لبًتكيز على 
  امن ىنا كانت لنيالق  لألحباث ثنل قرر، لب ويع لدلكاني   اقر قام  ي ىال 4تظا  لألبنلن البظالم

 دل لجملال لبعا

                                                 

 .1016  ص1997لنش  البيااع   ك قرلت ب  بَتات   3زاهان دارارن: ف لنسنلز بارا: منةنع  علم لبنفس  لبياع   1
 .63  ص2008لذلنقري رقر: لإلقرلع ماىيمو الكمشافو اتنميمو  دلر لبكماب لجلامعي  لإلمارلت لبع بي    2
 .164  ص1975  دلر لبفك  لجلماعي  لبصاى ،  2خليل ميخائيل معنض: لبصررلت لبعصلي   ط 3
  لبصناى ،  دلر غ قنب بليااعنن  2س لبنمنن  لدلظناى  البميايصننات  جثسنن مرنيفى عاننر لدلعيني  ىنرى نننر لبصننااي: علنم لبنننف 4

 .128  ص2007البنش   
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Gibson  بمصني  منظنر لحل ف أقن اتر لب ويع  ي عم  )لبشا قن( قراح قادر على ما
إلثاات طايع  لبصرر، لدلكاني   Bsiedا  Shwortzسمى بإدرلك لبعمق  اتابع لباحث كل من ق

 أشا . 9صال إذل ذبك برى عين  أطفال قالغنن من لبعم  تن بل ويع  أقن 
لبصرر، ها تظا  إها  ي لبيفنب  لدلاك ،  اأن لألطفال  كما أثات  ي نفس لبسياق بأن ىاه

 لب وع دل قصرمنل إها رلمنع  لةمجابات ابكن دل تكن دلب  إذل ثر كاَت على لبصرر، لدلكاني .
تص قااً كلاا على إثاات معٌت  تا ي نفس لبسياق ظا ت رلمنع  من لبررلةات لدلكوف  عمل

نلمل أخ ى مع دحرقر أىم مكنناهتا  ناك  مناا: درلة  قام ثصيصي بلصرر، لدلكاني  امرى لرتااطاا بع
ثنل أمهي  لبعالقات لدلكاني  خاص   ي رلال لبممول أا لبمرنر لبعصلي  1983هبا "تنبمنن" عام 

حبوو على  1906  ادلئمًا  ي لبسياق نفسو  أكر "ماخ" عام 1برف  عام  البار ي برف  خاص 
 ماىي  لإلدرلك 

لبنفس  ي دحليل ىال لجلانب دلا  منرة  ابابك كانت دعماً بررلةات عللدلكاين  ي علنم لذل
 .2بو من أمهي  عملي  اعلمي  اكال عصلي 

اجترر لإلشار، إذل أن أاذل لألحباث لبصائم   ي ىال لجملال ابابضاط  ي دحرقر ىاه لبصرر،  
إذل تصرًن ثُت متكن من فرل لباكاء عن لدلكان اتنصل  1935كانت على قر "لبصنمي" ةن  

لبمرنر لبار ي حل ك  لألشكال الجملسمات  امن مث  فك ، رئيسي  مفادىا أن لبصرر، لدلكاني  ىي قرر، 
 صرر، لباكاء فحسب  بل أهنا تمحرد مبجال آخ  ىن لجملال لبار ي.بمرل تلعمربه قرر، ها 

 / تعريف الذاكرة المكانية:2
بعل لب لتح  ي لألم  ىن ما تعلق هباه لبالك ، مّنثرل بلالك ، لدلكاني   ا  ادل قكن ىناك تع قف

 من قررلت اإمكانات ذلا صل  اطير،  ي لبمحرقر لدلفامهي ذلا.
                                                 

 .85  ص1994  لبصاى ،  دلر لبفك  لبع يب  5اي لبسير: لباكاء  لبياع  افؤلد لب 1
 .285اي لبسير: نفسو  صافؤلد لب 2
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لبصرر، على لبًتميز البمخزقن اإجياد الةًتتاع لدلعلنم   لهنا  فابالك ، لدلكاني  تع ف على
على منلقع لألشياء   كما أهنا تع ف أقضًا بأهنا قرر، لبف د على لبمع ف 1لبرلب  على مكان ما

 .2الألماكن دلخل فضاء ةنلء كان معلنماً أا غَت معلنم
 و ي شأن لجلسم البفضاء فيصنل بأن Dervillez - Bastujiا ي ىال لبسياق ق د لبعادل 

 .3ها قنتر بابنسا  رل فضاء  ما دل قكن ىناك تسم
بيات لدلع في   اىاه فابالك ، لدلكاني  بيست بنظام أثادي لباني   بابعكس فاي ممعرد، لآل

 لألخَت، تعمل عمل معاجل  لدلعلنمات لدلكاني  بابالك ،.
فاناءًل على ىاه لدلفاىيم قمحرد لدلعٌت لبعام بلالك ، لدلكاني  الباي ق تاط بملك لبصرر، على 

 .4تصسيم لبعالق  لبفيزقائي  بُت لجلسم الحمليط امعاجل  تغيَتلت ىاه لبعالق  أثناء دح كاهتا
ارل  فااب غم من كل ىاه لجملاندلت الإلت لءلت بمحرقر تع ق  لبالك ، لدلكاني   قاصى ابابم

لخلاص   ي معاجل  لدلعلنم   امن مث   وتعرد لآلرلء اتضارهبا أثيانًا ىن ةير لدلنق   فلكل عادل ازلاقم
 كال لجلاناُت.  لبنظ ي  بيرل بابك إذل دحرقر إطارىا لبعملي  اإجياد نصاط لبمنلصل بُتدحرقر إطارىا 

 / العوامل المؤثرة في الذاكرة المكانية:3
ها شك أن قياس اواط لبالك ، لدلكاني  قمنق  على مع ف  أىم مكننات اأىم زلمنقات 

 ىال لجلااز باعمااره قامم مبعاجل  لدلعلنم   ي فضاء ما  اذك  أىم خرائراا اكال شليزلهتا.
اهاثصماا  ابعل ىال لبساب ىن تعل دحرقر فكل درلة  أةف ت نمائج ختمل  عن ةابصماا 

أدالت لبضاط دل قكن هنائياً  ابكن دل قكن ىال لبمعرد  ي عكس عمل لبالك ،  بل لشًتكت تل 
                                                 

1 Kessels et Autres: 2001. 
2 Smiith Milner: 1981. 
3 Dervillez - Bastuji J: Structures des relation spatiales dans quelques étranger 
édition, Droz, Gemere 1982, P204. 
4 Fonpeunollas Patrik, et antres: Processus de production du handicap, 1998, P72. 
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ى م ىنن  بابصرر، لبعصلي  على دحرقر منلقع لدلعلنمات كيفما  لبررلةات على أن لبالك ، لدلكاني  تاص
 كان ثّيز فضاءىا.

على دحرقر ثالث عنلمل رئيسي  كلاا تؤث   ي لبالك ، لدلكاني    ي ىال لبسياق مت لهاتفاق
   ناك ىا: لبمنتو لدلكاين  لبعالقات لدلكاني   البمرنر لبار ي لدلكاين.قلبي   ىتشب

 Orientation spatiale. التوجه المكاني: 1
 قصنم ىال لبعامل على مرى لبمع ف على ط قص  لةمخرلم لبصرر، على لبمرنر بألشياء كما

رلت لخلاص  بصياس خمااىي  اكال دحرقرىا  ي ثال ما إذل مت تغيَت لجتاىاا على ضلن معُت  أىم لإل
 .1لبمنتو صلر  تراق  لألشكال  أا ثٍت لبسينح

 Les relations spatiales. العالقات المكانية: 2
ل قامم ىال لبعامل بمحرقر إدرلك أىم لبعالقات لدلكاني  بُت لألشياء اذبك من ثيث ك

 .2لألبعاد  لهاخمالف  لبمشابو
 " إذل ثالث أننلع رئيسي  من لبعالقات لدلكاني  اىي كاآليت:يوا ي ىال لبسياق قشَت "بيات
 Relations Topologiquesأ( العالقات الطوبولوجية: 

و  قممول  ي ننع لبعالقات لبيت ت بط بُت لألشياء مسمنر إذل عالقات اصفي  حبتاىي 
لإلثاط ...( اىي تعمرب من أىم لبعالقات لبيت متيز لبفضاء لبينبنبنتي حبيث -لبًتتيب-)لبمجااز

بأهنا تارأ بابظانر لبمرلًء من  يوتشكل من عناص  لدلنونع بغض لبنظ  عن ط قص  تعيينو  اقصنل بيات
 .3ةننلت برى لبيفل 7إذل  2

 

                                                 

 .293  ص1997معات  لبصاى ،  لبزقات فمحي مريفى: لألةس لباينبنتي  البنفسي  بلنشاط لدلع  ي  دلر لبنش  بلجا 1
 .294  صنفسولبزقات فمحي مريفى:  2

3 Lanrendean, Pinard, A: Op. Cit., P16. 
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 Relations euclidiennesب( العالقات اإلقليدية: 
فيما بيناا ثسب نظام شامل أا إطار م تعي ثابت قف ض من لبارلق   تعمرب تنسيق لألشياء

 لهاثمفاظ بادلساثات الدلسافات.
 

ةن  أقن صلر لبيفل ق كز على  12-11ةننلت إذل غاق   8-6اتمكنن ىاه لبعالقات من 
 لألشياء لبيت ها بر من اوعاا لبنلثر، بابنسا  ألخ ى افصاً بنظام لبمنسيق لجلرقر.

 Relations projectives اإلسقاطية: ج( العالقات
قمكنن لبفضاء لإلةصاطي بادلنلزل، مع لبفضاء لإلقليري  ات تاط لبعالقات لدلنظنرق  بابنسا  

 بنصي  لبنظ   كما ميكن لةمعمال لبعالقات لبفضائي  ثسب لألبعاد لبمابي :
 لهارتفاع: باةمعمال لبعالقمُت لبفضائيمُت فنق/دحت. -
 ل لبعالقمُت لبفضائيمُت ميُت/قسار. ض: باةمعماعلب -
 .1لبعمق: باةمعمال لبعالقمُت لبفضائيمُت أمام/ارلء -
 Visualisation spatiale. التصور البصري المكاني: 3

انعٍت هبا لدلعاجل  لباىني  بًتتيب لألشياء اإعاد، بناءىا كما قعممر  ي قياةاا على رلمنع  
لبًتكيز على أمهي  لبمحرقر ف  ننع لبشيء لباي أمامو مع على مع  لدلفحنص من لهاخماارلت تساعر 

 .2لبفضائي باهاعمماد على منلقعو )ميُت  قسار  فنق  دحت...(
ا ي ىال لبسياق أةف ت درلةمو "لبااي" عن أىم مكننات لبالك ، لدلكاني  فأشارت إذل: 

 ك  لألشكال لدلسيح   أي كل على لبمرنر لبار ي حلترل    فايلبونائي قرر، ثنائي  اقرر، ثالثي  أما 

                                                 

1 Lanrendean, Pinard, A: Op. Cit., P16-17. 
 .294لبزقات فمحي مريفى: م تع ةابق  ص 2
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فاي ترل على لبمرنر لبار ي أقضاً   لبوالثي لألشكال لبيت تظل ث كماا ملمرص  بسيح لبنرق  أّما 
 .1بكن حل ك  لألشكال خارج ةيح لبنرق 
إذل اتند عنلمل مؤث ،  ي لبالك ،  Michel Mozeanا ي ىال لبررد قشَت لبعادل 
مل تص  ارلء ف اق ف دق  دحردىا  فمراح لبصرر، على لبرهاب  لدلكاني  قر دحكم فياا رلمنع عنل

 .2لدلكاني  م تاي  بننع لبنشاط فصط  الجلرال لآليت قنوح ذبك
 :العوامل المكونة للمفاهيم المكانية

 الوظيفة األنواع

دحرقر لهاممرلد لبار ي أثناء مشار بر ي ممح ك أا أثناء  - لب ؤق  البار 
 دح ك شخص أا شيء ما.

 لحلصل لبار ي/ لبمع ف على عناص  لحمليط.، لبار ق /رلحل -

 ث كات لبعُت ادحليل لبعالقات لبونبنبنتي . -

 إشارلت م تاي . -

 إدرلك لباعر لبوابث بابعينُت. - دحليل لألبعاد البعمق

 إشارلت بر ق  )بابعينُت/أا بابعُت لبنلثر،( -

 إشارلت مسعي  تنتو البمعاد. -

 لبالت.إدرلك  - لحل ك 

                                                 

 .287فؤلد لبااى: م تع ةابق  ص 1
2 Mazean Michal: Dysphasies trbs mnésiques syndrome frontal chez l'enfant du trbl 
a la rééducation, Paris-Masson, 1997, P164. 
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  كي إلشار، فعاب .لحللبمحكم  -

 لبمنصل. -

 لهاكمشاف لدلااش . - لإلدرلك لبلمسي

 بر  )دحنل بُت لألننلع( -لبعالق  دلس  -

 

 لبلغ 

 مف دلت خاص  باجلسر. -

 مف دلت فضائي  )مكاني ( خارج لجلسر. -

 مفاىيم لبيمُت البيسار. -

لهانمااه )لهانمصائي( لدلسمنى 
 ملدلع  ي لبعا

 لخميار الةمخ لج لإلشارلت. -

 دحليل لخلرائص. -

 لبًتكيب. -

 
 / طرق تطوير الذاكرة المكانية:4

أةف ت نمائج عرد درلةات بابصرر، لدلاك ، بليفل  ي عملي  إدرلك لبف اق لبصائم  بُت 
ى لألشكال لحمليي  بو  البعمل على دحرقر أىم لدلميزلت بكل شكل  فمن لبااثوُت من ركز رأقو عل

أبرت درلةات أخ ى دلئماً أن برلق  ظانر ىاه لبصرر، قكنن  ي هناق  لبسن  لألاذل من عم ه  بكن 
 ي نفس لبسياق ط ق تينر ىاه لدللك  برى لبيفل بأةابيب ممننع   فلصر بُت لبااثوُت "ميشل" 

ي  بمينق  ا"بَتاتنن" أمهي  تينق  لبالك ، لدلكاني  عنر لألطفال  منوحُت بعض لبي ق غَت لدلكان
 ىاه لبصرر،  من أىم ىاه لألةابيب:
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لةمخرلم منلد لبًتكيب  امالثظماا من تنلنب سلملف  ازالقا عرقر، كلاا جتعل لبيفل  -1
 قادرلً على كسب أةاس عملي  ي لبمعامل مع دحرقر مكان لألشياء.

   أا بابعُت بنثرىا  ماار، تكمسب لبيفل قرر، فائص   يباألصاعتماع لدلماىات  -2
 .1لبفضاء لدلكاين

اجترر لإلشار، ىنا إذل أنو اإن كان لكمساب ىاه لبصرر، برى لبيفل  ي ةن معُّت أم  
 ذلتو تخمل  من طفل آلخ   بل ثىت أثياناً  مؤكر  فإن لكمساهبا  ي ثرّ 

برى لبيفل لبنلثر  اذبك حبسب لخمالف لألشكال لذلنرةي  اكال طايع  إدرلكو ذلاه 
 ي ىال لجملال اعن لدل لثل لبعم ق   Piaget يوفكما دبت درلةات بيات لبعالقات لدلكاني  

ةن   Mayerادرلة   Inhelderالكمساب لبالك ، لدلكاني   أاوحت أقضًا درلة  لهنلنرر 
بأن لبيفل بُت ةن لبواني  البوابو  من عم ه ها قررك من تلك لبعالقات إها ما كان مناا  1985

 ي ةن لبوابو  الب لبع  جتره قررك  وثاتاتو ارغااتو  اأن بإشااع مااش ًل عمليًا نفعيًا ممراًل لتراهاً 
لبعالقات لدلكاني  لبالتي   أي تلك لبيت جتمعو هبا عالق   اقكنن ةلنكو افصًا ذلال لبننع من إدرلك 
ث لبعالقات  أما  ي ةن لب لبع  اجتاازه ذلال لبعم   فنجره قررك لبعالقات لدلكاني  لدلنونعي   ثي

قراح إدرلكو ككائن ثي اةط لبكائنات لألخ ى  بو ثيز اتند تخمل  عن اتند لألثياء الدلنلد 
 .2لجلامر،  فيارأ  ي لبسعي بمحصيق تكيفيو مع ىاه لألشياء لدلخملف 

 ي درلةمو على أن قرر، لبيفل  ي إدرلكو  Smithابصر لعممر  ي ىال لبسياق لبعادل 
مشال( قسَت افق -ميُت-أةفل-من ثيث مع فمو بألبعاد )أعلى بالجتاىات ادحرقر منونعو امكانو

                                                 

 .14  ص1996عفنتو  ةائر، تاة : لبعالق  بُت لبصرر، لدلكاني  البمحريل لدلررةي  ي ماد، لب قاويات   1
2 Bueher, Huguette: trbs psychomoteurs chez l'enfant, pratique de la rééducation 
psychomotrice, 2 édition, Paris-Masson, 1993, P79. 
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َت، منن بييئ  ننعًا ما اذبك إذل غاق  ةن لبسادة  من عم ه  مث قارأ  ي لبس ع  لبمرلًء من ةن تا 
 ليالً قلبسادة  إذل لبوامن   بيمااطأ فيما بعر 

نن برى لألطفال إذل غاق  ةن لبواني  عش ، أقن قرخل  ي مسمنى إدرلك لب لشر  اذلال قك
بعض لبرعنبات  ي إدرلك ىاه لهاجتاىات اذبك بادل ثل  لدلررةي  كما قالثظ عليام أقضًا صعنب  
 ي تصرق  مرى لرتفاعام عن ةيح لألرض  ي لدلنازل لدل تفع   اذبك بيمضح عنر بعض زلااهاهتم 

 .1ئ بمحرقر لدلسافات الألبعادلبصفز بران أدىن مع ف  هارتفاع لبعلن لدلنتند بو  ابابمارل إدرلكو لخلاط
 / أصناف الذاكرة المكانية:5

اىي لإلدرلك لدلكاين   2أصناف 3بصر عمل "بُت بات ةمنن" لبالك ، لدلكاني  إذل ثنلرل 
 لبمراق  لباىٍت  البمرنر لدلكاين.

اق تاط بصرر، لبمع ف على لبعالقات لدلكاني   مع لحلفاظ على  :اإلدراك المكاني( 1
 .لحلس ث كي شكلاا لبكّلي  اىال لبّرن  قمحصق بفعابي  عنر لةمعمال بعض لبعمليات 

نص شكالً حفاقشَت بعض لبعلماء بأن قياس لإلدرلك لدلكاين قمم من خالل إعياء لدل
 و  اعليو أن قالثظ مننذتياً  اقيلب منو لنمصاء لألشكال لدلمشاهب  ب

مجيع لألشكال غَت لبشكل لبنمنذتي  إما أن تكنن منح ف  أا معكنة   اعليو أن تخمار 
 .3لألشكال لدلنح ف   ابيست لألشكال لدلعكنة 

                                                 

 .145-144فؤلد لبااي: م تع ةابق  ص 1
رقان  عادل: لبصرر، لدلكاني  بنرى طلان  تامعن  لبصنرس لدلفمنثن   ي لبمخرنص لبًتبين  لهابمرلئين   لجمللن  لبفلسنييني   لجمللنر لألال   2

 .120  ص2008  2لبعرد 
 .86  ص2005تي  لبف اق لبف دق  البمفنق لبعصلي  لبع لق  دلر الئل بلنش  البمنزقع  لخلابري  أدقب: ةيكنبن  3
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ق تاط ىال لبرن  مبرى قرر، لبف د على تراق  لألشكال ذىنيًا  ي  :التدوير الذهني( 2
لبنجاح  ي ىال لبرن  قميلب لةمخرلم عمليات .ابرق   بعرقن أا ثالث  أبعاد  اقكنن ذبك بس ع 

 لبمراق  لباىٍت بفعابي  عابي .
قع ف على أهنا لبصرر، على ختيل لألشياء أا لبمنااب على أتزلئاا  :التصور المكاني( 3

اذبك قكنن عن ط قق لبيي  ثيث نصرم بلف د على ةايل لدلوال رلمنع لدلعلنمات لدلمول  بلمكان 
بك على لدلعاجلات لبمحليلي  امبسمنى ممميز عن لدلكننات لألخ ى  لبنجاح  ي ىال اقعممر  ي ذ

 .1لبرن  قمنق  على لدل ان  لدلع في   ي تيايق لخلربلت لبسابص  أثناء تصرًن لحلل
 / تقنيات البحث في الذاكرة المكانية:6

اقياس  ةنحاال فيما قلي ع ض بعض لبمصنيات البي ق لبيت نعمل من خالذلا على واط
 أدلء لبالك ، لدلكاني   ابكن ع ض ىاه لبمصنيات ةيكنن هبرف لبمع ف 

على مرى لخمالف أا ترلخل ىاه لبمصنيات فيما بيناا اكال تعليمات تيايصاا افعابي  
 نمائجاا مع سلمل  لبفئات اسلمل  لهاجتاىات.

ررقس بصسم أعضاء ىيئ  لبم ارلت أعرىااىي رلمنع لخم: ارات تحصيل ثالثيةباخت. 6-1
 لبفيزقاء باجلامع  لألردني .

فص ، قأيت  ي شكل قسمُت  96قمكنن ىال لهاخماار من  :اختبارات مقاربة األرقام. 6-2
فص ،  اتمكنن كل فص ، من لألعرلد لدلكنن  من عر، أرقام  اقيلب  48ممماثلُت  قشمل كل الثر 

 ُت أم سلملفُت.من لدلفحنص دحرقر فيما إذل كان لبعردلن  ي كل زاج ممشاهب
فص ، ازعت على قسمُت ممماثلُت   96قمكنن من  :اختبار الصور المتطابقة. 6-3

فص ،  تمكنن كل فص ، من رةم أا صنر، تصع على قسار لبسي   تصابلاا مخس  48قشمل كل مناما 
                                                 

1 Senon: improving the spatlal a bilities in peometric draning and activities /12-
2009. 
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أن وترد  ي كل فص ،  أي صنر، من رةنم  أا صنر، تصع على ميُت لبسي   اقيلب من لدلفحنص 
ر لخلمس لبنلرد، على ميُت لبسي  لدلائل  أا تيابق لبنلرد، لبنلقع  على لبنااق  لبيس ى بلسي    لبرن 

 كما  ي لدلوال لبمارل:
 
 
 
 
 

 اختبار الصور المتطابقة
 
 16فص ، تاءت  ي قسمُت كل قسم  32قمكنن من  :اختبار الصور المخفية. 6-4

خماار لألربع  مخس  أشكال ىنرةي   فص ،  اقعيي لدلفحنص  ي رأس كل صفح  من صفحات لها
 ( اكل فص ، عاار، عن م بع وتمني  ي دلخلو شكالً ىنرةياً.A,B,C,D,Eخرص ذلا لب منز )

فص ،  ازعت  ي قسمُت ممماثلُت كل  20قمكنن من  :اختبار تصوير البطاقات. 6-5
مظم  لبشكل  فص لت  اكل فص ،  ي ةي  أفصي اىي عاار، عن رةم بياق  غَت من 10مناما على 

 اتنتر رةنمات مثاني  بلاياق  نفساا ميول بعضاا دارلناً 
بلاياق  ابعضاا قلاًا ذلا  اقيلب من لدلفحنص دحرقر ما إذل كان كل الثر من لب ةنمات 

 لبوماني  ميول دارلناً بلاياق  أم ها.
فص ،  ازعت  ي قسمُت ممماثلُت  كل  42قمكنن من  :اختبار تدوير المكعبات. 6-6
فص ،  كل فص ، عاار، عن زاج من لدلكعاات ارمزت أاتو لدلكعاات على أن قمشابو  21قسم ميول 
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رمز أي اتاُت  ي لدلكعب لبنلثر اقيلب من لدلفحنص ما إذل كان لدلكعب ىن لدلكعب لآلخ   
 .اميول دارلناً بو أا أنو مكعب سلمل  عنو

 
 
 
 
 

 
 اختبار تدوير المكعبات

 
فص لت   10فص ،  ي قسمُت  قشمل كل قسم  20قمكنن من  :قةاختبار طي الور . 6-7

مممابع  لبنوع ط قص  طي لبنرق    تبنتر كل فص ،  ي ةي  أفصي  اعلى قسار لبسي  لألفصي رمسا
طيمُت أا ثالث طيات اتظا  لب مسي  لألخَت، بلنرق  لدلينق  مكان لبوصب اعلى ميُت لبسي  تنتر 

خ ى على لبيسار خط عمندي  اقيلب من لدلفحنص أن وترد مخس رمسات قفرل بيناما ابُت لأل
 أي الثر من لب مسات لخلمس  ميول لبنرق  لدلينق .

 6فص ،  ي قسمُت  كل قسم قمكنن من  12قمكنن من  :اختبار تطوير السطح. 6-8
فص لت  كل مناا بو مخس برلئل بإلتاب   اقصرم بلمفحنص رةنمات بسينح ىنرةي  ميكن 

من قيع  من لبنرق  أا لدلعادن لبلين   ا ي كل فص ، قنتر رةم قنوح كي  ميكن قص  لحلرنل علياا
 .1قيع  من لبنرق  اطياا بعمل شكل ىنرةي

 
                                                 

 .30-27عفنن   م تع ةابق  ص 1
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II- :الذاكرة المكانية وفرط النشاط 
 فرط النشاط:( اضطراب الذاكرة المكانية عند ذوي سلوك 1

ف ط -ت بط بُت لهاوي لب لبسلنكي لةمنادلً على ما ةاق ميكننا أن ضلّرد طايع  لبعالق  لبيت 
 البالك ، لدلكاني   فااهاعمماد على  -لبنشاط لدلرحنب بضع  لهانمااه

لبنمنذج لدلع  ي لبصائم على جتايز لدلعلنمات اتنويح داره  ي تفسَت مول ىاه لهاوي لبات 
اهات ات حلساالبسلنكي  أا لبمعليمي  ككل  بات من لبض اري أن نكش  عن أىم لدلؤث لت الدل

 لألطفال خاص  منام لبفئات لبيت تعاين من ةلنك ف ط لبنشاط.
لخلاص مبكننات لبالك ،  الباي  Baddelleyفانيالقًا شلا تنصل إبيو لبنمنذج لبعادل 

أواف إبيو لدلكنن غَت لبلفظي اأعمرب اظيفمو معاجل  لبرنر لدلكاني  البار ق  مع إدرلك لبعالقات 
الثرًل اظيف  منسجم  اتام   ي نفس لبنقت  ميكننا أن نسمش  طايع  لدلكاني  العماارىا نسصًا 

 عالق  لبمأثَت بُت ىاقن لدلمغَتقن.
فلاال لبغ ض ةنحاال أن نع ض أىم نصاط لبمفاعل بُت كل من ةلنك ف ط لبنشاط 

.ابُت ماام لبالك ، برف  عام  البالك ، لدلكاني  برف  خاص  اوع  لهانمااه كاوي لب قائم بالتو
 .ع لإلشار، ألىم لخلرائص البنظائ  بكل منامام

الحل ك  لبزلئر،  صلر لإلنرفاعي  إن أىم مؤش   ي ةلنك ف ط لبنشاط ابغض لبنظ  عن  
 عجز لهانمااه برى ىؤهاء لألطفال.

مصادىم لبصرر، على فثيث قشكل أثر لدلشكالت لألةاةي  برى لبمالميا  اذبك با
  ابابمارل قارأ ظانر لهاهنيار الهاضلياط  ي 1مصارن  بابمالميا لبعادقُتلهاثمفاظ الهاةمم لر  ي لهانمااه 

                                                 

  1998عالتيننن   لبصننناى ،  دلر لبنشننن  بلجامعنننات  فمحننني مرنننيفى لبزقنننات: صنننعنبات لبنننمعلم لألةنننس لبنظ قننن  البشخرننني  الب 1
 .291ص
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  من تا  أخ ى فإن 1لألدلء مع م ار لبنقت شلا قشكل فصرلن لدلكسب لحلصيصي من لبعملي  لبمعليمي 
لبالك ، لدلكاني  متول مكنن من مكننات لبنمنذج لدلع  ي  اىي نظامًا نشيًا من خالل لبًتكيز لدلمزلمن 

لى كل من مميلاات لبمجايز  البمخزقن  ابابمارل فاي مكنن جتايزي قعمل على نصل ادحنقل ع
لدلعلنم  إذل لبالك ، طنقل  لدلرى  كما أن فعابي  لبالك ، لدلكاني  تصاس من خالل قررهتا على نل  
كمي  صغَت من لدلعلنمات  ثيث قمم جتايز امعاجل  معلنمات أخ ى إواف  بمكامل مع لألاذل 

 مكنن  ما تصمضيو مميلاات لدلنق .
انظ لً ألن عملي  لبمعلم تمم  ي مسمنقات مممابع  قعممر كل الثر مناا على لألخ ى  اىاه 
لدلسمنقات تارأ باهانمااه  مث لإلدرلك مث لبالك ،  فاعر لهانمااه قمم إدرلك لدلوَت البمع ف عليو  فيمم 

لت لبسابص  لدلمرل  بادلنونع من لبالك ، طنقل  لدلرى  تسجيلو  ي لبالك ، لبعامل  لبيت تسمرعي لخلرب 
 ثيث تمم عملي  لدلصارن  الدلعاجل  بلموَت 

معٌت بناءًل على لخلربلت لبسابص   فكل ىاه لدلكننات تعمل معًا  ي عالق  بإعيائو 
اه  دقناميكي  تفاعلي   ابعل ىال ما قفصره لبمالميا لدلعاننن من ةلنك ف ط لبنشاط اوع  لهانما

لألكادميي  حبكم أن معلنماهتم تضمحل فيراحنن غَت قادرقن على منلصل  لبمحريل لبررلةي 
 .2ي اتراح غَت قادر، على معااد، لبظانراختمف

بناءلً على ما ةاق  ةنحاال أن نع ض فيما قلي بعض لبررلةات لبسابص  لبيت أكرت على 
 بُت لدلمغَتقن. قساتو ار، لها

                                                 

1 Bel liore P. et antre: the effects of antecedent coloc on reading for student with 
leamig disabilities and co-occuringattention - déficit / Hyperactivity disorder 
1996, P 

ك ، لبعامل  برى تالميا لدل ثل  لهابمرلئي  ذاي صعنبات لبمعلم  ي لبص لء، الحلساب  رةاب  لبسير زلمر أبن ىاشم: مكننات لبال  2
 .1998دكمنرله  تامع  لبزقازقق  
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دلب  إثرائيا بُت  ف اقإذل أنو تنتر  2001مر علي كامل ٭ أاوحت نمائج درلة  زل
رلمنعيت لبمالميا مضي يب لهانمااه البعادقُت  ي أدلئام على لخمااري قياس نشاط لبالك ، لبعامل  
لبلفظي  ثيث أشارت لبنمائج إذل أن لوي لب لهانمااه قؤث  تأثَتلً ةابااً على نظام لبالك ، لبعامل  برى 

 وي لب لهانمااه.ذاي ل لبمالميا
بأنو تنتر ف اق ذلت  Plante 1997ا  Isakiا ي نفس لإلطار أشارت نمائج درلة  

 ي كفاء، لبالك ، قرَت، لدلرى البالك ، لبعامل  بُت ذاي  0005دهاب  إثرائي  عنر مسمنى 
 :احل لبعادقُت اأشارت لبررلة  إذلصعنبات لبمعلم البعادقُت اذبك بر

لفظي  تعر إثرى لبرعنبات لبيت تنلتو لبمالميا ذاي صعنبات لبمعلم أن لبالك ، لبعامل  لب
 مصارن  بابعادقُت.

 ي درلةماا لبغ ض لبصائل: أن  Swanson 1993٭ ادلئمًا  ي لبسياق نفسو لخمربت 
عجز لبالك ، لبعامل  برى لألطفال ذاي صعنبات لبمعلم قعكس مشكالت  ي لدلعاجل  لبعام   قعٍت 

ةمخرلم لدلنلرد لدلماث  بكفاء،  اأن لبعجز ىن أثر قيند لبمخزقن لجلير بلمعلنمات عرم لبصرر، على ل
اأشارت لبنمائج إذل أن لألطفال ذاي صعنبات لبمعلم قعاننن من وع  عام  ي أدلء ماام لبالك ، 

 لبعامل  بساب قيند لبمخزقن  ي لدلنسق لدل كزي.
محصق شلا إذل كان اثاابت لب Swanson 1995ا  Berningerاتلماا درلة  

رنر برى لبمالميا صعنبات لبمعلم بو عالق  قعجز  ي لبالك ، لبعامل   اأشارت لبنمائج إذل أن صلب
لألدلء على ماام لبالك ، لبعامل  لبلفظي  برى لبمالميا ذاي صعنبات لبمعلم كان أدىن من لبمالميا 

 ، لبعامل .لبعادقُت  اأن صعنبات لبمعلم ذلا عالق  بعجز معُت  ي لبالك  
ا ي ونء ما ةاق ميكن أن نسمنمج ثاصل ما تصرم  الباي مفاده لب بط بُت أدلء لبالك ، 

 لدلكاني  البسلنك لدلف ط لبنشاط  اكال لبمأثَت لحلاصل بيناما  بربيل 
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زلردلت لبعملي  لبمعليمي  البيت تؤةساا رلمنع  من لآلبيات لدلع في  اىي لهانمااه  لإلدرلك  
ذلال لبغ ض فأدلء لبالك ، لدلكاني   قمأث  بأدلء لهانمااه لباي غاباًا ما مييزه لبضع  البعجز فابالك ،  ا 

اكال لبمشمت برى ىاه لبفئ  من لألطفال  باإلواف  إذل تأثَت لدلؤش لت لألخ ى كاحل ك  لبزلئر، 
 مجاب ...لخل.الهانرفاعي  اما قراثااا من أع لض أخ ى  كابالمااها، البمانر البغياب اة ع  لهاة

( طبيعة اآلثار الناجمة عن اضطراب الذاكرة المكانية لدى أطفال يعانون سلوك فرط 2
 النشاط.

تارا مشكل  ةلنك ف ط لبنشاط لدلراثب بضع  لهانمااه شائع  بشكل كاَت بُت تالميا 
ررلةات ما قصارب  ي لبعرقر من لب بلغت لدل ثل  لهابمرلئي   خاص  أهنا ثالثي  لألبعاد  ي تأثَتىا  فلصر

ىاه لدل ثل  قنلتانن صعنب  لبًتكيز أا لبمشمت لدلمنلصل شلا تشَت إذل أن لبعرقر من تالميا  16%
عن لبصيام باألعمال لبرعا   ابابمارل عرم لبصرر، على لهاثمفاظ الهاةًتتاع شلا قصند براره إذل 

 .1لبفشل الإلخفاق  ي لدلنلد لبمعليمي 
لبرعنبات الآلثار لبنامج  عن لوي لب لبالك ، برى ىؤهاء  ففي ةياق لباحث عن طايع 

 -لبرعنبات-لألطفال  دل قشخص رمسيًا عرد ىؤهاء لآلثار اإمنا دحردت  ي رلمنع  من لدلشكالت 
البيت مست برارىا لبعملي  لبمعليمي  ككل  فنترت بعض لبرعنبات لألكادميي   ابعضاا لآلخ  

 ه لبرعنبات.ائي   افيما قلي ةنع ض أىم ىاملبن
بأن ذاي ةلنك ف ط لبنشاط  قعاننن من عرم لبصرر،  Barkley 2003ق ى باركلي 

على لبمحكم على لبالت العمربىا من أىم أثر لخلرائص لألةاةي  عنر لألف لد لباقن قعاننن من 
 اوع  لهانمااه.ةلنك ف ط لبنشاط حبكم معاناهتم من ع ض لهانرفاعي  

نماج عرم لبصرر،  ي لبمحكم على لبالت ىن عرم منن بعض  مث قصنل  ي نفس لبسياق بأن
 لبنظائ  البعمليات لألةاةي  لحملرد، الذلام   مناا:

                                                 

 .510ةح  أنر لخلش مي: لبعالق  بُت لوي لب وع  لهانمااه البنشاط لبزلئر اصعنبات لبعلم  درلة  دحليلي   مر   ص 1
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اقصرر بو لبصرر، على لةمرعاء عناص  لدلاوي البمحكم هبا  ي عصل  :تشغيل الذاكرة٭ 
بأن ىال إت لء ىام  Barklyمكمن من تنقع ما ةيحرث مسمصااًل  اقضي  نلإلنسان  ثىت 

بلمعامل مع منلق  لحليا، عام  البررلة  خاص   ابابمارل فاي ها تعمل بشكل تير عنر من قعاننن 
 من ةلنك ف ط لبنشاط.

بأن ىؤهاء لألطفال برقام لوي لب  ي تانب لهانمااه  باركليقعمصر  :اإلحساس بالوقت٭ 
 يلنب   ي لبنقت لدلناةب.شلا قكنن برقام لإلثساس لباليت بابنقت معيل شلا قعيق أدلئام بألفعال لدل

أي لبصرر، على دحرقر لألىرلف  ي ذىن لبف د الةمخرلم لبرنر  :سلوك توجيه األهداف٭ 
لبرلخلي  بملك لألىرلف بمشكيلاا اتنتيااا البمحكم بسلنك لبف د اتنتياو فابيفل ذا ف ط لبنشاط 

تشممو مينعو من لحلفاظ على بيس بإمكانو لهاثمفاظ بأىرلفو دلر، طنقل   ي ذىنو  فضع  لهانمااه  ا 
 ىاه لب غا  باهاةمم لرق   ي بال لجلار لدليلنب بمحصيق لذلرف.

اىي لبصرر، على لةمخرلم لبكالم لبرلخلي لدلنتو بيصند ةلنك اأفعال  :الكالم مع الذات٭ 
سلنك ف ط لبنشاط بيس بإمكانو أن قمحرث إذل ذلتو كما بيس بإمكانو أن بلبف د  فابف د لدلراب 

فظ ما جيب أن قصنبو بالتو ابابمارل قساعره  ي لبمحكم على ةلنكو اثل كل لدلشكالت لبيت وت
 قؤكر على تأخ  منن ىاه لدلاار، برى ىاه لبفئ  من لألطفال. Barkelyتنلتاو  ابابمارل فابعادل 

تعمرب من أىم لدلشكالت لألكادميي  البيت ق تاط دحريلاا لجلير  :صعوبات في الرياضيات٭ 
عاب لحلصائق لألةاةي  هاةمكمال ثل لدلشكالت بابنقت يعاب مفاىيم لب قاويات الةميم الةمبفا

 لدلناةب.
اذلال قالثظ على لألطفال لباقن قعاننن ةلنك ف ط لبنشاط بأن أدلئام  ي ماد، لب قاويات 

 م اإن كاننل  ي نفس مسمنى لباكاء.هنأقل من أق ل
 ي إت لء عمليات لحلساب على لةمخرلم أصابع  اقالثظ عليام أقضًا بأهنم أكو  لعممادلً 

 لبير ابيس على لبالك ،.
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باإلواف  إذل أهنم قعاننن من مشكالت فام مفانم لدلاد، اىي ماار، تميلب تشغيل 
 لبالك ،  لهانمااه  لبفام... اىاه كلاا تشكل تنلنب وع  برى ىؤهاء لألطفال.
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كثريًا ما تصادفنا مشكالت سلوكية تكون خفيفة ادلظاىر أو شديدة ادلظاىر صلهل طريقو 
رة إىل غاية سنوات بكالتعامل معها، وقد تكون يف مستويات سلتلفة من العمر، بدءًا من مراحل م

 س الطفل.مقدمة تتوافق مع سبدر 

ولعّل من أكثر ىذه ادلشكالت صلد ما يسمى بسلوك فرط النشاط، أو كما ينعتو البعض 
، سنتطرق التسمياتتشتت االنتباه، فمن منطلق تعّدد بباحلركة الزائدة، أو النشاط الزائد ادلصحوب 

يف ىذا الفصل إىل معرفة مصدر ىذا التعدد باإلضافة إىل تسليط الضوء على سلتلف ما ػلتويو ىذا 
 شخيص، وأعراض، وكذا أساليب عالجية.تاالضطراب من 

 :مراحل تطور مفهوم سلوك فرط النشاط (1

يطرح مشكل سلوك فرط النشاط تساؤالت مهمة، ولعل مثل ىذا الطرح مل يكن حديثاً، 
، األمر الذي جعل 1ا تًتافق مع بدايات ظهور ىذا االضطراب، خاصة يف السنوات األخريةوإظل

يف اجملال الطيب، باعتبار أن ادلشكل السلوكي غري واضح  صةادلصطلح أكثر استعمااًل وتداواًل خا
 .2معروف من جهة، وغري واضح ادلظاىر واألعراض من جهة أخرى وذلك لوقت زلدد

مرجع سلتص يف دراسة ىذا االضطراب،  7514اإلشارة بأنو يوجد حوايل ما يقارب  ذبدر
  يلاوالذي كان االىتمام بو منذ حوايل بداية الثمانينات، وذلك ما يقارب حو 

                                         
1 Jean Menéchal: L'hyperactivité infantile débats et enjent préface de Roger Misés, 
Dunod, Paris, 2004, P7. 
2 Jean Marie Gillig: L'aide aux enfants en difficultés à l'école, problématique, de 
marche, outils, Dunod, Paris, 1998, P . 
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 التشخيصيةامج التلفزيونية واحلصص مرجع سنوياً، دون أن نعد أيضًا عدد الب  375معّدل 
 .1االضطراب اليت تسلط الضوء يف كل مرة عن ىذا

وفيما يلي سنحاول عرض أىم احملطّات اليت تناولت ماىية ىذا االضطراب حسب الشكل 
 الزمين تبعاً لكل مراحل ظهوره.

أول من قّدم وصفًا عرضيًا لعدم االستقرار   Bourneville: كان 1897سنة (1
 اندفاعية. -ادلالحظ عند الطفل، أين اعتبه عرضاً لو عالقة بوجود خلل على مستوى الثنائية كفّ 

عن تأثري اجلانب االنفعايل والعقلي، يف  Demoor العامل ربدث 1900 سنة (2
 .2والتغيريعلى مستوى االنتباه، باإلضافة إىل احلاجة إىل احلركة حدوث ضعف 

إىل أنو يوجد عجز يف السيطرة على الروح   George Still أشار، 1902سنة  (3
 ادلعنوية شلا ػلدث اضطراباً يف احلركة وبالتايل عجز يف القدرة على ضبط الذات.

 بوصف الالاستقرار  Philip - Paul Boncourالعادلان اىتم  1905سنة  (4
الذين صلد عندىم سرعة االستشارة وذلك باعتبار عدم صف بو ادلتمدرسني تعلى أنو مرض ي

اذليسًتيني، كما أهنم ليسوا أيضًا من ذوي صنف ادلتأخرين عقلياً، وال حىت إىل صنف اءىم إىل مانت
، وعلى ىذا األساس قدم تصنيفًا ذلذه الفئة من األطفال، باعتبارىم ؽلتنعون عن أي 3مرض الّصرع

 أصناف: 4وىي نوع من أنواع اإلدماج ادلدرسي 

 عضوية أو عقلية. إصابةأطفال غري مهذبني، وليست لديهم أية  -1

                                         
1 Jean Menéchal: Opcit, P7. 
2 Robert Dubé: Hyperactivité et déficit d'attention chez l'enfant –Gaëtan marin- 
édition, Quanada, P24. 
3 Ibid, P25. 
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 ويستعملون احليلة.أطفال غري مهذبني،  -2

 أطفال غري مهذبني، وغري مستقرين، لكن ال يستعملون احليلة. -3

 .1أطفال غري مهذبني وغري مستقرين، ويستعملون احليلة -4

عمل على اكتشاف مصطلح جديد وىو "التأخر احلركي"   Dupré،1907سنة ( 5
والذي  "ركياحلبتنادر "عدم االستقرار ومدى عالقتو بالتأخر العقلي، وحاول أن يقدم وصفًا خاصًا 

اعتبه يتميز بعدم القدرة على االنتباه وكذا التشتت ادلزاجي، كما أنو ربدث عن صنف العالقات 
 النفسية.و  وحصرىا بني االضطرابات احلركية

يظهر لديهم  حركيتعريفاً لعدم االستقرار بأنو اضطراباً  Hewyer قدم،1914سنة ( 6
ضعف على مستوى الًتكيز، وىي تشبو حاالت عدم القدرة احلركية على االستمرار مع ضعف 

 نوال.احلفاظ على نفس األسلوب وادل

ي تصف وىأظلاط ذلذا االضطراب  4بوجود  Wallon، يقر العامل 1925 سنة( 7
 تلفية ىؤالء األطفال، لكن مركزة تقريبًا كلها على رلمل األسباب العضوية ادلرتبطة بوجود و فوض

 دماغي لدى ىؤالء األطفال.

إىل ضرورة االىتمام باجلانب االنفعايل العاطفي ومدى   Mole، أشار1932 سنة( 8
 .2ركياحلاحلاد يف حدوث ما يسمى بعدم االستقرار، وال ؽلكن حصر األسباب فقط يف اجلانب  هتأثري 

أن يقدم رلموعة من ادلالحظات تقييم سلوك   Abramson، حاول1940 سنة( 9
 األطفال غري ادلستقرين وىي:

                                         
1 Jean Menéchal: Opcit, P9. 
2 Robert Dubé: Ibid, P25. 
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 صعوبة تنظيم األعمال، بالرغم من وجود ذاكرة آنية لديهم. -

 ومنظم.معارضة لكل ما ىو ثابت  -

 مزاج متقلب. -

 فشل يف أداء واجباتو اليت تتطلب دقة وانسجام. -

  تتطلب فًتة قصرية من االنتباه.صلاح يف الواجبات اليت -

أبعاد: االنفعايل،  3وبناًء على ىذه ادلالحظات فهو يرجع عوامل عدم االستقرار إىل 
 العقلي، واحلركي.

و الفرد وعدم االستقرار يف يشخصرابطًا بني ظلط   Choru ، وجد1942 سنة( 10
ضعف االنتباه، واعتب أن اجلانب  فيبدي يارة حركية، أما يف إطارىا النفسثاست يبديفإطارىا احلركي 

 .1يف حّد ذاتو العقلي ىو مستواه الطبيعي، ولكن السبب يعود إىل عدم االستقرار

 Abramsanكيًا شلاثاًل دلا قدمو العامل ينيكلا وصفًا  Beleyقدم ، 1951 سنة( 11
 فيما يتعلق بعدم االستقرار.

حول وجود قاعدة انفعالية   Michauxوجهة نظر العامل  تتأس ،1951 سنة( 12
ي ضطراب فيعود إىل وجود سبب نورولوجلالتتحكم يف حدوث عدم االستقرار، أما النمط البنيوي 

 عن التأخر احلركي. ادلسئولىو 

                                         
1 Robert Dubé: Opcit, P26. 
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سمى بالنمط البنيوي، فيشري إىل نظرتو، حول ما ي  Kiener، يعمق1954 سنة (13
وجود تلف دماغي، مع تأخر يف عملية النمو، كالعلا يسببان النشاط اخلارج عن ادلألوف )مبالغ 

 فيو(.

بفكرة وجوب حدوث االضطراب بشقيو النفسي   Amado، يأيت1955 سنة( 14
 .1ةواحلركي، وال ؽلكن استبعادعلا بغض النظر عن وجود أي اضطرابات عقلية خاص

 فكرتو يف وجود شكلني ذلذا االضطراب:  Ajuriaguerra، خلص1974 سنة (15

 .Subchoréiqueاضطراب حركي ذا أصل انفعايل.  -1

 يتميز حبماية انفعالية مسيطرة مع حدوث تغريات يف احلركة التعبريية. اضطراب -2

ظلاط ، مبينًا بأن األول يعتب من األفلقد أكد العامل ضرورة االعتماد على ىذين الشكلني
النشاط، غالباً ما ؼلتفي مع مرور فراط الوجود كف يف  إجابةاحلركية، تظهر مبكراً وتكون على شكل 

 .2الثاين فهو عبارة عن شكل توضيحي دلا يعيشو الطفل داخل جّوه العائلي الزمن، أما الشكل

النشاط ادلرافق لتأخر االنتباه، وكان ذلك  إفراطظهر مصطلح  1980أما يف هناية سنة 
 .3دلتواجدين بأصللو سكسونيااخلاصة باألطفال ابداخل عيادة لألمراض العقلية 

حول تقدًن  1982يف حوايل سنة  Jacques Thiffaultوعليو جاءت بداية أعمال 
مفهومني أساسيني ذلذا االضطراب، أما األول فيحمل البعد البنيوي التشكيلي 

                                         
1 Robert Dubé: Ibid, P27. 
2 Ibid, P27. 
3 Nicole Cathelin:Psycho pathologie de la scolarité de la maternelle à l’uni versité-
Masson, Paris, 2003, P22. 
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Constitutionnelle  والثاين ػلمل البعد الثقايف االجتماعي االنفعايلSocio-
affectife1. 

إىل أن قدمت رلموع اخلصائص وادلظاىر العامة ذلذا االضطراب وذلك من قبل  وتدرغلياً 
 وذلك بالًتكيز D.S.M III2.1987  التصنيف العادلي لألمراض العقلية يف طبعتو الثالثة سنة 

 على ثالث مؤشرات:

 االنتباه. عدم -

 اندفاعية. -

 إفراط يف النشاط. -

ؤشرات ذهذه الطريقة بغرض تفادي أي تعارض واختالف حول ادلولقد كان ربديد 
 .3األسباب، وبالتايل حصر األعراض يكون على مستوى ادلظاىر السلوكية ادلالحظة

مركزاً على اجلانب  1994سنة  Cim 10لألمراض ليأيت بعدىا التصنيف العادلي العاشر 
، ليصل بعدىا إىل التسمية Hyper Kinétique"4احلركي، والذي أمسوه باإلفراط احلركي "

، 1995وذلك سنة  D.S.M.IVالرابع لألمراض العقلية ة اليت وضعها الدليل الشخصي ييقاحلق
 .5تسمية إفراط يف النشاط ادلرافق لضعف االنتباهربت 

 

                                         
1 Robert Dubé: Opcit, P27. 
2 Nicole Cathelin: Ibid, P22. 
3 Robert Dubé: Opcit, P22. 
4 Nicole Cathelin: Opcit, P22. 
5 Ibid, P84. 
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 :تعريفات عامة حول سلوك فرط النشاط( 2

واليت ربول دون ال ؽلكن بأي شكل من األشكال ذباىل وجود بعض االضطرابات السلوكية 
حرية وقلق  نتاب ادلعلم داخل قسموي مسايرة الوضع الراىن كيفما كانت أعليتو أو مكانتو، فكثريًا ما

السلوكية ولعل أشهرىا سلوك فرط النشاط أمام فئة من األطفال تعاين من بعض ىذه االضطرابات 
ة، شخصية وحىت الذي غالبًا ما تنعكس مظاىره على سلتلف جوانب حياة الطفل، اجتماعي

 .1أكادؽلية

اضطراب سلوك فرط النشاط متعددة وسلتلفة حبسب  تعار يففعلى ىذا األساس جاءت 
ىذا االضطراب على أنو اختالف وجهات نظر العلماء والدارسني، فمن الناحية الطبية، عّرف 

اضطراب جيين ادلصدر، ينتقل بالوراثة يف كثري من حاالتو، وينتج عنو عدم توازن كيميائي، أوعجز يف 
عن اخلواص الكيميائية اليت تساعد ادلخ على  وادلسئولةالوصالت العصبية ادلوصلة جبزء من ادلخ، 

 .2تنظيم السلوك

قصور يف وظائف ادلخ " بأنو Chernomozovaتشرنوموزوفا "ويف نفس السياق يعرّفو 
 اليت يصعب قياسها باالختبارات النفسية.

كما أن ادلعهد القومي للصحة النفسية يشري إىل أنو اضطراب يف ادلراكز العصبية اليت تسبب 
 .3مشاكل يف وظائف ادلخ كالذاكرة، التعلم، التفكري والسلوك

                                         
 .179، ص2000، عمان، 1خولة أضبد ػلي: االضطرابات السلوكية واالنفعالية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1
 .17، ص2005، ادلركز اجلامعي احلديث، مصر، 2مشرية عبد احلميد أضبد اليوسفي: النشاط لدى األطفال، ط 2
 .18ادلرجع نفسو، ص3 
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ك فرط النشاط بأنو حركة جسدية اندفاعية زائدة عن احلّد ادلقبول مع عدم و ويعّرف أيضاً سل
يتنقل الطفل من نشاط إىل آخر، وىو مرض سلوكي نتيجة ضعف ادلوصالت العصبية يف الًتكيز، إذ 

 .1الدماغ

 ادلسئول، وىو قل بالوراثةينتني جفبناءاً على ىذه التعاريف يتوضح بأهنا أسست على وجود 
ىذا االضطراب من ىذا التأثري على مستوى ادلراكز العصبية، وبالتايل ػلدث  عن حدوث ىذا

ادلصدر، دبقابل ىذا، ىناك اجلانب السلوكي، والذي جاءت يف زلتواه أيضًا تعاريف عديدة، نذكرىا 
 فيما يلي:

* يعرف "روز" االضطراب بأنو إظهار مستويات عالية ومرتفعة من النشاط، ويكون ذلك 
 .2اقف اليت ال تتطلب ذلكحىت يف ادلو 

احلد الطبيعي أو وت فسمية تىل اعتباره بأنو عبارة عن حركات جفر" إي* كما يذىب "ش
 .3ادلقبول، ومن شبة فهي حركات عشوائية غري مناسبة

* يشري "ىربرت سبنسر" بأن اضطراب سلوك فرط النشاط لو عالقة دبفهوم الطاقة، فاحلركة 
 .4فيس عن سلزون الطاقةالتنىي دبثابة الظاىرة عليهم 

                                         
 .146، ص2008وعالجها، دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن،  بطرس حافظ بطرس: ادلشكالت النفسية 1
 .49، ص2003زلمد علي كامل: األخصائي النفسي ادلدرسي وفرط النشاط واضطراب االنتباه، مركز االسكندرية للكتاب،  2
، األساليب والنظريات، دار وائل للنشر، صاحل حسن الداىري: سكولوجية رعاية ادلوىوبني ادلتميزين وذوي االحتياجات اخلاصة 3
 .180، ص2005، 1ط
عبد اجمليد اخلليدي، كمال حسن وىيب: األمراض النفسية والعقلية واالضطرابات السلوكية عند األطفال، دار الفكر العريب  4

 .115، ص1997، لبنان، 1للطباعة والنشر، ط
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" فيعرفو بأنو اضطراب يف منع االستجابة للوظائف التنفيذية وقد Barkley* أّما باركلي "
السلوك ذباه األىداف احلاضرة يؤدي إىل قصور يف تنظيم الذات، وعجز يف القدرة على تنظيم 

 السلوك بيئياً. مالئمةوادلستقبلية، مع عدم 

صور االنتباه ىم أطفال مل قبأن األطفال ذوي النشاط الزائد و " Bregginويشري برجن "
 .1ػلظوا باىتمام الوالدين، وبالتايل حدث ذلم االضطراب السلوكي

فغالباً ما صلد ىؤالء األطفال ال ؽللكون القدرة على البقاء ثابتني دون حراك والظاىر أن ىذه 
 .2اصة بتعلمو وحىت خارج إطار تعلمواحلاجة للتحرك، يف كل األوقات، تتداخل مع النشاطات اخل

ويف نفس السياق تشري "عال عبد الباقي إبراىيم" بأن النشاط الزائد ىو نشاط عضوي 
يبدو يف شكل سلسلة من احلركات اجلسمية ادلثالية وربول سريع لالنتباه، مفرط وأسلوب حركي قهري 

أهنم يتصرفون حبماقة اجتماعية كما مع وجود ضعف يف القدرة على الًتكيز على موضوع معني،  
 .3وذلك بسبب االندفاعية الزائدة لديهم

احلركة، مع  يف من جهة أخرى يضيف "بطرس حافظ بطرس" بأن النشاط الزائد ىو افراط
 .4عشوائية كثرية، تسبب ازعاجاً دلن حولوضعف الًتكيز، وشلارسة حركات 

شيوعاً، ويوّضح يف ذات السياق، بأن النشاط الزائد يعتب من أكثر االضطرابات السلوكية 
بل من أكثر ادلشاكل الصحية ادلزمنة انتشاراً عند األطفال خاصة يف سن التمدرس، حبيث ما يالحظ 

                                         
 .18مشرية عبد احلميد: مرجع سابق، ص1 
، القاىرة، 1: تقدًن فرج أضبد فرح: ترصبة: داليا عزت مؤمن، سيكولوجية الطفل وادلراىق، مكتبة مدبوكي، طروبرت واطسون 2

 .465، ص2004
 .19، بدون دار نشر، مصر، ص2، ط2007عال عبد الباقي إبراىيم: عالج النشاط الزائد لدى األطفال،  3
 .2008بطرس حافظ بطرس: مرجع سابق، ص4 
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كثر من عليهم، ىو احلركة الزائدة، االندفاعية، كما أهنم ال يستطيعون الًتكيز على أكثر من أمر أل
 .1دقائق

فبناءاً على ما جاء يف ىذه التعريفات، ال ؽلكن أن ضلصر رلال دراسة االضطراب يف جانبني 
( فكما ىو مالحظ بأن اإلشارة إىل فهم االضطراب يتوقف على رلاالت أخرى )الطيب، السلوكي

 عاطفي، وحىت ادلعريف.أيضاً ذلا عالقة باجلانبني ادلذكورين، ومن بينها، اجلانب النفسي، االجتماعي، ال

فكما جاء يف تعريف "د. بشري معمرية" بأن النشاط الزائد يتميز بكثرة احلركة والكالم 
 واألسئلة واإلزعاج ادلستمر للمعلم والزمالء، فهو دائم اخلروج من مقعده، 

زمالءه، ؼلطف كتبهم وأدواهتم من بني أيديهم، كما يتحدث بصوت مرتفع تقاطع أحاديث 
صلده أيضًا يضرب األرض برجليو أو ينقر بيديو أو بالقلم على الطاولة باستمرار، وكما أنو ؽليل إىل 

 الفوضى باستمرار. وإحداثعدم االستقرار 

والذي أشتمل على أىم أعراض  "القمش ألنوريزلمد "ويؤكد من جهة أخرى تعريف 
حتمية مفرطة، أين ال يستطيع الطفل حيث يقول بأن النشاط الزائد، حركة  إصبايلبشكل  االضطراب

ت االنتباه ارتباطًا وثيقاً، فوجود أحدعلا م، كما يرتبط النشاط الزائد مع تشتالتحكم يف حركة اجلس
 .2وجود اآلخر، كما يعتبه السبب أيضاً يف وجودهيؤكد 

شلا سبق بأن سلوك فرط النشاط ؽلس اجلسم كعامة والوظائف التنفيذية  جنتستنفيمكن أن 
 راض عديدة.عصاحبو أيضاً أ ديف ظهوره عوامل عديدة، شلّا يظهر عنلو كخاصة، وبالتايل قد تتحكم 

                                         
-218، ص،ص2009عي، االضطرابات السلوكية والعصبية عند األطفال، العريب للنشر والتوزيع، القاىرة، وائل بيومي السبا 1

219. 
، 2007، دار ادلسرية، األردن، 1زلمد النوري القمش وخليل عبد الرضبان ادلعايطة: االضطرابات السلوكية واالنفعالية، ط 2

 .29ص
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 :اللوحة السريرية الضطراب سلوك فرط النشاط( 3

ىذا االضطراب بدرجات سلتلفة، فقد تكون حالة الطفل بسيطة وؽلكن التعامل معها  يظهر
 بسهولة، كما قد تكون شديدة وربتاج إىل جهد كبري للتحكم فيها.

كما أنو يظهر تباينًا يف األعراض من يوم آلخر، ومن مكان آلخر، فهذا ما يعين بأنو غري 
دلزاج، أو عوامل أخرى صلهلها، وحسب ما جاء يف أو اثابت يف مظاىره، قد زبتلف حسب ادلواقف 

من أطفال ادلدارس تستمر معهم أعراض االضطراب  %80"باركلي" فإن حوايل  Barkleyرأي 
 سوف تبقى معهم إىل غاية سن الرشد. %65-30 نسبة إىل غاية سن ادلراىقة، أما

 :أعراض االضطراب في سن ما قبل المدرسة/ 3-1

النشاط يف سن ما قبل ادلدرسة  من األطفال الذين لديهم سلوك فرط يبدي العديد
سلوكيات حركية نشطة زبلو من الراحة، أين يصعب علينا معرفة مصدرىا أو سببها احلقيقي، كما 

ات من الغضب، مع إرىاق ناتج عن نقص يف النوم، كما ونوب يالحظ لديهم تغريات كبرية يف ادلزاج
، األمر الذي غلعل األولياء يتحريون يف فهم سلوك 1باط أكثر من غريىميبدون بأهنم معرضني لإلح

 معهم ، حبكم أهنم ال ؽللكون خبة سابقة يف معرفة مصدر انزعاجهم من جهة وطرق تعاملهمأبناءىم
 .2من جهة أخرى

أنو يظهر عند بعض األطفال يف ىذه ادلرحلة صلد أيضًا لديهم زمن االنتباه قصري جداً، كما 
 رقاء.الكالم كما نصف تصرفاهتم بأهنا خمشكالت يف اللغة، و بعض 

يف مواقف ضمن رلموعات، خاصة تلك اليت وتبدو مشكالهتم أكثر وضوحًا حني يكونون 
تتطلب قدرات أكب من أجل التكيف والتوافق، وقد يبدي أحيانًا سلوكيات عدوانية قد تسبب يف  

                                         
 .509االنتباه والنشاط الزائد وصعوبات التعلم، دراسة ربليلية، صسحر أضبد اخلشرمي: العالقة بني اضطراب بغض  1
 .44، ص2004عبد ادلنعم عبد القادر ادليالدي: مشاكل نفسية تواجو الطفل، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية،  2
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ذهم أحياناً لعدم ادلواصلة واالستمرارية داخل رياض األطفال رفقائو، شلا يضطر لة يإذاكثري من األحيان 
 .1أو دور احلضانة

 :أعراض االضطراب في سن المدرسة/ 3-2

متطلبات عليو القيام ذها والتعامل  تتزايد مشكالت ىؤالء األطفال يف سن ادلدرسة أين غلد
 معها بتكرار، فهي ربتاج إىل استقرار نظام وتركيز االنتباه، نذكر منها: 

البقاء يف األماكن اخلاصة ذهم، الًتكيز على ادلهام ادلعروضة، االندماج مع اآلخرين داخل 
 .2ا يطلبو ادلعلمالفصل الدراسي، ادلشاركة يف األنشطة ادلختلفة فردية أو صباعية، العمل دب

، حني توكل لو بعض بذاتووتبدأ تأثري ادلشكالت الدراسة للطفل يف الظهور يف ادلنزل 
 الواجبات ادلنزلية، فتدخل األسرة يف معاناة حقيقية مع الطفل ذهدف إهناء تلك الواجبات.

التعليمات سواء )ادلنزل أو  إتباعكما أن ىؤالء األطفال يعانون من مشكلة عدم القدرة على 
ادلدرسة(، مع صعوبة أداء ادلهام اليومية ادلوكلة ذلم، باإلضافة إىل رلموعة أخرى من ادلظاىر كالًتدد 

األمر الذي غلعلو يتأخر يف مثاًل، حيث صلده غري قادر على ازباذ أي قرار بسبب مشاكلو، 
 بالشكل الصحيح، وزبزينها وترتيبهالومات االستجابة، فهو صلده يتطلب الوقت الطويل لربط كل ادلع

 فهو ػلتاج إىل وقت أكب أيضاً ذهدف اسًتجاع ىذه ادلعلومات ادلخزنة شلا غلعلو متأخر دائماً.

 

                                         
1 Robert Dubé: Opcit, P71. 

 45عبد ادلنعم عبد القادر ادليالدي: مرجع سابق، ص 2
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دبقابل ىذا صلده سباقًا يف حديثو، كما أنو يقاطع حديث اآلخرين أو غليب على األسئلة 
ال يستطيعون احًتام وانتظار حظ عليهم أيضاً أهنم السؤال، وادلال إسبامبدون أدىن تفكري، أو حىت قبل 

 .1الدور، باعتبار أهنم ال يبالون بالعواقب والنتائج السلبية ادلًتتبة عن ذلك

 10-07" إىل أن ما بني باركليأما عن األداء األكادؽلي ذلؤالء األطفال فكما يشري "
من األطفال من لديهم ضعف أو تشتت يف االنتباه، أو  %50-30سنوات فإن على األقل 

 حب لديهم اندفاعية مع ضعف االنتباه، كما قد تتطور لديهم أعراض يتصا

السلوك ادلعارض أو سلوكيات أخرى كالكذب، ادلقاومة، كما قد صلد أيضًا لديهم ضعف 
سرة، مع فقدان األدوات طلب ادلساعدة من الزمالء أو األ على مستوى مهارات حل ادلسائل وبالتايل
ذا " بأنو يف احلاالت الشديدة ذلباركليالواجبات، ويؤكد "ادلدرسية، وكذا فقدان القدرة على إسبام 

عامني دراسيني بادلقاربة مع أقرانو، ويف بعض األحيان يطرد هنائياً، السلوك، يتأخر التلميذ دبعدل 
 .2وذلك لسلوكو ادلرفوض اجتماعياً 

ألعراض أيضًا تتخللو يف ىذه ادلرحلة، كاالضطرابات االنفعالية )سرعة كما نشري أيضًا 
العواطف(، وأيضًا بعض  إظهارديدة، صعوبة ب ادلزاج، صعوبة التأقلم مع الظروف اجلذبذالغضب، ت

النطق اضطرابات كالمية كالقصور يف اللغة التعبريية، واستعمال اجلمل الناقصة، وبعض اضطرابات 
والًتكيز أين صلده ينتقل من مثري آلخر  اإلنصاتباإلضافة إىل ضعف القدرة على  والكالم والقراءة

كما أنو يعاين من عدم   ، مع السرعة يف ترك أية مهمة واالنتقال إىل أخرى،إنذاربدون أي سابق 

                                         
 .29، ص2007، دار الفكر، األردن، 1نايف بن عابد الزارع: اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد، ط 1
 .30نايف بن عابد الزارع: مرجع سابق، ص 2



 سلوك فرط النشاط                                                                      الفصل الرابع                                               

96 

 

سواء الدروس، أو اإلرشادات أو التوجيهات ادلقدمة من ادلعلم أو حىت األب  اإلنصاتالقدرة على 
 .1داخل األسرة

األعراض اليت تظهر على الطفل ادلصاب بسلوك فرط النشاط يف ومن شبة نلحظ بأن رلمل 
ىذه ادلرحلة سبس صبيع الوظائف وعلى صبيع ادلستويات، حيث تشكل عائقًا حقيقيًا ال بّد من 

 .الوقوف عنده

 :ثانويةأعراض االضطراب في سن ال/ 3-3

بعض مظاىر االضطراب حيث تقل  يف ما يالحظ خالل ىذه الفًتة النمائية أنو يتغري
 االندفاعية قد يستمران. كمظاىر النشاط الزائد، إال أن ضعف االنتباه، وكذل

من الطلبة يتعرضون إىل الفشل  %58تشري بعض الدراسات يف ىذا اجملال بأنو نسبة 
ذبدىم يواجهون صعوبات واضحة يف العالقات االجتماعية مع اآلخر،  %25/30الدراسي، ونسبة 

ضلراف، األمر الذين يقودىم إىل ذلك ىو زلاولة قبول اآلخر وتقبلو، أو يدخلون رلال آخر يسمى اال
يف أغلب األحيان إىل أقرانو الذين  فيصبح يف حبث دائم عن ربط عالقات وتفاعالت، وبالتايل يتجو

يضاعف النتائج السلبية )تناول سلدرات، كحول، سبّرد...(، وعلى ذكر ىذه  يعانون نفس ادلشكلة، شلّا
األعراض، سنحاول فميا يلي عرض ما جاء يف الشكل العيادي لسلوك فرط النشاط وفقًا للدليل 

ىم ادلظاىر الذي ؽلسو أ، وىي تشري إىل DSMIVاإلحصائي التشخيصي الرابع لألمراض العقلية 
 .2)النشاط الزائد، ضعف االنتباه، االندفاعية( كما غلب وجودىا يف آخر ستة أشهر قبل العالج

 الفشل يف االنتباه الشديد للتفاصيل. -1

 صعوبة يف االستماع عندما يتحدث إليو أحد. -2
                                         

 .29، 28نايف بن عابد الزارع: ادلرجع نفسو، ص ص 1
 .21مشرية عبد احلميد: مرجع سابق، ص 2
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 من خالل التعليمات.صعوبة ادلتابعة  -3

 ادلهارة واألنشطة.ضعف تنظيم  -4

 ذبنب اجلهود ادلدعمة، مع ذبنب ادلهام اليت تتطلب رلهود عضلي. -5

 سهولة السرحان يف األنشطة اليومية. -6

 النسيان )األدوات ادلدرسية، الكتب، األقالم(. -7

 تشتت انتباىو.سهولة االصلذاب إىل ادلثريات اخلارجية، وبالتايل سهولة  -8

 قصرية.فًتة االنتباه  -9

فطبقًا ذلذه األعراض، أوجب مالحظة على األقل ستة أعراض، ودلدة ستة أشهر متتالية قبل 
 .1العالج، كما وجب ظهورىا يف البيئتني األسرية وادلدرسية معاً 

، وجب على الفاحص أن ؽليز بني األعراض من حيث DSM4وبناءًا على ما جاء يف 
لدرجة من جهة أخرى، وذلذا الغرض وجب التعرف على اجلانب ادلتأثر من جهة ومن حيث الشدة وا

ىوية ىذه األعراض حىت ال يقع خطأ يف تشخيص احلالة، وىذا ما سنحاول شرحو بالتفصيل فيما 
 يلي:

 :أعراض النشاط الزائدأ( 

 * عدم القدرة على البقاء يف مكانو، كأن يتملل يف مقعده ويلتوي بيديو ورجليو.

 ذىاباً وإياباً يف ادلكان دون سبب. * يظل ؽلشي

                                         
 .21مشرية عبد احلميد: مرجع سابق، ص 1
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 * يهّز جسمو أثناء اجللوس.

ما ينزعج من الضوضاء والضوء، وأحيانًا يبدي العكس أين ال يستطيع القيام دبهامو * غالباً 
 .1يف ىدوء

 :أعراض ضعف أو تشتت االنتباهب( 

 * ضعف الًتكيز مع قصر فًتة االنتباه.

 حصر رلال انتباىو، فنجده دائماً شارداً. * عدم القدرة على

ولذلك صلده دائمًا يرتكب أخطاءاً يف * غلد صعوبة يف االنتباه اجليد لنوع وشكل ادلثريات، 
 .2تأدية واجباتو ونشاطاتو

حبيث ال ؽلكنو أن يستمع لشرح ادلعلم، حىت أنو يوصف  اإلنصات* صعوبة يف عملية 
 .3أحياناً بالطيش والتهور

 قصور يف ملكة التنسيق حبيث تكون كل أعمالو غري منظمة وال مرتبة. * لديو

* رفض تام لالطلراط مع اجلماعة خاصة لتقدًن الواجبات اليت ربتاج إىل جهد عقلي 
 مستمر.

* نسيان متكرر لألشياء اليومية وضرورية )مستلزمات الدراسة( كما أنو نسي القيام 
 .4بالواجبات ادلطلوبة منو داخل ادلنزل

                                         
 .180أضبد ػلي: مرجع سابق، ص خولة 1
 .74، ص2004، للطباعة والنشر، سوريا، 1زلمد احلجار: تشخيص األمراض النفسية، دار النفائس، ط 2
 .65، ص2002عصام نور: سيكولوجية الطفل: الناشر مؤسسة اجلامعة، االسكندرية،  3
 .57السيد علي سيد أضبد وفائقة زلمد بدر: مرجع سابق، ص 4
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 :أعراض االندفاعيةج( 

 * صلد تصرفاتو تسبق تفكريه.

 * يقدم رلموعة من األجوبة متعجالً فيها قبل انتهاء األسئلة.

 صلد حركاتو ورلرى تفكريه غري منسجم شلا يعكس اندفاعية الزائدة.* 

 * مقاطعة احلديث يف كل مرة، مع التدخل يف عرقلة نشاط اآلخر.

 .1الدور* عدم القدرة على انتظار 

من أصبال كل ىذه األعراض دبختلف مستوياهتا ذهدف احلديث وتشخيص  البد وبالتايل
 سلوك فرط النشاط.

 :أسباب وعوامل ظهور سلوك فرط النشاط( 4

ؽلكن أن يقتصر احلديث عن سبب واحد أو اثنان، بل ال بد من اإلشارة إىل سلتلف  ال
 األسباب ادلؤدية ذلذا االضطراب كيفما كانت درجة تأثريىا وتأثرىا مع األسباب 

األخرى، ومن بني أىم ىذه األسباب صلد االذباه الوراثي، العضوي، النفسي، واالجتماعي والبيئي، 
 شيء من التفصيل.سنعرضها بوفيما يلي 

 :األسباب الوراثية/ 4-1

تشغل األسباب الوراثية حيزًا مهّمًا يف حدوث سلوك فرط النشاط، حيث أكدت دراسات 
آباء من احلاالت ىي وراثية ادلنشأ، ومن أبرزىا دراسة "ويلسون" اليت أسفرت بأن  %75على نسبة 

                                         
 .75ار: مرجع سابق، صزلمد احلج 1
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بعض احلاالت اليت يتواجد االضطراب ىؤالء األطفال ىم أيضًا مصابون ذهذا االضطراب، أو ىناك 
 لديهم عند اإلخوة، كما يظهر أيضاً يف حاالت التوأمة ادلتماثلة.

ويف السياق نفسو أكدت حبوث "ىربرت" واليت أجراىا على األشقاء الذين ينتمون ألسر 
 .1مصابة، فيظهر االضطراب عندىم كلهم أو نصفهم

، بأنو Pechham 2001أما عن وجود ىذا األساس الوراثي، فجاءت دراسة بيكهام 
عن حدوثو، وبأن أي  ادلسئوليوجد جني الدوبامني ىو الذي ينظم مظاىر سلوك فرط النشاط وىو 

 .2، يكون كنتيجة لظهور االضطرابأجلنيخلل على مستوى 

د كيميائية تعمل على نقل اإلشارات باإلضافة إىل مسؤولية الناقالت العصبية باعتبارىا قواع
الناقالت العصبية العصبية ادلختلفة للمخ، حيث يؤكد العلماء على أن اختالل التوازن الكيميائي ذلذه 

مع  يؤدي إىل اضطراب يف ميكانيزم االنتباه، حيث نلحظ على الفرد ضعف القدرة على الًتكيز،
لتدخالت العالجية ذلذه اس، غالبًا ما تكون اازدياد شدة اندفاعيتو ونشاطو احلركي، وعلى األس

 الدوبامني إلعادة التوازن.استخدام  احلاالت با

ت ادلخ الطفيفة من جيل آلخر واليت قد تشكل الوذلذا فللوراثة دور مهّم يف انتقال اختال
نفس زلل اجتهاد وتضارب يف انتقال ادلرض من اآلباء إىل األبناء، ولكن يبقى تأكيد ىذه الدراسات 

 .3الوقت

                                         
، 1أشرف زلمد عبد الغين شربت، رحاب زلمود زلمد الصديق: برنامج العالج السلوكي لألطفال ذوي النشاط الزائد، ط 1

 .17، ص2007مؤسسة حورس الدولية، االسكندرية، 
 .29مشرية عبد احلميد: مرجع سابق، ص 2
 .84، اجلزائر، ص2003يص وعالج، دار الكتاب احلديث، فوقية حسن رضوان: دراسات يف االضطرابات النفسية، تشخ3 
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ودائمًا يف نفس السياق، بعض الدراسات أكدت أيضًا على أن اآلباء ادلتهورين والذين 
شخصيات عدوانية ومدخنني بدرجة  يعانون تقلبات مزاجية، وىم مدمنون على الكحول ولديهم 

 .1كبرية، ىم أكثر اآلباء عرضة إلصلاب أطفال ضعيفي االنتباه وكثريي احلركة

 :العضويةاألسباب / 4-2

 طيذىب العديد من الدراسات إىل وجود أسباب عضوية حقيقية وراء اإلصابة بسلوك فر 
ما يتعلق النشاط، وىي كلها متمحورة حول الدماغ وإصاباتو ادلختلفة، الصدمات واألورام وكذا 

 ببعض االضطرابات البيوكيميائية اليت تعود إىل التهابات دماغية.

النشاط، قد تعرضوا يف سن مبكرة  ادلفرطون يفحيث أثبتت دراسات بأن ىؤالء األطفال 
ات سلية بسيطة أو كذا بعض االلتهابات ادلخية غري ز إىل بعض اإلصابات الدماغية أو الرضوض وى

 معاجلة، وكذا بعض التسممات الطويلة ادلدى واليت 

ادلستهلكة )الرصاص يف ادلواد د تكون سببها وجود بعض ادلعادن بكثرة يف بعض ادلوا
 .2احملفوظة(

يف الفص األؽلن من من ىؤالء األطفال لديهم تقرحات واضحة  %90وأوجدوا أيضاً نسبة 
الدماغ، وعلى ىذا األساس جاءت أحباث "كوفمان" مؤكدة لوجود ىذه التقرحات وأضاف بأن حىت 

 .3األطفال مقارنة بالعادينييكون أصغر عند ىؤالء حجم الفص ادلسؤول عن االضطراب 

                                         
 .68عصام نور: مرجع سابق، ص 1
، 2008، دار اليازوري، عمان، 1طارق عبد الرؤوف عامر، ربيع زلمد: تدريب األطفال ذوي االضطرابات السلوكية، ط 2

 .78ص
 .69عصام نور: مرجع سابق، ص 3
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( STILLأما عن وجود التلف الدماغي بنوعيو البسيط واحلاّد، فهنا كانت أحباث العامل )
اليت أظهرت وجود معاناة للطفل ادلفرط النشاط من تلف دماغي قد يعود إىل مرحلة متقدمة ناذبة عن 

كما اعتب اليت تظهرىا احلالة،   مسوم أو ضعف عصيب، ولعل ىذا ما يفسر التغريات السلوكية احلادة
سببات ذلذا النوع من التلف، ومن شبة تشًتك كثري من االذباىات يف أيضًا الوالدة العسرية من أىم ادل

 .1حدوث ىذا اخللل

 Smithو  Tredgoldأّما عن فكرة وجود تلف دماغي بسيط فلقد كانت البداية مع 
يف  Mackeithليظهر  1940يف  Bradleyمث تشجعت الفرضية من طرف  1926يف 

على مالحظة أعراض متشاذهة من قبل رلموعة من األطفال ومل تكن ادلالحظة ، وكلهم أصبعوا 1960
 مؤكدة إال عن طريق االختبار النورولوجي.

فمن ىنا انبثقت عدة تأويالت تتعلق بوظيفة الدماغ وآثارىا اجلانبية على سلوك الطفل، 
يكون بطيئًا يف األمامي، واليت أوضحت عمل رلرى الدماغ خاصة الصدغي واخللفي )القفوي( بينما 

 .2األمر الذي ؼللق ضعف يف عملية االنتباه مع يقظة كبرية وكثرة حركة

م نضج عصيب أو تأخر يف النضج والذي يعرض أيضًا إىل ، ىناك ما تسمى بعدكما ان
إال أهنا نالحظ لدى وجود خلل وظيفي بسيط يف ادلخ وذلك يف غياب وجود أي نوع من اإلصابات 

األطفال ادلفرطي النشاط، وخباصة أثناء تأدية مهامهم، حيث يتبني بأن مستوى األداء لديهم يعادل 
  سّن السابعة من العمر، كما تؤكده بعض الدراسات.مستوى أداء من يصغرىم سناً، خاصة يف

لإلشارة فقط، وإن كانت ىذه األسباب مهمة، فردي ال يكفي وحدىا يف حدوث سلوك فرط 
 النشاط.

                                         
1 Robert Dubé: Opcit, P6. 
2 Georgette Goubil: Les élevesen difficulté d’adaptation et d’apprentissage 2 
édition-Paêtan-mrin éditeur, Quanada, 1997, P139. 



 سلوك فرط النشاط                                                                      الفصل الرابع                                               

9: 

 

 :األسباب النفسية اجتماعية/ 4-3

بعض ادلهتمني والباحثني إىل ربديد رلموعة من العوامل يعتبوهنا تساعد على ظهور  يتجو
 سلوك فرط النشاط، وىي كلها عوامل قد سبارس داخل األسرة، أو تتعلق بالطفل يف حّد ذاتو.

فاإلحباط ادلستمر، السلبية، القهر والتعنيف، التوتر ادلستمر كلها ظروف تساعد على نشأة 
 االضطراب.

باإلضافة إىل أساليب ادلعاملة الوالدية اليت تصب كلها يف قالب الالوعي، حيث صلدىا 
تتأرجح بني اإلعلال والنبذ والقسوة، والالمباالة والالعطف على ىذا الطفل ادلصاب، أو تتجو ضلو 

ها بعية والتسلط األبوي وشلارسة الضغط بكل أنواعو، كلّ الشديد واحلماية ادلفرطة وحّب التاخلوف 
 أساليب تدفع بظهور االضطراب أو تزيد من حدتو.

ضف على ذلك ما يسمى دبشكالت ادلزاج، فكثريًا ما تقود إىل ظهور ىذا االضطراب، 
االبن ادلضطرب، فينتج عن ذلك تدىور للحالة ادلزاحية،  مًا بني ما يريده اآلباء وما يهمفيقع اصطدا

فتأثري احلالة  اق الصورة الوالدية لدى الطفلخًت تذبذب عاطفي، اطلفاض مستوى تقدير الذات، ا
ادلزاجية لو دور كبري، فهناك بعض احلاالت اليت تعاين من نقص احلركة، أثبتت بعض البحوث بأن 
أىم أسلوب عالجي ذلا ىو ما يسمى بالنمذجة أي يتأثر الطفل ادلضطرب بطفل آخر ؽلثل لديو 

 .1ام دبا فيو ادلزاجواحلركة وحىت النشاط الع مستوى آخر من السلوك

 :األسباب البيئية/ 4-4

 ىناك ما يسمى بالبيئة األسرية والبيئة ادلدرسية.

                                         
 .159خولة أضبد ػلي: مرجع سابق، ص 1
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الطفل، وعلى ىذا األساس،  اسية يف بناء سلوك وشخصيةنة األوىل واألسأّما األسرية فهي اللب
إىل ذلك طبيعة  ضفال بد من األولياء أن ػلرصوا على تقدًن أحسن صورة وقدوة ذلذا الطفل، 

ىنا، طبيعة  لو تأثري بالغ األعلية وادلقصود النظام السائد بغض النظر عن احلكم، فحىت أسلوب العيش
األغذية ادلتناولة، حيث أثبتت بعض الدراسات بأنو ىناك مواد خاصة ذلا مفعول سليب على نشاط 

احملفوظة، األطعمة احلامضة الطفل، واإلكثار منها يسبب مثل ىذه االضطرابات )األطعمة ادلعلبة 
Acidique .)...األطعمة اجملمدة 

 ة األم يف فًتة احلمل )فًتة ظلو ادلخ واجلهاز العصيب(.ببيئالتلوث اخلاص  -

 ادلخدرات. –التدخني  -إدمان األم على الكحول  -

 .Xالتعرض أكثر إىل أشعة -

 .1تعرض األم لبعض األمراض تعيق النمو الطبيعي للطفل -

عن ادلدرسية فهي كل ما لو عالقة بالنظام العام )ىيكل، بناء( أو اخلاص )البامج أما 
فض االضطراب، يعّد مشكاًل، كما أن فكرة ياب االسًتاتيجيات ادلساعدة على خالتعليمية( فإذن غ

العقاب لدى بعض ادلعلمني أيضًا تعد سبباً، ناىيك عن طرق التعلم، وعن ظروف التعلم )اإلضاءة، 
 ، فكلها أسباب قد تعيق مظاىر االضطراب يف حّد ذاتو.2ان، العدد داخل القسم، التجهيزات(األلو 

سلوك فرط  فإذن نستنتج شلا سبق بأنو ال ؽلكن أن نكتفي بسبب واحد يف تشخيص
النشاط، وإظلا األسباب عديدة، وادلسؤولية متعددة األطراف، فما غلب االىتمام بو، ىو معاينة كل 

 االبتعاد عن ارتكاب اخلطأ مع ىؤالء األطفال.العوامل ذهدف 

                                         
 .180مشرية عبد احلميد  أضبد ػلي: مرجع سابق، ص 1
 .21أشرف زلمد عبد الغين شربت: مرجع سابق، ص 2
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 :معايير تشخيصية لسلوك فرط النشاط( 5

الفحص شاماًل حىت ال نعيق عملية العالج من  يكون قبل ربديد ىذه ادلعايري ال بد من أن
جهة وال نرتكب خطأ يف ربديد نسبة االضطراب ادلوجود من جهة أخرى، فال بد من وضع تقييم 
شامل وواضح لقدرات الطفل ومشكالتو اليت يعاين منها، حيث يكون التعرف على ىذه ادلؤشرات 

ية اجملتمع( وبالتايل نتبع اخلطوات بشكل تدرغلي على كل ادلستويات، )األسرة، ادلدرسة، البيئة اخلارج
 للوصول إىل وضع خطة عالجية زلكمة.

يكون عادة يف البداية ذهدف ربديد قدرة الطفل ونقاط قوتو قياس مستوى الذكاء:  -1
 وضعفو، مع استبعاد أي نقص أو زبلف موجود.

رلرى عملية ىو دبثابة فحص عام للطفل، نكشف من خاللو عن : لسريريص االفح -2
ظلوه وقياس أىم مؤشرات كالطول، الوزن، وزليط الرأس، مع قياس السمع، البصر، الوزن العام، وذلك 
ذهدف مقارنتو مع أقرانو من نفس العمر واجلنس، مع التأكد أيضًا من عدم إصابتو بأي مرض يعاين 

ة للطفل مثاًل، تضخم الغدة منو خاصة منها تلك اليت تكون تأثريىا جانبية وسلبية على احلركية العام
 الدرقية.

تقوم بو خاصة يف حالة الشك بوجود اضطرابات أو عيوب أو  الفحص المخبري: -3
أمراض معنية، يتم التأكد من خالل فحوصات طبية باستعمال بعض األجهزة )مثاًل، الكشف فيما 

دة يف اجلانب ( أو معرفة إذا كانت ىناك زياE.E.Gنوبات صرع خفيفة عن طريق )إذا كانت 
( للتأكد من MRI( مع رنني مغناطيسي للدماغ )CT-SCANالكهربائي للمخ عن طريق )

 عدم وجود عيوب دماغية.

أما ادلقاييس ادلستخدمة لتقييم حالة الطفل، فذلك يكون عن طريق رلموعة من 
تقنيات  انات تساعد يف معرفة سلوك الطفل وذلك باالعتماد على رلموعة من األدوات والياالستب
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كادلالحظة اليومية لسلوك الطفل، باإلضافة إىل مأل بعض ادلعلومات من قبل ادلعلمني واآلباء ذهدف 
معرفة وتقدًن صورة حقيقية عن حالة الطفل وذلك بتوضيح اإلجابات ادلقدمة وبالتايل تسهيل عملية 

ّدد ما إذا كان مصدرىا العالج، فقياس وتشخيص ادلظاىر السلوكية واالنفعالية للطفل من شأنو أن ػل
 .1خارجي كالعدوانية، القلق، االكتئاب، االنسحاب، أم مصدر آخر

 ومن بني ىذه ادلقاييس ادلستخدمة صلد:

 لتقدير األولياء والذي ػلتوي بدوره على حوايل شبانية مقاييس مهمة. "كونرز"مقياس * 

 مقياس ادلقابلة أو ادلعارضة. -

 مقياس ادلشكالت ادلعرفية. -

 مقياس النشاط الزائد واالندفاعية. -

 مقياس القلق واخلجل. -

 مقياس االتقان. -

 مقياس ادلشكالت االجتماعية. -

 مقياس االضطرابات النفسية. -

 مقياس االضطرابات العقلية واليت ورد ذكرىا يف الدليل اإلحصائي الرابع لألمراض العقلية. -

 عنصر(. 59لتقدير ادلعلمني أيضاً ) * وىناك مقياس كونرز

 عنصر(. 50للكشف عن ادلشكالت السلوكية ) Spadaford* ومقياس سبادافورد 

                                         
 .44الزارع: مرجع سابق، صنايف بن عابد  1
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 .1عنصر( 24* ومقياس تقدير ادلعلمني الشامل )

ما يالحظ على ىذه ادلقاييس أهنا رباول الكشف عن ماىية األعراض ادلالحظة  وبالتايل
وادلوجودة عند احلالة وذلك بغض النظر عن العوامل ادلؤدية لذلك، كما يوجد أيضًا مقاييس للتقدير 

 الذايت خاصة عندما تكون احلالة يف مرحلة ادلراىقة.

 :األساليب العالجية لسلوك فرط النشاط( 6

ألساليب العالجية اخلاصة بسلوك فرط النشاط حسب تعدد األعراض ادلوجودة من تتعدد ا
جهة وتعدد األسباب وادلصادر ادلؤدية لذلك من جهة ثانية، فلقد أصبح االىتمام يف رلال العالج 

إىل حديثًا يعتمد على تقنيات حديثة كما أنو ػلاول أن يتحكم يف كل النقاط ادلؤدية لذلك، ضف 
ت برامج ىامة جّدًا تعمل كّلها على اخلفض والتقليل من حدة االضطراب، نذكر من ىذا أنو وضع

 بينها:

رفة الصف مع مراعاة تقدير الذات لدى احلاالت اليت برنامج تعديل السلوك داخل غ -
 تعاين سلوك فرط النشاط.

 برنامج اخلطوة األوىل ذهدف التعرف إىل الطفل ادلفرط النشاط. -

برنامج تنظيم السلوكيات ادلعكوسة لألطفال ذوي النشاط الزائد عن طريق البطاقات  -
 التبعية السلوكية.

 برنامج استخدام ادلهارات االجتماعية يف خفض حدة االضطراب. -

 

                                         
 .40نايف بن عابد الزارع: مرجع سابق، ص 1
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 .1برنامج استخدام الوالدين خلفض حدة االضطراب -

عالجية أيضاً، وفيما يلي وعلى ىذا األساس، جاءت البامج سلتلفة باختالف التدخالت ال
 سنحاول عرض أىم ىذه األساليب:

 الدوائي:-العالج الطبي -1

إن أىم ما توصل إليو العلماء يف ىذا اجملال ىو البحث حول مكونات اجلرعات الدوائية 
ربديد أىم األنواع اخلاصة خبفض حدة االضطراب،  الواجب تناوذلا من طرف احلاالت ادلصابة، مع

، Gadouوكذا العامل "جادو"  Hintل جاءت نتائج بعض األحباث كالعامل ىانت ففي ىذا اجملا
، Clonidineنوع العقاقري، فتوضح بأن: الكلونيدين واليت اتسعت يف نطاقها ذهدف التعرف على 

، علا عقارين يهدفان إىل خفض النشاط الزائد، شريطة أن تقدم Guan Faceneاجلوان فاسني 
 Dexamphétamineالوصفات بانتظام، وىناك جرعات من مركبات الدكسي مفيتامني 

أين لوحظ أيضاً ربسن جيد على مستوى مظاىر  Methyphenidateومركبات ادليثيل فينيدات 
 .2السلوك ادلفرط

ورة تقدًن بعض ادلنشطات والفيتامينات، وذلك ويف ذات السياق أثبتت بعض البحوث ضر 
دلخزون الطاقة والذي يذىب من خالل احلركة الزائدة، كما  ذهدف تعويض احلالة عن استنفاذىا

ية العالية وثورات ينصح بعض العلماء، بتقدًن بعض ادلنشطات وادلهدئات ذهدف خفض احلالة ادلزاج
 .3اب بعض احلاالتالغضب اليت تنت

                                         
-، كلية الًتبية، جامعة األزىر1زلمد النويب، زلمد علي: اختبار اضطراب االنتباه ادلصحوب بالنشاط الزائد لدى األطفال، ط 1

 .2، ص2005القاىرة، 
 .48، 47مشرية عبد احلميد: مرجع سابق، ص،ص 2
 .71سابق، ص عصام نور: مرجع 3
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بأن تقدًن جرعات من الرتيالني من شأهنا أن ربسن احلالة وزبفض من  Beeويؤكد العامل 
مظاىر االضطراب فقط ال بّد من مراعاة كمية اجلرعات وأوقات تناوذلا، وألنو وكما تأكد أيضًا بأن 

ات ىذه العقاقري قد تسبب يف ظهور بعض اآلثار اجلانبية كفقدان الشهية، اضطرابات النوم، اضطراب
 .1اج، صداع... وبالتايل ال بّد من االىتمام جبانب التعامل مع الدواء أّوالً ادلز 

 العالج الغذائي: -2

يؤكد ادلختصون يف الًتبية الغذائية بضرورة اتباع نظام غذائي مناسب لألطفال ادلفرطو 
ة النشاط، وذلك دلساعدهتم على خفض حدة االضطراب وجعلهم يتكيفون مع سرعة حركتهم وقو 

يتناوذلا األطفال ولفًتة طويلة تضّر طاقتهم، فكثري من الدراسات أثبتت أن األطعمة وادلشروبات اليت 
بنظامو الصحي، وذلك دلا ربتويو من مواد ملونة، وحافظة ومنكهة كّلها توجد وبكثرة يف احللويات 

وذلذا  2كاو، السكر...وادلعلبات واألغذية احملفوظة مثال عن ذلك، الشكالطة، ادلياه الغازية، الكا 
فهي مواد كلها تقريبًا منبهة ومساعدة على احلركة الزائدة، فينصح يف ىذا اجملال بعض األطباء 

 باستبداذلا دبواد أخرى طبيعية، ذهدف تعويض الطفل وعدم حرمانو منها.

باإلضافة إىل ىذا، اكتشف بأن إضافة بعض ادلعادن لبعض األطعمة من شأهنا مساعدة 
ادلصابني باالضطراب، وقد ظهر ذلك خاصة يف اجلانب األكادؽلي بصفة عامة واجلانب  األطفال

 العقلي بصفة خاصة )ملكة اخليال، احلفظ، التذكر،...(.

وذلذا الغرض أصبحت البامج الغذائية مهمة جّدا بادلقارنة مع البامج الدوائية، ودليل ذلك 
 .3%62إىل  20وك فرط النشاط تًتاوح بني أهنا احتلت نسب عالية يف خفض مظاىر اضطراب سل

                                         
 .50، 49مشرية عبد احلميد: مرجع سابق، ص،  1
 .410بطرس حافظ بطرس: مرجع سابق، ص 2
 .46، 45مشرية عبد احلميد: مرجع سابق، ص، ص 3
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إال أنو بالرغم ما حققو، يبقى ناقصًا وغري كافيًا لوحده يف العالج، خاصة عند عدم معرفة 
 طريقة االستعمال.

 العالج النفسي: -3

عن أعلية العامل النفسي ودخلو يف العملية  فعض الطر نال ؽلكن بأي حال من األحوال أن 
العالجية، فعلماء النفس والًتبية يرون ضرورة العالج تقف على ضرورة التخفيف من حدة االضطراب 

 وال يتحقق ذلك إال باألساليب العالجية النفسية بكّل مستوياهتا.

 العالج األسري: /3-1

ة عن حدوث ىذا ا إما ادلسؤولسرة، ذلك باعتبارىال بّد من إشراك العالج مع األ
االضطراب وارتفاع حدتو، أو إّما تعاين من غياب طرق التعامل مع ابنها ادلضطرب، وبالتايل تشكل 

اب، األمر الذي ينعكس سلبًا على سية حادة كالقلق، اإلحباط، االكتئلديها ىي األخرى أعراض نف
من جهة ثانية نوعية اآلباء بو أعلية وحدود االضطراب، ذهدف تقرذهم من دائرة  1الطفل ادلضطرب

 ادلرض وكيفية احتواءه.

ضف إىل ىذا، مشاركة اآلباء واألبناء يف ربديد مستوى التدخل ادلناسب وتنشئتو 
واسع، االجتماعية وبالتايل ذبنب أساليب احلماية ادلفرطة، حّب التبعية وتبين أساليب أخرى كالفهم ال

 احلرية ادلنطقية، احلوار اليومي...

كما ذبدر اإلشارة أيضًا إىل معرفة اآلباء بأسلوب تعامل صحيح مع االبن ادلضطرب وإن  
 كانوا غري مسؤولني عن السبب، فإنو سيتحقق نسبة صلاح وتقدم كبرية بالبنية لعالج احلالة.

                                         
، 411، ص، ص1، ط2009خالدة نيسان: سلوكيات األطفال بني االعتدال واإلفراط، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن،  1

412. 
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 عالج تغيير السلوك )تعديل(: /3-2

االعتماد على طرق تعّدل من سلوك الطفل ادلضطرب وذلك عن ينصح صبيع السلوكيون ب
طريق تصحيح سلوكاتو العشوائية، اخلاطئة والناذبة عن ضعف التحكم وعدم القدرة على ربسني 

 األداء.

ففي ىذا اجملال وضعت كثري من البامج التدريبية تعمل على مساعدة ىؤالء األطفال يف 
وذلك باستخدام أسلوب  حالل سلوك أكثر انضباطا واتزاناوإاستبدال السلوك الغري مرغوب فيو 

، أو عن طريق تقدًن النموذج السلوكي ادلتزن الذي يقلده الطفل، ويتأثر بو مع دعمو 1الثواب والعقاب
 ومكافأتو.

يح للطفل القيام بنشاطات سبتص كامل طاقتو، أيضًا مهم يف زبفيف كما أن خلق فرص تت
 .2أعراض احلركة الزائدة

وبالتايل نالحظ أن كل ما يرتبط بتغيري السلوك ينبين أساسًا على مبدأ التعزيز والذي من 
شأنو تطوير السلوكات اإلغلابية والرفع من نسبة القيام ذها وبالتايل توسيع دائرة العالقات االجتماعية 

استخدام وقبول اآلخر، وعلى مبدأ العقاب والذي من شأنو ليس بالتعزيز السليب فحسب وإظلا ب
 .3التدابري العقابية خاصة عند عدم العمل بالتعليمات

 

 

 
                                         

 .150ن: مرجع سابق، صخالدة نيسا 1
 .119، ص2006وجيو الفرج: التنشئة األج للطفل ما قبل ادلدرسة بدون طبعة، مؤسسة الوراق، عمان،  2
 .186، 185صاحل حسن الداىري: مرجع سابق، ص، ص 3
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 / العالج باالسترخاء:3-3

ينصب ىذا النوع من العالجات على التعامل ادلباشر مع جسم ونفسية احلالة وذلك ذهدف 
من تشتت االنتباه وزلاولة حصر رلال إدراكو من جهة، كما أنو إحداث اسًتخاء عضلي، ينقص 

 وينقص من االندفاعية لديو. ط احلركةيثب

ويتم ىذا النوع من العالجات وفق برامج تقوم على تدريب عضالت جسم احلالة على 
عليها، األمر الذي رلموعة من احلركات تبعًا جملموعة من اجللسات ادلنظمة، فيبدأ اجلسم بالتعود 

اعد أيضًا على اكتساب ػلدث اطلفاضًا ملموسًا لنشاط الزائد، كما أن االسًتخاء من شأنو أن يس
وتنمية القدرة على الًتيث )التأين( وبالتايل يصبح الطفل ادلضطرب ربليل االندفاعية، شلّا غلعلو يبتعد 

 .1عن التوتر والقلق تدرغلياً 

 العالج السلوكي المعرفي: /3-4

ت استحساناً، حبكم أهّنا رباول ضبط جانبني مهمني يف يعّد من أبرز العالجات اليت الق
االضطراب أال وعلا اجلانب السلوكي، وادلعريف، لقد جاء ىذا األسلوب العالجي مؤسساً على رلموعة 
من الضوابط وادلبادئ ورامياً يف الوقت نفسو رلموعة من األىداف والغايات، وذلذا وجب التعامل بو، 

الثامنة، ع ىذه الشروط، حيث نشري إىل عمر األطفال غلب أن يتجاوز م يف ظل ىذه األىداف و
 .2باعتباره يصبح قادر على ادلتابعة أكثر واستعمال احلوار أكثر وكذا فهم األمور

استعمل ىذا العالج عدة علماء وكلهم أصبعوا على أنو حقق شبارًا ىائلة، بدءًا بتغيري 
السلوكات غري مرغوية إىل أخرى أكثر قابلية وإغلابية يف نفس الوقت، إىل غاية كسب طرائق جديدة 

                                         
 .63زلمد علي كامل: مرجع سابق، ص 1
 .74عصام نور: مرجع سابق، ص 2
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علق بتعلم رلموعة من ادلهارات كلها ترتبط بتحسني األداء األكادؽلي من جهة واألداء النهائي من تت
 جهة ثانية، ولعّل أىم زلاور ىذا العالج تقوم على ما يلي:

 مساعدة الطفل على فهم طبيعة ادلشكلة. -

 مساعدة الطفل يف التعرف على إغلابية ادلوضوع. -

 ال اندفاعيتو. العمل على تعزيز دافعيتو -

 تعويده على تعّلم كيف يقوم بواجبات ادلوكلة إليو. -

 تعويده على كيفية ازباذ القرار وربمل ادلسؤولية. -

 يمو أىم السلوكات اليت تفتح لو رلال التقدم والتطور.تعل -

 تعليمو أىم طرق حل ادلشكالت. -

 .1تعليمو بعض أساليب تثبيت انتباىو -

 طمأنتو بأنو سليم يف القدرة السمعية والبصرية. -

 تعلميو كيفية التحكم يف عامل الوقت. -

 هتدئة النفس بنفسو.تعليمو كيفية  -

 تعليمو مهارات حفظ ادلواد وطرق اسًتجاعها. -

 تعليمو مهارات كسب الثقة بالنفس واالعتماد عليها. -

                                         
1 Robert Dubé: Ibid, P153. 
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الية للطفل تلم جبميع اجلوانب فإذن نالحظ بأن احملاور كلها تصّب يف مساعدة إصب
 ادلضطربة وسبكنو من ذباوز العقبات.

ما ؽلكن استخالصو من ىذا العرض، ىو أن سلوك فرط النشاط وإن كان يشغل حّيزاً ىاماً 
داخل الوسط ادلدرسي وأمام ادلعلمني، إال أنو يشغل نفس احليز داخل الوسط الطيب وأمام األطباء 

 وادلمرضني.

فرض د لو عالج، بل بالعكس، حيزه ىذا يين أنو مرض مستعصي ال يوجلكن ىذا ال يع
االت )الًتبية، علم النفس، علم االجتماع، على والدارسني والباحثني ويف كل اجمل على صبيع ادلهتمني

التغذية، علم األدوية...( أن يكثفوا من رلهوداهتم ويعملوا دائمًا على اإلدلام ذهذا النوع من 
لوكية اليت سبس فئة كبرية من األطفال ال لشيء سوى ألنو اضطراب ؽلس كل االضطرابات الس

 العمليات العقلية، الذىنية، احلسية، وحىت احلركية.

وعليو، فالبد من البحث ادلتواصل والكشف ادلبّكر عن ىذا االضطراب حىت يكون العالج 
 مثمراً، زلققاً دلراميو.
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ال شك أن موضوع سلوك فرط النشاط لقي اىتمامًا واسعا وسط حقول البحث وادلعرفة، 
لكن ىذا ال مينع من وجود بعض الفجوات اليت حتتاج إىل إعادة نظر، خاصة ما يتعلق باجلانب 

وجدنا فيو نقص من حيث التناول، فقليل من حتدث عن الذاكرة ادلكانية األدىن ادلعريف، وىذا ما 
 وسلوك فرط النشاط، وذلذا سنقدم بعض الدراسات اليت تناولت ادلوضوع من زوايا أخرى سلتلفة.

يف دراستو على التعرف على الفروق بني األطفال  1991 السّيد السمأدونييؤكد  -1
نتباه وذوي فرط النشاط وبني العاديني يف أدائهم على ادلهام ذوي فرط النشاط مع االضطراب يف اال

 االنتباىية السمعية والبصرية.

 تلميذ مث نقسمها إىل ثالث رلموعات. 48* عينة الدراسة حتتوي على 

* مت استخدام قائمة ادلالحظة اإلكلينيكية لسلوك الطفل ادلأخوذ من الدليل التشخيصي 
DSM. IIIادلعلم(. ، وقائمة كونرز )تقدير 

* أسفرت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائية بني أداء اجملموعات الثالث على ادلهام 
االنتباىية السمعية والبصرية لصاحل ذوي فرط النشاط مع اضطراب يف االنتباه، كما أن األداء لديهم 

 .1تأثري بادلوقف ادلشتت

 وضع ، واليت كانت هتدف إىلPosenen 1991و  Korkmanدراسة  -2
مقارنة بني أطفال ذوي اضطراب قصور االنتباه مع فرط النشاط الزائد، وذوي صعوبات التعلم فقط 
وذوي صعوبات التعلم مع اضطراب قصور االنتباه وفرط النشاط يف األداء على بطارية اختبارات 

 .والذاكرة والتعلمنفسية عصبية لقياس االنتباه واللغة واحلركة واإلحساس، والوظائف البصرية ادلكانية 

                                                           
 أمحد حسن زلمد عاشور، ص 1
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إناث،  15ذكور و 45تلميذ وتلميذة منهم  61حيث مشلت عينة الدراسة باجملموعات الثالث على 
 سنوات. 8كان عمرىم حوايل 

بني رلموعات 1.1* أسفرت النتائج على أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
السمعي للكلمات واختيار التحكم ورواية  الدراسة يف أدائهم على اختبارات مدى األرقام، والتحليل

 يف اختباري االنتباه السمعي وتقييم الرتكيز. 1.5القصص، وعند مستوى 

، اىتمت بادلقارنة بني التالميذ Berminger 1995 و Swansonدراسة  -3
ذوي صعوبات التعلم والعاديني يف األداء على مهام الذاكرة العاملة والذاكرة قصرية ادلدى وذلك 
للتحقق شلّا إذا كان القصور لدى صعوبات التعلم لو عالقة بعجز معني يف الذاكرة العاملة وذلك على 

 -تلميذ وتلميذة طبق عليهم أربع مهام للذاكرة العاملة )التتابع البصري  216عينة بلغت يف رلملها 
الذاكرة قصرية تعاقب األرقام السمعي( ومخس اختبارات لقياس  -اسرتجاع القصة  -رسم اخلرائط 

 ادلدى.

* أسفرت النتائج إىل أن أداء الذاكرة العاملة اللفظية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
أدىن من العاديني، كما أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم لديهم قصور يف الذاكرة العاملة والذاكرة 

 قصرية ادلدى.

حول مهارة استخدام الوقت لدى أطفال يعانون  Barkley 1997باركلي دراسة  -4
سلوك فرط النشاط، حيث توصل إىل أن صعوبة التحكم يف الوقت قد تكون أيضًا عنصر أساسي 

 ADHDطفل يعاين  12. عينة الدراسة تراوحت بني ADHDللمشكالت التعليمية للتالميذ 
 استخدام مهام الوقت خالل سنة، ومت اختبارىم يف 14-6طفل ال يعاين أعمارىم بني  26و

، ADHDرلموعة من الفرتات، أسفرت النتائج إىل أن التالميذ الذين ال يوجد لديهم أعراض 
استطاعوا اإلجابة يف الوقت ادلناسب، ومل يتشتت انتباىهم بأنواع ادلشتتات ادلعروضة عليهم أثناء 
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ت ذلم األدوية لتحسني ، فهم وإن قدمADHDتأدية العمل عكس التالميذ الذين يعانون من 
االنتباه، إال أنو مل حتسن القدرة على تقدير الوقت واالستجابة يف الوقت ادلناسب، شلّا يدل على 
وجود مشكلة أساسية عند ىؤالء التالميذ واليت قد تكون سببًا يف عدم اصلازىم للمهام ادلطلوبة يف 

 الوقت ادلناسب.

طراب قصور االنتباه على نشاط حول أثر اض 2111 محمد علي كاملدراسة  -5
 الذاكرة العاملة اللفظية لدى عينة من تالميذ بعض ادلدارس االبتدائية.

إناث و  98تلميذة بالصف الرابع، واخلامس االبتدائي، منهم  225بلغت عينة الدراسة 
عاماً، طبق عليهم قائمة ادلالحظة االكلنيكية لسلوك  13-11ذكور تراوحت أعمارىم من  127

 واختبار تزاوج األرقام. DSM IIIطفل ال

 36ولقد اشتملت العينة من رلموعتني من ذوي اضطراب االنتباه ضمت اجملموعة األوىل 
تلميذ وتلميذة وىم من ذوي الدرجات ادلرتفعة على أدائي الدراسة التشخيصية وبلغت اجملموعة الثانية 

ى رلموعيت الدراسة سالسل اسرتجاع تلميذ وتلميذة وىم من ذوي الدرجات ادلنخفضة طبق عل 36
 الكلمات ادلسموعة وسالسل اسرتجاع األعداد ادلسموعة لقياس الذاكرة العاملة اللفظية تطبيقاً فردياً.

* أسفرت النتائج إىل أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني رلموعة التالميذ مضطريب 
الذاكرة العاملة اللفظية وأشارت النتائج إىل أن  االنتباه والعاديني يف أدائهم على اختباري قياس نشاط

 اضطراب االنتباه يؤثر تأثرياً سلبياً على نظام الذاكرة العاملة لدى مضطريب االنتباه.

حول تأثري اضطراب الوظائف التنفيذية على اإلنتاج  2114 بايدرماندراسة  -6
 .ADHDاألكادميي للطالب الذين لديهم 
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طالب وطالبة من األطفال وادلراىقني شلن لديهم  259 عينة الدراسة كانت حوايل
ADHD طالب وطالبة ال يوجد لديهم  222وADHD 17-6، تراوحت أعمارىم بني 

 سنة، أجريت عليهم رلموعة من االختبارات، كاختبار اجلوانب األكادميية والوظائف التنفيذية.

أداء أكادميي أضعف من أظهروا  ADAD* أسفرت النتائج إىل أن الطالب الذين لديهم 
العاديني يف العديد من اجملاالت وقد ارتبط ىذا الضعف باحلاالت اليت ظهر لديهم اضطراب يف 

 الوظائف التنفيذية.

هتدف الدراسة إىل دراسة الفروق بني تالميذ الصف  2115 نواف الظفيريدراسة  -7
وقد بلغت  لذاكرة قصرية ادلدى،اخلامس من ذوي صعوبات التعلم الرياضيات و العاديني يف أداء ا

تلميذ و تلميذة من تالميذ الصف اخلامس ابتدائي واستخدم الباحث عدد  52عينة الدراسة حوايل 
من األدوات متثلت يف اختبار الذكاء غري اللغوي و مقياس تقدير اخلصائص السلوكية و اختبار 

وجد فروق ذات داللة إحصائية بني أسفرت الدراسة بأنو ي حتصيلي و مقياس الذاكرة قصرية ادلدى.
ذوي صعوبات التعلم يف الرياضيات و العاديني و ىذه الفروق لصاحل العاديني، كما مل تظهر نتائج 

 الدراسة فروقا دالة إحصائيا تعزي دلتغري اجلنس بني الذكور و اإلناث.

 :ىلإهتدف  7002نـــــــــــاصردراسة  -8

 التحصيل الرياضي لدى الطلبة يف ادلرحلة األساسية.التعرف على القدرة ادلكانية و  -

التعرف على العالقة بني القدرة ادلكانية و التحصيل الرياضي لدى الطلبة يف عينة  -
 الدراسة.

 اختبار داللة الفروق يف القدرة ادلكانية تبعا دلتغري اجلنس. -

 حضر(.-) أريافاختبار داللة الفروق يف القدرة ادلكانية تبعا للموقع البيئي ادلدرسي -
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ادلكون من ثلة يف اختبار القدرة ادلكانية و استخدم الباحث رلموعة من األدوات متم
كما استعمل أيضا  فقرة. 28الثاين يتكون من فقرة و  26تكون من األول ي سؤالني،

 فقرة. 41اختبار  التحصيل الرياضي و ادلتكون من 
 توسط.طالب يف الصف الثالث ادل 111كانت عينة الدراسة من 

 من أىم النتائج ادلتوصل اليها : -

ىناك عالقة اجيابية بني القدرة ادلكانية و التحصيل الرياضي لدى طلبة الصف الثالث  -
 األساسي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف القدرة ادلكانية بني طلبة األرياف و احلضر و لصاحل  -
 طلبة احلضر.

تعزى دلتغري اجلنس بني الطالب  ة ادلكانيةال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف القدر  -
 الطالبات.و 

 ، 7002يــــــــــــعقوب دراسة  -  9

و ىي االدراك و التصور ادلكاين ىدفت الدراسة دلعرفة مستوى القدرة ادلكانية و مكوناهتا 
 تكونت عينة احلادي عشر.رىا لدى الطلبة يف الصف السابع والتاسع و منط تطو والتوجيو ادلكاين و 

أدوات الدراسة اشتملت على سبعة اختبارات و ىي ، اختبار  طالب و طالبة. 1462الدراسة من 
اختبار تدوير البطاقات  اختبار طي الورق،و  ادلخفية لقياس االدراك ادلكاين،الصور  مقارنة ادلكعبات،

 لقياس التوجيو ادلكاين و اختبار تطوير السطوح لقياس مستوى التصور ادلكاين.

 أىم النتائج ادلتوصل اليها :

مستوى القدرة ادلكانية لدى الصف السابع و التاسع أعلى من الصف احلادي عشر شلا  -
 يدل على أثر التدريب من خالل الكتب ادلدرسية.
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 تتطور القدرة ادلكانية عند الطالبات عكس الطالب. -

 (  7002دراسة )يعقوب،                                                         

ىدفت الدراسة دلعرفة مستوى القدرة ادلكانية، ومكوناهتا، وىي اإلدراك والتصور ادلكاين، 
والتوجيو ادلكاين، ومنط تطورىا لدى الطالب يف الصفوف السابع، والتاسع، واحلادي عشر تكونت 

طبقية عشوائية استملت أدوات  طالباً، وطالبة يف زلافظة رام اهلل، وىي عينة 1462عينة الدارسة من 
الدراسة على سبعة اختبارات ىي: الصور ادلخفية لقياس اإلدراك ادلكاين، واختبار مقارنة ادلكعبات، 
واختبار تدوير البطاقات لقياس التوجيو ادلكاين، واختبار طي الورق، واختبار السطوح لقياس مستوى 

نية، ومكوناهتا لدى الصفني السابع، والتاسع أعلى التصور ادلكاين، وقد تنب أن مستوى القدرة ادلكا
من الصف احلادي عشر، شلا قد يعين وجود أثر للتدريب من خالل الكتب الدراسية يف تنمية مستوى 
القدرة ادلكانية، كما وجد أن القدرة ادلكانية تتطور عند الطلبات بعكس الطالب، وأن ال فرق بني 

وقت الطالبات على الطالب يف الصف التاسع، وتفوق الطالب اجلنسني يف الصف السابع، بينما تف
      على الطالبات، يف الصف احلادي عشر                                         

 (   5991دراسة )عباد،                        

ىدفت الدراسة إىل معرفة، ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية، بني التالميذ الذكور 
 ناث، يف اكتساب مفاىيم ادلكان، والتخيل العقلي.واإل

ولتحقيق ىذا اذلدف استخدم الباحث ثالثة اختبارات يف مفاىيم ادلكان العام، والتخيل 
 العقلي.

تلميذاً، وتلميذة يف مرحلة العمليات الصورية  728وطبقت الدراسة على عينة مكونة من 
 إناثاً. 248راً، وذكو  381يف مدارس سلتلفة، يف زلافظة عدن منهم 
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واتبع الباحث ادلنهج الوصفي، ومن أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث، أنو ال توجد 
فروق جوىرية بني الذكور، واإلناث للطالب اليمنيني يف شلارسة العمليات الصورية الكتساب مفاىيم 

 ادلكان، والتخيل العقلي.

 (5991دراسة )عابد، 

ر القدرة ادلكانية لدى التالميذ يف ادلرحلة االبتدائية، بارتقاء ىدفت الدراسة إىل تقصي تطو 
ادلستوى التعليمي الصفوف )الثاين، الثالث، الرابع(، كما ىدفت الدراسة إىل بيان أثر كل من متغري 

تلميذات(، وذلك -متدين(، ومتغري اجلنس )تالميذ-متوسط-مستوى التحصيل يف الرياضيات )مرتفع
لدى التالميذولتحقيق ىذه األىداف، استخدم الباحث اختبار العالقات ادلكانية،  يف القدرة ادلكانية

( 531وىو أحد اختبارات القدرات العقلية االبتدائية. وطبقت الدراسة على عينة مكونة من )
( شعبة من شعب الصفوف الثاين، والثالث، والرابع االبتدائية يف 19تلميذ، وتلميذة موزعني على )

 حكومية واقعة يف مدينة ادلفرق، و ضواحيها يف األردن                                                                   ( مدارس 6)

 (7002دراسة )كامل، 

تالميذ الصف  ىدفت الدراسة، إىل بيان فاعلية الربنامج ادلقرتح يف منو القدرة ادلكانية، لدى
الثاين اإلعدادي، ولتحقيق ىذا اذلدف استخدم الباحث اختبار القدرة ادلكانية، لتالميذ الصف الثاين 

 اإلعدادي.

وطبق االختبار على رلموعة من تالميذ الصف الثاين اإلعدادي، مبدرسة اجلالء اإلعدادية 
 لتجرييب.واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي، ادلنهج ا بنني، مبحافظة أسيوط.
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 ومن أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث:

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية، بني متوسط درجات التالميذ يف التطبيق القبلي 
 ( لصاحل التالميذ يف التطبيق البعدي.1.15البعدي الختبار القدرة ادلكانية، عند مستوى )

العالقة بني االضطراب السلوكي  على ىذا الطرح الذي يسلط الضوء على مدى امهية ربط بناءا*
الذي ينحصر يف سلوك فرط النشاط مع أداء الذاكرة ادلكانية، يتضح بان ادلقارنات اليت وضعت و 

هبدف حتديد اىم اسباب الضعف لدى ادلصابني بسلوك فرط النشاط كلها جاءت يف رلملها تؤيد 
ىذا ان ضعف اداء االطفال يف  اىل ضف داء ىؤالء االطفال بادلقارنة مع العاديني.فكرة ضعف ا

ذاكرهتم ادلكانية يرجع يف كثري من احلاالت اىل ضعف القدرة على تركيز االنتباه يف حد ذاتو و من مثة 
و ذلذا جاءت معظم الدراسات  ضعف القدرة على تقدًن اليات عمل الذاكرة يف مستوى صحيح.

كذا على رلموعة من الوظائف اذلامة و  رورة الربط بني اليات عمل الذاكرة كنظام معريف يستندتؤكد ض
انعكاسات االضطرابات السلوكية خاصة منها ما يتعلق باشرتاك عوامل ذىنية سلوكية مثل سلوك فرط 

 النشاط.

منها ما عنها من انعكاسات ىامة  ينجر ما و العالقة ىذه امهية اىل ايضا االشارة وجتدر
  ثر الوظائف التنفيذية.أحصيل الدراسي و منها ما يرتبط بتيتعلق بالت
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 :الدراسة االستطالعية -1

 اذلدف من الدراسة االستطالعية. -1-1

 ميدان البحث ومدة الدراسة. -1-2

 حاالت الدراسة. -1-3
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 مكان ومدة الدراسة األساسية. -2-1

 حاالت الدراسة ومواصفاهتا. -2-2
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 :الدراسة االستطالعية -1

 الهدف من الدراسة االستطالعية: -1-1

للبحث العلمي األرضية اخلصبة اليت هتتم باختبار رلموع التساؤالت يعترب اجلانب ادليداين 
واالفًتاضات اليت حّددت منحٌت ادلوضوع وكانت ادلنطلق الرئيسي للباحث، واليت على أساسها مت 

 .إعداد رلموعة من األدوات جبمع البيانات

القياس، كاختبار إن الدراسة االستطالعية مبثابة اللبنة األوىل واألساسية الختبار أدوات 
وذلك هبدف إعادة  "،André Reyاإلدراك البصري للشكل اذلندسي البسيط )ب( للعامل "

صياغتو وتعديلو، كما متكن ىذه اخلطوة من مساعدة الباحث على حتديد سلتلف العراقيل والصعوبات 
اليت قد يتعرض إليها الباحث أثناء الدراسة األساسية، باإلضافة إىل تسهيل عملية التعرف على 

ك على ضوء ما جاء يف احلاالت، خاصة عملية انتقاء احلاالت ادلرضية )سلوك فرط النشاط( وذل
االضطرابات وفق قائمة ادلعايري اليت حّددىا دليل اجلمعية األمريكية لتصنيف األمراض العقلية  صنيفت

DSM IV مع األولياء وكذا ادلعلمني وحىت التالميذ لتأكيد وجود  كونرز، مع إجراء اختبار
 .االضطراب

 ميدان البحث ومدة الدراسة: -1-2

، بالضبط يف مصلحة األمراض بتلمسانتطالعية بادلستشفى اجلامعي أجريت الّدراسة االس
العقلية العامة. أين يوجد النفسية؛ والذي يتواجد حاليًا بقسم خاص من أقسام مصلحة األمراض 

جناح خاص بالطب العقلي للكبار رجال ونساء، وجناح خاص بالطب العقلي لألطفال، ويوجد 
كتب الطبيب الرئيسي، ومكتب للطبيب ادلختص يف الطب أيضًا مكاتب للمتابعة النفسية، وم

 العقلي لألطفال، ومكتب للمراقب الطيب وقاعة للمداوالت.
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هتدف ادلصلحة ككل لتقدمي العالج الكيميائي وكذا النفسي للمرضى العقليني وذلك من 
 اخلارجية.خالل اإلقامة الداخلية بادلستشفى أو االستشفاء ليوم واحد، وكذا من خالل الفحوصات 

دف إىل تقدمي هتأما وحدة األمراض النفسية فيتم فيها بررلة حصص خاصة بادلتابعة النفسية 
 العالج النفسي لذوي ادلشكالت النفسية على سلتلف درجاهتا وأشكاذلا.

امتدت من شهر  شهراً( 12أجرت الباحثة ىذه الدراسة يف مدة دامت تقريبًا السنة )
وذلك بالبحث عن احلاالت ادلرضية مع انتقاء الفئة العمرية  2013رب اىل غاية ديسم 2013جانفي 

فرط النشاط( من جهة أخرى، مع العمل على بررلة  من جهة وكذا االضطراب السلوكي )سلوك
 رلموع احلصص هبدف التعامل يف ظل زلتوى البحث.

 حاالت الدراسة: -1-3

راض د عدة مرات إىل مصلحة األمهبدف البحث عن احلاالت ادلرضية، قامت الباحثة بالًتدّ 
بالتنسيق مع األخصائيني النفسانيني العاملني بادلصلحة، بغية حتديد ىوية  ذلك كان  النفسية، و

احلاالت اليت تساعدنا يف إجراء البحث، ومل يكن احلصول على احلاالت باألمر اذلنّي، حيث مل يكن 
ر من جهة والرفض أحيانًا من جهة أخرى، ىناك احًتام مواعيد اجللسات من جهة، والغياب ادلكرّ 

، مت ضبط احلاالت ادلرضية وفق ادلعايري التشخيصية األخصائينيلكن مع إصرار الباحثة ومساعدة 
 احملددة، وكان التعامل تعاونياً هبدف حتسني احلالة والقضاء على ادلشكالت ادلوجودة.

 الدراسة: اةأد -1-4

حتقيق األىداف ادلسطرة ذلذا البحث، والتحقق من الفرضيات ادلطروحة، وجب على  هبدف
 الباحثة استخدام األدوات التالية:
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اختبار اإلدراك البصري للشكل اذلندسي البسيط )ب( ل: )راي( وىو اختبار حيتوي  -
يق النسخ من ادلفحوص إعادة رمسو على مرحلتني ادلرحلة األوىل عن طر على شكل ىندسي، ويطلب 

 )النقل( والثانية بعد تذكره وبدون نسخ للشكل.

 دادلكانية عن الوضعياتما يقدمو ىذا االختبار يعترب نتيجة مهّمة يف معرفة أداء الذاكرة 
 ىؤالء األطفال.

 لألولياء، وادلعلمني، واألبناء لقياس وتقييم اضطراب سلوك فرط النشاط. كونرزار باخت -

كما اعتمدت الباحثة على؛ ادلقابلة، ادلالحظة، تاريخ احلالة والدليل التشخيصي   -
 .DSM IVاألمريكي الرابع 

 نتائج الدراسة االستطالعية: -1-5

التعامل بني ادلفحوصني وتعليمات االختبار، عملت الباحثة على لة هبدف التأكد من سهو 
جيياً، مبراعاة الزمن وكذا تتبع ادلراحل، ألنو حبكم استدراج ادلفحوصني إلتباع تعليمات االختبار تدر 

فإن عامل الًتكيز لديهم مضطرب  -همبحس-احتواءه على رلموعة من األشكال اليت تتطلب الدقة 
 وبالتايل، وجدت الباحثة صعوبة يف جعل ادلفحوصني البقاء بأمكنتهم إلهناء االختبار.

شلارسة نشاط تسلية على جّو تطبيق  وعلى ىذا األساس، عملت الباحثة على إضفاء جوّ 
 للملل وعدم القدرة على الًتيث، حبكم احلركة الزائدة. تلقائيااالختبار 

وبعد إجراء ىذه ادلراحل يف تطبيق تعليمات االختبار جلأت الباحثة إىل طلب من كّل 
طفال يف أدائهم األخصائيني النفسانيني العاملني مع ىؤالء ادلفحوصني أن يقدموا ويضعوا تقديرات لأل

ها إىل أضعفها، حيث تعترب ىذه التقديرات باحملك نللرسم، وذلك بتصنيف ىذه الدرجات من أحس
 اخلارجي، حىت يتسٌت للباحثة تطبيق طريقة حساب الصدق ادلرتبط باحملك.
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 * صدق االختبار:

" ،مت للكشف عن صدق اختبار االدراك البصري للشكل اذلندسي البسيط )ب( لـــــ:"راي
الذي تنضوي حتتو، و بني كل بعد اعتماد اسلوب االتساق الداخلي بني درجات كل بعد و البعد 

و قد تراوحت قيم ارتباط كل درجة بالبعد الذي تنضوي حتتو ما بني  تبار.الكلية لالخالدرجة و 
 .0..0و  0.35

 5..0و  0.45ة لالختبار ما بني بينما تراوحت قيم ارتباطات كل بعد بالدرجة الكلي
و تدل على وجود اتساق و انسجام واضح بني  0.05ىي كلها درجات دالة عند مستوى و 

 مكونات االختبار يف ضوء نتائج التطبيق للدراسة االستطالعية.

 * إثبات االختبار:

بغرض التأكد من ثبات االختبار جلأت الباحثة إىل التأكد من ذلك بطريقة تطبيق االختبار 
 اجلدول التايل يوضح ذلك.وإعادة تطبيقو و 

لعناصر اختبار اإلدراك البصري للصورة البسيطة  ادلصححة يبني معامالت االرتباط جدول:
 )ب( لراي:

 التطبيق وإعادة التطبيق األبعاد
 )*( 0.44 الزمن
 )*( 1..0 التعرف
 )*( .0.3 الطول

 )*( 0..0 العالقات
 )*( ...0 التموضع

 )*( 3..0 الدرجة الكلية
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 0.01)*(: مستوى الداللة عند 

وبالتايل من خالل ىذا اجلدول نالحظ أن مجيع أبعاد االختبار قد أظهرت مستوى من 
 ، وىذا يوضح ثبات االختبار، بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق.0.01الداللة عند 

 :الدراسة األساسية -2

 مكان ومدة إجراء الدراسة: -2-1

مكان الدراسة االستطالعية أي بادلستشفى اجلامعي أجريت الدراسة األساسية بنفس 
 بتلمسان، بالضبط مبصلحة األمراض النفسية التابعة دلصلحة الطب العقلي.

، حيث دامت 2014-12-30إىل غاية  2014-01-10امتدت ىذه الدراسة من 
 حوايل السنة تقريباً.

 حاالت الّدراسة ومواصفاتها: -2-2

عن أداء الذاكرة ادلكانية لدى أطفال يعانون سلوك  موضوع الدراسة يدور حول الكشف
 فرط النشاط، وذلذا الغرض، خصصنا العمل مع مخس حاالت تتصف مبا يلي:

 سنوات. .-5عمر احلاالت بني  -

اختيار احلاالت كان قصديا، أي تلك اليت تعاين من سلوك فرط النشاط وذلك حسب  -
DSM IV  العقلية للجمعية األمريكية.الدليل التشخيصي لتصنيف األمراض 

 مل يكن عامل اجلنس مهمًّا يف انتقاء احلاالت. -

 ادلستوى التعليمي لكل احلاالت ضعيف. -
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فاء وإّّنا عن طريق شاحلاالت اخلاصة بالدراسة مل تتواجد بادلستشفى بطريقة االست -
 الفحوصات اخلارجية وادلتابعة النفسية.

 ها:أدوات الدراسة وكيفية تطبيق -2-3

دراسة  جطبيعة البحث تفرض علينا إتباع األساليب اإلكلينيكية ادلناسبة أي ما يسّمى مبنه
 احلالة والذي يقوم على:

 أ( ادلقابلة العيادية.

 ب( ادلالحظة العيادية.

 ج( تاريخ احلالة.

 د( االختبارات النفسية وىي:

 .لراي* اختبار اإلدراك البصري للشكل البسيط )ب( 

 لتقييم اضطراب سلوك فرط النشاط. كونرز * اختبار

 .DSM IVىـ( الدليل التشخيصي الرابع 

ىي أداة من أدوات البحث العلمي، يتخذىا الباحث كأسلوب للحكم عن  :المقابلةأ( 
 الشخصية، وتتمثل ادلقابلة على أسئلة زلددة للحصول على إجابات دقيقة بشأهنا.

لنا جبمع أكرب قدر من ادلعلومات الشخصية كما تعترب ادلقابلة طريقة استماع تسمح 
 يف علم النفس العيادي. ةوالعائلية واالجتماعية، كما تعتربه قاعدة أساسي

 من أىم شليزات ادلقابلة نذكر ما يلي: -
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 * تعترب من أحسن الوسائل الختبار وتقومي الصفات الشخصية.

 * ذلا فائدة كبرية يف التعرف على ادلشكل عن قرب.

 * تعترب مبثابة الوسيلة الوحيدة جلمع البيانات خاصة يف اجملتمعات األمية.

ولقد تعددت رلاالت استعمال ادلقابلة يف ميدان علم النفس بكل رلاالتو، حبسب تعدد 
 أشكاذلا وأنواعها، فإّما أن تكون فردية أو مقيدة أو حرّة تبعاً للهدف ادلتوخى منها.

ادلقابلة ادلوجهة والنصف موجهة إلعطاء نوع من احلرية يف  ويف دراستنا ىذه اعتمدنا على
 التعبري للحاالت ادلدروسة.

معينة أو تعّرف على أهنا توجيو احلواس واالنتباه إىل الظاىرة  :المالحظة العياديةب( 
 معلومات جديدة. كيسرلموعة من الظواىر رغبة يف الكشف عن صفاهتا أو خصائصها توصالّ إىل  

كن األخصائي النفسي من تسجيل سلوك العميل والكشف عن الكثري من فادلالحظة مت
خصائص شخصيتو، كما تساعده يف احلكم ذلا إذا كانت نتائج االختبار تدل على حقيقة قدرات 
ادلفحوص أو العميل، وقد اعتمدنا يف حبثنا ىذا على ادلالحظة ادلباشرة واليت يكون فيها الباحث وجها 

 د العوامل اليت تثري العميل سلوكيا يف مواقف وخربات معينة.حتديدعمل على لوجو أمام العميل وي

يعترب تاريخ احلالة األسلوب األساسي الذي يكشف لنا عن وقائع حياة  :تاريخ الحالةج( 
شخص منذ ميالده حىت الوقت احلاضر، وىو مبثابة اخلطوة األوىل ادلباشرة ألي عمل إكلينيكي 
يسمح جبمع البيانات وادلعطيات التارخيية حلياة ادلريض وادلرض. ويشمل تاريخ احلالة على خطوات 

ا عن تاريخ طيب للحالة، وذلك باإلشارة إىل كل ما يتعلق بنمّوه وأسلوب رئيسية تكشف من خالذل
مع العوامل ادلؤثرة يف تنشئتو االجتماعية وخرباتو ادلاضية باإلضافة إىل تارخيو التعليمي إىل غري سلوكو، 

 ذلك من األمور ادلتعلقة حبياتو.
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 :االختبارات النفسيةد( 

ليب ادلعتمدة عليها يف ادلنهج العيادي وذلك هبدف تعترب االختبارات من الوسائل واألسا
الكشف عن الصفات احلقيقية اليت تبٌت عليها الشخصية، ويستخدمو األخصائيون للكشف عن 
النقاط اليت مل تظهر من خالل ادلقابالت العيادية، ولدراسة ىذا ادلوضوع اعتمدنا اختبار اإلدراك 

 يم سلوك فرط النشاط.يلتق كونرزاختبار ، و لرايالبصري للشكل اذلندسي البسيط )ب( 

 :اختبار اإلدراك البصري للشكل الهندسي البسيط )ب( لراي( 1

 :التعريف* 

، اختبار متعلق بالنقل André Rey" أندري راي" أقًتح العامل 1.42يف عام 
 )النسخ( مث إعادة رمسو من الذاكرة للشكل اذلندسي ادلعقد، ويتضمن اخلصائص التالية:

 غياب ادلدلول للشكل. -

 حتقيق الشكل اخلطي سهل. -

لبنية العامة معقد لكفاية، من أجل حتقيق النشاط اإلدراكي التحليلي والًتكييب بالطريقة ا -
ويبني أين يقوم ادلفحوص بنقل الشكل، فهذا ديكننا أن نتعرف إىل حّد ما نشاطو اإلدراكي )البصري( 

 أن اإلدراك البصري ليس فقط حتقيق االتصال احلسي، ولكن حيقق ما يلي: "يار "

 التحليل -التعرف       -

 التحديد. -التنظيم        -
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أيضًا أن الشخص الذي نشك أنو لديو صعوبات تذكرية ال يكفي أن نقر أنو راجع إىل 
 ركز انتباىو وخزهنا من صعوبات التذكر، لكن جيب أن نتأكد أنو أدرك بشكل طبيعي ادلعطيات اليت

 خالل ىذا االختبار.

مث اقًتح اختبار ثاين مهم لنقل وإعادة رسم الشكل اذلندسي البسيط وىو الشكل )ب( من 
سنوات( وىو مكيف أكثر. تقدير النقل يأخذ  .-4االختبار األصلي الشكل )أ( ويطبق على فئة )

تم تقيمها أيضًا مبقياس واسع التقدير، أين بعني االعتبار بعض العالقات األساسية بني األشكال وي
 حيقق البناء العمومي )الشمولية( والتحقيق العقلي.

أيضًا اختبار راي )ب( ديكن فقط تطبيق لدى احلاالت الراشدة اليت تعاين من تلف عقلي  
 كبري.

 نستعمل ادلعايري التالية:: التصحيح* 

 ادلثلث. -الدائرة        -/ العناصر هي: 1

 ادلستطيل. -ربع       ادل -

 العالمة. -ان الدائرة  تنقط -

 اخلطوط يف القوس )اثنان أو أكثر(. -قوس ادلستطيل    -

 نقطة ادلربع. -ادلنحرف )ادلائل( ادلوجود يف ادلربع   -

 إشارة ادلربع. -

 نقطة للعنصر الصحيح وادلتعرف عليو.½ ويعطي 

 ادلرسومة على الواجهة )ادلساحة(. Xنقطة لإلشارة ½ 
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 على شكل دائرة. ومتانسلعالمة النقطتان ادلر ا½ 

 االختالف جيب أن يكون واضحاً بني ادلربع، ادلستطيل لكي يكون كل شكل ديثل عنصر.

نقصد بالتعرف على ادلساحات ذلا حواف على األقل دائرية بالنسبة للدائرة وحلواف متعدد 
متكامل يسمح لكل عنصر أن ينتمي إىل  متوضعهمال األخرى لكن بشرط أن الزوايا بالنسبة لألشك

 النموذج.

رلموع األشكال العشوائية ال تسمح بالتعرف، لكن العكس التنظيم ادلتناسق بني  مثاًل:
 أشكال معروفة. 3األشكال وادلساحات تسمح بالتعرف على 

 .نقطة11....................اجملموع..............................................

 ة األساسية:ع/ الطول االفتراضي للمساحات األرب2

 نقطة.1..............................* التساوي بني الدائرة وادلثلث.................

 نقطة.1................................* التساوي بني الدائرة وادلربع وادلثلث.........

 نقطة.1...............................* التساوي بني ارتفاع ادلربع وادلستطيل........

 نقطة.1...................* التساوي بني األشكال اذلندسية األربعة..................

 ن.4يتعلق التساوي التقرييب بالتقريب 

نقطة إذا كان نقص يف ادلثلث، الدائرة ولكن أن يكون التناسق بني العناصر ½  وحنسب
 ادلقدمة.

 نقاط4................................اجملموع.....................................
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 / العالقات الدقيقة بين المساحات األربعة األساسية:3

 نقاط.2...........................رف....* التدخل للمثلث والدائرة أو ما يعادلو للتع

 نقاط.2............................* التدخل للمثلث وادلستطيل أو ما يعادلو للتعرف..

 نقاط.2..........................* التدخل للدائرة وادلستطيل أو ما يعادلو للتعرف.....

 نقاط.2........................للتعرف........ادلربع وادلستطيل أو ما يعادلو  * التدخل

 نقطة.1..................إذا كان الربط بسيط فقط أو التدخل مبالغ فيو حنسب........

.نقاط8.............اجملموع......................................................
 / تموضع العناصر الثانوية:4

 نقطة.1...............تني الدائرة إن كان مكاهنما إىل اليمني............طلنق بالنسبة -

½ )لكن إذا كانتا الواحدة حتت األخرى أو متباعدتان أو رلتمعان جنبًا إىل جنب  -
 نقطة(.

 نقطة.1...................................ثلث........ار ادليسبالنسبة للعالمة على -

 نقطة.1..................بالنسبة لقوس الدائرة متموضعة يف الوسط قاعدة ادلستطيل.. -

 ن(.½)إذا كان ليس كلو وسط ادلستطيل 

 نقطة.1................إذا كان عدد اخلطوط العمودية يف قوس الدائرة صحيح....... -

يف ادلربع الصغري مشكاًل من تقاطع ادلستطيل  بالنسبة للعالمة اإلشارة = متموضع
 نقطة.1.............................وادلربع.................................................
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 ن(.½إذا العالمة = تقطع اجلانبني للمربع الصغري )

 قطة.ن1.......................بالنسبة للمنحرف الوضع الصحيح.................. -

 نقطة.1................بالنسبة لنقطة ادلربع ادلتموضعة يف الزاوية اليمني واألسفل.... -

 نقطة.1.............بالنسبة لنفس النقطة إذا كانت بوضوح أكرب من النقطتان الدائرتني -

 طنقا8......اجملموع...............................................................

 .نقطة 31احلد األعلى ادلمكن للنقاط 

 :طريقة الحصول على الدرجات الخام* 

 للحصول على الدرجات اخلام لكل فرد يتم إتباع اخلطوات التالية:

 كل شكل منقوال للفرد يكون مرفقاً بورقة الفحص عليها اللقب، االسم التنقيط.  -

 ( ادلتعرف عليها حسب تقنيات التطبيق.11كل العناصر اإلحدى عشر)  تسجيل -

 تنقيط العناصر كّلها وإعطاء يف األخري النقطة اإلمجالية للعناصر ادلقدمة. -

وىي أربعة اخلاصة بالطول االفًتاضي للمساحات كل واحدة على حدا  تنقيط العناصر -
 نقاط. 4عناصر واحلصول على النقطة اإلمجالية وىي 

واحلصول على  4تنقيط العناصر اخلاصة العالقات الدقيقة كل عنصر على حدا وىي  -
 نقاط. .النقطة اإلمجالية وىي 

عناصر واحلصول على .تنقيط العناصر اخلاصة بالتموضع، كل عنصر على حدا وىي  -
 نقاط..النقطة اإلمجالية وىي 
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اجملموع األول والثاين والثالث  تقوم جبمع الدرجات اخلام لكل ادلستويات األربعة أي مجع
 والرابع لكّل فرد.

: ىو عبارة عن استمارة تقدم يف شكلني، الشكل األول لألولياء وىي كونرز/ اختبار 2
 رلموعة من األسئلة حبسب عنها األولياء حول سلوك طفلهم وكل ما يتعلق بظهور ىذا االضطراب.

ألسئلة تقدم للمعلمني الذين يشرفون على والشكل الثاين للمعلمني، وىو أيضاً رلموعة من ا
دراسة ىذه الفئة من األطفال، بغية احلصول على رلموع األعراض ادلوجودة عند األطفال وبالتايل 

 التأكد من التشخيص النهائي للحاالت.

 أساليب التحصيل اإلحصائي: -2-4

 الختبار البحث، مت االعتماد على معادلة  بغرض الكشف عن اخلصائص السيكومًتية

معامل ارتباط بريسون يف حساب االتساق الداخلي بني درجات كل بعد و بني ابعاد 
حساب ثبات االختبار و مت تصحيح النتيجة  ة ،كما مت اعتماد نفس ادلعادلة يفاالختبار اخلمس

 مبعادلة سبريمان براون.
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I) عرض نتائج الدراسة 
 اغبالة االوىل 
 اغبالة الثانية 
 اغبالة الثالثة 
 اغبالة الرابعة 
 اغبالة اػبامسة 

II) مناقشة نتائج الدراسة و تحليلها 
  االوىلمناقشة الفرضية 
 مناقشة الفرضية الثانية 
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I )عرض نتائج الدراسة: 

 :عرض الحالة األولى وتحليل نتائج المقابالت

 :بيانات أولية* 

 االسم: مرًن. -

 اعبنس: أنثى. -

 سنوات. 07العمر:  -

 العنوان: تلمسان. -

 السكن: بالقرب من وسط اؼبدينة. -

 :النمط العائلي االجتماعي* 

 نة.س45العمر:                                                        األب: ؿبّمد    -

 الوظيفة: حارس حضَتة سيارات. -

خل العائلة دون اؼبصوسط، وذلك لضعف الراتب يف لفية االقصاادية واالتصمايية: داػب -
 تلبية كّل اغباتيات الضرورية.

 يالقصو باألم: مقبولة. -

 بأبنائو: شبو منعدمة حسب تاريح األم.يالقصو  -

 يالقصو باغبالة: مصذبذبة. -
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السوابق اؼبرضية: يعاين من ارتفاع الضغط الدموي، األمر الذي ياّعب يليو القيام بأدىن  -
 مهام يف العائلة.

 ة.نس 39العمر:                                                      األم: فصيحة      -

 الوظيفة: ماكثة يف البيت. -

 -خوف من اؼبسصقبل  -بؤس  -مرىقة نفسيًا  -السمات العامة لشخايصها: يابية  -
 أحيانا اندفايية.

 يالقصها باألب: مضطربة. -

 يالقصها بأبنائها: ال بأس هبا. -

يالقصها باغبالة: قريبة منها، وذلك بايصبار أّن اغبالة ىي األصغر يف ترتيب اإلخوة،  -
 إلضافة إىل طبيعة شخاية اغبالة الفضولية تفرض وتود يالقة مصداخلة مع األّم.با

 درتة تفهمها وتقبلها اغبالة: درتة مقبولة. -

 يدد اإلخوة: أنثيُت وذكر. -

 ترتيب اغبالة: الاغرى. -

 يالقصها باإلخوة: مضطربة، تسودىا العنف أحياناً. -

 مشاير الغَتة: غَت واضحة اؼبعامل. -
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 :النمط العائلي السائد* 

 اعبّو اؼبنزيل العام: سبأله الفوضى وبعض العدوانية خاصة حبضور اغبالة. -

 درتة القرابة بُت الزوتُت: موتودة. -

 طالق. 0زواج،  01يدد مرات الزواج والطالق بالنسبة لألب:  -

 طالق. 0زواج،  01يدد مرات الزواج والطالق بالنسبة لألم:  -

 نفاال بُت الزوتُت: ال توتد.يدد مرات اال -

مبط الصنشئة السائد: يسوده نظاماً ديبقراطياً فيو تسوية يف ربقيق الرغبات وؿباولة يف خلق  -
 اؽبدوء والسكينة.

العقوبات: تسصعمل األم أساليب مصنوية يف العقاب، كالضرب، وأحيانًا الشصم، وتال  -
 مر أو إخفاء بعض األسرار.أحياناً إىل الصهديد بالطرد يف حال يايان األوا

 درتة تعلق اغبالة بعائلصها: درتة وثيقة، خاصة مع األب. -

الوالد اؼبفّضل: ىو األب، ألنو وباول دائماً تلبية رغباهتا مع إشعارىا باالتصهاد يف ربقيق  -
 ذلك.

 :التاريخ الشخصي للحالة* 

 حالة األم أثناء اغبمل: يادية. -

 .7كانت قبل هناية الشهر   الوالدة: غَت يادية، حيث -

 رغبة األسرة يف اغبالة: مقبولة. -
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 تطور الطفل يف مبّوه: كان يادياً تقريباً يف كل مراحلو، اؼبشي، الصسنُت. -

 الصحكم يف اإلخراج: كان بطريقة منظمة ومقبولة. -

 مل تعاين اغبالة من أية أيراض ياابية يف الطفولة. -

 :المشكالت السلوكية* 

 الالإرادي: ال يوتد. الصبول -

نوبات الغضب: تعًتي اغبالة بعض االسصجابات العنيفة، خاصة يند يدم تلبية طلب  -
ما، أو فرض رأي من طرف اإلخوة، وحىت أحيانًا من األم، أو يندما ياعب يلى اغبالة إهباد سبل 

 الصفاىم وتوضيح األمر للعائلة.

 صعوبة الصغذية: ال توتد. -

 ياناً، خاصة يند مشاىدة الصلفاز أحياناً.قضم األظافر: أح -

 صعوبة النطق: ال توتد. -

 الكذب: تسصعملو اغبالة يند خوفها من العقاب خاصة. -

 السرقة: ال توتد. -

العدوان والشجار: سبارس اغبالة ينفًا وسط العائلة، وحىت مع الزمالء يندما يسصديي  -
 األمر فرض رأيها أو تلب اىصمام اعبماية.

صخريب وربطيم األشياء: رباول يف كثَت من األحيان اسصعمال أساليب تديدة وىي ال -
 تبحث ين حقيقصها، فصجدىا رباول معرفة ما ماَت قطعة بالسصيك يند وضعها يلى النار مثالً.
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حببها إلقامة العالقات االتصمايية، كما  مريمالنمط السائد يف شخاية اغبالة: تصميز  -
 ف.رأيها يلى زميالهتا داخل الافرض أهنا رباول 

 أمراض الطفولة واغبوادث اليت أصيبت هبا: ال توتد. -

 :التاريخ التعليمي* 

سن أّول دخول اؼبدرسة: كان يف سّن السادسة، حيث صادفت األم معها بعض  -
 الاعوبات يف بداية األمر، خاصة ما يصعلق بالنهوض صباحاً.

ًن الدراسي دون اؼبصوسط حيث ال تويل أي مسصوى الصحايل الدراسي: مسصوى مر  -
 اىصمام للمّدرسة، وتقريباً يف كل اغباص.

 اؼبواد اؼبفضلة: الرسم. -

 اؼبواد اؼبكروىة: كل مواد اغبفظ والرياضيات. -

 تكرار السنوات الدراسية: مل تكرر. -

 نشاطها مع األقران: موتود لكن يسوده الفوضى. -

 أهنا ينار مشوش. العالقة باؼبعلم: سيئة، حبكم -

 االىصمامات واألنشطة: ربب مرًن كل ما يصعلق حباص األشغال اليدوية، الًتبية البدنية. -

اؼبشاكل الدراسية اليت تقابل مرًن: غَت موتودة، يدا العدوانية مع الزمالء واغبركة الزائدة،  -
اؼبعلمة يف أبسط األمور،  وكذا ضعف وتشصت االنصباه داخل القسم، فبّا هبعلها غَت قادرة يلى تصبع

 وبالصايل غياب الفهم وكذا ضعف الصحايل اؼبدرسي.
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 :الوظائف الحسية والقدرات العقلية* 

 الويي بالزمان: الصاريخ اليومي: صحيح باعوبة. -

 الويي باؼبكان: أية قاية كبن اآلن: صحيح باعوبة. -

 الويي باألشخاص: من ىو مدير اؼبؤسسة: صحيح. -

 للماضي القريب: تذكر الدرس منذ أسبوع: ضعيف تّداً.ذاكرتو  -

 ذاكرتو للماضي البعيد: تذكر الدرس منذ شهر: نسيان تام. -

 ذاكرتو اؼبباشرة: ايطاؤىا مهمة للقيام هبا: صعوبة يف الًتكيز. -

 : الفحص النفسي* 

 من خالل اؼبقابلة واؼبالحظة، سجلت الباحثة بعض النقاط زبص:

 تصمصع اغبالة باحة تيدة، وذلك بعدم شكواىا من أي مرض. ( الصحة العامة:1

لـ"مرًن" تسم ىزيل، قامة تصناسب مع سنها، يينان سوداوتان بشرة بيضاء،  ( المظهر:2
 شعر أسود.

 لباس اغبالة غَت مرتب. ( الملبس:3

 طريقة ال بأس هبا، كالم واضح، لكن سريان ما تصشصت. ( طريقة الحديث:4

 يل اغبالة يف الصعامل مع أبيها، وترى األم طرفاً غَت مصفهما.سب االجتماعي:( الميل 5
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 :االتجاه السلوك خالل المقابالت* 

 اذباه اغبالة كبو الباحثة: أبدت اغبالة ذباوباً مقبوالً. -

 تشوش قليل. -اإليباءات: تعرب ين حالة يادية  -

 نربة صوهتا: مسموية ومفهومة. -

 وتد.ييوب اللغة: ال ت -

 ؿبصوى الصفكَت: أحياناً ال يصناسب مع سنها. -

 الطالقة اللفظية: اسًتسال يف الكالم. -

لحالة خالل اؼبقابالت: مل تصمكن من اغبفاظ يلى توازهنا اغبركي اغبالة االنفعالية ل -
 واسصقرارىا االنفعايل.

 ؿباور: 5يصكون من  :DSM VIالشخص حسب * 

 الشخص: فرط النشاط. المحور األول: -

 الشخاية: بدون تشخيص. المحور الثاني: -

 غَت موتود.مرض يضوي:  المحور الثالث: -

 حادث وقع: ال يوتد. المحور الرابع: -

 (.80-71)م الوظيفي: اؼبسصوى اغبايليالسلم العام للصقي المحور الخامس: -
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 :استنتاج عام حول الحالة األولى* 

نكصشف بأن "مرًن" تعاين من سلوك فرط النشاط اؼبااحب لضعف من خالل تاريخ اغبالة 
االنصباه واالندفايية، ولقد لوحظ وتود ىذا االضطراب يلى مسصويات يديدة يف شخايصها ناىيك 
ين مواطن اغبركة الزائدة اليت اتضحت من خالل النشاط العام عبسمها ونشاطاهتا، فإّن حىت تانبها 

 الصعليمي مل يسلم من ذلك.

إن ؼبرًن مسصوى ربايلي مدرسي ضعيف وحسب معطيات اؼبعلمة، فهي غَت قادرة أن 
تسيطر يلى انصباىها وتركيزىا األمر الذي هبعلها كثَتة النسيان للواتبات وكذا النشاطات الافية 

 أيضاً؛ وىذا ما يوضحو نصائج تطبيق اخصبار اإلدراك الباري للشكل اؽبندسي البسيط )ب( لراي:

 : العناصر:ر األّولالمعيا( 1

 الدائرة / اؼبربع / نقطصان الدائرة / نقطة اؼبربع. -

 اؼبثلث / اؼبسصطيل / العالمة / قوس اؼبسصطيل. -

 اػبطوط يف القوس / اؼبخزن اؼبائل / اشارة اؼبربع. -

يصمكن اغبالة من * يف ىذه اؼبرحلة وبقياس اؼبعيار األّول اؼبصمثل يف رسم العناصر مل 
ى العالمة الكاملة، وإن كانت ىذه اؼبرحلة يصم فيها النسخ للرسم اؽبندسي بوتود البطاقة، اغباول يل

( كمسصوى أيلى وىي يالمة ضعيفة 11( من )3إال أهنا ربالت يلى يالمة )مث بعدم وتودىا 
 تدًّا تدّل يلى يدم تركيز اغبالة وضعف انصباىها يف رسم الشكل ونسخو كما ىو موّضح يف البطاقة.

 دقيقة، مع ىذا مل تسصطع اسًتتاع كّل العناصر. 25شارة فإن يامل الوقت كان حوايل لإل
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 : الطول االفتراضي للمساحات األربعة األساسية:المعيار الثاني( 2

( أربعة حيث أهنا مل 04يالمة من ؾبموع ))½( ربالت اغبالة يف ىذه اؼبرحلة يلى 
للمساحات، وبالصايل ليست ؽبا القدرة يلى إيادة نسخ تصمكن من اغبفاظ يلى الطول االفًتاضي 

الرسم وتذكر كّل األبعاد، وكما ىو موضح، فاغبالة أخطأت يف نسخ الرسم بوتود البطاقة، أّما يف 
تذكرىا للرسم، فإهنا مل تسصطع الرسم حىت ألبسط اؼبساحات، وأحدثت خلطا يف سبوضع األشكال، 

 حيث رظبهم بالشكل اغبقيقي واألصلي. فمواقع األشكال وتدت فيها صعوبة من

 : العالقات الدقيقة بين المساحات األساسية األربعة:المعيار الثالث( 3

( نقاط وىي مرحلة ربصاج 08يالمة من ؾبموع ))½( يف ىذه اؼبرحلة يالمة اغبالة كانت 
ؼبساحات اؼبوتودة بُت إىل تركيز أكثر، وبالصايل اغبالة مل تصذكر تقريبًا كل العالقات اليت ذبمع بُت ا

العناصر، ومل تسصطيع أيضًا أن تضبط الصموضع اغبقيقي فالرسم تاء مغايرًا سبامًا ؼبا ىو موتود يف 
 البطاقة، حيث أبدت خلطاً يف وضع األشكال وكذا يف مساحاهتا.

 : تموضع العناصر الثانوية:المعيار الرابع( 4

نقاط، حيث تركز ىذه اؼبرحلة يلى ( 08( يالمة من ؾبموع )00اغبالة ربالت يلى )
وضع العناصر الثانوية، فاغبالة مل تسصطيع تذكر أي سبوضع ويلى أي مسصوى )النقاط، العالمة، 
اػبطوط( وبالصايل داللة يلى ضعف قدرهتا يف الًتكيز يلى األمور الاغَتة والثانوية وبالصايل ال يبكنها 

 حار ؾبال انصباىها يف بناء الرسم الاحيح.

اء يلى ىذه اؼبالحظات اؼبسجلة حسب كل معيار يلى حدة، وحسب النصائج اؼبصحال بن
كمجموع كّلي   (31)من  (04)يليها، فإن اغبالة ربالت يلى النصيجة الكلية وىي ما يعادل: 

لالخصبار، وىذا ما يدل يلى أّن اغبالة تعاين من ضعف شديد يف الذاكرة اؼبكانية، ويلى ىذا 
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لالخصبار تاء يف مسصوى منخفض تّداً بدليل أن كل مرحلة، مل تصجاوب معها،  األساس فإن أداءىا
 ومل تسصطيع تقدًن مسصوى مقبول يف تذكر الرسم وسبوضع اؼبساحات واألبعاد اػباصة بالشكل.

فلقد تاءت نصائج ىذا االخصبار مصوافقة مع ما تعانيو اغبالة من سلوك فرط النشاط، 
نرفزة، تقلب مزاتي،  منها اغبالة واليت تظهر يف شكل قلق، اندفايية، فالدالئل النفسية اليت تعاين

يب حركة زائدة، يدوانية، زبر توتر مسصمر، وكذا الدالئل اغبركية واليت تظهر ىي األخرى يف شكل 
بعض األدوات، اقبازات تلقائية، كل ىذه الدالئل من شأهنا أن توحي لنا بأن اغبالة قدرهتا ضعيفة يف 

لشكل اغبقيقي للرسم اؼبوتود بالبطاقة، كما أن أداءىا ضعيف أيضًا يف نسخ ىذا الرسم اسًتتاع ا
 بالشكل الاحيح.
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 :عرض الحالة الثانية وتحليل نتائج المقابالت* 

 :* بيانات أولية

 االسم: أيبن. -

 اعبنس: ذكر. -

 سنوات. 5العمر:  -

 العنوان: سبدو والية تلمسان. -

 الريف.السكن:  -

 :* النمط العائلي االجتماعي

 سنة. 48العمر:  -                            األب: يبد القادر        -

 الوظيفة: مصقايد / مصويف منذ سنة. -

اغبالة بداخل وسط معيشي فقَت، حبيث ال يوتد  ة: تعيشاػبلفية االقصاادية واالتصمايي -
 مرتب شهري يكفي مصطلبات العائلة.

 قصو باألم: حسنة.يال -

 يالقصو بأبنائو: ال بأس هبا. -

 يالقصو بالطفل اغبالة: تيدة. -

 السوابق اؼبرضية: مرض القلب الويائي. -

 سنة. 40العمر:  -                                   األم: فاطمة      -
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 الوظيفة: منظفة. -

 السمات العامة لشخايصها: تبدو األم حزينة، قلقة. -

 يالقصها باألب: مقبولة. -

 يالقصها بأبنائها: مضطربة. -

 يالقصها بالطفل اغبالة: قريبة تّدا، يسودىا كثرة االىصمام واػبوف بنفس الوقت. -

 درتة تقبلها وتفهمها للحالة: بدرتة مصفاوتة غَت مسصقرة. -

 إناث. 2ذكور و 3يدد اإلخوة:  -

 ترتيب اغبالة: األخَت. -

كثَت من الصدليل يالقصو باإلخوة: تيدة، خاصة من قبل األخت الكربى، فهناك   -
 واالىصمام واػبوف.

مشاير الغَتة: توتد بشكل ملحوظ، خاصة من ابن االخت الكربى اؼبصزوتة حديثاً،  -
 حيث يرغب يف تلب انصباه كل األسرة بدون اسصثناء.

 السوابق اؼبرضية لألم: اكصئاب حاّد. -

 :العائلي السائد * النمط

اؽبدوء والسكينة، لكن سريان ما يطرأ يليو أحياناً من  اعبّو اؼبنزيل العام: يسوده نوع  -
 فًتات صراخ وشجار.

 درتة القرابة بُت الزوتُت: ال توتد. -
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 طالق. 0زواج؛  01يدد مرات الزواج والطالق بالنسبة لألب:  -

 طالق. 0زواج؛  01يدد مرات الزواج والطالق بالنسبة لألّم:  -

 يدد مرات االنفاال بُت الزوتُت: ال توتد. -

مبط الصنشئة السائدة: يسود العائلة ضباية واىصمام خاصة باغبالة، ونوع من الًتابط ويف  -
 نفس الوقت تنافر خاصة بعد وفاة األب.

صعمل ابية الشديدة اليت تلجأ إليها األم، حبيث تسقالعقوبات: قلياًل ىي األساليب الع -
 الالمباالة أحياناً حفاظاً يلى اؽبدوء.

 درتة تعلق اغبالة بعائلصو: درتة كبَتة، خاصة بعد وفاة األب. -

 الوالد اؼبفضل: األب وبعد وفاتو أصبح االىصمام مع األخت الكربى. -

 :* التاريخ الشخصي للحالة

 حالة األم أثناء اغبمل: ضبل غَت مرغوب. -

 الوالدة: طبيعية. -

ة األسرة يف اغبالة: ال توتد، حيث رفضت األم بإغباح ىذا اغبمل كوهنا تعيش فقراً رغب -
ويدم كفاية االقصناء اؼبصطلبات، ولعّل ىذا ما تعلها تكون يف حالة ضعف وتعب طيلة مدة اغبمل، 

 فكانت الوالدة يسَتة.

 تطور الطفل يف مبّوه: كان يادياً، حيث رضايصو الطبيعية دامت العامُت. -

 الصحكم يف اإلخراج: كان بشكل يادي يف سّن الثالثة. -
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تعاين اغبالة من اضطراب يلى مسصوى تهاز اإلخراج، من اضطراب الصربّز  -
Encoprésie .واليت ظهرت مباشرة بعد وفاة األب 

 :* المشكالت السلوكية

 الصبول الالإرادي: يوتد أحياناً. -

 نوبات الغضب: ال توتد. -

 مضطربة مؤخراً. صعوبة الصغذية: -

الكذب: ال هبيد اتقانو، لكن يف بعض اغباالت يضطر إىل إخفاء بعض األيمال خاصة  -
 تلك اؼبصعلقة باضطرابو اعبديد يليو.

 السرقة: لديو يدة ؿباوالت، حبيث يأخذ أشياء من مسصلزمات زمالئو. -

وحىت داخل  العدوان والصشاتر: للحالة يدوانية واضحة، وشجارات يديدة مع أقرانو -
 اؼبنزل العائلي.

الصخريب وربطيم األشياء: تنصابو أحيانًا أفكار تذىب بو إىل زبريب وتكسَت بعض  -
 اؼبسصلزمات كاألدوات مثاًل.

النمط السائد يف شخاية اغبالة: يصميز "أيبن" باالندفايية الشديدة باإلضافة إىل اغبركة  -
الزائدة واؼبفرطة الواضحة اؼبعامل واليت تفرض وتود يالقات أحياناً، وشجارات أحيانًا أخرى، كما 

 بروح القيادة والسيطرة.يصسم أحياناً أيضاً 
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 :* التاريخ التعليمي

للمدرسة: مل يدخل إىل اؼبدرسة للصعلم اإللزامي بعد فهو يدرس بقسم بُت أّول دخول  -
 الصحضَتي ىذه السنة.

مسصوى الصحايل الدراسي: حسب تاريح اؼبعلمة، فإن أيبن يعاين من شدة اغبركة،  -
الفوضى، الشغب، الضجيج، العدوانية وحىت االندفايية، وإن كان ال يوتد مقرر للمواد يف القسم 

 ال يوتد لديو أدىن أداء بالنسبة للنشاطات اؼبقدمة. الصحضَتي لكن

 اؼبواد اؼبفضلة: فبارسة اؽبواية. -

 اؼبواد اؼبكروىة: الًتبية البدنية. -

 تكرار السنوات الدراسية: مل يكرر. -

 نشاطو مع األقران: يبيل إىل السيطرة وحّب القيادة. -

 العالقة باؼبعلمُت: سيئة. -

 دىا الغَتة وحّب الذات.العالقة باألقران: تسو  -

 الاداقات داخل اؼبدرسة: ضعيفة. -

 االىصمامات واألنشطة: يرغب "أيبن" يف اللعب الدائم. -

في انزياتاً أيبن من اغبركة الزائدة واليت تض اؼبشاكل الدراسية اليت تقابل "أيبن": يعاين -
 وتوتراً لبقية الصالميذ، مع يرقلة اؼبعلم ين تأدية مهامو.
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 :ظائف الحسية والقدرات العقلية* الو 

 الويي بالزمان: الصاريخ اليومي: خطأ. -

 الويي باؼبكان: أين تسكن بالضبط: صعوبة يف اعبواب. -

 الويي باألشخاص: من ىو مدير اؼبدرسة: خطأ. -

 ذاكرتو للماضي القريب: نذكر أمر من اؼبعلم باألمس: خطأ. -

 صحيح.ب: نايحة األ :ذاكرتو للماضي البعيد -

 ذاكرتو اؼبباشرة: أمره بالقيام دبهمة: ال يبايل سباماً. -

 :الفحص النفسي* 

 من خالل اؼبقابلة واؼبالحظة، سجلت الباحثة بعض النقاط زبص:

 أن معاناتو باضطراب الصربّز أصبح: تبدو اغبالة يف صحة يادية، غَت الصحة العامة/ 1
داخل القسم واؼبدرسة ككل، باإلضافة إىل حركصو الصحكم واضحًا حبيث ليست لديو القدرة يلى 

 ونشاطو الزائد اليت ترىقو يف كثَت من األحيان.

يف، قاَت القامة، يبدو أصغر بكثَت من سّنو، ييناه لـ"أيبن" تسم ىزيل وكب :المظهر/ 2
 ن، شعره أسود بشرتو بيضاء.بنيصا

 : لباس "أيبن" نظيف ومرتب إىل حّد ما.الملبس/ 3

: طريقة مصذبذبة، يسودىا الال انصباه، والشرود أحياناً، أفكاره غامضة الحديثقة طري/ 4
 واضحة بنفس الوقت.
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: يبيل "أيبن" للصعامل، مع أخصو الكربى بشكل أكرب، خاصة أهنا الميل االجتماعي/ 5
تعمل يلى إرضاءه دائمًا كصعويض لغياب األب، كما أنو يفضل اللعب كثَتًا مع أقرانو وقيادهتم 

 أحياناً.

 :االتجاه والسلوك أثناء المقابالت* 

صقباًل للحديث مع الباحثة، إال أن تشصصو تعل ا "أيبن" ماذباه اغبالة كبو الباحثة: بد -
صعوبة يف اغبديث ويف تقدًن األتوبة وكذا تطبيق االخصبار، كما أن حركصو الزائدة توتر من تّو طرح 

 األسئلة.

 ، حزن.ياع، خوفاإليباءات: تعرب ين شرود، ض -

 ة صوتو: حادة أحياناً.نرب  -

 للغة: ال توتد.ييوب ا -

 الصفكَت: ال يصناسب ومسصوى سّنو. ؿبصوى -

ل، ال يسًتسل باغبديث، فقط يف حاالت طلب الطالقة اللفظية: هبيب بقدر السؤا -
 شيء أو اسصفسار ين أمرىا.

"أيبن" نوع من الرغبة يف االسصقرار، لكن اغبالة االنفعالية للحالة أثناء اؼبقابالت: أبدى  -
 مل يسصطع ثباتو طيلة اؼبقابالت، كما أنو ينزيج ال بسط األمور، وتشصت انصباىو بسرية.

 يصكون من طبسة ؿباور: :DSMالتشخيص حسب * 

 احملور األول: الصشخيص: فرط النشاط. -

 احملور الثاين: الشخاية: بدون تشخيص. -
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 يضوي: الصربز.احملور الثالث: مرض  -

 ة األب قبل سنة.احملور الرابع: حادث وقع: وفا -

 (.80-71احملور اػبامس: السلم العام للصقييم الوظيفي ) -

 :استنتاج عام حول الحالة الثانية* 

يكشف لنا تاريخ اغبالة بأن "أيبن" من اغباالت اليت لديها سلوك فرط النشاط اؼبااحب 
اديًا ىذا االضطراب يلى شخاية أيبن، وخالل كل فًتة ولقد كان باالنصباه بدرتة شديدة، لضعف 

العمل البحثي، فحركصو الزائدة تّداً، كانت تضفي فوضى وضجيج أثناء كل اؼبقابالت، وخاصة أثناء 
إتراء االخصبار، حيث مل يصمكن "أيبن" من البقاء تالسًا أكثر من دقيقة واحدة يلى مقعده بدون 

داالًّ يلى ذلك، ضف إىل ىذا، أنّو مل يصمكن من إسبامو حيث اسصاعب  حركة، ولقد تاءه رظبو
يليو األمر، حىت من اعبانب الزماين فلقد أبدى قلقاً، وانزياتاً، من تهة، كما أنو أبدى رغبة وحبّا 
ؼبعرفصو ؽبذا الرسم من تهة أخرى، فبُت ىذين اػبطُت، بقي "أيبن" يصأرتح يف تّو كّلو اندفايية 

 م اسصقرار، فبّا خلف صعوبة يف أداء اؼبقابلة وإسبام اغبديث والشكل معاً.وحركة ويد

الباري للشكل اؽبندسي البسيط )ب( لراي كما تاءت نصائج االخصبار اػباص باإلدراك  -
 يلي: 

 :: العناصرالمعيار األول( 1

قّدم تقريباً مل يصمكن "أيبن" أثناء ىذه اؼبرحلة من توضيح العناصر اؼبوتودة بالرسم، حيث 
( يالمة، 11( من ؾبموع )0موتود يف بطاقة االخصبار فكان ربالو يلى يالمة ) رظبًا مغايراً ؼبا ىو

فهذا ما يدّل يلى ضعفو يف الًتكيز واالنصباه والفهم وكذا الذاكرة، والصمست ىنا الضعف من خالل 
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هم حالة أيبن غَت اؼبسصقرة ال طريقة رظبو، وأخذه للقلم ووضعيو الورقة، فكلها يوامل تسايد يلى ف
 نفسياً وال حركياً.

 : الطول االفتراضي للمساحات األربعة األساسية:المعيار الثاني( 2

بالنسبة ؽبذه اؼبرحلة، أيضًا مل نلحظ أي ربسن يف إقباز "أيبن" حول الطول اؼبصعلق 
الرسم مل يوحي ( نقاط، فكّل 04( من ؾبموع ) )½دبساحات الشكل اؽبندسي، كانت يالمصو 

 بوتود يالقة بالشكل اؼبوتود ببطاقة االخصبار.

 : العالقات الدقيقة بين المساحات األساسية األربعة:المعيار الثالث( 3

( نقاط حيث مل هبد 08يالمة من ؾبموية ))½( يالمة "أيبن" يف ىذه اؼبرحلة مل تصجاوز 
بسبب ضعف انصباىو وشدة حركصو اليت ك أية قدرة يلى ربديد العالقات الدقيقة بُت اؼبساحات وذل

تعرقل لو سَت اقباز أي واتب يطلب منو، فلقد لوحظ يلى "أيبن" أنو ىبطأ حىت يف االسصماع لصعاليم 
 الباحثة، فيظهر المباالة، وال اىصمام، فبّا هبعلو غَت حريص يلى تقدًن الشيء اؼبطلوب.

 : تموضع العناصر الثانوية:المعيار الرابع( 4

( نقاط، لكن 08( يالمة من ؾبموع )00ىذه اؼبرحلة مل يصحال "أيبن" سوى يلى )يف 
ما هبدر ذكره، ىو أنو مل يرسم سبوضع العناصر بشكل خاطئ فحسب، وإمّبا انعدام أو غياب ىذه 

ز فرطة منعصو من الًتكيالعناصر سباماً، وكأنو غَت موتودة يف البطاقة أصالً، فاندفاييصو الزائدة وحركصو اؼب
 د الشكل اؽبندسي حىت يف يناصره البسيطة.يف تذكر أبعا

( 01المة )فبناءًا يلى كّل ما سبق، كانت النصيجة الكلية اليت ربال يليها "أيبن" ىي الع
 (.31من النصيجة الكلية )
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فعلى ىذا األساس يبكن أن تسصنصج من أن اغبالة تعاين من قاور شديد يف الذاكرة اؼبكانية 
اء أداءه ضعيف تّدا يلى كّل اؼبسصويات، ومل يسصطع أن تقّدم إشارة دالة يلى "لراي"، حيث ت
 رب من ذوي سلوك فرط النشاط اؼبرافق بضعف االنصباه، وصعوبات الصذكر.صاسصقراره، فهو يع

ئي العام للحالة، فمعاشو ئمًا يلى تاريخ اغبالة يصضح لدينا اؼبسصوى األدافباالسصناد دا
فإّن االنصباه،  اغبركة الزائدة واالندفايية، وضعفالنفسي يبدي اضطرابًا واضحاً، فبغض النظر ين 

مرتبصو بُت اإلخوة ومعاملصهم لو، ووفاة األب مؤّخرًا كلها يوامل تزيد يف يدم اسصقراره ويدم نضجو 
يراض ال توحي صبار، أبدى أيبن ؾبموية من األفأثناء كّل اؼبقابالت وخباصة يف مقابلة تطبيق االخ

 عوبة الصعامل معو وتقبلو من الطرففقط بوتود االضطراب بل توحي بشدتو وحدتو من تهة وص
اآلخر من تهة أخرى، فلهذا الغرض، بات لزامًا يلى احمليط األسري أن ينشأ تكفاًل خاصًا بالطفل 

لنفسي، االتصمايي، العاطفي، وحىت اعبسمي، حىت "أيبن" وباول أن وبميو من كّل اعبوانب سواء، ا
 و إىل صعوبات صبة ياعب يالتها.ون ىناك مضايفات أكثر قد تسيء دبالال تك
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 :عرض نتائج الحالة الثالثة* 

 :بيانات أولية* 

 االسم: يبد الكايف. -

 اعبنس: ذكر. -

 سنوات. 08العمر:  -

 العنوان: تلمسان. -

 السكن: اؼبدينة. -

 :النمط العائلي االجتماعي* 

 سنة. 40العمر:  -                                   األب: صبال      -

 الوظيفة: ال يعمل. -

واعبدة واألم، حبكم وضعية  دّ مع اعباػبلفية االقصاادية واالتصمايية: تعيش اغبالة  -
يلى  سنوات، وبالصايل مدخول العائلة ىو مدخول اعبدّ  4الطالق بُت األب واألم اليت حدثت منذ 

 األم.و  الة اغب

 انفاال وطالق.يالقصو باألم:  -

 يالقصو بأبنائو: ال بأس هبا. -

 .مل يرى ابنو منذ الطالقيالقصو باغبالة:  -

 .ين من أي مرضال يعاالسوابق اؼبرضية:  -
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 سنة. 35العمر:  -                                          نوالاألم:  -

 .خياطةالوظيفة:  -

ظهر يلى األم ظبات اػبوف واغبَتة يف مسصقبل اغبالة،  السمات العامة لشخايصها: ت -
 .الطرقكما يظهر يليها مظاىر الشجاية واإلقدام هبدف توفَت األمن واغبماية للحالة بكّل 

 .انفاال واضطرابيالقصها باألب:  -

اغبالة: قرابة شديدة ويطف كبَت، خاصة أهنا تعصرب نفسها اؼبسؤولة الوحيدة يالقصها ب -
 .ينو، يف غياب األب واضطراب العالقة بينهما مع توتر اعبّو العائلي بأكملو

 السوابق اؼبرضية لألم: حساسية. -

 رتة كبَتة.درتة تفهمها وتقبلها للحالة: بد -

 يدد اإلخوة: وحيد األسرة. -

 ترتيب اغبالة: األكرب. -

 يالقصو باإلخوة: ال توتد. -

مشاير الغَتة مع األحوال حبكم أنو يعيش معهم، ويعصرب اعبّد مشاير الغَتة: تصولد لديو  -
 دبثابة األب.

 :العائلي السائد طالنم* 

الكبَتة، بنوع من الصدليل واغبماية واالىصمام،  اعبّو اؼبنزيل العام: يعيش اغبالة وسط العائلة -
فيعصربونو ضحية طالق ال بّد من ريايصو من كّل اعبوانب، ويظهر ىذا من خالل تارفات كل أفراد 

 العائلة.
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 درتة القرابة بُت الزوتُت: ال توتد. -

 طالق. 01زواج  01يدد مرات الزواج والطالق بالنسبة لألب:  -

 طالق. 01زواج  01والطالق بالنسبة لألم: يدد مرات الزواج  -

 مرة واحدة. 01يدد مرات االنفاال بُت الزوتُت:  -

مبط الصنشئة السائد: يسود العائلة سكينة وطمأنينة كبَتة، حبيث ىدوء األولياء يضفي  -
 صمام وأمان.يطف واىئة اغبالة فهو يف تّو يائلي كلو ، أّما ين تنشنظامىذا ال

ها أبوىا األم إىل اسصعمال الصوبيخ والّسب أحياناً؛ أما ين الضرب فيمنع العقوبات: تلجأ -
 -حسب تاريح األم-ين ذلك 

درتة تعلق اغبالة بعائلصها: درتة وثيقة باعبّد، أّما ين صورة األب، فهو يصكلم ينو كثَتاً  -
 يف غالب األوقات، بالرغم من أنو مل يره منذ أن خلق. وافيو 

 : للحالة التاريخ الشخصي* 

 حالة األم أثناء اغبمل: يادية، حبكم أنو أّول ضبل. -

 الوالدة: يادية. -

 رغبة األسرة يف اغبالة: انصظار كبَت. -

 سنُت، اؼبشي والفطام.صطور الطفل يف مبّوه: كان طبيعياً منذ البداية، خاصة ما يصعلق بال -

 الصحكم يف اإلخراج والصبول: كان يف سّن الثالثة. -

 تعاين اغبالة من أية أيراض ياابية يف طفولصها. مل -
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 :المشكالت السلوكية* 

 الصبول الالإرادي: ال يوتد. -

 نوبات الغضب: ال توتد. -

 صعوبة الصغذية: ال توتد. -

قضم األظافر: أحياناً، نالحظها بشكل مصكرر، خاصة يندما يكون يلى انفراد، أو أمام  -
 الصلفاز.

 توتد.صعوبة النطق: ال  -

قاص من صنع خيالو، خاصة يندما  أ يبد الكايف يدة مرات إىل اخصالقالكذب: يلج -
يصعلق األمر بأبيو، فهو يقول بأنو إطار سامي، وبأنو ىو من اشًتى لو ىذه اللوازم، وبأنو ىبرج يف 

 نزىة دائمة معو.

 السرقة: مل يوتد مظاىر توحي بذلك يند اغبالة. -

رًا ما يالحظ يليو تارف يدواين، وإن وتد، فهو يعرّب ين العدوان والشجار: ناد -
 اسصجابة لفعل ما.

 الصخريب وربطيم االشياء: ال شيء يذكر يند اغبالة. -

يلى مسصوى حديثو النمط السائد يف شخاية اغبالة: يصميز يبد الكايف بالنضج الواضح  -
يقوم هبا، ال يبدو هتّوره أو من خالل يبارات يقوؽبا، ويلى مسصوى تارفاتو من خالل سلوكات 

 يجزه، إالّ من خالل حركصو الزائدة وشرود انصباىو يدة مرات.
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 :التاريخ التعليمي* 

سّن أّول دخول اؼبدرسة: كان يف اػبامسة من يمره بقسم الصحضَتي مث السادسة بقسم  -
 الصكيف مع تّو اؼبدرسة.السنة األوىل، لكن اؼبالحظ أنو مل يواتو أي نوع من الاعوبات يف مسألة 

مسصوى الصحايل الّدراسي: مسصوى "يبد الكايف" مصوسط يمومًا حبيث أنو يصمصع  -
 بقدرات مقبولة يف كّل اؼبواد تقريباً.

 اؼبواد اؼبفضلة: القراءة. -

 اؼبواد اؼبكروىة: مواد اغبفظ. -

 تكرار السنوات الدراسية: مل يكّرر. -

 صعاون أحياناً.ن: يصميز بالراقنشاطو مع األ -

 العالقة باؼبعلمُت: حسنة. -

 العالقة باألقران: يسودىا اػبوف أحياناً. -

 الاداقات داخل اؼبدرسة: مصنوية. -

االىصمامات واألنشطة: يفضل يبد الكايف القيام بكّل ما يعملو الكبار، حيث كثرة  -
 وينشغل بعدة اىصمامات.تعلصو يصقمص كثَت من الافات  -الذي يعصربه والده-االحصكاك جبّده 

اؼبشاكل الدراسية اليت تقابل يبد الكايف: لديو إنبال أحياناً لبعض مصطلبات اؼبعلم؛ وبصاج  -
 إىل تكرار وإيادة يف كّل مرة؛ أّما ين ضعف انصباىو، فيمنعو من الصوظيف اغبسن لقدراتو.
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 :الوظائف الحسية والقدرات العقلية* 

 اليومي: صحيح.الويي بالزمان: الصاريخ  -

 الويي باؼبكان: أين تسكن بالضبط: صحيح. -

 الويي باألشخاص: من ىو مدير اؼبدرسة: صحيح. -

 ذاكرتو للماضي القريب: أين ذىبت األحد اؼباضي: توتر يف االسًتتاع. -

 لماضي البعيد: تذكر الدرس منذ شهر: ال يرغب يف ذلك.لذاكرتو  -

 قوم هبا: صحيح ولكن جبهد.ذاكرتو اؼبباشرة: توتيو مهمة لي -

 :الفحص النفسي* 

 ّص:حظة، سجلت الباحثة بعض النقاط زبمن خالل اؼبقابلة واؼبال

: ال يشكو اغبالة من أي نوع من األمراض، يدا بعض اإلصابات العادية  الصحة العامة/ 1
 كالصهاب اللوزتُت.

لـ"يبد الكايف" تسم مقبول، قامة تناسب مع سنو، ييناه بنيصان، شعره  مظهر:ال/ 2
 أصفر، بشرة بيضاء.

 : لباس يبد الكايف نظيف ومرتب.الملبس/ 3

: أسلوب كالمو تّيد ومصناسق إىل حّد بعيد، حبيث يشعرك بأنك طريقة الحديث/ 4
 تصحدث مع شخص كبَت ناضج، يعكس شدة يقظصو واىصمامو.
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لسة الكبار، كما أن لديو : يبيل "يبد الكايف" يف يدة مرات إىل ؾباتماعيالميل االج/ 5
 أيضاً ميول للعب مع الكبار.

 :االتجاه والسلوك خالل المقابالت* 

اذباه اغبالة كبو الباحثة: كان تعامل اغبالة مع الباحثة تعاماًل إهبابياً، حبيث أبدت تفهمها  -
تعاوهنا يف تقدًن إتابات االخصبار، وحىت توضيح كل ما يصعلق ؼبوضوع اؼبقابلة، األمر الذي سهل 

 بشخايصها.

 اإليباءات: تعرب ين حالة يادية لكن مصخوفة أحياناً. -

 نربة الاوت: مسموية وواضحة. -

 ييوب اللغة: ال توتد. -

ؿبصوى الصفكَت: يفكر بطريقة يميقة، يمق اؼبشاكل اليت شعر هبا حيال أّمو ومسؤوليها  -
 غبياة.يف ا

 الطالقة اللفظية: كالمو واضح ومفهوم اؼبعٌت. -

اغبالة االنفعالية للحالة اليت سادت اؼبقابالت: ياشت اغبالة كل اؼبقابالت يف يدم  -
و ؼبا تقومو بو الباحثة وىدفها من ىذه األسئلة، ومن تهة ار نفسي وحركي، حبيث رباول أن تنصباسصقر 

 داخل القاية أو خارتها.أخرى رباول أن تشاىد كّل ما وبدث 

 يصكون من طبسة ؿباور:: DSM VIالتشخيص حسب * 

 احملور األّول: الصشخيص: فرط النشاط. -

 احملور الثاين: الشخاية: بدون تشخيص. -
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 احملور الثالث: مرض يضوي: غَت موتود. -

 احملور الرابع: حادث وقع: وفاة اعبّد الذي يعصربه أباه. -

 .80-71السلم العام للقيم الوظيفي: اؼبسصوى اغبايل: احملور اػبامس:  -

 :استنتاج عام حول الحالة الثالثة* 

انطالقًا من تاريخ اغبالة اػباص "بعبد الكايف" يظهر بأنو ىناك بعض االضطرابات النفس 
 مشكلةاتصمايية اليت يعاين منها الطفل واليت أبداىا يف ؾبموية من اؼبشكالت السلوكية ويلى رأسها 

ادر ىذا االضطراب واضحة يف ظبات الطفل "يبد الكايف" سلوك فرط النشاط، حيث تاءت بو 
سواء من الناحية اؼبزاتية حيث قبده قلق، مصوتر، منزيج أحياناً، مندفع بدرتة كبَتة أو من الناحية 

القيادة أو  االتصمايية حيث ذبده ال وبّبذ كثَتًا بناء العالقات مع األقران إاّل يف ظروف ربقيق مبدأ
السيطرة، أّما من الناحية الصعليمية، فنجده يف طريقة تفكَته يصمصع دبسصوى ياٍل إاّل أن نصائجو ضعيفة 
ودون اؼبصوسط، فهذا إن دّل يلى شيء فإمّبا يدّل يلى ضعف الًتكيز وشدة اغبركة الزائدة وقاور يف 

قدرة يلى ربقيق الثبات سواء كان االنفعايل يملية االنصباه كلها تساىم يف ال اسصقراره وبالصايل يدم ال
 أو حىت االتصمايي.

وفيما يلي سنقدم نصائج تطبيق اخصبار االدراك الباري للشكل اؽبندسي البسيط "لراي" 
 بنوع من الصفايل:

 : العناصر.المعيار األّول/ 1

( 11( من ؾبموع )6.5سبكن "يبد الكايف" يف ىذه اؼبرحلة من اغباول يلى يالمة )
نقطة، حبيث اسصطاع أن يعاود رسم األشكال اؼبوتودة يف البطاقة بالرغم من يدم حفاظو يلى نفس 

ليست باغبجم األبعاد والوضعيات، لكن حاول أن يعيد رسم العناصر وإن كانت ناقاة، لكن 
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من االىصمام بغية ىذا ظاىرًا يلى اغبالة أثناء تطبيق االخصبار، حيث أبدى نوع  الكبَت، ولقد كان
بو، خاصة أنّو  يل ينال رضا اؼبعلم وحىت احمليطُتتنحي فكرة الصلميذ الغَت ؾبصهد والشغوب، وبالصا

 ر أمل وتعب األم.ديشعر باؼبسؤولية ذباه األم، وزباف أن يكون ما

 االفتراضي للمساحات األربعة األساسية:: الطول المعيار الثاني/ 2

( يالمات، وىي نصيجة مصوسطة تعٍت أن 04( من ؾبموع )02ربالت اغبالة يلى يالمة )
"يبد الكايف" حاول أن يصذكر حدود وأبعاد الشكل اغبقيقية إاّل أنو ارتكب بعض األخطاء يلى 

ذكره أيضًا صحيح، صحيح وال ت يسصطع أن يكون إدراك مسصوى الصساوي بُت األشكال، وبالصايل مل
 فاألحجام الضيقة، مل يرظبها سباماً، أّما األحجام الواسعة، فحاول أن يقدم ؽبا إشارة فقط.

 : العالقات الدقيقة بين المساحات األربعة األساسية:المعيار الثالث/ 3

( يالمات، اؽبدف من 08( من ؾبموع )03.5يف ىذه اؼبرحة كانت يالمة اغبالة ىي )
شكل واضح كّل الصداخالت اؼبوتودة بُت األشكال وسبوضعها، إالّ أن اؼبرحلة ىو أن يقدم اغبالة  ىذه
لوحظ ىذا الضعف د الكايف مل يكن تذكره ؽبذه الصداخالت واضحاً إالّ يف شكل واحد فقط، وقد يب

القات حىت يف طريقة النسخ )النقل( بوتود البطاقة، وبالصايل مل يسصطع أن يقدم وضوح لكل الع
 اؼبوتودة يف الشكل.

 : تموضع العناصر الثانوية:المعيار الرابع/ 4

( يالمات، وىي 08( من ؾبموع )05ربال "يبد الكايف" يف ىذه اؼبرحلة يلى يالمة )
يالمة توحي بأنّو انصبو نويًا ما إىل وتود ىذه العناصر الاغَتة داخل األشكال، إاّل أنّو مل يصمكن 

اخل مع باورة كاملة تذكر كل ىذه العناصر، والدليل يلى ىذا، ىو أن العالمة = اؼبوتود باؼبرّبع اؼبصد
اؼبسصطيل، مل يعاود رظبها "يبد الكايف" بالشكل الاحيح والصموضع الاحيح، ال يف اؼبرحلة األوىل 
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إلشارة فإن وال اؼبرحلة الثانية، وبالصايل داللة يلى وتود ضعف وتاور يف اإلدراك واالنصباه، ول
 و للوقت كان أكرب فقط هبدف اسًتتاع وتذكر كل األشكال.اسصغراق

فبّا سبق وحسب كل اؼبالحظات اؼبسجلة، فإننا توصلنا إىل معرفة مادر ضعف  * اسصنصاتاً 
وقاور اغبالة، يف يملية االنصباه ومن شبة اإلدراك والصذكر، حيث تاءت النصيجة الكلية ىي دبعدل 

( يالمة أي تقريبًا الناف، فهذا يدّل يلى وتود قدرات هنائية وأكاديبية 31( من ؾبموع )17)
لكن ياعب تقديبها يف أداء تّيد، وىذا ما يعاين منو تقريبًا اغباالت اؼباابة بسلوك  لدى اغبالة،

أحياناً، إاّل أنو فرط النشاط، حبيث وإن كان سبصعها دبسصوى ياٍل يف الذكاء أو الفهم أو االسصماع 
 غالباً ما يضعف يند طلب مهام أو تأدية واتب.

سلوك العام "لعبد الكايف"، خاصة يندما فنصائج تطبيق االخصبار تاءت مصوافقة مع ال
يف كّل النواحي ، فالقاور  تًا واسصقرارًا وكذا اتزانا تصعامل معو بالشكل األكاديبي الذي يصطلب ثبا

 والضعف ال يبس فقط اعبانب النفسي واالتصمايي فحسب، وإمّبا حىت األكاديبي واؼبدرسي.
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 :الحالة الرابعة* 

 :نتائج المقابالتعرض الحالة وتحليل  -

 :بيانات أولية -

 االسم: وبي. -

 اعبنس: ذكر. -

 سنوات. 08العمر:  -

 تلمسان العنوان: -

 اؼبدينة السكن: -

 :النمط العائلي االجتماعي* 

 سنة. 40العمر:  -                                      يلي األب: -

 الوظيفة: تاتر. -

واالتصمايية: تعيش اغبالة وضعًا ميسور اغبال حبيث أهنا قادرة يلى اػبلفية االقصاادية  -
 تلبية اؼبصطلبات العادية لألسرة.

 يالقصو باألّم: نفور بينهما إىل ّحد ما. -

 يالقصو بأبنائو: مصذبذبة. -

 يالقصو بالطفل اغبالة: زباف اغبالة من أبيها خوفاً شديداً. -

 السوابق اؼبرضية: ال توتد. -
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 سنة. 34العمر:                                       : قباة       األمّ  -

 بالبيت. الوظيفة: ماكثة -

السمات العامة لشخايصها: تظهر يلى األم ظبات العابية اؼبخصفية وراء اؽبدوء العام،  -
 خاصة ما يصعلق بأمر اغبالة ويالقصو بأبيو.

 يالقصها باألب: مضطربة. -

 ا: تيدة.يالقصها بأبنائه -

يالقصها بالطفل اغبالة: تربطها بو يالقة حسنة تّداً، حبيث قبد أهنا تنقل كل سلوكات  -
اغبالة الغَت اؼبقبولة، بل أهنا تعمل يلى إخفاء كّل ما يادره من سوء يلى أب اغبالة، وذلك بسبب 

 سلطو يليو.يالعقاب الذي 

 السوابق اؼبرضية: ال تعاين األم من أي مرض حاّد. -

 درتة تفهمها وتقبلها للحالة: بدرتة ال بأس هبا )مقبولة(. -

 يدد اإلخوة: ذكرين وأنثى. -

 ترتيب اغبالة: األكرب. -

 يالقصو باإلخوة: يالقة حسنة، يدا بعض األحيان يسودىا العنف وحّب السيطرة. -

بعض يلى سلوك اغبالة، حبيث أهّنا ال يبايل يف مشاير الغَتة: ليست واضحة سبامًا  -
 .-حسب تعبَت األم-األحيان، فقط ما يهّز مشايره أحياناً ىو اؼبعاملة اغبسنة لألب مع األخت 
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 :النمط العائلي السائد* 

* اعبّو اؼبنزيل العام: تّو العائلة نادراً ما يسوده الّاراخ، إالّ يف حاالت الشجار بُت اإلخوة، 
األمر الذي يزيد يسصديي تدخل األّم بشكل قوي  أو حاالت اؼبعاقبة الشديدة لألب ذباه اغبالة، فبا

 يف غضب األب وتدىور اغبالة النفسية العامة لألسرة ككّل.

 * درتة القرابة بُت الزوتُت: توتد.

 طالق. 0زواج  01* يدد مرّات الزواج والطالق بالنسبة لألب: 

 طالق. 0زواج  01ق بالنسبة لألّم: * يدد مرّات الزواج والطال

 مرات االنفاال بُت الزوتُت: ال توتد.* يدد 

* مبط الصنشئة السائدة: يسود العائلة مبط اػبوف من األب، والرغبة يف الغياب الدائم لو، 
حيث رباول الزوتة أن تلعب كّل الدور، هبدف ذبنب النرفزة والغضب اليت تأيت من الزوج، فصجدىا 

لنفسي، وذلك ين طريق الصقرب الدائم من وحىت ا هتصم باعبانب الصعليمي، الًتبوي، االتصمايي
 أبنائها تعويضاً يلى االسصنفار الذي يعيشو األبناء ذباه األب.

العقوبات: توتد للحالة يقوبات صارمة وشديدة تّداً، الضرب بكّل درتاتو من طرف  -
يلى  من طرف األّم؛ خاصة يند معارضة اغبالة ألوامر األب، أو يدم اغباولاألب، ونادرًا تّدًا 

 مسصوى دراسي تّيد.

درتة تعلق اغبالة بعائلصها: درتة مقبولة وحسنة، وذلك يالحظ من خالل معاملصو  -
 اإلهبابية داخل اؼبنزل.
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 :التاريخ الشخصي للحالة* 

 حالة األم أثناء اغبمل: يادية. -

 طفل يرزقان بو بعد الزواج. لرغبة األسرة يف اغبالة: كانت الرغبة كبَتة بدليل أنّو أو  -

 الوالدة: يادية. -

 سنُت واؼبشي والفطام.صتطور الطفل يف مبّوه: كان طبيعياً منذ البداية، خاصة ما يصعلق بال -

 الصحكم يف الصبول واإلخراج: كان يف سن الثالثة. -

 مل يعاين الطفل من أي أيراض ياابية. -

 :المشكالت السلوكية* 

 : ال يوتد إالّ نادرّاً تّداً.الصبول الالإرادي -

 نوبات الغضب: ال توتد. -

ار طبيعة بعض صيصعوبات الصغذية: لديو بعض العادات السيئة يف طريقة األكل واخ -
 (.اؼبأكوالت )اؼبواد النكهة، اغبافظة...

قضم األظافر: نادرًا ما قبده يقضم أظافره، خاصة يف حاالت الشرود الذىٍت أو أمام  -
 الصلفاز.

 صعوبات النطق: ال يوتد. -

الكذب: يالحظ يلى اغبالة، تعلم بعض األساليب اؼبراوغة، خاصة مع األب ويف  -
 فة أوامره، أو تلب نقاط سيئة يف الدراسة.حاالت اػبوف الشديد مثاًل؛ ـبال
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السرقة: ال تعاين اغبالة من أية ؿباوالت سرقة، ال داخل اؼبنزل، وال حىت داخل القسم مع  -
 الء.الزم

العدوان والشجار: للحالة شجارات كثَتة، ىي نادرة داخل اؼبدرسة، لكن مع رفقاء  -
احمليط األسري، فصجده كثَت االندفايية وكثَت العدوانية يف الصعامل، خاصة إذا اضطر األمر قيادة 

 جملموية أو مراوغصو يف أمر يعرفو.

لكات اػباصة، فهو يعاين من الصخريب وربطيم األشياء: تعاين اغبالة من زبريب فبص -
اإلنبال بدءًا بثيابو اػباص إىل ألعابو وأدواتو؛ أّما ما يصعلق بأتهزة اؼبنزل فخوفو الشديد من األب 

 يبنعو من الصقرب منها.

النمط السائد يف شخاية اغبالة: يصميز "وبي" بالعنادية والرفض الغَت مباشر أحياناً،  -
قيادة مع صغار السّن، كما أنو يعاين من الالّمباالة يف تعلم بعض باإلضافة إىل اسصعمالو أسلوب ال

 الصدابَت واألخذ هبا، األمر الذي هبعلو يرضة للعقاب ويف غالب األحيان.

 أمراض الطفولة واغبوادث اليت أصيب هبا: ال توتد. -

 :التاريخ التعليمي* 

أي نوع من اؼبشاكل، يدا سن أّول دخول اؼبدرسة: كان يف سن السادسة، ومل يعاين من  -
مشكلة النهوض الباكر يومياً؛ فكان هبد صعوبة يف النهوض، فبّا هبعلو وباول الرفض يف الذىاب إىل 

 اؼبدرسة.

مسصوى الصحايل اؼبدرسي: مسصوى "وبي" مسصقرًا منذ البداية، لكن بعد انصقالو من  -
 مسصواه نوياً ما. منزلو األّول إىل منزل آخر ويف دائرة مغايرة، تدىور والبفض

 اؼبواد اؼبفضلة: القراءة. -
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 مواد اغبفظ. -اؼبواد اؼبكروىة: الرياضيات  -

 ت الدراسية: مل يكرر "وبي" أي سنة دراسية.وانتكرار الس -

 قران: يسوده أحياناً الشجار والعدوانية.نشاطو مع األ -

قراره واثارتو للفوضى داخل العالقة باؼبعلمُت: تابح دائمًا غَت مقبولة، يف حالة يدم اسص -
 القسم.

 اخل اؼبدرسة: قليلة وسطحية.الاداقات د -

االىصمامات واألنشطة: وبب "وبي" األلعاب اإللكًتونية أكثر، فلو رغبة شديدة يف البقاء  -
 ية أخرى.أمام الصلفاز أكثر من الذىاب إىل لعب كرة القدم أو ىوا

يواتو "وبي" أحيانًا صعوبات يف الصأقلم مع القسم : يت تقابل "وبي"اؼبشاكل الدراسية ال -
 من صعوبة يف تنظيم اىصماماتو وانشغاالتو خاصة اؼبدرسية.وأحياناً اؼبعلم، كما ذبده أيضاً يعاين 

 :الوظائف الحسية والقدرات العقلية* 

 الويي بالزمان: الصاريخ اليومي: صحيح. -

 الويي باؼبكان: أين مقر السكن: صحيح. -

 من ىو مدير اؼبدرسة: صحيح.الويي باألشخاص:  -

 ذاكرتو للماضي القريب: ماذا طلب منك أبيك أن تفعل: صحيح. - 

 ماذا طلبت منك اؼبعلمة كفروض: خطأ.                           

 م من بيصكم القدًن: نسيان كّلي.اكرتو للماضي البعيد: مىت انصقلصذ -
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 دبهمة: صعوبة يف األداء بسبب ضعف تركيزه.ذاكرتو اؼبباشرة: تكلفو  -

 :الفحص النفسي* 

 من خالل اؼبقابلة واؼبالحظة، سجلنا بعض اؼبالحظات زبص:

 : ال تشكو اغبالة من أي مرض.الصحة العامة( 1

: تسم "وبي" كبيف خاصة مناسبة لسنة، لو يينان سوداوتان، شعره أسود، المظهر( 2
 بشرتو بيضاء.

 لة.قبة اؼبسصمرة ألم اغباوبي" نظيف ومرتب، لكن باؼبرا: لباس "الملبس( 3

ر بسبب : أسلوب كالمو واضح، لكن ذبد معو صعوبة يف تنسيق األفكاطريقة الحديث( 4
 ه وضعف انصباىو.شرود

: يفضل وبي اللعب مع من ياغره سنّا، هبدف ربقيق رغبصو يف الميل االجتماعي( 5
 فبارسة العنف والقيادة معهم.

 :السلوك خالل المقابالت و االتجاه* 

اذباه اغبالة كبو الباحثة: اسصغربت اغبالة يف البداية ين اؼبوضوع، لكن بعد اإلقناع  -
 حاولت أن تبدي إصغاءاً واىصماماً باؼبوضوع، إالّ أن يدم االسصقرار الواضح يبنعو من ذلك.

 اإليباءات: تعرب ين حالة يادية. -

 صوتية، ولكن صوتو مسموع ومفهوم يموماً. نربة صوتو: لديو حبة -

 ييوب اللغة: ال توتد. -
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ه سّنا أو ليست من اىصماماتو،  - ؿبصوى الصفكَت: قبده يناّب أحيانًا حول مواضيع تكربر
 ولكن ذلك بدون اتصهاد منو وإمّبا العائلة )األم( من تسمح بذلك، فهي غَت مبالية بذلك.

 .غموض بأسلوب مفهوم، ليس فيوالطالقة اللفظية: يصكلم "وبي"  -

اغبالة االنفعالية للحالة اليت سادت اؼبقابالت: مل يصمكن اغبالة من البقاء أثناء كل  -
اؼبقابالت إلسبام كّل اإلتابات، حيث كان يصحجج بأدىن اغبجج من أتل االنفالت ولو لبضعة 

 دقائق خارج اؼبقابلة.

 يصكون من طبسة ؿباور: :DSM VIالتشخيص حسب * 

 رط النشاط.احملور األّول: الصشخيص: ف -

 احملور الثاين: الشخاية: بدون تشخيص. -

 احملور الثالث: مرض يضوي: غَت موتود. -

 ن اؼبنزل األّول.احملور الرابع: حادث وقع: رحيلو م -

 (.80-71احملور اػبامس: السلم العام للصقييم الوظيفي: اؼبسصوى اغبايل ) -

 :استنتاج عام حول الحالة الرابعة* 

بناءًا يلى تاريخ اغبالة اؼبقدم حول الطفل "وبي" يصبُت بأنو طفل يبارس حياتو اليومية وفق 
ىذا األخَت مل يبنع الطفل بأن وباول دائماً  اضطراب موتود لديو أال وىو سلوك فرط النشاط، إاّل أنّ 

النظر ين الصحايل اؼبدرسي، "وبي" وباول دائماً إظهار نصائج حسنة يلى مسصويات يديدة، فبغض 
أن يكون األفضل سواء يف قيادة ؾبموية الرفاق لديو، أو يند مقارنصو بأقرانو من األىل، أو حىت 
داخل األسرة مع أخوتو، حبيث قبده دائمًا يبحث ين حجج وأدلة تثبت أيمالو وتبُت أىدافو؛ وما 
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ائلة، حىت أنو وبصل مرتبة ؿببوبة يند العائلة الكبَتة. "وبي" يسمح لو بكّل ىذا ىو تربيصو داخل الع
يقول بأنو مراقب دائماً، ىذا األمر يزيجو ويسبب لو قلقاً خاصة من طرف األب، لكن مسايدة أمو 
لو يف كل اغباالت ىو ما يشجعو يلى تعّمد القيام ببعض األيمال غَت اؼبقبولة؛ ولعّل أنّبها تلك اليت 

يقو ألوامر أبيو واإلناات لو، كما أنو يعاين من نسيان ويدم تذكر ما طلب منو، ترتبط بعدم تطب
 وبالصايل هبد نفسو معرضاً للعقاب يف كل اغباالت.

ويلى ىذا األساس سنعرض فيما يلي نصائج تطبيق اخصبار اإلدراك الباري للشكل اؽبندسي 
 البسيط  ب "لراي".

 العناصر. :المعيار األول( 1

( نقطة، 11( من ؾبموع )04وبي يف ىذه اؼبرحلة من اغباول يلى يالمة )سبكن الطفل 
حبيث حافظ يلى إيادة وتذكر بعض العناصر يف حُت نسي أغلبها، وما يالحظ يف ىذه اؼبرحلة أنّو 
نسي األشكال الدقيقة واليت ايصربىا ثانوية وليست رئيسية مثل الشكل العام اؽبندسي للرسم، فلقد 

مامًا كبَتًا برسم األشكال الكبَتة )كاؼبربّع، اؼبثلث، الدائرة( ؿبافظًا يلى أحجامها أبدى اغبالة اىص
وطريقة تداخلها، أّما األشكال البسيطة )اإلشارة، النقطصان...( فلم يسصطع تذكرىا وما يشار إليو 

وىل أيضًا ىو يامل الّزمن الذي كان صغَت تّداً، وذلك بايصباره يبحث للحاول يلى اؼبرتبة األ
 باؼبقارنة مع البقية.

 الطول االفًتاضي للمساحات األربعة األساسية. :المعيار الثاني( 2

( نقاط، وىي يالمة 04( من ؾبموع )03اسصطاع الطفل "وبي" أن يصحال يلى يالمة )
فبصازة تشَت بأّن اغبالة ركزت يف ؿباولصها للحفاظ يلى الطول االفًتاضي للمساحات اػباصة بالشكل 
اؽبندسي وذلك من خالل توضيح الصساوي بُت اؼبربع واؼبسصطيل إاّل أنو مل يوفق يف معاودة الصساوي 
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ؼبوتود بُت األشكال األربعة، حيث رظبو للدائرة واؼبثلث كان أكرب حبجم مضايف للشكل اؽبندسي ا
 وبالصايل مل وبقق كل الصساوي اؼبوتود.

 العالقات الدقيقة بُت اؼبساحات األربعة األساسية. :المعيار الثالث( 3

مات وىي ( ؾبموع العال08( من )06يف ىذه اؼبرحلة ربال الطفل "وبي" يلى يالمة )
أيضًا يالمة مقبولة تشَت إىل ضبط اغبالة ؼبؤشرات الصداخل اؼبوتودة بُت يناصر الشكل اؽبندسي، 
حيث حافظت اغبالة يلى وتود تداخل بُت الدائرة واؼبسصطيل، الدائرة واؼبثلث، وأيضًا اؼبثلث 

ندسي، إاّل أنو واؼبسصطيل؛ وبالرغم من أنو مل وبافظ يلى األحجام كما ىي موضحة يف الشكل اؽب
 أدرك بوتود العالقة بُت كل ىذه األشكال، وكان ىذا كافياً بالنسبة ؽبذه اؼبرحلة.

 سبوضع العناصر الثانوية. :المعيار الرابع( 4

يمل الطفل "وبي" يلى تذكر بعض العناصر الاغَتة واليت مكنصو من تسجيل فقط يالمة 
لة تذكر كل العناصر خاصة النقطصُت ( يالمات، حيث مل تسصطع اغبا08( من ؾبموع )4.5)

باإلضافة إىل اؼبنحرف اؼبائل، بالرغم من أنو حاول الًتتيب يند إيادة  +،الاغَتتُت وكذا العالمة 
الّرسم، إاّل أنو مل يسصطيع، وبعد االنصهاء من الرسم، مل تكن لديو فكرة لصذكر ماذا نسي، وىذا دليل 

 يلى ضعف ؾبال انصباىو وقلة تركيزه.

( 18اء يلى ما سبق من معطيات حول اغبالة تبُت بأن الطفل "وبي" حال ؾبموع )بن
درتات فوق اؼبصوسط الناف، وىو  3( نقطة كصحايل كّلي لالخصبار، ما يعادل 31نقطة من )

داللة يلى ضعف األداء لدى اغبالة بالرغم من وتود قدرات وملكات ملحوظة وال بأس هبا يلى 
اك اللذان ال يصمان كعملية معرفية إال بصوفر يناصر العملية الصعليمية مسصوى الفهم وكذا اإلدر 

األساسية، واليت من بينها االنصباه والقدرة يلى االحصفاظ وكذا االسًتتاع. وبالصايل ما يالحظ يلى 
اغبالة أن االضطراب اغبركي الذي يعانيو يفقده القدرة يلى حار ؾبال انصباىو أثناء تأدية اؼبهام فبّا 
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يصطلب لديو كفاءات يالية يف الذكاء ويف الصذكر أيضاً، فإذن نصائج االخصبار تاءت مصوافقة مع ما 
 يعانيو الطفل وما هبب مراياتو يف ربايلو من تهة ويف أداءه العام من تهة أخرى.
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 :عرض الحالة الخامسة وتحليل المقابالت*

 :بيانات أولية* 

 االسم: يمر. -

 اعبنس: ذكر. -

 سنوات. 6العمر:  -

 العنوان: تلمسان. -

 السكن: اؼبدينة. -

 :النمط العائلي االجتماعي* 

 سنة. 43األب: فصحي                                                 العمر:  -

 الوظيفة: تاتر. -

اػبلفية االقصاادية واالتصمايية: دخل العائلة مقبول، ويغطي تقريبًا كل حاتيات أفراد  -
 األسرة.

 يالقصو باألم: مضطربة يسودىا الالمباالة. -

 .-حسب تاريح األم-يالقصو بأبنائو: منعدمة  -

 يالقصو بالطفل اغبالة: سيئة. -

 السوابق اؼبرضية: ال توتد. -

 سنة. 38األم: فصيحة                                                     العمر:  -
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 الوظيفة: ماكثة بالبيت. -

السمات العامة لشخايصها: قلقة، يابية، لديها أحياناً نوبات غضب ينيفة خاصة ذباه  -
 أبناءىا.

 يالقصها باألب: مضطربة. -

 يالقصها بأبنائها: مقبولة يموماً. -

يالقصها بالطفل اغبالة: سيئة، حيث يسودىا العنف والعدوانية، فاألم أصبحت غَت  -
 رتبط حبركصو الزائدة واندفايية احملرتة.ؿبصملة لسلوكيات ابنها خاصة ما ي

 درتة تفهمها وتقبلها للحالة: بدرتة ضعيفة. -

 يدد اإلخوة: ذكرين وأخصُت. -

 ترتيب اغبالة: األخَت فهو األصغر بُت إخوتو. -

 يالقصو باألشقاء: مصوتر يسودىا العنف والعدوانية. -

 كّل اإلخوة تقريباً.  مشاير الغَتة: تظهر من خالل سوء اؼبعاملة للحالة مع -

 :النمط العائلي السائد* 

 اعبو اؼبنزيل العام: ذبده يف فوضى ويشوائية خاصة بوتود اغبالة. -

 درتة القرابة بُت الزوتُت: ال توتد. -

 طالق. 0 -زوج  01يدد مرات الزواج والطالق بالنسبة لألب:  -

 طالق. 0 -زواج  01يدد مرات الزواج والطالق بالنسبة لألم:  -
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 يدد مرات االنفاال بُت الزوتُت: ال يوتد. -

مبط الصنشئة السائدة: يالحظ بأنو مبط مصذبذب إىل مضطرب يموماً، حيث اإلنبال  -
 الكّلي لألب ىو الذي يشكل ضغطاً وإتهاداً لألم فبّا يوترىا وهبعلها يف توتر دائم ومسصمر.

ة مع اغبالة، وذلك حبكم أهّنا ال العقوبات: تسصعمل األم أساليب يقابية شديدة خاص -
تنات ألقواؽبا وال أفعاؽبا، كما أن الصهور والالمباالة اليت يبصاز هبا اغبالة ىي السبب يف يقوبصو يف 

 غالب األحيان.

 درتة تعلق اغبالة بعائلصو: درتة غامضة، كما تظهر لديو. -

نو منشغل طول الوقت الوالد اؼبفضل: ىو األب، ألنو ال يبارس يليو أي سلطة كما أ -
 وغَت مهصم، األمر الذي يريح اغبالة يف كّل األحوال، أحسن من األم دائمة االنشغال.

 :التاريخ الشخصي للحالة* 

 تعب يف األشهر األخَتة. -حالة األم أثناء اغبمل: يادية  -

 الوالدة: يسَتة. -

 رغبة األسرة يف اغبمل: درتة مقبولة. -

 كان طبيعياً منذ البداية خاصة الصسنُت واؼبشي والفطام.  تطور الطفل يف مبّوه: -

 الصحكم يف اإلخراج: كان يف سّن الثالثة. -

 مل يعاين الطفل من أية أيراض ياابية يف طفولصو. -
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 :المشكالت السلوكية* 

 الصبّول الالإرادي: ال يوتد. -

لكن يف  -ألمحسب تاريح ا-نوبات الغضب: يظهر غضب اغبالة يف الاراخ أحيانًا  -
 حاالت اإلصرار يلى أمر ما يظهر إىل الصعامل بعنف ويدوانية.

 صعوبة الصغذية: ال توتد. -

 قضم األظافر: أحياناً، حيث يالحظ يليو ىذه اغبالة يندما يشرد ذىنو يف أمر ما. -

 صعوبة النطق: ال توتد. -

ء بعض األمور خاصة الكذب: ال يلجأ اغبالة إىل اسصعمال الكذب، لكن يلجأ إىل إخفا -
 تلك اليت تغضب األم.

 السرقة: ال توتد. -

العدوان والشجار: كثَتًا ما يصعامل بعدوانية سواء مع الرفاق يف الشارع، أو أفراد األسرة  -
 داخل البيت.

الصخريب وربطيم األشياء: وبّبذ "يمر" اكصشاف بعض األمور فبّا هبعلو يلجأ إىل زبريبها،  -
 يقوم هبذا الفعل خارج اؼبنزل، خوفاً من يقاب األم.لكن غالباً ما 

النمط السائد يف شخاية اغبالة: يصميز "يمر" بروح مرحة، وبّب كثرة العالقات، ويفضل  -
 أسلوب القيادة داخل صباية أقرانو، كما أنو وبّب إبراز ذاتو أثناء اللعب خاصة.

من حساسية غذائية، كما أنو  أمراض الطفولة واغبوادث اليت أصيب هبا: يعاين "يمر" -
 شهد يف مرحلة يمرية ال تصجاوز سن الرابعة نوبات صرع خفيفة، مل يصم تشخياها بشكل واضح.
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 :التاريخ التعليمي* 

 سن أول دخول اؼبدرسة: كان يف سن السادسة، بقسم السنة األوىل ابصدائي. -

 مسصوى الصحايل الدراسي: ضعيف تّدا. -

 توتد.اؼبواد اؼبفضلة: ال  -

 اؼبواد اؼبكروىة: تقريباً يعاين من ضعف يف كل اؼبواد. -

 تكرار السنوات الدراسية: ال توتد. -

 نشاطو مع األقران: يصميز بالضرب وحّب السيطرة والعنف. -

 الاداقات داخل اؼبدرسة: ؿبدودة. -

 العالقة باؼبعلمُت: يسودىا اإلزياج، الغضب، الصوتر. -

 ودىا القيادة وحب السيطرة.العالقة باألقران: تس -

 االىصمامات واألنشطة: وبّب "يمر" الرياضة ولعب كرة القدم. -

اؼبشاكل الدراسية اليت تقابل "يمر": حركصو الزائدة ىي ؿبور كل ما يعًتضو؛ ضف إىل ما  -
 يعيقو لزمالئو داخل الاف.

 :الوظائف الحسية والقدرات العقلية* 

 مي: غَت صحيح.الويي بالزمان: الصاريخ اليو  -

 الويي باؼبكان: أية قاية كبن اآلن: ترّدد. -

 الويي باألشخاص: من ىو مدير اؼبدرسة: صحيح. -
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 ذاكرتو للماضي القريب: تذكر الدرس منذ أسبوع: قلياًل. -

 ذاكرتو للماضي البعيد: تذكر آخر درس يف اؼبادة: ضعيف تّدا. -

 ى.ذاكرتو اؼبباشرة: ايطاؤه مهمة للقيام: ينس -

 :الفحص النفسي* 

 من خالل اؼبقابلة واؼبالحظة سجلننا بعض اؼبالحظات زبّص:

 ( الاحة العامة: تصمصع اغبالة باحة تيدة.1

( اؼبظهر: لـ"يمر" تسم مصوسط، يصناسب وسنو؛ يينان زرقاوتان، شعر أصفر، بشرة 2
 شفراء.

 ( اؼبلبس: لباس اغبالة نظيف ومرتب.3

 تيدة، كالمو واضح ومفهوم أفكاره ذات مسصوى مقبول.( طريقة اغبديث: طريقة 4

( اؼبيل االتصمايي: يبيل اغبالة إىل ؿبادثة أبيو، لكن سريان ما يبحث ين أخيو الذي 5
 يكربه سنّا، ألنو يصلقى اىصماماً كبَتاً من األب.

 :اتجاه  الحالة والسلوك خالل المقابالت* 

طوراً ويدم اىصمام بالباحثة، حيث أنو مل يصشرف اذباه اغبالة كبو الباحث: أبدت اغبالة ت -
 ؼبعرفة ؿبور العمل.

 اإليباءات: تعرّب ين حالة تساؤل وغموض. -

 نربة صوتو: مسموية ومفهومة. -
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 ييوب اللغة: ال توتد. -

 ؿبصوى الصفكَت: يصناسب ومسصوى سنو. -

 الطالقة اللفظية: كالمو واضح ومسًتسل. -

ة اليت سادت اؼبقابالت: توتر واضح، حيث مل يصمكن "يمر" من اغبالة االنفعالية للحال -
 اغبفاظ يلى اسصقراره االنفعايل واغبركي.

 يصكون من طبسة ؿباور: :DSM VIالشخيص حسب * 

 احملور األول: الصشخيص: فرط النشاط. -

 احملور الثاين: الشخاية: بدون تشخيص. -

 احملور الثالث: مرض يضوي: حساسية غذائية. -

 احملور الرابع: حادث وقع  ال يوتد. -

 (.80-71احملور اػبامس: السلم العام للصقييم الوظيفي اؼبسصوى اغبايل ) -

 :استنتاج عام حول الحالة الخامسة* 

يكشف لنا تاريخ اغبالة بأن الطفل "يمر" يعاين من اضطراب سلوكي واضح اؼبعامل أال وىو 
ره العيادية الثالث لدى اغبالة، حيث حركصو الزائدة فرط النشاط اغبركي، والذي يصجلى يف مظاى

تبينت يف أكثر من موقف وافقدتو االسصقرار واغبفاظ يلى توازنو العام، كما لوحظ لديو أيضًا ضعف 
االنصباه والذي كانت لو مؤشرات واضحة اؼبعامل أيضًا نذكر منها مواقف ضعف الًتكيز أثناء القيام 

ؼبدرسية، كما أنو سريان ما ينسى اؼبطلوب منو أو القدرة يلى اسًتتاع بواتباتو اؼبنزلية أو حىت ا
بعض الصفاصيل اػباصة دبسصلزمات حياتو اليومية، باإلضافة إىل االندفايية اليت كانت غالبة يلى 
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سلوكو العام، فصجده يسصبق يف تقدًن اإلتابة ويف القيام ببعض الواتبات، كما أنو مصسرع حىت يف 
 يل الوتداين، حيث يظهر اسصجابات وردود أفعال ال تصناسب مع اؼبواقف اليت يعيشها.تانبو االنفعا

كل ىذه األيراض تصواتد لدى اغبالة يف كل اؼبواقف، بل تزداد حدهتا داخل اؼبنزل، ولعّل 
ما ياّعب أمر اغبالة ىو العدوانية اليت يبارسها يلى اخوتو كالضرب والشجار اؼبصواصل، ولعّل ىذا ما 

 ع باألم إىل معاقبصو بشدة وبالصايل خلق نفور بُت األم وابنها.يدف

ومن ىذا اؼبنطلق تاءت نصائج تطبيق اخصبار اإلدراك الباري للشكل اؽبندسي البسيط  
 "ب" "لراي".

 العناصر.: المعيار األول( 1

( كمجموع كّلي، 11( من يالمة )03ربال الطفل "يمر" يف ىذه اؼبرحلة يلى العالمة )
مل يوفق "يمر" يف إيادة تذكر وتود كّل العناصر اؼبوتودة بالشكل اؽبندسي، واؼبالحظ أنو مل حيث 

يوفق كثَتًا حىت يف مرحلة النقل )النسخ( حيث كانت لو اخصالطًا يف رسم العناصر ووضعيصها 
الّاحيحة، مثاًل رسم اؼبنحرف اؼبائل داخل اؼبربّع، ويدد اػبطوط داخل القوس، كما أن وضعية 
تداخل الدائرة واؼبثلث واؼبسصطيل مل يصمكن من رظبها يف كال اؼبرحلصُت بالشكل الاحيح، ضف إىل 
ىذا أنو اسصغرق مدة زمنية طويلة باؼبقارنة مع أداءه العام وكانت اؼبدة تقريبًا الناف ساية، والذي  

 ضوح.كان خالؽبا يف ال اسصقرار ماحوب بضعف القدرة يلى الًتكيز يف مالحظة الشكل بو 

 الطول االفًتاضي للمساحات األربعة األساسية. :المعيار الثاني( 2

يف ىذه اؼبرحلة كما كان ؿبصماًل وتوده، مل يصمكن اغبالة "يمر" من اغباول يلى أكثر من 
( يالمات وىي يالمة تؤكد ضعف الطفل يف يدة يمليات 04( من ؾبموع )01يالمة واحدة )

م، االحصفاظ وكذا االسًتتاع، فكل ىذه العمليات تسايد يلى أن ذىنية، االنصباه، الًتكيز، الفه
يكون الشكل اؽبندسي تقرييب بالنسبة للشكل األصلي، إال أن االضطراب السلوكي اؼبااحب 
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بصشصت وضعف االنصباه يبنع الطفل من الصدقيق يف مالحظة يناصر الشكل وسبوضعها، وبالصايل يجزه 
 لوضعيات اػباصة بالعناصر.ين اغبفاظ ين حقيقة اؼبساحات وا

 العالقات الدقيقة بُت اؼبساحات األربعة األساسية. :المعيار الثالث( 3

( يالمات، وىي تقريبًا نفس 08( من ؾبموع )01.5ربالت اغبالة يلى يالمة )
االحصمال الذي يبنع اغبالة من اغبفاظ يلى وضعيات الشكل اؽبندسي اغبقيقية، فعناصر الصداخل 

بُت العناصر اػباصة باألشكال غَت صحيحة سباماً، سواء يلى مسصوى اؼبثلث واؼبسصطيل اؼبوتودة 
والدائرة وحىت اؼبربع، وبالصايل أخطأ "يمر" يند معاودة الشكل ومل يراب سبامًا يف توضيح طريقة 

ها، الصداخالت، لكن ىذا ال يبنع من أن اغبالة اسصويبت بأنو يوتد نوع من الصداخل بُت العناصر كلّ 
فقط تبقى طريقة توضيح ىذا الصداخل كان غامضًا وغَت صائباً، ولعّل السبب يف ذلك ضعف 

 االنصباه، مع قلة الًتكيز واالندفايية كّلها تساىم يف ضعف األداء.

 سبوضع العناصر الثانوية. :المعيار الرابع( 4

فل يلى ( يالمات، أين يمل الط08( من ؾبموع )03ربال الطفل "يمر" يلى يالمة )
تذكر بعض العناصر الثانوية ونسيان بعضها، لكن مل يكن تذكره بشكل صحيح وذلك تقريبًا لكّل 
العناصر، حبيث تاءت النقطصُت الاغَتتُت يلى شكل مربعُت يف األيبن، وتاءت النقطة السوداء 

فجاءت  +الكبَتة يلى شكل دائرة صغَتة، أّما العالمة = فجاءت يلى شكل مربع، أّما العالمة 
يلى كبو مائل ولكن يف اعبهة اؼبناسبة أّما ين خطوط القوس فكان يددىا طبسة أي خط إضايف 

 يلى ما ىو موتود بالشكل اؽبندسي.

فإذن نالحظ بأن اغبالة، وباول أن يركز ووباول أن يصذكر بشدة أحجام وأشكال العناصر، 
 كو العام.لكن يفقد القدرة يلى ذلك، بسبب ضعف انصباه ويجز ؾبال إدرا 
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( يالمة وىو ؾبموع ال 31( من )08.5* ومن شبة فاجملموع الكّلي للحالة كان دبعدل )
)الثلث( من اجملموع الكّلي وىذا دليل  3/1يصناسب مع اؼبصوسط، وبالصايل فاغبالة مل ربال حىت يلى 

أيراض يلى األداء الضعيف الذي يفّسر معاناة الطفل من اضطراب فرط النشاط وما يرافقو من 
ومظاىر معقدة غالبًا ما سبنعو من تقدًن اتابات صحيحة، وىذا ليس يلى مسصوى إيادة رسم 
الشكل اؽبندسي فقط، بل حىت يلى مسصوى األداء الصعبَتي بشكليو اللفظي حيث يرتكب أخطاءاً 

ؼبنقولة أو حىت يف الًتاكيب اللغوية وكذا الكصايب الذي قبده مليئاً باؽبفوات واألخطاء سواء يف الكصابة ا
 اإلمالئية.

ولقد أكدت األمر معلمة اغبالة اليت تعاين ازياتًا وضجراً من فوضى وضجيج اغبالة داخل 
القسم وخاصة مع الزمالء، وذلك يف أوقات العمل وحىت خارج أوقات العمل، وبالصايل ضبط سلوك 

الًتكيزية سواءًا من الناحية اغبالة ليس باألمر السهل، ويلى ىذا األساس ضعف قدراتو االنصباىية، 
السمعية وحىت البارية سبنعو من تقدًن أداء تّيد حىت األبسط األمور، فالعملية الصعليمية ال ربقق 
بفقدان أو غياب أحد يناصرىا وؽبذا وتب العمل يلى خلق أو تلب اسصقرار نفسي حركي للطفل 

 ينحار العمل يلى توفَت أساليب ربار يبكنو من اسصقبال اؼبادة الصعليمية يلى شكل أحسن وبالصايل
ؾبال انصباىو وتاّحح ؾبال إدراكو، ومن شبة فنقول بأن نصائج االخصبار تاءت مصوافقة إىل حّد بعيد 
مع ما يقدمو اغبالة من أيراض ومظاىر تفقده القدرة يلى تقدًن أداء تّيد خاصة يف مسألة 

 العمليات العقلية.
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II )وتحليلها مناقشة نتائج الدراسة: 

قبل الشروع يف مناقشة النصائج اؼبصوصل إليها خالل ىذا العمل البحثي، ال بّد من اإلشارة 
إىل حدود اإلطار النظري الذي سبت وفقو الدراسة اغبالية، والذي بدوره يسايد يلى فهم وربليل 

 مشكلة الدراسة من تهة وتفسَت ما أسفرت إليو الدراسة من تهة أخرى.

حث يف ضوء نصائج ؾبموية من البحوث والدراسات، كّلها أسفرت يلى وتود لقد سار الب
سببية مباشرة تربط بُت طبيعة األداء لعملية الصذكر اػباص بالعالقات اؼبكانية وكذا اضطراب سلوك 
فرط النشاط اػباص بطفل مصمدرس بالطور االبصدائي أي يف مرحلة يمرية تدخل ضمن مراحل 

 سنة. 12-6حّددىا بعض العلماء بُت الطفولة الوسطى واليت 

ففي ؿباولة اخصبار فرضيات الدراسة، مت تطبيق اخصبار اإلدراك الباري للشكل اؽبندسي 
البسيط "ب" للعامل "أندري راي" الذي يعمل يلى نسخ وإيادة رسم الشكل من الذاكرة، وذلك 

الثراء، الدقة، الدرتة الكلية(؛ بااليصماد يلى ؾبموية من األبعاد اػباصة بقياسو أال وىي )الزمن، 
وسلم الصقييم الوظيفي العام لـ  DSM IVباإلضافة إىل االيصماد يلى معايَت تشخياية حسب 

Boyer والذي أرفقو باخصبار "كونرز" لألولياء اؼبعلمُت، هبدف الصعمق يف تاريخ اغبالة، وكذا ،
 ريخ اغبالة.اسصخدام اؼبنهج العيادي وما يصضمنو من مالحظة ومقابلة وتا

فبناءًا يلى ما تقدم تاءت الدراسة اغبالية وفق ىذه احملددات واليت تصقاى من خالؽبا 
األىداف اؼبسطرة للبحث وكذا النصائج اؼبسفر إليها؛ ويليو سنقدم تقييم دالالت ىذه النصائج بناءاً 

 يلى ما طرح من فرضيات.

 واليت تنص يلى: :مناقشة الفرضية األولى/ 1

ل الذي يعانون سلوك فرط النشاط لديهم أداء ضعيف يف اسًتتاع ذكرياهتم األطفا -
 اؼبكانية.
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تاءت نصائج تاريخ اغبالة أثناء الدراسة تسَت وفق وتود قاور وضعف يف اسًتتاع 
الذكريات اػباصة بالعالقات اؼبكانية، ولقد أثبت ىذا األمر نصائج اخصبار اإلدراك الباري للشكل 

للعامل "راي" اػباص باألطفال الذين يعانون سلوك فرط النشاط. وقد ثبت  اؽبندسي البسيط "ب
ذلك من خالل ربليل النصائج اؼبصوصل إليها خالل الدراسة واليت اىصمت بكّل أبعاد االخصبار ويف كّل 
مراحلو، حيث تبُت أّن األطفال أداءاهتم كّلها ضعيفة يند إيادة رسم الشكل اؽبندسي، بالرغم من 

رات واسصعدادات ال بأس هبا يف اغباالت، إاّل أن األداء ال يصجاوز معّدل اؼبصوسط بالنسبة وتود قد
 للدرتة الكلية؛ واليت تاءت يلى النحو الصايل:

 .31من  04اغبالة األوىل:  -

 .31من  01اغبالة الثانية:  -

 .31من  17اغبالة الثالثة:  -

 .31من  18اغبالة الرابعة:  -

 .31من  08.5: اغبالة اػبامسة -

فمن خالل ىذه النصائج واليت تدل يف ؾبملها يلى أهنا دون اؼبصوسط وإن كان اغبالصُت 
ربالصا يلى درتصُت فوق الناف، فإن اؼبالحظة من خالل تاريخ اغبالة بأهنما يصمصعان بقدرات 

إلدراك الباري، مقبولة، ذكاء مقبول ويادي، لكن اغبركة الزائدة سبنع من تثبيت االنصباه يف يملية ا
وبالصايل القاور واضح يلى مسصوى رسم العناصر الثانوية واغبفاظ يلى سبوضعها اغبقيقي يف الشكل،  
كما أن اغبفاظ يلى اؼبساحات الدقيقة، مل يصمكن منها األطفال بدليل يدم االسصقرار والاّل توازن 

 االسًتتاع.النفس حركي الذي يعانون منو، ومن شبة يدم القدرة يلى الصخزين و 
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يبكن تفسَت ىذه اؼبعطيات والنصائج وفق ما أثبصصو دراسات وحبوث يف نفس السياق، فدراسة 
السّيد السمادوين أثبصت بأنو يوتد فروق دالة احاائياً بُت أداء األطفال العاديُت واألطفال اؼبضطربُت 

(HADAيف اؼبهام السمعية والبارية وأىّم مؤشر للدراسة كان تشصت االن ).صباه 

بأن اؼبقارنة بُت أطفال يعانون  Posenenو  Kofmenيف نفس السياق أكدت دراسة 
قاور يف االنصباه وأطفال يعانون صعوبات تعلم، وأطفال يعانون صعوبات الصعلم مرفوقة بضعف 

ين اجملمويات الثالث واػباصة .010االنصباه، اسفرت بوتود فروق دالة احاائيًا يند مسصوى داللة 
يف  0.05بأدائهم يلى اخصبارات مدى األرقام، الصحليل السمعي، باإلضافة إىل مسصوى الداللة يند 

 اخصباري االنصباه السمعي وتقييم الًتكيز.

( تظهر HADAدبقابل ىذا كّلو ال بّد من اإلشارة بأن حالة األطفال اؼبضطربُت سلوكيًا )
االخصبار والصحكم يف يامل الزمن أمرًا سهالً، معاناهتم من خالل ؾبموع األيراض، فلم يكن تطبيق 

فسرية الصشصت من تهة، واغبركة الزائدة من تهة أخرى، وكذا الرغبة يف تقدًن األداء اعبّيد كّلها 
تفرض بشكل أو بآخر ال اسصقرار نفسي للحاالت فبّا هبعلها تصسم باالندفايية والصسرع وبالصايل 

لصخزين، ولعّل ىذا االسصنصاج وبول بنا إىل فهم العالقة بُت القاور يف الربط واالسصذكار وكذا ا
االنصباه، اإلدراك، اغبفظ، وكذا االسًتتاع، فإذن كّل ىذه اؼبؤشرات داللة يلى وتود ارتباط سبيب يف 

 فهم طبيعة القاور يف األداء.

 واليت تنص يلى:  :مناقشة الفرضية الثانية/ 2

ًتتاع األطفال ذوي سلوك فرط النشاط ىي طبيعة الاعوبات الناصبة ين ضعف اس -
 صعوبات تعليمية.

إن الدراسة اغبالية أسفرت ين ؾبموية من النصائج اؼبصعلقة بأداء األطفال ذوي 
(HADA الضعيف واؼبرتبط دبعرفة العالقات اؼبكانية، ولعّل القاور يف االنصباه الذي يعاين منو )
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ء الذاكرة اؼبكانية، لكن ىذا القاور ال تصوقف نصائجو ىؤالء األطفال ىو اؼبسؤول ين القاور يف أدا
يلى ىذا اؼبسصوى فحسب، بل سبصد إىل اؼبسصوى األكاديبي والصعليمي، حيث من خالل تاريخ اغبالة 
تبُت بأن كّل اغباالت اؼبصعامل معها تصميز دبسصوى ربايلي دون اؼبصوسط كيفما كانت مرتبة مسصواه 

غاية السنة اػبامسة ابصدائي( ولقد أوضحت نصائج اخصبار "كونرز" اؼبقدم الدراسي )السنة األوىل إىل 
للمعلمُت بأّن معاناة الصلميذ من سلوك فرط النشاط سبنعو من ربايل يدة مؤىالت، وأىم النقاط 

 والبنود اليت اتصمع فيها رأي اؼبعلمُت كانت:

 ( إىل تهد لالنصباه لصعليمات اؼبعلم.HADAوبصاج الصلميذ ) -

 الفشل يف اسبام اؼبهام أو األنشطة اليت بدأ فيها. -

 ليست لديو القدرة يلى مصابعة الصفاصيل. -

 ليس لديو القدرة يلى الفهم واالسصيعاب وإدراك العالقات. -

 ينسى األشياء اؽبامة إلهناء اؼبهام. -

 يفشل يف تنظيم اؼبهام وتنفيذىا. -

 .يدم االىصمام أو الالمباالة بعملية الصعلم -

إن الًتابط الصسلسلي الذي هبمع بُت القاور يف أداء الذاكرة والاعوبات الصعليمية ترابط لو 
( ولقد أكدت ىذا HADAأنبية قاوى يف ربقيق النجاح أكاديبيًا وحىت هنائيًا بالنسبة لألطفال )

" األمر تّل الدراسات اليت حبثت يف يالقة سلوك فرط النشاط ببعض الاعوبات، فدراسة "ناصر
واليت هتدف إىل الصعرف يلى العالقة بُت القدرة اؼبكانية والصحايل يف مادة الرياضيات لدى  2007

يينة باؼبرحلة األساسية، أسفرت بوتود قدرة مكانية يف الرياضيات لدى الطلبة لكن دبسصوى غَت  
كاف، كما أن الصحايل ضعيف يف موضويات الرياضيات؛ كما أنو توتد فروق ذات داللة 
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يف القدرة اؼبكانية اتعرى ؼبصغَت الصحايل  0.05اائية يند مسصوى الداللة اح
 )يادي/مصوسط/ضعيف/ وؼبالحة ذوي الصحايل الرياضي العايل(.

ويف نفس السياق أشارت دراسة "يفونة" إىل أنبية الكشف ين العالقة بُت القدرة اؼبكانية 
ت نصائجها بوتود ارتباط إهبايب ذو داللة والصحايل يف الرياضيات لطلبة الاف السابع واليت أسفر 

 ( بُت الصحايل يف الرياضيات ويالقة القدرة اؼبكانية يند الطلبة.0.05احاائية يند )

ودائمًا يف البحث ين طبيعة الاعوبات الناصبة ين قاور يف أداء الذاكرة اؼبكانية والذي 
 Rabinerّكد العامل (، أHADAيًتتب بدوره ين قاور يف ملكة االنصباه لدى أطفال )

وزمالؤه يف دراسصو اليت قامت حول مصابعة الصغَتات األكاديبية جملموية األطفال يعانون قاور يف 
( طبس سنوات يف اؼبرحلة االبصدائية أين الحظوا صعوبات 5يملية االنصباه، وكانت مصابعصهم ؼبدة )

ومن  2000ويف دراسة أخرى يام أكاديبية واضحة خاصة يف الصحايل القرائي، والصحايل اللغوي، 
نفس الباحثُت ويف نفس اؽبدف توصلت النصائج إىل اكصشاف ؾبموية من الاعوبات اليت تعرقل 

 مسار ىؤالء األطفال اؼبدرسي نذكر منها، مشكالت القراءة، الرياضيات، اللغة اؼبكصوبة.
وبالصايل يبدو أن االرتباط بُت ما يعانيو الطفل من قاور وضعف يف أداء الذاكرة اؼبكانية 
وما ينجم ينو من انعكاسات سلبية تكمن يف الاعوبات الصعليمية بأنوايها، قد ورد من الدراسات، 

 فمنها ما 
يؤكد يلى يؤّكد يلى الاعوبات اللغوية، ومنها ما يؤكد يلى الاعوبات اغبسابية، ومنها ما 

والذي  -كما وصفها العامل باركلي-الاعوبات النمائية، واليت تصعلق بالقدرة يلى الصحكم بالذات 
أصبل نصائج دراسصو حول ضعف تشغيل الذاكرة، ضعف االحساس بالوقت، وضعف القدرة يلى 

 اسصخدام الكالم الداخلي اؼبوتو.
تبُت بأن يامل الصذكر يلعب دوراً مهمًّا وبالنظر إىل النصائج اؼبصوصل إليها من ىذه الدراسة، 

يف اكصشاف تسلسل يملية اإلدراك والفهم ككّل، حبيث االضطراب السلوكي الذي يعاين منو 
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األطفال والذي يبّس ثالث أبعاد رئيسية وىي اغبركة الزائدة / االندفايية / ضعف االنصباه ىو اؼبسؤول 
ات يديدة، فالعملية الصعليمية تصطلب انصباىاً ين تعل الطفل يعاين من ال اسصقرار يلى مسصوي

لصفاصيل ؾبموع اؼبهام اؼبقدمة إليو، لكن لن هبد ىذا الطفل القدرة الكافية يلى اسبامها أو حىت اتباع 
تفاصيلها، ضف إىل ىذا، وإن كان يامل الذكاء ضروري حبيث سلم الصقييم الوظيفي يكشف بأهنم 

أس هبا، لكنها غَت كافية لصقدًن أداءات تيدة، ويظهر ىذا تلياً تالميذ يبصلكون قدرات وملكات ال ب
 يف ضعف يف الصحايل األكاديبي الذي ال يصوافق أحياناً مع مسصوى الذكاء اػباص بالطفل.

وؽبذا الغرض، بات لزامًا الشعور دبسؤولية النظر واالىصمام هبؤالء األطفال اؼبضطربُت 
لكون من قدرات والعمل يلى توتيهها من تهة، وتاحيحها سلوكيًّا، وذلك من خالل مراياة ما يب

من تهة أخرى، مث إيادة بناءىا إن تطلب األمر، حيث األداءات اؼبنخفضة اليت قدمصها اغباالت 
 تطرح أكثر من تساؤل، وىي كّلها تّاب يف فهم طبيعة اػبلل أو الاعوبة اليت يعانون منها.

لزوايا واالذباىات منها ما يهصم باعبانب األكاديبي ففي ىذا اجملال تأيت مقًتحات ـبصلفة ا
ومنها ما يهصم باعبانب النهائي ومنها ما يعمل يلى ربسُت العملية الصعليمية بايصبار أن العوامل 

 مشًتكة ومصداخلة فيما بينها إىل حّد بعيد.
تعاين من  وبالصايل ما يبكن أن لبلص إليو ىو أن يملية اسًتتاع الذكريات اؼبصعلقة باؼبكان

ضعف وقاور لدى األطفال الذي يعانون سلوك فرط النشاط، وذلك بغرض أهنا تسصديي الربط بُت 
األشكال وفهم سبوضع العناصر مث ربديد اؼبساحات اػباصة باألشكال، كل ىذه العناصر ذبد صعوبة 

فلهذا الغرض ربسُت يف ربقيقها والسبب يف ذلك اغبركة الزائدة والالاسصقرار الدائم ؽبؤالء األطفال، 
مسصوى أداء ىؤالء األطفال ينبٍت يلى تكاثف يدة يوامل، تعمل كّلها يلى تطوير قدرة الطفل 
اؼبوتودة لديو، مث العمل يلى حسن توتيهها وكذا توظيفها بشكل حسن يسمح بصجاوز االضطراب 

 يف حّد ذاتو.
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 :خـــــــــــــاتــــــــــمة

ان مشكلة سلوك فرط النشاط تظل من بني احملاور االساسية اليت اىتم هبا رلال علم النفس 
حيث تعترب من ادلشكالت السلوكية و اليت دتس اجلوانب ادلعرفية خنص بالذكر  مبختلف ختصصاتو،

ناقوس اخلطر بالشكل الذي يدعو عملية االنتباه و اليت تنتشر اوساط االطفال بنسب تستدعي دق 
حيث و حسب  بيداغوجيني اىل التدخل. مربني ، رتيع أطراف العملية التشخيصية سواء سلتصني،

 جدولو العيادي يربط بني اىم ثالث مؤشرات مرضية ىي احلركة الزائدة، االندفاعية ،ضعف االنتباه،
د االضطراب حاولت الباحثة من خالل و نظرا ذلذا التداخل ادلوجود يف ادلؤشرات الدالة على وجو 

دى ىؤالء االطفال ادلصابني أال ىذا العمل البحثي تسليط الضوء عى واحدة من الوظائف ادلعرفية ل
 ذلك باستخدام اختباربيعة أدائها عند ىؤالء االطفال و ىي الذاكرة ادلكانية زلاولة التعرف على طو 

ور صق" راي "،لتسفر الدراسة يف االخري بوجود االدراك البصري للشكل اذلندسي البسيط للعامل 
حيث تبني بأن االضطراب السلوكي  ضعف واضح لدى ىؤالء االطفال يف ادائهم للذاكرة ادلكانية،و 

التخزين و من ذتة شلا خيلق لديهم عجزا يف احلفظ و  الذي يعانون منو مينعهم من الًتكيز و حدة االنتباه
 االسًتجاع.

لكشف عن ىذه االداءات باستخدام ادلنهج العيادي و باالستناد على فلقد قامت الباحثة با
تاريخ احلالة توصلت نتائج الدراسة اىل ابراز القصور و الضعف يف عملية اسًتجاع االطفال 
ادلضطربني حملتويات ذاكرهتم ادلكانية.و لقد تبني ايضا بانو و ان وجدت الوظائف ادلعرفية بصورة 

االداء تستدعي وجود دالالت قوية دتكن الطفل من الثبات أمام اسًتجاع مقبولة ، اال ان طريقة 
 احلفظ، التخزين و كذا االسًتجاع. االدراك، الًتكيز، اخلربات نقصد بذلك ملكة االنتباه،

لكن مع كل ىذه النتائج ادلتوصل اليها من خالل ىذا البحث، تبقى رلاالت الكشف 
ني هبدف اجياد ادوات جتريبية دقيقة تسمح بدراسة ىذه والتنقيب مفتوحة مستقبال امام الباحث
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القدرات حىت يتمكن من وضع برامج خاصة هبؤالء ادلضطربني تساعدىم يف حتسني اداءاهتم و من ذتة 
 التخلص من عقبة الفشل و الضعف خاصة يف رلاذلم التعليمي.

ايا التعلم يف الوسط ومن خالل ما تقدم نكون قد تطرقنا يف ىذا اجملال البحثي ادلتعلق بقض
 ادلدرسي اىل فتح باب نأمل ان يكون يف خدمة التعلم البعيد عن اي اضطراب معريف كان او سلوكي.
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 راحــاتـــاالقتوصيات و التــــ
 *التوصيات:

 يلي : هنا توصي مباإاليو الباحثة يف ىذه الدراسة، ف من خالل ما توصلت
زيادة االىتمام بتطوير ملكة الذاكرة املكانية، خاصة اهنا تصبح ضعيفة يف االداء عند اطفال ذوي  -

 سلوك فرط النشاط.
املناىج و املقررات اىل الرتكيز على فهم ىذا النوع من لفت نظر املشرفني الرتبويني و واضعي  -

 الذاكرة و العمل على تقدمي مناىج متكاملة.
االىتمام بوضع برامج عالجية و ارشادية تساعد يف الرفع من أداء الذاكرة املكانية خاصة يف  -

 املراحل االوىل من املدرسة.
طريق الرتكيز على رسم االشكال  ويرىا عنمهية ىذه القدرة و العمل على تطأتوعية املدرسني ب -
 احرتام االبعاد و الدقة يف حتديد العالقات املكانية و ذلك من خالل حل املسائل.و 

 *المقترحات:
 اجراء دراسات حول أثر متغريات اخرى على الذاكرة املكانية و اليت هلا عالقة بالتحصيل املدرسي. -
 املكانية و انواع التفكري املختلفة.اجراء حبوث حول العالقة بني الذاكرة  -
ضرورة اجراء دراسات تربط بني الذاكرة املكانية و القدرة على حل املسائل الرياضية يف مراحل  -

 التعليم املختلفة.
ضرورة العمل على توفري االدوات الالزمة للكشف عن اداء الوظائف املعرفية خاصة ما يرتبط  -

 بالذاكرة املكانية.
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 ملخص :

استهدف هذا البحث العلمي الكشف عن أداء الذاكرة المكانية لدى أطفال يعانون من 

سلوك فرط النشاط في مرحلة الطور االبتدائي، حيث تأسس العمل على تقييم هذا 

األداء مع إبراز العالقة السببية الموجودة بين طبيعة األداء و وجود االضطراب 

اهتم البحث بفهم طبيعة االنعكاسات الناجمة عن هذا األداء و إمكانية  السلوكي.كما

 تأثيرها خاصة لدى الحاالت المصابة بسلوك فرط النشاط.

 الذاكرة المكانية ،سلوك فرط النشاط ، الطور االبتدائي.
 

Résumé : 
 

 Cette recherche a pour objectif l’analyse du fonctionnement de la 

mémoire spatiale chez des enfants souffrant d’hyperactivité au palier 

Primaire. Cette étude consiste dans l’évaluation de cette activité avec la 

mise en relief de la relation causale entre la nature de l’activité et 

l’occurrence du trouble comportemental. L’étude s’est aussi intéressée à 

la compréhension de la nature des répercutions de ce fonctionnement et la 

possibilité de son influence chez les cas d’hyperactivité. 

 Mots clés : Mémoire spatiale, comportement hyperactif, palier Primaire 

 

Abstract : 
 

The aim of this research work is to analyze the way spatial memory 

functions concerning children suffering from hyperactivity at the primary 

education level. The present study consists in assessing this activity by 

focusing on the causal relations between the nature of the activity and the 

occurrence of the behaviour trouble. The study also  attempts to 

comprehend the nature of the repercussions of the functioning of spatial 

memory and the possibility of its influence on hyperactivity cases. 

Keywords : Spatial memory, hyperactive behaviour, primary education 

level. 
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