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 ملخص الدراسة :

شفهي لدى تالميذ ذوي عسر القراءةتناولت الدراسة موضوع : عالقة الذاكرة العاملة و الفهم ال  

 في اكتساب مهارة القراءة.الفهم الشفهي و الذاكرة العاملة الكشف عن دور :ـهدفت هذه الدراسة على 

 فضائية على اكتساب مهارة القراءة . -ية لقة الفونولوجية و املفكرة البصر مدى تأثير نظامي الح وـ

ى تالميذ ذوي , هل يوجد عالقة بين الذاكرة العاملة و الفهم الشفهي لد األساسيةو عليه صغنا اشكاليتنا 

:  الفرعية التاليةو انطوت تحتها التساؤالت عسر القراءة ,  

هل توجد عالقة بين نظام الحلقة الفونولوجية و عسر القراءة ؟-  

الفضائية و عسر القراءة ؟ –ملفكرة البصرية عالقة بين نظام اهل توجد -  

التالية :  األساسيةو لقد طرحنا مبدئيا الفرضية   

و الفهم الشفهي لدى تالميذ ذوي عسر القراءةيوجد عالقة بين الذاكرة العاملة   

مع الفرضيات الجزئية :     

 يوجد عالقة بين نظام الحلقة الفونولوجية و عسر القراءة 

الفضائية و عسر القراءة -يوجد عالقة بين نظام املفكرة البصرية  

االختبارات التالية:  قمنا بتطبيقفروض الدراسة ,  إلثباتو نظرا لطبيعة املوضوع و   

اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء -  

"يقيس القراءة و الفهم الشفهي" اختبار القراءة إلسماعيل لعيس-  

-كلمات–ية اختبار الحلقة الفونولوج-  

-جمل-اختبار الحلقة الفونولوجية-  

-أرقام–اختبار الحلقة الفونولوجية -  

الفضائية -اختبار املفكرة البصرية-  



حاالت عاديين و  02حالة ,  02في  الدراسة على تالميذ السنة الثالثة ابتدائي , تمثلت عينة الدراسة أجريت

حاالت يعانون من عسر القراءة   02  

وار بمستغانم و مدرسة"فوالوي حمو" بدفي مدرستي "بن شنديخ عثمان"  الدراسة إجراءاتتمثلت 

ذوي عسر القراءة من كل مدرسة  حاالت 5ديين و حاالت عا 5م اختيار الدرادب , ببلدية استيديا , ت  

 قمنا بتحليل النتائج كميا و كيفيا و مناقشة فرضيات الدراسة 

انه :  إلىتوصلنا   

 يوجد عالقة بين الذاكرة العاملة و الفهم الشفهي لدى تالميذ ذوي عسر القراءة 

عالقة قوية بين نظام الحلقة الفونولوجية و عسر القراءة  يوجد  

 يوجد عالقة قوية بين نظام املفكرة البصرية الفضائية و عسر القراءة 
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 ةــــدمـــــــقـــم

ينعكس  عجز املتعلم عن  ذوبات التعلم شيوعا عند التلميذ اصعوبات القراءة و الكتابة من أكثر صعتعد 

استقبال أو معالجة اللغة املسموعة أو املكتوبة , في عدم قدرته على انتاج اللغة تحدثا و كتابة و من ثم 

  2ص 5002تنغلق امامه مفاتيح املعرفية و التعلم ( منى اللبودي 

ع الثاني الذي يتمثل في حيث ان القراءة هي نتاج نوعين من العمليات األول هو التعرف على الكلمات و النو 

 عملية الفهم هاتين العمليتين تعتبران ميكانيزمات هامان في عملية تعلم القراءة

Combert 1992 (lecocp 1992 ) com) 

إذ أن اضطراب أحد امليكانيزمات يؤدي إلى اضطراب عملية القراءة هذا ما سبب معاناة الطفل على 

 الرموز الكتابية اثناء عملية القراءةمستوى القراءة حيث يجد صعوبات في فك 

فأي اضطراب على مستوى األول ) التعرف على الكلمات( يؤدي إلى اضطراب يسمى بعسر القراءة 

dyslascies  أما اإلضطراب على املستوى الفهمhyberloscique  فالطفل الذي يعاني من صعوبات القراءة

اإلجتماعي و ال حتى املدرس ي إنما يرجع  إلى عجز في  ال يرجع سببه إلى نقص في الذكاء و ال إلى الوسط

اكتساب ميكانيزمات ) التعرف على الكلمات و الفهم( هذا ما ادى بالباحثين بالقيام بعدة دراسات في علم 

النفس املعرفي و التي بفضلها تمكنوا من اختبار العالقة بين التعرف على الكلمات و الفهم و مدى ارتباطها 

  ( perfect 1995 algeria 1995)راءة.بصعوبات الق

ن مكوء على احدى العمليات التي ال يو نحن نحاول البحث اكثر في اسباب هذا اإلضطراب سنسلط الض

ان تتم القراءة من دونها ، و هي الذاكرة التي تتم على مستواها التعرف على الرموز املكتوبة على ضوء 

 la mémoire deفقط على احدى انواعها و هي الذاكرة العاملة )خبرات سابقة من املفاهيم و لكننا سنركز 
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travail . و التي بينت الدراسات الحديثة انه عند بداية تعلم مادة القراءة فإنه ال مفر من افعتماد عليها )

 و الفهم الشفهي.هذا ما دفعنا إلى التفكير حول عالقة عسر القراءة بالذاكرة العاملة 

جانبين احدهما نظري و األخر تطبيقي فأما الجانب النظري فقد تطرقنا فيه إلى ثالثة و تناولت دراستنا 

 فصول :

تطرقنا إلى مفهوم الذاكرة و انواعها ، شروط عملها و آلية عملها و اضطراباتها ثم  الفصل األول ففي 

ميزاتها و طرق قياسها تعمقنا في احد انواعها و هي املتعلقة بموضوع بحثنا الذاكرة العاملة و مكونتها ، م

 و نمادجها. ودورها

فتطرقنا إلى تعريف الفهم عامة و مراحل اكتسابه خطواته ثم عرفنا الفهم الشفهي  الفصل الثاني

 واستراتيجياته و مهاراته وبعدها إلى معاني الكلمات ثم معنى الجملة ثم معنى الفقرة.

 شروطها مراحلها انواعها, تناولنا فيه تعريف القراءة أهميتها الفصل الثالثأما 

ثم تطرقنا إلى مفهوم عسر القراءة انواع عسر القراءة و اعراضها واسبابها ووصول إلى كيفية تشخيصها 

 وعالجها.

فشمل في البداية الدراسة االولية , اهدافها , املجال الزماني  و هو الفصل الرابع  الجانب التطبيقيأما 

وات الدراسة ثم نتائجها , ثم تطرقنا للدراسة االساسية تم فيها تعريف واملكاني للدراسة , ثم عينة و اد

األدوات املستخدمة مكان و زمان الدراسة ،العينة و املنهج املتبع في الدراسة الذي خص الدراسة املقارنة ، 

 تم فيه مناقشة الفرضيات ائج الدراسة و في الفصل الخامس و االخير نتفي هذه الدراسة ثم 

 موعة من اإلقترحات.هذه الدراسة تم تقديم خاتمة ، و اتممنا هذه الدراسة بمجكخالصة ل
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 ةــــيـــالــــكـــــاإلش

للغة مهارات اربع هي الحديث ، اإلصغاء ، القراءة و الكتابة و لكنها ال تعدو ان تكون عملية ارسال 

انتجها غيره فيعمل على تحليل هذه واستقبال ففي القراءة مثال يحاول اإلنسان ان يفهم اللغة التي 

مكن من الكلمات و الرموز ليحصل منها على فكرة أو معنى و البد عليه ان يحسن قدراته الشفوية كي يت

محاولة لتعليم القراءة بمعزل عن املهارات األخرى ستفشل في مساعدة  تحسين مهارات القراءة فأي

 ( .18ص 8991ها تعلم فعال ) محمد علي التلميذ عل ربط العالقات التي يمكن ان ينشأ عن

حيث ان التلميذ يعتمد اعتمادا مطلقا على القراءة في جميع املواد الدراسية فهي تعتبر مدخل التعلم لذا 

يركز املعلم دائما عليها في السنوات األولى من الدراسة و يسعى جاهدا إلكتسابها لتالميذه و هي ال تعدوا ان 

ها عل تحليل الكلمات و الرموز املوجودة ة التي انتجها الغير ان يعمل التلميذ اثناء تكون محاولة لفهم اللغ

 (.18امامه ليحصل منها على فكرة أو معنى ) محمد ع ص 

و كل تلك العالقات و ملهارات سواء كانت خاصة بالغة الشفوية أو املكتوبة التي يكتشفها الطفل سيكون 

ليلجأ إليها عند الحاجة ، و التلميذ عندما يبدأ في تعلم مادة القراءة  لها موقع في ذاكرته الطويلة املدى

 يحتاج إلى تلك املعلومات التي يسترجعها باستعمال الذاكرة العاملة 

La mémoire de travail و معالجتها انطالقا مما هو موجود في  املسؤولة عن التخزين املؤقت للمعلومات

 (ales et boulain )ة ليست آلية بل هي معالجة فونولوجية للمعلومات الذاكرة طويلة املدى ألن القراء

كما أن معظم الدرسات التي تناولت الذاكرة العاملة و قامت بتحليل نظام الحلقة الفونولوجية برهنت 

على وجود عالقة ارتباطية بينها و بين اللغة حيث ان معظم اإلضطرابات اللغوية ذات األصل الوظيفي 

للمعلومات الشفوية  راجعة إلى خلل وظيفي على مستوى الحلقة الفونولوجية كونها مسؤولة عن املعالجة
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واتي حسين ملفردات و تخزينها و معالجتها ) نذات الطبيعة اللسانية و منها على سبيل املثال اكتساب ا

 .(5002واخرون 

عرفية املكتسابات امللكن الفهم الشفهي يعتبر من اهم العمليات املعرفية التي تساعد الطفل على تطوير 

مرتبطتان إلى حد كبير بحيث يصعب في بعض األحيان التفريق بينهما و فالفهم الشفهي و القراءة عمليتان 

تلعب الكفاءة في القراءة دورا هاما في فهم النص الكتابي و الشفهي و ذلك باستعمال املكتسبات القبلية 

 للقراءة.

 فالفهم الشفهي هو القدرة و الكفاءة التي تسمحان للطفل من فهم الحادثة في الوضعية الشفهية 

( giasson j 1996  و من الدراسات السابقة دات الصلة الوتيقة بموضوع البحث و هي مستعرضة كاآلتي )

: 

 دراسة بن صافية آمال بعنوان الذاكرة العاملة لدى املصابين بعسر القراءة.

 OGLاضطراب عسر القراءة و قد تم استخدام اختبار  منحالة تعاني  82هذه الدراسة على  طبقت

وللتأكد من فرضيات دراستها قامت بتطبيق اختبار وحدة الحفظ العكسية لألرقام هدفه قياس وحدة 

إلى ان  الحفظ و املعالجة الفورية إلعادة ترتيب سالسل األرقام قبل استرجاعها و اظهرت نتائج الدراسة .

ذا بسبب خالل في إعادة الحاالت املصابة باضطراب عسر القراءة لديها صعوبات في الذاكرة العاملة و ه

الترميز الفونولوجي و سوء املعالجة الفونولوجية الذي ينتج عنه نقص املعلومات في الذاكرة طويلة املدى 

او تداخلها و هذا راجع إلى اضطراب عمل إحدى مكونات الذاكرة العاملة كالحلقة الفونولوجية أو املفكرة 

 البصرية الفضائية أو اإلداري املركزي.

 :  اغة التساؤل األساس ييه تم صيو عل

 هل يوجد عالقة بين الذاكرة العاملة و الفهم الشفهي لدى تالميذ ذوي عسر القراءة ؟



 مدخل الدراسة

 

 ه
 

 التساؤالت الفرعية : 

 هل توجد عالقة بين نظام الحلقة الفونولوجية و عسر القراءة ؟

 الفضائية و عسر القراءة ؟-هل توجد عالقة بين نظام املفكرة البصرية

 : الفرضية العامة

 توجد عالقة بين الذاكرة العاملة و الفهم الشفهي لدى تالميذ ذوي عسر القراءة.

 : الفرضيات الجزئية

 توجد عالقة بين نظام الحلقة الفونولجية و عسر القراءة -

 الفضائية و عسر القراءة -توجد عالقة بين نظام املفكرة البصرية-

 أهداف البحث :

 الفهم الشفهي و الذاكرة العاملة في اكتساب مهارة القراءة.ـ الكشف عن دور 

 ـمدى تأثير نظامي الحلقة الفونولوجية و املفكرة البصروفضائية على اكتساب مهارة القراءة

 ـ الوصول إلى نتائج و توصيات تفيد في معالجة عسر القراءة .

 أهمية البحث :

 القراءة.ـ  دور الذاكرة العاملة في اكتساب مادة 

 ـ دور الفهم الشفهي إلكتساب مادة القراءة 

. 



 مدخل الدراسة

 

 و
 

 : دواعي اختيار البحث

 ـ الرغبة في القاء الضوء على اضطراب عسر القراءة.

 ـانتشار اضطراب عسر لقراءة في املدارس اإلبتدائية بشكل كبير.

 ـ البحث اكثر في األسباب الرئيسية لعسر القراءة .

 خصايي األرطوفوني في املرحلة اإلبتدائية.ـ الكشف عن األهمية الكبرى لأل 

 :املفاهيم اإلجرائية

: ان الذاكرة العاملة جهاز للحفظ املؤقت للمعلومات و معالجتها أثناء القيام بالنشاطات  الذاكرة العاملة

 ( baddely 1986املعرفية املعقدة مثل : الفهم ، التعلم ، التفكير ، التركيز ، حل املشكلة )

 االجرائي:املفهوم -

 , فضائية-يةلقة الفونولوجية و املفكرة البصر هي الدرجة التي يتحصل عليها التلميذ في اختبار الح

 . الفهم الشفهي

 فالفهم الشفهي هو القدرة و الكفاءة التي تسمحان للطفل من فهم الحادثة في الوضعية الشفهية 

 املفهوم االجرائي :-

هي الدرجة التي يتحصل عليها التلميذ من خالل اجابته في اسئلة الفهم الشفهي الخاصة باختبار القراءة 

 السماعيل العيس ي 

 



 مدخل الدراسة

 

 ز
 

 : التالميذ ذوي عسر القراءة

 هو التلميذ الذي يعاني عجز جزيي في القدرة على القراءة أو فهم ما يقوم بقرائته ، قراءة صامتةأو جهرية 

 (.851ص  5002) عصام جذوع 

 املفهوم االجرائي:

الذي يجد صعوبة في تمييز الحروف املتشابهة في الشكل  سنة الثالثة ابتدايي ذ املتمدرس في الهو التلمي

 وفي النطق و حذف ، اضافة أو ابدال أو قلب لبعض الحروف او الكلمات حسب رأي املعلم.

  : هو التلميذ الذي ال يجد صعوبة في مادة القراءة انطالقا من رأي املعلم. التلميذ العادي
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 تمهيد

تعد الذاكرة من اهم القرارات الذهنية التي يعتمد عليها اإلنسان في تعلم املعارف و االستفادة من خبراته 

 السابقة الكتساب خبرات جديدة و حل املشاكل اليومية التي تواجهه في حياته .

و تعتبر ذاكرة الفرد إحدى قراراته العقلية و لذا فالناس تتفاوت فيما بينها من حيث قوة الذاكرة او 

التذكر و ان كانت عملية التذكر تتأثر عادة بدوافع الفرد و تكوينه النفس ي عموما ، فتعمل دوافع الفرد 

 ن بعضها األخر .الشعورية و الالشعورية على االحتفاظ في ذاكرته ببعض املعلومات و نسيا
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 مفهوم الذاكرة : 

و تعد واحدة من املكونات االساسية للبناء الذاكرة هي احدى العمليات املعرفية التي يقوم بها االنسان 

 5002,املعرفي و تتمثل عملية التذكر في عمليات الحفظ ز التعرف و االسترجاع )محمد جهاد جميل 

 (. 52ص,

و تعتبر من اهم العمليات العقلية العليا في حياة االنسان و يعتمد عليها عدد من العمليات االخرى مثل 

 (52ص 1991احمد محمد عبد الخالق ) االدراك و الوعي و التعلم و التفكير و حل املشكالت و التحدث .

ن من استرجاع تلك الذاكرة هي تلك الوظيفة التي تجعل الشخص يحتفظ بخبراته السابقة ليتمك. 

 5002الخبرات في وقت املناسب او حسب ما يريد سواء كان هذا شعوريا او ال شعوريا )طارق كمال 

 (77ص

 أنواع الذاكرة :

 تحدث علماء النفس املعرفي على ثالث انماط للذاكرة و هي :

 يراقبو أن: تعرف باملخزن او املسجل الحس ي , فلو طلبت من مجموعة من الطلبة  الذاكرة الحسيةأ ــ  

سيستمرون برؤية  فإنهمعينهم بسرعة ، أ إغالقثواني ، ثم طلبت منهم  10ضوء املصباح الكهربائي ملدة 

ضوء املصباح الكهربائي لفترة وجيزة من الوقت ثم تختفي الصورة البعدية من املسجل الحس ي )عدنان 

 (151ص5010يوسف العتوم 

من املعلومات بعد ربع ثانية  كثيرا من املعلومات التي تتلقاها الحواس الى مخزن الذاكرة ، و يفقد جزء كبير

 انتقالها إلىو حاول فهم معناها مما يؤدي  إليهاانتبه الفرد  األقلو لكن يمكن حفظ املعلومات مؤقتا على 

 ( 572دى )احمد محمد عبد الخالق صتلقائيا الى مخزن الذاكرة قصيرة امل
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 ومن خصائصها : 

  وحدات معرفية في  2او  2تمرير املعلومات بين الحواس الذاكرة القصيرة حيث تسمح بنقل حوالي

 وقت واحد .

  تخزن املعلومات ملدة قصيرة من الزمن ال تتجاوز الثانية بعد الزوال املثير الحس ي )عدنان يوسف

 (152عتوم ص 

  تنتقل الصورة الحقيقية الى العالم الخارجي بدرجة من الدقة عن طريق الحواس الخمس 

: هي نظام تخزين املعلومات التي يحتاجها االنسان الى استدعائها بشكل الذاكرة قصيرة املدى -أ

( و سميت الذاكرة الذاكرة القصيرة بهذا االسم النها تحتفظ باملعلومات 52سريع )محمد جهاد جميل ص

 ثانية قبل استبدالها بمعلومات اخرى . 11ترة قصيرة ال تتجاوز لف

 : ومن خصائصها

  ثانية ما لم يتم تكرارها او معالجتها . 11و 12مدة احتفاظ باملغلومات محدودة حيث تبقى لفترة 

 ثانية على وصول مثير للذاكرة القصيرة و لم يتم معالجته او تكراره او  11مرت الفترة الزمنية  اذا

 التدريب عليه فإنه سيتم نسيانه 

  ان حذوث اية مشتتات لالنتباه خالل معالجة املعلومات في الذاكرة القصيرة يؤدي الى اضعاف

 لة و باتالي يضعف احتمالية تذكرها .احتمالية معالجة املعلومات و تخزينها في الذاكرة الطوي

  ان سرعة توالي دخول معلومات جديدة الى الذاكرة قصيرة يجبر املعلومات القديمة على الخروج

 (.157)عدنان يوسف عتوم ص

 . يمكن للذاكرة قصيرة ابقاء املعلومات لفترة اطو الذا عمل الفرد على تكرارها و تسميعها 
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ارة عن خزان يضم كم هائل من املعلومات و الخبرات التي اكتسبها الفرد عبر : عب الذاكرة طويلة املدى -ج

مراحل حياته املختلفة ، االحداث ، التواريخ ، االسماء ... تبقى املعلومات مخزنة فيها ما دام االنسان على 

 قيد الحياة 

 ومن خصائصها :

  الطويلة .ال يوجد حدود لكمية املعلومات التي يمكن استعابها في الذاكرة 

  ال يوجد حدود للزمن الذي يمكن لها ان تحتفظ باملعلومات ملدة زمنية ثابتة 

 . جميع املعلومات التي تصل الى الذاكرة الطويلة يتم تخزينها حتى لو فشلنا في استدعائها الحقا 

 عوامل كالحالة املزاجية للشخص عند  استرجاع املعلومات من الذاكرة الطويلة يثاتر بعدة بعدة

 الترميز او االسترجاع .

  الترميز الجيد للمعلومات في الذاكرة القصيرة يوفر تلميحات و دالالت تساعد يساعد على تذكرها

 (.112و115الحقا من الذاكرة الطويلة )عدنان يوسف عتوم ص 

 رة :ـــذاكـــل الــراحــم -1

 اعتبر العلماء ان هناك ثالث مراحل للذاكرة االنسانية هي :

: يتضمن تحويل املعلومات الحسية كالصوت او الصورة الى نوع من الشفرة او الرمز  مرحلة التمييزأ ـ   

املعلومات للتخزين ، يقصد بالترميز اعطاء املعاني للمثيرات  الذي تقبله الذاكرة و هو عملية الزمة العداد

الحسية الجديدة من خالل عمليات التسميع و التكرار و التنظيم و التلخيص وغيرها .)احمد محمد عبد 

 (.570الخالق ص 

 : و هي حفظ املعلومات التي تم ترميزها في الذاكرة  مرحلة التخزين )االحتفاظ(ب ـ  

 ا مؤقتا في الذاكرة القصيرة او طوال العمر في الذاكرة الطويلة .اي تخزينها ام
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: هي مرحلة سحب املعلومات او الخبرات السابقة التي تم ترميزها و تخزينها في الذاكرة  مرحلة االسترجاع أ ـ 

 الدائمة .

 

 

 

 الترميز

  

 التخزين

  

   االسترجاع

 استرد املعلومة من                            احتفظ باملعلومة في                                       اضع املعلومة في              

 الذاكرة                                      الذاكرة                                                           الذاكرة                              

 (.571)احمد محمد عبد الخالق ص 

 شروط عمل الذاكرة :

امل تساهم في تنشيطها و تشججيعها على القيام بواجبها على اكمل يتطلب توظيف الجيد للذاكرة عدة عو 

 وجه ، و تتمثل هذه العوامل في املخطط التالي :

 

 االنتباه

  

 التنظيم       

  

 التركيز       

  

الحاجة 

 االهتمام و 

  

 الحافز

 

 اه :ـبـتـنل اأ ـ 

الداخلي )فكرة ، احساس ، خيال (او في املثير يعرف بأنه "قدرة الفرد على حصر و تركيز حواسه في املثير 

 (.12ص  1991الخارجي )ش ئ ، شخص ، موقف ( و هو بؤرة شعور الفرد بمثير ما " )نبيل .ع 
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و هو شرط اساس ي لتسجيل املعلومات فالشخص املنتبه ينغلق على العالم الخارجي حتى يركز على ما يهمه 

همية ، حتى ينتقي التنبيهات املهمة و بهاذا أظهور ش يء ذو زيادة على انه يخفض من نشاطه املألوف عند 

 ول خطوة لسيكولوجية االدراك .أيتمكن من االستجابة لها و هذا ما يجعله 

 لتنظيم : أ ـ  ا

هو عامل يؤثر على عملية تسجيل املعلومات و تذكرها فالتنظيم الجيد للمعارف و املفاهيم يؤدي الى  

االستدعاء و التذكر الجيد فأحيانا بالرغم من توفر على ما يلي االنتباه و الحافز اتجاه الش يء اال ان 

كتسبة لم تعالج و لم تصنف الشخص يعجز عن تذكره فيما بعد و هذا راجع لكون ان املفهوم و الفكرة امل

بطريقة يسهل تذكرها و استدعائها و بهاذا فان االستدعاء و التذكر يرتبط بالطريقة التي ينظم من خاللها 

 1911نجيب خ  -سيد ط محمد عالتفكير اذا فالبناء الجيد و املنظم للمفهوم ساهم في تحسين الذاكرة )

                                                                                        (1ص

 التركيز : ث ـ  

كلما كان التركيز جيد كان كلما كلن تسجيل االكتسابات اعمق و هو يقوم اساسا على االنتباه و بدونه ال 

 يمكن ان نضمن تسجيل املعلومات و املكتسبات الجديدة .

  الحاجة و االهتمام : -د

كل فرد له الحاجة الى االشارة و التنبيه ، فهي تشير الى مستويات نشاطه الحس ي و االدراكي و تجعله يهتم 

باالشياء التي تشبع و تلبي حاجاته ، مثل الحاجة الى نشاط و الحاجة الى حب االستطالع اذن فالحاجة و 

 هتمامه به و بالتالي يحاول اكتسابه االهتمام تتلخص في كون الفرد كلما وجد انه بحاجة الى ش يء ما زاد ا

 الحافز : أ ـ 

يعرف الحاجز على انه رغبة عامة النجاز بعض االهداف و الطفل اذا ما رغب في حفظ قصيدة شعرية او 

 سورة قرانية فا غالبا ما ينج في ذلك عكس االمر املفروض عليه .
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 لية عمل الذاكرة :آ

كل انظمة الذاكرة حتى تلك التي تستعمل في الحاسبات االلية و الحاسوب و لدى االنسان تستلزم مساحة 

 للتخزين كما تحتاج ايضا وسائل لالدخال و اخراج املعلومات و هي تتمثل في ثالت عمليات هي :

 :  ( emcodage)عملية التحويل الشفري أ ـ   

دها التي يتم تذكرها و هذه العملية كثيرا ما تتضمن تجميع او ربط ان املعلومات التي يتم تخزينها هي وح

لهذه املعلومات في شكل صورة او تصميم او   codeاملادة باملعرفة او الخبرة السابقة و قد توضع الشفرة 

 كلمات او افكار ال معنى لها .

فترة بقائها و هي اولى  اذن فإن عملية التحويل الشفري يتم بواسطتها تكوين اثار الذاكرة حتى تدوم

عناصر املعلومة التي تعرض عليه او التي يتعرض لها في العمليات التي يمارسها الفرد بعد عملية االدراك 

املواقف املختلفة بحيث يتم في هذه املرحلة تحول او تغيير شكل املعلومات من حالتها الطبيعية التي تكون 

 (125ص 1995صور او رموز )انور م عليها حينما تعرض على الفرد الى مجموعة 

  الشفرة البصرية(code visuel)   بواسطة مظهره البصري : يمثل عنصر املعلومات في الذاكرة

 الدال عليه 

 ة السمعية الشفر(code acoustique ) : 

 يمثل عنصر املعلومات في الذاكرة بواسطة املظهر السمعي الذي يدل عليه سماع اسمه .

  الشفرة اللمسية(code hop tique)  : 

 ( 125ص 1995حيث يمثل عنصر املعلومات في الذاكرة بواسطة املعن الذي يدل عليه )انور م 
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 :  stockageعملية التخزين  أ ـ   

هي عملية ثانية ضرورية في منضومة الذاكرة فخين يتم وضع الشيفرة لخبرة ما تخزن وتبقى املعلومات 

لى حين الحاجة اليها و سيدل على عملية التخزين املعلومات اي وجود اثار الذاكرة دون مخزنة بالذاكرة ا

خالل عملية االسترجاع التي تعتبر  ( recall)و االستدعاء  (récognition)نسيان ما يمارسه الفرد من تعرف 

  219ص1911ثالث مرحلة من مراحل الذاكرة .فؤاد ح 

 : (récupération)عملية االسترجاع 

تشير الى امكانية استعادة الفرد للمعلومات التي سبق له ان خزنها و يتوقف استرجاع املعلومات على مدى 

قوة اثار التذكر املوجودة في الذاكرة و على مستوى العالقة هذه االثار بدالالت االسترجاع لذلك تعتبر 

تويها كبيرة و مختلفة بدرجة تجعل مشكلة يتناولها هذا النظام حيث ان كمية و نوعية املعلومات التي تح

من الصعب في كثير من املواقف استرجاع املعلومات املناسبة التي تتالئم و املهمة املرادة مثل ما يحدث في 

التي يجب ان يفسر القارئ بشكل مباشر و فوري معنى الرموز التي تحتويها املادة القروءة   عملية القراءة 

اضطرابات ( .دى .)نفس املرجع السابق فؤاد حخزن في ذاكرته طويلة املباستعانة في كل مرة بما هو م

 الذاكرة :

ان نقل اثر التعلم التي اكتسبها الفرد ملواقف اخرى تتطلب استخدام الذاكرة باالظافة الى تكوين مجموعة 

الفرد تعلم مبدئية و الذاكرة جانب حرج ذو اهمية خاصة للتعلم حيث انه عندما يحين الوقت ليستفيد 

من الخبرة السابقة فان التعلم املناسب يتطلب استدعاء تلك الخبرة السابقة بحيث التعلم و الذاكرة 

لعملة واحدة و من  يمكن تعديلها لتناسب مطالب املوقف كما عبر عنها ادامز (Adams1976)وجهان 

الناحية التقليدية قد عرف عن حاالت التخلف العقلي انهم مجموعة تعاني من ضعف و اضطرابات 
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الذاكرة حيث يمكن ان يكون االضطراب الذي اصاب الذاكرة او الضعف عاما او غير محدد اي منتشر 

احل الذاكرة او في عملية من ويمكن ان يكون نوعيا اي محدد املكان في الدماغ او يحدث في مرحلة من مر 

عمليات االربع و هي التسجيل او القدرة على اظافة املعلومات جديدة و االحتفاظ او على التخزين و تثبيت 

 (512ص5005املعلومات .)ابراهيم وجيه محفوظ 

كما انه يمكن ان تكون اسباب اضطرابات الذاكرة لدى االطفال و من بينهم املتخلفين عقليا اسباب 

ذي املنشأ النفس ي سببه تصدع بنية سية او انفعالية فقد ذكر فرويد ان اضطرابات الذاكرة نف

الشخصية االيجابية التي مر بها الطفل مسبقا ز كذا الكلمات السارة تجعله يحب تذكرها و استدعائها من 

ذلك بتذكره اياها و هو  الذاكرة باستمرا النها تولد لديه حالة ميزاجية سارة و غير مكدرة و ذلك باملقارنة و

في حالة مزاجية يسودها الهم و الكرب و االكتئاب او الخوف يميلون دائما الى تذكر الخبرات الشخصية 

 السلبية البيئية و كذلك الكلمات املكدرة باملقارنة بتذكرهم اياها و هم في حالة ميزاجية سارة )محمد

 ( .1-95ص 1999نجيب احمد الصبوة 

 العاملة :تعريف الذاكرة 

من خالل ما تقدمنا به فقد اخذت الذاكرة العاملة نصيب االسد في الدراسة الكثير من الباحثين في هذا 

الذي   wiknerاملجال و لهلذا استميز بعض التعاريف الذاكرة العاملة و ستكون محطة االولى عند تعريف 

 يقسم الذاكرة الى نظامين:
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احدهما سماه الذاكرة االولية و التي تستقر في الوعي على شكل معلومات تنشط خالل تحقيق اي فعل 

وهذه االشارة واضحة الى الذاكرة العاملة .ثانيهما الذاكرة الثانوية و هي تحتوي معلومات تمت معالجتها 

 ي الذاكرة .بشكل فوري ان يجب استعادتها في ظرف جد قصير و هذا ما يمثل الجزء السلبي ف

(seugneuric A : Mémoire de travail et compréhension de l’ecrit shez L’ enfant thése de 

doctorat , paris v  )    

فيريان انها ذلك النظام الذاكري املسؤول عن معاجة  (Roulinj.1994 Mouninierc)اما الباحثان  

 ما . واالحتفاظ املؤقت للمعلومات االساسية لحل مشكل

عرفها كل من بادلي و هيتش على انها نظام يقوم باالحتفاظ املؤقت للمعلومات و معالجتها في  1972و في 

 ظل تحقيق مختلف املهام املعرفية كالفهم و التعلم و االستدالل .

 مكونات الذاكرة العاملة :

الثالثي االبعاد للذاكرة النشطة التي اسفرت عنه دراسات  سنقتصر في دراستنا لهذا العنصر على النمودج

 ( 1912-1990الباحث بادلي )

ان يحصر هذا النمودج في ثالث مكونات رئيسية حيث تشكل نظاما نشيطا للقدرات املحدودة املوجهة 

البصرية للحفظ املؤقت و التحكم في املعلومة هذه املكونات الثالثة  هي على التوالى املفكرة الفظائية 

 الحلقة الفونولوجية و االداري املركزي .

و سوف نعرض الخصائص االساسية للمركبات املختلفة بدء باملفكرة الفضائية البصرية ثم الحلقة 

زمة للتنسيق مع االنظمة الفونولوجية ثم االداري املركزي النه يتدخل الدارة الحاالت املعقدة املستل

 التحتية 
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 : spasial calpine visie) املفكرة الفضائية البصرية  – 1

يتميز هذا النظام بصعوبة تحليل النتائج املحصل عليها اثناء الدراسة التجريبية و ذلك لتعقد التقنيات 

املستعملة و هو النظام التخزين املؤقت قادر على التصور و االحتفاظ بالصورة بصرية فضائية و هو في 

 حد ذاته مقسم الى انظمة تحتية اخرى و هي :

 نظام للصورة ذات طابع فضائي  

 ) نظام للصورة البصرية غير الفضائية )اللون , اللمعان 

 . نظام للصورة البصرية املشكلة انطالقا من مجموعة اصوات 

فالهندسة الداخلية للنظام التحتي فان هذه املعطيات تقترح انه من االفضل فصل السجلين ، حيث يكون 

اين الواضح على املستوى التجريبي بين املهام االول فضائيا و الثاني بصريا و يرتكز هذا االقتراح عل التب

تدخل تخزين التموقع في الفضاء و مهام تستعمل حفظ املعالم ) االشكال الفضائية الغير اللفظية ،حيث 

 يعرض الشكل على وجه االجمال (.

  ( la boucle phonologique)الحلقة الفونولوجية :  -5

ام السابق و هو يلعب دورا هاما في تخزين املواد اللغوية هذا النظام بابحاث اوفر مقارنة بالنظ حض ي

جد محدودة وتنتعش هذه املعلومات و تطول مدة االحتفاظ بها بطريقة منظمة حيث تكون مدة التخزين 

 عند التكرار اللفظي .

ن و حسب "بادلي " فانه يعتبر هذه مركبة بسيطة باملقارنة مع املركبات االخرى في هذا النمودج و تتكو 

الحلقة الفونولوجية في حد ذاتها من مركبات ثانوية سجل الفنولوجي قادر على تخزين املعلومات ذات 

الطبيعة الشفهية بصفة مؤقتة و الية التكرا اللفض ي فال تخزن في السجل الفونولوجي اال ملدة وجيزة فقط 

 لتخزين تمر بمرحلتين :حوالي ثانيتين اما اذا كانت املادة اللفضية مقدمة بصريا فإن العملية ا
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 يتم فيها ترجمة املادة الفونولوجية او تفسيرها بواسطة ميكانيزم التكرار اللفض ي  : املرحلة االولى

: يتم تخزن املادة اللفظية في سجل الفونولوجية و يتم خاللها عملية تنشيط بواسطة  املرحلة الثانية

 االحتفاظ باملعلومة لزمن معين . نفس امليكانيزم الجل

  l’administrateur centrale : ي مدير املركز  -1

هو العنصر املنظم الذي يقوم بتنسيق بين املعلومات التي تصل الى الحلقة الفونولوجية عبر القناة 

 السمعية البصرية و تلك التي تصل املفكرة الفضائية البصرية .

من الى عملية التنسيق يعتقد ان االداري املركزي يتدخل في املسائل املعقدة التي يتمكن  افةضاال بف

معالجتها النظامان التحتيان فيعمل هذا املكون كنظام منتبه مهمته تعديلية و مناسبة للمهام املعقدة التي 

 تجرى في الذاكرة النشطة .

  ( JF Richar): ذكر ج ف ريشار  مميزات ذاكرة العمل

 : مميزات للذاكرة العاملة و هيـ  3

و بادلي   thomsonو طومسون  anun buch: وجد الباحثون بشانون  قدرة التخزين او سرعة الترميزأ ـ 

baddeley  بان هناك عالقة وثيقة بين وحدة الحفظ و سرعة القراءة وحدات بصرية بينما  1972عام

الحظ ان وحدة الحفظ تتماش ى مع السن لكنها تبقى ثابتة بالنسبة اليقاع  1915عام  nicolsonنيكلسون 

الوحدات بالنسبة للسن يعود الى سرعة الترميز   empanالقراءة لدى يعتقد  بان اختالف وحدة الحفظ 

 تحت شكلها اللفض ي فوحدة الحفظ تزيد كلما استغرقت املثيرات وقتا طويال للتعرف عليها .

اذن ما يميز الذاكرة العاملة ليس تحديد للقدرة اي تحديد اماكن وحدات التخزين ونما سرعة الترميز 

 املعلومة .
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 مرونة املعلومة في الذاكرة العاملة :أ ـ  

ال يتغير زوال املثيرات بحسب الشخص و انما يتغير هو قدرة االستراتيجيات مراجعة املعلومة عن طريق 

  » Richard jf (1)التكرار الذهني من جهة و من جهة اخرى طبيعة الترميز الذي قد تم خالل فترة املثيرات.

les activies montale » ed arman colin Paris , 1990 p . 37 . 3   

 استرجاع املعلومة من الذاكرة العاملة : ث ـ  

 2الى  1بتجربة حيث قدم قائمة من االرقام تختلف في طولها من  1992عام  ( sternberg)قام سترنبرغ 

و عن حالة التعرف بسرعة ان كان ذلك الرقم من بين االرقام   ( test chiffre)تتبع القائمة برقم اختباري و 

 ال و قاس الوقت االزم لذلك فوجد ان: السلسلة املعطاة له ام

 ميلي /ثا  11كلما اضيف الرقم زادت فترة الرد ب القائمة في وقت االجابة الدالة الخطية مع عدد الوحدات 

ميلي  11مهما كانت نوعية االجابة بالسلب او االيجاب فان الوقت الالزم لالجابة يبقى نفسه  و هذا الزمن 

 ليات املعرفية ذي تستغرقه الذاكرة املل مقارنة داخليا وهو ذو دور فعال في الفع/ثا وجد انه نفس الزمن ال

 (mpane numérique )Eطرق قياس ذاكرة العمل :

فعلى الحالة اعادة ما  (peterson brown)التذكر في الذاكرة العاملة يدرس بمساعدة مهمة براون بترسون 

 يمكنها من عناصر في الترتيب الذي تريده و ه

 و هو اصعب من التذكر الحر .  (le rappel serial)ا يدعي بمهمة التذكر التسلسلي 

 التذكر الحر : أ ـ   

و عند التلفظ باخر كلمة من  في تجربة قدمت سلسلة من الكلمات تعطي كلمة )حوالي كلمة في الثانية (

السلسلة يجب على الشخص اعادة كل الكلمات التي استطاع تذكرها بالترتيب الذي يريده بعدها يقوم 
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املجرب بحساب النسبة املئوية للتذكر عند كل حالة مقارنة بموضع الكلمة في القائمة املقدمة له وسوف 

  (lacourbe serial)التسلسلي  وهو  ما يدعي باملنحى Uنتحصل على منحنى على شكل 

  la double tache)(التذكر في حالة مهمة مزدوجة : أ ـ  

اساها تقديم ثالث حروف متشابهة اما بصريا او سمعيا او  بتجربة  letermanقامت الباحثة ليترمان 

بدون توقف و بنفس الترتيب )الحالة تقوم بمهمتين  9الى  1كليهما و يطلب من الحالة اعادة االرقام من 

bruscelle  1992 p.p 93. 95                                     lIEURYA «la mémoire , ed mardaga ; نفس الوقت (

 : الترميز في الذاكرة العاملة    

 املعلومات ترمز في شكل رموز و هناك ثالث انواع من الرموز الشفوية ، البصرية ، الداللية .

 

 : الرموز الشفوية -1

 املعلومات التي تتلقاها عن طريق السمع يتم ترميزها فنولوجيا في ذاكرة العاملة .

 : الرموز البصرية -5

 املعلومات التي تتلقاها عن طريق البصر يتم ترميزها في الذاكرة العاملة عن طريق تكوين صور ذهنية .

 الرموز الداللية : -3

املعلومات التي تحتوي على مفاهيم يتم ترميزها دالليا في الذاكرة العاملة و ذلك باإلحتفاظ باملعنى العام 

  LE Maire 1999 p.8792واهمال الشكل الذي عرضت به)

 االستدعاء في الذاكرة العاملة :
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 (brown et peterson)استدعاء املعلومات في الذاكرة العاملة درس بمساعدة وظيفتي "براون و بيترسون"

 التذكر نوعين هما : أولالستدعاء  أن اآلخرينحيث يفترض هذين 

 االستدعاء الحر : -1

 ما )غير محدد(. مواضيع تستدعي عن طريق الوحدات التي يمكن تذكرها بترتيب

 االستدعاء املتسلسل : -2

التقديم هذا النوع من التذكر  إثناءمواضيع تستدعي عن طريق الوحدات بنفس الترتيب الذي عرضت به 

صعوبة من النوع السابق حيث في االستدعاء املتسلسل املواضيع يتم تذكر وحداتها و وضعية كل  أكثرهو 

 lemiar)لحر(ليس مهم تذكر الوضعيات بل يتم تذكر الوحدات فقط وحدة منها ، بينما في النوع السابق )ا

1999 p.85.87) 

 دور الذاكرة العاملة :

نشطة من خالل التركيز التزامي على متطلبات عمليات التجهيز  دينامكيةتعمل الذاكرة العاملة بطريقة 

ة طويلة املدى و تلعب ذاكر  إلىوالتخزين حيث تعمل على تحويل املعلومات من الذاكرة قصيرة املدى 

دورها بارز من خالل عمل كمية صغيرة من املعلومات لتجهيزها و تعمل على تكاملها و معالجتها مع 

لتعطينا موقفا تكامليا يتناسب مع طبيعة املوقف و متطلباته و الفرق بين  إضافية األخرى املعلومات 

من حيث وظيفة كل منهما فوظيفة الذاكرة قصيرة املدى حمل  الذاكرة العاملةالذاكرة القصيرة املدى و 

الحديث  أثناءاملعلومات الضرورية لتي يستقبلها الفرد  استيعابمعلومات التي تتطلب استجابة لفظية و 

القراءة بينهما تهتم الذاكرة العاملة بتفسير املعلومات  أوالقراءة من اجل استمرارية متابعة الحديث  أو

املعرفية ذات  لألنشطة أهميةو ترابط املعلومات الحالية مع املعلومات السابقة و هي ذات تكاملها و 
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محمد  أسامة)مثل الفهم القرائي و االستدالل الرياض ي و التفكير الناقد و اشتقاق املعاني . األعلىمستوى 

 (101ص 5002البطانية 

 كرة العاملة : نماذج الذا

ثم نمودج باسكال ليون  (case)كاز  بنموذجاكرة العاملة بدءا فسرت الذ نماذجسوف نتطرق لثالث 

(pascual leon)  و اخيرا نمودج بادلي(baddely)  األولينالباحثين  أنالذي نتشعب في دراسته و للعلم 

في ان ذاكرة العمل تقوم  (baddely)املدرسة البياجيسيانية الجديدة و قد اتفقا مع بادلي  إلىينتميان 

 بتخزين و املعالجة في حالة املهام املعرفية .

 :  1891 (case)كاز  نموذج

 الذاكرة العاملة بناءا على  ثالث مظاهر : (case)يعرف كاز 

  ( un espace totale de traitement)فضاء شامل للتعامل او املعالجة ـ 

 (espace de traitementو الذي بدوره يتكون من فضاء املعالجة 

   (un espace de stockage act)و فضاء للتخزين قصير املدى 

(segroniquea.loc.cit.p85.86) 

 إلىبفضل عدة تجارب لوحدة الحفظ بان ارتفاع وحدة الحفظ حسب السن تعود  1915 (case)بين كاز 

ضاء التخزين و قد استعمل لقياس ارتفاع فعالية املعالجة و هذا ما يقلص من فضاء املعالجة و يحرر ف

  ( teste d’empan numérique)وحدة الحفظ اختبار وحدة الحفظ  العددية 
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تحسين  إلى أوارتفاع فضاء املعالجة الشامل ،  إلىبأن ارتفاع وحدة الحفظ يعود  آخرونبينما يرى باحثون 

الناجعة يظهر خالل التطور  اتاالستراتيجيو فعال فان استعمال  (mémorisation)استراتيجيات الحفظ 

 بفضل ارتفاع الفعاليات الذي يحرر االنتباه .

فاستخلصنا بأن مدة املعالجة اهم من  (case)في تجارب كاز  (Hitch)و هيتش  (tows)وقد عّدل توس 

 فضاء املعالجة و انه ليس هناك تقسيم للمصادر بل املعالجة و التخزين يعمالن بالتبادل .

متزامنة النشاط من اجل تحقيق  التزاماتمهمة فان الفضاء املعالجة تشغله مجموعة من  بأيةعند القيام 

 التالية : املساواةعلى  النموذجيحتفظ هذا  أناملعالجة ، بينما فضاء التخزين فانه يضمن 

 فضاء الشامل للمعالجة ال يتغير خالل التطور يبقى نفسه .

في الذاكرة قصيرة املدى خالل التطور ناتج عن نقص فضاء املعالجة  ( empan)التزايد في وحدة الحفظ 

 . أهمية أكثراملكتسب فكلما نقص الفضاء الالزم للمعالجة كلما كان الفضاء خاص بالتخزين 

لكون امليكانيزمات املعالجة  أيضاالفضاء الالزم للمعالجة ينقص خالل التطور بفضل تزايد الفعاليات و 

 . (Automotisation)تصبح الية 

يخزنون الناتج لكن ال يقومون بعمليتين في آن  إماو  األرقاميعدون  إمافي اختبار وحدة الحفظ  فاألطفال

على قدرات الطفل فتنقص من دور التخزين لصالح العد و هكذا  تؤثر أنواحد لذلك فان مدة العد يمكن 

 نسيان الهام للمعلومات .يحدث ال

 : pascual_ leon)( 1891-1899باسكال ليون  نموذج –ج 

 تتميز بمركبتين اتنثين هما : ( pascual leon)نظرية باسكال ليون 
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فهرس من الشامات  أنهااملعرفة على  املعرفية:  مشكلة من مجموعة من الوحدات املركبة ااالولىـ  

(répertoire de chemes )   محتوى في الذاكرة طويلة املدى فهناك العديد من الشامات ، شامات معرفية

و  األفعال أهدافالتي تعرف  املنفذة،وجدانية ،شخصية ومن بين الشامات املعرفية هناك شامات 

املتدخلون في تحقيق مهمة ما برعاية   (operateur)تصميمها كما تراقب االستعمال االستراتجي للمدراء 

  (segnorique A LOC cit p 89.90ه )االنتبا

 املركبة الثانية : ـ  

ميكانيزمات  أنهمهؤالء املدراء يعرفون على  ( les operateurs silencieux)تحتوي على املدراء الصامتون ـ  

 تعمل بتفاعل مع الشامات عملها هو تقليل او رفع من نشاط الشامات .

 : baddeleyنمودج بادلي  –د 

و هيتش  ( baddeley)شيوعا و استعماال و قد وضعه الباحثان النفسانيان بادلي  النماذج أكثريعتبر 

(hitch)  و نمودجه مكون من معدل التحكم  1912ثم طوره االول في  1972عام(module de 

commande )  و هو االداري املركزي(l’administrateur centrale)  و النظامين التحتين هما الحلقة

  (le calepinvisuo spaciale _و املفكرة الفضائية البصرية ( la boucle phonologique)لوجية الفونو 

1. coste rmansj «  les activités cognitires =raisonemant  

2. Décricsion et résolution des problèmes » Ed  de Boeck universitaire Belgique 1998 p 148.                                 

 بادلي للذاكرة العاملة : نموذج

 حسب بادلي الذاكرة النشيطة تتكون من ثالث وحدات مميزة وهي : 
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 : املسير املركزي ـ  1

الفونولوجية و املفكرة البصرية الفضائية (و يحتل منطقة القشرة  يتحكم في النظامين التابعين ) الحلقة

و هو املسؤول على التخطيط و حل املشكل و معالجة املعلومات  ( cortex préfrontale)ما قبل الجبهة 

 القيام بعدة نشاطات معرفية مراقبة كالحساب الذهني . أثناء

الثانية ملعالجة املعلومات كل وحدة مستقلة عن  للتخزين و األولىيتكون املسير املركزي من وحدتين 

 . األخرى نشاط الوحدة يقلص من فائدة  أنبمعنى  األخرى 

فيبدو واضحا ما نسميه بالقدرة االنتباهية هذه  1991سنة   (gathercole)هذا املفهوم لبادلي تناوله 

بين التخزين و املعالجة ، القدرة تخص كل فرد بحد ذاته لها حجم محدود وتنقسم في كل عملية معرفية 

 Lussent.2003.p102)القراءة  أثناءاملعالجة تكون فرد كفك الترميز و 

 الحلقة الفونولوجية : -1

التحتية  اإلعادة) اإلعادةتتكون من وحدة تخزين لألصوات و الكلمات ، و الحلقة النطقية يعمل ما تحت 

 ( cortex préfrontale)و القشرة ما قبل الجبهية  هذا النظام تتحكم فيه منطقة بروكا أن(و يفترض 

  (Lusert d .2003.p102). األيسرلنصف الكرة املخي 

تعتبر الحلقة الفونولوجية كنظام يقوم بتخزين املعلومات الشفوية و املنطوقة بصفة منظمة و ذلك ملدة 

 . (Ehrlichmfd delafoym.1990)معينة .

 مكونات الحلقة الفونولوجية : 1_5

 تتكون الحلقة الفونولوجية حسب بادلي من نظامين فرعيين هما :
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 وحدة التخزين الفونولوجية :3-1

او ما يسمى باملسجل الفونولوجي الذي يقوم بالتخزين او املعالجة املؤقتة للمعلومة اللغوية املقروءة او 

 املسموعة وذلك ملدة محددة .

 : (subrucal)نظام التكرار الذاتي تحت الصوتي  -أ

تنشيط املعلومة التي  إعادة، يقوم هذا النظام بمراجعة و  اللفظيةاو كما يسميه البعض بوحدة املراجعة 

ذلك فان نظام   إلى باإلضافةدخلت وحدة التخزين الفونولوجي و هذا لكي يحدث محو لهذه املعلومة 

المكانية تخزينها في وحدة التخزين التكرا الذاتي يقوم بتحويل املعلومة البصرية الى معلومة فونولوجية 

  (baddeley A .1993)الفونولوجي .

 كيفية معالجة املعلومات في الحلقة الفونولوجية : 2_2

عند التقاط املعلومة السمعية يحصل تحليل فونولوجي ملدة تقارب ثانيتين لكن البد من ان يحصل 

الذاتي من اجل تفادي النسيان التدريجي  رلومة و هذا بواسطة النظام التكراتنشيط مستمر لهذه املع

كانت املعلومة ذات طبيعة بصرية )كلمة مكتوبة ( ففي هذه الحالة يحصل هناك  إذاللمعلومة في حين انه 

معلومة فونولوجية حتى يصبح ممكن تخزينها و تنشيطها  إلىتحليل خطي و الذي يتم فيه التحويل الكتابة 

 (FOURNIER .S MONJAUSE C 2000.P21)على مستوى تحت النظامين .

 : دور الحلقة الفونولوجية

الحلقة الفونولوجية تلعب دورا هاما في فهم الجمل املسموعة  بأنه 1991دراسات بادلي سنة  أظهرت

في اكتساب  األساس ي الدراسات دورهاكانت هذه الجمل طويلة و معقدة و قد بينت  إذاواملقروءة خاصة 
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املفردات نظرا للدور الذي تلعبه على مستوى معالجة الكلمات من خصائصها اللغوية الشفوية 

(baddeley .A.1993) . 

: يرى بادلي بان املفكرة البصرية الفضائية مسؤولة على االحتفاظ  املفكرة البصرية الفضائية

 . baddeley Aواملعالجة املعلومة البصرية و الفضائية .)
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 : عرض مخطط نمودج بادلي للذاكرة العاملة

 مدخل السمعي                                              مدخل البصري 

                                                                     

 

 

 الفونولوجالحلقة 

 

 

 

 

 املراجعة النطقية 

 

 

 

 

                                 

(lusert ed D 2003.p120) 

 

 1891الذاكرة العاملة لبادلي  نموذجيمثل :  شكل

الحلقة 

 الفونولولوجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المفكرة البصرية 

 الفاضئية

 المسير المركزي
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 الدراسات االولى حول نظام املفكرة البصرية الفضائية :

التي تناولت املفكرة البصرية الفضائية اهتمت بتحليل العمليات املعرفية الداخلة في  األولىالدراسات  إن

تبار الدوران الذهني الذي وضع من طرف خمعروف مثل ا املهمات لتقيم التصور الذهني  عدد من

( لتمكن من تمثيل الهدف الذي لديه دوران في الفضاء فتوصل  Matzler et shepard 1967الباحثان )

 لتي تعالج ذهنيا الصورة البصرية احثان الى تنفيذ هذا النوع من املهمات يتطلب العمليات املعرفية االب

( طورت الدراسة السابقة فطلبت من املشاركين االختبار محاولة تحليل الصورة  kossym .1980دراسة)  

 ذهنيا .

 matrice de)اختبار معروف  ما دور املفكرة البصرية الفضائية فقد تناولت عدة دراسات مستعملةأ

brooks1967)  نتائج هذه الدراسة جلبت(brooks)  مستعملة  يالجمل الفضائية تستدع أنليستنتج

 البصري . اإلدراكيدخل عدة عمليات مستعملة ور البصري الذي التص

الذاكرة حيث اشتق مفهوم  1912فهي دراسات بادلي و رفقاؤه سنة   brooksما الدراسات التابعة لأ

حيث تعتبر املفكرة البصرية  (baddeley A 1986)ج بادلي للذاكرة النشيطة البصرية الفضائية من نموّ 

 Metz_ Lutz M)ج بادلي (املسير املركزي و الحلقة الفونولوجية ( ذكونات الثالثة لنمو الفضائية من امل

.Demont ESeegnuler c .Agostini M Bruneau N 2004)  

 صرية الفضائية:املفكرة الب

 ولى حول نظام املفكرة البصرية الفضائية :الدراسات ال _ 1

ية الداخلة في ولى التي تناولت املفكرة البصرية الفضائية اهتمت بتحليل العمليات املعرفالدراسات األ  إن

معروف اختبار الدوران الذهني الذي وضع من طرف  مثالقيم التصور الذهني ، عدد من املهمات لت

للتمكن من التمثيل الهدف الذي لديه دوران في الفضاء فتوصل   (Metzler et shepard.1971الباحثان (
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تنفيذ هذا النوع من املهمات يتطلب العمليات املعرفية التي تعالج ذهنيا الصورة البصرية  أن إلىالباحثان 

. 

طورت الدراسة السابقة فطلبت من املشاركين في االختبار محاولة تحلل  (KOSSLYN .1980)دراسة 

 الصور ذهنيا .

 matrice de)دور املفكرة البصرية الفضائية تناولته عدة دراسات مستعملة اختبار معروف  أما

Brooks.1967  نتائج هذه الدراسة جلبتbrooks  الجمل الفضائية تستدعي مستعملة  أنليستنتج

 البصري .  اإلدراكالبصري الذي يدخل عدة عمليات مستعملة  التصور 

، حيث اشتق مفهوم الذاكرة  1912فهي دراسات بادلي و رفقاؤه سنة   brooksالدراسات التابعة ل أما

 حيث تعتبر املفكرة البصرية (baddeley a 1986)بادلي للذاكرة النشيطة  نموذجالبصرية الفضائية من 

 ; METZ – LUTZ Mج بادلي )املسير املركزي و الحلقة الفونولوجية (ذالفضائية من مكونات الثالث لنمو 

DEMONT E SEEGNULLER C . AGOSTINI M BRUNEAU   N 2004                                                                              

 تعريف املفكرة البصرية الفضائية :

فهما الحلقة  اآلخرينما املكونين أج بادلي ، ذث لنظام الذاكرة النشيطة حسب نمو تعتبر احد املكونات الثال 

 الفونولوجية و املسير املركزي .

املفكرة البصرية الفضائية تعمل على تخزين و املعالجة املؤقتة للمعلومات ذات الطبيعة البصرية 

   (baddeley A 1993)الفضائية  

املفكرة البصرية الفضائية تعمل على تخزين القصير املدى و املعالجة املؤقتة   (logie.1994)و حسب 

من  األحداثللمعلومات البصرية الفضائية ، تتكون من تحت النظامين : وحدة التخزين البصري للصور و 
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التنشيط  إعادة يةإمكانللحركات العينية و له الطبيعة البصرية و امليكانيزم فضائي يسمح بخروج برمجة 

 كاإلعادة ملحتوى وحدة التخزين .

 (Lussert D2003 ;103) األيمنالجداري و الجبهي لنصف الكرة املخي  النظام يتوسط منطقة الفص هذا 

 :الفرق بين الحلقة الفونولوجية و املفكرة البصرية الفضائية 

بلفظ بسيط املفكرة الفضائية تمثل الذاكرة املؤقتة للمعلومات البصرية و الفضائية عكس الحلقة 

 Metz Lutz M et allاللغة  أصواتالفونولوجية التي تعتبر الذاكرة املؤقتة للمعلومات اللفظية التي ترمز 

2004.52) 

ين التابعين و حاولت ضبط عل فصل النظام نسوف نقوم بتقديم بعض املعطيات التي حملت املؤلفي

 الهندسة الوظيفية للمفكرة البصرية الفضائية .

توجد دراسات ملرض ى يعانون من عجز انتقائي في سير الحلقة الفونولوجية في حين الذاكرة النشيطة 

البصرية الفضائية تعتبر سليمة ، ان الصورة الجانبية املعكوسة عند بعض املرض ى تبرز عجزا في 

الحلقة الفونولوجية تؤدي وظيفتها بصفة  أنملتعلقة باملفكرة البصرية الفضائية في حين االختبارات ا

 (DE RENZI et NECHELI .1975)طبيعية 

الهندسة الداخلية للنظام التحتي فإن املعطيات الحديثة ترى انه من الالئق فصل السجلين ، حيث  أما

 (baddeley A1992 . Logie et Merchetti ;1992)فضائي و الثاني بصري  األول يكون 

لفضاء و يرتكز هذا االقتراح على التباين الكلي على مستوى التجريبي بين املهام تدخل التخزين التموقع في ا

ج كورس ي بلوك )حيث تقدم املعلومة بطريقة مقطعية ( ومهام تستعمل حفظ املعالم ذباختيار نمو 

(configuration  (. اإلجمالير اللفظية حيث يعرض الشكل على وجه شكال الفضائية الغ)األ 
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 دور املفكرة البصرية الفضائية: 

قل الدراسة ، لكن رغم ذلك توجد دراسات حاولت بين املكونات الذاكرة النشيطة األيعتبر هذا النظام من 

، وال يستبعد هذا النظام لكونه مهم جدا في التوجيه الفضائي و في معالجة املهمات الفضائية  إلىالتطرق 

ستعمال التصورات الذهنية فقط عند معالجة املعلومات املكتوبة ، با ن يكون لهذا النظام دور فيأ

  (5007في مهماتهم املعرفية كالحساب على سبيل املثال )نواني حسين و اخرون  األشخاص

 مكونات املفكرة البصرية :

 Marchetti ;1991. Logie et)تتكون املفكرة البصرية الفضائية من مكونين تحتيين فحسب دراسات 

person 1997)   التي اقترحت وجود مكون تحتي بصري و مكون تحتي فضائي,حيث توصل الباحثين الى هذا

ن في ذلك اختبار املفكرة البصرية الفضائية مستعملياالقتراح بعد ان قاموا بدراسات تجريبية على نظام 

,الذي استعمل منذ عدة سنوات في التقييم النفس عصبي  (Milner,1971)ل  (blocs corsi) كورس ي بلوك 

 مكنة الفضائية.ره في اختبار االحتفاظ بتسلسل األ , حيث يقدم بطريقة مقطعية و يتمثل دو 

و الذي  (Dalla ,sala,gray ;baddely&wilson,1997) الذي وضع من طرف  (Le motif visual)و اختبار 

الذي يتكون من مربعات  اإلجمالياختبار املكون التحتي البصري حيث يعرض الشكل على الوجه  إلىيهدف 

بيضاء, ثم يطلب من املشاركين محاولة استرجاع املربعات بنفس اللون و نفس الوضعية  أخرى سوداء و 

  (Metz-lutz&all ,2004) عرضها. ثناءأالتي كانت عليها 

 الفضائية تتكون من :-املفكرة البصرية (Logie,1994)فحسب  إذن

  النظام التحتي البصري:-أ

 ذات الطبيعة لبصرية . األحداثيتمثل دوره في تخزين صور و 
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 النظام التحتي الفضائي:-ب

التنشيط ملحتوى وحدة  بإعادةمسؤول على برمجة الحركات العينية و التوجه في الفضاء , كما انه يقوم 

 (Lussert D,2003,103)التخزين.  

 الفضائية :-تطور املفكرة البصرية-

في الدراسات  نأالفضائية في مرحلة الطفولة ,غير –سات قليلة تناولت تطور املفكرة البصرية اهناك در 

 دراسات  (Logie,1997)الفضائية تتطور مع العمر . –ن املفكرة البصرية أالحديثة برهنت على 

(Pickering J,2001)  وجدت خمس ميكانيزمات ممكنة التي نستطيع ربطها مع تطور املفكرة البصرية-

 الفضائية و هي :

 الترميز الفونولوجي-

 تطور املعلومات-

 العمليات االستراتيجية-

 سرعة املعالجة -

 القدرة االنتباهية -

الطفل يستطيع معالجة املعلومة ذو شكل سنوات  1و رفقاؤه انه في حوالي  HITCHكدت دراسات أ

 فونولوجي املقدمة بصريا , فيستطيع تسمية و كتابة ما يراه .

 فاقترحت بان مسار الترميز الفونولوجي يقتض ي نضج الوظائف االنتبهاية  (Palmer ,2000) ما دراسات أ

للمعلومة املقدمة له و يشد االستقبالية , فالطفل مع تقدمه في السن يستطيع استقبال امليزات البصرية و 

لكن  شياء ,على الصور سهلة التسمية كصور األ  انتباهه للطوابع الفونولوجية , و هذا ال ينطبق فقط

 كثر تجريدا.يتعلق باملعلومة البصرية األ
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الترميز الفونولوجي للمعلومات البصرية يشرح نمو قدرات املفكرة البصرية الفضائية مع السن عند  إن

 (Pickering J ,2001) الفضائية –خرى لها دور في تطور املفكرة البصرية ربع ميكانيزمات األ األ  أماالطفل , 

الفضائية , فكلما زادت املعلومات في نظام الذاكرة -فاملعارف و املعلومات جد مهمة لتطور املفكرة البصرية

 الفضائية -ذلك الى تطور املفكرة البصرية أدىطويلة املدى 

 املعالجة :  إستراتجيةمن  هناك نوعين

التكرار هو  أنفتنظيم الوحدات في الذاكرة مرتبط بدور املعارف , و الكثير يعتقد ’ التنظيم و التكرار -

الفضائي يستدعي -مراجعة الوحدات في الذاكرة , بينما بادلي يعتقد ان التكرار البصري  أوعملية تمثيل 

 الفضائية املختلفة.املكان الداخلي لالنتباه من بين املناطق 

تلعب دورا في القدرات  أنهاالفضائية فلم تؤكد بعد الدراسات على -سبة لسرعة املعالجة البصريةنلابما أ

سرعة النطق مرتبطة بقدرة  أنالذاكرية للطفل , بينما الدراسات املنجزة على الراشدين فبرهنت على 

 الفضائية .-الذاكرة البصرية

الفضائية عند الطفل , هذا العامل هو القدرة -االعتبار في تطور الذاكرة البصريةخير اخذ بعين العامل األ 

خيرة تستكمل بالفصوص الجبهية للدماغ , هذه األ االنتباهية حيث انه مرتبط بنشاطات املسير املركزي و 

 (Metz-Lutz & All,2004) نضجها في سن املراهقة 

 التعلمالفضائية بصعوبات -عالقة املفكرة البصرية 

ية و صعوبات التعلم عند الفضائ-جودة بين املفكرة البصريةهناك دراسات قليلة اهتمت بالعالقات املو 

لديهم  أيمدارس ابتدائية و لهم احتياجات تربوية نوعية  إلىطفال ينتمون أجريت دراسة على أالطفل , 

على هذه الدراسة دلت نتائج  (MZTZ-LUTZ&all ,2004)اضطرابات في التعلم الذي يقتض ي تعليما خاصا
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 الفضائية باملقارنة مع الحلقة الفونولوجية-دنى في املفكرة البصريةألديهم قدرات  طفالاأل هؤالء  أن

 واملسير الفضائي 

على   (Reuchkala,2001) للدراسة التي تعلق بمهارات الحساب للطفل حيث برهنت دراسة  باإلضافة

تعلم  لديهم صعوبات في األطفال أنالفضائية و الحساب معنى هذا -وجود ارتباط بين املفكرة البصرية

 الفضائية .-الحساب يعانون من ضعف على مستوى املفكرة البصرية

حيث عرف هذا  (La dys praxie) يعانون من اضطراب التنسيق الحركي  أطفالدراسة على  أجريتكما 

 إلىالحظ عل مستوى نمو التنسيق الحركي الذي ال نستطيع تفسيره على انه راجع االضطراب كنقص م

, و املصابون  (Bernet, Henderson,2000) و وراثي أمكتسب  خرآعقلي عام او اضطراب عصبي  تأخر

  (Portword,2000) و   (Doom,2001) بهذا االضطراب لديهم وعي فضائي ضعيف و هذا حسب دراسة 

)اضطراب  الفضائية و الديسبراكسيا  -ه الدراسة على وجود ارتباط بين املفكرة البصريةدلت نتائج هذ

 (Metz-Lutz & all,2004) التنسيق الحركي(  

الفضائية الذي يقوم بالتكرار الداخلي -املكون التحتي للمفكرة البصرية آن أثبتت  (Logie,1995)دراسة 

عن طريقه تحدث الوظائف املرتبطة ببرمجة الحركة , و هذا النظام التحتي الفضائي حيث يعمل على 

برمجة الحركة العامة و الدقيقة , من هذا املفهوم انطلقت الدراسات لتبحث عن العالقة املوجودة بين 

 &Zakolikou) الفضائية و االضطرابات الخاصة بالحركة , كدراسات   -البصريةاملفكرة 

Pickering,2003)  الفضائية –, نتائج هذه الدراسة دلت على ان هناك ارتباط بين املفكرة البصرية

 واالضطرابات البصرية الحركية.
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 الخالصة :

فان الذاكرة وظيفة عليا أعقد مما نتصور، فهي تعتبر ظاهرة متعددة الجوانب  من خالل ما تقدم ذكره ،

األنساق و السجالت و لكن رغم التقدم الحاصل في العلوم املعرفية فان الباحثين لم يتوصلوا بعد إلى و 

 حل كل الرموز و الدواليب الدقيقة و التعرف على األنساق املتشابكة و املعقدة للذاكرة. 
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 تــــــمــهــيـــد

 موضوعات عن الجمل من العديد ويقرؤون  يسمعون  خاصة بصفة واملتعلمون  عامة بصفة ألفراد إن

 القرارات من مجموعة اتخاذ من البد ذلك، لهم يتسنى ولكي فهمها، ويحاولون  مختلفة مصادر ومن متعددة

 ولكن تلقوه، ما فهم صعوبة من يقلل هذا دقيقة، وأحكاما مفصلة معرفة بدورها تتطلب التي والتدابير

 لوظيفة املعقدة الطبيعة عن تكشف بدورها التي أخطاء في يقع ويجعله الفرد على الفهم يصعب ما كثيرا

 ما وترجمة وإدراكها األصوات تمييز عملية بين تتراوح الفرد إليها يلجأ عقلية عمليات تتضمن والتي الفهم،

 ذاكرة والسيما الذاكرة في املخزنة السابقة الخبرات من االستفادة إلى إضافة إليها نقله املتكلم أن يعتقد

 .واملعاني الدالالت
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 .تعريف الفهم : 1

ع ،ويقال فهمت فالن به ".)مجم لالستنباطهو:"حسن التصور املعنى ،وجوده استعداد الذهني  الفهم لغة

 (5891اللغة العربية ،

:" املعرفة بش يء أو مواقف أو حدث أو تقرير لفظي ،ويشمل املعرفة الصريحة الكاملة بالعالقات الفهم هو -

 (.5881ة سيد يوسف ،يع.)جمواملبادئ العامة  

به يتلقى الجهاز العصبي املن هو عملية ذهنية معقدة ناتجة عن تحليل رسالة لغوية أو مواقف معينة ،حيث

               .السمعي ويحلل معناه اعتمادا على الجملة من املعارف أهمها :اإلدراك السمعي ،الذكاء والخبرات السابقة 

 (213،ص  5888)حسن عبد الباري عصر،

وقف ك هذا املالفهم من الناحية السيكولوجية هو:"معرفة العالقات القائمة في موقف يواجه الفرد وإدرا -

 (5898ككل مترابط ". )خيري املغازي ،

:"التكيف الناجح ملوقف يواجه الفرد ،وهذا التكيف الناجح ال يأتي إال  الفهم من الناحية العلمية هو -

 العناصر البعيدة عن الهدف". نتيجة الفهم العالقات القائمة في املواقف ،وتمييز

 (5898)خيري املغازي ،

 الفهم : .مراحل اكتساب1.1

يمر اكتساب الفهم بمراحل متدرجة حسب نسبة استيعاب كل فرد ملختلف السلوكات التي تدور في محيطه 

 سواء كانت لغوية أو غير لغوية .

فالفهم يتدرج من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى املعقد ،حسب تدرج الفرد في السن ونالحظ هذا من 

 خالل مايلي:

لى من عمر الطفل يكون الفهم الشفوي معدوما ،لكنه يتعرف على األصوات املألوفة في الستة أشهر األو  – 5

 لديه ،كما يستجيب لبعض اإلشارات واإليماءات ؛

 في الشهر السابع يفهم بعض الكلمات لكن ليس فهما شفويا بحثا ؛ – 3
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إلشارات إلى أن تصل إلى فظ بها مع االحتفاظ باJGدو حقيقة أن يفهم الكلمة التي يفي الشهر التاسع تب – 2

 الفهم ثالث كلمات في الشهر الثاني عشر؛

في السنة الثانية يتطور الفهم أكثر من التعبير ،إذ يتوصل إلى فهم األسماء امللموسة و املألوفة ،وكذلك  – 4

 بعض أجزاء الجسم وبعض الجمل البسيطة "ذهب بابا".

كلمة خاصة باألسماء امللموسة كما يستطيع تعيين  5222إلى 322في ثالث سنوات يفهم الطفل حوالى  – 1

أسماء األشياء التي تناسب الصور املقدمة له ،إضافة إلى أنه يفهم السؤال "أين......؟"ويستجيب لألوامر 

 البسيطة .

وهكذا بتقدم السن يكتسب املفاهيم املجردة كاأللوان والصفات واألبعاد ومفاهيم املكان والزمان كما 

يفهم الكالم املوجه إليه األمر الذي يؤدي به إلى التحاور مع الغير واستعمال مختلف املصطلحات التي 

 (1،ص  5888)حسن عبد الباري عصر ،            اكتسبها.  

 : فهم.خطوات ال1ـ  2 

 .نستطيع أن نلخص الخطوات التي يمر بها السامع حين يفهم إلى 

  تتلقى أذن السامع ما ينطقه املتكلم من أصوات ،ويحتفظ بالصورة اللفظية ملا يسمعه من

 كالم في الذاكرة العامة لتحليله إلى مكونات جملية .

 وقت ونات جملية في نفس اليبدأ السامع تحليل هذه األلفاظ التي دخلت الذاكرة العاملة إلى مك

 الذي تتلقى فيه الذاكرة العاملة عبر األذن مزيدا من األلفاظ الجملة .

  نفس الوقت الذي تستمر فيه  يحول كل مكون جملي إلى الفكرة التي تعبر عنها )معناها( في

 تان السابقتان .الخطو 

 فشيئا ،ويؤلف منها معانى مركبة ملكونات  جملية يضم الفكرة )معاني املكونات الجملية (شيئا 

 الجملة كاملة من معاني أجزائها  أوسع )أعلى في الشجرة ( إلى أن يتم تأليف معنى
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 لجملة وينقل إلى الذاكرة الدائمةيتلخص من الصورة اللفظية ل.                   

 (31- 34،ص  5894)داود عبده ، 

 . الفهم الشفهي :3

 : الفهم الشفهي .تعريف 21.

هناك عدة تعاريف للفهم الشفهي ،وبأن اللغة تكون إما مقروءة أو منطوقة )مسموعة(فإن ينطبق على 

 الفهم الشفهي بناءا على كون ماينطبق عن الجزء حتما وبالضرورة ،ومن بين هذه  التعاريف نذكر:

إدراك معاني الكلمات أو األفكار ،وهو أحد ( الفهم الشفهي على انه القدرة على (Guilford .j;1977ـ يعرف  

 عوامل مصفوفة العوامل في النموذج النظري لبناء العقل .

( فيعرفه على انه عامل يتعلق بالقدرة على الفهم الكلمات ،ويقاس 1191ـ أما )سيد خير هللا ومحمد زيدان ،

 لفاظ املختلفة .عن مستوى معرفة الفرد ملعاني األ هذا العامل بالكشف

 أن الفهم الشفهي هو اإلدراك الصائب من املستمع ملعنى ما يقصده املتكلم  (Clark et Clark;1977ـ ويري)  

(الفهم الشفهي هو قدرة تمكن الطالب من إدراك مفردات النص اللغة إدراكا 5898ـ فحسب )أحمد حنورة ، 

 صحيحا ،وذلك بفهم معانيها ،وإدراك شتى العالقات بين أجزاء النص .

 لفاظ والعبارات حيثعلى انه إدراك الواعي ملعاني األ (فتعرف الفهم الشفهي5891ـ أما )وفاء عبد الخالق ، 

يزيد عن مجرد محاكاة واسترجاع غير إرادي ملا  أن هناك نوعين من اإلدراك :إدراك تلقائي الشعوري ،وهو ال

 يسمعه الطفل ،وإدراك واعي شعوري ،وهو ما يطلق عليه الفهم .

ية ت الذهن( فتعرف الفهم الشفهي على أنه ذلك النشاط الذي يخفي حقيقة النشاطا;5888Plazaأما) ـ  

طفال في حالة اإلنصات ،فهم في حالة نشاط ذهني دائم ،وذلك ألن الفهم الشفهي ،حيث أن عندما يكون األ 

  .يتطلب عمليات ذهنية عليا ومعقدة
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 : إستراتجيات الفهم الشفهي. 2 2

 استراتجيات الفهم الشفهي إلى نوعين :تنقسم 

 : أ ـ الفهم الفوري 

تسمح هذه املرحلة من الفهم الفوري بالتعرف على املستوى املعجمي اللساني للطفل ،ولتقدير مستوى 

الفهم الفوري للطفل يجب تقييمه على ثالثة استراتجيات ،وفق املخطط املقترح من طرف الباحث "عبد 

 (".5898الحميد خمس ي )

 (:(Lexikalesاملعجمية  اإلستراتيجية -

بفهم الحادثة انطالقا من التعرف على الكلمة ،وبوضعها على عالقة مع سياق  اإلستراتيجيةتسمح هذه 

في  اتيجيةاإلستر ،يكتسب الطفل هذه  اإلجابةالكالم حتى يتمكن الطفل من فهم معنى النص والتمكن من 

ندما يبلغ ع اإلستراتيجيةنفس مرحلة التي تكتسب فيها املرحلة الحسية الحركية ،أي يكتسب الطفل هذه 

 من العمر ما بين أربع سنوات ونصف .

 (:(Morphosyntaxiquesالصرفية النحوية  اإلستراتيجية -

ة ،فعلى الصرفية ،النحويبمعالجة الوحدات اللسانية املعقدة )الجملة (من الناحية  اإلستراتيجيةتهتم هذه 

 الطفل أن يكون واعي بكل التحويالت التي ال بد من القيام بها .

والفعل ،وهو أدنى مستوى في هذه  االسملفهم الحادثة على الطفل أن يكون قادر على وضع العالقة بين 

ه بفهم الحادثة لفيما بينها تسمح  أخرى نحوية –.كما عليه أن يتقن استعمال متغيرات صرفية  اإلستراتيجية

ا في قيام التالميذ بكيفية تركيب أو بناء االستدالل وكذ األهمية.تعتبر هذه املسألة على الدرجة قصوى من 
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التفكير في ماهية إجاباتهم عن السؤال املطروح أو املوجه إليهم .يمكن للطفل البالغ من العمر ما بين خمس 

 . اإلستراتيجيةسنوات وست سنوات من إتقان هذه 

 (:Narrativeالقصصية ) اإلستراتيجية    

من اجل فهم الحادثات القدرة على املعالجة املتتابعة للبنية الزمنية والسببية  اإلستراتيجيةتتطلب هذه 

تكون خاصة ببعض النصوص مثل القصص القصيرة ،لهذا تم تحديد  ،والتي اإلستراتيجيةاملطبقة في هذه 

 الحادثة على أنها وحدة لسانية مركبة .

على مختلف النصوص  اإلستراتيجية(:أنه يمكن تطبيق هذه Cohen-Bacri;1978فحسب الباحث )

عرفية والقصص التقليدية .كما يمكن تطبيقها على الحادثات األكثر تعقيدا من الناحية الصرفية امل

 .يتمكن للطفل البالغ من العمر السبع سنوات أن يتقن هذه االستراتيجيات بطرقة جيدة .

 (:(Copréhension globaleالفهم الكلي أ ـ  

 طرف من تم وضعها استراتيجيات من انطالقا الطفل سلوكات  على التعرف بهدف املرحلة هذه وضعت

 وتقييم وصف یمكن خاللها والتي من الفوري بالفهم عالقة على وهي ، " خمس ي الحميد عبد " الباحث

 :كالتالي وهي استراتيجيات ثالثة إلى األخرى  قسمت هي وقد.الشفهي الفهم استراتيجيات استعمال على القدرة

  (Comportements de persévération):ـ سلوك املواظبة  

 بالنسبة الكالم سياق في التركيز  على القدرة عدم توافق والتي سنا، األصغر األطفال عند السلوك هذا نجد

 اللساني املستوى  على عجز الصحيحة،وبالتالي اإلجابة من التأكد  عدم على یدل هذا .للحادثة األول  للعرض

 .الحادثة محتوى  الفهم إلى توصل قد كان  إذا ما معرفة إلى خاللها من تهدف إستراتيجية وهي .املعرفي

 إن للطفل يمكن  (Comportements de changement de désignation):ـ سلوك تغيير التعيين 

 من یكتسبه إن یمكن الكالم،كما لسياق أو للحادثة ثاني تحليل من انطالقا السلوك من نوع هذا یكتسبه
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 -معرفية اإلستراتيجية وهي أال أخرى  إستراتيجية بتدخل یسمح هذا الراشد، من انطالقا اجتماعي سلوك

وإشارات الراشد ،ومعالجة السلوك  الذي Para-verbal(التي تتدخل في إنتاج cognitive) – socio اجتماعية

 يطلب من الطفل تغيير التعيين في حالة اإلجابة خاطئة .

 .اجتماعية معارف على یحتاج بل جدیدة، معارف یتطلب ال السلوك من النوع هذا إذن

 :correction) - d’auto ( Comportements سلوك التصحيح الذاتي -

 یسمح هذا .األخير هذا یضبط الذي االجتماعي السلوكاكتساب   تالسلوكيا من النوع هذا یتطلب

 إلى النحویة وبالتالي -الصرفية اإلستراتيجية إلى معجمية إستراتيجية من املرور من للطفل السلوك

 .للحادثات الفوري الفهم إلى اضطراب بالضرورة یؤدي املسلك هذا اضطراب ان .القصصية اإلستراتيجية

 وبالتالي مشكل یواجهه، أي أمام السلوك اتخاذ إلى به یؤدي الفوري الفهم استراتيجيات في الطفل نجاح إن

 أعاله املذكورة  من اعقد إلى استراتيجيات االنتقال من یمكنه ما هذا .لدیه املعرفي اللساني املستوى  تطویر

 التالميذ یظهر على حين في السلبي، األداء وليس التعلم عملية في االیجابي األداء تتطلب الذاتية واملراقبة .

 على یجيبوا نأ قبل املادة العلمية یفحصون  كيف  التالميذ یتعلم الطریقة وبهذه باملناقصات، الوعي عدم

 حتى االستجابة في والتاني املتقنة غير االندفاعية اإلجابة تقليل هو الذاتية املراقبة من والهدف سؤال، أي

 النص مع یتفاعلون  كيف  التالميذ یعرف ال حيث املنظم، طریق البحث عن السليمة االستجابة الى نصل

 .سابقة معلومات من لدیهم ما مع الجدیدة على املعلومات ليحصلوا بفاعلية

 :الشفهي الفهم مهارات. 2

 هو الجيد أهدافه التفسيرية أو تأويلية ،وال شك أن القارئ نأهم  من یعد القراءة إن الغرض من وراء

 أو ،واء أكان ذلك من أجل املعلومات س یقرأ اجله من الذي السبب عن للبحث یسعى الذي القارئ  ذلك

 إلى للوصول  أو التفاصيل، ملزید من أو ليتسلى، حتى أو وتوجيهات، تعليمات لينفذ أو ما، مشكلة ليحل
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صدق بعض القضايا أو كذبها أو ليلخص قضية ما ،وأخيرا ليقوم القارئ  من لتحقيق أو استنتاجات،

 فهي ليست معقدة، ثم ومن بة،كمر  مهارة ولكنه یسيرة واحدة مهارة ليس الشفهي الفهم أن شك وال بالنقد

 .والتفاصيل من السياق وغيرها والجمل الكلمات بمعاني املتصلة املهارات نوقشت أن سبق ولقد سهلة،

 :الشفهي الفهم بعملية الخاصة املهارات أهم نعرض یلي وفيما

 :الكلمات ـ معاني 

 للفرد، القاموس اللغوي  سعة بين عاليا ارتباطا هناك أن املعرفي، النفس علم في البحوث من آثير اثبت

 مستوى  بين عالية عالقة ارتباطيه ثمة فان ثابتا الذكاء مستوى  كان إذا وحتى الشفهي، الفهم ومستوى 

  اللغوي  والقاموس الشفهي الفهم

Kosslyn.1976)) 

 انسب اختيار على القدرة مع الكلمة، معاني عن املعلومات بعض التلميذ یعرف أن یقتض ي الشفهي والفهم

 .السياق بذلك یقض ي حسبما املعاني تلك

 ویمكن لدى تالميذه، وتحسينها الكلمات معاني الفهم مهارة تنمية في املعلم على تعين محددة مبادئ وثمة

 :یلي فيما إجمالها

 على الكلمة فكلما استخدمت معنى، من آثر الكلمات معظم أن بل واحد، معنى الواحدة للكلمة ليس -

 .املعاني تلك تنوع في السياق والتلميحات قيمة وظهرت معانيها تعددت واشمل أوسع مستوى 

 السياق بالسياق مجرد املقصود وليس الكلمة فيه املستعمل السياق وليد هو إنما للكلمة املحدد املعنى إن - 

 .معا والقارئ  من الكاتب لكل العم الثقافي السياق ذلك بل فقط، وفقرات وجمل الكلمات من اللفظي

 بها یربط أن استطاع القارئ  التي أنوعها الخبرات أعداد على كبير حد على یعتمد الكلمة معاني تعدد إن -

 .الكلمات
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 املناسب املعنى حتى ینتقي السياق، استخدام من أمامه مناص وال املعاني من كبيرا قدرا الطفل لدى أن -

 مع اختالفها أو الكلمة تشابه أو مدى املقابالت، أو املترادفات یستخدم وقد استخدامها، سياق في للكلمة

 املعنى یحدد حتى للكلمة يبيكيالتر  أو الصرفي الصوتي أو والتحليل واألشكال الصور  یستخدم وقد غيرها،

 .منها املقصود

 ومن  منها والتمكن لفهمها ادعى ذلك نأ التلميذ حواس الكلمات خاطبت آملا انه شك وال

 ینبغي مجالت للكلمات وهنالك ذهنه في وضوحها ثم ومن الكلمات من عداها عما واختالفها معانيها حدود

  .للحواس تبعا التركيز

 :الجملة معنى -

 في الداخلة للكلمات معاني من تحمله عما فضال للتواصل األساسية الوحدة الجملة تعد

 للغة خاصة وتفسير الشفهي والفهم عامة الفهم تطویر في تساهم املعنى ذات القراءة أن شك وال تركيبها،

 .املكتوبة وأنماطها

 الكلمات بوترتي الترقيم، عالقات منها كثيرة أمور  على للجملة التام املعنى ویعتمد

 والعدد الجملة أفعال في النحوي  الزمن وصيغ الجملة، في للكلمات النحویة والسمات

 .الربط أدوات ومختلف والضمائر

 للجملة التام املعنى تكوین من یتمكن فلن ، عقله في املكونات تلك آل القارئ  یترجم لم وما

 .عليه السكوت یحسن الذي

 ليس الجملة الواحدة معنى نأ عن فضال منفصلة، جمل أو منفردة صورة في دوما القراءة مواد تأتى وال

 بعضه الكالم بين متبادلة هناك عالقات نأ بل ذاتها، الجملة تكوین في الواردة الكلمات معان مجموع مجرد

 التام املعنى فهم له یتسنى فلن تلك العالقات من القارئ  یتمكن لم وما الجملة، يبكترآ في ببعضه

 (Herber. H. 1970)للجملة
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 تركيب، لها دوما الجملة أن الطفل یعود أن الجملة معنى عن البحث الطفل تعليم في أهمية األمور  أكثر

 یعتاد وان تؤدیها أن اإلكمال ألسئلة یمكن األمور  وهذه ش ئ، عن اإلخبار أو بش يء اإلخبار من بد ال ووظيفته

 .التلميذ عليها

 طریق وعن ذاتها الفقرة خالل من التام، باملعنى تزودها فقرة من جزء ولكنها منفصال آيانا ليست والجملة

 الجمل لبقية مقدمات بمثابة  الجمل تعد بعض وهناك والجملة،و  الفقرة فيه تدور  الذي العام السياق

 التام املعنى إلى خالله من یتوصل وسيط مجرد ولكنها آلية مقصودة ليست انتقالية جمل وهنالك تليها، التي

 تلك بين التمييز التلميذ یتعود أن ینبغي وهكذا عليه، السابقة األفكار آل تلخص شاملة جمل وهناك

 :الواحدة الفقرة داخل الجمل من الثالثة األصناف

 .االفتتاحية الجمل -

 .االنتقالية الجمل -

 .امللخصة الجمل -

 :الفقرة معنى -

 وتصاغ رئيسية، واحة فكرة وتتضمن تتناول  التي الجمل من متتابعة سلسة أنها على أساسا الفقرة تعرف

 .وقبول  ومنطق تتابع في بغيرها منها الواحدة ترتبط منظمة بطریقة الفقرة في الجمل

 ضوء إليها في تنتمي ال التي الفقرة،أو إلى تنتمي التي الجملة تحدید التالميذ تعليم یمكن انه معناه وهذا

 وتحدید نفسها، في الفقرة الجمل أنواع بتحدید یكلفون  وقد .نفسها الفقرة عنها تعبر التي الواحدة الفكرة

 ترتيب في الكاتب استخدمه األسلوب الذي وتحدید الفقرة، تتناولها التي الفكرة تلخص التي الجمل أهم

 الفقرة في الجمل ألحداث الزمني التتابع یطالبون بتحدید آما نفسها، الجمل ترتيب ضوء في الفكرة أجزاء

  .(Dechampt. E. 1980) نفسها
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  :خالصة

 يفهمه ما أي استقبالية فاللغة ينتجها أو يستخدمها أن قبل اللغة يفهم الطفل أن نجد سبق ما خالل من

 يستخدم أو تقول  أن على قدرته أي الطفل، ويولدها ينتجها التي أي اإلنتاجية اللغة بكثير تسبق الطفل

 بعض اكتسبوا أنهم يعني هذا بها، النطق قبل أوال لهم يقال ما كثيرا يفهمون  فاألطفال بنفسه، الكلمات

 اللغة فهم إلى الوصول  دون  تعيق التي العوامل بين ومن بالفعل ينطقوها أن قبل اللغة عن الهامة املعارف

 املبكر الكشف يستدعي وهنا الفرد، لدى البسيط خاصة اللغة كتأخر االضطرابات بعض ظهور  هو

 .الحالة تأزم قبل املناسب العالج لتحديد
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 د:ــيــهــمــت

يعتمد التلميذ اعتمادا مطلقا على القراءة في جميع املواد الدراسية , فهي تعتبر مدخل للتعلم , لذا يركز  

املعلم دائما في السنوات االولى من الدراسة و يسعى جاهدا الكسابها لتالميذه , و هي ال تعدو  ان تكون 

ها على تحليل الكلمات و الرموز املوجودة محاولة لفهم اللغة التي انتجها الغير , اذ يعمل التلميذ اثناء

امامه , ليحصل منها على فكرة او معنى و هناك العديد من الباحثين اهتموا بالقراءة و حاولوا تعريفها 

والخوض في غمارها و نحن سنحاول في هذا الفصل التطرق لها باكثر دقة و تفصيال  باالضافة الى مفهوم 

 و اعراضه و كيفية التشخيص و العالج عسر القراءة و اسبابه وانواعه 
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 تعريف القراءة :-ـ  1 

اذا كانت القراءة على قدر كبير من االهمية , فالبد ان نقف على الضبط املفاهيمي لها و هنا البد ان نعرض 

 سلسلة من التعاريف : 

 التعاريف القاموسية : -1-1

 "تعريف القاموس النفس ي "سيالمي-1-1-1

القراءة هي النشاط الذي من خالله نستسقي املعرفة من نص مكتوب " و يضيف مفسرا بقوله و تعلم 

القراءة هو تعلم دالالت االشارات املشفرة من قبل املجتمع و املؤسس االول لها املدرسة . و هذا االكتساب 

ذ العملية شروط عقلية , يطور سيرورات التنشئة االجتماعية و التي تبدا باللغة الشفهية , كما ان له

  (Norbert sillamy,1999,p155) حسية , حركية 

 من خالل هذا التعريف يمكننا ان نسنتنج النقاط التالية : 

 داة الكتساب املعرفة من نص مكتوب أالقراءة -

 تعلم القراءة مرتبط بتعلم دالالت االشارات املشفرة -

جة اكتساب االشارات املشفرة و التي اساسها اللغة تطور سيرورات التنشئة االجتماعية يكون نتي-

 الشفهية 

 القراءة تتطلب شروط عقلية , حسية , و حركية -

  (Dictinnaire fondamental de la psychologie ) تعريف  1-1-2 

القراءة جملة من النشاطات االدراكية اللغوية و املعرفية و التي تسمح للفرد بفك التشفير , فهم و ترجمة 

 ( 67ص 5002مقاطع الرموز الخطية التي لها عالقة بلغة معينة )فاطمة صابري,

 ان التعريف الذي اورده هذا القاموس يمكن ان نستنتج منه ما يلي : 

 القراءة عملية ادراكية , لغوية و معرفية -
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 تفسير عملية القراءة ترتكز على مطلبين :-

 فك التشفير الرمزي للمقاطع الخطية -

 فهم و ترجمة الرموز -

 

 تعاريف من الدراسات السابقة :  1-2

املكتوبة , : القراءة تفسير ذو معنى للرموز اللفظية  او  HARRIS , SIPAYتهريف "هاريس, سباي" 1-2-1

والقراءة من اجل الفهم تحدث نتيجة التفاعل بين ادراك الرموز املكتوبة التي تمثل اللغة و مهارة اللغة 

للقارئ , املهارات املعرفية و املعرفة عن العالم و في هذه الحالة يحاول القارئ فك رموز املعاني التي 

 (62, ص5002يقصدها الكاتب )ف,حاج صابر ,

 القراءة حسب هذا التعريف فيما يلي : يمكن ان نحصر 

 القراءة تفسير للرموز اللفظية املكتوبة -

تحدث القراءة نتيجة تفاعل بين ادراك الرموز املكتوبة للغة و مهارة القارئ املعرفية و الخبرات التي -

 يمتلكها 

 القراءة عملية ذاتية تخص التعرف: Mcginnis Smith" تعريف "ماكجينسر وسميث 1-2-3

والتفسير و تقييم االفكار في مصطلحات املحتوى و هي عملية معقدة تعتمد على التطور اللغوي للفرد 

والخلفية الخبراتية و القدرة املعرفية , االتجاهات نحو القراءة و تنتج من تطبيق هذه العوامل عندما 

 (20ص5002ابر,يحاول الفرد تحديد و تفسير و تقييم االفكار عن املادة املكتوبة 'ف,حاج.ص
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 "ماكجينس و سميث" بالشكل التالييمكن ان نحلل تعريف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مي للقراءة حسب "ماكجينس و سميث" ( يوضح التحديد املفاه1رقم)شكل 

و املطبوعة , ألية التعرف على الرموز املكتوبة القراءة هي عمتعريف نبيل عبد الفتاح حافظ :  2-4-+++1

درك مضامينها الواقعية ألسابقة للقارئ في صورة مفاهيم , التي تستدعي معاني تكونت من خالل الخبرة ا

 (16،ص 5015خيرة بن طاهر ،تب و القارئ )ه املعاني تساهم في تحديدها كل من الكاومثل هذ

 :  ن نستنج من هذا التعريف ما يليأو يمكن 

 اإلشارةالقراءة تتطلب خبرة الفرد للتعرف على املعاني و الرموز املكونة للنص املكتوب و ابتعد الباحث عن 

 القراءة أثناءالعمليات املعرفية التي تحدث  إلى

 القراءة :  أهمية-2

طفال هو عليها , فنمو الكالم عند اغلب ال حد كبير  إلىخرى تعتمد نواع التعلم ال أمر حيوي و كل أالقراءة 

طفال ال التعلم و من ثم يعتبر تعلم القراءة مهمة هامة جدا يواجهها  إلىش يء طبيعي , لكن القراءة تحتاج 

 القراءة

 الفرد
 المادة المكتوبة

 التصور اللغوي

 الخلفية الخبراتية

 القدرة المعريفية 

اإلتجاهات نحوى 

 القراء

 القدرة على القراءة

 

 

 تحديد 

 تفسير 

 تقييم األفكار
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طفال القراءة الل التدريس الجيد يتعلم اغلب ال املدرسة االبتدائية و من خولين من ثناء العامين ال أ

 بسهولة .

ي , و تتمثل اجتماع خرال ا معرفي و بعضها نفس ي و بعضها و  تؤدي القراءة للفرد وظائف متعددة بعضه

 بالخريننها تشبع في الفرد حاجيات نفسية كثيرة فيها يشبع حاجته باالتصال أالوظيفة النفسية في 

تمكنه من االعتماد على نفسه في  إذفكارهم و مشاعرهم كما تشبع حاجته لالستقالل أمشاركتهم في و 

حاجات  إشباعهكذا تؤدي القراءة دورا في ن والديه و مدرسيه , تحصيل املعرفة و االستقالل في ذلك ع

صراع و حاالت القصور في لالفرد النفسية و االجتماعي , و تساعده على التكيف النفس ي في مواجهة ا

 هداف تحقيق ال 

مية القراءة "الشخص الذي يستطيع القراءة يعتبر معوقا بصورة خطيرة , فالقدرة أهعن "فوجل"و يقول 

 (20,ص5001على القراءة تعد ضرورية بصورة كبيرة " )فاطمة,حاج صابري,

 : هداف القراءة في املرحلة االبتدائية أ-3

 هداف القراءة في املرحلة االبتدائية في ما يلي : أيحصر "عصام نور" 

طفال باملقدرة على التوافق الشخص ي و االجتماعي حيث تزودهم باتجاهات ايجابية "القراءة تزود ال 

مثل " )عصام لشعور بالذات و فهمها املفهوم ال وخبرات تفيدهم في التغلب على مشاكلهم و تنمي لديهم ا

 (56, ص5005نور ,

كبر في تعليم القراءة في املرحلة االبتدائية هو تنمية القدرة على القراءة و املهارات الهدف ال"وكان 

 (28,ص5002خرى " )فاطمة حاج صابر ,حقيق غذاء متكامل لفنون اللغة ال الضرورية لت

 هداف : خرى عالوة على هذه ال أهدافا ألكن "محمد مجاور" بين 

 و فيها ما يلي : ساسية للقراءة نمو املهارة ال -1

 التعرف على الكلمات -

 فهم ما يقرا و تفسيره -
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 القراءة جهرا-

 كد من معاني الكلمات أالت-

 القراءة في صمت بما يحقق الجهد و الزمن -

 العالقات بين الكلمات و الجمل و العبارات  إدراك-

 استعمال الكتب بمهارة -

 مصقولة تهيئة الفرصة للمتعلم لكي يكتسب خبرات غنية -5

 االستمتاع بالقراءة و جعلها ممتعة -8

 تنمية الرغبة في القراءة عن طريق مراعاة ميول الطفل -4

 فكار ساليب و معاني ال فردات , الرراكيب, العبارات, ال اكتساب حصيلة لغوية نامية من امل-2

 (84,ص5005)عصام نور , 

 شروط تعلم القراءة : -4

عضاء النطق أتعلم القراءة فزيادة على سالمة  الشروط لكي يتمكن من ن تتوفر في التلميذ بعضأيجب 

سة و الحالة االقتصادية درااملتعلقة باملعلم , و مناهج ال وحاستي السمع و البصر , و الشروط

 بها و من بينها :  ن يتميز أات املعرفية التي يجب على الطفل واالجتماعية و النفسية هناك بعض القدر 

  الذاكرة :-1

تبقى  أينال عبر نظام التخزين الحس ي  آومعلومة تمر  أيمعالجة املعلومات تتطلب تنشيطا للذاكرة , و  إن

كرة طويلة املدى الذا إلىتذهب  أخيرايتم ترميزها , و  أينالذاكرة قصيرة املدى  إلىملدة جد قصيرة ثم تذهب 

 تماما فتتالش ى فالعمل الجيد للذاكرة يمثل مطلبا مهما من اجل تعلم املفردات  تمهلهاو أالتي تحتفظ بها 
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 االنتباه : -2

توجيه عينيه مثير ما , فهذا دليل على انتبهاهه في  أوصوت ما  إلىالطفل يحسن توجيه سمعه  أنبمجرد 

, فهو الذي  الهميةاملهام املعقدة للتعلم التي تقتض ي التعرف على مفاهيم تعطي االنتباه حظا وافرا من 

فعال االنتباهية يمس حتما االدراك لبصري و كل خلل على مستوى هذه ال السمعي و ا اإلدراكيضبط 

 وبالتالي يعرقل التعرف 

 : التوجه الزماني و املكاني -3

ى يأوجه الزماني و املكاني , بينما اعتبر بعض الباحثين بان صعوبة تعلم القراءة راجعة بشكل كبير الى الت

كان الطفل في بدايات تعلمه , حيث يكون للرسوم  إذافي حالة ما  إالال يمكن التكلم عنه  بأنه نآخرو 

 لكنه ال يسبب لوحده صعوبة القراءة  أهميةو لتسلسل الرموز املكتوبة و تتابعها  اإلشكالو 

 (51,ص5005بن صافية , أمال)

 مراحل تعلم القراءة :  -5

   (chall,1983)    هذه املراحل اعتمادا على نظرة الباحث  إلىسنتطرق 

 تقسيمات مراحل تعلم القراءة حسب الباحث  إلىمستويات للقراءة , ثم نتطرق  أربعالذي وضع 

(Frith,1985)  

 مستويات :  أربع إلىيقسم مراحل تعلم القراءة CHALL :(1191-1193  )نظرة شال -1

: يمثل مرحلة ما قبل القراءة , و فيه يكتسب الطفل بعض املفاهيم الخاصة  مستوى ما قبل القراءة -

بالقراءة و الكتابة , و بالتالي يتعرف على معنى النص املكتوب الذي من خالله يجد ما يسمعه عندما يقراه 

مرن على ثم يت الرقامو تمييزها عن  البجديةو كل الحروف  السماءو  اإلشكالبتعلم  يبدأبصوت عال فهو 

 (80,ص5005بن صافية  , أمال)         الكتابة و نقل الكلمات 
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للقراءة و فك الرموز , و يتعلم الطفل في هذا املستوى تقطيع اللغة  الولىيعتبر املرحلة :  األول املستوى -

يتعلم ربط الكلمات  أخرى الكلمات و من جهة  أصوات, يتعلم كيف تمثل الحروف و  أصواتكلمات و  إلى

بن صافية ,  أمالالقراءة املسررسلة  )  إلىعملية تصويتية و في هذه الحالة يتوصل  إلىتحويلها  أيبتصويتها 

 (81,ص5005

مرزايد من الكلمات  دمع عد آليةيصبح الطفل في هذه املرحلة قادر على التعامل بطريقة املستوى الثاني: -

 و منها يستطيع القراءة بطريقة سريعة 

 أساسيةفي هذا املستوى يصبح الطفل يحسن تقنية القراءة و يستعملها كوسيلة املستوى الثالث: -

 الكتساب املعلومات 

 ,FRITH( :1195)نظرة فريت -2

رحلة اللوغوغرافية , متبوعة ثالث مراحل متتابعة بداية من امل إلىلقد قسم "فريت" مراحل تعلم القراءة 

يستعملها الطفل  بإسرراتيجية, حيث تتميز كل مرحلة  اإلمالئيةاملرحلة  إلىباملرحلة الهجائية وصوال 

 تسميتها و فهمها  إيللتعرف على الكلمات املكتوبة , 

جودة بين في هذه املرحلة تسمح بالتعرف على الكلمات انطالقا من العالقات املو املرحلة الهجائية : -

نا تكون الكلمات انطالقا من تقسيمها و ه أشياءالحرف و صوته و بهذا يتمكن الطفل من قراءة بعض 

(50,ص5005ة  ,بن صافي أمال) الولىاملرتكبة فونولوجية و ليست بصرية كما يحدث في املرحلة  الخطاء  

بصرية  أخطاءطفال في سن الست سنوات يقعون في من "ستيوارت" و "كولررت" بان ال  و يبين كل

هذه املرحلة  إذنالفونولوجية فرزيد ,  الخطاءتتالش ى بينما  الخطاءفونولوجية لكن عندما يكبرون فان 

و يربط بين الصائتة  ررففيع أصواتهاتعتمد على كون الطفل يتعلم العالقة املوجودة بين الحروف و 

تقدم  لنهاقاطع و هذه املرحلة تعتبر جد هامة بالنسبة للغات الهجائية واملصوتة , و يقسم و يجمع امل

 اكتشاف الرمز الذي يسمح بالتعرف على الكلمة اللغة  إمكانيةللطفل 



 الفصل الثالث                                                                                عسر القراءة

 

56 

 

" بان التقديم الصوتي للحرف يجب تكراره و ربطه برمزه املكتوب MONTESSORIE و يرى "منتيسوري

 أخيرااملقطع و  إلىاالهتمام  إلىف و صوته و بعد هذا يتجه حتى يتحقق التعرف الجيد للرابطة شكل الحر 

 (42,ص5005بن صافية, أمالالكلمة ) إلى

مرحلة من مراحل تطور القراءة التي اقررحها  أخرهي  la phase orthographique ):  اإلمالئيةاملرحلة -

و صور الكلمات  و الطفل الذي ألمة املكتوبة على مستوى املقاطع "فريت" و فيها يتم التعرف على الك

و ينطق بنفس  أخرى كلمات  إلىن يحدد في كلمة مكتوبة مقطعا ينتمي أيمكنه  اإلسرراتيجيةيستعمل هذه 

 أساسافي هذه املرحلة فالكلمة مكتوبة تعتمد  إماالطريقة و في املرحلة الهجائية يربط الصورة بالحرف 

الثانية بالتعرف , التخزين ,  اإلسرراتيجيةالذي يتحكم في هذه الطريقة تسمح للطفل  إنطريق مباشر كما 

 نجد هنا طريقتين للتعرف على الكلمات :  اإلمالئيكتابة الكلمات على شكلها  إعادة

 إلىتعتمد على التعرف على العالقات املوجودة بين الحرف و صوته و تقسم الكلمات :  األولىالطريقة -

 بالتجميع  اإلسرراتيجيةوحدات يعاد جمعها و تدعى هذه 

التجميع و تسمى هذه  إلىيمر  أنتتميز بالتعرف على الكلمة كشكل محدد و ثابت دون الطريقة الثانية : -

  اإلمالئيالكلمة املخزنة في املعجم  إلىنذهب مباشرة  لننا باإلرسالالطريقة 

(  20,ص5005)فاطمة,حاج صابر,   

 وجهات : أربعالقراءة من  أنواعيمكن تحديد  :القراءة أنواع

 :األداءالتقسيم من حيث 

كالحنجرة ,الفم  أعضاءهي القراءة بصوت مسموع وواضح وهذا النوع يستلزم عدة  القراءة الجهرية:-ا

مدلوالتها  إلىاللسان , والجهاز التنفس ي للتلفظ بالكلمات بعد رؤيتها في النصوص املكتوبة و االنتقال 

 (.50ص 1828)تعوينات،
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 هدافها :أ

 تدريب التالميذ على جودة النطق بضبط مخارج الحروف .

داء بمراعاة عالمات الررقيم ،ومحاولة تصوير اللهجة للحاالت االنفعالية املختلفة تعويد التالميذ صحة ال 

 من تعجب و استفهام ,

 تعويد التالميذ  السرعة املناسبة في القراءة .

 نمية قدرتهم على مواجهة الجمهور.تدائية و ة ال أاكتساب التالميذ الجر 

تحررة من النطق و تحريك اللسان و الشفتين فهي تختصر هي القراءة السرية امل القراءة الصامتة: -ب

املجهود العضلي الذي يقوم به جهاز النطق و تكتفي بالقراءة الذهنية بواسطة النظر . وفي هذا الصنف 

 (ز42,ص 5005بن صافية, أمالت دون اي جهد )يدرك القارئ الجيد الكلمات كوحدا

 : أهدافها

 اكتساب التلميذ املعرفة اللغوية .

 تعويد التلميذ السرعة في القراءة و الفهم.

 تنشيط خياله وتغذيه

 تنمية دقة املالحظة لدى التلميذ و تنمية حواسه.

 بتصرف(.42،ص5005بن صافية، أماليستمع كما يقرأ، ويستفيد في الوقت نفسه.) أنتعويد التلميذ 

 : أنواع أربع إلىالسرعة : يمكن تقسيمه  أساسالتقسيم على 

لتحديد مادة علمية  أوالقراءة و تستخدم عادة للبث عن املراجع  أنواع أسرعوهي  القراءة الخاطفة : -ا

 ملراجعة قصة مألوفة أو للحصول على فكرة عامة عن املوضوع . أومعينة 

الرئيسية عن  الفكاروهي اقل سرعة من الخاطفة و تستعمل للحصول على  السريعة :القراءة  -ب

 بعض التفاصيل القليلة التي تستمد من مادة مألوفة. أواملوضوع 
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ملعرفة العالقة بين التفاصيل و الفكرة العامة  أوعن سؤال معين  لإلجابةو تستخدم القراءة العادية : -ج

 لقراءة مادة متوسطة الصعوبة . أو

وتستخدم للتمكن من املادة وملعرفة التفاصيل في تسلسلها و ملتابعة القراءة الدقيقة املتأنية:  -د

للحكم على املادة  للتذكرالصعبة نسبيا و قراءة الشعر،والقراءة  امللذةالتوجيهات و لحل املسائل و لقراءة 

 املقروءة.

 التالية : األنواع إلى: يمكن تقسيمها القارئ  أغراضمن حيث  3ـ  6

 أنواع أرقىكتاب جديد و هذا النوع يعد من  أوكقراءة تقرير  القراءة لتكوين فكرة عن موضوع متسع: -ا

 اإلنتاجفي هذا العصر الحديث الذي زاد فيه  اإلنسانيقرأها  أنالقراءة و ذلك لكثرة املواد التي ينبغي 

الحقائق وبالسرعة  الستيعابخاصة  أماكنفي  بتوقفاتويمتاز هذا النوع من القراءة العقلي زيادة مطردة. 

 (.58،ص5015خيرة بن طاهر،.)الخرى  الماكنمع فهم 

وتقتض ي هذه القراءة الرريث و التأني، لفهم  اإلملامو يقصد بها االستذكار و  القراءة التحصيلية : -ب

 تثبيتوتفضيال و عقد املوازنة بين املعلومات املتشابهة و املختلفة مما يساعد على  إجماالاملسائل 

 (.51،ص 1828.)عبد الرحمان و مصطفى، الذهانالحقائق في 

من معلومات  إليهعدة مصادر يجمع منها ما يحتاج  إلىو فيها يرجع القارئ  القراءة لجمع املعلومات: -ج

 بحثا. أويعد رسالة  خاصة،وكذلك كقراءات الدرس الذي

في التصفح السريع و القدرة على التلخيص.و يمكن تدريب  خلصتويتطلب هذا النوع من القراءة مهارة 

 بعض الدروس بعد تزويدهم باملراجع الالزمة. بإعدادالتلميذ على هذا النوع من القراءة بتكليفهم 

 إلىوبين غيره،وهذا النوع يحتاج  بينهللموازنة  عقلي إنتاج أي أوالقراءة النقدية التحليلية: كنقد كتاب  -د

من أوتي عظيما من  إلىيقدر على مزاولته  و املتابعة والتمحيص ولذا فانه ال واإلمعاناملزيد من الرروي 

 الثقافة و النضج و االطالع و التحصيل و الفهم.
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 :إلى: وينقسم هذا النوع الذهني  أمن حيث التهي

وترتبط بمطالب املهنة و غير ذلك يتهيأ لها الذهن خاصة فنجد في القارئ يقظة و تأمل  القراءة للدرس: –أ

و تقف العين فوق السطور  أطول كما يبدو في مالمحه عالمات الجد و االهتمام و تستغرق قراءته وقتا 

ر و الربط وقد تكون للعين حركات رجعية لالستذكا اإلملامووقفات متكررة طويلة أحيانا ليتم التحصيل و 

 (58،ص5015)خيرة بن طاهر،و غير ذلك .

لرغبة في قضاء وقت القراءة وقتا سارا ممتعا و تمحي منها ترتبط هذه القراءة باالقراءة لالستمتاع: –ب 

 املقروءحب االستطالع و في هذه الحالة يكون  أمامثل هذا النوع من القراءة  إلىالعملية و الدافع  اإلعراض

و جفافه والتماس املتعة و السلوى و قد  وأثقالهالرغبة في الفرار من الواقع  وإمامن املوضوعات الواقعية 

 (58،ص5015)خيرة بن طاهر، الخياليكون املقروء في هذه الحالة من صنع 
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ـــــراءة11  (  مفــهــوم عـســــر القــــ

 ضد اليسـر و هو الضيق و الشدة و الصعوبـــة .عسـر: العسر : أ( لـغــــــــــــــة : 

 عسـر المـر ، يعسـر ، عســرا فهــــو عســـر                       

 يعسـر عسرا و عسـارة ، فهو عسير عســر ،       

 ( 685) لسان العرب: ابن منظور، ص      

 ب( اصطالحـــا : 

القراءة مهارة من املهارات اللغوية و يتوقف استعداد التلميذ في تعلم مهارات القراءة علــــى نضجـــه  تأاعتبر 

من الناحيتيـن العقليــة و الجسميـــة ، و مـــدى سهــولة املـهارة أو صعوبتها لديــــه و ما تحــــــــققه املهارة من 

لتعلــم ثانية ابتدائي من حياة التلميذ املدرسية ، فررة تمهيديـة وظيفة اجتماعية ، و تعتبر السنـة الولى و ال

 ( . 12، ص 1888) فهيـم مصطفى : اللغـــة الحقيقيــــة .

أو فهـم ما يقـوم  عسر القراءة : ) بأنه عجـز جزئي في القدرة على قراءة Frierson 1876يعرف فريرسـون 

 ( 87،ص 5000بيل عبدالفتاح: ) ن .الفرد بقراءته قراءة صامتة أو جهريـة ( 

و الضرورية  صعوبات القراءة على أنها : ) تتمثل في عدم اكتساب التقنيات الساسيــة علي تعويناتيعرف 

) علي ــو ن في مستوى القــارىء .(( .التي تسمح بقراءة جارية ، مسررسلـة و معبرة لنص من النصــــــوص التي تكـ

 (.56، ص1885تعوينات : 

العمر العقـلي أو  إلىراب القراءة) هو خلل في ارتقـاء مهارات القراءة ، ال تعود طأن اض عبدهللا عسكريـرى 

مشكلة اإلبصار أو عدم كفاية املادة التعليمية ، و كثيرا ما يصاحبه صعوبات فــــــي الهجاء مع االرتقاء 

 ناسبـة.املحدود في حصيلة الكلمـات و صعوبـة في اختيـار الكلمات بديلة م

 ( 88، ص  5002عسكر :  عبدا هلل) 
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صعوبـة القراءة بأنها ) نمـط يصيب القدرة على التعــــــرف على الكلمة  مصطفى نـوري القمشو يعرف 

املكتوبة أو االستيعاب أو تحليل الكلمـة و تركيبها ، و قـــــد يظهـــر ضــعف فـي تمييـــز الحروف و عدم القـدرة 

في جمل ذات معنى ممـا يـؤدي  ع الرمـوز و تركيب الحروف لتكوين كلمـات،و تنظيـم الكلماتعلى التعامل م

 (.121، ص5006الى ضعـف االستيعاب.((     ) املعايطة : 

يشيـر عسر القراءة الى خـلل أو قصـور أو اضطراب في القدرة على القراءة و يعـرف باســـم الديسليكســيا ، 

 اللغة اليونانيــة تنقسم الى جزئيــن :  وهذه الخيرة كلمـة من

DYS   / و تعنـي ناقص ، غير متكاملLEXIS  . و تعنـي كلمـات ، لغـــــة 

تتميـز  أي تعني : ) قصور أو ضعف القدرة على االتصال اللغوي، كما تشير الى نوع من إعاقات االتصــال

الجهاز  املكتوبة أو املسموعـة التي يستقبلهــــابقصور في القدرة على فهـم و استعـاب و تفسير الكلمة 

 ( . 28، ص  5002) عبدالكريم حمزة : .العصبي (

كما  أن العسر القرائي )) هو صعوبة معينة في تعلم القـراءة مـراد علي عيس ى و وليد السيد خليفـة و يذكـر

 (571ص  5002مـراد علي عيس ى : أنه اضطراب نمائي يؤثـر بشكل رئيس ي على اكتساب املعرفة القرائيـة .) 

أن عسـر القـراءة : ))هو اضطـــراب لغوي يشمل    Gasman et J.F.Allilaire Iقاسمان و أليـالر كمـا يذكـر 

الحواس و يتمدرس  صعوبة من التعرف على الكلمة املكتوبة ، حيث يكون الطفل ذا ذكـاء عـادي ، سليـــــــم

 (Gasman et Allilaire :2009.P77)            بشكل عـادي،((                

املقصودة ،  الهـــــــداف ائي )) يشير الى القصور في تحقيقأن الضعف القر  سامي محمد ملحمو يضيف 

و الفكار أو التعبير  ويتضمن القصور في فهم املقروء أو ادراك ما اشتمل عليه من عالقات بين املعانــــــي

التالميذ الذين يبـدون  التلفظ أو النطق املعيب، و هو مصطلح يستخدم لوصـــــف عنه ، أو البطىء في

اللغة املنطوقـة أو املكتوبـة  انحرافـا عن الوسط في واحدة أو أكثر من العمليات الالزمة لفهم أو اســـــتخـدام

 صعوبة في القراءةمن  ، بالرغم من كونهم عادييــن عقليا و حسيـا و حركيـا ، إال أنهم يعانــــون 
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لمهـم لديهم تؤثـر في تع و النطق و الهجاء ، و الفهم الصحيح و يؤدي ذلك الى وجود مشكالت إدراكية 

 (525، ص 5010) سامي محمد ملحم :    بصورة عـامة .(( 

 إلىز على فهـم و إنتاج الحروف تؤدي و مـــن خــالل هــذه التـعاريف يمكـن القــول أن عسـر القـراءة هو عجـ

املعسـر قرائيا سليم  صعوبات على مستوى تمييـز الحروف و القدرة على القراءة ، بالرغم من أن التلميــــــــذ

ـــول  الى املدرسة أو االلتحـاق  عضويـا و ذا ذكـاء طبيعـي ، كما أنه يسمـع و يـرى جيـدا ، سبـق له الدخــــ

 بالروضــــة .

 : ( أنــــــــــــواع عـســــــر القـــــــــراءة21

 ، ثالثـة أنواع من عسر القـراءة  و هـي :  Boder 1860تقتـرح بـودر 

يضم التالميذ الذين يعانون من العيوب الصوتية الذي يظهر فيها عيب أولــــــي في / عيــوب صوتيـة : 1

 عجـز في قراءة الكلمات و هجائيا . التكامل بين أصوات الحروف ، و هؤالء يعانون من

يضـم التالميذ الذين يعانون من عيوب أوليـة في القدرة على إدراك الكلمــــــات و هؤالء / عـيـوب إدراكية :2

يعانون من صعوبة في نطق الكلمات املألوفة و غير املألوفـة ، كما لو كانوا يواجهونهـــــــا لول مـرة كما يجـدون 

 هجائهـا عنـد الكتابــة .صعوبـة في 

 يضم التالميذ الذين يعانون من الصعوبات الصوتية ، و صعوبات فــــي/ عيوب صوتية إدراكية : 3

 (85، ص 5000) نبيل عبدالفتاح : التدارك الكلـي للكلمـات .

في هـذا  نواحي القصـــــور  إلىفي تصنيفـه ملشكالت أو صعوبات القراءة  1194يشيـر جـاي بوند و آخرون 

 املجــال ، و هـي : 

و تشمل عدم كفاية التحليل البصري للكلمات و قصور القدرة على التعرف الخاطىء على الكلمة :  -1

في تحليل  املزج السمعي أو البصري ، و قصور املعرفة أو اإلملــام بالعناصر البصرية الصوتية ، و اإلفــراط

 ما هـو مألـوف من الكلمـات .
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باملفردات  و تشمل عدم كتابة املفــــردات البصريــة ، و عــدم كفايــة املعرفــةفي معـدل الفهـــم :  القصور  -2

 وفهمها ، و عـدم الكفاءة في التعرف على الكلمـة .

 أن اضطرابات القراءة مقسمـة الى أنـواع، هـي :  1882و يذكـر فتحي عبدالرحيم 

ظهـور  الدراسات أن سرعـة التعرف على الكلمات عامل أساس ي فـيحيث أظهرت البطـء فـي القـراءة :  -1

 الفروق الفردية فـي القـراءة .

و يررتب على ذلك أخطاء التلميذ و ضعف مهاراته في فك الشفـرات أخطـاء القراءة املسموعة :  -2

كبون أخطــاء في الخاصة بالكلمات التي يقرأها ، حيث أن التالميذ الذين يعانون من صعوبات القراءة يرت

 القراءة املسموعة تتضمـن حـذف بعـض الكلمـــات .

الشخص الذي  ضعف التهجـي هو عرض مصاحـب لخطاء القراءة ، و تحتوي كلمـــــــاتأخطــاء الهجــــاء :  -3

ة .املتشابهـــــــ يعاني من صعوبات القراءة على الخطاء و الخلط بيـن الكلمات ذات النغمـة الصوتيــة

  )171و 170، ص  5007)كريمان بديـر :  

  أعـــراض عـســـر القـــــــــــــراءة( 13

التالميذ  بعض املؤشرات التي تظهر علــى Marsilend et Thomson   1877يذكـر تومسون و مارسلند 

 الذين لديهم عسر قرائي ، و من هـذه املؤشـرات : 

أقل بصورة كبيـرة عما هو متوقع فيما يتعلق بعمرهـم العقلـــي هؤالء التالميذ تحصيلهم في القراءة -

 وسنـوات تواجدهـم باملدرســـــة .

 ال يظهرون أي دليل على وجـود أي عجز متعلق بحاستي السمع و البصر أو تلف املـخ. -

 ريقةيواجهون صعوبة كبيرة في تذكر نماذج الكلمة كاملة ، و هم ال يتعلمون بسهولـة من خالل الط -

 البصريــــة للقــــراءة .

 .هـم قـراء ضعـاف فيما يتعلق بجانب القراءة الجهرية ، و أساسا فهـم ضعاف من ناحيــة الهجـاء -

 ( . 14، ص  5002) أحمد عبدالكريم حمزة : 
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 مجموعة أعراض ترتبط بعسر القراءة، و تتمثل فيما يلي :  Macllurg 1191ماكلٍيرج قـدم 

وجـود قـدرة عقلية متوسطة أو أعلى من املتوسط و لكن يصاحبها تحصيل دراس ي منخفــــــض ال يتســق مـع  -

 مستواهــــا .

 ظهــور اضطــرابات في تركيــز االنتبـــاه . -

على  قصور في اإلدراك البصري ينعكس في سوء التنسيق بين حركة اليد و حركة العين ، أوعدم القدرة -

 و إدراك العالقات املكانيـــــة . التنظيـم

 السمعي يتمثل في اضطراب أو صعوبة دمـج الصوات و تتابع الكلمات . اإلدراكقصور في  -

  ظهـور اضطرابات انفعالية عند التلميذ بسبب شعوره باإلحباط الناتج عن عجزه عن نطق الكلمـات -

 (88،ص5000) نبيل عبدالفتاح :  وقرائتهـا ، و هي حالة تسرر حتى يتم عالجـه.  

 عـدة مظاهـر لعسر القراءة ، و هي كالتالـي :  السرطاوي كمـا حـدد 

 الحـذف لكلمات كاملـــة أو لجــزاء منهـــا . -

 اإلدخال لكلمات غير موجـودة فـي النـص أصــال . -

 اإلبدال لكلمات داخـل النص بكلمـات أخـرى . -

 مــل دون إكمالهــــا .التكـرار لكلمــات أو ج -

 حـذف أو إضافة أصوات إلى الكلمـــة التي يقرأهـــا . -

 الخطاء العكسية حيث يقـرأ التلميذ الكلمة بطريقـة عكسيـــة . -

 القـراءة السريعة و غير الصحيحة و حذف الكلمات التي ال يستطيعون قرائتهـا . -

 مات فقـط .نقص الفهـم الناتج عن الرركيز على نطق الكل -

 التعرف الخاطىء على الكلمة و القراءة في اتجـاه خاطـىء . -

 180ص 5006لرموز.  ) عصام جدوع : القصور في الفهم و االستعاب  و صعوبة التمييز بين ا -
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 ( أسبــــــاب عـسـر القـــــــــــراءة14

 أوال: العوامــــــل الجسميــــــــة : 

عملية  بعـض التالميذ لديهم صعوبات في الرؤيـة الذي يؤثر بإعاقـــــــةاضطرابات بصريــة و سمعيــة :  -أ

باستخدام  القراءة ، فمن التالميذ من يعاني من عيب بصـري شديد و منهم الذي يستطيع القراءة و لكـــــن

أن يؤثــــــر في عمليـة  و السمعية من شأنــــــهنظارة طبيـة ، لذلـك أي اختالل أو اضطراب في الوظائف البصرية 

 القــراءة .

ـــى صعوبات  في الخلل العصبي في مراكز اللغـة يؤدي الى صعوبات التحدث ثـــم الـــعـيــــوب التحــــــدث :  -ب

 ( . 146، ص  5002) محمود عوض : .القـــراءة 

الى عكس  لمـاء أن إبدال اليـد اليمنى باليسرى أو العكس يمكن أن يـؤدي: فقـد تبيـن للعاتجــاه الكتابـــــــــــة  -ج

 (. 84، ص 5000) نبيل عبدالفتاح : .لنظـر إليها و محاولة قراءتهــاالحروف و الكلمات عند ا

 ثانيــا : العوامـل النفسيـــة : 

لغوي يؤثران بشكل مباشر على تعلمه فالحصيلــة اللغويـة للتلميــذ و قاموســه الاالضطرابات اللغويـــة :  -أ

فقد يفهم بعض التالميذ اللغة املنطوقة أو املسموعة  و تفسيره للمادة املطبوعـة أو املقروءة و فهمـه لهـا .

 لكنهم ال يستطيعون استخدام اللغة فغي الكـــــــالم

 ( 582، ص 5010) سامي ملحم : لتعبير و تنظيـم الفكــار .و ا

 لم يكن قادرا على إذا) االنتبـاه ، اإلدراك ، الذاكــرة ( : فالتلميذ اضطرابات العمليات املعرفيـة :  -ب

الرركيز على املادة املطبوعة سوف يعاني من صعوبة من تعلـــــم القراءة ، كمــا أن اإلدراك بشقيــه البصري 

صعوبات القراءة  ـذ ذوي ثبتت الدراسات أن التلميـأ والسمعي يؤثـران في قـدرة الفـرد على القـراءة ، فقـد

سمـاع املتشابهات في بدايـة  ـون ين الحروف و الكلمات ، و ال يستطعـيجدون مشكالت في التمييز البصري ب

 إلىأو أصوات متصلة ممـا يؤدي    أو نهاية أصوات الكلمات ، و ال يقدرون على تقسيم الكلمات الى مقاطــع

 لقـراءة .الفشل في تطور ا
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يؤثـر  لم يكن قـادرا على تذكـر املثيرات الجديدة سواء كانت مثيرات سمعية أو بصريــــة إذاكمـا أن التلميذ 

 ذلك على عمليــة القـراءة .

يصبح  عـاب و ترجمة املقروء ، و بذلـــــك يعملية القراءة تتطلب فهم و استانخفـاض مستوى الذكــــاء :  -ج

 هامـا و مـحددا لعمليــة القـراءة .الذكـاء عامال 

مفهوم  أن تغيـــــر Frances Prayor 1862يرى فرنسيس بريور انخفاض مستوى الذات األكاديمـي :  -د

تكون  الذات لدى القارىء الذي يعاني من صعوبة في القراءة عن طريق تأكيد مشاعره عن ذاته ربما

 يـة .الخطوة الولى تجاه تحسين املشكالت الكاديم

حاالت القراء غير  ةباملائــ 62دواردسيبي أن لقـد أشـارات دراسة ألبرت هاريس و اـة : املشكـالت الوجدانيــ -ه

ـص و عالج املشكالت توافق الشخص ي ، لذا فان تشخيـالقادرين على القراءة الجيدة أظهروا عدم ال

 (121-148، ص 5002.  )محمود عوض :  الوجدانية يعتبر جزءا ضروريا من البرنامج العالجي للقــراءة

كانت سـارة هينـــــــة نشــأت لديــه اتجاهات  إذاالسنوات الولى من دراسة التلميذ  إنالسنــوات األولــى :  -و

بالخيبة  كانت تلك السنوات مشحونـة بالخوف و القلق و الضجر و مليئة إذاحميدة نحو الدراسة ، أما 

 ( . 42، ص  5002) كريـــم ناجـي : .الفشل إلىالدراسة و يصبح أقرب  ، فان التلميذ سوف يكرره اإلخفاقو 

ـــه إذانخفاض الدافعيــة :  -ن وجعل  أن التلميذ قد يجـد صعوبة في النطق و القراءة ، و هنا يتعين تشجيعـــــ

 و الغاني و املوسيقى . نفسه عن طريق االستعانة بالصور امللونة إلىالنشاط القرائي محببـا 

 تشمل العوامل السريـة و املدرسيـــة :ثالثــــــا : العوامل التربويــــة : 

يـأخذ  حيث يلعب تدنـي املستوى االجتماعي ، االقتصادي و الثقافي السرة الذي قــدالبيئــة املنزليـــة :  -أ

السائد فيها  ا من اضطراب في املناخ النفســــــيما يسوده إلى باإلضافةشكـال حـادا من الحرمان الثقافي ، 

وعدم متابعة السرة لداء أبنائها في الفصل الدراس ي كلها عوامل تساعـد على صعوبــــة القراءة .  و قد بيـن 

 اإلعالمالسـرة و وسائل  إلىأن مشكالت القراءة لدى التلميذ العربي ترجع  1887الفيصل  يسمر روح

 الكافـي بعلم نفس الطفـل . اإلملامواملدرسة و كتاب أدب الطفال الذين لم يلموا 
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فشل املعلم في إدراكها و تعديل أسلوبـه في التدريس ، عــدم كــفاءة طـــــــرق التدريس :  طـرق التدريـس -ب

و التقويم داخل  تابعـــــةواستخدام الوسائل و النشطـة التعليمية ، و طرق التدريب و إعطاء الواجبات و امل

 (.82، ص5000:  حعبد الفتا) نبيل وبة القراءة لـدى التالميـــــذ القسم لها دورها في صع

التعامل مع التالميذ الذين يعانون من صعوبات القــــــراءة مقارنــة مــع أقرانهـم  إهمال:  معاملــة املعلــم -ج

في مالحظـة  ملتكررة التي تصدر من بعض التالميذ، و كذا الفشــــلالعاديين ، و تجاهل الخطاء النوعية ا

 . إهمالهاأخطـاء القـراءة التي تصدر من التلميذ و 

 ممارسة التعليم بما ال يتفق مع االستعدادات النوعية الخاصة بهؤالء التالميــــذ:  أسلــوب التعليـــم -د

استخدام مواد تعليمية صعبـة مما يصيب التلميذ باإلحباط ، ممارسة تعليم القراءة بمعدل يفوق 

 (586،ص5010:لحمبات القراءة .  ) سامي محمد مالتالميذ لها خاصة الذين يعانون من صعو  باستيعا

تضعف  النصــح لــه و تعنيفــــه و السخرية منــه إبداءاملبالغة في نقـد التلميذ و  إنالعـامـل االجتماعــي :  -ه

يكـون دائمـا  ثقــة التلميذ بنفســه و تعرضـه للوقوع في اليأس و االرتبـاك ، إن نقـد املعلم للتلميذ يجــب أن

 (  45ن ص  5002.  ) كريـم ناجـي :  اإلطراءبعـد  إليهقليـال و لبقــا و يوجـه 

 :ـــراءة( تشخيـص عـســر القـــــ15

أي  بعد حدوث فشل في القراءة إالعسـر القراءة اضطراب محـدد في اللغة املكتوبة ، ال يمكن تشخيصها 

تم متأخرا، قد تكون قد تراكمت عند التلميذ تجربــة  إذاخالل السنة الثانية ابتدائي ، لكن االكتشاف 

 سلبية كبيـرة نحو القراءة و املدرسة ، و يكون قد أصبح أسيـرا للشعور بالفشل و فقدان الثقـة بالنفـس

 (  40، ص5007) آنـي ديمون: تشخيص العسر القرائـي يجــب :ول

 خطاء هي اللغة الم للتلميـذ .يعاني منها التلميذ من تعثر أو أ ي/ أن تكون اللغة الت1

 / أال يكون التلميذ يعاني من قصور في الذكاء أو من تخلف عقلي ) ذكاء عـادي ( .5

 / أال يكون التلميذ يعانـي من قصـور عضـوي ظاهــر .8
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 ءة و الكتابة/ أن يكون سنـه متساو مع تالميـذ من ذات سنـه أجادوا القرا4

 ( 26، ص 5002) أحمد عبدالكريم:  

 و يمـر تشخيص صعوبـة القراءة بمرحلتين أساسيتيــن همـا : 

لتكرار  أ من القسم من خالل مالحظـة املعلم لقراءة التلميذ و التي تلفت نظــــرهتبـدأوال : املرحلة األولـى : 

  دة أنماط لخطاء القراءةتبـرز عـحدوثهـا، و التي تتـم في العـادة خالل دروس القراءة و قد 

 (.148، ص5008) البطاينة وآخرون : 

 و تتمثل فيمـا يلــي : :  تحديـد األخطـاء في القراءة

 : يقصد به حـذف حرف من كلمـــة مقــروءة .الحـذف  -

 : حيث يدخل التلميذ كلمة غير موجودة في السياق املقــروء . اإلدخال -

 :  حيـث يحـل التلميـذ كلمــــة محـل أخـــرى . اإلبدال -

 أو الجمل التي تليها . : يكرر التلميذ كلمات أو جمل حيث يصعب عليه قراءة الكلمات التكــرار -

فـقــد يــحذف التلــميذ أصواتا) حروفا( أو يضيــف أصواتا الى الكلمـــة التي   حذف أو اضافة اصوات : -

 يقرأها .

 : قـد يميل التلميذ الى قراءة الكلمة بطريقـة عكسيــــة . العكسيـةاألخطـاء  -

 : حيث يقـرأ التالميذ بسرعة و يحذفون الكلمات التي ال يستطيعـون  القـراءة السريعة غير الصحيحة -

 قـراءتهـا .

انتبـاهـا  ـــون : فبعض التالميذ يركزون على تفسير رموز الكلمات و نطق حروفها و يعطــ القـراءة البطيئـة -

 (  100، ص 5000) نبيـل عبدالفتاح: أقــل للمعنــى .

 مقننـة ،   الرسمي وفق اختبارات مقننـة و غيرو تشمل التشخيص الرسمي و غير ثــانيــا : املرحلـة الثانيـة : 
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 يرتكبها التلميذ أثناء القراءة .حيث يقوم املعلم بتطبيقهـا رصـد الخطـاء التي 

 (.148،ص 5008البطاينة و آخرون : ) 

 : و هو يستخدم اختبارات مقننــة ذات معاييــر مرجعية ، لتقويم قـدرة التلميذ / التشخيص الرسمــي1

 الكافية للقراءة و مستوى التحصيل فيها ، و من أمثلة هذه االختبارات ، االختبار املقنـن لتشخــــــيص

 يـة للقراءة لفظيـا و هذه املهارات هـي : القراءة و هو يقيـس املهارات النوع

 ، تحليل النطق ، التحليــــل   املفردات السمعيــة : معاني الكلمات ، أجزاء الكلمات ، التمييز السمعي -

 الرركيبــي .

 ــيص .الفهــــم القرائـــــي : قـــراءة الكــلمة ، الــفهم القـــرائي ، مــعدل القــراءة ، القــراءة السريعـــــــة املــسح، التخلـ -

: و هي التي ال تستخدم فيها اختبارات مقننــة و لكن ال بـد من القيـام بفحص  التشخيـص غيـر الرسمــي/ 5 -

الدراسـي  أخطائـه من الكتب و الوراق و املواد التعليميـة املستخدمـة فــــــــي الفصل مستوى قـراءة التلميذ و

 و سرعـــة القـــراءة . ، و يتم مالحظـة استجابات التلميذ عند القـراءة و كذلك يالحظ املدرس معــــــــــدل

 (124و 128، ص  5002) محمود عوض : 

ـــ16  :ـــــراءة ( عـــالج عـســـــر القــــــ

 جعلنا طرائق التعليم أكثر مالئمـة ، و راعينا مشكالت البيئة الرربوية إذاإن عـالج الديسلكسيا ممكــن 

 والفروق الفردية بين الطالب ذوي الصعوبات القرائية في تنوع أسباب الديسلكسيـا و تعدد أنواعهــــا

يكون التشخيص صادقـا اذا تضــــافرت كل ويعتمد التقدم في العالج على صدق التشخيص ، و يمكن أن 

 من له عالقـة بالطفـــل .

 و العامل أكثر فاعليـة في عالج الديسلكسيـا هو العمل على زيادة ثقـة الفـرد بذاتـه ، و تقوية شخصيته

الضرورية وتحسين ظروف التعليم ، و طرائق و أساليب التدريس و تقليل املثيرات السمعيــــة و املرئيـة غيــر 

 (. 47و 42، ص 5006) محمود فندي : برنامجـا بنــاءا متماسكــــا . و بنـاء
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التي دون  يعتبر نظاما تعليميا لتعليم الرياضيات و القراءة ، صمم لتعليم القراءة:   Distarبـرنـامــج دستــــار 

 صحيحــة و يشمــل :  تعزيزا لكل إجابــةأفراد في املجموعة ( و يعطي  2املتوسط و يجمـع التالميذ مجوعـات ) 

      :  / تنميـة مهـارات االستعـداد للقـراءة1

 تدريب التلميذ على تصنيف الشياء وفق ألوانها ، أحجامهـــا ، أشكالهــــــا . -

 تدريب التلميذ على املطابقـة على الشيـاء الحقيقية و صورها ) الفرق بين الصور و الحقيقة (. -

 شجيـع التلميـذ على معرفة الحجام و الشكال من خالل اللعب و املمارســة .ت -

 تدريب التلميذ على رسـم الكلمات و الحروف من خالل القلم أو تتبـع أثرهـا . -

 تحديد الحرف املفقود ) عرض حروفثم مسـح الحرف و اعادة تذكرهـا ( . -

 / تنميـة مهـارة التمييز البصـري : 2

التلميذ على تمييز الشياء املتشابهـة من خالل عرض عدد معين من الحروف ، و طــــــلب منه وضع تدريب  -

 دائــرة حول الحروف املتشابهـة .

 تكليف التلميذ برسـم حروف مطبوعـــة أو مخططــــة . -

 تدريب التلميذ على املطابقـــة بيــن الحــروف . -

 الحروف الناقصــــة .تدريب التلميـذ على التعرف الى  -

 / تنميـة مهـارة التمييـز السمعـي : 3

 تدريب التلميذ على تمييز الصوات املألوفة لديه مثل أصوات الحيوانات . -

 تدريب التلميذ على ربــط الصـوت بالصــورة . -

 تدريـب التلميـذ على تمييــز الشيـاء وفـق أصواتهـــا . -

 مرادف الكلمات مع املعلـــم .تدريب التلميذ على اعطاء  -

 / تنميـة مهـارة مـزج األصـوات : 4

 وين جملــــة .كروف لتكوين كلمة أو مزج كلمات لتتكليف التلميذ على مزج ح -
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 تدريب التلميذ على تحديد املقاطــع الصوتيــة . -

 / تنميـة مهـارة الفهـم لـدى التلميـذ : 5

 ة التي قرأها أو سمعها من املعلــم.تكليف التلميذ بوضع عنوان للقص  -

 ذ حول الفكـار الرئيسيـة للنص أو القصــــة .محاورة التالمي  -

 (128و 125، ص5008) البطاينة و آخرون :  ميذ على اختصار النص أو القصة . تدريب التال  -

 نمدحـه عقب نجاحـه .نقـدم له مهمـة سهلـة يستطيع النجاح فيها ثم / تحسيــن دافعيـة التلميــذ : 6

 / تنميـة فهـم املفردات : 9

 تدريب التلميذ على استخدام الكلمات املررادفـــة. -

 تدريب التلميذ على استخدام الكلمات املتضادة . -

 تدريس فهـم املعاني املتعـددة للكلمـــــة الواحــــدة. -

  التدريب على معرفـة أصـول الكلمات و اشتقاقهـــا .  -

 ( 108، ص5000نبيل عبد الفتاح :  تدريب التلميذ على تصنيف الشياء و الشخاص.     ) -

 و يذكـر رضوان و رفاقـه بعض صعوبات القراءة ، و الساليب املقررحة للعالج، و هي كالتي:

دريب على بالت و يقررح معالجتهــا: و األصوات القريبة التعثر في النطـق و الخلط في النطـق بين الحروف  -

 الحديث، و التعرف على الحروف و تحليل الكلمـات .

 و تعالج بالعناية باتجاه في أثنــاء القــراءة .القــراءة العكسيـــة :  -

و القــراءة  و يعالج بالتدريب على معرفة كلمات جديدة، و تشجيع الطلبة على الرروي و الهـدوءالتكــــــــرار :  -

 ــة .الجهريـــة الجماعيــ

الصوتي ،  و تعالـج بتوفيــر اللعـاب بالكلمات التي يتوافق فيها عنصر التحليـــلإحالل كلمـــة محــل أخـرى :  -

 و استخدام مـادة قرائيـة أسهــل.
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كلمـة غير موجودة أو حذف كلمات موجودة ، و تعالـــــــج بالرركيـز على املــعنى و استخدام  إضافةاإلضافة : 

 املعــلـــم. البطاقات الخاطفة التي تحتوي على جملة ناقصة و أخرى كاملـة ، و القراءة الجماعية مــع

ـة أسهل مع الرركيز على املعنى و تعالج باستخدام مادة قرائياملـراد من املـادة املقــروءة :  قصـور فهـم -

 وإثارة الدافعية ، و التدريب عن طريق استخدام البطاقة الخاطفة .

 يص و استخدام مادة قرائية أسهـل و تعالج بالتدريب على التلخصعوبــة تذكــر املقــروء :  -

جملـة  كلمة معينة فـي و تعالج بالتدريب على التصفح السريع للعثور علىالعجـز عن القـراءة السريعـة :  -

 أو على جملـة في فقــرة أو صفحـــة.

إكمال الجمل  و تعالج باستخدام تدريبــــــــاتمن األشيـاء :  ش يءمالحظـة التفاصيــل في وصف  صعوبــة في -

الصحيحة و صياغـة أسئلـة ، و استخدام مادة أسهل.) محمود فنـدي :  اإلجابات، و وضع خطوط تحت 

 ( . 21، ص 5006
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ـــــة ـــــــــــــــ  :خـالصـــــــــــــــــــــــــــ

تعلــم العديـد من  تعــد القــراءة من أهــم املهـارات التـي يتــم تعليمهـــا فـي املدرســـة لنه من خاللهــا يبنى عليـــــها

جـوانب العلـوم و املعارف ، و التي  فشــل في كثيــر مـــنالعلــوم و املعـارف الخـــرى ، و أي فشـــل فيهـا يـؤدي إلى 

ال يمكــن تعلمهـــا إال مـن خـالل القــراءة ، حيث تمثــل صعوبة القــراءة سببــا رئيسيـــا للفشـــل الدراســي ممــا 

 لخريـــــن .و تقديـــر الـذات و احتــرام ا يـؤدي بالتالــي إلى القلــق و انخفــاض الدافعيـــــــة
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 : سطلعايةةالدراسة ال 

 :السطلعايةةأهداف الدراسة 

ـ هدفت هذه الدراسة ملعرفة مستويات صعوبات القراءة على مستوى املدارس االبتدائية و جمع املعلومات 

 . األساسيةاملعلمين وضبط العينة  تمهيدا للدراسة  أراءحول هذه الظاهرة من خالل 

 املجال الزماني للدراسة :

 6502أفريل  62إلى غاية  6502أفريل  50في الفترة املمتدة من  الستطالعية اتم إجراء الدراسة 

يد م في الزيارة األولى التعرف على املؤسسة و املدير ثم تحدن في األسبوع  لكل مدرستين و قد تبمعدل زيارتي

ي عسر و للتعرف على التالميذ ذ صة األخيرةجراء ببةة املقابالت ثم اح ل  )ة(املواعيد املخصصة لكل معلم

 القراءة من خالل تقييم املعلم )ة(.

 املجال املكاني للدراسة :

ثم إجراء هذه الدراسة في ست مدارس ابتدائية ألقسام السنة الثالثة إبتدائي حيث يعتبر مستوى السنة 

 الثالثة إبتدائي كمرحلة تعليمية يصل الطفل فيها إلى النضج القرائي.

إختبار هذه املدارس على أساس املوقع احجغرافي من حيث طبيعة حضرية ـ ببه حضرية ـ ريفية ، و قد تم 

للتؤكد من نسبة عسر القراءة لدى تالميذ املدرسة البتدائية و ذلك من خالل ببةة مقابلة مع معلمي 

 قسم السنة الثالثة إبتدائي .
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 يوضح مدارس الدراسة األولةة : 10جدول رقم 

 نوع املنطقة املوقع  املدرسة

 ـ مدرسة بن بنديخ عثمان

 ـ مدرسة حي البحر

 ـ مدرسة دوار احجديد

 ـ مدرسة حميتي بارف

 ـ مدرسة الشهيد موالي حمو

 ـ مدرسة الشهيد بودية الشارف

 

 مستغانم) بلدية مستغانم(

 مستغانم )بلدية مستغانم(

 بلدية حاس ي ماماش

 بلدية بن عبد املالك رمضان

 الدرادب بلدية استيديادوار 

 دوار املشتي "بلدية بن عبد املالك رمضان

 حضارية

 حضارية

 ببه حضارية

 ببه حضارية

 ريفي

 ريفي

 

 

 يةنة الدراسة 

تلميذ ، إذ  095 األقسامار ستة أقسام و التي يبلغ العدد الجمالي لتالميذ هذه يو قد تم في هذا البحث إخت

تلميذا من بينهم مةررين للسنة الثالثة نظرا لعد إنتقالهم  00و  05يتراوح عدد التالميذ في كل قسم بين 

 للسنة الرابعة.

 ـ تراوح متوسط أعمارهم ما بين ثمان إلى تسعة سنوات.

 أدوات البحث في الدراسة

 األدوات التالية في الدراسة  استخداملقد ثم 
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 :عاتشبكة املقاب

نا من مقابلة اح االت وجها لوجه و التواصل معهم لفظيا و اكتشاف التالميذ الذين يعانون من تلقد مةن

عينة الدراسة و جمع املعلومات حول املوضوع البحث وطرح  اختيارعسر القراءة في حصة القراءة من أجل 

 يهم.عسر القراءة لد اكتشافاألسئلة للمعلمين حول تقييم اح االت و كيفية 

 : نطائج الدراسة

 البتدائيةافي املؤسسات التربوية  "املدارس  انتشارهحول مشكلة عسر القراءة و نسبة  االستجاباتمن خالل 

 " 

إلى من املناطق اح ضرية و هذه النسبة راجعة /°  4إلى  0للظاهرة تؤكد على  انتشارأن هناك  اكتشفناـ 

 الوالدين و الدروس احخصوصية.متابعة املبةر للمشكلة و  االكتشاف

 إلىو هذا راجع  في املناطق الريفية/° 05إلى /°  2في املناطق ببه حضارية و بنسبة /°  2إلى  0و بنسبة 

مجمل اح االت التي طرح عنها من طرف املعلمين  ,و طبيعية هذه املناطق اقتصادية  اجتماعيةظروف 

 تنصف ضمن التأخر الدراس ي و صعوبة القراءة التي هي جزء من صعوبات التعلم.

 ة :ـةــاســة األســدراســال

 عراضأمن خالل التعرف على  االستطالعيةتطبيق االختبارات على العينة  إمكانيةمن   التأكدبعد 

صعوبات القراءة  الواض ة في التحصيل الدراس ي لهذه الفئة و خبرة املعلمين في هذا املجال  تم االنتقال 

  األساسيةالدراسة  إلى

ي عسر و ن التالميذ العاديين و التالميذ ذلتحقيق مقارنة بي نا في هذه الدراسة املنهج املقارن لقد اتبع

 القراءة.
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الدراسة بمدرسة بن بنديخ عثمان بمستغانم و مدرسة الشهيد فوالوي  : أقيمت ـ مكان و زمان الدراسة 0

ماي  02إلى غاية  6502أفريل  62حمو بدوار الدرادب بلدية استيديا ، لقسمي السنة الثالثة إبتدائي من 

6502 . 

 ـ يةنة الدراسة األساسةة : 2

 ( يوضح يةنة الدراسة األساسةة .2ل رقم )جدو 

 املؤويةالسنة  العدد ذالتالمي

 /05 05 العاديين التالميذ

 /05 05 دوي عسر القراءة التالميذ

 

 على أساس :  تم إختيار عينة عسر القراءة

 ختيار املعلمين.ـ مالحظتنا الشخصية و مالحظة و إـ  

 ار الذكاء.إختبــ تطبيق 

 ــ إستمرارية األعراض في املشكل القرائي.

 ــ تطبيق إختبار القراءة.

 أدوات الدراسة األساسةة :ــ  3

إختبار  وا من مقابلة اح االت و جها لوجه تم فيها تطبيق إختبار القراءة : مةنتن املقابلة املوجهة  0ــ  0

 ) جمل ـ كلمات ـ أرقام (و إختبار اح لقة الفنولوجية  الفضائية-  املفةرة البصرية
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: تعتبر املالحظة العامل احخصب لل صول على معلومات و بيانات تتصل بالسلوك  املعاحظة املباشرة 6ـ  0

 (02ص  6552او احجماعي ) عبد الرحمن الوافي  الفردي

 فضائية.ال-حيث كان هدفها مالحظة كيفية تعامل اح االت مع الختبارات خاصة إختبار املفةرة البصرية 

  : اإلخطبارات 3ـ 3

 : لقةاس ذكاء األطفال الرجل  رسم  إخطبار 

دم يق اءة ، بل يعتمد على رسم الطفل حيثفاظ و الةتابة و القر هو إختبار لفظي ال يعتمد على االل

إلى  54تراوح أعمارهم ما بين ) تللطفل ورقة و قلم و يطلب منه رسم رجل و هو يقيس ذكاء األطفال الذين 

 بندا . 00سنة ( و ذلك بالعتماد على  00

أظهرت البحوث التي قامت بها  " قودنوف " رسوم ضعاف العقول من األطفال تتشابه إلى حد كبير و قد 

رسوم األطفال الذين هم أصغر منهم سنا من حيث العناصر املوجودة في الرسم و التناسب بين هذه 

 العناصر.

يا يكون فيها الرسم جانب ـ الراس : أي محاولة لظهار الساقين بعددهما الص يح ، باستثناء اح الة التي 0

 حيث تظهر في هذه اح الة رجل للرأس .

ـ الذراعين : أي محاولة لظهار الذارعين بعددها الص يح ، باستثناء اح الة التي يكون فيها الرسم جانبيا  6

و ال يعطي الطفل نقطة على رسمه لألصابع ملتصقة باحجدع حيث تظهر في هذه اح الة ذراع واحدة 

 مبابرة.

ـ احجدع : أي محاولة لظهار احجدع حتى لو كانت برسم خط و في حال كان احجذع ملتصق بالرأس ال  4

 بعنبر رقبة بل يحسب جذع .
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ـ طول احجذع أكبر من عرضه : يقاسان باملليمتر إذا تطلب األمر في هذه اح الة يجب أن ال يكون الرسم  0

 عبارة عن خط .

ض ة و ال تحتسب طة بدقة و صرامة فيجب ان يكون اكتاف واقـ ظهور األكتاف : تصحح هذه الن  2

 الزوايا القائمة أكتافا.

ـ اتصال الذراعين و الساقين باحجذع مهما كان نوع السيقان و األذرع املرسومة و عددها فإن التصاقها  2

 باحجذع يمنح الطفل نقطة.

رسم احجانبي يجب أن يكون الذراع ـ اتصال الذراعين و الساقين في األماكن الص يحة : في حالة ال 2

 ملتصقا بمنتصف احجذع تحت الرقبة .

 ـ وجود الرقبة : أي بكل مختلف عن احجدع و الرأس يتوسطهما يعتبر رقبة. 9

 ـ خطوط الرقبة يتماش ى مع الرأس أو احجذع أو كالهما : أي أن تكون متدرجة التساع. 05

األطفال تكون غريبة و لةن أي محاولة لظهارهما تعطي  ـ وجود العينين : أغلب أبكال العينين عند 00

 نقطة ، و ينقط الطفل في حال الرسم احجانبي على العين الواحدة.

 ـ وجود األنف : أي محاولة لظهار األنف تحسب. 06

 ـ وجود الفم : أي محاولة لظهار وجود الفم. 00

، و ال يقبل الشكل املستدير أو املربع او ط مجرد خ الفم و األنف من بعدين أي ان ال يكون  ـ رسم 04

 املستطيل لألنف و يشترط رسم خط لفصل الشفتين كي يمنح الطفل نقطة .

 ـ إظهار فتحتي األنف : أي محاولة لظهارهما تقبل . 00

 ـ وجود الشعر : أي محاولة لظهار الشعر تقبل. 02
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 كان الص يح من الرأس و ان يكون بفافا.ـ وجود الشعر في املكان الص يح : يجب ان يكون في امل 02

 ـ وجود املالبس : أي محاولة لظهار املالبس تقبل. 02

ت وجود قطعتين من املالبس : و يشترط أن ال تكون املالبس بفافة تظهر ما تحتها و ينقط الطفل في  09

 حال رسم الثوب التقليدي.

تها الثياب ساترة ملا تح بدقة فيجب أن تكون  ـ خلو املالبس من القطع الشفافة : تصحح هذه النقطة 65

 اليجوز ان يبدو الساق تحت البنطلون مثال أو احجسم تحت احجبة ، و يجب وجود األكمام.تماما ف

قطع من املالبس/ تعطي هذه النقطة مبابرة للطفل الذي يرسم الرجل مرتديا احجبة  4ـ وجود  60

قطع فعال مثل البنطلون و القبعة و السترة  4أن تتوفر والغطاء الرأس اما في اح الة العادية فيجب 

 اح ذاء و ربطة العنق اح زام او حماالت السراويل ...........و 

ـ تكامل الزي : يجب أن يكون الزي متكامال وواض ا و معروفا فال يعطي الطفل النقطة إذا رسم زيا  66

 عاديا مع قبعة برطي مثال .

 لة لظهار األصابع تحسب.ـ وجود األصابع : أي محاو  60

 ـ ص ة عدد األصابع . 64

ـ ص ة تفاصيل األصابع : الطول أكبر من العرض + أن تكون من تعدين و ليست خطوط + أن ال تزيد  60

 /° .025الزاوية التي تحتلها عن 

قية ب أقصر من ص ة رسم البهام : تص يح هذه النقطة بتشدد فال يعطي الطفل إال إذا كان البهام - 62

 املسافة بين البهام و السبابة أكبر من املسافة بين بقية األصابع. ,األصابع

 ـ إظهار راحة اليد : يجب ان تكون بادية . 62
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 ـ إظهار مفصل الذراع : مفصل الةتف أو الكوع او كالهما 62

لركبة في مكان اـ إظهار مفصل الساق : مفصل الركبة او ثنيه الفخذ ، يظهر في بعض الرسومات ضمور  69

 يقبل ذلك و يحسب نقطة.

 ـ تناسب الرأس : أن ال تكون مساحة الرأس أكبر من نصف مساحة احجذع أو أقل من عشر مساحته. 05

يكون طول الذراعان أكبر من و ان  ـ تناسب الذراعين : ان تكون الذراعين في طول احجذع او أكثر قليال ، 00

 عرضهما.

 الساقين اقل من طول احجذع و عرضهما أقل من عرض احجذع. ـ تناسب الساقين : طول  06

: يجب ان يكون الرسم من بعدين ) ليس خط( و يجب ان يكون طول القدم أكبر من ـ تناسب القدمان  00

 ارتفاعهما ، و طول القدم ال يتجاوز ثلث الساق و ال يقل عن عشرها.

 ط ( ـ إظهار الذراعين و الساقين من بعدين : ) ليس خطو  04

 ـ إظهار الةعب : أ ي محاولة لظهار تحسب نقطة . 00

ينها ن كثرة في الفراغات بضوح خطوط الرسم و تالقيها بدقة دو ـ التوافق اح ركي للرسم بصفة عامة : و  02

 ، و تص يح بشيئ من التساهل . 

 سم .يعاد تص يح نفس النقطة السابقة و لةن بدقة اكبر و يراعي تدرج تالقي خطوط الر - 02

ـ توافق خطوط الرأس : تصحح هذه النقطة بدقة يلزم ان تكون كل احخطوط الرأس موجهة و ان يشبه  02

 بكل الرأس الشكل الطبيعي.

 ـ التوافق اح ركي حخطوط احجذع : مراعاة ما سبق. 09
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 ـ التوافق اح ركي حخطوط الذراعين و الساقين : نفس الشروط السابقة. 45

و األنف و العينين و أن تكون األعضاء في اماكنها  حخطوط مالمح الوجه : رسم الفمـ التوافق اح ركي  40

 الص يحة و التناسق اححجمي لألعضاء مهم أيضا.

 ـ وجود األذنين : أي محاولة لظهار األذنين تحسب . 46

 ـ إظهار األذنين في مكانها الص يح و بطريقة مناسبة أي ان يكون الرسم مشابها ألذن. 40

 ـ إظهار تفاصيل العين من رمش و حاجب. 44

 ـ إظهار إنسان العين ) البؤبؤ ( 40

 إظهار اتجاه النظر. 42

 و أي مساحة تحت الفم تحسب ذقن. مساحة فوق العينين تحسب جبهة ـ إظهار الذقن و احجبهة : أي 42

 ـ إظهار بروز الذقن . 42

 بشكل ص يح ( ـ الرسم احجانبي الص يح ) الرأس و القدمان و احجذع 49

 ـ الرسم احجانبي احخالي من األخطاء ما عدا أخطاء العين. 05

 :كةفةة تنقةط اإلخطبار

 سنوات و ثالث بهور. 0ـ إذا كانت رسوم الطفل مجرد خربطات فعمره العقلي يقدر ب  0

 ـ أجمع الدرجات التي تحصل عليها الطفل و أقارن بالنتائج التالية : 6

 بهر . 09درجة واحدة : 
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 بهر . 46درجتان : 

 بهر. 40درجات :  0

و هةذا إلى أن نحصل على العمر العقلي بالشهور لطفل  42درجات يقابلها  4و تعطي نقطة لكل ثالث مثل 

، من خالل عمر الطفل اح قيقي بالشهور و عمره العقلي بالشهور ايضا يمةننا حساب درجة ذكاء الطفل 

 بدقة .

 املعروفة عند ذوي الختصاص و هي  ينم ذلك بتطبيق معادلة الذكاء

 = معامل الذكاء . 055× ـ )العمر العقلي بالشهور / العمر الزمني بالشهور( 

 بهرا. 062درجة لرسم طفل ما و هي تقابل  05مثال حصلنا على 

 بهرا. 062بهرا ، لنفترض ان العمر اح قيقي لهذا الطفل هو  062إذا كان العمر العقلي لهذا الطفل هو 

 ا كان العمر العقلي أكبر من العمر الزمني و بالتالي الطفل عادي الذكاء و كلما كبر الفرق إذ

زاد مستوى الذكاء ، و لةن هذا ال يةفي سوف نحدد درجة ذكائه بالضبط و يتم ذلك بتطبيق املعادلة 

 السابقة:

 و هذا يعطي أن ذكاء الطفل .  92.40=  055(× 062/062) 

 درجة : ذكاء منخفض. 25معامل الذكاء اقل من 

 : ذكاء اعتيادي. 055إلى  25معامل الذكاء من 
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" هو إختبار تم تطبيقه على البيئة احجزائرية من خالله يقوم  يسعل: ل " اسماعيل خطبار القراءة إ 0ـ 3ـ 3

تشخيص إضطراب عسر القراءة عند تالميد السنة الثالثة ، و هو عبارة عن نص قراءة متبوع بأسئلة 

 خاصة بالفهم الشفهي .

قراءة ال مبدأ الختبار : يعرض الختبار على التلميذ و يطلب منه قراءة النص قراءة جهرية ، و بعد إتمام

 من عالماتيحسب له الوقت الذي استغرقه ، و يسجل الفاحص كل األخطاء التي وقع فيها املفحوص 

وقف حذف ، تعويض ....إحخ ، و بعد النتقاء من القراءة يطلب من املفحوص الجابة عن األسئلة احخاصة 

 ر الدقة في القراءة و الفهم العامبالفهم الشفهي و يسجل إن أجاب التلميذ ام ال ، و يراعي في هذا الختبا

 للنص و يحسب العمر القرائي

 الكلمات احخاظئة . ي: العدد الةلي لكلمات النص ـ عددللتلميذ كالتال

 " بقياس صدق و ثبات هذا االختبار  و توصلت الى :6506قامت الباحثة "بن طاهر خيرة -

 التالية :احخصائص السيكومترية  لإلختبار و تحصل على النتائج 

إثبات الختبار : " إعادة الختبار " بعد إجراء احخطوط الضرورية ح ساب معامل إرتباط بيرسون ، تم 

 التوصل للنتيجة اآلتية :

 5.95معامل الرتباط = 

  5.50درجة اح رية الدالة = 

 ب ـ صدق الختبار :لقياس صدق الختبار استعمل الباحث الصدق الذاتي.
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يشير إلى النهاية العظمى ملعامل الصدق األخرى ، أي أن اح د األعلى ملعامل صدق الختبار الصدق الذاتي : 

و يحسب الصدق الذاتي لإلختبار بحساب التربيعي ملعامل ثباته و بما ان معامل ثبات هذا يساوي معامل

 .5.94فإن صدقة  5.95الختبار 

ح ساب داللة الفروق )ب( بين درجات األقوياء و ج ـ املقارنة الطرفية : بعد إجراء كل احخطوط الالزمة 

 5.50عند مستوى داللة  9.00درجات الضعفاء ، توصل الباحث إلى النتائج التالية : بما ان امل سوبة 

فإن الفرق دال و منه يمةن القول ان الختبار صادق بدرجة ثقة عالية تسمح  02املقابلة لدرجة اح رية 

 باستعماله في الدراسة.

 قديم إخطبارات الحلقة الفنولوجةةتـ  

 ـ إخطبار الحلقة الفنولوجةة ــ كلمات ــ :0

 ا / تعريف اإلخطبار:

 ( و طبق من طرف siegel rs & ryan eb 1998هذا الختبار مصصم من طرف )

 (SIEGNERICA A , 1998  و يحتوي على أربع سالسل من املجموعات إبتداءا من سلسلة مجموعتين من , )

الكلمات إلى غاية خمس مجموعات من الكلمات و كل مجموعة تحتوي على اربع كلمات حيث ثالث منها لها 

 نفس الداللة اما الرابعة فهي كلمة دخيلة 

 ) ليس لها نفس الداللة مع الكلمات الثالث األخرى( .

 : ريقة تلبةق اإلخطبارب ـ ط

 يطبق الختبار وفق الشروط التالية:
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 . الطعلةمة :

سوف أعرض عليك سلسلة تشمل مجموعة من الكلمات و عليك ان تجد الكلمة الدخيلة من بين الكلمات 

 األخرى التي ال تربطها أية عالقة مع الكلمات الثالثة األخرى و تحتفظ بها في ذاكرتك و في نهاية كل سلسلة

 عليك تذكر الكلمات الدخيلة بالترتيب.

 الوسةلة :. 

 كلمات متداولة لها نفس الداللة و كلمات أخرى دخيلة ليس لها نفس الداللة مع الكلمات السابقة. ـ

 طريقة الطلبةق :-

نبدأ االختبار بتدريب التلميذ على سلسلة مجموعتين بمحاولة واحدة ، حيث نقدم له مجموعة من 

نطلب منه التعرف على الكلمة الدخيلة التي ال تربطها عالقة دالليلة مع الكلمات األخرى و الكلمات و 

 التلفظ بها بصوت مرتفع و عليه أن يحتفظ بالكلمات الدخيلة ليعيد تذكرها بالترتيب في نهاية كل سلسلة.

 الطصحةح و الطنقةط:-

  نقلة واحدة لكل كلمة دخةلة مسترجعة و مرتبة.

 :ـ إخطبار الحلقة الفونولوجةة ــ جمل ــ  2

 : صمم هذا الختبار من طرف  تعريف اإلخطبارأ / 

(SIEGEL  R.S & RAYAN  F.B ,&1998    يحتوي هذا افختبار على خمس سالسل من احجمل إبتداءا من سلسلة جملتين )

 إلى غاية سلسلة خمس جمل ، ثالث محاوالت لكل سلسلة.

 يطبق الختبار وفق الشروط التالية :خطبار : / كةفةة تلبةق اإل ب 
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 . الطعلةمة : 

سوف أقدم لك سلسلة من احجمل ، كل جملة تشمل كلمة ناقصة عليك أن تجدها و تتلفظ بها بصوت 

 مرتفع ، ثم تحتفظ بها في ذاكرتك لكي تعيد تذكرها بالترتيب بمجرد ان انتهي من عرض السلسلة .

 . الوسةلة : 

 جملة تضم كلمات معروفة و متداولة. 46تحتوي على أربع سالسل 

 طريقة الطلبةق :

نبدأ الختبار بتمرين يتكون من سلسلة جملتين حيث يتم تقديم احجمل الواحدة تلو األخرى و ندع الطفل 

يةمل الكلمة احخيرة لكل جملة بصوت مرتفع ، فإذا تةمن الطفل من النجاح في التمرين نقوم بتقديم 

جملية بنفس الطريقة و على التلميذ أن يحتفظ بالكلمات املتلفظة ليعيد استرجاعها في نهاية السالسل اح

 كل سلسلة.:

 ج / الطصحةح و الطنقةط :

 نقطة واحدة لكل كلمة دخيلة مسترجعة و مرتبة .

 ـ إخطبار الحلقة الفنولوجةة ــ أرقام ـ : 3

 ا/ تعريف اإلخطبار :

مجموعة  46( ، و يحتوي هذا الختبار على YUILL & all , 1989استعمل هذا الختبار من طرف يول و بركاؤه ) 

غاية سلسلة خمس مجموعات من األرقام مقسمة إلى سالسل مختلفة الطول إبتداءا من سلسلة مجموعتين إلى 

 ثالث محاوالت لكل سلسلة .
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 كةفةة تلبةق اإلخطبار :ب / 

 ار وفق الشروط التالية :يطبق الختب

 . الطعلةمة : 

سوف أقدم لك سلسلة من األرقام و عليك التلفظ باألرقام األخيرة من كل مجموعة و تحفظ بها كي 

 تتذكرها عند نهاية كل سلسلة.

 . الوسةلة : 

 كل مجموعة تتكون من ثالث أرقام. ن، حيث 9إلى  0ـ خمس سالسل من مجموعات األرقام من 

 الطلبةق:طريقة .

نبدأ الختبار بتدريب التلميذ على محاولة من سلسلة مجموعتين حيث تقدم السلسلة للتلميذ و يطلب 

منه قراءة املجموعةالولى و الحتفاظ بالرقم األخير أيضا بالنسبة للمجموعة الثانية ثم يحتفظ بالرقمين 

سالسل في هذه امل اولة نقوم يتقديم ال ليقوم بتذكرها بالترتيب عند نهاية السلسلة، و عند نجاح التلميذ

 األخرى بنفس الطريقة 

 : تعطى نقطة واحدة لكل رقم ص يح مسترجع و مرتب. ج / الطصحةح و الطنقةط
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 الفضائةة :-اخطبار املفكرة البصرية-

 /تعريف الخطبار :-أ

 & Baddely)الفضائية املصمم من طرف -سنعتمد في هذا املوضوع على اختبار املفةرة البصرية

Gathercole,1982)  يحتوي االختبار على خمس سالسل من احجداول ابتداءا من سلسلة جدولين الى ،

 ببةة  46جدول يحتوي على  62غاية خمس جداول ، ثالث محاوالت لكل سلسلة ، هناك 

 ق الخطبار: ب/كةفةة تلبة

 يطبق هذا االختبار وفق الشروط التالية :

 الطعلةمة :

عليك أن تشير باصبعك الى احخانة التي توضع فيها النقطة الثالثة لكي نشكل املستقيم ، يجب عليك تذكر 

 مكان و لون املستقيم و تعيد تشةيله بواسطة الشروط امللونة على الشبةة الفارغة .

 الوسةلة :-

، و كل جدول في صفحة و نقطتان كافيتان لتعريف املستقيم الواحد  0X0ول تحتوي علىنستعمل جدا

 األصفر للثالثة ، األخضرللثانية ،  األزرق، األولىللشبةة  األحمراملختلفة اللون  األلوان إلى بالضافة

للرابعة ، البرتقالي للخامسة .دمها للطفل دون ترتيب عددها ، و لونها يكون موافقا لعدد و لون 

 املستقيمات الواجب تذكرها .
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 طريقة الطلبةق : -

نستهل االختبار بتمرين يتكون من سلسلة جدولين يقدمهما الفاحص للطفل ، يحتوي كل جدول على 

 .موضع النقطة الثالثة لتشةيل املستقيم  إلى بإصبعهيشير نقطتين من لون واحد و على الطفل أن 

عند بدأ االختبار نطلب من الطفل أن يرى جيدا لون و وضعية املستقيمات في سلسلة احجداول و يحتفظ 

بها و في النهاية يعيد ترتيبها في جدول ثالث ، يقدم فارغ للطفل و الجل ذلك تقدم أبرطة ملونة غير مرتبة 

و لونها املستقيمات السابقة التي ظهرت في السلسلة و عليه وضع األبرطة على احجداول يعادل عددها 

 باحترام الوضعية احخاصة بها و ترتيبها حسب اللون.

 ج/تصحةح و تنقةط الخطبار :

يراعي الفاحص في التص يح لون و وضعية املستقيم ، فتعطى نقطة واحدة لكل مستقيم بنفس الوضعية 

 و نفس اللون 

 : األسالةب اإلحصائةة 4ـ  0

 بغرض ترجمة النتائج املتحصل عليها من خالل املقياس    ــ الطكرارات و النسب املؤوية :

 من اجل تحديد قيمة تتجمع من حولها قيم مجموعة و يمةن من خاللها اح ةم  ـ املطوسط الحسابي :

        .على بقيمة املجموعة

 النحراف املعةاري -

: لتحديد العالقة بين الذاكرة العاملة و الفهم الشفهي عند التالميذ دوي اإلرتباط سبيرمانـ املطوسلة 

 .عسر القراءة 
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يوضح النطائج املطحصل يليها من خعال تلبةق إخطباررسم الرجل يلى الطعا مةذ  (3جدول رقم )

 :العاديين ــ املجموية األولى ـ

 حاصل الذكاء السن اح الة

0 2 90.02 

6 2 96.22 

0 2 90.50 

4 2 95.05 

0 2 95.00 

2 2 95.56 

2 9 94.22 

2 2 90.06 

9 2 94.92 

05 9 90.05 

 

من خالل هذا احجدول يتضح لنا ان اح االت املجموعة األولى ال تعاني من أي مشكل على مستوى العمليات 

 (95.56الوظيفية " الذكاء " حيث انحصرت نتائج العينة بين أدنى درجة ) 

 ".9( عند اح الة رقم " 94.92" و اعلى درجة ) 2عند اح الة رقم "
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يوضح النطائج املطحصل يليها من خعال تلبةق إخطبار رسم الرجل يلى الطعامةذ ذوي (4رقم ) جدول 

  يسر القراءة 

 حاصل الذكاء السن اح الة

0 2 95.06 

6 2 95.56 

0 9 95.05 

4 2 29.24 

0 2 90.50 

2 9 22.00 

2 9 95.50 

2 2 95.00 

9 2 22.29 

05 2 29.00 

 

من خالل هذا احجدول يتضح لنا أن حاالت املجموعة التانية ال تعاني من اي مشكل على مستوى العمليات 

  22.00الوظيفية " الذكاء " حيث انحصرت نتائج العينة بين ادنى درجة 

 " 0اح الة رقم " عند  90.50جة " " و اعلى در  2عند اح الة رقم "
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 :يوضح نسبة األخلاء املرتكبة في تلبةق إخطبار القراءة للطعامةذ العاديين.(5جدول رقم)

النسبة  عدد األخطاء الوقت القلب التعويض اح ذف املد اح االت

 املؤوية

درجة 

 التباين

 4.24 %  5 5 د0 / / / / 0اح الة 

 5.54 %5.20 6 د0 / / / 6 6اح الة 

 5.54 %5.20 6 د6 / / 6 / 0اح الة

 5.24 %6.0 0 د6 0 / / 6 4اح الة

 5.24 %6.0 0 د0 / / 6 0 0اح الة

 04.44 %0 2 د6 6 / 6 6 2اح الة

 4.24 %5 5 د0 / / / / 2اح الة

 4.24 %5 5 د0 / / / / 2اح الة

 4.24 %5 5 د0 م / / / 9اح الة

 04.44 %0 2 د6 / 4 / 6 05اح الة
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 :.( يوضح نسبة األخلاء املرتكبة لذوي يسر القراءة 6)  جدول رقم

عدد  الوقت القلب التعويض اح ذف املد اح االت

 األخطاء

 النسبة 

 املؤوية

درجة 

 التباين

 454.50 %  65,20 60 د4 2 0 9 2 0اح الة 

 056.0 % 69.02 00 د0 2 05 2 9 6اح الة 

 060.60 %62.00 04 د0 2 00 05 2 0اح الة

 020.60 %02.0 29 د9 65 00 02 02 4اح الة

 92.50 %40.20 00 د2 02 02 04 2 0اح الة

 092.20 %60.20 00 د2 2 0 05 2 2اح الة

 454.0 %65.20 60 د0 02 6 6 4 2اح الة

 92.50 %40.20 00 د2 09 0 00 65 2اح الة

 090.60 %49.02 09 د06 60 9 02 00 9اح الة

 065.40 %06.0 20 د2 09 02 04 06 05اح الة

 

 القراءة : ( يوضح القراءة املطوسلة الحسابي و النسبة املئوية إلخطبار 7جدول رقم ) 

 االنحراف املعياري  النسبة املؤوية املتوسط اح سابي 

 6.04 %  0,2 6.6 التالميد العاديين

 02.25 %  02.02 40.0 التالميد ذوي عسر القراءة
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ديين اخطاء عند التالميذ العلقراءة الحظنا أن عدد اال ابعد تطبيق الختبار و اح صول على نتائج اختبار 

د أن حيث نج كانت ببه منعدمة ، كذلك الزمن املستغرق في القراءة كان قليل و لم يتجاوز الدقيقتين

أما أدنى قيمة  04.44و درجة التباين تقدر ب %0أخطاء ما يعادل  2أعلى قيمة من ناحية األخطاء هي 

ما  6.6حيث يقدر املتوسط اح سابي لهذه املجموعة ب  4.24و درجة التباين  %5مايقدر ب  5فكانت 

هذا ما يدل على تحةمهم احجيد في ميكانيزمات القراءة و  6.04االنحراف املعياري ب و  % 0,2يعادل نسبة 

ية القراءة فرق في الزمن بين كلمة واحدة و اخرى و هذا ما يسمح لنا ناء عملان القارئ لم يظهرأثحيث 

بتصنيفه كقارئ جيد و هو ذلك التلميذ الذي ال يجد صعوبة في فك الرموز الةتابية و اعادة تجميعها 

 بصفة ص يحة و ال يستغرق وقتا كبيرا.

 و ترتيب عدم القدرة على ربطـ مقارنة بتالميذ ذوي عسر القراءة فقد اظهر تالميذ هذه املجموعة على 

، و قد تةررت  بأكملهاسطور  أهملبعض الكلمات و البعض اآلخر  أهملاح روف حيث ان بعضهم 

 حيث مرارا من ناحية املد و اح ذف و التعويض و القلب مما جعلنا نعجز عن فهم قراءة اغلبهم أخطاءهم

أما أدنى قيمة  020.60و يقدر التباين ب  %02.0مايعادل  29نجد اعلى قيمة من ناحية األخطاء تقدر ب 

فقد بلغت نسبة املتوسط اح سابي عند هذه  454.50و يقدر التباين ب    %65.20ما يعادل  60فتقدر ب 

أما في يخص الزمن املستغرق فقد  02.2و االنحراف املعياري يقدر ب   % 02.02ما يعادل  40,0املجموعة 

مستوى التالميذ هذه  أنة استغرقوا وقتا أطول و هذا ما يدل على ال حظنا جميع تالميذ هذه املجموع

 املجموعة ضعيف بسبب عدم قدرتهم على التحةم في ميكانيزمات القراءة.
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 :( يوضح تحلةل إخطبار القراءة يلى املسطويات8جدول رقم ) 

 التحليل املستويات

 

 

 على مستوى 

 اح روف

 

نتائج اختبار القراءة الحظنا ان عدد األخطاء على مستوى األصوات ختبار و اح صول على بعد تطبيق اال 

و اح ذف او التعويض أو  ة جدا و لم تتجاوز خطئين سواء في املدند التالميذ  العادديين كانت قليلع

 القلب.

مقارنة بالتالميذ ذوي عسر القراءة كان لديهم خلط بين بعض األصوات مثل : )س ، ش( ) ج ، ح، خ ( ) ث 

ضافة إلى عدم التمييز بين ترتيب و حدف بعض اح روف و تةرارها باال  ) د ، ذ ( ) ق، ف( ت، ب( ) ر ، ز (، 

 اح روف احخاصة املتشابهة.

 

 

 على مستوى 

 الكلمات

بالنسبة للتالميذ العاديين األخطاء على مستوى الكلمة لم تتعدى حذفهم ) ال(التعريف لبعض كلمات 

 عسر القراءة كانت هناك أخطاء على مستوى الكلمة إلى عدم التمييز بيناما بالنسبة لتالميذ ذوي 

الكلمات املتشابهة او تعويض كلمة بدل اخرى مثل إلى = على حتى التغيير في املعنى و تغيير مواقع اح روف 

في الكلمة . مما يظهره إلى تغيير ترتيب مقاطع الكلمة عند قراءتها و هناك من ال يمةنه نطق الكلمة 

 ص يحة رغم تعرفه على جميع اح روف املكونة لها.

 

على مستوى 

 احجملة

نالحظ ان التالميذ العاديين لم يةن لهم مشكل على مستوى احجملة أو اخالل بمعناها ألنه لم يةن هناك 

مشكل على مستوى الكلمات او تركيبها ، مقارنة بتالميذ ذوي عسر القراءة الذين الحظنا وجود خلل على 

احجملة من ناحية القراءة او الترتيب أو املعنى ألنه راجع إلى تأثيره بعدم تسلسل األحداث و ترتيب  مستوى 

 الكلمات في احجملة.

 

 

 الفقرة      

نالحظ أن التالميذ العاديين لم يةن لهم خلل على مستوى الفقرة مرورا باألصوات و الكلمات و احجمل و 

بتالميذ ذوي عسر القراءة الذين لم يصلوا إلى مستوى الفقرة بسبب  بالتالي ستكون الفقرة سليمة مقارنة

عدم قدرتهم على تجميع األصوات مع بعضها البعض لتشةيل الكلمة و التي بدورها تؤثر على احجملة و 

 هذا ما يؤدي ألى مشكل في تكوين الفقرة و الخالل بمعناها.
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 : تحلةل أسئلة الفهم الشفهي

املطبق بهذه الدراسة من أسئلة خاصة بالفهم الشفهي و كان هدفها من هذه  يتكون اختبار العطلة

 األسئلة قياس الفهم الشفهي لدى التالميذ عسر القراءة حيث تمثلت أسئلة النص كما يلي :

 ـ إلى اين يريد فريد و مريم الذهاب ؟ 0

 ـ ماذا فعل الولدان قبل خروجهما من البيت ؟ 6

 ؟ ـ من الذي بقي في البيت 0

 ـ ما الذي حدث بعد ذهاب الولدان إلى امل طة ؟ 4

 ت كيف  وجد فريد و مريم البيت بعد رجوعهما ؟ 0

 ـ ماذا فعل فريد و مريم ؟ 2

عجزا في الجابة عن جميع األسئلة فيما كانت هناك إجابة  من  05،  9،  2،  0،  4حيث ابدت اح االت 

ول و الثاني و الثالث ، اما األسئلة الثالثة املتبقية لم تتمةن في السؤال األ  2،  2،  0،  6،  0طرف اح االت 

اح االت من الجابة عنها و هذا ما يدل ان هناك عجز في فهم معاني النص . و هذا ما تفسره بعجز هذه 

لفهم تفةيرهم على ااح االت عن ايجاد العالقات و التفةير الستنتاجي و الستقرائي اقتصرت طريقة 

 سترجاع املعلومات اآلتية فقط .املبابروا 

و هدا استنادا من اجابات التالميذ في السؤال األول و الثاني و الثالث التي كان نوع السؤال  فيها مبابرة 

 أما األسئلة التي تتطلب تحليل و تفةير هنا يجد املعسر قرائيا صعوبة  في الجابة عنها .

يكانيزمات القراءة اال و هو الفهم الشفهي يرجع إلى تأخر أن عدم تحةم تلميذ ذوي عسر القراءة في احد م

( أن  frith 1985أو عدم اكتساب الطفل استراتيجية من استراتيجيات اكتساب القراءة و حسب الباحث )
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 مناضطراب املرحلة األولى ) اح رفية( يؤدي إلى اضطراب كل املراحل الباقية و الطفل الذي يعاني

بامكانه التعرف على اح روف و بالتالي ال يمةنه القيام بعملية التجميع ليصل  صعوبات في القراءة ليست

 إلى الكلمة و بعدها حجملة و بعدها الفقرة.

التي ترجع اسباب صعوبات الستعاب اح رفي لعسيري القراءة  0925و هذا ما اكدت عليه دراسة كارلين 

و احخليفة امل دودة للخبرات على عدد  املفردات  إلى عدم التمييز بين املعاني املختلفة للكلمة الواحدة

تاج و نتناء العمليات املعرفية مثل السومعانيها ، كما يرجع إلى عدم قدرة الطفل املعسر قرائيا على ب

 حتفاظ باألفكار التي يتضمنها النص ، و استخالص املعاني و التقسيم ، و ربط األفكارال تكوين اآلراء و ا

 السابقة احجديدة باحخبرات 

من هنا يمةن القول أن األطفال الذين يعانون من عسر القراءة يعانون من مشكل على مستوى تنمية 

مهارات الفهم الشفهي لديهم و عدم القدرة على القراءة تحول دون القدرة على فهم معنى املفرادات و تمييز 

 اس ي.الكلمات و فهم احجملة و بالتالي التاثير على مستوى التحصيل الدر 
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 يرض نطائج إخطبار الحلقة الفنولوجةة .

 :(( يوضح نطائج الحلقة الفنولوجةة كلمات للطعامةذ العاديين ) املجموية األولى  9جدول رقم ) 

 السلسالت

 اح االت

 سلسلة

 ببةتين

 سلسلة

 ببكات 0

 سلسلة

 ببكات 4

 سلسلة

 ببكات 0

 النسبة املجموع

 املؤوية

درجة 

 التباين

 4.24 % 20.00 00 00 00 9 4 0اح الة 

 0.60 %96.20 09 00 00 9 4 6اح الة 

 4.40 % 90.60 45 4 06 9 0 0اح الة 

 4.40 % 90.60 45 00 00 9 0 4اح الة 

 9.20 %92.20 40 00 06 9 0 0اح الة 

 4.24 %20.00 00 06 06 0 0 2اح الة 

 26.40 %20.46 05 2 00 2 0 2اح الة 

 0.20 % 20.20 02 06 00 2 0 2اح الة 

 02.20 % 055 46 00 06 9 2 9اح الة 

 9.20 % 92.20 40 04 00 05 2 05اح الة 

 

 ) طبار الحلقة الفنولوجةة ـ كلمات و النسبة املؤوية إلخ ( يوضح املطوسط الحسابي01ل رقم )جدو 

 املجموية األولى( :

 االنحراف املعياري  ويةئالنسبة امل املتوسط اح سابي 

 0.22 95.60 02.9 املجموعة األولى التالميد العاديين
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من نسبة %  055 ما يعادل  46نالحظ ان اعلى قيمة متحصل عليها من الكلمات الدخيلة املسترجعة 

متوسط الكلمات الدخيلة  % 20.46ما يعادل  05اما أدنى قيمة فهي   02.20و يقدر التباين ب  الةفاءة

  26.40و التباين  ب  من الةفاءة. 95.60يعادل ما  62.9املسترجعة فيقدر ب 

و بالتالي تعادل  60اما أدنى قيمة فهي تعادل   %055نقطة ما يعادل نسبة  46نالحظ ان اعلى قيمة تبلغ 

  0.22و االنحراف املعياري يقدر ب  95.60ما يعادل  02.9يقدر ب  أما املتوسط اح سابي  % 05نسبتها 

إذن فافراد هذه املجموعة لديهم قدرة استرجاع ذاكري بفوي عالية و كفاءة عادية على مستوى نظام 

اح لقة الفنولوجية ، إذن نستطيع القول أن تالميذ هذه املجموعة ليس لديهم إضططراب على مستوى 

  ات .دون صعوباح لقة الفنولوجية " كلمات " فقد تمةنوا من استرجاع نسبة كبيرة من كلمات الدخيلة 
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جوية امل)لطعامةذ ذوي يسر القراءة  -يوضح نطائج إخطبار الحلقة الفنولوجةة ـ كلمات( 00جدول رقم ) 

 الثانةة( :

 

( يوضح نطائج املطوسط الحسابي و النسبة املؤوية إلخطبار الحلقة الفنولوجةة كلمات 02جدول رقم )

 القراءة  ــ املجموية الثانةة ـ: لطعامةذ ذوي يسر 

 االنحراف املعياري  املئويةالنسبة  املتوسط اح سابي 

 9.29 %  00.59 66.0 املجموعة الثانية

 

 السلسالت

 اح االت

 سلسلة من

 ببةتين

 سلسلة  من

 ببكات 0

 سلسلة من

 ببكات 4

 سلسلة من

 ببكات 0

 النسبة املجموع

 املؤوية

درجة 

 التباين

 020.69 %  22.59 02 06 05 9 0 0اح الة 

 000.69 % 62.02 06 6 0 4 0 6اح الة

 000.69 % 62.02 06 5 0 2 0 0اح الة

 20.29 % 22.02 00 2 2 2 2 4اح الة 

 66.59 % 29.54 69 9 2 9 4 0اح الة 

 0.29 % 04.22 60 2 2 0 0 2اح الة 

 000.69 %62.02 06 4 6 6 4 2اح الة 

 20.29 %22.09 00 00 9 2 0 2اح الة 

 44.29 %20.25 00 00 0 9 2 9اح الة 

 05.29 %05 60 2 0 4 4 05اح الة 
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 ما يعادل  02إن اعلى قيمة متحصل عليها من الكلمات الدخيلة املسترجعة تقدر ب 

 62.02ما يعادل  06، اما أدنى قيمة فهي  020.69و درجة التباين تقدر ب  من نسبة الةفاءة    % 22.59

 % 00.59ما يعادل   66.0قدر ب ترجعة فتأما متوسط الكلمات الدخيلة املس، 000.69و درجة التباين   %

 9.29و يقدر االنحراف املعياري ب من الةفاءة.

و النسبة  60اما ادنى قيمة فهي أول من  % 055و النسبة تقترب من  46ـ نالحظ أن أعلى قيمة تقترب من 

 . %05أول من 

على من قيمة املعيار إال أنه يبتعد عنه بدرجة كبيرة و كذلك النسبة ـ اما املتوسط اح سابي رغم انه ا

 املئوية .

ـ إال أن هذا ال يعني أن لديهم اضطراب على مستوى اح لقة الفنولوجية  ـ كلمات ـ فاألغلبية تمةنو من 

 استرجاع نسبة ال بأس بهما من الكلمات الدخيلة.
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 : (املجموية األولى مةذ العاديين )للطعا  -ـ جمل جدول نطائج إخطبار الحلقة الفنولوجةة

 سلسلة اح االت

 ببةتين

 سلسلة

 ببكات 0

 سلسلة

 ببكات 4

 سلسلة

 ببكات 0

درجة  النسبة املئوية املجموع

 التباين

 05.29 %20.00 00 06 00 2 2 0اح الة 

 0.29 % 22,59 02 00 06 2 2 6اح الة 

 6.29 % 90.60 45 00 00 2 2 0اح الة

 2.69 %92.20 40 00 06 2 2 4اح الة 

 6.29 %90.60 45 04 06 2 2 0اح الة 

 02.49 %25.90 04 06 9 2 2 2اح الة 

 5.49 %96.20 09 00 06 2 2 2اح الة 

 0.29 %22.59 02 06 00 9 2 2اح الة 

 5.49 %96.20 09 06 00 2 2 9اح الة 

 2.69 %92.20 40 04 06 9 2 05اح الة 

 

نسبة املئوية إلخطبار الحلقة الفونولوجةة ( يوضح نطائج حساب املطوسط الحسابي و ال04)جدول رقم 

 :للطعامةذ العاديين -جمل–

 االنحراف املعياري  النسبة املئوية املتوسط اح سابي 

 6.40 %  90.09 02.0 املجموعة األولى التالميذ العاديين
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و درجة  من الةفاءة  %  92.60ما يعادل  40نالحظ ان أعلى قيمة متحصل عليها في هذا الختبار هي 

و درجة التباين تقدر من نسبة الةفاءة% 25.90ما يعادل  04أما ادنى قيمة فهي ،  2.69التباين تقدر ب 

و يقدر االنحراف  من الةفاءة . % 90.09ما يعادل  020اما املتوسط اح سابي فيقدر ب  / 05.29ب 

  6.40املعياري ب 

 05و النسبة  60و أدنى قيمة تقترب من  % 055و النسبة من  46ما أن اعلى قيمة تقترب من ب إذن

 .  % 055و النسبة من  46املتوسط اح سابي فيقترب من و 

   يدةجيدة و كفاءة جاع ذاكري بفوي إذن نستطيع القول ان تالميذ هذه املجموعة لديهم قدرة استرج

على مستوى هذا  ليس لديهم إضطرابات نأ ى ، هذا ما يدل عل -جمل–على مستوى اح لقة الفنولوجية 

 و بدون صعوبة ناقصة في احجمل التالميذ تمةنوا تقريبا من استرجاع الكلمات الالنظام حيث 
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يسر القراءة ) املجموية  وي قة الفنولوجةة ـ جمل ـ لطعامةذ ذ( يوضح نطائج إخطبار الحل05جدول رقم ) 

 :الثانةة ( .

 سلسلة اح االت

 ببةتين

 سلسلة

 ببكات 0

 سلسلة

 ببكات 4

 سلسلة

 ببكات 0

درجة  النسبة املئوية املجموع

 التباين

 042.24 %  92.60 40 04 06 2 2 0اح الة 

 04.44 %  09.06 60 60 2 0 4 6اح الة 

 4.24 %  20.25 00 00 0 9 2 0اح الة 

 02.24 %   22.02 00 00 2 2 2 4اح الة 

 0.64 %  24.62 62 62 2 2 0 0اح الة 

 25.24 % 05 60 60 05 0 0 2اح الة 

 2.24 %  20.95 62 62 05 4 0 2اح الة 

 05.64 %  22.09 06 06 05 2 0 2اح الة 

 4.24 %  20.09 00 00 0 9 2 9اح الة 

 25.24 %  05 60 60 0 4 4 05اح الة 
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مل ـ ج( يوضح نطائج املطوسط الحسابي و النسبة املئوية إلخطبار الحلقة الفنولوجةة ـ  06جدول رقم ) 

 وي يسر القراءة :ذللطعامةذ 

 االنحراف املعياري  النسبة املئوية املتوسط اح سابي 

املجموعة 

 عسرلقراءةدو التالميذالثانية

 

62.2 

 

29.02 

 

2.52 

 % 92.90ما يعادل  40نالحظ ان نتائج املجموعة الثانية متوسط ، رغم أن أعلى نتيجة متحصل عليها هي 

 05ما يعادل  60، اما ادنى نتيجة متحصل عليها فهي  042.24و تقدر درجة التباين ب  من نسبة الةفاءة 

  25.60و درجة التباين ب  %

و يقدر من نسبة الةفاءة. % 22.0ما يعادل  62.2أما املتوسط اح سابي ملجموع النتائج فقد قدر ب 

  2.52االنحراف املعياري ب 

من هنا نستطيع القول أن تالميذ هذه املجموعة لديهم قدرة استرجاع ذاكري بفوي متوسطة و كفاءة 

 -كلمات–متوسطة على مستوى اح لقة الفونولوجية 
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 (  ذ العاديين ) املجموية األولى( يوضح نطائج إخطبار الحلقة الفنولوجةة ـ أرقام ـ للطعامة 07ل رقم ) جدو 

 السلسالت

 اح االت

 سلسلة

 ببةتين

 سلسلة

 ببكات 0

 سلسلة

 ببكات 4

 سلسلة

 ببكات 0

 النسبة املجموع

 املئوية

درجة 

 التباين 

 0.92 %  20.25 00 05 05 2 0 0اح الة 

 2.22 %  24.62 62 5 06 9 2 6اح الة 

 25.02 %  95.42 02 00 9 9 2 0اح الة 

 0.92 %  20.25 00 2 9 9 2 4اح الة 

 024.22 %  02.59 02 5 4 2 2 0اح الة 

 5.02 %  29.54 69 2 2 2 4 2اح الة 

 0.22 %  22.09 06 05 05 2 4 2اح الة 

 00.02 %  22.02 00 05 05 2 2 2اح الة 

 69.02 %  20.00 00 00 05 2 0 9اح الة 

 00.02 %  02.04 64 0 05 4 0 05اح الة 

 

الحسابي و النسبة املؤوية إلخطبار الحلقة الفنولوجةة أرقام  ( يوضح املطوسط08جدول رقم ) 

 للطعامةذ العاديين ) املجموية األولى (.

 االنحراف املعياري  النسبة املئوية املتوسط اح سابي 

 2.02 %   24.22 69.2 املجموعة األولى
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نالحظ أن تالميذ هذه املجموعة قد تحصلواعلى نتائج متوسطة في هذا الختبار حيث أن أعلى قيمة 

و تقدر من نسبة الةفاءة  % 95,42ما يعادل  02متحصل عليها من األرقام املسترجعة و املرتبة تقدر ب 

من نسبة الةفاءة و املتوسط    % 02.59ما يعادل  02اما أدنى قيمة فتقدر ب  25.02درجة التباين ب 

 024.22و درجة التباين ب من الةفاءة. % 24.22ما يعادل   62.6اح سابي فيقدر ب 

من نسبة الةفاءة  و يقدر   % 24.22ما يعادل  69.2و نجد أن املتوسط اح سابي لهذه امل موعة يقدر ب 

 2.02االنحراف املعياري ب 

  60أما أدنى قيمة فتقترب من  % 055و النسبة من  46إذن ، فأعلى قيمة متحصل عليها تقترب من 

من خالل هذه النتائج نالحظ ان تالميذ هذه املجموعة لديهم قدرات استرجاع ذاكري  % 05نسبتها و 

لسابقة اعلى مستوى نظام اح لقة الفنولوجية أرقام . من النتائج كفاءة متوسط بفوي متوسط و لديهم 

نالحظ أن افراد املجموعة الولى قد تحصلوا على نتائج مرتفعة على مستوى الختبارات الثالث لنظام 

اح لقة الفنولوجية حيث أنهم لم يواجهوا صعوبات في السترجاع الذاكري الشفوي حيث وجدنا ان لديهم 

 في نظام اح لقة الفنولوجيةكفاءة عادية 

 ( يوضح نطائج إخطبار الحلقة الفنولوجةة ـ ارقام ـ لطعامةذ ذوي يسر القراءة 09جدول رقم ) 

 :) املجموية الثانةة (

 سلسلة اح االت

 من ببةتين

 سلسلة

 ببكات 0

 سلسلة

 ببكات 4

 سلسلة

 ببكات 0

النسبة  املجموع

 ويةئامل

درجة 

 التباين

 24.24 %  00.00 04 5 0 0 2 0اح الة 

 2.24 %  4.22 6 5 5 5 6 6اح الة 

 60.54 %  5 5 5 5 5 5 0اح الة 
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 60.54 %  5 5 5 5 5 5 4اح الة 

 2.24 %  4.22 6 5 5 5 6 0اح الة 

 60.54 %  5 5 5 5 5 5 2اح الة 

 0.44 % 04.62 2 5 5 0 0 2اح الة 

 054.54 %  00.20 00 0 0 4 0 2اح الة 

 60.54 %  5 5 5 5 5 5 9اح الة 

 02.24 %  60.46 9 6 6 6 0 05اح الة 

 

طعامةذ لبار الحلقة الفنولوجةة ـ أرقام أ( يوضح املطوسط الحسابي و النسبة املئوية إلخط21جدول رقم )

 : (املجموية الثانةة )ذوي يسر القراءة. 

 االنحراف املعياري  النسبة املئوية املتوسط اح سابي 

 املجموعة الثانية 

 تالميذ ذوي عسر القراءة

 

    4.2 

 

   00.46  % 

 

0.96 

نالحظ ان تالميذ هذه املجموعة قد تحصلوا على نتائج ضعيفة جدا في هذا الختبار حيث ان اعلى قيمة 

  054.54و درجة التباين ب  %  00.20ما يعادل  00متحصل عليها من أرقام املسترجعة و املرتبة تقدر ب 

، اما  60.54درجة التباين تقدر ب  أيضا من نسبة الةفاءة و  % 5ما يعادل  5أما ادنى قيمة فتقدر ب 

و النسبة  46إذن فأعلى قيمة متحصل عليها اول من  % 00.46ما يعادل  4.2املتوسط اح سابي يقدر ب 

  0.96و يقدر االنحراف املعياري ب % 055من 

ري الشفوي ضعيف جدا و كفاءة ضعيفة على مستوى نظام اح لقة معنى هذا أن قدرة السترجاع الذاك

 الفنولوجية ـ ارقام ـ 
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ـ من النتائج السابقة نالحظ أن أفراد املجموعة الثانية قد تحصلوا على نتائج ضعيفة جدا على مستوى 

مية لرقإختبار اح لقة الفنولوجية كلمات و جمل و هذا ما يدل على أن هناك مشكل على مستوى الذاكرة ا

لدى تالميذ ذوي عسر القراءة ، و هذا ما ينتج عنه خلل في مادة اح ساب و بالتالي اغلبية من يعانون عسر 

 القراءة يعانون من عسر اح ساب.

 :ولى(مةذ العاديين )املجموية األ الفضائةة للطعا -( يوضح نطائج إخطبار املفكرة البصرية 20جدول رقم )

 سلسلة اح االت

 من ببةتين

 سلسلة

 ببكات 0

 سلسلة

 ببكات 4

 سلسلة

 ببكات 0

النسبة  املجموع

 املئوية

درجة 

 التباين

 9.20 %  20.00 00 00 00 2 2 0اح الة 

 0.20 %  90.60 45 00 06 2 0 6اح الة 

 00.60 %  055 46 00 06 9 2 0اح الة 

 00.60 %  055 46 00 06 9 2 4اح الة 

 05.40 %20.25 00 00 05 2 4 0اح الة 

 00.60 %  055 46 00 06 9 2 2اح الة 

 5.50 %95.42 02 00 06 2 0 2اح الة 

 00.60 %  055 46 00 06 9 2 2اح الة 

 2.40 %92.60 40 00 00 9 2 9اح الة 

 056.50 %  22.22 62 2 05 2 0 05اح الة 
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املفكرة البصرية الفضائةة طبار املئوية إلخ( يوضح املطوسط الحسابي و النسبة 22جدول رقم )

 :مةذ العاديين ) املجموية األولى (للطعا 

 االنحراف املعياري  النسبة املئوية املتوسط اح سابي 

 00.52 %   95.20   02.0   املجموعة األولى التالميذ العاديين

 

و   %055ما يعادل  46أن اعلى نتيجة متحصل عليها فهي نالحظ ان نتائج املجموعة األولى مرتفعة ، حيث 

و درجة   من نسبة الةفاءة %  22.22 ما يعادل  62، أما ادنى قيمة فتقدر ب  00.60درجة التباين تقدر ب 

من نسبة   % 95.20ما يعادل  02.0اما املتوسط اح سابي ملجموع النتائج فقد قدر ب  056.50التباين ب 

نقطة و  60فادنى عالمة متحصل عليها اكثر من  إذن،  00.52، و االنحراف املعياري يقدر ب  الةفاءة 

 .  % 05النسبة تفوق 

لذا فإن قدرة السترجاع الذاكرة   % 055 ترب من نقطة و نسبته تق 46يقترب من أما املتوسط اح سابي ف

البصرية الفضائي عالية ، كما أن تالميذ هذه املجموعة ليس لديهم ضعف على مستوى املفةرة البصرية ـ 

 الفضائية -

تمةنوا من تذكر السالسل األربع رغم ان معظمهم لم يتحصل على  و نالحظ أن تالميذ هذه املجموعة .

النتيجة الكاملة و لةن الفارق ليس كبير ، و لةن يمةن القول أنه لو زاد طول السلسلة لقل السترجاع أما 

بالنسبة لتذكر لون و ضعية املستقيم معا فالحظنا انه ال توجد صعوبات فقد تمةن كل تلميذ تقريبا من 

 بين تذكر اللون و وضعية في الفضاء في آن واحد . التوفيق
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( يوضح نطائج إخطبار املفكرة البصرية ـ الفضائةة لطعامةذ ذوي يسر القراءة 23جدول رقم ) 

 :ـ)املجموية الثانةة (

 سلسلة اح االت

 من ببةتين

 سلسلة

 ببكات 0

 سلسلة

 ببكات 4

 سلسلة

 ببكات 0

النسبة  املجموع

 املئوية

درجة 

 التباين 

 26.40 %  90.60 45 00 06 2 0 0اح الة 

 04.20 %  95.42 02 00 05 9 2 6اح الة 

 05.40 %  2.04 60 00 06 9 4 0اح الة 

 242.20 %   20.20 0 5 5 5 0 4اح الة 

 00.60 %  20.20 02 00 05 2 0 0اح الة 

 00.60 %  29.54 02 04 00 2 4 2اح الة 

 9.20 %  92.60 69 4 06 2 2 2اح الة 

 29.60 %  92.60 40 00 06 9 0 2اح الة 

 96.20 %  90.60 45 00 06 9 4 9اح الة 

 5.20 %  22.02 00 00 00 2 6 05اح الة 

الفضائةة -( يوضح نطائج املطوسط الحسابي و النسبة املئوية إلخطبار املفكرة البصرية 24جدول رقم ) 

 :لطعامةذ ذوي يسر القراءة ـ

 االنحراف املعياري  النسبة املئوية اح سابياملتوسط  

املجموعة الثانيةتالميذ ذوي 

 عسر القراءة

 

      06 

 

   22.46   % 

 

00.40 
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إن النتائج املتحصل عليها من خالل تطبيق إختبار املفةرة البصرية الفضائية على املجموعة الثانية التي 

من  %  92.60ما يعادل  40حيث أن اعلى قيمة متحصل عليها هي  جيدة ،عاني من عسر القراءة تبدو ت

و تقدر درجة التباين ب  % 2.04ما يعادل  0هي ادنى قيمة  ، أما   29.60و درجة التباين ب  الةفاءة 

حيث كانت هذه النتيجة هي الوحيدة املتدنية مقارنة بالنسبة األخرى حيث ان املتوسط اح سابي   242.20

  00.40، و يقدر االنحراف املعياري ب  من الةفاءة % 22.46ا يعادل م 06يقدر بـ 

و نسبة املتوسط  %  05ما يعادل أكثر   نقطة  60ج هذه املجموعة اكثر من نالحظ ان اح د األعلى لنتائ

و كفاءة املفةرة أيضا  جيدة السترجاع البصري الفضائي  معنى هذا ان قدرة   46تقترب من اح سابي 

 مرتفعة.

 ـــ  يرض النطائج و مناقشتها 

 :يرض نطائج الفرضةة األولى 

قصد التحقق من الفرضية األولى التي تنص على يوجد عالقة بين اح لقة الفونولوجية و عسر القراءة 

حيث ثم حساب معامل الرتباط سبيرمان بين اح لقة الفونولوجية بأبعادها الثالثة ـ جمل ـ كلمات ـ ارقام ـ 

 القراءة .و عسر 
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 :يمثل معامل اإلرتباط بين الحلقة الفونولوجةة و يسر القراءة 25جدول رقم 

 معامل الرتباط سبيرمان بين

 عسر القراءة و ـ كلمات ـ اح لقة الفونولوجية ـ

 

    5.99 

 معامل الرتباط سبيرمان بين اح لقة الفونولوجية

 ـ و عسر القراءة -جمل-

 

    5.99 

 5.25  راءةعسر القمعامل الرتباط سبيرمان بين اح لقة الفونولوجيةأرقام ـو 

( نالحظ أن هناك ارتباط قوي جدا بين اح لقة 60من خالل النتائج املعروضة في احجدول رقم ) 

 الفونولوجية ـ جمل ـ عسر القراءة .

 رتباط قوي بين اح لقة الفونولوجيةو ارتباط قوي جد بين اح لقة الفونولوجية ـ كلمات و عسر القراءة و ا

 ـ ارقام و عسر القراءة.

 :يرض نطائج الفرضةة الثانةة 

ر عالقة بين نظام املفةرة البصرية فضائية و عس وجودية الثانية التي تنص على قصد التحقق من الفرض

 القراءة.

 القراءة.حيث حساب معامل األرتباط سبيرمان بين املفةرة البصرية فضائية و عسر 

 :( يمثل نطائج معامل اإلرتباط بين املفكرة البصرية الفضائةة و يسر القراءة 26جدول رقم ) 

 معامل الرتباط سبيرمان بين املفةرة البصرية الفضائية 

 و عسر القراءة

 

     5.92 
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 . 62من خالل النتائج املعروضة في احجدول رقم 

  املفةرة بصروفضائية و عسر القراءة. نالحظ أن هناك ارتباط قوي جدا بين نظام
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 مناقشة الفرضيات :

 يوجد عالقة بين الحلقة الفونولوجية و عسر القراءة .:الفرضية األولى 

بعد ما قمنا بإختبار الحلقة الفونولوجية جمل ، كلمات ، أرقام ، وجد ان معامل اإلرتباط سبيرمان بين 

 .9.00الجمل و عسر القراءة يقدر بـ 

، و معامل اإلرتباط بين األرقام و عسر القراءة  9.00بين الكلمات و عسر القراءة يقدر بـ  أما معامل اإلرتباط

 . 9..9يقدر بـ 

و هذا ما يدل على أن هناك ارتباط و تيق بين الحلقة الفونولوجية و عسر القراءة و هذا ما أكده هولم 

(HULME  تتدخ ) ل في عملية القراءة فالطفل الذي يقرا ( بأن الذاكرة العاملة ) خاصة الحلقة الفونولوجية

 باستعمال اإلستراتيجية الهجائية لتحويل شكل الحرف ـ صوته ـ 

 (graphene – phoneme  يستعمل هذا النظام الذاكري لإلحتفاظ املؤقت بالشكل الفونولوجي الناتج عن )

ن جملة و دعمت العالقة بيتجميع و ربط مختلف الفونمات ، قبل التسمية أو البحث عن معنى الكلمة و ال

الحلقة الفونولوجية ، واكتساب القراءة من طرف بعض الدراسات التتبعية التي بينت وجود عالقة ايجابية 

بين حجم وحدة الحفظ الفظية التي أقيمت في الروضة و مستوى اكتساب القراءة في السنوات األولى من 

 لقراءة عسر او لة احصائيا بين الحلقة الفونولوجية املدرسةو عليه نقبل فرضية البحث ، يوجد عالقة دا

 فضائية و عسر القراءة.-يوجد عالقة بين نظام املفكرة البصرية :الفرضية الثانية 

 ( 9.00بعدما قمنا بتطبيق اختبار املفكرة البصروفضائية و عسر القراءة يقدر بـ ) 

 بصروفضائية و عسر القراءة.و هذا ما يدل على أن هناك ارتباط قوي بين نظام املفكرة ال
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فالقراءة وظيفة تفكيك رموز بصرية فضائية التي تخزن و تعالج على مستوى الذاكرة العاملة و باعتبار ان 

املفكرة البصرية فضائية مسؤولة على ادراك الحروف و الكلمات في الفضاء و عدم تفكيكه لهذه الحروف 

 ن درجة ذكاءه عادية و قدراته العقلية سليمة.يجعل قراءته عسيرة و غير مفهومة بالرغم من ا

 الفرضية األساسية :

 هناك عالقة بين الذاكرة العاملة و الفهم الشفهي لدى تالميذ ذوي عسر القراءة.

بعد اختبار نظامي الذاكرة العاملة الحلقة الفونولوجية و املفكرة البصرية الفضائية وجدنا ان هناك 

األخيرة و عسر القراءة و هذا ما يدل على ان هناك عالقة قوية بين الذاكرة العاملة ارتباط وتيق جدا بين هذه 

و عسر القراءة و أي خلل فيها قد يؤثر بشكل أو بآخر على اكتساب مهارة القراءة ، و هذا ما أكدته دراسة 

ة اكرة العاملإلى ان الحاالت املصابة باضطراب عسر القراءة لديها صعوبات في الذ 2992بن صافية أمال 

هذا بسبب خالل في إعادة الترميز الفونولوجي و سوء املعالجة الفونولوجية الذي ينتج عنه نقص املعلومات و 

في الذاكرة طويلة املدى او تداخلها و هذا راجع إلى اضطراب عمل إحدى مكونات الذاكرة العاملة كالحلقة 

 ري املركزي.الفونولوجية أو املفكرة البصرية الفضائية أو اإلدا

 و بعد تطبيق إختبار القراءة الذي يخص الفهم الشفهي وجدنا ان هناك عالقة قوية بين الفهم الشفهي

عسر القراءة حيث أن عدم تحكم التلميذ ذوي عسر القراءة في أحد ميكانيزمات القراءة أال و هو الفهم و 

 تراتيجيات اكتساب القراءة .الشفهي و يرجع إلى تأخر أو عدم اكتساب الطفل استراتيجية من اس

راسة دو القراءة و هذا ما أكدته دراستنا و هذا ما يدل على ان هناك ارتباط قوي بين الفهم الشفهي و عسر 

 (Dully 1989   التي أسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد املجموعتين )

يبية ( حيث أن أطفال املجموعة الضابطة لديهم مستوى جيد في ) املجموعة الضابطة و املجموعة التجر 

القراءة مما سمح ملستواهم في الفهم ان يكون هو جيد في القراءة عكس املجموعة التجريبية التي أطفالها 



مناقشة الفرضيات                                                                        خامسالفصل ال  
 

124 
 

يعانون من صعوبات في القراءة مما أثر سلبا على مستوى الفهم لديهم هنا يمكن القول أن األطفال الذين 

عسر القراءة يعانون من مشكل على مستوى مهارات الفهم الشفهي لديهم و عدم القدرة على  يعانون من

 القراءة تحول دون القدرة على فهم معنى املفردات و تمييز الكلمات و فهم الجملة

و عليه تقبل فرضية البحث  هناك عالقة دالة إحصائيا بين الذاكرة العاملة و الفهم الشفهي لدى تالميذ 

 سر القراءة و نرفض الفرضية البديلة .ذوي ع
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 ةـــمــاتـــــــــــــخــــال

استخلصنا أن هناك عالقة بين الذاكرة العاملة و عسر القراءة و أن أي خلل في من خالل نتائج الدراسة 

إحدى نظامي الحلقة الفونولوجية و املفكرة البصرية الفضائية يؤثر على اكتساب مادة القراءة و ان 

و ان عدم تنمية مهارات الفهم الشفهي  مشكل على مستوى التلميذ الذي يعاني من عسر القراءة لديه 

 القدرة على القراءة يحول دون القدرة على الفهم 

هذا ال يعني ان كل التالميذ املعسرين قرائيا  لهم نفس املشكل على مستوى الذاكرة العاملة او على لكن و 

و التعامل مع هذه الفئة وجدنا تفاوت و هذا ما ملسناه من خالل دراستنا امليدانية  الشفهي  مستوى الفهم

 لة و مستوى الفهم الشفهي في مستوى الذاكرة العام

و هذا ما يؤكد على نجاعة التدريب املستمر او وجود مختصين ارطوفونيين في املدارس االبتدائية 

عناية املعلمين و ادراكهم للمشكل الحقيقي لهذه الفئة  مع  فاالهتمام بهذه الفئة من قبل املختصين موازاة

رغم ان بعض الحاالت االستثنائية تتطلب عالج معرفي معمق نظرا لوجود يؤدي الى ظهور نتائج ايجابية 

الذاكرة في االحتفاظ و الترميز و االسترجاع و االدراك  مشكل معرفي مركب و املتمثل في مشكل على مستوى 

 البصري و هذا ما يحول الى صعوبة التكفل بهم   السمعي و االدراك
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 صعوبات البحث :

ر عينة الدراسة من أطفال متالزمة داون إلى تالميذ ذوي عسر القراءة بسبب عدم توافق إختبار ـ تغيي

 الذاكرة العاملة مع فئة داون ، و هذا ما جعلنا نعيد الدراسة من جديد و إختبار عينة أخرى .

 املراجع و الدراسات حول عالقة املفكرة البصرية الفضائية بعسر القراءة.نقص 

 

 اتـــــــــــرحــــــتـــاإلق

ـ في ضوء ما أسفرت عليه النتائج املقدمة في هذا البحث ، و ايمانا بأهمية إكتساب الطفل ملادة القراءة في 

 املرحلة اإلبتدائية نتقدم بهذه اإلقتراحات اآلتية .

 الكشف املبكر عن التالميد الذين يعانون من عسر القراءة. ـ ضرورة

وفوني في كل مدرسة ابتدائية لكشف و تشخيص و عالج التالميذ الذين طـ ضرورة وجود أخصائي أر 

 يعانون من عسر القراءة.

رية ـ ضرورة توعية املعلمين حتى يدركوا كيفية التعامل مع هذه الفئة و هذا من خالل دورات تكوينية إجبا

 من قبل مختصين.

 الدراسات املقترحة 

  ـ القيام بإعداد دراسات حول املفكرة البصرية الفضائية بعسر القراءة
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