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الشكر هلل  تعالى عمى أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل وأعاننا عمى إتمام 

 هذا البحث.

 إلى أستاذتي المتواضعة التي لم تبخل عمي بالمعمومات في المجال البحثي والدراسي.

 إلى المجنة الموقرة التي قبمت مناقشة هذا العمل.

ى كل أساتذة قسم العموم االجتماعية عامة وشعبة عمم النفس خاصة وتخصص تعميمية إل
 العموم باألخص.

لى مديرها  شكر خاص إلى عينة البحث "تالميذ المدرسة االبتدائية برحال محمد" وا 
 وأساتذتها.

 .شكر إلى كل من ساهم في إعداد هذا البحث المتواضع من قريب أو بعيد
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 ة:ممخص الدراس

الديسمكسيا لدى تالميذ السنة الخامسة  مدى تأثير الفهم القرائي عمى  إلى الكشف عنا دراستن تهدفلقد 

 .( ضابطة4( تجريبية و )4مقسمة إلى )حاالت (10)ثمانية اعتمدت الباحثة عمى حيث  ابتدائي،

 .المنهج الوصفي باعتماد عمىحيث قمنا 

هاريس لمذكاء واالختبار القبمي لمنص من المقرر لمسنة -دنوفمعتمدين عمى اختبار التباعد، اختبار جون

الخامسة ابتدائي، اختبار القراءة الجهرية لشرفوح البشير واختبار القراءة الصامتة لمحاج صابري فاطمة 

الزهراء، وباستخدام مكعبات الدومينو وبرنامج تعميمي لمحروف الهجائية الذي طبق عمى المجموعة 

 لالختبارات؛ تم التطبيق. تأكد الباحثة من خصائص السيكومتريةوبعد التجريبية. 

 توصمت نتائج الدراسة إلى2و 

 بتدائي.الديسمكسيا لدى تالميذ السنة الخامسة اب عالقةلمفهم القرائي 

لممجموعة التجريبية في التعرف ونطق الحروف توجد فروق بين االختبار القبمي واالختبار البعدي 

 البرنامج.الهجائية في تطبيق 
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 ة عامة:مقدم

تعتبر القراءة أىم وسائل اكتساب المعرفة، وتبادل األفكار بين األفراد ،ولذلك كان ليا تأثير قوي في الحياة 

 ل الثقافة من جيل إلى جيل. عمى مستوى األفراد والمجتمعات ، فيي األساس في استمرار المعرفة ونق

ا التمميذ مختمفا عن اآلخرين في معرفة وادراك إن الديسمكسيا ليست حالة ادمان، ولكنيا حالة يكون فيي

عامل معيا، واستدعائيا في عمميات أساسيات القراءة باختالف عن أقرانو، وتخزين المعمومات والرموز والت

االتصال المغوي وغير المغوي و التعمم. حيث يجد التمميذ صعوبات في ترجمة المغة إلى أفكار أو التعبير 

دراك نطقو وشكمو وفيم معنى الكممات كتابتًا ونطًقا وشكاًل عن األفكار، وأكثرىا  في فيم معنى الحرف وا 

 وصوتًا.

فاألستاذ والولدين ال يالحظا أية مظاىر عميقة تستوجب تقديم أية معالجة خاصة، حيث ال يجد األساتذة 

ذه األلفاظ تكرار السنة ما يقدمونو لو إال نعتو بالالمباالة والكسل وتمميذ ال يفيم، وتكون النتيجة لمثل ى

 ،الفشل والرسوب المدرسي.

حيث أن كل ما يحتاجو التمميذ بيئة تعميمية مالئمة ورعاية فردية مناسبة )تفريد التعميم( لمتعامل ومعرفة 

 نقاط الضعف والقوة والتركيز عمييا وتعزيزىا.

حيث احتوى الجانب وجاءت دراستنا لإلجراءات المنيجية إلى قسمين جانب نظري وجانب ميداني ،

النظري عمى ثالثة فصول ، حيث تم التطرق في الفصل األول إلى إشكالية الدراسة وتحت التساؤالت 

البحث وفرضياتو مرورًا بأىمية الدراسة وأىدافيا، ودواعي اختيار الدراسة ،ومفاىيم اإلجرائية لمدراسة أما 

 ل الثاني الديسمكسياالفصل الثاني تم التطرق فيو إلى الفيم القرائي و الفص
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االستطالعية،  أما الجانب الميداني  فقد احتوى عمى فصل اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية الدراسة

ثم الدراسة األساسية وما فييا من منيج متبع وعينة الدراسة واألدوات المستعممة في جمع البيانات 

المستخدمة في الدراسة وفصل عرض النتائج   والخصائص السيكومترية. وصوال إلى أساليب اإلحصائية

وفصل مناقشة  نتائج  الفرضيات ،وتم إنياء الدراسة بخالصة تم قائمة المراجع ويمييا قائمة المالحق 

 المساندة لمدراسة.
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  : اإلشكالية -1

ت في ىذا المجال تشير إلى أنو القراءة عممية سيمة الممارسة بالنسبة ألغمبية الناس، ولكن الدراسا تعد

والممفت لالنتباه خاصة في اآلونة األخيرة، ظيور صعوبة  يتعذر عمى اإلنسان في بعض األحيان تعمميا.

في تعمم مبادئ وأساسيات ىذه العممية. والتي تؤثر حتما عمى التحصيل الدراسي لمتمميذ، مما دفع 

ألخطاء التي تظير عمى مستوى صعوبة القراءة، المختصين والتربويين االىتمام ومحاولة اكتشاف ا

وسارت ىاجس وزارة التربية واألولياء والمدرسين والتمميذ في حذ ذاتو، واألسباب غير معروفة وبالتالي 

يحتاج ذوي صعوبات تعمم القراءة إلى تكفل والكشف المبكر لممعالجة. ومما يزيد من صعوبة ىذا التكفل 

عوبة في السمع أو البصر أو تخمف ذىني، لكن مصدره مرتبط بعدة مفاىيم أن التالميذ ال يعانون من ص

واالستيعاب وقراءة ما قدم من النصوص  ذات عالقة بالنمو العقمي والجسمي والحس الحركي، والفيم

( إلى 2001دراسة الراشد)ب ونبدألمفيم. وجاءت دراسات وبحوث عديدة أعطت اىتماميا بيذا الموضوع 

ية برنامج لتنمية ميارات القراءة الصامتة وأثره في تحسين مستوى التحصيل الدراسي معرفة مدى فعال

( 1977.واستخدام فيو اختبار الذكاء المصور ألحمد زكي صالح، واختبار القراءة الصامتة لمرقعي)

في ( تمميذ 24،وبرنامج لتنمية ميارات القراءة الصامتة من إعداد الباحث، وطبقا عمى عينة تتكون من )

السنة السادسة ابتدائي ، ممن يعانون من انخفاض في ميارات القراءة الصامتة . وقد أسفرت النتائج عمى 

وجود فروق في ميارتي الفيم والسرعة في القراءة الصامتة، وفي مستوى التحصيل الدراسي بين 

، 83-73)الراشد، المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق االختبار.

2001.) 

( بعنوان عسر القراءة وعالقتيا بالتوافق النفسي لدى تالميذ السنة 2005) تقي الدين وىدفت دراسة مرباح

 تمميذ بمدينة األغواط. وأسفرت النتائج إلى:  60الخامسة ابتدائي، وكانت عينة الدراسة متكونة من
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 فق الشخصي لدى أفراد عينة الدراسة.توجد عالقة دالة إحصائيا بين عسر القراءة والتوا -

 توجد عالقة دالة إحصائيا بين عسر القراءة والتوافق األسري لدى أفراد عينة الدراسة. -

، 2005توجد عالقة دالة إحصائيا بين عسر القراءة والتوافق المدرسي لدى أفراد عينة الدراسة. )مرباح، 

 ، بتصرف(.4

فييا معرفة مدى فاعمية برنامج حاسوبي في تنمية ميارات (التي تناول 2008وفي دراسة القحطاني )

القراءة الجيرية لدى التالميذ المعاقين فكريا من الدرجة البسيطة، مستخدما في ذلك برنامج حاسوبي 

واختبار األداء في القراءة الجيرية والثاني اختبار االستعداد لتعمم القراءة لمفئة المتمدرسة. قام بتطبيق عمى  

يذ في السنة الرابعة ابتدائي من فئة الذكور ،حيث توصل إلى فروق بين المجموعة الضابطة تمم 18

 والتجريبية في تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية في تنمية ميارة القراءة الجيرية.

  (.66،67،2008)القحطاني،

ى عينة من تالميذ السنتين تيدف إلى تحديد صعوبات تعمم القراءة لد (2010)دراسة بن عروم وافية 

أنثى، استخدمت الباحثة  34ذكرا و  30تمميذ من بينيم  64الثانية والثالثة ابتدائي، وكانت العينة من 

اختبار التقييم الفوري لموظائف المعرفية اليدف منو ىو تحديد القدرات المعرفية ألفراد العائمة واختبار 

، وأكدت الدراسة أن 2005عميرة المطبق بدولة اإلمارات   تشخيص صعوبات تعمم القراءة لمدكتور صالح

ىي صعوبة التعرف عمى أجزاء الكممة ودمجيا، وأكدت أيضا  أن صعوبة أكثر انتشارا بين التالميذ ال

 التالميذ السنة الثانية قد تفوقوا عمى التالميذ السنة الثالثة وىذا في كل الصعوبات.
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ل إحصائيا بين الذكور واإلناث في أربع صعوبات، وىي صعوبة النتائج: حسب النتائج ىناك فرق دا

تعرف وقراءة الكممات، صعوبة التعرف عمى أجزاء الكممة ودمجيا وصعوبة الربط بين الرمز المكتوب 

 والصوت المنطوق، وصعوبة التمييز السمعي وىذا لصالح الذكور.

 ثة في كل الصعوبات وىذا في كل الصعوبات، ووجود فرق دال إحصائيا بين تالميذ السنتين الثانية والثال

ويمكن أن يرتبط ىذا األمر بحصيمة التالميذ الصف الثالث لمعرفتيم بقواعد التيجئة وكثرة التدريب عمى 

 .(02، 2010)بن عروم،  القراءة.

إلى قياس مستوى الفيم القرائي لممفاىيم الكيميائية في كتاب الصف   (2013وىدفت دراسة العتيبي)

ثالث المتوسط. ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم المنيج الوصفي .وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة ال

( طالبة من الصف الثالث المتوسط في مدينة الرياض ،وتم 253)  العشوائية الطبقية، حيث بمغت العينة

دقو وثباتو .وقد طبق إعداد اختبار لمفيم القرائي لممفاىيم الكيميائية المتضمنة في كتاب العموم من ص

االختبار عمى الطالبات قبل دراسة الوحدتين المتين تضمنتا المفاىيم الكيميائية ،لمتأكد من قياس مستوى 

وأظيرت نتائج الدراسة  طالبة(.15) من العينة (6) الفيم القرائي كما أجريت مقابمة شخصية فردية مع

أعمى متوسط حسابي لمستوى الفيم المباشر انخفاض مستوى الفيم القرائي بشكل إجمالي حيث جاء 

 وأدناىا لمستوى الفيم الناقد.

وفيميا إذا تم عرضيا بأكثر من صورة مقارنة بالمفيوم الذي يعرض  وأوضحت النتائج وقراءة المفاىيم،

وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام بتنمية ميارات الفيم القرائي  أو صورة. في صورة واحدة كنص مقروء

اتو المختمفة ،وميارات قراءة الصور و الرسوم لدى الطالبات ،وتنويع بنية النصوص العممية لدى بمستوي

 .(219، 2013 الطالبات. )العتيبي،
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ومن خالل الدراسات السابقة التي طرحت ىذا الموضوع أن الدراسات أثبتت بأن القراءة الصامتة والجيرية 

ىذا فالتمميذ يتراجع حتى في أساسيات القراءة لعدم ادراكو  أساس القراءة واالستيعاب الفيم القرائي ومن

الحرف وشكمو، ومرة اإلبدال، مرة التكرار ، ومرة ادخال كممة جديدة ىذا ما يظير لدى التمميذ، وآخر ال 

 سيا.ديسمك فتظير يستطيع التعرف وفيم المعاني من الكممات

 وعميو نطرح التساؤل اآلتي:

 ؟الديسمكسيا لدى تمميذ السنة الخامسة ابتدائيما عالقة الفيم القرائي ب

 التساؤالت الفرعية:

 الديسمكسيا لدى تمميذ السنة الخامسة ابتدائي؟ و فيم القرائيلمىل توجد عالقة بين  .1

ضابطة في القياس البعدي في وىل توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعة التجريبية والمجموعة ال -2

ولإلجابة عمى فرضيات الدراسة: التعميمي؟ لبرنامج االيجائية بعد تطبيق والنطق الصحيح لمحروف  لفيما

 تساؤالت الدراسة اقترحنا الفرضيات التالية:

 سمكسيا لدى التمميذ السنة الخامسة ابتدائي. يتوجد عالقة بين الفيم القرائي والد -

ياس البعدي في توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في الق -

 التعرف والنطق الصحيح لمحروف اليجائية بعد تطبيق االختبار لمبرنامج التعميمي؟

 التي تتمثل في: : ودواعي اختيار الموضوع -3

 ،اخترت ىذا الموضوع . في الجزائر كون الدراسة نادرة في ىذا المجال -

 مع المرحمة االبتدائية.محاولة لمكشف  المبكر توافقا  -
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وخصوصا الفيم  رفة بعض األساتذة األسباب التي تؤدي إلى ظيور الديسمكسياعدم إدراك ومع -

 واطالعيم عمى استراتيجيات العالجية  .  القرائي

 أىمية الدراسة :  -4

أخذت ىذه الدراسة طابعا ثريا من نوعو باىتمام العديد من التربويين والباحثين، كون أن أىمية الدراسة 

 .والتعميم؛ أال وىو الطور االبتدائيتمس القاعدة األساسية لمتربية 

وأي قصور في ميارة أو أكثر من صعوبات التعمم حيث يجد التمميذ بيا صعوبات في ترجمة المغة إلى 

  بفيم معنى الكممات.فكر أو التعبير عن األفكار كتابة أو حديثا وىذا 

يضا ما أثارنا اىتمام بيذه الدراسة ومن ىذا جاء اىتمام الباحثين بدراسة ظاىرة صعوبة تعمم القراءة، نحن أ

 و ما أحوجنا كون الدراسات قميمة في الجزائر.

 تتمثل أىمية البحث في مجموعة من النقاط :

  أىمية المرحمة االبتدائية خاصة الصفوف األولى كقاعدة أساسية و الكتساب أساسيات القراءة

 لمتمميذ.

 أىمية التشخيص المبكر كأول خطوة من خطوات العالج. 

 . نظرا لندرة الدراسات المتعمقة بدراسة صعوبات الديسمكسيا خاصة في مدارسنا الجزائرية 

  إمكانية وضع نتائج ىذه الدراسة داخل المؤسسات المدارس التعميمية واإلفادة في تحسين مستوى

 التالميذ في القراءة والصعوبات التي يتمقاىا.
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 اليب التي تساعد في تنمية ميارة الفيم القرائي لدى مساعدة األساتذة في اختيار أفضل الطرق واألس

 التالميذ.

 أىداف الدراسة:  -5

 :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية 

 .مساعدة التالميذ عمى تجاوز صعوبات القراءة األولية 

 .وضع حد لصعوبات الفيم القرائي عن طريق الكشف المبكر والتدخل الفعال 

 لتالميذ الذين يعانون من الديسمكسيا.تسميط الضوء عمى ا 

  نظرا لحداثة مجال صعوبات التعمم في الجزائر. فإننا نرى بإمكان ىذا البحث أن يساىم في إثراء

 التراث السيكولوجي الخاص بيذا الميدان.

 التعاريف اإلجرائية: -6

كممة ثم الجممة في النص الفيم القرائي: يعني فيم تمميذ السنة الخامسة من التعميم االبتدائي لمحرف وال

 الحاج صابري فاطمة. :ـالقرائي. ويمكن قياسو باختبار القراءة الصامتة من أجل الفيم . ل

يدرس في و سنة  13-11التمميذ الذي بمغ سنو ما بين تمميذ السنة الخامسة من التعميم االبتدائي: ىو 

 السنة الخامسة من التعميم االبتدائي، بمدرسة برحال محمد.

يسمكسيا: ىي الصعوبة في عممية القراءة التي يعاني منيا تمميذ السنة الخامسة ابتدائي الذي ىو محل الد

شرفوح ختبار القراءة الجيرية ل :بواسطة  نص مألوف من المقرر و وا الدراسة. ويمكن الكشف عنيا

 .البشير
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 تمييد:

وىذا الفيم القرائي ال يحدث . الفيم أساس عممية القراءة، فقراءة بال فيم التعد قراءة بمفيوميا الصحيح

فجأة ألنو ليست عممية سيمة ميسورة تتوقف عند حد التعرف عمى الرموز المكتوبة والنطق بيا، لكنيا 

الكثير من الميران والتدريب. وىذا ما سنتطرق إليو عممية معقدة تسير في مستويات متباينة، تحتاج إلى 

 في ىذا الفصل.

 تعريف الفيم القرائي :    -1

مصدر فيم جمع أفيام :جودة استعداد الذىن لالستنباط وىو االدراك واإلحاطة و لغة:  الفيم:

 وفيمت الشيء وعرفتو.)لسان العرب(’الفيم ىو معرفتك الشيء بالقمب . و (2012الشمول.)المية، 

ويعرف الفيم ايضا أنو: حسن تصور المعنى "جودة االستعداد الذىني لالستنباط". )مجمع المغة العربية 

1985.) 

فالفيم عممية معرفية، وقد جعميا بموم في المستوى الثاني بعد التذكر في تصنيفو ألىداف  :أما اصطالحا

  (.40، 2012التعمم .)دالل، 

 تعريف الفيم القرائي:

 سيكولوجية:من الناحية ال

 يشير مصطمح الفيم لمعرفة العالقات القائمة في موقف يجابو الفرد وغدراك ىذا الموقف ككل مترابط.
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أما من الناحية العممية فان الفيم ىو التكيف الناجح لموقف يجابو الفرد، وىذا التكيف الناجح يأتي بنتيجة 

فيو وعالقتيا باليدف العام ، وتميزىا عن لفيم العالقات القائمة في الموقف تميز العناصر الرئيسية 

 العناصر البعيدة عن اليدف.

 تعريف الذي يدخل في اطار عمم المغة النفسي:

 (.2016الفيم عبارة عن عممية إعطاء معنى لألشياء. )ناصر، frank smithفرانك سميث:

عوامل المعرفية في النموذج بأنو القدرة عمى ادراك معاني الكممات أو األفكار وىو أحد الجيمفورد: تعريف 

 النظري لبناء العقل ويطمق عميو معرفة الوحدات .

الفيم القرائي عممية تعني إدراك إو التوقع معنى كل شئ كمعنى الكممة أو العبارة أو  كارول:تعريف 

 المصطمح معنى الجممة. 

جماال فان الفيم القرائي يعتبر ىدفا محوريا من عممية القراءة ويتمثل في كل الحاالت وميما اختمف  وا 

التركيز في التعاريف عمى جانب من الجوانب في اشتقاق المعاني من المقروء وتنمي قدرات الفيم التمميذ 

 (.56-55، 2005 )خرف، .

 كيفية حدوث عممية الفيم: -2

ة و لحدوث عممية الفيم سنعتبر أن التمميذ يقوم بعدة عمميات ذىنية تسمح لو بإعطاء معنى لمحرف والكمم

 الفقرة تم النص فسنتطرق إلى النماذج التي قام بيا الباحثين.

زعيم التيار التربوي الذي يعرف باسم اإلدارة التربوية  أنتوان دوال جاندوري النموذج األول: لقد اقترح

لمعمميات الذىنية ييتم بيذا الباحث بدراسة طبيعية النشاط الذىني الذي يقوم بو التمميذ أثناء العممية 

 التعميمية وترتكز عمى عنصرين أساسيين ىما:
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: يعني أن يكون لمتمميذ ىدف يرمي الوصول إليو من وراء فيمو لممادة العممية، بل وأن المشروع -1

 يتصور نفسو عند حدوث العممية التعميمية في حالة تطبيق لذلك المشروع.

ىنية سمعية كانت أو بصرية : أثناء عممية التعمم يقوم التمميذ بتكوين صور ذتكوين صورة ذىنية -2

لمل يقوم بو المدرس أثناء شرح الدرس. أي يقوم بترجمة المعمومات إلى صور ذىنية وتخزينيا داخل 

الذاكرة ،تتطمب إيجاد عالقة معينة بين المعطيات الجديدة والمعطيات التي تم تخزينيا، فبدون إيجاد أي 

العممية إلى صور ذىنية وبالتالي ال تتم عممية  نوع من العالقة ال يستطيع أن يترجم مضمون المادة

 االستيعاب.

والذي أشار فيو إلى مراحل مختمفة التي تمر بيا : جوديث إروينذي قدمو ال ىو: ج الثانيذالنمو  -3

 عطاء معنى لمنص ىذه العمميات ىي:عممية الفيم العمميات الذىنية التي قام بيا التمميذ إل

مح بالتعرف عمى الكممات التي تدخل في فيم عناصر الجممة وتس وىي :العمميات األولية الصغيرة .أ 

 مع بعضيا البعض. وقراءتيا

نسجام الموجود بين عمميات التكامل والدمج: وىي التي تساعد عمى البحث عن التماسك واال .ب 

 .الجمل

مة ثم وىي التي تيدف إلى الفيم المعنى العام بداية من الكممة إلى الجم :العمميات الذىنية الكبرى .ج 

 الفقرة ثم النص ،باعتبار كال متكامال.

 عطاء معنى آخر بفضل الصور والعمميات الذىنية.إعمميات التكوين: وىي التي تسمح لمتمميذ ب .د 

 (14، 2016 )ناصر،
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 مستويات الفيم القرائي: -3

القرائي الفيم القرائي لديو مستويات متعددة وميارات مختمفة وقد تباينت التصنيفات التي تناولت الفيم 

 نذكر البعض منيا :

إلى عدم اكتساب الطفل لمكفاءة المغوية ألي سبب سوف يؤثر بشكل سمبي عمى التقدم في  ليرنر أشار

الميمات األكاديمية المرتبطة بو .ولكي يطور التمميذ كفاءاتو في ىذه الميارات ،و ميارات فيم واستخدام 

والتي تشمل :المستوى الصوتي ،والمستوى الداللي المغة يجب معرفة ومرور بعناصر المغة األساسية 

 ( pragmatique   لمكممة ،والمستوى النحوي والصرفي وأخيرا المستوى التداولي.)

الفونولوجيا أو عمم األصوات ىو أحد مكونات أية لغة من  الفيم عمى المستوى الفونولوجي: (أ 

لفيم الفونولوجي أو ما يسمى بالوعي يتعمق بأصوات المغة ،ليذا فإن ا المغات يختص بدراسة كل ما

الفونولوجي يعني امتالك القدرة عمى معرفة أماكن إنتاج األصوات المغوية )الحروف(،وآلية إخراج ىذه 

األصوات ،و الكيفية التي تتشكل فييا ىذه األصوات مع بعضيا لتكوين الكممات و األلفاظ ،مع القدرة 

ألصوات سواء جاءت منفردة أو في الكممات أو العبارات عمى إدراك التشابو واالختالف بين ىذه ا

 (.  52،2012المختمفة.)دالل ،

العنصر  يرى برفتي وىارت أن فيم الكممات يشمل ثالثة عناصر: فيم الكممة)المستوى المعجمي(: (ب 

 (phonologiqueالفونولوجي ) 

لعالقات بين ىذه (، واsémantique(، والعنصر الداللي )orthographique) العنصر اإلمالئي

ومن خالل ىذه النوعية تتحقق كفاءة وسرعة التعرف عمى الكممات  ،لعناصر ىي التي تحدد نوعية الفيما

(maghrébin et Ehrlich 2004.) 
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ن عممية الفيم عمى مستوى الجممة والعبارة تتطمب معالجة إ فيم الجممة )المستوى التركيبي(: (ج 

لك من أجل الحصول إلى دالالت ىذه الجمل. فالقارئ أو المستمع ال تركيبية داللية بالدرجة األولى، وكذ

يقوم بعممية حسابية لجمع معاني العناصر المكونة لمجممة، بل إنو يعمل عمى إيجاد العالقات التي تربط 

بين ىذه العناصر وذلك من خالل العالمات النحوية التي تساعد في استخراج المعاني الصحيحة. ويرتبط 

توى بترتيب الكممات في مراحل وجمل ليا معنى ،وتركيب الكممات يمكن أن يكون لو أثر كبير ىذا المس

عمى معنى الجمل المعطاة، فإن إعادة تركيب الكممات بشكل بسيط يعتبر عالمة عمى تغيير معنى الجممة 

لتسييل المغة  األصمية. ولذلك يجب عمى التمميذ أن يتعمم أىمية الترتيب المناسب لمكممات داخل الجمل

 ،بتصرف(.53،2013)دالل، لية إلى جانب التحكم في القواعد الصرفية والنحوية.االستقبا

ىناك خاصيتان أو ميزتان في الخطابية تؤثران عمى فيم النص : فيم النص)المستوى الداللي( (د 

عتيو مرجو  ،وع الخطاب خصائصو السوسيولسانيةيقصد بن  الخطابي أال وىما: نوع الخطاب وىيكمتو،

االجتماعية التي يحدث في اطارىا ىذا الخطاب، بينما يتمثل الييكل في الشكل الذي فيو الخطاب مثل 

 النحو وترتيب الجمل.

فالتنظيم الداللي والتركيبي ألي خطاب يسمح بنوع من التناسق، والذي بدوره يسيل عممية الفيم. يرى 

ومعارفو السابقة، ويضيف  فاءة المغوية لممستمع،أوزبل عامال آخر يؤثر عمى فيم الخطاب يتمثل في الك

فعميو ان يستخمص المعاني  ،قارئ في عممية االستنتاج لممعانيىوبز عنصرا آخر وىو قدرة المستمع أو ال

 (.54،2012)دالل, الضمنية و الصريحة المتضمنة في الخطاب.
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 ميارات الفيم القرائي: -4

دفة في تعميم القراءة وتعنى تمكين الطالب من معرفة الكممة ميارات الفيم القرائي ىي الميارات المستي

ومعنى الجممة وربط المعاني بعضيا ببعض، وتنظيميا في تتابع منطقي متسمسل، كما تعنى االحتفاظ 

 . ، واستخداميا في أنشطة الحياةرى واألفكابالمعن

 تشتمل ميارات الفيم القرائي عمى عدة ميارات كما يمي:

 .اء الرمز معناهالقدرة عمى اعط -1

 .القدرة عمى فيم الوحدات االكبر كالعبارة والجممة والفقرة والقطعة كميا -2

 .القدرة عمى القراءة في وحدات فكرية -3

 .القدرة عمى فيم الكممات في السياق واختيار المعنى المالئم ليا -4

 .القدرة عمى تحصيل معانى الكممات -5

 .القدرة عمى اختيار االفكار الرئيسية وفيميا -6

 .القدرة عمى فيم التنظيم الذى اتبعو الكاتب -7

 (.2000)يونس،  القدرة عمى االستنتاج. -8
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 ونمخصيا في المخطط التالي: مظاىر الفيم القرائي: -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  (: يوضح مظاىر الفيم القرائي حسب ''بيران''01شكل رقم )

 (.119، 2005 ،ري)صاب رجعالم

 

 

 

 إدراك معاني الكممات

 إدراك معاني الفقرة

 مظاىر الفيم القرائي

 سرعة الفيم

 فيم المعنى االجمالي

 تمييز الكممات

 إدراك الفكرة األساسية

 ني الجممةفيم معا

 تنظيم المادة المقروءة

 سرعة القراءة
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 خالصة:

( وذلك من خالل paralinguistique) تظير في المراحل األولى أي ما قبل المغوية فيم المغة عند التمميذ

تفاعمو وتكيفو مع المحيط، فالفيم يسبق إنتاج المغة. وقد سبق وان بينا في ىذا الفصل أىم االستراتيجيات 

قرائي بوجو عام ن الفيم الأيا بالقراءة ،حيث أكدت الدراسات التي يستخدميا التمميذ في فيم المغة و عالقت

 ولكنو غير كاف في التعرف عمى الكممات أثناء عممية القراءة . بالمغةيرتبط ارتباطا وثيقا 

وبعد تطرقنا ألبرز ما يتعمق بالفيم القرائي من مفيوم ومستويات ورأينا أىم العناصر المتفاعمة في الفيم 

لديسمكسيا ومما أفكار فيو يساىم بصعوبة االقرائي والتي نرى أن بالفيم لمكممة وما يستوعبو التمميذ من 

 متنوعة.عالجية  د التالميذ باتباع برامج تعميميةفعمينا اكتشاف والتدخل المبكر  لنساع ،يتأخر عن زمالئو
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 تعريف الديسمكسيا.-1

 مظاىر الديسمكسيا.-2

 أنواع الديسمكسيا.-3

 مؤشرات الديسمكسيا.-4

 سيا.أسباب الديسمك-5

 عناصر الديسمكسيا.-6

 تشخيص الديسمكسيا.-7

 الطرق العالجية. -8

 خالصة   
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 تمييد:

تعتبر القراءة أمرا أساسيا لمتالميذ ،فالتمميذ الذي يقرأ شخص نام وقادر عمى استمرار النمو، وليس من 

ضرورية واألىم المصادفة أن تكون أـول اية نزلت في القران الكريم *اقرأ باسم ربك الذي خمق*.اذا ىي 

معرفة ما يعرقل تعمم التمميذ ،وعدم اكتسابو أساسيات التعمم ومظاىر ىذه الصعوبات التي أدت بالتمميذ 

إلى عدم قدرتو عمى القراءة ،والبحث عن الطرق العالجية التي تخفف وتساعد التمميذ عمى التغمب عمى 

 ية.الديسمكسيا وبالتالي النجاح في حياتو الدراسية و المستقبم

وفي ىذا الفصل سنحاول أن نقدم نظرة عمى الديسمكسيا حيث نتناول فيو مفيوم الديسمكسيا  وعوامل 

 وكيفية التشخيص ومرورا بالطرق المساندة لعالج التمميذ الديسمكسي.

 تعريف الديسمكسيا: -1

 المعنى المغوي في القاموس العربي:

  dyslexia:االنجميزية   dyslexie بالفرنسية: الديسمكسيا      

 ((dyslexie أصل كممة الديسمكسيا نتطرق إلى اصل كممة الديسمكسيا:

لتي ا dysfonctionومعناه خمل، نجده في كممة ( dysمن مقطع اليوناني)    dyslexieتتكون كممة 

الذي يرجع إلى استخدام الكممات بشكل عام في القراءة، ( (lexieتعني االختالل الوظيفي والمقطع 

 (.28،2015ل المغوي مثل: الكتابة، الكالم، واالستماع.)بمويس،واالتصا

ومعناه سوء أو   ( dysإلى أصل إغريقي وتتكون من مقطعين ىما: )  dyslexieالديسمكسيا ترجع كممة

لمفردات أو الكممات ومن ثم يصبح المعنى الذي تشير  ومعناىا استخدام (  (lexieمرض أو قصور ، 

 (.2008،195وم سوء أو صعوبة قراءة الكممات المكتوبة. )الزيات،اليو الكممة أو المفي
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والصعوبة  ،ات وكتابتيا إمالئيا بصورة صحيحةىي صعوبة في قراءة الكمم ديسمكسيا :الدعاس وعرفيا

 (.85،2008بصورة كتابية.)الدعاس، في التعبير عن األفكار

 آلن نعرج عمى التعريف االصطالحي:او 

ىو الفرق في درجة الحدة أو الشدة أو القصور في الصعوبة،  ،الديسمكسياويمكن تعريف  اصطالحا:

ويشير إلى درجة أعمى من حيث الحدة والشدة وكالىما يمثل صعوبات نمائية إدراكية عصبية المنشأ، مع 

 )الزيات، أن صعوبات القراءة تندرج تحت الصعوبات النمائية في معظم الكتابات العربية واألجنبية.

 بتصرف(. ،159 2008

وترافق   ،رج نطاق أية إعاقة عقمية أو حسيةوىي صعوبة في القدرة عمى القراءة في العمر الطبيعي خا

ومن تم  تسمى ديسمكسي وىي ناتجة عن خمل في استخدام العمميات الالزمة  ،ىذه الصعوبة في الكتابة

 (.02 ،ت، دالكتساب ىذه القدرة: صورة الجسد، معرفة اليمين من اليسار.)جمال

ىي األكثر شيوعا بين مختمف أنواع صعوبات التعمم ،فإنو ليس إعاقة ديسمكسيا  سوزان لويلوتعرفيا 

عقمية حيث يتمتع التالميذ يعانون من ديسمكسيا بنسبة ذكاء عادية أو تؤثر عمى اندماجيم في 

 (.01،2012ياب،)ذ.المجتمع

 المفعول مصعوب عميو.صعب/صعب عمي: يصعب صعوبة، فيو صعب و  مفيوم الصعوبة:

 صعب األمر/ صعب عميو األمر: اشتد وعسر، عكس سيل صعب عميو فيم الدرس.

 استصعب األمر: صار صعبًا غير سيل استصعبت عميو المسألة.

 تصعب األمر: استصعب ،صار صعبًا غير سيل تصعب الموقف.

 صعب األمر: جعمو صعبًا وعسيرًا  صعب المعمم االمتحان.
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 ،ن التغمب عميو وجد صعوبة في عمموصعوبات، مصدر صعب/صعب عمي، ماال يمك صعوبة مفرد: ج

 وما يعيق الشيء عن حصولو أحس الطفل صعوبة في التعمم.

قرأ الكتاب ونحوه، اتبع كمماتو نظرا، ويقال:  قرأ، يقرأ، وقرآنا، فيو قارئ والمفعول مقروء.مفيوم القراءة: 

قراءة مفرد فال استقرأ المعمم تمميذه، طمب إليو/منو أن يقرأ.و  مغو إياه.قرأ عميو السالم: أبو  نطق بيا أو ال.

 .(2008أ)مختار،قر  مصدر:

 فين:يلمقراءة نوعان: نذكر تعر 

التعرف البصري عمى الرموز المكتوبة، وفيميا، ونطقيا نطقا صحيحا، مع تفسير  القراءة الجيرية:

 (.7،2012لمادة المقروءة.)يوسف،االنفعاالت واألفكار والمعاني التي تحتوي عمييا ا

 ، (.2008إلقاء النظر والمطالعة بدون نطق.)مختار، القراءة الصامتة:

 مظاىر الديسمكسيا: -2

 تظير لدى التمميذ الديسمكسي عدة اختالالت سواء في الجانب المقطعي لمنص المقروء أو الجانب النحوي

 لي، سنحاول نذكر أىميا:أو في ايقاع وسالسة القراءة أو الجانب الدال الصرفي،و 

 ،)مذكر ،أخطاء تحويميةالجانب النحوي: أخطاء اعرابية تظير في عدم ضبط شكل أواخر الكممات -1

 مؤنث(

 الجانب المقطعي: تظير في الكممة الواحدة من خالل :الحذف ،القمب، التعويض، والزيادة.-2

ز(.وأيضا المتشابية بصريا )ر.ز( كما نالحظ خمط بين الحروف المتشابية سمعيا )ث.ب()ط. ت( )س. 

 )س. ش( )ح. خ.  ج(.

ايقاع القراءة: أحيانا تكون سريعة جدا مع عدم احترام عالمات الوقف وحذف كممات وانتقال من سطر -3

 آلخر أو عودة الى سطر ثم تجاوزه أو تكون اإليقاع بطيئا جدا مع تقطيع لمكممة
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 _س _ال _ي _و _م. فيقرأ: الجو مشمس اليوم: ال _ج _و _م _ش _م

الجانب الداللي: يالحظ تحويل لمعاني الكممات وكذا قصور في الفيم ويظير من خالل )عدم القدرة -4

عمى االجابة الخاطئة عمى أسئمة الفيم بعد قراءة صامتة أو جيرية، كما أنو اذا طمبنا من تمميذ عسير 

 )30ضعفا واضحا في ىذه العممية.) يالقراءة أن يعيد سرد قصتو وقرأىا أو أن يمخصيا فإنو يبد

 ديسمكسيا: أنواع -3

وىي عبارة عن تشويشا يؤدي إلى صعوبات بمعرفة الكممات وتذكرىا،  الصعوبات القرائية البصرية:

فبعض األطفال ذوي صعوبة قرائية بصرية يخمطون بين الكممات وأحرف متشابية فيحذفون بعض 

عب تذكر رموز بصرية ورسوماتيم تنقصيا تفاصيل وال التفاصيل، وآخرون يميمون لقمب األحرف، ويص

تتناسب مع أعمارىم كما يتصعبون من القيام بعممية التحميل والتركيب البصري، وقراءتيم بشكل عام 

 بطيئة جدًا.

 الصعوبة القرائية السمعية:

يل كممات وىي عبارة عن تشويش يضر بالقدرة عمى ربط أقسام الكممة سمعيا ،والقدرة عمى إدخال تفاص

وىو قادر عمى القيام بعممية تركيب صوتي حتى يتعرف عمى األساس والخمفية لمجموعة مركبات صوتية، 

 عميو استرجاع األصوات والكممات. كما أنو غير قادر عمى تقسيم الكممات لمقاطع وتصعب

 حركية:-صعوبة قرائية بصرية

ة ،وحيث يعاني التمميذ من صعوبة في تالئم  وىي عبارة عن دمج بين الصعوبة البصرية والحركية لمقراء

يد أي يصعب عميو تتبع الكممة وتالئم حركة العين وحركة األصابع، وىذه المشكمة ناتجة عن  -عين 

 عصبية صغيرة.
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 صعوبة قرائية وراثية:

م بعمل وىذا النوع لم يرثوا الميارات الخاصة الكتساب الوظائف المغوية بسيولة مع أنيم ينجحوا في القيا

الوظائف التي تتطمب تمييز مكاني ،فأن مثل ىؤالء التالميذ يصعب عمييم القيام بفعاليات تتطمب إدراكا 

 (.34،33،2009تتابعيًا، وتميز سمعي دقيق وذاكرة سميمة .)عوض،

  وىذه الصعوبات القرائية كميا تأثر في نيل التمميذ أساسيات القراءة  كمعرفة الحرف والخمط بين الحروف 

  المتشابية و تـكرار الكممة أو حذفيا .

 قسم إلى:نوىناك عدد من الميارات المختمفة التي تعد ضرورية لزيادة فاعمية القراءة وت

 ميارة الفيم واالستيعاب. -2    تمييز الكممات. -1

 ،(.05وكال النوعين ضروريان في عممية تعمم القراءة.)جمال،

 مؤشرات الديسمكسيا: -4

ة تساعد المدرس عمى التعرف عمى تحديد التالميذ الذين يعانون من صعوبات القراءة ىناك مؤشرات كثير 

 ومن بين ىذه المؤشرات ما يمي:

 ويظير ذلك جميا من خالل الجوانب التالية: التعرف الخاطئ عمى الكممة: - أ

 الفشل في استخدام الكممة أو الشواىد التي تدل عمى المعنى. -

فيم ينطقونيا في كل  مات، أي عدم القدرة عمى إدراك كممات ككل،عدم كفاية التحميل البصري لمكم -

 (.23: 2008، اجيونيا ألول مرة .)عوض مرة كأنيم يو 

اإلفراط في تحميل ما ىو مألوف من الكممات، أو تقسيم الكممات إلى عدد من األجزاء أكثر من  -

 الالزم ،أو استخدام أسموب حرفي أو ىجائي في التجزئة.
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 بشكل خاطئ عمى السطر المقروء.انتقال العين  -

 ويظير ذلك من خالل ما يمي:  عدم القدرة عمى الفيم واالستيعاب: - ب

 عدم فيم معنى المفردات والجمل والفقرات. -

 عدم القدرة عمى استخالص المغزى من النص. -

 المعرفة المحدودة بمعاني الكممات. -

 عدم القدرة عمى استخالص الحقائق واالحتفاظ بيا وتذكرىا. -

 (.155-154: 2008آخرون، إلى عبارات ذات معنى. )عوض و  م القدرة عمى تقسيم ما يقرأعد -

 األخطاء الممحوظة أثناء عممية القراءة: - ج

يميل التمميذ إلى حذف الكممات في القراءة وأحيانا أجزاء من الكممة  (Omission)الحذف:  -

 المقروءة.

كممة ليست موجودة بو فقد يقرأ التمميذ جممة.  أحيانا يدخل التمميذ إلى سياق (Insertion) اإلدخال: -

 النجوم تظير في السماء  فيقول :النجوم تظير في السماء الزرقاء وال يشمل  النص عمى كممة الزرقاء.

أثناء القراءة يقوم التمميذ بإبدال كممة بأخرى مثل عمى طفل شجاع بدل  (Substitution)اإلبدال:  -

 أن يقول عمي طفل مجتيد.

بعض األطفال يمجأ إلى تكرار كممات أو جمل ناقصة، حين تصادفيم  (Répétition)ر: التكرا -

كممة ال يعرفونيا مثل: األسد حيوان مفترس فقد يقرأ التمميذ األسد حيوان ومن تم يفق عند كممة مفترس وال 

 ينطقيا، ويعيد فقط كممة األسد حيوان عدة مرات.
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 األحيان لقراءة الكممة بطريقة عكسية.األخطاء العكسية: يميل التمميذ في بعض  -

القراءة السريعة وغير الصحيحة: يميل التالميذ ذوى صعوبات تعمم القراءة بشكل غير صحيح  -

 (. 10: 2012،وتكثر أخطائيم خصوصا عند حذف بعض الكممات التي ال يستطيعون قراءتيا. )بمعيد، 

 ذ من التعرف عمى رحتى يتمكن التممي (Reversal Errons) القراءة البطيئة:

حتى يتمكن التمميذ من التعرف عمى رموز الكممة   (Reversal Errons) القراءة البطيئة: -

 (46، 2008وقراءتيا، وىذا ما يفقد النص تركيبتو والمعنى المراد منو. )بشقة، 

 صعوبة التمييز بين الرموز: - د

 .عدم التمييز بين الحركات الممدودة والحركات القصيرة 

 ييز بين الحرف المشددة من غيرىا.عدم التم 

 .عدم التمييز بين الالم الشمسية والقمرية 

 .عدم التمييز بين األصوات المتشابية لمحروف مثل :ي، و، ى 

 .عدم التمييز التنوين 

  ،(11، 2012عدم تمييز ىمزات الوصل والقطع. )بمعيد. 

 أسباب الديسمكسيا: -5

 ف عن تتبع سير الدراسة:تتعدد أسباب التي تؤدي بالتمميذ إلى فشل وك

يحتاج التمميذ قبل البدء في تعمم القراءة إلى االستقرار العاطفي والصحة  أسباب االجتماعية: -1

إن ما يعانيو التمميذ من قمق  النفسية، والقدرة عمى التكيف السريع وانسجام مع البيئة التعميمية الجديدة.

  نفسي وحرمان عاطفي و فقدان لمثقة في النفس، وىي:

 عوامل معرقمة لمتعمم القراءة. -
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يرجع اختالل الحالة النفسية والعاطفية عند التالميذ إلى اختالل بيوتيم التي تربوا فييا، فمنيم من  -

تمتع بطفولة سعيدة في بيت واعي منحو المحبة والحنان، وعممو الثقة بالنفس وجعمو قادرا عمى التكيف مع 

 الجماعة والشعور بأنو واحد منيا.

يخمق اختالل الجانبية مشاكل عديدة في تعمم القراءة، فنصف الكرة المخية األيسر  الل الجانبية:اخت -2

يتحكم في الوظائف المحركة بينما يقوم نصف الكرة األيمن بتنفيذىا، فعندما ال يستطيع التمميذ تحقيق ىذا 

يا أو كميا إلى اليمين التمميذ التوازن بين الجانبين ال يستطيع توزيع األعمال توزيعا منسجما، فيقوم جزئ

 الذي يستعمل اليد اليسرى وأجبر عمى استعمال اليمنى تظير عميو األعراض التالية:

 .التأتأة وتظير أثناء التربية الخاصة 

 .الحول 

 .اضطرابات القراءة والكتابة كتقديم وتأخير الحروف 

 .القمق وعدم االنتباه 

 .التبول الالإرادي 

 (82،  2012. )راتب ،الخجل والشعور بالنقص 

إن صحة التمميذ تساعد عمى ارتفاع مستوى الحيوية والفعالية في النشاط التعميمي  عوامل صحية: -3

والقرائي، فالتأخر في النطق أو ضعف البصر أو ضعف السمع يؤدي إلى بطء التمميذ في القراءة، وبيذا 

 تتضاءل حصيمتو المغوية وتقل إجادتو لألداء القرائي.

 ويتفرع ىذا العامل إلى: التعميمية: األسباب -4

 :أسباب تعود إلى المعمم 

 عدم اىتمامو بتدريب التالميذ ابتداء من الصف األول عمى تجريد الحروف. .1

 عدم اىتمامو بتدريب التالميذ من ابتداء من الصف األول عمى التحميل والتركيب. .2
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، ومن ثم ال يعرف كيف يكون عدم اىتمامو وعدو قدرتو عمى تشخيص العيوب القرائية وصعوبتيا .3

 العالج.

عدم تنويعو لألنشطة والطرائق أثناء القراءة بحيث يعتمد عمى أسموب نمطي متكرر متمثل في:  .4

 "اقرأ، فسر".

عدم اىتمام المعمم بتزويد تالميذه بالمادة القرائية اإلضافية، والتي من شأنيا أن تثري المنيج، وتزيد  .5

 حبيبيم بالقراءة.من حصيمة التالميذ المغوية وت

 عدم اىتمام المعمم بمعرفة مستوى التالميذ المغوي في بداية السنة الدراسية وقياس قدراتيم القرائية. .6

  :أسباب تعود إلى الكتاب 

قد توضع بعض الكتب وتقرر دون أن تجرب عمى عينات من التالميذ وخاصة في الصفوف  .1

 .االبتدائية
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 عناصر الديسمكسيا: -6

 

 

 

 

 

 

 

 (: يوضح عناصر القراءة التي تدخل في  الديسمكسيا و العالقة بينيا.02شكل رقم )

 (56، 2012مرجع: )دالل نور الدين، 

 

 

 

 

 

 

 الوعي الفونولوجي

 المعجم المفرداتي

التعرف عمى 
 الكممات المكتوبة

 الفيم الشفيي الفيم القرائي
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  تشخيص الديسمكسيا: -7

عممية تشخيص الديسمكسيا عممية ديناميكية، إذ تعتمد عمى أساليب وطرق تساعد في جمع المعمومات 

م، باستخدام مجموعة من االختبارات والتي تختمف في الميارات ذات الصمة بأداء التالميذ أو سموكي

 والقدرات التي تيدف لقياسيا، ولكن بشكل عام تحاول أن تبحث في جوانب عديدة أبرزىا:

 جوانب تخص القدرات العقمية لمتالميذ. .أ 

 جوانب تقيس قدرة التالميذ عمى التحصيل األكاديمي والتربوي. .ب 

  لصمة بالخمل الكامن لدى التالميذ الذي يعاني من الديسمكسياجوانب ترتبط بالميارات ذات ا .ج 

 ،بتصرف(.115، 2009)البحيري، 

 ( إلى جمعLerner, 1976ليرنر )وتيدف عممية تشخيص ديسمكسيا كما تشير إلييا 

 البيانات عن التالميذ المعنيين بيذه الصعوبة. حيث بينت أن التشخيص يمر بخطوات عدة منيا:

 مل لتحديد التالميذ ذوي صعوبات القراءة.إجراء تشخيص شا -1

ويستخدم اختبارات مقننة ذات معايير مرجعية لتقويم قدرة الطفل الكامنة أسموب التشخيص الرسمي: 

 اختبارات القراءة الرسمية إلى:( 1998فتحي الزيات )لمقراءة ومستوى التحصيل فييا، ويصنف 

 حصيل القرائي.االختبارات المسحية: لتحديد المستوى العام لمت .أ 

االختبارات التشخيصية: لتوفير معمومات أكثر عمقًا عن نواحي القوة والضعف في القراءة لدى  .ب 

 المتمدرس.

بطاريات االختبارات الشاممة: التي تقيس مختمف المجاالت األكاديمية بما فييا القراءة. )عميرة،  .ج 

2005 :61) 
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  ومن أمثمة ىذا األسموب لدينا:

  الذي يقيس الميارات النوعية لمقراءة لفظًا، وىذه الميارات ىي:لتشخيص القراءة: االختبار المقنن 

 لمفردات السمعية: معاني الكممات، أجزاء الكممات، التمييز السمعي، وتحميل النطق والتحميلا 

 التركيبي.

 لتمخيص.الفيم القــــــــــــــــرائي: قراءة الكممة، معدل القراءة، القراءة السريعة، السمع، ا 

  :وىذا االختبار ييتم بميارات ، من خالل التعرف عمى الكمماتاختبار دروين التشخيصي لمقراءة

التعرف عمى أصوات  -التعرف عمى الكممات، بحيث يقيس الميارات التالية: التعرف عمى الحروف

 (.53،2008التيجي. )عوض، –اإليقاع الجمعي لألصوات  –النيايات 

نقول أنو من الصعب إيجاد وسيمة بالتحديد لفيم كيفية تشخيص صعوبات القراءة وفي األخير يمكن أن 

لكل شخص، ألن كل شخص يعتبر حالة منفردة خاصة. ولذلك ال تنطبق جميع القواعد عمى كل األفراد، 

لذا يتعذر وجود تفسير واحد لجميع الحاالت التي تعاني صعوبات القراءة، وما يجعل التشخيص صعبًا ىو 

وق الفردية واختالف التالميذ ذوي صعوبات القراءة، باإلضافة إلى تدخل عدة ميادين. لذلك البد من الفر 

استخدام أدوات تقويم متنوعة ومتعددة تساعد في التشخيص الدقيق، وال يمكن التحدث عن حالة صعوبات 

قراءة في المدرسة، والبد أن نقول القراءة بالنسبة لمتمميذ إال بعد مدة زمنية كافية لتعممو اآلليات األساسية لم

أن جزءًا كبيرا من التالميذ يعرف ىذه الصعوبات في بداية تمدرسيم،  ولكنيا تختفي تدريجيًا بعد عدة 

أسابيع من الدخول المدرسي، وعسيرو القراءة ىم الذين لم يستطيعوا تجاوز ىذه الصعوبات. )عياد، 

 (.،بتصرف 61، 2007
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 الطرق العالجية:  -8

 ىناك مجموعة طرق يمكن اتباعيا في عالج الديسمكسيا:   رق العالجية: لتحسين مستوى القرائيالط

( وتعتمد ىذه الطريقة عمى استخدام أكثر من حاسة إضافة إلى (VAKTطريقة الحسية الحركية: -أ

 v( ليشير كل حرف من ىذه الحروف إلى حاسة معينة الحرف (VAKTالحركة حتى سميت فاختصار 

تعني الحركة     kوالحرف auditori يمثل حاسة السمع  aوالحرف  visuelاستخدام حاسة البصريعني 

kinestheticn والحرفt   يمثل حاسة الممسtactual. 

ال تختمف ىذه الطريقة عن طريقة تعدد الحواس وتقوم ىذه الطريقة عمى استخدام طريقة فرينالد:  -ب

قراءة. ويختار التمميذ المفردات وينطقون الكممة وكيفية كتابتيا ثم مدخل المتعدد الحواس أيضا في عممية ال

يتبعونيا بأصابعيم، ويكتبونيا من الذاكرة ثم يشاىدونيا مرة أخرى، وثم يقرؤونيا قراءة جيرية 

 ،بتصرف(.66،2005.)عمي،

 يقوم برنامج القراءة العالجية عمى النحو التالي:

ل الذين يحتمون أدنى مستوى بالنسبة ألقرانيم في نفس الصف، يستخدم البرنامج مع تالميذ الصف األو 

 ويقدم ليم تعميم فردي مباشر، ومن اىم ما يميزه ىو التعجيل بالتدخل المبكر.

تقديم تعميم فردي مباشر، وقراءة المألوف، يحتاج التمميذ إلى مواد قرائية مألوفة لتنمية الطالقة  -

 التعبيرية لديو.

ميذ في الصف خالل األسابيع القميمة األولى وتحديد الذين يحتمون المراتب يتم تقويم جميع التال -

 األدنى.

تسجيالت فورية موقفية، يتم مالحظة التالميذ خالل قراءاتيم وتسجيل ىذه المالحظات في ضوء  -

 واحد أو أكثر من األىداف التدريسية.
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العالقة من خالل الكممات  الكتابة تقدم فرصا متعددة لمتالميذ، سماع أصوات الكممات وتنمية -

 المعروفة، وممارسة الوعي الفونولوجي لألصوات.

 ، بتصرف(67-66: 2009وتقديم كتب جديدة لمقراءة األولى. )صبحي،  -

يكون اليدف من البرنامج في ىذه الحالة التعجيل برفع مستوى التالميذ الذين يعانون من صعوبات  -

المكثفة لمتالميذ حتى يتمكنون من االلتحاق بأقرانيم، ووصوليم  القراءة، ويستمر بتمقي الجمسات التعميمية

 ، بتصرف(302: 2003إلى نفس مستواىم في القراءة. )ممحم، 

 برنامج التدريس الموجو المباشر:

تشير البحوث والدراسات التي أقيمت عمى برامج التدريس الموجو المباشر إلى فعاليتيا البالغة بالنسبة 

 ات تعمم القراءة.لمتالميذ ذوي صعوب

وتكون ستة مستويات تناسب الصفوف من األول إلى السادس. ويشمل كل مستوى عمى دروس مصممة 

بعناية عمى أساس التتابع اليرمي لمميارة، وفقا  لممبادئ االساسية لعمم النفس السموكي التي تحتوي عمى 

م من خالل تدريب التالميذ وفقا لخطوات تدريبات وتعميمات قرائية، إعماال لمبدأي التكرار والممارسة، يت

 صغيرة ومخططة يتابعيا المعمم، مستخدما تعزيز استجابات التالميذ الصحيحة في االتجاه المرغوب.

كما يستخدم برنامج مدخل التراكيب الصوتية كمزج والدمج السمعي لمساعدتيم عمى ادماج ىذه األصوات 

 ، بتصرف(.160، 2005في كممات. )عميرة، 
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 خالصة:

يتم قراءتو بكل سيولة ويسر، بمعنى  القراءة عمل فكري عقمي، الغرض األساسي منيا أن يفيم التمميذ ما 

أن القراءة ترمي إلى ترجمة الرموز المقروءة إلى مدلوالتيا من األفكار. حيث أن فاعمية القراءة تقاس 

ذ لم  ،تيعاب وقدرة التمميذ عمى توظيفيابمدى الفيم واالس ينجح فيو إذن يعاني من صعوبات تعمم التي وا 

أخذت الكثير من تفكير الباحثين عامة وصعوبة تعمم القراءة خاصة .فيي تقف حاجزا أمام تطورىم 

 األكاديمي وأمام مسيرتيم التعميمية في اكتساب و نيل العموم.

الجية المالئمة لكل لعوليذا نستخمص مما سبق أن التدخل المبكر ومساعدة التمميذ الديسمكسي بالطرق ا

 عسر ميم جدا.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االجراءات انمنهجية ندراسة :                                                      نرابعانفصم ا

47 

 

 تمييد:

الدراسة الحالية مرت بمرحمتين أساسيتين األولى الدراسة األولية التي تم فييا اختيار أدوات الدراسة ودراسة 

 .تطبيق األدوات الدراسة الخصائص السيكو مترية ليا ،والثانية األساسية التي تم

 ي أىم الخطوات التي اتبعت في كل من الدراسة األولية والدراسة األساسية:فيما يم وسنظير

  أوال: الدراسة االستطالعية: 

 اليدف من الدراسة االستطالعية: -1

 تحديد الموضوع وضبطو ضبطا صحيحا، ومعرفة مدى مالئمة الحاالت الدراسة. -

 .الدراسة دراسة الخصائص السيكومترية ألدوات -

 الحاالت وضبطيا. التعرف عمى -

 اختيار الحاالت ومواصفتيا. -

 التعرف عمى الصعوبات التي يمكن ان تواجو الدراسة لكي ندركيا في الدراسة األساسية. -

 :االستطالعية الدراسة مكان ومدة -2

ة والي -دوار الجديد–الحدود المكانية: قمنا بدراسة ميدانية في مدرسة ابتدائية برحال محمد بحاسي ماماش 

 مستغانم.

 10:00عمى الساعة  26/02/2015الحدود الزمانية : تمت الدراسة األولية يوم االثنين  

 الحدود البشرية: تالميذ السنة الخامسة ابتدائي.
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 شروط اختيار عينة الدراسة: -3

 سنة. 13-11أن تكون من تالميذ السنة الخامسة من التعميم االبتدائي أعمارىم تتراوح من  

 تمميذ وىم يمتمون قسم السنة الخامسة ابتدائي. 30األولى: كان المجتمع الدراسة المرحمة  -

المرحمة الثانية: بعد استخدام اختبار الذكاء الستبعاد وكمحك التباعد تالميذ ذوي تخمف ذىني أو  -

 أمراض مزمنة واليدف منو انتقاء ذوي تالميذ ذكاء عادي.

 ىاريس.-جدونفالذكاء لـ  اختبارحسب عمى سط أن تكون نسبة ذكاءىم متوسطة أو فوق المتو 

 أدوات الدراسة االستطالعية: -4

 المقابمة: -1

ىي إحدى الطرق يستخدميا الباحث في مثل ىذه الدراسات كون دراسة الحالة تستدعي المقابالت فيي 

عالقات اجتماعية يتم فييا المحادثة بين شخصين وفقا ألسموب عممي دقيق، ييدف الحصول عمى 

 مومات والبيانات عن التمميذ.المع

كانت مع نائب المدير واليدف منيا القبول بقيام التربص في  08/01/2016المقابمة األولى: كانت يوم 

 المدرسة. 

 واليدف منيا اختيار قسمو لمدراسة. 09/01/2016يةغة العرب: كانت مع أستاذ المالثانية المقابمة

 ليدف منيا التعرف عمى التالميذ. : كانت مع التالميذ. اثالثةالمقابمة ال

 : كانت تطبيق االختبار الرجل الستبعاد تالميذ من أي تخمف ذىني ىذا ىو اليدف منو.رابعةالمقابمة ال

 المقابمة الخامسة كانت قراءة نص من المقرر حفالت عرس اليدف منو التشخيص.
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 المالحظة: -2

 أثناء القيام وتطبيق االختبارات.قسم والساحة و استعنت بالمالحظة لكي أالحظ سموكيات التالميذ في ال 

 االختبارات التشخيصية ونبدأ:

لدى التالميذ واليدف ضبط العينة أن لدييم ذكاء  التباعدلقياس  ىاريس-لجودنفاختبار رسم الرجل -1

  متوسط أو فوق المتوسط واستبعاد ذوي تخمف ذىني.

والقدرات العقمية لدى التالميذ من  المفظية لقياس الذكاء يعد من االختبارات األدائية غير :تعريف االختبار

 .1926وتم تطويره سنة  سنة. كما ىومن االختبارات االسقاطية،15-3سن 

 تعميمة تطبيق االختبار: 

 يجب مراعاة قبل تطبيق وأثناء وبعد االختبار الخطوات التالية: -1

 ورية لالختبار منيا:توفير الجو المناسب لإلجراء االختبار وتوفير المواد الضر  .1

 قمم رصاص ويكون مبريا. -

 ورقة بيضاء. -

 ممحاة. -

 التأكد من سالمة سطح الطاولة. -

 تدوين البيانات األولية الخاصة بالحاالت في مواقعيا المناسبة مثل: االسم، السن وتاريخ الحالة. -

لتفاصيل، طمب من الحاالت أن يرسموا عمى األوراق التي أماميم رجال، صورة رجل كامال بكل ا -

 والتأكيد عمى الرسم بعناية، بحيث تكون التعميمة: أريد منك أن ترسم لي رجال.
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 أرسم رجال في أحسن صورة. -

 الحرص عمى تقديم أشكال التعزيز االيجابي وكممات المدح تمو انتياء المفحوص من الرسم. -

 تجنب أي نوع من المالحظات أو االيحاءات التي قد تؤثر عمى طبيعة الرسم . -

 يسمح لممفحوص بالمحو أو إعادة الرسم كامال أو جزء منو. -

 يجب أال يتدخل الفاحص عمى أداء المفحوص أو التعميق عمى رسمو أثناء تطبيق االختبار. -

 ال يحدد الوقت الالزم لعممية التطبيق لدى المفحوص. -

  .       ، بتصرف(90، 2015تعطى لممفحوص بعد االنتياء من رسم درجة. )بمويس،  -

 :االختبار أىداف 

 قياس درجة الذكاء لمتالميذ السنة الخامسة ابتدائي. -

 (.96،2015معرفة صحة واستبعاد التمميذ السنة الخامسة ابتدائي مناي اعاقة ذىنية.)بمويس، -

 معايير تصحيح االختبار:

 أشير.3تعطى درجة واحدة عمى كل بند من البنود سابقة لذلك، وتعطى درجة لكل  -

لتي تحصل عمييا التمميذ وتحول إلى العمر العقمي المقابل ليا في جدول معايير تجمع الدرجات ا -

 تصحيح اختبار الرجل.

عامًا انطالقا من االختبار وتحويمو إلى الشيور، يتم تحويل  13إذا زاد العمر الزمني لمتمميذ عن  -

 أيضا العمر الزمني لمتمميذ وحساب درجة الذكاء حسب المعادلة التالية:
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 ىاريس .-يبين تصنيف الذكاء وفق اختبار الرجل لـــ جدنوف (01) ل رقمجدو

 التصنيف                الدرجة                  

70-80 

80  -90 

90-110 

110-120 

120-140 

 فما فوق 140

 عمى حدود الضعف العقمي.

 ذكاء أقل من المتوسط.

 ذكاء متوسط.

 ذكاء فوق المتوسط.

 جدًا(. ذكاء مرتفع جدًا)ذكي

 موىوب(. -ذكاء عالي )عبقري

 صدق االختبار وثباتو:

وىي قدرة الطفل العقمية في التعبير عن  ،رمن خمفية نظرية في بناء االختباانطمقت فمورنس جدنوف 

أفكاره، بحيث يبدأ الطفل العادي في قدرتو العقمية بالتعبير عن نفسو بالرسم منذ بداية سن الثالثة. وكمما 

طفل الزمني زادت قدرتو عمى اظيار عناصر معينة في الرسم. أما بالنسبة لمطفل المعاق عقميا زاد عمر ال

 يرسم شكل الرجل تبعا لدرجة إعاقتو العقمية.

  لجدنوف،بمراجعة وتعديل االختبار بناء عمى الخمفية النظرية  1963عام  ىاريسعمى ىذا األساس قام 

في أن تعبير الطفل عن نفسو يمثل تطورا في قدرتو العقمية، ولكنو أضاف إلى ذلك أساسا نظريًا تمثل 

 وتمثمت التعديالت في االختبار كما يمي:

 زيادة عدد النقاط التي يفترض توفرىا في الرسم. -

 زيادة عدد الرسومات التي تطمب من المفحوص القياس بيا. -

 زيادة المدى العمري لممقياس. -

 (.70،2015)بمويس، داللة من دالالت صدق بناء االختبار.وتعتبر ىذه التعديالت أساسا نظريا يمثل 
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 :االختبار يزاتمم

 .األطفال ذكاء قياس في والكتابة القراءةو  األلفاظ عمى يعتمد ال بحيث لفظي، غير اختبار -

 .جماعي بشكل أو فردي بشكل تطبيقو يمكن -

 .المعقد التدريب إلى الفاحص يحتاج فال تطبيقو عممية في وبسيط التكمفة، وقميل التطبيق، سيل -

 ألدائو حوالي الوقت فمتوسط واستخراج درجاتو، تصحيحو في وال أدائو في كبير وقت إلى يحتاج ال -

 .دقائق 10

 السمات مختمف اختبار القياس باعتباره السيولة بنفس استخدامو يمكن الذكاء، قياس عمى زيادة -

 ، بتصرف(.32، 2008حامد،  أبو(والجماعية.  الفردية النفسية الشخصية

 :ما يمي االختبار تطبيق وبعد أثناء يراعي قبل،االختبار:  تطبيق تعميمات 

 المناسب وإلقامة عالقة حسنة مع األطفال والتأكد من استعدادىم لالشتراك في العمل. الجو توفير -

ًا توفير المواد الضرورية لالختبار منيا قمم رصاص وممحاة، ورفة بيضاء غير رقيقة، ومبررا جيد -

 عمى نموذج التصحيح والتأكد من سالمة سطح الطاولة. االختبار وبفضل أجراء االختبار جراء

وتاريخ الميالد  والسن االسم مثل لذلك، المخصصة األماكن في بالحاالت المتعمقة المعمومات كتابة -

 ويتأكد الفاحص من ذلك أو يقوم بتدوين ىذه المعمومات بنفسو.

بكل  كامل رجل صورة رجاًل، أماميم التي األوراق عمى رسمواي أن المفحوصين من الطمب -

 صورة لي ترسم أن منك التعميمة: أريد تكون بحيث .وعناية بتميل الرسم عمى التفاصيل، والتأكيد

 "فقط والرأس اليدين ليس أطرافو بكامل رجل ارسم" ،"تسطيعيا لرجل صورة أحسن أرسم ،"رجل -

 .)بتصرف 2008،233)حامد ،

 واالعتماد منيا النقل احتمالية من لتقميل المفحوص، محيط في كتب أو صور وجود عدم من التأكد -

 وخبراتو. قدراتو ذلك عمى
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 ..الرسم من المفحوص انتياء بعد لممدح وكممات االيجابي التعزيز أشكال تقديم عمى الحرص -

 النص القرائي:-2

. الوحدة 140 صفحة، مسة ابتدائي، لمسنة الخاحفالت عرس(النص المألوف كان من المقرر نص )-

 .( واليدف منو التشخيص لمعرفة األخطاء08( المحور ) 21)

 اختبار القراءة الجيرية:

من أجل تحديد التمميذ شرفوح  البشير  ىو عبارة عن اختبار تم تناولو وتطبيقو في دراستنا لمدكتورو 

سنة الخامسة ابتدائي، وىو يمثل التعرف ( من تالميذ ال30الديسمكسيا، حيث كانت عينة الدراسة ثماني )

عمى الكممات المكتوبة والمسموعة ونطقيا، وقد قدم الباحث نصا يقوم التمميذ بقراءتو قراءة جيرية ويتم 

تسجيل قراءة كل تمميذ عمى مسجل يتم تفريغيا فيما بعد، وييدف ىذا االختبار إلى التعرف المعسرين 

عن ضعف مستواىم مثل الحذف واإلبدال و اإلضافة والتكرار والذي يا ومعرفة األخطاء التي تعبر ئقرا

 يدف منو تشخيص تالميذ  ديسمكسيا.ال يأخذ بعين االعتبار بالنسبة لكل عيب من العيوب.

 دوات الدراسة:الخصائص السيكومترية لأل

طروحتو لنيل أشرفوح البشير  في صدق االختبار كان ألستاذ المغة العربية وايضا مطبق من قبل صاحبو 

 شيادة الدكتور تحت عنوان: انعكاس عسر القراءة عمى السموك العدواني لدى المعسرين. 

 بالنسبة االختبار القراءة الجيرية .

( خطأ في االختبار يعد من الذين يعانون 50-40القراءة الجيرية حيث عندما يتحصل  التمميذ من )

( خطأ فالمتحصل عمى ىذه 50( أما أكثر من) 1ىي ) الديسمكسيا القراءة الجيرية متوسطا والدرجة 

 العالمات  يعاني من الديسمكسيا بالدرجة شديدة.
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 0.01المحسوب عند مستوى الداللة  0.88الثبات: تم بطريقة إعادة االختبار :معامل االرتباط بيرسون 

 دام االختبار .وىي درجة عالية من الثبات مما يسمح باستخ 0.93والمصحح بمعادلة سبرمان براون 

الصدق: وكان بحساب الصدق التمييزي بعد تطبيق اختبار ت تحصل عمى قيمة ت المحسوبة 

وبما أن ت المحسوبة أكبر من ت  8بدرجة حرية  0.0عند مستوى الداللة  3.35وت الجدولية 10.61

 الجدولية فاالختبار يتمتع بدرجة عالية من الصدق .

 إختبار القراءة الصامتة:-2

 الحاج صابري فاطمة الزىراء.اما اختبار القراءة الصامتة فكان ل :

وىذا االختبار تم بناؤه من طرف الباحثة صابري فاطمة الزىراء من أجل مساعدتيا في تحديد التالميذ 

الديسمكسيا من أجل اتمام رسالة الماجستير تخصص عمم النفس المدرسي تحت عنوان عسر القراءة 

ائي بمدينة بعض المتغيرات األخرى .دراسة ميدانية لتالميذ الطور الثاني الخامسة  ابتدالنمائي وعالقتو ب

 (. 04نظر الممحق رقم ) أ ورقمة. النص القرائي

 خطوات اختبار القراءة الصامتة :

وقد مر بنفس خطوات حيث أن متحصل عمى ثالثة إجابات خاطئة وأقل يعد من ذوي الديسمكسيا القراءة 

( أما اذا أخطأ أكثر من ثالثة أخطاء في االجابة عن أسئمة الفيم 1توسطة ووزن ىذا المجال )الصامتة الم

 النياية يتم جمع أوزان النصين. ( وفي2لمنص فيو يعاني من الديسمكسيا الصامتة الشديدة ووزن ذلك ىو)

 صدق وثبات االختبارـ 

 صدق التميزي والصدق الذاتي.كان صدق االختبار: فشمل: الصدق الظاىري وصدق المحكمين. وال
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 الصدق الظاىري :صدق التحكيم وذلك عن طريق عرض األداة عمى مجموعة المحكمين .

 عادلة جوتمان وطريقة ريدشاردسون.ثبات االداة: استخدمت الباحثة طريقة م

 الدومينو: -3

فال يحبون ذلك القراءة كما أخذنا باستراتيجية عالجية تربوية لنموذج دومينو. كونو لعبة فالتالميذ أو األط

 كمعبة. وأحبوىا. وكانوا مسرعين من يأتي دوره. ألني لقد أريتيم مكعبات الدومينو.

 نوع من أنواع التحفيز لمدراسة وتركيب الجممة األولى من النص المقروء.

 نموذج دومينو الحروف اليجائية:

 تعريف النموذج:

 حرف. 28في المغة العربية والمكونة من ، وىذا بعد تقسيم الحروف األبجدية 112يتكون من 

فيو عبارة عن لعبة مصممة لتمقين الحروف اليجائية العربية بطريقة غير مباشرة حيث نحصل عمى 

 إدراك تام لشكل الحروف وأصواتيا واختالفاتيا.

ذ، ىذه المعبة ال تخضع ألي شروط، بل ترتكز عمى المالحظة وقسط من الحركة عمى شكميا العام لمتالمي

 فيذا النموذج ليس برائز ولكن وسيمة مبسطة مصممة لتمقين الحروف.

 تقديم نموذج دومينو الحروف اليجائية:

أقتبس نموذج دومينو الحروف اليجائية من المعبة الكالسيكية لمدومينو الذي يحتوي من ال شيء إلى نقطة 

 .ا ىجائيا لمغة العربيةحرف 28 واحدة ثم متسمسمة إلى ستة نقاط انطالقا من ثمانية وعشرون

ثم تقسيم ثمانية وعشرون حرفا عمى أربعة عمب تحتوي كل واحدة عمى سبعة حروف متكررة حسب 

 النموذج الكالسيكي، والجدول التالي يتضمن الحروف اليجائية.
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 نموذج الدومينو الكالسيكي:

                                       

 ج الدومنو الكالسيكي.( يوضح نموذ03شكل رقم )

 

 

 ( يتضمن تقسيم الحروف اليجائية رقم 04)شكل

ىذا الجدول يمثل تقسيم الحروف اليجائية، قسم العدد ثمانية وعشرون حرفا إلى أربعة عمب تحتوي كل 

( حروف متسمسمة ومنجزة حسب مبدأ المعبة الكالسيكية حيث كل لعبة تحتوي 7واحدة منيا عمى سبعة )

دومينو مدروسة حيث عند انتياء حصة المعبة نحصل عمى سمسمة مغمقة مع الحرص  قطعة 28عمى 

 عمى عدم تكرار القطع.
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 الدراسة األساسية: -ثانيا

 الدراسة األساسية:المنيج  -1

التجريبي الذي يناسب ويتوافق مع الدراسة الحالية  الحالية المنيج  في ىذه الدراسةيتمثل المنيج المتبع 

تين  لمتجريب المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لدراسة ىذا تم تقسيم عينة ويحتاج الى مجموع

تالميذ من السنة الخامسة ابتدائي من كال الجنسين الى مجموعتين  بالتساوي ،  08الدراسة والمتكونة من 

اختبار  وبعدىا إجراء. مجموعة ضابطة تمترس عممية التعمم بصفة عادية، وتجريبية طبق عمييا البرنامج

قبمي عمييما بيدف التعرف ان التالميذ يعانون من الديسمكسيا وتتمثل في عجزىما عن تعمم الحروف 

اليجائية، ثم إجراء اختبار بعدي عمي كل من المجوعة التجريبية وبعد  تطبيق البرنامج التعميمي عمى 

 المجموعة التجريبية من أجل التأكد من فعالية البرنامج.

 األساسية: لدراسةمكان ومدة ا-2

–تم إجراء الدراسة الميدانية الحالية في ابتدائية برحال محمد بالمقاطعة الثالثة  مكان الدراسة:  - أ

 بوالية مستغانم. 

.أي بداية 2016-04-14إلى  2016-02-01دامت الدراسة في الفترة الممتدة منمدة الدراسة:  - ب

 الفصل الثاني وبداية الفصل الثالث.

 ::األساسية عينة الدراسة- 3

-11أفراد من تالميذ السنة الخامسة ابتدائي أعمارىم تتراوح من  08تمثمت عينة الدراسة األساسية من 

  سنة. كالتالي:13
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 األساسية.يوضح عينة الدراسة (:02جدول رقم )

 المجموع إناث ذكور  المجموعة 

 04 02 02 التجريبية 

 04 02 02 الضابطة

 08 04 04 موعمج

 :ت عينة الدراسةمواصفا -4

أن يكون من تالميذ السنة الخامسة يتكون من ثمانية حاالت من التعميم االبتدائي أعمارىم تتراوح من  

 سنة. أربعة مجموعة تجريبية وأربعة مجموعة ضابطة.11-13

أن تكون نسبة ذكاءىم متوسطة أو فوق المتوسط الذي تم تطبقو عمى التمميذ السنة الخامسة ابتدائي.  

تخمف عقمي أو . كمحك استبعاد التالميذ ذوي ذكاء ضعيف و ىاريس-جدونفب مقياس الذكاء ل حس

 .ذوي أمراض مزمنة

 أدوات الدراسة األساسية:-5

 اعتمدنا في الدراسة األساسية عمى األدوات التالية:

يدف استخدمنا المقابمة مع أفراد العينة المتكونة من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ب - أ

 ار القبمي والبعدي، وكذا البرنامج.تطبيق االختب

 الفيديوىات: استخدمنا الفيديو لمساعدة التالميذ ومعرفة وعرض الحروف اليجائية. - ب



 االجراءات انمنهجية ندراسة :                                                      نرابعانفصم ا

59 

 

الحاسوبي ألن التالميذ استعممنا  جياز الحاسوب لعرض الحروف اليجائية وتسييل تطبيق البرنامج  -ج

 .يحبون ذلك

 اختبار القراءة الجيرية:-1

من أجل تحديد التمميذ شرفوح  البشير  عبارة عن اختبار تم تناولو وتطبيقو في دراستنا لمدكتور ىوو 

( من تالميذ السنة الخامسة ابتدائي، وىو يمثل التعرف 30الديسمكسيا، حيث كانت عينة الدراسة ثماني )

راءتو قراءة جيرية ويتم عمى الكممات المكتوبة والمسموعة ونطقيا، وقد قدم الباحث نصا يقوم التمميذ بق

تسجيل قراءة كل تمميذ عمى مسجل يتم تفريغيا فيما بعد، وييدف ىذا االختبار إلى التعرف المعسرين 

يا ومعرفة األخطاء التي تعبر عن ضعف مستواىم مثل الحذف واإلبدال و اإلضافة والتكرار والذي ئقرا

 منو تشخيص تالميذ  ديسمكسيا. يدفال يأخذ بعين االعتبار بالنسبة لكل عيب من العيوب.

 دوات الدراسة:الخصائص السيكومترية لأل

أطروحتو لنيل شرفوح البشير  في صدق االختبار كان ألستاذ المغة العربية وايضا مطبق من قبل صاحبو 

 شيادة الدكتور تحت عنوان: انعكاس عسر القراءة عمى السموك العدواني لدى المعسرين. 

 قراءة الجيرية .بالنسبة االختبار ال

( خطأ في االختبار يعد من الذين يعانون 50-40القراءة الجيرية حيث عندما يتحصل  التمميذ من )

( خطأ فالمتحصل عمى ىذه 50( أما أكثر من) 1الديسمكسيا القراءة الجيرية متوسطا والدرجة ىي ) 

 العالمات  يعاني من الديسمكسيا بالدرجة شديدة.

 0.01المحسوب عند مستوى الداللة  0.88عادة االختبار :معامل االرتباط بيرسون الثبات: تم بطريقة إ

 وىي درجة عالية من الثبات مما يسمح باستخدام االختبار . 0.93والمصحح بمعادلة سبرمان براون 
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الصدق: وكان بحساب الصدق التمييزي بعد تطبيق اختبار ت تحصل عمى قيمة ت المحسوبة 

وبما أن ت المحسوبة أكبر من ت  8بدرجة حرية  0.0عند مستوى الداللة  3.35وت الجدولية 10.61

 الجدولية فاالختبار يتمتع بدرجة عالية من الصدق .

 إختبار القراءة الصامتة:-2

 الحاج صابري فاطمة الزىراء.اما اختبار القراءة الصامتة فكان ل :

زىراء من أجل مساعدتيا في تحديد التالميذ وىذا االختبار تم بناؤه من طرف الباحثة صابري فاطمة ال

الديسمكسيا من أجل اتمام رسالة الماجستير تخصص عمم النفس المدرسي تحت عنوان عسر القراءة 

ائي بمدينة النمائي وعالقتو ببعض المتغيرات األخرى .دراسة ميدانية لتالميذ الطور الثاني الخامسة  ابتد

 (. 04قم ) نظر الممحق ر أ ورقمة. النص القرائي

 خطوات اختبار القراءة الصامتة :

وقد مر بنفس خطوات حيث أن متحصل عمى ثالثة إجابات خاطئة وأقل يعد من ذوي الديسمكسيا القراءة 

( أما اذا أخطأ أكثر من ثالثة أخطاء في االجابة عن أسئمة الفيم 1الصامتة المتوسطة ووزن ىذا المجال )

 .النياية يتم جمع أوزان النصين ( وفي2الصامتة الشديدة ووزن ذلك ىو)لمنص فيو يعاني من الديسمكسيا 

 صدق وثبات االختبارـ 

 كان صدق االختبار: فشمل: الصدق الظاىري وصدق المحكمين. والصدق التميزي والصدق الذاتي.

 الصدق الظاىري :صدق التحكيم وذلك عن طريق عرض األداة عمى مجموعة المحكمين .

 عادلة جوتمان وطريقة ريدشاردسون.ستخدمت الباحثة طريقة مثبات االداة: ا
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 البرنامج الحاسوبي لمحروف اليجائية:-3

تعميمي يستخدم عن طريق الحاسوب، يتم فيو عرض الحروف اليجائية العربية بكل تفاصيميا مج ىو برنا

تو ونطقًا عن طريق الضغط عمييا ليصدر الصوت الحروف وشكميا وموقعو في الكممة وموقعو وكتاب

وشكاًل بصورة محفزة ومشوقة ،كما سنوضح وىذا النوع من اسموب التعزيز لمتعمم. واليدف من تطبيق 

 اليجائية. التمميذ لكي يتعمم الحروف -البرنامج ىو استعمالو كأداة مساعدة : 

 واليدف الثاني مساعدة ،لدراسة الفرضية الثانية من الدراسة.-

 مجموعتين، المجموعة األولى ضابطة والمجموعة الثانية تجريبية. حيث يتم تطبيق البرنامج عمى

 وصف البرنامج: 

ويتكون من مجموعة جمسات تعميمية تقدم فيو الحروف صوتا وصورة والكممة التي بيا الحرف ومع مكعب 

الدومينو يقرأ الجممة ويركبيا حسب البرنامج ويتكون من عدة جمسات محددة بوقت معين، حسب موضوع 

جمسة، وتتضمن كل جمسة مجموعة من النشاطات والتي تساعد التمميذ فيم ما يقرأ ومن خالل إتقان ال

 ميارات القراءة، اإلدراك السمعي والفيم واستيعاب الجممة في كل جمسة من جمسات البرنامج.

 أىداف البرنامج:

ى التمميذ السنة الخامسة تتوضح أىداف البرنامج التعميمي الحالي إلى عالج صعوبات الفيم القرائي لد

ابتدائي. وذلك بمعرفة الحرف وثم الكممة، الجممة، والنص. ويعوا أيضا الفيم الصحيح لمحروف نطقا 

 وكتابة.

 من خالل أىداف إجرائية البد من أن يحققيا التمميذ: 

 أن يتعرف عمى الحروف اليجائية وتجاوز ىذه المرحمة. -1

 سميمة.أن يكتب الحرف المعاد بطريقة صحيحة و  -2
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عطاء األفكار األساسية، الفكرة العامة لمنص.  -3  أن يستطيع نطق الكممة وقراءة النص وا 

قراءة النص اختبار قبمي لمقراءة الجيرية مع أسئمة عن النص والفيم اختبار القراءة الصامتة مع  -4

 األسئمة عن النص.

مالحظة السموكيات التي يبدييا اعتمدت عمى المالحظة العممية واليدف منيا جميع المعمومات الحالة  و 

وبات في جمسات البرنامج التعميمي ولمالحظة أىم الفروق والمظاىر التي لدى التمميذ مما يخص صع

 الديسمكسيا والفيم القرائي.

 الوسائل التعميمية التكنولوجية المستخدمة والمعتمد عمييا في البرنامج:

ف والكممة رسما ونطقا مع أشكال الكممة وصور واليدف منو استعمالو لعرض الحرو  جياز الحاسوب:

الذي يساعد عمى كيفية  Power pointوشكل البقرة. عن طريق برنامج  –بقرة  –الحيوانات مثال: ب 

كتابة الحروف اليجائية وعرضيا عمى الحساب لمتمميذ بصورة واضحة ومشوقة التمميذ يحب األشكال 

السنة الخامسة يوجد من لديو بالبيت وىناك ال يعرفو نقط من واأللوان وأن يكتب ما يسمى الكمبيوتر في 

 أجل التحضير وعالج  الصعوبة أين ىي في فيم واالستيعاب.

 واعطاء نص جديد مع أسئمة لمعرفة مدى فيم واستيعاب النص من أجل رؤية فعالية البرنامج.  .

 مكونات البرنامج:

 يتكون البرنامج من األدوات التالية:

 مثل النافذة األولى من البرنامج الحاسوبي لمحروف اليجائي.ت الواجية:
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 ةالنافدة األولى من البرنامج الحاسوبي لمحروف اليجائي :(05رقم ) الشكل 

 

 أحد البواب النافدة الثانية من البرنامج مدخل الختيار :(06)الشكل 
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 .ئيةبرنامج الحاسوبي لمحروف اليجاالنافدة الثالثة من ال :(07)الشكل 

وىي النافدة التي تم استخداميا في الدراسة، حيث توجد فييا كل الحروف اليجائية نطقيا وكتابتيا 

 وشكميا.ونجد فقط نضغط عمى الحرف.

 

 النافدة الرابعة من البرنامج الحاسوبي بو شكل الحرف واسم الحرف. :(08)الشكل 
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 شكل واسم الشكل. النافدة الخامسة من البرنامج الحاسوبي بو :(09)الشكل 

 سيارة-جمل         -         بيض-مثال :عندنا 

 ماذا تمثل الصورة ؟  اإلجابة سيارة وتكون اإلجابة صحيحة-

 

 النافدة الخامسة من البرنامج الحاسوبي  إجابة صحيحة . :(10)الشكل 
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 االجراءات لتطبيق البرنامج الحاسوبي:

 تقديم البرنامج عمى الحاالت :

ثم تطبيقو فرديا عمى  ،عريف بسيط لمبرنامج عمى التالميذلك بتييئتيم نفسيا قبل عرضو واعطاء توقمنا بذ

 كل تمميذ وذلك باستخدام النافذة األولى لمحرف اليجائية.

 تعميمة البرنامج وطريقة تصحيحو:

ن طرف يطمب من التمميذ إعطاء إجابة عمى السؤال التالي :ما ىذا الحرف، وعند االجابة الصحيحة م

الحالة تعطى لو درجة وىكذا مع جميع الحروف اليجائية المتبقية، تكون الدرجة الكمية لمبرنامج حسب 

 حرف ىجائي. 28الحروف اليجائية وىي 

: واليدف منيا مالحظة سموكيات  التالميذ واألعراض المتعمقة الديسمكسيا التي تظير المالحظة العممية

لتي كانوا فييا التالميذ لجموس، الكالم، االنفعاالت، أوقات الساحة لدى الحاالت ومالحظة الوضعيات ا

 وحتى حصة المغة الفرنسية وحصة الرياضيات  ومعاممتيم مع الزمالء. 

: واليدف منيا جمع أكبر المعمومات عن الحاالت وبغرض تطبيق البرنامج المحوسب ولعالج أىم المقابمة

 كالتالي:الصعوبات الديسمكسيا وأجريت المقابالت 

-02-02أجريت ىذه مع أستاذ المغة العربية السنة الخامسة ابتدائي، وكانت بتاريخ  الجمسة األولى: 1

 دقيقة، وخصصت بالتعريف بأنفسنا 45، واستغرقت حوالي 09:30الساعة عمى 2016

 الديسمكسيا.وبالدراسة الحالية وبالبرنامج التعميمي إعطائنا لمحة عن أبرز الحاالت التي لدييا أعراض  

ودامت ساعة ونصف خصصت  09:35عمى الساعة  2016-02-08الجمسة الثانية: كانت بيوم 

 بالتعرف عمى الحاالت واستشارة الوالدين بأن يتم معيم المقابمة، وأخذ بعض البيانات األولية عن التالميذ.
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أجل تطبيق ،خصصت من  08:15بتوقيت 2016-02-10الجمسة الثالثة: أجريت مع الحاالت يوم 

 لقياس الذكاء. ىاريس–لجود نف اختبار الرجل 

خصصت من أجل اعطاء الحاالت  13:06عمى الساعة  2016-02-15الجمسة الرابعة: كانت يوم 

 الوحدة  (144) قراءة نص جديد من المقرر بعنوان من المقرر السنة الخامسة ابتدائي الصفحة

حصة القراءة  حضرنا وقمنا بإعطاء نص القراءة مع عمى الساعة في  2016-03-05الجمسة الخامسة: 

 مكعبات الدومينو لتركيب جممة من النص.

بعد إجراء ىذه المقابالت األولية ومن خالل النتائج التي استخمصنا من اختبار  القراءة الجيرية والقراءة 

ة تابعت تعمميا الصامتة، ومكعبات الدومينو ،تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين، مجموعة ضابط

بصورة عادية ومجموعة تجريبية ، تطبيق عمييا برنامج التعميمي، حيث تم تطبيق جمسات البرنامج في 

 (.16بقية المقابالت من الخامسة إلى السادس عشر )

،خصصت لتطبيق االختبار البعدي والمتمثل 2016-04-13والجمسة السادس عشر: التي أجريت يوم 

عمى المجموعتين الضابطة والتجريبية لدراسة فعالية و أثر برنامج التعميمي في البرنامج الحاسوبي 

 لمحروف اليجائية.

 البرنامج التعميمي لمحروف اليجائية:

البرنامج التعميمي لمحروف اليجائية الذي طبق عمى المجموعة التجريبية ييدف عالج الديسمكسيا لدى 

ئجو، حيث تم مالحظة التغيير واألثر و فاعمية البرنامج التالميذ ،وذلك من خالل االختبار البعدي ونتا

إلى  01/02/2016الجمسات في الفترة التي دامت من بعد تجريبو وتطبيقو وكانت إجراء ىذه 

أي من بداية الفصل الثاني إلى غاية نياية الفصل الثالث واقتراب االمتحانات شيادة  14/04/2016

 .  2016التعميم االبتدائي 
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 التعميمية: الوسائل

جياز الكمبيوتر، بطاقة ولوحة الحرف، فيديو حول طريقة نطق الحرف صورة وصوت وعند اإلجابة -أ

 اإلجابة خطأ. –وعند االجابة خطأ تظير  -اإلجابة الصحيحة–الصحيحة يظير الصوت 

–عمم معنا مالحظة: تم تحميل الفيديو الحروف اليجائية التي عرضناىا في البرنامج التعميمي من موقع ت

 وموقع السمسمة التعميمية لتعمم الصوت القصير.

 أىداف الجمسة:

 أن يتعرف عمى األحرف نطقا سميما و صحيحا. -

 أن يستطيع التمميذ نطق األحرف نطقا  صحيحا. -

 أن يدرك التمميذ األحرف رسما وشكال ونطقا. -

 أن يستطيع ربط صورة الحرف بنطقو. -

 لصحيحة.عميو أن يجيب باإلجابة ا -

 إجراءات الجمسة:

كانت بداية بتقديم فيديو لموحة الحروف اليجائية، بيدف تعميم التمميذ عمى الحرف والنطق نطقا سميما  -

 وصحيحا.

 تقديم فيديو حول الحروف اليجائية كتابة ونطقا وربط باإلجابة عمى التمرين التالي في الموحة الثانية. -

 النطق بيا و اإلشارة إليو في شاشة الكمبيوتر.طمب من التمميذ مالحظة األحرف و 

 السماح بالتطبيق عمى الكمبيوتر فيم يحبون جياز الكمبيوتر. -
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 طمب من التمميذ إعادة تسميع الحرف من الفيديو. ويتبع الحرف و بعدىا إعطاء اإلجابة. -

 جائية.وىكذا تمت الجمسات التالية ثم إتباع الخطوات نفسيا، حتى تتمة كل الحروف الي

قراءة إجراء تمارين لمحروف اليجائية وتقيس مدى تحقيق البرنامج  تقويم البرنامج أثناء تقديم البرنامج:

لألىداف المرجوة منو والمتمثمة في فيم واستيعاب التالميذ لمحروف اليجائية المقدمة في الجمسات في 

 من أجل االنطالق في الحصة الموالية. ،التقويم القبمي في بداية كل جمسةالعتماد عمى وا نياية الحصة.

االعتماد عمى التغذية الراجعة ) في مرحمة تطبيق البرنامج  التقويم التكويني ( عن طريق المدح لما -

 تعممو التمميذ لمدفع بو إلى التعمم وتحقيق األىداف المسطرة من البرنامج.

 :مستعممة في الدراسة األساسيةاألساليب االحصائية ال-6

.spss20  ار مان ويتني و لعينتين مستقمتين واختبار ولكوكسن لعينتين مرتبطتين باستخدام حزمةاختب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرض ومناقشة اننتائج                                                      :   نخامسانفصم ا

76 

 

 تمييد

نتطرق في ىذا الفصل عرض نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا بعد تطبيق أدوات البحث مرورا باختبار 

كذلك اختبار القراءة الجيرية لمتحقق من أن التمميذ الذكاء لمتأكد من أن التمميذ الديسمكسيا لو ذكاء عادي، 

الديسمكسيا قراءتو ال توازي مستوى ذكائو، كذلك اختبار القراءة الصامتة، من أجل الفيم والتشخيص 

الحروف وأخيرا تم استخدام برنامج التعميمي لمقراءة  لمتحقيق من التمميذ الديسمكسيا، ولعبة الدومينو،

 اليجائية.

  الفرضية األولى:عرض نتائج  -1

 الديسمكسيا لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي.توجد عالقة بين الفيم القرائي و 

 نتائج اختبار القراءة الجيرية:

ة والضعف عند التمميذ قمنا بتطبيق اختبار القراءة الجيرية عمى الحاالت  وذلك الكتشاف نقاط القو 

 ومعرفة اخطاء التي ارتكبيا التمميذ الديسمكسي .  وتم من خالل نص القراءة الجيرية  ،الديسمكسيا

ونقدم نص القراءة  ،قاعة لوحدىم لكي نبعد أي تشويش وقد تطمب ىذا االختبار حضور التالميذ وفي

الجيرية ونسجل ذلك، وبعدىا نقوم بتفريغ النتائج النص القراءة الجيرية من طرف كل تمميذ ومعرفة 

 لتمميذ محل االختبار.حساب األخطاء المرتكبة من طرف ا
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 ( نتائج اختبار لمقراءة الجيرية03جدول رقم)

 عدد األخطاء عدد الكممات المقروءة التمميذ الديسمكسي

1 172 50 

2 172 41 

3 172 49 

4  172 67 

كانت أنواع األخطاء المرتكبة من قبل التالميذ ىي الحذف و االبدال، االضافة، التكرار ومن خالل 

ج تبين أن تالميذ يعانون من الديسمكسيا ووجود صعوبة وكانت متفاوتة من تمميذ لتمميذ ىذا ما نقول النتائ

عميو كل تمميذ منفرد بحالتو ولو طريقة خاصة لمعالجتو ألن ىذا ما يؤكده الباحثون لصعوبات التعمة 

 عامة والديسمكسيا خاصة.

 افة ، التكرار(.يذ ىي )الحذف، االبدال، االضالمرتكبة من قبل التالم األخطاء كانت أنواعمالحظة: 

 نتائج اختبار القراءة الصامتة:

قمنا بتطبيق االختبار عمى التالميذ وذلك من أجل معرفة مستوى الفيم القرائي لمقراءة الصامتة وىو عبارة  

لنص من عن نص يقدم لمتمميذ  يكون قراءة صامتة وبعدىا نطرح عميو مجموعة من األسئمة المرفقة مع ا

عطاء  أجل التأكد من مستوى التالميذ لمنص المقروء، حيث كانت أسئمة عمى األفكار الجزئية والمعاني وا 

 فكرة عامة لمنص المقروء.
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 .لصامتةا (عدد االجابات الخاطئة اختبار القراءة04جدول رقم)

 األفراد 

1 2 3 4 

 4 4 4 4 عدد األسئمة

عدد اإلجابات الخاطئة 
 التجريبيةلممجموعة 

 4 2 3 4 القبمي

 2 2 1 3 البعدي

 

نجد عدد من خالل الجدول نجد أن المجموعة التجريبية تحسن أداءىم من خالل اختبار القبمي حيث 

 اإلجابات الخاطئة تقمص .

 نتائج الفرضية الثانية:عرض  -2

 .''البعدي التجريبيالة احصائيا بين اختبار القبمي و د فروق دالة بين د'' توج

 كسون لممجموعة الضابطة والتجريبية في القياس البعدي لمبرنامج الحاسوبي.و اختبار ولك(: نتائج 05دول رقم)ج

 المجموعة
 االختبار

المتوسط  افراد العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
Sig 

مستوى 

 الداللة

 التجريبية

1 2 3 4 

 2.5 8.7 09 10 12 5 قبمي
0114 0105 

 1.7 24 11 13 11 14 بعدي
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يختمف عن و  8.7القبمي  متوسط الحسابي لدرجات االختبارأن ال(: نالحظ 05من خالل الجدول رقم)

االنحراف المعياري عند االختبار  وبالنسبة، 24االختبار البعدي الذي يساوي  المتوسط الحسابي لدرجات

ليتم  (0.05) مستوى الداللةمن ر أكب( وىي 0.14)sigقيمة ، و 1.7واختبار البعدي يساوي  2.5القبمي 

القول . توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات االختبار القياس البعدي لمبرنامج  في االخير

الحاسوبي لمحروف اليجائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. في تعمم النطق الصحيح 

 روف اليجائية.والسميم لمح

حيث تم امج الحروف اليجائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية: اختبار البعدي لمبرن-3

البعدي لمبرنامج الحاسوبي اختبار حسابو وفق معادلة عينتين مستقمتين لدراسة الفروق بين درجات 

 لمحروف اليجائية بين المجموعة الضابطة والتجريبية كما ىو مبين في الجدول التالي:

لعينتين مترابطتين لمقياس البعدي بين المجموعة الضابطة والمجموعة  اختبار مان ويتني يو(: نتائج 06جدول رقم)

 التجريبية.

المتوسط  افراد العينة المجموعة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
Sig 

مستوى 

 الداللة

ختبار ا

 البعدي

 1 2 3 4 

 1.5 12.25 14 12 11 13 الضابطة
0.06 0.05 

 1.7 24.25 22 25 24 26 التجريبية

 

(: نالحظ متوسط الحسابي لدرجات االختبار البعدي لممجموعة الضابطة 06من خالل الجدول رقم)

( بعيد كل البعد ويختمف عن المتوسط الحسابي لدرجات  المجموعة التجريبية  الذي 12.25)
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، وبالنسبة لممجموعة (   1.5حيث نجد لممجموعة الضابطة االنحراف المعياري يساوي) ،(24.25يساوي)

    قيمة بما أن ( أما عند حساب اختبار لعينتين مستقمتين  1.7التجريبية نجد االنحراف المعياري يساوي)

(sig = 0.06)  توجد فروق دالة  قبول الفرض الصفري الذي يقوليتم  ( وعميو0.05من )أكبر وىي

حروف اليجائية بين المجموعة التجريبية البعدي لمبرنامج الحاسوبي لم درجات االختباربين احصائيا 

 والمجموعة الضابطة. في تعمم النطق الصحيح والسميم لمحروف اليجائية.

 مناقشة النتائج:ثانيا: 

 تمييد:

بعد التطرق لإلجراءات المنيجية لمدراسة وتناول الدراسة األساسية عمى عينة الدراسة و الحصول عمى 

صائيا ، ومن خالل تمك النتائج سنناقش فرضيات الدراسة باالعتماد نتائج وبعد ذلك قمنا بمعالجتيا إح

 عمى النتائج الدراسة ونتائج الدراسات السابقة.

 مناقشة الفرضية األولى: -1

يمكن لمفيم القرائي أن يؤثر في الديسمكسيا لدى تمميذ السنة الخامسة ابتدائي وذلك من خالل درجات 

ي تعمم النطق السميم لمحروف اليجائية بعد تطبيق البرنامج لمحروف القراءة الجيرية والقراءة الصامتة وف

ويظير لدى تالميذ الديسمكسيا من إبدال الحروف والكممات واضافة أو تكرار الكممة أو حذف  اليجائية .

كممة. وتتفق ىذه النتائج مع دراسة ناجح التي ىدفت إلى فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجية 

التبادلي لتنمية ميارات الفيم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم بمرحمة األساسية في  التدريس

( تمميذ وتمميذة لتحقيق ىدف الدراسة استخدمت ثالث نصوص قرائية من 40وقد تكونت من )  األردن،

مى استراتيجية التدريس محتوى المناىج الدراسية لتأكد من ميارات الفيم القرائي والبرنامج التعميمي القائم ع

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائية بين  التبادلي لتنمية ميارات الفيم القرائي،
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متوسطات عالمات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارات الفيم القرائي عمى اختبار 

ريبية، وىذا يشير إلى تحسين عالمات التمميذات البعدي تعزى لبرنامج التعميمي ولصالح المجموعة التج

المواتي تعرضن لممعالجة في الفيم القرائي ،وأيضا عدم وجود فروق ذات ذاللة إحصائية بين متوسط 

عالمات أفراد المجموعة التجريبية في ميارات الفيم القرائي عمى االختبار البعدي في الصفوف الثالث 

وىذا ما يدل عمى أن االستفادة من البرنامج كانت بنفس الدرجة  التعميمي،والرابع والخامس تعزى لمبرنامج 

 والمستوى.

تتفق ىذه النتائج مع دراسة عبد الفتاح رجب، التي ىدفت إلى التعرف عمى فعالية برنامج باستخدام أيضا و 

ذوي صعوبات الحاسوب في تنمية الوعي الفونولوجي وأثره عمى الذاكرة العاممة والميارات المغوية لدى 

تعمم القراءة، حيث طبقيا عمى تالميذ الصف الثاني االبتدائي ذوى صعوبات التعمم القراءة والممتحقين 

ببرامج صعوبات التعمم في محافظة الطائف، وتم تقسيميا إلى مجموعتين متساويتين األولى تجريبية 

نية إناث ( ثمانية ذكور وثما16بطة)( منيم ثمانية ذكور وثمانية إناث والمجموعة الثانية ضا16وعددىا )

إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في ،وأشارت نتائج الدراسة 

الوعي الفونولوجي والذاكرة العاممة والميارات المغوية لصالح المجموعة التجريبية كما أسفرت النتائج عن 

والتتبعي مما يدل فعالية البرنامج في تحسين الوعي الفونولوجي وأثره عدم وجود فروق بين القياس البعدي 

 االيجابي عمى الذاكرة العاممة والميارات المغوية.

( لمتعرف عمى الضعف في ميارة القراءة لدى تمميذات الصفوف الثالثة األولى 2001ودراسة السميطي )

( تمميذات 52، تكونت عينة الدراسة من )في ميارتي التعرف والنطق وعالجيا ببرنامج متعدد المداخل

الصف الثالث االبتدائي من ثالث مدارس من مدارس البنات االبتدائية بدولة قطر، وتكونت عينة الدراسة 

( تمميذة من التمميذات المتأخرات في القراءة ومجموعة ضابطة بمغ 32من مجموعة تجريبية، عددىا)

 تمميذة. 20عددىا 
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اختبار لمقراءة لتحديد جوانب الضعف في ميارتي التعرف والنطق في القراءة وتحديد قامت الباحثة بإعداد 

التمميذات الالتي يعانين من مشكالت في القراءة ،وأسفرت نتائج الدراسة عن أن بضعا من التمميذات 

ديين يواجين بعض المشكالت في ميارتي التعرف والنطق في القراءة ،وأن المشكالت القرائية التي تشيع ل

تمتاز بكثرتيا في الكممات الطويمة وفي األسماء وفي الكممة المشتممة عمى ىمزة وفي الجمل الطويمة، 

وعدم حدوث تحسن في أداء تمميذات المجموعة التجريبية في ميارة تعرف مضاد الكممة، ولقد توصمت 

ريبية والضابطة في اختبار الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء تمميذات المجموعة التج

 (206،2009جامعة التحميل لمبحوث ، القراءة البعدي لصالح تمميذات المجموعة التجريبية. )مجمة

(،التي ىدفت إلى بناء برنامج لتنمية ميارات الفيم القرائي، األداء السميم في 2000كما في دراسة القميني)

ي، لتحقق ذلك أعد الباحث قائمتين: أحدىما لميارات التعبير الكتابي ادى تالميذ الصف الخامس ابتدائ

الفيم القرائي، وأحدى لمتعبير الكتابي، وأعد اختبارين األول: يقيس ميارة الفيم والثاني يقيس ميارات 

التعبير الكتابي، ثم أعد اختبارين متكافئين ليطبقا بعديا ثم طبق البرنامج المقترح ،وتوصمت الدراسة إلى 

الفيم القرائي منيا فيم معاني المقررات، وفيم معنى الجممة ،وفيم معنى الفقرة ، وفيم الفكرة قائمة ميارات 

 الرئيسية، كما توصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج في تنمية لميارات الفيم القرائي.

 ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية القراءة الجيرية (:2002دراسة العيسوي ) 

المتزامنة في عالج ضعف القراءة وتحسين الفيم القرائي لدى الطالب الصف الرابع والخامس األساسي، 

جمعت الدراسة بين المنيج الوصفي والمنيج  التجريبي واستخدام الباحث األدوات اآلتية: اختبار الذكاء 

معمم ،وتم اختيار العينة من غير المغوي، اختبار تشخيصي، واختبار لقياس مستوى الفيم القرائي، دليل ال

الصف الثالث األساسي جمعت العينة بطريقة عشوائية متماثمين في العدد تقريبا ومن بيئة واحدة أستخدم 

الباحث األساليب االحصائية، التكرارات، المتوسط؛ النسب المئوية حساب نسب االتفاق بين المالحظين 
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التالية: توجد عالقة ارتباطيو موجية دالة بين كل من  اختيارات معامالت االرتباط فتوصل الى النتائج

 القدرة عمى القراءة الجيرية الفيم القرائي.

( ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج بالعيادات القرائية 2010وتبين أيضا في دراسة أبو طعيمة )

ي محافظة خان يونس، لعالج الضعف في بعض الميارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي ف

ومن أدوات الدراسة برنامج بالعيادات القرائية الذي وضع لعالج الضعف في بعض الميارات القرائية لدى 

تالميذ الصف الرابع أساسي ،إلى جانب اختبار قرائي لتشخيص الضعف القرائي، وبطاقة مالحظة 

المنيج التجريبي ،وتكونت مجموعة لتشخيص الضعف القرائي في القراءة الجيرية، وقد استخدم الباحث 

( تمميذا وتمميذة وبعد التطبيق أظيرت النتائج، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين 40الدراسة من )

المتوسطات الدرجات التالميذ عمى اختبارات الميارات القرائية وبعد تطبيق االختبار لصالح المجموعة 

 التجريبية.

ذه الدراسة إلى التعرف عمى أكثر أنواع صعوبات تعمم القراءة انتشارا ( وىدفت ى2010ودراسة بن عروم) 

ونسب انتشارىا لدى عينة من تالميذ السنتين الثانية الثالثة ابتدائي باختالف الجنس والمستوى الدراسي، 

( تمميذا وتمميذة يعانون من صعوبات تعمم القراءة طبقت عمييم الباحثة 64حيث تكونت عينة الدراسة )

تبار تشخيص صعوبات تعمم القراءة لدى تالميذ الصفين الثاني والثالث ابتدائي لمدكتور صالح عميرة اخ

عمي، أما االسموب االحصائي المتبع فكان اختبار ت لداللة الفروق بين مجموعتين مستقمتين وغير 

ائيا بين ، وقد اظيرت الدراسة وجود فروق دالة احصspssمتساويتين في الحجم باستخدام برنامج 

 الجنسين في صعوبات: تعرف وقراءة الكممات ،التعرف عمى أجزاء الكممة، ودمجيا، الربط بين الرمز

المكتوب والصوت المنطوق، والتمييز البصري، والمزاج الصوتي عند االستماع، ووجود فروق دالة 

 إحصائيا بين المستويين في كل الصعوبات .
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يت ليدف الكشف عن طبيعة العالقة بين اضطرابات الذاكرة (أجر 2004ودراسة لفوقية عبد الفتاح)

العاممة)سعة الذاكرة، استراتيجيات ومستويات التشفير( وصعوبات تعمم القراءة لدى عينة من تالميذ الصف 

( تمميذا وتمميذة 50الرابع االبتدائي، من ذوي صعوبات تعمم القراءة والعاديين من الجنسين بمغ عددىا )

عمم القراءة، ومثميا من العاديين واستخدام اختبار تشخيص صعوبات القراءة واستبيان ذوي صعوبات ت

تحديد استراتيجية التشفير واختيار  ميام سعة التشفير واختبار ميام بين العاديين وذوي صعوبات تعمم 

عشوائية القراءة في األداء عمى ميام سعة، الذاكرة لصالح العاديين ووجود فروق بين المجموعتين في 

لمعاديين(، ووجود فروق في استخدام استراتيجية 10%مقابل، %38التشفير لصالح ذوي صعوبات القراءة )

لمجموعة صعوبات تعمم القراءة، كما يركز ذوي تعمم 10%،مقابل%87التنظيم لصالح العاديين )

ير لمستويات أعمى لعدم صعوبات التعمم عمى فك التشفير فونولوجيا فتتناقص الطاقة المتاحة إلنجاز التشف

اكتساب آلية التشفير، كما وجد اختالف في مستويات باختالف نوع االستراتيجية مما يعني أن الذاكرة 

 العاممة لدى عينة ذوي صعوبات التعمم أقل فعالية من العاديين.

  الفرضية الثانية:نتائج مناقشة  -2

وعة التجريبية في درجات القياس البعدي في توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعة الضابطة والمجم''

النطق الحروف الصحيح لمحروف اليجائية بعد تطبيق البرنامج التعميمي عمى المجموعة التجريبية عند 

 .''0.05مستوى داللة 

احصائيًا عند مستوى  ( وجود فروق دالة06قم)من خالل الجدول ر إلييا ائج المتوصل نتأظيرت ال

في تعمم الحروف اليجائية بشكل سميم ( sig = 0.02بــــ )التجريبية و عة الضابطة بين المجمو  0.05داللة

فعالية مثل   مما يدل عمى  مجموعة التجريبية ،البعدي بعد تطبيق البرنامج التعميمي لصالح الاختبار في 

وىو ما . لدى التالميذ والتعرف عمى الحروف اليجائية  ىذه البرامج التعميمية في عالج مشكالت النطق
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(، التي أثبت فييا فعالية برنامج حاسوبي 2008) القحطاني راسةيحقق فرضيتنا ونجد ىذا مجسدا في د

 18في تنمية ميارات القراءة الجيرية لدى المتمدرس المعاقين فكريا من الدرجة البسيطة، حيث طبقو عمى 

د فروق بين المجموعة الضابطة تمميذ في السنة الرابعة ابتدائي من فئة الذكور، حيث توصل إلى وجو 

 ميارة القراءة الجيرية.والمجموعة التجريبية في تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية في تنمية 

(،التي أثبتت كذلك فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى نظرية الذكاءات 2006ودراسة صباح العنيزات)

طالبا من  60مبة ذوي صعوبات التعمم، بحيث طبقتو عمى المتعددة في تحسين ميارات القراءة والكتابة الط

موعتين طمبة الصف الرابع والخامس والسادس، تم تقسيميم بالتساوي إلى مجموعتين بالتساوي إلى مج

عادية وتجريبية طبق عمييا البرنامج، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ة بالتساوي ضابطة تدرس بصف

  في االختبار البعدي لميارة الكتابة وأبعادىا.دالة إحصائيا بين المجموعتين 
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 خاتمة:

التي يقوم بيا مختمف  بالدراساتلقد أصبح من األجدر عمى منظومة التربية والتعميم االىتمام أكثر 

كما البد من العناية أكثر ، الباحثين في شتى المجاالت، وذلك من أجل تحقيق أىداف المنظومة التربوية

أن الفيم القرائي يدخل ضمن مختمف المواد الدراسية. فنجاح التمميذ في اكتساب ىذه بالقراءة باعتبار 

مختمفة في وطرق  استراتيجياتالميارة يعني نجاحو في مساره الدراسي كما يجب االىتمام باستخدام 

 .العممية التعميمية التعممية

 .الى مزيد من البحث والدراسةإلييا يبقى الموضوع بحاجة  المتوصلوفي الختام ميما كانت النتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (02الممحق رقم)

 اختبــــــــــار رســــــــــم الــرجـــــل 

 

 االســــــــــــم /                                              تاريــخ الميــــــالد /    

 تاريــخ الالختبــــار   الصـــــــــــف/                                                

1  6  11  16  21  26  31  36  41  46  

2  7  12  17  22  27  32  37  42  47  

3  8  13  18  23  28  33  38  43  48  

4  9  14  19  24  29  34  39  44  49  

5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  

 

 درجو         مجموع الدرجات الخام =             

 العمر العقمـى  =               شير             سنو 

 العمر الزمنى =                شير             سنو 

 =          درجو 100 ×نسبو الذكاء  =           

 



 

 

 العقمي العمر درجات حساب في عمييا االعتماد يجب بنداً  50 من االختبار يتكوناالختبار:  بنود  -ه

 :يمي فيما الموضحة لممفحوص،

 مالمح تحسب وال الوجو مالمح من خاليا كان ولو الرأس حتى إلظيار محاولة الرأس أي -01

 .خطوطا لرأس ىناك تكن لم إذا الوجو
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 يكون ال أن يجب الحالة ىذه في األمر تطمب إذا بالمميمتر يقاسان :عرضو من أكبر الجذع طول -05
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 ( 03الممحق رقم ) 

 إختبار القراءة الجيرية

 من إعداد)شرفوح البشير(

 الحذاء الناجح

 النص :            

 الـحـذاء النــاجـح                                    

تـعـمـم احد الشبان صناعة االحذية في مركز التكوين الميني، و لم يكن لو محال يمارس فيو مينتو و ال 

 قود يشتري بيا الجمود و االدوات الالزمة لصنع االحذية، فاكتفى بترقيعيا في ركن صغير في بيتو.ن

لم تمضي بضعة اسابيع حتى اكتسب الشاب سمعة حسنة بين سكان الحي، و اخذ زبائنو يكثرون يوما 

فقط بل صار  الى ان تمكن من كراء محل واسع و لم يعد يرقع االحذية بعد يوم و دخمو يزداد باستمرار

 يصنعيا ايضا.

سأغتنم ىذه الفرصة ألتأكد  فذىبت الى ىذا الشاب ليرقعو و انا اقول في نفسي تفتق حذائي ذات يوم،

وعندما وصمت الى المحل استقبمني الشاب مبتسما و رحب بي و بعدىا تسمم مني  مما سمعتو عنو،

، ثم انيمك في العمل بميارة و سرعة الحذاء و قدم لي مقعدا و ىو يقول: تفضل اجمس و انتظر قميال

لى حين يقمب الحذاء بين يديو و يمعن النظر فيو ليتاكد من جودة عممو، و بعد فترة إمن حين ، و 

 قصيرة ارجع لي الحذاء بعد ان نظفو و لمعو و كانت االجرة التي طمبيا معقولة جدا.

و قناعتو، و حسن معاممتو كدت مما سمعت عن ىذا الشاب، و عرفت ان السبب في نجاحو ىأت

 لمزبائن و جمعو بين السرعة و االتقان في العمل.

 



 

 

 ( 04الممحق رقم) 

 ختبار القراءة الصامتة من أجل الفيما

 من إعداد: صابري الحاج  فاطمة الزىراء .

 أداة القراءة الصامتة من أجل الفيم لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي .   

 .   البيانات الشخصية لمتمميذ

  إسم المدرسة:                                                  إسم التمميذ:

 السن:

 التعميمة:

أمامك نص قرائي المطموب منك أن تقرأ النص بعناية كبيرة ،والميم أن تكون قراتك صامتة، وبعد 

حتوى النص، وذلك االنياء من القراءة الصامتة لمنص عميك ان تجيب عمى أسئمة الفيم المتعمقة بم

 ( أمام واحد من االجابات األربعة المحتممة التي تراه مناسبة.xبأن تضع إشارة ) 

 النص القرائي األصمي:

يحكى أنو في قديم الزمان سالف العصر و األوان حطاب يعيش من عمل يديو لكسب قوت عيالو، فكان 

س عن وقت رحيميا، وظل الحطاب يتردد كل صباح إلى غابة يحتطب وال يعود منيا حتى تعمن الشم

عمى ىذا الحال حتى اليوم الذي عزم فيو أن يضاعف العمل ليعود لعيالو بالخير الوفير، وبينما ىو 

يحدث نفسو عثر عمى أكبر شجرة عمى االطالق فعقدت الدىشة لسانو وسقط الفأس من يده من شدة 

 العجب والفرح.



 

 

ن يقوم بمثل ىذه الفعمة الشنيعة، وعاىده بأن يقدم لو ما ولما ىما بقطعيا سمع صوتا خافتا يترجاه بأ

يكفيو من المال طول حياتو، بعد فترة أدرك الحطاب بأن الصوت قادم من الشجرة الكبيرة فبعدما ألحق 

فأسو أرضا وجد مكانو دجاجة ذىبية تبيض لو كل يوم بيضة ذىبية، فتبدل حال الحطاب وعائمتو 

اء فأصبح الحطاب يعطف عمى الفقراء المستضعفين فينفق عمييم بكل وأصبحوا يعيشون عيشة األغني

 سخاء. 

 أسئمة الفيم:

 لماذا كان يذىب الحطاب كل يوم إلى الغابة:

 يتمتع باليواء العميل .)   (                      يصطاد العصافير.)  (.

 ليحتطب )  (                                   ليزور أصدقائو )  (.

 لماذا أصبح الحطاب غنيا؟ 

 ألنو كان تاجرا محتاال.)    (                   ألنو  كان طيبا وجادا في عممو )   (.

 ألنو كان يرفق بالحيوانات )   (              ألنو كان يصطاد العصافير ويبيعيا )   (.

 ما ىو السر الحقيقي لمنجاح في رأيك؟

 الطيبة والمثابرة في العمل )   (.                 التكبر و الغرور)   (         

 سة واالحتيال عمى االخرين )   (.األنانية والحقد عمى اآلخرين )   (             المناف

 

 



 

 

 ضع عنوان مناسبا لمنص:

 تعاون الحيوانات )   (                       الحطاب والشجرة )   (.

 الغابة السعيدة )    (.                التجارة الرابحة )   (           

 

 تعديل نص  :         الحذاء الناجح

حد الشبان صناعة االحذية في مركز التكوين الميني، و لم يكن لو محال يمارس فيو مينتو و ال أتـعـمـم 

 تو.نقود يشتري بيا الجمود و االدوات الالزمة لصنع االحذية، فاكتفى بترقيعيا في ركن صغير في بي

لم تمضي بضعة اسابيع حتى اكتسب الشاب سمعة حسنة بين سكان الحي، و اخذ زبائنو يكثرون يوما 

الى ان تمكن من كراء محل واسع و لم يعد يرقع االحذية فقط بل صار  بعد يوم و دخمو يزداد باستمرار

 يصنعيا ايضا.

سأغتنم ىذه الفرصة  نفسي قول فيأنا أو يصمحو فذىبت الى ىذا الشاب ل حذائي ذات يوم،تمزق  

وعندما وصمت الى المحل استقبمني الشاب مبتسما و رحب بي و بعدىا تسمم  ألتأكد مما سمعتو عنو،

ثم انيمك في العمل بميارة و مني الحذاء و قدم لي مقعدا و ىو يقول: تفضل اجمس و انتظر قميال، 

 كد من جودة عممو، و بعدأر فيو ليتء بين يديو و يمعن النظلى حين يقمب الحذاإمن حين ، و سرعة

 .ن نظفو و لمعو و كانت االجرة التي طمبيا معقولة جداً أفترة قصيرة ارجع لي الحذاء بعد 

ن السبب في نجاحو ىو قناعتو، و حسن معاممتو أمما سمعت عن ىذا الشاب، و عرفت  كدتأت

 بين السرعة و االتقان في العمل. لمزبائن و جمعو

 



 

 

  لمعدل:النص القرائي ا

يحكى أنو في قديم الزمان سالف العصر و األوان حطاب يعيش من عمل يديو لكسب قوت أبناءه، فكان 

يتردد كل صباح إلى غابة يحتطب وال يعود منيا حتى تعمن الشمس عن وقت رحيميا، وظل الحطاب 

ير، وبينما ىو أبناءه بالخير الوف عمى ىذا الحال حتى اليوم الذي عزم فيو أن يضاعف العمل ليعود

يحدث نفسو عثر عمى أكبر شجرة عمى االطالق فعقدت الدىشة لسانو وسقط الفأس من يده من شدة 

 العجب والفرح.

ولما ىما بقطعيا سمع صوتا خافتا يترجاه بأن يقوم بمثل ىذه الفعمة الشنيعة، وعاىده بأن يقدم  -3

الصوت قادم من الشجرة الكبيرة فبعدما  لو ما يكفيو من المال طول حياتو، بعد فترة أدرك الحطاب بأن

ألحق فأسو أرضا وجد مكانو دجاجة ذىبية تبيض لو كل يوم بيضة ذىبية، فتبدل حال الحطاب وعائمتو 

وأصبحوا يعيشون عيشة األغنياء فأصبح الحطاب يعطف عمى الفقراء المستضعفين فينفق عمييم بكل 

 سخاء.
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