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الحمد هلل رب العالمين حمدًا طيبا مباركا فيو مما ينبغي لوجيو وعظيم سمطانو، وأصمي وأسمم 
 ، أما بعد"محمد بن عبد اهلل"عمى أشرف الخمق والمرسمين 

فما كان ليذا العمل المتواضع أن يتم لوال فضل اهلل وتوفيقو، وفضل أصحاب الخير الذين ليم 
 .أدين، وكنت بعد اهلل أستعين 

وثم اليي"ال يسعني في ىذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذتي الفاضمة 

عمى جيدىا المتميز في اإلشراف عمى ىذه الرسالة، ومساىمتيا الفكرية في تعزيز "يأها 
ثراء مضامينيا الفكرية، عمى كثير نصحيا، وحسن معاممتيا،وجميل صبرىا  منيجيتيا العممية وا 

 عمى "أيهريرم رل"كما ال أنسى بالشكر والعرفان لألستاذة . وأدعو ليا بالشفاء والعافية
 .نصائحيا وتوجيياتيا فشكرا

 لتفضميما " م  حيوهأم" واألستاذ " مز اياميثة" كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من األستاذة
لمناقشة الرسالة والحكم عمييا، والذين كان ألرائيم ومالحظاتيم األثر الكبير في إثراء ىذا 

صالح جوانب القصور فيو  .العمل وا 

 كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذة محكمي أداة الدراسة، فشكرًا جزيالً 

و " مخموف لخضر"كما يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى مديري ابتدائية 
، وجميع المعممين والعاممين فييما،الذين لم يتوانوا عن "موساوي لخضر"

 .تقديم يد العون والمساعدة

 



 :الممخص بالمغة العربية

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة االرتباطية الموجودة بين الذاكرة البصرية و اضطرابات البنية 
المصاب بعسر القراءة ، وكذا الكشف عن العالقة المحتممة بين مكونات البنية الفضائية  الفضائية لدى الطفل

 30أو ابعادىا مع الذاكرة البصرية وىذا اعتمادا عمى المنيج الوصفي االرتباطي، عمى عينة مكونة من 
تمميذا وتمميذة من قسم السنة الرابعة والخامسة ابتدائي تم اختيارىم بطريقة قصدية، من خالل مجموعة من 

اختبار القراءة لمدكتور  ، "Good Noghe "الذكاء ل كاختباراالختبارات التشخيصية المناسبة النتقائيم 
، كل ىذا تم في الدراسة االستطالعية، كما ال ننسى اختبار الذاكرة البصرية الذي تم "إلسماعيل العيس"

تعديمو من طرف الباحثة بقياس خصائصو السيكومترية لمتحقق من مصداقيتو بحساب الصدق والثبات، أما 
المعدل من طرف الباحثة ، اختبار الذاكرة البصرية : عن الدراسة األساسية فقد تمت باستعمال اختبارين

  ."عمراني أمال" المكيف من طرف الدكتورة "Kohs"واختبار المكعبات 

 " معامل االرتباط: ىذه الدراسة تمت من خالل أساليب إحصائية مساعدة لعرض نتائج الدراسة ، تمثمت في 
Personne" ، وىذا كمو بالرجوع إلى الرزنامة اإلحصائية االنحراف المعياري ، المتوسط الحسابي ، 

SPSS 20 اإلصدار رقم. 
 : وفي األخير توصمت النتائج إلى 

وجود ارتباط عكسي دال إحصائيا بين الذاكرة البصرية واضطرابات إدراك المون والحجم عند الطفل  .1
 المصاب بعسر القراءة

 عدم وجود ارتباط  بين الذاكرة البصرية واضطرابات إدراك العمق عند الطفل المصاب بعسر القراءة .2
وجود ارتباط عكسي دال إحصائيا بين الذاكرة البصرية واضطرابات إدراك األشكال عن الطفل  .3

 .المصاب بعسر القراءة
وجود ارتباط عكسي دال إحصائيا بين الذاكرة البصرية واضطرابات إدراك االتجاىية عند الطفل  .4

 .المصاب بعسر القراءة
وجود ارتباط عكسي دال إحصائيا بين الذاكرة البصرية و اضطرابات تجيع األشكال واألشياء عند  .5

 . الطفل المصاب بعسر القراءة
 :الكممات المفتاحية 

 . تالميذ السنة الرابعة والخامسة ابتدائي -  عسر القراءة -البنية الفضائية واضطراباتيا- الذاكرة البصرية 
 
 



 :الممخص بالمغة الفرنسية

Cette étude visait délecter la corrélation entre la mémoire visuelle et les troubles 
de la structur spatiale cher les enfants dyslexique, ainsi que la relation potentielle 
entre les composants ou éléments de la structure spatiale avec la mémoire 
courte, sur la base de l’approche descriptive, sur un échantillon composé de 30 
étudiants et d’étudiant. A partir de la quatrième année et de la cinquième année, 
its ont été choisis délibérément au moyen d’un ensemble de tests de diagnostic 
pouvant être utilisés comme test de Neuph . le test de lecture d’Ismail al-Iss a 
été effectué dan le cadre de l’enquete, sans oublier le test de mémoire optique 
une mesure a été modifiée et ses propriétés psychométriques l’étude de base a 
été réalisée à l’aide de deux tests : le test de mémoire optique modifié par le 
chercheur et le test de cube pour les kohs adapté par le professeur  "Amrani 
amel". 
Cette étude a été réalisée au moyen d’un ensemble de méthodes statistique 
facilitant la présentation et la discussion des résultats de la présente étude, 
notamment : coefficient de Person ، moyenne arithmétique، écart type, par 
référence au journal statistique spss 
1. Il existe une corrélation statistiquement  significative entre la mémoire 
visuelle et les troubles de la couleur et de taille de l’ADAC cher les enfants 
dyslexiques 

2.  Il n’y a pas de relation entre la mémoire visuelle et la perception de la 
profondeur chez les perceptions de la profondeur chez les enfants dyslexiques. 

3. Il existe une corrélation inverse entre une fonction statistique entre la 
mémoire visuelle et les troubles de la perception des formes chez l’enfant 
dyslexique. 



4.  Il existe une corrélation inverse entre une fonction statistique entre la 
fonction statistique inverse entre la mémoire visuelle et trouble cognitifs 
chez l’enfant dyslexique 

5.  Il existe une corrélation statistiquement  significative entre la mémoire 
visuelle et les problèmes d’assemblage des formes et des objets chez 
l’enfant dyslexique. 
Les mot clés : 
Mémoire optique – structure de l’espace et perturbation – Difficulté de la 
lecture – les élèves de quatrième et cinquième années sont au primaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الممخص بالمغة اإلنكميزية
          The aim behind this study is to detect the correlation relation that exists 
between the optical memory and the space structure for the child who suffers 
from reading disorder ( known also as dyslexia). Also, to detect the possible 
relation between the elements of space structure with the optical memory. this 
research depended on a sample that is composed of 30 primary school pupils 
(Fourth and fifth year). The sample was chosen intentionally through a number 
of tests as  test for "Good Neuph" and the Reading Test for "Ismail Eliasa". All 
this was taken into consideration in the exploratory study. 

The main study was done through the use of two tests: the test of optical 
memory modified by the researcher( the student) and the test of cubes for Kols 
adapted by the teacher Amrani Amel. 

Various statistical methods were used in this study such as Parson’s  Coefficient 
of Correlation , the Arithmetic mean and the Standard Deviation by reference to 
SPSS release 20. 

The study was resulted in the following points: 

1. The existence of a reverse correlation relation between the optical memory 
and the colour and size disorder for the child who suffers from reading 
disorder. 

2. The non-existence of a relation between the optical memory and depth 
perception for the child who suffers from reading disorder.  

3. The existence of a reverse correlation relation proven statistically between 
the optical memory and shape perception disorder for the child who suffers 
from reading disorder. 

4. The existence of a correlation proven statistically between the optical 
disorder and directional perception disorder for the child who suffers from 
reading disorder. 



5. The existence of a reverse correlation proven statistically between the 
optical memory and assembly problems of shapes for the child who suffers 
from reading disorder. 

Key words:  
optical memory , space structure disorder, reading disorder, primary school 
pupils (fourth year and fifth year) . 
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  مقدمة

. بات موضوع صعوبات التعمم من المواضيع المنتشرة في المجتمع قديما وحديثا في ميدان التربية الخاصة

حيث كان اىتمام المختصين سابقا منصبا عمى أشكال اإلعاقات األخرى، كاإلعاقة الذىنية والسمعية 

والبصرية والحركية، لكن حديثا بات اىتماميم حول األطفال الذين يعانون من صعوبات التعمم عمى الرغم من 

أنيم ال يعانون من أي مشكل سواء عمى مستوى النمو العقمي والبصري والسمعي والحركي خاصة في 

الجوانب األكاديمية، كما يمكن أن نجد لدييم مشاكل عمى مستوى أحد القدرات المعرفية المتمثمة في االنتباه، 

اإلدراك والذاكرة، حيث تعتبر ىذه األخيرة من أىم الوسائل التي يمتمكيا اإلنسان لتذكر كامل التفاصيل في 

، حياتو ا ليومية ، فيي تساىم في تعمم كافة المعمومات الجديدة وتخزينيا وربطيا مع المعمومات القديمة

 التذكر والتعممعممية  أىمية كبيرة في  من ليالماالذاكرة البصرية التي تعد واحدة من أىم أنواع الذاكرة و

فيي تعمل عمى استرجاع الصورة التي تم تعمميا مما يسيل عمى األطفال إمكانية تعمم القراءة  ،واالكتساب

 األطفال الذين أنوالكتابة من خالل استذكار صور الحروف والكممات مما يسرع ففي عممية قراءتيا في حين 

يعانون من ذوي صعوبات الذاكرة البصرية، يواجيون صعوبات في التعرف عمى الكممات مما يدفعيم إلى 

تييئتيا فيظير عمييم البطء في بداية تعمم القراءة كما يجيدون صعوبة في تذكر قواعد اإلمالء والتيجئة 

والتعرف عمى الكممات الشاذة فتظير عمى كتابتيم التيجئة الصوتية لمكممات كما يرافق ذلك صعوبة في 

نجد بعض األطفال يعانون من اضطرابات عمى مستوى عناصر البنية ، لذا تكوين صور األشياء في أذىانيم

قد يكون راجع إلى خمل أو مشكل في إدراك مختمف عناصرىا، والمتمثمة في اضطراب ادراك الفضائية 

األلوان واألحجام ، اضطراب في إدراك العمق و االتجاه، وكذا اضطراب في إدراك مختمف األشكال وعدم 

 .القدرة عمى تجميعيا إلعطاء الشكل المطموب 

وعميو فإن البنية الفضائية تمكن الطفل من تصور جسم معين حيثما يدور ويمف، وتسمح لو من أن يرى 

صورة األشياء واألجسام في بعدين أو ثالث أبعاد، كما تنمي لو القدرة عمى التعرف عمى أجزاء العالقات بين 
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األجزاء المتناثرة في الفضاء، فيي تعتمد عمى التصور البصري إلدراك حركة األشكال في الفضاء، وتظير 

آثارىا حينما يحاول الطفل تكوين شكل من خالل عدد من القطع الصغيرة أو تصور رسما معينًا، وىذا راجع 

إلى تدخل المكون البصري في ذلك، وأيضا الى إدرك الطفل ومعالجتو اليدوية لألشياء أثناء نشاطاتو اليومية 

  (67، ص 2015عمراني، أمال،  ).وتنقالتو

ومنو فإن أي خمل عمى مستوى إدراك الفضاء يؤدي الى صعوبة في إدراك العالقات الفضائية المتعمقة بإدراك 

وضع األشياء أو المدركات في الفراغ، حيث ينبغي عمى الطفل إدراك ىذه األمور واكتسابيا لمتحضير نفسو 

 عمى ضرورة تحكم الطفل في إدراك (2009)عياد مسعودةوقد أكدت الباحثة .  عمى  الكتابة والقراءة 

األشكال وتوجياتيا، إعادة كتابتيا والتنسيق بين ما ىو صوتي وخطي،، كما أوضحت الدراسات العممية 

أىمية االكتساب الجيد لمفيوم الفضاء لتعمم القراءة، فالقراءة تتم في اتجاه معين من اليمين الى اليسار بالنسبة 

لمغة العربية مما يتطمب ذلك احترام تسمسل الحروف والكممات، وكذا ضرورة تتبع األسطر من فوق وتحت، 

 .مما يتطمب ذلك إدراك وضعيات الحروف لبعضيا البعض، وىذا ما يعبر عنو بإدراك الفضاء

فعسر القراءة من المشاكل األكثر تواجدًا في المدارس، فيي تؤثر عمى الفرد وعمى مجتمعو، فقد زاد عدد 

التالميذ الذين يعانون من عسر القراءة بدرجة لفتت انتباه ذوي الخبرة واالختصاص في ىذا المجال كعمماء 

وقد الحظنا . من اجل ايجاد حل ليذه المشكمة.. عمم النفس، أخصائيين في التربية الخاصة وكذا االرطفونيين

ذلك من خالل احتكاكنا بالتالميذ والصعوبات التي يعانون منيا أثناء عممية القراءة ، وكذا المعمومات المقدمة 

لنا من طرف المعممين، حيث أكد المعممين عمى وجود صعوبات في تعمم الميارات األساسية الخاصة 

بعناصر البنية الفضائية لدييم، مما ولد ىذا لدييم عسر في قراءة الحروف والكممات المتواجدة في مختمف 

نصوص القراءة المبرمجة في منياجيم الدراسي، والنتيجة تدني مستوى التحصيل الدراسي لدييم، وبيذا ارتأت 

الباحثة أن تبحث في عسر القراءة التي تواجو تالميذ السنة الرابعة والخامسة، خاصة من لدييم مشاكل أو 
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االضطرابات الخاصة بالجانبية، اضطرابات مفيوم : اضطرابا عمى مستوى عناصر البنية الفضائية بما فييا 

 .الزمان والمكان وعدم إدراكيم لمفضاء ، اضطرابات في إدراك العمق، الشكل وكذا المون 

ومن ىنا انطمقت فكرة دراستنا من ىذه الخمفية لمحاولة فيم اضطراب عسر القراءة والمشاكل التي يعاني منيا 

ىؤالء التالميذ، ومحاولة الكشف والتعرف عمى العمميات المعرفية المصابة في ىذا االضطراب من خالل 

ومنو تم . العالقة المحتممة بين الذاكرة البصرية واضطرابات البنية الفضائية لدى الطفل المصاب بعسر القراءة

 :جانب نظري وجانب تطبيقي، اشتممت عمى ست فصول وىي: تقسيم ىذه الدراسة الى جانبين

وىو الفصل التمييدي تضمن اإلطار المنيجي لمدراسة كمشكمة الدراسة، فرضياتيا، أىدافيا  :الفصل األول

 .   وكذا التعاريف اإلجرائية لمصطمحات الدراسة وأخيرا الدراسات السابقة مناقشتيا والتعقيب عمييا

وفيو تم التطرق إلى الذاكرة بشكل عام ، تعريف الذاكرة، ىندسة الذاكرة وأنواع الذاكرة بعدىا : الفصل الثاني

 .الذاكرة البصرية، تعريفيا، مراحميا، أىميتيا بالنسبة لمتعمم واختتم الفصل بخالصة

 والذي تناول البنية الفضائية واضطراباتيا، مراحل تطورىا، أىم مدركاتيا وعناصرىا، :الفصل الثالث

 .اضطرابات البنية الفضائية عند الطفل الذي يعاني من عسر القراءة، واختتم الفصل بخالصة

األول خاص بالقراءة، :  حيث احتوى عمى عسر القراءة، وتم تقسيمو إلى جزئين:الفصل الرابع

: والجزء الثاني خاص بعسر القراءة فتضمن . ماىيتيا،أىميتيا، عوامل اكتسابيا، أنواعيا وشروط اكتسابيا

لمحة تاريخية لعسر القراءة، تعريفو، أسبابو، مظاىره، التشخيص وأخيرًا التدخالت العالجية، واختتم بخالصة 

 .لمفصل ككل

  قسم إلى جزئين، جزء خاص بالدراسة االستطالعية والتي فييا تم عرض اليدف من ىذه :الفصل الخامس

، أدوات الدراسة وأىم النتائج المتحصل عمييا من خالل (المكانية، الزمانية والبشرية )المرحمة، مجاالتيا 

واختبار القراءة، بعدىا التطرق بالتفصيل الختبار الذاكرة البصرية،  (رسم الرجل )تطبيقنا الختبار الذكاء 
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الجزء الثاني الذي يشمل الدراسة األساسية حيث تم التطرق فييا إلى . وقياس الخصائص السيكومترية لو

 .المنيج المتبع إلجراء ىذه الدراسة ، مجاالت الدراسة األساسية، وأدوات المستخدمة فييا 

اختبار الذاكرة البصرية واختبار المكعبات  ) واألخير تطرقنا فيو إلى عرض نتائج االختباراتالفصل السادس

، وكذا النتائج المتعمقة بكل الفرضيات بما فييا من معامالت االرتباط، (المكيف من طرف األستاذة عمراني

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، بعدما تم عرض مناقشة عامة لمنتائج المتحصل عمييا ثم استنتاج 

 .عام لمدراسة ككل مرورا إلى الخاتمة والتي تم التطرق فييا إلى جممة من التوصيات واالقتراحات
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  الدراسة االستطالعية:أوال 

 . تمهيد

 أهداف الدراسة االستطالعية .1

 مجاالت الدراسة االستطالعية .2

 :أدوات البحث في الدراسة االستطالعية .3

 األسس العممية الختبار الذاكرة البصرية المعدل .4

 . الدراسة األساسية: انياً 

 تمهيد

 المنهج .1

 :مجاالت الدراسة األساسية  .2

 :أدوات الدراسة األساسية .3

 اختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباح ة .3.1

 ".األستاذة عمراني" المعدل من طرف  Cubes de Kohsاختبار  .3.2

 .عرض نتائج االختبارات .4

 .خالصة
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  الدراسة االستطالعية:أوال 

 :تمهيد

أي بحث عممي ال يخمو من الدراسة االستطالعية ، حيث تعد أولى المراحل التي يعتمد عمييا الباحث في كل 

دراسة عممية وفي مختمف المجاالت ، خاصة اإلنسانية واالجتماعية ، إذ نسعى من خالليا إلى إلقاء نظرة 

عممية عمى تواجد جدية الموضوع الذي سبق وأن قمنا بطرحو في الجانب النظري ، فيي تساعد عمى الكشف 

عن التغيرات التي يمكن أن تكون في ليا عالقة بأحد متغيرات البحث أو أكثر من متغير بنسبة ارتباط معينة 

 .، وذلك بإزالة االحتماالت والتي نقصد بيا االضطرابات المصاحبة ، لضمان مصداقية النتائج 

 : أهداف الدراسة االستطالعية  .1

 .ضبط الموضوع باالطالع عمى األدبيات والبحوث والدراسات السابقة  -
 .التعرف عمى ميدان البحث خاصة فيما يتعمق بتوقيت التدريس  -
 .اختيار العينة المناسبة لموضوع الدراسة بتحديد المستوى الدراسي الذي سوف تجرى عميو الدراسة  -
 .التأكد من توفر خصائص العينة المرجوة م نطرف الباحث ومن طرف الموضوع  -
 .أخذ نظرة أولية وعامة عن الحاالت وسموكاتيم وكيفية التعامل معيم ، ليتسنى لمباحث التطبيق -
التنبؤ بالصعوبات والعراقيل التي سيواجييا الباحث أو عزليا ومحاولة تعديميا لتسييل القيام  -

 .بالدراسة األساسية
 .تثمين األدوات التشخيصية  -

 :مجاالت الدراسة االستطالعية  .2

 :المجال الزمني لمدراسة االستطالعية  .2.1

كانت بداية الدراسة االستطالعية من بداية شير أكتوبر إلى غاية نياية شير جانفي ، ىذه المدة سمحت لنا 

 .بتحصيل معمومات وبيانات أكثر عن موضوع الدراسة 
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 :المجال المكاني لمدراسة االستطالعية  .2.2

مكان الدراسة من الركائز األساسية التي يجب أن ينطمق منيا الباحث لبناء بحث عممي دقيق، فيو يمكنو من 

 .أن يخطو خطوات عممية مضبوطة ، كما يسيل عميو ضبط عينتو واستعمال مختمف التقنيات العممية 

بدائرة سيدي لخضر والية " مدرسة مخموف لخضر " و " مدرسة موساوي لخضر"فكانت وجيتنا إلى مدرستين 

مستغانم ، بعد أخذ اإلذن بإجراء التربص من مديري المؤسستين ، حيث قمنا بزيارة المكان عدة مرات أي 

 مرات في األسبوع بيدف اإللمام بكل جوانب الموضوع مما يسيل عمينا عممية اختيار العينة التي 3حوالي 

تمثل الدراسة بصفة دقيقة باستبعاد االضطرابات المصاحبة كالصمم ، المشاكل البصرية والحركية ، التخمف 

الخ ، والتي يمكن أن تعرقل مسار البحث ، وفي األخير اجتزنا ىذه المرحمة و تم اختيار عينة .... الذىني 

 .تناسب محتوى الدراسة

 :المجال البشري لمدراسة االستطالعية  .2.3

" موساوي لخضر"وتمميذة، متمدرسين في السنة الرابعة والخامسة بمدرستي  تمميذ 35 أجرينا دراستنا عمى

، و بما أن أفراد المجتمع األصمي غير معروفين أي غير مشخصين من قبل فقد تم " مخموف لخضر"و

 . سنوات 10 إلى 9اختيار العينة بطريقة قصدية ، يتراوح أعمارىم ما بين 

 : أدوات الدراسة االستطالعية .3

اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى تطبيق أدوات بحث منيجية عممية محاولة منا التأكيد عمى صحة أو عدم 

صحة محتوى الفرضيات ، والتي تعتبر كمنطق افتراضي لتحقيق األىداف المرجو تجسيدىا، ولموصول إلى 

اختبار الذكاء رسم : نتائج موضوعية وجيدة القياس تم تسميط الضوء عمى اختبارات  تشخيصية تمثمت في 

 .، اختبار القراءة لمدكتور إسماعيل العيس ، واختبار الذاكرة البصرية المعدل " Good Neuph"الرجل  
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 "Good Neuphجودنوف : "اختبار الذكاء رسم الرجل  . أ

وىو يعتبر من االختبارات الشائعة والمشيورة لقياس ذكاء األطفال من رسوماتيم ، نتيجة لما يقدمو من نتائج 

صحيحة ودقيقة ، فبالمقارنة مع االختبارات األخرى لقياس الذكاء وجد ان معامل االرتباط بينيما كان عالي ، 

 .وقد اعتمد عمى بنوده لقياس ذكاء األطفال في البيئة الجزائرية 

 . سنة 13 سنوات إلى 4تحديد معامل ذكاء الطفل ، وىو يصمح لقياس ذكاء األطفال من : اليدف منو 

 :وصف األداة  

، يعتبر اختبار الرجل من المحاوالت األولى  " Florence Good Neughجودنوف  "صاحب االختبار 

لمباحثة حيث يجعل قياس الذكاء بطريقة سيمة وواضحة، فيو من األدوات التي تعرف انتشارا واسعا في بمدان 

بوضع ىذا االختبار " جودنوف"العالم، وأيضا وسيمة من وسائل البحث العممي في الجامعات والمعاىد ،قامت 

، وقد حظي باىتمام بالغ و استخدم كمؤشر أولي لمذكاء ، ويعتمد منطمق ىذا االختبار عمى أن 1926سنة 

دراكات صحيحة تظير في رسمو لصورة رجل وما يتضمنو الرسم من  قدرة الطفل عمى تكوين مفاىيم عقمية وا 

 .تفاصيل 

 ، ويؤكد ىذا التعديل ما يؤكده االختبار األصمي ،عمى دقة الطفل في المالحظة وارتقاء 1936تم تعديمو سنة 

تفكيره المجرد ، وليس الميارة الفنية في الرسم ، باإلضافة إلى ذلك ىو من االختبارات التي يسيل تطبيقيا و 

تصحيحيا و التي تضمن تعاون الطفل واندماجو في أدائو ، كما أنو غير لفظي أي ال يعتمد عمى القدرة 

المغوية فالمبدأ األساسي لالختبار ىو معرفة األشياء و األجسام بواسطة الرموز و الصور عمى مزيد من 

ىو عبارة عن لغة " جودنوف"الذكاء ، أيضا يتطمب قدرة عالية من التجريد واالختزال و اإلبداع ، وبالنسبة ل

نما لمخطوط واألشكال المرسومة ، حيث أنو كمما ارتقى نمو الطفل  لمتعبير أدواتيا ال لمكممات المكتوبة، وا 

 .العقمي استطاع أن ينتقل إلى مرحمة جديدة من الرسم ، تكشف عن مستوى جديد في اإلدراك
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 :الخصائص السيكومترية لالختبار  

، وأن معامل 0,90 و0,85أن معامل ثبات اختبارىا يتراوح بين " جودنوف" ذكرت : بات االختبار -

 ، ومن بين 0,76 لمذكاء يصل في المتوسط الى "ستانفورد بينيه"االرتباط بينو وبين اختبار 

 :واالختبارات األخرى ، نذكر " جودنوف"الدراسات التي حاولت إثبات العالقة بين اختبار 

   دراسة برديBerdie:  وذلك بين اختبار جودنوف و 0,62 كان معامل االرتباط يساوي ، 

 . التي ثبت صدقيا ت، وىي عالقة االختبار بغير من االختبارا "Wechslerوكسمر "اختبار 

  وكانت صالحية االختبار كما يمي :دراسة ماكارتي : 

 :تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقتين ىما 

 .0,68األولى عن طريق إعادة تطبيق المقياس ، وكان معامل الثبات فييا يساوي 

 .0,89الثانية عن طريق تطبيق طريقة التجزئة النصفية ، وكان معامل الثبات فيو يساوي 

 :تعميمات االختبار  

تتمخص تعميمات ىذا االختبار الشفوية في أن يطمب من األطفال المراد قياس ذكاءىم استبعاد كل ما قد 

يوجد أماميم، ماعدا قمم الرصاص وورقة بيضاء ، ويطمب من الطفل رسم رجل في الورقة البيضاء التي 

 :أمامو دون استخدام الممحاة ، حيث يكون نص التعميمة كاآلتي 

 . سأعطيك ورقة وترسم عمييا رجاًل ، تعل ذلك بأحسن ما عندك ، ولك الوقت الكافي لفعل ذلك 

 :كيفية تنقيط االختبار  

يتم التصحيح من خالل الطريقة التحميمية المجزأة عمى أساس نقطة واحدة لكل عنصر مميز، وأعمى عالمة 
 .  (1)، ولمتفصيل أنظر الممحق رقم51ىي 
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 . سنوات وثالث أشير 3إذا كانت رسوم الطفل مجرد خربطات فعمره العقمي يقدر ب :  أوال 
 :اجمع الدرجات التي تحصل عمييا الطفل و أقارن بالنتائج التالية : ثانيا 

  شيراً 39: درجة واحدة 
  شيراً 42: درجتان 

  شيراً 45:  درجات 3
 وىكذا إلى أن نحصل عمى العمر العقمي 48 درجات يقابميا 4وتعطى نقطة لكل ثالث أشير ، مثل 

بالشيور لمطفل من خالل عمره الحقيقي بالشيور و عمره العقمي بالشيور أيضًا  يمكننا حساب درجة ذكاء 
 : يتم تطبيق معادلة الذكاء المعروفة عند ذوي االختصاص وىي. الطفل بدقة 

 . معامل الذكاء  = 100× العمر الزمني بالشيور /         العمر العقمي بالشيور 

  شيرًا 126 درجة لرسم طفل ما وىي تقابل 30 حصمنا عمى :م ال 

 شيرًا ، فإذًا 128 شيرًا ، لنفرض أن عمره الزمني أو الحقيقي ىو 126إذا العمر العقمي ليذا الطفل ىو 
العمر العقمي اصغر من العمر الزمني ، وبالتالي الطفل عادي الذكاء ، فكمما كبر الفرق زاد مستوى الذكاء ، 

 126 ): لكن ىذا ال يكفي لنحدد درجة ذكاءه بالضبط ، لذا يتم تطبيق معادلة الذكاء السابقة الذكر ، ومنو 
 . ، وىذا يعطي أن ذكاء الطفل متوسط 98,43 = 100×(128/

 : الذكاء معامالت تصنيف

 يالعقل الضعف حدود عمى:  80- 70 
 المتوسط من أقل: 90- 80 
 متوسط  : 110- 90 
 المتوسط فوق :120- 110 
 جدا ذكى:  140 - 120 

عبقري   :فوق فيما 140
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يوضح النتائج المتحصل عميها من خالل تطبيق اختبار رسم الرجل عمى عينة الدراسة : (01)الجدول رقم 

 :االستطالعية 

 معامل الذكاء العمر الزمني العمر العقمي الدرجة الحاالت

 90 120 108 24 1الحالة 

 105 108 114 26 2الحالة 

 108 108 117 27 3الحالة 

 102 108 111 25 4الحالة 

 102 120 132 29 5الحالة 

 91 108 99 21 6الحالة 

 116 108 126 30  7الحالة 

 110 120 132 33  8الحالة 

 117 120 141 35  9الحالة 

 95 120 114 26 10الحالة  

 108 108 117 27 11الحالة  

 93 120 111 25 12الحالة 

 108 108 117  27 13الحالة  

 111 108 120  28 14الحالة  

 90 120 108  26 15الحالة   

 108 120 129  31 16الحالة  
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 114 108 123  29 17الحالة  

 117 108 126 30 18الحالة  

 120 120 144 36 19الحالة 

 115 120 138 34  20الحالة 

 105 108 114 26 21الحالة 

 108 108 117 27 22الحالة 

 102 108 111 25 23الحالة 

 102 120 132 29 24الحالة 

 91 108 99 21 25الحالة 

 116 108 126 30 26الحالة 

 110 120 132 33 27الحالة 

 117 120 141 35 28الحالة 

 95 120 114 26 29الحالة 

 108 108 117 27 30الحالة 

 85 120 102 22   31 الحالة

 82 108 99 21   32  الحالة

 88 108 96 20  33الحالة

 82 120 99 21  34الحالة

 88 108 96 20  35الحالة
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من خالل الجدول يتضح لنا أن الحاالت ال تعاني من أي مشكل عمى  :  (1)تعميق عمى الجدول رقم 

عند الحالة رقم   ( °82 ( حيث انحصرت نتائج العينة من أدنى درجة  (الذكاء  )مستوى العمميات الوظيفية 

 .19عند الحالة رقم  (°120)، إلى أعمى درجة 34 ورقم 32

 : أفراد منيا نظرا ل5 فردًا ، تم حذف 35 تم تطبيق اختبار رسم الرجل عمى عينة عدد أفرادىا :مالحظة 

 .عدم تطبيق البعض منيم لمتعميمات والرسم بطريقة تناسب االختبار -

 .عدم تحصمو عمى درجة الذكاء المناسبة لمبحث -

 . ألنيم يعانون من تخمف ذىني بسيط  -

 :بعد تطبيق اختبار الذكاء عمى العينة االستطالعية قمنا بتطبيق اختبار القراءة كالتالي 

 : اختبار القراءة لمدكتور إسماعيل العيس  . ب

ىو اختبار تم تطبيقو عمى البيئة الجزائرية من خاللو نقوم بتشخيص اضطراب عسر القراءة ، وىو عبارة عن 

 .نص لمقراءة متبوع بأسئمة خاصة بالفيم الشفيي 

 يتكون النص من مقاطع سيمة وبسيطة يسيل عمى القارئ الجيد قراءتيا، يتكون النص :مبدأ االختبار  

 كممة ، وفي آخر النص نجد مجموعة من األسئمة ىدفيا تقييم الفيم الفكري لمنص حيث تتعمق 103من 

 . أسئمة 6األسئمة باألحداث الواقعة في النص ، وىي 

 .يقيس االختبار زمن القراءة و عدد الكممات المقروءة الصحيحة ،أي دقة القراءة و سرعة القراءة 

لم يتم تحديد مدة معينة إليقاف تطبيق االختبار بل تسجيل كل الوقت المستغرق : مدة االختبار  

 .لقراءة كامل النص ، ألن قيمة ىذا الزمن ىو ما نعتمد عميو في تشخيص االضطراب 
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يكون التطبيق فرديا ، ونوع القراءة جيرية ، حيث يجمس الفاحص مقابل : كيفية تطبيق االختبار  

المفحوص ، حتى يتمكن من تسجيل مالحظاتو و نسخ األخطاء التي وقع فييا المفحوص ، من 

الخ ، دون أن يضطرب المفحوص أو يشتت انتباىو ، .... عالمات الوقف ، الحذف ، التعويض 

 :ويحسب العمر القرائي لمتمميذ بيذه الطريقة 

 عدد الكممات الخاطئة _      العدد الكمي لكممات النص 

                                    100 

 : يوضح النتائج المتحصل عمييا بعد تطبيق اختبار القراءة عمى عينة االستطالعية :(02)الجدول رقم 

 النوعية المدة الخمط االبدال االضافة القمب الحذف الحاالت

 طويمة  ثا345 26 11 08 19 14 1الحالة 

 طويمة  ثا669 12 13 06 19 07 2الحالة 

 طويمة  ثا420 16 19 12 17 12 3الحالة 

 طويمة  ثا580 14 21 12 10 19 4الحالة 

 طويمة  ثا467 13 18 13 14 11 5الحالة 

 طويمة  ثا319 23 12 10 13 22 6الحالة 

 طويمة  ثا460 17 15 17 10 09 7الحالة 

 طويمة  ثا485 05 06 04 17 15 8الحالة 

 طويمة  ثا612 12 04 06 14 20 9الحالة 

 طويمة  ثا425 17 15 04 13 16 10الحالة

 طويمة  ثا618 05 07 13 16 12 11الحالة
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 طويمة  ثا466 08 17 07 13 20 12الحالة

 طويمة  ثا540 16 15 06 11 10 13الحالة

 طويمة  ثا418 11 15  20 13 14 14الحالة

 طويمة  ثا365 07 13 10 24 13 15الحالة

 طويمة  ثا620 14 12 13 17 12 16الحالة

 طويمة  ثا488 10 13 22 14 15 17الحالة

 طويمة  ثا596 11 22 14 12 07 18الحالة

 طويمة  ثا612 10 07 12 16 24 19الحالة

 طويمة  ثا554 18 22 15 03 04 20الحالة

 طويمة  ثا480 21 11 07 18 10 21الحالة

 طويمة  ثا349 16 15 05 15 08 22الحالة

 طويمة  ثا356 14 20 12 14 12 23الحالة

 طويمة  ثا410 12 19 11 10 16 24الحالة

 طويمة  ثا377 14 18 13 14 11 25الحالة

 طويمة  ثا660 17 11 16 14 21 26الحالة

 طويمة  ثا420 20 12 16 13 09  27الحالة

 طويمة  ثا363 22 08  11 12 14 28الحالة

 طويمة  ثا600 13 14 06 18 21 29الحالة

 طويمة  ثا419 06 11 10 11 16 30الحالة
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 :(02)تعميق عمى الجدول رقم 

 (02 )بعد تطبيقنا لالختبار تم التحصل عمى النتائج الخاصة بالحاالت ، والتي تم تمخيصيا في الجدول رقم 

المعروض سابقا ، حيث تم التوقف عند كل األخطاء التي وقعت فييا الحاالت أثناء عممية القراءة ، قمنا 

  78،اإلبدال%60، اإلضافة  %73.55  ،القمب% 70.60الحذف :  أنواع 5بتصنيف ىذه األخطاء إلى 

 .  66 % والخمط%

 ثانية، وىذا يدل 669 ثانية و 319تجاوزت الحاالت الزمن المحدد لمقراءة ، حيث انحصرت المدة ما بين 

 .عمى طول المدة التي استغرقتيا الحاالت في القراءة حيث أنيا ال تتناسب مع الزمن العادي لمقراءة 

 . كممة 103 خطأ من أصل 95قدر عدد األخطاء من بين الكممات اإلجمالية لمنص عند معظم الحاالت ب 

أما بالنسبة لنوعية القراءة، فكانت بالتيجئة في جميع كممات النص ، والتي تعني ىذه األخيرة عدم القدرة عمى 

الربط بين أصوات الحروف ورموزىا ، حيث تمقوا التالميذ صعوبة في قراءة الكممات بصفة متسمسمة ،وفي 

بعض األحيان كانت القراءة متقطعة وغير مفيومة ، كان لدييم مشكل في تركيب المقاطع فيما بينيا داخل 

الكممات ،مما أدى إلى صعوبة في فيم الكممات وفيم معنى الجمل وفيم السياق ، وبالتالي عدم القدرة عمى 

 أسئمة خاصة بالفيم الشفيي ، 6الفيم العام لمنص ، والذي كنا قد أشرنا إليو سابقا وىو أن االختبار يتضمن 

فعندما طمبنا من الحاالت اإلجابة عنيا وجدوا صعوبة كبيرة في ذلك ، وكانت كل إجابة فييم خاطئة ، حيث 

 .لم تتمكن الحاالت من اإلجابة عن جميع األسئمة ماعدا البعض منيم أجابوا عن السؤال األول والثاني فقط

 :اختبار الذاكرة البصرية  . ت

 خطوات تكييف هذا االختبار: 

 :الخمفية النظرية -
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، " أسماء العبسي"و" نسيبة الشين" تمت باالعتماد عمى اختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباحثتين 

 صورة ، كل صورة فييا أسئمة خاصة بيا لقياس الذاكر 12وىو اختبار يحتوي عمى " دولة مصر"مركز زمزم 

 .ليس لو وقت محدد:     البصرية عند الطفل ، ىذه األسئمة عددىا 

ىعرض عميك صورة وىتبص عمييا كويس  وبعدين ىخبييا ، : " يحتوي عمى تعميمة واحدة وىي كاآلتي

" وأسئمك شوية أسئمة عمييا 

: الصدق الظاهري  . أ

وىو المظير العام أو مكونات اختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباحثة مع ذكر أىم التغييرات  

 .والفرق بينو وبين األصمي، يعتبر العنصر األساسي في الدراسة 

:  وصف االختبار  .1

 أبعاد، حيث كل بعد يحتوي عمى مجموعة من الصور، 4 يتكون االختبار المصمم في البحث العادي من 

 .والتي تعرض عمى الطفل بوقت محدد  تتشكل بدورىا من مجموعة من األسئمة الخاصة بكل صورة 

  التعرف عمى األلوان  :األولالبعد 

 دقائق ليتمعن في تفاصيميا ، بعدىا نطرح عميو 3يتكون من صورتين، نقدم لمطفل واحدة بعد أخرى لمدة 

 . نقطة13ومجموع نقاطو  . الخاصة بكل منيا األسئمة

 كان الطفل يتعرف عمى األلوان أم ال إذااليدف منو معرفة ما 

  . أسئمة6عبارة عن ولد واقف البس نظارة ،تحتوي عمى : 1الصورة رقم  -

  .أسئمة 7فييا بنت وىي تقص ، تحتوي عمى : 2الصورة رقم -
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  التركيز :البعد ال اني 

 صور، نقوم بتقديميا لمطفل كل واحدة عمى حدة وحسب الوقت المحدد، نخبئيا ثم نطرح عميو 3ويكون من 

 معرفة مدى تركيز الطفل عمى تفاصيل الصور إلىييدف ىذا البعد . األسئمة الخاصة بكل واحدة منيا 

 . نقطة23:  ومجموع نقاطو .وقدرتو عمى استرجاعيا 

 أسئمة 4 مباشرة وأسئمة 6 أطفال يمعبون بالحبل ، تحتوي عمى 3عبارة عن : 1الصورة رقم -

.  بنعم أو اللإلجابة

 .  أسئمة 5عبارة عن مجموعة من األطفال يغنون وىم واقفين ، تحتوي عمى : 2الصورة رقم  -

وىي عبارة عن غرفة نوم ، فييا مجموعة من األشياء والتفاصيل ، تحتوي عمى : 3الصورة رقم  -

  .أسئمة 8

  الجانبية: البعد ال الث: 

 أعمىيمين يسار، ) معرفة ما إذا كان الطفل يفرق بين االتجاىات إلى صور ، ييدف 6وىو بعد يتكون من 

  نقطة42:  مجموع نقاطو.وكذا اكتسابو لمفيوم الزمان والمكان  (أسفل

وىي عبارة عن طفل يمعب الكرة مع وجود ساعة عمى يساره والتي تدل عمى : 1الصورة رقم  -

  أسئمة 6الزمن ، تضم 

 6تعبر عن غرفة بيا مكتبة صغيرة ومكتب ، سرير عميو دب ، تحتوي عمى : 2الصورة رقم -

  .أسئمة

 .(الزحميقة)وىي عبارة عن مجموعة من األطفال يمعبون :3الصورة رقم  -
  . أسئمة 5تمثل مجموعة من األطفال يمعبون الكرة في الطريق ، تحتوي : 4الصورة رقم  -
 التعرف عمى األشكال: البعد الرابع . 
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مجموع .  صور ، ييدف إلى معرفة مدى تعرف الطفل عمى األشكال الموجودة في كل صورة3يتكون من 
 . نقطة18نقاطو 

 . أسئمة 5عبارة عن مجموعة من األشكال ذات األلوان المختمفة ، يحتوي عمى : 1الصورة رقم  -
أيضا تحتوي عمى مجموعة من أشكال ذات ألوان ، تختمف عن الصورة األولى : 2الصورة رقم  -

 .  أسئمة لإلجابة بنعم أو ال3 أسئمة مباشرة و5تضم 
عبارة عن أشكال ىندسية أكثر تعقيدا من الصورة األولى والثانية ، ذات ألوان : 3الصورة رقم  -

 .  أسئمة 7مختمفة، تضم 

 تعطى درجة واحدة في حال اإلجابة الصحيحة ، و الصفر في حال اإلجابة الخاطئة :التنقيط  .2

فتكون بذلك الدرجات المتحصل عمييا في اختبار الذاكرة البصرية . في حال المحاولة (0,5)و

 .  درجة، مقسمة عمى األبعاد األربعة السابقة الذكر98 درجة إلى 00المعدل في البحث الحالي  من 

 اختبار الذاكرة البصرية األصمي

          ( 03  )انظر الممحق رقم 

 اختبار الذاكرة البصرية المعدل

  (04)انظر الممحق رقم 

 تم تحديد بعد لكل صورة واحدة  عبارة عن مجموعة من الصور فقط 

 : صورة ، وذلك ب14أصبح فيو     صورة12يتكون من 
و إضافة  (12،8،7،6صورة رقم  )حذف بعض الصور  -

 صور في مكانيا
 زيادة صورتين   -

عطاء درجة لممفحوص .ال يحتوي عمى تنقيط   .أصبح فيو تنقيط ، ويمكن تصحيحو وا 

 (حوالي دقيقتين )تم إدراج الوقت لمصورة الواحدة  - لم يتم تحديد الوقت فيو

 ( دقيقة60 إلى 45من  )إدراج الوقت لالختبار ككل  -

 تم تكييف التعميمة حسب البيئة الجزائرية يحتوي عمى تعميمة واحدة 
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 يم ل الفرق بين االختبار األصمي واالختبار المعدل : (3)جدول رقم 

االرطفونيا ) منيم من نفس تخصصنا 3 من األساتذة،  07تم توزيع االختبار عمى : صدق المحكمين  . ب

 من قسم عمم النفس واألخير أستاذ في المغة العربية وآدابيا، وطمب منيم تمحيص األبعاد األربعة 03، (

وما تحتويو من الصور و الفقرات الخاصة بكل منيا ، ومن ثم الحكم عمى مدى وضوح الفقرات و 

 .تغطيتيا لمبعد الذي تنتمي إليو ، ومدى شمول االختبار عمى العناصر األساسية لموضوع البحث 

 : يمثل آراء المحكمين ومالحظاتيم عمى اختبار الذاكرة البصرية المعدل :(04 )الجدول رقم 

األساتذة 

 المحكمين

 أهم المالحظات سنوات الخبرة التخصص

عمم النفس المغوي المعرفي  برابح عامر. د

 (تخصص أرطفونيا)

 7+  سنوات 10

 سنوات تدريب

اختبار جيد بعد فهمه لممحتوى 

 والهدف منه 

عمم النفس، تخصص التربية  تواتي حياة. د

دماج المتعمم  المدرسية وا 

  

  سنوات5

 .إعادة صياغة بعض االسئمة -

 .تحديد الهدف لكل بعد  -

أرطفونيا، تخصص أمراض المغة  قويدري ليمى.أ

 والتواصل

 

  سنوات 3

 أعادة صياغة األسئمة حسب هدف 

 .كل بعد

أرطفونيا، عمم النفس المغوي  وطواط وسيمة

 المعرفي

إعادة صياغة بعض االسئمة،   سنوات7

 .اختبار جيد  يمكن العمل به

أعادة النظر في األسئمة الخاصة  عامين القياس النفسي والتربوي بمكرد محمد

 .بالبعد األول

 اختبار جيد يقيس السمة المراد   سنوات10 عمم النفس التربوي عمار الميمود

 .قياسها ويمكن العمل به
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 مقدور العيد

  

 

 المغة العربية آدابها

 

  سنوات3

 

لغة سميمة لكن يجب تغيير بعض 

 .المفردات الخاصة باألسئمة

 

 :األسس العممية الختبار الذاكرة البصرية المعدل .4

 :والتي تتمثل في: الخصائص السيكومترية لالختبار

  .تم حسابو باالتساق الداخمي ، أي العالقة عالقة البعد بالدرجة الكمية لالختبار:  معامل الصدق  .1

 . يمثل نتائج صدق االختبار:(05)جدول رقم 

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 غير دالة 0.33 التعرف عمى األلوان

 دالة  0.44 التركيز

 دالة  0.90 الجانبية

 دالة 0.40 التعرف عمى األشكال

 

الذي يشير  (التعرف عمى األلوان ) من خالل النتائج المتحصل عمييا والتي توضح بان البعد األول :التعميق

أشار معامل االرتباط ( التركيز) تؤكد بأنو غير صادق ، أما البعد الثاني  (0.33 )فيو معامل االرتباط إلى

( الجانبية) ، البعد الثالث   (0.01)وىذا يؤكد عمى انو صادق عند مستوى الداللة  (0.44)إلى الدرجة 
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، البعد  (0.01)أيضا تؤكد بأنو صادق عند مستوى الداللة  (0.90)والذي أشار معامل االرتباط فيو إلى 

 . (0.05)والذي يؤكد بأنو صادق عند مستوى الداللة  (0.40)الرابع واألخير الذي يشير معامل االرتباط فيو 

 :معامل ال بات  .2

عادة التطبيق   يوما تم 15وذلك تطبيق االختبار عمى عينة البحث ، وبعد :  تم من خالل طريقة التطبيق وا 

والجدول اآلتي يوضح الدرجات التي تحصمت عمييا أفراد العينة . إعادة تطبيقو لرؤية مدى ثبات االختبار 

 .خالل التطبيق األول و التطبيق الثاني

 . يمثل نتائج  ثبات االختبار :( 06 )جدول رقم 

 مستوى الداللة معامل االرتباط 
 دالة  0.89 التطبيق األول 
 دالة  0,97  التطبيق الثاني 

 
  :(06 )تعميق عمى الجدول رقم 

من خالل الجدول والمعطيات التي يتضمنيا يتضح  أن االختبار يتمتع بثبات فمعامل االرتباط لمتطبيق األول 

بالنسبة لمعامالت االرتباط  (0,97)فنتائجو تساوي ( إعادة التطبيق) ، أما التطبيق الثاني  (0,89)قد قدر ب

، مما يدل ذلك عمى أن االعتماد المعدل من طرفنا يتمتع بثبات عالي، وعميو يمكن االعتماد عمية وتطبيقو 

 .في الدراسة
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 :خالصة

اشتمل ىذا الفصل عمى المنيجية المطبقة في البحث، إذ يمكن تسميتو بالفصل المنيجي، لما احتواه من 

عناصر متسمسمة، بدءًا بالدراسة االستطالعية والتي تناولنيا فييا بعض أىدافيا و المجاالت المكانية والزمانية 

ليا، والعينة التي تم اختيارىا من خالل تطبيق اختبارات تشخيصية  تم عرضيا وتحميل النتائج المتحصل 

عمييا، وكذا األسس العممية الختبار الذاكرة البصرية المعدل لمنظر في مصداقيتو وما إذا كان صالح 

 . ألغراض البحث العممي وىذا بحساب الصدق والثبات، كل ىذا تميي أو مدخل إلجراء الدراسة األساسية 
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 الدراسة األساسية:  انيا

 :تمهيد 

بعدما تم تطبيق جميع مراحل األدوات التشخيصية بشكل نيائي ، وتأكدنا من خمو عينتنا من المشاكل 

الخ ، احتفظنا بالحاالت التي تعاني من عسر القراءة عمى أنيا ...المصاحبة سواء كانت سمعية أو بصرية 

العينة األصمية المناسبة إلجراء البحث ، ودراسة األساليب اإلحصائية من أسس عممية لالختبار المعدل من 

 .طرفنا أال وىو اختبار الذاكرة البصرية ، وتطبيقنا لالختبار عمى العينة ، سنتطرق اآلن لمدراسة األساسية 

  :المنهج المتبع  .1

البصرية  بين الذاكرة استخدم المنيج الوصفي االرتباطي في الدراسة الحالية ، والتي ىدفت إلى معرفة العالقة

واضطرابات مفيوم البنية الفضائية عند المعسر قرائيا ، فيو يساعد الباحث عمى وصف الظاىرة المراد قياسيا 

أو جمع أوصاف ومعمومات دقيقة عنيا، والمنيج الوصفي يعتمد عمى دراسة الواقع والظاىرة المدروسة 

خضاعيا  وتحميميا وتصويرىا كميا عن طريق جمع معمومات مقننة عن المشكمة و تصنيفيا وتصويرىا وا 

 .لمدراسة الدقيقة 

كما انو يساعد الباحث عمى دراسة العالقات بين المتغيرات المختمفة ، حيث أن الباحث يحاول معرفة العالقة 

بين تغير ظاىرة معينة، التغيير الذي يصاحبو في ظاىرة أخرى عن طريق استخدام األساليب اإلحصائية 

 .المناسبة لذلك
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  مجاالت الدراسة األساسية : 

 : المجال المكاني لمدراسة األساسية  1.2

الواقعة بدائرة سيدي "  مخموف لخضر"و" موساوي لخضر"قمنا بإجراء ىذه الدراسة بالمدارس االبتدائية 

  . لخضر والية مستغانم 

 : المجال الزمني لمدراسة األساسية  2.2

بدأت دراستنا عند نياية الدراسة االستطالعية ، أي مع بداية شير فيفري تم إجراء الدراسة األساسية والشروع 

 يوما مقسمة 25في تطبيق اختبار الدراسة أال وىو اختبار الذاكرة البصرية ، الذي دامت مدة تطبيقو حوالي 

 . عمى يومين في األسبوع 

 :عينة الدراسة األساسية    .2.2

 تمميذ وتمميذة ، بعدما تم تشخيصيا عن طريق اختباري الذكاء والقراءة ، تم 30تكونت عينة الدراسة من  

انتقائيا بطريقة قصدية وفق معايير أساسية والمأخوذة بعين االعتبار من طرف الباحثة والتي ساعدتنا عمى 

 : ضبط العينة بشكل دقيق وىي 

 . يتمدرس تالميذ عينتنا في الطور االبتدائي بالتحديد تالميذ السنة الرابعة والخامسة :المستوى الدراسي  -

نما يكون في سن :متغير السن  -  سنوات 8 بما أن عسر القراءة ال يشخص في السنة األولى والثانية ، وا 

  سنوات 10 و 9فما فوق ، لذا انحصرت أعمار عينتنا بين 

 .تكونت العينة من مجموعة من الذكور واإلناث : متغير الجنس  -
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كانت الظروف مالئمة بصفة  إلجراء الدراسة األساسية حيث وجدنا كل التسييالت : ظروف إجراء الدراسة 

من طرف مدراء المدارس فقد طمبوا من المعممين خاصة أقسام السنوات الرابعة والخامسة مساعدتنا و 

   .إعطائنا وقت النجاز ىذا البحث في أحسن الظروف، مع تخصيص مكان مناسب لمعمل مع أفراد العينة

  أدوات  الدراسة األساسية: 
" اختبار الذاكرة البصرية المعدل و اختبار : تم االعتماد عمى اختبارين إلجراء الدراسة األساسية و ىما 

Cubes de kohs "  المكيف من طرف الدكتورة عمراني آمال وكذا رزنامةSpss.  
 (انظر الدراسة االستطالعية  ):اختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباحثة  -

  .Cubes de Kohs اختبار -

 .Spss رزنامة   -

   :Cubes de Kohsاختبار   -
يصنف ضمن فئة  االختبارات األدائية حيث قدم كحل لبعض المشكالت الراجعة إلى نقص في بعض 

épreuve  مكعب 16 المفظية مثل ما ىو الحال بالنسبة الختبارات الخاصة بالذكاء ، يتكون االختبار من 
 سم كل وجو من أوجو المكعبات ممون ، إما بالون األحمر ، األبيض ، األصفر 25ممونة كل مكعب طولو 
 ىذا االختبار  موجو لألطفال  والراشدين ، فباإلضافة إلى ىاتو la diagonale، األزرق مقسمة حسب 

   Dessins Modèlesالمكعبات يحتوي كذلك االختبار عمى كتيب صغير فيو بعض الرسومات النموذجية
 أخذ بعين االعتبار بعض األسس في بناء ىاتو الرسومات  kohsموضوعة من البسيط إلى المقعد حيث  أن

:  النموذجية نذكر عمى سبيل المثال 
 .ضرورة استخدام الجيات ذات المون الوحيد  -
 ضرورة استخدام بعض الجيات ذات المون الثنائي  -
 ضرورة استخدام كل الجيات ذات المون الثنائي  -
 زيادة عدد المكعبات المستعممة  -
 ضرورة إظيار ىاتو النماذج من جية واحدة  -
  dissymétrieزيادة حجم الرسومات النموذجية  -
 .إنقاص عدد األلوان المختمفة و المتنوعة في الرسومات النموذجية  -
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 .كما ضم ىذا االختبار أوراق خاصة بالتنقيط  -
  التعديالت التي أجريت عمى االختبار من طرف المؤلف :

 فقط نظرا ألن 20 ب  kohs بعد التجربة األولى احتفظ مكعب 35في النسخة األساسية كانت تحتوي عمى 
 رسومات كذلك فأصبح إذن االختبار 3 بإلغاء  kohs قام 1923مدة التطبيق كانت جد طويمة في سنة 

 وأسفل كل رسم نموذج حدد في الوقت األقصى إلجراء 17-1 رسم مرقم من 17 مكعب و 16مكون من 
. كل نموذج من الجية اليمنى بحيث يكون مقموب 

 التنقيـــط :
  .ـ يجب أن يجمس الفاحص مقابل لممفحوص

  عمى الطاولة االختبارـ يضع أدوات 
 ـ يجب في كل مرة أن تكون المكعبات مختمطة بعد كل تطبيق 

  التعميمة  :
ترى ىذا لونو أحمر من جية و من جية أخرى بيضاء و الجية : يقوم المفحوص بأخذ قطعة من المكعبات 

األخرى صفراء ، زرقاء كل ىاتو القطع متشابية ،يقدميا لو ليتفحصيا ثم يطمب منو مثال بتشكيل مربع لونو 
 قم بصنع الشكل اآلنأحمر عند الفشل نقوم بمساعدة الطفل إذا نجح نقول لو جيد ىذا أحمر ، ىذا أزرق 

. الموجود في البطاقة
 مرات 5 عند تسجيل فشل ل االختبارفي المرحمة القادمة ال نريو المون ، ال نساعده عند الفشل نوقف 

. متكررة 

  بالنسبة لمبطاقة : تنقيط الوقتIو II  نبدأ بحساب الوقت بعد التفريق بالمون . 

  عمراني آمال" من طرف األستاذة تكييف اختبار مكعبات كوس:" 

تعتبر مرحمة تكييف االختبارات مرحمة جد ميمة فيي تسمح بتحديد مدى صالحية ومالئمة ىاتو االختبارات 
من الناحية المغوية لتتماشى و متطمبات مستوى السنة الثالث والرابع ابتدائي وكذلك من الناحية االجتماعية 

:  الثقافية ، فأول خطوة قمنا بيا ىي

  ترجمة  االختبار لمغة العربية .
  تبسيط نص االختبار حتى يتمكن التالميذ من فيم التعميمة والتي تقدم بالمغة العربية الفصحى
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  أخذنا بعين االعتبار سن المفحوص .
 12 و8 تمميذ وتمميذة  يتراوح سنيم ما بين 10العينة التي قمنا بتطبيق االختبار عمييا تكونت من : العينة 

والمتمدرسين في السنة الثالثة والرابعة ابتدائي بمدرسة عطوشي محمد بالدار البيضاء وال يعانون من , سنة 
.  أي مشاكل نفسية عالئقية أو مشاكل دراسية وتم انتقاؤىم استنادا إلى مالحظة المعمم ، معدالتيم السنوية 

  نقدم لألطفال األدوات الخاصة باختبار مكعبات كوس والمتمثمة في مكعبات ممونة :تطبيق االختبار
. األصفر واألبيض وكتيب صغير يحتوي عمى رسومات نموذجية ,األزرق ,بالمون األحمر 

  ترى ىذا لونو أحمر من جية و من جية أخرى : يقوم المفحوص بأخذ قطعة من المكعبات : التعميمة
بيضاء و الجية األخرى صفراء ، زرقاء كل ىاتو القطع متشابية ،يقدميا لو ليتفحصيا ثم يطمب منو مثال 

 اآلنبتشكيل مربع لونو أحمر عند الفشل نقوم بمساعدة الطفل إذا نجح نقول لو جيد ىذا أحمر ، ىذا أزرق 
. قم بصنع الشكل الموجود في البطاقة 

  بعد تطبيقنا ليذا االختبار عمى العينة لم نتمكن من تحقيق اليدف المرجو من ىذا األخير :التنقيط
حيث أن ىذا , والذي يتمثل في تحديد أىم عناصر البنية الفضائية واضطراباتيا التي ىي محل دراستنا ىذه 

االختبار يعتمد بالدرجة األولى عمى االستدالل البصري فقط وىذا باالعتماد عمى الوقت الالزم لإلنجاز 
والنجاح أو الفشل في تجميع أجزاء األشكال الموسومة في الرسومات النموذجية لمكتيب دون التركيز عمى 

آخذين  التفاصيل الخاصة بعناصر البنية الفضائية األمر الذي جعمنا نغير سمم التنقيط الخاص بيذا األخير
 :   التالية بعين االعتبار بعض األسس

 سنوات أو أكثر ال يقدم لو الشكل األول 8 االنطالق ينبغي مالحظة سن المفحوص إذا كان سنو من عند -
نماوالثاني   .   يبدأ من الشكل الثالث  وا 

 تجاوز, درجة30 كانت زاوية االستدارة لمشكل إذابناء غير سميم ، النقطة صفر تعطى في الحاالت التالية -
.                                                                                                                                         الوقت المحدد 
الفشل في المحاولة الثانية صفر نقطة ، بناء سميم ، احترام الوقت من المحاولة  :3 إلى 1األشكال من 

ذااألولى تمنح نقطتين   .    أنجزت في المحاولة  الثانية نمنح نقطة واحدة فقط  وا 
  تين نقاط في حالة النجاح مع إمكانية إضافة من نقط7 و4النقطة تتراوح بين  :12 إلى 4األشكال من  -

.                                                                                   نقاط في حالة اإلنجاز السريع 3إلى 
النقاط المخصصة لعناصر البنية الفضائية تساوي النقطة االفتراضية مقسومة عمى عدد عناصر البنية 

. الفضائية 
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   و سيتم عرض االستمارة  .النقطة الحقيقية ىي مجموع النقاط المحصل عمييا في عناصر البنية الفضائية
 .الخاصة بالتنقيط والموضوعة من طرف الباحثة بعد إضافة كل التعديالت الالزمة الخاصة باالختبار 

:  مكعبات كوس رختبالخصائص السيكومترية ال ا3ـ3ـ1 

  ال بات : 

 األول  قبل التعديل ونسبة تم حساب نسبة نجاح المفحوصين  في التطبيق لمتحقق من ثبات االختبار 
نجاحيم في  التطبيق  الثاني بعد التعديل ، وذلك بعد مدة أسبوعين كفارق زمني بين التطبيقين ، حيث 

: ارتفعت نسبة النجاح في التطبيق الثاني ، كما ىو موضح في الجدول التالي

.   ال انيوالتطبيق األول   نتائج اختبار كوس فييوضح : (07 )الجدول

 التطبيق  الثاني التطبيق األول اختبار مكعبات كوس

 34 32 أعلى نقطة

 28 26 أدنى نقطة

 10 تالميذ من 9 10 تالميذ من 8 معدل النجاح

 90  % %   80 نسبة النجاح

 

 15بعد مرور مدة  تالميذ ثم أعيد تطبيقو 10  طبق اختبار مكعبات كوس في المرة األولى عمى :التعميق
  % في التطبيق األول و % 80حيث كانت نسبة النجاح ,وكانت متقاربة نوعا ما , يوم عمى نفس العينة 

.  ، ومن ىنا نستنتج بأن االختبار ثابت  التطبيق  الثاني90

  الصدق  :

االختبار أصال مصمم ومكيف لمغات أجنبية و عمى اعتبار      ىذا العنصر لم يختبر بصورة مباشرة ألن
أنو  كذلك اختبار غير لفظي ، حيث تم عرض محتواه بعد الترجمة عمى أساتذة مختصين وقد أوضحت 

.  النتائج عمى أن محتواه يتناسب مع المستوى الذي نريد اختباره 

 



 اإلجراءات المنهجية لمدراسة                   :                                      فصل الخامسال

 

 

117 

 :عرض و تحميل نتائج االختبارات.4

سيتم في ىذا الجزء عرض وتقديم  نتائج مجموعة الدراسة بعد تطبيقنا ألدوات الدراسة المعروضة سابقا 
 . "KOHS " الذاكرة البصرية المعدل واختبار المكعبات لوالمتمثمة في اختبار

 تقديم وعرض نتائج اختبار الذاكرة البصرية المعدل: 

بعد تطبيقنا الختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباحثة ،آخذين بعين االعتبار الشروط الالزمة إلجرائو 
كالمدة الزمنية المحددة لرؤية الصورة الواحدة والتمعن في تفاصيميا ، الوقت المحدد لالختبار وكذا التطبيق 

 :بشكل فردي،  سيتم عرض النتائج كما يمي

 :يوضح نتائج اختبار الذاكرة البصرية لعينة الدراسة األساسية :(08 )الجدول رقم 

التعرف عمى  الحاالت
 األلوان

التعرف عمى  الجانبية التركيز
 األشكال

 المجموع

1 10 13 33 12 68,00 

2 9 12 32 14 67,00 

3 7 14 30 15 66,00 

4 7 15 29 17 68,00 

5 8  14  23 17 63,00 

6 11 12 25 14 62,00 

7 6 14 26 16 62,00 

8 7 13 28  14 62,00 

9 9 13  10 15 70,00 

10 8  9 21 17 70,00 

11 10   13  14 13 66,00 

12 11 19 12 16 79,00 

13 9 12 13  16 69,00 

 14 10 12 16 17 73,00 

15 10 11 13  15 64,00 

16 12 12 12 12  48 ,00 
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17   11 11 30 14 68,00 

18  10 14 33 15 72,00 

19 10 15 29  14 68,00 

20 9 17 37 16 79,00 

21 8 17 33 14 72,00 

22 10 18 32  11 72,00 

23 11 12 36 12 71,00 

24 9  10 32 14 66,00 

25 10 19 33 14 76,00 

26 10 13 23 17 63,00 

27 9 13 24 18 64,00 

28 10 14 33 19 76,00 

29 11 14 32 13 70,00 

     30 10 12 36 15 73,00 

 

 :يمثل نتائج اختبار الذاكرة البصرية  والذي: (08 )التعميق عمى الجدول رقم

من خالل النتائج المتحصل خالل إجرائنا ألبعاد اختبار الذاكرة البصرية األربعة عمى عينة الدراسة األساسية، 
وىنا سنخص بالذكر كل بعد عمى حدة وأىم . االختبار الذي ييدف إلى  قياس ذاكرة الطفل البصرية

 :المالحظات التي تم تدوينيا خالل تطبيقو

، فيقوم (4أنظر الممحق رقم  )بداية بالبعد األول وىو بعد التعرف عمى األلوان، يتكون من صورتين 
وطرح عميو أسئمة أو تعميمات خاصة بكل واحدة  (حسب الوقت المحدد)المفحوص برؤية الصورة لدقائق 

منيا، وىو يتذكر ويسترجع تفاصيميا ويجيب، لذا فقد كانت معظم إجابات المفحوصين في محميا، تمكنوا من 
استرجاع وتذكر األلوان الموجودة في الصور، نجد فقط بعض التعميمات التي أخفقوا في الرد عنيا،، نجد 

 . 2، والسؤال الثالث والرابع من الصورة 1السؤال الرابع والخامس من الصورة : مثال
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 نقطة من 12التي تحصمت عمى  (16)أما بخصوص الدرجات أو العالمة األعمى فقد كانت لمحالة رقم 
، وىذا نظرا لعدم تذكره 6التي تحصمت عمى العالمة   (4) نقطة  ، والدرجة الدنيا لمحالة رقم 13أصل 

 .األلوان بشكل صحيح وضعف ذاكرتو البصرية الخاصة بتذكر الصور

التي تقيس مدى تركيز الحاالت  (4 )أنظر الممحق رقم) صور 03البعد الثاني وىو بعد التركيز، يتكون من 
عمى التفاصيل الدقيقة الموجودة في كل صورة، ىذا البعد شيد إخفاقًا وخطئًا في معظم إجابات المفحوصين 

 شيء موجود في 15أذكر لي " التي تحتوي عمى تعميمة مفادىا  (2)نجد الصورة رقم : عمى األسئمة، فمثالً 
أما عن الدرجة العميا  .   أشياء فقط9 أو 8كل الحاالت لم تصل لمعدد المحدد فمنيم من ذكر " الصورة؟ 

 .(24)، والدرجة الدنيا تحصمت عمييا الحالة رقم (25)و  (12)كانت من نصيب الحالة رقم 

البعد الثالث وىو بعد قياس مدى تذكر الطفل الجانبية أو االتجاىات، وىو البعد األكثر صورا من حيث العدد 
 صور وأعالىم درجة، لكن عمى الرغم من ىذا دونا أخطاء عند معظم الحاالت عند إجابتيم 6يحتوي عمى 

وىي عبارة عن طفل يمعب الكرة والساعة متواجدة  (1)عن التعميمات الخاصة بكل صورة، فمثال صورة رقم
عمى يساره ، كانت معظم الحاالت عند سؤاليا عن اتجاه الساعة بالنسبة لمولد يذكر االتجاه الخطأ، وكذا 

كانت معظم اإلجابات خاطئة، الحظنا أيضا أخطاء في " إلى كم تشير الساعة؟ "التعميمة التي مفادىا 
ما لون الصندوق الموجود فوق الخزانة؟ : "السؤال الثالث: مثال (5)اإلجابة عن األسئمة الخاصة بالصورة رقم

فنجد أعمى درجة كانت . فمم تتعرف أغمب الحاالت اإلجابة نظرا لعد تذكرىم مكان الصندوق في الصورة " 
 .كما ىو موضح في الجدول أعاله (26)، والدرجة الدنيا لمحالة رقم (05)لمحالة رقم 

البعد الرابع واألخير وىو بعد التعرف وتذكر األشكال الموجودة في الصورة بمختمف ألوانيا وأحجاميا، يتكون 
، الحظنا خالل تطبيق ىذا البعد أن أغمب الحاالت كانت جيدة في (04)أنظر الممحق رقم  ) صور 3من 

تذكر ألوان وأشكال الموجودة في مختمف الصور، مقارنة بالذين أخفقوا، فنجد أعمى درجة كانت لمحالة 
  (24)، أما أدنى درجة فكانت لمحالة رقم(28)رقم

وفي األخير وما تم استخالصو أن عينة الدراسة كانت جيدة في تذكر تفاصيل الصور الموجودة في االختبار 
 .، فقط كان لييا مشكل في بعض التعميمات نظرا لعد تركيزىم عمى تذكر كل التفاصيل الخاصة بكل صورة 

 لـ-المكعبات-نتائج-وعرض-تقديم"KOHS"-                                                                                              :
 آخذينا "عمراني آمال"الدكتورة  المعدل من طرف LES CUBES DE KOHSربعد تطبيقنا الختبا
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بعين االعتبار كل الشروط الخاصة بالتطبيق والمتمثمة في تحديد مدة االنجاز، النجاح أو الفشل بدون 
مساعدة أو بمساعدة، التطبيق بشكل فردي قمنا بملء االستمارات الخاصة  بالتنقيط وىذا بالنسبة لكل 

 : حالة عمى التوالي وفيما يمي سيتم عرض وتقديم نتائج الحاالت كما يمي 

 : الدراسة األساسيةعينةيوضح نتائج اختبار مكعبات كوس ل ( 09  )الجدول رقم

 المجموع الكل األجزاء االتجاىات األشكال المون والحجم العمق الحالة
1 0,66 0,90 0,51 0,96 0,98 0,68 4,69 
2 0,66 0,48 0,34 0,40 0,56 0,68 3,12 
3 1,98 1,98 2,12 2,08 1,04 0,85 10,05 
4 0,66 0,77 2,38 0,91 0,32 0,34 5,38 
5 2,64 2,21 3,06 2,34 1,26 1,02 12,53 
6 1,98 1,92 0,68 0,26 1,06 0,51 6,41 
7 1,32 0,96 3,06 2,34 1,56 0,68 9,92 
8 1,98 3,28 3,06 2,34 1,56 0,68 12,90 
9 1,98 1,12 1,12 2,34 2,14 0,85 9,55 

10 1,32 2,72 3,06 2,34 2,34 0,68 12,46 
11 2,64 1,76 4,59 2,34 1,56 0,85 13,74 
12 1,32 1,06 3,06 1,17 0,65 0,51 7,77 
13 1,32 1,06 3,06 2,34 1,17 0,51 9,46 
14 3,30 3,30 4,59 2,34 2,34 0,85 16,72 

15 1,32 1,38 3,06 1,17 1,69 0,17 8,79 
16 3,30 1,67 4,59 2,34 1,04 0,85 13,79 
17 2,64 0,84 3,06 1,30 1,30 0,85 9,99 
18 1,98 2,64 4,59 2,34 0,78 0,51 12,84 
19 1,32 1,38 3,06 2,34 1,69 0,34 10,13 
20 5,28 3,74 4,59 2,34 2,34 0,51 18,80 
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21 1,98 2,85 3,06 2,34 1,30 0,34 11,87 
22 1,98 2,85 3,06 2,34 1,17 0,34 11,74 
23 1,32 1,38 3,06 2,34 1,43 0,51 10,04 
24 5,94 5,67 4,59 2,34 2,34 0,51 21,39 
25 1,32 1,86 3,06 2,34 1,69 0,34 10,61 
26 5,94 2,75 4,59 2,34 2,34 0,34 18,30 
27 1,98 2,59 3,06 2,34 1,30 0,17 11,44 
28 1,32 1,28 3,06 3,51 1,43 0,34 10,94 
29 5,94 3,30 4,59 2,34 2,34 0,34 18,85 
30 1,32 2,46 3,06 0,65 1,30 0,34 9,13 
 343,35 16,49 44,02 59,21 92,83 62,16 68,64 مج

  

  : kohsمناقشة وتحميل نتائج إختبار المكعبات ل 

 من خالل ما تم عرضو من دراسات وأبحاث حول موضوع الدراسة ، وما تم التوصل إليو من تطبيقنا 

بيدف قياس أىم عناصر ومدركات البنية الفضائية ألفراد العينة الذين يعانون من عسر " kohs "الختبار

والتأكد بأنيم يعانون من ،  اختبارات تشخيصيةبإجراءالقراءة بعد استبعادنا لكامل االضطرابات المصاحبة 

اضطرابات إدراك األلوان، مشكل في التعرف عمى  )اضطرابات عمى مستوى  عناصر البنية الفضائية 

مكانية التعرف عمييا،  صعوبة في إدراك العمق، اضطرابات في إدراك االتجاىات  يمين )مختمف األشكال وا 

، وكذا اضطرابات عمى مستوى تجميع األشياء واألشكال، وأخيرًا مشاكل وصعوبات (...أسفل/ يسار ، أعمى/

. تتعمق بإدراكيم لمجزء دون الكل

ويتجمى ذلك في الجدول المعروض سابقا الذي يوضح نتائج االختبار، فكل ىذه العناصر ليا تأثير في 

التحصيل الدراسي لمطفل في مادة القراءة وتعيق تمكنو منيا ،ويظير ذلك من خالل عدم قدرتو عمى إدراك 
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 أن بعض الحاالت قد فشمت إلى، وىنا تجدر اإلشارة قراءتياالحروف والكممات وكذا األرقام وعدم التمكن من 

عطائيم فرصة ثانية لممحاولة وىذا  تماما في المحاولة األولى أثناء تطبيقنا لالختبار مما أجبرنا عمى التدخل وا 

 12 إلى 8من )، كما ال ننسى عامل السن لممفحوصين الثانية والثالثة وكذا الرابعة: بالنسبة لمحاالت التالية

 سنوات فمم يؤثر ذلك عمى نتائج االختبار فأفراد العينة 10 و9وبما أن عينة بحثنا سنيا يتراوح مابين  (سنة

وبيذا تم الحصول عمى النتائج الخاصة بتنقيط . كانت من نفس مجال السن المناسب لتطبيق االختبار

 عناصر كما ىو 6عناصر البنية الفضائية التي تساوي النقطة االفتراضية عمى عدد عناصرىا والمتمثمة في 

موضح في الخانة األخيرة من الجدول، أما بالنسبة لمنقطة الحقيقية فيي مجموع العناصر المتحصل عمييا 

في عناصر البنية الفضائية، سجمنا أيضا مشاكل عمى مستوى إدراك المون والحجم ففي بعض األحيان نجد 

بعض الحاالت ال تفرق بين المون األبيض واألزرق والعكس ىذا بالنسبة لمون، أما الحجم فال تفرق بين 

وعدم تفريقو بين ىذه العناصر يؤدي بو بالضرورة الى عدم   . 4، 2، 1الكبير والصغير،كالحاالت رقم 

وفيما يخص االتجاىات فقد الحظنا . إدراك االختالفات الموجودة بين األشكال من حيث التشابو واالختالف

ونجد الشيء  (6، 4، 2، 1)عند بعض الحاالت أنيم يدركون اليمين واليسار والبعض اآلخر ال كالحاالت رقم

  .(تحت/ فوق )نفسو لمفيومي 

عمى مجموعة الدراسة األساسية ىو  " KOHS "" وفي األخير فإن ما تم اكتشافو من خالل تطبيقنا الختبار

إمكانية وجود عالقة بين االضطرابيين أي اضطرابات البنية الفضائية وعسر القراءة عند عينة الدراسة، لكن 

ما يمكن التفاؤل بو أن التمميذ عسير القراءة يمكنو تجاوز ىذه الصعوبات والتخمص منيا من خالل تنميتو 

 .لتصوره البصري المكاني وكذا بكفاءتو المعرفية
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 : خالصة

من خالل ىذا الجزء تطرقنا الى أىم أىداف الدراسة األساسية المنيج المتبع إلجرائيا ، كما قمنا بعرض 
نتائج اختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباحثة، واختبار المكعبات ل المكيف من طرف األستاذة 

 .عمراني أمال، وبعد االنتياء من تطبيق االختبارات، مررنا الى حساب العالقة فيما بينيما
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: اإلشكالية  .1

ذاكرة اإلنسان مخزن رئيسي لمحوادث و الخبرات التي يتعرض ليا ، وسجل ميم لشتى أنواع المعمومات 

، فيي تعمل كمستقبل أولي لممثيرات الحسية الخارجية التي  (ذوقية ، شمية ،سمعية و بصرية  )الحسية 

تدخل بكم ىائل لمنظام االستقبالي الحسي لدى اإلنسان ، فيي عبارة عن خصائص تميز ىذه المثيرات وذلك 

عبر مستقبالت حسية مختمفة ، ففي الدراسات النفس معرفية يتم دراستيا و تحميميا كعمميات معرفية تحدث 

. في نظام معالجة المعمومات البصرية 

و بخصوص الذاكرة البصرية فإن عمميا يكمن في التقاط المعمومات البصرية لألشكال و األشياء، وىذا من 

خالل االحتفاظ المؤقت بخصائص ىذه األشياء و كذا األشكال و مختمف الميارات التي تمكن اإلنسان  من 

اكتسابيا ، بدأ بالتعرف عمييا ثم تسجيميا عمى مستوى التخزين المؤقت واستعادتيا خاصة عند إجراء اإلدراك 

ىذا ما جعل العمماء و الباحثون يقومون بأبحاث و دراسات في مجال الذاكرة . البصري لمثير بصري ما 

أن نتائج معظم الدراسات التي أجريت عمى ىذه الذاكرة : " (1970) و آخرون كموثيرتالبصرية ، كدراسة 

تؤكد أن المعمومات ال يتم عمييا أي معالجة ، و إنما يتم االحتفاظ بيا السيما تمك التي يتم االنتباه ليا عندما 

  (175-174سنة ،/بتصرف ، غريب النعاس ، د )". يتم معالجتيا في الذاكرة العاممة 

و بالحديث عن الذاكرة البصرية ال ننسى دورىا في اكتساب العديد من الميارات التي تساعد الفرد في تطوير 

والبنية الفضائية احد ىذه  فكره و تفكيره ، كاكتسابو لمفاىيم تتدرج من البسيطة إلى المعقدة في مراحل نموه

كإدراك العمق ، الشكل ، الطول ، الحجم ،الفضاء ، مفيومي الزمان و )الميارات بمختمف عناصرىا الجزئية 

 . (...المكان 

تكمن البنية الفضائية في إدراك الطفل لألشياء و العناصر المتواجدة في بيئتو و إدراكو لمعالقة التي تربط بين 

. الميارات التي تنتمي إلييا ، وكذا تقارب و تباعد األشياء واألجسام و قدرتو عمى التموقع و التنظيم 
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 كما أنيا تعتبر من الميارات التي أوالىا العمماء و الباحثين اىتماما خاصا، خاصة عمماء عمم النفس 

المعرفي حيث اعتبروىا قدرة خاصة تتضمن فيم و إدراك العالقات الفراغية و تداول الصورة الذىنية و 

تصور األوضاع المختمفة لألشكال في مخيمة الطفل 

إذ أنيا تعبر عن كل نشاط عقمي معرفي يتميز بالتصور البصري لحركة األشكال المسطحة و المجسمة ، 

. وكذا إدراك مفيومي الزمان و المكان و اكتسابيما 

نجد أيضا مفيوم الفضاء و الذي يستمد عن طريق اإلدراك التي تمكننا من فيم موقع أجسادنا ، فالمعمومات 

الممسية ، السمعية ، البصرية تساعد عمى اإلدراك الفضائي حتى يتكون الوعي لألفراد ، وكل ىذا باقتراب أو 

تباعد الحركات ، األشياء و األشخاص تحرك الجسم في الفضاء و المحيط ، لذا عمى الطفل اكتساب ىذه 

الميارة حيث تسمح لو بمعرفة كيفية تموضعو في محيطو و كذا تموضع األشياء بالنسبة لو و بالنسبة 

. لبعضيا البعض 

من ىنا تظير أىمية و دور البنية الفضائية بالنسبة لمفرد ، وما ليا من تأثير في اكتسابو لميارات أعمى منيا 

. خاصة في مجال صعوبات التعمم عوما ، وفي مجال ميارة القراءة خصوصا

فالقراءة من أىم الدعائم األساسية في تعمم أي عمم من العموم لذا وجب االىتمام بيا ، ومعرفة األسباب و 

العوامل التي تجعميا غير مكتممة لدى المتمدرس وعدم إتقانو ليا ، فعدم تطبيقو لمقدرات المغوية الموجودة لديو 

في قراءة النصوص و الكممات و عدم فيمو لممعنى العام ليا ، وكل ىذا يؤدي إلى اضطرابات أكثر من 

. صعوبة القراءة تتمثل في عسر القراءة الذي ىو أعمى درجة من ناحية الخطورة من مصطمح الصعوبة 

فالطفل عسير القراءة ال يعاني من أي مشاكل حسية أو حركية أو ذىنية ، تكون لديو رغبة في التعميم كما 

انو يزاول دراستو بانتظام ، وال يعاني من أي اضطرابات سموكية  
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نما تكون لديو مشاكل في الميارات النمائية كالذاكرة ، االنتباه و اإلدراك ، وكذا مشكل في البنية الفضائية  وا 

وما فييا من ميارات مختمفة ، فالطفل الذي يعاني من عسر القراءة غالبا ما نجد لديو صعوبة بالغة في تعمم 

الكممات المكتوبة و التعرف عمييا ، و يرجع الكثير إن المشكل راجع إلى أسباب أدائية ذات أصل وظيفي 

. وكذا مشكل في االحتفاظ .... كمشكل في االتجاه الفضائي ،مفيوم الزمان و المكان ، إدراك العمق 

كل ىذا يظير جميا عند التمميذ العسير قرائيا من خالل وقوعو في أخطاء اإلبدال ، الحذف ، اإلضافة 

 .وأعراض أخرى تظير عميو أثناء القراءة 

  ، آمال عمراني" دراسةىناك دراسات تربط بين اضطرابات البنية الفضائية و عسر القراءة" 

عالقة الذاكرة العاممة باضطرابات البنية الفضائية لدى الطفل المصاب " تحت عنوان  (2015)

 " بعسر القراءة

إلى إيجاد ارتباط موجب دال إحصائيا بين الذاكرة العاممة واضطرابات البنية الفضائية لدى نتائجيا توصمت  

. عينة الدراسة 

اكتساب مفيومي الزمان و المكان وعالقتو بظيور عسر القراءة لدى :" تحت عنوان (2009) مسعودة عياد 

، حيث أوضحت فييا أسباب عسر القراءة عند الطفل  و بأنو يعاني من " الطفل في المرحمة االبتدائية 

. اضطراب في إدراكو لمفيومي الزمان والمكان 

: واستنادا إلى كل ما سبق ذكره يمكن طرح التساؤالت التالية

 :التساؤل العام

  ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات البنية الفضائية لدى

 الطفل المصاب بعسر القراءة ؟ 
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 : التساؤالت الفرعية

  ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات إدراك المون  لدى

 الطفل المصاب بعسر القراءة ؟

  ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات إدراك العمق لدى

 الطفل المصاب بعسر القراءة ؟

  ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات إدراك  األشكال

 لدى الطفل المصاب بعسر القراءة ؟

   ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات إدراك االتجاىية

 لدى الطفل المصاب بعسر القراءة ؟

  ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات تجميع أجزاء

األشكال  لدى الطفل المصاب بعسر القراءة ؟ 

 :الفرضيات  .2

  الفرضية الرئيسية: 

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات البنية الفضائية لدى

 الطفل المصاب بعسر القراءة  

 :  الفرعيةفرضياتال

 والحجمذات داللة إحصائية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات إدراك المون توجد عالقة ارتباطية   

 لدى الطفل المصاب بعسر القراءة 
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  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات إدراك العمق لدى

 .الطفل المصاب بعسر القراءة 

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات إدراك  األشكال لدى

 .الطفل المصاب بعسر القراءة 

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات إدراك االتجاىية  لدى

 .الطفل المصاب بعسر القراءة 

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات تجميع أجزاء األشكال

 . لدى الطفل المصاب بعسر القراءة واألشياء

  :دراسةأىداف ال .3

لمدراسة أىداف مقسمة إلى أىداف رئيسية تمثمت في العالقة بين الذاكرة البصرية و اضطراب البنية الفضائية 

عند عسير القراءة ، وىذا من خالل تكييف اختبار الذاكرة البصرية عمى البيئة الجزائرية بصفة عامة ، وعمى 

: الوسط المدرسي لذوي عسر القراءة بصفة خاصة ، وكان ذلك ب

 إجراء تعديالت عمى تعميماتو و صوره ليتناسب مع بيئة الطفل الجزائري .

  إدراج التنقيط و التوقيت نظرًا لعدم وجودىما. 

  استبدال الصور الغير واضحة بالنسبة لمطفل الجزائري بصور تالئم البيئة الجزائرية. 

: أما عن األىداف الجزئية أو الثانوية التي تناولتيا ىذه الدراسة فتكمن في النقاط اآلتية 

 تنمية االنتباه و التركيز البصري لدى الطفل. 

  تنمية الذاكرة البصرية لدى الطفل. 

  اإلشكال ،األلوان لدى الطفل االتجاهتنمية مفيوم ، . 
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 وتنمية مفيوم العمق لدى الطفل ..تطوير المفاىيم الخاصة بالزمان والمكان، أعمى و أسفل. 

 :دواعي اختيار الموضوع  .4

: من بين االعتبارات التي عمى أساسيا تم اختيار موضوع البحث 

  تسميط الضوء عمى الذاكرة البصرية لدى عسيري القراءة وعالقتيا باضطرابات البينة الفضائية

 ...كالجانبية ،إدراك األشكال واأللوان ، التركيز 

 انتشار عسر القراءة بكثرة في أوساط المدارس 

 االحتكاك بيذه الفئة خالل عممنا الميداني كان سببا في اختيار موضوع البحث. 

 :التعريف بمفاىيم الدراسة األساسية  .5

   ىي القدرة عمى تخزين واسترجاع ما يراه الفرد من مثيرات أو معمومات بصرية:الذاكرة البصرية  .                                 

 (9، ص 2016عمي،.سالمة)

 .المعدل من طرف الباحثة فيي الدرجة التي يتحصل عمييا الطفل في اختبار الذاكرة البصرية :اجرائيا أما 

  معناه عدم إدراك الطفل لألشياء والعناصر المتواجدة في بيئتو وعدم ادراكو :اضطرابات البنية الفضائية 

، وكذا لتقارب األشياء  (الشكل ،الحجم ،األمام ،الخمف ،االتجاه ،أعمى وأسفل )لمعالقة التي تربط بينيما 

 .واألجسام ، وتباعدىا وقدرتو عمى التموقع والتنظيم

  (69-64، ص ص 2015عمراني،.بتصرف، آمال)

  Cubes de Kohs ىي الدرجة التي يتحصل عمييا الطفل في اختبار  :إجرائيا 

  نتاج الرموز وفكيا والتيجئة بيا ، :عسر القراءة  ىو اضطراب يخص الفيم والتعرف وتعمم القراءة وا 

،  (السمعية البصرية )يظير عند أطفال متمدرسين عاديين ، ال يعانون من أي نقص في الحواس 
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الجانب النفسي ، الجانب : يؤثر ىذا العسر في الجوانب التالية . باإلضافة إلى تميزىم بذكاء عادي 

 (51، ص2017الدىيني رشا،). االنفعالي ، الجانب العالئقي و األكاديمي

.  ىو الدرجة التي يتحصل عمييا الطفل في اختبار القراءة :إجرائياً  

  سنوات، 10 الى 9  وىم أفراد العينة يتراوح أعمارىم ما بين :تالميذ السنة السنة الرابعة والخامسة 

 .والذين يعانون من عسر القراءة (2019- 2018)والمتمدسون في السنة الرابعة والخامسة ابتدائي 

 :الدراسات السابقة  .6

 تعد الدراسات الخمفية التي يرجع إلييا كل باحث قبل البدء في أي بحث أو دراسة عممية ، فيي بمثابة نقطة 

 . لكل باحث انطالق بالنسبة

ومن بين الدراسات التي تناولت موضوع الذاكرة البصرية واضطرابات البنية الفضائية عند الطفل المصاب 

 :بعسر القراءة نجد

 عالقة الذاكرة العاممة باضطرابات البنية "، تحت عنوان بالجزائر (2015)" آمال عمراني" دراسة

"  الفضائية لدى الطفل المصاب بعسر القراءة

 من يعاني الذي الطفل لدى الفضائية البنية اضطرابات العاممة الذاكرة بين الموجودة العالقة معرفة إلى ىدفت

 من مستوى السنة الثالثة والرابعة ابتدائي ،تمثمت أدوات  تمميذ 30  البحث مجموعة شممت أين القراءة، عسر

، اختبار Kohs، اختبار المكعبات "غالب صميحة"، اختبار القراءة لألستاذة KABCالدراسة في اختبار 

". درقيني "الذاكرة العاممة لألستاذة 

توصمت إلى إيجاد ارتباط موجب دال إحصائيا بين الذاكرة العاممة واضطرابات البنية الفضائية لدى عينة  

. الدراسة 
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   اكتساب مفيومي الزمان والمكان وعالقتو بظيور  " تحت عنوان (2009)" عياد مسعودة "دراسة

  . مذكرة لنيل شيادة الدكتوراه"عسر القراءة لدى الطفل في المرحمة االبتدائية 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقيق في أسباب عسر القراءة ومنيا األسباب الوظيفية التي تتأكد في غياب 

األسباب العضوية ، ومحاولة معرفة ىذه األخطاء التي يرتكبيا الطفل أثناء القراءة عمى اعتبار أنيا مظاىر 

مصاحبة لعسر القراءة أم أعراض تشخيصية لو ، عمى أنيا سبب في ظيوره، أم نتيجة لو، وقد استخدمت 

الباحثة لقياس كل من اكتساب الزمان والمكان أداة قامت ببنائيا لقياس ىاذين المفيومين باإلضافة إلى 

 تمميذ من الطور 39تطبيقيا اختبار عسر القراءة من أجل استخراج المعسرين قرائيا ، وكان عدد أفراد العينة 

. االبتدائي الثاني 

لى أنو  وتوصمت الباحثة إلى أنو يزول مفيومي الزمان والمكان كمما انتقل التمميذ إلى مستوى دراسي أعمى وا 

ىناك عالقة بين اضطراب مفيومي الزمان والمكان وبين ظيور عسر القراءة ، حيث دلت النتائج الكمية 

.  والكيفية عمى أن المعسر قرائيا يعاني بالتأكيد من اضطراب في إدراكو لمفيومي الزمان والمكان 

 تحت عنوان بالكويت ، 2015، "مسعد نجاح أبو الديار"و" أمثال ىادي الحويمة " دراسة كل من :

 " الوعي الفونولوجي والذاكرة البصرية المكانية لدى عينة من األطفال المعسورين قرائياً "

ىدفت إلى التعرف عمى العالقة بين الوعي الفونولوجي والذاكرة البصرية المكانية ،وكذا الكشف عن الفروق 

بين الذكور واإلناث من الكويتيين وغير الكويتيين المعسرين قرائيًا ، مستخدمين بذلك المنيج الوصفي المقارن 

 من تالميذ المرحمة االبتدائية من الصفوف الثالثة والخامسة من ذوي 350، تكونت عينة الدراسة من 

 من اإلناث من الكويت وخارج الكويت، حيث تراوحت 150 من الذكور ،و200صعوبات تعمم القراءة، 

: أما األدوات التي تم استخداميا إلجراء ىذه الدراسة فتمثمت في  . ( سنوات10 الى 8 )أعمارىم مابين 

 .اختبار الوعي الفونولوجي، اختبار الذاكرة البصرية المكانية
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 : أىم النتائج المتحصل عمييا 

وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين مكونات الوعي الفونولوجي ومكونات الذاكرة البصرية المكانية  -

 .لدى عينة الذكور واإلناث

 .لم تتبين أي فرق دالة بين الذكور واإلناث في ميارات الوعي الفونولوجي -

 . لوحظ أن اإلناث أفضل أداء في الذاكرة البصرية المكانية مقارنة مع الذكور -

 .ولوحظ أن غير الكويتيين أفضل أداء في ميام الذاكرة البصرية مقارنة بالكويتيين -

عمى الذاكرة العاممة المكانية  وكذا حذف المقاطع واألصوات يمكنو التنبؤ باألداء عمى الذاكرة العاممة المكانية

ن ىناك تأثيرا وقدرة تنبؤية لكل من حذف األصوات ودقة قراءة الكممات غير الحقيقية في األداء عمى  ، وا 

 .الذاكرة العاممة المكانية 

  والتي ىدفت إلى التعرف عمى اثر الذاكرة العاممة البصرية :بمصر  (2008)دراسة محمد والسيد 

في كفاءة أداء البحث البصري ومدى عالقة ذلك بارتفاع وانخفاض التحصيل الدراسي لمطالب 

 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة بالمرحمة الجامعية بكمية التربية بالعريش 125،تكونت عينة الدراسة من 

مجموعة الطالب مرتفعي التحصيل،  )جامعة قناة السويس ،وقد تم تقسيم الطالب إلى مجموعتين 

طالبا وطالبة، وتم فحص السجالت الرسمية لمعرفة تقديرات الطالب في العام  (60)وبمغ عددىم 

الجامعي األول والثاني، وميام حاسوبية في الذاكرة العاممة البصرية وميام البحث البصري، وتوصمت 

 . النتائج إلى أن لمذاكرة العاممة البصرية تأثيرا عمى كفاءة أداء ميام البحث البصري

 ونظرًا لقمة الدراسات التي جمعت بين متغيرات الدراسة فإنو تم تفصيل كل متغير عمى حدة بالدراسات 

 :الخاصة بو
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: الدراسات التي اىتمت بالذاكرة البصرية  .1

 دراسة أغينسكي وتار( Tarr ; 2000  Aginsky &): الخصائص  كيف يتم الترميز"  تحت عنوان

 "المختمفة لممشيد في الذاكرة البصرية 

 وجود ،رالمثي موقع ون،لال( لمشيدل بصرية خصائص ثالثة ترميز كيفية في البحثىدفت ىذه الدراسة الى 

ت استخدم جامعيًا أمريكيًا،  باً طال (44) اهقوام عينة الدراسة عمى طبقت  حيث،البصرية الذاكرة في  )المثير

 فندق، في صالة صورة( مثل مألوفة دهلمشا صورة (41)في الدراسة 

 عن كشفلل ومتتال خاطف سريع بشكل الحاسوب ازهج ىلع الصور عرض دفهب  )الخ..خضار سوق

 حيث ا،هوجود عدم أو األشياء وجود في أو موقعال في أو ونلال في سواء دهالمشا ىلع  تطرأ التي التغييرات

 الوجود، عدم أو والوجود ونللوا والموقع ونلال بين ربط ثم حدة، ىلع غيراتالمت ذهه من متغير كل تناول تم

 اآلخر البعض تزويد يتم لم حين في صورةلى الع  سيطرأالذي التغير بنوع المفحوصين نصف تزويد ثم

 أفضل البحث يراتلمتغ اهتذكر نتائج كانت تغيرلل دليال قتلت التي المجموعة أن راسةالد نتائج فبينت .بشيء

 الباحثان توصل كما الفوري، االسترجاعلى ع المجموعة ذهه ساعد االنتباه تركيز ألن األخرى المجموعة من

 وحده ونلال متغير استخدام أما وجوده، عدم أو وجوده وكذلك المثير، موقع بتأثير كان دهالمش ترميز أن إلى

 اقترن وعندما الصورة، ىلع رأط الذي ونيلال التغيير ىلع بناء دهالمش ورمز ،هإلي واهانتب المفحوصين فإن

 يكن ولم المتغيرين، ذينه ىلع باالعتماد كان الترميز فإن اهوجود عدم أو انووجودرات المثي موقع مع ونلال

 .تأثير أي ونلال لمتغير

 الذاكرة البصرية وعالقتيا ببعض أبعاد اإلدراك البصري "، تحت عنوان بالبميدة" غريب النعاس " دراسة

 "لدى عينة من األطفال المصابين بعرض داون واألطفال العاديين

ىذه الدراسة تناولت عرض داون من الناحية المعرفية، وبالتحديد وظيفتي الذاكرة البصرية وبعض أبعاد 

اإلدراك البصري من حيث العاقة بينيما لدى فئة األطفال المصابين بعرض داون والذين تتراوح أعمارىم بين 
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 فردًا متواجدين بالمراكز الطبية 45 سنة من ذوي التخمف الذىني الخفيف والمتوسط، وعددىم 16 إلى 12

 سنة 12 إلى 06 فردًا والذين يتراوح أعمارىم بين 90البيداغوجية، ثم مقارنتيم باألطفال العاديين وعددىم 

والمتواجدين عمى مستوى المؤسسات التربوية، وذلك من خالل تشخيص نمط إعادة اإلنتاج وحضور األساسية 

والشكل  (A )من الذاكرة البصرية، ومن ثم تطبيق الذاكرة البصرية لمشكل المعقد  (األشكال األساسية )

 .آلندري راي، واالختبارات البصرية الفضائية آلندري راي (B)البسيط 

 :وبعد استرجاع أوراق االختبارات وتحميل النتائج إحصائيا أسفرت الدراسة النتائج التالية

وجود عالقة ارتباطية بين الذاكرة البصرية وأبعاد اإلدراك البصري لدى األطفال المصابين بعرض  -

 .داون 

بين األطفال المصابين بعرض  ( A )وجود فروق ذات داللة إحصائية في التذكر البصري لمشكل  -

 .داون واألطفال العاديين من حيث نمط االنتاج

بين األطفال المصابين بعرض  (B ) وجود فروق ذات داللة إحصائية في التذكر البصري لمشكل  -

 .  داون واألطفال العاديين من حيث حضور العناصر

 :الدراسات التي اىتمت بالبنية الفضائية  .2

 دراسة غابمو أنوكس "Gabel ; Enchs : " ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد عالقة القدرة الفضائية

وقد استخدم الباحثان أربع تتابعات "لطمبة الكمية إلعداد المعممين وقدرتيم عمى استعادة مفيوم الحجم 

 :تعميمية مختمفة في مفيوم الحجم وىي 

 ( طالب30)الحجم-المساحة–الطول  -

 ( طالب 22)المساحة-الحجم-الطول -

  ( طالب37)الطول-المساحة-الحجم -
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وقد تتطمب الدراسة انيماك في نشاطين مخبرين يتشابيان في المحتوى، واختمفنا في األنشطة الفرعية 

:  وكانت مدة كل واحد منيا حصة مخبرية مدتيا ساعتين وقد استخدما الباحثان األدوات التالية 

 اختبار تدوير المكعبات  -

 اختبار تطور السطوح -

 :اختبار قبمي في حساب الحجم وكانت النتائج كالتالي  -

 .يوجد أثر لمتابع التعميمي في تحصيل الطمبة لمفيوم الحجم  .1

وجود أثر لمتفاعل  بين التوجو الفضائي والتتابع التعميمي، الحجم فالمساحة فالطول، وقد وجد أن ىذا  .2

التتابع فعال أكثر مع الطمبة ذوي التوجو الفضائي المنخفض، أما األفراد ذوي التوجو الفضائي 

المرتفع فقد تبين أن التتابع ،الطول، المساحة، الحجم أكثر فاعمية معيم، وىذا يعني أن عامل التوجو 

 من التباين في تحصيل الطمبة  %11الفضائي عامل ىام في تحصيل مفيوم إذ أسيم في تفسير 

ظير أثر لعامل التصور البصري نظرا الرتفاع قيمة معامل االرتباط بينو وبين عامل . لمفيوم الحجم

. التوجو الفضائي 

 :الدراسات التي اىتمت بعسر القراءة . 3.6

  دراسة داكر، وآخرون(Decker et al ; 1985 ) : التي اىتمت بدراسة تاريخ العائمة كمؤشر

احتمال اإلصابة بالعسر القرائي، حيث تقيس ىذه الدراسة احتمال اإلصابة بالعسر القرائي يكون 

تقرير ذاتي لتحديد العسر القرائي لمجموعتين " داكر"نتيجة لمقدرة القرائية لموالدين فقد استخدم 

مختمفتين، مجموعة المعسرين قرائيا والمجموعة الضابطة الذين اليعانون من عسر القراءة، وألجل 

 :ذلك استخدم مجموعة من المعايير التالية 

 .( سنة12-7.5)أن يتراوح أعمارىم ما بين  -
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 .أداء القراءة أقل من النصف من المستوى القرائي المتوقع -

 .مع الخمو من االضطرابات العضوية  (..انفعالية، عصبية، سموكية )عدم وجود اضطرابات مصاحبة  -

 .كل العائالت كانت من الطبقة الوسطى أو العميا -

 .المغة االنكميزية ىي التي يتم التحدث بيا في المنزل -

 .احتمالية معاناة الطفل من صعوبة القراءة -

وفي األخير توصمت ىذه الدراسة إلى تزايد كبير لتعرض الطفل الى عسر القراءة إذا ماتأكد من صعوبة 

 .القراءة لدى الوالدين

  حيث قامت بدراسة عسر القراءة النمائي وعالقتو ببعض المتغيرات  : (2005)"فاطمة صابري"دراسة

، من خالل دراسة مقارنة بين "الذكاء وقمة االنتباه"وقد ركزت الدراسة عمى عسر القراءة وعالقتو بكل من 

شممت ىذه  (األسوياء والمعسورين قرائياً )شريحة المتمدرسين من الطور الثاني من المرحمة االبتدائية 

 تمميذ من األسوياء، أما أدوات 150 تمميذ معسر قرائيًا و50 فرد منيم 200الدراسة عينة تكونت من 

اختبار القراءة الصامتة من أجل الفيم، اختبار الذكاء المصور : الدراسة التي خصصت ليذه الدراسة

، قائمة مالحظة سموك الطفل، اختبار قمة االنتباه (لمون)، اختبار الذكاء االنفعالي (ألحمد زكي صالح)

 .(عمي عبد الباقي إبراىيم)وفرط الحركة 

: وكانت النتائج المتحصل عمييا كالتالي 

عدم وجود فرو ذات داللة إحصائية في درجة الذكاء االنفعالي بين المعسورين واألسوياء باختالف  -
 .الجنسين

. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي بين المعسورين واألسوياء باختالف السن -
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي بين المعسورين واألسوياء باختالف المستوى  -

. التعميمي
. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة قمة االنتباه بين المعسورين واألسوياء باختالف الجنسين -
 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة قمة االنتباه بين المعسورين واألسوياء باختالف السن  -
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة قمة االنتباه بين المعسورين واألسوياء باختالف المستوى  -
 .التعميمي

  تعلن صعوبات" تحت عنوان  بوستغانن" بن عزوم وافية"و  " هنصورً هصطفي "دراسة 

 "ابتدائٌ الثالثة و الثانية السنتين تالهيذ لدى القزاءة
 الثالث و الثاني الصفين تالميذ منيا يعاني التي القراءة صعوبات أنواع عمى  التعرفإلى الدراسة ىذه ىدفت

 صعوبات في الجنسين بين الفروق كذا و المستويين، ىذين بين الفروق عمى والتعرف االبتدائية، المرحمة من

 .القراءة تعمم

 )الثالث و  تمميذا  (31)يالثان الصفين تالميذ من عينة اختيار تم المطروحة الفرضيات اختبار أجل من و

 و ذكرا 30 بينيم من الجزائر، بغرب مستغانم بمدينة تقع ابتدائية مدارس ثالث إلى ينتمون ، تمميذا ( 33

 Test المعرفية لموظائف الفوري التقدير اختبار  بواسطة،المعرفية قدراتيم سالمة من التأكد بعد أنثى 34

d’évaluation rapide des fonctions cognitivesأعده  الذي  .G. Toullat et al R .GIL &  ،

 لمدكتور القراءة تعمم صعوبات تشخيص اختبار تطبيق تم لدييم القراءة تعمم صعوبات درجات لقياس و

 .ثباتو و صدقو درجتي من التأكد و ، الجزائرية البيئة عمى تكييفو بعد عمي، عميرةصالح 

 و بيرسون ارتباط معامل و ، ''ت''اختبار و المعيارية االنحرافات و الحسابية المتوسطات الباحثان استخدم و

 .كرونباخ معامل

 (ثبات و صدق ) السيكومترية الخصائص قياس وفي ، فرضياتيا اختبار و الدراسة بيانات معالجة في ألفا –

 :التالية النتائج إلى التوصل تم قد و (القياس أدوات

 صعوبة و قراءتيا، و الكممات تعرف )  القراءة تعمم صعوبات في الجنسين بين إحصائيا دالة فروق توجد -

 صعوبة و المنطوق، الصوت و المكتوب الرمز بين الربط صعوبة و دمجيا، و الكممة أجزاء عمى التعرف

 .الذكور لصالح و (السمعي التمييز
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 :تمهيد 

 خبراتو من االستفادة و المعارف تعمم في اإلنسان عمييا يعتمد التي الذىنية القرارات أىم من الذاكرة تعد

 . حياتو في تواجيو التي اليومية المشاكل حل و جديدة خبرات الكتساب السابقة

 إنو التذكر أو الذاكرة قوة حيث من بينيا فيما تتفاوت فالناس لذاو العقمية قراراتو إحدى الفرد ذاكرة تعتبر و

 و الشعورية الفرد دوافع فتعمل ، عموما  سيالنف تكوينو و الفرد بدوافع عادة تتأثر التذكر عممية كانت

 .األخر بعضيا نسيانو المعمومات ببعض ذاكرتو في االحتفاظ عمى الالشعورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



البصرية الذاكرة                                           :ثانيال الفصل  

 

 

26 

 : الذاكرة تعريف .1

 لمبناء األساسية المكونات من واحدة تعد و اإلنسان بيا يقوم التي المعرفية العمميات إحدى ىي الذاكرة

 استذكار و  او بمعنى آخر ىي االسترجاع و التعرف  الحفظ عمميات في التذكر عممية تتمثل و المعرفي

.                          احتفاظ و إعادة تذكر واسترجاع الخبرات السابقة ، و االحتفاظ تخزين المعمومات لمدة تطول أو تقصر 

   (05، ص 2010بتصرف ،شكشك، )

 عمييا يعتمد و اإلنسان حياة في العميا العقمية العمميات أىم من ىاعتبر  في(26،ص 2008زغبوش ، )أما 

  . ثالتحد و   المشكالت وحل التفكيرو التعممي والوع و اإلدراك :مثل األخرى العمميات من عدد

 وتجييز وتخزين ترميز عمى ةالقدر يعكس معرفي عقمي نشاط:  (369 ص ، 1995  الزيات،)يعرفها 

 .واسترجاعيا والمشتقة المستدخمة المعمومات   ةومعالج

 :هندسة الذاكرة  .2

تصل لمذاكرة كمية ىائمة من المعمومات آتية من المحيط الخارجي ، لذا يجب أن تنتقى بعناية حتى تسيل 

تختار الذاكرة المعمومات التي تبدو أكثر نفعا إلتمام الميمة الواردة ، وبيذا فيي . معالجتيا و استعماليا 

 .تيمل العديد من المعارف األخرى 

فانو عند الحديث عن ىندسة الذاكرة يفترض بالضرورة  (36-35،ص ص 2008زغبوش ، )حسب 

 .الحديث عن طبيعة محتوى الذاكرة ، الن ىندسة الذاكرة تبنى عمى أساس نوعية المعمومات التي تحتوييا 

بالرغم من تعدد نماذج الذاكرة إال أنيا تشترك في نفس المكونات، فكميا يعترف بوجود الذاكرة العاممة ، إلى 

و المسجل الحسي  (générateur de déponce)جانب الذاكرة طويمة المدى ، مولد االستجابات 

(registre sensoiel).  

 :والذي يوضح ما يمي  (Gagné,1985)ولتوضيح كل ىذه المكونات نعتمد عمى نموذج غانيي 
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يعتبر المحيط الخارجي ىو نقطة انطالق لممعمومات التي تدخل لمذاكرة ، وأيضا نقطة وصول لتمك الممومات 

اآلتية منيا ، ىذه األخيرة تحتوي عمى ذاكرة العمل التي تعتبر مركز معالجة المعمومات ، فعن طريقيا تمر 

كل المعمومات إلى الذاكرة طويمة المدى ، وىناك مولد اإلجابات الذي يستقي معموماتو من الذاكرة العاممة ، 

                               . التي سوف تقصي المعمومات الزائدة وغير المناسبة لمموقف émetteursومنو إلى المستقبالت 

 (34،ص2002آمال، بن صافية)

   :(01)ىذه نظرة وجيزة عن مكونات الذاكرة حسب ىذا النموذج ، والذي سنعرضو في الشكل 

               (8)(                             7)(                             6)           

 

 

 

 

                                                       

            (1)(                                 2)(                              3)                                                                                                                                

                                                                                         (4)  

 

 gagné .غانيي . و آR . gagnéغانيي . يمثل هندسة الذاكرة تكييف غ: (1)الشكل رقم 

 

 

مولد  المستقبالت
 االستجابات

ذاكرة طويمة  المحيط
 المدى

مستقبالت  الذاكرة العاممة
 حسية
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 : أنواع الذاكرة  .3

لقد حاول العمماء دراسة ظاىرة الحفظ والتذكر ، فتبين ليم أن ىناك أكثر من نوع من الذاكرة ، ويمكن تمخيص 

 :أنواع الذاكرة التي توصل إلييا العمماء فيما يمي 

 :الذاكرة الحسية .   1.3

تعتبر المستقبل األول لممدخالت الحسية من العالم الخارجي فيي تقوم باستقبال كميات ىائمة من المدخالت 

البصرية ،السمعية ،  )الحسية في أي لحظة من المحظات ، وذلك عبر المستقبالت الحسية المختمفة   

لكن عمى الرغم من ىذه القدرة عمى االستقبال فان المعمومات فييا سرعان . (الممسية ، السمعية و الذوقية 

 .ما تتالشى ، الن قدرتيا عمى االحتفاظ محدودة جدا ال يتجاوز أجزاء من الثانية 

 (123سنة ،ص/الفت حسين كحمة ،د )

 :تتميز ىذه المستقبالت باآلتي 

سرعتيا الفائقة في نقل الصورة إلى العالم الخارجي و تكوين الصورة النيائية لممثيرات وفقا لعممية  .1

 .التوصيل العصبي 

 قدرتيا الكبيرة عمى استقبال كميات ىائمة من المدخالت الحسية في أي لحظة من المحظات  .2

أي أن األثر الحسي  (automatic decay)يحدث النسيان في الذاكرة الحسية بسبب االضمحالل التمقائي 

ليما دور بارز في  (diplacement et interfernce)يتالشى بمرور الوقت ، كذلك التداخل و االنحالل 

فقدان المعمومات من ىذه الذاكرة بسبب التعرض إلى مثيرات جديدة قد تتداخل مع المثيرات السابقة أو تحل 

 . محميا 

تتم العمميات في ىذه الذاكرة عمى نحو شعوري ، أي أن الفرد ال يكون عمى وعي تام لما يحدث فييا ، وال 

 .يمكن بأي شكل من األشكال استخدام استراتيجيات التحكم التنفيذية لالحتفاظ بالمعمومات لمنع تالشييا 
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إلى أن قيمة الذاكرة الحسية تتمثل في تأمينيا تكامل  (91 ،ص2009الباطنية و آخرون ،  )يشير 

المنبيات و استمراريتيا ، حيث ال تقوم العين بتصوير األشياء التي ال تراىا بصورة مستمرة ، و العينان 

  بعدىا يتم القفز لتنتقل إلى نقطة أخرى من المنبو ،( من الثانية 4/1 )تتثبتان عند كل نقطة من المنبو ب 

، فالذاكرة الحسية ىي التي تعمل عمى تخزين ىذه الصورة لمدة كافية حتى تتمكن العين من القفز و التثبت 

 . من مشيد آلخر

 :الذاكرة قصيرة المدى  2.3

" بالشعور"تعد المحطة الثانية التي تستقر فييا المعمومات التي يتم استقباليا من الذاكرة الحسية، ىذا يسمى 

 ثانية تقريبا ، فالقدرة االستيعابية 15وىو يتميز بقدرة محدودة كما أن المعمومة في ىذا المخزن تفقد خالل 

في ىذه الذاكرة محدودة جدا ، حيث ال نستطيع االحتفاظ بكم ىائل من المعمومات كما ىو الحال في الذاكرة 

 .وحدات من المعمومات  (9 إلى 5 )الحسية ، أو طويمة المدى ، حيث يمكنيا أن تستوعب فقط 

 (123سنة ، ص/الفت حسين كحمة ، د )                                  

يمكن إبقاء المعمومات لفترة أطول فييا من المدة المذكورة إذا قام الفرد بتكرارىا أو تسميعيا سواء كان من 

، حيث يساعد التذكر و  (القراءة الصامتة  )أو التسميع البصري  (القراءة الجيرية  )خالل التسميع الصوتي 

 .إطالة إبقاء المعمومات زمنية أطول

                                    (123، ص 2004العتوم ، )  

   

 : خصائصيا في النقاط التالية (138-134ص.، ص2008بتصرف ،العتوم ،)يذكر 

  ثانية ، ما لم يتم تكرارىا أو 16 إلى 15مدة االحتفاظ فييا محدودة حيث تبقى المعمومات لفترة مابين 

 .معالجتيا ، فتصبح الفترة معتمدة عمى طول فترة المعالجة 
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 5 وحدة حسية ، أو ما بين 7 إلى 2    بحوالي  ميممرالطالقة التجزيئية ليذه الذاكرة محدودة و قد قدرىا 

 . وحدات معرفية 9إلى 

 : بعض الخصائص منيا (38،ص2008بتصرف ، زغبوش ، )و يضيف 

  ثانية عمى طول المثير ليذه الذاكرة و لم يتم معالجتو او تكراره أو 18إذا مرت فترة زمنية تقدر ب 

 .التدريب عميو سيتم نسيانو 

  إن حدوث أي مشتتات لالنتباه خالل معالجة المعمومات يؤدي إلى إضعاف احتمالية معالجة المعمومات

 .و تخزينيا في الذاكرة طويمة المدى ،وبالتالي يضعف احتمالية تذكرىا الحقا 

  إن سرعة توالي دخول معمومات جديدة إلى ذاكرة قصيرة المدى يجبر المعمومات القديمة عمى الخروج( 

مما يعني أنيا فقدت أو تم معالجتيا بسرعة عالية ، اعتمادا عمى القدرات الفردية  (مفيوم االستبدال 

 . لممعالج قبل انتقاليا لمذاكرة طويمة المدى 

 :  الذاكرة طويمة المدى  3.3

نظام طويل لتخزين كمية ىائمة من المعمومات والحقائق و المعاني و األفكار ، بصورة مماثمة " تعرف بأنيا 

لممادة الحقيقية أو بشكل مصغر ليا ، وتستمر لساعات أو أيام أو أشير أو عمر اإلنسان كمو بعد تمقي 

 " المعاني من ذاكرة قصيرة المدى 

 (91 ،ص2005البدوي ، )                                                     

من خالل التعريف فإننا نستنتج أنيا تعتبر التركيب األكبر في النظام المعرفي ، تقوم بميمة تخزين كل 

أنواع المعارف و المعمومات التي تتضمن كل من الصور البصرية ، التعقبات الصوتية ، البرامج الحركية ، 

 . المفاىيم ، العالقات المجردة ، االفتراضات ، القيم والتوجيات 

 ( 49، 54ص.، ص1985إبراهيم ق ،  )

 :فإنيا تتميز  بما يمي  (127-126، ص ص2012 ،مأبو عال )حسب و 
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 قصيرة المدى ةيمكنيا االحتفاظ بكمية كبيرة من المعمومات بعكس الذاكر . 

  ال يوجد مدى زمني محدد لقدرة ىذه الذاكرة عمى االحتفاظ بالمعمومات ، إذ يمكنيا االحتفاظ

 .بمعمومات تظل مع اإلنسان طوال حياتو يسترجعيا كمما أراد

  المعمومات فييا أكثر ثباتا و أكثر قدرة عمى مقاومة عوامل الكف و االنطفاء و التشويش مما

 .يساعدىا عمى االستمرار فترات طويمة 

  تتميز بالقدرة عمى تنظيم المعمومات مما يسيل عمى الفرد استرجاعيا. 

ورغم ىذه الخصائص إال أن قدرتيا عمى االحتفاظ ليست مطمقة ، لذا فإنيا كثيرا ما تتعرض لعوامل تؤدي 

 .إلى تالشي  وضعف المعمومة ، وىذا ما نسميو بالنسيان 

 : الذاكرة البصرية  .4

 :تعريف الذاكرة البصرية. 1.4

تقوم ىذه الذاكرة عمى أساس الصورة البصرية ، ويعود الفضل لبمورة مفيوم الذاكرة إلى عالم النفس المعرفي 

،عندما اقترح ىذا االسم و استخدم مفيوم الذاكرة التصورية لمداللة عمى  (Niesser) نيسرالشيير

االنطباعات البصرية التي تجعل المثيرات التي تستقبميا ىذه الذاكرة متاحة لمتجييز و المعالجة حتى بعد 

أن الذاكرة البصرية تعرف بالذاكرة  (haber landt,1999)اختفاء ىذه المنبيات ، و يشير ىابيرت الندت

األيقونة ألنيا تعنى باستقبال الحقيقة لممثيرات الخارجية كما ىي في الخارج ، حيث يتم االحتفاظ بيا عمى 

أن  (bruce & green & ceorgeson,2003)، كما يرى كل من  (icon)شكل خيال يعرف باسم أيقونة

ما يتم ترميزه في ىذه الذاكرة ىي معمومات سطحية عن خصائص المثيرات الفيزيائية كالمون مثال ، في حين 

 (108سنة، ص/ أنور محمد، د. الشرقاوي ) .يصعب استخالص اي معنى لممثيرات في ىذه الذاكرة 

بأنيا تمك االنطباعات البصرية التي تنقميا ىذه الذاكرة إلى المعالجة : "(Nisser)نيسر يعرفيا 

 (124، ص2004العتوم ،  )                                                               .الالحقة
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أنيا الذاكرة التي تتعمق بالصور والتي سبق اكتسابيا مثل األشكال  (91، ص2006سالم وآخرون،)ويضيف 

 .اليندسية، الرسومات المختمفة والصور بأنواعيا

ومنو نستنتج أن الذاكرة البصرية ىي الذاكرة التي تتعمق بالصور التي سبق اكتسابيا مثل األشكال اليندسية ، 

 إلى فتدخل البصر حاسة طريق عن تتمقاىا المعمومات في تتمثلالرسوم المختمفة والصور بأنواعيا ، فيي 

 الحسية الخبرة من كل نتيجة لدينا ترتسم التي والصورة الحسية البصر، عضو في يتمثل حسي مخزن

 ثم المدى قصيرة الذاكرة وأدخمناىا ليا انتبينا إذا إال التالشي في بعدىا تبدأ ثم الثانية من جزءا تبقى والبصرية

 (133 127، ص ص 2012أبو عالم ، )                       .المدى الذاكرة طويمة

 :مراحل الذاكرة  4.3

ه  وىمة ، سواء كانت ىذألولتقوم الذاكرة الحسية باستقبال المنبيات الحسية :  الذاكرة الحسية البصرية 

ألنيا تعنى باستقبال " األيقونة " المنبيات سمعية أو بصرية ، وتعرف الذاكرة الحسية البصرية بالذاكرة 

الصور الحقيقية لممثيرات الخارجية كما ىي في الخارج ، لذا فان بقاء ىذه المنبيات يعتمد عمى شدة 

و ورث  (keele & chase,1967)المثير ، في ىذا الصدد يسير كل من كيمي و تيشير 

(worth,1976)  في تجربة تم عرض عمى أطفال إلى مجموعة من الحروف بعضيا ذات لون فاقع و

البعض األخر بالمون الداكن ، حيث استطاع األطفال تذكر العدد األكبر من الحروف ذات المون الفاقع 

 (107،108،ص ص 2004العشاوي ،  ). أكثر من الحروف ذات المون الداكن

 :الذاكرة البصرية قصيرة المدى  . أ

إن أىم ما يميز ذاكرة قصيرة المدى ىي ان المعمومات فييا تخضع لمتجييز و المعالجة ، و كذا عممية 

 photografics)ةبالذاكرة الفوتوغرافيالترميز فقد يكون بصريا او سمعيا ، أما الترميز األخير فيعرف 

memory)  حيث يميز بو الناس دقيقو المالحظة كرجال األمن و العمماء ، أي الذين لدييم القدرة عمى،

  ( 130، ص2004العتوم ، ). وصف التفاصيل بغاية الدقة عندما يتعرضون لمثل ىذه الصور البصرية 
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أن الذاكرة البصرية قصيرة المدى  (Hitch & walker,1995, p 147) ويشير كل من ىيتش و والكر

نظام محدود القدرة ، يحافظ عمى سجل المعمومات البصرية التي تم عرضيا حديثا ، وعمى ىذا األساس تم 

 .   اعتبار أن  ىذه الذاكرة تيتم بالمظير السطحي لألجسام 

إلى انو يتم في ىذه الذاكرة عمى  (93، ص 2009الباطنية وآخرون ، ) أما فيما يخص الترميز فيشير 

أساس صوتي ، حيث يتم تسجيل صوت الحرف أو الرقم أو الكممة أو الجممة  ثم يتم ترميز الصور و لرسوم 

عمى أساس بصري أي  بتكوين الصور البصرية ، ليذا تكون سعتيا في الترميز البصري اكبر من الترميز 

 .الصوتي 

 :الذاكرة البصرية العاممة  . ب

تعرف الذاكرة العاممة بأنيا القدرة المتوفرة لتخزين ومعالجة المعمومات ببراعة ،أو أنيا ذاكرة االشتغال 

 & wong) وونغ و آخرونكونيا تساعد عمى االحتفاظ المؤقت بالمعمومات ، في ىذا الصدد يشير 

al, 2008, p 719) إلى أنيا عنصر ميم من العناصر المكونة لموظيفة المعرفية ، حيث أنيا تساعد 

 .عمى تخزين ومعالجة المعمومات 

إلى أن  (1988باشمر،)ان قدرة الذاكرة البصرية العاممة محدودة بأربع مواد ، فمن ىذا المنطمق توصل  

أن سعتيا  (Vogel)سعة الذاكرة العاممة ليا أنماط مختمفة من المنبيات و طبقا لقواعده توصل العالم 

  (   Svegar,2011, pp490-491 )    تساوي تقريبا أربعة عناصر بغض النظر عن مضمونيا

 :الذاكرة البصرية طويمة المدى  . ت

كما سبق الحديث عن الذاكرة طويمة المدى بأنيا تتميز بتخزين المعمومات لفترة زمنية طويمة ، وان الترميز 

 فييا شانو شان ذاكرة قصيرة المدى يتم صوتيا ، صوتيا دالليا،
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سولو  )ويشير إلييا . فالذاكرة البصرية طويمة المدى يمكن أن تقوم بتخزين آالف المواد مع تفاصيل بصرية 

 حيث ال يمكن الحصول  بان المعمومات الموجودة في ىذه الذاكرة تكون دائما نسبية  (296،ص 1999، 

 . عمييا بسبب تداخميا مع المعمومات الواردة من الذاكرة قصيرة المدى 

 : أهمية الذاكرة البصرية في التعمم . 3.4 

تظير أىمية الذاكرة البصرية في عممية التعمم لدى الطفل من خالل استرجاعو لمصور المتمثمة في األشكال و 

 .لذا فيي ميمة وضرورية ... الرسوم ، وكذا الخروف وغيرىا 

 : أىميتيا في النقاط اآلتية (154  ،ص1988بتصرف ،كيرك وآخرون ، )وفي نفس السياق يذكر كل من 

  تساعد عمى تعمم كيفية التعرف عمى الحروف اليجائية و األعداد و المفردات المطبوعة و التمكن
 .من قراءتيا 

  استخداميا في ميمات المطابقة البصرية و رسم األشكال و الرسومات. 
  تعمم استخدام مختمف األدوات و األلعاب. 

و بما أن الذاكرة البصرية تعمل عمى استرجاع الصور البصرية التي تم تعمميا فان ذلك يسيل عمى األطفال 

إمكانية تعمم القراءة والكتابة من خالل سرعة تذكر صور  الحروف و الكممات في ذىنو مما يسرع في عممية 

 (110،ص 2009الباطنية وآخرون ، )                                       .قراءتيا 

كما ال ننسى دور ىذه الذاكرة في النشاط االبتكاري و اإلبداعي الفني ،وىذا يتطمب تنظيم المعمومات البصرية 

فكمما كانت المعمومات منظمة و مرتبة من البسيط لممعقد والتسمسل في تقديم األشكال بداية من الخط 

المستقيم ثم المنحنى ثم الدائرة ثم المربع ثم األشكال األكثر تعقيدا ،كما تبرز أىميتيا في تحويل المعمومات 

.                     المفظية في شتى مواد الدراسة إلى جداول في أشكال مختمفة حيث يساعد عمى تنظيم عممية التذكر 

 (173، ص 1991كامل ،)

 ،حيث طمب 1967 من خالل تجربة قام بيا ليشيبارد سنة (193 ،ص2007أندرسون،  )ويوضح أكثر 

فييا من مجموعة من المفحوصين دراسة قائمة من صور المجالت ، كل صورة عمى حدة ، وبعد دراسة 
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 االمفحوصين لمصور عرض عمييم أزواجا من الصور مكونة من واحدة من التي درسوىا وواحدة أخرى قامو

بدراستيا من بين ىذه الصور ، وفي الجانب األخر كان ىناك موقف لفظي من حيث قيام المفحوصين 

بدراسة الجمل المغوية ، وكان يتم اختبارىم بالمثل لتقرير قدرتيم عمى التعرف إلى الجمل التي درسوىا عندما 

تقدم من خالل أزواج من الجمل تتضمن جممة جديدة و جممة قد تم دراستيا ، فاظير المفحوصين نسبة 

من األخطاء في حالة الصور ، وكانت  (%1,5)من األخطاء في حالة الجمل المفظية ، ونسبة  (% 11,8)

 .ذاكرة التعرف مرتفعة بشكل كبير في حالة الجمل ،ولكنيا كانت تشكل أكثر دقة في حالة الصور

أن بعض الباحثين و العمماء قد أكدوا عمى أن تمثيل الصور أسيل  (177،ص2004العتوم ، )ويضيف 

 :من تمثيل الكممات والرموز ، حيث تكمن خصائص تمثيل الصور في النقاط التالية

 الصور العقمية تظير اقرب إلى مثيرات العالم المادي الواقعي. 

 الصور العقمية تبرز صفات مادية لممثيرات كالشكل والحجم بدرجة عالية من الوضوح. 

  أن ظيور أجزاء الصور العقمية كافية لممارسة اإلدراك ، وذلك وفق قدرة الفرد عمى تكممة الفراغات . 

وىذا ما يظير لدى الذين يعانون من صعوبات في القراءة ىم في العادة يتمتعون بحاسة بصر سميمة بصريا 

لكنيم يفشمون في تذكر ما تتم مشاىدتو بصريا لضعف ذاكرتو البصرية ، فيم يواجيون صعوبة بالغة في 

استدعاء أو إعادة إنتاج سمسمة من الحروف والكممات من الذاكرة ، فعندما يحاول الطفل تشكيل الحروف 

التي سيتم تذكرىا نالحظ عدم قدرتو عمى معرفتيا بالرغم من سالمة الحاسة البصرية ، وىذا ما يسمى بفقدان 

  (158، ص2009الباطنية وآخرون ،  ).     الذاكرة البصرية 

ما يمكن استخالصو أن التعمم يحدث عن طريق تمثيل المعمومات ذات األساس اإلدراكي ، وذلك من خالل 

تمثيل الصور العقمية والذىنية ، والتي تعبر عن تمثيل األشياء واألحداث والمواقف التي تمثل أمام الفرد في 

 .وقت اإلدراك 
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 : الفصل  خالصة

 والذاكرة البصرية بشكل خاص ليا أىمية كبيرة في حياة اإلنسان ،وعمى الرغم من إن الذاكرة بشكل عام ،

درجة تعقيدىا خاصة من حيث السعة ، إال أنيا تمعب دورا ميما في مجال اكتساب ميارة التعمم،ويظير ذلك 

من خالل قدرتيا عمى استرجاع الصور والمخططات البيانية، إذ تسيل عمى التمميذ عممية القراءة ومعالجة 

الحروف والكممات والجمل وصوال إلى النصوص، وغير ذلك من األنشطة التعميمية، فكل ىذه القدرات من 

تذكر لمصور واألشكال مرتبطة بالعين، فبقدر ما تكون العين سميمة تكون الذاكرة البصرية تعمل بشكل أفضل 

 . وبطريقة صحيحة وسميمة فيكون االدراك
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 :تمهيد 

مع تطور الطفل ونموه تنقل لو معمومات و مفاىيم حول خصائص األشياء وصفاتيا من األشخاص 

المحيطين بو ، فمكل منيم أىمية و ذلك من خالل العمميات الحسية الحركية ، في البداية يتعرف عمييا ولكن 

 .دون إدراكو لمعناىا ، ومن خالل تطوره يبدأ في إدراكو شيئا فشيئا إلى أن يكتسبو بصفة تامة 

ونقول أن الطفل اكتسب مفيوم الفضاء إذا تمكن من ربط العالقة بين األشياء ، ىذا الرابط ال يتم إال من 

خالل تمكنو من ربط حاسة السمع و البصر و الممس  ، كما ال بد من تدخل عدة عوامل ، تتمثل في تخزين 

  .كل ىذا سيتم التطرق لو في ىذا الفصل . المعمومات المرئية ، المسموعة والممموسة
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 :تعريف البنية الفضائية   .1

  التركيب ىو الذي يعطي  الخاص بالكائنات أو األجسام  و نوع من ىي نوع من التركيب:  البنية

 .نوع البنية

  ىو قدرة الفرد عمى التموضع و التوجو و االنتباه و التنقل: الفضاء(tasset , 2002)  

 (أو وىمي  إمكانية بناء فكرة حول عالم حقيقي -

 ىو تشكيالت حقيقية و خيالية و التي تبدأ من المعرفة إلى ما ال نياية ، وىي نتيجة لتشابك معقد من المعارف 

الحسية و النشاط الحركي التي تتطور بواسطة األلعاب و التمارين التي تشارك في بناء الفضاء إلى مستوى حقيقي 

. ( lucie stataes, 1995 , p61) 

 :ولمعرفة البنية الفضائية يجب أن نعرف أوال مما تتشكل ىذه البنية
 اإلنسان ، الحيوان ، عناصر لطبيعة: من العناصر  مجموعة.  
  مجموعة من الوضعيات و العالقات الممكنة بينيا. 
 من الخصائص الشكل ،المون ،الطول ، الكمية  مجموعة. 

 :غير أن المادة تحافظ عمى نمو الوضعيتين 
 الحس الحركي -
 اإلدراك  -

 .عمميا ال يوجد أصل لممنيجية التي تعمل بيا في الفضاء  ، لكن الميم احترامو بالبعد
 ، مشتقة من الكممة الالتينية Espacel كممة الفضاء   (sillamy , N 1980)حسب الموسوعة النفسية 

spatium  و ىو مفيوم يمثل المجال الذي يضم الفرد ووسطو السيكولوجي ، وىذا االمتداد المكاني يحوي كل ، 
 .المتغيرات السيكولوجية المستقمة التي تؤثر في تحديد سموك الفرد في أي وقت 

ىو ذلك الوسط الفارغ الذي ال تكون صورتو في الذىن إال بواسطة األشياء التي   ( L . NOT )فالمكان حسب 

يستغميا ، و التنقالت لتي تحدث فيو ، فإدراك المكان ىو إيجاد الوضعيات و االتجاىات و األبعاد و األحجام و 

 .الحركات 
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 :  كيفية اكتساب المعمومات الخاصة بالفضاء  .2

 كيف يمكن البحث عن المعمومات المتاحة في الوسط حتى نتمكن من تحديد موقعنا في الفضاء ؟

 (أمام ،خمف  ) و سيمي – (يمين ،يسار ) جبيي – (أعمى ،أسفل  )عمودي  -

عناصر الفضاء تتضح انطالقا من معايير حسية تقدم من طرف المستقبالت الحسية بالنسبة لمعين و الرؤية فيي 

 :تتعمق 

  ال ترى بالضبط نفس الجزء من المجال البصري بسبب بعد المسافة  حيث كل عين: بالتفاوت المجهري. 

  تقارب العينين يعتمد عمى البعد عن الشيء الثابت :التقارب العيني . 

  تكييف العدسة بحيث تسمح تغييرات انحنائيا بإسقاط الصورة عمى الشبكية:الضبط . 

  كمما زاد بعد الشيء عنا كمما كان حجمو النسبي عمى الشبكية صغير :حجم اإلسقاط المشبكي . 

 .إن حدة البصر تؤثر تأثيرا مباشرا عمى استيعاب المعمومات بشكل جيد 

 

 

 

 

 

 . يمثل التنظيم الفضائي و أنماطو :(2)الشكل رقم

Orientation spatiale  Espace figuratif 

ou perceptif 

Rapports topologique 

Réversibilité des 

points de vue 

Structuration spatiale 

Rapport projectifs 

Espace représentatif 

ou opératoire ou 

intellectual 

Organisation 

spatiale 

Rapports euclidiens 

ou métrique 
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فإنيا تستعمل كمؤشرات لممسافة و االتجاه ، لذا فإننا نستعمل شدة الصوت و : (السمع)بالنسبة لألذن 

الفجوة الزمنية بين وصول الصوت إلى كال األذنين ، بتحريك الرأس ثم احد الجانبين ثم من الجانب اآلخر 

 نرفع من التباين بين األذنين مما  يسمح بتحسين مؤشرات اإلدراك الحسي

 .من اجل الكشف عن االتجاه الممكن لمنشأ الصوت في الفضاء  (القرائن الحسية  ) 

األحاسيس مرتبطة باتجاه الحركات و كذلك بوضعية األعضاء بالنسبة : في االستقبال الحسي العصبي 

لمجذع و المتولدة من طرف المستقبالت المشتركة  و األوتار ىي المسئولة عن مراقبة الحركات دون الرؤية 

و تكتمل األحاسيس  و تنجز إلى حد كبير من طرف األحاسيس الدىميزية بحيث نتمكن من أن نمتف حول 

  .c° 120 أنفسنا ب

  إن تنظيمنا المكاني يستند عمى التحديد و التنفيذ بواسطة تكرار المعالم الشخصية التي تسمح لنا

 .بإيجاد طريقتنا 

  إشارات المرور )إذا كنا نتمكن من فعل ىذا في محيط مألوف باستعمال عالمة مادية ممموسة فقط

" يمين ، يسار " دون المجوء إلى مفاىيم التوجيو المرتبطة بالمصطمحين  (...،المباني ، المتاجر ، الحدائق 

  (....االتجاه المأخوذ ، المسافات المقطوعة  )أو المرتبطة بالمسافات ، وىذا عندما نريد تنظيم تحركاتنا 

 .فإننا نمر إلى التجريد باستعمال المخططات ، الخرائط ، المقاييس و البوصالت 

  من اجل أن نشرح لشخص ما كيفية الوصول إلى مكان معين يجب عمينا استعمال لغة مييكمة و

عند إشارة المرور الثالثة ، انعطف : مثال تقميدية ، حتى يتمكن المستمع من استيعاب و فيم المعمومات 

، و منو المصطمحات المغوية يجب إن تكون معروفة من كال ... يمينا ثم خذ الشارع األول إلى اليسار 

 .الطرفين و تحمل نفس التوجيات  
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 :أنواع الفضاءات  .3

قبل التطرق إلى  أنواع الفضاء وتمثيمو عند الطفل ، يجدر بنا أن نقوم أوال بالتمييز بين مختمف أنماط 

 .، و الفضاءات الرياضية(لمسي, سمعي , بصري  )كالفضاءات االدراكية : الفضاءات 

  :(Les espaces perceptifs)  الفضاءات االدراكية 1.3

لالتصال بالعالم المحيط بنا، كل كائن حي يممك أعضاء حسية و فضاؤه اإلدراكي متعمق جزئيا بالعالم 

، كما يتعمق بأعضاء حسية أخرى تقل أو تكبر  (....ضوء ، الجاذبية األرضية  )الفيزيائي الذي يعيش فيو 

 لألشياء – في أن واحد –أىميتيا عن سابقاتيا ، مثال الرؤية ، اإلبصار الزوجي  ضروري لإلدراك المقارن 

 .المتباعدة عن بعضيا البعض 

  :( Les espaces mathématique) الفضاءات الرياضية 2.3

الفضاء الرياضي معرف باليندسة بمعنى مجموع المفاىيم و الخصائص المحفوظة ، و ذلك عند قيامنا 

.                                               بالتحويالت التي تنتمي إلى مجموعة معينة عمى مستوى الصورة ، فكل مجموعة تطابق ىندسة معينة 

(VURPILLOT ,  E 1975) 

  :(L’ espace topologique)الفضاء الطوبولوجي. 1.2.3

تعتبر الطوبولوجيا الجزء األساسي لميندسة ، حيث أنيا تيمل الزوايا و االستقامات  وال تيتم إال بالجسم 

المتغير و تنطبق ىذه المميزات عمى الفضاء البدائي لمطفل ، ليذا يعتبر الفضاء الطفمي خالل الطورين 

  (L ,NOT,1986).         البدائيين من المرحمة الحسية الحركية طوبولوجيا 

وىو قائم عمى الروابط الفضائية الداخمية لمشيء نفس أو لصورتو ، وتكون ىذه الروابط األولية متصمة 

بالنشاطات الجسمية عند الطفل ، و القائمة عمى التجربة الحسية الحركية ، واىم العالقات التي تميز الفضاء 
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.                 ىي المجاورة ، الفصل ، الترتيب ، اإلحاطة واالستمرارية" بياجيو " الطوبولوجي حسب 

(LAURENDEAU,PINARD,1986)                                                                   

فبداية بناء الفضاء إذن، تكون قائمة عمى تشكيل عناصر الشيء نفسو قبل االنتقال إلى عالقة األشياء فيما 

 .بينيا في إطار نظام شامل داخل الفضاء الكمى ، بمعناه التام 

  :(L’espace projectif)الفضاء اإلسقاطي . 2.2.3

يعتبر الفضاء اإلسقاطي توسيعا لمنظام المغمق لمفضاء الطوبولوجي ، وتكون بداية ظيوره مقترنة بالتوقف 

، أي دون الرجوع إلى نقطة مرجعية ، ولكن باالعتماد عمى وجية نظر الخاصة  (صورتو)عن تقييم الجسم 

 .بالفرد، وتمك الخاصة باآلخرين 

إذن يقتضي تنسيق األشياء المتميزة بعضيا البعض أو وضع عناصر الشيء الواحدة تموى األخرى، وىذا 

وفق منظور معين ، ويعرف الفضاء اإلسقاطي نفس تطور الفضاء الطوبولوجي ، ولكن بوجود فرق زمني 

                                            (Dolle ,J .M,1977)                       .معين 

و لوحظ انو منذ مستوى النشاط اإلدراكي و الذكاء الحسي الحركي ، يتمكن الطفل من تعمم المعالجة اليدوية 

لبعض العالقات االسقاطية ، كما يشير ذلك التطور المبكر لثبات األحجام و األشكال رغم التشوىات 

المفروضة عمييا من المسافات و المنظورات ، والتنسيق بين ىذه العالقات االسقاطية الجزئية فبالتدريج 

 .يكتسب مرونة أكثر و فعالية مع ظيور التمثيل المصور في المستوى الحسي 

و بعد عدة سنوات ، يتوصل الطفل إلى تحقيق نظام إجرائي ذو مرجع إسقاطي يؤمن التنسيق الجيد 

لممنظورات و انعكاسية وجيات النظر ، فالمفاىيم الطوبولوجية المشكمة من قبل تتوسع بفضل الروابط 

االسقاطية ، وتكتسب داللة جيدة ، فمثال الروابط المتقابمة لممجاورة تتحول إلى روابط  تناظرية متقابمة، وىذا 
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، إذن بداية  تكون ىذه المرحمة بداية تجريد  (LAURENDEAU,PINARD,1986)بفعل مفيوم المنظور  

 .                                             األشكال اليندسية التي ال تتأثر بتغير الحجم و الشكل

 :(L’espace métrique ou euclidien)الفضاء المتري أو اإلقميدي .3.2.3

يشتق ىذا الفضاء كذلك عن لفضاء الطوبولوجي ، ويتكون بصفة موازية مع الفضاء االسقاطي ، الذي 

 .يتوافق معو من جية ، ويتميز عنو من جية أخرى 

و يعمل الفضاء االقميدي عمى تنسيق األشياء فيما بينيا ، حسب نظام شامل أو إطار مرجعي ثابت يفرض 

منذ البداية الحفاظ عمى اإلطار و المسافات ، إذن المفاىيم االسقاطية ىي التي تضمن االحتفاظ بالجانب 

 .القياسي ، أي بأبعاد األشياء و المسافات التي تفصل ىذه األخيرة عن بعضيا البعض 

ومن الميم ذكر انو ال يمكن  أن تكون ىناك عالقات اقميدية دون بنية العالقات االسقاطية ، فالفضاء 

االقميدي يبدأ في التكون عمى مستوى الذكاء الحسي الحركي ، ثم يحدث عمى المستوى الحدسي إدخال و 

تنسيق المفاىيم االقميدية ، ولكن أكثر عرضة لمتشوىات المتولدة عن االنعكاسية لتمثيالت الصورة ، وىذا 

أولى االحتفاظات الحقيقية لممساحات ، األطوال ،المسافات الالزمة لتطور الفضاء المتري وال تظير إال عمى 

 .مستوى العمميات الممموسة 

 : تكون الفضاء عند الطفل حسب بياجيه  .4

ال يشكل الفضاء معطية فورية لموعي ،فحسب بياجيو ىو نتاج لمرحمة طويمة من المثابرة التي تكون مقرونة 

 (Marise.F,1980)                          .بتفريق و ربط التصورات الذىنية الحسية الحركية 
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بتحميل المفاىيم الفضائية األولى لمطفل ، و  (1948) "ورنر"ففي دراستو المقارنة لمتصور الذىني ، قام 
حاول إبراز أن بناء الفضاء ناتج عن تمييز تدريجي بين الفضاء و العالم الخارجي ، انطالقا من مفاىيم 

 (URENDEAU,M ,PINARD,A,1986 )عممية ترتكز عمى الفعل الفيزيائي ،والمرتبطة بالجسم نفسو 

إذن ، يرجع الفضل في بناء الفضاء عند الطفل إلى اإلدراك و المعالجة اليدوية لألشياء ، و ذلك أثناء 

 .و حركيا  (تطبيقيا)ففي بادئ األمر يكون الفضاء عند عمميا . نشاطاتو  وتنقالتو 

 (BENNABI,M,1987)        

بمعنى انو ينشا من خالل النشاط و الوعي بالرابطة الموجودة بين اإلدراك و الحركة ، دون أن يتدخل التمثيل 

 .الفكر 

نستنتج من ذلك أن بناء الفضاء ىو سموك ذكي ، يتطمب نشاطا ذىنيا، لكن لموصول إلى ذلك ال بد أن يجد 

 Opération)الطفل وحدة القياس  والتي تكون جاىزة ،  و إنما عميو إن يكون قادر عمى القيم بعمميات منطقية 

logique)  وخاصة منطقية رياضية ،(Matthématique-logique)  وكذلك الفضائية الزمانية و المتعمقة ،

 :بالمتناىيات ، فالطفل إذن يكون فضاءه عمى مستويين 

  الفضاء عمى المستوى الحسي الحركيL’espace sur le plan sensori -moteur  : 

يمر الفضاء عبر طور عممي كي يصبح ذاتيا ، قبل أن يصل إلى طور التمثيل ، فنشأة الفضاء تبدأ في 

العامين األولين حيث يسيطر نشاط ذىني ىام ، وذلك لوجود ذكاء حسي حركي قائم دون أي تدخل لمتمثيل 

أو المغة أو المفيوم ،فيو يمثل التنظيم التدريجي لمسموكات أو التصورات الذىنية لالستيعاب ، والتي تسمح 

 .لمطفل بالتكيف مع األشياء و الفضاء القريبين 
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فاالرتكاز عمييما ،يمكنو من انجاز نشاط حركي و إدراكي مناسب ، فدور الذكاء ليس السماح لمطفل 

نما تحقيق نجاحات ناتجة عن تكرار السموكات خالل التطبيقات اليومية فيصبح قادر  بالتوصل إلى حقائق ، وا 

 . عمى اإلمساك باألشياء  و المحاق بالبعيدة و اكتشاف المختبئة منيا 

ففي البداية يكون الطفل  . (1980غسان يعقوب ، )ىذا ما أدى بياجيو لالعتقاد أن السموك قائم منذ الوالدة 

غارقا في فضاء مبيم ، حيث تتساوى لديو االشياء بالمنظورات ، ويتساوى لديو الفضاء الموحد بالنشاطات 

  ( MARIS,F 1988)غير المتجانسة                                                    

فالطفل ال تكون لديو فكرة عن دوام الشيء ، وال ىيكمة فضائية موحدة ، بل مجموعة من األبعاد الناتجة عن 

 Groupe de)و التي يسمييا بياجيو  (البصرية ، الممسية ،السمعية و الفمية  )مختمف الفضاءات الحسية 

déplacement )  و تكون غير مترابطة فيما بينيا. 

فمن خالل إدراك الطفل المرتبط بالتجربة و الحركات التي تظير لديو الحمقات الدورية االبتدائية ، التي تولد 

 ، حيث يكون الطفل قادر عمى فيم و إدراك العالقات l’assimilation génératriceاالستيعاب المعمم 

 .الفضائية األولية بوجود األشياء 

 :ومن أىم ىذه العالقات 

  المجاورة(le voisinage)  :عالقة فضائية ىي المجاورة ، أي تقارب العناصر الحسية  إن ابسط

، وىذا المفيوم يتطور وفق السن ، ففي مراحل  (piaget ,J ,1948)المدركة في نفس المجال 

الطفولة األولى ، يدمج الطفل األشياء في شيء واحد، و ذلك ألنو ال يستطيع التمييز بين األشياء ، 

 .ولكن عندما يتوصل إلى ذلك ، فانو ينتقل إلى العالقة الفضائية الثانية ، و التي تتمثل في الفصل 

  الفصل(la séparation ) :  وىو اإلدراك حسيا أن الوحدات منفصمة ، بالتالي تصبح لمطفل القدرة

عمى التمييز بين األشياء و ىي متجاورة ، و يستمر تطور ىذه العالقات و تحمييا مع تطور السن 

(piaget , J ,1948)  
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  الترتيب(l’ordre) :في العالقة تتكون بين العناصر المتجاورة و المنفصمة عن بعضيا في   يتمثل

 .نفس الوقت ،عندما تكون موزعة الواحدة تموى األخرى 

  اإلطاحة(l’enveloppement) :  عندما تتابع أ،ب ،ج، العنصر ب ىو مدرك حسيا كعنصر بين

،ىذا يماثل إحاطة وحيدة البعد ، ففي اإلحاطة لبعدين ، يدرك العنصر حسيا و ىو في مساحة " ج"و " أ"

لعنصر محاط بعناصر أخرى ، مثل األنف فيو محاط بالوجو ، أما في اإلحاطة ثالثية األبعاد يمكن إعطاء 

 .، ونظرا لتعقد ىذا المفيوم فيو بطيء التطور" وضع الشيء في عمبة مغمقة "مثال 

  االستمرارية(la continuité) :  يتعمق األمر بإدراك استمرارية المساحات رغم التحوالت ، فبرغم من

.                                                     أن الوجو مثال بنية قابمة لمتبديل ، فان الطفل يتعرف غمى وجو أمو ، وىذا بفضل مفيوم االستمرارية

(piaget,J ,1948)  

الرؤية و "اذن في ىذا المستوى الحس حركي ، و بالضبط في الطور الثالث نحو الشير الثالث يبدا الربط بين 

،وىذا الربط بين الوظائف يمنح بداية الديمومة لألشياء ، فتموضعات و تنقالت " الرؤية و المص"و " القبض

 (Maris,F ,1948). األشياء سوف تشترط عمى الطفل االستعمال التدريجي لمعالقات المعقدة بينيا

و ابتداءا من الطور الرابع ، أي من الشير الثامن إلى الشير الثاني عشر ، سيصبح الطفل قادر عمى التفريق 

فانطالقا من ىذا الطور ، سيفرق الطفل بين تنقالت الفرد . بين الفرد و الشيء المذين سيتمتعان بصفة الديمومة

.                                                        و تمك الخاصة بالشيء فيو يعي في نفس الوقت التنقالت الخاصة بو وعدم حركية الشيء و سكونو

(PIAGET ,J,1948)  

 شيرا ، يتم لديو تشكيل المجموعات 18 شيرا إلى 12وعند وصول الطفل إلى الطور الخامس ، من 

الموضوعية المحضة ، وبمجرد ظيور الحمقات الدورية الثالثية ، فان ىذه األخيرة ستوجب تجاربا فعالة تسمح 
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/ فوق ،أمام / المحتوي ، تحت / المحتوى : لمطفل بان يكتسب العالقات الفضائية بين األشياء ، مثل عالقتي 

 .وفي ىذا التطور تكون ىناك القدرة عمى االستعمال األمثل لمعالقات الفضائية . وراء 

  تظير الوظيفة 24 الى الشير 18وعند انتياء المرحمة الحسية الحركية في الطور السادس ، من الشير 

، وفي ىذه المرحمة فقط  يمكن لمطفل أن يمثل العالقات الفضائية بين األشياء و بين  (Sémiotique)الداللية 

 (MARIS , F , 1988).                                  تنقالتو الخاصة 

فبفضل االصطدام مع اآلخرين و باألشياء ، يمكنو ان يبني تدريجيا حدوده الجسدية و يتوصل إلى  تكوين 

 (Bennabi, M, 1987)عالقة وظيفية داخمية بين النظر و الحركة                     

  الفضاء عمى المستوى التمثيمي(L’espace représentatif ) :  

 االنتقال من اإلدراك إلى التمثيل يتم بصورة بطيئة و تدريجية ، وىذا التمثيل يشتق من النشاط الحسي الحركي 

الذي يضاف إليو فترة من ظيور الوظيفة الرمزية ، والتي تجعل الطفل قادر عمى التأثير ليس فقط عمى 

 .األشياء الموجودة في مجالو اإلدراكي ، ولكن يمتد ذلك الى معالجة األشياء الرمزية أو الممثمة ذىنيا 

إذن فالتمثيل يتولد مع اتحاد الدال الذي يسمح باستحضار األشياء الغائبة بواسطة المدلوالت التي تربطيا 

، فالتمثيل يمدد اإلدراك و يضيف لو نظاما من المدلوالت التي  (Maris , F , 1988)بالعناصر الحاضرة 

 .تميز بين الدال و المدلول 

اإلشارات ، الرسومات ، ) ىو المغة المتداولة أو الخاصة ، مثال اليندسية ، أو الرموز  (Signiant )فالدال

 .(الصور

في ىذه الحالة الخاصة بالتمثيالت الفضائية ، مجمل التحوالت الخاصة بالفضاء و  (Signifie )أما المدلول

 .الوضعيات الفضائية 
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إذن ، فاألمر يتعمق ىنا باستحداث حقيقة غائبة بواسطة الصور ، و التحكم في ىذه األخيرة عن طريق 

 .التمثيل الذىني ، وليس بواسطة السموك الفردي 

إن تطور السموكات الفضائية التمثيمية يتم في تطور العمميات الممموسة ، و التي تمتد من السنة الثانية حتى 

 سنوات ، و ىذا بعد 8 سنوات حتى 7 سنة ، وتتميز ىذه المرحمة بظيور العمميات الممموسة في حدود 12

اجتياز مرحمة طويمة تعرف بالمرحمة ما قبل اإلجرائية بين الفضاء الحسي الحركي و الفضاء اإلجرائي ، لذا 

 .يجب أن يفصل بينيما بفضاء ما قبل إجرائي ، يسميو بياجيو بالفضاء الحدسي 

يتميز ىذا األخير باالستدخال الذي يكون في بادئ األمر جامدا و مجزءًا ، و بالتدريج يصبح أكثر حركية و 

 .بنائية لمتصورات الذىنية الفضائية المكونة فيما سبق من قبل الذكاء الحسي الحركي 

، ويؤدي إلى ميالد الفضاء اإلجرائي  ( سنوات 7-2 )يشغل ىذا التطور البطيء كل فترة الطفولة األولى من

، في ىذا الوقت الذي تكتسب فيو التصورات الذىنية مرونة ، حتى تتحول األفعال المستدخمة إلى عمميات 

 .عكسية تماما بين الفضاء الحسي الحركي و اإلجرائي  

ىناك استمرارية ، فاستدخال األفعال الفضائية لممستوى الحسي الحركي  ىي التي تولد الفضاء الحدسي ، و 

 الحركية التدريجية لمبنيات الحدسية لممستوى ما قبل اإلجرائي ، وىي التي تولد لنا في النياية الفضاء اإلجرائي 

 .                       (opération) إلى العممية )  action )عموما ، فتطور الفضاء التمثيمي ىو مسار طويل من الفعل 

(LAURENDEAU , M , PINARD,A ; 1986)  

 :وعميو ، يمكن ان نميز بين نوعين من أشكال الفضاء ، ويتم تكوينيما وفق فترتين ىما 

تدعى ايضا بمرحمة الذكاء الحدسي او الذكاء ما قبل المنطقي ، :  الفضاء في المرحمة ما قبل اإلجرائية . أ

 . سنوات 8 إلى 7تمتد من سنتين إلى حوالي 

في ىذه المرحمة الطويمة يطغى التمثيل الرمزي ، حيث يتعذر عمى الفكر أن يتماشى وفق أفعال مستدخمة ، 

حيث أن ىذه األخيرة ال تتجمع وفق نظام كمي ، كما أنيا ال تمتمك التغير و العمميات العكسية المتان يتميزان 
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ولكنو انطالقا . بالعممية العقمية الحقيقية ، و تبقى ىذه الفترة مرتبطة دائما بالقدرات المحدودة لمنشاط اإلدراكي 

من ىذه الفترة يصبح الطفل قادرا عمى معالجة األشياء حسيا ، وتسمية الصور المعوضة واستحضارىا  ذىنيا ، 

من اجل ذلك يكون نشاطو الذىني حدسيا ، و بالتالي يمكن اعتبار ىذه الفترة انتقاال فعميا من المستوى الحسي 

 . الحركي إلى مستوى التمثيل التصوري 

 :     و ىكذا يمكننا أن نميز فترتين في مرحمة ما قبل العمميات 

يكتسب الطفل في ىذه المرحمة لغة تمميحية أو إشارية  : ( سنوات 5مابين عامين إلى ) الفترة األولى -

أكثر منيا إعالمية ، وال تسمح لو باستحضار إال الوقائع الخاصة ، فيعيد الطفل بناء عالمو الخاص وفق 

فأثناء ىذه الفترة . المستوى التمثيمي، وذلك انطالقا من ذاتو ،لذلك تكون اآلنوية العقمية في أقصاىا 

األولى ، نجد كل ما يصفو بياجيو في تطبيقاتو الخاصة باآلنوية وما تتضمنو من اصطناعية 

(artificialisme) احائية ،(animisme)  الواقعية،(réalisme)  و السحرية،(finalisme)  . فالميم

ىنا ىو ان فكر الراشد يرتكز أساسًا عمى مصطمحات مجردة و عامة ، يعبر عنيا وفق نسق من الرموز 

االصطالحية والمجردة ، مثل المغة ، وذلك خالفا لفكر الطفل الذي ال يركز عمى المصطمحات ، ولكن 

 .عمى ما سماه بياجيو بما قبل المصطمحات

 سنوات ، وتسمى بالفترة 8 سنوات إلى 5التي تميز المرحمة ما قبل اإلجرائية ، فتمتد من : الفترة الثانية  -

الحدسية ، حيث يصل الطفل الى استخدام عموميات اكبر ، فيصبح قادر عمى التحكم في عدد معين من 

 .الظواىر المميزة لممحيط و ذلك عمى المستوى التمثيمي ، ومستوى المفاىيم 

ىنا يتطور لدى الطفل مفيوم السببية ، حيث يصبح لديو القدرة عمى توضيح العالقة بين السبب و الحدث، 

كما يصبح ذكاء الطفل  (manuel de psychologie,1986)         . .وذلك في مواقف مجردة وحاضرة
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أكثر قدرة عمى تمثيل الظواىر المختمفة، والتوقع المسبق لنتائج التحويالت  إضافة إلى التعبير عن عالمو 

 .المسبق واآلني بواسطة نشاطات موافقة لمتصنيف، التعداد أو العد، والقياس 

 سنوات يبدأ الطفل يأخذ بعين 5وعمى سبيل المثال، وفيما يخص الفضاء حسب بياجيو ، فانو انطالقا من 

 سنوات يصبح قادر عمى تكوين مستقيم يربط بين نقطتين ، إذن التفريق 6االعتبار العالقة اإلسقاطية ، وفي 

 إلى 9 سنوات ، لكن ال يكون ىنالك ربط كمي وحقيقي إال في حدود 8 إلى 7بين وجيات النظر تظير نحو 

 . سنوات 10

إن البناء الذىني القائم في الطفولة الثانية عمى الحدس ما : الفضاء في المرحمة اإلجرائية الممموسة  . ب

 . ىو إال تمييد لمبناء الذىني التالي ، القائم عمى الذكاء المحسوس والعالقات العكسية

، و يتحرر  (les aspects figuraux) سنوات ، يتجاوز الطفل األبعاد التصورية 8 إلى 7فابتداءًا من سن 

الفكر من الخضوع إلى الصور العقمية فقط ، فبفعل التمثيل الذي يسمح باالستدخال التدريجي يصل الطفل 

تدريجيا إلى تطوير أدوات جديدة من المعرفة المنطقية و الرياضية ، و تصبح العمميات ذات فعل رمزي عمى 

 .الواقع بدال من استحضاره فقط 

فالطفل إذن ، يصل إلى التحميل بطريقة منطقية ، وينتقل من معرفة ذاتية لموقائع الى معرفة أكثر موضوعية 

، و أىم شيء يظير في ىذه المرحمة ىو العمميات الممموسة او المحسوسة ، والقائمة عمى العالقات العكسية 

.(Manuel de psychologie,1986)   و أحسن معيار لظيور العمميات عمى مستوى البنيات المحسوسة

ىو بالفعل تكوين الثوابت أو مفاىيم االحتفاظ ، فإذا كان النشاط المعرفي ليذه المرحمة إجرائيا ، فيذا يستمزم 

، مع بقاء خاصية ثابتة عمى " ب"الى الحالة " أ"انو عكسي من جية ، الن العممية ىي التحول من الحالة 

، في المقابل  (DOLLE,J,M 1977)، بإلغاء التحول " أ"إلى " ب"األقل أثناء التحول و العودة الممكنة من 

 .فانو في ىذه المرحمة يرتكز الفكر عمى ثوابت ، لذا فعممية التحول ىي عكسية 
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حسب بياجيو ، يعتبر ظيور الفكر اإلجرائي او المنطقي نتاجا لميكانيزمات التنظيم ، المرتبطة بالفعل الحقيقي 

يؤدي إلى عدم االتزان بين االستيعاب و التوافق إلى  (décentration)و نتائجو ، ىذا التحرر من اآلنوية 

االتزان بينيما بفضل الظاىرة العكسية المكتسبة في ىذه المرحمة ، وتظير أىم البنيات العممية ، وىي التصنيف 

 .، الترتيب و العد ،والتي تمثل العمميات المنطقية الرياضية 

 التصنيف (la classification): ىو عممية وضع العالقات بين التشابيات ة االختالفات مستمزما فيم 

 سنوات ، 8 أو 7عالقات االحتواء ، ىذا النظام أي التصنيف ، ال يتشكل عمى شكل عممي إال في سن 

بحيث يستطيع الطفل  إدراك مراحل التصنيف الكامل مسبقا ، في اتجاىين ، إما تصاعديا أو 

   (Maris , F 1988).تنازليا

  الترتيب(la sériation) :  يتمثل في تنظيم العناصر حسب خاصية متغيرة ، انو عممية تخص عالقة

 سنوات ، ويستعمل الطفل مباشرة طريقة منظمة تتمثل في 8 إلى 7متماثمة ومتعدية ، انطالقا من 

المييأة  )التحوالت التي تعرضت ليا ، وذلك بارتكازه عمى التحوالت ، وليس عمى األشكال المجسدة 

عمى عكس األطفال في المرحمة ما قبل اإلجرائية، أي توجد أواًل مرحمة عدم االحتفاظ الموافقة (المدركة 

لمذكاء الرمزي ، حيث تكون قيمة المادة مختمفة في كل مرة مثال، الكمية اقل في الكعكة ألنيا مسطحة ، 

،ىناك ما يسميو  (intermédiar)، ثم في المرحمة البينية  ( doll,J,M1977)في حين أن الكرة سمينة 

بياجيو  بشبو االحتفاظ والمطابقة لمذكاء الحدسي ، وما يالحظ ىنا ىو انو في ىذه المرحمة يرتكز األفراد 

 .في تعميقاتيم عمى األشكال اإلدراكية كي ينفوا تساوي المادة 

فيما يخص االحتفاظ بالوزن ، فنالحظ نفس المراحل ،عدم االحتفاظ ،شبو االحتفاظ غير مؤكد ، واالحتفاظ 

 . سنوات 9 الى8المؤكد و البدييي في حوالي 
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 سنة ، االحتفاظ بكميات 12 و 10بالنسبة لالحتفاظ باألحجام ، فيو األكثر تأخرا ، حيث ال تكتسب إال بين 

المادة ، الوزن،الحجم ، يتم حسب الترتيب الموصوف انفا ، بمعنى انو يظير باحترامو ليذا التتابع و الفرق 

الذي تحدثنا عنو ، يخضع اذن لقانون التكون البنائي ، فيما يخص الفضاء ،ىناك عدد من الثوابت المتبادلة 

(corrélatif)  ونحن نيتم بثالث منيا ، تتعمق باالحتفاظ باألطوال ، االحتفاظ . لمعمميات المنطقية فيي تتطور

 سنوات ، 7بالمسافات ، و االحتفاظ باألحجام في الفضاءات اإلجرائية لألطفال ،و يتم عموما في حوالي سن  

ىذا النظام ) مكتسبا أوال، ولكن المجوء إلى نظام مرجعي  (distance)فيو يفترض أن يكون مفيوم البعد 

ىو مثل تركيب المقادير  (مكون من محيط مشترك بين كل األشياء، سواء كانت ساكنة أو متحركة 

(grandeur)  يكون متجانسا مع الموضوع الفارغ ، بمعنى آخر االحتفاظ باألطوال يفترض تشكيل الفضاء ،

كإطار يحوي األشياء التي تحفظ فييا األبعاد ، نفس الشيء بالنسبة لالحتفاظ بالمساحات ، فيي بدورىا تتم في 

   (manuel de psychologie,1986) . سنوات7حوالي 

 سنة، نجد االحتفاظ بالحجم 12 الى 11 سنوات ، وفي حوالي 9 إلى 8أما االحتفاظات الفضائية ، فتتم بين 

 (.الطوبولوجية ،االسقاطية ،االقميدية )، ويكتمل تكون الفضاء بأبعاده الثالثة  (Volume spatial)الفضائي 

 :الفضاء عند الطفل  .5

 :وىو يمر بمراحل 

 : أشهر 3 –الفضاء الفجائي من الوالدة : المرحمة األولى . 

 أشير تصور الفضاء بالنسبة لمطفل محدود جدا بسبب عدم نضج مركز العصب الحسي و الخبرات ، 3قبل 

الوليد في ىذه المرحمة يخيل لو أن العالم عبارة عن مدركات حسية ، مجزاة و آنية متعمقة بمحظة معينة إذن 

فيو ال يميز و ال يربط العالقات بين ىاتو التي ترتكز في نموىا أساسا عمى األمومة من حيث لمستيا ، 
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نظرتيا و كالميا أي أن كمية ونوعية المعمومات الخارجية التي يتمقاىا الرضيع مرتبطة بمدى الرعاية ، أي 

 .االىتمام األموي فالرضيع يرد ذلك بصياحو ، بابتسامتو و نظراتو 

إذن فكل المدركات الحسية مرتبطة بطريقة أو بأخرى باألم فعند اإلحساس بالرضا و بعدمو و ال يترك أبدا 

 .بعدا حقيقيا واحدا  (فضاء المدركات)لمفضاء 

عالم الرضيع ىو فضاء لمنظر ، لمسمع ،لممص ،لممس ،لمحس ىي فضاءات ال روابط بينيا ، فالفضاء 

النظري البحر يوافق المؤثرات البحرية في تمك المحظة الذي يراه نائم في سريره ىو نفسو الذي يراه حين ينام 

 .في حضن أمو 

بدا من الشير الثاني بوجيو البشري يصبح مدرك بصريا محسا من طرف الطفل أكثر من أي شيء آخر في "

 (spitz)" محيطو 

في ىذه المرحمة العمرية يرى الطفل األشياء و الكائنات القريبة منو لكن الطفل حساس جدا إلى الفضاء 

 (luis stars,pp 61,62)                    .السمعي و الفضاء الممسي و الفضاء الشمي

يتطمب تكوين مفيوم الشيء تنظيم المجال و يسير متضايقا معو إذ يتكون المجال من المكان العممي بالنسبة 
لمطفل في عدد من األماكن التي يمارس فييا نشاطاتو ، فالمجال ليس موجود بالنسبة لو طالما انو يجيل 

  (43،ص 2002مريم سميم ، )                    . نفسو و ىو سوى خاصية من خصائص العقل

 :سنتين -  أشهر4الفضاء المعاش من : المرحمة الثانية . 

الخطوة الثانية في المرحمة الحسية الحركية لمطفل في ىاتو المرحمة يتحرك في محيطو الفضائي و لكن دون 

تحميمو ، فتتطور وضعية المشي من وضعية القعود إلى المشي األوتوماتيكي ، ومن ردود فعل اعتباطية إلى 

فيذه قاعدة أساسية لتكوين الفضاء الذي في  (ربط العالقة بين النظر و الفيم  )رؤية منظمة و مفيومة 
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انتشاره حسي مجزأ يرتبط بالمحظة اآلنية والذي يبدأ في التمييز شيء فشيء ، وتصبح عادة المدركات 

 .الفضائية عند الطفل مرتبطة بخبرتو و لمساتو و أفعالو 

وتنسيق حركة العين و اليد فان  وىي مرحمة إدراك األشياء المرئية مع نضج: من أربعة إلى سبعة أشهر  -

الطفل و بالتدريج يكون روابط بين مختمف الفضاءات الحسية و المدركات الجديدة المكتسبة و التي تميز 

 .(فيم الشكل  )ىذه المرحمة التثبيت 

ىنا الرضيع يتعرف عمى رضاعتو ، ويستطيع أن يديرىا بين :  التثبيت في الحجم : أشهر 8 إلى 7من  -

 .يديو و يرضع منيا 

  الرضيع يبدأ في البحث عن الشيء الذي نصب عينيو عميو ثم اختفى ىذا التطور ميم جدا : أشهر 9من   -

 . باستطاعة الطفل إيجاد األشياء المخبئة عنو بكل سيولة و رؤية تحرك األشياء : شهرا 13 إلى 12من  -

 .(تحت ، خمف ، فوق ) الطفل يصبح باستطاعتو تطوير عدة عالقات فضائية : شهرا 24 إلى 18من  -

 الطفل سوف يقارن تجاربو الفضائية المختمفة، سيدرك أن:  سنوات 7 إلى 2من : المرحمة الثالثة . 

 رمي الكرة بعيدا يجب أن يعطي مزيدا من الجيد و انو سوف يجد متعة في تجريب مختمف األحاسيس يبدأ 

يكتشف أثار األبعاد، فيالحظ أن اختالف وضعية رأسو ينتج عنو اختالفات في شكل األشياء التي يعرفيا 

يطور من فيم الفضاء فيميز الفضاء القريب والبعيد و يدرك المسافات واىتمامو بالعالقة بين . الطفل 

 .يبحث بنشاط عن األشياء المخبأة  (يقربيا ، يبعدىا  )األشياء فيبدأ من تحرك ألعابو 

 : سنوات 7بعد : المرحمة الرابعة . 

 سنوات يعمم أن 6 سنوات الطفل سوف يحتفظ باأللفاظ و حاالت التوجيات المكانية، نحو 7تصل إلى 

 .الكممات من اليسار إلى اليمين و العكس 

 7انو قادر عمى تنظيم فضائو وفقا الحتياجاتو ، ولكن ىذا محدود و دائما بالفضاء المحيط بو بعد 

سنوات يصل الطفل إلى الفضاء التصوري و ىو يكون قادر عمى الرسومات التي تتمحور حول مفيوم 
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الفضاء من ناحية أخرى في ىذا العصر يكتسب الطفل مفيوم المحافظة عمى المسافات و المسافات و 

  (joisiann lacombe, pp 90-91)                               . الكميات و األشكال

يحتاج األطفال إلى اإلحساس بالحدود المكانية مثل أعمى و أسفل ، يمين ،يسار بوجو عام يتعمم الطفل أوال 

أعمى ثم بعدىا أسفل ، و خمف ، وأخيرا جانبا ، ويعد طفل سنة ثالثة تقريبا قادر عمى التمييز بين اليسار و 

اليمين و ذلك عن طريق أجزاء الجسم كالعينيين و اليدين و الرجمين و األذنين ، أما بالنسبة لالتجاىات 

 سنوات يكون قادر عمى تحديد 8 سنة و بوجو عام فان طفل سن 12 إلى 6فقدرة الطفل تزداد في فترة 

 (270،ص 2002مريم سميم ،)                               . مكان الكرة أثناء التصويب في كرة القدم

 :عناصر إدراك البنية الفضائية  .6

 :إدراك العمق  . 1.6

يستخدم الباحثون في المجال اإلدراكي مصطمح اإلدراك العميق من اجل إطالقو  عمى الوعي بالمسافة أو 

الفراغ القائم بين ذاتيا و األشياء في مجال الرؤية لدينا و في أي اتجاه من موقعنا سواء كان في األعمى أو 

 .في األسفل في الجانب أو في األمام 

و قد شوىد النمودج البدائي إلدراك العمق من خالل التجربة التي ظير الطفل بعمر أسبوعين إلى احد عشر 

أسبوعا وىو موضوع أمام شاشة ، حيث يكبر الطفل بسرعة ىائمة متقدما إما بطريقة تصادمية عمى وشك 

الحدوث أو الخروج عن إطار وفي تجربة أخرى يدحرج جسم حقيقي صوب الطفل بسرعة بحركة تصادمية 

 (253 ، ص2004روبرت واطسن و هنري كالي ، )                                 .لكنو ال يصل إليو 

 :  إدراك األشكال و عالقتها المكانية . 2.6

تختمف قدرة الطفل عمى إدراك العالقات المكانية القائمة بين األشكال تبعا الختالف مراحل نموه و بين 

 عمى أن الطفل فييا بين سن الثانية و الثالثة من عمره ال يدرك من تمك "بياجيه "حياتو ، وتدل دراسات
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العالقات إال ما كان منيا عمميا نفعيا متصال اتصاال مباشرا بإشباع حاجاتو و رغباتو و انو فيما بين الثالثة 

 .و الرابعة من عمره يدرك العالقات المكانية الذاتية أي عالقاتو بيا و عالقاتيا بو 

و يكيف نشاطو و سموكو وفقا ليذا اإلدراك و انو بعدان يتجاوز الرابعة من عمره يدرك العالقات المكانية 

الموضوعية ، فيدرك انو كائن وسط الكائنات األخرى أي أن لو وجودا يختمف عن وجود األحياء و 

الجمادات المحيطة بو ، ثم يسعى بعد ذلك لتكييف نفسو ليذا اإلدراك الجديد و إلقامة صمتو القريبة و 

 (117، ص 1956فؤاد بهي السيد ، )                               .البعيدة ليذه األشياء المختمفة 

   :إدراك األلوان و عالقته بادراك األشكال . 3.6

يفسر سموك الطفل من قبل الرابعة عن قدرة نمائية متطورة في تمييزىم لأللوان و اختيارىم ليا، ويستطيع 

الطفل العادي في مثل ىذا السن أن يفرق بين األلوان المختمفة كاألحمر و األزرق لكنو يجد صعوبة في 

التفرقة بين درجات المون الواحد ليقاربيا ، وىكذا تقترب األسى النفسية إلدراك المون من األسس النفسية 

 .إلدراك الشكل ، أي أن الطفل يدرك التباين و التفاوت قبل ان يدرك التماثل و التشابو 

ىذا و يخضع نمو مدركات األلوان واألشكال التجاىات النمو العامة و خاصة لالتجاه العام الخاص أو 

المجمل الفصمي فإذا اخترت الشكل و المون فان الطفل يميل إلى اختيار األشكال قبل أن يميل إلى اختيار 

األلوان ، الن الشكل اعم من المون و تدل التجارب العممية المختمفة عمى أن األطفال فيما بين الثانية و الثالثة 

   .من أعمارىم يقومون في اختيارىم أشكال األشياء التي يرونيا و ال يمجئون إلى ألوانيا 

  (118،ص1956فؤاد بهي السيد ،)                                                                     

  تعميم الوقت: 

 شيرا لعبتو في الحاضر التقميدي 18يعتبر تعميم مفاىيم الوقت تجريديا أكثر من الفراغ ، و طفل بعمر    

أن يكتشف انو من الصعب االنتظار و الكممة الوحيدة التي يستعمميا لموقت ىي اآلن ، الن اإلثارة البسيطة 

" إن رؤية العصير و البسكويت عمى الطاولة سيجعمو يقوم نحوىا " ألي معنى من الوقت لم تظير بعد مثال 
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ىنا ..." ذاىب ، خالل دقيقة حاال "و بعمر السنتين سيبدأ باستعمال الكممات التي تشير إلى المستقبل مثال 

 " .سألعب بالمعبة بعد تناول العصير" يبدأ بفيم الوقت البسيط و يستخدمو 

قبل فيم األسبوع ، وبعمر ثالث سنوات يتعمم الطفل كم   (الصباح ، بعد الظير  )يفيم الطفل أوقات النيار 

و باإلمكان إضافة انتظار " اآلن"عمره وتصبح اغمب الكممات التي تشير الى الوقت في ذاكرتو ومن مفرداتو 

 .األشياء ، بالرغم من انو يعرف الوقت فان الحقيقة انو يفعل ذلك استيحاضا أكثر و بمفيوم الوقت 

يتعمم الطفل الساعات األولى ، ثم أنصاف الساعات  ثم األرباع ، فالوقت يفيم عمى أساس التتابع في عالقة 

، بعدىا يأتي الباقي كفيم األيام و األسبوع وفي ىذا " الصباح ، بعد الظير "النشاطات و كتقييم لموقت مثال 

    .السياق يبدو الطفل الصغير و كأنو يتحرك من فعل مادي باتجاه اكبر و أعظم

 (340 ،ص 2004روبرت واطسن وهنري كالي ،)                                                      

  االختبارات: 

 .عدة تمارين تطبق اليدف منيا أخد معارف و معمومات من ىذا الفضاء 

  و تكون في القسم أو في قاعة التربية النفسية و الحركية ، يبدأ يالحظ ما : التمارين الحس حركية

 .حولو ،الطفل يسمي عناصر األشياء التي يالحظيا ومن الميم جدًا أن نالحظ طريقة تفحص الطفل لألشياء 

 ىل يستغرق وقتا طويال في ىذا الفحص ؟ -

 ىل في ىذا الفحص النظر مستمر منظم ، غير ثابت و غير مرتب ؟ -

 .بامكان المدرسة اقتراح مالحظة أكثر تنظيم 
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 السقف       إلى األعمى                  

 الحائط                    إلى جانب       

 األرض    إلى أسفل                   

 بعيد أو قريب     الذىاب                    

تسمية كل العناصر التي تشكمو أو أن المدرسة ىي التي تبين كل عنصر من  : اإلحاطة بالفضاء -

 .الفضاء حسب ترتيب متسمسل 

ىذا التمرين يقترح تمقائيا في رؤية بسيطة لفيم الفضاء بإتباعو و حدوده و ذلك  : اكتشاف الفضاء -

عن طريق األلفاظ التي يجب أن تسمعيا جيدا ، ومن األفضل أن تكون قصيرة خاصة باألطفال الصغار لكي 

 .ال تحدث ليم حالة من االكتئاب أو الخوف 

 .و من الميم جدا أن نسمعيم و نالحظ ردة فعميم لكن نحدد مقرر إجمالي لمفضاء لدييم 

 (دائرة مرسومة عمى األرض )فضاء محدد . 

 تتبع وسط المنحرف المرسوم عمى األرض. 

 التواتر يتغير القفز بخطى كبيرة أو بخطى صغيرة  . 

 .   ىذه التمارين موجودة في القصص أو بصحبة الموسيقى

  اكتساب معمومات عن حدوث الفضاء بممسه: 

  الطفل يصف حدود الطاولة بتمرير يده عمى مجمل مساحة الطاولة ، لكنو ال يستطيع أيضا تمرير( 

يده عمى جوانب الطاولة ، وىذه التمارين يستطيع الطفل ان يعيدىا عمى الورقة أو الكتاب أو  (حمقة 

 .أي شيء أخر مصحوبة بالتعبير الذي ينظم الفضاء 

  انو مستقيم ، انو كبير ليس مستقيم ، انو مسطح ، انو صغير. 
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األطفال يحبون كثيرا مسح الصورة التي تعطييم فضاء اكبر في الحركات العضوية فضاء اكبر لتوضيحو " 

 ".وقياسو

 : التمارين التمثيمية  

   (المطبخ ، الحانوت ، المدينة  )مالحظة و وصف الصورة ، الصورة تعطي تمثيل الفضاء العائمي -

 .الرسم العضوي يمثل بالنسبة لمطفل فضاءه و الذي ينعكس عمى عالمو الخارجي : التمثيل الخطي  -

 : التمارين الخطية 

. يمكن االعتماد عميو في التمارين التخطيطية الكالسيكية  (داخل ،خارج)التموين يأخذ اإلنسان إلى الحدود 

 : مثال 

 : أنا ارسم حمقات حول النقاط 
.    .    .     .   .    .      .     .     .      .   . 

 :أنا ارسم خط بين الخطين 
 

-----------------------------------              
 

مما تقدم نالحظ أن العالقة بين عناصر الفضاء كانت بواسطة التمارين الحسية الحركية والتمارين األخرى  

ثم تعني  (مدققة  )و كانت التجارب في األصل مجممة و التي تجعل كل جسم في وضعية فضائية معينة 

الممس الدقيق لمتعميمات البسيطة و تمعب عمى تناقض المعالم الفضائية في التواتر االنتباه و ليس التمقائية 

الن المربية تستطيع اقتراح نفس المعالم عدة مرات متتالية المغة تعبير ، ليس بالضروري في ىذه التمارين 

 التعبير المصاحب من طرف المربية او من طرف الطفل متعمق بأىمية الوضعية 

.(neropsychologie , cogmitre) 
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 : البنية الفضائية لروبير ريغال  .7
 : تعرف البنية الفضائية عمى أنيا 

  تحديد موقعنا في الفضاء من خالل معالم :القدرة . 1.7
 .إعطاء أوامر صحيحة لمختمف عناصر الكل  -
 .بالعالقات الموجودة بين شخص و بين آخر و أشياء من وجية نظر (التمتع)استحسان  -
 .إدماج مختمف أجزاء الشكل بتتابع -

 :كيف نعرف الفضاء الذي يحيط بنا ؟ نعرفو من خالل  
  رؤية بعينين ، بعين واحدة  (ثنائية ، أحادية  )الرؤية. 
  تحسيسية تقبمي ذاتي ، صفة األحاسيس الصادرة من الجسم و الدالة عمى الوضع و الحركات و

 .التوازن 
  (خاصة بحاسة الممس)ممموسة 
  (عصب سمعي)سمعية 
  كمرجع  (الرأسي )اىيمية المحور الجسدي العمودي. 

 : العالقات الفضائية . 2.7
 (جوار ، انفصال ، أمر محيط ، استمرارية  )العالقات الفضائية ىي عالقات بين االشياء 

 (الخ....في الداخل ، في الوسط ،بجانب )اىمية المغة 

 .(خط مستقيم  )عالقات إسقاطية تساعد عمى االستيعاب 

 .استعمال وسائل الربط و القياس ، المخططات  (إقميدس)العالقات المترية اإلقميدية 

متصمة مباشرة مع استيعاب العناصر في مجال المحيط و بالفيم المجرد : االتجاهات الفضائية . 3.7
 . يسار –باستعمال االستيعاب أو الذاكرة ، والتوجيات يمين 

 . وراء –أمام : و ترتكز عمى الجسم الموجو 
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 يوضح مركبات البنية الفضائية حسب روبير ريغال : (3)الشكل رقم

                           

 التوجه الفضائي            فضاء حسي حركي تمثيمي             عالقات هندسية      

 

                   مقموبية وجهات النظر   البنية الفضائية                                  

                                              

  عالقة الروائز                                                                            

                                                               

 التركيب الفضائي             الفضاء التمثيمي او العممي             العالقات المترية 

 أو االقميدية                                                                (العقمي  )اإلدراكي        

  

 

 

 

 مركبات البنية الفضائية 
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 :اضطرابات البنية الفضائية و التنظيم المكاني  .8

يظير فييا االضطراب عمى مستوى اإلدراك البصري ، وتشير البحوث و : اضطرابات البنية الفضائية . 1.8

الدراسات  التي أجريت عمى اإلدراك البصري لذوي صعوبات التعمم إلى أن ىؤالء األطفال يعانون من واحدة 

 :أو أكثر من الصعوبات التالية 

 :صعوبة التمييز البصري  -

 و ىو عدم قدرة الطفل عمى التمييز بين األشكال و إدراك أوجو االختالف و التشابو فيما بينيما من حيث 

 .المون ، الشكل ، الحجم و الوضع 

اطمبي من الطفل ان :    ان قدرة طفمك ترتبط بسرعة اإلدراك و القدرة عمى إدراك التفاصيل الدقيقة ،مثال 

 .(ت، ث، ب، ج، ح، غ، م )من مجموعة من الحروف التالية  (ب)يستخرج حرف 

 (119، ص2004هدى عبد الحاج ،: بتصرف  )             

 :صعوبة إدراك العالقات المكانية  -

يقصد بيا إدراك العالقات المكانية المتعمقة بادراك وضع األشياء في الفراغ وىي من أىم األسس التي 

 .يقوم عمييا تعمم الطفل ، خاصة الرياضيات ، التصميمات اليندسية و الرسم 

 :صعوبات التعرف عمى الشيء و الحروف و الرموز و معكوساتيا  -

قد : و ىي تظير في ضعف قدرة الطفل عمى التعرف عمى طبيعة األشياء عند رؤيتيا أو تخيميا ،مثال 

ال يستطيع الطفل ان يتعرف عمى الحروف اليجائية أو األشكال اليندسية أو األشياء ، مثل الطاولة أو 

 .الكرسي 

دعم : قد يصعب عمى الطفل أن يميز بين األشكال و الرموز و ترتيب الحروف في األرقام ،مثل عدم 

 . ، أو يستخدم ىذه المفاىيم في غير موضعيا 
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 :صعوبات تمييز الشكل و األرضية  -

 يقصد بيا عدم قدرة الطفل عمى فصل أو تمييز الشيء أو الشكل من األرضية أو الخمفية ، فعندما ينظر 

إلى مشيد في الطبيعة أو يستمع إلى أصوات فعمى الغالب أن يختار مشيدا معينا أو صوتا ، بحيث يركز 

و ىو بمثابة جزء معين يقع ضمن  (الشكل)عميو دون غيره من المثيرات األخرى ، فمثل ىذا المثير يمثل 

 .(الخمفية)السياق الكمي و ىي المشاىد 

فحسب الدراسات التي أجريت فقد وجد و إن األطفال ذوي صعوبات التعمم بصفة عامة و عسر القراءة 

دراك العالقات  بصفة خاصة يعانون من صعوبات في التمييز بين الشكل و األرضية و إدراك الفراغ ، وا 

 (123-119،ص 2004هدى عبد الحاج ، )                              .               المكانية 

 : صعوبات التنظيم المكاني . 2.8

 " يسار –يمين " وتظير عمى حد سواء في التوجو و الييكمة في التوجيو 

المعطيات المرتبطة بالفضاء تظير معالجتيا من طرف الفص الجدراي اليمين في بعض األحيان الحد األدنى 

من اآلفات ليذا الفص يمكن أن يولد اضطرابات في موقع الكائنات ، التمييز بين  اليمين واليسار ، ترتيب 

 .الحروف و القراءة ، التوجو المكاني ، تقييم المسافات 

   في ىذا الفصل جزء اخذ من رسالة دكتوراه غير منشورة لألستاذة عمراني أمال :        مالحظة 
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 :خالصة 

من خالل ما سبق اتضح لنا أن الطفل يكتسب مفيوم البنية الفضائية عبر مراحل ، وذلك ابتداءًا من الشير 

السادس حيث يبدأ بالتآزر الحس حركي  وصوال إلى المفاىيم األخرى الخاصة بالفضاء كإدراكو لمعمق  

 .وموقع األشياء بالنسبة لو و العكس 

لذا  فتمكن الطفل من المفاىيم األساسية و تحكمو الجيد بيا خاصة المفاىيم الفضائية تساعده في التطور 

والنمو بشكل طبيعي و ممتاز لمتحضير لممدرسة ، ال بد االىتمام بيا و تشجيع الطفل عمى اكتسابيا كي ال 

 .تكون لديو صعوبة في القراءة و الكتابة ألنيا تمعب دورا أساسيًا في التعمم 
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 :تمييد   

تعتبر القراءة من الوظائف المعرفية المعقدة التي يعالجيا الدماغ ، فيي نتاج لتفاعل العديد من العمميات 

العقمية المختمفة ، ومنو فان اكتساب ميارة القراءة ىدف من األىداف التي تسعى المرحمة االبتدائية لتحقيقيا 

لدى كل فرد فيي وسيمة لتحقيق ذاتو وأداء دوره االجتماعي عمى أكمل وجو ، ومن ىنا كان تعميم التمميذ 

 .لمقراءة في ىذه المرحمة ضرورة ممحة لتوافقو الدراسي و االجتماعي 

ومن خالل ىذا الفصل سنتعرف أكثر عن ىذه الميارة و أىميتيا ، العوامل المؤثرة فييا ، وكذا طرق أو 

 .استراتيجيات تعمميا واىم النماذج التي أعدت من قبل الباحثين و العمماء تساعد عمى فيم ىذه الميارة 

 :تعريف القراءة  .1

 :لقد تنوعت وتعددت التعريفات الخاصة بعممية القراءة ، ونذكر منيا 

تفسير ذات معنى لمرموز المفظية المطبوعة و المكتوبة وقراءة "عمى أنيا  (ىاريس و سيباي)يعرفيا كل من 

من اجل الفيم تحدث نتيجة التفاعل بين إدراك الرموز المكتوبة التي المغة و ميارات المغة لمقارئ ، ويحاول 

                (11،ص 2008عبد الكريم حمزة ،  )            "  القارئ فييا فك رموز المعاني التي يقصدىا الكاتب 

عممية عقمية انفعالية دافعية ، تشمل تفسير الرموز و " عمى أنيا (105،ص 2000شحاتو ، )عرفيا أيضا 

الرسوم التي يتمقاىا القارئ عن طريق عينيو ، وفيم المعاني ، والربط بين الخبرة السابقة و ىذه المعاني ، 

 ." واالستنتاج ، و النقد والحكم وحل المشكالت 

 لممواد والتفسير اإلطالع عمى تدل القراءة ": النفسي الطب مصطمحات في المتخصص المعجم تعريف في

 وعمى تفسيرات عدة يحتمل عام تعريف وىو (  153 .ص  ،سنة /، د الشربيني)  "المقروءة والنصوص
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 ورد كما  .المادة ىذه فيم ىو التفسير و المكتوبة المادة عمى التعرف عمى القدرة ىو باإلطالع يعني األرجح

 تتم التي العمميات تعقد عمى و القراءة من اليدف عمى صاحبو فيو ركز آخر تعريف

   .خالليا

 عمميات عن عبارة وىي غاية تحقيق أو معرفة الكتساب اإلنسان بو يقوم فكري نشاط  عبارة عنالقراءةإذن 

 عممية فكرية عقمية شديدة أو ىي.  فيما بينيا  والمتشابكة المترابطة الميارات من العديد تتضمن معقدة

 .التعقيد ، الرتباطيا بالنشاط العقمي لإلنسان ، إضافة إلى حاسة البصر و أداة النطق و الحالة النفسية 

 : أىمية القراءة  .2

تعد القراءة أىم وسيمة من وسائل االتصال البشري ، بيا ينمي الفرد معموماتو و يتعرف عمى الحقائق 

المجيولة ، فيي مصدر سعادتو و سروره ، وعنصر من عناصر شخصيتو في تكوينو النفسي  تساعده عمى 

التغير، ولعل ما يثبت ما ذكر أن كثير من العمماء و المفكرين نبغوا في مجاالت العموم دون أن يدخموا 

المدارس ، ونالوا الشيادات العممية وكان طريقيم إلى ذلك القراءة ، ىذه الحقيقة تبدو واضحة إذا استذكرنا 

.                تأكيد التربويين الباحثين عمى ميارات التعميم الذاتي ، و التي تعد القراءة الفاعمة الوسيمة الناجحة لذلك 

 (80، ص2005حاج صبري ، )

فعمى الرغم من تعدد الوسائل الحديثة لالتصال البشري ، ال تزال الوسائل السمعية البصرية الطريقة األولى 

لنقل المعارف ، والقراءة من الفنون األساسية لمغة ، فيي الخطوة الرئيسية اليامة في تعميم المغات الحية ، ولذا 

 .ينبغي أن تكون األساس الذي تبنى عميو سائر فروع النشاط المغوي من حديث ، استماع و كتابة 

و نظرا ألىمية القراءة في حياة الفرد و المجتمع عمى حد سواء ، و اعتماد العممية التعميمية عمييا ، فقد 

                                    (12 ، ص 2005دحال ، ). تناوليا التربويون بالدراسة و البحث منذ أوائل القرن العشرين و حتى يومنا ىذا 

ىكذا و تؤدي القراءة لمفرد وظائف متعددة بعضيا معرفي وبعضيا نفسي ، وبعضيا الثالث اجتماعي ، فتتمثل 

الوظيفة النفسية في أنيا تشبع حاجياتو النفسية المختمفة كإشباع حاجتو في االتصال باآلخرين و مشاركتيم 
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في أفكارىم ومشاعرىم ، كما تساعده عمى االستقالل إذ تمكنو من االعتماد عمى في تحصيل المعرفة و 

االستقالل في ذلك عن والديو و مدرسيو ، والقراءة أيضا تشبع حاجتو إلى االكتشاف و معرفة عوالم كانت 

  (117 ، ص1996-1995أحمد السيد ، )    مجيولة أمام ناظره ، وحقائق كانت غير معمومة

 :عوامل اكتساب القراءة  .3

ان عوامل اكتساب القراءة عديدة و متنوعة ، تدخل في كثير من العمميات العقمية كالفيم و االستنتاج و 

ن ما نممسو منيا ىو المثيرات فقط  التقويم ،وتتكون عممية القراءة من أحداث ال يمكن مالحظتيا في ذاتيا ، وا 

التي تحدث في البداية متمثمة في رؤية الرمز المكتوب واالستجابات التي تأتي في النياية في صورة سموك 

يعبر عن فيم الشخص لما يقرأ ، أما األحداث العقمية التي تحدث داخل الفرد وتتوسط بين المثيرات 

 .                واالستجابات، فما يزال عمماء النفس يحاولون الكشف عنيا عمميا ، وىو أمر في غاية التعقيد

 (115، ص 1996-1995أحمد السيد ، )

وألن القراءة تشمل عمميات ذىنية وحركية ، كان البد من توفر عدة شروط قبل أن يصبح الطفل قادرا عمى 

 :القراءة ، استطاع المختصون و العمماء أن يحصروا عدة عوامل تجعل الطفل مؤىال لتعمم القراءة نذكر منيا 

  العوامل الجسمية: 

إن القدرة عمى التعمم تحتاج إلى جسم سميم من حيث البصر ، السمع و النطق ، لذا فان الطفل الذي يعاني 

من مرض مزمن مثال أو أي اضطراب في ىذه العمميات السابقة الذكر فإنو يصعب عميو تعمم القراءة أو 

، 1996-1995أحمد السيد ، ). التركيز و توظيف عممياتو الذىنية و الحركية التي تحتاجيا عممية القراءة 

 (139ص
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فالبصر مثال ضروري لتعمم القراءة ، لذا من الضروري أن يكون سوي لنجاحيا ،إذ تتطمب القدرة عمى رؤية 

الكممات بوضوح ومالحظة االختالف بينيا ، و في كثير من الحاالت يكون البصر سويا لكن إدراك الطفل 

لممرئيات لم يبمغ نضجو الكافي بعد ، ومن ثم ال يكون مستعدا لمقراءة، وقدرتو عمى تنسيق اإلدراك البصري 

ال تأتي إال في سن الخامسة أو السادسة ، وأنو من بين مظاىر عدم نضج اإلدراك البصري عند األطفال 

ىمال العناصر الجزئية غفال تفاصيمو ، إما رؤية الشيء العام أو المون أو الحجم ، وا   . رؤية الشيء وا 

 (139-138ص   ،ص1999بتصرف ، الناشف، )

مع البصر نجد السمع ، فاألذن ليا أىمية كبيرة في عممية القراءة ، فإن كان الطفل غير قادر عمى السمع 

جيدًا ، فإنو سيجد صعوبة في ربط األصوات المسموعة بالكممات المسموعة بالكممات المرئية التي تقدم إليو 

  (77 ،ص2003كولينجفورد سيديك ، ). كمادة لمقراءة 

  فإن سالمة السمع يؤمن الدورة السمعية السميمة أثناء القراءة ( 92سنة ،ص/إسماعيل العيس ، د)و حسب 

 .، و التي تسمح بمراقبة الطفل لصوتو بنفسو و التصحيح الذاتي

فاألذن كذلك كعضو عمييا أن تصل إلى مرحمة النضج ، تجعميا قادرة عمى القيام بدورىا المتمثل في تفكيك 

الرسائل المخزنة في الذاكرة المسموعة و إعطائيا معانييا ، حتى تصل بالقارئ إلى المدلوالت الصحيحة ، 

بفضل الخبرات السابقة و ىذا كمو يستدعي خطوات متداخمة  فالسمع البد أن ينتيي بإدراك الفرد ما وصمو 

من أصوات من السيل عمى اإلنسان السمع ،لكن من الصعب عميو اإلنصات ، أما فيم ما نسمعو ىو أمر 

التمييز بين : في غاية الصعوبة ، و اإلنصات الجيد يعني تعمم تنمية الميارات المطموبة لتنفيذ ميمتين ىما 

 .األصوات التي ليا معنى و األصوات التي ليس ليا معنى، وكذلك ترجمة ىذه األصوات إلى معاني 

 (65،ص 2003كولينجفورد سيدريك ، )
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  العوامل العقمية: 

باإلضافة إلى العوامل الجسمية ىناك العوامل العقمية ، فتعمم القراءة يعتمد عمى وجود جياز عصبي ، فيمتمك 

الخ ، ..أوال القدرة الفيزيولوجية من حيث الفصوص ،ومراكز التخزين  ومعالجة المعمومات ، واكتساب المغة 

وثانيا القدرة عمى الوظيفة من حيث نضج ىذه المراكز وقياميا بوظائفيا ، فعمميات اإلدراك ،الذكاء ، التفكير 

تقتضي ىذا النضج ، حتى يكون الطفل مؤىال لتعمم القراءة وجميع الميارات األخرى ... ، االستيعاب 

ويرى الباحثون  أن الحد . كالكتابة والحساب مثال والتي تحتاج إلى ىذه الشروط الذىنية من اجل االكتساب 

 7 سنوات و 6 سنوات ، بينما يرى آخرون أنو ال يقل عن 6األدنى لمعمر العقمي الالزم لبدء تعمم القراءة ىو

 (33، ص 1999الناشف ، ) . سنوات فأكثر 7أشير ،في حين يرى فريق ثالث أنو يرتفع بالسن إلى 

  العوامل االجتماعية و االقتصادية: 

تؤدي العوامل االجتماعية و االقتصادية المرتفعة لألسرة دورًا ىامًا في تييئة الطفل لمبدء في التعمم ، في حين 

أن المستوى االجتماعي ،االقتصادي المتدني لألسرة ، يحرم الطفل من إثراء القراءة بنجاح ، وىذا ما أكدتو 

أن أطفال المحيط  االجتماعي الثقافي المرتفع ، يقرؤون  (Gilly) جيميعدة دراسات عممية منيا دراسة 

 (241 ،ص1996-1995احمد السيد ،  )                                      .أفضل من اآلخرين

  رغبة الطفل في القراءة: 

يختمف األطفال في رغبتيم لتعمم القراءة باختالف قدراتيم و استعدادىم الشخصي و اختالف البيئة الثقافية 

 .التي يعيشون فييا 

ويعتبر العمماء المختصون في االستعدادات الشخصية واالنفعالية وكذلك االستعداد في الخبرات و القدرات ، 

باإلضافة إلى الصحة العامة لممتعمم ، كعوامل ضرورية وأساسية من أجل نجاح عممية القراءة ، والشيء 
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عداده سيكولوجيا ، حتى يتم  األىم في ىذا كمو ىو تنمية رغبة الطفل لتعمم القراءة ، أي البد من ترغيبو وا 

لحاحو عمى اكتسابيا والتدريب عمييا   .تعمم ىذه الميارة ، بفضل طمب الطفل ذلك ، وا 

   ، فالطفل ما يكاد يبمغ الرابعة أو الخامسة حتى يبدي رغبتو في تعمم القراءة (39، ص1999الناشف ،  )

،فنجده يقمد الكبار وتعتبر ىذه المرحمة تمييدية ىامة عمى اآلباء استغالليا من أجل حث الطفل عمى تعمم 

 (240، ص2003حنفي بن عيسى ، ).                                                    القراءة 

  اكتساب مفيومي الزمان والمكان: 

أما العامل األخير فيو اكتساب الطفل لمفيومي الزمان والمكان ، وىذا ما أكد عميو  بعض الباحثين ، فيم 

يعتبرونو عامل أساسي في تعمم القراءة ، ألن ىذه األخيرة تستمزم وجود حيز من المكان تتوالى فيو الحروف 

و الكممات عمى السطر ، فإذا انتيى السطر البد من استئناف سطر آخر ، وبين السطر و السطر ىناك 

 في المغة العربية مثال ةمسافة معينة ال بد من مراعاتيا حتى ال يترك القارئ شيئًا مما يطالع ، كما أن القراء

تكون من اليمين إلى اليسار والعكس في المغات األجنبية ، ما عدا المغة الصينية التي تكون من األعمى إلى 

 (241،ص2003حنفي بن عيسى ، ). األسفل ، فيذا كمو يتطمب إدراك األبعاد والمسافات واالعتياد عمييا 

 :أنواع القراءة  .4

قراءة جيرية ، وقراءة صامتة ويتفق عمى ىذا التقسيم : تنقسم القراءة من حيث العام في األداء إلى نوعين 

 .الخبراء والمتخصصين في القراءة ، والييئات العممية المتصمة لتعميميا 

وىي ذلك النوع من القراءة التي يتمقى فييا القارئ ما يقرؤه عن طريق العين : القراءة الجيرية  . أ

   وبتحريك المسان واستغالل األذن ، وأساس ذلك النطق بالمقروء بصوت عال يسمعو القارئ وغيره 

                                                            (274،ص 1979سمك محمد،)                                                                       
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العممية التي تتم بيا ترجمة الرموز الكتابية ، وغيرىا " عمى أنيا (129، ص1981قورة حسين ،  )يعرفيا 

إلى ألفاظ منطوقة و أصوات مسموعة متباينة الداللة حسب ما تحمل من معنى ، فيي تعتمد عمى رؤية 

 ."العين لمرموز ، وعمى التمفظ بالصوت المعبر عما يدل ذلك الرمز

التقاط الرموز المطبوعة بالعين و ترجمة المخ ليا ، ثم " فيرى أنيا  (67،ص2000فضل اهلل ،   )أما 

 "الجير باستخدام أعضاء النطق استخداما سميما

 :أىداف تدريسيا 

القراءة الجيرية تيسر لممعمم الكشف عن األخطاء التي يقع فييا التمميذ عند النطق ، وبالتالي يتاح لو  
 .عالجيا 

تساعد التمميذ في الربط بين األلفاظ المسموعة في الحياة اليومية ، والرموز المكتوبة عمى وضوح  
 .المعاني 

في القراءة الجيرية استخدام لمبصر و السمع ، مما يزيد امتاع التالميذ بيا ، وخاصة اذا كانت المادة  
 .المقروءة قصة أو حوار أو شعر أو نثر

 . تعود التالميذ الثقة بالنفس و تقمل من خجميم ، وفييا مشاركة القارئ لمسامعين  
 (22سنة ، ص /أحمد الياشمي ، د )

 : في ما يمي (73،ص2006عامر فخر الدين ،) فيمخصيا :أما عيوبيا 

 .ضيق الحصة عن استيعاب قراءة التالميذ كميم  
 .انشغال بعض التالميذ عن متابعة القارئ  ، وعن مراعاة ضبط الكممات  
 . تستيمك وقتا أطول من القراءة الصامتة ، لذلك ىي أصعب منيا  

 : بعض العيوب منيا (20عبد الحميد ق ، ص  )ويضيف 
   . تصحيحو و الخطأ اكتشاف صعوبة 
   . القراءة حدوث من التأكد صعوبة 
 .  القراءة في الضعاف لألطفال مناسبة غير 
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ىي استقبال الرموز المطبوعة و إدراك معانييا في حدود خبرات القارئ ، وحسب : القراءة الصامتة  . ب

              .تفاعالتو مع المادة القرائية الجديدة ، واكتساب خبرات و سموكيات وفقا لما فيمو منيا 

 (71، ص 2000فضل اهلل ،  )                                                                

كما تعرف عمى أنيا القراءة السرية المتحررة من النطق ، وتحريك المسان و الشفتين ، فيي تختصر المجيود 

العضمي الذي يقوم بو جياز النطق ، وتكتفي بالقراءة الذىنية بواسطة النظر ، وفي ىذا الصنف يدرك القارئ 

 (132،ص2013قربوع سيام ، )                .الجيد و المتمكن من الكممات و الوحدات دون أي جيد 

  : في النقاط التالية( 20،ص1981عبد الحميد فرج ، )لخصيا : أىداف تدريسيا 

 .اكتساب السرعة في القراءة مع زيادة الفيم  
 .تنمية دقة المالحظة لدى التمميذ وتنمية حواسو  
 تنشيط خيال التمميذ باالستمتاع بما يقرأ  
 .اكتساب التمميذ لممعرفة المغوية  

 :فتنحصر في:  أما عيوبيا 

 .إخفائيا أخطاء التالميذ و عيوبيم في النطق السميم و األداء  
 . حرمان التالميذ من التدريب عمى النطق الصحيح لمحروف 
 .عدم قدرة التمميذ عمى تمثيل معاني الكممات و كذا جودة اإللقاء  

وعمى الرغم من ىذا تبقى القراءة الصامتة ضرورية في حياة التمميذ ، وفي جمعيا مع القراءة الجيرية في 

 ،أن الجيرية و الصامتة بين الفروق حول أجريت عديدة أبحاث أثبتت لقدحصة واحدة إزاحة لما اخذ منيا ، ف

   القراءة أثناء بالكممات ينطق أو جيرية،  يقرأ قراءة  التمميذ أن إلى يرجع  اإلدراك مدى ضيق

 (30سنة ، ص/ الياشمي ، د                                                                  .الصامتة
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و كاستنتاج لما سبق ذكره فإنو كال القراءتين سواء الجيرية أو الصامتة ، ضرورية لمتمميذ كالىما تساعدانو 

 .في التركيز والتمعن أثناء القراءة و إدراك الحروف

 : شروط تعمم القراءة  .5

يجب أن تتوفر في التمميذ بعض الشروط لكي يتمكن من تعمم القراءة ، فزيادة عمى سالمة أعضاء النطق 

وحاستي السمع والبصر ،والشروط المتعمقة بالمعمم ومناىج الدراسة وكذا الحالة االقتصادية ،االجتماعية 

والنفسية ، نجد بعض االكتسابات المعرفية التي يجب أن تتوفر عند الطفل ،كما عميو أن تتحسن لديو قبل 

 : دخولو إلى المدرسة ،ومن بينيا 

 :الذاكرة . 1.5

إن معالجة المعمومات تتطمب تنشيطا لمذاكرة ،وأي معمومة يجب أن تمر أوال عبر نظام التخزين الحسي أين 

وىناك يتم ترميزىا ، وأخيرا تذىب  (الذاكرة العاممة  )تبقى لمدة جد قصيرة ثم تذىب إلى الذاكرة قصيرة المدى 

الى الذاكرة طويمة المدى التي تحتفظ بيا أو تيمميا تماما فتتالشى ، فالعمل الجيد لمذاكرة يمثل مطمبا ىاما من 

 (31-30 ، ص ص 1998صميحة غالب ،)                                    .أجل تعمم المفردات 

 :االنتباه . 2.5

بمجرد أن الطفل يحسن توجيو سمعو إلى صوت ما ،أو توجيو عينو إلى مثيرىا ،فيذا دليل عمى انتباىو في 

الميام المعقدة لمتعمم التي تقتضي التعرف عمى مفاىيم تعطي االنتباه حظا وافرا من األىمية فيو الذي يضبط 

اإلدراك السمعي والبصري ، وكل خمل في مستوى ىذه األفعال االنتباىية يمس حتما اإلدراك و بالتالي يعرقل 

  (31-30،ص ص1998صميحة غالب ، ).    وكثيرا ما تفسر صعوبات القراءة باضطراب االنتباه.التعرف 
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اعتبر بعض الباحثين بان صعوبات تعمم القراءة راجع بشكل كبير إلى :التوجو الزماني والمكاني . 3.5

بينما رأى باحثون آخرون بأنو ال يمكن التكمم عنو إال في حالة ما إدا كان الطفل . التوجو الزماني والمكاني 

 . في بدايات تعممو

 القراءة :ثانيا

يمثل عسر القراءة مشكمة خطيرة عمى المستوى العالمي ، ليس فقط فيما يتعمق بالفرد فقط ولكن تمتد آثاره 

إلى المجتمع الذي يعيش فيو ، فقد زاد عدد األطفال الذين يعانون من العسر القرائي لدرجة استدعت انتباه 

ونحن من خالل ىذا الفصل سنتعرف أكثر عن . الباحثين والخبراء ، والعمل عمى إيجاد حمول ليذه المشكمة 

 .... ماىيتو ، أسبابو ، أعراضو و أىم النظريات المفسرة لو : ىذا االضطراب

 :لمحة تاريخية عن عسر القراءة  .1

يجب أن نقدم أوال الممحة التاريخية ليا ، وذلك منذ بداية القرن  (Dyslexie)عند الحديث عن الديسميكسيا 

مركزىا نقطة " القدرة المغوية"التاسع عشر وحتى وقتنا الحالي ، حيث انتشرت وجيات النظر التي ترى بأن 

 .محددة في النصف األيسر من المخ البشري 

لذا فقد ركزت العديد من الدراسات واألبحاث العممية ، وخاصة تمك الناتجة عن أعمال بروكا 

(Broka,1861-1865)  و أعمال فيرنك(Carl Fairnek, 1874)  عمى مشكالت المغة التي تنتج عن

 ".أفازيا "إصابات مختمفة ألجزاء الدماغ ، وعرفت بال 

 ، 2009 ، السعيدي)1896حتى عام  (Dyslexie)ولم يبدأ البحث األكاديمي في مجال صعوبات القراءة 

 وىو طبيب العيون (مورجان )إلى أن الفضل يعود إلى  (1966)"تومسن و مارسمند "، فقد أشار  (28ص

اإلنكميزي الذي كان أول من أعطى تعريفا و صفيا لعسر القراءة والكتابة ،حيث ترجع مقالتو الموجودة في 

المجمة الطبية البريطانية الوصف الكالسيكي والدقيق لعسر القراءة والكتابة ، من خالل تسجيمو لحالة طفل 
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في الرابع عشر من عمره ولم يكن قادرا عمى القراءة رغم سالمة حاسة البصر لديو ، كما كان يتمتع بمكانة 

أي دليل عمى وجود مشكل في المخ عند ىذا الطفل الذي كان "  مورجان "اجتماعية عادية ، ولم يحدد 

 .يتمتع بنسبة ذكاء متوسطة ، وحسب معممو لو كان التعميم شفييا لكان األول في صفو 

ايتمشيب  )أمثال " مورجان" ومنذ ذلك الحين بدأ أطباء العيون ينشرون مالحظات مماثمة لما جاء بو 

  (1908، و فيشر 1905، توماس وسيتفيتسون 1896

 اىتمت الدراسات الكالسيكية لعمماء النفس التجريبي بعممية القراءة دون إعطاء اىتمام 20وقبل القرن 

 في عمل دراسات أساسية تختص بالعين و ميكانيزمات القراءة ، و لكن قبل ابصعوبات القراءة ، فقد استمرو

 بقميل أصبح عمماء النفس وخصوصا الميتمين بالتربية عمى وعي تام بيذه الظاىرة ، وذلك 20انتياء القرن 

 (25، ص2001نافذة عمى التربية ، )                                 . لمعرفة األسباب المؤدية ليا

 :تعريف عسر القراءة  .2

" ميكائممي " عرف عسر القراءة في الفترات األولى من انتشاره عمى أنو مرض ،، كما وصفو آنذاك العالم 

       .، ويقصد بو األطفال الذين يعانون من اضطرابات خاصة في القراءة "مرض العصر "فقال عنو بأنو 

 (116، ص2003كولينجفورد سيدريك ،)                       

ذا أردنا أن نعرف ماذا تعني كممة   " Dys" فيي تتكون من المقطع  " Dyslexieديسميكسيا "وا 

في المغة الفرنسية ، " lexie" ،والمقطع " ألم أو صعوبة أو اضطراب "ويعني " Dus" الذي يقابمو باليونانية 

 "الكممة " في اليونانية و يعني" lexis" والذي يقابمو 

 (J M.Noél ,1976,p11 ).في المغة الفرنسية تعني صعوبات في تعمم الكممات " ديسميكسيا " إذن كممة 
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واحد من اضطرابات التعمم ،وتعني عدم القدرة عمى "  عمى أنيا (1،ص 2002مقدادي ، )يعرفيا 

 " االستيعاب القرائي بما يتناسب و الدرس، أو عدم القدرة عمى القراءة جزئيًا أو كميًا 

خمل عند األطفال الذين : "، فقد عرفت الديسمكسيا عمى أنيا (1986)تعريف المنظمة العالمية لألعصابأما 

عمى الرغم من الممارسات الصفية التقميدية ،يفشمون في اكتساب الميارات المغوية الخاصة بالقراءة والكتابة 

والمجموعة التابعة لمنظمة األعصاب العالمية نفسيا التي عممت عمى " والتيجئة التي تتواءم و قدرتيم العقمية

حماًل يظير " والتي اعتبرتو " الديسميكسيا "ىذا التعريف أصدرت أيضًا تعريفا آخر لصعوبة التعمم الخاصة ب 

توافر الفرص االجتماعية و ,في صعوبة  تعمم القراءة ، عمى الرغم من التدريس التقميدي و الذكاء المناسب ، 

 (30 ، ص2009السعيدي ،  )                                       ."الثقافية 

و بشكل عام فإن عسر القراءة تعني عدم القدرة عمى القراءة جزئيًا أو كميًا ، فيي ال تعزى إلى إعاقة حسية 

 .ذىنية ، أو عدم اتزان عاطفي ، وضعف في الدافعية أو تعميم غبر مناسب ، إنما أكثر من ذلك 

 :أسباب عسر القراءة  .3

ترجع صعوبات التعمم في القراءة ألسباب عديدة ، ونادرا ما ترجع الصعوبات التي يعاني منيا الطفل في 

القراءة الى سبب واحد ، ففي معظم األحوال تكون ىذه الصعوبة ناتجة عن عدة عوامل تجمعت معًا لتمثل 

 :ومن ىذه العوامل نذكر ما يمي،  (213 ،ص2012رجب،). حاجزا يحول بين الطفل وتقدمو في القراءة 

 :العوامل الوراثية  

أكدت العديد من الدراسات التي أقيمت عمى عينات توائم ، أو عمى أسر ذوي صعوبات التعمم إلى تواجد ىذه 

ولقد أظيرت نتائج دراسة ، الصعوبات بينيم خاصة الوالدين و اإلخوة و األخوات ، وبعض األقارب 

(Satyan,1980)  أن لمعوامل الوراثية دورًا كبيرًا في وجود صعوبات تعمم القراءة لدى األطفال ، حيث ،

 (45 ، ص2005حاج كادي ،).  من األفراد توجد لدى أفراد أسرتيم عسر القراءة%49تبين أن 
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 :العوامل النفسية  

تتعدد العوامل النفسية التي تسبب صعوبات ومشكالت تعمم القراءة ، ويؤكد إسيام ىذه العوامل بشكل كبير 

 : في إحداث عسر القراءة لدى األطفال  ، ولقد تمثمت في اآلتي 

  تؤثر الحصيمة المغوية لمطفل وقاموس المفاىيم لديو عمى طريقة فيمو واكتسابو : االضطرابات المغوية

وتفسيره لممادة القرائية ، فقد يفيم بعض األطفال ما ينطق ، أو يسمع ، لكنيم ال يستطيعون استخدام المغة 

في الكالم والتعبير وتنظيم األفكار ، مما يعكس لدييم انفصاال ممموسا بين الفكر والمغة ، فضال عن سوء 

استخدام الكممات والمفاىيم ، وىو ما يعبر عنو باالضطرابات المغوية والتي تسيم إسياما دااًل وممموسًا في 

 (28 ،ص2007بتصرف ،فندي ، )  .صعوبات القراءة ، وعمى نحو خاص صعوبات الفيم القرائي 

  اضطراب االنتباه يؤثر سمبًا عمى األداء المعرفي والعقمي المصاحب لمقراءة :اضطراب االنتباه االنتقائي 

 . ، حيث يؤثر عمى كاًل من اإلدراك البصري والسمعي ،وعمميات الفيم المغوي ، والفيم القرائي 

وتشير الدراسات الحديثة أجريت عمى االنتباه االنتقائي لدى األطفال ذوي صعوبات القراءة إلى أن ىؤالء 

 األطفال يفشمون في أعمال عمميات االنتباه إذا ما قورنوا بأقرانيم العاديين 

 ومع ذلك فإن االنتباه يتحسن لدى األطفال ذوي صعوبات القراءة مع تزايد العمر الزمني وتبدو أعراض

 :اضطرابات االنتباه االنتقائي لدى األطفال ذوي صعوبات القراءة في 

سعة انتباىو قصيرة ، أمد االنتباه ضئيل ، حذف بعض الحروف ، تكسير بعض الكممات ، قفز بين الكممات 

 والسطور ،اندفاعية ، عدم إدراك المعنى ، ضعف في الفيم القرائي ، ضعف إدراك 

  (431-429ص   ،ص1998الزيات،).السياق ، القراءة كممة كممة ، عدم االلتزام بالمعنى وفواصل الوقف 
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قد يتعرض الطفل إلى صعوبة في النطق والقراءة ، وىنا وجب تشجيعو  وجعل النشاط : انخفاض الدافعية 

 .                 القرائي محببًا إلى نفسو عن طريق االستعانة بالصور الممونة واألغاني والموسيقى وغيرىا

 (95-94، ص ص2000حافظ نبيل عبد الفتاح ،)                                              

  :العوامل التعميمية  

تنشأ األسباب التي تؤدي إلى االضطرابات في المرحمة االبتدائية عن المناىج ووسائل التعميم ، فغالبا ما 

تيمل المناىج الفروق الفردية  ، فالمناىج المطبقة وضعت عمى أساس أن التالميذ متشابيين دون اعتبار 

القدرات والميارات الخاصة بكل تمميذ ، في حين أن لكل شخص قدراتو عمى التعمم 

  (121 ، ص2000فيمي مصطفى محمد ،  )                                             .واالكتساب

كما ال ننسى نقص االستعداد لتعمم القراءة ، بمعنى أنو لكي يتمكن التمميذ من تعمم القراءة يجب أن تكون  

لديو استعدادات لمتعمم وتتمثل ىذه االستعدادات في قدرات وأنماط السموك ، القدرات المعرفية ، اإلدراك 

السمعي ،اإلدراك البصري واالستعداد النفسي لمقراءة ، فكل ىذه االستعدادات تدخل في عممية تعمم التمميذ 

 (38، ص2007كريمة بوفالح ، ).               لمقراءة

 :صعوبة اإلدراك و التنظيم الفضائي و الزماني  

يعبر عن صعوبة اإلدراك و التنظيم الفضائي والزماني لدى ىؤالء التالميذ بالخمط بين الحروف المتشابية في 

نتيجة صعوبة إدراك الفوارق الشكمية بين ... الشكل ، مع اختالف بسيط بينيما ،كحرف ص ، ض ، ط ، ظ 

الحروف أثناء تعمم القراءة والكتابة ،ىاتان العمميتان تكشفان أيضا عن صعوبة إدراك التنظيم التسمسمي 

ثم " غ"ثم " ل"تتكون من تتابع الحروف " لغة "لمحروف داخل الكممات ، أي التعرف عمى الكممة مثال ، كممة 

وفق تسمسل مناسب " تنطق "  العالقة بين األحرف الثالثة عالقة مكانية من حيث أنيا ن، فنالحظ إذن أ" ة"

لكتابتيا ، إذن صعوبات كيذه تمتد جذورىا إلى مرحمة ما قبل المدرسة وكفيمة بأن تعرقل النمو الطبيعي لمغة 

  (97 ، ص1997إسماعيل العيس ،  )      .                               الشفوية والكتابية
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 :النظريات المفسرة لعسر القراءة  .4

صعوبات القراءة ، فمنيم  لقد تعددت النظريات آراء الباحثين وعمماء النفس والتربية في تحديد نظريات لتفسير

من أرجعيا لسبب واحد ، وآخرون يرون أنيا راجعة ألسباب عدة ، بينما آخرون اعتبروىا راجعة إلى 

 : اضطراب في تجييز المعمومات 

ترى ىذه النظرية أن السبب في عسر القراءة يعود إلى عامل نورولوجي : نظريات السبب الواحد . 1.3

دماغي ، يتمثل في قصور في المخ ،حيث يتم تخزين الصور الدماغية ، ويؤكد أصحاب ىذه النظريات عمى 

وجود خمل وظيفي في الوظائف اإلدراكية ، البصرية ، المغوية ، النفسولغوية ، والتكامل السمعي البصري 

 .والذاكرة وكذا االنتباه 

 أن سبب عسر القراءة يرجع الى شذوذ في المخيخ و القنوات (1980)من دراستو " لفنسون"وقد استخمص 

 .النصف دائرية ، وقد وجد نجاحا في خفض صعوبات القراءة عند استخدامو لعقار الدارميين 

عبارة عن بطء في نمو   فقد قدم نموذجا لصعوبات القراءة التي سببيا تأخر النضج ،وىو"بندر"أما بالنسبة ل

            .بعض المراكز الخاصة في المخ و المتضمنة لعممية القراءة ، بينما ينمو بقية المخ نموا طبيعيا 

  (74-73 ،ص ص 2003كامل محمد عمي ،)                     

،أرجع عسر القراءة إلى وجود نموذج غير عادي في الييمنة  (1977)" صامويل أورتون "وفي دراسة

 : الدماغية واختالفات عصبية تختمف عن األدمغة السوية وتتمخص نتائجو في ما يمي 

 .عدم التناظم الدماغي والذي ينحرف بصاحبو عن المعايير الدماغية السوية  . أ

 .وجود نموذج في النمو اليندسي الخموي يختمف عن األدمغة العادية  . ب

 (179-178، ص ص 1989الحجار محمد ،)
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أن سبب خمل القراءة في الفص الصدغي ، في " (52 ،ص2000الياشم أنطوان ،: ديديو بورو، تر )ويرى 

 .نصف الكرة الكبرى حيث يشكل تراخي النشاطات اإلدراكية البصرية مع سالمات نشاطات سيكولوجية المغة 

فإن المربين وعمماء النفس يفضمون  (1985)"سيباي "و" ىاريس"حسب : نظريات متعددة األسباب  .1.3

 .وجية النظر التي ترى أن ىناك أسباب متعددة لعسر القراءة 

لثالثين حالة من حاالت صعوبات القراءة الحادة ، حيث تم الحصول  (1972)"روبنسون "وتشير دراسة 

وقد تم فحص كل طفل بواسطة أخصائي نفسي ، طبيب أطفال ،طبيب  عمى التاريخ االجتماعي لكل حالة ،

مختص في األعصاب، طبيب عيون ،طبيب مختص في األنف واألذن والحنجرة ،أخصائي كالم ومختص 

 .في الغدد الصماء حيث اعتبرىا عوامل مسببة 

 حالة من نفس العينة أن عسر القراءة ناتج عن واحدة أو أربعة من األسباب 22واستخمص بعد عالجو ل 

التي غالبا ما تترك مع المشاكل االجتماعية والصعوبات البصرية ، يتبعيا سوء التكيف االنفعالي و 

الصعوبات العصبية ، وصعوبات الحديث وصعوبات التمييز والطرق المدرسية ، وكذا الصعوبات السمعية 

 (75-74، ص ص2003كامل محمد عمي ،)             .،اضطرابات الغدد والمشاكل الجسمية العامة 

 :نظرية تجييز المعمومات  .4.3

مصطفى )إىتم عدد كبير من الباحثين بدراسة عسر القراءة في إطار تجييز المعمومات ، حيث يرى 

 أن األطفال ذوي صعوبات القراءة يستخدمون طرق غير مالئمة لتشغيل المعمومات   (70سنة ،ص /كامل،د

  .صعوبات أو مشاكل في تعمم القراءة ،ىذا االستخدام الخاطئ يؤدي إلى إحداث

 فيرى أن صعوبة التعمم ترجع إلى وجود درجة ما من درجات إصابة المخ ، (1991)"عبد الوىاب كامل "أما 

 .والتي تعتبر شرطا معوقا يؤدي إلى ظيور مشكالت في تشغيل المعمومات 

  (76، ص2003كامل محمد عمي ، )
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 :مظاىر عسر القراءة  .5

عالمات عالمات و مؤشرات كثيرة تساعد المدرس ،أو القائم بالتشخيص في التعرف عمى التالميذ  ىناك

 .الذين يعانون من عسر القراءة ، وتحديدىم 

 : بعض المؤشرات التي تظير عمييم ، ومنيا  (1966 )"تومسون و مارسمند"ويذكر 

  ىؤالء األطفال تحصيميم في القراءة أقل بصورة كبيرة عما ىو متوقع فيما يتعمق بعمرىم العقمي و سنوات

 .تواجدىم بالمدرسة ، وغالبا أقل من تحصيميم في الحساب 

  ال يظيرون أي دليل عمى وجود أي عجز متعمق بحاستي السمع والبصر ،أو تمف المخ أو أي انحراف

 .أساسي بالشخصية 

  يظيرون صعوبة كبيرة في تذكر نماذج الكممة كاممة ،وال يتعممون بسيولة من خالل الطريقة البصرية

 .لمقراءة 

  ىم قراء ضعاف فيما يتعمق بجانب القراءة الجيرية ، وأساسا فيم ضعاف من ناحية اليجاء. 

 (14، ص2008حمزة أحمد ، )

 : بعض المظاىر ك  (32، ص2007فندي ، )   ويضيف

  عدم التعرف عمى الكممات و الخمط بين الحروف المتشابية. 

  العجز عن معرفة صوت الحرف حسب الشكل ، وكذا عدم التمييز بين الصوت الممدود و غير الممدود 

  الخمط في النطق بين الالم الشمسية و الالم القمرية. 

  ضافة كممات غير موجودة و حذف الكممات الموجودة  . التعثر في النطق ، القراءة العكسية ، وا 

  القصور في فيم المراد من المادة المقروءة و صعوبة إدراك المطموب في وصف شيء من األشياء. 
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 :أىم المؤشرات الظاىرة عمى عسير القراءة منيا  فيفصل في (41-38، ص ص2009السعيدي ،)أما 

 : مظاىر تتعمق بالقراءة  

 .صعوبة التعرف عمى الكممات الموجودة داخل الكممات  -
 .صعوبة التعرف عمى األصوات والكممات بالترتيب الصحيح  -
 .يجد صعوبة في نطق بعض األصوات داخل الكممة بصوت مرتفع  -
 .ضعف في التعامل مع الكممات بصورة عامة ،خاصة التي لم يقابميا من قبل  -
 .عدم الميل لمقراءة من أجل اليواية أو المتعة  -
 .قد تكون لديو القراءة لمفيم أفضل من القدرة عمى قراءة الكممات منفصمة  -

 :مظاىر تتعمق بالكتابة  

 أسموب الكتابة غير منظم وبسرعة بطيئة جداً  -
 .يفضل أحيانا أوضاعا غير عادية لمجموس أثناء الكتابة  -
 . أسموبو الخاطئ في مسك القمم  -
 .عدم الميل إلى الكتابة لفترات طويمة ،أو رفض كتابة المقاالت الطويمة  -

 : بعض المظاىر الخاصة ب(15، ص 2007البحيري ، )ويضيف عنو 

 :مظاىر تتعمق بالتنظيم والحركة  

ضعف التنظيم الخاص بالجداول الدراسي أو الجدول اليومي ،واألدوات المجيزة وبقية األشياء التي  -
 .يستعمميا في عممية التعمم مثل ضعف تذكر الواجب المدرسي 

ربط الحذاء ،  :ربما تكون لديو أيضا صعوبة في أداء الميام التي تتطمب تآزرًا بين الحركات مثل  -
 .أزرار القميص ، ارتداء المالبس بمفرده حتى سن متقدم 

 .التخبط بين األثاث الموجود داخل الفصل المدرسي أو في البيت ، و الوقوع المتكرر -
 :مظاىر تتعمق بالقدرة عمى الكالم  

 الخمط بين األصوات المتشابية  -
 ضعف القدرة عمى النطق الصحيح -
 .صعوبة مزج أو خمط أو تركيب األصوات إلى كممات  -
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 :تشخيص عسر القراءة .6

 ما أو معايير عمى الكثير،يعتمد قدميا التي التعاريف عمى وبناء القراءة، عسر تشخيص أن المعموم من

 تعيق التي العوامل باستبعاد يتم ، أي أنو ( critères  d’exclusion ) "االستبعاد بمحكات" يعرف

 التمدرس عاممي إلى باإلضافة  الحسية الوظائف وعجز العقمية القدرات انخفاض منيا القراءة، اكتساب

 في التأخر تحديد أساس عمى قرائيا المعسر الطفل تشخيص يتم وكمياً   .واالجتماعية الثقافية والخمفية

 المعايير ىي وىذه الممكنة األسباب استبعاد يتم كما عاديا ذكاءه أن األقل  والتأكد من عمى بسنتين القراءة

بتصرف ،غالب  ).  انتشار االضطراب في وسط المجتمع المتمدرسنسبة لتحديد استعماليا عادة يتم التي

  ىذه األمور يمكن أن تتشارك عند عسيري القراءة ، لكن ما يختمف ىو  الوسيمة (129 ، ص2013،

المعتمد لكل شخص لفيم كيفية القراءة ،لذلك النطبق جميع القواعد عمى كل األفراد ، فيناك الكثير من 

التعقيدات التي تنبع من التفريق البصري أو الذاكرة أو مجرد الثقة بالنفس ، ومن ثم يتعذر وجود تفسير 

 (215 ، ص2003لينجفورد سيدريك ،)واحد بسيط لجميع الحاالت  

وما يجعل التشخيص صعبًا ىو الفوارق الفردية واختالف عسيري القراءة  كما سبق الحديث، باإلضافة 

إلى تدخل عدة ميادين ، لذلك ال بد من استخدام أدوات تقييم متعددة منيا ما ىو طبي وتربوي ، لغوي 

 . ، وليذا ال بد من إخضاع عسيري القراءة ليذه الفحوصات (304 ،ص 2003الريماوي ، ).ونفسي 

 :  بالتفصيل (185 ،ص 2007عياد مسعودة ، )وتذكرىا 

 ال بد من ىذا اإلجراء حتى نبعد أي سبب عضوي في الدماغ أو سبب آخر :اختبار طبي عصبي  . أ

 .في العين 

 .عن طريق فحص المغة الشفوية و المكتوبة ، و اختبار المفاىيم األولية : اختبار ارطوفوني  . ب

 تحتوي عمى تحديد درجة الذكاء ، ومن جية أخرى تبحث عن االضطرابات :اختبارات نفسية  . ت

 . العاطفي 
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إلى جمع البيانات عن الطمبة المعنيين ، والتي تم  "  Lernerليرنر" و تيدف عممية التشخيص كما تشير

الحصول عمييا و تحميميا لموصول إلى عممية تخطيط ناجحة ، تتضمن تقديم الخدمات التربوية و التعميمة 

 :و تمر عممية التشخيص لدى ىذه الفئة  بمراحل منيا ما يأتي . المناسبة 

  إجراء تشخيص كامل لتحديد الطمبة المعسرين قرائيا. 
  إجراء تقويم تربوي شامل لتحديد مستوى األداء التحصيمي الحالي ليؤالء الطمبة ومعرفة نقاط القوة

 .والضعف لدييم 
  تحميل عممية القراءة لدييم في ضوء تحديد مستوى األداء الحالي لدييم. 
  توضيح األسباب الكامنة وراء عدم قدرة ىؤالء الطمبة في القراءة. 
  استبعاد احتمال وجود إعاقات سمعية ،أو بصرية ، أو حركية ، أو عقمية كأسباب أساسية لعسر

 .القراءة لدييم 
  بناء حطة تربوية خاصة بكل طالب ، وىذا حسب نتائج التشخيص ، وتحديد نقاط القوة و الضعف

 (42، ص2007محمود فندي ، ).                       لمستوى األداء 
 : التدخالت العالجية   .7

ال يمكن بأي حال من األحوال أن نعتبر حق المعسر قرائيًا ىو التعرف و تشخيص اضطرابو و تصنيفو ، بل 

 .يتعداه إلى ضرورة التكفل بو

، وىذا إللزامية التوفيق بين كل األطراف  (...المنزل و المدرسة)و لعل الحديث عن التكفل يتقاسمو كل من 

لموصول الى حل مناسب لمحالة ، لذا كان من الضروري إيجاد و اقتراح طرق من طرف الباحثين تساعد 

 : ، ومن ىذه الطرق نذكر منيا (50، ص2009السعيدي ،  )التالميذ عمى تجاوز مشكالت القراءة 

 وىي عمى رأس الطرق العالجية بفرنسا ، حيث تستعمل  :(Borel misonny)"بورال ميزوني"طريقة  . أ

 سنوات ،تعتمد عمى تنظيم األصوات و الحروف و خمق 8-7مع األطفال الذين يتراوح أعمارىم ما بين 

 .إرتباط بين الحروف المكتوبة و الصوت 
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وىي طريقة جديدة في تعامميا مع عسير القراءة ، تطبق عمى  : (Chassagny)طريقة شاسانيي  . ب

حيث تدفع ىذه الطريقة  األطفال األكبر سنا ، أساسيا االتصال وىدفيا إقامة عالقة بين المعالج و التمميذ

 .الطفل العسير قرائيا إلى التعبير و الحوار الحر ، إنيا نوع من العالج النفسي 

البنية )باإلضافة إلى إعادة التربية النفسية والحركية باعتبار ان ىناك اضطرابات في عدة نواحي مثل 

إن ىذا النوع من " (Launay لوناي (كما يقول  (الفضائية و العالقات المكانية ، ومفيوم الزمان والمكان 

لى تربية جسمية –األطفال يحتاجون إلى تييئة نفسية   ." حركية محكمة وا 

 (152، ص2007عياد مسعودة ،)

 حدد ثالث أنواع من البرامج لمقراءة و التي يمكن أن تساعد عسير (Ecwol,1977)" إيكول "كما نجد أن 

 :القراءة ، منيا 

 . وىي برامج التعميم التي تتم في الفصل العادي و تكون ممبية لحاجات التمميذ:البرامج النمائية  -

وىي برامج تعميم القراءة عن طريق مدرس الفصل خارج جو الفصل لتصحيح : البرامج التصحيحية  -

 .صعوبات القراءة الحادة 

برامج تعميم القراءة تكون خارج الفصل الدراسي لتعميم ميارات القراءة النمائية الفرعية : البرامج العالجية  -

  (167،ص2005حاج صابري ،)         .           لمتالميذ دون المستوى في القراءة

في األخير يمكن القول أن االختالف بين البرنامج و الطريقة ىو أن البرنامج يشتمل عمى مجموعة من 

 .الطرق العالجية ، أما الطريقة العالجية فيي تشتمل عمى خطة واحدة لمعالج 

 (55،ص2004بتصرف ،الروسان وآخرون ،)
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 : خالصة الفصل

لقد حاولنا في ىذا الفصل تقديم إحاطة شاممة ألولئك التالميذ الذين يعانون من عسر القراءة، ىذا االضطراب 

الذي اىتم بو العديد من الباحثين ألجل تحديد مفيومو وضبطو، وتقديم الخمفية التاريخية الخاصة بو، كما 

حاولنا من خالل الدراسات السابقة أن نتعرض إلى بعض األسباب المؤدية، وتقديم بعض األعراض التي 

تساعد المدرس واألخصائي عمى عممية التشخيص ليذه الظاىرة المتفشية في أوساط المدارس بمختمف 

مراحميا، لنعرج بعدىا عمى المظاىر العامة التي تظير عمى التالميذ ذوي اضطراب عسر القراءة وختاما 

 .بالتدخالت العالجية المقترحة ليذه الفئة
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  الدراسة االستطالعية:أوال 

 . تمهيد

 أهداف الدراسة االستطالعية .1

 مجاالت الدراسة االستطالعية .2

 :أدوات البحث في الدراسة االستطالعية .3

 األسس العممية الختبار الذاكرة البصرية المعدل .4

 . الدراسة األساسية: انياً 

 تمهيد

 المنهج .1

 :مجاالت الدراسة األساسية  .2

 :أدوات الدراسة األساسية .3

 اختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباح ة .3.1

 ".األستاذة عمراني" المعدل من طرف  Cubes de Kohsاختبار  .3.2

 .عرض نتائج االختبارات .4

 .خالصة
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  الدراسة االستطالعية:أوال 

 :تمهيد

أي بحث عممي ال يخمو من الدراسة االستطالعية ، حيث تعد أولى المراحل التي يعتمد عمييا الباحث في كل 

دراسة عممية وفي مختمف المجاالت ، خاصة اإلنسانية واالجتماعية ، إذ نسعى من خالليا إلى إلقاء نظرة 

عممية عمى تواجد جدية الموضوع الذي سبق وأن قمنا بطرحو في الجانب النظري ، فيي تساعد عمى الكشف 

عن التغيرات التي يمكن أن تكون في ليا عالقة بأحد متغيرات البحث أو أكثر من متغير بنسبة ارتباط معينة 

 .، وذلك بإزالة االحتماالت والتي نقصد بيا االضطرابات المصاحبة ، لضمان مصداقية النتائج 

 : أهداف الدراسة االستطالعية  .1

 .ضبط الموضوع باالطالع عمى األدبيات والبحوث والدراسات السابقة  -
 .التعرف عمى ميدان البحث خاصة فيما يتعمق بتوقيت التدريس  -
 .اختيار العينة المناسبة لموضوع الدراسة بتحديد المستوى الدراسي الذي سوف تجرى عميو الدراسة  -
 .التأكد من توفر خصائص العينة المرجوة م نطرف الباحث ومن طرف الموضوع  -
 .أخذ نظرة أولية وعامة عن الحاالت وسموكاتيم وكيفية التعامل معيم ، ليتسنى لمباحث التطبيق -
التنبؤ بالصعوبات والعراقيل التي سيواجييا الباحث أو عزليا ومحاولة تعديميا لتسييل القيام  -

 .بالدراسة األساسية
 .تثمين األدوات التشخيصية  -

 :مجاالت الدراسة االستطالعية  .2

 :المجال الزمني لمدراسة االستطالعية  .2.1

كانت بداية الدراسة االستطالعية من بداية شير أكتوبر إلى غاية نياية شير جانفي ، ىذه المدة سمحت لنا 

 .بتحصيل معمومات وبيانات أكثر عن موضوع الدراسة 
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 :المجال المكاني لمدراسة االستطالعية  .2.2

مكان الدراسة من الركائز األساسية التي يجب أن ينطمق منيا الباحث لبناء بحث عممي دقيق، فيو يمكنو من 

 .أن يخطو خطوات عممية مضبوطة ، كما يسيل عميو ضبط عينتو واستعمال مختمف التقنيات العممية 

بدائرة سيدي لخضر والية " مدرسة مخموف لخضر " و " مدرسة موساوي لخضر"فكانت وجيتنا إلى مدرستين 

مستغانم ، بعد أخذ اإلذن بإجراء التربص من مديري المؤسستين ، حيث قمنا بزيارة المكان عدة مرات أي 

 مرات في األسبوع بيدف اإللمام بكل جوانب الموضوع مما يسيل عمينا عممية اختيار العينة التي 3حوالي 

تمثل الدراسة بصفة دقيقة باستبعاد االضطرابات المصاحبة كالصمم ، المشاكل البصرية والحركية ، التخمف 

الخ ، والتي يمكن أن تعرقل مسار البحث ، وفي األخير اجتزنا ىذه المرحمة و تم اختيار عينة .... الذىني 

 .تناسب محتوى الدراسة

 :المجال البشري لمدراسة االستطالعية  .2.3

" موساوي لخضر"وتمميذة، متمدرسين في السنة الرابعة والخامسة بمدرستي  تمميذ 35 أجرينا دراستنا عمى

، و بما أن أفراد المجتمع األصمي غير معروفين أي غير مشخصين من قبل فقد تم " مخموف لخضر"و

 . سنوات 10 إلى 9اختيار العينة بطريقة قصدية ، يتراوح أعمارىم ما بين 

 : أدوات الدراسة االستطالعية .3

اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى تطبيق أدوات بحث منيجية عممية محاولة منا التأكيد عمى صحة أو عدم 

صحة محتوى الفرضيات ، والتي تعتبر كمنطق افتراضي لتحقيق األىداف المرجو تجسيدىا، ولموصول إلى 

اختبار الذكاء رسم : نتائج موضوعية وجيدة القياس تم تسميط الضوء عمى اختبارات  تشخيصية تمثمت في 

 .، اختبار القراءة لمدكتور إسماعيل العيس ، واختبار الذاكرة البصرية المعدل " Good Neuph"الرجل  
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 "Good Neuphجودنوف : "اختبار الذكاء رسم الرجل  . أ

وىو يعتبر من االختبارات الشائعة والمشيورة لقياس ذكاء األطفال من رسوماتيم ، نتيجة لما يقدمو من نتائج 

صحيحة ودقيقة ، فبالمقارنة مع االختبارات األخرى لقياس الذكاء وجد ان معامل االرتباط بينيما كان عالي ، 

 .وقد اعتمد عمى بنوده لقياس ذكاء األطفال في البيئة الجزائرية 

 . سنة 13 سنوات إلى 4تحديد معامل ذكاء الطفل ، وىو يصمح لقياس ذكاء األطفال من : اليدف منو 

 :وصف األداة  

، يعتبر اختبار الرجل من المحاوالت األولى  " Florence Good Neughجودنوف  "صاحب االختبار 

لمباحثة حيث يجعل قياس الذكاء بطريقة سيمة وواضحة، فيو من األدوات التي تعرف انتشارا واسعا في بمدان 

بوضع ىذا االختبار " جودنوف"العالم، وأيضا وسيمة من وسائل البحث العممي في الجامعات والمعاىد ،قامت 

، وقد حظي باىتمام بالغ و استخدم كمؤشر أولي لمذكاء ، ويعتمد منطمق ىذا االختبار عمى أن 1926سنة 

دراكات صحيحة تظير في رسمو لصورة رجل وما يتضمنو الرسم من  قدرة الطفل عمى تكوين مفاىيم عقمية وا 

 .تفاصيل 

 ، ويؤكد ىذا التعديل ما يؤكده االختبار األصمي ،عمى دقة الطفل في المالحظة وارتقاء 1936تم تعديمو سنة 

تفكيره المجرد ، وليس الميارة الفنية في الرسم ، باإلضافة إلى ذلك ىو من االختبارات التي يسيل تطبيقيا و 

تصحيحيا و التي تضمن تعاون الطفل واندماجو في أدائو ، كما أنو غير لفظي أي ال يعتمد عمى القدرة 

المغوية فالمبدأ األساسي لالختبار ىو معرفة األشياء و األجسام بواسطة الرموز و الصور عمى مزيد من 

ىو عبارة عن لغة " جودنوف"الذكاء ، أيضا يتطمب قدرة عالية من التجريد واالختزال و اإلبداع ، وبالنسبة ل

نما لمخطوط واألشكال المرسومة ، حيث أنو كمما ارتقى نمو الطفل  لمتعبير أدواتيا ال لمكممات المكتوبة، وا 

 .العقمي استطاع أن ينتقل إلى مرحمة جديدة من الرسم ، تكشف عن مستوى جديد في اإلدراك
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 :الخصائص السيكومترية لالختبار  

، وأن معامل 0,90 و0,85أن معامل ثبات اختبارىا يتراوح بين " جودنوف" ذكرت : بات االختبار -

 ، ومن بين 0,76 لمذكاء يصل في المتوسط الى "ستانفورد بينيه"االرتباط بينو وبين اختبار 

 :واالختبارات األخرى ، نذكر " جودنوف"الدراسات التي حاولت إثبات العالقة بين اختبار 

   دراسة برديBerdie:  وذلك بين اختبار جودنوف و 0,62 كان معامل االرتباط يساوي ، 

 . التي ثبت صدقيا ت، وىي عالقة االختبار بغير من االختبارا "Wechslerوكسمر "اختبار 

  وكانت صالحية االختبار كما يمي :دراسة ماكارتي : 

 :تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقتين ىما 

 .0,68األولى عن طريق إعادة تطبيق المقياس ، وكان معامل الثبات فييا يساوي 

 .0,89الثانية عن طريق تطبيق طريقة التجزئة النصفية ، وكان معامل الثبات فيو يساوي 

 :تعميمات االختبار  

تتمخص تعميمات ىذا االختبار الشفوية في أن يطمب من األطفال المراد قياس ذكاءىم استبعاد كل ما قد 

يوجد أماميم، ماعدا قمم الرصاص وورقة بيضاء ، ويطمب من الطفل رسم رجل في الورقة البيضاء التي 

 :أمامو دون استخدام الممحاة ، حيث يكون نص التعميمة كاآلتي 

 . سأعطيك ورقة وترسم عمييا رجاًل ، تعل ذلك بأحسن ما عندك ، ولك الوقت الكافي لفعل ذلك 

 :كيفية تنقيط االختبار  

يتم التصحيح من خالل الطريقة التحميمية المجزأة عمى أساس نقطة واحدة لكل عنصر مميز، وأعمى عالمة 
 .  (1)، ولمتفصيل أنظر الممحق رقم51ىي 
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 . سنوات وثالث أشير 3إذا كانت رسوم الطفل مجرد خربطات فعمره العقمي يقدر ب :  أوال 
 :اجمع الدرجات التي تحصل عمييا الطفل و أقارن بالنتائج التالية : ثانيا 

  شيراً 39: درجة واحدة 
  شيراً 42: درجتان 

  شيراً 45:  درجات 3
 وىكذا إلى أن نحصل عمى العمر العقمي 48 درجات يقابميا 4وتعطى نقطة لكل ثالث أشير ، مثل 

بالشيور لمطفل من خالل عمره الحقيقي بالشيور و عمره العقمي بالشيور أيضًا  يمكننا حساب درجة ذكاء 
 : يتم تطبيق معادلة الذكاء المعروفة عند ذوي االختصاص وىي. الطفل بدقة 

 . معامل الذكاء  = 100× العمر الزمني بالشيور /         العمر العقمي بالشيور 

  شيرًا 126 درجة لرسم طفل ما وىي تقابل 30 حصمنا عمى :م ال 

 شيرًا ، فإذًا 128 شيرًا ، لنفرض أن عمره الزمني أو الحقيقي ىو 126إذا العمر العقمي ليذا الطفل ىو 
العمر العقمي اصغر من العمر الزمني ، وبالتالي الطفل عادي الذكاء ، فكمما كبر الفرق زاد مستوى الذكاء ، 

 126 ): لكن ىذا ال يكفي لنحدد درجة ذكاءه بالضبط ، لذا يتم تطبيق معادلة الذكاء السابقة الذكر ، ومنو 
 . ، وىذا يعطي أن ذكاء الطفل متوسط 98,43 = 100×(128/

 : الذكاء معامالت تصنيف

 يالعقل الضعف حدود عمى:  80- 70 
 المتوسط من أقل: 90- 80 
 متوسط  : 110- 90 
 المتوسط فوق :120- 110 
 جدا ذكى:  140 - 120 

عبقري   :فوق فيما 140
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يوضح النتائج المتحصل عميها من خالل تطبيق اختبار رسم الرجل عمى عينة الدراسة : (01)الجدول رقم 

 :االستطالعية 

 معامل الذكاء العمر الزمني العمر العقمي الدرجة الحاالت

 90 120 108 24 1الحالة 

 105 108 114 26 2الحالة 

 108 108 117 27 3الحالة 

 102 108 111 25 4الحالة 

 102 120 132 29 5الحالة 

 91 108 99 21 6الحالة 

 116 108 126 30  7الحالة 

 110 120 132 33  8الحالة 

 117 120 141 35  9الحالة 

 95 120 114 26 10الحالة  

 108 108 117 27 11الحالة  

 93 120 111 25 12الحالة 

 108 108 117  27 13الحالة  

 111 108 120  28 14الحالة  

 90 120 108  26 15الحالة   

 108 120 129  31 16الحالة  
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 114 108 123  29 17الحالة  

 117 108 126 30 18الحالة  

 120 120 144 36 19الحالة 

 115 120 138 34  20الحالة 

 105 108 114 26 21الحالة 

 108 108 117 27 22الحالة 

 102 108 111 25 23الحالة 

 102 120 132 29 24الحالة 

 91 108 99 21 25الحالة 

 116 108 126 30 26الحالة 

 110 120 132 33 27الحالة 

 117 120 141 35 28الحالة 

 95 120 114 26 29الحالة 

 108 108 117 27 30الحالة 

 85 120 102 22   31 الحالة

 82 108 99 21   32  الحالة

 88 108 96 20  33الحالة

 82 120 99 21  34الحالة

 88 108 96 20  35الحالة
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من خالل الجدول يتضح لنا أن الحاالت ال تعاني من أي مشكل عمى  :  (1)تعميق عمى الجدول رقم 

عند الحالة رقم   ( °82 ( حيث انحصرت نتائج العينة من أدنى درجة  (الذكاء  )مستوى العمميات الوظيفية 

 .19عند الحالة رقم  (°120)، إلى أعمى درجة 34 ورقم 32

 : أفراد منيا نظرا ل5 فردًا ، تم حذف 35 تم تطبيق اختبار رسم الرجل عمى عينة عدد أفرادىا :مالحظة 

 .عدم تطبيق البعض منيم لمتعميمات والرسم بطريقة تناسب االختبار -

 .عدم تحصمو عمى درجة الذكاء المناسبة لمبحث -

 . ألنيم يعانون من تخمف ذىني بسيط  -

 :بعد تطبيق اختبار الذكاء عمى العينة االستطالعية قمنا بتطبيق اختبار القراءة كالتالي 

 : اختبار القراءة لمدكتور إسماعيل العيس  . ب

ىو اختبار تم تطبيقو عمى البيئة الجزائرية من خاللو نقوم بتشخيص اضطراب عسر القراءة ، وىو عبارة عن 

 .نص لمقراءة متبوع بأسئمة خاصة بالفيم الشفيي 

 يتكون النص من مقاطع سيمة وبسيطة يسيل عمى القارئ الجيد قراءتيا، يتكون النص :مبدأ االختبار  

 كممة ، وفي آخر النص نجد مجموعة من األسئمة ىدفيا تقييم الفيم الفكري لمنص حيث تتعمق 103من 

 . أسئمة 6األسئمة باألحداث الواقعة في النص ، وىي 

 .يقيس االختبار زمن القراءة و عدد الكممات المقروءة الصحيحة ،أي دقة القراءة و سرعة القراءة 

لم يتم تحديد مدة معينة إليقاف تطبيق االختبار بل تسجيل كل الوقت المستغرق : مدة االختبار  

 .لقراءة كامل النص ، ألن قيمة ىذا الزمن ىو ما نعتمد عميو في تشخيص االضطراب 
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يكون التطبيق فرديا ، ونوع القراءة جيرية ، حيث يجمس الفاحص مقابل : كيفية تطبيق االختبار  

المفحوص ، حتى يتمكن من تسجيل مالحظاتو و نسخ األخطاء التي وقع فييا المفحوص ، من 

الخ ، دون أن يضطرب المفحوص أو يشتت انتباىو ، .... عالمات الوقف ، الحذف ، التعويض 

 :ويحسب العمر القرائي لمتمميذ بيذه الطريقة 

 عدد الكممات الخاطئة _      العدد الكمي لكممات النص 

                                    100 

 : يوضح النتائج المتحصل عمييا بعد تطبيق اختبار القراءة عمى عينة االستطالعية :(02)الجدول رقم 

 النوعية المدة الخمط االبدال االضافة القمب الحذف الحاالت

 طويمة  ثا345 26 11 08 19 14 1الحالة 

 طويمة  ثا669 12 13 06 19 07 2الحالة 

 طويمة  ثا420 16 19 12 17 12 3الحالة 

 طويمة  ثا580 14 21 12 10 19 4الحالة 

 طويمة  ثا467 13 18 13 14 11 5الحالة 

 طويمة  ثا319 23 12 10 13 22 6الحالة 

 طويمة  ثا460 17 15 17 10 09 7الحالة 

 طويمة  ثا485 05 06 04 17 15 8الحالة 

 طويمة  ثا612 12 04 06 14 20 9الحالة 

 طويمة  ثا425 17 15 04 13 16 10الحالة

 طويمة  ثا618 05 07 13 16 12 11الحالة
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 طويمة  ثا466 08 17 07 13 20 12الحالة

 طويمة  ثا540 16 15 06 11 10 13الحالة

 طويمة  ثا418 11 15  20 13 14 14الحالة

 طويمة  ثا365 07 13 10 24 13 15الحالة

 طويمة  ثا620 14 12 13 17 12 16الحالة

 طويمة  ثا488 10 13 22 14 15 17الحالة

 طويمة  ثا596 11 22 14 12 07 18الحالة

 طويمة  ثا612 10 07 12 16 24 19الحالة

 طويمة  ثا554 18 22 15 03 04 20الحالة

 طويمة  ثا480 21 11 07 18 10 21الحالة

 طويمة  ثا349 16 15 05 15 08 22الحالة

 طويمة  ثا356 14 20 12 14 12 23الحالة

 طويمة  ثا410 12 19 11 10 16 24الحالة

 طويمة  ثا377 14 18 13 14 11 25الحالة

 طويمة  ثا660 17 11 16 14 21 26الحالة

 طويمة  ثا420 20 12 16 13 09  27الحالة

 طويمة  ثا363 22 08  11 12 14 28الحالة

 طويمة  ثا600 13 14 06 18 21 29الحالة

 طويمة  ثا419 06 11 10 11 16 30الحالة
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 :(02)تعميق عمى الجدول رقم 

 (02 )بعد تطبيقنا لالختبار تم التحصل عمى النتائج الخاصة بالحاالت ، والتي تم تمخيصيا في الجدول رقم 

المعروض سابقا ، حيث تم التوقف عند كل األخطاء التي وقعت فييا الحاالت أثناء عممية القراءة ، قمنا 

  78،اإلبدال%60، اإلضافة  %73.55  ،القمب% 70.60الحذف :  أنواع 5بتصنيف ىذه األخطاء إلى 

 .  66 % والخمط%

 ثانية، وىذا يدل 669 ثانية و 319تجاوزت الحاالت الزمن المحدد لمقراءة ، حيث انحصرت المدة ما بين 

 .عمى طول المدة التي استغرقتيا الحاالت في القراءة حيث أنيا ال تتناسب مع الزمن العادي لمقراءة 

 . كممة 103 خطأ من أصل 95قدر عدد األخطاء من بين الكممات اإلجمالية لمنص عند معظم الحاالت ب 

أما بالنسبة لنوعية القراءة، فكانت بالتيجئة في جميع كممات النص ، والتي تعني ىذه األخيرة عدم القدرة عمى 

الربط بين أصوات الحروف ورموزىا ، حيث تمقوا التالميذ صعوبة في قراءة الكممات بصفة متسمسمة ،وفي 

بعض األحيان كانت القراءة متقطعة وغير مفيومة ، كان لدييم مشكل في تركيب المقاطع فيما بينيا داخل 

الكممات ،مما أدى إلى صعوبة في فيم الكممات وفيم معنى الجمل وفيم السياق ، وبالتالي عدم القدرة عمى 

 أسئمة خاصة بالفيم الشفيي ، 6الفيم العام لمنص ، والذي كنا قد أشرنا إليو سابقا وىو أن االختبار يتضمن 

فعندما طمبنا من الحاالت اإلجابة عنيا وجدوا صعوبة كبيرة في ذلك ، وكانت كل إجابة فييم خاطئة ، حيث 

 .لم تتمكن الحاالت من اإلجابة عن جميع األسئمة ماعدا البعض منيم أجابوا عن السؤال األول والثاني فقط

 :اختبار الذاكرة البصرية  . ت

 خطوات تكييف هذا االختبار: 

 :الخمفية النظرية -
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، " أسماء العبسي"و" نسيبة الشين" تمت باالعتماد عمى اختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباحثتين 

 صورة ، كل صورة فييا أسئمة خاصة بيا لقياس الذاكر 12وىو اختبار يحتوي عمى " دولة مصر"مركز زمزم 

 .ليس لو وقت محدد:     البصرية عند الطفل ، ىذه األسئمة عددىا 

ىعرض عميك صورة وىتبص عمييا كويس  وبعدين ىخبييا ، : " يحتوي عمى تعميمة واحدة وىي كاآلتي

" وأسئمك شوية أسئمة عمييا 

: الصدق الظاهري  . أ

وىو المظير العام أو مكونات اختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباحثة مع ذكر أىم التغييرات  

 .والفرق بينو وبين األصمي، يعتبر العنصر األساسي في الدراسة 

:  وصف االختبار  .1

 أبعاد، حيث كل بعد يحتوي عمى مجموعة من الصور، 4 يتكون االختبار المصمم في البحث العادي من 

 .والتي تعرض عمى الطفل بوقت محدد  تتشكل بدورىا من مجموعة من األسئمة الخاصة بكل صورة 

  التعرف عمى األلوان  :األولالبعد 

 دقائق ليتمعن في تفاصيميا ، بعدىا نطرح عميو 3يتكون من صورتين، نقدم لمطفل واحدة بعد أخرى لمدة 

 . نقطة13ومجموع نقاطو  . الخاصة بكل منيا األسئمة

 كان الطفل يتعرف عمى األلوان أم ال إذااليدف منو معرفة ما 

  . أسئمة6عبارة عن ولد واقف البس نظارة ،تحتوي عمى : 1الصورة رقم  -

  .أسئمة 7فييا بنت وىي تقص ، تحتوي عمى : 2الصورة رقم -
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  التركيز :البعد ال اني 

 صور، نقوم بتقديميا لمطفل كل واحدة عمى حدة وحسب الوقت المحدد، نخبئيا ثم نطرح عميو 3ويكون من 

 معرفة مدى تركيز الطفل عمى تفاصيل الصور إلىييدف ىذا البعد . األسئمة الخاصة بكل واحدة منيا 

 . نقطة23:  ومجموع نقاطو .وقدرتو عمى استرجاعيا 

 أسئمة 4 مباشرة وأسئمة 6 أطفال يمعبون بالحبل ، تحتوي عمى 3عبارة عن : 1الصورة رقم -

.  بنعم أو اللإلجابة

 .  أسئمة 5عبارة عن مجموعة من األطفال يغنون وىم واقفين ، تحتوي عمى : 2الصورة رقم  -

وىي عبارة عن غرفة نوم ، فييا مجموعة من األشياء والتفاصيل ، تحتوي عمى : 3الصورة رقم  -

  .أسئمة 8

  الجانبية: البعد ال الث: 

 أعمىيمين يسار، ) معرفة ما إذا كان الطفل يفرق بين االتجاىات إلى صور ، ييدف 6وىو بعد يتكون من 

  نقطة42:  مجموع نقاطو.وكذا اكتسابو لمفيوم الزمان والمكان  (أسفل

وىي عبارة عن طفل يمعب الكرة مع وجود ساعة عمى يساره والتي تدل عمى : 1الصورة رقم  -

  أسئمة 6الزمن ، تضم 

 6تعبر عن غرفة بيا مكتبة صغيرة ومكتب ، سرير عميو دب ، تحتوي عمى : 2الصورة رقم -

  .أسئمة

 .(الزحميقة)وىي عبارة عن مجموعة من األطفال يمعبون :3الصورة رقم  -
  . أسئمة 5تمثل مجموعة من األطفال يمعبون الكرة في الطريق ، تحتوي : 4الصورة رقم  -
 التعرف عمى األشكال: البعد الرابع . 
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مجموع .  صور ، ييدف إلى معرفة مدى تعرف الطفل عمى األشكال الموجودة في كل صورة3يتكون من 
 . نقطة18نقاطو 

 . أسئمة 5عبارة عن مجموعة من األشكال ذات األلوان المختمفة ، يحتوي عمى : 1الصورة رقم  -
أيضا تحتوي عمى مجموعة من أشكال ذات ألوان ، تختمف عن الصورة األولى : 2الصورة رقم  -

 .  أسئمة لإلجابة بنعم أو ال3 أسئمة مباشرة و5تضم 
عبارة عن أشكال ىندسية أكثر تعقيدا من الصورة األولى والثانية ، ذات ألوان : 3الصورة رقم  -

 .  أسئمة 7مختمفة، تضم 

 تعطى درجة واحدة في حال اإلجابة الصحيحة ، و الصفر في حال اإلجابة الخاطئة :التنقيط  .2

فتكون بذلك الدرجات المتحصل عمييا في اختبار الذاكرة البصرية . في حال المحاولة (0,5)و

 .  درجة، مقسمة عمى األبعاد األربعة السابقة الذكر98 درجة إلى 00المعدل في البحث الحالي  من 

 اختبار الذاكرة البصرية األصمي

          ( 03  )انظر الممحق رقم 

 اختبار الذاكرة البصرية المعدل

  (04)انظر الممحق رقم 

 تم تحديد بعد لكل صورة واحدة  عبارة عن مجموعة من الصور فقط 

 : صورة ، وذلك ب14أصبح فيو     صورة12يتكون من 
و إضافة  (12،8،7،6صورة رقم  )حذف بعض الصور  -

 صور في مكانيا
 زيادة صورتين   -

عطاء درجة لممفحوص .ال يحتوي عمى تنقيط   .أصبح فيو تنقيط ، ويمكن تصحيحو وا 

 (حوالي دقيقتين )تم إدراج الوقت لمصورة الواحدة  - لم يتم تحديد الوقت فيو

 ( دقيقة60 إلى 45من  )إدراج الوقت لالختبار ككل  -

 تم تكييف التعميمة حسب البيئة الجزائرية يحتوي عمى تعميمة واحدة 
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 يم ل الفرق بين االختبار األصمي واالختبار المعدل : (3)جدول رقم 

االرطفونيا ) منيم من نفس تخصصنا 3 من األساتذة،  07تم توزيع االختبار عمى : صدق المحكمين  . ب

 من قسم عمم النفس واألخير أستاذ في المغة العربية وآدابيا، وطمب منيم تمحيص األبعاد األربعة 03، (

وما تحتويو من الصور و الفقرات الخاصة بكل منيا ، ومن ثم الحكم عمى مدى وضوح الفقرات و 

 .تغطيتيا لمبعد الذي تنتمي إليو ، ومدى شمول االختبار عمى العناصر األساسية لموضوع البحث 

 : يمثل آراء المحكمين ومالحظاتيم عمى اختبار الذاكرة البصرية المعدل :(04 )الجدول رقم 

األساتذة 

 المحكمين

 أهم المالحظات سنوات الخبرة التخصص

عمم النفس المغوي المعرفي  برابح عامر. د

 (تخصص أرطفونيا)

 7+  سنوات 10

 سنوات تدريب

اختبار جيد بعد فهمه لممحتوى 

 والهدف منه 

عمم النفس، تخصص التربية  تواتي حياة. د

دماج المتعمم  المدرسية وا 

  

  سنوات5

 .إعادة صياغة بعض االسئمة -

 .تحديد الهدف لكل بعد  -

أرطفونيا، تخصص أمراض المغة  قويدري ليمى.أ

 والتواصل

 

  سنوات 3

 أعادة صياغة األسئمة حسب هدف 

 .كل بعد

أرطفونيا، عمم النفس المغوي  وطواط وسيمة

 المعرفي

إعادة صياغة بعض االسئمة،   سنوات7

 .اختبار جيد  يمكن العمل به

أعادة النظر في األسئمة الخاصة  عامين القياس النفسي والتربوي بمكرد محمد

 .بالبعد األول

 اختبار جيد يقيس السمة المراد   سنوات10 عمم النفس التربوي عمار الميمود

 .قياسها ويمكن العمل به
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 مقدور العيد

  

 

 المغة العربية آدابها

 

  سنوات3

 

لغة سميمة لكن يجب تغيير بعض 

 .المفردات الخاصة باألسئمة

 

 :األسس العممية الختبار الذاكرة البصرية المعدل .4

 :والتي تتمثل في: الخصائص السيكومترية لالختبار

  .تم حسابو باالتساق الداخمي ، أي العالقة عالقة البعد بالدرجة الكمية لالختبار:  معامل الصدق  .1

 . يمثل نتائج صدق االختبار:(05)جدول رقم 

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 غير دالة 0.33 التعرف عمى األلوان

 دالة  0.44 التركيز

 دالة  0.90 الجانبية

 دالة 0.40 التعرف عمى األشكال

 

الذي يشير  (التعرف عمى األلوان ) من خالل النتائج المتحصل عمييا والتي توضح بان البعد األول :التعميق

أشار معامل االرتباط ( التركيز) تؤكد بأنو غير صادق ، أما البعد الثاني  (0.33 )فيو معامل االرتباط إلى

( الجانبية) ، البعد الثالث   (0.01)وىذا يؤكد عمى انو صادق عند مستوى الداللة  (0.44)إلى الدرجة 
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، البعد  (0.01)أيضا تؤكد بأنو صادق عند مستوى الداللة  (0.90)والذي أشار معامل االرتباط فيو إلى 

 . (0.05)والذي يؤكد بأنو صادق عند مستوى الداللة  (0.40)الرابع واألخير الذي يشير معامل االرتباط فيو 

 :معامل ال بات  .2

عادة التطبيق   يوما تم 15وذلك تطبيق االختبار عمى عينة البحث ، وبعد :  تم من خالل طريقة التطبيق وا 

والجدول اآلتي يوضح الدرجات التي تحصمت عمييا أفراد العينة . إعادة تطبيقو لرؤية مدى ثبات االختبار 

 .خالل التطبيق األول و التطبيق الثاني

 . يمثل نتائج  ثبات االختبار :( 06 )جدول رقم 

 مستوى الداللة معامل االرتباط 
 دالة  0.89 التطبيق األول 
 دالة  0,97  التطبيق الثاني 

 
  :(06 )تعميق عمى الجدول رقم 

من خالل الجدول والمعطيات التي يتضمنيا يتضح  أن االختبار يتمتع بثبات فمعامل االرتباط لمتطبيق األول 

بالنسبة لمعامالت االرتباط  (0,97)فنتائجو تساوي ( إعادة التطبيق) ، أما التطبيق الثاني  (0,89)قد قدر ب

، مما يدل ذلك عمى أن االعتماد المعدل من طرفنا يتمتع بثبات عالي، وعميو يمكن االعتماد عمية وتطبيقو 

 .في الدراسة
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 :خالصة

اشتمل ىذا الفصل عمى المنيجية المطبقة في البحث، إذ يمكن تسميتو بالفصل المنيجي، لما احتواه من 

عناصر متسمسمة، بدءًا بالدراسة االستطالعية والتي تناولنيا فييا بعض أىدافيا و المجاالت المكانية والزمانية 

ليا، والعينة التي تم اختيارىا من خالل تطبيق اختبارات تشخيصية  تم عرضيا وتحميل النتائج المتحصل 

عمييا، وكذا األسس العممية الختبار الذاكرة البصرية المعدل لمنظر في مصداقيتو وما إذا كان صالح 

 . ألغراض البحث العممي وىذا بحساب الصدق والثبات، كل ىذا تميي أو مدخل إلجراء الدراسة األساسية 
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 الدراسة األساسية:  انيا

 :تمهيد 

بعدما تم تطبيق جميع مراحل األدوات التشخيصية بشكل نيائي ، وتأكدنا من خمو عينتنا من المشاكل 

الخ ، احتفظنا بالحاالت التي تعاني من عسر القراءة عمى أنيا ...المصاحبة سواء كانت سمعية أو بصرية 

العينة األصمية المناسبة إلجراء البحث ، ودراسة األساليب اإلحصائية من أسس عممية لالختبار المعدل من 

 .طرفنا أال وىو اختبار الذاكرة البصرية ، وتطبيقنا لالختبار عمى العينة ، سنتطرق اآلن لمدراسة األساسية 

  :المنهج المتبع  .1

البصرية  بين الذاكرة استخدم المنيج الوصفي االرتباطي في الدراسة الحالية ، والتي ىدفت إلى معرفة العالقة

واضطرابات مفيوم البنية الفضائية عند المعسر قرائيا ، فيو يساعد الباحث عمى وصف الظاىرة المراد قياسيا 

أو جمع أوصاف ومعمومات دقيقة عنيا، والمنيج الوصفي يعتمد عمى دراسة الواقع والظاىرة المدروسة 

خضاعيا  وتحميميا وتصويرىا كميا عن طريق جمع معمومات مقننة عن المشكمة و تصنيفيا وتصويرىا وا 

 .لمدراسة الدقيقة 

كما انو يساعد الباحث عمى دراسة العالقات بين المتغيرات المختمفة ، حيث أن الباحث يحاول معرفة العالقة 

بين تغير ظاىرة معينة، التغيير الذي يصاحبو في ظاىرة أخرى عن طريق استخدام األساليب اإلحصائية 

 .المناسبة لذلك
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  مجاالت الدراسة األساسية : 

 : المجال المكاني لمدراسة األساسية  1.2

الواقعة بدائرة سيدي "  مخموف لخضر"و" موساوي لخضر"قمنا بإجراء ىذه الدراسة بالمدارس االبتدائية 

  . لخضر والية مستغانم 

 : المجال الزمني لمدراسة األساسية  2.2

بدأت دراستنا عند نياية الدراسة االستطالعية ، أي مع بداية شير فيفري تم إجراء الدراسة األساسية والشروع 

 يوما مقسمة 25في تطبيق اختبار الدراسة أال وىو اختبار الذاكرة البصرية ، الذي دامت مدة تطبيقو حوالي 

 . عمى يومين في األسبوع 

 :عينة الدراسة األساسية    .2.2

 تمميذ وتمميذة ، بعدما تم تشخيصيا عن طريق اختباري الذكاء والقراءة ، تم 30تكونت عينة الدراسة من  

انتقائيا بطريقة قصدية وفق معايير أساسية والمأخوذة بعين االعتبار من طرف الباحثة والتي ساعدتنا عمى 

 : ضبط العينة بشكل دقيق وىي 

 . يتمدرس تالميذ عينتنا في الطور االبتدائي بالتحديد تالميذ السنة الرابعة والخامسة :المستوى الدراسي  -

نما يكون في سن :متغير السن  -  سنوات 8 بما أن عسر القراءة ال يشخص في السنة األولى والثانية ، وا 

  سنوات 10 و 9فما فوق ، لذا انحصرت أعمار عينتنا بين 

 .تكونت العينة من مجموعة من الذكور واإلناث : متغير الجنس  -
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كانت الظروف مالئمة بصفة  إلجراء الدراسة األساسية حيث وجدنا كل التسييالت : ظروف إجراء الدراسة 

من طرف مدراء المدارس فقد طمبوا من المعممين خاصة أقسام السنوات الرابعة والخامسة مساعدتنا و 

   .إعطائنا وقت النجاز ىذا البحث في أحسن الظروف، مع تخصيص مكان مناسب لمعمل مع أفراد العينة

  أدوات  الدراسة األساسية: 
" اختبار الذاكرة البصرية المعدل و اختبار : تم االعتماد عمى اختبارين إلجراء الدراسة األساسية و ىما 

Cubes de kohs "  المكيف من طرف الدكتورة عمراني آمال وكذا رزنامةSpss.  
 (انظر الدراسة االستطالعية  ):اختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباحثة  -

  .Cubes de Kohs اختبار -

 .Spss رزنامة   -

   :Cubes de Kohsاختبار   -
يصنف ضمن فئة  االختبارات األدائية حيث قدم كحل لبعض المشكالت الراجعة إلى نقص في بعض 

épreuve  مكعب 16 المفظية مثل ما ىو الحال بالنسبة الختبارات الخاصة بالذكاء ، يتكون االختبار من 
 سم كل وجو من أوجو المكعبات ممون ، إما بالون األحمر ، األبيض ، األصفر 25ممونة كل مكعب طولو 
 ىذا االختبار  موجو لألطفال  والراشدين ، فباإلضافة إلى ىاتو la diagonale، األزرق مقسمة حسب 

   Dessins Modèlesالمكعبات يحتوي كذلك االختبار عمى كتيب صغير فيو بعض الرسومات النموذجية
 أخذ بعين االعتبار بعض األسس في بناء ىاتو الرسومات  kohsموضوعة من البسيط إلى المقعد حيث  أن

:  النموذجية نذكر عمى سبيل المثال 
 .ضرورة استخدام الجيات ذات المون الوحيد  -
 ضرورة استخدام بعض الجيات ذات المون الثنائي  -
 ضرورة استخدام كل الجيات ذات المون الثنائي  -
 زيادة عدد المكعبات المستعممة  -
 ضرورة إظيار ىاتو النماذج من جية واحدة  -
  dissymétrieزيادة حجم الرسومات النموذجية  -
 .إنقاص عدد األلوان المختمفة و المتنوعة في الرسومات النموذجية  -
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 .كما ضم ىذا االختبار أوراق خاصة بالتنقيط  -
  التعديالت التي أجريت عمى االختبار من طرف المؤلف :

 فقط نظرا ألن 20 ب  kohs بعد التجربة األولى احتفظ مكعب 35في النسخة األساسية كانت تحتوي عمى 
 رسومات كذلك فأصبح إذن االختبار 3 بإلغاء  kohs قام 1923مدة التطبيق كانت جد طويمة في سنة 

 وأسفل كل رسم نموذج حدد في الوقت األقصى إلجراء 17-1 رسم مرقم من 17 مكعب و 16مكون من 
. كل نموذج من الجية اليمنى بحيث يكون مقموب 

 التنقيـــط :
  .ـ يجب أن يجمس الفاحص مقابل لممفحوص

  عمى الطاولة االختبارـ يضع أدوات 
 ـ يجب في كل مرة أن تكون المكعبات مختمطة بعد كل تطبيق 

  التعميمة  :
ترى ىذا لونو أحمر من جية و من جية أخرى بيضاء و الجية : يقوم المفحوص بأخذ قطعة من المكعبات 

األخرى صفراء ، زرقاء كل ىاتو القطع متشابية ،يقدميا لو ليتفحصيا ثم يطمب منو مثال بتشكيل مربع لونو 
 قم بصنع الشكل اآلنأحمر عند الفشل نقوم بمساعدة الطفل إذا نجح نقول لو جيد ىذا أحمر ، ىذا أزرق 

. الموجود في البطاقة
 مرات 5 عند تسجيل فشل ل االختبارفي المرحمة القادمة ال نريو المون ، ال نساعده عند الفشل نوقف 

. متكررة 

  بالنسبة لمبطاقة : تنقيط الوقتIو II  نبدأ بحساب الوقت بعد التفريق بالمون . 

  عمراني آمال" من طرف األستاذة تكييف اختبار مكعبات كوس:" 

تعتبر مرحمة تكييف االختبارات مرحمة جد ميمة فيي تسمح بتحديد مدى صالحية ومالئمة ىاتو االختبارات 
من الناحية المغوية لتتماشى و متطمبات مستوى السنة الثالث والرابع ابتدائي وكذلك من الناحية االجتماعية 

:  الثقافية ، فأول خطوة قمنا بيا ىي

  ترجمة  االختبار لمغة العربية .
  تبسيط نص االختبار حتى يتمكن التالميذ من فيم التعميمة والتي تقدم بالمغة العربية الفصحى
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  أخذنا بعين االعتبار سن المفحوص .
 12 و8 تمميذ وتمميذة  يتراوح سنيم ما بين 10العينة التي قمنا بتطبيق االختبار عمييا تكونت من : العينة 

والمتمدرسين في السنة الثالثة والرابعة ابتدائي بمدرسة عطوشي محمد بالدار البيضاء وال يعانون من , سنة 
.  أي مشاكل نفسية عالئقية أو مشاكل دراسية وتم انتقاؤىم استنادا إلى مالحظة المعمم ، معدالتيم السنوية 

  نقدم لألطفال األدوات الخاصة باختبار مكعبات كوس والمتمثمة في مكعبات ممونة :تطبيق االختبار
. األصفر واألبيض وكتيب صغير يحتوي عمى رسومات نموذجية ,األزرق ,بالمون األحمر 

  ترى ىذا لونو أحمر من جية و من جية أخرى : يقوم المفحوص بأخذ قطعة من المكعبات : التعميمة
بيضاء و الجية األخرى صفراء ، زرقاء كل ىاتو القطع متشابية ،يقدميا لو ليتفحصيا ثم يطمب منو مثال 

 اآلنبتشكيل مربع لونو أحمر عند الفشل نقوم بمساعدة الطفل إذا نجح نقول لو جيد ىذا أحمر ، ىذا أزرق 
. قم بصنع الشكل الموجود في البطاقة 

  بعد تطبيقنا ليذا االختبار عمى العينة لم نتمكن من تحقيق اليدف المرجو من ىذا األخير :التنقيط
حيث أن ىذا , والذي يتمثل في تحديد أىم عناصر البنية الفضائية واضطراباتيا التي ىي محل دراستنا ىذه 

االختبار يعتمد بالدرجة األولى عمى االستدالل البصري فقط وىذا باالعتماد عمى الوقت الالزم لإلنجاز 
والنجاح أو الفشل في تجميع أجزاء األشكال الموسومة في الرسومات النموذجية لمكتيب دون التركيز عمى 

آخذين  التفاصيل الخاصة بعناصر البنية الفضائية األمر الذي جعمنا نغير سمم التنقيط الخاص بيذا األخير
 :   التالية بعين االعتبار بعض األسس

 سنوات أو أكثر ال يقدم لو الشكل األول 8 االنطالق ينبغي مالحظة سن المفحوص إذا كان سنو من عند -
نماوالثاني   .   يبدأ من الشكل الثالث  وا 

 تجاوز, درجة30 كانت زاوية االستدارة لمشكل إذابناء غير سميم ، النقطة صفر تعطى في الحاالت التالية -
.                                                                                                                                         الوقت المحدد 
الفشل في المحاولة الثانية صفر نقطة ، بناء سميم ، احترام الوقت من المحاولة  :3 إلى 1األشكال من 

ذااألولى تمنح نقطتين   .    أنجزت في المحاولة  الثانية نمنح نقطة واحدة فقط  وا 
  تين نقاط في حالة النجاح مع إمكانية إضافة من نقط7 و4النقطة تتراوح بين  :12 إلى 4األشكال من  -

.                                                                                   نقاط في حالة اإلنجاز السريع 3إلى 
النقاط المخصصة لعناصر البنية الفضائية تساوي النقطة االفتراضية مقسومة عمى عدد عناصر البنية 

. الفضائية 
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   و سيتم عرض االستمارة  .النقطة الحقيقية ىي مجموع النقاط المحصل عمييا في عناصر البنية الفضائية
 .الخاصة بالتنقيط والموضوعة من طرف الباحثة بعد إضافة كل التعديالت الالزمة الخاصة باالختبار 

:  مكعبات كوس رختبالخصائص السيكومترية ال ا3ـ3ـ1 

  ال بات : 

 األول  قبل التعديل ونسبة تم حساب نسبة نجاح المفحوصين  في التطبيق لمتحقق من ثبات االختبار 
نجاحيم في  التطبيق  الثاني بعد التعديل ، وذلك بعد مدة أسبوعين كفارق زمني بين التطبيقين ، حيث 

: ارتفعت نسبة النجاح في التطبيق الثاني ، كما ىو موضح في الجدول التالي

.   ال انيوالتطبيق األول   نتائج اختبار كوس فييوضح : (07 )الجدول

 التطبيق  الثاني التطبيق األول اختبار مكعبات كوس

 34 32 أعلى نقطة

 28 26 أدنى نقطة

 10 تالميذ من 9 10 تالميذ من 8 معدل النجاح

 90  % %   80 نسبة النجاح

 

 15بعد مرور مدة  تالميذ ثم أعيد تطبيقو 10  طبق اختبار مكعبات كوس في المرة األولى عمى :التعميق
  % في التطبيق األول و % 80حيث كانت نسبة النجاح ,وكانت متقاربة نوعا ما , يوم عمى نفس العينة 

.  ، ومن ىنا نستنتج بأن االختبار ثابت  التطبيق  الثاني90

  الصدق  :

االختبار أصال مصمم ومكيف لمغات أجنبية و عمى اعتبار      ىذا العنصر لم يختبر بصورة مباشرة ألن
أنو  كذلك اختبار غير لفظي ، حيث تم عرض محتواه بعد الترجمة عمى أساتذة مختصين وقد أوضحت 

.  النتائج عمى أن محتواه يتناسب مع المستوى الذي نريد اختباره 
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 :عرض و تحميل نتائج االختبارات.4

سيتم في ىذا الجزء عرض وتقديم  نتائج مجموعة الدراسة بعد تطبيقنا ألدوات الدراسة المعروضة سابقا 
 . "KOHS " الذاكرة البصرية المعدل واختبار المكعبات لوالمتمثمة في اختبار

 تقديم وعرض نتائج اختبار الذاكرة البصرية المعدل: 

بعد تطبيقنا الختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباحثة ،آخذين بعين االعتبار الشروط الالزمة إلجرائو 
كالمدة الزمنية المحددة لرؤية الصورة الواحدة والتمعن في تفاصيميا ، الوقت المحدد لالختبار وكذا التطبيق 

 :بشكل فردي،  سيتم عرض النتائج كما يمي

 :يوضح نتائج اختبار الذاكرة البصرية لعينة الدراسة األساسية :(08 )الجدول رقم 

التعرف عمى  الحاالت
 األلوان

التعرف عمى  الجانبية التركيز
 األشكال

 المجموع

1 10 13 33 12 68,00 

2 9 12 32 14 67,00 

3 7 14 30 15 66,00 

4 7 15 29 17 68,00 

5 8  14  23 17 63,00 

6 11 12 25 14 62,00 

7 6 14 26 16 62,00 

8 7 13 28  14 62,00 

9 9 13  10 15 70,00 

10 8  9 21 17 70,00 

11 10   13  14 13 66,00 

12 11 19 12 16 79,00 

13 9 12 13  16 69,00 

 14 10 12 16 17 73,00 

15 10 11 13  15 64,00 

16 12 12 12 12  48 ,00 
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17   11 11 30 14 68,00 

18  10 14 33 15 72,00 

19 10 15 29  14 68,00 

20 9 17 37 16 79,00 

21 8 17 33 14 72,00 

22 10 18 32  11 72,00 

23 11 12 36 12 71,00 

24 9  10 32 14 66,00 

25 10 19 33 14 76,00 

26 10 13 23 17 63,00 

27 9 13 24 18 64,00 

28 10 14 33 19 76,00 

29 11 14 32 13 70,00 

     30 10 12 36 15 73,00 

 

 :يمثل نتائج اختبار الذاكرة البصرية  والذي: (08 )التعميق عمى الجدول رقم

من خالل النتائج المتحصل خالل إجرائنا ألبعاد اختبار الذاكرة البصرية األربعة عمى عينة الدراسة األساسية، 
وىنا سنخص بالذكر كل بعد عمى حدة وأىم . االختبار الذي ييدف إلى  قياس ذاكرة الطفل البصرية

 :المالحظات التي تم تدوينيا خالل تطبيقو

، فيقوم (4أنظر الممحق رقم  )بداية بالبعد األول وىو بعد التعرف عمى األلوان، يتكون من صورتين 
وطرح عميو أسئمة أو تعميمات خاصة بكل واحدة  (حسب الوقت المحدد)المفحوص برؤية الصورة لدقائق 

منيا، وىو يتذكر ويسترجع تفاصيميا ويجيب، لذا فقد كانت معظم إجابات المفحوصين في محميا، تمكنوا من 
استرجاع وتذكر األلوان الموجودة في الصور، نجد فقط بعض التعميمات التي أخفقوا في الرد عنيا،، نجد 

 . 2، والسؤال الثالث والرابع من الصورة 1السؤال الرابع والخامس من الصورة : مثال
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 نقطة من 12التي تحصمت عمى  (16)أما بخصوص الدرجات أو العالمة األعمى فقد كانت لمحالة رقم 
، وىذا نظرا لعدم تذكره 6التي تحصمت عمى العالمة   (4) نقطة  ، والدرجة الدنيا لمحالة رقم 13أصل 

 .األلوان بشكل صحيح وضعف ذاكرتو البصرية الخاصة بتذكر الصور

التي تقيس مدى تركيز الحاالت  (4 )أنظر الممحق رقم) صور 03البعد الثاني وىو بعد التركيز، يتكون من 
عمى التفاصيل الدقيقة الموجودة في كل صورة، ىذا البعد شيد إخفاقًا وخطئًا في معظم إجابات المفحوصين 

 شيء موجود في 15أذكر لي " التي تحتوي عمى تعميمة مفادىا  (2)نجد الصورة رقم : عمى األسئمة، فمثالً 
أما عن الدرجة العميا  .   أشياء فقط9 أو 8كل الحاالت لم تصل لمعدد المحدد فمنيم من ذكر " الصورة؟ 

 .(24)، والدرجة الدنيا تحصمت عمييا الحالة رقم (25)و  (12)كانت من نصيب الحالة رقم 

البعد الثالث وىو بعد قياس مدى تذكر الطفل الجانبية أو االتجاىات، وىو البعد األكثر صورا من حيث العدد 
 صور وأعالىم درجة، لكن عمى الرغم من ىذا دونا أخطاء عند معظم الحاالت عند إجابتيم 6يحتوي عمى 

وىي عبارة عن طفل يمعب الكرة والساعة متواجدة  (1)عن التعميمات الخاصة بكل صورة، فمثال صورة رقم
عمى يساره ، كانت معظم الحاالت عند سؤاليا عن اتجاه الساعة بالنسبة لمولد يذكر االتجاه الخطأ، وكذا 

كانت معظم اإلجابات خاطئة، الحظنا أيضا أخطاء في " إلى كم تشير الساعة؟ "التعميمة التي مفادىا 
ما لون الصندوق الموجود فوق الخزانة؟ : "السؤال الثالث: مثال (5)اإلجابة عن األسئمة الخاصة بالصورة رقم

فنجد أعمى درجة كانت . فمم تتعرف أغمب الحاالت اإلجابة نظرا لعد تذكرىم مكان الصندوق في الصورة " 
 .كما ىو موضح في الجدول أعاله (26)، والدرجة الدنيا لمحالة رقم (05)لمحالة رقم 

البعد الرابع واألخير وىو بعد التعرف وتذكر األشكال الموجودة في الصورة بمختمف ألوانيا وأحجاميا، يتكون 
، الحظنا خالل تطبيق ىذا البعد أن أغمب الحاالت كانت جيدة في (04)أنظر الممحق رقم  ) صور 3من 

تذكر ألوان وأشكال الموجودة في مختمف الصور، مقارنة بالذين أخفقوا، فنجد أعمى درجة كانت لمحالة 
  (24)، أما أدنى درجة فكانت لمحالة رقم(28)رقم

وفي األخير وما تم استخالصو أن عينة الدراسة كانت جيدة في تذكر تفاصيل الصور الموجودة في االختبار 
 .، فقط كان لييا مشكل في بعض التعميمات نظرا لعد تركيزىم عمى تذكر كل التفاصيل الخاصة بكل صورة 

 لـ-المكعبات-نتائج-وعرض-تقديم"KOHS"-                                                                                              :
 آخذينا "عمراني آمال"الدكتورة  المعدل من طرف LES CUBES DE KOHSربعد تطبيقنا الختبا
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بعين االعتبار كل الشروط الخاصة بالتطبيق والمتمثمة في تحديد مدة االنجاز، النجاح أو الفشل بدون 
مساعدة أو بمساعدة، التطبيق بشكل فردي قمنا بملء االستمارات الخاصة  بالتنقيط وىذا بالنسبة لكل 

 : حالة عمى التوالي وفيما يمي سيتم عرض وتقديم نتائج الحاالت كما يمي 

 : الدراسة األساسيةعينةيوضح نتائج اختبار مكعبات كوس ل ( 09  )الجدول رقم

 المجموع الكل األجزاء االتجاىات األشكال المون والحجم العمق الحالة
1 0,66 0,90 0,51 0,96 0,98 0,68 4,69 
2 0,66 0,48 0,34 0,40 0,56 0,68 3,12 
3 1,98 1,98 2,12 2,08 1,04 0,85 10,05 
4 0,66 0,77 2,38 0,91 0,32 0,34 5,38 
5 2,64 2,21 3,06 2,34 1,26 1,02 12,53 
6 1,98 1,92 0,68 0,26 1,06 0,51 6,41 
7 1,32 0,96 3,06 2,34 1,56 0,68 9,92 
8 1,98 3,28 3,06 2,34 1,56 0,68 12,90 
9 1,98 1,12 1,12 2,34 2,14 0,85 9,55 

10 1,32 2,72 3,06 2,34 2,34 0,68 12,46 
11 2,64 1,76 4,59 2,34 1,56 0,85 13,74 
12 1,32 1,06 3,06 1,17 0,65 0,51 7,77 
13 1,32 1,06 3,06 2,34 1,17 0,51 9,46 
14 3,30 3,30 4,59 2,34 2,34 0,85 16,72 

15 1,32 1,38 3,06 1,17 1,69 0,17 8,79 
16 3,30 1,67 4,59 2,34 1,04 0,85 13,79 
17 2,64 0,84 3,06 1,30 1,30 0,85 9,99 
18 1,98 2,64 4,59 2,34 0,78 0,51 12,84 
19 1,32 1,38 3,06 2,34 1,69 0,34 10,13 
20 5,28 3,74 4,59 2,34 2,34 0,51 18,80 
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21 1,98 2,85 3,06 2,34 1,30 0,34 11,87 
22 1,98 2,85 3,06 2,34 1,17 0,34 11,74 
23 1,32 1,38 3,06 2,34 1,43 0,51 10,04 
24 5,94 5,67 4,59 2,34 2,34 0,51 21,39 
25 1,32 1,86 3,06 2,34 1,69 0,34 10,61 
26 5,94 2,75 4,59 2,34 2,34 0,34 18,30 
27 1,98 2,59 3,06 2,34 1,30 0,17 11,44 
28 1,32 1,28 3,06 3,51 1,43 0,34 10,94 
29 5,94 3,30 4,59 2,34 2,34 0,34 18,85 
30 1,32 2,46 3,06 0,65 1,30 0,34 9,13 
 343,35 16,49 44,02 59,21 92,83 62,16 68,64 مج

  

  : kohsمناقشة وتحميل نتائج إختبار المكعبات ل 

 من خالل ما تم عرضو من دراسات وأبحاث حول موضوع الدراسة ، وما تم التوصل إليو من تطبيقنا 

بيدف قياس أىم عناصر ومدركات البنية الفضائية ألفراد العينة الذين يعانون من عسر " kohs "الختبار

والتأكد بأنيم يعانون من ،  اختبارات تشخيصيةبإجراءالقراءة بعد استبعادنا لكامل االضطرابات المصاحبة 

اضطرابات إدراك األلوان، مشكل في التعرف عمى  )اضطرابات عمى مستوى  عناصر البنية الفضائية 

مكانية التعرف عمييا،  صعوبة في إدراك العمق، اضطرابات في إدراك االتجاىات  يمين )مختمف األشكال وا 

، وكذا اضطرابات عمى مستوى تجميع األشياء واألشكال، وأخيرًا مشاكل وصعوبات (...أسفل/ يسار ، أعمى/

. تتعمق بإدراكيم لمجزء دون الكل

ويتجمى ذلك في الجدول المعروض سابقا الذي يوضح نتائج االختبار، فكل ىذه العناصر ليا تأثير في 

التحصيل الدراسي لمطفل في مادة القراءة وتعيق تمكنو منيا ،ويظير ذلك من خالل عدم قدرتو عمى إدراك 
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 أن بعض الحاالت قد فشمت إلى، وىنا تجدر اإلشارة قراءتياالحروف والكممات وكذا األرقام وعدم التمكن من 

عطائيم فرصة ثانية لممحاولة وىذا  تماما في المحاولة األولى أثناء تطبيقنا لالختبار مما أجبرنا عمى التدخل وا 

 12 إلى 8من )، كما ال ننسى عامل السن لممفحوصين الثانية والثالثة وكذا الرابعة: بالنسبة لمحاالت التالية

 سنوات فمم يؤثر ذلك عمى نتائج االختبار فأفراد العينة 10 و9وبما أن عينة بحثنا سنيا يتراوح مابين  (سنة

وبيذا تم الحصول عمى النتائج الخاصة بتنقيط . كانت من نفس مجال السن المناسب لتطبيق االختبار

 عناصر كما ىو 6عناصر البنية الفضائية التي تساوي النقطة االفتراضية عمى عدد عناصرىا والمتمثمة في 

موضح في الخانة األخيرة من الجدول، أما بالنسبة لمنقطة الحقيقية فيي مجموع العناصر المتحصل عمييا 

في عناصر البنية الفضائية، سجمنا أيضا مشاكل عمى مستوى إدراك المون والحجم ففي بعض األحيان نجد 

بعض الحاالت ال تفرق بين المون األبيض واألزرق والعكس ىذا بالنسبة لمون، أما الحجم فال تفرق بين 

وعدم تفريقو بين ىذه العناصر يؤدي بو بالضرورة الى عدم   . 4، 2، 1الكبير والصغير،كالحاالت رقم 

وفيما يخص االتجاىات فقد الحظنا . إدراك االختالفات الموجودة بين األشكال من حيث التشابو واالختالف

ونجد الشيء  (6، 4، 2، 1)عند بعض الحاالت أنيم يدركون اليمين واليسار والبعض اآلخر ال كالحاالت رقم

  .(تحت/ فوق )نفسو لمفيومي 

عمى مجموعة الدراسة األساسية ىو  " KOHS "" وفي األخير فإن ما تم اكتشافو من خالل تطبيقنا الختبار

إمكانية وجود عالقة بين االضطرابيين أي اضطرابات البنية الفضائية وعسر القراءة عند عينة الدراسة، لكن 

ما يمكن التفاؤل بو أن التمميذ عسير القراءة يمكنو تجاوز ىذه الصعوبات والتخمص منيا من خالل تنميتو 

 .لتصوره البصري المكاني وكذا بكفاءتو المعرفية
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 : خالصة

من خالل ىذا الجزء تطرقنا الى أىم أىداف الدراسة األساسية المنيج المتبع إلجرائيا ، كما قمنا بعرض 
نتائج اختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباحثة، واختبار المكعبات ل المكيف من طرف األستاذة 

 .عمراني أمال، وبعد االنتياء من تطبيق االختبارات، مررنا الى حساب العالقة فيما بينيما



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض ومناقشة : الفصل السادس 
 النتائج
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 :عرض نتائج فرضيات الدراسة .1

 .عرض نتائج الفرضية الجزئية األولى .1.1.1

 .عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية .1.1.2

 .عرض نتائج الفرضية الجزئية الثالثة .1.1.3

 .عرض نتائج الفرضية الجزئية الرابعة .1.1.4

 .عرض نتائج الفرضية الجزئية الخامسة .1.1.5

 .عرض نتائج الفرضية العامة .1.1.6

 عامة للنتائج مناقشة  .2

 .االستنتاج العام .3

 . االقتراحات والتوصيات .4

 .الخاتمة .5
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 :تمهيد

 الفرضية إليوفي ىذا الفصل قمنا بعرض نتائج الدراسة ومناقشة ىذه النتائج مع توصمت 

السابقة ووفقًا ألسئمة البحث وتحقيقًا ألىدافو، وذلك من خالل التحقق من فروضيا، وفي األخير 

  .قمت بتقديم بعض التوصيات واالقتراحات بناءًا عمى النتائج المتحصل عمييا
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 :عرض النتائج المتعمقة بفرضيات البحث   .1

   : عرض نتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية األولى  :( 10)جدول رقم 

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 

 Rاالرتباط 
القيمة 

االحتمالية 
Sig 

 الداللة اإلحصائية
 

0.01       0.05 

 
 الذاكرة البصرية

 
 
 

اضطرابات إدراك 
 اللون والحجم

  

 
 

   30     

 

86,06 

  
  
 

2,07 

 

4,25 

 
 
 

1,12 

 
 
 

0,51-    

 
 
 

 0,04 

 
 
 

 دالة

 

 ( Corélation de person)"بيرسون "يبين الجدول أعاله نتائج التحميل اإلحصائي لمعامل االرتباط  

لمذاكرة   (4,25)و االنحراف المعياري  (86,06 )ة الجزئية األولى، يظير كل من المتوسط الحسابي يلمفرض

  بواالنحراف المعياري ( 2,07)  لدرجة إدراك المون والحجم فيساوي البصرية ، أما المتوسط الحسابي

 قيمة، فإن (0,01) وىي أصغر من مستوى الداللة ( sig =0,04  )القيمة االحتمالية  ، وبما أن  (1,12)

، (0,01) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ( R= - 0,51 )معامل االرتباط التي تحصمنا عمييا تساوي   

  .بالتالي ىناك عالقة ارتباطية عكسية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات إدراك المون والحجم
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 :عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية : (11)جدول رقم 

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 Rاالرتباط 

القيمة 
االحتمالية 

Sig 

 الداللة اإلحصائية
 

0.01       0.05 

الذاكرة 
 البصرية

 اضطرابات 
 إدراك العمق

  

 
 

   30     

 

86,06 

  

  2,28 

 

4,25 

 

 1,54 

 
 

 0,311- 

 
 

 0,095 

 
 

        //  

من خالل نتائج الجدول والذي يبين أن المتوسط الحسابي لدرجات المفحوصين عمى اختبار الذاكرة البصرية 
، في حين أن نجد المتوسط الحسابي لدرجات اضطرابات  (4,25)واالنحراف المعياري  (86,06)يساوي 

أكبر  ( sig =0,095 )، وبما أن القيمة االحتمالية  (1,54)واالنحراف المعياري  (2,28)العمق قدر ب 
غير دالة ، أي ال  (-0,311)فان قيمة معامل االرتباط التي تساوي  ( 0,05-0,01)من مستوى الداللة 

 .يوجد عالقة ارتباطية بين الذاكرة البصرية و اضطرابات إدراك العمق

 : عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية  الثالثة : (12 )الجدول رقم 

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 Rاالرتباط 

القيمة 
االحتمالية 

Sig 

 الداللة اإلحصائية
 

0.01       0.05 

الذاكرة 
 البصرية

اضطرابات 
 تمييز األشكال 

  

 
 

   30     

 

86,06 

  

 3,09 

 

4,25 

 

1,22 

 
 

0,395-  

 
 

0,031 

 
 

 دالة         

 

، وانحراف معياري قدره  (86,06 )يتضح من خالل الجدول أن المتوسط الحسابي  لمذاكرة البصرية يساوي 

واالنحراف  (3,09)، أما عن درجات اضطرابات تمييز األشكال فقدر المتوسط الحسابي فييا ب (4,25 )

، فإن قيمة  (0,05)وىي أصغر من مستوى الداللة   (sig=0,031 )، وبما أن قيمة (1,22)المعياري ب

، وىذا يعبر عن وجود  (0,05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة - 0,395معامل االرتباط التي تساوي 

 .  عالقة ارتباطية عكسية بين الذاكرة البصرية واضطرابات تمييز األشكال
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 :عرض النتائج الخاصة بالفرضية  الرابعة  (13)الجدول رقم 

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 Rاالرتباط 

القيمة 
االحتمالية 

Sig 

 الداللة اإلحصائية
 

0.01       0.05 

 
 الذاكرة البصرية

 
اضطراب 
  االتجاهات

 
 

   30     

 

86,06 

  

 1,97                   

 

4,25 

 

0,74 

 
 

 0,648- 

 
 

 0,000 

 
 

   دالة
          

من خالل النتائج المتحصل عمييا يتبين أن المتوسط الحسابي لدرجات المفحوصين عمى اختبار الذاكرة 
 ، في حين أن المتوسط الحسابي لدرجات اضطرابات 4,25واالنحراف المعياري   ( 86,06)البصرية يساوي 

،  ( = 0,000sig ) ، وبما أن القيمة االحتمالية 0,74بانحراف معياري  (1,97 )إدراك االتجاىات يساوي
مع العمم ،  (0,01) عند مستوى الداللةإحصائيادالة  ( R- =  0,648)فإن قيمة معمل االرتباط التي تساوي
 .  أنيا عالقة عكسية ذات داللة معنوية

: عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الجزئية الخامسة :(14)الجدول رقم

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 

 Rاالرتباط 
القيمة 

االحتمالية 
Sig 

 الداللة اإلحصائية
 

0.01       0.05 

 
 الذاكرة البصرية

 
اضطرابات 

 تجميع األجزاء 

 
 

   30     

 

86,06 

  

1,46  

 

4,25 

 

0,57 

 
 

0,445  

 
 

 0,014 

 
 

 دالة          

 

من خالل الجدول الذي يوضح أن المتوسط الحسابي لدرجات المفحوصين عمى اختبار الذاكرة البصرية 
، في حين المتوسط الحسابي لدرجات اضطرابات تجميع  (4,25)وبانحراف معياري قدره  (86,06)يساوي

وىي  (sig = 0,014) ، وحسب القيمة االحتمالية  (0,57)واالنحراف المعياري ب (1,46)األجزاء يساوي 
 عند إحصائيادالة  (-0,445 ) التي تساوي االرتباط، فإن قيمة معامل  (0,05)أصغر من مستوى الداللة 

، ومنو وجود عالقة ارتباطية عكسية بين الذاكرة البصرية واضطرابات تجميع  (0,05)مستوى الداللة 
. األجزاء
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 :عرض النتائج  المتعمقة بالفرضية العامة  (15 )الجدول رقم 

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 Rاالرتباط 

القيمة 
االحتمالية 

Sig 

 الداللة اإلحصائية
 

0.01       0.05 

 
 الذاكرة البصرية

 
اضطرابات  

 البنية الفضائية 

 
 

   30     

 

86,06 

  

 11,44 

 

4,25 

 

 4,24 

 
 

 0,536  

 
 

  0,02  

 
 

            دالة

من خالل الجدول يتبين أن المتوسط الحسابي لدرجات المفحوصين عمى اختبار الذاكرة البصرية يساوي 

، في حين أن المتوسط الحسابي لدرجات اضطرابات البنية  (4,25)واالنحراف المعياري يساوي  (86,06)

وىي أصغر  ( sig =0,02)وبما القيمة االحتمالية  (4,24)واالنحراف المعياري  (11,44)الفضائية قدر ب 

دالة عند مستوى الداللة   (-0,536)، فإن قيمة معامل االرتباط التي تساوي  (0,01)من مستوى الداللة 

 .، وىي تدل عمى وجود عالقة ارتباطية عكسية بين الذاكرة البصرية واضطرابات البنية الفضائية (0,01)

 :مناقشة عامة لمنتائج .2

ترتكز دراستنا الحالية عمى أسس عممية معرفية محضة في إطار عمم األرطفونيا، العمم الذي يبحث عن 

ماىية االضطرابات المغوية الشفوية والمكتوبة، وكذا مواكبة ألىم الدراسات الجديدة التي أنشئت من طرف 

الباحثين في ىذا المجال، لمكشف عن االضطرابات والمشاكل المعرفية والعصبية التي تؤدي لمثل ىذه 

االنتباه، اإلدراك وأخيرا الذاكرة، : االضطرابات ، ونجد أيضا االىتمام األكبر يكون لمعمميات المعرفية بما فييا

التي ىي عبارة عن مخزن مؤقت لكمية محدودة من المعمومات مع إمكانية تحويميا واستخداميا في إصدار 

نتاج استجابات جديدة ليا عدة أنواع كالذاكرة طويمة المدى ، الذاكرة العاممة التي تتكون بدورىا من عدة  وا 

مكونات كالمفكرة البصرية الفضائية التي تخدم موضوع دراستنا وتزيد من قيمتو العممية، ونجد أيضا الذاكرة 

الحسية التي تتكون من مختمف األنواع، ونحن نخص بالذكر الذاكرة البصرية التي ىي أحد متغيرات الدراسة 
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الحالية ، حيث تعرف ىذه األخيرة عمى أنيا القدرة عمى تخرين واسترجاع ما يراه الفرد من مثيرات أو 

لذا مع األبحاث والدراسات التي أجريت من قبل الباحثين والمتخصصين فيمكن أن تكون . معمومات بصرية

وىنا نخص .كنتيجة لخمل عمى مستوى الذاكرة البصرية أو عمى مستوى مكون المفكرة الفضائية البصرية

بالذكر اضطراب عسر القراءة الذي يصنف ضمن اضطرابات المغة المكتوبة، حيث عرف من قبل العديد من 

التي عرفتو عمى أنو صعوبة خاصة في التعرف والفيم وفي إنتاج الرموز " بورال ميزوني"الباحثين نذكر منيم 

المكتوبة التي تؤدي إلى اضطرابات في تعمم مادة القراءة ، مما خمق صعوبات وعراقيل بالنسبة لممعمين 

والتالميذ وأوليائيم، وىذا نظرا لعد قدرتيم عمى تحديد األسباب الرئيسية ليذا االضطراب فعمى الرغم من توفر 

جميع الشروط الخاصة بعممية اكتساب مادة القراءة كالجو المناسب لمتدريس، الذكاء العادي لمتالميذ، عدم 

وجود أي اضطرابات وظيفية أو عضوية أو مشاكل نفسية عالئقية، إال أنيم قد ظير لدييم ىذا االضطراب، 

األمر الذي جعمنا نحاول البحث عن األسباب الحقيقية لظيوره، مستندين في ذلك إلى جممة الوقائع التي 

مفادىا أن التمميذ حتى يتمكن من اكتساب وتعمم اآلليات والميكانيزمات الخاصة بعممية القراءة البد من تعرفو 

عمى الرموز المكتوبة، أي التعرف عمى الكممة والتيجئة، عمى ضوء خبرات سابقة مخزنة عمى مستوى ذاكرتو 

وبالتحديد الذاكرة البصرية، فيو يحتاج إلى معمومات بصرية مخزنة عمى مستواىا حتى يتمكن من 

وبالرجوع إلى الدراسات السابقة التي تناولت متغيري الذاكرة البصرية وعسر القراءة نشير إلى . استرجاعيا

 توصمت نتائج دراستيم الى وجود عالقة بين الذاكرة "هادي الحويمة ومسعد نجاح أبو الديار أمثال"دراسة 

البصرية المكانية والوعي الفونولوجي عند عسيري القراءة، وحددا بذلك أن المشكل يكون عمى مستوى الوعي 

الفونولوجي، لكن ىل ىذا فقط ىو التفسير اإلكمينيكي لعسر القراءة ؟ أم أن ىناك سبب آخر حاولت ىذه 

الدراسة إظياره، والمتمثل في اضطرابات البنية الفضائية، فالتمميذ المعسر قرائيا لديو كذلك صعوبات عمى 

دراك العالقات  مستوى اكتساب المفاىيم الخاصة بالفضاء، فيو غير قادر عمى تصور األشكال في الفراغ وا 

الموجودة بينيا والتعرف عمى نفس الشكل، إذن ال يمكنو القيام بالمعالجة الذىنية لألشكال وأجزائيا في بعدين 
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أو ثالث أبعاد، كل ىذا ينطبق عمى الحروف والكممات لذا نسجل أخطاء خاصة بالحروف من نفس الشكل 

بما انو السباق إلى مصطمح الفضاء وعن " بياجيو"وأخطاء التداخل، ىنا يجدر بنا اإلشارة إلى الباحث 

المراحل التي يجب أن يمر بيا الطفل حتى يتمكن من اكتساب ىذا األخير بصفة سميمة، كما تحدث عن 

ومن خالل المعمومات النظرية التي تم التطرق إلييا في دراستنا الحالية . التصور البصري الفضائي واإلدراك

والتي عمى أساسيا تبنى التفسيرات الخاصة بالنتائج المتحصل عمييا والتحقق من فرضياتنا العامة والجزئية 

واإلجابة عن التساؤالت التي طرحت في الفصل التمييدي لمدراسة، ىذه األسئمة التي تبحث عن العالقة 

الموجودة بين الذاكرة البصرية واضطرابات البنية الفضائية عند الطفل المصاب بعسر القراءة، وانطالقا من 

ىذا تم صياغة مجموعة من الفرضيات التي قسمت إلى فرضيات جزئية وفرضية عامة والتي اعتبرناىا بمثابة 

إجابة مؤقتة عن التساؤالت المطروحة، أما عن ما تم مالحظتو عمى التالميذ الذين أجريت عمييم الدراسة 

 تمميذ وتمميذة، أنيم وجدوا صعوبات كبيرة أثناء تطبيقنا الختبارات الدراسة األساسية والتي 30والمكونين من 

اختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباحثة، ونخص بالذكر األبعاد التي يحتوييا، كالتعرف : تمثمت في

عمى األلوان ففيو الحاالت أجابت عن معظم األسئمة الخاصة بكل صورة فيو وكانت النتائج جيدة نوعا ما لم 

تجد الحاالت صعوبة كبيرة في اإلجابة عنيا، أما البعد الثاني الخاص بقياس التركيز لدى ىذه الفئة فكانت 

معظم اإلجابات الخاص بصوره كانت خاطئة، وإلىماليم لمتفاصيل الموجودة عمى الصور والتي عمى أساسيا 

الذي كانت نتائجو ضعيفة جدا مقارنة مع األبعاد األخرى، لم يتمكنوا " الجانبية"البعد الثالث . تم طرح األسئمة

تحت، / فوق)من اإلجابة عن أغمب األسئمة نظرا لما تحممو من تعميمات وأسئمة بالفضاء والفراغ وكذا االتجاه

فكانت معظم إجاباتيم خاطئة ال تتناسب مع األسئمة المطروحة، البعد الرابع واألخير والذي  (...أسفل/ أعمى

ىدفو معرفة ما إذا تعرف الطفل عمى األشكال الموجودة في الصورة سواء المختمفة أو المتشابية، كانت 

 .إجاباتيم جيدة نوعا ما، بعض اإلجابات خاطئة والبعض منيا صحيحة تمكنوا منيا
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فقد الحظنا أن عينة "  عمراني آمال"المكيف من طرف األستاذة  (kohs)أما فيما يخص اختبار المكعبات ل 

الدراسة لدييا مشاكل عمى مستوى المعالجة الذىنية لألشكال وأجزائيا في بعدين أو ثالث أبعاد، عدم القدرة 

عمى إدراك العمق، االتجاىية، المون والحجم، تمييز األشكال من حيث التشابو، إدراك الجزء من الكل، تجميع 

وتمييز األشكال من حيث التركيز بين تفاصيميا والعالقة بين مكوناتيا، األمر الذي جعمنا نحاول أن ندرس 

توصمت نتائج معامالت االرتباط  العالقة الموجودة بين الذاكرة البصرية وعناصر اضطرابات البنية الفضائية،

إلى وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بالنسبة ألغمب فرضيات البحث، إذن ما تم استنتاجو من خالل 

الدراسة أن الذاكرة البصرية ليا عالقة نوعا ما قوية بأغمب عناصر اضطرابات البنية الفضائية لدى الطفل 

أن التوجو الفضائي يقوم عمى  : 1979في دراسة لو سنة "  لوىان " الذي يعاني من عسر القراءة، ويشير

استخدام القدرة عمى التصور،أي كيف يبدو الشيء أو مجموعة من األشياء  إذا تم تدويره عمى نحو معين 

ومن خالل الفرض العام أو األساسي ، ونتائجو المتحصل عمييا التي تقر . ويقاس باختبار تدوير األشكال

بوجود عالقة بين الذاكرة البصرية واضطرابات البنية الفضائية المذان يؤثران عمى الطفل المصاب بعسر 

عياد "القراءة، فيحدثان لو عجزًا قرائيا يظير من عدم إدراكو لمحروف والخمط فيما بينيا، ونجد أيضا دراسة 

ىناك عالقة بين اضطراب مفيومي الزمان والمكان وبين ظيور عسر  إلى أنالتي تؤكد نتائج بحثيا " مسعودة

القراءة ، حيث دلت النتائج الكمية والكيفية عمى أن المعسر قرائيا يعاني بالتأكيد من اضطراب في إدراكو 

 فبالرجوع إلى النتائج المتحصل عمييا في ىذه الدراسة بالنسبة لمعامل االرتباط .لمفيومي الزمان والمكان 

(0,536= -R)، والذي يدل عمى تحقق الفرضية العامة ليذه الدراسة. 

الذاكرة  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين" وفيما يخص الفرضية الجزئية األولى والتي تنص عمى 

إلى النتائج  ، وىذا من خالل الرجوع"البصرية واضطرابات إدراك المون لدى الطفل المصاب بعسر القراءة 

التي ىي دالة  ( sig=(0.04، والقيمة االحتمالية  (  R- =0,515)المتوصل إلييا قيمة معامل االرتباط  

،فإن فرض البحث قد تحقق، أي وجود عالقة ارتباطية عكسية قوية ودالة  (0,01)عند مستوى الداللة 
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تالميذ )إحصائيا بين الذاكرة البصرية واضطرابات إدراك المون والحجم لدى الطفل المصاب بعسر القراءة 

، فمن المعروف وحسب بياجو أن الطفل يميل إلى إدراك األلوان عمى أنيا ثابتة ال (السنة الرابعة والخامسة

تتغير وأن األشياء تحتفظ بألوانيا األصمية بغض النظر عمى حجم اإلضاءة أو نوعيا أو المكان، ونفس 

الشيء بالنسبة لمحجم فيو كذلك يضل ثابتا تقريبا عمى الرغم من التغير في صورة الجسم عمى زاوية الرؤية 

مع تغير المسافة، وثبات الحجم تمس اإلدراك والخبرة كذلك تتدخل في الموضوع والعكس، وما تم تدوينو 

بالنسبة لمجموعة الدراسة المتكونة من التالميذ المعسرين قرائيا ففي كل مرة كنا نالحظ أن أغمبية الحاالت 

إدراكيم لأللوان متغير وليس ثابت عمى عكس ما أتى بو بياجيو، ففي بعض األحيان كانوا يدركون كل 

ولكن بمجرد تغيير الشكل كنا نالحظ عدم قدرتيم عمى التعرف عمى  (أحمر، ازرق، اصفر، ابيض)األلوان 

دراكو فقط لمون األبيض واألزرق ونفس الشيء بالنسبة لمحجم فقد كان متغير، ونخص  التعرف عمى المون وا 

وىذا راجع الى عدم القدرة عمى تجزيء المجال البصري، التعرف عمى الشكل " كبير وصغير"بالذكر مفيومي 

وبما أن ميارة اإلدراك البصري تتمثل في القدرة عمى استقبال الصور والتفكير فييا وما يتضمنو من . وحجمو

ألوان وخطوط ورسوم ، ونقل األفكار البصرية من الذاكرة واستخداميا لبناء المعاني ، وىذه الميزة ال نممسيا 

الشكل والمون ، :في الطفل المصاب بعسر القراءة فتمييزه لألشكال وأوجو التشابو واالختالف بينيما من حيث 

يكون سيئا و متدنيا وىذا ناتج عن انخفاض سرعة اكتساب المفاىيم الخاصة بالتعمم وىذا ما نممسو لديو من 

ومن خالل كل ىذا نستنتج بأن فرضيتنا . خالل الصعوبات التي يعاني منيا أثناء مراحل التعميم المختمفة 

 . الجزئية األولى قد تحققت

 دالة إحصائيا بين الذاكرة البصرية ارتباطيووالتي تنص عمى وجود عالقة أما الفرضية الجزئية الثانية 

 .لدى الطفل المصاب بعسر القراءة العمقواضطرابات إدراك 

) ، والقيمة االحتمالية   (R- =0,311 )بالرجوع إلى النتائج لتحصل عمييا بالنسبة لمعامل االرتباط 

0,095=Sig) وىي غير دالة أي أن فرض البحث لم يتحقق، ومن خالل ىذه المعطيات يتضح انو ال ،
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يوجد عالقة ارتباطيو عكسية دالة إحصائيا بين الذاكرة البصرية واضطرابات إدراك العمق لدى تالميذ السنة 

 .الرابعة والخامسة 

لكن عدم تحقق فرض بحثنا ال يعني عدم وجود عالقة بين الذاكرة البصرية واضطرابات إدراك العمق لدى 

الطفل، فحسب اطالعي ىناك دراسات وأبحاث أجريت في ىذا الصدد التي تقر بوجود عالقة بين المتغيرين 

التي ترى أنو إذا كان ىناك خمل " عمراني آمال "بالنسبة لمطفل المصاب بعسر القراءة ، فنجد دراسة الدكتورة 

في تخزين المعمومات الفضائية البصرية والمعالجة الذىنية ليا من قبل مكون المفكرة الفضائية البصرية يؤدي 

   . ذلك إلى ظيور اضطرابات في إدراك العمق ، حيث توصمت نتائجيا إلى وجود عالقة ارتباطية بينيما

 دالة إحصائيا بين الذاكرة البصرية ارتباطيهوجود عالقة  "وبخصوص الفرضية الجزئية الثالثة، وىي 

 فمن خالل النتائج لتحصل عمييا بالنسبة . "لدى الطفل المصاب بعسر القراءة األشكالواضطرابات إدراك 

، التي ىي دالة عند مستوى الداللة (Sig= 0,031) ، والقيمة االحتمالية(R- =0,395 )لمعامل االرتباط 

فان فرض البحث قد تحقق ،لذا من المعطيات يتضح انو يوجد عالقة ارتباطيو عكسية دالة إحصائيا  (0,01)

بين الذاكرة البصرية واضطرابات إدراك األشكال لدى تالميذ السنة الرابعة والخامسة بمعنى كمما زادت الذاكرة 

 .البصرية انخفض مستوى اضطرابات األشكال و العكس صحيح 

والتي تبحث في العالقة الموجودة بين الذاكرة البصرية " غريب النعاس"ىذا ما أكدتو الدراسة التي أجراىا 

وأبعاد اإلدراك البصري لدى عينة من األطفال المصابين بعرض داون واألطفال العاديين ، حيث دلت النتائج 

المتحصل عمييا في أحد فرضياتو عن التذكر البصري لألشكال والتكميالت إلى وجود عالقة ارتباطية 

جوىرية ، أي أن لدى عينتو ضعف في تذكر األشكال بصريا، وىذا ما يؤثر عمى عممية التعمم والتعرف عمى 

التشابو واالختالف بين األشياء ، كما يظير الضعف في عدم قدرتيم عمى النسخ والنقل لألشكال اليندسية 
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ويضيف بياجيو في دراسة لو أن الطفل . المقدمة إليو، وىذا كمو يساىم في التقميل من أداء الذاكرة البصرية

 . يكتسب البناء والتركيب ،أي الشكل والحجم والتجريد مما يسمح لو العيش في بيئتو

كل ىذا تم مالحظتو عند معظم حاالت العينة فبالرجوع إلى الدقة في القراءة من حيث الشكل فقد الحظنا 

ث، ت، / كحرف خ، ح، ج )مشاكل خاصة بالتداخل، وكذا أخطاء  التمييز بين الحروف والرموز المتشابية 

) والتي تؤدي إلى صعوبة تحديد الرمز واستخالص المعمومات من الصور و األشكال بصريا  (ق، ف/ ب 

، لذا فإن كل ىذا راجع الى عدم (...كالمربع، المستطيل، المعين : شكل الحرف ، األشكال اليندسية: مثاًل 

القدرة عمى اكتساب المعمومات أو المثيرات المستدخمة بصريا واكسابيا معاني ودالالت قد يعرقل عممية 

تفسير المعمومات البصرية الفضائية وتجييزىا داخل الدماغ، وىذا ما يتوافق مع الذاكرة البصرية واكتساب 

وبالرجوع الى معامل االرتباط .عناصر البنية الفضائية بما فييا التمييز بين األشكال والتعرف عمييا بصريا

يوضح  (-0,395 )والذي قدر ب  (الذاكرة البصرية واضطراب إدراك األشكال )بين ىاذين المتغيرين 

 .    العالقة االرتباطية بينيما، وىذا يحقق فرضيتنا الجزئية الثالثة

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الذاكرة البصرية " أما بخصوص الفرضية الرابعة والتي تنص عمى 

  ".واضطرابات إدراك  االتجاهات   لدى الطفل المصاب بعسر القراءة 

والقيمة االحتمالية   (R- =0,648)بالرجوع إلى النتائج لتحصل عمييا بالنسبة لمعامل االرتباط 

(0,000=Sig) فان فرض البحث قد تحقق ، ومن خالل ىذه  (0,01)، التي ىي دالة عند مستوى الداللة ،

المعطيات يتضح انو يوجد عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بين الذاكرة البصرية واضطرابات إدراك 

االتجاىات لدى تالميذ السنة الرابعة والخامسة بمعنى كمما زادت الذاكرة البصرية انخفض مستوى اضطرابات 

 .االتجاىات و العكس صحيح 
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إلى عدم وجود عالقة بين المتغيرين ،  (witty et kopel )"ويتي وكوبل " وىذا ما أكدتو دراسة  كل من 

عمى وجود عالقة موجبة بين  (Hilderth ; and all )"ىيمدرث وآخرون "وعمى العكس من ذلك أوضح 

 .االكتساب الجيد لالتجاىات فيما يتعمق باكتساب القراءة عند الطفل 

دراكو لمحروف بصريا ليتمكن من  لذا فانو من الضروري أن يكتسب الطفل لميارة االتجاىات بشكل صحيح وا 

، لذا يفترض بعض الباحثين أن األطفال  (...أسفل / يسار ، أعمى / يمين  )وضعيا في االتجاه الصحيح 

الذين يعانون من صعوبة في القراءة فيم يعانون من صعوبة في التحكم في مفيومي االتجاه ، وقد بينت 

عمى وجود عالقة بين  (bransly")بارنسمي " و (Belmon et brich)"بممون وبيرش" دراسات كل من 

 . و مستوى اكتساب ميارة القراءة عند الطفل  (يسار / يمين  )مستوى التوجو 

،  (درجة خفيفة)لتقييم اإلدراك والذاكرة البصريين لدى االطفال المعاقين ذىنيا" فوناس منيرة " و في دراسة 

وكانت النتائج منخفضة سواء فيما يتعمق بعممية اإلدراك أو الذاكرة البصرية ، حيث أن ىاتان العمميتان 

عند أفراد عينة الدراسة، ويؤكد  (الذكاء  )المعرفيتان تتأثران بباقي العمميات المعرفية كاالنتباه ، القدرة العقمية 

أن الطفل يتعرف عمى يمينو ويساره أواًل ثم ينتقل إلى يمين ويسار اآلخرين ، ثم تحديد األبعاد " جيزلوامس" 

 .األخرى التي يجب أن يميزىا أواًل عن نفسو ثم بالنسبة لمموضوعات الخارجية ، كل ىذا يبين تحقق فرضيتنا

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الذاكرة البصرية  "الفرضية الخامسة واألخيرة، والتي تنص عمى  

 " .واضطرابات تجميع األجزاء لدى الطفل المصاب بعسر القراءة 

) ، والقيمة االحتمالية     (R- =0,445 )من خالل النتائج المتحصل عمييا بالنسبة لمعامل االرتباط 

0,014=Sig)  فان فرض البحث ىذا قد تحقق، وعميو فانو  (0,05)، التي ىي دالة عند مستوى الداللة ،

يوجد عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين الذاكرة واضطرابات تجميع األجزاء لدى تالميذ السنة 

 . الرابعة والخامسة، بمعنى كمما زادت الذاكرة البصرية انخفض مستوى اضطرابات تجميع األجزاء
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فمن بين العوامل األساسية لبناء الفضاء عند الطفل إدراكو لمعالقات الفضائية بين األشياء من حيث أوجو 

التشابو واالختالف، ويقاس ىذا العامل بواسطة تجميع األشياء أو العالقات الفضائية وىذا ما فتقده الطفل 

 .المصاب بعسر القراءة والسبب راجع إلى التموضع السيئ في الفضاء، وعدم التحكم في الوضعية الفضائية 

  أما ما نستنتجو من ىذه الدراسة ومن خالل المالحظات التي تم تدوينيا خالل اجرائنا لمدراسة الميدانية عمى 

العينة المختارة فإنيا تعاني من صعوبات عمى مستوى عناصر البنية الفضائية وعدم إدراكيا ليذه العناصر 

بصريا كعدم إدراك االختالف بين األلوان واألحجام، عدم التفريق بين األشكال والتمييز بينيا، اضطراب ف 

بادراك االتجاه وكذا تجميع األشياء ىذا ظير جميا في عدم قدرتيم عمى إدراك الحروف المتشابية والتعرف 

عمى الرموز المكتوبة وقراءتيا ما جعميا ضعيفة في مادة القراءة ومنو ظيور اضطراب عسر القراءة لدى أفراد 

 . ىذه الفئة
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 :  االستنتاج العام 

من خالل النتائج والمالحظات أثناء تطبيقنا الختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباحثة 

فانو تم استنتاج أن اغمب " عمراني آمال"المكيف من طرف األستاذة " kohs" واختبار المكعبات

الحاالت التي تم اختيارىا والذين يعانون من عسر في القراءة لدييم اضطرابات في التنظيم 

الفضائي ومكونات البنية الفضائية بما فييا من إدراك لألشكال، األلوان، األحجام، إدراك 

االتجاىات وكذا العمق ، وقد لمسنا ذلك من خالل تعاممنا مع كل  حاالت العينة وأىم 

الصعوبات التي واجيتيم في تطبيق تعميمات كال االختبارين، فأحيانا تكون بمساعدتنا ليم 

دراكيم لألجسام  وأحيانا بإعادة المحاولة، كل ىذا راجع إلى سوء التحكم والتموقع في الفضاء وا 

المحيطة بيم، كل ىذا ينطبق عمى مادة القراءة وكيف أنيم يعانون من عسر القراءة، حيث أنيم 

يقرؤون الكممات مجزئة أو محرفة مما يفقدىا معناىا الحقيقي، فيؤدي بيم ىذا إلى صعوبات في 

الفيم والتعبير، وتعود ىذه االضطرابات إلى عدم القدرة عمى التمييز وتخزين وتحميل المثيرات 

البصرية في الذاكرة فنجدىم ييممون التفاصيل دون إحداث تكامل بينيا لموصول إلى الكل 

المركب وىذا ما يجعميم يقعون في أخطاء خاصة بعدم إدراكيم لعناصر البنية الفضائية من 

إدراك لمون والشكل واالتجاه المتمثل في إدراك اليمين واليسار،أعمى وأسفل ، وكذا إدراك الجزء 

والكل وىي مفاىيم أساسية ينبغي اكتسابيا مع نمو الطفل تجنبا لموقوع في مثل ىذه 

 .  االضطرابات
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 :الخاتمة

من خالل ىاتو الدراسة التي قمنا بيا، والتي تيدف إلى دراسة العالقة بين الذاكرة البصرية واضطرابات البنية 

الفضائية لدى الطفل المصاب بعسر القراءة ،أين شممت مجموعة البحث ثالثين تمميذًا وتمميذة من المستوى 

ولضمان التقيد بمنيجية عممية إلجرائو، أجريت لو . الرابع والخامس ابتدائي بسيدي لخضر والية مستغانم

دراسة استطالعية  والتي كان ىدفيا إجراء بحث إسقاطي ميداني لمتأكد من قابمية االنطالق في الدراسة 

الفعمية، حيث تضمنت الدراسة االستطالعية المجال الزمني، المكاني، والبشري لمبحث ، وكذا أدوات الدراسة 

إسماعيل "، اختبار القراءة ل( "Good Neuphجودنوف "رسم الرجل ل)التي تمثمت في اختبار الذكاء 

.                  أساس البحث وأخيرًا اختبار الذاكرة البصرية المعدل من طرف الباحثة محل الدراسة وىو" العيس

أما الدراسة الفعمية أو األساسية فقد تضمنت أيضا المجال الزمني، المكاني لمبحث وعينة الدراسة زيادة عمى 

ذلك أدوات الدراسة األساسية التي احتوت عمى اختبار الذاكرة البصرية المعدل، والذي يقيس الذاكرة البصرية 

لمطفل من خالل مجموعة من الصور ذات أسئمة خاصة بكل واحدة منيا ليتم طرحيا عمى الطفل بعدة مدة 

متبنين بذلك المنيج .  الذي يقيس اضطرابات البنية الفضائية kohsزمنية محددة، واختبار المكعبات 

الوصفي االرتباطي وىو ييدف إلى معرفة العالقة القائمة بين المتغيرين، كما تمت معالجة نتائج الدراسة 

، المتوسط الحسابي واالنحراف "سبيرمان"األساسية باستخدام أساليب إحصائية تمثمت في معامل االرتباط ل

المعياري لمتعبير عن النتائج بقيم كمية إحصائية، كل ىذا ليضفي الدراسة صبغة عممية تؤكد مصداقية 

 :النتائج ، حيث أظيرت النتائج عن 

 وجود ارتباط عكسي دال إحصائيا بين الذاكرة البصرية واضطرابات إدراك المون 

 عدم وجود ارتباط  بين الذاكرة البصرية واضطرابات إدراك العمق . 
 وجود ارتباط عكسي دال إحصائيا بين الذاكرة البصرية واضطرابات إدراك األشكال. 
  وجود ارتباط عكسي دال إحصائيا بين الذاكرة البصرية و اضطرابات االتجاىات. 
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 وجود ارتباط عكسي دال إحصائيا بين الذاكرة البصرية و اضطرابات تجميع األشكال . 

، (2015)" عمراني آمال"وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع ما آلت إليو نتائج الدراسة التي قامت بيا الدكتورة 

التي اىتمت بدراسة عالقة الذاكرة العاممة باضطرابات البنية الفضائية عند الطفل المصاب بعسر القراءة، 

، التي اىتمت بدراسة مفيومي الزمان والمكان لدى الطفل الذي (2008)" عياد مسعودة"دون ال ننسى دراسة 

 . يعاني من عسر القراءة

وبناءا عمى النتائج التي توصمت إلييا دراستنا، وتوازييا مع نتائج الدراسات والبحوث السابقة، ارتأينا أن نختم  
بحثنا ىذا الذي زاد من عزيمتنا لنكون خير خمف لخير سمف، ورغم أننا ال نرى  في شخصنا أىال إلمالء 

 :التوصيات، إال أننا أبينا أن نختم دراستنا بجممة من التوصيات واإلقتراحات، والتي تمثمت في
  تحسين المجتمع، بضرورة التكفل بيذه الشريحة وتوعيتو بكيفية التعامل معيا خاصة األولياء

 .المعممين والمدراء، الذين ىم بمثابة التشخيص األولي لمثل ىذه االضطرابات
  لزوم التشخيص المبكر لكل أنواع صعوبات التعمم سواء النمائية أو األكاديمية، وذلك لمتخفيف من

 .حدتيا من خالل التكفل المبكر، وعميو التقميص من حدة مخاطرىا عمى حياة المتعمم
 التأكيد عمى العمل التعاوني المشترك بين المختصين و األولياء األمور، وذلك من خالل عقد 

اجتماعات ودوريات منتظمة لمتشاور واالتفاق عمى خطة عمل مشتركة تبين اإلمكانيات الحالية 
 .واألىداف التربوية المنطوية من التكفل بيؤالء األطفال ومصيرىم مستقبالً 

  القيام ببحوث ودراسات عممية تتناول الجوانب المعرفية لمكفل، وتمكن من تقديم طرق ووسائل
 .  مكيفة تساعدىم عمى اكتساب أنسب البرامج العالجية
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 :اختبار القراءة إلسماعيل العيس (01)ممحق رقم 

 :نص القراءة 

في الصباح جمع كل واحد بعض مالبسو في حقيبتو . أراد فريد ومريم أن يذىبا في زيارة إلى أحد األقارب 

 .ليأخذىا معو في رحمتو، ثم خرجا من البيت و أغمق فريد الباب، واتجيا نحو المحطة، ال أحد داخل البيت اآلن

بعد وقت قصير، ظيرا شخصان يريدان دخول البيت لسرقت أشياء منيا، صعد األول عمى السمم وفتحا النافدة 

بينما كان اآلخر يحرسو ثم دخل االثنان إلى البيت، أخذ كل واحد منيما يبحث عن أي شيء لو قيمة ويضعو في 

 .الكيس ثم خرجا

وفي آخر النيار، رجع فريد ومريم إلى البيت ولما فتحا الباب وجدا األشياء متناثرة عمى األرض وأدراج الخزانة 

 .مفتوحة، فحمل سماعة الياتف أن يتصل بالشرطة ويبمغيم بالحادث

 :أسئمة الفهم 

 إلى أين يريد فريد ومريم الذىاب ؟ .1

 ماذا فعل الولدان قبل خروجيما من البيت ؟ .2

 من بقي في البيت ؟ .3

 ما الذي حدث بعد ذىاب الولدان إلى المحطة ؟ .4

 كيف وجد فريد ومريم البيت بعد رجوعيما ؟ .5

 ماذا فعل فريد ومريم ؟ .6



 " :جودنوف"اختبار الرجل  (02)ممحق رقم 

وىو يعتبر من االختبارات الشائعة والمشيورة لقياس ذكاء االطفال  :لرسم الرجل" جودنوف"اختبار 

من رسوماتيم، نتيجة لما يقدمو من نتائج صحيحة ودقيقة، فبالمقارنة مع االختبارات األخرى لقياس 

الذكاء وجد أن معامل االرتباط بينيما كان عالي، وقد اعتمد عمى بنوده لقياس ذكاء األطفال في 

 . البيئة الجزائرية

 : التعريف اإلجرائي الختبار رسم الرجل لقياس ذكاء األطفال 

ىو اختبار لفظي ال يعتمد عمى األلفاظ والكتابة والقراءة، بل يعتمد عمى رسم الطفل حيث يقدم لمطفل 

 13 الى 04)ورقة وقمم، ويطمب منو رسم رجل وىو يقيس ذكاء األطفال الذين يتراوح أعمارىم مابين 

 : بندا، وىي كالتالي51وذلك باالعتماد عمى  (سنة

أي محاولة إلظيار الرأس حتى ولو كان خاليا من مالمح الوجو ال تحسب مالمح الوجو : الرأس .1
 .إذا لم تكن ىناك خطوط الرأس

أي محاولة إلظيار الساقين بعددىا الصحيح باستثناء الحالة التي يكون فييا الرسم : الساقين .2
 .جانبيًا حيث تظير في ىذه الحالة رجل واحدة

أي محاولة إلظيار الذراعين بعددىا الصحيح، باستثناء الحالة التي يكون فييا الرسم : الذراعين .3
جانبيا حيث تظير في ىذه الحالة ذراع واحدة واليعطي الطفل نقطة عمى رسمو لألصابع 

 .الممتصقة بالجذع مباشرة
أي محاولة إلظيار الجذع حتى ولو كانت برسم خط وفي حال كان الجذع ممتصق : الجذع .4

 .بالرأس ال تعتبر رقبة بل يحسب جذع
يقاسان بالميميمتر إذا تطمب األمر في ىذه الحالة يجب أن ال : طول الجذع أكبر من عرضو .5

 .يكون الرسم عبارة عن خط



تصحح ىذه النقطة بدقة وصرامة فيجب أن تكون ىناك أكتاف واضحة وال تحسب :  األكتاف .6
 .الزوايا القائمة أكتافا

اتصال الذراعين والساقين بالجذع ميما كان نوع السيقان و األذرع المرسومة وعددىا فإن  .7
 .التصاقيا بالجذع يمنح الطفل نقطة

في حالة الرسم الجانبي يجب أن يكون الذراع : اتصال الذراعين والساقين في األماكن الصحيحة .8
 .ممتصقا بمنتصف الجذع تحت الرقبة

 .أي شكل مختمف عن الجذع والرأس يتوسطيما يعتبر رقبة: وجود الرقبة .9
   .أي تكون متدرجة االتساع :خطوط الرقبة يتماشى مع الرأس والجذع أو كالىما .10
 إلظيارىما محاولة أي لكن و غريبة تكون األطفال عند العينين أشكال أغمب :العينين وجود  .11

 .الواحدة العين عمى الجانبي الرسم حال في الطفل ينقط و نقطة، تعطي
 .تحسب األنف إلظيار محاولة أي :األنف وجدود .12
 .الفم وجود إلظيار محاولة أي :الفم وجود .13
 المربع أو المستدير الشكل يقبل ال و خط، مجرد يكونا ال أن أي بعدين من واألنف الفم رسم .14

 .نقطة الطفل يمنح كي الشفتين لفصل خط رسم يشترط وأو المستطيل لألنف، 
 .تقبل إلظيارىما محاولة أي :األنف فتحني إظيار  .15
 .تقبل الشعر إلظيار محاولة إي :الشعر وجود  .16
 وان الرأس من الصحيح المكان في يكون إن يجب :الصحيح المكان في الشعر وجود  .17

 .شفافا اليكون
 . تقبل المالبس إلظيار محاولة أي :المالبس وجود  .18
 ينقط و تحتيا، ما تظير شفافة المالبس نكون ال إن ويشترط :المالبس من قطعتين وجود .19
 .التقميدي الثوب رسم حال في الطفل      
 لما ساترة الثياب تكون أن فيحب بدقة النقطة ىذه تصحح :الشفافة القطع من المالبس خمو  .20

 وجود يجب و الجبة، تحت الجسم أو مثال البنطمون تحت الساق يبدو أن يجوز فاال تماما تحتيا
 .األكمام



 مرتديا الرجل يرسم الذي لمطفل مباشرة النقطة ىذه نعطى /المالبس من قطع 4 وجود .21

 القبعة و البنطمون مثل فعال قطع 4 تتوفر أن فيجب العادية الحالة في أما الرأس والغطاء الجبة
 ....البنطمون حماالت أو الحزام العنق ربطة و الحذاء و والسترة

 إذا النقطة الطفل يعطى فال ومعروفا وواضحا متكامال الزي يكون أن يجب :الزي تكامل .22
 .مثال شرطي قبعة مع عاديا زيا رسم
 .تحسب األصابع إلظيار محاولة أي : األصابع جود و .23
 .األصابع عدد صحة .24
 ال أن خطوط وليست تعدين من تكون أن  العرض من أكبر الطول :األصابع تفاصيل صحة .25

 .170° عن تحتميا التي الزاوية تزيد
 اإلبيام كان إذا إال نقطة الطفل يعطى فال بتشدد ىذه النقطة تصحح :اإلبيام رسم صحة .26

 .األصابع بقية بين المسافة من أكبر والسبابة اإلييام بين المسافة األصابع بقية من أقصر
 .بادية تكون أن يجب :اليد راحة إظيار  .27

 كل عمى نقطة الطفل يعطى الحالة ىذه في الجيب داخل اليدين يرسمون األطفال بعض أن  لوحظ
 .باليدين المتعمقة السابقة العناصر

 .كالىما أو كالىما أو الكوع أو الكتف مفصل :الذراع مفصل إظيار .28
 مكان في ضمور الرسومات بعض في يظير الفخذ، ثنية أو الركبة مفصل :الساق مفصل إظيار .29

 .نقطة يحسب و ذلك يقبل الركبة
 عشر من أقل أو الجذع مساحة نصف من أكبر الرأس مساحة تكون ال أن  :الرأس تناسب  .30

 .همساحت
 طول يكون أنا و قميال، أكثر أو الجذع طول في الذراعان تكون أن  :الذراعين تناسب .31

 .عرضيما من أكبر الذراعان
 .الجذع عرض من اقل عرضيما و الجذع طول من أقل الساقين طول  :الساقين تناسب .32
 طول يكون ال أن يجبو  (خط ليس) بعدين من الرسم يكون أن يجب  :القدمان تناسب .33



 .عشرىا عن يقل ال و الساق ثمث يتجاوز ال القدم طول و ارتفاعيا، من اكبر القدم
 (خطوط ليسا)  :نابعدي من والساقان الذراعان إظيار  .34
 نقطة تحسب إلظياره محاولة أي :الكعب إظيار   .35
 في كثرة دون بدقة تالقييا و الرسم خطوط وضوح :عامة بصفة لمرسم الحركي التوافق  .36

 .التساىل من بشيء تصحح و بينيا، الفراغات
 .الرسم خطوط تالقي تدرج يراعى و أكبر بدقة لكن و السابقة النقطة نفس تصحيح عادي  .37
 و موجية الرأس خطوط كل تكون أن يمزم بدقة النقطة ىذه تصحح :الرأس خطوط توافق .38
 .الطبيعي الشكل الرأس شكل يشبو أن .39
 .سبق ما مراعاة :الجذع لخطوط الحركي التوافق  .40
 السابقة الشروط نفس :والساقين الذراعين لخطوط الحركي التوافق .41
 تكون أن و بعدين من العينين و األنف و الفم رسم :الوجو مالمح لخطوط الحركي التوافق .42

 .أيضا ميم لألعضاء الحجمي التناسق و الصحيحة أماكنيا في األعضاء
 .تحسب األذنين إلظيار محاولة أي :األذنين وجود .43
 .لألذن مشابيا الرسم يكون أن أي مناسبة بطريقة و الصحيح مكانيما في األذنين إظيار .44
 . وحاجب رمش من العين تفاصيل إظيار .45
 .( البؤبؤ)  العين إنسان إظيار  .46
 النظر اتجاه إظيار  .47
 الفم تحت مساحة أي و جبية تحسب العينين فوق مساحة أي :والجبية الذقن إظيار  .48

 .ذقن تحسب
 .الذقن بروز إظيار  .49
 (صحيح بشكل الجذع و القدمان و الرأس ):الصحيح الجانبي الرسم  .50
 .العين أخطاء عدا ما األخطاء من الخالي الجانبي الرسم    .51

 
 



 .اختبار الذاكرة البصرية األصمي : (03)ممحق رقم 
 

 
  

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 
 

 
 



 (:المعدل) اختبار الذاكرة البصرية : (4 )ممحق رقم 

 ويتكون من صورتين: بعد التعرف عمى األلوان  .1

 :التعميمات 

 ماذا تمثل الصورة ؟ -

 كم ولد في الصورة ؟ -

 ما لون السروال الذي يمبسو الولد ؟-

 ما لون حذاء الولد ؟-

 ما لون شعر الولد ؟-

    

 :التعميمات         

 ماذا تمثل الصورة ؟        -
 كم فرد في الصورة ؟         -
 ما لون فستان البنت؟         -
 ما لون الوردة التي عمى فستان البنت؟         - 
 لونيا ؟ الورقة التي أمام البنت ما         - 
 لون شعر البنت ؟ ما        - 
 ماذا تفعل البنت ؟        -

 
 



    ويتكون من ثالث صور: بعد التركيز .2

 :التعميمات-

 ماذا تمثل الصورة ؟-
  في الصورة ؟األطفالكم عدد -
 كم من بنت ، وكم من ولد؟-
 ماذا تمسك البنت في يدىا ؟-
البنت التي تمسك الحبل ، ما لون قميصيا ،ما -

 ما لون حذائيا؟ لون تنورتيا،
 ماذا يمبس الولد ؟-

 

 
: ال/ اإلجابة بنعم 

 البنت التي تقفز ترتدي حذاء اخضر ؟ -
 الولد يرتدي حذاء بني ؟ -
 الحبل لونو اسود؟ -
حمر ؟ أالولد يرتدي سرواال  -



 :التعميمات 

 ماذا تمثل الصورة ؟ -
 كم من نافذة في الصورة ؟ -
 ما لون فراش السرير ؟ -
ما عدد الكتب الموجودة عمى الرف الذي في  -

 األعمى، و األسفل  ؟
 ما لون الستائر في الغرفة ؟ -
 كم من وردة موجودة في الغرفة ؟ -
 ماذا يوجد عمى الرف األعمى غير الكتب ؟ -
 . شيء موجود في الغرفة15اذكر لي  -

 

  صور06ويتكون من : (....الزمان، المكان، يمين، يسار)بعد الجانبية  .3

: التعميمات 

 ما رأيت في الصورة ؟ -
 ماذا يفعل الولد في الصورة ؟ -
 ما لون قميص الولد ؟ -
 الى كم تشير الساعة ؟ -
 في أي جية تتواجد الساعة بالنسبة لمطفل ؟ -
 ما لون شعر الولد ؟ -

 

 



 

 :التعميمات 
 ماذا تعبر الصورة ؟ -
 أين يتواجد الدب ؟ -
 كم يوجد من إطار لصور في الغرفة ؟ -
 ما لون الصندوق الموجود فوق الخزانة ؟ -
 ما لون غطاء السرير ؟ -
 كم من درج في المكتب؟ -

 

 

 :التعميمات
 ماذا يفعل األطفال في الصورة ؟ -
 ؟  أين البنت تقف البنت  -
  ؟أين يتواجد الولد ذو الشعر األصفر -
  ال / اإلجابة بنعم :

 الولد يتزحمق ؟ -
 البنت أمام األرجوحة ؟ -
 الولد جالس خمف األرجوحة ؟ -
 الولد بعيد عن السمم ؟ -

 
 
 
 



 
: التعميمات 

 ماذا تمثل الصورة ؟ -
  ؟األشجار أين تتواجد -
  الكرة ؟أين -
  متشابية ؟ألبستيمكم من ولد  -
 ؟ في الوسط ما لون شعر الولد الذي  -

 

 

 

 :التعميمات 
 عن ماذا تعبر الصورة ؟ -
 ما مكان السيارة ؟ -
 بأي يد يشير الشرطي ؟ -
بالنسبة لمشرطي في أي اتجاه  -

 تتواجد  البنت ؟
 أين تتواجد األشجار ؟ -
  ال / اإلجابة بنعم: 
 ىل يوجد سائق في الشاحنة ؟ -
 ىل يوجد الفتة في الصورة ؟ -
 السائق يحمل صفارة بيده ؟ -
 الطفالن في وسط الطريق ؟ -



 :التعميمات 

 ماذا تمثل الصورة ؟ -
 أين يقف األطفال  في الصورة ؟ -
 إلى أين يتجو الولدان ؟ -
 ما مكان إشارة المرور ؟ -
 أين يتواجد السائق السيارة ؟ -
 كيف كانت حالة الطقس ؟ -
  ال / اإلجابة بنعم: 
 السيارة الحمراء تسبق السيارة الزرقاء ؟ -
 الولدان جالسان عمى الكرسي ؟ -
 ال يوجد أشجار في الصورة ؟ -

 يتكون من ثالث صور:  بعد التعرف عمى األشكال .4

: التعميمات 

 ماذا تمثل الصورة ؟ -
 ما عدد األشكال في الصورة ؟ -
 ماذا يمثل الشكل الذي بالمون األحمر ؟ -
 ما لون المستطيل ؟ -
 ما لون المثمث ؟ -

 

 

 

 

 



: التعميمات 
 ماذا تمثل الصورة ؟ -
 كم شكال موجودا في الصورة؟ -
 ما لون الدائرة؟ -
 يوجد في الصورة ىرم ذو لونين، ما ىما ؟ -
 تتواجد الدائرة بين شكمين ما ىما؟  -

 االجابة بنعم أو ال :
 االسطوانة لونيا أخضر؟ -
 ىل يوجد سداسي في الصورة؟ -
 الموجودة في األشكالتتوسط الدائرة كل  -

 الصورة؟
 

 : التعميمات
 ماذا تمثل الصورة ؟ -
 أذكر األشكال التي رأيتيا في الصورة؟ -
 كم شكال في الصورة ؟ -
 ما لون اليرم؟ -
 يوجد أسطوانة في الصورة ما لونيا؟ -
 ما الشكل الذي يتوسط األشكال األخرى؟ -
 سمي الشكل الذي بالمون البنفسجي؟ -

 

 

  



 ":kohs " اختبار المكعبات :(5)ممحق رقم

 

 
 

  
  



 spss األساليب اإلحصائية  نتائج فرضيات البحث برزنامة:  (06)ممحق رقم 
  

 الفرضية العامة  :
Corrélations 

 درجةالكلية الدرجةالكلية 

 الدرجةالكلية

Corrélation de Pearson 1 -,536
**
 

Sig. (bilatérale)  ,002 

N 30 30 

 درجةالكلية

Corrélation de Pearson -,536
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,002  

N 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 الجزئية األولى األولى :  
 

 

 

 

 

 
 نيةالفرضية الجزئية الثا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 30 4,25833 86,0667 الدرجةالكلية

 30 4,24067 11,4450 درجةالكلية

Corrélations 

 VAR00004 الدرجةالكلية 

 الدرجةالكلية

Corrélation de Pearson 1 -,515
**
 

Sig. (bilatérale)  ,004 

N 30 30 

VAR00004 

Corrélation de Pearson -,515
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,004  

N 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 30 4,25833 86,0667 الدرجةالكلية

VAR00004 2,0720 1,12595 30 

Corrélations 

 VAR00003 الدرجةالكلية 

 الدرجةالكلية

Corrélation de Pearson 1 -,311 

Sig. (bilatérale)  ,095 

N 30 30 

VAR00003 

Corrélation de Pearson -,311 1 

Sig. (bilatérale) ,095  

N 30 30 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

الدرجةالكلية   86,0667 4,25833 30 

VAR00003 2,2880 1,54768 30 



 ثالثةالفرضية الجزئية ال:  
 

 

 

 

 

 

 

 الفرضية الجزئية الرابعة: 
 

 

 

  

 

  الفرضية الجزئية الخامسة: 

 

 

 

 

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 30 4,25833 86,0667 الدرجةالكلية

VAR00005 3,0943 1,22287 30 

Corrélations 

 VAR00005 الدرجةالكلية 

 الدرجةالكلية

Corrélation de Pearson 1 -,395
*
 

Sig. (bilatérale)  ,031 

N 30 30 

VAR00005 

Corrélation de Pearson -,395
*
 1 

Sig. (bilatérale) ,031  

N 30 30 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

Corrélations 

 VAR00006 الدرجةالكلية 

 الدرجةالكلية

Corrélation de Pearson 1 -,648
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 30 30 

VAR00006 

Corrélation de Pearson -,648
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 30 4,25833 86,0667 الدرجةالكلية

VAR00006 1,9737 ,74568 30 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

 30 4,25833 86,0667 الدرجةالكلية

VAR00007 1,4673 ,57474 30 

Corrélations 

 VAR00007 الدرجةالكلية 

 الدرجةالكلية

Corrélation de Pearson 1 -,445
*
 

Sig. (bilatérale)  ,014 

N 30 30 

VAR00007 

Corrélation de Pearson -,445
*
 1 

Sig. (bilatérale) ,014  

N 30 30 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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