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ت الذهنية الرمزية كمنبأ با�داء علي مهام نظرية  التمثال
  ا�طفال الذاتويين   ىالعقل لد

  إعداد 

  موسى  محمد السيد يوسف أماني
  دكتوراه في التربية الخاصة 

  ملخص الدراسة
��الت ال�ه��ة  ه�ف� ال�راسـة إلى ال��ـف ع� العالقة ب��   �ال��,+    و*م(ان�ة ومهام ن"! ة العقلال

ــام ــاس    2ـــاألداء علي مهـ ــال الـــ�ات4 �� علي مق�ـ ��الت  ن"! ـــة العقـــل م� خالل درجـــات األ8فـ�ال
،  ال�ات4 �� األ8فال  ) م�  ٣٠(، و<لغ ع�د ال��ــــــار>�� في ال�راســــــة ال�ات4 ��ل�; األ8فال  ال�ه��ة  

  Aاره��4ســـــــــF ق�رة (  ،) ســـــــــ�4ات ٦-٤(  م�م�� ت!اوح� أع�) شـــــــــهً!ا 2إنJ!اف مع�ارH ق�ره 2٦٣
�ع ال,�ــانــات، تA  ؛)٥.١٨(Oــاد على مق�ــاس الــ�>ــاء وج�ل�ــام    ول����الت الــ�ه��ــة  و االع�ومهــام  ال

ــف!ت ال��ائج ع� وج4د عالقة ارت,ا�8ة وم4ج,ة ن"! ة العقل، ــائ�ا  وأســــــــ ��الت  ب��    دالة احSــــــــ�ال
ــة ع� اـل�ات4 ��ـل�; األ8ـفال    ومهـام ن"!ـ ة العـقلاـل�ه�ـ�ة  ال��,+    إم(ـانـ�ة، >�ـا أســــــــــــــف!ت اـل�راســــــــــــ

ــل ــام ن"! ـــة العقـ ــاس    2ـــاألداء علي مهـ ــال الـــ�ات4 �� علي مق�ـ ��الت  م� خالل درجـــات األ8فـ�ال
  .ال�ه��ة

��الت ال�ه��ةال�ل	ات ال	ف�اح�ة: �  .ال�ات4 ة – ن"! ة العقل    - ال
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Mental representations representations as a 
predictor of performance on the tasks theory of mind 

of Autism children 
By 

Amani Youssef Alsayed  Muhammad Musa 
Abstract: The study aimed to reveal the relationship between mental 
representations and the tasks theory of mind and the possibility of 
predicting performance on the tasks theory of mind through the degrees of 
Autism children on the Mental representations representations of Autism 
children, and the number of participants in the study reached (30) of 
Autism children, whose ages ranged between (4) -6) Years, with an 
average capacity of (63) months with a standard deviation of (5.18); to 
collect data, the scale of intelligence, Jilliam, mental representations and 
tasks theory of mind were relied upon, and the results resulted in a positive 
and positive correlation between mental representations and the tasks 
theory of mind among Autism children As a power The study provided 
the possibility of predicting performance on the tasks theory of mind 
through the degrees of self-directed children on the Mental representations 
representations. 
Keywords: Mental representations – Theory of Mind – Autism. 
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  مقدمة 
ضU!ا2ات ال��ائ�ة صع4<ة م� ح�] تأث�!ها على سل4ك م� أش� اال  ال�ات4 ةWع� اضU!اب  

�ه ال�ف_�ة وت��^�ه االJفل وصUاب��  الS��اع�ة، وم� ثA تأث�!ه على ج4دة ح�اة األ8فال ال�ج
اال م��عً ضU!اب عائقً 2ه، ح�] SW,ح ه�ا  تفاعالت  ا  األ8فال فى  انb!اa ه+الء  دون  4JWل  ا 

�اع�ة إOWاب�ة فعالة وعالقات �  .اج
��الوأ�م��! لل�Oل وذلe ألنه م� ناح�ة ج�ره اللغW ;4ع�ى ن_bة    ةال�ه��  ت ن مUSلح ال

لل4Sرة األصل�ة، ول�� فى ال4ق� نف_ه gOW مالح"ة أن    Replicaأو ص4رة م��!رة أو م(!رة 
�ل    ال4Sر ال�ه��ة ل�_� مO!د تقل��ات أو ن4اتج ع�ل�ات ال�Jاكاة ون_خ ال4اقع أو�تقل��ه، إنها ت�

وع�ل�ات  ذاك!ة،  م(4نات  لل�4ض4عات   على  >,�ائل  ورم4ز  تف_�!  و*عادة   g�<!وت ب�اء  إعادة 
  وال��اع! واألف�ار.

���ل، ی�A ت��ل الb,!ات وال�عل4مات ال�Oی�ة م� العالA الbارجي و lعها    �ففي ع�ل�ة ال
�!ار تع�یل ه�ه���ل ماع!فه م� ق,ل و �A 2اسW A"م� FUbة ع��ما    في م�"��ال ال�UUbات 

��ل ه4 ع�ل�ة معالOة وت��Sف لل�عل4مات ال4اقع�ة ال�Oی�ة U2! قة  �الت�الئA مع مع!ف�ه، فإن ال
.FUb�  تS,ح م� خاللها م_��خلة في ه�ا ال

Aت_ه Aم�اع!ه Aوفه Aإلى ح� >,�! في  ون"!ًا ألن الق�رة على ت4قع أفعال اآلخ! � ورغ,اته
�اعي�وت,ادل األف�ار مع 2عlهA ال,عp، ) وال�4اصل (اللف"ي وغ�! اللف"ي ت�_�! ال�فاعل االج

�اعي   ل�لe فإن اف�قاد ه�ه الق�رة على ال�4قع�والفهA ت�J إلى درجة >,�!ة م� ه�ا ال�فاعل االج
�ى ب�"! ة العقل وفهA ال��اع!_W واالنفعاالت، وه�ا ما. 

�اج2أنها ق�رة الف!د عل Theory of Mind وتع!ف ن"! ة العقل��الJاالت العقل�ة   ى اس
ال�ع!فة، الفهA، ال4Sر، االدعاءات، ....إلخ).   (االع�قادات، ال�4اWا، ال!غ,ات، ال�"اه!، األف�ار،

�� على ق�رته  س4اء ل�ف_ه أو لآلخ! �. وهي��� على ف�!ة أن ال_ل4>�ات الSادرة ع� الف!د تع�تع
لإلن_ان،    هA، وتع� ه�ه الق�رة ض!ور ةH!OW في عق4ل اآلخ! � م� خالل تعامله مع على فهA ما

Aوهي م� أه ،Aفاعل معه�الع4امل الالزمة للفهA   فهي ال�ي ت�(�ه م� ال�4اصل مع اآلخ! � وال
�اعي. >�ا أنها تع�,! ض!ور ة لفهA وت4قع سل4ك��� في ال4اقع ال�ف��!   االجl�اآلخ! �. وهي ت

ت�4ن قادرًا على ال�ف��! ف��ا ی�ور في عقلe  الق�رة على أن   أو ال�ع4ر وال��ه� >�ا أنها 2اخ�Sار
 فعلى س,�ل ال��ال ع��ما Wق4م الف!د 2اس��ارة أح� األشbاص فإنه ح��^� Wف�!ض  .وعق4ل اآلخ! �
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H�S��(� أن Wق4م 2ال!د على ه�ا ال_ل4ك، وم� ثW Aق4م 2�Jاولة لل�لل_ل4ك الSادر  أنه م� ال
���� عقلي لل_ل4كع� ه�ا الف!د، ه�ا Wع� ه�ا ال_ل4ك ن�اجًا لb   ر ع��SW أن �)��ال�H م� ال

���ات  الف!د اآلخ!. وه�ا 2الF,l ما ت�هg إل�ه ن"! ةb�العقل م� أن مع"A سل4>�ات�ا تع� ن�اجًا ل
 .ی!غg اآلخ! � في فعله عقل�ة أو عا8ف�ة ع� ما

  مشكلة الدراسة 
��ل م�ــــــ(لة ال�راســــــه فى وج4د قSــــــ4ر فى ���الت�ل�H   ! ة العقلون" ت ال�ه��ة ال!مv ةال

و ,�و ذلe واضــــــــJا فى ع�م ق�رتهA فهA انفعاالت األخ! � و>�لe ع�م ق�رتهA    ال�ات4 ��  األ8فال
�لفة م�ا Wفق� الUفل >��!ا م� ق�رته   ال�هامت�w4ف    علىb��اع�ة ال�2�ا ی��اسg مع ال�4اقف اإلج

فى    ال�ات4 ��فال  ، وت�lـح م�ـ(لة ال�راسـة فى القSـ4ر ال4اضـح ل�; األ8وال�فاعلعلى ال�4اصـل  
��ال�م�ا ق� ی�_ـــــــــــــ,g فى ع�م ق�رتهA على ال�4اصـــــــــــــل  ومهام ن"! ة العقل، ت ال�ه��ة ال!مv ةال

�ع الbارجى م�ا ی�_ـــــ,g لهA فى الع�ی�   وال�فاعل�O�مع األخ! � ســـــ4اء على نUاق األســـــ!ة أو ال
ــل ال �اعى و>�ا ق�رتهA على ال�4اصــــــــ���O مع  م� ال��ــــــــــ(الت ال�ى تع4ق ن�4هA ال�ف_ــــــــــى واإلج

  اق!انهA واك�_ابهA ال�قة 2ال�فz و<�اء عالقات �8,ة مع األخ! �.
� �	�� ت��ی� م��لة ال�راسة فى �  اآلت�ة: األس"لةوفى ض�ء ما س

��لالعالقة ب��  ما -١� ؟ال�ات4 �� مهام ن"! ة العقل ل�H األ8فالو  ال�ه�ي ال!مHv  ال
�(� ال��,+ ـ2األداء علي مهـام ن"!ـ ة العـقل م� خالل   -٢W درجـات األ8ـفال اـل�ات4 �� علي  هـل

��الت ال�ه��ة ال!مv ة� ؟مق�اس ال
  أهداف الدراسه  

  ال�ع!ف على:ال�راسة الى  ته�ف

��لالعالقة ب��  )١� ال�ات4 ��. مهام ن"! ة العقل ل�H األ8فالو  ال�ه�ي ال!مHv  ال
ال��,+ 2ــاألداء علي مهــام ن"! ــة العقــل م� خالل درجــات األ8فــال الــ�ات4 ��    إم(ــان�ــة )٢

��للي مق�اس ع� .ال�ه�ي ال!مHv  ال
    الدراسة أهمية

��ل  ،ال�ات4 ��  األ8فال  لف^ة  ت�Sــــــ�H >4نها  فى  ال�راســــــة  أه��ة  ت�Oلى -١�  ،ال�ه�ي ال!مHv  ال
  .  العقل مهام ن"! ةو 
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��ل( ال�Oال ه�ا في  الع!<�ة  ال�راســـات   ن�رة -٢�  وذلe )العقل  مهام ن"! ةو   ،ال�ه�ي ال!مHv   ال
 . ةال,اح� إ8الع  ح�ود  فى

ــة ه�ه  ف�� ت -٣ ــائي  م� >ال ال�راســ ــائى,  ال��رس, ال�bاg8   أخSــ �اعى  األخSــ�ــ!ة  اإلج   واألســ
 ق4Sر   م� لل�J   ت�ر ,ى  >ف! {  وال�عاون  ال�ع!ف�ه  واح��اجاته ال�اتH4   الUفل  ق�رات   فهA  في

��ل�  .ل�Wه العقل مهام ن"! ة ت���ة فى األث! أك,! م� ل�لe وما ال�ه�ي ال!مHv  ال
  مصطلحات الدراسه  

  :Autism ةت�&ال%ا) ١
��v ب�ال4ث للعاهات وهى:  يه��4عة م� االضU!ا2ات ال��ائ�ة العS,�ة، وال�ى هى تOم  

�اعى. - ١� صع4<ات فى ال�فاعل االج

 صع4<ات فى ال�4اصل. - ٢

 .(Matson et al., 2013, 17-18)سل4>�ات ن��Uة م��!رة  - ٣

ض الUفل ) إلي أنه اضU!اب ن�ائي وعS,ي معق� ی�ع! ١٩  ،٢٠١٤أشار عادل ع,�هللا (و 
لـه ق,ـل ال�ـال�ـة م� ع�!ه، و الزمـه مـ�; ح�ـاتـه، و �(� ال�"! إل�ـه م� ج4انـg ســــــــــــــ�ـة علي انـه  
اضـU!اب ن�ائي عام أو م���ـ! ی+ث! سـل,ًا على الع�ی� م� ج4انg ن�4 الUفل، و "ه! على ه�^ة  

ــل,�ة في الغالg ت�فع 2الUفل إلى ال�ق4قع ح4ل ذاته >�ا ی�A ال�"  ــ!ة وسـ ــل4>�ة قاصـ ــ�Oا2ات سـ !  اسـ
 Hام�ة أv��اع�ة م��اع�ة وعلى أنه إعاقة عقل�ة اج�ــا على أنها إعاقة عقل�ة، و*عاقة اج إل�ه أlWــــــــ

Wف�!ض أن W(4ن له م4ضـ4ع   ال�ات4 ةت�Jث في ذات ال4ق�، و>�لe م�ا >ان Wع!ف 2اضـU!ا2ات  
�اع�ة وال�4اصــــل، �م�Jد علي م�Sــــل االضــــU!اب, >�ا أنه ی�_ــــA 2قSــــ4ر في ال_ــــل4>�ات االج

�امات ن��Uة وت�!ار ة ومق��ة، >�ا أنه ی�الزم م!ضـــــ�ًا  واللعg ا�ل!مHv فlـــــًال ع� ســـــل4>�ات واه
  مع اضU!اب ق4Sر االن�,اه.

  :Mental representations ت ال%ه(�ةال�	)ال) ٢
ق�رة الUفل ال�اتH4 على ت4J ل ال�عل4مات ال�ي تA ت!م�vها م� ص4رتها الbام إلى ع�د م�    هي

ال�ع!ف�ة،   ال,��ة  �ات في �"��ال�ي SJWل عل�ها  ال ال�اتH4 على مق�اس  وتقاس 2ال�رجة  الUفل 
��ال�  ت ال�ه��ة ال�ع� في ال�راسة الJال�ة. ال
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@Theory of MindZ@ن
	�ة العقل  )٣ @

على ق!اءة أف�ار وم�ــــــــاع! ورغ,ات ومع�ق�ات اآلخ! � م� خالل   ال�اتH4  ق�رة الUفل  يه
ـما  ـق�رـته على فهA تع,�!ات وج4ه اآلخ! � وع4ا8فهA واســــــــــــــ�bـ�ام تـلe ال�عل4مـات ل�Jلـ�ل وت!ج�ـة 

ة ال�ى سـ�ق�م عل�ها اآلخ!ون، وم�ها ی�A  اآلت�Wق4ل4ن ولفهA ال_ـل4ك الSـادر م�هA وال��,+ 2ال4Ubة  
�اج أف�ار اآلخ! ���، وتقاس 2ال�رجة ال�ي SJWـــــــل عل�ها الUفل ال�اتH4 على مق�اس ن"! ة  اســـــــ

  العقل ال�ع� في ال�راسة الJال�ة.
   الدراسة محددات

   ال,م(�ة ال	��دات -أ
  . م٢٠٢٠دوات ال�راسة في عام تA تU,�{ أ

   ال	�ان�ة ال	��دات -ب
  .أك�4<! ٦ل�وH االح��اجات الbاصة 2��ی�ة  I – Kidsم!>v تA تU,�{ األدوات في 

   ال��0&ة ال	��دات -جـ
)  ٦- ٤(  م�) 8فل و8فلة م�� ت!اوح� أع�ارهA  ٣٠ت�4ن� ع��ة ال�راســــة األســــاســــ�ة م� (

�4سF ق�رة (�  . )٤.٣٢مع�ارH ق�ره ( ) شهً!ا 2إنJ!اف٦٥س�4ات 2
  ال	(ه�1ة ال	��دات -٤

  . اإلرت,ا8يتA اس��bام ال��هج ال4صفي 
  ودراسات سابقة نظريإطار 
  لدى الذاتويين التمثالت الذهنيةأوال: 

ال��ــS�bــي واإلحSــائي الbامz لالضــU!ا2ات ال�ف_ــ�ة Wع,! اضــU!اب �8ف 8,ًقا لل�ل�ل 
�! في ج4انg   ال�4ح� ع� اضـــــU!اب ن�ائي عSـــــ,ي معای�! ت�ـــــS�bـــــه���ل في العvO ال�_ـــــ�ت

�اعي في ســـــــــــ�اقاٍت م�ع�دة، 2اإلضـــــــــــافة إلى أن�اa م�Jدة ومق��ة م�  �ال�4اصـــــــــــل وال�فاعل االج
�امات وال_ــــل4>�ات ال��!ار ة ال���Uة،  �ن ت�4ن م4ج4دة فى ف�!ة ال��4  أوه�ه األع!اض gOW  االه

��اع�ة والعل��ة, أو غ�!ها م� ال�Oاالت  ال�,(!ة وت_ـ,g خلًال اكل���(ً�ا واضـJا فى ال�Oاالت االج
 ال�ه�ة، وه�ه  االضـــــــــــU!<ات ال تُف_ـــــــــــ! ع� 8! { اإلعاقة الف�! ة أو ال�أخ! ال��ائى ال�ـــــــــــامل

(American Psychiatric Association, 2013).  



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèO<DNLNL  
 

  ٣٢٧  

�ع�ـة األم! (�ـة ـ2أـنه إعـاـقة ن�ـائ�ـة (ت4Uرـ ة) ت"ه! دائ�ـًا في ال�الث ال_ــــــــــــــ�4ات Oوتع!ـفه ال  
�وwائف   ال�ي ت+ث! على Neural Disorder !، ن��Oة لالضــــU!ا2ات العSــــ,�ةاألولى م� الع

في م�ا8{ ال�ف��!، ال�فاعل    مع ال��4 الU,�عي ف�+ث! في األن�Uة العقل�ة  ال�ات4 ة��اخل  تال�خ. و 
�اعي، وال�4اصل.�  االج
�عات   ال�ات4 ةو ع� م4ض4ع  �O����S في الb�م� ال�4ض4عات ال�ي شغل� >��! م� ال

ــات, وذلe األج�,� ة والع!<�ة وأه�A 2ه الع�ی� م� ال,اح��� وقام� عل�ه الع�ی� م� ال,4Jث وال�راســـــ
�(��ا إج�ال تلe ال�_g اإلحSائ�ة  W ال���!ة لل�ات4 ��, فعلي س,�ل ال�_�g,_2 الv ادة الهائلة وال

  ١٩٩٤) أنه في عام  ٢٠٠٨م� خالل ماذ>!ه ه�ـام ال4bلي (  ٢٠٠٤ح�ي    ١٩٩٤لهA م� الف�!ة  
رت إحSائ�ات ال�ل�ل ال��S�bي لألم!اض الSادرع� م�"�ة الJSة العال��ة أن اضU!اب  أشا

ــ,ة أك,! ب�� ال�>4ر ع�   ال�ات4 ة ــ�g ح4الي خ�z أ8فال م� >ل ع�ـــــــ!ة أالف 8فل, و<�_ـــــ SWـــــ
��ـ!ة الضـU!اب    ٢٠٠٤, وفي تق! ! صـ�ر عام  ٤:١اإلناث >�_ـ,ة  ��  ال�ات4 ةأفاد أن ال�ق�ی!ات ال

ــا2ة ت�!اوح  في الع�ی� م� ال,ل�  ــ,ة اإلصـ ــ�ا بلغ� ن_ـ ��Jة وأورو<ا وأسـ��ل�ة ال�  )٦ -  ٢(  م�ان >ال
  ).٢٥, ٢٠٠٨أ8فال م� >ل ألف 8فل (ه�ام ال4bلي, 

̂ـات الbـاصــــــــــــــة ال�ي تJـ�اج إلى رعاWة    اـل�ات4 ��8ـفال األوت!; الـ,احـ�ة أن  إحـ�; تـلe الف
ع أســـــــــ!هA وأق!انهA العادی��  وت�ر g وتعل�A وتأه�ل ی+دH بهA إلى الع4دة م!ة أخ!; إلى ال�فاعل م

�ع�O�هي 2الفعل م�ــــــ(لة م�J!ة؛ ألن   ال�ات4 ة*ن م�ــــــ(لة اضــــــU!اب و   ،واالنSــــــهار في ب4تقة ال
ال یـ,�و م� م"ه!ه الbـارجي أـنه Wعـاني م� أH قSــــــــــــــ4ر، فه4 یـ,�و 8,�ع�ـ�ا ت�ـاـمًا   اـل�اتU H4ـفل  ال
ــع    اآلتيو< ــعg ال�ع!ف عل�ه ع� 2ع�، و lـــــــــ مل معهA في ح�!ة  م� ی�عا  ال�ات4 ��8فال  األSWـــــــــ

ــU!اب   ــ�ی�ة وذلe ن��Oة اخ�الفهA ع� غ�!هA م� األ8فال، فالUفل ذو; اضـــ ی,�و م�ل   ال�ات4 ةشـــ
 الJاض! الغائg، فه4 حاض! ج_��Wا ول��ه غائg في عال�ه الbاص.

��ل ال�ه�ي علي أنه ع�ل�ة معق�ة    (Astle et al., 2012)  وأشار اس�لي وآخ!ون �إلي ال
�لفة، وُ قSــ� 2ه ت�4 � ارت,ا8ات ب��  أســاســي Wُ_ــ��b   ن أو م(4 b�م في معالOة ال�هام ال�ع!ف�ة ال

�_,ة وال�عل4مات ال_ا2قة ال�4ج4دة في ال,�اء ال�ع!في للف!د أو ذاك!ته.)�  ال�عل4مات ال�Oی�ة ال
��ل، ح�]    (Nedovikj et al., 2010) ن��وفاكج وآخ!ون  ذ>!ك�ا �وج4د أن4اع م� ال

ت ع��ما َتْع,! ال�_ـــــــــOِّالت الJ_ـــــــــ�ة فإنها ُتOَّهv، وُتvbَّن في شـــــــــ(ل ی!; أن ال�عل4مات وال���!ا
�(� ت���لها U2!ق م�,ای�ة، تق4م  W عل4مات�ت���الت ذه��ة مع!ف�ة ُتSاغ في رم4ز شف! ة، وأن ال
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��الت الJ_�ة أو اللف"��، وأنها ع,ارة ع�  ةعلي إن�اء وت�4 � م(اف^ات مع!ف�ة رمv ة، وأك�!ها ال
�(� أن ت4صف U2!ق م�ع�دة. لغة ول��ها داخW ل ذاك!ة األف!اد  

���ل ال�ه�ي   zأن ه�اك ثالثة أســــ  (López et al., 2015) أ; لv�>4 وآخ!ون ر ك�ا �لل
��ـــل علي ت�4 � رواF2 أو عالقـــا��لفــة    ت وهي أن Wع�ـــل الb�ب�� أجvاء ال�عل4مـــات واألف�ـــار ال

ــ��فات ل ��ل علي ت�4 � تSـــــــ�ــاع�  ل��4 � وح�ة مع!ف�ة، وأن Wق4م ال ل�عل4مات، وال�ي ب�ورها ت_ـــــــ
ــ��عائه    Fالف!د في ع�ل مUUbات أو خ!ائ ��ل م!نًا وقابًال لل�ع�یل ع�� اســـ�مع!ف�ة، وأن W(4ن ال

  أو اس�!جاعه أو االش�قاق م�ه.
�(� أن Wع�ل الف!د م� ت���له ال�ه�ي م!ة أخ!H ل���اســـــــــــــg مع  W ـــــــــــــح أنهl�وم� ه�ا ی

��ل ال��O ه4 ال�W H(4ن  ال�ه�ة ال�ق�مة إل�ه ع�� اســـــــــ��عائه لل�ع�ل4مات ال�ي تA ت���لها، وأن ال
قابًال لل�ع�یل واالشــــــــــ�قاق وال�4ل��، وأن مهام ن"! ة العقل هي م� أهA ال�4اتج ال�ع!ف�ة ال�ي تقف  

��ل ال�ه�ي. �  خلفها ع�ل�ة ال
��ـل الـ�ه�ي لل�هـام، ح�ـ] تA ب�ـاء ال��4ذج م� خالل أر<ع  �وه�ـاك ن�4ذجـُا حـ�ی�ـًا ع� ال

ــ,ة  م!اح ــ�!ات��Oات ال��اســــ ل هي: ال�!حلة األولى: ت���ل ال�ه�ة، وال�!حلة ال�ان�ة ال�"! في االســــ
ــ�!ات��Oة ال�علA؛   لل�ه�ة، وال�!حلة ال�ال�ة اخ��ار اإلســـــــــ�!ات��Oة، وال�!حلة ال!ا2عة مع�ل نOاح اســـــــ

ــائ �� ال��4ذج ع�دًا م� الع�ل�ات أو الSbــــ ــً ��ل ال�ه�ي في م  � وتlــــ�هام  ال�ي ی�4قف عل�ها ال
حل ال��ــــ(لة وم�ها ال�!م�v، وال�Sــــ��ف، وال�4ل��، وال�!اF2، 2اإلضــــافة إلى ال��w4ف في أغ!اض  

�عل�ة ذات مع�ى�  . (Nedovikj et al., 2010)م�ع�دة >Jل ال��(لة، وجعل ال�ادة ال
  النماذج المفسرة للتمثالت الذهنية

  : Spreading Activation Modelن	�ذج ال�(��5 االن��ار3  -١
ــ�ة له في أن   Collins & Loftus (1975)  /م ه�ا ال��4ذجق�َّ  ــاســــــــ ��ل الف�!ة األســــــــ�وت

�� على العالقات القائ�ة ب�� ال�عاني ول�_� على م4قعها في ال�,(ة؛  �العالقات ب�� ال�فاه�A تع
فال�فه4مان األك�! ارت,ا8ًا م� ح�] ال�ع�ى W(4ن االتSــــــــــــال ب��ه�ا أق4;، فlــــــــــــًال ع� أن ق4ة 

ــ��bام� ال�فاهالعالقة ب� �لف 2اخ�الف درجة االســbت A�  ــ,(ي ــار; ه4 ن�4ذج شــ ــ�F االن��ــ . وال���ــ
  Aفاه���� في شــــ(له على ال��"�A اله!مي، وال Wف�!ض أن >ل العالقات ال�ي ب�� ال��َّع، وال WعOم

  .م��اف^ة في ق4تها
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  :Semantic Feature Comparison Modelن	�ذج مقارنة ال	عال8 ال�الل�ة  -٢
هـــ�ا ال��4ذج ن���U م� ال�عـــالA ی�A اخ�vانهـــا في ذاك!ة على أن ل  Solso (1996)  أكـــ� 

  ال�عاني وه�ا: 
   �)�W ي ال�ال�عالA ال�!ت,Uة 2ال�ع! �: وت�ــ�! إلى ال4Oانg األســاســ�ة ل�ع�ى ال�ل�ة، وال

�4عة >ال��ل4ل وال�w4فة وال_�اق.  O�  ب�ونها أن ت�4ن ال�ف!دة جvءًا م� ال
   2 ةU,ت!�الSbـــائ�: وت�ـــ�! إلى ال4Oانg ال4صـــف�ة ل�ف!دة ما ، وهى ل�_ـــ� ال�عالA ال

�(� وصــف 8ائ! (أب4 ال�Jاء)    ضــ!ور ة في ت�Jی� عlــ4 ة ال�ف!دة داخل الف^ة.W ًال��ف
  Aعال�ة:" له ج�احان، ورجالن، وصـــ�ره أح�!، Wع�� ف4ق األشـــOار، و gJ  اآلت�8,قًا لل

  ".ال�ی�ان، وغ�! أل�ف، وأنه م� عالمات ق�وم ال!<�ع 
و الح� أن 2عp هــ�ه ال�عــالA م!ت,Uــة 2ــال�ع! � (م�ــل: األج�Jــة، واألرجــل، والSـــــــــــــــ�ر  
��vة لUائ! " أب4  �األح�!)، ب���ا ه�اك معالA أخ!; تع� فقF م� ال�عالA ال�!ت,Uة 2الSbـائ� ال

  ال�Jاء "، م�ل: Wأكل ال�ی�ان، وغ�! أل�ف، وأنه م� عالمات ق�وم ال!<�ع. 
�لة ی�A على م!حل���، ال�!حلة األولى   Smith et al. (1974)  وأشـارOل ال���إلى أن ت

مقارنة ال�فه4م 2الSbـــــــــائ�، وال�!حلة ال�ان�ة م!حلة الSbـــــــــائ� ال4صـــــــــف�ة، و>ل�ا >ان ه�اك  
�لة صــادقة وحق�ق�ةOــائ� األســاســ�ة وال4صــف�ة >ان� الSbلة (أب4    ،ت�ــا2ه >,�! ب�� ال�م�ل ج

ال�Jاء Sb2ــــــــائ� ال4�Uر، و>ل�ا >ان ال��ــــــــا2ه  ال�Jاء 8ائ!) ح�] ی�A مقارنة خSــــــــائ� أب4  
�لة خUأ م�ل " القلA 8ائ!".Oضع�فًا >ان� ال  

  :Propositional Networks Modelsن	اذج ش��ات الق;ا�ا  -٣
ــار        ــألة   Solso (1996)  أشـــ ــاWا هي م_ـــ ــ(ل قlـــ إلى أن ت���ل ال�عل4مات ال�الل�ة في شـــ

�ة وح�ی�ة في نفz ال4ق�. ح�] إن األف�ارWات    ق�JلUSع,�! ع�ها في م��(� الW ي�ال�!>,ة ال
ت�lـــــــ�� عالقات 2_ـــــــ�Uة >ان� أم!ًا أســـــــاســـــــ�ًا في الف�! ال�4ناني الق�AW؛ فق� >ان� هي ال�ق�مة 
ال��Uق�ة األســاســ�ة لل��رســة ال�!ا�U2ة في الق!ن ال�ام� ع�ــ!، >�ا أنها ح"�� 2ق,4ل غ�! مع�اد  

�ة هي أصــغ! ال4ح�ات ذات ال�ع�ى، وف��ا یلي  ب�� أصــJاب ال�"! ات ال�ع!ف�ة ال�Jی�ة، والقlــ
  ع!ض الث��� م� ن�اذج ش,(ات القlاWا:
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    Parallel Distributed Processing (PDP)ن	�ذج ال�1ه�, م��از? ال��ز&ع  -٤
م >ل م� ــًا   Rumelhart, & McCleuand (1986) /ق�َّ ــ�ى أlWـــــ ه�ا ال��4ذج، و _ـــــ

و Jاول ه�ا ال��4ذج أن SWـــــــف ال,��ة ال�ق�قة  ،  2Connectionist Modelال��4ذج االتSـــــــالى  
ألحـ�اث ال�خ أث�ـاء ال�ع!فـة م� خالل اإلدراك، وال�علA، والـ�اك!ة، وتJـ�یـ� ال�فه4م، وغ�!هـا، وه4  

لl!ور ة ل�علAُّ وت�Jی�  م� ال�عل4مات ا    Separate bitsمهA في ع�ل�ة دمج األجvاء ال��فSلة  
Aفاه��  ل4مات.، وفي ال4ق� نف_ه االح�فا� 2ال�عال

��الت �ــ(الت في ال ــات أك�ت على أن األ8فال ال�ات4 �� ل�یهA م�ــــــــ وه�اك 2عp ال�راســــــــ
ه�ف� إلى ال�ع!ف على اســ���ــاف اســ��bام األ8فال  ال�ي    Fitch (2017) /ال�ه��ة وهي دراســة

��الت ال�ه��ة وت�4ن� ع��ة ال�راســة م� 8فل�� ذات4 ��،  �ال�ات4 �� لل�هارات اللغ4 ة م� خالل ال
��ل ال�ه�ي ل�; األ8فال ال�ات4 �� وال�هارات اللغ4 ة، وأسف!ت   و>ان�م� أدوات ال�راسة مق�اس ال

ذات داللة احSــــــــــــــائ�ة ب�� ال�هارات اللغ4 ة   إرت,ا�8ة وم4ج,ة  ن�ائج ال�راســــــــــــــة ع� وج4د عالقة
��ل  �ــح في ال ــ4ر واضــــــــ ــف!ت ع� وج4د قSــــــــ ��الت ال�ه��ة ل�; األ8فال ال�ات4 ��، >�ا أســــــــ�وال

  �; األ8فال ال�ات4 ��.ال�ه�ي ل
  ل�3 األEفال ال%ات�&�� ثان�ا: مهام ن0A&ة العقل

غ�! ـقادر � على فهA الJـاالت اـل�ه�ـ�ة لآلخ! �،  اـل�ات4ـ ةعـ��ـما W(4ن أ8ـفال إضــــــــــــــU!اب 
" أما األ8فال  blindness  mindعقلى  فإن�ا ن_ــــــــــ��Uع الق4ن 2أن ه+الء األ8فال ل�یهA " ع�ى  

ل�ه��ة لآلخ! � ول4 2ق�ر قل�ل فإن�ا ن_ـــــــــــ��Uع الق4ل 2أن ه+الء  ال�ی� W_ـــــــــــ��Uع4ن فهA الJاالت ا
"، ول�� OWــــg الق4ل أن األ8فــــال    mind readاأل8فــــال لــــ�یهA القــــ�رة على " ن"! ــــة العقــــل  

م�فاوت4ن فى م_ـ�4; ق�راتهA، سـ4اء م�� ل�یهA ق!اءة عقل أو ع�ى   ال�ات4 ةال�Sـاب�� 2اضـU!اب  
�� ه4 � Jعقلى (مH ،١٢٣ - ١٢٢ ،٢٠٠١(.  

�� ف�!ة ن"! ة العقل ب4اســـــــUة 2ارون >4ه���ح�]   Baron-Cohen (2001)  وق� صـــــــ
تع�ـ�� على ال,Jـ] فى الع4ا8ف (م_ــــــــــــــ�4ـ ات م� الفهA الـعا8فى)، حـ�] ی�A تـق�AW الع4ا8ف م�  
خالل الSــــــ4ر أو األصــــــ4ات أو األفالم و �A ت�ر g األ8فال عل�ها �J2] ت�4ن >ل عا8فة على  

مع!فة العا8فة فإنه ی�A ت�ر ,ه عل�ها م� خالل قSــــــــــــة قSــــــــــــ�!ة  ح�ة، فإذا لW A_ــــــــــــ��Uع الUفل 
(Peters, 2010, 16) .   ــــــــــــــ��هـــا لـــ�; أ8فـــال_J�وتع�,! ن"! ـــة العقـــل م� القـــ�رات العقل�ـــة ال�ى لA نل�فـــ� ال�هـــا ل

ــU!اب   ــU!اب ال�ات4 ةإضــــ ــعف فى ه�ه الق�رة وق�   ال�ات4 ة، ف���! م� أ8فال إضــــ Wعان4ن م� ضــــ



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèO<DNLNL  
 

  ٣٣١  

 Salter et />�راســـة ال�ات4 ة�ه الق�رة ع�� أ8فال إضـــU!اب أوضـــ�J دراســـات ع�ی�ة ضـــعف ه

al. (2008)  ودراســــة/ Golan et al. (2008)    اب!Uأن أ8فال إضــــ �Jفه�ه ال�راســــات أوضــــ
ذو; األداء ال�!تفع ل�یهA 2عp الSــع4<ات فى ن"! ة العقل (فهA الع4ا8ف، وال��ــاع!،  ال�ات4 ة

  وال!غ,ات، وال�ع�ق�ات، واللعg ال��bلى).
�(� ال�غلg على القSـــــ4ر فى  ن"! ة    Johnny & Editor (2009) /� أوضـــــحوقW أنه

على م_ـــــــــ�4 ات م� الفهA العا8فى، ت�ـــــــــ�ل   ال�ات4 ةالعقل م� خالل ت�ر g أ8فال إضـــــــــU!اب 
  خ�_ة م_�4 ات هى: 

ال�_ــــــــــــ�4; األول: ت���v تع,�!ات ال4جه م� خالل الSــــــــــــ4ر و �A ت�ر g الUفل عل�ها م� خالل 
  ".الغgl  –ال4bف  –الvJن  –انفعاالت "ال_عادة ص4ر مع,!ة ع� 

ال�_ــ�4; ال�انى: ت���v العا8فة م� خالل ال!ســ4م ال��U�Ubة، و ه�ف إلى ب�ان ق�رة الUفل على 
  gـــــــlـــــــاع! األر<عة (خ4ف وغ��ت���v ال4جه الSـــــــ�Jح م� أر<ع صـــــــ4ر، ت�lـــــــ�� ال

  وسعادة وحvن).
�4; ال�ال]: ال�ع!ف على الع4ا8ف اس��ادًا إلى _�  ال�4قف.ال

�4; ال!ا2ع: ال�ع!ف على الع4ا8ف ال�,��ة على رغ,ات وال�,��ة على االع�قاد._�  ال
�4; الbامz: اللعg ال��bلى _�  .(Johnny & Editor, 2009, 129-133)ال

ه�ف� الى ال�ع!ف على ال�ي   Salter et al. (2008)دراســـــــــــــة  وه�ا ما أشـــــــــــــارت إل�ه 
ــ4رفى ن"! ة العقل ل�;  ــ4م ول  ال�ات4 ��القSـــ ــ�Oا2اتهA لل!ســـ �� 8,�عى ال�>اء وذلe م� خالل اســـ

�J!>ـة ال�O!ده فى شــــــــــــــ(ـل >ـارت4ن ی�A ع!ضـــــــــــــــة على جهـاز ال��,�4ت!، وت�4نـ� الع��ـة م�  �ال
  Aـــــــlة ت�, !O4عة ت�Oم ����4عO٥٦م  < Aاب اآلتي8فل وه!Uاضـــــــ Hـــــــ�� ب�وSbأ8فال م�ـــــــ :

عالى ال�ــ�ة ت�!اوح    ات4 ��ذ 8فل ل�یهA م�الزمة اســ,!ج!، وت_ــعة   8١٦فل،   ٣١وع�دهA   ال�ات4 ة
  Aاره�ــاU2ة م� األ8فال العادی�� م(4نة م�   )١٨  – ٦(  م�أع �4عة ضـــO٥٦عامًا، م    A8فل، وت

ــ��bام األدوات   �ة الSـــJة العال��ة اآلت�اسـ"��ــ! ل )، اخ�,ار  ١٩٩٢(  ICDة: ال�ل�ل ال�ولى العاشـ
ــل! لل�>اء   ــها على األ8فال أف!اد اWechslerو>_ـ ــ4م م�J!>ة ی�A ع!ضـ لع��ه ل�ع!فة ن"! ة  ، رسـ

�لفى  bمل4ن��� م ���العقل ل�یهA م� خالل اســـــ�Oاب�هA ح�] ی�A ع!ض ث�ان�ة أفالم >!ت4ن صـــــام
�4; >ل فلA على أر<عة م�ـــــــاه� و Uلg م� الUفل J و AOJال H4وصـــــــف آخ! أر<ع4ن ثان�ة  ال�ات

ــ(ال لألفالم ال�ع!وضــــــــــــ ة، م�ا ح�ث، �J2] ی�A وصــــــــــــف الJالة العقل�ة م� خالل إدراك األشــــــــــ
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أقل >فاءة فى ن"! ة العقل وذلe ع�� وصـــــــــف الJ!>ات   ال�ات4 ��8فال  األأوضـــــــــ�J ال��ائج أن  
م!تفعى  ال�ات4 ��  8فال  األال�ى ع!ضـ� عل�هA م� خالل أفالم ال�!ت4ن >�ا أوضـ�J ال�راسـة أن  

 األداء >ان4 ق! ,�� �2ــ(ل >,�! م� أق!انهA ذو; األســ,!ج! أو العادی�� م�� شــ�ل�هA ع��ة ال�راســة
وذلe فى ال�SــUلJات الbاصــة 2الع�! والz�O واألداء والق�رات، واالخ�الف ال4ح�� الهام وال�; 

  ح�ث >ان ق�اس ال�4اف{ (اللغ4;). 
أن ن"! ة العقل ت�اول� ف!ض�ة حاول� م�   Doherly (2008, 186 - 190)وق� أوضح  

ل4Oانg ال�ع!ف�ة،  م� م�ـــــــ(الت م�ل ا ال�ات4 ةضـــــــU!اب اخاللها فهA وتف_ـــــــ�! ما Wعان�ه أ8فال  
�ـاعي، >�ـا ر>vت هـ�ه    )،mind-read(  ون"!ـ ة العـقل�ــل مع اآلخ! �، وال�ـفاعـل االج وال�4اصــــــــــــ

م� فهA م�ــاع! وأف�ار ومع�ق�ات  ال�ات4 ةضــU!اب اال�"! ة على الSــع4<ات ال�ى ت4اجه أ8فال 
ل ورغ,ات اآلخ! � وت+د; ه�ه الSــــــع4<ات ب�ورها إلى ما ســــــ,{ ذ>!ه وه4 صــــــع4<ة فى ال�4اصــــــ

�اعي مع اآلخ! � �  وال�فاعل االج
ن"! ة العقل م� ال�اح�ة ال�ف_ــــــ�ة 2أنها ق�رة الUفل   Attwood (2008, 112)وق� ع!ف 

على فهA أف�ار ورغ,ات ومع�ق�ات األشــbاص اآلخ! � ل�ى W_ــ��Uع فهA ســل4>هA و<ه�ا W_ــ��Uع  
�ع!وف 2الع�ى العقلىت4قع أفعالهA وته�A ن"! ة العقل 2�ا Wع!ف ب�"! ة العقل أو ب�ق�lها ال.  

2ـأنهـا القـ�رة على   mindreadingن"! ـة العقـل    Ian Apperly (2010)و>ـ�لـe ع!ف  
  ال�ف��! وفهA ال�ع�ق�ات ال�ع!ف�ة، وال!غ,ات، وال�4اWا لآلخ! � ".

�ل    Golan et al. (2008, 1536)ون"! ة العقل >�ا ذ>!ها >ل م� ج4الن وآخ! �  �ت�ـــــ
  على اآلتى: 

 �!ات ال4جة)ق!اءة ال4جة (تع, -١
 ق!اءة ال4Sت (فهA ال4Sت) -٢
 ق!اءة االنفعاالت/ ال��اع!/ الع4ا8ف.  -٣

  النظريات المفسرة لمهام نظرية العقل

 ,Gopnik & Wellman (1992, 146), Moore, Pure, & Furrowذ>! >ل م� 

(1990) Perner, Ruffman, & Leekham (1994), Gopnik & Flavell (1993).   4عة م� ال�"! ات�O4  مJعلى ال� eهام ن"! ة العقل، وذل�  :اآلتيال�ف_!ة ل
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 :) ن0A&ة ب�اج�ه١
ــف الع�ل�ات ال�ي تH!O في م!حلة الUف4لة ــ�! ب�اج�ة إلي وصـ ال�,(!ة وذلe م� خالل  �Wـ

���ل وال�4اءمة، فاأل8فال��(� أن 4UWروا مع�ق�ات غ�! صـJ�Jة،   م�(ان�vمات أسـاسـ�ة وهي الW
خالل م!حلة ما ق,ل الع�ل�ات العقل�ة. وفي ه�ه ال�!حلة   في العادة  وأن م�ل ه�ا الفهA ی�A ت4U !ه

 .ت,�� ام�الكه الق�رة علي ت���v ب�� ما ه4 ذه�ي وما ه4 غ�! ذه�ي ی�vود الUفل 2أدلة
 :ال(0A&ة ال�0ا�IJة) ٢

�(� تف_ـ�! سـل4ك   وت!H أن سـل4ك اإلن_ـان م�علA 2فعل ال�فاعل مع ال,�^ة. وت!H أن�م� ال
ــان علي ــ�Oا2ة دون الJاجة  اإلن_ــ ــ�Uة >العقل أو الف�!  أنه ت!اF2 ب�� م��! واســ إلي م�غ�!ات وســ

Aار إنها مفاه�,� .غامlة غ�! قابلة للق�اس وال�الح"ة أو ال4ج�ان علي اع
 :ال(0A&ة الف0I&ة) ٣

2اســـــ�قالل�ة ع�   ن ال�ماغ م(4ن م� وح�ات معالOة م�SbـــــSـــــة تع�لأ  رأت ه�ه ال�"! ة
�ا أن ق< .pــــــها ال,عlســــــل4ك اآلخ! �2ع Aال   �رة األ8فال علي فه Aومقاصــــــ�ه AاهWومع!فة ن4ا

 H!Uــــــع لألســــــاس الفlbا ت�ع�� الUفل، و (�� دور ال���!ات ال,�^�ة   تlbــــــع لع4امل ال,�^ة، و*ن
Fل علي ت���� .ه�ا االس�ع�اد و<!وزه في wل w!وف ب�^�ة اع��ادWة والb,!ات في أنها تع

 :ن0A&ة ال�Nاق االج�	اعي) ٤
وال�عل�A في ن�4 الUفـل وت4Uره،   �ه ال�"!ـ ة علي ال�علA وال��4 العقلي ودور ال�!<�ـةت!>v هـ

ن_ـــــــ,�ة م�ا ی��bل ال���!ون؛ ألنها م�ل 2اقي الق�رات   فهA ی!ون أن ن"! ة العقل ر<�ا ت�4ن أك�!
�(� دراس�هاW 4ر ف�ه العقل�ة الU��اعي ال�قافي ال�H ت�2�عvل ع� س�اقها االج. 

٥ (&0A)0&ة الAةن: 
�ع4ن 2ق�رات فU! ة عال�ة و �Jث ��تغ�! ن4عي في أن�اa  وت!H ه�ه ال�"! ة أن األ8فال ی

�غ�!ات ال,�^ة في ال_ــ�اق��اعي وال�قافي ال�W Hع�� ف�ه،  ســل4>هA مع م!ور ال4ق� 2فعل ال�االج
ح4لهA >ل�ا نlــ4Oا مع م!ور الvم� و �ــ�! أنSــار ه�ه  ف�غ�! األ8فال ن"! اتهA تOاه العالA م�

ــ�هاا ــ�{ اســـــ ــة بهA، وأن ت4Uر ق�رة   ل�"! ة (ال�H اشـــــ م� >4نها ت!H أن لأل8فال ن"! ات خاصـــــ
�اعي ما ه4 إال ن��Oة ت4U !هA ل�"! ة العقل األ8فال علي�  ). الفهA االج

 م ه�ا وق� أشـــارت 2عp ال�راســـات إلى أن األ8فال ال�ات4 �� ل�یهA قSـــ4ر واضـــح في مها
لى إه�ف� ال�ي   Slaughter et al. (2009)/دراســــــــة ن"! ة العقل، وم� أهA ه�ه ال�راســــــــات 
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  والعادی��  ال�ات4 ��اب��ار و*ث,ات ص�ق س�(4م�!H ألح� االخ�,ارات ال�Oی�ة لق!اءة الع�� لأل8فال  
في م!حلة ما ق,ل ال�عل�A، واســـ��bام اخ�,ار ج�ی� اســـ���ـــاف العالقة االرت,ا�8ة ب�� فهA االع�قاد  

ــاU2ة، وتA ع!ض U2ار ة    ال�ات4 ��� ل�; األ8فال  ال�v � م� خالل الق!اءة 2الع� �4عة ضــــــــــOوم
ع� ال�ع�ق� الbا8ئ واخ�,ار ج�ی� للق!اءة 2الع�� خالل ال�راســـــــــــــة الJال�ة ألف!اد ع��ة ال�راســـــــــــــة، 

م� أ8فال    ٦٥عام و  ١٣  -٦ع�!   ذاتH4 8فل   ٢٢م� االســ�!ال��� م�هA    ٨٧وت�4ن� الع��ة م�  
�4عات ضــــــــOل4ن ثالث م��W 4��4عة ضــــــــاU2ة م� األ8فال ع�! ال��رســــــــة 8,�ع�4 ال�Oة مU2ا

�4عة في م!حلة ما ق,ل ال��رسة وع�دها    ١١االب��ائ�ة وع�دها O4عة م�    8٣٧فل وم�O8فل وم
ف!د، وم� أدوات واج!اءات ال�راســـــة: أنه تA تق��A ع��ة ال�راســـــة 2اســـــ��bام    ١٧ال!اشـــــ�ی� وع�دها 

ت,اa ذلSb2 eـائSـهA فى ن"! ة العقل، ح�]  اخ�,ارات االع�قاد الbا8ىء ل�"! ة العقل وم�; ار 
-Baron (1985)تA ذلــe م� خالل اخ�,ــار االع�قــاد الbــا8ىء ل,ــارون >4ه��، ل�vلي، ف! ــ] 

Cohen, Leslie, and Frith’s ــــــــــــــ4تSائج ال�راســــــــــــــة ال�، وم� ن�ائج ال�راســــــــــــــة تA ت�عA ن
ق!اءة 2الع�� س4اء >ان�  ال_�(4م�!H لالخ�,ار ال�Oی� وأشارت إلى أن ال�ع�ق� الbا8ئ وال�v � وال

ــارت تJل�الت االنJـ�ار    ،ب��هA عالـقة ارتـ,ا8ـ�ة داـلة العـادی��أو    اـل�ات4 ��ـل�; األ8ـفال  �ـا أشــــــــــــ<
 ��bــــــــــــــ���عـ�د اله!مي إلى أن هـ�ه العالـقة >ـاـن� م_ــــــــــــــ�قـلة ع� الع�! وال�4ع وال�و<!غA أن    ،ال

8فال ق� حقق4ا درجات ال!اشـــــــــــ�ی� ق� حقق4ا درجات أعلى على الق!اءة 2الع�� �2ـــــــــــ(ٍل عام فإن األ
ــاو ة معهA في  ــ��bامها في  ،م� الع,ارات   ٪٤٤م�_ـــ ــة الJال�ة الســـ ــة آثار ن�ائج ال�راســـ وتA م�اق�ـــ

�ق,ل مع االخ�,ار ال�Oی� وت4ض�ح ال��خل في ن�4 ن"! ة العقل ل�; _�  .ال�ات4 ��ال
هــ�فــ� إلى تJــ�یــ� 8,�عــة العالقــة ب�� >ــل م� ال�ي     Pellicano (2010)/دراســــــــــــــــةو 

�اســــe ال�الw4ا�>Hv؛ فهي تف�!ض أن ال�هارات ال�ع!ف�ة ! ئف ال��ف��Wة، ون"! ة العقل، ون"! ة ال
ت�,�{ داخـل ن"ـام ت��H4 م�غ�! ح�ـ] یلعـg ال�Oـال العـام لل�هـارات دورًا حـاســــــــــــــ�ـًا في ت�ــــــــــــــ(ـ�ل  
�ل� ��4 ة في ن"! ة العقل، وق� تA إج!اء ال�راسـة على م!حل���؛ ال�!حلة األولى اشـ��ال�_ـارات ال

م!تفعي األداء في م!حلة ما ق,ل ال��رسـة،   ال�ات4 ة8فال م� ذوH اضـU!اب   ٣٧ها الع��ة على  ف�
�اســــــــe ال�!>Hv. وأوضــــــــ�J ن�ائج  �و8,ق� عل�هA اخ�,ارات ل�"! ة العقل وللw4ائف ال��ف��Wة وال
ال�!حلـة األولى م� الـ�راســــــــــــــة أن الف!وق الف!دWـة ال�,(!ة في الw4ـائف ال��ف�ـ�Wـة ت+ث! في إحـ�اث 

�4ســــــــــــF ح_ــــــــــــg الع�! و>�لe ت+ث! في الق�رة ت�غ�!ات في مهارات ن"! ة العقل ف4ق أو ت�J ال
اللف"ـ�ة وغ�! اللف"ـ�ة، وأن هـ�اك عالـقة ارتـ,ا8ـ�ة ب�� مـهارات ن"!ـ ة العـقل وال�A)J ال��فـ��H، وأن 
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  Aول ،Hv<!��اســـe ال�القSـــ4ر في ن"! ة العقل ه4 ن��Oة لقSـــ4ر م,(! في الw4ائف ال��ف��Wة وال
ــ �اســـــــــــe ال�!>Hv، ب���ا >ان  ت_ـــــــــ�ف! ال��ائج ع� وج4د عالقة ارت,ا�8ة ب�� الw4ائف ال��ف��Wة وال

 eاســـــــــــــ��ه�اك عالقة ارت,ا�8ة ع(_ـــــــــــــ�ة ب�� األداء على مهام ن"! ة العقل واألداء على مهام ال
�4عة األ8فال  Oم zــ�4ات على نف ــة 2ع� ثالث ســــــ ال�!>Hv. وتA إج!اء ال�!حلة ال�ان�ة م� ال�راســــــ

وأســــــــــــــف!ت ال�ـ�ائج ع� ح�وث تJ_ــــــــــــــ� في أداء األ8ـفال على مـهام >ل م� الw4ـائف   4 ��،ال�ات
�� على  �ــ� في األداء على اخ�,ارات ن"! ة العقل اع ــe ال�!>Hv، وأن ال�J_ـــــــــــ �اســـــــــــ�ال��ف��Wة وال

.Hv<!��اسe ال�  الع�! واللغة وال�>اء اللف"ي، ولA ت4ج� عالقة ن�ائ�ة ب�� الw4ائف ال��ف��Wة وال
ه�ف� إلى تق��A القSـــــــــــ4ر ال�w4في ال��ف��H  ال�ي   .Bühler et al  (2011) /دراســـــــــــةو 

واألف!اد ذوH اضــــــــــــــU!ا2ات    ال�ات4 ��وتJلـ�ل م�غ�!ات >� ال_ــــــــــــــل4ك، ون"! ة العـقل ل�; األف!اد 
م� اضــــــــU!اب االن�,اه    ٨٤و  ال�ات4 ��م�   ٨٦االن�,اه وف!a الJ!>ة. وت�4ن� ع��ة ال�راســــــــة م� 

ــ�ة، وق� أwه!ت ن�ائج ال�راســـــــــة ضـــــــــعف أداء    )٢٢  -٥( م�رهA  وف!a الJ!>ة، ت!اوح� أع�ا ســـــــ
�4عـة  O��4عـة اضــــــــــــــU!ا2ـات االن�,ـاه وف!a الJ!>ـة على اخ�,ـارات >� االســــــــــــــ�Oـا2ـة مقـارنـة 2Oم

أضــــــــــعف م� أداء األ8فال   ال�ات4 ة، و>ان أداء األ8فال الSــــــــــغار م� ذوH اضــــــــــU!اب ال�ات4 ة
�4عة اضــــــــU!اب االن�,اه وف!a الJ!>ة عOــــــــغار في مSیالح�  ال Aارات ن"! ة العقل، ول,�لى اخ

  ،����4عO�ــ�ا في ال اخ�الف في األداء على اخ�,ارات ن"! ة العقل ب�� ال��ـــــــــــــار>�� األك,! ســـــــــــ
وخلSــــ� ال�راســــة إلى أن مفاه�A ن"! ة العقل م4ج4دة ل�; ذوH اضــــU!اب االن�,اه وف!a الJ!>ة 

ــا في ال�4اقف ألنهـــ ا ت�Uلـــg القـــ�رة على >� ول�� ه�ـــاك ف�ــــــــــــــــل في القـــ�رة على ال�ع,�! ع�هـ
االســ�Oا2ة وم� ثA فإن القSــ4ر في >� االســ�Oا2ة ی+دH إلى الف�ــل في اســ��bام مفاه�A ن"! ة  
 eم� ذل z)ا2ة)، وعلى العO�ــ ــعف ن"! ة العقل ه4 ن��Oة لع�م الق�رة على >� االســـ العقل (ضـــ

ــعف أ  ال�ات4 ��في األف!اد  ــ4ر في مفاه�A ن"! ة العقل ی+دH إلى الlـــــ ــ4ر في فإن القSـــــ و القSـــــ
  الق�رة على >� االس�Oا2ة (ضعف الق�رة على >� االس�Oا2ة ه4 ن��Oة لlعف ن"! ة العقل).

ــةو  ــة أث! ال,!امج ال�ق�مه إلى ال�!اهق��  ال�ي   Murply (2012) /دراســــــــ ه�ف� إلى دراســــــــ
وأث! ه�ه ال,!امج على تJ_ـــــــ� مهارات ن"! ة العقل، وت�4ن� ع��ة ال�راســـــــة م�: أر<عة    ال�ات4 ��

8  Aاره�ــف!ت   )١٩-١٨( م�الب ت�!اوح اع  عام مل�Jق�� O2امعة مار; وود ب�4رث >ارول��ا، وأســــــ
ب!امج ن"! ة العقل واث!اها ال4اضح فى تJ_� مهارات ن"! ة العقل، فق� أwه!ت   تأث�!ع�    ال��ائج

  ال�J األدنى م� ال�Oاح وذلe ن"!ًا ل�l{ ال4ق� >�لe حAO الع��ة.



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèO<DNLNL  
 

  ٣٣٦  

�لة م� ال�ي    Paynter et al. (2013) /دراســةو �J�ه�ف� إلى م4اصــلة دراســة الف4ائ� ال
8فـل م�   ٢٤، وت�4نـ� ع��ـة الـ�راســـــــــــــــة م�  الـ�ات4 ��ال�ـ�ر ـg على تـ�ف{ ال�ف��! وذلـe أل8فـال 

إنـاث)، وم� أدوات    8٣فـل،    ٢١عـام (  )١٢.٢٥-٤.٦٧(  م�ت�!اوح أع�ـارهA    الـ�ات4 ��8فـال  األ
وذلe ل�ق��A ق�رات األ8فال أف!اد الع��ة    DSM-IVال�راسة: ال�ل�ل ال��S�bى واالحSائى ال!ا2ع  

لف�J االع�قـــاد الbـــا8ىء لـــ�;   TOMاللف"�ـــة وغ�! اللف"�ـــة، مق�ـــاس ب���ـــة للـــ�>ـــاء، مق�ـــاس  
ــل� ال��ائج إلى أن ،  ال�ات4 ��8فال  األ ــ�!ات��Oة  وت4صــــــ ــ��bام ه�ه االســــــ 2عp  حق{ ال��ر g 2اســــــ

8فـــال بهـــ�ا ال�قـــ�م على مهـــارات مق�ـــاس  ال�قـــ�م لـــ�; األ8فـــال أف!اد الع��ـــة وقـــ� اح�ف� ه+الء األ
  االع�قاد الbا8ىء ل��ة ثالثة أساب�ع.

ــة ــ!ة ( /ودراســ �4د م�_ــJي  ٢٠١٧م�مهام  ه�ف� إلى ال�ع!ف على فاعل�ة 2عp ف��ات ) ال
، 2غ!ض اإلسهام  ال�ات4 ��ن"! ة العقل في تJ_�� الbلل ال�4عي لل��خالت الJ_�ة ل�; األ8فال  

�!ار فاعل�ة ذلe   ت الJ_ـــــــ�ةفي تJ_ـــــــ�� اســـــــ�ق,الهA لل��خال��لفة، وال�Jق{ م� إم(ان�ة اســـــــb�ال
،  ال�ات4 �� ) 8فال م� ال�>4ر واإلناث م�  ٥٠وت�4ن� ع��ة ال�راســــــــــــــة م� (  ال,!نامج 2ع� ان�هائه،

��لة في: مق�اس اضــــU!اب ��الbلل ال�4عي لل��خالت الJ_ــــ�ة   وق� 8,{ عل�هA أدوات ال�راســــة ال
,ـاحـ]"، ومق�ـاس مهـام ن"! ـة العقـل "إعـ�اد ال,ـاحـ]"، ومق�ـاس ج�ل�ـام  ال  " إعـ�اد  الـ�ات4 ��لأل8فـال  
�الزمة�  م، وتA تU,�{ ال,!نامج٢٠١٣تع! g مSـUفى ع,� ال�J_ـ� ال�Jی,ي    GADSأسـ,!ج! ل

الJ_ـــــــــــــ�ة "إع�اد  القائA على 2عp ف��ات مهام ن"! ة العقل ل�J_ـــــــــــــ�� الbلل ال�4عي لل��خالت 
) م� اإلنـاث م�  ٢الـ�>4ر و ( ) م�٢) أ8فـال (٤عـ�دهـا (ال,ـاحـ]" على الع��ـة ال�O! ,�ـة ال,ـالغ  

األســاســ�ة. وأســف!ت ن�ائج ال�راســة ع� فاعل�ة اســ��bام ال,!نامج القائA   م� ع��ة ال�راســة  ال�ات4 ��
 pـــــــــ�ة، وت,�� أن على 2ع_Jخالت ال�� ف��ات مهام ن"! ة العقل في تJ_ـــــــــ�� الbلل ال�4عي لل

 ���  .لل,!نامج ال�ق�!ح تأث�! م
ــة ــاف م(4نات مهام ن"! ة    Pedreño et al. (2017) /ودراســـ ــ���ـــ ال�ي ه�ف� إلى اســـ

) ف!دا م� ال�ی� Wعان4ن  ٣٥العقل ل�; ال�ی� Wعان4ن م� اضــــــU!اب ال�ات4 ة، وت�4ن� الع��ة م� (
م� اضU!اب ال�ات4 ة، و>ان م� أدوات ال�راسة مق�اس مهام ن"! ة العقل، وأسف!ت ن�ائج ال�راسة 

  مهام ن"! ة العقل ل�; ال�ی� Wعان4ن م� اضU!اب ال�ات4 ة.ع� وج4د ق4Sر واضح في 
  ثال)ا: العالقة ب�� ال�	)الت ال%ه(�ة ومهام ن0A&ة العقل
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��ل ال�اتي وت�4 � الSـــــــــــــ4ر ال�ه��ة على ال�أث�! إOWا2ا أو ســـــــــــــل,ًا في �ال ی�4قف تأث�! ال
ال�ف_ــ�ة األخ!;، 2�ا  ال��ــاع! واألحاســ�z، بل ی�ع�اه�ا لل�أث�! في >��! م� ال4Oانg الO_ــ��ة و 

في ذلe دوافع�ا للع�ل، >�ا تlbــع ق�رت�ا على ال��ــاa وال�افع�ة وت�أث! على ن4J م,اشــ! 2ق�رت�ا  
  v�<!ل وت�bإذا ما ســـــــــــ,قها ت Fق� ت��ـــــــــــ z�Oعام وال�ـــــــــــ!اب والUل ال�اتي، ف�وافع�ا لل�b�على ال

�لف ال���!ات ال�!ت,Uة 2إش,اع ه�ه الbهات، وم,��  �وافعال�ف��! الJ_ي في ال
�لفة (S2ــــ! ة b�و _ــــ��bم اإلن_ــــان في تف��!ه صــــ4رًا ذه��ة م� ج��ع ال��ف�ات الJ_ــــ�ة ال
�لف  bــــــ! ة 2(�!ة؛ وتS,ــــــ4ر الSم4ن ال�b�وســــــ�ع�ة و....الخ)، غ�! أن مع"A األشــــــbاص W_ــــــ
ــJة   ــ4ر ال�ه��ة واضـ ــ4حها، ففي 2عp الJاالت ت�4ن الSـ ــًا في ق4تها ووضـ ــ4ر ال�ه��ة أlWـ الSـ

�ل >أن�ا ی�رك اإلن_ــان األشــ�اء في ال4اقع. وفي 2عp األح�ان األخ!; ت�4ن  ج�ًا ودق�قة ال�فاصــ
ــة �4سـUــع�فة م ــ4ر ال�ه��ة ضـ ــارت الSـ ، وهي ت!ت,F ارت,ا8ا >ل�ا 2�هام ن"! ة العقل، وه�ا ما أشـ

ال�ع!ف على فقاعات ال�ف��! م� خالل ه�ف� إلى  ال�ي    Kerr & Durkin (2004)  /دراسةإل�ه  
��الت ال�ه�ـ�ة ل�; األ8ـفال ال�ات4 �� وعالق�ـها 2�ـهام ن"! ة  األشـــــــــــــــ(ال ال�Sــــــــــــــ4رة >�4ع م�� ال

) س�4ات، ٤) 8فال مSاب 2ال�ات4 ة ال تv � أع�ارهA ع� (١١العقل، وت�4ن� ع��ة ال�راسة م� (
��ل  �ــ��bم� >�4ع م� ال ــ4رة ال�ي اســـــ ــي فقاعات ال�ف��! ال�Sـــــ ــة مق�اســـــ و>ان م� أدوات ال�راســـــ

ل، وأسـف!ت ن�ائج ال�راسـة ع� وج4د عالقة ذات داللة إحSـائ�ة  ال�ه�ي ومق�اس مهام ن"! ة العق
ــ4ر   ــف!ت ع� أن األ8فال ال�ات4 �� ل�یهA قSـــــ ��الت ال�ه��ة ومهام ن"! ة العقل، >�ا أســـــ�ب�� ال

��ل ال�ه�ي وعلى وجه ال��Jی� فقعات ال�ف��!، ومهام ن"! ة العقل.�  واضح في ال
Pاإل على تعق�E0? اA)قةو  ر الJاNال�راسات ال  

�لفة ج4انg   على  ر>vت  أنها  ســا2قة دراســات و   أ8! ن"! ة  م�  ع!ضــه  ســ,{ م�ا  ی�lــحbم  
  إال  الJال�ة ال�راسة وما  هامة، أخ!H  ج4انg  وأه�ل�  ال�راسة،  م�غ�!ات   م�  م�غ�! 2(ل  ی�عل{  ف��ا

ــ�  مJاولة ــ�!ة و*ك�ال ال�غ!ات، ه�ه ل_ـ �ال�ة  ال,�اء  ل�_ـ��ــ�4ات  م�H  على  ال ــا2قة  ال_ـ   وق��ا  ح�ى  ال_ـ
�ا  ،ال!اه�<   ����  ال�ي  الع!<�ة  ال�راســـــــــات  قلة  ال_ـــــــــا2قة ال�راســـــــــات  ع!ض   م�ال�الح"ة  ت�  اه

��الت ال�ه��ة    ب�راســـــــــة�  ،ة ال,اح�  ا8العوذلe فى ح�ود    ،ون"! ة العقل ل�; األ8فال ال�ات4 ��ال
��  ال�ي  ال�راســـات  >ل  أن ك�ا���الت ال�ه��ة   ب�راســـة  اه� وذلeدراســـات أج�,�ة،  ون"! ة العقل ال

 .ةال,اح� ا8العد  فى ح�و 
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ــات   ل��ائج  ال�ل�ة  ال�"!ة خالل وم� ــا2قة، وال,4Jث  ال�راســـــــ أن األ8فال    ةال,اح� ت وج�   ال_ـــــــ
��الت ال�ه��ة Wعان4ن م� ق4Sر واضح فى  ال�ات4 ��� .ون"! ة العقلال

  الNاJقة ال�راساتو  األ0E ال(0A&ة م� االس�فادة أوجه
ــ�ع!اض  خالل  م� ــات و   األ8! ال�"! ة اســـ ــا2  ال�راســـ �(�  قةال_ـــW  ال  2أنها الق4ل  z)واقع  تع  
��الت ال�ه��ةمهارات    خفp   ع�  ال�اتOة ال��(الت � ال�راسات   ه�ه  ل��رة  ون"ً!ا  ،ون"! ة العقل  ال

  2اإلضـافة  وتU,�ق�ة،  ن"! ة  أه��ة م�  لل�4ضـ4ع ما  رغA  ،ةال,اح�  ا8الع  ح�  فى  –  ال�4ضـ4ع  له�ا
��الت    ت�ــاولــ�   ال�ي  الع!<�ــة  الــ�راســـــــــــــــات   نــ�رة  أن  إلى�8فــال  األ  لــ�;ون"! ــة العقــل  الــ�ه��ــة  ال

��ل  ،ال�ات4 ��W  ورة  م+ش!ا!lام  ل��  ال�عق�g   فى  وصف�   ال�ي  ال�ق�   أوجه  تg�O   مع  ب�راس�ها،  االه
ــات   على ــ4ل به�ف  ال�راســـ ــافة  لل�ع��A،  قابل�ة  أك�!  ن�ائج إلى ال4صـــ ــة  اخ�الف إلى  2اإلضـــ  ال�راســـ

حاجة ماســـة    ىهى ف  ال�ى  ع��اتها ارواخ��  م4ضـــ4عها، ح�اثة فى  ال_ـــا2قة  ال�راســـات   ع�  الJال�ة
  ت4صـل�  وما  ال_ـا2قة  وال�راسـات  ال,4Jث   م�  ةال,اح�  ت اسـ�فاد   وق�   ،الى ال�_ـان�ة م� ق,ل اآلخ! �

ــفاتها،  الع��ة  وت�Jی�   ال�راســــة،  أدوات   و*ع�اد  ال�راســــة، ف!وض   صــــ�اغة  فى  ن�ائج  م� إل�ه   وم4اصــ
ــال�g   واخ��ار ــائ�ة  األســ ــافة ه�ا  ال,�انات،  ل�Jل�ل  ال��اســــ,ة  اإلحSــ   ن4J  ةال,اح� ســــعي إلى  2اإلضــ
  الbاصـة  واألدوات   األسـال�g   وتU,�{ ال�"!H   اإل8ار ع!ض   ب�� وال��امل ال�4اصـل  على  الJ!ص 

  وفًقا  ال���ـــــــــ4د   ال�_ـــــــــ�H4  إلى وصـــــــــ4الً   وم�فاعل  م��امل ع!ض   تق�AW  ن4J  وال_ـــــــــعي  2ال�راســـــــــة،
�عال� 8,�عة مع ت�الءم ال�ي ال_ل��ة واإلرشادWة ال�!<4 ة لل�4ج�هات �O  H!S�  . ال
  الدراسة فروض
إرت,ا�8ة م4ج,ة ذات داللة إحSــائ�ة ب�� درجات ع��ة ال�راســة على مق�اس  ت4ج� عالقة   )١

��الت ال�ه��ة ال!مv ة وأ2عاده، ودرجاتهA على مق�اس مهام ن"! ة العقل وأ2عاده.� ال
�(� ال��,+ 2ــاألداء علي مهــام ن"! ــة العقــل م� خالل درجــات األ8فــال الــ�ات4 ��   )٢W  علي

��الت ال�ه��ة ال!مv ة� مق�اس ال
  إجراءات الدراسة:

ــة والع��ة واألدوات  اتاإلج!اءات ال�ى    Wأتينع!ض ف��ا   ,ع�ها ال,اح�ة م� ح�] م�هج ال�راسـ
�� ال�U,�{ الع�لى وال�عالOات اإلحSائ�ة.l���bمة ووصف إلج!اءات ال�راسة ی_�  ال
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  منهج الدراسة:
��ت ال�راســـــــــة الJال�ة على ال��ه�، وذلe ل�4نه م�اســـــــــً,ا لU,�عة  االرت,ا8يج ال4صـــــــــفي  اع

  ال�راسة.
  الدراسة:مجتمع وعينة 

:����4عOإلى م Aه��4عة م� األ8فال ال�ات4 ��، وق� تA تق_�Oُأج! � ال�راسة على م  
  ع�(ة ال��ق� م� الUVائS ال��N�م�0&ة: -١

ع��ة وال�أك� م�  ه�ف� إلى ال4ق4ف على م�; م�اســ,ة األدوات ال�_ــ��bمة ل�_ــ�4; أف!اد ال
ــة وال�ع!ف على   ــ��ة في أدوات ال�راسـ �lـ�وضـــ4ح تعل��ات األدوات، وال�أك� م� وضـــ4ح ال,�4د ال
الSـــع4<ات ال�ي ق� ت"ه! أث�اء ال�U,�{ والع�ل على تالشـــ�ها وال�غلg عل�ها، إلى جانg ال�Jق{  

ة ال�راســة على  م� صــ�ق وث,ات أدوات ال�راســة، ول�Jق�{ ه�ه األه�اف قام� ال,اح�ة ب�U,�{ أدا 
ــ�(4م�! ةع��ة   ــائ� ال_ـ ) م� اال8فال ال�ات4 �� م�� ت!اوح�  ٣٠ت�4ن� م� (  ال�Jق{ م� الSbـ

 Aاره��4سF ق�رة (٦-٤( م�أع�  . )٥.٦٤) شهً!ا 2إنJ!اف مع�ارH ق�ره (٦٢) س�4ات 2
  الع�(ة األساس�ة: -٢

ــاســــ�ة م� ( )  ٦- ٤(  �م) 8فل و8فلة م�� ت!اوح� أع�ارهA  ٣٠ت�4ن� ع��ة ال�راســــة األســ
�4سF ق�رة (�  .)٥.١٨) شهً!ا 2إنJ!اف مع�ارH ق�ره (٦٣س�4ات 2
  أدوات الدراسة:

  ة:اآلت�اس��bم� ال,اح�ة فى دراس�ها األدوات 
١-  S�V&ةمق�اس" ج�ل�ام ل���، :(إع�اد "ال%ات�	ال0ح ��  ): ٢٠٠٤، م(ى خل�فة م�	� ع

�� ال_ـ�� ع� ه�ا ال�ق�اس لل,�^ة الع!<�ة (أ Jاعادة ح_ـاب ٢٠٠٤  وم�ى خل�فة،  ،م Aح�] ت (
صـ�قه ومعای�!ه فى ال,�^ة ال�Sـ! ة، وه4 ع,ارة ع� قائ�ة سـل4>�ة ت_ـاع� على ت�Jی� االشـbاص  
اـل�ی� Wعـان4ن م� اـل�ات4ـ ة، و ��4ن ال�قـ�اس م� اثـ�ا وار<ع4ن بـ��ا تـ��رج تJـ� ثالث ا2عـاد ف!عـ�ة،  

ــاف�ة Wق4م اال2اء م� خاللها   ــ! ب��ا اضــ ــافة إلى أر<عة ع�ــ ــ�4ات ال�الث 2اإلضــ أب�اءهA خالل ال_ــ
�ل ا2عاد ال�ــ ــل4>�ات ال���Uة  �ق�اس أر<عة أ2عاد: ال,ع� األولاالولى م� ع�! الUفل وت�ـــــــــ : ال_ـــــــــ

Stereotyped  Behaviors:4اصـــــــــــــــل  ، ال,عــ� ال�ــاني� :، ال,عــ� ال�ــالــ] Communication  ال
�ــــــاعي�االج ال!ا2ع  Social Interaction  ال�فــــــاعــــــل  ال,عــــــ�  ال��ــــــا،  االضــــــــــــــU!ا2ــــــات  ئ�ــــــة  : 

Developmental Distributive.   
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  ٣٤٠  

  وصف ال	ق�اس:
ــل4>�ات م�Jدة و    ٤٢ی��4ن ال�ق�اس م�   ع,ارة ت��رج ت�J ثالثة أ2عاد ف!ع�ة تSــــف ســ

ملw4Jة و ســــــهلة الق�اس إلى جانg أر<عة ع�ــــــ! ب��ًا اضــــــاف�ة Wق�م م� خاللها اآل2اء معل4مات 
�(� اإلجا2ة عل�ه ب4اســــــــUة  ل. و ت ال�الث األولى م� ع�! الUفع� ن�4 أب�اءهA خالل ال_ــــــــ�4ا 

و �(� ح_ـــــــــــــاب معامل ال�ات4 ة م� ه�ه األ2عاد    ؛و ال�عل��� في ال��vل أو ال��رســـــــــــــةال4ال�ی� أ
�4عـة م� األســــــــــــــOWـ�g اآلـ2اء على ال,ـع� ال!ا2ع  و ال�الـثة ب��ـ�ا  Oار خ  ه4 عـ,ارة ع� م�^ـلة ح4ل الـ

  .٣-٠ا على م��رج م�  ��4ن >ل 2ع� م� أر<عة ع�! ع,ارة OWاب عل�هال��ائى للUفل و 
  الUVائS ال��N�م�0&ة لل	ق�اس:

ــ�(4م�! ة لل�ق�اس فى ال,�^ة الع!<�ة   ــائ� ال_ــــ ــاب الSbــــ قام مع�ا ال�ق�اس للع!<�ة J2_ــــ
ة و ذلe 2ع� اس�ع!اضهA لJ_اب الSbائ� ال_�(4م�! ة ال�ى قام بها مع� ال�ق�اس  اآلت�2الU!ق  

  2اللغة األج�,�ة:
  أوًال: ال�Uق:

  :ص�ق ال	���3  -١
�!ج�ة م� ال�ق�اس مق�!نة 2(ال ال�ع! ف��    مق��ا وم�!ج�ا ال�ق�اس  مقا�2ع!ض الSـــــــ4رة ال

����ــات�ة الSــــــــJة ال�ف_ــــــــ�ة ال�ه   و>�لe ال�ع! � االج!ائى لأل2عاد األر<عة على خ�_ــــــــة م� أســــــ
�ا2�Oال االعاقة على وجه الSbـ4ص و ��ه  8لg م�هA ت�Jی� م�; انJء ال,�� لل,ع� ال�; ی��رج ت

��� على ب�4د ال�ق�اسلA تقل نو )J�و بلغ�    ٪٦٠ت��رج ت�J أ2عادها ع�   ال�ي  _ــــــــــ,ة م4افقة ال
�ع    ،م� ب�4د ال�ق�اس  ٪٨٥ألك�! م�   ٪٨٠ال�_ــ,ة  ����� أن ال�ق�اس ی)J�ب�رجة  >�ا أوضــح ال

قSـ�!ة وم� ال_ـهل فهA تعل��اته    أن ال,�4د مSـاغة U2! قة ج��ة وم�اسـ,ة م� الSـ�ق ال"اه!; و 
ده م� ق,ل ال�عل��� أو اآل2اء، >�ا أن تق_ــــــ��ه أل2عاد یv ل ع�Sــــــ! ال�لل ع�  اإلجا2ة على ب�4 و 

 ال�ف4Jص�� و W_هل ال�!>�v فى ال_ل4ك ال�; ت�A اإلجا2ة ع�ه.

  االتNاق ال�اخلى لل	ق�اس: -٢
جـات ال�عـ�ارـ ة لأل2ـعاد J2_ــــــــــــــاب مـعامالت االرتـ,اa ب�� اـل�ر   مق�ـ�ا وم�!جـ�ا ال�قـ�اسـقام 

ـ>اـن� ج��ع  و   ،ـ>�ـلe فى عالق�ـها مع اـل�رجـة ال�لـ�ة مـعاـمل اـل�ات4ـ ة  <عlـــــــــــــــها ال,عp والف!عـ�ة و 
2ال�رجة    األ2عاد و أن معامالت ارت,اa ه�ه    ٠٬٠١  دالة ع�� م_�4;   األ2عاد معامالت االرت,اa ب��  
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  ;4�وه4 ما Wع�ى أنها تق�z م(4نات ف!ع�ة الضـــــــــــــU!اب واح� وه4    ٠٬٠١ال�ل�ة دال ع�� م_ـــــــــــــ
  اضU!اب ال�ات4 ة.

  ` الVارجي:ص�ق ال	� -٣
ــاب معامل االرت,اa ب�� درجاته على ع��ة م� ال�ات4 ��  مق��ا وم�!ج�ا  قام   ال�ق�اس J2_ـ

اـل�; تA اعـ�اده فى  س ال�4حـ�ـWة م� اعـ�اد م�ى خل�ـفة و و درجـات نفz األف!اد على مقـ�ا ٣٢ن = 
ضـــ4ء ال�J(ات ال��ـــS�bـــ�ة لل�ات4 ة >�ا وردت فى ال�ل�ل ال��ـــS�bـــى و االحSـــائى لألم!اض 

و ج��عهــا دالــة ع�ــ�    )٠٬٧٣  -  ٠٬٥٦(  م�) وت!اوحــ� معــامالت االرت,ــاDSM IV  a(  قل�ــةالع
 ;4� . ٠٬٠١م_

  ال�Uق ال�	��,3: -٤
���v ـة لل�ق�ـاس تA تU,�قـه عل��4عـات م�  لل�Jق{ م� القـ�رة الOى ثالث م�ى آ2ـاء و معل

�4عات ال�الث على  O�ـــ�ًا وال�ات4 �� ومـقارنة درجات ال األ8ـفال ال�ـعاق�� عقلـ�ًا وال�ـ�أخ! � دراســــــــــــ
األ2عـاد الف!ع�ـة والـ�رجـة ال�ل�ـة لل�ق�ـاس و ذلـe 2ـاســــــــــــــ�bـ�ام تJل�ـل ال�,ـای� أحـاد; االتOـاه ح�ـ]  

 v�����ع مق�اس ج�ل�ام ب�رجة ج��ة م� الSـ�ق ال�; ح�] >ان� >ل الف!وق دالة لSـالح  اتlـح ت
 ال�ات4 ��.

  ثان�ًا: ال)�ات: 
 ة:اآلت�ال�ق�اس J2_اب ال�,ات 2الU!ق مق��ا وم�!ج�ا قام 

 ١- :���Iاعادة ال�  
ــاب معـامـل اال  ال�U,�{ ال�ـانى على ع��ـة م� رت,ـاa ب�� درجـات ال�U,�{ األول و تA ح_ــــــــــــ

ــ,4ع يزم�  معلA ومعل�ة 2فاصــــل  ١٨ال�عل��� ق4امها   ــاب�ع و أســ ت!اوح� معامالت �� إلى ثالثة أســ
 aائ��  )٠٬٨٧ - ٠٬٧٧( م�االرت,اS4; و >لها دالة اح�  .٠٬٠١ا ع�� م_

  ل�0ون�اخ: لفاأمعادلة  -٢
�ع    ٠٬٩٢لأل2عـاد و    ٠٬٨٥بلغـ� معـامالت ال�,ـات �للـ�رجـة ال�ل�ـة و ه4 مـا �Wــــــــــــــ�! إلى ت

  أ2عاد ال�ق�اس ب�رجة ج��ة م� ال�,ات.
  ال�1,ئة ال(Uف�ة: -٣

ــاa ب�� ال,�4د   ــامالت االرت,ـ ــةتA ح_ـــــــــــــــــاب معـ ــان    و  الف!دWـ �ـ�ــة U2! ق�ى ج ال,�4د الvوج�ـ
  و ه4 ما ی�ل على ث,ات ال�ق�اس. ٠٬٨١ب!اون و >ان� ج��عها أعلى م�  -س,�!مانو 
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  ٣٤٢  

>�ـــــــــف� ع�ل�ة ال�Jق{ م� صـــــــــ�ق وث,ات ال�ق�اس لالســـــــــ��bام فى ال,�^ة الع!<�ة   اآلتيو<
��ة م� ال�ق�اس.  معامالت ص�ق و ث,ات م!ض�ة و ه4 ما�_�  ی�فع إلى ال�قة فى ال��ائج ال

  eق�اس ج�ل�ام وذل�وق� قام� ال,اح�ة فى ال,J] الJالي J2_اب الSbائ� ال_�(4م�! ة ل
 4Jاآلتيعلي ال�:  

  أوًال: ص�ق ال	�` الVارجي:
   eب�� أداء  وذـل aــاب معـامـل االرتـ,ا علي   ال�Jق{ م� ال�ـفاءة ال_ــــــــــــــ�(4م�!ـ ةع�ـ�ة J2_ــــــــــــ

�ا هي م4ضــــــــــــJة   ال�ات4 ةو<�� مق�اس >ارز ل�ق��A  م  مق�اس ج�ل�ا< aة معامل االرت,ا�و>ان� ق�
 )١( فى ج�ول

  ال%ات�&ة ) ص�ق ال	�` الVارجي ب�� مق�اس ج�ل�ام و��c و��c مق�اس bارز ل�ق��8 ١( ج�ول
  م�N�3 ال�اللة   ال%ات�&ة مق�اس bارز ل�ق��8  ال	ق�اس

  ٠.٠١ ٠.٥٩١ مق�اس ج�ل�ام 
) ب��  ٠.٠١) وج4د عالقة ذات داللة احSــائ�ة ع�� م_ــ�4; داللة (١(ی�lــح م� ال�Oول 

  .ال�ق�اس�� م�ا ی+>� ص�ق مق�اس ج�ل�ام
 ثان�ًا: ال)�ات:

١- :���Iات اعادة ال��  ث
قام� ال,اح�ة الJال�ة J2_ــــــــاب ث,ات اعادة ال�U,�{ ح�] تA ح_ــــــــاب معامل االرت,اa ب��  

ــل زم�ي أســــــــــــــ ) حـ�] بلغ معـامـل ارتـ,اa  ٣٠(ن=   ,4ع��ال�U,�{ األول والـ�اني لل�قـ�اس 2ـفاصــــــــــــ
  .٠.٠١وه4 دال احSائ�ًا ع�� م_�H4  ٠.٨٣١ب�!س4ن 

 معادلة ألفا 0bون�اخ: -٢
 َّAام معامل ألفا   ت�b�ة >!ون,اخ و>ان� الق��  –ح_ـــــــــاب معامل ال�,ات ل�ق�اس ج�ل�ام 2اســـــــــ

�ع ب�رجة م�ا ی+>� أن ال�ق�اس م!تفعة،  ) وهي٠.٨١٧(��  .م� ال�,ات  عال�ةی
  اخ��ار س�انف�رد ب�(�ه (الU�رة الVامNة) -٢

ب��ـ�ه م� مـقای�z اـل�>ـاء ال�ي أحـ�ـث� تغ��!ًا وت4U !ًا ج4ه!ـ ًا في   -Wعـ� مقـ�اس ســـــــــــــــ�انف4رد 
ق�اس ال�>اء والق�رات العقل�ة، >�ا أن له م(انة 2ارزة وأسـاسـ�ة في ح!>ة الق�اس ال_ـ�(4ل4جي م�  

��4عــة م� ال�عــ�یالت ح�ى  ال�ــاح�ــة ال�"! ــة وال�U,�ق�ــة، ون"!ًا أله��ــة الOق�ــاس فقــ� 8!أ عل�ــه م
�4عة م� اإلضـافات م� ح�] ت�4ع ال�هام وال�lـ�4ن وأسـل4ب Oق�م م�wه!ت الSـ4رة الbام_ـة ل
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  ٣٤٣  

ــفJة   ــ4ًال إلى ن�F م��v م� الSـــ �� عل�ها وصـــ�ع!ض الفق!ات و>�لe م� ح�] ال�عای�! ال�ي Wع
 .ال�ع!ف�ة

م� اســـــ��bام عقله ع�� الق�ام ب��ـــــاa ما، والق�رات ال�ع!ف�ة خاصـــــ�ة إن_ـــــان�ة ت�(� الف!د 
وم� ثA ت"ه! آثـــارهـــا في >��! م� ال�4اقف ال�Jـــات�ـــة ال�4م�ـــة، و �(� ت���v القـــ�رات ال�ع!ف�ـــة 
�لف ف�ها األف!اد أو  bW ــــائ�Sb< ــــاب اللغة أو_�ــان�ة عامة م�ل الق�رة على اك كSbــــائ� إن_ــ

�اعات م�ل الق�رة اللف"�ة أو االســـــ��الل. وع�4مًا تعالOع!ف�ة م4ضـــــ4عًا  ج دراســـــاال�ت الق�رات ال
�اعات أو ح�ى في تلe الق�رات ال�ي ت,�و  رئ�_ـــOي ت"ه! ب�� األف!اد وال�ًا وه4 الف!وق الف!دWة ال

 .(Carroll, 1994, 242) كSbائ� إن_ان�ة عامة

 ،zاء ال�ف��ام عل�ولق� ح"�� دراسـة ال�>اء اإلن_ـاني والق�رات ال�ع!ف�ة 2ق�ر >,�! م� اه
  A8,�ـعة اـل�ـ>اء اإلن_ــــــــــــــاني  وم� ث Aي حـاوـل� فه�فـق� تـع�دت اـل�راســــــــــــــات وال,4Jث وال�"!ـ ات ال

�لفة، وت,ای�� م� ح�] ال��اهج  b�وم(4ناته وخSــــائSــــه وأســــال�g ق�اســــه خالل م!احل ال��4 ال
��bمة ف�ها_� .واألسال�g اإلحSائ�ة ال

ــ�انف4رد   �ل مق�اس سـJ ــ�(4ل  -و 4جي ن"! ة وتU,�قًا  ب���ه م4قعًا 2ارزًا في ح!>ة الق�اس ال_ـ
ــ�ق لل�قای�z األخ!; للق ــ,ح معه ال�ق�اس مeJ صــ �رة ال�ع!ف�ة العامة، وذلe إلى ال�J ال�H أصــ

�ارســةوأداة رئ�_ــ��ارس وال,اح] اإلكل���(�ة، وهW 4ع� أداة رئ�_ــ ة في ال�ة لألخSــائي ال�ف_ــي ال
�لف الbع!ف�ة ل�; األ8فال وال!اش�ی� في م���ادی� ال�U,�ق�ةفي ق�اس وتق��A الق�رات ال. 

ــ�ة م�� أن قام >ل م� ب���ه ــ�4ات ال�اضــــ   وق� م! ال�ق�اس 2الع�ی� م� ال�غ��!ات خالل ال_ــــ
���v ب�� األ8فال    Binet & Simon  وســـــــ��4ن �ب4ضـــــــع أول مق�اس ل�>اء األ8فال 2غ!ض ال

ــ�ًا في ف!ن_ـــــــا عام   �أخ! � دراســـــ�م، إلى أن صـــــــ�رت أح�ث صـــــــ4رة م�ه وهي الSـــــــ4رة  ١٩٠٥ال
  ,Roid)  م وال�ي قام 2إع�ادها رو � ٢٠٠٣ب���ه لل�>اء عام    -م� مق�اس ســــــــــــ�انف4رد  الbام_ــــــــــــة

2003)   eق�اس، وذل�2ع�ما Wق!ب م� ســـ,عة ع�ـــ! عاما م� wه4ر الSـــ4رة ال!ا2عة م� نفz ال
  gع!ف�ــة واألســــــــــــــــال�ــ�في إ8ــار ت4U ! ال�ق�ــاس ل�ي ی4اكــg ال�4Uر في دراســــــــــــــــات القــ�رات ال

 ! 4Uل ت�� .ا ج4ه! ا في ق�اس الق�رات ال�ع!ف�ة وفي أسال�g ال_�(4ت��4ل4ج�اال_�(4م�! ة، وهي ت

ــة م� مق�ـاس ســــــــــــــ�ـانف4رد  ب���ـه لـل�>ـاء لل�ق��A ال�ع!في    -وت_ــــــــــــــ�bـ�م الSــــــــــــــ4رة الbـام_ــــــــــــ
) عاما فأك�! وتغUي خ�_ـــــــة ع4امل  ٨٥  -  ٢وال��4روســـــــ�(4لOي وتU,{ على األف!اد م� ســـــــ� (

،  Knowledge  وال�ع!فــة  ،Fluid Reasonilgللقــ�رة ال�ع!ف�ــة وهي االســــــــــــــ�ــ�الل ال_ـــــــــــــــائــل  
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  Processiong  ، وال�عالOة ال,Sـــــــ! ة ال�(ان�ةQuantitive Reasoningواالســـــــ��الل ال��ي 
Visual- Spatial،   وال�اك!ة العاملةWorking memory ل عامل م� ه�ه الع4امل< Aو ق_ــ ،

 .إلى لف"ي وغ�! لف"ي

) عامًا في ٨٥  - ٢ارهA ما ب�� (اوح أع�) ف!دًا ت�! ٤٨٠٠وق� تA تق��� ه�ه الSـــ4رة على (
��Jة األم! (�ة وق� >ان� معامالت ال�,ات م!تفعة وت!اوح� ما ب�� (�)  ٠٬٩٨  -  ٠٬٩٥ال4الWات ال

) لالخ�ـ,ارات الف!عـ�ة، >ـ�ا  ٠٬٨٩ -  ٠٬٨٤) للع4امـل، ومـا ب�� (٠٬٩٢ -  ٠٬٩٠لـل�رجـة ال�!>ـ,ة و(
ــ�ق مع الSـــــ4رة (ل ــاب معامالت الSـــ م� نفz ال�ق�اس ومقای�z   م) والSـــــ4رة ال!ا2عة  -تA ح_ـــ

  .Wppsl- R. Walslll. Wlat ll. Wisclllو>_ل! 

��ت الSــ4رة الbام_ــة م� مق�اس ســ�انف4رد �ب���ه لل�>اء على ال�!اث العل�ي ال_ــاب{   -واع
ــة عامل�ة  ٤٦١ب�ل��b ( (Carroll) ١٩٩٣ف��ا ی�عل{ ب�"! ات ال�>اء ح�] قام >ارول  ) دراسـ

�ج ن"! ة ت�ا��مل�ة ع� الق�رة العقل�ة وال�ي اع�,!ت 2��ا2ة ال,J] القائ� >��4ذج  ع� ال�>اء واســــــــــ
و(ه4رن)    ١٩٤٣(كاتل)    في دراسـات ال�>اء، وق� ر>v (كارول) على ال,J] ال�ار bي ال!ائ� لـــــــــــــــ

��ت ه�ه الU,عة على ما ت4صــــــــل إل�ه (كارول) وق� تA مقابل االع��اد 2ال��امل ال�اشــــــــئ  �وق� اع
ــA  ب�� >ل م� >اتل وه4رن و>ار  ــ_ـــــ� ن"! ة ج�ی�ة ع� الق�رات العقل�ة ع!ف� 2اســـ ول ح�] تأســـ

(C- H- C)  ،(Cattell- Horn- Carroll)    ع��تغUي ج ال,ـــــاح��� أنهـــــا   pي رأ; 2ع�وال
  .)١٢ ،٢٠٠٦ال�Oاالت العقل�ة (مH!S ح�4رة، 

وأج! � دراســــــــات عامل�ة م�ع�دة لف�J >فاءة ال�"! ة وما أضــــــــ�ف إل�ها م� إضــــــــافات 
لل!اشــــــــــــــ�ی� وال�!اهق��، وقـ� قـام   Kaufman ار ـة اخ�,ـارات الـ�>ـاء ل�4ف�ـانأخ!; م� خالل U2ـ

ــ. رو �) 2اخ�,ار خ�_ة ع4امل ت_��� إلى ن"! ة (كاتل  (C- H- C) (>ارول  -ه4رن   -(جال هــــــ

ــ�انف4رد  ــا2قة الخ�,ار ســـــــ ــعًا في االع�,ار ما ان�ه� إل�ه الU,عات ال_ـــــــ ب���ه و>�لe ال�ق��A    -واضـــــــ
�_ــــــة األســــــاســــــ�ة ال�ي  ال�فء ال_ــــــ! ع ســــــ4اء في الb4 ة، والع4امل ال>!��Oاالت اإلكل���(�ة أو ال

  -ة: (االسـ��الل ال_ـائل اآلت�ان�هى إل�ها (جال رو �) >أسـاس ل,�اء الSـ4رة الbام_ـة هي الع4امل 
ال�اك!ة العاملة)، وق� تA اشـــــــــ�قاق    -ال�(ان�ة  -ال�عالOة ال,Sـــــــــ! ة  -االســـــــــ��الل ال��ي -ال�ع!فة

�4عــة ال�قــای�z في اOــاه اللف"يمOــا (االت�االتOــاه غ�! اللف"ي) �J2ــ] W(4ن >ــل    -تOــاه�� ه
� .)١٤ -١٢: ٢٠٠٦(مH!S ح�4رة، ,ار ة م_�قلة (لف"�ة وغ�! لف"�ة) عامل له ف^ات اخ
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)  ٢٠١١وق� اق�,_ــــــ� الSــــــ4رة الbام_ــــــة إلى الع�ی� م� لغات العالA، وقام صــــــف4ت ف!ج (
��v � ب�ع! g وتق��� ا���4عة م� ال,اح��� الOانف4رد ب���ه  وم�لSـــــــ4رة الbام_ـــــــة م� مق�اس ســـــــ

�ع ال�Sــــــــــــــ!H بلغـ� ق4امهـا مـا Wق!ب م� (�O�) ف!د م� >ـافـة  ٣٦٠٠للـ�>ـاء على ع��ـة م��لـة لل
  األع�ار م� س� س���� وح�ى أك�! م� ث�ان�� عامًا.

��v الSــ4رة الbام_ــة م� مق�اس ســ�انف4رد ب���ه لل�>اء ع� غ�!ها م� الSــ4ر ال_ــا2قة  �وت
 :Wأتي2�ا 

>ارول، ب�ال م� أر<عة في الSـــ4رة    -ه4رن   -) ع4امل أســـاســـ�ة في ن"! ة >اتل٥س (ق�ا -١
 .ال!ا2عة م� ال�ق�اس، وت4U ! عامل ال�اك!ة ق�S!ة ال��; إلى ال�اك!ة العاملة

�4; غ�! اللف"ي ح�] ت_ـــــــــــ��bم نSـــــــــــف االخ�,ارات الف!ع�ة في الSـــــــــــ4رة   -٢J�تعv v ال
 .g اس�Oا2ات لف"�ة م�Jودةالbام_ة 8! قة غ�! لف"�ة لالخ�,ار وال�ي ت�Uل

�_ـة  -٣bع!ف�ة ال�، وه�ا ال��vة ت�ف!د  ال!ئ�_ـةتغUي ن_ـ,ة ال�>اء غ�! اللف"�ة >ل الع4امل ال
 .ب���ه ع� 2اقي U2ار ات ال�>اء األخ!;  -بها ال4Sرة الbام_ة م� مق�اس س�انف4رد 

ــة ن"!ـ  -٤ �ـاد في تق��� ال�قـ�اس على ال�4Uرات الJـ�یـ�ة في ن"!ـ ة القـ�اس وخـاصــــــــــــ�ة  االع
 .االس�Oا2ة لل�ف!دة

ك�رجات م!جعة إلى ال�eJ ت_ــــــــاع� على   (CSS) ت4U ! ال�رجات الJ_ــــــــاســــــــة لل�غ�! -٥
إدراك الق��ة ال�Uلقة لل�غ��! ســــل,ًا أو إOWا2ًا في أداء الف!د S2ــــ!ف ال�"! ع� م4قع ه�ا 

�اعة ال�ق���Oالف!د 2ال�_,ة ل. 
ســــــــــــة م�ا W_ــــــــــــهل تU,�{  اســــــــــــ��bام م4اد أك�! جاذب�ة لأل8فال في م!حلة ما ق,ل ال��ر  -٦

 .ال�ق�اس ورفع درجة ال�افع�ة ل�; ال�ف4Jص��
تعv v االســــــــ�فادة م� االخ�,ار، ح�] ت4ج� الفق!ات و*جا2اتها، ون�اذج تSــــــــ�Jح الفق!ات   -٧

 .و>�لe ع4امل ال�ق�اس ج�,ا إلى ج�g في >�g ال�U,�{ و>!اسة ت_�Oل اإلجا2ة
  :)ةال�اح) :اع�اد( ال�	)الت ال%ه(�ة ال0م,&ة مق�اس -٣

�4; على ع�ــ! JW ة ال�ه��ة الى ثالث ا2عاد ف!ع�ة >ل 2ع� vالت ال!م���ق_ــ�� ال,اح�ة ال
  ع,ارات وهى:

 ال�	)الت ال0م,&ة ال%ه(�ة لل	���3 ال	0ئى: - ١
�4; ص4رة بها wل ل���! معل4م.Jفل ع�� س+اله ع� مUا2ة الO� وهى تق�z اس
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 ت:ال�	)الت ال0م,&ة ال%ه(�ة لل	���3 ال	N	�ع ال	�جه لل%ا - ٢
  وهى تق�z اس�Oا2ة الUفل ع��ما UWلg م�ه ت�bل م4قف م4جه ل�اته.

 ال�	)الت ال0م,&ة ال%ه(�ة لل	���3 ال	N	�ع ال	�جه خارج�ا: - ٣
وهى تق�z اســـــ�Oا2ة الUفل ع��ما UWلg م�ه ت�bل م4قف م4جه لغ�!ه ســـــ4اء >ان م�4اج�ا  

  و اJWائ�ا.أ
   هي: ر<عة اش(الألى إوق� ق_�� ال,اح�ة االس�Oا2ات 

 ).١لW AعUى الUفل ا; اس�Oا2ة وه�ا SJWل الUفل على ال�رجة ( -١
 ) .٢اعUى الUفل اس�Oا2ة خا8^ة وه�ا SJWل الUفل على ال�رجة ( -٢
 ) .٣اعUى الUفل اس�Oا2ة م�ابهه وه�ا SJWل الUفل على ال�رجة ( -٣
  ) .٤اعUى الUفل اس�Jا2ة صJ�Jة وه�ا SJWل الUفل على ال�رجة ( -٤

�4ع درجات ال�ف4Jص ت4ضحOه > مWال�ه�ى ل� ;vل ال!م���  :اآلتيم_�4; ال
�4ع درجات ال�ف4Jص م�   -١Oه   ٤٥:٣٠إذا >ان مWال�ه�ى ل� ;vل ال!م���ف�(4ن م_ــــــــــــ�4; ال

 ضع�ف.
�4ع درجات ال�ف4Jص م�   -٢Oه   ٦٠:٤٦إذا >ان مWال�ه�ى ل� ;vل ال!م���ف�(4ن م_ــــــــــــ�4; ال

.F4س�� ت�J ال
�4ع درجات ال�ف4Jص م�   -٣O٧٥:٦١إذا >ان م  �ــ ��ل ال!مv; ال�ه�ى ل�Wه ف�(4ن م_ــــــــــ�4; ال

.F4س� م
�4ع درجات ال�ف4Jص م�   -٤Oه   ٩٠:٧٦إذا >ان مWال�ه�ى ل� ;vل ال!م���ف�(4ن م_ــــــــــــ�4; ال

.F4س� ف4ق م
�4ع درجات ال�ف4Jص م�   -٥Oه   ١٠٥:٩١إذا >ان مWال�ه�ى ل� ;vل ال!م���ف�(4ن م_ـــــ�4; ال

 ج��.
�4ع درجـات ال�ف4Jص م�   -٦O4; ال  ١٢٠:١٠٦إذا >ـان م���ـل ال!مv; الـ�ه�ى  ف�(4ن م_ــــــــــــــ�

�از.�  ل�Wه م
:���Iات ال�	تعل�  

ــاســـــــــ�ة    - ــة 2(ل 8فل وذلe ب��و � ال�عل4مات االســـــــ Wق4م الفاح� 2اع�اد ورقة االجا2ة الbاصـــــــ
  الbاصة 2ه عل�ها, وت_�Oل اس�Oا2اته عل�ها.
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�ات. -���  ی�A اج!اء االخ�,ار فى غ!فة م�فSلة و<ع��ة ع� ال
  <��ه�ا م��lة صغ�!ة.OWلz الفاح� فى م4اجهة الUفل و  -
ــ��bام معvزات مادWة ومع�4 ه ت�ه��ا    - ــ!; مع الUفل, واســــــ ــل S2ــــــ Wق4م الفاح� 2اج!اء ت4اصــــــ

  لل�!وع فى تU,�{ ال�ق�اس.
-    ,;4�J�ی!اعى الفاح� خSـــــــــائ� الUفل ال�ات4; واســـــــــ��bام اســـــــــل4ب 2_ـــــــــ�F فى ع!ض ال

 .Aالئ��!ار فى اس��bام ال�عvز ال�  واالس
��ع ا  -O�لـ�رجـات ال�ى SJWــــــــــــــل عل�هـا ال�ف4Jص وتـ�و �هـا فى خـانـات ال�ف! غ  Wق4م الفـاح� ب

�4; ال�ق�{ للbاص�ه ل�; ال�ف4Jص._�  ال�هائ�ة لل4SJل على ال
 4Jعلى ال� eق�اس، وذل�  :اآلتيوقام� ال,اح�ة J2_اب الSbائ� ال_�(4م�! ة لل

  أوال: ص�ق ال	ق�اس:
 :ال	ق�اس لع�ارات ال�اخلي االتNاق -

معامالت االرت,اa ب�� درجة >ل ع,ارة وال�رجة ال�ل�ة لل,ع� ال�H    قام� ال,اح�ة J2_ـــــــــــــاب 
�ي إل�ه ه�ه الع,ارة وذلe علي ع��ة م� �  )8٢فال و8فلة ، >�ا ه4 م,�� في ج�ول ( ٣٠ت�

ال�	)الت    ل	ق�اس Jع� ل�ل ال�ل�ة وال�رجة ع�ارة bل درجة ب�� االرت�اe معامالت) ٢( ج�ول
  ) ٣٠= ن( ال%ه(�ة ال0م,&ة

ال0م,&ة ال%ه(�ة   ال�	)الت
 لل	���3 ال	0ئى 

ال�	)الت ال0م,&ة ال%ه(�ة  
لل	���3 ال	N	�ع ال	�جه  

 لل%ات 

ال�	)الت ال0م,&ة ال%ه(�ة  
لل	���3 ال	N	�ع ال	�جه  

 خارج�ا 

معامل   م
 eا�معامل   م االرت

 eا�معامل   م االرت
 eا� االرت

٠٬٥٦٨ ٢١ ** ٠.٥٣٥ ١١ ** ٠.٦٣٦ ١ ** 
٠٬٥٨٩ ٢٢ ** ٠٬٥٥١ ١٢ ** ٠.٥٧٦ ٢ ** 
٠٬٦٨٥ ٢٣ ** ٠.٦٦٨ ١٣ ** ٠.٥٠١ ٣ ** 
٠٬٦٠٦ ٢٤ ** ٠.٦٥٢ ١٤ ** ٠.٦٠٩ ٤ ** 
٠٬٧١٠ ٢٥ ** ٠.٦١٠ ١٥ ** ٠.٦٢١ ٥ ** 
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  ٣٤٨  

ال0م,&ة ال%ه(�ة   ال�	)الت
 لل	���3 ال	0ئى 

ال�	)الت ال0م,&ة ال%ه(�ة  
لل	���3 ال	N	�ع ال	�جه  

 لل%ات 

ال�	)الت ال0م,&ة ال%ه(�ة  
لل	���3 ال	N	�ع ال	�جه  

 خارج�ا 

معامل   م
 eا�معامل   م االرت

 eا�معامل   م االرت
 eا� االرت

٠٬٦٥٨ ٢٦ ** ٠.٥٩١ ١٦ ** ٠.٦٢٥ ٦ ** 
٠.٧٠٠ ٢٧ ** ٠.٥٧٢ ١٧ ** ٠.٧١٠ ٧ ** 
٠.٥٦٢ ٢٨ ** ٠.٥٥٣ ١٨ ** ٠.٦٨٩ ٨ ** 
٠.٦٤٧ ٢٩ ** ٠.٥٣٢ ١٩ ** ٠.٥٨٧ ٩ ** 
٠.٥٧٨ ٣٠ ** ٠.٦٣٥ ٢٠ ** ٠.٤٩٨ ١٠ ** 

  ٠.٠١** دالة ع(� م�N�3 داللة 
��الت أن ج��ع معامالت ارت,اa األ2عاد ال�الثة ل�ق�اس    )٢(ی�lح م� ال�Oول  �  ال�ه��ة  ال

�ي ال�ه ح�] >ان� ج��عها دالة احSـــــــــائ�ا   ال!مv ة�ت!ت,F ارت,ا8ًا داال احSـــــــــائ�ا 2ال,ع� ال�H ت�
 H4�  ٠.٠١ع�� م_

  ثان�ا: ث�ات ال	ق�اس:
��الت اح�ة J2_اب ث,ات مق�اس قام� ال,�  ة:اآلت�2اس��bام الU!ق  ال!مv ة ال�ه��ة ال

  معادلة ألفا 0bون�اخ:  -١
  )٣( فى ج�ول ه4 م,��) م� ال�ف4Jص��، و>ان� ال��ائج >�ا ٣٠( وذلe على ع��ة بلغ� 

  ) ٣( ج�ول
  ٣٠ن=  ل	ق�اس ال�	)الت ال%ه(�ة معامالت ث�ات ألفا ل�0ون�اخ 
 اخ 0bون� - ألفا األJعاد

 ٠.٧٨٩ ال�	)الت ال0م,&ة ال%ه(�ة لل	���3 ال	0ئى 
 ٠.٨٠٥ ال�	)الت ال0م,&ة ال%ه(�ة لل	���3 ال	N	�ع ال	�جه لل%ات
 ٠.٧٦٨ ال�	)الت ال0م,&ة ال%ه(�ة لل	���3 ال	N	�ع ال	�جه خارج�ا

 ٠.٨١٤ ال�ل�ة ال�رجة
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  ٣٤٩  

ج�ــً�ا ل�,ـات    ، م�ــا WعUى م+شــــــــــــــ!�امعــامالت ال�,ــات م!تفعــة  أنَّ )  ٣(ی�lــــــــــــــح م� جــ�ول  
�(� الع�ل 2هال�ق�اسW و<�اء عل�ه ،.  

٢- ���Iاعادة ال�  
قام� ال,اح�ة J2_ـــــــــــاب معامل ال�,ات U2! قة اعادة ال�U,�{ وذلe 2فاصـــــــــــل زم�ي مق�اره 

  )٤( ج�ول >�ا ه4 م,�� في ٣٠أس,4ع��، وذلe على ع��ة ال�راسة االس�Uالع�ة ن=
  )  ٤( ج�ول

� ن=   ه(�ةمق�اس ال�	)الت ال%معامالت ال)�ات ��I0&قة اعادة ال�IJ٣٠   
معامل   األJعاد

 eا� االرت
  3��Nم
 ال�اللة

 ٠.٠١ ٠.٧٤٣ ال�	)الت ال0م,&ة ال%ه(�ة لل	���3 ال	0ئى 
ال�	)الت ال0م,&ة ال%ه(�ة لل	���3 ال	N	�ع ال	�جه  

 لل%ات 
٠.٠١ ٠.٧٥٥ 

ال�	)الت ال0م,&ة ال%ه(�ة لل	���3 ال	N	�ع ال	�جه  
 خارج�ا 

٠.٠١ ٠.٧٧٢ 

 ٠.٠١ ٠.٧٨٠ ال�ل�ة ل�رجةا
) وج4د عالقة ارتـ,ا8ـ�ة دالة إحSــــــــــــــائ�ـ�ا ب�� ال�U,�{ األول ٤ی�lــــــــــــــح م� خالل ج�ول (

 eق�ـــاس، و +>ـــ� ذلـــ���الت الـــ�ه��ـــة، م�ـــا یـــ�ل على ث,ـــات ال�وال�U,�{ ال�ـــانى أل2عـــاد مق�ـــاس ال
��الت ال�ه��ة لأل8فال ال�ات4 �� لق�اس ال_�ة ال�ى ُوضع م� �  أجلها. صالح�ة مق�اس ال

  ن0A&ة العقل:مهام مق�اس  -٤
  اله�ف م� ال	ق�اس:

ق�اس مق�اس مفه4م ن"! ة العقل وذلe م� خالل (األف�ار، ال!غ,ة، ال�ع�ق�ات، ال��ــاع!، 
….). وتق4م ال,ـاح�ـة 2ـإعـ�اد مق�ـاس مفه4م ن"! ـة العقـل  وذلـe ن"!ًا لعـ�م    مـا ی�4ون ع�لـه، إلخ

العقـل لأل8فـال ذو; االضــــــــــــــU!ا2ـات ال��ـائ�ـة غ�!    ت4اف! مقـای�z م��ــــــــــــــ4ره لق�ـاس مفه4م ن"! ـة
ال��Jدة وذلe في ح�ود علA ال,اح�ة وال�W Hع�,! اآلداه األســـــــاســـــــ�ة الالزمة لل�راســـــــة ســـــــع�ًا الي 

  تJق�{ أه�افها.
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  ٣٥٠  

  تعل�	ات ال	ق�اس:
 4Jان�ة مهام تع!ف إج!ائ�ًا على ال���4عة م� ثOق�اس م� م�  .اآلتيی��4ن ال

 An Emotion Recognition: ى (ت	��,) ال	�اع0ال�ع0ف عل ال	ه	ة األولى: - ١
تق�z هــ�ه ال�ه�ــة قــ�رة الUفــل على ت���v الJــاالت اإلنفعــال�ــة لألف!اد؛ ح�ــ] UWُلــg م� 

.(gوجه خائف/ وجه غاض /� vوجه سع��/ وجه ح) لفة�b�  الUفل ت���v تع,�!ات ال4جه ال
ــاع0 ال	�(�ة على ال0غ�ة: ال	ه	ة ال)ان�ة - ٢  An Inference of Desire-Based :ال	�ــ

Emotion   (ًا� vإذا ما >ان ســـع��ًا أو ح) �bفل على تع!ف م�ـــاع! ال�ـــUة ق�رة ال�تق�z ه�ه ال�ه
��اه.�  فى ض4ء تJق�{ ما ی!غ,ه أو ی

  Light of Sight Task: ت	��, مAه0 ال�ىء أو م(0Aه  ال	ه	ة ال)ال)ة: - ٣
ال4احـ� S2ــــــــــــــ4ر أو   تق�z هـ�ه ال�ه�ـة ـق�رة الUـفل على فهA أن الـ�اس ـق� ی!ون ال�ــــــــــــــىء

�لفة ح_g وضعه. bم !wا��2 

ــ�( - ٤ اســـــــ ــة:  ال0اJعــ ــة  الفه8ال	ه	ــ على  ــة  ال	�(�ــ ــ�ات  ال	ع�قــ ــاج   �An Inference ofــ
Perception-Based Belief   ع!ـفة، و<عـ,ارة أخ!; الـق�رة�تق�z هـ�ه ال�ه�ـة ـق�رة الUـفل على فهA أن ال!ؤـ ة ت+د; إلى ال

�ي ل�یهA خ,!ة ســا2قة بها ( ســ4اء م,اشــ!ة أو غ�!  على فهA أن األشــbاص Wعل�4ن فقF األشــ�اء ال
�اج االع�قاد ب�اء على الفهA؛ ح�] Wع�ق� األف!اد 2أن األشـ�اء ت4ج� في األماك�  ��م,اشـ!ة)، أH اسـ

  ال�ي س,{ أن رأوها ف�ها، و*ذا لA ی!وا ش�^ًا ما فإنهA ل� Wع!ف4ا أنه في ذلe ال�(ان.
٥ - :lامVة ال	ه	الفه8   اس�(�اج األفعال ب(اء على ال An Inference of Perception-

Based Action  إلى الفعــل Hأن ال!ؤ ــة ت+د Aفــل على فهUــة قــ�رة ال� seeing leads toتق�z هــ�ه ال�ه

acting    ق�قةJقاد 2ال�ــًا االع ــ�ى أlWـــ ــعى الف!د إلى الفعل أو    ؛Belief Realityو _ـــ ح�] W_ـــ
  ف�ه ال_ا2قه 2�(انه.انOاز ال�ه�ة ومJاولة ال4SJل على ال�يء ب�اء على مع! 

 First-order false beliefاالع�قاد الVاEئ م� ال�رجة األولى ال	ه	ة الNـــــــادســـــــة: - ٦
task   ث�JW ق�) في إ8ار أو ســ�اق��اج الف�!ة (أو ال�ع��تق�z ه�ه ال�ه�ة  ق�رة الUفل على اســ

 ف�ه تغ��! غ�! م�4قع في وضع ال�يء. 
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  ٣٥١  

ى ال�ق�قة واالع�قاد وم�ــــــاع0 ال�رجة  ال	ه	ة الNــــــاJعة:اســــــ�(�اج ال	�ــــــاع0 ال	�(�ة عل - ٧
 An Inference of Belief- and Reality-Based Emotion andال)ـــان�ـــة.  

Second Order Emotion Task  قـ�ات�تق�z هـ�ه ال�ه�ـة قـ�رة الUفـل على فهA أن االع�قـادات واألحـ�اث ال�ي تbـالف ال�ع
�(� أن ت_ــ,g ح�وث ال��ــاع!، فق� W_ــع� الف!د 2_ــ,g حSــ4له عW  قاده�لى ما ی! � أو 2_ــ,g اع

�� على ال�ع�ق�ات ال�ي ق� ت�vام� أو ت�عارض في  �ــاع! تع أنه حSـــل على ما ی! �، أH أن ال��ـ
ــًا م�ـــاع! ال�رجة ال�ان�ة وال�ي تق�z ق�رة الUفل على   2عp األح�ان. وت�lـــ�� ه�ه ال�ه�ة أlWـ

ــ4رة خUأ ب�اء على  ــاع! U2ل ال!واWة S2ــ �ج م�ــ��ــ ــاه� ق� W_ــ اع�قاد زائف ع� رغ,ة  فهA أن ال��ــ
  ه�ا ال,Uل. 

 Second-Order False Belief االع�قاد الVاEئ م� ال�رجة ال)ان�ة  ال	ه	ة ال)ام(ة: - ٨
Task  :  ــــــــــــــ4رات وأف�ــارSت Aأن اآلخ! � قــ� ت�4ن لــ�یه Aفــل على فهUــة قــ�رة ال�تق�z هــ�ه ال�ه

ــيء؛ ح�] W(4ن الUفل قادرًا   �لفة ح4ل نفz ال�ـbأف�ار م Aأ فى  خا8^ة، أو ل�یهUbل ال��على ت
�لف ع� تف��! U2ل ال!واWة، أH أنه WقSــــــــــ� 2ال�رجة ال�ان�ة أن االع�قاد  bW تف��! الف!د وال�; ق�

  الbا8ئ W(4ن ل�; الف!د ال��اه� (اآلخ!) ول�U2 zل ال!واWة. 
 Theال	ه	ة ال�اسعة: ال�	��, ب�� األح�اث واألش�اء ال	اد�ة وال�U�رات ال%ه(�ة (العقل�ة) - ٩

Mental – physical Distinction   ة العقل�ــة!,bوال (ق�قــةJال )ــةWــاد����v ب�� الb,!ة ال� تق�z هــ�ه ال�ه�ــة قــ�رة الUفــل على ال
��bلة. ����v ب�� القUة الJق�قة والقUة ال� (ال�4Sر وال�bال)، م�ل ال

�4عة م� األســــــــــ^لة g�OW عل�ها الUفل أما و Oلق�اس >ل 2ع� م� األ2عاد ال_ــــــــــا2قة ت4ج� م
  أو 2اإلشارة.لف"�ًا 

  الUVائS ال��N�م�0&ة لل	ق�اس:
  أوال: ص�ق ال	ق�اس:

 االتNاق ال�اخلي لع�ارات ال	ق�اس: -
  Hب�� درجة >ل ع,ارة وال�رجة ال�ل�ة لل,ع� ال� aـــــــــــــاب معامالت االرت,ا_J2 قام� ال,اح�ة

�ي إل�ه ه�ه الع,ارة وذلe علي ع��ة م� �  )8٥فال و8فلة ، >�ا ه4 م,�� في ج�ول ( ٣٠ت�
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  ٣٥٢  

) معامالت االرت�اe ب�� درجة bل ع�ارة وال�رجة ال�ل�ة ل�ل Jع� ل	ق�اس مهام ن0A&ة  ٥( ج�ول
  ) ٣٠(ن= العقل

 معامل االرت�اe  م معامل االرت�اe  م معامل االرت�اe  م معامل االرت�اe  م
٠٬٥٥٦ ٢٥ ** ٠٬٥٧٨ ١٧ ** ٠٬٦٨٠ ٩ ** ٠٬٤٥٥ ١ ** 
٠٬٥٦٣ ٢٦ ** ٠٬٥٨٩ ١٨ ** ٠٬٦٠٢ ١٠ ** ٠٬٥٦٣ ٢ ** 
٠٬٥٢٢ ٢٧ ** ٠٬٦٨٥ ١٩ ** ٠٬٥٠٤ ١١ ** ٠٬٥٢٩ ٣ ** 
٠٬٥٠٢ ٢٨ ** ٠٬٦٠٦ ٢٠ ** ٠٬٦١٠ ١٢ ** ٠٬٥٦٣ ٤ ** 
٠٬٤٦٥ ٢٩ ** ٠٬٧١٠ ٢١ ** ٠٬٥٦٧ ١٣ ** ٠٬٤٩٠ ٥ ** 
٠٬٥٣٠ ٣٠ ** ٠٬٦٥٨ ٢٢ ** ٠٬٥٦٥ ١٤ * ٠٬٣٨٣ ٦ ** 
٠٬٧٠٠ ٢٣ ** ٠٬٦٧٣ ١٥ ** ٠٬٤٧٢ ٧ **     
٠٬٥٤٢ ٢٤ ** ٠٬٦٩٩ ١٦ ** ٠٬٥٣٩ ٨ **     

  ٠.٠٥* دالة ع�� م_�4; داللة      ٠.٠١_�4; داللة ** دالة ع�� م
أن ج��ع معامالت ارت,اa فق!ات ال�ق�اس ت!ت,F ارت,ا8ًا داال احSائ�ا  )  ٥(ی�lح م� ال�Oول  

 4�  ٠.٠٥، ٠.٠١ ��2ال�رجة ال�ل�ة لل�ق�اس ح�] >ان� ج��عها دالة احSائ�ا ع�� م_
  : ال	ق�اس ث�اتثان�ا: 

  :اآلت�ةاس مهام ن"! ة العقل 2اس��bام الU!ق قام� ال,اح�ة J2_اب ث,ات مق�
  : 0bون�اخ -معادلة ألفا  -١

 َّAقـ�اس    ت�>!ون,اخ   –2اســــــــــــــ�bـ�ام مـعامل ألـفا   مـهام ن"! ة العـقلح_ــــــــــــــاب مـعامل ال�ـ,ات ل
��ع ب�رجة م�ا ی+>� أن ال�ق�اس م!تفعة،  ) وهي٠.٧٦٨ة (و>ان� الق���  .م� ال�,ات  عال�ةی

٢-  :���Iاعادة ال�  
ــل زم�ي مقـ�اره قـامـ� ال,ـ ــاب معـامـل ال�,ـات U2! قـة اعـادة ال�U,�{ وذـلe 2فـاصــــــــــــ اح�ـة J2_ــــــــــــ

  :)٦( ج�ول >�ا ه4 م,�� في ٣٠ن= ال�Jق{ م� ال�فاءة ال_�(4م�! ةأس,4ع��، وذلe على ع��ة 
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  ٣٥٣  

� ن=  معامالت ال)�ات )٦( ج�ول��I0&قة اعادة ال�IJ٣٠  
  ج�	ان  س��0مان ـ ب0اون 

٠.٦٨٤  ٠.٧٩٥  
ب!اون    ــــــــــــــــمعامل ث,ات ال�ق�اس U2! قة ال�vOئة ال�Sــف�ة ســ,�!مان   أنَّ )  ٦ج�ول (ی�lــح م�  

�ع بــ�رجــة عــال�ــة م� ال�,ــات فى ���ــان، م�ــا یــ�ل على أن ال�ق�ــاس ی�م�قــار<ــة مع م��ل�هــا 8! قــة ج
  .ل�هام ن"! ة العقلق�اسه 

ــ,{ �lــــــح  و  �ع ال�ق�اس 2�عامالت   م�ا ســــ�ــ��bام فى و  صــــــ�ق ت �^�ة لالســــUث,ات م!تفعة وم
  Jال�ة. ال�راسة ال
  وم(اق��ها: ال�راسة ن�ائج

  : األول الف0ض ن�ائجال��ق� م� 
إرت�ـا�Eـة م�ج�ـة ذات داللـة إحUــــــــــائ�ـة ب�� ت�جـ� عالقـة  ی�� هــ�ا الف!ض على أنــه "

درجات ع�(ة ال�راســـــــــة على مق�اس ال�	)الت ال%ه(�ة ال0م,&ة وأJعاده، ودرجاته8 على مق�اس  
ه�ا الف!ض قام� ال,اح�ة J2_ــــــــــــاب معامالت  ولل�Jق{ م� صــــــــــــJة "مهام ن0A&ة العقل وأJعاده

��الت االرت,ـاa ب�� درجـات األف!اد علي أ2عـاد مق�ـاس  �ودرجـاتهA علي مق�ـاس  ال!مv ـة    الـ�ه��ـة  ال
  )٧( >ان� ال��ائج >�ا هي م4ضJة فى ج�ولو  مهام ن"! ة العقل،

م ن0A&ة  مهاو   ال%ه(�ة ال�	)التمعامالت االرت�اe ب�� األداء علي أJعاد مق�اس  )٧ج�ول (
  ) ٣٠ل�3 األEفال ال%ات�&�� (ن=  العقل

  مهام ن
	�ة العقل

  ال�ه��ة ال���الت

ال���الت ال	م��ة  
 ����ال�ه��ة لل�

 ال�	ئى 

ال���الت ال	م��ة  
 ����ال�ه��ة لل�
ال�#��ع ال��جه  

 لل�ات 

ال���الت ال	م��ة  
 ����ال�ه��ة لل�
ال�#��ع ال��جه  

 خارج�ا 

 ال&رجة
 ال'ل�ة

 **٠.٦٨٨ **٠.٦١٦ **٠.٧٢٣ **٠.٦٧٩ 	ت���� ال�(اع
اس���اج ال�(اع	 
 ال�-��ة على ال	غ-ة 

٠.٦٩٣ **٠.٥٩٥ **٠.٧٤٠ **٠.٦٩٩** 
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  مهام ن
	�ة العقل

  ال�ه��ة ال���الت

ال���الت ال	م��ة  
 ����ال�ه��ة لل�

 ال�	ئى 

ال���الت ال	م��ة  
 ����ال�ه��ة لل�
ال�#��ع ال��جه  

 لل�ات 

ال���الت ال	م��ة  
 ����ال�ه��ة لل�
ال�#��ع ال��جه  

 خارج�ا 

 ال&رجة
 ال'ل�ة

ت���� م
ه	 ال(يء  
 أو م�
	ه

٠.٧٩١ **٠.٧٨٠ **٠.٧٦٠ **٠.٧٧٦** 

اس���اج ال�ع�ق&ات 
 ال�-��ة على الفه4

٠.٧٩٤ **٠.٧٦٠ **٠.٧٨٢ **٠.٧٨٥** 

  اس���اج األفعال
 الفه4  ب�اء على

٠.٦٩٢ **٠.٦٦٨ **٠.٧١٢ **٠.٦٥٠** 

االع�قاد ال=ا>ئ م: 
 ال&رجة األولى

٠.٦٦٩ **٠.٦٦٧ **٠.٦٤٢ **٠.٦٥١** 

اس���اج ال�(اع	 
ال�-��ة على ال�ق�قة 

 واالع�قاد 
٠.٨٧٨ **٠.٩٢٩ **٠.٨٨٥ **٠.٨٥٠** 

االع�قاد ال=ا>ئ م: 
 ال&رجة ال�ان�ة

٠.٥٣٦ **٠.٥١٤ **٠.٥٣٢ **٠.٥٢٤** 

��� ب�: األح&اث ال��
واألش�اء ال�ادBة 
 وال��Dرات ال�ه��ة

٠.٨٥٣ **٠.٨٥٠ **٠.٨١٩ **٠.٨٣٠** 

 **٠.٨٥٧ **٠.٨١٧ **٠.٨٥٤ **٠.٨٣٤ ال&رجة ال'ل�ة

  ٠.٠١ م�N�3 داللة ** دالة ع(�
ذات داللة إحSــــــــــائ�ة ب�� مق�اس   م4ج,ة  ةوج4د عالقة ارت,ا�8 )٧(م� ج�ول   ی�lــــــــــح

��الت �  األولوـ<�ـلW e(4ن الف!ض   ،)٠.٠١(  دالـلة ع�ـ� م_ــــــــــــــ�4;  !ـ ة العقـلومهـام ن" اـل�ه��ـة  ال
  تJق{.ق�  لل�راسة 

  ن�ائج الف0ض ال)اني:ال��ق� م� 
�	�� ال�(�r ـJاألداء علي مـهام ن0Aـ&ة العـقل م� خالل درجـات    "ی�� هـ�ا الف!ض على أنـه  

الف!ض، قام�  ولل�Jق{ م� صـــــــJة ه�ا "  األEفال ال%ات�&�� علي مق�اس ال�	)الت ال%ه(�ة ال0م,&ة
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لق�اس م�; ام(ان�ة ال��,+ 2األداء علي مهام ن"! ة العقل  ال,_ــــ�Fال,اح�ة 2اســــ��bام تJل�ل االن�Jار  
��الت م� خالل أ2عاد مق�اس �  .ال�ه��ة ال

وق� قام� ال,اح�ة أوًال 2اال8�^�ان على تJق{ االف�!اضات األساس�ة الس��bام تJل�ل االن�Jار 
�ع�د وهي اع��ال�ة ال,���غ�! � ال�_ـــــــــ�قل�� ح�] بلغ� ق��ة ال�انات وع�م وج4د ازدواج خUى ب�� ال

) وه�ه الق��ة أصــــــــغ! م� الق��ة ال�ى ١.٠٠(variance inflation factorعامل تlــــــــAb ال�,ای�  
�غ�! � وهي الق��ــة  �م�ــا یــ�ل على عــ�م وج4د ازدواج    ١٠ت�ــــــــــــــ�! الى وج4د ازدواج خUى ب�� ال

a!�أن W(4ن حAO الع��ة م_ــــــــاو ًا على األقل ألر<عة أضــــــــعاف ع�د   و>فاWة حAO الع��ة وال��W Hــــــــ
�غ�!ات ال�_ـــــ�قلة وتOانz أو ث,ات ت,ای� ال,4اقى >�ا >ان� ق��ة اخ�,ار دور<� وات_ـــــ4ن � Durbinال

Watson Test  ار ع��ما ت�4ن الع��ة,��قلة    ٣٠, أقل م� الق��ة ال�Oول�ة لالخ_��غ�!ات ال�وع�د ال
٣   

! دالة االن�Jار وج� أن أن_ــــــــــg ن�4ذج للعالقة ب�� األداء علي مهام  2اســــــــــ��bام اخ�,ار تق�ی
��الت الـ�ه��ـة ه4 ال��4ذج الUbي و<لغـ� ق��ـة ٌ �) وهي ق��ـة ٠.٩٢٢(   R2ن"! ـة العقـل وأ2عـاد ال

م�ا Wع�ى ق�رة   ٪٩٢م�4سـUة وتع�ى إم(ان�ة تف_ـ�! ال�غ�! في األداء علي مهام ن"! ة العقل ب�رجة  
) وهي ق��ــة دالــة ع�ــ�  ١٠١.٧٧٦لعالقــة ب�فz الــ�رجــة, و<لغــ� ق��ــة ف (ال��4ذج علي تف_ــــــــــــــ�! ا

  وهي دالة احSائ�ًا. ١.٥٠٤) و<لغ� ق��ة ال�اب� ٠.٠١م_�H4 مع�4 ة (
  في ال�(�J rاألداء علي مهام ن0A&ة العقل�	)الت ال%ه(�ة لل) ت�ل�ل االن��ار ال	�ع�د ٨( ج�ول

األداء علي مهام ن
	�ة العقل
  

Eاالرت-ا  
R 

  معامل
 ال��&ی& 

 ق��ة ف 
  ال��غ�	
 ال�#�قل

  ق��ة
  االن�&ار 

B 

  االن�&ار 
  ال��ع&د
Beta 

  ق��ة
 ت

  ال&اللة 
 اإلحDائ�ة

٠.٩٦٠
 ٠.٩٢٢
 ١٠١.٧٧٦

 ٠.٠٥ ٢.٢٨٥ ٠.٤٠٧ ٠.٣٠٨ ال-ع& األول 
 ٠.٠٥ ٢.٦٨٧ ٠.٥٦٣ ٠.٣٣٣ ال-ع& ال�اني 
 K٠.٠٥ ٢.٤٠٥ ٠.٤٨٨ ٠.٣١٥ ال-ع& ال�ال 

) أن األ2عـاد ال�الثـة م�,ـأة 2ـاألداء علي مهـام ن"! ـة العقـل.  ٨(  وت�ــــــــــــــ�! ال��ـائج فى جـ�ول
  :اآلتيو �(� ص�اغة معادلة االن�Jار >

* ال,عـ�  ٠.٥٦٣* ال,عـ� األول)+(    ٠.٤٠٧+ (١.٥٠٤األداء علي مهـام ن"!ـ ة العـقل =  
  * ال,ع� ال�ال]) ٠.٤٨٨ال�اني) + (
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  مناقشة نتائج الدراسة:
�(� م�اق�ـ�ها وتف_ـ�!ها فى ضـ4ء الف!وض وال�راسـات  2ع� الع!ض ال_ـاب{ ل��ائج ال�راسـW ة

 4Jعلى ال� eاآلتيال_ا2قة وذل:  
��الت ال�ه��ةأســــف!ت ال��ائج ع� وج4د عالقة ارت,ا�8ة دالة وم4ج,ة ب��  �ومهام ن"! ة    ال

�(� ال��,+ 2األداء علي مهام ن"! ة  العقل ل�; األ8فال ال�ات4 ��، >�ا أســـف!ت ال�راســـة ع� أنه W
��الت الــ�ه��ــةم� خالل درجــات األ8فــال الــ�ات4 �� علي مق�ــاس  العقــل  ��ــا تJق{ 2ــالف!ض  ال< ،
  ال�اني.

ــة   ح�] اتفق� ن��Oة الف!ض األول مع ن�ائج ال�ي   Kerr, S. & Durkin (2004)دراســـ
��الت ال�ه��ة ومهام ن"! ة  �ــائ�ة ب�� ال ــف!ت ن�ائOها ع� ع� وج4د عالقة ذات داللة إحSــــــ أســــــ

��ل ال�ه�ي وعلى وجه  العقل، >�ا أســـف!ت �ع� أن األ8فال ال�ات4 �� ل�یهA قSـــ4ر واضـــح في ال
ــة   ــة الJال�ة مع ن�ائج دراســـــــــ ال��Jی� فقعات ال�ف��!، ومهام ن"! ة العقل؛ >�ا ت�ف{ ن�ائج ال�راســـــــــ

Fitch (2017)    ل ال�ه�ي ل�; األ8فال���ال�ي أســــــــــف!ت ن�ائOها ع� ع� وج4د قSــــــــــ4ر في ال
  ال�ات4 ��.

ه�ه ال�راســــــة مع ن�ائج 2عp ال�راســــــات ال_ــــــا2قة ال�ي أســــــف!ت ع� وج4د    ك�ا ت�ف{ ن�ائج
  ،Salter et al. (2008)دراســـةقSـــ4ر في مهام ن"! ة العقل ل�; األ8فال ال�ات4 �� وال�ي م�ها 

 .Paynter et alدراســــــــة  ،Murply (2012)دراســــــــة  ،  Slaughter et al. (2009)دراســــــــة 

�4د م�_!ة ( ،(2013)Jسة )، درا٢٠١٧دراسة مPedreño et al. (2017).  
  الدراسة ومقترحات توصيات

  :التوصيات)  أ(
  - : Wأتيال�راسة الJال�ة 2�ا  ن�ائج ت4صى ال,اح�ة اس��اًدا إلى ما >�ف� ع�ه

��ة  ب!امج  اع�اد  )١�� فى   ال��ائ�ة  االضU!ا2ات   وذوH   ال�ات4 ��  األ8فال  ل�H  العقل  ن"! ة  ل
 اال8فال   ه+الء  ق�رات   Wعvز  ما  وه4  س�4ات   )٥- ٣(   م�  الع�! ة  ال�!حلة  خالل  م,(!ة  م!احل

�ق,ل فى ام(ان�اتهA م�  و v �  ال�,(!ة ال�!حلة فى_� .ال

٢(  gلU� أ8فال   لJاالت   ت�,ع�ة  48ل�ة  دراسات   انOاز  العقل  ن"! ة  اك�_اب   في   األداء  تق��A  ی
 ح4ل  هامة  معل4مات   ی4ف!  ث!H   م�Sر   Wع�   ال,�Jي  سل4ب األ  ه�ا  2ال�4ح�،ألن  مSاب��
 ال��Jودة  ال�O! ,�ة  ال�هام  في  فال�Oاح  أخ!;   جهة  وم�.  األ8فال  به+الء  bاصةال  الق�رات 
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 الك�_اب   حق�قي  رهان  هي  ال�ع��A  م_ألة  ألن  ال�4م�ة  ال�Jاة  في  ال�Oاح  Wع�ي  ال  زم��ا
  .األ8فال ه+الء ع��   العقل ن"! ة

  امج ب!   ت_�U!   في  2ال�4ح�   ال�Sاب��   لأل8فال  (Sur-Habilités) الbاصة  الق�رات   م!اعاة  )٣
  عال�ة   S2! ة   -س�ع�ة   إدراك�ة  2ق�رة  م4JSب   W(4ن   اللغة  العقل،ف�أخ!  ن"! ة   ل�عل�A  ف!دWة

 .عالي لف"ي غ�! ال��Uقي لل�ف��! م!اف{ ت�4ن   أو

 االضU!ا2ات   ذوH   واأل8فال  ال�ات4 ��  األ8فال  أس!  مع  للع�ل  وم+هلة  قادرة  >4ادر  إع�اد  )٤
�اعي،   ال�ف_ي  االخSائي  �م  ب�اWة,  األمهات   وخ4Sصاً   ال��Jدة  غ�!  ال��ائ�ة�  واالج

 . ال��ارس وم�ی!H  2ال�عل���  م!وراً  واأل8,اء

 ذوH   واأل8فال  ال�ات4 ��   أل8فالهA  ال_ل4ك  وتع�یل  العالج  ب!امج  في  األس!ة  إش!اك )٥
 ال��(الت   م4اجهة  س,�ل  في   م�اس,ة  خUة  ت4U !  وفي  ال��Jدة،  غ�!   ال��ائ�ة  االضU!ا2ات 

  .األ8فال  ه+الء ل�H ال_ل4>�ة
  علي   خاص   �2(ل  واألمهات   عام،  �2(ل   لألس!  و*رشادWة  ت�قف�ة  ومJاض!ات   ن�وات   عق�  )٦

 العالج،   و8!ق   واس,ابها،  وت�S�bها،  واع!اضها   االضU!ا2ات،  ع�   2�عل4مات   ال�4ع�ة 
  وال_ل��ة   ال��اس,ة  ال�!<4 ة  األسال�g   علي  وال�ع!ف,  أب�ائه�  اح��اجات   مع  ال�عامل  و>�ف�ة

Aه��>!�,  ال�Jات�ة   ال�هارات   ب,عp   للق�ام  إع�ادهA  و>�ف�ة.  حق4قهA  ليع  والJفا�  وتعل��هA،  ل
 . ال�عل��ات  وتU,�{ ال�J_�  وم�ا2عة العالج�ة الع�ل�ة في األس!ة دور 2أه��ة وال4عي

  م�   مv � ی+دH إلى    ال�H  األم!  ال�ف_��  وال�!ش�ی�  األمهات   ب��  تعاون�ة  عالقة  إقامة )٧
zف��� اإلرشاد   ثقافة  ون�!,  أفlل  ن�ائج  Jق�{ت  علي  W_اع�   م�ا  اإلOWابي   اإلنفعالي  ال
�ع   في   ال�ف_ي�O�  م�اع!   خفp   في  W_اع�   م�ا  اإلرشاد   في  األس!ة  أف!اد   اش�!اك  وأه��ة  ال
 . العvلة

�ام )٨� الUفل  Sb2ائ�  ل�ع! فه� لألمهات  واإلرشادWة ال��قف�ة وال�ورات  ال��وات  2ع�ل االه
،H4عامل  و>�ف�ة   ال�ات�  م�   األس!ة  أف!اد   2اقي   2�_اع�ة  األم  ت_��Uع  و>�ف   م�(الته،  مع  ال
 gغل�  مل�4J  ب�J_� وال�ع4ر سل4>�اته، وتع�یل الUفل  م�(الت  علي ال

  اإلOWابي  ال4عي وت���ة  واس!هA،  ال�ات4 ��  األ8فال حق4ق  ع�   وال��قف�ة اإلعالم�ة  ال�4ع�ة  )٩
 g4انOال_ل,�ة 2ال Aو>�ف له  �)�W AهOدم Aفادة وتق,له� . وت4U !ها ام(ان�اتهA م� واالس
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  :الدراسة مقترحات)  ب(

اس��اًدا إلى اإل8ار ال�"!; وال�راسات ال_ا2قة ون�ائج ال�راسة الJال�ة تق�!ح ال,اح�ة ع�د م� 
�اج إلى إج!اء مv � م� ال�راسات لل4ق4ف على ن�ائOها:Jى ت�  ال�4ض4عات ال,��Jة ال

��الت ال�ه��ة ل�; األ8فال ال�ات4 �� - ١� . فاعل�ة ب!نامج ت�ر ,ي ل�J_�� ال

 . ل�; األ8فال ال�ات4 ��مهام ن"! ة العقل عل�ة ب!نامج ت�ر ,ي ل�J_�� فا - ٢

��الت ال�ه��ة ل�; األ8فال  - ٣�فاعل�ة ب!نامج ت�ر ,ي قائA على مهام ن"! ة العقل ل�J_�� ال
 . ال�ات4 ��

٤ -   ��_J�ل �اعي �االج  �Sالق 2اس��bام  ت�ر ,ي  ب!نامج  العقل  فاعل�ة  ن"! ة  ل�; مهام 
 . األ8فال ال�ات4 ��

  راجع:الم

  أوال: المراجع العربية:

) ��Jــال�� ).  ٢٠١٤عادل ع,�هللا م ــ��
 وأســـــــــ ــ��اب ال�ح�: ال����ة وال�ـــــــــ م�خل إلى اضـــــــــ
 ال�ار ال�S! ة الل,�ان�ة.  :. القاه!ةال�عا ة

v vال_ــ��  ع,� الع  �bة لأل8فال العادی��  ).  ٢٠١٣( وه�ام م!ســي ،ال�ــWف����مق�اس الw4ائف ال
جامعة ع�.    –م-لة اإلرشـــــــــاد ال�ف'ـــــــــي %$ل�ة ال�"�ة  .  وذو; االح��اجات الbاصـــــــــة

  .٢٥ – ١ ،٣ش23، 
��  غادة  Jائف  ٢٠١٥( ع,� الغفارمw4ق�ی! ال_ـــــــــــل4>ي لل�). الSbـــــــــــائ� الق�اســـــــــــ�ة ل,Uار ة ال

  .Hال4اـل� Aق���ــائ��.  ال��فـ��ـWة ـل�; األ8ـفال وال�!اهق�� في ضــــــــــــــ4ء ال را%�ـة األخ5ــــــــــــ
 .٥٠٩ – ٥٤٩)، ٤( ٢٥ال�ف'��. ال��53ة، 

 ��Jع,� ال!ازق ه4 � مH  )ــابهة٢٠٠٠ ن�وة االعاقة   .). اضــــــــU!اب ال�4ح� واالضــــــــU!ا2ات ال��ــــــ
، قاع�ة معل4مات ١١٨-٨٥ص  ال�3ائ�ة: ق?ــــــــــا اها ال����ة وم�ــــــــــ$التها العل�3ة،

  رن�A، راU2ة األخSائ��� ال�ف_��� ال�S! ة.
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  ٣٥٩  

�4د ح��H م�_!ة (Jل).  ٢٠١٧مbال ��_Jف��ات مهام ن"! ة العقل في ت pل ال�4عي  فاعل�ة 2ع
م-لة @ل�ة ال�"�ة  . لل��خالت الJ_ــــــــــ�ة ل�; األ8فال ذوH اضــــــــــU!اب �8ف ال�4ح� 

 ،A٥٠٠ – ٤٥٩)، ١( ٣٣%-امعة أس�� .  
ــ� ح�4رة ( ��ـJــ�ال ــة الUالب ال�4ه4<��  ٢٠٠٦مSــــــــــــــ!H ع,ـ ــاWـ ــار ل!عـ ــإ8ـ ــة >ـ �4ر ـ��ــة ال ). العالقـ

�ف4ق��.  �ــ��E الDاني للC@�3 الع�"ي للعل�B وال��3ةوال (األ8فال الع!ب    الF3ت�3 ال'ــــــــ
�ق,ل)  -صة ذوو االح��اجات الbا_� ال4اقع وآفاق ال

ــام ع,�ال!ح�� ال4bلى ( ــ�. أHفال  ).  ٢٠٠٨ه�ـــ ــ�ات�-�ات لI'ـــ ــامه" اســـ األوت�Cم"اإل -اب�ة ال5ـــ
 ب�ها: دار ال�USفى للU,اعة. األوت�Cم.
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