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 اإلهداء

 أىدي ثمرة جيدي إلى:
يا، و نور البصائر و ضيائيا إلى سيد المرسمين من ئيا، و عافية األبدان و شفائطب القموب و دوا

 بعثو اهلل رحمة لمعالمين.............سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم.

إلى التي سارت معي خطوة خطوة..............و كانت سببا في نجاحي و تفوقي، إلى التي 
أنارت طريقي، و بددت الظالم من أمامي، و أزالت الخوف من قمبي............. فكانت األمن و 

 إليك يا أمي.، و الحنان  إلى أغمى ما أممك في الوجود الدفءاألمان و 

ى من أديم السماء إلى من كانت تعجز أمامو ففكانت أص ،ريرتوإلى من عذب عطاؤه و صفت س
 إليك يا أبي. ،إلى أغمى ما أممك في الوجود، كممات المدح

  إلى شقائق روحي و عمري، إلى األزىار التي ال تذبل إلى أخي الكبير مرسمي و زوجتو و بناتو 
إلى أخواتي و أزواجين و أبنائين، إلى أختي العزيزة التي لم صونية،  و الكتكوتة ،و أمال ،رانية

 تبخل عمّي بنصائحيا ىوارية ، إلى أخي الصغير يحيى.

 رحميا اهلل جميمة و سارة . عائشةإلى صديقتي سممى و سييمة ، إلى بنات خالتي

 عروم وافية.إلى الذين عطروا الميادين بعمميم إلى أساتذة قسم عمم النفس و باألخص األستاذة بن 

 إلى كل من ساندني و أعانني في إنجاز ىذا الجيد المتواضع.

ةفاطم  

 كممة شكر



 

 ب
 

الحمد هلل ذي الطول و اآلالء، و الشكر هلل شكرا كما ينبغي لجالل وجيو و عظيم سمطانو، فيو 
سبحانو ولي النعم، و بتوفيقو و رعايتو تتم الصالحات، و صمى اهلل عمى سيدنا محمد خاتم  الرسل 

 واألنبياء، و عمى آلو و أصحابو و من سار عمى ىديو من األتقياء. 

ق اإلحترام و التقدير إلى األستاذة المحترمة بن عروم وافية التي ئالجزيل و فابداية أتوجو بالشكر 
يد العممي و أعطتني من معرفتيا لم تبخل عمّي في يوم من األيام و التي قدمت لي الدعم، و الج

عمميا الشيء الكثير، و التي كانت إلشرافيا عمى ىذه الدراسة الفضل الكبير في وصوليا أفضل  و
 نة.صورة ممك

 اني و قدماساعد نذيمّ ال واألستاذ مرنيز عفيف كما أتوجو بالشكر إلى األستاذ المحترم عمار ميمود
لي توجييات  أفادتني في دراستي، كما أشكر األساتذة المحكمين و ال أنسى لجنة المناقشة التي 

 ستشرف عمّي.

و المساعدة أثناء قيامي و أتقدم كذلك بالشكر إلى مدراء المدارس عمى تقديميم لي يد العون 
 .و إلى عينة الدراسة بالتربص

و أشكر كل من ساندني من بعيد و قريب طوال ىذه الدراسة خاصة صديقتي و أختي المفضمة 
 عّدة سممى، و الحمد هلل الذي منحني الصبر و الجيد و ميد طريقي إلنجاز ىذا البحث العممي.
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عنالفروقبٌنالتالمٌذالعادٌٌنوالمعسرٌنقرائٌافً محاولةالكشفهدفتالدراسةالحالٌةإلى

االنتباهاألكادٌمًحسبالجنس)ذكوروإناث(،وطبقناالدراسةعلىعٌنةمقصودةبلغتحوالً

إبتدا25) الرابعة السنة مستوى من تلمٌذة( و تٌارتئتلمٌذ بوالٌة للعامً الحدٌد عٌن بلدٌة

ستخداممقٌاساالنتباهاألكادٌمًلعبدالمنعما(،ولجمعالمعلوماتقدتم51055102الدراسً)

 تطبٌق على كذلك  واعتمدنا علٌه التعدٌالت ببعض القٌام مع الّدردٌر، الذكاءاختبارأحمد

 ذلك إلى إضافة و زكً، ألحمد ااختبارالمصور إلسماعٌل على لعٌس،القراءة لإلجابة و

وقدأظهرتالنتائج:توجدفروق . T testاختبارالتساؤالتوالتحققمنالفرضٌاتتماستخدام

ذاتداللةإحصائٌةبٌنالتالمٌذالعادٌٌنوالمعسرٌنقرائٌافًاالنتباهاألكادٌمًبمستوىالسنة

ٌابتخصصالجنسئمٌذالمعسرٌنقراالتوجدفروقذاتداللةإحصائٌةبٌنالتال ً،ئالرابعةإبتدا

 إبتدااالنتباهفً الرابعة السنة بمستوى العادٌٌن ً.ئاألكادٌمً التالمٌذ بٌن فروق توجد ال

األكادٌمًبمستوىالسنةالرابعة.االنتباهبتخصصالجنسفً

بعض تقدٌم نتائجٌمكننا من الدراسة هذه توصلتإلٌه االستفادةالتًٌمكناالقتراحاتوبعدما

منهاالحقا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Summary of thestudy 
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 The purpose of the current studytotry to detectthe differences 

betweenpupilsnormalanddyslexicinattentionAcademicby gender (male and female), 

and appliedstudyon a sampleintendedamounted to about(52students andpupils) from 

the level ofthe fourth year ofelementarystate ofTiaretMunicipality of AinElhdidfor the 

yearschool(2012 2013), and to collect informationhas been usedmeasure 

ofattentionacademicAbdel MoneimAhmedDardeer, with doing someamendments to 

itandwe have adoptedas well asthe application ofthe IQ testphotographerAhmed 

Zaki,and addto thatreading testto Ismaileis, andto answerquestionsand to 

verifyhypothesestest was usedT test.has shownresults: therewere statistically 

significant differencesbetween 

studentsandordinarydyslexicsintheacademicattentionfourth yearelementarylevel, 

there are no statistically significant 

differencesbetweendyslexicstudentsmajoringintheacademicattentionsexfourth 

yearelementarylevel. there are no 

differencesbetweenordinarystudentsmajoringsexintheacademicattentionlevel 

ofthefourthyear. 

 After the findings ofthis studyresultscanprovidesome suggestionsthat can be 

tappedlater. 
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 مقدمة

نتباه مكانة بارزة في دراسة األداء و السموك اإلنساني، فيو األساس لكل منظومة لموضوع اال     

الشخصية و شرط تكامميا النفسي، و ىو مفتاح معرفة اإلنسان ووعيو لكل ما يحيط بو و شرط 

و بدونو  أساسي لنجاح كافة األعمال التي يقوم بيا اإلنسان، فيو نشاط يظير في كل فعل إنساني

و الصورة الواضحة و المعبرة لإلنتباه اإلنساني  نات الدنيا.ئتصبح حياة اإلنسان مشابية لحياة الكا

يا بسبب قدرة اإلنسان المحدودة عمى معالجة ئنتقااالذي البد أن يكون ىي اإلنتباه اإلرادي 

النجاح في أي نشاط رادي في درجة تركيزه، فنتباه االالمعمومات في وقت واحد، و تكمن قيمة اال

نتباه حجر الزاوية في البناء المعرفي فيو يشترط مستوى من تركيز اإلنتباه و استمراره، كما يعد اال

 إستعداد معرفي عام و تييؤ شامل لمشخصية. 

يز، التفكير، الذاكرة، .....الخ( و عميو فيو يدخل في كافة العمميات العقمية ) التعرف، التمي     

 (.352 :5991 ،بشكل مثمر و فعال.) الزيات يتوقف أداؤىا

إذ إّن اختيار األفراد لممثيرات المناسبة يقوم عمى العمميات العقمية التي تقع بين المثير و      

ستجابة التي يعطي األفراد بواسطتيا معنى لممثيرات المختارة، كما يحدد اإلنتباه ليذه المثيرات اال

 (. 23 :5993 و كييال،من حيث ) المدى، التركيز(. )بوز 
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 في تنمية القدرة عمى التعمم و صقميا منذ مرحمة الطفولةبالنسبة لمتمميذ نتباه و تبرز أىمية اال     

من أجل أن تستمر ىذه البوابة مفتوحة لتوفير المقدمات الضرورية لنجاح أية ميمة حركية أو 

  .انفعاليةعقمية أو 

في ىذه الشروط انخفضت فاعمية  إذا حدث نقصبحيث   نتباه شروط داخمية و خارجيةو لال     

نتباه تنخفض لديو القدرة عمى التركيز و اإلستعاب و من ثم ينخفض مستوى و بتشتت اال ،نتباهاال

  .التحصيل لديو، فيو يعد من معوقات التعمم الفعال

العمميات ر، و ىذه او بما أّن عممية التعمم تتم في مستويات متتابعة يعتمد كل منيا عمى اآلخ     

الذي يدخل ضمن التصنيف العالمي  المعسرين قراءياتالميذ النتباه، وىذا ما يفقده تبدأ باال العقمية 

ضطرابات المغة الشفوية و المكتوبة، ألن القراءة ليا أىمية كبيرة في حياة اإلنسان التي يتعمم من ال

ىم األسس الثقافية و الحضارية في أ ىي منو  خالليا المعارف بمختمف أصنافيا، و فروعيا،

 المجتمعات الحديثة، فيي وسيمة ىامة لالتصال ال يمكن اإلستغناء عنيا. 

في و وسيمة الفرد  ىي النافذة التي يطل منيا اإلنسان عمى مختمف المعارف و الثقافات،و      

: ال مكان في عالمنا المعاصر لمن ال  المعرفة و شغل أوقات الفراغ، و يمكننا القولتحصيل 

القراءة، و إذا كانت القراءة بالنسبة لمكبار فإّن يعرف ميارات االتصال األساسية و في مقدمتيا 

 .ألن القراءة بالنسبة ليم مادة يتعممونيا أىميتيا تزداد بالنسبة لمصغار،

مستقبل نجاحيم برمتو يعتمد  و نجاحيم في المواد األخرى يتوقف عمى نجاحيم في القراءة، بل إنّ  

عمى يا، بحيث عسر القراءة يظير عمى ئففي مدارسنا حاليا يوجد تالميذ معسرين قراعمى القراءة. 
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شكل الحروف، التمييز بين الحروف، وقمب المقاطع، و عدم  ، منيا الربط بينلدييم أشكال متنوعة

 .الفيم ، و األخطاء في المغة المكتوبة 

ية ئاإلبتداليما و بما أّن عممية االنتباه و عسر القراءة  تى في تعمم اإلمالء، و تستمر غالبا ح

بنسبة أىمية كبيرة في التحصيل الدراسي قمنا بالتركيز عميو في دراستنا فتم تقسيم البحث إلى 

: قمنا بعرض إشكالية و فرضيات و أىداف و أىمية، و الفصل األولو ىما:أساسيين جانبين 

 ية لمبحث.ئباإلضافة إلى ضبط التعاريف اإلجراع الموضو دوافع إختيار 

ص اإلنتباه، ئ، أنواع و خصاكاديميألنتباه االابقمنا بعرض تعريفات خاصة  الفصل الثاني:

باإلضافة إلى العوامل المؤثرة و المشّتتة، و عوامل جمب االنتباه مرورا بالنظريات الخاصة باالنتباه 

 تباه و عالجو.كما قمنا بعرض مظاىر عجز االن

قمنا بتقسيمو إلى قسمين أوال القراءة و ثانيا عسر القراءة، فالقراءة شممت مفاىيم  الفصل الثالث:

أما عسر القراءة ىي األخرى شممت عدة  .مراحميا، أىميتيا و مكوناتيا أنواعيا، خاصة بيا،

 رامج العالجية ليا.تعاريف خاصة بيا، مؤشراتيا، أسبابيا و كيفية تشخيصيا باإلضافة إلى الب

ستطالعية مشيرين فييا إجراءات البحث الميدانية و يضم منيج الدراسة، الدراسة اال :الرابعالفصل 

ص ئعمى عينة الدراسة و مكان و مدة الدراسة مرورا بالمقاييس التي تتطمبيا الدراسة، و الخصا

ساسية التي تضمنت عينة السيكومترية )الصدق، الثبات( لممقاييس، باإلضافة إلى الدراسة األ

 ية المستعممة في الدراسة.ئالدراسة، مكان ومدة الدراسة،و األساليب اإلحصا

  ج الدراسة.ئومناقشة نتايتمثل في عرض  :الخامسالفصل 
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 دوافع إختيار الدراسة: - 1

 الذاتية: -1

أال و ىي التالميذ الذين ح المنظومة التربوية ئمن شرا إختياري ليذه الدراسة ألنيا تمس شريحة  تم

 اتخذنايعانون من عسر القراءة، ومشكل في االنتباه وىذا يمكن إرجاعو  ألسباب مختمفة حيث، 

 طبق فييا مقاييس لمتشخيص.و نلمكشف عن أسباب ىذا االضطراب ىذه الدراسة 

 الموضوعية: -2

بإختيار الدراسة ألنو في وقتنا الحالي يوجد في مدارسنا اإلبتدائية تالميذ يعانون من عسر  قمنا

مبة في ط كل مختمفة وعمى ىذا األساس و كونناالقراءة و نقص االنتباه الذي من خاللو يخمق مشا

ريد اإلطالع عمى األسباب التي ن لوسط المدرسي، قسم عمم النفس تخصص الصحة العقمية في ا

  لك و تقديم إقتراحات تخص الدراسة.أدت إلى ذ

 أهمية البحث: - 2

تتجمى أىمية ىذه الدراسة الحالية في أّنيا تيتم بدراسة متغير االنتباه األكاديمي و عسر القراءة، 

فاالنتباه يعتبر من العمميات حيث ليما درجة عالية من األىمية في إطار النموذج المعرفي، 

العقمية، ولو مكانة بارزة في دراسة األداء كما أّن القراءة تعتبر من أىم و أكثر الموضوعات التي 

ين يمسان شريحة من شراءح المنظومة التربوية تتضمنيا البرامج المدرسية و كون ىذين المتغير 

 عالجتيا. الوصول إلى أسبابيا و م وبصفتنا  في ىذا التخصص نحاول
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 : أهداف الدراسة – 3

 تتمثل أىداف الدراسة الحالية في:

 .معرفة الفروق بين تالميذ السنة الرابعة إبتدائي  المعسرين قرائيا و العاديين -1

المعسرين قراءيا في اإلنتباه األكاديمي  بين التالميذ )الذكور و اإلناث( معرفة الفروق   -2

 بمستوى السنة الربعة إبتداءي.

نتباه األكاديمي بمستوى السنة العاديين في اال (الذكور و اإلناث)معرفة الفروق بين التالميذ  – 3

 الرابعة إبتداءي.

 معرفة درجة االنتباه األكاديمي لدى كل من المعسرين قراءيا و العاديين. – 4

 إشكالية الدراسة: - 4

ة والعممية إلى درجة يمكن معيا القول أنو يعد االنتباه من الوظائف اليامة في حياة اإلنسان الدراسي

ما من عمل يؤديو الفرد في منزلو أو مدرستو أو أي مجال من مجاالت الحياة المينية واالجتماعية 

إال و يعتمد عمى االنتباه بصورة أساسية، فيو أولى خطوات التعمم وبدونو ال يحدث اإلدراك وما 

ة إضطراب التعمم وما يترتب عمى االضطراب في تمك يتبعو من عمميات عقمية، مؤداىا في النياي

العمميات من إنخفاض مستوى التمميذ في المواد الدراسية خاصة القراءة التي ىي من أىم الميارات 

التي تعمم في المدرسة، والتي تعتبر أحد الركائز التي يعتمد عمييا المعمم و التمميذ،  كما تشمل أحد 

التي تظير عمى  حيث أّن ضعف تحصيميا يسبب عسر القراءة، المحاور اليامة في الدراسة،
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أشكال متنوعة، فمن بين التالميذ من يجد صعوبة بالغة في الربط بين شكل الحروف و صوتو، و 

في تكوين كممات من مجموعة من الحروف و في التمييز بين الحروف التي قد تختمف إختالفات 

وحدات الصوتية لمكممة، و صعوبة نطق الوحدات بسيطة في شكميا، وفي القدرة عمى دمج ال

حيث تعتبر القصور الواضح  الصوتية، و في صعوبة تتبع سالسل الحروف من اليمين إلى اليسار،

 و المستمر في القدرة عمى التقدم في قراءة الحروف و أبسط الكممات و الجمل.

 طرح التساؤل التالي: و عمى ىذا األساس توجب عمينا

وق دالة إحصائيا في االنتباه األكاديمي لدى التالميذ المعسرين قرائيا و العاديين *ىل توجد فر 

 بمستوى السنة الرابعة إبتدائي ؟

 و تفرعت عنيا األسئمة التالية:

ىل توجد فروق دالة إحصائيا بين التالميذ المعسرين قرائيا  في اإلنتباه األكاديمي بمستوى  -1

 لمتغير الجنس ؟ى تعز  بتدائيإالسنة الرابعة 

ىل توجد فروق دالة إحصائيا بين التالميذ العاديين  في اإلنتباه األكاديمي بمستوى السنة  -2

 بتدائي تعزى لمتغير الجنس؟إالرابعة 

 

 

 فرضيات الدراسة: –5 
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توجد فروق دالة إحصائيا بين  التالميذ المعسرين قرائيا و العاديين في اإلنتباه األكاديمي  -1

 السنة الرابعة إبتدائي.بمستوى 

توجد فروق دالة إحصائيا بين التالميذ المعسرين قرائيا في اإلنتباه األكاديمي بمستوى السنة  -2

 بتدائي تعزى لمتغير الجنس.إالرابعة 

توجد فروق دالة إحصائيا بين التالميذ العاديين في االنتباه األكاديمي بمستوى السنة الرابعة  -3

 لمتغير الجنس.بتدائي تعزى إ

 مصطمحات الدراسة: – 6

 :نتباه الكاديمي*ال 

 التعريف المفاهيمي: -

ىو تييء ذىني مع توجيو الشعور و تركيزه في شيء معين إستعدادا لفيمو و أداءه.)حاتم محمد 

 (136:  2005آدم، 

 ي:ئالتعريف اإلجرا -

 مي.ىو الدرجة التي يحصل عمييا التمميذ إستمارة اإلنتباه األكادي

 

 

 :*عسر القراءة
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 التعريف المفاهيمي: -

ىي صعوبة داءمة في تعمم القراءة و إكتساب آلياتيا عند أطفال أذكياء ممتحقين عادة بالمدارس، 

 (.100: 2006وال يعانون من أية مشاكل جسدية و نفسية موجودة مسبقا. )إني ديمون، 

 ي:ئالتعريف اإلجرا -

 عند قراءتو لنص مألوف أو غير مألوف.ىي الصعوبة التي يجدىا التمميذ 

 :التالميذ*

 ىم التالميذ الذين يدرسون في طور السنة الرابعة إبتدائي
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 :تمييد

خر العالـ الخارجي بأشكاؿ مف المنبيات الحسية المختمفة كما أف جسـ اإلنساف نفسو مصدر ز ي

خر الذىف بسيؿ مف األفكار لكف ال ينتبو إلى ز لكثير مف المنبيات الصادرة عنو، و كذلؾ ي

جميع المنبيات بؿ يختار ما ييمو لمعرفتو أو لمتفكير فيو و يتجاىؿ ما عداه . وتسمى عممية 

التي تعد عممية حيوية تكمف أىميتيا في كونيا أحد المتطمبات  االنتباهىذه بعممية  االختيار

ؾ و التذكر و التفكير و التعمـ ، فبدوف ىذه العممية الرئيسية لمعديد مف العمميات العقمية كاإلدرا

ربما ال يكوف إدراؾ الفرد لما يدور حولو واضحا و جميا، و قد يواجو صعوبة في عممية التذكر 

مما ينتج عنو الوقوع في العديد مف األخطاء سواءا عمى صعيد عممية التفكير أو عممية التعمـ 

 أو أداء السموؾ.

 األكاديمي: االنتباهتعريؼ  -1

 لغة: 

نتباه إلى الفعؿ الثالثي نبو و الذي يعني النبو، القياـ و الوجد أف األصؿ المغوي لمفيوـ ا

ستيقظ و مما سبؽ يمكف القوؿ انتباه مف النوـ، و قد نبو و أنبيو مف النوـ و إنتبو مف نومو: اال

يتـ بصورة مقصودة   نتباه يعني الشعور باألمر أو الشيء، و ىو يتطمب اليقظة و ىوأف اال

 (.934: 3441 )معجـ المصطمحات الميسر،.شعورية
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 صطالحا :ا

) حاتـ  .لفيمو و أدائو استعدادامعيف  شيءذىني مع توجيو الشعور و تركيزه في  يؤيىو ت

 .( 311 : 5002 ،محمد آدـ

نتباه إحدى العمميات المعرفية التي تمثؿ أحد الدعائـ بؿ ىي األساس الذي تقـو تعد عممية اال

الفرد أف  استطاعما  انتباهعميو سائر العمميات المعرفية األخرى بؿ إنو يمكف القوؿ: إنو بدوف 

 .(53: 3443 نبيؿ عبد الفتاح حافظ،) يعي أو يتذكر أو يتخيؿ شيء. 

و تركيز حواسو في مثير داخمي  )فكرة، إحساس، صورة نتباه ىو قدرة الفرد عمى حصر اال

شعور الفرد في مثير ما، و  بمورة، أو مثير خارجي ) شيء، شخص، موقؼ ( أو ىو (خيالية

و يكوف مركز  اىتماموشعور الفرد تمتمئ بالموضوع الذي يجذب  بمورةيرى عمماء النفس أف 

 ( . 14، ص3443) نبيؿ حافظ : نتباىو. ا

ية ذىنية معرفية تتضمف تركيز اإلدراؾ عمى منبو معيف مف بيف مجموعة منبيات ىوعممية فكر 

ىتماـ و ختيار و التركيز و القصد و االنتقاء و االو ىي تتضمف عممية اال، موجودة حولنا

 ( . 331 : 5002 ،) جوف أندرسوف الميؿ لمنبو أو موضوع معيف. 

 ىو العممية األولى التي تحدث في التعمـ بالمالحظة و ىو عممية معرفية تنطوي عمى  التركيز

 ،. ) نواؼ سمارة ػ عبد السالـ العديميعمى مثير معيف ، مف بيف عدة مثيرات تستقبميا الحواس

5003 : 91 . ) 
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اإلدراؾ و ىو التييؤ لإلدراؾ في مثؿ اإلنصات أو تحديؽ البصر و تحديد مركز الوضوح في 

 ( .  33 : 3422 ،) فاخر عاقؿ نتباه تركيز أعضاء الحس . قد يشمؿ اال

ف العضوي لبعض المثيرات التي تستقبميا الحواس و تخزينيا في الذاكرة ئستبقاء الكااىو عممية 

ىذه المثيرات باستخداـ  زلتجيي اإلحساسث تمييدا في عممية لفترة أطوؿ نسبيا مما يحد

عمميات معرفية أعمى، و يالحظ أنو ليس مف الضروري أف يكوف الفرد واعيا حتى يتعمـ ولكف 

. ) حسيف شحاتة ػ زينب نتباهأي تعمـ ينبغي أف يتطمب درجة أو مستوى مف مستويات اال

 (.  13 : 5001 ،النجار 

عممية معرفية تنطوي عمى تركيز اإلدراؾ نتباه كما يتفؽ جميع عمماء النفس المعرفي عمى أف اال

( أف اإلنتباه ىو  5001)  ستيرنبرغعمى مثير معيف مف بيف عدة مثيرات مف حولنا. و يؤكد 

القدرة عمى التعامؿ مع كميات محدودة مف المعمومات منتقاة مف كـ ىائؿ مف المعمومات التي 

 تزودنا بيا الحواس أو الذاكرة.

و  االنتقاءأو  االختيارممية تنطوي عمى خصائص تميزه أىميا ىو ع(: 1994عند الزيات )

 (.555 : 3443 ،. ) الزيات فتحياالنتباهأو الميؿ لموضوع  االىتماـالتركيز و القصد و 

مثير مف بيف عدة  اختيارتتميز بأنيا تنطوي عمى  االنتباهو يشير ىذا التعريؼ إلى أف عممية 

حالة  باستثناءليذا المثير  االنتباهمثيرات، مع توفر القصد أو النية في التركيز و الرغبة في 

 .ي الذي يتطمب الدافعية أو القصدالقسر  رادياإلنتباه اال

ختيارية تعتمد عمى تركيز الوعي أو الشعور بمثير أو حدث معيف دوف ا: عممية عند تتشنر

 ( . 13 : 5009 ،) عدناف يوسؼ العتـو غيره مف المثيرات األخرى. 
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حساسات الناتجة بفعؿ المثيرات ىو عممية تركيز الوعي أو الشعور عمى االعند وليم جيمس: 

نتباه عممية وظيفة تتمثؿ في س أف االالخارجية أو تمؾ الصادرة مف داخؿ الفرد. كما يؤكد جيم

 ختياره عمى نحو شعوره .االتركيز في مثير معيف دوف غيره مف المثيرات بحيث يتـ 

 )رافعنتباه ىو بمثابة محصمة الطاقة المحدودة لنظاـ معالجة المعمومات. االعند برودبنت : 

 ( . 42- 41 : 5002 ،عماد الزغموؿ -الزغموؿ 

يشتمؿ عمى زيادة توجيو الفعالية نفسية و الجسمانية،  انتقائيه عقمي تجااىو عند بيرون : 

 عندما تتجو نحو موضوع ما مف مواضيع الفعالية اإلنسانية .

نتباه يقتضي تكثيؼ الفعالية اإلنسانية حوؿ موضوع مف المواضيع و إىماؿ و معنى ذلؾ أف اال

ينتبو إلى حركات العازؼ عمى البيانو مثال، يوجو كؿ قواه الجسمية و  فمف كؿ ما عداه.

  .( 552 :5003 ،) طارؽ كماؿالشعورية نحو خذه الحركات و ال ينظر إلى ما عدا ذلؾ. 

ذىني أو توجيو الشعور و تركيزه في  تييئأو  اختيار: يعرؼ عمى أنو عند أحمد عزت راجح 

 (. 13 : 5009 ،عبد المنعـ  الدردير في) .فكير فيولمالحظتو أو أداه أو التشيء معيف 

 نتباه :أنواع اال   -2

في ضوء لتعريفات اإلنتباه: يطرح السؤاؿ التالي نفسو ىنا : ىؿ جميع قراراتنا لتركيز االنتباه 

عمى مثير ما أو إىماؿ المثيرات األخرى تكوف بوعي و إرادة منا دائما و لإلجابة عمى ىذا 

 :ييز بيف أنواع اإلنتباه اآلتية التم السؤاؿ ال بد مف

 نتقائي:اال  راديل انتباه اال  -2-1
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عمى مثير واحد مف بيف عدة  ونتباىاحيث يحاوؿ الفرد تركيز  رادياإنتباه اليعد ىذا النوع مف ا

و محدودية سعة  ،مثيرات و يحدث ىذا االنتباه انتقائيا بسبب محدودية الطاقة العقمية لمفرد

التخزيف و سرعة المعالجة المعموماتْ لذالؾ يتطمب ىذا االنتباه طاقة و جيد كبيريف مف الفرد 

نتباه قد ال تكوف بدرجة عالية ستمرار االألنو عوامؿ التشتت غالبا ما تكوف عالية و الدافعية ال

 اىتمامو يثيرمى محاضرة مممة عف موضوع ال و خير مثاؿ عمى ذلؾ عندما يستمع طالب ع

ستمرار التركيز حيث غالبا ما يجد فإنو عمى األغمب يحتاج إلى جيد عقمي و جسدي كبير اال

و يحاوؿ إعادة نفسو مرات عديدة ليسمع ما يقولو ، الطالب نفسو خارج المحاضرة

 (. 14 :5009، العتوـ .)عدنافالمحاضر

 القسري: الالإرادينتباه اال  -2-2

نتباه ال إراديا أو قسريا حيث يتركز الفرد انتباىو عمى مثير يفرض نفسو و يعد ىذا النوع مف اال

عمى الفرد بطريقة قسرية و دوف بذؿ جيد عالي االختيار بيف المثيرات لدرجة يصبح فييا 

نتقائي حيث يعزؿ فييا الفرد نفسو بالكامؿ خارج إطار المثير انتباه و كأنو ال شعوري و غير اال

اؿ: عمى االنتباه صوت ضجيج مفاجئ في منتصؼ الميؿ . أو ألـ شديد الذي يشد انتباىو مث

 في أحد أعضاء الجسـ .

 

 

 نتقائي التمقائي:نتباه اال اال  -3 -2
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إلى مثير واحد  وانتباىنتباه لمثير يشبع حاجات الفرد و دوافعو الذاتية حيث يركز الفرد و ىو اال

مف بيف عدة مثيرات بيسر و سيولة تامة مثاؿ: طفؿ يشاىد برنامجو التمفزيوني المفضؿ و 

نتقائي لكنو ال يحتاج إلى طاقة انتباه ىذا اال ،الذي ينتظره بفارغ الصبر كؿ يـو في زمف محدد

و لو  نتباه لذلؾ يصعب عمى اآلخريف تشتيتو حتى و جيد عقمي أو جسدي عالي لتركيز اال

 ( .20 : 5009 ،)عدناف العتوـحاولنا ذلؾ جاىديف. 

يميؿ إليو أو ييتـ بو، فال يبذؿ جيدا  يءنتباه إلى موضوع أو شفيو جيدا كاال كما أنو ال يبذؿ

 ( . 93: 5003 ،)خميؿ معوضميسر.  االنتباهنتباه فيكوف في ىذا النوع مف اال

 االنتباه األكاديمي:  –4 – 2

العممية التي يحافظ التمميذ مف خالليا عمى عدـ انشغالو بالمثيرات أو المنبيات التي ليس  ىو

 (.10: 5009ليا عالقة بما يتـ تدريسو داخؿ القسـ.)عبد المنعـ الدردير، 

 : االنتباهخصائص  -3

 نتباه يمكنني إيجاز الخصائص التالية:نظرا لما تطرقت لو عف موضوع اال

عقمي و جسدي عند أداء  نتقائي بشكؿ خاص يحتاج إلى طاقة و جيداال رادياإلنتباه اال -1

ميمات عمى درجة مف الصعوبة أو عمى نفس القناة، فنحف ال نستطيع أف نحؿ مسألتيف 

جبريتيف معا في نفس الوقت ألنيما بحاجة إلى طاقة وجيد عقمي عالي كما أننا نشعر بالتعب 

) عدناف . ستيمكنا كميات كبيرة مف الطاقةا ألننا قدو اإلرىاؽ بعد إنجاز ميمة ذىنية صعبة 

 ( . 21: 5009 ،العتـو 
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نتباه طاقة أو مصدر محدود السعة ال يمكف تشتيتيا لتنفيذ أكثر مف ميمة بنفس كما ينظر لال

الوقت. فحسب وجية النظر ىذه، فإنو مف الصعوبة اإلنتباه إلى أكثر مف خبرة حسية أو تنفيذ 

ي الوقت نفسو، مثال ال يستطيع الفرد إجراء محادثتيف مع شخصيف في آف عمميتيف عقميتيف ف

واحد.و تستند وجية النظر ىذه إلى حقيقة مفادىا أف المعمومات التي تدخؿ في الذاكرة الحسية 

  (. 44 : 5002 ،الزغموؿعماد -رافع زغموؿ) بيا لفترة وجيزة.  االحتفاظيجب 

نتقائي اال رادياإلنتباه المحدودة و زيادة تركيز ا إف طاقة اإلنساف العقمية أو الجسدية -5

 بشكؿ خاص أو التحوؿ إلى مثير أخر يعمؿ عمى تبديدىا .

نتباه مف خالؿ قنوات حسية لكؿ حاسة قناة حسية خاصة بيا و بالتالي يمارس الفرد اال -1

الجالس ستماع إلى صديقو مختمفة في الوقت نفسو، حيث يستطيع الفرد قيادة السيارة و اال

خرى و إف بعض السموكيات ألبجانبو ومراقبة الطريؽ ألف كؿ مثير لو قناة حسية مستقمة عمى ا

 مثؿ قيادة السيارة. رادياإلنتباه تكوف ال إرادية و ال يحتاج اال

ال يستطيع الفرد أف ينتقؿ أكثر مف معمومة واحدة عمى القناة الحسية الواحدة مما يؤكد  -9

ف مثير عمى القناة الحسية الواحدة ولذلؾ فإنؾ ال تستطيع أف تسمع ألكثر م االنتباهصعوبة 

 لمدرسؾ و زميمؾ في الصؼ في نفس الوقت و تفيـ ما يقولو كالىما.

نتباه الموزع وذلؾ مف خالؿ يمكف لمفرد المتابع أكثر ميمة في نفس الوقت مف خالؿ اال -2

األولى ثـ تحوؿ لمميمة الثانية ومف نتباه لمميمة إلى مراحؿ بحيث يعمؿ عمى اال االنتباهتقسيـ 

 يكمؼ الكثير مف الجيد و الطاقة وقد يؤثر عمى االنتباهولى. . . و ىذا ثـ يعود لمميمة األ
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فعالية معالجة المعمومات كما يحدث عندما تحاوؿ الموازنة بيف قراءة الواجب المطموب مشاىدة 

 (. 29 : 5002 ،) عدناف العتوـ. التمفاز في نفس الوقت

 : االنتباهوظائؼ  -4

توجيو عمميات التعمـ و التذكر و اإلدراؾ مف خالؿ التركيز عمى المثيرات التي تساىـ في  - 

 زيادة فعالية التعمـ و اإلدراؾ و مما سوؼ ينعكس عمى زيادة فعالية الذاكرة.

( مف  هاالنتباتعمـ عزؿ المثيرات التي تعيؽ عمميات التعمـ و التذكر و اإلدراؾ )مشتتات  - 

 .خالؿ عدـ التركيز عمييا

ىي عممية مستمرة  االنتباهتوجيو الحواس نحو المثيرات التي تخدـ عممية اإلدراؾ ألف عممية  -

نتباه مف خالؿ حركة الرأس و العينيف و نجاح و فعالية عممية اإلدراؾ. لذلؾ البد مف توجيو االل

 ستمرار عممية اإلدراؾ بفعالية عالية.االمثيرات البيئية لضماف  طراؼ إلى مصادرذنيف و األألا

نتباه ال يسمح بتراكـ المثيرات الحسية نتباه يعمؿ عمى تنظيـ البيئة المحيطة اإلنساف. فاالاال -

عمى حاسة واحدة. فاألصؿ مف طالب مادة عمـ النفس المعرفي أنو يسمح لممحاضر فقط و 

 صوتية األخرى المحيطة لجو غرفة الصؼ.ىماؿ بقية المثيرات الايتعمـ 

 نتباه يؤدي ثالثة و ظائؼ أساسية في ضوء أنواعو و ىي:إلى أف اال ستير نبرغو يشير 

و يتمثؿ في محاولة الفرد التعرؼ عمى حدوث مثير حسي ما في البيئة نتباه الموجو : اال  -أ

 المحيطة بو كأف يبحث الفرد عف أصوات غريبة كسكوف الميؿ.
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ختيار المثير الذي نرغب في اإلنتباه لو و ا و يتمثؿ برغبة الفرد فينتقائي : نتباه اال اال  -ب

 المثيرات التي نريد إىماليا كأف تختار أف تقرأ في صفحات ىذا الكتاب بدال مف مشاىدة التمفاز.

ألكثر مف ميمة في نفس الوقت  و يتمثؿ عندما يقرر فرد ما اإلنتباهنتباه المقسم : اال  -ج

 29ػ  21 : 5009 ،عدناف العتـو) خالؿ متابعة أكثر مف ميمة إلى أخرى لفترة مف الزمف . 

).  

 : االنتباهمراحل  -5

نتباه كعممية معرفية و ىذه المراحؿ نتباه يشير إلى حدوث ثالثة مراحؿ لالإف تتبع عممية اال

  .ىي

 الحساس : مرحمة الكشؼ و -1 -5

في ىذه المرحمة يحاوؿ الفرد أف يكشؼ عف وجود أية مثيرات حسية في البيئة المحيطة بو مف 

خالؿ حواسو الخمسة، و تكاد تعد ىذه المرحمة غير معرفية في طبيعتيا ألنيا ال تنطوي عمى 

 .أية عمميات معرفية سوى الوعي بوجود المثيرات

 

 

 مرحمة التعرؼ : -2 -5
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الفرد التعرؼ عمى طبيعة المثيرات مف حيث شّدتيا و نوعيا و حجميا أو عددىا و  يحاوؿ

أىميتيا لمفرد. و التعرؼ ىنا ىو نشاط معرفي أولي يتطمب تفحص و معالجة بدائية لممثيرات 

 ستكماؿ عمميات اإلدراؾ الالحقة.ستقباليا الاستمرار في اللتحديد مدى الحاجة إلييا أو ا

 لممثير الحسي : تجابةاالسمرحمة  -3 -5

معيف مف بيف عدة مثيرات حسية عمى نفس القناة الحسية و تييئة  ختيار الفرد لمثيراو تتمثؿ ب

ىذا المثير لممعالجة المعرفية الموسعة التي غالبا ما تحدث في الذاكرة القصيرة أو الفاعمة ضمف 

 . ( 21ػ  22 :5002، ) عدناف العتـوعممية اإلدراؾ. 

 األكاديمي : االنتباهالعوامل المؤثرة في  -6

 نتباه يمكف تصنيفيا إلى نوعيف :ىناؾ عدد مف العوامؿ تؤثر في القدرة عمى اال

 العوامل الخارجية : -1 -6

 نتباه لو و تشمؿ :ىي مجموعة العوامؿ التي تتعمؽ بطبيعة المثير الحسي المراد اال و

 :شدة المثير -3

إف المثيرات الشديدة القوة مف حيث األلواف أو الروائح أو الصوت أو الضوء أو الحركة تعمؿ 

نتباه لممثير بسرعة عالية. فالناس يستجيبوف بسرعة أعمى إلى المثيرات الشديدة عمى جذب اال

 اراختيستجابتيـ السريعة عند االقوة و اليادئة و المتوقعة و الثابتة. كما يالحظ عمى األطفاؿ 

 5002 ،)عدناف العتـواأللواف الزاىية و البراقة عمى الحموى أكثر مف العمب التقميدية الشكؿ. 

:22 . ) 
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 :حداثة المثير -2

لمألوفة لذلؾ فنحف انتباه اإلنساف أكثر مف المثيرات االمثيرات الجديدة أو غير مألوفة تجذب 

نماذج و طرؽ تدريس و أساليب غير تقميدية لجذب إنتباه الطمبة خالؿ  ابتكارنتوقع مف المعمـ 

 المحاضرة.

 : تغيير المثير -1

نتباىنا اإف المثيرات المتغيرة مف حيث لونيا أو شكميا أو شدتيا أو سرعتيا تعمؿ عمى جذب 

كمـ أكثر مف المثيرات الثابتة، و ىذا مبدأ تعزيزي عاـ في عمـ النفس. حيث أف المعمـ الذي يت

مف نبرة  بنبرة صوت ثابتة خالؿ المحاضرة يشعر طمبتو بالممؿ مقارنة مع المعمـ الذي يغير

 .نتباه الطمبة إليواصوتو مف حيف ألخر خالؿ المحاضرة فيشد 

 :المثيرات الشرطية -2

نتباىنا أكثر مف المثيرات األخرى. مثاؿ: أنت تسمع االمثيرات التي تكونت بفعؿ اإلشراط تثير 

أسمؾ فقط في المطار مف بيف األسماء الكثيرة رغـ الضوضاء و الضجيج العالي كوف ذلؾ 

 ( . 393 : 5004 ،) مريـ سميـيحدث تأثير اإلشراط الكالسيكي الالإرادي. 

 

 

 :العوامل الداخمية -6-2

 نتباه و مف أىميا :الذي يمارس االوىي مجموعة العوامؿ المتعمقة بالفرد 
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 الىتمامات و الميول و القيم : -1

نتباىو. لذلؾ يثير إىتماـ الطفؿ اإف إىتمامات الفرد و ميولو تحدد نوع المثيرات التي تجذب 

مثيرات معينة في التمفاز أكثر مف غيرىا فتجده يركض مف غرفة نومو إلى قاعة التمفاز لشاىد 

 (. 24 : 5009 ،)عدناف العتـو  شيما عمى شاشة التمفاز.

 الحرمان النفسي و الجسدي: -2

نتباه و التركيز عندما يكوف الفرد في حالة توتر أو تعب جسدي شديدة فإف قدرتو عمى اال

 تصبح منخفضة جدا.

 مستوى الدافعية : -3

ستثارة و الدافعية الداخمية تضمف تشير مبادئ التعمـ الجيد إلى توفر مستويات معتدلة مف اال

نتباه حيث أف الدافعية الداخمية مستويات أعمى مف التعمـ، و ىذه القاعدة تنطبؽ أيضا عمى اال

ستثارة أو نتباه. و غياب االبضماف أفضؿ مستوى مف اال االستثارةعتداؿ في مستوى و اال

 الجيد. االنتباهستثارة العالية جدا كالىما يحداف مف القدرة عمى اال

 سمات الشخصية : -9

نتباه حيث أشارت سات إلى ىناؾ عالقة بيف سمات الشخصية و القدرة عمى تركيز االتشي الدرا

نتائج الدراسات إلى أف الشخص المنبسط و المطمئف و الذكي و صاحب النمط بيف الشخصية 

 -أ -نتباه مف المنطوي و القمؽ و األقؿ ذكاء و صاحب النمط ىو أكثر قدرة عمى تركيز اال

 .( 394 : 5004 ،) مريـ سميـ . في الشخصية
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 : االنتباهعوامل تشتيت  – 7

نتباه وعدـ القدرة عمى التركيز أثناء شرح المدرس لمدرس أو يشكو بعض التالميذ مف تشتيت اال

تتبع التالميذ أفكار ستذكار، و كذلؾ عدـ متابعة األفكار عندما يتحدث اآلخروف، فقد يأثناء اال

 االنتباهؽ قميمة ثـ يحدث شرود الذىف بعيدا عف جوىر الموضوع، و يرجع عجز ئالمدرس دقا

جتماعية و اإلى عدة عوامؿ شخصية ترجع لمفرد ذاتو أو قد تكوف ألسباب خارجية طبيعية أو 

 ىذه العوامؿ ىي :

 العوامل الجسمية: – 1 -7

الجسمي، و عدـ النـو  اؽرىاإلنتباه و شرود الذىف إلى التعب و قد يرجع عدـ القدرة عمى اال 

نتظاـ في تناوؿ وجبات الطعاـ أو نقص التغذية أو النقص في الحيوية و الكافي، أو عدـ اال

النشاط بسبب أمراض جسمية، فاضطرابات الجياز اليضمي أو الجياز التنفسي قد يؤدي إلى 

 لدى األطفاؿ. االنتباهالشرود و عدـ 

 العوامل النفسية :  -2 - 7

عدـ  يوبالتالنتباه قد يرجع إلى عوامؿ نفسية متعددة كعدـ الميؿ لممواد الدراسية االإف تشتيت  

نتباه كأنشطة الرياضية أو نشغاؿ الطالب بأمور أخرى تستحوذ عمى االااإلىتماـ بيا، أو بسبب 

ضطرابات امية و متاعب و ئأو الترفييية و قد يتعرض األطفاؿ إلى مشكالت عا االجتماعية

ضطياد، وقد يتعرض األبناء إلى قسوة الوالديف و إىماليـ مؽ و مشاعر النقص و االنفسية كالق

 أو تدليميـ.
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 جتماعية:العوامل اال -3 -7

جتماعية مثؿ المشكالت األسرية انتباه إلى عوامؿ قد يرجع الشرود و عدـ القدرة عمى اال

جتماعي القدرة عمى التكيؼ االنفصاؿ أو النزاع المتواصؿ بيف الوالديف أو عدـ كالطالؽ، أو اال

 أو بسبب مشكالت مادية كقمة الدخؿ أو التعطؿ عف العمؿ مف الوالديف.

 العوامل الفيزيقية: -4 - 7

نتباه فعدـ كفاية اإلضاءة و سوء تؤثر العوامؿ الفيزيقية عمى قدرة اإلنساف عمى التركيز و اال

و الضوضاء و األصوات المرتفعة و تموث رتفاع الرطوبة أارتفاع درجة الحرارة أو االتيوية أو 

نتباه، فا لعمميات العقمية أكثر تأثرا ة السمعية و البصرية كميا منبيات تشتت االئالبي

نتباه. تركيز االمة تساعد عمى التفكير و ئيي تحتاج إلى عوامؿ فيزيقية مالبالضوضاء، ف

 .( 593ػ  592 : 5003 ،معوض )خميؿ

 عوامل حصر النتباه :  -8

في موضوع  لفترة  طويمة إذا كاف الموضوع يثير في نفسو  انتباىويمكف لإلنساف أف يحصر  

ذكريات و أحداث مرت بو أو إذا كاف الفرد يعرؼ عف ىذا الموضوع الكثير، إذ أف ىذا يتيح 

 نتقاؿ مف جانب إلى آخر مف جوانب الموضوع. اال

المستمر ليس  فاالنتباهرة طويمة، لفت انتباىوفالمتخصص في موضوع معيف يمكنو أف يحصر 

 جامدا، بؿ ىو متحرؾ و متغير مستمرة.
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نتباىيـ انتباه، كالتالميذ الذيف يعجزوف عف حصر و قد يشكو البعض مف عدـ القدرة عمى اال

ىتماـ ىتماـ، فاالفي موضوعات الدرس، فقد تكوف ىذه الموضوعات جامدة و جافة ال تثير اال

 (. 591 : 5003 ،معوض) خميؿ احد. جانباف لشيء و نتباه و اال

 مايمي:  االنتباهو مف العوامؿ التي تساعد عمى حصر 

نتباه في غرفة الصؼ، مثؿ تحدث الطالب مع بعضيـ، الضوضاء أو تقميؿ مشتتات اال – 3

ممفت لالنتباه أو يكرر بعض الحركات أو  يءحركات ممفتة لمنظر يقوـ بيا المعمـ كأف يموح بش

 األلفاظ الخارجة عف نطاؽ الدرس. 

نتباه مثؿ تقميؿ فرص الرقابة في القسـ، ألف الرقابة تجمب الممؿ و القياـ بأعماؿ تجذب اال – 5

مة و تغيير نبرة ئؿ وتنويعيا، و توزيع األسئط داخؿ غرفة الصؼ و تقديـ الوساتنويع النشا

 اسب مع الموقؼ التعميمي.الصوت بحيث تتن

 . االنتباهبتعاد عف التفاصيؿ غير ضرورية، ألف كثرة التفاصيؿ تضعؼ اال -1

 رىاؽاإلنتباه قد يعود إلى التعب و ىتماـ بالصحة الجسمية لمتالميذ، ألف عدـ االاال – 9

 الجسمي و عدـ النوـ. 

تباه قد يعود إلى عدـ ميؿ نىتماـ بميوؿ الطالب و العوامؿ النفسية، ألف تشتت االاال – 2

  (. 313 : 5005 ،) محمود غانـنشغالو بأمور أخرى. االطالب إلى المادة و 

  

 نتباه األكاديمي:نظريات اال  -9
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نتباه مف حيث كونو قدرة ذات سعة محددة و مف حيث دوره في تختمؼ النظرة إلى موضوع اال 

مجموعة مف النظريات بيذا الشأف وتتمخص مراحؿ بناء المعمومات و معالجتيا، إذ أف ىناؾ 

 :يمي كما

 :(  1985نتقائي ) برود بنت ا نتباه كمرشحاال  -9-1

نتباه بمثابة محصمة الطاقة المحدودة لنظاـ معالجة المعمومات. ففي يرى العالـ برود بنت اال

معالجتيا  نتباه يرى أف العالـ المحيط يتألؼ مف آالؼ األحاسيس التي ال يمكفنظريتو حوؿ اال

 ىماؿا  و نتباه عمى بعضيا معا في منظمة اإلدراؾ المعرفية، األمر الذي يدفعنا إلى توجيو اال

فكرة وجود المرشح الذي يعمؿ كحاجز أثناء مراحؿ  برود بنتقترح االبعض اآلخر، لذلؾ 

 .نتباه لبعض المعمومات و إىماؿ بعضيا اآلخرمعالجة المعمومات بحيث يسمح باال

حيث إننا ننتبو لضوضاء غير عادية أو ننتبو إلى حديث  رتباطا وثيقا باإلدراؾ،ا نتباهاالويرتبط 

األساسية  االنتباهفي محيط مميء بالضوضاء أو ننتبو أثناء القياـ بعمؿ ما. و إحدى وظائؼ 

 ،سميـ )مريـبيا البيئة.  ئنتقائي بحيث يتناوؿ المثيرات التي تمتممشابية لوظيفة المرشح اال

5004 : 321 .) 

 :نتباهرية التوزيع المرن لسعة اال نظ -2 -9

نتباه سعة محددة توجو إلى مثير تختمؼ ىذه النظرية مع النظريات السابقة مف حيث اعتبار اال

( أف سعة 3421غيرىا مف المثيرات األخرى. يفترض كاىنماف ) أو عممية في وقت معيف عف

نتباه لتغيرات متطمبات الميمة التي نحف بصدد االنتباه يمكف أف تتغير عمى نحو مرف تبعا اال
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نتباه يمكف أف تتغير إلييا. ففي الوقت الذي ينتبو فيو الفرد إلى ميمتيف مختمفتيف فإف سعة اال

نتباه إلى إحداىما نظرا لزيادة صعوبة مطالبيا في تذبذب مستمر تبعا لتغير مطالبيما، فقد اال

 خر بمنع عدـ تجاىميا كميا.نتباه إلى األفي الوقت الذي يقؿ اال

نتباه بالرغـ مف تغيره بيف الميمة األولى و األخرى، فيو يستمر عمى اال أف كاىنمانو يؤكد 

نحو متواز خالؿ جميع مراحؿ المعالجة. ويرى أيضا أنو في حالة زيادة متطمبات إحدى 

نتباه عف يكؼ اال ؿ يحدث بحيثخنتباه، فإف التداالميمات بحيث تستوجب الطاقة العميا مف اال

 األخرى.

نتباه يمكف توزيعو عمى نحو مرف إلى عدة ميمات و اعتمادا عمى وجية  النظر ىذه، فإف اال 

ؿ مأو عمميات بالوقت نفسو، وذلؾ اعتمادا عمى أىميتيا وصعوبتيا النسبية باإلضافة إلى عوا

عادة توزيعو في نتبفعممية التحوؿ في اال أخرى تتعمؽ بالموقؼ أو ترتبط بالشخص ذاتو. اه وا 

 ) رافع(. 3424) نوفان و جوفر( و 3422) نورمانعدة قنوات تؤيده نظريات أخرى مثؿ 

 (. 502 :5002 ،عماد زغموؿ - غموؿز

 نتباه متعدد المصادر:نظرية اال  -3 -9

نتباه يجب أف ال ينظر إليو عمى أنو عبارة عف مصدر أو طاقة تفترض ىذه النظريات أف اال

السعة )أحادي القناة( إنما مصدر متعدد القنوات، لكؿ منيا سعة معينة ومخصصة محددة 

 لمعالجة نوع ما مف المعمومات.
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نتباه يمكف توجييو إلى أكثر مف مصدر لممعمومات ويستمر ىذه النظريات فإف اال وحسب 

موجو إليو نتباه الخالؿ مراحؿ معالجة المعمومات دوف أي تداخؿ فيما بينيا أو تأثر مستوى اال

نتباه اال ( أفّ 3445)وكنز( و 3425)رونمدز( و 3422) ماكمودو في ىذا الصدد يؤكد كؿ مف 

يمكف أف يكرس عبر قنوات مختمفة و منفصمة عف بعضيا البعض إلى أنواع مختمفة مف 

نتباه فيما بينيا، فعمى المعمومات عبر مراحؿ المعالجة المختمفة دوف حصوؿ أي تداخؿ في اال

نتباه إلى قراءة الموضوعات المراد طباعتيا و لمثاؿ، أثناء الطباعة يمكف تكريس االسبيؿ ا

تحريؾ األصابع بالنقر عمى أقراص لوحة الطباعة و الستماع إلى الموسيقى في الوقت نفسو 

 .(323 : 5004 ،) مريـ سميـ دوف أف تتأثر أي ميمة باألخرى. 

 ختيار الفعل :انظرية   -4 -9

نتباه عمى أنو طاقة أو مصدر محدد السعة بؿ مجموعة النظريات التي تعتبر اال نومنينتقد 

نتباه و في توجييو. فيو ختيار النشاط أو الفعؿ ىو اآللية األساسية في عممية االايفترض أف 

المحظات مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف نتباىو في أي لحظة مف ايفترض أف الفرد يحدد 

 شيء أو يستمع إلى صوت مثال (.يركض،  يقرأ أو ينظر إلى )

و يرى أف الفرد في أي لحظة مف المحظات يستقبؿ منبيات الحسية أو يواجو عدة مثيرات معا. 

ختيار الفعؿ المناسب. و بناء عمى عممية ااه تتوقؼ عمى بنتو لكف المحصمة النيائية لال

فعؿ آخر، بحيث ينتج عف نتباه إلى العمميات األخرى لتوجيو اال ختيار يتـ كبح العديد مفاال

ذلؾ صعوبة في إدراؾ و تنفيذ الميمات األخرى، في حيف يتـ أداء الفعؿ أو الميمة التي تـ 
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بيف ميمتيف ال يحدث  االنتباهنتباه إلييا عمى نحو سيؿ. و يرى نومف أف التداخؿ في توجيو اال

 ي القياـ بو.ختيار الفعؿ المنو انتباه طاقة محددة السعة و إنما بسبب بسبب أف اال

إليو يعتمد عمى مدى أىمية ىذا الفعؿ و الحاجة إلى  االنتباهو يرى أف اختيار الفعؿ لتوجيو 

 (. 322- 323 : 5004 ،) مريـ سميـ   .تنفيذه

 دور النتباه في عممية التعمم :  -11

نتباه، و انتباه شرط أساسي لحدوث عممية التعمـ فال يمكف أف يكوف ىناؾ تعمـ دوف يعتبر اال

ضافة إلى خصائص التالميذ و انتباىيـ لنموذج ما اتحدد خصائص التمميذ إلى حد بعيد مدى 

نتباه، كما أف درجة تميز خصائص النموذج، و تمعب الحوافز كذلؾ دورا ميما في عممية اال

 المثير و نسبتو و تعقيده توضح إلى مدى يمكف أف تستمر عممية اإلنتباه.

نجحوف في جذب إنتباه تالميذىـ يمكنيـ أف يجعموا عممية التقميد أكثر يسرا و المعمموف الذيف ي

 أحمد)مف خالؿ رؤيتيـ لممالمح األساسية الضرورية لمموقؼ التعميمي و جعمو أكثر وضوحا. 

 (. 349: 3424 ،صالح 

نتباه عند المتعمـ و التي يفترض التوصيات التالية لزيادة تركيز اال أنيتا و لفولك اقترحتو قد 

 في المعمـ أف يقـو بيا و ىي:

أف يقـو المعمـ بعرض ىدؼ الدرس عمى التالميذ مع ضرورة اإلشارة إلى أىمية و فائدة  -1

 الدرس لممتعمـ.

 اإلستفسار عف أىمية المادة المتعممة بالنسبة لمتالميذ. -2



االنتباه األكاديمي                                                     الفصل الثاني                

 

42 

 

ماذا يمكف أف يحدث إذا حدث كذا وكذا و ذلؾ مف أجؿ إثارة  توجيو أسئمة لمتالميذ مثؿ : -3

 .(342: 3424  ،. ) أحمد صالحنتباه التالميذا

 نتباه:المتطمبات التربوية لال   -11

ستفادة منيا لصالح مثمرا لممعرفة و التعامؿ مع مثيرات البيئة الخارجية و اال االنتباهلكي يكوف 

 التالية:اإلنساف يتعيف أف يتسـ بالصفات 

 المثير : انتقاء -1 -11

نحف ال ننتبو عادة لكؿ المثيرات سواء داخمنا أو في البيئة الخارجية، و إنما ننتبو فقط لتمؾ التي 

ىتمامنا ألىميتيا في حياتنا و ندع ما عداىا في ىامش شعورنا و خارج اتمفت نظرنا و تثير 

 (.14 : 5000 ،) نبيؿ حافظ نطاؽ حواسنا.

 نتباه :ستمرارية اال امدى  -2 -11

ـّ بعناصر ايتعيف عمى الفرد أف ال ينتبو وقتا كافيا لممثير الذي يجؿ  ىتمامو، حتى يستوعبو و يم

 تعمـ(.) ما( أو شخص )معمـ( أو موقؼ المفيـو الذي يدؿ عميو سواء تعمؽ بشيء )آلة

 نتباه و مرونتو :نقل اال  -3 -11

نتباىو بمرونة و سالمة بيف المثيرات المختمفة، إذ االشخص السوي ىو الذي يستطيع أف ينتقؿ 

يدؿ ىذا عمى مرونة تفكيره و عدـ جموده و ال يساعد ىذا فقط عمى اإللماـ بعناصر مثيرة 

ديؿ و متكاممة مترابطة ذات معنى و إنو يمكف إف تكوف تمؾ المرونة مدخال لإلضافة   و التع

 .اراإلبتك
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 نتباه إلى المثيرات المعروضة :اال  - 4 -11

عادة ال ننتبو لممثيرات المفردة و إنما غالبا لعّدة مثيرات متتابعة، فالتمميذ أثناء شرح الدرس  نحف

ينتبو إلى تسمسؿ الكممات التي تخرج مف فـ المعمـ، و لمعروض المكتوبة عمى الصبورة أو 

 (. 90 : 5000 ،) نبيؿ حافظبواسطة الوسائؿ التعميمية التي يستعيف بيا المعمـ في الشرح. 

 نتباه أو صعوباتو:مظاىر العجز في اال  -12

 نتباه :عدم اال  12-1

ىتمامو أو بسبب اربما ألنو ال يثير  نتباه الطالب لممثير المعروض أمامو،او يقصد بو عدـ 

عزوفو عنو ألف ىناؾ مثيرا أىـ في حياتو أو بسبب صعوبة فيـ داللتو مما يثير التوتر لديو 

 فيضيؽ بو ذرعا و يبتعد عنو.

 القابمية لمتشتت :  35-5

نتباىو مدة كافية في المثير المعروض وقد يرجع ىذا ألسباب از يأي عدـ قدرة الطالب عمى ترك

مة أو عجزه عف فيـ المثير أو بسبب فشمو في تحقيؽ معضوية أو نفسية مردىا ضيقة أو م

ليامة و صطفاء وتنقية المثيرات ااالتأىب العقمي أو التييؤ الذىني المطموب أو فشمو في 

ستبعاد ما عداىا أثناء قيامو باإلحاطة بمختمؼ جوانب الموقؼ المثير امداومة التركيز عمييا و 

 نتباىو. االذي يجذب 

 :نتباهتثبيت اال   12-3
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أو عدـ تمتعو بالمرونة الكافية  ويستوفينتباه الطالب عمى مثير معيف ألنو او يقصد بو ثبات 

األمر الذي يجعمو  و ىو، بيف المثيرات المختمفة بسبب جموده أو تعبو أو إجياده نتباىوالنقؿ 

 فيحس بالعجز عف فيما . جماليةاإلال يتابع عناصر الدرس المتتالية جيدا فال يمـ بصيغتيا 

 الحركة الزائدة أو النشاط الزائد :  12-4

الذي ُيمكنو مف التركيز عمى  االنفعالي االستقرارتزاف و و يقصد بو عدـ تمتع الطالب باال

 ممة مف األعراض النفسية تتمثؿ فيما يمي :جوىو يشكؿ  نتباه إلييا،المثيرات المعروضة و اال

 نجاز.و اال االستفادةالمستوى المرتفع مف النشاط الحركي مما يعوؽ  -أ

 الكافي بالموقؼ. لماـاإلنتباه مما يحوؿ دوف سرعة تشتت اال -ب

ندفاعية مما يؤدي إلى الزلؿ و سوؼ نفرد لمنقطة )ج( ضبط النفس أو اال عدـ القدرة عمى -ج

 فقرة خاصة.

 الندفاعية :   12-5

ى في التعامؿ مع المثيرات مما ينجـ عنو غالبا عواقب غير مأمونة مثؿ از و يقصد بيا عدـ التو 

وعناصره مما يوقع الطالب  ،نتباه إليو جيدا و معرفة مضمونةالرد السريع عمى السؤاؿ قبؿ اال

ستجابة الفورية دوف مراجعة لمنفس في موقؼ حياتي مما يؤدي بالفرد إلى في الخطأ أو مثؿ اال

ندفاعية نقصا في ومف ثـ تعكس اال سموؾ عدواني يضر بو أو باآلخريف أو باإلثنيف معا.

ستجابة و الوقوع االنتباه الكافي و قصورا في اإلدراؾ و عجزا عف التفكير يؤدي إلى سرعة اال

 (. 95 - 93:  5000 ،)نبيؿ حافظفي الخطأ. 
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 نتباه:إستراتيجيات عالج العجز عن اال  -13

نتباه عند الطالب يفضؿ أف نتخذ عدة إجراءات مف شأنيا تحسف سموؾ االلكي نقـو بتحسيف 

 نتباه نوجزىا فيما يمي:قدرتو عمى اال

 :نتباهالتدريب عمى تركيز اال  13-1

نتباه، الطالب نحو المثيرات الميمة ذات الصمة بموضوع الدرس و ترؾ باقي اتوجيو  أي

 المثيرات عمى ىامش شعوره و يتضمف ىذا:

ػ أف نمفت نظر الطالب إلى المثيرات الميمة حتى يركز عمييا ويعرؼ عمى غيرىا كأف يقوؿ  أ

 إلى النقاط الرئيسية التالية ثـ يكتبيا عمى السبورة ويستطرد في شرحيا. انتبيو االمعمـ: 

تبسيط المثيرات المقدمة و تقميؿ عددىا و إزالة تعقيداتيا حتى يستطيع الطالب أف ينتبو ب ػ 

 إلييا ويمـ بيا و يستوعبيا.

ىو الحاؿ  ػ زيادة تركيز الطالب عمى المثيرات الميمة بتموينيا أو بوضع خطوط تحتيا كماج 

في الحروؼ اليجائية و القوانيف و النظريات و األقواؿ المأثورة و خالصات الدروس 

 المشروحة.

نتباه الطالب ألف التعود اإستخداـ المثيرات و الخبرات الجديدة و غير المألوفة حتى نمفت  د ػ

 ىتمامو و ينتبو لغيرىا.اعمى المثيرات يجعؿ الطالب يمميا فال تثير 

ستعانة بالعيف و السمع في تعمـ القراءة  مثؿ اال نتباهكثر مف حاسة و نشاط في االأؼ توظي ه ػ

 و الكتابة و إضافة الممس في الدروس العممية و الفنية.



االنتباه األكاديمي                                                     الفصل الثاني                

 

46 

 

عرض المواد العممية في شكؿ مجموعات متجانسة تكوف ليا داللة و مغزى فيسيؿ عمى  ػ و

بالتركيز عمييا كما ىو الحاؿ في تصنيؼ المقررات الدراسية عمى  وستيعاباالطالب فيميا و 

 أسس منطقية.

نطالؽ منيا لتقديـ خبرات تربوية جديدة ترتبط بيا ستعانة بالخبرات السابقة لمطالب و االاال زػ

 نتباه إلييا و فيميا واإللياـ بيا.فال يجد الطالب صعوبة في اال

 :  االنتباهزيادة مدة   2 -13

 التالية: جراءاتباإلستعانة البطريقة تدريجية با و ذلؾ

 جرائيإأف يحدد المعمـ بالضبط ما يجب القياـ بو وتحقيقو في حالة الطالب في صورة ىدؼ  أػ

نتباه الطالب لشرح درس لمدة ايسيؿ تحديده و تمثيمو و تقويمو و قياسو كأف يقوؿ أود أف أشد 

 .( 91  - 95 : 5000 ،حافظ ) نبيؿ نصؼ ساعة. 

 نتباه لدى الطالب.أف يستخدـ المعمـ ساعة توقيت لقياس مدة االب ػ 

 نتباه لتحقيؽ تقدـ في المجاؿ.ػ العمؿ عمى زيادة مدة االج 

نتباه عمال بالقاعدة: النجاح يؤدي إلى توفير فترات راحة بيف مياـ التدريب عمى زيادة اال د ػ

 مزيد مف النجاح.

 : االنتباهزيادة المرونة في نقل  3 -13

 التالية:  جراءاتاإلتخاذ و يتضمف ىذا اال



االنتباه األكاديمي                                                     الفصل الثاني                

 

47 

 

آلخر و بعد أف يستوعب المفيوـ الداؿ  الطالب مف مثير انتباهنتقاؿ أ ػ إعطاء وقت كافي ال

 عميو يقدـ لو مفيـو آخر بمثير آخر و ىكذا. . . .

آلخر بعد أف يتـ تدريب الطالب عمى نتباه مف مثير نتقاؿ االاب ػ التقميؿ التدريجي مف مدة 

 ذلؾ.

  تحسين تسمسل عممية االنتباه :  4 – 13

نتباه أف يركز الطالب حواسو و ذىنو في مثيرات متتابعة عبر زمف يقصد بتسمسؿ عممية اال

تقديـ الخبرة أو الخبرات التعميمية بحيث يصؿ في النياية إلى إلياـ متكامؿ و فيـ شامؿ ليا 

 يحسف أف نتبع الخطوات التالية لتحسيف قدراتو في ىذا المجاؿ :ولكي يتـ ىذا 

 زيادة عدد الفقرات التعميمية التي ينتبو الطالب إلييا تدريجيا . أ ػ

نتباه إلييا في وضع العناصر الميمة العالجية )الفقرات التعميمية المطموب زيادة مدة اال ب ػ

إلخ، أي ...  نسة مع بعضيا ) ب، ت، ث(شكؿ وحدات يسيؿ تعمميا مثؿ الحروؼ المتجا

التضاد  / و ىي: التشابو " أرسطو"إخضاعيا لمبادئ تداعي المعاني الخمسة التي وضعيا

التجاور في المكاف / التجاور في الزماف و العمية فيسيؿ الربط السريع بينيا واإلنتباه إلييا 

 .(كمجموعة

 طرة عمى الميمة التعميمية.ج ػ التكرار و التدريب حتى يستطيع الطالب السي

 عالج النشاط الزائد :  5 -13
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تعديؿ السموؾ غير مرغوب فيو و إحالؿ سموؾ  مرغوب فيو عف طريؽ عقاب األوؿ و  أػ

 ستجابة اإلجابية لو.ستجابة السمبية لو و إثابة  و  تعزيز الثاني و االاال

 يقتدى و يتأسى بو مع دعمو و مكافأتو.       ػ تقديـ النموذج السموكي المتزف الذي يقمده الطفؿ و ب 

 ػ اليدوء و الثبات اإلنفعالية مع الطفؿ وعدـ الثورة في وجيو. ج

 (. 99 : 5000 ،) نبيؿ حافظيو. المجوء إلى التوجيو البسيط و عدـ إلقاء محاضرات عم د ػ

نفعاالتو و طاقاتو في لعب مفيد ىادؼ و حبذا لو كاف اإتاحة الفرصة أماـ الطفؿ لتفريغ  ه ػ

 فيو قدر معقوؿ مف اإلنطالؽ.

 ػ تجزئة المياـ التربوية و الدراسية عمال بمبدأ الممارسة الموزعة.و

 قتضى األمر ذلؾ.اإذا  ػ العالج الطبي بالعقاقيرز

 تقميؿ منو أو البعد عنو.ستشارة الطبيب في نوعية الغذاء الذي قد يستثير النشاط الزائد و الاػ  ح

 

 عالج الندفاعية : 6 - 13

 بفنية التعميمات الذاتية و ثانيا تدريب الطالب المندفع إلى فنيات حؿ المشكمة:  يكوف أوال

 :فاألولى تشمؿ الخطوات التالية 

و  يا بصوت عاؿ أماـ الطالب المندفعأف يقـو المعمـ بإنجاز ميمة تعميمية و ىو يفكر فيأػ 

 األخير يراقبو.

 .التوجيو الذاتي  العمني(وت عاؿ )يقـو الطالب بإنجاز الميمة بينما يعمـ نفسو بص ب ػ
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 يقوـ الطالب بإنجاز ميمتو ىامسا لنفسو بالتعميمات ) التوجيو الذاتي اليامس (.ج ػ 

 يقـو الطفؿ بالميمة وىو يمقي عمى نفسو التعميمات ) توجيو ذاتي غير معمف (. د ػ

 ا الثانية تشمؿ الخطوات التالية:أم 

 ػ الشعور بالمشكمة ) دراسية كانت أـ عممية (. 1

 عمومات و البيانات مف الكتب و الدراسات والحياة عنيا.مػ جمع ال 2

 ػ تحميؿ المشكمة ببياف أبعادىا وعناصرىا و مظاىرىا و عوامميا. 3

 الحموؿ المختمفة و تعديميا إذا لـز األمر لممشكمة و تجريبيا و متابعتيا. ػ إقتراح 4

 .(92 :5000 ،) نبيؿ حافظلمقترحة و تعديميا إذا لـز األمر. ػ تقويـ الحموؿ ا 5

 : خالصة

نتباه مكانة بارزة في دراسة األداء و السموؾ اإلنساني، فيو األساس لكؿ منظومة لموضوع اال

الشخصية و شرط تكامميا النفسي و ىو مفتاح معرفة التمميذ و وعيو لكؿ ما يحيط بو و الشرط 

إلى أنو  اإلشارةبؽ يجب األساسي لنجاح كافة األعماؿ التي يقوـ بيا التمميذ، و بناءا عمى ما س

نتباىيـ أثناء عممية اص التي تميز التالميذ ذوي عسر القراءة عدـ القدرة عمى ئمف الخصا

التعمـ و عمى ىذا األساس سوؼ أعرفكـ بماىية القراءة و عسر القراءة ومظاىرىا  و كيفية 

 تشخيصيا وعالجيا .
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 تمهيد:

أىـ قناة اتصاؿ بيف الفرد كالعالـ،  كال يكجد نشاط أك عمؿ يقـك بو الفرد أك منتعد القراءة 

يؤدم إلى  كتسابيا،اضراب يعيؽ تعمـ القراءة ك اسمكؾ إال ك كانت القراءة أساسا لو، لذا فإف أم 

مما يؤدم إلى  مية أخرل إذ تنخفض قدرة الفرد عمى تعمـ المكاد الدراسية األخرل،يمشكالت أكاد

نخفاض تقيـ الذات، مما ينشأ عنو عزلة الطالب عف أقرانو في اتكلد مشاعر اإلحباط ك 

ية إلى  تحقيقيا، فالقراءة ئالمدرسة ، فتعميـ القراءة مف أىـ األىداؼ التي تسعى المدرسة اإلبتدا

 جتماعي .اال تمثؿ ميارة اإلستقباؿ، كىي أداة المجتمع لمحفاظ عمى تراثو ك ثقافتو كتماسكو

ف معظـ صعكبات  كتصؼ أدبيات التربية الخاصة صعكبات التعمـ بأنيا إعاقة خفية محيرة، كا 

ية  ترجع في المقاـ األكؿ إلى ئالتعمـ التي يعاني منيا التالميذ، ك خصكصا في المرحمة اإلبتدا

ؿ الذيف عسر القراءة حيث إف القراءة تعد األساس في تحصيؿ المكاد األخرل، ك إف األطفا

يعانكف مف عسر القراءة ال يستفيدكف مف تكاجدىـ في الصفكؼ النظامية اإلستفادة التامة. كلكف 

ة مف التالميذ عف طريؽ تشخيص ئمف الممكف تدارؾ ىذه المشكمة، ك األخذ بأيدم ىذه الف

ىؤالء األطفاؿ الذيف يعانكف مف عسرالقراءة باعتبارىا عجزا لغكيا ناتجا عف إضطراب في 

عالجة المعمكمات، كىذا ينعكس عمى عدـ القدرة عمى اتقاف الميارات المغكية المشتممة في م

القراءة، كبناءا عمى التشخيص يمكف بناء برنامج عالجي أك استراتيجية  تساعدىـ في تحسيف 

 مستكاىـ .

 تعريف القراءة : -1
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ك اآلية مف القرآف: نطؽ  الكتاب قراءة: تتبع كمماتو نظرا، كنطؽ بيا أك لـ ينطؽ بيا، قرألغة: 

 بألفاظيا عف نظر أك عف حفظ. فيك قارلء جمع قراء. كعميو السالـ قراءة: أبمغو إياه.

أقرأ فالنا: جعمو يقرأ، فيك مقرلء، ك يقاؿ: أقرأ القرآف. ك عميو السالـ أبمغو إياه.)معجـ الكجيز،  

3991 :494 .) 

 اصطالحا:

 كرتاني .)سناء عك بشكؿ كبير في تعمـ المغة ك تعميميا ىي إحدل الميارات المغكية التي تسيـ  

    . (33:  9009، آخركف

كالقراءة ىي تمؾ العممية العقمية التي يراد بيا إيجاد الصمة بيف لغة الكالـ كالرمكز المكتكبة، 

كىي عممية تحكيؿ الرمكز المكتكبة إلى رمكز منطكقة، أم ىي عممية فؾ الرمكز، كبذلؾ فيي 

عطاء ىذه الرمكز  ئكز التي يتمقاىا القار تشمؿ الرم عف طريؽ حاسة البصر ك الممس، كا 

 المحسكسة معنى.

ستجابات حسية لمرمكز المكتكبة، ك العممية الثانية افالقراءة عمميتاف متصمتاف: العممية األكلى 

لية عطاء المعنى لمرمكز، ك بذلؾ فعممية القراءة عمى درجة عااعممية إدراكية يتـ مف خالليا 

مف التعقيد، فيي نتاج تفاعؿ عمميات العديد مف العكامؿ كاإلدراؾ السمعي ك اإلدراؾ البصرم، 

 ( .99: 9009)ماجدة عبيد ، . نتباه، ك الذاكرةك اال

القراءة ىي تفسير ذات معنى لمرمكز المفظية المطبكعة ك  هاريس و سيبايحيث يعتبر كؿ مف 

نتيجة التفاعؿ بيف إدراؾ الرمكز المكتكبة التي تمثؿ المغة المكتكبة، كقراءة مف أجؿ الفيـ تحدث 
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)أحمد حمزة، . فؾ رمكزالمعاني التي يقصدىا الكاتب ئكميارات المغة لمقارء كيحاكؿ القار 

9009 :33.)       

القراءة بقكلو: أف القكؿ بأف فرداما يعرؼ القراءة يمكف أف يترجـ إلى "أفنزيني"كما يعرؼ 

ستطاعتو أف يربط  صكتا بحرؼ ك أف يعبر عف حرؼ بالصكت اأكال أف بمعنييف، فيي تعني 

الذم يناسبو، ك القراءة في ىذه الحالة يمكف أف تعرؼ عمى أنيا فؾ الرمكز ك يعني ثانيا أف 

ىذا الفرد يدرؾ ما يقرأك يميز بيف ىذا المعنى كذلؾ كال يمكنو بمكغ ىذه المرحمة إال بعد أف 

ية، ك الذىف مرنا بحيث يتمكف مف إكتشاؼ المعنى مف خالؿ تصبح مرحمة فؾ الرمكز آل

 ( .91:  9001)عمي تعكينات، الرمكز التي يقرأىا. 

كحسب عبد الفتاح حافظ: القراءة ىي عممية التعرؼ عمى الرمكز المكتكبة التي تستدعي معاني 

يا الكاقعي في صكرة مفاىيـ ككذلؾ إدراؾ مضمكن ئتككف  قد تككنت مف الخبرة السابقة لمقار 

 ( .311: 3999) نبيؿ حافظ ، . ئيساىـ في تحديد مثؿ ىذه المعاني كؿ مف الكاتب ك القار 

كما تعرؼ القراءة عمى أنيا سمسمة مف الميارات المحددة تقـك عمى أساس إدراؾ العالقة بيف 

اؾ كتشمؿ رؤية كتمييز ىذه الرمكز ك إدر  الرمكز المكتكبة أك الخطية ك األصكات المنطكقة،

ي متكامؿ لمميارات المغكية كاإلدراكية. فعؿ كم   كبالتالي فيي المعنى أك الداللة كراء ىذه الرمكز،

 ( .19 -13: 9009، كآخركف -)سناء طيبي

 أنواع القراءة : -2

 القراءة العادية أو الجهرية :  -1 -2
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فـ، المساف، بصكت مسمكع ككاضح كىذا النكع يستمـز عد ة أعضاء كالحنجرة، ال القراءة ىي

نتقاؿ إلى مدلكالتيا. الجياز التنفسي لمتمفظ بالكممات بعد رؤيتيا في النصكص المكتكبة ك اال

 ( .90: 3991)عمي تعكينات، 

منيا تشخيص الصعكبات التي يكاجييا المتعمـ في التعرؼ عمى  ئؼلمقراءة الجيرية كظا

 رية تؤدم إلى كظيفة نفسية لممتعمـ،ة في المراحؿ األكلى، كما أف القراءة الجيئالكممات الخاط

: 9009)ماجدة عبيد، حيث تزيد مف ثقتو بنفسو ك تساعد عمى تخطي حاجز الخكؼ كالقمؽ. 

99. ) 

 أهدافها: -

 تدريب التالميذ عمى جكدة النطؽ بضبط مخارج الحركؼ. -3

لمحاالت تعكيد التالميذ صحة األداء بمراعاة عالمات الترقيـ، ك محاكلة تصكير الميجة  -9

 اإلنفعالية المختمفة مف تعجب ك إستفياـ .

 تعكيد التالميذ السرعة المناسبة في القراءة . -1

 )عمي تعكينات، ية ك تنمية قدرتيـ عمى مكاجية الجميكر.ئإكتساب التالميذ الجرأة اآلدا -4

9001  :90. ) 

 

 :القراءة الصامتة  -2 -2
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إدراؾ مدلكالتيا كمعانييا ، إذف في ىذا  ئالقار  نتقاؿ العيف فكؽ الكممات بحيث يستطيعاىي 

)البشير النكع تككف القراءة سرية اليسمع فييا الصكت كال ىمس كال تحريؾ المساف أك الشفتيف . 

 ( .31:  9001شرفكح، 

كما تعتبر قراءة  سرية متحررة مف النطؽ ك تحريؾ المساف ك الشفتيف، فيي تختصر المجيكد 

جياز النطؽ، ك تكتفي بالقراءة الذىنية بكاسطة النظر. كفي ىذا  العضمي، الذم يقـك بو

 (.90: 3999)عبد الحميد، . الجيد الكممات ككحدات دكف أم جيد ئالصنؼ يدرؾ القار 

 أهدافها : -

 إكتساب التمميذ المعرفة المغكية . -3

 تعكيد التمميذ السرعة في القراءة ك الفيـ، ك تنشيط خيالو ك تغذيتو . -9

 ميذ ك تنمية حكاسو .منمية دقة المالحظة لدل التت -1

 تعكيد التمميذ تركيز إنتباىو لممدل البعيد . -4

: 3993)عبد الحميد، . تعكيد التمميذ أف يستمع بما يقرأ أك يستفيد منو في الكقت نفسو -1

90). 

ـ األكؿ كالقراءة الصامتة تستخدـ ألغراض كثيرة، فميارات القراءة الصامتة تتعمؽ في المقا

بميارات ليا عالقة بالفيـ ك السرعة، ألف  مف أىداؼ القراءة الصامتة أف يستكعب القارلء 

النص الذم أمامو ك بالسرعة الكافية كبناءا عمى ذلؾ فالميارات التي تحدث في القراءة الصامتة 

 (.                                        99:  9009)ماجدة عبيد، كثيرة مف بينيا إدراؾ العالقات كتكليد ك إسترجاع المعاني. 
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 المهارات األساسية لمقراءة: - 1

يعد اليدؼ األساسي مف تعميـ القراءة ىك تنمية الميارات الضركرية إلستخداميا في فنكف المغة 

 األخرل، كمف أىـ ىذه الميارات األساسية في القراءة مايمي :

 :أوال

 التعرؼ عمى الكممات . -3

 كد مف معاني الكممات .التأ -9

 فيـ المكاد المقركءة ك تفسيرىا . -1

 إدراؾ العالقات بيف الكممات ك الجمؿ ك الفقرات . -4

 القراءة في صمت بما يحقؽ اإلقتصاد في الجيد ك الكقت . -1

 القراءة جيرا في صحة كسالمة . -1

 ستخداـ الكتب كمصادر المعمكمات استخداما جيدا .ا -7

 ثانيا :

 ة الفرصة لمتمميذ كي يكتسب خبرات غنية مف خالؿ عمميات القراءة .ئتيي

 

 

 

 ثالثا :
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ختبار الجيد قباؿ عمييا بشغؼ مف جانب التمميذ كيتمثؿ ذلؾ في االستمتاع بالقراءة كاالاال 

 لممكاد التي يمكف أف يقرأىا التمميذ .

 رابعا :

ية مف أىـ العكامؿ في تقدـ التمميذ في ئراحيث تعد الميكؿ الق ية لدل التمميذ،ئتنمية الميكؿ القرا

 القراءة ك في كتساب مياراتيا .

 خامسا :

ك المعاني  كاألساليب، ك العبارات، كتساب التمميذ حصيمة لغكية نامية مف المفردات التركيب،ا

 كاألفكار .

 سادسا :

 - 39:  9009.)أحمد السعيدم،  تدريب التمميذ عمى أف يستفيد مما قرأه في حياتو الدراسية

39).  

 مراحل نمو مهارات القراءة : -4

تعد القراءة مف الميارات العقمية المعقدة جدا لما تتضمنو مف ميارات كعمميات نفسية كتشير 

 ، إلى ست مراحؿ لنمك ميارات القراءة لدل التمميذ العادم : ( 2222لينر) 

 

 

 

 المرحمة األولى :
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قراءة، ك تظير في عمر ما قبؿ ست سنكات، كيبدم كىي مرحمة األمية أك مرحمة ما قبؿ ال

 رشارات .الطفؿ منيا إىتماما بالقراءة حيث يقرأ الصكر ك اال

 المرحمة الثانية :

كىي مرحمة تحكيؿ الرمكز المكتكبة إلى رمكز منطكقة، كتظير في عمر السادسة أك السابعة 

 طع مف الكممات.              ية أكمقائمف العمر، كفييا يستطيع الطفؿ قراءة الحركؼ اليجا

 المرحمة الثالثة :

كىي مرحمة الطالقة في القراءة ك تظير في عمر السابعة كالثامنة، كفييا يستطيع القراءة 

 بطالقة كيفيـ الكثير مف المكاد المكتكبة .

 المرحمة الرابعة :

يف الصؼ الرابع كىي مرحمة تكظيؼ القراءة في عممية التعمـ، كتظيرفي الفترة العمرية ما ب

 كالصؼ الخامس األساسي، كفييا يستطيع الطفؿ تكضيؼ ميارة القراءة في التعمـ .

 المرحمة الخامسة:

كىي مرحمة تكظيؼ القراءة في عدد مف المجاالت، كتظير في المرحمة العمرية ما بيف الصؼ 

ي الحصكؿ عمى كفييا يستطيع الفرد تكظيؼ القراءة ف التاسع كحتى نياية المرحمة الثانكية،

ستيعابية، كالقراءة المعمكمات كمناقشة األفكار، كزيادة المفردات، كما تزداد قدرتو عمى القراءة اال

 النافذة .

 

 المرحمة السادسة :
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كىي مرحمة تكظيؼ القراءة في عدد مف مجاالت الحياة، كتظير في المرحمة الجامعية مف عمر 

 ةراءة لسد حاجاتو الشخصية كالمينية كفيـ كجيحيث يستطيع فييا لبفرد تكظيؼ الق الفرد،

 ( .93 -90: 9009)أحمد السعيدم، نظراألخريف. 

 مكونات القراءة : -5

تعد القراءة إحدل مخرجات المغة، كيراد بيا إبراز العالقة بيف لغة الكالـ ك الرمكز المكتكبة، 

ضمكنيا لكي يعمؿ كتقكـ عمى رؤية الكممات المكتكبة ك إدراؾ معناىا ك الكقكؼ عمى م

بمقتضاىا، فيي بذلؾ كسيمة أساسية لكسب كمعرفة المعمكمات كالخبرات ك ىي مصدر مف 

 مصادر المتعة الذاتية .

كما إف القراءة ترتكز عمى أبعاد متعددة، كمنيا التعرؼ عمى الكممات ك النطؽ بيا عمى الفيـ 

 اطع المادة المقركءة .الدقيؽ ليا، ك المقدرة عمى نقدىا، ك الربط بيف معاني ك مق

 :يسييف في عممية القراءة، ىما مايميئيسيتيف يشكالف العامميف الر ئكتتككف القراءة مف مككنتيف ر 

 التعرف عمى الكممة : -5-1

يرل الكممات متشابية، كمف ثـ يتعرض لمخطأ. كقد اتضح مف البحكث  ئإف الطفؿ المتد

عمى نحك صحيح ىي الكممات التعرؼ عمييا العممية أف  الكممات التي يسيؿ عمى التالميذ 

ف إختالؼ الكممات مف حيث القصر كالطكؿ تساعد أيضا عمى التعرؼ عمييا ك  ،القصيرة كا 

 التمييز بينيا .
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 الجيد يتعرؼ عمى الكممات في دقة ك يسر لما لديو مف ذخيرة ك حصيمة مف المفردات، ئفالقار 

السياؽ لتحديد معنى الكممة كقدرتو عمى مالحظة ك كذلؾ سرعتو اإلدراكية ك تفكؽ في إستخداـ 

 البناء الصكتي لمكممة .

فميارة التعرؼ عمى الكممات ىي إحدل الميارات البالغة في األىمية لقراءة المادة المطبكعة 

كبيف  ،حيث تمكف الطالقة في ميارة القراءة مف التركيز عمى معاني النصكص مكضكع القراءة،

ءؿ كفاءة ك فاعمية كظيفة الميارات المعرفية  العميا األخرل كالقراء اتتض الفاعمية ليذه الميارة

الذيف يبذلكف جيدا كبيرا في التعرؼ عمى الكممات تككف قدراتيـ عمى التجييز ك المعالجة 

 ما.ئستخالص المعاني مف النصكص مكضكع القراءة ضعيفة دااك 

عد التالميذ التعرؼ عمى الكممة كمف كتتضمف ميارة التعرؼ عمى الكممة عدة استراتيجيات تسا

إسترجاع الكممات، كدالالت أك تمميحات السياؽ  ئبيف ىذه اإلستراتيجيات )نطؽ الكممات، كبط

 ( .99 - 93:  9009)أحمد السعيدم، . (، كالتحميؿ التركيب

 :يئالفهم القرا -5-2

لمطفؿ مف التحكـ في  حيث يسمح يمعب التقدـ المعرفي ك المساني دكرا ىاما في عممية الفيـ،

ك بالتالي فيـ ما يقرؤكا ك ما يسمعو ك حتى يتمكف الطفؿ مف ذلؾ عميو أف  ،قدراتو في القراءة

 : يتقف الميكانيزمات التالية

 : التعرف عمى المفردات -2-1
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إف معرفة معنى الكممة يككف حاسما حيث أف العالقة اإلرتباطية بيف المفردات ك الكفاءات في 

 قكية عمى طكؿ عممية التطكر.القراءة ك 

 : القدرة عمى التعرف عمى قواعد النحو - 2 -2

لكممات الضركرية مف مف أجؿ تككيف إف معرفة قكاعد النحك ك القدرة عمى تكظيؼ مختمؼ ا

 .تميز صحيح كدقيؽ لمنص تساىـ بشكؿ كبير في تقدـ الكفاءة النحكيةك 

 : القدرة عمى تسيير العمميات المعرفية - 3 -2

ألف العكامؿ التي تؤثر  يجب أف تميز في ىذه المرحمة قدرات الطفؿ ك كفاءتو العالية في ذلؾ،

العكامؿ التي تؤثر عمى عمى الكفاءات ك المذاف يتدخالف  عمى القدرات ىي معزكلة تماما عف

  . (31 -39 : 9007 ،كريمة بكفالح)باشرة في سير العمميات المعرفية. م

  : اب مهارة القراءةأهمية تعمم و إكتس - 6

يمكف القكؿ أف تعمـ ميارة اكتساب القراءة في السنكات الدراسية األكلى يعد األساس الذم يعتمد 

 عميو الطفؿ في عممية التعمـ في المراحؿ الدراسية الالحقة .

ذه الميارة عمى الصعيد    خفاؽ في التعمـ ىج االئكقد أكضحت العديد مف الدراسات نتا

ىذه الميارة يعد مطمبا أساسيا لتعمـ فإف تعمـ  ك بالتالي، جتماعي ك النفسي لمطفؿالعرفي ك االم

ذا نظرنا إلى المكضكع مف  مية ك المناىج الدراسية في مراحؿ التعمـ المختمفة،يالمكاد األكاد كا 

 فإف الطفؿ في مراحؿ الدراسة األكلى يتعمـ كيؼ يقرأ إال أنو في المراحؿ الدراسية زاكية أخرل،

 الالحقة يقرأ مف أجؿ أف يتعمـ مكضكعات أخرل .



عسر القراءة                                                                              الفصل الثالث          

 

63 

 

 التربكية،القراءة عمى الجكانب األكادمية ك خفاؽ أك الصعكبة في تعمـ ميارة كال يقتصر تأثير اال

فصعكبة تعمـ القراءة يمكف أف تؤدم  بؿ يمتد ليشتمؿ الجكانب المختمفة في حياة الطفؿ،

إضطرابات في الجكانب النفسية ك  باإلضافة إلى ضعؼ التحصيؿ الدراسي إلى حدكث

حباط ك سكء التكيؼ ـ باالك تكقع الفشؿ ك اإلحساس الدائمثؿ تدني تقدير الذات  جتماعية،اال

ك قد كجدت  ك عممية التعمـ بشكؿ عاـ. ،تطكير إتجاىات سمبية نحك المدرسةجتماعي ك اال

ف أىـ ألسباب ظاىرة الكثير مف الدراسات أف صعكبات التعمـ ك القراءة بشكؿ خاص تعد م

لذلؾ ليس مف الغريب أف نجد أف تعميـ ك  التسرب مف المدرسة إلى المراحؿ الدراسية األكلى.

كتساب الطفؿ ميارة القراءة يعد مف األىداؼ التي تسعى إلييا النظـ التعميمية في البمداف ا

 . ةإلى مثؿ ىذه الميارة في جميع المراحؿ الدراسيالمختمفة حيث يحتاج الطفؿ 

ك نشير  مية ك التعميمية.يكتظير أىمية القراءة في جكانب أخرل إضافة إلى الجكانب األكاد

بذلؾ إلى أىمية القراءة في تطكيرالحصيمة المغكية خاصة في المغة الفصحى التي نستخدميا في 

كمعمـك مدل أىمية الحصيمة المغكية في تطكير القدرات ك العبارات ك الجمؿ،  ،تابة النصكصك

  .عاب المادة المقركءة أك المسمكعةاإلدراكية ك الفكرية ك القدرة عمى التعبير كفي إست

طالع عمى األثار المدكنة التي تركيا لنا أجدادنا كما تظير أىمية القراءة في تمكننا مف اال

 . ك بذلؾ يحدث نكع مف التكاصؿ بيف القديـ ك الحديث بمختمؼ أصنافيا  العممية ك األدبية.

 (.14 - 11 : 9000 ،كآخركف ء عكرتاني،)سنا

 : عسر القراءةتعريف  -2
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 : لغة

ك عسارة ك يعني صعب ك إشتد ، كيقاؿ عسر الزماف فيك عسير في القرآف  عسر األمر عسرا،

ءذ الحؽ لمرحمف  "قاؿ اهلل تعالى"الكريـ.  " سكرة ككاف يكما عمى الكافريف عسيرا"الممؾ يـك

 (.491 : 3991، سط معجـ الكجيز المب.) الفرقاف

 صطالحا:ا

تعطؿ القدرة عمى قراءة ما يقرأه جيرا أك صمتا أك في  ،في القراءة أم اتعتبر عسر القراءة عجز 

 : 9001، ر)حسف شحاتو ػ زينب النجاذا التعطؿ صمة بأم عيب في النطؽ. يك ليس ل فيمو،

939.) 

كىي خمؿ  اقات مرحمة النمك،حدل إعاقات التعمـ التي تصيب الفرد مبكرا كغيرىا مف إعاىي 

 : عرؼ بإسـ الديسميكسياتضطراب في القدرة عمى الكتابة ك القراءة اأك قصكر أك 

 ، ديس كمعناىا ركيؾ أك ناقص غير متكامؿفيي كممة مف المغة اليكنانية القديمة مف مقطعيف 

ة القدرة ك عمى فيذا فإنيا تعني قصكر أك ضعؼ أك ركاك كمقطع لكسيا تعني كممات أك لغة،

تصاؿ تتميز نكع مف إعاقات اال ك مف ىنا يمكف أف تعرفيا بأنيا : تصاؿ المغكم،عمى اال

ستيعاب ك تفسير الكممة المكتكبة أك المسمكعة التي يستقبميا كابالقصكر في القدرة عمى الفيـ 

 .( 11 : 9009 ، )أحمد حمزة العصبي. زالجيا

لمقدرة متالؾ عممية قراءة مناسبة ااءة تمتع كىي عبارة عف تشكيشات صعبة في ميارة القر 

ية ليست درجة الذكاء المتخصصة أك قيـ ئكسبب الصعكبة القرا ئالعقمية المكجكدة عند القار 
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تعقؿ عممية طبخ  تربكية أك ضرر دماغي أك تشكيشات أسساسية بمراحؿ ككظالءؼ معرفية

كما  ـ كصحيح.ئرد فعؿ معرفي مالالمحفزات الخطية ك التي في النياية تمنع دقيؽ لممثيرات ك 

كتتميز بصعكبات في فؾ  ،ني عمى أساس المغة مف أصؿ تككينيضطراب نكعي مباتعتبر 

 ،)ماجدة عبيد .ئفنكلكجي غير كف كىي تعكس عادة تشغيؿ )صكتي( رمكز الكممة المفردة،

9009 : 300) . 

كتساب اتعمـ القراءة ك مة في ئكعرفت منظمة الصحة العالمية عسر القراءة بأنيا صعكبة دا

كال يعانكف مف أية مشاكؿ جسدية ك نفسية  آلياتيا عند أطفاؿ أذكياء ممتحقيف عادة بالمدارس،

 . (31 : 9001 ،)إني ديمكف مكجكدة مسبقا.

ـ عمى المغة لو أساس ئكىي خمؿ خاص قا ككما تعرؼ ىي أحد صعكبات التعمـ المميزة،

ما ما يعكس قدرات عمى المعالجة ئكدا راءة الكممات،عضكم يتميز بصعكبات في القدرة عمى ق

ما غير متكقعة ئك تككف دا كىذه الصعكبات في قراءة الكممات المفردة، الفكنك لكجية غير كافية،

 عند مقارنتيا بعمر الفرد ك قدراتو المعرفية ك األكادمية األخرل.

كتتميز عسر القراءة أك خمؿ حسي  عامة،ية ئكىذه الصعكبات ليست نتاج صعكبات نما

مشكمة ظاىرة إتقاف  باإلضافة إلى مشكالت القراءة، بصعكبات متنكعة في المغة المختمفة،

 . (fisher , 1999: 50) ةئالكتابة ك التيج

كتعتبر نكع خاص مف أنكاع  الخمؿ المغكم الذم يؤثر عمى األسمكب الذم يقكـ في المخ بترميز 

ك يتبع  ىك في المعالجة الفكنكلكجية، طكقة،كالخمؿ األساسيالصفات الفكنكلكجية لمكممات المن

كتؤثر الديسميكسيا خصكصا عمى تطكر ميارات القراءة ك  مف تمثيالت فكنكلكجية ضعيفة.
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إال أف تأثيراتيا يمكف تعديميا مف خالؿ التطكر مما يؤدم إلى تنكع في  ة،ئالتيج

 (.snowling,2000 : 28 ) .المظاىرالسمككية

أرجع عسر القراءة النكعي إلى التمميذ الذم لديو ضعؼ حاد في فؾ  :(1988لنتينو )فاتعريؼ 

كمف الكاضح مف أف ىذا التمميذ عادم في  ك بالتالي ضعؼ في كؿ أكجو القراءة، رمكز الكممة،

كؿ الجكانب األخرل ف الصعكبة في القراءة تحدث عمى الرغـ مف كجكد ذكاء متكسط أك أعمى 

المراد تعمميا عمى غياب المشكالت الحادة أك مة لممادة تعرض بصكرة مالئمف المتكسط كىك ي

نفعالي أك إجتماعي خطير مع ااإلضطراب العصبي الحاد أك صعكبات جسمية أك إضطراب 

 . (91 - 91 :9001 ،)البشير شرفكح مة.ئكجكد ظركؼ إقتصادية ك إجتماعية ك ثقافية مال

ي في القدرة  عمى ئأف عسر القراءة ىك عجز جز في الثمانينات عمى  فريرسونأشار  اكم

 .(391 :3999 ،)عبد الرحيـ السيد أك فيـ ما يقكـ بقراءتو جيرية أك صامتة. القراءة،

اضطراب ينعكس عمى قدرة التمميذ في إكتساب ميارة القراءة ك  كنستطيع القكؿ أف عسر القراءة

  .(393 :9004 ،طاف أحمد الطاىر)قح ية.ئعسر القراءة مكجكد حيث ما كجدت الحركؼ اليجا

أساسي في المغة تظير عمى شكؿ صعكبة في فتعرؼ عسر القراءة بأنيا إضطراب  لينر أما

، )ماجدة عبيد كتنعكس عدـ كفاية في القدرة عمى تحميؿ أصكات الكممة. حؿ رمكز الكممة،

9009: 300.) 

درجة منخفضة في  كاآلتي: تعريؼ لعسر القراءة ( 3991 )كقدمت منظمة الصحة العالمية عاـ

دقة القراءة أك فيـ القراءة بمقدار أقؿ مف معياريف إنحرافييف مع المستكل المتكقع ك النظاـ 

 (.miles ,1999 : 66) التعميمي المتبع في بمده.
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( 3994)كما عرفت لجنة أعضاء الجمعية األمريكية لمديسميكسيا التي أصدرتو المجنة عاـ 

 مة،ئما ما يتكارث في العائعمى أنيا خمؿ عصبي دا القراءة كاآلتي:بتعريؼ عسر الذم قاـ 

ك يظير عمى شكؿ  ،درجات شدتو ييعرقؿ إكتساب ك معالجة المغة ك ىذا الخمؿ يختمؼ ف

كالتعبيرية بما فييا المعالجة الفكنكلكجية في القراءة ك الكتابة ك ،في المغة اإلستقبالية صعكبات

أك  ك عسر القراءة ليست نتاج قمة تحفز، في الرياضيات.ك في بعض األحياف  ة،ئالتيج

أك أية ظركؼ سمبية أخرل  ية،ئأك نقص الفرص البي أك تدريس غير جي د، خمؿ في الحكاس،

 (.14 :  9007 ،البحيرم) .قد يحدث مع كجكد كؿ الحاالت كلكنو ،

 

 : مؤشرات صعوبات القراءة -2 -2

ثكف إلى ىناؾ كثير كجيات النظر المختمفة فيما يتعمؽ بتحميؿ العديد مف الدراسات تكصؿ الباح

بالمؤشرات ك العالمات التي غالبا ما تصاحب صعكبة القراءة كالتي تساعد في التعرؼ عمى 

إلى بعض ىذه المؤشرات  ( 1966) و مارسالنتومسون  ذكم عسر القراءة ك لقد أشارتالميذ 

  ك منيا أف ىؤالء األطفاؿ :

العقمي ك سنكات اقؿ بصكرة دالة عما ىك متكقع بالنسبة لعمرىـ أاءة تحصيميـ في القر  -3

 تكاجدىـ بالمدرسة.

ال يظيركف أم دليؿ عمى كجكد أم عجز في الحكاس أك تمؼ المخ أك أم انحراؼ   -9

 أساسي بالشخصية.
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ك يميمكف ألحداث نكع مف  يظيركف صعكبة كبيرة في تذكر نماذج الكممة كاممة، - 1

 . نسبة لمكممات التي تتشابو في الشكؿ العاـاإلضطراب بال

 ضطراباتاكفي محاكالتيـ األكلى لمقراءة ك الكتابة يظيركف  ة،ئضعاؼ أساسا في التيج -4

 في تذكر تكجو الحركؼ.كاضحة 

بأف ىؤالء التالميذ لدييـ صعكبة في قراءة حركؼ معينة ك خصكصا  :(1976)هيوجزكيظيؼ 

ك لكف يقرؤكنيا كما  ةيـ ك يقرؤكف الكممات بصكرة خاطئضكما أف بع الحركؼ المتشابية،

 بأف ىناؾ بعض السمككيات التي تصاحب ميارة الضعؼ في القراءة : فيرنونكيذكر  يركنيا.

 . ضعؼ التمييز البصرم بيف األحرؼ ك الكممات يؤدم إلى أخطاء عكسية -أ

 . عدـ القدرة عمى تحميؿ الكممات إلى حركؼ المككنة ليا -ب 

 . ضعؼ الذاكرة البصرية خصكصا بالنسبة لمكممات كليس لحركؼ مفردة -ج

 . ضعؼ التمييز السمعي -د

 . قدرة غير كافية لتشكيؿ ترابطات بيف الصكت ك الرمز -ق

 . صعكبة في تعمـ الربط غير العادم بيف الصكت ك الحرؼ -ك

 صعكبة في معرفة تسمسؿ األحرؼ ك الكممات. -م

و ئلمطفؿ ذكم عسر القراءة تككف نسبة ذكا :(1984) نتزمو يذكرىا  كمف الصفات العامة التي

 عند المتكسط أك األعمى مف المتكسط:

    ة.أثناء القراء بإبداؿ حرؼيقـك  -3

 الكممة ك كذلؾ ميارات فؾ رمكزىا. ضعؼ في إسترجاء -9
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 .يصارع مف أجؿ التعرؼ عمى الكممات فيفقد القدرة عمى الفيـ -1

 . ةئة كرديت ك الكتابة بصفة عامة بطيئمفرداكتابة ال -4

 . ة إسترجاع صكرة الحركؼ المفردة ك تنظيمات الحركؼصعكب - 1

ك كثيرا منيـ يستمركف  مة.ئالتعميمية المالصعكبة في ميارات المغة عمى الرغـ مف الفرص  -1

  .(19،11 :9001 ،)صالح عمي في الخمط بيف الحركؼ عند سف الثامنة ك بعدىا.

 ة بمركر الكقت.أكثر حد

 أسباب عسر القراءة : - 4 -2 

 : الفيزيولوجيةاألسباب  - 1 -4

ىي تمؾ العكامؿ التي ترجع إلى التركيب الكظيفي، ك التي تبرز عمى شكؿ اختالالت في 

الكظاءؼ العصبية لألعضاء المسؤكلة عف التعمـ، أم أف  اإلصابة في بنية أك تركيبة األعضاء 

النتاءج الكظيفية لألعضاء ك مف ىذه اإلختالالت العصبية الكظيفية  يؤدم إلى إنحرافات في

التي الحظيا الباحثكف اظطراب السيطرة أك السيادة المخية ك ىك ما يسمى بالجانبية حيث 

)قدم سمية، ؼ أك النشاط المخي بيف األطفاؿ.ئلكحظ كجكد فركؽ ذات داللمة في نتاءج الكظا

9030 :10.)  

 ية : ئبياألسباب ال  - 2 -4

 ستعدادات النكعية الخاصة بيؤالء األطفاؿ.ممارسة التعميـ بما ال يتفؽ مع اال -

  ىماؿ التعامؿ مع األطفاؿ الذيف يعانكف مف عسر القراءة مقارنة مع أقرانيـ العادييف.ا -
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 ستخداـ مكاد تعميمية صعبة مما يصيب التالميذ باإلحباط.ا -

ستعاب التالميذ ليا خاصة الذيف يعانكف مف عسر اؽ ممارسة تعميـ القراءة بمعدؿ يفك  -

  .القراءة

   النكعية المتكررة التي تصدر مف بعض التالميذ.تجاىؿ األخطاء  -

   الفشؿ في مالحظة أخطاء القراءة التي تصدر مف التمميذ أك إىماليا. -

 

 األسباب النفسية : - 3 - 4

مف بينيـ ركدانسكف عف طريؽ اثبات العجز في تفسير عسر القراءة  حاكؿ العديد مف الباحثيف 

كاحدة أك أكثر مف العمميات اإلدراكية، ك مف المعمـك أف  القراءة تتطمب مف الفرد قدرا مف 

االستعداد الجسمي ك العاطفي ك النفسي، لكي يصبح قادرا عمى تعمميا، ك يمكف إيجاز بعض 

ى شكؿ استعداد ك نضج عقمي، حيث جكانب األستعداد النفسي لدل األطفاؿ، كالتي تبرز عم

يميؿ الطفؿ نحك الرغبة إلى تعمـ القراءة باالضافة إلى نمك عادات عقمية اتجاىيا مع تطكر 

المغة حيث يتكمـ الطفؿ في ىذه المرحمة بكضكح ك بجمؿ مفيدة مع فيـ معاني المفردات 

ي تعطي مؤشرا البسيطة، ك معرفة بعض المفاىيـ مثؿ فكؽ ك تحت، ك كبير ك صغير ك الت

 (.19: 9030بارزا عمى استعداد الطفؿ لتقبؿ عممية القراءة ك الكتابة.)قدم سمية، 

 ك يمكف أف نمخص العكامؿ النفسية التي تقؼ كراء عسر القراءة عند التالميذ إلى مايمي 

   ضطراب اإلدراؾ السمعي.ا -3
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اءة يعانكف مف صعكبات ضطراب اإلدراؾ البصرم: األطفاؿ الذيف يعانكف مف عسر القر ا -9

 التمييز بيف الشكؿ ك األرضية.

ضطرابات المغكية: فالحصيمة المغكية لمطفؿ ك قامكسو المغكم يؤثراف بشكؿ مباشر عمى اال -1

 تعممو ك تفسيره لممادة المطبكعة أك المقركءة ك فيمو ليا.

مميات النشاط العقمي نتباه: تؤثر كفاءة ك فعالية عمميات اإلنتباه عمى كافة عضطراب االا  -4

 (.999 – 997 : 9003 ،)سامي ممحـالمصاحبة لمقراءة. 

 األسباب اإلجتماعية : - 4 - 4

إف المبالغة في نقد التمميذ ك إبداء النصح لو ك تعنيفو ك السخرية منو، تضعؼ ثقة التمميذ 

 (.42 : 2225 ،)كريم ناجيبنفسو ك تعرضو لمكقكع في اليأس ك اإلرتباؾ. 

 األسباب العصبية:  – 5 – 4

، دراسة ىناؾ العديد مف الدراسات التشريحية العصبية، التي تفسر ظيكر عسر القراءة مف بينيا

التي أظيرت زيادة في مناطؽ الخاليا في القشرة المخية األمامية الكسطى ك  (1985جال بوردا)

التالفيؼ الدقيقة(  ك عدـ سكاء مناطؽ لمتنظيـ الخمكم) الغشاء الخارجي رقيؽ ك كثرةالسفمى 

د عمى النصؼ الكركم األيسر. أما دراسة ئلدل المصابيف بعسر القراءة، ك التي تؤثر بشكؿ سا

فقد أرجع السبب الضطراب في المخيخ ككنو ىك المسؤكؿ عف معالجة  (2221نيكولوسون)

ية، الكالـ ك القدرة عمى تقدير الكقت ك التكازف، ك معالجة معمكمات المغة.)بف عرـك كاف

9030 :49.) 
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 :العامة لتشخيص عسر القراءة ئالمباد -5

 :   العامة لتشخيص عسر القراءة ك التي يجب مراعاتيا ما يأتي ئمف المباد

ألف  ختبارالتشخيصي أساس إتخاذ القرارات في كضعية المناىج،يجب أف يككف اال -3

 مف حيث ككنو فردا.تخاذ القرارات فيما يتعمؽ بكؿ طفؿ المعمكمات المفصمة ضركرية ال

فيما يختص بفعالية ما سبؽ تدريسو أك بحفظ الطفؿ ليذه يجب أال يككف ىناؾ أية مسممات  -9

فعمى سبيؿ المثاؿ فإف مجرد كجكد الطفؿ في الصؼ الثالث ال يصح أف  الدركس ك استعابيا.

  .ؿ ك الثانييعد مبررا كافيا لتسميمنا بأنو قد أتقف الدركس التي تدرس عادة في الصفيف األك 

التأخر يحسف كفي النكاحي التي تكجد فييا نقاط  يجب أف يككف التشخيص عممية مستمرة، - 1

كلتحديد ما  ختبارات األصمية،ج االئختبارات التشخيص بكثرة لمتحقؽ مف صحة نتااستخداـ ا

 مف تغيير في قدرات الدارسيف.يمـز 

، فالمعمـ لف يعرؼ مبمغ يبحث فعمى ات مف عينات السمكؾ الذمختبار يجب أف تكضع اال -4

ختبار لفيـ القراءة الجيرية، فالمعمكمات التي تجمع انجاح الطفؿ في فيـ القراءة الصامتة في 

 بطريقة غير دقيقة لف تؤدم إلى برامج ناجحة.

يجب أف يحاط الطفؿ عمما بطبيعة مكاطف القكة كالضعؼ فيو، كأف يشجع عمى الجيد الذم  -1

إذا حاكؿ أف  فالطفؿ يستحؽ أف يكافأ ة،ئح أف يركز المعمـ عمى اإلجابات الخاطيبذلو، فال يص

فجيكد األطفاؿ يمكف أف  يا.بصرؼ النظر عف صحة إجابتو أك خطئ معينة لو،ينجز ميمة 
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تككف أكثر ارتباطا بقدراتيـ الحالية إذا ما شعركا أنيـ سكؼ يمقكف رضا عف جيكدىـ ك اعترافا 

 بيا.

ففي  جراءات التشخيص أقصر ما تككف لمحصكؿ عمى معمكمات يكثؽ بيا،ا يجب أف تككف -1

معظـ نكاحي الميارة يككف مف األىـ تحديد قدرة الشخص عمى أداء ميمة ما أكثر مف تحديد 

 قكة إحتمالو أك سرعة تعبو.

ك عندما  يجاز في المغة حتى نضمف فيـ الطفؿ،يجب أف تتسـ التعميمات بالكضكح ك اال -7

يمكف إرجاع ذلؾ إلى ضعفو في الميارة مكضع  رجة الطفؿ منخفضة في إعتبار ما،تككف د

 ( .11 - 11:  9009، حمد حمزةأ) القياس أك نتيجة لسكء فيـ التعميمات.

    كيفية تشخيص عسر القراءة: -6

     ىناؾ نكعاف مف أساليب ك إجراءات التشخيص التي تستخدـ في تحديد عسر القراءة :

 تشخيص الرسمي :ال - 1 - 6

معينة ذات معايير مرجعية لتقكيـ قدرة الفرد الكامنة لمقراءة، ك ىك الذم يستخدـ اختبارات 

مستكل التحصيؿ فييا ك بشكؿ عاـ فإف  ىذه اإلختبارات تشمؿ عمى اختبارات فرعية تقيس 

ءة العامة إدراؾ معاني الكممات ك تحميميا ك فيميا ك العناصر األخرل المرتبطة بميارات القرا

مثؿ التمييز السمعي، أك مزج األصكات، ك مف أىـ االختبارات المقننة، اختبارات تشخيص 

 ميارات المغة العربية، ك التي تـ تصنيفيا كفؽ أىداؼ منياج المغة العربية.

 ك يصنؼ فتحي الزيات اختبارات القراءة الرسمية إلى: 
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 متحصيؿ القراءم. االختبارات المسحية لتحديد المستكل العاـ ل – 3

االختبارات التشخيصية لتكفير معمكمات أكثر عمقا عف نكاحي القكة ك الضعؼ في القراءة  – 9

 لدل التمميذ.

بطاريات االختبارات الشاممة التي تقيس مختمؼ المجاالت األكاديمية بما فييا القراءة ك في  – 1

أف  التالميذ يعانكف مف عسر ( حيث تكصؿ إلى 3990تحميؿ دقيؽ ك منظـ قاـ بو جانكسكف) 

ة، ك معالجة المغة، ك مف أىـ االختبارات ئالقراءة لدييـ صعكبات خاصة في القراءة ك التيج

( ك ىك مككف مف ثالث 3999اختبار ديمر جكردف: عربو محمكد عبد اهلل) -لقياس القراءة: 

 اختبارات: 

 .لتحديد مستكل القراءةكممات  30مستكل يحتكم عمى 31اختبارا شفكيا مؤلفا مف  – 3

 اختبارا فرعيا لكشؼ عسر القراءة البصرية ك السمعية. 37اختبارا كتابيا مؤلفا مف   – 9

 (. 11-19: 9030اختبارا بصريا لكشؼ القدرة البصرية.)قدم سمية،  – 1

يستخدـ إختبارات مقننة ذات معايير مرجعية لتقكيـ قدرة التمميذ الكافية لمقراءة ك مستكل  كىك

  التحصيؿ فييا : ك مف أمثمة ىذه اإلختبارات :

  التشخيص غير الرسمي : - 2 - 6

البد مف القياـ بفحص مستكل قراءة التمميذ ك  الكتب كىي التي ال تستخدـ فييا إختبارات مقننة

 ،محمكد سالـ) و مف الكتب ك األكراؽ ك المكاد التعميمية المستخدمة في الفصؿ الدراسي.ئأخطا

 .(314 - 311 : 9009 ،كآخركف
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 البرامج العالجية في عالج عسر القراءة: -7

 مستكيات قراءة التمميذ، ب مع كؿ مستكل مفسؽ العالجية كثيرة يمكف تعديميا بما يتنائإف الطرا

فاألشكاؿ المختمطة لمطريقة الصكتية يمكف أف تستخدـ مع التالميذ الذيف ال يقدركف عمى تفسير 

 . ؽ العادية في التعمـئبالطرا رمكز الكممات ك قراءتيا

اإلستراتيجيات الفعالة التي مف أف يتكافر عدد مف األساليب ك  ك نتيجة لزيادة الكعي كاف البد

األساليب التي تـ إقتراحيا مف قبؿ تساعد التالميذ عمى تجاكز مشكالت القراءة ك في مختمؼ 

ك أسمكب يركز عمى  راءة الرمكز،أسمكب يشدد عمى ق فقد كاف التركيز عمى أسمكبيف: الباحثيف،

ؽ التي تشدد عمى الرمزتعتبر أكثر كفاية في تعميـ التالميذ كيفية فؾ ئاإلدراؾ لممعنى ك الطرا

ك بذلؾ نكفر الميارات  الرمكز ك تعمميا لتدريبيـ عمى نتنظيـ الصكتيات في مرحمة مبكرة،

 ا مستقال ك سريعا قراءتو.ئالضركرية لكي يصبح التمميذ قار 

    : ( الدسميكسيا ؽ األكثر شيكعا في عالج عسر القراءة)ئكمف الطرا 

 طريقة تعدد الحواس: -1 -7

حاسة  : لحكاس األربعتعتمد ىذه الطريقة عمى التعميـ المتعدد الحكاس أم اإلعتماد عمى اال 

فإستخداـ أسمكب الحكاس  ك الممسفي تعمـ القراءة. ك السمع، ك الحاسة الحركية، البصر،

حيث ينطؽ التمميذ  متعددة في التعميـ سكؼ يعزز مف قدرة التمميذ عمى القراءة ك يحسنيا،ال

 ك يستخدـ الحاسة الحركية فإذا تتبع الكممة بأصبعو فإنو يستخدـ حاسة الممس. الكممة،

 حيث تستخدـ طريقة تعدد الحكاس في كثير مف الطرؽ العالجية منيا:
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 : طريقة فرنالد -أ -1

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

 ك تتككف طريقة فرنالد مف أربع مراحؿ ىي:

 

 

 : المرحمة األولى

ك يقـك المعمـ بكتابتيا عمى الكرؽ ثـ يتبع  يختار التمميذ بنفسو الكممة أك الكممات المراد تعمميا،

ؼ الكممة مف خالؿ تتبعو ليا كىذا بحاستي الممس كالحاسة بإصبعو مع نطؽ حرك الطفؿ الكممة 

 كالحاسة السمعية عند النطؽ. الحركية،

 : المرحمة الثانية

يطمب مف التمميذ تتبع كؿ كممة مف كمماتو مع تعميمو كممات جديدة مف خالؿ رؤيتو لممعمـ 

 . أثناء كتابة الكممة

 : المرحمة الثالثة

 . طالعو عمى الكممات المطبكعة كتكرارىا ذاتياإخالؿ  يتعمـ التمميذ كممات جديدة مف

 : المرحمة الرابعة

          التعرؼ عمى كممات جديدة مف خالؿ مماثمتيا مع كممات أخرل تعمميا التعميـ

 : أورتون جمنهام طريقة –ب  -1
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د لعسر القراءة ك تركز ىذه الطريقة عمى أسمكب تعد أورتونىذه الطريقة ىي تطكير لنظرية 

 ة.ئالحكاس ك التنظيـ ك التصنيؼ ك التراكيب المغكية المتعمقة بالقراءة ك الترميز ك تعميـ التيج

أم مزاكجة بيف  ،ك دمجيا ( أصكات الحركؼ كما تؤكد ضركرة تعمـ التمميذ نطؽ الحركؼ )

ثـ دمجيا لتشكيؿ كممات أك جمؿ قصيرة ربط  الحركؼ ك نطقيا أك األصكات المقابمة ليا،

ؽ األخرل أيضا ك التي يمكف إستخداميا في البرامج ئكمف الطرا البصرم مع إسـ الحرؼ. الرمز

 : العالجية نذكر منيا

 : الطريقة المغوية -1

فتقدـ الكممات التي تحتكم عمى حرؼ عم ة  في بداية القراءة، تستخدـ طريقة الكممة الكمية،

 قمـ، ) لنماذج المتشابية مثؿك تختارالكممات عمى أساس ا كتتككف مف حرؼ ساكف، قصير،

الفكنيـ حركؼ أك بيف )ك يجب عمى التمميذ أف يتعمـ العالقة بيف أصكات المغة ك ال قاس( قاؿ،

 (.ك شكؿ الحرؼ 

 : طريقة ممارسة خبرة المغة -2 

  بيف تطكر القراءة ك تطكر اإلستماع ك الكالـ ك الكتابة.تمزج ىذه الطريقة  

 : طريقة القراءة الفردية -3

 ك مدل تقدمو. ك قدرتو، يختار التمميذ مادة لمقراءة حسب إىتماماتو،

 : طريقة التأثيرات العصبية -4
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كىي مبنية  ية شديدة،ئطكرت ىذه الطريقة لتعميـ القراءة لألطفاؿ الذيف يعانكف مف صعكبات قرا

 ر.كصكت شخص آخ مة بأف التمميذ يستطيع أف يتعمـ عند سماع صكتو،ئعمى النظرية القا

 (.19  - 10 : 9009 ،السعيدم )أحمد

 خالصة:

مف خالؿ ىذا الفصؿ تكصمنا إلى أف القراءة نشاط عقمي ك فكرم ك ليست بالعممية السيمة ك 

أم خمؿ عمى مستكاىا يؤدم إلى صعكبات في تعمميا كمف ىذه الصعكبات عسر القراءة التي 

ك بما أنيا  ذ ذكم صعكبات التعمـ،مية شيكعا لدل التالمييتعتبر مف  أكثر الصعكبات األكاد

يسي ئيسية اليامة فيرل بعض الباحثيف أن يا السبب الر ئتمثؿ لمتمميذ ك المعمـ أحد المحاكر الر 

 ك إعطاء تكصيات لممعمميف ك األكلياء. في الفشؿ ك مف ىذا المنطمؽ تكجب عمينا الحد منيا
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 :ـ تمهيد

و الذي تطرقت فيو  ،نتياء من اإلطار النظري الذي ساعدني عمى تكوين خمفية عمميةبعد اال

الجانب التطبيقي الذي  بإجراءنتباه األكاديمي و فصل عسر القراءة، قمت إلى فصمين :فصل اال

الدراسة و يتضمن تحديد منيجيا و العينة المراد دراستيا  إجراءاتو  ،أريد فيو توضيح خطوات

ي المستخدم ئ، و تحديد األسموب اإلحصا المقياستطبيق  إجراءاتو  ،و كذلك أدوات الدراسة

 في الدراسة.  

 ـ المنهج المتبع في الدراسة : 1

و الوصول إلى قانون عام أو  ،يتبعيا العقل في دراسة موضوع ما المنيج ىو الطريقة التي

مذىب جامع أو ىو فن ترتيب األفكار ترتيبا دقيقا بحيث يؤدي إلى الكشف. وقد تعددت 

، المناىج التي يمكن أن يتبعيا الباحث منيا المنيج الوصفي المقارن الذي ىو موضوع دراستنا

بالمنيج المقارن الذي يعتبر منيج يختبر كل من والتي من خالليا سنتعرف عمى المقصود 

كثر من زمان. أالعناصر الثابتة و العناصر المتغيرة لظاىرة ما في أكثر من مجتمع أو 

ختالف بين ظاىرتين أو أكثر أو الالتشابو واع من البحث ييدف إلى تحديد أوجو فالمقارنة نو 

 (.742: 7432.)جميل صميبيا، بالنسبة لظاىرة واحدة و لكن ضمن فترات زمنية مختمفة
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فالمنيج المقارن ىو ذلك النوع من البحوث الذي يطبق لتحديد األسباب المحتممة التي كان ليا 

ومن خالل مقارنة من يسمك ذلك السموك أو يتصف بو، وليذا ، تأثير عمى السموك المدروس

 (.777: 0272 صالح،)العساف،سمي بالمقارن.

 :الستطالعيةاالدراسة  ـ طريقة إجراء 2

بعد ضبط إشكالية موضوع البحث توجيت لمبحث عن المقاييس المناسبة لمدراسة فاستندت إلى 

مقياس االنتباه األكاديمي لمدكتور عبد المنعم أحمد الّدردير، بحيث يحتوي المقياس عمى ثالثين 

 فقرة و تكون إجابة المفحوصين بأحد الخيارات التالية "نعم"و"ال".

ي قصد ئقبل تقديمو لألساتذة المحكمين قمت بتطبيقو عمى خمسة تالميذ من السنة الرابعة إبتدا

عبارات بسيطة و ىناك معرفة فيما إذا كانت العبارات مفيومة أو غير مفيومة، فتوضح أّن 

قمت بتقديميا إلى  وعمى ىذا األساس  و عبارات كانت نوعا ما معقدة بالنسبة ليم،سيمة الفيم،

ساتذة المحكمين الذي كان عددىم سبعة لضبطيا وتعديميا، و ذلك  من أجل ضبط األ

أنظر إلى الممحق رقم ) ستطالعية.ص السيكومترية لممقياس عمى عينة الدراسة االئالخصا

02.) 

بعد التسييالت و أخذ اإلذن من طرف الجامعة لتطبيق المقاييس توجينا فورا إلى مدير مدرسة 

"مسعودي أحمد" ألخذ اإلذن منو إلجراء مقابالت مع المعممين  تفيدنا حول الدراسة، و بعد 
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في صورتو نتباه األكاديمي مالحظتنا لسموك التالميذ داخل القسم ثم قمنا بتطبيق مقياس اال

 السيكومترية. خصائصو، و ذلك لمتأكد فيما بعد من يئعمى تالميذ السنة الرابعة إبتدا يةاألول

  (.01أنظر إلى الممحق رقم)  

 :االستطالعيةـ البعد المكاني و الزماني لمدراسة  3

 تمت الدراسة في والية تيارت ببمدية عين الحديد في مدرسة مسعودي أحمد.أ ـ البعد المكاني : 

 .0272مارس  71مارس و 77تمت الدراسة خالل أيام ب ـ البعد الزماني: 

 : االستطالعيةـ عينة الدراسة  4

تمميذ و تمميذة من أجل تطبيق و  01ي و قدر عددىم ب ئتتمثل في تالميذ السنة الرابعة إبتدا

 نتباه األكاديمي.عمى عينة الدراسة لمقياس اال ص السيكومتريةئضبط الخصا

ص اعتمدت عمى صدق المحكمين ئلقياس الخصا ص السيكومترية لممقاييس:ئـ الخصا 5

 .ناسق الداخمي و كذلك حساب الثباتو صدق الت

 

 

 

 نتباه األكاديمي :ـ مقياس اال  1
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 أ ـ صدق المحكمين :

 ،و تكون إجابات المفحوصين بأحد الخيارات "نعم"و "ال" المقياس يحتوي عمى ثالثين فقرة كان 

و بعد تقديمو لألساتذة (، 22خيار" ال ") إعطاء(، و 27خيار" نعم ") بإعطاءوتقدر درجاتيم 

يحتوي عمى ثمانية و عشرين فقرة عمما أّن المقياس يحتوي عمى فقرات إيجابية المحكمين أصبح 

 .أخرى سمبيةو 

 ( يمثل أسماء المحكمين و رتبيم و مكان عمميم:27الجدول رقم )

 مكان العمل الرتبة أسماء األساتذة

 جامعة مستغانم أستاذ في قسم عمم النفس مرنيز عفيف

 جامعة مستغانم أستاذ في قسم عمم النفس جناد عبد الوىاب

 جامعة مستغانم أستاذ في قسم عمم النفس  عبد القادر عبادية

 جامعة مستغانم أستاذ في قسم عمم النفس برابح

 جامعة مستغانم النفسأستاذة في قسم عمم  غاني زينب

 جامعة مستغانم أستاذ في قسم عمم النفس غبريني مصطفى

 جامعة مستغانم أستاذة في قسم عمم النفس عمراني أمال

 

 األكاديمي: االنتباه( يمثل الفقرات السمبية و اإليجابية لمقياس 20جدول رقم )ال
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 الفقرات السمبية الفقرات اإليجابية 

ـ  02ـ  71ـ  77ـ  24ـ  23ـ  20ـ  20ـ  27
 .02ـ  07

ـ  72ـ  70ـ  77ـ  72ـ  22ـ  21ـ  27ـ  22
ـ  00ـ  07ـ  00ـ  02ـ  74ـ  73ـ  72ـ  70
 .03ـ  01

 

 وية:ئصدق المحكمين بالنسب المنسبة موافقة ( يمثل   22جدول رقم )ال

النسب   عمراني  غبريني  غاني برابح  عبادية  جناد  مرنيز لفقراتا

 المئوية

 النتيجة

30,27 تعدل مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 27
% 

 مناسبة

30,27 مناسبة مناسبة مناسبة تعدل مناسبة مناسبة مناسبة 20
% 

 مناسبة

غير  مناسبة مناسبة مناسبة 22

 مناسبة

غير  مناسبة

 مناسبة

غير 

 مناسبة

02,37

% 
 مناسبة

 مناسبة %722 مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 27

غير  تعدل مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 20

 مناسبة

27,70 مناسبة

% 
 مناسبة

30,27 مناسبة مناسبة مناسبة تعدل مناسبة مناسبة مناسبة 21
% 

 مناسبة

30,27 مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة  تعدل مناسبة مناسبة 22
% 

 مناسبة

30,27 تعدل مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 23
% 

 مناسبة

30,27 مناسبة مناسبةغير  مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 24
% 

 مناسبة
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 مناسبة

30,27 مناسبة مناسبة مناسبة تعدل مناسبة مناسبة مناسبة 72
% 

 مناسبة

 مناسبة %722 مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 77

30,27 مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة تعدل مناسبة مناسبة 70
% 

 مناسبة

غير  مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 72

 مناسبة

30,27
% 

 مناسبة

غير  77

 مناسبة

30,27 مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة
% 

 مناسبة

غير  مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 70

 مناسبة

30,27
% 

 مناسبة

غير  مناسبة مناسبة مناسبة 71

 مناسبة

غير  مناسبة

 مناسبة

غير 

 مناسبة

02,77
% 

 مناسبة

غير  72

 مناسبة

غير  مناسبة

 مناسبة

غير  مناسبة مناسبة مناسبة

 مناسبة

02,77
% 

 مناسبة

غير  مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 73

 مناسبة

30,27 مناسبة مناسبة
% 
 

 
 

 مناسبة

غير  74

 مناسبة

غير 

 مناسبة

غير 

 مناسبة

غير  مناسبة

 مناسبة

غير 

 مناسبة

غير 

 مناسبة

77,03

% 
 تمغى

30,27 مناسبة مناسبة مناسبة تعدل  مناسبة مناسبة مناسبة 02

% 
 مناسبة
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غير  07

 مناسبة

غير  مناسبة تعدل مناسبة مناسبة مناسبة

 مناسبة

27,70

% 
 مناسبة

 مناسبة %722 مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 00

غير  مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 02

 مناسبة

غير 

 مناسبة

27,70
% 

 مناسبة

غير  07

 مناسبة

غير 

 مناسبة

غير 

 مناسبة

غير 

 مناسبة

غير  مناسبة

 مناسبة

غير 

 مناسبة

77,03
% 

 تمغى

غير  مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 00

 مناسبة

27,70 تعدل مناسبة
% 

 مناسبة

غير  01

 مناسبة

غير  تعدل مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة

 مناسبة

02,77
% 

 مناسبة

غير  مناسبة 02

 مناسبة

غير  مناسبة

 مناسبة

27,70 مناسبة مناسبة مناسبة
% 

 مناسبة

غير  مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 03

 مناسبة

غير  مناسبة

 مناسبة

27,70
% 

 مناسبة

 مناسبة %722 مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 04

 مناسبة %722 مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة مناسبة 22
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تحصل المقياس عمى نسبة موافقة عمى كل فقرة من فقراتو، بحيث  (22نالحظ من الجدول رقم )

عمى الفقرات  ناالمحكمين عمى عبارات المقياس معيارا لصدقو، كما ركز  اتفاقاعتبرت نسبة 

غير مناسبة و بما أّن يوجد عبارتين غير مناسبتين فقد تم حذفيما فأصبح المقياس يحتوي عمى 

 ( فقرة فقط .03)

 يمثل الفقرتين اّلمتين تم حذفيما من قبل المحكمين: (27جدول رقم )ال

 الفقرات رأي األساتذة

( ـ أتضايق من الجموس عمى 74الفقرة رقم ) تمغى
 المقعد و لو لفترة قصيرة أثناء الشرح. 

دوري في  ( ـ أتضايق من إنتظار07الفقرة رقم) تمغى
 ي أثناء اإلستراحة. ئالمعب مع زمال

  

 صدق التناسق الداخمي : –ب 

معامل اإلرتباط اعتمدنا في حساب صدق التناسق الداخمي عمى معادلة بيرسون، أي حساب 

 بين كل فقرة من فقرات المقياس و المجموع الكمي لممقياس.

(مج ص) (مج س) ص  ن مج س 

(مج ص) √
 

ص
 

( مج س)   ن مج
 

س 
 

 ن مج

 ر 
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 ج صدق التناسق الداخمي لممقياس :ئ( يمثل نتا20الجدول رقم)

 االرتباطمعامل  الفقرات
 بيرسون

 االرتباطمعامل  الفقرات مستوى الداللة
 بيرسون

 الداللةمستوى 

27 2,72 2,27 70 2,70 2,27 
20 2,70 2,27 71 2,72 2,27 
22 2,01 2,27 72 2,70 2,27 
27 2,07 2,27 73 2,72 2,27 
20 2,02 2,27 74 2,70 2,27 
21 2,01 2,27 02 2,70 2,27 
22 2,72 2,27 07 2,24 227 
23 2,01 2,27 00 2,72 2,27 
24 2,72 2,27 02 2,70 2,27 
72 2,70 2,27 07 2,07 2,27 
77 2,72 2,27 00 2,72 2,27 
70 2,01 2,27 01 2,23 2,27 
72 2,70 2,27 02 2,02 2,27 
77 2,72 2,27 03 2,70 2,27 
 

و عميو يمكن القول أّن   2,27ىذه المعامالت دالة عند  ( أنّ 20الجدول رقم ) نالحظ من خالل

 .المقياس صادق

 التي تقوم بتقسيم  ة النصفيةئمعامل الثبات اعتمدنا عمى التجز لحساب ثبات المقياس : –ج 

بيرسون بين نصفي درجات المقياس  االرتباطين و بعد ذلك تم حساب معامل ئإلى جز لمقياس ا

 مبينة في الجدول التالي: النتائجو  براون التصحيحية و التأكد باستعمال معادلة سبيرمان 

 

 ( يمثل حساب معامل ثبات المقياس :21الجدول رقم )
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معادلة سبيرمان براون  بيرسون ارتباطمعامل  األداة
 التصحيحية

 2,47 2,33 مقياس االنتباه األكاديمي
 

أّن مقياس االنتباه األكاديمي يتميز بمعامل ثبات مرتفع  (21رقم ) نالحظ من خالل الجدول

وعميو ( 2,27توى )و ىو دال عند مس 2,47و عند تصحيحو قدرت نسبتو ب  2,33قدر ب 

 ( 03)أنظر إلى الممحق رقم .و يمكن تطبيقو يمكن القول أّن المقياس ثابت

 ـ الدراسة األساسية : 2

 ـ البعد المكاني و الزماني لمدراسة : 1

 ـ البعد المكاني : 1 

ية األربعة ئالمدارس اإلبتدا تطبيقو عمى التالميذ في تمبعد الوصول إلى صدق و ثبات المقياس 

و المتمثمة في )مدرسة فروج الحبيب، عمارة المرسمي، تيرس الحبيب، مسعودي أحمد(، بعين 

 الحديد والية تيارت تمت الدراسة األساسية.

 

 

 ـ البعد الزماني : 2 
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 المقياسمن خالليا توضيح ، تم 0272أفريل   03أفريل إلى غاية  07تمت الدراسة إبتداءا من 

 و القيام بالحسابات. االستماراتلمتالميذ المختارين من قبل المعممين و تفريغ 

 و طريقة اختيارها :ألساسية عينة الدراسة احجم ومواصفات ـ  2 

 00و كان عددىم  يئتتمثل عينة الدراسة األساسية في مجموعة من تالميذ السنة الرابعة إبتدا 

( تمميذ و تمميذة و ىم 01و مقسمين إلى مجموعتين، األولى تتمثل في )تمميذ و تمميذة  

يا و تم اختيارىم ئ( تمميذ و تمميذة و ىم المعسرين قرا01عاديين، أما الثانية ىي األخرى تشمل )

كما تم اختيارىم ية، ئمن قبل معممييم الذين كان عددىم أربعة موزعين عمى أربعة مدارس إبتدا

الذكاء المصور ألحمد اختبار عمى أساس تحصيميم الدراسي في مادة القراءة كما تم تطبيق 

  الخام ليم.عمييم لحساب درجات   اختبار القراءةصالح،و 

 ي العاديين:ئ( يمثل توزيع تالميذ السنة الرابعة إبتدا22الجدول رقم )

 ويةئالنسبة الم العدد التالميذ العاديين
 %02,37 77 الذكور
 %71,70 70 اإلناث

 %722 01 المجموع

 

 العاديين أكثر من نسبة اإلناث العاديين. نالحظ من الجدول أّن نسبة الذكور

 يا :ئي المعسرين قرائ( يمثل توزيع تالميذ السنة الرابعة إبتدا23الجدول رقم)
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 ويةئالنسبة الم العدد التالميذ
 %02 72 الذكور

 %02 72 اإلناث
 %722 01 المجموع

 

 نالحظ من الجدول أّن نسبة الذكور متساوية مع اإلناث المعسرين قرائيا.

 ـ أدوات الدراسة األساسية : 3

اختبار  نتباه األكاديمي، واال مقياس عبارة عن األدوات التي استعممتيا في الدراسة األساسية 

 ختبار القراءة لتشخيص التالميذ الذين يعانون من عسر القراءة.ا الذكاء المصور، و

 وصف أدوات الدراسة األساسية: – 4

تتكون من ثالثون فقرة ويتم اإلجابة  عبارة عن استمارةمقياس االنتباه األكاديمي:  – 1

و اليدف منو معرفة درجات االنتباه األكاديمي لدى تالميذ السنة الرابعة عمييا ب "نعم" و "ال"

( و المرتفعة 77و  2إبتداءي المعسرين قراءيا و العادين فالدرجات الضعيفة منحصرة بين )

 .(04)أنظر إلى الممحق رقم .(03و77منحصرة بين )

من إعداد أحمد زكي صالح، يستخدم ىذا المقياس  ىواختبار اختبار الذكاء المصور: – 2

لتقدير القدرة العقمية العامة لدى األطفال في المرحمتين اإلبتدائية و المتوسطة، و يتكون 

( أشكال أربعة منيا متفقة أو 0( صور أو )0( سؤاال كل سؤال يتكون من )12المقياس من)
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تمف فقط عن الباقين، و المطموب من متشابية في صورة واحدة أو أكثر و شكل واحد ىو المخ

بينيما، و عدد اإلجابات الصحيحة تعبر عن الدرجة  االختالفدراك عالقة التشابو أو االطفل 

التي يحصل عمييا التمميذ عمى المقياس، و لممقياس جدول خاص بو يسمى بيان المعايير 

أفضل المقاييس غير لفظية الستخراج نسبة الذكاء المقابمة لمدرجة الخام، و يعد المقياس من 

أنظر إلى (. % 20و  02لمتفرقة بين المتخمفين عقميا و العاديين. وكانت نسبيم تتراوح مابين 

 (.05الممحق رقم 

 صدق و ثبات االختبار: -

 ثبات اإلختبار : –أ 

 ( تمميذ و تمميذة722بمغ عددىا ) ابتدائيتم تطبيق اإلختبار عمى عينة من تالميذ السنة الرابعة 

طريقة تحميل التباين )معادلة كودر ريتشاردسون ( لحساب معامل الثبات الذي  و استخدمت

 ( .2,27( و ىو دال عند مستوى )2,30كان يساوي ) 

عن طريق الصدق المرتبط بالمحك حيث تم حساب  االختبارتم حساب  :االختبارصدق  –ب 

( تمميذ من تالميذ السنة الرابعة إبتدائي عمى ىذا اإلختبار و 722درجات ) ارتباطمعامل 

 االرتباطدرجاتيم التحصيمية في الرياضيات في نياية الفصل الدراسي األول فكان معامل 

 )عبد المنعم أحمد الّدردير،(. 2,27( و ىو دال عند مستوى )2,00)معامل الصدق( مساويا )

2004 :82.) 
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 ل ىذه النتائج أّن اإلختبار صادق و ثابت يمكن تطبيقو.نستنتج من خال

القراءة( لمدكتور" إسماعيل العيس"، واليدف منو  ختبارإ)االختبارىذا  اختبار القراءة: – 3

تشخيص بعض الصعوبات التي يعاني منيا التالميذ بالنسبة لمقراءة الجيرية من أجل التعرف 

عمى جوانب القصور و القوة لدى التالميذ في مادة القراءة و ىذا اإلختبار يتناسب مع المرحمة 

 العمرية و الفكرية لمسنة الرابعة إبتدائي. 

 كممة 770و ىذا اإلختبار عبارة عن نص يتألف من ثالثة فقرات و يبمغ عدد الكممات فيو  

و بالنسبة لممحتوى فيو يتكمم عمى موضوع العطمة، يتم تقديمو لمتمميذ لقراءتو  قراءة جيرية ثم 

 أنظر (نالحظ و نسجل عدد األخطاء التي يقع فييا  التمميذ المعسور قرائيا  أثناء عممية القراءة.

 (.06إلى الممحق رقم 

و اليدف منو تشخيص التالميذ المعسرين قرائيا، وذلك بحساب النسب المئوية، بحيث عدد 

 (.07) أنظر إلى الممحق رقم األخطاء ناقص عدد الكممات عمى مءة. 

 

 صدق و ثبات اختبار القراءة: -

 القراءة استخدمنا الطرق التالية :  اختبارلقياس صدق  



 الفصل الرابع                                                                      إجراءات البحث الميدانية
 

96 
 

يشير الصدق الذاتي إلى النياية العظمى لمعامالت الصدق،أي أّن الحد الصدق الذاتي :  –أ 

 لالختباريساوي معامل صدقو الذاتي. و يحسب الصدق الذاتي  االختباراألعمى لمعامل صدق 

فإّن  2,42يساوي  االختباربحساب الجذر التربيعي لمعامل ثباتو، و بما أّن معامل ثبات ىذا 

 .2,47ذاتي يساوي صدقو ال

 صادق بدرجة ثقة عالية تسمح باستعمالو في الدراسة. االختبارو منو يمكن القول أّن 

بيرسون ثم  االرتباطبعد إجراء الخطوات الضرورية لحساب معامل : االختبارثبات  – 2

 (.2,42التوصل إلى النتيجة اآلتية : )

(، 74بيرسون عند درجة الحرية ) رتباطاالوبالعودة إلى الجداول اإلحصائية الخاصة بمعامل 

 (.2,27تبّين أّنو دال عند مستوى داللة )

بعد إجراء الخطوات الالزمة لحساب داللة الفروق"ت" بين درجات األقوياء  المقارنة الطرفية: -

عند مستوى  4,20و درجات الضعفاء، توصمنا لمنتائج التالية بما أّن :"ت" المحسوبة مقدرة ب 

 ، فإّن الفرق دال.73المقاربة لدرجة الحرية  2,27الداللة 

 صادق بدرجة ثقة عالية تسمح باستعمالو في الدراسة. االختبارو منو يمكن القول أّن 

 ية :ئـ األساليب اإلحصا 5

 وية : ئـ النسبة الم 1
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صيا و معرفة نسبة كل من الذكور و اإلناث العاديين و ئو ذلك لتمثيل العينة و خصا

 يا لتسييل المقارنة بينيما.ئقراالمعسرين 

 = وية ئقانون النسبة الم -
     عدد األفراد حسب الجنس و التخصص

المجموع الكمي لمعينة
 

 الذي يصف العالقة بين متغيرين و تنحصر قيمتو وىو المعاملبيرسون : ارتباطمعامل  – 2

 )7+(] وذلك  باستخدام قانون بيرسون فإذا كانت قيمة معامل االرتباط تساوي 7-,7[+ بينما 

-(قيمة معامل االرتباط تساوي فمعنى ذلك أّن االرتباط بين المتغيرين طردي تام و إذا كانت 

و اليدف منو حساب  (. 27- 22: 0224فمعنى ذلك أّن المتغير عكسي.)محمد بوعالق،  )7

 المستعممة في الدراسة.المقاييس  ثبات

 المعادلة:
ن مج س ص (مج س)(مج ص)

(مج ص) √
 
ص

 
( مج س)   ن مج

 
س 

 
 ن مج

 ر 

 لحساب معامل ثبات أدوات الدراسة. يتم استعماليا معادلة سبيرمان براون المصححة : – 3

  رر= 
  ر

 

و يستعمل لحساب داللة الفروق بين متوسطات أفراد  : T testحساب داللة الفروق  – 4

 في ضوء الجنس )الذكور و اإلناث (.العينة 

 .spssلمعموم االجتماعية اإلحصائية برنامج الرزمة  – 5
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 الخالصة :

تطرقنا في ىذا الفصل الخاص باإلطار المنيجي لدراستنا إلى عدة آليات متدرجة، إبتداءا  

األساسية ثم بالمنيج المستخدم والمقاييس المستعممة وصوال إلى الدراسة  االستطالعيةبالدراسة 

 ج و تفسيرىا و مناقشتيا.ئية التي استخدمتيا لعرض النتائثم األساليب اإلحصا
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تمهيد: -  

يتضمن ىذا الفصل عرض و تحميل و مناقشة نتائج الدراسة الميدانية المتحصل عمييا بعد تطبيق 

المقياس عمى عينة الدراسة، بيدف تحميل و مناقشة فرضيات الدراسة في ضوء اإلطار النظري و 

"ت" لحساب الفروق و لمعرفة مدى تحقق أو  الدراسات السابقة، حيث اعتمدنا عمى حساب إختبار

 رفض كل فرضية من فرضيات الدراسة.

 :نتائج فرضيات الدراسة و مناقشة عرض – 1

 نتائج الفرضية األولى: و مناقشة عرض – 1

في  ي المعسرين قرائيا و العاديينئتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السنة الرابعة إبتدا -

 األكاديمي.االنتباه 

األكاديمي لدى المعسرين قرائيا و  االنتباهداللة الفرق بين متوسطي درجات ( يمثل 90الجدول رقم )

 العاديين.

 

 التالميذ

 

 العينة

 

المتوسط 

 الحسابي

 

اإلنحراف 

 المعياري

 

إختبار 

 "ت"

 

 درجة الحرية

 

مستوى 

الداللة 

0,01 

  65926 635,42 62 العاديين

645,23 

 

,9 

 

 65469 ,09500 62 يائالمعسرين قرا 65229
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( أكبر من قيمة 645,23تساوي)  أن قيمة "ت" المحسوبة التي نسبتيا نالحظ الجدول خالل من

(.و 9590مستوى الداللة ) تحت( و 9,( عند درجة الحرية )65229"ت" الجدولية التي تساوي )

ي المعسرين قرائيا ئتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السنة الرابعة إبتدا يمكن القول بأّنو

 (.00)أنظر إلى الممحق رقم و العاديين في االنتباه األكاديمي .

 عرض نتائج الفرضية الثانية : - 2

  ي المعسرين قرائيا )الذكورئتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السنة الرابعة إبتدا -

 و اإلناث( فيما يخص االنتباه األكاديمي.

داللة الفرق بين متوسطي درجات االنتباه األكاديمي لمتالميذ المعسرين ( يمثل 09الجدول رقم )

  يا الذكور و اإلناث.ئقرا

 

 الجنس

 

 العينة

 

المتوسط 

 الحسابي

 

اإلنحراف 

 المعياري

 

 إختبار "ت"

 

درجة 

 الحرية

مستوى 

الداللة 

0,00 

  95202 0050,4 04 الذكور

65,06 

 

63 
 

 

 65230 05922 04 اإلناث 65202
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( أقل من قيمة 65,06أّن "ت" المحسوبة التي نسبتيا تساوي ) (  نالحظ90رقم ) الجدولخالل من 

( 9590مستوى الداللة ) تحت( و 63( عند درجة الحرية )65202"ت" الجدولية التي نسبتيا تساوي )

و من ىذا المنطمق نرفض الفرضية القائمة بأّنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السنة 

ي المعسرين قرائيا )ذكور و إناث ( فيما يخص االنتباه األكاديمي، و نقر بالفرضية ئالرابعة إبتدا

ي ئرابعة إبتداالصفرية البديمة القائمة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السنة ال

أّن الفرضية  عميو يمكن القولالمعسرين قرائيا ) الذكور و اإلناث( فيما يخص االنتباه األكاديمي، و 

 (.00)أنظر إلى الممحق رقم لم تتحقق. 

 عرض نتائج الفرضية الثالثة: – 3

العاديين ) الذكور و اإلناث(  يئتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السنة الرابعة إبتدا -

 في االنتباه األكاديمي.
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درجات الفرق بين متوسطي درجات االنتباه األكاديمي لمتالميذ العاديين ( يمثل 00الجدول رقم)

 الذكور و اإلناث.

 

 الجنس

 

 العينة

 

المتوسط 

 الحسابي

 

اإلنحراف 

 المعياري

 

القيمة 

 التائية "ت"

 

درجة 

 الحرية

مستوى 

الداللة 

0,00 

  65304 635203 03 الذكور

953,2 

 

63 

 

 2,,05 635444 06 اإلناث 65202

 

( أصغر من نسبة "ت" 953,2من خالل الجدول أعاله نالحظ أّن قيمة "ت" المحسوبة تساوي )

( و بالتالي 9590( وتحت مستوى الداللة )63( عند درجة الحرية )65202التي تساوي ) الجدولية

ي العاديين ) الذكور و ئنرفض الفرضية القائمة بأّنيا توجد فروق بين تالميذ السنة الرابعة إبتدا

جد فروق اإلناث ( فيما يخص االنتباه األكاديمي و نقر بالفرضية الصفرية البديمة القائمة بأّنيا ال تو 

ي العاديين ) الذكور و اإلناث( فيما يخص ئذات داللة إحصائية بين تالميذ السنة الرابعة إبتدا

 (.10)أنظر إلى الممحق رقم االنتباه األكاديمي،و عميو يمكن القول أّن الفرضية لم تتحقق. 

 

 فرضيات الدراسة في ضوء نتائجها: تفسير – 2
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 الفرضية األولى:  تفسير – 1

ي المعسرين قرائيا و العاديين في ئتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السنة الرابعة إبتدا -

 االنتباه األكاديمي.

من خالل نتائج الفرضية األولى تبين أّنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السنة الرابعة 

اديمي، و يمكن إرجاعيا غمى أّن التالميذ ي المعسرين قرائيا و العاديين في االنتباه األكئإبتدا

المعسرين قرائيا يتميزون بعدم القدرة عمى االنتباه داخل القسم مقارنة بالعاديين، و ىذا ما الحظتو 

عند تطبيقي لمقياس االنتباه األكاديمي، بحيث ىؤالء التالميذ المعسرين قرائيا يسمكون سموكات تدل 

و اإلندفاعية ، و عدم اإلستماع  الزائدةالالمباالة، و الحركة  عمى عدم االنتباه منيا : السيو و

لمشرح، و نقص في دافعية التعمم و النوم أثناء الشرح، و نجد أنيم أي مثير من المثيرات الخارجية 

تؤثر عمى انتباىيم، أما العاديين يتميزون بصفات عكس المعسرين كاإلىتمام بالمشاركة أثناء 

باتيم المنزلية، تنظيم األدوات داخل القسم.......الخ.و ىذا ما أكدتو دراسة الشرح، و القيام بواج

براين حيث تقول أّن التالميذ ذوي صعوبات التعمم يقضون وقتا أقل في السموك الموجو تجاه ميارة 

 معينة مقارنة بالتالميذ العاديين.

انون من مشاكل في االنتباه ذوي صعوبات التعمم يع(أّن األطفال 0026و كذلك دراسة بريان وويمر)

سواءا بما يتعمق بالمثيرات السمعية أو البصرية و أّنيم يعتبرون أكثر إستعداد من األطفال العاديين 
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في شرود الذىن، و عدم اإلستماع إلى شرح المدرس و يتميزون باإلىمال و عدم المباالة في القسم 

 و تصدر منيم سموكات سيئة تعيق عمل المعمم.

( أّن األطفال ذوي صعوبات التعمم أقل من األطفال 0026دراسة نايرا و آخرون ) و توصمت

 في االنتباه. االستمرارأو  االحتفاظفي القدرة عمى  العاديين

( أّن التالميذ ذوي صعوبات 0023و آخرون ) ( مع دراسة الزاريوس,002وتتفق دراسة منميس)

 التعمم أقل من التالميذ العاديين في القدرة عمى االنتباه االنتقائي.

( إلى بعض اضطرابات التالميذ ذوي صعوبات التعمم في االنتباه 0029و كذلك دراسة فرانسيس )

يذ ذوي صعوبات التعمم و االنتقائي و أشارت النتائج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالم

التالميذ العاديين في أداء ميمة االنتباه االنتقائي، و أّن التالميذ ذوي صعوبات التعمم لدييم قصور 

 واضح في االنتباه االنتقائي. 

( إلى أن التالميذ العاديين في تحديد الميام التي 0022وتتفق كذلك دراسة بولستر و آخرين )

 معين من بين مشتتات االنتباه.تتطمب االنتباه إلى مثير 

 الفرضية الثانية: تفسير – 2

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ المعسرين قرائيا في االنتباه األكاديمي بتخصص  -

 .يئبمستوى السنة الرابعة إبتدا الجنس
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ى الداللة أظيرت نتائج الفرضية الثانية التي كانت نسبة"ت" المحسوبة فييا غير دالة عند مستو 

( بأّنو ال توجد فروق بين التالميذ المعسرين قرائيا في االنتباه األكاديمي بتخصص الجنس و 9590)

ىذا يمكن أن يرجع إلى أّن التالميذ المعسرين قرائيا بتخصص الجنس يتميزون بنفس صفات و 

و إناث خصائص عسر القراءة و أعراضيا، حيث أّن التالميذ ذوي عسر القراءة سواء ذكور أ

يتميزون بسعة محدودة لالنتباه، و التركيز فمن خالل ما الحظتو الباحثة أثناء تطبيق مقياس 

 االنتباه األكاديمي أّنيم يرتكبون باستمرار بما يحدث حوليم و انتباىيم عشوائيا.

و كانت درجة الذكاء متقاربة بين الذكور و اإلناث، و عند تطبيق إختبار القراءة وجدنا نسبة 

في مادة القراءة ضعيف جدا و كال الجنسين ألخطاء المرتكبة متقاربة بين الجنسين، و تحصيميم ا

لدييم مدى انتباه محدود مما أدى إلى تشتيتيم، و من ثم ال توجد فروق واضحة بين الجنسين و 

مى عن العمل، أي أّنيم غير قادرين ع االنشغال، و االندفاعيةو  االستقراركالىما يتصفان بعدم 

ضبط انتباىيم و توجييو بصورة صحيحة، و يظيرون نشاطا حركيا بصورة أكثر من المواقف التي 

ال تتطمب ذلك فقد ينتقمون من مكان إلى آخر بصورة مزعجة و مستمرة سواء كان ذلك داخل القسم 

سين أو خارجو كما أنيم يفشمون في الحصول عمى االنتباه لميام مطولة، كما الحظنا أّن كال الجن

كانت معظم إجاباتيم عمى مقياس االنتباه األكاديمي بطريقة عشوائية، و عمى حسب رأينا التمميذ 

 المعسرين قرائيا كانت درجات انتباىيم ضعيفة جدا.
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 الفرضية الثالثة:تفسير  – 3

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ العاديين في االنتباه األكاديمي في متغير الجنس  -

 ي.ئبمستوى السنة الرابعة إبتدا

من خالل نتائج الفرضية الثالثة توجب عمينا أّن نرفض الفرضية القائمة بأّنيا توجد فروق بين 

ي، و نقر ئمي بمستوى السنة الرابعة إبتداالتالميذ العاديين بمتغير الجنس في االنتباه األكادي

بالفرضية الصفرية القائمة بأنيا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ العاديين   في  

 ي .ئاالنتباه األكاديمي في متغير الجنس بمستوى السنة الرابعة إبتدا

ون انتباىيم لمشرح فقط و ال يوجي )الذكور  و اإلناث(و يمكن إرجاع ذلك إلى أّن التالميذ العاديين 

ينشغمون بشيء آخر غير الدراسة في القسم، وانتباىيم يكون لمدة أطول ووجدنا أّن تحصيميم في 

 احتكاكنابين الذكور و اإلناث، كما الحظنا من خالل المواد الدراسية التي تتطمب االنتباه متساوي 

بالتالميذ طوال فترة تطبيق البحث أّن كال الجنسين يتسمون باليدوء داخل القسم و أثناء شرح المعمم 

يحمون واجباتيم المنزلية معتمدين عمى أنفسيم، كما يتميزون بتنظيم لمدرس، و كال الجنسين 

باىيم متقاربة دفاترىم و كتبيم، و عند تطبيقنا عمييم مقياس االنتباه األكاديمي فوجدنا درجات انت

(، حيث وجدت فروق بين التالميذ في متغير ,699كثيرا، وىذا ما تعارضو دواسة لبنى جديد )

 الجنس في مستويات تركيز االنتباه و ذلك من خالل تطبيق إختبار الشطب عمييم.

 خالصة:  -
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الرابعة تمحور موضوع البحث حول دراسة عسر القراءة و االنتباه األكاديمي لدى تالميذ السنة 

 أداة قياس االنتباه األكاديمي، و قد تم التوصل إلى النتائج التالية.ي، انطالقا من تطبيق ئإبتدا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ العاديين و المعسرين قرائيا في االنتباه األكاديمي  -

 ي.ئبمستوى السنة الرابعة إبتدا

) الذكور و ين التالميذ المعسرين قرائيا بتخصص الجنسال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب -

 ي.ئفي االنتباه األكاديمي بمستوى السنة الرابعة إبتدا اإلناث(

بتخصص الجنس) الذكور و اإلناث( بين التالميذ العاديين  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -

 ي.ئفي االنتباه األكاديمي بمستوى السنة الرابعة إبتدا
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 الخاتمة:

ن لنا أّن عممية التعمم تتم في مستويات يمن خالل  دراستنا التي تطرقنا إلييا بجانبييا النظري والتطبيقي، تب

الذي يعتبر من أىم العمميات العقمية، ويعتبر  باالنتباهمتتابعة يعتمد كل منيا عمى األخرى، وىذه المستويات تتم 

من األسس التعميمية الضرورية إلنجاح عممية التعمم، إذ بدونو ال يمكن لممتعمم أن يستوعب الشرح أو يفيم 

كما يعتبر مشكمة تربوية تعميمية، بحيث أصبح مسألة ممحة، حيث بات من الواضح أّن عممية المقصود منو، 

  طمب انتباىا مركزا و فعاال بالنسبة لمتالميذ في كافة مراحميا.التعمم و التحصيل تت

يؤثر في الوظائف العقمية العميا كاإلدراك مثال، و عميو تتوقف فاعميتيا في استيعاب المادة التعميمية و فاالنتباه 

ن قرائيا، و اإلحتفاظ بيا و استرجاعيا. و ضعف االنتباه يكون أحد المشكالت األساسية لدى األطفال المعسري

ىذه المشكالت األساسية لدى األطفال المعسرين قرائيا، وىذه المشكالت تشكل عامال أساسيا من العوامل التي 

تكمن وراء تدني التحصيل في القراءة لدى األطفال فإن لم يكن االنتباه األكاديمي يعمل جيدا فسوف يواجو الطفل 

   صعوبات في التعمم.

 ليا دور كبير في تحديد الفروق الفاصمة بين التالميذ العاديين والتالميذ المعسرين قرائيا.  االنتباهفعممية 

وبما أّن عسر القراءة تعد من أكثر  االنتباهألّن القراءة تتطمب   قد يؤثر عمى التالميذ من ناحية القراءة، فاالنتباه

، ومن خالل ما عايشناه وما الحظناه  في الميدان صعوبات التعمم التي يواجييا التالميذ في المدارس اإلبتدائية

أقل مقارنة بالعاديين،  انتباىيماألكاديمي يمكننا القول أّن الفئة من المعسرين قرائيا،  االنتباهأثناء تطبيق مقياس 

بعة وتوصمنا في دراستنا إلى تحقيق فرضية واحدة القائمة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ السّنة الرا

أما الفرضية الثانية لم تتحقق و الفرضية الثالثة ىي األكاديمي  االنتباهإبتدائي المعسرين قرائيا والعاديين في 

 األخرى لم تتحقق.
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 اإلقتراحات

قادرين عمى القيام بدورىم  اية ليكونو ئبإعداد المعممين و خاصة معممي المدارس اإلبتدا اإلىتمام -

تدريس فعالة و تقنيات تربوية تستثير االنتباه و  لطرائقفي تنمية ىذه القدرة من خالل استخداميم 

 توجو و تعمل عمى تركيزه أثناء الدرس.

و االجتماعيين، و النفسيين و المعممين  االختصاصيينعقد لقاءات تنويرية ألولياء األمور و  -

 لتعريفيم صعوبات التعمم المختمفة.

 تصميم برامج عالجية لتحسين القدرة عمى تركيز االنتباه لدى التالميذ. -

 لتحسين القدرة عمى القراءة الصامتة و الجيرية.تصميم برامج  -

إلى مزيد من األبحاث المتعمقة و التخصصية في ىذا المجال الجديد الذي مازالت الحاجة  -

 النظريات العممية فيو مختمفة حول أسبابو و عالجو.

 تحديد الميارات المطموب تقويتيا و نوع الضعف المطموب عالجو لكل تمميذ. -

 ية و إعدادىا. أخذ ىدف تنمية ىذه القدرة بعين اإلعتبار عند تصميم المناىج الدراس -
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 (02الممحق رقم )

 وزارة التعميم العالي و البحث العممي
 جامعة عبد الحميد بن باديس

 كمية العموم اإلجتماعية
 قسم عمم النفس

 
 ..........، ............. الفاضمة .......................، أستاذي الفاضل أستاذتي       

في إيطار التحضير لمذكرة التخرج لنيل شيادة ماستير في عمم النفس تخصص الصحة        
عسر القراءة و االنتباه األكاديمي ) دراسة مقارنة بين " العقمية في الوسط المدرسي   بعنوان :

 .التالميذ العاديين و التالميذ المعسرين قرائيا بمستوى السنة الرابعة إبتدائي"(

بغرض بناء أداء الدراسة الميدانية ، أضع بين أيديكم ىذه اإلستمارة لقياس متغير اإلنتباه         
نكم أبداء آرائكم و إقتراحاتكم حول معالجة كل فقرة من األكاديمي في شكمو األولي ، راجية م

" الفقرات التالية ، حيث تكون إجابات المفحوصين عمى فقرات اإلستمارة بـأحد الخيارات التالية :  
، و سيكون لمالحظاتكم و توجيياتكم و آرائكم أثر في إرتقاء ىذه الدراسة . و لكم  " ال "و  نعم "

 كل الشكر و التقدير .

 األستاذة المشرفة  : بن عروم وافية  

 . الطالبة الباحثة : شولي فاطمة 
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 بند و يتم تنقيط المقياس عمى الطريقة التالية :  03يحتوي المقياس عمى 

    30و  "ال"  30يعطى الخيار "نعم"  

 و يعبر عن اإلنتباه بالشكل التالي :  

 اإلنتباه األكاديمي :

 .ىو الدرجة التي يتحصل عمييا األفراد  في مقياس اإلنتباه األكاديمي

 مقياس اإلنتباه األكاديمي

 لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية

 في البيئة الجزائرية.

 ...............................المدرسة :  ................................إسم التمميذ
 .................................. القسم : .......................... تاريخ الميالد :

 

 التعميمات :

 عزيزي التمميذ ، نعرض عميك مجموعة من العبارات و أمام كل عبارة إجابتين  " نعم"  و " ال "          

تراىا مناسبة لك عمما بأنو ال ( أمام اإلجابة التي Xالمرجو منك قراءة كل عبارة و أن تضع عالمة )        
  .توجد إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة، فاإلجابة الصحيحة   ىي التي تعبر عن وجية نظرك بصراحة و صدق

 أىتم بالمشاركة في المناقشة أثناء الدرس :مثـــال :     

 ال نعم 
  x ( ىكذاXفإذا كانت إجابتك ب "نعم "ضع العالمة )
 x  ( ىكذاXفإذا كانت إجابتك ب "ال" ضع العالمة )



122 
 

 مناسبة العبارات الرقم
غير 

 مناسبة
 تعدل

    أىتم بالمشاركة في المناقشة أثناء الدرس  30

    أفكر في السؤال جيد قبل اإلجابة عميو  30

    أفكر في بعض األشياء أثناء شرح المعمم في القسم  30

    تعميمات أو توجييات المعمم داخل القسم  ال أتبع 30

    يثني عمّي المعمم ألنني منظم في كراساتي و كتبي المدرسية  30

    يغضب المعمم مني ألنني غير منتبو لمشرح  30

    أفكر في بعض األلعاب أثناء الشرح  30

    أنا مستعد ألي سؤال يسألني المعمم  30

    أشعر بأن المعمم يراقبني  30

    أحب أن أرسم بعض الرسومات أثناء الشرح  03

    يقول لي المعمم أنت كثير السيو 00

    عندما  أقوم بحل المسألة فإنني ال أستطيع إكماليا  00

    أرغب بالتحدث مع زمالئي أثناء الشرح  00

    يثني عمّي المعمم ألنني منتبو لمشرح 00

    أحاول اليروب من الحصة بحجة إنني مريض  00

    أفضل الجموس عمى مقعدي أثناء الشرح  00

    أقوم بحل الواجبات المنزلية أثناء الدرس  00

    إىمال المعمم لي يجعمني غير منتبو لمشرح  00

    أتضايق من الجموس عمى المقعد و لو لفترة قصيرة أثناء الشرح  00

    أنظر إلى بعض األشياء من النافذة أثناء الشرح  03

    أشعر باإلرتباك عندما يسألني المعمم  00

    أحب اليدوء داخل القسم كي أفيم الدرس  00
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    أشعر بالنوم أثناء الشرح  00

    أتضايق من إنتظار دوري في المعب مع زمالئي أثناء اإلستراحة  00

00 
أرى أن شرح المعمم في الدرس يكفي و الداعي لمدروس 

 الخصوصية 
   

    إلى شرح المعمم إال إذا ناداني بإسمي  االنتباهأجد صعوبة في  00

    يقول لي المعمم أنت مشاغب  00

    أشعر أنني ال أرغب في الذىاب إلى المدرسة  00

    لم أفيمو في الدرس  شيءأفضل أن أسأل المعمم عن أي  00

    أحاول اإلجابة عن أسئمة المعمم في الدرس دون أن يطمب مني  03
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 (03الممحق رقم )
 الجميورية الجزائــرية الديمقــراطية الشعـــبية
 وزارة التعـميم العـالي و البحث العــممي

 كمـية العمـوم اإلجتمـاعية
 قسـم عمم النفـس

 

 

 :بيانات عامة
 المدرسة : ............ إسم التمميذ: .....................

 الفصل:............... تاريخ الميالد:......................
             

 عزيزي  التمميذ عزيزتي التمميذة:

في عمم النفس  في إطار بحث عممي ميداني إلنجاز مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر 
دراسة مقارنة بين تالميذ السنة الرابعة تخصص الصحة العقمية في الوسط المدرسي تحت عنوان 

. نعرض عميك مجموعة من العبارات وأمام كل إبتدائي العاديين و المعسرين في اإلنتباه األكاديمي
 عبارة إجابتين "نعم" و"ال." 

(أمام اإلجابة التي تراىا مناسبة لك عمما بأنو ال توجد إجابة xالمرجو منك قراءة كل عبارة و أن تضع عالمة)
 صحيحة أو إجابة خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ىي التي تعبر عن وجية نظرك بصراحة و صدق.

 مثال:أىتم بالمشاركة في المناقشة أثناء الدرس:

 نعم ال
 x ( فإذا كانت إجابتك ب "نعم" ضع العالمةxىكذا) 

X  (فإذا كانت إجابتك ب "ال" ضع العالمةxىكذا) 
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 ال نعم العبارات الرقم
   أىتم بالمشاركة في المناقشة أثناء الدرس  30
   أفكر في السؤال جيد قبل اإلجابة عميو  30
   أفكر في بعض األشياء أثناء شرح المعمم في القسم  30
   تعميمات أو توجييات المعمم داخل القسم  ال أتبع 30
   يثني عمّي المعمم ألنني منظم في كراساتي و كتبي المدرسية  30
   يغضب المعمم مني ألنني غير منتبو لمشرح  30
   أفكر في بعض األلعاب أثناء الشرح  30
   أنا مستعد ألي سؤال يسألني المعمم  30
   أشعر بأن المعمم يراقبني  30
   أحب أن أرسم بعض الرسومات أثناء الشرح  03
   يقول لي المعمم أنت كثير السيو 00
   عندما  أقوم بحل المسألة فإنني ال أستطيع إكماليا  00
   أرغب بالتحدث مع زمالئي أثناء الشرح  00
   يثني عمّي المعمم ألنني منتبو لمشرح 00
   مريض  أحاول اليروب من الحصة بحجة إنني 00
   أفضل الجموس عمى مقعدي أثناء الشرح  00
   أقوم بحل الواجبات المنزلية أثناء الدرس  00
   إىمال المعمم لي يجعمني غير منتبو لمشرح  00
   أنظر إلى بعض األشياء من النافذة أثناء الشرح  00
   أشعر باإلرتباك عندما يسألني المعمم  03
   القسم كي أفيم الدرس  أحب اليدوء داخل 00
   أشعر بالنوم أثناء الشرح  00
   الخصوصية   أرى أن شرح المعمم في الدرس يكفي والداعي لمدروس 00
   إلى شرح المعمم إال إذا ناداني بإسمي  االنتباهأجد صعوبة في  00
   يقول لي المعمم أنت مشاغب  00
   في الذىاب إلى المدرسة  أشعر أنني ال أرغب 00
   لم أفيمو في الدرس  شيءأفضل أن أسأل المعمم عن أي  00
   أحاول اإلجابة عن أسئمة المعمم في الدرس دون أن يطمب مني  00
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(42الممحق رقم )  

و  قرائياي العاديين و المعسرين ئيمثل درجات االنتباه األكاديمي لدى تالميذ السنة الرابعة إبتدا
ور و اإلناث.كالذ  

درجة االنتباه 
 األكاديمي

المعسرين  الجنس
يائقرا  

درجة االنتباه  األفراد
 األكاديمي

 األفراد العاديين الجنس

45 40 40 05 00 40 40 40 

01 40 40 06 03 40 40 40 
47 40 40 07 00 40 40 41 

00 40 40 14 02 40 40 42 

04 40 40 10 04 40 40 43 
01 40 40 10 04 40 40 44 

43 40 40 11 02 40 40 45 
01 40 40 12 02 40 40 46 

45 40 40 13 03 40 40 47 
45 40 40 14 03 40 40 04 

46 40 40 15 02 40 40 00 

44 40 40 16 04 40 40 00 
46 40 40 17 04 40 40 01 

00 40 40 24 03 40 40 02 
01 40 40 20 03 40 40 03 

00 40 40 20 00 40 40 04 

00 40 40 21 02 40 40 05 
00 40 40 22 06 40 40 06 

04 40 40 23 04 40 40 07 
00 40 40 24 05 40 40 04 

00 40 40 25 03 40 40 00 
00 40 40 26 05 40 40 00 

04 40 40 27 00 40 40 01 

00 40 40 34 04 40 40 02 
04 40 40 30 07 40 40 03 
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 (00الممحق رقم )

 يا.ئيمثل درجات الذكاء الخاصة بالتالميذ المعسرين قرا

 التالميذ درجة النجاح النسبة درجتك تساوي النسبة
 30 نقطة 00 03% نقطة 00 %03,00
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,00  30 
نقطة 00 03% نقطة 00 %03,00  30 
نقطة 00 03% نقطة 03 %03  30 
نقطة 00 03% نقطة 00 %03  30 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,00  30 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,00  30 
نقطة 00 03% نقطة 00 %03,00  30 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,00  30 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00  03 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,00  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,30  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,00  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,00  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,00  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,30  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,30  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,00  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,30  03 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,00  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,00  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,0  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %03,00  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %00,00  00 
نقطة 00 03% نقطة 00 %03,00  00 
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 (00الممحق رقم )

 إختبار القراءة

 نص القراءة:

في أراد فريد ومريم أن يذىبا في زيارة إلى أحد األقارب . في الصباح،جمع كل واحد بعض مالبسو 
تجيا نحو المحطة.ال أحد  حقيَبتو ليأخذىا معو في رحمتو،ثم خرجا من البيت و أغمق فريد الباب،وا 

 داخل البيت اآلن.

بعد وقت قصير ، ظير شخصان يريدان دخول البيت لسرقة أشياء منو ، صعد األول عمى السمم 
كل واحد منيما يبحث عن  وفتح النافذة بينما كان اآلخر يحرسو ثم دخل اإلثنان إلى البيت ، وأخذ

 أي شيء لو قيمة ويضعو في الكيس ثم خرجا .

في آخر النيار ، رجع فريد ومريم إلى البيت ولما فتحا الباب وجدا األشياء متناثرة عمى األرض 
 وأدراج الخزانة مفتوحة ، فحمل سماعة الياتف ليتصل بالشرطة ويبمغيم بالحادث .

 أسئمة الفهم:

 فريد ومريم الَذَىاَب ؟ـ إلى أين يريد  0

 ـ ماذا فعل الولدان قبل خروجيما من البيت ؟ 0

 ـ من الذي بقي في البيت ؟ 0

 ـ ما الذي حدث بعد ذىاب الولدان إلى المحطة ؟ 0

 ـ كيف وجد فريد ومريم البيت بعد رجوعيما ؟ 0

 ـ ماذا فعل فريد ومريم  0
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 (00الممحق رقم )

 المعسرين.وية  لمتالميذ ئحساب  النسب الم

 التمميذ عدد األخطاء الدرجة الخام التمميذ عدد األخطاء الدرجة الخام 
%3,00 00 14 %3,0 00 01 
%3,0 00 15 %3.00 00 02 
%3,0 00 16 %3,00 00 03 
%3,0 00 17 %3,0 00 04 
%3,0 00 18 %3,00 00 05 
%3,0 00 19 %3,0 00 06 
%3,00 00 20 %3,0 00 07 
%3,0 00 21 %3,0 00 08 
%3,0 00 22 %3,0 00 09 
%3,0 00 23 %3,00 00 10 
%3,0 00 24 %3,0 00 11 
%3,00 00 25 %3,0 00 12 
%3,0 00 26 %3,00 00 13 
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(08الملحق رقم )  
 

GET   FILE='C:\Documents and 

Settings\Administrateur\Bureau\hdari\fatima\FATIMA.sav'. T-TEST 

GROUPS=norm(1 2)   /MISSING=ANALYSIS   /VARIABLES=TF   /CRITERIA=CI(.95). 

 

 
T-Test 

 

 

Notes 

 Output Created 24-mai-2013 11:42:28 

Comments  

Input Data C:\Documents and 

Settings\Administrateur\Bureau\hdari\fat

ima\FATIMA.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

52 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based 

on the cases with no missing or 

out-of-range data for any variable in the 

analysis. 

 Syntax T-TEST GROUPS=norm(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=TF 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

Resources Processor Time 0:00:00.015 

Elapsed Time 0:00:00.015 

 
 

[DataSet1] C:\Documents and 

Settings\Administrateur\Bureau\hdari\fatima\FATIMA.sav 
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Group Statistics 

 norm N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

TF 1,00 26 24,5385 2,08290 ,40849 

2,00 26 10,1154 2,32081 ,45515 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    

  F Sig. t df 

TF Equal variances assumed ,702 ,406 23,584 50 

Equal variances not assumed   23,584 49,426 

 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

   

  

Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

TF Equal variances assumed ,000 14,42308 ,61157 

Equal variances not assumed ,000 14,42308 ,61157 

 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

TF Equal variances assumed 13,19469 15,65146 

Equal variances not assumed 13,19434 15,65181 
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(09الملحق رقم )  
 

T-TEST GROUPS=GEND(1 2)   /MISSING=ANALYSIS   /VARIABLES=TM   

/CRITERIA=CI(.95). 

 

 
T-Test 

 

 

Notes 

 Output Created 24-mai-2013 12:02:31 

Comments  

Input Data C:\Documents and 

Settings\Administrateur\Bureau\hdari\fat

ima\fat2.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

26 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based 

on the cases with no missing or 

out-of-range data for any variable in the 

analysis. 

 Syntax T-TEST GROUPS=GEND(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=TM 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

Resources Processor Time 0:00:00.016 

Elapsed Time 0:00:00.015 

 
 

[DataSet1] C:\Documents and 

Settings\Administrateur\Bureau\hdari\fatima\fat2.sav 
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Group Statistics 

 GEND N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

TM 1,00 13 11,1538 ,89872 ,24926 

2,00 13 9,0769 2,84199 ,78823 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    

  F Sig. t df 

TM Equal variances assumed 18,141 ,000 2,512 24 

Equal variances not assumed   2,512 14,376 

 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

   

  

Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

TM Equal variances assumed ,019 2,07692 ,82670 

Equal variances not assumed ,024 2,07692 ,82670 

 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

TM Equal variances assumed ,37070 3,78315 

Equal variances not assumed ,30817 3,84567 
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(01الملحق رقم )  
 

GET   FILE='C:\Documents and 

Settings\Administrateur\Bureau\hdari\fatima\fat2.sav'. T-TEST 

GROUPS=gender(1 2)   /MISSING=ANALYSIS   /VARIABLES=TF   /CRITERIA=CI(.95). 

 

 
T-Test 

 

 

 

 
 

[DataSet1] C:\Documents and 

Settings\Administrateur\Bureau\hdari\fatima\fat2.sav 

Notes 

 Output Created 24-mai-2013 12:00:37 

Comments  

Input Data C:\Documents and 

Settings\Administrateur\Bureau\hdari\fat

ima\fat2.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

26 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based 

on the cases with no missing or 

out-of-range data for any variable in the 

analysis. 

 Syntax T-TEST GROUPS=gender(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=TF 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

Resources Processor Time 0:00:00.000 

Elapsed Time 0:00:00.000 
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Group Statistics 

 gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

TF 1,00 14 24,7143 2,49395 ,66654 

2,00 12 24,3333 1,55700 ,44947 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    

  F Sig. t df 

TF Equal variances assumed 1,584 ,220 ,458 24 

Equal variances not assumed   ,474 22,108 

 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

   

  

Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

TF Equal variances assumed ,651 ,38095 ,83268 

Equal variances not assumed ,640 ,38095 ,80392 

 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

  95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

TF Equal variances assumed -1,33762 2,09952 

Equal variances not assumed -1,28581 2,04771 
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