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:الفصل االثالث
)  Intervention Précoce( المبكــــرلـــــتدخال

تمهيد 
صحية، معرفية و ،حركية-نفسواضطراباتيعاني من عدة 21الطفل المصاب بتريزوميا مع العلم أن

لغوية، فيكون تطوره على هذه المستويات بطيء بالنسبة للطفل العادي، لذا فهو بحاجة ماسة إلى كفالة 
و في ضوء العديد من بحوث المتابعة لبرامج التأهيل يتضح أن الكشف المبكر هو .ة و موجهةمكيف

و عامة تقترح برامج التدخل .األساس األول الذي يتوقف عليه نجاح وفعالية برامج التدخل التأهيلي
رنامج التدخل كما يقترح ب, المبكر تقيم خدمات إرشادية لألسرة ، حتى يمكنها تقبل صدمة إعاقة الطفل 

) إلخ.....طبية ،سيكلوجية اجتماعية (المبكر خدمات عالجية و تدريبية متنوعة 

:تعريف التدخل المبكرة.1
هو نظام متكامل من الخدمات التربوية والعالجية والوقائية ،تقدم للطفل  الذي لديه خاصية 

سنوات حتى يكتسب 6الوالدة وحتىنمائية وتربوية والمعرض لخطر اإلعاقة ألسباب متعددة منذ 
لطفي أحمد (.االضطرابالمهارات التي تتناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بها مهما كانت طبيعة

)1995بركات 
وألنإلمكانالمختلفة للعمل على تلبية هذه الحاجيات قدر االختصاصاتلذلك البد من تشكيل فريق من 

لديهم خصائص متعددة و معقدة وهم وعائالتهم يصعب تفهمها وجد األطفال الذين لديهم تأخر تكون
Hardman).التدخل المبكر  Drew ,1996)

:مبررات التدخل المبكر11.
يعتبر التعليم في سن ما قبل المدرسة أسهل وأسرع من التعليم في أي مرحلة عمرية -1
ه في العادة ال يكون على نّيتبع األطفال المتأخرين في النمو نفس مسار النمو الطبيعي مع أ-2

.نفس المستوى الوظيفي 
الوقوع في ايتجنبوتقديم قواعد ثابتة ألسر األطفال المعوقين عن كيفية تنشئة أطفالهم حتى -3

.مشاكل مستقبلية
الحتماالت الرئيسيةاألسباب األولى قد يكون من بينالتأخر النمائي في السنوات الخمس -4

)2005خولة أحمد يحيى و ماجدة السيد   (اةالحيظهور سلبيات تستمر مدى 
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:الفئات المستهدفة في برامج التدخل المبكر 12.
 األطفال المتأخرين نمائياretard de développementمجاالت في مجالين أو مجال من

.النمو في السنتين األولى
األطفال الذين هم في حالة خطرenfants à risque.
 عقلية أو جسميةإعاقةيعانون من حاالت األطفال الذين)(Wilson,1998

هي حالة شذوذ كروموزومي، فالرضيع يولد بخصائص مورفولوجية 21فبما أن تريزوميا 
تسمح مباشرة باكتشاف اإلعاقة التي  الوالدة يكون االكتشاف مما يسمح لنا بالقيام بتدخل مبكر تربية 

عن بقية اإلعاقات األخرى 21التي تميز الطفل المصاب بتريزوميا و هذه هي الخاصية . مبكرة جدا
وعليه تشمل التربية المبكرة للطفل .)IMC  (Rondal 1963)(كالصمم، اإلصابة الحركية الدماغية 

أخذا بعين اإلعتبار كل العالقة الثالثية) - 01- شكل(حسب المخطط الموضح21المصاب بتريزوميا 
.بعاداأل

 المساعدة المبكرة تساهم بطريقة إيجابية في تطوير مراحل نمو الطفل و منه فإن التكفل إن
:و هي"Cuilleret"بالطفل يتميز بثالث خصائص حسب 

:يجب أن تكون الكفالة مبكرة* 
ر السادس، أي بدء هذا التكفل في أسرع وقت ممكن بعد ميالد الطفل حيث ال تتعدى نهاية الشه

لكن البد من التوجيه اآلني من قبل الفرق الطبية و الشبه الطبية لذا فانتظار طلب الوالدين للتكفل 
، يتوقف على الحسيس  بأهمية التربية المبكرة بكل جوانبها من قبل 21بالمولود الحامل للتريزوميا 

لمجتمع بما ذلك وسائل األشخاص و القطاعات المعنية باحياجات و خصوصيات هذه الشريحة في ا
.اإلعالم 

: يجب أن تكون الكفالة مكيفة* 
حيث تكون اإلقتراحات مكيفة وفق كل حالة، مما يجعل التكفل مسارا منفردا لطفل منفرد، فكل 

مع إضافة بعض العناصر الخاصة بهذه 21ما يحتاجه طفل عادي يحتاجه الطفل المصاب بتريزوميا 
.فق خصائص كل عائلةاإلصابة و تنسيقها و

:يجب أن تكون الكفالة مستمرة * 
فال مغزى للتكفل إذا لم يستند على مساعدة جدية و متواصلة طيلة المراحل التطورية لحياة

Cuilleret.2007(.  الطفل، من الطفولة األولى إلى غاية سن الرشد .M(
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21بالطفل الحامل لتريزوميا لخاصاالمبكردخلالمشروع السيكوبيداغوجي الطبي للت.2
بتفاعل عدة متغريات) تريزوميا( 21املشروع السيكوبيداغوجي الطيب للتكفل املبكر بالطفل احلامل لتريزوميا ):04(شكل رقم 

األخصائي النفسي االرطوفوني
جتنب سلوكات سلبية مكتسبة                    

.   متابعة برنامج للتربوية ال إلعادة التربية
Education non Réédu ation

سلبية مكتسبةكاتجتنب سلو
سليم متابعة برنامج تربوي

بالنسبة للطفل
تقدمي مساعدات آنية طبية و التوجيه حنو 

مصاحل متخصصة للتوصل إىل منو سليم
الطفللدى

العالقة 
الثالثية

بالنسبة للوالدين
)إصغاء ، تفهم بعد الصدمة( 

مكيف
adapté

مبكر
Précoc

e

شامل
Globale

21يتميز املشروع السيكوبيداغوجي الطيب للتكفل املبكر بالطفل احلامل لتريزوميا 
بتفاعل عدة متغريات ) ياتريزوم( 

Maunique Cuilleret 2007)(

مستمرة على مستوى  
كل

مراحل تطورالطفل 
21مل لتريزوميا الحا

كل العوامل و المتغيرات
النفسية االجتماعية* 
التجانس في نمو عدم* 

المهارات عند
نفس الطفل التريزمي

التريزومي و (تشابه النمو *
)العادي

على كل المستويات
حركية–حسية * 

معرفية*  
لغوية* 
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( 21الطفل الحامل لتريزوميا ىلدالمبكر تدخلالمشروع السيكوبيداغوجي الطبي للإطار تحتيتفاعل
و هي تظهر بوضوح عاى العالقة الثالثية عنهعناصر ذات األهمية الكبيرة مما ينتج ثالثة) تريزوميا

).01(الشكل رقم 
فلبالنسبة للط1.2

مساعدات طبية و شبه طبية آنية حتى نتحصل على جهاز نمو متطور يقترب نقدم للطفل الرضيع
.ي للطفل العاديمن الجهاز اإلرتقائ

.CUILLERET(  وتذكر M, 2000  ( أن المتابعة الطبية المقترحة والمنصوح بها للعائالت التي تأتي
مجموعة من الفئات العمرية لألفراد الحاملين لتريزوميا سلطلب الكفالة هي متابعة دورية ووقائية تم

الوقوع في أي اضطراب أو ويشترط أن يشرع في هذه المتابعة قبل )رضع، أطفال، راشدين( 21
اكتشاف أمراض في آخر المطاف والتي تلحق أخطار وأضرارعلى صحة الطفل،هذه المتابعة وضعت 

وتراجع باستمرار وهي مقترحة في كل 1992وهي مطبقة منذ نمن قبل فريق من األطباء األوربيي
21لألطفال الحاملين لتريزوميا لالدماج المدرسي والمهني دول أوربا ومعمول بها في الجمعية الوطنية

):-03-(الجدول و تتلخص حسب )A.N.I.T(بالجزائر

بعد البوح باإلعاقة)إصغاء ، تفهم بعد الصدمة( تقديم سند نفسي للوالدين :  بالنسبة للوالدين-2.2
تخلفين عقلياأدرك المربون و األخصائيون النفسيون  أن برامج الرعاية التي تقدم لفئة الم

ال يمكن أن تؤتي ثمارها إال بتعاون األسرة مع الجهات المقدمة لهذه البرامج و تكون الرعاية في السن 
مبكر في إطار األسرة، حيث تنتقل الخدمات إلى األسرة فال يفقد الطفل الحب و الحنان و اإلهتمام الذي 

-سرة لدورها في رعاية ابنها التريزومي يتأثرو لكن أداء األ. يمكن أن تقوم به األسرة حيال األطفال
ليس هو الطفل الـذي  21ألن الطفل المصاب بتريزوميا باتجاهات الوالدين نحو طفلهم-إلى حد كبير

كان ينتظره و يتمناه األولياء، حيث يرفضون حقيقة طفلهم ويشعرون باأللم و المعاناة، هذا ما يـدفعهم  
. تلحق ضرر بالطفل المصاب علـى المسـتوى العـاطفي و التربـوي    إلى القيام بسلوكات معينة قد

)CUILLERET, Ed. Masson, 2000, (
و على الرغم من أنّه لن يوجد أحد يعطف أو يحب الطفل المتخلف عقليا مثل والديه إال أنّه من 

و العطف عليه في تدليلهالمالحظ أن كثيرا من اآلباء و األمهات ال يحسنون معاملة طفلهم فقد يبالغون 
أو يطلبون منه ما ال يستطيع القيام به نتيجة لجهلهم بقـدرات  ، أو يبالغون في القسوة و التشدد معه ، 

من هنا كانت أهمية الدور الكبيرو الهام الذي يمكن أن يقوم به . هذا الطفل العقلية و الجسمية المحدودة
.ةذلك الختالف االتجاهات الو الديو للوالدين في هذا المجالاإلرشاد النفسي
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CollHayes.المتابعة و الوقاية الطبية للتريزوميين حسب): 03(جدول رقم 
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: إلتجاهات الوالدية و عالقتها باإلعاقة العقلية ا1.22
بأنّها ما يراه اآلباء ، و يتمسكون به مـن  ) ParentalAttitude(اإلتجاهات الوالدية تعرف

)1974،24محمد عماد الدين إسماعيل ، ( أساليب في معاملة األطفال في مواقفهم الحياتية المختلفة 
والدية أيضا بأنها الكيفية التي يدرك بها الكبار دورهم الوالدي الذي يـؤثر فـي   و تعرف اإلتجاهات ال

).343، 1985كمال دسوقي ( اتجاهاتهم كآباء و أمهات 
بأنّها نوع من اإلتجاهات اإلجتماعية ، فهي اتجاهات الوالدين حيـال  )1975سيد صبحي( يعرفها و 

ء، و يمكن التعرف عليهـا و تحديـدها فـي ضـوء     موضوع معين، و هو أسلوب التعامل مع األبنا
.استجابات الوالدين إزاء مواقف معينة، مرتبطة بأسلوب معاملة األبناء

مكونات نفسية تتكون لدى الوالدين نتيجة خبرات سابقة يمران بها منـذ  : و تعرفها إيمان كاشف بأنّها 
إيمـان كاشـف،   ( . اتية المختلفة تجاه الطفـل والدة الطفل، و تكون استجابات شبه ثابتة للمواقف الحي

1989 ،37.(
و بذلك يمكن القول أن اإلتجاهات الوالدية نحو الطفل ترتبط بالطفل منذ مولده، و تنمو بنمو الطفـل و  
تختلف هذه اإلتجاهات من طفل إلى آخر حسب ترتيب الطفل، نموه العام، درجـة ذكائـه، و درجـة    

.جاهات الوالدية بالنسبة للطفل العاديإعاقته، و بذلك تختلف اإلت
:إن اإلتجاهات الوالدية نحو الطفل المعاق عقليا تظهر في اإلستجابات اآلتية 

و في هذه الحالة يتقبل الوالدان اإلعاقة بطريقة موضوعية : قبول الطفل بإعاقته
.و يظهران الوفاء له

اإلستجابة اإلنكارية :اإلعاقة تسبب للطفـل أي نـوع مـن التـأثير     و فيها ينكر الوالدان أن
اإلنفعالي و العاطفي عليهما، و في هذه الحالة ال يبدو أن الوالدين يقبالن القصور الذي تفرضه 

.اإلعاقة
و فيها يسيطر على الوالدين الشعور بالشفقة تجاه الطفل و يظهر ذلـك فـي   : الحماية الزائدة

.حمايتهم له و المحافظة عليه
اإلعاقة نوع من العار، و تبدو اإلتجاهات السلبية تجاه : لخفيالرفض ا و فيها يعتبر الوالدان أن

.الطفل و الضيق منه متخفية تحت شعار اإلهتمام برعايته و المبالغة في واجبات الوالدين نحوه
ريحو فيها يظهر الوالدان مشاعر العدوانية نحو الطفل المعوق صراحة: الرفض الص.

في تقييمها للصدمة التي تصيب الوالدين عند وجود طفل )Kershaw,1987(في دراسة و
متخلف عقليا في األسرة، و جدا أن األمهات كان شعورهن متوجها نحو االضطرابات االنفعاليـة  
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الناتجة عن وجود الطفل المتخلف عقليا، و الشعور بالوقت اإلضافي المطلوب للعناية بالطفل
.المحافظة على الشكل العائليو 

، Kannerكـانر  ( أن الباحث في كتابها لإلعاقة العقلية"2005، خولة احمد يحي" ذكرت و قد
من التعرف على ردود الفعل العاطفية عند الوالدين إذا ما وجدت حالة اإلعاقة قد تمكن ) 1953

ين و مكونات شخصياتهم، و قد لخّـص في األسرة، و تعكس هذه األفعال اإلتجاهات الذاتية للوالد
:هذه اإلتجاهات على النحو التالي) كانر ( 
فا ناضجا :اإلتجاه األولفون تصرو يظهر في أولئك اآلباء الذين يتصر"Mature "  يتفق مـع

واقع المشكلة فيتقبلون الطفل كما هو، و ال تكون هناك مظاهر ألي ارتباك في حياة األسرة، أو 
.ت بين األسرة و األقارب، أو بين األسرة و البيئةالعالقا

 إخفاء الحقيقـة ( و يظهر في اآلباء الذين يعمدون إلى :اإلتجاه الثاني((caché la Réalité)

).غير واقعية ( اإلعاقة إلى عامل أو عدة عوامل فيسندون 
البلدية لمعالجة الطفل،األمر و يتجه هذا النوع من اآلباء إلى األطباء، و العمليات و الوصفات

.الذي يزيد من إحباطهم
نكران حالـة الطفـل   ( و يظهر بين آباء األطفال المعاقين و هو اتجاه نحو :اإلتجاه الثالث

(déni de la réalité)1972فاروق صادق، . ( فهم ال يرون شيئا غير عادي في الطفل.(

ل المتخلف قد يمثل لألم عقابا من اهللا مما يزيـد مـن   أن الطف)Kershowكيرشو ( و يذكر 
إحساسها بالذنب، أو قد يعتقد كل من الزوجين أن الطرف اآلخر هو سبب اإلعاقة مما يجعل كل طرف 
يرمي باللوم و المسئولية على الطرف اآلخر، كذلك فإن إعاقة الطفل غير الظاهرة تجعل الوالدان أكثر 

اإلعاقة واضحة مثل التشوهات الخلقية،  حيث تبدأ المشاعر مع الطفل بالحب تقبال للطفل ما إذا كانت
و العطف، ثم تتبدل هذه المشاعر في حالة ظهور اإلعاقة مثل حاالت اإلعاقة العقلية الشـديدة، حيـث   

.يحدث تغير من األمل إلى القنوط و اليأس و يكون من الصعب
، المشاعر التي يمر بها الزوجان بعد والدة)سالمعبد العزيز السرطاوي، كمال(و يصنف 

:الطفل المتخلف إلى 
.حيث يصاب الوالدان بصدمة عندما يعلمان أن طفلهما معوقChoc:مرحلة الصدمة -1
و تتمثل في رفض الوالدين إلعاقة طفلهما و التشكك فيما يقوله المخـتص  Deni:مرحلة اإلنكار -2

.نتيجة عدم الثقة في التشخيص
.و ذلك بأن يتأكد الوالدان فعليا أن طفلهما يعاني إعاقة ماAnger:رحلة الغضب م-3
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إعاقةحيث يشعر الوالدان بالذنب و تأنيب الضمير و إزاءGuilt: مرحلة الشعور بالذنب-4
.طفلهما و ذلك اعتقادا منهما بأنهما معا أو واحدا منهما هو السبب في هذه اإلعاقة

Acceptance And Recognitionالتقبل و اإلعتراف-5
بعد أن يقتنع الوالدان بأن األمر قد حدث فعال، و أنّه ال مجال للتراجع فيه، أو العالج، و إنّه 

عبد ( . الحاليأيضا ال مجال إللقاء اللوم على أحد األطراف، عليهما أن يتقبال طفلهما بوضعه  
).1982العزيز السرطاوي، كمال سالم سالم،  
:بعد هذا العرض يمكن مالحظة اآلتي 

.إختالف ردود فعل الوالدين نحو أبنائهم المتخلفين عقليا-1
إختالف عدد المراحل التي يمر بها مثل هؤالء الوالدين و طبيعـة كـل مرحلـة و توقيـت     -2

.ظهورها
ير وجود مرحلة أولية حيث يكون الوالدان في حالة تشويش و اضطراب نتيجة لعلمهم بأنّهم غ-3

.مستعدين لمثل هذه الحالة و ما تتطلبه من أعباء
أنّه تدريجيا يبدأ رد الفعل عند الوالدين بإنكار المعلومات أو الشعور بالذنب -4

.أو اإلحتجاج
)intégrationéR) (إعادة التكامل أو التالؤم ( كل هذه اإلنفعاالت موجودة ضمن مرحلة -5
عاالت حيث يحاول الوالدان تعليم أنفسهم كيفية تنـاول  ثم يبدأ اتجاه جديد من المشاعر و اإلنف-6

األسباب و الحلول، و أهمية الحصول على المعلومات التي تفيد الطفل، حيث يبدأ اتجاه التقبل 
في الظهور، و يصبح الشغل الشاغل للوالدين هو الطفل

تجاهات التي تتكون لدى تصنيفا عاما للمشاعر و اال) MacKeith )1973اقترح ماك كيث و قد 
:الوالدين نتيجة لوجود طفل متخلف في األسرة و تنقسم هذه المراحل إلى 

:رد الفعل البيولوجي -1
.حماية الطفل العاجز) أ ( 
.رد فعل مفاجئ و ثورة انفعالية على اإلعاقة) ب(

:اإلحساس بالقصور -2
)على إنجاب طفل سوي عدم القدرة ( القصور في القدرة التوالدية ) أ ( 
.قصور في تربية الطفل) ب(
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:الشعور بالحرمان -3
.الصدمة–الغضب –و يظهر في الحزن 

:الشعور بالذنب -4
.عدم كفاية التفاعل مع الطفل–التبرم تجاه الطفل –الرفض –مثل الشعور بالثورة 

:الشعور بالضعف و اإلرتباك -6
الدان إليضاح حالة الطفل للغير، و عندما يظهر أحدهما في و يظهر بوضوح عندما يضطر الو

.أماكن عامة مع الطفل
:الشعور بالخوف -6

مثل الخوف من المستقبل، الخوف من مشاعر اآلخرين نحو الطفل
) Gunningham1982كينجهام، ( 

:المتطلبات العالجية  المرافقة لالنفعاالت المصاحبة للوالدين.2.2.2
إن إختالف ردود فعل الوالدين نحو الطفل عقب الصدمة بعلمهما أن طفلهما حامل لتريزوميا 

ليشعرهما بالذنب و تأنيب الضمير إزاء إعاقة طفلهما اعتقادا منهما بأن أحدا منهما هو السبب في 21
عن طريق اإلصغاء هذا ما يتطلب من المختصين الرفق في العمل أثناء مصاحبة الوالدين .هذه اإلعاقة 

و التفهم و ذلك تفاديا  للمشاكل النفسية و مساعدة الطفل على النمو في جو أسري مترابط يمنحه كافة 
.احتياجاته النفسية و المادية

بتقديم تصنيف للحاالت النفسيةGrunewold, Hallجرينوالدو هال و قد قام كل من 
تشاف اإلعاقة و كذلك وضعا تصورا للمظاهر التي تصاحب و اإلنفعاالت المصاحبة للوالدين عند اك

لهذه الحاالت النفسية، وأهم المتطلّبات التي يحتاج إليها كل من الوالدين و الطف
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معرفة يوضح المظاهر النفسية و اإلنفعالية و الحاجات التي تنتاب الوالدين عند:)04(جدول رقم 
)1977جرينولد، هال، ( تخلف الطفل 

الحاجاتالمظاهرالمراحل
مرحلة 
الصدمة

عـدم  –العجـز العقلـي   –عدم التنظيم اإلنفعـالي  
و يمكن أن يتغير من مرحلة إلى أخـرى  ( المنطقية 

خالل دقيقة واحدة،
)أو يستمر لعدة أيام 

التدعيم اإلنفعالي
+

المشاركة الوجدانية
)التعاطف ( 

مرحلة رد
الفعل و تتميز

ببالتقل
و التكرار في

مظاهرها

التعبير عن الحزن و األسف، و القلق
.و العدوان و اإلنكار و الشعور بالذنب و الفشل

مقدمة إلعادة اإلندماج و التأهيل ( ميكانيزم الدفاع -
(

اإلستماع لآلباء
التنفيس اإلنفعالي من خـالل التحـدث، و   

.التعاطف بأمانة معهم

مرحلة
التكيف

قعي للمشكلة فالوالـدان يتسـاءالن مـاذا    القبول الوا
كيف يمكن أن : نستطيع أن نفعل و تكون اإلجابة هنا 

نساعد

معلومات حقيقية و دقيقـة عـن العـالج    
الطبي و التربوي

و النفسي عن مستقبل الطفل

مرحلة
التوجيه

يبدأ الوالـدان فـي التعـرف علـى المسـاعدات و      
المعلومات و التخطيط للمستقبل

)فاع المبدئ لألزمة اإلرت( 

اإلمداد بالمساعدة و التوجيه في العالج
)يؤدي إلى رؤية مناسبة للخدمات ( 

الشراكة في وضع بروتوكول الكفالة المبكرة من قبل الوالدين بتوفير السـند  .2.3.2
.  النفسي

 قتها باإلعاقـة  اإلتجاهات الوالدية و عاليتضح من خالل ما تطرقنا إليه في العنصر الذي خص
أن حاجات الوالدين تتعدد و تختلف حسب طبيعة و درجة اإلعاقة، و مدى قدرتهم على تقبلهـا     العقلية

و تقبل ما يتلقونه من دعم و تشجيع خارجي، و يجب أن تؤخذ هذه الحاجات بعين اإلعتبار عند وضع 
هداف هذه البرامج متعـددة بمـا   أي برنامج إرشادي يهدف إلى إشراك الوالدين ،كما يجب أن تكون أ

يتناسب مع احتياجات الوالدين، فالبعض يسعى للحصول على معلومات حول طبيعة اإلعاقة، و أسبابها           
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و مستقبلها، و البعض اآلخر يرغب في الوصول إلى تنمية المهارات اإلجتماعيـة و التعليميـة لـدى    
.بدء في عملية البحث عن طرق لمعالجتهم و تدريبهمأطفالهم حتى يتسنى لهم تقبلهم، و بالتالي ال

)Carue .S 1997(
بالنسبة للمختص النفسي و األرطفوني و الطبيب و المعلم  هي رعاية ةالشراكة الوالديإن

ومساعدة األولياء في تربية الطفل بوضع تخمينات و تسطير توقعات مستقبلية، و هذا من خالل إشراك 
بعض األنشطة الجماعية و ذلك من خالل اجتماعات أولياء األمور، الندوات، الدورات، األسرة في 

اشتراك اآلباء قد يزيد من احتمال أخذ اآلباء فإنParker et Book 1999 ((و حسب .  الرحالت
دورا نشطا أكثر في تسهيل عملية تعلّم األطفال، فإن الهدف من العمل مع أولياء األمور هو مساعدة 
الطفل المعوق ومعرفة ما يريد األهل أن يتعلمه طفلهم قبل أي شيء آخر، إذ تقوي المشاركة دور 

لاآلباء واألمهات في توفير ظروف أفضل في البيت والمجتمع، وتعمل على نمو وتطوير الطف
)(salend1993, ولقد عوضتM 2007).(Cuilleret اإلرشاد  الوالدي "مصطلح
"La guidance Parental"   بمصطلح العمل الوالدي"le travail parental " هذا المفهوم ألن

،)Le professionnel(األخصائي من طرف الشخص "guidage"يحمل في طياته مفهوم التحكّم 
، يؤدي هذا النوع من الصياغة إلى خلق )األولياء ( في شخص آخر محتاج للتسيير و التوجيه 

.CUILLERET.ات عالئقية مسبقةصعوب M, 2007  (
مسار العالقة األساسية بين فريق األخصائيين و األولياء، ذلك " travail parental"إذ يحدد مصطلح 

و متداخل، بحيث يكون كل من األولياء و األخصائيين في شراكة                  يمن خالل عمل تفاعل
 "partenariat"ق الجهود و المتابعة الفردية لكل طفل، فعمل األخصائي بمفرده ،فمن الضروري تنسي

دون مشاركة األولياء لن يحقق المسار المرجو حتى وإن كان هذا األخصائي يمتلك مهارة عالية، 
ضروري أكثر  ألداء عمل اشتراكي مبني على التفاعل و التدخل " le travail parental"فاكتساب  

وبهذه الطريقة يصبح العمل في إطار . ألخصائيين الذين يساعدون األطفالالمتبادل بين األولياء و ا
مختصين متماسك وفعال، لكي ينجح هذا العمل يجب أن نكسب رضا األولياء ونحترم / الشراكة أولياء

.اقتراحاتهم ألن هذه الشراكة هي لصالح الطفل
و مفهومها العالجي الواسع نجد لها فالتربية المبكرة من حيث حيويتها و دورها في الوقاية 

)1994Bigot Am(  . أشهر عند التدخل األرطفوني] 10- 0[ مردود خالل الفترة التي تتراوح مابين 
حيث يشمل التكفل هنا على مجموعة من التوجيهات و اإلرشادات التطبيقية المقدمة لألم خاصة فمن 

يظهر دور اإلرشاد الوالدي في هذا النوع من خالل هذه الخطوات التي يتبعها المختص األرطفوني، 
.التكفل المبكر و مدى أهميته في سيره السليم
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بين أن رعاية األم واستمرار استثمارها للطفل الرضيع جعلت من الطفل الحامل تكما 
يقترب إلى حد كبير من الطفل الطبيعي بظهور استجابة االبتسامة  و مالحظة األم 21لتريزوميا 

) 21األطفال الحاملين لتريزوميا (للعبة والمناغاة و النطق بالكلمات األولى بعكس األطفال اآلخرين 
.الذين تركوا بدون تدريب ومساندة من األهل

أدوار رئيسية في مجال العملية التربوية للطفل المعاق بما في ) 04(إذن يمكن للوالدين أن يلعبا أربعة
:وهي تتجسد كما يلي 21ا ذلك  الطفل الحامل لتريزومي

 حلول إيجادهما أفضل مدرسين يلتقيان الطفل في حياته ،فهما كأفراد يجب أن يشجعوا على
.لمشاكلهم الشخصية التي فرضها وجود الطفل المعوق بينهم 

 هما كمعلمين يشاركان المربين في نقل المعلومات التي يعرفانها عن الطفل وعن قدراته ويتلقيان
.لمساعدة والحماية منهما  ا

كمدرسين حيث أولياء األمور قد يقومون بدور المدرس.
أولياء األمور قد يلعبون دور الشريك مع المدرسة في البرنامج التربوي للطفل حيث يساهمانفإن

صالح (.في المدرسةبآرائهم ومعلوماتهم حول سلوكه وتحصيله الدراسي في المنزل مع العاملين 
)1974عبد العزيز 

له دور مهم و ثابت و متواصل، حيث يتكفل بالطفل في :لألخصائي األرطفونيبالنسبة3.2
سن مبكر أين يكون معدل نمو المخ في األشهر الثالثة األولى سريعا جدا حيث يصل النمو في حجم 

أشهر من عمر الطفل، وهنا تكمن أهمية التدخل المبكر6الدماغ الى نصف مخ البالغ عند مرحلة 
فإن التكفل األرطفوني و في هذا اإلطار ).الخ....السمعية، البصرية، اللمسية( ألهمية استثارة الحواس 

هو التدخل قبل اللغوي و اللغوي، الذي يبدأ منذ األشهر األولى من الوجود، و يستمر لمدة سنين المبكر 
مجموعة النشاطات 21يا بعد ذلك ، و يقصد بهذا التكفل األرطفوني المبكر عند المصاب بتريزوم

RONDAL, LAMBERT). التربوية المقدمة مباشرة بعد تشخيص الحالة إلى غاية سن السادسة
et, Ed.Mardaga, 1997,)

العامة،  البناءات المعرفية ةو من خالل هذه المتابعة  يتم تطوير رصيده اللفظي، الحركي
حصة واحدة كل شهر حتى سن ثالثة أشهر ثم تضاعف  األولية، وتبدأ المتابعة منذ الميالد بمعدل

بمعدل حصتين في الشهر ثم تصبح المتابعة أسبوعية بعد ستة أشهر و مدة كل حصة ال تتجاوز الساعة 
و يتم هذا العمل عن طريق ).  2007Cuilleret M.( وتبقى ثابتة في مرحلة التربية المبكرة
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األولياء و األخصائيين ثابت، حيث يلتقون في أوقات معينة، و يكون التبادل بين :التبادل الثابت1.3.2
هذا ما ينتج االتصال فيما بينهم، كما يستثمر األولياء من هذا االتصال معلومات مهمة حول حياة 

.طفلهم
تتنوع هذه المقابالت بحكم تاريخ الكفالة، حيث في بداية األمر تكون المقابالت :مقابالت خاصة.2.3.2
ثم بمرور . ة مهمة لربط العالقات بين األخصائي و األولياء و فهم مشاكل الطفل و عائلتهالمتقارب

.الوقت تتباعد هذه المقابالت نوعا ما بصفة عادية، كما تتضمن استمرارية الكفالة
ائمة في كل حصص العمل إن االتصال و التبادالت الثابتة بين األولياء تكون ق:حصص العمل* 

الحركي- األرطفوني و األخصائي النفس: خصوصا أمام الطفل، حيث تستمر بين الممارسين 
)Le kinésithérapeute(، حضور األولياء في حصص العمل مهم، خاصة عند المولودين إن

) Cuilleret, opcit(الجدد، و مدة هذه   التبادالت تتغير حسب مدة التربية المبكرة 
ويتمثل الهدف األساسي من التكفل األرطفوني المبكر الوصول إلى مستوى معين من الرصيد 

بالتواصل و التفاعل مع اآلخرين، ويجعله قادرا 21اللغوي بشكل يسمح للطفل المصاب بتريزوميا 
منية و على إدراك نفسه و وجوده و مكانته في المحيط، كذلك إدراك و فهم هذا المحيط بأبعاده الز

البشرية،   و هذا بشكل يهيئ إلى االندماج في المراكز المتخصصة و التي تقبل هؤالء األطفال انطالقا 
.من سن السادسة

فهذا التكفل يسعى من جهة إلى تطوير المستوى اللغوي للطفل بكل أبعاده، و من جهة أخرى إلى 
ندماج في األسرة أوال و في المجتمع مستقبال، و السماح له باال21محاربة تهميش المصاب بتريزوميا 

و ما يمكن اإلشارة إليه هو أن هذه المهمة ليست باألمر السهل، كونها تحتاج إلى قدر كبير من الصبر 
.و المرونة    و المتابعة بطريقة مكيفة مع قدرات كل حالة للحصول على النتائج المرداة

:تلخيص نشاطات هذه المرحلة كما يلي23.3.
) .suivi visuel(تطوير المتابعة البصرية -
.تطويراإلنتباه-
........)آالت موسيقية، جرس، صفارة( إستعمال األلعاب الصوتية - 
.تنبيه األم على كيفية التكلم مع طفلها بتجنبها للعصبية مع كثرة التحدث إليه- 
.عند التعبيرLes grimacesتحفيز الطفل على إستعمال اإلماءات الوجهية - 
إكتشاف الطفل لمفهوم الفضاء و اكتشافه لألصوات، األشكال و األلوان بمساعدة أمه، و هذا يكون - 

.على مستوى غرفته، ثم بيته، ثم االنتقال للمحيط الخارجي
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تمارين حركية اليد و التي تسمح للطفل باكتشاف قدراته اليدوية كالقدرة على اإلمساك- 
(La préhension)عن طريق تقطيعه للورق، اللعب بالسيارات الصغيرة....

الشروع في التمارين الخاصة بالمنطقة الفمية الوجهية عند نهاية هذه المرحلة إلزالة الليونة، و ذلك - 
:من خالل

..النسف على شمعة، على قطن، إخراج اللسان و توجيهه يمينا، و إلى الفوق و إلى التحت
في هذه المرحلة يقوم األخصائي   بالتكثيف من وتيرة الحصص، حيث أن قدرات الطفل تتقدم 

و اإلكتسابات تصبح سريعة مما يجعل التدريب أكثر دقة و تعقيدا من المرحلة السابقة، و تشمل 
:النشاطات المقدمة هنا على

تي تكون دقيقة جدا ،بحيث تخص المنطقة اللسانية    تمارين حركية للمنطقة الفمية الوجهية و ال- 
.و الشفهية

:تمارين حسية حركية تضم-
إدماج أشكال مختلفة في قوالب تشبهها.
التعرف على الصورة الجسدية.
 فوق، تحت أمام( المكاني من خالل التعرف على مختلف الوضعيات –التنظيم الفضائي.(.....
 التربية ما قبل اللغوية(Prélinguistique)تكون من خالل تمارين الفهم، التركيب
 كاالنتقال من األجزاء للوصول إلى شكل معين، و تمارين تعتمد على طرح األسئلة الهدف منها هو

)يكون ذلك على شكل مناغاة طبعا( دفع الطفل إلى التعبير 

 تمارين خطيةLe graphismeالتي تحضره الكتساب الكتابة.

21المبادئ األساسية المتبعة في التكفل األرطفوني باألطفال المصابين بتريزوميا و يمكن تصنيف

.البدء في وقت مبكر ثم االستمرار بطريقة منتظمة-:في النقاط التالية
.تقييم مختلف المراحل التطورية للطفل بصفة متواصلة-
.إشراك الوالدين و كل المحيط القريب من الطفل في التكفل به-
أهداف تربوية ملموسة تنظم حسب درجة صعوبتها، من األسهل إلى وضع-

.األصعب
.تحديد مدة زمنية معينة للوصول إلى الهدف المرجو-
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المرور إلى هدف آخر مباشرة بعد تحقيق األول، لكن البد على المختص األرطفوني أن يتأكد 
فل و كذلك أنّها مستعملة في حياته باستمرار بأن المكتسبات السابقة مستوعبة و محتفظ بها عند الط

RONDAL Ed.اليومية .Mardaga, 1986)(

من خالل هذا البحث تم التطرق التدخل المبكروحتى يتسنى للقارئ التعرف على مسار
.و سنتناول ذلك في النقاط التالية لمناهج وطرائق مختلفة لمختلف الدول األوروبية

21لألطفال الحاملين لتريزوميا للتكفل المبكراذج األوروبيةالنم.3
Cuilleret.2007(لقد بينت دراسات .M( األطفال المعوقين خالل سنواتالتي أجريت على

ة، أن لبرامج التدخل المبكر فعالية كبرى في إصالح االنحرافات النمائي)فرنسا( حياتهم المبكرة في 
م، كونهم في مراحل األولى لنموهم، كما أن تطبيق مختلف البرامج العالجية وربطها الممكنة لديه

بالبرامج التربوية فور حصول اإلعاقة تعطي نتائج باهرة، وهذا يؤكد أهمية توفير برامج تربوية 
.متخصصة لألطفال قبل وصولهم إلى مراحل التعليم االبتدائي

21ختلف مراحل التكفل األرطوفوني لألطفال الحاملين لتريزوميا حاولنا في هذا العنصر اإللمام بملذا 

: لنماذج أوروبية مما يسمح للقارئ بـما يلي) ملخّصة(من خالل جداول مختصرة 

.القيام بقراءة سريعة لما تقوم به كل دولة أروبية -
.الوصول إلى نظرة عامة تسمح له بالمقارنة ما بين مختلف المناهج-
ام بدراسات معمقة حول الطرق و المناهج المتبعة و التمكن من تكييفها وفق فتح أفاق للقي-

. و نخص بالذكر الطفل الجزائري. 21للطفل الحامل لتريزوميا 
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21نماذج للتربية المبكرة لألطفال الحاملين لتريزوميا ) :  05(جدول رقم

المستوى المعرفي التربية المبكرة
وجهيةالجهة الفموية ال

المكان األشخاص ذو 
تدخل مباشر في 

التكفل

السن البلد

استشارة الرضيع-
بناء ديمومة -

الموضوع
اإلدراكيالتمييز -
ما هو محسوسل

اإلخفاءلعب -

المص و البلع-
العمل على التخلص من -

l’hyphonie
انجاز التمارين البراكسية -

)praxies.(

العيادة -
األرطوفونية

ة عياد-
التدليك

مركز-
داخل -

المنزل

أخصائي -
ارطفوني

متخصص في -
التدليك

مختص -
سيكولوجي

أشھر 3من 
3إلى 

سنوات

سا
فرن

البلع الغذائي-
التغذية-

سيالن اللعاب-

مستشفى-
مركز-

" مدرسة أو-
روضة أطفال 

."

مختص في -
التدليك

طبيبة التخاطب-
مختص -

سيكولوجي
مختص في لغة -
و لجسد ا

الحركات

أشهر 3من 
3إلى 

سنوات

يكا
بلج

سمعيإدراك- الدلك-
التمارين و األلعاب بالفم-

طبيب -
التخاطب

داخل -
المنزل

طبيب التخاطب-
العائلة-

أشهر 3من 
3إلى 

سنوات

ترا
نجل

ا

استشارة -
الرضيع عن طريق 

األلعاب
بناء ديمومة -

الشيء
السياقيالسلوك -

نسيقيو الت
إعادةتحويل و-

.بناء األشياء

"التنفس.الفم.اللسان"تمارين-
مكافحة االرتخاء-

).أشهر3الى0(استرخاء من -
التحضير للوقوف-

وضعية الجلوس والوقوف من -
)أشهر2الى0(

9التحضير لالستقاللية انطالقا من -

.أشهر

داخل -
المنزل

روضة -
األطفال

مصلحة تربوية -
متنقلة

أخصائي -
ارطفوني

معلم متخصص-
مختص -

سيكوبيداغوجي

أشهر 6من 
6إلى 

سنوات

سرا
سوي
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المص و البلع-
)castillo.morales(طريقة -

مكافحة  االرتخاء  بطرق                       -
"castillo.morales.bobath.vojta"

مركز -
خاص للتربية 

المبكرة
داخل -

المنزل

مصلحة -
:عدة المبكرةالمسا
مربي)أ
مختص في )ب

الدلك
مختص )ج

فيزيولوجي
مختص )د

ارطفوني

أشهر6

انيا
ألم

المص و البلع- داخل -
المنزل

مركز أو -
مصلحة توجه 

ل العائالتكل

مصالح عامة -
أو خاصة

: مع
مختص في -

الدلك
مختص -

سيكولوجي
طبيب التخاطب-

أشهر3

اليا
ايط
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نماذج من اإلرشاد الوالدي في دول أوروبا :)06(   ول رقم جد
)guidance parental en Europe(

دخل ذوياألشخاص السنالبلد
الميزانيةالهدفالمكانمباشر في التكفل

نسا
أشهر أو 3في فر

كان إناقل 
ممكن

التآزر ما بين -
الوالدين 

المختصين -
األصدقاء-

داخل المنزل-
ادة األرطوفونيةالعي-
ملعداخل فريق-
)SESSAD(

تعزيز عالقة -
الوالدين

األطفالتبليغ -

يستطيع 
تطويرها

يكا
الطاقم الطبي والشبه -منذ الوالدة بلج

طبي
العائلة-

.مصلحة األمومة-
داخل المنزل-

البوح بالتشخيص-
اختيار مكانة الطفل -

.أوال
السند عن طريق -

الحوار

دورية

سب
ا

انيا

مرحلة ما قبل 
.التربية

منذ والدة 
الطفل

أطباء-
فرقة المصالح -

االجتماعية

مستشفيات-
مراكز طبية متخصصة-

التقييم-
التوجيه -
التدخل المبكر-

دورية

ترا
نجل

منذ والدة ا
الطفل

قابالت-
زوار متخصصين في -

الصحة الفدرالية 
الوطنية االنجليزية

الجمعيات المعنية-

مصلحة األمومة -
داخل المنزل-

متابعة سياق نمو -
الطفل 

مرافقة العائلة -
التنسيق ما بين -

األفراد المعنيين 
بالطفل 

دورية

انيا
ألم

اليا
تبدأ قبل والدة ايط

الطفل
مصالح فرع حماية -

إعادةالصحة العقلية و 
اإلدماج

الجمعية المعنية -
21بتريزوميا

أطباء .األولياء-
نفسيون

مصلحة األمومة -
داخل المنزل-

تبليغ الوالدين/1
فرقة التشاور/2
متابعة (سند نفسي /3

).طبية للطفل

دورية
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.)دول أوروبا( التربية المبكرة و االتصال :)07(  جدول رقم 

سا
اتصال غير +تقليد اإلشارات -فرن

لفظي
التقليد اللفظي و المناغاة-
أهيل لعب األدوار تهيئة و ت-

ما قبل الحوار

6-4إلىأشهر3

أشهر
شهر12-

Le français signé

يكا
داءات الصوتيةصياغة األ-بلج

"المناغاة"
تحبيب اللغة وانجاز -

األصوات

الكرة الصوتية-
اللغة االستشارية-
مضخم الصوت مع -

.ذبذبات

أشهر3-5
أشهر6

شهر18

انيا
سب

رة االتصالاستثارة ضرو-ا
اإلكثار من االتصال أللفضي-

كسب أقل شيء ممكن من -
المفردات

أشهر 3
أشهر3من 
أشهر3من 

.إشارات يدوية لفظية-

Pictogramme متعددة
.و األشكالاأللوان 

بداية األسابيع األولى

ترا
نجل

"االنتباه"المبادرة في الحوار -ا
العمل على الفهم في بعض -

اتالوضعي
العمل على التعبير-

إثراء المفردات-

أشهر6الى 3
سنوات3الىأشهر6

مفردات 
MAKATON

طريقة أنجلو سكسونية

أشهر3

سرا
استثارة اللغة عن طريق -سوي

اللعب
المشاركة و :تفاعل مستمر-

االنتباه
.التعبير العفوي-

أشهر إلى نشأة 6من
اللغة

الصور-
إشارات المفردات -

المتعلقة بطريقة 
MAKATON.

أشهر3
انيا

العمل الحقيقي للمختص -ألم
االرطفوني يبدأ من

.سنوات6
ألمانيا ترى بأن الطفل -

.التريزومي ال يستطيع أن يتكلم

ال توجد مساعدات -
.خاصة بألمانيا

وندرة إمكانية  -
استعمال 

pictogramme و
.اإلشارات

سنتين
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تعلم القراءة في دول أوروبا:)08(  جدول رقم 

أهم الطرق السنالدول
méthodes

الهدفالتطبيق

سنوات 9-8ابداءامن فرنسا
إلى سن الرشد

- Borel
mesonny

Maistre طريقة
.صوتية محضة

Bourcier صوتية
.خطية

Brun faut الحركة
و النطق

التعرف على كل /1
الحروف

ف والربط بين الحر/2
حروف3جمع /3

المبادرة الصوتية/1
البنية الفضائية عن /2

طريق التخطيط
استعمال الكلمات/3

ربط حرف بكلمة /1
.هادفة مرفقة برسم

الربط ما بين حرفين/2

المقاطع/1
الكلمات/2

الجمل/3

المقاطع-

الكلمات-:المعنى-

الجمل-

الجمع/Buckley1بلجيكا
االنتقاء/2
يةالتسم/3

الفهم/4

:    المعنى
الصورة+الكلمة
الكلمات-
الجملة-

9إلى8ابتداءامناسبانيا

سنوات
تعلم كلمات يعرفها /1الطريقة الشاملة

الطفل
البحث عن المتماثالت /2

و ما يختلف
تنويع األدوات /3

المعمول بها
التمييز ما بين الكلمات /4

و الرسوم
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تفكيك رموز المقاطع/5
تعليم بناء جملة/6

المرحلة اللفظية الخطية /1الطريقة الشاملةانجلترا
*étape

logographique*

التعرف البصري /2
الشامل لعدد معين من 

الك
لمات يعرفها الطفل من 
قبل المرحلة الهجائية 

*étape
alphabétique*

اكتساب العالقة ما بين 
الحروف و الصوت أين 

.يمكن تفكيك الكلمات
تمييز كل صوت عندما /3

.التهجئةيبدأ الطفل
–طريقة مقطعية ألمانيا

تحليلية
طريقة الحاسوب في 

budenتعليم برنامج 
berger

طريقة مونتيسوري -
Montessori

التعرف على األصوات-
العمل بالربط  ما بين -

الصوت والحرف
ارفاق كل حرف -

بإشارة
.تجميع الحروف-

بصفة تعلم الحرف/1
.معتبرة

تعلم الحروف عن /2
.طريق اللمس

أحادبة : الكلمات/3
.المقاطع

:+المعنى

.األصوات-
.الحروف-
.الكلمات-
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:نقاط التشابه واالختالف3.1
في أوربا 21فيما يلي عرض لنقاط التشابه واالختالف للكفالة االرطفونية الخاصة بالمصاب بتريزوميا 

) ركة مشت:(نقاط التشابه-1
 تخص الوصف االكلينيكي والطبي ) طبية (أول نقطة تشابه تتعلق بوجود رؤية مشتركة

21لتريزوميا 

 جميع البلدان األوربية تقوم بالتكفل بالشخص المصاب باإلعاقة الذهنية.
 لم يعد اسم المنغوليين و األطفال المصابين بعرض داون متداوال في أوربا بل استبدل

" 21بين بتريزوميا األشخاص المصا"ب
 في أوربا على عالج النقص العضوي فقط بل هناك تنوع 21ال تقتصر إعادة تأهيل تريزوميا

. في وسائل التحليل  وأساليب العالج
 تشترط بلجيكا واسبانيا وانجلترا وسويسرا و ألمانيا و إيطاليا وفرنسا ضرورة اإلرشاد الوالدي

ذا المرض ،حيث تعتمد ألمانيا واسبانيا تكفال طبيا للطفل ساعيا والتربية المبكرة للطفل المصاب به
.لتطوير جانب اإلرشاد

 نفس األفكار ) من ثالث سنوات الى سن الرشد ( يتبع التكفل األرطفوني للشخص التريزومي
»الموضوعة من طرف ةالعام Lambert et Rondal »و« Cuilleret :ومن بينها «

هلة للتواصل ولظهور الكالماستعمال اإلشارات المس
إعادة التأهيل اضطرابات الكالم الشفهية.
 تعليم القراءة والكتابة.

و قد لوحظ من خالل .وهي معممة على كل طفل معاق ذهنيا حسب القوانين الخاصة بكل دولة 
لطـــرق     يين نفس التطبيقات ــــلالطفال التريزومANITية ــــالمتابعة في جمع

« Lambert et Rondal »و خاصة « Cuilleret .M»

ووصف أنماط عالقاته مع أهله هعلى المختصين أن يهتموا بالطفل و ذلك  بمعرفة شخصيت
.وأقرانه وأن يهتموا بوضع استراتيجيات لمحو االضطراب على األقل عدم تطورها

:هناك طرائق متبادلة في أوربا وتذكر من بينها
 مفردات« Makaton » االنجليزية المستعملة في ألمانيا وسويسرا
 طريقة إعادة تربية اضطرابات الكالم الشفهية« Monfort الفرنسية والمستعملة في اسبانيا«
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هذا  زاد من انشغال المختصين في تقاسم معارفهم وتبادل خبراتهم أنحتى وإن كانت األمثلة قليلة ،إالّ
مشكال في العديد من البلدان األوربية ) أطفال عاديين ( اإلدماج داخل الحضانة في وسط عادي يعتبر 

ألسباب اجتماعية ومالية وغيرها
إذ أن مفهوم اإلدماج في وسط عادي يتطور ببطىء في أوربا بالرغم من أن تطبيقه ال يكلف كثيرا 

. مقارنة بكفالة تامة داخل المراكز الخاصة
ومعها مشروع 21بأوربا ،األطفال ،و البالغين و المصابين بتريزوميا : مدارس الخاصة تستقبل ال

ما عدا ألمانيا أين تكون هذه (المكتسبات األولية للقراءة و الكتابة والرياضيات بمشخص لالستيعا
).المكتسبات نادرة 

إما ممولة من طرف تكون المدارس الخاصة المدمجة لألطفال التريزوميين إما تحت عقد دولة و
.كثيرا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا المعروضييناألولياء مثل مدرسة مونتيسوري وغيرها

فيما يخص االدماج المهني لألشخاص المعاقين ذهنيا فقد أعدت البلدان األوربية هيئات معممة تسهل 
. لهم نشاطا مأجورا واستقاللية

، و هو أنه من 21حصاء الحاالت المصابة تريزوميا تتشابه جميع البلدان األوربية فيمايخص ا
أطفال مصابيين بالتريزوميا في 5اال أن الشيء المأكد هو أنه في كل يوم يولد .المستحيل احصاؤهم 

670مايعادل والدة واحدة من أصل .فرنسا

في 21وميا  سنذكر فيمايلي االختالفات المتعلقة بالتكفل بالحالة المصابة تريز:نقاط االختالف -2
:سبع بلدان أوربية 

:تعرض بعض البلدان األوربية منذ والدة الطفل التريزومي ، مايلي 
التخلي عنه كما هو حاصل في غالب األحيان في فرنسا -
نقله الى مؤسسة مثلما هو الحال في بلجيكا -
تبنيه مثلما هو الحال في انجلترا-

حداد عن الطفل الذي (اء ويساعدونهم على اجتياز الحداد يدعم المختصون االسبان و االطاليين األولي
)طالما حلموا به

الحظنا من جهة أخرى ،أن األشخاص المعنيين بالكفالة والفترات التي يتم فيها التدخل المبكر واألماكن 
.الخاصة باالرشاد الوالدي هي األخرى مختلفة من بلد الى آخر 
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:21الطفل الحامل لتريزوميا المهارات التي يمكن ان يكسبها .4
يقصد بها مهارات الحبو و الجلوس و الوقوف و الميل نحو األرض : المهارات النفسوحركية/ ا

اللتقاط األشياء و القفز و االتزان، و رفع األشياء و التوازن أثناء رفعها و االلتفات حول النفس أو 
مر إلى برنامج حركي موجه كما يتضمن الزوايا و توجيه األشياء إلى هدف محدد هكذا يحتاج األ

التدريب األلعاب الرياضية الخفية التي تحافظ على سالمة الدورة الدموية و سالمة األعضاء و 
.األطراف في أداء وظائفها العامة

:التدريب الحسي اإلدراكي و المعرفي

يث عن األشياء و مفهوم اللون و الشكل يؤكدان عن قصد في مواقف الخيرة و االتصال و الحد-1
الحيوانات و الطيور و األسماك و عناصر البيئة علما بان فترة انتباهه قصيرة فالمفهوم الذي يتعلمه 

.الطفل العادي بغير قصد ال يتعلمه الطفل غير العادي إال بطريق مقصود

ي المواقف و هي الالزمة في التفاهم و التعامل ف) حتى خمسة كمرحلة اولى: (مفهوم ابسط األعداد-2
.الخ.....البسيطة و األكبر و األصغر

البعيد–القريب : مفهوم المسافة-3

4- 3السريع ، وقت قصير، وقت طويل ، تطبيق المفهومات –البطيء : مفهوم الزمن و السرعة -4

.في الذهاب للمدرسة او تقدير سرعة السيارة و عدم قطع الطريق العام أمام السيارات المسرعة

.خارج- يسار ، داخل–يمين –على –بجوار –أسفل –فوق : هوم المكان مف-5

في حدود تعامالت الطفل و شرائه الحتياجاته الحاضرة: مفهوم النقود -6

.التدريب على التذكر للحوادث الحاضرة و الماضية و التوقع-7
ألهمية بمكان أن يتعلم في التعامل مع المواقف و األشياء من ا: التدريب على أساليب األمان-8

:الطفل تلك العادات قبل الذهاب الى المدرسة أهمها 

االستخدام الصحيح للثقاب عند الضرورة     -أ
استخدام الصحيح للسكين أو المقص أو أي آلة حادة-ب
االحتراس عند لمس او رفع األواني الساخنة  - ج
لكهرباءاالستخدام األمثل لمفاتيح و أكباس ا-د
التدريب على النظر الفاحص لالماكن السير أو القفز قبل الحركة - ه

.التدريب على التأكد من سالمة استخدام أقفال األبواب فتحا و غلقا سواء في الحمام أو الغرفة-و
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:التدريب على المهارات االجتماعية
.ما يشاهده الطفلالتدريب على االستماع و التركيز إلى ما يقال أو -1
السماح له باألسئلة في المواقف االجتماعية بطريقة مناسبة-2
التدريب على اإلجابات المناسبة في المواقف االجتماعية و السلوك االجتماعي -3
التدريب على اإلجابات المناسبة في المواقف االجتماعية و السلوك االجتماعي في المناسبات مع -4

.لدور أو عدم مقاطعة الحديث باستمرارالتدعيم بمفهوم ا
التدريب على التكيف مع إخوته و تدريب اإلخوة على التعامل معه، مع متابعة هذا التفاعل بعقالنية -5

.دون انفعال مع اإلرشاد بالمشاركة
السماح له بمشاركة جار أو صديق أو قريب للعب معه أو مشاركة ترفيه عادي و بالعكس أن يأتي -6

.أو المدرسةأصدقاء في المنزل أو أن ينتقل مع العائلة إلى المطعم أو النادي إليه 
وتقع مسؤولية غرس المبادئ والمهارات باختالف أنواعها على عاتق الوالدين

:خالصة أهمية التربية المبكرة
:ّنستخلص مما سبق أن للتربية المبكرة مقاصد  و فوائد و هي كاآلتي

.ور على تقبل الطفل و التكيف مع ظروفه الخاصة مساعدة أولياء األم* 
التدريب على المهارات المختلفة منذ األشهر األولى كما نفعل مع الطفل السوي يختلف * 

.كثيرا و يكون أسهل من بدء التدريب في سن متقدمة
ل تفادي المشاكل السلوكية التي تظهر تدريجيا نتيجة إعاقة الطفل و عدم قدرته على التواص* 

. مع اآلخرين و االندماج اجتماعيا و االعتماد على الذات
تقبل المجتمع للطفل فكلما اعتمد الشخص المعاق على ذاته في تلبية كافة احتياجاته و ظهر 

.  بمظهر الئق ساعد ذلك على تقبل المجتمع له و حصوله على كافة حقوقه المشروعة
ى الذات في كافة المجاالت مما يساعد على مساعدة الطفل في سن مبكر على االعتماد عل* 

تكوين شخصيته و ازدياد ثقته بنفسه و شعوره بكيانه كإنسان ناجح قادر على مواجهة الحياة و االندماج 
يط به و عدم شعوره بالفشل الدائمفي المجتمع المح

 ات في كمنيتربية المبكرة السعىإنى تقدير  بحيالفرديةتوسيع مجال اإلمكانيث تعد
بتطوير  " Haward Gardner" شمل للسيكولوجي اتي االمقنسبة الذكاء و تبنّي المنظور البرا

).2003جابر عبد الحميد جابر (:الذكاءات السبعة 

و هو القدرة على استخدام الكلمات شفويا بفاعلية، Intelligence linguistique: الذكاء اللغوي -1
.و معالجة بناء اللغة و أصواتهاتناولالقدرة علىو يضم هذا الذكاء
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استطاعة الفرد استخدام األعداد بفاعلية، ويضم هذا الذكاء الحساسية :الذكاء المنطقي الرياضي-2
للنّماذج أو األنماط المنطقية و العالقات و القضايا، و الوظائف و التجريدات األخرى التي ترتبط 

الوضع في فئات : التي تستخدم في خدمة الذكاء المنطقي الرياضي تضم و أنواع العمليات. بها
Catégorisationو التّصنيف و اإلستنتاج ، و التعميم و الحساب.

الخبرة و الكفاءة في استخدام الفرد لجسمه ككل للتعبير عن األفكـار و  :الذكاء الجسمي الحركي-3
و اليسر في اسـتخدام  ) و الرياضي أو الرقاص .. ج كما هو الحال عند المقلّد و المهر( المشاعر 

أو محددة كالتآزر الفرد لديه إلنتاج األشياء أو تحويلها، و يضم هذا الذكاء مهارات فيزيقية نوعية
أي ( و المهارة و القوة و المرونة و السرعة و كذاك اإلحساس بحركة الجسم و وضعه و التوازن

تطاعة اللمسية و هذا ما نعمل على تقويمه في التربية المبكـرة، طـوال   و االس) اإلستقبال الذاتي 
، منذ األشهر األولى من حياة الطفل عن طريق تنمية 21مراحل النمو عند الطفل الحامل تريزوميا 

. الحركات العامة و الحركات الدقيقة
الحساسية لإليقـاع و  القدرة على إدراك الصيغ الموسيقية، وهذا الذكاء يضم: الذكاء الموسـيقي -4

. أو اللّحن و الجرس أو لون النغمة لقطعة موسيقيةالطبقة
و هو القدرة على إدراك أمزجة اآلخرين و مقاصدهم، و دوافعهم، و مشاعرهم :الذكاء االجتماعي-5

و القدرة علـى  . و التمييز بينها، و يضم هذا الحساسية للتعبيرات الوجهية و الصوت و اإليماءات
لتمييز، و في هذا اإلطار فإنّه يتبع في برنامج التربية المبكرة، التدريب علـى كـل اإليمـاءات    ا

. ماتية للمواقفڨخوف، اطمئنان حتى يستجيب بطريقة برا( الوجهية  
معرفة الذات و القدرة على التصرف توافقيا على أساس تلك المعرفـة و هـذا   :الذكاء الشخصـي -6

).   عن نواحي قوته و حدوده ( لدى الفرد صورة دقيقة الذكاء  يتضمن أن يكون
:الذكاء المكاني 

وهو القـدرة علـى إدراك العـالم البصـري المكـاني بدقـة، و أن يـؤدي أو يقـوم بتحـويالت          
Transformations  ن و يتطلب الحساسية للـون ومعتمدا على تلك اإلدراكات، و هذا الذكاء يتضم

القـدرة علـى التصـوير    الخط و الشكل و الطبيعي ة و العالقات التي توجد بين هذه العناصر و يضم
البصري و أن يمثل الفرد و يصور بيانيا األفكار البصرية أو المكانية و أن يوجه نفسه علـى نحـو   

و سنتناول نشـأة  .و هذا تقريبا ما سندرسه في بحثنا" matrice spatial" مناسب في مصفوفة مكانية 
.الفصل الرابعالفضاء في 
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إھداء

إلى والدتي الغالية

اهرةالطإلى روح والدي

إلى إخوتي وأخواتي

تي اوإلى صديق

أهدي هذه الثمرة



كلمة شكر

خرهآالحمد والشكر لله العلي العظيم أوله و

نتقدم بتشكراتنا الخالصة إلى كل من ساهم

شرف في انجاز هذا العمل المتواضع ونخصص بالذكر األستاذ الم
من اداته  وتوجيهاتهبدرينا محمد العربي الذي لم يبخل علينا بإرش
اجل إبراز هذا العمل

العملفي اتمام هذااألستاذ زردومي لخضر الذي كان لنا عونا 

كما اتقذم بالشكر إلى أمي حبيبتي

.     كل صديقاتي و إلى
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160....... ..............................الطبوغرافيةالطبوغرافيةتحديد األماكن تحديد األماكن الختبارالختبارالتحليل الكمي للنجاحات التحليل الكمي للنجاحات 

166............................))ذوي التدخل المبكرذوي التدخل المبكر(..لألخطاء عند األطفال لألخطاء عند األطفال اإلجمالياإلجماليالتحليل االتحليل ا

175.......................))ررذوي التدخل المتأخذوي التدخل المتأخ((تحديد األماكن الطبوغرافية تحديد األماكن الطبوغرافية إختبارإختبارتحليل نتائجتحليل نتائج:  :  ثالثا ثالثا 

175....... ..............................الطبوغرافيةالطبوغرافيةتحديد األماكن تحديد األماكن الختبارالختبارالتحليل الكمي للنجاحات التحليل الكمي للنجاحات 

181........ ...............................الطبوغرافيالطبوغرافيتحديد األماكن تحديد األماكن الختبارالختبارالتحليل اإلجمالي لألخطاء التحليل اإلجمالي لألخطاء 

187........ ........ ........ .......................اختبار اكتساب الوحدات الغوية عند األسوياءاختبار اكتساب الوحدات الغوية عند األسوياء

211ررذوي التدخل المبكذوي التدخل المبك2121تریزومیا تریزومیا اختبار اكتساب الوحدات الغوية عنداختبار اكتساب الوحدات الغوية عند
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فھرس الجداول

فهرس الجداول
الصفحة العنوان الرقم

25 )21(إنجاب طفل حامل لتريزوميا جدول يبين أثر سن األم على  01

29 الجهاز العصبي المركزي و المحيطي عند التريزومي
(système nerveux Péréphérique central)

02

51 CollHayes.المتابعة و الوقاية الطبية للتريزوميين حسب 03

58 يوضح المظاهر النفسية و اإلنفعالية و الحاجات التي تنتاب الوالدين عند معرفة تخلف الطفل 
)1977جرينولد، هال، ( 

04

64-65 21للتربية المبكرة لألطفال الحاملين لتريزومياأوربانماذج 05

66 نماذج من اإلرشاد الوالدي في دول أوروبا 
)guidance parental en Europe(

06

67 )دول أوروبا( التربية المبكرة و االتصال  07

68-69 تعلم القراءة في دول أوروبا 08

144 من اختبار)] I(للمرحلة األولى [تكرار النجاحات بالنسبة لكل مستوى سن وكل وضعية 
]سنة12إلى 7من [تحديد األماكن الطبوغرافية عند األطفال  األسوياء

09

145 من اإلختبار تحديد ] للمرحلة الثانية[تكرار النجاحات بالنسبة لكل مستوى سن و كل وضعية 
]سنة12إلى 7من [األماكن الطوبوغرافية عند األطفال العاديين

10

154 إلختبار تحديد األماكن الطوبوغرافية تبعا للقطاع أين 1توزيع األخطاء لكل وضعية للمسألة 
تقع فيه اإلجابات و تبعا الحترام

)سنة12إلى 7من ] (العاديين[لروابط اإلحاطة عند األطفال ) -(أو إهمالها (+) األخطاء 

11

155 تحديد األماكن الطوبوغرافية تبعا للقطاع أين إلختبار2توزيع األخطاء لكل وضعية للمسألة 
تقع فيه اإلجابات و تبعا إلحترام

12إلى8من ] (السالمين سمعيا[لروابط اإلحاطة عند األطفال ) -(أو إهمالها (+) األخطاء 

)سنة

12



فھرس الجداول

فهرس الجداول
الصفحة العنوان الرقم

159 وصف عينة البحث 13

161 من اختبار) I(تكرار النجاحات بالنسبة لكل مستوى سن وكل وضعية للمرحلة األولى
)ذوي تدخل مبكر( 21تحديد األماكن الطبوغرافية عند األطفال الحاملين لتريزوميا 

]سنة14إلى 9من[

14

162 من اختبار) II(تكرار النجاحات بالنسبة لكل مستوى سن وكل وضعية للمرحلة الثانية 
)ذوي تدخل مبكر( 21تحديد األماكن الطبوغرافية عند األطفال الحاملين لتريزوميا 

]سنة14إلى 9من[

15

168 إلختبار تحديد األماكن الطوبوغرافية تبعا للقطاع أين 1توزيع األخطاء لكل وضعية للمسألة 
تقع فيه اإلجابات و تبعا الحترام

ذوي ( 21لروابط اإلحاطة عند األطفال الحاملين لتريزوميا ) -(أو إهمالها (+) األخطاء 
]سنة14إلى 9من) [تدخل مبكر

16

169 إلختبار تحديد األماكن الطوبوغرافية تبعا للقطاع أين 2توزيع األخطاء لكل وضعية للمسألة 
تقع فيه اإلجابات و تبعا الحترام

ذوي ( 21لروابط اإلحاطة عند األطفال الحاملين لتريزوميا ) -(أو إهمالها (+) األخطاء 
)تدخل مبكر

]سنة14إلى 9من[

17

178 من اختبار) I(تكرار النجاحات بالنسبة لكل مستوى سن وكل وضعية للمرحلة األولى
)ذوي تدخل متأخر( 21تحديد األماكن الطبوغرافية عند األطفال الحاملين لتريزوميا

]سنة14إلى 9من[

18

179 من اختبار) II(تكرار النجاحات بالنسبة لكل مستوى سن وكل وضعية للمرحلة األولى
)ذوي تدخل متأخر( 21تحديد األماكن الطبوغرافية عند األطفال الحاملين لتريزوميا 

]سنة14إلى 9من[

19

182 إلختبار تحديد األماكن الطوبوغرافية تبعا للقطاع أين 1مسألة توزيع األخطاء لكل وضعية لل
تقع فيه اإلجابات و تبعا الحترام

ذوي ( 21لروابط اإلحاطة عند األطفال الحاملين لتريزوميا ) -(أو إهمالها (+) األخطاء 
]سنة14إلى 9من) [متأخرتدخل 

20



فھرس الجداول

فهرس الجداول
الصفحة العنوان الرقم

183 إلختبار تحديد األماكن الطوبوغرافية تبعا للقطاع أين 2توزيع األخطاء لكل وضعية للمسألة 
تقع فيه اإلجابات و تبعا الحترام

ذوي ( 21لروابط اإلحاطة عند األطفال الحاملين لتريزوميا ) -(أو إهمالها (+) األخطاء 
]سنة14إلى 9من) [تدخل متأخر

21

186 للوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية الداخلية) [         ] داخل(فك الترميز [ الفهم
)عند األطفال األسوياء(

22

187 لتعيين العالقة الفضائية الداخلية) )[      ] داخل(اإلنتاج اللغوي للوحدة اللغوية 
)أطفال أسوياء(

23

189 للوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية اإلحاطة ) )[       ] حول(فك الترميز [ الفهم
)األطفال األسوياء( 

24

192 للوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية اإلحاطة ) )[       ] حول(الترميز [اإلنتاج 
)أطفال أسوياء(

25

195 +]ق[لتعيين العالقة الفضائية العمودية])[ فوق(للوحدة اللغوية ]فك الترميز[ الفهم
)األطفال األسوياء(

26

196 لتعيين العالقة الفضائية العمودية )[      ] فوق(للوحدة اللغوية]الترميز[اإلنتاج اللغوي
)األطفال  األسوياء(+]ق[

27

198 ]- ق[للفضاءيللمحور العمود)[       ] تحت(للوحدة اللغوية ] فك الترميز[ الفهم
)األطفال األسوياء( 

28

198 ]-ق[للفضاءيالعمودللمحور)[     ]تحت(للوحدة اللغوية ] الترميز[اإلنتاج اللغوي
)األطفال األسوياء(

29

200 )ت2X) ( ٪ب(]+ق[للفضاءيللمحور العمود)[     ]أمام(]فك الترميز[ الفهم
)األطفال األسوياء(

30

201 )     ت3X) (٪ب(]+ق[)[        ]أمام(الخاص ب ]الترميز[اللغوياإلنتاج
)األطفال األسوياء(

31

203 )       ٪ب(]+ق[للمحور العمودي للفضاء)[      ] وراء(]فك الترميز[ الفهم اللغوي
)األطفال األسوياء) (تX2ن ( 

32

204 ) تX3ن ) ( ٪ب(]-ق[)[       ]وراء(الخاص ب ]الترميز[اإلنتاج اللغوي
)األطفال األسوياء(

33



فھرس الجداول

فهرس الجداول
الصفحة العنوان الرقم

206 )األطفال األسوياء)( تX2ن )( %ب)[      ](بين(]فك الترميز[ الفهم اللغوي 34

208 )األطفال األسوياء()تx3ن(][)بين (للوحدة اللغوية ) الترميز (اإلنتاج اللغوي  35

212 للوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية الداخلية] ) )[  داخل(فك الترميز [ الفهم
)تدخل مبكر( 

36

214 لتعيين العالقة الفضائية الداخلية) )[      ] داخل(اإلنتاج اللغوي للوحدة اللغوية 
)تدخل مبكر21ت*(

37

223 )تدخل مبكر( الفضائية اإلحاطة لتعيين العالقة )[        ] حول(فك الترميز [ الفهم 38

226 )تدخل مبكر 21*ت(لتعيين العالقة الفضائية اإلحاطة) [     ]حول(الترميز[اإلنتاج  39

228 +]ق[لتعيين العالقة الف العمودية)[      ]فوق(للوحدة ]فك الترميز[الفهم
)21ت*تدخل مبكر(

40

230 %)ب+]( ق[للوحدة اللغوية فوق للعالقة الفضائية) الترميز(نتائج اإلنتاج اللغوي  41

233 ]-ق[للفضاء للمحور العمودي)[       ] تحت(للوحدة اللغوية] فك الترميز[ الفهم
).21ت*تدخل مبكر( 

42

235 ]-ق[للفضاءالعموديللمحور][    )تحت(للوحدة اللغوية ]الترميز[اإلنتاج اللغوي

)21ت*رتدخل مبك(

43

238 )ت2X) ( ب٪(]+ق[للفضاء للمحور العمودي)[     ]أمام(]فك الترميز[ الفهم
)21ت*تدخل مبكر(

44

240 )ت3X) (ب٪(]+ق[)[        ]أمام(الخاص ب ]الترميز[اإلنتاج اللغوي
).21ت*تدخل مبكر(

45

242 ) ب٪(]+ق[للمحور العمودي للفضاء] )[   وراء(]فك الترميز[ الفهم اللغوي
).21ت*تدخل مبكر) (تX2ن ( 

46

244 )تX3ن ) ( ب٪(]-ق[)[       ]وراء(الخاص ب ]الترميز[اإلنتاج اللغوي
)21ت*تدخل مبكر(

47



فھرس الجداول

فهرس الجداول

الصفحة العنوان الرقم
247 )21ت*تدخل مبكر)( تX2ن )( %ب)[      ](بين(]فك الترميز[ الفهم اللغوي 48

250 ).21ت*تدخل مبكر()تx3ن(][)بين (للوحدة اللغوية ] الترميز[اإلنتاج اللغوي  49

252 للوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية ) )[       ] داخل(فك الترميز [ الفهم
).21ت*تدخل متأخر(الداخلية

50

255 تدخل (لتعيين العالقة الفضائية الداخلية)[       ]داخل(اإلنتاج اللغوي للوحدة 
)21ت*متأخر

51

258 تدخل ( لتعيين العالقة الفضائية لإلحاطة)[       ] حول](فك الترميز[الفهم
)21ت*متأخر

52

261 تدخل (لتعيين العالقة الفضائية اإلحاطة) [     ]حول](الترميز[اإلنتاج اللغوي 
)21ت*متأخر

53

263 )21ت*تدخل متأخر("فوق"الخاص بالوحدة اللغوية )فك الترميز ( نتائج الفهم  54

265 )21ت*تدخل متأخر([      ]للوحدة اللغوية فوق ) الترميز(نتائج اإلنتاج اللغوي  55

267 تدخل )(تX2ن )(ب٪(]-ق[العمودي للفضاءللمحور) تحت(لـ]فك الترميز[ الفهم 
)متأخر

56

269 ] -ق[للفضاءالعموديللمحور)[      ]تحت(للوحدة]الترميز[اإلنتاج 
).21ت*متأخرتدخل ( 

57

272 )متأخرتدخل)(تX3ن ) ( ب٪(]+ق[المنظور)أمام(]فك الترميز[ الفهم 58

275 ).21ت*تدخل متأخر )(ت3X) (ب٪(]+ق)أمام(لـ ]الترميز[اإلنتاج اللغوي
.

59

278 ) تX3ن ) ( ب٪(]- ق[)[      ]وراء(الخاص ب (فك الترميز[ الفهم
)21ت*تدخل متأخر(

60



فھرس الجداول

فهرس الجداول

الصفحة العنوان الرقم
281 ) تX3ن ) ( ب٪(]- ق[)[      ]وراء(الخاص ب ]الترميز[اإلنتاج 

)21ت*تدخل متأخر(
61

284 )21ت*تدخل متأخر) (تX2ن )( ب٪)[      ] (بين(]فك الترميز[ الفهم اللغوي 62

287 )21ت*تدخل متأخر()تx3ن(][)بين (للوحدة اللغوية ) الترميز (اإلنتاج اللغوي  63



شكالفهرس األ

فهرس األشكال 
الصفحة العنوان الر

قم
27 Libre complète)(homogène) منفصل،شامل،متجانس(المعيارية21التريزوميا 

01

28 libre en Mosaïque )( الفسيفسائية)21(التريزوميا 02

29 (Translocatif)الملتحم )21(التريزوميا
03

بتفاعل ) تريزوميا(21المشروع السيكوبيداغوجي الطبي للتكفل المبكر بالطفل الحامل لتريزوميا 
عدة متغيرات

04

)التوازن التدريجي للسلوكات(ـو ــــالنم 05

أجسام للتعرف اللمسي 06

األبعاد المتعامدة الثالثةالوضعيات على  07

عندالتحديد االماكن الطبوغرافية Iالتمتيل البياني لنجاحات المرحلة 
االطفال االسوياء

08

لنجاحات االماكن الطبوغرافية عند االطفال االسوياءIIالتمثيل البياني للمرحلة  09

166 لتحديد االماكن الطوبوغرافية عند التريزوميين ذوي تدخل Iالتمثيل البياني لنجاحات المرحلة 
مبكر

10



شكالفهرس األ

فهرس األشكال 
الصفحة العنوان الرقم

167 لتحديد االماكن الطبوغرافية عند التريزوميين  IIلتمثيل البياني لنجاحات المرحلة ا
تدخل مبكر                           ذوي

11

182 لنجاحات  االمكان الطبوغرافية عند التريزوميين Iالتمثيل البياني لنتائج المرحلة 
ذوي تدخل متأخر

12

183 لنجاحات  تحديد االماكن الطبوغرافية عند التريزوميين  ذوي IIالتمثيل البياني للمرحلة
تدخل متأخر

13

194 عند االطفال االسوياء"حول" فهم الوحدة 14

197 عند األطفال األسوياء" حول " إنتاج الوحدة  15

201 عند األطفال األسوياء" فوق " إنتاج الوحدة  16

206 انتاج الوحدة أمام عند االطفال االسوياء 17

210 عند األطفال األسوياء" فوق " إنتاج الوحدة  18

214 انتاج الوحدة بين عند االطفال االسوياء 19

220 تدخل مبكر 21ت  * " داخل" إنتاج الوحدة  20

223 تدخل مبكر 21ت  * "حول" فهم الوحدة  21

226 تدخل مبكر 21ت  * "حول" إنتاج الوحدة  22



شكالفهرس األ

فهرس األشكال 
الصفحة العنوان الرقم

230 تدخل متأخر 21ت  * " فوق" إنتاج الوحدة  23

235 تدخل مبكر 21ت  * " تحت "  الوحدة  إنتاج  24

238 تدخل مبكر 21ت  * " أمام "  الوحدة  فهم  25

241 تدخل مبكر 21ت  * " أمام "  الوحدة  إنتاج 26

244 تدخل مبكر 21ت  * " وراء"  الوحدة  إنتاج 27

247 تدخل مبكر 21ت  * " بين " الوحدة  فهم  28

250 تدخل مبكر 21ت  * " بين " الوحدة  إنتاج  29

255 تدخل متأخر 21ت  * "داخل "  إنتاج الوحدة  30

258 تدخل متأخر 21ت  * " حول" فهم الوحدة  31

261 تدخل متأخر 21ت  * " حول" إنتاج الوحدة  32

265 تدخل متأخر 21ت  * " فوق" إنتاج الوحدة  33

269 تدخل متأخر 21ت  * " تحت" إنتاج الوحدة  34

272 تدخل متأخر 21ت  * " أمام " فهم الوحدة  35

275 تدخل متأخر 21ت  * " أمام " إنتاج الوحدة  36



شكالفهرس األ

فهرس األشكال 
الصفحة العنوان الرقم

278 تدخل متأخر 21ت  * " وراء "فهم الوحدة  37

281 تدخل متأخر 21ت  * " وراء "إنتاج الوحدة  38

284 تدخل متأخر 21ت  * " بين "فهم الوحدة  39

287 تدخل متأخر 21ت  * " بين "إنتاج الوحدة  40

291 21 تدخل متأ/ ت تدخل مبكر*عند األسوياء، " حول"فهم الوحدة  41

292 42

294 تدخل متأخر/ تدخل مبكر21ت*عند األسوياء، " أمام " فهم الوحدة  43

295 تدخل متأخر/ تدخل مبكر21ت*عند األسوياء، " أمام " فهم الوحدة  44
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ةــــــدمـقـم
ويرجع سبب هذه الحالة  إلى ااألمراض الوراثية انتشارأكثرمن 21تعد التريزوميا 

ا يحدث مم،المخءكيميابحيث تؤدي هذه الزيادة إلى اضطراب في ،21الكرموزوم اإلضافي في الزوج
العمليات المعرفية يتجسد في القصور العقلي و ما ينصب عليه من خلل في كلله تلف  وظيفي 

سمة مرضية50لهم أكثر من "47كروموزوم " و هؤالء األطفال الحاملين لـ
)Edward 1995Colleen  (خلل الجيني االنحرافإذن ينتج عن هذا فرد،ال يشترط أن يحملها كل

.سوماتية في النمو النفسي الحركي، النمو المعرفي واضطرابات سيكو
،اجتماعيةصحية،(اد ـــأبعو،متعددةجوانبيا على  ـــيشمل مرض التريزوم

تتداخل فيما بينها مما يتطلّب األمر وضع أسس  لكفالة شاملة ) مهنيةتأهيلية،،ةسيكولوجي،تعليمية 
 ،متخصص من الخدمات المنظّمة يمثل برنامج كامل و متكامل و وهذا األخير في إطار التدخل المبكر

من بينهم فئة األطفال الخاصةاالحتياجاتللكشف عن قدرات و مهارات األطفال ذوي ةو المقنّنة معد
.الحاملين للتريزوميا 

ثلثي المتخلفين عقليا قابلون للتعلم و تقدر بـأثبتت البحوث الميدانية أن نسبة كبيرة لذا 
دةــــو مهنيا إذا ما تم توجيههم و تعليمهم بصفة جياجتماعياا و يمكنهم التكيف نفسي،التدريب 

في مأتي طفل من ضعاف العقول قام بها على في تجربة ) 1985جون تايلور ( الباحثالحظ و 
و كذلك تحسين االنفعاليو االجتماعيصممت مناهجها خصيصا لزيادة التوافق ، مدرسة بفترة زمنية 

نسبة متوسط الذكاء عند ارتفعتخالل سبعة سنوات أكد الباحث أنهو اليدوية ، المهارات األكاديمية
من األوالد %80و عند نهاية الدراسة استطاع ما يزيد على . درجة 89إلى 52من لهؤالء األطفا

و كان ثلثا تلك الوظائف في مجال األعمال الكتابية  و األعمال التي تتطلّب مهارة , االلتحاق بعمل 
.توسطةم

دراسات أخرى شملت مجموعة من األطفال ضعاف العقول مشابهة للمجموعة سابقة خالفا ل
بينما في بحث أخر قام .  الذكر لم تتلقى مثل ذلك التعليم كان سجلها الدراسي و الوظيفي ضعيف جدا

Brown.A & Campione(الباحثانبه  مم بطريقة أن التدريب المكثف و المصبينت نتائجه ) 1981
.جيدة يحسن مستوى المتخلف العقلي بشرط تقديم تعليمات مفصلة عن ضرورة ضبط النفس

.2007Cuillieret.باحثةالهؤكدتهذا ما و Mّو ه بإمكان تعليم فئة المتخلفين ذهنياعلى أن
طريقة بنائية مهارات أعلى من قبل إذا ما تم تعليمهم ب(21)خص بالذكر األطفال الحاملين لتريزوميا ت

، احتاج إلى تدريب لمدة أطول و أنه كلما نقص مستوى الذكاء و القدرات الذهنية لدى المعاق. منظمة
كما تطورا،أكثرنمو معرفي إلىيؤدي التعليمية و تحديدها بشكل أكثر دقةهدافلألتعديل و أي

على نمو و تطور فئة الحاملين بشكل ايجابيالتأثيرإمكانيةتضح لها من نتائج الممارسة الميدانية ا



على العناية بهم و تقديم اآلباءتدريب ما تمإذامن عمرهم األولىخالل السنوات )21(لتريزوميا 
.العون و النصح لهم في وقت مبكر

مبكر للطفل التريزومي يتم قبل دخوله المدرسة بتطبيق برامج مكيفة تهدف التعليم قول أن الاليمكن و 
على تنمية مهاراته التوافقية، كما تحول بينه و هبيئة تساعد على نموه االجتماعي و تشجعتوفير إلى

.ر بشكل سلبي على مستقبلهتؤثت ضارة اسلوكية سيئة أو جامدة و اتجاهأنماطبين اكتساب 
القصور لديه باستراتيجيات تربوية وأوجهبتقييم حالة الطفل و عالج ابعة متالو تبدأ برامج 

الالزمة للتعلم المدرسي كاكتساب اإلدراكيةتعليمية خاصة، كما يتم تدريبه في المجاالت الذهنية و 
مثل مفهوم الفضاء   أساسيةمفاهيم 

تمحور موضوع ييورطوفونياألعلم النفساختصاصتكوين الباحثة األكاديمي في حسب ف
بفعل المثابرة الطويلة التي تبدأ من )بياجيه(الذي يتكون حسب وحول الفضاء السيكولوجيهابحث

إلى )بياجيه(يشير هذا المفهوم اإلشارات المسبقة األولى للرضيع حتى نهاية المراهقة وأثناء التكون
ثمتبدأ بالمرحلة الحسية الحركية :هو في تمثيله له يمر بعدة مراحلالطفل للفضاء مثل ماإدراك أن

ح بإمكانه التمثيل الموضوعي لهذه البنية وكذا فهم واستعمال كل أين يصبلموسةمرحلة العمليات الم
.الوحدات اللغوية التي تعين العالقات الفضائية

و غير المباشرة ، المعرفة المباشرةتختلخلل في النمو الحسي الحركي ي حالة تواجدف
األماكنت الفضائية لتحديد التمثيل الذهني للفضاء و الفهم و اإلنتاج اللغوي لتعيين العالقا،أيللفضاء 

عند المتخلفين عقليا كالطفل التريزومي، فمن ميزات هذا الطفل قلة خبراته ومعلوماته نتيجة قصور 
.إمكاناته الستيعاب البيئة حوله وتفهمها وإدراكها 

عدم والبصر الشم واللمس كالسمع هلحواساألمثلهو غير قادر أحيانا على استخداملككذ
.لتفكير والفهم والحكم واالستداللقدرته على ا

أساسية للمرحلة ةأكاديميم مهارات تعلّال يمكنه 21تريزوميا للطفل الحامل هذا ال يعني أن الكن
التربية الخاصةإطاراالبتدائية إذا توفرت اإلمكانات الالزمة وأساليب التدريس المناسبة التي تندرج في 

الطفل لعمليات القراءة والكتابة من خالل التدريب الحركي لى تهيئة منهج دراسي يهدف إ، باتباع
وتدريبه على صحة النطق والكالم السليم وتنمية ،والسمعي والبصري لتحسين مهارات التوافق الحركي 

.على االندماج داخل المجتمع مما يساعده القدرة على التعبير اللغوي الصحيح
ه لمنو إنّالمعرفية الالحقة بالنسبة للطفل اتكل االكتسابلاحمفتاموضوع الفضاءعتبر لذا نو

.)الفضاء(ن نعمل في هذا الميدان أاألجدر واألول 
ة حاملالاألطفالعند فئةلنوعي للفضاء من خالل التطوير اتبرزدور التدخل المبكر ةهميأإن

العالقات الفضائية و فهم و إنتاج تحليلسوف نركز من خالل الدراسة الحالية على لذلك 21لتريزوميا



بين أطفال استفادوا من كفالة مبكرة دراسة مقارنةبوذلك بالقيام ،الوحدات اللغوية عند هؤالء األطفال
.و أطفال تلقوا كفالة في سن جد متأخر

:ظرينالجانب اليخصالباب األول: إلى بابينقامت الباحثة بتجزئة الدراسة الحاليةو لهذا الغرض 
ثم اإلشكال ،الفصل األول تناول مدخل عام للدراسة كأهمية البحث و أهدفه: لفصوأربعضمحيث 

.الفرضيات لينتهي بتحديد المفاهيم ف
العوامل الداخلية و ، ثم 21ب التاريخي حول التريزوميا جانلتطرقنا خالله لقد فأما الفصل الثاني 

ب هذه الفئة لينتهي الفصل يألهم االضطرابات الصحية التي تصالخارجية لهذا المرض بعدها تعرضنا 
.ة السيكوسوماتية و الخصائص االنفعالية لتلك الشريحة ببالمقار

التدخل المبكر ، مميزاته و أهم الفئات المستهدفة من برامج التدخل و : من الفصل الثالث ضكما ت
.بها الطفل التريزومي أخيرا أهمية التربية المبكرة و المهارات التي يكتس

إلى مفهوم الفضاء أي أشكال الفضاء و تصنيفاته المختلفة الفصل الرابعكما تعرضت الباحثة في 
.وكذا النشأة السيكولوجية للفضاء 

تناولنا فيه منهجية الدراسة أي المنهج الخامس الفصل : فصلين فقد احتوى الباب الثاني للبحث،أما
فأدوات الدراسة و الكيفية التي تم من خاللها تطبيق االختبارات و تصحيحها البحث ،المتبع و عينة

. طريقة إجراء الدراسة و المعالجة اإلحصائية تلتها
لك بعرضها ثم له الوقوف على تفسيرات النتائج وذفقد حاولنا من خالو أخيرا الفصل السادس 

على فئة ذوي التدخل المبكر و فئة دوي التدخل المتأخر وفئة مااالختبارين الذي تم تطبيقهتحليلها لكال 
خالله مناقشة النتائج ، لينتهي البحث من عام الذي حاولنا الستنتاج ثم اال) كفئة مرجعية  (ءاألسويا

.  الحالي بخاتمة و توصيات 



الباب األول

الجانب النظري
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:ولالفصل األ

الدراسةإلىمدخل 

:أهمية موضوع البحث وأهدافه

لقد وجد لدي الدافع للقيام بهذا العمل المتواضع كوني على صلة دائمة بأفراد فئة األطفال الحاملين 
و ذلك عن طريق المتابعة الميدانية و تقديم االستشارات التي تندرج تحت الكفالة الشاملة 21لتريزوميا 

لوحظ تغيير في ال التريزوميين و المكيفة فبعد فترة طويلة من الممارسة المهنية في اطار تكفلنا باالطف
نمو حسي، حركي متقدم، ادماج مبكر في الروضة و المدرسة، تغير في االتجاهات (سياق نموهم 

.مما دفعنا للقيام بهذه الدراسة) الوالدية

: أهداف هذه الدراسةو من 

نحو فئة اآلخرينتغيير وجهة نظر إن السبب الرئيسي الذي دفعنا الختبار هذا الموضوع هو - 1
بقدرتهم على التطور بتفجير طاقاتهم الكامنة، ) ذوي االحتياجات الخاصة(التريزوميين األطفال

.باألهمية إشعارهملذا يتطلب من الجميع تقبلهم و 
الهيئات ( إبراز أهمية التدخل المبكر بجلب اهتمام المعنيين بمساعدة هذه الشريحة من األطفال - 2

).ؤسسات البيداغوجيةة، و الميالصحية  و النفس
.تقديم منهجية عملية إلثبات القدرة على التعلم- 3

عالوة على ذالك محاولة جلب ،مام باحثين آخرينأفتح أبواب الدراسة في هذا الموضوع - 4
.اهتمام الباحثين بهذه الشريحة من األطفال أطباء نفسانيا

في كيفية فهم واستعمال الطفل ن الجانب المعرفي يلعب دورا أساسيا أفي دراستنا للفضاء يبدو - 5
أين تكون فيه العالقة وثيقة ،عد الفضاء مجال يو،لخصائص الوحدات اللغوية للتعيين الفضائي

.، و هو أساس كل االكتسابات المدرسية الالحقةوالبيانات المعرفيةلبين الدال والمدلو
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:اإلشكالية 
بل تشمل كذلك عملية التعلم و ذلك من خالل النضج ال تمثل الطفولة مراحل النمو البيولوجي فحسب ، 
فالفرد يعيش داخل محيط مليء بالموجودات و التدريجي و التفاعل المستمر مع العالم الخارجي،

كمفهوم الفضاء و ال يمكن لهذا األخير األساسية األشياء فيضطر إلى استخدام مجموعة من المفاهيم
جهة، ووفقا لنضج الجهاز ق تطوري للنمو العقلي المعرفي من سياتبلور لديه إال بمروره عبريأن 

يدخال الفضاء الفيزيائستو الحواس مما يسمح بإدماج و إالعصبي

عموما وعلم النفس بعلم نفس الطفلالرتباطهابالغ األهمية نظرا موضوعمسألة الفضاءإذ تمثل 
يالطفو لوكونها تعطي نظرة أكثر وضوحا عن كيفية عمل أشكال التفكير النشوئي خصوصا،

، ز اهتمام علماء النفس والفلسفة منذ قرون خلت حول فهم طبيعة الفضاءوميكانيزمات الذكاء، فقد تركّ
ودراسة هذا المفهوم ليس بالعمل الهين أو العشوائي ألن كل ما يتعلمه التلميذ في المدرسة سواء أكانت 

أو حتى الرسم والفن ال يمكن تحقيقه إال من خالل المفاهيم ،أو رياضيات ،أو حساب ،أو كتابةاءة قر
.الفضائية

كيف تكون : األساسية في الفضاء في السؤال اآلتي)بياجي(ي هذا اإلطار تكمن أطروحة فف
المعرفة الفضائية ممكنة؟ وكيف تنمو وتتطور تلك المعارف؟

ضاء بنية معرفية معقدة و ليس معطية بسيطة آنية تولد مع الطفل بل يكتسبها عبر إن الف.1
la vie intraمراحل مختلفة، ففي البداية يكون المولود قد تعود على حياة الرحم  –

uterine)( خالل تسعة أشهر داخل فضاء مغلق مظلم محدود سمعيا لمسيا و بصريا، ثم
يصطدم عقب انفصاله عن أمه بإطار جديد للحياة يتمثل في العالم الخارجي بما فيه األم و ما 

هم تتساوى فيه األشياء بالمنظورات بيحيط به من أشياء قائمة أين يجد نفسه غارقا في فضاء م
الموجود بنشاطات حسية غير متجانسة التي تتآزر في وقت الحق بفعل و يتساوى لديه الفضاء

ابتداءا من االرتباط بين الفضاء الحسي البصري و الفضاءات اللمسية، عمليسيطرة الذكاء ال
فيصبح الطفل يمسك الشيء الذي يراه و يرى ما يمسكه و بفضل االصطدام باآلخرين و 

تمثيل العالقات الفضائية إلىا حدوده الجسدية و يتوصل باألشياء يمكن للطفل أن يبني تدريجي
الذي يضاف هذه الفترة التي تعتبر امتداد للفضاء التمثيلي فبانتهاءتنقالته  بين األشياء و بين
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التي الحسي و الحركي االفعال الفضائية للمستوىاستدخالاليه بظهور الوظيفة الرمزية يتم 
نهاية التولد في األخرىالتدريجية للبنيات الحدسية هي ية تولد الفضاء الحدسي ، و الحرك

الفضاء اإلجرائي بأبعاده الثالثة الطوبولوجية اإلقليدية و االسقاطية، هذا من جهة، و من جهة 
القدرة على استحضار الطفلالوظيفة الرمزية التي تكسبو النضج العصبيأخرى و بفعل

و الطفل ال يكتفي بإدراك الشيء عن طريق اللمس ،تتكون اللغةو ة أو األحداثبائغاألشياء ال
أسماء مختلفة، فيكتسب القدرة على الربط  بين األشياء المباشر بل يعطى لهذه األشياء 
الكأس فوق الطاولة، العصير داخل الثالجة، الولد ( فضائية بترميزات مختلفة مطابقة لعالقات 

عدد كبير من اآلليات التي فهو يعرف ) بياجي(سس نظرية ، و طبقا أل)الخ...واقف أمام الباب
المالئمة االستيعاب تساهم في عملية تطوير الذكاء ويسميها بالثوابت الوظيفية للنمو وهي 

فرد مع المحيط الذي يمثل منبع نمو لبحيث تحدد هذه السياقات التفاعل التكيفي لالموازنةو
ي خص التمثيل الفضائي عند الطفلوجية في كتابه الذ، و يذكر أب اإلبستمولالذكاء والمعارف

(la représentation de l’espace chez l’enfant,1948) بأن الفضاء هو سلوك
.ذكي

و الذي " المالئمة -استيعاب " تعريف الفضاء يأخذ بعين االعتبار التنسيق بمعنى من هذا أنستخلص نف
و كذا ما بين العديد من المنظوراتالربطو قيالتنسهنا، "محيط / فرد" يسمح  بنوع من التكيف 

.الوحدات اللغوية لتعين العالقات الفضائية استعمال 

أي خلل ف،توفرت لديه الشروط الضرورية لذلكإذاإال الطفلإذن مثل هذه البنية المعرفية ال يكتسبها
كما هو الحال البنية المعرفيةهذهكتسابإخلل أو صعوبة في ىأو نقص في هذه الشروط يؤدي إل

.المتخلفين ذهنياكفئةبالنسبة للذين يعانون من اضطراب في الوظائف المعرفية 

في اكتسابه للصورة الجسدية، متأخر في نموه الحسي والحركي ر فالمتخلف ذهنيا نجده متأخ
هذه األخيرة ال تجعل الطفل قادرا على القيام بالفعل على ،الرمزيةيعاني خلل فالوظيفةوبالتالي 

العالقات الفضائية التي إدراكمواضيع حقيقة موجودة في حقل إدراكه ، بل يتعداها فيجد صعوبة في 
، فتأخر الطفل في اكتسابه للتخطيط الجسدي يعرقله على ما بين كل هذه الوضعياتتناسق تستلزم

مقر الوضعية األخير، يتكون بواسطة الجسد باعتبار هذا )بياجي(كما قال يراألخهذا تنظيم فضائه الن
.و الحيوية فهو يغزو الفضاء و يؤثر فيه من خالل حركيته
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فردة بإمكانها منسيكولوجيا ال يوجد فضاء بدون أشياء ويعتبر الشيء وحدة Bresson.fيرىو
وأشياء ضمن أجسادموضعواإلنسان هو قبل كل شيء جسد يت.والتحول مستقلة عن محيطهاالتنقل

متحركة ، وهو يرى أنه ال يوجد فضاء إذا لم يوجد الجسدوأجامدة أخرى سواء كانت

سيؤدي إلى صعوبة األخيرايصيب هذإذن فتكون الفضاء مرتبط بتكون التخطيط الجسدي وأي خلل 
ات يجد صعوبالطفل التريزومي خصوصا و  قدعموما ووالطفل المتخلف ذهنيا.في تكون الفضاء 

.ينه للعالقات الفضائية عن طريق الوحدات اللغويةيفي تمثيله للفضاء و تع

حدة التأثير تختلف أنإال ل،ومهما كانت درجة اإلعاقة الذهنية فإنها تؤثر على الوظائف المعرفية للطف
و سن ظهورها باإلضافة إلى العملية التكفلية و التي تتم بصفة مبكرة أو بحسب اختالف درجة اإلعاقة

و المساوئ على الطفلضراراأللما اشتدت و الكفالة متأخرة  كفكلما كانت اإلعاقة شديدةمتأخرة،  
.والعكس صحيح

تضطرب لديه كل الوظائف المعرفية فنجده متأخرا في نموه الحسي التريزومي إذن فالطفل 

عدة فيوبالتالي يعاني خلل في ظهور الوظيفة الرمزية، متأخرا في اكتسابه للتخطيط الجسدي و
.معارف

و على أساس حالة التريزوميا التي تمثل شذوذ كروموزومي ، فالطفل يولد بخصائص مورفولوجية 
لتزويدها بالعالج لمنح إلعاقة بعد الوالدة مما يسمح لنا القيام بتدخل مبكراتسمح مباشرة باكتشاف

و هذه هي فرص نموهم و تطوير قدراتهم المختلفة  حيث تشمل خدمات مباشرة للطفل و األسرة 
الخاصية التي تميز هذه الحالة المرضية للشذوذ الكروموزومي عن بقية اإلعاقات األخرى كالصمم، 

)IMC  (Rondal 1963)(الحركية الدماغيةاإلصابة و

يتضح اإلطاريعد التدخل المبكر جد ممكنا في حالة المولود التريزومي، و في هذا األساسو على هذا
التي يتوقف عليها نجاح و فعالية هذا التدخل في مراحل األساسيةالمبادئ أهمالوقاية الثانوية من أن

يرة الكشف المبكر و مواجهة متضمنات اإلعاقة و أبعادها في األشهر المبكرة و تقتضي هذه األخالعمر 
.األولى من الحياة
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وخير دليل على ذلك النتائج التي توصلت قد اثبت البحوث الميدانية نجاعة و فعالية  التدخل المبكر 
بها على من خالل الدراسة التتبعية التي قامتM,cuilleret )2007( ,إليها الباحثة موني كويوري

ومن نتائجها قابلية  1972طفل منذ10000مجموعة من األطفال التريزوميين و التي تراوح عددها 
من مجموع مجتمع الدراسة وذلك على المدى الطويل   20%هذه الفئة اإلندماج في الحياة المهنية بنسبة

le long terme)Sur  (والمستفيدين من 21وميا  كحد أقصى من انجازات األطفال الحاملين لتريز
حدوث كالوقاية من ) Sur le cour terme(برنامج التكفل المبكر بعد تحقيق انجازات  قريبة المدى 

وكذا اضطرابات إدراكية سمعية )symptomatologiques( تراكم لمشاكل صحية عرضية 
والطفل حيث يمارس هذا بصرية ، كما يساهم هذا التكفل في تحقيق عالقة تفاعلية ما بين الراشد

األخير دوره في الحوار ولعب األدوار

بينت نفس النتائج إمكانية تحقيق مختلف مستويات ف(A moyen terme)أما على المدى المتوسط
إجتماعي خاصة الجانب البيداغوجي ،ففي هذه المرحلة العمرية تم أخذ -التعلم في المجال  النفسي

سنة و استطاعت  12و8لى أطفال تريزوميين تراوحت أعمارهم مابين مهارة القراءة كمحك طبقت ع
.من القدرة على القراءة 70%و60%مجموعة منهم تراوحت نسبها مابين

عند الطفل التريزومي التي تساعده على إدراك أوجه التشابه و ةومن أجل تنمية المفاهيم األساسي
حله للمسائل المختلفة التي ترمى على عاتقه ، البد من توفير االختالف  و القدرة على بناء معارفه و 

بيئة تعليمية غنية بالمثيرات البيئية المتنوعة ترتبط بالحياة الواقعية للطفل المتخلف عقليا حتى يدرك كل 
ما يحيط به من العالم الخارجي ، و التركيز على انتقاله من المفهوم المحسوس الى المفهوم شبه 

السببية ، : كتسابه للفئات القاعدية المشكلة للنمو الذهني و المتمثلة فيالمجرد  وهذا باإلىالمحسوس 
.الذي هو موضوع بحثنا الفضاءالمادة، الزمن و 

لكن إذا وجدت كفالة مبكرة حيث تتمثل في متابعة برامج تدريبية تعليمية تعمل على تدريب الحواس 
، سيكتسب الطفل سيقات الخ...الكتابة و العمليات الحسابية تعلم الصور الجسدية ، التدريب على 

مختلفة، لذلك تناولنا البنية المعريفية للفضاء كمحك لدراسة مدى تأثير التدخل المبكر معريفية خاصة و 
في تطوير البنيات المعريفية بصفة عامة ، و البنية الفضائية بصفة خاصة، كل هذا دفعنا لطرح 

: التساؤالت التالية
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القابل للتدريب و التعلم والذي استفاد من تربية مبكرة من 21هل يستطيع الطفل الحامل لتريزوميا 
تمثيل الفضاء و اكتساب الوحدات اللغوية لتعيين العالقات الفضائية  مقارنة باألطفال الذين لم يلتحقوا 

:بمعنى آخربالكفالة إالّ في سن متأخر

ذوي التدخل المبكر 21ين األطفال الحاملين للتريزوميا هل يوجد فرق في تمثيل الفضاء ب.1
و إن وجد، ففيما يتمثل هذا الفرق؟؟وذوي التدخل المتأخر

هل يوجد فرق في واكتساب الوحدات اللغوية لتعيين العالقات الفضائية بين األطفال الحاملين .2
فما هي خصوصياتهو إن وجد،ذوي التدخل المبكر وذوي التدخل المتأخر؟ 21للتريزوميا 
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:فرضيات الدراسة

:الفرضية العامة

القابل للتدريب و التعلم والذي استفاد من تربية مبكرة من تمثيل 21يستطيع الطفل الحامل للتريزوميا
لتعيين العالقات الفضائية  مقارنة باألطفال ) الفهم واإلنتاج اللغوي( الفضاء واكتساب الوحدات اللغوية

.الذين لم يلتحقوا بالكفالة إال في سن متأخرو للتدريب و التعلم ينالقابل

:الفرضيات الجزئية

:الفرضية الجزئية األولى

ذوي التدخل المبكر من تمثيلهم الذهني للفضاء، بأبعاده )21(يستطيع األطفال الحاملين لتريزوميا- 1
ال يتجاوز تمثيلهم كفالة متأخرة حيث او تلقواالضطرابالحاملين لنفس الثالثة عكس األطفال

.للفضاء الطبيعة الحدسية 

:الفرضية الجزئية الثانية

ذوي التدخل المبكر الوحدات اللغوية لتعيين العالقات ) 21(يكتسب األطفال الحاملين لتريزوميا- 2
بسهولة، خالفا عن األطفال الحاملين لنفس اإلضطراب  ) من حيث الفهم و اإلنتاج اللغوي(الفضائية 

على تعيين ذوي تدخل المتأخرحيث يجدون صعوبة أكثر في اإلنتاج اللغوي لهذه الوحدات الدالة 
.الفضائية ت العالقا
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:تحديد المفاهيم
:21التريزوميا مفهوم . 1

لقد استعملت عدة مصطلحات للداللة على التخلف العقلي لحالة االنحراف الجيني  الناتج عن 
، فـأول مصطلح أطلق على هذا االضطراب  تمثل في مصطلح 21الكروموزوم اإلضافي للزوج 

نسبة إلى) Les mongoliens: (و تسمى هذه الفئة من المرضى بـ)Le Mongolisme(المنغوليا 
Lambert et Rondal,1979)(جنس المغول المصنفين في أسفل سلم البشرية ،

إلىانتباه العلماء Down1866)( john Langdonحيث وجه الطبيب االنجليزي  جون لندن داون
مجموعة خاصة من المتخلفين العقليين ،مرتكزا في ذلك على خصائص مرفولوجية ،وتمثلت في الوجه 

األذنين ،والعيون الضيقة ذات االتجاه العرضي ،صغر حجم األنف ،كبر حجمالمستدير، المسطح 
وظهور اللسان خارج الفم، األسنان غير المنتظمة ،قصر األصابع و األطراف وظهور خط هالمي 

واحد في راحة اليد بدال من خطين ويكون هؤالء األطفال أبطأ من اآلخرين في تعلم استعمال أجسامهم 
أعطى األفضلية للعرق األبيض ، وأضاف في وصفه ) Langdon Down(كما أن .و توظيف عقولهم

)(régression éthiopienneللنكوص المنغولي بأنّه نكوص حبشي 
لديها العديد من لالعائلة الكبرى للما غو" كما يلي 1866حيث فسر ذلك في أحد منشوراته العلمية 

في حين يولد هؤالء :" ويواصل وصفه قائال " ي والماليالمجموعات تمثلها كالجنس القوقازي، الحبش
األفراد لدى عائالت انجليزية ذات طبيعة بشرية راقية، إذ يمثلون نكوص محتمل نحو شكل بدائي 

للكائن البشري ، مثلما كان عليه المغوليين ، هؤالء المخلوقات الغريبة القادمة من سهوب أسيا الوسطى 
(Isabelle Redon 1999)عتبر هذا التصنيف حسب وي(Jérome Lejeune) عنصري وعرقي

:وغير مقبوال علميا و أخالقيا 
لماذا ؟

:علميا
ألن هذا المرض لم  ينتج عن نكوص عرقي وال عن شكل بدائي للساللة البشرية كما -

،لكنّه حالة مرضية  سببها تواجد الكروموزوم " جون لندن داون"  اقترحه سابقا 
؛) 21(اإلضافي 
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Lejeuneلوجون ،غوتيي،وتوربان"   ارتئ مجموعة من  العلماء :أخالقيا- Gautier

Turpin " بأن وصف فئة من فئات التخلف الذهني بالمنغولية فيه نوع من 1959في
،وأنه من األفضل ) عب المنغوليالش( التفرقة العرقية واإلساءة إلى أحد شعوب العالم 

21تسمية هذا االضطراب إما بعرض داون  أو باضطراب الكرموزوم رقم 

سنة ثم اصطلح عليه من 30منذ Jérôme Lejeune  )(هذا المصطلح اقترح من قبل 
طرف مجموعة عالمية من الباحثين بأنه يمثل جملة من المظاهر الجسدية و المرفولوجية 

على ثالثة نسخ بدال من زوج  ، وعليه صار من 21د كروموزوم الناتجة عن وجو
يعوض تسمية اوكذ(21الضروري استبدال مصطلح تقارن داون بمصطلح التريزوميا 

تعبر على نفس Marie-Odile Réthoré et d’autres 2005)، )المنغولية 
فهوم جديد للمشكل المواصفات المقدمة من قبله مع نسبها له فقط وبالتالي لم تقدم أي م

ألن تسمية تقارن syndrome de Downيتوافق موضوعيا مع خصائص هذه الفئة 
أين وضح األستاذ 1959داون ومع ذلك بقي هذا المصطلح متداول علميا الى سنة 

جيروم لوجان هذا الطبيب المختص في علم الوراثة  والذي كرس حياته في فهم 
ئية للخاليا المحرضة من قبل هذا الكرموزوم اإلضافي  كيميا- االضطرابات الوظيفية البيو

أسبقية داون في اكتشاف هذا االضطراب  ،إذ تعود من حيث البعد التاريخيحيث نفى.
)SEGUIN(ثم الفرنسي)Esquirol(األسبقية في ذلك الى 

الحامل أو كما يطلق على حامله الطفل21وبالتالي اصطلح المختصين حول مفهوم التريزوميا 
L’enfant atteint de trisomie 21)(21للتريزوميا 

:21تعريف أعراض التريزوميا .1.1

يتمز األطفال التريزومين  بخصائص جسمية وعقلية واجتماعية تختلف عن خصائص فئات اإلعاقة 
"العقلية األخرى ، إذ تمثل الخصائص الجسمية المشتركة األكثر وضوحا لدى هذه الفئة 

وتتمثل تلك الخصائص في الوجه المستدير السطح ،والعيون الضيقة ذات االتجاه العرضي ،وصغر 
حجم األنف ،وكبر حجم األذنين وظهور اللسان خارج الفم ، واألسنان غير المنتظمة ،وقصر األصابع 

و األطراف وظهور خط هالمي واحد في راحة اليد بدال من خطين ويكون هؤالء األطفال أبطأ من
اآلخرين في تعلم استعمال أجسامهم وعقولهم

هذه الخصائص العقلية لهذه الفئة تتمثل في القدرة العقلية التي تتراوح مابين المتوسطة حيث أن
والبسيطة وتتراوح نسبة الذكاء من
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درجه ،ولديهم قدرة على تعلم المهارات األكاديمية البسيطة كالقراءة والكتابة والحساب 70إلى 50
لمهارات االجتماعية ومهارات العناية بالذات والتواصل ،حيث يمكن تصنيفهم ضمن األطفال القابلين وا

كتاب العربيةلتعلم 

»«التريزوميا هي مرض جيني تتميز بجملة من األعراض خاصة، بحيث ال يشكل بعد Aspect

"اضطراب الذكاء "

(La maladie de l’intelligence) مقحما في مجموعة من  االضطراباتإال بعدا واحدا.

:كمرض 21مفهوم التريزوميا . 2.1

هي كذلك مرض 21هو المس بالصحة ووظائف الكائنات الحية ،فإن التريزوميا _إذا اعتبرنا المرض 
بما أن وجود الكروموزوم اإلضافي يسبب إصابات عضوية ووظيفية ،

لحالي بإمكانية التدخل الطبي و العالج مما   يوحي في العصر ا" المرض"من جهة أخرى فإن مصطلح 
" داء الذكاء "ابتكر مصطلح Jérôme Lejeune"لذلك فإن 21يعطي نظرة ايجابية للتريزوميا 

« la maladie de l’intelligence القصور " ليكمل المصطلحات التي تتحدث عن «
"""اإلعاقة العقلية "أو "déficience mentale""العقلي handicap mental حيث يقع هذا المصطلح

أن حالة اإلعاقة تفتح المجال أمام حق ثفي المنظور غير الطبي كونه اقتصادي واجتماعي، حي
بتعويض المالي و االجتماعي للوصول إلى الحق في تساوي الحقوق لكن وال تعويض يمكنه أخذ مكان  

.سوء التكيف الناتج عن خلل الذكاءحقه في ممارسة حريته بكاملها في الحياة  اليومية ل

و طرابضلالو التي تفترض غياب أي إمكانية للعالج لذلك فالتصنيف الطبي يهتم بالحالة التطورية 
تتبع األسباب و محاولة التعرف على مصادر الخلل و عالج العيوب العضوية في حالة قابليتها للعالج 

لمنع تدهور حالة المصاب

يمثل حالة قائمة بذاتها ويتجسد المرض لكل واحد بطريقة منفردة ،حيث 21للتريزومياكل طفل حامل 
تتغير مواصفات التريزوميا مع التقدم في السن وتوصف الحالة األكثر شيوعا إثر اكتشاف التريزوميا 

) يةكل العضالت مرتخ( أثناء الوالدة حيث الطابع الغالب على المولود الجديد هو النقص في الحضرية
تالزمها ليونة في رباط العظام المفصلية

(Hyper laxité des ligaments articulaires)

.يتفحص الطبيب عن بعض من التشوهات العضوية واالضطرابات الوظيفية:وأثناء الوالدة 
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:Monique Cuillerieتعريف التريزوميا حسب .3.1

ناحية الدراسة ، او من ناحية برامج المتابعة وهو تعريف شامل و يتطابق مع انشغاالتنا سواء من 
.21اليومية للطفل التريزومي

لقد قدمت الباحثة مجموعة من المفاهيم للتريزوميا تصب في مفهوم المرض القابل للعالج

كما أنها ) وراثي فيروسي أو تسممي ( هي خلل موجود أثناء الوالدة مهما كان سببه :21التريزوميا 
.وية ألنها تالزم بنية خاصةإصابة بني

في كل التعاريف المقدمة يبقى هذا المصطلح محصورا في بوتقة اإلعاقة الذهنية التي يستحيل معها 
.االجتماعي-النفسالتفكير في تحصيل أي نوع من التقدم العقلي أو الجسدي أو

تطوير مهارات إمكانيةوإدماجمن حيث االيجابيةبناءا على التعديالت القانونية وتوقعات المختصين 
المحتاجين و القابلين للعالج عوضا عن خانة المرضىهذه الفئة أصبحت هذه األخيرة تصنف في خانة 

اإلعاقة العقلية  التي تسلبهم بشكل آلي حقهم في المواطنة و التعبير العملي عن مهاراتهم التي يمكن 
.ذكاء و المعارف األدائيةوى الفرد الشبه عادي من حيث التتطويرها إلى مس

:مفهوم التدخل المبكر .2

تتعدد المفاهيم المرتبطة بالتدخل ا لمبكر حيث يستعمل مفهوم التدخل المبكر أحيانا أو الكفالة المبكرة  
أو المبكرة في أحيان أخرى

مثل إن هذه المصطلحات تصب في مفهوم موحد أال و هو التكفل المبكر بذوي االحتياجات الخاصة 
األطفال  الحاملين لتقارن داون

:التربية المبكرة:مفهوم التربية المبكرة. 1.2
و التربية ما قبل المدرسية من قبل الجمعية Eduction Précoceالتربية المبكرة "عرف المصطلحين 

world Rehabilitation«"اجتماعي - العالمية العادة التأهيل النفس Psychosocial
association »

»المنبثقة عن المنظمة العالمية للصحة  OMS : " تهتم باألمراض و االعاقات العقلية المختلفةوالتي «
هي مرحلة العيش الممتدة من الوالدة حتى الدخول Education précoceبأن التربية المبكرة 

.Groupe Social.المدرسي أو االندماج داخل جماعة اجتماعية 
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:المبكرمفهوم التدخل . 2.2

بأنه مجموعة شاملة من الخدمات االجتماعية والتربوية والنفسية :يعرف مصطلح التدخل المبكر 
أو تأخر نمائي أو الذين هم عرضة لخطر التأخر إعاقةوالصحية تقدم لألطفال الذين يعانون من 

Herdman),العقلي  Drew ,1996)

المدرسة ألن األطفال يعتمدون على والديهم لتلبية يشمل  التدخل المبكر األطفال منذ الوالدة حتى سن 
حاجياتهم ،و هكذا يركز التدخل المبكر على تطوير مهارات األولياء األمور وقدراتهم على مساعدت 

النمو والتعلماألطفال على

اإلمكانالمختلفة للعمل على تلبية هذه الحاجيات قدر االختصاصاتلذلك البد من تشكيل فريق من 
ألطفال الذين لديهم تأخر تكون لديهم خصائص متعددة و معقدة وهم وعائالتهم يصعب تفهمها وألن ا

Herdman).وجد التدخل المبكر  Drew ,1996)

ي ومهارات ذيعرف التدخل المبكر بأنه برنامج متكامل ومتخصص معد للكشف عن قدرات و
"1991عواد جاسم الجدى"االحتياجات الخاصة ،وذلك خالل السنوات األولى من حياتهم 

الحديثة التي ظهرت منذ أوائل الستينات من القرن وعلى هذا يعد التدخل المبكر من أهم االتجاهات
"2001عبد المطلب امين القرطي "العشرين في ميدان التربية الخاصة 

ألول الذي وعلى ضوء العديد من بحوث المتابعة لبرامج التأهيل يتضح أن الكشف المبكر هو األساس ا
يتوقف عليه نجاح وفعالية برنامج التدخل التأهيلي

ونقصد هنا بالتدخل المبكر ،الخدمات المنظمة والمقننة للكشف عن االطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
وتزويدهم بالعالج "مرحلة الرضاع و الطفولة المبكرة "أو المعرضين لإلعاقة في مراحل العمر المبكرة 

فرص نموهم وتنمية مختلف قدراتهم لتشمل خدمات مباشرة للطفل و لألم وأسرته و الوقاية لتحسين
لتعديل الظروف الطبيعية والصحية واالجتماعية المحيطة به، واستخدام منهج متكامل للتشخيص المبكر 

عثمان (الختيار وتدريب الزائرات وتدريب  األمهاتوالرعاية والتأهيل كما يركز على االعداد الكامل
2004يب فرجلب

األولى للميالد األشهرفي كل بحوثها األهمية الجوهرية تكمن في Maunique Cuilleretوتذكر 
لدى الطفل العادي كمنحى رئيسي للسياق التطوري لدى الطفل مستقبال والشأن نفسه عند الطفل الحامل 

المشاكل الصحية إلىإضافةالنمو التي يعرفها الطفل العادي إشكالياته يمر بنفس ، ألن21ّللتريزوميا 
تنبع أهمية التدخل و حسب باحثين آخرين .21الحامل للتريزوميا حركية التي يعني منها الطفل_النفس
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.المبكر من أهمية المراحل العمرية األولى للطفل حيث اللبنة  االولى في تشكيل بناء الطفل
(Safford,Spodek et Sarcho ;1994

اءــــــــمفهوم الفض.3
:الفضاء عند عامة الناس. 1.3

الخارج عن الكرة المنتمي للكون و لدى عامة النّاس ، ذلك المجال" فضاء"غالبا ما توحي كلمة 
ة للفضاء الخارجي الذي يحتوي على ياألرضية ،  و لذلك فقد ارتبط هذا المفهوم باالكتشافات العلم

.يوحي بالشساعة و الكبر أو الالّنهاية ، فكلمة فضاء معناها اتساع المكان بدرجة كبيرة الكواكب ، و 
:في اللّغة الفرنسية )  Espace( "ءــــــاالفض". 2.3

إلى اللّفظة الالتينية المؤنثة) Espace(للمصدر )Etymologique(تعود األصول االشتقاقية 
و تعني الفاصل الزمني بين فترتين أو سطح واسع ) : Spatium) (م 16مؤنّثة إلى غاية القرن ( 

).Arène )   (Bloch . O, et coll ,  1989, p. 234(منبسط رملي
:فيعرفه على أنّه .Jean du bois et Coll) 1979( أما قاموس اللغة الفرنسية 

واللّفظة ( حتوي كّل األجزاء أو األجسام،ي] Etendue indéfinie) [ بال حدود( إمتداد شاسع . 1
Espace (الفضاء كالسماء ) (1314حوالي أستعملتبهذا المعنىCiel ( و كالهندسة في الفضاء ،

) .ذات البعدين ( في مقابل الهندسة في المستوي ) ذات ثالثة أبعاد (
) .Région(أو الجهات ) Superficie(إمتداد المساحات كمساحة المربع . 3
)vide(أو فراغ )Intervalle(ما بين جسمين أو مفردتين، كما يقال مجال) Distance(المسافة.4
) .Intervalle , laps de temps(المدة الزمنية التي تفصل ما بين فترتين زمنيتين . 5

:منهافهي متعددة Espaceأما عن األلفاظ المشتقّة من كلمة
 -Espace – temps )1930 : ( ة و الرابع هوو يمثل محيطا ذو أربعة أبعاد ، ثالثة منها فضائي

Du bois(الزمن  .J , et Coll., 1979 , p. 258. (
فيعرف الفضاء على أنه المحيط المادي) : Le Robert méthodique )1993أما قاموس *

:سام المادية داخله ، و يأخذ المعاني التّالية الذي نتعايش فيه و تتحرك األشياء أو األج
.)Déplacement(أو اإلزاحة) Mouvement(المدى الذي ال يشكل حاجزا أو عقبة أمام الحركة. 1
فضاء واسع ، : [ يحمل الفضاء أيضا معاني االتساع أو الفراغ ، و يمكن أن يجزأ إلى أقسام . 2

] .…، حادة ، محدودةأو فضاءات مغلّقة ، منخنقة ، ضيقة…مفتوح ، شاسع 
إدراكاته و تصوراته ، و يمثل الجسم و تنقّالته في يحمل معنى المحيط الذي يحدد فيه اإلنسان-3

يضاف …فضاءات تصورية ، فضاء بصري ، فضاء سمعي ، فضاء لمسي : الفضاء ، بحيث هناك 
تحت ، / يسار ، فوق / خلف ، يمين / داخل ، أمام / خارج : لفضاء إلى ذلك مايسمى بالتوجه في ا
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و أيضا المفاهيم الفضائية الزمنية كتصور رسم الفضاء ، و إعادة …قريب / عمودي ، بعيد / أفقي 
. Rey de bore(..تصور الفضاء اإلدراكي J , 2000 , p. 512 . 513. (

:الّلغة العربية في " اء ـــــــالفض". 3.3
فضاء ، مجال ، حيز ، مكان ، ساحة ، : في اللغة العربية عدة ترجمات هي ) Espace(يقابل كلمة 

.فراغ ، مسافة ، فسحة 
)406، ص 1987إدريس سهيل ،عبد النور جبور، المنهل، ( de tempsEspace:  مدة زمنية - 

:Espace" فضاء"الحي لمفهوم ــــــالتعريف االصط. 4.3
:الفضاء كما يلي ) LARROUSSE )1993رف القاموس الكبير لعلم النفس يع
الفضاء هو عبارة عن إطار فيزيائي ، أو إدراكي ، أو تصوري أو مفاهيمي ، تتموضع داخله و " 

تنتقل بشكل نشط أو سلبي ، أجسام حقيقية أو تصورية ، متحركة أو ساكنة ، حية كانت أم غير حية ، 
.)Bloch . H, Roland. C, 1993("اخل نظام من العالقات الفضائية الزمنية د
L’espace(،فقد تحدثت عن ما يسمى بالفضاء السيكولوجيYvette Hatwellأما.

)psychologique (ّيتعلق الفضاء السيكولوجي بالخصائص الفضائية لألجسام  :"ه ، و تعرفه على أن
."والعالقات الفضائية التي تربط ما بين هذه األجسام المختلفة )بما في ذلك جسم اإلنسان نفسه

و هو )  Psychologie Cognitive de l'espace( كما تحدثت أيضا عن علم نفس معرفي للفضاء 
ن عبارة عن فرع من علم النفس المعرفي يهتم بدراسة طبيعة و أصول المعارف الفضائية التي تؤم

-Neuro(ة إلى استخدام هذا الفرع لمعطيات علم النفس العصبي  م في المحيط ، إضافالتحكّ

psychologie ( و علم األعصاب المعرفي )Neuro science  Cognitive ( خصوصا حول
على " والتعرف الفضائي) "من حيث أبعادها و اتجاهاتها ( لألجسام " التحديد الفضائي" تمييزها ما بين 

.هذه األجسام
:Jean  Piagetتعريف. 5.3

) La coordination des mouvements(ه تنسيق ما بين الحركات الفضاء على أنPiagetّيعرف 
).La coordination des vitesses(في حين أن الزمن هو تنسيق ما بين السرعات 

)Contenus(ولكنه إدراك للمحتويات) Contenant(هو ليس إدراك للحاويات Piagetفالفضاء عند 
أو بمعنى آخر إدراك لألجسام في حد ذاتها، ويمكنها للفضاء أن يكون حاويا، لكن في الحالة التي ،

تكون فيها العالقات التي تشكل موضوعية التعرف على هذه األجسام متناسقة فيما بينها لدرجة تكوين 
.)Piaget.J, 1957, P.93(كل متناسق 

إلدراكات بالنسخ الدائم ألشكال متناسقة، وهو عبارة لحوهو عبارة عن تنظيم للحركات بحيث يسم-
.),Piaget.J, 1973(.عن مجموعة من العالقات القائمة ما بين األجسام التي ندركها أو نبنيها
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جل بناء هذه األجسام، أي من أجل إدراكها أوهو أيضا مجموعة العالقات التي نستخدمها من -
وهو أحد أهم المظهرين األساسيين لمنطق ) الحسي(المحسوس وفهمها، ألن الفضاء هو منطق العالم 

).علما بأن المظهر األول هو الزمن(األجسام 
فيها الجسم، في حين يبقى ) Seplace(الفضاء هو عبارة عن نظام من اإلحداثيات التي يتموضع -

او ـاء كح، ويصل الفرد بناء الفض)Places libres(كأماكن حرة ) Inocupé(الفضاء غير مشغول 
)Contenant (مرجعي مستقل عن محتواه بفضل التجميع المتزامن لمجموعة التعويضات أوكنظام
)Placement ( واإلزاحات)Déplacements(.)Piaget.J, 1973, P109.(

عين االعتبار المسائل بومنه نستخلص بأن تعريف الفضاء عند أب اإلبستمولوجية النشوئية يأخذ 
:التالية

. 1الفضاء تنسيق أن)Coordination ( وهذا معناه بأن الفضاء هو عبارة عن استيعابات مضاعفة
وهو بذلك ) Piaget.J, 1975, P363) (نشاط األجسام(تشكل عدد متزايدا من العالقات للمركبات 

يفرضها مل التعديالت التي جعبارة عن استيعابات متبادلة ما بين اسكيمات فعل الرد على األشياء وم
.المحيط

".محيط–فرد "إذن فالفضاء هو تنسيق بمعنى استيعاب مالءمة الذي يسمح بنوع من التكيف 
والتنسيق هنا يعني الربط ما بين العديد من المنظورات الوحدات، وهنا يعتبر المنظور أو الوحدة 

.كحركة
.Mouvement: الفضاء كحركة.2

بالنسبة لنظام مرجعي ثابت من الوضعيات ) Déplacementإزاحة (ويقصد منه تغيير الوضعيات 
.Placement) (Battroتموضع ( A..M, 1966, P.119.(

6فالفضاء إذن هو عبارة عن مجموعة من الوضعيات أو المنظورات أو الوحدات، فكون المكعب له 

حركات 6حركات ولكي نحكم عليه بأنه مكعب البد من تنسيق ال 6منظورات فإن هذا يتطلب 
وبالنسبة لألطفال يتم تنسيق الحركات من خالل جمع وحدات ) تنظيمها بحيث تعطي فكرة مكعب(

أنا أبعد "معناه " أمتار5أنا أبعد عن الباب بـ "لتقدير مسافة جسم عن جسم فقولنا " المتر"الحركة كجمع 
".م1عن الباب بخمسة حركات في كل حركة 

ات، يربط جسم االنسان ببقية األخرى في عالقات متبادلة كللحرإذن فالفضاء عند بياجي هو تنسيق"
)".منظوراتية(أو إقليدية مترية أو اسقاطية ) اولية بسيطة(سواء أكانت هذه العالقات طبولوجية 
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:للفضاءإجرائيتعريف 
لغة يعبر استعماالت الفضاء في اللغة و االصطالح ما تزال متباينة فالفضاء في الما يمكن قوله أن

دائما عن االتساع و الشساعة ، بينما اصطالحيا يأخذ معاني أشمل و أدق و هو ما لم يستطع فكر
الحي هو فضاء ينمو و يتطور انطالقا من عالقات طاألديب و اللغوي استيعابه كون الفضاء اإلص

) و جسمه طبعا ( إدراكات اإلنسان و حركاته ليستطيع اإلنسان في آخر مراحل تطوره أن يربط نفسه 
بكل ما يحتويه عالمه الفيزيائي ضمن عالقة فضائية متكيفة و ناجحة ، هذا الفضاء هو الفضاء 

.اإلبستومولوجي أو السيكولوجي 

:التمثيل مفهوم .4

هو فعل إعادة إنتاج شيء ،إما بصورة أو إشارة أو رمز وبهذه :la représentationالتمثيل 
الصورة تتشكل في الوعي عن طريق اإلحساسات والذاكرةالفضائية آتية من كلمة الفضاء لها صلة 

باالدراكات أو التمثيالت التي تكون عن الفضاء فالتمثيل هو القدرة على إنتاج الشيء الغائب أو الفعل 
ن طريق رمز أو صورة رمزية فهو يتركز إما على إنتاج األشياء في غيابها أو الذي لم ينجز بعد ع

عندما تتجاوز اإلدراك في حضور الشيء والى تكملة المعارف اإلدراكية بالرجوع الى أشياء أخرى 
ليست مدركة

و التمثيل يأتي عن طريق النشاط الحسي الحركي الذي يضاف إليه بعد ظهور الوظيفة الرمزية التي 
تعطي للطفل القدرة على التأثير على األشياء ليس فقط الحاضرة في مجال إدراكه ولكن حتى األشياء 
الرمزية أو الممثلة ذهنيا ،وبالتالي التمثيل الذهني ليس مجرد استحضار للشيء أو الفعل الممارس 

هن على الشيء  ،إنما هو كذلك فعل ،ولكن فعل مستدخل ، بمعنى فعل خيالي ممارس في الذعلى
.أشياء رمزية 

حسب بياجيه التمثيل الفضائي ليس تعويضا للفعل الفضائي،إنما هو التعبير الرمزي و المستدخل

إذا التمثيل الرمز ي هو فعل مستدخل ككل تمثيل ذهني و ليس تعويضا للفعل  كما هو الحال بالنسبة 
للتمثيل
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:(les locatifs spatiaux)مفهوم الوحدات اللغوية للتعين الفضائي  .5

Lehalle" يعرف . H "كلمات اللّغة التي تستعمل في ترجمة : " الوحدات اللغوية لتعيين الفضاء ب
من خالل هذا التعريف نستخلص أن الوحدات للتعيين الفضائي هي تلك الكلمات ."العالقات الفضائية

.بين األشياء سواء كانت متحركة أو ساكنةالتي نستعملها لنعبر بها عن العالقات الفضائية التي تربط

، " داخل" ، " بجانب" ، " وراء" ، " أمام" ، " تحت" ، " فوق : " والوحدات اللغوية للتعيين الفضائي هي
و نجد ها متزاوجة  و متعاكسة في المعنى، كما قد نجد لنفس الوحدة عدة "..... حول" ، "خارج"

.مترادفات و هذا حسب اللغات
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ثانيــــــل الــــــــالفص
)21(الطفل الحامل لتريزوميا 

تمهيد
بخصائص جسمية وعقلية واجتماعية تختلف عن )21(لتريزوميا ينالحاملاألطفال زيتمي

وضوحا المشتركة األكثرالسمةخصائص فئات اإلعاقة العقلية األخرى ، إذ تمثل الخصائص الجسمية
سطح، ظهور اللسان خارج الفم ، األسنان غير المنتظمة وظهور خط مالوجه ال(هذه الفئة أفرادلدى

لتتمثحيث ين، بويكون هؤالء األطفال أبطأ من اآلخر.......)اليد إلخهالمي واحد في راحة
الكثير منهم  التي تتراوح مابين المتوسطة والبسيطة ،والعقليةالعقلية لهذه الفئة في القدرة الخصائص 

الحساب ،الكتابة،على تعلم المهارات األكاديمية البسيطة كالقراءةقدرةاللديهم وقابلين للتدريب 
والمهارات االجتماعية ومهارات العناية بالذات والتواصل ،حيث يمكن تصنيفهم ضمن األطفال القابلين 

.خصوصياتهاألهمية هذه الفئةسنقدم عرضا مفصال عنو،متعلّلل

")21(تريزومياال"أة و تطور نشحول ":لمحة تاريخية- 1
طبيب انجليزي جذب أنظار العالم " JHON LONDON DOWNجون لندن داون "يعتبر

إلى مجموعة خاصة من المتأخرين عقليا و ذلك بالتركيز أساسا على خصائص الوجه، األنف، العيون، 
»:ـو تسمى هذه الفئة من المرضى ب Les mongoliens لمغول الذين يوضعون في نسبة إلى ا«

)(LAMBERT et RONDAL1979(.p.11.)(أسفل سلم البشرية،
ال يعرف " داون"، ذكر أن تقارن 1959و بقي الخلط و التداخل بين األسباب و النتائج بارزا حتى سنة 

.إال عن طريق المظاهر الخارجية و كذا التأخر العقلي الذي استنتج أنه العرض المهم بالنسبة لألول
و " LEUJEUNEليجون " ، " GUAUTHIERغوتي " و بعد أعمال1959انطالقا من سنة 

وازن ـدم التــد داخل الخلية يؤدي إلى عـتالكروموزوم الزائتبين أنTURPIN "توربين " 
الجيني، و بالتالي إلى ظهور اضطرابات من جميع األنواع، فالتأخر العقلي ما هو إال عرض 

.المصاحبة لهذا التشوه الجينيكاألعراض األخرى
أي " داون"و بهذا ثبوت مسلمة انطالقا من المعرفة الجينية محتواها عدم وجود درجات لإلصابة بتقارن 

RONDAL 1996)ل أو الالشيء ـإصابة خفيفة، عميقة أو متوسطة، إنما يتعلق األمر بقانون الك

(P25) فقانون الكل أو الالشيء ال يستبعد و انعدامهاأ" )21(التريزوميا "إمكانية حدوث اإلصابة بـ
يحملون نفس اإلعاقة، " )21(التريزوميا "وجود فوارق بين شخص و آخر، إذن فليس كل المصابين بـ 
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و إنما تتفاوت اإلصابة و التي قد تحتوي على إصابات مورفولوجية و تأخر نفسي حركي و قد تتعدى 
.ابات في النوم، و كذلك في الغذاءإلى اضطرابات في اللغة و الكالم، إضطر

تظهر الفروق الفردية انطالقا من هذه األعراض حيث تكون شخصيته و هيئته الجسمية 
ترسمها العوامل الجينية التي يولد بها الطفل، لكنها تتداخل و تتفاعل مع عوامل عديدة اجتماعية، 

ل على آخر، و على المستوى الجيني يحمل ثقافية، تربوية، لتشكل القدرات التي ينفرد بها طف
.)21(كروموزوم زائد في الزوج 

)21(مفهوم تريزوميا .2
إضافي مهو تشوه خلقي يعود لوجود كروموزو":المتفق عليه بمعهد األستاذ جيروم لوجانبحس

كما مكروموزو46في كل خلية عوض مكروموزو47حيث يصبح العدد اإلجمالي للكروموزومات 
. " )21(مالحال عند الشخص العادي، و يكون هذا الشذوذ على مستوى الكروموزوهو

)(Marie-Odile Réthoré et d’autres 2005
كروموزوم في الحالة العادية إن الكروموزومات بنية منحدرة من نوات 46أي أن الفرد العادي لديه 

) األديان و البروتين(متكونة أساسا من الخلية تحمل مجمل الصفات الوراثية الخاصة بكل فرد وهي
:تتوزع هذه الكروموزومات الستة و األربعون كما يلي .

و المسماة كذلك ) الذكري و األنثوي(زوج مشتركة بين الجنسين 22كروموزوم منظمة على شكل 44
جنس ولديها خاصية عدم حمل الجينات المحددة لل22إلى 1،هذه األزواج مرقمة من )األوتوزوم(
، هذه الكروموزومات مرتبة بالتسلسل ) أصغر وحدة حاملة للمعلومة الوراثية تدعى مورث جيني(

.)21(ينتمي إلى الزوج )21(إذا  الكروموزوم .حسب الحجم من الكبير إلى الصغير

 كروموزومين جنسيين محددين للجنس(XX) عند المرأة و(XY) عند الرجل.

وزوم متواجد على ثالث نسخ عوضا عن اثنين ،مما يؤدي إلى إفراط في الكروم)21(في التريزوميا 
داخل الكروموزوم اإلضافي ، مما يؤدي إلى عدم التوازن في مجمل وظائف ةعدد المورثات المحتوا

.العضوية 

)21(أنواع التريزوميا .3
المعيارية )21(اهي التريزوميانتشارااألكثر )21(توجد أنواع عديدة من التريزوميا 

. )21(من حاالت التريزوميا%95فهي تمثل حوالي) .منفصل،شامل،متجانس(
:، لدينا ثالث حاالت)21(التريزوميا من بين مختلف التصنيفات 

فبين الحالة األولى و الثانية وجه االختالف يكمن في منطقة االنقسام الخلوي أما الحالة الثالثة فهي 
:شرح ذلك كالتالي، و ياتختلف عنهما كلي
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)homogèneLibre complète()منفصل،شامل،متجانس(المعيارية)21(التريزوميا .1.3

47XX:نجد البطاقة الصبغية على الشكل التالي)21(في هذا النوع من التريزوميا ,+)21(
.)47XY,+)21:تكون كالتاليأماالدكور فالبطاقة الصبغية,هذا في حالة اإلناث

(MALIET et LABRUNEB198.p.07)
عكس ملتسقة(منفصلة:(

ملتصق (و لو صبغي واحد ملتصق.منفصلة عن بعضها البعض)21(حيث تكون الصبغيات رقم
).بصبغي أخر

يعكس جزئ(ةشامل:(
.)21(تخص إجمالية الصبغي)21(التريزوميا

عكس فسيفسائي(ةمتجانس:(
ةمحل دراسصت بواسطة الميكروسكوب أو كانوا جميع الخاليا التي فحيشوهد فالصبغي الثالث 

.صبغية
هو النوع األكثر انتشارا، و يظهر إثر حدوث خلل في توزيع الكروموزومات أثناء االنقــسام و

، حيث عوض أن يكون االنقسام الخلوي متماثال، أي " La méiose" الخلوي األول و الذي يسمــى
)21(ن فيحدث العكس، واحدة تحتوي على ثالث صبغيات لـ عند انقسام الخلية إلى خليتين متماثلتي

و يصبح الجنين صبغي، و أخرى على صبغي واحد هذا ما يجعلها تموت، أما الخلية األولى فتنقسم
)01(شكل يبينه ما ، هذا )21(حامال لثالث كرموزومات 
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) :01(شكل رقم 
)منفصل،شامل،متجانس(المعيارية)21(التريزوميا 

)homogèneLibre complète(
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يحدث الخطأ الكروموزومي : )elibre en Mosaïqu(لفسيفسائيةا)21(التريزوميا. 2.3
خالل االنقسام الثانوي للخاليا أو االنقسام الثالث و يكون عبارة عن خليتين تحتوي إحداهما على 

و الخلية الرابعة تحتوي )21(ت  للزوج ، و الخلية األخرى على ثالث صبغيا)21(صبغيان للزوج 
صبغي و ) 46(على صبغي واحد و التي سوف تموت حيث الجنين يكون حامال للخاليا العادية و بها 

:)02(رقم يبينه الشكل صبغي هذا ما 47خاليا أخرى بها 
LAMBERT et RONDAL.1979, p.11.)(

) :02(شكل رقم 
)( لفسيفسائيةا)21(التريزوميا libre en Mosaïque
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تكون الكروموزومات مختلفة، يعني أن :(Translocatif)الملتحم)21(التريزوميا.. 3.3
، )14(مع زوج )21(زوج : تتجزأ و تلتحم مع كروموزوم آخر، مثال)21(جزء من الكروموزومات 

يد الملتحم المتكون و الصبغي الجد)21(و بالتالي تصبح خاليا الجنين تحتوي على زوج من صبغيات 
)21(، و من هنا تنتج خاليا ستحتوي على ثالث صبغيات للزوج ) 14(و )21(من جزء من صبغي 

و في بعض األحيان يكون أحد األبوين حامال للكروموزوم الملتحم بدون أن .و بالتالي ينشأ تقارن داون
):03(رقم الشكل يكون مصابا بتقارن داون، هذا ما يبينه 

)p.11RONDAL 1963(

):03(شكل رقم 
(Translocatif)الملتحم)21(التريزوميا
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")21(التريزوميا "أسباب حدوث .4
تتمثل في عوامل داخلية وأخرى خارجية و هي كما )21(األسباب المؤدية للشذوذ الكروموزومي 

:يلي
:العوامل الداخلية.1.4

يصبح المرض وراثي عندما ينتقل حسب قوانين : بين مفهوم العدوى والوراثةالتريزوميا 
بمعنى أكثر تركيزا ال تصبح التريزوميا مرض وراثي إال في . وراثية داخل العائلة وعبر عدة أجيال 

100حيث تمت دراسة ملفات مجموعة مكونة من )21(الحالة النادرة لألمهات الحامالت لتريزوميا 

والدة أطفال أسوياء و % 50:فكانت النتائج كالتالي )21(ة عن أمهات حامالت لتريزوميا والدة ناتج
)21(البقية أطفال حاملين للتريزوميا 

:العوامل الخارجية. 2.4
التعرض : مجموعة من العوامل قد تؤدي إلى شذوذ في توزيع الكروموزومات مثالهناك

ها و التي تلحق تشوهات بالجنين أو أثر الفيروسات على نمو التي ينصح المرأة الحامل تجنبXلألشعة 
و أيضا النقص في الفيتامينات، كما تدخل .مختلف األورام الخطيرة التي تؤثر على الميكانيزم الوراثي

، فمهما تعددت األسباب فإن جهودا كبيرة بذلت من أجل ")21(التريزوميا "الغدة الدرقية في ظهور 
حيث هذا " )21(التريزوميا "رة و توصلت إلى التأكد من وجود أنواع تصنف البحث في هذه الظاه

.الشذوذ يحدث أثناء االنقسامات الخلوية و توزيع الصبغيات في الخلية
:)21(إنجاب طفل حامل لتريزوميا أثر سن األم على احتمال.3.4

" )21(التريزوميا "طفل مصاب بـ أكدت الدراسات أن التقدم في سن المرأة يؤثر على إنجاب 
)ذلك أن التقدم في السن يميل إلى زيادة نسبة حصول اختزاالت في االنقسام المتعلق بالخلية الجنسية

RONDAL et LAMBERT, opcit, pp.29.30).
له عالقة بسن األم و تنخفض هذه الخطورة  )21(في الحاالت العامة خطر والدة طفل حامل لتريزوميا

سنة ترتفع تدريجيا  في اإلنجاب بعد هذه الفترة ويصبح ذو )27(و) 19(الفترة التي تتراوح ما بينفي 
:سنة و تتوزع النسب  حسب األعمار كمايلي36داللة بعد 
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)21(إنجاب طفل حامل لتريزوميا أثر سن األم على جدول يبين ): 01(جدول رقم 
)21(لتريزوميا حاملنسبة احتمال إنجاب طفل عمر األم
مولود0002/ 1سنة20أم ذات عمر 

مولود1000/ 1سنة30أم ذات عمر أقل من 

مولود900/ 1سنة30أم ذات عمر 

مولود400/ 1سنة35أم ذات عمر 

مولود300/ 1سنة36أم ذات عمر 

مولود230/ 1سنة37أم ذات عمر 

مولود180/ 1سنة38أم ذات عمر 

مولود135/ 1سنة39أم ذات عمر 

دمولو105/ 1سنة40أم ذات عمر 

مولود60/ 1سنة42أم ذات عمر 

مولود35/ 1سنة44أم ذات عمر 

مولود20/ 1سنة46أم ذات عمر 

مولود2/ 1سنة48أم ذات عمر 
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)21(األعراض و المشاكل الصحية   لتريزوميا . 5
:الخصائص المرفولوجية.1.5

تغير عالمات .كل طفل هو فريد من نوعه و المرض يترجم عند كل طفل بطريقة خاصة
مرتبط بالسن إذ نالحظ العرض األكثر إنتشارا هو اإلرتخاء العضلي العام و الذي )21(التريزوميا

.لألربطة المفصليةhyperlaxitéيتميز بليونة عضلية مصحوبة ب
يمتاز الطفل الحامل لهذا المرض  بمجموعة من األعراض و الخصائص المرفولوجية  وهي في 

:يو يمكن تلخيصها فيما يل)21(الغالب  تسمح  بتشخيص التريزوميا 

يكون صغير بالنسبة إلى حجمه العادي و مؤخرة الرأس مسطحة و الشعر أملس و :الرأس* 

.انثناءات للزاوية الداخلية للعينتكون مجعدة و تحتوي على:العينان* 

األذنغالبا ما تكون صغيرة مسطحة مع انثناءات في حلزون األذن و صغر حجم شحمة :األذنان* 

نسبيا و تبدو اليدان صغيرتان في غالب األحيان و من جهة أخرى تكون األصابع صغيرة :اليدين* 
األصبع الصغير مع ي الحالة العادية، و يكون يدل على اثنين كما ف(pli)بمكن أن تحتوي على ثنية

.األخرىخط انثنائي واحد، غالبا ما يكون مقوسا نحو الداخل أي في اتجاه األصابع

تكون أقصر من المعدل بحيث الذراعان و الساقان قصيران بالمقارنة مع الجدع، في :القامة* 
.ذكر العادي ذو ثمن سنوات و نصفسنة، قامة الذكر تناسب قامة ال15حوالي 

يكون الوزن عند الميالد منخفضا قليال لكنه يبقى عاديا و عندما يكبر هؤالء األطفال :الوزن*
عليهم غلبفي مرحلة الرشد و المراهقة فتيتناسب وزنهم مع القامة القصيرة التي يتميزون بها إما 

.).p.46.1976Smith-AWilson(ظاهرة البدانة أكثر من غيرهم   
يبدو رخامي و قد يصبح جافا عندما يكبر الطفل كما تكون التشققات متكررة عند هؤالء :الجلد*

.األطفال
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:)21( بتريزوميااالضطرابات الصحية لدى المصابين .5.2
:عند الميالد.1.2.5

50إلى40عند قلبية :تشوهات داخلية-أ .من األطفال%
atrésie(من الحاالت يعانون من 20%الهضمي منهمزمستوى الجهاعلى :تشوهات داخليةب

duodénaleمرض,أو مريئيةHirschprung,المجرى الشرجي نادرا المجرى البوليانسداد(.
صري والنفسي الحركي الوالدي لكنه خطير ألنه يحدد المستقبل الب)cataracte(نادرا ما نجد- ج

)strabisme(عدم وجود حوللهذا يجب عرض الطفل على مختص في طب العيون لتأكد من ,للطفل
).حركة نواسية غير عادية لألعين(nystagmusأو

:األشهر األولى من الحياة.2.2.5
والذي يتميز بأعراض hirschsprung’تشوهات على مستوى الجهاز الهضمي و المسمى بمرض-أ
.تمثل في التناوب بين اإلسهال و اإلمساكت

.صمم,األذنإلتهابات على مستوى طبلة -ب
.,amblyopieقصور بصري- ج
الن ذلك متعلق بجهاز عصبي مضطرب، .West.شكل من أشكال الصرع الحاد و المسمى بتنادر-د

سناخذه الحقا في شكل من التحليل  

:على المستوي العصبي.1.2.2.5
.Westنسجل تأثير خاص لصرع عند الرضيع مع ظهور وبصفة مفاجئة لتنادر

Dr.1999(االضطرابات العصبية من خالل دراسات الدكتور قارديس  . GARDES(:
تبدأ هذه االضطرابات في الظهور انطالقا من المرحلة الثانية من الحمل ،وهي تمس الجهاز 

وهي غير متشابهة عند كل األفراد ة ،العصبي المركزي والبنيات المحيط
الجهاز العصبي المركزي.أ

هناك نقص في الخاليا العصبيةhypocellularité والتي تظهر في دماغ صغير
)microcéphalie ( هذا الدماغ الصغير يمكن مالحظته أثناء الميالد و بإمكانه التطور في،

Isabelle R 1999.السنة األولي من الحياة )(.
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 العصبونات ذات المحاور القصيرة و الموجودة على مستوى المساحات الترابطية و التي
.السريع كلها مصابةla modulationتتدخل في تعديل و

ويظهر هذا في قلة ,إصابة العصبونات ذات التفرعات القصيرة وإصابة الشجيرة التفرعية
لمشابك لذا يكون المجرى العصبي أقل الكثافة الشبكية وصغر مساحة التواصل على مستوى ا

سرعة يعيب النقص في الخاليا العصبية أيضا المخيخ فيؤدي إلى مشاكل في التواصل 
.والتوازن

تحت المهاد)hypothalamus (الذي يتدخل في إنتاج هرمون النمو بإمكانه كذلك أن يصاب .

 هذا النقص في الخاليا)hypocellularité (خيخ و بالتالي يؤدي إلى ممكن أن يصيب الم
circonvolution(إضطراب في التوازن و التنسيق باإلضافة إلى إصابة التالفيف الصدغية

temporale (العليا و بالتالي ينتج عنها صعوبات لغوية.

 وعلى مستوى القشرة الدماغية الجبهية تكون اإلصابات أكثر  أهمية ،فهي  تعيب المناطق
.     والحركية وكذا منطقة المشاعر و األحاسيساالستقبالية 

وتكون هذه اإلصابات مسئولة عن عطب في الذاكرة القصيرة المدى وفي منطقة بروكا فتتعقد عملية 
التعلم والتركيز وكذا االنتباه                                                      

ث تنقص من حيث الكمية وتؤدي إلى عدم نقل المعلومة بسرعة والى حتى النواقل العصبية تصاب حي
إطالة وقت اإلجابة

):اإلصابات المحيطية (الجهاز العصبي المحيطي - ب 

تكون اإلصابات على مستوى األعضاء الحسية خاصة العينان وحتى البصر و األذنان وإحساس 
.كهربائي الدماغي خالل المرحلة الحسية الحركيةالسمع  باإلضافة إلى إصابة سعة جهد التيار ال



)21(الطفــــل الحامل لتریزومیـــــا : الثاني الفصل 

- 32 -

ج

الجهاز العصبي المركزي و المحيطي عند التريزومي) :02(ولجد
(Système nerveux Périphérique central)

النتائج الخاصة بالطفل المصاب بعارض النتائج التشريحية العصبية)اإلصابة( الخلل 
داون 

نقص الخاليا
Hypocellularité

دماغ صغير-
على مستوى الشق الجداري -

العلوي 
على مستوى المخيخ-

 ناغم والت) التحكم(اضطرابات الضبط
 صعوبات لغوية
اضطرابات التوازن والربط

دافع عصبي بطيءأقل كثافة مشبكيه الفرعيةإصابة الشعيرة 
إصابة ما تحت 

hypothalamusالمهاد

القامة أقل من القامة العادية نقص في إنتاج هرمونات النمو 

:اصابة على مستوى المناطقإصابة القشرة الدماغية الجبهية 
الليةاالستق

الحركية
اإلدماج

 ــعور ــى مســتوى الش إصــابة عل
:واإلحساس 

تصغير ونقص الذاكرة قصيرة المدى
ضعف سيرورة االنتباه

عطب على مستوى منطقة بروكا 
للغة

:تخفيف
 الحركية الدقيقة
 ضبط القوة
 البرمجة الحركية
 فرط الشعور
 فرط اإلحساس
 اضطراب التعلم

الجهاز العصبي المحيطي
بـ النتائج الخاصة بالطفل الحامل النتائج التشريحية العصبية )اإلصابات( خلل ال

" )21(التريزوميا "
البصر و السمع: اضطراباألذنينالعينين و:على مستوىوهن األعضاء الحسية 





) المهم(وقت كمون أكثر ضعف سرعة القيادة العصبية أقل لأللياف العصبية 
اضطراب الربط لدماغية الجبهية إصابة القشرة ا

 نقص الّأفكار المرجعية
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:سن الرشد.3.2.4

 -إنخفاض في الضغط الشراييني.
 -القلبتتشوهات على مستوى صماما.

-cataracte أوkératocône) تشوهات على مستوىla cornée.(
.صرع- 
.أثناء النومapnéesإضطرابات تنفسية- 
.سرطان الخصية- 

:عند المسن.4.2.4

.إنخفاض على مستوى القدرات العقلية,شيخوخة غير عادية و متسارعة- 
بين أهمية لكن ت,أغلبية الحاالت ال تعاني من هذه المشاكلنأل,كل هذه األخطار ال تكون مصدر قلق

المراقبة الطبية المنتظمة في كل مراحل الحياة

:)21(بتريزوميا الوقاية من اإلصابة .6

مباشرة، فالوقاية منه تبقى أفضل عالج و هي العالج الوحيد إن شذوذال يوجد دواء أو عالج لهذا ال
.صح التعبير

:الوقاية غير المباشرة.1.6

سنة، فبعد هذا السن هناك احتمال إنجاب طفل 35قبل سن من األفضل أن تنجب األم أطفالها- 
.)21(بتريزوميا مصاب 

بتريزوميا مصاب و إذا أنجبت األم في سن مبكرة أي في سن المراهقة فيحتمل أن يكون هناك طفل- 
)21(.
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:الوقاية المباشرة.2.6
(LAMBERT et RONDAL 1976 ) L’amniosynthèse 1.2,6,فحص السائل األمنيوسي

ية مباشرة تشخص المرض مبكرا حيث يكتشف في األسبوع الرابع عشر إلى ئو هي طريقة وقا
السادس عشر و يتم ذلك باستخراج كمية من السائل األمنيوتي يحتوي على خاليا من جلد الجنين التي 

ق هذه الطريقة على يتم تحليلها مخبريا مما يكتشف وجود أو عدم وجود تقارن داون، ثم نقترح تطبي
.أو لديهم حالة في العائلةاامرض الوراثياألولياء الذين لهم أطفال مصابين بهذا 

:Les conseils génétiques: النصائح الجينية.6.2.2
إال في المراكز الكبيرة كالمستشفيات، المراكز الجامعية، و له أهمية اهذا النوع من الحماية غير متوفر

، و هو ال يطبق إال على " )21(التريزوميا "الدين بإمكانية ازدياد طفل مصاب بـ كبيرة في نصح الو
.األولياء الذين لديهم طفل مصاب من قبل بهذا التقارن

يقوم الفحص الكروموزومي على الوالدين الشابين أو اإلخوة الحاملين لهذا المرض و االستفادة من 
وم ملتحم ينتقل من أحد األبوين النصائح الجينية، فأحد األبناء لديه كروموز
."  )21(التريزوميا "لـو بالتالي يكون الطفل حامل في المستقبل 

إن كان لهما "  )21(التريزوميا "ينصح األخصائي الجيني األبوين الشابين الذين لهم طفل مصاب بـ 
)Bernadet. C et Benoit2000(.القيام بالفحص الجيني الرغبة في إنجاب طفل آخر

:)21(تأثيرات التريزوميا .7
:)الذهنيالقصور (على النمو العقلي )21(تأثيرات التريزوميا . 7.1

:القصور الذهني1.1.7
المقاسة بواسطة معامل سيرورة الذهنيةلمن خالل المستوى العام لالقصور الذهنينعرف 

يتميز بإنخفاض أكثر من إنحرافين معياريين مقارنة بمتوسط المجتمع و يكون بحيث:Q.Iالذكاء
)Binet et Simon 1978(.مصاحب بقصور على مستوى السلوك التكيفي

، القدرات التواصلية،الحركية- القدرات الحسية: كاآلتي رات مختلفة و هي  قدو يمس السلوك التكيفي
.و العالقات مابين األفراديشاط الجماعنال،التفكيروالحكم ، النشاط اليومي

وزع حسب خط بياني عادييتالمستوى العقلي لألشخاص التريزوميين MOOR (1967)حسب 
.79-65و بمعامل ذكاء مرتفع 50- 40و بمعامل ذكاء متوسط من 
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:تطور المستوى العقلييو
اك بطئ مقارنة باألطفال لكن هن( تدرج محسوس مابين السنة األولى و السنة الخامسة عشرب

).العاديين
.و ينتهي بهضبةتدرج بطئ- 
على األقل في السن )21(كون هناك نمو عقلي لألشخاص التريزوميين نقطة مهمة تتمثل فيهناك - 

.في النمو بعد السن الخامسة عشرتباطأالثالثين و الخامسة و الثالثين بالرغم من أن هناك 

لكن ما نالحظه عند ,العمر العقلي و العمر الزمنيكاء هو العالقة مابينن معامل الذأكما هو معلوم
أنوذلك بسبب (األطفال التريزوميين هو تناقص في العمر العقلي و ذلك مع تقدم في العمر الزمني 

لكن عند األطفال العاديين نالحظ أن كل ) العمر الزمني يزداد بصفة سريعة نسبيا مقارنة بالعمر العقلي
).نظريا(عمر العقلي و العمر الزمني ينموا بصفة متوازية من ال

اإلنخفاض في معامل الذكاء بتزايد السن ال يدل  بأن العمل الذهني لألطفال التريزوميين هو 
artéfactبيتعلقكذلك في إنحطاط بتقدم السن و ال نتيجة خلل مبكر في العملية العقلية لكن األمر 

.مرتبط بقياس معامل الذكاء
في حتىالنمو العقلي بإمكانه اإلستمرار و أنQI ((من المهم جدا إعالم األولياء بخاصية هذا العامل 

.سن متقدم
:المميزات المعرفية.2.1.7

:اإلدراك- ا
من بين الصعوبات اإلدراكية التي يمكن أن نصادفها عند مجموعة األطفال المتخلفين ذهنيا و 

:ميين هو قصور خاص يمس المستويات التاليةباألخص األطفال التريزو
.الوظائف الحسية و التمييزية- 
:سرعة معالجة المعلومات اإلدراكية و التي تترجم على شكل- 

.و السمعيصعوبة في التمييز المرئ* 
.صعوبة في التعرف على األشياء ذات ثالث أبعاد*
.لهندسيةصعوبة في نقل و إنتاج األشكال ا*

:اإلنتباه-ب
:و المرتبط جزئيا ب?التريزوميين يعانون من ضعف في القدرة على اإلنتباهصاألشخا

.تلقيهم للمثير قي جميع أشكالهأثناءإجاباتهم كبتصعوبة في 
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:الذاكرة و التعلم_ج
:الصعوبات التي يصادفونها القاصرين ذهنيا في ميدان التعلم و الذاكرة تفسر حسب

-SPITZ (1973)بقصور خاص علي مستوى اإلستراتيجيات.
-HERMELINO’CONNOR (1963) الرمزي للمعلومة تفسيرطابع فئوي مفهومي و الوذبضعف

.اإلدراكية
:باألخصمسالقصور ي

.التذكير اللفظي الداخلي لألشياء و الظواهر المراد تخزينها- 
مميزة لألدوات المراد تخزينها و ذلك قصد الحفاظ الحذف المنظم و النسيان اإلرادي للعناصر غير - 

.علي المهم
األطفال فيما يخصأما. هذه اإلستراتجيات يمكننا تعليمها للطفل و بالتالي رفع من من أدائهإال أن

نموذجحسب (التريزوميين فنالحظ عموما محدودية في عمل ذاكرة العمل السمعي اللفظي
BADDELLEY.(

:)Possibilité d’abstraction(دالتجريإمكانية .د
كذلك العملية األولى .التريزوميين بفكر تحليلي و ذلك على حساب الفكر التركيبيلاألطفايتميز 

تكون النظرة الشمولية و ,أثناء عملية التركيب،غير أن.تتحقق بصفة طبيعية) التحليل و الفرز(لتجريد
.مصابة) و التي هي ضرورية لتصنيف و الفئوية(كةالتي تسمح له من بإستخالص الخصائص المشتر

)1995Cuilleret . M(
)Mode de raisonnement(:نمط التفكير-ه

مما يمكن أن يؤدي تشابهلاو إما بواسطة تحضارعملية التفكير عند الفرد التريزومي إما بواسطة اإلس
.)cartésien(يرصعوبات في الفهم خاصة عند بعض األشخاص الذين لهم تفكإلى

التأخر الزمني الفاصل بين السؤال المطروح و اإلجابة و هو :Temps de latence(زمن الكمون
:عنه بالرغم من معرفة الطفل لها و منها نسجل أربعة عوامل مسؤولة عنها

:عنLEJEUNE (1991)البروفيسورالناتجة حسبun brouillage synaptiqueمشبكيةضبابية - 
الناتج عن زيادة في أحد النواقل العصبية déséquilibre biochimiqueزن بيوكميائيعدم توا-

على مستوى المشبك
.األشكال الغويةفي التكيف مع مختلف صعوبات- 
. الفم و الوجهعلى مستوى صعوبات حركية- 
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يـــــو النفســــالنمعلى21آثار التريزوميا .2.7
:يةالمقاربة السيكوسومات.1.2.7

)21(المقاربة السيكوسوماتية للمشاكل اإلكلنيكية المطروحة من خالل المتابعة لألطفال التريزوميين
.فتحت عدة ميادين للمالحظة

تختلف الصعوبات من طفل ألخر و هذا من وجهة نظر إكلنيكية.
ن عليها و لو لمحة عن الكيفية التي يكو)21(في النمو و المرتبط بالتريزومياالبطءلنا قدمي

مسذي يالالتراكم منسجم لألطفال من إدراك السمح النمو غير .الزمن و اللغة، الفضاء، الفكر
.الزماني - التوجه المكاني،الكتابة،الكالم: يةئمختلف الوظائف األدا

) H.Wallon)1941ذكريو في هذا اإلطار : للنمو العاطفي و اإلجتماعياألولىالمراحل .2.2.7
.العالقة الموجودة بين بناء الذات و بناء األخرأهميةد علىيأكالت
1997قولتو (CELEST.B)هذا اإلطاريف»فالعائلة .اآلخرينبصفة فردية لكن بتفاعلنا مع بنىال ن

إما أن تكون مسهلة أو معوقة لهذا البناء على كل حال هي موجهة لهذا فهي،األولتكون في المستوى 
.».البناء

و هذا ما سنراه في العنصر )21(ل التفكير في بناء الشخص التريزوميذا البناء مهم من أجيظهر لنا ه
.الموالي 

:التفاعالت المبكرة1.2.2.7
,(1978)فحسب.الميالد نشاط  تفاعلي بين الرضيع و وسطهذنالحظ من J.BOWLBY:

ة لألخر و كذلك إلستجابات بناء روابط اإللتصاق عند الرضيع ماهي إال تعبير عن حاجة أولي"
."الراشدين الموجودين في محيطه

 قل سهولة مقارنة بالطفل أنمو الروابط العاطفية األولى عند الطفل التريزومي تكون إن
هذا مايسمح بإجراء متابعة عائلية والتي تشكل الدعم الذي يسمح للطفل و شركائه من بناء . العادي

:التاليةاألدواتتتطلّب  ذه التفاعالت المبكرةوه.الظروفأحسنتفاعل أولي في 
)Regard(النظر- ا

عين - يشكل التواصل عين.األداة المفضلة في التواصل بين األم و رضيعهاأوالوسيلة هو 
»إشارة لبالنسبة لألم contact pris .اآلخرينفالنظر يلعب دور مهم في بناء روابط إلتصاق .«
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:مختلفة و تتميز ب)21(تكون سلوكات الرضيع التريزومي,ى من الحياةفي الستة أشر األول
يظهر نحو األسبوع السادس أو السابع بدل من األسبوع إذ.عين-تأخر في ظهور التواصل عين- 

.الرابع عند الطفل العادي
.بفترات زمنية قصيرة في الشهرين األوليينيتميز تثبيت النظر- 
.خرلهذا السلوك كنوع مفضل للتبادل مع اآلإحتفاظ نسبي نوعا ما طويل - 

:les manifestations émotionnellesاالنفعاليةالتظاهرات .ب

تحتوي كل من اإليماءات و الوضعيات و األصوات على H WALLONـبالنسبة ل
عمل من تستهذه التظاهرات . و ذلك  بوضع العناصر األولى للتواصلاالستجابةخر  آلإشارات تسمح ل

الشدة جهازا هو ة هذه التظاهرات طاقومنبع. عقبل المحيط كوسيلة للوصول إلى داخل الرضي
لالفردية التي تميز فئة األطفاقالتذكير بالفرووهنا ال ننس للطفل التريزوميالعضلية الحركية

.التريزوميين
حصل على اإلنفعاالت عدد كبير من األبحاث تؤكد على ندرة و ضعف في الشدة و صعوبة الت

-CICCHETTI )سواء كانت إيجابية أو سلبية عند الشخص التريزومي SROUFE-1976,

ROSS- CIHETTI_LAMB- MALKIN, 1985)..
نالحظ عند األطفال التريزوميين الذين يتميزون بإرتخاء عضلي عام لهم نقص في هذا الجانب 

غياب األم يخلقنادرا ماسنةعمر،في أنحظ إذ نال,المستوى المنخفض في نشاطهمإلىوهذا راجع 
.للخوفلالستجاباتغياب شبه تام إلىضافة اإللديهم صراخ ب

الضعف الموجود على مستوى العالقات اإلنفعالية إحدى الفرضيات التي وضعت من أجل شرح
من تبيين أن مستوىJAXELROD(p22) (1974)أستطاع.تتموضع على المستوى الفزيولوجي

drh)زيم لتحويلنأdopamineإلىnorépinephrine ( منخفض عند األشخاص التريزوميين و هذا
.عن األدرينالينالمسئولجهاز الخلل في عمل إلىراجع 

.الرضع التريزوميين يعبرون بصفة أضعف مقارنة مع الرضيع العادي
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)Les vocalises(التصويت.ج

ضعف في النشاط CUNNINGHAM (1983) (P23)وBERGERالحظ كل من
.الصوتي عند األطفال التريزوميين و تأخر في نموه

. الرضيع العاديبمناغاةشبيهة )21(الرضيع التريزوميمناغاةبالرغم من المميزات الشكلية تظهر 
كبح للنمو قلة في ترجمتها و بالتاليإلىكمؤشر لرغبة في التواصل مما يؤدي تأخذالمناغاةأحيانا هذه 

.اللغوي
.لغة و الذي يدخل في الهيكلة الزمنية لتبادالت الصوتية بين الرضيع و الوسطالخر لتحضير آشكل 
األطفال التريزوميين يمددون في أصواتهم دون ترك مكان أنJONES (1977) (P24)الحظ 
.خلق صعوبة لتدخل مناسبإلى مما يؤدي ,لإلجابة

.لة التبادالت يشكل بصفة فعلية صعوبة إضافية في وضع تواصل مبكرهذا القصور في إمكانية هيك
:)l’attachement(لتعلقا. د

نطلق إسم اإللتصاق على الروابط العاطفية التي تتشكل بين الرضيع و الراشدين المتكفلين به
).ءاألوليافي الغالب (

OWLY (1978حسب P18)B":للنمو المستقبلي للطفلالمحددةالروابط العاطفية هي القاعدة ".
ألن الطفل بإحتكاكه مع الراشدين بإمكانه بناء معهم رابط عاطفي ذو نوعية جيدة و منه يكبر و بالتالي 

.يكتسب اإلستقاللية
:هناك أربعة سلوكات تبين هذا الرابط

 -البحث عن التقرب.
 - لون خطرالذين يشك(صاألشخاأوتجنب الظواهر التي تخلق لديه الخوف(
 - أثناء اللعباإلجتماعيالتفاعل.
 -إكتشاف المحيط.
ل العديد من الباحثين حول نوعية الرابط العاطفي الذي يبنونه األطفال التريزوميين و ذلك اءتس

P 21إذ الحظ.بمحاولة تقييمه (1976) CICCHETTI في حالة غياب األمهات األطفال
.يظهرون قلة في القلق
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:عالية عند الفئة التي تعاني من التخلف العقلي عامةالخصائص اإلنف.8
و األطفال الحاملين ااتريزوميا خاصة بخصوصياتها الفئة التي تعاني من التخلف العقلي عامةتتميز

في كتابهما )خولة احمد يحي وماجدة  (من حيث السلوك و ردود األفعال و تذكر 
أنه نموذجا لتحديد سمات شخصية المتخلف عقليا،ووضع)Cromwell(الباحث أن)اإلعاقة العقلية(

كاتل ( و السمات عند  ،)إيزيك(نظر إليها من خالل  عدة نظريات مثل نظرية األنماط عند 
بمفاهيم الميكانيزم الدفاعي ،و )كروميل(و قد استعان )زوتروموراي(،و الحاجات عند)وألبورت

على بيان تفاعل المتخلف عقليا مع نوعين من -الذي وضعه- مفهوم الذات حيث يشتمل النموذج
. المواقف

مواقف تتضمن تهديدات حيث يسعى المتخلف عقليا لالبتعاد عنها .
و يؤدي تفاعل المتخلف عقليا مع هذين النوعين من تتضمن أهدافا يسعى للحصول عليهامواقف أخرى

:في ما يليو تتمثلاالنفعاالتالمواقف إلى تعرضه للعديد من 

االتـــــــاالنفع1.8

: القلــق1.1.8
فيتوقع الفشل و ) الموقف األول( حيث يشعر المتخلف عقليا بعجزه عن تحقيق الهدف " 
.ترتفع عنده حالة القلقواإلحباط، 

، فقد توصل و قد أكدت الدراسات أن األشخاص  المتخلفين عقليا أكثر قلقا من أقرانهم العاديين
إلى أن درجات أفراد عينة المتخلفين عقليا كانت أكثر و)Cochran,Clelan,(كوهران، كليالن 

". ارتفاعا من درجات أقرانهم العاديين على مقياس القلق العام
ترجع بعض الدراسات سبب ارتفاع القلق و توقع الفشل و اإلحباط في مواقف تهديد تقدير 

عقليا، إلى ضعف قدراتهم الذهنية،و الجسمية ، و خبرات الفشل الكثيرة التي تعرضوا لدى المتخلفين
.)كمال إبراهيم مرسي(لها من قبل 

أن تراكمات الفشل المتتابع قد تصبح مصدر تهديد دائم للمتخلفين ) Macmillan(و يؤكد
توقعون الفشل حتى قبل أن يتعرضوا عقليا، و يحول دون استخدام للسلوك الدفاعي، لتجنب الفشل،إذ ي

للعمل ، كما أن توقع الفشل و اإلحباط و إرتفاع حالة القلق لدى المتخلفين عقليا تجعلهم يتجهون إلى 
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بعض الحيل الدفاعية التي تمكنهم من مواجهة التهديد، ومن أكثر الحيل الدفاعية التي يلجأ إليها  
.)Macmillan 1982(المتخلف عقليا اإلنكار والنكوص و اإلسقاط

: اإلحباط و العدوان2.1.8
من خالل تفاعل المتخلف عقليا مع أسرته و جيرانه و زمالئه في المؤسسات يدرك مدى التقبل 
منهم، فيقبل على الناس و يعمل على الحصول على رضاهم، أو يدرك النبذ و الرفض منهم، فيتردد في 

.اإلحباطاإلقبال عليهم و يشعر بالحرمان و
هذه المشاعر تساعد على نمو اتجاه العدوان لجذب االنتباه، فقد أشارت الدراسات إلى ارتباط 

بالوك، أيسار (العدوان الصريح عند المتخلف عقليا بالحرمان واإلحباط،ففي دراسة 
1971,Paluk,Esser(،تهم في  وجد ارتفاع مستوى العدوان الصريح عند نزالء دور الرعاية و رغب

نتباه اآلخرين نحوهم، فالعدوان ليس موجها إليذاء أنفسهم، و ال إليذاء غيرهم، و لكنه موجهة اإثارة 
اإلحباط يؤدي إلى العدوان لجذب انتباه اآلخرينلجذب انتباه اآلخرين،  و هذا يعني  أن.

.)1971فتحي عبد الرحيم ( 
)ميكانيزم الدفاع( الحيل الدفاعية .13..8

هناك اعتقاد عام مؤداه ، أن األفراد المتخلفين عقليا يحتاجون أكثر الستخدام آليات الدفاع، 
بسبب عدم القدرة على التعامل بواقعية مع مصدر  التهديد كما يستخدمون اآلليات الدفاعية بصورة 

خدام اآلليات مكررة مثل اإلنكار و النكوص و الكبت واإلسقاط، والمتخلفون عقليا يميلون إلى است
الدفاعية نفسها  مرات عديدة حتى و أن كان من الممكن لهم استخدام آليات أخرى هذا على خالف 

.)Macmillan 1982(أقرانهم العاديين 
: حاجات المعاقين عقليا.2.8

تتشابه الحاجات الجسمية و النفسية و االجتماعية عند المتخلفين عقليا، مع حاجات العاديين، 
و من أهم الحاجات عند .مثل حاجات النوم، الطعام، الملبس، الجنس، االنتماء، التقبل، الكفاءة، وغيرها

: هي )1927(المتخلفين عقليا و تبعا لنموذج كروميل 

:الحاجة إلى التقبل االجتماعي1.2.8
و المدرسة،ففي يحتاج المتخلف عقليا إلى اإلحساس  بتقبل اآلخرين له، سواء في المنزل أ

لدراسة الحاجة للتقبل االجتماعي عند )Stevenson ,Cruse,(21)19(ستيفنسو كروسدراسة 
: المتخلفين عقليا وجدا أن 
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.الحاجة إلى التقبل االجتماعي عند المتخلفين عقليا أعلى منه عند العاديين- 
العمل لمدة أطول من  األطفال األطفال المتخلفين عقليا يثابرون على و قد وجد الباحثان أيضا أن

).1921ستيفنسون ،كروس( العادين إذا ما تلقوا تعزيزا اجتماعيا 

:الحاجة إلى اإلنجاز.8.2.2
إلى أهمية اإلنجاز في حياة الفرد و ربطها بالذكاء ، بمعنى أنه كلما زاد ) ماكميالن(يشير 

إلى أن الحاجة لإلنجاز ترتبط بظروف التنشئة الذكاء زادت الحاجة لإلنجاز، كذلك أشارت الدراسات
. االجتماعية فقد تفوق أطفال األسر الغنية ثقافيا و إقتصاديا واجتماعيا على أطفال األسر الفقيرة

أن حاالت التخلف العقلي الخفيفة القادمة  من أسر متخلفة ال : (ذلك بقوله) ماكميالن(و يفسر 
الحاجة لإلنجاز، و هذا يعني انه يمكن تنمية هذه الحاجة عند هذه الفئة تجد التشجيع الكافي لتنمية

بتحسين ظروف تنشئتها و رعايتها 

:الحاجة للشعور بالكفاءة8.3.2
يتفوق العاديون عادة على المتخلفين عقليا في إثبات الكفاءة و األهلية، حيث يجاهد العاديين 

التفوق ، بينما يتردد المتخلفون عقليا  نتيجة خوفهم من من أجل الوصول إلى النجاح و
)Boswell,Wingrove,182,1974(الفشل

على ثالث مجموعات ، (Harter,Zigler,1974)و في دراسة قام بها هارتر، زيجلر 
مجموعة من العاديين، مجموعة من المتخلفين عقليا الذين يعيشون مع أسرهم،مجموعة من المتخلفين 

Compétenceعقليا نزالء إحدى المؤسسات، وجدا أن أعلى درجة الدافعية الكفاءة motivation
كانت بين العاديين ،ووجدا أن المتخلفين عقليا الذين يعيشون مع أسرهم أعلى من الذين يعيشون في 

. المؤسسات
يجعلهم  سلبيين،  أن و قد فسرا هذا بأن تكرار ن تعرض المتخلفين عقليا للفشل و اإلحباط

إيداعهم في مؤسسات إجتماعية يجعلهم أكثر طاعة و خضوعا ، ويضعف رغبتهم في إثبات 
)1980كمال إبراهيم رمسي ،(.كفاءتهم

: الحاجة إلى التقدير84.2.
إحساس المتخلف عقليا بتقدير اآلخرين له يؤدي إلى ارتفاع تقديره لنفسه وبالتالي إلى إن

سه ، باألمن و الطمأنينة النفسية، و على العكس عندما  يحرم الطفل من تقدير اآلخرين  يشعرإحسا
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في أي نشاط إيجابي ،و يرتبط بهذه الحاجة أيضا إلى بالعجز و الفشل مما يجعله يعرف عن المشاركة
.تعديل مفهوم الذات

عرضة النعدام الصحة النفسية ، و من العرض السابق يمكن استنتاج أن المتخلفين عقليا أكثر
التعرض الضطرابات نفسية و عقلية ، ليس  بسبب  تخلفهم العقلي فقط، و لكن بسبب الخبرات السيئة 

.التي يتعرضون لها بتفاعلهم مع اآلخرين مثل الفشل و اإلحباط و الحرمان
ا من سن مبكرة لوقايتهم من من هنا نلمس أهمية توفير برامج للرعاية الخاصة للمتخلفين عقلي

.تنمية االستعدادات السلوكية الخاطئة و غير السرية

فالطفل المتخلف عقليا في حاجة إلى أن يعيش في كنف أسرة يشعر معها باألمن و الطمأنينة، و 
يحتاج إلى التعليم و التأهيلويدرك التقبل من الراشدين المهنيين في حياته، كاألب و األم و اإلخوة، 

. المهني حتى يعول نفسه فيمارس حياته االجتماعية كغيره من العاديين
أن تنظيم عرض النص و القصة ):1998Dichon-etal(آخرونو أوضحت دراسة نكسون و 

المصورة أثبتت فعاليتها في تحسين مستوى الفهم القرائي لدى األطفال المتخلفين من خالل التدرج في 
. المركب طرح األفكار من البسيط إلى 

و لذلك فقد اخذنا الفضاء كمحور لدراسنا النه محك لنتاج الرعاية و التكفل المكيف و الشامل منذ 
.الميالد بفعل اثر التدخل المبكر

ةـــــــخالص
لديه مشاكل في النمو النفسي الحركي النمو المعرفي ومشاكل )21(الحامل لتريزوميا 

الذي يتميز بكونه شامل و،ن طرف مختلف األخصائيينمما يتطلب تدخل مبكر م،سيكوسوماتية
من جهة ألنهم في حاجة الى السند الوالدينومكيف ويستجيب للعالقة الثالثية التي تربط ما بين 

الذي تقدم له اإلسعافات اآلنية الطبية الطفلالنفسي أثناء الصدمة في المراحل األولى للتشخيص و
من جهة ثانية ومن جهة أخرى تدخل،و مماثل للطفل العادي والشبه طبية للحصول على سياق نم

عن طريق وضع برنامج سيكوبيداغوجي شامل لكل الجوانب المعيشية للطفل ،األرطوفونياألخصائي 
التي تتم في سن rééducation)التربيةإعادة(مبكرة عوض عنéducation)تربية(قصد تحقيق

عوبات في إزالة المكتسبات السلبية السابقة بدل من الشروع متأخر حيث يجد المختص األرطفوني  ص
شى والنمو الهادف منذ األشهر األولى للميالدافي تدريبات قصد التعلم الجيد للطفل و هذا العمل يتم

.و ذلك بتقديم أسس و متطلبات التدخل المبكر , سنتناول كل هذه العناصر في الفصل المواليو
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:الفصل االثالث
)  Intervention Précoce( المبكــــرلـــــتدخال

تمهيد 
صحية، معرفية و ،حركية-نفسواضطراباتيعاني من عدة 21الطفل المصاب بتريزوميا مع العلم أن

لغوية، فيكون تطوره على هذه المستويات بطيء بالنسبة للطفل العادي، لذا فهو بحاجة ماسة إلى كفالة 
و في ضوء العديد من بحوث المتابعة لبرامج التأهيل يتضح أن الكشف المبكر هو .ة و موجهةمكيف

و عامة تقترح برامج التدخل .األساس األول الذي يتوقف عليه نجاح وفعالية برامج التدخل التأهيلي
رنامج التدخل كما يقترح ب, المبكر تقيم خدمات إرشادية لألسرة ، حتى يمكنها تقبل صدمة إعاقة الطفل 

) إلخ.....طبية ،سيكلوجية اجتماعية (المبكر خدمات عالجية و تدريبية متنوعة 

:تعريف التدخل المبكرة.1
هو نظام متكامل من الخدمات التربوية والعالجية والوقائية ،تقدم للطفل  الذي لديه خاصية 

سنوات حتى يكتسب 6الوالدة وحتىنمائية وتربوية والمعرض لخطر اإلعاقة ألسباب متعددة منذ 
لطفي أحمد (.االضطرابالمهارات التي تتناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بها مهما كانت طبيعة

)1995بركات 
وألنإلمكانالمختلفة للعمل على تلبية هذه الحاجيات قدر االختصاصاتلذلك البد من تشكيل فريق من 

لديهم خصائص متعددة و معقدة وهم وعائالتهم يصعب تفهمها وجد األطفال الذين لديهم تأخر تكون
Hardman).التدخل المبكر  Drew ,1996)

:مبررات التدخل المبكر11.
يعتبر التعليم في سن ما قبل المدرسة أسهل وأسرع من التعليم في أي مرحلة عمرية -1
ه في العادة ال يكون على نّيتبع األطفال المتأخرين في النمو نفس مسار النمو الطبيعي مع أ-2

.نفس المستوى الوظيفي 
الوقوع في ايتجنبوتقديم قواعد ثابتة ألسر األطفال المعوقين عن كيفية تنشئة أطفالهم حتى -3

.مشاكل مستقبلية
الحتماالت الرئيسيةاألسباب األولى قد يكون من بينالتأخر النمائي في السنوات الخمس -4

)2005خولة أحمد يحيى و ماجدة السيد   (اةالحيظهور سلبيات تستمر مدى 
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:الفئات المستهدفة في برامج التدخل المبكر 12.
 األطفال المتأخرين نمائياretard de développementمجاالت في مجالين أو مجال من

.النمو في السنتين األولى
األطفال الذين هم في حالة خطرenfants à risque.
 عقلية أو جسميةإعاقةيعانون من حاالت األطفال الذين)(Wilson,1998

هي حالة شذوذ كروموزومي، فالرضيع يولد بخصائص مورفولوجية 21فبما أن تريزوميا 
تسمح مباشرة باكتشاف اإلعاقة التي  الوالدة يكون االكتشاف مما يسمح لنا بالقيام بتدخل مبكر تربية 

عن بقية اإلعاقات األخرى 21التي تميز الطفل المصاب بتريزوميا و هذه هي الخاصية . مبكرة جدا
وعليه تشمل التربية المبكرة للطفل .)IMC  (Rondal 1963)(كالصمم، اإلصابة الحركية الدماغية 

أخذا بعين اإلعتبار كل العالقة الثالثية) - 01- شكل(حسب المخطط الموضح21المصاب بتريزوميا 
.بعاداأل

 المساعدة المبكرة تساهم بطريقة إيجابية في تطوير مراحل نمو الطفل و منه فإن التكفل إن
:و هي"p.24"2000Cuilleretبالطفل يتميز بثالث خصائص حسب 

:يجب أن تكون الكفالة مبكرة* 
نهاية الشهر السادس، أي بدء هذا التكفل في أسرع وقت ممكن بعد ميالد الطفل حيث ال تتعدى

لكن البد من التوجيه اآلني من قبل الفرق الطبية و الشبه الطبية لذا فانتظار طلب الوالدين للتكفل 
، يتوقف على الحسيس  بأهمية التربية المبكرة بكل جوانبها من قبل 21بالمولود الحامل للتريزوميا 

لشريحة في المجتمع بما ذلك وسائل األشخاص و القطاعات المعنية باحياجات و خصوصيات هذه ا
.اإلعالم 

: يجب أن تكون الكفالة مكيفة* 
حيث تكون اإلقتراحات مكيفة وفق كل حالة، مما يجعل التكفل مسارا منفردا لطفل منفرد، فكل 

مع إضافة بعض العناصر الخاصة بهذه 21ما يحتاجه طفل عادي يحتاجه الطفل المصاب بتريزوميا 
.و تنسيقها وفق خصائص كل عائلةاإلصابة 

:يجب أن تكون الكفالة مستمرة * 
فال مغزى للتكفل إذا لم يستند على مساعدة جدية و متواصلة طيلة المراحل التطورية لحياة

Cuilleret.2007(.  الطفل، من الطفولة األولى إلى غاية سن الرشد .M(
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21بالطفل الحامل لتريزوميا الخاصالمبكردخلالمشروع السيكوبيداغوجي الطبي للت.2
بتفاعل عدة متغريات) تريزوميا( 21املشروع السيكوبيداغوجي الطيب للتكفل املبكر بالطفل احلامل لتريزوميا ):04(شكل رقم 

األخصائي النفسي االرطوفوني
جتنب سلوكات سلبية مكتسبة                    

.   متابعة برنامج للتربوية ال إلعادة التربية
Education non Réédu ation

سلبية مكتسبةكاتجتنب سلو
سليم متابعة برنامج تربوي

بالنسبة للطفل
تقدمي مساعدات آنية طبية و التوجيه حنو 

مصاحل متخصصة للتوصل إىل منو سليم
للدى الطف

العالقة 
الثالثية

بالنسبة للوالدين
)إصغاء ، تفهم بعد الصدمة( 

مكيف
adapté

مبكر
Précoc

e

شامل
Globale

21يتميز املشروع السيكوبيداغوجي الطيب للتكفل املبكر بالطفل احلامل لتريزوميا 
تفاعل عدة متغريات ب) تريزوميا( 

Maunique Cuilleret 2007)(

مستمرة على مستوى  
كل

مراحل تطورالطفل 
21ريزوميا الحامل لت

كل العوامل و المتغيرات
النفسية االجتماعية* 
انس في نمو عدم التج* 

المهارات عند
نفس الطفل التريزمي

التريزومي و (تشابه النمو *
)العادي

على كل المستويات
حركية–حسية * 

معرفية*  
لغوية* 



التدخل المبكر: الفصل الثالث 

 -49-

( 21الطفل الحامل لتريزوميا لدىالمبكر لتدخالمشروع السيكوبيداغوجي الطبي للإطار تحتيتفاعل
و هي تظهر بوضوح عاى العالقة الثالثية عنهعناصر ذات األهمية الكبيرة مما ينتج ثالثة) تريزوميا

).01(الشكل رقم 
فلبالنسبة للط1.2

مساعدات طبية و شبه طبية آنية حتى نتحصل على جهاز نمو متطور يقترب نقدم للطفل الرضيع
.از اإلرتقائي للطفل العاديمن الجه

.CUILLERET(  وتذكر M, 2000  ( أن المتابعة الطبية المقترحة والمنصوح بها للعائالت التي تأتي
مجموعة من الفئات العمرية لألفراد الحاملين لتريزوميا سلطلب الكفالة هي متابعة دورية ووقائية تم

متابعة قبل الوقوع في أي اضطراب أو ويشترط أن يشرع في هذه ال)رضع، أطفال، راشدين( 21
اكتشاف أمراض في آخر المطاف والتي تلحق أخطار وأضرارعلى صحة الطفل،هذه المتابعة وضعت 

وتراجع باستمرار وهي مقترحة في كل 1992وهي مطبقة منذ نمن قبل فريق من األطباء األوربيي
21سي والمهني لألطفال الحاملين لتريزوميا لالدماج المدردول أوربا ومعمول بها في الجمعية الوطنية

):-03-(الجدول و تتلخص حسب )A.N.I.T(بالجزائر

بعد البوح باإلعاقة)إصغاء ، تفهم بعد الصدمة( تقديم سند نفسي للوالدين :  بالنسبة للوالدين-2.2
عاية التي تقدبرامج الر ائيون النفسيون  أنون و األخصم لفئة المتخلفين عقلياأدرك المرب

ال يمكن أن تؤتي ثمارها إال بتعاون األسرة مع الجهات المقدمة لهذه البرامج و تكون الرعاية في السن 
مبكر في إطار األسرة، حيث تنتقل الخدمات إلى األسرة فال يفقد الطفل الحب و الحنان و اإلهتمام الذي 

-لكن أداء األسرة لدورها في رعاية ابنها التريزومي يتأثرو . يمكن أن تقوم به األسرة حيال األطفال
ليس هو الطفل الـذي  21ألن الطفل المصاب بتريزوميا باتجاهات الوالدين نحو طفلهم-إلى حد كبير

كان ينتظره و يتمناه األولياء، حيث يرفضون حقيقة طفلهم ويشعرون باأللم و المعاناة، هذا ما يـدفعهم  
. ات معينة قد تلحق ضرر بالطفل المصاب علـى المسـتوى العـاطفي و التربـوي    إلى القيام بسلوك

)CUILLERET,M , 2000 p.16, (
و على الرغم من أنّه لن يوجد أحد يعطف أو يحب الطفل المتخلف عقليا مثل والديه إال أنّه من 

و العطف عليه بالغون في تدليلهالمالحظ أن كثيرا من اآلباء و األمهات ال يحسنون معاملة طفلهم فقد ي
أو يطلبون منه ما ال يستطيع القيام به نتيجة لجهلهم بقـدرات  ، أو يبالغون في القسوة و التشدد معه ، 

من هنا كانت أهمية الدور الكبيرو الهام الذي يمكن أن يقوم به . هذا الطفل العقلية و الجسمية المحدودة
.ةو ذلك الختالف االتجاهات الو الديمجالللوالدين في هذا الاإلرشاد النفسي
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CUILLERET,M , 2007(CollHayes.المتابعة و الوقاية الطبية للتريزوميين حسب): 03(جدول رقم  p.41
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: اإلتجاهات الوالدية و عالقتها باإلعاقة العقلية 1.22
بأنّها ما يراه اآلباء ، و يتمسكون به مـن  ) ParentalAttitude(اإلتجاهات الوالدية تعرف

)1974،24محمد عماد الدين إسماعيل ، ( أساليب في معاملة األطفال في مواقفهم الحياتية المختلفة 
و تعرف اإلتجاهات الوالدية أيضا بأنها الكيفية التي يدرك بها الكبار دورهم الوالدي الذي يـؤثر فـي   

).343، 1985كمال دسوقي ( اتجاهاتهم كآباء و أمهات 
بأنّها نوع من اإلتجاهات اإلجتماعية ، فهي اتجاهات الوالدين حيـال  )1975سيد صبحي( يعرفها و 

ف عليهـا و تحديـدها فـي ضـوء     موضوع معين، و هو أسلوب التعامل مع األبناء، و يمكن التعر
.استجابات الوالدين إزاء مواقف معينة، مرتبطة بأسلوب معاملة األبناء

مكونات نفسية تتكون لدى الوالدين نتيجة خبرات سابقة يمران بها منـذ  : و تعرفها إيمان كاشف بأنّها 
إيمـان كاشـف،   ( . استجابات شبه ثابتة للمواقف الحياتية المختلفة تجاه الطفـل والدة الطفل، و تكون 

1989 ،37.(
و بذلك يمكن القول أن اإلتجاهات الوالدية نحو الطفل ترتبط بالطفل منذ مولده، و تنمو بنمو الطفـل و  

درجـة  تختلف هذه اإلتجاهات من طفل إلى آخر حسب ترتيب الطفل، نموه العام، درجـة ذكائـه، و  
.إعاقته، و بذلك تختلف اإلتجاهات الوالدية بالنسبة للطفل العادي

:إن اإلتجاهات الوالدية نحو الطفل المعاق عقليا تظهر في اإلستجابات اآلتية 
و في هذه الحالة يتقبل الوالدان اإلعاقة بطريقة موضوعية : قبول الطفل بإعاقته

.و يظهران الوفاء له
اإلعاقة تسبب للطفـل أي نـوع مـن التـأثير     : كاريةاإلستجابة اإلن و فيها ينكر الوالدان أن

اإلنفعالي و العاطفي عليهما، و في هذه الحالة ال يبدو أن الوالدين يقبالن القصور الذي تفرضه 
.اإلعاقة

و فيها يسيطر على الوالدين الشعور بالشفقة تجاه الطفل و يظهر ذلـك فـي   : الحماية الزائدة
.تهم له و المحافظة عليهحماي

اإلعاقة نوع من العار، و تبدو اإلتجاهات السلبية تجاه : الرفض الخفي و فيها يعتبر الوالدان أن
.الطفل و الضيق منه متخفية تحت شعار اإلهتمام برعايته و المبالغة في واجبات الوالدين نحوه

ريححو الطفل المعوق صراحةو فيها يظهر الوالدان مشاعر العدوانية ن: الرفض الص.
في تقييمها للصدمة التي تصيب الوالدين عند وجود طفل )Kershaw,1987(و في دراسة 

متخلف عقليا في األسرة، و جدا أن األمهات كان شعورهن متوجها نحو االضطرابات االنفعاليـة  
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المطلوب للعناية بالطفلالناتجة عن وجود الطفل المتخلف عقليا، و الشعور بالوقت اإلضافي 
.و المحافظة على الشكل العائلي

، Kannerكـانر  ( أن الباحث في كتابها لإلعاقة العقلية"2005، خولة احمد يحي" ذكرت و قد
من التعرف على ردود الفعل العاطفية عند الوالدين إذا ما وجدت حالة اإلعاقة قد تمكن ) 1953

ألفعال اإلتجاهات الذاتية للوالدين و مكونات شخصياتهم، و قد لخّـص في األسرة، و تعكس هذه ا
:هذه اإلتجاهات على النحو التالي) كانر ( 
فا ناضجا :اإلتجاه األولفون تصرو يظهر في أولئك اآلباء الذين يتصر"Mature "  يتفق مـع

تباك في حياة األسرة، أو واقع المشكلة فيتقبلون الطفل كما هو، و ال تكون هناك مظاهر ألي ار
.العالقات بين األسرة و األقارب، أو بين األسرة و البيئة

 إخفاء الحقيقـة ( و يظهر في اآلباء الذين يعمدون إلى :اإلتجاه الثاني((caché la Réalité)

).غير واقعية ( اإلعاقة إلى عامل أو عدة عوامل فيسندون 
األطباء، و العمليات و الوصفات البلدية لمعالجة الطفل،األمر و يتجه هذا النوع من اآلباء إلى

.الذي يزيد من إحباطهم
نكران حالـة الطفـل   ( و يظهر بين آباء األطفال المعاقين و هو اتجاه نحو :اإلتجاه الثالث

(déni de la réalité)1972فاروق صادق، . ( فهم ال يرون شيئا غير عادي في الطفل.(

أن الطفل المتخلف قد يمثل لألم عقابا من اهللا مما يزيـد مـن   )Kershowكيرشو ( يذكر و 
إحساسها بالذنب، أو قد يعتقد كل من الزوجين أن الطرف اآلخر هو سبب اإلعاقة مما يجعل كل طرف 

ان أكثر يرمي باللوم و المسئولية على الطرف اآلخر، كذلك فإن إعاقة الطفل غير الظاهرة تجعل الوالد
تقبال للطفل ما إذا كانت اإلعاقة واضحة مثل التشوهات الخلقية،  حيث تبدأ المشاعر مع الطفل بالحب 
و العطف، ثم تتبدل هذه المشاعر في حالة ظهور اإلعاقة مثل حاالت اإلعاقة العقلية الشـديدة، حيـث   

.يحدث تغير من األمل إلى القنوط و اليأس و يكون من الصعب
، المشاعر التي يمر بها الزوجان بعد والدة)عبد العزيز السرطاوي، كمال سالم(يصنف و 

:الطفل المتخلف إلى 
.حيث يصاب الوالدان بصدمة عندما يعلمان أن طفلهما معوقChoc:مرحلة الصدمة -1
ص و تتمثل في رفض الوالدين إلعاقة طفلهما و التشكك فيما يقوله المخـت Deni:مرحلة اإلنكار -2

.نتيجة عدم الثقة في التشخيص
.و ذلك بأن يتأكد الوالدان فعليا أن طفلهما يعاني إعاقة ماAnger:مرحلة الغضب -3
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إعاقةحيث يشعر الوالدان بالذنب و تأنيب الضمير و إزاءGuilt: مرحلة الشعور بالذنب-4
.هذه اإلعاقةطفلهما و ذلك اعتقادا منهما بأنهما معا أو واحدا منهما هو السبب في 

Acceptance And Recognitionالتقبل و اإلعتراف-5
بعد أن يقتنع الوالدان بأن األمر قد حدث فعال، و أنّه ال مجال للتراجع فيه، أو العالج، و إنّه 

عبد ( . الحاليأيضا ال مجال إللقاء اللوم على أحد األطراف، عليهما أن يتقبال طفلهما بوضعه  
).1982لسرطاوي، كمال سالم سالم،  العزيز ا

:بعد هذا العرض يمكن مالحظة اآلتي 
.إختالف ردود فعل الوالدين نحو أبنائهم المتخلفين عقليا-1
إختالف عدد المراحل التي يمر بها مثل هؤالء الوالدين و طبيعـة كـل مرحلـة و توقيـت     -2

.ظهورها
و اضطراب نتيجة لعلمهم بأنّهم غير وجود مرحلة أولية حيث يكون الوالدان في حالة تشويش-3

.مستعدين لمثل هذه الحالة و ما تتطلبه من أعباء
أنّه تدريجيا يبدأ رد الفعل عند الوالدين بإنكار المعلومات أو الشعور بالذنب -4

.أو اإلحتجاج
)intégrationéR) (إعادة التكامل أو التالؤم ( كل هذه اإلنفعاالت موجودة ضمن مرحلة -5
أ اتجاه جديد من المشاعر و اإلنفعاالت حيث يحاول الوالدان تعليم أنفسهم كيفية تنـاول  ثم يبد-6

األسباب و الحلول، و أهمية الحصول على المعلومات التي تفيد الطفل، حيث يبدأ اتجاه التقبل 
في الظهور، و يصبح الشغل الشاغل للوالدين هو الطفل

تصنيفا عاما للمشاعر و االتجاهات التي تتكون لدى ) MacKeith )1973اقترح ماك كيث و قد 
:الوالدين نتيجة لوجود طفل متخلف في األسرة و تنقسم هذه المراحل إلى 

:رد الفعل البيولوجي -1
.حماية الطفل العاجز) أ ( 
.رد فعل مفاجئ و ثورة انفعالية على اإلعاقة) ب(

:اإلحساس بالقصور -2
)عدم القدرة على إنجاب طفل سوي ( القدرة التوالدية القصور في) أ ( 
.قصور في تربية الطفل) ب(
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:الشعور بالحرمان -3
.الصدمة–الغضب –و يظهر في الحزن 

:الشعور بالذنب -4
.عدم كفاية التفاعل مع الطفل–التبرم تجاه الطفل –الرفض –مثل الشعور بالثورة 

:ك الشعور بالضعف و اإلرتبا-6
و يظهر بوضوح عندما يضطر الوالدان إليضاح حالة الطفل للغير، و عندما يظهر أحدهما في 

.أماكن عامة مع الطفل
:الشعور بالخوف -6

مثل الخوف من المستقبل، الخوف من مشاعر اآلخرين نحو الطفل
) Gunningham1982كينجهام، ( 

:االت المصاحبة للوالدينالمتطلبات العالجية  المرافقة لالنفع.2.2.2
إن إختالف ردود فعل الوالدين نحو الطفل عقب الصدمة بعلمهما أن طفلهما حامل لتريزوميا 

ليشعرهما بالذنب و تأنيب الضمير إزاء إعاقة طفلهما اعتقادا منهما بأن أحدا منهما هو السبب في 21
في العمل أثناء مصاحبة الوالدين عن طريق اإلصغاء هذا ما يتطلب من المختصين الرفق .هذه اإلعاقة 

و التفهم و ذلك تفاديا  للمشاكل النفسية و مساعدة الطفل على النمو في جو أسري مترابط يمنحه كافة 
.احتياجاته النفسية و المادية

بتقديم تصنيف للحاالت النفسيةGrunewold, Hallجرينوالدو هال و قد قام كل من 
فعاالت المصاحبة للوالدين عند اكتشاف اإلعاقة و كذلك وضعا تصورا للمظاهر التي تصاحب و اإلن

لهذه الحاالت النفسية، وأهم المتطلّبات التي يحتاج إليها كل من الوالدين و الطف
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ة معرفيوضح المظاهر النفسية و اإلنفعالية و الحاجات التي تنتاب الوالدين عند:)04(جدول رقم 
)1977جرينولد، هال، ( تخلف الطفل 

الحاجاتالمظاهرالمراحل
مرحلة 
الصدمة

عـدم  –العجـز العقلـي   –عدم التنظيم اإلنفعـالي  
و يمكن أن يتغير من مرحلة إلى أخـرى  ( المنطقية 

خالل دقيقة واحدة،
)أو يستمر لعدة أيام 

التدعيم اإلنفعالي
+

المشاركة الوجدانية
)التعاطف ( 

مرحلة رد
الفعل و تتميز

بالتقلب
و التكرار في

مظاهرها

التعبير عن الحزن و األسف، و القلق
.و العدوان و اإلنكار و الشعور بالذنب و الفشل

مقدمة إلعادة اإلندماج و التأهيل ( ميكانيزم الدفاع -
(

اإلستماع لآلباء
التنفيس اإلنفعالي من خـالل التحـدث، و   

.همالتعاطف بأمانة مع

مرحلة
التكيف

القبول الواقعي للمشكلة فالوالـدان يتسـاءالن مـاذا    
كيف يمكن أن : نستطيع أن نفعل و تكون اإلجابة هنا 

نساعد

معلومات حقيقية و دقيقـة عـن العـالج    
الطبي و التربوي

و النفسي عن مستقبل الطفل

مرحلة
التوجيه

يبدأ الوالـدان فـي التعـرف علـى المسـاعدات و      
ومات و التخطيط للمستقبلالمعل

)اإلرتفاع المبدئ لألزمة ( 

اإلمداد بالمساعدة و التوجيه في العالج
)يؤدي إلى رؤية مناسبة للخدمات ( 

الشراكة في وضع بروتوكول الكفالة المبكرة من قبل الوالدين بتوفير السـند  .2.3.2
.  النفسي

اإلتجاهات الوالدية و عالقتها باإلعاقـة  لذي خص يتضح من خالل ما تطرقنا إليه في العنصر ا
أن حاجات الوالدين تتعدد و تختلف حسب طبيعة و درجة اإلعاقة، و مدى قدرتهم على تقبلهـا     العقلية

و تقبل ما يتلقونه من دعم و تشجيع خارجي، و يجب أن تؤخذ هذه الحاجات بعين اإلعتبار عند وضع 
راك الوالدين ،كما يجب أن تكون أهداف هذه البرامج متعـددة بمـا   أي برنامج إرشادي يهدف إلى إش

يتناسب مع احتياجات الوالدين، فالبعض يسعى للحصول على معلومات حول طبيعة اإلعاقة، و أسبابها           
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و مستقبلها، و البعض اآلخر يرغب في الوصول إلى تنمية المهارات اإلجتماعيـة و التعليميـة لـدى    
.يتسنى لهم تقبلهم، و بالتالي البدء في عملية البحث عن طرق لمعالجتهم و تدريبهمأطفالهم حتى

)Carue .S 1997(
بالنسبة للمختص النفسي و األرطفوني و الطبيب و المعلم  هي رعاية ةالشراكة الوالديإن

و هذا من خالل إشراك ومساعدة األولياء في تربية الطفل بوضع تخمينات و تسطير توقعات مستقبلية،
األسرة في بعض األنشطة الجماعية و ذلك من خالل اجتماعات أولياء األمور، الندوات، الدورات، 

اشتراك اآلباء قد يزيد من احتمال أخذ اآلباء فإنParker et Book 1999 ((و حسب .  الرحالت
عمل مع أولياء األمور هو مساعدة دورا نشطا أكثر في تسهيل عملية تعلّم األطفال، فإن الهدف من ال

الطفل المعوق ومعرفة ما يريد األهل أن يتعلمه طفلهم قبل أي شيء آخر، إذ تقوي المشاركة دور 
لاآلباء واألمهات في توفير ظروف أفضل في البيت والمجتمع، وتعمل على نمو وتطوير الطف

)(salend1993, ولقد عوضتM 2007).(Cuilleret اد  الوالدي اإلرش"مصطلح
"La guidance Parental"   بمصطلح العمل الوالدي"le travail parental " هذا المفهوم ألن

،)Le professionnel(األخصائي من طرف الشخص "guidage"يحمل في طياته مفهوم التحكّم 
ا النوع من الصياغة إلى خلق ، يؤدي هذ)األولياء ( في شخص آخر محتاج للتسيير و التوجيه 

.CUILLERET.صعوبات عالئقية مسبقة M, 2007  (
مسار العالقة األساسية بين فريق األخصائيين و األولياء، ذلك " travail parental"إذ يحدد مصطلح 

و متداخل، بحيث يكون كل من األولياء و األخصائيين في شراكة                  يمن خالل عمل تفاعل
"partenariat" فمن الضروري تنسيق الجهود و المتابعة الفردية لكل طفل، فعمل األخصائي بمفرده،

دون مشاركة األولياء لن يحقق المسار المرجو حتى وإن كان هذا األخصائي يمتلك مهارة عالية، 
لتدخل ضروري أكثر  ألداء عمل اشتراكي مبني على التفاعل و ا" le travail parental"فاكتساب  

وبهذه الطريقة يصبح العمل في إطار . المتبادل بين األولياء و األخصائيين الذين يساعدون األطفال
مختصين متماسك وفعال، لكي ينجح هذا العمل يجب أن نكسب رضا األولياء ونحترم / الشراكة أولياء

.اقتراحاتهم ألن هذه الشراكة هي لصالح الطفل
حيث حيويتها و دورها في الوقاية و مفهومها العالجي الواسع نجد لها فالتربية المبكرة من 

)1994Bigot Am(  . أشهر عند التدخل األرطفوني] 10- 0[ مردود خالل الفترة التي تتراوح مابين 
حيث يشمل التكفل هنا على مجموعة من التوجيهات و اإلرشادات التطبيقية المقدمة لألم خاصة فمن 

التي يتبعها المختص األرطفوني، يظهر دور اإلرشاد الوالدي في هذا النوع من خالل هذه الخطوات
.التكفل المبكر و مدى أهميته في سيره السليم
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بين أن رعاية األم واستمرار استثمارها للطفل الرضيع جعلت من الطفل الحامل تكما 
تجابة االبتسامة  و مالحظة األم  يقترب إلى حد كبير من الطفل الطبيعي بظهور اس21لتريزوميا 

) 21األطفال الحاملين لتريزوميا (للعبة والمناغاة و النطق بالكلمات األولى بعكس األطفال اآلخرين 
.الذين تركوا بدون تدريب ومساندة من األهل

ا في أدوار رئيسية في مجال العملية التربوية للطفل المعاق بم) 04(إذن يمكن للوالدين أن يلعبا أربعة
:وهي تتجسد كما يلي 21ذلك  الطفل الحامل لتريزوميا 

 حلول إيجادهما أفضل مدرسين يلتقيان الطفل في حياته ،فهما كأفراد يجب أن يشجعوا على
.لمشاكلهم الشخصية التي فرضها وجود الطفل المعوق بينهم 

فل وعن قدراته ويتلقيان هما كمعلمين يشاركان المربين في نقل المعلومات التي يعرفانها عن الط
.منهما  المساعدة والحماية 

كمدرسين حيث أولياء األمور قد يقومون بدور المدرس.
أولياء األمور قد يلعبون دور الشريك مع المدرسة في البرنامج التربوي للطفل حيث يساهمانفإن

صالح (.في المدرسةبآرائهم ومعلوماتهم حول سلوكه وتحصيله الدراسي في المنزل مع العاملين 
)1974عبد العزيز 

له دور مهم و ثابت و متواصل، حيث يتكفل بالطفل في :لألخصائي األرطفونيبالنسبة3.2
سن مبكر أين يكون معدل نمو المخ في األشهر الثالثة األولى سريعا جدا حيث يصل النمو في حجم 

، وهنا تكمن أهمية التدخل المبكر أشهر من عمر الطفل6الدماغ الى نصف مخ البالغ عند مرحلة 
فإن التكفل األرطفوني و في هذا اإلطار ).الخ....السمعية، البصرية، اللمسية( ألهمية استثارة الحواس 

هو التدخل قبل اللغوي و اللغوي، الذي يبدأ منذ األشهر األولى من الوجود، و يستمر لمدة سنين المبكر 
مجموعة النشاطات 21طفوني المبكر عند المصاب بتريزوميا بعد ذلك ، و يقصد بهذا التكفل األر

RONDAL, LAMBERT). التربوية المقدمة مباشرة بعد تشخيص الحالة إلى غاية سن السادسة
et, Ed.Mardaga, 1997,)

العامة،  البناءات المعرفية ةو من خالل هذه المتابعة  يتم تطوير رصيده اللفظي، الحركي
تبدأ المتابعة منذ الميالد بمعدل حصة واحدة كل شهر حتى سن ثالثة أشهر ثم تضاعف  األولية، و

بمعدل حصتين في الشهر ثم تصبح المتابعة أسبوعية بعد ستة أشهر و مدة كل حصة ال تتجاوز الساعة 
و يتم هذا العمل عن طريق ).  2007Cuilleret M.( وتبقى ثابتة في مرحلة التربية المبكرة
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يكون التبادل بين األولياء و األخصائيين ثابت، حيث يلتقون في أوقات معينة، و :لتبادل الثابتا1.3.2
هذا ما ينتج االتصال فيما بينهم، كما يستثمر األولياء من هذا االتصال معلومات مهمة حول حياة 

.طفلهم
ة األمر تكون المقابالت تتنوع هذه المقابالت بحكم تاريخ الكفالة، حيث في بداي:مقابالت خاصة.2.3.2

ثم بمرور . المتقاربة مهمة لربط العالقات بين األخصائي و األولياء و فهم مشاكل الطفل و عائلته
.الوقت تتباعد هذه المقابالت نوعا ما بصفة عادية، كما تتضمن استمرارية الكفالة

في كل حصص العمل إن االتصال و التبادالت الثابتة بين األولياء تكون قائمة :حصص العمل* 
الحركي- األرطفوني و األخصائي النفس: خصوصا أمام الطفل، حيث تستمر بين الممارسين 

)Le kinésithérapeute(، حضور األولياء في حصص العمل مهم، خاصة عند المولودين إن
) Cuilleret, opcit(الجدد، و مدة هذه   التبادالت تتغير حسب مدة التربية المبكرة 

ويتمثل الهدف األساسي من التكفل األرطفوني المبكر الوصول إلى مستوى معين من الرصيد 
بالتواصل و التفاعل مع اآلخرين، ويجعله قادرا 21اللغوي بشكل يسمح للطفل المصاب بتريزوميا 

و على إدراك نفسه و وجوده و مكانته في المحيط، كذلك إدراك و فهم هذا المحيط بأبعاده الزمنية 
البشرية،   و هذا بشكل يهيئ إلى االندماج في المراكز المتخصصة و التي تقبل هؤالء األطفال انطالقا 

.من سن السادسة

فهذا التكفل يسعى من جهة إلى تطوير المستوى اللغوي للطفل بكل أبعاده، و من جهة أخرى إلى 
ج في األسرة أوال و في المجتمع مستقبال، و السماح له باالندما21محاربة تهميش المصاب بتريزوميا 

و ما يمكن اإلشارة إليه هو أن هذه المهمة ليست باألمر السهل، كونها تحتاج إلى قدر كبير من الصبر 
.و المرونة    و المتابعة بطريقة مكيفة مع قدرات كل حالة للحصول على النتائج المرداة

:تلخيص نشاطات هذه المرحلة كما يلي23.3.
) .suivi visuel(تطوير المتابعة البصرية -
.تطويراإلنتباه-
........)آالت موسيقية، جرس، صفارة( إستعمال األلعاب الصوتية - 
.تنبيه األم على كيفية التكلم مع طفلها بتجنبها للعصبية مع كثرة التحدث إليه- 
.التعبيرعند Les grimacesتحفيز الطفل على إستعمال اإلماءات الوجهية - 
إكتشاف الطفل لمفهوم الفضاء و اكتشافه لألصوات، األشكال و األلوان بمساعدة أمه، و هذا يكون - 

.على مستوى غرفته، ثم بيته، ثم االنتقال للمحيط الخارجي
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تمارين حركية اليد و التي تسمح للطفل باكتشاف قدراته اليدوية كالقدرة على اإلمساك- 
(La préhension)عن طريق تقطيعه للورق، اللعب بالسيارات الصغيرة....

الشروع في التمارين الخاصة بالمنطقة الفمية الوجهية عند نهاية هذه المرحلة إلزالة الليونة، و ذلك - 
:من خالل

..النسف على شمعة، على قطن، إخراج اللسان و توجيهه يمينا، و إلى الفوق و إلى التحت
في هذه المرحلة يقوم األخصائي   بالتكثيف من وتيرة الحصص، حيث أن قدرات الطفل تتقدم 

و اإلكتسابات تصبح سريعة مما يجعل التدريب أكثر دقة و تعقيدا من المرحلة السابقة، و تشمل 
:النشاطات المقدمة هنا على

ون دقيقة جدا ،بحيث تخص المنطقة اللسانية    تمارين حركية للمنطقة الفمية الوجهية و التي تك- 
.و الشفهية

:تمارين حسية حركية تضم-
إدماج أشكال مختلفة في قوالب تشبهها.
التعرف على الصورة الجسدية.
 فوق، تحت أمام( المكاني من خالل التعرف على مختلف الوضعيات –التنظيم الفضائي.(.....
 التربية ما قبل اللغوية(Prélinguistique)تكون من خالل تمارين الفهم، التركيب
 كاالنتقال من األجزاء للوصول إلى شكل معين، و تمارين تعتمد على طرح األسئلة الهدف منها هو

)يكون ذلك على شكل مناغاة طبعا( دفع الطفل إلى التعبير 

 تمارين خطيةLe graphismeالتي تحضره الكتساب الكتابة.

21ادئ األساسية المتبعة في التكفل األرطفوني باألطفال المصابين بتريزوميا و يمكن تصنيف المب

.البدء في وقت مبكر ثم االستمرار بطريقة منتظمة-:في النقاط التالية
.تقييم مختلف المراحل التطورية للطفل بصفة متواصلة-
.إشراك الوالدين و كل المحيط القريب من الطفل في التكفل به-
ف تربوية ملموسة تنظم حسب درجة صعوبتها، من األسهل إلى وضع أهدا-

.األصعب
.تحديد مدة زمنية معينة للوصول إلى الهدف المرجو-
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المرور إلى هدف آخر مباشرة بعد تحقيق األول، لكن البد على المختص األرطفوني أن يتأكد 
كذلك أنّها مستعملة في حياته باستمرار بأن المكتسبات السابقة مستوعبة و محتفظ بها عند الطفل و 

RONDAL Ed.اليومية .Mardaga, 1986)(

من خالل هذا البحث تم التطرق التدخل المبكروحتى يتسنى للقارئ التعرف على مسار
.و سنتناول ذلك في النقاط التالية لمناهج وطرائق مختلفة لمختلف الدول األوروبية

21لألطفال الحاملين لتريزوميا للتكفل المبكرألوروبيةالنماذج ا.3
Cuilleret.2007(لقد بينت دراسات .M( األطفال المعوقين خالل سنواتالتي أجريت على

ة، أن لبرامج التدخل المبكر فعالية كبرى في إصالح االنحرافات النمائي)فرنسا( حياتهم المبكرة في 
نهم في مراحل األولى لنموهم، كما أن تطبيق مختلف البرامج العالجية وربطها الممكنة لديهم، كو

بالبرامج التربوية فور حصول اإلعاقة تعطي نتائج باهرة، وهذا يؤكد أهمية توفير برامج تربوية 
.متخصصة لألطفال قبل وصولهم إلى مراحل التعليم االبتدائي

21مراحل التكفل األرطوفوني لألطفال الحاملين لتريزوميا حاولنا في هذا العنصر اإللمام بمختلف لذا 

: لنماذج أوروبية مما يسمح للقارئ بـما يلي) ملخّصة(من خالل جداول مختصرة 

.القيام بقراءة سريعة لما تقوم به كل دولة أروبية -
.الوصول إلى نظرة عامة تسمح له بالمقارنة ما بين مختلف المناهج-
راسات معمقة حول الطرق و المناهج المتبعة و التمكن من تكييفها وفق فتح أفاق للقيام بد-

. و نخص بالذكر الطفل الجزائري. 21للطفل الحامل لتريزوميا 
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21نماذج للتربية المبكرة لألطفال الحاملين لتريزوميا ) :  05(جدول رقم

المستوى المعرفي التربية المبكرة
الجهة الفموية الوجهية

المكان األشخاص ذو 
تدخل مباشر في 

التكفل

السن البلد

استشارة الرضيع-
بناء ديمومة -

الموضوع
اإلدراكيالتمييز -
ما هو محسوسل

اإلخفاءلعب -

المص و البلع-
العمل على التخلص من -

l’hyphonie
انجاز التمارين البراكسية -

)praxies.(

العيادة -
األرطوفونية

عيادة -
دليكالت
مركز-
داخل -

المنزل

أخصائي -
ارطفوني

متخصص في -
التدليك

مختص -
سيكولوجي

أشھر 3من 
3إلى 

سنوات

سا
فرن

البلع الغذائي-
التغذية-

سيالن اللعاب-

مستشفى-
مركز-

" مدرسة أو-
روضة أطفال 

."

مختص في -
التدليك

طبيبة التخاطب-
مختص -

سيكولوجي
مختص في لغة -

و الجسد 
الحركات

أشهر 3من 
3إلى 

سنوات

يكا
بلج

سمعيإدراك- الدلك-
التمارين و األلعاب بالفم-

طبيب -
التخاطب

داخل -
المنزل

طبيب التخاطب-
العائلة-

أشهر 3من 
3إلى 

سنوات

ترا
نجل

ا

استشارة -
الرضيع عن طريق 

األلعاب
بناء ديمومة -

الشيء
السياقيالسلوك -

و التنسيقي
إعادةتحويل و-

.بناء األشياء

"التنفس.الفم.اللسان"تمارين-
مكافحة االرتخاء-

).أشهر3الى0(استرخاء من -
التحضير للوقوف-

وضعية الجلوس والوقوف من -
)أشهر2الى0(

9التحضير لالستقاللية انطالقا من -

.أشهر

داخل -
المنزل

روضة -
األطفال

مصلحة تربوية -
متنقلة

ي أخصائ-
ارطفوني

معلم متخصص-
مختص -

سيكوبيداغوجي

أشهر 6من 
6إلى 

سنوات

سرا
سوي
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المص و البلع-
)castillo.morales(طريقة -

مكافحة  االرتخاء  بطرق                       -
"castillo.morales.bobath.vojta"

مركز -
خاص للتربية 

المبكرة
داخل -

المنزل

مصلحة -
:لمبكرةالمساعدة ا

مربي)أ
مختص في )ب

الدلك
مختص )ج

فيزيولوجي
مختص )د

ارطفوني

أشهر6

انيا
ألم

المص و البلع- داخل -
المنزل

مركز أو -
مصلحة توجه 

ل العائالتكل

مصالح عامة -
أو خاصة

: مع
مختص في -

الدلك
مختص -

سيكولوجي
طبيب التخاطب-

أشهر3

اليا
ايط
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نماذج من اإلرشاد الوالدي في دول أوروبا :)06(   م جدول رق
)guidance parental en Europe(

دخل ذوياألشخاص السنالبلد
الميزانيةالهدفالمكانمباشر في التكفل

نسا
أشهر أو 3في فر

كان إناقل 
ممكن

التآزر ما بين -
الوالدين 

المختصين -
األصدقاء-

داخل المنزل-
ألرطوفونيةالعيادة ا-
ملعداخل فريق-
)SESSAD(

تعزيز عالقة -
الوالدين

األطفالتبليغ -

يستطيع 
تطويرها

يكا
الطاقم الطبي والشبه -منذ الوالدة بلج

طبي
العائلة-

.مصلحة األمومة-
داخل المنزل-

البوح بالتشخيص-
اختيار مكانة الطفل -

.أوال
السند عن طريق -

الحوار

دورية

انيا
سب

مرحلة ما قبل ا
.التربية

منذ والدة 
الطفل

أطباء-
فرقة المصالح -

االجتماعية

مستشفيات-
مراكز طبية متخصصة-

التقييم-
التوجيه -
التدخل المبكر-

دورية

ترا
نجل

منذ والدة ا
الطفل

قابالت-
زوار متخصصين في -

الصحة الفدرالية 
الوطنية االنجليزية

الجمعيات المعنية-

حة األمومة مصل-
داخل المنزل-

متابعة سياق نمو -
الطفل 

مرافقة العائلة -
التنسيق ما بين -

األفراد المعنيين 
بالطفل 

دورية

انيا
ألم

اليا
تبدأ قبل والدة ايط

الطفل
مصالح فرع حماية -

إعادةالصحة العقلية و 
اإلدماج

الجمعية المعنية -
21بتريزوميا

أطباء.األولياء-
نفسيون

مصلحة األمومة -
داخل المنزل-

تبليغ الوالدين/1
فرقة التشاور/2
متابعة (سند نفسي /3

).طبية للطفل

دورية
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.)دول أوروبا( التربية المبكرة و االتصال :)07(  جدول رقم 

سا
اتصال غير +تقليد اإلشارات -فرن

لفظي
التقليد اللفظي و المناغاة-
لعب األدوار تهيئة و تأهيل -

ما قبل الحوار

6-4إلىأشهر3

أشهر
شهر12-

Le français signé

يكا
داءات الصوتيةصياغة األ-بلج

"المناغاة"
تحبيب اللغة وانجاز -

األصوات

الكرة الصوتية-
اللغة االستشارية-
مضخم الصوت مع -

.ذبذبات

أشهر3-5
أشهر6

شهر18

انيا
سب

تصالاستثارة ضرورة اال-ا
اإلكثار من االتصال أللفضي-

كسب أقل شيء ممكن من -
المفردات

أشهر 3
أشهر3من 
أشهر3من 

.إشارات يدوية لفظية-

Pictogramme متعددة
.و األشكالاأللوان 

بداية األسابيع األولى

ترا
نجل

"االنتباه"المبادرة في الحوار -ا
العمل على الفهم في بعض -

الوضعيات
العمل على التعبير-

إثراء المفردات-

أشهر6الى 3
سنوات3الىأشهر6

مفردات 
MAKATON

طريقة أنجلو سكسونية

أشهر3

سرا
استثارة اللغة عن طريق -سوي

اللعب
المشاركة و :تفاعل مستمر-

االنتباه
.التعبير العفوي-

أشهر إلى نشأة 6من
اللغة

الصور-
إشارات المفردات -

لقة بطريقة المتع
MAKATON.

أشهر3
انيا

العمل الحقيقي للمختص -ألم
االرطفوني يبدأ من

.سنوات6
ألمانيا ترى بأن الطفل -

.التريزومي ال يستطيع أن يتكلم

ال توجد مساعدات -
.خاصة بألمانيا

وندرة إمكانية  -
استعمال 

pictogramme و
.اإلشارات

سنتين
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تعلم القراءة في دول أوروبا:)08(  جدول رقم 

أهم الطرق السنالدول
méthodes

الهدفالتطبيق

سنوات 9-8ابداءامن فرنسا
إلى سن الرشد

- Borel
mesonny

Maistre طريقة
.صوتية محضة

Bourcier صوتية
.خطية

Brun faut الحركة
و النطق

التعرف على كل /1
الحروف

الربط بين الحرف و/2
حروف3جمع /3

المبادرة الصوتية/1
البنية الفضائية عن /2

طريق التخطيط
استعمال الكلمات/3

ربط حرف بكلمة /1
.هادفة مرفقة برسم

الربط ما بين حرفين/2

المقاطع/1
الكلمات/2

الجمل/3

المقاطع-

الكلمات-:المعنى-

الجمل-

الجمع/Buckley1بلجيكا
االنتقاء/2
التسمية/3

الفهم/4

:    المعنى
الصورة+الكلمة
الكلمات-
الجملة-

9إلى8ابتداءامناسبانيا

سنوات
تعلم كلمات يعرفها /1الطريقة الشاملة

الطفل
البحث عن المتماثالت /2

و ما يختلف
تنويع األدوات /3

المعمول بها
التمييز ما بين الكلمات /4

و الرسوم
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تفكيك رموز المقاطع/5
ليم بناء جملةتع/6

المرحلة اللفظية الخطية /1الطريقة الشاملةانجلترا
*étape

logographique*

التعرف البصري /2
الشامل لعدد معين من 

الك
لمات يعرفها الطفل من 
قبل المرحلة الهجائية 

*étape
alphabétique*

اكتساب العالقة ما بين 
الحروف و الصوت أين 

.يمكن تفكيك الكلمات
ييز كل صوت عندما تم/3

.التهجئةيبدأ الطفل
–طريقة مقطعية ألمانيا

تحليلية
طريقة الحاسوب في 

budenتعليم برنامج 
berger

طريقة مونتيسوري -
Montessori

التعرف على األصوات-
العمل بالربط  ما بين -

الصوت والحرف
ارفاق كل حرف -

بإشارة
.تجميع الحروف-

تعلم الحرف بصفة/1
.معتبرة

تعلم الحروف عن /2
.طريق اللمس

أحادبة : الكلمات/3
.المقاطع

:+المعنى

.األصوات-
.الحروف-
.الكلمات-
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:نقاط التشابه واالختالف3.1
في أوربا 21فيما يلي عرض لنقاط التشابه واالختالف للكفالة االرطفونية الخاصة بالمصاب بتريزوميا 

)مشتركة :(نقاط التشابه-1
 تخص الوصف االكلينيكي والطبي ) طبية (أول نقطة تشابه تتعلق بوجود رؤية مشتركة

21لتريزوميا 

 جميع البلدان األوربية تقوم بالتكفل بالشخص المصاب باإلعاقة الذهنية.
 لم يعد اسم المنغوليين و األطفال المصابين بعرض داون متداوال في أوربا بل استبدل

" 21تريزوميا األشخاص المصابين ب"ب
 في أوربا على عالج النقص العضوي فقط بل هناك تنوع 21ال تقتصر إعادة تأهيل تريزوميا

. في وسائل التحليل  وأساليب العالج
 تشترط بلجيكا واسبانيا وانجلترا وسويسرا و ألمانيا و إيطاليا وفرنسا ضرورة اإلرشاد الوالدي

مرض ،حيث تعتمد ألمانيا واسبانيا تكفال طبيا للطفل ساعيا والتربية المبكرة للطفل المصاب بهذا ال
.لتطوير جانب اإلرشاد

 نفس األفكار ) من ثالث سنوات الى سن الرشد ( يتبع التكفل األرطفوني للشخص التريزومي
»الموضوعة من طرف ةالعام Lambert et Rondal »و« Cuilleret :ومن بينها «

لتواصل ولظهور الكالماستعمال اإلشارات المسهلة ل
إعادة التأهيل اضطرابات الكالم الشفهية.
 تعليم القراءة والكتابة.

و قد لوحظ من خالل .وهي معممة على كل طفل معاق ذهنيا حسب القوانين الخاصة بكل دولة 
لطـــرق          يين نفس التطبيقات ــــلالطفال التريزومANITية ــــالمتابعة في جمع

« Lambert et Rondal »و خاصة « Cuilleret .M»

ووصف أنماط عالقاته مع أهله هعلى المختصين أن يهتموا بالطفل و ذلك  بمعرفة شخصيت
.وأقرانه وأن يهتموا بوضع استراتيجيات لمحو االضطراب على األقل عدم تطورها

:هناك طرائق متبادلة في أوربا وتذكر من بينها 
ردات مف« Makaton » االنجليزية المستعملة في ألمانيا وسويسرا
 طريقة إعادة تربية اضطرابات الكالم الشفهية« Monfort الفرنسية والمستعملة في اسبانيا«
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هذا  زاد من انشغال المختصين في تقاسم معارفهم وتبادل خبراتهم أنحتى وإن كانت األمثلة قليلة ،إالّ
مشكال في العديد من البلدان األوربية ) أطفال عاديين ( اج داخل الحضانة في وسط عادي يعتبر اإلدم

ألسباب اجتماعية ومالية وغيرها
إذ أن مفهوم اإلدماج في وسط عادي يتطور ببطىء في أوربا بالرغم من أن تطبيقه ال يكلف كثيرا 

. مقارنة بكفالة تامة داخل المراكز الخاصة
ومعها مشروع 21بأوربا ،األطفال ،و البالغين و المصابين بتريزوميا : الخاصة تستقبل المدارس
ما عدا ألمانيا أين تكون هذه (المكتسبات األولية للقراءة و الكتابة والرياضيات بمشخص لالستيعا
).المكتسبات نادرة 

مولة من طرف تكون المدارس الخاصة المدمجة لألطفال التريزوميين إما تحت عقد دولة وإما م
.كثيرا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا المعروضييناألولياء مثل مدرسة مونتيسوري وغيرها

فيما يخص االدماج المهني لألشخاص المعاقين ذهنيا فقد أعدت البلدان األوربية هيئات معممة تسهل 
. لهم نشاطا مأجورا واستقاللية

، و هو أنه من 21الحاالت المصابة تريزوميا تتشابه جميع البلدان األوربية فيمايخص احصاء 
أطفال مصابيين بالتريزوميا في 5اال أن الشيء المأكد هو أنه في كل يوم يولد .المستحيل احصاؤهم 

670مايعادل والدة واحدة من أصل .فرنسا

في 21سنذكر فيمايلي االختالفات المتعلقة بالتكفل بالحالة المصابة تريزوميا :نقاط االختالف -2
:سبع بلدان أوربية 

:تعرض بعض البلدان األوربية منذ والدة الطفل التريزومي ، مايلي 
التخلي عنه كما هو حاصل في غالب األحيان في فرنسا -
نقله الى مؤسسة مثلما هو الحال في بلجيكا -
تبنيه مثلما هو الحال في انجلترا-

حداد عن الطفل الذي (ساعدونهم على اجتياز الحداد يدعم المختصون االسبان و االطاليين األولياء وي
)طالما حلموا به

الحظنا من جهة أخرى ،أن األشخاص المعنيين بالكفالة والفترات التي يتم فيها التدخل المبكر واألماكن 
.الخاصة باالرشاد الوالدي هي األخرى مختلفة من بلد الى آخر 



التدخل المبكر: الفصل الثالث 

 -69-

:21الحامل لتريزوميا المهارات التي يمكن ان يكسبها الطفل.4
يقصد بها مهارات الحبو و الجلوس و الوقوف و الميل نحو األرض : المهارات النفسوحركية/ ا

اللتقاط األشياء و القفز و االتزان، و رفع األشياء و التوازن أثناء رفعها و االلتفات حول النفس أو 
لى برنامج حركي موجه كما يتضمن الزوايا و توجيه األشياء إلى هدف محدد هكذا يحتاج األمر إ

التدريب األلعاب الرياضية الخفية التي تحافظ على سالمة الدورة الدموية و سالمة األعضاء و 
.األطراف في أداء وظائفها العامة

:التدريب الحسي اإلدراكي و المعرفي

األشياء و مفهوم اللون و الشكل يؤكدان عن قصد في مواقف الخيرة و االتصال و الحديث عن-1
الحيوانات و الطيور و األسماك و عناصر البيئة علما بان فترة انتباهه قصيرة فالمفهوم الذي يتعلمه 

.الطفل العادي بغير قصد ال يتعلمه الطفل غير العادي إال بطريق مقصود

واقف و هي الالزمة في التفاهم و التعامل في الم) حتى خمسة كمرحلة اولى: (مفهوم ابسط األعداد-2
.الخ.....البسيطة و األكبر و األصغر

البعيد–القريب : مفهوم المسافة-3

4- 3السريع ، وقت قصير، وقت طويل ، تطبيق المفهومات –البطيء : مفهوم الزمن و السرعة -4

.في الذهاب للمدرسة او تقدير سرعة السيارة و عدم قطع الطريق العام أمام السيارات المسرعة

.خارج- يسار ، داخل–يمين –على –بجوار –أسفل –فوق : لمكان مفهوم ا-5

في حدود تعامالت الطفل و شرائه الحتياجاته الحاضرة: مفهوم النقود -6

.التدريب على التذكر للحوادث الحاضرة و الماضية و التوقع-7
ة بمكان أن يتعلم في التعامل مع المواقف و األشياء من األهمي: التدريب على أساليب األمان-8

:الطفل تلك العادات قبل الذهاب الى المدرسة أهمها 

االستخدام الصحيح للثقاب عند الضرورة     -أ
استخدام الصحيح للسكين أو المقص أو أي آلة حادة-ب
االحتراس عند لمس او رفع األواني الساخنة  - ج
اءاالستخدام األمثل لمفاتيح و أكباس الكهرب-د
التدريب على النظر الفاحص لالماكن السير أو القفز قبل الحركة - ه

.التدريب على التأكد من سالمة استخدام أقفال األبواب فتحا و غلقا سواء في الحمام أو الغرفة-و
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:التدريب على المهارات االجتماعية
.اهده الطفلالتدريب على االستماع و التركيز إلى ما يقال أو ما يش-1
السماح له باألسئلة في المواقف االجتماعية بطريقة مناسبة-2
التدريب على اإلجابات المناسبة في المواقف االجتماعية و السلوك االجتماعي -3
التدريب على اإلجابات المناسبة في المواقف االجتماعية و السلوك االجتماعي في المناسبات مع -4

.أو عدم مقاطعة الحديث باستمرارالتدعيم بمفهوم الدور 
التدريب على التكيف مع إخوته و تدريب اإلخوة على التعامل معه، مع متابعة هذا التفاعل بعقالنية -5

.دون انفعال مع اإلرشاد بالمشاركة
السماح له بمشاركة جار أو صديق أو قريب للعب معه أو مشاركة ترفيه عادي و بالعكس أن يأتي -6

.أو المدرسةء في المنزل أو أن ينتقل مع العائلة إلى المطعم أو النادي إليه أصدقا
وتقع مسؤولية غرس المبادئ والمهارات باختالف أنواعها على عاتق الوالدين

:خالصة أهمية التربية المبكرة
:ّنستخلص مما سبق أن للتربية المبكرة مقاصد  و فوائد و هي كاآلتي

.ى تقبل الطفل و التكيف مع ظروفه الخاصة مساعدة أولياء األمور عل* 
التدريب على المهارات المختلفة منذ األشهر األولى كما نفعل مع الطفل السوي يختلف * 

.كثيرا و يكون أسهل من بدء التدريب في سن متقدمة
تفادي المشاكل السلوكية التي تظهر تدريجيا نتيجة إعاقة الطفل و عدم قدرته على التواصل * 

. اآلخرين و االندماج اجتماعيا و االعتماد على الذاتمع 
تقبل المجتمع للطفل فكلما اعتمد الشخص المعاق على ذاته في تلبية كافة احتياجاته و ظهر 

.  بمظهر الئق ساعد ذلك على تقبل المجتمع له و حصوله على كافة حقوقه المشروعة
ات في كافة المجاالت مما يساعد على مساعدة الطفل في سن مبكر على االعتماد على الذ* 

تكوين شخصيته و ازدياد ثقته بنفسه و شعوره بكيانه كإنسان ناجح قادر على مواجهة الحياة و االندماج 
يط به و عدم شعوره بالفشل الدائمفي المجتمع المح

 ات في كمنيتربية المبكرة السعىإنالفرديةتوسيع مجال اإلمكانيى تقدير  بحيث تعد
بتطوير  " Haward Gardner" شمل للسيكولوجي اتي االمقنسبة الذكاء و تبنّي المنظور البرا

).2003جابر عبد الحميد جابر (:الذكاءات السبعة 

و هو القدرة على استخدام الكلمات شفويا بفاعلية، Intelligence linguistique: الذكاء اللغوي -1
.و معالجة بناء اللغة و أصواتهاتناولرة علىو يضم هذا الذكاء القد
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استطاعة الفرد استخدام األعداد بفاعلية، ويضم هذا الذكاء الحساسية :الذكاء المنطقي الرياضي-2
للنّماذج أو األنماط المنطقية و العالقات و القضايا، و الوظائف و التجريدات األخرى التي ترتبط 

الوضع في فئات : تستخدم في خدمة الذكاء المنطقي الرياضي تضم و أنواع العمليات التي. بها
Catégorisationو التّصنيف و اإلستنتاج ، و التعميم و الحساب.

الخبرة و الكفاءة في استخدام الفرد لجسمه ككل للتعبير عن األفكـار و  :الذكاء الجسمي الحركي-3
و اليسر في اسـتخدام  ) و الرياضي أو الرقاص ..كما هو الحال عند المقلّد و المهرج ( المشاعر 

أو محددة كالتآزر الفرد لديه إلنتاج األشياء أو تحويلها، و يضم هذا الذكاء مهارات فيزيقية نوعية
أي ( و المهارة و القوة و المرونة و السرعة و كذاك اإلحساس بحركة الجسم و وضعه و التوازن

اللمسية و هذا ما نعمل على تقويمه في التربية المبكـرة، طـوال   و االستطاعة) اإلستقبال الذاتي 
، منذ األشهر األولى من حياة الطفل عن طريق تنمية 21مراحل النمو عند الطفل الحامل تريزوميا 

. الحركات العامة و الحركات الدقيقة
ساسية لإليقـاع و  القدرة على إدراك الصيغ الموسيقية، وهذا الذكاء يضم الح: الذكاء الموسـيقي -4

. أو اللّحن و الجرس أو لون النغمة لقطعة موسيقيةالطبقة
و هو القدرة على إدراك أمزجة اآلخرين و مقاصدهم، و دوافعهم، و مشاعرهم :الذكاء االجتماعي-5

و القدرة علـى  . و التمييز بينها، و يضم هذا الحساسية للتعبيرات الوجهية و الصوت و اإليماءات
ز، و في هذا اإلطار فإنّه يتبع في برنامج التربية المبكرة، التدريب علـى كـل اإليمـاءات    التميي

. ماتية للمواقفڨخوف، اطمئنان حتى يستجيب بطريقة برا( الوجهية  
معرفة الذات و القدرة على التصرف توافقيا على أساس تلك المعرفـة و هـذا   :الذكاء الشخصـي -6

).   عن نواحي قوته و حدوده ( الفرد صورة دقيقة الذكاء  يتضمن أن يكون لدى 
:الذكاء المكاني 

وهو القـدرة علـى إدراك العـالم البصـري المكـاني بدقـة، و أن يـؤدي أو يقـوم بتحـويالت          
Transformations  ن و يتطلب الحساسية للـون ومعتمدا على تلك اإلدراكات، و هذا الذكاء يتضم

العالقات التي توجد بين هذه العناصر و يضم القـدرة علـى التصـوير    الخط و الشكل و الطبيعية و 
البصري و أن يمثل الفرد و يصور بيانيا األفكار البصرية أو المكانية و أن يوجه نفسه علـى نحـو   

و سنتناول نشـأة  .و هذا تقريبا ما سندرسه في بحثنا" matrice spatial" مناسب في مصفوفة مكانية 
.الرابعالفضاء في الفصل
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:بعاالفصل الر
مفاهـيــــــــمـه وأشكـــالــه) l'espace(  ء اــــــالفض

:تمهيد
تمثّل مسألة الفضاء موضوعا بالغ األهمية نظرا الرتباطها بعلم نفس الطفل ، و كونها تعطي 

تركز نظرة أكثر وضوحا عن كيفية عمل مختلف أشكال التفكير الطفولي و ميكانيزمات الذكاء ، فقد 
، فمنهم من يرى في الفضاء " طبيعة الفضاء"إهتمام علماء النّفس و الفالسفة منذ قرون خلت حول فهم 

راجعة إلى الحدس اإلدراكي و الصوري ، و منهم من يرى )Empirique( بأنه ذو طبيعة أمبيريقية 
ه ذو طبيعة ، ومنهم من يرى أنّ)Sensible(أو إحساسي ) Rationnelle( فيه بأنّه عقالني

) .Opératoire(عملية
لظواهر افيرون بأنInhelder"و Piaget"اإلبستومولوجيا النشوئية من أمثالأماعلماء

.، التي بإمكانها أن تعطينا معلومات حول العوامل الحقيقية لبناء الفضاء فقط وحدهاهي النشوئية
)Piaget.J ,Inhelder. B , 1981 , p 05. (

المفاهيم بأن التحليل التجريدي أثبت بأنLes géomètres (( و يجمع معظم علماء الهندسة 
بمعنى أنها تعتمد على الحدس اإلقليدي ) Euclidiennes( الفضائية األساسية ليست إقليدية 

) Topologiques( ة لكنها طوبولوجي…القياس،المستقيمات و الزوايا ، المربعات ، المثلثات :مثل
Bi(ثنائية االستمرار) Correspondances qualitatives(أنّها مبنية على العالقات النوعية أي –

continue ( و التي تعتمد على مفاهيم الجوار)Voisinage ( والفصل)Séparation ( و التّغليف
)Enveloppement (و التّرتيب)Ordre(…تفاظ بالمسافات و هذا في غياب كل إح)Distances (

Projectivité. ()Ibid(و اإلسقاطية  ,p.05.(
هو ) Active et Opératoire(وعليه نقول بأن الفضاء الطفو لي ذو الطبيعة النشطة و العملية

الطوبولوجية األساسية،ليصبح بعدها بشكل متزامن إسقاطي و) les intuitions(فضاء يبدأ باألحداس
.إقليدي 

تعليم الهندسة بالمدرسة االبتدائية ال يمكن أن يكون اعتباطيا ، بل يجب أن نأpiagetو يرى 
يتكيف مع مراحل النمو العفوي للمفاهيم الفضائية لدى الطفل ، و إال أصبح مفعوله عكسيا ، و على حد 

فروض أن يتم تدريسها في المدارس من المCantorلـ " نظريات المجموعات"فإن Piagetيرتعب
Ibid(.االبتدائية ، ألن ذلك ال يتناقض مع المكتسبات الطفلية في هذه المرحلة  ,p11.(

دراسة الفضاء ليست بالعمل الهي ن أو العشوائي، وإنطالقا من تلك اآلراء و النظريات نستخلص بأن
كانت قراءة أو كتابة ، أو حسابا أو رياضيات ، ألن كل ما يمكن أن يتعلمه التلميذ في المدرسة سواء أ

.المذكورة ةائيالمفاهيم الفضال يمكن تحقيقه إالّ من خالل…أوحتى الرسم و الفن 
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":et sa classificationLes formes de l'espace"وتصنيفــهشكال الفضاءأ1-
في كل تخصص علمي أبعادا كثيرة تم تناول مصطلح الفضاء في العديد من ميادين المعرفة ، و أخذ 

: ، جعلت من استعماالت هذا المصطلح تختلف اختالفا جوهريا و دالليا كلّما انتقلنا من ميدان إلى آخر 
الطبولوجية ، اإلسقاطية ، اإلقليدية ، : نتحدث عن الفضاءات : ففي الرياضيات -أ

.تجريدية في جوهرها الديكارتية ،و غير اإلقليدية ، و هي عبارة عن فضاءات 
نتحدث عن الوحدات اللّغوية التي تفيد التّعيين اللّغوي للحيز المكاني و :و في اللّسانيات- ب

، كما نتحدث ) Les locatifs spatiaux) ( الخ …خلف / تحت ، أمام / فوق ( للفضاء 
فضاء المجازي و ال) Sémantique(والفضاءالداللي)Cognitif( يأيضا عن الفضاء المعرف

 )Métaphorique ( الذي يستعمل في الشـعر و األدب.
ذو الطّبيعة ) أو اإلبستومولوجي ( نتحدث عن الفضاء السيكولوجي :و في علم النفس - ج

المعرفية  و الذي يمثّل مجموعة من المفاهيم المعرفية التي تتطور مع نمو اإلنسان و العقلية أو
ة مع األجسام التي تنتمي لمحيطه ، و يبدأ بالفضاء الحسي الحركي أو تساعده في ربط عالق

.المبني و الكامل أو العقلياإلدراكي لينتهي بالفضاء التصوري
نتحدث عن الفضاءات الجسمية أو اإلدراكية و هي فضاءات ذات :و في علم التشريح -د

ـّمعي، البصري ، كالفض) Multisensoriel( طبيعة حسية متعددة الحواس  اء الهضمي، الس
ـّي ، اللّمسي ، التوازني ، الحراري ، الحركي  …الشم

نتحدث عن الفضاء الكوني الذي تسبح فيه األرض و الكواكب و : و في علم الفلك - هـ
.المجرات
قا لعالقته وفوتصنيفها كان الفضاء بهذا الشّكل معقّد و متشعب ، فإنّه يمكن تقسيمهلمو 

-:باإلنسان ذاته إلى نوعين رئيسيين من الفضاءات هما 

الذاتيالفضاء الداخلي-
الفضاء الخارجي الموضوعي-

:و يشمل:الذاتي الفضاء الداخلي1-1-

عضاء الحسية كالفم ، األذن ، و ترتبط هذه الفضاءات باأل) :اإلدراكية ( الفضاءات الحسية -ا
.المعدة  األنف ، األطراف و الجسم ، األنظمة الحسية الحرارية و الحركية و التوازنية 

و هو فضاء عقلي يخضع للتّطور ، ألنّه :)اإلبستومولوجي ( الفضاء السيكولوجي - ب
مادة و السببية و الزمن ، و يتطور من أبسط لكاالقاعديةيرتبط بالعديد من المفاهيم المعرفيةمفهوم 

و ) : المفاهيمي(الفضاءاللّسانيأما,الحركي إلى الفضاء التصوري أوالعقلي- إسكيمات الفضاءالحسي
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و يرتبط اكتسابها باكتساب يشمل مختلف التّعابير اللّغوية التي يستخدمها اإلنسان لتعيين الفضاء ،
.وجية السابقة و بعناصر الثّقافة التي ينشأ فيها  الفرد المفاهيم الفضائية السيكول

:و هو أنواع : الفضاء الخارجي الموضوعي2-1-
و يشمل الظواهر الطبيعية و األجسام الملموسة و هو : )واقعي(فضاء فيزيائي - ا
اك الفضاء لدى فضاء كوني كبير  و فضاء أرضي متعدد ، حيث يمثّل السند المادي إلدر: نوعان

كما يمكن أن نطلق على هذا الفضاء أيضا إسم الفضاء الحيوي ، .و بناء عالم األشياء في ذهنه نساناإل
يمكنه أن يمثّل …فكّل ما يحيط باإلنسان من أشخاص ، حيوانات ، أشياء مادية جامدة و متحركة 

.بالنّسبة لإلنسان فضاءا حيويا يعيش فيه  أو فضاءا فيزيائيا 
عن فضاء مجرد يتكون من العديد من الفضاءات التي توصل وهوعبارة: فضاء رياضي-ب
لطبولوجية ، اإلسقاطية ، افضاءات الهندسة : الهندسة و الرياضيات و تمثّل على التوالي ءإليها علما

اإلقليدية ، الديكارتية ، و غير اإلقليدية
–1896(Jean Piagetدارت أولى دراسات :و الفضـاء) الذكاء(النمو المعرفـي 2-

، حول المنطق عند األطفال كما يتضح من خالل كالمهم العفوي، وأسئلتهم، وإجاباتهم في )1980
انطلقوقد (Jugement et Raisonnement)اللّفظية الخاصة باألحكام، والتفكير المنطقي االختبارات

اسها أن المنطق له وظيفة أساسية هي البرهنة بياجي لدراسة منطق الطفولة، من وجهة نظر أس
على إثر ذلك أن األطفال اكتشف، وقد (Démonstration et Vérification)والتحقّق من األشياء، 

Le)سنوات من عمرهم، يميلون في معظمهم إلى تغليب المناجاة الفردية 8أو 7إلى غاية 

Monologue)في كالمهم العفوي، وإلى تغليب التقابل(Juxtaposition) في أحكامهم، وإلى تغليب
.في تفكيرهم) Transduction(التحول 

وقد توصل بذلك، إلى إثبات وجود مرحلة سماها بمرحلة التمركز حول الذات، وهي مرحلة قبل 
، كما أنه يجهل ) الفضاء الطبولوجي(منطقية يجهل الطفل خاللها العالقات ووجهة نظر اآلخرين

وال ، كما اليحس خاللها بالحاجة إلى التواصل والبرهنة على األشياء، (Réciprocité)التبادالت 
La(الضرورة المنطقية، وبالتالي يظهر الطفل غير حساس تماما لمفهوم التناقضفيعر

contradiction.((Tran Thong, 1967, P.16).
يف تكون المعرفة ك:وتكمن أطروحة بياجي األساسية في الفضاء  في  السؤال التالي 

الفضائية  ممكنة؟ وكيف تنمو وتتطور تلك المعارف؟
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تنضج لديه هذه المعارفبالفضاء وكيفكيف يمكن لإلنسان أن يكون عارفا:أخرىبعبارةو
؟الفضائية 

بغض النظر عن كونها فضائية أم غيرها (،La connaissance)يعتبر بياجي المعرفة
و تشمل المرور من معرفة أقّل ةأو وضعي(Etat)وليست كحالة (Processus)كسياق مستمر

.تطورا، إلى حالة أكثر كماال وأكثر فعالية ونضجا
في نظريته، Piagetحاول :"Piaget"بنيات الذكاء ومضامين المعرفة  لدى-1-2

بما فيها كاء والمعارفاإلجابة على الكيفية التي يحدث بها نمو الذكاء، ثم شرح مختلف مراحل نمو الذ
؟أو بمعنى آخر على ماذا يشتمل النمو؟ لذي ينمواما:  لكن قبل ذلك طرح السؤال .الفضاء

بمشكل نمو أو تطور الذكاء، ومشكل نمو ىما يسمبين Piagetوفي هذا الصدد فصل 
ن الذكاء والمعارف عنصران المعارف، ثم تناولهما في نفس الوقت كوجهين لعملة واحدة، واعتبر بأ

، ويشكالن عامل تكيف (Intelligence et connaissances sont solidaires)متضامنان 
إذن فالمعارف ،داخل بيئتهللتكيف البيولوجي العضويامتدادجيد للفرد مع محيطه، وفي ذلك 

(Connaissances) الذكاء وبما فيها الفضاء(Intelligence)تتطور حسب هي التي تنمو و
لكن كيف يتم ذلك؟المنظور البياجيتي،
د عملية تكديس بسيط للمعلومات المستنبطة أو المأخوذة من مجرالنموPiagetال يعتبر 

المحيط أو األشياء، وال مجرد نتيجة لبرمجة وراثية فطرية، من دون أي تأثير للمحيط والبيئة، بل على 
يقوم أساسا على مفهوم تفاعلي وبنيوي للذكاء وللمعارف، فيشرحه Piagetالعكس فمفهوم النمو عند 

، وبين محيط مهيكل ومبني، )أي ذو سلوكات منظمة(على أنه تفاعل مستمر بين فرد مهيكل ومبني 
.والذي يتوجب على الفرد أن يتكيف معه دوما، أو يعيد تكيفه في حالة ما إذا فقده

) :محيط-فرد(يتي تمثل مظهرين متالصقين متعلقان بالتفاعل إذن فالمعرفة في المنظور البياج
مرتبط بالفرد، ويتمثل في وسائل المعرفة، التي تتطور لتكون ما يسمى بنمو بنيات أو :فالمظهر األول

.هياكل الذكاء
المواضيع الموجودة أو(Objets)للمعرفة فهو مرتبط بقطب ثاني وهي األشياء :أما المظهر الثاني

لمحيط، ويتمثل في محتويات أو مضامين المعرفة، بمعنى فهم وتفسير الواقع المدعم ببنيات أو في ا
.وسائل المعرفة، التي يمتلكها الفرد في مختلف المراحل النمائية للذكاء

، "محتويات المعرفة "و" بنيات الذكاء" نقول بأن " ينمو أو يتطور؟ الذيما"إذن في إجابة على السؤال 
، فالفضاء والذكاء متضامنان و يتطوران جنبا إلى نبا إلى جنب بصفة كلية ومتضامنة ومتكاملةتنمو ج
. جنب 
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:وفيما يلي هذا الشكل التوضيحي 
):05(شكل رقم 

)مرتبط بالتفاعل المستمر للفرد مع المحيط(وـــالنم

وسائل المعرفةمحتويات المعرفة
أوأو 

بنيات الذكاءمستويات فهم وتفسير الواقع) الفضاء(

؟اهرهـــــا هي أهم مظـــ؟ وماءــيتمثل نمو الذكافيم
من اإلسكيمات انطالقافي تكوين وسائل جديدة للمعرفة، أساسا، Piagetيتمثل نمو الذكاء عند 

، بتفاعالتها التكيفية المتنوعة االنعكاسيةأو اإلسكيمات (Les schèmes primaires)األولية للفعل 
للفرد بأن يحصل ) أي بنيات الذكاء(نجاز وبناء الوسائل الجديدة للمعرفة بإحيث يسمح،مع المحيط

.بالواقعاتساعاكثر على معرفة أكثر دقة وأ
:الوقتفي أنه في نفس Piagetالنمو عند اختصاروعليه يمكن 

:، والتي تترجم من خالل)تطور وسائل المعرفة(التعديل التدريجي في تنظيم السلوكات والسير. أ
.النضج التدريجي لمنطق الفعل أو النشاط-1
و (تمثيل الرمزي والتصوري للواقعمن النشاط الحسي الحركي المحض، إلى الاالنتقال-2

.)يدخل في ذلك الفضاء
المرور من التمثيل المصور، المبني على الرموز :فينضج منطق التفكير، الذي يشتمل-3

، يرتكز أساسا على توظيف العمليات الرجعية الملموسة استنتاجيوالصور، إلى تمثيل منطقي 
.أوال، ثم التجريدية

الذي يتمثل في توسيع :)نمو محتويات المعرفة(مع المحيط، أو الواقع إتساعافأكثر التكيف أكثر -ب
، وكذلك الفهم والتفسير الموضوعي )على مستوى الفعل(النجاح العملي دما يؤكالموضوعية، وهو 

).على مستوى الفكر(للواقع 
ف التدريجي، من التمركز متزايد تطوري للفعل، حيث يتحول التفكير من التمركز حول ينتج هذا التكي

النشاط ذاته، ومن اإلدراك الذاتي للواقع، إلى موضوعية كاملة في إدراك الكون بشكل عملي
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الحركي ليتطور إلى فضاء - ، فنمو الفضاء مثال يبدأ من الفضاء  الحسيوتمثيلي) حركي- حسي(
.يدي معا فضاء إسقاطي و إقل,فضاء طبولوجي:   تصوري بهذه الكيفية 

و؟ــكيف يحدث النم: ة ــــالثوابت الوظيفي-2-2
يعرف بياجي عددا من اآلليات التي تسهم في عملية تطور الذكاء، ويسميها بالثوابت الوظيفية 

هذه السياقات هي التي تحدد التفاعل التكيفي للفرد مع المحيط، الذي يمثل منبع نمو الذكاء . للنمو
:ي والمعارف وه

ويعني فعل الفرد على األشياء، ويتمثل في إدماج بعض :(Assimilation)االستيعاب -1
أو االستيعابإسكيمات (أو المواضيع ، الموجودة في المحيط، إلى بنية أولية قبلية والوضعياناألجزاء 

.ن كاستيعاب المنظورات في مجال الفضاء اإلسقاطي )سلوكات الفرد
وتعني مجمل التعديالت والتغييرات التي يفرضها :(Accommodation)المالئمة -2

، كالمالءمة الفضائية المحيط، مقابل نشاط اإلسكيمات، لجعلها أكثر تكيفا مع المحيط الذي تجري فيه
.أو يقدر فضاءا متريا أو إقليديا ماالفرد منظورايحددالعقلية التي تحدث عندما

والمالءمة، دورا أساسيا على مستويين قاعديين في سياق لالستيعابلية وتلعب هذه السياقات التكمي
:المعرفة هما 

).األشياء(مع المحيط ) اإلسكيمات(المستوى المتعلق بتكيف الفرد - 
اإلستيعابات والمالءمات المتبادلة فيما بين (المستوى المتعلق بتنظيم السير، أو السلوكات - 

الداخلي، أو التكيف المتبادل بين االنسجاملك السياقات، هي التي تحدد ، بحكم أن نفس ت)اإلسيكيمات
.سلوكات الفرد

هذا معناه بأن السلوكات الجديدة التي تنمو، التعوض حقا السلوكات السابقة، لكن تدمجها، من خالل 
ون الفرد تعديلها بفضل إستيعابات ومالءمات متبادلة تعمل على تمييز اإلسكيمات وتنسيقها، وبهذا يك

بمعنى (الداخلي لتنظيمه األولي االنسجامملزما في نفس الوقت بأن يتكيف مع المحيط، ويحافظ على 
).توفيق السير الجديدة مع السير القديمة

العقلي ونمو وهو ثابت وظيفي آخر من ثوابت النمو): L’équilibration(التوازن -3
اقات التكيف والتنظيم، فهو الذي يؤمن االنتقال من وهو سياق يتمثل دوره في توفيق سي،الفضاء

، إلى مستوى تنظيم أكثر نضجا، أو من مستوى تكيف محدود، )أو حالة توازن(مستوى تنظيم معين 
.إلى مستوى أكثر شمولية، وأكثر نضجا في سلوكات الفرد

، وفقا لنمط "محيط–فرد" كما نستطيع القول بأن التوازن هو السياق الذي يسمح بنوع من التكيف 
معين من تنظيم السلوكات والسير، أو إذا أردنا، فإننا نعتبره داالّ على درجة من اإلرصان والنضج 

) .أو وسائل المعرفة(المعرفي، أو نضج بعض بنيات الذكاء 
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وعلى سبيل المثال فإن المعارف المقتصرة على الجانب العملي للواقع ترتبط بوسائل معرفية مشكلة 
).إسكيمات حسية ـ حركية(ساسا من تنظيم األفعال وإدراكات الفرد أ

حيث تستعمل العمليات : كما ترتبط المعرفة الموضوعية بقدرة إستعمال األدوات المنطقية والرياضيات 
.الملموسة أوال، ثم تأتي بعدها العمليات المجردة

هي اء والنمو العقلي عامةالفضفي الخالصة نقول بأن الثوابت الرئيسية الوظيفية لنمو:
).Assimilation(اإلستيعاب -1
).Accommodation(المالءمة -2
).Adaptation(التكيف -3
).Organisation(التنظيم -4
).Equilibration(التوازن -5

:وهي تتمفصل فيما بينها مثنى مثنى بالشكل اآلتي 
.مع المالءمةاالستيعاب- 
.التكيف مع التنظيم- 

أما فيما يخص التوازن، فهو يقوم بدور تركيب وتنظيم هذه السياقات المختلفة، وهو بهذا الشكل يتطابق 
.مع النمو

:وفيما يلي شكل توضيحي 
):04(شكل رقم 

)التوازن التدريجي للسلوكات(ـو ــــالنم

التكيفالتنظيم
العالقة مابين الفرد ()   العالقة مابين مختلف اإلسكيمات أو سلوكات الفرد(
)اإلسكيمات واألشياءوالمحيط 

إستيعابمالءمة

ع إسكيمة م(استيعابمالئمة       
إسكيمة ()  أخرى
األشياء عن طريق ()اإلسكيمات مع األشياء()بأخرى

)اإلسكيمات
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ى مستوى التنظيم، بطريقة تكاملية مستمرة ما بين هذه التعديالت تتم على مستوى التكّيف، وعل
، ويضعها ضمن عالقة )اإلسكيمات(يسمح بتمايز السلوكات والسير اإلستيعابات والمالءمات، وهذا ما

.وتنسيق، وهو ما يؤمن أحسن التكّيفات مع الواقع
ارة في سلوكاته التي ، يصبح الفرد أكثر مه" )أشياء–إسكيمات " التفاعل  (وبهذا التواصل مع المحيط 

.  كانت في األصل بسيطة، لتنضج وتصبح أكثر تعقّدا، وأكثر تكيفا مع متغيرات الواقع
.(Legendre-Bergeron, M.F, 1983 P. 3- 10)

:Piagetأشكال الذكاء لدى . 3-2
:يميز بياجي ما بين شكلين أساسيين من الذكاء 

بين أفعال الفرد ونشاطاته، والذي يعتمد على التنسيق العام ما:كي الحر-الذكاء العملي أو الحسي-1
.من الحياةاألوليينويتطور خالل السنتين 

ويتعلّق أساسا بالفكر، يبدأ (Réfléchie)اللفظي أو التفكيري :(Intériorisé)الذكاء المستدخل -2
.مع حلول التصورات، وينمو طيلة الحياة بأكملها

:في هذا النوع من الذكاء ثالث مستويات كبرى من الذكاء التصوري وهي كما يعرف بياجي
الذي يحضر للعمليات الملموسة، ومن خصائصه التفكير الرمزي : مستوى قبل العمليات . أ

).قبل المنطقي(والحدسي 
المنطقية التي في هذا المستوى يرتكز الذكاء على العمليات : مستوى العمليات الملموسة . ب

تسمح ببناء جيد لمعطيات الواقع، وليس مجرد بناء للتصورات المتخيلة، كما هو الحال في المستوى 
.قبل العملي
يرتبط بالذكاء التجريدي، وهو القادر على القيام بمختلف : مستوى العمليات المجردة . ج

.العمليات االستداللية والمنطقية
:عبر عتباره سياقا بايتطور الذكاءو
.التنسيق التدريجي لنشاطات أو أفعال الفرد على المستوى العملي) 1
إعادة بناء التنظيم األكثر نضجا على مستوى األفعال، في المستوى الجديد للتصورات، من خالل ) 2

.الذي يقوم به الفرد على نشاطاته الخاصة) أو المفكّر(التجريد التفكيري 
الثة من سياقات نمو الذكاء، تتمثل في إعادة بناء العمليات المنجزة في المستوى المرحلة الث) 3

.الملموس، وهي نشاطات مستدخلة يعاد بناءها إلى المستوى المجرد أو المفاهيمي

:Piagetعندو الفضاء مراحل نمو الذكاء-4-2
في ملتقى بياجيالصيغة التي نشرهاسوف نعتمد في شرحنا لمراحل نمو الذكاء البياجيتية على 

، وهي عبارة عن نظام متكون من 1955حول دراسة مشكل المراحل النمائية سنة انعقدجونيف، الذي 
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محاضرات (، تحت عنوان 1958–1957ثالث مراحل، أعاد بياجي تدريسها بجامعة السربون عام 
النهائية المتعلّقة بالبناء النظري لمختلف وهي تعتبر بمثابة الصيغة ) 1958حول مراحل النمو العقلي 

.المراحل النمائية لتطور الذكاء والقدرات المعرفية
:حيث يمر الذكاء بثالث مراحل أساسية هي 

:)سنوات2إلى 0من (مرحلة الذكاء الحسي الحركي1-4-2-
يرتكز على األفعال وهو ذكاء عملي موضوعي في جوهره، محدد في المكان والزمان، ألنّه

وعلى اإلدراكات، دون أن يحتاج لتدخل التصورات واللّغة أو المفاهيم، فهو عبارة عن تنظيم تدريجي، 
بالتكيف مع األشياء ومع الفضاء الذي يعيش فيه الفرد، الذي االستيعابيسمح للسلوكات أو إسكيمات 

ستة مراحل  جزئية من التكّيف الذكي، بإمكانه أن يؤدي فيه نشاطات حركية وإدراكية مناسبة بعد
:حوالي السنة والنصف أو السنتين وهي كالتالي 

شهر1إلى 0من (االنعكاسيةالنشاطات : المرحلة الجزئية األولى.(
 فات المكتسبة وهي : المرحلة الجزئية الثانيةاالستجاباتمرحلة العادات األولية، أو التكي

).أشهر ونصف4إلى 1من(الدائرية واإلسكيمات األولية 
 أشهر 4من (الدائرية، واإلسكيمات الثانوية االستجاباتمرحلة : المرحلة الجزئية الثالثة

).أشهر9أو 8ونصف إلى 
 9أو8من (مرحلة التنسيق بين اإلسكيمات الثانوية وتطبيقاتها : المرحلة الجزئية الرابعة

).أشهر12أو 11أشهر إلى
مرحلة اإلستجابات الدائرية واإلسكيمات الثالثية، أو التركيب : ية الخامسة المرحلة الجزئ

).شهرا18شهرا إلى 12أو 11من (التجريبي لإلسكيمات ولإلكتشافات 
 وهي مرحلة التركيب العقلي إلسكيمات اإلختراعات : المرحلة الجزئية السادسة

).سنوات2عام ونصف إلى (والتصورات 
12أو11من عامين إلى (ر و تنظيم الذكاء  العملي و الملموس مرحلة تحضي2-4-2-

):سنة
وهي مرحلة يتم فيها ظهور التفكير الرمزي أو قبل المفاهيمي، وتتميز بالبدايات األولى 
للتصورات والوظيفة الرمزية، ومن خصائصها ظهور اإلسكيمات اللّفظية األولى، واللغة، وسلوكات 

.والواقعيةاإلحيائيةلّعب، والتصورات التقليد، وال
كما يظهر في هذه المرحلة التفكير الحدسي أو قبل المنطقي، والذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية 
أخرى إلى مستوى أكثر منطقية، ومن خصائصه إنطفاء التمركز الذاتي لفائدة التفكير اإلجتماعي عبر 
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قدرة على القيام ببعض العالقات والعمليات المنطقية، مثل التقليد واللعب، كما يصبح الطفل أكثر 
.التصنيف والتسلسل واإلحتفاظ بالعدد والمادة والحجم وغيرها

ثم في األخير يصبح الطفل جاهزا للدخول في مرحلة التفكير العملي الملموس، المتميز بالعمليات 
ية وفوق المنطقية، تضاف إليها التبادلية العمليةالفئات، العالقات واألعداد، التجمعات المنطق: (التالية 

، كما يصبح الطفل قادرا على العمل بمختلف التصنيفات، وفهم الكثير من )أو اإلرتجاعية العملية
مظاهر األشياء، كالمادة، والوزن، والحجم، وهو ما يؤكد ال تمركزا كامال للفكر، يبرهن عليه التبادل 

والمالئمة ويقسم هذا الذكاء إلى المراحل الجزئية االستيعابازن مابين العملي، الذي يظهر في شكل تو
:التالية 

4إلى 2من (ظهور الوظيفة الرمزية وبداية العمليات التصورية : المرحلة الجزئية األولى -1

).سنوات
بتة، أو وهي مرحلة التنظيمات التصورية المبنية على األشكال الثا:المرحلة الجزئية الثانية -2

).سنوات ونصف5إلى 4من (تشابهات الفعل ذاته 
سنوات 5من (وهي مرحلة التصورات المتمفصلة عن طريق التعديل : المرحلة الجزئية الثالثة -3

).سنوات8أو 7ونصف إلى 
سنوات إلى 8أو 7(وهي مرحلة العمليات الملموسة البسيطة واألولية :المرحلة الجزئية الرابعة -4
، ومن أهم تلك العمليات االرتدادية، ومن خصائصها ظهور العمليات الرجعية أو )سنوات10أو 9

).العدد(التصنيف، التسلسل، العد :  ما يلي نذكر
أو 9من (وهي مرحلة العمليات الملموسة المركبة الفضائية الزمنية : المرحلة الجزئية الخامسة -5

تظهر بقوة قيمة العمليات الحسابية المنطقية، بفضل تدعيمها ، و)سنة12أو 11سنوات إلى 10
:للعمليات الفضائية الزمنية، قصد بناء منطق متكامل، وهي عمليات ثالثة 

.العمليات الفيزيائية.أ
.العمليات الفضائية.ب
.العمليات الزمنية والحركية.ج

:مرحلة  الذكاء  العملي  المفاهيمي  أو  المجرد -4-23
، كما االستقرائيالمنطقي االستنتاجطريقة استعمالوهي المرحلة الثالثة، ومن خصائصها 

تسجل تطورا كبيرا على المستوى المفاهيمي والتجريد بالنسبة للتفكير العملي الملموس، ويترجم ذلك 
ف إليه قدرة الربط التركيب العقلي الذي يسمح بحّل المشاكل والتكيف معها، يضااستعمالمن خالل 

INRC(بين شكلين من أشكال اإلرجاع العملي، من خالل عمليتي العكسية والتبادلية، وبنية المجموعة 
، والتي تربط مختلف العمليات التركيبية الخاصة بالتفكير المفاهيمي، كما يصبح الفرد في هذه )
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، دون الحاجة إلى سند ملموس من االقتراحاتالفرضيات أو باستخدامالمرحلة قادرا على التفكير 
:أيضااألشياء، وهي عدة مراحل

).سنة14سنة إلى 12أو 11من (مرحلة نشأة العمليات المجردة : المرحلة الجزئية األولى -1
وتحتوي على ) سنة16إلى 14من (مرحلة البناءات العملية المجردة : المرحلة الجزئية الثانية -2

:ءات األساسية وهي كالتالي مجموعة من البنا
.وهي عبارة عن نظام تصنيف مرتب، لإلحتواء بين العناصر ومجموعاتها: الشبكة -أ
.وهي مجموعة متكونة من أربعة تحويالت هي العكسية والتبادلية: INRCمجموعة -ب
ة يتم فيها التوازن التام بين مختلف وهو آخر مرحل: التفكير المجرد واإلسكيمات العملية -ج

.(Tran Thong, 1967, P.20-32). اإلسكيمات العقلية

خــــالصـــة 
نطلق من النشاطات اإلسكيمية اإلنعكاسية األولى للرضيع، فضاء إن هذا التطور التدريجي للذكاء ولل

لبإست عما، يسمح للفرد أن يفكّر )تقرائيإستداللي إس(بتكوين منطق مفاهيمي مجرد انتهتوالتي 
المباشر مع األشياء أو مع لآلصال، دون أن يكون بحاجة )اإلقتراحات أو الفرضيات(الرموز فقط 

الواقع، وفي هذا المستوى تصبح بنيات الذكاء أو وسائل المعرفة تكتسي إستقاللية تامة عن محتويات 
التام بين شكل المعرفة ومحتوياتها، وهو ما يفيد بأن البنيات باالنفصالالمعرفة، وهذا ما يسميه بياجي 

التي يمتلكها الفرد  والتي تسمح له بتفسير الواقع، هي بنيات غير محدودة، وبإمكانها أن تطبق في أي 
.ميدان من ميادين المعرفة
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.)La genèse de l'espace psychologique( نشأة الفضاء السيكولوجي 3.

) Actions( كنتيجة منطقيـة للعمل العقلي ، فهو ينشأ من أفعالPiagetيعتبر الفضاء لدى 
.الفرد على الواقع ، و من ربط العالقات ما بين اإلدراك و الحركة 

فبناء الفضاء عند بياجيه هو عمل ذكي في حد ذاته ، ألن الطفل سينمو و يتطور باحثا عن وحدة 
داخل هذا الفضاء ، و هو ما ال يعتبر شيئا مكتسبا أو فطريا منذ ) Unité de  mesure( للقياس 

الطفل يتمكّن من بناء فضاء كامل من خالل مرحلتين الوالدة ، بل إن:
الحركي –على المستوى الحسي : أوال 
.وري صعلى المستوى الت: ثانيا 

:ء السيكولوجي لدى الطفل مراحل نمو الفضا.1.3
:مستويين برالفضاء السيكولوجي يتطور لدى الطفل عبأنInhelder)1947 (.وPiagetيرى 

:الحركي أو اإلدراكي–على المستوى الحسي : المستوى األول *  .
ـّي  شهرا    18إلى 0حركي  أو إدراكي و يدوم من –و هو ما ينتج عنه فضاء  حس

 )Espace  sensori – moteur. ( اإلدراك و الحركية ن بفضل نموو يتكو )Perception ,
Motricité. (
La) "1937"(بناء الواقع لدى الطـفل"في كتاب)B. Inhelderو J . Piaget(و قد درسه

construction du réel chez l’enfant"الفضاء ،ويعنى هذا الكتاب بشرح مراحل ن مو
.اإلدراكي

: على المستوى التّصوري أو العقلي: لمستوى الثّاني ا*  .
سنة             16–سنة 12شهرا إلى 18و هو ما ينتج عنه فضاء تصوري أو عقلي و يدوم من 

 )Espace  représentatif (ث عنه الباحثانو قد تحدJ . Piaget وB.  Inhelder في
La  représentation  de l'espace). " 1947" (التمثيل الفضائي لدى الطفل : " تاب ك

chez  l'enfant "ىو يعنالفضاء التصو ري أو التمثيلي هذا الكتاب فقط بدراسة مراحل نمو.
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Espace  perceptif  ou()حركي- الحسي( الفضاء اإلدراكي:  المستوى األول1.1.3

sensori – moteur(
بر البناءات اإلدراكية أو الحسية الحركية كنقطة إنطالق حقيقية لنشوء الفضاء ، وكقاعدة عتت

، حيث تمتد من الوالدة ) Représentatif( لكّل بناء تصوري للفضاء ) Substructure( تحتية 
، الفصل 1937" دى الطّفل بناء الواقع ل" و تمثّل المرحلة المدروسة في كتاب ( شهرا 18إلى غاية 

I وII (، و فيما يلي شرح تلك المراحل:
I.ردة للتصواإلدراكات الفضائية الممه)Les perceptions spatiales antérieurs

a la représentation: (
س إدراكي مهما كان أوليا ، ينتظم، بحسب نف" حقل"تفترض بعض نظريات تفسير اإلدراكات أن كّل 

.أو في المستويات العليا من النموالبدائية، سواء أكان ذلك في المستويات " البنيات"
Les lois de la bonne"(قوانين الشكل الجيد"وتحتوي هذه البنى أو األنظمة باإلضافة إلى 

forme ( ذات الطابع الهندسي ، على التشكّالت الفورية للثوابت )Constances ( اإلدراكية
، و معنى ذلك أن الطفل الرضيع بإمكانه أن ) Forme et grandeurs(ال و األبعاد لألشك

( بغض النّظر عن منظوراتها ) Objets( يتعرف في أي مرحلة عمرية على شكل األجسام 
Perspectives ( و على أبعادها )Grandeurs ( النظرو عن بعدها أيضا بغض )son
éloignement ( الرضيع بإمكانه أن يحقّق ، و هذا ما ليس صحيحا ألنّه إذا كان األمر كذلك فإن
( أو قياسية ) Projectif(سواء أكانت إسقاطية) Perception de rapport(إدراكات العالقة 

Métrique. (
بقوانين أن نكتفي بالتذكير–من الناحية المنهجية –فإذا كانت هذه االفتراضات صحيحة ، فإنّه بإمكاننا 

Organisation des( إنتظام األشكال الفضائية  « Gestalt »  spatiales ( لوصف الفضاء
اإلدراكي و هو ما ليس صحيحا أيضا ، ألن مفهوم ثبات شكل األجسام ال يكون معطاة فورية لدى 

ألن ، ة أشهر أخرى من النموعمر ، ليس أشهر من ال8أو 7الطفل ذو الطفل ، بل يتطلّب ذلك عد
فهو مثال ال يفكّر حتّى في قلب )La permanence de l'objet"( الموضوعديمومة "لديه مفهوم 

و هذا ما ) Piaget.J,1973,pp.128-129(مقدمة إليه بشكل مقلوب ) Biberon( رضاعة 
Brunswickو ،1937سنة Piagetتوصل إليه 

األولى من عمر ) 06(ة أشهر تأبعاد األجسام خالل السالذين أكّدا غياب ثبات Cruik shankو
تقييم ( و القياسية ) المنظورات ( الطفل ، و عليه فليس غريبا افتراض أن العالقات اإلدراكية اإلسقاطية

) Apparition  ultérieure( هي عالقات ذات ظهور بعدي ) األبعاد ذات المسافات المختلفة
) .الطبولوجية ( ة األولية البسيطة بالنـسبة للعالقات الفضائيـ
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فمن البديهي جدا أن إدراك الفضاء يتضمن بناءا تدريجيا للوظائف الفضائية ، و ليس كما يعتبر 
.ه معطاة فورية نصادفها في بداية التطور العقلي البعض من أنّ

؟) Construction progressive(فيم يتمثّل هذا البناء التّدريجي : و السؤال الذي نطرحه 
: يتمثّل هذا البناء في المرور من توازن وظيفي إلى توازن آخر عبر مرحلتين أساسيتين هما 

.الحركيـة و مرحلة التـصورات الفضائية –المرحلة الحسية 
فترات 3بدورها إلى ) أو اإلدراكي ( الحركي –حيث تنقسم مرحلة نمو الفضاء الحسي 

:تهي ببداية التصورات الوالدة و تنتنطلق من
1(تحتوي الفترة األولى . 1 ère période ( على مرحلتين)2 stades ( و هما:

.) Pur réflexes(ة المحضاالنعكاساتمرحلة -
) .Premières habitudes( مرحلة اكتساب العادات األولى-

2(أما الفترة الثانية . 2 eme période ( ـّز بمرحلتين أيضا :و هما ) stades 2(فتتمي
و ) Réactions circulaires secondaires( الثانوية الدائرية االستجاباتمرحلة -

5التي تمثـل بداية التعامل مع األجسام حوالي - .أشهر من عمر الطفل 4
و ) Premières conduites intelligentes( ذكية و مرحلة السلوكات األولى ال-

.من عمر الطفل ) شهرا 12( تمتد إلى نهاية السنة األولى 
3(و في األخير تحتوي الفترة الثالثة . 3 ème période( على مرحلتين)2 stades ( و هما:

وتمثّل ) Réactions circulaires tertiaires( الثالثيةمرحلة اإلستجابات الدائرية -
.بداية التجريب

) Premières coordinations intériorisés( مرحلة التنسيق األولي المستدخل -
ـّل الفهم .للوضعيات الجديدة السريع و تمث
:مـــالحظـــــــة 

فترات 3إلى Piagetالحركي و التي قسمها –الحسي العقلي حل الستة من النمولفهم المرا
، أو إلى و الفضاء) الذكاء(النمو المعرفي المتعلّق بيمكن الرجوع إلى الفصل حركية - فضائية حسية

."La naissances de l’intelligence chez l'enfant 1923" كتاب
لم تلحق إلى درجة ثبات األشكال و ال حتى ) Initiales( بتدائية فإذا كانت اإلدراكات اال

األبعاد فما يمكن أن تكون العالقات التي تميز فضاءها ؟
برغم صعوبة التنسيق ما بين الرؤية والقبض ، فإن اإلدراك البدائي لدى الطفل يحتوي على عالقات 

ك األولي أثناء النشاطات االنعكاسية للمص ، اإلدرايحصل : فضائية ، لكنّها ذات طبيعة خاصة مثال 
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و،أيضا أثناء العادات األولى المرتبطة بهذه اإلنعكاساتيحصلو،اللّمس ، ورؤية البقع المضيئةو 
ة بالعالقات الفضائية األوى هذه الطبيعة الخاصلية أو بالعالقات الطبولوجيةتسم )topologiques

Rapport (عالقات 5اإلدراك و هي التي يتعامل معها:
الجوار أو التجاور ، الفصل ، الترتيب أو التتابع الفضائي ، عالقة التغليف أو اإلحاطة و عالقة 

.أشهر من عمر الطفل 5أو 4اإلستمرارية ، و تتراوح هذه الفترة من الوالدة إلى غاية 
) :Le voisinage) ( المحاذاة ( عالقة التجاور - 1

اور أبسط العالقات الفضائية التي يمكن أن يتعامل معها اإلدراك ، حيث يمثّل شرطا قاعديا يعتبر التج
العناصر المدركة ) Voisinage( أو محاذاة ) Proximité( الجوارلكّل بناء إدراكي ، من خالل 

) .يتم هذا على المستوى الذهني طبعا ( حسيا في نفس المجال 
وظيفته تتطور مع العمر ، فكلّما رئيسي في تنظيم البنى ،و هذا ما يفيد بأنيعتبر التجاور العامل الو

(التشابه: تنظيمية أخرى مثل العواملالكان عمر الطفل صغيرا،كلّما هيمن التجاور على 
Ressemblance( و التناظر )Symétrie (… الخ.

العوامل األخرى ،منأقّل هيمنة لكن مع النمو يصبح عامل التجاور على العكس من ذلك ، 
.)Piaget.J,1981,p.15(. و عليه يمكن أن ترتبط عناصر جسم ما بمسافات أقّل اتساعا 

) :Séparation) ( التباين ( عالقة الفصل - 2
( يمكن لعنصرين متجاورين أن يتداخال إذيعتبر الفصل ثاني عالقة فضائية أولية ،

S’interpénétrer  ( وسيلة للتمييز أو كإدخال عالقة فصل بينهما حيث يعتبرأو يتمازجا جزئيا
للتفريق بينهما ، في حين أن مثل هذه العالقة الفضائية تبقى تعبر عن عالقة إدراكية جد بدائية ، 

عناصر فالعنصر الذي يتدخّل للتمييز ما بين الوحدات الوصفية هو عنصر أعم ألنّه يتدخّل لتحليل ال
) .Syncrétique( داخل كلية شاملة 

ففي اإلدراكات الشمولية مثل تلك التي يحقّقها الطفل حينما يرى جسما مستندا على جدار أو على 
تظهر نوعا ما فوق هذا الجسم ، و هنا ) Une tache( فهو يراها و كأنّها عبارة عن بقعة يمستو

، في حين أنّه )Syncrétique(بالنسبة للنظرة الداخلية نتكلّم عن تجاور دونما فصل واضح ، هذا
كلّما كانت اإلدراكات تحليلية كلّما كانت عالقات الفصل أكثر تحديدا و تعريفا ، و هو ما يتطور مع 
عامل العمر ألن قدرة التحليل تتزايد مع النمو لكن ال يجب أن نستخلص بأن تطور الفصل و تطور 

كل منفصل عن بعضهما ألن عالقات الفصل تزداد ، في حين تتناقص أهمية عالقات التجاور يتمان بش
تبالطفل إلى تكوين فصوالير يؤدمألن تطور قدرات التّحليل في واقع األ: العمر التّجاور مع تطور

)Des séparations ( ريمتمايزة منذ البداية ، كما العناصر غير الأكثر عددا ما بيني به تطوؤد
قدرة التحليل إلى بناء أشكال مدركة تأخذ بعين اإلعتبار التجاورات و بدرجات مختلفة ، حسب مناطق 

) .Ibid,p.16(.كتفاء بعالقات التجاور المباشرةإلأكثر اتساعا ، عوض ا
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) : L’ordre( عالقة الترتيب - 3
ر متجاورة ومنفصلة،باإلضافة إلى وهي العالقة الفضائية األولية الثالثة،التي تربط ما بين عناص
).Succession  spatiale(كونها موزعة الواحدة تلو األخرى،كما تسمى أيضا بالتّتابع الفضائي

) بع بعينيهتأو يت(هل بأصابعفمبكّرا ليس فقط عندما يالمس الط) الترتيب( ةتظهر هذه العالقة الفضائي
، لكن أيضا عندما يوجه أو ) بات التي تحيط بسريره مثل القص( عناصر متتالية مرتّبة بشكل ثابت 

عتيادية ، مثال إلمن الحركات امجموعة ) Une suiteحسب معالم مرتّبة متتالية (إدراكه بيتابع 
رؤية باب يفتح ، أو شكل في حالة ظهور ، أو العديد من الحركات المنبئة عن قدوم وجبة الغذاء للطفل 

اإلدراكات المرتّبة داخل الفضاء و داخل الزمن أيضا ، و في هذا ارتباط ، كّل ذلك يشكّل متتالية من 
 مع عادات المص )Sucion ( لدى الطـفل.

ي عالقات قابلة للنمو و و باإلضافة إلى كونها عالقات مبكّرة ، فإن عالقات التّرتيب ه
إدراكها ، ألنّه من النّاحية العملية أو ، و هذا يتم دوما بداللة التعقّد المتزايد للمجموعات الواجبالتطور

الواقعية للميدان اإلدراكي يمكن لعالقة الترتيب أن تشكّل النواة األساسية لبعض العناصر و العالقات ، 
و التي يرمز إليها في العالقات األكثر بساطة ) Relation de symétrie( اظر مثال نكعالقة الت

خصوصا إذا عرفنا الدور الذي تلعبه هذه العالقات ]  ج ب أ / ب ج أ :  [ اليتيب المضاعف التربالت
أو ذات األشكال األمبيريقية ) Bonnes formes(في البناءات ذات األشكال الجيدة 

)Empiriques ( االعتيادية كشكل الوجه مثال.)Ibid,p.16. (
) :Entourage( عالقـــة اإلحــاطـــــة - 4

) Enveloppement(ضائية الرابعة لإلدراك األولي ، و تسمى أيضا بالتغليف و هي تمثّل العالقة الف
) ج (و ) أ ( )Entre" (بين"على أنّه )ب ( يدرك الحرف ] أ ب ج [ ففي متتالية مرتّبة من الحروف 

) .يسار –يمين ( وهو ما يمثّل إحاطة ذات بعد واحد 
حد العناصر أن يدرك على أنّه محاط بعناصر أخرى و نفس الشيء يقال على المساحات ، إذ يمكن أل

.فاألنف مثال محاط ببقية الوجه : 
فإنّها تكون ذات ثالثة أبعاد ، ) Intériorité( أما عن اإلحاطة في بعض العالقات الداخلية 

ما يمثّل وجود جسم ما داخل علبة مغلقة معناه بأن الجسم محاط في االتجاهات الستة و هو: مثال ذلك 
] .خلف / يسار ، أمام / تحت ، يمين / فوق [ ثالثة أبعاد 

و مختلف أنواع تأما إذا كانت عالقة اإلحاطة محقّقة إدراكيا ، و كانت التجاورات و الفصوال
ق الترتيب منتظمة ، فإنّه من الواضح أنّها تخضع هي أيضا للتطور و النمو المعقّد ، خصوصا فيما يتعلّ

كان ،و هذا ما يفسر عدم تجاوب الطفل إدراكيا بشكل مناسب عندما يختفي جسم ما : باألبعاد الثالثة 
) Une résorption(يراه بشكل جزئي من وراء ستار ، و هو ما يؤدي إلى إدراك شيء مماثل لـ 

.ختفاء  الجسم المقصود إعوض إدراك 
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من عمره ، عوض إدخال حلقة لتصبح تحيط بقضيب و مما يمكن ذكره أيضا أن الطفل حوالي السنة
صلب فإنّه يقوم بإطباقها عليه ، و محاولة إلصاقها به ، و كأن عملية التغليف و اإلحاطة سوف تنتج 

) .Ibid,p.17(.من مجرد مالمسة الحلقة بالقضيب عوضا عن فعل إدخال القضيب داخل الحلقة

) :Continuité( ستمراريةإلاعالقة - 5
تحصل عالقة اإلستمرارية في بداية كّل إدراك خصوصا في حاالت إدراك الخطوط أو المساحات 

بأي معنى يشكّل مجموع الحقل اإلدراكي حقال فضائيا مستمرا ؟:  ، لكن السؤال المطروح هو 
ي و ، اللّمسالفمويالفضاء ( بتدائيةإلاأوال بغض النظر عن كون مختلف الفضاءات النوعية 

Le( اإلدراكي المحتوىهي فضاءات غير متناسقة فيما بينها ، لم يثبت أبدا أن ) …البصري
contenu perceptif ( د كالحقل البصري مثالهو استمرار له نفس الخصائص : داخل حقل محد

( يقي ستمرار اإلمبيرإلاH . Poincaréفي جميع مستويات النمو ،  و في هذا المجال يربط العالم 
:بالمعادلة التالية ) على العكس من االستمرار الرياضي 

) ب ( و ) أ ( و التي تكون فيها العناصر المتجاورة  ] الخ …أ ب ج د هـ [ هي على شكل متتالية 
ب= أ :أي أن ( ، بمعنى غير متمايزة إدراكيا) Confondus( ممتزجة …) ج ( و ) ب ( أو 
د = ج ، ب =أ : ، إذن ) د ( و ) ب ( ، ) ج ( و ) أ ( كن مع مراعاة تمايز ، ل…ج = ب و  
.            فالشـخص يحس باالستمرارية من خالل عملية التغير فقط ) …

و Weberعتبات الفارقية المتضمنة في قانونالالذي حدد Koehlerتجاه إلو يذهب في نفس هذا ا
ارية يتغير بداللة تغير اإلرهاف المتزايد لعتبات الحساسية ، و بالتالي ستمرإلالذي يرى بأن إدراك ا

) .Ibid,p.18(.بتطور عالقات التجاور و الفصل 
) :II eme période( الفترة الثّانية

الرؤيةالحركي و تتميز بتنسيق–تمثّل هذه الفترة المرحلة الثالثة و الرابعة من النمو الحسي 
المراقبة ) Manipulation( سيق القبض ، و يتم ذلك من خالل بناء العديد من إسكيمات التعامل وتن

المرحلة الرابعة أو بداية العالقات ( و خاصة تنسيق النشاطات فيما بينها ) المرحلة الثالثة ( بصريا
الفضاء اإلدراكي ، ناتج كما يحدث في هذه الفترة تحول عميق في بنية ) .الذكية من الوسيلة إلى الغاية

.أساسا من آلية الحركات الموجهة بواسطة الرؤية و انعكاساتها عليها 
يأخذه إلى تحليل األجسام ) Objets visibles( إن تعامل الطفل مع األجسام المرئية 

)Figures ( أو األشكال )Formes ( ل من يد إلى أخرى ، ثم يقلّب فيجميع ، فالجسم الذي يحو
تجاهات مع تلمسه وتحسسه ، باإلضافة إلى النّظر إليه ، يعتبر من النّاحية الفضائية شيئا آخر بالنّسبة إلا

للطفل ، وذلك بمقارنته بالجسم المرئي من على مسافة ، أو الجسم الملموس الذي لم تتم رؤيته ، فهو 
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والقابلة للتشكّل ) Elastique( مرنة يكتسب صفات الجسم الجامد على العكس من األجسام المشكّلة ال
.الحركيـة لنمو الفضاء–التي عرفها الطفل خالل الفترة األولى من المرحلة الحسية 

و ذلك ) Permanence de l’objet(الموضوعو في الحالة التي يتم فيها اكتمال ديمومة 
و هذا بفضل ثبات األبعاد ( قليدية بحسب تنسيق النشاطات ، تتكون و بشكل متزامن األشكال اإل

بواسطة التنسيق ( و األشكال االسقاطية ) الخاصة بالجسم و التي تبقى غير متغيرة نسبيا أثناء تنقّالتها 
) .ما بين وجهات النّظر المختلفة حول الجسم أو بمعنى آخر المنظورات 

5وتتراوح الفترة الثّانية من  - 12أشهر إلى4 – وتتميز ببناء األشكال و ثبات إدراكات شهرا ، 10
هي أشكال ) األشكال اإلقليدية البسيطة(األشكال واألبعاد، و هذا يؤكّد أن األشكال الجيدة في حد ذاتها

مثل حركات العينين،التدقيق اللّمسي : الحركيـة–تتطور مع العمر بداللة النشاطات واألفعال الحسية 
و التي تلعب دورا هامـا في …،)Transposition active(ةالنشط،التحليل التقليدي،التراكب

" .األشكال الجيدة " اء ـــبن
وذلك راجع إلى أن " خط مستقيم"إالّ أن الطفل في هذه الفترة ليس لديه القدرة على إدراك 

Saccadé( الرضيع ال يستطيع إدراك الخط المستقيم بسبب عدم تطور حاسة الرؤية  et
papillonnant ( وعدم استقرارها خصوصا في األشهر األولى من عمره.

 و من جهة أخرى ال يوجد في عالم الطفل مستقيمات معزولة ، و حتى يمكنه إدراك مستقيم ما ، ال بد
عليه استخالصه تجريديا من الخطوط الحدودية لشكل بأكمله ، مثال خشب الطاولة ، خشب السرير    

.الخ …أو الباب 
في حين أن هذه األشكال في حد ذاتها من لكن ال يمكننا التسليم بهذا العمل التجريدي لدى الرضيع،

؟ )Permanent( المفروض أنّها ال تعبر عن ديمومة وجود أجسام ذات أشكال و أبعاد دائمة
البحوث ة منعلى العكس من ذلك نشاهد سلسلأشهر من عمر الطفل ، و10إلى 8لكن حوالي 

و )   Déplacement( و التي تمس كّل من إزاحة األجسام ) Exploration(ستكشافات إلوا
-Piaget.J,1973p.159(المنظورات،وحتى الربط ما بين)Récognition(التعرف على أشكالها 

طع لمسار أو تقا) Signification fonctionnelle( و هنا يأخذ المستقيم داللة وظيفية ) 169
.إلخ…مستويين ، أو الداللة الوظيفية للشكل الوحيد الذي يتم االحتفاظ به كمنظور 

فإن ) الخ...ائر، الزواياوالمستقيمات، الد(و في ارتباط مع بناء األشكال اإلدراكية األساسية 
Formes et(كتساب األكثر أهمية في هذه الفترة من دون شك هو ثبات الشكل و البعد إلا

grandeur ( فوحدهما اإلثنان فقط )يسمحان بالبناء المتزامن للعالقات )ثبات الشكل و ثبات األبعاد
La constance de la(في حالة ثبات الشكل : مثال ) المترية ( اإلسقاطيةو العالقات القياسية 

forme (إدراكه من منظور جانبي ع ف على المربـع ، إذا تملى أنّه يحمل مظهر، يمكن التـعر
ـّاحية الذهنية سوى إعادة تركيب ) Losange(منحرف شكل ، و ما العمل الذي قمنا به من الن
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ت رؤيته من األمام ، لكنّها في حقيقة األمر مقدمة بشكل مقلوب جانبي متالصورة أو الشكل و كأنّما 
)Obliquement ] (عملية إعادة التركيب المذكورة ، تت طلّب تنسيقا إسقاطيا ما بين علما بأن

] .منظورين مختلفين 
و في نفس الوقت فإن ذلك اإلدراك يمثّل تعرفا على شكل ذو أضالع متساوية ، و ذو زوايا 

)  .Correspondance métriqueو هو ما يمثّل االرتباط أو التّنسيق متريا ( متساوية أيضا 
األبعاد الحقيقية لجسم بعيد نوعا ما ، هو بمثابة إعادة تركيب       و من جهة أخرى فإن إدراك

انطالقا من شكل أو صورة تم تصغيرها أو تضاؤلها بفعل البعد       ) مترية طبعا ( و تكوين أبعاد ثابتة 
، و عليه نستنتج بأن هذا الفعل هو عبارة عن) بمعنى انطالقا من شكل إسقاطي ( أو المنظر من بعيد 

.عمل توحيدي و توليفي للنظرة اإلسقاطية و النظرة اإلقليدية في كّل واحد و متكامل 
ن مع بعض و في جميع هذه الحاالت يبدو أنالعالقات اإلسقاطية و مثيلتها المترية ، تتكو

باطيا بل هو باعتماد أحدهما على األخرى بالتداول ، و عليه نستنتج بأن ثبات األشكال لم يأت هكذا اعت
الحركيـة خالل التـنسيق ما بين المنظورات ، ففي الفترة األولى –و نتيجة لبناءاتهما الحسية عمل 

لهذه ) Transformation( يدرك الرضيع تغير منظورات األجسام كتحويالت ) التي تم شرحها ( 
ـّقة بالجسم المشاهد و بالشخص في نفس األجسام ذاتها ، و ليس كتحويالت في وجهات النـظر المتعل

، ) Suspendu( الذي يحرك رأسه وهو مقابل ألحد األجسام المعلّقة ) Bébé( فالطفل : الوقت 
.يسلك سلوكات و كأنّه يحاول أن يؤثّر على ذلك الجسم و يحركه بواسطة تحريك رأسه هو 

أشهر 9أو 8الفعلية إال حوالي و ال يصل الطفل إلى كشف حقيقة اآلثار المنظوراتية لإلزاحة
من العمر ، و الدليل على ذلك أنّه تقريبا في نفس هذا العمر الذي يصبح الطفل فيه قادرا على قلب 

مقدمة له بشكل مقلوب ، و معنى ذلك إضفاء الشكل الثابت لألجسام الصلبة ) Biberon( رضاعة 
.الدائمة 

فهي مرتبطة بعمليـة ) La constance des grandeurs(أما فيما يخص ثبات األبعاد 
.)Piaget.J,1981,pp.19-21(. التنسيق ما بين الحركات المراقبة إدراكيا 
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I(ففي الفترة األولى  ère période (كانت حركات األجسام و حركات جسم الطفل متداخلة
Confondus) (عن تجميع و هذا يدّل عن عجز الطفل )Grouper (  اإلزاحات الموضوعية

 )Déplacement objectifs ( إضافة إلى إضفاء صبغة الديمومة للجسم غير المدرك ) حيث
) Retour(تشكّل هذه الديمومة أساس المجموعة العملية لإلزاحات بفضل إرتباط سلوك الرجوع 

.أو االنحسار و اإلختفاء )Détour(بسلوك الذهاب
II(أما في هذه الفترة الثانية  eme période ( و بعكس األولى ، تبدأ حركات الفرد و حركات

األجسام المدركة ، في التمايز و التفاضل ، و هو ما يعتبر كبداية أولى للرجعية أو 
و بفضل في اإلزاحات و البحث عن الجسم المختفي أو الغائب ، إذ أنّـه ) (Réversibilitéالتبادلية

حتفاظ بمسافات ثابتة إلهذا التجمع للحركات و الديمومة المضفاة على األجسام ، تستطيع هذه األخيرة ا
.و تقييم أبعادها بشكل صحيح في جميع الوضعيات القريبة منها أو البعيدة 

:إستنتــــــــــاج*   
périodeالفترة في الخالصة نقول بأن الفضاء في  I)(ـّل سوى عالقات قبللم –يكن يمث

Pré(منظوراتيـة  – perspective ( إقليدية –و قبل )Pré – euclidienne ( و هي
.عالقات ممهـدة تقترب في أغلبها من العالقات الفضائية الطبولوجية األولية 

ل ، حتى أن و يتعلّق األمر هنا بطبولوجية إدراكية و حركية متمركزة كليا حول ذات الطف
( العالقات المدركة ال تتمايز و ال تتفرق عن نشاطات الفرد ذاته ، فاألشكال تتغير ألسباب خارجية 

، أو ألسباب متعلّقة بجسم الطفل ذاته ، و ال توجد لحد تلك الساعة و ال ) حركات موضوعية مثال 
.وسيلة واحدة من أجل تمايزها و تفريقها بالنسبة لوجهة نظره هو 

II(الفترة الثانية أما eme période ( وبعكس الفترة األولى ، يعمل الزوال التدريجي
الحركي ، والنـاتج عن التـنسيق التدريجي –الخاص بالفضاء الحسي ) األنوية( للتمركز حول الذات 

والعالقات المترية في نفس المتزايد لنشاطات الفرد و أفعاله ، على البناء المتزامن للعالقات اإلسقاطية 
.الوقت ، حيث تمثّل تراكيبها و تناسقاتها ما يسمى بتثبيتات شكل األجسام و أبعادها 

و تصدر أولى هذه العالقات من اإلرتباطات اإلسقاطية القادرة على التنسيق فيما بينها ،  و هي 
ـّل الرؤية المحجوبة ال) ( Section( و القطاعات ) ذات طبيعة منظوراتية ( اإلسقاطات  تي تمث

) .كلياأو جزئيا بواسطة األجسام الكبيرة أو الحاجبة 
ا عن ثاني هذه العالقات فإنّه ينتج عن التجمع التدريجي لإلزاحات،وعن التنقالت التي تؤدىأم

افات باليد،أو عن طريق الرؤية التي تتضمن تقديرا لألبعاد باإلضافة إلى تراكيب عالقات المس
،وبذلك تصبح بنية الثـوابت اإلدراكية تعبر عن وجود بناءات فضائية )Similitudes(والتشابهات 

Ibid ).الحركي الوحيد–إسقاطية وإقليدية في نفس الوقت و ذلك على مستوى النّشاط الحسي  ,p.22)
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III( الفترة الثـالثــة eme période: (
الحركيـة بسلوكات البحث الموجه و –ة تتدعم النشاطات الحسية مع مطلع السنة الثاني

ثم تتدعم ) الحركيـة الخامسة –المرحلة الحسية ( ستكشافية عن طريق المحاولة و الخطأ إلالتجارب ا
).6المرحلة (في مرحلة ثانية باألفعال الكاملة للذكاء العملي عبر التنسيق الداخلي للعالقات 

:الحركي بالطريقة التالية –هذا التحسن على بناء الفضاء الحسي و يجري تأثير 
قد IIIالفترة متعلّقة أساسا بالشكل و أبعاد الجسم ، فإن إكتسابات IIالفترة بينما كانت إكتسابات 

تطورت إلى إستنتاج العالقات ما بين المواضيع فيما بينها ، و هو ما يؤدي إلى إرتفاع مجموعة 
في ( إلى أعداد متزايدة من الوضعيات المتتالية ) Groupe de déplacement( ت اإلزاحا

بما في ذلك ظهور دور الحركات غير المدركة بصفة مباشرة ، و هو ما يعبر عنه تحليل ) 6المرحلة 
) Piaget.J,1973,p.187(شهرا كاإلزاحات المرئية 16إلى 12بعض الظواهر عند الطفل من 

Ibid(و الوضعيات  ,p.190–192 (بالمحتوىحاويوعالقات ال )Contenant / contenu (
)Ibid ,p.192–193( ودورانات و إنقالبات األجسام الواحدة بالنّسبة لألخرى ، و ليس فقط بالنّسبة

Ibid(لجسم الطفل  ,p.194–195(.
باإلضافة ) 6الحركيـة –ـة المرحلة الحسي( IIIالفترة و أخيرا يشهد النّصف الثّاني من هذه 

الصورة "كامل الذكاء ، ظهور خلة و السريعة التي تميز الطفلدإلى تسجيل بداية التنسيقات المست
ـّل البدايات األولى ) Imitation différée( كإمتداد للمحاكاة غير المباشرة" العقلية وهو ما يمث

.)Représentation(.)Piaget.J,1981,pp.23( للتصور
و بتكون الوظيفة الرمزية يصبح اكتساب الكالم أو نظام اإلشارات ممكنا ، و هنا يبدأ الفضاء 

( الخالص ليصبح بصفة جزئيـة تصوريـا ) Perceptif( في التحول من جانبه اإلدراكي 
Représentatif ( ل من ميدان الفضاء التّصورياألو و بهذا يعتّب الطفل الحد ،.
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في التعرف على الفضاءاإلدراكـــيدور النشــاط: الحركـــة واإلدراك 
Perception et mouvement,  L e rôle de L’activité perceptive »«

من أجل تحديد مكانة و أهمية المعطيات اإلدراكية االبتدائية بالنسبة للفضاء التصوري ، ال يكفي 
الحركيـة تسبق بكثير قدوم التصورات الفضائية ، فهي في حقيقة األمر –يات الحسية القول بأن البن

شيء أساسي يجب اإلشارة إليه دائما ، فقبل أن يصبح الطفل قادرا على تصور المنظورات فكريا أو 
قياس األجسام بعمليات حقيقية ، كان قبل ذلك قادرا على اإلدراك إسقاطيا و القيام بواسطة عملية 
اإلدراك الوحيدة ببعض العالقات القياسية البسيطة ، باإلضافة إلى ذلك أن األشكال التي يدركها الطفل 

د يعيلكيالطفل على الخ ، هي أشكال صعبة بعض الشيء …كالمستقيمات و الدوائر و المربعات 
La( أو التفكير التصوري ) Intuition imagée( بناءها عن طريق الحدس التصوري 

pensée représentative . (
أن يعيد بناءه من ) L’intuition spatiale( على الحدس الفضائي يجب و عليه نقول بأنّه 

رات في مقابل اإلدراكات المباشرة و اآلنية ، من و هو ميدان التصو،جديد على المستوى الخاص به
من قبل عن طريق اإلدراك في الميدان المحدود ) Conquis( خالل إعادة بناء كل ما تم المرور به 

ن من االتصاالت المباشرة مع األجسام ، و يضاف إلى ذلك كلّه هو أنفرقا سنويا معتبرا سوف المتكو
يفرق ما بين هذين النوعين من البناءات ألنّه ال يمكن لعمليات مثل القياس و التنسيق التصوري 

أن تساهم في بناء فضاء فكري قادر …) Proportion( و النسب للمنظورات ، و ذكاء األبعاد 
.على الهيمنة و استخالف الفضاء اإلدراكي بشكل نهائي 

اإلدراكي و : ن ئيلكن و بالرغم من كّل هذه الفروق ، يجب أن ننبه إلى أن كّل من البنا
ري هما بناءان يمثّالن عامال مشتركا واحدا ، و يتكرأي ال يختلفان ( ران في بعض أجزائهما التصو

.ي المعتبر فيما بينهما نوبالرغم من الفرق الس) عن بعضهما 
إن هذا العامل المشترك ما بين اإلثنين و الذي يعتبر عنصرا بالغ األهمية في تفسير الحدس 

ـّل منبع العمليـات ف) Motricité" ( الحركة"الفضائي عموما هو  ي حد ذاتها خصوصا و التي تمث
.بعد تكوين العنصر الموجه و المسير للصور التصورية و اإلدراكات الفضائية األولية 

و في كّل المستويات يظهر حدس الفضاء من خالل صنفين متمايزين ، فأحيانا يرتبط الحدس 
سبيل المثال ،و أحيانا كتصور مثلث أو مستقيم على) Figuration statique(باألشكال الثّابتة 

دوث كتلك التحويالت التي تفكّك أخرى يعبر الحدس الفضائي عن تحويالت ممكنة الح
)Décomposition(،الخ …أو دوران المستقيم حول نفسه ، المثلث.
)Piaget.J.1981,p.23(
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ا يسبق اآلخر؟ و أحدهمهل أن هذين العنصرين متّحدين تماما أو أن:نطرحهو السؤال الذي 
ة ؟ و هل يوجه أحدهما اآلخر أم ال ؟ هل لهما نفس األهمي

تتوقّف على فهمها الطبيعة التي يمكن أن حيث إن هذه األسئلة على قدر عال من األهمية ، 
و معنى ذلك ( نصف بها الحدس الهندسي ، أهو ذو طبيعة حدسية بالمعنى اإلبستومولوجي للكلمة 

عمليـا لكنّه يصل في –و الذي يكون قبل ) الصوري ذو الطبيعة اإلحساسية أو الطبيعة البنائية التأمل 
).تماما كما هو الحال في شكله التوازني الحتمي الضروري ( األخير إلى العمليات الفكرية 

بوال ، ألنّه إذا ووفقا لذلك فإنّه و في كّل مستويات النمو ، نكتشف بأن هذا األخير هو األكثر ق
كان العنصر الشكلي أو الصوري ، و العنصر الحركي للحدس الفضائي متّحدين دائما و حاضرين 

و كمسير للعنصر دائما الواحد كما اآلخر ، فإن العنصر الحركي هو الذي يبدو بكّل تأكيد كموجه
توى اإلدراك في حد ذاته ، الشكلي أو التصوري و ليس العكس ، و هو ما يجب أن ننبه إليه على مس

.هل أن اإلحساس و الحركة يشكّالن واقعين مستقلّين أم ال ؟ : و السؤال الذي نطرحه هو 
في علم األعصاب أن اإلحساسات و ) Von Weizsaker)1941إن الذي تؤكّده نظرية 

هات علم النفس في هذا المجال الحركة هما عنصران متّحدان وحدة أولية حتمية ، و هو ما يوافق إتجا
، ألن علم النفس ال يهدف إلى تفسير العمل العصبي أو النشاطات العصبية بمصطلحات الوعي أو 
السلوكات ، لكنّه يهدف إلى تحليل تاريخ هذه السلوكات أو بمعنى آخر األسلوب الذي يرتبط من خالله 

.إلدراكات التالية اإلدراك باإلدراكات السابقة و الذي يحدد بواسطته ا
و من هذا المنظور ال توجد أي حركة مستدخلة ضمن سلوك ما ال يعتمد على اإلدراكات، و في 

تدخل في أي نشاط يتضمن عناصر حركية ، فاإلدراك لوحده ،سنفس الدرجة ال يوجد أي إدراك م
تحليل السلوكات ، بل تضطلع اإلسكيمة و الحركة لوحدها ال يمكنها أبدا أن يشكّال عنصر اإلنطالق في

.الحركيـة الكلية بكّل ذلك –الحسية 
يعتبر نظاما من ) كرؤية الرضاعة مقلوبة مثال ( و إنطالقا من هذا المنظور فإن اإلدراك 

ية بمعنى العالقات المنتظمة في شكل كلية آنية ، لكن توازن هذه الكلية ال يرتبط فقط بالعالقات الحقيق
)   ( Rapports virtuels( المدركة حاليا ، بل تتدخّل فيه أيضا مجموعة من العالقات االفتراضية 

، و بمعنى ذلك االستعانة باإلدراكات السابقة أو الموجودة ) تماما كما هو الحال في التوازن الميكانيكي 
، كما يفترض هذا التدخّل أن ) مثال ذلك سبق نتائج نصف دوران ذهني لرضاعة الطفل ( مسبقا 

:دائما في المردود من إدراك إلى آخر ، و السؤال الذي نطرحه ) Motricité( تتحكّم الحركة      
.؟ ) Mouvement( ما معنى الحركة 

ترى سيكولوجية الشكل في هذا اإلطار ، وجود إرتباط وثيق ما بين الحركة و اإلدراك بحيث 
أي ) Sensorium et motorium forment un seul appareil( ت الحركة تحدد اإلدراكا
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أن اإلحساسات و الحركات تشكّل جهازا واحدا ، و أن ديناميكية التفاعل فيما بينها ترتبط مباشرة 
)Ibid,p.24-25(.M. Guillaumeو هو ما يذهب إليه) Champ récepteur(بالحقل المستقبل 

فيعتقد غير ذلك ، إذ يفترض أنّه إذا كانت الحركة تحدد فعال المرور من Piagetو أما 
ما بين التـحويالت في حد ذاتها ، بمعنى ) Réciprocité( إدراك إلى آخر فيجب أن تكون تبادلية 

ق ايأن الحركة و الحاالت المتتالية الناتجة عن التحويل ، و هو ما يقصد به اإلدراكات ، و في هذا الس
للحقل ) Transformation( أن كّل حركة يمكن أن تدرك على أنّها تحويل Piagetيعتبر 

.اإلدراكي ، و أن كّل حقل إدراكي يمكن أن نعتبره كمجموعة من العالقات التي تحددها الحركات
كر العالقات فاإلدراكات ترتبط إرتباطا وثيقا بالحركة ، ألنّه ال يمكن تفسير الحدس من دون ذ

) L’élément moteur( بالعنصر الحركي) L’élément figural( التي تربط العنصر الشكلي
إالّ إذا تمت الحركة ، أما إذا تم إدراكه " مكعب"كشكل ب، ألنّه على سبيل المثال ال يمكننا إدراك المكع

لتالي حتى يمكن إدراك هذا الجسم بشكل منظوراتي من جهة واحدة فقط ، فإنّه يعطي شكل مربع ، و با
ق ساهات المختلفة لنرى جميع مربعات المكعب حتى نستطيع أن ننجكمكعب ال بد من الحركة في اإلت

بينها و نربطها و بالتالي نستطيع أن نحكم عليه بأنّه مكعب ، و هذا دليل على حتمية و ضرورة 
.الحركة لتحقيق األحداس الفضائية 

ألنّها تتم ذهنيا ، و هي ترتبط ) Rapport virtuels( عالقات بالعالقات االفتراضية و تسمى هذه ال
) .Rapport réels( إرتباطا وثيقا بالعالقات الحقيقية 

و في هذا اإلطار نعتبر بأن هذه الحركات ضرورية للثبات الكلّي لبناء شكل األجسام الذي ال 
المباشرة ، لكن ال بد من وجود إدراكات سابقة تقوم بدورها بإشراط و يمكن أن يتحقّق فقط باإلدراكات

و هو نفس ما يحدث في التوازنات الميكانيكية التي تفترض تنقّالت أو إزاحات أو ( توفير التوازنات 
) .…سرعات افتراضية 

Un schéma Sensori( حركيـة–و بهذا المعنى يفترض كّل إدراك إسكيمة حسية  – moteur (
.و التي تنطبق على الوضعية الحالية للمكتسبات العامة للبناءات السابقة 

كوجود صورة مستطيل ( و نفس الشيء يقال بالنسبة إلدراك األشكال البسيطة المرسومة على مستوي 
فإن اإلدراكات تخضع لنفس اإلعتبارات السابقة ، ألن النظر يتركّز حول ) فوق صفحة كراسة مثال 

ل المرسوم ، ثم يتحرك من جهة إلى أخرى و يقيم الفرد ذهنيا مجموعة من كمعينة من الشنقطة
العالقات كتحديد العرض و الطول ، مما يسمح له بالحكم أخيرا بأن هذا الشكل مستطيل ، و هذا ما 

ذو ( ي يثبت لنا ثانية بأن الحركة تلعب دورا حتى في إدراك األشكال البسيطة الموجودة في المستو
) .بعدين 

فاإلدراك البصري يمثّل في حد ذاته نظاما من العالقات التي تحددها حركات العينين ، و بصفة 
عامة يجب أن نميز هنا ما بين اإلدراك  المحض و الذي يكون في جوهره عبارة عن  إستقبال خالص 
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)Essentiellement réceptif(بين النشاط اإلدراكيماينينتج من تركيز معكالذي)Activité
perceptive ( رات التركيزالذي يبدأ مع تغي )Les changements de centration ou

décentration (، الخ…و هو ما يتمثّل في المقارنات ، التراكيب و السبق
رات،  وهو الحركي،وهذا قبل ظهور التصو–و يعتبر النشاط اإلدراكي كإمتداد للذكاء الحسي 

التي تتكون خالل ) Constances  perceptives( ما يفسر لنا ، لماذا تواصل الثوابت اإلدراكية
Activité sensori(الحركي–السنة األولى من عمر الطفل عن طريق النشاط الحسي  – motrice

عمر الطفل يتكون سنوات من10أو 9ردة للعمر ، حيث أنّه حوالي مع الزيادة المطّن، في التحس) 
لديه ثبات مفاهيم األبعاد تماما في معناها لدى الراشدين ، و هو ما يوضح جيدا بأن بناءات هذه 
اإلسكيمات يتواصل على المستوى التسلسلي أو التدرجي للسلوكات البسيطة ثم يتطور إلى النشاطات 

رية أو التمثلية ، و هذا حتى بعد ظهور النشاط التصوري التصو.)Ibid, p.25-28(.
و في الخالصة نقول بأن الحركة ال تلعب دورا في تكوين البدايات األولى لإلدراك ، لكنّها 

تلعب دورا أكبر بفضل النشاط اإلدراكي حيث تسمح الحركة بالمرور من اإلدراكات إلى التصورات            
)de la perception à la représentationle passage  . (
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.العقلي أو التصورينشأة الفضاء السيكولوجي. 2.1.3
(Genese de l’ Espace intellectuel ou espace représentatif )

-

اإلدراك المعرفي التّكراريو) ( L’intuition des formesحدس األشكال 1.2.1.3
.(Perception stéréognostique )

:مدخل
على أنّه المعرفة الناتجة عن االتصال المباشر باألجسام أو األشياء ، في حين اإلدراكيعرف 

في تذكر األشياء و هي غائبة أو في مضاعفة اإلدراكات و هي حاضرة ، أو في استيفاء رالتصويتمثّل 
عندما نتعرف : مثال ( واضيع أخرى غير مدركة حاليا إكمال جانب المعرفة اإلدراكية باللجوء إلى م

فإنّنا نشبه هذا الشكل إدراكيا بكّل المثلثات التي رأيناها من قبل و التي تمثل فئة من " مثلث"على 
) .األشكال غير المدركة في نفس الوقت ، و تكون قابلة للمقارنة مع الشكل المدرك آنيا 

، فإنها تدخل عنصرا جديدا خاصا بها فقط ، و هو اد لإلدراكاتالتصورات عبارة عن إمتدإذا كانت 
Le(و الذي يتضمن التفريق ما بين الدال و المدلول Significations)(ما يسمى بنظام الدالالت

signifiant et le signifié ( فاإلدراكات تحمل في حد ذاتها دالالت ،) تسمح إلدراكات المنظورات
سوى مؤشرات ) Signifiants(ل افي حين ال تمثّل الدو) ابت للجسم المدرك المختلفة بتعيين شكل ث

)Indices ( منحدرة من اإلسكيمة)Schème ( الحسية الحركية و التي تلعب دور المدلول بالنّسبة لها
أما عن الداللة التصورية و على العكس من ذلك فإنّها تتميز بالتفريق الواضح ما بين الدوال

)Les signifiants ( و التي تتمثل في اإلشارات)Signes ] ( مثل الكالم الدارج ، أو الرياضيات
و ) الخ …مثل الصورة ، أو إشارات المحاكاة ، الرسوم ) ( Symboles(أو في الرموز ]  الخ …

رات الفضائية عن طريق بحكم أن هذه الحاالت تتكون في حالة التصو) ( Les signifiés(المدلوالت 
.الخ …) Les états spatiaux(تحويالت الفضاء أو الوضعيات الفضائية 
La(إلى التصور الفضائي ) La perception(فمشكل المرور من اإلدراك 

représentation spatiale ( هو مشكل مزدوج ، فهو يدور في نفس الوقت حول الدال
)signifiant ( و المدلول)Signifié ( بمعنى حول الصورة ،)L’image (و حول الفكرة)La

pensée. (
بالشـرح ، ال بد من ذكر مسألة الحركة ) L’image spatiale(و لنتناول الصورة الفضائية 

، فالصـورة من ) Sensible(أو الحسي ) L’élément figural(و عالقاتها مع العنصر الشكلي 
تنتج عن ) L’image est une imitation interorisée(محاكاة مستدخلة دون شك هي تقليد  أو 
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إنطالقا ) Les figurations calquées(ل المنسوخة الحركة ، لكنها توصل في األخير إلى األشكا
) .Données sensibles(من المعطيات الحسية 

) Le moteur(انب الحركي بفعل طبيعتها الخاصة ما بين الجنفالصورة الحدسية تتأرجح إذ
، و هو ما يحدث داخل هذه الصورة أثناء عملية ) Le figural(و الجانب الشكلي أو الصوري 

.اإلدراكات ذاتها 
ا فيما يتعلق بالعالقات العقلية التي تكوري في بدايته فإنها تكون أول األمر أمن الفضاء التصو

لكن مع مرور الزمن تصل هذه ،وثيقة تعتمد عليها بشكل جدمرتبطة بالصورة بمثابة سند أو دعام
Les figures(العالقات العقلية إلى مستوى التحويالت الفضائية في مقابل األشكال الثابتة  

statiques(،ز العنصر الحركي الخاص بالصـورة و تفرقه عن عناصرها فهي عالقات تمي
Symboles(لى درجة أن تجعل منها مجرد رموز تابعة الشكلية ، كما تتحرر من هذه األخيرة إ

auxiliaires ( و بهذه الطريقة يمكن أن نرى كيفية طرح العالقات ما بين الفضاء اإلدراكي و ،
فضل وظائف التقليد المستدخل عن جني جميع بالفضاء التصوري ، حيث أن الصورة الحدسية تبحث 

إلى استخدام األشكال اإلدراكية ،ل بالتالي عاجال أم آجالثمار البناء اإلدراكي السابق ، و تتوص
الخ ، و …المستقيمات ، المنحنيات ، األشكال المتوازنة ، الزوايا ، المربعات ، الدوائر : الكاملة مثل 

هذا ما يجعلنا نقول بأنه ال توجد أدلّة قاطعة على أن الفضاء التصوري هو في مجموعه فضاء إقليدي 
) L’imagerie symboliques(، إذ أن ظاهرة مثل هذه تخص المتصورة الرمزية أو إسقاطي 

. أكثر من العالقات الحقيقية المبنية 
ففيما يتعلق بالعالقات في حد ذاتهاو على العكس من الصور التقليدية التي ترتبط بها من 

تعتبربولوجية األساسية التيالضروري جدا أن تنطلق التصورات الفضائية ببناء العالقات الطو
اإلدراكات جزء منها ، بحيث ال تصل إلى مستوى العالقات اإلسقاطية و المترية بشكل مترابط ، و 

، و بالتنسيق ما بين ) Coordonnées(إلى مستوى إعادة بناء فضاء شامل متميز بإحداثيات خاصة 
).piaget.J, 1981,p.28-29(مختلف وجهات النظر اإلدراكية

:حول الفضـــــــاء التصـــــــــــوري Piagetتجارب . 
اإلدراكات المعرفية "سنوات و قام بتجربة حول ما يسمى 7إلى 2أطفاال من  Piagetأخذ 

و هي عبارة أستغني عنها فيما بعد ألنها في ) la perception stéréognostique" (التكرارية
التصوري نظرا لما تحمله من تعبير عن اإلدراك تماما كما يعبر عن التمثيل رأيه ال تعبر عن الفضاء 

.الصوري 
:التجربة كما يلي Piagetيشرح: طريقة التجربة 

و ألواح ،الخ…أجسام صلبة ، كرة ، مقص : نقدم للطفل عددا من األجسام المتنوعة المألوفة 
ثم نطلب من الطفل أن يلمس هذه األشكال من ، الخ…رة مربع ، دائ: ذات أشكال هندسية مختلفة 
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دون رؤيتها بصريا و أن يكتشف إسم هذه األجسام و يسميها لفظيا ، أو أن يرسمها على ورقة بيضاء، 
ار ، أوأن تكون مرسومة بأو أن يتعرف عليها من بين عدة أجسام أخرى مطروحة أمام ناظريه لالخت

.على ورقة 
: مبدأ التجربة 

يتلخّص مبدأ التجربة في أن رد الفعل الذي أثارته تجربة لمس األجسام يدويا من دون رؤيتها 
Tactilo(الحركي -بصريا ، يتمثّل في ترجمة اإلدراك اللّمسي  - Kinesthésique ( لألجسام

، و) Image spatiale de caractère visuel(المخفية  إلى صورة فضائية ذات طابع بصري 
لذلك فإن دراسة هذه الظواهر يعتبر عمال يمكن أن يساعد الباحث في تحليل بنية األحداس الصورية 

)Intuitions imagées ( باإلضافة إلى شرح ميكانيزم اإلدراك اللّمسي.
: تقنية التجريب 

بحيث يدخل الطفل يديه منحاجز مة بحجابمقسةيجلس الطفل على كرسي و أمامه طاول
ليلمس األجسام المقدمة إليه من طرف الفاحص بينما يجلس )  و ليس تحت الطاولة(وراء هذا الحجاب 

.الفاحص مقابال للطفل حتى يستطيع تحليل أسلوب الطفل في الكشف اللّمسي عن األجسام
: قائمة األجسام 

الخ …ملعقة قلم ، مفتاح ، مشط ،: تقدم لألطفال الصغار سلسلة من األجسام البسيطة . 1
:سلسلة من األلواح الكرتونية مختلفة األشكال الهندسية و هي كالتالي . 2

(A الخ …دائرة ، هالل ، مربع ، مستطيل ، منحرف ، مثلث ، صليب
(B نجمة، صليب)Lorraine( صليب ،)Gammée ( نصف دائرة عادية ، أو نصف دائرة ،

.مسننة 
(C مثلثات)Trapézoïdes.(
(D مساحات غير منتظمة مثقوبة بثقب أو ثقبين ، شريط أو حلقة من الكرتون المغلقة ، حلقتين

Ibid(.الخ …متداخلتين  ,p.29-30. (
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أجسام للتعرف اللمسي):06(شكل رقم 

:نتائج التجربة 

: إلى ما يلي Piagetتوصل 
: في هذه التجربة بالعمليتين العقليتين المتعاقبتين التاليتين يقوم الفرد 

.الحركية إلى إدراكات بصرية –ترجمة االدراكات اللّمسية : أوال
.تكوين صورة بصرية للتعبير عن المعطيات اللّمسية و نتائج الحركات اإلستكشافية : ثانيا

بيديه من ) فقط(الطفل يتعرف على الجسم الذي يلمسه ما الذي يجعل:  و السؤال األول الذي نطرحه 
بين العديد من األجسام أو الرسومات المقدمة إليه بصريا ؟
الحركية –ترجمة األحاسيس اللّمسية ر بأنو هو سؤال مهم طبعا ألنّنا في هذا السياق يمكن أن نذكّ

يتراوح عمره من سنتين إلى أربع سنوات إلى إدراكات بصرية ليس بالشيء الجديد بالنسبة للطفل الذي 
أشهر بمعنى منذ المرحلة العمرية األولى للتنسيق ما بين المسك و الرؤية يتعود 5إلى 3، فالطفل من 

على التنسيق ما بين اإلدراكات البصرية ليديه و األجسام التي يمسكها و كذا اإلدراكات اللّمسية أو 
.ذكورة الحركية الخاصة بنفس األجسام الم

تؤدي إلى ، و تحديدا نمو حركات الوجه ) L’imitation(و من جهة أخرى فإن نمو التقليد 
نوع من الربط ما بين العالقات ألن األجزاء غير المرئية من جسم الطفل ترتبط بنوع من اللوحات 

عن طريق اللّمس و البصرية التي يراها الطفل في أجسام اآلخرين ، مع إدراكها في نفس الوقت 
.و جسمه هو الحركة عبر وجهه

و لهذا يمكن اعتبار قدرة التعرف على األجسام أو األشياء من خالل االستكشاف اللّمسي كقدرة 
فالمسألة هنا ال تتعلق بدور اللّغة أو تدخلها ، فهي مسألة جديدة يتعرض لها . مبكّرة جدا لدى الرضيع 

صورات اللغوية ، فالقضية هي قضية استمرارية للربط ما بين العالقات التي الطفل على مستوى الت
ـّغوي –كان الطفل يعرفها أثناء نموه الحسي  .الحركي قبل الل
تدخل دور الصورة يطرح على الفرد مسألة أخرى الحركي فإن–و على العكس من التعرف اللّمسي 

.الحركي و هو ما يهمنا تحديدا في هذه الدراسة –ذات طبيعة أخرى مختلفة عن التعرف اللّمسي
فالطّفل ال يستطيع التعرف على جميع األشكال المقدمة إليه و خصوصا إذا كانت هذه األشكال معقّدة ، 

من خالل الكرتون ) un plan(كأن تكون هناك أشكال هندسية مجردة أو مجسمة فوق مستوي
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ية الجسم المقدم بمجرد الرؤية ، و إنما يذهب إلى استكشافها المقصوص فإن الطفل ال يتعرف على بن
.لمسيا 

و أن يختار أو عليه نقول بأن الطّفل حتى يستطيع أن يتعرف على األجسام المقدمة إليه بصريا 
واحدة منها ، أو أن يرسمها مثال ، فإنه ال بد أن يبني صورة بصرية عنها قبل ذلك ، و هو ما يؤدي 

البصري ، لكن اإلنتقال من اإلدراك–الحركي إلى اإلدراكي–لمرور ليس فقط من اللّمسيإلى ا
Ibid(.الحركي إلى الصورة البصرية - اللّمسي ,p.31. (

يمكن أن يكون كمقدمة جيدة لدراسة الفضاء حيثهذا المرور هو ما يهمنا في التحليل و التفسير
روفة إدراكيا هي األشكال األقل استعماال على مستوى و نالحظ هنا أن األشكال المع، التصوري

التمثّالت الصورية ألن العالقات الفضائية التي تتدخّل في هذه األخيرة تبقى متأخّرة بمقارنتها مع تلك 
.العالقات التي توصل إليها الطفل من خالل اإلدراك 

:المراحل االساسية لنمو الفضاء حسب بياجي . 2.2.1.3
كانت النتائج المحصل الى تقسيم مراحل اساسية في نمو المعرفة الفضائية و" بياجي " توصلو قد

: عليها كما يلي 
:سنوات 4أشهر أو 6سنوات و 3في المرحلة األولى التي تدوم إلى غاية 

.ليدي نسجل تعرفا مقبوال لألجسام المألوفة لكن هذا التعرف ال يكون لألشكال الهندسية ذات الطابع اإلق
:سنوات 7أشهر أو 6سنوات و 6سنوات إلى 4أما في المرحلة الثانية و التي تمتد من

.فإن األشكال اإلقليدية تكون متمايزة بشكل جيد لدى الطفل 
:سنوات 7أشهر أو 6سنوات و 6أما في المرحلة الثالثة و التي تمتد ما فوق 

.ا و سهال فإن تركيب األشكال المعقّدة يكون ممكن
و التي تكون في أقّل من عامين و ) Stade 0(و مم يمكن اإلشارة إليه أنّه في المرحلة صفر 

أشهر ، فإن عملية التجريب على األطفال غير ممكنة فيما يتعلق بالتعرف على األجسام الموجودة 6
لطّفل األقّل من عامين و نصف من وراء ستار     أو حجاب ، و هذا راجع إلى عامل عمر الطفل ، فا

تصعب معه عملية التجريب ، لكن هذا ال ينفي وجود تعرفات لمسية عفوية خارج هذه الوضعية 
التجريبية ، ألنها وضعية محرجة بالنسبة لألطفال ، يضاف إلى ذلك أن تجربة غلق العينين بواسطة 

Ibid(.منديل هي أيضا عملية تخلق قلقا كبيرا لدى األطفال  ,p.32. (
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:إلى مرحلتين جزئيتين متمايزتين ) stade I(و تنقسم المرحلة األولى 
ال يوجد هناك تعرفات على األجسام :]stade I . A–sous) [أ(ففي المرحلة الفرعية األولى 

البسيطة المألوفة  و ال على األشكال ، و حتى عملية الربط البصري ما بين األشكال بواسطة التغطية 
)Recouvrement simple ( غير ممكنة إالّ مع التمرين.

سنوات 3و التي تتراوح ما بين :]Stade I . B–Sous) [ب(أما في المرحلة الفرعية األولى 
توجد هناك بداية ) I.A(سنوات في المتوسط ، و على العكس من المرحلة الجزئية 4و نصف إلى 

ملية غير مهمة ، فاألشكال األولى المتعرف عليها ليست إقليدية لكنها إنطالق لتجريد األشكال و هي ع
:طوبولوجية، و بهذا يمكن إعطاء المثال التالي 

فالدائرة و المربع يعتبران شكالن غير متمايزين الواحد عن اآلخر لكونهما أشكال مغلقة ، لكن مع 
مفتوحة األخرى ، و إضافة إلى ذلك فإنالتمييز بينها باعتبارها أشكال مغلقة تختلف عن األشكال ال

.المستقيمات و الزوايا تبقى غير متعرف عليها 
الطفل يمسك األجسام بسذاجة ما و يبقى اإلستكشاف اللّمسي في هذه المرحلة األولى سلبي نسبيا ألن

لمفتاح تقاء أصابع يديه بثقب اإلك) Rencontres(بين يديه و يستجيب بطريقة عشوائية لإللتقاءات 
.مثال 

فإن األشكال تستكشف و كأنها أجسام حقيقية ، و يتمI.B ( ) (ب(أما في المرحلة الجزئية األولى 
في المرحلة الثانية التمييز ما بين المستويات الثالثة المتعاقبة و التي ترتبط فيما بينها بشكل متسلسل و 

4سنوات إلى 4أي من ) II.A(و ) I.B(ة الجزئية مستمر ، ففي الحالة الوسطية فيما بين المرحل
و ) Curviligne(أشهر ، نسجل هنا بداية للتمييز ما بين األشكال الدائرية أو المنحنية 6سنوات و 

مع عدم تمييز مختلف األشكال المنكسرة الخاصة مثل ) Rectiligne(أو المنكسرة األشكال المستقيمة
ل المنحنية أو الدائرية الخاصة مثل الدائرة و الهالل ،كما نسجل إمكانية المربع و المستطيل ، أو األشكا

لكن مع تأخر بسيط لهذا األخير بالنسبة (I.B)و هو ما يبدأ في المرحلة (التمثيل عن طريق الرسم 
) .لالختبار 

إللتقاءات و يبقى اإلستكشاف اللّمسي عاما لكن مع استعمال مؤشرات مأخوذة بطريقة عشوائية ل
أشهر 6سنوات و 4و التي تمتد من )Stade II . A-Sous) (أ(و خالل المرحلة الجزئية الثانية 

يوجد تمييز تدريجي ما بين األشكال حسب :أشهر في المتوسط 6سنوات و 5سنوات أو 5إلى 
يبقى هناك فرق بسيط كما) . الدائرة و الهالل ، المربع و المستطيل ( ياها و حسب أبعادها أيضا ازو

اإلستكشاف .ف و الرسم ، لكن هذا األخير يصبح أكثر دقّة في هذه المرحلة ما بين التعر وكما أن
.)Les indices significatifs(الـة الحركي يصبح يسجـل البحث عن المؤشـرات الد–اللّمسي 

5سنوات إلى 5نطالقا من إ) (Stade II.B–sous) (ب(و في آخر المرحلة الجزئية الثانية 
) Tâtonnement(تظهر اإلكتشافات المتتابعة إنطالقا من العديد من التلمسات :)أشهر 6سنوات و 
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، كما أن الصليب و النجوم تصبح أكثر ) Trapèze(و لمتوازي الوجوه ) Losange(للمنحرف 
ما أن اإلستكشاف في هذه المرحلة تمايزا لكن مع حدوث العديد من األخطاء في تمثّل األشكال المعقدة ك

.يصبح أكثر نشاطا لكنّه غير تلقائي وغير منظم 
فإنّها تتميز أخيرا :أشهر6سنوات 6و التي تبدأ حوالي )stade III(أما المرحلة الثالثة 

و المتأثّر طبعا بظهور تنسيق ) exploration méthodique(باإلستكشاف المنظم و المنهجي  
حتى أن الطفل يصبح قادرا على : المحضة والتي تتشكّل في هذه المرحلة في جميع الميادين العمليات 

و المسافات ) L’ordre(و الترتيب ) La croix gammées(التمييز ما بين األشكال المعقّدة مثل 
) II.B(ىو حتى المستوى إنطالقا من هذا المستو) الخ …الرسم (كما تصبح الصورة .بعين االعتبار

و كأن األمر يتعلق ببناء العالقات التي يمكن أن ) La récognition(تمثّل عالقة دقيقة مع التعرف 
يعبر عنها بشكل مباشر بنوع من الرمزية الشكلية المبسطة التي تنبع من الفهم و تتبع له 

)Ibid ,p.33-34. (
،  عرف على األشكال الطوبولوجيةالتمرحلة التعرف على األجسام المألوفة ثم:المرحلةاألولى-

.لكن ليس على األشكال اإلقليدية 
في هذه المرحلة يستطيع الطفل التعرف بكل بساطة على األجسام الملموسة ، لكنه يجد نفسه 
عاجزا عن تجريد هذه األشكال و ذلك راجع إلى عدم كفاية اإلستكشافات ، ثم إنّه عند بداية مرحلة 

ل فإن الفرد ال يتوصل إلى تجاوز مستوى العالقات الطوبولوجية من أجل تكوين األشكال تجريد األشكا
.اإلقليدية 

لماذا تبقى الحركات اإلستكشافية غير فعالة ، في حين أنّه بإمكانها أن : و السؤال األول الذي نطرحه 
الطفل أن يتتبع تكون موجهة بواسطة األشكال المقدمة كنماذج ، و أنّه ليس من الصعب على 

بأصابعه محيط شكل دائري أو مربع ليحكم عليه بأنّه كذلك ؟
أما السؤال الثاني المطروح فهو يتعلق بتفاعالت هذه المرحلة حول معرفة جوهر تجريد األشكال من   

لماذا تكون األشكال الطوبولوجية من الناحية النفسية أكثر بساطة من : جهة ، و من جهة أخرى 
.قليدية ؟إلااألشكال 

فاألفراد في هذه المرحلة ال يتعرفون على األشكال الهندسية المقدمة إليهم من بين مجموعة 
األشكال التي كانوا قد لمسوها من قبل من دون رؤيتها بصريا ، و ذلك راجع إلى عدم كفاية 

ل الهندسية يبقى الالزم لتحديد األشكافاالستكشاف، ) Un défaut d’exploration(االستكشاف 
أساسا من حركات المسك و االستكشافغير كاف للتعرف على األجسام المألوفة ، حيث يتكون هذا 

ر األجسام من يد إلى أخرى ، ، أو يدواالثنتينبعض الحركات البسيطة التمييزية فالطفل يمسك بيديه 
ه داخل حلقة المفتاح مثال ، لكنه ر أصابعأو يضغط بكلتا يديه على جانبي الجسم ، أو يمرأو يتلمس
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في حين ) Le pourtours(محيط األجسام استكشافمن أجل معرفة األشكال الهندسية ال بد له من 
مساحتها و مالمسة جزء من المحيط فقط ، و عليه استكشافأن الطّفل يكتفي فقط بمسك الكرتونة و 

جريد و ال يستكشف بما فيه الكفاية من طرف فإن الشكل الهندسي بهذا األسلوب لن يصل إلى درجة الت
Ibid(أو ما يسمى باإلستكشاف الشامل لألجسام المألوفة) Préhension(حركات المسك ,p.34-

36(.
م يتحسن للماذا:و لكن المشكل بهذه الطريقة لم يحّل ، ألن المسألة تتعلّق باإلجابة على السؤال التالي

لهندسية  و الذي يؤدي إلى التعرف عليها بالتفصيل ؟اإلستكشاف في حالة األشكال ا
و كما نعرف بأن الحركات اإلعتيادية للمسك أنها تكفي للتعرف على األجسام المألوفة من دون 

يدفعنا إلى ،الحاجة إلى اإلستكشاف اآللي أو المنظّم ، فالمسك بالكرة مثال أو بقلم أو بمفتاح أو بمشط
.حركية تسمح بما فيه الكفاية بتمييز الجسم المقدم إلينا و التعرف عليه–ة تالؤمات لمسي

ال يقوم بتعميم هذه –في حالة األشكال الهندسية –ما الذي يجعل الطفل : لكن المحير في األمر هو 
التساؤالت و إستكشاف محيط هذه األشكال ليتسنى له التعرف عليها ، و تمييز المستقيمات من 

الخ ؟.…و قيمة الزوايا و كذا التعرف على الخطوط المتوازية أو المنحنيةحنيات ، و تقييم عددالمن
عدم كفاية أو نقص في التحليل اإلدراكي و عدم كفاية في التجريدهناكأن: ذلك هوو الجواب على

)Faute d’analyse de perception et faute d’absorption (فما معنى ذلك ؟ ،
هذا الذي ينتج من التمييز ما بين اإلدراكات و النشاطات اإلدراكية فإنّه التحليل اإلدراكيأما عن 

د مالمسة عنصر ما من فمجرLes décentrations ((يحدث مع البدايات الكبرى لالّتمركزات 
مسة عنصر آخر يرسل إدراكا أوليا لمسيا ، ثم تمثل بعد ذلك مال) centration(المربع يمثل تمركزا 

…من المربع تمركزا آخر يؤدي إلى إدراك آخر ، و هكذا 
و مم يجدر التنبيه إليه هو أن التمركز لوحده غير كافي ، بل هو عامل مشوه لألجسام ، و ذلك 

العنصر المركزي على حساب ) Surévaluation(ه يؤدي إلى تضخيم راجع لعدم إكتماله و أنّ
يؤدي إلى تصحيح ) أو الالّتمركز(طية لمنطقة التمركز ، فالمرور من تمركز إلى آخر العناصر المحي

دة كلما كان اإلدراك أو تعديل التمركزات الواحدة باألخرى ، فكلّما كانت الالّتمركزات كثيرة و متعد
و هذا ) (Motrice(نشاطا حركيايتطلب قبل ذلك ) Décentration(لكن عدم التمركز .موضوعيا 

و هو ما يعتبر منبع العديد من الحركات النشطة كنقل المعطيات ) معناه تجاوز اإلدراك المحض
)Transport ( المدركة الواحدة فوق األخرى ، أو المقارنات)Comparaison ( ،) أو النقل

و السبق ) Transport de rapport(أو النقل العالئقي ) Transposition(و التقابل )  المتبادل
)Anticipation) (الخ …) أو النقل و التقابل داخل الزمن.

هذه المجموعة هي التي تشكل النشاط اإلدراكي و الذي نسميه بمصطلح غامض و عام أحيانا    
Analyse. ()Ibid" (التحليل اإلدراكي"و هو  ,p.36-37. (
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ى على العموم عن نوع من الفقر في لدى األفراد في هذا المستوعدم كفاية اإلستكشافو تعبر 
عوض ) Statique(النشاط اإلدراكي ذاته ، و هذا ما يدّل على بقاء إدراكات الطفل سلبية أو ساكنة 

.حركي يربطها الواحدة باألخرى –حسييأن تندمج ضمن نظام تنسيق
بالنسبة لألشكال و في مقابل ذلك نستطيع فهم ما يحدث خالل األشهر األولى من عمر الطفل 

المقدمة بصريا ، فاإلستكشاف عن طريق البصر يعتبر أسهل من اإلستكشاف اللّمسي عن طريق اليد ، 
يشمل أكبر عدد من العناصر المتزامنة في نفس ) Centration visuelle(ألن التركيز البصري 

ك أن األشكال البصرية يضاف إلى ذل، )Centration tactile(مسي اللالوقت  بمقارنته بالتركيز 
و ، ، إالّ أن سياقات البناء تكون نفسها اللمسةو سبقا في التشكّل و البناء من األشكال هي األكثر حظا

أن الفرق الوحيد بينهما يتمثّل أساسا في الفرق الزمني بينهما بسنة أو سنتين في إدراك األشكال 
الحال بالنسبة لألشكال الهندسية البصرية خالل الفترة الهندسية على المستوى اللّمسي ،تماما كما هو 

.األولى من الفترات الثالثة المشروحة سابقا في الفقرة األولى 
و باإلضافة إلى ذلك فإن عدم كفاية اإلستكشاف أو عدم كفاية  النشاط اإلدراكي يعتبر عامال 

ال يرسمون سوى خربشات مفسرا أيضا لصعوبات الرسم ، فاألفراد في هذا المستوى
)Gribouillages ( النشاط في غياب صورة مرسومة لألشكال البسيطة كالدائرة و المربع ، ألن ،

و الذي يمد و يطور في ) Imitation(يعتبر كمصدر للمحاكاة –بعكس اإلدراك البسيط –اإلدراكي
محاكاة أو تقليدا مستدخال ، فالفرد و التي تمثّل،ماتها و في الصورة العقلية على وجه التحديدءمال

ال يستطيع إذن رسم شكلها و ال حتى ) Le pourtour(الذي ال يعرف إستكشاف محيط المساحة 
.  التعرف عليه من بين مجموعة نماذج مقدمة إليه ليختار واحدة منها 

نا نفكر دائما ألنّ،اتأخذ معناها هن) abstraction de la forme(األشكال " تجريد"إن عبارة 
وكأن األشكال الهندسية هي أشكال ملتصقة باألجسام تماما مثلما هو الحال عندما ترتبط بها األوزان و 
األلوان،  و كأن عملية تجريد األشكال هي عبارة عن إستخراج إفتراضي لتلك األشكال الهندسية من 

.الفيزيائية األجسام وفقا لسياق مشابه تماما لسياق تجريد الخصائص
بساطة يوجد ألنّه و بكّل،إن وجهة نظر مثل هذه ليست مرفوضة بل هي مقبولة إلى حد بعيد

الخ ، …لكّل جسم فضاء فيزيائي وفقا لسلّم معين ، هذا الفضاء غير منفصل عن كتلة األجسام ذاتها 
.أي أنّه غير منفصل عن بقية الخصائص الفيزيائية للجسم 

لكن نظرة مثل هذه تبقى ناقصة و غير كاملة ، ألن المسألة في موضوع تجريد األجسام هي 
ألن األمر في حقيقته يتعلّق بتجريد : للخصائص الفيزيائية للجسم استخالصأكثر من مجرد عملية 

، ل الفردأو بالتـنسيق ما بين أفعا، ) Abstraction par rapport à l’action(النشاط   أو الفعل 
كيف يمكن للتفكير الهندسي لدى األطفال :و هذا ما يجب أن يفهم منذ البداية إلمكانية شرح و تفسير

.الكبار أن يتجاوز التجربة بسرعة أكبر 
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الحركية ، و النشاط اإلدراكي لألطفال –هذا و قد بين تحليل كل من االستكشافات اللّمسية 
سام المألوفة إنما يعود الفضل فيها إلى حركات المسك و التالؤمات الصغار أن معرفة شكل األج

و عليه نستخلص بأن هذا التجريد ليس مرتبط : الشاملة التي تعمل على إنتاج و تطوير هذه اإلسكيمة 
Ibid(.بالجسم ألنّه في الحقيقة ينتج عن حركات الفرد و تعامله مع األجسام ,p.37-38.( و يبقى

األجسام الهندسية إنطالقا من الجسم وحده ، أو إنطالقا من " تجريد"هل يتحقّق : ا السؤال مطروح
أفعال الفرد على األجسام ؟

، إذ أنّه و خالل هذه المرحلة نشهد إستجابات ) I.B(هذا السؤال تجيب عنه المرحلة الجزئية 
جدي كان قد عرفها الطفل ال تتميز األشكال الهندسية األولى التمفيدة على مستوى الفرد ، ألن

لكنها تتميز ) …المستقيمات ، االنحناءات ، الزوايا (بالخصائص الحسية لإلدراكات المعتادة 
الغلق و : بالخصائص التي اعتبرها علماء الرياضيات و المحللون التجريديون كخصائص بدائية مثل 

.إلخ…) Enlacement(الفتح و الربط 
أشهر إلى غاية 5سنوات و 3رحلة بأن األفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين كما نسجل في هذه الم

سنوات ، هم أطفال يفرقون جيدا و بسهولة تامة ما بين الشكل المفتوح و الشكل المغلق ، و ما بين 4
ين مساحة مثقوبة بثقب واحد و مساحة مثقوبة بثقبين و مساحة من دون ثقوب ، كما أنهم يفرقون ما ب

…حلقة دائرية و حلقتين مرتبطتين ، و حلقتين منفصلتين 
هي ... و بصيغة أخرى نقول بأن العالقات الطوبولوجية للفتح و الغلق و الربط و الفصل

عالقات تسمح لألفراد بالتعرف الجيد و الدقيق على األجسام ، في حين تبقى األشكال اإلقليدية األولية 
الطفل ، فيما عدا نوع واحد من بدايات التعرف هو التعرف على الدائرة التي يمكن غير معروفة لدى 

أن يتعرف عليها الطفل من بين العديد من األشكال ، فهو ال يختلط عليه شكلها مع المربع أو المستطيل 
) .Ellipses(و إنما يحدث ذلك اإلختالط نادرا مع األهلّـــة ،

) I.A(الذي طرحناه في المرحلة " بتجريد األشكال"جيب على السؤال المتعلق و عليه يمكن أن ن
: كالتالي 

الخصائص المورفولوجية األكثر بروزا في الجسم ، فما استخالصإذا كان هدف هذا التجريد فقط -
ا ار ؟ و ما هو احتمال أن يكون هذيهو احتمال أن تكون العالقات الطوبولوجية هي األولى في اإلخت

اإلختبار منتظما و دائما ؟ 
هل أن الجانب المستقيم من الجسم أو الزوايا يمثّل خاصية أكثر تعقّدا من عالقات الفتح   و الغلق -

.المعتمدة بدورها على التجاور و الفصل أكثر من الربط ؟
بها الفرد على و بعكس ذلك فإن الحالة التي يكون فيها الشكل مجردا عن األفعال التي يقوم

األجسام ، و هي أفعال تتمثّل في إتباع عالقات التجاور و الفصل من القريب إلى األقرب ، و اإلحاطة  
، باإلضافة إلى إتباع عالقات ) حيث تشتق منها عالقات الغلق و الفتح (الخ …و اإلنتقال و الفصل 
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. اإلقليدية من الناحية اإلدراكية الربط أيضا ، و هذا ما يكسبها أهمية تفتح المجال للعالقات 
)Ibid ,p.38-40.(

:التعرف التدريجــي على األشكال اإلقليدية :  الثانيةالمرحلة 
الحركية بالرغم من طابعها –تشكل التمايزات األولى ألفعال المسك بداية للنشاطات اللّمسية 

.األشكال الطوبولوجية األولى العام و غير الناضج ، و هي تمايزات كافية لضمان تجريد
و مع تطور النشاط اإلدراكي ، الذي يعمل على تنسيق التمركزات اللّمسية ) II(أما في المرحلة الثانية 

إلى صور بيانية و عقلية ، حينها تصبح األشكال اإلقليدية معرفة امتدادفيما بينها ، و التي يحدث فيها 
.أيضااالتجاه، كما يتطور الرسم في نفس ) Stéréognosie(تدريجيا عن طريق التعرف التكراري 

فيصبح الفرد ) II.A(و المرحلة الجزئية ) I.B(و أما في المستوى الوسيط ما بين المرحلة الجزئية 
عدد ال بأس به من المؤشرات ، و هذا ما يسمح له بتمييز األشكال المنحنية من اكتشافقادرا على 

عالقات األبعاد و مختلف أنواع الزوايا تبقى أنالّزوايا و مستقيمات ، إاألشكال التي تحتوي على
أما عن ) Exploration systématique(غير معروفة لديه ، بسبب نقص اإلستكشاف اآللي 

الرسم فإن له أيضا نفس الخصائص السابقة الذكر مع تسجيل تأخر طفيف بمقارنته بالتعرفات اللّمسية ، 
.أشهر تقريبا 6سنوات و 4وسنوات 4ستوى اإلنتقالي ما بين و يقع هذا الم

يكون أكثر فاعلية ) Exploration(و تظهر خصائص المستوى الوسيط بشكل منسجم ، فاإلستكشاف 
ألن الطفل ال يكتفي بمسك األجسام من دون تحريكها أو مالمسة مساحتها ، فهو يبحث : Iمن المرحلة 

ف نفسه عناء د  و دون أن يكلّامل و من دون منهجية أو أسلوب محدو يستكشف بشكل كلي غير ك
ه يستكشف صدفة عددا من المؤشرات التي تحمل دالالت أنّالّالبحث عبر كامل محيط هذه األشكال ، إ

.ذات معنى عن الجسم المقصود 
ات الطوبولوجية ، كما يسمح هذا التطور في النشاطات اإلدراكية باإلضافة إلى التحكّم في بعض العالق

) Rectilignes(و األشكال المنكسرة ) Curvilignes(بالتفريق و التمييز ما بين األشكال المنحنية 
و يمكن القول في مثل هذا المستوى بأن هناك دائما تقابل : و التي يتعرف عليها الطفل بفضل زواياها 

و التي األشكال المنكسرةت لها زوايا و التي ليساألشكال المنحنية: ما بين فئتين من األشكال هما 
.تعرف بالزوايا 

و يعبر الرسم الذي يقوم به األطفال لألشكال المرئية أو الملموسة فقط ، بمثابة مؤشر جيد عن 
الحركي    –طبيعة اإلكتشافات و التعرفات الشاملة لألجسام ، إال أنّه يبقى متأخرا عن الجانب اللّمسي

) II.A(البصري ، فالرسم في هذه المرحلة يعتبر أكثر تطورا من الرسم في المرحلة السابقة و الجانب 
، ليصبح يرسم أشكاال ) Gribouillages(التي تكون فيها رسومات األطفال في شكل خربشات فقط 

رة و ما يعاب عليها فقط هي أنها غير متمايزة فيما بينها تقريبا حقيقية معب.
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ما يمكن أن يقال عن الرسم في هذه المرحلة أنه يعتبر مترجم جيد للحركات و خالصة
اإلستكشافية للفرد أكثر منه ترجمة لإلدراكات البصرية حتى و لو تم وضع األجسام و النماذج أمام 

Ibid(.بصر الفرد ,p.41-43.(
تعرفات التي يقدمها لنا الرسم و ال) La double information(فالمعرفة المضاعفة 

)récognitions ( ز المرور " تجريد األشكال"تسهم بعنصر جديد في مسألةفالطابع الفارقي الذي يمي
من العالقات الطوبولوجية إلى بدايات التمييز ما بين العالقات اإلقليدية ، يرجع الفضل فيه إلى ما 

البسيط المختلف طبعا عن فليس المستقيم بشكله ) : L’analyse de l’angle(يسمى بتحليل الزاوية 
ما الذي يسمح بذلك هو مركب المستقيمات المنحنيات ، هو ما يسمح للطفل بتجريد األشكال و إنّ

)Complexe de droites (ى بالزاوية ، و عليه يمكن القول بأنإكتشاف الزوايا لدى و المسم
الذي اعتبر بأنVolkelt ه ق من الجسم ، و هذا ما ذهب إليلنطيالطفل يعتبر في حد ذاته تجريد 

و هذا ) Polysensoriel" (متعدد اإلحساسات"الرسومات و النماذج في هذا المستوى تمثل طابعا 
.حركي و بصري –بعيدا عن أي تكرار معرفي ، فهو طابع في نفس الوقت لمسي 

L’angle c’est quelque chose qui" (ها شيء حادأنّعلىللزاوية "إن التعريف الساذج 
pique ( ن بوضوح الدور الذي تلعبه المالءمة مع الجسم في تكوين األشكال التصوريةهو تعريف يبي

بطريقة تقاطع مستقيمين و إستدخالها "الزاوية لطفللكي يفهم ااإلقليدية األولى ، و يضاف إلى ذلك
هو ما يفترض و) Reconstitution(أن يعيد بناءها يهضمن خصائص جسم مغلق ، يجب عل

. تحديدا نوعا من التجريد إنطالقا من الفعل و ليس من الجسم وحده 
تلتقيان أو كنتيجة ) سواء حركات العينين أو اليدين ( و عليه تتكون الزوايا كنتيجة لحركتين 

.للتباعد ما بين حركة الذهاب و حركة اإلياب بشرط أن تكون كّل هذه الحركات مستقيمة
(L’angle est le résultat de deux mouvements « du regard ou de la main »
qui se rejoignent , ou de l’écartement entre un mouvement d’aller et le

mouvement de retour )
إن الجسم بما يملك من خصائص فيزيائية يلعب دورا في تمايز األشكال اإلقليدية لكن إستيعاب هذه 

في نفس الوقت بفضل البناء القاعدي للعالقات ق من الحركات يتمئص داخل نظام منسالخصا
.الطوبولوجية ، مثال ذلك الرسم الذي يمثل إحدى أهم تظاهرات هذا النظام النسقي من الحركات 

نطبق و بهذا الشكل يتم تجريد األشكال االقليدية مثل سابقتها من األفعال و من األجسام التي ت
عليها ، و يرجع الفضل في ذلك إلى دور التنسيق ما بين األفعال الخاصة بها و التي تعطي لهذه 

Ibid(.البناءات طابعا هندسيا ، باإلضافة إلى طابعها الفيزيائي  ,p.43-44.(
:نوعين من التطورات  هي )II A(المرحلة الفرعية الثانية و نشاهد إبــان 
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( ، و تصبح تتميز بالبحث عن المؤشرات الدالة االستكشافات أكثر فعالية و نشاطاتصبح:أوال 
التدريجي ) ر التطو( و هو ما يؤدي إلى التمايز ) ضمنية ( دون أن تكون كاملة أو آلية ) ذات معنى 

.لألشكال ذات الزوايا من دون نجاحات عامة أو كلية 
ها سنا ملحوظا بمقارنتها بمستوى الرسومات السابقة ، لكنّتسجل رسومات األطفال تح:ثانيا

الحركية ، و نشير هنا أن هذه –تبقى تحمل في طياتها تأخرا بسيطا بمقارنتها بالتعرفات اللّمسية
Ibid. (أشهر تقريبا 6سنوات و 4انطالقا من المرحلة تبدأ في المتوسط  ,p.44.(

و تحويل التعرف اللمسي ،مسي الحركي إلى لمس لألشكالإن الفارق ما بين تحويل التعرف اللّ
ف بصري على األشكال ، يبيالحركي إلى تعرإالّالجانب البصري يسبق الرسم ، ن فعال أناإلثنين أن

ان بنفس المراحل تماما ، مع تسجيل فارق يمر)Décalage ( و هو ما يمثل الجانب البصري لصالح
Exploration tactiloاإلستكشاف اللّمسي الحركي موازاة حقيقية ما بين  – kinesthésique)(
La représentation(و ما بين التمثيالت الكتابية أو التخطيطية ذو النماذج البصرية

graphique ( حيث تسمح هذه الموازاة بتسليط الضوء في نفس الوقت على مسألة تكوين الصورة ،
.دراكي من جهة ، و تجريد األشكال من جهة أخرى العقلية إنطالقا من النشاط اإل

في حركة ) L’image représentative(الصورة التمثيليةوجهة نظرإذا إنطلقنا منماأ
سوف نجد ) و اللذين يعبران عن الصورة و عن الجسم ( إفتراضية إلى الرسم أو إلى النشاط اإلدراكي 

قّل أمانة لنقل فكرة كاملة عن النموذج المدرك بصريا أو لمسيا ، من دون شك أن الرسم هو معبر أ
.بمقارنته بالنشاط اإلدراكي الذي يسبقه في التعبير عن األجسام 

ال يعتبر امتداد لإلدراك المحض، و بصيغة أخرى فان الرسم مثله مثل الصورة العقلية 
)Perception pure ( الحركات : لكنه إمتداد لمجموع)Mouvements ( و السبوقات
)Anticipations (و إعادة البناءات)Reconstitutions ( و المقارنات)Comparaisons (

،) L’activité perceptive(الخ التي تصحب اإلدراك و التي يطلق عليها إسم النشاط اإلدراكي …
–االستكشاف اللمسي التي يتميز بها ( و لهذا السبب توجد عالقة وثيقة ما بين الحركات التالؤمية 

و ما بين الرسومات التي يقوم بها األطفال ، فكل رسم هو امتداد بصفة مباشرة للحركات ) الحركي 
Ibid. (.االستكشافية التي يؤديها الطفل  ,p.47.(

من التمايز نوعا ، فإننا نالحظ في هذه الفترةتجريدية لألشكال ا إذا انطلقنا من وجهة نظرأمو 
لنسبي لألشكال بأن الطفل ال يستخرج من األجسام إال ما هو قادر على استخراجه ، ليس فقط بالنسبة ا

إلعادة إنتاج األشكال و إنما بالنسبة لبنائها بأفعاله الخاصة به ، فاألجسام بهذا الشكل تعتبر موضوعات 
ة األشكال البسيطة مثل المربعجيدة ألفعال الطفل التي تقوم بدورها باستخراج األشكال منها ، ففي حال

Combiner(الخ ، فإن هذه األفعال تعمل على التنسيق ما بين المتساويات …أوالمستطيل أو الدائرة 
les égalités ] ( مثل تساوي أضالع المربع ، و تساوي زوجي أضالع المستطيل ، و تساوي أشعة
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أو التنسيق ما بين الالّمتساويات ] الخ …أو نصف قطر الدائرة ، و تساوي الزوايا القائمة
Combiner les inégalités) ] ( كالالّتساوي ما بين األضلع الصغيرة و األضلع الكبيرة

] .الخ …للمستطيل ، و الالّتساوي ما بين زوايا و أضلع المثلث ، 
لحاالت البسيطة إلى أن إعادة إنتاج األشكال التي يقوم بها الطفل بواسطة أفعاله الخاصة تؤدي في اإالّ

ر للجسم ثم تجريده من إلى درجة اعتقادنا بوجود تصوImiter l'objet (( نسخ الجسم و تقليده 
الجسم مباشرة ، أما في الحاالت األكثر تعقيدا فإن بناء األجسام يبدو أكثر وضوحا ، مثال ذلك 

تعرفية وخطيةبةصعوفي نفس الوقتيالذي يطرح صعوبة مضاعفة فه) Losange(المنحرف
)Graphique et récognitive(، نسبيا " جيدا"حيث يأخذ المنحرف من الناحية اإلدراكية شكال

[ ليس هذا التناظر حسب محورين بسيطين ،ما يدركه الطفل أوالأنالّألنّه متناظر بشكل مضاعف ، إ
Un(قالب للترتيب و هذا مثال جيد عن الصعوبة التي يخلقها التناظر باعتبار أنه ان

renversement de l’ordre ( فالطفل يبني المنحرف أوال في شكل مربع أو مستطيل لكنه يكمله
المنحرف ، و تمثل الزواياارتفاعتقعان في نصف ) Deux appendices( بمثلث أو بزائدتين

( يل مفتوح ، أو مستط) Diagonal( ، أو تحت شكل مربع يقطعه خط منحرف) Obtus(المغلقة
في ) و هو الصحيح ( ،  أو أخيرا يمكن إدراك المنحرف ) من دون شك لإلشارة إلى ميل األضلع 

.شكل مثلثين ملتصقين بواسطة القاعدة المشتركة 
إن هذه البناءات المتطورة ليست نتيجة أبدا لالستكشافات اللّمسية البصرية ألنها ترتبط تماما بما 

رة المنحرف بالنموذج الوحيد البصري ، و يبين المثال الذي ضربناه عن المنحرف نالحظه في صو
إلى أي مدى يمكن أن يفترض تجريد األشكال استيعاب الواقع إلى اإلسكيمات الداخلية لبناءات الفرد 

Ibid. (قبل أن تسمح بمالءمات هذه اإلسكيمات بالمحاكاة المباشرة للعالم الخارجي  ,p.48.(
يصبح تحليل الطفل لألجسام أكثر اكتماال ألنّه من )B II(المرحلة الفرعية الثانية و خالل 

اآلن فصاعدا ال يكتفي بالبحث عن حدود نهايات أو فروع شكل الصليب أو النجمة مثال ، لكنه 
.يستكشف الزوايا الداخلية لألشكال و يحاول إدراك ما إذا كانت مستقيمة أو حادة 

لكن بالرغم من مستواه الجيد ، يبقى هذا التحليل أمبريقيا و عشوائيا أو تجريبيا 
)Tâtonnante ( و هذا معناه أنه تحليل ال يتوصل في حالة األشكال المعقدة إلى خالصة تعتمد ،

ر هذه على التفكير المنطقي من أجل التنسيق ما بين مختلف المعطيات المدركة ، ألنّه في الواقع ال تظه
المعطيات بشكل حقيقي إال حوالي سبع سنوات من عمر الطفل ، حيث تسمح هذه العمليات لإلستنتاج 

، فالطفل أثناء هذا النوع من ) La déduction d'exploration(بتوجيه عملية اإلستكشاف 
ليه يستكشف كّل الجسم الذي تقع ع) Opératoirement(اإلستكشاف المكتمل غير الموجه إجرائيا 

.  يداه ، لكن بالذهاب دوما إلى األمام من دون الرجوع إلى الخلف بغية البحث عن نقطة ثابتة مرجعية 
نوع من الغلق لألربعة ب) Losange( يكون المنحرف أنأواــو بهذا األسلوب يمكن للطفل بعده
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الذي تكون ) [ Trapèze( ثم بنفس الطريقة مع متوازي األضالع ) Penchés( أضلع المائلة 
لكنّه يخطأ تماما و ال ينجح في التعرف على الصليب ] أضلعه المائلة أكثر تباعدا الواحدة عن األخرى 

 )Croix gammée ( حيث ال يستطيع الطفل التعرف على كيفية ربط الفروع المنكسرة بزوايا ،
طفال ال يتوصلون لتمثيل قائمة  الواحدة مع األخرى ، ذات المركز المشترك ، في حين أن بعض األ

.النجوم صوريا أو نظريا لنفس تلك األسباب السالفة 
فإنها سوف تؤدي إلى اكتمال التنسيق العكوسي أو IIIإنعكاسات المرحلةأما عن 

Ibid. (لمختلف السياقات اإلستكشافية ) (Réversibleالرجعي ,p.49.(

) :Coordination opératoire(التنسيق العملي: المرحلة الثالثة
له قدرة العودة إلى نقطة إنطالقه ، و إمكانية تركيبه مع ) Action(تعرف العملية بأنها فعل 

و في أنّهو مما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام .  أفعال أخرى وفقا لنمط مضاعف مباشر و عكسي 
الحركية ، يمكن للنشاط اإلدراكي أن –ركات اإلستكشافية اللّمسية لة في الحلية المتمثّميدان األفعال األو

يتضاعف بفضل اإلستنجاد و اإلستعانة بالتصورات األكثر نضجا و تطورا ، و التي تنساب عليها 
إلى7بعدما تكون قد تولدت منها إلى غاية أن تصل إلى مرحلة التنسيق العكوسي أو الرجعي حوالي 

حيث يظهر هذا ) . و هذا يمثل أول المرحلة العمرية للعمليات الملموسة ( طفل سنوات من عمر ال8
) اآللي ( بسبب عدم إمكانية الرجوع التلقائي : التنسيق في شكل بسيط غير مكتمل في هذا المستوى 

ل الجسم المالحظة إنطالقا من نقطة أو عدة نقاط اشكأإلى نقطة البداية ، حيث يمكن تجميع كل عناصر
.بتة مرجعية ثا

في هذه المرحلة بقياس ذلك ) كأداة إختبارية ) ( La croix gammée(و يسمح الصليب 
،الرجوع التلقائي من أجل التنسيق ما بين مختلف العناصر المعقّدة ، حيث يمكن أن نالحظ بسهولة

ا ، فهو من دون شك يستمر الفرق الكائن ما بين إستجابات الفرد في هذه المرحلة و المرحلة التي سبقته
في إستكشاف األشكال عن طريق نفس النشاط اإلدراكي الذي كان يعمل به في المراحل األولى ، لكن 
هذا النشاط عوض استخدامه للوسائل البدائية األولية البسيطة ، فإنّه يكون موجها بواسطة المنهج 

امل إنطالقا من نقطة مرجع ثابتة يمكن العملي الذي يقوم بتجميع العناصر المدركة وفقا لمنظور ش
Ibid. (يرجع إليها على الدوام نللفرد أ ,p.50.(

و يعتبر هذا التنسيق العكوس كأحسن وضعية توازن تكون قد وصلت إليها الحركات اإلستكشافية و 
ن حركات المالءمة التقليدية أو المحاكية التي تعمل على إستكشاف كل عنصر على حدى ثم إدخاله ضم

.األشكال و العناصر ى ف علحد في التعركلية منسجمة ، فهي تتّ
و يتمايز في هذا المستوى بالذات بناء األشكال بأسلوب واضح ، مقارنة بإدراكاتها و تشكّالتها المحاكية 

رة و المصو)Imagé(،ّالتعبير في صورة تجميع فالبناء يسبق تلك اإلدراكات و التشك الت إن صح
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مكون من مختلف ) Un schéma anticipateur(مسبق للمعطيات وفقا لمخطط سبقي  إفتراضي 
حسب المستقيمات  و المنحنيات و الزوايا و المتوازيات و الترتيب و المسافات ،اإلمكانات التجميعية

.المتساوية أو غير المتساوية 
ق بمخطط األفعال المنسقة و بعبارة أخرى نقول بأن كل شكل مدرك يرفق مباشرة أو يلح

هي ) Image graphique( الضرورية أو الالّزمة لبناءه ، و هذا ما يفسر أن الصورة البيانية 
أيضا تخضع بدورها لنفس مبدأ هذا البناء بنفس الطريقة التي توجه بواسطتها العمليات مختلف 

Ibid(.النشاطات اإلدراكية ,p.51.(

truitsl’analyse de l’espace conلفضاء المبنىتحليل اخالصة . 3.2.1.3
إذا أخدنا بشكل من التحليل بنية الفضاء الكامل عند الطفل فانه يميز بثالثة أنماط من العالقات الفضائية 

׃و هي 

العالقات الطوبولوجية- 
العالقات االسقاطية- 
العالقات االقليدية أو المترية- 

׃ثالثة أشكال من الفضاءات و هي و هذه األخيرة تشكل بدورها 

الفضاء الطوبولوجي - 
الفضاء االسقاطي- 
الفضاء االقليدي أو المتري - 

فيما يخص المفاهيم الطوبولوجية فهي قائمة اال على الروابط الفضائية الداخلية للشيء نفسه او شكل او 
׃مظهر ما فهي تقتصر على الروابط األساسية التالية 

االستمرار،اإلحاطة ،الترتيب ،فصل ال،المجاورة 
و العالقات الفضائية للفضاء الطوبولوجي تقام بين عناصر الشيء نفسه و المعني دون ضرورة أي - 

تدخل لتحديد وضعية هذا األخير بالنسبة ألشياء أخرى سوى تعلق األمر بمنظور ناتج عن وجهة 
﴾العالقات االقليدية﴿محوري حيث لمالحظ خارجي او تعلق األمر بنظام﴾زاوية رؤية﴿نظر

يرى بان الفضاء الطوبولوجي هو تجمع أو فسيفساء فضاءات مجزاة و ﴾بياجي ﴿و لهذا فان 
متميزة عن بعضها البعض  حيث الحدود المحترمة مثبتة بفعل استمرارية الحقل اإلدراكي أو بالوحدة 

.الوظيفية لكل من الحقول التجريبية التي تخص الطفل 
بدو أن اكتمال هذه البنيات الفضائية يتطلب بالضرورة الربط فيما بين هذه الفضاءات المفككة عن ي

بعضها البعض لتؤدي بذلك إلى فضاء كلي موحد و ذلك بفضل التطور التدريجي عند الطفل لجملة 
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و نظامين شاملين ينشان بصفة متزامنة و كالهما يكمل األخر رغم اختالفهما عن بعضهما البعض 
׃يتمثالن فيمايلي

حيث المفاهيم االقليدية تفرض إقامة نظام مرجعي ثابت ،هو منبع للفضاء االقليدي ׃نظام محوري -ا
بالنسبة لبعضهما البعض داخل متجانس الذي يشمل االشياء و في نفس ،يسمح بتحديد وضعية األشياء

.الوقت أماكنها الحقيقية او الممكنة 
حيث يضمن هذا النظام الشامل الربط بين نفس األشياء ،ع للفضاء االسقاطي منب:نظام منظوراتي- ب

السابقة و التي تتميز فيما بينها لكن هذه الحالة وفق مستوى اسقاطي او وجهات نظر تختلف باختالف 
لين يمكن استعمال عدة عالقات تختلف باختالف ،زاوية الرؤية للمالحظ الخارجي الممكنة او الحقيقية 

׃بعاد و هي كمايلي  اإل

﴾اليسار- اليمين﴿عالقة وفق بعد العرض - 
﴾تحت-فوق ﴿عالقة وفق بعد االرتفاع - 
﴾الخلف- االمام ﴿عالقة وفق بعد العمق - 

.و من جهة أخرى فان المفاهيم الطوبولوجية تتغير جذريا اذا ما اخدت من جهة اسقاطية 
ل مباشرة إلى روابط منظوراتية التي تنتج بالتحديد عن فالروابط الداخلية او الخارجية او اإلحاطة تتحو

تتبع المالحظ الخارجي لمجمل األشياء و حسب تعدد المنظورات بالنسبة لهذا األخير تتحدد وضعية 
.الشيء تبعا ألبعاد اسقاطية مختلفة و ذلك بالنسبة ألشياء أخرى

ا النسق المعرف كمؤشر فإذا كان شيء ما موضوع بين شيئين آخرين على نفس الخط فان هذ
طوبولوجي للرابطة الداخلية يتحول جذريا إذا ما عرف حسب روابط اسقاطية عن طريق تناوله من 

.خالل بعد واحد
من ﴿أو حسب البعدين اآلخرين ﴾على اليسار –على اليمين ﴿إما ﴾العمق- االرتفاع –العرض ﴿

.﴾الخلف-األمام ﴿أو﴾من تحت–فوق 
شيء يقع خارج عن الخط المشكل من الشيئين المذكورين سابقا فيعرف هذا األخير اذا كان نفس ال

﴾3/2﴿بالروابط االسقاطية وفقا للبعدين على ثالثة 

الخلف- األمام    
أو
اليسار- اليمين     

أو
الخلف- األمام   

و
من تحت- من فوق  

أو
من تحت–من فوق 
و
اليسار- اليمين  



الفضاء: الفصل الرابع _______________________

- 116 -

و أخيرا شيء جديد عن المجموعة السابقة المتكونة من ثالثة أشياء يصبح يعرف بثالثة أبعاد المتمثلة 
.في المستويات الثالثة للفضاء االسقاطي و دائما حسب المنظور الذي يكون فيه المالحظ الخارجي 

يد النظام المغلق للفضاء الطوبولوجي يعتبر توسيع و تزو׃نستنتج من ذلك ان الفضاء االسقاطي 
بإضافة النقطة المرجعية التي تحدث في نفس الوقت إعادة صياغة لألبعاد الخطية بالفضاء الطوبولوجي 

.و خلق نظام جديد للعالقات بين المالحظ الخارجي و األشياء المالحظة ،
بعاد و المسافات او الوضعيات التي و البد من اإلشارة إلى أن المفاهيم االسقاطية مرتبطة بتغيرات األ

التي تهتم فقط ׃تحدثها وجهات النظر أو المستويات االسقاطية فهي مثلها مثل المفاهيم الطوبولوجية
خارجي أين يؤدي إلى اإلهمال الكلي و عبالروابط المتعلقة بالشيء نفسه دون أي اعتبار لموضو

الشياء و المسافات التيالجهل بابعاد ا

rôle du langage dans la représentation deر اللغة في التمثيل الفضائيدو- 4

l’espace

:تعريف اللغة..1.4
":Piaget"تعريف اللغة حسب  بياجي-أ
اللغة هي التي تساعد الشخص على إيصال أفكاره لآلخرين بواسطة كلمات فهو يستطيع إبالغ و "

بذلك فهي فعل نفسي حركي مركب نه الشخصية، إذإصدار األوامر و التعبير عن مشاعره وأفكار
".نيسمح للفرد بالتواصل مع اآلخري

":de Saussure"تعريف اللغة حسب دي سوسور - ب
لذلك القول . اللغة هي نظام من الدالئل و مجموعة من القواعد التي تسمح بجمع هذه الدالئل و ترتيبها"

ا و هي تعتمد على نظام صوتي متفق عليه من أن اللغة عبارة عن نظام لها قواعدها و خصائصه
الحنجرة، (طرف مجموعة من األشخاص و يتحقق هذا النظام بفضل جهاز التصويت

).الخ................مالف
فاللغة تستعمل لغرض االتصال بين الناس و تعتبر الوسيلة المثلى لإلبالغ و التعبير عن األفكار و 

.العواطف في كل اللغات
:اللساني للغةالتعريف-ج
اللغة عبارة عن نظام صوتي استقر عليه العرب لإلستعمال في عصر معين بين جماعة و طائفة معينة "

".يمكن بواسطتها التفاهم بين الجماعة الذين بلغوا مستوى عال من اإلدراك
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)الوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية(دور اللغة في التمثيل الفضائي. 1.1.4
مثيل الفضائي يمر عبر طور عملي قبل أن يصل إال مستوى التمثيل الذي يصادف ظهور إن الت

.الوظيفة الرمزية و اللغة بفضل النضج العصبي و التفاعل االجتماعي
فتحليل التطورات الفضائية للطفل توحي بضرورة تفاعل عاملين مهمين يتمثل أحدهما في 

.ة غير المباشرةالمعرفة المباشرة و اآلخر في المعرف
المعرفة المباشرة للفضاء قائمة على سلوك الطفل بفعل التجربة اليومية و بواسطة التنقالت اإلكتشافية - 

و المعالجة اليدوية لألشياء فيصبح الطفل يدرك األبعاد و المسافات كما يتعرف على أشكال األشياء و 
.هذا بفعل اإلدراك

لمباشرة فهي قائمة على تدخل اللغة التي تنتقل من المحيط إلى الطفل أما بالنسبة للمعرفة غير ا
حيث الطفل يتجاوز تأثيره على األشياء الموجودة في مجاله اإلدراكي و يمتد . و مع النضج العصبي 

.ذلك إلى معالجة األشياء رمزيا أو الممثلة ذهنيا
طائها أوامر و تعليمات نموذجية لسلوك فاألم من خالل تسميتها لألشياء القائمة في المحيط و بإع

:الطفل فهذا األخير يحتفظ بآثار التعليمات اللفظية لمدة طويلة كأن تقول األم مثال
مما يتسنى للطفل بعد ذلك تسميته األشياء و األماكن و الربط فيما بينهما بواسطة كلمات و هذا 

.العالقات الفضائيةما ينتج عنده مجموعة من الوحدات اللغوية لتعيين
إذا كان التقليد يلعب "أنه :J.PIAGET ET WALLONفألهمية اللغة في هذا الصدد يؤكد لنا كل من 

بالتالي البد من أن و) aspect figuratif(دورا مكونا فيما يخص التمثيل فإنه يدعم البعد التصور 
prise de bidern j"(يتجاوز و يعاد بناؤه بنشاطات أكثر تطورا et Domergue 1980.(

.من بين هذه النشاطات الجديدة نجد اللغة التي منحت مكانة واسعة بما أنها أحسن أداة للداللة
فمن خالل ما سبق ذكره تبرز لنا أهمية اللغة وفعاليتها و لهذا فالبد من اإلشارة الى أن التكلم عن اللغة 

اتها و لكن محاولة توضيح كيفية تنظيم الفضاء في هذه النقطة ال يهدف إلى إظهار بنية اللغة في حد ذ
.من خالل استعمال وحدات لغوية لتعيين المكان من قبل الطفل 

أي التأكيد على دور اللغة و مساهمتها بتدخلها بصفة خاصة هنا في استعمال الوحدات المكانية التي
فوق .الجانب.األمام.مختلفةألشياء فيما بينها بواسطة عالقاتتربط ا

.الخ......حول.بين.وراء.تحت.لىع.
وسيتم التعرض إلى كل من المظهر الداللي و كيفية سير التطور المعرفي للوحدات اللغوية 

Le bilinguisme"و بن نبي في رسالتها " b.Pierart"لتعيين المكان و ذلك باالستعانة بدراسة الباحثة 

précoce)"BEN NABI.M 1978 (قطة الموالية وذلك من خالل الن:
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:"داخل"الوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية_ا
وهي عبارة عن تعبير لفعل دخول شيء في شيء آخر فإذا دخل الشيء الموضوع في الشيء المرجعي 
يصبح األول محاط و الثاني محيط إذن الشيء المرجعي يحيط بحدوده الشيء الموضوع ،كما أن 

محتوي فالشيء الموضوع يصبح /الشيء المرجعي يؤدي لعالقة حاويدخول الشيء الموضوع بداخل 
محتوي في الشيء المرجعي ،وهذا األخير يصبح حاوي ألي يحتوي على الشيء الموضوع كما أن 

محمول سواء كان الدخول كلي ألو جزئي و /الموضوع يكون محمول و المرجع حامل أي عالقة حامل
إال أن درجة االستعمال تختلف بحسب "في"اللغة العربية و هي مرادفاتها في" داخل"للوحدة اللغوية 

الوضعية و بحسب المعنى وتبقى هذه الوحدات اللغوية المترادفة تستعمل بنفس الطريقة في اللغة 
).الدارجة(العامية

على وزن فاعل للفعل دخل يدخل و داخل تتميز بشفافية كبيرة ألنها "داخل"وفي قواعد اللغة العربية
التي تحمل عدة معاني " في"داللة كبيرة و تعبر عن المعنى الحقيقي لها ،عكس الوحدة اللغوية تحمل

وقد نعبر عن مناسبات /في منتصف الليل،في صالة الظهر: فعندما نعبر عن مفهوم الزمن نقول
. ة،في الغابيفي الواد: أو نعبر عن مكان ما/في إحدى الحفالت،في عيد ميالدي:مثال" في"فنستعمل 

بأن الطفل يدرك مفهوم داخل و هو في " Piaget"ومن ناحية النمو النفسي الحركي يذكر الباحث 
حالة الجلوس إبتداءا من الشهر السادس ألن أهم اللعب الذي يمارسه هو إدخال و أخراج األشياء داخل 

.و خارج األواني أو اللعب التي تقدمها األم له
يستعملها الطفل أثناء تعامله مع عالمه الخارجي و هي تكتسب انطالقا من لذلك تعتبر أول وحدة لغوية

.ثالث سنوات
خارج /كما أننا نجد أن هذه الزوجية المتضادة داخلخارج  هيداخل ونجد أن معاكسة الوحدة اللغوية 

م التنقيط لوحسب نظاتقابلها في النظام اللساني الفرنسي الزوجية المتضادة 
) +Pol(تأخذ قطبية موجبة " داخل"فإن الوحدة اللغوية depvillez-bastujiمثلما استعمل من طرف 

). -Pol" (خارج"ألنها تكسب مبكرا مقارنة بالوحدة اللغوية المعاكسة لها 
:بالسيمات التالية" داخل"وتتميز الوحدة اللغوية 

.)قطبية موجبة()ضمنية) (داخلية(داخل 
Dans)intépiopilé) (inclusivite) (Pol+(.

":حول"الوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية - ب
تحدد هذه الوحدة اللغوية العالقة الفضائية المتمثلة في اإلحاطة فالشيء الموضوع يحيط الشيء 

يدور "امية الدارجة الوحدة اللغوية المرجعي و بالتالي يصبح هذا األخير محاط ،و نجد اللغة العربية الع
تشير في الغالبية إلى الحركة التي يقوم بها " يدور على"و في الحقيقة أن " حول"كوحدة مرادفة ل" على

الشيء الموضوع بالنسبة للشيء المرجعي ،فالشيء الموضوع يكون في حالة دوران على الشيء 
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تابعة من " حول"رة لذلك نجد أن الوحدة اللغوية المرجعي سواء كانت الحالة الدورانية آنية أو مستم
.اللغة العربية الفصحى فهي تنعدم تماما في الدارجة سواء عند الطفل أو الراشد

وتستمر في النمو حتى سن "GOSTMAN" سنوات حسب دراسة3و تستعمل انطالقا من 
مها من قبل الراشد و بالتالي سنوات أين يصبح الطفل قادرا على التحكم فيها و استعمالها و فه8

" .حول" تعويضها بالوحدة اللغوية 
و تتخذ autour deنجد أن الوحدة اللغوية ترادفها في النظام اللساني الفرنسي الوحدة الغوية 

:ثالث سمات " حول"الوحدة اللغوية 
) الداخلية)  (االقتراب)  (اإلحاطة: (حول

Autour de)voisinage()inclusivité. (
.اإلحاطة ألن الموضوع يحيط الشيء المرجعي

االقتراب ألن الشيء المرجعي يكون قريب من الشيء الموضوع ،و الداخلية ألن الشيء المرجعي يتبع 
.الشيء الموضوع،أو باألحرى يكون داخل الحلقة الدائرية التي يقوم بها الشيء الموضوع 

" :بين" قة الفضائية الوحدة اللغوية لتعيين العال-ج
.هي وحدة لغوية تعبر عن وضعية الشيء الموضوع بين شيئين أو أكثر

و أن تكون هذه الوحدة اللغوية عند الطفل العادي يعد جد معقد ،وقد نوقش عدة مرات من طرف 
ضائي و حول التمثيل الف1946بياجيه و مساعديه في مجال بحثهم حول مفاهيم الحركة والسرعة سنة

.1948عند الطفل سنة 
قد عولج مع مفاهيم أخرى ،و مرة أخرى نجده في كتاب " بين"و نجد هذا المفهوم 

،وفي دراسة حول الصورة الذهنية عند 1964اإلبستيمولوجية التكوينية و هو مخصص للفضاء سنة
.1966الطفل سنة

ضائي لألشياء سواء كانت هذه األشياء ساكنة يدخل ضمن عالقة الترتيب أو التتالي الف" بين"وإن مفهوم 
.أو متحركة

فوضعية نقطة بين نقطتين أخريين تشكل تغليف ذو ) اإلحاطة(كما أنها تدخل في عالقة التغليف 
بعد واحد و هو يحدد الخط كما يحدد العالقة الداخلية أو الخارجية لنقطة بالنسبة لشكل مغلق تميز 

المساحة و العالقة الداخلية أو الخارجية لنقطة بالنسبة لشكل علبة مغلقة تميز تغليف ذو بعدين يحدد 
.تغليف ذو ثالث أبعاد و هي تحدد الفضاء

" سنوات و تعتبر الوحدة اللغوية 5بالنسبة للطفل السوي يتم التعبير على هذه الوحدة في حوالي 
لذا نجد أن الطفل ال يتحكم في المفهوم الهندسي أكثر تحديدا" وسط"إال أن " بين"مرادفة ل " في وسط

ج.ب.أالذي يسمح له بتمييز المسافة الفاصلة بين الشيء الوسطي و الشيئيين الجانبيين ،فإذا كانت 
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إذا روعيت جو أكما أنها قد تكون وسط جو أثالث نقط مرتبة على هذا النحو فإن ب تقع بين
.ه المسافة تكون متساويةو هذجو ببين أوبالمسافة بين 

مفإذا قلنا بأن النقطة ) منتصف(معنى " وسط"أما في النظام اللساني العربي تأخذ الوحدة اللغوية 
فهذا يعني أنها مركزها، وبالتالي تتساوى كل األقطار الدائرة باعتبار أن م هي كهي وسط الدائرة 

كز م نحو نقطة معينة على المحيط مشكلة قطعة منتصف قطر الدائرة ،فأية نقطة تنطلق من المر
مستقيمة فإن هذه القطعة المستقيمة تكون مساوية لقطعة مستقيمة أخرى تنطلق من النقطة م نحو نقطة 

.أخرى على محيط الدائرة 
تستعمل لتحديد موضع " وسط"تستعمالن في الدارجة إال أن " بين"و " وسط"نجد أن كال من الوحدتين - 

.وضوع بالنسبة للشيء المرجعي و هو إما أن يكون على شكل مساحة أو على شكل مستقيمالشيء الم
و هذا هو " بين"لكن لتعيين الشيء الموضوع بالنسبة لشيئين أو أكثر فيفضل استعمال الوحدة اللغوية - 

.األكثر تداوال في الدارجة العامية
..au milieu-entreكما نجد أن الوحدتين اللغويتين - 
:بالسمات التالية" بين"تتميز الوحدة اللغوية و

)إدماج: (بين
Entre):insertion (

):فوق، تحت"الوحدتين اللغويتين المتعاكستين -د
فهي تحدد وضعية الشيء الموضوع فوق الشيء المرجعي سواء "فوق "بالنسبة للوحدة اللغوية 

.و هي تقوم بنفس الوظيفة التي تقوم بها فوق " على"كان هناك اتصال أو انفصال ،و نجد مرادفتها 
أين يكون هناك " surفوق ،" في النظام اللساني الفرنسي نجد أن هناك وحدتين تحددان هذا المفهوم

).pierart.b1979.p198(اتصال بين الشيء الموضوع و الشيء المرجعي 
شيء المرجعي حامال للشيء محمول حيث يصبح ال/تحدد عالقة حامل" فوق "و الوحدة اللغوية 

). vandeloise.c1986p185) (محمول(الموضوع 
و نالحظ أن االختالف بين الفصحى " فوق"لها مرادفاتها ف الدارجة " فوق"ونجد أن الوحدة اللغوية 

.والدارجة يمكن في التشكيل فقط
الكأس فوق الطابلة                                               : مثال 

لكاس عالطابلةالأو 
بحيث أننا نجد أن " على"أكثر تحديدا وأكثر شفافية و داللة من " فوق"إال أنه تجدر بنا اإلشارة إلى أن "

.تتخذ عدة معاني" على
*المكان*تحدد الموضع - على الطاولة: مثال

*الزمان*تحدد الوقت  –احدة على الو
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و هي تشير إلى وضعية الشيء الموضوع تحت الشيء " فوق"فهي معاكسة ل " تحت"أما بالنسبة ل 
.المرجعي و قد يكون هناك اتصال أو انفصال 

و في النظام اللسان الفرنسي تتناسب هذه الوحدة اللغوية مع الوحدتين اللغويتين         
sous. En dessous de بالنسبة للوحدتين فهما متعاكستان في حين أن إال أنau dessus et sur

)..sur .)pierart.b.1979ليستا متعاكستين و إنما مختلفتان بسبب االنفصال الذي يميز 
باختالف التشكيل فقط " تحت" تحت مرادفتها في الدارجة و هي "و كذلك نجد أن الوحدة اللغوية 

فغالبا ما نقصد بذلك إخفاء الشيء الموضوع عن األنظار و إن " تحت"دما نستعمل الوحدة اللغوية و عن
تعبر عن وضعية الشيء بانفصال أو اتصال فهذا ال يدل على فقر اللغة العربية و إنما " فوق"كانت 

عندما : مثالبإمكاننا أن نعرف إذا كان هناك اتصال أو انفصال من خالل المعنى الذي تحمله الجملة 
الكأس فوق الطاولة ففي هذه األمثلة يوجد اتصال و لكن عندما ..........الكتاب فوق الطاولة:نقول 
هنا نقول أننا نالحظ انفصال . سورالحصان يقفز فوق ال.........الحمامة تطير فوق الشجرة :نقول 

ألنها سابقة في " تحت"ة مع قطبية موجبة بالمقارن" فوق"و تتخذ ) المتحرك(كلي عن الشيء المرجعي 
. الظهور

ألنها تأتي بعد الظاهر فنجد دائما األعلى ثم األسفل و ليس العكس " فوق"و تتخذ قطبية سالبة عكس 
:بالسمات التالية" تحت " و تتميز 

).قطبية سالبة) (تحتية) ( عمومية : (تحت 
Sous):verticalité) (infrativité) (Pol-.(

.سنوات3عند الطفل السوي في سن " تحت/فوق"اللغويتين وتكتب الوحدتين 
":وراء/أمام " الوحدتين اللغويتين المتعاكستين- ه

إن العمليات المعرفية الضمنية لتمثيل وضعية شيء بالنسبة لشيء آخر مرجعي في حالة الوحدتين 
.مرجع في حد ذاتهفإنما تتم وفق مستوى مختلف و هذا حسب طبيعة و شكل ال" وراء/أمام"اللغويتين 

.الخ....و نقصد بطبيعة المرجع هو أن يكون شفاف،أما الشكل فهو كأن يكون مستطيال ،دائريا،مربعا
:و ثم نميز نوعين من األشياء المرجعية

....).تلفاز.خزانة.سيارة(األشياء الموجهة أي لها أمام و خلف
........)...كرة.قارورة(و أشياء غير موجهة أي ليست لها أمام و خلف 

خلفي فإن تعيين الشيء الموضوع –ففي الحالة األولى أين يكون المرجع موجها أي لده محور امامي 
قرب (يمكن أن يستند على عملية طبولوجية،القرابة خاصة،فأمام معناها في هذه الحالة قرب األمام 

.في حالة الخزانة مثال و خلف تأخذ معنى قرب الظهر أو مخفية)الباب 
فإن على هذا الفرد أن يتخذ نفسه ..." كرة.قارورة"في الحالة الثانية عندما تكون األشياء غير موجهةأما 

. كمرجع و بالتالي تكون عملية إسقاطيه تستلزم تعيين األمام و الخلف
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خلف في الحالة األولى أي عندما /أن التحكم في الوحدة اللغوية أمام) .b.pierart.1977(أوضحت - 
ع موجها يكون مبكرا عند الطفل السوي حيث يعتمد على العالقات  الطبولوجية منه ، وفي يكون المرج

سنوات وهي مزمنة - 8- 7-5الحالة الثانية أين يكون المرجع غير موجها و التي ال تظهر إال في نحو 
) Rochdal.1981(للوصول إلى العمليات اإلسقاطية 

رب الظهر أو مخبأ تسبق في الظهور عند الطفل السوي تأخذ معنى ق" وراء"كما أن الوحدة اللغوية - 
التي قد تتخذ مفهومين في " قدام"اتناسبنه" أمام "في الدارجة العامية نجد أن " أمام"من الوحدة اللغوية 
في الدارجة يكون إما لتعيين شيء أمام شيء " قدام"فاستعمال " بجانب"و إما " أمام"اللغة الفصحى إما 

.آخر
و إنما تعني أحد الجهتين " أمام" في اللغة الفصحى ال تعني " بجانب" اإلشارة إلى أنلكن تجدر - 

.المتعاكستين إما اليمين أو اليسار
"مور"و تناسبها في الدارجة " خلف"لها مرادفتها في اللغة الفصحى و هي " وراء " كما أننا نجد أن

"mur."
القط مور الباب:مثال

:نا تمثيل المفهومين بالمخطط التالي ومن خالل ما سبق ذكره يمكن
وراء

بجانبالشيءبجانب
أمام

الفرد     

) .dailly 1978 p68(الوضع األكثر تناوال لألشياء بنسبة لشيء غير موجه -
و هذا حسب ما يبقى ظاهرا  أو ما يسبق في الظهور " وراء"قطبية موجبة بالنسبة ل " أمام"وتتخذ 

.للمجال البصري و بالتالي األقرب من الفرد في حد ذاته 
:السمات التاليةب" أمام"اللغويةةو تتميز الوحد*/

).قطبية موجبة)(أمامية)(قوسية)(amama(أمام 
Devant)sagtralité) (antetivité) (. (Pol+

:ةبالسمات التالي" وراء" وتتميز الوحدة اللغوية*/
)قطبية سالبة)(خلفية)(قوسية):(waraa(وراء 

Derrière)sagtralité (postetivité)) (Pol-.(
" توحي بقبل "أمام"تأخذان عالقة الترتيب ف" وراء/أمام"ن الوحدتين اللغويتين ونجد اإلشارة إلى هاتي> 
".فهي توحي ببعد" وراء"أما 
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:إذن تكون العالقات الفضائية كالتالي
)+موجبة ()قطبية()علوية()عمومية()فوق(-

(Verticalité) (Superstivité)(Pol+)
)–ة  سالبة قطبي) (سفلية()عمومية()تحت-(

(Verticalité)  (Infertilité)   (Pol-)
)+موجبةةقطبي()أمامية()قوسية()أمام-(

(Sagtralité)  (Intuitivité)  (Pol+)
)-قطبية سالبة()خلفية()قوسية()وراء-(

(Sagtralité)  (Postetivité)   (Pol-)
)+قطبية موجبة) (يةداخل) (ضمنية()داخل-(

(Inclusivité)  (Intériorité)  (Pol+)
)ضمنية()قرابة()ةإحاط()حول-(

(Inclusivité)  (Entourage)  (Voisinage)
)إدماج()بين-(

(Insertia)

:الخالصة
سة اإلقليدية و من هذا إن الفئات العمودية الجانبية و المتطور تحدد األبعاد التعامدية الثالث للهند

التمثيل اإلقليدي لألبعاد األربعة الرئيسية للفضاء على شكل dervillez-bastujiالمنطلق اقترح  
:متوازي السطوح

خارج                                             داخل
+-داخلية     *

فوق- أسفل                                      أعلى- تحت
+-عمودية   *

خلف                                              أمام
+-المنظور *

يسار                                               يمين
+-الجاذبية *

شيء                                               جيد
+-القيمة الرمزية *
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األبعاد المتعامدة الثالثةالوضعيات على  ): 07( شكل رقم 
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:الفصل الخامس

نــــهجـيـــــة البــحــــــثم
:المنهج المستخدم في الدراسة1.

بدراسـة  المتعلقةالمنهج الوصفي المقارن ، ألنّه المنهج األنسب الختبار فرضيات البحثتم استخدام
و اكتساب الوحدات اللغويـة لتعيـين العالقـات    لتمثيل الفضائي ابناء يالتدخل المبكر فمدى إسهام 

بالجمعيـة الوطنيـة لإلدمـاج    21تريزوميـا  األطفال الجزائريين الحاملين لمنالفضائية عند عينة
حـاملين لتريزوميـا   وذلك بالقيام  بدراسة مقارنة بين أطفال.المدرسي والمهني لهذه الفئة

تلقوا كفالة في سن جد حاملين لنفس االضطراب استفادوا من كفالة مبكرة و أطفال )21(
.متأخر

استطالعية بدارسةوقد تمت معالجة الموضوع بعد القيام 
:عينتين ىاشتملت الدراسة االستطالعية عل:االستطالعيةالدراسة . 2
سنة، حيـث  12إلى 7طفال عاديا و تتراوح أعمارهم من 60تتمثل في مجموعة من:ألولىا

.يمثل هذا المجتمع عينة الدراسة االستطالعية
طفال 84تتمثل في مجتمع البحث للدراسة الحقيقية،  و اشتملت هذه المجموعة على : الثانية

ANITالمتواجدين بالجمعية الوطنية لإلدماج المدرسي والمهني 21حامل لتريزوميا  
سنة، و ھي تضم بدورھا عینتین، العینیة االولى  خصت االطفال 14الى 9تتراوح أعمارھم  ما بین 

ن تدخل مبكر ، و الثانیة خصت العینة التي لم تتلقى الكفالة اال في سن متأخر و الذین استفادوا م
سنتناول بالتفصیل خصوصیات مكان ومجتمع البحث لكلتا العینتین

: أهداف الدراسة االستطالعية.2
ككل، بناءا على نتائج   21تحديد الفئات العمرية ألفراد العينة من األطفال الحاملين لتريزوميا 

اختبار التمثيل الذهني للفضاء  واختبار اكتساب الوحدات اللغوية لتعين العالقـات الفضـائية لـدى    
.األطفال العاديين 

االضطرابات الحسیة :العوامل الدخیلة المؤثرة سلبا في النمو العادي للمھارات مثل إزاحة
تحدید أفراد عینةي التریزومكالصمم واالضطرابات النفسیة كالقابلیة للتوحد لدى الطفل 

21الدراسة من األطفال الحاملین لتریزومیا 
 21االختيارو التقسيم الموضوعيين لألطفال األطفال الحاملين لتريزوميا

.حسب طبيعة التدخل المحصل عليه
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:خطوات إجراء الدراسة االستطالعية. 22.
تلف حسب الهدف وحسب كل عينةقمنا باستعمال عدة تقنيات في جمع المعلومات والتي تخ

) 21أطفال عاديين وأطفال الحاملين لتريزوميا (

:بالنسبة لعينة األطفال العاديين .
و البالدة ) درجة85–65من( حتى ال نقع في مشكلة األطفال البلداء و منھم ذوي البالدة الخفیفة 

م من وزارة الشؤون التصنیف الفرنسي( و ذلك حسب ) درجة65–50من(المتوسطة     ّ المقد
.تمّ عزل كل األفراد الذین یعانون من أي خلل ) االجتماعیة الفرنسیة 

يؤدي،بحيث ذلك ألن القدرة المكانية ال يكتسبها بصورة سوية إالّ من توفّرت لديه شروط ضرورية 
النّسبة لألطفال في االكتساب كما هو الحال بأو غيابخلل أو نقص في بعض الشروط إلى صعوبةال

الذين يعانون من اضطرابات في الوظائف المعرفية كأي قصور عقلي ، حيث يتأخّر الطّفل إذا وقـع  
الخلل على هذا المستوى في اكتسابه للصورة الجسدية و بالتّالي في التّطور الجيد للوظيفة الرمزية و 

.م تناسق كل هذه الوظائف من ثم يجد صعوبة في إدراك العالقات الفضائية التي تستلز
و تؤكّد الدراسات الحديثة تحت ضوء النّظرية المعلوماتية المعاصرة لمعالجة و تخزين المعلومات أثر 
عامل الذكاء على إستراتيجيات معالجة المعلومة بفعل األنشطة العقلية و العمليات المعرفيـة كـالّتي   

رات تخص االنتباه ، حل المشكالت ، اتخاذ القرا
حيـث تمكنّـا   °128إلى °90أطفال عاديين ذوي معامالت ذكاء تتراوح ما بين اختيارو لقد تم 

K . ABC  )إختبار نتائجبفضل Kaufman  Assessment  Battery  For  Children )

خللعزل كل األفراد الذين يعانون من أيمن).02رقمختباراالمميزات وأهداف (أنظر الملحق:
بعد اختيار أفراد العينة حسب معامل الذكاء تم اختبار التمثيل الذهني واكتساب الوحدات اللغوية 

للفضاء وذلك بتطبيق اختبار تحديد األماكن الطبوغرافية) pinard/laurendeau (رو اختبا
الوحدات اللغويةاكتساب)  Piérart)

تم جمع المعطيات الضرورية حول تاريخ الحاالت :21طفال الحاملين لتريزوميا بالنسبة لعينة األ
كراسة التكفل الطبي على مستوى الجمعية واستجواب أولياء أمور األطفال من خالل مراجعة   نتائج 

.) 01انظر الملحق رقم  (ألنها تشمل كل المسار التطوري 21للطفل الحامل لتريزوميا البيداغوجي
تحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات العملية والموضوعية حول عينة الدراسة من حيث وذلك ل

يساعد على اختيار أفراد العينة ككل من جهة وتقسيمهم إلى فئتين االمعاش والجو األسري ، مم
إحداهما تحصلت على تدخل مبكر و الثانية تحصلت عليه في سن متأخرة من جهة أخرى وذلك خدمة 

.بحثلفرضيات ال
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مالحظة هامة
ككل، بناءا على نتائج 21تم تحديد الفئات العمرية ألفراد العينة من األطفال الحاملين لتريزوميا 

قابلية التدريب و التعلم،  حيث كلهم مدمجون في مدارس عادية لكن داخل اقسام تتبع فيها برامج 
يتماشى وفقا لمستوى المعرفي مكيفة تندرج تحت اطار التربية الخاصة التي تشمل سياق تطوري

تمثيل الاختبار لالطفال التريزوميين، كما اعتمدنا على الدراسة الوصفية لالطفال العاديين بتطبيق 
مع .لدى األطفال العاديين الوحدات اللغوية لتعين العالقات الفضائيةاكتسابالذهني للفضاء و اختبار 

.أخرالعقلي الذي تراوح بين المتوسط والخفيففارق سنتين تعويضا للتاألخذ بعين االعتبار
و لقد تطرقنا لتفاصيل الدراسة على األطفال العاديين في الفصل السادس لعرض و تحليل النتائج حتى 

لنشأة الفضاء يتسنى للقارئ االستفادة من معرفة السلوك المعرفي 
:خصوصات العينة للدراسة االستطالعية. 2.1.2

):األطفال العاديين(راء الدراسة على عينة البحث االستطالعية  تقديم مكان اج. أ
و رقمهـا  1804أجريت الدراسة بمؤسسة أحمد ترخوش للتعليم األساسي ، رقم تعريفهـا الـوطني   

و أنشأت المؤسسة سنة.1601الجغرافي البلدي 
كلم 2: لدية سوى بـبالحي العسكري أحمد ترخوش الواقع بالقبة حيث ال تبعد عن مقر الب) 1989( 

، تتوزع عليها مختلف الهياكل البيداغوجيـة ، فهـي   3م1177تتربع المؤسسة على مساحة قدرها 
حجرة للتّدريس ، مكتب للمدير و قاعـة للمعلمـين ، و مخـزن لحفـظ الوسـائل      12تحتوي على 
ت الرياضية و ينتظمون ، ساحة يمارس فيها التالميذ الحركا) الكتب و أدوات التدريس ( البيداغوجية 

.في صفوف قبل الدخول إلى األقسام 
، و تشرف مجموعة مـن  )02( معلمة و معلمان ) 21( معلما منهم23يشرف على عملية التدريس 

) 04( الموظّفين المستخدمين للحفاظ على المؤسسة و حمايتها مـن الحـوادث و األخطـار مـنهم     
اثنان للفتـرة الصـباحية   :حراس 04ن فترة الصباح و المساء و منظّفات يعملن بالتّناوب يوميا ، بي

.والمسائية و اثنان يعمالن ليال 
:و تعمل المدرسة بنظام الدوامين 

:الدوام األول
سـا  14( حتـى ) د30و سا 12( :في المساء / )د30و سا 10( حتي )سا8(:في الصباح*
)د30و

: الدوام الثاني 
) د30و ســا14:( فــي المســاء) / د30و 12( حتــى) د30و ســا 10:( احفــي الصــب*

).سا17(حتى
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التابع CMSو تتّم الوقاية الصحية و المدرسية لهؤالء التّالميذ من خالل المركز الصحي االجتماعي
.كلم )05(للمستشفى العسكري الذي يبعد عنه بحوالي 

) الطـور األول و الطـور الثـاني    ( د ترخوش للتعليم األساسي تم اختيارنا لمدرسة أحمإذ
:لألسباب التاليةكميدان إلجراء الدراسة 

سمح لنا عملنا كمختصة نفسية أرطوفونية بالمركز الصحي االجتماعي الذي يشرف على الوقاية.1
األطفـال وكسـب   األرطوفونية لتالميذ مدرسة أحمد ترخوش بالتقرب من هؤالء والكفالة النفسية و

ثقتهم و ثقة المعلمين و المشرفين عليهم ، و هذا ما جعلنا نختار مجموعة البحث من هذه المدرسة لما 
يمكن أن توفره من سهولة االتصال مع األطفال و كذا تجنب كامل الكف النفسي الّذي يمكن أن يؤثّر 

.على النّتائج 
سنة و هذا مـا  ) 12و06(اوح أعمارهم ما بين على تالميذ تترتحتوي إن المدرسة المذكورة . 2

سنة  ) 12إلى 07( ن ميحقّق خصوصية أعمار العينة التي تتراوح 
ضمن الفئة ) أولياء التالميذ ( إن المدرسة المذكورة تحتوي على فئات مهنية اجتماعية متنوعة .  3

فّ ، مستخدمين شبه عسـكريين  ضباط سامون ، ضباط ، ضباط ص) ( العسكرية ( المهنية الكبرى 
و هذا ما يسمح بالحصول على تجانس ثقافي اجتماعي ) PCNAو غير مندمجين PCAمندمجين 

.و اقتصادي داخل مجموعة البحث 
:للدراسة االستطالعيةالبحثعينة . ب
، للطور األول و الطور الثاني) أحمد ترخوش ( تالميذ المدرسة األساسية ل

سنة و لقد تم إختيار هذه المرحلة العمرية استنادا لعـدة  12إلى 07ار العينة من أعمتراوحت
،ألن تفكير الطفل خالل هذه الفترة يتحول إلى االستدالل بدال :معطيات نظرية تبعا للمنظور البنائي 

متعددة ذات من التمركز حول الذات وتنمو لديه القدرة على إدراك القابلية العكسية واإللمام بتراكيب
البنائية لبياجي، مما ينتج عن الطفل االكتسابات التاليةةمصدر منطقي طبقا للنظري

.سنوات يكتسب الطفل تخطيطه الجسدي ) 06(نحو -
الفضاء يكتسب الطفل وبالتّدريج كل الوحدات اللّغوية لتعيين 12إلى 06من السن -

)Les locatifs spatiaux.  (
فوق يكتمل تنظيم الفضاء و تشكّلهسنة إلى ما 11ه أن في هذه الفترة و خاصة نحو مما نستخلص- 

) .الطوبولوجية ، االقليدية ، االسقاطية ( أبعاده الثّالثة 
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إلى 7مستويات عمرية من 6على حسب السنموزعين بالتساوي ) 60(بلغ العدد اإلجمالي للعينة
دون مراعاة عامل الجنس الذي لم نأخذه بعين االعتبار اطفال 10و في كل مستوى يوجد سنة12

.البحثفي دراسات الفروق خالل هذا 
كان المجتمع المدروس متجانسا من حيث الفئات االجتماعيـة ،  :االقتصاديالتجانس االجتماعي .  3

و المتوسـطة و  المهنية و المستوى االقتصادي ، حيث سجلنا تجانسا جيدا ما بين الطبقات الميسورة
.غير الميسورة 

:خصوصات العينة للدراسة الحقيقية.  2.2.2
:21الخاص باألطفال الحاملين لتريزوميا :تقديم مكان البحث-أ

(A.N.I.T).أجري البحث بالجمعية الوطنية لإلدماج المدرسي و المهني للمصابين بالتريزميا
« Association national pour l’insertion scolaire et professionnelle des trisomiques. »

شارع 14: و هي متواجدة بـ،) C.C.P.O" (المركز السيكولوجي و األرطفوني " و يوجد بداخلها 
الجزائر العاصمة-)ex barbés(جلول مشدال 

:التعريف بالجمعية.
.105الرقم ، بقرار من طرف وزارة الداخلية تحت 1992ديسمبر 29نشأت الجمعية عام 

.2000سنة ) C C P O" (المركز السيكولوجي و األرطفوني " و أنشأ في مقر الجمعية 
.أخصائيين أرطفونيين04يعمل بهذا المركز -
أين يتحصل على التربية المبكـرة  21كما يتضمن هذا المركز حوالي مئة طفل مصاب بتريزوميا -

.منذ العام األول مع حصص اإلرشاد الوالدي
:اف الجمعيةأهد
.توفير التدخل المبكر لألطفال و ذلك على المستوى الطبي، األرطفوني، و النفسو حركي* 
.إعطاء معلومات و تقسيم تجاربها من حيث متابعة اإلعاقة* 
.إجراء تبادالت و اتصاالت مع الجمعيات األخرى للمعوقين* 
.21بذل و تسخير كل مجهوداتها لتحسين اإلدماج االجتماعي للمصابين بتريزوميا * 
21وضع مجھودات خاصة من طرف األولیاء و المربیین للسماح للمصاب بتریزومیا *

بالتأقلم في الوسطین عائلي و االجتماعي     
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:للدراسة الحقيقيةالبحثعينة - ب

ة  االطفال التريزوميين من اضطرابات نفسية و قراءة كراسة المتابعة بعد التأكد من سالم
السيكولوجية و البيداغوجية و القيام بزيارة االقسام أين يتواجد هؤالء االطفال تحصلنا على عينة 

المتواجدين بالجمعية الوطنية لإلدماج المدرسي والمهني  21طفال حامل لتريزوميا  84اشتملت على 
ANITسنة، و هي تضم بدورها عينتين، العينية االولى  خصت 14الى 9وح أعمارهم  ما بين ،تترا

االطفال الذين استفادوا من تدخل مبكر ، و الثانية خصت العينة التي لم تتلقى الكفالة اال في سن 
.متأخر مما يسمح لنا بالدراسة المقارنة لفعالية التربية المبكرية في بيناء الهيكلة الفضائية

: أدوات البحث .3
بعد العرض الموجز لخطوات إعداد البحث ابتداء من البحث االستطالعي مرورا إلى العينة وكيفيـة  
اختبارها تأتي الخطوة الرئيسية لتكملة إعداد البحث و المتمثلة في األدوات المستخدمة التي بفضلها تم 

جمع البيانات 
ي إن أو أداة فرضت وجودها في ميدان البحث ه

فهـم و إنتـاج   اختبارو الطبوغرافيـة األماكن اختبارلقياس فرضيا ت البحث تم تطبيق كل من 
الوحدات اللغوية للتعيين المكاني

اختبار األماكن الطبوغرافية: 1.3. اختبار األماكن الطبوغرافية:

:وصف االختبار. أ

، و استعمل في تجربة من قبل     ) بياجيه(من طرف الباحث النفساني 1947صمم هذا االختبلر سنة 
»، ثم أدخلت عليه بعض التعديالت من قبل 1948سنة " بياجيه و انلندر"  Winh Bang و بعده «

« pinardeau et laurendeau1968 يتكون االختبار من مشهدين مغرين و متماثلين مكونين «
يق معبد و سكة حديدية من كرتون مستطيل الشكل رقيق و بدون بروز أملس مرسوم عليه طر

يتقاطعان في الوسط فيقسمان المشهد إلى أربعة قطاعات مختلفة الشكل و األبعاد، على كل مشهد 
:وضعت خمسة منازل مختلفة األلوان و األحجام 

أوسطهم حجما يحتل القطاع الثاني، ثالثة :أكبرهم يختل القطاع األول، منزل اصفر: منزل أحمر
، باإلضافة إلى .منزل أصفر، منزل أزرق، منزل أخضر: جم و مختلفة اللونمنازل غير متساوية الح

.رجلين مصنوعين من العجينة، رجل لكل مشهد
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ر الهدف من تطبيق االختبا- ب

.     إن الهدف من االستعانة بتقنية تحديد النموذج الطوبوغرافي هوقياس التمثيل الذهني للفضاء
ي بظهور العمليات الحقيقية االسقاطية واالقليدية وتجاوز فضاء الطفل يصبح موضوعنوللتذكير فا

الميزة التفكيكية والمحدودة لسياق الالمحورية الذهنية التي تميز الطابع الحدسي أو   ما قبل اإلجرائي 
. حتى يصبح الفرد قادرا على القيام بعمليات فضائية عكسية

الفضائیةتیز بین ومستویین من  السلوكاوحسب بیاجي  فان ھذا االختبار یرمي إلى التمی

1-السلوكات ذات الطابع الحدسي (الالمنطقي)والتي ترتكز على الروابط الطوبولوجية األساسية 

مثل التجاور واإلحاطة أو حول سلوكات فضائية اسقاطية و اقليدية غير مرتبطة وفق نظام شامل و 
لم يتمكن الطفل من الوصول بعد إلى التحرر كلي،بغياب قدرة الطفل على حله محل األخر حيث 

.  المطلق من االنوية

لمرحلة تطور  العمليات يهدف االختبار إلى الكشف ودراسة المستوى اإلجرائيمن جهة أخرى - 2
معززة بنظام كي )إحاطة- مجاورة(العكسية والمتبادلة أين تكون العالقات الطوبولوجية المذكورة سابقا

عالقات االسقاطية بالعالقات االقليدية بفضل اختفاء اآلنوية الفضائية عند الطفل ترتبط فيه كل من ال
.    والتي ترتقي بظهور الذكاء الملموس 

:كيفية تقديم االختبار.ج

يجلس الفاحص و المفحوص وجها لوجه أمام طاولة يوضع عليها المشهدين، مشهد خاص بالفاحص 
:ر عبر مرحلتينو مشهد خاص بالمفحوص، و يتم االختبا

يوضع المشهدين بجانب بعضهما البعض و في نفس االتجاه،بعد ذلك يلفت الفاحص :المرحلة األولى
اليسرى هو له دبان المشهدين متماثلين في كل النقاط وان المشهد الموجود على اليلنظر الطف

ختبار بوضع الرجل في تمهيد لالةحيث يبدأ هذا األخير كمرحل)للفاحص( والمشهد األخر هو) للطفل(
األول فوق سقف المنزل األحمر ثم يطلب نفس الشيء من الطفل في المشهد الخاص به ثم يقدم 

النماذج وتتمثل في وضع مرة ثانية الرجل فوق سقف المنزل األصفر وهذه المرحلة ماهي إال ألجل 
حص للرجل عدة وضعيات إيصال التعليمة بصفة واضحة بعد ذلك يبدااالختيارالحقيقي أين يعطي الفا

.A.B.L.C.F.H.E.D.J.KG.Lلياوهي على  الترتيب الت :
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المرحلة الثانية 

درجة مع اإلشارة إلى انه أداره وكل شيء مثبت بمعنى 180في هذه المرحلة يدير الفاحص مشهده ب
فقط ويبدأ أن البيوت لم تتحرك من أماكنها وال الطريق وال السكة الحديدية بل قمنا بإدارة اللوحة

.الفاحص دائما بنفس المثالين التمهيدين ويصبح ترتيب الوضعيات الجديدة 

B.D.G.A.L.E.K. I. J .H.C.F

) ) 01(، شكل رقم )04(أنظر الملحق رقم (

هذا  التصحيح المفحوص البد من تصحيحه ألنأبالنسبة للوضعية األولى لهذا االختبار فانه إذا أخط
الطفل ويجعله يدرك انه في مرحلة تختلف عن المرحلة األولى  التي يكون فيها ةسيسهل أكثر مهم

.                المشهدين في اتجاه واحد

تقدم كل من  التعليمة الخاصة بإنتاج  الوحدات اللغوية وفهمها  لألطفال العاديين باللغة : مالحظة 
" الدارجة" باللغة21ال الحاملين لتريزوميا حين تقدم نفس التعليمة على األطفيالعربية الفصحى ف

.تبعا للغة المتداولة في المنزل

د كيفية التصحيح
:    لكون هدا االختبار يشمل جزءين من التحليل للنجاحات واألخطاء فهناك مرحلتين للتنقيط 

وية حسب كل وتتجسد في اختيار إال اإلجابات الناجحة ثم حساب النسبة المئ:بالنسبة للمرحلة األولى
. مستوى سن و كل وضعية

معطيات التحليل هي عبارة عن إجابات خاطئة فتتجسد في تحليل األخطاء حيث هنا :المرحلة الثانيـة 
ونسجل كل اإلجابات التي اخطأ فيها الطفل في اإلطار المناسب وايجابية الخطاء أو سلبية مرتبطـة  

ـ ى القطاعات المجاورة نالحظ هل هو مثلماكان الخطأ يقع في إحدفإذاباحترام رابط اإلحاطة  ان ك
و 02(،شكل رقـم )04(أنظر الملحق رقم (ععليه في المشهد النموذجي الذي يخص القاعة المتواض

03((
ثم يصبح فوق الطريق أو السكة الحديدية فنضـع  )L(وان كان النموذج موضوع في الوضعية 

).     عدم احترام رابطة اإلحاطة(لطبوغرافيةعدم احترام الروابط ابمعنى) –خ(الخط في 
»ولقد سمح كال الباحثين pinard/laurandu » سم حول النقطـة التـي   2بمجال خطأ يقدر بـ

.يوضع فوقها الرجل كموقع مناسب
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)1975Bernadat.Piérart(  :ياختبار فهم و إنتاج الوحدات اللغوية للتعيين المكان,2.3

يتكون .خزانة ، (عن مجموعة من اللعب تمثل أشكال أدوات منزلیة و حیواناتعبارةھذا االختبار 
االختبار من جزأين أحدهما خاص بالفهم و جزء خاص باإلنتاج اللغوي و يتكون كل جزء من 

ضائيمناسبة لهدف االختبار و المتمثل في فهم و إنتاج الوحدات اللغوية للتعيين الفمجموعة بنود

))03(انظر الملحق رقم (

كیفیة التقدیم:

يقدم االختبار فرديا في مرحلتين حيث يجلس المفحوص بجانب الفاحص أمام طاولة حيث توضع 
المفحوص تعرف على كل اللعب الموضوعة أمامه يقدم له اللعب و بعدما يتأكد الفاحص من أن

شئ الموضوع و الشيء المرجعي لتعيين عالقة التعليمة بعد أن يشكل الفاحص وضعية فضائية بين ال
للوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية بعد ) ترميز(الفاحص من المفحوص انتاج لفظيبفضائية يطل
"أنظر و احكي " ال التابع للثشكیلة الفضائیة طرح السؤ

: مثال

ة الفضائية العمودية ذات القطبية لتعيين العالق)تحت(ةللوحدة اللغوي)   ترميز(الختبار اإلنتاج اللغوي
وصف ما ) المفحوص(يطلب من  الطفل المختبر السالبة يضع الفاحص النظارات تحت الطاولة و

:يرى

بعد تصميم الفاحص لتشكيالت فضائية مختلفة"أنظر و احكي" وتقدم في كل مرة تعليمة

اب الوحدات اللغوية قصد اختبار مدى اكتس)داخل ،حول ، فوق ، تحت،أمام ،وراء، بين(
يطلب من الطفل القيام فإن الفاحص)فك الترميز(لتعيين العالقات الفضائية،أما فيما يخص الفهم 

.ابتشكيالت فضائية حيث يقدم له الشيء الموضوع و الشيء المرجعي لتحقيق وضعية م

:مثال 

ام الطفل الثالجة وهي ، توضع أم)ثالجة(،و الشيء المرجعي ) خروف(قدم للطفل الشيء الموضوع ي
:مفتوحة ويعطى له الخروف ثم تقدم التعليمة كما يلي 

وتطبق نفس التعليمة الختبار فهم الطفل لبقية الوحدات"ضع الخروف أمام الثالجة " 



منھجیة الدراسة: الفصل الخامس

136

كيفية تصحيح االختبار:يعتمد في التصحيح على التحليل الكمي و الكيفي للنتائج على شكل نسب 
.مئوية

:الدراسةطریقة اجراء. 4

تم بها قياس مستوى التمثيل الذهني الفضائي لألطفال بواسطة اختبار : المرحلة األولى
1974،الذي أعيد عن بياجي "pinard/laurandu"تحديد االماكن الطبوغرافية 

 " بعدما تم التأكد من معرفة األطفال لالشياء الخاصة بالتجربة بأسمائها وفهموا جيدا المطلوب
)الخ....دميا ،خروف، ثالجة، طاولة: (مثالمنهم

تم تطبيق اختبار فهم وانتاج الوحدات  اللغوية لتعيين العالقات الفضائية : المرحلة الثانية   "
Bernadat Piérart تم تطبيق هذا االختبار على مرحلتين:

لتعيين )ترميزالوحدات اللغوية( قام الفاحص باختبار االنتاج اللغوي: الحصة األولى.أ
.يةالعالقات الفضائ

حيث ) فك ترميزالوحدات اللغوية(الفهماختبار قام الفاحص بتطبيق:الحصة الثانية.ب
:من األطفال وضع اللعب وفقا للتعليمات الحاملة للوحدة اللغوية للتعيين المكانيطلب ي

یفیة فھمھا و من حیث البنود تشمل الوحدات اللغویة للتعیین المكاني المراد اختبارھا من حیث ك
.استعمالھا

تقدم التعلیمة للطفل شفویا بعد أن یكون ھذا األخیر قد تعرف على كل اللعب الموضوعة أمامھ و فھم 

المطلوب منھ، و قبل الشروع في االختبار الفعلي یقدم اختبار مسبق یشمل على محاولتین أو ثالث قص 

اختبار إذا ما كان الطفل فھم المطلوب منھ أوال

لكل طفل : یقدم االختبار في مرحلتین

.تقیس الفھم اللغوي :المرحلة األولى

و في كل إجابة للطفل یقوم الفاحص بتسجیلھا بدقة كما یقوم :المرحلة الثانیة تقیس اإلنتاج اللغوي
.بمالحظة كل السلوكات التي یقوم بھا الطفل أثناء اإلجابة

ضع : فھم اللغوي بحیث یطلب من الطفل تنفیذ التعلیمة مثال و كما سبق و أن ذكرنا قمنا بقیاس ال
الورقة فوق الطاولة ، و یھدف مثل ھذا البند إلى اختبار مدى فھم الطفل للوحدة اللغویة التي تعین 

أما اإلنتاج اللغوي فھو یطلب من الطفل وصف أو التعبیر لغویا عن " فوق" العالقة الفضائیة العلویة 
"الكرسي أمام الخزانة". : أنظر و احكي ؟ البنیة الفضائیة أمامھ مثال

و یھدف ھذا البند إلى اختبار طریقة وصف الطفل للتشكیلة الفضائیة، و معرفة اللغویة التي یستعملھا 
.في وصفھ
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ج االختبارات وتتمثل فيما يلى   ئعليها في تحليل نتااعتماد األدوات اإلحصائية-5
المتوسط الحسابي-

وتكون عملية حسابه أما بطريقة البيانات ستخدماإمن ابرز مقاييس النزاعات المركزية واألكثر يعتبر 
ة وتكون هذه األخيرة في شكل جدول تكراريبغير المبوبة أو البيانات المبو
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الفصل السادس
عرض و تحليل النتائج

:مقدمة تمهيدية
: ما يليفي هذا الفصللسنتناو

الموضوع مـن  الطبوغرافيةتحديد األماكن إختبارتحليل نتائج من التفصيلالمخطط البيانيسنقدم ب_
Piagetقبل  األطفاللدى)Laurendeau. M, Pinard, A.1968(و الذي اختبر من قبل (1948)

و سيتم ألسوياء   اعند األسوياء للدراسة اإلستطالعيية  ليتسنى للقارئ التعرف عن السلوك الفضائي
لنا سياق سير التمثيل الذهني للفضاء عنـد  في األول التحليل اإلجمالي للنجاحات و األخطاء،مما يتبين 

.ة ألهمية الخطوات التي أتبعت فيها ما يتسنى لنا الرجوع لهذه الدراساألطفال  األسوياء و م

21األطفال الحامليين لتريزوميا بلمجتمع البحث الخاصلتقديم نتائج الدراسة الحقيقيةنتطرقثم -

لألطفال األسـوياء فـي األول التحليـل اإلجمـالي للنجاحـات ثـم       و سيتم التحليل بنفس الطريقة 
الفضائي عند هـؤالء األطفـال الـذين اسـتفادوا مـن      وكتحليل األخطاء،مما يساعدنا على فهم السل

الكفالة إال في سن متأخر القوتو الذين لم يمبكرتدخل

التـي سـنتناولها هـي    اللغويـة عرض و تحليل نتائج اختبار اكتساب الوحـدات  و سنتناول بعدها _
.األخرى عند األسوياء ثم نتطرق لتحليل نتائج الدراسة الحقيقية

.و سنتطرق للمقارنات بين المجموعتين  لكال الإلختبارين_
نقدم اإلستنتاج العام _
صياتوو ننهي الخاتمة بت-
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تحليل نتائج إختبار: أوال 
األماكن الطبوغرافيةتحديد 
)األسوياءاألطفال(

Épreuve localisation des sites topographiques
(Laurendeau. M, Pinard. A)

]األطفال األسوياء[التحليل اإلجمالي للنجاحات - 

:التحليل الكمي للنجاحات إلختبار تحديد األماكن الطوبوغرافية1-
الممثل ألهم النجاحات المحققة في --09-رقمنالحظ من خالل تقديم النتائج حسب الجدول 

الممثل -10-رقمو الجدول ) I(مجموعة المسائل المطروحة على الطفل خــالل المرحـلة 
(Laurendeau. M, Pinard. A)"تحديد األماكن الطوبوغرافية"لإلخبار) II(لنجاحات المرحلة 

حيث قدر ) II(أن هناك اختالف ملحوظ في الصعوبات خالل المرحلتين و ذلك باالنتقال إلى المرحلة 
وهي أكبر من النسبة 93.33%لكل النجاحات المحققة بـ )I(متوسط النسبة المئوية في المرحلة 

و من جهة أخرى فإن نسبة 70.55%أين قدرت بـ ) II(المئوية الكلية لمجمل النجاحات في المرحلة 
االختالف ال تكمن فقط فيما بين المرحلتين األولى و الثانية لالختبار و إنّما داخل كل مرحلة في حد 

ذاتها، فالصعوبات تختلف من وضعية ألخرى حسب كل مرحلة رغم تشابه هذه الوضعيات من حيث 
الشيء  %100لمئوية تقدر بـ النسبة ا) B(و) A(في الـوضعية .وضوح المؤشرات الطوبولوجية

.92.96%النسبة المئوية مقدرة بـ ) C(لكن في الوضعية 
قدرت النسبة     )G-A(أن نسبة النجاحات أكبر في مجموعة الوضعيات ) I(في المرحلة كما يظهر

-H(في مجموعة الوضعيات ، بينما بلغت النسبة المئوية96.9%بـ  L (%70.83، وفي مجمل
كونها معرفة طوبولوجيا بنفس ) I(المتشابهة بدت سهلة جدا في المرحلة ) E,F,G(ت الوضعيا

) II(لكن عقب المرور إلى المرحلة .%100الطريقة حيث بلغت النسبة المئوية للنجاح أقصى حد 
69.72%بـ ) F(ظهرت صعوبات حيث انخفضت النجاحات و  أصبحت تقدر في الوضعية 

إذا كانت هذه الوضعيات تقع كلها في نهاية 66.4%بنسبة) E(في الوضعية و 68%بـ) G(و 
فكيف نفسر االختالف ؟) E(و السكة الحديدية ) F,G(الطريق 

كل هذه الوضعيات متشابهة كونها معرفة طوبولوجيا قرب ) H,I,K,L(و أخيرا الوضعيات األربعة 
الوضعيات فيما يخص نسبة النجاح في المرحلةتختلف عن ) H(لكن الوضعية .المنقطعات األربعة
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)I(حيث في المرحلة .و المرحلة الثانية)I( ال يوجد اختالف فيما بينهما)H,K (، لكن عند المرور
) H(الوضعية فيللمرحلة الثانية فإننا نجد اختالف كبير و يظهر ارتفاع كبير

تفسير لهذه الظواهر المختلفة؟من خالل هذا التفاوت في نسب النجاحات ما هو إذا ال
يمكن تفسير هذه االختالفات باإلجابة عن التساؤالت المطروحة من قبل 

A/Pinard) ،M.laurendaux(و التي ذكرناها سابقا في منهجية التحليل اإلجمالي لهذا االختبار.
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):09(جدول رقم
من اختبار)] I(للمرحلة األولى [مستوى سن وكل وضعية تكرار النجاحات بالنسبة لكل 

]سنة12إلى 7من [تحديد األماكن الطبوغرافية عند األطفال  األسوياء
Fréquences des réussites à chaque niveau d’âge et pour chaque position

[de la première partie] de l’épreuve localisation des sites topographiques chez
[les enfants Normaux]

[de7 à 12ans]

الوضعيات
السن

ABCdefgHIJKLالفئاتالمجامیع

الفئة1010788101077755سنوات7
األولى 10108910101098888اتسنو8

10108910101088899سنوات9

101010101010109991010سنوات10

الفئة 
الثانية

10101010101010101091010سنة11

101010101010101010101010سنة12

10108.8المتوسط
3

9.3
3

9.3
3

10109.3
3

8.
66

8.
5

8.6
6

8.66

86.66%96.90%المعدالت

المخطط البياني
)08(رقم 

0

2

4

6

8

10

12

A B C D E F G H I J K L

سنوات7

سنوات8

سنوات9

سنوات10

سنة11

سنة12

الوضعیات

ت
را

را
لتك

ا

عندالطبوغرافیة التحدید االماكنIالتمتیل البیاني لنجاحات المرحلة 
االطفال االسویاء
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):10(جدول رقم 
من اإلختبار تحديد األماكن ] للمرحلة الثانية[تكرار النجاحات بالنسبة لكل مستوى سن و كل وضعية 

]سنة12إلى 7من [الطوبوغرافية عند األطفال العاديين
Fréquences des réussites à chaque niveau d’âge et pour chaque position [de la

première partie] de l’épreuve localisation des sites
topographiques chez [les enfants normaux]

[de 7 à 12ans]
الوضعيات

السن
ABCdefgHIJKLالفئاتالمجامیع

الفئة663613370300سنوات7
األولى 748824482434سنوات8

969886695567سنوات9

989899886779سنوات10

الفئة 
الثانية

1010101010101010101099سنة11

101010101010101010101010سنة12

8.57.338.168.336.66778.665.56.55.836.5المتوسط

66%75.47%المعدالت

) : 09(رقم المخطط البياني

0

2

4

6

8

10

12

A B C D E F G H I J K L

سنوات7

سنوات8

سنوات9

سنوات10

سنة11

سنة12

لنجاحات االماكن IIالبیاني للمرحلة التمثیل
الطبوغرافیة عند االطفال االسویاء

الوضعیات

ت
را

را
لتك

ا
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:التحليل الكيفي- ب
إن تحليلنا للنجاحات ال يوحي بأي شك في تدخل الروابط الطوبولوجية في سلوكات الطفل الفضائية 

بالمشهد أي بالمخطط الطوبوغرافي " الطوبولوجية المتعلقة"و ذلك من خالل احترام الطفل لهذه الروابط 
:للقرية و تتمثل هذه الروابط فيما يلي 

،قرب البيت األصفر ) A(المنزل األحمر " prés" "قرب:"rapport de voisinageرابطة الجوار
)B ( أو قرب البيوت الصغار)D.(

من حيث التفاوت و االختالف في ) II(إلى المرحلة )I(و إذا تمعنا في النتائج بالمرور من المرحلة 
كالتي و افترضنا أن الطفل يلجأ في كل مرة إلى روابط أوسع من الروابط الطوبولوجية ،الصعوبات

فإن هذا ،" اإلقليدية"أو الروابط " التوجيهية اإلسقاطية"تتمثل في الروابط التوجيهية ذات الطبيعة 
إلى )I(االفتراض سيبطل وجود الصعوبات الملحوظة في بعض الوضعيات باالنتقال من المرحلة 

:   ن وهمامختلفينولهذا فالبد أن يؤخذ بعين االعتبار احتمال وجود سلوكيي) II(المرحلة 
: السلوك األول

روابط "يكمن في التدخّل الجزئي للروابط الطوبولوجية بإضافة روابط أخرى لضبط جيد للمسافة 
.بفعل التحكم في الروابط اإلسقاطية) القطاعات(و النجاح في أحسن اختيار للواجهات ".إقليدية

:السلوك الثاني 
اعتماد الروابط الطوبولوجية دون انشغال الطفل من التحقّق الجيد لضبط المواقع بالتحكّم في 

إذا أخذنا في "الروابط اإلسقاطية التوجيهية"أو ضبط الواجهة بالتحكّم في " الروابط اإلقليدية"المسافة 
طفل إلى االهتمام من التحليل االحتمال األول لسلوك الطفل فإنّه يفسر بلجوء الالمخطط البياني

الكائن بين الرجل و البيت األحمر وهذا بفعل ) le voisinage" (التجاور"بالمؤشرات الطوبولوجية مثل 
االقتراب  مابين هذين الشيئين كمرحلة أولى لتحديد موقع الرجل على مشهده بصفة شاملة و في نفس 

و ) العالقات اإلقليدية(المسافة الوقت، يدخل روابط أخرى حتّى يضمن بجدية صحة الموقع من حيث 
) .الروابط اإلسقاطية(من جهة أخرى تحديد المنظور المكاني بفعل التحكم في وجهات النظر  

إن اللجوء إلى هذه المؤشرات الطوبولوجية تحد من التنويع في اإلجابات دون ربط شبكة من 
) J(هو كائن في الوضعية جابة مثل ماالعالقات في نفس الوقت أو التردد في إيجاد القطاع المناسب لإل

يدرك مباشرة فيصعب على الطفل ضبط " طوبولوجي"مثال فهي و مجردة و خالية من أي مؤشر 
.مباشر للموقع و خاصة إذا تعلّق األمر بالمرحلة الثانية

متشابهتان في موقعهما فكليهما يقع ) A ( ،)B(حيث ) B,A( ،)E,F,g(و ينطبق ذلك على الوضعيات 
).B(و البيت األصفر المتوسط الحجم ) A(أمام البيت األحمر الكبير 
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الذي يحفظ للطفل المختبر في بداية األمر، الحل اإلجمالي مما يصبح " مؤشر طوبولوجي للجوار"فهناك 
)II(أو المرحلة )I(سهل عليه إضافة روابط توجيهية بسيطة إذا خص األمر المرحلة 

: و أهم هذه الروابط اإلضافية تتمثل بالنسبة للوضعيتين ) ى عن األولىرغم صعوبة المرحلة األول(
)A ( و)B ( في التحكم  في المستوى اإلسقاطي)األمام-الخلف) (Avant-arrière ( فبالنسبة ،

".الخلف"رابطة واحدة وهي ) B(و الوضعية " األمام"يجب ضبط رابطة واحدة وهي ) A(للوضعية 
:شابه في المواقع كونها مرتبطة مباشرة بروابط اإلحاطة تت) GوF(كذلك الوضعيات 

فبعد االستعانة مباشرة بهذه الروابط، يصبح الطفل المختبر مرغما على ) فوق كل نهاية الطريق(
التي تتطلب نوع من الجهد للقيام بالعملية العكسية ) II(اختيار النهاية المناسبة و خاصة في المرحلة 

.لضبط الرابطة
)إليهاالسلوكات يشيرهذه  Piaget J التمثيل الفضائي عند "في كتابه الخاص بـ (1972

الفضاء الطوبولوجي حيث يتكون هذا في نشاة: في األولبأن المفاهيم األساسية للفضاء تكمن " الطفل
يشير ) جي بيا(فإن " للمجاورة"و بالنسبة " اإلحاطة"- "الترتيب"-"الفصل"- "المجاورة"األخير من عالقات 

أي تقرب العناصر المدركة حسيا في نفس المجال و حسبه فإن " المجاورة"بأن أبسط عالقة فضائية هي 
:هذا المفهوم يتطور وفق السن في مراحل الطفولة األولى

أنّه مهما كانت الصعوبات فإن األفراد حتى و ) 09/10(   ونالحظ من خالل النتائج الكمية للجدولين  
عدم إن أخطئوا فليس بفعل اعتمادهم الكلي على الروابط الطوبولوجية و إنّما يرجع ذلك إلى 

أي ذات طابع " قبل إجرائية"بعد، التي قد تتمثل في األول بصفة ما "الروابط اإلسقاطية"موضوعية 
).حفظ المسافة(اإلقليدية  حدسي و نفس الشيء يالحظ حتى في الروابط

و اإلحاطة ) voisinage(المهم أن للطفل ميل لالعتماد على الروابط الطوبولوجية للجوار 
)enveloppement (و يظهر ذلك من خالل تدخلها في سلوكه.

ب عمليات عقلية عند الطفل حسالمخطط البيانيفإنّ التمثيالت الطوبولوجية هي األولى التي تتكون على 
(Laurendeau Pinard.1968) و ال تظهر المفاهيم اإلسقاطية و اإلقليدية معا إال بعد مدة زمنية ،

.معتبرة، تفصل فيما بينهم و المفاهيم األولية التمثيلية الطربولوجية
وبغض النظر عن التدخل اإليجابي للروابط الطوبولوجية فمن خالل فحص الوضعيات والمقارنة فيما 

.عدة إختالفات وذلك بفعل تدخل ميزات تختلف عن الروابط الطوبولوجية المذكورة أعالهبينها تظهر 
فبالرغم من تشابههما من حيث الخواص الطوبولوجية لإلحاطة إال أن ) E,F,G(فيما يخص الوضعيات 

حيث يالحظ من خالل ،IIإلى المرحلة Iالصعوبات تختلف فيما بين الوضعيات مرورا من المرحلة
بينما ال يوجد ) F.G(خالفا عن الوضعيتين ) E(النتائج الصعوبة تمثلت بصفة ملحوظة في الوضعية 



عرض و تحليل النتائج: الفصل السادس

147

وهذا ما ذكرناه في التحليل الكمي ،)E(و الوضعية ) F,G(بين الثنائية ) I(أي إختالف في المرحلة 
.سابقا

يين إن تفسير هذه الظاهرة يتضح من خالل موقع هذه الوضعيات المتعلقة بالمستو
Gauche) (اليسار-اليمين) (Largeur"(للعرض"اإلسقاطيين -droite ( و العمقprofondeur

)Avant-arrière( حيث تتطلب الوضعية ،)F ( و)G ( التحكم في المستوى اإلسقاطي للعرض و
من الممكن : "الصعوبة تكمن هنا في اكتساب هذين المستويين وفق محور زمني مثالي و حسب بياجي 

تتمثل بصفة مبكرة لسهولة إدراكها قبل رابطتي ) الخلف- األمام(ر أن رابطتي أن نفكّ
)"اليمين و اليسار(

تتم قبل المستوى اإلسقاطي ) الخلف-األمام (إذن نفهم من ذلك أن بداية إكتساب و موضوعية رابطتي 
).اليسار- اليمين (لرابطتي 

لم تظهر بصفة ملحوظة  في النتائج بل في نشاط )E(البد من اإلشارة هنا، أن الصعوبة في الوضعية 
الطفل في حد ذاته أثناء مواجهة المهمة حيث كانت هناك عدة ترددات في وضع الرجل فوق السكة 
الحديدية للجهة المعاكسة للجهة األصلية حيث، الجهة المعاكسة تتمثل في النهاية التي تقع قرب السكة 

.الحديدية
وا يوجهون أنظارهم إلى المحور الفاصل بين المشهدين أين يكون موقع فاألطفال في كل مرة، كان

تكونان هي األخرى ) E(بصفة متناظرة، كذلك النهايتين للوضعين ) الصفروين(البيتين الصغيرين 
ولهذا فإن معظم األطفال كانوا ) l’axe médiane(واقعتان بصفة متناظرة وفق محور الوسط 

ار باللجوء إلى هذه المؤشرات بمن اإلخت]2[الذي يواجهونه خالل المرحلةيعوضون الصعوبة و التردد
).Indice topologique de symitrie(الطوبولوجية للتناظر 

كونهما تتطلب تركيب بسيط لروابط )I(سهلتان في المرحلة ) G(و ) F(فإذا كانت الوضعيتين في 
البد من القدرة على العمليات العكسية و المتبادلة و ذلك بالقدرة ) II(طوبولوجية بينما في المرحلة 

ويعود ذلك H، ولقد تبين ذلك في المـرحلة )أمام- خلف(على القيام بالعملية العكسية للمستوى 
تقع هي الثالثة في ترتيب المسائل و ) G(لصعوبة المهمة بالنسبة للطفل حيث في بادئ األمر لوضعية 

)F (يرة مما يوحي بالتعود على المهمة الصعبة و يتفطن الطفل إلدارة المشهد النموذجي تقع هي األخ
.°180بـ 

نوي قاطية ذات الطابع اإلجرائي أو اآلإذن الصعـوبة هنا ال تتعلق بنوعية العالقات اإلس
)Egocentrique (فيها الفرد بعد إيجاد الموقع بل الصعوبة تكمن أكثر في نوعية الجوار فيضالتي ي

.حد ذاته
بالجوار المباشر و ذلك نظرا لوجود مؤشر إدراكي ) D(و ) C(كالهما يمتازان عن ) A( ،)B(حيث 

).وضع الرجل قرب المنزل األحمر أو قرب المنزل األصفر(يلفت نظر الطفل بسرعة فائقة 
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فهذا اإلقتراب قد يسهل للطفل ضرورة إلصاق الرجل في جداري المنزلين مما يسهل أكثر ضبط
).رابطة مترية أو إقليدية(الموقع دون اإلهتمام بالمسافة 

بالنسبة لوضعيات أخرى فهما األسهل في تحديد المكان ألن هاتين ) D(و ) C(لكن الوضعية 
Hمن (بالوضعيات األخرى قورنتالوضعيتين معرفتين بمؤشرات طوبولوجية متعددة و هذا إذا ما

).Lإلى 
قرب المنزل األزرق ومن جهة أخرى قرب الطريق التي تبعد عن تقع من جهة ): C(الوضعية 

تقع قرب ) D(نفس الشيء بالنسبة للوضعية ) رابطة طوبولوجية للجوار المزدوج(المنقطع كثيرا فهناك 
التي تبعدها ببعض السنتيمترات وتقع مقابل للبيت ) األخضر-األزرق-األصفر(المنازل الثالثة الصغار 

.كذلك"المزدوجلجواررابطة طوبولوجية ل"نها كثيرا فهناك األحمر التي تبعد ع
و بالنسبة لألفراد الذين يهملون االهتمام بالمسافة التي البد أن تكون متساوية بين ) C(في الوضعية 

الطريق و البيت األزرق يكتفون بمجاورة البيت األزرق فقط ، حتى أن األغلبية كانوا يأخذون الرجل 
.األزرق و البعض منهم يلصقونه و البعض اآلخر يصحح عفويايمشي نحو البيت 

Iوما هذا إال دليل على تدخل الروابط الطوبولوجية في سلوك الطفل بصفة مرتفعة سواء في المرحلة 

.IIأو المرحلة
بالنسبة المخطط البيانيويحدث نفس الم) C(و ) B,A(هـذا ما يؤدي باإلختالف الكائن بين 

هذه الحالة الرجل يلصق بالبيوت الثالثة، و ذلك عندما يختلف عليه األمر في وفي ) D(للوضعية 
.تحديد المسافة المناسبة و عدم القدرة على ذلك يؤدي به إلى اإلكتفاء بالجوار البسيط للبيوت فقط

أين يختفي اإلختالف الذي ) A(و ) C,D(نالحظ اقتراب في الصعوبات بين ) II(كذلك في المرحلة 
و ) الخلف-األمام(يظهر تدخل الرابطتين اإلسقاطيتين ) II(ألن في هذه المرحلة )I(المرحلة كان في 
) B(حيث تتميز في موقعها عن ) A(ويعود ذلك إلى الوضعية ) B(هي األصعب من ) A(يبدوا أن 

"égocentrisme"نوية، لذلك الطفل عندما تغلب عليه اآلمشابهة لها) A(المساحة المعاكسة لألصلية 
يختار الجهة المعاكسة و يكتفي بهذه اإلجابة أين يضع الرجل بين السكة الحديدية و الجدار المعاكس 
للمنزل، فهو يحتفظ بوجهة نظره الخاصة به فقط و ال يمكنه أن يحل محل الآلخر 

)faute de décentration.(
ر للحفاظ عليها و رغم ذلك فإنّها قد تعطي إذن هناك تدخل إيجابي للروابط الطوبولوجية وميل كبي

.نصف إجابات صحيحة مما يحتم تدخل روابط إضافية أوسع أخرى
ولإلثبات أكثر و التحقق من تدخل هذه الروابط الطوبولوجية، نأخذ في األخير حالة الوضعيات 

)H,I,K,L (تالفات تخص التي تبدوا معرفة طوبولوجيا بصفة مماثلة و رغم ذلك فإنّه تظهر عدة إخ
).I,K,L(خالفا عن الوضعيات ) H(بالضبط الوضعية 
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خالفا عن )I(تتميز بنسب منخفضة في المرحلة ) H(كما ذكرنا سابقا في التحليل الكمي فإن الوضعية 
التي تقع كلها قرب منقطع الطريق و السكة الحديدية و يمكن تفسير هذا ) I,K,L(الوضعيات األخرى 
) H(لعدم وضوح المؤشر الطوبولوجي الذي يعرف به البيت األحمر فالوضعية االختالف بالتفاوت 

باالقتراب من الطريق نحو " قرب المنقطع"و من جهة أخرى " قرب البيت األحمر"معرفة من جهة 
و هذه ) H(األسفل للمنقطع ، فعدم قدرة احترام الطفل المسافة الفاصلة بين البيت األحمر بالوضعية 

المنقطع يؤدي بالطفل إلى االكتفاء بإلصاق الرجل بالبيت األحمر أو االقتراب ، فهذا هو األخيرة مع 
.لالختبار)I(الذي يعطي اختالف في المرحلة 

ترتفع من حيث نسبة النجاح عكس ) H(فإن األمور تنقلب فنجد الوضعية IIلكن إذا مررنا للمرحلة 
.اإليجابي للروابط الطوبولوجية في سلوك الطفلمما يدل على التدخل ) I(أو ) L(الوضعية 

:عدم كفاية الروابط الطوبولوجية و ضرورة تدخل الروابط التوجيهية اإلسقاطية و الروابط اإلقليدية-ب

يدور حول معرفة مدى و حدود مساهمة الروابط الطوبولوجية في تحقيق و المخطط البيانيهنا الم- 
: روح و السؤال المطتأمين أهم المواقع،

هل الروابط الطوبولوجية كفيلة بتأمين مواقع صحيحة لكل الوضعيات أم أنها تتدخل بالنسبة 
للبعض و البعض اآلخر يتطلب روابط أخرى؟

الذي يمثل حالة المشهدين في )09(رقمتوحي مقارنة النتائج من خالل التحليل الكمي للنتائج جدول 
:ما يلي) °180إدارة (يمثل حالة المشهدين في إتجاه مختلف الذي )10(رقمنفس اإلتجاه و الجدول 

في ليست الروابط الطوبولوجية فقط هي التي تتدخل في كل مرة وكافية ، بل هناك روابط أخرى ألن
تبدأ الصعوبات بالظهور رغم أن الطفل يسهل لنفسه المهمة باللجوء إلى روابط طوبولوجية IIالمرحلة 

ولكن كونها ال تتميز بحفظ المسافة وال ربط األشياء فيما بينها وفق منظورات ،)المجاورة ، اإلحاطة(
) I,L,K(فإنّه يبدوا في بعض الوضعيات مثل ) تنتج عن تغير وضعية المشاهد الخارجي(مختلفة 

ألنّها تعرِّف بهذه المجموعة من الروابط ) أمام- خلف(، )يسار- يمين(ضرورة لتدخل الروابط التوجيهية 
فهي من جهة تقع قرب البيت ) C(هية ذات الطـابـع اإلسقاطي عكس ذلك في الوضعية التوجي

يبقى نفس الشيء ،عكس )II(و )I(األزرق و مـن جهة أخرى قرب الطريق ففي المرحلة 
" األمام"و " اليمين"على )I(مثال تظهر للطفل في المرحلة ) K(حيث الوضعية ) I,L,K(الوضعيات 

و " اليسار"فإنّها تصبح تقع على ) المشهدين في اتجاه معاكس) (II(بالنسبة لجسمه بينما في المرحلة 
التوجيهية )égocentrique(الروابط اآلنوية"إذا اعتمد الطفل على نفس على المشهد النموذجي،و"الخلف"

حقل الصحيح لإلجابات وفي بعض األحيان حتى الموقع ذات الطابع اإلسقاطي فإنّه يخطئ في اختيار ال
.الدقيق
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البد أن نوضح أن العالقات )I(عن المرحلة) II(إذن لتفسير الصعوبة التي تتميز بها المرحلة 
الطوبولوجية ليست لوحدها هي التي تحقق تحديد الموقع المناسب بدقة و جدية ،و إنّما هناك روابط 

من التحليل في النقطة المخطط البيانيها بعين االعتبار و سنأخذها في إضافية أخرى البد من أخذ
.الالحقة

فهل هي ذات طابع حدسي أم ذات طابع إجرائي : تفسير كيفية تمثيل العالقات أو الروابط التكميلية-ج
:مباشرة

) يسار-يمين(للمستويين) التوجيهية(قد تتمثل هذه الروابط التكميلية إما في الروابط اإلسقاطية
)    .Vis à Vis(، أو في الروابط اإلقليدية كحفظ المسافة أو مفهوم )خلف- أمام(

وصعوبتها Iدائما نعتمد على نتائج الجدولين لمرحلتي االختبار حيث يالحظ سهولة المهمة في المرحلة 
جية و بالتالي تدخل و نظرا لما ذكر سابقا فيما يخص عدم كفاية الروابط الطوبولو،IIفي المرحلة 

 هذا التدخل هو ذو طبيعة إجرائية، أي أن الروابط التكميلية التوجيهية و اإلقليدية فإنّنا إذا افترضنا أن
 هذه الرابطة تتمثل بصفة مباشرة بطريقة موضوعية لما لوحظ هذا اإلختالف في الصعوبات ولهذا فإن

هو مثل ما)I(خالفا عن المرحلة )II(مرحلة الوضعيات التي ظهرت فيها الصعوبات على مستوى ال
تم فيها تدخل نفس الروابط التوجيهية التي أقيمت بالنسبة لجسم الطفل ) IIمرحلة ) (I,J,K(كائن في 

)établies par rapport au corps de l’enfant ( و اإلختالف ملحوظ من وضعية ألخرى و ذلك
).مأما- خلف ) (يسار- يمين(بإختالف المستويين 

للمرحلة ) G(فمـثال نفسر الخطأ الذي وقع فيه الطفل و الذي يعتبر الوحيد في العينة بالنسبة للوضعية 
)II(أن الطفل أخطأ كونه لم يتعود بعد عن المهمة التي هو بصدد مواجهتها.

ولهذا )B ،D(هي الثالثة من بعد ) G(ترتيب الوضعية )II(فحـسب ترتيب الوضعيات في المرحلة 
لم يخطئ ) F(فإن في الوضعية المشابهة لها 

هي التي ر"المؤشرات الطوبولوجية للتناظ"البد من التذكير أنE ( (كذلك فبالنسبة لهذه الوضعية 
دفعت الطفل بالتصحيح في كل مرة، و ذلك نظرا لإلجابات التي تظهر من وقت إلى آخر عند كل 

ليست ) L,K(طة الطوبولوجية للتناظر فإن الوضعيتين مثال مدعمة بالراب) E(األطفال و إن كانت 
تقع قرب المنقطع للطريق و السكة الحديدية أين ) L(و ) K(مدعمة بنفس الدرجة، حيث المهم هو أن 

"للروابــط التوجيهيــة"يكون الحقل فارغ من كل مؤشر إدراكي وهذا ما يتطلب تدخل فعال 
)لليمين و اليسار(

و إال فإن دورها منعدم في هذه , )II(و التي البد أن تتدخل بصفة إيجابية في المرحلة )أمام- الخلف (
(egocentrique)المرحلة األخيرة كون الطفل ال يعتمد إال على روابط توجيهية ذات طابع آنوي

.بالنسبة لجسمه ال بالنسبة إلى عدد كبير من المنظورات و ذلك حسب أي مالحظ خارجي
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وضوعية هذه الروابط حتى تؤمن فعليا الموقع المحدد و الدقيق حسب المشهد النموذجي أي البد من م
-H-K(يبدو صعبا و ذلك بالربط بين المستويين للوضعيات المخطط البيانيللفاحص ، كذلك هناك م

L-I ( في نفس الوقت وهذا يبدوا صعب جدا و "ربط جماعي للمستويين اإلسقاطين"فهي تتطلب
بعض Hه الروابط لم تترسخ بصفة موضوعية عند كل األطفال حيث يحد في المرحلة خاصة و أن هذ

ار أي المواقع التي تصح باإلجابة الصحيحة بينما يبقى باألطفال و خاصة صغار السن صعوبة في إخت
)وسنتناول هذه النقطة المتعلقة بالسن في المرحلة الالحقة للتحليل حسب الزمن(مترددا 

اللتان تعرفان بوجود البيت األحمر من ) I-H(و الوضعيات ) L-K(بين الوضعيات قد يظهر إختالف
لكن هذين المؤشرين الطوبولوجيين ممكن أن يسهالن فقط ) B(و البيت األصفر من جهة ) A(جهة 

إيجاد الحقل المناسب دون ضبط المكان الحقيقي ولهذا فإن الطفل الذي ال يستطيع الربط الجماعي 
التوجهيين المذكورين سابقا يلجأ لتقديم حلول ذات طابع طوبولوجي مثل البحث عن التناظر للمستويين 

أو قد يتعرض الطفل إلى إهمال الجانب اإلقليدي Hتصبح Kأو العكس حيث ) K(يصبح ) L(حيث 
.ألن إيجاد القطاع الصحيح لإلجابة ال يعطي إجابة صحيحة مادام الطفل لم يحترم المسافة

طبيعة هذه العالقة التكميلية تبدوا أنّها تتمثل في األول بصفة حدسية ثم تتطور نسبيا هذا بفعل المهم أن
.ظهور العمليات العكسية و المتبادلة المبنية على التفكير المنطقي

:خالصة التحليل اإلجمالي للنجاحات عند األطفال العاديين
:في عنصرينإن المبادئ األساسية التي يمكن استخالصها تتجسد 

يتمثل في الصعوبات المتعلقة بالوضعيات هي كال المرحلتين و تأكيد الميزة الطوبولوجية بصفة :األول
جزئية للروابط التمثيلية األولية عند األطفال فكلهم يلجئون لهذه الروابط التي تعتبر أساسية في تسهيل 

.الحلول على مستوى إجمالي
فاوت الملحوظ في الصعوبات بين كال المرحلتين و الذي يتطلب ضرورة تمثّل في الت:و العنصر الثاني

والميزة الحدسية أو ما قبل ] opération réversible additionnelle[العملية العكسية الكلية 
.اإلجرائية لهذه الروابط ولكن بصفة جزئية ألن ذلك ال يظهر إال عند البعض

) II(أو المرحلة ) I(التي تهم كل النجاحات سواء في المرحلة دون أن ننسى أهمية الروابط اإلقليدية 
فكل وضعية مرتبطة مباشرة بهذه المفاهيم اإلقليدية و لذلك فقد أعتمد تصحيح دقيق الحترام المسافة 

غير ) H(أوال، فكال المفهومين الطوبولوجي و اإلسقاطي يفتقد لهذه الميزة للقياس فمثال في الوضعية 
كافي أن نعرفها بأنّها قرب البيت األحمر وقرب الطريق أو على يمين البيت األحمر و يسار 

هي معرفة ) H(من التعاريف الطوبولوجية أو اإلسقاطية فهذا غير كافي ألن الوضعية ،إلخ ....الطريق
.بكونها تقع على نفس المسافة بين البيت األحمر و الطريق

.التي تفتقد للمفاهيم الطوبولوجية) J-K-L(ظهر من خالل الوضعيات ولعل أحسن دليل لذلك ي
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.ال يبقى إال تأكيد هذه المعلومات من خالل تحليل األخطاء في النقطة الموالية 

التحليل اإلجمالي لألخطاء عند األطفال العاديين- 2
:التحليل الكمي-ا

نالحظ أن هناك تفاوت في األخطاء حيث ترتفع بالمرور ) 12- 11( من خالل مالحظتنا للجدول رقم
من جهة، و من جهة أخرى يتفاوت هو اآلخر داخل كل مرحلة وفق )II(إلى المرحلة )I(من المرحلة 

.نتائج كل جدول فيما بين الوضعيات
المرحلةخطأ لمجمل الوضعيات بينما في 189وتقدر ب)II(حيث ترتفع نسبة األخطاء في المرحلة 

 )I(خطأ52، يقدر العدد اإلجمالي لألخطاء بـ.
أو)) I(سواءا  في المرحلة %100بنسبة ) +E(ثم نالحظ كذلك أن كل األخطاء تقع في - 

)II(المرحلة 
.تقع كل األخطاء في قطاع اإلجابات الصحيحة- 
.و المعاكسةأي بصفة مكثفة في القطاعات المجاورة)II(تقع معظم األخطاء في المرحلة - 
و نفس الشيء ،)I(في المرحلة )L(إلى )H(ترتفع نسبة األخطاء في الوضعيات المتتالية من - 

سواء في )G(إلى ) A(وهي منخفضة على مستوى الوضعيات من ،)II(الملحوظ في المرحلة 
.)II(أو المرحلة )I(المرحلة 

إذن فما هي تفسيراتنا لهذه االختالفات ؟
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) :11(جدول رقم 
إلختبار تحديد األماكن الطوبوغرافية تبعا للقطاع أين تقع فيه 1توزيع األخطاء لكل وضعية للمسألة 

اإلجابات و تبعا الحترام
)سنة12إلى 7من ] (العاديين[لروابط اإلحاطة عند األطفال ) -(أو إهمالها (+) األخطاء 

Répartition des erreurs pour chacune des positions du problème 1 de l’épreuve
localisation ce sites topographiques suivant le secteur où se localisent les

réponses et suivant que les erreurs respectent (+) ou négligent (-) Les rapports
d’enveloppement chez [les enfants normaux ]

(7 à 12ans)

المجموعEABCdefgHIJKLخقطاع اإلجابة
قطاع اإلجابة الصحيحة

Secteur de la
bonne réponse

+
-

0
0

0
0

7
0

4
0

2
0

0
0

0
0

7
0

7
0

9
0

8
0

8
0

52
0

القطاع المجاور مستوى 
)يمين يسار(

Secteur  adjacent
niveau (G/D)

+
-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

القطاع المجاور مستوى 
)أمام خلف(

Secteur  adjacent
niveau (Av/Ar)

+
-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

القطاع المعاكس
Secteur opposé

+
-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

المجموع الكلي
Total Général

+
-

/+-

0
0
0

0
0
0

7
0
7

4
0
4

2
0
2

0
0
0

0
0
0

7
0
7

7
0
7

9
0
9

8
0
9

8
0
8

52
0

52
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) :12( جدول رقم 
إلختبار تحديد األماكن الطوبوغرافية تبعا للقطاع أين تقع فيه 2توزيع األخطاء لكل وضعية للمسألة 

اإلجابات و تبعا إلحترام
)سنة12إلى 8من ] (السالمين سمعيا[لروابط اإلحاطة عند األطفال ) -(إهمالها أو (+) األخطاء 

Répartition des erreurs pour chacune des positions du problème 2 de l’épreuve
localisation ce sites topographiques suivant le secteur où se localisent les

réponses et suivant que les erreurs respectent (+) ou négligent (-) Les rapports
d’enveloppement chez [les enfants entandont]

(8 à 12ans)

المجموعEABCdEFgHIJKLخقطاع اإلجابة
اإلجابة قطاع

الصحيحة
Secteur de la

bonne réponse

+
-

00
0

11
0

7
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

5
0

6
0

337

القطاع المجاور 
)يمين يسار(مستوى 

Secteur  adjacent
niveau (G/D)

+
-

0
0

0
0

0
0

0
0

20
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

020
0

القطاع المجاور 
)أمام خلف(مستوى 

Secteur  adjacent
niveau (Av/Ar)

+
-

9
0

16
0

0
0

3
0

0
0

18
0

19
0

0
0

7
0

5
0

9
0

2
0

88

القطاع المعاكس
Secteur opposé

+
-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

13
0

9
0

12
0

16
0

44
0

المجموع الكلي
Total Général

+
-

0
0

0
0

0
0

01
0

20
0

0
0

19
0

8
0

20
0

19
0

6
0

21
0

189
0
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:التحليل الكيفي لألخطاء - ب
فحص المعطيات التي تكمن في األخطاء المرتكبة من قبل األطفال يأتي بعناصر كما ذكرنا سابقا فإن

مهمة جديدة قابلة إلثبات و تأكيد اإلستنتاجات الرئيسية التي تبينت بصفة غير مباشرة من خالل تحليل 
.النجاحات

:فيما يخص الروابط الطوبولوجية-أ
حليل السابق للنجاحات أن لجوء الطفل لبعض من خالل الت) indirecte(فّإنه ثبت بصفة غير مباشرة 

الحلول لغرض تحديد موقع كل وضعية مرتبطة بنقاوة و دقة الخواص الطوبولوجية لبعض الوضعيات 
) الجوار-اإلحاطة(حيث الصعوبات التي يجدها الطفل تسهل مباشرة بفعل تدخل الروابط الطوبولوجية 

).المخطط الطوبوغرافي(المتعلقة بهذا اإلختبار 
يوضع فوقها الرجل كل مرة حسب التوزيع ،وهي تتمثل في الوضعيات القاعدية: روابط اإلحاطة- 

:المختلف للوضعيات في المشهد مثل 
فوق السكة الحديدية–رابطة اإلحاطة - 
الطريق–رابطة اإلحاطة - 
)كرطون(لفوق الحقو–رابطة اإلحاطة - 

، أن النسبة المئوية )12(و) 11(نالحظ من خالل الجدول رقم فإنطالقا من التحليل الكمي للنتائج 
رابطة اإلحاطـة و )+E(في مجمل الوضعيات بالنسبة لإلجابات الواقعة في %100تقـدر بـ 

مهـما كان الطفل يحتفظ بها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تعدد ميكانيـزمات الحلول التـي 
إلى 1948تفاظه بهذه الرابطة األسـاسية وقد أشار يبـاجي تؤدي باألخطاء لم تعرقل الطفل في اح

سنوات الـوضعيات تعرف بواسطة روابط 3,6أو 4حتى "أسبقية هذه الرابطة في التكوين 
).pinard/laurendeau(و أشار نفس الشيء " طوبولوجية للجوار

:روابط الجوار-
التي تبدوا أكثر صعبة أن ) II(أو المرحلة )I(تبين من خالل التحليل الكمي للنتائج سواءا في المرحلة 

وار فرغم عدم صحة اإلجابات لمعظم الوضعيات فإن هؤالء جاألطفال كلهم يحترموا هذه الرابطة ل
.األطفال يميلون إلى اإلحتفاظ بهذه الرابطة حيث معظم اإلجابات تقع في قطاع اإلجابات الصحيحة

المباشر، رغم عدم الدقة  تحديد الجواروهذا ملحوظ في القطاع الصحيح لإلجابات أين يحترم األطفال 
أين يلتصق الرجل بالبيوت  أو عدم اإلحتفاظ بالمستوى ) D(المكان سواءا من حيث المسافة كالوضعية 

هة المعاكسة الجفيالتي توضع) A(مثل الوضعية ) الوراء- الخلف ) (avant-arrière(اإلسقاطي 
فهي األخرى تقع في قطاع ) H(، نفس الشيء بالنسبة للوضعية الثانية خاصة الوضعية )A(للوضعية 
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البيت األحمر يلفت نظر الطفل مباشرة مكان لجواراإلجابات الصحيحة ألن المؤشر الطوبولوجي 
شر اإلدراكي في هذه الرجل، يقرب من البيت األحمر مع إهماله إلحترام المسافة فرغم عدم دقة المؤ

.بيت األحمر و الطريق القريبة من المنقطع فإن الجوار هنا محفوظلبين ا) H(الوضعية 
هتان الوضعيتان فهي األخرى معرفة بمؤشرات إدراكية ال ) I-C(نـفـس الشـيء بالنسبة بـ 

مثال التي تتميز بالجوار البسيط ) A,B(تتـميـز بالـوضوح و الدقة خالفا عن 
)qui est caractérisé par le simple voisinage ()A,B ( فإن اإلجابات لـ)C-I ( رغم عدم وضوح

المؤشرات الخاصة لألخطاء المرتكبة واقعة كلها في القطاع الصحيح بينما اإلجابات خاصة بالنسبة لـ 
)C ( أما)I ( اإلجابات األخرى موزعة على فإجابة منها تقع في قطاع اإلجابات الصحيحة بينما

مع إحترام اإلقتراب من المقتطعات للطريق و ) خلف-أمام (، أو )يسار- يمين(القطاعات المجاورة 
.السكك الحديدية

فهي معرفة بغياب المؤشرات الطوبولوجية في كل حقل تنتمي له ) J,K,L(و أخيرا لدينا الوضعيات 
لحقل الصحيح لقطاع اإلجابات الصحيحة و يكمن الخطأ كلها متمركزة في اIكل وضعية في المرحلة 

وضعت مرتين ملتصقة بالمنقطع و ) I)Lفي كل مرة في عدم إحترام البعد حيث نجد في المرحلة 
ألن المؤشر الطوبولوجي يقع في الزاوية اليمنى ) I(مرتين بعيدة عن المنقطع وهذا ما لوحظ حتى في 

في وسط الحقل ) الرجل(ديد الموقع مما يجعل األطفال يضعون بالنسبة للطفل و ال يسمح بتسهيل تح
).I(الذي يقع فيه 

)j ( حتى وإن أخطأ الطفل بالنسبة لهذه الوضعية فإن الطفل يحافظ على كل القطاعات لإلجابات
.الصحيحة 

المتبادلة ما هذا إال دليل على الفترة المهمة التي يقع فيها هؤالء األطفال و تكون العمليات العكسية و 
.التي تعطي طابع موضوعي للتمثيل القضائي في سيبر سياق التطور للفضاء

و كيف ترتفع الصعوبات في القطاعات األخرى المجاورة و ) II(ولكن ماذا يحدث في المرحلة 
المعاكسة عند هؤالء األطفال؟

:نبدأ برابطة الجوار-

متمركزة في قطاع اإلجابات ) II(ي المرحلة فإن اإلجابات ف) 10(حسب الجدول رقم ) D(و ) A(مثال 
من جهة ، و من جهة أخرى فإن حاصل الخطأ منخفض  الجوارالصحيحة ألهمية الحفاظ على روابط 

يعود إلى إختالط األمر على الطفل ألنه يالحظ أن هناك نفس البعد بين حافة ) A(في) II(في المرحلة 
األصلية ) A(ساحة التي تقع فيها مو ال) A(الجهة الصحيحة وبين ) A(الكرتون و الجهة المعاكسة بـ 

مما يؤدي إلى وضع ) égocentrique(، مما يؤدي إلى إحتفاظه خاصة بوجهة نظره اإليحاء باآلنوية
.الرجل في الجهة المعاكسة هذا من جهة
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:بالنسبة لتدخل الروابط اإلسقاطية التوجيهية في سلوك الطفل- ب

.لهذه الروابط)égocentrisme(طة بصفة خاصة الميزة األنويةسيبين في هذه النق
تدخل هذه الروابط ال يظهر إال من خالل األخطاء المرتكبة في معظم القطاعات المجاورة إن

حيث أشار ألسبقية الطبيعة األنوية) 1968J.Piaget( كره وهذا ما ذ) اليسار- اليمين(للمستويين 
)égocentrisme( المفاهيم اإلجرائية أين يكون هناك قدرة على قلب و عكس العمليات، ففي عن

نالحظ أن كل األخطاء متمركزة في قطاع اإلجابات الصحيحة ألن مجموعة البحث )I(المرحلة 
من خالل التحليل الكمي للنجاحات ولهذا فإن األخطاء كانت خفيفة و إن حدثت بقوةالمختبرة نجحت

IIتمركزة في قطاع اإلجابات الصحيحة لكن نجد العكس فيما يخص المرحلة فإنها دائما تكون م

الخاصة بتحليل األخطاء
إذ أن األخطاء لم تبق متمركزة على مستوى قطاع اإلجابات الصحيحة بل أصبحت موزعة وبصفة 

) I,L,K(ملحوظة في القطاعات المجاورة، وهذا ملحوظ بصفة جيدة في الوضعيات 

ثبات عدم كفاية الروابط الطوبولوجية من جهة و أهمية الروابط اإلسقاطية من جهة هذا كافي جدا إل
ذات طابع "إكتسابات ال إجرائية"المخطط البيانيوفي نفس الوقت ظهور هذه األخيرة على ،أخرى 

حدسي ونفس الشيء بالنسبة للمفاهيم اإلقليدية فعدم اإلحتفاظ بالمسافات و المساحات يوحي بوجود 
.من قبل الطفلسياق تطوير تدريجي قبل الوصول إلى فضاء موضوعي مباشر
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)األسوياءاألطفال (مجموعة البحث المرجعية التمثيل الفضائي للسياق تطورخالصة التحليل 
نويةهي إتمام سياق التحرر من اآلاألسوياءالميزة األساسية ألفراد إن)égocentrique(

Achèvement de processus de la decentration de l’egocentrisme
التي تعرقل الطفل في تحقيق نجاحات مؤكدة في مجمل المسائل التي تتطلب العملية العكسية الثنائية 

سنا تتحول عندهم األقلللمستويات اإلسقاطية الخاصة بأبعاد العرض و العمق، و لذلك فإن أفراد 
ائية حقيقية ، إلى بنيات إجرائية أو إلى عمليات فض) intuntif(اإلكتسابات ذات الطابع الحدسي 

- الطوبولوجية(إسقاطية إقليدية، وبالتالي يصل جلهم إلى تكوين فضاء موضوعي ذو األبعاد الثالثة 
)اإلقليدية و اإلسقاطية

إذا، و %100إلىل المتعلقة بهذا اإلختبار يكون مرتفع ليصل لذلـك فالحاصل للنجاح في المسائ
مجموعة من أنفانه يتبين ) 08( لمخطط البيانيو اال) 07(لمخطط البيانيالحظنا من خالل اال

سنوات يعانون من صعوبات حل المسائل 9إلى7ما بين أعمارهمسنا و الذين تتراوح األقلاألفراد
التي تظهر انخفاضا كبيرا و خاصة في المرحلة الثانية (H,L)و خاصة التي تتمثل في المجموعة 

ل نتائج المسجلة ارتفاع كبير في النجاحات و خاصة في حيث يظهر من خال(A-G)عكس المجموعة 
، و عالقات اسقاطية توجيهة ذات الطابع التي تعتمد على استخدام المؤشرات االدراكيةاألولىالمرحلة 

سنة تعكس 12إلى10فئة أناآلنوي، و هذا ما يجعلنا نالحظ 
الطفال االقل سننا هم فإذا كان عقلية نمو ذهني لفكر إجرائي بفعل موضوعيته و إستقرار العمليات ال

إنتهت عندهم هذه الميزة ) كبار السن(فإن الفئة الثانية )égocentrisme(طور التحرر من األنويةفي
.نحو إتزان مطلق و ما هذا إال دليل على الفترة التي ينتمي لها هؤالء

وما يمكن إستخالصه هو وجود تمثيل ذهني عادي عند هؤالء األفراد الذي بدأ مع الفئة األولى بظهور 
الرياضية - البينات العملية التي تتمثل في العمليات المنطقية
Les opération logique mathematique سنوات وهذا مطابق ] 10- 7[التي يحددها بياجي من

البحث المرجعية و إكتمال هذا المفهوم نحو مـوضوعية مطلقة بظهور للفئة األولى الخاصة بمجموعة
وهي المرحلة التي تتميز ] 11,12- 10[القدرة على التحويل و ذلك نحو الفترة التي يحددها بياجي من 

.حسب بياجي بظهور العمليات الفضائية الزمنية المعقدة
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:ثانيا 
تحليل نتائج إختبار

الطبوغرافيةتحديد األماكن 
)21األطفال ذوي تريزوميا (

Épreuve localisation des sites topographiques
(Laurendeau. M, Pinard. A)

:وصف عينة البحث
الذين استفادوا (21)للتريزوميا لألطفال الحاملين) 42(بنسبة ) 84(بلغ العدد اإلجمالي ألفراد العينة

للمجموعة الثانية التي تعاني من نفس ) 42(و كذا)ذوي تدخل مبكر(من كفالة مبكرة بمعنى آخر 
) 7(و هم موزعين حسب العدد في كل فئة).ذوي تدخل متأخر(عرفوا كفالة متأخرة راب لكن االضط

و حسب مستوى السن دون مراعاة عامل الجنس الذي لم نأخذه بعين االعتبار في دراسات الفروق 
.خالل هذا البحث

:وصف عينة البحث)13( جدول رقم 
المجموع سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 سنوات10 سنوات9

42 7 7 7 7 7 7 21التريزومييناألطفال

)ذوي تدخل مبكر(  

42 7 7 7 7 7 7 21التريزومييناألطفال

)ذوي تدخل مبكر(  

تم استعمال رموز مختلفة في كتابة العناوين المتعلّقة :بالنسبة لقراءة الجداول والعناوين
بتحليل النتائج، اضطررنا أن نجمعها في الجدول أدناه حتى يسهل قراءة هذا الفصل، و 

:جدول أدناههي مقدمة كما يلي انظر
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تحليل نتائج إختبار
تحديد األماكن الطبوغرافية

))مبكرذوي تدخل (21تريزومياالحاملين لاألطفال (
Épreuve localisation des sites topographiques

(Laurendeau. M, Pinard. A)

:)ذوي تدخل مبكر(21لتحليل اإلجمالي لنتائج األطفال الحاملين لتريزوميا ا
:تحليل النجاحات)1
:التحليل الكمي.أ
كل الوضعيات حسب كل لمجمل النجاحات في )14/15( تفحص النتائج لكل من الجدولين إن

.فيما يخص الصعوبة ) II(إلى المرحلة ) I(مستوى سن يوحي بوجود إختالف من المرحلة 
وهي أكبر من النسبة المئوية 80.09%بـ) I(فقدرت النسبة المئوية الكلية للنجاحات في المرحلة 

%45.45حيث تقدر بـ) II(الكلية للنجاحات في المرحلة 

وإنما تتزايد                            ) II(إلى المرحلة ) I(الصعوبة فقط بالمرور من المرحلة عوال ترتف
) B-A(الصعوبة وتنخفض داخل كل مرحلة بين الوضعيات في حد ذاتها، فمثال رغم تشابه الثنائيتين 

100%ـب) B(و%92.85بـ ) A(تقدر بالنسبة لـ) I(، فإن نسبة النجاح في المرحلة )D-C(و

%78.57بـ ) C( إختالف حيث تقدر في ) D-C(بينما نجد في نفس المرحلة في الثنائية الثانية 

بين تالفرق في نسبة الناجحا) II(، بينما نالحظ في المرحلة 100 %قدرت بـ) D(وفي الوضعية 
)B-A (و)D-C ( يختفي، حيث)B-A ( 52.38 %تقدر نسبة النجاح المئوية على الترتيب بـ

%59.52%بـ ) D-C(،وفي الثانية %54.76 على نفس الترتيب، فهناك إقتراب كبير بين 50
.الثنائيتاننهاتا

، بينما 64.28%و بلغت النسبة المئوية ] A-G[ و عامة نجد أن نسبة النجاحات أكبر في المجموعة 
-H[بلغت النسبة في المجموعة  L [أما في المرحلة%56.33بـ ،)II ( 56%فقدرت بـ في 9.

-H[في المجموعة %32و  بـ]A-G[ المجموعة  L[
الحالة؟هفما هو تفسيرنا لهذا االختالف في هذ

وبلغت النسبة الكلية ) I(فكلها تبدوا سهلة في المرحلة ) E-F-G(كذلك إذا أخذنا الوضعيات الثالثة 
) II(للمرحلة ( ) لكن الجدول ، )G(و) F(في 95.23%و)E(في97.61%للنجاح في كل وضعية إلى
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بين أن هناك إنخفاض في هذه النسب القصوى و يصبح اإلختالف ظاهر فيما بين هذه المسائل الثالثة 
فكيف نفسر ،66.66%و 46.28%على الترتيب ) G-F(حيث بلغت النسبة المئوية في الوضعيتين 

للعلم أن االنخفاض ليس 61.6%أين أصبحت تقدر هي األخرى بـ ) E(إنخفاض النسب في الوضعية 
) .I(بالمرحلة تمت مقارنتهم ، بل يظهر إذا ما )II(ظاهر جدا في المرحلة 

لهذه الوضعية لكونها تتميز بغياب ) II(وبصفة عامة فإنه يحدث إنخفاض كبير في المرحلة 
لكن رغم ذلك فإن ) H-I-K-L(كائن في الوضعيات المؤشرات اإلدراكية أو غموضها مثل ما هو 

)H ( تبدو مختلفة عنهم و قدرت في المرحلة)I ( وفي الوضعيات األخرى إنخفضت %42.85بـ
40.47%بـ ) I(و)K(و ) L(وقدرت في 

فكيف نفسر إذن هذه اإلختالفات ؟ 
):ذوي تدخل مبكر( 21التحليل الكيفي للنجاحات عند األطفال الحاملين لتريزوميا)ب
:أهمية الروابط الطوبولوجية-

ويتضح ذلك 21ال يوجد أي شك في تدخل الروابط الطوبولوجية في سلوكيات الطفل ذوي تريزوميا 
من خالل إحترام الطفل لهذه الروابط الطوبولوجية المتعلقة بالمشاهد أي المخطط الطوبوغرافي للقرية 

وعة و يتضح ذلك من خالل التحليل الكمي المقدم للنجاحات فيما يخص الفرق البارز بين مجم
وذلك ألن ) II(أو المرحلة ) I(سواء في المرحلة )H-L(ومجموعة الوضعيات) A-G( الوضعيات 
كلها معرفة بمؤشرات طوبولوجية واضحة مما يؤدى ذلك بإرتفاع ) A-B-C-D-E-F-G(المجموعة 

)I(تبدو صعبة في المرحلة ،التي ) H-I-J-K-L( لمجموعة الثانية اوضعيات عن نسب النجاحات 
.و خاصة في المر حلة الثانية 

كذلك تدخل الروابط الطوبولوجية يتضح من خالل التفاوت الذي خص المر حلة األولى عن المرحلة 
)II ( و لذلك فإننا إذا تمعنا في النتائج  من حيث اإلختالف في السهولة و الصعوبة ،و إفترضنا أن

اإلسقاطية ذات يلجـأ في كل مرة للروابط التوجيهية التريزومي الذي استفاد من كفالة مبكرة الطفل
الطابع اإلجرائي ونفس الشيء بالنسبة للمفاهيم اإلقليدية، فإن هذا اإلفتراض سيبطل وجود الصعوبات 

IIإلى المرحلة Iالملحوظة في بعض الوضعيات باإلنتقال من المرحلة 
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) :14( جدول رقم 
من اختبار) I(مستوى سن وكل وضعية للمرحلة األولىالنجاحات بالنسبة لكل تكرار 
21تحديد األماكن الطبوغرافية عند األطفال الحاملين لتريزوميا نتائج اختبار تحليل

]سنة14إلى 9من)[ذوي تدخل مبكر( 
Fréquences des réussites à chaque niveau d’âge et pour chaque position [de la
première partie] de l’épreuve localisation des sites topographiques chez [les
enfants trisomique ( intervention Précoce)   [de  9  à  14   ans]

الوضعيات
السن

ABCdefgHIJKLالفئاتالمجامیع

573465535443سنوات9

190
الفئة
األولى 674577745453سنوات10

775577766564سنة11

777777777775سنة12

249
الفئة 
الثانية 777777777776سنة13

777777777777سنة14

56.33%64.28%المعدالت

) :10( رقم المخطط البياني
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سنوات9

سنوات 10
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سنة13

سنة 14

الوضعیات

ت
را

را
لتك

ا

لتحدید االماكن الطوبوغرافیة Iالتمثیل البیاني لنجاحات المرحلة 
عند التریزومیین ذوي تدخل مبكر
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) :15(جدول رقم 
من اختبار) II(النجاحات بالنسبة لكل مستوى سن وكل وضعية للمرحلة الثانية تكرار 

)ذوي تدخل مبكر( 21الطبوغرافية عند األطفال الحاملين لتريزوميا تحديد األماكن 
]سنة14إلى 9من[

Fréquences des réussites à chaque niveau d’âge et pour chaque position [de la
deuxième partie] de l’épreuve localisation des sites topographiques chez [les

enfants trisomique (intervention Précoce)   [de  9  à  14   ans]

الوضعيات
السن

ABCdefgHIJKLالفئاتالمجاميع

00100000000سنوات9
0

31
الفئة
األولى 12200002011سنوات- 10

0

23331113111سنوات11
1

54542334334سنوات 12
3

208

الفئة 
الثانية 77776777767سنة13

6

77777777777سنة14
7

56.9%المعدالت
%32

:)11(رقمالبيانيالمخطط
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سنوات9

سنوات 10
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سنة 14

لتحدید االماكن الطبوغرافیة عند التریزومیین  IIالمرحلة التمثیل البیاني لنجاحات
تدخل مبكر                           ذوي

الوضعیات

ت
ار

كر
الت
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ولهذا يمكننا أن نفرض أن التريزومي ال يمكنه اإلعتبار الجزئي للروابط الطوبولوجية نالحظه في 
) العدد–الحجم –اللون (يلجأ في  بادئ اآلمر إلى المؤشرات اإلدراكية ) AG(مجموعة الوضعيات 

-E-F)(الشيء في الوضعيات الثالثة ، نفس )A(كالبيت األحمر ثم يختار أي واجهة الخلف أو األمام 

G وهذا في المرحلة)II ( خاصة مما يؤدي لتدخل روابط إضافية بسيطة كالخلف أو األمام كما ذكرنا
أين يجد الطفل التريزومي نفسه محتار في أي نهاية يضع E)(سابقا أو اليمين اليسار مثل الوضعية 

.الرجل فوق السكة الحديدية 
ثاني يكون هذا األخير يتمثل في اإلعتبار الكلي وفقط كاحتمالسلوك آخر ومن الممكن أن يظهر 

للروابط الطوبولوجية دون أي انشغال عند بعض األطفال من تحقيق جيد لضبط الموقع بالتحكيم في 
.الروابط اإلسقاطية التوجيهية 

ل، حيث كلهم ينطبق عليهم أكثر اإلحتمال األو21لكن نالحظ أن بعض األفراد ذوي تريزوميا 
IIة يعتمدون على المؤشرات كحل أولي ثم يضيفون فيما بعد روابط إضافية أوسع وهذا في المرحل

.ألن هؤالء يجدون  صعوبات كثيرة لكن ليس بصفة مطلقة و دائما
هو األخر مثل الطفل العادي يلجأ لهذه الروابط ) ذو تدخل مبكر(21إذن الطفل الحامل لتريزوميا 

إال أن هناك مشاكل أخرى تختلف عن إضافة الروابط اإلسقاطية تتعلق بالسن و طبيعة بصفة عامة
.الذي يميز تفكير الطفل التريزوميخاصة عامل الكمونواالختبار

يلجؤون إلى البيت األزرق مباشرة داخل الوضعية IIسنا في المرحلة األقلكأن نجد معظم األطفال 
)C ( و البيوت الثالثة)D (أخطاء، تمثلت باألخص في حفظ المسافة ةا أدى إلى ظهور عدمـم
، وال يعود ذلك إلى شيء غير التعقيد في الطبولوجية بالنسبة لهذه الوضعيات ألن )روابط إقليدية (

تمثل جوار بسيط بينما ) B-A(أكثر صعوبة على أن )C-D(تظهرB-A)(مقارنة بالوضعيات 
المهم أنّه بالرغم من صعوبة )double voisinage(ر المزدوج فهي تتميز بالجوا) C-D(الوضعيتين 

الجوار المزدوج إال أن كل األفراد تقريبا يلجئون إلى المؤشرات بالدرجة األولى 
حيث أصبحت ،IIإنخفضت هي األخرى في المرحلة ) E-F-G(كما أن نسبة النجاح في الوضعيات 

كانت مرتفعة و ألن ) I(التوالي، بينما في المرحلة على 19.28%،42.85%،38.10%تقدر بحوالي
يجب ضبط روابط إجرائية ذات طابع إسقاطي مما يتطلب نوع من الجهد للقيام ) II(في المرحلة 

،)الخلف- األمام(بالعملية العكسية البسيطة، أي أحادية البعد ألنها تخص مستوى واحد فقط 
) I(صفر الذي تقع قربه ولكن عن بعد من الوضعية وقد تؤثر المؤشرات عكسيا في حالة المنزل األ

لذلك فإنII( ، (مما يؤدى باإلعتماد عليه وإلصاق الرجل به فيؤدي ذلك بالفشل و خاصة في المرحلة 
للمعرفة الطوبولوجية بكونها ) H-K-L(المتشابهة تيختفي بين كل الوضعيا) II(التفاوت في المرحلة 

اإلسقاطية طالتحكم في الرواب) II(،مما يتطلب في المرحلة ة الحديديةالطريق والسكةتقع قرب المنطق
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son propre(لكن ذات الطابع اإلجرائي وليس أين يكون الطفل معتمدا على وجهة نظر خاصة به 

point de vue( أين البد من الضبط و التحكم في عمليتي القلب اإلسقاطية ،) لكال ) العملية العكسية
) profondeur"  (العمق" ،و) gauche-droite) (اليسار- اليمين("largeur"رضالمستويين الع

). arriere-avant) (األمام-الخلف(
:مانستخلصه من تدخل الروابط الطوبولوجية

للمفاهيم يتوضح من خالل دراسة محتوى المسائل لتحليل النجاحات التدخل الفعلي و اإليجاب
الطفل في سلوكيات)) G-F(الوضعية : مثل(،واإلحاطة ))B-A(الوضعية: مثل(الطوبولوجية للجوار 

مما أدى إلى تسهيل الحلول،ومن جهة أخرى فإن ظهور الصعوبات في بعض الوضعيات وفي إحدى 
وجود بعض رغم تسهيل هذه المؤشرات الطبولوجية قد ال تكفي ،وذلك ل) II(المرحلتين مثل المرحلة 

الوضعيات التي تعرف بغيات المؤشر، مما يجعلهم يهملون الفضاء االقليدي المبني على االحتفاظ 
و كذا اهمال وجهات النظر للفضاء االسقاطي و إلى ضرورة تدخل هذه الروابط التي سنأخذها . بالبعد
.من التحليل في النقاط الالحقة  في هذا التعليق العامشكل في 
بصفة بارزةinsuffisance des rapports topologiquesة الروابط الطوبولوجيةعدم كفاي-ب

:عند الطفل التريزومي
في سلوك الطفل التريزومي يفعال وإيجابالمخطط البيانيإذا ما كانت الروابط الطوبولوجية تتدخل ب

فهذا ال يعني أن لها تدخل مطلق وإجمالي في كل المسائل ،حيث يظهر اإلختالف في الصعوبات 
قد يوحي بضرورة تدخل  روابط أخرى ذات أبعاد أخرى ) II(إلى المرحلة ) I(بالمرور من المرحلة 

في مجمل المسائل فنجدها تعم حتى يتسنى للطفل النجاح في كل المسائل ،فإذا ما تصفحنا النجاحات
و نذكر ) I(كونها معرفة بمؤشرات طوبولوجية واضحة هذا في المرحلة ) G-A(أكثر المجموعة 

مؤشرات اللون و الحجم ة االحتفاظ بالعالقات الطوبولوجية إلىهنا ميل الطفل التريزومي باألخص
التريزوميين صعوبة كبيرة في فالاألطفقد يجد فيها ) L-H(لكن إذا    أخذنا المجموعة األولية

رغم بقاء الوضعيات "la rotation"،وذلك ألن بعد اإلدارة للمشهد ) II(النجاح، و خاصة في المرحلة 
في نفس أماكنها فإنه يتغير المنظور فيصبح ما كان يسار يمينا ،وما كان يمينا يسارا ، و نفس الشيء 

إنعدمت المؤشرات اإلدراكية التي تدعم النجاحات فهذا يعني أن يحدث بالنسبة للخلف واألمام ، فإذا ما 
روابط (الروابط الطوبولوجية تصبح ذات تدخل جزئي وال بد من تدخل روابط أخرى 

.، والتي سنناقشها في النقطة الالحقة )روابط إقليدية (،)إسقاطية
:21ل الحاملين لتريزوميا فاطالميزة الحدسية للمفاهيم اإلسقاطية أو االقليدية األولية عند اال-ج

) تاإلحتفاظ بالمنظورا(اإلسقاطية ةتتجسد الروابط المكملة إلكتمال الحلول في تدخل الروابط التوجيهي
، إال أن إنخفاض النجاحات )الخ...اإلحتفاظ بالقياس ،المسافة ، األبعاد،المساحة (و الروابط اإلقليدية 

عالقات توجيهية إسقاطية ذات طابع أنوي أين يتعرض  الطفل إلى مرتبط بتدخل ) II(في المرحلة 



عرض و تحليل النتائج: الفصل السادس

166

، خاصة عندما يتطلب األمر كال المستويين ةة العكسية اإليجابييعراقيل في القيام بالعمل
، مع الذكر أن هذا التعرض لهذه المشاكل و الصعوبات )الوراء- الخلف(و) اليسار–لليمين (اإلسقاطين

و سنتناول (ل البعض منهم فقط و باألخص كلما صغر مستوى السنال يعم جميع مستويات السن ب
، ألن المفاهيم التوجيهية اإلسقاطية تكون في األول ذات طابع )مناقشة السن في المرحلة الالحقة 

ثم تتحول فيما بعد إلى عمليات إجرائية عقب التحرر المطلق من بقايا اآلنوية )egocentrique(آنوي
يعبر عن ظهور العمليات الفضائية الحقيقة اإلسقاطية ،و حتى اإلقليدية التي اهذا مالتي يتم تدريجا ،و

pinard.تتميز بخاصية االنعكاس و التبادل  و قد أشار AM./laurendeau " إلى إشكالية الصعوبة
حتى عند الراشد في نقل صورة مقلوبة   أو صورة من مرآة ،فهو يشير إلى أنه رغم أن للراشد 

"l’adulte " عمليات فضائية إسقاطية إقليدية موضوعية فإنه يفضل النقل المباشر للصور ولكن ال يمكن
إعطاء تفسيرات لذلك، بل هي وجهة نظر فقط، فإذا كان البد من عملية عكسية للعالقات التوجيهية، 

ذوي تدخل مبكر؟21فكيف يحدث إذن لهؤالء األطفال ذوي تريزوميا 
،أما الذين مازالوا المخطط البيانيطيعون القيام بعملية عكسية ال يجدون أي مإن األطفال الذين يست

ولمدة طويلة يخضعون لسيطرة و جهة النظر اآلنوية و حتى عند بعض الراشدين بصفة عامة و الذين 
يفضلون اإلحتفاظ بوجهة نظر ذات طابع آنوي فإنهم يتجنبون اللجوء لألشكال المعقدة من الروابط 

.ة التمثيلية فإنهم يتعرضون للفشل اإلسقاطي

:ذوي تدخل مبكر21ل الحاملين لتريزوميا فااالطالنجاحاتخالصة لتحليل - 
يمكن إستخالصها تتجسد في ما يليىالعناصر األساسية التإن :

الطوبولوجية يتمثل في الصعوبات المتعلقة بالوضعيات في كال المرحلتين و تأكيد الميزة : العنصر األول
بصفة جزئية للروابط التمثيلية األولية عند األطفال التريزوميين ، و الذين إستفادو من تكفل شامل الذي 

.يندرج في إطار التربية المبكرة
يتمثل في التفاوت الملحوظ في الصعوبات لكال المرحلتين و الذي يتطلب العملية : العنصر الثانيو 

)      II(للروابط اإلسقاطية في المرحلة " nécessite d’inversion additionnelle"العكسية الثنائية 
و الميزة الحدسية أو مقابل اإلجرائية لهذه الروابط لم يبقى إال تأكيد هذه المعلومات من خالل تحليل 

.األخطاء
:ذوي تدخل مبكر 21التحليل اإلجمالي لألخطاء عند األطفال ذوو تريزوميا )2
:الكميالتحليل .أ

أين قدرت ) II(، فإنه يظهر أن هناك صعوبات في المرحلة )16/17(  من خالل مالحظتنا للجدولين 
59أين قدرت األخطاء بـ ) I(،عكس المرحلة 226األخطاء بـ  
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لمجمل الوضعيات سواء في المرحلة ) E(كما أنّه يظهر تمركز معظم األخطاء في الخط األفقي لـ 
)I ( أو المرحلة)II.(

،و قدرت بنسبة    )+Eخ(تقع في قطاع اإلجابات الصحيحة ) I(كذلك مجمل األخطاء في المرحلة 
و في " يسار- يمين"و مستوى "  خلف- أمام" لكن نجدها تتوزع أكثر في القطاعات المجاورة مستوى

اإلجاباتقطاع اإلجاباتو خصت 59القطاع المعاكس، حيث قدرت في المستوى األول بـ 
الصحيحة  اإلجاباتالصحيحة،و في المرحلة الثانية توزعت بترددات متفاوتة حيث قدرت في قطاع 

في القطاع 32و الجوار للفضاء الطوبولوجي و قدرت بـ اإلحاطةمع االحتفاظ برابطة 37بـ 
، وفي " خلف- أمام" في القطاع المجاور لمستوى 100، و بـ "يسار- يمين" المجاور لمستوى 

في ) L(إلى ) H(، فنالحظ إرتفاع نسبة الخطأ في الوضعيات المتتالية من 57طاع المعاكس بـالق
).II(المرحلة 

.إذن كيف نفسر هذه اإلختالفات ؟،هذا ما سنراه من خالل التحليل الكيفي
:التحليل الكيفي لألخطاء.ب

صل إليها في تحليلنا اإلجمالي إن تحليل األخطاء يوضح بصفة دقيقة ومباشرة اإلستدالالت التي تتم التو
.للنجاحات و التي ظهرت بصفة غير مباشرة 

.في األول سيتم التحقيق من التدخل الفعلي للروابط الطوبولوجية 
encequi concerne les rapporte topologique: بالنسبة لروابط اإلحاطة 

)E( - فوق السكة الحديدية
)F(-)G (فوق الطريق

حترام هذه الرابطة رغم إختيارهم إ21يالحظ على جميع أفراد مجموعة البحث  ذوي تريزوميا 
)17-16(فإعطاء عدة أمثلة في الجدولين لقطاعات مجاورة تختلف عن قطاعات اإلجابات الصحيحة ،

،بمعنى أن هناك ةيبينان بأن كل األخطاء المرتكبة دون أي إستثناء تقع في سطر األخطاء اإليجابي
حيث كلهم يضعون الرجل فوق القاعدة طبقا لما يالحظونه ) فوق(إحترام مطلق و تام لرابطة اإلحاطة 

giaget(فوق المشهد النموذجي، وذلك ألن الرابطة الطوبولوجية حسب  .j,1948 ( وكذا
سنوات3,6أو حتى 4تظهر في سن جد مبكرة أي في حوالي ) 1968laurendau penart(حسب

كتساب الفعلي لهذه الرابطة ،حيث الذي استفاد من كفالة مبكرة االويظهر على الطفل التريزومي
I(بالرغم من صعوبة المجموعة  ,J,K,l ( في المرحلة)II ( أين لم يتمكن الكثير من القيام بالعملية

.العكسية الثنائية
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) :16( جدول رقم 
إلختبار تحدید األماكن الطوبوغرافیة تبعا للقطاع أین تقع فیھ 1للمسألة توزیع األخطاء لكل وضعیة 

اإلجابات و تبعا الحترام
) ذوي تدخل مبكر( 21لروابط اإلحاطة عند األطفال الحاملین لتریزومیا ) -(أو إھمالھا (+) األخطاء 

]سنة14إلى 9من[
Répartition des erreurs pour chacune des positions du problème 1 de l’épreuve

localisation ce sites topographiques suivant le secteur où se localisent les
réponses et suivant que les erreurs respectent (+) ou négligent (-) es rapports

d’enveloppement chez les enfants trisomiques (intervention Précoce)
(9 à 12ans)

المجموعEABCdefgHIJKLخقطاع اإلجابة
قطاع اإلجابة الصحيحة

Secteur de la
bonne réponse

+
-

3
0

0
0

9
0

7
0

1
0

2
0

2
0

8
0

5
0

8
0

6
0

4
0

59
0

القطاع المجاور مستوى 
)يمين يسار(

Secteur  adjacent
niveau (G/D)

+
-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

القطاع المجاور مستوى 
)أمام خلف(

Secteur  adjacent
niveau (Av/Ar)

+
-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

القطاع المعاكس
Secteur opposé

+
-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

المجموع الكلي
Total Général

+
-

+/-

3
0
3

0
0
0

9
0
9

7
0
7

1
0
1

2
0
2

2
0
2

8
0
8

5
0
5

8
0
8

6
0
6

4
0
4

59
0

59
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) :17(جدول رقم 
إلختبار تحدید األماكن الطوبوغرافیة تبعا للقطاع أین تقع فیھ 2توزیع األخطاء لكل وضعیة للمسألة 

اإلجابات و تبعا الحترام
)ذوي تدخل مبكر( 21لروابط اإلحاطة عند األطفال الحاملین لتریزومیا ) -(إھمالھا أو (+) األخطاء 

]سنة14إلى 9من[
Répartition des erreurs pour chacune des positions du problème 2 de l’épreuve

localisation ce sites topographiques suivant le secteur où se localisent les
réponses et suivant que les erreurs respectent (+) ou négligent (-) es rapports

d’enveloppement chez les enfants trisomiques (intervention Précoce)
(9 à 12ans)

المجموعeABCdefgHIJKLخقطاع اإلجابة
اإلجابة عقطا

الصحيحة
Secteur de la

bonne réponse

+
-

0
0

0
0

16
0

0
0

0
0

0
0

0
0

21
0

0
0

0
0

0
0

0
0

37
0

القطاع المجاور 
)يمين يسار(مستوى 

Secteur  adjacent
niveau (G/D)

+
-

0
0

0
0

2
0

0
0

27
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

32
0

القطاع المجاور 
)أمام خلف(مستوى 

Secteur  adjacent
niveau (Av/Ar)

+
-

20
0

0
0

0
0

0
0

0
0

24
0

24
0

0
0

9
0

23
0

0
0

0
0

100
0

القطاع المعاكس
Secteur opposé

+
-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

12
0

0
0

20
0

25
0

57
0

المجموع الكلي
Total Général

+
-

/+-

20
0

20

0
0
0

18
0

18

0
0
0

27
0

27

24
0

24

24
0

24

21
0
0

21
0

21

23
0
0

23
0
0

25
0

25

226
0

226
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دون أي خلل، المهم )G(يصبح ) F: (، فمثال)d’autres fonds(فإنهم لم ينحرفوا إلى قواعد أخرى 
، ولكن دون إهمال لرابطة اإلحاطة وهذا ما "أمام- خلف"هو عدم القيام بالعملية العكسية للمستوى 

.100%إلى أقصى حد ويقدر بـ ليجعل نسبة النجاح في االحتفاظ بهذه الرابطة يص
ذه بالنسبة لتدخل هen ce qui concerne les rapports de voisinagesروابط الجوار- 

الرابطة الطوبولوجية للجوار وبصفة غير مباشرة في تحليل النجاحات فإنها تظهر بطريقة 
ملحوظة ومباشرة من خالل تحليل األخطاء إذ يبدو على األفراد الميل إلى هذه الرابطة مثل 

rapport topologique deرابطة اإلحاطة الحترامهم لهذه الرابطة الطوبولوجية للجوار 

voisinageفمثال يالحظ دائما حسب األخطاء الواقعة بالنسبة للمسألتين)B.A (في المرحلةII

يالحظ على كل ) A(تقع في قطاع اإلجابات الصحيحة ففي الوضعية) 17(الحظ جدول رقم 
المتعلق باليبت ) الحجم-اللون(األفراد التريزوميين ذوي تدخل مبكر االستعانة بالمؤشر اإلدراكي

) A(مما يجعلهم يفضلون مجاورته بوضع الرجل قربه في الجهة المعاكسة لـ األحمر والكبير،
.األصلية إذا ما كان هناك تدخل روابط اسقاطية ذات الطابع اآلنوي

وخير شاهد هو كل األخطاء أين تقع كل ) C-D(وفي الوضعية) B(ويالحظ نفس الشيء في- 
يثبت مباشرة التحكم والميل لهذه اإلجابات لهذه الوضعيات في قطاع اإلجابات الصحيحة مما

.الرابطة
حيث رغم غموض المؤشرات الطوبولوجية ورغم )I/H( نفس الشيء يالحظ في الوضعيات - 

عدم تسهيلها لتحقيق حلول دقيقة فإنها تسهل تحقيق نصف إجابات صحيحة كأن يختار الطفل وفي 
وبالضبط المسافة التي تبعد خاصة القطاع الصحيح لإلجابات دون ضبط للمواقع ) II(المرحلة 

قريبة من المنقطع وبعيدة نوعا ما عن البيت األصفر مما Iالرجل عند المنقطعين ألن الوضعية 
يؤدي بتعقيد المؤشر ورغم ذلك يتم تحقيق النجاح في قطاع اإلجابات الصحيحة وذلك لميل جل 

.األفراد الحترام رابطة الجوار
عن يمين البيت األحمر ويسار المنقطع وباألخص الطريق أين تقعHونفس الشيء في الوضعية - 

، ورغم هذا فإن جل األفراد يحترمون الجوار الواحد للبيت األحمر ألنهم يحترمون بصفة عامة 
الفضائية لكل فرد دون ترابطة الجوار وبالتالي يؤكد مباشرة تدخل هذه الرابطة في السلوكيا

. استثناء
أين تكون األخطاء في قطاع اإلجابات ) I(تخص الوضعية لكن هناك بعض األخطاء التي- 

المعاكسة لعدم التمكن من القيام بالعملية العكسية الثنائية أو األحادية لكال البعدين 
.أو معا في آن واحد) أمام-خلف(أو ) يسار-يمين(اإلسقاطين
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ؤشرات فهي معرفة بغياب الم) I-J-K(أما بالنسبة لمجمل الوضعيات األخرى وباألخص
الطوبولوجية مما يظهر انخفاض توزيعها على قطاع اإلجابات الصحيحة بل نجدها متمركزة أكثر 

.في القطاعات المجاورة
يصبح يقع في القطاع المجاور الذي يقع فيه المنزل األصفر في حين قد نجد أنه قد وضع ) J(مثالً

الخ ويعود ذلك دائما ..Kعية من طرف فرد آخر في القطاع الفارغ والضيق الذي تقع فيه الوض
.الحدسية ذات الطابع اآلنويةوكما ذكرنا سابقا إلى التدخل السلبي للروابط التوجيهي

إن هناك تدخل إيجابي لروابط اإلحاطة والجوار ويظهر ذلك في األخطاء التي تحدث في المرحلة 
II دون المرحلةI تسمح بتعيين الحل الشامل ، حيث في حالة وضوح المؤشرات الطوبولوجية فإنها

وضمان الحقل الصحيح لإلجابة، ثم يخضع حسب مستوى التمثيل الذهني للطفل الذي يتميز به، 
les restes d’égocentrismeفإن كان يخضع لبقايا اآلنوية

.ويفشل في اإلجابة الكلية) الجوار أو اإلحاطة(فإنّه يحتفظ بالرابطتين 
منطلقاً من اآلنوية، فإنّه زيادة على تسهيل الحلول الطوبولوجية وإن لم يكن هناك تحرراً أو

.األولى يجب إضافة روابط اسقاطية أو تقليدية ذات طابع إجرائي

:ذوي تدخل مبكر21األطفال ذوو تريزوميا تدخل الروابط االسقاطية  -
لقد ثبت بطريقة غير مباشرة أهمية تدخل الروابط االسقاطية، وهذا من خالل تحليل النجاحات، وما 

يثبت تدخل هذه الروابط بصفة مباشرة هو التحليل لألخطاء بحيث التفاوت الكائن الذي يكمن في 
جهة يثبت من جهة أهمية هذه الروابط، ومن IIالصعوبات التي ترتفع بصفة ملحوظة في المرحلة 

أخرى أهميتها عندما تكون ذات طابع إجرائي، 
ولقد تبين ذلك من خالل األخطاء التي تمركز توزيعها إال في القطاعات المجاورة للمستويين 

) K(أو معا في نفس الوقت، أي إما بصفة كلية مثال" األمام- الخلف"أو"اليسار- اليمين"اإلسقاطيين
قلب مستوى واحد، ) L(يصبح ) K(ة على كال المستويين أوعدم القيام بالعملية العكسي) L(يصبح 

وفشل في العملية العكسية " اليسار- اليمين"حيث تم النجاح في العملية العكسية بالنسبة للطريق للمستوى
ويمكن مالحظة تجمع هذا النوع من " أمام- خلف"للمستوى االسقاطي) voie ferrée(للسكة الحديدية 

).17( األخطاء في الجدول 
التي تتطلب وبعد تحديد ) E.F.G(في عدة وضعيات كالوضعيات IIولقد تجسدت األخطاء في المرحلة 

- خلف"المكان الرئيسي حسب المؤشر الطوبولوجي لإلحاطة احترام إحدى الروابط اإلسقاطية البسيطة 
.المجاوركال على حدا ولذلك فإن هذه الوضعيات خصت الخطأ في القطاع " يسار-يمين"أو" أمام

فكلها معرفة بمؤشرات طوبولوجية واضحة مما أدى بتمركز ) A.B.C.D.H(أما بالنسبة للوضعيات 
.األخطاء في قطاع اإلجابات الصحيحة
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ألنها تتوزع في قطاعات )I.H.J.K.L(لكن تظهر بوضوح أهمية الروابط الطوبولوجية في المجموعة 
تين التحكم في المستويين اإلسقاطين لذلك فنجد إما ، حيث تتطلب هاتين الوضعي)K.J(مجاورة وخاصة 

)K ( تصبح)L( نجاح هاتين المسألتين تتطلبان على األقل الوعي أو العكس كما ذكرنا سابقا، ألن ،
."pour la réussite de l’inversion"بإدارة المشهد وبذل المجهود لذلك رغم نجاح عملية القلب

بغياب المؤشرات الطوبولوجية، مما يؤدي حدوث عدة أخطاء والتعرض تتميز ): J(كذلك في الوضعية 
لعدة مشاكل، كالقيام بالمجهودات المتتالية الفعالة، أو الشك في اإلجابة رغم صحتها للسيطرة على بقايا 

.نوية عند البعضاآل

:ذوي تدخل مبكر21عند األطفال ذوو تريزوميا خالصة التحليل اإلجمالي 
ومن خالل التحليل اإلجمالي للنجاحات ،IIوIمن خالل التفاوت في الصعوبات بين المرحلة 

للروابط الطوبولوجية عند المجموعة التجريبية لألطفال يواألخطاء يظهر بوضوح التدخل اإليجاب
قط، التريزوميين واعتمادهم على المؤشرات اإلدراكية ولم يظهر ذلك على مستوى النجاحات المحققة ف

.بل كذلك على مستوى األخطاء
وعلى المستوى الثاني، وفيما يخص الروابط اإلسقاطية فإنّه تم اكتشاف ظهورها الذي يكون في - 

.األول ذو طابع آنوي أين تظهر في األول على أشكال حدسية
.وأخيرا دور المفاهيم االقليدية التي أثبت دورها بطريقة غير مباشرة
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حسب السياق التطوري للتمثيل الذهني للفضاءالتحليل
)تدخل مبكر(21احاملين لتريزوميعند ا ل

في الصعوبات بين تلقد تم سابقا في التحليل اإلجمالي للنجاحات واألخطاء التعرض لتفسير االختالفا
وي تدخل مبكر ذ21الوضعيات، وسنقدم تفسيرا موجزا لذلك من خالل نتائج األطفال ذووا تريزوميا 

، ألن ذلك سيكون له عالقة وطيدة بالسن الذي سيتم التركيز )H.L(و) GA(من خالل المجموعتين
.عليه ألنّه يسمح بالتحقق من التمثيل الذهني للفضاء عند أفراد الفئة الثانية

)14/ 13جدول(لهؤالء األفراد- من خالل تحليل النجاحات المحققة
، فإنّه ظهر أن هناك التي يرتكبها االطفال ) 14/15جدول( باألخطاءتدعيم هذا التحليل ومن خالل 

بعض األفراد ينجحون والبعض يجد صعوبة في بعض المسائل مما يؤدي بالنجاح الجزئي،كذلك 
ارتفاع ) 09(رقملمخطط البيانيلوحظ من خالل االالبعض اآلخر ينجحون بصفة كلية لذلك فلقد 

] 14-13[الفئة الثانيةو المثمتلة في لألطفال التريزوميين ذوي تدخل مبكر IIالمرحلة فينجاحات 
فيها، و رغم ذلك ينجحاإلدراكيةؤشرات التي تخلو من الم) H.L(ذلك في مجموعة الوضعيات  و

كبار السن عكس  أطفالبالتدريج  فئة 
في مجموعة و ،)A.G(تنجح بصفة ملحوظة و بالخص في المجموعة التي ] 11-9[الفئة األولى
) I(إذ نالحظ نسب النجاح لكل المسائل في المرحلة األولىخاصة في المرحلة ) H.L(الوضعيات  

:كما يليعلى الترتيب 
]      11-9[الفئة األولى

، حيث نالحظ في % 12.38وتقدر نسبة النجاح  IIوهي أكثر انخفاض في المرحلة .39%75
.داخل كل مرحلة ارتفاع نسبة النجاح كلما ارتفعنا في السن

]14- 12[الفئة الثانية:في 
المرحلة األولى ، حيث قدرت النسبة المئوية للنجاحات بـ فيترتفع نسبة النجاح 

82.53%حيث وصلت إلى IIفي المرحلة ، وحدث نفــس الشيء 98.8%

وهذا مؤشر ، تتبين بصفة ملحوظة  المستوى األول إلى ة الزيادةاإلشارة هنا إلى أن ظاهروال بد من 
ذا يبرز لرغم هشاشتها ،و ،مهم جدا يوحي بالتدخل اإلجرائي للعمليات الفضائية بصفة جد موضوعية

المكانية ليس السياق الذهني للتمثيل الفضائي الذي يتطابق مع ما ذكرناه في الفصل النظري بان الهيكلة 
هو سياق طويل يمر بمراحل تدريجية تبدأ بالتفكير الحدسي و اآلنوية لتصل إنمابالمعطية الفورية و 

البرامج بأهميةمتحررة كليا من أثار اآلنوية مدعمة بمجهود ذهني و هنا نذكر اإلجرائيةالعمليات إلى
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ء معارفه و االمدمجة و التي تحتوي على مناهج تعليمية هادفة، تسمح للطفل ببناألقسامالمتبعة في 
بعد تحكم الطفل في المستويين إالتطوير مهاراته، فال يكتمل التمثيل الذهني الموضوعي للفضاء 

.  االسقاطيين العرض، العمق و المستوى االقليدي
ة التجريبية هو وجود سياق سير للتمثيل ما نستخلصه من التحليل حسب فئات السن لهذه المجموع

] 12-9[شبه عادي يخص العمليات الفضائية والذي بدأ مع الفئةالذهني للفضاء الدال على بناء عقلي
سنواتّ]14- 13[انتهى مع الفئة الثانيةوة سن

بوجهة نوية التي تؤدي إلى بقاء الطفل محتفظا جزئياًالفئة األولى تحرر نسبي من اآلفإذا كان في
نوية وأصبح الفضاء موضوعي ة هناك اكتمال لهذا التحرر من اآلالنظر الخاصة به ففي الفئة الثاني

.بالفعل كما أن المفاهيم الحدسية تحولت إلى عمليات فضائية حقيقية اقليدية واسقاطية
فالدراسات التي خصت التمثيل الذهني للفضاء عند األطفال ذوي تخلف عقلي

الذي تناولت فيه مقارنة األطفال العاديين الفرنسيين باألطفال B.PIerartل بحث وذلك من خال
أسفرت عن وجود  نفس  مراحل التطور للتمثيل الذهني "  درجة الذكاء خفيفة" عقليا متأخرينال

ما بين المنظورات   و حسب بطسنوات وذلك من خالل تطبيق إختبار الر03للفضاء و ذلك بتأخر
رغم عدة ذوي تدخل مبكر وباألخص   الفئة الثانية توصلوا21دراستنا   األطفال ذووا تريزوميا 

حيث تحولت إلى عمليات حقيقية، إسقاطية واقليدية المعقدة ن المفاهيم الفضائيةيإلى تكوصعوبات 
) integration(ذلك العتمادهم على اإلدماجكون هؤالء األفراد يقومون بمحاوالت كثيرة و  منتظمة و

أو الربط الجزئي المتتالي لبعض العمليات التي تتمثل في القلب   أو االنعكاس مثلما هو كائن في 
) .L(الوضعية 

2007Cuilleretو طبقا لدراسة  . Mّيزداد الذكاء نموا بعد اإلستفادة من كفالة مبكرة هفهي تذكر أن
.اكتساب مفاهيم أساسية مثل الفضاءمما يساعد ذلك على 
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:ثالثا 
التحليل اإلجمالي لنتائج إختبار
تحديد األماكن الطبوغرافية

)21تريزوميا حامليناألطفال (

:)ذوي تدخل متأخر(21مقدمة تمهيدية لتحليل إختبار تحديد األماكن عند األطفال الحامليين لتريزوميا 
سيتم بنفس الطريقة التي أتبعت في تحليل نتائج األطفال التحليل لهذا االختباركما ذكرنا سابقا فإن
)ذوي تدخل متأخر( 21الحاملين لتريزوميا 

ففي األول سيتم التحليل اإلجمالي للنجاحات ثم األخطاء، ثم فيما بعد التحليل للنتائج وفقا للسياق لمعرفة 
.خر الكفالة الشاملة في سن مبكرسياق سير التمثيل الذهني للفضاء في حالة تأ

تحديد األماكن الطبوغرافيةالتحليل اإلجمالي لنتائج إختبار
:)تأخرتدخل م21األطفال ذوي تريزوميا (

:)تأخرذوي تدخل م(21األطفال الحاملين لتريزوميا جاحاتلتحليل اإلجمالي لنا)1
:التحليل الكمي.أ

لمجمل النجاحات في كل الوضعيات حسب كل مستوى )16/17(الجدولين إن تفحص النتائج لكل من 
.فيما يخص الصعوبة ) II(إلى المرحلة ) I(سن يوحي بوجود إختالف من المرحلة 

وهي أكبر من النسبة المئوية 33.02%بـ) I(فقدرت النسبة المئوية الكلية للنجاحات في المرحلة 
.و هي نسبة ضعيفة جدا2.25%تقدر بـحيث) II(الكلية للنجاحات في المرحلة 

وإنما تتزايد                            ) II(إلى المرحلة ) I(الصعوبة فقط بالمرور من المرحلة عوال ترتف
) B-A(الصعوبة وتنخفض داخل كل مرحلة بين الوضعيات في حد ذاتها، فمثال رغم تشابه الثنائيتين 

بينما 64.28%بـ) B(و%50بـ ) A(تقدر بالنسبة لـ) I(المرحلة ، فإن نسبة النجاح في )D-C(و
وفي %38.09بـ ) C( إختالف حيث تقدر في ) D-C(نجد في نفس المرحلة في الثنائية الثانية 

) B-A(بين تالفرق في نسبة الناجحا) II(، بينما نالحظ في المرحلة 50 %قدرت بـ) D(الوضعية 
،وفي 7.14%،2.38 %تقدر نسبة النجاح المئوية على الترتيب بـ ) B-A(يختفي، حيث ) D-C(و

%9.52%بـ ) D-C(الثانية  .الثنائيتاننعلى نفس الترتيب، فهناك إقتراب كبير بين هاتا،14.90
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، بينما 39.04%و بلغت النسبة المئوية ] A-G[ و عامة نجد أن نسبة النجاحات أكبر في المجموعة 
-H[بلغت النسبة في المجموعة  L [أما في المرحلة %27بـ ،)II ( في 2.85%فقدرت بـ

1و  بـ]A-G[ المجموعة  -H[في المجموعة 66%. L[
الحالة؟هفما هو تفسيرنا لهذا االختالف في هذ

وبلغت النسبة الكلية ) I(فكلها تبدوا سهلة في المرحلة ) E-F-G(كذلك إذا أخذنا الوضعيات الثالثة 
للمرحلة ) 17( لكن الجدول ، )G(و) F(في 64.28%و)E(في61.9%للنجاح في كل وضعية إلى

)II (انعدمتحيث و بارز،ظاهراالختالففي هذه النسب القصوى و يصبح انخفاضهناك بين أن
.فكيف نفسر هذا االنخفاض الجدري؟،) G-F(النسبة المئوية في الوضعيتين 

لبعض الوضعيات لكونها تتميز بغياب ) II(وبصفة عامة فإنه يحدث إنخفاض كبير في المرحلة 
حيث كل النسب ) H-I-K-L(المؤشرات اإلدراكية أو غموضها، مثل ما هو كائن في الوضعيات 

11%حيث قدرت بـ ) H(منعدمة، ما عدا   فكيف نفسر هذا االنخفاض ،) II(في المرحلة 9.
ئ ؟المفاج

):تأخرذوي تدخل م( 21التحليل الكيفي للنجاحات عند األطفال الحاملين لتريزوميا-ب
:أهمية الروابط الطوبولوجية- 

ويتضح 21تريزوميالالحاملال يوجد أي شك في تدخل الروابط الطوبولوجية في سلوكيات الطفل 
ذلك من خالل إحترام الطفل لهذه الروابط الطوبولوجية المتعلقة بالمشاهد أي المخطط الطوبوغرافي 
للقرية و يتضح ذلك من خالل التحليل الكمي المقدم للنجاحات فيما يخص الفرق البارز بين مجموعة 

وذلك ألن ) II(أو المرحلة) I(سواء في المرحلة )H-L(ومجموعة الوضعيات) A-G( الوضعيات 
كلها معرفة بمؤشرات طوبولوجية واضحة مما يؤدى ذلك بإرتفاع ) A-B-C-D-E-F-G(المجموعة 

)I(تبدو صعبة في المرحلة ،التي ) H-I-J-K-L( لمجموعة الثانية اوضعيات عن نسب النجاحات 
.و خاصة في المر حلة الثانية 

يتضح األطفال التريزوميين الذين تلقوا كفالة متأخرة عند مجموعةكذلك تدخل الروابط الطوبولوجية
و لذلك فإننا إذا تمعنا في النتائج  من ) II(من خالل التفاوت الذي خص المر حلة األولى عن المرحلة 

.حيث اإلختالف في السهولة و الصعوبة
أن الطفل التريزومي في المرحلة لم يعطي االعتبارالجزئي  IIإلى المرحلة Iنالحظ من المرحلة 

يلجأ فقط إلى المؤشرات اإلدراكية ) AG(للروابط الطوبولوجية نالحظه في مجموعة الوضعيات 
كالبيت األحمر الواحد و الكبير، نفس الشيء نالحظه في الوضعيات الثالثة ) العدد–الحجم –اللون (
)(E-F-G وهذا في المرحلة)II ( خاصة مما يؤدي لتدخل روابط إضافية بسيطة كالخلف أو األمام كما

أين يجد الطفل التريزومي نفسه محتار في أي نهاية E)(ذكرنا سابقا أو اليمين اليسار مثل الوضعية 
.يضع الرجل فوق السكة الحديدية 
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ألول، حيث كلهم ينطبق عليهم أكثر اإلحتمال ا21لكن نالحظ أن بعض األفراد ذوي تريزوميا 
IIة يعتمدون على المؤشرات كحل أولي لكنهم يضيفون فيما بعد روابط إضافية أوسع وهذا في المرحل

.هذا بصفة مطلقة و دائما
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) :18(جدول رقم 
من اختبار) I(تكرار النجاحات بالنسبة لكل مستوى سن وكل وضعية للمرحلة األولى

)ذوي تدخل متأخر( 21األماكن الطبوغرافية عند األطفال الحاملين لتريزوميا تحديد 
]سنة14إلى 9من[

Fréquences des réussites à chaque niveau d’âge et pour chaque position [de la
première partie] de l’épreuve localisation des sites topographiques chez [les

enfants trisomique ( intervention tardive)   [de  9  à  14   ans]

الوضعيات
السن

ABCdefgHIJKLالفئاتالمجامیع

سنوات9
33133332111

الفئة 1

األولى سنوات- 10
34244442212

2

سنوات11
34344453323

3

سنوات 12
45344553333

الفئة 3

الثانية سنة13
45335554434

4

سنة14
46436664444

4

المعدالت
%2.85

%1.66

):12( رقمالمخطط البياني

0

1

2

3

4

5

6

7

A B C D E F G H I J K L

9
سنوات

10
سنوات

سنة11

سنة12

لنجاحات  االمكان الطبوغرافیة عند التریزومیین Iالتمثیل البیاني لنتائج المرحلة 

ذوي تدخل متأخر

الوضعیات

ت
را

را
لتك

ا
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) :19( جدول رقم 
من اختبار) II(تكرار النجاحات بالنسبة لكل مستوى سن وكل وضعية للمرحلة األولى

)ذوي تدخل متأخر( 21تحديد األماكن الطبوغرافية عند األطفال الحاملين لتريزوميا 
]سنة14إلى 9من[

Fréquences des réussites à chaque niveau d’âge et pour chaque position [de la
deuxième partie] de l’épreuve localisation des sites topographiques chez [les

enfants trisomique ( intervention tardive)   [de  9  à  14   ans]
الوضعيات 

السن 

ABCdefgHIJKLالفئاتالمجامیع

سنوات9
00000000000

0
الفئة 
األولى

سنوات- 10
00010001000

0

سنوات11
00110001000

0

سنوات 12
01110001000

الفئة 0
الثانية

سنة13
01110001000

0

سنة14
11110001000

0

المعدالت
%39.04%27

):13(رقم المخطط البياني

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

A B C D E F G H I J K L

سنوات9

سنوات10

سنة11

سنة12

سنة13

سنة14

الوضعیات  

ت
را

را
لتك

ا

لنجاحات  تحدید االماكن IIالبیاني للمرحلةالتمثیل
الطبوغرافیة عند التریزومیین  ذوي تدخل متأخر
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هو األخر مثل الطفل التريزومي الذي تلقى تربية ) ذو تدخل متأخر(21إذن الطفل الحامل لتريزوميا 
ه يقع من عدم اإلحتفاظ الكلي بهذه الروابط مما جعلمبكرة يلجأ لهذه الروابط بصفة عامة إال أنه يعاني 

عند الطفل حادنويآبتمركز مرتبط) II(المرحلة إنخفاض النجاحات في و. في عدة أخطاء
التريزومي الذي لم يستفد من تربية مبكرة، و بالتالي بقي هذا الطفل بعيدا عن استخدام فعال ألسس 

بتدخل عالقات توجيهية إسقاطية ذات طابع أنوي أين يتعرض  معرفية فضائية، فهو يعاني من خلل حاد 
، خاصة عندما يتطلب األمر كال المستويين ةالعكسية اإليجابية يإلى عراقيل في القيام بالعمل

، مع الذكر أن هذا التعرض لهذه المشاكل و الصعوبات )الوراء- الخلف(و) اليسار–ليمين ا(اإلسقاطين
.و باألخص كلما صغر مستوى السن،يعم جميع مستويات السن

فإذا كان البد من عملية عكسية للعالقات التوجيهية، فكيف يحدث إذن لهؤالء األطفال ذوي تريزوميا 
؟متأخرذوي تدخل 21

:تأخرذوي تدخل م21ل الحاملين لتريزوميا فااالطالنجاحاتخالصة لتحليل - 
إن العناصر األساسية التي يمكن استخالصها تتطابق هي األخرى مع نتائج تحليل أطفال ذوي تدخل 

: مبكر، و تتجسد في ما يلي
يتمثل في الصعوبات المتعلقة بالوضعيات في كال المرحلتين و تأكيد الميزة الطوبولوجية : العنصر األول

ل التريزوميين ، و الذين تلقوا كفالة في سن متأخر، بصفة جزئية للروابط التمثيلية األولية عند األطفا
ثانوية ال تتجاوز االهتمام باللون، لذلك فهم إدراكيةيلجئون إلى مؤشرات األطفالعلى هؤالء المالحظ

يهملون مفهوم الحجم مما ال يمكنهم من االختيار الجيد للبيت األصفر المتوسط و يلجئون مباشرة إلى 
. ال يبالون بروابط اإلحاطة و الجوار ذات الطابع الطبولوجيأنهمكما .الصغيراألصفرالبيت 

يتمثل في التفاوت الملحوظ في الصعوبات لكال المرحلتين و الذي يتطلب العملية : العنصر الثانيو 
)      II(للروابط اإلسقاطية في المرحلة " nécessite d’inversion additionnelle"العكسية الثنائية 

الميزة الحدسية أو مقابل اإلجرائية لهذه الروابط ،فلم  يبقى إال تأكيد هذه المعلومات من خالل تحليلو 
.، الذي سنتناوله في العنصر الثانياألخطاء



عرض و تحليل النتائج: الفصل السادس

181

:تأخرذوي تدخل م21التحليل اإلجمالي لألخطاء عند األطفال ذوو تريزوميا 

:التحليل الكمي.أ
أين قدرت ) II(، فإنه يظهر أن هناك صعوبات في المرحلة )18/19(من خالل مالحظتنا للجدولين 

253أين قدرت األخطاء بـ ) I(،عكس المرحلة 486األخطاء بـ  

لمجمل الوضعيات سواء في المرحلة ) E-(كما أنّه يظهر تمركز معظم األخطاء في الخط األفقي لـ 
)I ( أو المرحلة)II.(

تتوزع أكثر في و )E-خ(الخاطئةتقع في قطاع اإلجابات ) I(األخطاء في المرحلة بعضكذلك 
و في القطاع المعاكس، حيث " يسار- يمين"و مستوى " خلف-أمام" القطاعات المجاورة مستوى

قدرت في المستوى األول بـ  و خصت االجابات قطاع االجابات الصحيحة،و في المرحلة الثانية 
في 32عت بترددات مع االحتفاظ برابطة االحاطة و الجوار للفضاء الطوبولوجي و قدرت بـ توز

، " خلف-أمام" في القطاع المجاور لمستوى 100، و بـ "يسار- يمين" القطاع المجاور لمستوى 
)L(إلى ) H(، فنالحظ إرتفاع نسبة الخطأ في الوضعيات المتتالية من 57وفي القطاع المعاكس بـ

التي ) F(، كذلك الحظنا على الوضعيتين  )d’autres fonds(إنحرفوا إلى قواعد أخرى ثحي
.قد ال يضعها كذلك بعض االطفال في مكانها)G(صبح ت
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) :20( جدول رقم 
إلختبار تحديد األماكن الطوبوغرافية تبعا للقطاع أين تقع فيه 1توزيع األخطاء لكل وضعية للمسألة 

اإلجابات و تبعا الحترام
ذوي تدخل ( 21لروابط اإلحاطة عند األطفال الحاملين لتريزوميا ) -(أو إهمالها (+) األخطاء 

]سنة14إلى 9من) [متأخر
Répartition des erreurs pour chacune des positions du problème 1de l’épreuve

localisation ce sites topographiques suivant le secteur où se localisent les
réponses et suivant que les erreurs respectent (+) ou négligent (-) es rapports

d’enveloppement chez les enfants trisomiques (intervention tardive)
(9 à 12ans)

المجموعEABCdefgHIJKLخقطاع اإلجابة
قطاع اإلجابة 

الصحيحة
Secteur de la

bonne réponse

+

-

5

0

15

0

17

7

21

0

16

0

15

0

14

0

18

6

23

2

18

10

13

12

18

7

193

44

القطاع المجاور 
)يمين يسار(مستوى 

Secteur
adjacent niveau

(G/D)

+

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

القطاع المجاور 
)خلف/أمام(مستوى 

Secteur
adjacent niveau

(Av/Ar)

+

-

4

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

12

القطاع المعاكس
Secteur opposé

+
-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

المجموع الكلي
Total Général

+
-

/+-

9
12
21

15
0

15

17
7

24

21
0

21

16
0

16

15
0

15

14
0

14

18
6

24

23
2

25

18
10
28

13
12
25

18
7

25

197
56

253
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) :21(جدول رقم 
إلختبار تحديد األماكن الطوبوغرافية تبعا للقطاع أين تقع فيه 2توزيع األخطاء لكل وضعية للمسألة 

اإلجابات و تبعا الحترام
ذوي تدخل ( 21لروابط اإلحاطة عند األطفال الحاملين لتريزوميا ) -(أو إهمالها (+) األخطاء 

]سنة14إلى 9من) [متأخر
Répartition des erreurs pour chacune des positions du problème 2 de l’épreuve

localisation ce sites topographiques suivant le secteur où se localisent les
réponses et suivant que les erreurs respectent (+) ou négligent (-) es rapports

d’enveloppement chez les enfants trisomiques (intervention tardive)
(9 à 12ans)

المجموعEABCdefgHIJKLخقطاع اإلجابة
قطاع اإلجابة 

الصحيحة
Secteur de la

bonne réponse

+
-

0
0

0
0

0
0

14
0

0
0

0
0

0
0

10
0

0
0

0
0

0
0

0
0

24
0

القطاع المجاور 
)يمين يسار(مستوى 

Secteur
adjacent niveau

(G/D)

+
-

0
0

0
0

0
0

0
0

42
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

42
0

القطاع المجاور 
)أمام خلف(مستوى 

Secteur
adjacent niveau

(Av/Ar)

+
-

26
15

39
0

18
0

0
0

0
0

42
0

42
0

7
0

20
0

42
0

0
0

5
0

241
14

القطاع المعاكس
Secteur opposé

+
-

0
0

0
0

20
0

23
0

0
0

0
0

0
0

20
0

22
0

0
0

37
5

24
13

146
18

المجموع الكلي
Total Général

+
-

/+-

26
15
41

39
0

39

38
0

38

37
0

37

42
0

42

42
0

42

42
0

42

37
0

37

42
0

42

42
0

42

42
0

42

37
0

42

453
33

486
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:التحليل الكيفي لألخطاء.ب
سنتطرق الى وضح تحليل األخطاء بصفة دقيقة ومباشرة ما تحصلنا عليه في تحليل النجاحات لذا 

التحقيق من التدخل الفعلي للروابط الطوبولوجية و غيابها في بعض الحاالت عند تريزوميين ذوي 
.تدخل مبكر

encequi concerne les rapporte topologique: بالنسبة لروابط اإلحاطة 

)E( - فوق السكة الحديدية
)F(-)G (فوق الطريق

حترام هذه الرابطة رغم إختيارهم إعدم 21يالحظ على بعض أفراد مجموعة البحث  ذوي تريزوميا 
)21- 20(لقطاعات مجاورة تختلف عن قطاعات اإلجابات الصحيحة ، فإعطاء عدة أمثلة في الجدولين 
يوجد هناك يبينان بأن كل األخطاء المرتكبة يقع جزء منها  في سطر األخطاء السلبية ،بمعنى أنه ال 

، مثل ما هو كائن عند االطفال ذوي تدخل مبكر، كان يضع )فوق(إحترام مطلق و تام لرابطة اإلحاطة 
مجملهم الرجل اينما كان دون اهتمام بالطريق او السكة الحديدية او الحقول، طبقا لما يالحظونه فوق 

piaget(المشهد النموذجي،  رغم أن الرابطة الطوبولوجية حسب  .j,1948 (وكذا حسب)1968

laurendau pinard ( سنوات3,6أو حتى 4تظهر في سن جد مبكرة أي في حوالي
ولم يظهر على كل األطفال التريزوميين  الذين لم يستفيدوا من كفالة مبكرة االكتساب الفعلي لهذه 

I(الرابطة ، و نذكر هنا بالخص االطفال االقل سنا، لذا فلقد اظهرت صعوبة المجموعة  ,J,K,l ( في
.أين لم يتمكن الكثير من القيام بالعملية العكسية الثنائية) II(المرحلة 

:ذوي تدخل مبكر21األطفال ذوو تريزوميا لدى تدخل الروابط االسقاطية  
لقد ثبت بطريقة غير مباشرة أهمية تدخل الروابط االسقاطية، وهذا من خالل تحليل النجاحات، وما 

يثبت تدخل هذه الروابط بصفة مباشرة هو التحليل لألخطاء بحيث التفاوت الكائن الذي يكمن في 
جهة يثبت من جهة أهمية هذه الروابط، ومن IIالصعوبات التي ترتفع بصفة ملحوظة في المرحلة 

أخرى أهميتها عندما تكون ذات طابع حدسي ال إجرائي، فلم يتمكن تقريبا الكل القيام بالعملية العكسية 
. االيجابية لحفظ روابط العمق و العرض
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:متأخرذوي تدخل 21عند األطفال ذوو تريزوميا خالصة التحليل اإلجمالي 
ومن خالل التحليل اإلجمالي للنجاحات ،IIوIمن خالل التفاوت في الصعوبات بين المرحلة 

للروابط الطوبولوجية عند المجموعة التجريبية لألطفال يواألخطاء يظهر بوضوح التدخل اإليجاب
التريزوميين  لكن عدم استقرارها عند كل مجموعة البحث، بل كان اعتمادهم أكثر على المؤشرات 

.حققة فقط، بل كذلك على مستوى األخطاءاإلدراكية ولم يظهر ذلك على مستوى النجاحات الم
وعلى المستوى الثاني، وفيما يخص الروابط اإلسقاطية فإنّه تم اكتشاف ظهورها الذي كان     - 

ذو طابع آنوي أين ظهرت على أشكال حدسية، و لكن خالفا عن ذوي تدخل مبكر بقي هؤالء 
ى مستوى بدائي طوبولوجي االطفال منغمسين في تفكير ذاتي آنوي  و البعض منهم بقوا عل

جد مهملةوأخيرا المفاهيم االقليدية التي كانت

التحليل حسب السياق التطوري للتمثيل الذهني للفضاء
)رتأختدخل م(21عند ا لحاملين لتريزوميا 

في الصعوبات بين تلقد تم سابقا في التحليل اإلجمالي للنجاحات واألخطاء التعرض لتفسير االختالفا
ذوي تدخل مبكر 21الوضعيات، وسنقدم تفسيرا موجزا لذلك من خالل نتائج األطفال ذووا تريزوميا 

، ألن ذلك سيكون له عالقة وطيدة بالسن الذي سيتم التركيز )H.L(و) GA(من خالل المجموعتين
تريزوميا ذوي تدخل مبكر عليه ألنّه يسمح بالتحقق من التمثيل الذهني للفضاء عند أفراد مجموعة 

خالي إجرائيتقسيم فئات، فقد لوحظ أن الطفل دخل في فضاء طوبولوجي حدسي ال إلىدون أن نلجأ 
بياجي(من كل المفاهيم اإلجرائية و عدم القدرة على القيام بالعملية العكسية االيجابية و هذا ما أكده 

بأن الخلل المعرفي يجعل من الطفل يتمركز حول تفكير أنوي و ال يتجاوز 1948في ) و انهلدر
.  مرحلة العمليات ما قبل اإلجرائية عندما درس على المتخلفين عقليا
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:أوال

جتحليل نتائ )فك الترميز(الفهم
للوحدات اللغوية لتعيين العالقات الفضائية) الترميز(و اإلنتاج اللغوي 

األطفال األسوياءعند

:)عند األطفال األسوياء(إكتساب الوحدة داخل.1
]فك الترميز[ تحليل الفهم. 1.1

)ت1xن (%)ب( لتعيين العالقة الفضائية الداخلية)داخل(للوحدة اللغوية

)      خزانة لعبة(يقدم الفاحص للمفحوص الشيء المرجعي " داخل" اختبار الفهم اللغوي للوحدة في حالة 
:ثم يقدم التعليمة كما يلي ) حصان(بحيث تكون مفتوحة في اتجاه المفحوص و الشيء الموضوع 

خل الخزانةضع الحصان دا. 1بند
أ_التحليل الكمي

من طرف كـل أفراد مجموعة ٪100الفضائية الداخلية تفهم بنسبة يبدو من النتائج المسجلة أن العالقة 
.سنة12إلى 7البحث لألطفال األسوياء دون أي صعوبة، و ذلك انطالقا من سن 

)22(جدول رقم 
)عند األطفال األسوياء(للوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية الداخلية]) [    داخل(فك الترميز [ الفهم

سنة12 سنة11 سنوات10 سنوات9 سنوات8
سنوات7

السن
اإلجابات

%100 %100 %100 %100 %100 %100
داخلية[     ]داخل 

ب.التحليل الكيفي:
الّتي تبين أن هذه العالقة تكتسب مبكرا على ) 1968جان بياجي (إن هذه النتائج توافق دراسات 

Pierart.B 1979)مستوى الفهم ،إضافة إلى دراسة   ( التي أكدت بأن هذه العالقة الفضائية الداخــلية
ن طرف الراشدين يتحكّم فيها الطفل في حدود ثالثة سنوات و يفهم الكلمات المستعملة م" داخـــل"

سنوات 9و 3إذ تــمت دراستها على مجموعة أطفال تتراوح أعـمارهم ما بين "  داخل"لوصف 
الّتي أشارت في دراستها إلى أن اكتساب العالقة ) 1987ص .بن نبي م( إضافة إلى الباحــثـة   
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) 1999خ .لعالوي( أشهر، و أكدت هذه النتائج  6سنـوات  و 3الفـــضائية الداخلية تكون قبل 
من خالل البحث التي قامت به حول فـهم و إنـتاج الوحدات اللغوية للتعيين الفضائي عند الطفل 

).المتخلف ذهنيا(الجزائري

]الترميز[تحليل اإلنتاج اللغوي. 2.1
)ت 1x ن%) (ب( لتعيين العالقة الفضائية الداخلية ) )[      ]  داخل(للوحدة اللغوية 

الفاحص أمام المفحوص المخطط البيانيي" داخل"لوحدة اللغويةعلى اإلنتاج اللغوي لةالقدرالختبار 
فضائيةوضعية 

:ثم يدعوه لوصف ما يرى
]الخزانة" داخل"الكأس [:الوضعية الفضائية . 1بند

؟أنظر و احكي:التعليمة

أ.التحليل الكمي:
" داخل"عـند كل فئات السن، بحيث أنتجت %100نالحظ أن نـسب النجاح الـمسجلة قدرت بـ 

بتـردد
مقابل%91.66 8.33 % .من خالل النتائج التي يظهرها الجدول"في" للوحدة

)أطفال أسوياء(لتعيين العالقة الفضائية الداخلية) )[      ]داخل(للوحدة اللغوية للغويااإلنتاج ) 23( جدول رقم 

المتوسط سنة12 سنة11 سنوات10 سنوات9 سنوات8 سنوات7
السن

اإلجابات
المنتظرة

%91.66 %100 %100 %100 %100 %80 %70
[             ]داخل

%8.33 %00 %00 %00 %00 %20 %30
[     ]إجابة مميزة في

مالحظة:
كمترادفتين تـؤديان إلى نفـس "  في"و " داخل" هـناك مالحظة مهمة، و هي أنّنا أخذنا الوحدتين 

المـعنى

ب.التحليل الكيفي:
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ليعبروا عن العالقة الفضائية "داخل"األسوياء لمجموعة البحث يتعلمون ليمكن القول بأن األطفا
+) قطب ( ، "داخلية" : "داخل"الداخلية  و نـسبة استعمالها تـرتفع مع الـتـقدم في السـن، فالوحدة 

بنبي " (دخل"تمـتلك شـفـافــية داللـية كـبيرة ألن الجذر المـشترك مستمد و مرتـبط بالفعل 
1987م،  (  هذه الوحدة مستعملة بنسبة، و هـي تـؤكّد مــن خـالل دراستها أن 76.6 من قبل %

ذوي لاألطــفا 4 مع التـقدم في السن، بحيث تصل " في"ســنوات على حــساب مـرادفتها 
85إلى  بين % 4.6 سنوات و  5.6 على " داخل"سنوات، و يــعود سـبب تفضيل الطفل الستعمال 

" في"تحـديد العالقة الفضائية الداخلية ، بينما : تـؤدي وظـيفة واحدة، و هـي " داخل"لـكون " في"
.تؤدي عدة وظائف

:)عند األطفال األسوياء(حول إكتساب الوحدة .2
]فك الترميز[ تحليل الفهم. 1.2

)ت1xن (%)ب( لتعيين العالقة الفضائية اإلحاطة ] )[   حول(للوحدة اللغوية 

بحيث تكون ) خزانة(يقدم الفاحص للمفحوص الشيء المرجعي "  حول"الختبار الفهم اللغوي للوحدة 
:ثم يقدم التعليمة اآلتية) العقد(مفتوحة في اتجاه المفحوص و الشيء الموضوع 

حول السرير) السلسلة( العقد حط.2بند 

:التحليل الكمي.أ
الّتي تعبر عن العالقة الفضائية " حول"النسب المئوية لفهم الوحدة اللغوية ) 24(يمثل الجدول رقم 

׃لإلحاطة و كانت النتائج كما يلي 

بينما ،%100سنوات حيث سجلت نسبة 9ابتداءا من تقريبا تفهم " حول"يبدو من النتائج أن الوحدة 
سنوات قدرت 8،و في%10سنوات سجلت 7سنوات، فنحو9ينخفض فك الترميز لهذه الوحدة قبل 

" بجانب"الجانبية %50بنسبة " أمام"، أما باقي النسب فخصت إجابات مختلفة، كاألمامية %20بـ  
عند فئة %30، و سجلت إجابات للعالقة الداخلية بنسبة سنوات8إلى 7من 10%بنسبة

.سنوات7
)األطفال األسوياء( للوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية اإلحاطة ) )[       ] حول(فك الترميز [ الفهم)24(جدول رقم 

سنة12 سنة11 سنوات10 سنوات9 سنوات8 سنوات7 السن
اإلجابات
المنتظرة

%100 %100 %100 %100 %20 % 00 )إحاطة([      ] حول  
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لمعدالتا

%00 %00 %00 %00 % 00 % 10 إجابات أخرى
خلفية) [      ] وراء( 

%00 %00 %00 %00 %10 %50 أمامية) [      ] أمام(
%00 %00 %00 %00 %10 10% ) [      ] بجانب( 

جانبية
%00 %00 %00 %00 % 00 %30 داخلية) [      ] داخل( 

%00 %00 %00 %00 % 20 %00

إجابات مميزة
حركة الدوران) إشارة( 

المخطط البياني رقم) :14( 

:لتحليل الكيفيا.ب

تظهر في سن متأخر نوعا ما بالمقارنة مع " [     ] حول"نالحظ أن العالقة الفضائية الخاصة باإلحاطة 
هما عالقتان متماثلتان ) اإلحاطة(و ) الداخلية( فالعالقتان " داخل) " الداخلية( العالقة الفضائية 

حسب ) ا(موجود حول الشيء )  ب(، أو الشيء )ب(موجود داخل الشيء ) ا( حـــيث الشيء 
.النقطة المرجعية المختارة 
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8 9 10 11 12

حول

وراء

أمام

بجانب

داخل

حركة الدوران 

السنوات

%00 %00 %00 %00 % 00 % 10 إجابات أخرى
خلفية) [      ] وراء( 

%00 %00 %00 %00 %10 %50 أمامية) [      ] أمام(
%00 %00 %00 %00 %10 10% ) [      ] بجانب( 

جانبية
%00 %00 %00 %00 % 00 %30 داخلية) [      ] داخل( 

%00 %00 %00 %00 % 20 %00

إجابات مميزة
حركة الدوران) إشارة( 

المخطط البياني رقم) :14( 

:لتحليل الكيفيا.ب

تظهر في سن متأخر نوعا ما بالمقارنة مع " [     ] حول"نالحظ أن العالقة الفضائية الخاصة باإلحاطة 
هما عالقتان متماثلتان ) اإلحاطة(و ) الداخلية( فالعالقتان " داخل) " الداخلية( العالقة الفضائية 

حسب ) ا(موجود حول الشيء )  ب(، أو الشيء )ب(موجود داخل الشيء ) ا( حـــيث الشيء 
.النقطة المرجعية المختارة 
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عرض و تحليل النتائج: الفصل السادس

191

" الداخلية"سنوات مفهوم 3، فهي تقترح في بحثها أنّه قبل سن )1979Pierart.B(و حسب دراسات 
ضع ( ، ألنّه سابق له و كذا العالقة الداخلية ما هي إال تمثيل للفعل "اإلحاطة"م قد ساهم في بناء مفهو

الّتي يتخذها الطفل في تفحصه )premier schèmes(األولىوهي الصفة المميزة لألنساق) داخل 
لألشياء    و األلعاب خالل المرحلة الحسية الحركية، من خالل التفاعل مع محيطه األسري      

، فهي تتكون من خالل مفهوم حركة "حول) "إحاطة( الفضائيةبينما العالقة ) اللّعب ،األشخاص( 
المخطط التي توحي معظمها بسياق االنتقال في " حول"الدوران لألفعال المستعملة مع الوحدة اللّغوية 

عن حركة دوران، لذلك نجد هذه الوحدة اللغوية تأخذ نفس داللة األفعال المرافقة لها و المعبرةالبياني
.تدير الخيط حول الخزانة:الدوران ،مثال

Marie(و حسب دراسة خاصة Germaine,1975 ( عالقة اإلحاطة ال تعتمد عفويا من أفادت أن
من أربعة إلى ثماني سنوات، من أجل ذلك فإن وطرف الطفل، فنسبة ترددها تبدأ في الظهور وتنم

في %34النتائج المحصل عليها تنطلق من قيمة منعدمة تقريبا في أربع سنوات لتصل إلى أقصاها 
.ثماني سنوات

إنطالقا من هذه النتائج يمكننا تعزيز النتائج التي توصلنا إليها على مستوى مجموعة البحث 
اإلستطالعيـة

بأن الطفل مازال يلجأ إلى عالقة فضائية " في وضع العقد داخل الخزانة"اإلجابة المتمثلة فيمكن تفسير 
.بدائية و المتمثلة في الداخلية عند تعرضه ألي إشكال

و ما هو أكثر وضوحا و له داللة للنتائج التي توصلنا إليها ،هو أن الوحدة اللغوية لتحديد عالقة 
الجزائرية ،و إنّما هي كلمة تنتمي إلى قاموس اللّغة الفصحى " الدارجة"ال توجد في " حول"اإلحـاطـة 

كما ال تندرج في البرنامج الدراسي إالّ في حوالي السنة ،العربية المعيارية، فهي كلمة مدرسية محضة
و فهم الثانية تقريبا، و تبدأ تأخذ معناها الكلي في بداية السنة الثالثة ،و هذا ما يؤدي إلى عدم التعرف 

سنوات، ألن بداية استعمالها في المدرسة يكون في 8هذه الوحـدة اللغوية من قبل األطفال األقل من 
دقائق 3مادة واحدة فـقط     و هي المحادثة، هذا البـرنامج ال يزيد الوقت أثناء أدائه عن 

مرفق بأفعال " لحو" مـرتـين إلى ثـالث مــرات في األسبوع ،و أكثر استعمال الوحدة اللغوية 
".البنت تدور حول الكرسي" ذات داللة لسياق حركة الدوران، و مثال عن ذلك 

كما أن هناك بعض األلعاب الموجهة من طرف المعلمين أثناء فترات الراحة، كأن يتم الدوران حـول 
بفعل التـنقل " حول"التي ترفـق الوحدة اللغوية الخ من األلعاب و النشاطات....األشجار و الكراسي
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" الحقيقي فنجده متداول كثيرا عند الراشدين، كأن نقول " حول" و إذا الحظنا استعمال ،الدائري
سيكون الكثير من حولك من هم راضين بهذا المشروع " أو " موضوع بحثنا حول موضوعيتمحور 
.فضائية محضة تعبر عن اإلحاطةداللة لعالقة" حول"وهنا ال تحمل " الخيـري

]الترميز[تحليل اإلنتاج .2.2
)ت1xن (%)ب( )إحاطة(لتعيين العالقة الفضائية )[      ] حول(للوحدة اللغوية

الفاحص أمام المفحوص وضعية المخطط البيانيي"حول"لوحدة اللغويةلعلى اإلنتاج اللغوي ةالختبار القدر
فضائية

:لوصف ما يرىثم يدعوه 

.يدير الفاحص الكرسي مرة واحدة حتى ال يفهمها الطفل حركة دوران] الخزانة" حول"الكرسي [. 2بند
؟أنظر و احكي:التعليمة

:التحليل الكمي.أ

تتردد من حـيث " حول"الوحدة اللغويةأن ( ) رقم نالحظ من خالل النتائج التي تظهر على الجدول
"يدور على " أخرىإجابات و سجلت100%و% 50االستعمال اللّـفظي  بنسب عالية  تتراوح ما بين

سنوات7في% 07بنسبة عالية قدرت بـ " إشارة+يدور على"سنوات و اإلجابة 10في 50%
و ذلك ب          " أمام" و " وراء" و سجلت إجابة مميزة بنسبة ضئيلة للوحدتين .سنواتثمنفي %60و 

10%.

)أطفال أسوياء(للوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية اإلحاطة ) )[       ]حول(الترميز [اإلنتاج )25(جدول رقم 

المتوسط سنوات12 سنوات11 سنوات10 سنوات9 سنوات8 7
سنوات

اإلجابات
السن

%48.33 %100 %70 %50 %50 %10 %00
اإلجابة المنتظرة كلمة فقط 

[    ) حول( [
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%3.33 %00 %00 %00 %00 %00 %10 [     ) أمام(إجابات أخرى
[

%00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 [        ]على 
%00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 قدام [           ]

%3.33 %00 %00 %00 %00 %00 %10 وراء [          ]
%00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 فوق   ][

%23.33 %00 %00 %00 %10 %60 %70 إجابة مميزة
إشارة+ يدور على 

%23.33 %00 %30 %50 %40 %20 %10 ][  ) يدور على ( 
%00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 إشارة

) :15( رقم البيانيالمخطط 

:التحليل الكيفي. ب
سنة بنسبة مرتفعة 11يظهر نحو " حول"أن اإلكتساب الجيد لـ ) ( رقمنالحظ حسب نتائج الجدول

سنة مفهوما و أوتوماتيكيا و هذا ما يتوافق مع 12نحو هذه الوحدة ويصبح استعمال %. 70تصل إلى 
.يةلمخطط البيانيبداية الدخول في مرحلة العمليات االنهاية مرحلة العمليات الملموسة و 
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عرض و تحليل النتائج: الفصل السادس

194

في نفس كل األعمار تقريبا، حيث يفوق استعمال " يدور على" استعمال الوحدة  " حول"وتتقاسم الوحدة 
سنوات، و هذا ما يتوافق مع ما 10سنوات و تتساوى  نسب االستعمال  في 8و 7هذه األخيرة في 

مستمدة في نشأتها من مفهوم حركة الدوران، " حول"الوحدة اللغوية حيث)1979Pierart.B(ذكرته 
سياق مرجعي لحركية تعبر هذه األفعال عن" حول" بحيث يستعمل الطفل أفعال مع الظرف المكاني 

يقابلها " حول"دائرية لذلك نجد تردد الوحدة اللغوية لإلحاطة يتميز بمعاني تدل على فعل الدوران أي
" .يدور على"
من أهم اإلجابات األخرى و ذلك في سن مبكر تردد بعض النسب المنخفضة التي تعبر عن عدم و

".أمام "و " وراء"كأن يرمز الطفل لهذه الوحدة بالوحدتين" حول"القدرة على الترميز للوحدة 
":حول"و " داخل" خالصة اكتساب الوحدتين اللغويتين . ج

دون غموض و بالمقابل يستعملون مرادفها " داخل" بحثنا ينتجون يمكننا أن نقول أن أطفال مجموعة 
.ذات الشفافية الداللية" داخل"التي يقل استعمالها كلما تقدموا في السن على حساب " في"

فأثناء تطرقنا للفهم أشرنا أنّه يكتسبها في مرحلة الحقة بعد " حول"فيما يخص اإلنتاج الخاص بـ 
، و من خالل النتائج )إحاطة( سابقة عن للعالقة الفضائية ) الداخلية( ضائية أي أن العالقة الف" داخل"

%10التي تحصلنا عليها على مستوى مجموعة البحث، فإن اإلجابات الصحيحة كانت تتراوح ما بين 

التي تدل " يدور على" كلما حدث تقدم في السن و يمكن ربط هذه العالقة بالوحدة اللغوية %100إلى 
و نجد في هذه الدراسة " حول"عل الدوران و هو يؤثر على بناء الوحدة اللغوية الخاصة باإلحاطة على ف

أن استعمال
للوحدة سنة أين يفسح المجال 12- 11يكون شائعا إالّ  في حدود " حول"على حساب " يدور على" 

" الدارجة"في لغة الطفل " لحو"، و كما ذكرنا أعاله فان عدم تداول هذه الوحدة اللغوية "حول"اللغوية
بإشارة " حركة دوران"جعلته يتأخر في اكتسابها و ال يعبر عنها في بعض الحاالت سوى بانجاز 

.في دراستها  نفس النتائج) 1999خ . لعالوي( يدوية،و تؤكد الباحثة  

:)عند األطفال األسوياء(فوق إكتساب الوحدة .3
]فك الترميز[ تحليل الفهم. 1.3

)ت3xن (%)ب( ]+ق[لتعيين العالقة الفضائية العمودية )[     ] فوق(للوحدة اللغوية
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بحيث ) الطاولة(يقدم الفاحص للمفحوص الشيء المرجعي " فوق" في حالة اختبار الفهم اللغوي للوحدة 
يقدم التعليمات ثم ) الورقة،الباخرة،الزهرية ( تكون موضوعة أمام المفحوص و األشياء الموضوعة 

:كما يلي 
.الورقة فوق الطاولةضع. 3بند
.الباخرة فوق الطاولة ضع. 4بند
.الورقة تحت الطاولةضع. 5بند

:التحليل الكمي.أ
100للفهم عند أفراد مجموعة البحث االستطالعية بنسبة ةقدرت النسبة المؤوي على مستوى كل %

.األعمار
)26( جدول رقم

:)األطفال األسوياء(]+ق[لتعيين العالقة الفضائية العمودية)[      ]فوق(للوحدة اللغوية ]فك الترميز[ الفهم
سنوات12 سنوات11 سنوات10 سنوات9 سنوات8 سنوات7 السن

اإلجابات

%100 %100 %100 %100 %100 %100
علوية[       ])فوق ( 

ب.التحليل الكيفي:
تفهم من " فوق "واضح أن الوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية العلوية المخطط البيانيإنّنا نالحظ ب

طرف كل األطفال األسوياء لمجموعة البحث االستطالعية دون صعوبة و ال التباس و هذا ما يوافق 
في دراستها الّتي بينت قدرة اكتساب الوحدة اللغوية للعالقة ) 1977Pierart.B(نتائج الباحـثة  
نفس النتائج تحصلت .من قبل كل األطفال، و ذلك في ثالثة سنوات+) قطب " (فوق"الفضائية العلوية 

تفهم من قبل كل +) قطب (، حيث بينت أن العالقة الفضائية العمودية )1987بن نبي ( عليها الباحثة 
4.4سنوات و حتى 3.6قد اكتسب قبل " فوق"لغة و هذا يؤكد أن الفهم الخاص ب األطفال وحيدي ال

سنوات حيث نجد العالقة اللغوية ال يمكن فصلها عن المالمسة أو االتصال و هذه المقابــلة تعرف 
فهمت من طــرف كل األطـفال كوحدة تعـين " فوق" ، إذن فوحدة الفضاء "مغطي"كــ 

لعالوي خ (ال،إضافة إلى ذلك وجدت الباحثة وجبة، سواء كانت مالمسة أمالعــالقة العمودية الم
".فوق"نفــس النتائج المطابقة الكتساب ) 1999

]الترميز[تحليل اإلنتاج اللغوي.2.3
)ت 3x ن(%)ب( ]+ق[لتعيين العالقة الفضائية العمودية)[      ]فوق(للوحدة اللغوية 
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الفاحص أمام المفحوص المخطط البيانيي"فوق" لوحدة اللغويةلعلى اإلنتاج اللغوي ةالختبار القدر
:ثم يدعوه لوصف ما يرى،فضائية مختلفةوضعيات 

]الصور "فوق"البطة تطير[:الوضعية الفضائية .3بند
أنظر و احكي ؟:التعليمة

]الصور "فوق"البطة : [الوضعية الفضائية .4بند
أنظر و احكي ؟:التعليمة

]السرير "فوق"الحصان يقفز[:الوضعية الفضائية .5بند
أنظر و احكي ؟:التعليمة

]الطاولة" فوق"الكأس : [الوضعية الفضائية .6بند
أنظر و احكي ؟:التعليمة

:التحليل الكمي. أ
بأن أفراد مجموعة البحث األسوياء يستعملون " فوق"لتحليل اإلنتاج اللغوي لـ) 27(يبين الجدول رقم

، كما سجلت نسب ضئيلة للوحدة ٪100إلى ٪07فــوق بنسبة عالية جدا، و التي تتراوح ما بين 
.٪25إلى ٪12.5المرادفة لها بنسبة تتراوح ما بين 

)27(جدول رقم

:األطفال  األسوياء(]+ق[العموديةلتعيين العالقة الفضائية )[      ]فوق(اللغويةللوحدة ]الترميز[اإلنتاج اللغوي

السن
اإلجابات

سنة12سنة11سنة10سنوات9سنوات8سنوات7

اإلجابة المنتظرة كلمة فقط 
[                ] )فوق(
)علوية(

%70%70%80%90%100%100

00%00%00%00%10%10%إشارة+ )فوق(

[      ] )على(إجابة متميزة 
%20%20%20%10%00%00

) :16( رقم المخطط البياني
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:التحليل الكيفي.ب
"  على" و ما يقابلها " فوق"توحي بأن هناك إنتاج لمفردتين ) 27( إن النتائج التي تظهر في الجدول رقم

تؤدي وظيفة " فوق"فـــهما يحمالن نفس المعنى، إال أنهما يختلفان في عدد الوظائف، فنجد أن 
" على"واحدة فقط،و هي تعين العالقة الفضائية المحضة التي تدل عليها، في حين أننا نجد أن 

" على"فالمفردة . وظائف أخرى كتحديد الزمن،العالقة الفضائية تـــؤدي زيــادة على تعــيين
و النتائج تدل على ذلك، بحيث يرتفع استعمال "    على"هي أقــل شـفافية داللية مـــن الوحدة 

الى اقصى حد بالتقدم في السن، و هي نسبة عالية جدا بالمقارنة مع نسبة " فوق"الوحدة اللغوية 
.التي تبدو جد منخفضة"على"استعمال الوحدة 

:)عند األطفال األسوياء(تحت إكتساب الوحدة .4
]فك الترميز[ تحليل الفهم.1.4

)تx3ن(%)ب( ]-ق[للفضاءللمحور العمودي)[      ] تحت(للوحدة اللغوية 

بحيث ) الطاولة(يقدم الفاحص للمفحوص الشيء المرجعي " تحت" في حالة اختبار الفهم اللغوي للوحدة 
ثم يقدم التعليمة ) الورقة،المزهرية،النظارات (تكون موضوعة أمام المفحوص و األشياء الموضوعة 

:كما يلي 
.الورقة تحت الطاولةضع. 6بند
.المزهرية تحت الطاولةضع.7بند
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.النظارات تحت الطاولةضع.8بند
:التحليل الكمي.أ

100بنسبة" تحت"البحث االستطالعية يفهمون الوحدة نالحظ أن كل أطفال مجموعة 

)األطفال األسوياء( ]- ق[للفضاءيللمحور العمود)[       ] تحت(للوحدة اللغوية ] فك الترميز[ الفهم28جدول رقم 
السن

سنة12سنة11سنة10سنوات9سنوات8سنوات7اإلجابات

100%100%100%100%100%100%)السفلية ( [         ]تحت 

:التحليل الكيفي.ب
يظهر من خالل النتائج التي تمثلت في النسب المئوية لفهم الوحدة اللغوية للمحور العمودي للفضاء 

،و هذا دون أي صعوبة وال %100أن هذه األخيرة تفهم من قبل كل األطفال و ذلك بنسبة " تحت"
التي اثبت بان الطفل يضع ) 1987.م.بن نبي( غموض، و هذه النتائج تتطابق مع نتائج دراسة الباحثة 

األشياء تحت األشياء المرجعية دون أي صعوبة و ال التباس، حيث توصلت إلى أن العالقة التحتية 
سنوات و بنسبة 4سنوات و 3.6ارهم بين من األطفال العاديين التي تتراوح أعم٪80تفهم من طرف 

.سنوات4.5سنوات إلى 4بين 90٪
]الترميز[تحليل نتائج اإلنتاج اللغوي  .2.4

)تX2ن )(ب ٪)(- قطب(للفضاءللمحور العمودي) [        ]تحت(للوحدة اللغوية 
الفاحص أمام المفحوص المخطط البيانيي"تحت"لوحدة اللغويةلعلى اإلنتاج اللغوي ةالختبار القدر

فضائيةوضعيات 
:مختلفة ثم يدعوه لوصف ما يرى

].الطاولة الصغيرة"تحت" النظارات[ :الفضائية الوضعية .7بند
أنظر و احكي ؟:التعليمة

]. الطاولة الكبيرة" تحت" النظارات [ :الفضائية الوضعية . 8بند
أنظر و احكي ؟:التعليمة

أ. التحليل الكمي:
في كل ٪100بنسبة " تحت"أن الطفل يستعمل الوحدة اللغوية ) 29(تبين من خالل نتائج الجدول رقم 

.األعمار و لم نالحظ أي إجابات أخرى

)األطفال األسوياء(]- ق[للفضاءيللمحورالعمود[      ])تحت(للوحدة اللغوية ] الترميز[اإلنتاج اللغوي)29(جدول رقم 
سنة12سنة11سنة10سنوات9سنوات8سنوات7السن
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اإلجابات
100%100%100%100%100%100%)السفلية  ( [          ]تحت 

ب.التحليل الكيفي:
دون اي صعوبة النها " تحت " يمكن القول بان كل أفراد مجموعة  البحث االستطالعية ينتجون الوحدة 

.اكتسبت في سن مبكر
) عمودية(سنوات نالحظ أن الوحدة 5إلى 4.6ففي سن ) 1987بن نبي،( و هذا ما أكدته دراسة 

و 5األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ونجدها حاضرة في كل إجابات األطفال المختبرين، ) - قطب(
قدر ب نجاح إذن فمن المنتظر أن تكون نتائجها على مجموعة بحثنا ت٪100سنوات أعطوا نتيجة 5.6
فيما يخص المخطط البيانيعلى مستوى اإلنتاج لم نجد هناك مالمخطط البيانيدون أي م100٪

.الترميز

ج.خالصة فهم و إنتاج الوحدات اللغوية للمحور العمودي للفضاء
( ( فوق) ( قطب +) و (تحت) (قطب - 

"      فوق"كال من الوحدتين يفهمون ) األطفال األسوياء(نستخلص مما سبق أن أطفال مجموعة بحثنا 
أما ٪100ب " تحت" و فيما يخص اإلنتاج اللغوي فإننا نجدهم يستعملون٪100بنسبة " تحت"و 

مع التقدم في السن ألنّها أكثر " فوق"و لكن يفضلون استعمال" على"فهم يستعملون مرادفتها " فوق"
سواء في " ( فوق"ن النتائج بالنسبة لـلوحدة شفافية داللية  و ال يتدخل سياق الوضعية في التأثير ع

).حالتي االتصال  أو االنفصال بين الشيء الموضوع و الشيء المرجعي

: 5.إكتساب الوحدة فوق (عند األطفال األسوياء)
1.5.تحليل الفهم اللغوي[ فك الترميز]

)تX2ن )( ب ٪(]+ق[للمحور العمودي للفضاء )[      ]أمام(للوحدة اللغوية

يقدم الفاحص للمفحوص األشياء المرجعية " أمام" في حالة اختبار الفهم اللغوي للوحدة 
الخروف، ( ،بحيث تكون مفتوحة في اتجاه المفحوص و األشياء الموضوعة )الثالجة،الخزانة(

:ثم يقدم التعليمة كما يلي ) الحصان
.الخروف أمام الثالجةضع. 9بند 

الحصان أمام الخزانةضع. 10بند 
:التحليل الكمي.أ
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الّتي تعين العالقة األمامية أوالمنظور " أمام"الوحدة اللغوية أن)30( تبين النتائج من خالل الجدول رقم
و فكت على أنّها عالقة فضائية جانبية حيث ترددت بنسبة    %100إلى90%فهمت بنسبة ) +قطب(

%10.
):األطفال األسوياء)(ت2X) ( ٪ب(]+ق[للفضاءيللمحور العمود)[     ]أمام(]فك الترميز[الفهم)30( جدول رقم 

السن
سنة12سنة11سنة10سنوات9سنوات8سنوات7اإلجابات

100%100%100%100%90%90%)أمامية( [        ])أمام(

00%00%00%0%10%10%)جانبية([      ])بجانب (

:التحليل الكيفي.ب
تبين من خالل  النتائج أن العالقة األمامية أكثر اعتمادا و تفضيال تقريبا في كل األعمار، فالدراسة 

٪ 50اثبت أن الفهم المتعلق بالعالقة الجانبية تمثلت قيمته ) 1987بن نبي ( التي قامت بها الباحثة 
سنوات بينت أن 4.5إلى 4ية التي تتراوح ما  بين ٪ للعالقة األمامية ، بينما في الفترة العمر30مقابل 

.٪ لألمامية60٪ مقابل 20الفهم المتعلق بالجانبية يقدر ب 
أثبتت نفس النتيجة و التي تتطابق مع مجموعة بحثنا     ) 1999لعالوي (إضافة إلى ذلك فإن الباحثة 

٪ و نتائج مجموعة بحثنا مطابقة 100٪ إلى 80و لقد وجدت أن العالقة الفضائية األمامية تفهم بنسبة 
.%100إلى 90%لذلك فهي تفهم بنسبة

2.5.تحليل اإلنتاج اللغوي[الترميز] 
):تX3ن)( ب ٪(]+ق[للمحور العمودي للفضاء )[      ]أمام(للوحدة اللغوية 

الفاحص أمام المفحوص المخطط البيانيي"أمام "لوحدة اللغويةلعلى اإلنتاج اللغوي ةالختبار القدر
:ثم يدعوه لوصف ما يرىفضائية مختلفة وضعيات 
]الشجرة"أمام"الدجاجة:  [   الوضعية الفضائية . 8بند 

أنظر و احكي ؟:التعليمة
]القارورة "أمام"الحصان: [   الوضعية الفضائية . 9بند

أنظر و احكي ؟:التعليمة
]خزانة   ال"أمام"الحصان [   الوضعية الفضائية    .10بند 

أنظر و احكي ؟:التعليمة

أ.التحليل الكمي:
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" أمام " أن هناك تنوع كبير لإلجابات، بحيث تستعمل الوحدة اللغوية ) 31(نالحظ حسب الجدول رقم 
بالمقابل تأخذ ، %100إلى %70سنة و تتراوح النسبة ما بين 12سنوات إلى 9بنسب مرتفعة من 

7نسب عالية هي األخرى عند األطفال األقل سنًا و الذي يبلغ سنهم " قدام " الوحدة المرادفة لها 

8عند أطفال %10و قدرت بـ " قبل " ، كما سجلت نسب ضئيلة للوحدة 70%سنوات و تقدر بـ 

.سنوات9سنوات و 
.سنة] 11- 9[ لدى الفئة %10نسبة ضئيلة قدرت بـ " قبل" و سجلت الوحدة اللغوية 

ارتفاعا حيث هناك عالقة طردية مع التقدم )أمام(الوحدة اللغوية إلنتاج  لمخطط البيانيو يظهر اال
في السن

)31( جدول رقم
):األطفال األسوياء)(ت3X) (٪ب(]+ق[)[        ]أمام(الخاص ب ]الترميز[اإلنتاج اللغوي

سنوات12 سنوات11 سنوات10 سنة9 سنة8 سنة7 السن
اإلجابات

%100 %90 %80 %70 %50 %30
اإلجابة المنتظرة كلمة فقط 

)أمامية( [      ])أمام(
%00 %00 %00 %00 %00 %00 [        ]) وراء (إجابة أخرى 
%00 %00 %00 %10 %40 %70 [        ])قدام(إجابات مميزة 
%00 %10 %10 %10 %00 %00 [        ]) قرب(
%00 %00 %10 %10 %10 %00 [        ]) قبل(

) :17( رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
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" أمام " أن هناك تنوع كبير لإلجابات، بحيث تستعمل الوحدة اللغوية ) 31(نالحظ حسب الجدول رقم 
بالمقابل تأخذ ، %100إلى %70سنة و تتراوح النسبة ما بين 12سنوات إلى 9بنسب مرتفعة من 

7نسب عالية هي األخرى عند األطفال األقل سنًا و الذي يبلغ سنهم " قدام " الوحدة المرادفة لها 

8عند أطفال %10و قدرت بـ " قبل " ، كما سجلت نسب ضئيلة للوحدة 70%سنوات و تقدر بـ 

.سنوات9سنوات و 
.سنة] 11- 9[ لدى الفئة %10نسبة ضئيلة قدرت بـ " قبل" و سجلت الوحدة اللغوية 

ارتفاعا حيث هناك عالقة طردية مع التقدم )أمام(الوحدة اللغوية إلنتاج  لمخطط البيانيو يظهر اال
في السن

)31( جدول رقم
):األطفال األسوياء)(ت3X) (٪ب(]+ق[)[        ]أمام(الخاص ب ]الترميز[اإلنتاج اللغوي

سنوات12 سنوات11 سنوات10 سنة9 سنة8 سنة7 السن
اإلجابات

%100 %90 %80 %70 %50 %30
اإلجابة المنتظرة كلمة فقط 

)أمامية( [      ])أمام(
%00 %00 %00 %00 %00 %00 [        ]) وراء (إجابة أخرى 
%00 %00 %00 %10 %40 %70 [        ])قدام(إجابات مميزة 
%00 %10 %10 %10 %00 %00 [        ]) قرب(
%00 %00 %10 %10 %10 %00 [        ]) قبل(

) :17( رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
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" أمام " أن هناك تنوع كبير لإلجابات، بحيث تستعمل الوحدة اللغوية ) 31(نالحظ حسب الجدول رقم 
بالمقابل تأخذ ، %100إلى %70سنة و تتراوح النسبة ما بين 12سنوات إلى 9بنسب مرتفعة من 

7نسب عالية هي األخرى عند األطفال األقل سنًا و الذي يبلغ سنهم " قدام " الوحدة المرادفة لها 

8عند أطفال %10و قدرت بـ " قبل " ، كما سجلت نسب ضئيلة للوحدة 70%سنوات و تقدر بـ 

.سنوات9سنوات و 
.سنة] 11- 9[ لدى الفئة %10نسبة ضئيلة قدرت بـ " قبل" و سجلت الوحدة اللغوية 

ارتفاعا حيث هناك عالقة طردية مع التقدم )أمام(الوحدة اللغوية إلنتاج  لمخطط البيانيو يظهر اال
في السن

)31( جدول رقم
):األطفال األسوياء)(ت3X) (٪ب(]+ق[)[        ]أمام(الخاص ب ]الترميز[اإلنتاج اللغوي

سنوات12 سنوات11 سنوات10 سنة9 سنة8 سنة7 السن
اإلجابات

%100 %90 %80 %70 %50 %30
اإلجابة المنتظرة كلمة فقط 

)أمامية( [      ])أمام(
%00 %00 %00 %00 %00 %00 [        ]) وراء (إجابة أخرى 
%00 %00 %00 %10 %40 %70 [        ])قدام(إجابات مميزة 
%00 %10 %10 %10 %00 %00 [        ]) قرب(
%00 %00 %10 %10 %10 %00 [        ]) قبل(

) :17( رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
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المرجعية، ءو طبيعة األشياالمخطط البيانينالحظ من خالل البنود الثالث لالختبار أن هناك تنوعا في 
نجده غير موجه و ) 9(كبير موجه و غير شفاف ، وفي البند الشيء المرجعي)  8(فنجد في البند 

.نجده موجه و غير شفاف) 10(لكنّه شفاف ، وفي البند 
الشيء المرجعي تؤثران  على إجابات الطفل، فمن خالل النتائج التي المخطط البيانيإن طبيعة و 

تظهر على الجدول نجد أن الطفل يرمز للعالقة الفضائية األمامية ذات القطبية االيجابية بعدة وحدات 
المرتبة األولى في اإلستعمال عند مجموعة أطفال البحث االستطالعية " أمام"لغوية، حيث تأخذ الوحدة 

في المرتبة الثانية و لوحظ أن أمام  تستعمل من قبل األطفال في حالة "  قدام"عملت الوحدة  و است
و بعض اإلجابات خصت الوحدة قبل حيث Piérartو تؤكد  ذلك  وجود الشئ المرجعي موجه 

يتعدد معناها
أمام ليعبر عن بحيث لها دور في االستعمال الزمني و المكاني إذن من خالل النتائج يستعمل الطفل 

.العالقة الفضائية األمامية
:)عند األطفال األسوياء(وراإكتساب الوحدة.6

]فك الترميز[ تحليل الفهم اللغوي.1.6
)تX2ن )( ب ٪(]+ق[للمحور العمودي للفضاء)[      ]وراء(للوحدة اللغوية 

األشياء المرجعية يقدم الفاحص للمفحوص " وراء "في حالة اختبار الفهم اللغوي للوحدة 
) الحصان،الخروف ( بحيث تكون مفتوحة في اتجاه المفحوص و األشياء الموضوعة )  الخزانة،الثالجة(

:ثم يقدم التعليمة كما يلي 
.الحصان وراء الخزانةضع. 11بند 
.الخروف وراء الثالجةضع. 12بند 

:التحليل الكمي.أ
يصل إلى " وراء" نالحظ أن النجاح في فك الترميز للوحدة اللغوية ) 32(من خالل الجدول رقم 

).األطفال العاديين(في كل األعمار على مستوى مجموعة بحثنا االستطالعية %100
)32( جدول رقم 

)األسوياءاألطفال) (تX2ن ) ( ٪ب(]+ق[للفضاءللمحور العمودي )[      ]وراء(]فك الترميز[ هم اللغويفال
السن

سنة12سنة11سنوات10سنوات9سنوات8سنوات7اإلجابات

[                ] )وراء(
خلفية

%100%100%100%100%100%100

:التحليل الكيفي.ب
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في دراستها حيث  أوضحت  أنّ ) 1987م .بن نبي (يمكننا تبرير نتائجنا حسب  ما توصلت إليه 
سنوات، بينما بينت دراسة ) 4.5إلى 4( في سن %80اإلجابات الصحيحة تصل إلى نسبة 

)1977Pierart.B ( نسبة فهم في سن ثالث سنوات، إذن 75 %تصل إلى نسبة " وراء" أن
باستناده إلى  بعض " وراء "فاكتساب هذه العالقة يكون في مرحلة سابقة والطفل يكتسب معنى الوحدة 

وارتباط الشيء الموضوع بظهر الشيء المرجعي في حالة ما ] مخبأ[المؤشرات الطبوغرافية من نمط 
طبيعي و ذلك قبل أن يصبح قادرا على إتقان ] خلفي -أمامي[ إذا كان هذا الشيء يملك محورا 

ألول لهذا االكتساب و حتى أربع سنوات، المعنى اإلسقاطي مثلما يقوم به الراشد بدليل أنّه في الطورا
] مالمسة[ الشيء المرجعي مع إقامتهم لعالقة اتصال ] أمام أو خلف[ فاألطفال يضعون األشياء بدليل

.مع هذا األخير
و هي خاصة بالعالقة %15و لقد الحظنا أن هذا االتصال أو المالمسة بنسبة ضئيلة تقدر بـ  

من %85مما يوضح تخلي األطفال عن المؤشرات الطبولوجية بنسبة ] أمامية اتصال[ الفضائية    
من اإلجابات مما %45حيث تصل الى ] خلفية إتصال [ اإلجابات، بينما ترتفع هذه النسبة في العالقة 

].مخبأ[ يدل على أن الطفل ما زال يعتمد على المؤشرات الطبوغرافية من نمط 
بسنتين سواء كان ذلك على مستوى الفهم أو اإلنتاج، لكن " أمام"يسبق " ءورا"إن اكتساب الوحدة اللغوية 

].مخبأ[ سنوات تفهم من طرف الطفل بمعنى 3في 
بصورة مقاربة لتوظيف الراشد " وراء"و " أمام"و في مرحلة الحقة فقط يمكن للطفل توظيف  الوحدة 

.الشخصمع استقالليتها في الشيء المرجعي أي االعتماد على وجهة نظر
] الترميز[تحليل اإلنتاج اللغوي.2.6

)تX2ن ( )ب ٪(]-ق[للمحور العمودي للفضاء )[      ]وراء(للوحدة اللغوية 
الفاحص أمام المفحوص المخطط البيانيي"وراء"لوحدة اللغويةلعلى اإلنتاج اللغوي ةالختبار القدر

فضائيةوضعيات 
:ثم يدعوه لوصف ما يرى

]الشجرة "وراء"الدجاجة[ :الوضعية الفضائية .3بند
أنظر و احكي ؟:التعليمة

]القارورة"وراء"الحصان [:الوضعية الفضائية .4بند
أنظر و احكي ؟:التعليمة

:التحليل الكمي.أ
للتعبير عن العالقة الفضائية الخلفية      " وراء"يستعمل أفراد مجموعة البحث لألطفال األسوياء الوحدة 

مرفـقة بتمثيل إشاري عند " وراء"،و تستعمل الوحدة %100و %40و هذا بنسبة تتراوح ما بين 
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جابة  منعدمة عند سنوات و هذه اإل8عند %30سنوات ، و 7في %50األطفال أقل سنا بنسبة  
.سنوات8و 7في %10و قدرت ب "  بعد"باقي األعمار،  نسب ضئيلة سجلت لإلجابة بالوحدة  

ب.التحليل الكيفي:
" وراء"نالحظ من خالل النتائج التي تظهر في الجدول أعاله أن األطفال األسوياء يستعملون  الوحدة 

باس و ال غموض، و اإلجابات  األخرى خصت الوحدة للتعبير عن العالقة الفضائية الخلفية دون الت
ألنها  متعلقة بالمنظور اإلسقاطي لوجهة نظر الطفل بالنسبة للشيء الموضوع خلف الشيء " بعد"

.المرجعي الذي هو أمامه

):األطفال األسوياء) (تX3ن ( )٪ب(]-ق[[       ])وراء(الخاص ب]الترميز[اإلنتاج اللغوي)33( جدول رقم
السن

سنة12سنة11سنة10سنوات9سنوات8سنوات7اإلجابات

اإلجابة المنتظرة كلمة فقط 
خلفية] [      )وراء(

%40%60%100%100%100%100

00%00%00%00%10%10%][        )بعد(

+ ][ )وراء(
إشارة

%50%30%00%00%00%00

) :18(رقم البيانيالمخطط 
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":وراء"–" أمام"خالصة فهم و إنتاج الوحدات اللغوية لتعين العالقة الفضائية المنظور .ج
إن األطفال العاديين لمجموعة البحث االستطالعية يفهمون و ينتجون العالقة الفضائية األمامية، و 

الفهم، و هي ممثّلة بنسب ضعيفة كما تظهر عندهم بعض اإلجابات الخاصة الدالة على الجانبية في 
في اإلنتاج اللغوي للعالقة األمامية بنسب ضعيفة كذلك، ويمكن اعتبارها " قدام" تظهر الكلمة 

، إضافة إلى ذلك يعتمد األطفال  "الدارجة الجزائرية" ألنّهــا متداولة في " أمام"مرادفــة للوحــدة 
أما بالنسبة للوحــدة .وجود األشياء المرجـعية الموجهةفـي حالة " أمام"في إجاباتهم على الوحدة 

فإنّها تميزت من خالل نتائج الفهم و اإلنتاج اللّغوي بسهولة االكتساب، حيث تشير إلى ما "وراء"اللغوية 
فإن1977Pierart.B ( (و مثلما بينت  .هو مخبأ أو مــا هو بالقرب  من ظهر الشيء المرجعي

.بحوالي سنتين" امأم"اكتساب وراء يسبق 
:)عند األطفال األسوياء(بين إكتساب الوحدة .7

]فك الترميز[ تحليل الفهم اللغوي.1.7
)تX2ن )( %ب]()[    بين(للوحدة اللغوية 

يقدم الفاحص للمفحوص الشيء المرجعي               ) أشياء3" (بين " في حالة اختبار الفهم اللغوي للوحدة 
:ثم يقدم التعليمة كما يلي ) الحصان( و الشيء الموضوع ) كرسيين  ( 

.الحصان بين كرسيينضع. 12بند
يقدم الفاحص للمفحوص الشيء الموضوع  ) أشياء 5 " بين" في حالة اختبار الفهم اللغوي للوحدة اللغوية

:ثم يقدم التعليمة التالية)  كرسيين و أريكتين( لشيء المرجعي و ا) دمية ( (

.ضع الدمية بين كرسيين و أريكتين. 13بند

:التحليل الكمي.أ

) األسوياء( أن كل أفراد مجموعة البحث للعينة االستطالعية ) 33( نالحظ من خالل نتائج الجدول 
في حالة الوضعية الفضائية لثالثة " بين"من الفك الرمزي للوحدة الدالة على العالقة الفضائية اتمكنو

الخاص " بين" لدى كل الفئات العمرية، و فيما يخص فهم 100%سجلت نسبة  ثأشياء، حي
عند كافة أفراد العينة100%بالوضعية الفضائية لخمسة أشياء فنسبة فهمها هي األخرى قدرت بـ 

.االستطالعية
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):األطفال األسوياء)( تX2ن )( %ب)[      ](بين(]فك الترميز[ الفهم اللغوي)34( جدول رقم 

السن
سنة12سنة11سنة10سنوات9سنوات8سنوات7اإلجابات

أشياء3
%100%100%100%100%100%100

100%100%100%100%100%100%أشياء5

:التحليل الكيفي.ب

قد اكتسبت في مرحلة سابقة لهذا المستوى، " بين"توضح  النسب المذكورة أعاله أن العالقة الفضائية 
فهي ال تتم إالّ في مستوى إجرائي أين تظهر العمليات الفعلية الحقيقية العكسية  والمتبادلة، و هذا ما 

طلب النجاح في فك الترميز ، حيث يت100%أشياء التي قدرت بـ 5في حالة " بين" تؤكده نسبة الفهم
.لهذه الوحدة ربطا إجرائيا للمتجاورات و هذا ما يؤكد استقرار هذه العالقة الفضائية

في حالة ثالث أشياء تختلف كثيرا عنها في حالة خمسة أشياء، ففي حالة " بين"نالحظ أن نتائج فهم 
هناك تفضيل لوضعية المربع و وضع ثالث أشياء تفضل الوضعية الجانبية، و في حالة خمسة أشياء 

و هو أن الطفل )1979Pierart.B(خاصة وضعية الصليب و مثل هذه النتائج توافق ما جاءت به
ففي اغلب األحيان يضع الطفل في حالة خمسة أشياء . يلجأ إلى تنسيق الجوار على المستوى الجانبي

قوسية أو منظورتية  للشيء زوجين من جهة بوضعية جانبية  و زوجين من جهة أخرى بوضعية
و هناك ".  صليب" المخطط البيانيالمركزي مثل ما يفعل في حالة ثالثة أشياء مما يعطي إجابات في 

من يحقق وضعية مربع بوضع زوجين متجاورين لنفس الشيء المرجعي و زوجين آخرين متجاورين 
.في الجهة المقابلة و ذلك في حالة خمسة أشياء

3يمر بثالث مراحل تبدأ من ) 1979Pierart.B(حسب " بين" الوحدة اللغوية إذ أن فهم سنوات 0.
كما قد تعطى . سنوات أين تعطى إجابات للمجاورة أو الداخلية4.6أين ال تفهم على الفور، لتصل إلى 

ها سنوات و هي مرحلة وسطية تظهر في6.0إلى 4.6، ثم  "مربع"المخطط البيانيإجابات أولية في 
سنوات تنسق المجاورات  بطريقة إجرائية 6اإلجابات بتنسيق الجوار على المستوى الجانبي، ثم بعده 

.Iو هي مماثلة من الوجهة المجردة للمرحلة 
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]الترميز [تحليل اإلنتاج اللغوي . 2.7
)تx6ن(][)بين (للوحدة اللغوية 

الفاحص أمام المفحوص المخطط البيانيي"بين" اللغويةلوحدة لعلى اإلنتاج اللغوي ةالختبار القدر
فضائيةوضعيات 

:ثم يدعوه لوصف ما يرى
]أريكتين " بين" الطاولة : [ الفضائية الوضعية . 12بند 

أنظر و احكي؟:التعليمة
]شجرتين " بين" السيارة : [ الفضائية الوضعية .13بند 

أنظر و احكي ؟:التعليمة
]السور و السيارة"  بين" الحصان : [ الفضائية ة الوضعي.14بند 

أنظر و احكي ؟:التعليمة
]كرسيين  "  بين" الحصان : [ الفضائية الوضعية .51بند

أنظر و احكي ؟:التعليمة
]الخزانة والطاولة "  بين" األريكة  : [ الفضائية الوضعية .16بند 

أنظر و احكي ؟:التعليمة
]علبتين"  بين" الورقة  : [ الفضائية الوضعية .17بند

أنظر و احكي ؟:التعليمة
:التحليل الكمي .أ

العــالقة الفضائية حسب النتائج التي تحصلنا عليها الحضنا أن نسبة إنتاج الوحدة اللغوية الدالة على 
ا ــالنسبة محيث تتراوح " في  وسط"مقابل  الوحدة  100%و 10%تتراوح ما بين" بين"البينية
كإجابة صحيحة دالة على العالقة البينية، من " في وسط" دنا اإلجابة  و قد اعتم70%و30%بين 

سنوات و 7في 20%بنسبة  ] قرابة مزدوجة[ : جهة أخرى سجلت إجابات أخرى بنسب ضئيلة مثل
.سنوات8في %10
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:)35( رقم جدول
:)األطفال األسوياء()تx3ن(][)بين (للوحدة اللغوية ) الترميز (اإلنتاج اللغوي 

السن
اإلجابات

سنة12سنة11سنة10سنوات9سنوات8سنوات7

100%50%40%30%30%10%[          ])بين(

[         ])وسط(
%60%60%70%60%50%00

00%00%00%00%10%20%]قرابة مزدوجة[ 

00%00%00%00%00%10%]قرابة بسيطة  [

):19(رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
يتبين أن أطفال مجموعة البحث االستطالعية ) 34( من خالل النتائج التي تظهر على الجدول رقم 

سنوات يبدأ هؤالء إدراك االخــتالف 8نــحو ] au milieu"[ في وسط " يفضلون استعمال 
دون أن يصلوا إلى " في وسط" و " بين" الخـاص بالمعنـى مـــــا بين الوحدتين اللغويتين 

للتعبير على " بين"سنوات يبدأ الطفل في استعمال 9تحديد هذا الفرق، و انطــالقا مــــن  
، )1975Pierart.B( ئين المحددين للشـيء الموجود في وسط الشي" بـين" العــالقة الفضائية 

لوصف عالقة محددة أين يكون الشيء الموجود في الوسط يقع بين الشيئين و " في وسط "و يستعملون 
سنة و 11في " في وسط " سنوات بينما انخفضت نسبة  10في " بين"ارتفعت نسبة الترميز  للوحدة 

.سنة 12أصبحت منعدمة في 
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:)35( رقم جدول
:)األطفال األسوياء()تx3ن(][)بين (للوحدة اللغوية ) الترميز (اإلنتاج اللغوي 

السن
اإلجابات

سنة12سنة11سنة10سنوات9سنوات8سنوات7

100%50%40%30%30%10%[          ])بين(

[         ])وسط(
%60%60%70%60%50%00

00%00%00%00%10%20%]قرابة مزدوجة[ 

00%00%00%00%00%10%]قرابة بسيطة  [

):19(رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
يتبين أن أطفال مجموعة البحث االستطالعية ) 34( من خالل النتائج التي تظهر على الجدول رقم 

سنوات يبدأ هؤالء إدراك االخــتالف 8نــحو ] au milieu"[ في وسط " يفضلون استعمال 
دون أن يصلوا إلى " في وسط" و " بين" الخـاص بالمعنـى مـــــا بين الوحدتين اللغويتين 

للتعبير على " بين"سنوات يبدأ الطفل في استعمال 9تحديد هذا الفرق، و انطــالقا مــــن  
، )1975Pierart.B( ئين المحددين للشـيء الموجود في وسط الشي" بـين" العــالقة الفضائية 

لوصف عالقة محددة أين يكون الشيء الموجود في الوسط يقع بين الشيئين و " في وسط "و يستعملون 
سنة و 11في " في وسط " سنوات بينما انخفضت نسبة  10في " بين"ارتفعت نسبة الترميز  للوحدة 

.سنة 12أصبحت منعدمة في 

7 8 9 10 11 12

بین

وسط

قرابة مزدوجة

قرابة بسیطة 

السنواتالسنوات

عرض و تحليل النتائج: الفصل السادس

208

:)35( رقم جدول
:)األطفال األسوياء()تx3ن(][)بين (للوحدة اللغوية ) الترميز (اإلنتاج اللغوي 

السن
اإلجابات

سنة12سنة11سنة10سنوات9سنوات8سنوات7

100%50%40%30%30%10%[          ])بين(
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%60%60%70%60%50%00

00%00%00%00%10%20%]قرابة مزدوجة[ 

00%00%00%00%00%10%]قرابة بسيطة  [

):19(رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
يتبين أن أطفال مجموعة البحث االستطالعية ) 34( من خالل النتائج التي تظهر على الجدول رقم 

سنوات يبدأ هؤالء إدراك االخــتالف 8نــحو ] au milieu"[ في وسط " يفضلون استعمال 
دون أن يصلوا إلى " في وسط" و " بين" الخـاص بالمعنـى مـــــا بين الوحدتين اللغويتين 

للتعبير على " بين"سنوات يبدأ الطفل في استعمال 9تحديد هذا الفرق، و انطــالقا مــــن  
، )1975Pierart.B( ئين المحددين للشـيء الموجود في وسط الشي" بـين" العــالقة الفضائية 

لوصف عالقة محددة أين يكون الشيء الموجود في الوسط يقع بين الشيئين و " في وسط "و يستعملون 
سنة و 11في " في وسط " سنوات بينما انخفضت نسبة  10في " بين"ارتفعت نسبة الترميز  للوحدة 

.سنة 12أصبحت منعدمة في 



عرض و تحليل النتائج: الفصل السادس

209

أن النتائج التي تحصلـنا عليها ال تختلف عن النـتائـج الـتي تـوصلت إليـها                 و تجدر اإلشارة إلى 
 )1975Pierart.B ( المسافة الفاصلة ما بين األشياء لعبت دورها بحيث أننا سجلنا ذلك أن

) .17( في حالة اتصال األشياء في البند األخير " بين " استعماال كبيرا ل 
فنسبة منها خصت البنود األخرى حيث يوجد انفصال بين األشياء       " في وسط" ابات التي خصت أما اإلج

).1975Pierart.B( و تساوي في المسافة و هذا ما توصلت إليه  
:خالصة القول 

بين " بالتدريج مع تقدمه في السن فبدأ إستعمـــالــه لـ " العالقة  البينية " هو أن الطفل يتحكم في
".في وسط " ةسنوات و يرتفع بعد ذلك، و قبل هذا السن تسيطر الوحد10في حوالي " 

" ستعمال كذلك بحيث وجدت أن ا) Pierart.B( و هذه النتائج توافق تلك التي توصلت إليها الباحثة
بمفردات أخرى " بين"سنوات و قبل هذه الفترة من العمر يعبر الطفل عن 9.6ال يظهر أبدًا قبل " بين

.تسمح بتمييز أربعة مراحل في إنتاج هذه المرحلة
.، و توصف بالجوار البسيط و المزدوج50%بأقل من  " بين"سنوات تفهم 4.6قبل : Iلمرحلة ا

سنوات وهي مرحلة وسيطية في الفهم و اإلنتاج، فتختفي فيها 5.6سنوات و 4.6من : IIالمرحلة 
".بين"و بنسبة قـليلة " في وسط" اإلجابات بالجوار البسيط و تتقلّص بالجوار المزدوج لتظهر 

جيد و المخطط البيانيب" بين " سنوات تفهم الوحدة اللغوية  9.0سنوات إلى 6.0من : IIIلمرحلة ا
:يميز في مرحلتينإنتاجها 
و " في وسط" سنوات وصفها الترميز لها  يكون بـالوحدتين 8.0إلى 6.0من :  مرحلة أ

"بين"
.التي يعتبرهما الطفل مترادفتين

في وسط" سنوات يفضل فيها الطفل استعمال الوحدة اللغوية 9.0إلى 8.6من : مرحلة ب      "
.دون إمكانية تحديده" بين"و " في وسط"و هو يدرك الفرق في المعنى  فيما بين 

، ويستعملها الطفل في عالقة 100%بنسبة  " بين"سنوات تفهم الوحدة اللغوية 9.6في : IVالمرحلة 
ربط شيء مركزي شيء مركزي متواجد  بين شيئين جانبيين أو كال الشيئين يجاور الشيء المركزي      

ليصف عالقة محددة أين يكون الشيء المركزي على مسافة " في وسط" و يحتفظ باستعمال الوحدة  
.متساوية مع الشيئين الجانبيين

للوحدات اللغوية لتعيين ) الترميز(و اإلنتاج اللغوي ) فك الترميز(الفهم تحليل نتائجخالصة .ج
) :األطفال األسوياءعند(العالقات الفضائية

الفضائية المختبرة  في اللغويةالبحث يكتسبون الوحداتيمكننا القول أن األطفال األسوياء لمجموعة 
" داخل " وقت سابق، فمن البديهي أن تكون كل المحاور مكونة لديهم إنطالقا من العالقة الداخلية 
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و كذلك الوحدتين " فوق"و الموجب " تحت" إلى العالقة العمودية بقطبيها السالب " حول " واإلحاطة 
.اللّتان تمثّالن وحدات المنظور" مامأ"و " وراء" اللغويتين 

سنة ما عدى في احترامــهم12إلى 7فلم نالحظ هناك فرقا معتبرا بين نتائج األطفـــال من 
أيــن نجد أن األطفال الصغار يميلون إلى إلصاق الشيء " La distance" للبعــــد

حيث وجدنا أن نسبة " أمام" و " وراء" الموضوع بالشيء المرجعي مثلما هو الحال في الوحدتين  
".أمام " في %15، بينما تقدر ب  " وراء"في %45االلتصاق تصل إلى 

سنة و يمكن 12حتى تصل إلى الصفر في  " وراء"و تتضاءل نسبة االلتصاق في الوحدة اللغوية 
سنة أثناء العمليات المجردة12تفسير ذلك بأن العالقات اإلسقاطية أو االقليدية يكتمل تكوينها بعد 

 "Opération  Formelle."
تكتسب هاتين الوحدتين الواحدة تلوى و األخرى ) Pierart.B(فحسب " داخل "و " حول"فيما يخص 

فالعالقة الفضائية لإلحاطة، كما أشرنا في تحليل الفهم و اإلنتاج تكتسب في مرحلة الحقة بعد الوحدة         
عالقة الفضائية الداخلية سابقة عن العالقة الفضائية إحاطة، ويمكن ربط هذه العالقة أي ال" داخل" 

التي تدل على فعل الدوران و الّذي نرى أنّه يؤثر على تكون الوحدة " يدور على" بالوحدة اللغوية 
.الخاصة باإلحاطة 

ن تكوينا أكثر تعقيدا من يمثال" البعد "إضافة إلى أن الوحدات الخاصة بعالقة الجوار و المسافة 
].إحاطة" [ حول " و ] داخلية" [ داخل " الوحدتين  

و الدالة على " بين" األكثر استعماال في لغتنا اليومية منها عن "في وسط " و تعتبر الوحدة اللغوية 
] .بيني و بينك[هذا الشيء  " عالقة شخصية أكثر منها عالقة فضائية كأن نقول

و يتعرف على معناها و هكذا يمكنه استعمالها " بين " الدراسي فإن الطفل يصادف أما في المقرر 
.الحقا في تحديد أو وصف العالقة الفضائية الدالة على البينية

9فالطفل انطالقا من ) Pierart.B(إذن و حسب نتائج  سنوات يبدأ في التفريق بين الوحدتين       6.
متساوية و هذا ألن الطفل يعي تأثير مختلف وجهات النظر الخاصة  بأبعاد " في وسط " و " بين" 

هكذا المفهوم االقليدي المخطط البيانيبالشخص  و التي تعد من خصائص نشأة الفضاء االسقاطي  و يت
.لألطوال

هي ذات عالقات فضائية و منطقية بالخالف مع " بين"إذن فالمفاهيم المعرفية الدالة على الوحدة 
هذا التنوع المعرفي للوحدات في اكتساب العالقة الفضائية البينية يفسر لنا تأخر الذي .األخرىالوحدات 

.بالمقارنة مع الوحدات اللغوية المعينة للمكان" بين"نسجله على مستوى الوحدة 
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]الترميز[و اإلنتاج اللغوي ] فك الترميز[الفهمتحليل نتائج
عند األطفاللفضائيةللوحدات اللغوية لتعيين العالقات ا

)21(للتريزوميا الحاملين
)intervention Précoceذوي تدخل مبكر(

« Épreuve D'acquisition des marqueurs de relations spatiales »

1.إكتساب الوحدة داخل (عند األطفال تدخل مبـكر *ت21).
[ 1.1.تحليل الفهم[ فك الترميز]للوحدة اللغوية (داخل)[    

)ت1xن (%)ب( لتعيين العالقة الفضائية الداخلية
الفهم .1بند

يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع مجموعة "داخل" فهم الوحدة اللغويةالختبار القدرة على 
:كما يلي" بالدارجة"لكن تقدم التعليمة)718-أنظر ص(البحث االستطالعية في إجراء االختبار

][                                ] .الحصان داخل الخزانةحط[ "بالدارجة"التعليمة 

:التحليل الكمي.أ
قدرت " داخل" للوحدة اللغوية ) فك الترميز(أن نسب النجاح في اختبار الفهم اللغوي ) 35(  يوضح الجدول 

.على كل مستويات األعمار لمجموعة البحث دون تمييز% 100بـ 

:( 36 جدول رقم (
)تدخل مبكر( للوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية الداخلية]) )[  داخل(فك الترميز [ الفهم

سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 سنوات10 سنوات9
السن

اإلجابات

%100 %100 %100 %100 %100 %100 )داخلية[      ] (داخل
ب.التحليل الكيفي:

يتضح من خالل النتائج أن العالقة الداخلية تكتسب من قبل مجموعة األطفال الذين استفادوا من 
(Piérart.B1979)سنوات2.6في سن % 75بنسبة " داخل" التدخل المبكر و تتقن الوحدة اللغوية 

األطفال إذن ما يمكن استنتاجه هنا، هو أن فك الترميز الخاص بهذه الوحدة تتقن مبكرا لدى 
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و أشياء   –أواني –علب ( للّعباالتريزوميين، ألن في بداية الحصص التدريبية و مع استعمال 
تصبح األم مدربة لصغيرها و تكرر نفس ما، ك)و المكعباتتوضع داخل و خارج كالكرات الصغيرة 

لدى الطفل ، و هذه يتم على إثرها االكتساب لهذه الوحدة،بواسطة األشياء الموجودة في المنزلاللعب
التي تبين أن هذه العالقة تكتسب مبكرا على مستوى الفهم ) 1947جان بياجي (دراسات النتائج توافق

منذ اكتساب وضعية الجلوس.العالم الخارجي الّذي يحيط بهلتفاعل الطفل مع 

)تدخل مبكر21ت*(]الترميز[تحليل اإلنتاج اللغوي. 2.1
)ت1xن (%) ب( لتعيين العالقة الفضائية الداخلية ) داخل(للوحدة اللغوية 

اإلنتاج.1بند 
يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع "داخل"لوحدة اللغوية الختبار القدرة على اإلنتاج اللغوي ل

المخطط البيانيحيث ي)- 188-أنظر ص()األطفال العاديين( مجموعة البحث االستطالعية 
:ثم يدعوه لوصف ما يرىالفضائيةالفاحص أمام المفحوص الوضعية 

].الخزانة"حول"الكأس[الفضائيةالوضعية 

:]شوف واحكي [ :التعليمة بالدارجة

:لتحليل الكميا.أ
عند " إشارة+داخل" و استعملت اإلجابة% 100سنة بنسبة 11إبتداءا من" داخل"تستعمل 

عند أطفال 42.85%و بنسبة % 57.14بنسبة )سنوات9(األطفال األقل سن
تستعمل من بحيث لمفهي ذات نسبة منعدمة" في"و فيما يخص مرادفتها سنوات، 10ذوي

.قبل كل الفئات 
:)73( جدول رقم 

)تدخل مبكر21ت*(لتعيين العالقة الفضائية الداخلية) داخل(اإلنتاج اللغوي للوحدة اللغوية 

سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 سنوات10 سنوات9
السن

اإلجابات
%100 %100 %100 %100 %57.14 %42.85 )داخل(الكلمة المنتظرة

)داخلية( 
%00 %00 %00 %00 %00 %00 )في(إجابات مميزة 
%00 %00 %00 %00 %42.85 %57.14 )إشارة+الكلمة(
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) :20( رقم المخطط البياني

ب.التحليل الكيفي:
حيث تراوحت نسبة " داخل"سهولة في اكتساب الوحدة اللغوية ) ذوي تدخل مبكر(يبدي األطفال 

و بالنسبة الستعماالت " داخل"دون استعمال اإلشارة الدالة على % 100و %28.57االستعمال ما بين 
هذا " إشارة+ داخل "سنة كانت عبارة عن اإلجابة 11نفس الكلمة عند الفئات األخرى التي تقل عن 

و الحاصل على كفالة مبكرة يعي الشفافية الداللية للوحدة ) 21(يعني أن الطفل الحامل للتريزوميا 
" في" لوحدة اللغويةونالحظ من النتائج أن استعمال ا. لتعيين العالقة الفضائية  الداخلية مبكّرااللغوية 

" داخل" المرادفة لها منعدم لعدم شفافيتها الداللية كما أن الطفل الذي يعرف كفالة مبكرة تلقن له كلمة 
التي يتدرب عليها األطفال في البيت مند سن مبكر و هي وحدة لغوية تدخل ضمن المفاهيم الفضائية 

منذ تحقيق وضعية الجلوس و تبقى الكلمة دائمة االستعمال في األقسام المدمجة 21الحاملين للتريزوميا 
.أين يتبع الطفل برنامج مكيف للتعلم، و الذي يلم بكل المفاهيم األساسية للبنية الفضائية

0%

20%
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80%

100%

لمعدالتا120%

تدخل مبكر 21ت  * " داخل" الوحدة إنتاج
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9 سنوا10 11 12 13 14
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اشلرة + كلمة 

السنوات

تدخل مبكر 21ت  * " داخل" الوحدة إنتاج
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اشلرة + كلمة 
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تدخل مبـكر): *ت21 2. إكتساب الوحدة حول (
:)تدخل مبكر21ت*(]فك الترميز[ تحليل الفهم.1.2

:)تx1ن%) (ب) ( إحاطة(لتعيين العالقة الفضائية) حول(للوحدة اللغوية 
:مالحظة هامة جدا 

تتّبع نفس الخطوات اإلجرائية التي طبقت مع مجموعة "حول" في حالة اختبار الفهم اللغوي للوحدة 
غير أنّه اتّضح أن هذه الوحدة لم يتناولها المعلمين في البرامج الخاصة المتّبعة (). البحث االستطالعية

الجزائرية                                                                                          " الدارجة"ألنّها ليست ذات استعمال متداول في ANIT)جمعية  (داخل األقسام المدمجة 
و من الباب البراغماتي فإنّه اعتمد في تعليم هؤالء األطفال الوحدة       ) فصحى محضة( فهي كلمة 

"تدور على " بالوحدة اللغوية في مرحلة ثانية لذلك فلقد تمت إعادة صياغة التعليمة "تدور على"
:كما يلي"بالدارجة"

].[        دور على الخزانة   ت)  السنسلة(حط العقد 
:التحليل الكمي.أ

عند كل أفراد العينة، و %0قدرت نسبة  النجاح  بـ " حول"الفهم للوحدة اللغوية اختبارمن خالل  
و ]  إحاطة[ الدالة على العالقة الفضائية " يدور على " للفهم لمرادفتها % 100سجلت أعلى نسبة  

و 9سنة و قبل هذا السن  كانت هذه اإلجابة منخفضة إلى أن تصبح منعدمة  في 13ابتدءا من ذلك 
إلى 9من %100مستمرة و قدرت بـ " حركة دوران"سنوات، بينما خصت باقي النسب إنجاز 10
ن سنوات بحيث انخفضت النسبة  م10سنوات، و قلّت هذه اإلجابات عند األطفال األكبر من 10

.%0إلى  71.42%
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) :38(جدول رقم 
)تدخل مبكر( لتعيين العالقة الفضائية اإلحاطة )حول(فك الترميز [ لفهما

سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 سنوات10 سنوات9
السن

اإلجابات
)حول(صياغة التعليمة بالوحدة اللغوية 

%00 %00 %00 %00 %00 %00 )إحاطة()حول(

%00 %00 %00 %00 %00 %00 )وراء(إجابات أخرى
%00 %00 %00 %00 %00 %00 )أمام (

%00 %00 %00 %00 %00 %00 )بجانب(
"يدور على"بعد صياغة التعليمة  ب 

%00 %00 %57.14 %71.42 %100 %100
تشكيل  ]  يدور على[ 

تدوير  بحركة مستمرة

%100 %100 %42.85 %28.57 %00 %00
)إحاطة]  (يدور على([

):21(رقم المخطط البياني
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تدخل مبكر 21ت  * "حول" الوحدة فھم 
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:التحليل الكيفي.ب

" :حول" في حالة صياغة التعليمة بالوحدة اللغوية .أ
من خالل النتائج  التي تظهر على الجدول أدناه فإن الطفل التريزومي  لم يكتسب العالقة الفضائية 

فكما سبق و أن اشرنا فإنّ انعدام هذه الوحدة في اللغة " حول" بالوحدة اللغوية لإلحاطة و الممثلة 
للطفل أوجدت صعوبة في فهمه لها، كما أنها لم تدرس في البرنامج التعليمي المكيف داخل " الدارجة"

.األقسام المدمجة
":يدور على " في حالة صياغة التعليمة بالوحدة اللغوية .ب

هو في الغالب مرفق بأفعال تدل على سياق حركة الدوران " يدور على"وحدة اللغوية بما أن استعمال ال
تساب الجيد لهذه الوحدة عند كفلقد أدى ذلك  النجاز حركة دوران  مستمر هذا في حالة عدم الفهم و اإل

ن سنة، فرغم التكفل المبكر و استفادة الطفل م12إلى 9األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  
تدريبات حسية حركية في سن مبكر إالّ أنّه يبقى متأثر في اكتسابه للعالقة الفضائية الدالة على اإلحاطة 

. بفعل الدوران
كأن  نطلب ) l’espace vécu(المعاش الفضاءألن النشاطات التدريبية كانت تقتصر أكثرها على

من الطفل أن يدور حول الكرسي أو يمشي حول دائرة مرسومة على األرض أو يضع بطة تسبح حول 
"اإلحاطة"حوض دائري عن طريق حركة دوران دون وعيه في البداية للعالقة الفضائية الدالة على 

مل مرفقة بفعل  فهي تذكر أن هذه الوحدة تستع)B 1977 .Piérart( و هذا ما أكدته الباحثة 
.لسياق الدوران 

سنة نقصت اإلجابات المتمثلة في حركة الدوران المستمر ،و كأن األطفال على وعي بفهم 12في و
الوحدة اللغوية الدالة على العالقة الفضائية لإلحاطة  هنا يجب التذكير بأن التغيير الجذري لصياغة 

الطفل الفضائية فال يمكننا أن ننفي قدرة الطفل لفك إحاطة في مكتسبات) حول( التعليمة يوحي بوجود 
هو كذلك هذه 21فمن الناحية العملية الوظيفية يفهم  الطفل الحامل للتريزوميا " حول"الترميز للوحدة 

الوحدة  الستفادته من برنامج  تحسيسي لتعلّم و اكتساب الهيكلة المكانية بما فيها ربط األشياء فيما بينها 
.ائية بعالقات فض
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:])21ت*تدخل مبكر(الترميز[تحليل اإلنتاج .2.2
)ت1xن %) (ب( )إحاطة(لتعيين العالقة الفضائية )حول(للوحدة اللغوية 

اإلنتاج.2بند 
يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع "حول"لوحدة اللغوية الختبار القدرة على اإلنتاج اللغوي ل

المخطط البيانيحيث ي)- 192-أنظر ص() األطفال العاديين( مجموعة البحث االستطالعية 
:ثم يدعوه لوصف ما يرىالفضائيةالفاحص أمام المفحوص الوضعية 

]الخزانة" حول"الكرسي :[الوضعية الفضائية
.حتى ال يفهم الطفل هذا السلوك على أنّه حركة دوران يدير الفاحص الكرسي مرة واحدة 

] شوف واحكي[ :التعليمة بالدارجة

:التحليل الكمي.أ
على كل % 0بـ" حول"فقد قدرت نسبة اإلنتاج اللغوي للوحدة ) 38(من خالل نتائج الجدول رقم

و % 85.71قدرت ب سنة و 13بنسبة عالية في " يدور على"و استعملت مرادفتها مستويات السن،
تقريبا من قبل كل أفراد " إشارة+ يدور على" سنة، كما استعملت الوحدة الغوية14في % 100بنسبة 

عند " إشارة+ دائرة "العينة بنسب متفاوتة، و سجلت نسب منخفضة لبعض اإلجابات المختلفة كـ
%.14.28و قدرت ب "وراء"و نسبة ضئيلة للوحدة اللغوية ) 42أطفال من 4(األطفال أقل سنا 
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:) 93( جدول رقم 
)تدخل مبكر 21*ت(لتعيين العالقة الفضائية اإلحاطة) حول(الترميز[اإلنتاج 

سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 سنوات10 سنوات9 السن
اإلجابات

%00 %00 %00 %00 %00 %00 )إحاطة) ( حول( 

%00 %00 %00 %00 %00 %00 )إشارة+ يدور حول (

%100 %85.68 %28.56 %28.28 %00 %00 )يدور على(
%00 %14.28 %42.85 %28.56 %57.12 %42.85 )إشارة+ يدور على (
%00 %00 %14.28 %14.28 %28.56 %28.56 )إشارة+ دائرة 
%00 %00 %14.28 %28.56 %14.28 %14.28 إشارة+ يدور (

%00 %00 %00 %00 %00 %00 )خارج(

%00 %00 %00 %00 %00 %14.28 )وراء(

) :22(رقم المخطط البياني

ب.التحليل الكيفي:
" نه يتطابق اإلنتاج اللغوي مع الفهم اللغوي الذي يتمحور حول استعمال أمن خالل النتائج يتضح 

نالحظ أنّه لكن في المقابل" حول" حيث ينعدم الترميز لـ" يدور على"و مرادفتها اصطالحيا "  حول
ليس هناك استقرار أو اصطالح مشترك فيما يخص الوحدة المعينة لإلحاطة، فكل األطفال تقريبا 

+ يدور–دائرة –يدور على " تعودوا على اإلشارة مع إرفاقها بكلمة تشير إلى سياق فعل الدوران 
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یدور حول / حول
إشارة+ 

یدور على 

السنوات

لمعدالتا

تدخل مبكر 21ت  * "حول" الوحدة إنتاج 
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عتمد فقط على وصف أو أثناء الترميز في بعض الحاالت و هنا ال يمكننا أن نقول إن الطفل ا" إشارة
" حول"كمرادفة لـ  " يدور على"إعادة تجسيد الفعل الذي قام به  الفاحص و إنما يتضح هنا أن المفردة 

هي وحدة لغوية ، و يلقنها المعلمون  للطفل التريزومي  من باب براغماتي ذو الطابع العملي و 
مفيد أكثر في االستعمال بالنسبة للحياة هو" يدور على"الوظيفي ألهمية استعمالها اليومي  فالمصطلح 

و نستنتج هنا أن حول أو مرادفتها تبقى صعبة)الخ....في المدرسة ، المنزل(اليومية 
االستقرار مثلما هو مالحظ في الفهم و اكتساب هذه الوحدة اللغوية لإلحاطة لدى األطفال العاديين و 

عند مجموعة البحث " حول"لغوي لخصوصية الوحدة هذا ما أشرنا إليه في تحليل الفهم و اإلنتاج ال
)  .192انظر صفحة رقم  ( االستطالعية 

":حول"و " داخل"لتعيين العالقة الفضائية ) الترميز( و اإلنتاج اللغوي) فك الترميز(خالصة فهم .ج
و الذي عرف تدخل مبكر منذ األشهر األولى من الميالد21إن الطفل الحامل للتريزوميا  

منعدم، كون هذه األخيرة غير مستعملة " في"و يستعملها بسهولة و يبقى استعماله ل "داخل "يكتسب 
و في محتوى البرنامج ألتعلمي  المكيف داخل األقسام المدمجة، بينما تبقى كثيرا في التدريب اليومي

ألنها ال تدل على 21غامضة و صعبة االكتساب عند الطفل الحامل للتريزوميا " حول"الوحدة اللغوية 
) دارجة عربية جزائرية(أي شيء في الدارجة الجزائرية و كون البرنامج يعتمد جزئيا على أداء لغوي 

هو مبني على احتياجات أساسية ) 21(ألن الهدف من التربية المبكرة في البداية عند الطفل التريزومي 
مما ال ) الخ....فهم األوامر–و اللباس االستقاللية في األكل –المشي المتقن –الجلوس ( وأولية 

يعطى أهمية و ال اهتمــام لالكتساب مفردات دقيقة خالية من التوظيف البراغماتي خالل التفاعل 
.اليومي مع العالم الخارجي بما فيه األفراد

تدخل مبـكر) *ت21 3. إكتساب الوحدة فوق (
.)مبـكرتدخل 21ت*(]فك الترميز[ تحليل الفهم.1.3

.)تx3ن (%)ب( ]+ق[لتعيين العالقة الفضائية العمودية )فوق(للوحدة اللغوية 

يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع مجموعة البحث " فوق"الختبار الفهم اللغوي للوحدة 
:كما يلي"بالدارجة" االستطالعية في إجراء االختبارلكن تقدم التعليمات 

):- 195-أنظر ص(الفهم .3بند
]: [       ]الورقة فوق الطاولةحط[:التعليمة بالدارجة

):- 195-أنظر ص(الفهم .4بند
]: [          ]الباخرة فوق الطاولةحط[:التعليمة بالدارجة

):- 195-أنظر ص (الفهم .5بند
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]: [        ]الزهرة فوق الطاولةحط[:بالدارجةالتعليمة 
: التحليل الكمي.أ

في فهم الوحدة اللغوية للمحور العمودي للفضاء %100بـ ( ) بلغت النسبة المئوية حسب الجدول رقم
+ ).   قطب (

):40( جدول رقم 
)21ت*تدخل مبكر(]+ق[العموديةلتعيين العالقة الف )فوق(للوحدة ]فك الترميز[الفهم

سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 سنوات10 سنوات9
السن

إلجاباتا

%100 %100 %100 %100 %100 %100
[     ])فوق(

)علوية(

:التحليل الكيفي.ب
التي توصلت إليها الباحثةبدون أي التباس و ال غموض و هذه النتائج توافق تلك" فوق" إذن تفهم 

في دراستها على األطفال المتخلفين ذهنيا الذين تتراوح أعمارهم ما بيـن )  Piérart.B 1977 )
.سنوات8سنة حيث وجدت أن األطفال يتحكّمون في هذه الوحدة اللغوية في 15و 7

):21ت*تدخل مبكر(]الترميز[تحليل اإلنتاج اللغوي.2.3
ت): 3xللوحدة اللغوية (فوق)[      ]لتعيين العالق الفضائية العمودية[ق+]( ب%) (ن

يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع " فوق"لوحدة اللغويةالختبار القدرة على اإلنتاج اللغوي ل
:كما يلي"بالدارجة" تقدم التعليمات ؤمجموعة البحث االستطالعية في إجراء االختبار 

)- 196-أنظر ص(اإلنتاج.3بند 
أنظر و احكي البطة ؟[                                   ] ].الصور "فوق"البطة تطير[

)- 196أنظر ص(اإلنتاج . 4بند 
أنظر و احكي البطة ؟] ]. [       الصور "فوق"البطة [

)- 196أنظر ص(اإلنتاج . 5بند 
أنظر و احكي الحصان]. [                                   ]  السرير "فوق"الحصان يقفز[

)- 196أنظر ص(اإلنتاج . 6بند
أنظر و احكي الكأس ؟]]. [                               الطاولة" فوق"الكأس [



عرض و تحليل النتائج: الفصل السادس

221

:التحليل الكمي .
بالنسبة للنتائج الكمية لإلنتاج اللغوي الخاص بالوحدة المعينة للعالقة الفضائية العمودية اإليجابية نجد 

14يتراوح ما بين " فوق "أن نسبة إنتاج الوحدة  خصت عاليةو سجلت نسب% 100إلى % 28.
10أطفال ذويعند %28.57و % 85.68سنوات حيث بلغت 9في " إشارة+ فوق " الوحدة اللغوية 

.سنوات

:( جدول رقم ( 41
%)ب( ]+ق[للعالقة الفضائيةللوحدة اللغوية فوق) الترميز(نتائج اإلنتاج اللغوي 

سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 سنوات10 سنوات9 السن
االجابات

%100 %100 %100 %100 %71.4 %14.28 )علویة([         ] )فوق(

00% % 00 % 00 % 00 %28.57 %85,68
اجابات اخرى

)اشارة+ فوق (

00%
00%

00 %
% 00

% 00
% 00

00%
% 00

00%
00%

% 00
00%

اجابات اخرى 
[         ]    )إلى(
[         ])على (

) :23(  رقم المخطط البياني
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السنوات
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تدخل متأخر 21ت  * " فوق" إنتاج الوحدة 
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:يفيالتحليل الك.ب
استفادوا من كفالة مبكرة يدركون جيدا أن أحسن وحدة لغوية نالحظ أن األطفال التريزوميين الذين

و ذلك لشفافية داللتها و لم يستعمل األطفال لمجموعة " فوق" للتعبير عن العالقة الفضائية العلوية هي 
كونها ال تتميز بالشفافية الداللية كما أن خالل التدخل المبكر " على"البحث للوحدة اللغوية المرادفة لها 

سنة و تعمل األم هي األخرى و 2.5ل األخصائي االرطفوني على تلقين هذه الوحدة الغوية مند يعم
كل أفراد العائلة على تدريب الطفل للتعود على فهمها و ترسيخها في ذهنه من خالل إعطاء أوامر 

فقة ، و ظهور اإلشارة في بعض الخانات داللة على مرا"ضع الدمية فوق الكرسي:     " بسيطة مثل
.الوحدة اللغوية خالل التعلم في المراحل األولى بإشارة تعبر عن الداخلية

4. إكتساب الوحدة تحت (عند األطفال تدخل مبـكر *ت21)
]فك الترميز[ تحليل الفهم.1.4

)تx3ن(%)ب( ]- ق[للفضاء للمحور العمودي)تحت(للوحدة اللغوية 

يقوم الفاحص بنفس الخطوات الّتي اتّبعها مع " تحت" اللغوية في حالة اختبار الفهم اللّغوي للوحدة 
كما " بالدارجة"في إجراء االختبار لكن يقدم التعليمة ) األطفال العاديين (مجموعة  البحث االستطالعية 

:يلي
):197أنظر ص(هم الف.6بند 

]: [              التعليمة بالدارجة .]. الورقة تحت الطاولةحط[

):197أنظر ص (الفهم .7بند 
]: [                مة بالدارجةالتعلي]. الزهرة تحت الطاولةحط[

):197أنظر(الفهم .8بند 
: [                                             ]التعليمة بالدارجة.] النظارات تحت الطاولةحط[

أ.التحليل الكمي:
يظهر أن فك الترميز الخاص بهذه " تحت" الخاص بالفهم اللغوي لـ ) 42( من خالل جدول رقم 

على كل المستويات %100الوحدة اللغوية المعينة للعالقة العمودية ذات القطبية السالبة قد وصل إلى 
.و ذلك مع وجود انفصال بين الشيء الموضوع و الشيء المرجعي
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).21ت*تدخل مبكر( ]- ق[للفضاء للمحور العمودي)تحت(للوحدة اللغوية] فك الترميز[ الفهم): 42(جدول رقم 

سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 سنوات10 سنوات9
السن

اإلجابات

%100 %100 %100 %100 %100 %100 [       ])تحت(

)سفلية(

ب.التحليل الكيفي:
عند مجموعة البحث لألطفال العاديين تدّل ) الترميزفك ( حسب ما عرض سابقا فيما يخص نتائج الفهم 

النتائج بوضوح أن هذه الوحدة اللغوية تفك رمزيا في مرحلة سابقة لهذا السن و هذا ما أكده بحوث
Piérart.B 1977) ( و يتوافق ذلك مع نتائج الباحثة)فيما يخص األطفال ) 1987م .بن نبي

سنوات يتم فك هذه الوحدة رمزيا من قبل كل 4.5إلى 4الجزائريين وحيدي اللغة، ففي حوالي 
هذا يؤكد أن العالقة الفضائية ذات القطب السالب تكتسب في ، %100األطفال المختبرين بنسبة  

مرحلة مبكرة عند الطفل التريزومي و الذي عرف تدخل مبكر لتعامله يوميا من خالل التدريبات مع 
اختبئ تحت " ،"ضع الكرة تحت الطاولة "،" الحذاء تحت السريرضع" مثال    ) تحت( هذه الوضعية 

، و يتم تناول هذه الوحدة في بداية المراحل األولى التي تتوافق مع قدرات الطفل على " الكرسي 
خالل "l’espace vécu" المشي و التنقل من خالل تمارين متنوعة تخص الفضاء المعاش 

.حصص التدريب النفسي الحركي
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]الترميز[تحليل نتائج اإلنتاج اللغوي .2.4
)تX2ن )(ب ٪)(-قطب(للفضاء للمحور العمودي) تحت(للوحدة اللغوية 

يقوم الفاحص بنفس الخطوات الّتي اتّبعها مع "تحت"لوحدة اللغويةلالختبار القدرة على اإلنتاج اللّغوي 
كما "بالدارجة"في إجراء االختبار لكن يقدم التعليمة ) األطفال العاديين( مجموعة البحث االستطالعية

:يلي
].الطاولة الصغيرة"تحت" النظارات[و احكي النظارات ؟ شوف] . [                      7بند
].الطاولة الكبيرة"تحت" النظارات[و احكي النظارات ؟ شوف] . [                      8بند

:التحليل الكمي.أ
وحدهـا بنسب مرتفعة تتراوح ما بين "تحت"تم استعمــــال) 43( من خـــالل الجدول رقم 

42.85%

14,28%فتراوحت النسب المئوية ما بين " تمثيل إشاري + تحت "أما إستعمال اإلجابة    ،%100و

.57,12%و 

)43( جدول رقم 

)21ت*رتدخل مبك(]-ق[للفضاءللمحورالعمودي)تحت(للوحدة اللغوية ] الترميز[اإلنتاج اللغوي

الس
اإلجابات

سنوات9
سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10

100%100%71.4%71.4%57,12%42.85%سفلية[      ]تحت 

إشارة+تحت
%57,12%42.85%28,56%14,28%00%00

00%00%00%00%00%00%[            ]هنا 

00%00%00%00%00%00%إشارة+ هنا 

00%00%00%00%00%00%كلمة جملة
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) :24( رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
نالحظ أن الوحدة "  العالقة الفضائية السفلية"من خالل نتائج الترميز اللّغوي للوحدة الغوية الدالة على 

فهي بالنسبة لهم تمثل  وجود %100كمفردة وحدها أو مرفقة بتمثيل إشاري  تكتسب بنسبة " تحت"
الشيء الموضوع تحت الشيء المرجعي و هذا في حالة االتصال و االنفصال، فالطفل يفصل بين 

.الشيء الموضوع و الشيء المرجعي حسب سيا ق الكالم
في دراستها أن أطفال عينتها للمختلفين ذهنيا من الدرجة الخفيفة ) (Piérart.B 1977و قد أكدت 

.في سن مبكر) en dessous de" (من تحت" في الوحدة يتحكّمون

أمام (عند األطفال تدخل مبـكر *ت21): 5. إكتساب الوحدة
1.5.تحليل الفهم اللغوي[ فك الترميز]

)تX2ن )( ب ٪(]+ق[للمحور العمودي للفضاء )[      ]أمام(للوحدة اللغوية

الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع مجموعة البحث يقوم " أمام "إلختبار الفهم اللغوي للوحدة 
":بالدارجة"االستطالعية في إجراء االختبار لكن تقدم التعليمة  

):200أنظر ص(الفهم .9بند 
: [                                    ]التعليمة بالدارجة.] الخروف أمام الثالجةحط[

):200صأنظر(الفهم .10بند 
: [                                           ]التعليمة بالدارجة.] الحصان أمام الخزانةحط[
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) :24( رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
نالحظ أن الوحدة "  العالقة الفضائية السفلية"من خالل نتائج الترميز اللّغوي للوحدة الغوية الدالة على 

فهي بالنسبة لهم تمثل  وجود %100كمفردة وحدها أو مرفقة بتمثيل إشاري  تكتسب بنسبة " تحت"
الشيء الموضوع تحت الشيء المرجعي و هذا في حالة االتصال و االنفصال، فالطفل يفصل بين 

.الشيء الموضوع و الشيء المرجعي حسب سيا ق الكالم
في دراستها أن أطفال عينتها للمختلفين ذهنيا من الدرجة الخفيفة ) (Piérart.B 1977و قد أكدت 

.في سن مبكر) en dessous de" (من تحت" في الوحدة يتحكّمون
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:التحليل الكمي.أ
يتراوح ما بين " أمام" نالحظ أن النجاح في فك الترميز للوحدة اللغوية ) 43( من خالل الجدول رقم 

في كل األعمار على مستوى مجموعة البحث لألطفال التريزومين ذوي كفالة 100%و %57,12
.فهموا على أنها عالقة فضائية جانبية 42أفراد من 6مبكرة، ما عدا 

)21ت*تدخل مبكر)(ت2X) ( ب٪(]+ق[للفضاءللمحور العمودي)أمام(]فك الترميز[ الفهم): 44( جدول رقم 
السن

اإلجابات
سنوات9

سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10

71%57,12%أمامية[     ])أمام( ,4%85. 68%100%100%100

)بجانب(إجابات مميزة
)جانبية(][ 

%42,84%28,56%14,28%00%00%00

) :25(رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
يالحظ من خالل النتائج التي عرضنها أعاله أن هناك أفضلية فيما يخص التموضع األمامي مقابل 

التموضع  الجانبي و ذلك على كل المستويات، لكن ما نالحظه هو إلصاق الشيء الموضوع           
عند ) الثالجة و الخزانة( أي اتصال مباشر مع أبواب األشياء المرجعية ) الخروف  أو الحصان( 

سنوات سواء خص ذلك الجهة األمامية أو الجهة 10و 9األطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 
الجانبية، مما يدل على أن األطفال التريزوميين في هذا المستوى ما يزالوا يعتمدوا على عالقة 

هرا في المرحلة طوبولوجية كالجوار الذي يكون في أغلبية األحيان مرتبط بااللتصاق، و هذا نجده ظا
I ن البنائي لهذه الوحدة و يتواصل ذلك إلى غايةسنوات عند الطفل العادي ، كما أننا نالحظ 7للتكو
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سنة مما يدعم أن المنظور األمامي مفضل 11أن النسبة المئوية لإلجابة بوضعيات أمامية ترتفع نحو 
لطفل في هذا المستوى قد تغلب على و انّه يتطور مع السن ، إضافة إلى أن الوضعيات أوضحت أن ا

71أنويته فقد لوحظ أن هناك مسافة معينة تفصل الشيء الموضوع عن الشيء المرجعي و ذلك بنسبة 

مما يتبين أن المحور االقليدي   قد تكون لديه مع العلم أن هذا المحور يؤخذ بعين االعتبار 85%.
.سنوات عند الطفل العادي9.6انطالقا من 

تخلص على العموم أن المنظور األمامي يتطور حسب السن و هناك تفضيل للوضعية األمامية نس
مقارنة بالوضعية الجانبية بينما ظهور االلتصاق ينخفض كلما تقدم الطفل التريزومي في السن و هذا 

محور يوضح انه يتخلص تدريجا من أنويته و ينتقل إلى تكوين المحور اإلسقاطي الذي يمكنه من بناء
.المنظور إليه

] الترميز[تحليل اإلنتاج اللغوي.2.5
) .تX3ن)( ب ٪(]+ق[للمحور العمودي للفضاء )[      ]أمام(للوحدة اللغوية 

يقوم الفاحص بنفس الخطوات الّتي اتّبعها مع "أمام"لوحدة اللغويةالختبار القدرة على اإلنتاج اللّغوي ل
كما " بالدارجة"في إجراء االختبار لكن يقدم التعليمة )األطفال العاديين( مجموعة البحث االستطالعية

: يلي
)200أنظر ص(اإلنتاج.8بند 

أنظر و احكي الدجاجة ؟] [                             ] الشجرة  " أمام"الدجاجة[   
)200صأنظر (اإلنتاج.9بند 

أنظر و احكي الحصان؟[                               ]]القارورة " أمام"الحصان[ 
)200صأنظر (اإلنتاج.10بند 

أنظر و احكي الحصان ؟[                             ] ]الخزانة  " أمام"الحصان [
:التحليل الكمي.أ

، و 100%و 28.56%لوحدها دون إرفاقها بإشارة تتراوح النسب ما بين " أمام"بالنسبة إلنتاج 
14.28%بنسب تتراوح ما بين " قدام" سنة ، و استعملت 12ارتفعت هذه النسبة ابتداءا من 

وحت ترامرفقة بتمثيل إشاري ف) قدام(، أما فيما يخص استعمال الوحدة  الدالة عن األمامية 28.56%و
42%النسب المئوية ما بين  .سنة11و 9عند الفئة التي تتراوح ما بين 57.12%و 84.

عند الفئة 14,28%بنسبة " قبل " لوحظت اإلجابة: أما اإلجابات المميزة فقد أسفرت على اإلنتاجات التالية
.سنة 12الى 10الممتدة من 
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).21ت*تدخل مبكر)(ت3X) (ب٪(]+ق[)[        ]أمام(ب الخاص ]الترميز[اإلنتاج اللغوي): 45(جدول رقم
السن

اإلجابات
سنوات9

سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10

71%28,56%00%أمامية][   أمام ,4%85.68%85.68%100

إشارة+][   قدام
%57,12%42,84%00%00%00%00

00%00%00%14,28%14,28%28,56%][   قدام

00%00%14,28%14,28%14,28%00%[       ]قبل

00%00%00%00%00%00%[       ]وراء 

كلمة جملة خالية
00%00%00%00%00%14,28%]قدام-أمام[من 

) :26(رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
من تدخل مبكر تسهل عليه استعمال الوحدة األمامية و استفاد إن الطفل التريزومي الذي 

التي ترتفع وفق التقدم في "أمام"لوحدة اللغويةاهذا يظهر من خالل تفضيله الستعمال
ألنها مستعملة في " قدام"يلجِون الستعمال مرادفتها لالسن و حسب المالحظ أن األطفا

ذكرنا ساقا في تحليل نتائج االسوياء اللغة الدارجة الجزائرية للطفل، و ال ننسى كما 
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الكتساب هذه الوحدة ان طبيعة الشيء المرجعي له دور في اختيار االجابات، حيث كلما 
ها يختار الطفل االجابة بسهولة للوحدة االمامية، لكن يبقى هذا المحور كان موج

ر الفضاء المنظوري ذو القطبية االيجابية متأخر االكتساب النه يتطلب نشأة و استقرا
.االسقاطي

" قبل"بعض االجابات مرفقة باالشارة الن اثناء التعليم تلقن كل المفاهيم بتدعيم تمثيل اشاري، فاإلجابة  
التي استعملت من قبل البعض يعرفها الكل الن هؤالء االطفال يتعلمونها وفقا لوضعيات مشابهة 

ها الفاحص، فيدال من اجابة الطفل بالوحدة البيانيالمخطط للتشكيلة الفضائية او الوضعية الفضائة التي 
االمامية، فهو يجيب بالوحدة قبل التي توافق أمام ، لكن تبقى أمام مستعملة أكثر ألنها ذات شفافية 

.داللية 

:)21ت*تدخل مبـكر عند األطفال (وراء إكتساب الوحدة.6
]فك الترميز[ تحليل الفهم اللغوي.1.6

).تX2ن )( ب ٪(]+ق[للمحور العمودي للفضاء)وراء(للوحدة اللغوية 
يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع مجموعة البحث " وراء"الختبار الفهم اللغوي للوحدة 

":بالدارجة"االستطالعية في إجراء االختبار لكن تقدم التعليمة  
:)203-أنظر ص(الفهم .11بند 

: [                                           ]التعليمة بالدارجة. ] الحصان وراء الخزانةحط[
:)203-أنظر ص(الفهم .12بند 

: [                                          ]التعليمة بالدارجة. ] الخروف وراء الخزانةحط[
أ.التحليل الكمي:

فُكت رمزيا من " وراء" يتبين أن الوحدة اللغوية ) 45( الجدول رقممن خالل النتائج المالحظة على 
.قبل األطفال التريزوميين و ذوي كفالة مبكرة بنسبة%100
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):46( جدول رقم 
).21ت*تدخل مبكر) (تX2ن ) ( ب٪(]+ق[للمحور العمودي للفضاء)وراء(]فك الترميز[ الفهم اللغوي

السن
اإلجابات

سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10سنوات9

100%100%100%100%100%100%)وراء(

جانبية)بجانب(
%00%00%00%00%00%00

00%00%00%00%00%00%)أمامية()أمام (

:التحليل الكيفي.ب
يظهر أن هذه الوحدة اللغوية قد فكت رمزيا من قبل كل األطفال دون استثناء و هذا يدل على ان 

ذو القطبية السالبة قد اكتسب في مراحل سابقة لهذا السن مثلما أوضحت ) القوسي( محور المنظور 
).1999خ .لعالوي( و كذلك نتائج ) 1987م .بن نبي(و نتائج )(Piérart.B 1977نتائج 

سنوات و تميز نهائيا عن الجوار الجانبي لكن ما نالحظه هنا أن ] 4.6- 4[ فهذه الوحدة تكتسب بين 
سنة مما يبين أن الطفل مازال يميل إلى 11إلى 9نسبة االتصال تكون مرتفعة عند األطفال من 

مخبئ إلصاق الشيء الموضوع بالشيء المرجعي أي انه يعتمد على المؤشرات الطبولوجية من نمط
في مراحل األولى  الكتساب هذا الفهم و كلما حدث تقدم في السن نجد أن هناك اكتساب تام للوحدة 

و ذلك بعدم اللجوء إلى مؤشرات طوبولوجية من نمط مخبئ حيث كانت نسب " وراء" اللغوية 
.إلى ما فوق12االلتصاق منعدمة من سن 

] الترميز[تحليل اإلنتاج اللغوي.2.6
)تX2ن ( )ب ٪(]-ق[للمحور العمودي للفضاء )وراء(اللغوية للوحدة 

يقوم الفاحص بنفس الخطوات الّتي اتّبعها مع "وراء"لوحدة اللغويةالختبار القدرة على اإلنتاج اللّغوي ل
كما " بالدارجة"في إجراء االختبار لكن يقدم التعليمة )األطفال العاديين( مجموعة البحث االستطالعية

:يلي 
)203-أنظر ص(اإلنتاج.11بند 

أنظر و احكي الدجاجة ؟  ][                         ] الشجرة "وراء"الدجاجة[ 
)203أنظر ص(اإلنتاج.12بند 

أنظر و احكي الحصان ؟  ]  [                        ] القارورة"وراء"الحصان[ 
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:التحليل الكمي.أ
سجلت نسب مئوية متفاوتة إلجابات مختلفة حيث استعملت الوحدة اللغوية ) 46(حسب الجدول رقم

على مستوى كل األعمار100%و 28.56%وحدها بنسبة تتراوح ما بين " وراء"
عند 71.4%و28.56%مرفقة بتمثيل إشاري بنسبة تتراوح ما بين" وراء"و ترددت إجابات الوحدة 

حيث "    بعد"لت بنسب ضئيلة خصت اإلجابة المميزة سنة، باقي اإلجابات سج] 11–9[ فئة 
.طفل من عينة األطفال التريزوميين ذوي تدخل مبكر42من 4استعملها 

):47( جدول رقم
)21ت*تدخل مبكر) (تX3ن ) ( ب٪(]- ق[)[       ]وراء(الخاص ب ]الترميز[اإلنتاج اللغوي

السن
اإلجابات

سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10سنوات9

مور /وراء 
[          ]

%28,56%57,12%28,56%85.68%100%%100

%57,12%28,56%57,12%إشارة+ وراء  00% 00% 00

%14,28%14,28%14,28%00%[          ]بعد  00%00

[         ]أمام 
%00%00% 00% 00% 00% 00

%00%00%00%00%إشارة[      ]+ هنا  00%00

جملة خالية من الكلمة 
"وراء " المنتظرة

14,28 %%00%0000 %00 %00 %
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) :27( رقم لمخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب

ليعبر " وراء"توضح  نتائج الجدول أعاله أن الطفل التريزومي الذي استفاد من تربية مبكرة يستعمل 
بنسب عالية، و هذا يتطابق مع النتائج التي تحصلنا عليها ) - قطب ( الخلفية أو المنظور عن العالقة 

من خالل فك الترميز لهذه الوحدة اللغوية و أرفقت بعض اإلجابات بتمثيل إشاري ألن كل تعليم في 
بل  بدايته عند الطفل التريزومي  يدعم باستعمال إشارات من قبل األخصائي االورطوفوني و من ق

بـ  " وراء"واستبدلت بعض اإلجابات الوحدة . المعلمين داخل األقسام المدمجة أين تتبع برامج خاصة 
ألن هذه األخيرة تلقن للطفل كوحدة أساسية التي في إطار المفاهيم المدرسية المسبقة  " بعد"الوحدة 

)pré-requis scolaire (فالطفل التريزومي تختلط عليه الّتي تدعم تعلّم القراءة و الكتابة و الحساب ،
األمور عندما يالحظ تشكيالت فضائية لوضعيات سبق و أن تعرف عليها من قبل و مشابهة للوضعيات 

بالنسبة للموضوع المرجعي الخزانة و ) الدجاجة و الحصان ( ة من الشيء الموضوع المخطط البيانيالم
الحصان موجود بعد القارورة  فلتعدد الوظائف الثالجة، قد يفهم أن الدجاجة موجودة بعد الشجرة و

"بعد"التي تدل على تسلسل مكاني زماني قد يلجأ الطفل التريزومي الستعمال الوحدة " بعد" الداللية لـ 
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:)21ت*تدخل مبـكر عند األطفال (بينإكتساب الوحدة.7
]فك الترميز[ تحليل الفهم اللغوي.1.7

)تX2ن )( %ب()بين(للوحدة اللغوية 
يقدم الفاحص للمفحوص الشيء المرجعي               ) أشياء3" (بين " في حالة اختبار الفهم اللغوي للوحدة 

:ثم يقدم التعليمة كما يلي ) الحصان( و الشيء الموضوع ) كرسيين  ( 
.الحصان بين كرسيينحط. 13بند

5أشياء يقدم الفاحص للمفحوص الشيء الموضوع   " بين" في حالة اختبار الفهم اللغوي للوحدة اللغوية

:ثم يقدم التعليمة التالية)  كرسيين و أريكتين( و الشيء المرجعي ) دمية ( (

.الدمية بين كرسيين و أريكتينحط. 14بند

:التحليل الكمي.أ
أن أفراد مجموعة " بين"نالحظ من خالل نتائج الجدول أدناه الختبار الفهم الخاص بالوحدة اللغوية 

تمكنوا من فهم هذه الوحدة بنسب متفاوتة لصالح األطفال 21البحث  لألطفال الحاملين للتريزوميا 
:المتقدمين في السن وتمثلت النتائج كما يلي 

:أشياء3بالنسبة لـ 
.إلى ما فوقسنة11عند فئة 100%سجلت نسبة  

:أشياء5بالنسبة لـ 
سنة و تنخفض هذه النسبة عند ] 14-13[عند الفئة  100%" بين"بلغت نسبة فك الترميز للوحدة 

الفئات األقل من
طفل للفئة التي تتراوح مابين 21أطفال من مجموعة 6من قبل " بين"أين فكت الوحدة اللغوية سنة12

سنة11و سنوات9
):48( جدول رقم 

)21ت*تدخل مبكر)( تX2ن )( %ب)[      ](بين(]فك الترميز[ الفهم اللغوي
السن

اإلجابات
سنوات9

سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10

أشياء3
%57,12%85.68%100%100%100%100

71%42,84%42,84%14,28%أشياء5 ,4%100%100
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) :28(رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
قد فكت رمزيا تقريبا  من قبل كل أفراد مجموعة " بين"على العالقة الفضائية يظهر أن الوحدة الدالة 

"    بين"ألفراد كل المجموعة، مما يبين أن العالقة الفضائية 42من 4إال ) ذوي تدخل مبكر (البحث 
برت و الوحدة اللغوية الدالة عليها قد اكتسبت من قبل أغلب األفراد في مرحلة سابقة للمستوى الذي اخت

.أشهر6سنوات و 9وهذا ما يؤكد أنها تكتمل في المرحلة المذكورة لدى األطفال العاديين في  . فيه 
األطفال الحاملين للتريزوميا و سنة عند11نسستخلص من ذلك أنه تم الربط  اإلجرائي للترتيب في 

.عرفوا كفالة مبكرة والقابلين للتعلّم في األقسام المدمجة الخاصة 
سنة حيث 14و 13فنسبة فهمها أقل إال نحو " : بين"للعالقة الفضائية أشياء5بالنسبة للفهم في حالة  

فكت رمزيا دون غموض و ال التباس و يتماشى ذلك وفق المستوى التعليمي لهؤالء األطفال  للطور 
.)إتباع برامج مكيفة للسنة الرابعة (االبتدائي 

]لترميزا[تحليل اإلنتاج اللغوي .2.7
)21ت*تدخل مبكر()تx6ن(][)بين (للوحدة اللغوية 

يقوم الفاحص بنفس الخطوات الّتي اتّبعها مع "بين" لوحدة اللغويةلالختبار القدرة على اإلنتاج اللّغوي 
كما "بالدارجة"في إجراء االختبار لكن يقدم التعليمة )األطفال العاديين( مجموعة البحث االستطالعية

:يلي 
)207أنظر ص(اإلنتاج.13بند 

أنظر و احكي ؟ ]. [                            ] أريكتين" بين" الطاولة [ 
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)207أنظر ص(اإلنتاج.14بند 
أنظر و احكي ؟ ][                                ] شجرتين"بين" السيارة [ 

)207أنظر ص(اإلنتاج.15بند 
أنظر و احكي ؟ ] [                                 ] السور و السيارة"بين" الحصان [ 

)207أنظر ص(اإلنتاج.16بند 
أنظر و احكي الحصان ؟[                            ]].كرسيين  "  بين" الحصان [ 

)207أنظر ص(اإلنتاج.17بند 
أنظر و احكي األريكة ؟[                         ] .]والطاولة الخزانة "  بين" األريكة  [ 

)207أنظر ص(اإلنتاج.18بند 
أنظر و احكي األريكة ؟[                            ]].علبتين"  بين" الورقة  [ 
:التحليل الكمي.أ

العــالقة الفضائية حسب النتائج التي المتحصل عليها يظهر أن نسبة إنتاج الوحدة اللغوية الدالة على 
حيث تتراوح النسبة إشارة+ )الكلمة (مقابل اإلجابة %68.85و 14,28%تتراوح ما بين" بين"البينية

كإجابة صحيحة دالة على العالقة " في وسط" قد اعتمدنا اإلجابة  57,12%و 14,28%مــا بين 
في الفئة التي تتراوح ما 14,28%سنوات و 9في 28,56%بنسبة البينية، من جهة أخرى سجلت 

.سنة11سنوات و9بين  

:)49(رقم جدول
).21ت*تدخل مبكر()تx3ن(][)بين (للوحدة اللغوية ] الترميز[اإلنتاج اللغوي 

السن
اإلجابات

سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10سنوات9

85.68%57,12%42,84%28,56%14,28%00%[          ])بين(

14,28%42,84%57,12%57,12%28,56%28,56%[         ])وسطفي (

00%00%00%00%42,84%28,56%إشارة+ )الكلمة (

00%00%00%00%00%28,56%]مزدوجةقرابة [ 

00%00%00%14,28%14,28%14,28%]بسيطةقرابة [ 

%00%00%00%00%إشارة[      ]+ هنا  00%00
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) :29( رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي
نسبةب" بين" ونستعملييتبين أن أطفال مجموعة البحث )48(من خالل النتائج التي تظهر على الجدول

بنفس الدرجة تقريبا لكن دون إدراك االخــتالف ] au milieu"[ في وسط " مرتفعةو يستعملون 
دون أن يصلوا إلى " في وسط" و " بين" الخـاص بالمعنـى مـــــا بين الوحدتين اللغويتين 

" بين"الطفل في استعمال سنة يبدأ 14تحديد هذا الفرق، إالّ من قبل البعض فانطــالقا مــــن  
" في وسط "للشـيء الموجود في وسط الشيئين يستعملون " بـين" للتعبير على العــالقة الفضائية 

ن أين نلمس تكون المحو قصد وصف عالقة محددة أين يكون الشيء الموجود في الوسط يقع بين الشيئي
كذلك بحيث ) Pierart.B( إليها الباحثةو يمكن أن تتوافق هذه النتائج مع تلك التي توصلت اإلقليدي 

سنوات و قبل هذه الفترة من العمر يعبر الطفل عن 9.6ال يظهر أبدًا قبل " بين" وجدت أن استعمال 
بمفردات أخرى تسمح بتمييز أربعة مراحل في إنتاج هذه الوحدة م هذا ما تطرقنا له في تحليل " بين"

جابات األخرى  لمجموعة البحث اإلستطالعية و بالنسبة لإل" بين "دة اللغوية للوح] الترميز[اإلنتاج اللغوي نتائج 
التي خصت

فنجدها أكثر عند األطفال األقل سن حيث يكتفون باستعمال ] قرابة بسيطة [و]مزدوجةالقرابة ال[ 
.بربط الجوار و  ذلك لعدم القدرة على الربط اإلجرائي للمتجاورات " قدام" "أمام"

فإنه خالل السياق التعلمي يستعمل المعلمين اإلشارة لتدعيم " إشارة+ )الكلمة "(الستعمال و بالنسبة
التعلم و ترسيخه في ذهن الطفل
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)خل مبكرذوي تد(عند األطفال التريزوميين اللغويةاتلوحدا] خالصة اكتساب 
 طفال تتطابق مع نتائج األالتريزوميين الذين استفادوة من تدخل مبكر  األطفالنتائج يمكننا القول أن

أن الممكن، فمن متأخرالفضائية المختبرة  في وقت اللغويةيكتسبون الوحداتإال أنهم األسوياء  
إلى العالقة " حول " واإلحاطة " داخل " تكون كل المحاور مكونة لديهم إنطالقا من العالقة الداخلية 

اللّتان " أمام"و " وراء" و كذلك الوحدتين اللغويتين " فوق"و الموجب " تحت" دية بقطبيها السالب العمو
سنة12إلى 7فلم نالحظ هناك فرقا معتبرا بين نتائج األطفـــال من .تمثّالن وحدات المنظور

من قبل التريزوميين  التمثيل اإلشاريباإلستعانة المكثفة ما عدى في األسوياء  و األطفال الترزوميين 
)القدرة على الترميزالقدرة على فك الترميز أعلى من(أكثر  في كل األعمار و كذلك يفهمون 

تكتسب هاتين الوحدتين الواحدة تلوى و األخرى ) Pierart.B(فحسب " داخل "و " حول"فيما يخص 
" تكتسب في مرحلة الحقة بعد الوحدة فالعالقة الفضائية لإلحاطة، كما أشرنا في تحليل الفهم و اإلنتاج 

الدارجة "ألنّها ليست موجودة في " حول"ـكمرادفة ل" يدور على "لكن التريزومي يستعمل " داخل
.ال تفيده في استعماالت يومية براقماتية و ليست مقررة في البرنامج ألنها " الجزائرية 

و يتعرف على معناها و هكذا يمكنه " بين " يصادف التريزومي أما في المقرر الدراسي فإن الطفل
."   في وسط"كما يستعمل استعمالها الحقا في تحديد أو وصف العالقة الفضائية الدالة على البينية

موجودة و مكتسبة بفعل التدريب فضائيةالعالقات الات لتعيينإذن فالمفاهيم المعرفية الدالة على الوحد
.رغم تأخر اكتسابها لجيد للطفل التريزومي الذي عرف كفالة مبكرة المبكر  و التعليم ا
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و اإلنتاج] فك الترميز[الفهمتحليل نتائج
للوحدات اللغوية]الترميز[اللغوي 

)21(للتريزوميا عند األطفال الحاملينلتعيين العالقات الفضائية
)تأخرذوي تدخل م( 

1. إكتساب الوحدة داخل (عند األطفال تدخل متأخر *ت21):
]فك الترميز[ تحليل الفهم.1.1

)ت1xن (%)ب( لتعيين العالقة الفضائية الداخلية)داخل(للوحدة 

يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع مجموعة )داخل(حدة اللغويةفهم الوالختبار القدرة على 
:في إجراء االختبار حسب البند اآلتي) 21ت*مبكرتدخل (لألطفال الحاملين للتريزوميا ثالبح
)211أنظر ص(الفهم  .1بند 

:التحليل الكمي.أ
قدرت ب ) داخل(للوحدة اللغوية ) فك الترميز(يوضح الجدول أن نسب النجاح في اختبار الفهم اللغوي 

الذين عرفوا تذخل لألطفال الحاملين للتريزوميا و على كل مستويات األعمار لمجموعة البحث % 100
.دون تمييزمتأخر

):50( جدول رقم 
).21ت*تدخل متأخر(للوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية الداخلية) )[       ]داخل(فك الترميز [ الفهم

السن
اإلجابات

سنوات9
سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10

100داخلية[       ] )داخل( %100 %100 %100 %
100

%
100 %

ب.التحليل الكيفي:

توضح النتائج أن العالقة الفضائية الداخلية تفهم من قبل مجموعة األطفال الذين عرفوا تكفل
هي عبارة عن تعبير لفعل دخول شيء فيالعالقة الفضائية الداخليةأن " فحسب ما تطرقنا له متأخر،

شيء آخر فإذا دخل الشيء الموضوع في الشيء المرجعي يصبح األول محاط و الثاني محيط وفي قواعد اللغة 
يدخل و داخل تتميز بشفافية كبيرة ألنّها تحمل داللة كبيرة و تعبر " دخل"على وزن فاعل للفعل "داخل"العربية

التي توصلت إليهاه النتائجو هذا ما تؤكّد" في"عن المعنى الحقيقي لها ،عكس الوحدة اللغوية 
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.سنوات2.6في سن % 75بنسبة ) داخل(حيث تتقن الوحدة اللغوية  (Piérart .B1979)

" داخل"فرغم تاخر الكفالة بصفة عامة و كذا تاخر المتابعة األرطفونية بصفة خاصة فإن الوحذة اللغوية 
.للطفل " الدارجة الجزائرية"تفهم دون التباس ألنها مستعملة في اللغة 

]الترميز[تحليل اإلنتاج اللغوي.2.1
)ت1xن%) (ب( لتعيين العالقة الفضائية الداخلية ) )داخل(للوحدة اللغوية 

يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع "داخل"لوحدة اللغوية الختبار القدرة على اإلنتاج اللغوي ل
:حسب البند اآلتي) 21ت*تدخل مبكر(مجموعة البحث لألطفال الحاملين للتريزوميا 

].الخزانة"داخل"الكأس[.1بند
)212أنظر ص(
:التحليل الكمي.أ

: فقد كانت النتائج كاآلتي "داخل"من خالل النتائج الموضحة على الجدول الخاص باإلنتاج اللغوي لـ 
- 11[ فئة على مستوى %85.68و28,56%تراوحت النسب ما بين "داخل"في حالة الكلمة 

طفل من 16مرفقة بتمثيل إشاري  بتردد كبير من طرف " داخل"سنوات و أستعملت اإلجابة ] 14
وقدمت إجابات )  ذوي تدخل متأخر(21ألفراد مجموعة البحث الحاملين للتريزوميا 42مجموع 

أفراد  و استعملت 6من قبل ]خزانةكأس[:التاليلمخطط البيانيخالية من الكلمة المنتظرة على اال
.عند الفئات األقل سن "إشارة+هنا "مميزة أخرى تإجابا

):51( جدول رقم 
)21ت*تدخل متأخر(لتعيين العالقة الفضائية الداخلية)داخل(اج اللغوي للوحدة اإلنت

السن
اإلجابات

سنوات9
سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10

[      ]داخل
داخلية

00 %00 %%28,5642,84 %42,84 %%85.68

28,56إشارة]+داخل[   %%42,84%42,8457,12 %57,12 %14,28 %

إجابة مميزة
00[     ]في  %00 %00 %00 %00 %00 %

جملة خالية من 
الكلمة المنتظرة

]داخل[
42,84 %%28,56%14,2800 %00 %00 %

14,2800%28,56%28,56%إشارة+هنا  %00 %00 %
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:)30( رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب

من انه لم تسجل إجابات صحيحة و بها بالرغمبأسنسبة النتاج اللغوي ال أنمن خالل النتائج يالحظ 
14التمثيل االشاري إال نحو " داخل" كاملة، فكان يغلب عن االنتاجات اللغوية عند استعمال الوحدة 

حيث النتائج منعدمة ألنها أقل شفافية من جهة، و من " في"سنة حيث عرف انخفاضا، و لم تستعمل 
جهة أخرى لم تلقن خالل برامج التكفل األرطوفوني

و كانت على سنااألقلاألطفالو ذلك عند " داخل " ال تحمل الكلمة المنتظرة إجاباتانه استعملت كما
).كأس، خزانة( المخطط البياني

اكبر عند كل أفراد العينة " داخل" رغم اختالف اإلجابات فيالحظ على العموم أن نسب اعتماد الوحدة 
تعتمد عليها، و اذا ما قرنت نتائج الفهم اللغوي بنتائج اإلنتاج و ذلك لطبيعة العالقة الطوبولوجية التي 

اللغوي يالحظ أن عملية فك الترميز الخاصة بهذه الوحدة اللغوية كانت أحسن من نتائج الترميز، هذا 
الفارق يؤكد أن عملية الترميز تتطلب استثارة لغوية منذ السنوات األولى من الحياة و هذا ما لم يستفد 

.طفال من خالل التربية المبكرة التي عرفوها إال مؤخرامنه األ
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تدخل متأخر 21ت  * "داخل "  الوحدة إنتاج 
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*ت21): 2.إكتساب الوحدة داخل (عند األطفال تدخل متأخر
]فك الترميز[ الفهم.1.2

)ت1xن(%)ب( لتعيين العالقة الفضائية الداخلية)حول(للوحدة اللغوية 
يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع مجموعة )حول(حدة اللغويةفهم الوالختبار القدرة على 

:في إجراء االختبار حسب البند اآلتي) 21ت*تدخل مبكر(لألطفال الحاملين للتريزوميا ثالبح
]الخزانة" حول"الكرسي [)214-أنظر ص(الفهم  .2بند 
:التحليل الكمي.أ

اللغوية حول على مستوى كل األعمارنالحظ من خالل الجدول أنّه لم يتم التعرف على الوحدة 
:كانت النتائج كما يلي" يدور على"وبعد إعادة صياغة التعليمة باستعمال الوحدة اللغوية المرادفة لها 

42سنة ،حيث قدرت النسبة بـ12تم التعرف على هذه الوحدة ابتداءا من  و ارتفعت النسبة 84%,
85%إلى من مجموع %50لم يتعرف سنة ، وعليه 14عند فئة %100سنة و 13عند فئة 68,

سنة حيث استبدلت هذه الوحدة 11إلى9وذلك عند الفئة من " يدور على"على الوحدة اللغوية األطفال
، "فوق"للعالقة الفضائية علوية %57,12سنوات قدرت نسبة الفهم بـ9فعند  :بإجابات مختلفة 

سنة ،كما سجلت نسبة الفهم  11إلى 10لدى الفئة من %42,84وسجلت نسبة الفهم للجانبية بـ 
.%628,5سنوات حيث سجلت نسبة  9عند فئة " داخل"للعالقة الداخلية 
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):52( جدول رقم 
)21ت*تدخل متأخر( لتعيين العالقة الفضائية لإلحاطة)حول](فك الترميز[الفهم

) :31(رقم البيانيالمخطط 
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120%
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یدور على / حول

داخل/ فوق

وراء/ أمام/ بجانب

]إحاطة [ یدور 

السنوات

لمعدالتا
تدخل متأخر 21ت  * " حول" الوحدة فھم 

سنة14 سنة13 سنة12 سنة11 سنوات10 سنوات9
السن

اإلجابات
)حول(صياغة التعليمة بالوحدة اللغوية 

%00 %00 %00 %00 %00 %00 (         )          حول 
)إحاطة( 

%00 %00 %00 %00 %00 %00 إشارة+ يدور حول 

]يدور على[  بعد صياغة التعليمة باستعمال 
%00 %00 %00 %14.28 %28,56 %57.12 [        ]فوق
%00 %00 %00 %42,84 %42,84 %14,28 [         ]بجانب
%00 %00 %00 %14.28 %28.56 %28.56 [   ]داخل
%00 %14,28 %28,56 %14.28 %00 %00 [   ]أمام
%00 %00 %28,56 %28.56 %00 %00 [   ]وراء
%100 %85 ,68 %42,84 %00 %00 %00 ]إحاطة[ يدور 
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:التحليل الكيفي.ب
لم تفك رمزيا من قبل مجموعة البحث لألطفال " حول"من خالل النتائج يالحظ أن الوحدة اللغوية 

الحاملين للتريزوميا و الذين تلقوا كفالة متأخرة ألن هذه الوحدة لم يتناولها المعلمين في البرنامج 
" يدور على"أنّها ليست متداولة في الدارجة الجزائرية  لكن باستعمال المدرسي المكيف لهؤالء، كما 

كانت النتائج أحسن نوعا ما لدى األطفال المتقدمين في السن بالمقابل فإن صعوبة وغموض فهم هذه 
ذات الطابع الطوبولوجي " داخل"الوحدة أدى بالمجموعة الى اختيار اجابات أخرى لوحدات لغوية كـ 

التي تكتسب في سن مبكرة" فوق"غوية للعالقة الفضائية العمودية العلوية والوحدة الل‘
)[      ]حول(للوحدة اللغوية ] الترميز[تحليل اإلنتاج .2.2

)ت1xن %) (ب( )إحاطة(لتعيين العالقة الفضائية 

الفاحص أمام المفحوص المخطط البيانيي"حول"لوحدة اللغويةالختبار القدرة على اإلنتاج اللغوي ل
:ثم يدعوه لوصف ما يرىفضائية وضعية 

)217أنظر ص(اإلنتاج.2بند 
أ.التحليل الكمي :

تتطابق نتائج الفهم و اإلنتاج  للوحدة اللغوية حول حيث لم يرمز لها من قبل كل المجموعة ذات 
التدخل المتأخر

سنة 12تم الترميز لهذه الوحدة ابتداءا من " يدور على "وباستعمال الوحدة اللغوية المرادفة لحول 
.سنة بنسب متفاوتة لصالح المتقدمين في السن14إلى
كما سجلت إجابات لنفس ‘سنة 14في 71,4%وارتفعت إلى 42,84%سنة بلغت النسبة 12في 

كالوحدة :العينة ،باقي النسب تمثلت في إجابات مختلفة الوحدة مرفقة بتمثيل اشاري عند كل أفراد 
:التى تراوحت نسبة تسميتها كما يلي" وراء "اللغوية

،في حين تراوحت نسبة استعمال قدام ) سنة11إلى 10(من الفئة العمرية )28,56%57,12%إلى (
) %28,56و%14,28(وحدها ونفس الوحدة مرفقة بتمثيل اشاري مابين 

من األقل من %50لدى %14,28بنسبة ضئيلة مقدرة بـ) فوق و تحت (استعمال الوحدتين كما تم 
سنة11
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)21ت*تدخل متأخر(لتعيين العالقة الفضائية اإلحاطة) [     ]حول](الترميز[اإلنتاج اللغوي : )53(جدول رقم 
السن

اإلجابات
سنوات9

سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10

00%00%00%00%00%00%إحاطة][   حول 

إشارة+يدور حول 
[     ]

%00%00%00%00%00%00

"يدور على "بعد صياغة التعليمة ب
28,56%00%00%00%00%00%[     ]على يدور

42,84%28,56%14,28%00%00%00%إشارة+ عليدور 

14,28%42,84%28,56%00%00%00%[     ]خارج 

14,28%28,56%14,28%57,12%28,56%00%مور[           ] وراء 

00%14,28%14,28%14,28%14,28%28,56%[            ]قدام 

00%00%14,28%00%28,56%28,56%إشارة+قدام

00%00%00%14,28%14,28%14,28%[            ]فوق 

00%00%00%14,28%14,28%14,28%[            ]تحت 

) :32(رقم المخطط البياني

التحليل الكيفي 
" يدور على "حسب النتائج المحصلة يتضح مدى الصعوبة والغموض في اكتساب الوحدة اللغوية 

"حول " المرادفة للوحدة اللغوية 
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سجلت إجابات عند مجموعة البحث الذين تلقوا تكفل متأخر،لذلك %00الترميز الى حول : مالحظة 
وهي بكل بساطة تعبر على عجز الطفل على ) مختلفة و التي تمثلت في وراء ،قدام ، فوق ،تحت،

:وصف العالقة الفضائية للبنود 
الكرسي حول الخزانة-

إن الطفل " : حول" و" داخل" الوحدات اللغوية للتعين الفضائي و إنتاجخالصة فهم 
ليعبر عن العالقة " لخدا"وينتج لغويا الوحدة اللغوية التريزومي الذي تلقى تكفل مبكر يفهم 

الشارة ألن هذا التمثيل يستعان اإلىالفضائية الداخلية بسهولة إال أنه يلجا في بعض اجاباته 
و في ) اشارة+هنا (اإلجابةحد ما حيث استعمل البعض به أثناء تلقين هذه الوحدة الى

) كأس خزانة:( مثل ) داخل(بعض الحاالت تستعمل كلمة جملة خلية من الكلمة المنتظرة 
بدل من اإلجابة الصحيحة الكأس داخل الخزانة

حول فإن نتائج الفهم توافق نتائج ) إحاطة( ن العالقة  الفضائيةأما عن الوحدة اللغوية للتعيي
سنة بنسب ضئيلة 11بتداءا من إطفل على أنها حركة دوران اللغوي بحيث يفهمها الاإلنتاج

أما قبل هذا السن فإن الطفل  يجد صعوبة ,سنة 12اللغويين في اإلنتاجثم تزيد نسبة فهم 
في التعبير عن هذه العالقة لغياب االستثارة اللغوية المبكرة فيعتمد على استعمال تمثيل 

11إلى9عقد أو يستعمل كلمة جملة وذلك من مكان تواجد الإلىيهاشاري كأن يشير بيد

.سنة 

)21ت*تأخرتدخل معند األطفال (فوق إكتساب الوحدة.3
)فك الترميز ( تحليل نتائج الفهم .1.3

لدى األطفال ] (تx3ن) [%ب( ور العمودي للفضائية فوق الخاص بالوحدة اللغوية للمح
):ذوي التدخل المتأخر 21الحاملين للتريزوميا 

يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع مجموعة )فوق(الوحدة اللغويةفهمالختبار القدرة على 
:في إجراء االختبار حسب البنود اآلتية) 21ت*تدخل مبكر(لألطفال الحاملين للتريزوميا ثالبح

):219أنظر (الفهم .3بند
: [                                                 ]التعليمة بالدارجة ]. الورقة فوق الطاولة حط[ 

):219أنظر (الفهم .4بند
]: [                                         التعليمة بالدارجة ]. الباخرة فوق الطاولة حط[
):219أنظر (الفهم .5بند

]: [                                                  التعليمة بالدارجة ]. الزهرة فوق الطاولة حط[
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:التحليل الكمي.أ
.خرأعند كل مجموعة  التدخل المت100%بنسبة ) فوق( تم فهم  العالقة الفضائية العلوية

)54( جدول رقم 
)21ت*تدخل متأخر("فوق"اللغوية الخاص بالوحدة )فك الترميز ( نتائج الفهم 

السن
اإلجابات

سنوات9
سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10

[              ] فوق 
علوية

100 %100 %100 %100 %100 %100 %

:التحليل الكيفي.ب
المتخلفين في دراستها على األطفال ) إن مثل هذه النتائج توافق تلك التي توصلت اليها الباحثة بييرار 

8،حيث وجدت أن هذه الوحدة يتحكم فيها كل أطفال ) سنة5و7(ذهنيا التي تتراوح أعمارهم بين 
.سنوات

)الترميز (تحليل نتائج اإلنتاج اللغوي .2.3
لدى ] (تx1ن) [%ب( فوق  +) قطب( للوحدة اللغوية للمحور العمودي للفضائية 

):ذوي التدخل المتأخر 21األطفال الحاملين للتريزوميا 
يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها "فوق  "لوحدة اللغوية الختبار القدرة على اإلنتاج اللغوي ل

:ةد اآلتيحسب البو) 21ت*تدخل مبكر(مع مجموعة البحث لألطفال الحاملين للتريزوميا 
].الصور "فوق"البطة تطير[و احكي البطة ؟  شوف]  [       220انظر ص. 3بند
].الصور "فوق"البطة [و احكي البطة ؟  شوف] [      220انظر ص. .4بند
السرير "فوق"الحصان يقفز[و احكي الحصان شوف]  [     220انظر ص. .5بند
].الطاولة" فوق"الكأس [و احكي الكأس ؟ شوف][    220انظر ص. 6بند

:التحليل الكمي.أ
14.28%سنة بنسبة تتراوح مابين 14إلى 12وحدها ابتداءا من " فوق"استعملت الوحدة اللغوية

، وهي مرفقة بتمثيل اشاري عند كل مجموعة البحث بنسب متفاوتة تتراوح ما بين   57.12%و 
:كما سجلت إجابات مختلفة ،71.40 %و%14.28

سنة11الى 9سنة واستعملت هنا وحدها عند الفئة من12إلى9عند الفئة من ": إشارة +هنا"
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%42.84خالية من فوق عند نفس الفئة بنسب لم تتجاوز  " كلمة جملة"

)55( دول رقم 
)21ت*تدخل متأخر(للوحدة اللغوية فوق ) الترميز(نتائج اإلنتاج اللغوي 

السن
اإلجابات

سنوات9
سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10

57,12%42,84%28,56%28,56%14,28%00%علوية[   ]فوق 

إشارة+ فوق 
%14,28%28,56%28,56%42,84%57,12%42,84

00%00%00%00%00%28,56%[          ]هنا 

00%00%00%28,56%28,56%14,28%إشارة+ هنا

كلمة جملة خالية من 
]فوق [

%28,56%28,56%14,28%14,28%00%00

00%00%00%00%00%14,28%إشارة

00%00%00%00%00%00%على

) :33( رقم المخطط البياني

:ييفالتحليل الك.ب
من مجموع أفراد 70%بنسبة تقارب " إشارة +فوق"يالحظ أن العالقة الفضائية العلوية يعبر عنها بـ 

أو استعمال " هنا"العينة غير أنّّّّّ الباقي لم يتمكنوا من الترميز لهذه الوحدة إال عن طرق استعمال كلمة 
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تدخل متأخر 21ت  * " فوق" إنتاج الوحدة 
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المخطط البياني،إضافة إلى تقديم إجابات على " إشارة+هنا" أو استعمالهما مرفقتين معا " إشاري" تمثيل
"فوق"و التي تخلو من الوحدة " كلمة جملة"

ر هذا االلتباس و الغموض في صعوبة الترميز لفوق لعدم االستثارة اللغوية وعدم استفادة يفس
الطــفل   مـن تمارين  تدريبية نفسية حركية وكذلك تحسيسه مبكرا بربط األشياء بعالقات فضائية 

.بالنسبة ألشياء مرجعية في الفضاء
*ت21) 4. إكتساب الوحدة تحت (تدخل متأخر

]فك الترميز[ الفهم اللغويتحليل .1.4
):تX2ن )( ب ٪(]-ق[للمحور العمودي للفضاء)تحت(للوحدة اللغوية 

يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع مجموعة )تحت(الوحدة اللغويةفهمالختبار القدرة على 
:البنود اآلتيةفي إجراء االختبار حسب ) 21ت*تدخل مبكر(لألطفال الحاملين للتريزوميا ثالبح

):222أنظر ص(الفهم .6بند 
):222أنظر ص(الفهم .7بند 
):222أنظر ص(الفهم .8بند 

:التحليل الكمي .أ
عند كل مجموعة  التدخل المتأخر%100بنسبة ) تحت( تم فهم  العالقة الفضائية السفلية

)تدخل متأخر)(تX2ن )(ب٪(]-ق[للفضاءللمحورالعمودي) تحت(لـ]فك الترميز[ الفهم ): 56( جدول رقم 
السن

اإلجابات
سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10سنوات9

[            ] تحت 
سفلية

%100%100%100%100%100%100

:التحليل الكيفي.ب
العمودي للمحور "تحت"الوحدة اللغويةيتبين أن( )  من خالل النتائج التي تظهر على الجدول رقم

تفهم من قبل كل األطفال الحاملين للتريزوميا وعرفوا كفالة متأخرة ]- ق[للفضاء ذو القطبية السالبة
فهي تمثّل بالنسبة لهم وجود الشيء الموضوع تحت الشيء المرجعي ،وهذا في حالة االنفصال كما 

".تحت"نيا لهذه الوحدة السفلية بالنسبة للفهم عند األطفال المتخلفين ذه)1979Pierart.B(تأكّده نتائج 

]الترميز[تحليل نتائج اإلنتاج اللغوي .2.4
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) .تX2ن )(ب ٪)(- قطب(للفضاء للمحور العمودي) تحت(للوحدة اللغوية 
يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع "تحت"لوحدة اللغوية اختبار القدرة على اإلنتاج اللغوي ل

:حسب البند اآلتي) 21ت*تدخل مبكر(مجموعة البحث لألطفال الحاملين للتريزوميا 

].الطاولة الصغيرة"تحت" النظارات[):224أنظر ص(اإلنتاج اللغوي.7بند
].الطاولة الكبيرة"تحت" النظارات):224أنظر ص(اإلنتاج اللغوي. 8بند

(  )حسب الجدول أدناه: التحليل الكمي.أ
وحدها عند كل أفراد العينة بنسب متفاوتة أعالها لدى البالغين سن " تحت"تم استعمال الوحدة اللغوية 

وهي مرفقة بتمثيل إشاري بنسب تتراوح مابين 85,68%سنة بنسبة قدرت بـ 14
:كما استعملت إجابات أخرى و هي كاآلتي %28,56.و14,28%
.سنة12إلى9عند الفئة من" :هنا"-
.سنة 13إلى 10عند الفئة من "إشارة +هنا "-
.سنة13و9مابين " : كلمة جملة"-

%42,84.و %14,28وتراوحت النسب مابين 

):57دول رقم 
).21ت*متأخرتدخل ( ]- ق[للفضاءللمحورالعمودي)[      ]تحت(للوحدة]الترميز[اإلنتاج 

السن
اإلجابات

سنوات9
سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10

28,5642,84%14,28%14,28%00%00%سفلية[   ]تحت 

57,12%57,12%42,84%28,56%28,56%00%إشارة+تحت

00%00%14,28%14,28%14,28%14,28%[          ]هنا 

00%00%14,28%28,56%14,28%14,28%إشارة+ هنا 

خالية من كلمة جملة
]تحت[الكلمة المنتظرة

%42,8442,84%14,28%14,28%14,28%00
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) :34( رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
يتزايد مع التقدم في السن،  يصبح ذلك أكثر وضوحا " تحت"تظهر النتائج أن استعمال الوحدة اللغوية 

)  هنا(سنة بتسجيل نسب عالية إذا ما قورنت بالنسب األخرى و التي خصت اإلجابة 12ابتداءا من 
كما يظهر العجز في عدم القدرة على . الدالة على اإلشارة إلى المكان المتواجد فيه الشيء الموضوع

وذلك راجع لنقص االستثارة " تحت"خالية من الكلمة المنتظرة:  جمل الترميز اللغوي في استعمال 
اللغوية وااللتحاق بالمدرسة في سن متأخرة ونقص في تلقي التدريبات النفسية الحركية الخاصة بالبنية 

.المكانية و الفضاء المعاش 
:)21ت*تدخل مبـكر عند األطفال (أمام إكتساب الوحدة .5

]فك الترميز[ تحليل الفهم اللغوي. 1.5
)تX3ن )( ب ٪(]+ق[المنظور)أمام(ةللوحدة اللغوي

يقوم الفاحص بنفس الخطوات الّتي اتبعها مع مجموعة )أمام(الوحدة اللغويةفهمالختبار القدرة على 
:في إجراء االختبار حسب البنود اآلتية) 21ت*تدخل مبكر(لألطفال الحاملين للتريزوميا ثالبح
):225أنظر ص(الفهم .8بند

):225أنظر ص(الفهم .9بند 
):225صأنظر (الفهم .10بند 
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تدخل متأخر 21ت  * " تحت" إنتاج الوحدة 
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:التحليل الكمي.أ
14يتضح من الجدول أن نسبة فهم العالقة األمامية يتراوح ما بين  85و  28%. لكل 68%.

سنوات أين كان فك 9فئة سنة  إال عند 12و10مجموعة أفراد البحث الذين يتراوح سنهم ما بين 
.الترميز منعدم

%سنة  و 13في 71.4 %سنة و 12األمامية  فيلفهم العالقة 42,84%بحيث سجلت نسبة

.سنة 14في 85.68
مختلفة تميزت بنسب" جانبية"باقي إجابات أفراد العينة تمثلّت في فهم العالقة بأنّها عالقة فضائية 

14في %14.28لكي تصل الى  100%سنوات ب 9باالنخفاض مع التقدم في السن، قدرت في 

سنة
):58(جدول رقم 

)متأخرتدخل)(تX3ن ) ( ب٪(]+ق[المنظور)أمام(]فك الترميز[ الفهم
السن

اإلجابات
سنوات9

سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10

85,68%71,4%42,84%28,65%14,28%00%أمامية[        ]أمام

إجابات مميزة بجانب
جانبية][   

%100%85,68%71,4%57,12%28,65%14,28

) :35(رقم المخطط البياني
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تدخل متأخر 21ت  * " أمام " فھم الوحدة 
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:التحليل الكيفي. ب
أنها  العالقة " أمام"استنادا لما تقدم من نتائج يتضح أن هناك من أفراد  العينة يفهمون الوحدة اللغوية  

الفضائية األمامية  بينما النصف اآلخر من أفراد العينة  يفضلون  الوضعية الجانبية مقابل الوضعية 
."األمامية و ذلك مع وجود التصاق ما بين الشيء المرجعي و الشيء الموضوع

كـ " طبولوجية"و يفسر هذه النتائج باّن األطفال يفضلون الوضعية الجانبية العتمادها على عالقات 
الذي يمكّن " المحور االسقاطي"، فالمنظور األمامي غير مستقر لعدم اكتمال  تكون  " الجوار البسيط"
فيظهر أيضا بوجود اعتماد كبير ] أمامية، اتصال[ ن بناء محور المنظور، أما ظهور االلتصاق  م

و في هذه الحالة يكون الجوار مرتبط دائما باالتصال و هذا " الطوبولوجية"للعالقات الفضائية األولية  
.في المراحل األولى للتكون البنائي

2.5.تحليل اإلنتاج اللغوي[الترميز]
)تX2ن )( ب ٪(]+ق[المنظور )أمام(للوحدة اللغوية 

يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع "أمام"لوحدة اللغوية الختبار القدرة على اإلنتاج اللغوي ل
:حسب البنود اآلتية) 21ت*تدخل مبكر(مجموعة البحث لألطفال الحاملين للتريزوميا 

227أنظر ص ]الشجرة  " أمام"الدجاجة[   اإلنتاج اللغوي.8بند 

227أنظر ص ]القارورة " أمام"الحصان[ اإلنتاج اللغوي .9بند

227أنظر ص ]الخزانة  " أمام"الحصان [   اإلنتاج اللغوي. 10بند 

أ.التحليل الكمي:
بنسب متفاوتة و بلغت أقصاها عند أفراد " أمام"فإنه رمز للوحدة اللغوية ) 58(حسب الجدول أدناه رقم

وحدها عند أفراد كل العينة،" قدام"بالمقابل استعملت مرادفتها 42,84%سنة بنسبة 14فئة 
:كما سجلت إجابات مميزة أخرى و هي كاآلتي42,84%و 14,28%و تراوحت النسب ما بين 

.14,28%سنة بنسبة ] 14- 12[اللغوية متعددة الوظائف عند فئة استعملت هذه الوحدة" قبل"
.14,28%سنة بنسبة ] 11- 9[استعملت هذه الوحدة ذات القطبية السالبة من قبل فئة " وراء"
سنة بنسبة تتراوح ] 11- 9[استعملت بنسب عالية عند فئة ") أمام"الخالية من الكلمة المنتظرة ": (الجملة"

.28,56%و14,28%ما بين 
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).21ت*تدخل متأخر )(ت3X) (ب٪(]+ق[)أمام(لـ ]الترميز[اإلنتاج اللغوي): 59( جدول رقم
السن
اإلجابات

سنوات9
سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10

][   أمام
أمامية

%00%00%14,28%28,56%42,84%42,84

إشارة]+[قدام
%00%14,28%28,56%28,56%28,56%14,28

14,28%00%14,28%00%00%00%][    قدام

مميزةإجابات
[       ]قبل

%00%00%00%14,28%14,28%14,28

00%00%00%14,28%14,28%14,28%[        ]وراء

14,28%14,28%14,28%14,28%14,28%28,56%تحت

جملة خالية من
الوحدةاللغوية 

]قدامأوأمام[
%14,28%28,56%14,28%00%00%00

00%00%00%14,28%28,56%42,84%إشارة+ هنا 

) :36( رقم المخطط البياني
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ب.التحليل الكيفي:
) بعد ثالث سنوات(و الذين عرفوا كفالة إال في سن متأخر 21يظهر أن األطفال الحاملين للتريزميا 

".الدارجة الجزائرية"المتداولة في " قدام"أو مرادفتها " أمام"يجدون صعوبة في الترميز للوحدة اللغوية 
نالحظ أن هناك تناسب طردي ما بين التقدم في السن و الترميز للوحدة األمامية و يتبين ذلك من خالل 

.سنة 12إكتسابها من قبل األطفال األكبر من 
مرفقة أو بدون إشارة عندما يكون " قدام"فقط بل استعمل الطفل الوحدة " امأم"و لم تستعمل الوحدة 

الموضوع المرجعي غير موجه هذا ما أدى ببعض األطفال المختبرين إلى إستعمال الوحدة اللغوية 
حيث 10استعملت في حالة البند " أمام"و الوحدة اللغوية ). حصان أمام القارورة(9في حالة بند "قبل"

.هو موجه يحمل الواجهة األمامية و الواجهة الخلفية) الخزانة(المرجعي الموضوع
و " تحت"نجده يستعمل الوحدة اللغوية ) égocentrisme(و نظرا لبقاء ذهنية الطفل تتصف باآلنوية    

هذا إن عبر عن شيء فهو يعبر عن اعتماد الطفل على العالقات الطوبولوجية األولية و وضعيات 
مما يوضح هنا أن المحور اإلسقاطي لم يكتمل تكونه بعد بدليل " الدجاجة تحت الشجرة"مألوفة مثل 

فلجأ إلى الوحدة " قدام"أو " أمام"الخلط الذي وقع فيه الطفل قبل أن يصف الوضعية باستعماله الوحدة 
المجسدة الدالة على العالقة العمودية ذات القطب السالب و قد يفسر ذلك بالرجوع إلى نوعية الوضعية

.في الواقع التي تعني له وضعية براغماتية بالدرجة األولى
نستخلص من ذلك أن محور المنظور على المستوى البنائي قد تم تكونه و إستقراره باإلضافة إلى 
الوحدة اللغوية الدالة عليه إال عند المتقدمين في السن ألن األطفال األقل سنا لم يتحصلوا بعد على 

ة المدى التي تعتمد على برامج تحسيسية حول بنية الفضاء و عموما على مستوى الفهم إستثارة طويل
هناك تقدم ملحوظ مقارنة باإلنتاج اللغوي و هذا يرجع إلى عدم اإلستثارة اللغوية المبكرة التي تشمل 
تطوير حلقة التخاطب و خاصة لعب األدوار و تطوير القاموس اللغوي عن طريق التدعيم التعزيز 

.اإليجابي
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:)21ت*تدخل مبـكر عند األطفال (وراء إكتساب الوحدة.6
)وراء(للوحدة اللغوية ]فك الترميز[تحليل الفهم اللغوي.1.6

)21تدخل متأخرت)(تX2ن ( ب ٪ ]+ق[للمحورالعمودي 
يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع مجموعة )وراء(الوحدة اللغويةفهمالختبار القدرة على 

:في إجراء االختبار حسب البنود اآلتية) 21ت*تدخل مبكر(لألطفال الحاملين للتريزوميا ثالبح
:)229-أنظر ص(الفهم .11بند 
:)229-أنظر ص(الفهم .12بند 

:التحليل الكمي.أ
تفاوت في النسب المئوية " وراء"للوحدة اللغوية )   59(أسفرت نتائج  فك الترميز حسب الجدول رقم 

:اللغوية و كذا إختالف في اإلجابات و كانت النتائج كما يليمن حيث فهم هذه الوحدة
سنة و ذلك بنسب14و 12بنسب مرتفعة عند الفئة التي تتراوح ما بين " وراء"تم فهم الوحدة اللغوية 
.سنة11بينما عرفت إنخفاضا عند األطفال األقل من 100%و %85,68مئوية تتراوح ما بين 

:باقي اإلجابات تمثلت فيما يلي
سنوات ، 9في 71,4%سنوات حيث سجلت نسبة ] 10-9[عرفت إرتفاعا عند الفئة ": الجانبية"
.سنة11سنوات، و انخفضت إبتداءا من 10في 57,12%و
في 14,28%بنسبة  " عالقة أمامية"على أنها " وراء"بعض األطفال فهموا الوحدة اللغوية ": األمامية"

.سنة11في  28,56%سنوات، و بنسبة 10
"وراء" سن و الفهم الجيد لليظهر تناسبا طرديا فيما بين ا) 37(رقم لمخطط البيانياال

)21ت*تدخل متأخر) (تX1ن)( ب٪(]+ق[المنظور )[      ]وراء(لـ ] فك الترميز[الفهم ): 60(جدول رقم 
السن

اإلجابات
سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10سنوات9

100%100%85,68%57,12%28,56%14,28%[         ])وراء(

[         ])بجانب(
00%00%14,28%14,28%57,12%71,4%جانبية

[           ] )أمام (
)أمامية(

%00%14,28%28,56%00%00%00
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) :37( رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
يظهر أن هذه الوحدة اللغوية قد فكت رمزيا من قبل مجموعة األطفال المتقدمين في السن و هذا 

ذو القطبية السالبة لم ) القوسي( البعض منهم و هم األقل سنا و هذا يبين أن محور المنظور ءباستثنا
و نتائج)(Piérart.B 1977يكتسبه  في مراحل سابقة و هذا عكس ما أوضحته نتائج 

.باستثناء المتقدمين في السن) 1999خ .لعالوي( و كذلك نتائج ) 1987م .بن نبي(
سنوات و تميز نهائيا عن الجوار الجانبي لكن ما نالحظه هنا أن ] 4.6- 4[ بين فهذه الوحدة تكتسب 

حيث عدم ةسنة و كذالك نسبة األمامي11إلى 9نسبة اإلجابات الجانبية مرتفعة  عند األطفال من 
و مازال الطفل  يميل إلى إلصاق الشيء الموضوع "وراء-أمام " التمييز و الفصل فيما بين المفهومين

لشيء المرجعي أي أنّه يعتمد على المؤشرات الطبولوجية من نمط مخبئ في مراحل األولى  با
و " وراء" الكتساب هذا المفهوم و كلما حدث تقدم في السن نجد أن هناك اكتساب تام للوحدة اللغوية 

ذلك بعدم اللجوء إلى مؤشرات طوبولوجية من نمط مخبئ حيث كانت نسب االلتصاق منعدمة من سن 
.إلى ما فوق12
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]الترميز[تحليل اإلنتاج اللغوي.2.6
)تX2ن ( )ب ٪(]- ق[للمحور العمودي للفضاء )[      ]وراء(للوحدة اللغوية 

يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع "داخل"لوحدة اللغوية الختبار القدرة على اإلنتاج اللغوي ل
:حسب البند اآلتي) 21ت*تدخل مبكر(مجموعة البحث لألطفال الحاملين للتريزوميا 

)242أنظر ص(اإلنتاج اللغوي . 11بند 
)242أنظر ص(اإلنتاج اللغوي.12بند 
)242أنظر ص(اإلنتاج اللغوي. 13بند 

:التحليل الكمي.أ
أن الوحدة اللغوية وراء تستعمل بنسب مرتفعة عند المتقدمين في السن )60( يظهر من خالل الجدول

و هي مرفقة بتمثيل إشاري استعملها تقريبا جميع أفراد %57,12سنة14حيث بلغت عند فئة 
.مجموعة البحث 

)61جدول رقم
):21ت*تدخل متأخر) (تX3ن ) ( ب٪(]- ق[)[      ]وراء(الخاص ب ]الترميز[اإلنتاج 

السن
اإلجابات

سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10سنوات9

%28,5657,12%%14,28%14,28%00%00[       ]مور /وراء 

%إشارة+وراء  14,28% 28,56%28,56%42,84%42,84%42,84

[        ]قدام ./أمام
%00%14,28%14,28%00%00%00

[              ]بعد
%00%00%00%14,2828,56%00

إشارة+هنا 
    ][

%28,5657,12%%28,56%00%00%00

جملة خالية من كلمة 
00%00%14,28%14,28%42,8414,28%]مور/وراء[الكلمة  %
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) :38(رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
" وراء"أعاله أن الطفل التريزومي الذي لم يتلق كفالة مبكرة يستعمل )59(توضح  نتائج الجدول 

بنسب عالية، كلما حدث تقدم في السن  و هذاألن في ) - قطب ( ليعبر عن العالقة الخلفية أو المنظور 
هنا و ذللك لعدم القدرة المراحل األولى إلكتساب هذه الوحدة يستعمل الطفل التريزومي  إسم اإلشارة 

على الترميز في بداية اكتسابها ،و أرفقت بعض اإلجابات بتمثيل إشاري ألن كل تعليم في بدايته عند 
.الطفل التريزومي  يدعم باستعمال إشارات من قبل األخصائي االورطوفوني و من قبل الوالدين 

:)21ت*ر تأختدخل معند األطفال (بين إكتساب الوحدة.7
]فك الترميز[ تحليل الفهم اللغوي.1.7

):تX2ن ) ( ب٪()بين(للوحدة اللغوية 
يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع مجموعة )بين(الوحدة اللغويةفهمالختبار القدرة على 

:في إجراء االختبار حسب البنود اآلتية) 21ت*تدخل مبكر(لألطفال الحاملين للتريزوميا ثالبح
:مالحظة هامة 

و هي " في وسط" تستبدل بالوحدة " بين"عندما يعجز الطفل عن فهم التعليمة باستعمال الوحدة اللغوية 
.مرادفة لها
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:)233أنظر ص(الفهم .13بند 
:)233أنظر ص(الفهم .12بند 

:التحليل الكمي
أن أفراد مجموعة " بين"الختبار الفهم الخاص بالوحدة اللغوية نالحظ من خالل نتائج الجدول أدناه

تمكنوا من فهم هذه الوحدة بنسب منخفضة وتمثلت النتائج 21البحث  لألطفال الحاملين للتريزوميا 
:كما يلي 

:أشياء3بالنسبة لـ 
الترميز في هذه الحالة تبين أشياء فكانت نتائج فك 3يخص النتائج الخاصة بالعالقة الفضائية بين فيما

71%سنة بنسبة ]14- 13[فئة  فهمها األطفال بنسب مرتفعة عند" بين"أن الوحدة  و هي منخفضة 4,
- 9[و هي منعدمة عند فئة .42,84%و28,56%سنة حيث تراوحت النسب ما بين ] 12-11[عند فئة 

.سنوات] 10
:أشياء5بالنسبة لـ 

، و هي منعدمة عند الفئة 28,56%و 14,28%كل النسب منخفضة حيث تراوحت ما بين 
.سنة] 9-11[

:)62( جدول رقم 
)21ت*تدخل متأخر) (تX2ن )( ب٪()بين(]فك الترميز[ الفهم اللغوي

السن
سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10سنوات9اإلجابات

أشياء3
%00%00%28,56%28,56%71 ,4%71 ,4

28,56%28,56%14,28%00%00%00%أشياء5
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):39(رقم المخطط البياني

:لتحليل الكيفي 
في " و مرادفتها " بين" فهناك صعوبة في فك الترميز للوحدة من خالل النتائج التي تحصلنا عليها 

سنة، مما يبين أن هذه العالقة 14سنة و 13سنة، و 12و التي تم فهمها إال من قبل أفراد فئة " وسط
و الوحدة اللغوية الدالة عليها لم تكتسب في مرحلة سابقة لدى األطفال المختبرين في " بين"الفضائية 

بالنسبة للعالقة البينية لخمسة أشياء فان النتائج منخفضة . و الذين عرفوا كفالة متأخرةهذا المستوى 
أكثر مما يتطلب ربطا إجرائيا للمتجاورات الذي ال يصل إليه هؤالء مبكرا مما يدفع بالطفل إلى إنتاج 

بين ثالثة ما) prés sériale( إجابات تعتمد على تشكيالت فضائية لعالقات من نمط ما قبل ترتيبية
.أشياء 

) الترميز (تحليل اإلنتاج اللغوي .2.7
):21ت*تدخل متأخر()تx3ن)(بين (للوحدة اللغوية 

يقوم الفاحص بنفس الخطوات التي اتبعها مع "داخل"لوحدة اللغوية الختبار القدرة على اإلنتاج اللغوي ل
:حسب البنود اآلتية) 21ت*تدخل مبكر(مجموعة البحث لألطفال الحاملين للتريزوميا 

].أريكتين" بين" الطاولة [ )234أنظر ص(اإلنتاج اللغوي.13بند 
]شجرتين"بين" السيارة [ )234أنظر ص(اإلنتاج اللغوي. 14بند 
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]السور و السيارة"بين" الحصان [ )234أنظر ص(اإلنتاج اللغوي.15بند 
].كرسيين  "  بين" الحصان [ )’234أنظر ص(اإلنتاج اللغوي .16بند 
]الخزانة والطاولة "  بين" األريكة  [ )234أنظر ص(اإلنتاج اللغوي .17بند 
].علبتين"  بين" الورقة  [ )234أنظر ص(اإلنتاج اللغوي .18بند 

:التحليل الكمي.أ
منعدمة "بين"الفضائية البينيةالعــالقةحسب النتائج يتبين  أن نسبة إنتاج الوحدة اللغوية الدالة على 

دت اإلجابة     عتماقد و ل،42,84%و14,28%ا بين ــالنسب متحيث تراوح" في  وسط"مقابل 
.كإجابة صحيحة دالة على العالقة البينية" في وسط" 

:من جهة أخرى سجلت إجابات أخرى مميزة و بنسب مرتفعة  وتمثلت النتائج كما يلي 
.سنة]14- 10[عند فئةسنوات42,84%و14,28%بنسبة تتراوح ما بين :] قرابة مزدوجة[ 
سنة]11-9[عند فئةسنوات28,56%و14,28%بنسبة تتراوح ما بين ]: قرابة بسيطة[
سنة]14-10[عند فئةسنوات42,84%و14,28%بنسبة تتراوح ما بين ]:يسار_يمين[
و أصبحت منعدمة عند فئةسنوات9عند فئة سجلت هذه اإلجابات بنسب مرتفعة :إشارة) + هنا(

سنة]12-14[

):63(رقم جدول
)21ت*تدخل متأخر()تx3ن(][)بين (للوحدة اللغوية ) الترميز (اإلنتاج اللغوي 

السن
اإلجابات

سنة14سنة13سنة12سنة11سنوات10سنوات9

) بين(
  ][

%00%00%0000%%00%00

وسطفي 
  ][

%00%00%14,28%28,56%28,56%42,84

00%00%00%14,28%28,56%14,28%]قرابة بسيطة[

14,28%14,28%28,56%28,56%14,28%00%]قرابة مزدوجة[

28,56%42,84%42,84%14,28%14,28%00%]يسار_يمين[

00%00%00%28,56%42,84%85,68%إشارة) + هنا(
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) :40(رقم المخطط البياني

:التحليل الكيفي.ب
لم يتم إنتاجها و يالحظ أن أطفال مجموعة البحث " بين" من خالل النتائج يتبين أن الوحدة اللغوية 

كما أن تطور إنتاج الوحدة اللغوية . سنة  12ـحو ن] au milieu"[ في وسط " يفضلون استعمال 
.يتم طرديا كلما تقدم الطفل في السن" بين"الدالة على العالقة 

باستعمال وحدات لغوية الوحدة اللغويةوصف هذهفلقد تم" بين"و لعدم اإلستقرار الكلي لإلكتساب 
الجوار او استعمال إجابات " هنا" أخرى أو يلجأ مباشرة الستعمال التمثيل االشاري مرفقا باإلجابة 

).أي استعمال محور المنظورات أمام أو قدام ( المزدوجالجواروالبسيط
في " جابة اإلباستعمالالسنبالتدريج مع تقدمه في" العالقة  البينية " أن الطفل يتحكم فيوهذا يؤكد 

"بين" ، و هذه المعطيات تؤكد عدم استقرار في اكتساب العالقة البينية و الوحدة الدالة عليها "وسط
" كذلك بحيث وجدت أن استعمال ) Pierart.B( و هذه النتائج توافق تلك التي توصلت إليها الباحثة

بمفردات أخرى و " بين"من العمر يعبر الطفل عن سنوات و قبل هذه الفترة9.6ال يظهر أبدا قبل " بين
.تتمثل في المراحل  األربعة إلنتاج هذه  الوحدة  
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للوحدات) الترميز(و اإلنتاج اللغوي ) فك الترميز(الفهم تحليل نتائجخالصة 
)21ت*تدخل متأخر(اللغوية لتعيين العالقات الفضائية

يكتسبون و تلقوك كفالة متأخرة 21لتريزوميا للألطفال الحاملين نستخلص  أن مجموعة البحث
في وقت جد تم ذللك الفضائية المختبرة بصعوبة و إن تم اكتسابهم لهذه الوحدات  ياللغويةالوحدات

متأخر ، فمن البديهي أن  ال تتكون كل المحاور لديهم كونهم لم يستفيدوا من التدريبات والبرامج في 
التي تندرج  تحت  إطار سن مبكر و ما يالحظ هو عدم قدرتهم على استعمال كل الوحدات اللغوية إالّ

للوحدات اللغويةكبيرة في ترميزه المفاهيم  الطبولوجية للفضاء المهم الطفل التريزومي يجد صعوبات 
و الموجب " تحت" و العالقة العمودية بقطبيها السالب " حول " واإلحاطة " للعالقة الداخلية  داخل 

.راللّتان تمثّالن وحدات المنظو" مأما"و " وراء" و كذلك الوحدتين اللغويتين " فوق"
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لدى األطفال التريزوميين اختبار الوحدات اللغوية مقارنة نتائج
:ذوي تدخل مبكر و ذوي تدخل متأخر

":داخل" الوحدة اللغوية للتعيين العالقات الداخلية - أ

":داخل" نتائج الفهم
كانت "  داخل" و لوحظ أن نسب النجاح في فهم الوحدة اللغوية ةكال مجموعتي البحث مرتفعكانت في 

و %100متساوية عند األطفال ذوي تدخل مبكر و األطفال ذوي تدخل متأخر ، و قدرت النسبة ب 
هذا راجع لتمكن أفراد هذه المجموعات من فك الترميز، إذ تمكن األطفال ذوي تدخل متأخر من 

.لتربيةاالستفادة من برنامج إعادة ا
":داخل" نتائج اإلنتاج- ب

83النجاح الخاصة بإنتاج الوحدة داخل قدرت ب من خالل نسب للكلمة وحدها عند األطفال 31%.
عند األطفال التريزوميين %33.32التريزوميين ذوي تدخل مبكر، بالمقابل قدرت هذه النسبة ب 

، و المالحظ أن نسبة طفيفة لإلجابات المرفقة بتمثيل اشاري سجلت عند األطفال ذوي تدخل متأخر
و هذه اإلجابات ترتفع عند المجموعة الثانية و قدرت %16.66ذوي تدخل مبكر و قدرت النسبة ب 

طفل لذوي تدخل متأخر، إذن 11من قبل " داخل " و يبقى من الصعب الترميز للوحدة %40.46ب 
تبقى االستثارة ما قبل اللغوية و " داخل" تربية المبكرة اثر كبير في اكتساب الوحدة اللغوية لبرامج ال

.اللغوية مهمة جدا في تحقيق اكتسابات الحقة

:"حول" الوحدة اللغوية للتعيين عالقات اإلحاطة نتائج الفهم-أ

 هي منعدمة، لكن باستعمال " حول" نتائج الفهم لكال مجموعتي البحث فيما يخص الوحدة اللغوية إن
فإن نتائج فك الترميز أصبحت أحسن خاصة بالنسبة ألطفال " يدور على " الوحدة المرادفة 

و أصبحت منعدمة %45.23و قدرت ب    ) للمجموعة األولى( التريزوميين ذوي تدخل مبكر 
جموعة الثانية، مما يؤدي بأطفال هذه المجموعة إنتاج إجابات مميزة خصت إجابات ذات طابع عند الم

متأخر و ال يتم ." حول"في كال المجموعتين يوضح أن فهم الوحدة طوبولوجي هذا القدر من االجابات
.فك ترميزه إال من قبل المتقدمين في السن
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)39(رقمالمخطط البياني

:"حول" اإلنتاجنتائج 
كل انجد استقرار أو مصطلح مشترك فيما يخص الوحدة المعينة لعالقة اإلحاطة، بل يستخدمهلم 

األطفال مع إرفاقها بكلمة تشير إلى فعل الدوران، و هنا نالحظ مدى تأثير نمط السلوك المطبق على 
".حول" الشيء في نشأة الوحدات الخاصة بتعين العالقة الفضائية مثل فعل الدوران في الوحدة اللغوية 

دى الطفل التريزومي، و قد يرجع عالقة اإلحاطة و الوحدة الدالة عليها يتأخر اكتسابها لّيمكن القول أن
(  piérart.B )و أكدت ذلك. التي لها عالقة بسياق الدورانذلك إلى طبيعة الوحدة اللغوية
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)40(رقملمخطط البيانيا

":فوق" العمودية الفضائية مقارنة نتائج  الوحدة اللغوية المعينة للعالقة 

":فوق" نتائج الفهم
لألطفال لكال مجموعتي البحث) %100(التي كانت متطابقة بنسبة الفهم ال يوجد فرق بين نسب 

الوحدة اللغوية لتعيين العالقة الفضائية ذلك أن). ذوي تدخل مبكر، و تدخل متأخر( التريزوميين
االسقاطي الطفل محوره دي، يكون رها العاوفي تطفو هي تكتسب مبكرا العلوية مكتسبة مسبقا،

.سنوات3العمودي في 
":فوق" اإلنتاج اللغوي
لألطفال التريزومين ذوي) %68.85( "فوق" اإلنتاج اللغوي الخاص بالوحدة بلغ متوسط 

فالطبيعة البراغماتية للوحدة .تأخرلألطفال التريزومين ذوي تدخل م) 71.4%(مقابل بكرمتدخل
.تجعل اكتسابها سهل بالرغم من تأخر الكفالة التريزوميا،" فوق" اللغوية 

":تحت"مقارنة نتائج  الوحدة اللغوية المعينة للعالقة العمودية 
":تحت"نتائج الفهم

الخاص بالوحدة هو تقريبا نفسه لكال مجموعتي البحث، حيث قدرت نتائج الفهم اللغوي متوسط النسب 
.لدى األطفال ذوي تدخل مبكر و متأخر100%ب 

تفك رمزيا في مرحلة سابقة لهذا السن فالعالقة االسقاطية العمودية تتطور بعد " تحت" فالوحدة اللغوية 
.سنوات هذا فيما يتعلق بالفهم6
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":تحت"لغوياإلنتاج ال
لألطفال التريزومين 100%ر، مقابل متأخلألطفال ذوي تدخل 61.88%نفس المالحظة سجلت نسبة 

سهلة " تحت" تبقى النسبة عند ذوي تدخل متأخر مرتفعة على العموم الن الوحدة ر، مبكذوي تدخل 
.االكتساب

":أمام"مقارنة نتائج  الوحدة اللغوية المعينة لعالقة المنظور 
":أمام"الفهمنتائج 

.التموضع الجانبي و التموضع األمامي: في هذه الوحدة هناك تموضعين
)  14.28%(فيفهم بنسبة أما التموضع الجانبي)85.7%(و عموما التموضع األمامي يفهم بنسبة 

.بالنسبة لالطفال التريزومين ذوي تدخل مبكر
أما التموضع الجانبي فيظهر بنسبة .بالنسبة لألطفال التريزومين ذوي تدخل متأخر)  % 40.47(مقابل

عند هؤالء)59.5 %( 
اعتماد األطفال ذوي تدخل لكن هناكإذن هناك أفضلية في اختيار التموضع األمامي لكال المجموعتين 

بالتالي لجوء الطفل إلى متأخر على الوضعية الجانبية فيرجع ذلك لعدم إكمال المحور االسقاطي و 
.وار في هذه الحالةجاالعتماد على العالقات الطوبولوجية كال

ترتفع لدى ] الجانبية التصاق[ أو ] األمامية التصاق[ باإلضافة إلى ذلك نالحظ أن النسب تردد العالقة 
استقرار نويته مع آتدريجيا منالطفل ص حيث يتخلتأخرعكس ذوي تدخل مبكر األطفال ذوي تدخل م

تقريبا المحور االسقاطي و يأخذ بعين االعتبار المسافة الفاصلة بين األشياء و ذلك بصورة مماثلة
العاديللطفل 

)41(رقمالمخطط البياني
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":أمام"نتائج اإلنتاج
، و وصل تقريبا الى 15.7%متوسط نسب النجاح مختف حيث بلغ االنتاج عند اطفال تدخل متأخر 

.عند االطفال ذوي تدخل مبكر%85.68
تبين عند االطفال ذوي تدخل متأخر لصالح وحدات أخرى " أمام" عموما تنخفض نسبة إنتاج الوحدة 

مدى اعتماد الطفل التريزومي على وحدات تعين وضعيات براغماتية أو عالقات طوبولوجية أولية 
.ة الطويلة لتكوينه، الن المحور االسقاطي يتطلب وقت و المثابريرتفع استعمالها

)42(رقمالمخطط البياني

":وراء] "- قطب[ مقارنة نتائج  الوحدة اللغوية المعينة لعالقة المنظور
"وراء"نتائج الفهم

ذوي تدخل )64.27%(بالنسبة لألطفال ذوي تدخل مبكر، مقابل ) 100%(بمتوسط الفهم قدر
.متأخر

يكسب في ] - قطب[ من خالل النتائج يظهر أن نسب الفهم مرتفعة و هذا يدل على ان محور المنظور 
في مراحل اكتسابها األولى إضافة ] مخبأ[ الوضعية الخلفية تكون مرتبطة بالداللة نألمراحل سابقة 

دى األطفال ة لخفضلدى األطفال ذوي تدخل مبكر و منعدمةتكون من] خلفية اتصال[ تردد نأإلى 
.نويته تدريجياآذوي تدخل متأخر أي يتخلص الطفل التريزومي من 

)43(رقمالمخطط البياني
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:نتائج اإلنتاج
مقابل) %100( فيما يخص اإلنتاج اللغوي يالحظ أن األطفال ذوي تدخل مبكر أحسن و ذلك بنسبة 

.لألطفال ذوي تدخل متأخر) %27.3(
إضافة إلى تعرض ] مخبأ[ بهذه الوحدة كان مرتفعا لتعلقه كما ذكر سابقا بالداللة عموما النتاج الخاص 

الطفل الستعمال هذه الوحدة كثيرا في محيطه العائلي أو المدرسي إضافة إلى كون العالقة الفضائية 
.مكتسبة كما هو موضح في عملية الفهم اللغوي

)44(رقمالمخطط البياني
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":بين"الوحدة اللغوية المعينة لعالقة البينية مقارنة نتائج  

":بين"نتائج الفهم
لألطفال التريزوميين ) 33.32%"(نتائج الفهم اللغوي الخاص بالعالقة بين ثالثة أشياء قدرت ب 

لذوي تدخل مبكر، يالحظ هنا استقرار في فهم الوحدة من )90.46%(ذوي تدخل متأخر مقابل 
، هذا يدل أن تأخرعكس المجموعة التي عرفت تدخل مخرباالتريزوميين ذوي تدخل ماألطفال قبل 

قد توصل إلى مستوى إجرائي يمكنه من الذي استفاد من الكفالة الشاملة و المبكرة الطفل التريزومي
.الفضائية اتالتنظيم الذهني للعالق

قد تمن و الربط اإلجرائيالعالقة البينية المكتسبة في هذا المستوى من السأي أن.
لألطفال التريزوميين ذوي تدخل متأخر ) %11.9(أشياء فقدرت النتائج ب 5بالنسبة للعالقة البينية ل 

.ات رلذوي تدخل مبكر، ففهم هذه العالقة يتطلب ربطا إجرائيا للمتجاو) 61.89%(مقابل
الذي يدفعه إلى االعتماد على عالقات من و الطفل التريزومي ال يصل إلى هذا المستوى مبكرا، األمر 

.ثم تطوير المفهوم المعقد الحقانمط ما قبل تربيته بين ثالثة أشياء
األطفال التريزوميين ذوي تدخل مبكر يصلون إلى الربط اإلجرائي من خالل ما سبق يمكن القول أن

مدون خاصة على العالقات مابين المتجاورات قبل األطفال التريزوميين ذوي تدخل متأخر الذين يعت
قبل تربيته

)45(رقمالمخطط البياني
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":بين"اإلنتاج اللغوي
المرادفة لها بـ " في وسط"وفي الوحدة لألطفال) %0(النسبة لـ بين بـ قدرت النتائج ب

للوحدة  %51.31و "بين"للوحدة )%38.08(التريزوميين ذوي تدخل متأخر مقابل )19%. 07(
لألطفال التريزوميين ذوي تدخل مبكر،هذا االنخفاض الستعمال الوحدة اللغوية المرادفة لها " في وسط"

، أو يلجأ إلى وحدات أخرى تدل على "في وسط" يرجع لكون الطفل يستعمل الوحدة المرادفة لها " بين" 
و في يالحظ على الطفا الذي لم يستفيد من تدخل مبكر ، . المستوى اللساني

الطفل ما يزال يعتمد على وحدات لغوية تعبر عن مؤشرات طوبولوجية أولية كالجوار البسيط، و 
تطور إنتاج فهم العالقة الفضائية و إنتاج الوحدة الدالة عليها بتطور تدريجي أثناء مراحل النمو بمعنى 

للبرامج المكيفة داخل أن الطفل يتوصل تدريجيا إلى الربط اإلجرائي للمتجاورات مع المتابعة المتطورة
.األقسام المدمجة

الفرق المالحظ بين مجموعتي البحث يرجع إلى مدى اعتماد الطفل على المؤشرات الطوبولوجية إن
حيث نجدها مرتفعة لدى األطفال التريزوميين ذوي تدخل متأخر و هم يعتمدون خاصة على الجوار 

كر يعتمدون خاصة على وحدات محور المنظور أو البسيط، بينما األطفال التريزوميين ذوي تدخل مب
.المحور العمودي حسب تموضع األشياء و المسافة الفاصلة بينهم

)46(رقمالمخطط البياني
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:الستنتاج العاما
بما فيه من أبعاد للتربية الخاصة "التدخل المبكر"إن الهدف الرئيسي من موضوع البحث هو دراسة أثر 

للفضاءلتمثيل الذهنيلالتطوير النوعيفي) الخ....نفسية، حركية، طبية، بيداغوجية(الشاملة الكفالة و 
و حسب كل 21ياعند الطفل الحامل لتريزومةالفضائيلتعيين العالقات و اكتساب الوحدات اللغوية 

المفاهيم الفضائية األساسية ليست إقليديةبأنهذا األخيريرى ف,الباحثين كامثال بياجي
 )Euclidiennes (القياس،المستقيمات و الزوايا ، :مثلبمعنى أنها تعتمد على الحدس اإلقليدي

مبنية على العالقات النوعية فهي )Topologiques( لكنها طوبولوجية …المربعات ، المثلثات 
)Correspondances qualitatives (الستمرارثنائية ا)Bi – continue ( و التي تعتمد على

و ) Enveloppement(و التّغليف ) Séparation(والفصل ) Voisinage(مفاهيم الجوار
و اإلسقاطية ) Distances(و هذا في غياب كل إحتفاظ بالمسافات …) Ordre(التّرتيب

)Projectivité (.

) Active et Opératoire(لي ذو الطبيعة النشطة و العمليةوعليه نقول بأن الفضاء الطفو 
متزامن إسقاطي بشكلالطوبولوجية األساسية،ليصبح بعدها ) les intuitions(هو فضاء يبدأ باألحداس

منذ الفترة الممتدة من الوالدة و الفضاء الطفو لي ذو الطبيعة النشطة و العمليةو يبدأ هذا .و إقليدي 
الثانية أو كما تعرف بمرحلة سني المهد، تمتاز بنشاط ذهني هام بالرغم من إعتقاد الناس بأنها حتى 

مرحلة بدائية ألن الطفل ال يتوصل خاللها إلى إكتساب اللغة بسهولة و ال يعي نفسه باألشياء، فالتطور 
الطفل على الحاصل في هذه المرحلة ينحصر في نمو الحواس و تطور الحركات، و هذا ما يساعد 

المخطط البيانيإدراك العالم الخارجي و التنقل في المكان و اإلصطدام باألشياء، و هذا التقدم يبرز ب
ملموس في السنة الثانية، فهناك المشي من جهة الذي يضع أمام الطفل إمكانات جديدة واسعة، و من 

.بالنموجهة أخرى هناك اللغة التي تبدأ

تضطرب لديه كل الوظائف المعرفية فنجده متأخرا في نموه الحسي التريزومي الطفل عندلكن
وبالتالي يعاني خلل في ظهور الوظيفة الرمزية، متأخرا في اكتسابه للتخطيط الجسدي وفي عدة 

متابعة برامج تدريبية تعليمية بفإن وجد في الغياب الكلي وا لنوعي للتدخل المبكرو ذلك .معارف
يب الحواس تعلم الصور الجسدية ، و استيعاب المفاهيم المسبقة للقراءة، للكتابة و تعمل على تدر

سنقوملهذا الخيو ألجل إظهار األهميةالخ، سيكتسب الطفل معارف خاصة و مختلفة ...الحساب 
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ق في تمثيلوفرفي وجود إجابتنا على التساؤلالنتائج التي توصلنا إليها و ذلك من خاللبمناقشة
ذوي التدخل المبكر وذوي التدخل المتأخر21الفضاء بين األطفال الحاملين للتريزوميا 

ق في واكتساب الوحدات اللغوية لتعيين العالقات الفضائية بين األطفال الحاملين ود فرووجو
ةخصوصيذوي التدخل المبكر وذوي التدخل المتأخر21للتريزوميا 

إلى .تحديد المفاهيم الطوبوغرافيةاختبار:اختباروأسفرت النتا ئج  حسب 
وهي أكبر من النسبة المئوية الكلية للنجاحات 80.09%بـ) I(النسبة االكلية للنجاحات في المرحلة 

.ذوي التدخل المبكر21األطفال الحاملين للتريزوميا عند%45.45حيث تقدر بـ) II(في المرحلة 
فقدرت النسبة المئوية الكلية للنجاحات المتأخر ذوي التدخل 21األطفال الحاملين للتريزوميا عندبينما 

حيث ) II(وهي أكبر من النسبة المئوية الكلية للنجاحات في المرحلة 33.02%بـ) I(في المرحلة 
أين قدرت ) II(في المرحلة كبيرة  هناك صعوبات ألن.و هي نسبة ضعيفة جدا2.25%تقدر بـ

طفال الذين عرفوا تدخل عكس األ253أين قدرت األخطاء بـ ) I(،عكس المرحلة 486األخطاء بـ  
أين وهي أقل من صعوبات ذوي تدخل متأخر ) II(فإنه يظهر أن هناك صعوبات في المرحلة مبكر 

.و هي طفيفة جدا59أين قدرت األخطاء بـ ) I(،عكس المرحلة 226قدرت األخطاء بـ  

على عينة من األطفال ةإن النتائج التي توصلت إليها دراستنا من خالل اختبار تحديد أماكن الطبوغرافي
سنة تشير إلى أن هؤالء األطفال عند 14و 9المتمدرسين في أقسام خاصة  تتراوح أعمارهم ما بين 

يمثلون العالقة الفضائية باالرتكاز أوال على و ,واعون بالمعرفة المباشرة للفضاء تمثيلهم للفضاء
الروابط الطبولوجية التي يأخذونها بمثابة مؤشرات مسهلة إليجاد التحديد العام للموقع  و إن لم يكن 
الصحيح للوضعية، و فيما بعد تصبح هذه العالقة غير كافية خاصة  في المرحلة الثانية بعد إدارة 

و هذه األخيرة كما ) يمين،يسار،أمام، وراء(ة روابط أخرى اسقاطية المشهد المثال ، أين يتوجب إضاف
تبدأ بطابع انوي قبل أن تصبح موضوعية ، بحيث laurendeau et pinardمن أشار إليها كل

:أننا رأينا في بحثنا
اطية أن  الطفل يعتمد على وجهة نظره الخاصة مما يوقعه في الخطأ ألنّه لم يقوم بالعمليات االسق

هذا السلوك مالحظ عند صغار السن من األطفال ).العرض ، العمق(العكسية للمستويين االسقاطيين 
األسوياء و كذلك األطفال أقل سنا من التريزوميين ذوي كفالة مبكرة، و كل األطفال التريزوميين الذين 

)  ميين ذوي تدخل مبكرتريزو( تلقوا كفالة متأخرة، و حسب تحليلنا لنتائج اتضح أن أطفال عينتنا
يلجئون إلى نفس الحلول التي لجأ إليها األطفال األسوياء  أثناء حل المسائل المتعقلة باالختبار و 

المتمثلة في االعتماد على تقليد الفاحص و كذا محاولة إقامة التناظر من خالل الخط العمودي الذي 
مدة طويلة من الوقت و المسح البصري، ألن و لكن ال يتم ذلك إال بعد مرور .يفصل بين المشهدين 

الطفل التريزومي يتميز بكمون في تسجيل المعلومات، و لقد تناولنا هذه النقطة في الفصل الثاني 
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و رغم االختالف الكائن ما بين التريزومي و )  السياق المعرفي عند الطفل التريزومي( النظري 
ية للمفاهيم الطوبولوجية للجوار    و اإلحاطة  و ال تظهر أهم: العادي إال انّه هو األخر يعطي، أوال

هذه السلوكات  فقط في تحليل النجاحات و إنما كذلك في تحليل األخطاء، لين يكون اختيار الطفل 
تدخل المفاهيم االسقاطية يظهر : للوضعيات التي تحترم فيها على األقل الروابط األساسية، ثانيا 

.  ية أين يبدي الطفل صعوبة القيام بالعمليات االسقاطية العكسية الضروريةخالصة في السلوكات اآلنو
و هنا ما يجب . تظهر أهميتها في اإلجابات الصحيحة المضبوطة) القياسية( و أخيرا المفاهيم االقليدية
.ية منهم من القيام بالعملية العكس4أفراد، تمكن 7سنة و الذين بلغ عددهم 14أن نذكره هو أن أطفال 

و  المتمثلة في المرحلتين )    بياجيه(يمرون تقريبا بنفس مراحل تكون الفضاء ، التي أشار إليها و
)  Laurendeau et pinard(األساسيتين ،و التي أثبتتها دراسة كل من 

مرحلة ما قبل اإلجرائية التي ترتكز على تفكير  آنوي و هنا يميل الطفل التريزومي  إلى احترام 
المفاهيم الطبولوجية،و المؤشرات اإلدراكية األلوان و األحجام و يعتمد على حدسات اسقاطية و اقليدية 

.    و المرحلة اإلجرائية المحررة من بقايا اآلنوية و موجهة بعمليات اسقاطية أو اقليدية لم تنسق بعد
الروابط التي يمثلها الطفل قبل أن الروابط الطبولوجية أولىالمخطط البيانيو أثناء هذين المرحلتين ت

تصبح فيما بعد روابط 
هناك مكتسبات للتدخل أو التربية المبكرة، ترى بأنّ) (Cuilleret.M.2007للتذكير فحسب .

و منها التي تتحقق  على المدى المتوسط، بحيث يرتفع مستوى الذكاء و تتحسن االكتسابات 
عندما قال بان التسلسل ) بياجي(ك كما أشار إليه االدائية كالقراءة و الكتابة ،   و كذل

الزمني متغير، و هو مرتبط بالوسط االجتماعي الثقافي للفرد و كذا تجربته أن يسرع أو 
.يؤخر أو حتى يمنع مرحلة من الظهور

في بحوثه ، فان ) بياجيه(فيما يخص المراحل التي يمر بها تكون الفضاء و التي و إن أشار إليها 
عينتنا يمرون بنفس المراحل من حيث الفضاء الطبولوجي، و فيه تكون الروابط الطبولوجية أطفال  

، ثم بعدها .......) الجوار،اإلحاطة( أولى الروابط التي يمثل بها الطفل الفضاء و المتمثلة في       
اء االقليدي يأتي الفضاء االسقاطي الذي يضمن التناسق وفقا لوجهات النظر المختلفة و مباشرة الفض

الذي يضمن قياس المسافات
و العالقات الفضائية للفضاء الطوبولوجي تقام بين عناصر الشيء نفسه و المعني دون ضرورة أي 

تدخل لتحديد وضعية هذا األخير بالنسبة ألشياء أخرى سوى تعلق األمر بمنظور ناتج عن وجهة 
"العالقات االقليدية"لمالحظ خارجي او تعلق األمر بنظام محوري حيث "زاوية رؤية"نظر

يرى بان الفضاء الطوبولوجي هو تجمع أو فسيفساء فضاءات مجزاة و متميزة "بياجي "و لهذا فان
عن بعضها البعض  حيث الحدود المحترمة مثبتة بفعل استمرارية الحقل اإلدراكي أو بالوحدة الوظيفية 
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ذوي 21األطفال الحاملين للتريزوميا نالحظ بقاء و.لحقول التجريبية التي تخص الطفل لكل من ا
يالحظ على الطفل التريزومي الذي لم يتلقى تربية مبكرة، فهو يلجأ فماىهذا المستوالتدخل المتأخر

الى حلول بدائية تتمثل في اللون، خاصة مما يجعل المؤشرات اإلدراكية تخل بإجاباته، لكن رغم ما 
ذكرناه عن التخلف العقلي، و ما يعيق من اكتسابات، إال أن التدخل المبكر الذي عرفه الطفل منذ 

من حياته، ساعده في أن يصل إلى تطور و نمو يقترب من مراحل الطفل العادي، كما األشهر األولى
أن التدخل المبكر جعل الطفل يستفيد من تربية ، و ليس إعادة تربية، و رغم أن كال المجموعتين قابلة 

تجعله ن العمل مع األخصائي النفسي و استفادة الطفل من العالجات الطبية أللتدريب و التعليم، اال 
.يتجاوز المرحلة الحسية الحركية بصفة بناءة ألنها هي الحجر األساسي في بناء   الفضاء

و خالصة القول هو أن وصف مختلف المراحل التي أدت إلى التنسيق اإلجرائي الالزم لحل مسائل 
لها االختبار ، يبرز بأن التمثيالت الفضائية للطفل تبدأ بطابع طوبولوجي أساسي قبل أن تضاف 

العالقات ذات الطابع االسقاطي أو االقليدي

أن اكتمال هذه البنيات الفضائية يتطلب بالضرورة الربط فيما بين هذه الفضاءات المفككة عن يبدو 
بعضها البعض لتؤدي بذلك إلى فضاء كلي موحد و ذلك بفضل التطور التدريجي عند الطفل لجملة 

كالهما يكمل األخر رغم اختالفهما عن بعضهما البعض و نظامين شاملين ينشان بصفة متزامنة و 
نظام منظوراتي منبع للفضاء االسقاطي- نظام محوري منبع للفضاء االقليدي׃يتمثالن فيمايلي

بين اهناك تفاوت و اختالف فيمو فيما يخص اختبار الفهم و االنتاج اللغوي للوحدات اللغوية
داخل ، حول ، فوق، :  المجموعتين، و ذلك بالنسبة للوحدات اللغوية لتعين المكان وفقا لهذا الترتيب 

داخل، فوق ، وراء ، غير أنه يبرز : فد تتطابق نتائج الفهم في بالوحدات مثلتحت، أمام، وراء و بين 
ريزوميين ذوي تدخل مبكر، تأطفالإليهاو الترميز الذي يصل اإلنتاجاالختالف بوضوح فيما يخص 

ليتخلون مع التقدم في السن عن استعمال التمثيل االشاري ، و الذي نجده سائد عند االطفال تريزويين 
ذوي تدخل مبكر و ذوي تدخل متأخر يكمن األطفالن الفرق فيما بين مجموعتي ذوي تدخل متأخر الّ

زوميا ذوي تدخل مبكر، و من بين الدراسات في قوة استعمال الترميز، التي نجدها عالية جدا عند تري
السابقة كالتي قام بها 1979 Fit zgerald. و هي هدفت للتعرف على مدى استفادة فئات المعوقين ،

من المعوقين عقليا و طفل 28استخدمت عينة مؤلفة من عقليا من البرامج العالجية الخاصة باللغة،
إلىنتائج هذه الدراسة أشارتشهر و 18.5الزمنية عمارهمأحركيا من االطفال  البلغار، كان متوسط 

األطفالعينة الدراسة و خاصة ألطفالالزيادة الواضحة في متوسط عدد الكلمات المكتسبة 
اإلعاقةالتريزوميين، حيث تفوق االطفال التريزوميين في اكتساب الوحدات اللغوية على بقية فئات 

شملتها الدراسة،لية الحركية االخرى التي عقال
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إلى أن األطفال المتخلفين عقليا لديهم قصور واضح في المهارات ) 1992(أشارت  اكستروميرتيو و
الوجهية و المتخلفين عقليا في التعبيراتاللغوية مقارنة باألطفال العاديين، و أظهرت الدراسة تأخر 

انه يمكن تنمية المهارات اللغوية لدى إلى 1994االنفعالية في إنتاج الكلمات الوصفية و يشير توماس 
توماس (المتخلفين عقليا القابلين من خالل برنامج تدريبي يعتمد على النماذج البيئية المحسوسةلاألطفا
1994  . (

و على هذا تختلف تنمية اللغة لدى الطفل المتخلف عقليا في جو النبذ عن جو الدعم المستمر، و 
عبير عن أفكاره و مشاعره و انفعاالته يؤدي ذلك إلى التوافق النفسي و إعطائه الفرصة على الت

.االجتماعي ليس ذلك فحسب ، بل يعطي ذلك التأثير الفعال على العمليات العقلية المعرفية
من األطفال المتخلفين عقليا و بعد تطبيق المقاييس اللغوية و ) Ziegler1997استهدفت دراسةو

الدراسة إلى أن انخفاض حب االستطالع يكمن في انخفاض عوامل اللغة لدى هؤالء المعرفية خلصت 
األطفال

إلى أن اكتساب الطفل للمهارات اللغوية يساعده على ممارسة الخبرات ) 1995(و تشير فوزية دياب 
والفهم الحركية المختلفة، و إذ زادت هذه الحصيلة يبدأ الطفل في طرح األسئلة و االستفسار الحسية و

و يظهر في نشاطه تشوق كبير إلى أن يكرر خبراته و يعيدها و . و االستطالع عن األشياء الغريبة
. يزيدها و كل هذا يمكنه من اكتساب أقوى للمهارات اللغوية

فيعتبر الكشف عن العجز في النمو بصفة عامة و النمو اللغوي بصفة خاصة، و االضطرابات المتعلقة 
ذلك عادة من خالل اتباع مة لوضع برنامج تدريبي او عالجي مناسب ، و يتياالساسبه من الخطوات 

هكذ تبقى الوقاية . اسلوب المالحظة المباشرة للطفل او باستخدام احد مقاييس اللغة او كليهما معا
.لتطوير مهاراته و معارفه21تكامل عند الطفل التريزومي الثانويا األنجع في التكفل الشامل و الم
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Ageالعمر 

سنة20بعد سنة20-11سنوات10- 3سنوات3- 1شھر12- 6أشھر6- 0راإلختبا
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Thyroide
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Etat conjugal:الحالة الزوجیة

)...........................................................Ajustement conjugal(توافق زواجي 

.................................................................................................................

.......................................................................................افق الزواجيعدم التو

.................................................................................................................

...................................................................................................حالة طالق

.................................................................................................................

.................................................حالة األزواج بعد والدة الطفل المصاب بتقارن داون

.................................................................................................................

.........................................................................إعادة تنظیم العائلة مع ھذا الطفل

.................................................................................................................

:عالقة األم مع العائلة الكبیرة*

:.............................................................................................من ناحیة األب

...........................................................................................:...من ناحیة األم

:عالقة األب مع العائلة الكبیرة* 

:.............................................................................................من ناحیة األب

......................................................................................:.........من ناحیة األم

:اإلتجاھات الوالدیة نحو الطفل ذو إعاقة



01الملحق رقم 

:رد فعل األم

..............................................................................Acceptation:إتجاه القبول

...............................................................Surprotection:لحمایة المفرطةإتجاه ا

................................................................................Rejet total:الرفض التام

:رد فعل األب

..............................................................................Acceptation:إتجاه القبول

...............................................................Surprotection:إتجاه الحمایة المفرطة

................................................................................Rejet total:الرفض التام

:عالقة العائلة الكبیرة مع الطفل

:.............................................................................................من جانب األب

:..............................................................................................من جانب األم

:التفاعل مع اإلخوةطبیعة 

الحمایةال یوجد إتصالتوافقتنافسالغیرةنوع و طبیعة العالقة

مع اإلخوة و األخوات

Interaction

fraternel

األخوات

اإلخوة

.....:.................................................................................................مالحظة

:أثر العالقات الجیدة و السیئة على الطفل المصاب بتقارن داون

................................................................................................................

................................................................................................................

:أثر والدة الطفل المصاب بتقارن داون على اإلخوة و األخوات

.................................................................................................................

.................................................................................................................

:الخطوات اإلجتماعیة الكبرى

:رعایة الطفل أثناء غیاب األم

نوعیة التكیفالمدةالعمرالمكان:طرفالرعایة من

الحاضنة

الروضة

أحد أفراد العائلة

مركز أو مدرسة

شيء آخر

):لألم(إعادة التنظیم و شروط العمل في الخارج 

..................................................................................................................................................................................................................................

):لألب(إعادة التنظیم 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

:العوامل المؤثرة في إعادة تربیة الطفل

:..............................................................................................تأثیر المحیط-

.:.................................................الصعوبات التي یتلقاھا الوالدین خالل تتبع الطفل-

.................................................................................................................

:............................اإلقتصادي للوالدین على إعادة تربیة الطفل- أثر الجانب اإلجتماعي-

.................................................................................................................

:................................الثقافي للوالدین على إعادة تربیة الطفل-أثر المستوى اإلجتماعي

.................................................................................................................



01الملحق رقم 

اإلختبار الصوتي

اللسانیة-إختبار الحركة الفمیة الوجھیة
مالحظةالنوعیةالعمراألجزاء

الشفتین
Lèvres

الشفتان ملتصقتان
الشفتان متباعدتان

جذب طرفي الفم و النطق
مص الشفاة العلیا

مص الشفاة السفلى
وضعھما على شكل دائرة

النسف

مقاومة ضغط خفیف
و الفكالوجنتین

Joues et mandibule
فتح الفم
غلق الفم

نفخ الوجنتین
إدخال الوجنتین

تحریك الفك إلى الجانبین

حركات 
اللسان

Mouvement
de la langue

إخراج اللسان
وضعھ على الیمین
وضعھ على الیسار
مس الشفاة العلیا

مس الشفاة السفلى
وضع طرف اللسان في 

وسط الحنك
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غلق عین واحدة

حركات
اللسان

غلق العین األخرى
الحزن/التعبیر عن الفرح

البلع
Déglutition

أولي
ثانوي

التنفس
Respiration :

Tube respiratoire :
Mode/durée

التنفس األنفي
التنفس الفمي
التنفس األنفي

و الفمي
الصدري
البطني

التنفس عادي
تنفس سریع
ھواء  كثیر
ھواء قلیل

)Examen de la cavité buccale(إختبا التجویف الفمي 

):Voute palatine(الحنك*

ogivalecaveمسطحة                  عمیقة 

:تشوھات معقدة* 

الحنك                      الشراع                    الشفتین   

)Luette:(اللھاة* 

عدم وجودھا        Bibifideقصیرة                    

:األسنان* 

NormaclusionSupraclusionInfraclusion

BéanceBréve

)Déglutition:(البلع* 

أولي                                ثانوي  

:اللسان* 

.................................................................................................................

:إضطرابات مصاحبة* 

.حركات المص-

.مص األصبع أو شيء آخر-

-

-

:حالة العضالت الشفویة* 

)  Tonique(غیر مرخیة)                               Hypotonie(مرخیة

)Bilan phonétique(اإلختبار الصوتي 

:إعادة الفونیمات

baza

tasa

daja

kaxa

gaha

qaa
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maha

nala

wafa

oata

gada

sara

saca

):Phonèmes altérés(أنواع اإلضطرابات النطقیة 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

:إعادة المقاطع بدون معنى

.................................................................................................................

.................................................................................................................

:إعادة الكلمات

..................................................................................................................................................................................................................................

)Examen du langage:( اإلختبار اللغوي

:اإلتصال الغیر اللفظي

:الفھم

:فھم اإلشارات- 1

:اإلجابة بطریقتھ باإلشارة عن

.التحذیر-

".chut"اسكت-

".stop"قف-

".au revoir"إلى اللقاء-

.الجلوس-

.لنھوضا-

.الطلب-

.اإلشارة عن شيء صغیر-

:فھم اإلماءات

.اإلجابة عن إبتسامة بابتسامة-

.اإلجابة بطریقتھ الخاصة عن الغضب-

.الفرح: * تقلید اإلماءات-

.الغضب* 

.الحزن* 

.المفاجأة* 

.ى الصورإظھار ھذه اإلماءات عل

:التعبیر- 2

:التعبیر باإلشارات- أ

.إلى اللقاء-: اإلجابة بطریقتھ الخاصة عن ھذه اإلشارات*

.الطلب- 

.اإلشارة عن حجم شيء ما- 

.أنھ جائع- 

.أنھ عطشان- 

.أنھ یحس بالحرارة- 

.أنھ مریض- 



01الملحق رقم 

.عن شيء مطلوب-: اإلشارة باألصبع*

.عن مكان مطلوب-

:التعبیر باإلماءات-ب

.الفرح- : األمر بالتعبیر عن اإلماءات التالیة*

.الحزن-

.الغضب-

.المفاجأة-

.التعبیر بإماءة المفاجأة عندما ال یفھم* 

:فھم الجملة

.الفاعل فقط-

.صفة+ فاعل -

.فاعلین-

.الفعل وحده-

.مفعول+ فعل -

.مفعولین+ فعل -

.اإلجابة بطریقة صحیحة عن جملة تحتوي على النفي-

.إظھار رسم یمثل جملة تحتوي على النفي-

:فھم البنیة الزمانیة

:التعبیر

:..................................................................................................نوع الجملة

:مالحظة

.إشاري-: نوع الكالم عند الطفل* 

.توماتیكيأو-

.عفوي-

).stimulé(كالم منبھ-

:نعم: فھم الطفل بسھولة عندما یتكلم* 

:ال

......................................:...............................................................أسباب* 

:اللغة المستعملة-

:........عربیة-

:......فرنسیة-

:.......أمازیغیة-

-Dialecte.........:

:........................................................................................................تأتأة* 

.سریع-:رىإضطراب المج*

.بطيء-

-saccadée

.اإلرتفاع-: إضطراب الصوت

.الشدة-

.الطابع-

النشاطات المقترحة في المنزلالنشاطات المقترحة في الحصةالمیدان الوظیفي
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:اإلتصال اللفظي

:الفھم العام

مالحظةالعمر

الفھم العام

النظر إلى الشيء عندما یكون مسمى

اإلجابة عن إسمھ

تعیین أجزاء الجسم

تعیین أشیاء مسماة

تعیین صور مسماة

تعیین ألوان مسماة

تعیین أشكال مسماة

مسماةتعیین وضعیات 

خارج–داخل 

تحت–فوق 

وراء–أمام 

یمین–یسار 

)ال(توقیف النشاط كإجابة للطلب 

أوامر على األقل10إجابة صحیحة عن 

عن أمر یتكون من جزءینإجابة صحیحة 

التعرف على وظیفة األشیاء

:التعبیر: تطور الكالم

مالحظة

صیرةسلسلة من األصوات الق

)أو أكثر2(سلسلة من األصوات

)jaser(تصویت مطول

تصویت عندما نكلمھ

إطالق صرخات من الفرح

Faire des roulades
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تصویت عدة مقاطع واضحة

)coucou le voila(المشاركة في اللعب

)بابا،ماما،أو كلمة من مقطعین(نطق كلمات

إعادة كلمات مسموعة

)بابا،ماما،ال(كلمات3ق نط

نطق خمس كلمات

نطق ثمان كلمات

تجانس كلمتین

نطلب منھ أن یأكل أو یشرب

تكوین جمل من عدة كلمات

تسمیة إسمھ

إستعمال ضمیر األنا

:الفھم

مالحظةالعمر

الفھم العام

النظر إلى شيء مسمى

اإلستجابة إلسمھ

جزاء من الجسمتعیین أ

تعیین أشیاء مسماة

تعیین صور مسماة

تعیین ألوان مسماة

تعیین أشكال مسماة

تعیین وضعیات مسماة

خارج–داخل 

تحت–فوق 

وراء–أمام 

یسار–یمین 

)ال(توقیف النشاط باإلجابة عن الطلب 

أوامر على األقل10إجابة صحیحة عن 

جابة صحیحة عن أمر یتكون من جزءینإ

التعرف على وظیفة الشيء

:تطور الحركة

مالحظةالعمر

En décubitus ventral soulever la téte à 45

degré.

En décubitus ventral soulever la téte à 90

degré.

الجلوس و مراقبة الرأس

Soutenir ventre-bras.

الدوران

La téte ne prend pas si on l’attire vers la

position assise.

الضغط على الكعبین
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الجلوس بدون مساعدة

الوقوف بشد شيء ما

Se mettre debout par traction

Parvenir à s’asseoir

المشي و اإلستعانة باألثاث

الوقوف لمدة معینة

وقوف جید

Se pencher et se redresser

المشي إلى الوراء

صعود الساللم

Dribler une balle

رمي الكرة إلى أعلى

القفز في مكانھ

الدوس على دواستي الدراجة

Tenir un sac sur un pied 2/3

النجاح في القفز العالي

ثواني على رجل واحدة5التوازن ل

القفز على رجل واحدة

Réussir 2/3 la marche talon-ortei

القبض على الكرة

ثواني على رجل واحدة10التوازن ل 

:الجانبیة

یسار            یمین:            الید

یسار            یمین:        الرجل

یسار            یمین:         العین

:التطور اإلجتماعي

مالحظةالعمر

ھالتوقف عن البكاء عند التقرب من

النظر إلى الوجھ

Réaction de la succession anticipée au

moment de la tétée

اإلستجابة للصوت

الضحك في األوجھ العائلیة

S’animer à la vue du biberon

اللعب بیدیھ

الضحك بقھقھة

دوران الرأس عند النداء

Se découvrir par mouvements de

pédalage

ضحك و التصویت عند اللعبال

وضع رجلیھ في یدیھ

التعرف على الوجھ العائلي 

و الغریب

وضع رجلیھ في فمھ

تناول الحساء بالملعقة

اللعب برمي ألعابھ على األرض



01الملحق رقم 

اللعب بضرب شیئین

إستعاب الكلمات المستعملة في البیت

إلى اللقاء،شكرا،جید: القیام ب

لدفاعفھم وضعیات ا

الشرب في الكأس

إعطاء أمر أو إشارة

إعادة شيء مضحك

اإلشارة باألصبع عن شيء یحبھ

الشرب لوحده في الكأس

إستعمال ملعقة

Demander son pot

تقلید حركات الكبار

المساعدة في جمع اللعب

المشاركة في لبس مالبسھ

و حذاءه

النظافة في اللیل

:الحركة الدقیقةتطور 

مالحظةالعمر

التتبع باألعین إلى الخط األوسط

Mouvements 100% légaux à la naissance

جمع یدیھ

180التتبع باألعین عند 

Saisir un hochet

Considérer les objets

المیل إلى شيء ما

تمریر مكعب من ید إلى أخرى

S’asseoir chercher le ficelle

الجلوس و أخذ مكعبین

Attraper l’objet en ratissant

Compréhension pouce doigt

ضرب مكعبین بین یدیھ

Prendre un gain entre le pouce et l’index

وضع مكعب فوق مكعب

Gribouiller spontanément

مكعبات عمودیا4وضع 

جذب شيء من قارورة

نقل خط أفقي

Copie o

Faire une tour de 8 cubes

نقل جسر

إختیار الخط األطول

رسم رجل بثالث أجزاء

التعیین–النقل 

النقل

رسم رجل بستة أجزاء
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:التمییز

مالحظةالعمر

السمعي

التعرف على الصوت القوي من الضعیف

معرفة الضجیج العائلي

معرفة صوت العائلة

معرفة صرخات العائلة

معرفة اآلالت الوسیقیة

البصري

)األلوان(

وضع ورقتین من نفس اللون

وضع شیئین من نفس اللون

تعیین شيء من لون معین

أحمر. تسمیة األلوان

أبیض

أصفر

أخضر

أزرق

أسود

بني

برتقالي

تعیین األلوان البارد من الغامق

البصري

)األشكال(

وضع شیئین لھما نفس الشكل 

وضع شیئین متشابھین عن 

طریق التركیب

لى وضع شكلین متشابھین ع

مساحة رطبة

النجاح في معرفة األشكال

:تعیین األشكال التالیة

دائرة

مربع

مثلث

مستطیل

معین

:معرفة أجزاء الجسم

العمرالتسمیة على اآلخرینالعمرالتسمیة على نفسھالعمرالتعیین على اآلخرینالعمرالتعیین على نفسھ

الشعر

دینالی

الرجلین

األذنین

العینین

األنف

الظھر

البطن

الركبة

األسنان

الوجنتین

الجبھة

menton
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الرقبة

األصابع

األظافر

الشفتین

الذراع

cilsالشفر

الكوعین

الحواجب

الفخذ

:األجسام الممثلة

:التعلیمة اللفظیة

السنة

الشھر

Gribouillis

Bonhomme – têtard

Bonhomme dessiné de face

Détails sur la tête

Présence de membres

Membres correctement placés

Double contour des membres

Bonhomme sexué

Détails vestimentaires

Indication de dynamisme

Bonhomme dessiné de profil

Reconstitue le bonhomme à l’aide des parties découpées

Corps vécu

السنةسن اإلكتساب

الشھر

الوقوف

لوسالج

اإلستلقاء على الظھر

اإلستلقاء على البطن

اإلستلقاء على الجانب

genouالجلوس على 

Se mettre à quatre pattes

Se mettre accroupi

Ramper

Rouler sur le coté

المشي عادیا

الجري
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:أبعاد و حدود إعادة التربیة

):رأي المعالج(التشخیص .................................................................................................................

.................................................................................................................

:البروتوكول العالجي

):النصائح الموجھة للوالدین(العمل الوالدي 

.................................................................................................................

:الوالدین ذوي مشاركة إیجابیة

.................................................................................................................

:أولیاء مستقلین عن الكفالة

.................................................................................................................

:مشاركة أفراد العائلة آخرین في إعادة التربیة

.................................................................................................................

:مجرى حصص إعادة التربیة

 .................................................................................................................

:األولىاإلنجازات

.................................................................................................................

:درجة التحسن

:...................................................................................تطور

...................................................................................

:...................................................................................رفض

...................................................................................

:....................................................................................جمود

....................................................................................

:الطفلتسلیة و لعب

:األلعاب الفردیة-

.................................................................................................................

):األدوار(األلعاب الجماعیة -

.................................................................................................................

:ألعاب المسابقة-

.................................................................................................................



.( K-ABC)بطارية الفحص النفسي لألطفال : إختبار الذكاء : الفصل األول

الفصــــــــــــــل األّول 
)بطاریة الفحص النفسي لألطفال : إختبار الذكاء 

K-ABC )
Kaufman  Assessment  Battery  For  Children )(

:مقدمـــــــــــــة
)  connaissances(و املعارف) L’intelligence(الذكاء(K-ABC)لألطفالالنفسيتقيس بطارية الفحص

KaufmanNadeenوKaufmanAlainsفل ، وهو اختبار يطبق فرديـا،أنشأه  البـاحثانلدى الط

بالواليات املتحدة األمريكية حيث عرفا بإجنازمها لعدة أعمال ختصصت يف التقييم البيداغوجي ) 1983(
ء ليخدم عدة لذا فإنّ تصميم اإلختبار جا) خصوصا يف جماالت قياس الذكاء عند الطفل(واإلكلينيكي

، و قد  متّ بناؤه كرد فعل على عدم ) علم النفس املدرسي ، علم النفس اإلكلينيكي(ميادين لعلم النفس 
Le fonctionnement( إقتناعهم بوجود أدوات معبرة يعتمد عليها يف تقييم وفهم التوظيف العقلي لألطفال

mental (ا اختباقائص اليت أظهررات مبختلف سياقاته،كالن)Wechsler ( للذكاء و خصوصا فيما يتعلق
و ال تعتمد على إطار نظري يسمح بتقييم Empiriquesباجلانب النظري للسالمل العقلية ، فهي أمبرييقية 

املعارف : الذّكاء إىل لفظي و غري لفظي باإلضافة إىل وجود عوامل مؤثرة يف نتائج اإلختبار نذكر منها 
.لى النتائج العامة لألفراد و الثقافة واليت تؤثر ع

:و تظهر أمهية اإلختبار من خالل إبراز املميزات و األهداف اليت ترمي إليه و هي كما يلي
-K  )ممیزات و أھداف إختبار ABC ):

:قياس الذكاء انطالقا من أسس نظرية مبنية و أحباث معمقة. أ
Mesurer l'intelligence à partir d'une base  théorique  solide  et  de  sérieuses  recherches

K)استمدت سالمل السياقات العقلية املشكّلة لبطارية  - ABC)   ا باملطابقة مـع منـوذجحمتويا
املقتبسة من نظريـات  ) SIMULTANES(واملعاجلات التزامنية) SEQUENTIELES( املعاجلات التعاقبية
وكذا نظريات علم النفس   ) ( Bogen, (1975 ) Gazzaniga , (1978) Kinsbourne1975علم النفس العصيب

، بإثبات الفصل النوعي يف حلّ الطفل للمسائل بشكل تعاقيب و تزامين        Neisser   (1967)املرضي 
ب تسلسلي و زمين                        لترتي) التعاقبية ( و باستقاللية كليهما عن اآلخر حيث خيضع املثري يف حل املسائل  

تتطلّب و بفعالية كبرية حلّ املسائل ، بإدماج املثريات بشكل كلّي ) املتزامنة ( و باملقابل السياقات 
.حسب ترتيب فضائي يف مجيع احللول) Gestalt(جشتليت 

:ة و قدرات حل املسائل اجلديدة بالقدرة على التمييز ما بني املعارف املكتسبABC-(  K(يسمح إختبار.ب 
Faire la distinction entre les connaissances acquises et la capacité à résoudre des problèmes nouveaux .

على السياقات العقلية بنوعيها التعاقيب ( K . ABC  )تركيز األطر النظرية اليت يستند إليها إختبار 
مينح تربيرا منطقيا للفصل ما بـني  ) املعارف املكتسبة يف املنزل و املدرسة (ن احملتوياتو التزامين أكثر م
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إستراتيجيات حل املشاكل من جهة و اكتساب املعارف من جهة أخرى ، فطريقة كل طفل يف معاجلة 
) .Le contenu( املعلومات تكشف عن قدراته اخلاصة يف حلّ املشكالت دون فعالية للمحتوى 

معلومات تعكس التوظيف العقلي للطفلّ مما يساهم يف وضع ختمينات بيداغوجية من طرف ABC)-(Kيقدم. ج 
Fournir des résultats traduisibles en termes d’intervention pédagogiques: األخصائي 

معلومـات  إبراز املعطيات اإلحصائية ألهم جوانب القوة و الضعف تسمح لألخصائي بتحصله علـى  
تكشف بصفة مباشرة عن أساليب التعلم لدى الطفل ، و قـد أظهـرت أحبـاث    ) Précieuses(مهمة 

)Biggs 1978 , Reynolds 1981 (  زون بسـياقبأن األطفال الذين يعانون من صعوبات يف القراءة يتمي
 تزامين قويProcessus simultané  fort) (  و بسياق تعاقيب ضـعيف )Processus séquentiel  faible    (

-K  )وهذا ما جعل إختبار. و هناك أحباث كثرية يف هذا اإلطار  ABC )   ـال يف إكتشـافله دور فع
. الصعوبات املدرسية كعسر القراءة و الكشف عن درجات التأخر العقلي

ABC )-(  K :ABC)-nouvelles  dans  le (kIntroduire  des  tachesإدماج اختبارات فرعية جديدة يف .د 

-K)إدخال اختبارات فرعية جديدة يف بطارية  ABC )   مل تعرفها الروائز الكالسيكية من قبـل مثـل
القراءة ، الفهم  باإلضافة إىل تكييف إختبارات أخرى مثـل  ) La mémoire visuelle(الذاكرة البصرية 
). Les matrices analogiques(املتشاة املصفوفات ) Séries de photos(سالسل الصور 

Etre facile à administrer et permettre une  cotation objective: سهولة التمرير و املوضوعية يف  التنقيط . هـ

-K  )يتكون  ABC )  فات هرمية الشـكل3( من ثالثة مصن Classeurs pyramidales (  تسـمح
تيسر للمفحوص رؤية املسائل املطروحة عليه من جهته و من جهة أخرى بسهولة مترير اإلختبار حيث ي

يرى الفاحص الصفحة األخرى من جهة و اليت حتمل معلومات عن اإلجابة ، السن الذي يناسب البند ، 
.املدة الزمنية ، التوقف ، مما جيعل الفاحص فطن لكل األخطاء اليت تشوه النتائج و التنقيط 

ساسية فائقة ملختلف الشروط اليت تطرح أثناء الفحص من قبل األطفال يف الروضة ، أطفال ليسـوا  يتميز حب.و 
:من أصل فرنسي و أطفال يعانون من إعاقات 

Etre  sensible  aux  diverses  exigences  que  pose  l'examen  des  enfants  de  maternelle,  des
enfants  de  minorités  ethniques  et  d'enfants  présentant  certains  handicapes.

-K  )يسهل تطبيق إختباربالنسبة ألطفال الروضة ABC )   على هذه الفئة العمرية نظـرا للمقـاييس
( K-ABC)و تتميز اختبارات األطفال الصـغار ) اختبارات فرعية فقط7صغر البطارية (اجليدة التكييف 

) .رسوم مطابقة للرسوم املتحركة ( جذابة ، تلفت أنظارهم و تعكس متطلبام بكوا
و قد متّ إختيار جمموعة من اإلختبارات غري اللّفظية تسمح بإختبار التوظيف العقلي و قياس درجـة  

االختبـار      الذّكاء عند األقلية اليت ختتلف عن األصل الفرنسي بالتخلي عن اختبارات املعرفة ، كمـا أنّ  
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(  K- ABC ) يف قبول إجابات األطفال املعاقني  السماحةيعتمد يف اإلجابات على إمياءات و إشارات و
) .صمم ، إعاقات حركية ( 

:تقنیـــــن االختبــــــار 
فئة عمرية من عامني20طفل فرنسي مقسمني إىل 1200متّ تكييف االختبار للغة الفرنسية بتقنية على 

ذكور 30( طفال60شهرا على 16أشهر ، و حتتوي كل فئة عمرية ممتدة على 6سنة و 12أشهر إىل 6و
و املدرسـي    ) أطفال موجودين يف الروضة ( و تعترب العينة ممثّلة للمجتمع ما قبل املدرسي ) إناث 30و 
يقابل السنة السـابعة مـن التعلـيم    و كذا املرحلة األوىل للمتوسط ما) الطّور األول ، الطّور الثّاين ( 

.األساسي باجلزائر 
:بنیــــة االختبـــــار

:من نوعني من السالمل مها Kaufmanتتشكّل بطارية 
I. السلّم الكلّـــي)L’échelle  globale. (

II  . السلّم غري اللّفظي)L’échelle  non  verbale . (
I     .السّاللـــــم الكلیــــة( les échelles globales ):

.و إحنراف معياري ذا أمهية 100و حتتوي على أربعة سالمل كلية مبتوسط 
و :(  L’échelles de processus séquentiels  )سّلم السیاقات التعاقبیة. 1

ألنّ مهمات السلّم التعاقيب تقدم على شكل مسـائل  يتم التركيز هنا على الترتيب التسلسلي و الزمين ،
حتل بترتيب املعطيات حسب الترتيب املذكور ، و كلّ فكرة مرتبطة باليت تسبقها بطريقة خطية و زمنية 

Le traitementو بالرغم من وجود الذاكرة اآلنية يف كل االختبارات الفرعية فإنّ املعاجلـة التعاقبيـة   . 

sequentiel )( د للمثريات مهما كان احملتوى و طريقة التقدمي أو نوع اإلجابة ، أمثلة هيالسياق املوح:
.تكرار األعداد املنطوقة من طرف األخصائي أو الفاحص . أ 

.إعادة إنتاج سلسلة حركات اليد املنجزة من قبل الفاحص . ب 
:أمهية املعاجلة التعاقبية . أ 

فهم احلياة اليومية و املدرسية مقترن بقدراته يف معاجلة و حلّ املسائل بطريقة تعاقبية إنّ مهارة الطفل يف
و الطّفل الذي يتحصل على نتائج مرتفعة يف السياق التعاقيب ، يتميز باحتفاظه الكمي لألعداد ، لكتابة 

عد حنويـة ، و فهـم   الكلمات و الربط بني احلرف و الصوت ، كما تسمح هذه املعاجلة باكتساب قوا
تزامن األحداث التارخيية ، و التطبيق الصحيح لعدة كفاءات رياضية أو على نقيض ذلـك ، األطفـال   
الذين لديهم صعوبة يف فهم الكلمات و غري القادرين على حلّ املسائل العلمية أو الرياضية املعقّـدة يف  

لف أجزاء املخطط أو الرسم ، هؤالء حيتمـل أنهـم   عناصرها ، أو أيضا الذين هلم صعوبة يف ترمجة خمت
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نفس اخللل ميكن أن يظهر يف مواقف متعددة يف احلياة االجتماعية يعانون من قصور يف السياقات التعاقبية 
صعوبة إدماج جمموعة كبرية من القواعد يف لعبة ، العجز يف فهم و تنفيذ تعليمـات لفظيـة   –مثال –

.Lashley) 1951( يقول البعض بالنسبة للمختصني يف علم األعصاب ) املعلم –الوالدين ( للراشدين 
«Se qu'il y a  de plus général ,la succession des actions  qui constituent notre comportement même »

L’échelle de  processus )سلم السیاقــــــات المتزامنـــة .ب 
imultane ):

بإدمـاج  ) holistique( أو نوع من املفاهيم الكلية) gestalts( م التركيز هنا على استعمال شكل يت
العديد من املثريات يف نفس الوقت للتمكن من الوصول للحل األمثل و تسمح النماذج يف هذه السياقات 

.باكتساب شكل احلرف و الرقم أو مدلول الصور و مثريات بصرية أخرى 
: ختبارات الفرعية هلذا السياق و من أهم اإل

) .الذاكرة الفضائية ( تذكّر مواضيع املثري الفضائي -
) .إختبارات املثلثات ( تشكيل رسم عن طريق جتميع عدة مثلثات متشاة -

L’échelle des processus mentauxسلم السیاقات العقلیة المرّكبة.ج 

composite )   :(
الربط ما بني السالمل للسياقات التعاقبية و املتزامنة و اليت تعطي يف األخري تقييما عامـا  و تتمثل يف
Manuel d’interprétation .  p  32( للوظيفة العقلية  – 33. (

: ) ( L’échelle de connaissancesسلم المعــــارف.د 

، اللّغة  و اإلكتسابات  املرتبطة  باملدرسة مثل  تعلم  ترتكز  السالمل  هنا على  تقييم  معرفة األشياء
إنّ 15و بإحنراف معيـاري  100القراءة و احلساب ،  و يعطي  هذا  السلم  نقطة كلية مقننة  مبتوسط  

هذا  السلم  ال يسمح  بتقييم  الكفاءات املتخصصة  مثل  مجع أعداد  الرقمني احملفوظة ، و هو  إختبار 
 فة و  املتمثّلة يف القراءة ،  يهتمجماالت  املعر  رجة  األوىل  باالكتشاف ، فهو  مقياس  شامل  ألهمبالد

( personnages et lieux connusاحلساب و املعلومات العامة إختبار للشخصيات  و األمـاكن املعروفـة   

Subtest ( و الفئـات الدالليـة       ) ( Subtest  vocabulaires  courantsوكذلك بداية تطور اللّغـة ) -
devinettessubtest ( ذه الطّريقة يساهم يف حتليل املعارف املكتسبةوالكفاءات يف املادة املدرسية و.

من أهم وظائف سلّم املعارف ، تقييم املستوى احلايل للنجاح املدرسي للطّفل و التشخيص و  كذا التنبؤ 
ن التناول املباشر للتنبؤ بالنجاح املدرسي يكمـن يف قيـاس مسـتويات    إبنجاحاته و إخفاقه مستقبال 

-K  )لـالكفاءات احلالية ملختلف املعارف املدرسية ، هذا ما يسمح به سلّم املعارف ABC ).
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و يف األخري نستخلص أن هذا اإلختبار للمعارف يسمح بوضع بروتوكوالت إلعـادة التأهيـل      
)La remédiation( كونه يعمل بفعالية يف الكشف)Le dépistage( والتشخيص)Le diagnostic ( و كذا

).Le pronostic(التنبؤ 
II .السّلـــــم غیر الّلفظـــــي )L’échelle  non verbale(

سنة و نصف ، و يتكون من عدة اختبارات فرعية عـن  12إىل 4يطبق على أطفال أعمارهم من 
، إذ أنّ إجاباا ال تتطلب تقييم السياقات العقلية لألطفال الذين يعانون مـن  التوريةق اإلشارة و طري

)    Non francophones( إعاقات مسعية أو إضطرابات يف اللغة أو أطفال غري الناطقني باللسان الفرنسـي 
.15و إحنراف معياري 100و هي مقننة مبتوسط 

:ة للبطاریة حسب األعمار   توزیع اإلختبارات الفرعی
-K  )حيتوي ABC ) ق على الطفل أكثر من إختبارا فرعيا16علىإختبار يف أقصـى  13، حبيث ال يطب

:احلاالت 
) . سنة 2.6( إختبارات فرعية يف عامني و ستة اشهر 7-
) . سنوات 3( إختبارات فرعية يف ثالثة سنوات 9-
) .سنوات 5و 4( سنوات اختبار فرعي يف أربعة و مخسة -
) .سنوات 6(إختبار فرعي يف ستة سنوات -
) . سنوات 7( إختبار فرعي يف سبعة سنوات إىل ما فوق -
البطارية تبعا ألعمار األطفال ، فالزمن املتوسط التقرييب لتطبيق اإلختبار على طفـل  زمن تطبيقو يزداد 

سنة ، و من 15د ، بالنسبة لطفل عمره 60د إىل 50د ، و هو أيضا من 35هو ) سنوات 2.6( عمره 
. سنوات إىل ما فوق 7د لألطفال من 85د إىل  75

.. .……ص .   …أنظر اجلدول رقم 
:الخصـــائص السیكومتریــــــــــة 

:الثبات .  أ 
بالنسبة لألطفال ) 0.87(إىل ) 0.82(من ) (SPLIT–HALFزئة النصفيةيتراوح معامل الثّبات بتقنية التج

لألطفال املتمدرسني ، و يقدر معامل الثبات الكلّي لكامل ) 0.95(و ) 0.86(قبل املتمدرسني و ما بني 
.و هو مقبول جدا ) 0.75(اإلختبارات الفرعية ب 

:الصدق .  ب 
يات االختبارات التعاقبية و املتزامنة مع بطاريات أخرى باحلصول على كما مسح التحليل العاملي لبطار

معامالت إرتباط قوية و مرتفعة ، كما تشري إىل أن املعايرة قد متّت بأخذ اجلانب االجتماعي الثقايف 
.للعائلة بعني اإلعتبار من خالل جداول خاصة 
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:الدرجات في اإلختبارات الفرعیة .  ج  
)             10(ختبار فرعي من سالمل السياقات العقلية يـنقط بدرجـة سـلّم ذات متوسـط قـدره      كلّ إ

بدرجـة معياريـة ذات   )6( ، يف حني تنقّط اإلختبارات املعرفية الستة )3( و باحنراف معياري قدره 
). 15( و احنراف معياري قدره )100( متوسط قدره 

( الخمسة المطّبقة في البحث تقدیم اإلختبارات الفرعّیة
) : إختبارات غیر لفظیة

سنة يف مدرسة أمحد ترخوش  و إعتبار                                                    ) 12( إىل )  )7دف تقييم الذكاء لدى األطفال من 
)( K-ABCنا اكتفينا بالسلم غري اتمع اجلزائري ، فإنف على ان من غري مكيللّفظي املتكو )10 (

.      .…ص..    …إختبارات فرعية   ،                              أنظر اجلدول رقم 
:اإلختبارات الفرعیة غیر الّلفظیة

)إختبارات البحث املطبقة 
سنوات 6سنوات5سنوات4

التعرف على األشخاص .2
حركات اليد.3
املثلثات .6

ات اليدحرك.3
املثلثات . 6
املصفوفات املتشاة .8
الذاكرة الفضائية .9

حركات اليد .3
املثلثات .6
املصفوفات املتشاة . 8
الذّاكرة الفضائية .9

سالسل الصور .10

.سنوات فما فوق) 06(سنوات إىل ) 04(جدول يبني اإلختبارات الفرعية غري اللّفظية لألعمار من : جدول رقم   ص     

سنة ، فإنّ التقاطعات اإلختبارية العمرية ) 12( و ) 7(باعتبار أعمار األطفال تتراوح ما بني 
) .3( سنة و هي توافق اخلانة ) 12( إىل ) 7(إختبارات فرعية خاصة باملرحلة من ) 5(تنتج 

:حها كما يلي و اليت سنشر……ص .  …أنظر اجلدول رقم 
/ Subtest  3  mouvement de main(إختبار حركـــات الیـــد.1

classeur  I: (
بندا لقياس السياق العقلي املتتابع املتمثل يف إعادة تقليد سلسلة ثابتة من احلركات ) 21( يتكون من

:بالضرب على الطاولة بيد الفاحص ذات الوضعيات الثالثة 
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.                                              ضرب جبانب اليد على الطاولة.ب .ف اليد على الطاولة            ضرب بك. أ 
.ضرب باليد على الطاولة و هي منكمشة . ج 

و يتطلّب النجاح يف اإلختبار حيث ترتب بنوده وفق معامالت الصعوبة و التدرج باحلفاظ على الترتيب 
حلركات تسلسلية ) 0( حلركات تسلسلية صحيحة و درجة ) 01(ات و ينقّط بدرجة التسلسلي للحرك

يف تقييم بعض اجلوانـب  ) Lorix 1966( خاطئة ،  و يهدف هذا اإلختبار الفرعي املكيف من طرف 
.للوظائف احلركية يف إطار الفحص السيكولوجي العصيب املعمق 

) : ,triangles ,classeur I   )Subtest 6إختبـــار المثلثــات.2
بند و يتم حساب الزمن يف حل كلّ املسائل اليت تطرح على الطفل      ) 18( يتكون االختبار من 

زرقاء من 9( و يقيس اإلختبار قدرة الطّفل على جتميع عدد مثلّثات متماثلة) عدم جتاوز الدقيقتني ( 
) .     Modèle abstrait(شكيل منوذج جمرد بت) جهة و صفراء من اجلهة األخرى 

كما ينقّط ) 0( ، و التجميع اخلاطئ ينقط بدرجة ) 01( و يتم التنقيط حسب التجميع الصحيح درجة 
) .0( التجميع الصحيح بعد دقيقتني  بدرجة 
-1927Kohs  block( ويعترب إختبار املثلثات نتاجا لتكييف  design – test (   و له أمهيـة إكلينيكيـة

)  ( Efférent  moteurو احلركية ) ( Afférent visuelعظيمة ، حيث يستعمل كال التقنيتني البصرية
:فهو يقيس عدة نقاط يف آن واحد و هي 

.السياقات التعاقبية -
)(  La fluiditéالسيولة -
) .النظام ( عالقة األجزاء بالكلّ -
) Le  raisonnement(اإلستدالل -
.تقليد منوذج -
.القدرة الفضائية -
.التنسيق البصري الفضائي -
) ..(   Signe ,  symbole) دال ، رمز ( اإلدراك البصري ملثري جمرد -

Subtest 8 ,  matrices analogique ,   classeur )المصفوفات المتشابھة  .  3
II  )   :

قدرة الطفل على إختيار الصورة أو الرسم الذي يكمل مصفوفة من يقيس هذا اإلختبار الفرعي
.العالقات املتماثلة تقدم للطفل بصريا 
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بند و يتميز كبقية اإلختبارات بالتدرج يف الصعوبة و تنقّط اإلجابة ) 20(و يتكون اإلختبار من 
عة أفقيا أمام الطفل إلكمال العالقة من بني الصور السبع املوضو( الصحيحة بإختيار الرسم الصحيح 

.إجابة خاطئة ) 0( إجابة صحيحة و درجة ) 01( بدرجة ) املماثلة 
وهو يركز جبدية على )(La pensée  analogiqueو املصفوفات املتشاة هو اإلختبار الوحيد الذي يقيس 

:اإلدراك البصري لدى الطفل و يقيس ما يلي 
.السياقات املتزامنة -
.التحليل -
).( Détails  visuelsاإلنتباه للتفاصيل البصرية  -
) .Détails essentiels ,  et non  essentiels( التمييز ما بني التفاصيل املهمة و غري املهمة -
) .(Le raisonnementاإلستدالل  -
.القدرة الفضائية -
.اإلدراك البصري للمثري-

, Subtest 9 , La mémoire spatiale(الذاكرة  الفضائیــــة  . 4
classeur  II: (

يقيس إختبار الذاكرة الفضائية قدرة الطفل على تذكّر وضعيات الصور املتموقعة بصفة عشوائية 
خانات متساوية مربعة الشكل و يف كل بند خيتلـف توزيـع  التموضـع          ) 06(على ورقة مقسمة إىل 

.انات و العدد يف اخل
بند وتعترب الذّاكرة الفضائية من اإلختبارات اجلديدة لتقييم التذكّر اآلين)21(يتكون اإلختبار منو

املعاجلة لألطفال خالل سنوات التمدرس، إلبراز أمهية)Processus simultanés(بواسطة السياقات املتزامنة
Les aptitudes , sous   )( رات التحتية للمثريات و ليس للقد) ( Le traitement mentalالذهنية  – jacentes

.حبيث تصبح الذاكرة تعاكس اإلستدالل 
و يتطلب النجاح يف الذاكرة البصرية ، التركيز على إجياد املواقع الفضائية املناسبة للصور اليت 

.ثواين فقط )  5( يراها ملدة 
).Simultané(النجاح يف كل املواضيع يف آن واحد حني  حتقيق ) 01( و يتم التنقيط بدرجة 

:و تقيس الذاكرة الفضائية يف آن واحد 
.السياقات املتزامنة -
.السيولة -
. التنظيم اإلدراكي-
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.التمثيل لنموذج -
) .البصرية ( الذاكرة اآلنية -
القدرة الفضائية -
.التنظيم البصري دون إجناز نشاط حركي مهم -

) Subtest 10  séries de photos , classeur  II( لصـــــورسـال ســــل ا. 5
:

تقيس سالسل الصور قدرة الطفل على تنظيم صور حلدث و هي مقدمة بصفة غري منتظمة           
)En désordre ( مث يطلب من الطفل ترتيبها حسب تنظيم زمين ، و قد أستمد هذا اإلختبار من تكييف

، ) 1965Piaget(قتبسة من مصادر خمتلفة لالختبارات التجريبية للتسلسل و الترتيب ل إختبارات م
و تعترب القدرة على التسلسل من أهم العمليات ) 1974Wechsler( واختبار ترتيب الصور كذلك عند 

.بصفة معمـقة ) Piaget(اليت ترتكز عليها إكتسابات خمتلفة و لقد درسها 
بندا تتدرج يف الصعوبة من األسهل إىل األصـعب حسـب   17تبار لسالسل الصور من و يتكون اإلخ

األعمار املدروسة و يتم التنقيط يف هذا اإلختبار بنفس الطريقة فإذا توفر السياق املتزامن حللّ املسألة يف 
تحصل على ـفل يبإدماج كل الصور ووفق ترتيب فضائي بصري جيد فإنّ الط) Stimulus(حتليل املثري 

.إذا أخفق يف الترتيب ) 0( و يتحصل على درجة ) 01( درجة 
:و هلذا فإنّ هذا اإلختبار الفرعي يقيس يف آن واحد 

).(Simultanéالسياقات املتزامنة-
. التحليل -
) .(Détails visuelاإلنتباه إىل -
) .النظام ( التمييز ما بني اجلزء و الكل -
.القدرة املكانية -
.م بصري دون تدخل إجناز نشاط حركي مهم تنظي-
) .األشياء –األشخاص ( ) Stimulus (Signifiants)(إدراك بصري للمثري - 

الـــعـمـــــــــراالختبــارات الفرعيــــــة
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ف    ـــــــــمصن]I [CLASSEUR

PROCESSUS MENTAUXالسیاقات العقلیة

............................النافذة السحرية.  1
....................التعرف على األشخاص.  2
..............................حركات اليد.  3
.....................التعرف على األشكال.   4
......................اآلنية لألرقامالذّاكرة.  5
................................املثلـثات.   6

فــــــــمصن ]II [CLASSEUR

PROCESSUS MENTAUXالسیاقات العقلیة

............................سلسلة الكلمات.  7
........................املصفوفات املتشاة.  8
............................الذّاكرة الفضائية.   9

. ...........................سلسلة الصور.  10

فــــــــمصن ]III[CLASSEUR

CONNAISSANCESLESارفــــــــــــالمع

.........................املفردات املتداولة.  11
..............األشخاص و األماكن املعروفة.  12
. .................................احلساب.13
....................DEVINETTESاأللغاز.14
.......................القراءة و فك الرموز.15
.  ...........................القراءة و الفهم.  16

.احملتواة يف كل مصنف حسب العمر( K . ABC  )متثيل  اإلختبارات الفرعية ل.   :  …ص …جدول رقم 
Organisation  des subtests  selon  l’âge  et  même  les  classeurs
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:شبكــــة التنقیــــط 
:سنقدم عرضا خمتصرا للتنقيط 

) .…ص. …أنظر يف امللحق رقم (:ورقة اإلجابـــــات
: على اليسار يف األعلى

) biographiquesInformations(معلومات بيوغرافيـة  ) على على اليسار و يف األ( حتمل الورقة األوىل
ـّفل  .......)اإلسم ، اللقب ، السن ، العنوان ، القسم الدراسي ( ختص الط

:على اليمني و يف األعلى 
حتمل الورقة مؤطرا خاصا باالختبارات الفرعية للمعارف حيث النقاط اخلام حولت إىل نقاط معيارية 

،    ) % Bondes d'erreurs 90(حسب نسبة اخلطـأ  ) 05( و إحنراف معياري100طة مبتوسط بتقنني النق
و هذا املؤطـر للمعارف سنبقى عاجزين عن تطبيقه يف اجلزائر ما دام مل خيضـع بعـد إىل تعـديالت           

).    اخل.. ، التقاليدالثقافات ، اللّغة ، العادات ( و تكييف حسب األطفال اجلزائريني لتدخل عوامل كثرية 
:على اليسار و يف األسفل

: توجد ذا اإلطار اإلختبارات الفرعية للسياقات العقلية اليت حتمل 
. عالمة السياقات املتعاقبة-
.عالمة السياقات املتزامنة -
.عالمة السياقات غري اللّفظية-

ائر ،ألننا نعمل مع الطفل إالّ على تطبيق  اإلختبارات و يفيدنا هذا املؤطّر جدا حنن األخصائيني يف اجلز
.الفرعية غري اللّفظية 

:على اليمني و يف األسفل 
يتلخص هذا اإلطار يف اجلمع ما بني كل الفروع للسالمل و ما يهمنا حنن إىل حد اآلن اجلانـب غـري   

.……ص.  …أنظر امللحق رقم.                        اللّفظي 
:رقة اإلختبار  داخل و

حتتوي كلّ اإلختبارات الفرعية على خانة لتسجيل النتيجة لكل بند ، و توجد علـى بعـض األوراق   
) Commentaires et Observations) (خانة للتعاليق واملالحظات(للتصحيح و التنقيط مؤطّرات حتمل 

:نقل اإلجابة و النقاط 
لّ طفل عندما تكون هناك خانة إجابات مع كتابة كلّ إجابة يف كلّ اإلختبارات جيب تسجيل نتيجة ك

ألنّ ذلك سيساعد يف وضع األخصائي التشخيصات ، و التنبؤات اليت ) ناقصة أو منسية ( خاطئة كانت 
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، فنحن ذكرنا سابقا أنّ اإلختبار يدرس مباشـرة عـرب السـياقات    ) خاصة ( ختص الطّفل املتمدرس 
اخل ، مما ...... و حىت معارف التوظيف العقلي ، إستراتيجيات املعاجلة ) و التعاقبية املتزامنة( املزدوجة 

.…ص..  …أنظر ملحق رقم.              يسمح بوضع بروتوكوالت إلعادة التأهيل 
:كیفیة الحصول على النقطة الخام   

بيقه على الطفل حسب السن و هذه من آخر بند يتوقف تط) ) 0( بنود منقّطة ( نطرح عدد األخطاء 
القاعدة تفرض بأنّ الطفل جنح يف البنود اليت مل تطبق عليه باعتباره إبتدأ تطبيق اإلختبار انطالقا من سنه 

إىل 01(باعتبار أنه جنح يف البنود من ) 10( يف اختبار املثلثات  الطّفل يبدأ التطبيق انطالقا من البند : مثال
09.(

:ول على نقطة السّلم الكّلي  كیفیة الحص
عن طريق تعليمات الورقة األوىل لشبكة التنقيط يف الدليل ) 191–84(أنظر إىل اجلداول من ص 

) .(   Manuel  d'administrationالتطبيقي 
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:]فك الترمیز[الفھم اللغوي 

الحصان داخل الخزانة ضع -1
العقد حول الخزانة ضع -2
الورقة فوق الطاولة ضع -3
الباخرة فوق الطاولة ضع -4
الزھرة فوق الطاولة ضع -5
الورقة تحت الطاولةضع -6
الزھرة تحت الطاولة ضع -7
النظارات تحت الطاولة ضع -8
الخروف أمام الثالجة ضع -9

الحصان أمام الخزانة ضع ضع - 10
الحصاء وراء الخزانة ضع - 11
الخروف وراء الثالجة ضع - 12
الحصان بین كرسیین ضع - 13
الدمیة بین كرسیین وأریكتین ضع - 14



:]الترمیز[اإلنتاج اللغوي 
الكأس دخل الخزانة -1
الكرسي حول الخزانة -2
البطة تطیر فوق السور -3
البطة فوق السور -4
الحصان یقفز فوق السریر-5
الكأس فوق الطاولة -6
النظارات تحت الطاولة الكبیرة -7
النظارات تحت الطاولة الصغیرة -8
الدجاجة أمام الشجرة -9

الحصان أمام القارورة - 10
الحصان أمام الخزانة - 11
الدجاجة وراء الشجرة - 12
الحصان وراء القارورة- 13
السیارة بین شجرتین - 14
كرسیین الحصان بین - 15
الورقة بین كرعلبتین - 16
الطاولة بین أریكتین - 17
الحصان بین السور والسیارة ذ- 18
أریكة بین خزانة وطاولة - 19
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