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SOCIAL SKILLS IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES: 

A COMPARATIVE STUDY 

 

Zohra YOUB 1 
 

 Abstract: 

 The current study focuses on social cognition of children with 

intellectual disabilities (ID), examining their social skills through 
their performance on theory of mind (TOM) tasks and comparing 

them with typically developing (TD) children. The study applied to 

80 children (40 DI, 40 DT), chronological ages 4-9 years. IQ: 55-

70. Four (TOM) tasks applied recognition of facial expressions, 

false beliefs, recognition of others' intentions and recognition of 

others emotional states. Results: significant differences between 
task performance of (TOM) in favor (DT), difference between 

success/failure in children (DI) in each task, participants who 

succeed first task they passed also recognition of others' 

intentions and recognition of others' emotional states tasks of 

(TOM). 
Key words: Social Skills, Theory Of Mind, Theory Of Mind Tasks, 
Intellectual Disabilities (ID). 
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 املهارات االجتماعية لدى األطفال املصابني ابلقصور العقلي: دراسة مقارنة
 

 2 زهرة يوب
 
 

 :امللخص
ابملعرفة االجتماعية لدى األطفال املصابني ابلقصور العقلي، وهذا بفحص مهاراهتم اهتمت الدراسة احلالية 

االجتماعية من خالل أداءهم ملهام نظرية العقل ومقارنتهم ابألسوايء. طبقت الدراسة على عينة مكونة 
 4( طفل سواي، تراوحت أعمارهم الزمنية بني 40( طفل مصاب ابلقصور العقلي و)40طفل: ) 80من 

، طبقت اربعة مهام لنظرية العقل)ن.ع(: مهمة االعتقاد QI: 55-70سنوات. معدل الذكاء 9-
اخلاطئ، مهمة التعرف على احلالة االنفعالية لآلخرين. مهمة التعرف على مقاصد اآلخرين، مهمة التعرف 

لدى األطفال  وجود فروق دالة إحصائيا بني أداء مهام نظرية العقلإىل  على تعابري الوجه.أسفرت النتائج
املصابني ابلقصور العقلي لصاحل االسوايء، وجود اختالف نسب النجاح والفشل األطفال املصابني 

وجود اشرتاك يف نسبة النجاح بني مهمة التعرف على تعابري إىل  ابلقصور العقلي يف كل مهمة، ابإلضافة
 .على مقاصد اآلخرين الوجه ومهميت التعرف على احلالة االنفعالية لآلخرين، مهمة التعرف

 .املهارات االجتماعية، نظرية العقل، مهام نظرية العقل، مستوى القصور العقلي الكلمات املفتاحية:
 

  :املقدمة
اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه يسعى بشىت الطرق للتواصل مع غريه من خالل نسج عالقات مع اآلخر؛ ولتحقيق هذا 

هم وتفسري انفعاالهتم و فهم سلوكهم و هو ما يعرف 'بنظرية أهدافاآلخرين، اعتقاداهتم، اهلدف الفطري استوجب عليه فهم أفكار 
 إسناد االعتقاداتإىل  وابستمرارختّصهم و تتيح له توقع تصرفاهتم. حنن نسعى  لثالت عقلية يساعده على بناء متالعقل'،  و هو ما 

حتقيق االندماج االجتماعي  فرادلكن يف حالة حدوث قصور فيها يتعذر على األ والرغبات لآلخرين بصورة تكاد تكون غري واعية،
 املالئم.

 ,Baron-Cohen) ابرون فقد تصدرعرفت نظرية العقل اهتماما علميا كبريا خاصة عند املصابني ابلتوحد، 
اذ  ابلتوُحد بشكل خاص، املصابني فئة لكن عند دراستها، عاتقهم على أخذوا الذين الرّوادأهم  بني،الذي يعد من (1985

 إال ماهي الرمزي، اللعب ويف التواصل االجتماعي يف النمو يف لقصور واملسببة املصابني، هؤالء عند تظهر اليت االختالالت يعترب
 اإلعاقة العقليةاملعرفية، لكن فئة  ابلقدرات يرتبط ال انتقائي خلل هو القصور وهذا نظرية العقل ميكانزمي يف القصور ونتيجة حمصلة

 العمل هذا تبىن ، وعليهبسبب امتالكهم القدرة اللغوية  مل حتظى ابلكلثري من الدراسات على أساس اهنم ال يظهرون قصورا فيها
 اإلجابة على التساؤالت التالية:

 ء يف مهام نظرية العقل هل توجد فروق بني أداء األطفال املصابني ابلقصور العقلي واالسواي 
  هل توجد فروق يف أداء األطفال املصابني ابلقصور العقلي للمهام األربعة لنظرية العقل 

 

                                                           

youbzora@hotmail.fr 
، أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائرجامعة ، د. 3  
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 فرضية الدراسة .1
 فروق بني أداء األطفال املصابني ابلقصور العقلي واالسوايء يف مهام نظرية العقل. توجد 
  .ال توجد فروق يف أداء األطفال املصابني ابلقصور العقلي للمهام األربعة لنظرية العقل 

 
 الدراسة أهداف .2

 العقل ومقارنتهم ابألسوايء. نظرية من خالل أداءهم ملهام لألطفال املصابني ابلقصور العقلي املهارات االجتماعية فحص 
 تعليم مبادئ تقوم على اليت املصابني ابلقصور العقلي، لألطفال املوجهةرتبوية الربامج تطوير ال يف الدراسة استخدام نتائج 

 األطفال. من الشرحية هذه االجتماعية لدى املهارات تنمية هبدف ابآلخرين املتعلقة الذهنية احلاالت
 أمهية الدراسة .3

جمال  يف بوجه خاص اخلاصةلذوي االحتياجات  الرتبية جمال يف املتخصصة الربامج وتطوير دعم يف الدراسة هذه تساهم
 .االجتماعية املؤشرات فهم من خالل االخرين مع االجتماعياملهارات االجتماعية لتوظيفها يف التواصل 

 
 مصطلحات الدراسة .4

 القصور العقلي 1.4
 Diagnostic and Statisticalوفق اإلصدار اخلامس من الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطراابت النفسية )

Manual of Mental Disorders الذي تصدره اجلمعية األمريكية لألطباء النفسيني )(American 
Psychiatric Association)  اضطراب يبدأ يف مرحلة النمو ويرتتب عليه قصور يف الوظائف الذهنية  العقلية، اإلعاقة

عجز  تماعية واللثقافية ابستقاللية، و بدون دعم،عدم قدرة الفرد على تلبية املتطلبات النمائية واالجإىل  ووظائف التكّيف يؤدي
التكيفي حيدد الفرد يف عدة جماالت من احلياة اليومية ملثل التواصل واملشاركة االجتماعية يف بيئات خمتلفة يف املنزل أو يف املدرسة 

 .(APA ,2013أو يف العمل )
 (.VABSيني يف مقياس السلوك التكيفي )هو احلصول على أداء ذهين يقل عن املتوسط ابحنرافني معيار إجرائيا 

 املهارات االجتماعية2.4  
تعترب املهارات االجتماعية عملية حيوية نظرا لتفاعل خمتلف اجلوانب السلوكية اللفظية وغري اللفظية، واجلوانب املعرفية 

إىل  (، املهارات االجتماعية2008) Gascon Girard قاسون جريار واالنفعالية يف إطار التفاعل االجتماعي. قد صنف
 مخس فئات:

 املهارات االجتماعية األساسية: التبسم، التحية، املشاركة، اقرتاح نشاط. -
 مهارات التواصل: اإلصغاء احلديث مع االخر، طرح واإلجابة عن األسئلة. -
 املرونة والتكيف مع الوضعيات.انتظار الدور، تقبل الرفض، تسيري اإلحباط، اهلدوء،  مهارات املراقبة الذاتية: -
 مهارات التعرف على االنفعاالت الذاتية وتلك املتعلقة ابآلخر.   -
 مهارات حل اخلالف: حتديد املشكالت، إجياد حلول والقيام ابالختيارات. -
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 نظرية العقل 3.4
 Wimmer etو Baron-Cohen، Leslie& Frith، (1985) روادها:أهم  تُ عَّرف نظرية العقل حسب

Perner (1983)، Premack and Woodruff (1978)، قدرة الفرد على إسناد احلاالت العقلية )املعتقدات  أهنا
الرغبات، املقاصد واالنفعاالت( لنفسه ولغريه، هذه القابلية على إدراك التفكري احلدسي َتسمح له بتوقع أو ت َكهن ما سيفعله 

 جتماعي.اآلخرين يف وضعية معينة ضمن سياق التواصل اال
 التعرف مهمة اخلاطئ، االعتقاد مهمة (األربعة املهام يف عليها احملصل للدرجات الكلي اجملموع أهنا فتَعرف إجرائيا أما

 .) الوجه تعابري على التعرف ومهمة مقاصد اآلخرين على التعرف مهمة لآلخرين، االنفعالية احلالة على
 

 أدبيات الدراسة .5
  القصور العقلي 1.5

جوانب القصور ملموسة يف األداء الوظيفي احلايل للفرد، واليت تظهر إىل  القصور العقلي او التخلف العقلي هو حالة تشري
، وتتملثل يف التدين الواضح يف القدرة العقلية، يصاحبها قصور واضح يف مظهرين اثنني أو أكلثر من مظاهر السلوك 18دون سن 

، والعناية ابلذات، ومهارة احلياة اليومية، واملهارات االجتماعية، ومهارة التوجيه الذايت، ألتكيفي ملثل مهارات التواصل اللغوي
 (. 2008واملهارات الصحية، ومهارات السالمة العامة، واملهارات األكادميية، ومهارات العمل )االمام واجلوالدة،

 القصور العقلي وخصائص أعراض 2.5
 اإلصابة، ودرجة اإلعاقة، لتلك املؤدية األسباب بتعدد عقليا للمتخلفني واحلركية اجلسمية واخلصائص األعراض ختتلف

 للمصاب فيما يلي نركز على اجلوانب التالية: الصحية واحلالة
 الفكرية القدرات: 

 مكتسباهتا، عمرية مرحلة احلسية البيئية ولكل مع امللثريات منذ الوالدة بتفاعله الطفل لدى واملعرفية الفكرية القدرات تنمو
 يالحظ عمر الطفل ازدايد ومع ، الفكرية قدرته مث اكتسابه  للمعارف ومن درجة يف عنهم خيتلف عقليا الطفل املتخلف ولكن

 الفكرية القدرة فإن :العمر هذا عند القول أنه نستطيع لذا عشر، اللثامنة سن حىت الفكرية واملعرفية القدرات يف الفارق درجة زايدة
 قدرته فإن 10 عمره متوسط عقلي بتخلف املصاب أما سنة، 11لطفل  الفكرية القدرة تعادل بسيط عقلي للمصاب بتخلف

 واالنتباه، على الرتكيز القدرة ضعف املستوى هذا على فنالحظ.تقريبا سنوات 7-8عمره  لطفل الفكرية القدرة تعادل الفكرية
القدرة  وضعف واألشياء امللثريات بني على التمييز القدرة ضعفإىل  ابإلضافة التفكري، على مواصلة القدرة وعدم الذاكرة ضعف

 .املصاب عند واإلدراك التخيلية
 العاطفية-االجتماعية  القدرات 

 اللعب منفردا على القدرة عدم مع اآلخرين مع التواصل الصداقات ضعف تكوين على القدرة بعدم عقليا املتخلف يتميز
 حدة االنتباه، النشاط، قلة فرط نفسه، محاية على القدرة عدم العواقب، بدون إدراك عليه الغريزي اجلانب سيطرة اآلخرين، مع أًو

فهو عاجز عن التكيف مع بيئته االجتماعية، بسبب عدم فهمه (.26، ص2012النوم )منصور عبد الصبور، وصعوبة الطبع
د صعوبة يف التعبري على احاسيسه مما ينعكس سلبا على للمواقف االجتماعية وكذا نسج العالقات االجتماعية مع االخر، كما جي

 (.2009حالته النفسية ليتجسد يف صورة احباط، قلق اكتئاب، العجز واإلحساس ابلنقص )إبراهيم مرسي،
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 ومعاجلة املعلومة االجتماعية التخلف العقلي 3.5
تناولت الدراسات املصابني ابلتخلف العقلي امليادين املستلة من املعرفة االجتماعية، وقد أهم  تعد نظرية العقل من

ابعتبارهم عينة ضابطة ملقارنة نتائج أدائهم مع املصابني ابلتوحد، على اعتبار أن اجملموعتني متساوون من وجهة نظر التخلف 
 .(Cebula et al., 2010) العقلي، لكنهم خمتلفون على أساس ان النمو االجتماعي للمصابني ابلتخلف العقلي هو سوي

احلاالت العقلية مقارنة مع اجملموعة الضابطة ويف  إيعازلكن يف املقابل هناك دراسات أظهرت اهنم يرتكبون أخطاء كلثريا يف 
وقد كشفت دراسات لرضع مصابني  .(Maheady et al., 1984 ; Leffert et al., 2000)وضعيات واضحة 

 فهم املشاعر وقصور يف فهم االعتقادات مقارنة مع االسوايء، سنوات عن وجود أتخر يف 6-3ابلتخلف العقلي، بعمر منائي 
 & Thirion-Marissiaux)وجود العالقة بني مستوى نظرية العقل والصعوابت التكيف االجتماعي إىل  ابإلضافة

Nader-Grosbois, 2008a-b; Nader-Grosbois، Houssa & Mazzone, 2013).،   كما سجلت
وقت أطول مقارنة مع االسوايء، و هو ما إىل  دراسات أخرى أتخر ملحوظ للتبادل البصري بني الرضيع و االم ،و الذي يستمر

 (Berger et Cunningham, 1981)بيئته الواسعةإىل  يكشف صعوبة حتويل االنتباه
 تعريف نظرية العقل 4.5

 لقد تداول العديد من الباحلثني مصطلح نظرية العقل حتت مسميات خمتلفة منها ملثال: 
(،تبين وجهة النظر" Castelli, Baglio, Blasi, et al.,2010")mindreadingقراءة احلاالت العقلية" 

perspective-taking("Hynes, Baird, Grafton, 2006الفهم االجتماعي، )"social 
understanding"(Sullivan, Ruffman,2004" وأيضا،)mentalizing"Frith,&Frith, 2003) ويف.)

مجيع األحوال فإن نظرية العقل ليست نظرية يف علم النفس ابملفهوم االبستمولوجي كما توحي تسميتها، بل هي قدرة اإلنسان 
ا من مفاهيم املعرفة االجتماعية، وهو قدرة الفرد يعد مفهوم العزو مفهوما مهم على إسناد وَع ْزو احلاالت العقلية لنفسه ولآلخرين.

على التسليم بوجود العديد من املعارف واملشاعر واملقاصد لدى الطرف االخر، مع االعتماد عليها يف تفسري سلوكه والتنبؤ به 
 (.50، ص2015)عطوية،

ضرورية لتنظيم السلوك يف االجتاه هذه القدرة تسمح لنا بتكهن وتوقع وتفسري تصرفات األقران يف وضعية معينة. تُعد 
الصحيح الذي خيدم التفاعالت االجتماعية الَسلسة. وهي بذلك ترتبط ارتباطا حموراي ابملعرفة االجتماعية و اليت تستدعي مجلة من 

لفك  فرادبني األالعمليات العقلية منها إدراك الذات و ادراك اآلخر مع استخدام املعارف املتعلقة ابلقواعد اليت حتكم التفاعالت 
 .(Duval, Piolino, Bejanin, Laisney, Eustache, &Desgranges ,2011رموز العامل االجتماعي )

أما ابلنسبة للباحلثني يف العلوم املعرفية فإن نظرية العقل ي ُقصد هبا العمليات املعرفية اليت تسمح للفرد مبعرفة أفعاله وأفعال 
فهذه القدرة هي املرتكز األساسي لتحليل التفاعالت االجتماعية. وهو ما جعل نظرية العقل تتقاطع غريه، مث شرحها والتنبؤ هبا، 

 (.Puig-Verges et al.2008مع فلسفة العقل لتصبح جزءا منها، لكوهنا ت  ُعاجل املسألة الق صدية وع َزو احملتوايت العقلية )
 عملية فك الرتميز 

القدرة على إدراك وحتديد املعلومات االجتماعية إىل  واء كانت انفعالية أو معرفية تشريإن عملية فك رموز احلالة العقلية س
واملؤشرات املتوفرة يف احمليط كأن يقوم الفرد بسلوك معني، أو يُ بدي تعبريات معينة على وجهه أو يوجه نظره ابجتاه معني. فهذه 

( واليت تعد قاعدة أساسية. Preconceptualوما قبل مفاهيمية )(، عملية آلية وعفوية Coricelli,2005العملية يعتربها )
 إن عملية فك رموز عبارات السخرية ينتج عن عملية كشف ومواجهة املؤشرات اللغوية والتعبريات االنفعالية.  فعلى سبيل امللثال،
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 عملية التفكري املنطقي 
تتطلب احلصول على املعلومات أو املعارف والوقائع  تسمح هذه العملية بدورها ابلفهم والشرح والتنبؤ ابألفعال؛ وهي

اخلاصة ابآلخر، أو تلك اخلاصة ابلظروف احمليطة يف الواقع، وحبسب املواقف. ميكن استنتاج عدة دالالت من املعلومة الواحدة يف 
اق حمدد كرؤية تعبري الوجه، ملثال رؤية شخص يبكي تدل مباشرة على حالة حزن، لكن إذا وضعت نفس التعبريات ضمن سي

شخص يبكي يف حفل التخرج فإهنا تفسر بشعور السعادة، كما متكِّن أيضا آلية االستدالل املنطقي من التفريق بني املزاح و 
 .(Duval et al.,2011a)الكذب اخل ...

 تقييم نظرية العقل 1.4.5
 ,Stone, Baron-Cohen) طّور الباحلثني جمموعة واسعة من املهام اليت تقيس نظرية العقل حيث صنفها

Young, Calder, & Keane ,2003) تبعا لطبيعة احلاالت العقلية املراد قياسها إىل: املعرفية ،العاطفية
 ،و اليت نوجزها كما يلي:(Duval et al.,2011a) )االنفعالية(،القصدية  ومهام خمتلطة 

 مهام نظرية العقل املعرفية 
لمهام األكلثر شيوعا واستخداما، فهي ترتكز على قصص شفهية تستعمل فيها دمى تعد "االعتقادات اخلاطئة" منوذجا ل

وصور موجهة لألطفال اليت جتسد جمموعة من الشخصيات االفرتاضية، حيث يقوم املفحوص يف هذا النموذج؛ إبسناد احلالة 
إىل  ر، كما هتدف هذه املهام بشكل أساسيالعقلية للشخصية اليت لديها اعتقاد خاطئ يف وضعية معينة اليت ال تتفق مع واقع األم

ي تقييم قدرة االستدالل على احلاالت الذهنية املعرفية )نظرية العقل املعرفية( يف خمتلف املستوايت )املستوى األول واللثاين(، وفيما يل
 نذكر بعض األملثلة هلذا النوع من املهام:

 مهمة آن وسايل
من أوائل االختبارات اليت استعملت لقياس املستوى األول من االعتقاد " test Anne and Sallyتُعد هذه املهمة" 

اليت طبقت على األطفال املصابني ابلتوحد. وفيها يُقدم للطفل دميتان "آن وسايل"، بعدها يُطرح سؤال التسمية للتأكد  اخلاطئ
وات املرافقة كما يلي: تضع "سايل" الكرة داخل مث تسرد له القصة التالية مع حتريك الدمى واألد من معرفة الطفل ألمساء الدمى،

الغرفة، مث إىل  سلتها مث خترج من الغرفة، يف هذا األثناء تنقل "آن" الكرة من سلة "سايل" وختبأها يف صندوقها؛ بعدها تعود "سايل"
هذا السؤال على  (. لإلجابة على2"أين ستبحث سايل عن كرهتا " كما يُلخصه الشكل) يطرح على الطفل سؤال االعتقاد:

الطفل أن أيخذ بعني االعتبار كون أن "سايل" مل تشاهد انتقال الكرة، مت فهي ال تعرف أهنا نقلت الكرة وبذلك ستظل على 
أن الكرة يف مكاهنا األصلي. بعدها يطرح سؤال احلقيقة: أين توجد الكرة يف احلقيقة  مث السؤال  * اعتقادها )اعتقاد خاطئ(

 األخري: أين كانت الكرة يف البداية  والذي يسمى سؤال الذاكرة.
 
 
 
 
 

                                                           

حالة حميطه وبيئته. خيص اعتقاده فيما يف اآلخر خداع أو االغرتار : يعيناالعتقاد اخلاطئ  
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 آن وسايل "»التجريبية الختبار  : اخلطوات2الشكل 

 
 

  مهام نظرية العقل االنفعالية 
قدرة الفرد على حتديد الصفات اليت تعرب عن االنفعال الصحيح ملالمح الوجه أو ملنطقة فحص إىل  هتدف هذه املهام

األعني من خالل صور أو أفالم فيديو، من بني التعبريات االنفعالية مُييز نوعان مها: االنفعاالت القاعدية و االنفعاالت املعقدة أو 
الفرحة، الدهشة، الغضب : (،فتتملثل يفEkman,2000اسة )أما االنفعاالت القاعدية اليت كشفت عنها در .االجتماعية

اخلصائص املتعلقة ابلتعبريات الوجدانية على أهنا: عفوية، فطرية يتم معاجلتها أهم  إىل واالمشئزاز، اخلوف، احلزن، و قد انتهت
 تفسري. تلقائيا، ميكن قراءهتا خارج السياق وهي عاملية، و قد أمجعت كل اللثقافات على إعطائها نفس ال

(،فهي متيز إما حالة عاطفية أو وجدانية تظهر Adolphs et al.,2002بينما االنفعاالت املعقدة، كما عرب عنها )
تعبريا معرفيا ملثال كأن نقول عن شخص ما :متأمل، مشكك، ممل... أو انفعاالت اجتماعية ملثل عبارات: فاتن، متآمر، مذنب، 

اخلاصة، فاملشاعر املعقدة ال حُتدد سلفا و ال ميكن إعطاءها املعىن الصحيح إال من  ودود ...،اليت تربط العالقات الشخصية
خالل التفاعالت مع األشخاص اآلخرين، كما أن معاجلة هذا النوع من التعبريات االنفعالية يتطلب التفكري واالستدالل املنطقي 

أو العاطفية حيث يتملثل دور املفحوص يف التحديد الدقيق .يف هذا السياق ميكن استخدام قصص لقياس نظرية العقل االنفعالية 
هذه أهم  ، و نذكر فيما يلي (Duval et al.,2011a)للعاطفة اليت يشعر هبا الشخص املشارك يف السيناريو االجتماعي

 املهام:
 مهمة علبة احللوى 

 ,Perner, Frithطرف )" أيضا املستوى األول من االعتقاد اخلاطئ، وضعت من Smarties testتقيس مهمة "
Leslie Leekam,"يتلخص هذا االختبار بتقدمي علبة،)Smarties للطفل مث يطرح عليه السؤال التايل:" ماذا يوجد داخل "

"،بعدها يفتح الفاحص العلبة أمام الطفل و خيرج منها قلم ،مث يطرح Smarties العلبة "، من املتوقع أن جييب :" حلوى أو
"، مث نغلق العلبة من جديد.  Smarties "قبل فتح العلبة ماذا كان بداخلها  "ونتوقع أن جييب:" حلوى أو عليه السؤال اآليت:

نفس الغرفة ونريه العلبة، سنسأله ماذا يوجد داخل العلبة. لكن قبل وصوله ماذا سيجيب إىل  نقول للطفل:" أن صديقه سيدخل
من أربعة سنوات عندما جييب:" يوجد قلم" ألنه مبجرد أنه عرف احملتوى  ، إن اخلطأ الذي يرتكبه الطفل السوي األقل«صديقك 

"ألنه قادر على إسناد اعتقاد  Smarties يظن أن اآلخرين لديهم نفس املعرفة. أما األكرب من أربعة سنوات جييب: "حلوى أو
 .(Perner et al.,1989خاطئ لآلخر، لكن أغلب املصابني ابلتوحد خيطئون يف اإلجابة )

 مهمة املظهر واحلقيقة 
، فَتفحص القدرة على فهم أو تصور أن الشخص الواحد ميكن أن «task Appearance-realityأما مهمة "

قد تكون متناقضة خبصوص احلقيقة الواحدة. من بني املهام اليت  تكون لديه عّدة وجهات نظر أي عّدة متلثالت )اعتقادات(،
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قطعة إسفنج تشبه صخرة، ألول وهلة يظن  املتعلقة بتقدمي شيء ما فيه خدعة ملثال: "ومساعديه؛ تلكJohn Flavellاقرتحها" 
الطفل عند رؤيته هلذا الشيء من دون ملسه أنه صخرة، لكنه عندما يلمسه ويتحسسه يتأكد أنه قطعة إسفنج، بعدها يُوجه سؤالني 

 للطفل كااليت:
 إسفنج سؤال التسمية: يف احلقيقة، هل هذا الشيء صخرة أو قطعة 

 هذا الشيء فقط، هل يشبه إسفنج أو صخرة إىل  سؤال املظهر: عندما تنظر
"يشبه إسفنج"، وعلى اللثاين: "هو يف احلقيقة  سنوات يكون جواهبم على السؤال األول:4-3أغلب األطفال بني 

 Erreurخطأ ظاهري"، أما اللثاين فهو «Erreur réalisteالواقعي"  صخرة". مسى اخلط الذي يرتكبه األطفال ابخلطأ
phénoméniste»الواقع ملا يكون إىل  ، أي أن األطفال جييبون عن املظهر عندما يُطلب منهم احلقيقة)الواقع(،و يشريون

 (.Flavell, Flavell, & Green, 1983املظهر هو املطلوب )
 مهمة الوجوه االنفعالية -

( الذي Baron-Cohen et al.,1997" يف دراسة )Task Emotional Facesاْستخدم هذا اإلختبار "
( منها 10( صورة فوتوغرافية ابألبيض واألسود، التقطت لفتاة طُلب منها إبراز تعابري انفعالية خمتلفة على الوجه، )20يتكون من )

عاالت املعقدة ( الباقية فتملثلت يف االنف10متلثل مشاعر قاعدية ملثال: الفرحة، احلزن، الغضب، االمشئزاز، اخلوف والَتفاجؤ. أما )
ملثال: مذنب متأمل ومعجب، وقد وضع أسفل كل صورة ثالثة عبارات )عبارة واحدة صحيحة وعباراتن مضللة(، ق ُدم للمشاركني 
ثالثة أنواع من امللثريات: صورة الوجه كامل، صورة ملنطقة األعني ومنطقة الفم بشكل منفصل مث طُلب من املشاركني حتديد 

 سن وصف للحالة العقلية )االنفعال(اليت تظهر يف الصورة.العبارات اليت تقدم أح
توصل البحث أنه إبمكان األسوايء االعتماد على األعني فقط ملعرفة نوع االنفعال، أما املصابني ابلتوحد وابألسربجر فال  

خذون بعني االعتبار الوجه  يفهمون لغة األعني ويعتمدون على اسرتاتيجية خمتلفة يف التعرف على املشاعر القاعدية، فأغلبهم أي
كامال مبا يف ذلك شكل الفم يف االنفعاالت القاعدية اخلام ملثل سعيد مقابل حزين لكن من جهة أخرى هذه اخلصائص ال تتيح 

 هلم فك رموز االنفعاالت املعقدة. 
 

 الدراسات السابقة .6
من "، املصابني ابلتخلف العقليبتطور نظرية  العقل عند (، فقد اهتمت "  Benson et al,1993أما دراسة )

إانث( مصابون ابلتخلف العقلي بسبب  9ذكور، 7مراهقا) 16اُختريت عينة  مكونة من .خالل مقارنة  أداءهم  مع األسوايء
سنة( و متوسط معدل 17.5سنوات( ،و متوسط عمر زمين )8.0متالزمة داوون، مبتوسط عمر عقلي غري لفظي) 

سنوات( ،و 8.1انلثى(،مبتوسط عمر عقلي غري لفظي) 11ذكور،5طفال سواي ) 16كان عددهم (.أما األسوايء ف6.63الذكاء)
 .سنة(6.8متوسط عمر زمين )

لقد مت ضبط اجملموعتني على أساس متغري اثبت هو العمر العقلي غري لفظي، و الذي ح ُدد بواسطة مقياس القدرة على 
، بينما اختلفت معدالت ذكائهم العام (The Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude)التعلم

 .هبدف مراقبة أتثريه والكشف عن إمكانية وجود فرق يف أداء مهام نظرية العقل بني املصابني ابلتخلف العقلي و األسوايء
، واليت  بعد حتديد خصائص املشاركني مت تقييمهم بشكل انفرادي يف أدائهم ملهام نظرية العقل )املستوى األول واللثاين(

 .كانت عبارة عن قصص خمتلفة يف هناية كل قصة طرحت عليهم أسئلة حول االعتقاد، احملتوى، عدم املعرفة، التربير وأسئلة املعرفة
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ام نظرية املصابني ابلتخلف العقلي مله فراديف أداء األ (يف احلالتنيp<0.05)أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود ُضعف دال
 .العقل)املستوى األول و اللثاين( مقارنة ابألسوايء عليه اعتربت القدرات العقلية عامل مرتبط ابلتحكم يف مهام نظرية  العقل

 
 خالصة الدراسة

التحّقق من أمهية القدرات العقلية يف أداء مهام نظرية العقل عند املصابني ابلتخلف إىل  وّجهت هذه الدراسة اهتمامها
بشكل خاص؛ من خالل مقارنة أدائهم ابألسوايء، حيث أظهرت النتائج فروق ذات داللة لصاحل األسوايء، حيث خلص  العقلي

هذا البحث أن مستوى القدرات العقلية مرتبط ابلتحكم يف مستوى أداء مهام نظرية العقل عند املتخلفني عقليا، ويف آن واحد 
 قة عند املصابني ابلتوحد ابلرغم من أن هذه الدراسة مل تشملهم.هذه العالإىل  تُلمح هذه النتيجة ولو من بعيد

نظرية العقل عند األطفال املصابني مبتالزمة :" (Giaouri,Anastasia, Tsakiridou, 2010)لدراسة ابلنسبة
ل عند أطفال " فقد ركزت اهتمامها بشكل أساسي على فحص قدرات نظرية العقداوون واملصابني ابإلعاقة الذهنية غري احملددة

 :اجملموعات التالية
سنة( 10.2، متوسط العمر الزمين )(SD)طفال مصااب مبتالزمة داون (12اجملموعة التجريبية األوىل: مكونة من) -

  .سنة( 6.6ومتوسط العمر العقلي )
الزمين هو ، متوسط العمر (ID)طفال مصااب إبعاقة ذهنية غري حمددة (20اجملموعة التجريبية اللثانية: مكونة من ) -

 .سنة 6.6سنة ومتوسط العمر العقلي هو 9.7
سنة ومتوسط العمر العقلي  6.4، متوسط العمر الزمين هو(DT) طفال سواي20اجملموعة الضابطة: مكونة من -

 .سنة 6.8هو
و لتقييم نظرية .WISC-III، الذي مت قياسه بواسطة70-55جملموعتني التجريبيتني فرتاوح بني (QI)أما معدل ذكاء

،مهمة ((Baron-cohen,et al. 1985"ماري وآن ":(FB task) عقل طبقت ثالثة مهام هي: مهمة االعتقاد اخلاطئال
،خالل ((AR tasks":Baron-Cohen, 1989"و مهمة املظهر واحلقيقة"Smartises Test"احملتوى غري  املتوقع

 :النتائج التاليةإىل  ساعتني. أفضت هذه الدراسةإىل  مدة زمنية تراوحت بني ساعة و نصف
يف مهام نظرية العقل مقارنة مع اجملموعة التجريبية اللثانية املصابني إبعاقة (SD)ضعف أداء املصابني مبتالزمة داون -

 .(DT)وأطفال األسوايء للمجموعة الضابطة(ID)ذهنية غري حمددة
 .(ID)واألطفال (SD)يوجد اختالف يف أداء مهام نظرية العقل بني األطفال -
مرتبط ابلقدرات اللغوية، فنظرية العقل تشرتط قدرة لغوية (AR)و( FB) موعتني التجريبيتني يف مهميتأداء اجمل -

ملثل املعلومات، احلساب .اليت WISC-IIIمتاثل القدرة املعرفية اليت تقاس ابملقاييس الفرعية اللفظية الختبار
 .ويلة املدى و حل املشكالتتتطلب املعاجلة اللفظية، القدرة اللفظية الذاكرة القصرية  و الط

ملهام نظرية العقل أحسن بكلثري من أطفال اجملموعة التجريبية (DT) مل يكن أداء أطفال اجملموعة الضابطة -
  (ID)اللثانية

 
  خالصة الدراسة

فحصت هذه الدراسة الفروق يف أداء نظرية العقل داخل جمموعة األطفال املصابني ابلتخلف العقلي )مقارنة داخل 
اجملموعات(؛ أي بني املصابني مبتالزمة داوون واملصابني إبعاقة ذهنية غري حمددة. من جهة أخرى أجرت مقارنة بني اجملموعات أي 

تقارب أداء األسوايء مع أداء املصابني ابلتخلف إىل  بني األسوايء و ذوي اإلعاقة الذهنية غري احملددة، حيث انتهت الدراسة
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 & ,Baron-Cohen et al.,1985 ;Yirmiya, Erel, Shakedسة )العقلي وهو ما يوافق درا
Solomonica-Levi.,1998ويلتقي مع املقاربة النمائية املتعلقة بفرضية البنية املتماثلة)(Zigler)1969 على األقل

فية حمّددة لإلعاقة ابلنسبة لألطفال األسوايء و املتخلفني عقليا. أما العجز يف نظرية العقل فُيفسر على أساس أنه خاصية معر 
 الذهنية وليس قدرة شاملة.

 
 منهج الدراسة .7

 , Dépelteauها، ابعتباره أكلثر املناهج موضوعية ودقةأهدافتعتمد الدراسة احلالية على املنهج الشبه التجرييب لتناسبه و 
إىل  على عينة ُضبطت صفاهتا ووزعت؛ مّت اقرتاح تصميم جترييب ملهام نظرية ليخدم أغراض الدراسة احلالية، والذي طب ق ((2000

جمموعتني: األطفال املصابني ابلتخلف العقلي وجمموعة األطفال األسوايء. ت َمت معاجلة نتائج هذه الدراسة إحصائيا بواسطة احلزم 
 . 21( النسخةSPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية)

 
 عينة الدراسة .8

طفل  40سنوات توزعوا على جمموعتني:  9- 4طفال تراوحت أعمارهم بني  80أقيمت الدراسة على عينة مكونة من :
 طفل سوي.  40، ومقياس فاينالند للسلوك التكيفييف 70مصاب ابلقصور العقلي، حيث درجيت احنراف معياري أقل من 

 
 أدوات الدراسة .9

 قياس أداء نظرية العقل 1.9
يعتمد الربوتوكول التجرييب للدراسة احلالية على تصميم جترييب مستوحى من الدليل التطبيقي لتعليم األطفال املتوحدين فهم 

وقد أُدخلت تعديالت شكلية على بعض أجزائه حسب متطلبات  (،.2010Baron-cohen et al)تفكري اآلخرين 
أساسا من صور وبطاقات، تُعرض تدرجييا على األطفال على شكل سلسلة الدراسة وخصوصيات العينة. يتألف التصميم التجرييب 

دقيقة، وختتلف هذه املدة حسب  35- 20َيستغرق مترير املهام األربعة التالية من .من املهام بغرض تقييم أدائهم يف نظرية العقل
ربعة يف أكلثر من حصة أو خالل أوقات خصوصية كل طفل وسرعة استجابته، يف بعض احلاالت قد يتطلب األمر مترير املهام األ

 :مستقطعة
مهمة  4مهمة االعتقاد اخلاطئ، مهمة التعرف على احلالة االنفعالية لآلخرين. مهمة التعرف على مقاصد اآلخرين. -

 التعرف على تعابري الوجه.
 " Vineland Adaptive Behavior Scale "مقياس فاينالند للسلوك التكيفي 2.9

، َكنسخة ُمطورة للنسخة اليت أعدها " Sparrow et al "قبل سرباو وآخرون قبل من 1984سنة  أُعد هذا املقياس
، اليت اشتملت على الصورة املختصرة الصورة املعيارية والصورة املسحية. أما الدراسة احلالية فقد 1935عام " DOLL "ُدول

يادين: ميدان التواصل ميدان االستقاللية ميدان التنشئة استخدمت الصورة األخرية واليت تُقي  م مهارات الطفل يف أربعة م
االجتماعية، ميدان احلركة.  ي ُمرر املقياس على أولياء الطفل يف مقابلة نصف مقننة، ت ُتيح التعرف على قدرات الطفل يف الوسط 

دقيقة. ُيستخدم هذا  60- 20ره من األسري، حيث تعتمد نقطة البداية يف التقييم على عمره الزمين أثناء املقابلة يستغرق متري
 Sparrow et) .سنوات 5املقياس من سن امليالد حىت اللثامنة عشر، ماعدا ميدان احلركة الذي خُيصص لألطفال األقل من 

al, 1994) 
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كما يف الدراسة احلالية، مت استغالل هذا املقياس ليس لقياس السلوك التكيفي للطفل، إمنا الستخراج درجة التخلف العقل  
 :سبقت اإلشارة له، ومن اجل التذكري فقط يكون حتديد درجات التخلف العقلي على النحو اآليت

 يقابلها درجة ختلف عقلي طفيف70درجة احنراف معياري واحدة أقل من -
 .، يقابلها درجة ختلف عقلي متوسط70درجيت احنراف معياري أقل من  -
 يقابلها درجة ختلف عقلي عميق.، 70أكلثر من درجيت احنراف معياري أقل من  -
 

 األساليب اإلحصائية .11
، مع العلم أنه مت 21النسخة (SPSS) متت املعاجلة اإلحصائية لبياانت الدراسة احلالية ابستخدام احلزمة اإلحصائية

 :%، وهذا من أجل 95أي درجة اللثقة α =0,05اعتماد قيمة
 .حساب املتوسطات و االحنرافات املعيارية .1
 .املئوية للنجاح و الفشل يف أداء مهام نظرية العقلحساب النسب  .2
 يف مقارنة الفروق بني املتوسطات. (t) حساب معامل .3

 
 نتائج الدراسة .11

 مقارنة بني أداء املصابني ابلقصور العقلي واألسوايء 1.11
املصابني ابلقصور العقلي متوسط أداء جمموعة األطفال  عن وجود فروق كبرية بني (1)كشفت معطيات اجلدول 

 (.20,25(و متوسط أداء جمموعة األطفال األسوايء )12,30)
 : املتوسطات واالحنرافات املعيارية جملموعة املصابني ابلتخلف العقلي واألسوايء.1جدول 

 
املصابني ومن جهته، جيسد الرسم البياين أدانه بشكل جلي هذه الفروق، حيث أن الفارق واضح بني نسبة جناح جمموعة 

 87,5%(، وابلتايل يف نسبة فشلهما )92,5%مقابل 12,5%يف أدائهم لنظرية العقل )واألسوايء ابلقصور العقلي 
 (. %7,5مقابل

 

Statistiques de groupe 

 عينة الدراسة

N Moyenne Ecart-
type 

Erreur 
standard 

moyenne 

للمهام  اجملموع العام
 األربعة

ابلقصور جمموعة األطفال املصابني 
 العقلي)

40 12,30 6,482 1,025 

 جمموعة األطفال األسوايء
 

40 20,25 1,597 ,253 
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 : النسب املئوية لنجاح وفشل جمموعة املصابني ابلقصور العقلي واألسوايء يف مهام)ن.ع(.2الشكل 

 
 

عينتني مستقلتني، حيث َمّكنت القراءة ( لدراسة الفروق بني متوسطي tاختبار )إلبراز هذه الفروق إحصائيا، استخدمنا 
عدم تساوي تباين إىل  ( أشارتTest de Levene( يف اختبار )sig5%=0,000<( أن )2اإلحصائية للجدول)

(عند درجة احلرية sig=0,000 <0,05)( عند مستوى الداللة t=7,532اجملموعتني، و ابلتايل تكون قيمة)
(43,720=ddl ،) ء و هي لصاحل  جمموعة االسوايء .و جمموعة األسواي القصور العقليمما يؤكد على وجود فروق بني جمموعة 

 ( ملقارنة متوسطات جمموعة املصابني ابلقصور العقلي واألسوايء يف مهام )ن.ع(.t: نتائج اختبار)2جدول
Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur 

l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t Ddl Sig. (bilatérale) 

املجموع العام ل 

ملهام األربعة         

Hypothèse de 

variances égales 

50,949 ,000 -7,532 78 ,000 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  -7,532 43,720 ,000 

   
 مقارنة أداء مهام نظرية العقل عند املصابني ابلقصور العقلي  2.11 

أظهرت نتائج مقارنة نسب جناح وفشل جمموعة املصابني ابلقصور العقلي يف املهام األربعة لنظرية العقل، وجود تباين بني  
جمموعة القصور العقلي يف املهمة املعتمدة على  أفراد( %52.5جناح أكلثر بقليل من نصف ) (3)الشكل كل مهمة، حيث بني 

، مقابل النصف الباقي الذي توزع بني املهام اللثالثة املتبقية واليت تعتمد على اجلوانب التعرف على تعابري الوجه(االنفعاالت )مهمة 
 املعرفية أو املختلطة )املعريف واالنفعايل(.
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 ني ابلقصور العقلي يف مهام)ن.ع(.املصاب: النسب املئوية لنجاح وفشل جمموعة 3الشكل 

 
 

 %38جند من هذه الذين جنحوا يف مهمة التعرف على تعابري الوجه،  %52.5(، فيوضح أنه من بني 4أما الشكل )
 % جنحوا يف مهمة التعرف على مقاصد االخرين. 28.5جنحوا أيضا يف مهمة التعرف على احلالة االنفعالية لآلخرين، و

 النجاح املشرتك يف املهام الثالثة لنظرية العقل( 4الشكل )

 
 

 . تفسري النتائج 13
 واالسوايء ابلقصور العقليمقارنة أداء املصابني 

( واجملموعة اللثانية ابلقصور العقليفروق بني أداء اجملموعة االوىل )األطفال املصابني كشفت النتائج اإلحصائية عن وجود 
( اليت بينت وجود ُضعف دال يف أداء املصابني Bonsonet al,1993) انتهت إليه نتائج)األطفال األسوايء(، وهو ما 

 مقارنة ابألسوايء. لمستوى األول واللثاين من مهام )ن.ع(لابلتخلف العقلي 
(إىل وجود فروق واضحة بني Shlomo,1998. ,Yirmia et al.,1998,2003لقد أشار أيضا دراسات )

املعاقني عقليًا واألسوايء لصاحل األسوايء، ولفهم الفروق بني أداء اجملموعتني ،ال بد من فهم اخلصائص قدرات نظرية العقل لدى 
( املعتمد على الفرضيتني Nader- Grobois 2006,املميزة  للتخلف من خالل استعراض النموذج التفسريي الذي قدمته )

 مها: التأخر و االختالف يف النمو.
يعاين أتخر عام، لكن  بالتخلف العقليى املقاربة أو النظرية النمائية، اليت ترى أن الطفل املصابترتكز فرضية التأخر عل

إىل  املراحل النمائية )الرتتيب، املكتسبات البنيات( اليت مير هبا تشبه تلك اليت مير هبا الطفل السوي، لكن االنتقال من مرحلة
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أما الفرضية اللثانية، فرتتكز على وجود اختالف  بفرضية البنية املتماثلة. Zigler(1969)أخرى يتم ببطء، وهو ما اصطلح عليه 
 وعدم تشابه يف البنيات ويف ترتيب املراحل النمائية.

( حول الفروق بني العاديني واملعاقني عقليا يف النمو املعريف، على أهنا فروق يف 2006يف هذا الصدد، ي ُعلق اإلمام )
املتناظرة يف العمر الزمين هو 100والعاديني وذوي نسبة الذكاء  66فروق بني فئة اإلعاقة ذات النسب ةالدرجة والنوع، مبعىن أن ال

زمن ونوع هذه العمليات وليس فقط يف معدل سرعة النمو إىل  فرق يف الدرجة والنوع، ويف عدد العمليات أو املراحل العقلية
 (.2008العقلي )اإلمام، اجلوالده،

ي املقدم أعاله، فان نوعية املهام يف نظرية العقل هي األخرى ختضع له، فقد أثبتت دراسات حسب النموذج التفسري 
(Fiasse & Nader-Grosbois, 2012,Nader-Grosbois et al., 2013 فرضية التأخر النمائي يف نظرية )

لي ألسباب االنفعال مقارنة مع األسوايء، جمموعة التخلف العق أفرادالعقل املرتكزة على االنفعال ، ألهنم مل جيدوا فروق يف فهم 
حدوث تزامن يف تطور أسباب إىل  لكنهم أظهروا صعوبة يف إعطاء تربير يفسر نتائج االنفعال مقارنة مع األسوايء، هذا راجع

 (.Thirion-Marissiaux,& Nader-Grosbois, 2008bاالنفعال و عدم حدوثه يف تطور نتائج االنفعال)
بينما شرحت دراسة أخرى، فرضية االختالف النمائي ملهام نظرية العقل املرتكزة على االعتقاد عجز األطفال املصابني  

ابلتخلف العقلي مقارنة ابألسوايء، حيث أن خالصة التفسري املقدم ابلنسبة للمصابني ابلقصور العقلي، سواء أكان سببه أتخرا أو 
-Thirion-Marissiaux et Naderعام يف قدرة نظرية العقل مقارنة ابألسوايء )اختالفا، فهو يّصب يف وجود ضعف 

Grosbois,2008a.) 
 اثنيا: مقارنة أداء مهام نظرية العقل عند املصابني ابلقصور العقلي 

جمموعة القصور  أفرادجناح نصف إىل  خلصت نتائج مقارنة نسب النجاح والفشل لكل مهمة من مهام نظرية العقل
، مقابل النصف الباقي الذي توزع بني املهام اللثالثة التعرف على تعابري الوجه(يف املهمة املعتمدة على االنفعاالت )مهمة  العقلي

الذين جنحوا يف مهمة ن األطفال إاملتبقية واليت تعتمد على اجلوانب املعرفية أو املختلطة )املعريف واالنفعايل(. و من جهة أخرى ف
لوجه، نسبة منهم جنحوا أيضا يف مهمة التعرف على احلالة االنفعالية لآلخرين، ونسبة منهم جنحت يف مهمة التعرف على تعابري ا

الباحلثني الذين اهتموا  ابملعرفة االجتماعية او تطور  إليها هذه النتائج تلتقي مع تلك اليت توصل ،التعرف على مقاصد اآلخرين
وجود عالقه اجيابيه بني  إىل  نظرية العقل املتعلقة ابحلالة االنفعالية عند املصابني ابلقصور العقلي حيث توصلت دراساهتم الطولية

 Thirion-Marissiaux et)اعيابجلانب االنفعايل لنظريه العقل )الفرح احلزن الغضب اخلوف ومستوى النمو الفهم االجتم
Nader-Grosbois,2006, 2008b)هو االرتباط القوي الذي توصل إليه الباحلثني بني قدريت التعرف على  ، و

 (. Henry et al.,2006االنفعاالت و قدرة)ن.ع( عند األصحاء عكس املصابني ابلتلف الدماغي )
( أن التعرف على التعابري  (Marshall,  Hudson, Jones, Fernandez, 1995يف نفس السياق، يفرتض

" منوذج متعلق ابملشاركة الوجدانية Marshallاالنفعالية للوجه هو شرط أساسي يف اكتساب نظرية العقل ، حيث اقرتح مارشال"
 الذي يشرتط أربعة مراحل هي:

 (. Emotion Recognitionالقدرة على التعرف على انفعاالت اآلخر )-1
( أي القدرة على التّ َمْوضع يف مكان اآلخر Perspective-Takingاالعتبار وجهة نظر اآلخر)أخذ بعني -2

 والنظر مبنظوره، والذي يستدعي القدرة على استنتاج واستدالل حاالته العقلية.
 (، أي إصدار ردود فعل انفعالية مشاهبة لآلخر.Emotion Replicationتكرار االنفعال املماثل )–3
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(، أي الفعل الذي يرتكز على انفعاالت Response Decisionلى اختاذ قرار التصرف من عدمه )القدرة ع–4
 الشخص ذاته.

التصوير العصيب ابستخدام Krämer et al., 2010)أما على املستوى العصيب، فقد أظهرت دراسة)
االجتماعي لشخصني كان عليهم خترين وجود نشاط عصيب متزامن يف مناطق عصبية عند وضعية التفاعل ( FMRI)الوظيفي

صور حتوي انفعاالت، وأخرى خالية من أي انفعال )حمايدة(.هذه املناطق العصبية الناشطة معروفة أهنا تساهم يف حتديد 
اللثلم الصدغي ،ولكن أيضا يف املناطق: (Ventromedial PrefrontalCortex and Ventrolateral)االنفعاالت

 ( ،Prefrontal Cortex.MedialSuperior Temporal sulcus andبهي الوسطي )العلوي وقشرة الفص اجل
 املتعلقة بعمليات املعرفة االجتماعية كما يسميها البعض.اليت تنشط عادة أثناء اجتياز مهام نظرية العقل أو 

 
 اخلامتة

على معرفة تعابري الوجه االنفعالية يف التواصل االجتماعي ادراج التدريب الرتكيز يف األعمال البحلثية املستقبلية على أمهية 
وفهم احلاالت العقلية لآلخرين، يف الربامج الرتبوية اخلاصة ابألطفال املصابني ابلقصور العقلي مع استخدام الوسائل السمعية 

 والبصرية املتنوعة. 
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