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(الرقم في الكتالوج)559 :

تمثل الهددف األساسدي للبحدي فدي فحدر مسدارا الد اكرة الجليدة والخفيدة فدي ودفوف األواد مدن وي
المحدوديددة لقليدة والتشخيوددا المختلفددة ،و لددا مقارنددة بد وي النمددو السددليم والمسددتوذ الد ني المماثددل
شدمل ليندة الفحدر وي متال مدة  Xالهد ( ،)N = 15( )Fragile X Syndromeو وي متال مدة
وليدام ( ،)N = 15( )Williams Syndromeو وي متال مدة داون،)N = 20( )Down Syndrome( ،
و وي النمددو السددليم( )N = 20مسددتوذ التخلددف لعينددة األفددراد وي المحدوديددة العقليددة تددراو بددين التخلددف
الخفيف ( )IQ = 55-70والمتوسط (.)IQ = 40-54
()Raven's Colored Progressive Matrices, 1956
جددرذ تمريددر اختبا ر ران اام فوفاا
بغرض فحر المستوذ الد ني ألفدراد العيندة ااختباريدة ،وبغدرض تنفيد مقارندة بدين عفدراد العيندة وي
التشخيوا المرضية المختلفة ،وبين وي النمو السليم
استخدم البحي عربع عدوا  ،اثنتين منها لفحر ال اكرة الجليدة (اختبا ر  Rey Auditory Rey AVLT
 ،Rey, 1964( Verbal Learning Testبوديغت العبريدة) ( فاكيدل ،)1991 ،لفحدر مششدرا الدتعلم
والحفاظ للى الد اكرة اللفظيدة الجليدة ،وكد لا اختبدار ' Reyافشال اففر ّلا ' Rey complex figure 
 )Rey, 1941( Testلفحدر مششدرا الدتعلم والحفداظ للدى اكدرة شدكلية جليدة جدرذ تمريدر اختبدارين
إضافيين -ني واستيعابي لفحر ال اكرة الخفية ددف اختبدار Cohen & ( Tower of Hanoi
 -)Corkin, 1981مهمددة نيدة ،ددو فحددر الدتعلم والتد كر الفددوري ،والتد كر المددشج والعثددور للددى
القوانين ،وتخطيط خطوا  ،والمحافظة للدى معلومدا خفيدة حي يدة شدكلية الهددف مدن اختبدار Serial
 -)Vakil, Kahan, Huberman, & Osimani, 2000( Reaction Timeمهمدة إدراكيدة دو فحدر تسلسدل
حي ي للمحف ا
تتمثل خوووية البحي الحالي في النقاط التالية :ع فحر نولي ال اكرة ل مد البعيد( )LTMفدي ودفوف
وي متال مة  Xالهد وكمدا سنفودل فدي الجد ظ النظدري فدين البيدة عبحداي الد اكرة فدي ودفوف مدن
يعانون من ه المتال مة تمحور في فحر ال اكرة ل مد القودير فقدط ( )STMجدرذ فحدر الد اكرة

الجليددة والخفيددة فددي وددفوف عوددحاب د ه المتال مددة مددن خددالل مقارنددة المششددرا اتهددا فددي وددفوف
متال مة داون ومتال مة وليام  ،وك لا مقارنة ب وي النمو السليم من شأن فحر كه ا عن يلقي الضوظ
للددى طددابع العلددة فددي وددفوف وي متال مددة  Xالهد مقابددل المتال متددين األخددرييان ب قددام لدددد مددن
األبحاي بفحر ال اكرة طويلة األمد في وفوف وي متال مة داون و وي متال مة وليام  ،لكن البحدي
الحالي يتمي بالشمولية لكون يفحر في المجال الجلدي الد اكرة اللفظيدة والمرئيدة ،ويفحدر فدي المجدال
الخفي مهمة نية واستيعابية ،و و فحر يُمكن من الحوول للى معلوما حول الفدر بدين كدل واحدد
من عنواع ال اكرة في وفوف وي المتال ما المختلفة
سنتناول فيما يلي نتائج البحي في نولي ال اكرة

ال اكرة الجلية
القسم األول :فحر الد اكرة الجليدة فدي ودفوف وي متال مدة  Xالهد
و وي متال مة داون ،و وي النمو السليم

مقارندة بد وي متال مدة وليدام ،

الهدف األول للبحي تمثل في فحر قدرا ال اكرة الجليدة فدي ودفوف وي متال مدة وليدام ومتال مدة
داون ومتال مة  Xاله مقارنة ب وي النمو السليم
ا ترض ا عن قدددرة ال د اكرة الجليددة اللفظيددة فددي وددفوف عوددحاب النمددو السددليم سددتكون األكبددر مددن بددين
مجمولا البحي األربع ،إن كان لا في مرحلدة الد اكرة الفوريدة عم فدي مرجلدة الدتعلم والمحافظدة إلدى
لا افترضنا عن قدرة الد اكرة الجليدة اللفظيدة فدي ودفوف وي متال مدة وليدام سدتكون األكبدر مقارندة
ب وي متال مة داون ،وستكون د ه الد اكرة األدندى فدي ودفوف وي متال مدة  Xمدن بدين المجمولدا
األربع الم كورة علاله
ُتظهر ت ئج افبحث عن مجمولة النمو السليم ت كر لددا عكبر من الكلما للى نحو حاسدم (مدن الناحيدة
اإلحوائية) مقارنة بمجمولا الفحر الثالي األخدرذ فدي جميدع مششدرا ااختبدار ،إن كدان لدا فدي
مرحلددة الددتعلم األولددى ،عم فددي اختبددار الت د كر والتعددرف ،وفددي ااضددطراب ااسددترجالي ،وااضددطراب
ااستشرافي جرذ التوددي للدى فرضديا البحدي للدى نحدو ج ئدي :تد كر مجمولدة وي متال مدة
داون لدددد كلمددا (للددى نحددو إحوددائي حاسددم) عكثددر مددن لدددد الكلمددا التددي ت د كر ا عفددراد مجمولددة
متال مة داون ،وحول عفراد مجمولة متال مة  Xاله للى العالمة األدنى في جميع المششرا  ،لكن،
وللى الر م من لا فقد حول لديهم لملية تعلم
تبين من البحي عن نمط التعلم كان مشابها بين وي النمدو السدليم و وي متال مدة وليدام  :لدم يُعثدر للدى
فرو بين المجمولتين بكل ما يتعل بدرجة التحسن بين المحاولة الخامسة واألولى للى الر م من لا
ثمة فر بين المجمولتين فدي قددرة الدتعلم األوليدة كمدا كرندا فقدد لثدر للدى نمدط تعلدم مغداير بدين وي
متال مدة داون و وي متال مددة  Xالهد  ،ولدم يُعثددر للددى فدر بددين المتال متددين فدي درجددة التحسددن بددين
المحاولة الخامسة وااولى
إلى لا ،فقد كان لالما اختيار التشخير مرتفعة اكثر في امتحان الت كر لدذ جميع الفر
يمكن القول في نهاية األمر عن الفر بين وي المتال ما الثالي وبين وي النمو السدليم يدنعكس عساسدا
في مرحلة ااكتساب ،عي فدي مرحلدة الدتعلم األوليدة إلدى لدا ،ظهدر تشداب ف فدي بروفيدل الدتعلم بدين وي
متال مددة وليددام و وي النمددو السددليم ،ولُثددر للددى بروفيددل تعلددم مشدداب بددين وي متال مددة داون و وي
متال مة  Xاله

القناة البورية :اختبار ' Reyشكل مركب '

)Rey, 1941( Rey complex figure Test 

للى لكس ااختبار اللفظي ،افترضنا عن قدرة النسخ والتد كر لددذ عودحاب متال مدة دوان فدي ااختبدار
البوري ستكون األللى مقارنة بأوحاب متال مة وليام
النتائج للى جميع فرضيا

البحدي فدي د ه القنداة ،باسدتثناظ فرضدية واحددة ،ولُثدر للدى النتدائج

ودق
التالية:
ع نف وي النمو السليم مهمة النسخ والت كر عفضل من المجمولا الثالي األخرذ للدى نحدو حاسدم مدن
الناحية اإلحوائية ب لم ُيعثر في مهمة الت كر للدى فدرو فدي درجدة النسديان بدين المتال مدا الدثالي
ل وي المحدودية العقلية الفجوة بدين لالمدا النسدخ والتد كر كاند عكبدر فدي ودفوف وي النمدو السدليم
بال ا  ،ا لشيظ بل ألن لالما المتال مدا الدثالي األخدرذ كاند األدندى ووودل إلدى عسدفل الددرا
( )Floor Effectجـ للدى لكدس فرضدية البحدي ،لدم ُيعثدر للدى فروقدا حاسدمة إحودائيا بدين وي
متال مددة داون وبددين وي متال مددة وليددام  ،لكددن قدددرة وي متال مددة داون كاند األللددى مقارنددة بد وي
متال مة  Xاله
يظهددر مددن نتددائج اامتحددانين عن قدددرة وي متال مددة  Xاله د فددي ال د اكرة الجليددة ددي األدنددى مقارنددة
بالمتال متين األخريين

ال اكرة الخفية

القسم الثاني :فحر قدرة ال اكرة الخفية في وفوف وي متال مة  Xمقارنة ب وي متال مة
وليام  ،و وي متال مة داون ،و وي النمو السليم
ع مهمة

نية :اختبار

)Cohen & Corkin, 1981( Tower Of Hanoi

تمثددل دددف البحددي الثدداني فددي فحددر قدددرا الد اكرة الخفيددة فددي وددفوف وي متال مددة وليددام  ،و وي
متال مة داون ،و وي متال مة  Xاله مقارنة ب وي النمو السليم
ا ترض ا ّمّ قدددرة الددتعلم الخفيددة لدددذ وي النمددو السددليم سددتكون عللددى مددن مجمولددا البحددي الددثالي
األخرذ ،وعن قدرة ال اكرة الخفية ( اإلجرائية) لدذ وي متال مة  Xالهد فدي مرحلدة الدـ Base line
(كمدا فددي مرحلددة الددتعلم) سددتكون عدنددى مددن قدددرة الددتعلم الخفيددة فددي وددفوف وي متال مددة وليددام و وي
متال مة داون
ي عدد افخط ا تبين عن لينا الفحر التي تضدم وي النمدو السدليم و وي متال مدة داون نفد وا لددد
خطددوا عقددل مددن لينددا الفحددر التددي تضددم وي متال مددة  Xاله د للددى الددر م مددن لددا ،لددم تل د
الفرضية حول متال مة داون توديقا ،للى لكس نتدائج األبحداي األخدرذ ،حيدي لدم ين وفد وو متال مدة
داون لدد خطوا عقل ،مقارنة ب وي متال مة وليام  ،وجاظ عداظ المجمدولتين عقدل مدن عداظ وي النمدو
السدليم قمندا بدربط د ه النتيجدة بطدابع مهمدة  T.O.Hمقابدل مهمدا إجرائيدة عخدرذ جدرذ فحودها فدي
عبحاي ير بحثنا

ي اف ار بانم افوءا ا تبدين عن المشداركين فدي الفحدر قداموا بتنفيد مهمدا عقدل فدي اللقداظين الثداني
والثالي مقارنة باللقاظ األول ،ولم ُيعثر للى فر في لدد الخطوا بين اللقاظ الثاني والثالي ،ما يعني عن
تحسنا قد حول في التعلم بعد اللقاظ األول
نف نتعو ب ففدّة افزف نة تبين عن مجمولدة الفحدر ا النمدو السدليم قدد نفد بدرج دانوي خدالل مددة
قويرة( بالحسم اإلحوائي) مقارنة بمجمولا البحي الثالي األخرذ في مسدألة المددة ال منيدة ودود
للى الفرضية المتعلقة بمتال مدة داون ج ئيدا :مجمولدة متال مدة وليدام نفد بدرج دانوي خدالل مددة
عطول من مجمولة متال مة داون ،لكن ه الن لة لم تكن حاسمة إحوائيا باإلضدافة إلدى لدا لدم يُعثدر
للى فرو في المدة ال منية بين ه المجمولة ومجمولة وي متال مة  Xاله للى الدر م مدن لدا
نف وو متال مة داون برج انوي خالل مدة منية عقور ،مقارنة بمجمولة وي متال مة  Xاله

ب مهمة إدراكية:

اختبار )Vakil, Kahan, Huberman, & Osimani, 2000( Serial Reaction Time

ي
أنللذولالنلنتالرريلنتاررا بلن ر ينلةئا ر ل هل ر ل SRTفددي المدددة ال منيددة األقوددر ،بينمددا نف د وو
تظهررالنتائ ر
متال مة  Xاله في المدة ال منية األطول لم تود نتائج البحدي كد لا للدى الفرضدية التدي طرحنا دا
حول تنفي عللى ل وي متال مة داون مقارنة ب وي متال مدة وليدام  ،حيدي ا تختلدف المددة ال منيدة فدي
وفوف وي متال مة وليام لن المدة ال منية في وفوف مجمولا البحي األخدرذ للدى الدر م مدن
لددا فقددط طددرع تحسددن فددي الددتعلم فددي وددفوف جميددع المجمولددا بددين المحاولددة السادسددة والسددابعة لددم
يحول ارتفاع في المدة ال منية سوذ في وفوف وي النمو السليم ،عي عن الدتعلم الخفدي (اإلجرائدي) لدم
يحول سوذ في وفوف ه المجمولة فقط
في فجف األفر ُتظهر نتائج ااختبدار الجلدي ( اختبدار
 ))Rey, 1964( Testال ي اجرينداه فدي بحثندا حودول تراجدع فدي ودفوف مجمولدا البحدي فدي اختبدار
الت كر الحر( )Free callال ي عجري بعد مضي حوالي  30دقيقة للى مرحلة التعلم المباشر ،بينمدا جدر
المحافظة للى التعلم الخفدي فدي ودفوف مجمولدا البحدي حتدى بعدد مضدي عسدبوع كامدل تودد د ه
النتائج للى اادلاظ السائد في األبحاي عن ال اكرة الخفية في وفوف وي المحدودية العقلية تومد اكثدر
من ال اكرة الجلية ( الفورية) ه النتائج تع ادلاظا ريبير و مالئد ( )Reber et al., 1991عن الدتعلم
الخفي في وفوف وي النمو السليم ا يتعل بمستوذ كداظ مدن ُيخضدعون للفحدر د ه األمدر يتنداقض
مع الطر القائل ان التعلم الجلي يتعل بمستوذ كاظ األفراد ال ي ُيخضعون للفحر
Rey Auditory Verbal Learning – Rey AVLT

