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 المستقرّاوّالمستمرّ)التعويضي(ّومدىّمساهمةّعواملّداخليةّوخارجيةّلهذهّالمعاييرّ.ّالضعيف،الثالثة:ّ

 2018 :السنة 
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 :نوعاهّبوسطنّبأرشادّبروفيسورّحفتسيباّليفشيتّس اسم الباحث 

 جامعةّبارّايالن الخاص،كليةّالتعليمّ :الهيئة المسؤولة عن البحث. 

 البحث  ملخص

 تم هذا البحث للحصول على اللقب الثالث )دكتورا( بدعم من صندوق شاليم 

لقسمين الحاليّ البحثّ َهَدفينقسمّ العملّاالّوّّالقسمّّ:ّ )ذاكرةّ والذاكرةّ واالنسيابية(ّ )المتبلورةّ الذكاءّ تطورّ مساراتّ لفحصّ لّ

ّّ(ّ،21-16)مراهقينّّمجموعات:ّّّّأربعفيّّّّ،(IQ = 50-70)لدىّمراهقينّوبالغينّذويّمتالزمةّداونّّّّطويلّالمدى(،والحدثيّّ

( )ّّ(ّ،45-30بالغينّ المتوسطّ الذهبيّّ)59-46جيلّ اّل60(ّوالجيلّ التطورّ بواسطةّثالثةّنماذجّممكنةّهنيّّذ+(.ّتمّفحصّ

ّّ باشخاصّذويّتطورّسليم ذهنيةّمقارنةّ الذكاءّالشخاصّذويّمحدوديةّ المسارّّّّ(:Fisher & Zeaman, 1970)لتطورّ

ّّ ّّّّ،(IT – Impaired Trajectory)الضعيف )التعويضي(ّّ(ST – Stable Trajectory)المستقر  – CT)  والمستمرّ

Continuous Trajectory.) 

تقدمّالتغييراتّالفسيولوجيةّوالوظيفيةّمعّّ،ّمستوىّالذكاءّالعمر،يّكانّلفحصّمدىّمساهمةّالعواملّالداخليةّ)لثاناهدفّالقسمّ

.ّوأكثر30ّّعلىّمعاييرّالذكاءّوالذاكرةّلدىّالمشتركينّمنّجيلّّّّذهنية(،الشتراكّبنشاطاتّترفيهيةّّ)اّّوعواملّخارجيةّّالعمر(،

"النشاطّاال القسمّعلىّنظريةّ ّّدراكيرتكزّهذاّ ّّّّ،(CA( )Wilson & Bennett, 2003)ي" لالشتراكّبنشاطاتّّّفأّنّّ,لهاوفقا



 

 

ّّ بجيل ادراكيةّ اّّالمراهقةترفيهيةّ ّّلدىّ السليم التطورّ ذوّ ّّّّّ،لمجتمعّ المدى فيّ بالغينّ لدىّ االدراكيةّ القدرةّ علىّ ّالقريب،تأثيراّ

ّفيّالمستقبل.يمرّزهالوكذلكّبقدرتهاّانّتمنعّاالنخفاضّاالدراكيّوتقللّاحتماليةّاالصابةّبمرضّا

20ّمشتركّمنّجيلّالمراهقةّوالبالغينّذويّمتالزمةّداونّفيّاالربعةّمجموعاتّالمذكورةّسابقا,80ّّاشتركّفيّالدراسةّالحاليةّ

الجهةّّ"ّّ"،ةاللغويّّاتمفردشخصّفيّكلّمجموعة.ّمنّاجلّفحصّالذكاءّالمكتسبّواالنسيابيّتمّاستخدامّاختباراتّفرعية:ّ"ال

ّّ ّّوالمتساوية" المكعبات" )רייבן"ו(  2010,  2001,  וכסלר)"ترتيبّ  "Raven, 1956, 1958.)ّّّّتم العملّ ذاكرةّ لفحصّ

ومنّاجلّّ  ّ،(Wechsler, 1997b  ;2010,  2001,  וכסלר)  المكانياستخدامّاختباراتّفرعية:ّتذكرّالمدىّالرقميّوالمدىّّ

استخدام تمّ الحدثيةّ الذاكرةّ ّرامتّّفحصّ ّّأحانّ الكالمي للتعلمّ  ,Vakil & Blachstein, 1993, 1997; Vakil)يّ

Blachstein, & Sheinman, 1998  .) 

 

ّ:ّّّفروعهبفيماّيليّسيتمّالتطرقّلنتائجّالبحثّبماّيتعلقّ

تمّّّّسابقا،ّّكورةالمذّّرالقسمّاالول:ّبماّيخصّفحصّمساراتّتطورّالذكاءّوالذاكرةّمنّجيلّالمراهقةّوحتىّالجيلّالبالغّبالمعايي

النتائجّبالمعاييرّالتيّتمّفحصهاّسئيّّبشكلّجّزاثباتّالفرضيةّّ البالغّّتكوّنوالتيّوفقاّلهاّفانّ (45ّّ-30)ّّاعلىّلدىّالجيلّ

اعلىّمقارنةّمعّّ(ّكانت45ّّ-30)ّّ(.ّالنتائجّللذكاءّالمكتسبّواالنسيابيّلدىّالجيلّالبالغ21-16جيلّالمراهقةّ)معّّمقارنةّّ

رّ)التعويضي(.ّوبذلكّهنالكّموافقةّعلىّّالمسارّالمستمّّايّانّهذاّحسبّّتدخل،منّغيرّايّّ(ّوذلك21ّّ-16)ّّجيلّالمراهقة

والتيّوفقاّلهاّفأنّتجربةّالحياةّوالنضوجّعامالنّمساعدانّللبالغينّّّّّ،(Lifshitz-Vahav, 2015)ّّنظريةّ"الجيلّالتعويضي"

مّتتوفرّلهمّسابقا.ّّتسابّالمهاراتّالذهنيةّالتيّّلنّاجلّاكذويّمحدوديةّذهنيةّمنّاجلّاالستمرارّوالتطورّفيّجيلّالرشدّوم

اث الكالميةّوالبصريّةلمّيتمّ العملّ المتعلقةّبذاكرةّ النتائجّ المراهقةّ-باتّ التطورّمستقرّمنّجيلّ فيهاّانّمسارّ المكانيةّووجدّ

الحد الذاكرةّ بمقاييسّ المستقرّ المسارّ وجدّ البالغ.ّ الجيلّ ّريحتىّ اختبارّ فيّ المدىّ طويلةّ )مقيااثيةّ التعلمّّيّ اضطرابّ سّ

ّّّّ،(ةاالستباقي الرشدّّبمقياّس)التعويضي جيلّ فيّ المكوثّ ومقياسّ التراجعيّ التطورّّاالضطرابّ ذويّ االشخاصّ لدىّ كماّ ّ.)

ّبالغ(ّ.الجيلّال)الرشدّالسليمّفأنّالتطورّبالمؤشراتّالسابقةّيكونّفيّاوجهّفيّجيلّالمراهقةّوتبقىّمستقرةّحتىّجيلّ

البالغ) للعمرّ الذهبيّ)+(45ّّ-30بالنسبةّ العمرّ افترضناّانّهنالكّاستقرارّبالج60وحتىّ المتوسط)(:ّ (ّوانهّفي59ّّ-46يلّ

(ّستكونّالنتائجّاقلّمقارنةّبالجيلّالمتوسط.ّوكذلكّبالنسبةّللفترةّهذهّفقدّتمّاثباتّالفرضيةّجزئيًا.ّفي60ّالجيلّالذهبيّ)+

(ّوباختبارّ"الجهةّالمتساوية"ّفيّعمرّال60ّّّ+)الذهبيّّّّفانّاالنخفاضّيحدثّفيّالجيلّّ(،متبلورالمخزنّالمفرداتّ)الذكاءّّ



 

 

.ّحدثّاالنخفاض40ّّالّّبعمرّّفكانّّبترتيبّالمكعباتّّاما50ّّّّّّبعمرّالّّّّ)السائل(.ّحدثّاالنخفاضّفيّالذكاءّاالنسيابي50

البصرية العملّ ذاكرةّ المتوسط-فيّ الجيلّ منّ ذ59-46)ّّالمكانيةّ فيّ المستقرّ المسارّ وجدّ الكالم(.ّ العملّ وحدثّاكرةّ يةّ

.ّفيّالذاكرةّالحدثيةّطويلةّالمدىّباختبارّرايُّوجدّمسارّتطوريّمستقرّ)بمؤشرّ+(60)ّّيبًاّفيّالعمرّالذهبياالنخفاضّتقّر

ّومسارّتطورّتعويضيّبمؤشرّكفاءةّاالسترجاعّ.ّالمكوث(،تراجعيّومؤشرّّاستباقي،اضطرابّ

ّّالعمر(ّ،ّّتقدمتّالفسيولوجيةّوالوظيفيةّمعّّنسبةّالذكاءّوالتغييراّّالجيلّ،)الداخليةّّالقسمّالثاني:ّفيهّتمّفحصّمساهمةّالعواملّّ

مجموعاتّالجيلّالبالغّفقط.ّّّّثالثتمّفحصّّّّوالذاكرة،لمقاييسّالذكاءّّّّذهنية(،بنشاطاتّترفيهيةّّّّاالشتراكّ)الخارجيةّّوالعواملّّ

ّاغ.راكّبنشاطّساعاتّالفّرذلكّاستبيانّاالشتالعمرّوكّتقدماستخدمّاستبيانّالتغييراتّالفسيولوجيةّوالوظيفيةّمعّ

فأنّّوالذيّوفقاّلهّّّّ،Lifshitz-Vahav, Shnitzer, and Mashal (2016)وجدّتطبيقّلنظريةّالنشاطّاالدراكيّفيّبحثّّ

ل الذهنيةّساهمتّ الترفيهيةّ ّوّّةلقدّرالنشاطاتّ البالغينّذويّالمحدوديةّالذهنيةّمعّ لدىّ فيّّّّوذلّكّّدونّمتالزمةّداوّنباالدراكيةّ

ّّلقريبا-الحالّيّّالمدى ّّّّبالتالّي. ّّافترضنا البّّفّيّّكذلكانه ّّهذاّ الذكاءّحث علىّ الذهنيةّ الترفيهيةّ للنشاطاتّ مساهمةّ سيكونّ

ّّوالذاكرةّلدىّالمشتركينّفيّالمدىّالحالي.ّتمّاثباتّّ الذهنيةّحيثّّالفرضيةّّهذه الترفيهيةّ وجدّمساهمةّللمشاركةّبالنشاطاتّ

وظيفيّالذيّحدثّمعّّللّتأثيرّالضعفّالفسيولوجي)الصحي(ّواللذهنيّيقعلىّكلّاالختباراتّالتيّاجريتّوكذلكّفانّالنشاطّّا

ّّ التعويضي" "الجيلّ نظريةّ ايضاّ تدعمّ النتائجّ هذهّ فأنّ وكذلكّ انهّّّّ،(Lifshitz-Vahav, 2015)العمر.ّ علىّ تنصّ والتيّ

مر(ّفانّهنالكّعواملّّالعّّتقدمنسبةّالذكاءّوالتغييراتّالفسيولوجيةّوالوظيفيةّمعّّّّالعمر،)ّّالداخليةباالضافةّلمساهمةّالعواملّّ

ّللقدرةّاالدراكيةّلدىّبالغينّمعّمحدوديةّذهنيةّ.ّايضاّالحياةّواالشتراكّبنشاطاتّترفيهيةّتساهمّخارجيةّمثلّاسلوب

ّّ الفهم فيّتوسيعّنطاقّ الدراسةّ لهذهّ النظريةّ المساهمةّ االشخاصّذويّّتكمنّ لدىّ والذاكرةّ الذكاءّ يتعلقّبمساراتّتطورّ بماّ

فانّالدراسةّالحاليةّتساعدّبفهمّّّّ،الىّذلكّّةباإلضافسها.ّّاهقةّوحتىّجيلّالرشدّوبمرحلةّالرشدّنفنّمنّجيلّالمّرمتالزمةّداّو

الفسي التغييراتّ ّّمساهمةّ والوظيفية ّّولوجيةّ بالنشاطاتّّّتقدممع باالشتراكّ يظهرّ الذيّ الحياةّ اسلوبّ وتأثيرّ جهةّ منّ العمرّ

ّّالسياسةّ،بحثّبمحدديّّلقّالمساهمةّالتربويةّوالعمليةّلهذاّالتتعّّ.تمّفحصهاّّالترفيهيةّمنّالجهةّاالخرىّعلىّالمقاييسّالتي

با اهميةّاالستثمارّ البحثّبفهمّ قدّيساعدّ الذهنية.ّ المحدوديةّ الخدماتّبمجالّ القرارّومقدميّ ذويّمتالزمةّّّالشخاصصناعّ

تعلمّمتعددةّونشاطاتّّالبلوغّوجيلداونّفيّجيلّّ لنشاطاتّ الذهنيةّ الجوانبّ فيّ فّّالرشدّ قدّّترفيهية.ّكذلكّ البحثّ نتائجّ أنّ

ّهمّالتجهيزاتّالالزمةّقبلّالتدهورّبالوظيفيةّاالدراكيةّمعّتقدمّالعمر.هذهّالجهاتّبفتساعدّ
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