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 الحمد هلل الذي تتم بنعمتو الصالحات، وبعد :

 ق ال الحبيب المصطفى صلى اهلل عليو و سلم :"ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس ".          

إلى الذين   الشكر واالمتنان والتقدير والمحبةخالص  بوعلى ضوء ىذا التوجيو النبوي ، أتقدم      
 . لى جميع أساتذتنا األف اضلإ  والمعرفةميدوا لنا طريق العلم  

لقيمة ، ورحابة  األستاذ الف اضل الدكتور محمد حولة على توجيياتو او أخص بالشكر و التقدير      
 صدره ، وحرصو على نجاح طلبتو .

كما أتوجو بجزيل الشكر إلى السيد و السيدات األساتذة األف اضل ، أعضاء لجنة المناقشة على     
 قيمة ، ونصائحيم الثمينة .توجيياتيم ال

و الشكر موصول أيضا إلى إدارة جامعة عبد الحميد بن باديس ، وأخص بالذكر قسم علم      
 كل ما قدموه لنا من مساعدات طوال سنوات الدراسة .  ىالنفس وعلوم التربية و األرطوفونيا عل

تسييالت التي قدمتيا لنا من أجل  كما ال يفوتني أن أشكر مديرية التربية لوالية غليزان على ال    
دون    تمام الدراسة الميدانية ، وكل مدراء و معلمي المدارس  الذين استقبلونا في مؤسساتيمإ

  . أن ننسى أبناءنا الذين شاركونا ىذا العمل أفراد عينة الدراسة  

 وأخيرا أشكر جميع من ساىم معنا من قريب أو من بعيد في إنجاز ىذا العمل .    
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 فخر، إلى من أفتقده منذ الصغر ، إلى روح الوالد طيب اهلل ثراه،.سمو بكل  اإلى من أحمل    

إلى ينبوع الصبر و التف اؤل و األمل ، إلى كل من في الوجود بعد اهلل ، إلى الوالدة العزيزة أطال     

 ، وبارك فييا .اهلل عمرىا  

تسنيم ، و الكتكوت الصغير عبد  إلى ف لذات كبدي ، إلى أبنائي : محمد يوسف و األمورة     

 . أحياىم اهلل في طاعتوالجليل ،  

  ةي ،إلى من كانت سندا لي ، إلى زوجتي العزيز دربي ، إلى من تحملت و صبرت مع  ةإلى رفيق   

 ف اطمة .

  إلى أفراد عائلتي الكبيرة ، إلى إخوتي و أخواتي ، إلى أفراد عائلة زوجتي .     

 إلى زمالء الدراسة .   

 ثمرة جيدي  أىدي
 

 الطالب : دالل نورالدين         

 إىداء



 

 : البحث ملخص

لجمل و عبارات اللغة العربٌة لدى التالمٌذ تهدف الدراسة الحالٌة إلى تقٌٌم الفهم الشفهً    

مقارنة بنظرائهم القراء العادٌٌن لدٌهم ذوي عسر القراءة ، و تحلٌل استراتٌجٌات الفهم الشفهً 

من القراء  02من ذوي عسر القراءة و  02 تلمٌذ ) 02. و قد تكونت عٌنة الدراسة من 

تقٌٌم العادٌٌن ( من أقسام السنة الثالثة و الرابعة إبتدائً ، و اعتمدنا فً ذلك على اختبار 

، و اختبار الفهم التركٌبً الداللً  ( لعبد الحمٌد خمسO-52ًاستراتٌجٌات الفهم الشفهً )

(e.co.sse )لبٌار لكوك (Pierre Lecocq ) ،  مع إجراء بعض التعدٌالت على عبارات

 . ى المستوى الفونولوجيو إضافة بعد آخر يخص الفهم عل،  هذٌن االختبارٌن

خصائصه السٌكومترٌة تم تطبٌقه على عٌنة الدراسة ، حٌث و بعد إخضاع االختبار إلى     

ٌات البراجماتٌة ٌمٌلون إلى استخدام االستراتٌجأظهرت النتائج أن التالمٌذ ذوي عسر القراءة 

ظهر اضطراب عسر القراءة بشكل واضح على المستوى الفونولوجً ٌلتفسٌر العبارات . كما 

 و الحكائً ، وبدرجة أقل عل المستوى التركٌبً .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumé : 

    Notre étude a pour objectif l′évaluation de la compréhension orale 

d′énoncés en langue arabe chez des sujets dyslexiques, et l′analyse des 

stratégies de la comprehénsion orale par rapport a des apprenants 

considérés comme des normaux lecteurs . Notre échantillon comporte 

20 éleves en 3eme et 4eme année primaire . Nous nous somme fondés 

sur le test de O-52 ( l′évaluation des stratégies de la compréhention 

orale) de Abdel Hamid Khomsi et celui de Pierre Lecocq ( évaluation de 

la compréhention sémanticosyntaxique :e.co.sse) , en opérant 

certaines modifications sur certains énoncés , et en ajoutant une autre 

dimension concernant la compréhension au niveau phonologique . 

    Après avoir soumis le test aux caractéristiques psychometrique , le 

test a été mis en oevre sur l′échantillon . Les résultats ont montré que 

les sujets dyslexiques privilégient l′utilisation des stratégies 

pragmatiques pour interpréter les énoncés , et que le trouble de la 

dyslexie se manifeste clairement aux niveaux phonologique et narratif , 

et avec des degrés moind sur le niveau syntaxique . 
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 : مقدمة 

ٌرتكز على قدرات معرفٌة و لغوٌة ، ٌكتسبها الطفل فً المراحل األولى من إن تعلم القراءة    

الشفهٌة من أهم الكفاءات التً تدخل فً تعلم القراءة ، و فً هذا اللغة  عمره . و ٌعتبر فهم

أن الفهم هو الهدف النهائً من القراءة و أحد مكوناتها  الصدد ٌقول عبد الحمٌد خمسً :"

 األساسٌة ، مع التعرف على الكلمة ."

فأثناء النمو اللغوي ، ٌطور الطفل استراتٌجٌات خاصة بفهم اللغة .و ُتعّرف استراتٌجٌة فهم     

الجمل على أنها عملٌات معالجة تنتهً بوضع مجموعة من الفرضٌات حول العالقة بٌن 

ه الجمل . و بشكل عام تنمو هذه االستراتٌجٌات مع تقدم عمر الطفل ، و ناصر المكونة لهذالع

( préférentielٌفترض أن من بٌن هذه االستراتٌجٌات هناك واحدة فقط ُتفّعل بشكل تفضٌلً )

 (A.Allain ,2004 :16 أثناء معالجة و تفسٌر معنى الجمل و العبارات . )

ذه االستراتٌجٌات نذكر منها االستراتٌجٌة المعجمٌة و المعجمٌة و توجد عدة تصنٌفات له   

 البراجماتٌة ، و االستراتٌجٌة المورفولوجٌة التركٌبٌة ، واالستراتٌجٌة القصصٌة .

و قد انصبت هذه الدراسة على تقٌٌم و تحلٌل هذه االستراتٌجٌات ، و استخدامها فً معالجة    

سر القراءة ، ومقارنتها عند القراء العادٌٌن .ومن أجل هذا و تفسٌر الجمل عند التالمٌذ ذوي ع

تمثل الفصل األول فً مدخل إلى الدراسة حٌث طرحنا  : أربعة فصولقسمنا هذه الدراسة إلى 

إشكالٌة الدراسة، فرضٌاتها ، أهدافها ، أهمٌتها ، مصطلحاتها ، وبعض الدراسات التً تناولت 

ماهٌة القراءة ، ونماذجها ، وكٌفٌة التعرف على الثانً  الفصلتناولنا فً  الفهم الفهً . و

الكلمات أثناء القراءة ، كما تطرقنا إلى أهم التعرٌفات الخاصة بالعسر القرائً ، مؤشراته و 

الٌب العالجٌة . وفً مظاهره ، أنواعه ، وأهم النظرٌات التً تناولت عسر القراءة ، ثم األس

عالقته بالقراءة . أما الجانب و استراتٌجٌاته ، معوقاته ، :هً تناولنا الفهم الشف الفصل الثالث

 التطبٌقً فقد شمل التناوالت اإلجرائٌة التالٌة :

 التناول اإلجرائً األول : تطبٌق اختبار القراءة و تحلٌل النتائج  -

 التناول اإلجرائً الثانً : تطبٌق اختبار الفهم الشفهً مع التحلٌل الكمً و الكٌفً . -

 أٌن تمت اإلجابة على إشكالٌة الدراسة . النتائج فً ضوء الفرضٌات مناقشة -
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 : الدراسةإشكالية  (1

فهم اللغة ٌحٌلنا مباشرة إلى المعنى الذي ال ٌنفصل عن الفكر أو المعرفة ، و لكن  إن   

 الجداول السمٌولوجٌة الضطرابات اللغة توضح بشكل كبٌرعالمات الجانب االنتاجً للغة

  (niveau productionبٌنما )  ًال نكاد نجد فٌها بشكل واضح و مستقل العالمات الت

 (.)niveau compréhentionتبٌن جانب الفهم خاصة الفهم الشفهً للغة )

Coquet 2006  . ) 

وإذا كان الفهم الشفهً هو بناء معنى ما من طرف السامع من خالل عملٌات معرفٌة    

ات هذه العملٌات كأهداف ٌجب ولغوٌة ، فٌمكننا تسلٌط الضوء على آلٌات و مٌكانزم

 تحلٌلها ، وتشمل هذه األخٌرة)اآللٌات( العناصر التالٌة :

 ( . continum sonoreالتحلٌل الفونٌمً الكلً )  -

 تمٌٌز و معرفة األشكال الصوتٌة . -

 تحلٌل الموضعة الصوتٌة للكالم . -

 تحدٌد أفعال اللغة . -

 تحلٌل السٌاق اللسانً . -

 فهم العناصر المعجمٌة . -

 تحلٌل الهٌكل المورفولوجً التركٌبً و الخطابً . -

 (.éléments suprasegmentaux التركٌز على العناصر الصوتٌة المعجمٌة )  -

 استخدام الذاكرة اللغوٌة . -

 ( . sémantiques réseauxٌة و تنظٌمها )استخدام الشبكات الدالل -

 . inférences) التحكم فً الوضعٌات الخطابٌة واستخراج المعانً الضمنٌة ) -

 المعالجة المعرفٌة للمعلومات .  -

و من المعلوم أن التالمٌذ ٌستخدمون مثل هذه اآللٌات أو المٌكانزمات المعرفٌة )الذاكرة    

، التعرف ، التحلٌل ... ( ، واللغوٌة ) النحو ،الصرف ...( فً فهم اللغة الشفهٌة . وقد 
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هؤالء التالمٌذ ٌستخدمون فً ذلك  أن ) (C .MAEDER ,2009 بعض الدراسات  أثبتت

استراتٌجٌات بسٌطة وأخرى معقدة  ، و ٌختلف استخدامها باختالف الوضعٌة الشفهٌة .  

هً: االستراتٌجٌة فً هذه الدراسة فً اربعة استراتٌجٌات أساسٌة و هاناوقد حصر

( واالستراتٌجٌة strategie phonologico-lexicaleالمعجمٌة ) - الفونولوجٌة

االستراتٌجٌة و ( strategie lexico-pragmatiqueالبراجماتٌة )-عجمٌةالم

االستراتٌجٌة الحكائٌة ) و ( strategie morpho-syntaxiqueالتركٌبٌة )-المورفولوجٌة

strategie narrative ومن أجل اختبار هذه االستراتٌجٌات لدى كل من القراء . )

( ، ارتأٌنا طرح eleves dyslexiques العادٌٌن )التالمٌذ( وذوو عسر القراءة )

 التساؤالت التالٌة :     

القراء العادٌٌن و ذوي  بٌن فً استخدام استراتٌجٌات الفهم الشفهً هل ٌوجد فروق  -1

 ابتدائً ؟ المستوٌٌن الثالث و الرابع عسر القراءة لدى تالمٌذ

على أي مستوى من استراتٌجٌات الفهم الشفهً ٌتجلى اضطراب عسر القراءة بشكل   -2

 أكثر ؟

 على المستوى الفونولوجً ؟ عسر القراءة اضطراب( هل ٌظهر أ

 على المستوى المعجمً البراجماتً ؟ عسر القراءة ب( هل ٌظهر اضطراب      

 رفولوجً التركٌبً ؟على المستوى المو عسر القراءة ج( هل ٌظهر اضطراب       

 على المستوى الحكائً ؟ عسر القراءة د( هل ٌظهر اضطراب

 

 

 

 

 الفرضيات :  (2
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فً استخدام  القراءةبٌن القراء العادٌٌن و ذوي عسر دالة إحصائٌة ٌوجد فروق  -1

عند مستوى  بتدائًإ المستوٌٌن الثالث و الرابعلدى تالمٌذ  استراتٌجٌات الفهم الشفهً

 . 0.5.الداللة 

 على المستوى الفونولوجً . عسر القراءة اضطرابأ(  ٌظهر      

 على المستوى المعجمً البراجماتً . عسر القراءة ٌظهر اضطراب  (ب     

 على المستوى المورفولوجً التركٌبً . عسر القراءة ٌظهر اضطراب  (ج     

 على المستوى الحكائً . عسر القراءة اضطرابد(  ٌظهر      

 أهداف الدراسة: (3

 إلى : دراسةال تهدف هذه

إبراز الفروق الموجودة بٌن القراء العادٌٌن و نظرائهم الذٌن ٌعانون من عسر القراءة من  -

 حٌث الفهم الشفهً لدى تالمٌذ السنة الثالثة و الرابعة إبتدائً .

 تالمٌذ .تحلٌل المٌكانزمات المستخدمة فً فهم الخطاب الشفهً لدى هاتٌن الفئتٌن من ال -

ستراتٌجٌات الفهم عند فئة ذوي إبراز المستوٌات التً ٌحصل فٌها القصور فً استخدام ا -

 عسر القرائً .ال

 . مقارنة نمو الفهم الشفهً لدى المجموعتٌن من حٌث متغٌر السن -

 أهمية الدراسة : (4

اتضح أن هناك قصورا  من خالل استقرائنا لواقع العملٌة التعلٌمٌة فً مؤسساتنا التربوٌة  ،    

كتساب الكفاءات حوث الحدٌثة ، ومن جهة أخرى فان اواضحا فً توظٌف ما توصلت إلٌه الب

و المهارات التً سطرتها المناهج التربوٌة لن ٌتأتى إال إذا أولٌنا اهتماما لهذه البحوث و من 

ة للمتعلمٌن خصوصا ثم ترجمتها إلى برامج لتكوٌن المكونٌن السٌما ما تعلق بالجوانب النمائٌ

توضٌح أهمٌة الفهم الشفهً كنسق معرفً لٌسهم فً اللغوٌة منها ، و من هنا جاء هذا البحث  

( إضافة للممارسٌن األخصائٌٌن فً هذا دراسة) ال اكتساب مهارات القراءة . كما أنها فً
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ل بالفئات المجال لالرتكاز على العالمات السٌمٌولوجٌة الضطرابات الفهم الشفهً فً التكف

وفً المجال عامة و عسر القراءة بصفة خاصة . التً تعانً من صعوبات فً التعلم بصفة 

 التربوي ٌساهم هذا البحث فً بلورة تصور لدٌداكتٌكٌة مالئمة فً تدرٌس مادة التعبٌر

 . الشفهً، ال سٌما استراتٌجٌات االستماع فً التعلٌم القاعدي

 دوافع الدراسة : (5

الدراسات السابقة التً اطلعنا علٌها فً عالقة عسر القراءة بالفهم الشفهً  إنطالقا من     

خلصنا أن هذا األخٌر لم ٌعن بالقدر الكافً فٌه باالستراتٌجٌات التً ٌستخدمها التالمٌذ الذٌن 

ٌعانون من عسر القراءة السٌما فً المدرسة الجزائرٌة التً باتت معظمها تعانً من ارتفاع 

تالمٌذ ، و انعدام المعلمٌن المتخصصٌن فً التعامل مع هذه الفئة من التالمٌذ ،  نسبة هؤالء ال

الذي أردنا من خالله تسلٌط الضوء بالتحلٌل  ن الدافع من البحث هذا الواقع، وومن هنا كا

 ر  على جانب من جوانب هذا المشكل.والتفسٌ

 حدود الدراسة : (6

لقد اختٌرت العٌنتٌن من مدرستٌن : عدة بن عودة و مسعود عواد االبتدائٌتٌن بمدٌنة     

غلٌزان ،وهما مدرستان نموذجٌتان من المقاطعة الثالثة ٌتمٌز طاقمهما )المعلمون( بكفاءة 

 5و دٌن قراء عا 5تالمٌذ من الصف الثالث االبتدائً :  .1وخبرة جٌدة ، وتشمل عٌنة البحث 

قراء  5تالمٌذ من الصف الرابع ابتدائً  .1، و إناث 5ذكور و  5من ذوي عسر القراءة منهم

اناث،  وقد خضع أفراد العٌنتٌن  5ذكور و  5من ذوي عسر القراءة منهم  5عادٌٌن و 

 يبٌن شهر 2.13 - 2.12لالختبارات اللغوٌة فً الفصل الدراسً الثانً للعام الدراسً 

 فبراٌر ومارس .

 

 

 ددات الدراسة :مح (7
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تتحدد هذه الدراسة باستخدام االختبارات التالٌة : اختبار عسر القراءة )اختبار        

ذلك الفهم الشفهً ألفراد العٌنة  ، والعطلة(، و االختبارات اللغوٌة الخاصة باستراتٌجٌات 

الدراسة باخضاعها للمعاٌٌر السٌكومترٌة ، إلى جانب مساعدة األطراف المتدخلة فً إتمام 

 ) المؤسسات التربوٌة ، استجابة أفراد العٌنة...(.

 مصطلحات البحث : (8

 تمثلت مصطلحات البحث فٌما ٌلً :       

و هو عدم قدرة التلمٌذ على اكتساب آلٌات القراءة فً مرحلة اكتساب  عسر القراءة : -1

 اللغة المكتوبة ، و ذلك فً وجود قدرات عقلٌة عادٌة وتعلٌم مناسب .

( فً compreneurهو االستراتٌجٌات التً ٌستخدمها التلمٌذ )  م الشفهي :الفه  -2

 استخالص المعنى الصحٌح فً الوضعٌة الشفهٌة .

: هً العملٌات المعرفٌة والقدرات اللغوٌة التً ٌستخدمها  استراتيجيات الفهم الشفهي  -3

ة )الجمل ( فً معالجة المثٌرات السمعréférenceٌ( كمرجعٌة) compreneurالتلمٌذ )

المستوٌات  هذه االستراتٌجٌات وتشمل ول إلى معنى للرسالة الشفهٌة .لوصو العبارات( ل

 التالٌة :

ٌكون التلمٌذ قادرا على  المستوى فً هذا :(phonologique)المستوى الفونولوجي -أ 

 .الوحدات األساسٌة لتمٌٌز المعنى معرفة الخصائص الوظٌفٌة ألصوات اللغة التً تعتبر

 و (lexique actif) ٌمثل مجموع المفردات المستخدمة( : lexicalالمستوى المعجمي ) -ب 

 من طرف التلمٌذ .( lexique passif)المفهومة المفردات 

وٌتعلق األمر بالقدرة على (: morhologique) الصرفي( )المستوى المورفولوجي -ج 

  الكلمات و ما تؤدٌه من معانً . (formes)معالجة أشكال

القدرة على إٌجاد العالقات بٌن أشكال عناصر ( : syntaxiqueالمستوى التركيبي ) -د 

تسلسل العناصر المعجمٌة الخطاب )كلمات ، مقاطع ..( ، و القواعد النحوٌة المتحكمة فً 

 )المفردات( لتشكٌل الجمل و العبارات .
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استعمال اللغة ٌتعلق هذا المستوى بخصائص ( : pragmatiqueالمستوى البراجماتي ) -ه 

فً السٌاق االجتماعً أي االتصال اللغوي الذي ٌتفاعل من خالله المتخاطبان فً السٌاق 

 االجتماعً .

 المفاهيم اإلجرائية : (9

ٌتمثل فً العمر القرائً للتلمٌذ أثناء اجتٌازه لالختبار التشخٌصً عسر القراءة :  -1

عمر الزمنً بانحراف سنة أقل من ال -العمر القرائً  -لعسر القراءة و الذي ٌكون 

 واحدة على االقل .

التلمٌذ فً كل بعد ٌتمثل فً العالمة التً  ٌتحصل علٌها استراتيجيات الفهم الشفهي  -2

 ربعة الختبار  الفهم الشفهً .من األبعاد األ

 : الدراسةصعوبات  (11

 تمثلت الصعوبات التً واجهت الباحث فً العناصر التالٌة :

صعوبة فً تشخٌص اضطراب عسر القراءة ، باعتبار أن ظاهرة الضعف القرائً منتشرة  -

 ، وذات أسباب مختلفة .بشكل كبٌر فً مؤسساتنا التربوٌة 

الدراسات التً تناولت الفهم الشفهً عل ضوء خصائص اللغة العربٌة فً  المراجع و قلة -

 البٌئة العربٌة .

حٌث كان ٌتشتت انتباههم بسرعة ، شفهً ، استجابة المفحوصٌن الختبار الفهم ال -

تأجٌل الجزء الباقً إلى وٌصرحون بأنهم غٌر قادرٌن على المواصلة مما ٌضطرنا إلى 

    وقت الحق .

 

 

 الدراسات السابقة : (11

موضوع الفهم بشقٌه الشفهً و الكتابً ، و عالقتهما ،  عدٌد الدراسات التً تناولت    

و العملٌات المعرفٌة المتدخلة فً كلٌهما ، و هذه بعض الدراسات  واستراتٌجٌاتهما ،

 التً تصب فً هذا االتجاه :
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 (  Magherbi et Enhrich,2007)مغربي و آنريش دراسة   -1

هدف هذه الدراسة هو مقارنة الفهم عند تالمٌذ المرحلة اإلبتدائٌة فً جانبٌه الشفهً    

( على عٌنة Neal 1988احثان اختبار الفهم  )و الكتابً )القراءة ( ، حٌث استخدم الب

تلمٌذا باستعمال طرٌقة الثلث األعلى )جٌدو الفهم(  .3تلمٌذ ، بقً منهم  54متكونة من 

و الثلث األدنى )ضعٌفو الفهم( . ثم طبق اختبار الفهم فً شكلٌه الشفهً  والكتابً و 

بوعة بأسئلة تخص نصا متدرج الطول و الصعوبة ، هذه النصوص مت 23المتكون من 

مختلف مستوٌات المعالجة : المفردات ، معالجة التراكٌب ، المعالجة الداللٌة ، المعالجة 

 الفونولوجٌة ..

و قد أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطٌة قوٌة بٌن الفهم الشفهً و الكتابً ، وأن    

إال أن كفاءتهم فً  مجموعة ضعاف الفهم القرائً هم أٌضا ضعاف فً الفهم الشفهً ،

الفهم الشفهً أعلى منها فً الفهم القرائً ، حٌث سجلت هذه المجموعة نسبة نجاح تقدر 

فً الفهم الكتابً ، وهم بعٌدون عن  %42فً االختبار الشفهً مقابل  %57ب 

 . %77مجموعة جٌدو الفهم حٌث بلغت نسبة نجاحهم 

 ( :Cristine Maeder ,2006)كريستين مييدر دراسة  -2

انطلقت الباحثة من إشكالٌة أن هناك أطفال و مراهقون ٌظهرون اضطرابات لغوٌة فً    

جانبها التركٌبً و الصرفً ، وكان الهدف من هذه الدراسة تقٌٌم الفهم التركٌبً للعبارات 

المنعزلة ، ومالحظة االستراتٌجٌات التً ٌستخدمها هؤالء األطفال فً فهم العبارات 

 test deن الشفهٌة و الكتابٌة ، و ذلك عن طرٌق اختبار الفهم التركٌبً )المقدمة بالطرٌقتٌ

la comprehention syntaxique :TCS تلمٌذ  664( .و تكونت عٌنة الدراسة من

تلمٌذة( من المرحلة اإلبتدائٌة  ، حٌث أخذت فً االعتبار متغٌرات  318تلمٌذ و  346و)

ر و البادٌة (.وقد أسفرت نتائج الدراسة على ما أخرى كالحالة االجتماعٌة و اإلقامة )الحض

 ٌلً : 

( أعطت temp de passationعند مقارنة النتائج الكلٌة لالختبار مع وقت المرور ) 

 ثالث حاالت :
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( ٌفسر بأن المفحوص ضعٌف الفهم normeالنتٌجتان تحت المعدل المطلوب )  -أ 

 وبطٌئ.

نتٌجة االختبار عند المعدل ولكن وقت المرور فوق المعدل والتً تدل على بطء متعلق  -ب 

بصعوبة فً الفهم أو صعوبة فً الذاكرة ، وذلك من خالل اإلعادات المتكررة و طول 

 الوقت .

النتٌجة الكلٌة تحت المعدل ولكن وقت المرور عند المعدل مما ٌدل على اضطرابات فً  -ج 

 (.methacognitivesقصور فً العملٌلت الماوراء معرفٌة ) الفهم أو الذاكرة أو

ئج النهائٌة أن اضطراب الفهم القرائً سببه عدم القدرة على التعرف اكما أثبتت النت

 على الكلمات ، أما الفهم الشفهً فٌبقى فً حدود العادي .

 ( :Gallagher et al,2000) آخرونغاالغر و  دراسة  -3

 4بحث اللغة المبكرة للعسر القرائً فً دراسة طولٌة على أطفال بٌن جاالغٌر و رفاقه بقام    

سنوات ، استنادا لوجود قرٌب من الدرجة األولى معسر قرائٌا . فقد أشارت النتائج إلى  8و 

المجموعة ذات الخطر المتوقع لدٌهم مشكالت فً المعرفة القرائٌة . و  %.6أن أكثر من 

أظهر األطفال ذوو عسر القراءة فً سن الثامنة نموا بطٌئا فً اللغة و التحدث فً السنوات ما 

قبل المدرسة ، كما كان لدٌهم وعٌا فونولوجٌا ضعٌفا بعد فترة قلٌلة من دخول المدرسة بشكل 

 مثٌر لالنتباه .

 

 : (Badian et al,1991) آخرونباديان و  اسةدر  -4

طرحت الدراسة اإلشكالٌة التالٌة : هل مجموعات االطفال الذٌن ٌختلفون فً قدراتهم    

القرائٌة فً الصف الرابع )المعسرٌن قرائٌا ، المعسرٌن قرائٌا بصورة بسٌطة ، و القراء 

ٌختلفون فً مهام تتعلق بالقدرة اللغوٌة العامة أم ٌختلفون فقط فً  ن والقراء الجٌدٌن(ٌالمتوسط

 مهام نوعٌة ؟
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و اشتملت أدوات الدراسة على مقاٌٌس للغة و مقاٌٌس للقراءة ، القراءة من أجل الفهم .    

 أسفرت النتائج على :

و  ال تختلف المجموعات األربعة )المعسرٌن قرائٌا ، المعسرٌن قرائٌا بصورة بسٌطة ، -أ 

الفرعٌة للفهم عن اختبار  القراء المتوسطسن والقراء الجٌدٌن( على االختبارات

( . و أن المجموعات األربعة لم ٌكن بٌنها اختالف واضح فً نسبة Wichslerوكسلر)

 الذكاء اللفظً .

بالنسبة للمفردات أظهر القراء الجٌدٌن أداء أفضل بالنسبة للمفردات التً ٌتم استقبالها و   -ب 

 خصوصا عند مقارنة أداءهم بأداء القراء المعسرٌن قرائٌا .

بالنسبة للمعلومات النحوٌة كان أداء القراء الجٌدٌن أعلى و أفضل من أداء كل من   -ج 

 قرائٌا . المعسرٌن قرائٌا بصورة بسٌطة و المعسرٌن

 تعليق حول نتائج الدراسات السابقة : 

تشٌر نتائج هذه الدراسات إلى العالقة الموجودة بٌن اللغة الشفهٌة و اللغة المكتوبة ، و أن    

التالمٌذ الذٌن ٌعانون من عسر القراءة ٌظهرون كفاءة أقل من القراء العادٌٌن أو الجٌدٌن فً 

دى  المعسرٌن قرائٌا لاجا ، إال أن مستوى الفهم الشفهً بعض جوانب اللغة الشفهٌة فهما و انت

 ٌبقى مقبوال فً العموم .  
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 :تمهيد

يعتبررا عسع ررا عسياعشررة خطررة ع ى يرراب   ررت خ ررتيبو عسختع خرريي ت ا ع تيرر  ترر ع ي ت     ررت    

ه   رت أهخيرع عسع  يرع ؤا افير  (lindgren)جايي عألفاع  بو تتع عهم إست عسخجتخع . ا ق  أةر  س ر

ى يراب   رت عس خرا  ب ذه عسفشع خي عستالخيذ حيث ق و :" أي عسع ا عسياعشة عض اعب سه تر يياع 

 (42: 4002خي عأل ف و ." )ج جوت اعألة  يخة ت عإلجتخ  ة ا عع فع سة سع   ةبي

اقرر   رر هم عست رراا عسع خررة ا عستة اسرراجة فررة اضررع عسبرراعخج ا عأل رر سيب عسعالجيررع س تةفررو    

ا عساق شيرع س حر  خري هرذع  ب سع ا عسياعشة ت ا عألهم خي ذسك ت ر يا عسخ ر هج ا عسبراعخج عس خ شيرع

 ععض اعب .

فرراذع ةرر ي هررذع ععضرر اعب ب ررذه عس اجررع خرري عسى ررااب ت فخرر  هررا عسع ررا عسياعشررة ا خرر  هررة    

خؤطاعته ا خظ هاه ؟ ا خ هة أ ب به ؟ اخ  هة أ  سيب  الجه ؟ هذع خ   ر جيب   ره فرة هرذع 

ع حر اي   ت  اعسعاعخررو عسفصرو ت سةري قبررو ذسرك  ر عاع   ررت  خ يرع عسيراعهب : خف اخ رر  ت اةيفير

 عسخت ى ع في   ت حيث ع يخةي عةتط   عسع ا عسياعشة إع خي ىالو عس ط   عسياعشة.   
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 ماهية القراءة : -1

إسررت اعقررع عسيرراعهب فررة خ عا رر   ت فا  رر  تتاقرر    رر  عسخف ررام عسررذ  ي ظررا إسررت إذع  ظا رر      

ا أي عست خيررذ عسررذ  ي ررت يع أي ي  ررت عسة خرر    عسيرراعهب   ررت أ  رر  خجررا  خعافررع عساخررا  ت

 عست خيررذ عسررذ  يتعررا    ررت عسة خرر   بصررااب صررحيحع يةرراي ق اشرر  جيرر ع ت سةرري عسحيييررع أي 

 عسعب اع  ق  يفطو فة ف م خ يياأ .ا

ا ق  أىذ  عسياعهب أهخيع ب سغع فة   ام عستابيرع ا  رم عسر فص بصرفع   خرعت ا  رم عسر فص    

ى صع سخ  س   خي ت ع ي   ى ياب   ت خ تاى عسفا   اعسخجتخرع عسخعافة اعسعصبة بصفع 

(   رت أهخيرع عسيراعهب  Doehring et al)آىرااي. افرة هرذع عسىصراؤ يؤةر   ااير ج ا 

بياس خ  :"تعتباعسياعهب أ   يع س  جر   عستابرا  ا عسراظيفة فرة عسخجتخرع ت اأي عسير اب   رت 

 ( 7: 4002)ج جوت  يع حي ب عسفا  .قاعهب عسصح  ا عسخجال  ا عسةتب تضي  عسةييا س ا

فاذع ة    عسياعهب ب ذع عسي ا خي عألهخيرع ب س  ربع س فرا  ا عسخجتخرع فخر ذع يع رة هرذع عس غر     

 عسخ خت ب سياعهب ؟ سي  تع    ا ت ا   عستعايف   عسى صع بعخ يع عسياعهب  ذةا خ    :

:" تف رريا ذع  خع ررت عسيرراعهب أ  رر   (Haris et Sipay ,1989يعررا  هرر ايص ا  رريب   ) -

س اخا  عس فظيع عسخ با ع أا عسخةتابع ت ا عسياعهب خي أجرو عسف رم تحر ث  تيجرع عستف  رو بريي 

 اع  عسخعافيررع  خ ررعسا تس يرر اهاخ رر اع  عس غررع  تإ اعك عساخررا  عسخةتابررع عستررة تخيررو عس غررع

يحرر او عسيرر ا  فررك اخررا  عسخعرر  ة عستررة ييصرر ه   عسخعافررع  رري عسعرر سم ت افررة هررذه عسحرر وا

 (00: 4002)ج جوت عسة تب ."

ا يعاف   جخ و خيي و :" عسياعهب  ط   فةرا  ابصرا  يصر حبه إىراعع صرا  ت اتحايرك  -

طررف ب أي رر ه عسيرراعهب عسج ايررع خرري أجررو عساصرراو إسررت ف ررم عسخعرر  ة ا عألفةرر ا عستررة تحخ  رر  

 ( 007: 4000تف ع ب   ." )خيي وتعساخا  عسخةتابع ا عستف  و خع   ا عع 

ا  عي  ى س  فيعاف ي عسياعهب   ت أ    :" خ يع اع عع ا ط خ ع ع تيتصرا أخ  ح يي اعضة  -

  ررت خ رر اع  آسيررع خ ع سررع  رري بعضرر   ت بررو تطررتاك فررة آ عش رر  حرراعص ا قرراى اق ب يرر   

 خىت فع ف ة تطخو عسع  صا عست سيع :
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ث تظ ررا أهخيررع ح  ررع عسبصررا ب عطررتاعك خررع اؤيررع عسة خرر   عسخةتابررع أا عسخ با ررع حيرر ( أ

 عسخجخا ع عسعصبيع 

عستعخررريم ا ظ رررا  خ يرررع ق ب يرررع عستجايررر   رررت عسة خررر   خ فرررا ب ا خجتخعرررع حيرررث تإ اعك خع ( ب

 خع  يه .ا با   يت  او خ ه عسي ا  خف هيخه عسخاتب ع بىباب عسي ا  عستة تطةو ي 

 عس  ت بت ك عساخا  عسخةتابع حيث تطتاك فة ذسك أج  ب عس  ت ا ح  ع عس خع . ج( 

  ( تف  و عسي ا  ا خ ى تأياه بخ  يياأ .

إيج   عسص ع بيي سغع عسةالم ا عساخا  عسخةتابع حيث تتأس  سغرع  ف سياعهب إذي  خ يع ياع  ب      

عسةالم خي عسخع  ة ا عألسف ظ عستة تؤ   ت ك عسخع  ة خخ  يطريا إسرت أي    صرا عسيراعهب يرالث : 

 (:::0767خص فتتااعضة عسخع ت عسذه ة ت عس فظ عسذ  يؤيه ا عساخ  عسخةتاب ." )

أي عسيرراعهب هررة  تيجررع سعخ يترريي :  (Gouth et Tumner)ا يرراى ةررو خرري تررا  ا ت خررا   

عستعا    ت عسة خع ا عسف م عسطف ة ت اخي أجرو عساصراو إسرت عسخع رت ع بر  خري عستعرا    رت 

 هذه عسة خ   ا قاعهت   .

 كيف تحدث عملية التعرف على الكلمة المكتوبة ؟ -2

حيث أي عسخع اخر   عسى صرع  عسعخ يع ت عخ يعتج ه تف ياع سععيع ي   عس خاذع عسخعافة عسي  شة    

عسخعجرم عسعي رة عسخ ى   ت طةو ق خاص سغا  ي رخت  بة خ   عس غع خاجا ب فة عسذعةاب عس اي ع

(lexique mental  ت اتتفاع هذه عسخع اخ   عسخاجا ب فة هذع عسخعجم ب س  بع س طىؤ عسذ )

( )   ر ع عألصراع  phonologiquesيياأ ا يتة م إست ياليع أ اعع : عسخع اخ   عسفا اساجيع )

( )    ع عسحاا  عسترة orthographiquesعستة تتةاي خ    عس فظع( ت اعسخع اخ   عإلخالشيع )

)خعرر  ة عسة خرر   (  (semantiquesتتةرراي خ  رر  عسة خررع عسخةتابررع ( ت اعسخع اخرر   عس عسيررع )

 (0.ع ظا عسطةو )
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  ك  اييتيي س تعرا    رت عسة خر   خري أجرو اسةة ي ت يع عس فو قاعهب عسة خ   عسخع اسع ه  

(  adressageعساصرراو س خع ررت ا هخرر  : عس ايررت عسخب طرراب أا عستعررا  عسخب طررا   ررت عسة خررع )

 ( .assemblageاعس اييع عسغيا خب طاب  أا عستجخيع )

     : فرررة هرررذه عسعخ يرررع يعرررا  خ ررربي  ( procedure d′adressage)الطريقةةةة المبا ةةةرة   ( أ

عسيررر ا  عس فظرررع ا ا رررخ   عإلخالشرررة  ت ا بعررر  عسخع سجرررع عسبصرررايع ي طررر  عستخيرررو عإلخالشرررة 

(representation orthographique)  خاع عب خع ذسرك ي طر  أيضر  ا عس عسة س ة خع . ا

ا عسرذ  ي رخب ب  رت عسة خرع إذع  (representation phonologiqueعستخيرو عسفا اسراجة )

  (A .Gombert ,2000)أاع  عسي ا  ذسك .

ا إذع ة ي عسي ا  خ ا  ب  ه عس اييع فير ت فرال يخة ره عستعرا  إع   رت عسة خر   عسخى  رع   

 .عسخعجم عسعي ة ت ايفطو فة عستعا    ت عسة خ   عسج ي ب   فة 

تيتضة هذه عس اييع عستعا  ( :procedure d′assemblage)قة الغير مبا رة  يالطرب(

فة هذه     صاه  عسصغياب ا إ   ب تجخيع  .يم تي يع عسة خ   إست    ت أصاع  عسحاا  ت

عسح سع عيخت ك عسي ا  عستخيو عإلخالشة س ة خع عسخةتابع سذسك ي جأ إست تحايو عسة خع إست طة    

 عسطف ة خي ىالو  خ يع عستح يو عسفا يخة .

ه ت ي عس اييت ي تةخالي بعض خ  فال يخةي عع تغ  ه    خ  فة  خ يع عسياعهب ت ف س اييع    

عألاست ت خب بياعهب  ايعع ا    ع ت فة حيي عس اييع عسي  يع تةخو عألاستت    عسح جع إسي   

 بخع ت     خص  فع ة خ   ج ي ب .
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   Lexique mentale

             
               

             
Representation
orthographique

                 
Representation
phonologique

            
Prononciation

                        

                                

Voie    d adressage
                      

Voie     d assemblage
                            

                                     
Conversion grapho-phonlogique

 

 

 (A .Gombert ,2003لنموذج  لمعرفي  لثنائي  التجاه للقر ءة )  يمثل( : 1) لمخطط رقم 

 

 مراحل تعلم القراءة : -3

 : فة يالث خاعحو (Frith ,1985) فاي ح ب  تت اا عسياعهب س ى عس فو   
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اهة عسخاح ع عستة ع ت خب ب س ف ذ إست خع  ة ة خ   ةيياب  :المرحلة اللوغوغرافية  -1    

 ... اعستخيي  في   بيي عسة خ   يةاي في  ع  الق  خي  الخ   خىت فع خيو: عس او اعس اي

ذسك أ    تيام أ       ت  : اهة عسخاح ع عستة ت خ   فة هذع عسبحثتالمرحلة األلفبائية -2    

عسا   ع عسفا اساجيع حيث يةت ب عس فو عسي اب   ت تحايو عسحاا  إست أصاع  اي صب 

 .عسخ  ات عسصا عسخج ا  ىالس     ت إيج   عست  بت بيي عسطةو عسخةتاب ا

تح يو عسخب طا س ة خ    اي عع تخ   عس   ت اتعتخ  هذه عسخاح ع المرحلة اإلمالئية: -3    

 .  ت عسا   ع عسفا اساجيع

 الحظ أي عس فو يب أ  خ يع عةت  به عسفع ة ب ستخيي  بيي  س  بع سب  ه عس ظ م عسفا اساجةفب      

عألصاع  عسخصاتع اعألصاع  عسص ختع خي  اي أي يتاصو فة ب    عألخا إست عستخيي  بيي 

 . عألصاع   عىو فش   فا يع بي ا ع تيع ب خىت   عس خ   عسخةا ع سع  صا ةو فشع

عيبع تعييي عألصاع  عس غايعت اتح ي  خع سم اه  ك إطة سيـع ي  يع تاعجه عس فـوت بع  تى يه س  

عساح ع  عسفا اساجيعت ف س فو اها يةت ب سغته يتعاض سخ ا ع تتةاي خي أسافا   ت اسيص 

فا يخ  ت أ  صاا ذعتيع خىت فع اتيا خ ت يع سخجخا ع صغياب خي عسفا يخ  . اخع ام أي 

  اعسةط   ي عسعالق   عستة تحةم عس ظ م عسفا اساجة ع يتم ب  ؤه إع بع  تح ي  ةو عسفا يخ 

 .هذه عساح ع 

اق  اي عسخج ااب ها عسذ  يؤ   إست هذه ععىتالف   عأل عشيع عسخطة ع سصاا عسفا يمت إذ      

يتأيا عسصا  عساعح  بخج ااب  بعع ا طايي صات ت في تج صااع أ عشيع خىت فع اتتةاا هذه 

  .عسعخ يع خع ةو صا  ي بيه

 ي :مفهوم العسر القرائ -4

ة خررع يا   يررع ق يخررع  (dyslexis)  ررا عسيرراعهب أا عس   ية رري خرري عس  حيررع عإليتيخاساجيررع ت     

تع رة ة خر   أا سغرع  lexis ايع ة اةيرك أا  ر قؤ تيرا ة خرو ت ا dysختةا ع خي خي عيي : 
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ععتص و  اة ةع أا ضع  عسي اب   ت أا ةالم ت ا  ت هذع فاي ة خع  ي  ية ي  تع ة قصاا أا

 عس غا  . 

( عس   ية رري  ةخررر  ي ررة : " هرررة OMSأخرر  عصرر الح  فتعرررا  عسخ ظخررع عسع سخيرررع س صررحع )   

صعابع  عشخع فة تع م عسياعهب ا عةت  ب آسي ت ر    ر  أ فر و يتخير اي برذة ه خيبراو ت ايتر بعاي 

 ظ خررررررررر   اع ررررررررري     يررررررررر  ت اع يعررررررررر  اي خررررررررري عضررررررررر اعب   ح ررررررررريع أا  ف ررررررررريع. " 

(A.Dumont ,2008 :31  ) 

( عسع ا عسياعشة بأ ه : " عض اعب ي ت   إست عس غرع Reid Lion,1995ا يعا  اي  سياي )   

ت اها ب يا  عسخ طأ ت يتخي  بصرعاب   فرة فرك طرفاب عسة خرع عسخفرا ب ت ا يعةرص  عشخر  تج ير ع 

فا اساجي    قص  . هذه عسصعاب   فة فرك طرفاب عسة خر   تيرا ختاقعرع فرة ت سرب عألحير ي فرة 

قت   ب سعخا عس خ ة ا عسي اع  عسخعافيع ا عألة  يخيع عألىاى ت ةخ  أ    سي    تيجرع س عجر   ال

عس خ شة عسخعخم أا ععض اعب عسح ة . ا يظ ا عسع ا عسياعشة خي ىرالو صرعابع ختغيراب ذع  

أطة و خىت فع س غع ت ا تطتخو ت سب  ب عض فع إست خطة ع عسياعهب ت خطة ع اعضرحع فرة عةت ر ب 

 (10: 4006 ب  عسحخي تفة ع ع فة عسةت بع ا عست جة. " )عسبا

( :" بأ ه  ج  فة عسي اب   ت عسياعهب أا ف م خر  ييرام ,0745Friersonا يعاف   فايا اي )  

 (76: 4000 بيو  ب  عسفت   تفة  عسفا  بياعهته قاعهب ص ختع أا ج ايع ." )

تصااع   خ  س ذه عسخطة ع عسصعبع   ت  (Dohring et al,1981ه )ؤا يضع  ااي ج ا افي   

عس حا عست سة : " إي خجخا ع صغياب خري عأل فر و عسرذيي ع ياجر  سر ي م أ  خعاقر   ج رخيع أا 

إجتخ  يع يج اي أ ه خي عسصعب أا عسخ تحيو تع م عسياعهب ت ا هرم ي يبراي ت سبر  بر سغيا قر  ايي 

   ت عستع م أا عسخع ايي قاعشي .  "

 ي ي سخ ذع يع  تع م عسياعهب   و سغ سبيع عأل ف و ا صعب ج ع سي ع خ  م .ا ي ت ا  عسب ح  

ا هخ  ياي ي عس بب فرة هرذع سريص ألي هرؤعه عأل فر و  ر ج يي بصرفع   خرع ت حيرث أي سي ر  

 س يه عسصعاب   عسخ تطاب بصفع ةبياب فة عسةالم ت عسف رم ا عسحر يث ا عستفةيرا ا عستةير  عسعر م ت

ا عستة تخيو ألي تخي  عأل ف و عسذيي يص فاي أ  م ختى فاي ذه ي  . ا بعي ع  ري إخة  يرع حر اث 
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 عصعابع عسياعهب ب بب عست ايص عسا  ه ت فاي عسفاض عساعضب أي س ى هؤعه عأل فر و قصراا

 ب سي اع  عسخ  ابع س ياعهب ت ا إذع ة ي عألخا ةذسك فا ه يخةي إيج    بب خطة ع عا خح     ا ي

 ( 43،44: 4002عسياعهب ا ت خيع  ات عستغ ب   ي   أا خ ع   .)ج جوت

( :"  ا عسيراعهب هرا عضر اعب فرة ONLا تعافه عساة سع عسا  يع عسفا  يع سخاعقبع عسياعهب ) 

عسي اب   ت   ت خع جع عسة خ   عسخةتابع ت خ طأ هذع ععض اعب خاجا    رت خ رتاى عسب ير   

 ( ONL ,1998حةم فة هذه عسي اب ." )عس خ تيع ا عسخعافيع عستة تت

 خي ىالو هذه عستعايف   يخةي ع تىالؤ عسع  صا عست سيع : 

 _ عس   ية ي  عض اعب  عشم فة تع م عسياعهب .

  ربع ذةر ه ختا ر ع   رت عألقرو ت ا ع  عسيراعهب سر ى عستالخيرذ عسرذيي سر ي م _  تح ث  ري   را

 تع يم تيا خ   ب . ايع  اي خي أ  عض اعب ح ة عا حاخ ي عجتخ  ة أ

 ._ ةو ت خيذ يع  ة خي صعابع فة تع م عسياعهب سيص ب سضاااب خع اع قاعشي  

 _ عسع ا عسياعشة ت سب  خ  يصحبه   ا فة عسةت بع .

 أنواع عسر القراءة : -5

عسع ررا  برريي ياليررع أ رراعع خرري عسع ررا عسياعشررة : عسع ررا عسياعشررة عسفا اسرراجة تيخيرر  عسبرر حياي   

 عسياعشة عس  حة ا عسع ا عسياعشة عسخىت   :

 :(dyslexie phonologique)العسر القرائي الفونولوجي  ( أ

 فة هذع عس ـاع خـي عسع ا عسياعشة ت ييع ععضـ اعب   ت خ تاى عس اييع عستح ي يع     

( procedue d′assemblageت بخع ت صعابع فة قاعهب عسة خ   عسج ي بت )  فة حيي يةاي

( أح ي .ا يتجه عست خيذ procédure d′adressageعستعا    ت عسة خ   ب س اييع عسخب طاب )

 إست قاعهب عسة خع ة خ ع  اي عسي اب   ت تح يو    صاه  تخخ  ياقعه فة أى  ه ةيياب 

ياؤه  " عسخةتابع خيال "بي " ية سحذ  ا عسي ب ا عستغييا. ةخ  يخة ه إ ت ع ة خع خط ب ع س ة خع 

 ب  " إذع خ   اض    يه ة خع بي  أاو خاب .

 : (dyslexie de surfaceالعسر القرائي السطحي ) ( ب

عست خيررذ عسخصرر ب ب ررذع عس رراع خرري ععضرر اعب ع يخة رره خب طرراب عسيرراعهب  رري  ايررت عستعررا     

ت عسخب طا   ت عسة خرع  ةرص عس راع عألاو ت حيرث يخة ره قراعهب عسة خر   عسج ير ب ب اييرع فع سرع 
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( خيو )هذعت irreguliersسةي فة عسخي بو يج  صعابع ةبياب فة قاعهب عسة خ   عسغيا صحيحع )

را "  . ا تتخير  قراعهب عست خيرذ  عسذيي..( أا عسة خ   عسج ي ب عسغيا خطة ع خيال " خْا " يياؤهر  "خو

ه برر سب ا عسطرر ي  اسةرري خرري عسصررعابع بخةرر ي أي  خيرر  هررذع عس رراع خرري   ررا عسيرراعهب   رر  عسيرراع

عسخبترر شيي تإع أي ععىررتال  برريي عسيرراعه عسعرر  ييي ا ذا    ررا عسيرراعهب عس رر حة خرر  ي بررث أي 

 . يظ را بطرةو اعضرب خرع ع رتخاعا هرذه عسصرعاب   سر ى عسفشرع عسي  يرع ا خرع خرااا عس ر اع 

(J .E .Gombert et al,2000)  

 :( dyslexie mixteالعسر القرائي المختلط )ج( 

هذع عسطةو خي عسع ا عسياعشة يصيب عسج  ب عستح ي ة عسفا اساجة س يراعهب ا فرة  فرص عساقر    

عسج  ب عس  حة عسخب طا ت اهرؤعه عستالخيرذ يجر اي صرعابع فرة قراعهب عسة خر   عسغياصرحيحع 

 .(pseudo-motsاعسج ي ب فة آي اعح  ت ايفط اي فة عىتب ا قاعهب عسة خ   عسع يخع عسخع ت )

 النظريات المتعلقة بالعسر القرائي :  -6

سي  ع ت     ظاي   عسع ا عسياعشة خ ذ عس بعي    إست عس ظم عسح ييع خيو   م عسر فص عسخعافرة   

ق خ  عس ت شج عألةيا عق   ر  فرة هرذع عسخجر و .)  ا ا   م عس فص عأل ص ب عس ذعي ى ف  عألضاعه ,

 ( 41: 4006 . ب  عسحخي  ا آىاايت

 بي / الحسي :العصاإلتجاه  ( أ

عسعجرر  فررة عع اعك عسبصررا  سرر ى عسخاضررت عسخع ررايي قاعشيرر  هررم عأل برر ه أاو خرري عحررظ   

( عسذيي ع رتى خاع تعبيرا عسعخرت عسياعشرة ساصر  .. Morgan ,Ortonاأ ب ه عسعياي خي خيو )

سررذع يبرر ا خرري عسخعيرراو أي عس ظايرر   عألاسررت فررة خجرر و عسع ررا عسياعشررة ةرر ي س رر   ععضرر اعب ت

 أ  ص بصا  .

ا قرر  تخي رر  هررذه ععضرر اعب   عسبصررايع فررة عسعجرر  فررة عع اعك عسبصررا  ا حاةرر   عسعرريي   

عسبصررررايع ت ا عستيرررر اب عسبصررررا  ت ا عستاظيرررر  عسب ررررةه س خخررررا عسى ررررا  س ىاليرررر  عسعظخررررت 

(magnocellulaireا قرر . )(عقتررا  تاخرر تيص  Tomatis ظايررع  رري عسعجرر  عسبصررا  فررة  )

   يع عس تي    فة فا    ت حيث أاضب أي عسخع ايي قاعشي  س ي م صرعاب   فرة   رل عسة خر   

 عسخةتابع إست تخييالت   عسفا اساجيع .
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أخرر    ررم عستطررايب عسعصرربة فيرر  قرر م إ رر  خ  ةبيرراع فررة خجرر و عسع ررا عسياعشررة بفضررو عسبرر حييي   

( عس رذعي قر خ  Galaburda( ا جر عباا ع )Gesschwindجي راي   ) صصريي خري أخير وعسختى

عس ظايع عسخط ااب  ي عس  ب عسص تة خي ىالو عستح يو بصراا عسرا يي عسخغ   ي رة ألخىر   

عسخع ايي قاعشي  ت حيث اج اع عسخ   ت عسترة س ر   القرع ب س غرع ا عسختخي رع فرة عسفرؤ عسجر عا  

 ( 14: 4006عألي ا .) . ب  عسحخي تعألي ا ا عسفؤ عسص تة 

ا يرراى خيطرر و حبيررب أ رره اتررم أي عس ظايرر   عسخعافيررع أىررذ  خة  رر  ختيرر خ  فررة عس اع رر     

عسح ييررع عضرر اعب   ررا عسيرراعهب تإع أ رره ح ررب بعررض عسبرر حييي ) ررالو ا افيرر هه( فرراي هررذع 

 traitementه عأل   ررة هررا  رر م عسيرر اب   ررت عسخع سجررع عس خ يررع )ؤععضرر اعب يبيررت خ طرر

temporel( . س خع اخ   عسح يع   ت خ تاى عسخل )M .Habib ,1997 :38) 

 النظرية المعرفية : ( ب

ح ب عس ظايع عسخعافيع فاي عسخع ايي قاعشي  ييعاي فة أى  ه أةيا خي ت رك عسترة ييرع في ر      

عسيرراعه عسعرر  ييي فررة خ رر م عع اعك عس ررخعة عسررذ  يت  ررب عستخييرر  عس ررايع س خييررا .هررذه عس تيجررع 

أاح  س الو ا  خالشه برأي عسخع رايي قاعشير  سر ي م صرعاب   فرة إ اعك ا تج ير  عسخع اخر   

 عسعج  ق  ي بب  ي شؤ فا اساجيع تظ ا س ى عسخع ايي قاعشي  أي  ه عسياعهب . ععع ت هذعس اي

( ا آىرااي أي عسخع رايي قاعشير  سر ي م قر اب خحر ا ب Thomsonا ياى ةرو خري تاخ ري )    

   ت عستى يي عستة ق  تاجع إست  ي شؤ فة فك عسطفاب .

عسياعشررة هررة عس يرر شؤ عس غايررع ىصاصرر   أخرر  أهررم عسخي ابرر   عس رر ش ب ح سيرر  عستررة تف ررا عسع ررا  

( فة  خا عساعبعرع ا conscience phonologiqueعسفا اساجيع خ    ت ف سا ة عسفا اساجة )

ب سياعهب فة  ي عست  عع ا عسع طاب . ا ه  ك عتف ت اع ع   رت أي عأل فر و عسرذيي  عسى خ ع يت بؤ

س ي م ق اع  فا اساجيع ضعيفع ا/أا خ  اع  ذعةاب  خعيع قصياب عسخر ى ضرعيفع خري عسختاقرع 

 ( 13: 4006) ب  عسحخي ت أي يج اع صعاب   فة ت خيع عسياعهب .

( بررأي عس غررع ضررااايع جرر ع 0764 ررخيث )( ا خرر ةجي   ا0763ا يرراى هرر ايص ا  رريب   )    

ب س  بع س خعافع ا خي بي    عسياعهب . فةرو خري ةخيرع ا ةيفيرع حر يث عس فرو   رت قر ا ةبيرا خري 

عألهخيع سعخ يع عسياعهب ت فب س  بع س ةم يالحظ أ ه ة خ  ةيا     عسة خ   عسترة يعاف ر  عس فرو ت ا 

      ه ذسك   ت ت ظيم أفةر اه أي ر ه  خ يرع عسخف هيم عستة ي ت يع أي يعبا      فة ة خ   تة خ
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عسيراعهب . أخر  عسةيفيرع عسترة يةراي   ي ر  حر يث عس فرو ع تيرو أهخيرع ب س  ربع س يراعهب ت ف أل فر و 

عسذيي س ي م خطةال  تتع ت ب س  ت ت سب  خر  ي رتج  ري ذسرك ب س  ربع س رم خطرةال  ى صرع تتع رت 

( بأي عسخع رايي Liberman ,1979 ;Vogel ,1975ب سياعهب . في  أ فا     خي عس اع    )

 رر   ةبيررا خرري خ رر اع  عس غررع تترراعا  برريي عستي يررع  فررةقاعشيرر  أقررو ةفرر هب خرري عسيرراعه عسجيرر يي 

( ا ع رررتى عم عسخع اخررر   عسى صرررع بررر سخع ت ا segmentation phonologiqueعسصررراتة )

ب ت اترم تح ير   يراب عإل اعب . اق  تخ  ةذسك  اع ع عسعالقر   عسخت عى رع بريي عس غرع ا عسيراعه

 (   66،67: 4002عس غع أا ى و اظ شف     ت أ    خي أ ب ب خطةال  عسياعهب . )ج جوت

 األعراض المميزة لحاالت العسر القرائي :  -7

 عس   ية ي  سي   خجا  ح سع ى و أا عض اعب فة عسياعهب ت برو هرة أةيرا خري ذسرك بةييرات    

حيررث تتطررعب أ اعضرر   ا تىت رر  خرري فررا  بىررا ت ايظ ررا بعضرر   فررة ح سررع خعي ررع ت اتظ ررا 

: 4006أ رراعض أىرراى   رر  فررا  آىررا . ا فيخرر  ي ررة حصررا  رر م ست ررك عأل اعض:)أ.حخرر بت

40،40) 

  بالقراءة : ةأوال : األعراض المتعلق

 عألاق م .عض اعب أا قصاا فة ذعةاب ع تيع ب عس غع )عسحاا  ا عسة خ   ( أا   -0

قصرراا سغررا  يتخيررو فررة عسى رر  برريي عسحرراا  ا عسة خرر   ا عسجخررو أا إتفرر و بعضرر     رر    -4

 عسياعهب .

عستا   أا عستاق  عسختةاا     بعرض عسة خر   أا إتفر و بعضر   أا صرعابع قاعهت ر  ت خرع   -1

 حاة   خص حبع خي عساأص ا تذبذب  ايع تيا      فة خي ع عسعيي أي  ه عسياعهب .

 ساتبع فة عسياعهب ا عسطعاا ب إلاه ت     خخ ا ت   .عفتي ا ع  -2

   م عسي اب   ت عستاةي  فة عسياعهب ا ف م خ  يياأ .  -3

  م اضا  عس صاؤ عسخةتابع ب س  بع إسيه ت حيث ياى بعرض عسحراا  ا عسة خر   تيرا   -4

يغفرو ختحاةرع أا خت عى رع أا خطاطرع ت أا اعضحع عسخع سم ت أا ياعهر  خ  اجرع ذع  ظرو أا

 هب بعض ة خ ت   .قاع
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عىتفر  ي خ  تةاي هرذه عألى ر ه قر  ق ر  أاتةاعا بطةو خ حاظ ألى  ه عس فو فة عسياعهب ب  -5

    أقاع ه فة عسعخا ا عسذة ه ت ةأي يعةص   ت عسة خ   أا عألاق م خيال ة خع "با" يياؤه  

 "اب" ا " خش" ب و خي "طخص" ا هةذع..

 ب قرراعهب سخرر  قرراأه خرري  اي خبرراا ت أا ع رري   طرر ي  أا تررا   خ حرراظ أا إ رر  عسيرراعهب بررب ه  -6

 بعض عسة خ   عسيصياب ا ى صع عسحاا  : ات   ت ت خي ت عسضخ شا عسختص ع...

 إض فع أا حذ  بعض عسخي  ع خي عسة خ   .  -7

 ع   .تع يخ   عستة يياؤه  عس فو أا ي خصعابع فة ف م عس صاؤ أا عس -00

 ثانيا : األعراض المتعلقة بالكتابة :

 ى  ا  ه ا خطاش ت تصعب قاعهته .  -0

 يةتب عسحاا  بطةو ى ا  ذع  اؤيع ح  ب .  -4

 تب يي أحج م عسحاا  أا عسة خ   .  -1

 فو أا تخ اع عأل  ا .عس  ا إست عأل  ت أا عأل  خيو  -2

 صعابع فة ت جيو أفة اهم أا عستعبيا      ةت بع . -3

 أى  ه ةيياب فة  يو عسخةتاب ا بطةو أةيا     عإلخاله . -4

 

 ثالثا : األعراض المتعلقة بالذاكرة : 

صعابع عع ت   ه خي عسذعةاب فة تاجخع عساخا  إست إط اع   خعيع اعسعةرص )عإلطر اع    -0

 عس خعيع إست ةالم فةت بع ( .

  أا عألاقرر م ت ا  خ يرر   عسضرراب ضررعي  ا  ررايع عس  رري ي فيخرر  يتع ررت بت جررة عسة خرر   -4

خرع   ري ي عأل رخ ه ا عسخصر  ح   ا ت   رو أحرا  عس جر ه ت ا أير م  عس را  ا عسي رخع تا

 عأل باع ت اأط ا عس  ع ت ا عستخيي  بيي ععتج ه   )يخيي ت ي  ا ت تح  ت فات...( .

( إست أي عأل ف و عسذيي يع  اي خري   را Livi et Leitizio,1986ا يطياسيفة ا سيت  يا )    

 :ي خي عأل اعع عسخىت فع خي عس  اك خ    عسياعهب يظ ااي فة عسياعهب خجخا ع خ

 (24: 4002ج جوتفة ( 

 ت سب  خ  يياؤاي عسة خ   ا عسجخو  اي أي يف خاه  .  -0
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  س ي م صعابع خعي ع فة قاعهب عسة خ   عسخجا ب خي عسحص .  -4

 ع ي ت عاي خعافع عسى أ فة عسة خ   عسى  شع .  -1

 :ت خيص عسر القراءة -8

  ت عساتم خري أي   را عسيراعهب ع يخيرو احر ب خاضريع ختج   رع خري حيرث عسعاعخرو عسترة     

 افررت خع يرر   خحرر  ب ةرر سعخا عس خ ررة ت رربب هررذع ععضرر اعب إع أ  رر   ررتخةي خرري تطىيصرره 

ف سعخا عس خ ة ستطىيؤ ععض اعب يةاي بع  خالحظع ترأىا . عسعالخ   عسى اجيع ا عسع  يع ا

فة عسياعهب يتج ا  عسع خيي خي ا ع ب سعخا عس خ ة س  فو أا بخ تاعه عس اع ة ت ا ب ذع ع يخة  ر  

.ب إلضر فع إسرت هرذع فير  حر    ت عسياعهب قبو عسي خ ع أا عست  عع خي  خا عس فرو  تطىيؤ   ا

عستة خي طأ    أي تاج    فة اضع عستطىيؤ عسخالشرم  بعض عسخؤطاع  عسى اجيع ا عأل اعض

ف أل فرر و عسخصرر باي بع ررا عسيرراعهب يعافرراي   ررت أ  ررم ييعرراي فررة أى رر ه ذع   ا يررع ى صررع 

تعا  بأى  ه عسي ب ا عإلبر عو ت ا   خرع تحايرو خةر ي عسع  صرا عسى يرع أي ر ه عسيراعهب ت ف جر  

سةري خطراهع ع سي ر  . أ ره يراى عسة خر   ا س ظا إ ر ج ع  ري عسرتع م ا عسترذةا س ة خر   بر عس فرو

إ ره ع ي رت يع . يعا  قاعهت   سذسك ع يتذةاه  اها يطةا خي عض اعب فة عسياعهب فة صفه 

ت ات سبر   خر  يعجر   ري ت رخيع  بفيظ ره   تذةا عألحا  ا ياعه  خطراهع خريال يراى عسحرا  

ا يجر  صرعابع فرة   تر ع    صرعسة خ   عستة ياترب فرة عستعبيرا    ر  ت فييراو عسب احرع ا هرا يي

 س خصر بعس ي اب   ت عسة خ   في فظ   ى أ. احتت ت جشع عألحا  تب ا خ أسع صعبع ب س  ربع 

. اإذع عحظ ر  إ ت جر   عس فرو عسخصر ب ب قرع ت  تأةر  أي خر  يخير  "خ رب" بر ع خري "ح رم"فيةتب 

عألى ر ه   فو خص ب ا آىا تيرا خصر ب هرا سريص  ا يرع عألى ر ه ا إ خر   يخاخت ر  .ةخر  أي

تظ رررا أي ررر ه عس يرررو فرررة عإلخررراله أا عس غرررع عسعفايرررع ت هرررذع إذع ع رررتخا  بعررر  عس ررر ع عسي سيرررع خررري 

عستخ اص.اب س  رربع س يرراعهب تةرراي ت سبرر   خبرر اهب بحررا  أىيررا  طرراعشي   ا ب سترر سة يرر ظم عس فررو 

عسحاا  عألىاى حاو هذه عس ي ع حتت يةاي ة خع خعاافرع خرع بعرض عستغيراع  أا عسحرذ  أا 

 (4000)باسعاعصت. ي  ب أل اع  صاتيععس

( عس ر   خري تطرىيؤ   را عسياعشرة بياس خر  Haris et sipayاياضب ه ايص ا  يب   )    

:" إي عسغرراض خرري تطررىيؤ عسع ررا عسياعشررة هررا تح يرر  ةيرر  ت رر    عس فررو بصررااب أفضررو 
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عسررذ  يعررا  خرر  هررة  ستح رريي ق اترره   ررت عسيرراعهب . اعسييرر م ب ررذع عستح يرر  يت  ررب عسطررىؤ

عسخع اخرر   عس  خررع عستررة ي بغررة عسحصرراو   ي رر  ؟ اةيرر  يخةرري عسحصرراو   ررت هررذه عسخع اخرر   

بصرااب أةيررا يب تر   اصرر ق  اف   يرع ؟ اةيفيررع تف رريا هرذه عسخع اخرر   برذة ه .ا تطررتخو صررااب 

ج تره. عستطىيؤ   ت تح ي  خ تاى عس  سب ب س  ربع س يراعهب ت خ  اعتره ت ع رتاعتيجي ته ت اعحتي 

 (22: 4003)ج جوت

عسخ ا يي ا عسختىصصيي فة خج و عسياعهب عتب ع عس ظر م عستر سة  تايضي  عسب حي ي بأ ه          

 :فة  خو عستطىيؤ 

 تح ي  عسخ تاى عسع م ستحصيو عسفا  فة عسياعهب ت اخي ا ته بي اب عس فو عسح سيع . -0

 س فا  .تح ي  جاع ب عسياب ا عسضع  عس ا ة فة عسياعهب ب س  بع  -4

 تح ي  أ  عسعاعخو خي عسخخةي أي يعات ق اب عس فو س تع م     هذه عسخاح ع . -1

 إ عسع أا تي يو هذه عسعاعخو عستة يخةي ضب    أا تصحيح   قبو أاأي  ه عسعالع . -2

 إ تي ه أةيا عس ات ف   يع ا تأيياع ست ايص عسخ  اع  ا عع تاعتيجي   عسال خع .  -3

 ست أي يتم عستخةي خ    أا عستأة  خي أي عس فو ي تى خ   .ت ايص عسخ  اع  عسخ  ابع إ -4

 

( إسررت أي أهررم عس ررات ستطررىيؤ عسع ررا عسياعشررة تتخيررو فررة 4003) صرراب ج جرروت اتاصررو     

 خ ي ة :

حيث تاج  خؤطاع  ا  الخ     ي ب ت       ت عستعا    ت عستالخيذ ذا   المؤ رات : ( أ

   ا عسياعهب .

صرعاب   عسرتع م ا خري  ت عسراتم خري أي أهرم خعير ا ستطرىيؤيذةا آااي بأ ه   ر التباعد : ( ب

 م ةخر  تيي ر   عىتبر اع  عسرذة ه بي    عسع ا عسياعشة ها عست ر قض بريي قر اب عسفرا    رت عسرتع

 .    ة  يخة عسحييية س  فوعستحصيو عألا

اقرر  ع تخرر   عس اع رر   ا أ ب عسبحررث فررة خجرر و عسع ررا عسياعشررة فررة معةةادالت القةةراءة :   (  

  : خع  سرع هر ايص   ت بعض عسخع  ع  ةأ  ص س تطرىيؤ اخري هرذه عسخعر  ععستطىيؤ 

 (34: 4003)ج جوت.عهب س  ايص ت اخع  سع با   ات ةات اخع  سع   بع عسياس عخا عسياعشة 

 أساليب عالج العسر القرائي :  -9
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قبو عسب ه فة  الع عسع ا عسياعشرة عبر  خري عسبحرث ا عستيصرة  ري عأل رب ب عسة خ رع ااعه      

عسخطة ع ت بخع ت أي يةاي عستطىيؤ  قيي  . ا عألهم خي ذسك ة ه ها ع تى عم عأل  سيب عساق شيرع 

عسع را عسياعشرة ترؤ   بصر حب   إسرت عستة تتخيو فة عسةط  عسخبةا  ي عسعالخ   عستة  تاقرع أي 

 .سخ تيبو ت ا خي يم عسعخو   ت اضع عسباعخج عسخ   بع سةو ح سع إي أخةي ذسك فة ع

جاعهع  عستطىيصريع ع يع رة طريش  خر    ت عسخع ايي قاعشي  خي ىالو عع إي خجا  عستعا     

سم يتبعره عسعرالع عسخ   رب سحر ع  عسع را عسياعشرة ا  خ يرع عستر ىو تعتبرا خ رؤاسيع عسجخيرع فرة 

 .عسخ  و ا عسخ ا ع 

اتىت   عسباعخج خي ح سع ألىاى ت اخي خاح ع سخاح رع ا يجخع ر  هر   أ   رة اعحر  أع     

( بررأي ه رر ك Ekwall,1977اهرا إحرراع  عستير م ب س  رربع س ت خيررذ فرة عسيرراعهب . ا ياضررب إيةراو)

 (002: 4002ياليع أ اعع خي باعخج عسياعهب ا هة :)ج جوت

ا هرة براعخج عستع رريم عسترة ترتم فرة عسفصررو عسعر    ا عسترة يتبع ر  عسخع ررم  البةرام  النمائيةة : (0

 سخي ب ع عحتي ج   عستالخيذ عسذيي يتي خاي بخع و      يتفت خع ق اعت م .

ا هرة برراعخج ستع ريم عسيراعهب  ري  ايررت خر اص عسفصرو ىر اع جررا  البةرام  التصةحيحية : (4

 عسفصو عسخ ا ة ستصحيب صعاب   عسياعهب عسح  ب .

ا هررة برراعخج ستع رريم عسيرراعهب ت ت ررتى م ىرر اع عسفصررو عس اع ررة ستع رريم  البةةرام  العالجيةةة : (1

 خ  اع  عسياعهب عس خ شيع عس ا يع س تالخيذ  اي عسخ تاى فة عسياعهب.

( أ اعع عست ظيخ   عسياعشيع عسعالجيرع عسخىت فرع عسترة ت رتى م 0763ا يي م ه ايص ا  يب   )

 اخ    :خع خىت   فش   عسع ا عسياعشة 

الع  عىرو عسفصراو عس ظ خيرع باع ر ع عرا يخةي تير يم عس العالج في الفصول الدراسية : -1

 خرر اص عسفصررو أا خع ررم يت يررت عع تطرر اب ا عستاجيرره خرري عسختىصررؤ فررة عسيرراعهب ت

فة هذه عسفشع ت سب  خر  يةراي سر ي م خطرةال  قاعشيرع  عسياعه عسضع   عسذيي يتم اضع ما

 أقو .

يخةرري أي تيرر م خيررو هررذه عسىرر خ   عسعالجيررع ىرر اع  الدراسةةية :العةةالج خةةارج الفصةةول  -2

    ت عسفصاو عس اع يع  فة :
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حجرراب عسيرراعهب :ا هررة  برر اب  رري حجرراب ى صررع يعخررو خرر اص عسيرراعهب خررع خجخا ررع  -

يصبب هؤعه عستالخيذ ق  ايي   ت خاعةبع صغياب خي عستالخيذ ت أا خع ت خيذ اعح  ا    خ  

 ع يتم إ خ ج م . خالههم فة عسصفا  عسع  ي

حجرراب عسخع اخرر   : ففررة بعررض عسخرر عاص يت يررت عأل فرر و خرري ذا  صررعاب   عسررتع م فررة  -

خة ي ى اع فصاس م عس اع يع عسع  يع ت ا ت عا هذه عسحجاب باع ر ع خر اص خر اب ستير يم 

 عستابيع عسى صع .

ا عسخاعةرر  عسعالجيررع : حيررث تأىررذ بعررض خرر عاص عساقرر  عسة خررو عأل فرر و خرري ذا  عسع رر -

عسياعشرررررة عسحررررر   اتتررررراست  خ يرررررع  الج رررررم .ا خيرررررو هرررررذه عسخررررر عاص تتخترررررع با  يرررررع 

 ( 004: 4002عسج خع  .)ج جوت

ي  اييع عسيراعهع  عسختةرااب ( بأLaberge et Samuels,1974ا أاا  سباع ا صخاي   )   

ضرر  بصررااب ةبيرراب خرري عستضررخي    عست اي رريع س ظايررع عستج ي عبسررة س خع اخرر   . ا قرر  تخى

( بأي اظيفع عسيراعهع  عسختةرااب هرة تير يم عسخخ ا رع عسخ  ابرع سجعرو 0757صخاي   )يضي  

 خ يع فك اخا  عسة خع تتم بصااب آسيع ت ا هذع ب ااه يخةي عسير اه خري عستاةير    رت عسف رم .ا 

هررا يرراى أي عسيرراعهع  عسختةررااب يخةرري تيرر يخ   خررع خ رر   ب  ررخ  يع ت أا برر ا    ا أ  رر  ةررأ عب 

   فة ةال خي فك اخا  عسة خع اعسف م .أيبت  فع سيت 

( بأي  اييع عسيراعهع  عسختةرااب افير  سصرخاي   تت  رب خري عأل فر و أي kanا يطا  ة ي )   

يعي اع قاعهب ق عع قصياب ذع  خع ت   ب خراع  حترت يرتم عساصراو إسرت خ رتاى خاضرة خري 

 (007: 4003)ج جوت عس القع .

   خالصة:  

يص  تيجع ت  ة فة عسذة ه ت اسةي باخة ي طىؤ خت  ة فة إي عض اعب   ا عسياعهب س    

عسذة ه أي يةاي    ه   ا عسياعهب . ا عسحيييع أي عسصااب عسخخي ب س    ية ي  هة عسصعابع 

عسة يج ه  عس فو فة عسياعهب ا عسةت بع بخ  يتف ا  خع خ تاى ذة شه ت ا يعتي  ةييا خي عسب حييي  

أ  صبة تأ    تج  ي ى و ب ي    ت خ تاى عسخ  يع أي أ ب ب عسع ا عسياعشة ذع  خ ط

عسخ ؤاسع  ي عس غع فة عسج ه عألي ا خي عس خ غ ت فيخ  ياسة   خ ه عس فص عس غا   اعسخعافة 

ى صع أهخيع أةبا س ج  ب عسخعافة فة تف ياهم س ع ا عسياعشةتاق  ع صب  ج ا هم   ت 
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س غع عسخةتابع ة ع اعك اعس غع ا عسف م ...ا  اع ع عسعخ ي   عسخعافيع عسخت ى ع فة صعابع تع م ع

سةي ةو هذع سم يخ ع ةو هؤعه عسب حييي فة إيج    ات  اأ  سيب  الجيع أيبت   ج  ت   فة 

عستع خو خع هذع ععض اعب . اسعو أهم هذه عس ات عستة تح  خي هذع عسخطةو هة عستطىيؤ 

عس فو خخ  ي خب باضع عسباعخج  عسخبةا     خالحظع أ  ى و   ت خ تاى عس خا عس غا  س ى

 عسعالجيع اعساق شيع عسخالشخع .
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 : تمهٌد

نتاجً نتٌجة إدماج عدة أنظمة تحتٌة : أصوات الشفهٌة بشقٌها االستقبالً و اإل تعتبر اللغة      

اللغة )الحروف( ، المفردات ، مورفولوجٌة التركٌب ، ثم تنظٌم الخطاب واستعماالته 

(pragmatique)  . 

ثم تتطور لدٌه اللغة الشفهٌة أثناء  فالطفل ٌولد وهو مزود بقدرات تسمح له باكتساب اللغة ،   

أن الفهم ٌسبق إنتاج   (Benedikt)( و بندٌكتBassanoتفاعله مع المحٌط ، وٌرى باسانو)

اللغة بحوالً خمسة أشهر ، أي بٌن الوقت الذي ٌفهم فٌه خمسٌن كلمة و الوقت الذي ٌنتج فٌه 

 (  C .Chevrie-muller ,1999 :51نفس العدد من الكلمات . )

بصفة عامة هو إٌجاد معنى للرسالة الشفهٌة ،  و هو موضوع دراستنا   و الفهم الشفهً     

هذه العملٌة لٌست باألمر السهل بالنسبة للطفل ، حٌث ٌجب علٌه إٌجاد معانً الكلمات ، ثم 

تجزئة العبارات إلى جمل و إعطائها أدوار ، ومن ثم إٌجاد العالقات بٌن هذه الجمل . فالظاهر 

 (syntaxico-sémantiqueعملٌة فهم الجمل والعبارات تتطلب معالجة تركٌبٌة داللٌة )ن أ

( أن ٌكون قد تحكم compreneurللوصول إلى المعنى ، ولكً ٌتحقق ذلك ال بد على الفاهم )

و المستوى المعجمً والمستوي التركٌبً و  فً المستوٌات اللسانٌة : المستوى الفونولوجً ،

وفً هذا الفصل    .المستوى الصرفً )المورفولوجً(، و المستوى التداولً )البراجماتً(

تطرق إلى أهم التعرٌفات للفهم الشفهً و استراتٌجٌاته، و النماذج التً تفسر عملٌة فهم سوف ن

 . الفهم الشفهً بالقراءةاللغة الشفهٌة ، إضافة إلى مستوٌات الفهم ، ثم عالقة 

 

 

 

 

 تعرٌف الفهم:   -1
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لغة الفهم هو معرفتك الشًء بالقلب ، وفهمت الشًء عقلته و عرفته .) لسان العرب(    

.)مجمع ط":" حسن تصور المعنى ،و جودة االستعداد الذهنً لالستنباوٌعرف الفهم أٌضا أنه

 ( .9>=5اللغة العربٌة ،

أما اصطالحا فالفهم عملٌة معرفٌة ، و قد جعلها بلوم فً المستوى الثانً بعد التذكرفً  

تصنٌفه ألهداف التعلم ، وٌتضمن الفهم حسب بلوم قدرات خاصة تتناسب مع المهمة المنوطة 

بالفرد . و قد حدد هذه القدرات فً المهارات التالٌة : التفسٌر ، التصنٌف ، التلخٌص ، 

   و المقارنة ، و الشرح . االستدالل ،

 تعرٌف الفهم الشفهً:  -2

الفهم الشفهً للعبارة على أنه بناء معنى ، أي معالجة هذه العبارة فً  (Leny)ٌعرف لونً  

( السامع مما ٌؤدي به إلى إنتاج عملٌات متتالٌة و حاالت esprit/cerveauفكر وعقل )

( نهائٌة representations semantiquesذهنٌة انتقالٌة تنتهً ببناء تمثالت داللٌة )

 ( Le Ny ,2005: :6منظمة ، وهذه األخٌرة هً التً تمثل المعنى الخاص للعبارة . )و

وفً علم النفس المعرفً فهم اللغة ٌعنً إدماج معارف جدٌدة ألخرى مكتسبة باالرتكاز على  

لشفهً ٌتحقق عن ( أن الفهم اGaonac′hالمثٌرات الشفهٌة أو الكتابٌة . و ٌرى غاونوك )

( ، بمعنى بناء تمثل للمعلومة وإدماجها فً الخبرة السابقة assimilationطرٌق عملٌة التمثل )

( .6;9 :Ferroukhi ,2009)  

( فٌعرف الفهم الشفهً على أنه القدرة على إدراك معانً Guilford ,1977أما جٌلفورد )

 ل فً النموذج النظري لبناء العقل .الكلمات و العبارات ، و هو أحد عناصر مصفوفة العوام

(الفهم الشفهً أنه اإلدراك الصحٌح من Clark et Clark,1977و ٌعرف كالرك و كالرك )

 المستمع لمعنى ما ٌقصده المتكلم .

و تعتبر نظرٌات القراءة الحدٌثة فهم المسموع )الشفهً( أهم القدرات فً تطوٌر فهم    

( The simple view of readingالنظرة البسٌطة للقراءة " ) المقروء ، فبحسب نظرٌة "
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(Gough et tumner,1990 ٌعتبر فهم المقروء نتاج قدرتٌن أساسٌتٌن : التعرف على )

الكلمات والفهم الشفهً . فإذا طور الطفل قدرة جٌدة على فهم المسموع فال ٌنقصه إال تعلم 

لكلمات لٌتمكن فً األخٌر من فهم ما ٌقرأ أصوات الحروف و التركٌب الصوتً للتعرف على ا

. والجدٌر بالذكر أن القدرة على فهم المسموع تتطور فً معظم اللغات بشكل طبٌعً ، حتى 

قبل أن ٌطور الطفل القراءة ، لذلك ٌكون التأكٌد فً تعلٌم القراءة فً المراحل األولى على 

كٌن التلمٌذ من فهم ما ٌقرأ. )زغبوش تطوٌر القدرة على قراءة الكلمات و التركٌب الصوتً لتم

،6006 :68   ) 

 و من خالل هذه التعارٌف نستخلص النقاط التالٌة : 

 أن الفهم الشفهً هو بناء معنى للرسالة الشفهٌة . -

 ( .assimilationأن الفهم الشفهً هو عملٌة تمثل للمعلومات ) -

   ولٌس مستقبال فقط . ( فً الوضعٌة الشفهٌةactifأن السامع ٌكون نشطا ) -

 تطور فهم اللغة الشفهٌة عند الطفل :  -3

فً علوم الحٌاة المختلفة التغٌٌر لٌس إستثناء بل هو القاعدة ، وفً كل األحوال فإن تطور    

اللغة الشفهٌة عند األطفال تأخذ شكال منتظما فً الغالب ، ففً الشهر التاسع ٌفهم الطفل 

 نة األولى ٌنطق بكلماته األولى ، و عند الشهر الثامن عشراألوامر البسٌطة و فً حدود الس

ٌنظم أولى تراكٌبه ، وفى عامه الثالث ٌبدأ فً استخدام الجمل و المبادئ النحوٌة ، وفً سن 

الخامسة إلى السادسة ٌصل الطفل إلى درجة مقبولة فً التحكم فً اللغة الشفهٌة بكل مكوناتها 

   ) (Delahaie ,2004بة . استعدادا لتعلم القراءة و الكتا

و فً الجدول التالً سنعرض أهم مظاهر نمو اللغة الشفهٌة عند الطفل )الجمعٌة الكوٌتٌة    

 ( :;600للدسلٌكسٌا ،

 التطور النمطً للغة الشفهٌة عمر الطفل

 

 شهور ;

 سمهصوت بعض الترانٌم و االستجابة ال .

 ستجابة للصوت البشري باستدارة رأسه و عٌنهاال.
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 ستجابة لنبرة الصوت الودودة و الغاضبة استجابة مالئمةاال.

 

 شهرا 56 

 استخدام واحدة أو أكثر من الكلمات ذات معنى )قد تكون أجزاء من كلمة(.

 فهم التعلٌمات البسٌطة وال سٌما عند إعطائه إٌماءات لفظٌة أو جسدٌة.

 الوعً بالقٌمة اإلجتماعٌة للغة.

 

 

 شهرا >5 

 كلمة  60إلى  9تكوٌن حصٌلة لغوٌة من .

 حصٌلة المفردات تتكون من األسماء.

 بعض األلفاظ المكررة )المحاكاة( أي تكرار الكلمات و العبارت مرارا.

 تعرف المزٌد من المفردات ذات المحتوى العاطفً .

 القدرة على تتبع األوامر البسٌطة.

 

 

 

 

 

 شهرا 68 

 بعض العناصر الشائعة فً البٌئة من حوله تسمٌة.

 القدرة على استعمال حرفً جر على األقل )فً،على،تحت(.

 تكوٌن جمل وعبارات قصٌرة مع استخدام الفعل )جملة أو جملتٌن(.

 حوالً ثلث ما ٌقوله الطفل مفهوما.

 كلمة  700إلى  590حجم المفردات ٌكون فً حدود .

 البا ما تكون ضعٌفةالطالقة اللغوٌة و األناشٌد غ.

 عدم التحكم تحكما كامال فً نبرة وحدة الصوت.

 قادر على استخدام ضمٌر أو ضمٌرٌن استخداما صحٌحا مثل أنا و أنت.

 بداٌة ظهور ضمٌر الملكٌة مثل: حقً ، لً ....

 االستجابة لبعض األوامر مثل : أشر إلى عٌنٌك /أنفك/ فمك ....

 

 

 

 

 ت استخداما صحٌحاالضمائر أنا و أن استخدام.

 استخدام الجمع والفعل الماضً.

 شارة إلٌها إذا لم ٌسمهااألجزاء الرئٌسٌة من الجسم واال ٌعرف.

 ٌتناول جمال من ثالث كلمات بسهولة.
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 شهرا :7 

 مفردة/كلمة 5000إلى  00=حصٌلته المعجمٌة تصل من .

 من كالم الطفل مفهوم % 0=حوالً .

 و تكون لها الغلبة تبدأ سٌطرة األفعال.

 فهم معظم األسئلة السهلة التً تتناول البٌئة و األنشطة من حوله.

تمٌٌز هذه النوعٌة من األسئلة : ماذا ٌجب أن تفعل عندما    قادر على .

 تشعر بالرغبة فً النوم/ الجوع / البرد/ العطش

 قادر على معرفة اسمه و جنسه  .

 

 

 

 

 

 شهرا >8 

 الحٌوانات المألوفةٌعرف أسماء .

 وف جر وبٌان المقصود بها عند الطلبرقادر على استعمال أربعة ح.

 تسمٌة صور فً كتاب أو مجلة.

 معرفة لون أو أكثر.

 تكرار أربعة أرقام عندما تتلى علٌه ببطء.

 تكرار الكلمات المكونة من أربعة مقاطع.

 بٌان المقصود من : فوق / تحت.

ٌة و االدغام والحروف الساكنة مثل : ب، ن، الحروف الصوت تكوٌن معظم.

 م

 االكثار من التعبٌر الشفهً عند االنخراط فً نشاط معٌن.

 المزٌد من التكرار للكلمات و المقاطع و العبارات و األصوات .

 

 سنوات 9 

 ٌحفظ الحروف األبجدٌة عن ظهر قلب .

 50ٌحسب حتى .

 ٌسمً و ٌشٌر إلى معظم أعضاء الجسم الخارجٌة.

 ٌمٌز بٌن ٌمٌنه و ٌساره.

 ٌرسم خطوط ،رجل،منزل.

 ٌقدم االعتذار عند الخطأ.

 ( : التطور النمطً للغة الشفهٌة عند الطفل1الجدول رقم )
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وفً السادسة من عمر الطفل ٌتكون لدٌه لغة شفهٌة معتبرة خاصة فً استعمال أدوات الربط  

لجمل البسٌطة مثل : " أمً أرٌد أن فً الجمل مثل الضمائر وحروف العطف .. ، وٌتحكم فً ا

آكل " ، والجمل المعطوفة مثل :" هو ٌخرج سٌارته و ٌلعب بها " والجمل المعقدة مثل : " 

عندما ٌصٌر الجو جمٌال سأذهب فً جولة" ، أما من الناحٌة البراجماتٌة للغة فطفل السادسة 

فً الكالم ، وٌطلب تفسٌرات ، ٌمكنه المشاركة فً محادثة مع اآلخر ، مما ٌجعله ٌأخذ الدور 

وٌعطً التعلٌمات ، أي ٌكتسب الكفاءة للتموقع بالنسبة للمحتوى الضمنً والصرٌح للخطاب ، 

  (  Goursolas,2009والتموقع بالنسبة للمتكلم . )

 كٌف ٌحدث الفهم الشفهً ؟ -4

( فإن الفهم الشفهً "هو عملٌة  Gremmo et Holec,1990حسب غرٌمو و أولك ) 

وسلوك" ، انطالقا من هذا التعرٌف ٌمكن وصف عملٌة الفهم الشفهً من خالل نموذجٌن 

 (Ferroukhi,2009واللذان اقترحهما كالرك و كالرك : )

 modele)من الشكل إلى المعنى(  (ascendant)الصاعدالنموذج  ( أ

sémasiologique: 

 حسب هذا النموذج تتم عملٌة الفهم الشفهً كاآلتً :  

فً البداٌة ٌعزل المستمع السلسلة الصوتٌة للرسالة الشفهٌة و ٌتعرف على األصوات التً  -

 phase deتتركب منها هذه السلسلة و تسمى هذه المرحلة بمرحلة التمٌٌز )

discrimination ( . 

ثم ٌحدد الكلمات ، المقاطع و الجمل التً تمثل هذه األصوات و تسمى بمرحلة  التقطٌع  -

(phase de segmentation. ) 

و بعد ذلك ٌعطً معانً لهذه الكلمات و المقاطع و الجمل وتمثل مرحلة التفسٌر              -

 ((phase d interpretation . 

وفً األخٌر ٌقوم ببناء المعنى العام للرسالة الشفهٌة و ذلك من خالل ربط العالقات بٌن  -

  . (phase de syntheseمعانً العناصر السابقة و تسمى بمرحلة التحلٌل )
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فالمعنى ٌسٌر فً اتجاه واحد من المتكلم إلى المستمع ، وقد وجهت بالنسبة لهذا النموذج   

( حٌن قدم عبارات لألطفال بعد Warenورن) بها إنتقادات لهذا النموذج حٌث أثبتت تجربة قام

العٌنة لم ٌالحظوا أن قام بتغٌٌر بعض األصوات داخل هذه العبارات بضجٌج ، أن معظم أفراد 

 هذه المموهات واستطاعوا التوصل إلى المعنى . 

 ومن أجل هذا اقترح علماء النفس اللغوي نموذجا آخرا و هو النموذج النازل  . 

 modele( من المعنى إلى الشكلdéscendantالنموذج النازل ) ( ب

onomasiologique : 

 : ذج كما ٌلًوتوصف عملٌة الفهم الشفهً فً هذا النم   

فً البداٌة ٌضع المستمع فرضٌات حول محتوى الرسالة الشفهٌة مرتكزا على معارفه  -

 السابقة و على المعلومات التً ٌستقٌها من هذه الرسالة أثناء سماعها .

و بالموازاة مع ذلك ٌضع فرضٌات أثناء سماعه للرسالة الشفهٌة مرتكزا هذه المرة على  -

 تلك المعارف و على أنظمة وعالمات لغوٌة التً ُشفّرت بها الرسالة .

وبعد ذلك ٌقوم بالتحقق من هذه الفرضٌات لٌس بالتمٌٌز الخطً للسلسلة الصوتٌة ، ولكن  -

 د أو نفً توقعاته الداللٌة .من خالل العالمات التً تسمح بالتأك

و تتوقف المرحلة األخٌرة على نتٌجة التحقق من هذه الفرضٌات و تفضً إلى االحتماالت  -

 التالٌة :

فإذا تأكدت الفرضٌات فالمعنى المتوقع من طرف المستمع ٌدمج فً البناء النهائً للمعنى  ( أ

. 

فظ على المعلومات التً وإذا لم ٌتحقق المعنى ولم ٌنتف فإن المستمع ٌتخلى عنه وٌحا ( ب

 استقاها حتى اآلن من أجل المحاولة ثانٌة عندما تظهر عالمات أخرى مساعدة.

أما إذا انتفى المعنى المتوقع فإما أن ٌحاول من الصفر واضعا فرضٌات جدٌدة ومتبعا  ( ج

 النموذج األول ، أو ٌتخلى تماما عن المهمة .
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( ، بل ٌركز signifiantsالسطحٌة للرسالة )فً هذا النموذج ال تعطى األولوٌة لألشكال    

المستمع على عملٌة البناء المسبق للمعنى باالرتكاز على المعطٌات السوسٌولغوٌة للوضعٌة 

 االتصالٌة ، و السوسٌولغوٌة للمتكلم ، و المعلومات اللسانٌة و المرجعٌة لمحتوى الخطاب . 

اعدة أو نازلة ، ولكنها عملٌة تفسٌر ( أن الفهم الشفهً لٌس عملٌة صRostو ٌرى روست)   

، حٌث أن استعمال المتخاطبٌن لهذه العملٌة أو تلك  (interpretation interactiveتفاعلً )

ٌرجع بالدرجة األولى إلى كفاءاتهم اللغوٌة من جهة و خصائص المخاطب والهدف من 

      االستماع من جهة أخرى .    

أن المستمع ال ٌهتم بكل شًء فً نفس الوقت ، ولكنه ٌستمع بطرٌقة إنتقائٌة  وٌضٌف روست  

حسب الهدف من المهمة ، فالهدف من أي اتصال لغوي هو الذي ٌحدد ماذا نستمع ، وما هً 

 ( Ferroukhi ,2009: :;6العملٌات التً ُتفّعل لذلك .)

 ( :neuropsycholinguistiqueلسانً)-الفهم من المنظور العصبً النفس -5

أن المخ هو  (Cheverie-Muller et Narbona)مٌلر و ناربوناٌرى كل من شفري    

مركز عملٌات متتالٌة فً فهم و إنتاج اللغة الشفهٌة و المكتوبة ، و أن فهم الرسالة الشفهٌة 

األذن بالنسبة للغة قبال المعلومات على مستوى الحواس: ٌقتضً مرحلة أولى تتمثل فً است

 لتنقلها بعد ذلك إلى النظام المركزي )المخ( أٌن تتحول إلى  ٌن بالنسبة للقراءةو الع الشفهٌة

إحساسات صوتٌة أو مرئٌة وبعد معالجتها تتحول إلى إدراكات ومن ثم ٌتم تفسٌرها . إن إنجاز 

وبرمجة العملٌات العقلٌة للغة الشفهٌة أو الكتابٌة على مستوى المخ تسبق إنتاجها من خالل 

( بالنسبة للغة الشفهٌة ، ومن خالل الحركات phonatoire-articulatoireهزة النطقٌة )األج

 (gestes graphomoteurs( . )Cheverie-muller et Narbona ,1999الكتابٌة )
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لسانً للغة الشفهٌة وقد اقترح مٌلر و ناربونا نموذجا مختصرا من المنظور العصبً النفسو 

 ( .6.انظر الشكل رقم)

و السؤال المطروح هنا ما هً االستراتٌجٌات التً ٌستخدمها األطفال الصغار فً فهم اللغة   

 الشفهٌة ؟
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Praxies phonetiques

          

                 

Cortex associative secondaire

         

       
                 

Commande motrice

Cortex primaire

              

      

                         

        phono-
articulatoire

                             

           
             

Organes peripheriques

               

           
                 

            

  ( المختصر neuropsycholinguistiqueلسانً )-( :النموذج العصبً النفسو2رقم ) المخطط

 (Cheverie-muller et Narbona,1999للغة الشفهٌة . )                         
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 استراتٌجٌات الفهم الشفهً:  -6

 قبل التطرق الستراتٌجٌات الفهم الشفهً ، ال بد من تعرٌف مصطلح االستراتٌجٌة . 

" االستراتٌجٌة فً مفهومها العام هو اقتصاد فً السلوك و الذي ٌؤدي إلى تكٌف الفرد فً 

. واستراتٌجٌات الوصول إلى تكٌف مقبولمن أجل تفاعالته عل مستوى المعالجة األقل جهدا 

( ولكنها عملٌة resolution de problemesال تعنً عملٌة حل المشكالت ) فهم اللغة

    ( (Vion ,1981معالجة و تفسٌر للمعلومات. 

فٌون أن الشكل الذي تعالج به جملة واحدة ٌسمى نموذجا  أما على مستوى فهم اللغة ٌرى 

( ، أما االستراتٌجٌة فٌعنً ظهور هذا النموذج بصورة modele de traitementللمعاجة )

    ( (Vion ,1980 :115. تفضٌلٌة و مستقرة فً جمٌع المعالجات اللغوٌة

و فً القاموس األرطوفونً تعرف استراتٌجٌة فهم الجمل بعملٌات المعالجة التً تنتهً  

ات الموجودة بٌن عناصر هذه بمجموعة من الفرضٌات التً تخص العالق

 ( Allin ,2004.)الجمل

 (:strategie phonologico-lexicaleفونولوجٌة )ال -االستراتٌجٌة المعجمٌة ( أ

الطفل ال ٌعالج إال العناصر المعجمٌة من خالل أصوات السلسلة فً هذه االستراتٌجٌة  

ى تفسٌر لمعنى الرسالة الصوتٌة لهذه العناصر ومن ثم إدماج معانً هذه األصوات للوصول إل

 الشفهٌة .

 ( :strategie lexico-pragmatiqueستراتٌجٌة المعجمٌة البراجماتٌة )اال ( ب

ٌعالج الطفل فً هذه االستراتٌجٌة العناصر المعجمٌة ثم ٌستكمل المعلومات المستخرجة من  

فالعبارة " العربة  فً عالمه الخارجً ، )الحٌاتٌة المعاشة( هذه العناصر بمعارفه البراجماتٌة

مدفوعة بالحصان " ٌمكنه معالجتها بشكل صحٌح باعتبار أن التجربة تقول أن الحصان هو 

الذي ٌجر العربة و لٌس العكس ، لكنه فً العبارة " الشاحنة مسبوقة بالسٌارة " ال ٌمكنه 
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حٌث أن ( renversableتفسٌرها باستخدام االستراتٌجٌة البراجماتٌة ، ألنها جملة معكوسة)

 ( Maeder,2006الشاحنة ٌمكن أن تسبق السٌارة و العكس صحٌح .)

وٌِقّل استخدام هذه االستراتٌجٌة مع التقدم فً العمر ، ولكنها ال تختفً تماما.  

(Noizet ,1980 ) 

 ( :strategie morpho-syntaxiqueستراتٌجٌة المورفولوجٌة التركٌبٌة )ال( ا    

فً هذه االستراتٌجٌة ٌعالج الطفل العناصر المعجمٌة و أٌضا العناصر النحوٌة و الصرفٌة  

للعبارات . فبعض األطفال وحتى المراهقٌن ضعاف الفهم قد ٌنجحون فً معالجة العناصر 

النحوٌة و الصرفٌة البسٌطة مثل: مفاهٌم المثنى)ٌصالن( ، و الجمع)ٌصلون( ، لكنهم غٌر 

( syntaxiques( و النحوٌة )morphologiquesجة الظواهر الصرفٌة )قادرٌن على معال

 ( من مثل عبارة " ٌعطٌها لها " .  anaphoresاألكثر تعقٌدا كالضمائر المتصلة )

 ( :strategie narrativeد( االستراتٌجٌة الحكائٌة )  

باالضافة إلى  فً هذه االستراتٌجة ٌعالج الطفل العناصر المعجمٌة و الصرفٌة و التركٌبٌة 

-logicoالزمانٌة )تحكمه فً المعالجة المنطقٌة التً تسمح له بإٌجاد العالقات المنطقٌة

temporels( والعالقات السببٌة )causales " بٌن مكونات العبارات و الجمل . فالعبارة )

رة ألن البٌت صغٌر،ال ٌستطٌع الكلب أن ٌدخل " ال ٌمكنه معالجتها إال إذا كانت لدٌه قد

 ( Maeder,2006استنتاجٌة تربط السبب بالحدث فً تسلسل زمنً منطقً .)

( أنه ال ٌوجد دلٌل على أن هذه االستراتٌجٌات التً ٌكتسبها Noizet,1980و ٌرى نوازات ) 

ستراتٌجٌات لكن ٌفترض أن المراهق ٌمتلك عدة االطفل تمحى تماما عبر تقدمه فً العمر ، و

ا منها ًٌّّ  بشكل أكثر أو أقل استقاللٌة عن االستراتٌجٌات األخرى. ٌمكنه استخدام أ
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 ( معوقات الفهم الشفهً :7       

 اضطراب الفهم الشفهً لدى األطفال ٌمكن أن ٌندرج ضمن عدة مستوٌات من أهمها : 

 على المستوى المعرفً : ( أ

فعلى سبٌل المثال  إن فهم الجمل و العبارات ٌعتمد بصورة كبٌرة على الذاكرة العاملة ،   

ٌحتاج الطفل إلى الذاكرة العاملة لفهم العبارات المعقدة البناء مثل عبارة  "المهّرج الذي 

ٌحتضن الطفل ٌبتسم مع الفتاة " .فالذاكرة العاملة تسمح للطفل باالحتفاظ بالمعلومات اللفظٌة 

لة المدى ، ومن ثم القٌام لمدة كافٌة لفهم سٌاق الكلمات ومعالجتها وتخزٌنها فً الذاكرة الطوٌ

 (     50: 6000ٌونج، بمهام معالجة الرسائل الشفهٌة .)

 على المستوى اللغوي : ( ب

ترى مغربً أن الفهم الشفهً مرتبط باضطرابات اللغة الشفهٌة و اللغة المكتوبة بصفة     

كما تشٌر  عامة ، إلى جانب صعوبات فً معالجة الظواهر الصرفٌة و النحوٌة و التصنٌف ،

أٌضا إلى ضعف فً عملٌة تشفٌر اللغة المكتوبة ، وعدم القدرة على المعالجة المنطقٌة 

(raisonnement( وقصور فً بعض التنظٌمات المنطقٌة ، )structures logiques مثل )

 (Maeder ,1996التصنٌف و الثبات و معكوسٌة الفكر . )

( ستة مصادر تعٌق الفهم Perfetti et coll,1996و قد عدد كل من بارفٌتً و كول )   

  (ONL ,1998)بصفة عامة و هً :

  صعوبات متعلقة باللغة 

 الرصٌد المعجمً للطفل .  5

 المعلومات فً المجاالت التً تساعد الطفل على فهم النص الخطابً .  6

 : صعوبات متعلقة بالعملٌات المعرفٌة 

ة جهدا أكبر ،البد للطفل  من صعوبات فً فك الشفرة : عندما تتطلب عملٌة فك الشفر 7

 كفاءة على األقل فً العملٌات المعرفٌة العلٌا مثل الفهم .
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 قصور فً الذاكرة العاملة . 8

 و هناك عامالن آخران ٌمٌزان جٌدي الفهم عن ضعاف الفهم و هما :   

العملٌات االستنتاجٌة )بمعنى القدرة على استنتاج المعانً الضمنٌة من الخطاب(   9

(processus d inference )  

  التحكم فً استخدام استراتٌجٌات الفهم .  :

 ( مستوٌات الفهم : 8     

( إلى أن عدم اكتساب الطفل للكفاءة اللغوٌة ألي سبب سوف ٌؤثر Lernerأشار لٌرنر )   

. ولكً ٌطور الطفل كفاءته فً  بشكل سلبً على التقدم فً المهمات األكادٌمٌة المرتبطة به

قة ٌجب علٌه أوال اتقان مكونات هذه المهارات ، ومهارات فهم و استخدام اللغة المنطو

عناصر اللغة األساسٌة و التً تتضمن : المستوى الصوتً ، و المستوى الداللً للكلمة ، و

 . (pragmatiqueوى التداولً )توالمستوى النحوي و الصرفً وأخٌرا المس

 فهم على المستوى الفونولوجً :ال ( أ

الفونولوجٌا أو علم األصوات هو أحد مكونات أٌة لغة من اللغات ٌختص بدراسة كل ما     

 ٌتعلق بأصوات اللغة ، لهذا فإن الفهم الفونولوجً أو ما ٌسمى بالوعً الفونولوجً ٌعنً

راج هذه لٌة إخصوات اللغوٌة )الحروف( ، وآنتاج األامتالك القدرة على معرفة أماكن إ

األصوات ، والكٌفٌة التً تتشكل فٌها هذه األصوات مع بعضها لتكوٌن الكلمات و األلفاظ ، مع 

القدرة على إدراك التشابه و االختالف بٌن هذه األصوات سواء جاءت منفردة أو فً الكلمات 

 (>9: 6007أو العبارات المختلفة .)جلجل،

 

 فهم الكلمة )المستوى المعجمً( : ( ب
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ٌرى برفٌتً و هارت أن فهم الكلمات ٌشمل ثالث عناصر : العنصر الفونولوجً     

( ، والعنصر الداللً orthographiqye( ،العنصر اإلمالئً )phonologique)الصوتً()

(semantique) ومن خالل هذه  ،، والعالقة بٌن هذه العناصر هً التً تحدد نوعٌة الفهم

 ( Megherbi et Ehrlich ,2004ف على الكلمات " )النوعٌة تتحقق كفاءة و سرعة التعر

وقد أثبتت الدراسات أن هناك ارتباطا بٌن المعجم العقلً و مستوى الفهم الشفهً   

(Kosslya,1976 ًفالفهم الشفهً تقتضً من الطفل أن ٌلم ببعض معانً الكلمات ف ، )

فولوجٌة )الصرفٌة( سٌاقاتها المختلفة ، كما ٌتعٌن علٌه أن ٌتحكم فً القواعد المور

 . والبراجماتٌة للكلمات حتى ٌتسن له فهمها

 ( فهم الجملة )المستوى التركٌبً(: 

إن عملٌة الفهم على مستوى الجملة و العبارة تتطلب معالجة تركٌبٌة داللٌة بالدرجة     

أو المستمع ال ٌقوم بعملٌة  ل إلى دالالت هذه الجمل . فالقارئاألولى، وذلك من أجل الوصو

حسابٌة لجمع معانً العناصر المكونة للجملة ، بل إنه ٌعمل على إٌجاد العالقات التً تربط 

بٌن هذه العناصر و ذلك من خالل العالمات النحوٌة و الصرفٌة التً تساعد فً استخراج 

  (   J .E .Gombert ,2000المعانً الصحٌحة .)

بترتٌب الكلمات فً مراحل و جمل لها معنى ، وتركٌب الكلمات وٌرتبط هذا المستوى     

ٌمكن أن ٌكون له أثر كبٌر على معنى الجمل المعطاة ، فإن إعادة تركٌب الكلمات بشكل بسٌط 

ٌعتبرعالمة على تغٌٌر معنى الجملة األصلٌة . ولذلك ٌجب على الطفل أن ٌتعلم أهمٌة الترتٌب 

فً القواعد الصرفٌة هٌل اللغة االستقبالٌة إلى جانب التحكم المناسب للكلمات داخل الجمل لتس

 و النحوٌة . 

 

 

 د( فهم النص )المستوى التداولً( : 
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على فهم النص الخطابً أال وهما: هناك خاصٌتان أو مٌزتان فً الوضعٌة الخطابٌة تؤثران    

ٌُقصد بنوع الخطاب خصائصه السوسٌولسانٌة ، ومرجعٌته  نوع الخطاب و هٌكلته ، 

االجتماعٌة التً ٌحدث فً إطارها هذا الخطاب ، بٌنما ٌتمثل الهٌكل فً الشكل الذي ٌنتظم فٌه 

 الخطاب مثل النحو و ترتٌب الجمل ..

فالتنظٌم الداللً و التركٌبً ألي خطاب ٌسمح بنوع من التناسق ، والذي بدوره ٌسهل     

فهم الخطاب ٌتمثل فً الكفاءة اللغوٌة  عملٌة الفهم . و ٌرى أوزبل عامال آخر ٌؤثر على

( عنصرا آخرا ٌؤثر فً فهم الخطاب Hobsللمستمع ،  ومعارفه السابقة . وٌضٌف هوبز )

( للمعانً ، فعلٌه أن inferencesوهو قدرة المستمع أو القارئ فً عملٌة االستنتاج )

 Bedard etٌستخلص المعانً الضمنٌة و الصرٌحة المتضمنة فً الخطاب. )

Tardif ,1990 :227                            ) 

 ( عالقة الفهم الشفهً بالقراءة :9   

إن السؤال المطروح على المدرسة هو كٌف نحسن كفاءة القراءة للتالمٌذ الذٌن ٌظهرون     

مع العلم أن أسباب الضعف القرائً متعددة وال ٌمكن أن تجتمع فً جمٌع  ضعفا فً القراءة ؟

 التالمٌذ الذٌن ٌعانون من هذا االضطراب .

إن األبحاث فً العلوم المعرفٌة و التربوٌة تمدنا بتفسٌرات لهذه األسباب وتقترح على    

 للتعامل مع هذا االضطراب . االقائمٌن بعملٌة التعلٌم نماذج

لمعلوم أن عملٌة القراءة تقتضً عدة عملٌات و معالجات ، تسمح من جهة بالتعرف و من ا    

(  بناء المعنى integration syntaxiqueعلى الكلمات ومن جهة أخرى باالدماج التركٌبً )

( إلى أن القراءة هً نتٌجة لقدرتٌن Gouh et Tunmer، وقد توصل كل من غوت و تونمر )

 comprehention( و الفهم الشفهً )reconnaissance du mot: التعرف على الكلمة )

orale ). 

 : التالٌة معادلةوٌمكن التعبٌر عنها بال 
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                                                     C × R = L    

     L :القراءة            R : التعرف على الكلمة           C:ًالفهم الشفه 

( و التحلٌل الداللً analyse syntaxiqueو الحقٌقة أن كفاءة التحلٌل التركٌبً)    

(analyse semantique)  ، ًفً عملٌة القراءة تكون نفسها فً عملٌة الفهم للنص الشفه

بمعنى آخر أن الفهم الشفهً و الفهم الكتابً ٌرتكزان على نفس المٌكانزمات 

(.Zorman,1999) 

أن الفهم الخاص باللغة ال ٌعتبر كفاءة خاصة بالقراءة فقط . ومن المسلم  و ٌضٌف زرمان    

به أن التعرف على الكلمة فً عملٌة القراءة ٌسبق فهمها ، و إذا كان التعرف على الكلمة مهما 

 فً القراءة فهو لٌس بالضرورة كافٌا للفهم .

 مٌذ الضعاف فً القراءة :و انطالقا من معادلة غوت و تونمر ٌمكن تمٌٌز صنفٌن من التال 

التالمٌذ الذٌن ٌعانون من ضعف فً الفهم الشفهً ، وٌظهرون صعوبات مماثلة فً القراءة  -

 ( هو الذي ٌطرح مشكال .C، هنا متغٌر الفهم )

فً  التالمٌذ الذٌن لهم فهم شفهً مقبول ، ولكن ٌظهرون صعوبات فً التعرف على الكلمة -

 ( . Rح على مستوى التعرف على الكلمة )المتغٌرعملٌة القراءة ، هنا المشكل ٌطر

(M .Zorman,1999 ) 

( أن التحكم فً اللغة الشفهٌة لدى القراء Nation et Snowling,1997و تؤكد أبحاث )    

 Megherbi et:=67المبتدئٌٌن ٌعتبر عنصرا محورٌا لفهم النص المكتوب .)

Ehrlich,2004، )  .و ٌعتبر الفهم الشفهً بوجه خاص أحد العناصر األساسٌة لعملٌة القراءة

 (  7انظر الشكل )
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 (in Pascal Colé,2012) عناصر القراءة و العالقة بٌنها: (7)رقم  المخطط    

 

 

المعجمٌة تشمل ثالثة  ( أن التمثالتPerfetti et Hartو ٌرى كل من برفٌتً و هارت ) 

مكونات : المكون الفونولوجً ، و المكون اإلمالئً ،و المكون الداللً و أن الخاصٌة التً 

تجمع هذه العناصر هً التً تحدد نوعٌة هذه التمثالت من حٌث دقتها و سرعة التعرف على 

تمثالت المعجمٌة الكلمة المكتوبة ، ، و التالمٌذ الذٌن لهم فهم جٌد ٌتمٌزون بعدد كبٌر من ال

( ، و كفاءات إمالئٌة و أخرى نحوٌة decodageالعالٌة الجودة ، أي كفاءات فك الترمٌز )

 (Megherbi et Ehrlich,2004 :438مما تسمح لهم بتمثالت جدٌدة لكلمات جدٌدة . )
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 و خلص كل من برفٌتً و هارت إلى أن الكفاءة المعجمٌة تساعد على الفهم ، والفهم بدوره   

 ٌساعد فً عملٌة القراءة ، و عملٌة القراءة فً حد ذاتها تثري الكفاءة المعجمٌة .

إن الصعوبة فً القراءة و الكتابة تصحب عادة بمشاكل فً الجانبٌة و المخطط الجسدي   

وخاصة نقص فً تأسٌس اللغة الشفهٌة ، و تعتبر هذه األخٌرة عنصرا أساسٌا ثابتا ومشتركا 

 (5;: =600راءة .) م.حولة،فً اضطراب عسر الق

 

 خالصة :  

(  وذلك prélinguistiqueفهم اللغة عند الطفل فً المرحلة ما قبل اللغوٌة )تتجلى مظاهر    

من خالل تفاعالته مع المحٌط ، كاإلشارة باألصبع ، و إٌماءات الوجه ، و هز الرأس التً تدل 

فالفهم ٌسبق إنتاج اللغة . و ٌتدرج الطفل عبر مراحل نموه اللغوي فً التأسٌس  على الرفض..

للغة الشفهٌة ، و بعد دخوله المدرسة ٌطور من استراتٌجٌاته فً فهم اللغة تمهٌدا للدخول فً 

تعلم اللغة المكتوبة )القراءة (. و قد سبق و أن بٌنا فً هذا الفصل أهم االستراتٌجٌات التً 

التالمٌذ فً فهم اللغة ، وعالقتها بالقراءة ، حٌث أكدت الدراسات أن الفهم الشفهً ٌستخدمها 

 ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بالفهم الكتابً لكنه ال ٌكفً فً التعرف على الكلمات أثناء عملٌة القراءة .  
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 منهج الدراسة :  -1

عانون من اضطراب عسر الفهم الشفهً عند التالمٌذ الذٌن ٌ موضوعاختٌارنا ل إن   

المرحلة االبتدائٌة ، و االستراتٌجٌات التً ٌعتمدها هؤالء التالمٌذ فً فهم اللغة القراءة فً 

 الوصفً المقارن ، ٌتطلب االعتماد على المنهج الشفهٌة مقارنة مع نظرائهم القراء العادٌٌن

رة الفهم الشفهً لدى ظاهباإلجابة عن السؤال كٌف؟ أي كٌف تحدث  لنا ، الذي ٌسمح

، وتناولها بالتحلٌل الكمً و الكٌفً و ذوي عسر القراءة )القراء العادٌٌن المجموعتٌن: 

ومن ثم مقارنة أوجه الشبه و االختالف  فً استراتٌجٌات الفهم الشفهً التً ٌعتمدها 

 المجموعتٌن . لدىالعبارات ( عالجة الرسالة الشفهٌة ) الجمل ومٌذ فً مالتال

 : أدوات الدراسة -2

إن طبٌعة الدراسة هً التً تفرض على الباحث اختٌار األدوات و األسالٌب المناسبة   

، وبالرجوع الى االشكالٌات التً طرحناها فً هذه الدراسة ها بللتوصل الى نتائج موثوق 

 متغٌراته استخدمنا األدوات التالٌة :وطبٌعة 

ا االختبار فً اختبار العطلة المكٌف على البٌئة الجزائرٌة من تمثل هذ إختبار القراءة : -أ 

طرف إسماعٌل العٌسً ، باعتباره اختبارا ٌهدف الى التشخٌص العٌادي الضطراب 

 صص لقٌاس سرعة و دقة القراءة ،عسر القراءة ، وٌتكون من جزئٌن: جزء مخ

أسئلة(، وٌشمل هذا االختبار ثالث  5الجزء الثانً مخصص لقٌاس الفهم القرائً )و

 كلمة . 626فقرات مكونة من 

، واالطالع على  بعد تكوٌن خلفٌة نظرٌة حول موضوع الدراسة اختبار الفهم الشفهً: -ب 

ستلهم اختبار الدراسة ٌ أن الباحث حاولبعض االختبارات التً تقٌس الفهم الشفهً ، 

 اختبارٌن ٌقٌس كل منهما الفهم الشفهً وهما  : من

)عبد الحمٌد خمسً ،  52-0تقٌٌم استراتٌجٌات الفهم فً الوضعٌة الشفهٌة:  -1-ب

6987 ) 
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سنوات ، وهو ٌهدف إلى تقٌٌم 7إلى  3هو اختبار تعٌٌن الصور موجه لألطفال من 

حدد عبد الحمٌد  استراتٌجٌات فهم الجمل و العبارات على مستوى الفهم الشفهً وقد

خمسً ثالثة استراتٌجٌات وهً: االستراتٌجٌة المعجمٌة و االستراتٌجٌة المورفولوجٌة 

لوحة  33عبارة و  52التركٌبٌة واالستراتٌجٌة الحكائٌة . وٌتكون هذا االختبار من  –

تحتوي كل منها على أربع صور، و على المفحوص تعٌٌن صورة واحدة فقط عند 

    االجابة .

 Epreuve de Compréhension اختبار الفهم التركٌبً الداللً : -2-ب

Syntaxico-Sémantique(e.co.sse) Pierre Lecocq ;1996)) : 

 م على المستوى التركٌبً الداللً الهدف األصلً من هذا االختبار هو تقٌٌم الفه     

 سنة  .  62إلى  4بٌن الفهم فً جانبه الشفهً و الكتابً لدى األطفال من  المقارنةو

هذا االختبار ٌحتوي على مرحلتٌن : المرحلة األولى خاصة بالتحقق من تعرف      

المفحوص على الكلمات المستخدمة فً عبارات االختبار ، وذلك عن طرٌق عرض 

ف...( ، ٌفترض تعٌٌنها من طرف صورة تمثل هذه الكلمات )أسماء ، أفعال ، ظرو 56

أما المرحلة الثانٌة فهً مخصصة الختبار الفهم الشفهً فً حد ذاته المفحوص . 

بنود ، هذه األخٌرة  4( كل طبقة تحتوي على  blocsطبقة ) 23وٌتكون هذا الجزء من 

مرتبة حسب درجة الصعوبة ، كما ٌمكن تخطً بعض الطبقات عند تطبٌقه حسب سن 

 المفحوص .

  اختبار الفهم الشفهً ( :وصف اختبار الدراسة( 

لوحة مأخوذة من اختبار  18منها  مصورة لوحة 30ٌتكون هذا االختبار من       

e.co.sse ل  P.Lecocq  لعبد الحمٌد خمسً ،  52-0لوحات مأخوذة من اختبار   6،و

لوحات منجزة من طرف الرسام مصطفى قشقاش بتوجٌه من الباحث والتً تخص  6و 

 بندا موزعة كما ٌلً : 83المستوى الفونولوجً . بٌنما بلغ عدد بنود االختبار 
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عدد  األبعاد

 البنود

 S .PH.L 23المعجمٌة  –اإلستراتٌجٌة الفونولوجٌة 

 S.L.PR 22اإلستراتٌجٌة المعجمٌة البراجماتٌة 

 S.M.S  23        اإلستراتٌجٌة المورفولوجٌة التركٌبٌة

 S.NA 12اإلستراتٌجٌة الحكائٌة 

 ( : عدد بنود االختبار حسب األبعاد2الجدول رقم )                      

وٌهدف هذا االختبار الى تقٌٌم الفهم الشفهً لدى تالمٌذ المستوى الثالث و الرابع     

ابتدائً على مستوى أربع استراتٌجٌات ومقارنة استخدام هذه االستراتٌجٌات لدى القراء 

أبعاد، ٌقٌم كل بعد  4وكما سبق ذكره ٌتكون االختبار من العادٌٌن و ذوي عسر القراءة .

 توى معٌن :منها الفهم على مس

 على المستوى الفهم ٌمكن أن نعرف جً( :على المستوى الفونولو) البعد األول• 

، ومقاطع الفونولوجً بشكل عام بأنه الوعً بأن الكلمات تتكون من فونٌمات أو أصوات

ن فونٌما، والتً تمكن مستعملها من تشكٌل أي ووعشرثمانٌة وأنه فً اللغة العربٌة ٌوجد 

 .كلمة فً اللغة

)  )الجناس( تخص الكلمات المتشابهة لفظامصورة  بنود 6وقد اشتمل هذا البعد على    

homophones )   بنود تخص تقطٌع الكلمة الى عدد حروفها )  4، و

segmentation phonemiqueبنود تخص التعرف على الحرف المشددة  4( و

بنود خاصة بإعادة  6بنود خاصة بتكوٌن كلمات بنفس الحروف ، و  3داخل الكلمة ،و 

 بندا . 23( ، ما مجموعه pseudo-motsنطق كلمات عدٌمة المعنى ) 
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)على المستوى المعجمً البراجماتً( : شمل هذا المستوى على عبارات البعد الثانً•

طلبت منً امً أن ارتدي " 33البند رقم  تجسد البعد التداولً للغة بالنسبة للتلمٌذ من مثل 

" ، وقد شمل هذا البعد على قالت امً : " أٌن هذه البنت؟ " 34"  والبند  المعطف

 المستخدمة كانت كاآلتً : ، أما المفردات  (actionsحادثة ) 22

 

 

 

 

    

 

 البراجماتي -( : المفردات المستخدمة في المستوى المعجمي3الشكل رقم )               

 

التركٌبً( : تتطلب هذه االستراتٌجٌة  -)على المستوى المورفولوجً البعد الثالث•     

لى جمل إسمٌة إاستخدام القواعد النحوٌة والصرفٌة داخل العبارات كتحوٌل الجمل الفعلٌة 

: "السٌارة متبوعة بالشاحنة " ، 38: " تتبع الشاحنة السٌارة" والبند 37من مثل البند 

وأزمنة األفعال ، وبعض األدوات للمعالجة المنطقٌة (  ، anaphoresوكذلك الضمائر ) 

(raisonnement logiques ( كالمقارنات )comparatives)   ( ).. أكثر ، أطول

حادثة ،  23. وٌشمل هذا البعد  )كل ، بعض ..( (quantificateursوأدوات التكمٌم )

 الصرفٌة التالٌة:مت فٌها الظواهر النحوٌة ووقد استخد

 

 

 الظواهر النحوٌة و الصرفٌة النوع

 داخل،بٌن،على،قرب،فوق،الٌمٌن،الٌسار، الظروف 

 أطول ، أقصر ،أقل.. comparatives  أدوات المقارنة

 كل ، بعض، المفرد ، المثنى ،الجمع contificateursأدوات التكمٌم 

 ماضً ، مضارع  أزمنة الفعل

 التً ، الذي الموصولة األسماء

 الضمائر المتصلة ، والضمائر االسمٌة anaphoresالضمائر 
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6-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

 ( : الظواهر النحوية والصرفية المستخدمة4الجدول رقم)

 

) على المستوى الحكائً( : اعتمدنا فً هذا البعد على ثالث قصص   البعد الرابع•   

متدرجة من حٌث الطول، منها قصتان مصورتان: تكونت القصة األولى من أربع 

عبارة( ،  63عبارات ، والثانٌة من ثمان عبارات أما القصة الثالثة فتكونت من فقرتٌن )

 موزعة كاآلتً: 62وكان عدد البنود 

 ى : بندانالقصة األول  

 بنود 4القصة الثانٌة : 

 بنود   6القصة الثالثة : 

ٌّم مدى قدرة   ٌُق التلمٌذ على ربط  وعلى مستوى االستراتٌجٌة الحكائٌة )القصصٌة( 

 éléments( والتسلسل الزمنً لألحداث )relations causalesة )العالقات السببٌ

logico-temporels ( وقدرته االستنتاجٌة ، )inférences ولن ٌتأت له ذلك إال إذا )

 تحكم فً االستراتٌجٌات السابقة .

 الدراسة االستطالعٌة : -3

 عددها المفردات 

 الطفل،الدب،العصافٌر،الشاحنة،الرجل، األسماء

 المنزل،األٌسكرٌم،البنت،األم،المعطف،

 األوالد،األحذٌة،السٌارة،الصندوق،هذه، التً

16 

 ٌلعب،طارت،أضع،ٌغادر،ٌنظر،أرى،تمشط،تمطر، األفعال

 سقطت،طلبت،قالت،لبس،تتبع،خدشت،أمسك،أكل

16 

 4 ،الطوٌل،الكبٌر الطائر،المكسورة الصفات

الحروف و 

 الظروف

 7 ال،فً،إلى،أنك،منً،من؟،أٌن؟،



يالفصل الرابع                                                                                                   الجانب التطبيق  

 

~ 64 ~ 
 

القٌام بالدراسة  الهدف من     

هو تدرٌب  االستطالعٌة 

الباحث على  األدوات

المستخدمة فى الدراسة الحالٌة بحٌث ٌتمكن من تطبٌقها بمهارة أكبر على مجموعات الدراسة 

معرفة بعض و إخضاع اختبار الفهم الشفهً للمعاٌٌر السٌكومترٌة ، باإلضافة إلىاألساسٌة ،

عتبار عند ، وأخذها فى االاالستطالعٌة نة عند تطبٌقه على العٌالنقاط الهامة التى قد ٌالحظها 

 القٌام بالدراسةاألساسٌة. 

 أ ( عٌنة الدراسة االستطالعٌة :-3   

إبتدائٌتٌن من موزعٌن على مدرستٌن  تلمٌذا 23 على االستطالعٌة عٌنة الدراسةاشتملت     

، و فٌما ٌلً  (2( و رقم )6مدرستً عدة بن عودة رقم)  : المقاطعة الثالثة بمدٌنة غلٌزان

 بعض خصائص العٌنة :

 الرابعة إبتدائً الثالثة إبتدائً 

ذووعسر  قراء عادٌون 

 القراءة

قراء 

 عادٌون 

ذوو عسر 

 القراءة

 3 4 3 3 ذكور

 2 6 2 2 إناث

 5 5 5 5 المجموع

  االستطالعية ة( : توزيع أفراد العين5الجدول رقم ) 

 ( توزٌع أفراد العٌنة حسب 5ٌمثل الجدول رقم )ًو الجنس ، حٌث بلغ  المستوى الدراس

قراء 63، وقد توزع أفراد العٌنة على المجموعتٌن: )  7و عدد اإلناث  63عدد الذكور 

 من ذوي العسر القرائً .  63عادٌٌن ( و

 

 

 القراء العادٌون

 

 ذوو عسر القراءة
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 ( : متوسط السن للمجموعتين6الجدول رقم )                           

 ( متوسط السن باألشهر للمجموعتٌن ، حٌث بلغ متوسط عمر  6ٌمثل الجدول رقم )

، فً حٌن بلغ  4223شهرا بانحراف معٌاري  663)قراء عادٌون( األولى  المجموعة 

شهرا بانحراف معٌاري  622)ذوو عسر القراءة(  الثانٌةمتوسط العمر لدى المجموعة 

62236 . 

 معاٌٌر اختٌار عٌنة  الدراسة االستطالعٌة: ب (-3 

 تم اختٌار أفراد العٌنة باالعتماد على معٌارٌن :لقد          

حٌث رشح  و نتائج التحصٌل الدراسً للفصل األول : والدفتر المدرسً إحالة المعلمٌن - أ

رفٌة الموضحة من النفسٌة و المع المعلمون بعض التالمٌذ الذٌن تتوفر فٌهم الخصائص

 طرف الباحث و التً تخدم البحث .

نتائج تطبٌق اختبار القراءة )اختبار العطلة( على المجموعتٌن للتأكد من التمثٌل   - ب

 الحقٌقً للعٌنة .

 ٌعانون من االعاقات الحسٌة والعقلٌة .باالضافة الى استبعاد التالمٌذ الذٌن        

تطالعٌة ، شرعنا فً تطبٌق و بعد تطبٌق اختبار القراءة على عٌنة الدراسة االس     

فكانت النتائج  و إخضاعه للقٌاس السٌكومتري ، الفهم الشفهً على نفس العٌنةاختبار

 كاآلتً :

متوسط 

السن 

 بالشهور

االنحراف 

 المعٌاري

متوسط السن 

 بالشهور

االنحراف 

 المعٌاري

110 4223 622 62236 
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 :الدراسة الختبارالخصائص السٌكومترٌة ( ج -3

 على للداللة ًرئٌس بشكل والثبات الصدق على والكتب الدراسات من كثٌر تركز       

 ( :2009)ع.زكري،لالختبار السٌكومترٌة الخصائص

 ثبات:ال -1

ٌشٌر الى مدى تطابق درجات أفراد مجموعة معٌنة على اختبار معٌن فً كل مرة ٌعاد      

 (1997)ف.عباس، .اختبارهم فٌها بنفس الرائز

 و للتحقق من ثبات اختبار الدراسة استخدمنا الطرق التالٌة :  

 إعادة تطبٌق االختبار :أ( -1

تلمٌذ من المستوى الثالث  20كونة من م بتطبٌق االختبار على عٌنة استطالعٌة قمنا    

 10القراءة ( ، ثم أعدنا تطبٌقه بعد عسر  من ذوي 10قراء عادٌون و  10والرابع ابتدائً ) 

 : درجات االختبار فً المرحلتٌن جاءت النتائج كما ٌلًو بعد حساب معامل االرتباط بٌن  ،أٌام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : معامل ثبات اختبار الفهم الشفهي7الجدول رقم )                         

 أبعاد االختبار
 

 مستوى الداللة معامل االرتباط

 المستوى الفونولوجً 
 نتائج التطبٌق و اعادة التطبٌق

 **      47..0 
 

0.01 

 المستوى المعجمً البراجماتً
 التطبٌقنتائج التطبٌق و اعادة 

0.779  ** 0.01 

المستوى المورفولوجً 
 التركٌبً

 نتائج التطبٌق و اعادة التطبٌق

0.944 ** 0.01 

 المستوى الحكائً
 نتائج التطبٌق و اعادة التطبٌق

 

0.972 ** 0.01 

 االختبار الكلً  
 نتائج التطبٌق و اعادة التطبٌق

0.977 ** 0.01 
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أن االرتباط بٌن نتائج االختبار و نتائج اعادة تطبٌقه  (7رقم) ٌتضح من خالل الجدول •       

، حٌث بلغ معامل االرتباط لالختبار ككل بعد اعادة   0.01قوي ، وهو دال عند مستوى 

وهو دال  0.77. فً حٌن بلغ معامل االرتباط على مستوى البعد الفونولوجً  0.97تطبٌقه 

و هو  0.80فً البعد المعجمً البراجماتً  ، و بلغ معامل االرتباط 0.01عند مستوى الداللة 

التركٌبً بلغ معامل االرتباط -، و فً البعد المورفولوجً 0.01دال عند مستوى الداللة 

و  0.97، أما البعد الحكائً فقد بلغ معامل االرتباط 0.01وهو دال عند مستوى الداللة  0.94

عامالت قوٌة مما تؤشر على ثبات ، وهً كلها م 0.01هو دال عند مستوى الداللة اإلحصائٌة 

 اإلختبار .

 طرٌقة التجزئة النصفٌة :ب ( -1

حٌث ٌتم تجزئة فقرات االختبار إلى جزأٌن، الجزء األول ٌمثل األسئلة الفردٌة           

ردٌة بٌن درجات األسئلة الف( (rوالجزءالثانً ٌمثل األسئلة الزوجٌة ثم ٌحسب معامل االرتباط 

صحح معامل االرتباط بمعادلة بٌرسون براون . وبعد إدخال الزوجٌة ثم ٌودرجات األسئلة 

جاءت نتٌجة معامل االرتباط بٌن  SPSSنتائج االختبارٌن )نصفً االختبار( فً حزمة 

، والذي ٌشٌر إلى  32922براون -وبعد التصحٌح كان معامل سبٌرمان 32855االختبارٌن 

 .ارتباط قوي ، مما ٌدل على ثبات االختبار

 :صدق ال -2

 أي وإلى االختبار ٌقٌسه بما ٌتعلق بأنه القٌاس صدق مفهوم الكالسٌكً القٌاس ٌعرف      

 ما ساقٌ فً وصالحٌته االختبار قٌمة ٌحدد فالصدقس السمة المراد قٌاسها.قٌا فً ٌنجح مدى

 (.وقد اعتمد الباحث على أنواع الصدق التالٌة:2009)ع.زكري، لقٌاسه ضع و

عندما تدل نتائج االختبار على أن األقوٌاء فً المٌزان اقوٌاء فً    :التمييزي صدق أ( ال-2

 ٌزداد،و  االختبار ، وأن الضعفاء فً المٌزان ضعفاء فً االختبار ٌصبح االختبار صادقا

  االقتران ، و ٌتناقص الصدق  تبعا لتناقص هذا االقترانذا ه الصدق تبعا لزٌادة

 .(2009)ع.زكري،
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األسلوب من الصدق نعتمد على مقارنة درجات الثلث األعلى بدرجات الثلث  وفً هذا   

، و تتم هذه المقارنة عن  -بعد ترتٌب نتائج االختبار تصاعدٌا أو تنازلٌا  -األدنى فً االختبار

ت( بٌن هذٌن الثلثٌن . وكانت  )اختبار طرٌق حساب الداللة االحصائٌة للفرق بٌن المتوسطات

   نتٌجته كاآلتً :

 

 

 

 

 

 ( نتائج اختبار )ت( بين طرفي االختبار8الجدول رقم )                    

 

( 2.26( أكبر من قٌمة )ت=29.99قٌمة )ت( المحسوبة)  ٌتضح من هذا الجدول أن •   

( المجدولة  عند مستوى 4.58.وأكبر من قٌمة) ت=0.05المجدولة عند مستوى الداللة 

 وبالتالً ٌوجد فروق دالة بٌن طرفً االختبار ، ومنه فاالختبار له قدرة تمٌٌزٌة . 0.01الداللة

ٌسمى صدق التكوٌن, وٌعبر عن مدى  و ناءهو نوع من صدق الب   االتساق الداخلً :(  ب-2

قٌاس االختبار لتكوٌن فرضً معٌن او سمة معٌنة, مثل التكوٌن الفرضً للذكاء للقلق, للضغط 

.  النفسً,....الخ. أي ٌهتم هذا النوع بالبناء النظري والتكوٌن وتحلٌل ابعاد السمة المقاسة

 . لسمة المقاسةللٌل االرتباطات لألبعاد المكونة تحب طرٌقة االتساق الداخلًتكون و

 (2009)ع.زكري،

 )ت(قٌمة 
 
 

 ألفا  مستوى الداللة ddlدرجة الحرٌة  

29.99 
 
 

10 
 
 

 0.01و    0.05
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 جاءت النتائج كاآلتً : SPSSوبعد المعالجة االحصائٌة بحزمة     

 

 

 

 

 

 0.1.( معامل االرتباطات بين أبعاد االختبارعند مستوى الداللة 9م )الجدول رق

 

     S.PH.L:   المعجمً –االستراتٌجٌة الفونولوجٌة      COMP.O : ًاالختبار الكل 

     S.L.PR :                 البراجماتٌة -االستراتٌجٌة المعجمٌة S.NA : االستراتٌجٌة الحكائٌة 

     S.MS   :        التركٌبٌة -: االستراتٌجٌة المورفولوجٌة  

  

( معامالت االرتباط )بٌرسون( بٌن أبعاد االختبار ، و قد جاءت كلها 9ٌمثل الجدول رقم ) •   

وهو دلٌل على قوة االرتباط بٌن أبعاد  0.01مرتفعة ، و هً دالة إحصائٌا عند مستوى 

ٌدل على توفر الصدق البنائً مما االختبار من جهة و بٌن هذه األبعاد و اإلختبار ككل، 

 لالختبار .

 

 

 

 S.PH.L S.L.PR S.MS S.NA COMP.O 

S.PH.L  
 

   **     0,986 

S.L.PR **  0,826  
 

  **   0,856 

S.MS **  0,850 *   0,676 
 

  **   0,894 

S.NA **  0,975 **  0,781 
 

**    0,859  **     0,975 
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 :الدراسة األساسٌة  -4

 أ ( عٌنة الدراسة  :-4      

من ذوي عسر القراءة، منهم  63قراء عادٌٌن و  63:  تلمٌذا 23تكونت عٌنة الدراسة من      

بمدٌنة اناث، اختٌرت هذه العٌنة من مدرستٌن ابتدائٌتٌن من المقاطعة الرابعة  10ذكور و  10

  المدرستان بكفاءة و مسعود عواد ، وتتمٌزهاتان  34عدة بن عودة رقم  درسةغلٌزان وهما م

 . و فٌما ٌلً بعض خصائص العٌنة : اموخبرة طاقمٌه

 

 

 

 

                    

 (:أفراد العينة من المستوى                                                                            00الجدول رقم )          (:أفراد العينة من المستوى             01الجدول رقم )

 الرابع إبتدائً                                        الثالث إبتدائً                                      

 ( توزٌع أفراد العٌنة حسب العمر و المستوى 66( و)63ٌمثل كل من الجدول رقم )

  إبتدائً (.من المستوى الرابع  63تالمٌذ من المستوى الثالث إبتدائً ،و  63الدراسً )

 

 

 

 

 

 لمجموعتين ا لدى ( : متوسط السن12الجدول رقم )                        

 ع.القراءة ذو قراء عادٌون 

 3 2 ذكور

 2 3 اناث

 5 5 المجموع

 ع.القراءةذوو قراء عادٌون 

 3 2 ذكور

 2 3 اناث

 5 5 المجموع

 القراء العادٌون

 

 ذوو عسر القراءة

متوسط 

السن 

 بالشهور

االنحراف 

 المعٌاري

متوسط السن 

 بالشهور

االنحراف 

 المعٌاري

666 3276 624 66279 
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( متوسط السن و االنحراف المعٌاري للقراء العادٌٌن و ذوي عسر 62ٌمثل الجدول رقم ) •   

القراءة فً المستوٌٌن الثالث و الرابع إبتدائً ، حٌث بلغ متوسط السن للقراء العادٌٌن فً 

. أما 3276أشهر بانحراف معٌاري 3سنوات و 9المستوٌٌن الثالث و الرابع على التوالً : 

شهر  بانحراف أ 4سنوات و63عسر القراءة  فبلغ متوسط السن على التوالً : بالنسبة لذوي

 .66279معٌاري 

 

 

 

  

 

 باألشهر( : متوسط السن لمجموع أفراد العينة 13الجدول رقم )

 8سنوات و  9( متوسط السن ألفراد العٌنة ككل حٌث بلغ المتوسط 63ٌمثل الجدول رقم)•  

 شهرا . 66أشهر بانحراف معٌاري ٌقدر بحوالً 

 : معاٌٌر اختٌار العٌنة 

 تم اختٌار أفراد العٌنة باالعتماد على معٌارٌن :لقد          

و نتائج التحصٌل الدراسً للفصل األول : حٌث رشح  والدفتر المدرسً إحالة المعلمٌن - أ

رفٌة الموضحة من النفسٌة و المع المعلمون بعض التالمٌذ الذٌن تتوفر فٌهم الخصائص

 طرف الباحث و التً تخدم البحث .

نتائج تطبٌق اختبار القراءة )اختبار العطلة( على المجموعتٌن للتأكد من التمثٌل   - ب

 الحقٌقً للعٌنة .

   ة الى استبعاد التالمٌذ الذٌن ٌعانون من االعاقات الحسٌة والعقلٌة .باالضاف

نحراف اال
 المعٌاري

السن/ متوسط  
 بالشهور

القٌمة  
 القصوى

عدد أفراد  القٌمة األدنى
 العٌنة

 
11.66 

 
118 

 
146 

 
101 

 
20 
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 ب ( التناوالت اإلجرائٌة :-4  

انطالقا من الفرضٌات التً وضعناها إلشكالٌات الدراسة و المتمثلة فً وجود فروق ذات      

داللة بٌن مجموعة القراء العادٌٌن و مجموعة ذوي عسر القراءة ، وظهور اضطراب عسر 

 التناوالت التالٌة :ب قمناالقراءة عند مستوٌات الفهم الشفهً ، 

 ائً األول( :( إختبار القراءة )التناول اإلجر1-ب-4

 :مبدأ تطبٌق االختبار 

تقدم ورقة نص القراءة للمفحوص ، وٌطلب منه قراءة النص بصوت مسموع وٌمرر       

االختبار بشكل فردي من دون تدخل الفاحص ، إال فً حدود تشجٌعه على المواصلة وأثناء 

نقطة التوقف القراءة ٌقوم الفاحص بستجٌل عدد األخطاء على ورقة التنقٌط  وٌؤشر عند 

لٌحسب بعدها عدد الكلمات المقروءة و الوقت المسجل للقراءة.كما ٌوقف الفاحص القراءة عند 

شرة  تقدم أسئلة الفهم ثانٌة ( ، وبعدها مبا 90ص ) بعد انتهاء الوقت المخصص لقراءة الن

 ( .1أو 0)  بللمفحوص ،وتسجل االجابات على ورقة التنقٌط 

 ائً األول :عرض نتائج التناول االجر 

 ا ببرنامج الحساب اآللً ختبار على المجموعتٌن ، استعنوبعد االنتهاء من تمرٌر اال  

(alouette-calccule automatique : exel  المنجز من طرف )Karine Ruatta 

( ، و ذلك من 4( انظر الملحق رقم ) EPCAو المنشور من ِقبل مركز علم النفس التطبٌقً )

القرائً ، حٌث قمنا بادخال العدد الكلً للكلمات المقروءة ، و عدد الكلمات أجل حساب العمر 

المقروءة بطرٌقة خاطئة مع الوقت المسجل فً القراءة ، وٌقوم البرنامج باعطاء العمر القرائً 

على شكل انحرافات معٌارٌة ، مع رسم تخطٌطً للعمر القرائً . و قد جاءت نتائج هذه 

 المعالجة كاآلتً :
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 : القراءة الجهرٌة 

  مجموعة القراء العادٌٌن : 

 

 ( :االنحرافات المعٌارٌة عن العمر الزمنً فً القراءة لدى القراء العادٌٌن14الجدول رقم )            

 

 ( بمعنى سنة واحدةسنة1+ٌتضح أن أعلى انحراف هو )( 14رقم) جدولمن خالل ال  • 

عن العمر  بالزٌادةأشهر 6( بمعنى أشهر 6+عن العمر الزمنً  و أدنى انحراف هو ) بالزٌادة

الزمنً فً المستوٌٌن  وهذا ٌؤكد تناسب العمر الزمنً و العمر القرائً لدى هذه المجموعة ، 

 حصل على الجدول التالً :ت المعٌارٌة الى العمر القرائً نوعند تحوٌل هذه االنحرافا

 

 السنة الثالثة إ 
 

 السنة الرابعة إ

العمر  االفراد
 الزمنً

 

وقت 
 القراءة
 بالثانٌة

عدد 
الكلمات 
 المقروءة

عدد 
 األخطاء

االنحراف 
المعٌاري 
 بالسنوات
σ 

العمر 
 ًالزمن

وقت 
 القراءة
 بالثانٌة

عدد 
الكلمات 
 المقروءة

عدد 
األخطا

 ء

االنحراف 
المعٌاري 
 بالسنوات
σ 

1 
 

 س 8
 و
9 

 أشهر

 س 9 + 0.6 9 126 86 "
 

" 75 126 8 0.9 + 

2 
 

 س 8
 و
6 

 أشهر

 س 8 + 0.7 7 126 84 "
 و

11 
 شهرا

" 81 126 6 0.6 + 

3 
 

 س 8
 و
9 

 أشهر

 س  9 + 0.8 6 126 80 "
 و
4 

 أشهر

" 77 126 8 0.7 + 

4 
 

 س 8
 و
6 

 أشهر

 س 10 + 0.9 9 126 78 "
 و

 شهر

" 70 126 6 1 + 

5 
 

 س9
 و
 أشهر3

 س 9 + 0.8 8 126 81 "
 و

10 
 أشهر

" 68 126 7 1 + 
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 ( : العمر القرائي لدى القراء العاديين15الجدول رقم )                    

 

 ( أن العمر القرائً لدى 6ٌتضح من خالل الجدول رقم ) مجموعة القراء العادٌٌن

)الضابطة( ٌتناسب مع العمر الكرونولوجً )الزمنً( ، مما ٌدل أنهم ال ٌعانون من العسر 

 القرائً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الرابعة إبتدائً الثالثة إبتدائً

 األفراد

 

العمر 

 الكرونولوجً

العمر  العمر القرائً

 الكرونولوجً

 العمر القرائً

 أشهر 9س و  9 س 9 أشهر 3س و  9 أشهر 9س و  8 1

 أشهر 5س و  9 شهرا 11س و  8 س و شهر 9 أشهر 6س و  8 2

 شهرا 11س و 9 أشهر 4س  و  9 أشهر 5س و  9 أشهر 9س و  8 3

 س و  شهر 11 س و شهر 10 أشهر 3س و  9 أشهر 6س و  8 4

 أشهر 10و س10 أشهر 10س و  9 شهرا 11س و  9 أشهر3س و 9 5
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  مجموعة ذوي عسر القراءة : 

  

 ( : االنحرافات المعيارية عن العمر الزمني في القراءة لذوي عسر القراءة16الجدول رقم )
  

بالنقصان أشهر  8( بمعنى سنة و 1,8 -أن أدنى انحراف هو ) (16رقم ) من الجدول ٌتبٌن  •

عن العمر بالنقصان أشهر  6( بمعنى سنتان و 2,6 -عن العمر الزمنً  و أعلى انحراف هو )

اضطراب عسر القراءة لدى هذه المجموعة ، وعند  وجود ٌؤكد ما الزمنً فً المستوٌٌن  وهذا

 ر القرائً نتحصل على الجدول التالً :تحوٌل هذه االنحرافات الى العم

 

 

 

 

 

 السنة الثالثة إ 
 

 السنة الرابعة إ

العمر  االفراد
 الزمنً

وقت 
 القراءة

عدد 
الكلمات 
 المقروءة

عدد 
 األخطاء

االنحراف 
المعٌاري 
 بالسنوات
σ 

العمر 
 ًالزمن

وقت 
 القراءة

عدد 
الكلمات 
 المقروءة

عدد 
األخطا

 ء

االنحراف 
المعٌاري 
 بالسنوات
σ 

1 
 

س 10
 و
 ش 1

س  10 -2,4 30 50  90 "
 و
 ش 6

" 90  85 45 2,3- 

2 
 

س  9
 و
 ش 8

" 90  55 35 2,6- 10 " 90  76 41 2,4- 

3 
 

س  9
 و
 ش 1

س  11 -2,1 45 70  90 "
 و
 ش 3

" 90  55 27 2,6- 

4 
 

س  10
 و
 ش 4

س  10 -1,8 42 80  90 "
 و
 ش 4

" 90  100 37 1,8- 

5 
 

س 11
 و
 ش 4

س  12 -2,6 45 70  90 "
 و
 ش2

" 90  93 39 2- 
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 الرابعة إبتدائً الثالثة إبتدائً

 األفراد
 

العمر 
 الكرونولوجً

العمر  العمر القرائً
 الكرونولوجً

 العمر القرائً

 أشهر 3س و  8 أشهر 6س و  10 أشهر 9س و  7 س و شهر10 1

 أشهر 8س و  7 س 10 س و شهران7 أشهر 8س و  9 2

 أشهر 9س و  8 أشهر 3س و  11 س 7 شهرس و  9 3

 أشهر 8س و  8 أشهر 4س و  10 أشهر 8س و  8 أشهر 4س و  10 4

 س و شهران  10 س و شهران 12 أشهر 10س و  8 أشهر 4س و  11 5

 ( : العمر القرائي لمجموعة ذوي عسر القراءة17الجدول رقم )         
 

 

( أن العمر القرائً لدى مجموعة ذوي عسر القراءة 17ٌتضح من خالل الجدول رقم )  •

العمر الكرونولوجً ، مما ٌؤشر على وجود اضطراب عسر مقارنة ب بشكل كبٌر منخفض

( نستخلص متوسط العمر القرائً  8و 6القراءة لدى هذه المجموعة . و من الجدولٌن رقم )

 : للمجموعتٌن مقارنة بمتوسط العمر الزمنً

 

     

 ( : متوسط العمر القرائي بالنسبة للعمر الزمني لدى المجموعتين18الجدول رقم )     

 

 

 

 
 

 منًمتوسط العمر الز
 باألشهر

 

متوسط العمر 
 القرائً
 باألشهر

 

 االنحراف المعٌاري
للعمر الفرائً/للعمر 

 الزمنً

 
 القراء العادٌون

 

666 

 
116 

 
 أشهر 5+ 

 
ذوو عسر 

 القراءة
 

 

624 

 

 
99 

 
 شهرا 25 -
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شهرا( لدى مجموعة  99( أن متوسط العمر القرائً)18ٌتضح من خالل هذا الجدول رقم ) •

شهرا  25 بشهرا(  124ذوي عسر القراءة ٌنحرف عن متوسط العمر الكرونولوجً )

 بالنقصان ، مما ٌؤشر على وجود اضطراب عسر القراءة لدى هذه المجموعة .

 : ًالفهم القرائ 

 الفهم القرائً جاءت النتائج كاآلتً :بالنسبة ألسئلة       

 

             

 نسة النجاح (اإلجابات ) 

 المجموعة الضابطة
 

5 100% 

 المجموعة التجرٌبٌة
 

2 20 % 

                

 ( : نسبة النجاح في اختبار الفهم القرائي19الجدول رقم )               

 

 ( أن نسبة 69ٌتبٌن من خالل الجدول رقم ) 633النجاح فً الفهم القرائً وصلت% 

 فقط عند ذوي عسر القراءة .  %23لدى مجموعة القراء العادٌٌن ، بٌنما بلغت 

 

 : تحلٌل ومناقشة نتائج التناول اإلجرائً األول 

حسب المنظمة العالمٌة للصحة فً تعرٌفها للدسلٌكسٌا ، ٌعتبر الطفل معسرا قرائٌا      

(dyslexique إذا بلغ ) ًسنة إلى سنتٌن 1.8انحراف العمر القرائً عن العمر الكرونولوج 

(. وهذا ما كشف عنه االختبار  SIM 10عن طرٌق االختبارات التشخٌصٌة المقننة )

التشخٌصً لعسر القراءة فً هذه الدراسة . فقد اتسمت قراءة ذوي عسر القراءة بالبطء الشدٌد 

تتخللها  -(20) الجدوللمات المقروءة ، انظرهذا ما ٌتضح فً زمن القراءة و عدد الك -

 ترددات ، مع صعوبة فً تحلٌل الكلمات إلى مقاطع وغٌاب التنقٌط فً كثٌر من األحٌان.
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 ذوو عسر القراءة القراء العادٌون 

 90 " 79 " متوسط زمن القراءة

 73.4 126 متوسط الكلمات  المقروءة

 38.6 7.4 متوسط الكلمات الخاطئة

 ( : احصائيات اختبار القراءة لدى المجموعتين20الجدول رقم )          

 

  استطاع أغلب التالمٌذ من ذوي عسر القراءة التعرف على الكلمات األصلٌة

((lexemes  المألوفة لدٌهم ، لكنهم فً المقابل ال ٌستطٌعون قراءة مشتقات الكلمة

(dérivés"مثل : " داخل أو "دخول)  " دخل" هذا بالنسبة لألخطاء المفرداتٌة فٌقرؤونها

(lexicalisation( أما بالنسبة لألخطاء الصوتٌة للحروف ، )phonemiques)  فقد

( omission( مثل " جمع" ٌقرؤها " جمعو" ، والحذف )additionتراوحت بٌن االضافة )

ون فً قواعد مثل " أحد " ٌقرؤها " حد " مع االشارة إلى أن أغلب هؤالء التالمٌذ ال ٌتحكم

حٌث ٌفترض أنها تكتسب فً بداٌة  " ، لهمزة الوصل عند القراءة خاصة مع أداة التعرٌف "ا

( فتمثلت فً تعوٌض بعض substitution، أما أخطاءالتعوٌض ) تعلم اللغة المكتوبة

الحروف المتشابهة لفظا أو رسما مثل : " البٌت " ٌقرؤها " البنت" ،ثم تأتً أخطاء التحوٌل 

(deplacementحٌث ٌغٌرون أماكن الحروف من مثل " فرٌد " ٌقرؤها " رفٌد". أم ) ا

هم بٌن حرف الشدة وبعض القواعد النحوٌة التً تحتاج إلى القراء العادٌون فلم تتعد أخطاؤ

 مستوٌات أعلى كحركة المعطوف و الحال ... 

 اختبار الفهم الشفهً )التناول اإلجرائً الثانً( : ( 2-ب-4

 تطبٌق االختبار: مبدأ 

ً استخدمت فً االختبار  وذلك أن المفحوصٌن ٌعرفون المفردات التفً البداٌة نتأكد من    

من خالل تمرٌر الصور المتعلقة بمدلوالتها ،وقد استنجدنا بقاعات األقسام التحضٌرٌة المجهزة 
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ثم   -صورة تعبر عن هذه المفردات  43 -( خاصة بالصورCD)أشرطة بشاشات للعرض و 

 نشرع فً تطبٌق االختبار بطرٌقة فردٌة كما ٌلً :

( والتً تقوم compilationاعتمدنا على طرٌقة التحوٌل ) : على مستوى تعٌٌن الصور•     

على تقدٌم الصورة مباشرة  بعد أن نقدم العبارة شفهٌا، وهً طرٌقة تحاكً معالجة الحاسوب 

حظة سلوك المفحوص بـشـكـل أفـضـل مـن للمعلومات ، كما أنها تساعد الفاحص على مال

 ( (P.Lecocq ,1996( . interpretationطـرٌـقـة تـقـدٌـم الـمـثـٌـرٌـن فً وقـت واحـد )

وتكون التعلٌمة كاآلتً : " سوف نلعب لعبة الجمل ، عندما تسمع العبارة علٌك أن تدّورها فً 

االشارة إلى أنه إذا طلب المفحوص رأسك ثم تشٌر إلى الصورة التً تناسبها " ، وهنا ٌجب 

إعادة العبارة ،ٌمكننا ذلك لمرة واحدة مع تنبٌهه بأن ٌنتبه جٌدا فً المرة القادمة . كما ٌمكن 

للفاحص إعطاء المفحوص وقتا للراحة إذا شعر أنه أحس باالرهاق ،لٌستأنف بعد ذلك. هذا 

 ٌبً .فٌما ٌخص المستوى الداللً البراجماتً والمورفولوجً الترك

بقولنا للمفحوص  فً البداٌةتشترك التعلٌمة فً هذا المستوى  :المستوى الفونولوجً  على•   

، ثم تختلف بعد ذلك التعلٌمة حسب المهمة المنوط إنجازها من " " سنلعب لعبة الكلمات اآلن 

بنود مصحوبة بمعٌنات  6( المتكونة من homophonesطرف المفحوص، بداٌة بالجناس )

( حٌث ٌحذف الفاحص الحرف األول من الكلمة وٌنطق المقاطع distracteurs) )صور (

المتبقٌة ، وعلى المفحوص إٌجاد الكلمة المناسبة الموجودة فً الصوربعد أن ٌكون قد سمى 

الصور فً مرحلة سابقة . ثم تختلف التعلٌمات كما قلنا حسب المهمات التالٌة : تقطٌع الكلمات 

ٌٌن الحرف المشّدد فً الكلمة ، تكوٌن الكلمات بنفس الحروف )تغٌٌر إلى عدد حروفها ، تع

 أماكن الحروف( .

تقوم التعلٌمة كاآلتً :" سوف تستمع للقصة بانتباه شدٌد ثم فً  على المستوى الحكائً :•   

. على أن مصحوبة بصور تجسد بعض أحداثهاالنهاٌة تجٌب عن أسئلة القصة " ، وكل قصة 

 تكون القراءة بصوت واضح و مسموع .
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 : ًعرض نتائج التناول اإلجرائً الثان 

حاولنا عرضها على شكل جداول   بعد تفرٌغ البٌانات وتنظٌمها ومن ثم معالجتها ،

 ومدرجات إحصائٌة فكانت كاآلتً :

     

  

 االبتدائي 4و 3( : متوسط االختبار الكلي للمجموعتين في المستويين 21الجدول رقم )    

 

( متوسط االختبار الكلً للمجموعتٌن فً المستوٌٌن الثالث والرابع 21ٌمثل الجدول رقم) •     

ٌن ، فً ح 3.40بانحراف معٌاري  ، 68.30متوسط المجموعة الضابطة إبتدائً ، فقد بلغ 

، مع االشارة إلى أن  4.94بانحراف معٌاري  ، 40.40بلغ متوسط المجموعة التجرٌبٌة 

لصالح القراء العادٌٌن   % 85.38وكانت نسب النجاح   . 80العالمة الكلٌة لإلختبار هً 

 لذوي عسر القراءة .  % 50.50مقابل 

 

 

 

 

االنحراف  المتوسط المجموعتان

 المعٌاري

 النجاح %

القراء العادٌون 

(NL) 

68.30 3.40 85.38 % 

ذوو عسر القراءة 

(ML) 

40.40 4.94 50.50 % 
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 ( : متوسط االختبار الكلي للمجموعتين في المستوى الثالث إبتدائي22الجدول رقم )   

 

( متوسط االختبار الكلً للمجموعتٌن فً المستوى الثالث إبتدائً ، 22ٌمثل الجدول رقم) •   

فكانت  40.10بٌنما بلغ متوسط ذوي عسر القراءة  67.2حٌث بلغ متوسط القراء العادٌٌن 

 . % 50.75و  % 84نسب النجاح على التوالً 

    

 ( : متوسط االختبار الكلي للمجموعتين في المستوى الرابع إبتدائي23الجدول رقم )  

 

 σ المتوسط المجموعتان

 

 النجاح %

القراء العادٌون 

(NL) 

67.2 3.27 84 % 

ذوو عسر القراءة 

(ML) 

40.10 5.12 50.75 % 

االنحراف  المتوسط المجموعتان

 المعٌاري

 النجاح %

العادٌون القراء 

(NL) 

69.4 3.50 86.37 % 

ذوو عسر القراءة 

(ML) 

41.20 5.35 50.85 % 
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( متوسط االختبار الكلً للمجموعتٌن فً المستوى االرابع إبتدائً ، 23ٌمثل الجدول رقم ) •   

 41.20بٌنما بلغ متوسط مجموعة ذوي عسر القراءة  69.4حٌث بلغ متوسط القراء العادٌٌن 

 . % 50.85و  % 86.37فكانت نسب النجاح على التوالً 

 

عة
مو

ج
لم

ا
 

 S.PH.L S.L/PR S.M.S S.NA 

 N  σ 
 

% 

 النجاح

 σ 
 

% 

 النجاح

 σ 
 

% 

 النجاح

 σ 
 

% 

 النجاح

 

NL 

10 18.6 

 

1.17 

 

 

80.86 19.9 0.87 90.45 20.2 1.98 80.80 9.4 1.07 78.33 

ML 

 

10 

 

6.9 

 

2.13 30 16.6 1.42 75.45 14.2 2.47 56.80 3.9 1.05 32.58 

 االختبار الشفهي )االستراتيجيات(( : إحصائيات المجموعتين في أبعاد24الجدول رقم )   

 σ االنحراف المعٌاري :                  NL                    القراء العادٌون :N عدد أفراد العٌنة : 

 : ذوو عسر القراءة      ML              : متوسط النتٌجة          

 

( متوسطات المجموعتٌن فً استراتٌجٌات الفهم الشفهً 24ٌمثل الجدول رقم ) •   

( S.PH.Lوانحرافاتها ، حٌث بلغ متوسط العالمات فً االستراتٌجٌة الفونولوجٌة المعجمٌة )

 18.6(على التوالً ML( و مجموعة ذوي عسر القراءة )NLلدى مجموعة القراء العادٌٌن)

)بانحراف معٌاري  6.9( ، و % 80.86جاح تقدر ب ونسبة ن1.17)بانحراف معٌاري 

و بلغ متوسط العالمات فً االستراتٌجٌة الداللٌة  .(  % 30ونسبة نجاح تقدر ب  2.13

(  % 90.45و نسبة نجاح تقدر ب  0.87)بانحراف معٌاري  19.9 (S.L/PR)التركٌبٌة

بلغ متوسط . و (  % 75,45و نسبة نجاح تقدر ب 1.42)بانحراف معٌاري  16.6و

)بانحراف  20.2(على التوالً S.M.Sالعالمات فً االستراتٌجٌة المورفولوجٌة التركٌبٌة )
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ونسبة نجاح  2.47) بانحراف معٌاري  14.2و .   ( % 80.80و نسبة نجاح 1.98معٌاري 

( فكانت على التوالً S.NAأما متوسط العالمات فً االستراتٌجٌة الحكائٌة) ( . % 56.80

و 1.05بانحراف معٌاري ) 3.9و  ( % 78.33ونسبة نجاح 1.07راف معٌاري )بانح 9.4

 (.% 32.58نسبة نجاح 

 : ًتحلٌل نتائج التناول اإلجرائً الثان 

لدى مجموعة  %50تشٌر نتائج االختبار الكلً للفهم الشفهً أن نسبة النجاح تخطت حاجز   

ذوي عسر القراءة  ، و الحقٌقة أن األطفال المصابٌن بعسر القراءة ال ٌعانون من اضطراب 

ن آو  2000، و هذا ما أكده كثٌر من الباحثٌن )مٌشال حبٌب،الفهم الشفهً بشكل عام 

( . إال أنهم ٌجدون صعوبة فً معالجة اللغة الشفهٌة عند بعض المستوٌات 2003،ومبارغ

 الحقا . سنوضحهن ، وهذا ما مقارنة بنظرائهم العادٌٌ اللسانٌة

 

 

 لدى المجموعتٌن ( : نسب النجاح فً االختبار الكلً لدى المجموعتٌن4رقم ) الشكل         

 ML : mauvais lecteurs                           NL :  normaux lecteurs   
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( نسب النجاح فً االختبار الكلً)الفهم الشفهً( لدى المجموعتٌن ، 4رقم) الشكلٌمثل  •    

فً حٌن كانت نسبة النجاح لدى ذوي  %85.38دٌٌن احٌث بلغت نسبة النجاح لدى القراء الع

 .  %50.50عسر القراءة 

نجح األطفال ذوو عسر القراءة فً كثٌر من األحٌان فً معالجة العبارات البسٌطة  -أ

م لالستراتٌجٌات الداللٌة البراجماتٌة لكنهم فً المقابل فشلوا فً معالجة العبارات باستخدامه

 المركبة التً تحتاج منهم استخدام استراتٌجٌات أعقد من األولى . 

فعلى المستوى الفونولوجً أظهر التالمٌذ ذوو عسر القراءة قصورا واضحا فً معالجة    

والتعرف على الكلمات باستخدام التحلٌل الفونٌمً للكلمة ، الحروف فً السلسلة الفونولوجٌة 

فعند سماعهم لكلمة " سمسار " ٌشٌرون إلى صورة مسمار ، فهم بذلك ٌعالجون الكتلة 

 images)( بحكم تقارب ملمح الصور الصوتٌة continum sonoreالصوتٌة )

acoustiques)هوم . أما عن مهمة عّد ، وال ٌلجأون إلى التحلٌل الفونٌمً للتوصل إلى المف

 % 7الحروف داخل الكلمة فقد بلغت نسبة النجاح لهذه البنود عند مجموعة ذوي عسر القراءة 

-pseudoعند القراء العادٌٌن وبالنسبة لمهمة إعادة الكلمات عدٌمة المعنى ) % 80مقابل 

mots لدى  % 82عند ذوي عسر القراءة مقابل  %9( فقد بلغت نسبة النجاح فً بنودها

العادٌٌن ، وهو مؤشر على وجود اضطرابات على مستوى الذاكرة العاملة لدى المجموعة 

( فتتطلب عزل المقطع األول من الكلمة 2008األولى  ، أما مهمة الجناس االستهاللً )فتحً،

ثم ٌطلب من المفحوص التعرف على الكلمة بمساعدة صور لهذه الكلمات،مثل )خزانة ، غزالة 

لغت نسبة النجاح فً هذه المهمة تقدم له شفاهٌا )..زانة ، ..زالة ،..سالة ( فقد ب، رسالة( و

 للعادٌٌن . %  80للمعسرٌن قرائٌا مقابل  5%

هذه النتائج تؤكد ما توصلت إلٌه األبحاث فً العالقة بٌن العملٌات الفونولوجٌة    

واستراتٌجٌات إعادة التشفٌر الفونولوجً فً القراءة 

Rack ,1997 ;snowling ,2000 ;Seymour et al ,1997)،ً2008( )فتح. ) 

 



يالفصل الرابع                                                                                                   الجانب التطبيق  

 

~ 85 ~ 
 

 

 

 لدى المجموعتٌن ( : نسب النجاح فً االستراتٌجٌة الفونولوجٌة المعجمٌة5رقم ) الشكل  

 

( النسب المئوٌة للنجاح فً البعد األول )االستراتٌجٌة الفونولوجٌة 5ٌمثل الشكل رقم ) •    

، بٌنما بلغت  % 80.86المعجمٌة ( ، حٌث بلغت نسبة النجاح لدى مجموعة القراء العادٌٌن 

 . % 30النسبة لدى مجموعة ذوي عسر القراءة 

ماتٌة فقد تحسنت أما على مستوى االستراتٌجٌة المعجمٌة البراجماتٌة أو الداللٌة البراج -ب

. فعند مالحظة هذه  % 75245نتائج ذوي عسر القراءة ، إذ بلغ متوسط نسبة النجاح لدٌهم 

النتائج ٌتضح جلٌا أن هذه الفئة من التالمٌذ تعتمد على معالجة العناصر المعجمٌة )المفردات( 

فبالنسبة للبند رقم  ، ثم تستكملها بالمعلومات البراجماتٌة للوصول إلى تفسٌر الرسالة الشفهٌة ،

على التوالً  : " أٌن هذه البنت ؟ " ، " من هذه البنت ؟" ٌعالج التلمٌذ أوال أدوات  35و  34

االستفهام "أٌن" و "من"  وكلمة "البنت" ثم ٌستكمل المعنى بالمعلومات البراجماتٌة  

(pragmatique( والماوراء لغوٌة )metalinguistique فً الوضعٌة الخطابٌة)

(situation discursive )..(.  6الشكل رقم ) انظر( )النغمة ، اإلشارات 
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 لدى المجموعتٌن  البراجماتٌة-( : نسب النجاح فً االستراتٌجٌة المعجمٌة6رقم ) الشكل 

استراتٌجٌة المعجمٌة البراجماتٌة لدى ( النسب المئوٌة للنجاح فً 6رقم ) ٌمثل الشكل •  

 75245، بٌنما بلغت  % 93245المجموعتٌن ، حٌث بلغت نسبة النجاح لدى القراء العادٌٌن 

 لدى مجموعة ذوي عسر القراءة . %

 

 (: بند ٌمثل المستوى البراجمات7ًالشكل رقم )                   
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فروق ذات داللة بٌن المتوسطٌن فً  ورغم أن المعالجة اإلحصائٌة أثبتت أن هناك    

االستراتٌجٌة البراجماتٌة المعجمٌة إال  أن نسب النجاح على مستوى هذه االستراتٌجٌة لدى 

( مما ٌشٌر إلى أن هذه الفئة من التالمٌذ ال ٌعانون %75245كانت مرتفعة )ذوي عسر القراءة 

 من اضطراب الفهم الشفهً على هذا المستوى .

( نالحظ أن متوسط العالمة فً البعد المتعلق 24إلى الجدول رقم ) و بالرجوع - ج

التركٌبٌة للقراء العادٌٌن و ذوي عسر القراءة كان على التوالً -باالستراتٌجٌة المورفولوجٌة

لصالح العادٌٌن ، و رغم أن نسبة النجاح عند ذوي عسر القراءة  6بفارق  6422و  2322

:   23المستوي الصرفً كما ٌوضحه البند رقم  ىبات علإال أنهم أظهروا صعو % 53تجاوز 

( ، 8:" تصلن إلى خط النهاٌة " انظر الشكل رقم ) 24" ٌصالن إلى خط النهاٌة " و البند رقم 

فهم غٌر قادرٌن على تصرٌف الفعل مع المثنى و الجمع ، كما أنهم غٌر قادرٌن على تحدٌد 

على التوالً: " ٌغادر الرجل المنزل "و " غادر  22و  21زمن الحادثة مثل ما هو فً البندٌن 

 . % 20الرجل المنزل " حٌث لم تتجاوز نسبة تعٌٌن الصور المناسبة لهذه البنود 

 

 التركٌبً-( : بند ٌمثل المستوى المورفولوج8ًالشكل رقم )
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السٌارة الشاحنة " فقد بلغت نسبة النجاح فً تعٌٌن الصورة  : " تتبع 37أما البند رقم      

لدى مجموعة ذوي عسر القراءة العتمادهم على االستراتٌجٌة الموضعٌة  % 633الصحٌحة 

strategies positionelles) تأخذ شكال ( باعتبار أن الجملة الفعلٌة فً اللغة العربٌة

مفعول به( ، لكن هذه االستراتٌجٌة  -لفاع-)فعل (forme canoniqueتراتبٌا فً الغالب )

 10:" الشاحنة متبوعة بالسٌارة " حٌث بلغت نسبة النجاح  38ال تنفع فً معالجة العبارة رقم 

( ، وللوصول إلى معنى مثل هذه العبارات ٌحتاج الطفل إلى معالجة 9انظر الشكل ) %

نب التركٌبً للعبارة . كما الجانب المورفولوجً)الصرفً( لكلمة " متبوعة " ثم معالجة الجا

أظهرت مجموعة ذوي عسر القراءة صعوبة فً معالجة الجمل الموصولة المستمرة 

(continues مثال البند )البنت التً ترتدي لباسا أحمرا تقف مع أمها" ، و الجمل  51 " :

اسا : " المرأة تقف مع ابنتها التً ترتدي لب52( مثال البند discontinuesالغٌر مستمرة )

 أحمرا " .

 

 

 : بند ٌمثل المستوى التركٌبً(9الشكل رقم )                         
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 لدى المجموعتٌن التركٌبٌة–( : نسب النجاح فً االستراتٌجٌة المورفولوجٌة .1رقم ) الشكل      

 

 التركٌبٌة لدى -( متوسط نسبة النجاح فً االستراتٌجٌة المورفولوجٌة63رقم ) شكلٌمثل ال

بالنسبة لذوي  %56283بالنسبة للقراء العادٌٌن مقابل  % 83283الكجموعتٌن حٌث بلغت 

 عسر القراءة .

 

( إلى التحكم فً جمٌع المستوٌات discour narratifٌحتاج الفهم فً الخطاب الحكائً ) -د

 processusالسابقة ، إضافة إلى القدرة على االستنتاجات الضمنٌة للخطاب )اللسانٌة 

inferentiels( . كما ٌتوقف الفهم أٌضا على المعلومات المكتسبة للمخاطب ، )Bedard et 

Tardif,1990 الحكائٌة لتؤكد وجود صعوبات فً هذه  (  و لهذا جاءت نتائج االستراتٌجٌة

منهم فً تحدٌد التفاصٌل  % 83القراءة ، حٌث أخفق  ذوي عسر مجموعة الجوانب لدى

 رقم كالبند ،منهم لم ٌتمكنوا من التوصل إلى المعانً الضمنٌة  %90الواردة فً القصص ،و 

 المفحوص على و " الوقت تأخر لقد ، عزٌزتً ٌا هٌا" : األم قالت لماذا " : الثانٌة القصة من 3

 %  80، كما فشل  " عشاءها لتتناول – لتنام – دروسها لتراجع " : بدائل ثالثة بٌن ٌختار أن
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، وبٌنما نجح أغلب أفراد  منهم فً التسلسل الزمنً لألحداث من خالل بند ترتٌب صور القصة

ذوي عسر القراءة فً تحدٌد شخصٌات القصص إال أنهم فشلوا فً معالجة إسناد 

. وقد بلغ متوسط العالمة فً هذه االستراتٌجٌة عند القراء العادٌٌن (anaphoresالضمائر)

ونسبة نقاط لصالح القراءء العادٌٌن  6بفارق  3.9و  9.4وذوي عسر القراءة على التوالً 

 .لذوي عسر القراءة  % 32.58لصالح القراء العادٌٌن مقابل  % 78.33نجاح تقدر ب 

 (11انظر الشكل )

 

 لدى المجموعتٌن نسب النجاح فً االستراتٌجٌة الحكائٌة( : 11الشكل رقم )

 

( النسب المئوٌة للنجاح فً االستراتٌجٌة الحكائٌة ، حٌث بلغت نسبة النجاح 11ٌمثل الشكل )  •

، فً حٌن بلغت نسبة النجاح لدى مجموعة ذوي  % 78233لدى مجموعة القراء العادٌٌن 

 . % 32258عسر القراءة 

ر السن ، فقد أظهرت النتائج أن نمو الفهم عند القراء العادٌٌن ٌظهر بشكل و بالنسبة لمتغٌ -ه

واضح ، مقارنة بالفهم عند نظرائهم ذوي عسر القراءة ، حٌث أن نمو الفهم لدٌهم بطًء انظر 

 ( .63( و )62الشكلٌن )

 

78.33% 

32.58% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

NL ML



يالفصل الرابع                                                                                                   الجانب التطبيق  

 

~ 91 ~ 
 

 

 

 متوسطات االختبار لدى : (13رقم ) منحنى   متوسطات االختبار لدى : (12رقم ) منحنى     

 القراء العادٌٌن حسب السن                 ذوي عسر القراءة حسب السن           

 

 مناقشة النتائج فً ضوء الفرضٌات :ج(-4

 تطلبت الدراسة الحالٌة أسالٌب إحصائٌة متنوعة ، تمثلت فً المتوسطات الحسابٌة    

و االنحرافات المعٌارٌة و النسب المئوٌة واختبار )ت( للفروق بٌن المتوسطات و من أجل  

 مناقشة الفرضٌات التً طرحناها اتبعنا الخطوات التالٌة :

 :الفرضٌة األولى  - أ

لقد افترضنا أنه ٌوجد فروق دالة بٌن مجموعة التالمٌذ ذوي عسر القراءة و نظرائهم القراء    

 اتٌجٌات الفهم الشفهً فً المستوٌٌن الثالث و الرابع إبتدائً .العادٌٌن فً استر

و انطالقا من نتائج االختبار الكلً للمجموعتٌن قمنا بالمعالجة االحصائٌة ٌاالستعانة بحزمة   

SPSS : ًفجاءت كاآلت 

38.66 41.75 43 
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 ( : نتائج االختبار الكلً ألفراد المجموعتٌن14رقم ) منحنى                           

 ( NLالعالمات التً تحصل علٌها أفراد المجموعتٌن : القراء العادٌون ) ( ٌوضح64الشكل ) •

( فً اختبار الفهم الشفهً ، مع العلم أن العالمة الكلٌة لالختبارهً MLوذوو عسر القراءة )

أي بنسبة نجاح  83من  68233حٌث بلغ متوسط العالمة لدى مجموعة القراء العادٌٌن  . 83

من  43.43، فً حٌن بلغ متوسط العالمة لدى مجموعة ذوي عسر القراءة %85238تقدر ب 

 . %53253أي بنسبة نجاح تقدر ب  83

 

 

 

 

 

 الفهم الشفهًالمجموعتٌن فً اختبار  نتائج ( :  إحصائٌات25الجدول رقم )     

N  المتوسط الحسابً: أفراد العٌنة             : عدد             σ :االنحراف المعٌاري 

73 72 71 70 69 69 67 
64 64 64 

46 46 46 44 
40 39 37 35 35 35 
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 (NL)    القراء العادٌون 

 

 (MLذوو عسر القراءة )

 

 

63 

 

63 

 

68233 

 

43243 

 

3243 

 

4294 
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فً االختبار الكلً ،  (الضابطة والتجرٌبٌة)( إحصائٌات المجموعتٌن 25ٌمثل الجدول رقم ) •

 3.40لالختبار( بانحراف معٌاري )العالمة الكلٌة  80من  68.30حٌث بلغ متوسط العالمة 

من  40.40للمجموعة القراء العادٌٌن ، وبلغ متوسط العالمة لمجموعة ذوي عسر القراءة 

 لمجوعة ذوي عسر القراءة . 4.94( و بانحراف معٌاري 80العالمة الكلٌة )

 

فرق 
 المتوسطات 

Sig 
bilaterale 

 درجة الحرٌة

(ddl) 
t Sig F 

 
 

 

27293 

 

333. 

 

68 

 

64269 

 

32396 
 

32377 

 
 

 

 0.5.عند مستوى الداللة  بٌن المجموعتٌن فً االختبار الشفهً ( : نتائج اختبار )ت(26الجدول رقم )

 

 (sig bilaterale =0)وقٌمة  (t =64269قٌمة )ت= ٌتبٌن أن (26رقم) ن خالل الجدولم  

د ووجالبدٌلة القائلة بنقبل الفرضٌة ، و منه  (sig= ,000<0,05) 0.05هً أصغر من و

فً استخدام  القراء العادٌٌنو القراءة فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن مجموعة ذوي عسر 

لصالح  بٌن المتوسطٌن 27.93بفارق  3235استراتٌجٌات الفهم الشفهً عند مستوى الداللة 

رضٌة ( فإننا نقبل فP-value=0,096>0,05( و)F=32377المجموعة الثانٌة. وبما أن قٌمة )

 العدم القائلة بتجانس التباٌن بٌن المجموعتٌن. 
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 :  الثانٌة الفرضٌة - ب

على مستوى كل ٌظهر اضطراب عسر القراءة ": القائلة  الفرعٌة  اتالفرضٌانطالقا من 

قمنا بدراسة الفروق بٌن المتوسطات على مستوى كل بعد من أبعاد  ،" االستراتٌجٌات 

 االختبار فجاءت النتائج كالتالً :

 

 ننسب النجاح فً استراتٌجٌات الفهم الشفهً لدى المجموعتٌ متوسط( :15رقم ) الشكل

   

 ( متوسطات نسبة النجاح فً االستراتٌجٌات األربعة لدى المجموعتٌن65ٌمثل الشكل رقم )  •

، حٌث بلغت نسة النجاح فً ااستراتٌجٌة  (ML( و ذوو عسر القراءة )NLدٌون )ا: القراء الع

لذوي عسر القراءة  %33للقراء العادٌٌن مقابل  83286%( S.PH.Lالفونولوجٌة المعجمٌة )

للقراء  % 93245( S.L.PRستراتٌجٌة البراجماتٌة الداللٌة )الة النجاح فً اب، و بلغت نس

لذوي عسر القراءة ، و كان متوسط نسبة النجاح فً االستراتٌجٌة  %75245مقابل العادٌٌن 

لذوي عسر  %56283للقراء العادٌٌن مقابل  83233%( S.MSالمورفولوجٌة التركٌبٌة )

لصالح  78233%( S.NAالقراءة ، كما بلغ متوسط نسبة النجاح فً االستراتٌجٌة الحكائٌة )

 لمجموعة ذوي عسر القراءة . %32258القراء العادٌٌن مقابل 
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 االستراتٌجٌات
 المجموعة

N المتوسطات 

العالمة 
الكلٌة 
 االنحرافات المعٌارٌة للبعد

S.PH.L 
dimension1 

NL 10 18,60 23 1,17 

ML 10 6,90  2,13 

S.L.PR 
dimension1 

NL 10 19,90 22 0,87 

ML 10 16,60  1,42 

S.MS 
dimension1 

NL 10 20,20 23 1,98 

ML 10 14,20  2,44 

S.NA 
dimension1 

NL 10 9,40 12 1,07 

ML 10 3,30  1,06 

                  

 ( : جدول إحصائً للمجموعتٌن فً إختبار االستراتٌجٌات27الجدول رقم)                         

 

على مستوى و االنحراف المعٌاري  ( متوسطات االختبار الشفه27ًٌمثل الجدول رقم )  •  

بالنسبة للمجموعتٌن . حٌث كان الفرق بٌن متوسط ) إستراتٌجٌة (  من أبعاد االختبار  كل بعد

،  66العالمة فً كل من المستوى الفونولوجً و المستوى الحكائً و التركٌبً على التوالً :)

 فقط . 3اتً ( بٌنما بلغ الفرق فً المتوسطات على المستوى البراجم 6و 6

 

 0.5.فً اختبار االستراتٌجٌات عند مستوى الداللة  ( : اختبار )ت( بٌن المجموعتٌن28الجدول رقم )  

 

Difference 
moyenne 

Sig 
(bilaterale) 

t Sig F STRATEGIES 

11.70 .000 15.203 .080 3.436 S.PH.L 
 

3.30 .000 6.224 .147 2.318 S.L.PR 
 

6.00 .000 6.027 .542 .386 S.M.S 
 

6.10 .000 12.781 .931 .008 S.NA 
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 )مستوى الداللة(3235( أصغر من قٌمة sigقٌمة ) أن (28الجدول رقم)نالحظ من خالل  •    

( (sig bilaterale= .000) < 0 .05  مما ٌدل على وجود فروق   فً كل االستراتٌجٌات ،

مجموعة القراء ذوي عسر القراءة و بٌن مجموعة  3235عند مستوى الداللة اإلحصائٌة  دالة

، إال أن صعوبات الفهم الشفهً عند مجموعة ذوي عسر العادٌٌن فً جمٌع المستوٌات األربعة 

 66273القراءة تتضح بشكل أكثر على المستوى الفونولوجً حٌث بلغ الفرق بٌن المتوسطٌن 

راء العادٌٌن ، ثم على المستوى لصالح الق % 80.86مقارنة ب  % 33ونسبة نجاح تقدر ب 

مقابل  % 32.58و نسبة نجاح تقدر ب  6.10الحكائً إذ بلغ الفرق بٌن المتوسطٌن 

على  % 50لصالح القراء العادٌٌن . و بالرغم من أن نسبة النجاح تجاوزت  78.33%

التركٌبً عند ذوي عسر القراءة إال أننا نسجل قصورا واضحا فً -المستوى المورفولوجً

عالجة بعض الظواهر الصرفٌة و التركٌبٌة المركبة كما وضحناها سابقا . و فً المقابل ٌكاد م

 ٌكون استعمال وفهم اللغة البراجماتٌة لدى مجموعة ذوي عسر القراءة عادٌا.
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 S .PH.L = = S.M.S            المعجمٌة-االستراتٌجٌة الفونولوجٌة التركٌبٌة-المورفولوجٌةاالستراتٌجٌة   

  S.L.PR = االستراتٌجٌة المعجمٌة البراجماتٌة               S.NA =ًاالستراتٌجٌة الحكائ 

 

 

( ٌتبٌن بوضوح المستوٌات التً ٌتجلى عندها 67( و )66نظرة سرٌعة على الشكلٌن ) •   

ادٌٌن   وذوي اضطراب القراءة و الذي ٌظهر من خالل  نسب النجاح بٌن مجموعة القراء الع

(واالستراتٌجٌة S .PH .Lالمعجمٌة) -عسر القراءة خاصة فً االستراتٌجٌة الفونولوجٌة

كما  . (S.M.Sالتركٌبٌة )-( ، وبدرجة أقل فً االستراتٌجٌة المورفولوجٌةS.NAالحكائٌة)

نسجل من خالل هذٌن المنحنٌٌن عدم تجانس مجموعة ذوي عسر القراءة فً هذه 

 ٌة خالفا للقراء العادٌٌن . االضطرابات اللغو
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 ةـمـاتــــخ

 

لقد تناولنا فً هذه الدراسة تحلٌل وتقٌٌم استراتٌجٌات الفهم الشفهً لدى مجموعتٌن من    

فً المستوٌٌن الثالث ذوي عسر القراءة  مجموعةعادٌٌن  ، والقراء ال مجموعة  التالمٌذ :

و استندنا فً ذلك على اختبار الفهم الشفهً الذي استوحٌناه من بطارٌتٌن :  الرابع إبتدائً ،و

ارٌة بط( لعبد الحمٌد خمسً ، وO-52بطارٌة تقٌٌم استراتٌجٌات الفهم فً الوضعٌة الشفهٌة )

( . وقد شمل هذا االختبار أربعة أبعاد : Pierre Lecocqر لكوك )الفهم التركٌبً الداللً لبٌا

لوجً ، و المستوى الداللً البراجماتً ، والمستوى المورفولوجً التركٌبً ، المستوى الفونو

 و المستوى الحكائً .

و قد أظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن المجموعتٌن)القراء العادٌٌن و    

لدى مجموعة ذوي  ذوي عسر القراءة( فً الفهم الشفهً . كما ٌتجلى اضطراب عسر القراءة

العسر القرائً بشكل واضح على المستوى الفونولوجً و الحكائً ، وبدرجة أقل على 

المستوى المورفولوجً التركٌبً ، إال أن الفهم الداللً البراجماتً لدٌهم ٌبقى مقبوال كما تؤكده 

( ، حٌث بلغت Magherbi et Ehrlich ,2004 ;A.Gombert ,2003الدراسات السابقة )

لدى مجموعة  %54.57مقابل  %57.57ة النجاح فً االستراتٌجٌة المعجمٌة البراجماتٌة نسب

 القراء العادٌٌن .

و فً مقارنة بٌن المجموعتٌن فً فهم اللغة الشفهٌة حسب السن ، تبٌن أن وتٌرة نمو الفهم    

 لدى القراء العادٌٌن أعلى منها لدى مجموعة ذوي عسر القراءة .

ارة إلى أن هذه النتائج ال ٌمكن بحال من األحوال تعمٌمها ، باعتبار صغر كما تجدر االش   

حجم العٌنة ، و من جهة أخرى فإن اختبار استراتٌجٌات فهم اللغة تحتاج أكثر من أداة ، ألنه 

العملٌات المعرفٌة من الصعوبة بمكان أن نحدد بدقة كٌف ٌتوصل الطفل إلى المعنى ، و ماهً 

 ذلك ؟ ا فً هالتً ٌستخدم
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 اتـراحـتـاإلق

ال أنه  كما .من حٌاتهم من مسؤولٌة األولٌاء فً المراحل األولى  إن مالحظة لغة األطفال   

ٌقتصر دور المدرسة فً تطبٌق المناهج ، وتعلٌم األطفال فحسب ، فمن مهام معلم األطفال 

هذا من شأنه تعزٌز الصحة النفسٌة مالحظة  و تقٌٌم تقدم تالمٌذه فً مختلف مراحل نموهم . 

فً وسطهم المدرسً ، وذلك من خالل التشخٌص المبكر والمتعدد التخصصات لالضطرابات 

و  المختلفة . و ٌعتبر العسر القرائً من أكثر االضطرابت اللغوٌة انتشارا فً الوسط المدرسً

ت منظمة الصحة العالمٌة حٌث أثبت أخطرها على المستقبل االجتماعً و االقتصادي ألطفالنا ، 

(OMS)  ثالثة تالمٌذتلمٌذ ٌعانً من اضطراب عسر القراءة أي بمعدل  011من كل  تسعةأن 

 فً كل قسم .

مقاربتٌن لمعالجة مشكلة العسر القرائً : المقاربة  نقدمو على ضوء هذه الدراسة ارتأٌنا أن    

باالضافة إلى مقاربة دٌداكتٌكٌة لتعلٌم الفهم ،  و المقاربة الوقائٌة البٌداغوجٌة لعسر القراءة

 . خاصة فً السنوات األولى من التعلٌم األساس الشفهً فً مدارسنا

 : البيداغوجيةالمقاربة   -1

 التربوي :وتشمل الجانب النفسً و الجانب 

و ٌقوم على تعزٌز  ،ٌكون هذا العمل داخل القسم و من طرف المعلم :الجانب النفسي  -أ 

 التلمٌذ المعسر قرائٌا وذلك من خالل : الدافعٌة لدى

 بإمكاننا مساعدته على تخطٌها .أنه لدٌه ، واطالعه على مشكلته وخلق جو من الثقة  -

 زمالئه على مساعدته وادماجه ضمن مجموعة الصف .تشجٌع  -

 ابراز جوانب القوة والكفاءات األخرى أمام زمالئه . -

مات المعطاة له ، مع االبتعاد عن الوضعٌات تحفٌزه بعبارات الثناء أثناء تقدمه فً المه -

 المحبطة .

 عدم التعرض له بالتوبٌخ أو الكلمات التً تشعره باالحباط . -

 وعٌة األولٌاء حول مشكلة ابنهم .ت -

 .إعادة الصورة االٌجابٌة للذات للمعسر قرائٌامشاركة األخصائً النفسً فً  -
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ٌتمثل هذا الجانب فً األسالٌب و الطرق التً ٌتبعها المعلم داخل  الجانب التربوي :  -ب    

 اتجاه المعسرٌن قرائٌا وتتمثل فً النقاط التالٌة :القسم 

ٌ  إعطاء  -  . قبل انطالقه بوضوح س : أي ابراز الهدف من الدرسدر  معنى لما 

 تقدٌم المعلومات بمختلف أشكالها الحسٌة )سمعٌة ، بصرٌة ، حركات ..( -

تغٌٌر طرٌقة تدرٌس القراءة وذلك عن طرٌق تدرٌب التلمٌذ على االتجاه المباشر   -

 .( voie indirecte( و الطرٌقة الغٌر المباشرة )voie directeللقراءة )

 توفٌر الوثائق المنسوخة بكتابة واضحة . -

، التركٌز عل المعلومات األساسٌة على هذه الوثائق باستخدام مثٌرات ) ألوان ، أنماط  -

 أشكال ...(

 إعطاء تعلٌمة واحدة فً الوضعٌة . -

 إعطاء الوقت الكافً و تقلٌص عدد التمارٌنات . -

 توفٌر التصحٌح المكتوب فً عملٌة التقوٌم . -

 ال تكلف التلمٌذ بالقراءة الجهرٌة دون عملٌة التهٌئة . -

 السماح باستعمال أداة أثناء القراءة لتتبع األسطر ) المسطرة مثال ( . -

 السبورة بشكل واضح و مفهوم من طرف التلمٌذ .تنظٌم  -

 استعمال المثٌرات المتعددة الحواس ) أشرطة سمعٌة بصرٌة ، رسوم ، حركات ..( . -

 م من شروحات شفهٌة .د  تقدٌم ملخصات مكتوبة و واضحة عما ق   -

 المقترح فً الحصة الموالٌة مرفوق بشرٌط سمعً للنص .تقدٌم نص القراءة  -

 على التعبٌرات الشفهٌة .تشجٌع التلمٌذ  -

 

 

 المقاربة الوقائية :  -2

 ( :conscience phonologiqueتنمية الوعي الفونولوجي ) - أ
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ٌعتبر المدخل الفونولوجً من المداخل األساسٌة فً تفسٌر عسر القراءة النمائً حٌث تشٌر    

إلى أن عسر القراءة النمائً  –قد أشرنا إلى بعضها فً الجانب النظري  –نتائج الدراسات 

، كما أن األطفال ذوي عسر القراءة ٌضعف  ٌظهر نتٌجة قصور فً المعالجة الفونولوجٌة

 أداؤهم فً المهام التً تتطلب التحلٌل الفونولوجً للجمل و الكلمات و المقاطع .

هذا  و ٌمكن إجمال أهم المهام التً ٌمكن للمعلم أن ٌستخدمها الكتشاف الصعوبات على  

 :المستوى من جهة ، و لزٌادة الوعً الفونولوجً لدى التالمٌذ من جهة أخرى 

 : حذف الفونيمات 

أن ٌتم تدرٌب الطفل على حذف فونٌمات )أصوات( من الكلمة إما فً أولها ، وسطها أو فً 

 آخرها . مثل : الكلمة التً نحصل علٌها بعد حذف حرف )س( من كلمة " سمع " هً "مع" .

 جة بين الكلمات :والمزا 

أن ٌتدرب الطفل على التعرف على أزواج الكلمات التً تنتهً أو تبدأ بنفس الصوت . مثل : 

 ثوم .. –بالل أو ثوب  -هالل

 : ضم األصوات 

ٌتدرب الطفل على أن ٌجمع أكثر من صوت لكً ٌكون كلمة أو أكثر . مثال : كون كلمات 

 م . - ح -بضم األصوات التالٌة : ل

  الفونيمات :تجزئة 

ٌمٌز ها لٌتعرف على الكلمات وأصواتتجزئة الكلمة إلى عدد تهدف هذه المهمة إلى تعلٌم الطفل 

 بٌنها . مثال : ما هً أصوات كلمة " أسد " ؟

 

 : عّد الفونيمات 
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طفال على عد األصوات التً ٌسمعها عند نطق الكلمة ، والتعرف على عدد ٌتم تدرٌب األ

 وف( كلمة "كتاب" ؟رما هو عدد أصوات )ح أصواتها . مثال :

 : )التنغيم )السجع 

هنا ٌقوم الطفل بتقدٌم كلمات تتفق مع الكلمة التً ٌقدمها المعلم من حٌث التنغٌم و السجع . 

 ندم ..  - غنم  –قدم   –مثال : الكلمات التً تتفق مع كلمة "قلم " هً : علم 

 و من المبادئ الهامة التً ٌجب التركٌز علٌها أثناء الدرس الفونولوجً :  

 - م – أن نبدأ بتدرٌب الطفل على األصوات التً تتسم باالستمرارٌة فً التلفظ مثل س -

 -ف ، حٌث ٌكون من السهل النطق بها مقارنة بتلك التً ال تتسم باالستمرارٌة مثل ب

 ك .

، بحٌث ٌقوم المعلم بأداء ذلك النشاط أمامهم، دٌمه للطفل أن تتم نمذجة كل نشاط ٌتم تق -

 و ٌكرره حتى ٌتعلمه األطفال .

 أن نبدأ بالوحدات األكبر كالكلمات ثم االنتقال إلى الوحدات األصغر )الفونٌمات( . -

إلى  أن ننتقل من المهام البسٌطة مثل : الكالم المنغم )أناشٌد ، آٌات من القرآن ...( -

 تعقٌدا )مهام التجزئة ، الضم ...( المهام األكثر

المكانً حول معالم ، -أن ٌتم استخدام مهام إضافٌة كالتدرٌب على التمركز الزمانً -

 واستخدام أدوات و وسائل مادٌة ملموسة . 

 :تعليم الفهم الشفهي -ب   

ً  بد من تبنً  ٌعتبر الفهم عملٌة معرفٌة ، و من هنا ال    تعلم تعلٌم و مقاربة معرفٌة فً عملٌت

الفهم الشفهً . و فً هذا الخصوص فإن النشاطات التعلٌمٌة المقترحة فً الفهم الشفهً ٌجب 

من أهم . وأن تأخذ بعٌن االعتبار المتعلم كمستمع ، أي التركٌز على تعلٌم مهارات االستماع 

 المبادئ التً ٌمكن أخذها بعٌن االعتبار فً تعلٌم الفهم الشفهً :
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هم الشفهً ٌعنً شخص فً وضعٌة استماع ، هذا الشخص له خصائص سلوك الفأن   -

ف تؤثرعلٌه فً الوضعٌة ثقافٌة و اجتماعٌة ونفسٌة محددة ، هذه الخصائص سو

   االتصالٌة ، وبالتالً معرفة هذه الخصائص و مراعاتها .

  فً وضعٌة ما ، فنوعٌة الرسالة الشفهٌة ما الفهم الشفهً ٌعنً شخص ٌستمع لشًء -

 تلعب دورا هاما فً نشاط االستماع . ومكانها و زمانها ، وكٌفٌة تقدٌمها ، كلها

الفهم الشفهً ٌعنً شخص ٌستمع لشًء ما فً وضعٌة ما لهدف مهم ، فنحن ال نستمع  -

 من أجل االستماع ، ولكن من أجل الوصول إلى أهداف أو إشباع رغبات .

 لنقاط التالٌة :وٌمكن تجسٌد هذه المبادئ فً قاعة الدرس فً ا

بأهداف الدرس اللغوي ألن تعزٌز نشاط االستماع و ذلك من خالل التصرٌح المسبق  -

الطلب من التلمٌذ بأن ٌستمع ال ٌجعله فً وضعٌة المستمع باعتباره ال ٌعرف لماذا 

 ٌستمع ؟

( spécificité de la situationإن عملٌة الفهم تعتمد على خصوصٌة الوضعٌة ) -

 (expression( و لٌست وضعٌة إنتاج)comprehensionعٌة شفهٌة)بمعنى أنها وض

 ، لذلك ٌجب اختٌار األنشطة التً تخدم هذه الخصوصٌة .

 documentsاستخدام األنشطة التعلٌمٌة المتاحة فً أوساط التالمٌذ و محٌطهم ) -

authentiques. ) 

    تنوٌع استخدام المعلومات فً وضعٌات ادماجٌة مختلفة . -

. 
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Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur 

l'égalité des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

COMP.O Hypothèse de 

variances égales 

3,077 ,096 14,693 18 ,000 27,90000 1,89883 23,91071 31,88929 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

14,693 15,951 ,000 27,90000 1,89883 23,87366 31,92634 

 

 

 (SPSS(: نتائج اختبار داللة المتوسطات بين مجموعة القراء العادين و ذوي عسر القراءة في اختبار الفهم الشفهي )حزمة 2م )ملحق رق

 

 

 

Statistiques de groupe 

 GROUP N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

COMP.O 

dimension1 

Bl 10 68,3000 3,40098 1,07548 

Ml 10 40,4000 4,94862 1,56489 



 

 

Statistiques de groupe 

 GROU

P N Moyenne Ecart-type Erreur standard moyenne 

C.PH.L 

dimension1 

Bl 10 18,6000 1,17379 ,37118 

Ml 10 6,9000 2,13177 ,67412 

C.L.PR 
dimension1 

Bl 10 19,9000 ,87560 ,27689 

Ml 10 16,6000 1,42984 ,45216 

C.MS 
dimension1 

Bl 10 20,2000 1,98886 ,62893 

Ml 10 14,2000 2,44040 ,77172 

C.NA 

dimension1 

Bl 10 9,4000 1,07497 ,33993 

Ml 10 3,3000 1,05935 ,33500 

 

 

 (SPSSبعاد( )حزمة األفي اختبار االستراتيجيات) إحصائيات المجموعتين(: 3ملحق رقم)

 

 

 

 

 

 

 



Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur 

l'égalité des variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

C.PH.L Hypothèse de variances 

égales 

3,436 ,080 15,203 18 ,000 11,70000 ,76956 10,08321 13,31679 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

15,203 13,998 ,000 11,70000 ,76956 10,04943 13,35057 

C.L.PR Hypothèse de variances 

égales 

2,318 ,145 6,224 18 ,000 3,30000 ,53020 2,18609 4,41391 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

6,224 14,918 ,000 3,30000 ,53020 2,16936 4,43064 

C.MS Hypothèse de variances 

égales 

,386 ,542 6,027 18 ,000 6,00000 ,99555 3,90844 8,09156 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

6,027 17,296 ,000 6,00000 ,99555 3,90231 8,09769 

C.NA Hypothèse de variances 

égales 

,008 ,931 12,781 18 ,000 6,10000 ,47726 5,09731 7,10269 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

12,781 17,996 ,000 6,10000 ,47726 5,09730 7,10270 

 

 

بعاد( األ(: نتائج اختبار داللة المتوسطات بين مجموعة القراء العادين و ذوي عسر القراءة في اختبار االستراتيجيات)4ملحق رقم)                  

 (SPSS)حزمة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (SPSS)حزمة  معامل ثبات اختبار الفهم الشفهي و تعديله بمعامل سبيرمان براون( : 5ملحق رقم )

 

Statistiques de fiabilité 

Corrélation entre les sous-échelles 
 

,855 

Coefficient de 
Spearman-Brown 

Longueur égale 
 

,922 

Longueur inégale 
 

,922 

Coefficient de Guttman split-half ,920 



 اختبار الفهم الشفهي

 (DI (تعيين الصور  -ورقةالتنقيط 
 :......................... القسم                                    ....................................             االسم واللقب : 

 ......... وقت المرور :                                                 .../..../..........               تاريخ االزدياد :           

 

 

NR SC ID BR  

 اراتــبــعــال
N 

   A 7 السٌارة داخل المنزل 

   C 8 السٌارة بٌن المنازل 

   A 9 الدراجة على الجدار 

   C 10 الدراجة قرب الجدار 

   B 11 القلم االزرق فوق الكتاب االحمر 

   F 12 انا الدمٌة الثالثة من الٌمٌن الى الٌسار 

   E 13 على ٌمٌنً دمٌة طولها اربع درجاتانا الدمٌة الخامسة و 

   A 14 الطفل ٌلعب 

   C 15 الطفل ال ٌلعب 

   D 16 الدب نائم 

   B 17 لم تنم الدببة 

   B 18 طارت العصافٌر 

   C 19 العصفورة تطار 

   C  20 المكسورة فً الصندوقاضع الشاحنة 

   C  21 ٌغادر الرجل المنزل 

   B 22 المنزل غادر 

   C 23 ٌصالن الى خط النهاٌة 

   A 24 تصلن الى خط النهاٌة 

   C 25 الطائر العصفور ٌنظر الى 

   A  26 ٌسكرٌماالأرى انك تاكل 

   C 27 البنت تمشط شعرها 

   B 28 البنت تمشط لها شعرها 

   A 29 تنظر البنت الٌه 

   C 30 تنظر البنت الى نفسها 

   D 31 ارى انها تمطر فً الخارج 

   B 32 هل سقطت البنت ؟ 

   B 33 امً ان ارتدي المعطف منً طلبت 

   C 34 قالت امً : " أٌن هذه البنت؟ 

   D 35 قالت أمً : " من هذه البنت ؟ 

   C 36 االوالد احذٌتهم لبس 



الفهم الشفهي ربنود اختبا بعض  
 
 

 

: القلم األزرق فوق الكتاب األحمر11البند رقم   

 

 

 

: أنا الدمٌة الثالثة من الٌمٌن إلى الٌسار11البند رقم   



الفهم الشفهي ربنود اختبا بعض  
 

 

 

 

 :الطفل ال ٌلعب 11البندرقم 

 

 

: لم تنم الدببة11البند رقم   



الفهم الشفهي ربنود اختبا بعض  
 

 

 العصافٌر: طارت 11البند رقم                                                             

 

 

 : أضع الشاحنة المكسورة فً الصندوق  12البند رقم 



الفهم الشفهي ربنود اختبا بعض  
 

 

 : غادر الرجل المنزل11البند رقم 

 

 : تنظر البنت إلٌه02البند رقم 



الفهم الشفهي ربنود اختبا بعض  
 

 

 أرى أنها تمطر فً الخارج: 01البند رقم 

 

 له  )الهدٌة( : تعطٌها 02البند رقم 



الفهم الشفهي ربنود اختبا بعض  
 

 

 : بعض األوالد ٌضعون قبعات 01البند رقم 

 

 

 : الكلب الذي ٌشده الولد ٌتبع البنت 01البند رقم                          



الفهم الشفهي ربنود اختبا بعض  
 

 

 

 : ألن البٌت صغٌر ، الٌستطٌع الكلب أن ٌدخل01البند رقم 

 

 

 

 البند رقم : ٌنظر الولد إلى الفٌل ألنه ضخم 
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