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 داءــــــــإى
 أىدي ثمرة جيدي

إلى ركح أبي العظيـ الرجؿ المثالي الذم منحني كؿ الحب كالرعاية كغرس في نفسي حب 
فارقني قبؿ أف أكدعو كرحيمو عني أبمى دمكعي التفاني في العمؿ كركح المثابرة، إلى الذم 

 محمد".اكجؿ أف يككف ىذا العمؿ أجرا جاريا في صفائحو يـك القيامة " راجية مف المكلى عز

إلى أعظـ كأعز إنسانة عمى كجو األرض التي تعطي كال تنتظر مقابال التي ميما قمت عنيا ال 
رشاداتيا الثمينة  إلى مف الجنة تحت قدمييا أمي الحبيبة أستطيع أف أصؼ حنانيا كقمبيا كا 
 "مريـ"

إلى خطيبي كزكجي المستقبمي الذم اختارني مف بيف الناس خمية كالذم ال حياة لي بعده "محمد 
" 

بختة  ، فايػزة كئاـ إلى إخكتي كأخكاتي الذيف قاسمكني أفراح الدنيا كأحزانيا: محمد، رشيدة،
 كباألخص إلى الكتككتة ابنة أخي "رحاب"

ى رفيقة دربي كصديقتي الكفية التي قاسمتني كشاركتني كؿ الصعاب إلتماـ ىذا العمؿ إل
 المتكاضع "رشيػدة"

 نػكرية. نػبيمة، رشيػدة، أمينة، سػامية، خػديجة، سػميمة، إلى كؿ صديقاتي:فاطػمة،

لى كؿ مف يحبني أىدم  لى كؿ مف يحمؿ لقب:مسعكداف كا  إلى األىؿ كاألقارب كبيرا كصغيرا كا 
 مرة ىذا العمؿ المتكاضع.ث

 مسعكداف أسماء
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 داءــــــإى
كجؿ الذم أنعـ عمينا باإلرادة كالعزيمة  أىدم ثمرة جيدم إلى صاحب الفضؿ كالنعـ إلى اهلل عز

 في شؽ طريؽ العمـ كالمعرفة.

 إلى أجمؿ أسرة ترعرعت في أحضانيا يقكدىا أعطؼ كأحف كالديف رحميما اهلل.

لى منبع حبي "أبي رحمو اهلل الذم ساندني طيمة مشكارم الدراسي.إلى الركيزة األساسية ك   ا 

إلى أطيب قمب كأكـر قمب، إلى التي حممتني كىنا عمى كىف، إلى رفيقة دربي كضياء أيامي 
 حبيبتي أمي رحميا اهلل التي لكالىا ما كنت ألصؿ ليذا المستكل مف العمـ.

لى إلى جميع أفراد أسرتي، كباألخص كؿ إخكاني كأخكا لى أساتذتي الكراـ بعمـ النفس، كا  تي كا 
 أعز زمالئي الطمبة في تخصص عمـ النفس اإلرشاد كالتكجيو كالتقكيـ.

إلى صديقتي التي شاركتني في إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع "أسماء"، ككؿ مف يعرفني مف بعيد 
 أك قريب.

 عمي مكسى رشيدة.
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 كـممة شـكر
 (. 07")سكرة إبراىيـ اآلية ـ  ػك  ن  د  ز  أل    ـ  ت  ر  ك  ش   ف  ئ  ل   ـ  ك  ب  ر   ف  ذ  أ  ا ت  ذ  ا   إيػماف بقكؿ اهلل تعالى:"ك  

 كقػكلو صمى اهلل عميو كسمـ:"مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل".

نحمد اهلل عمى نعمو حمدا كثيرا، كنشكره شكرا عظيما، كنذكره ذكرا ال يغادر في 
الميؿ كالنيار حمقة لمف أراد أف يذكر أك أراد  القمب استكبارا كال نفكرا، نشكره إذ جعؿ

 شككرا.

كالصالة كالسالـ عمى أطير البشر، الذم تعممنا منو أسمى العبر، الذم بعثو اهلل 
 بشيرا كنذيرا، كعمى كافة األنبياء كالمرسميف.

كنحمد اهلل كنشكره عمى تكفيقنا النجاز ىذا العمؿ المتكاضع كنتكجو بجزيؿ الشكر 
الذم لـ يبخؿ  فائؽ التقدير كاالحتراـ إلى األستاذ المؤطػر "مرنيز عفيؼ"كالعرفاف ك 

 عمينا بتكجيياتو القيمة في تسيير خطكات ىذا العمؿ المتكاضع.

ة جكانب ىذا العمؿ خاصة كالشكر مكصكؿ ألساتذتنا الكراـ الذيف ساعدكنا في إضاء
سباف فاطمة الزىراء، ذ غبريني مصطفى، كأعضاء لجنة المناقشة، األستاذة سياألستا

كاألستاذ مسكيف عبد اهلل، كما نتكجو بالشكر إلى مديرم كأساتذة السنة الثالثة ابتدائي 
 الذيف ساعدكنا في إجراء البحث الميداني.    
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 ممخص الدراسة:

الدراسة لمعرفة العالقة بيف النشاط الزائد كصعكبة القراءة لدل تالميذ السنة  ىذه تيدؼ

المنيج الكصفي المقارف، كمف أجؿ التأكد مف صحة معتمديف في الدراسة عمى ي، الثالثة ابتدائ

لصعكبة القراءة مف إعداد الباحثتاف  آخرالفرضيات تـ استخداـ مقياس لمنشاط الزائد كمقياس 

فردا مف أساتذة التعميـ االبتدائي، فكانت النتائج بحساب معامؿ االرتباط  50عمى عينة قكاميا 

 عالقة بيف النشاط الزائد كصعكبة القراءة لدل تالميذ السنة الثالثة ابتدائي.كجكد  د:المستقيـ تؤك

فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد عينة كنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم تؤكد كجكد 

 الدراسة في صعكبة تعمـ القراءة تعزل إلى مستكيات النشاط.

فركؽ في درجة النشاط تعزل إلى التفاعؿ بيف نفي نتائج اختبار تحميؿ التبايف الثنائي تأما 

 الجنس كالرتبة.
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 مـقدمة

اإلنساف، فيي المرحمة التي تتككف فييا تعتبر مرحمة الطفكلة مف أبرز المراحؿ في حياة 

شخصية اإلنساف، كبالتالي تككف ىي األساس التي تبنى عميو حياتو بأكمميا ففي ىذه المرحمة 

يكتسب اإلنساف مجمكعة مف الميارات كالعادات السمككية األساسية الالزمة لتككينو كإنساف 

 التي تعترض طريقو. متعمـ كمثقؼ قادر عمى مكاجية مختمؼ العراقيؿ كالصعكبات

كمف بيف ىذه المشكالت نجد ما يعرؼ بالنشاط الزائد الذم يعتبر مف المكاضيع التي 

عرفت انتشارا كبيرا بيف األطفاؿ خاصة في مرحمة التعميـ االبتدائي كيتميز ىذا االضطراب 

ذ لـ يتـ التدخؿ المبكر قد يؤثر عمى نمكه كبناء مستق بمو لديو، كىك بكثرة الحركة كقمة التركيز كا 

كذلؾ مشكمة تسبب العديد مف صعكبات في التعمـ مف بيف ىذه الصعكبات ما يسمى بصعكبة 

 تعمـ القراءة.

كانطالقا مف بحثنا ىذا الذم ييدؼ إلى معرفة العالقة بيف النشاط الزائد كصعكبة القراءة 

ييا النظرم كالتطبيقي لدل تالميذ السنة الثالثة ابتدائي، لذلؾ تـ تقديـ ىذه الدراسة في جانب

كباإلضافة إلى مدخؿ الدراسة كالذم قدـ فيو إشكالية البحث، ككضع الفرضيات بإضافة إلى 

أىمية كأىداؼ البحث ك التعاريؼ اإلجرائية لمتغيراتو، كخصص الجانب النظرم لمدراسة الحالية 

خصص ني الثامتغير النشاط الزائد أما الفصؿ األكؿ الفصؿ كخصص لمتغيرات الدراسة 

 لمتغير صعكبة القراءة.
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أيف عرضت فيو الباحثتاف إجراءات القياـ  لثالثأما الجانب الميداني: في الفصؿ ا

بالدراسة االستطالعية كبناء أدكاتيا، كنتائجيا، كالدراسة األساسية التي تـ فييا عرض منيج 

نات كأخيرا البحث كتحديد عينة البحث كخصائصيا، مجتمع الدراسة تـ أدكات جمع البيا

 األساليب اإلحصائية المعتمدة في معالجة ىذه البيانات.

: عرض كتفسير نتائج الدراسة المتحصؿ عمييا مف خالؿ جمع كتفريغ بيانات رابعالفصؿ ال

 الدراسة األساسية كمعالجتيا إحصائيا.

 مجمكعة مف التكصياتالدراسة الفرضيات عارضيف في نياية  نتائج كمناقشة كأخيرا تحميؿ

 كاالقتراحات.



 

 
 

 الفصل األول:مدخل الدراسة.

 إشكالية الدراسة. -1

 فرضيات  الدراسة. -2

 أىداف الدراسة. -3

 أىمية الدراسة. -4

 دواعي اختيار الموضوع.  -5

 تحديد المفاىيم اإلجرائية. -6

 الدراسات السابقة. -7
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 إشكالية الدراسة:_1

أثناء ىذه المرحمة بعدة مكاقؼ فيك يمر ،  مف أىـ المراحؿ العمرية لمطفؿتعد الطفكلة 

إيجابية كسمبية ليا أثر في عممية نمكه النفسي كاالجتماعي كاالنفعالي ،بحيث تظير عدة 

مشاكؿ كاضطرابات خاصة عند تالميذ السنة الثالثة ابتدائي ألف فييا تبدأ تشكؿ شخصية الطفؿ 

عمى مختمؼ العقبات التي  باإلضافة إلى ذلؾ يتعمـ فييا كيفية االعتماد عمى الذات كالسيطرة

تعترض طريقو كذلؾ بالطبع بعد اكتسابو مجمكعة مف الخبرات كالمعارؼ التي تساعده عمى 

 تطكير مفاىيمو كبناء تعممانو لديو .

كمف أكثر المشكالت شيكعا كانتشارا بيف األطفاؿ في الكسط المدرسي ما يسمى بفػرط 

مككية التي تظير في مراحؿ مبكرة مف عمره بحيث يعد مف االضطرابات الس  ،النشاط الحركي

عمى أنو اضطراب نتيجة (1996)خاصة في مرحمة الطفكلة المتكسطة كقد عرفو تشرنامازكفا 

كليذا البد مف تتبع ، النشاط الحركي البدني كالنشاط العقمي لمطفؿ عندما يككف في حالة ىياج

لمرحمة الحسية الحركية مف الميالد ا حسب بياجيو الذم قسميا بدكره إلىمراحؿ النمك العقمي 

قبؿ  كالحركة كمرحمة ما را عمى أداء عمميتيف ىما اإلحساسسنة حيث يككف الطفؿ قاد2  إلى

في  ماأسنكات حيث يبدأ  الطفؿ بربط المخططات المنفصمة في ذىنو  7إلى 2العمميات مف

لقياـ بالعمميات العقمية سنة حيث يصبح قادرا عمى ا 12 إلى 7 المرحمة اإلجرائية العيانية مف

فما فكؽ حيث يعزؿ عناصر المشكمة ك يعالج بانتظاـ كؿ  12كالمرحمة اإلجرائية الشكمية مف

 الحمكؿ الممكنة.
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كيتميز األطفاؿ ذكم النشاط الحركي الزائد بشركد الذىف كتجنب أداء المياـ في كقت 

التي تكضح  bry،laganدراسة محدد تتطمب القدرة عمى االنتباه لمدة طكيمة كىذا ما أكضحتو 

أف التالميذ ذكم فرط الحركي الزائد يفشمكف في إنجاز المياـ في الكقت المحدد ليا 

 .(2003:44كامؿ،(

كتعتبر صعكبات القراءة مف بيف أكثر المشكالت التي حظيت باىتماـ كبير مف قبؿ 

ـ المدرسي يعتمد عمى الباحثيف في ميداف عمـ النفس كالتربية، كلما كاف قدر كبير مف التعم

القدرة القرائية فإف الصعكبات في ىذا المجاؿ يككف ليا جانب سمبي فنجد لديو عجز يظير مف 

كىذا ما دفعنا إلى محاكلة البحث عف   ،خالؿ قدرتو عمى القراءة بالمقارنة مع أطفاؿ العادييف

كيرل   ،ثة إبتدائيفي الطكر االبتدائي خاصة عند تالميذ السنة الثالالفشؿ أسباب كعكامؿ 

أف القراءة عممية إنفعالية دافعية تشمؿ تفسير الرمكز التي يتمقاىا عف  (1993(حسف شحاتة 

 طريؽ عينيو كفيـ المعاني .

كتعد صعكبة القراءة مف أحد العكامؿ األساسية التي ينجـ عنيا اضطراب فرط النشاط 

و صعكبات خالؿ مراحؿ التعميمية الحركي إذ تمثؿ أحد أسباب الفشؿ الدراسي بحيث تظير لدي

التي تعتبر مرحمة أساسية كضركرية في حياة الطفؿ كعميو تبمكرت  البتدائيةخاصة في المرحمة ا

الزائد وصعوبة القراءة  ىل توجد عبلقة بين النشاطإشكالية الدراسة الحالية في التساؤؿ التالي :

 ؟عند تبلميذ السنة الثالثة إبتدائي
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 عية :التساؤالت الفر -

 ىؿ تكجد فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة في صعكبة تعمـ القراءة تعزل 

 إلى مستكيات النشاط؟

لدل تالميذ  النشاط الزائد تعزل إلى التفاعؿ بيف الجنس كالرتبةدرجة ىؿ تكجد فركؽ في 

 السنة الثالثة مف التعميـ االبتدائي؟

 _ فرضيات الدراسة:2

 بيف النشاط الزائد كصعكبة القراءة عند تالميذ السنة الثالثة إبتدائي طية ارتبا تكجد عالقة

إلى  في صعكبة تعمـ القراءة تعزل بيف متكسطات درجات أفراد عينة الدراسةتكجد فركؽ 

 مستكيات النشاط.

 كالرتبة. درجة النشاط تعزل إلى التفاعؿ بيف الجنستكجد فركؽ في ال 

 الدراسة في مايمي: تتضح أىداؼ أىداف الدراسة:_3

 الكشؼ عف العالقة بيف النشاط الزائد كصعكبة القراءة. -

 اإلجابة عف تساؤالت الدراسة. -

 معرفة تأثير عامؿ الجنس عمى زيادة النشاط الزائد. -
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انتشاره بكثرة  مات حكؿ ىذا المكضكع نظرا لزيادةمحاكلة إثراء الحقؿ التعميمي بمعمك  -

 في مجتمعنا.

 دراسة التالية أىميتيف كىما كالتالي:لم أىمية الدراسة:_4

 األىمية النظرية:  - أ

      تزكيد المكتبة بمعمكمات إضافية فيما يخص الجانب النظرم لمكضكع النشاط الزائد

 كعالقتو بصعكبة القراءة.

  األىمية التطبيقية: -ب

منيا  ككيفية االستفادة تكعية األكلياء كالمعمميف كاستبصارىـ بمشكالت أكالدىـتكمف في 

 في الميداف كمحاكلة إيجاد حمكؿ لمتخفيؼ منيا.

 دوافع اختيار الموضوع: -5

كعالقتيا  النشاط الزائد قمة الدراسات التي تناكلت العالقة بيف متغيرات الدراسة الحالية:

               بصعكبة القراءة في حدكد عمـ الباحثتيف. 

كخاصة في مرحمة السنة الثالثة  محاكلة البحث في أسباب كعكامؿ التأخر الدراسي

 .ابتدائي

 المفاىيم اإلجرائية:تحديد _6

شكؿ سمسمة مف الحركات الجسمية المتتالية  في زائد يتمثؿ ىك نشاطالنشاط الزائد: -أ

كالتي تشمؿ  كاستبياف لقياس النشاط الزائد كيستدؿ عميو باستخداـ  شبكة المالحظة

 ييا التمميذ.كالدرجة التي يحصؿ عممجمكع السمككات 
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كيستدؿ  الصعكبات التي يكاجييا التمميذ أثناء القراءة الجيرية ىيصعوبة القراءة:  -ب

 أخطاء فما فكؽ مف خالؿ قراءتو لصفحة كاممة. 5عمييا باحتساب 

 الدراسات السابقة:_7

 ىنػاؾ العديد مف الدراسات التي سبؽ ليا كأف تطرقت لمثؿ ىذا المكضكع الذم كاف محكر

                                      العديد مف الباحثيف عمى الصعيد العربي كاألجنبي. اىتماـ

 الدراسات السابقة التي تناولت النشاط الزائد:

تحت عنكاف دراسة بحث لنيؿ درجة  (:1985في دراسة السيد محمد قطب )

ا أف نسبة تمميذ لثالث مدارس، كأظيرت نتائجي 470لدل عينة تتككف مف  الماجستير،

إلى تسعة سنكات، كأف ىذا  7بالمائة في المرحمة العمرية مف  6،2االضطراب ىي 

 (.17-16: 2008 )الجعافرة،االضطراب ىك األكثر شيكعا عند الذككر 

تمت ىذه الدراسة في عشرة مدارس  (:1993وفي في دراسة لجمال حامد الحامد )

لى دراسة سمكؾ التالميذ، كبمغت عينة " كالتي تيدؼ إADDESابتدائية باستخداـ مقياس "

تمميذ، كأكضحت نتائج الدراسة أف نسبة انتشار االضطراب المركز "النشاط 1287الدراسة 

نشاط زائد اندفاعية =  % 16،5نقص االنتباه منفردا = 17,7%الزائد كضعؼ االنتباه"= 

 (.17: 2008 .)الجعافرة،%12,6

عند  الباحث بدراسة النشاط الزائد ـ  ىذااىت(: 2001دراسة رياض نايـل العاسمي )

ببعض المتغيرات كىي اإلكتئاب، التحصيؿ الدراسي، التكافؽ النفسي  األطفاؿ كعالقتو
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طفال ممف يعانكف مف النشاط  33ببعديو االجتماعي كالشخصي، كقد بمغت عينة الدراسة 

النفسية بيدؼ  تمميذات كطبقت عمييـ مجمكعة مف المقاييس 4تمميذ ك 29الزائد بكاقع 

 الحصكؿ عمى المعمكمات سكاء استبيانات الشخصية أك اختبارات اسقاطية.

الدراسة إلى كجكد فركؽ بيف األطفاؿ ذك النشاط الزائد كالعادييف في تمؾ  أخركتكصؿ في 

المتغيرات كاالكتئاب، التحصيؿ الدراسي، التكافؽ النفسي، كىذا لصالح األطفاؿ مفرطي النشاط 

ألطفاؿ ذك النشاط الزائد ىـ أكثر اكتئابا،كذك تحصيؿ دراسي ضعيؼ، كىـ غير بمعنى أف ا

 (.37: 2001 .)العاسمي،متكافقيف اجتماعيا كشخصيا

تحت عنكاف"كاقع التفاعؿ االجتماعي مع األقراف  (:2007وفي دراسة لمحمود صديق )

مف الذككر  91طفؿ كطفمة، 121لدل أطفاؿ الركضة ذك النشاط الزائد لدل عينة تتككف مف 

مف اإلناث في ركضة تجريبية بمحافظة اإلسكندرية، مستخدما فييا اختبار رسـ الرجؿ 70ك

لقياس الذكاء، كمقياس المستكل االقتصادم كاالجتماعي لألسرة، كمقياس اضطراب نقص 

االنتباه، النشاط الزائد ألطفاؿ الركضة، كأظيرت النتائج فاعمية فنيات تعديؿ السمكؾ مستخدمة 

لتنمية تفاعؿ االجتماعي مع األفراد لدل أطفاؿ في الركضة ذكم النشاط الزائد كالخفض مف 

 حدتو.

 :األجنبيةالدراسات 

( كالتي تيدؼ إلى دراسة عينة عشكائية ألطفاؿ ذككر 1997في دراسة لكيس أكرالندك)

أف ىؤالء الضطراب نقص االنتباه كفرط الحركة أدل عينة مف األطفاؿ كأظيرت نتائج الدراسة 
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األطفاؿ أظيركا السمكؾ العدكاني، كأرجع ىذا السمكؾ إلى التفكؾ األسرم في حياة ىؤالء 

لى سكء العالقات بيف الكالديف كاألطفاؿ أصحاب االضطراب  .(25: 2007 )صديؽ،األطفاؿ، كا 

تحت عنكاف برنامج غذائي محدد لألطفاؿ،  (:1998وفي دراسة لومباردو جرمانو )

المظاىر السمككية لمنشاط الزائد كقصكر االنتباه لدل عينة تتككف مف  ككاف ىدفيا نقص

 مستخدما فييا المقابمة. طفؿ،16

بالمائة مف ىؤالء األطفاؿ تـ خفض مظاىر النشاط  2 ،6كأظيرت النتائج أف حكالي 

ف قصكر االنتباه لدييـ، بذلؾ ثبت ىذا البرنامج الغذائي، كأكصت الدراسة بإضافة فيتامي -الزائد

. أطعمة البرامج الغذائية المحددة، حيث ثبت طبيا أنو مفيد في نمك خاليا المخ ليؤالء األطفاؿ

 (.44-40 :2005)اليكسفي، 

 :عمى الدراسات السابقة) النشاط الزائد( قيبالتع

نالحظ مف خالؿ الدراسات التي اطمعنا عمييا أف ىناؾ اختالؼ مف حيث أخذ العينة، 

رة كعمـ عييا، بحيث كانت ىناؾ مصداقية مف خالؿ النتائج التي فيناؾ مف أحذ عينة كبي

تكصمت إلييا كؿ دراسة ىناؾ اختالؼ مف حيث المنيج المستخدـ أما أكجو التشابو تكمف في 

تحقيؽ نفس اليدؼ ىك أف كالىما يسعى إلى الكشؼ عف التالميذ الذيف لدييـ النشاط الزائد 

 لتقديـ الحمكؿ كالعالجات الالزمة.

 التي تناولت صعوبة القراءة:دراسـات ال

( بدراسة تحت عنكاف "مدل فاعمية البرنامج التدريبي لعالج بعض (1988قاـ عكاد 

صعكبات التعمـ لدل المرحمة االبتدائية، كىدفت الدراسة إلى بياف فاعمية ىذا البرنامج في مادة 
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ميذ، تـ اختيارىـ بشكؿ تم 30المغة العربية)صعكبات القراءة(، كتككنت عينة الدراسة مف 

تمميذ بالمرحمة االبتدائية في القاىرة، كتـ تقسيميا إلى مجمكعتيف  245عشكائي مف عينة قكاميا 

تمميذ كطبقت الدراسة استبياف  15جمكعة الضابطة متمميذ ك ال15المجمكعة التجريبية كعددىا 

ى كجكد فركؽ دالة تشخيص صعكبات القراءة لدل المرحمة االبتدائية كأشارت نتائجيا إل

 البعدم بعد التطبيؽ لصالح المجكعة التجريبية.  إحصائيا في نتائج التطبيؽ القبمي ك

( بعنكاف صعكبات تعمـ في القراءة كالكتابة كالرياضيات، 1992أما في دراسة لرضكاف )

امج تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف متساكيتيف، إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة، كبعد تطبيؽ البرن

، تستغرؽ كؿ جمسة  3ساعة بكاقع  82عمى مدل  دقيقة، كأشارت النتائج  45جمسات في اليـك

إلى كجكد صعكبات في القراءة لدل عينة الدراسة، تظير في صعكبة التعرؼ عمى أحرؼ 

متشابية في النطؽ أثناء القراءة،  كما تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف التجريبية 

 االختبار البعدم لمقراءة كفي الكتابة لصالح المجمكعة التجريبية.  كالضابطة في 

دراسة بعنكاف :تشخيص صعكبات القراءة )الديسمكسيا( لدل عينة  1995أجرت جمجؿ 

تالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي مع دراسة لفاعمية برنامج مقترح كىدفت الدراسة إلى 

ر القراءة،لمتعرؼ عمى بعض العكامؿ المرتبطة بصعكبات مسح لمرؤل النظرية التي تناكلت عس

 القراءة)الديسمكسيا(

أنثى تراكحت أعمارىـ مف  (203)ذكرا ك85تمميذا منيـ  288كتككنت عينة الدراسة مف 

سنكات،كاستخدمت الدراسة اختبار ككسمر لقياس النضج  9( بمتكسط قدره  12,4إلى  8 ,7)

المسح  كاختبارانب العصبية كاإلنفعالية كاالجتماعية كاألسرية العقمي ككذلؾ اختبارا لقياس الجك 
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العصبي السريع كقائمة ككرنارز لتقدير سمكؾ الطفؿ كاستمارة لقياس المستكل اإلقتصادم 

كاالجتماعي كاختبار التمييز المفظي كاختبار التمييز البصرم كأشارت نتائج الدراسة إلى أف 

 :اآلتيعف الشكؿ األخطاء في القراءة الجيرية جاءت 

الحذؼ، اإلضافة، اإلبداؿ التكرار كفي القراءة الصامتة كانت األخطاء كالتالي التعرؼ 

 عمى الكممات، فيـ الكممة.

دراسة بعنكاف برنامج مقترح لعالج بعض مظاىر العسر القرائي  2000أجرت محجكب 

ء برنامج عالجي ألطفاؿ الصؼ الخامس مف التعميـ األساسي كىدفت ىذه الدراسة إلى بنا

لتالميذ العسر القرائي مف الصؼ الخامس كاختبار فاعمية ىذا البرنامج، كتككنت عينة الدراسة 

إنػاث  24ذككرا ك 36طالبا كطالبة مكزعيف عمى مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة  60مف 

النتائج  كاستخدمت الباحثة اختبار الذكاء المصكر كاالختبار التشخيصي لمعسر القرائي كأشارت

إلى كجكد فركؽ ذات الداللة إحصائية في فعالية البرنامج في عالج العسر القرائي لدل 

 التالميذ، كلـ يظير البرنامج فركقا بيف الذككر كاإلناث.

 :األجنبيةالدراسات 

( حيث أظيرت ىذه الدراسة أف مجمكعة مف (shayinits 1962في دراسة لشايكينز 

ضعؼ أك الصعكبة في القراءة ال يشكمكف مجمكعة مميزة بحد ذاتيا، األطفاؿ الذيف لكحظ لدييـ 

إال أف نتائجيـ في التحصيؿ القرائي كانت متدنية  مقارنة بزمالئيـ مف الطمبة العادييف،تبيف 

ىذه الدراسة أف الفرؽ بيف األطفاؿ ذكم صعكبات القراءة كاألطفاؿ اآلخريف يكمف في الفركؽ 

ىذه الدراسات تعتمد إلى حد كبير عمى معايير معينة يختارىا الباحث  العشكائية كالنتائج في مثؿ
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في دراستو، حيث يرجع سبب نشكء ىذه الصعكبة إلى الفرط الحركي الذم يعاني منو معظـ 

 األطفاؿ.

( إلى قاـ بإجرائيا عمى مجمكعة مف األطفاؿ في 1974)Yuleأما في دراسة الباحث 

 3 ,9إلى   3 ,6نسبة انتشار صعكبة القراءة تتراكح بيف  العاصمة البريطانية، كتكصؿ إلى أف

 بالمائة.

دراسة بعنكاف: "تشخيص األطفاؿ الذيف يعانكف مف  Naylor (1983)أجرت نايمكر 

صعكبات في القراءة كدراسة فعالية بعض البرامج التعميمية المقدمة لعالج ذكم صعكبات 

ذكم صعكبات القراءة مف أربع مدارس  تمميذ مف 60القراءة"، كتككنت عينة الدراسة مف 

ابتدائية، تـ تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة، بحيث طبقت ثالثة برامج تعميمية 

عالجية عمى المجكعة التجريبية، كذلؾ لتنمية القدرة المغكية كالقدرة عمى التمييز السمعي 

ينكم لتقدير مدل فاعمية البرامج أسبكع حيث تـ بعدىا تطبيؽ اختبار أل 12كالبصرم كذلؾ لمدة 

العالجية عمى تقدـ تالميذ العينة في القراءة كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:ارتفاع 

الدرجات الحاصؿ عمييا أفراد المجكعة التجريبية في اختبار ألينكم، كتحسف مستكاىـ في القراءة 

 عف المجكعة الضابطة بفركؽ دالة إحصائيا.

 الدراسات السابقة: )صعوبة القراءة( عمى عقيبالت

نالحظ أف ىناؾ اختالؼ بيف الدراسات التي كؿ باحث كالمتعمقة بمكضكع صعكبة 

القراءة، بحيث اعتمدت كؿ دراسة عمى مقاييس كاختبارات مختمفة عف الدراسات، كمف بيف 
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ءة، دراسة الدراسات التي تشابيت مع مكضكع دراستنا النشاط الزائد كعالقتو بصعكبة القرا

( التي تكصمت نتائجيا إلى أف سبب نشكء صعكبة القراءة يرجع إلى النشاط 1962لشايكيينز) 

( في كضع 1995الزائد الذم يعاني منو معظـ األطفاؿ،  كما تشابيت أيضا مع دراسة جمجؿ )

 استمارة لقياس صعكبة القراءة.
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 تمـيـيد:

ط الزائد مف المشكالت السمككية التي تكاجو العديد مف األطفاؿ، كيشكؿ مصدرا النشا يعد

أساسيا لضيؽ كتكتر المحيطيف بالطفؿ،   حيث يعاني مف ىذا النشاط الزائد أكلياء األمكر 

كالمعممكف كالتالميذ ، كمما ال شؾ فيو أف سمكؾ الطفؿ كمستكل نشاطو قد يؤثر عمى 

ف كالقائميف عمى رعاية الطفؿ، كعمى أسمكب معاممتيـ لمطفؿ ، مما استجابات الكالديف كالمعممي

 يؤثر بالتالي في نمكه كمستقبمو التعميمي كاالجتماعي فيما بعد.

 ـيوم النشاط الحركي الزائد:مف -1

في االنتباه،  استقرار السمكؾ مصحكب بصعكباتحالة نشاط حركي زائد كعدـ لـغـة: 

 .(Petit La rousse, 2005 :557)ند الطفؿالمالحظة خاصة في حالة الحصر ع

( مأخكذة في hyperactivitéيعرؼ "القمش" كممة النشاط الحركي الزائد ) اصطبلحـا:

 ( تعني النشاط الحركي.activité( كتعني الزيادة، )hyperاألصؿ مف الكممة اليكنانية )

  (.2007:190)القمش،

 التـعريـف السموكي:

، في نظريتو عف اضطراب النشاط الزائد قصكر االنتباه ( 0991Barkly)عرفو بار كمي

عمى أنو اضطراب في منع االستجابة لمكظائؼ التنفيذية قد يؤدم إلى قصكر في تنظيـ الذات ، 

كعجز في القدرة عمى تنظيـ السمكؾ اتجاه األىداؼ الحاضرة كالمستقبمة مع عدـ مالئمة السمكؾ 
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األطفاؿ ذكم النشاط الزائد كقصكر االنتباه عمى  Bergen 1991يعرف برجـن بيئيا ، بينما 

)اليكسفي، أنيـ أطفاؿ لـ يحصمكا عمى اىتماـ مف الكالديف فحدث ليـ ىذا االضطراب السمككي 

0200: 18.) 

فرط النشاط عمى أنو الطفؿ الذم دائما  إلى أف الطفؿ ذك 1976 ويشير روز د.م،وأخر

حتى في المكاقؼ التي ال تتطمب ذلؾ،كما أف  ما يبدم مستكيات مرتفعة كعالية مف النشاط

الطفؿ دائما غير قادر عمى اختزاؿ _ تثبيط_ىذا المستكل العالي مف النشاط عندما يتمقى األمر 

بذلؾ، كدائما تظير استجاباتو بنفس السرعة، ىذا باإلضافة إلى أنو يتسـ ببعض الخصائص 

 (  49 :2003  ،)كامؿ .كمشكالت في التعمـ كالمزاج المتقمب الفسيكلكجية،

عمى أنو نشاط جسمي كحركي حاد كمستمر كطكيؿ المدل لدل  ويعـرفو "أحمد يحيى"

 .الطفؿ، بحيث ال يستطيع التحكـ في حركات جسمو بؿ يقضي أغمب كقتو في الحركة المستمرة

 (.2000:197) يحي، 

ب تصنيؼ في ضكء المراجعة العاشرة لمتصنيؼ الدكلي لألمراض: حس ويعرفو "خالدة":

يعني اضطراب النشاط الزائد أك فرط الحركة مجمكعة مف  االضطرابات النفسية كالسمككية

تكليفة مف سمكؾ مفرط النشاط قميؿ التيذيب مع اكتراث  اضطرابات تتميز بما يمي: بداية مبكرة،

شديد كعدـ القدرة عمى االستمرار في أداء عمؿ ما،كانتشار ىذه الخصائص السمككية عبر 
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كتحدث اضطرابات النشاط الزائد بيف الذككر أضعاؼ ، قؼ عديدة كاستدامتيا مع الكقتمكا

 (.36 -35 :2006 )خالدة، .معدؿ حدكثيا بيف اإلناث

_ يػمكف تعريفو كذلؾ عمى أنو نشاط جسمي كحركي حاد كمستمر لدل الطفؿ حيث ال 

حاالت إصابات الدماغ يستطيع التحكـ بحركات جسمو كغالبا ما تككف ىذه الظاىرة مصاحبة ك

 .(18: 2003 )كػامػؿ، كقد تككف ألسباب نفسية.

عمى أنو نكع مف االضطراب الحركي يظير في عدـ  _ عرفو "مجدي محمد الدسوقي"

 .(25 :2003)الدسكقي،  . االستقرار الذم يندرج مف النشاط العضمي الزائد

الطبيعي أك المعقكؿ  بأنو حركات جسمية تفكؽ الحد 1989 ويعرفو "شيفر وميـممـان"

مككف مف مجمكعة اضطرابات سمككية ينشأ نتيجة أسباب متعددة نفسية كعضكية معا،فالنشاط 

الزائد عبارة عف حركات جسمية عشكائية كغير مناسبة كتككف مصحكبة بضعؼ في التركيز 

 (.194 :2005 )الزغبي،كقمؽ كشعكر بالدكنية كعزلة اجتماعية. 

 ط الزائد:   أنـواع اضطراب النشا -2

 لقد قسـ الدليؿ التشخيصي كاإلحصائي اضطراب النشاط الزائد إلى ثالث فئات:

في ىذا النكع تكجد ستة أعراض مف تسعة أعراض النشاط الزائد واالندفاعية:  .1

 كثرة النشاط كاالندفاعية بحيث تككف أعراض عدـ االنتباه أقؿ مف ستة.  
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عراض مف تسعة أعراض مف أعراض في ىذا النكع تكجد ستة أضعف االنتباه:  .2

 ضعؼ االنتباه كبحيث تككف النشاط الزائد كاالندفاعية أقؿ مف ستة.

في ىذا النكع تكجد ستة أعراض مف تسعة أعراض مف أعراض النوع المشترك:  .3

 النشاط الزائد كاالندفاعية كستة أعراض مف تسعة مف أعراض قمة االنتباه.

( مف الحاالت مف النكع المشترؾ 75%_50ة حيث أف)كال تنتشر ىذه األنكاع بنفس النسب

مف الحاالت ىي  (15%( مف الحاالت ىي مف نكع قمة االنتباه، كأقؿ مف )30%_20كالمقدرة )

 (.33 :2011 )شييف، مف النشاط الزائد كاالندفاعية فقط.

  المبادئ التي يجب  ىناؾ بعض :Excessive Activatingمبادئ النشاط الزائد  -3

 عند التدريس ليذه الفئة: اتيمراعا

 ال تحاكؿ اختزاؿ النشاط، كلكف كجيو في المسار الصحيح كذلؾ عف طريؽ:  -1

 تشجيع الحركة المباشرة في الفصكؿ بما ال يحدث ضجيجا.  -2

 حض الطالب عمى التكقؼ أثناء قياميـ بالمؿ، كبخاصة قرب نياية الميمة.  -3

، صؼ الكراسي( كمكافأة فردية عمى أعط النشاط )تنظيؼ السبكرة، ترتيب مقعد معمـ  -4

 تحسنو.

 استخدـ أنشطة تدريسية تحض عمى االستجابة النشطة )التحدث، الحركة، التنظيـ، -5

 العمؿ مع السبكرة(. 
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 شجع الكتابة اليكمية، كالقراءة، كالخط.  -6

 (.137: 2003 )زيتكف، عمـ الطفؿ أف يسأؿ أسئمة تتعمؽ بالمكضكع.  -7

 ذوي النشاط الزائد:الخصائص األساسية لؤلطفال  -4

 صعكبات االنتباه.  -

 اإلندفاعية.  -

 .(26 :2009 )زككر، فرط النشاط.  -

  أسباب النشاط الحركي الزائد: -5

الحركي الزائد قد جاءت عدة دراسات لدراسة أسباب ىذا االضطراب  نظرا ألىمية النشاط

 كأعطيت العديد مف األسباب كالتفسيرات نذكر منيا ما يمي:

تعتبر المشاكؿ التي تحدث لمجنيف عند تعرض األـ لمسمـك مثؿ مادة  ة:األسباب البيئي

ديككسيف التي تستخدـ في رش المزركعات ىي مف العكامؿ البيئية أك مثال إصابات يتعرض 

 .) كيميائية أك إشعاعية(ليا الجنيف كتؤثر عمى منطقة الدماغ 

دماغ عند المكلكد، كما يعتقد ىناؾ الكالدات المبكرة كتعقيداتيا تؤثر أيضا عمى كظائؼ ال

بعض الباحثيف بكجكد ما يربط النظاـ ألغدائي لمطفؿ بيذا االضطراب مثؿ المكاد المضافة 

لمطعاـ كالمكاد الحافظة أك الممكنة كاإلكثار مف السكريات، كال ننسى أف تعرض األـ أثناء 

قد يسبب اضطرابا في الحمؿ لإلشعاع أك تناكليا العقاقير الطبية أك المخدرات أك الكحكؿ 
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كظائؼ دماغ الجنيف كتشير التقارير الحديثة إلى كجكد نكع مف العالقة بيف التدخيف في فترة 

 .(33 :2009)صندقمي،  .دكث اضطراب الحركة الزائدة الحقاالحمؿ كح

 العوامل االجتماعية:  _

ي تتسـ بالرفض أساليب المعاممة الك الدية الخاطئة كالتأن  إذاسوء المعاممة الوالدين: 

الصريح أك المقنع أك الحماية الزائدة أك اإلىماؿ أك العقاب البدني أك النفسي كالحرماف العاطفي 

 مف الكالديف مف شأنو أف يصيب األطفاؿ بيذا االضطراب.

إذ أف األسرة غير مستقرة مف الناحية االقتصادية عدم االستقرار داخل األسرة: 

عدـ التكافؽ الزكاجي كسكء االنسجاـ األسرم أك إدماف أحد كاالجتماعية كالنفسية ككذلؾ 

  (2015:156، )عبيد الكالديف أك سفر أحدىما أك كفاتو،كيترتب عنو الطفؿ لإلثارة كعدـ التركيز.

 األسباب البيولوجية:

لمكراثة دكرا كبيرا في حدكث مثؿ ىذا االضطراب حيث قد يتكارثو أفراد العائمة  الوراثة:

خر كىك نقص بعض المكصالت الكيميائية العصبية بالمخ مما يتسبب في كىناؾ سبب أ

مف آباء مفرطي النشاط الزائد كانكا ىـ أيضا  % 10اضطراب النشاط الحركي الزائد كأف حكالي

مفرطي الحركة كالنشاط كيعني ذلؾ أف النشاط الزائد اضطراب أسرم ينتقؿ مف اآلباء إلى 

يعانكف مف النشاط الزائد غالبا ما يككنكف قد عانكا مف ذلؾ  األبناء كأف آباء األطفاؿ الذيف
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االضطراب في طفكلتيـ مما يعني ذلؾ انتقاؿ جيني كراثي لمنشاط الزائد كأف ىناؾ زيادة في 

نسب كجكد النشاط الزائد بيف التكائـ المتشابية ككذلؾ بيف أقارب األطفاؿ ذكم النشاط الزائد 

شاط الزائد ككذلؾ التشكىات الخمقية أثناء الكالدة كىزات المخ الذيف يعانكف ىـ أنفسيـ مف الن

 .( 530: 2008)حسيف، بسبب حكادث تعرض ليا الطفؿ.

 التفسير العصبي:

طفيفة ،يظير األطفاؿ  خيةب النشاط الزائد ينتج عف إصابة ميكجد اعتقاد بأف اضطرا

انخفاض في  تقص نضج المخ ، يؤدم إلى خية،عالمات عصبية تكحي بكجكد إصابة م

  .(84 :1994 )السريني، .النشاط المخي خصكصا في الفص األمامي لممخ

 أسباب خبلل فترة الحمل: 

( إلى أف مف أىـ األسباب المؤدية لمنشاط الزائد خالؿ 1985)  Kaufmanأشار كػكفماف 

 فترة الحمؿ تناكؿ األـ لمكحكليات كتعاطي المخدرات.

 ة يؤدم إلى تعرض الطفؿ لإلصابة بالنشاط الزائد.كما أف نقص األكسجيف خالؿ الكالد

_ إف التسمـ كالمكاد الصناعية قد تساعد عمى حدكث النشاط الزائد، سكاء كانت ردكد 

الفعؿ ىذه ناجمة عف الطعاـ أك عف غيره يعتقد أنيا تسبب إثارة كبيرة لمجياز العصبي 

 المركزم، األمر الذم يسبب النشاط الزائد.
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( عمى تأثير التسمـ في ظيكر 1996),et al   Wilson. ,كآخركف كما أكد كيمسكف

النشاط الزائد، فقد أشارت نتائج دراستيـ إلى أف األطفاؿ الذيف يسكنكف المباني القديمة ذات 

طبقات الطالء اليشة التي يمكف أف يتناكليا األطفاؿ كيضعكنيا في أفكاىيـ،  تسبب ليا التسمـ 

د ككذلؾ يكجد تأثير لمكتسبات الطعـ كاإلضافات التي تكضع عمة مما يؤدم إلى النشاط الزائ

 األطعمة يتسبب في حدكث النشاط الزائد.

 أسباب كيميائية: 

اختالؿ التكازف الكيميائي لمناقالت العصبية لممخ التي تعمؿ عمى نقؿ اإلشارات  إف

ما يضعؼ مف قدرة العصبية بيف المراكز العصبية المختمفة يؤدم إلى اضطراب نقص االنتباه م

الفرد عمى التركيز ك االنتباه كبالتالي يزداد نشاطو الحركي كاندفاعيتو، كأف الدكباسيف ىك 

 .208): 2005 )أبك شعيشع،. المسئكؿ عف حدكث اضطراب النشاط الزائد

 

 

 البيئة المدرسية:
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دة إف النشاط الزائد قد يظير بكضكح بدخكؿ الطفؿ لممدرسة، حيث أنيا تعد بيئة جدي

كمعقدة بالنسبة لو، كما أف السمطة الجديدة في المدرسة تأخذ مكانيا األكؿ مرة في حياتو، كىذا 

 يعد عبئا اجتماعيا جديدا.

كما أف مف أسباب النشاط الزائد مستكل المدارس مف حيث التنظيـ اإلدارم كطرؽ التعميـ 

تقابميا النسب المالئمة مف كاإلضاءة كتنظيـ السكاف، كاألعداد كثيرة مف التالميذ التي ال 

ذا كجد المعممكف فتأىيميـ محدكد كغير جيد.   .(21-20 :2009 صديؽ، ،)عبد الغنيالمعمميف.كا 

 األسباب العضوية:

ىناؾ عددا مف األسباب العضكية المحتممة التي قد تقؼ كراء حدكث مثؿ ىذا االضطراب 

ك التشكىات الخمقية أثناء الكالدة كمف ىذه األسباب اإلصابات البسيطة التي تمحؽ بالدماغ أ

كالرضكض كاإلصابات التي يتعرض ليا الجنيف كلقد أظيرت نتائج الدراسات أف نسبة قميمة مف 

األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطراب النشاط الزائد كتشتت االنتباه يعانكف مف تمؼ بسيط أك 

كنقص األكسجيف الكاصؿ  كمف األسباب العضكية األخرل األكراـ إصابة في القشرة المخية،

لمخاليا الدماغية،كالتعرض لألشعة كاضطراب المكاد الكيميائية التي تحمؿ الرسائؿ إلى الدماغ 

 .(121 :2006 )الزغمكؿ،ىذا باإلضافة إلى خمؿ في بعض الحكاس أك كظائفيا.

ثالثة احتماالت  (Kough et Marglls 1976كوف ومارجميس ) كلقد ناقش كؿ مف

 كف سببا في المشاكؿ التعميمية عند األطفاؿ ذكم النشاط الحركي الزائد كىي:يمكف أف  تك
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إف الحركات الزائدة غير األساسية خاصة حركات الرأس كالعينيف تؤدم إلى مشاكؿ في  -

التعمـ،كما أف مضاعفة النشاط الحركي يمكف أف يؤدم إلى اضطرابات في التعمـ نتيجة لعدـ 

 معمكمات التي تأتي مف خالؿ القنكات البصرية.خاصة تمؾ ال كضكح المعمكمات،

قد يككف لدل األطفاؿ ذكم النشاط الزائد مداخؿ مختمفة لممشاكؿ فيـ يميمكف إلى   -

االندفاع في اتخاذ القرارات مما يترتب عمى ذلؾ صعكبة لدييـ في حؿ المشاكؿ ألنيـ 

 ل.يستجيبكف ألكؿ بادرة تمكح أماميـ كال يستطعكف تقديـ استجابة أخر 

 )القمش كآخركف،قد يككف النشاط الحركي الزائد أحد أعراض التمؼ العصبي. -

2007:193.) 

 كتتمثؿ في: :أعراض النشاط الزائد -6

يمارس األطفاؿ دكم النشاط الزائد حركات جسمية كثيرة معظميا  راض الجسمية:أع

بيف المقاعد، كال  عشكائية غير مقبكلة كغير ىادفة، كال يستقركف في مكاف كاحد، كينتقمكف كثيرا

ذا أجبركا عمى الجمكس تراىـ يتممممكف في مقاعدىـ  يجمسكف في مكاف دكف حركة، كا 

كيصدركف  كقد يقفزكف فكقيا ثـ ال يمبثكف أف ييبطكف أسفميا، كيتأرجحكف عمييا دكف حركة،

أصكات بال مبرر محدثيف ضكضاء كضجيجا كيشاكسكف مف حكليـ كخاصة األطفاؿ اآلخريف 

عكف السككف أك اليدكء، كحركاتيـ غير مكجية كقد ياألطفاؿ سريعك اليياج ال يستطكىؤالء 

لكحظ عمى بعض األطفاؿ دكم النشاط الزائد كثرة حركات الرأس كالعينيف كمف يتمفت يمينا 

كتظير ىده الحركات الجسمية لألطفاؿ في أم مكاف  كيسارا بدكف مبرر كبال تركيز عمى شيء،
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المنزؿ أثناء تناكؿ الكجبات كأثناء مشاىدة التمفاز كأثناء عمؿ الكاجبات سكاء في المدرسة أك 

  .(54 :2013، بككاسي ك )بطاطيةالمدرسية.

 عراض االجتماعية:األ

عكف التعامؿ يال يستط أكدت نتائج الدراسات أف األطفاؿ دكم النشاط الزائد غير متكافقيف

خكانيـ،كال يطيعكف األكامر كيصعب عمييـ إقا مع اآلخريف،  مة عالقات طيبة مع زمالئيـ كا 

كيمارسكف سمككيات غير مقبكلة اجتماعيا مثؿ العدكاف الصراخ، اليياج، كقد ينسحبكف مف 

الجماعة كنراىـ منبكذكف مف اآلخريف غير قادريف عمى التفاعؿ االجتماعي اإليجابي كيتصؼ 

 معظميـ كضعؼ في التطبيع االجتماعي.

 األعراض االنفعالية: 

الطفؿ دك النشاط الزائد مشتت االنتباه، ضعيؼ التركيز متيكر يصعب عميو ضبط  كيبد

نفسو أك السيطرة عمى انفعاالتو كيظير عميو الغضب كال يستطيع ضبط استجاباتو لممؤثرات 

الخارجية كمعظـ أطفاؿ دكم النشاط يسيؿ استثارتيـ تعترييـ نكبات غضب حادة كتقمبات 

سمكف بسرعة اليياج خاصة إدا ما تعرضكا لمكاقؼ محبطة فيـ ال كما يت، مفاجأة في المزاج

يتحممكف اإلحباط كتصدر منيـ ردكد فعؿ غاضبة غير متكقعة،كقد لكحظ أف ىؤالء األطفاؿ 

يظير عمييـ عدـ الرضا كينظركف ألنفسيـ نظرة سمبية كانفعاالتيـ غير مستقرة كمفيـك الذات 

 لدييـ منخفض. 
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  األعراض التعميمية:

كم النشاط الزائد يعانكف مف ذفي مجاؿ التعمـ تؤكد نتائج الدراسات أف األطفاؿ ك 

عكف إكماؿ الكاجبات يفيـ ال يستط صعكبات في التعمـ، كلدييـ كثير مف المشكالت التعميمية،

كال يركزكف في حجرة الدراسة كال ينتبيكف لشرح المعمـ، كمعظـ ىؤالء لدييـ نقص في الميارات 

ب شركد الدىف كنقص التركيز كما أنيـ يجدكف صعكبة في التعامؿ مع الرمكز المعرفية بسب

عال، (. ا بسبب تشتت انتباىيـذكلعؿ ى كاالختصارات كاستيعاب معاني المفاىيـ المركبة،

2007:29). 

 مظاىر النشاط الزائد: -7

قد يككف مف الصعب جدا أحيانا تشخيص ىذه الحالة حيث أنيا تتشابو مع أمراض كثيرة 

خرل، كتبدأ األعراض عادة قبؿ أف يبمغ الطفؿ السابعة مف العمر، كيجب قبؿ كضع أ

التشخيص استبعاد األمراض كاالضطراب العاطفية األخرل  كيالحظ أف ىؤالء األطفاؿ يجدكف 

صعكبة في التركيز كيككنكف عادة اندفاعييف كرائدم الحركة، كبعض األطفاؿ يككف المرض 

ف فرط الحركة، كيجب التذكر أف أم طفؿ طبيعي يتصرؼ بيذه عمى شكؿ نقص االنتباه دك 

الطريقة أحيانا، أما األطفاؿ المصابيف بكثرة الحركة كنقص االنتباه فيـ دائما عمى نفس الحاؿ 

 مف فرط النشاط .
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تساعد القائمة التالية لمتعرؼ فيما إذا كاف الطفؿ مصاب بيذه الحالة أـ ال، فبعد أف ك 

لقائمة مف األعراض كمطابقة قسما كبيرا كمطابقة قسما كبيرا منيا عمى يستطمع األىؿ ىذه ا

 حالة الطفؿ فيجب عندئذ استشارة طبيب األطفاؿ.

  سنوات. 5األطفال مابين سن الثبلث إلى 

 الطفؿ في حالة حركة مستمرة كال ييدأ أبدا.

 يجد صعكبة بالغة في البقاء جالسا حتى انتياء كقت تناكؿ الطعاـ.

 يقة مزعجة أكثر مف بقية األطفاؿ.يمعب بطر 

 .ال يتكقؼ عف الكالـ كيقاطع اآلخريف

 يجد صعكبة كبيرة في انتظار دكره في أمر ما.

 يسيء التصرؼ دائما.

 يصفو المدرسكف بأنو صعب التعامؿ.

 يأخذ األشياء مف بقية األطفاؿ دكف االكتراث لمشاعرىـ.

 :األطفال مابين ستة إلى اثني عشر سنة 

 ما يطمب منو بشكؿ كامؿ.ال ينجز 

 يجد صعكبة في إتباع التعميمات المعطاة لو.

 يمعب بطريقة عدكانية فظة.

 يتكمـ في أكقات غير مالئمة كيجيب عمى األسئمة بسرعة دكف تفكير.
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 يجد صعكبة في االنتظار في الدكر.

 (.64: 2008الجعافرة، (.مشكش دائما ك يضيع أشياءه الشخصي

 لنشاط الزائد:انتشار اضطراب ا نسبة -8

اضطراب فرط الحركة مف الحاالت المنتشرة في جميع أنحاء العالـ، كتشير كثير مف 

الدراسات إلى نسب عالية مف االنتشار بحيث يكصؼ أنو مف أكثر االضطرابات المزمنة التي 

 5إلى  3تظير في الطفكلة، كتتبايف التقديرات المئكية لنسبتو، حيث تقدر في بعض الدراسات 

، 9كتصؿ اإلصابة في بعض الدراسات إلى  ،9%إلى  6في دراسات أخرل تتراكح مابيف ك  %

 مف األطفاؿ في المرحمة االبتدائية.%93

كتتبايف ىذه النسب بيف الذككر كاإلناث، كما تجمع أغمب البحكث، حيث تشير لنسبة 

 أعمى عند الذككر.

خالؿ الحمؿ كقبؿ الكالدة، كلكف كتكجد آراء ترل أف الحالة النمائية أم أف اإلصابة حدثت 

األعراض تظير في مرحمة الطفكلة، كتككف أكثر كضكحا كتستدعي انتباه اآلخريف عند ترؾ 

اآلخريف الطفؿ في المنزؿ كدخكلو المدرسة كتستمر الحالة طكاؿ العمر بدرجات متفاكتة كقد ال 

 (.16 :2007لزراع،)اتككف الحالة كاضحة لدل البالغيف لقدرتيـ عمى التكيؼ كالتصرؼ .

 المحكات التشخيصية : -9

أنو ينبغي عدـ تطبيؽ تشخيص ىذا االضطراب لدل الصغار  1983 فكما يرل كالي

الذيف يتصفكف بالعناد كالتقمب كمفرطي النشاط كالقابمية لتشتت بدرجة بسيطة في سنكات ما قبؿ 
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-228نفسية )جمعة،المدرسة كىك ما أكد عميو الدليؿ التشخيصي كاإلحصائي لالضطرابات ال

227). 

 لتي تشخص بيذا االضطراب البد أف تستكفي المحكات التالية:اكعمى ذلؾ فإف الحاالت 

 ( مما يأتي:2( أك تحت رقـ )1كجكد األعراض الكاقعة تحت رقـ )

سنة )أك أكثر( مف األعراض التالية لنص االنتباه تككف مستمرة لمدة ستة أشير عؿ األقؿ 

 فية كغير متسقة مع مستكل االرتقاء كاألعراض ىي :لدرجة تبدك غير تكي

أ: الفشؿ في إعطاء انتباه كامؿ لمتفاصيؿ أك عمؿ أخطاء ناجمة عف عدـ العناية في 

 العمؿ المدرسي أك العمؿ عمكما، أك أم أنشطة أخرل.

 ب: لديو صعكبة في االنتباه المستمر في المياـ أك نشاطات المعب.

 ع عندما تـ التحدث إليو مباشرة.ج: يبدك غالبا أنو ال يسم

 د: لديو صعكبة في تنظيـ المياـ كالنشاطات .

 ق: كثير النسياف لمنشاطات اليكمية .

االندفاعية تككف مستمرة لمدة  /( سنة أك أكثر مف األعراض التالية لمنشاط الزائد2مف )

 ستة أشير عمى األقؿ كلدرجة تبدك غير تكيفيو مع المستكل االرتقائي:

  (: hyperactivitéلنشاط الزائد:)ا_ 

 يظير التمممؿ بكاسطة اليديف أك القدـ أك تحريؾ المقعد.
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 يجرم كيقفز بشكؿ كبير في المكاقؼ التي تككف فييا تمؾ األفعاؿ تغير مالئمة.

 لديو صعكبة في المعب أك االنخراط في نشاطات الفراغ بيدكء.

 يتكمـ كيثرثر كثيرا .

 (: Impulsivityاالندفـاعية:)

 يندفع في اإلجابة قبؿ أف تكتمؿ األسئمة.  -

 لديو صعكبة في انتظار دكره. -

أف تككف بعض أعراض النشاط الزائد االندفاعية أك نقص االنتباه التي تسبب العجز  -

 مكجكدة قبؿ سف السابعة.

ينبغي أف يككف ىناؾ دليؿ كاضح عمى كجكد عجز إكمينيكي جكىرم في األداء  -

 يمي، كالميني.االجتماعي، كاألكاد

ال تحدث األعراض أثناء مسار اضطراب نمائي عاـ أك الفصاـ، أك اضطرابات ذىانية  -

 أخرل كال تعزل ألم اضطراب نفسي آخر كاضطراب المزاج أك القمؽ .

كيمكف تحديد بعض أساليب لمحد مف النشاط  أساليب عبلج النشاط الزائد: -17

 الضطراب كأىميا:الزائد لدل األطفاؿ المصابيف بيذا النكع مف ا
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 يككف العالج الدكائي بإعطاء الطفؿ بعض العقاقير  الطبي(: (العبلج الدوائي

لمحد مف نشاطو الحركي المفرط كلممساعدة عمى زيادة نسبة التركيز لديو،كما يصؼ بعض 

األطباء بعض الفيتامينات لتقكية الجسـ حيث يستنزؼ ىؤالء األطفاؿ معظـ طاقتيـ في الحركة 

 عمى حركة الجسـ ككؿ.  مما يؤثر

كمع ذلؾ فإف أغمب  كقد أثبت العالج الدكائي فعاليتو بالنسبة لمعديد مف الحاالت،

حيث يجب  المتخصصيف كالخبراء يصركف عمى إال يككف العالج الدكائي ىك العالج الكحيد،

 العالج السمككي كاألنكاع األخرل مف طرؽ العالج. صحبويأف 

افقة عمى إخضاع الطفؿ لمعالج الدكائي بناء عمى نصيحة كيككف قرار األطباء بالمك 

كيجب اتخاذ ىذا القرار بعد  الطبيب أك األخصائي ىك شخصي بمعنى أك مسؤكليتو تعكد إلييـ،

كبعد التأكد مف أف الطفؿ ذك النشاط الزائد  عمؿ تقييـ شامؿ لمطفؿ كأخذ عينة مف الدـ لتحميميا،

كلذلؾ ينادم البعض بكجكد  ،مناسب قد يسبب لو ضررفعال حتى ال يتـ إعطاءه عالج غير 

 معيار ثابت لمتشخيص في المجتمع كقياس الخمؿ بدقة.

 كىذا النكع يكاجو العديد مف أكجو النقد كمنيا:

العقاقير كاألدكية نيدؼ مف استخداميا الحد مف النشاط الحركي الزائد لمطفؿ، إال أنو  -1

 تو السابقة.شيء مؤقت كسرعاف ما يعكد الطفؿ لحال
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االستمرار في الميدئات لفترات طكيمة أظير آثارا جانبية عمى العمميات العقمية  -2

 كالعصبية كاالنفعالية لمطفؿ.

السمكؾ العالج بالعقاقير المنبية أك المنشطة التي تؤدم لزيادة التركيز كالتقميؿ مف   -3

مع العقاقير الميدئة أحيانا ما تتعارض في أداء كظيفتيا  العشكائي غير المرغكب فيو

التي تيدؼ إلى تقميؿ النشاط الحركي كما تسبب بعض األعراض الجانبية مثؿ 

 .Anietyاألرؽ كالصداع كفقداف الشيية 

 :العبلج الغذائي 

أكصى أغمب المتخصصيف بإخضاع الطفؿ ألنظمة غذائية معينة كمناسبة لعالج النشاط 

ثبت مف خالؿ بعض الدراسات أف العديد مف الزائد، أك التخفيؼ مف حدة ىذا النشاط، فقد 

األطعمة كالمشركبات التي يتناكليا األطفاؿ عمى فترات طكيمة كمستمرة تؤدم عند تناكليا إلى 

النشاط الزائد لبعض األطفاؿ، كخاصة بسبب مكسبات المكف كالرائحة كالنكيات الصناعية التي 

أك األغذية المحفكظة التي  كالمعمبات أغمب الحمكل التي تقدـ لمطفؿ، تستخدـ في

كمف ىذه األطعمة أيضا بعض المكاد  يدخؿ في حفظيا المكاد الكيميائية كالصناعية،

حيث  مثؿ السكر، الكاكاك الشكككالطة كالمياه الغازية التي تحتكم عمى مادة الككال،

لممخ،كينادم البعض مف المتخصصيف باستبداؿ ىذه المكاد تعتبر مكاد منبية أك منشطة 

بمكاد أخرل طبيعية أم أعشاب طبيعية بديمة لمسكر كالشيككالطة...الخ، كبإيجاد بدائؿ لمطفؿ 
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حتى أف بعض شركات األدكية قد  حتى ال يشعر بالحرماف  مف كؿ ما يحب مف األطعمة،

 تخصصت في إنتاج بدائؿ طبيعية ليؤالء األطفاؿ.

ي باعتباره أنو لـ تثبت إال أف البعض مف المتخصصيف قد اعترض عمى العالج الغذائ

  .فعاليتو

  العبلج األسري:

ثـ سرعاف ما تظير بعض  إف أسرة الطفؿ تقع تحت ضغط نفسي كاجتماعي كمادم كبير،

المشاعر السمبية التي قد يعكسيا الكالداف سكاء عف كعي أك بدكف كعي عمى الطفؿ، فقد ال 

كلذلؾ يككف  فية التعامؿ مع الطفؿ،يفيـ الكالداف حقيقة مشكمة الطفؿ كيككنا في حيرة في كي

 عمى المعالج أك األخصائي النفسي بعض المياـ.

تعريؼ الكالداف باالحتياجات الالزمة لنمك الطفؿ:مثؿ تكليو االىتماـ أك االنتباه  -

 لممناطؽ التي يحتاج فييا الطفؿ إلى تدريب إضافي لتنميتيا.

عممية نمك طفميـ:  مثؿ مساعدة اآلباء عمى كيفية تخطي المراحؿ الحرجة في  -

 التصدم لتكضيح احتياجات طفميـ الخاصة لكؿ مدرس جديد لمطفؿ.

مشاركة اآلباء كأبنائيـ لتحديد المستكل المناسب لتدخؿ الكالداف: مثؿ تجنب أسمكب  -

 الحماية الزائدة، كتدخميـ لمدفاع عنيـ في الكقت المناسب فقط.
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تي تحتاجيا األسرة عف حالة الطفؿ كما يجب عمى المعالج تكضيح كؿ المعمكمات ال -

ككيفية التعامؿ معو بصكرة مناسبة فإذا سممنا أف األسرة كخاصة الكالديف كالمعمميف ليسكا ىـ 

 إال أف تعامميـ مع الطفؿ بأسمكب خاطئ يزيد األمر سكءا. المتسببيف في النشاط الزائد لمطفؿ،

 تعديل السموك( : العبلج السموكي( 

لتربية،كخاصة السمككيكف، أف النشاط الزائد لمطفؿ أك الحركات يرل عمماء النفس كا -

العشكائية التي تمارس بشكؿ قيرم ترجع ألسباب بيئية،اجتماعية كنفسية، لذلؾ ينصحكف 

 بالعالج السمككي لجميع حاالت النشاط الزائد.

 :العبلج النفسي  

 الء األطفاؿالعالج النفسي قد يحتاجو كؿ مف الطفؿ كاألسرة أيضا، حيث يككف ىؤ  -

فيك يقدـ لمكالديف المعمكمات  أكثر عرضة لالضطرابات النفسية كاإلحباط كاالكتئاب،

كيكضح ليـ االضطرابات االنفعالية  التي يحتاجكنيا عف ىذا النكع مف االضطرابات،

 المصاحبة لو.

 :العبلج التربوي 

ليؤالء يجب عمى القائميف عمى عممية التربية تكفير نكع مف الدراسة الخاصة  -

بحيث تبتعد عف كؿ ما يشتت انتباه  األطفاؿ كتجييز قاعات الدرس باإلمكانيات التي تناسبيـ،

كما يجب أف تككف كاسعة حيث أف معظـ ىؤالء  الطفؿ مف ضكضاء كمؤثرات خارجية،



                                                                               ...........................................النشاط الزائذ.................................... الثاني الفصل
 

36 
 

األطفاؿ يقمقكف مف مجرد كجكدىـ في أماكف ضيقة،فيكثركف مف الحركة كاختالؽ األعذار 

 .(412 -411 :2008 )بطرس،. لمخركج مف الفصؿ

 خـبلصة: -

نستخمص في األخير أف اضطراب النشاط الزائد مف أكثر المشكالت السمككية انتشارا  

مف األطفاؿ مف المرحمة االبتدائية   93,9حيث تصؿ اإلصابة بو في بعض الدراسات إلى 

ي تحصيمو الدراسي كىذا ما يؤثر سمبا عمى حياة الطفؿ كنمكه كبالتالي يؤدم إلى عجز كفشمو ف

 كضعؼ في أدائو األكاديمي، كتعكد أسباب ىذا االضطراب .



 

 
 

 

 الفصل الثالث: صعوبة القراءة.

 تمييد

 تعريف صعوبة القراءة. -1

 تفسير صعوبة القراءة -2

 أنواع صعوبة القراءة -3

 إعراض صعوبة القراءة -4

 أسباب صعوبة القراءة -5

 أنماط صعوبة القراءة -6

 مظاىر صعوبة القراءة -7

 النعكاسات السمبية لصعوبة القراءةا -8

 تشخيص صعوبة القراءة  -9

 الطرائق األكثر شيوعا في عبلج صعوبة القراءة -17

 خبلصة.
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 تمييد:

تعد القراءة مف أىـ الميارات التي يتـ تعميميا في المدرسة ألنو يبنى عمييا تعمـ العديد مف 

الحقائؽ التي كانت مجيكلة العمـك كالمعارؼ األخرل، فيي تزيد مف معمكمات الفرد كتكشؼ 

 لديو،  كىي أداة اتصاؿ بيف الفرد كالعالـ المحيط بو.

 (:Dyslexiesتعريف صعوبة القراءة:) -1

اختمفت تعاريؼ صعكبة القراءة باختالؼ الباحثيف كالعمماء التي تناكلت تعريؼ ىذا 

 االضطراب فنعرض أىميا كىي:

 لـغة: - أ

عسرا فيك عسر، ، سر األمر، يعسرضد اليسر كىك الضيؽ كالشدة ع العسر: عسر:

 .(792: 2007، )ابف منظكر. فيك عسير يعسر عسرا كعسارة، 

جعمو  تتبع كمماتو نظرا كنطؽ بيا، أك لـ ينطؽ بيا، اقرأ فالنا: قرأ الكتاب، قراءة:القراءة: 

 .(2007:157)ابف منػظكر،  .يقرأ، طمب إليو أف يقرأ

 

 



 ...........صعىبة القراءةالثالث......................................................................الفصل 
 

41 
 

 اصطبلحـا:  - ب

تتمثؿ في عدـ اكتساب التقنيات  القراءة عمى أنيا:" صعكبات يعرف عمي تعوينـات

كمعبرة لنص مف النصكص التي تككف في  األساسية كالضركرية التي تسمح بقراءة جارية،

 .(27 :1992 )تعكينات، مستكل القارئ".

الصعكبات القرائية: "بأنيا اضطراب أك قصكر أك صعكبات ( 1998يعرف الزيات )

عمى الرغـ مف تكافر القدر المالئـ  صعكبة قراءة الكممات المكتكبة،نمائية تعبر عف نفسيا في 

 .(24_23 :1998 )الزيات، .عمـ كاإلطار الثقافي كاالجتماعي"مف الذكاء كظركؼ التعميـ كالت

القصكر في تحقيؽ األىداؼ المقصكدة بالقراءة كمف ثـ فيي ويعرفيا رضوان أنيا: "

عالقات بيف المعاني كاألفكار -ؾ ما يشمؿ عميو مف تتضمف القصكر في فيـ المقركء أك إدرا

رضكاف ). "ؽ المعيب أك النطؽ الخطأ لأللفاظأك النط أك البطء في التمفظ، أك التعبير عنيـ،

 .(23 :2004 كآخركف،

"أف صعكبات القراءة تمثؿ أكثر أنماط صعكبات التعمـ  (:Lyon 1990ويرى ليون )

 .(13 :2009 )العنيزات،األكاديمية شيكعا."

تعريفا ليذه BDA (1996 :)وتقدم الرابطة البريطانية لصعوبات التعمم في القراءة 

الصعكبات ينص عمى أف صعكبات التعمـ في القراءة"ىي عبارة عف حالة عصبية معقدة في 
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كقد تكصؼ كصعكبة  بنيتيا األساسية، تظير أعراضيا في العديد مف جكانب التعمـ كالكظائؼ،

 (.21 :2010 )الفاعكرم، ة، كالتيجئة كالمغة المكتكبة".معينة في القراء

كقدرة مختمفة عمى التعمـ معركضة ألف تصبح صعكبة "ويعرف الوقفي صعوبة القراءة 

تعميمية تحكؿ دكف التعمـ إذا لـ تشخص،كلـ تككف بيئة التعميـ كال مكاده ككسائمو مالئمة لقدرات 

ى الفشؿ في اكتساب الكفاءة في القراءة كالكتابة" الفرد كأساليبو في التعمـ،حيث يسمـ ذلؾ إل

 (. 2009:384 )الكقفي،

بأنيا "مجمكع الصعكبات التي تقابؿ شخص ما أثناء  :R. lafon ونويعرفيا روبير الف

عمى أال يككف ىذا الشخص يعاني مف أية مشاكؿ في المستكل العقمي كفي المسار  تعمـ القراءة،

 ..R. lafon)  322: 2001)". ات عاطفيةكال يعاني مف اضطراب الدراسي

بأنيا "اضطراب شديد في تطكر المغة المكتكبة  :Le concours Médicalوتعرفيا مجمة 

كفحص عصبي  لدل الطفؿ يتمتع بمستكل ذكاء عادم مع حاستي بصر كسمع عاديتيف،

أخطاء  ينتج عنو كيعيش في بيئة عائمية كمدرسية عادية، كلو سمكؾ عادم، نتائجو طبيعية،

 أك في السنة الثانية تبدأ بالظيكر مع نياية السنة المدرسية األكلى، erreur spécifiquesخاصة 

 (.2010:117)بٍ عزوو،
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 تفسير صعوبات القراءة:  -2

إف ىناؾ العديد مف المفاىيـ كاألنماط التي تصؼ صعكبات القراءة في البحكث العربية 

صاحب البحث أك الدراسة أك تككف متبناة عف بحكث كتمؾ المفاىيـ كاألنماط قد تككف خاصة ب

أجنبية كمف المالحظ كجكد تداخؿ في ترجمة المصطمحات التي أشار ليا محمد عبد 

 ( حيث تستخدـ مصطمحات مثؿ:2001الرؤكؼ)

 .Reading Disabilityالعجز القرائي   -1

 .Dyslexiaعسر القراءة الناجـ عف خمؿ المخ   -2

 .Développemental Dyslexieعسر القراءة النمائي   -3

 .Learning Disabilityصعكبات التعمـ   -4

 .Poor Readingالفقر القرائي   -5

 (.43-42 :2005 داس،)Learning Disability  Languageالعجز عف تعمـ المغة   -6

 أنـواع صعوبات القراءة: -3

لػقد استخمص الباحثكف مف خالؿ العديد مف الدراسات كالمالحظات التي أجريت عمى  

دة عينات مف التالميذ الذيف يعمنكف مف صعكبات القراءة عمى عدة عينات مف التالميذ الذيف ع

 يعانكف مف صعكبات القراءة كتتمثؿ في: 
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 . صعكبة في فيـ الرمكز التي يرسميا لو المعمـ عمى السبكرة.1

 . يقرأ بصعكبة كبيرة كممؿ ممحكظ.2

 كرار ذلؾ أثناء القراءة.. يحدث لو أف يقمب الحركؼ في أكثر الحاالت كت3

. ال يستطيع التمميذ أف يتذكر الكممة كال حتى الحركؼ كينسى مكاف النقطة كال يتذكر 4

التشكيؿ كيخطئ في ترتيب الحركؼ كال يتمكف التفريؽ بيف أغمب الحركؼ،خاصة المتشابية 

لثالث عف منيا كيحدث لو أف يقمب حركؼ الكممة كيبدأ بالحرؼ الثاني بدؿ األكؿ أك يسبؽ ا

 .(38 :2005 )كادم،الثاني. 

 أف األنكاع الثالثة الفرعية "لصعكبات القراءة"ىي:، ويرى" كود فسبل ند" وآخرون

 صعكبات قراءة عرضية كعي في ىذه الحالة تككف ناتجة عف عيكب المخ. .1

 صعكبات قراءة نكعية كىنا تحدث ىذه الصعكبات في غياب عيكب المخ. .2

عكبات القراءة ىنا نتيجة عكامؿ خارجية مثؿ الصحة تخمؼ قراءة ثانكم تحدث ص .3

 (.182 :2003، .)عمي كامؿكالبيئة 

ثالثة أنكاع " لصعكبات القراءة"مبنية عمى نتائج  وقد حدد كل من"سميث"، و"بتمان،" .4

مأخكذة مف "اختبار المينكل" لمقدرات المغكية النفسية كمقاييس ككسمر لمذكاء كالمجمكعات 

 الثالث ىي:
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 ة بصرية جيدة مع ذاكرة سمعية ضعيفة..ذاكر 1

 .ذاكرة سمعية جيدة مع ذاكرة بصرية ضعيفة.2

 .كالمجمكع الثالثة لدييا كؿ مف الذاكرة السمعية كالذاكرة البصرية ضعيفة.3

 كتقترح دراسة "نيككالس"،ثالثة أنكاع فرعية مف "صعكبات القراءة"ىي:

 .صعكبات القراءة النمائية.1

 .القارئ البطىء.2

 (.182 :2003، عمي كامؿ) .نكع مختمط.3

 عراض صعوبة القراءة:أ -4

 قائمة بأعراض ترتبط بعسر أك صعكبة القراءة تتمثؿ فيما يمي:  1970قدـ ماكميرج 

_ كجكد قدرة عقمية متكسطة أك أعمى مف المتكسط كلكف يصاحبيا تحصيؿ دراسي 

 منخفض ال يتسؽ مع مستكاه.

 باه._  ظيكر اضطرابات في تركيز االنت
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_ قصكر في اإلدراؾ البصرم ينعكس في سكء تنسيؽ بيف حركة اليد كحركة العيف أك في 

دراؾ العالقات المكانية كغمؽ  صعكبة تمييز الشكؿ كاألرضية أك عدـ القدرة عمى التنظيـ كا 

 المدرؾ البصرم في كؿ ذم معنى مفيكـ.

صكات كتتابع _ قصكر في اإلدراؾ السمعي يتمثؿ في اضطراب أك صعكبة دمج األ

 الكممات.

 _  قصكر في عمميات تككيف المفاىيـ التي تصكر المدركات البيئية.

_ كصكؿ المعمكمات إلى المخ كمدخالت )االستجابة( أم أف المثيرات الحسية )البصرية 

كالسمعية كالممسية( التي يتمقاىا التمميذ مف البيئة كالمعمميف ال ترسخ كال يتـ تذكرىا عندما يقكـ 

 مية القراءة.بعم

بداؿ  _ ظيكر اضطرابات في النطؽ بدرجات متفاكتة مف الحدة مثؿ الحبسة كالمجمجة كا 

 الحركؼ.

_ ظيكر اضطرابات انفعالية عند الطفؿ بسبب شعكره باإلحباط الناتج عف عجزه عف 

 .(93 :2000 )حافظ،. نطؽ الكممات كقراءتيا كىي حالة تستمر حتى يتـ عالجو

  ويوجد أعراض أخرى:

 _ الميؿ إلى كضع الحركؼ  كالرمكز بشكؿ مقمكب.
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 _  قراءة كممة بشكؿ صحيح ثـ الفشؿ في التعريؼ عمييا في سطر الحؽ.

 _ كتابة الكممة ذاتيا في أشكاؿ مختمفة دكف التعرؼ عمى الشكؿ الصحيح.

 _ صعكبة في تدكيف المعمكمات.

 _  صعكبة في فيـ الكقت كالزمف.

 .(114 :2008)ربيع محمد،  قاـ المتسمسمة._  صعكبة في العمؿ باألر 

 أسبــاب صعوبات القراءة: -5

اإلنساف كائف حي اجتماعي كمف ىنا تمعب العكامؿ الجسمية كالنفسية كاالجتماعية أدكارا 

بالغة في تعممو، كنشاط مكتسب بالتعمـ يتأثر بنفس العكامؿ التي تسيـ ايجابيا أك سمبيا في 

 أبرز صعكبات تعمـ القراءة ما يػمي: ذلؾ، كمف ىنا كجد العمماء أف

 : كتتمثؿ في أوال: الـعــوامـل الجسمية:  

كتتمثؿ في قصر النظر أك طكلو أك خمؿ في عضالت العيف، كرغـ  العجز البصري: _

أف الطفؿ يعتمد عمى استخداـ عيف دكف األخرل، أك عمى المثيرات السمعية كالػمػمسيػة، إال أف 

 دريبات كاستخداـ النظارات ضركرم لتصحيح العجز السمعي.القراءة العالجية كالت
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كأبرز مظاىره الصمـ كالضعؼ السمعي كيمكف عالج ذلؾ عف طريؽ _ العجـز السمعي: 

األساليب السمعية التي تسيـ في اإلدراؾ كالتمييز السمعي كربط األصكات السمعية المرتبطة 

 بالحركؼ كالكممات. 

ماء أف إبداؿ اليد اليمنى باليػسرل أك العكس يمكف أف يؤدم لمعم فقد تبيفاتجاه الكتابة: 

 إلى عكس الحركؼ كالكممات عند النظر إلييا فضال عف إرباؾ الطفؿ إدراكيا كانفعاليا كحركيا .

  ثانيا:العوامل البيئية:

تمعب العكامؿ البيئية دكرا ىاما في صعكبة القراءة، خاصة عندما تككف عمى شكؿ حرماف 

في سكء االىتماـ كالحرماف مف فرص التعمـ المتاحة في البيت كالمدرسة، حيث يرل  بيئي متمثؿ

( أف 1996) Engelman (1993،) العديد مف الباحثيف المتخصصيف أمثاؿ أنجماف كككىف 

فشؿ الطفؿ في الميارات القرائية ناتج عف العكامؿ البيئية المحيطة بالطفؿ أثناء تعميـ القراءة، 

 جكانب الماثمة في عدـ تدريس المعمـ.كقد حدد بعض ال

كتعد الظركؼ التعميمية كاحدة مف األسباب التي تساعد عمى الصعكبة القرائية كالمعمـ 

كطريقتو في التدريس كاتجاىاتو نحك التعميـ، فطريقة التدريس ليا دكر في صعكبة القراءة لدل 

 .(60 :2008 )فندم،التالميذ. 
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 ثالثا:العوامل النفسية:

د العكامؿ النفسية التي تقؼ خمؼ صعكبات التعمـ كمشكالت القراءة إلى حد يمكف تتعد

معو تقرير صعكبة حصر ىذه العكامؿ أك عمى األقؿ تحديد الكزف النسبي إلسياـ كؿ منيا في 

التبايف الكمي لصعكبات القراءة، كربما يرجع ذلؾ إلى تداخؿ ىذه العكامؿ كتبادليا فيما بينيا في 

( قد حدد العكامؿ النفسية التي تقؼ  467: 1998لتأثر، كمع ذلؾ فإف فتحي الزيات )التأثير كا

 خمؼ صعكبات كمشكالت القراءة عمى النحك التالي:

 _ اضطرابات اإلدراؾ السمعي.

 _ اضطرابات اإلدراؾ البصرم.

 االنتقائي. االنتباه_ اضطرابات 

 _ اضطرابات عمميات الذاكرة.

 _ انػخفاض مستكل الذكاء.

كنظرا ألف مثؿ ىذه الحاالت غير ثابتة فالمعمـ كغيره ينبغي أال يدخر جيدا في مساعدة 

ىؤالء األطفاؿ عمى التخمص مف ىذه الحاالت النفسية حتى يتبدؿ لدييـ اليأس ثقة، كالتشتت 

تركيز، كالقمؽ اتزاف، كالخكؼ اطمئناف كبالتالي تتحكؿ مشاعرىـ السمبية كالعدكانية اتجاه القراءة 

 (.185 -183)إبراىيـ، إلى اتجاىات ايجابية تجنبيـ الضعؼ القرائي. 
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 العوامل االقتصادية واالجتماعية:

إف العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية غالبا ما تككف مرتبطة ارتباطا كثيقا،فمف المستحيؿ 

ؿ لتحديد نسبة معينة كحاالت صعكبة القراءة الناجمة عف أم عامؿ مف العكامؿ فمف العكام

االقتصادية كاالجتماعية التي تؤثر عمى صعكبات القراءة المستكل االجتماعي كاالقتصادم 

لمفرد،كجكد األب بالمنزؿ،عالقات األخكة بعضيـ  ببعض كعالقات األداء باألداء، فنحف غالبا 

نقمؿ مف أىمية العكامؿ ككأنيا عكامؿ ليا تأثير ضعيؼ في صعكبات القراءة إال أف ذلؾ  ما

كاقع، كىنا نستطيع أف نقكؿ بكؿ تأكيد أنو يبدك أف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ عكس ال

 )سالـ، االجتماعية االقتصادية التي تتفاعؿ مع بعضيا البعض كتؤثر في القدرة عمى القراءة.

2008: 151). 

الصكتية لمكممات غير  الرمكز خالؿ طريقة تحميؿ العجز في إدراك الوحدة الصوتية:

ءة المترددة التي تتصؼ ببدايات ككقفات متكررة، أخطاء في المفظ كالنطؽ، يجب معركفة، القرا

الصكتيات كيجب أف يمارس القراءة حتى  مبادئأف يدمج الطفؿ الميارات الصكتية في تعمـ 

   .(38 :2013 كربالي،). يسيؿ التعرؼ عمى الكممات بسرعة كدقة
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 عـوامل ترتبط بالمعمم:

ت الخاطئة التي يؤدييا المعممكف داخؿ حجرات الدراسة كمف كيقصد بيا تمؾ الممارسا

 أبرزىا:

تحدث المعمميف بالمغة العامية، كعدـ التزاميـ بالكالـ بالمغة العربية السميمة حتى أثناء 

 تدريسيا، ىذا ما يؤثر سمبا عمى تعمـ التالميذ القراءة:

كتدريبيـ عمييا تدريبا  بمرحمة تجريد -خاصة معممي الصؼ األكؿعدم اىتمام المعممين: 

مما ينجـ عنو اضطراب التالميذ في أصكات الحركؼ كرمكزىا حتى في السنكات  ،كافيا

 الالحقة.

 قمة االىتماـ بمرحمة التحميؿ كالتحميؿ في الصؼ األكؿ.

 قمة التنكع في أساليب تدريس القراءة، كندرة تنكع األنشطة المرافقة لتعميميا.

ف تصحيح أخطاء المتعمميف القرائية، كعدـ االىتماـ ليا كقمة إغفاؿ الكثير مف المعممي

 (.131 :2005 )البجة، العناية بتحديدىا كمعالجتيا.
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كما يبف المؤلؼ ممحـ في كتابو "صعكبات التعمـ" عكامؿ أخرل مرتبطة بصعكبات القراءة 

 .(296 :2010.)ممحـ، في المخطط التالي 

 

 

 

 

     

 

   

 

 Reading Disabilitiesالعواملالمرتبطةبصعوباتالقراءةٌمثل-1-مخططرقم

 (2111:296)المصدر،ملحم،

 

    Reading disabilities factors:بات القراءةالمرتبطة بصعو العىامل

 تـذرٍـس غَز يالئى

 تـفسَـم انُـعوايـان العـوامـلالبٌئٌة

ظَفٌ اختالل و 

 عصبٌ

 والجانبٌةالسٌادةالمخٌة

 اضطزاباث بصزٍت

 َتاضطزاباث سًع

 عـوايم وراثَت

 اضطزاباث اإلدراك انبصزً فـزوق  ثـقافَـت

 الالتلغوٌةاخت

 تصذعـاث أسزٍت

 يشكالث إَـفعانَت دافعَت

اضطزاباث اإلدراك 

 انسًعٌ

لالجسمٌةـوامـالع

 اضطزاباث نغوٍت

 اضطزاباث االَتباِ االَتقائٌ

 اضطزاباث انذاكزة

 اَخفاض يستوى انذكاء
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 أنماط صعوبات القراءة: -6

تحديد مكاف جسـ اإلنساف في الفراغ  إلدراك البصري...اإلدراك المكاني أو الفراغي:ا

دراؾ مكقع األشياء بالنسبة لإلنساف كبالنسبة لألشياء األخرل، كىي عممية القر  اءة يجب أف كا 

 ينظر إلى الكممات ككحدات مستقمة محاطة بفراغ.

 يعانكف مف صعكبات في القراءة. ال يستطيع الكثيركف مف الطمبة الذيف التـمييـز البصري:

 التمييز بيف الحركؼ كالكممات.

 ح ...( ج، ث، ب، ت، التمييز بيف الحركؼ المتشابية في الشكؿ )ف،

ة أيضا )عاد، جاد( كالبد مف تدريب بعض ىؤالء الطمبة التػمييز بيف الكممات المتشابي

 عمى التمييز بيف الحركؼ المتشابية كالكممات المتشابية.

 كيجب أف نعمـ الطالب أف ىناؾ بعض األمكر التي ال تؤثر في تمييز الحرؼ كىي:

 الحجـ _ المكف _ مادة الكتابة. 

طفاؿ الذيف يجدكف صعكبة يػالحظ كجكد مشكالت في التمييز البصرم بيف صغار األ ك

في مطابقة األحجاـ كاألشكاؿ كاألشياء كينبغي التأكيد عمى ىذه النشاطات في دفاتر التماريف 

 .كفي اختبارات االستعداد لمقراءة ألىمية ىذه الميارات
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 اإلدراك السمعي:

 _ تػحديد مصدر الصكت:الكعي عمى مركز الصكت كاتجاىو. 1

عمى تمييز شدة الصكت كارتفاعو أك انخفاضو كالتمييز بيف _ التمييز السمعي:القدرة  2

األصكات المغكية كغيرىا مف األصكات،كتشمؿ ىذه القدرة أيضا عمى التمييز بيف األصكات 

 كبيف الكممات المتشابية كالمختمفة. األساسية )الفكنيمات(

عادة إنتاج  _ الذاكرة السمعية الػتتػابعية: 3 كالـ ذم نغمة معينة كيقصد بيا التمييز أك/ كا 

 كدرجة شدة معينة.

كتػعتبػر ىذه الميارة ضركرية لمتمييز بيف األصكات المختمفة كالمتشابية كىي تمكننا مف 

 إجراء مقارنة بيف األصكات كالكممات.

عممية اختيار المثير السمعي  _ تػمييز الصكت عف غيره مف األصكات الشبيية بو:4

المناسب كيشار إليو أحيانا عمى أنو تمييز الصكرة_ الخمفية المناسب مف المثير السمعي غير 

 السمعية.

 _ المزج السمعي: القدرة عمى تجميع أصكات مع بعضيا بعضا لتشكيؿ كممة معينة.5

_ تككيف المفاىيـ الصكتية: القدرة عمى تمييز أنماط األصكات المتشابية كالمختمفة 6

 لصكتية التي تطرأ عمى األنماط الصكتية.كتمييز تتابع األصكات الساكنة كالتغيرات ا
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 التمييز السمعي:

عدـ القدرة عمى التمييز بيف األصكات المغكية األساسية مف أىـ ميزات األطفاؿ الذيف _ 1

 يعانكف مف مشكالت سمعية في القراءة.

عدـ القدرة عمى تمييز التشابو كاالختالؼ بيف الكممات.مف أىـ ميزات األطفاؿ الذيف _ 2

يعانكف مف مشاكؿ سمعية قد ال يستطيعكف تمييز الكممة التي تبدأ بحرؼ السيف مثال مف بيف 

كباإلضافة إلى ذلؾ فإف ىؤالء األطفاؿ ال  ،مجمكعة مف الكممات التي تقرأ عمى مسامعيـ

كاحد فقط  ز بيف الكممات المتشابية التي تختمؼ عف بعضيا بعضا في صكتيستطيعكف التميي

 لػذلؾ فػإف معظـ االختبارات السمعية تركز عمى قياس ىذه القدرة. مثؿ )ناـ، قػاـ، الـ(.

األطفاؿ )ذك االضطرابات السمعية(.أيضا مف عدـ القدرة عمى التمييز  كيعاني ىؤالء _3

بية ألف ذلؾ يتطمب قدرة عمى تحديد التشابو السمعي بيف ىذه بيف الكممات ذات النغمة المتشا

 الكممات.

 مزج األصوات:

بعضيا البعض لتككيف كممات يقصد بمزج األصكات القدرة عمى تجميع األصكات مع 

فالطفؿ الذم ال يستطيع ربط األصكات معا لتشكيؿ كممات ال يستطيع جمع أصكات  ،كاممة

 مى سبيؿ المثاؿ، إذ تبقى ىذه األصكات الثالثة منفصمة.لتككيف كممة "رأس"ع )ر، أ، س(.
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ككثيرا ما تحدث صعكبات القراءة عندما يتـ التركيز في التدريس عمى تعميـ األصكات 

 .(298-297: 2009 )بطرس، منفصمة عف بعضيا بعضا.

 مظـاىر صعوبات القراءة: -7

طمبة ذم صعكبات القراءة لػقد بينت نتائج الدراسات كاالختبارات التي تـ تطبيقيا عمى ال

 أف أخطاء القراءة عند ذكم صعكبات القراءة يمكف حصرىا بما يمي:

 _ العادات القرائية والتي تتضمن:

 االضطرابية عند القراءة. الحركات _

 الشعكر بعدـ األماف. _ 

فقداف مكاف القراءة باسمرار فيك غير قادر عمى المحافظة عمى المكاف الذم كصؿ إليو _ 

فقد مكاف الكممة التي كصؿ إلييا أثناء التنقؿ بيف أسطر الكتاب مما يسبب لو اإلرباؾ بؿ ي

 كفقداف المعنى المراد مف النص كترابطو. 

 القياـ بحركات رأس نمطية أثناء القراءة تعكؽ عممية القراءة._   

اءة مما يسبب جعؿ األدكات القرائية قريبة منو أثناء القراءة مما يتعب العينيف أثناء القر   _

 لو الكقكع بأخطاء القراءة.
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 _  أخطاء تمييز الكممة أثناء القراءة وتضم:

الطالب بعض الحركؼ أك الكممات إلى النص حيث يحذؼ  (OMISSON_ الحذف: )

 مما ىك ليس مكجكدا فيو.

حيث يضيؼ الطالب بعض الحركؼ أك الكممات إلى النص  (Insertion) _ اإلضافة: 

 دا فيو.مما ىك ليس مكجك 

حيث يبدؿ الطفؿ عند القراءة كممة بكممة أخرل أك حرفا  (Substitution_ اإلبدال: )

 في الجممة الكاحدة. آخربحرؼ 

كيعمؿ الطالب ىنا عمى إعادة كممة معينة في النص إذا  (Repetitions_ التكرار: )

 تكقؼ عندىا في القراءة.

الكممة معككسة مف نيايتيا بدال مف  حيث يقرأ (:Reversal errors_ األخطاء العكسية )

 بدايتيا.

 تغير مكاقع األحرؼ ضمف الكممة الكاحدة. _

 التيجئة غير السميمة لمكممات._ 

 _ التردد في القراءة لعدد ثكاني عند الكصكؿ إلى كممات غير معركفة لديو.
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تو _ القراءة السريعة غير الصحيحة يمجأ الطالب إلى القراءة بسرعة فتكثر في قراء

 األخطاء كخاصة أخطاء الحذؼ كعمى كجو الخصكص في الكممات التي ال يستطيع قراءتيا.

كىي قراءة الطالب لمنص ببطء حتى يتمكف مف التعرؼ إلى رمكز _ القراءة البطيئة: 

تركيبة النص كالمعنى المراد منو يسبب ليـ عدـ فيـ المعنى المراد  هالكممة كقراءتيا مما يفقد

 مف النص.

قراءة كممة كممة دكف ربط الكممة في الجممة الكاحدة أثناء القراءة مما يفقد الجممة _ ال

 معناىا.

 القراءة بصكت مرتفع. -

_ استخداـ تعابير قرائية غير مالئمة أثناء القراءة مثؿ التكقؼ في مكاف ال يستدعي 

 (.Mercer 1997  التكقؼ )

 أخطاء في االستيعاب القرائي وتضم: 

 مف نص قراءتو.( )بسيطة حقائؽ أساسية عمى استدعاءالقدرة  عدـ _

-2005:145)البطانية كآخركف،  .عدـ قدرة عمى استدعاء العنكاف الرئيسي لمقصة المقركءة

144). 
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بعض المظاىر األخطاء التي يتميز بيا األطفاؿ الذيف (1988)  طاكم، ركلقد حدد الس

 يعانكف مف صعكبات في القراءة كىي:

 كاممة أك أجزائيا. لكممات الحذؼ1-

 لكممات غير مكجكدة في النص أصال. اإلدخاؿ2-

 األخطاء العكسية، حيث يقرأ الطالب الكممات بطريقة عكسية.3-

 القراءة البطيئة جدا بيدؼ إدراؾ كتفسير رمكز )حركؼ( الكممات.4-

 .(129 - 128 :2007)جدكع، نقص الفيـ الناتج عف التركيز عمى نطؽ الكممات. 5-

أف بعض المؤشرات تظير عمى األطفاؿ الذيف  (1966ومسون ومارسمندر)ورد ت

 يمي: لدييـ صعكبات في القراءة كمف ىذه المؤشرات ما

ىؤالء األطفاؿ تحصيميـ في القراءة أقؿ بصكرة كبيرة عما ىك متكقع بالنسبػة لعمرىـ  1-

 ب متدنيا.العقمي كسنكات تكاجدىـ في المدرسة، كغالبا ما يككف تحصيميـ في الحسا

يظيركف صعكبة كبيرة في تذكر نماذج الكممة كاممة،كىـ ال يتعممكف بسيكلة عف  2-

طريؽ الطريقة البصرية لمقراءة،كيميمكف إلى إحداث نكع مف االضطراب بالنسبة لمكممات 

 الصغيرة التي تتشابو بشكؿ عاـ.
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ليػسرل أك اضطراب ىؤالء األطفاؿ غالبا ما ينحدركف مف عائالت فييا استخداـ لميد ا 3-

 .(44 :2005 )معمرية،في المغة أك كال الحالتيف 

 االنعكاسات السمبية لصعوبات القراءة: -8

إف األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ نقصا في القدرة عمى معالجة المعمكمات الصكتية، لذلؾ 

 فيـ ال يتعممكف بسيكلة كيفية ربط الحركؼ األبجدية بأصكاتيا.

ب منيـ القراء جيرا، فيـ يتكقفكف كيخطئكف نطؽ الكممات كتتضح مشكمة ىؤالء بطم

 كيسقطكف كممات أخرل كميا.

كتتراكح العكاقب التي تصاحب الفشؿ في اكتساب الميارات المبكرة في قراءة الكممة ما بيف 

تككف اتجاىات سالبة تجاه القراءة أك تناقص فرص نمك المحصكؿ المغكم أك الحرماف مف 

يات الفيـ القرائي، أك نقص الممارسة الفعمية لمقراءة عما يتمقاه األطػفاؿ فرص تنمية استراتيج

اآلخريف كمف ىنا يمكف حصر التداعيات السمبية لمفشؿ في تعمـ القراءة في مشكالت رئيسية 

 كىي:

المترتبة عمى صعكبات القراءة كالكتابة ىي ضعؼ تقدير ىؤالء التالميذ  المشكمة األولى:

ىؤالء أنفسيـ عاجزيف عف إتقاف ميارات أتقنيا زمالئيـ يشعركف بالخجؿ لذاتيـ، فحيف نجد 

 كالعزلة كعدـ الكفاءة، مع ماؿ ذلؾ مف تأثير مدمر عمى شخصياتيـ.
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تظير في مراحؿ الحقة حيف يتحكؿ ىؤالء مف تعمـ القراءة إلى القراءة  المشكمة الثانية:

كالتاريخ كاألدب كالرياضيات كغيرىا مف  لمتعمـ، عندما سيككنكف عاجزيف عف دراسة مكاد العمـك

 المكاد التي تتطمب دراستيا مطالعة مكضكعاتيا في الكتب المدرسية كخارجيا.

تتمثؿ في حرماف ىؤالء التالميذ مف االستفادة مف الثركة كعمى المشكمة الثالثة: 

ة في الشبكة المعمكماتية المتاحة ألقرانيـ مف خالؿ المكاد المطبكعة كعمى المكاقع المختمف

الدكلية لممعمكمات، كىك يعاني مزيدا مف التأخر مف مكاكبة المجتمع المحبط بيـ كما يترتب 

 (.98-97: 2005 )المبكدم، .عمى انعزاؿ كشعكر بعدـ األىمية كالكفاءة

 تشخيص صعوبات القراءة: -9

ة كمستكل ىك الذم يستخدـ اختبارات ذات معايير مرجعية لتقكيـ قدرة الطفؿ الكامنة لمقراء

التحصيؿ فييا،كبشكؿ عاـ فإف ىذه االختبارات تشمؿ عمى اختبارات فرعية تقيس إدراؾ معاني 

لمكممات، كتحميميا كفيميا، كالناصر األخرل المرتبطة بميارات القراءة العامة مثؿ التمييز 

السمعي، أك مزج األصكات، كمف أىـ االختبارات المقننة اختبارات تشخيص ميارات المغة 

 العربية، كالتي تصميميا كفؽ أىداؼ منياج المغة العربية.

 كيصنؼ "فتحي الزيات"اختبارات القراءة الرسمية إلى:

 االختبارات المسحية لتحديد المستكل العاـ لمتحصيؿ القرائي. .1
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االختبارات التشخيصية لتكفير معمكمات أكثر عمقا عف نكاحي القكة كالضعؼ في  .2

 القراءة لدل التمميذ.

يات االختبارات الشاممة التي تقيس مختمؼ المجاالت األكاديمية بما فييا بطار  .3

( تكصؿ إلى أف التالميذ Jackson 1990القراءة كفي تحميؿ دقيؽ كمنظـ قاـ بو جاكسكف )

الذيف يعانكف مف صعكبات في القراءة لدييـ صعكبات خاصة في القراءة كالتػيجئة، كمعالجة 

 .(63 - 62 :2009 )قدم، .المغة

 الطرائق األكثر شيوعا في عبلج صعوبة القراءة)الدسمكسيا(: -17

تعتمد ىذه الطريقة عمى التعميـ المتعدد الحكاس أم  (:VAKT_ طريقة تعدد الحواس)

(، كالحاسة Audio toryكالسمع ) (،Visualاالعتماد عمى الحكاس األربع:حاسة البصر)

القراءة،فاستخداـ أسمكب الحكاس المتعددة ( في تعمـ tactile)( كالممس Kinesthésiqueالحركية)

في التعميـ سكؼ يعزز مف قدرة التمميذ عمى القراءة كيحسنيا،حيث ينطؽ التمميذ الكممة،كبيذا 

فإذا تتبع الكممة بإصبعو فإنو ، ع الكممة،كيستخدـ الحاسة الحركيةيستخدـ حاسة البصر،كأف يتتب

 (.51-50: 2009)السعيدم، . يستخدـ حاسة الممس

نني أدعـ التكجو نحك طريقة تعدد الحكاس، ألف ىناؾ عددا مف التالميذ ال يستطيعكف  كا 

التعمـ كفؽ الطريقة الكمية، كالطريقة الصكتية، فطريقة تعدد الحكاس مف خالؿ االعتماد عمى 

 الحكاس األربع سكؼ تقدـ العالج األنسب مف خالؿ طريقة تقديـ البرنامج التدريبي.
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( في كثير مف الطرؽ العالجية منيا عمى VAKTقة تعدد الحكاس)_ حيث تستخدـ طري

 سبيؿ المثاؿ:

 (:Fernandطريقة فرنا لد) .1

ال تختمؼ ىذه الطريقة عف طريقة الحكاس المتعددة،ألنيا تستخدـ المداخؿ الحسية في 

 التعمـ،كتتككف طريقة فػػرنالػػد مف أربع مراحؿ ىي:

ات المراد تعمميا، كيقـك المعمـ بكتابتيا عمى الكرؽ _ يختار التمميذ بنفسو الكممة أك الكمم

ثـ يتبع الطفؿ الكممة بإصبعو مع نطؽ حركؼ الكممة مف خالؿ تتبعو ليا،كبيذا يستخدـ 

 حاستي الممس كالحاسة الحركية كالحاسة السمعية عند النطؽ.

ؤيتو _ يطمب إلى التمميذ تتبع كؿ كممة مف كمماتو مع تعميمو كممات جديدة مف خالؿ ر 

 لممعمـ أثناء كتابة الكممة.

 _ يتعمـ التمميذ كممات جديدة مف خالؿ اطالعو عمى الكممات المطبكعة كتكرارىا ذاتيا.

 .ت أخرل تعمميا )التعميـ(_ التعرؼ عمى كممات جديدة مف خالؿ مماثمتيا مع كمما

ىذه الطريقة ىي تطكير  (:Orton_Gillinghan Méthodeطريقة أكرتكف_ جمنياـ) .2

كتركز ىذه الطريقة عمى أسمكب تعدد الحكاس  نظرية أكرتكف لصعكبات القراءة )الدسمكسيا(،ل

كما تؤكد ضركرة  كالتنظيـ كالتصنيؼ كالتراكيب المغكية المتعمقة بالقراءة كالترميز كتعميـ التيجئة،

أم مزاكجة بيف الحركؼ كنطقيا أك  كدمجيا، تعمـ التمميذ نطؽ الحركؼ )أصكات الحركؼ(
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صكات المقابمة ليا،ثـ دمجيا لتشكيؿ كممات أك جمؿ قصيرة ربط الرمز البصرم مع اسـ األ

 الحرؼ.

الطرقة  _ كمف الطرائؽ األخرل أيضا كالتي يمكف نستخدميا في البرامج العالجية ىناؾ،

 جاء في ىذه الطريقة: نذكر أىـ ما المغكية،

فتقدـ الكممات التي  داية القراءة،في ب تستخدـ طريقة الكممة الكمية، _ الطريقة المغكية:

 كتتككف مف حرؼ ساكف، كتختار الكممات عمى أساس النماذج تحتكم عمى حرؼ عمة قصير،

كيجب أف يتعمـ التمميذ العالقة بيف أصكات ( (Cab, Lab, Tab قاس( قاؿ، المتشابية مثؿ )قمـ،

 بيف )الفكنيـ كتشكؿ الحرؼ(. المغة كالحركؼ أك

 رة المغة:_ طريقة ممارسة خب

 لمكالـ كالكتابة. تمزج ىذه الطريقة بيػف تػطكر القراءة، كتطكر االستماع

 _ طريقة القراءة الفردية:

 يختار التمميذ مػادة لمقراءة حػسب اىتماماتو كقدرتو كمدل تقدمو.

 _ طريقة التأثيرات العصبية:

كىي  قرائية شديدة،طكرت ىذه القراءة لتعميـ القراءة لألطفاؿ الذيف يعانكف مف صعكبات 

كصكت شخص  مبنية عمى النظرية القائمة بأف التمميذ يستطيع أف يتعمـ عند سماع صكتو،

 آخر.
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كيمكف القكؿ إف االختالؼ مابيف البرنامج كالطريقة ىك أف البرنامج يشتمؿ عمى تكليفة 

الحظنا بينما الطريقة العالجية تشتمؿ عمى خطة كاحدة لمعالج كما  مف عدة طرائؽ عالجية،

 (.2004 :كآخركف )الركسػاف، .في الطرائؽ العالجية

 :خبلصة

صعكبات تعمـ القراءة حجر عثرة أماـ تحقيؽ التالميذ الفيـ في القراءة رغـ ما قد تقؼ 

يتمتع بو بعضيـ مف قدرات عقمية مرتفعة، إال أف عجزىـ عف إتقاف التعامؿ مع النص المقركء 

، يؤدم إلى إعاقة اكتماؿ األفكار كترابطيا في الذاكرة، كمف بطالقة في مرحمة فؾ رمكز الكتابة

ثـ صعكبة استدعائيا بشكؿ مترابط، أك إدراؾ العالقات بينيا، كمف ىنا تتضح أىمية اختيار 

 طرؽ تدريس مناسبة ليؤالء التالميذ لمتغمب عمى صعكبات التعمـ التي تعترضيـ. 
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 تمـييد:

يعتبر الجانب الميداني محكر مكمؿ لمكضكع بحثنا، مف خاللو تتـ اإلجابة عمى فرضيات 

كاف انتقاء عينة بحثنا مف البحث لمكصكؿ في األخير إلى نتائج عممية يتـ تحميميا كتفسيرىا، ك 

المرحمة االبتدائية باعتبار ىذه المرحمة أكثر خطكرة، بحيث يقكـ فييا الطفؿ بتككيف شخصيتو 

 كاكتشاؼ ىكيتو كبناء تعمماتو.

كنحف بدكرنا تناكلنا في ىذا الفصؿ مجمكع اإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسة 

 سييف ىما الدراسة االستطالعية كاألساسية.الميدانية فشمؿ ىذا الفصؿ عمى محكريف أسا

I. :الـدراسة االستطبلعية 

تعتبر الدراسة االستطالعية مرحمة عامة في البحث العممي، نظرا الرتباطيا المباشر 

بالميداف، فيي تعد أكؿ خطكة يمجأ إلييا الباحث لمتعرؼ عمى ميداف بحثو كعمى الظركؼ 

تسمح بالتعرؼ عمى المشكالت التي يمكف أف تظير  كاإلمكانيات المتكفرة باإلضافة إلى أنيا

قبؿ القياـ بالدراسة التطبيقية في ما يمكف مف حؿ ىذه المشكالت الغير متكقعة في ىذه المرحمة 

   (.92 :2006 )محمكد، .مف الدراسة فيما بعد

 أىداف الدراسة االستطبلعية: -1

 التأكد مف المكضكع ىؿ ىك قػابؿ لمدراسة أـ ال. -

 كثبات كمكضكع عينة التي تعتبر مف إحدل الشركط المنطقية كالمنيجية لصدؽاختيار ال -
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 أم بحث تربكم.   

 االطالع عمى ميداف البحث كالصعكبات التي يمكف أف تكاجو الباحثتيف في  -

 إجراء  البحث في صكرتو النيائية.       -

 التأكد مف الخصائص السيككمترية لألداة . -

 اسية لمبحث.اعتمادىا كأداة لمدراسة األس -

 مكان الدراسة االستطبلعية:زمن و  -2

  مارس  01مدارس ابتدائية مف الفترة الممتدة مف 10الدراسة االستطالعية ب تـ إجراء 

  بمستغانـ. بمقاطعتي سيدم لخضر كسيدم عمي 2017مارس  15إلى 2017

 عينة الدراسة االستطبلعية: -3

 20حيث اشتممت عينة بحثنا عمى  تعتبر العينة مف العناصر الميمة في البحث العممي

مدارس ابتدائية لمستكل السنة الثالثة ابتدائي بمقاطعتي سيدم عمي  10أستاذ كأستاذة ب 

كسيدم لخضر بمدينة مستغانـ، تـ تطبيؽ عمييـ أدكات الدراسة المتمثمة في االستمارة التي 

كىذا لمتأكد مف صدؽ كثبات  دائما قميال،غالبا، ف متعدد نادرا،قامكا باإلجابة عنيا باختيار م

 المقياس بحيث يتميزكف بالخصائص التالية:
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 ( يبين توزيع عينة الدراسة االستطبلعية حسب الجنس71جدول رقم )

 المجمكع ذككر إناث الجنس
 20 07 13 العػدد

 %  100 %  35 %    65 النسبة المئكية

نة إناث، أم نسبة اإلناث تفكؽ ( أف أغمبية أفراد العي10نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

الذككر كىذا ما يتكافؽ مع خاصية الجنس في المجتمع الجزائرم، حيث بمغت النسبة المئكية 

 كعميو الفئة الغالبة لإلناث. %35كيمييا النسبة المئكية لمذككر  %65لإلناث 

 الدراسة االستطبلعية: واتأد -4

لقياس النشاط الزاد  تيالعية عمى أداتعتمد الباحثتيف في جمع البيانات لمدراسة االستط

كصعكبة القراءة حيث تـ االعتماد في بنائيما عمى المفاىيـ اإلجرائية لممتغيريف، كحضكر بعض 

عبارة مكزعة  24في صكرتو األكلية عمى  النشاط الزائد الساعات داخؿ األقساـ، فشمؿ استبياف

 عمى ثالثة أبعاد كما ىك في الجدكؿ التالي: 

 ( يمثل توزيع فقرات استبيان النشاط الزائد حسب أبعاده:72م )رقـجدول 

 فػػقػراتو يقيس األبػعاد
 .8-7-6-5-4-3-2-1 مستمر لدل الطفؿ.الحركي الجسمي ك النشاط ال )النشاط الزائد( 
-13-12-11-10-9 التيكر كالعشكائية في إصدار األفعاؿ كاألقكاؿ. )االندفاعية( 

14_15-16. 
 (ه)ضعؼ االنتبا 

 انتباىو لفترة مف الزمف.عدـ قدرة الطفؿ عمى تركيز 
17-18-19-20-21-22-

23-24. 
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فقرة  29فشمؿ في صكرتو األكلية استبيان صعوبة القراءة: ( يمثل 73جـدول رقـم )

 مكزعة عمى ثالثة أبعاد كما في الجدكؿ.

 الفػقرات يقيس األبػعاد

 )صعكبة القراءة( 
ميذ أثناء القراءة الصعكبات التي يكاجييا التم
 الجيرية.

-9-8-7-6-5-4-3-2-1 
10. 

 انحراؼ أفعاؿ كسمككيات الفرد. )الخصائص السمككية( 
11-12-13-14-15-16-

17-18-19-20-21. 

)الصعكبات اإلدراكية  
 الحركية(

عممية تفاعؿ نختمؼ جكانب اإلدراؾ مع النشاط 
كيؤدم إلى قصكر في األنشطة  الحركي لمفرد،

 مفرد.الحركية ل

22-23-24-25-26-27-
28-29. 

بدائؿ حسب  4كتتـ اإلجابة عمى فقرات ىذا االستبياف باالختيار مف متعدد حيث كضعت 

 سمـ ليكرت، كيتـ كفقيا تصحيح استجابات عينة الدراسة كما يمي:

 :يبين كيفية تصحيح استمارات البحث الحالي (74ل رقم )جدو -

 مادائػ غػالبا قػميال نػادرا البػدائؿ
 4 3 2 1 تكزيع الدرجات عمى العبارات

 نتائج الدراسة االستطبلعية: -5

 لمتأكد مف صدؽ أداة البحث)االستبياف(تـ إتباع الطريقة التالية: صدق االستبيان: 

كركجة  كىـ األستاذ مف األساتذة عمى مجمكعة عرض االستبياف تـ صدق المحكمين:

رزؽ يكسؼ، األستاذة سميماف مسعكد ليمى، الشارؼ، األستاذ غبريني مصطفى، األستاذ بك 

 األستاذة تكاتي حياة مف جامعة مستغانـ.
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كبعد تحكيـ االستبياف مف طرؼ األساتذة قامت الطالبتاف بحذؼ بعض العبارات غير    

مناسبة التي كاف مف المفركض حذفيا، كاالحتفاظ بالعبارات األخرل التي كافؽ عمييا ال

كىذا مف  كاستبياف صعكبة القراءةلصدؽ الستبياف النشاط الزائد ا المحكميف بعد حساب نسبة

 إعداد الطالبتيف ك باالستناد إلى مذكرة األستاذة بف عرـك كافية ك قدم سمية. 

تبيان قياس النشاط الزائد بعد اسمن  المحذوفةيوضح العبارات  (75)الجدول رقم 

 محكمين: 5عرضيا عمى 

 ؼ العباراتسبب حذ المحذكفةالعبارات  الرقـ
 ال تتناسب مع بعد النشاط الزائد. قاسي كتصرفاتو كحشية. 7
 ليست مف خصائص الشخص المندفع. سرعاف ما تنجرح مشاعره. 11
 ألف ىناؾ تكرار لمعبارة مع البعد الذم ما قبميا دائـ الشجار كمكلع بالعراؾ مع اآلخريف. 12

13 
يتعرض بسرعة لإلحباط في الجيكد التي 

 يا.يقكـ ب
 ال تتالءـ مع بعد االندفاعية.

 5مقياس صعوبة القراءة بعد عرضيا عمى المحذوفة ليوضح العبارات  (76)جدول رقم 

 محكمين:

 سبب حذفيا المحذكفةالعبارات  الرقم
 تتالئـ مع ىذا البعد ألنيا ال تناسقو الحركي ضعيؼ 24

تنقصو القدرة عمى التمييز بيف  28
 االتجاىات

ناسبة مع بعد الصعكبات اإلدراكية ألنيا غير م
 الحركية.
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 صدق االتساق الداخمي:     

مف أجؿ التأكد مف صدؽ األداة اعتمدت الباحثتاف عمى حساب معامؿ االرتباط "بيرسكف"  

لمقياس النشاط الزائد بيف كؿ بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لممقياس كمف ثـ حساب 

ف الفقرات كالبعد الذم تنتمي إليو، كذلؾ بيدؼ معرفة مدل ارتباط معامؿ االرتباط بيرسكف بي

 :كؿ فقرة بالدرجة الكمية لكؿ بعد األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس ككذلؾ معرفة مدل ارتباط

( يوضح معامبلت االرتباط بين أبعاد النشاط الزائد والدرجة الكمية   77جدول رقم)  

 لممقياس.

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط األبعاد
 0,01 0,74 النشاط الزائد
 0,01 0,78 االندفاعية

 0,01 0,87 ضعؼ االنتباه

يظير لنا مف خالؿ الجدكؿ أف أبعاد المقياس )النشاط الزائد( تتمتع بمعامالت قكية كدالة 

 0,74(، كقد تراكحت معامالت ارتباط بيرسكف بيف)0,01إحصائيا عند مستكل الداللة )

ا دليؿ عمى أف أبعاد المقياس تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي كبما أف المقياس يحتكم ( كىذ0,87ك

عمى ثالثة أبعاد فيجب القياـ بإجراء معامؿ ارتباط بيرسكف بيف فقرات كؿ بعد مف األبعاد 

الثالثة كالدرجة الكمية لكؿ بعد ،كذلؾ لمتأكد مف مدل اتساؽ الفقرات مع كؿ بعد خاص بيا 

 الؿ الجداكؿ التالية.كىذا ما نكضحو مف خ
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بين درجات الفقرات والمحور  االرتباط لمنشاط الزائد  ( يوضح معا مل8جدول رقم ) 

      االستبيان. نتمي إليويالذي 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط الرقـ المحكر

زائد
  ال
ط 
نشا
ال

 

 غير دالة 0,29 1
2 0,70 0,01 
3 0,74 0,01 
4 0,69 0,01 
5 0,64 0,01 
6 0,81 0,01 
7 0,81 0,01 

عية
دفا
االن

 

8 0,50 0,05 
9 0,75 0,01 
10 0,73 0,01 
11 0,60 0,01 
12 0,82 0,01 

تباه
االن
ؼ 

ضع
 

13 0,64 0,01 
14 0,66 0,01 
15 0,70 0,01 
16 0,64 0,01 
17 0,77 0,01 
18 0,48 0,05 
19 0,62 0,01 
 غير دالة 0,33 20
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ف لنا مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف فقرات المقياس األكؿ )النشاط الزائد( تتمتع يتبي

بحيث تتراكح معامالت  (،0,05ك 0,01بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا عند مستكل الداللة )

( كىذا دليؿ عمى كجكد اتساؽ داخمي عالي، بيف فقرات المقياس 0,48ك 0,82االرتباط مابيف )

( فيي غير دالة لذا قامت الباحثتاف بحذفيا مف المقياس 20-1ات التالية )كأبعاده ماعدا الفقر 

 فقرة.18كأصبح بذلؾ المقياس يتككف مف 

 ثبات مقياس النشاط الزائد:

باخ كالتجزئة النصفية المذاف  يعتبراف  مف مكرك لقامت الباحثتاف بحساب معامؿ الثبات ألفا

في الدرجات التي نحصؿ عمييا مف تطبيؽ األمكر الضركرية جدا ألنو يختص بمدل الكثكؽ 

 فكانت النتائج كما في الجداكؿ التالية:المقياس، 

 ( يمثل قيمة ثبات ألفاكرونباخ بين الفقرات:9جدول رقم )      

 ألفا كركنباخ عدد الفقرات           
20 0,86 

 عن طريق التجزئة النصفية:      

عينة الدراسة االستطالعية كذلؾ بحساب معامؿ لمتأكد مف ثبات المقياس تـ تطبيقو عمى 

االرتباط بيرسكف، كاعتمادا عمى التجزئة النصفية قسـ المقياس النشاط الزائد إلى نصفيف 

( ثـ بعد ذلؾ قامت بحساب 20إلى  11كالنصؼ الثاني مف )  (10إلى 1النصؼ األكؿ مف )

خداـ معادلة سبيرماف براكف ( كبعد است0,62معامؿ االرتباط لنصفي االستبياف، فقد بمغ )
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( كىذا يدؿ عمى أف المقياس لديو درجة ثبات مناسبة، كما 0,76المعدلة أصبح معامؿ الثبات )

 ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

 ( يبين نتائج التجزئة النصفية لمقياس النشاط الزائد.10جدول رقم)

 معادلة سبيرماف براكف.معامؿ الثبات بعد تصحيح ب معامؿ االرتباط بيف نصفيف االختبار
0,62 0,76 

صالح إلعادة تطبيقو في يتمتع بمعامؿ ثبات عالي، أم ف ىنا نستنتج أف المقياس م  

 الدراسة األساسية.

 االتساق الداخمي: صدق حساب

قامت الباحثتاف بحساب االرتباط بيرسكف لمقياس صعكبة القراءة بيف كؿ عبارة كالمحكر 

ما  ( كىذاSPSSتخدمنا البرنامج اإلحصائي لمعمـك االجتماعية )الذم تنتمي إليو بحيث اس

 نكضحو مف خالؿ الجدكؿ التالي:

( يوضح معامل ارتباط بيرسون لصدق االتساق الداخمي بين األبعاد 11جدول رقم)

 والدرجة الكمية لمقياس صعوبة القراءة:

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط األبعاد
 0,01ة عند دال 0,94 صعكبات القراءة

 0,01دالة عند 0,98 الخصائص السمككية
 0,01دالة عند 0,88 الصعكبات الحركية اإلدراكية
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يتضح لنا مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ صدؽ اتساؽ داخمي كترابط قكم بيف األبعاد 

ط فقد تراكحت معامالت ارتبا 0,01كالدرجة الكمية لممقياس صعكبة القراءة عند مستكل الداللة 

( كىذا دليؿ عمى أف أبعاد المقياس تتمتع بمعامؿ صدؽ قكم 0,98ك 0,94بيرسكف مابيف)

كعالي كبما أف المقياس يتككف مف ثالثة أبعاد فيجب عمينا القياـ بحساب معامؿ االرتباط 

بيرسكف بيف فقرات كؿ بعد مف األبعاد الثالثة كالدرجة الكمية لكؿ ،كىذا لمتأكد مف مدل اتساؽ 

 مع كؿ بعد خاص بو كىذا ما سنتطرؽ إليو مف خالؿ الجداكؿ التالية:  الفقرات
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 االرتباط بين كل محور وفقراتو.( يوضح معامل 12دول رقم )ج 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط الرقـ المحكر

راءة
 الق
كبة
صع

 

1 0,57 0,01 
2 0,69 0,01 
3 0,53 0,05 
4 0,47 0,05 
5 0,76 0,01 
6 0,28 0,01 
7 0,75 0,01 
8 0,63 0,01 
9 0,76 0,01 
 غير دالة 0,38 10

كية
سمك

ص ال
صائ

الخ
 

11 0,62 0,01 
 غير دالة 0,40 12
13 0,68 0,01 
 غير دالة 0,34 14
 غير دالة 0,40 15
16 0,61 0,01 
 غير دالة 0,39 17
18 0,70 0,01 
19 0,70 0,01 
20 0,77 0,01 
21 0,49 0,05 

كية
حر
ة ال

راكي
إلد
ت ا

عكبا
ص

 

22 0,83 0,01 
23 0,74 0,01 
24 0,46 0,05 
25 0,87 0,01 
26 0,78 0,01 
27 0,44 0,05 
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يتبيف لنا أف فقرات المقياس الثاني)صعكبة القراءة( تتمتع  الجدكؿ السابؽمف خالؿ 

( بحيث تتراكح معامالت 0,05ك 0,01بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا عند مستكل الداللة )

كىذا دليؿ عمى كجكد كىذا دليؿ عمى كجكد اتساؽ داخمي عالي  (0,87ك 0,28االرتباط مابيف)

( فيي غير دالة لذا قامت الباحثتاف بحذفيا مف 17-15-14-12-10ماعدا الفقرات التالية،)

 فقرة. 22المقياس كأصبح بذلؾ المقياس يتككف مف 

عتبر مف األمكر األساسية كييتـ بمدل كثكؽ في الدرجات التي كي حساب الثبات: – 2

، كقد استخدمت الباحثتاف لتقديره بطريقة الثبات باستعماؿ نحصؿ عمييا مف تطبيؽ ىذا المقياس

  معادلة ألفا لكركنباخ كما في الجدكؿ.

 يمثل قيمة ثبات ألفا كرونباخ بين الفقرات: (13رقم ) جدول           

 ألفا كركنباخ عدد الفقرات
27 0,94 

كىي درجة  0,94 كركنباخ قدرت بلدرجة معامؿ الثبات ألفا مف الجدكؿ السابؽ أف 

 كىذا ما يؤكد لنا أنو يكجد ثبات كاتساؽ داخمي بيف الفقرات.، عالية

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

لؾ بحساب معامؿ لمتأكد مف ثبات المقياس تـ تطبيقو عمى عينة الدراسة االستطالعية كذ

صعكبة القراءة  إلى   االرتباط بيرسكف، كاعتمادا كذلؾ عمى التجزئة النصفية قسـ المقياس

( ثـ بعد ذلؾ قامت 27إلى  14( كالنصؼ الثاني مف )13إلى 1نصفيف، النصؼ األكؿ مف )

ف كبعد استخداـ معادلة سبيرما 0,87الباحثة بحساب معامؿ االرتباط لنصفي االستبياف فبمغ 
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كىذا يدؿ عمى أف المقياس عمى درجة عالية مف  0,93براكف المعدلة أصبح معامؿ الثبات 

 .الثبات

 كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

 :لمقياس صعوبة القراءة ( يمثل التجزئة النصفية14جدول رقم )

 دلةمعامؿ ثبات بعد تصحيح بمعادلة سبيرماف براكف المع معامؿ االرتباط بيف نصفي االختبار
0,87 0,93 

 كمف ىنا نستنتج أف المقياس صالح إلعادة تطبيقو في الدراسة األساسية.

II. :الدراسة األساسية 

 منيج الدراسة األساسية: -1

إف طبيعة المشكمة محؿ الدراسة ىي التي تحدد لمباحث نكع المنيج المستخدـ الذم 

لدراسة عمى المنيج الكصفي سيعتمد عميو في الدراسة، كبناءا عمى ذلؾ تـ االعتماد في ىذه ا

المقارف الذم يعبر لكصؼ الظاىرة المدركسة، كيعتبر مف أحد أنكاع المنيج الكصفي كييدؼ 

لممقارنة بيف جكانب التشابو كاالختالؼ بيف الظاىرات لكي تكشؼ أم العكامؿ أك الظركؼ يبدك 

جؿ فيـ تمؾ أنيا تصاحب أحداثا كظركفا أك عمميات أك ممارسات معينة كتفسيرىا مف أ

 (.282 :2010، )ممحـ الظكاىر كاألحداث.
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 مكان ومدة الدراسة: -2

عمي،  دائية بمقاطعتي سيدم لخضر كسيدمأجريت الدراسة األساسية بالمدارس االبت

بتدائية، كالعدد امدارس  10مدرسة كسيدم عمي  15بحيث قدر عددىـ بسيدم لخضر 

 2017 -  04-20بتداء مف ، اأسبكعيفمدرسة،حيث استغرقت الدراسة   25اإلجمالي قدر ب

ىذه الفترة لتكزيع كاستالـ أداتي الدراسة  إذ خصصت الباحثتاف 2017 -05 – 09إلى غاية  

 لتفريغ كمعالجة البيانات.

 مجتمع الدراسة األساسية وعينتيا:  -3

البحث ىك عبارة عف مجمكعة مف الكحدات )مثال: أفراد أك أشياء( تشترؾ فيما  مجتمع

 .(82:  2000،)عمياف كآخركف. ي صفة متغيرة أك أكثربينيا ف

( أستاذ في التعميـ االبتدائي مف الجنسيف 280كفي دراستنا الحالية تمثؿ مجتمع الدراسة )

 02أستاذ بكاقع  50بمقاطعتي سيدم لخضر كسيدم عمي، بحيث سحبت منو عينة بحجـ 

ة ككؿ ككاف اختيارنا ليؤالء مف حجـ مجتمع الدراس 18%أساتذة مف كؿ مدرسة أم ما نسبة 

 . ADHDالمعمميف كفؽ الشرط التالي، أم الذيف كجد عندىـ تالميذ يعانكف مف اضطراب 
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 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس15جدول رقم )

 النسبة المئكية التكرار الجنس
 42% 21 ذككر
 58% 29 إناث

 100% 50 المجمكع

أف أغمبية أفراد العينة إناث، أم نسبة اإلناث تفكؽ  (15نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

 كعميو الفئة الغالبية %42ثـ يمييا تكرار الذككر %58حيث بمغ تكرار اإلناث ،نسبة الذككر

 اإلناث.تتمثؿ في 

 ( يمثل توزيع أفراد العينة حسب رتبة الطفل بين اإلخوة.16جدول رقم )   

 النسبة المئكية التكرار الرتبة
 34% 17 األكؿ
 40% 20 األكسط
 26% 13 األخير
 100% 50 المجمكع

 األساسية.الدراسة  واتأد -4

طالع الباحثتاف عمى األدبيات كالدراسات السابقة تـ بناء استبياف لقياس النشاط ابعد   

المدل فقرة كتـ تقسيمو إلى ثالث مستكيات  بحساب طكؿ كؿ فئة =  18الزائد كيتككف مف 

 55_ 37كالمستكل المتكسط  36_18ث يصبح بذلؾ المستكل المنخفض بحي 3تقسيـ  العاـ
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لتأكد مف ا بعد فقرة كذلؾ 22، كاستبياف صعكبة القراءة يتككف مف 72_55كالمستكل الزائد 

تـ تعديميا ككضعيا في صكرتيا النيائية كالجداكؿ التالية تكضح حيث مدل صدقيا كثباتيا 

 ذلؾ:

 .في صورتيا النيائية ت استمارة النشاط الزائد( يوضح أبعاد وفقرا17جدول رقم )

 فقراتو يقيس عنكانو البعد
 .6_5-4_ 3_  2_  1 السمككات التي تتكر بشكؿ زائد. النشاط الزائد  األكؿ

العشكائية في إصدار األفعاؿ  االندفاعية الثاني
 كاألقكاؿ.

7- 8- 9- 10- 11 . 

لتي يكمؼ إىماؿ الفرد لمكاجبات ا ضعؼ االنتباه الثالث
 بيا.

12- 13- 14- 15- 
16- 17- 18 

 .في صورتيا النيائية ( يوضح أبعاد وفقرات استمارة صعوبة القراءة18جدول رقم )

 فقراتو يقيس عنكانو البعد

 صعكبات تعمـ القراءة. األكؿ
الصعكبات التي يكاجييا الفرد أثناء 

 القراءة الجيرية.
-1 2- 3- 4- 5-
6- 7- 8- 9. 

 انحراؼ في أفعاؿ كسمككيات الفرد. خصائص السمككية.ال الثاني
10- 11- 12- 13- 

14- 15-16 

 الثالث
الصعكبات اإلدراكية 

 الحركية.
 قصكر في األنشطة الحركية

17- 18- 19- 20- 
21- 22. 
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 المستخدمة في الدراسة األساسية:  األساليب اإلحصائية -5

النسخة  SPSSلبرنامج اإلحصائي مف أجؿ معالجة البيانات اعتمدت الباحثتاف عمى ا

النسبة  :كمف بيف األساليب اإلحصائية التي استخدمناىا في الدراسة األساسية ىي 20رقـ 

 المئكية لتقدير خصائص عينة الدراسة الميدانية كنتائج تحكيـ االستمارتيف.

العالقة بيف قكة كطبيعة  كالذم تتـ بو تحديد (:Pearsenمعامؿ ارتباط بيرسكف ) -

 بحساب صدؽ اتساؽ الداخمي. ك ط الزائد كصعكبة القراءةتغيريف النشاالم

 اختبار داللة الفركؽ بيف متكسطات     اختبار )تحميؿ التبايف أحادم االتجاه(. -

 .الدرجات حسب متغيرات الدراسة     اختبار )تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه(. -



 

 
 

 

 ضية.الخاصة بالفر نتائج الالفصل الخامس: عرض وتفسير 

 تمييد

 عرض نتائج الفرضية األولى.  -1

 عرض نتائج الفرضية الثانية.  -2

 عرض نتائج الفرضية الثالثة.  -3

 



 الخامش ..................................................................عرض نتائج الفرضيات  الفصل
 

84 
 

 تمييد:

في ىذا الفصؿ سنتطرؽ لعرض نتائج المعالجة اإلحصائية لمفرضيات الثالثة لمدراسة، 

 يو.كبعده يتـ تحميميا اعتمادا عمى النتائج المتحصؿ عمييا بحيث يتـ قبكؿ الفرض أك نف

 عرض نتائج الفرضية األولى: -1

بيف النشاط الزائد كصعكبة القراءة عند تالميذ السنة  ارتباطية نص الفرضية: تكجد عالقة

 الثالثة ابتدائي.

لمعرفة نكع العالقة بيف النشاط الزائد كصعكبة القراءة عند تالميذ السنة الثالثة ابتدائي، 

 لمستقيـ بيرسكف.استخدمت الباحثتاف اختبار معامؿ االرتباط ا

(: يوضح معامل االرتباط والداللة اإلحصائية بين النشاط الزائد 19الجدول رقم) -

 وصعوبة القراءة.

 Sig مستكل الداللة معامؿ االرتباط المتغيرات
 النشاط الزائد

0,50 0,01 0,000 
 صعكبة القراءة

اط المستقيـ بيرسكف يتضح لنا مف نتائج التي بالجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ االرتب

ألف القيمة االحتمالية  0,01كىي قيمة دالة إحصائيا عند مستكل الداللة  0,50تقدرب 

أقؿ مف مستكل الداللة. كعميو نرفض الفرض  0,00المرتبطة بمعامؿ ارتباط بيرسكف تقدر ب 
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لدل  الصفرم كنقبؿ الفرض البديؿ أم تكجد عالقة مكجبة بيف النشاط الزائد كصعكبة القراءة

 (.09)أنظر الممحؽ رقـ  أفراد عينة الدراسة األساسية.

 عرض نتائج الفرضية الثانية: -2

فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة في صعكبة تعمـ  تكجد نص الفرضية:

 زل إلى مستكيات النشاط.عالقراءة ت

صعكبة عينة الدراسة في  كنت ىناؾ فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد لمكشؼ إذا ما

قامت الباحثتاف بحساب  spssببرنامج  باالستعانةتعمـ القراءة تعزل إلى مستكيات النشاط 

 المتكسطات الحسابية، فكانت النتائج كما في الجدكؿ التالي:

يم ات( يبين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة األساسية وانحراف27جدول رقم )

 عمى مقياس صعوبة تعمم القراءة. ةالمعياري

 االنحراؼ المعيارم متكسط الدرجات العدد درجات النشاط
 03,50 43,25 04 (36-18) منخفض
 8,00 52,67 37 (54-37) متكسط
 9,59 63,11 09 (72-55) زائد

 9,42 53,80 50 المجمكع
يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية لدرجات النشاط بمختمؼ مستكياتو كانحرافاتو 

 43,25أفراد بمتكسط حسابي قدره  04قدر عدد أفراد ذك المستكل المنخفض المعيارية حيث 

فردا بمتكسط  37، كبالمقابؿ تضمنت مجمكعة النشاط المتكسط 3,50كانحراؼ معيارم قدره 
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أفراد بمتكسط  09، كذك المستكل الزائد 8,00كانحراؼ معيارم قدره 52,67 حسابي قدره 

 . 9,59دره كانحراؼ معيارم ق 63,11حسابي قدره 

أم يالحظ كجكد فركؽ بيف متكسطات المجمكعات الثالث حيث جاء في المرتبة األكلى 

ذكك المستكل الزائد يميو ذكك المستكل المتكسط كفي المرتبة األخيرة ذكك المستكل المنخفض 

 كىذا الترتيب ىك نفس ترتيبيـ مف حيث التشتت.

حميؿ التبايف األحادم كباالستعانة ببرنامج كلمعرفة داللة ىذه الفركؽ استخدمت الباحثتاف ت

 ، فكانت النتائج كما في الجدكؿ التالي.20النسخة رقـ  SPSSالتحميؿ اإلحصائي 

التي تعزى إلى  بين متوسطات درجات أفراد العينة قو( يبين داللة الفر 21جدول رقم )

 مستويات النشاط.

 sig  ػمة)ؼ(قي متكسط المربعات مجمكع المربعات د.ح مصدر التبايف
 636,127 1272,253 2 مابيف المجمكعات

9,70 
 

0,000 
 

 65,52 3079,747 47 المجمكعاتداخؿ 
  4352,00 49 كميالمجمكع ال

كىي دالة إحصائيا عند 9,70 ( يتبيف لنا أف قيمة ؼ تقدر ب21مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

 0,00تساكم  .sigتبار تحميؿ تبايف ألف القيمة االحتمالية المرتبطة باخ 0,05مستكل الداللة 

كعميو نرفض الفرض الصفرم كنقبؿ الفرض البديؿ أم تكجد فركؽ بيف متكسطات درجات ىذه 

 الفركؽ كىي لصالح ذك فئة النشاط المرتفع بمتكسط حسابي مرتفع )كما في الجدكؿ السابؽ(.
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ككانت  sheffe كلتأكيد ذلؾ قامت الباحثتاف بإجراء مقارنات بعدية مستخدمتي اختبار

 النتائج كالتالي:

 لمفروق بين المتوسطات المقارنات البعدية نتائج  ( يمثل22جدول رقم )

  sig الفرؽ بيف المتكسطيف المتغيرات
 داؿ 0,001 19,86-* منخفض/ زائد
 غير داؿ 0,097 9,43 منخفض/متكسط
 داؿ 0,005 10,44* زائد/ متكسط

كر أف الفرؽ بيف متكسطي مجمكعتيف ذك المستكل نالحظ مف خالؿ الجدكؿ السالؼ الذ

معناىا المستكل الزائد أكبر  0,001_ كدالة إحصائيا عند   19,86المنخفض كالمستكل الزائد 

كىي دالة  10,44مف المنخفض،أما الفرؽ بيف متكسطي مجمكعتيف بيف الزائد كالمتكسط 

بينما الفرؽ بيف  المرتبة األكلى.كعميو نستنتج أف المستكل الزائد يأتي في  0,005إحصائيا 

 متكسطي مجمكعتيف المنخفض كالمتكسط جاء غير داؿ إحصائيا كعميو يرجع إلى الصدفة.

 عرض نتائج الفرضية الثالثة: -3

 تكجد فركؽ في النشاط الزائد تعزل إلى التفاعؿ بيف الجنس كالرتبة. نص الفرضية:

، قامت الباحثتاف بتطبيؽ اختبار تحميؿ لمعرفة الفركؽ لدل تالميذ السنة الثالثة ابتدائي

 (23يبينو الجدكؿ رقـ) التبايف الثنائي كىذا ما
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(: يبين نتيجة اختبار تحميل التباين الثنائي لمعرفة الفروق في النشاط 23جدول رقم)

 الزائد تعزى إلى التفاعل بين الجنس والرتبة. 

متكسط  د.ح مج مربعات 
 المربعات

 ـ.د Sig ؼ المحسكبة

 غير دالة 0,286 1,16 51,34 1 51,34 جنسال
 غير دالة 0,864 0,14 6,47 2 12,95 الرتبة

 غير دالة 0,578 0,55 24,41 2 48,82 التفاعؿ
  43,987 44 1935,420 األخطاء

  50 113092,00 مج
 

كالقيمة االحتمالية  1,16مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف قيمة المحسكبة ؼ تساكم 

Sig  بالنسبة لمتغير  كبالتالي ىي غير دالة 0,05كىي أكبر مف مستكل الداللة  0,28م تساك

كىي  sig = 0,86كالقيمة االحتمالية  0114أما بالنسبة لمرتبة فكانت القيمة المحسكبة  ،الجنس

، كذلؾ بالنسبة لمتفاعؿ بينيما إحصائيا، كبالتالي فيي غير دالة 0105أكبر مف مستكل الداللة 

كىي أيضا أكبر  sig=0,57القيمة االحتمالية ك  0155القيمة المحسكبة كانت الرتبة( )الجنس ك 

كعميو نقبؿ الفرض الصفرم كنرفض الفرض ، كبالتالي فيي غير دالة.0105مف مستكل الداللة 

 أم ال يكجد فركؽ في النشاط الزائد تعزل إلى التفاعؿ بيف الجنس كالرتبة. البديؿ، 



 

 
 

 

 .ل ومناقشة نتائج الفرضياتالفصل السادس: تحمي

 تمييد.

 مناقشة الفرضية األولى.  -1

 مناقشة الفرضية الثانية.  -2

 .مناقشة الفرضية الثالثة  -3
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 تمييد:

يعتبر ىذا الفصؿ مرحمة أساسية كميمة مف مراحؿ البحث العممي، إذ ال يمكننا تجاىمو 

صؿ إلييا في الدراسة لما يحممو مف معمكمات ميمة لمبحث، فيك يعرض لنا النتائج المتك 

األساسية التي عمى ضكئيا تتمكف الباحثتاف مف تحميؿ كمناقشة الفرضيات التي كضعتيا 

 كإجابات مؤقتة في بداية البحث.

 مناقشة الفرضيات:

 الفرضية األولى:_ مناقشة 1

 تكجد عالقة بيف النشاط الزائد كصعكبة القراءة لدل تالميذ السنة الثالثة تذكير بالفرضية: 

 مف التعميـ االبتدائي.

(  أف قيمة معامؿ 84ص/  19رقـ)كشفت نتائج الدراسة الميدانية كالمكضحة بالجدكؿ 

 Sig= 0,000كالقيمة االحتمالية المرتبطة بو كانت  0,50االرتباط المستقيـ بيرسكف قدرت ب 

اط الزائد ، كىذا يعني أنو تكجد عالقة بيف النش0,01كىي دالة إحصائيا عند مستكل الداللة 

كصعكبة القراءة لدل تالميذ السنة الثالثة مف التعميـ االبتدائي، كبيذا يمكننا القكؿ عمى حسب 

النتائج المتكصؿ إلييا في ىذه الدراسة أف النشاط الزائد يؤثر عمى صعكبة القراءة كيعتبر مف 

عمـ بكفاءة السمككيات التي تضعؼ التكاصؿ لدل الطفؿ كبالتالي تعيؽ نمك قدراتو عمى الت

خاصة في مرحمة التعميـ االبتدائي، فالطفؿ في ىذه المرحمة يككف كثير الحركة كغير قادر عمى 
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التحكـ في أفعالو كتصرفاتو كيفشؿ في أداء المياـ في الكقت المحدد كال يتبع التعميمات 

ىذا ما ينجر  المكجية إليو، يتميز سمككو بالعدكانية كيحب المعب بكثرة كيككف غير ميتـ بالقراءة

التي كانت تحت عنكاف  (2001) عنو الفشؿ في الدراسة، كىذا ما أكدتو دراسة نايؿ العاسمي

"النشاط الزائد عند األطفاؿ كعالقتو ببعض المتغيرات كىي االكتئاب، التحصيؿ الدراسي، 

كف طفال ممف يعان 33كالشخصي، كقد بمغت عينة الدراسة  االجتماعيالتكافؽ النفسي، ببعديو 

تمميذات بحيث طبؽ عمييـ مجمكعة مف المقاييس النفسية  4تمميذ ك 29مف النشاط الزائد بكاقع 

 بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكمات سكاء كانت استبانات شخصية أك اختبارات اسقاطية.

كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ بيف األطفاؿ ذك النشاط الزائد كالعادييف في تمؾ 

التحصيؿ الدراسي، التكافؽ النفسي، كىذا لصالح مفرطي النشاط بمعنى المتغيرات كاالكتئاب، 

أف األطفاؿ ذك النشاط الزائد ىـ أكثر اكتئابا كذك تحصيؿ دراسي منخفض كىـ غير متكافقيف 

 اجتماعيا كشخصيا.

بحيث أظيرت ىذه الدراسة  Shayinits( 1962كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة لشايكينز)

اؿ الذيف لكحظ عمييـ ضعؼ أك صعكبة في القراءة ال يشكمكف مجمكعة أف مجمكعة مف األطف

مميزة بحد ذاتيا إال أف نتائجيـ في التحصيؿ كانت متدنية مقارنة بزمالئيـ مف الطمبة العادييف، 

تبيف ىذه الدراسة أف الفرؽ بيف األطفاؿ ذكم صعكبات القراءة كاألطفاؿ اآلخريف يكمف في 

ئج في مثؿ ىذه الدراسات تعتمد إلى حد كبير عمى معايير معينة يختارىا الفركؽ العشكائية كالنتا
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الباحث في دراستو، حيث يرجع سبب نشكء ىذه الصعكبة إلى النشاط الزائد الذم يعاني منو 

 معظـ األطفاؿ.

بحيث أظيرت نتائج  Mourice bergre (1999كتتفؽ كذلؾ مع دراسة مكريس برجر)

ؿ ذكم النشاط الزائد لدييـ مشاكؿ تعميمية، كأف تحصيميـ ضعيؼ أف معظـ األطفاىذه الدراسة 

:)العسر القرائي، مشاكؿ بالمقارنة مع التالميذ العادييف، إذ يعاني ىؤالء الكثير مف الصعكبات

   في الذاكرة، عسر الحساب، كأخطاء كثيرة في اإلمالء(.

 _ مناقشة الفرضية الثانية:2

بيف متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة في  التذكير بنص الفرضية:" تكجد فركؽ

 صعكبة القراءة تعزل إلى مستكيات النشاط".

تبيف أنو تكجد فركؽ بيف  (86ص/  21رقـ)مف خالؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ 

متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة في صعكبة تعمـ القراءة تعزل إلى مستكيات النشاط كىذا 

 0,05كىي أصغر مف مستكل الداللة  0,000التي قدرت ب  Sigحتمالية ما أثبتتو القيمة اال

 كبالتالي فيي دالة إحصائيا .

كبيذا يمكننا القكؿ كعمى حسب النتائج المتكصؿ إلييا في ىذه الدراسة أف ىناؾ فركؽ 

 بيف متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة في صعكبة القراءة تعزل إلى مستكيات النشاط.
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( التي كجد فييا الباحث أف ىناؾ 1990النتائج مع دراسة السماد كني)كتتفؽ ىذه 

انخفاض ممحكظ في مستكل الميارات التحصيمية لدل األطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذا 

االضطراب بمعايير الذكاء كالتحصيؿ الدراسي كالخصائص المزاجية مع األطفاؿ العادييف كما 

بالسعادة لدل األطفاؿ ذك النشاط الحركي الزائد مع  يكجد فركؽ دالة إحصائيا في فتكر الشعكر

 العادييف. 

 _ مناقشة الفرضية الثالثة:3

التذكير بنص الفرضية:تكجد فركؽ في النشاط الزائد تعزل إلى التفاعؿ بيف الجنس 

 كالرتبة.

مف خالؿ ما تكصمنا إليو في عرض كتفسير نتائج الدراسة الميدانية ككما ىك مكضح في 

، تبيف أنو ال يكجد فركؽ في النشاط الزائد تعزل إلى التفاعؿ بيف 88ص / 23ـالجدكؿ رق

كبالتالي فيي غير  0,05، كىي أكبر مف مستكل الداللة Sig=0,28الجنس كالرتبة ألف قيمة 

  Sigكالقيمة اإلحتمالية  0.14ىذا بالنسبة لمجنس، أما الرتبة فكانت القيمة المحسكبة  دالة

كبالتالي فيي غير دالة إحصائيا، أما  0.05مف مستكل الداللة  ركىي أكب 0.86تساكم 

 0.05كالقيمة االحتمالية  0.55بالنسبة لمتفاعؿ بينيما )الجنس كالرتبة( فكانت القيمة المحسكبة 

 كبالتالي فيي غير دالة، كعميو نقبؿ الفرض الصفرم كنرفض الفرض البديؿ. 
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كالرتبة كلعؿ ما يفسر ذلؾ ىك التشابو بيف أفراد  فالنشاط الزائد ال يؤثر عميو عامؿ الجنس

العينة مثال مف حيث  السف عمكما كنفس السنة الدراسية فكؿ مف اإلناث يسعكف لتجاكز 

شباعتحقيؽ مطالبيـ ك  مشكالتيـ كذلؾ بما يتكافؽ كمطالب المجتمع حاجاتيـ كرغباتيـ  كا 

 ما فييا النجاح.كمكاجية مختمؼ المكاقؼ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرغكبة ب

(: بعنكاف عسر القراءة 2005كاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة فاطمة الحاج صبرم )

النمائي كعالقتو ببعض المتغيرات األخرل كجاءت بيدؼ معرفة العالقة بيف "عسر القراءة 

ألساسي ككؿ مف الذكاء االنفعالي "قبة االنتباه" لدل تالميذ الطكر الثاني مف التعميـ ا النمائي"

فردا( معسرا قرائيا  50فرد( مقسمة إلى ) 2000)بمدينة كرقمة( كاشتممت عينة الدراسة عمى )

 فردا( أسكياء كاستخدمت الباحثة االختبارات التالية:150)

 _ اختبار القراءة الصامتة مف أجؿ الفيـ.

 _ قائمة مالحظة سمكؾ التمميذ)راسؿ،كاسؿ(.

يف قرائيا لدل تالميذ الطكر الثاني لممرحمة _ اختبار الخصائص السمككية لممعسر 

 االبتدائية.

 _ اختبار قمة االنتباه كفرط الحركة ؿ)عمى عبد الباقي إبراىيـ(.

 يمي: كأسفرت النتائج الدراسية عمى ما
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عدـ كجكد فركؽ بيف العينتيف في كؿ مف المتغيرات: الجنس، السف، المستكل التعميمي، 

 مستكل التحصيؿ الدراسي.
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 خاتمة:

النشاط الزائد مف المشكالت التعميمية التي يكاجييا التمميذ، كتؤثر بيذا عمى يعتبر 

حصيميـ الدراسي باإلضافة إلى ذلؾ عدـ استطاعتيـ البقاء ىادئيف في القسـ كتميزىـ ت

ة كتنتشر بكثرة ىذه الحاالت في عانكف مف صعكبات تعمـ في القراءي ميـكنجد معظ  باالندفاعية

 س االبتدائية.المدار 

فمف خالؿ الدراسة النظرية كالتطبيقية لبحثنا ىذا تكصمنا إلى كجكد عالقة بيف النشاط 

الزائد كصعكبة القراءة لدل تالميذ السنة الثالثة مف التعميـ االبتدائي حيث أثبتت نتائج دراستنا 

 بة القراءة.مكجبة بيف المتغيريف أم النشاط الزائد  يؤثر صعك  ارتباطيةإلى كجكد عالقة 

كتكصمنا كذلؾ إلى كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة في صعكبة 

تعمـ القراءة تعزل مستكيات النشاط الزائد،أما الفرضية تكصمنا إلى عدـ كجكد فركؽ في درجة 

 النشاط الزائد تعزل إلى التفاعؿ بيف الجنس كالرتبة.

قميال في إثراء معمكمات الطالب المتمدرس في  كأخيرا نرجك أف تساىـ ىذه الدراسة كلك

عمـ النفس عمى كجو الخصكص، كما يتعمؽ بمكضكع النشاط الزائد كعالقتو بصعكبة القراءة 

ساسو التطرؽ كالتعمؽ في دراسات أخرل سكاء بربط أحد المتغيريف )النشاط الزائد كالذم يمكف أ

 ائي،أك كقائي أك عالجي.بناء برنامج إنم خر أكآأك صعكبة القراءة( بمتغير 
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 االقتراحـات:

مف خالؿ ما قدمناه في الجانب النظرم كباالعتماد عمى نتائج الدراسة الميدانية حكؿ 

مكضكع النشاط الزائد كعالقتو بصعكبة القراءة عند تالميذ السنة الثالثة ابتدائي إرتئينا إلى كضع 

كالتي تمثؿ حمقة ضمف حمقات البحث بعض االقتراحات التي يمكف االستفادة منيا فيما بعد 

 العممي كىي كالتالي:

 تعييف معمميف ذكم كفاءة كعمى عمـ بمشاكؿ التالميذ التربكية لمتعامؿ الجيد معيـ. -

 كضع حصص خاصة لمتالميذ )الديسمكسييف( كذلؾ لتدريبيـ  عمى القراءة. -

جؿ مساعدة كضع مرشديف كأخصائييف نفسانييف داخؿ المدارس االبتدائية كىذا مف أ -

 التالميذ لمتغمب عمى المشكالت الصفية التي تكاجييـ.

 تعكيد الطفؿ عمى القراءة كالقصص المصكرة كىك في سف مبكرة.  -

تخصيص حصص لمترفيو كاألنشطة الحركية لمطفؿ كذلؾ المتصاص نشاطيـ في  -

 أنشطة مناسبة.

 ات القراءة.تكعية المعمميف كاآلباء عمى التعامؿ الجيد مع التالميذ ذكم صعكب -

ضركرة القياـ بالمزيد مف األبحاث المعمقة كالمتخصصة في مجاؿ صعكبات التعمـ  -

 لمساعدة ىذه الفئة عمى تخطي ىذه المشكمة.

 االبتعاد عف استخداـ أسمكب العقاب البدني ليذه الفئة مف التالميذ. -

 تعزيز الطالب بشكؿ مناسب كتنكيع التعزيزات. -
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مبادرة بالتكعية عف مثؿ ىذه المشكالت السمككية كما يجب عمى الجيات المعنية بال -

 ينتج عنيا مف مشكالت تعميمية في المجتمع عف طريؽ الندكات، محاضرات.

 اختيار االستراتيجيات المناسبة ليؤالء األطفاؿ كالحرص عمى التنفيذ بالخطكات. -

 لمشكمة.ضركرة القياـ بالكشؼ المبكر في السنكات الدراسية األكلى لكي ال تتطكر ا -

ضركرة القياـ بدراسات ميدانية في المدارس االبتدائية لمعرفة مدل انتشار صعكبات  -

 التعمـ بيف أكساط المتعمميف كمعرفة مدل كعي المعمميف بيا.

 مراقبة كمتابعة األكلياء ألطفاليـ خالؿ الفترة الدراسية. -

ؿ الدراسي االتصاؿ دائما بالمعمميف لمبحث معا عف أسباب االنخفاض في التحصي -

 لدل أطفاليـ.
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 قــــــــائـمة المـراجـــع:

 المعاجم:

 دار الفكر.،1(:معجـ المصطمحات لساف العرب،بيركت،ط2007منظكر )ابف  -1

 ،دار الفكر.1(:معجـ المصطمحات لساف العرب،بيركت،ط2008ابف منظكر) -2

 الكتب:

 ار اليازكرم العممية لمنشرداالردف، ، مدخل إلى الديسمكسيا :(2009أحمد السعيدم ) -

 .كالتكزيع

دار دمشؽ، ، مشكبلت األطفال النفسية والسموكية واالنفعالية :(2005أحمد محمد الزغبي ) -

 .الفكر لمنشر كالتكزيع

 د. ف. ،1،طصعوبات التعمم النظرية والممارسة :(2005أسامة البطانية كآخركف ) -

برنامج العبلج  :(2009ؽ )أشرؼ محمد عبد الغني شريت، رحاب محمكد محمد صدي -

 ، مؤسسة دركس الدكلية لمنشر كالتكزيع.1، طالسموكي لؤلطفال ذوي النشاط الزائد

دراسة أساليب التفكير السائدة عمى الطمبة ذوي صعوبات  :(2010أييـ عمي الفاعكرم ) -

 .دمشؽفي عمـك التربية غير منشكرة،  ماجستير رسالة ،التعمم في الرياضيات

دار المسيرة  ، األردف، 1ط ،المشكبلت النفسية وعبلجيا :(2008رس )بطرس حافظ بط -

 لمنشر كالتكزيع كالطباعة.
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دار   ، عماف،1ط ،تدريس األطفال ذوي صعوبات التعمم :(2009بطرس حافظ بطرس ) -

 .المسيرة لمنشر كالتكزيع

نشر لم دار أسامة ، عماف ،1ط ،اضطرابات الحركة عند األطفال :(2008حاتـ الجعافرة ) -

 كالتكزيع.

إيتراؾ لمنشر مصر، ، 1، طصعوبات تعمم الرياضيات الديسمكسيا :(2006خالد زيادة ) -

 كالتكزيع.

األردف، دار الفكر لمطباعة  ،االضطرابات السموكية واالنفعالية: (2000خكلة أحمد يحي ) -

 كالنشر كالتكزيع.

دار المسيرة لمنشر ، ،عماف 1،طصعوبات التعمم النظري والتطبيقي :(2009راضي الكقفي ) -

 .كالتكزيع

اليازكرم العممية لمنشر  ،مصر ،اإلدراك البصري وصعوبات التعمم: (2008ربيع محمد ) -

 كالتكزيع.

المكتبة  عماف،  ،1،طمناىج البحث في العموم النفسية والتربوية: (2006رجاء محمكد) -

  الجامعية،.

في المستوى الجامعي لغير المغة العربية ومياراتيا  :(2004ضكاف محمد كآخركف )ر  -

 .جامعيدار الكتاب ال ،المتخصص

 ، الككيت: الجامعة العربية المفتكحة.صعوبات التعمم(: 2004الركساف، فاركؽ، كآخركف ) -
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القاىرة  ،صعوبات التعمم األسس النظرية والتشخيصية والعبلجية: (1998الزيات فتحي ) -

 .دار النشر لمجامعات

 .، دار المسيرة لمنشر كالتكزيععماف ،3ط،  وبات التعممصع :(2010سامي محمد ممحـ ) -

، دار األردف ،1ط ، نظرية الذكاءات المتعددة وصعوبات التعمم :(2009صباح العنيزات ) -

 .الفكر

، دار 1، طصعوبات تعمم القراءة والكتابة التشخيص والعبلج :(2005صالح عميرة عمى ) -

 حنيف لمنشر كالتكزيع.

الحتياجات ااإلرشاد النفسي لؤلطفال العاديين وذوي  :(2008طو عبد العظيـ حسيف ) -

 دار الجامعة الجديدة لمنشر. القاىرة،  ة،الخاص

 .دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع ،عماف ،صعوبات التعمم: (2007عصاـ جدكع ) -

الديكاف  دار الجزائر،  ،صعوبات تعمم المغة العربية المكتوبة: (1992عمي تعكينات ) -

 الجامعية لمنشر كالتكزيع.    لممطبكعات 

عبلج االفراط الحركي لدى الطفل باستخدام برامج تعديل (: 2007عمى عبد الباقي ابراىيـ ) -

 ، جامعة عيف الشمس.السموك

دار  ،1ط ،عماف ،االضطرابات االنفعالية والسموكية: (2011عماد عبد الرحيـ الزغمكؿ ) -

 .كالتكزيعالشركؽ لمنشر 
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 ،1ط النتباه(،اوتشتت  االندفاعيةمتبلزمة النشاط الزائد): (2011عكني معيف شييف ) -

 .دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع  ،عماف

عالـ عماف،  ،1، طالتدريس لذوي االحتياجات الخاصة  :(2003كماؿ عبد الحميد زيتكف ) -

 الكتب.

ار صفاء لمنشر د ، عماف، 1ط ،االضطرابات السموكية :(2015ماجدة السيدة عبيد ) -

 .زيعكالتك 

دار مكتبة  األردف،  ،مواجية التأخر الدراسي وصعوبات التعمم: (2003محمد عمي كامؿ ) -

 ابف سبؿ لمطبع كالنشر كالتكزيع.

 اضطراب نقص االنتباه المصحوب بالنشاط: (2003حمد مجدم الدسكقي )م -

االضطرابات السموكية : (2007خميؿ عبد الرحمف المعايطة ) صطفى نكرم القمش،م -

 ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة. عماف، 1ط، ،ليةواالنفعا

مكتبة زىراء  ، القاىرة ،1ط ،صعوبات القراءة والكتابة :(2005منى إبراىيـ المبكدم ) -

 .الشرؽ

اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد دليل عممي لآلباء  :(2007نايؼ بف عبد الزراع ) -

  .، دار الفكر ،عماف1ط ،والمختصين 

 ،عماف ،1ط،اضطرابات النشاط الزائد وعبلقتو ببعض المتغيرات :(2001العاسمي ) نايؿ -

 .دار البشير لمنشر كالتكزيع
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مكتبة   ،القاىرة ،1ط ،صعوبات التعمم والتعميم العبلجي: (2000نبيؿ عبد الفتاح حافظ ) -

 .زىراء الشرؽ

تت االنتباه من صعوبات التعمم اضطراب الحركة وتش :(2009ىناء إبراىيـ صندقمي ) -

 .دار النيضة العربية  ،بيركت ، 1ط،الذكاء والعمميات العقمية وكيفية تنميتيا

(: الدافعية لمتعمـ كعالقتيا بصعكبات التعمـ األكادمية)قراءة، كتابة، 2013فكزية كربالي) -

 حساب(، رسالة ماستر غير منشكرة في الصحة العقمية كالكسط االمدرسي، جامعة مستغانـ.

( صعكبة القراءة كالكتابة كعالقتيا بمفيـك الذات لدل تالميذ الطكر 2005دم)الحاج كا -

الثالث مف المدرسة األساسية دراسة ميدانية، رسالة ماجستر غير منشكرة في عمـ النفس 

 المدرسي، جامعة كرقمة.

(: عالقة النشاط الزائد المصحكب بتشتت االنتباه 2013زكليخة بطاطية، فاطمة بككاسي) -

، 9إلى 6ر عسر القراءة عند تالميذ السنة الرابعة دراسة ميدانية ؿ سبع حاالت مف في ظيك 

 رسالة ماستر غير منشكرة في عمـ النفس المدرسي، جامعة البكيرة.

(: صعكبات التعمـ األكادمية، رسالة ماجستر غير منشكرة، جامعة 2010سمية قدم) -

 مستغانـ.

ريسية المستخدمة في رفع مستكل القراءة لدل (: استراتيجيات التد2009مفيدة زككر محمد) -

التالميذ قميمي االنتباه مفرطي النشاط، رسالة ماجستر غير منشكرة في عمـ النفس التدريس، 

 جامعة قاصدم مرباح كرقمة.
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(: صعكبات تعمـ القراءة لدل عينة مف تالميذ السنتيف الثانية كالثالثة 2010كافية بف عركـ) -

عبد الحميد ابف باديس، ، جامعة  في عمـ النفس المدرسي كتطبيقاتو ابتدائي، رسالة ماجستر

 مستغانـ.

 لمراجع بالمغة األجنبية:ا

- Robert lefon (2001) : vocabulaire de psychopédagogie et 

psychiatries de l’enfant, Quadrige, Paris. 

- J. P. Das (2001) : Reading Difficultés & Dyslexia An 

interprétation for teachers, Sarek Educational Resource U.S.A, 

second publish. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبلحق
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 :استمارة النشاط الزائد قبل التحكيم.01الممحق رقم 

 تحكيم االستمارة

 تعميمة:

في إطار إعداد بحث لنيؿ شيادة الماستر تخصص عمـ النفس اإلرشاد كالتكجيو تحت 

استمارة النشاط الزائد  إليكـند تالميذ السنة الثالثة ابتدائي، يشرفنا أف نقدـ عنكاف النشاط الزائد ع

كتتضمف ىذه األخيرة مجمكعة مف العبارات بإجابات مف متعدد )نادرا، قميال، غالبا، دائما( 

 مكزعة عمى ثالثة أبعاد ىي: 

 البعد األكؿ النشاط الزائد: سرعة الغضب، حركات جسمية تفكؽ الحد. -

 لثاني اإلندفاعية: العشكائية، التيكر في إصدار األفعاؿ كاألقكاؿ.البعد ا -

 البعد الثالث ضعؼ اإلنتباه: شركد الذىف، اإلىماؿ، النسياف. -

 كالتقدير االحتراـالرجاء إفادتنا بخبرتكـ كتحكيميا كلكـ منا كؿ 

تالية، سمسمة مف الحركات الجسمية المت في شكؿ يتمثؿ التعريف اإلجرائي لمنشاط الزائد:

 مجمكعة مف السمككيات كالتصرفات بشكؿ متكرر.

 كصعكبة القراءة لدل تالميذ السنة الثالثة ابتدائي. ىؿ ىناؾ عالقة بيف النشاط الزائداإلشكالية:
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 الفرضيات:

 تكجد عالقة بيف النشاط الزائد كصعكبة القراءة لدل تالميذ السنة الثالثة ابتدائي -

أفراد عينة الدراسة في صعكبة تعمـ القراءة تعزل إلى تكجد فركؽ بيف متكسطات درجات  -

 مستكيات النشاط.

 تكجد فركؽ في النشاط الزائد تعزل إلى التفاعؿ بيف الجنس كالرتبة. -

 التعديل غير مناسبة مناسبة  الفقرات البعد

النشاط الزائد
 

  
بعد النشاط الزائد

 

    اليروب من المنزل 
    أعمال وسموكيات 

    القفز والتسمق الجري و 
    محب لمعراك مع األخرين

    ال ينسجم مع إخوتو
    سموكو طفيمي وغير ناضج

    تصرفاتو وحشية
    يتجنب اإلعتذار

اإلندفاعية
 

 
 

بعد اإلندفاعية
 

    عناد ومعارضة
    يصعب عميو اإلنتظار

    سرعان ما تنجع مشاعره
    مع األخرين  دائم الشجار ومولع بالعراك

    يتعرض بسرعة لئلحباط
    إتبلف األدوات الترويج

    يقحم نفسو في أمور ال عبلقة لو بيا 
    يجب أن تؤدى مطالبو في الحال

ضعف اإلنتباه
 

 
بعد ضعف اإلنتباه

 

    ضعف القدرة عمى إدراك التفاصيل 
    يفشل في إتمام الميام التي بدأ فييا

    ا ينشغل بذاتو بأصابعو، مبلبسو وشعرهكثيرا م
    يتجنب الميام الصعبة التي تتطمب جيدا عقميا

    يروي قصصا غير حقيقية أو كاذبة 
    ينسى أشياء أو أدوات ىامة

    حوادث بسبب نقص اإلنتباه إلىالتعرض 
    ال يستمع الى التعميمات التي تقدم اليو
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 رة صعوبة القراءة قبل التحكيم.:استما02الملحق رقم 

 تحكيم اإلستمارة:                                    

 التعميمة:

في إطار إعداد بحث لنيؿ شيادة الماستر تخصص عمـ النفس اإلرشاد كالتكجيو تحت عنكاف 

قراءة، صعكبة القراءة عند تالميذ السنة الثالثة ابتدائي يشرفنا أف نقدـ اليكـ استمارة صعكبة ال

كتتضمف ىذه األخيرة مجمكع مف العبارات بإجابات مف متعدد ) نادرا، قميمة، غالبا، دائما( 

 مكزعة عمى ثالثة أبعاد كىي:

ىي ضعؼ، قصكر، عدـ القدرة عمى التعرؼ عمى الحركؼ بعد األول صعوبة القراءة:

 كالكممات كالفيـ القرائي لمعاني كمضاميف النصكص القرائية 

 ىك انحراؼ أفعاؿ الفرد، مشاعره، انفعاالتو، سرعة الغضب  خصائص السموك:بعد الثاني 

 .االندفاعية ك

ىي عممية تفاعؿ مختمؼ جكانب اإلدراؾ البصرم، اإلدراكية الحركية: االضطراباتبعد الثالث 

 اإلدراؾ السمعي، يؤدم الى قصكر في األنشطة الحركية لمفرد

 كالتقدير االحتراـمنا كؿ  الرجاء إفادتنا بخبرتكـ كتحكيميا كلكـ

 ىي الصعكبات التي يكاجييا التمميذ أثناء القراءة الجيرية التعريف اإلجرائي لصعوبة القراءة:

 ىؿ ىناؾ عالقة بيف النشاط الزائد كصعكبة القراءة لدل تالميذ سنة ثالثة ابتدائي؟ اإلشكالية:

 الفرضيات:

 لدل تالميذ السنة الثالثة ابتدائي تكجد عالقة بيف النشاط الزائد كصعكبة القراءة  -
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تكجد فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة في صعكبة تعمـ القراءة تعزل إلى  -

 مستكيات النشاط.

 تكجد فركؽ في النشاط الزائد تعزل إلى التفاعؿ بيف الجنس كالرتبة.ال  -

 التعديل غير مناسبة مناسبة  العبارات البعد

صعوبات تعمم القراءة
 

   
صعوبات تعمم القراءة

 

    ال يستطيع قراءة الكممات كاممة
    يتعب عندما يقرأ فقرة كاممة من النص

    بطيء في قراءتو لمكممات 
    يرفض القراءة عندما يطمب منو المعمم ذلك 

    ال يستطيع تتبع الكممات في السطور عندما يقرأ زمبلئو
    ة في المفظ ال يميز بين الحروف المتشابي

    يحذف كممات أثناء القراءة الجيرية

    يعيد القراءة اكثر من مرة

    ال يتعرف بسيولة عمى الكممة أثناء القراءة الجيرية

    يضيف كممات أثناء القراءة الجيرية 

ص السموكية
الخصائ

 
    

    يرفض قراءة النص كامل
    إضافة كممات غير موجودة في النص

    تكرار الكممات أثناء القراءة 
    يقرأ الكممات بشكل غير متسمسل

    يجد صعوبة في استنتاج الفكرة العامة 
    يقرأ دون فيم

    ال يستخدم أدوات الربط عند القراءة 
    يخطىء في نطق الكممات 

    حذف بعض الكممات أثناء القراءة 
    ءة يبدو عصبيا أثناء القرا

    يعكس الحروف 

الصعوبات اإلدراكية الحركية
 

  

    غير قادر عمى تذكر الكممة المطبوعة 
    يصعب عميو التعرف عمى الحروف

    تناسقو الحركي ضعيف
    يديو استخدامغير قادر عمى 
    يسمع بدون فيم

    لديو ضعف في الذاكرة البصرية
     االتجاىاتييز بين تنقصو القدرة عمى التم

    يجد صعوبة في تمييز المثيرات السمعية
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 .(: نتائج تحكيم استمارة النشاط الزائد 03الملحق رقم )  

 تعدؿ   غير مناسبة  مناسبة  الرقـ األبعاد

كؿ
 األ

بعد
ال

 

1 3 2 0 
2 4 0 1 
3 4 1 0 
4 3 2 0 
5 3 1 1 
6 5 0 0 
7 1 2 2 
8 4 0 1 

ال
اني
 الث
بعد

 

9 4 1 0 
10 5 0 0 
11 2 2 1 
12 2 2 1 
13 1 3 1 
14 4 0 1 
15 5 0 0 
16 5 0 0 

لث
الثا
عد 
الب

 

17 5 0 0 
18 5 0 0 
19 3 1 1 
20 5 0 0 
21 4 1 0 
22 4 0 1 
23 5 0 0 
24 4 1 0 

 11 19 90  المجمكع
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 .ة القراءةنتائج تحكيم استمارة صعوب( 44ملحق رقم )

 تعدل غٌرمناسبةمناسبةالرقم األبعاد

ل
ألو

ا
عد
الب



1500

2500

3500

4401

5500

6500

7500

8500

9500

10410

ً
ان
الث
د
بع
ال



11500

21410

31320

41410
51401

61500 

71500

81410

91302

21410

21401

ث
ثال
ال
عد
الب



22500

23500

24230 

25410

26500

27500

28230
29410

155 125 المجموع
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 في صورتها النهائية استمارة النشاط الزائد(: 45الملحق رقم )

صصعلمالنفساالرشادوالتوجٌهوالتقوٌمبحثلنٌلشهادةالماسترتخإعدادإطارفً

تحتعنوانالنشاطالزائدوعالقتهبصعوبةالقراءةلدىتالمٌذالسنةالثالثةابتدائً،ٌشرفناأن

 االستمارة هذه الٌكم واإلجابةنقدم عالمة بوضع فقرة كل المناسبة،(xعلى الخانة فً )

منمتعدد:نادرا،قلٌال،غالبا،دائما.وتتضمنهذهاألخٌرةمجموعةمنالعباراتبإجابات

 الجنس:                ذكر                         أنثى -1

 الرتبة:               األول                          األوسط                األخير -2

 دائما غالبا قليال نادرا عبارات الرقم

    وغٌرهادفةاعمالوسلوكٌاتكثٌرةومزعجة 41

    الجريوالقفزوالتسلق 42

    محبللعراكمعاألخرٌن 43

    الٌنسجممعإخوتهأواألخرٌن 44

    سلوكهطفٌلًوغٌرناضج 45

    ٌتجنباإلعتذار 46

    عنادومعارضة 47

    ٌصعبعلٌهاإلنتضار 48

    إتالفاألشٌاء 49

    أمورالعالقةلهبهاٌقحمنفسهفً 14

    ٌجبأنتأدىمطالبهفًالحال 11

    ضعفالقدرةعلىإدراكالتفاصٌلوالعالقات 12

    ٌفشلفًإتمامالمهامالتًبدأفٌها 13

    كثٌراماٌنشغلبذاته،بأصابعهمالبسهوشعره 14

    ٌتجنبالمهامالصعبةالتًتتطلبجهداعقلٌا 15

    ٌرويقصصاغٌرحقٌقٌةأوكاذبة 16

    ٌنسىأشٌاءأوأدواتهامة 17

    االنتباهوادثبسببنقصحالإلىالتعرض 18
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 (: استمارة صعوبة القراءة في صورتها النهائية46الملحق رقم )

التقوٌموالتوجٌهواإلرشادفًإطارإعدادبحثلنٌلشهادةالماسترتخصصعلمالنفس

تحتعنوانالنشاطالزائدوعالقتهبصعوبةالقراءةلدىتالمٌذالسنةالثالثةابتدائً،ٌشرفناأن

 إلٌكمنقدم عالمة بوضع فقرة كل على واإلجابة االستمارة المناسبة،(xهذه الخانة فً )

دائما.وتتضمنهذهاألخٌرةمجموعةمنالعباراتبإجاباتمنمتعدد:نادرا،قلٌال،غالبا،

 الجنس:                ذكر                         أنثى -1

 الرتبة:               األول                          األوسط                األخير -2

 دائما غالبا قليال نادرا العبارات الرقم

    الٌستطٌعقراءةالكلماتكاملة 1

    ةكاملةمنالنصٌتعبعندماٌقرأفقر 2

    بطًءفًقراءتهللكلمات 3

    ٌرفضالقراءةعندماٌطلبمنهالمعلمذلك 4

    الٌستطٌعتتبعالكلماتفًالسطور 5

    الٌمٌزبٌنالحروفالمتشابهةفًاللفظ 6

    ٌحذفكلماتأثناءالقراءةالجهرٌة 7

    ٌعٌدالقراءةأكثرمنمرة 8

القراءة 9 أثناء الكلمة على بسهولة ٌتعرف ال
الجهرٌة

    

    ٌرفضقراءةالنصالكامل 14

    تكرارالكلماتأثناءالقراءة 11

    ٌقرأدونفهم 12

    ٌخطىءفًنطقالكلمات 13

    حذفبعضالكلماتأثناءالقراءة 14

    ةءٌبدوعصبًأثناءالقرا 15

    ٌعكسالحروف 16

    غٌرقادرعلىتذكرالكلمةالمطبوعة 17

    ٌصعبعلٌهالتعرفعلىالحروف 18

    غٌرقادرعلىاستخدامٌدٌه 19

    ٌسمعبدونفهم 24

    لدٌهضعففًالذاكرةالبصرٌة 21

    ٌجدصعوبةفًتمٌٌزالمثٌراتالسمعٌة 22
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. لتقدير قيمة ثبات ألفا لكرونباخ بين الفقرات SPSSرجات مخ( 47) رقم الملحق

 استبياف النشاط الزائد.- أ
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,862 20 

 

 استبَاٌ صعوبت انقزاءة.- ب

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 
Nombre 

d'éléments 

,943 27 

 

 
 

 بعد تفريغ استمارات البحث حسب الفرضيات spssمخرجات  (:78) محق رقمالم
 

 معامؿ  االرتباط كالداللة اإلحصائية بيف النشاط الزائد كصعكبة القراءة.- أ
 

Corrélations 

 صعوبت َشاط 

 َشاط

Corrélation de Pearson 1 ,502
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 50 50 

 صعوبت

Corrélation de Pearson ,502
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 50 50 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 داللة الفركؽ التي تعزل إلى مستكيات النشاط.- ب

ANOVA à 1 facteur 

 انصعوبت

 
Somme des 

carrés 
ddl 

Moyenne 

des carrés 
F 

Significati

on 

Inter-

groupes 
1272,253 2 636,127 9,708 ,000 

Intra-

groupes 
3079,747 47 65,527   

Total 4352,000 49    

 

اختبار تحهَم انتباٍٍ انثُائٌ نًعزفت انفزوق فٌ انُشاط انزائذ انتٌ تعزى إني  انتفاعم بٍَ - ث

 انجُس وانزتبت

Tests des effets inter-sujets 

Variable dépendante: طزائذَشا  

Source 

Somme des 

carrés de type 

III 

ddl 
Moyenne 

des carrés 
D Sig. 

Modèle corrigé 141,860
a
 5 28,372 ,645 ,667 

Ordonnée à 

l'origine 
78545,078 1 78545,078 

1785,65

0 
,000 

 286, 1,167 51,346 1 51,346 جُس

 864, 147, 6,476 2 12,952 رتبت

 578, 555, 24,410 2 48,820 رتبت * جُس

Erreur 1935,420 44 43,987   

Total 113092,000 50    

Total corrigé 2077,280 49    

a. R deux = ,068 (R deux ajusté = -,038) 

 

 




