
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  _ بسكرة _جامعة محمد خیضر 

  كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة

  قسم العلوم االجتماعیة

  شعبة علم النفس

           عنوان المذكرة             

  

  

  

  مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في علم النفس تخصص علم النفس العیادي

 

  

  :إشراف األستاذ):                                          ة(إعداد الطالب 

  فریحات فاطمة الزهراء                                       بلوم محمد 

 

   2014/2015: السنة الجامعیة 

 

 السیادة النصفیة الدماغیة لدى المراھق المعاق بصریا 



 

 

 



  :ملخص الدراسة 
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تم إتباع المنهج  الوصفي نظرا لمالمته لطبیعة الدراسة الحالیة ، تمثلت أدوات الدراسة 
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Torrance 1984  وقام علي بترجمتها و التحقق من صدقها وثباتها على البیئة المصریة

تتعلق   ج_ ب_ أ خیارات تشمل ثالث  عبارة وكل عبارة   40،یتكون هذا االختبار من 

إحداها بنمط النصف الكروي األیسر و األخر بنمط النصف الكروي األیمن بینما الثالثة 

  ط المتكامل في معالجة المعلومات تعبر عن نمط النصفین الكرویین معا وهو ما یعرف بالنم

مراهقین معاقین بصریا ذكور و إناث و  )30( قمنا باختیار عینة قصدیة مكونة من 

  .بین اإلعاقة البصریة الكلیة و الجزئیة إعاقتهم  تنوعت

هناك سیادة نصفیة دماغیة بأنماطها الثالث لكن النسبة األكبر  أنوقد أظهرت النتائج 

،  %17، ثم النمط المتكامل بنسبة  %70كانت لصالح النمط األیمن بنسبة مئویة قدرها 

  . %13فالنمط األیسر بنسبة 
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  :مقدمة 

یبدي علم النفس العصبي وكذا علم النفس المعرفي اهتماما ملحوظا بموضوع السیادة 

النصفیة الدماغیة ویعود هذا لما لها من اثر بالغ في النشاط العصبي و الوظائف المعرفیة 

للدماغ ، وقد عكف الكثیر من الباحثین على سیر أغوار هذا العضو العصبي الحساس 

ظائف التي یؤدیها و طریقة معالجته للمعلومات التي یستقبلها خاصة فیما یتعلق بأهم الو 

  .من العالم  الخارجي او من العالم  الداخلي للفرد   إلیهالواردة 

وما لفت انتباه الباحثین و الدارسین في هذا المجال هو التخصص الوظیفي للدماغ 

أنماط التفكیر  الذي شكل لغز و مجال بحث ، فقد أصبح من أهم المنطلقات التعرف على

  .المسیطرة على جانبي الدماغ و كیفیة تأثیر ذلك على االستقرار النفسي 

فرغم االتصال بین النصفین الكرویین األیمن و األیسر للدماغ من الناحیة التشریحیة 

سواء كان ذلك في طبیعتها  فان الدراسات أكدت على االختالف في الوظائف المعرفیة

وهذا االختالف ال یعني انعدام التنسیق بینهما فهناك وظائف  .ا لیة عملهالعصبیة  أو آ

  .یشترك فیها كال النصفین الكرویین للدماغ مشتركة ومتكاملة 

ویبرز التخصص لنصفي الدماغ بصورة  خاصة في مرحلة المراهقة التي یكتمل فیها 

ه الفترة ،  فهي نتیجة للتغیرات الهائلة التي تحدث في هذ ، نمو  هذا العضو بطریقة أفضل

بل تغیرات تمس  الجانب النفسي و  جسدي فقط لیست مقتصرة على تغیرات الجانب ال

ولعل ما یثیر انتباهنا هو كیف تكون طبیعة المعالجة  ،االنفعالي و كذا الجانب المعرفي

المعلوماتیة  لنصفي الدماغ في ظل هذه المرحلة المهمة خاصة إذا ما ارتبطت بأحد 

  . حسیة و سنخص بالذكر في هذه الدراسة اإلعاقة البصریةاإلعاقات ال

فقمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى خمسة فصول حیث احتوى الجانب النظري على ثالث 

  :فصول 



ة دمالمـقـ  
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  إشكالیة الدراسة وتساؤالتها: أوال

  : شكالیةاإل .1

اكتساب  تعتبر حاسة البصر من أهم الحواس الضروریة التي تساهم  في تعلم و

خاصة المثیرات  ذات ,من خالل تنوع  المثیرات في المحیط الخارجي للفرد   ،الخبرات البیئیة

  .الطبیعة البصریة التي تساعد على نمو وتطور الفرد 

ولعل من ابرز العوائق التي تواجه المعاقین بصریا هي صعوبة اكتساب هذه الخبرات  

ض هذا النقص وتطویر لهم یسعون الى تعویعما یج، في ظل غیاب هذه الحاسة المهمة 

 . األخرىحواسهم قدراتهم من خالل استغالل وظائف 

 منبكل جزء التي ترتبط  المعقدة و المهمة  األجهزة احدالجهاز العصبي  و یمثل   

هو بمثابة المحرك ففي الجهاز العصبي  أهمیة األكثرحیث یمثل المخ العضو  ,الجسم أجزاء

كونه المسؤول عن العملیات المعرفیة واالنفعالیة و السلوكیة  اإلنسانلجسم  األساسي

  .المختلفةالضروریة التي یقوم بها الفرد لمواجهة المواقف الحیاتیة  األنشطةوغیرها من ...

ثین و الدارسین في مجاالت مختلفة حضي الدماغ البشري باهتمام الباح ولهذا فقد    

علم النفس المعرفي وكذا العلوم الطبیة العصبیة و التشریحیة للمخ ,منها علم النفس العصبي 

حیث .   التي تختص بها كل منطقة من المناطق المكونة له وظائفهتنوع  إلىو یعود ذلك 

جسر والنخاع و ال األوسطالمهمة مثل المخ و الدماغ  األجزاءیتكون الدماغ من العدید من 
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من الناحیة  اإلنسانجسم  على للمحافظةكلها تعمل بسیاق تام ...المستطیل و المخیخ 

  .العاطفیة الحسیة وكذا 

ونصف  األیمننصف الدماغ : هما  أساسییننصفین  إلىو رغم انقسام الدماغ  

لیسا منفصلین عن بعضهما البعض تماما ففي السطح الداخلي  إنهما إال, األیسرالدماغ 

نسبیا اال  متناظرینیبدوان  ألنهما . بعض بواسطة الجسم الجاسئ لیتصالن مع بعضهما ا

في حجمه  اإلنساني ویصل الدماغ  , اآلخرلكلیهما یختلف عن  الوظیفيالتخصص  إن

  .في مرحلة المراهقة أيسنة  18السن   النهائي في 

مرحلة میالد جدیدة وذلك لما تتمیز به من  بأنها والتي یعرفها جون جاك روسو 

 إلىالفرد من مرحلة الطفولة  ذتأخو سیكولوجیة و اجتماعیة   فسیولوجیةخصائص وتغیرات 

العمر الذي  بأنهافیرى   جون بیاجیه أما  ، ها الفرد عن التوازن و االستقاللمرحلة یبحث فی

یشعر انه اقل ممن هم ینضج فیه الفرد مع عالم الكبار و العمر الذي لم یعد فیه الطفل  

، 2004، سامي محمد ملحم.( األقلبل  هو مساوي له في الحقوق على , اكبر منه سنا

  ).141  ص

 همتس التي  معرفیةلا سلوكیة والو هذه المرحلة بخصائصها  النفسیة واالنفعالیة  تمیزوت

لذلك تعتبر مرحلة انتقالیة مهمة یسعى المراهق فیها , في تكوین شخصیته وصقل معارفه 

التجارب التي  التفكیر لدیه من خالل  أسالیبفیها  للبحث عن ذاته و استقاللیته و یطور 
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ا تبرز هكما ان ما یمیز هذه المرحلة ان,یة التي یختارها في مواقف معن السلوكیات یقوم بها و

خاصة اذا كان هذا المراهق یعاني  خصوصیة المرحلة وتزداد   ،المیوالت  و المواهبفیها 

ونخص بالذكر  من فئة ذوي االحتیاجات الخاصة إلىینتمي  أي عجز في احد حواسه من 

  .فئة المعاقین بصریا

البصري  في الجهازحالة عجز او ضعف  أنهاالبصریة على  اإلعاقةتعرف  أنویمكن 

   ) 41ص،1997 ،منى صیحي الحدیدي ( . اإلنسانالنمو لدى  أنماطتغیر  أو تعیق

البصریة احد العوامل الكافیة التي تفرض على المراهق المعاق بصریا  اإلعاقةوتعد 

 ، األخرىیتوافق معها و یتجاوز أثارها من خالل وظائف الحواس  أنحالة خاصة یسعى 

ویعتبر موضوع السیادة النصفیة الدماغیة عند المراهقین المعاقین بصریا احد المواضیع 

حظا من غیرها حیث  أكثرالبارزة التي تستدعي االهتمام السیما وان هذه الفئة من المعاقین 

ربما تجعله یتناسب مع نمط  أنها إالیتعلم  أناإلعاقة البصریة ال تمنع المراهق المعاق  أن

  .تفضیل احد نصفي الدماغ دون األخر  إلىمن غیره او المیل  أكثرعین تعلم م

  :نطرح التساؤل التالي فإنناومن هذا   

  لدى المراهق المعاق بصریا؟ الدماغیة  النصفیةفي السیادة  أنماط توجدهل 

  :التساؤالت الفرعیة
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الكشف ما إذا كان هناك اثر لإلعاقة البصریة على نوع السیادة النصفیة السائدة للمخ . 4

  .لدى المراهقین المعاقین بصریا 

من خالل معرفة طبیعیة السیادة النصفیة الدماغیة  إلیهااالستفادة من النتائج المتوصل . 5

تساهم في  أنبعین االعتبار في عدة مجاالت یمكن  أخذهالدى المراهقین المعاقین بصریا و 

  .استغالل قدراتهم وتطویرها 
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  : الدراسةدوافع . 3

و دوافع  أسبابجاء بناء على عدة  إنمالم یكن اختیار الموضوع محض الصدفة و 

  : أهمها

 هذا الموضوع یدخل في صمیم التخصص و یعتبر احد المواضیع الحدیثة التي  أن

 .لفتت انتباهنا 

  میولي الشخصي بدراسة المواضیع المتعلقة بالجانب العصبي و المعرفي لدى فئة

المراهقین و باألخص المعاقین بصریا بغیة التعرف على مختلف حاجاتهم النفسیة 

 .والمعرفیة واالستفادة من نتائجها و التمكن من مساعدتهم وفق أسس علمیة 

  اهقین المعاقین بصریا دراسة جدیدة كون موضوع السیادة النصفیة الدماغیة لدى المر

،فدراسة متغیر السیادة النصفیة الدماغیة في ظل احد لم یسبق التطرق لها من قبل 

الحسیة یعد موضوع مستحدث لم یلقى ما یستحقه من العنایة والدراسة  اإلعاقات

  .والبحث 

  :دراسةال أهمیة. 4

  :في  لدراسةا أهمیةتتلخص 
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كبیرة فمن خالل التعرف على طبیعة السیادة النصفیة للدماغ    أهمیة كتسي الدراسة ت_ 1

الخصائص التي تمیز نوع السیادة النصفیة االستفادة من  المعاق بصریا  وعند المراهق 

  .خاصة  من ذوي االحتیاجات  على التعامل والتكفل بهذه الفئة أكثرمما یساعدنا ,السائدة

المعرفي علم النفس  و عامة النفس العصبي علمالدراسات العلمیة في مجال  إثراء_ 2

الظواهر العصبیة عند المراهقین  أهمو وضع قاعدة نیوروسیكولوجیة لفهم احد  خاصة 

  .المعاقین بصریا 

بارز على عدة جوانب  تأثیراالضطرابات الحسیة التي لها  أهماإلعاقة البصریة من  أن_ 3

لهذا فان القیام بالدراسة لتقییم ,مرحلة المراهقة بروزا خاصة في  أثرهامهمة لدى الفرد  ویزداد 

برامج تربویة تساعد على حسن  إعدادهم في یس أننمط السیادة النصفیة لدیهم یمكن 

  .توجیههم وكذا تطویر مهاراتهم 

  : لدراسةلمتغیرات ا اإلجرائي حدیدالت.5

  هي النتیجة التي یحصل علیها المراهق المعاق بصریا  :الدماغیة  السیادة النصفیة

،وهي تدل على تفضیل استخدام نصف  السیادة النصفیة  ألنماط تورانسعلى مقیاس 

 : أنماطدماغي معین في العملیات العقلیة المتعلقة بمعالجة المعلومات وهناك ثالث 

  ق التي یحصل علیها المراه نتیجةهي ال:  )نمط المعالجة المتزامنة (  األیمنالنمط

 السیادة النصفیة للمخ لتورانس  أنماطاختبار  على المعاق بصریا بمدرسة طه حسین 
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وهي تدل على مدى استخدام المعاق بصریا لوظائف   األیمنلصالح النمط وتكون 

 .النصف األیمن من المخ 

  التي یحص علیها المراهق  نتیجة هي ال:  )نمط المعالجة المتتابعة( األیسرالنمط

 السیادة النصفیة للمخ لتورانس  أنماطالمعاق بصریا بمدرسة طه حسین في اختبار 

، وهي تدل على مدى استخدام المعاق بصریا لوظائف  األیسرلصالح النمط وتكون 

 . النمط األیسر

 هي الدرجة التي یحصل علیها المراهق : )نمط المعالجة المركب ( النمط المتكامل

 لتورانسالسیادة النصفیة للمخ  أنماطالمعاق بصریا بمدرسة طه حسین في اختبار 

 .الخاص بالنمط المتكامل

 بصریة سواء كانت جزئیة  إعاقةهو المفحوص الذي یعاني من :  المراهق المعاق بصریا

_ 11مابین  ي مرحلة المراهقة ف او كلیة بمدرسة المكفوفین طه حسین والذي یمتد عمره

  .سنة  18

  : مشابهة والتعلیق علیها الدراسات ال.6

  دراسات تتعلق بالسیطرة الدماغیة: أوال

 النصفیة السیادة أنماط: " دراسة الدكتورة خدیجة بن فلیس  بعنوان :  األولىالدراسة _ 1

 الكتابة ( تعلم صعوبات ذوي التالمیذ بین مقارنة دراسة البصریین والذاكرة واإلدراك للمخ

   المقارن المنهج على الباحثة إعتمدت2009" العادیین و ) والریاضیات
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 التالمیذ عینةو  .العادیین التالمیذ عینة :هي فرعیة عینات انقسمت الى ثالث:  عینة الدراسة

    الریاضیات تعلم صعوبات لذوي بالنسبة التعلم صعوبات ذوي

  ).الجزائر( باتنة : مكان الدراسة

 النمط بأن الفرضیات نتائج خالل من یتضح : التي توصلت الیها الدراسةنتائج الدراسة 

 المتكامل أو األیمن النمط حساب على األیسر النمط هو العادیین التالمیذ لدى المسیطر

 تعلم صعوبات ذوي التالمیذ مع بالمقارنة ذلك و العینة أفراد لدى تماما یظهر لم الذي

 في جوهریة فروق هناك وبأن, األیمن  النمط لدیهم الذین سیطر الریاضیات و الكتابة

 لصالح ذلك و الكتابة في التعلم صعوبات ذوي و العادیین التالمیذ بین البصري اإلدراك

 صعوبات ذوي من نظرائهم و العادیین التالمیذ بین جوهریة فروق وجود و,العادیین التالمیذ

  .العادیین التالمیذ لصالح ذلك و البصریة الذاكرة في الریاضیات و الكتابة تعلم

  

حاولت :  ROUREK ET AI    1978قام بها رورك واخرون : الدراسة الثانیة _ 2

وذلك من خالل استخدام ,التعرف على اثر سیطرة نصف دماغ واحد على العجز الحسابي 

البصریة واللغویة لدى  اإلدراكیة،بطاریة اختبارات نفسیة عصبیة لقیاس القدرات السمعیة 

الذین یعانون  فاألطفال، یعانون اما من صعوبات حساب مقترنة بصعوبات القراءة  أطفال

 فاألطفال,من صعوبات حساب مقترنة بصعوبات القراءة  أما و,من صعوبات حساب منفردة 

یة عجزا في القدرات البصر  أیضاالذین یعانون من صعوبات حساب منفردة یظهرون 
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الذین  األطفالعند  أما, األیمنالمكانیة وهذا ناتج عن وجود عجز في النصف الدماغي _

یعانون صعوبات حساب مرتبطة بالقراءة یواجهون صعوبات في القدرات اللغویة والسمعیة 

اال جزئیا من طرف  تأكیدهاهذه النتائج لم یتم , األیسرترجع الى عجز النصف الدماغي 

  )22ص,2009,یجة بن فلیس خد(.بعض الدراسات 

  

  البصریة  باإلعاقةدراسات تتعلق : ثانیا

صورة الجسم وعالقتها :موضوعها  محمد االشرم إبراهیمرضا قام بها : األولىالدراسة _ 1

 اعتمد الباحث على المنهج الوصفي و, 2008 البصریة اإلعاقةبتقدیر الذات لذوي 

 122(من المراهقین المعاقین بصریا ) 207(مها اوكانت عینة الدراسة قو ,المقارن  أالرتباطي

 إحصائیةموجبة ذات داللة  ارتباطیهونتائج الدراسة كانت توجد عالقة , ) أنثى 85و, ذكرا 

بین صورة الجسم المدركة وتقدیر الذات لدى المراهقین المعاقین بصریا بینما كانت العالقة 

بین  إحصائیاوتوجد فروق دالة  األكادیميغیر دالة بین صورة الجسم المدركة وتقدیر الذات 

المراهقین المعاقین بصریا مرتفعي ومنخفضي الرضا عن صورة الجسم في تقدیر الذات 

  .عن صورة الجسم  ودرجته الكلیة لصالح مرتفعي الرضا

الحاالت الطرفیة العلیا مشاعر تقبل ورضا نحو  أظهرت:  اإلكلینیكیةوعلى مستوى النتائج 

. والمعارف والزمالء والرؤساء  األصدقاءمشاعر الحب واالحترام والتقدیر نحو صورة الجسم و 

الحاالت الطرفیة العلیا والدنیا اضطرابات مرتفعة في مجال مفهوم الذات خاصة فیما  أظهرت
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ص ,2009, األشرممحمد  إبراهیمرضا (.یتعلق بالمخاوف والشعور بالذنب والقدرات الذاتیة 

202(  

قامت بها  لیلي قیدوام بعنوان الشعور بالوحدة النفسیة لدى المراهق : الدراسة الثانیة _ 2

  الجزائر  –الحدود المكانیة للدراسة في والیة بسكرة ,  2013الكفیف 

تكونت .  واالختبار النفسي,المقابلة , المالحظة : أدواته اعتمدت على المنهج العیادي و

الوحدة النفسیة لدى  أشكالالتعرف على  إلىهدفت الدراسة حاالت  أربعحاالت الدراسة من 

یعاني المراهق الكفیف من الشعور : نتائج التالیة  إلىالمراهق الكفیف وتوصلت الباحثة 

 باأللفةبالوحدة النفسیة والوحدة العاطفیة الناتجة عن غیاب العالقات االجتماعیة المشبعة 

 . والمودة والصداقات الحمیمة التي تلبي رغبتهم العاطفیة

  : مشابهةالدراسات ال لىع لیقالتع

 التعقیب على الدراسات التي تناولت السیادة النصفیة  .1

لقد اشتركت كال الدراستین في دراسة السیادة النصفیة الدماغیة في ظل صعوبات التعلم 

أنماط السیادة النصفیة للمخ بین التالمیذ  حیث هدفت الدراسة األولى إلى المقارنة  في

وكذا الكشف عن ) الریاضیات_ كتابة (العادیین والتالمیذ الذین یعانون من صعوبات التعلم 

الفروق بین التالمیذ العادیین ونظائرهم الذین یعانون من صعوبات التعلم في عملیتین 

النتائج فروق في السیادة  أظهرت مهمتین وهما الذاكرة البصریة و  اإلدراك البصري و
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الدراسة الثانیة فحاولت التعرف  أما,النصفیة لدى التالمیذ العادیین وذوي صعوبات التعلم 

 . على اثر سیطرة نصف دماغ واحد على العجز الحسابي

هناك عالقة بین صعوبات التعلم  أن النتائج في كل من الدراستین السابقتین  وقد أوضحت 

   . ة والكتابة وبین نصف الدماغ السائدءالقرا في الحساب و

 التعقیب على الدراسات التي تناولت اإلعاقة البصریة  .2

لقد اشتركت كال الدراستین المتعلقتین باإلعاقة البصریة في دراسة هذه اإلعاقة وربطها  

صورة الجسم المدركة وتقدیر الذات بمتغیرات ذات اثر على الجانب النفسي المتمثلة في 

بان هناك فروق دالة إحصائیا بین المراهقین المعاقین بصریا  جالنتائ أظهرت ي  واألكادیم

الذات مما یؤكد لنا حساسیة الجانب مرتفعي ومنخفضي الرضا عن صورة الجسم في تقدیر 

  .النفسي لدى المراهقین المعاقین بصریا خاصة فیما یتعلق  بصورة الجسم 

بمتغیر مهم وهو الوحدة النفسیة كان الهدف من الدراسة أما الدراسة الثانیة فقد تعلقت أیضا 

هو التعرف على أشكال الوحدة النفسیة لدى المراهق الكفیف المتمثلة في العزلة االجتماعیة 

والوحدة النفسیة والعاطفیة و أسفرت النتائج عن وجود وحدة نفسیة ناتجة عن غیاب العالقات 

  .االجتماعیة المشبعة باأللفة والمودة 

وما یمكننا مالحظته من خالل الدراستین السابقتین هو ان لإلعاقة البصریة اثر واضح 

  .على الجاني النفسي وخاصة عند المراهقین المعاقین بصریا 
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حیث لم تجد الباحثة في التراث النظري  وتعتبر الدراسات التي تم عرضها دراسات مشابهة 

ة  جمعت بین المتغیرین السیادة النصفیة األجنبی وأدراسات سابقة سواء كانت بالعربیة 

  .الدماغیة و اإلعاقة البصریة 
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  تمهید 

  لمحة عامة حول المخ : أوال 

المخ بنیته ووظائفه_ 1  

النصفان الكرویان للدماغ ووظائفهما_ 2  

  الال تناظر الوظیفي المتخصص للنصفین الكرویین للدماغ_ 3

  السیادة النصفیة الدماغیة : ثانیا

 مفهوم السیادة النصفیة للمخ _1

  عالقة السیادة النصفیة ببعض المتغیرات _2

 أنماط السیادة النصفیة _3

 النظریات التي فسرت وظائف النصفین الكرویین للدماغ_4

  یولوجي والدماغ ذو الجانبینز النمو الفی _5

  الفروق الفردیة وجانبا الدماغ_6

  خالصة
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 :تمهید 

یمثل الدماغ البشري مركز الجهاز العصبي في جسم اإلنسان ، وهو یتحكم في العدید 

من األنشطة العصبیة والمعرفیة المهمة التي تحفظ توازن اإلنسان ومن بین هذه العملیات 

إلى غیرها من الوظائف التي ال تقل أهمیتها ... العقلیة ، التعلم ،التفكیر، الذاكرة ، اإلدراك 

عن األخرى ، وتعمل أجزاء الدماغ بالتناسق مع بعضها البعض و بآلیة منظمة ولكن هذا ال 

یعني أن اإلنسان یستخدم كل قوة دماغه في آن واحد بل هناك تكامل بین وظائفه ، ولذلك 

 .فهو یعتبر أكثر االعظاء تعقیدا وتتمثل فیه قدرة الخالق سبحانه 

  لمحة عامة حول المخ :  أوال

 نیته ووظائفه المخ ب .1

هو العضو المتطور في العالم :المخ على انه  Tony buzn توني بوزانیعرف 

الداخلي لجسم اإلنسان مالیین الرسائل العصبیة تنتقل من خالل الجهاز العصبي في اي 

ثم ,وبفضل هذه الرسائل تجعل الدماغ یقوم باستقبال المعلومات ومعالجتها وحفظها ,وقت 

  .المعلومات على باقي أجزاء الجسم یقوم بتوزیع هذه 

 للتخزینأیضا ان عمل الدماغ یشبه الساعة لذلك فهو یحتاج الى بطاریات  ویقول

لكل خلیة لدیها وظیفة تتمثل في السیاالت العصبیة وهو یتكون من بالیین الخالیا العصبي و 

   . تقوم به

(Tony Buzan،2010، P12) 

  :بوظائف معینة وهي  صتتخص أساسیةفصوص  أربعویتكون المخ من 

المواجهة للوجه من  األمامیةوهو یقع في المنطقة :  )Frontal lobe : (الفص الجبهي _

ومحددات الشخصیة والحركات ,ویلعب دورا في التقدیر والحكم وحل المشكالت , الرأس
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و والتي تختص بالتخطیط والضبط ا األولیةوهو یحتوي القشرة المخیة الحركیة ,القصدیة 

 فإذا,االستجابات المرجاة  أعمالوخاصة تلك التي تقوم على  اإلجرائیةالتحكم والحركات 

استثیرت قشرتك الحركیة كهربائیا فسوف تستجیب بعضو الجسم الذي یقع علیه عبئ هذه 

والتحكم . االستجابة وهذا یتوقف على اي المواقع التي استثیرت في القشرة الحركیة المخیة 

 األولیةالحركات الجسمیة یقع في الجانب العكسي من القشرة الحركیة  أنواعفي مختلف 

السفلیة  لألطراف أسفلالى  أعلىوبالمثل توجد خریطة عكسیة من القمة الى القاعدة ومن 

 )108_107ص ,1998,الزیات (                                          .من الجسم 

ئ وقد كشفت دراسات المسح بالرنین المغناطیسي التي ویتمیز نمو الفص الجبهي انه بطی

اجریت على البالغین ان الفص االمامي یستمر في النضج الى مرحلة الرشد لذلك فان القدرة 

   .على التنظیم الوجداني في الفص الجبهي ال تعمل بشكل تام اثناء مرحلة المراهقة 

 ) 14ص,2007,عیسى وخلیفة (                                                      

الفص الجبهي یحدث تغیرا كبیرا في شخصیة الفرد فیصاب  إصابةكما وجد رو شان 

في المستقبل وال یمكن  باألحداثبالذهول وعجز البصیرة وعدم القدرة على التخطیط او التنبؤ 

التافهة و احیانا للعناد والحمق  األموراالستفادة من خبراته الماضیة كما یؤدي المیل الى 

  )20_ 19ص, 1988علي (                       . اآلخرینوالمزاج الممل على حساب 

الفص الخلفي او  أمام و األماميیقع خلف الفص : )Pariétal lobe (الفص الجداري _

القفوي وفوق الفص الصدغي ومن الناحیة التشریحیة فان للفص الجداري  سطحین احدهما 

فیه هي التلفیف المركزي و تشمل مناطق  األساسیةوالمناطق , جانبي و االخر وسطي 

والغطاء ) 7. 5(والفص االعلى الجداري ویشمل مناطق برودمان ) 3. 2. 1(برودمان 

و المنطقة فوق الحدودیة تشمل منطقة برودمان ,)  43(الجداري تشمل منطقة برودمان 
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حدودیة و تلفیف وقد یشار الى المنطقة فوق ال) 39(والتلفیف الزاوي منطقیة برودمان ,) 40(

  .الزاوي بالفص الجداري الخلفي 

_ اما بخصوص الوظیفة فیقسم الى المنطقة االمامیة ویشار الیها عادة بالقشرة الحسیة 

و المنطقة الخلفیة ویشار )  43. 3. 2.  1(الجسدیة او اللمسیة و تشمل مناطق برودمان 

ولكل من هاتین المنطقتین ,اقیة لها بالقشرة الجداریة الخلفیة وتشمل مناطق برودمان الب

  .وظائف مستقلة 

وللفص الجداري دورا في الضبط الحركي البصري فان له دورا ایضا في العملیات الحسابیة 

واللغة والریاضیات لذلك فان مرضى الفص الجداري یعانون من عجز في العملیات الحسابیة 

الى عجز  باإلضافةفي التلفیف الزاوي  األیسرویبدو ان التلف یكون في النصف الجداري ,

   .القراءة المكتسب وهو عدم القدرة على تمییز الكلمات البصریة 

  )147_ 138ص ,2005,الشقیرات (                                                  

یقع الفص الصدغي في اسفل الشق الجانبي :  ) Temporal lobe( الفص الصدغي _

ویقسم السطح الجانبي الى ثالث تالفیف وهي التالفیف العلویة ,) او سلفیوس( شق سیلفیان 

والفص الصدغي تسكنه القشرة والوسطى والسفلیة ولقد حدد برودمان عشر مناطق صدغیة 

) او اللمبي ( الجهاز الحافي والقشرة البصریة وقشرة ) المترابطة (والثانویة  األولیةالسمعیة 

واللوزة لذلك فان وظائف الفص الصدغي لها عالقة بمعالجة المعلومات السمعیة والتمییز 

وهي ذات _ والتخزین طویل المدى للمدخالت الحسیة وتضیف اللوزة  لألشیاءالبصري 

  .عالي للمدخالت الحسیة والذاكرة البعد االنف_ عالقة بالسلوك االنفعالي 

الفص الصدغي دورا في معالجة المعلومات السمعیة والبصریة ففي حین ان  ویلعب

فان ,له عالقة باللغة والتلف به یمكن ان یؤدي الى نوع من الحبسة  األیسرالصدغي 

  في البیئة من الدماغ  األصواتللموسیقى وتحدید مصادر  بإدراكناله عالقة  األیمنالصدغي 
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تقع الفصوص الخلفیة في الجهة الخلفیة  :)Occipital lobe (الفص الخلفي القفوي _

في جزء منه _فهي تقع اسفل خلف الفصوص الجداریة وخلف ,القصوى من الدماغ 

وعلیه فهي تشكل القطب الخلفي من القشرة الدماغیة وبالنسبة , الفصوص الصدغیة _

  .19. 18. 17ة لبرودمان فقد وصف ثالثة مناطق لدعم الوظیفة البصریة وهي المنطق

 ) 160_ 150ص  ص, 2005,الشقیرات (                                           

  .البصري اإلدراك و اإلبصارویختص هذا الفص باستقبال السیاالت البصریة وتفسیرها اي 

النصف  إلىالبصریة التي تحمل المعلومات البصریة تذهب من العین الیسرى  األلیاف و

العصبیة  األلیافوبعض , من المخ  األیمنالنصف  إلىومن العین الیمنى ,من المخ  األیسر

تتقاطع عند التصالب البصري وتذهب عكسیا الى النصف الكروي العكسي من المخ  األخرى

  )111ص, 1998الزیات (        .العصبیة الواردة من نفس الجانب  األلیاف لتتكامل و

التلفیف المعزلي  إصابةو ,العمى  إلىیؤدي  األولیةصریة والتلف في القشرة الحسیة الب

التلفیف في  أماعجز القراءة المكتسب  إلىیؤدي  األیسروالشق اللساني في الفص الخلفي 

وتمییز  اإلدراكخلل في تمییز الوجوه واضطرابات  إلىفیؤدي  األیمننفس المناطق في 

   )168_ 167ص,2005,الشقیرات ( .                              األماكن و األشیاء

  

  

 



السیادة النصفیة الدماغیة                                                                الفصل الثاني  
 

20 
 

  

  

  األربعةللفصوص المخیة  األساسیةالوظائف  أهم یوضح : 01الشكل رقم 

  

 النصفان الكرویان للدماغ ووظائفهما. 2

ان كل جزء من أجزاء نصفي الدماغ منفصالن تشریحیا لكن عملهما  توني بوزانیرى  

 باألشیاءمن الدماغ یختص  األیسرفكل جزء متخصص ببعض الوظائف فالجزء ,متكامل 

بینما الجزء .  األكادیمیةالوظائف بالنشاطات والتحلیل و تسمى هذه  األرقام الواقعیة واللغة و

 األشكال والخرائط و األحالم األلوان والصور و األصواتمن الدماغ فهو مختص في  األیمن

p41) ،1979 ، TonyB   

ولقد ظل الدماغ بالنسبة لعلماء القرن الثامن عشر مجرد كتلة متجانسة الى نهایة هذا 

) 1828_1758( جوزاف فرانتز جال  األلمانيالقرن وبدایة القرن التاسع عشر جاء الطبیب 

مختلفة مستقلة  أعضاءمن  مكونین اإلنسانان النصفین الكرویین لمخ : بنظریة جدیدة تقول 
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والمعرفیة ومن هذه  األخالقیةعن بعضها البعض وتحدث عن مختلف وظائفها وملكاتها 

  .للمخ  األمامیةالوظائف الذاكرة اللفظیة وموقعها في الفصوص 

(Rochlecours et Lhermite ،1979، p 27 )  

 

 

  

   األیمن و األیسر  وظائف كل من النصفین الكرویین یوضح: 02الشكل رقم 
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  : حسب تورانس األیسر و األیمنعرفیة للنصف ـف المـالوظائ یوضح :01دول رقم ــــجال

  للدماغ األیسرالنصف الكروي 

Left hemispheric 

  للدماغ األیمنالنصف الكروي 

Right Hemispheric 

  القراءة للتفاصیل .1

 البحث عما هو اكید او حقیقة .2

 االسماء والكلمات والتواریخاسترجاع .3

 التفكیر المنطقي ,التفكیر اللفظي .4

  التوصل الى لتنبؤات بطریقة منظمة .5

التعامل مع شیئ واحد في نفس .6

  الوقت 

  االستنتاج بطریقة استداللیة .7

  الضبط والنظام في التجریب .8

  الكتابة غیر الخیالیة .9

  حضور الذهن دائما .10

سماع الشرح اللفظي و تنظیمة في .11

  خطوات

  المتعلمة فقط األشیاءتذكر .12

   األشیاءتجمیع .13

   األسالیب و األشیاءتحسین .14

  الرهان على ما هو مؤكد .15

او ,في تسلسل وقتي  األشیاءتنظیم .16

  القراءة لالفكار الرئیسیة.1

  البحث عن االختصاصات غیر المؤكدة.2

  تذكر الصور والتخیالت والوجوه.3

  التفكیر في الصور والتخیالت .4

  التنبؤ عن طریق الحدس .5

  في وقت واحد  أشیاءالتعامل مع عدة .6

  االستبصار الفجائي.7

  عدم الثبات في التجریب.8

  الكتابة الخیالیة.9

  أحیاناشرود الذهن .10

  ثم المحاولة القیام به الشيءمشاهدة .11

  الحقائق المستنتجة مما یدور حوله تذكر.12

  وتحسین الهوایات  إبداع.13

   األسالیب ابتكار االشیاء و.14

  حب التخمین .15

  االشیاء لتوضیح العالقات بینها تنظیم .16

  شرح المشاعر عن طریق الشعر والرسم.17

  والنغمات األصواتتذكر .18
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  .حسب االهمیة  حجمي او

  شرح المشاعر بلغة مباشرة واضحة .17

  تذكر المعلومات اللفظیة .18

  التفاصیل إكمالالنسخ و .19

  

  الدراسة او القراءة  أثناءحب الهدوء .20 

  التعلم عن طریق الوصف اللفظي .21

التعلم عن طریق االستدالل . 22

  اللفظي 

  التخطیط الواقعي .23

  ه معرفة ما یجب علیه عمل.24

  االستجابة االیجابیة لما هو منطقي .25

  

  التعلم عن طریق الفحص والتجریب.26

   تعلم الجبر.27

  استخدام اللغة المباشرة.28

  المتعلمة  األشیاءتنظیم .29

   اآلخروناالعتماد على ما یقوله .30

الوصف اللفظي ,الدقة في القیاس 

  لألشیاء

  المنطقیة قوال وفعال  األشیاءعمل .31

  التحقق, األفكارتحلیل .32

  المناسب والصحیح  الشيءاستخدام .33

   األفكار وضع الخیاالت و. 19

  

  

الدراسة او  ثناءاالستماع للموسییقى .20

  القراءة

  التعلم عن طریق العرض العلمي .21

  التعلم التجریبي عن طریق االداء .22

  الحلم والخیال في التخطیط .23

  حب التعلیمات غیر المحددة .24

  االستجابة الموجبة لما هو وجداني .25

  التعلم عن طریق البحث واالكتشاف .26

  تعلم الهندسة .27

  استخدام الترادف واالستعارة في اللغة .28

  تلخیص المعلومات المتعلمة .29

  تفسیر لغة الجسم .30

االستنتاج وبناء ,التقریب والتقدیر .31

  النماذج 

  المرحة األشیاءقول وفعل .32

  وضع االفتراضات  األفكارتركیب .33

  االستنباط السریع .34

  االستلقاء أثناءالتفكیر .35
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  الجلوس أثناءالتفكیر 34

  

  

   

 )26ص  ،2006 ، هناء بنت محمد سلیمان(                         

  

 الكرویین للدماغالال تناظر الوظیفي المتخصص للنصفین .3

أن النصفین الكرویین للدماغ على الرغم من تناظرهما  )1994( براهیمإیشیر 

المروفولوجي إال أنهما مختلفان من ناحیة الوظیفة ،حیث یختص النصف األیسر للدماغ 

بالتعامل مع المواد اللفظیة والمعالجة المنظمة والمفصلة للمعلومات مما یجعله یتحكم في 

العقلیة ویتسم الفرد الذي  اإلستراتیجیة العملیات الفكریة المنطقیة وینتج و ینتج الخطط و

یمیز بسیادة على الجانب األیسر للدماغ بأنه قادر على التصنیف وحل المشكالت عن 

طریق النظر إلى األجزاء ،وانه منطقي ولدیه وقدرة فائقة في التخطیط ،وتحلیلي لكافة 

والتفكیر والتذكر الموضوعات ،وناقد جید،ویستجیب للعملیات اللفظیة ویعتمد على اللغة 

ومتفوق في الكتابة والتمیز الصوتي ،في حین ان الجانب األیمن للدماغ یختص بمعالجة 

الموضوعات البصریة والسیما العالقات البصریة المكانیة ، كما انه مسؤول عن تكوین 

جانب تحكمه في عملیات التفكیر المجرد والشخص الذي  إلىالصور و األشكال و األنماط 

علیه الجانب والشخص الذي یسیطر علیه الجانب األیمن للدماغ هو شخص یهتم یسیطر 

بالنماذج والخیال و األشكال ومتفوق في القدرات الفنیة ،ویعتمد على الحس في حل 

التشابهات ویعتمد على التخیل في التذكر ویهتم باألبعاد غیر  إلىالمشكالت ویهتم بالنظر 

  .اللفظیة 
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النصف األیسر للدماغ متخصص بالوظائف اللغویة نتیجة لتفوقه  أنكما نجد 

بالمهارات التحلیلیة التي تعتبر اللغة احد جوانبها ،وبالمثل فان تفوق النصف األیمن للدماغ 

في أداء األعمال البصریة المكانیة نتیجة للطریقة التي یتبعها هذا النصف في فهم وتخزین 

 .لكلیةالمعلومات بطریقة التركیبیة وا

وفي هذا الصدد یضیف مراد احمد ان النصف األیسر من الدماغ یسیطر على التفكیر 

التحلیلي ال سیما اللغة والمنطق ،كما یتحكم في القراءة والكتابة واستخدام اللغة ویتحكم في 

وظیفة الكالم وهو أكثر فاعلیة في المهام التي تستلزم العملیات التتابعیة والوظیفة األساسیة 

نصف الدماغ األیسر تكمن في االحتفاظ بتمثیل منطقي لحقائق الواقع واالتصال مع العالم ل

الخارجي وان وظائف النصف األیمن من الدماغ تنحصر في فهم العالقات المعقدة و 

األنماط التي ال یمكن تعریفها بدقة والتي ال تحكمها قواعد المنطق وقدراته الزمة للتفكیر 

 .اإلبداعي 

عن زیادة في تدفق الدم  أسفرتالدراسات الخاصة بتدفق الدم في نصفي الدماغ  أن إال

 التأویالتالقیام بها  كالقدرة على فهم  إلیهمعالجة اللغة حیث نسب  أثناءفي النصف األیمن 

تظل  األیمنقدرة النصف  أن إالاالستعارة ، أسالیبفي فهم  أهمیةالمجازیة للغة والتي لها 

القواعد اللغویة والى ربط الكلمات ببعضها البعض ،اذ لدیه بعض  إلىالنسبة محدودة للغایة ب

القدرة على فهم المعاني الكلمات ولكنه ال یستطیع استخدام الشفرات التي تعتمد على أصوات 

،ولذلك النصف األیسر یلعب دورا كبیرا في ) مهارات صوتیة (الكلمات وبالتالي لیست لدیه 

 .التعرف على الكلمات 

بان النصف األیمن للدماغ یقوم بمعالجة الكلمات التي یكون  lyser ویضیف لیسر

للدماغ یصل  األیمنمدلولها خیالي تصویري للغایة ، وكذلك في القراءة وبهذا فان النصف 

للكلمات المحسوسة مباشرة عبر االتخیل ، بینما یتمكن النصف األیسر للدماغ من الوصول 

للكلمات المجردة مباشرة عبر طریق فونولوجي ، ویفسر ذلك ان النصف األیمن للدماغ 
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یحقق الوصول المعجمي في القراءة من خالل التخزین المؤقت للمعلومات الكتابیة ،وال 

  . مألوفةللدماغ اال عندما یجابه الدماغ بكلمات غیر  األیسرالنصف  وبأسلیستخدم 

  )23_22،ص  2006هناء سلیمان الحازمي ، (                                       

  الدماغیة النصفیة  السیادة :ثانیا 

  مفهوم السیادة النصفیة للمخ  .1

في استعراضنا لبدایة البحث في وظائف المخ و لنصفي الكرة المخیة تبین لنا ان 

جاكسون بفكرته عن  األعصابمفهوم السیطرة المخیة او السیادة النصفیة یرجع الى عالم 

  .الجانب القائد من الدماغ 

  Hugo Liepman)(هیوغولیبمان  األعصابعالم  أیضاالى هذا المفهوم  أشاروقد 

من  األیسروبین ان النصف , األفرادلدى معظم  األیسرالى سیطرة النصف  رأشاحیث 

  .الدماغ هو الذي یسیطر على الحركات االرادیة واللغة والمنطق 

  )23ص,2004,عبد القوي (                                                          

المعلومات مع بدایة السبعینات من لقد ظهر مصطلح السیادة النصفیة او نمط معالجة 

القرن الماضي نتیجة اختالف الزوایا التي تناول منها الباحثون والعلماء والفروق الوظیفیة 

فبعضهم تناول هذه الفروق من زاویة أنها تتعلق باألمور اللفظیة وبعضهم ,بین نصفي المخ 

جة المعلومات الواردة الیه اآلخر تناولها من ناحیة الكیفیة التي یتعامل كل نصف في معال

: وقد ارتبط هذا المفهوم بعدة مصطلحات أخرى هي أشبه بالمرادف له ومتطابقة معه وهي ,

مفهوم ,مفهوم سیطرة نصفي المخ ,مفهوم أنماط السیادة المخیة ,مفهوم أنماط التعلم والتفكیر 

ي للمخ ، مفهوم السیادة الجانبیة ومفهوم التخصص النصف الكرو ,نشاط نصفي المخ 

  ....السیطرة الدماغیة 
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إلى تأكید التحكم او میل احد النصفین :  مصطلح السیادة النصفیة للمخیشیر و 

الكرویین المخیین إلى ممارسة تأثیر اكبر من تأثیر النصف األخر على وظائف معینة 

  ) 1008،صو آخرون ، د سجابر عبد الحمید (                  .كاللغة واستخدام الید 

للجانب  اإلراديتحكم كل نصف في التحریك  أنها على  كمال دوسوقيویعرفها  

  .للمعارف الحسیة المتصلة بهذا الجانب  المهیأةالمقابل ویتلقى الرسائل 

  )633ص,1988,كمال دوسوقي (                                                      

السیادة النصفیة للمخ آو أنماط معالجة بان فیرى  : 1986محمود عكاشة  اما 

األسلوب الشائع لدى الفرد في التعامل :یقصد بها ) األیمن األیسر أو المتكامل (المعلومات 

مع المعلومات وذلك من خالل تحدید النصف الكروي المسیطر لدیه ،ففي حالة سیطرة 

ألیسر في معالجة النصف األیسر لدى الفرد  یوصف بأنه من النوع الذي یفضل النمط ا

المعلومات ،وفي نفس الشيء  للنصف األیمن وبناءا على ذلك یوجد لدینا نمطان شائعان 

في معالجة المعلومات هما النمط األیمن والنمط األیسر،وفي حالة عدم السیطرة اي من 

  .النصفین الكرویین لدى الفرد یقال انه من النمط المتكامل 

(Gil ،1996، p12) 

ان المراكز العصبیة ه السیطرة الدماغیة مفهوم یقصد ب : 1995غبرس ویعرفها 

في سلوك الفرد من المراكز العصبیة  تأثیرا نشاطا و أكثرالموجودة في احد النصفین 

  .وقد یسیطر احد النصفین على سلوك الفرد , اآلخرالموجودة في النصف 

  .)19ص ,2006,الحازمي ( 
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 أنالسیادة النصفیة للمخ بأنها میل الفرد إلى  : Torrance 1982 بول تورانسویعرف 

خدیجة بن .(یعتمد على احد نصفي المخ أكثر من اآلخر في معالجة المعلومات الواردة الیه 

  )69ص, 2008,فلیس 

تمیز احد النصفین الكرویین :   Springer et Deutsh 2003سبرنجر دوتش ویعرفها 

  )99ص ,2009,معمریة (                          .للدماغ بالتحكم في تصرفات الفرد 

لدى الكائن : فیستخدم مصطلح الالتماثل المخي ویقصد بها : 1998برنار كادي اما 

وهذا یترجم بطریقة , األخرالبشري العادي احد نصفي الكرة المخیة یهیمن وظیفیا على 

 إحدىو التفضیل الیدوي هو , أیسراو  أیمنواضحة في الحیاة الیومیة بكون الشخص 

  )P 198, 1998  ,Cadet( .                                  الالتماثل المخي تأثیرات

من خالل التعریفات السابقة نالحظ  ان هناك محاوالت عدیدة من طرف الباحثین في 

مجال علم النفس العصبي عامة وعلم النفس المعرفي خاصة لدراسة وتحدید مفهوم السیادة 

حیث نستنتج من خالل التعاریف  ،الدور الذي تلعبه في حیاة الفرد  إلى اإلشارةالدماغیة و 

  :والتي تتمثل في  األساسیةلنقاط السابقة الذكر بعض ا

العقلیة التي یستخدمها الفرد ویمكن ان  اآللیاتان السیادة او السیطرة المخیة هي احد _ 

  .التكاملیة , الیسرى , السیادة الیمنى : ثالثة  أنماطتتنوع الى 

بكل ان السیادة الدماغیة غیر ثابتة وان سیطرة احد النصفین ال یعني انه هو الذي یقوم _ 

  .النشاطات بل یمكن ان یكون هناك تكامل بین نصفي الدماغ 

تفضیالته  تتأثر السیادة المخیة بعدة عوامل منها العوامل الذاتیة المتعلقة بمیل الفرد و_ 

  .وعوامل خارجیة مثل الجنس والوراثة وغیرها 

  :عالقة السیادة النصفیة ببعض المتغیرات .2
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  :عالقتها بالسلوك .1

المخ البشري عضو النشاط النفسي وعلى األخص القشرة المخیة بالنصفین یعتبر 

الكرویین كذلك فان اإلنسان ببناء جهازه العصبي المعقد یمثل بال جدال حامل المعلومات 

ومما الشك , والتي یتم تشغیلها من خالل أنظمة المخ حیث یتم ممارسة  العملیات النفسیة 

أبعادها الفیزیقیة واالجتماعیة تمثل المصدر الرئیس للمعلومات فیه ان البیئة الخارجیة بجمیع 

ولذلك فإننا عند ممارسة اي نشاط نفسي سواء كان عقلیا او معرفیا او مزاجیا انفعالیا فإننا 

  .نقوم بتشغیل ما تم استقباله و اختزانه وتنظیمه من معلومات بالمخ

  :عالقتها بالتخصص الدراسي .2

ثیر من المختصین والباحثین تساؤالت حول عالقة أنماط السیادة یتبادر إلى أذهان الك

ویمكن اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل نتائج بعض ,النصفیة للمخ بالتخصص الدراسي 

  .الدراسات التي أجریت في هذا المجال على سبیل الذكر ال الحصر 

والتعلم المفضلة لدى  وقد قام محمود عكاشة بدراسة استهدفت التعرف على أنماط التفكیر

وطبق اختبار تورانس علىى عینة ,تالمیذ التعلیم الثانوي العام والثانوي التقني في مصر 

طالبا توصل الى نتائج یسیطر على تالمیذ التقني النمط االیسر ثم االیمن ثم  82مكونة من

فاالیمن  المتكامل في حین یسیطر على تالمیذ الثانوي العام النمط المتكامل ثم االیسر

الى غیر ذلك من الدراسات التي حاولت الكشف عن العالقة بین التخصص الدراسي و ...

  )512_   496ص ص،1986 ،عكاشة(                  . أنماط السیادة النصفیة للمخ

  :عالقتها بمتغیر الجنس.3

الشفهي عند اغلب األفراد یتحكم النصف األیسر في الوظائف الرئیسیة للغة والتعبیر 

  الخ....البنیة المفرداتیة ,الكلمة  أصوات إدراك,والكتابي 
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الى ان  YALEوزمالؤها من جامعة یال  SALLY SHAYWITZسالي شایفیتز  أشارتلقد 

تنشط كل نصف ,الوظائف اللغویة كتحدید وجود توافق او تطابق بین الكلمات المسموعة 

في حین ان هذه المهمة تنشط المنطقة الجبهیة , المرأة دماغي بطریقة مختلفة عند الرجل و

تنشط عند  األیمنوهناك منطقة مقابلة في النصف الدماغي ,الیسرى خاصة عند الرجل 

هذه ,في هذه المهمة  المرأةمما یدل على استعمال كال النصفین الدماغیین عند , المرأة

حیث انه بعد التلف ,في علم األعصاب  األخصائیینالخصوصیة قریبة من ما توصل الیه 

على  ةأالمر الناتج عن المرض او الحوادث لمناطق اللغة في النصف الدماغي األیسر تتغلب 

  .من الرجل  أسرعاضطرابات اللغة بسورة 

ویرجع ذلك الى اختالف نمو ,یجهل الباحثون أسباب االختالف التنظیمي بین الجنسین 

تأثیر إفرازا الهرمونات الجنسیة خالل نمو الجسم الجاسئ والذي قد یرجع بدوره الى  ألیاف

  .الدماغ 

WWW UQAC UQUEBEC CA /LALATERALISATION 

CERBRALE MICHEL HABIB ;  

  :عالقتها بالبیئة والثقافة .4

همام ,2000محمد ,1988عكاشة  أمثالعدد من الباحثون العرب  أوضحلقد 

ان للمكونات ,2005ابو حسین ,2004السلیطي ,2003عبد الجلیل ,2001غالب,2000

الثقافیة للمجتمعات ونمط التربیة التي ینشا علیها الفرد بعض الدور في تحدید اتجاه السیادة 

ویین في وطالبو في الوقت نفسه بضرورة االهتمام بالنصفین الكر  األخرالنصفین دون  ألحد

  )357ص، 2009 ،الشهري(  .                                        العملیة التعلیمیة

 

  :أنماط السیادة النصفیة .3
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  : النمط األیمن .1

أجمعت التجارب والبحوث على أن هناك طباعا وسمات تظهر لدى فئة هذا النمط 

،فعلى عكس النمط األیسر تمیز  الخاضعون لسیطرة النصف الكروي األیمن من الدماغ 

بالقدرة على اكتساب الطاقة من ظروف مختلفة ،فهم یجدون عادة ان األشیاء الروتینیة 

ستمتعون بالتغییر وبرامج العمل المرنة ،والعمل بصورة الجامدة مضجرة و خانقة ،ولذلك فهم ی

عفویة وحدسیة وبمجابهة التحدیات ،واالنشغال بأكثر من مشروع واحد خالل الیوم وهم 

یجیدون أعمال عدة في ظل مواعید محددة النجاز المهام  ،ولهذا السبب یدع الكثیر منهم 

من تحدي المواقف غیر التقلیدیة المشروعات تستمر حتى الدقیقة األخیرة ،كما یتخذون 

مصدرا للتزود بالطاقة ، ویفضل بعضهم وجود عدد كبیر من عناصر االستثارة الحسیة في 

منطقة العمل الخاصة بهم مثل األلوان الزاهیة والملصقات ،وألوان أخرى من األعمال الفنیة 

نهم وهذا ما یفسر و الموسیقى،ویمیل أفراد هذه الفئة أیضا إلى وضع أعمالهم على مرأى م

وجود أكوام الملفات في آماكن عمل معظمهم فضال عن ان الكثیر من هؤالء بارعون في حل 

  . المشكالت وطرح مجموعة متنوعة من البدائل لموقف ما 

  )147،ص 2000ماكجي و آخرون ،(                                                

حصر سمات أفراد هذه الفئة في كونهم یتسمون بالقدرة على التعرف  تورانسوحاول 

على الوجوه وتذكرها ،واالستجابة للتعلیمات المصورة والمتحركة ،وعلى عكس أفراد النمط 

األیسر أفراد هذا النمط غیر ثابتین في التجریب والتعلم والتفكیر ،غیر أنهم یتمتعون 

یفسرون لغة األجسام بسهولة تامة ولدیهم القدرة على باالستجابة العاطفیة والشعوریة وهم 

اإلبداع و إنتاج  األفكار مبدعة ،ویمیلون الى التعامل مع مثیرات بطریقة ذاتیة و یلجاؤن 

الى حل مشكالتهم بطریقة غیر مباشرة كما یمیلون الى حب التغییر والقیام بمعالجة عدة 

ى االبتكار في ذلك ،كما یعتمدون على مشكالت او مواقف في الوقت ذاته وباالعتماد عل

المبادأة و التفكیر المجرد واللجوء الى االستعارة والتشبیه في لغتهم وتقدیم المعلومات باإلكثار 
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 إلىباإلضافة ,من التمثیل والحركات كما ان لدیهم قابلیة لالستجابة للمثیرات الوجدانیة 

  )220ص، 1987،نبیه ابراهیم   سماعیلإ( .                االعتماد على الخیال للتذكر

  : النمط األیسر

یقوم ذوي التفضیالت الخاضعة للجانب األیسر من الدماغ عادة بمعالجة المعلومات 

فهم یفضلون التعامل مع البیانات المحددة مع انعدام الرغبة في ,على نحو منطقي وتتابعي 

كما یخضعون للقواعد الطویلة المستقیمة والمسائل ,التعامل مع المعلومات الغامضة والمبهمة 

خطوة واالنتهاء من مشروع ما قبل الشروع في _ن إلى العمل بأسلوب خطوة الریاضیة ویمیلو 

ولذا فغالبا ما یصابون باإلحباط اذا تغیرت او اضطربت ,غیره وهم ثابتون على المبدأ 

و یفضلون ،و افراد هذه الفئة  یبغضون تراكم األشیاء بغیر نظام ،خططهم وبرامجهم الیومیة 

و باالضافة ،منظمة ومرتبة او في ملفات عند عدم استخدامها االحتفاظ بأعمالهم في اماكن 

ولهذا تناسب مبادئ ادارة الوقت ،عادة یفضلون العمل بمفردهم وفي اماكن هادئة  أنهمالى 

التقلیدیة افراد هذه الفئة الذین یجیدون التخطیط ووضع االولویات وجدولة مهامهم الیومیة 

  )146ص ،2000 ،ماكجي  ان واخرون (           .هذه  أعمالهموالتركیز على جداول 

والتي یحددها تورانس , األیسروالنمط األیسر یعني استخدام وظائف النصف الكروي 

كونهم یتفوقون في التعرف وتذكر  األیسرومساعدیه من خالل وصف ذوي نمط السیطرة 

وهم ثابتون ومنظمون سواء في التجریب او التعلم او ,واالستجابة للتعلیمات اللفظیة , األسماء

یلجؤن الى االعتماد على  ومشاعرهم و أحاسیسهم التفكیر ویمیلون الى كبت عواطفهم و

والمیل الى التعامل مع المثیرات اللفظیة المحسوسة لتبلیغ ,لفهم المعاني  األلفاظ الكلمات و

فیخططون لحل المشكالت بطریقة منطقیة ومحسوسة ,یتعاملون بجدیة ونظام  كما, أفكارهم

ن الى النقد والتحلیل لؤ و یلج,تقوم على التعامل في الوقت الواحد مع مشكالت واحدة فقط 

      .ویستخدمون اللغة في التذكر ,سواء في القراءة  او االستماع 
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  )118ص  ، 1982، آخرونصالح احمد و  مراد (                                

  :النمط المتكامل

هذا  أصحابوهذا یعني ان , األیمن و األیسرویقصد به التساوي في استخدام النصفین 

 و األیمنمن مستخدمي النمط  األفرادالنمط یمتازون بالخصائص والقدرات التي توجد لدى 

  )12ص ، 1982  صالح واخرون ، مراد(                                     . األیسر

رغم ما ساد في كثیر من األدبیات من حیث فكرة النمط المسیطر في معالجة 

المعلومات بالنصفین الكرویین بالمخ فان العلماء یمیلون رغم ذلك الى رؤیة التكامل وفي هذا 

الصدد یشیر وجیه محجوب الى انه على الرغم من ان كل من نصفي المخ له وظائف 

وان نشاطات .اال ان نصفي المخ مرتبطین بنقطة التقاء وهناك عالقة وظیفة متقاربة  خاصة

  .نصفي المخ لیست قاصرة على نصف كروي واحد بالمخ بل ان بینهما تكامل 

وتذكر فوقیة رضوان انه تم اكتشاف حقیقة ان بعض التركیبات والمناطق والعملیات المختلفة 

ظل  Gazzingaجازینكا وان , ء وظائف معرفیة معینة التي تحدث في المخ تشترك في ادا

  .متمسكا بفكرة ان النصفین الكرویین یكمل كل منهما االخر 

فالتفضیل الیدوي یبدا  hecaen et ajuriaguerre هیكاین واجیریاجیروحسب 

مبكرا في حیاة االنسان اي في حدود الثالث سنوات وهو محدد وراثیا كما انه قد یتاثر 

،وقد یرتكز تشریحیا )قبل المیالد او بعده(المرضیة للنصفین الدماغیین  صاباتاإلببعض 

على عدم تناظر تشریحي بین النصفین الدماغیین خاصة المساحة الكبیرة لمنطقة 

planum_temporal  الیسرى عند االیامن وكذلك اللغة كتخصص الوظیفي للنصف

بینما یهتم ,والذي یهتم بالمهارة الیدویة وتنظیم اللغة والنشاط الحركي  األیسرالدماغي 

االنتباه وكذلك التعرف على الوجوه ,بالوظائف البصریة والمكانیة  األیمنالنصف الدماغي 

 .والضبط االنفعالي
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( Gil Roger , 1996،p12 ) 

و رغم .للسیادة النصفیة  للمخ  أنماطمن خالل ما سبق یتضح ان هناك ثالث 

غیر  أنهماللمخ اال  األیسروالنصف  األیمناالختالف في وظائف كل من النصف 

منفصالن من الناحیة التشریحة وكذا الوظیفیة  فمن الناحیة التشریحیة نجد ان الجسم 

  .الجاسي یلعب دور الرابط بینهما اما وظیفیا فانهما مكمالن لعمل بعضهما البعض 

  : النصفین الكرویین للدماغ النظریات التي فسرت وظائف. 4

  :الكرویین للمخ على النحو التالي النصفین  أداءتلخیص النظریات التي فسرت  یمكن

  :نظریة الترمیز الثنائي .1

حول سیكولوجیة نصفي  سبیري   speryمن دراسات  أساسقامت هذه النظریة على 

المخ الكرویین وتشیر النظریة الى ان نظام الصور العقلیة یتعلق بالتعامل مع الموضوعات 

اما النظام اللغوي فیتعلق مع ,والتي تكون على هیئة صورة  أیضاوالوقائع العیانیة والمتخیلة 

 یمكنه ان یستغني فان النظام اللغوي ال أخرىالوجدان والبیانات اللغویة المجردة من ناحیة 

  .عن النظام الخاص بالصور والعكس صحیح 

في كتابه  bayfiyoبایفیو وقد وجد العدید من العلماء ان هذه النظریة التي طرحها 

  .المطروحة  األسئلة فهم العدید من القضایا و إلىللوصول  أساسیاالتفكیر بالصورة مفتاحا 

  :نظریة التحلیل النفسي .2

المعرفیة للنصف  اإلمكانیاتان هناك نوعا من القطاعین بین  Galineجالین  أوضح

والثانویة على التوالي وهذا االفتراض مؤداه ان  األولیةوالعملیات  األیسر و األیمنالكروي 

استثارة  أكثر األیمنیقوم بالكشف الذاتي مما یجعل النصف الكروي  األیسرالنصف الكروي 

 و األیسرونصف المخ  األیمنالباحثون على وجود كل من نصف المخ  أصرو وتلقائیة وقد 
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یؤیدون وجهة النظر التكاملیة  فإنهم األخر الرأيان كل واحد یعمل مستقال اما قطاع  إمكانیة

باعتبارهما اساسیان للتفكیر  األخران النصفیة الكرویین بالمخ یكمل كل منهما  أساسعلى 

 إنما فة كل من النصفین الكرویین بالمخ لیست محددة ووالواقع ان وظی.وحل المشكالت 

 اآلخریرجح ان یكون االختالف بینهما نوعیا بحیث یتفوق احدهما باللغة المنطوقة ویتفوق 

 )15ص، 1433،میرفت بنت محمد حمزة السلیماني (     .فیما یتعلق بالعالقات المكانیة 

  :نظریة البنائیة ال. 3

ترى هذه النظریة ان الوظائف المختلفة یتم تجنیبها الى احد نصفي المخ بسبب طبیعة 

وتركز هذه النظریة على الفروق التشریحیة بین نصفي المخ ,البناء الخاص بالجهاز العصبي 

لوجود فروق بینهما في الوظائف فحسب هذه النظریة فان  كأساسالموجودة منذ المیالد 

واحد  بأدائهاربما تتوضع داخل نصفي المخ ثم یتم تجنیبها اي یختص الوظائف السیكولوجیة 

ویعمل بطریقة شمولیة معتمدا على الحدس  األیمنمن نصفي المخ فیخصص نصف المخ 

منطقیة  ویعمل بطریقة األیسروالخیال والصور الحسیة على حین یتخصص نصف المخ 

  .استداللیة تتابعیة

  : نظریة النزعة االنتباهیة. 4

تتركز هذه النظریة على افتراض ان هناك نزعة انتباهیة لكال النصفیة الكرویین نحو 

في معالجة  األیسرالجانب  أسبقیةالجانب العكسي من المجال البصري تتسبب في 

ولقد وجد ‘في معالجة المعلومات غیر اللفظیة  األیمنالجانب  أسبقیة و,المعلومات اللفظیة 

عندما وجد ان السیطرة المجال  آخرون في دراسة باربیو و_ ئا جزی_یؤید هذه النظریة  ما

وربما ,تتالشى عندما یعرض على المفحوصین مهام متزامنة  األیسراو  األیمنالبصري 

  زائد  بعبءان النصف الكروي المعني بالمعالجة هذه المعلومات یكون محمال  إلىیعزى ذلك 

  :النظریة الهرمونیة . 5
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یكمن الهدف الرئیسي في هذه النظریة في شرح الترابط القائم بین جنس الذكورة والیدویة 

من ثم نجد ان الذكور , اإلناثاستخداما للید الیسرى من  أكثرالیسرى باعتبار ان الذكور 

  .بما في ذلك المهارات البصریة المكانیة  األیمنتفوقا في وظائف النصف  أكثر

  )24ص 2004,عبد القوي (                                                           

فهرمون التستستیرون یؤدي الى ,في نمو الدماغ  تأثیرللهرمونات  األبحاثلقد بینت 

من الدماغ بصورة متزایدة للجنین ویظهر مزدوجا فبینما ینمو دماغ الجنین  األیمننمو الجزء 

 أنهاخطیط الشبكات العصبیة لدماغ الجنین بمعنى في الرحم تتحكم الهرمونات في طریقة ت

في مرحلة الحقة  أخرىهیكلة معینة للشبكات العصبیة ثم تعود لتؤثر مرة  إیجادتعمل على 

  ) 27ص ،2007،الغوطي (  .                 نضجا وجاهزا للعمل أكثرمن النمو لتجعله 

  :النظریة التكاملیة. 6

و انهما ال یعمالن  ,تفترض هذه النظریة ان هناك طبیعة تكاملیة للنصفین للمخ 

بل یعمالن كمنظومة فائقة التكامل عند تقدیم نمطین مختلفین من ,بمعزل عن بعضهما 

المعلومات یتوافق اي منهما على نصف كروي محدد عندها یحدث توزیع لعئ التجهیز 

بل ان التكامل ,االتجاه التكاملي اقرب الى الواقعیة والمعالجة فیما بینها ویبدو ان هذا 

ولذا یمكن القول انه ال یوجد , الوظیفي للنصفین الكرویین للمخ ربما یكن واقعا ال محالة 

بل یمكن القول ان اداء الفرد یغلب ,اداء مهما كان بسیطا نتاج نصف كروي واحد بالمخ 

  .االیمن و االیسر للمخ علیه بصفة عامة توظیف النصفین الكرویین 

 pearsonبیرسون , Gueratteجیوریت    Kaskey1989ویتفق كل من كاسي 

مع هذا االتجاه التكاملي حیث وجد وان ،  Quilty1999كویلتي  Belger1993بیلجر 

بطریقة غیر  أیضاترسل المعلومات  فإنهاالعین رغم سیطرتها على المجال البصري العكسي 

ثم ترفع الى كال النصفین الكرویین وتعالج معالجة  ،ومن اآلخرلكروي مباشرة الى النصف ا
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للمواقف بتكامل عملیات ربما یستجیبون  األفرادمختلفة تبعا لنمط اي منهما ولذا فان اغلب 

  .النصفین الكرویین معا اعتمادا على متغیرات المواقف المختلفة 

   )30_29ص , 2007,سلیمان عبد الواحد یوسف (                                     

  

  یولوجي والدماغ ذو الجانبینز النمو الفی. 5

ان نمو وتطور السیادة النصفیة والتفضیل الیدوي یعود  1993كوهان یرى هنري 

یصبح فیما بعد المنبا على التفضیل ,ففي المرحلة الجنینیة نالحظ عدم تماثل ,لعامل النضج 

لیختفي ,من الحمل  28 األسبوعمنعكس الرقبة الذي یظهر في : الیدوي في المستقبل مثل 

, ر في اتجاه الیمین لدى اغلبیة الرضع هذا المنعكس یظه,من الوالدة  20 األسبوعبعد 

حیث ) من المیالد األولى األسابیعالذي یظهر في ( والمنعكس الثاني هو منعكس المشي 

یفضلون مسك او اخذ  األطفالكما ان ,یظهر تفضیل الولید لبدء المشي بالقدم الیمنى 

واللعب في تحریك  تظهر الید المفضلة بالید الیسرى حتى الشهر التاسع بینما ال األشیاء

وال  األولىوهذا التفضیل الیدوي یبدو متزمنا مع ظهور الكلمات ,قبل نهایة السنة  باألشیاء

 )p 18  ،1993 ، Cohen (         .یظهر استقرار نهائي اال في حوالي سن الثامنة 

 تبدأان السیادة النصفیة للمخ ,ویتفق اغلب علماء الفیزیولوجیا وعلم النفس العصبي 

وبدایة المرحلة  األولىوهي نفس مرحلة ظهور الكلمات , األولبوادرها خالل نهایة العام 

بالتمایز واالستقرار تدریجیا مع نهایة مرحلة الطفولة  تبدأثم ,اللغویة من مراحل النمو اللغوي 

 8على سن محددة تستقر فیها السیادة النصفیة للمخ فبعضهم یحددها ب  الم یتفقو  أنهماال 

  . تستقر مع البلوغ أنهاالى  آخرونسنة في حین یذهب  12ب اآلخرسنوات والبعض 

  )262_ 261ص ,2011,عبد الباقي وعیسى (                                       
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ماغ كلما تقدم الطفل في عمره ویقصد بالنضج الفسیولوجي  للدماغ نمو وظائف الد

الزمني اذ یكون النمو في الجهاز العصبي  المنبه للدماغ سریعا جدا خالل السنوات الثالثة 

بعد المیالد  وبعد ذلك فان النمو في الجهاز العصبي یسیر ببطء نسبیا ویصل  األربعةاو 

وفي  18/1الوزن الكلي للجسم ویصل في سن العاشرة الى  8/1وزن المخ عند المیالد الى 

ویلعب المخیخ . 40/1وفي مرحلة النضج یصل الى  1/ 30سن الخامسة عشر یصل الى 

فظ الجسم في الوضع القائم  ویزداد وزنه ثالث مرات دورا هاما في حفظ توازن الجسم وفي ح

خالل السنة االولى بعد المیالد وعند وصول الطفل الى السنة الثامنة یكون الدماغ قد وصل 

الى حجمه الناضج تقریبا  ولكن النمو في المجاري االرتباطیة الداخلیة  وفي بناء الطبقة 

خلیا  وال یقاس بصورة حجم او وزن ویؤثر النمو الرمادیة  یكون غیر تام والنمو  لذلك یعد دا

وخاصة في ما یتعلق ,  األخرىو الجهاز العصبي على كل عناصر النمو ،  في الدماغ 

یزید من ) اللحاء(كما ان النمو السریع في القشرة الدماغیة .بنمو السلوك و الشخصیة 

یة بدرجة كبیرة من الصحة القدرات العقلیة بینما ال یمكن قیاس النمو في  القدرات العقل

اذ ان الدراسات تشیر الى ان الطفل قادر على , اآلنالمتاحة  األطفالباستخدام اختبارات 

وفي كل سنة فان الطفل العادي ,وفي التفكیر البسیط ,التذكر وربط المعاني بالناس واألشیاء 

  .لعقلي ا أدائهالذي یؤثر على  األمر,یبدي زیادة ملحوظة في القدرات العقلیة 

بمعنى انهم یستخدمون  األخرىمن  أكثرمهارات جسمیة  األطفالوقد یستخدم بعض 

اذ توجد  اآلخراو استخدام احد جانبي الجسم  او  األشیاءالیدین في التعامل مع  إحدى

الیدین او القدمین  او احد جانبي  إحدىاختالفات واسعة في استخدام الید المفضلة فاستخدام 

ویمكن   اآلخرعلى  األیسراو  األیمنالجسم یرتبط في جوهره بسیطرة احد جانبي الدماغ 

او (مهارات  حركیة كثیرة وبالطبع یعد العسر  أداءلألطفال ان یتعلموا باستخدام ید معینة في 

 فإذاوده استخدام الید الیمنى في عالم یس مرغوبةعند الكبار سمة غیر )  سیطرة الید الیسرى 
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من الدماغ هو المهیمن لدى هذا  األیمنكان الطفل یستخدم  الید الیسرى   فان الجانب 

  .س صحیح الطفل و العك

فعندما یصبح الدماغ ناضجا ,فالدماغ البشري  معقد في تكوینه ووظائفه والیات عمله 

ربات القلب و التنفس  ویسیطر فهو منظم لض اإلنسانیكون قادرا على التحكم في حركات 

على درجة حرارة الجسم  ویقوم بواجبات  ال حدود لها  دون ان یدرك ذلك   فالدماغ مسئول 

فبدونه نحن  غیر قادرین على الرؤیة او  اإلنسانيعن مدى التنوع والتعقید في السلوك 

  .التفكیر او الحركة او القیام بأي نشاط معقد او بسیط 

طفل من مرحلة الى أخرى او من وقت آلخر نتیجة نمو ونضج فتتحسن قدرات ال

الدماغ في أعضائه الحیویة و الوظیفیة فالنضج الفسیولوجي یتأثر بصورة مباشرة بالمدى 

 تأثرتالذي وصل له  الدماغ من نمو وتطور  وكلما تأخر النضج الفسیولوجي للدماغ كلما 

ام المرتبطة بعمل الدماغ ونشاطه  ولكي قدرات الطفل العقلیة و الحركیة وغیرها من المه

نتمكن من معرفة ان الدماغ البشري یعمل بطاقته العادیة وبنشاطه المطلوب  نستطیع ان 

نستخدم الشحنات الكهروكیمیائیة التي تجري خالل اللیفة العصبیة  فهل یحدث نفس النوع 

اكتشاف وتسجیل ظواهر  اآلنمن الممكن  أصبحمن النبض في الدماغ ؟ الواقع انه 

  electroencephalogramكهربائیة مماثلة في الدماغ بواسطة الرسام الكهربائي للدماغ 

الشحنات الكهربیة یوضح  صورة  وهو جهاز لقیاس النشاط الكهربي للدماغ وتسجیل هذه 

معقدة من الموجات ذات ترددات وسعات مختلفة و یوجد نوعان رئیسیان من الموجات تنتشر 

وتحدث  betaوموجات بیتا   alphaموجات الفا :في الرجل السلیم في حالة الراحة هي

في الثانیة ونحصل علیها في منطقة مركز  12_ 8الذبذبات في موجات الفا بمعدل 

حینما یكون الفرد متكئا  على وسادة و عیناه مقفلتان  و حین یفتح الشخص عینه  اإلبصار

ولكن قد یبقى . ات  غیر منتظمة و تتناقص في السعة لینظر الى منبه ما تصبح الموج

بكثیر من عشرة موجات بیتا فهي موجات سریعة وذات جهد  أعلىملحوظ تردده  إیقاع
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للدماغ  األمامیةثباتا في  الفصوص  أكثرفي الثانیة وهي  35_18منخفض وتحدث بمعدل 

او حینما ینجذب انتباهه  في حل مشكلة ما او عمل اي مجهودات عقلیة اإلنسانوعندما یبدأ 

فجأة  بمثیر بصري  مثال فان موجات الفا تختفي و حینما یكون  المرء في حالة نوم عمیق  

و ) ذبذبات  في  الثانیة  5_4(طا الموجات یفان موجات دلتا  هي التي  تظهر  وهي ا

  .المستیقظ عالمة على وجود مرض معین في الدماغ  اإلنسانظهورها  في 

  ) 30ص،2009 واخرون ، عزو اسماعیل(                                           

  الفروق الفردیة وجانبا الدماغ.6

وهي باحثة في الدماغ و shaywitz  , (sally, 1999(لقد قامت سالي شاوتیز 

بدراسة عملیات التعلم واالنتباه لفترة تزید على ثالثین سنة حیث  yaleمن جامعة  األعصاب

الدماغ خالل عملیة القراءة وقد سمحت التقنیات الحدیثة في تصویر  آلیاتركزت على 

بالرنین  الوظیفيالدماغ  و تحدید التصویر  لوظائف األفضلالدماغ بالفهم العمیق و 

دقیق لنشاط الدماغ ولذا فقد استخدمته قد سمح بالحصول على تحلیل  fmrIالمغناطیسي 

ذوي الصلة بالقراءة ووجدت ان القراء الجیدین الذین یقرؤون كثیرا كان لدیهم  األفرادلدراسة 

نشاط ملحوظ في مؤخرة الدماغ حیث ترى الحروف ثم تحول الحروف المطبوعة الى لغة 

لم یظهر لدیهم اي نشاط في ویحاولون التعرف على المعنى في حین ان القراء قلیلیي القراءة 

 broca s areaمقدمة الدماغ في منطقة یالحظ فیها الجهد المبذول تسمى منطقة بروكا 

بینما نجد ان لدى القراء الضعاف مستوى اعلى من النشاط في هذه المنطقة وهذا ان دل 

تهم على شیئ فانما یدل على ان القراء الضعاف یبذلون جهدا مضاعفا للقراءة رغم ان قدر 

على القراءة معروفة تقریبا وتوصلت الباحثة من خالل استخدام التصویر بالرنین المغناطیسي 

المرتبط بالدماغ موجود فقد وجدت ان الرجال عندما } الجنس{الى ان االختالف في النوع 

یقرؤون كلمات ال معنى لها فان الجانب االیسر للدماغ ینشط بینما عندما تقرا النساء كلمات 

  معنى فان مناطق من كال النصفین تنشط بال
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في بعض  أفضلیعمل بشكل  اإلناثالعدید من الدراسات الى ان دماغ  أشارتكما 

فعلى سبیل المثال بینت  أعلىبمستوى  أخرىالمهارات في حین ان دماغ الذكور ینفذ مهام 

من  أفضلاالختبارات ان النساء عموما یستطعن تذكر قوائم الكلمات او الفقرات النصیة 

من النساء في  أفضلفان الرجال عادة ما یؤدون بشكل  أخرىالرجال  ومن ناحیة 

  .  االختبارات التي تتطلب القدرة على تدویر صورة ما عقلیا للوصول الى حل مشكلة ما  

  9 )ص  ،م  2001 ،زیتون  (                                                       

 :  تبین ما یلي  اإلناثالذكور و  أدمغةومن خالل الدراسات السابقة المتعلقة بالفروق بین 

فدماغ الذكر أكبر ,عند الوالدة  اإلناث وجود فروق في حجم الدماغ ما بین الذكور و_1

كما تبین أن القدرات اللغویة لدى , عند الوالدة  األنثىمن دماغ )  20%,  %12(بحوالي 

  .في بعض القدرات المكانیة أفضلبینما الرجال , النساء أفضل من الرجال 

في حین ان الجانب ,  اإلناثلدى  األیمنمن الدماغ قبل الجانب  األیسریتطور الجانب _2

و هذه الفروق الدماغیة  تلعب دورا في ,  األیسرلدى الذكور یتطور قبل الجانب  األیمن

  .الریاضیة  التفصیالتاالنضباط الصفي و 

مما هو لدى )  3%,10 %(بنسبة  األلیافجسما جاسئا اكبر بزیادة في  األنثىتمتلك _ 3

  .تطورا مما لدى الذكر  أكثر األنثىكما انه لدى , الذكر 

  .البالغة  األنثىمن دماغ  أكثریزن دماغ الذكر البالغ _ 4

في منطقة واسعة من الدماغ  و الذي  یترجم الى   اإلناثتنتشر وظائف التفكیر لدى _5

اما لدى الذكور فهناك محدودیة  في ذلك  بسبب ضیق  الجسم  , صعوبات تعلم اقل 

  .الجاسئ لدیهم  مما یزید من نسبة صعوبات التعلم لدیهم 
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مما هو لدى الذكور  اإلناثنین لدى في السیروتو ) %30,%20(هناك زیادة بنسبة _ 6

حیث ترتبط زیادة نسبته  بالخوف و الخجل و انخفاض الثقة بالنفس  و العدوان  ویرتبط 

انخفاض هذا المستوى بسلوك التهور و االنتحار و االدمان على الكحول و االكتئاب والتهیج 

  .االنفعالي 

و ) progesterone(البروجتستیرون لدى االناث تقلبات في الهرمونات مثل _7

ویسبب هرمون  االیسترو جین  تغیرا في درجات  االختیارات ) estrogen(االیستروجین

و الریاضیات و اللغة  والمهارات الحركیة الدقیقة اذ یتبع انخفاض ) الفراغیة (المكانیة 

لم المكاني مثل مستویات هذا الهرمون  تحسن في الدرجات على اختبارات  الریاضیات والتع

الهندسة  الفراغیة و الطبولوجیة اما المستویات المرتفعة لمستویات هذا الهرمون فیتبعه 

  )52_51ص : 2004 ، السلطى. ( تحسن في المهارات اللغویة والمهارات الحركیة الدقیقة

  

  

  :خالصة 

األیسر اال انه االتصال الفیزیولوجي بین نصفي الدماغ األیمن و یمكننا القول انه رغم 

في كثیر من األوقات تكون السیطرة لصالح احد النصفین ، ومن ثم یصبح الفرد یمیل الى 

الى االعتماد على هذا النصف المفضل ووظائفه التي تختلف على النصف الثاني ، وهذا ما 

یعرف بالجانبیة او السیادة النصفیة الدماغیة ،وهي تلعب دورا هاما ي التحكم في تصرفات 

الفرد وتوجیه تفكیره وكذا أسلوب حل المشكالت عنده وغیرها من العملیات البارزة في حیاته  

كعملیات التعلم والتصرف ن ولهذا وجب مراعاة هذه الخصائص والوظائف التي یتمیز بها 

 .كل نصف دماغي 



 

 

  تمهید

  المراهقة: أوال 

  تعریف المراهقة _ 1

  مراحل المراهقة_2

  أشكال المراهقة_ 3

  اإلعاقة البصریة: ثانیا 

  للعین يالتشریح التركیب _1

  مفهوم اإلعاقة البصریة _ 2

  تصنیف اإلعاقة البصریة _ 3

  أثار اإلعاقة البصریة على مسارات النمو المختلفة_ 4

   خصائص المعاقین بصریا_ 5

  المراهق المعاق بصریا _6

  مالمح صورة الجسم عند المعاق بصریا _7

  أزمة الهویة  ومصادرها عند المراهق المعاق بصریا_ 8

  خالصة
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  : تمهید

عمریة معالمها الخاصة  مرحلة فلكل لمرحلة المراهقة أهمیة بالغة في حیاة الفرد،  إن 

التي یمكن أن تشكل نقاط   یةالفروق الفرد إال أن هناك بعض حددة وحقبتها الزمنیة الم

االختالف  فیما یخص الخصائص التي تمیزها ، ویمكن أن یعود هذا االختالف إلى 

إمكانیة معاناة هذا المراهق من بینها أو الظروف المحیطة بالمراهق مجموعة من العوامل 

اضطرابات نفسیة او إعاقات حسیة  كل صحیة، مشا من ظروف اجتماعیة خاصة ،

مما الشك فیه ان هناك اختالف بین المراهق العادي و المراهق ، و صریة مثال كاإلعاقة الب

المعاق بصریا فلكل منهم معالم شخصیة التي تتكون من خالل تفاعل مجموعة المكونات 

 .والتي تمیزه عن  غیره من المراهقین ...النفسیة ، الجسمیة ، المعرفیة ، االنفعالیة
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  المراهقة : أوال

  تعریف المراهقة.1

  :المراهقة لغة.1.1

والذي یعني النمو نحو  Adolescereمشتقة من الفعل  األصلالمراهقة كلمة التینیة 

الرشد وتعني بالمراهقة في كل المجتمعات فترة من النمو والتحول من عدم النضج الطفولة 

  )21ص ، 2007،رغدة شریم (                    .للمستقبل إعدادنضج الرشد وفترة  إلى

  :المراهقة اصطالحا.2.1

المرحلة التي تقع بین نهایة الطفولة وبدایة الرشد وبذلك  بأنهاالمراهقة اصطالحا تعرف 

  .ضمن المرحلة المتداخلة بین تلك المرحلتین تقع  إنما و، فالمراهق لم یعد طفال ولیس راشد 

  )288ص ,2002,علي فالج الهنداوي (

  :بعض العلماء تعریف المراهقة حسب.3.1

  

هي ,المراهقة هي فترة من الحیاة تقع بین الطفولة وتمتد حتى الرشد: Sillamy.Nتعریف 

- 12عبارة عن فترة جاحدة معروفة بالتغیرات الجسمیة والنفسیة التي تبدأ في حوالي سن 

حدودها غیر واضحة كون ظهور مدة المراهقة ,سنة 20- 18سنة وتنتهي بین سن 13

واألوساط السوسیو اقتصادیة ومن ,والعرق والظروف الجغرافیة ,الجنس تختلف باختالف 

الناحیة النفسیة تتمیز المراهقة بإحیاء وتنمیة الغریزة الجنسیة والرغبة في الحریة واالستقالل 

  .باإلضافة النتعاش الحیاة العاطفیة وتنوع الذكاء وتأكد المهارات

 )Sillamy Norbert.2003.P 8 ( 
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البحث عن االستقاللیة في المجتمع الذي یتوسطه وبهذا  بأنها:  نلوهاویعرفها 

فالمراهقة مرحلة انتقالیة حاسمة تسعى لتحقیق االستقاللیة النفسیة والتحرر من التبعیة 

  . اآلخرین و األناالطفیلیة على مستوى الشخصي السیما في عالقته الجدلیة بین 

(Lehll H ،1985 ،  P15) 

فالطاقة ,بأنها بمثابة قطع وٕانهاء الفرد للنمو األمن :  Anna Freudأنا فرویدتعرفها     

مما یؤدي إلى القلق و ,الجنسیة تشغل الدافع الجنسي وتهدد التوازن بین الهو و األنا  

  )22ص،2002،ابوبكر مرسى محمد مرسي( .               الخوف واألعراض العصبیة

لنا ان المراهقة احد المراحل العمریة التي یمر  ضحمن  خالل التعاریف السابقة یت  

یختلف عن  یحدث فیها تغیر ملحوظ یمس الجانب البیولوجي و الوظیفي , اإلنسانبها 

له وهذا التغیر البارز ,التغیر الذي یحدث في مرحلة الطفولة او الرشد وكذا الشیخوخة 

 .ع ذاته ومع العالم الخارجي مالمناسبة لتوافقه  األسالیبالبحث على  المراهق یفرض على 

  :مراحل المراهقة . 2

ومرحلة المراهقة كغیرها من المراحل النمائیة التي خضت الى مجموعة من التقسیمات  

  :هي تقسم الى ثالث مراحل كالتالي , تبعا لخصوصیة التغیرات التي تحدث فیها  

  وتتمیز بتغیرات بیولوجیة سریعة ):  14_11:( مرحلة المراهقة االولى _ 1

  .وهي مرحلة اكتمال التغیرات البیولوجیة ) : 18_ 14:  (مرحلة المراهقة الوسطى _ 2

راشدا  إنسان حیث یصبح الشاب او الفتاة) : 20_ 18( المتأخرةمرحلة المراهقة _ 3

  )121ص ، 1994،عبد العلي الجسماني(.                         بالمظهر والتصرفات 
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  : المراهقة أشكال.3

تتعدد أشكال المراهق حسب الفروق الفردیة واختالف الظروف األسریة وطبیعة التنشئة 

  :االجتماعیة للمراهق ومن أهم هذه األشكال ما یلي 

 هادئة و التي تمیل الى االستقرار او ما  تعرف بالمراهقة ال :المراهقة المتكیفة

العاطفي و تكاد تخلو من التوترات االنفعالیة الحادة و غالبا ما تكون عالقة المراهق 

بالمحیطین به عالقة طیبة كما یشعر المراهق بتقدیر المجتمع له و توافقه معه وال یسرف في 

                  .نا تمیل الى االعتدالان المراهقة ه أياو الخیال او االتجاهات السلبیة  الیقظة أحالم

 والمراهقة هنا تكون عبارة عن صورة مكتئبة تمیل  :المراهقة االنسحابیة االنطوائیة

االنطواء والعزلة و السلبیة و التردد و الخجل و الشعور بالنقص وعدم التوافق  إلى

ینصرف جانب  االجتماعي و مجاالت المراهق الخارجیة االجتماعیة ضیقة و محدودة و

في القیم  التأمليكبیر من تفكیر المراهق لنفسه وحل مشكالت حیاته والى التفكیر الدیني 

الیقظة وتصل في بعض الحاالت  أحالمكما یصرف في الهواجس و  األخالقیةالروحیة و 

 أشخاصوالخیاالت المرضیة و الى مطابقة المراهق بین نفسه وبین    األوهامالى حد 

  )336، ص 2000میخائیل جمیل معوض ،(                  . تي یقرؤهاالروایات ال

  ویكون فیها المراهق ثائر متمرد على سلطة الوالدین او  :المراهقة العدوانیة المتمردة

سلطة المدرسة او المجتمع الخارج كما یمیل الى توكید ذاته و التشبیه بالرجال و مجاراتهم 

في سلوكهم كالتدخین واطالق الشارب و اللحیة  و السلوك العدواني عند هذه المجموعة قد 

بصورة غیر مباشرة كالعناد و بعض المراهقین او قد یكون  اإلیذاءتكون صریحا مباشرة في 

و  لآلهلونجد ان هذا النوع من المراهقة صعبة ،  باألوهاممن هذا النوع الثالث قد یتعلق 

المراهق  حیث انه یكثر من افتعال المشاكل و یتصرف بعدوانیة  وهذه المرحلة خطیرة و 

  ) 67ص ،  2007،مریم سلیم ( .                             یجب التعامل معها بحذر
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وكل فرد یتمیز بنوع  أنواعنستنتج ان المراهقة المراهقة  ألشكالمن خالل استعراضنا 

وحسب استعداداته , خاص به وذلك وفقا لظروفه  الجسمیة و االجتماعیة النفسیة و المادیة  

 إلىومن ساللة  أخرى إلىفرد ومن بیئة جغرافیة  إلىالطبیعیة فالمراهقة تختلف من فرد 

  . في وسطها المراهق نشا الحضاریة التي ی األنماطساللة كذلك تختلف باختالف 

  البصریة اإلعاقة :ثانیا 

  :التشریحى للعین التركیب .1

وسائل االتصال بیننا وبین العالم الخارجي وعیوننا وما تحویه من  أهمالبصر من 

الوسائل التي نحصل بها على معلومات من عالمنا الخارجي  أعظمروابط عصبیة هي 

 طریقعن  یأتینالم بالمئة من معلوماتنا عن العا 90من   أكثران  إلىویشیر الباحثون 

                        . األبصارحاسة 

  )101ص , 2001,سامي  محمد ملحم (                                          

 :من الخارج إلى الداخل التواليالعین من ثالث طبقات على  تتكون

  الخارجیة من طبقات العین الثالث لونها أبیض وهى الطبقة األولى :(Sclera) الُصلبة

 .تعكسه ء بلفة لتحمى العین، وهى ال تمتص الضو ولكنها غیر شفا

 الشبكیة، ووظیفتهاالطبقة الثانیة والتى تقع بین الُصلبة وبین  :(Choroid) المشیمیة 

أوعیة دمویة تقوم بهذه  واألكسجین لشبكیة العین عن طریق األساسیة توصیل المواد الغذائیة

  .الوظیفة

اإلبصار  واألخیرة فى العین، الشبكیة هى المسئولة عن الطبقة الثالثة:(Retina) الشبكیة

ة تنتقل عن طریق كهربائی وتحوله إلشارات .عند الشخص حیث تستقبل الضوء الواقع علیها

أو ُیسمى  (Optic disc) القرص البصرى العصبیة البصریة والتى تتجمع فى األلیاف

لتكوین  (Photoreceptors) یحتوى على مستقبالت ضوئیة حیث ال(بالبقعة العمیاء 
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تحتوى  وهى عبارة عن بقعة مقعرة (Fovea) بداخل الشبكیة الُنقرة ویوجد العصب البصرى

  .الحادة اإلبصار وئیة كثیرة وتستخدمها العین فى عملیةعلى مستقبالت ض

  

 

  

 

  

 :مكونة للعین األجزاء األخرىوهناك  

  القرنیة ،الحاجب ،الحدقة  القزحیة ، العین عدسة ، الجسم الهدبى ،الجسم الزجاجى 

عدسة  الفراغ ما بین: الغرفة الخلفیة -.القرنیة والقزحیة الفراغ ما بینوهي  الغرفة األمامیة 

هو و  داخل العین، الخلط المائى هو ضغط السائلضغط العین و   ، قناة شلیم، العین والقزحیة

 ، یغطى الُصلبة الذيالغشاء  هو الملتحمة یمأل الغرفة األمامیة والخلفیة  الذيالمحلول 

 الُمقلة ، الكوالجین ، رمش العین الجفن ، ، محجر العین

 

  

  یــــوضـــح التركیب التــشریحي لالجزاء الخارجیة للـــعین: 03الشـــكـــــل رقـــم 
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  العضلة المسقیمة الجانبیة وهي  العضالت المسئولة عن حركة العین، الغدة الدمعیة 

 العضلة المستقیمة السفلیة  ، العلویة العضلة المستقیمة ،  العضلة المستقیمة الداخلیة

  . العضلة المائلة السفلیة ، العضلة المائلة العلویة

http://forum.stop55.com  

  مفهوم اإلعاقة البصریة . 2

  :لغة اإلعاقة البصریة  تعریف. 1.2

العربیة للتعرف بالشخص الذي فقد بصره وهذه األلفاظ اللغة  تستخدم ألفاظ كثیرة في    

 :هي

هو الضاللة ، والعمى  وهي مأخوذة من أصل مادتها وهي العماء ، والعماء: كلمة األعمى 

  یــــوضـــح التركیب التــشریحي لألجزاء الداخلیة  للـــعین: 04الشـــكـــــل رقـــم 
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فمأخوذة من الكمه ، والكمه  : یقال في فقد البصر أصال ، وفقد البصر مجازا وكلمة األكمة

 . هو العمى قبل المیالد

التحیر والتردد ، وقیل العمة  خوذة من العمة ، والعمة كما في لسان العربمأ: وكلمة االعمه 

العمة في افتقاد البصر والبصیرة ،  ویقال. التردد في الضاللة والتحیر في منازعة أو طریق 

  . وقیل أن العمة في البصیرة كالعمى في البصر

الرجل الضریر هو  هي العمى ، و فهي بمعنى األعمى ، الن الضرارة : وكلمة الضریر

  الرجل الفاقد لبصره

 . فتطلق على المكفوف : وكلمة العاجز

والمكفوف هو الضریر  . فأصلها من الكف ومعناها المنع : وكلمة الكفیف أو المكفوف

  .وجمعها المكافیف

 :البصریة اصطالحا اإلعاقةتعریف . 2 .2

 : والذي ینص على  (Barraga)بارجاومن أكثر التعاریف المستخدمة حالیا تعریف      

 األطفال المعوقین بصریا هم األطفال الذین یحتاجون إلى تربیة خاصة بسبب مشكالتهم أن

 البصریة األمر الذي یستدعي إحداث تعدیالت خاصة على أسالیب التدریس والمناهج

 :تینفئـ ومن ناحیة عملیة یصنف األطفال المعوقین بصریا إلى. لیستطیعوا النجاح تربویا

للقراءة ویطلق  هي فئة المكفوفین وهي أولئك الذین یستخدمون أصابعهم:الفئة األولى_ أ

 . (Braille Beaders) علیها اسم قارئ بریل

وهم أولئك الذین یستخدمون  (partially seeng) فئة المبصرین جزئیا هي: الفئة الثانیة_ب

أما  (large_type readers) برةویطلق علیها أیضا قارئ الكلمات المك عیونهم للقراءة

 . الطبي لإلعاقة البصریة فهو یعتمد على حدة البصر التعریف القانوني

مثل (القدرة على التمییز بین األشكال المختلفة على أبعاد معینة و المقصود بحدة البصر هو

وعلى وجه التحدید فإن حدة البصر هي األبصار .أو رموز أخرى  قراءة أحرف أو أرقام
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وذلك یعني أن الفرد یستطیع قراءة األحرف على لوحة سنلن 6/6 أو 20/20عادیة هي ال

أو دون ذلك فهو  20/200فإذا كانت حدة البصر لدى الفرد  . أمتار 6قدم أو20على بعد 

 . مكفوف طبیا

البصر  تعرف اإلعاقة البصریة على أنها حالة یفقد الفرد فیها المقدرة على استخدام حاسة

 . ما یؤثر سلبا في أدائه ونموه بفاعلیة ب

اإلعاقة البصریة على أنها عجز أو  (Ashroft&Zambone) اشروفت و زامبونویعرف 

  أو تتغیر أنماط النمو عند اإلنسان  ضعف في الجهاز البصري تعیق

ضعف في أي من الوظائف  اإلعاقة البصریة بأنها(demott)  :تویعرف دیموَ كما  

 :البصریة الخمسة وهي

ورؤیة األلوان وذلك ,البصر الثنائي,التكیف البصري , البصر المحیطي,البصر المركزي 

ومن أكثر أنواع اإلعاقات . جروح في العین  نتیجة تشوه تشریحي أو إصابة بمرض أو

  لتكیف البصري و االنكسار الضوئي المركزي وا البصریة شیوعا اإلعاقات التي تشمل البصر

    :نظور الطبي اإلعاقة البصریة من الم

اإلعاقة البصریة من المنظور الطبي تطابق التعریف العلمي للمعنى اللغوي للكلمة    

وللمطالب الفسیولوجیة والطبیعیة في اإلبصار وفقدان القدرة على الرؤیة البصریة ، فالبصر 

  .ضرورة و وظیفة لتوصیل الوجدان واإلدراك والمالحظة المباشرة 

اختبارها ومن هنا یتحدد المنظور العلمي  البصر یمكن رؤیتها  وفاألشیاء عن طریق 

لإلعاقة البصریة عن طریق القدرة الحسیة أو عدم القدرة النفسیة الناتجة عن تأثیر البصر و 

  :من أهم هذه الحاالت 

" التضییق المستمر لمجال الرؤیة البصریة و هذه تكون في حالة تضاءل العصب البصري  

   .نفصال الشبكي ، العمى النصفي ، وحاالت اهتزاز العین مع الزغللةاال" لجلوكما 
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  :اإلعاقة البصریة من المنظور التربوي

تشمل اإلعاقة هنا الكف الكلي ومن لدیه بقیة من اإلبصار ، یعتبر صاحب اإلعاقة في   

 حكم المكفوفین عملیًا وله الحق في االلتحاق بمعاهد المكفوفین والحصول على مساعدات

  نادیة وأدبیة  اإلعاقة البصریة من المنظور االجتماعي 

وهي تعني الشخص الذي على أساس قدرته البصریة الضعیفة أو عدمها یحتاج إلى 

وهذه )  60/ 6( المساعدة األدبیة و االجتماعیة و تعطي هذه المساعدة لمن یقل بصره عن 

في االعتبار اتساع أو ضیق  المساعدة ال ترتب فحسب بحدة اإلبصار و لكن أیضا باألخذ

التي تحدد الحاجة إلى المساعدة و یكون لهم الحق في حمل اإلشارة . مجال أو دائرة البصر

أو العالمة الصفراء ، فیعرف صاحبها و تقدم له المساعدة في عبور الطریق أو ركوب 

   ) 138-136ص  . 1981بركات أحمد ، لطفي (                    . وسیلة مواصالت

  :تصنیف اإلعاقة البصریة . 3

بتقسیم األشخاص  نجد أنهم قاموا  العلماء بها  قام التي  من خالل التعاریف السابقة   

شدة اإلصابة و العمر عند اإلصابة  والتي من بینها  المعاقین بصریا حسب بعض المتغیرات

 :الي تتقسم كالتهي  ووغیرها من هذه المتغیرات   كذا السن المعاق بصریا 

  .البصریة قبل سن الخامسة باإلعاقةمكفوفون كلیا ولدوا او اصیبو .1

  .البصریة بعد سن الخامسة  باإلعاقةمكفوفین كلیا اصیبوا . 2

  .البصریة قبل سن الخامسة  باإلعاقةمكفوفین جزئیا ولدوا او اصیبوا .3

  .بعد سن الخامسة باإلعاقةمكفوفین جزئیا اصیبوا . 4

  :حسب السن كما یلي أخرویوجد كذلك تقسیم 

 العمى عند الوالدة .1
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 سنوات من العمر 4العمى المبكر  او عمى الطفولة قبل  .2

 سنة من العمر18عمى المراهقة قبل  .3

 من العمر 45قبل  المتأخرالعمى  .4

 سنة من العمر 45عمى الشیخوخة بعد سن  .5

  )  34ص، 2000، خلیل عبد الرحمان المعایضة(

  یوضح تصنیف اإلعاقة البصریة حسب حدة اإلبصار: 02الجدول رقم 

  تصحیح أحسنمع  اإلبصارحدة   البصریة اإلعاقةرتبة 

 18_ 6  )1(ضعف ابصار 

  60_ 6  )2(ضعف ابصار 

  60_3  )1(عمى قانون

  60_1  )2(عمى قانون 

  یرى الضوء  )1(عمى مطلق 

  الیرى الضوء  )2(عمى مطلق

  

  )  31ص, 1989,عمر التومي الشیباني (                                            

   

  :أثار اإلعاقة البصریة على مسارات النمو المختلفة.4

و ، قصور احد الحواس یكون له تأثیر في حیاة الفرد و أداء وظائفه  أنمما الشك فیه 

المعاق بصریا والتي تكون على عدة  تؤثر اإلعاقة البصریة على مختلف مسارات النمو لدى

 :في جوانب عدة من بینها ما یلي مستویات و 



 الفصل الثالث                                                                المراھق المعاق بصریا 
 

55 
 

 :تعویض الحواس . 1

من المعتقدات الشائعة عن القدرات اإلدراكیة لدى المعوقین بصریًا أنهم نتیجة لإلصابة 

أكبر في القنوات الحسیة األخرى وهنا یجب الفصل بین  بإمكانیاتفي البصر یوهبون 

الوظیفي للمعلومات  االستخدام و االنتباهالقدرات الحسیة التمیزیة من جهة وبین فعالیة 

فیما یتعلق بالقدرات الحسیة التمیزیة فإن األدلة المتوافرة إلى اآلن تنفي فكرة  ،المختلفة 

ین بصریًا وبین المبصرین أو بین المجموعات تعویض الحواس فلم توجد فروق بین المعوق

 .المختلفة من المعوقین بصریًا في القدرات الحسیة التمیزیة 

أما بالنسبة لفعالیة اإلنتباه توجد أدلة على أن إمكانیات تركیز االنتباه ربما تنمو على نحو 

بوجه عام  أفضل لدى بعض األفراد المعوقین بصریًا مما هو الحال بین األفراد المبصرین

 .وینطبق ذلك بصفه خاصة على االنتباه السمعي 

 :اإلدراك اللمسي . 2

یعتبر اللمس مصدرًا هامًا من مصادر المعلومات عن العالم المحیط باألفراد حتى 

المبصرین منهم وبالنسبة لألطفال المعوقین بصریًا فإن اللمس یكون أكثر من الضروري 

 .ات التي یؤدیها البصر في الظروف العادیة اإلعتماد علیه كعامل وسیط للمدرك

یكتسب اإلدراك اللمسي أهمیة خاصة بالنسبة لبعض المظاهر السلوكیة الوظیفیة كتعلم  - أ

 المادة اللمسیة بطریقة برایل أو إدراك المواد التعلیمیة كالرسوم والخرائط عن البیئة المكانیة 

أنه یزوده بمصدر رئیسي للمعلومات عن اللمس یساعد الطفل المعوق بصریًا من حیث  - ب

 .األشیاء التي تحیط به وتقع في نطاق اللمس

یترتب على ما تقدم أم محاوالت استخدام الرسوم اللمسیة في المواقف التعلیمیة مع  -ج

األطفال المعوقین بصریًا یجب أن یراعى بصورة مالئمة ما یمكن أن یوجد بین األطفال من 

الحصول على المعلومات اللمسیة كما یجب أن یؤخذ بعین االعتبار فروق في استراتیجیات 
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أن تدریب األطفال المعوقین بصریًا على استراتیجیات أكثر فعالیة في الحصول على 

 المعلومات اللمسیة من األمور ذات الفائدة القصوى في العملیة التعلیمیة لهؤالء األطفال 

 :اإلدراك السمعي . 3

ن األطفال المعوقین بصریًا تنمو لدیهم في كثیر من األحیان عادات توجد شواهد على أ -

 اإلنتباه السمعي أكثر فعالیة عما هو الحال مع األطفال المبصرین عادة 

تتضمن عملیة الحركة نوعًا من اإلدراك السمعي فالشخص المعوق بصریًا بدرجة حادة  -ج

الت السمعیة ومن هنا كان التدریب المنظم یعتمد في تنقالته وأسفاره إعتمادًا كبیرًا على الدال

 على االستفادة من الدالالت من العوامل الهامة في تعلیم الحركة للطفل المعوق بصریًا 

 :تعلم الحركة . 4

یبدأ التدریب الرسمي على الحركة عادة في السنوات األولى من المدرسة االبتدائیة وأن  - أ

النسبة للحركة الجیدة تنمو في الفترات المبكرة من حیاة كثیرًا من العوامل التى تعد حیویة ب

األطفال مما یستوجب بدء تدریب الطفل المعوق بصریًا على الحركة في وقت مبكر بقدر 

 .اإلمكان 

أن االتجاه التدریجي نحو التدریب الجسمي لألطفال المعوقین بصریًا صغار السن سواء  - ب

یب على الحركة أمر یعد من المظاهر النمائیة كانت برامج التدریب موجهة إلى التدر 

 .المرغوب فیها 

تعتبر المهارات التمییزیة الحسیة الرئیسیة وبصفة خاصة مهارات التمییز السمعي حیویة  - ت

 لكن في نفس الوقت فإن إدراك التوجیه الجسمي ال یقل عن ذلك أهمیة 

بین عناصر المكان الخارجي أن مفاهیم العالقات المكانیة بما في ذلك العالقات  - ث

والعالقة الخاصة بالمكان الخارجي عالقات متداخلة إلى حد بعید مع عوامل التمییز الحسي 
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وعلى ذلك فإن مفاهیم العالقات أیا منها ال یصل إلى النمو الكامل دون نمو مقابل في 

 المهارات األخرى 

إلى العوامل اإلدراكیة والعوامل المعرفیة فإن بعض األبعاد مثل الثقة بالنفس  باإلضافة - ج

والثقة باآلخرین متضمنة أیضًا في عملیة الحركة وعلى ذلك فإن تركیز اإلنتباه على بعض 

لم نأخذ في  مكونات الحركة دون غیرها ال نتوقع أن ینتج عنه تحسن في الحركة الكلیة ما

 .لمكونات بالسلوك الكلي للحركة االعتبار عالقة أحد ا

 :النمو المعرفي . 5

إن القدرات والمهارات المعرفیة ذات صلة بكل مجال من مجاالت السلوك اإلنساني 

 .تقریبًا إال أن عالقة هذه القدرات بالخبرات التعلیمیة ذات أهمیة خاصة 

األهمیة للمعلومات مما إن البصر إن لم یكن حیویًا للنمو المعرفي فهو مصدر بالغ  - أ

یغذي العملیات النمائیة المعرفیة عند الطفل المبصر فالطفل العادي یحصل على معلومات 

اإلختالف بین األشیاء واستمراریة األشیاء  بصریة حول العالقات السببیة وأوجه الشبه و

 .واألشخاص على مدى الوقت والمكان أیضًا عن إمكانیات التغیر في هذه المفاهیم 

إن البصر یقوم بدور تكامل المعلومات التي یحصل علیها الفرد عن طریق القنوات  - ب

 .الحسیة األخرى ومن ثم یلعب البصر دورًا هامًا في بناء المفاهیم 

إن اإلعاقة البصریة تجعل مجرى النمو المعرفي أكثر صعوبة مما یترتب علیه ظهور  - ت

 .عوقین بصریًا واألطفال المبصرین فروق في النمو المعرفي بین األطفال الم

الذي یفقد البصر تمامًا یتحتم علیه أن یبني مفاهیم عن العالم الذي یحیط شخص إن ال - ث

به على أساس معلومات تختلف في طبیعتها عن المعلومات المستمدة من البصر فقیمة 

عیة ، واللمس یعد السمع تعد محدودة بالمقارنة بالبصر نظرًا لعدم إستمراریة الخبرات السم

 .غیر مالئم لكثیر من أنواع الخبرات المعرفیة 
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 :النمو اإلجتماعي . 6

مدى واسعًا من المظاهر تتراوح من نمو العالقات االجتماعیة  االجتماعيیغطى النمو 

المالئمة مع األفراد والجماعات إلى نمو بعض المهارات اإلجتماعیة الالزمة ألنشطة الحیاة 

ترتبط باإلعاقة البصریة والتي یمكن أن تؤثر على  التيالعدید من العوامل  الیومیة وهناك

لألطفال  اجتماعيمجرى النمو  اختالفمما یجعل  االجتماعيدینامیكیة عملیة التطبیع 

المعوقین بصریًا عن زمالئهم من المبصرین من األمور المتوقعة ومن بین هذه العوامل ما 

 :یأتي 

وهذا  االجتماعیةالمهارات  ابسالكتیدًا للغایة بالنسبة فالبصر یعد ممن الواضح أن  - أ

یجعل دور الوالدین وغیرهم من أعضاء األسرة في تزوید الطفل المعوق بصریًا بمعلومات 

 .بها الطفل المبصر عن طریق البصر عن تلك التي یكتس

بالمقارنة باألطفال  االجتماعیةإن األطفال المعوقین بصریًا أبطأ في نمو المهارات  - ب

 العادیین 

لما كان البصر مصدرا هامًا للحصول على المعلومات التفصیلیة فمن الطبیعي أن  - ت

من الطفل الذي  االجتماعيأقل تأخرًا في النمو  األبصاریكون الطفل الذي یتمتع بدرجة من 

 یفقد البصر تمامًا 

قین بصریًا تتمثل في اعتمادهم المعو  لاألطفاإحدى الخصائص التي تسند عادة إلى  - ث

النسبي على األشخاص اآلخرین والمیل إلى السلبیة بدًال من التفاعل اإلیجابي مع األشخاص 

 . اآلخرین

forum.education-sa.com/edu1552  
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  :خصائص المعاقین بصریا  .5

المعاقین بصریا بخصائص معینة تمیزهم عن المبصرین ومما الشك فیه ان  قیتف

الطرق  أفضل إلىالبد منه من اجل التوصل  أمرامعرفة الخصائص السیكولوجیة یعد 

  .للتعامل معهم  واألسالیب

  الخصائص االكادیمة :  أوال

 باألحرفبطئ معدل سرعة القراءة سواء كانت المادة المطبوعة بطریقة البرایل او _ 1

  .العادیة

یختلف المعاقین عن المبصرین في قدرتهم على التعلم واالستفادة من المنهج التعلیمي _2

  .بشكل جید

  في القراءة الجهریة  أخطاءتوجد لدیهم .3

   البعیدة األشیاءقصور في تحدید معالم  .4

  الدقیقة الصغیرة ألشیاءقصور في تحدید معالم  .5

  مشاكل في ترتیب الكلمات والسطور  .6

  مشاكل في ترتیب الكلمات والحروف ورداءة خطهم .7

  .مما یسمعون ان یرون  للتأكدمن التساؤالت واالستفسارات  اإلكثار .8

  )328ص ،2004 ،عادل عبد اهللا( 

ولكن یمكن القول أن تعلیم الطالب المعوق بصریًا یتطلب تعدیًال في أسلوب التدریس 

والوسائل التعلیمیة المستخدمة لتتالءم مع االحتیاجات التربویة الممیزة للمعوقین بصریًا، إذ ما 

من شك في أن ضعف البصر أو كفه یحد من قدرة الطالب على التعلم بذات الوسائل 
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وتعتبر درجة اإلعاقة البصریة والسن الذي حدثت فیه . دمة مع المبصرین واألسالیب المستخ

من العوامل الهامة التي یجب أن تؤخذ بعین االعتبار لدى التخطیط للبرنامج التعلیمي 

  )161,170، ص  2001 ،آخرون و یوسف القریوتي(             . للمعوقین بصریًا 

  الخصائص العقلیة : ثانیا 

توجد فرووق بینهم وبین المبصرین في القدرة  المن أكثر السمات التي یتمیزون بها هي انه 

 :وهذه نقطة ایجابیة ترفع آمال المعاقین بصریا وهناك خصائص أخرىعلى التفكیر 

ان مقاییس  إلىو ارجع البعض ذلك ,المبصرین  اقرأنهممعدل ذكائهم اقل من مثیله عند  .1

 .للمبصرین  أساسا إعدادها الذكاء المستخدمة قد تم

 على اختبارات تتابع الذاكرة البصریة والترابط البصري اقل من المتوسط  أدائهممعدل  .2

 وقصور في نمو الخبرات ,معلوماتهم العامة اقل من المبصرین  .3

 على ذكائهم الفطري عن طریق االختبارات  ایعبرو  أنیصعب علیهم  .4

 تبعا لدرجة فقدانهم البصري  اإلدراكیةقدرتهم  تتفاوت .5

 یمكنهم ممارسة النشاط التخیلي باستخدام عناصر بصریة ال .6

 التصور البصري لدیهم عبارة عن اقتران لفظي تم حفظه .7

اإلدراك  وینهم للمفاهیم اللونیة وفي تك)قبل سن السابعة  والدیا او(یعتمد المعاقون بصریا  .8

 .بدیلة مختلفة عما یستخدمه المبصرون أسالیب و أفكارالشكلي على 

 )377_376ص, 2005عبد المطلب القریطي ( 

 

   الخصائص االجتماعیة: ثالثا
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البصریة سلبا على التفاعل االجتماعي واكتساب المهارات االجتماعیة  اإلعاقةتؤثر  .1

 .الالزمة لتحقیق االستقاللیة و الشعور باالكتفاء الذاتي 

 الوحدة آوالعزلة  إلىیجد صعوبة في تكوین الصداقات خوفا من الغرباء مع اللجوء  .2

االجتماعیة الخاصة بالتواصل الغیر لفظي مثل  اإلشاراتیستطیع استخدام  ال .3

  اإلیماءات تعبیرات الوجه و

 واقل شعورا باالنتماء للمجتمع من المبصرین , لآلخریناقل تقبال  .4

االجتماعیة نتیجة العجز البصري واالتجاهات االجتماعیة سحابا من المواقف نا أكثر .5

 لبیئة المعاق بصریا

 أوعدم االهتمام  بأنهغیاب االتصال بینه وبین المتحدث مما قد یفسره البعض  .6

 .تهرب

سوء التكیف الشخصي واالجتماعي نتیجة العجز البصري واالتجاهات االجتماعیة  .7

 .لبیئة المعاق بصریا 

وخاصة في مجال  اآلخرینعالقات اجتماعیة مع  إقامةقد ینجح المعاق بصریا في  .8

 )57_ 56ص , 2001عبد الرحمان سلیمان ( .                          و العمل األسرة

 

  الخصائص االنفعالیة :رابعا 

  .البصریة سلبا على مفهوم الفرد عن ذاته وعلى صحته النفسیة  اإلعاقةتؤثر .1

  .التكیف الشخصي واالجتماعي واالنفعالي سوء . 2

  .والتوتر  اإلحباط القلق نتیجة الشعور بالعجز والدونیة و أكثرها اضطرابات نفسیة و.3

   األمن و بالطمأنینةفقدان الشعور . 4

  عدم الثقة بالنفس واختالل صورة الجسم. 5
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  ویض واالنسحاب التع كثرة استخدام الحیل الدفاعیة المختلفة كالكبت والتبریر و. 6

  .  العدوانیة والغضب والخضوع  السلوك العصابي و. 7

  )21ص,2001,الببالوي إیهاب(                                                       

  الخصائص الحركیة : خامسا 

  قصور في المهارات الحركیة .1

  .جمیع حواسه ما عدا حاسة البصر  ألخریستخدم المعاق بصریا في تنقله من مكان . 2

العصبي والتوتر  لإلجهادیواجه صعوبة في ممارسة سلوكات الحیاة الیومیة مما یعرضه  .3

  .جانب االرتباك في المواقف الجدیدة  إلى األمنالنفسي والشعور بانعدام 

  . أمامه شيء بأيیصطدم بعقبات نتیجة تعثره  تتسم حركته بالحذر والیقظة حتى ال. 4

الخاصة البعید منها الى جانب  األشیاء إدراكحركته محدودة نتیجة قدرته المحدودة على . 5

  .حرمانه من المثیرات البصریة 

و  الرأسیعاني من بعض اللزمات الحركیة مثل فرك العین والتلویح بالذراعین وهز . 6

  .الساقین 

  .بیئته تزداد المشكالت الحركیة وقصوره الحركي كلما اتسع نطاق . 7

  )326ص ،2004،عادل عبد اهللا (                                                

  :المراهق المعاق بصریا .6

ها وفق تطور  النظام محطة نمائیة بین كل من الطفولة و الرشد وتختلف حدت ةالمراهق

وهي مرحلة تتمیز بالنمو الجسمي و العقلي المریع كما  ،االجتماعیة  ألدوارا االقتصادي و
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بمثابة مرحلة للتحرر  والفطام السیكولوجي و االجتماعي للفرد و الثورة على المفاهیم  أنها

ان توزیع المراهق بین الطفولة و الرشد و بحثه عن هویة و شخصیة واضحة ,السابقة 

  .نفعالیة  و بعض المشاكل االجتماعیةالذي ینجم عنه بعض االضطرابات اال األمرالمعالم 

هي  إنما و ، ومراهقة الكفیف لیست عالما متمیز له بناؤه الخاص ومشكالته الخاصة  

 قطاع جزئي من مراحل النمو بشكل عام تنسجم مع السمات العامة التي تمیز هذه المراحل

 إعاقةمن  أساسیةوتنفرد بعض السلوكیات و االحتیاجات و المشاكل التي تغذیها بدرجة 

عموما بنوع الرعایة االجتماعیة المتوفرة بعوامل البیئة  اإلنسانیةالشخصیة  تتأثرو ، البصر 

یعیشون الى جوار  أصحابهاالبصریة و  اإلعاقةظهرت  أنوعملیة التنشئة االجتماعیة فمنذ 

تجاهات ان اال إالجنب في بیئة واحدة دون تفرقة او تمیز  إلىنظرائهم المبصرون جنبا 

الى قصور  آدت إمكانیتهم البصریة و اإلعاقةالخاطئة عن قدرات ذوي  األفكارالسلبیة و 

مساعدته على تجاوز  آمكن استطعنا ان نفهم الكفیف إذاو قسوة االتجاهات و  اإلعداد

  .المشكالت

   http://www dz katourctx kmort gow bastact 11-30 05/02/2011 

مشاكل نفسیة حیث یعاني من عدم : فالمراهق الكفیف یعاني من عدة مشاكل منها 

االستقرار النفسي الذي یؤثر على قدرته على االستثارة و التفاعل الوجداني وكذا على اتجاهه 

   )22ص ،2004، خالد فارس (                                .نحو ذاته و اآلخرین 

ومشكالت تعترضه نتیجة إعاقته صعوبات نستخلص ان المراهق الكفیف یواجه عدة 

الصعوبات التي یواجهها المراهق الكفیف خاصة وان  أهمفالمشكالت التعلیمیة مثال تعد احد 

هناك المشكالت االجتماعیة التي  أیضا و،  إعاقتهالبرامج التعلیمة من الصعب تكییفها على 

تظهر عند المراهقین المعاقین بصریا كالعزلة االجتماعیة حب االنفراد ربما یعود ذلك الى 

  .  إعاقتهمشعورهم بالخجل اتجاه 
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  مالمح صورة الجسم عند المعاق بصریا .7

 یزداد االهتمام بصورة الجسم بصورة بالغة في مرحلة المراهقة فهي مرحلة اإلعجاب

بالذات واالعتزاز ویسعى المراهق في هذه الفترة الى رسم صورة عن ذاته ویحاول اكتشافها 

لكن المراهق المعاق بصریا یجد صعوبة في رسم صورة عن ذاته السیما وانه یحرم من لذة ,

  .النظر الى جسمه والتعرف عن شكله 

جسمه المختلفة والعالقة  ألجزاءیشیر مفهوم صورة الجسم الى معرفة المعاق بصریا      

او الصورة العقلیة التي یكونها الفرد عن جسمه , )مع الید األصابع( األجزاءالقائمة بین هذه 

وكیف  األخرى باألجزاءالجسم وكیف یرتبط كل جزء  أجزاءمعرفة  بأنه 1975وعرفه میلر 

  .نشاطا ذا معنى األخرى األجزاءیؤدي كل جزء بمفرده او مع 

  ).82ص ،2006، سامح سعادة( 

بالخجل الن عاهته  اإلحساسوكثیرا ما ینتابه ,فكف البصر یشعر المعاق بصریا بالعجز 

  )30ص ,2005,حامد  أماني(        .                         شوهت صورته الجسمیة 

وربما یتخذون بعض التدابیر او ,یفكرون او یحملقون بهم  اآلخرین أنالمكفوفین یتخیلون و 

 إلىهنا  اإلشارةونود  ) اإلعاقة(الشیئ الذي یسبب لهم االنشغال او الهم  إلخفاء اإلجراءات

ان كل شخص تقریبا عنده  راماتشانداران وهیرشتاینالشبحي فقد ذكر  باإلبصارما یسمى 

اي ان الطرف لیس فقط مازال موجود ,سیواجه طرف شبحي ) ذراعا او ساقا(طرف ابتر 

الشبحیة  األطرافوهذا ما یسمى بنظریة  ملاألت یتضمن ذلك وجود لكن في بعض الحاال,

التي ترجع سبب ذلك الى العالقة بین نشاط الخالیا العصبیة الحسیة والخبرة الشعوریة وهذا 

  .یتعلق بكیف یبني الدماغ صورة الجسم 
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) جزئیا كلیا او (الذین فقدو بصرهم  فاألفرادوهذه االبصارات الشبحیة یولدها الدماغ عادة 

.   او مباني ضخمة  أناسایة قد تكون حقیق كأنهابتفصیل دقیق خبرات بصریة  أحیانایرون 

  )42ص ,2008,رضا ابراهیم محمد االشرم(

  

  

  

   األیسرو  األیمن یوضح مناطق تمثل الجسم في  نصفي الدماغ: 05الشكل رقم
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تكون  اإلعاقة البصریة سببا في حدوث اضطرابات صورة الجسم ویزداد هذا  أنیمكن 

  .االحتمال أكثر عند المراهقین نتیجة لطبیعة المرحلة العمریة 

  :عند المراهق المعاق بصریا ومصادرها  الهویة  أزمة.8

یرات نظرا الن مرحلة المراهقة تعد بمثابة المیالد الثاني للفرد وذلك ما یطرأ علیه من تغ

فان المراهق الكفیف یواجه العدید من المشكالت النفسیة و ، و انفعالیة  فسیولوجیة

البصریة  اإلعاقةالى المشكالت الناجمة عن  إضافةاالجتماعیة تفرضها مرحلة المراهقة هذا 

العجز الذي یعاني منه و  إدراكویبدأ في ، البصریة  اإلعاقةحیث یشعر المراهق بمدى قسوة 

علیه فان كانت هذه المرحلة تعني السعي الى  اإلعاقةیزداد وعیه بالقیود التي تفرضها 

تفرض علیه  إعاقة أمامفان المراهق الكفیف یجد نفسه  .االستقالل و االعتماد على النفس

لثقة في نفسه في معظم متطلباته هذا كله یفقده ا اآلخرینقیودا في الحركة و االعتماد على 

  .االجتماعیة األنشطةو عدم المشاركة في  اآلخرینو یبدا  العزلة عن  باإلحباطو یشعر 

نتیجة لما  بالیأسالى ان المكفوفین  یعانون من من الشعور     Fayeفراي وقد اشار

امان محمود الى ان هنالك عالقة ارتباطیة  یشعرون به من منى الدهان و احمد شوقي و

موجبة بین عدم القدرة على اتخاذ القرار لدى اتخاذ القرار لدى المراهق الكفیف و توجیهه 

كاشف  إیمانارتفاع القلق و الوحدة النفسیة لدیه و تشیر :نحو الضغط الخارجي و كل من

بحد ذاتها  اإلعاقة تأثیر موقف یعاني منه المعاق بصریا و الذي یفوق أهمان  إلى 1993

تعامله معاملة خاصة قد  أنهایتمثل في استجابة البیئة االجتماعیة كما یدركها هو على  إنما

تتسم بالشفقة الزائدة او القسوة الشدیدة وغیر ذلك من المواقف التي یبدیها المخالطون له في 

  .ع او المدرسة  او المجتم األسرة إطارالبیئة االجتماعیة سواء في 
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التراكمات  تأثیرات إلى أشارت كل من دراسات وائل مصطفى و كریمة محمود  و أكدتكما 

الهویة لدى المراهق فضال عما یعانیه من  أزمةفي حدوث  األسریةالطفولیة والتفاعالت 

  وحرمان وصراع في عالقته مع المجتمع  إحباط

الهویة تعتبر عن سوء التوافق لدى الكفیف في المراهقة ترتبط  أزمة أنوعلیه نرى 

التكوین الماضي لشخصیة الكفیف والى  إلىوتمتد بجذورها  ،بعوامل من خارج المراهقة

صورة الجسم التي تلعب دورا كبیرا في  إلى باإلضافة ، األسرةالمتبعة في تربیته داخل مجال 

ن تشوه صورة الجسم قد تكون احد العوامل التي تعیق تحدید مفهوم الفرد عن ذاته الجسمیة فا

 ألنهملدى المراهقین المكفوفین  األثرالفرد عن التوافق مع ذاته و مع بیئته و یتضاعف هذا 

  .ینتسبون الى مرحلة المراهقة و التي یكون فبها لصورة الجسم وزن كبیر

  ) 96,88ص  2007, بع طفتحي عبد الرحمان ال(

  :الهویة عند المراهق الكفیف أزمةمصادر 

  :أهمهاومصادر من  أسبابالهویة عند المراهق الكفیف من عدة  أزمةتنتج 

عجز عن استقبال الخبرات الحسیة البصریة والتي یتوقف علیها تشكیل المدركات و )1

  . قوي للنمو العقلي المعرفي لدیه أساس إرساءالمفاهیم البصریة التي تساهم في 

 أكدتو كما تساعده على تحقیق التعلم الذي یسهم بدور فاعل في بناء شخصیته  حیث 

بالمئة  تقریبا من المعلومات التي   80من  أكثران  اإلطارالدراسات التي اجریت في هذا 

.    لتعلمه یتم عن طریق حاسة البصر  األساسیكتبها الطفل منذ بدایة حیاته و التي تشكل 

  )39ص,2012,لیلى قدوم (

شؤون حیاته وفقدانه لفنیات الحیاة الیومیة وهو ما تطلق علیه منى الدهان  إدارةعجزه عن )2

للمراهق الكفیف او مهارات الحیاة المستقلة التي تحقق له ادارة حیاته  اإلداريالسلوك  2003
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بشراء احتیاجاته الطعام وقیام  إعدادالیومیة مثل اختیار و العنایة بها و التعامل مع النقود و 

الخاصة وغیرها و بعد فقدان فنیات الحیات الیومیة هو الفقدان  الرئیسي في حیاة الكفیف لما 

ینطوي علیه من مضایقات حیث تفرض علیه التبعیة و مشاعر االرتباك التي یتولد عنها و 

  ، ئیةاألدابهذا یصبح الكفیف اقل من نظیره المبصر من حیث الكفاءة الذاتیة و الكفاءة 

  في قضاء حاجاته الضروریة  اآلخرینیكون تابعا لغیره معتمدا على  أنوهذا یعني انه یعتاد 

و انجازها واتخاذ قرارات تتعلق بمستقبله   ألهدافهعجزه عن التخطیط لحیاته و تحدیده ) 3

وبخاصة مستقبله المهني وكجانب من تحقیق الهویة یتعلق بقدرة الفرد على االنجاز و 

الهویة یفتقر الى هذا البعد  أزمةفان الفرد الذي یعاني من  ، مستقبله ألهدافالتخطیط 

طا ارتباطا وثیقا بالنظرة المستقبلي ومع عدم وضوح المستقبل المهني یصبح االغتراب مرتب

المكفوفین یعانون من الشعور بالیأس  أن إلى fraye1984  فراي  أشارتوقد , للمستقبل 

نتیجة لما یشعرون به من غموض وقلق نحو المستقبل وكانت نتائج الدراسات منى لدهان و 

اتخاذ  موجبة بین عدم القدرة على ارتباطیهوجود عالقة  إلىمحمود واحمد الشافعي  أمال

القرار لدى المراهق الكفیف وتوجهه نحو الضغط الخارجي  وكل من ارتفاع القلق و الوحدة 

  النفسیة لدیه

دور مؤثر في المجتمع و نظرا الن تحدید الهویة یتضمن الدور  بأيعجز عن القیام ) 4

البصریة قد تسهم في هذا الجانب  اإلعاقةتقدیرا اجتماعیا فان  االجتماعي الذي یضمن للفرد

االجتماعیة والمشاركة االیجابیة  أدواره أداءتعطل الفرد عن  ألنهاالهویة  بأزمة إحساسهفي 

 باآلخریناحتكاكه  أثناءالحیاة وذلك بسبب ما ینتابه من مشاعر الخجل و القلق  أنشطةفي 

 الدور الذي یقوم به ماوتعرضه بصورة متزایدة لتدعیم اجتماعي سلبي ویبقى على تهمیش 

 أن إلىالعدید من الدراسات  أشارتیجعله یحس بتدني مسؤولیة تجاه نفسه و مجتمعه وقد 

 أوضغوط جسمیة  أكانتالبصریة سواء  اإلعاقةالضغوط التي یتعرض لها المكفوفین بسبب 

   أدوارهملبعض  أدائهماجتماعیة تؤثر سلبا على مستوى  أونفسیة 
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صور واضح من مفهوم ذاته الجسمیة وذلك نتیجة لفقدانه السالمة عجزه عن تكوین ت) 5

كف البصر یؤدي  أن إلى 1997البدنیة المتمثلة في كف البصر حیث تشیر سهیر جیر 

حدوث تغیرات غیر مرغوبة في المظهر الجسمي للكفیف ویشمل ذلك شكل العین بعد  إلى

  م  تحدیب ظهر وغیر ذلكرأسه لألما آومد یده  أوكف البصر وطریقة سیر الكفیف 

تسهم بدور  األنشطةالمختلفة  وال شك في ان ممارسة  األنشطةعجزه عن المشاركة في ) 6

الى  أشارت 1993نتائج دراسة حسن المعطي  أكدتهفعال في تحدید هویة الفرد وهذا ما 

وتحدید الهویة ومن هذا الجانب یمكن  األنشطةموجبة بین ممارسة  ارتباطیهوجود عالقة 

الترویحیة  األنشطةالتي تعقد الفرد عن ممارسة  اإلعاقاتالبصریة تعد من  اإلعاقة أنالقول 

الریاضیة و الفنیة و الموسیقى مما یؤثر سلبیا على توافقه  األنشطةوقت الفراغ مثل  وأنشطة

  ) 88ص , 2007,مان الضبع فتحي عبد الرح (                 .الشخصي واالجتماعي 

  :خالصة 

إن معاناة المراهق من اإلعاقة البصریة یعد حالة خاصة تستدعى االهتمام به ومراعاة 

خصوصیة المرحلة النمائیة التي یمر بها والمشاكل التي تواجهه ، من بینها اضطراب صورة 

الجسم السیما و ان المراهق في هذه المرحلة یزداد اهتمامه بصورة جسمه و اإلعجاب یها 

على خالف المراهق المعاق بصریا الذي یحرم لذة النظر إلى جسمه والتعرف علیه ،  و 

 فهي تحدث,احد المشاكل التي یعاني منها المراهق المعاق بصریا  أیضا  الهویة أزمةتشكل 

نفسیة  آثارنتیجة توفر عدة ظروف وعوامل تساعد على حدوثها و تفاقمها مما یؤدي إلى 

ولذلك فانه یتوجب علینا االهتمام به في , واجتماعیة سلبیة وخطیرة على المراهق والمجتمع 

 .لحلول واقتراحات تساعده على تجاوزها  لو الوص إلىهذه الفترة والسعي 
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  :تمهید 

 الدراسة العلمیة التي تقوم علیها  سساألمن أهم یعد تحدید اإلطار المنهجي  إن

السیر السلیم على  یعتبر و ,  خالله طبیعة و قیمة كل بحث  حیث تتحدد من المیدانیة 

بشكل جلي   احد العوامل التي تساهم وطبیعة الدراسة ناسبمنهجیة البحث العلمي التي تت

العلمي  من أهمیة البحث  وكل هذا یثري  المتوصل إلیها والبیانات  في رفع مصداقیة النتائج

  . وقیمته 

  :التذكیر بتساؤالت الدراسة  .1

  ؟أنماط في السیادة النصفیة الدماغیة  لدى المراهق المعاق بصریا توجدهل 

  :التساؤالت الفرعیة

  من الدماغ لدى المراهق المعاق بصریا؟ هل هناك سیادة دماغیة للنصف األیمن. 1

  هل هناك سیادة دماغیة للنصف األیسر من الدماغ لدى المراهق المعاق بصریا؟. 2

 بین نصفي الدماغ لدى المراهق المعاق بصریا؟) تماثل ( هل هناك تكامل . 3

  :صعوبات الدراسة  .2

سبحانه وتعالى ،ولقد لیس هناك بحث یخلو من الصعوبات التي یمكن تجاوزها بفضل اهللا 

  :اعترضت الباحثة بعض الصعوبات خالل انجاز هذا البحث منها

ة المراهقین المعاقین بصریا ،خاصة فئ العینة المراد دراستها والمتمثلة في  أفرادقلة تواجد . 1

  .مدرسة واحدة خاصة بالمكفوفین في الوالیة  وربما یعود هذا النقص نظرا لوجود
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السیادة النصفیة لدى  كال المتغیرین عربیة و كذا األجنبیة التي تناولت قلة الدراسات ال .2

  .المعاقین بصریا 

و أوقات الفراغ لدیهم ضیقة ورفض  متمرسینصعوبة تطبیق االختبار خاصة و أنهم  .  3

  . بعض أفراد العینة إجراء االختبار بحجة أنهم مشغولون 

ان تطبیق الدراسة یؤخر المعلمین من بینها  األسبابلبعض بعض الصعوبات اإلداریة . 4

  .على تنفیذ برامجهم السنویة 

  :االستطالعیةالدراسة  .3

تمثل الدراسة االستطالعیة احد الخطوات المنهجیة التي ال یمكن االستغناء عنها ،فهي 

احد الخطوات المنهجیة التي تعود بالفائدة على البحث من خالل نتائجها وعلى الباحث من 

  .وجیهه واطالعه على الجاني المیداني یسهل عملیة بحثه ووضوحها خالل ت

دراسة تجریبیة یقوم بها الباحث على  أنهاوهناك من یعتبر الدراسة االستطالعیة على 

بعض  إجراء ادراة بحثه و و أسالیب من صالحیة خطته و التأكدعینة صغیرة بهدف 

        . اآلمرتطلب  إنالتعدیالت علیها 

  )158، ص1997العلجي ،(                                                   

مرحلة مهمة جدا في اختیار الموضوع وتحدید جوانب الدراسة  تعد  الدراسة االستطالعیةف 

         . القیاس  أدواتمن  أداةمع تقییم ودراسة 

  )54، صص1999محمد مزیان ،(                                                    

  :من  ابتداءاتمت الدراسة االستطالعیة في مدرسة طه حسین للمكفوفین بسكرة ،
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أي دامت حوالي شهر من خالل زیارات  2015_ 02_ 04غایة  إلى 2015_ 01_ 04 

 .متقطعة للمدرسة 

 أهداف الدراسة االستطالعیة :  

  :الباحثة بالدراسة االستطالعیة لمجموعة من األغراض یمكن تلخیصها فیما یلي  تقام

 مالئمتهالتعرف على المجال المیداني الذي سوف تتم فیه الدراسة األساسیة و التأكد من _ 1

  .لموضوع البحث 

  .استقصاء وجود أفراد عینة الدراسة والتعرف على خصائصها _ 2

  .والتعرف اذا ما كان مناسب لعینة الدراسة القیام بتطبیق االختبار _ 3

مقابلة األخصائیین النفسانیین المتواجدین بالمدرسة وطرح موضوع الدراسة علیهم ، _ 4

  .لألخذ بتوجیهاتهم ونصائحهم في مجال التخصص

  تدوین التوقیت الزمني ألفراد العینة للتعرف على أوقات فراغهم وتواجدهم داخل المدرسة _ 5

 راسة االستطالعیة عینة  الد  

الغرض من هذه العینة هو التحقق من مالئمة بنود االختبار للمعاقین بصریا و التأكد 

من إمكانیة تطبیقه خاصة وان هذه الفئة ال یمكنها قراءة  بنود االختبار ا حیث لجأت الباحثة 

  :إلى تطبیق االختبار شفویا اتبعا للخطوات التالیة 

السن ،الجنس ، درجة اإلعاقة ، : الخاص بكل فرد المتمثلة في ملئ البیانات األولیة _ 1

  .المستوى الدراسي 

  قراءة بنود االختبار لكل فرد من أفراد العینة على حدى و قراءة االختیارات الثالثة بتأني _ 2
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  .أمام اإلجابة التي یختارها المفحوص ) ×(ثم وضع عالمة_ 3

و قد  تنوعت ,اناث  9ذكور و  11بصریا  منهم معاق  20تراوح حجم العینة االستطالعیة 

إعاقتهم البصریة بین اإلعاقة البصریة الجزئیة و إعاقة بصریة كلیة كلهم من مدرسة صغار 

  .المكفوفین طه حسین بسكرة 

  نتائج الدراسة االستطالعیة: 

یوضح النسبة المئویة للسیادة الدماغیة لدى افراد العینة : 03الجدول رقم 

  االستطالعیة

  النمط

  الجنس

  المجموع  متكامل  أیمن  أیسر 

  النسبة   العدد  النسبة  العدد  النسبة   العدد  نسبة  العدد  ذكور

2  /  5  /  4  /  11  /  

  /  9  /  2  /  4  /  3  إناث

  100  20 %30  6 %45  9 %25  5  المجموع
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یوضح نسبة المئویة وتكراراها  لكل نمط من أنماط السیادة الدماغیة :  04مالجدول رق

  لدى عینة الدراسة االستطالعیة

  النسبة  التكرار  النمط

  %25  5  أیسر

  %45  9  أیمن

  %30  6  متكامل

  % 100  20  المجموع

  

  : حدود الدراسة . 4

  المجال الزماني :  

الى غایة شهر  2014دیسمبر دامت الدراسة في الجانب النظري من بدایة شهر 

، اما الدراسة المیدانیة فكانت تزامنیة تقریبا مع الجانب النظري حیث امتدت  2015فیفري

الى غایة نهایة الدراسة األساسیة  2015_ 01_ 04من بدایة  الدراسة االستطالعیة من 

  .2015_ 04_ 30الى غایة  2015_ 02_ 15: التي كانت حدودها ما بین 

 مكاني المجال ال:   

ینحصر المجال المكاني في مدرسة طه حسین وهي مركز لصغار المكفوفین تأسست في 

 67تتكون  من .  1980مارس  8المؤرخ  في   80/56مرسوم إنشائها , 1976سبتمبر 

 إعاقةمعاق  47و ) ذكور 12اناث و 4( تلمیذ معاق اعاقة بصریة كلیة  16منهم  تلمیذ

: جاءوا  من مختلف والیات  الوطن  من بینها  ) ذكور  27اناث و  20( بصریة جزئیة 

توجد بها عدة أطوار   .الخ ..ورقلة  -خنشلة  -غردایة   -الوادي-لمسیلة  -باتنة  -بسكرة
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 وقسم تعلیم الكبار)   4الطور  - 3الطور  - 2والطور 1الطور ( منها  القسم التحضیري 

الء التالمیذ منهم الداخلي ومنهم النصف وهؤ ,من سنة أولى متوسط حتى سنة رابعة متوسط 

  .داخلي 

المستشار ,المدیر : أما الفرقة  البیداغوجیة لهذا المركز فهي مكونة من هیئة التاطیر كاألتي 

تربوي  1 –عیادي  2(أخصائیین نفسانیین ,المقتصد  –ومنسقة بیداغوجیة , المراقب العام ,

مربي   22كذلك  یحتوي  على ,لتعلیم األساسي وأساتذة ا 03وأساتذة التعلیم المتخصصین ) 

اعاوان   5كما  ال ننسى عمال الدعم  والصیانة  و. عامل في اإلدارة  13وممرضتین  و

مطعم , مطبخ  1: أما المرافق  التي  تحتوي  علیها هذه  المؤسسة  فهي . لألمن  والوقایة 

 3, مغسلة واحدة , لنشاطات قاعة متعددة ا, ورشات 3, مراقد 3, قسم بیداغوجي  12, 1

أما البرنامج  المتبع  فهو برنامج التربیة .  6إدارة وملحقاتها , مكاتب لالستشارة النفسیة 

باإلضافة  إلى نشاطات تربویة  وأنشطة ریاضیة وأشغال ) مكیف  حسب اإلعاقة ( الوطنیة 

  .یدویة 

  المنهج  .5

الكیفیة المنظمة التي ترسم لها جملة المبادئ انه السبیل او : ویعرف المنهج كیفما كان نوعه 

والقواعد المنطلق منها في دراسة مشكلة بحثنا والتي تساعدنا في الوصول الى نتائج دقیقة 

  )83ص ,2000,محمد عبد الحافظ  إخالص(                                .وصحیحة 

وانطالقا من طبیعة المتغیر المستقل , ونظرا لطبیعة الدراسة والبیانات المراد الحصول علیها 

تم استخدام المنهج  وهو متغیر وصفي  للدراسة والمتمثل في السیادة النصفیة الدماغیة

البحثیة التي تتكامل  اإلجراءاتمجموعة : "  بأنهدي یالوصفي الذي عرفه بشیر صالح الرش

یفها و معالجتها لوصف الظاهرة او الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق والبیانات وتصن
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نتائج او تعمیمات على  إلىوتحلیلها تحلیال كافیا ودقیقا الستخالص  داللتها وللوصول 

  )59ص ,2000,بشیر صالح الرشیدي (          .الظاهرة او الموضوع محل الدراسة 

ا وصفا دقیقا هفالمنهج الوصفي یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ویهتم بوصف

الدراسة  أهدافالذي یتناسب مع  األسلوبوقد استعملت الباحثة المنهج الوصفي كونه 

  .في الكشف عن طبیعة السیادة النصفیة لدى المراهقین المعاقین بصریا أساساالمتمثلة 

  عینة الدراسة. 6

 وكان عدد, لقد تم اختیار عینة البحث بطریقة قصدیة وهذا النوع یتناسب مع الدراسة الحالیة 

 2منهم لدیهم إعاقة بصریة جزیة و 10إناث  12,مراهق معاق بصریا  30أفراد العینة 

لدیهم إعاقة بصریة جزیة  8ینقسمون إلى  18أما الذكور فكان عددهم , إعاقة بصریة كلیة 

سنة و كلهم یدرسون في  18_ 11إعاقة بصریة كلیة ، تراوحت أعمارهم ما بین  10و

  .سكرة مدرسة المكفوفین طه حسین ب

  الدراسة  أدوات .7

للسیادة  )Torrance(  في اختبار تورانس  االستطالعیة  الدراسة أدواتتمثلت 

 ألنماطویطلق علیه في بعض الكتب استفتاء تورانس , _ الصورة ج_  النصفیة الدماغیة 

  .معالجة المعلومات 

    P.  Torrance and others آخرون هذا المقیاس بول تورانس و بإعدادقام 

وقد  1974منذ عام  بدأتبعد بحث تحلیلي لوظائف النصفین الكرویین للمخ   1984سنة

ج وقد تم ترجمة النسخة أ و إعدادها من , ب,ثالث صور أ  أعدادذلك البحث عن  أسفر

وتعد , من صدقها وثباتها على البیئة المصریة  التأكدوتم  1982قبل مراد مصطفى في عام 

  :و أطلق علیه مسمى  آخرون الصورة ج هي احدث ما قام به تورانس و
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Human Information processing survey  

وهو عبارة ,بترجمتها و التحقق من صدقها وثباتها على البیئة المصریة )  1988(وقام علي 

مجموعة من العبارات وكل  40متعدد یتكون من عن تقریر ذاتي في صورة اختبار من 

بنمط  األخرمجموعة تشمل ثالث عبارات تتعلق إحداها بنمط النصف الكروي األیسر و 

بینما الثالثة تعبر عن نمط النصفین الكرویین معا وهو ما یعرف  األیمنالنصف الكروي 

  .بالنمط المتكامل في معالجة المعلومات 

للسیادة النصفیة في بیئته األصلیة  Torranceتورانس الخصائص السیكومتریة لمقیاس 

 :والبیئة العربیة 

  الصدق: أوال 

ان هذا االستطالع یتمتع  أظهرت األجنبیةان العدید من الدراسات  إلىعلي  أشار

 كما قام علي بدرجة جیدة من صدق المحتوى و صدق التكوین الفرضي والصدق التنبؤي 

ساب معامالت باستخراج معالم الصدق للصورة ج على البیئة المصریة حیث تم ح) 1988(

القدرة ( مع اختبارات ثالثة ) المتكامل _  األیمن_ األیسر( الثالثة  االرتباط بین األنماط

النتائج  أظهرتو ) سمات الشخصیة المبتكرة _ االتجاه نحو التعلم الذاتي _ المكانیة 

وكل من القدرة المكانیة وسمات الشخصیة المبتكرة  األیمنارتباطات دالة ایجابیا بین النمط 

كما تم حساب معامل ,و القدرة المكانیة  األیسربینما كانت العالقة دالة وسلبیة بین النمط 

كل من حیث كانت معامالت االرتباط ل) أ(الصورة  أبعاد و) ج (الصورة  أبعاداالرتباط بین 

على  0,54_  0,63_    0,34و المتكامل في القائمتین هي  األیمنو  األیسرالنمط 

  . إحصائیاالتوالي وكلها ارتباطات دالة 

  الثبات : ثانیا  
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 اعتمدوا    Torrance and othersتورانس وآخرون  أن إلى) 1988(علي  أشار

 إعادةحساب الثبات على ثبات الصورتین أ و ب وقد امتدت معامالت الثبات عن طریق  في

  األیمنبالنسبة للنمط  0,82 إلى 0,63، ومن  األیسربالنسبة للنمط  0,86و  0,55بین 

 39_ 24بالنسبة للنمط المتكامل وذلك على عینات امتد عددها بین  0,85 إلى 0,65ومن 

( لعلیا وقام علي باستخراج معامل الثبات على البیئة العربیة طالب من طالب الدراسات ا

طالب وطالبة بفاصل زمني بین  82االختبار على عینة قوامها  إعادةعن طریق ) مصر

للنمط  0,63و  األیسرللنمط  0,70حیث كانت معامالت الثبات  أسابیعالتطبیقین ثالث 

  .للنمط المتكامل  0,81و  األیمن

  :تبارمفتاح تصحیح االخ

یوضح مفتاح التصحیح الختبار تورانس النماط السیادة النصفیة :  05الجدول رقم

  الدماغیة

  ج  ب  أ  الرقم   ج   ب   أ  الرقم

  م  س  ك  21  ك  م  س  1

  م  س  ك  22  ك  س  م  2

  ك  س  م  23  س  م  ك  3

  ك  م  س  24  ك  س  م  4

  ك  س  م  25  ك  س  م  5

  ك  س  م  26  ك  س  م  6

  ك  س  م  27  ك  س  م  7

  ك  م  س  28  س  ك  م  8

  ك  م  س  29  م  س  ك  9
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  ك  م  س  30  م  س  ك  10

  ك  م  س  31  ك  م  س  11

  س  م  ك  32  ك  م  س  12

  ك  س  م  33  م  س  ك  13

  ك  م  س  34  س  ك  م  14

  ك  س  م  35  س  ك  م  15

  ك  م  س  36  س  م  ك  16

  م  س  ك  37  س  ك  م  17

  ك  س  م  38  س  ك  م  18

  ك  م  س  39  ك  س  م  19

  م  س  ك  40  س  م  ك  20

  

  :مفتاح الرموز 

  األیسرالنمط : س

  األیمنالنمط : م

  النمط المتكامل: ك 

 م (وللحصول على الدرجات الخام للمفحوص تحسب عدد حروف س و عدد حروف 

هو األكبر فالمفحوص ذو نمط أیسر  ) س( ، فإذا كان عدد حرف  ) ك( و عدد حروف  )

او  أیمنالمفحوص ذو نمط او یسود لدیه المخ األیسر ، و إذا كان عدد حروف م اكبر 
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 وأكان عدد الحروف ك اكبر فالمفحوص ذو نمط تكاملي  إذا یسود لدیه المخ األیمن ، و

یسود لدیه المخان معا األیمن و األیسر ، وتمنح لكل مفحوص ثالث درجات للمخ األیسر و 

  .المخ األیمن  المخ التكاملي 

  : اإلحصائیةتقنیات المعالجة . 8

 اإلحصائیةاستخدمت التقنیات  التعرف على أهدافها الدراسة و  أسئلةعلى  لإلجابة

  :التالیة 

  :التالیة  األسالیبالوصفیة حیث تم استخدام  األسالیب_ 

  أسلوب النسب المئویة _ 

  عدد الكلي الهو حاصل قسمة مجموع جمیع الدرجات على : المتوسط الحسابي _ 

قیس انحراف الدرجات عن ی أيهو تقدیر مستقر لدرجة التشتت : االنحراف المعیاري _ 

  )36ص, 1983,سعد عبد الرحمان (                                  .   متوسطها 

= المجموع ∑  

X =الدرجات    

  )45ص ,2005,عبد الكریم بوحفص (      n= العینة 

 أنماطها لمعرفة تشتت او تباعد متغیر السیادة النصفیة الدماغیة و: االنحراف المعیاري 

  :و النمط المتكامل وتستعمل الطریقة التالیة  األیسروالنمط  األیمنالنمط : الثالثة 

=المجموع  ∑  

X =الدرجات    
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  )76_ 75ص ,2005,عبد الكریم بوحفص (                        n= العینة 

  :المتمثلة في النسب المئویة من خالل  اإلحصائیةكما استعملت طریقة المعالجة 

  . على مجموع العینة في مئةالتكرار _ 



  

  تمهید

 عرض النتائج وتحلیلها .1

 نتائج الدراسة ومناقشتها  .2

 مناقشة عامة لنتائج الدراسة .3

 اإلضافات التي جاءت بها الدراسة  الحالیة بالنسبة للبحوث السابقة. 1.3

  .األسئلة التي تثیراها نتائج هذه الدراسة وتحتاج إلى بحوث أخرى2.3

 خالصة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس                                                            عرض النتائج ومناقشتھا 
 

85 
 

 

  :تمهید

یمثل الجانب الكمي و الكیفي  لكل بحث احد الخطوات المهمة التي یجب مراعاتها 

ویتناول هذا الفصل  ، جمع البیانات وعرضها و تفریغها و تحلیلها إحصائیاوذلك من خالل 

الدراسة المیدانیة كما أفرزتها المعالجة اإلحصائیة للبیانات  نتائج  عرض ومناقشة: أوال 

ألنماط السیادة النصفیة الدماغیة  على عینة  تورانسالمتحصل علیها بعد تطبیق مقیاس 

المراهقین المعاقین بصریا  حیث اعتمدنا على أسلوب النسب المئویة ، المتوسط الحسابي ، 

خاصة و أنها دراسة كشف على أهداف الدراسة وهذا للتعرف وال االنحراف المعیاري ، 

: ،ثانیا  استكشافیة حیث انطلقت من أهداف دراسة ولم تحتوي على فرضیات للدراسة  

مناقشة عامة : مناقشة وتحلیل النتائج على ضوء ما أسفرت إلیه دراسات مشابهة ، ثالثا 

  .للنتائج المتوصل الیها 
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  :  تحلیلها عرض  النتائج و .1

و لإلجابة على تساؤالت الدراسات تم استخدام اإلحصاء الوصفي من خالل حساب النسب   

  .االنحراف المعیاري _ المتوسط الحسابي _المئویة 

 اإلناث أفراد العینة لدىالنسبة المئویة للسیادة النصفیة الدماغیة  یوضح : 60الجدول

  النمط

  

  الجنس

  

  المجموع  متكامل  األیسر  األیمن

النسبة   العدد  اإلناث

  المئویة

النسبة   العدد

  المئویة

النسبة   العدد

  المئویة

النسبة   العدد

  المئویة

9  75% 2  17  

% 

1  8   %  12  40 % 

 

  :القراءة اإلحصائیة للجدول 

اإلناث  العینة  یتضح من خالل الجدول أن نسبة السیادة النصفیة الدماغیة عند أفراد  

،ثم یأتي النمط األیسر في المرتبة   %75كانت لصالح النمط األیمن بنسبة مئویة قدرها 

  .   %8، ثم النسبة األضعف للنمط المتكامل قدرها  %17الثانیة بنسبة مئویة قدرها 

من  سیادة النصفیة الدماغیة لل تورانسأما الذكور فقد كانت النتائج  على مقیاس 

  : األتي، موضحة في الجدول المتحصل علیها خالل الدرجات 
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 یوضح النسبة المئویة للسیادة الدماغیة لدى أفراد العینة الذكور:  07الجدول رقم

  النمط

  

  الجنس

  المجموع  متكامل  األیسر  األیمن

النسبة   العدد  ذكورال

  المئویة

النسبة   العدد

  المئویة

النسبة   العدد

  المئویة

النسبة   العدد

  المئویة

12  

  

% 66 2  %11 4  %22 18  %60 

  

 :القراءة اإلحصائیة للجدول

یتضح من خالل الجدول أن نسبة السیادة النصفیة الدماغیة عند أفراد العینة الذكور  

ثم یأتي النمط المتكامل في المرتبة  ،  %66كانت لصالح النمط األیمن بنسبة مئویة قدرها 

قدرها  لنمط االیسرا  لصالح ، أما  النسبة  األقل فكانت %22الثانیة بنسبة مئویة قدرها 

11%   .  

رغم االختالف في الجنس  هما یمكن مالحظته من خالل نتائج الجدولین السابقین أن

السیادة النصفیة الدماغیة  أنإال  ذكور و إناث ، لدى أفراد العینة المراهقین المعاقین بصریا

التي تم  لصالح النمط األیمن بالدرجة األولى ئویة مرتفعة ، وتمثلت أعلى نسبة م كانت

و النمط  األیسر، رغم وجود االختالف في تفضیل النمط  حسابها من خالل عدد التكرارات 

، حیث جاء تفضیل النمط األیسر فالمتكامل لدى أفراد العینة اإلناث ،أما الذكور المتكامل 

  .النمط األیسر في المرتبة الثالثة فقد كان التفضیل لصالح النمط المتكامل ثم 
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تم حساب النسبة المئویة لدرجات السیادة النصفیة الدماغیة التي تحصل علیها و قد 

وذلك من خالل    المتمثلة في عینة المراهقین المعاقین بصریا  )فرد 30( ككل  العینة  أفراد

غیة وكانت النتائج كالتالي مقیاس السیادة النصفیة الدما یها في علعدد التكرارات المتحصل 

:  

یوضح النسبة المئویة ألنماط السیادة النصفیة الدماغیة لدى عینة : 08الجدول رقم 

 المراهقین المعاقین بصریا

 نمط السیادة

یةالنصف  

  العینة

  

  النمط 

  األیسر

  

  النمط

  األیمن 

  

  النمط

  المتكامل 

  

  المجموع

النسبة   العدد  

  المئویة

النسبة   العدد

  المئویة

النسبة   العدد

  المئویة

النسبة   العدد

  المئویة

  /  18  /  4  /  12  /  2  ذكور

  /  12  /  1  /  9  /  2  إناث

مجموع 

  العینة ككل

4  13% 21  70%  5  17%  30  100%  

  

  :  فانه یمكننا تلخیصها في الجدول التالي إلیهاومن خالل عرض نتائج  الدراسة المتوصل 
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 النصفیة الدماغیة لدى عینة الدراسةلسیادة یوضح نتائج ا:  09الجدول رقم

نمط السیادة النصفیة 

  العینة ككلالدماغیة لدى 

  النسبة  التكرار

 % 70  21  أیمن

  %   13  4  أیسر

  %17  5  متكامل

  %100  30  المجموع

  

  :القراءة اإلحصائیة للجدول

السابقین أن هناك سیادة دماغیة مرتفعة  یندولجتدل النتائج المتوصل إلیها من خالل ال

األنماط  الثالثة للسیادة النصفیة  قین بصریا ، وان هناك تنوع في لدى المراهقین المعا

بالمئة   70بنسبة مئویة   21 =ن ، فنجد سیادة نصفیة مرتفعة للنمط األیمن حیث الدماغیة 

بالمئة ،  13بنسبة مئویة  4=  ، أما السیادة النصفیة للنمط األیسر فجاءت منخفظة حیث ن

  .بالمئة  17بنسبة مئویة  5= والنمط المتكامل للسیادة النصفیة الدماغیة قدرت ن 

ویمكن تلخیص نتائج النسب المئویة المتوصل الیها من خالل المعالجة االحصائیة 

  : للدرجات المتحصل علیها على مقیاس تورانس النماط السیادة الدماغیة في الشكل التالي
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اما بخصوص درجات المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري فیمكن تلخیصها في الجدول 

  :األتي 

یوضح درجات المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري للسیادة النصفیة :  10 الجدول رقم

 العینة أفرادالدماغیة لدى 

  

  نمط السیادة

  النصفیة الدماغیة

  عـدد

  األفراد

  )ن(

  

  المتوسط الحسابي

  

  االنحراف المعیاري

  16,77  61,66  4  أیسر

  7,60  58,9  21  أیمن

70%

13%

17%
أیمن

أیسر

متكامل

السیادة النصفیة الدماغیة  ألنماطیوضح النسب المئویة :  06 الشكل رقم

، المتكامل األیسر،  األیمنالنمط : الثالثة   
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  5,31  55,25  5  متكامل

  29,68  175,81  30  المجموع

  

  :القراءة اإلحصائیة للجدول 

الكلیة للسیادة النصفیة عند المراهقین المعاقین الدرجة   أنیتبین الجدول خالل  من 

 الدماغیة  مما یعني إن السیادة النصفیة 29,68وبانحراف معیاري  175,81بصریا بلغ 

  .مرتفعة 

من خالل ان هناك سیادة نصفیة متطرفة األیسر  ویمكننا القول بخصوص النمط 

متشتت  وبانحراف معیاري 61,66الذي بلغ  ارتفاع درجة المتوسط الحسابي لهذا النمط 

  . 16,77 قدره

فكانت مرتفعة بمتوسط حسابي نمط األیمن بخصوص السیادة النصفیة الدماغیة لل أما 

  .7,60 وبانحراف معیاري ،  58,9 = 

لسیادة النصفیة لهذا النمط ب افقدرت درجت متوسط وبخصوص النمط المتكامل 

  . 5,31 بانحراف معیاري و 55,25

  

  :نتائج الدراسة ومناقشتها . 2

فانه یمكننا اإلجابة على ومن خالل النتائج التي تم عرضها في الجداول السابقة 

 ین المعاق ینلدى المراهق  التساؤل العام للدراسة بان هناك أنماط في السیادة النصفیة الدماغیة

  :حیث   بصریا
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مئویة لدى المراهقین المعاقین بصریا بنسبة  األیمنتوجد سیادة نصفیة دماغیة للنمط _ 

  .%   70 قدرها 

مئویة  لدى المراهقین المعاقین بصریا  بنسبة  األیسرتوجد  سیادة نصفیة دماغیة للنمط _ 

 . %13قدرها 

مئویة  بنسبة لدى المراهقین المعاقین بصریا  للنمط المتكاملتوجد سیادة نصفیة دماغیة _ 

 .  % 17 قدرها 

ألنماط الثالثة للسیادة ا وقد أوضحت النتائج المتوصل إلیها أن هناك تفاوت في ترتیب 

  : حیث جاءت النصفیة الدماغیة لدى المراهقین المعاقین بصریا 

النسبة لدرجة األولى و هذا ما توضحه السیادة النصفیة الدماغیة للنصف األیمن با_ 1

  قدره   بانحراف معیاري  58,66 حسابي مرتفع متوسط ب و  % 70المئویة المرتفعة 

7,52 .  

على تفضیل هذا النمط في معالجة المعلومات لدى المراهقین المعاقین هذا  یدل  و

وبلغ     %70بصریا  فالمعالجة المتتابعة للنصف األیمن والتي كانت نسبتها هي األعلى 

بالنظرة الكلیة لألشیاء  ویتمیز أصحاب هذا النمط من السیادة ،   فرد 21   أفرادهاعدد 

واالهتمام  لألفكار الرئیسیة والتفكیر بالتخیالت  كما أن ذوي النمط األیمن یتمیزون بالمیل 

  .البحث عن االختصاصات غیر المؤكدة و  تذكر الصور بالخیال إلى

من السیادة النصفیة الدماغیة بإبداع وتحسین الهوایات و  األیمن  ا النمطویتمیز أصحاب 

والنغمات واالستجابة الموجبة لما  المشاعر عن طریق الشعر والرسم وتذكر األصواتشرح 

  .هو وجداني 
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ولعله یمكننا تفسیر سیادة هذا النمط وتفضیله لدى المراهقین المعاقین بصریا نظرا 

او  األشیاءعلى  ونبصریا یركز  ینالمعاق ینالمراهق أنبها فنجد  ونللخصائص التي یتمیز 

من خالل تفضیل النمط وتعویض جوانب القصور  إعاقتهالممیزات التي تتناسب مع طبیعة 

تفضیل الشعر و الموسیقى وزیادة  إلىاألیمن یتم قدرات الحواس األخرى وتنمیتها مثل المیل 

  . النشاط الخیالي نظرا لغیاب الرؤیة الحقیقیة 

التي تكثر فیها ي مرحلة المراهقة و المتمثلة ف باإلضافة الى طبیعة المرحلة العمریة 

تعویض القصور الذي  إلىأحالم الیقظة و التخیالت التي یسعى المعاق بصریا من خاللها 

تخصص نصفي الدماغ یبدأ في  أنو قد  أوضحت بعض الدراسات ,حد ما  إلىیعاني منه 

االعتماد على نصف معین من  أنیرى  )1987(تورانس  أنمرحلة عمریة متقدمة ، غیر 

كما جاء من خالل  مع بدایة اكتساب اللغة و ال یكتمل حتى بدایة البلوغ  یبدأالدماغ، 

مع  إالاكتمال تخصص نصفي الدماغ ال یتم  أن إلى )1994(عالونة ویذهب  .دراسته 

  )69،ص 1999الشیخ ،(                                          .بدایة سن المراهقة 

 في المرتبة الثانیة  یأتيفان النمط المتكامل  إلیهاومن خالل النتائج المتوصل _ 2

  . 5= هذا النمط  ن  أفرادوبلغ عدد  ،  % 17 بنسبة مئویة قدرها

 56,02هذا ما توضحه درجة متوسط السیادة النصفیة الدماغیة للنمط المتكامل   

  . 5,52بانحراف معیاري 

تفضیل هذا النمط في معالجة المعلومات لدى المراهقین المعاقین بصریا  أنما یعني هذا 

باستخدام خصائص النصفین معا  أصحاب هذا النمط   ویتمیز   ،یأتي في الدرجة الثانیة 

الكرویین للدماغ ما یضفي على طبیعة المعالجة  نوال یكون التفضیل لصالح أي من النصفی

  .األیمن والنصف األیسر معاالتمیز بخصائص ووظائف النصف 
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حول التفكیر الحاذق  : ) 2011(وتشیر الدراسة التي قامت بها الباحثة بسمة نعیم محسن 

وفقا لتفضیل السیادة المخیة النصفیة و عالقتها بدقة أداء المهارات الدفاعیة لالعبي 

بدرجة جیدة وفقا  عینة البحث یمتلكون تفكیرا حاذقا و أن إلىالدوري الممتاز بكرة الطائرة  ،

الالعبون من ذوي السیادة المخیة المتكاملة یتمتعون  أن إذلتفضیل السیادة المخیة النصفیة ، 

لى انجاز اختبارات الدقة للمهارات الدفاعیة ،وقد یمتلكون قدرة ع أنهم بتفكیر حاذق عالي و

كانت نتیجة العالقة بین التفكیر الحاذق وفقا لتفضیل السیادة المخیة النصفیة و دقة أداء 

  )6،ص  2011بسمة نعیم محسن ،(           .المهارات الدفاعیة عالقة ارتباط معنویة 

اك عالقة بین التفكیر الحاذق والذي في أن هنویمكننا االستفادة من نتائج هذه الدراسة 

یمثل احد القدرات العقلیة الهامة التي تتمیز بالتفكیر المبدع  التي تظهر لدى مستعملي كال 

وظائف النصفین معا أي ذوي نمط السیادة النصفیة الدماغیة المتكاملة ، وتنمیة هذه المهارة 

ه المهارة لدیهم واالستفادة منها في لدى أفراد العینة المراهقین المعاقین بصریا ودراسة هذ

  .تحسین قدراتهم 

  %13و تأتي السیادة النصفیة الدماغیة للنصف األیسر في المرتبة الثالثة بنسبة _ 3

  .حقیقة  أوالبحث عما هو أكید و ویتمیز أصحاب هذا النمط باالهتمام بالتفاصیل 

من بین أهم وظائف النصف األیسر هو وظیفة  لعل والمیل إلى التفكیر المنطقي و    

 ،االعتماد على الكتابة غیر الخیالیة ,الضبط والنظام في التجریب و التخطیط الواقعي 

وحضور الذهن دائما و ما یمیز هذه الوظائف یستدعي درجة معینة من الدقة و التركیز 

السیادة النصفیة الدماغیة  ومالحظة الواقع بطریقة منظمة و لعله یمكننا تفسیر انخفاض نسبة

التي تعتمد للنمط األیسر لدى المراهقین المعاقین بصریا نظرا لطبیعة التخصص الوظیفي  

مناسب من المعلومات وسالمة الحواس السیما وان هذا النصف یركز على  على جمع عدد
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 إلىال تتناسب احد العوائق التي التفصیل والتدقیق في الوقائع ما یجعل من اإلعاقة البصریة 

   .  حد كبیر مع التخصص الوظیفي للنصف األیسر

وربما یرجع انخفاض هذا النمط عند المراهقین المعاقین بصریا نتیجة عدم قدرتهم إلى     

الوصول إلى ما هو أكید وحقیقي نتیجة غیاب حاسة البصر التي تمثل احد أهم الحواس 

كما أن من بین الخصائص النفسیة لدى المعاقین التي تثري معلوماتنا عن العالم الخارجي ، 

 .لدیهم شعور بالشك نتیجة فقدانهم لحاسة البصر   أنبصریا 

ضرورة البحث في هذا المجال أكثر خاصة فیما یتعلق على  إلیهاكد النتائج المتوصل و تؤ  

الدراسات بطبیعة البرامج التعلیمة ومدى تناسبها هذه الفئة ، وتشیر بعض الدراسات من بینها 

 kitchens et) 1998(،عناقرة ) 1995(، عبد الفتاح ) 2006(الزغلول  التي قام بها 

Anita  )1991 (، التباین في أنماط التعلم اعتمادا على نصف الدماغ  على  أكدواوقد

ظهور عدد من االنتقادات للمناهج و المقررات الدراسیة في  إلى أدىالمستخدم لدى األفراد ،

الذین یسود عندهم  األفرادالمراحل الثانویة والجامعیة ،اذ یرى بعضهم انها متحیزة لفئة 

من الدماغ على اعتبار ان المقررات تركز على الجوانب اللغویة و  األیسرالنصف 

و التحلیل و النقد والتفكیر المنطقي ، المعالجات اللفظیة ، واالهتمام بجوانب التحصیل 

واالستدالل الریاضي ، والبحث والتجریب و الكتابة في الوقت الذي ال توفر فیه قدرا كافیا من 

  .االهتمام بفئة األفراد الذین یسود لدیهم النصف األیمن من الدماغ 

  )276، ص2009الزغلول ،  طالفحة و(                                                

  : لنتائج الدراسة  مناقشة عامة .3    

 :اإلضافات التي جاءت بها الدراسة  الحالیة بالنسبة للبحوث السابقة :3.1
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إن موضوع الدراسة المتمثل في السیادة النصفیة لدى المراهق المعاق بصریا هو _ 1

تناولت موضوع السیادة  موضوع جدید على حد علم  الباحثة فال توجد دراسة عربیة او أجنیة 

  .النصفیة عند فئة المعاقین بصریا 

عدم وجود فروق واضحة بین الذكور و اإلناث  في أنماط السیادة النصفیة حیث _ 2

كان النمط السائد هو النمط األیمن لكن ال یمكننا تعمیم هذه النتائج نظرا لصغر حجم العینة  

.  

دراسة السیادة الدماغیة في ظل اإلعاقة البصریة یعتبر التفاتة یمكن ان یكون _ 3

وكذا فهم طبیعة المعالجة العصبیة عند فئة ، لنتائجها فائدة على هذه الشریحة من المجتمع 

المراهقین المعاقین یفتح مجاالت لدراسات أخرى لهذه العینة التي تحتاج إلى اهتمام و 

في مرحلة المراهقة ، والتغیرات التي تتمیز بها فهي تشجع على االعتناء بها خاصة 

  .االستثمار و االستفادة من هذه  الطاقة النمائیة  في الجانب االیجابي  

كان الهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن طبیعة السیادة النصفیة الدماغیة _  4

تبر احد اإلضافات المهمة في عند المراهقین المعاقین بصریا ومعرفة النمط السائد عندهم یع

یمتد  إنالعیادي و علم النفس المعرفي  على حد سواء كما یمكن  مجال علم النفس العصبي

ما ارتبط هذا الموضوع بصعوبات التعلم  إذامیدان علم النفسي المدرسي   إلىحتى  أثرها

  .مثال عند هذه الفئة 

المعاق بصریا لدیه جوانب مهمة یمكن من خاللها دراستها  أن إلىلفت االنتباه _ 5

مشكالت التوافق التي یعاني منها بل  وآوفهمه ،و ال نكتفي  بدراسته من خالل لصورة ذاته 

                                         .یكون لنتائجها اثر في هذا المجال   أنهناك مجاالت وجوانب أخرى ال تقل أهمیة یمكن 

  : األسئلة التي تثیراها نتائج هذه الدراسة وتحتاج إلى بحوث أخرى:  2.3
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ما مدى إمكانیة  تعمیم نتائجها أو ,من بین التساؤالت التي تثیرها هذه الدراسة _ 1

ع مدى ثباتها عند امتداد الدراسة  على عینات أخرى سواء من حیث المرحلة العمریة أو نو 

اإلعاقة ،فهل تختلف النتائج إذا أجریت الراشدین المعاقین بصریا ، أو المعاقین إعاقة سمعیة 

  .أو حركیة مثال 

ثاني تساؤل یطرحه البحث ینبع من نتائج الدراسة حیث بینت سیطرة النمط األیمن _ 2

ة خاصة لدى أغلبیة أفراد العینة المراهقین المعاقین بصریا فهل یمكن تطویر برامج تربوی

تناسب ذوي األنماط الثالثة األیسر و األیمن والمتكامل وتطویر قدراتهم حسب النمط السائد 

االعتماد على النصف یمیز المتفوقین  أندراسات النفسیة العصبیة أكدت على  أنلدیهم بما 

  .و الموهوبین  

بالتخصص هل سیادة النمط األیمن لدى المراهقین المعاقین بصریا له عالقة  _ 3

  .الدراسي لدى هذه العینة خاصة   

إلى أي مدى یمكننا القول أن لإلعاقة سواء كانت إعاقة بصریة، سمعیة ،حركیة _ 4

  .أو غیرها أن تؤثر على نمط السیادة النصفیة للدماغ  واالستفادة منها في ظل هذا التأثیر 

  :خالصة 

ساسیة مفادها الكشف و التعرف لقد انطلقنا من دراستنا االستكشافیة هذه من أهداف أ

، وكذا التعرف على على السیادة النصفیة الدماغیة لدى عینة المراهقین المعاقین بصریا 

  :أنماط السیادة النصفیة الدماغیة المتمثلة في األنماط الثالثة 

  نمط السیادة النصفیة الدماغیة األیمن _ 

   األیسرنمط السیادة النصفیة الدماغیة _ 

  نمط السیادة النصفیة الدماغیة المتكامل _ 



 الفصل الخامس                                                            عرض النتائج ومناقشتھا 
 

98 
 

وبعد عرض ومناقشة البیانات التي تحصلنا علیها في الدراسة المیدانیة ، أسفرت 

النتائج المتوصل إلیها على وجود سیادة نصفیة دماغیة مرتفعة لدى المراهقین المعاقین 

  .بصریا 

لدى هذه  األولىبالدرجة  األیمنعلى سیادة النمط  إلیهاكما تبین النتائج المتوصل 

  . % 70مرتفعة قدرت ب  األیمنالعینة فكانت النسبة المئویة للنمط 

، و النمط المتكامل كانت نسبته   %13أما  النسبة المئویة للنمط األیسر فكانت 

  . % 17المئویة 
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  :مة ـاتـالخ

من خالل دراستنا لموضوع السیادة النصفیة الدماغیة لدى فئة مهمة من ذوي   

من خاللها الكشف   التي حاولنا ، فئة المعاقین بصریا االحتیاجات الخاصة و المتمثلة في 

سیادة احد  إلىكانت تمیل  إذاما و  ، النصفیة الدماغیة   ادةو التعرف على طبیعة السی

 ، بین كل من النصف األیمن و األیسر أو أن هناك میزة التكامل  اآلخرجانبي الدماغ  دون 

من خالل تطبیق وذلك  والبحث في  الخصائص التي یتمیز  هذا النصف السائد ووظائفه 

دراسة  بأنهاطبیعة الدراسة  تتمیز  قد  ألنماط السیادة النصفیة الدماغیة و تورانسمقیاس 

السیادة النصفیة الدماغیة لدى التعرف على طبیعة   متوقد المنهج الوصفي  بإتباعكشافیة است

النمط السائد لدیهم هو  أنأظهرت النتائج المتوصل إلیها حیث  ، ّ المراهق المعاق بصریا

هذا ال یلغي  ن لك الرتفاع النسبة المئویة المتعلقة بهذا النمط  النصف األیمن بالدرجة األولى

درجة وقد یعود تفسیر النتائج المتوصل بنسبة اقل  النمطین األیسر و المتكامل لكن  وجود

  .عدة أسباب  إلى إلیها

و ذات اثر  ة لهذا النصف وظائف وخصائص ممیز  إنهو  إلیهو ما تجدر اإلشارة  

المجال بمواصلة البحث  هذا  بالغ األهمیة خاصة في الجانب المعرفي ما یحفز المهتمین في

لصالح هذه الفئة في ظل  بهذا النمط  تطویر وتنمیة المهارات ذات الصلة إلىو السعي 

 المرحلة االنتقالیة التي تعتبر بمثابة الجسر لمرحلة بناء و اكتمال تكوین شخصیة الفرد

ج نظرا لصغر ، وتجدر بنا اإلشارة إلى انه ال یمكننا تعمیم النتائ المتمثلة في مرحلة الرشد

  .  حجم العینة 
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  :التوصیات 

  :من خالل نتائج البحث المتوصل إلیها یمكننا اقتراح ما یلي 

  یوصى بضرورة إعادة النظر في المنهاج الدراسیة ومدى مالئمتها لطبیعة القصور

البصري عند هذه الفئة مع مراعاة احد المتغیرات المهمة ذات الطبیعة العصبیة 

 .والمعرفیة كمتغیر السیادة النصفیة الدماغیة 

  أن تأخذ بعین یوصى بضرورة االهتمام من قبل الهیئات الوصیة بالتعلیم التكییفي

االعتبار االختالف في نمط السیادة النصفیة الدماغیة یستدعى تطویر برامج تعلیمیة 

 .تتناسب مع األنماط الثالثة 

  إعادة النظر في األسالیب التدریسیة القدیمة فقد تطور العلم و أصبح هناك

جیات تدریسیة لتنشیط الجانب الغیر مسیطر من الدماغ و اتجاهات تربویة استراتی

 .حدیثة في تنمیة ذكاوات الدماغ 

  یوصى بعقد دورات تكوینیة للمدرسین حول العملیات العصبیة و  المعرفیة و

سیرورتها لدى المعاقین بصریا حتى یتسنى لهم التعامل معهم و تدریسهم و قد اثبت 

 .ذلك المیدان حاجتهم ل

  ویمكن توسیع دائرة هذه الدورات التكوینیة و الحصص اإلرشادیة  بعقد دورات

إرشادیة لألولیاء من خالل توضیح الصفات التي یمكن ان یتحلى بها  المراهق 

 .المعاق بصریا في ظل سیادة احد نصفین الدماغ و طریق التعامل معه ومساعدته 

  دماغیة في نوع التخصص الدراسي لدى االستفادة من متغیر السیادة النصفیة ال

التوجیه ان یعتبرها احد المحكات التي  ألخصائيالمراهق المعاق بصریا حیث یمكن 

 ..).تخصص علمي ، ادبي ( یمكن االعتماد علیها في توجیه التالمیذ حسب قدراتهم 

 دة ان موضوع السیادة النصفیة الدماغیة لدى المراهقین المعاقین بصریا یمكن االستفا

من نتائجه حتى على المستوى النفسي من خالل التعرف على طبیعة میوالت المراهق 
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معرفیة و أخذها بعین االعتبار في تلبیة حاجاته و تشجیع تطلعاته و تفضیالته ال و

 .كذا تنمیة مواهبه 

   هو توسیع الدراسة  إلیها اإلشارةبین االقتراحات التي تجدر بنا  ان من  وفي األخیر

  . أخرىحتى مقارنتها بإعاقات  أو أخرىلدى فئات 
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  _الصورة ج_ مقیاس أنماط السیادة النصفیة الدماغیة 

  )استفتاء ألنماط معالجة المعلومات(

  :............الجنس:.............العمر:..............االسم

  :................العلميالتخصص :.................المستوى التعلیمي

  :.............المهنة

  التعلیمة

 40یهدف هذا االستفتاء إلى قیاس تفضیلك ألنماط معالجة المعلومات ، ویحتوي على 

مجموعة من العبارات ،كل مجموعة تتكون من ثالث عبارات ،اقرأ كل مجموعة على حدة ثم 

تي تنطبق علیك أو تفضلها أكثر من أمام العبارة ال Xاذهب إلى خانة التفضیل وضع عالمة 

  .غیرها 

  .ال توجد إجابة صحیحة و أخرى خاطئة ،فاإلجابة الصحیحة هي التي تنطبق علیك _ 

  .حاول أن یكون اختیارك دقیقا ، وان تجیب عن كل المجموعات _ 

  .ال تستغرق وقتا طویال في قراءة كل مجموعة ، الن االنطباع األول یعتبر األدق _  

  . لى حسن تعاونك شكرا ع

  

  

  

  

  



 

2 

  

  التفضیل  الـعــــبارات  الرقم

  

1  

    .أتذكر جیدا األشیاء التي تمت دراستها بعنایة _ أ

أتذكر جیدا التفاصیل والحقائق التي لم تتم دراستها بعنایة او _ب

  .مستوحاة من البیئة

  

    .ال یوجد فرق عندي في قدرتي على تذكر المجالین السابقین_ ج

  

2  

  

  

    .أحب قراءة القصص الخیالیة _أ

    .أحب قراءة القصص الواقعیة_ ب

    قراءة كلیهما بدرجة متساویة أحب_ج

    .استمتع بكل من أحالم الیقظة والتخطیط الواقعي بدرجة متساویة_أ  3

    استمتع كثیرا بأحالم الیقظة والخیال_ب

    .استمتع أكثر بالتخطیط الواقعي_ ج

  

4  

  أفضل االستماع إلى الموسیقى أثناء القراءة او البحث                _أ

    أفضل الهدوء التام أثناء القراءة او البحث _ ب

استمع الى الموسیقى فقط عندما اقرأ للتسلیة ولیس أثناء القراءة _ ج

  .الجادة 

  

  

5  

    أحب كثیرا ان اكتب القصص_ أ

    العلمیة أحب كثیرا ان اكتب المقاالت_ ب

    .ال فرق عندي بین كتابیة القصص او كتابة المقاالت العلمیة _ ج

  

6  

  

عند الحاجة الى العالج النفسي ،أفضل ان أعالج مع اآلخرین _ أ

  .وبطریقة جماعیة

  

بمفردي  عند الحاجة الى العالج النفسي ، أفضل ان أعالج_ ب

   .وبطریقة سریة 

  



 

3 

    .النفسي الجماعي او العالج الفردي ال فرق عندي بین العالج _ ج

    استمتع برسم تخیالتي و أفكاري في رسم عادي _ أ  7

    استمتع بنسخ وتكملة التفاصیل في رسم ما غیر كامل _ب

    استمتع بكلیهما بدرجة متساویة _ ج

  

8  

  

    اصدق دائما و اتاثر بكل ما یقال لي دون فحص او تدقیق _ أ

    دون فحص او تدقیقاتاثر بكل ما یقال لي  و أحیانااصدق _ ب

    ال اصدق وال اتاثر بكل ما یقال لي اال بعد فحص وتدقیق _ ج

  

9  

  

    ال فرق عندي بین القصص الغامضة وقصص العنف_ أ

    أفضل قصص العنف_ ب

    أفضل قصص الغامضة_ ج

    ال تفضیل عندي بین الجبر والهندسة_ أ  10

    .الهندسةأفضل الجبر على _ ب

    أفضل الهندسة على الجبر _ ج

11  

  

  

    .أفضل تنظیم األشیاء بطریقة ترتیبیة تسلسلیة تتابعیة _ أ

    أفضل تنظیم األشیاء بطریقة تكشف العالقة بینها_ ب

    .أفضل كلیهما بدرجة متساویة _ ج

12  

  

  

انا جید في تذكر المعلومات اللفظیة كالشعر والقصص و الجمل _ أ

  . الشفهیة 

  

    انا جید في تذكر األنغام و األصوات والموسیقى _ ب 

    انا جید ي تذكرهما بنفس الدرجة _ج

  

13  

  

انا استطیع تنظیم نشاطاتي الشخصیة كواجبات الدراسیة في الوقت _ أ

  .المتاح لي بسهولة 

  

    .توفیر الوقت الكافي لتنظیم نشاطاتي الشخصیة  أفضل_ب 

اجد صعوبة في تنظیم نشاطاتي الشخصیة في حدود الوقت _ ج

  .المتاح لي 

  

    انا متغیر المزاج باستمرار_ أ  



 

4 

14  

  

    یتغیر مزاجي قلیال_ ب

    .انا ثابت ال یتغیر مزاجي غالبا_ ج

15  

  

  

    انا ماهر في التعامل مع الحیوانات_ أ

    انا متوسط في مهارتي في  التعامل مع الحیوانات _ ب

    ال استطیع التعامل جیدا مع الحیوانات_ ج

  

16  

  

    ال تفضیل عندي بین القطط و الكالب _ أ

    أفضل القطط_ ب

    أفضل الكالب _ ج

  

17  

  

    استمتع بالتهریج والمرح من حولي_ أ

طبیعة المناسبة التي استمتاعي بالتهریج او الجد یعتمد على _ ب

  .احضرها 

  

    ال أحب التهریج و المرح مع من حولي _ ج

  

18  

  

  أكون دائما شارد الذهن _ أ

  

    اكونا حیانا شارد الذهن_ ب

    غالبا ال أكون شارد الذهن _ ج

  

19  

  

عندما أشاهد اإلعالنات ،فإنني اتاثر بالعناوین الجذابة و المناظر _ أ

  .المثیرة  السارة و األنغام 

  

عندما أشاهد اإلعالنات ، فإنني اتاثر بالمعلومات عن المنتجات _ب

  .   المختلفة التي تبین أفضلها 

  

اتاثر مبدئیا بوسیلة اإلعالن عندما تقدم معلومات عن نوعیة _ ج

  . المنتجات فقط

  

  

20  

  

ال تفضیل عندي للتعلم باألمثلة و  التجارب على التعلم بالتلقین _ أ

  . اللفظي 

  

    .أفضل التعلم باألمثلة و التجارب _  ب

    .أفضل التعلم بالتلقین اللفظي _ ج
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21  

  

  

یناسبني مناقشة القصص المقروءة او إعطاء أمثلة توضیحیة _ أ

  .بدرجة متساویة 

  

  

    .القصص المقروءة یناسبني أكثر مناقشة _ ب

    .للقصص المقروءةیناسبني أكثر إعطاء أمثلة توضیحیة  _ ج

22  

  

  

    .یناسبني بدرجة متساویة ، سواء سرد القصة او تمثیلها _ أ

    یناسبني أكثر سرد القصة _ ب

    یناسبني أكثر تمثیل القصة _ ج

23  

  

  

  استمتع بمشاهدة الرقص الشرقي _  أ

  

  

    استمتع أكثر بمشاهدة الشعر الموزون _ ب

ستمتع بدرجة متساویة بكل من مشاهدة الرقص الشرقي وسماع أ_ ج

  الشعر الموزون 

  

  

24  

    أفضل ممارسة الرقص بطریقة منظمة _ أ

    ممارسة الرقص بطریقة ارتجالیة  أفضل_ ب

    أفضل ممارسة كال الرقصین بدرجة متساویة_ ج

  

25  

  

    استمتع بتفاعل مشاعري مع اآلخرین _ أ

    استمتع بتفسیر وتوضیح تفاعل مشاعري مع اآلخرین _ ب

أفضل بدرجة متساویة كال من استمتاعي بتفاعل مشاعري مع _ ج

  اآلخرین واستمتاعي بتفسیر تفاعل المشاعر مع اآلخرین 

  

  

  

26  

    یمكنني التفكیر أفضل عندما أكون مستلقیا في الفراش _ أ

    یمكنني التفكیر أفضل عندما أكون جالسا _ب

یمكنني التفكیر بنفس الدرجة ،سواء كنت مستلقیا في الفراش او _ ج

  .كنت جالسا

  

  

27  

    أفضل ان أكون مؤلف موسیقیا_ أ

    أفضل ان أكون مؤلفا موسیقیا _ ب
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    أفضل كلیهما بدرجة متساویة   ج

  

28  

  

    بالنتائج انا ماهر في التنبؤ البدیهي_ أ

    انا ماهر في التنبؤ العلمي اإلحصائي بالنتائج_ب

انا ماهر بدرجة متساویة في كل من التنبؤ البدیهي و العلمي و _ ج

  االحصائي بالنتائج

  

29  

  

    انتبه بصفة عامة للشرح اللفظي _ أ

    ال اكون بصفة عامة مستریحا اثناء الشرح اللفظي _ ب

    استطیع التحكم في في انتباهي اثناء الشرح اللفظي _ ج

  

30  

  

    استمتع بتحلیل القصص_أ

    استمتع بسرد القصص بطریقة مبتكرة_ب

استمتع بدرجة متساویة بكل من تحلیل القصص ، وسردها بطریقة _ج

  مبتكرة

  

  

  

31  

    بصفة عامة) المماثلة في الراي ( افضل المسایرة في الراي  _أ

    بصفة عامة) االختالف في الراي ( افضل المغایرة _ب

    تفضیلي للمسایرة او المغایرة یعتمد على الموقف الذي اواجهه_ج

  

  

32  

    ال تفضیل عندي للمهام المحددة على المهام المحددة _ أ

    افضل المهام او الواجبات غیر المحددة _ ب

    افضل المهام او الواجبات المحددة _ ج

  

33  

  

    افضل التعلم بطریقة االكتشاف الحر او التعلم الذاتي _ أ

    افضل التعلم المنظم في حجرات الدراسة _ ب

ال تفضیل عندي بین التعلم بطریقة االكتشاف الحر و التعلم _ج

  .بطریقة منظمة 

  

  

34  

  

    ذاكرتي قویة في استرجاع المعلومات اللفظیة كاالسماء و التواریخ_ أ

    ذاكرتي قویة في استرجاع الصور المكانیة كاألشكال و الوجوه _ ب

    ذاكرتي قویة في استرجاع كلیهما _ ج

    أفضل قراءة األفكار األساسیة _ أ  
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    أفضل قراءة التفاصیل و الحقائق بصفة خاصة _ب  35

    أفضل قراءة كل من األفكار األساسیة و التفاصیل بدرجة متساویة _ ج

  

36  

     األفكارانا ماهر في ترتیب وتسلسل _أ

     األفكارالعالقات بین  إدراكانا ماهر في _ ب

    العالقة بینها  إدراكو  األفكارانا ماهر بدرجة متساویة في ترتیب _ ج

ال تفضیل عندي لتبویب وتنظیم القراءات في صورة جداول على _ أ  37

  تلخیصها 

  

    في صور جداولأفضل تنظیم وتبویب القراءات _ ب  

    أفضل تلخیص القراءات _ج

    إنتاج األفكار أكثر متعة لي _أ  38

    التوصل الى الخالصة و االستنتاج أكثر متعة لي _ب

 إلىو الوصول  األفكار إنتاجیمتعني بدرجة متساویة كل من _ج

  استنتاجات

  

    انا ماهر في حل المشكالت بطریقة منطقیة و عقلیة  _أ  39

    انا ماهر ي حل المشكالت بطریقة بدیهة _ ب

انا ماهر بدرجة متساویة في حل المشكالت بطریقة بدیهیة و _ ج

  بطریقة منطقیة و عقلیة 

  

أتشوق إلى تحسین بعض األشیاء مثل تشوقي تماما الختراع أشیاء _ أ  40

  جدیدة 

  

    انا أكثر تشوقا إلى  تحسین بعض األشیاء _ ب

    انا أكثر تشوقا الى اختراع أشیاء جدیدة _ ج

  


