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 عرفانشكر و 

لمذكرة و اهذه  تعالىالنجازهلل ااه قد وفقناأنو منه ،اعلين التي من بهاهلل و نشكره على نعمه انحمد 

 إلتمامها

ت التوجيهادي على الهابن حمو عبد  األستاذصة البحث، خاافي هذ اعدتنام بمسانشكر كل من قاكم

القيمة ته العلمية وتوجيهائحه ابنص الذي لم يبخل عليناو  ،لتربصار اطيلة مشو  اتحمله لن لقيمة وعلىا

 لعلمياللبحث  خدمة

لتعليمي اقم الطاو كل  لمدرسةامديرة  رأسهمز مصطفى وعلى امدرسة بلمو  إلىلموصول الشكر او كذلك 

 .ساسيدي بلعب اإلداريبواليةو 

 قشين للمذكرة المناء لفضالااألساتذةاوكذ

نقدم بعض  اأنلعلن ،عدةالمسالعون و ايد  اقدم لنو  ضعالمتو البحث ااز هذاجنافي  اعدناو كل من س 

 .األرطوفونيلعلمي الصرح اات في هذالمعلوما
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 إهداء

 ضع المتو العمل ااهذ لعلمأهالمن  ألمثالهدي و الهابن حمو محمد  لألستاذلعمل ااهذنهدي

ز اجأنفي  اعدناكل من س لكريمة وائلة العاو  ضلينالفالدين الو اكل من  إلىضع المتو العمل ااونهدي هذ

 .لعملااهذ
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 لبحث:املخص 

سة من الدر اتكونت عينة  ،ابيالمعسرين كتالتركيز عند اط  اموضوع نشلية الحااستنادر  تناولت

لمنهج ا، هذه استنافي در  استخدمناو  ،ساة سيدي بلعبيئية في وألابتدامن مدرسة  مأخوذة( 20لتين )اح

بة الكتاعسر ر اختبالتركيز و ار اختباسة في الدر اأدواتلة، وتمثلت اسة حادر  أسلوبلتحديد الوصفي وبا

 لمطبق.ار اختبالاحسب بنود  اآلخرينابة بهذالعينة مصاكانتاإذاملمعرفة 

حية: المفتات الكلما  

بةالكتاعسر  ،لتركيزا   

Abstract: 

Our current study dealt with the subject of concentration activity for 

people with difficulty in writing, the study sample consisted of two (02) cases 

taken from a primary school in the city of Sidi Bel Abbes, and we used in our 

study the descriptive approach, specifically the method of case study, and the 

study tools were the concentration test and the dyslexia test to find out Whether 

the specimen has this disorder according to the applicable test items. 
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 مقدمة:

يعتبر التعلم عند الفرد من أساسيات الحياة، حيث يجعله يبني نفسه ويتغلب على صعوبات الحياة 
اليومية مع االندماج في مجتمعه و مواكبة مختلف التطورات في العالم،والتركيز له دور مهم في هذه 

د، وعزل أو فلترة كل العملية، ألنه يقوم بتركيز القدرات العقلية على مثير معين موجود في مجال وعي الفر 
ما يمكنه أن يشتت الذهن سواء من المثيرات الداخلية أو الخارجية، للمساهمة في معالجة المعلومة، من 
حيث ترميزها وتخزينها ثم استرجاعها أي فك ترميزها، لتوظيف هذه المعلومة عند الحاجة إليها، فهو يمثل 

عقلي للتغلب عن كل مايعيق هذا التركيز من شرود  أعلى درجات االنتباه، حيث يحاول الفرد بذل مجهود
في االنتباه أو الملل، كذلك يتوقف على شدة الدافع أي المثير وأهميته، وعلى وضوح ومعرفة الهدف منه، 
فمثال إذا كان الطفل يجهل أهمية دراسة الكتابة فسوف يتجاهلها ألنه ال يعلم أنها من وسائل التحصيل 

دة زمنية محددة، وحسب حالته النفسية الجيدة، ومن دون التركيز، ال يستطيع الفرد الدراسي األكاديمي، لم
تذكر ما سبق تخزينه في الذهن من المعلومات، أو يكون استرجاعها مشوها، لعدم اكتسابها بطريقة 

سر سليمة، وباعتبار أن التركيز له دور هام في اكتساب مهارة الكتابة، وفقدانه قد يجعل الطفل يصاب بع
هي عبارة عن خلل وظيفي بسيط في المخ حيث يكون الطفل غير قادر على تذكر التسلسل الكتابة، التي 

لكتابة الحروف والكلمات، فالطفل يعرف الكلمة التي يرغب في كتابتها ويستطيع نطقها وتحديدها عند 
نتاج األنشطة المركبة الال زمة لنسخ أو كتابة الكلمة مشاهدته لها ولكنه مع ذلك غير قادر على تنظيم  وا 

 ( .  335، ص0221من الذاكرة . )بطرس حافظ بطرس، 

وإلعداد هذه الدراسة كان من الضروري إتباع خطة منهجية قسمت بموجبها محتويات هذه الدراسة 
إلى بابين إحداهما نظري واآلخر تطبيقي، يحتوي األول على ثالثة فصول، حيث خصص األول لعرض 

متبوعة بفرضياتها ثم األهداف التي نود تحقيقها وأهميتها وأخيرا المفاهيم بما فيها  إشكالية الدراسة
تطرقنا في الفصل الثاني إلى خاصية الكتابة من خالل اإلجرائية. ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني حيث 

أعراضها تعريفها وشروطها وأهميتها ثم ذكرنا الجانب المرضي أي اإلصابة بعسر الكتابة من تعريفها، 
 ،أسبابها وطريقة تشخيصها .

ثم انتقلنا إلى الفصل الثالث تحت عنوان: دراسة التركيز وعالقتها بالتعلم، حيث تم فيها عرض 
، تعاريف للتركيز، طرق اكتسابه، عناصره، العوامل المؤثرة على اكتساب التركيز، عالقة التركيز بالتعلم
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ل واحد تطرق الباحث فيه إلى المنهجية التي اتبعها إلنجاز ومن جهة أخرى، قسم الباب التطبيقي إلى فص
هذه الدراسة، حيث تناول أوال المنهج الذي اعتمد عليه ثم الدراسة االستطالعية، بعدها مر إلى تقديم 
حدود الدراسة وكذلك مجتمع الدراسة وتقديم عينة الدراسة، وأخيرا تقديم األدوات المستعملة في الدراسة مع 

 صعوبات التي واجهها أثناء قيامه بالدراسة.تسطير ال
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 اإلشكالية: -1

القدرة على تركيز االنتباه على نشاط إن التركيز له دور مهم في العملية العقلية، ونعني به هو 
معين أو مثير مهم دون غيره من المثيرات، من خالل توسيع نطاق التركيز والتعبئة إلمكانياته الذهنية 
والجسدية لهذا المثير، لفترة زمنية مؤقتة حتى يكون مستوعبا لما تم التركيز عليه لهذا النشاط، تتغير هذه 

عية والتحفيز، أي استثارة همة الفرد إلشباع حاجاته معرفيا من هذه المعلومة المدة الزمنية مع وجود الداف
بعد تركيز االنتباه عليه، سواء كان في المجال السمعي أو البصري. هذا النشاط الذهني ونعني به التركيز 
ق يتأثر بمستوى يقظة الفرد، والقدرة على معالجة المعلومات، وتختلف من شخص إلى آخر، حسب الفرو 

الفردية، وحسب معايير الشخصية فهو يعد شرطا أساسيا لنجاح أي نشاط يقوم به الفرد وبالمقابل فان أي 
خلل في التركيز ينجم عنه ما يصطلح عليه بالتشتت الذهنيحيث يصبح الفرد غير قادر على إدراك 

 المواقف وفهمها، وبالتالي غير قادر على معالجة ما يريد تنفيذه .

وضوع موضع بحث عند عدد من األكاديميين من الطلبة أو األساتذة أو مختلف وكان هذا الم
حيث أشارت أن االنتباه  FOURCADE)،2018)الناشطين في الحقل العلمي أو التربوي، مثل دراسة 

والتركيز عند التالميذ غير مستقر بل يتغير حسب األيام، ومن ما يشتتهما: كثرة استعمال جهاز الحاسوب 
تنفيذ عدة نشاطات في وقت واحد، وقد عملت على بناء وتقييم طريقتين لتحسين مستوى التركيز  و محاولة

واالنتباه هما: التأمل والسماع الموسيقي، حيث يساهم التأمل في التركيز على الوقت الراهن أما السماع 
االنتباه و  الموسيقي فيعمل على خفض مستوى القلق، والنتيجة أن الوسيلتين تسمح بتحسين مستوى

 التركيز. 

لكن قد وجد عند بعض األفراد، وخاصة عند بعض األطفال المتمدرسين صعوبة في التعلم سواء 
كان النمائي أو من جانب التحصيل األكاديمي، بسبب خلل ألهم وسائله وهي مهارة الكتابة، فقد يصاب 

دام حقائب العمل في تنمية المهارات اضطراب عسر الكتابة،)أبو دية، أثر استخالطفل ذو الذكاء العادي ب
الكتابية لدى تالميذ الصف الثالث األساسي بغزة( مدرس الذي يعرف على أنه اضطراب في اللغة 
المكتوبة، تشمل مشاكل في الحركات التخطيطية وشكل رسم الحرف، كما تعتبر عسر الكتابة صعوبة في 

طفل يكثر من األخطاء في قواعد اللغة،  ويعكس التعبير كتابيا عن أفكاره و سمات شخصيته، وتجعل ال
مشاكل على مستوى  إلىالحروف عند الكتابة وال يحترم الهامش، وطبيعة هذا االضطراب يرجع غالبا 

هناك بعض الدراسات التي قامت بالبحث في مجال " عسر الجانب المعرفي أو على المستوى النفسي. و 
تقييم الذاكرة العاملة من خلل النسخ لدى فئة ( بعنوان : "  0217دراسة )بن دحان رباب ، ة " مثلالكتاب
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هدفت الدراسة إلى بة في الوسط التربوي الجزائري " و التي من ذوي صعوبات التعلم المصابين بعسر الكتا
بصرية والحلقة إثبات وجود خلل على مستوى الذاكرة العاملة وبالضبط على مستوى المفكرة الفضائية ال

الفونولوجية لدى المصابين بعسر الكتابة من تالميذ السنة الرابعة والخامسة من التعليم االبتدائي، تتكون 
تالميذ، يعانون من صعوبة في الكتابة والنسخ، تم تطبيق اختبار وحدة حفظ األرقام  6عينة الدراسة  من 

ه الحكم واللغة لبورال ميزونيي على هذه العينة، لقياس وحدة الحفظ في الذاكرة العاملة واختبار توجي
توصلت الدراسة إلى أن هذه العينة، لديهم مشاكل على مستوى الذاكرة العاملة والذاكرة وبالضبط في 

( بعنوان: " أثر  0217دراسة ) أميرة سلطاني،  ونجد المفكرة الفضائية البصرية والحلقة الفونولوجية .
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما و التي شتت االنتباه على عسر الكتابة " النشاط الحركي المصحوب بت

إذا كان النشاط الحركي الزائد المصحوب بتشتت االنتباه له عالقة في ظهور عسر الكتابة عند تالميذ 
ثى ذكور و أن 3)  4وقد شملت عينة من تالميذ السنة الثالثة ابتدائي عددهم ال، السنة الثالثة ابتدائي أم 

واحدة(، تم فيه تطبيق اختبار الكتابة للباحثة صليحة بوزيد ، استنتجت الباحثة  أن أي  اضطراب النشاط 
الحركي الزائد المصحوب بتشتت االنتباه لديه دخل في شكل الكتابة لدى التالميذ، كما تجدر اإلشارة إلى 

حركية التي قد تؤثر على الكتابة  أن الحاالت لم تكن تعاني من أي اضطرابات أخرى عقلية أو جسدية أو
عسر القراءة وعالقته بعسر الكتابة احثير ( بعنوان : "  اهذىدراسة ) ابتسام بسكري ونور  لديهم. كما نجد

تهدف هذه الدراسة إلى  التعرف على ثة ابتدائي ذوي صعوبات التعلم " و التي لدى تالميذ السنة الثال
لذوي صعوبات التعلم ، وتعريف المعلمين بهذه الدراسة، وقد شملت  عسيري القراءة والكتابة وحيثياتهما

تلميذ و تلميذة، اختيروا بطريقة مقصودة من أربع ابتدائيات من مدينة الوادي،  72مجتمع الدراسة 
وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عسر القراءة وعسر الكتابة لدى تالميذ السنة 

 الثالثة .

التطرق إلى احد عناصر  ليحاولبحثنا  يأتيبعد كل هذه الدراسات حول متغيرات الدراسة الحالية 
في التحصيل  أهميتهالسيرورات المعرفية وهو نشاط التركيز عند المعسر كتابيا، الذي كثر الحديث عنه و 

 : و بناءا على ما سبق نطرح التساؤل التالي األكاديمي

 ؟يز لدى المعسرين كتابيا اط التركما مدى مستوى نش

 فرضيات الدراسة : -9

 هناك مستوى منخفض لنشاط التركيز لدى المعسرين كتابيا.  
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 أهداف الدراسة : -3

محاولة التطرق إلى موضوع عسر الكتابة، رغم انتشار هذا االضطراب في الوسط الدراسي، في توعية  -
وعدم معرفة طريقة التعامل الصحيح مع المعسرين كل من الوالدين و المعلمين الضطراب عسر الكتابة، 

 كتابيا، و الجهل بأسبابه و طريقة عالجه.

الخلط الموجود بين صعوبات الكتابة التي قد يتخلص الطفل منها بمرور الوقت، و عسر الكتابة تبيان  -
 الذي يتطلب بروتوكول عالجي.

اره موضوع بحثنا و باعتباره عنصر أساسي إبراز دراسة جانب التركيز عند المعسرين كتابيا، باعتب -
 يؤدي فقدانه إلى اإلصابة بهذا االضطراب .

 الدراسة: أهمية -4

 أساسيالتركيز عند المعسرين كتابيا، باعتباره موضوع بحثنا و باعتباره عنصر  جانبدراسة  إبراز -
 .اآلخرينبهذا  اإلصابةإلى  فقدانهيؤدي 

أنواع صعوبات التعلم في المرحلة  كأحدالدراسة من خالل التطرق لعسر الكتابة  أهميةتبرز  -
المعلمين المتكررة، في واجبات التالميذ  شكاوياالبتدائية لدى اغلب التالميذ، و هذا ما يظهر من خالل 

 .امتحاناتهمالمدرسية أو في 
الرابع و الخامس ابتدائي و التي االهتمام بفئة من التالميذ في مرحلة دراسية معينة و هي  الطور  -

 تعد مهمة ألنها المرحلة التي اتفق المختصون على أنها تتضح فيها صعوبة تعلم الكتابة.
في الوسط المدرسي، لمساعدة التالميذ الذين  األرطوفونيوجود المختص  أهميةعلى  التأكيد -

 من صعوبات التعلم. يعانون

 المفاهيم اإلجرائية: -5

هو اضطراب يمس العناصر األساسية ) الضبط الحركي، اإلدراك البصري، الجانبية ( التي عسر الكتابة: 
 تقوم عليها عناصر عملية اكتساب الكتابة.

م الخارجي.التركيز: هو عملية معرفية، يركز فيها العقل بدقة على موضوع واحد من موضوعات العال
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 فصل الثانيال

 عسر الكتابة
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 تمهيد:

إن من بين االضطرابات التي يهتم بها في مجال األرطوفونيا، هو اضطراب عسر الكتابة وهو 
الكتابة في من االضطرابات التي ال يمكن تشخيصها و عالجها إال بعد االضطالع الواسع على خاصية 

جانبها العادي من اكتسابها ومراحل نموها، كما تطرقنا إلى تعريف العلماء لعسر الكتابة وذكر أسبابها، 
 وكيفية تشخيصها، و كل ما يجب ذكره، للتعريف بهذا المتغير .

 تعريف الكتابة: – 0
 لغة: تعريف الكتابة-

فهو كاتب ومعناها الجمع يقال كتبت مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة ومكتتبة وكتيب،  ةبأنها لغ 
أضم الخرز بعضها إلى  كما سمي خرج القرية كتابة القوم إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخير كتيبة،

  ( 51، ص 0224) القلقشندي،  وقد تطلق لكتابة على العلم .  بعض وقال ابن األعرابي
  تعريف الكتابة اصطالحا: -

ذاتها، فهي كفاءة أو قدرة على تصور األفكار وتصويرها في  الكتابة هي عملية معقدة في 
حروف وكلمات وتراكيب صحيحة نحوا، وفي أساليب متنوعة المدى والعمق، والطالقة مع عرض تلك 
األفكار في وضوح، ومعالجتها في تتابع وتتدفق ثم تنقيح األفكار والتراكيب التي تعرضها بشكل يدعو إلى 

 ( .048، ص1994ر. ) عصر، مزيد من الضبط والتفكي
إذا نتكلم عن مفهوم الكتابة فإننا يجب أن نتناوله من منظورين: أولها المعنى اللغوي لها، وذلك 
من خالل المعجمات اللغوية ألن المعنى اللغوي أساس المعنى االصطالحي. وثانيهما المعنى 

لوا جاهدين الوصول إلى تعريف االصطالحي وذلك من خالل اجتهادات الباحثين واللغويين الذين حاو 
 (3، ص0211يحدد البعد الحقيقي لمعنى الكتابة. )هادي، 

و رأى ابن خلدون في مقدمته أن الكتابة من عداد الصنائع اإلنسانية، وهو رسوم وأشكال حرفية 
ون، تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس، فهو ثاني رتبة من الداللة اللغوية. )ابن خلد

 (87، ص1994
بداعية مكتسبة، يتعلمها التلميذ ويتقنها كنشاط  تعرف الكتابة على أنها مهارة اتصالية إنتاجية وا 
ذهني يقوم على التقدير ويحتاج إلى تناسق بصري سمعي حركي وانسي باألفكار والطالقة في استخدام 

 Write an اللغة، فهي على درجة عالية من التعقيد ألنها تتضمن التفاعل بين التعبير الكتابي
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expression والكاتب ينفذ أفكاره ومشاعره إلى أفراد آخرين قد يكونون بعيدين عنهم في الزمان أو ...
المكان، على عكس الكالم الشفهي الذي عادة ما يكون موجها ألشخاص موجودين بالقرب منا، كما أن 

كالم الشفهي فهو يزول ويندثر بمجرد الكتابة تبقى مسجلة وبإمكان الفرد إن يبطلها عليها متى يشاء، أما ال
أن يتفوه به الفرد وال تعني الكتابة مجردة كلمات مكتوبة، ولكن تتعدى ذلك لتحمل في طياتها مضامين 

وتعتبر عملية الكتابة معكوس أو مقلوب عمليه القراءة حيث يتم هنا تشفير  وأفكار تحقق أهدافا معتبرة،
(  1، ص0214ها المكتوبة، كما هو الحال في القراءة ) عمراني، الكلمات في سورة مكتوبة بدل فك شفرت

. 
 شروط اكتساب الكتابة: -9 
لكي يدخل الطفل في ممارسة النشاط الكتابي، البد أن يكتسب الشروط القاعدية التي تساعده      

 على ذلك وتتمثل في:
 رؤية الكلمة: -0-1

فالعين ترى الكلمات، وتالحظ حروفها مرتبة، وهي بهذا تساعد على رسم صورته صحيحة في 
 ( 399، ص0212واآلخرون،  طعميةالذهن وعند تذكرها حين يراد كتابتها.) 

 النمو الحركي: -0-0
تناسقا حركيا لألعضاء المحققة للكتابة من اليد الرقبة الكتف، وأي خلل حركي  تتطلب الكتابة     
صيب إحدى هذه األعضاء. فانه لن يتمكن من تجريد أشكال الحروف وتنظيمها وتصنيفها على الفضاء ي

 الكتابي.
 الصورة الجسدية: -0-3
اكتساب الطفل الصورة الجسدية يعني وعيه بجسمه منفصل عن غيره، واكتساب الطفل مفهوم    

اض على فضوله، مما يؤهل الطفل صورة الجسد يتوقف على محيطه، بإعطائه فرصة لذلك وعدم االعتر 
إلى إدراك وضعيه جسمه ومختلف أعضائه في الفضاء وبالتالي وضعية مختلف األشياء المحيطة به 

 ومنها الحروف والكلمات .
 الجانبية: -0-3 
اكتساب مفهوم الجانبية يعني قدرة الطفل على التمييز بين اليمين واليسار، وقدرته على تمييز    

 من أعضائه اليسرى، مما يسمح له باحترام قواعد الجانبية في الكتابة . أعضاء اليمنى
 التنظيم الفضائي: -0-4
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الكتابة عبارة عن تنظيم الحروف وكلمات في الفضاء، ولهذا على الطفل أن يكتسب أوال مفهوم الفضاء  
مية، واحتكاكه وذلك من خالل تجاربه اليو  فوق،تحت، أمام، خلف، وراء( العام بأبعاده المختلفة)

  االجتماعي وان يكون متأقلما مع الفضاء الكتابي الخاص)الورقة أو السبورة(
  التنظيم الزماني: -0-5

تشكل الكتابة أثار زمنية، و تحقيقها هو نتيجة مكتسبات الطفل الماضية و معلوماته المستقبلية،   
ن بين الماضي والمستقبل، وهذا ما يخص إذ أن نوعية الكتابة الراهنة هي نتيجة محررين مختلفين يجمعا

 الناحية الشكلية للكتابة.
 اإلدراك البشري:  -0-6

من بين شروط الكتابة أن يكون الطفل ذو حاسة بصرية سليمة، تسمح له بالتعرف على أشكال   
 الحروف وكيفية تنظيمها في الفضاء.

 اإلدراك السمعي: -0-8 
وف والكلمات، بل اإلمالء والتعبير الكتابي أيضا، فالطفل عند بلوغه الكتابة ليست فقط نقال مباشرا للحر   

مرحلة معينة يكون بحاجة لكتابة ما يسمعه وكذلك ترجمة أفكاره وأحاسيسه، ولن يتمكن من ذلك إال إذا 
 امتاز بحاجة سمع تمكنهم من التمييز بين مختلف األصوات .

 النضج العاطفي: -0-9
تعلم اللغة المكتوبة فعند الطفل العادي، أي خلل يصيب حياته للنضج العاطفي أهمية في   

 . العاطفية يؤثر على كتابته سلبا
 الذكاء: -0-12
الذكاء، إال أنه ال يشترط أن يكون الطفل ذكيا، إذ  ; للكتابةة من بين العمليات العقلية الالزم   

 . يكفي فقط أن يفهم ويستوعب ما يريد كتابته
 الشفوية:اللغة  -0-11 
هناك عالقة وثيقة بين اللغة الشفوية واللغة المكتوبة على الكتابة بدون لغة شفوية، ألن هذه األخيرة   

تمثل الجانب العادي للغة الشفوية، فهذه األخيرة تزود الطفل بنظام فونولوجي يفرق بين مختلف األصوات 
 كنه الحقا من ترجمه كتابته. التي تميز كل حرف، كما تمدها أيضا برصيدا لغويا معتبرا يم

 ( .05 -03، ص0216) الغبريني،
 ربط الكتابة باهتمام التالميذ: -0-10
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أي ربط المادة الكتابية باهتمام التالميذ واحتياجاتهم، والعناية بما يكتبه األطفال وعدم السخرية 
 (47، ص0229منهم.)صافي، 

 
 أهمية تعلم الكتابة: -3

العقل البشري عبر تاريخ اإلنسان الطويل، تهدف إلى خلق قدرته على تعد الكتابة من انجازات  
عن أفكار العقل البشري بلغة سليمة، وفق القواعد المعمول بها، وتكمن أهميتها في مجموعة من  التعبير

 النقاط كالتالي :
، 0225، تعليم الكتابة، تعليم للعين على المالحظة واألصابع على الدقة واالتزان.)إسماعيل -     
 (.151ص
فالنص المكتوب إذا كان صحيحا وواضحا ومنتظما، يستطيع  الكتابة أداة من أدوات التعليم،  -    

بل يعبر عن قدراته  المتعلم تحصيله بسهولة، وبالكتابة يعدد المتعلم ما تعلمه ويكشف عن ماذا فهمه له،
يمكن الحكم على مستوى المتعلمين الفكري ومواهبه في مجاالت كثيرة تتطلب التعبير الكتابي ومن خالله 

 وعلى إمكاناتهم المعرفية من خالل تقويم إجابتهم المكتوبة وأعمالهم التحريرية . واللغوي،
، 0213الكتابة في خطوط مستقيمة، و وصل الحروف في الكلمات على الوجه الصحيح.)زايد،   -

 (122ص
فرد لآلخرين عما لديه ويتعرف عبر كتابة اآلخرين إلى الكتابة وصلة االتصال اإلنساني، يعبر بها ال  -

 فهي أداة اإلنسان لنقل معلوماته وأفكاره وأخباره ومشاعره. ما لديهم، 
الكتابة هي وسيلة التعبير عما يدور في نفسه والخاطر، خاصة في المواقف التي ال يتيسر فيها   -

 المواجهة. لبعد المكان، أو لعدم الرغبة، أو القدرة على  الكالم
والتفاهم بين  أثر اجتماعي، حيث أنها تساهم في تكوين الرأي العام وتقارب بوجهة النظر،  للكتابة  -

، 0228وبالتالي تقوى الروابط بين المجتمع الوحيد ) فضل اهلل،  األفراد، وتوحيد الرؤى و األفكار، 
 (. 53ص
 ( . 196، ص0229ألزمنة واألمكنة  ) الخويسكي، إنها األداة الطبيعية لنقل المعارف والثقافات عبر ا -
 مراحل نمو الكتابة: -4

حسب اجريا جورا فان الفرد يمر بثالثة مراحل الكتسابها، المرحلة ما قبل الخطية، المرحلة الخطية 
 :الطفلية، المرحلة ما بعد الخطية، كما هو موضح في هذا الجدول أدناه 
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 السن المرحلة الوصف
يستطيع احترام معايير الكتابة، على المستوى الحركي، نالحظ  الطفل ال -

 عجز حركي على مستوى)الرأس والصدر ال يستدير إال قليال(
 الطفل ال يضبط مسار كتابته، ال يستطيع على المستوى اإلدراكي،  -   -
    و  مراقبة حجم وضوح الحروف.                                                                                                    

 الخطوط غير مستقيمة، ال يحترم الهامش . -رؤ  
 

المرحلة 
ماقبل 
 الخطية

 6أو  5من
 سنوات
 8إلى 
 9أو 

 سنوات

 التحريفات أشكال الحروف حسب قواعد الكتابة .الطفل ينتج مع بعض  -  -
 على المستوى الحركي، الطفل يتقن مهارة وضعية التحكم، وضعية   -
 سنة 11جلوسه تصبح مرنة، عندما يتجاوز   

 المرحلة
 الخطية 

 الطفلية  
 

 12م   من 
 سنوات
 10إلى 
 سنة

 يبتعد عن المعايير الخطية المدرسية، يسرع في الكتابة، -
 يغير بنية الحروف ويربط بينها .، 
 يعبر عن نفسه من خالل الكتابة . -

 المرحلة
 ما بعد
 الخطية

 10من 
 سنة إلى

 سنة 13
 

 يبين مراحل نمو الكتابة عند الطفل 1جدول رقم 
 p286)، 1964 ،    - (Ajuriaguerra et All  

 
 تعريف عسر الكتابة:– 5 
صعوبة خاصة بالتعرف على رموز الكتابة فهما و إنتاجا، مما بأنها   (1975عرفتها بورال ميزوني ) -

ينتج عنها مشاكل عميقة في تعلم هذه المهارة، وصعوبات في فهم النصوص وتلقي المكتسبات المدرسية 
 (67ص ،0228 مستقبال. ) حولة،
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النوع عسر الكتابة هي صعوبة تنتج عن اضطراب في التكامل البصري الحركي، والطفل صاحب هذا  -
من الصعوبة ليس لديه عيب أو إعاقة بصرية أو إعاقة حركية، ولكنه غير قادر على تحويل المعلومات 

 ( 12، ص0226البصرية إلى مخرجات حركية. ) فرغل، 
وتعرفها موريان أنها،هي خلل في التنسيق الحركي، حيث يعاني الطفل من صعوبة في مسك األداة)قلم، 

ابة وكتابة غير مفهومة، وبطئ معين في تحقيق اإلنتاج الكتابي، حيث تكون مسطرة( مما يسبب عدم الكت
 (Demoulin, 2013, p2). هةحروفه أشكاال ورسوم مشو 

 أعراض عسر الكتابة: -6
في تحليله للتشوهات الكتابية  مستندين على نتائج اجور ياجورا يمكن أن نشخص أعراض عسر الكتابة -

بتلخيصها، والتي يمكن أن تظهر على مختلف مكونات الكتابة والتي يمكن أن التي قمت   Eفي السلم 
 نعتمد عليها في تحليل تشوهات الخط العربي، وهي :

  المكونة األولى: -6-1
 تخص الضغط وسير الخط والتشوهات المالحظة في هذا المستوى وهي : 
  مظهر الوسخ:  
يظهر هذا التشوه من خالل الحبر في تعميق اللون ومضاعفات  ويقصد به النوعية الرديئة للخط، -  

وبقاء هذا التشوه بعد السن الثامنة   سمكه ويدل هذا على نقص السيطرة على األداة المستعملة في الكتابة،
 فانه من مميزات عسر الكتابة.

   االرتعاش:
صغيرة ال يمكن مالحظتها، دون استعمال المكبر إذ يمكن أن تكبر  بحيث تظهر على الخط اهتزازات  

 إلى انحرافات عريضة غير منتظمة.
  تشوه الحروف الدائرية الداخلية .

  تشوه دائرة حروف الخارجية . 
 المكونة الثانية: -6-0 
 تخص األعباء واألحجام التي تدخل ضمن الشكل، وعلى مستوى هذه المكونة نالحظ: 
 ة كبيرة:كتاب - 
والفراغات فيما بينها واسعة فالكتابة الكبيرة دليل على فقدان القدرة  تكون الحروف والكلمات كبيرة الحجم، 

 الحركية النجاز أشكال صغيرة للحروف، وهذا نجده في سن متقدمة عند المصاب بعسر الكتابة .
  كتابة صغيرة:  - 
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 اغات بين الكلمات فهي ضيقة جدا .أما الفر  صغيرة الحجم،  تكون الحروف والكلمات 
 عدم انتظام األبعاد واألحجام: - 
يظهر هذا على مستوى الكلمة أي بين الحرف والحرف أو على مستوى النص أي بين الكلمة ومجموع   

 النص.
 انتظام  في االتجاه:  عدم - 
ومن الكلمة داخل النص المتغير فبعض الحروف تميل الى  الحرف داخل الكلمة،  بمعنى أن ميل  

 اليمين وأخرى تميل واليسار والشيء نفسه بالنسبة للكلمات .
 المكونة الثالثة  -6-3

  تتناول االستمرارية والحركة الخطية والعيوب المالحظة في هذا المستوى هي:
 الحركة:  غياب -  
 توجد حركة سريعة أثناء النشاط الخطي يستبدل حروفه وكأنها موضوعة الواحدة تلو األخرى. ال  
  االلتحام: - 
فبعد انجاز األحرف األولى يرفع  ناتجة عن عدم القدرة على ربط حروف متماثلة االتجاه فيما بينها، 

كان الربط سميكا ويسمى الطفاللقلم ويعيد ربط الحرف الموالي مع الحرف السابق، وبالتالي يكون م
 االلتحام. نقطة

 التعديالت: -
ويقصد بها إعادة بعض الحروف أو بعض أجزائها، وال يعني ذلك أن اإلنتاج الثاني أحسن من اإلنتاج   

 ألن األول أقل جودة من الثاني. ،األول
 التدخالت: -
عندما يحاول الطفل السيطرة على سوء توجه حركته، فان الجهد من ذلك يتم بتقلص حجم الحروف  

 مما يؤدي إلى اصطدامات أو تداخالت بين هذه الحروف . وتقليص التباعدات فيما بينها،
  المكونة الرابعة: -6-4

 النص المكتوب ما يلي : وتتناول التنظيم في حيز الصفحة واالتجاه و األسطر، ومن العيوب التي تشوه
 فراغ غير منتظم بين األسطر:  -
تحريكه بعيدا   عند نهاية سطر يقدر الطفل تحريكه بدقة، إما عند نهاية السطر األول ال يقدر الطفل 

عن السطر األول السابق، أو يكون قريبا  للقصة الجديدة، إما يكون بعيدا  بدقة، أين سيبدأ السطر الموالي
 غير منتظمة، ونالحظ تكون األسطر على طول النص .جدا وبطريقة 
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 أسطر متموجة :  -
 يستطيع رسم خطوط متموجة بدون تفسير مفاجئ . 
 أسطر متكسرة :  - 
 السطر في مجمله غير مستقيم، ينزل ثم يصعد فجأة أو العكس، مشكال نتوءا مفاجئا. 

 كلمات متموجة عن السطر:  -
راد، أنها ليست لديها قاعدة مستقيمة لكن متعرجة، في داخل الكلمة نالحظ الكلمة المأخوذة على انف 

 ( 97 - 93، ص 0211الواحدة تكون على الخط األفقي واألخرى على العمودي. )بولعراس، 
عكس التلميذ الحروف واألعداد بحيث تكون في الشكل كما تبدو له في المرآة. )الناشف، باإلضافة إلى  -

 (41، ص1999
 عسر الكتابة:أسباب  -7

 من بين أعراض عسر الكتابة ما يلي :
 في حقيقة األمر أن العوامل المسببة لعسر الكتابة متعددة، وهي على تعددها يمكن تصنيفها إلى:

 المعرفية :  العوامل العقلية -7-1
ن من لقد اتفقت العديد من الدراسات على أن التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم عامة، يعانو   

صعوبات الكتابة على وجه الخصوص و يفتقرون إلى القدرات، خاصة التي ترتبط بالكتابة كالذاكرة 
والقدرة على االسترجاع من الذاكرة إلى جانب القدرة على إدراك العالقات المكانية وهم يعانون  البصرية،

وفي الوظائف النوعية أيضا من القصور الوظيفي في النظام المركزي لتجهيز ومعالجة المعلومات، 
 المتعلقة باإلدراك والحركة .

 العوامل النفسية العصبية : -7-0
أوضحت الدراسات المتعلقة في هذه اإلصابة، إلى حدوث اضطرابات عصبية مركزية لدى الطفل الذي  

يعاني من صعوبات التعلم، يعني العكس تماما على السلوك بين الطفل إلى أصول أو اضطرابات في 
 ائف المعرفية واإلدراكية واللغوية واألكاديمية والمهارات ومنها الكتابية .الوظ
 العوامل االنفعالية:  -7-3

تشير الدراسات كذلك إلى أن الجهاز العصبي المركزي قد يقع فيه اضطرابات بعض الوظائف النفسية 
النواحي االنفعالية الدفاعية، العصبية لألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، تشترك وال شك أنها مع 

فيبدوا الطفل مكتئبا في محيطه ويميل إلى االنسحاب من مواقف التنافس التحصيلية القائمة على استخدام 
 الكتابة والتعبير الكتابي .
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 العوامل المتعلقة بنمط التعليم و أنشطته و برامجه:  -7-4
  وبات التعلم بصفة عامة تقع خارج نطاقعلى الرغم من أن العديد من العوامل التي تقف خلف صع 

مجال سيطرة المعلمين، ألن العديد من الدراسات والبحوث في هذا المجال قد ركزت على دور المعلم 
 ونوعية التعليم  أنهما عامالن رئيسيان لتعليم الطفل في نوعية االضطرابات داخل الصف .

 العوامل األسرية واالجتماعية والبيئية:  -7-5
المربون والمختصون والمنشغلون بصعوبات التعلم أنه يتعين أن ال يختصر تناول صعوبات التعلم  يرى 

ذلك أن العديد من المربيين يالحظون أن  من الجانب األكاديمي بمعزل عن المؤثرات األسرية والبيئية،
ي األكاديمية إلى صعوبات التعلم ظاهرة متعددة األبعاد، وأن هذا يحدث تأثيرا ومشكلة تتجاوز النواح

مما  النواحي األخرى اجتماعية واالنفعالية، لتترك بصماتها على مجمل شخصية الطفل من كافه الجوانب،
زاد من اهتمام الباحثين للعوامل األسرية ومدى فعاليتها في التنمية وتطوير عمليه التعلم عند األطفال 

ابلون بالعديد من األنماط ومشكالت التوافق الذين يعانون من صعوبات التعلم إلى المدرسة، وهم متق
 : واالجتماعي هؤالء األطفال من ذوي صعوبات التعلم يتميزون بأنهم الشخصي

 . أقل تعاونا واهتماما وتنظيما-
 .أقل قدرة على التكيف مع المواقف الجديدة  -
 تقبل اآلخرين للمسؤولية والتقدير لها . -
 اللباقة وحسن التصرف. -
هماال من أقرانهم من ذوي التحصيل االعتيادي. ) بسكري، يثرب،  -   0216الشعبية وأكثر ردا وا 

 (. 38-36ص
 تشخيص عسر الكتابة: -8

مثل كثير من صعوبات التعلم، يجب تشخيص عسر الكتابة بعد المرور بعدة مراحل من أجل التشخيص 
شابه معه في نفس األعراض و الخصائص، الجيد لالضطراب، للتمييز بينه وبين االضطرابات التي قد تت

 وذلك عن طريق مراقبة المهارات التالية للكتابة :
 حيث يطلب منه أداء المهام التالية : الطالب :  لدى  في الكتابة  اليد المفضلة  معرفة -8-1
 االسم باليدين اليمنى و اليسرى. كتابة -
 متوالي.باليدين بشكل  ورأسية أفقية تقطعات  كتابة- 
 في الركل. في الرؤية، والقدم المفضلة العين المفضلة  معرفة- 
 القدرة على التمييز بين االتجاهين األيمن واأليسر. معرفة - 
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 دراسة التاريخ التطوري للطفل الذي يدل على اليد المفضلة  - 
 المهام التالية :   حيث يطلب من الطفل ألداء ة :تقويم أخطاء الكتاب - 
 غير صحيحة؟ هل يحدث بعض الحروف أو هل يكتبها بطريقة إعادة نسخ جملة قصيرة بدقة، لمعرفة-  
 للطفل للحروف والكلمات التي تشكل جملة تدور حول موضوع ما.  أخذ عينات كتابة-  
 كتابة عينات من الحروف المتشابهة.-  

 كتابةاألرقام بشكل متتابع.- 
 رسم األشكال الهندسية. -
 عرف على مهارات الكتابة : الت -8-0

 وتشمل المهارات التالية :
 وضع الجسم واليد و الرأس والذراعين والورقة أثناء تجهيز الكتابة. -
 طريقة اإلمساك بالقلم -
  الخطوط الناتجة عن الكتابة : -
 تحت  -فوق الراسية : -
 يسار  -يمين  األفقية : -
  إلى اليسار  -إلى اليمين  منحنية : -
  يسار  -يمين  ميل الحروف : -
 الحروف أو تشكيلها أو رسمها. كتابة -
  أو تعرجه عن السطر  مسار الكتابة  استقامة -
 أم ال. الفالحات بين الحروف والهوامش هل هي مناسبة -
 هل هو مستقيم أو متعرج .خفيف.  -غامق  الضغط بالقلم:  نتيجة الخط :  نوعية -
 ستكمالها.إكمال الحروف أو عدم ا -
 ( .108 -107، ص 0213التقاطع  في كتابة الحروف و األشكال . )عبيد،  - 
 اقتراحات عالجية عامة :  -2

تعتبر عملية تعبير األطفال عن أنفسهم من خالل الكتابة مهمة صعبة جدا عند معظم الطالب. فالطالب 
ات التي يواجهونها في الذين يعانون من صعوبات التعلم يمرون بظروف صعبة بسبب من الصعوب

الجوانب األخرى. وان أي جهد عالجي يجب أن يبنى على قدرات الطالب وجوانب العجز لديه في 
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الجوانب النمائية واألكاديمية، وكذلك على قدراته العقلية العامة أو مستوى أدائه المعرفي  وهناك ستة 
 جي :أهداف رئيسية يجب أخذها باالعتبار في تطوير البرنامج العال

 تحسين اللغة الشفهية ومهارة القراءة. –
 تحسين االتجاهات نحو الكتابة . -
 تحسين القدرة على إنتاج المحتوى . -
 تطوير مهارات دقيقة في التهجئة والكتابة  -
 تطوير وعي و معرفة باألشخاص الذين يكتب لهم. -
 تدريبات كافية على الكتابة . -
 تحسين مهارات اللغة الشفهية و الكتابة اليدوية والتهجئة والقراءة :  -9-1

وبما أن الكتابة التعبيرية مبنية على اللغة الشفهية التعبيرية واالستقبالية، و الكتابة اليدوية، والتهجئة و 
ذه مهارات القراءة فانه قد يكون من الضروري توفير إجراءات عالجية للطالب من أجل تطبيق ه

 المتطلبات السابقة. أن مثل هذه األساليب العالجية قد سبق في هذه الفصول السابقة .
 تحسين االتجاهات و الدافعية نحو الكتابة : -9-0

يمكن التحسن في الكتابة بدرجة كبيرة إذا تم التقليل من القلق، و الخوف و اإلحباط الذي يعاني منه 
ية اتجاهات الطالب ودافعيته نحو الكتابة، و في الغالب فان ( على أهم1973الطفل. وقد أكد امتشر )

األطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون من تشويش في طريقة الكتابة، و تركيب الجمل و غيرها من 
الصعوبات، ولهذا السبب فان الجهود العالجية األولى يجب أن تهمل كيفية الكتابة و تركز على األفكار 

ي الطالب الفرص التي يتحدثون عن خبراتهم، و من ثم قيامهم  بكتابة أفكارهم )آلي ودورتشي( حيث يعط
تلك. ويمكن تعزيز ذلك عن طريق تسجيل محادثاتهم، ومساعدتهم في االستماع إلى ذلك باستمرار ومن 
ثم كتابته. ويعزز الطالب أيضا على الجهود التي يبذلونها، وفوق كل ذلك تستخدم أعمالهم الكتابية في 

 –349، ص 1988وكالفانت،  ثفة الصف حيث أن ذلك بحد ذاته يعتبر أمرا معززا وسارا لهم. )كير غر 
352) 
 دور األسرة مع صعوبات التعلم و التعامل معها:  -01

 ويمكن تشخيص دور األسرة في األبعاد عنها :
 مالحظة الطفل:  -12-1
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مستمر، سواء من سنوات ما قبل  ويقصد بمالحظة الطفل ضرورة أن يتابع األهل تقدم طفلهم بشك
المدرسة أو في السنوات من الحياة المدرسية للطفل، وأن ال يترددوا في السؤال عن أي مالحظة تعترض 

 سير طفلهم النمائي أو األكاديمي .
 تقييم الطفل: -12-0
صعوبات  ويكون ذلك باتخاذ القرار في أن يخضع الطفل إلى اختيارات تقييمية للتأكد من وجود مشكلة 

التعلم لديه، و في نفس الوقت إعطاء معلومة صحيحة و دقيقة وواقعية للمشخصين لمساعدتهم في مشكلة 
 طفلهم النمائي أو األكاديمي .

اتخاذ القرارات االيجابية فيما يخص مصلحة الطفل بعد ظهور نتائج التشخيص، فالقرار  -12-3
بوية العالجية الخاصة بصعوبات التعلم، وعلى األهل أن المناسب يكون في أن يلتحق الطفل بالبرامج التر 

 يدعموا قرارهم ذلك بكتاب خطي يوضع في ملف الطفل العالجي ليشاركوا في تحمل مسؤولية طفلهم .
 تقبل طفلهم و يظهر ذلك في اتجاهين أساسين: -12-4
 واجباته األكاديمية.مساعدة الطفل في تخطي مشكلته بشكل مستمر ودون ملل أو تذمر، ومساعدته في  -
عدم معاتبة الطفل على تقصيره وتحميله المسؤولية في انخفاض تحصيله الدراسي، بل على العكس  -

محاولة التخفيف عنه و تقليل توتره النفسي حتى ال يدخل في اإلحباط، و بالتالي تزداد المشكلة تعقيدا، 
  يستطيع .وان ال يبخسوا طاقاته الكامنة فيه وأن ال يطالبوه بما ال

االلتحاق بدورات تساعدهم على فهم المشكلة التي يعاني منها طفلهم، بحيث يتعرفون على  -12-5
اإلجراءات والوسائل التي تعينهم على مساعدة طفلهم، وكذلك التعرف على المراحل التي يمر فيها طفلهم 

، 0215قاسم، صعوبات التعلم . )و أهم سماتها، وكذلك التعرف على أنواع البرامج المقدمة لألطفال ذوي 
 ( . 154 –153ص 

 الخالصة:
مع ما تمثله الكتابة من وسيلة مهمة للتعلم، إال أن هذه الوسيلة قد تتعرض إلى تشوهات عند إنتاجها، إما 
بسبب سوء طريقة تعلمها، أو بسبب احد األسباب الخارجية التي تعيق إنتاجها بصفة صحيحة والئقة، وهو 

في الجانب األرطوفوني واألكاديمي بعسر الكتابة، حيث أنها تصيب التلميذ المتمدرس بعد  ما يطلق عليه
ثالثة سنوات من تعلمها إياها، وتعتبر من صعوبات التعلم التي يمكن التكفل بها مع المختص 
األرطوفوني مع الوسط االجتماعي للمصاب، حتى ال تعيق التلميذ عن تحصيله الدراسي، وغيرها من 

 حل حياته اليومية التي يحتاج فيها إلى الكتابة.مرا
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 : تمهيد

التفكير، لما له  إن التركيز يعتبر من أهم أشكال االنتباه، ويساعد على الوصول إلى مستويات عليا من
تقان النواحي النفسية ألجزاء المهارة الحركية، كما أن الوصول إلى درجة  من التأثير على دقة ووضوح وا 
إتقان المهارات الحركية، يكون بقدرة الفرد على تركيز االنتباه والقدرة على اإلسهام الواعي بالتحكم في 

 مهارته الحركية .
 تعريف التركيز : -0
لها وتلعب دورا كبيرا في معظم الفعاليات   التركيز باالنتباه مباشرة، إذ تعد مرحلة مكملة ترتبط عملية -

العمل المهاري  لخدمة  واحدة  بنقطة  والعمليات الفكرية األفكار،  ، والتركيز هو تجميع كافة الرياضية
وهذا ما  أدق الحاالت الحركية. هذا معناه انقطاع الالعب عن محيط الخارجي ألداء المراد تحقيقه،

  وغيرها من األلعاب التي تتطلب الدقة  والسباحة  والميدان ورفع األثقال  نشاهده في العاب الساحة
 ( . 12، ص 0219لتحقيق الهدف . ) عوادي، 

ويعرف على أنه قدرة الفرد على تجميع كافة األفكار والعمليات الفكرية بنقطة واحدة من أجل تحقيق  -
 ( .  60، ص 1985لهدف أي العمل المهاري المراد الوصول إليه . ) وجيه، ا
وحسب عبد الحليم محمود هو توجيه االنتباه وانتقائه لمعين من المنبهات الواقعة في مجال وعي  -

 ( .72، ص1992الفرد.)السيد، 
 طرق اكتساب التركيز: -0

 هناك إستراتيجيتان الكتساب التركيز: 
 كيز عبر لفت االنتباه إلى المعلومات ذات الصلة: اكتساب التر  -1

يتضمن ذلك التدريب على التركيز على شيء محدد، على سبيل المثال، االهتمام بالعمل حيث ينشغل 
الطالب في عملهم، سواء كانوا في االمتحانات أو في عملهم الدراسي وما إلى ذلك، ولكن قد يفضل أواًل 

ط على سبيل المثال، بالتركيز على شمعة مضاءة، أو على التنفس ممارسة هذا األمر. مع شيء بسي
 لفترات طويلة متزايدة.

 اكتساب التركيز عبر تقليل االهتمام بالنشاطات غير المهمة : -0
وهذا يتضمن التدريب على إخراج أي شيء قد يعيق التركيز، كاستبعاد التركيز من ضوضاء غرفة أخرى  

(Castle a Bucler ,2009,p16) 
 عناصر التركيز : -3  
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 وتشمل عناصر التركيز الخمسة ما يلي:
 التركيز بشكل انتقائي.- 
 الحفاظ على التركيز.- 
 الوعي بالحالة.- 
 القدرة على التغيير في تركيز االنتباه.- 
 (18مشاركة الوقت عن طريق تقسيم االنتباه إلى مهام مختلفة. ) نفس المرجع، ص- 
 على التركيز :العوامل المؤثرة  -4

حين نتحدث عن مشاكل التركيز فإننا كثيرًا ما نشير إلى العجز عن تركيز المرء على مهمة ما، ولفهم 
 :ذلك من الضروري أواًل تحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على التركيز

 االلتزام بالمهمة المعينة: -4-1
ون من األكثر تعقيدا أن يتمكن من التركيز. ومن عدم الشعور بالقلق إزاء المهمة الموكلة إلى الفرد، سيك 

 .ناحية أخرى، إذا شعر باالنتباه، فسيكون من األسهل بكثير لفت انتباهه الكامل إلى الهدف المرجو
 التحفيز : -4-0
يصبح التركيز مهمة سهلة عند التحفيز ولذلك، يجب الحث على التفكير في جميع النتائج اإليجابية التي  

إنجاز المهمة. على سبيل المثال، قد يسمح  إجراء مراجعة فعالة بالحصول على درجة جيدة  قد تنجم عن
في االمتحان، وكذلك إكمال السيرة الذاتية، حتى لو استغرق وقتًا ولم يكن بالضرورة قد ال يحقق الرضا 
 للفرد. .

 القدرات المطلوبة :  -4-3
، فقد تتداخل بالفعل مع تركيزه في العمل. كما يفضل قبول إذا لم تكن للفرد المعرفة الالزمة لتنفيذ مهمته

المهام التي في متناول األيدي ومع ذلك، من الممكن في بعض األحيان الحصول على المعرفة الالزمة 
 .ذاتيا 

 الحالة النفسية والجسدية:-4-4
إن التصرف الجيد، سواء كان نفسيًا أو طبيًا، فهو ضروري ليكون يقظًا ومرّكبًا. وبالتالي فإن النوم بشكل  

 .جيد، واختيار نظام غذائي متوازن وتجنب اإلجهاد من الممكن أن يكون مفيدا
 البيئة:  -4-5
 .ة قدرة التركيز عندهألن البيئة الهادئة والمنظمة والمريحة، هي بالتأكيد ما يحتاجه الفرد لزياد 
 أهمية التركيز في عملية التعلم : -5
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إن االهتمام والتركيز أمران أساسيان للتعلم، وخاصة في المدرسة. ووفقًا لدانييل الب فإن االهتمام والتركيز 
من األمور األساسية التي ال غنى عنها في سلسلة التعلم. يحدد هذا الكاتب سلسلة التعلم من خالل 

 لموضح أدناه .المخطط ا
       

 
 

 . آلبة التعلم لدانييل لسلس
، ويدعم التحفيز كل عنصر من هذه العناصر مهمة لبناء عملية التعلم، هذه السلسلة تنطلق من التحفيز

االنتباه، ثم يركز االنتباه على المعطيات العامة، ثم يتحول إلى التركيز، ثم التفكير الذي يحمل التركيز 
ذا كان أحد هذه العناصر سواء  على السماح بالتنظيم الذهني للمعلومات وبنفسه يسمح ببناء التعلم وا 

ن التعلم ناقصا، وقد يكون غير موجودا. بالمقابل إذا االنتباه أو التركيز غير موجود بالقدر الكافي، سيكو 
كان الطفل يفهم الهدف مما يجب تعلمه، فسوف يكون أكثر تحمسا، ويكون أكثر انتباها أو تركيزا، و 

 .,p16-18)0211(Fourcade,أكثر احتفاظا بالمعلومة. 
 مراحل تركيز الفرد عبر السنوات : -6
 قبل ثالثة سنوات : -6-1

يستطيع التركيز على مهمة أو نشاط لمدة تقارب عشر دقائق، بعد ذلك يجب تغيير النشاط،  يكون الطفل
 وأخذ وقت استراحة لبضع دقائق، إذا أردنا من الطفل أن يقوم بمجهود صغير لتعلم آخر .

 مثال القراءة، ال يجب فيها تعدي المدة المحددة. الطفل سيتعلم بصفة جيدة ما كنا نقرؤه له، وبالمقابل
النشاطات الذهنية، والنشاطات الجسمية، تجعل الطفل ال يتعب لهذا السبب المدارس األساسية تضع 
مجموعة من الوحدات الدراسية، كل واحدة منها ال تستغرق أكثر من عشرة دقائق. ألن اللعب ينمي 

يسمى بطريقة  لذييعطي فكرة عن العالم الخارجي عبر عالم اللعب، أو االتخيل، و  التركيز، االستنتاج،
تعتبر كل األلعاب التي يلعبها الطفل جيدة للتدريب على التركيز جيدة مثل: لعبة األدوار، أخرى التركيز. و 
 المالحظة وغيرها.

 مرحلة من ثالثة إلى ستة سنوات: -6-0 

في هذه المرحلة القدرة على التركيز تزداد، ولكن ليس بطريقة منتظمة، يعني حسب النشاطات التي ال 
تحتاج إلى نفس الوظائف الذهنية، حيث يستطيع األطفال االستنتاج لوقت طويل ولوقت قصير.مثال في 

 التعلم       التنظيم      التركيز االنتباه      التحفيز
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البيت أو في المنزل عند انجاز الواجبات المدرسية، يستغرقون عشرة  دقائق لفهم الدرس، أو قواعد اللعبة 
ى الطفل بمواصلة هذا أو النشاط، وهذا هو المستوى األقصى، و بعد ذلك سيكون غير مجدي اإلصرار عل

النشاط، ألن الطفل لن يركز وسيتهرب من هذا النشاط . لكن إذا منحنا الطفل وقتا قصيرا لالستراحة، ثم 
ننتقل إلى تطبيق النشاط التالي، هذه المرة سيستطيع تحمل عشرين دقيقة للتركيز في النشاط و شرحه له، 

 سواء كان تمرين في الكتابة أو الرسم أو غير ذلك.

 مرحلة من ستة سنوات إلى عشر سنوات: -6-3

مرحلة النضج العصبي تسمح للطفل اآلن بالتركيز، وشد االنتباه في سمعه وبصره لمدة تصل إلى نصف 
ساعة. حيث تكون في المدرسة وحدات النشاط الثانوية، تكون طويلة مقارنة بالوحدات األساسية، 

طويلة، دون الحاجة إلى التحرك أو الوقوف. مع القدرة  ويستطيع األطفال من الجلوس في المقاعد لمدة
 على تنفيذ تمارين النشاطات بمجرد ما يشرح لهم التمرين، لكن بشرط إعطاء فترة استراحة قصيرة . 

(Orola, 2017, p2-3) 

 محددات التركيز : -7

، يمكن أن تضمن هناك عدد من العوامل التي تحد من قدرة الفرد على ممارسة التركيز بطريقة فعالة 
-حسب التصنيف اآلتي )الزيات  مستويات مقبولة من اإلدراك الحقا، ويمكن تصنيف هذه المحددات

 ( .1995 –، اندرسون 1995 –، منصور واألحمد 1994

 المحددات الحسية العصبية: -7-1 

 إنأي خلل يصيب الحواس الخمسة أو الجهاز العصبي بشكل عام و الدماغ بشكل خاص، يمكن  إن
 يؤثر على قدرة الفرد في التركيز على المثير، ولذ اعتمادا على درجة الخلل أو اإلصابة .

 المحددات المعرفية: -7-0

تشير الدراسات إلى وجود عدد من العوامل المعرفية التي تحد من القدرة على التركيز كدرجة الذكاء و 
الزيات إلى أن  أصحاب الذكاء العالي غالبا ما الخبرة السابقة في موضوع المثير الذي ننتبه له. ويشير 

يكون لديهم حساسية اكبر للمثيرات، وسعة اكبر للذاكرة، و قدرة أفضل على أسلوب معالجة المعلومات 
 مما يخفف الضغط على نظم الذاكرة و المعالجة المركزية .
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 المحددات المتعلقة بالدافعية : -7-3

ا زادت دافعية األفراد إلى نوع معين من المثيرات، كلما سهلت عملية تشير الدراسات النفسية إلى أنه كلم
 االنتباه لهذه المثيرات .

 الشخصية: المحددات االنفعالية و  -7-4

تشير الدراسات إلى أن األفراد الذين يعانون من فرط الحساسية للنقد واالنطواء واالكتئاب والقلق الزائد، 
نتباه، بسبب انشغالهم االنفعالي وتشتت طاقاتهم العقلية ، نتيجة هذه يواجهون صعوبات أكثر في تركيز اال

 ( 84، ص 0212االضطرابات . )العتوم، 

 نماذج االنتباه االنتقائي )التركيز( : -8

لقد حاول كثير من الباحثين وضع نماذج تفسيرية توضح دور عملية االنتباه االنتقائي فيإطار تجهيز 
كل نموذج من هذه النماذج على تصور خارجيلعملية االنتباه في عالقتها ومعالجة المعلومات واعتمد 
 بالعمليات األخرى وهي كتالي:

 نماذج االنتباه االنتقائي المبكر )التركيز(:

تفترض هذه النماذج أن االختيار أو الترشيح أو االنتقاء يكون سابقا لمرحلة التحليل اإلدراكي، فبعض 
ه أقل، أو التي ال يكون االنتباه إليها كافيا لكي يتم تجهيزها ومعالجتها المعلومات التي تحظى بانتبا

( 004، ص  0226بمراحل التحليل اإلدراكي أو يتم تجاهلها خالل هذه المرحلة)فتحي مصطفى الزيات، 
 وفيما يلي سنستعرض بالتفصيل لنموذجين رئيسيين في االنتباه االنتقائي المبكر .

 ( :وذج الترشيحنموذج برونديت )نم -8-1

برونديت الذي يرى من  رونالدعلى يد  1958لقد كانت البداية الحديثة لدارسة االنتباه االنتقائي في عام 
خالل نظريته أن العالم يتكون من مجموعة كبيرة من المثيرات الحسية التي تفوق ما يمكن أن تتناوله 

نسان في سبيل مواجهة هذا الكم الهائل من اإلمكانات اإلدراكية المعرفية لإلنسان، ومن ثم فإن اإل
المعلومات المتاحة ينتبه إلى بعض هذه المثيرات بطريقة انتقائية، ويطلق على هذا النموذج اسم المصفاة 
أو الترشيح الذهني لالنتباه اإلدراكي، ويفترض هذا النموذج أن االختيار أو الترشيح يكون سابقا لمرحلة 

نظم مرور المعلومات إلى األجزاء المتقدمة من الدماغ، تمهيدا لمعالجتها فبعض التحليل اإلدراكي، بحيث ي
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المعلومات التي تحظى بانتباه أقل أو التي ال يكون االنتباه إليها كافيا لكي يتم تجهيزها ومعالجتها ال تمر 
 بمراحل التحليل اإلدراكي أو يتم تجاهلها خالل هذه المرحلة .

 وفق الفتراضين التاليين:وقد صمم برونديت نموذجه 

أن هناك عدد من المحددات على عدد المثيرات التي يستطيع الجهاز العصبي نقلها، في وقت محدد  –
 بسبب حساسية األلياف العصبية الناقلة للمعلومات.

األجزاء السفلية من الدماغ تستقبل العديد من المثيرات ولكن عددا محددا منها يستطيع الوصول إلى  –
 اطق العليا من الدماغ )القشرة الدماغية( تمهيدا لمعالجتها.المن

وافتراضات برونديت تعني أن هناك بعض المعلومات، يتم فقدانها أو نسيانها في المراحل األولية من  -
الفلترة، وال يتم معالجتها أو التعامل مع مضمونها في المراحل الالحقة من عملية معالجة المعلومات. وقد 

ديت هذه العملية بعنق الزجاجة حيث تأتي المعلومات بكثرة من حواس اإلنسان المختلفة مما شبه برون
بطاء  يعني الحاجة إلى تقبل حجم المعلومات الصاعدة باتجاه القشرة الدماغية لمنع تراكم المعلومات وا 

رة بفلترة عنق عمل القشرة الدماغية خالل عملية المعالجة المعرفية حيث سمى بعض الباحثين هذه الفت
مح لها الزجاجة أو فلترة اإلضعاف كمؤشر على محاولة هذا الفلترة تحديد حجم المعلومات التي يس

 .بالوصول إلى مرحلة التعرف

 نموذج اإلضعاف لتريزمان : -8-0

تشبه فكرة برونديت، حيثيشير تيرزمان إلى أن  1964اقترح هذا النموذج نظرية في االنتباه االنتقائي عام 
ناك عملية إضعاف للمثيرات القوية ومنع المثيرات الضعيفة من المرور إلىمرحلة التعرف واإلدراك وذلك ه

على خالف نموذج برونديت الذي يشير إلى دور الفلترة فيالحد من حجم المعلومات الصاعدة إلى 
 (67 –65، ص  0218المناطق العليا من الدماغ فقط .  )عاللو، 

 تشتت التركيز: -2

نتباه لمدى زمني طويل، إلى جانب السلوكيات  يعرف بأنه شرود الذهن وتجنب أداء المهام التي تتطلب االا
التي تتمثل باإلهمال والنسيان عند أداء األنشطة اليومية وفقدان الممتلكات في أغلب األحيان وعدم القدرة 

 ( .42، ص  0226، على إتباع التعليمات وصعوبة في تنظيم أو أداء المهام . )الدسوقي 
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نتباه، والمتسم  ويعرف كذلك موسوعة علم النفس التركيز بأنه:" الطفل الذي ليس لديه القدرة على تركيز االا
ندفاعية وفرط النشاط و تزداد هذه األعراض شدة في المواقف التي تتطلب من الطفل مطابقة الذات  باالا

عية التحصيل األكاديمي وقصور في الوظائف وأيضا الحكم الذاتي، والذي يظهر قصورا في مدى ونو 
جتماعية" . )حاج صبري،   (  0226االا

 مظاهر صعوبات التركيز  -01

عرفت الجمعية األمريكية لألمراض العقلية مظاهر صعوبات التركيز، لوصف األطفال الذين عندهم 
 مشاكل في التركيز،وتتمثل هذه المظاهر في:

 بكثرة . يحرك الرأس والذراعين والساقين -

 ال يستطيع الجلوس عندما يؤمر بذلك . -

 سريع االنتباه لمثيرات خارجية .  -

 صعوبة في انتظار دوره، فيما يخص الحوار أو ألعاب جماعية . -

 يصرخ باإلجابة بعد طرح السؤال مباشرة . -

 صعوبة في إنهاء تنفيذ أوامر من طرف الغير . -

 ت في شيء ما أو لعبة صعوبة في تثبيت انتباهه لبعض الوق -

 يتظاهر بعدم السماع لما يقال له . -

 آخر قبل إتمامه  إلىينتقل غالبا من نشاط  -

 صعوبة في الفهم، حيث ال يكمل واجباته إال بصعوبة .  -

(Maurer, Freilinger,1994, p 55) 

 :العوامل المؤدية إلى تشتت االنتباه -00

 العوامل الفيزيقية: -11-1
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قد يصبح الشخص شارد الذهن أثناء عمله، مثال إذا كانت اإلضاءة غير كافية أو غير موزعة توزيعا  
 مناسبا، كذلك الضوضاء تشتت االنتبـاه بدرجة كبيرة وتسبب شرود الذهن عند كثير من الناس. 

 العوامل االجتماعية: -11-0
والعالقات االجتماعية، وتكون سببا في تشتت العوامل االجتماعية تنـشأ مـن خـالل التفاعـل االجتماعي  

االنتباه إذا سـادها نـوع مـن التوتر، كأن نجد في عالقة الفرد بأسرته نزاع مستمر بين الوالدين أو شعور 
باالغتراب أو نوع من النقص اتجاه أحد أفراد أو باقي أفراد األسرة، فيسود جو مشحون بمشاعر سلبية، 

 ه.هاالنتباة للفرد، فيشعر بالتعب النفسي الذي يكون سببا في تشتت تسيطر على الحالة النفسي
 العوامل النفسية: -11-3
هي تلك التي تكون منشأها نابع من ذات الفرد كعدم ميل الطالب إلى مادة ما، مما يجعله ال يهتم بها،  

عاني من مشاعر أليمة أو انشغال الطالب الـشديد فـي أمـور أخرى، أو ألن الفرد يعاني من أمر ما، أو ي
 .وبالنقص والقلق

 العوامل الجسمية: -11-4
هناك جملة من العوامل الجسمية من شأنها أن تنقص حيوية الفرد، وأن تضعف قدرته على مقاومة ما 
يشتت انتباهه، ومن مثل هذه المتغيرات:اإلرهاق والتعب الجسمي، عدم النوم بقدر ما في سوء التغذية، أو 

، 0211)بن هبري،  .في تناول وجبات الطعام أو الضطراب إفرازات الغدد الصماء...الخعدم االنتظام 
 (.04 – 03ص

 التركيز : اختبار -09

 - المواصفات الفنية لالختبار :

االختبار المعرفي   VISMEM-PLANمشتق من اختبار الرقمي المباشر و غير المباشر لويكسلر  
و  (TOMM) و االختبار الكالسيكي  (TOL)التي تقيس المهارات المعرفية المطابقة لكل مهمة  للتركيز

من اختبار الكالسيكي، والهدف من ذلك هو المساعدة على إجراء دراسة أساسية للقدرة التنظيمية، والهيكل 
ز جزء مهم للغاية التنظيمي، االهتمام باألنشطة التي تضطلع بها المنظمة وتنظيمها المستخدم، التركي
 WMS.للذاكرة، ولهذا السبب يستخدم في االختبار مقيمات سهلة بصرًيا لمساعدة المستخدم .

 –الذاكرة البصرية قصيرة المدى  –الذاكرة البصرية  –التخطيط 
الذاكرة العاملة و  –الذاكرة العاملة  –زمن التنفيذ  -البصري اإلدراك

 رفيةتقييم القدرات المع
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  سرعة المعالجة 

 ثانية  72و  62تتراوح بين 

 

 زمن االختبار 

 

و  –علم النفس العصبي  –علم النفس العيادي  –علم النفس التربوي 
 الطب العام .

 

 مجاالت االستعمال 

 

ألواح ذكية  –هاتف نقال  –لى النت ) جهاز الحاسوب اختبار رقمي ع
) 

 

 أداة التطبيق 

 

تذكر مجموعة كبيرة من السالسل بطريقة جد دقيقة و استقبال 
 بصورة مستمرة  الذين ستتحول إلى صورة سمعيةالمحفزات 

 الهدف 

سوف تظهر المحفزات على الشاشة موزعة بطريقة مبدلة ، بالمقابل 
بصوت واحد خلف اآلخر حتى يتم ستظهر التحفيزات مع الصوت . 

العرض التقديمي للكمبيوتر ألنك سوف  إكمال سلسلة استمع بعناية إلى
 .تضطر إلى تكرار السلسلة كما هي مقدمة .

 شرح االختبار 

 يوضح المواصفات الفنية الختبار التركيز  0جدول رقم 

https://www.cognifit.com/fr) ) 

 نصائح لتحسين نشاط التركيز: -03

 التدريب في عمليات االنتباه مستويين :يشمل 

  .أوال: السعي بالطفل للبقاء في مكانه لفترة زمنية محددة مع مساعدته على التركيز طيلة هذه الفترة

https://www.cognifit.com/fr
https://www.cognifit.com/fr
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ثانيا: الدفع بالطفل من خالل التدريبات على تركيز انتباهه ونقله من نشاط إلى نشاط آخر بمبرر من 
لدينا تمارين تخص االنتباه السمعي، وأخرى لها عالقة باالنتباه البصري األساليب التدريبية على االنتباه 

وتستخدم في هذه األساليب أدوات تعليمية ومجسمات لألحرف و األرقام. كمثال على هذه التدريبات كأننا 
 .نطلب من الطفل أن يركز انتباهه على عدد المرات التي سمع فيها صوتا لحرف معين

 :أسلوب التركيز البصري

يتدرب األهل على كيفية إعطاء األوامر لألطفال وذلك بتركيز البصر على الطفل على من يعطيه   -
 األوامر. 

إعطاء نوع واحد من التعليمات فقط في كل مرة و يجب أن تقدم هذه التعليمات بشكل مباشر اآلن"   -
 "لكتاب فوقالطاولةضع ا"بدال من تقديم العبارة على شكل سؤال: " ممكن أن تضع الكتاب على 

 استخدام نبرة صوت هادئ عند إعطاء األوامر أو التعليمات مع إلغاء المشتتات من حول الطفل. -

 - .ثانية بعد إعطاء األوامر أو التعليمات حتى ولو كان غير مهتم 32الى 02النظر إلى الطفل حوالي -
 هو إعالم الطفل بجدية األمر ثانية والهدف من هذا 32عدم تكرار التعليمات حتى تنتهي فترة  

تدريب األهل والمتعاطفين مع الطفل المصاب بفرط النشاط الحركي مع قصور في االنتباه على تحاشي  -
 (73، ص  0217) عيناد ثابت،  .نظرات الغضب أثناء النظر للطفل واستبدالها بنظرات جادة

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لتطبيقيابالبا
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 بعالر افصل لا

 سةالمنهجي للدر ار اطاإل
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 تمهيد:

لتطرق الفصل سيتم اادين، و في هذالميامن  ميدانأيبحث في  يأل الميدانيأساسالجانبيعتبر 
لعينة و ار اختياطريقة  ،المستعملة فيهاهج المناتعريف  من حيث ،عيةستطالالاسة الدر إلىا

نسعى  األخيرحيث في ،األساسيةسة الدر افي  اية تطبيقهو من ثم كيف ،المستخدمة فيهاواألدواتائصهاخص
 .سةالدر اتامتغير  إلثبات

 سةالدر امنهج  -1

 إلىباإلضافةاعهاو أنحظة بلمالالطبيعية ويعتمد على اعية و اجتمالالعلوم اهو منهج تستخدمه 
 ئمةماللبحث اهج امن أكثرت وهو بذلك من العملياوتفسير تلك  بيانمع  اإلحصاءلتصنيف و ات اعملي
ف استكشالامرحلة  الهأو على مرحلتين  يويأتته اص سمستخالاهره و افهم ظو اعي كسبيل اجتمالاقع اللو 
لمرحلة اأمابقة)، السات اسالدر البحث (اص بموضوع الخاث التر اتلخيص  اعية ويتم فيهستطالالالمرحلة أوا

ف اكتشال المحصل عليهات المعلوماو  البياناتلوصف وذلك بتحليل التشخيص و احث بالباافيقوم فيه الثانية
 (  62ص  ،1999 ،سما) ق .ات وتفسيرهالمتغير اقة بين لعالا

كميَّة  أوهرة على صورة نوعية اللظّ  أولدقيق للموضوع الوصف الوصفي على المنهج ايعتمد و 
 Robertحث الباُيشير  إذدي، اق عيالتي تتم في سيالةاسة حادر أسلوبعن  انتكلَّم هن أنرقمية. نستطيع 

لدقيق للمشكل الوصف الى و ألات؛ يتم في اخطو  أربعةلنفس تتم وفق الة في علم الحاسة ادر  أن(، 1982)
لمشكل ات التنقيب عن مسبباعلى  النفسانيية يعمل أنلثالمرحلة ا(، ثم في problème actuelle) اآلني

، و كمرحلة اآلنيةلة المسببة للحامل العو ات عن اغة فرضيان يتم صيأيلثة الثالمرحلة إلىاي، ليصل نألا
لذي ا( l’action thérapeutiqueجي )لعالالفعل ال ت من خالالفرضيار اختبايحاوالألخصائي،أخيرة

لمنهج االمنطلق، سنتبنى هذاا(. من هذP.Benedetto, 2007, p32لة )الحايحقق تغيير عند  أنيمكنه 
لمتبع في الة اسة حادر  أسلوبعلى  استنافي در  اعتمدنا. اغتهابصي التي قمنات الفرضيار اختبافي 

جراءبلة المقاأساسهلذي ااألرطوفونيا لة من طرف اصة لكل حالخات المعلومااوقد سلمت لن .تار اختبالاوا 
 .النفسانيةلمختصة ا

 :عيةستطالالاسة الدر ا -9

ر اختبالتنفيذ و ات ايأنمكاع ستطالابقصد  األساسيةسة اعية مرحلة تجريب للدر ستطالالاسة الدر اتعتبر 
سة صورة مصغرة الدر ار هذه اعتبا، حيث يمكن احيتهلبحث ومبلغ صالالمستخدمة في ااألدواتمة مدى سال
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مل الكالتطبيق ايبدأأنحث قبل البام أماالمهاع معستطالالطرق و اف استكشإلىاللبحث حيث تهدف 
 .(73ص  ،1984 ،) خليفة .تاللخطو 

حث في البالتي يرغب اهرة الظالمحيطة بالظروف اع ستطالاسة هو اللدر  األساسيلهدف اأناكم
غة دقيقة تيسر العلمي صياللبحث  إخضاعهاو  التي يمكن وضعهالفروض اأهملتعرف على او  استهادر 
 اقد تعتمد على م المرونة كماو  اإلنجازسة بسرعة از هذه در احقة. و تمتبمرحلة ال التعمق في بحثها

سة من الدر اءت هذه ا( و ج38،ص 0222،إبراهيمسة )الدر الموضوع محل اصلة ب اسبق من بحوث له
 لية:التاط التقالتعرف على اجل ا

 ت.المعلوماو  البياناتسة و جمع الدر اميدانلتعرف على ا -
 .إجرائهلتي تقف في طريق ات العقبالتعرف على اسة و الدر االتي تجرى فيهالظروف اع ستطالا -
 .عيةستطالالاسة الدر ار عينة اختيا -

مع  أجرينات، ثم الالحاصة بالخات المعلومال على لحصو ا، بهدف لمعلمةابلة مع امقالأو أجريناوقد
لتي العينة ار اختيبة الالكتار عسر اختبااوطبقن ،لنفسياجز الحاإلزالةو  اعلى وجودن ادو اليعت، بلةاميذ مقلتالا
 .اسة عليهالدر اد اير 

- II عيةستطالالاسة الدر اعينة: 

ئي ابتدالابعة الر اتلميذ موزعين على قسمين للسنة  72عية من ستطالالاسة الدر اعينة مجتمع تكون
 :ليةالتالشروط اللعينة حسب  ارناختيأنا، وقد كر عينتيناختيااتم فيهز مصطفى امن مدرسة بلمو 

 لمعلمين.ات احظو مال شكاوى -

لبصر و اسة انقص في حميذ كلتالااب بهالتي قد يصاحبة المصاعراضألاعضوية و  إصابةأيد استبعا -
 .لحركيةااإلعاقة،لسمعيةااإلعاقة

 .ميذلتالاتر اع على دفضطالالا -

 .لمطبقار اختبالائج اعلى نتادناعتما، بعد لعينةالهذه  ارناختياوقع  األخيروفي  -
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 :عيةستطالالاسة الدر احدود  

 :الزمانيةلحدود ا – ا

 .0202فيفري  13 إلى 0202فيفري  25بين  الممتدة مالفترة اعية في ستطالالاسة الدر اأجريت

 :المكانيةلحدود ا -ب

قعة في وسط مدينة الو از مصطفى ابمدرسة بلمو  ،ساعيةببلدية سيدي بلعبستطالالاسةالدر اإجراءتم 
ميذتتوفر فيهم رس تحتوي على تالالمداهذه  اأنكم ،سةاقسم للدر  14لمدرسة اتضم  ،ساسيدي بلعب

 .لعينة منهاستأخذلذي اسة الدر امجتمعئص اخص

 13:22حية و من ) الصبالفترة ا(  11: 15 – 8:22دي من ) العام النظارس المداتنتهج هذه 
 .أسبوعء من كل اثلثالالنسبة ليوم ائية بالمسالفترة ا(  15:22 إلى

 .سية لكل مستوىادر  أقسامثة لمدرسة على قسمين تحضيريين و على ثالاو تحتوي 

 :األساسيةسة الدر احدود 

 :الزمنيةلحدود ا

    0202 جوان 08 إلى 0202فيفري  13من  استناتحددت مدة در 

 :المكانيةلحدود ا

عادةالتأهيللوظيفي اج لعالاقسم   س.اسيدي بلعب حسانيبواليةدر القالدكتور عبد امعي الجالمستشفى افي  وا 

عادةالتأهيللوظيفي اج لعالابية لقسم استيعالالقدرة اللتتمث و يشرف على تسيير  ،سرير 32قة ابط وا 
 :غوجية مكونة منالمركز فرقة بيدا

عادةتأهيلج وظيفي تخصص عال أطباء  وا 

 سيالدر المستوى ا الجانبية لجنسا لسنا لةالحا
 بعةالر ا يمنى ثىأن 12 ح .ن
 بعةالر ا يمنى ثىأن 9 ف .ح
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 لوظيفياج لعالافي  أخصائيين

 لحركي الوظيفي اج لعالافي  أخصائيين

 لنفس حركيافي  أخصائيين

 .نفسانيينمختصين 

 :لبشريةالحدود ا

 .( طفلين20سة على عينة مكونة من)الدر اهذه  أجريت

 :سةالدر اعينة 

 ،بةالكتار عسر اختبانقطة في  13من  أكثرعلى  اتحصلت ،لتينالعثورعلى حاميذتملتالاقار أو بعدتصحيح
 .سيةالدر ااميذ عينتنلتالاء وقد شكل هؤال ،بةالكتات عندهم على مستوى ايؤكد وجود صعوب اوهو م

- VI سةالدر اأدوات: 

 :حظةلمالاتعريف  -ا

 البياناتجمع  اد منهايستف اهأنلبحث فياأدواتمن  احظة تتميز عن غيرهلمالأنالمعروف امن 
ة بحيث يمكن الحياقعية في الو اقف المو الفعلي في بعض ااإلفرادت صلة يسلوك ائق ذالحقاو 

لتي يجد اقف المو اضية، و كذلك الماقف ات و مو الاتستخدم في ح ال اهأنإالبسهولة، احظتهمال
 .( 140ص ،0220جة، ابر و خفا. )صاستهالمطلوب در السلوكاع او أنلتنبؤ باحث صعوبة في الباافيه

لبحث الجديرة بات لمشكالات في تحديد التقنيأفضالسة تعتبر الدر اشرة للسلوك قيد المباحظة لمالأنا
، وآخرونق حال حسانت) لمشكالادقة عن هذه الصاقعية و الو ات المعلوماحث بالباتزود  اهاأنلعلمي، كما

 ،( 145-140ص ،0228

 سيالدر المستوى ا الجانبية لجنسا لسنا لةالحا
 بعةالر ا يمنى ثىأن 12 ح .ن
 بعةالر ا يمنى ثىأن 9 ف .ح
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 بلة امق -ج

صممت  أسئلةطرح  اتم فيه ،األساسيةسة الدر العلمي في البحث التي تعد من طرق ابلة المقاعلى  اعتمدنا
من طرف  اعليه اإلجابةتمت  ،سةاللدر لنظري الرصيد اسبق معرفته من اعلى م اءابن ،حثالبامن طرف 

 .سةالدر التركيز عند عينة اط المعرفة مستوى نش ،لمعلمينا

 :بلةالمقاأسئلة

 لسبورة ؟ ابته على اتم كت اكنقل م ،مهمة  إلنجازهل تستغرق وقت طويل  :1س

 ؟أثناءاالمتحاناهل يتشتت تركيزه :0س

 ؟ التركيز عندهاد تشتت ايزد ،لمدرسيةاأدواتهاتبحث عن   اهل عندم :3س

 ؟ ايومي التي يدرسهات المعلومار اهل تستطيع تكر  :4س

 ؟ اتستطيع تذكره ،لسبورة ثم مسحتاصورة في  رأتإذاهل  : 5س

 :تبة (الكات عسر اباضطر ابي لتشخيص الكتار اختبالا) بة الكتار اختبابتعريف لا -ب

ت تنظيم ار الذي يقيس كل من مها، بن بوزيد مريم حثةابة للبالكتار اختباعلى  ،سةالدر افي هذه  اعتمدنا
 ثمانيةلعمر الغين من الباميذ لموجه لتالا، لحروفابة ات، و تحليل كتالكلمالجمل و تنظيم اليل تح ،لورقةا

سة ) ا( و در  1979 ،) بوجوسة ائز على در الر ابنود  إعدادحثة في الباعتمدت ا، وقد تاو عشر سنو 
 .( 1989 ،لخط  ) بوزيد صليحةار اختبا( و  1979 ،اقير اجوريا

 :ئزالر اكيفية  تطبيق 

خل اد ،بة عشرين جملةاكت ايهيتم ف ،ميذق مسطرة للتالار أو حيث تعطى  ،عيةائز بطريقة جمالر ايتم تطبيق 
 :ليةالتااألدواتل استعماب ويطبق ،سةالدر اأقسام

 .لورقتيناو كربون يوضع بين  ،مخططتانأنيتأو بيض أنف ورقتاقلم ج

لتنسيق الحروف و احظة طريقة نسخ ل مالبة من خالالكتات عسر اباضطر اتشخيص  :ئزالر الهدف من ا
 .لجملاخل اد ابينهم



 

38 
 

 - :لتصحيحا

 :هي مقاييسثة ثال إلىر مقسمة امعي 32ر وفق اختبالايتم تصحيح و تنقيط 

 لورقة اس تنظيم امقي -

 ت الكلمالجمل و اس تحليل امقي -

 لحروف ابة اس تحليل كتامقي -

 :لتقييما

 :توهيالاثحثالاإلىداستناسايقيمكلمقي

لدرجة االة ب و تعطى لهالحات او عدم وجود تشوه ،تنوعيةجيدةابةذاوتعبرعنكت 2لدرجة ااوتعطىلهالةالحا
تعبر  0لدرجة االة ج و تعطى لهالحات بسيطة اوجود تشوه أي،ت نوعية متوسطةابة ذاوتعبر عن كت 1

 .ت كثيرةاوجود تشوه أي،اسيئة جدت نوعية ابة ذالكتاعن 

لىتشير و ( 62درجةهي )أقصى( و 2سهي)ادرجةلكلمقيأدنىوتكون ت  ابةذاكتا 
 .بةالكتاوجود عسر  أي،بةالكتاب اكتسامةفياتهايدلعلىصعوباتكبيرةمما،وتحتويعلىتشوهانوعيةسيئةجد

:لتركيز(استروب ) االنتقائياالنتباهر اختبا  
راختبالاتقديم  : 

هو ر ائز يقيس االنتباهاالنتقائي و قدرة  STROOP، يكمن مبدأ هذاالر ائز في وضع الحالة أوالمفحوص، 
الكف، أنشا من طرف الباحث أمام منبهات تحمل خصائص غير مالئم تجاهله، و في نفس الو قت يجيب 

 .على خاصية أخرى
لتطبيقاكيفية  : 

لتعليمةا : 
 أن، " عليك لمفحوصار فهم اعتبالاخذ بعين او  أنمكالالتعليمة مفصلة و بسيطة قدر اتكون  أنيجب 

ءة اقر  إعادةيك عل األسفلإلىتصل  اوقت ممكن، و لم أسرعر في اليسإلىاليمين ابصوت مرتفع من  اتقر 
ثانية 45في  أيلك توقف  أقولإلىأنلورقة ا . 

راختبالاهدف  : 
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ة بين فساتمثل منلتي الكف للوضعية ا، و قدرة االنتقائياالنتباهتقييم  إلىر اختبالايهدف 
ريتيناختياإجابتين . 

لتقييمالتنقيط و ا : 
 

لمفحوص التي يجب علىالمحتملة ااإلجاباتت تحمل اقابط أربعمه أمايضع  أنحث البأواحص الفاعلى 
لتنقيط اورقة  ئج علىالنتات، ثم ينقل التردداو  األخطاءبعة و شطب اقة يقوم بمتا، و في كل بطإعطائها

و عدد  ايهلتي يقع فات التردداو  التي يقوم بهااألخطاءلشخصية للمفحوص، ات المعلومالتي تحمل ا
د ذلك لمجموع، بعامن  إنقاصهاعدة سطور فيجب  أوتعدى سطر  إذاقة، و الصحيحة لكل بطااإلجابات

نقوم  ات، و بعدهالترددا+ عدد  0×  األخطاءبضرب عدد  اقة، و هذالكل بط الخطىب درجة انقوم بحس
" 3قة البطالصحيحة في ااإلجاباتمن درجة  بإنقاصابهالتي يتم حساخل و التداب درجة ابحس لتي اج" و 
تي كتبت به لالحبر اخل " تسمية لون التدالتي تمثل الصحيحة ااإلجاباتمن درجة  أنلو الاتخص تسمية 

"ب 0قة البطات في الكلما . 
 بلة امق -ج

صممت  أسئلةطرح  اتم فيه ،األساسيةسة الدر العلمي في البحث التي تعد من طرق ابلة المقاعلى  اعتمدنا
من طرف  اعليه اإلجابةتمت  ،سةالنظري للدر الرصيد امعرفته من  مسابقعلى  اءانب ،حثالبامنطرف 

 .سةالدر التركيز عند عينة اط المعرفة مستوى نش،لمعلمينا

 :بلةالمقاأسئلة

 ؟ لسبورةابته على اتم كت اكنقل م ،مهمة إلنجاز هل تستغرق وقت طويل :1س

 ؟إثناءاالمتحاناهل يتشتت تركيزه :0س

 ؟ التركيز عندهاد تشتت ايزد ،لمدرسيةاأدواتهابحث عن تاعندمهل :3س

 ؟ ايومي التي يدرسهات المعلومار استطيع تكر هل ت:4س

 ؟ اتستطيع تذكره ،لسبورة ثم مسحتاصورة في  رأتإذاهل  : 5س
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 لفصلاصة خال

ئج و النتإلىالوصول امن  التي تمكننازمة لالااإلجراءاتاقد حددن الميدانيةسة الدر اإيضاحإجراءاتل من خال
 . إليهالتحصل اد المر ااألهداف

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مسالخالفصل ا
 تحليل و مناقشة النتائج
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 :لكيفيالكمي  و التحليل  -

 :لىو أل الة الحا

لفشل ا( من نسبة 31%)دل ايع انقطة و هو م 14ط من مجموع انق 5ح( على  .لة ) نالحاتحصلت
 اوهو م ،من درجة )ب( كانتالتي تحصلت عليهات الالحاغلب أناحظ حيث نال ،لورقةاس تنظيم افيمقي

من حيث وضعية  ،لحركياالتآزر يعني عدم وجود خلل في  ،لورقةات في تنظيم ايفسر قلة وجود صعوب
 .لورقةات كبيرة في تنظيم القلم و عدم وجود تشوهامسك 

 :الثانيةلة الحا

 ،لفشلامن نسبة   (51%دل)ايع اوهو م ،نقطة 14ط من مجموع انق 8لة ) ح.ف( على الحاتحصلت 
يفسر  اوهو م ،لبنود الدرجة )ج( في بعض اتحصلت على  اهأنحظ حيث نال ،لورقةاس تنظيم افي مقي

و  ،لسطورات بين اغالفر افي خلل عند ترك  احيث يظهر جلي ،لورقةات في تنظيم الصعوباوجود بعض 
 .بةالكتاب اكتسالية في و ألادئ المبابسبب وجود خلل في  اوهذ  ،لسطوراه اتجا

 :لكيفيالكمي و التحليل ا

لجمل و اصة بالخات التشوهالذي يقيس ا،سالمقياانسبة فشل في هذ أيلتين لم يكن عندهم الحأناحظ نال
 ،لوقفاعالماتب كلي اغي التي سجل عنهاالثانيةلة الحااعد امة  ميعني سال ،مةات بصفة عالكلما

 .بةالكتافي  اإلمالئيةعد القو اة اعامر  إهماللخط و اعلى حسن  التركيزه

 :لكيفيالكمي و التحليل ا

 :لىو ألالة الحا

( من نسبة  19%)دل  ايع اوهو م ،نقطة 36ط من مجموع انق 7لى على مجموع و ألالة الحاتحصلت 
حظ حيث نال ،لمكونة للجملالحروف ابة التي تظهر في كتا،لحروفابة اس  تحليل كتافي مقي ،لفشلا

س المقيافي  الوقف عندهاعالماتب اقة بغيعال اولهذ ،طالنقات الحروف ذابة ات في كتاصعوب
 .لحروفالدقيقة في اصيل اتنتبه للتف ال اهأيأن،الثاني

 :الثانيةلة الحا
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( من نسبة 32%)دل ايع اوهو م ،نقطة 36نقطة من مجموع  13على مجموع   الثانيةةالحالتحصلت 
بة افي كت امنه تعانيلتي ات التشوهاغلب او  ،لمكونة للجملا،لحروفابة اس تحليل كتافي مقي ،لفشلا
بة الكتأيأنا،م بهالقياتود  ط معقد، الانش ابة عندهالكتأنابسبب  ،الربط بينهإلىاإضافة،طالنقات الحروف ذا

لصاقرسم خطوط  اعنده  ببعض  ابعضه وا 

 :اقشتهائج و منالنتاعرض 

 :لىو ألالة الحا

 بة ؟ الكتامهمة  ك إلنجازهل تستغرق وقت طويل  :1س

 ات بسبب عدم تركيزهاحدة عدة مر الو الكلمة إلىالنظر اتعيد  اهنأل ،نعم :1ج

 ؟أثناءاالمتحاناهل يتشتت تركيزه :0س

 تستدرك ذلك  الكنه ،أناحيا:0ج

 ؟ التركيز عندهاد  تشتت ايزد ،لمدرسيةاأدواتهاتبحث عن  اهل عندم :3س

 ال :3ج

 ؟ ايومي التي يدرسهات المعلومار اهل تستطيع تكر  :4س

 لكن بصعوبة  اتتذكره :4ج

 ؟ اتستطيع تذكره ،لسبورة ثم مسحتاصورة في  رأتإذاهل  : 5س

 لصورة افي  رأتهالكل م ايكون تذكره ال ،نعم :5ج

لتي ات الصعوبابعض  الى عندهو ألالة الحأنا،لمعلمةابلة من طرف المقاأسئلةعلى  اإلجابةحظ بعد نال
ط  النقابة حسب الكتات كبيرة في ايفسر عدم وجود صعوب اوهو م ،لتركيزاط اعلى نش اتحد من قدرته

 .بةالكتافي عسر  المحصل عليها

 :الثانيةلة الحا

 لسبورة ؟ابته على اتم كت اكنقل م ،مهمة النجازهل تستغرق وقت طويل  :1س
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 تستغرق مدة طويلة  ،نعم :1ج 

 ؟نااالمتحإثناءاهل يتشتت تركيزه :0س

 منخفضة  عالماتحفظته وتحصل على  اتسنى م افبسبب هذ ،نعم :0ج

 ؟ التركيز عندهاد  تشتت ايزد ،لمدرسيةاأدواتهاتبحث عن  اهل عندم :3س

 انتباهها د تشتت ابل يزد ،اتنتبه له لكن ال ،اتكون بحوزته ادة ماو ع ،نعم :3ج

 ؟ ايومي التي يدرسهات المعلومار اهل تستطيع تكر  :4س

 .النسيانبل كثير  ،ال :4ج

 ؟ اتستطيع تذكره ،لسبورة ثم مسحتاصورة في  رأتإذاهل  : 5س

 .امعن اغير موجودة نفسي اهأننشعر  اننأل ،ااحي أن:5ج

ط ات في نشامن صعوب تعاني،لمطروحةالألسئلةلمعلمة اإجابة)ح.ف( و بعد  الثانيةلة الحأناحظ نال -
وقد  ،لمعلمةابه  أفادتاحسبم ،ئليةالعاكل المشابسبب بعض  ،منخفض التركيز عندهاومستوى  ،لتركيزا
بة الكتار عسر اختبافي  المحصل عليهاط النقايفسر  او هو م ،مةاسي بصفة عالدر ااعلى تحصيله رتآأ
 .لمنخفضالتركيز امستوىبسبب  ،بةالكتات في اوجود صعوب أي

من  ،ئقالعااهذ يتجاوزكي  ،اغوجياو بيد التكفل به نفسيايستدعي  امم ،سيالدر او يؤثر على تحصيله 
 .الجانبالمعرفية في هذاته التركيز و تنمية قدر اص لتحسين مستوى امج تدريبي خال برنخال
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 :تمةاخ

 اإلنسانة اقة بحيعال التي لهالمحيطة به االجوانبلتركيز و كل اط اعن نش الحديث مؤخر اأصبحلقد 
، بسبب لمعرفياط النشاايعيق هذ افيه م صة في زمن قد كثرا، خءالعلماحثين و البالكثير من ال ايشغل ب

ل استعمافي  كاإلفراط،  لفردارجية في محيط امل خابسبب عو أو لمتدهورة النفسية الة الحاخلية كامل داعو 
ب علمي أنوع لكن من جلموضاالهذ ارناختيأنا، وكليوميةاته ايؤثر على حي اية، مملكترونالات اشالشا

، ابيالمعسر كتالطفل التركيز على اط ابدور نش األمر، ويتعلق لتركيزاط  اقة بنش، له عالمحض أكاديمي
لمستوى اكل على ا، و من مشبيةأنلجاكل على مستوى اي من مشأنتع األطفالمن لفئة اهذه أنحيث 

لفئة اسة عن هذه ادر  إجراءاإلىدفع بن ا، مملتركيزاطانش ، وعلى مستوىلنفسياالجانبمعرفي و لاب أنلجا
لتين اتتكون من ح استناعينة در  كانت، وقد لتركيزاط امن مشكل على مستوى نش يأنلتي تعا

و  استنابعد در و  ، ئيابتدابعة الر المستوى اسمين من ، في قتاسنو  12ت و اسنو  8بين  تتراوحأعمارهم
 اهذو ، ابيالمعسرين كتاركيز منخفض عند لتاط امستوى نش أنالتأكيد، تم المتحصل عليهائج النتاقشة امن
 .ئجالنتايمكن تعميم  الو  اس عليهلمدرو ات الالحاص باخ

 ليتجاوزاغوجياو بيد التركيز  نفسياط انشانخفاضي من أنلتي تعات الالحاب لتكفلايستدعي اكل هذ
، الجانباية في هذلمعرفاتالقدر اتنمية لتركيز و اص لتحسين مستوى امج تدريبي خال برن، من خالئقالعااهذ
 .جانبأخربة  من الكتات ار افي مهتاتدريبلإخضاعهمو 

 ت:احاقتر الات و التوصيا

لفروق اة اعا، مع مر لمعرفيةالعقلية و الكفل ات اقدر  سب وايتن اسية بمالدر اهج المناضرورة تكييف  -
 .تمدرسلفردية لكل ما

جراءو  ابياكت المعسرينلتركيز عند اسة الضوء على در اتسليط   -  .لفئةالبحوث عند هذه المزيد من اا 

 .ابياكت المعسرينلتركيز عند اوى مج تدريبية لتحسين مستابر  إعداد -

كعسر  األكاديميةلتعلم ات المبكر لصعوبالتكفل اأهميةفي  يوالبيداغوجعي و اجتمالالوسط اة توعي -
 .بةالكتا
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لمعسرين امل بطريقة حسنة  مع التعا، فيجب األرطوفونيلمختص ارة اتمكن من زيلالة عدم افي ح -
 .اآلخرينتطور  ادياتف  ابياكت

 .بةالكتاحل نمو الدين بمر الو اعية ضرورة تو  -
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 : اختبار عسر الكتابةاألولالملحق 

 لورقة اس تنظيم امقي -

 

  ج ب ا تالدرجالبنود و ا 

    لقلماطريقة مسك  1

    لمعصماليد و اوضع  0

    مشالها 3

    لسطوراه اتجا 4

     بةالكتانوع  5

    لقلماضغط  6

    لسطورات بين اغالفر ا 7

   لمجموعا 

 لورقة اس تنظيم امقييوضح بنود لجدولا

 ت الكلمالجمل و اس تحليل امقي -

 ج ب ا تالدرجالبنود و ا 

    اتهاينهلجمل و اة أيبد 1

    لحجمامن حيث  اتنسيقهو  تاي للكلمنالمكالتسلسل ا 0

     لجملات بين اغالفر ا 3



 

 
 

    لجملاء اهأن 4

    لوقفات ماعال 5

  لمجموعا 6

 ت الكلمالجمل و اس تحليل ابنود مقي لجدول  يوضحا

 لحروف ابة اس تحليل كتامقي -

 

  ج ب ا تالدرجالبنود و ا 

    لربطارية و استمر الا  

    لحجما 

    دة للحروفازي أول ابدأواحذف  

    ط للحروفالنقافة اضأواحذف  

    لهمزةابة حروف اصعوبة كت 

    لحروف ب ت ث ن يابة اصعوبة كت 

    بة ح ج خاصعوبة كت 

    بة ع غاصعوبة كت 

    بة س شاصعوبة كت 

    بة ص ض ط ظاصعوبة كت 

    بة ف قاصعوبة كت 

    بة ر ز د ذ لاصعوبة كت 



 

 
 

    بة حرفي و ماصعوبة كت 

    بة حرف كاصعوبة كت 

    بة حرفي ة هاصعوبة كت 

    لحروفابة اصعوبة كت 

    لمهمةاز اجأنمدة  

   لمجموعا 

 لحروفابة اس تحليل كتالجدول  يوضحبنود مقيا

 :بةالكتار اختباورقة تنقيط 

 ج ب ا تالدرجالبنود و ا

    لقلماطريقة مسك 

    لمعصماليد و اوضع 

    مشالها

    لسطوراه اتجا

    بةالكتانوع 

    لقلماضغط 

    لسطورات بين اغالفر ا

    تالدرجالبنود و ا

    نهايتهالجمل و ا بداية

    لحجمامن حيث  اتنسيقهت و اللكلم المكانيلتسلسل ا



 

 
 

    لجملات بين اغالفر ا

    لجملاإنهاء

    لوقفاعالمات

    تالدرجالبنود و ا

    لربطارية و استمر الا

    لحجما

 

    دة للحروفازي أول إبدا أوحذف 

ضافةأو حذف      ط للحروفالنقاا 

    لهمزةابة حروف اصعوبة كت

    لحروف ب ت ث ن يابة اصعوبة كت

    بة ح ج خاصعوبة كت

    بة ع غاصعوبة كت

    بة س شاصعوبة كت

    بة ص ض ط ظاصعوبة كت

    بة ف قاصعوبة كت

    بة ر ز د ذ لاصعوبة كت



 

 
 

    بة حرفي و ماصعوبة كت

    بة حرف كاصعوبة كت

    ة ه بة حرفياصعوبة كت

    لحروفابة اصعوبة كت

    لمهمةاز اجانمدة 

  لمجموعا
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Annexe 5: Fiche notation du test de Stroop 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Annexe 6: Feuille test Dénomination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Annexe 7: Feuille test Lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Annexe 8: Feuille test Interférence 
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