
قسم علم النفس
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في علم النفس

تخصص:علم النفس المدرسي

 الكشف المبكر عن صعوبات التعلم المدرسي لدى تلميذ
 :(المرحلة البتدائية (نموذج صعوبات القراءة

مقاربة معرفية-تربوية
(دراسة ميدانية بمدارس ولية عنابة(المقاطعة التفتيشية الثانية

:إعداد الطالبة:                                     مديرة المذكرة             
     خباب عقيلةمراكب مفيدة                                   

:لجنة المناقشة

2010/201السنة الجامعية:
 

رئيسا جامعة عنابة أستاذة التعليم العالي أ/بوبنيدر نصيرة
مقررا جامعة عنابة أستاذة التعليم العالي أ/خباب عقيلة

عضوا مناقشا جامعة قسنطينة أستاذ التعليم العالي أ/معاش يوسف



شكر
أشكر ال عز� و جل على توفيقه لي.

 و من بعده فالشكر الجزيل إلى أستاذتي الفاضلة، أستاذة التعليم
 العالي، عقيلة خباب التي أشرفت على هذا العمل بكل جد وصبر و

تفهم،ولم تبخل عليا بتوجيهاتها ونصائحها القيمة.
 كما أتقدم بالشكر إلى الساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على

قبولهم تقييم هذه المذكرة.
    كذلك أشكر كل الساتذة الذين ساهموا في تكويني، سواء في

مرحلة التدرج أو ما بعد التدرج.
 كما ل أنسى أن أتقدم بالشكر إلى مديري و معلمي المدارس على

تعاونهم معي.
شكر خاص إلى مسئول مكتبة جامعة سكيكدة .



إهداء
       

أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي العزيزين
إلى إخوتي و أخواتي.

إلى جميع صديق'اتي،زميلتي و زملئي في الماجستير .
إلى كل من ساعدني على انجاز هذا العمل.
و إلى كل من يقد4ر العلم ويسعى إلى تطوره.



  فهرس البحث

  الصفحة  الموضوع
  ج-أ  مقدمة

  الفصل التمهیدي
  4  اإلشكالیة

  9  فروض البحث
  10  أهمیة البحث
  11  أهداف البحث

  12  الدراسات السابق

  صعوبات التعلم:األولالفصل 
  18  صعوبات التعلم

  19  مراحل تطور مفهوم صعوبات التعلم-1
  20  ؟المقصود بصعوبة التعلمما  -2
  24  صعوبات التعلم و مفاهیم أخرى مفهوم ز بینالتمیی-3
  26  هل یمكن لصعوبات التعلم أن تكون مصاحبة الضطرابات أخرى؟ -4
  27  ؟تصنیف صعوبات التعلمكیف یمكن -5
  28  النظریات المفسرة:صعوبات التعلم نشأكیف ت-6
  35  خصائص ذوي صعوبات التعلم-7
  38  محكات التشخیص: مفكیف یمكن تحدید فئة ذوي صعوبات التعل -8

  صعوبات خاصة في التعلم:صعوبات القراءة:الفصل الثاني
  42  صعوبات القراءة بصفة خاصة؟ ااذلم
: صـــــــعوبات القراءة،عســـــــر القـــــــراء، الدسلیكسیا،اضـــــــطرابات القـــــــراءة -1

  .مصطلحات متعددة و مدلول واحد
43  

  44  هي؟ ا، مالقراءةصعوبات -2
  46  ؟لة العادیةكیف نتعلم القراءة في الحا-3



  53  السیرورات المعرفیة الكامنة خلف عملیة اكتساب القراءة -4
  58  ،في ظل نموذج معالجة المعلوماتالنظریات المفسرة لصعوبات القراءة-5
  64  أشكالها المتعددة :تصنیف صعوبات القراءة-6
  66  ؟هي االضطرابات المصاحبة لعسر القراءة ما-7
  68  ؟قرائیا من هو الطفل المعسور-8
  69  ؟كیف یمكن تحدیدهم:تشخیص ذوي صعوبات القراءة-9

  73  السلبیة لصعوبات القراءة اآلثار-10
  74  ؟  هل یمكن عالج صعوبات القراءة -11

  هل هو ضرورة؟: الكشف المبكر:الفصل الثالث
  78  لماذا نهتم بالكشف المبكر عن صعوبات القراءة

  78  صوله؟ما هي أ: مفهوم الكشف المبكر-1
  79  تعریفه :الكشف المبكر -2
  79  القراءة تأغراض الكشف المبكر عن صعوبا-3
  81  من أجل إزالة اللبس:التمییز بین مفهوم الكشف المبكر و مفاهیم أخرى -4
  82  كیف نقوم بذلك؟:إجراءات الكشف المبكر-5
  83  الطرق المتّبعة: أسالیب الكشف المبكر-6
  84  أدوات الكشف المبكر-7
  87  الكشف المبكر مشكلة-8

  اإلجراءات المیدانیة الدراسة: الفصل الرابع
  90  تمهید

  90  معرفة المیدان:الدراسة االستطالعیة -أوال
  95  البحث:الدراسة األساسیة-ثانیا

  95  منهج البحث-1
  96  الدراسةحدود -2
  97  أدوات البحث -3
  108  التطبیق المبدئي-4



  
  
 

  لنتائج و تحلیلهاعرض ا:الفصل الخامس
  113  عرض النتائج -1
  120  تفسیرهاالنتائج و  مناقشة-2

  125  خاتمة البحث
  126  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  128  غة األجنبیةلملخص الدراسة بال
  131  المراجع
  137  المالحق



فهرس الجداول

الصفحةالعنوانالرقم
97جدول يوضح خصائص عينة البحث1
102يوضح معايير و مستويات مؤشر الذاكرة العاملة2
 ،لحساب معامل ثباتيوضح الدرجات المتحصل عليها في التطبيق و إعادة التطبيق3

أداة قياس الوعي الفونولوجي
105

 يوضح البيانات الحصائية الخاصة بحساب قيمة "ت"،لحساب صدق أداة قياس الوعي4
الفونولوجي

107

109يوضح نتائج التطبيق المبدئي5
يمثل معامل الرتباط بين درجات الدراك البصري(على اختبار تطور الدراك البصري)6 Cٍ 

و درجات القراءة لفراد عينة البحث
114

 (على لختبار الفرعي لوكسلر)يمثل معامل الرتباط بين درجات مؤشر الذاكرة العاملة 7
.و درجات القراءة لفراد عينة البحث

115

 يمثل معامل الرتباط بين درجات مهارة الوعي الفنولوجي(على الداة المصممة) و8
درجات القراءة لفراد عينة البحث.

116

 يمثل الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي التلميذ ذوي القصور الدراك البصري و9
الذين ل يعانون منه في التعرض لصعوبة القراءة

117

 الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي التلميذ ذوي القصور في الذاكرة العاملة يمثل10
و الذين ل يعانون من هذا القصور في التعرض لصعوبة القراءة

118

 يمثل الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي التلميذ الذين يعانون من قصور في11
الوعي الفونولوجي و الذين ل يعانون منه في التعرض لصعوبة القراءة

119



فهرس الشكال

الصفحةعنوان الشكلالرقم
33شكل يوضح مماثلة الجهاز العصبي بالكمبيوتر1
47شكل يمثل معادلة علقة القراءة بعملتي التعرف على الكلمات و الفهم اللفظي2
U.Frith49شكل يوضح النموذج التطوري ل3
Coltheart 52شكل يوضح نموذج المسلك المزدوج ل4
65 للذاكرة العاملةBaddely     شكل يوضح  نموذج 5
63 شكل يوضح المناطق المخية المسئولة على معالجة المعلومات الحسية6



مقدمة

 التعلم عملية مستمرة ، وجدت منذ أن وجد النسان فوق الرض ، ففي المجتمعات البدائية كان
 على الفرد تعلم كيفية تأمين الغذاء والمأوى و الدفاع عن النفس عن طريق المحاولة و الخطأ أو

 ومع مرور الزمن وتقدم المجتمعات وظهور الدول والنظمة، برزت، ]1[التقليد (المحاكاة)
 ضرورات جديدة وملحة زادت من مجالت التعلم لتشمل جميع مظاهر الحياة

 الحديثة،الدينية،الثقافية،الجتماعية،العلمية وحتى الفنية،فتعددت التخصصات العلمية وتنوعت
 بذلك طرق ووسائل تدريسها، مما أفضى على مسألتي التعلم و التعليم أهمية كبرى جعلت

 نطاقهما يتعدى السرة أو القبيلة ليصبح مهمة المجتمع بأكمله، وبات من الضروري على الدول
 اتخاذ نظما تعليمية تكمل عمل السرة وتحقق أهداف المجتمع، فاصطنع هذا الخير مؤسسة

  و صار بذلك التعليم حق إنساني واجتماعي يجب]2[لممارسة التعليم النظامي وهي "المدرسة"
 على الدول توفيره لجميع مواطنيها.و قد تأكدت أكثر هذه الهمية عندما أصبح التعليم في

.]3[ إلزاميا على جميع الطفال الذين ل تزيد أعمارهم عن ستة عشرة سنة19أواخر القرن 
 إن الهدف الساسي من العملية التعليمية بناء الفرد من شتى نواحي

 شخصيته،الجسمية،العقلية،الخلقية و الجتماعية،و إكسابه المبادئ والقيم التي تتلءم مع
 المجتمع الذي سوف ينخرط فيه كعضو نشط وفعال، فمنذ القديم أشار العديد من العلماء

  (،كارل ماركس)J.S.Mill)،جون ستيوارت مل(A. Smithوالفلسفة أمثال آدم سميث(
K.Marx()و ألفريد مارشال )A.Marshallو غيرهم إلى أهمية ما تقدمه العملية التربوية  

 والتعليمية، من خلل تنمية المعارف والمهارات البشرية، في نمو اقتصاد الدول وتطورها،لن
.]4[حسب رأيهم تعلم الفرد يزيد من قدراته النتاجية وكذا قدراته في التعامل مع البشر عامة

 ) ، مبرزا أهمية التعليم، أن الستثمار فيkuan-tsuأشار أحد حكماء الصين (كوان- تسوكما 
 البشر من خلل تعليمهم أفضل من كل الستثمارات المادية الخرى،حيث أن الحبوب التي

 يزرعها النسان مرة يحصدها مرة، والشجرة التي يغرسها النسان ربما يقطفها عشرات المرات،
.]5[أما إذا علXمنا الشعب فنحصد مائة مرة

 أهداف العملية التعليمية تختلف باختلف النظمة، فلكل منها طرق ومناهج ووسائلأن لذا نجد 
 تخدم غاياتها، والكل يسعى جاهدا لنجاح هذه العملية. لكن الموقف التعليمي معقد للغاية،

1



 ونجاحه مرهون بتوفر مجموعة من العوامل المتشابكة والمتداخلة فيما بينها،منها عوامل خارجية
 مرتبطة بالمعلم ونوعية التكوين الذي خضع له ومدى تناسبه مع ممارسته وبالمناهج والبرامج
 والوسائل البيداغوجية الملئمة ، وحتى المدرسة كمؤسسة وكيفية تهيئتها وتسييرها، بالضافة

 إلى الظروف السرية والجتماعية ودورها في توفير الجو المناسب للتعلم، و أخرى داخلية
 خاصة بالتلميذ ،قدراته واستعداداته. وأي تقصير أو قصور في واحدة من هذه النواحي قد يؤدي

 إلى ظهور مشكلت دراسية متنوعة ومتباينة في طبيعتها وشدXتها تؤثر على مسار الطفل
 التعليمي و تحد من حظوظه في النجاح.هذا ما جعل المهتمين بمجال التعليم يعملون جاهدين
 في البحث عما يمكن أن يعيق هذه العملية التربوية، و من ثم تقديم الحلول اللزمة لها. و من
 بين العوامل التي قد تتسبب في تأخر أو فشل التلميذ دراسيا ،تلك المتعلقة بخصائصه المعرفية
 لن نجاحه المدرسي مرتبط بمدى اكتسابه لبعض المهارات الكاديمية الساسية، خاصة مهارة
 القراءة باعتبارها أساس تحصيل المعارف الخرى، و عجز بعض التلميذ في هذا المجال من
 شانه أن يؤثر على تحصيلهم الكاديمي و يعرقل نجاحهم المدرسي، ولعل من أبرز المجالت

  الذي تناول]6[التي تتضح فيها هذه الفروقات الفردية بين التلميذ مجال صعوبات التعلم
 بالبحث المشكلت التي يواجهها هؤلء التلميذ داخل الصف الدراسي مثل صعوبات القراء،

 صعوبات الكتابة وصعوبات الحساب، وقد أخذ الهتمام بها من طرف المختصين يتزايد بسبب
ما تخلفه من أثار سلبية ليس فقط على الصعيد التعلXمي بل النفسي و الجتماعي أيضا. 

 و بما أن صعوبات القراءة و صعوبات التعلم بصفة عامة تعتبر من المشكلت التربوية التي
 يصعب علجها أو تقويمها، بسبب طبيعتها المعقدة من جهة و من جهة أخرى لكونها

 صعوبات مخفية ل يتم تشخيصها إل بعد الفشل الدراسي الواضح و المتكرر للتلميذ،فقد  توجه
 المهتمون بهذا المجال ، خاصة في الدول الغربية، نحو الستراتيجيات الوقائية  بدل من

 العلجية .و من ثم جاء الهتمام بعملية الكشف المبكر عن التلميذ المعرضين لتلك
 الصعوبات في مرحلة مبكرة و التدخل لتقديم الخدمات التربوية اللزمة و المناسبة لهم لتمكينهم

من تحقيق النجاح المدرسي.

 من هنا نشأت فكرة هذا العمل الذي يتناول بالبحث موضوع الكشف المبكر عن صعوبات
 القراءة لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي في ظل المقاربة المعرفية وذلك في إطارين نظري

  تضمن تحديد إشكاليةفصل تمهيديوتطبيقي،حيث اشتمل الول على خمسة فصول، منها 
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 البحث، الفروض الخاصة به بالضافة إلى أهميته وأهدافه و كذلك الدراسات السابقة التي
تطرقت لنفس الموضوع. 

  على موضوع صعوبات التعلم العامة، جاء فيه تحديد مفهومالفصل الولبينما احتوى 
 صعوبات التعلم، مراحل تطوره، تعريفه و تمييزه عن مفاهيم أخرى، ثم التطرق إلى الضطرابات

 المصاحبة لصعوبات التعلم، تصنيفها ، عرض أهم النظريات المفسرة لسبابها وكذلك
 خصائص التلميذ الذين يعانون منها، كما تم إلقاء الضوء على المحكات المتبعة في

تشخيصها. 
  فتناول نموذج من الصعوبات النوعية في التعلم وهو"صعوبات القراءة"،حيثالفصل الثانيأما 

 تطرقنا إلى تحديد المفهوم و تعريفه، ثم عرضنا أهم السيرورات المعرفية التي تتدخل في عملية
 القراءة في الحالة العادية و من ثم قدمنا أهم النظريات المفسرة لصعوبات القراءة  في ظل

 المقاربة المعرفية و أشكالها المختلفة و الضطرابات المصاحبة لها، كما تطرقنا إلى خصائص
 ذوي صعوبات القراءة، كيفية تشخيصهم، الثار السلبية التي يمكن أن تخلفها لديهم تلك

الصعوبات،و في النهاية عضنا بعض الطرق المقترحة لعلجهم. 
  فقد تناولنا فيه موضوع الكشف المبكر عن صعوبات القراءة ، بدأنا بتحديدالفصل الثالثأما 

 المفهوم و تعريفه و الغرض منه، ثم تمييزه عن المصطلحات المشابهة له، بعدها وقفنا عند
 إجراءات الكشف المبكر، أساليبه والدوات المستعملة فيه،و انتهينا إلى الشكالية التي يمكن أن

تطرحها عملية الكشف المبكر بالنسبة لمصير التلميذ التعليمي.
  الذي تناولنا فيه الجراءات الميدانية للبحث بدءاالفصل الرابعأما الجزء التطبيقي ،فقد جاء في 

 بالدراسة الستطلعية ثم الدراسة الساسية،أين تم عرض الجراءات والمنهج المتبع وكذلك
 عينة البحث والدوات المستخدمة و الساليب الحصائية المعتمدة في معالجة البيانات، بينما

 على تحليل النتائج المتحصل عليها ومناقشتها. الفصل الخامساحتوى 
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الفصل التمهيدي



الشكالية

 ذ يلتحق بالمؤسسة التعليمية يعتبر الغاية الساسية من العملية التربويةنجاح كل تلمي
 بكل ما تتوفر عليه من وسائل بيداغوجية تخدم الغرض و برامج تربوية يتم اختيارها

 بعناية كبيرة وبعد دراسات وأبحاث كثيرة حتى تتناسب و حاجات و متطلبات التلميذ،
 مراعية في ذالك مراحل نموه الجسمي والوجداني وخاصة العقلي و كل الخصوصيات

التي يتميز بها الطفل في هذه المرحلة العمرية.
 رغم كل تلك الجراءات نجد أن الواقع المدرسي سواء الجزائري أو العربي أو لكن 

 حتى الغربي يوحي بغير ذالك، فكل المجتمعات حتى المتقدمة منها تعاني من زيادة
 في نسبة التلميذ الذين يفشلون في دراستهم.هذه الحقيقة تؤكدها النتائج التي توصلت

 إليها العديد من الدراسات في هذا الميدان باختلف توجهاتها والمقاربات التي تبنتها في
 البحث في أسباب الفشل المدرسي الذي يعد مشكلة معقدة من الصعب ربطها بنوع
 معين من العوامل،لذا نجد منهم من يرجعها إلى ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية

 تعاني منها العائلة و انعكست على النشاط الدراسي للتلميذ، بينما يردها البعض الخر
 إلى عوامل بيداغوجية تتعلق بالبرامج التربوية وطرق تدريسها أو بالمعلم أو بالمدرسة

 ككل، و هناك فريق أخر من الباحثين من يعتمد في تفسيره للفشل المدرسي على
 الجوانب النفعالية للطفل و نقص دافعيته للتعلم.لكن في المدرسة، مكان التعلم ، تبقى

 محددات النجاح المدرسي مبنية على مدى تمكن الطفل من اكتساب المهارات
 الكاديمية، خاصة مهارة "القراءة" باعتبارها أساس كل تعلم أكاديمي يسمح له بتحصيل
 المعرفة، و عجزه عن ذلك يجعله يعاني من صعوبات القراءة التي طالما كانت تعزى

 إلى أخطاء في العملية التربوية أو إلى ضعف مستوى ذكاء التلميذ، إل أنها الن
 ]Dysfonctionnement cognitif )[7أصبحت تعرMف على أنها خلل معرفي(

 فالتلميذ الذي يبلغون من العمر ثمانية أو تسعة سنوات ول يتمكنون بعد من القراءة أو
 الكتابة بشكل سليم سوف يخفقون في المتحان و يتدنى تحصيلهم الكاديمي ومن ثم
 يرسبون، و تكرر إخفاقاتهم يؤدي بهم إلى الفشل المدرسي و النتهاء خارج المؤسسة

التعليمية.
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  التلميذ الذين يعانون من صعوبات القراءة بمختلف أنماطها، نسبة معتبرة منيمثل
التلميذ الذين هم في وضعية فشل مدرسي.

  الدراسات التي اهتمت بمشكلة صعوبات القراءة في البيئة العربيةو رغم ندرة
 وبالخص في الجزائر، حيث ل توجد (على حد علمنا) إحصائيات دقيقة ول حتى

 دراسات ميدانية تناولت مسألة صعوبات القراءة بالبحث ،ما عدا بعض
 المحاولت،كالعمل الذي أنجزته مديرية التعليم الساسي بدعم من برنامج التعاون

 ،2006/2003 في الفترة ما بين UNICEFالمبرم بين وزارة التربية الوطنية ومنظمة 
 والذي كان يهدف إلى إعداد دليل يساعد المعلم على استكشاف صعوبات التعلم

 . أما بالنسبة للدول العربية]8[ومعالجتها، و ذلك في إطار برنامج التعليم المكيف
 الخرى، فهناك دراسات قدمت بعض الرقام عن نسبة انتشار المشكلة في أوطانهم،

  أوضحت أن نسبة صعوبات القراءة1989من بينها دراسة سعودية أجريت في 
  قدرت فيها1993%.وأخرى مصرية أجريت في 20.6والكتابة والحساب قد بلغت 

.  ]9[%16.5صعوبات القراءة ب
  أجنبية عديدة، نذكر من منها دراسة كندية قامت بها الجمعيةبالمقابل هناك دراسات

 ) أكدت فيها أن نسبة التلميذ ذوي صعوباتAQETAالكيبكية لضطرابات التعلم (
 الى2001% في الفترة من15،6% الى11،8التعلم قد ارتفعت "في كندا" من 

 % من هؤلء التلميذ الذين لم يتم10، و دائما حسب نفس المصدر فإن 2006
 الكشف عنهم مبكرا و التكفل بهم في الوقت المناسب أصبحوا في وضعية فشل

. ]10[مدرسي
 %من التلميذ الذي تم تشخيصهم35، أوضحت دراسة إحصائية أن دائما في كندا

 .أما في فرنسا فان]11[كذوي صعوبات تعلم تخلوا عن الدراسة في المرحلة الثانوية
[% بالنسبة لشريحة عمرية معينة5%الى4نسبة انتشار صعوبات القراءة تتراوح بين 

12[ .
 الرقام تأتي لتؤكد حقيقة مفادها أن ليس كل تلميذ يلتحق بالمدرسة يكونكل تلك 

 النجاح حليفه، بل هناك من التلميذ من يسجلون تأخرا هاما في اكتساب مهارات
 القراءة والكتابة ينعكس سلبا على مردودهم الكاديمي، و كل التعديلت البيداغوجية

5



 ، كما جاء في دراسةلم تساعدهم على تحسين تحصيلهم المدرسي و تحقيق النجاح
 % من المدرسين الذين تم استجوابهم، بعدم فاعلية هذه68أين أقرM كندية أخرى

 التغييرات وأن كل تلك المحاولت باءت بالفشل وظل هؤلء الطفال يعانون من
.]10[المشكلة

 لقد أوضحت العديد من الدراسات التي قام بها المهتمون بمجال صعوبات التعلم في الدول
 الغربية، أن ما يصعMب من مهمة المنشغلين بالعملية التربوية في التدخل للحيلولة دون أن

 يؤدي عجز التلميذ عن تعلم للقراءة إلى فقدان اهتمامهم بالمدرسة والتعلم بصفة عامة
désinvestissement scolaireهو كونهم يعانون من صعوبة غير مرئية ،(

Invisibleفهم عاديين في مظهرهم ول تبدوا عليهم أي عاهات أو إعاقات سمعية أو ،( 
 ، مما يدفع بالمعلمين لوصفهم بالكسالى]13[بصرية أو عقلية أو حتى تخلف ذهني بسيط

والمهملين، لعتقادهم أن سبب الخفاق يرجع إلى تقصير من جانب هؤلء التلميذ.
 وتعتبر هذه النقطة أهم ما يعيق تعرف المعلم( الذي لم يخضع إلى تكوين متخصص في

 ، فل ينتبه لهم إل عندما يلحظ النتائج المدرسية المتدنيةهذا المجال) على هؤلء التلميذ
  لكن في هذه المرحلة عندماعارض مع قدراتهم.جدا والتي ل تتناسب مع أعمارهم و تت

 تصبح الصعوبة واضحة، تكون قد استقرت و تفاقمت و يصعب استدراك التأخر، فيدخل
ر عنه تدني تقدير التلميذ لذاته ، Mالتلميذ في حلقة مفرغة ،حيث أن الفشل الكاديمي ينج 

 الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض مستوى دافعيته للتعلم مما يؤثر سلبا على أدائه المدرسي،هذه
 الدوامة تجعل التلميذ يرسب مرة ومرتين وهكذا دواليك حتى ينتهي به المر خارج المؤسسة
 التعليمية. وبالتالي يكون تشخيص صعوبات القراءة في هذه المرحلة غير مفيد عمليا سواء
 بالنسبة للتلميذ أو المعلمين أو حتى الولياء، لنه يكون قد تأخر الوقت من أجل التدخل

الفعMال.
 من هنا جاء اهتمام العلماء بضرورة التدخل المبكر و الذي ل يمكن تحقيقه إل من خلل

  بمعنى آخر يجب التمكن من تحديد العلماتالكشف المبكر عن صعوبات القراءة،
 الولى(في بداية التعلم) التي تنبؤنا عن التلميذ المعرضين لصعوبات القراءة لحقا

)élèves à risque.( 
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 و نظرا لهمية المشكلة وخطورتها في نفس الوقت على جميع الصعدة، الكاديمي و
 ،  فإننا نتساءل عن وضع هذه الفئة فيالنفسي و الجتماعي وحتى المهني (مستقبل)

 مدارسنا، وكم من تلميذ رسب في دراسته مرة واثنان وثلث ثم انتهى به المر خارج
 ل لشيء إل لننا لم نكتشفه فيالمؤسسة التعليمية و هو ل يزال في المرحلة البتدائية ،

 مرحلة مبكرة ولم نقدم له الخدمة التربوية اللزمة حتى يتخطى الصعوبة و يتابع مساره
.الدراسي شأنه في ذلك شئن أقرانه؟

 هذا ما يقودنا إلى محاولة إبراز أهمية الكشف المبكر عن صعوبات القراءة، سواء بالنسب
 لعملية التشخيص السليم و الدقيق أو بالنسبة لنجاح الخطة العلجية، وفي هذا الصدد يمكن

  )حول أهمية الكشف المبكر عن صعوبةSchiffman,1962(ذكر الدراسة التي قام بها 
 تعلم القراءة والتي أوضح فيها أن عندما تم الكشف عن صعوبة القراءة في مرحلة مبكرة وقدMم

 العلج المناسب للتلميذ الذين يعانون منها في السنة أولى ابتدائي،كانت نسبة تحسنهم
%،أما عندما تم الكشف والعلج في الصف الثالث فان نسبة التحسن انخفضت الى84
 % فقط08%عندما تأخر الكشف إلى السنة الخامسة، و صلت إلى 18% و لم تتجاوز 46

 عندما تأخر الكشف والعلج إلى الصف السادس .هذا من جهة ومن جهة أخرى،فان
 المختصون في مجال التربية والتعليم متفقون على انه في حال عدم تقديم الخدمات اللزمة
 في الوقت المناسب فان مشكلت نفسية حادة يمكن أن تظهر لدى هؤلء التلميذ تجعلهم

.]14[يعيشون حالة إحباط كبير تدفعهم إلى النطواء والنسحاب من المجتمع
  كل هذه المعطيات جعلتنا نتساءل:كيف يمكن الكشف المبكر عن صعوبات القراءة في

مدارسنا؟
 و بما أن النموذج المعرفي "معالجة معلومات" يعتبر التلميذ "آلة " لمعالجة المعلومات،و تعلم

  يستدعي سيرورات معرفية أو ما يطلق]15[القراءة ما هو إل تطور نظام معالجة معلومات
 فان الكشف المبكر،  ]Les Processus cognitifs) [16 (عليها أيضا العمليات النفسية

  التي بهاعن صعوبات القراءة حسب المقاربة المعرفية يستوجب تحديد السيرورات المعرفية
 .باعتبارها المسئولة عن العجز القرائي القصور،

 الذاكرة العاملة،الدراكالبحاث في هذا المجال تؤكد على أهمية كل من و بما أن الدراسات و 
البصري،و الوعي الفونولوجي كسيرورات معرفية  بالنسبة لتعلم القراءة.
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جاءت تساؤلتنا كالتالي:فقد 

 هل هناك علقة بين السيرورات المعرفية الساسية (الدراك البصري، الذاكرة العاملة، الوعي*
الفونولوجي) و اكتساب مهارة القراءة لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي؟

 هل هناك فروق دالة إحصائيا بين تلميذ السنة أولى ابتدائي الذين يعانون قصورا في*
 السيرورات المعرفية (الدراك البصري،الذاكرة العاملة،الوعي الفونولوجي) و العاديين منهم في

التعرض لصعوبات القراءة لحقا؟
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فروض البحث
 نحاول في هذا البحث التحقق من الفرضيات التالية كإجابة مؤقتة عن التساؤلت المطروحة في

الشكالية.
الفرضية الساسية الولى:

 توجد علقة ارتباطيه بين السيرورات المعرفية الساسية (الدراك البصري، الذاكرة العاملة،
مهارة الوعي الفونولوجي) لتلميذ السنة أولى ابتدائي و تعلم القراءة.

الفرضيات الفرعية:
توجد علقة ارتباطية بين الدراك البصري و تعلم القراءة لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي-1
 توجد علقة ارتباطية بين الذاكرة العاملة و تعلم القراءة لدى تلميذ السنة أولى-2

ابتدائي.
 هناك علقة ارتباطية بين الوعي الفونولوجي و تعلم القراءة لدى تلميذ السنة أولى-3

ابتدائي.

الفرضية الساسية الثانية:
 هناك فروق ذات دللة إحصائية بين تلميذ السنة أولى ابتدائي الذين يعانون من قصور في
 السيرورات المعرفية الساسية(الدراك البصري،الذاكرة العاملة،الوعي الفونولوجي) و الذين ل

يعانون منه في تعرضهم لصعوبات القراءة لحقا.

:الفرضيات الفرعية
  توجد فروق ذات دللة إحصائية في تعرض تلميذ السنة أولى ابتدائي لصعوبات القراءة-1

لحقا بين الذين يعانون من قصور في الدراك البصري و الذين ل يعانون منه.
  توجد فروق دالة إحصائيا في تعرض تلميذ السنة أولى ابتدائي لصعوبات القراءة لحقا-2

بين الذين يعانون من قصور في الذاكرة العاملة و الذين ل يعانون منه.
  توجد فروق دالة إحصائيا في تعرض تلميذ السنة أولى ابتدائي لصعوبات القراءة لحقا-3

بين الذين يعانون من قصور في مهارة الوعي الفونولوجي و الذين ل يعانون منه .
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ه الدراسة؟ذلماذا نقوم بهأهمية البحث: 

 ذه العمليةيرجع اهتمامنا بالكشف المبكر عن صعوبات القراءة للفائدة التي يمكن أن تعود بها ه
  و النظام التربوي والمجتمع ككل على مدى بعيد ، فهو يعتبر إجراءا تربويا وقائياذعلى التلمي

 ذ المعرضين لصعوبات القراءة مستقبل، و يتيحيسمح بالتعرف، في مرحلة مبكرة، على التلمي
 فرصة التدخل المبكر لتقديم الخدمات التربوية اللزمة لهم،مما يزيد من حظوظهم في تحقيق

النجاح المدرسي.

و بالتالي فقد تجلت أهمية بحثنا في كونه: 
  محاولة الكشف المبكر عن تلميذ السنة أولى ابتدائي المعرضين لصعوبات قراءة مستقبل،-1

 من خلل تحديد مستوى العمليات المعرفية المتمثلة في:الدراك البصري،الذاكرة العاملة و مهارة
 الوعي الفونولوجي و علقتها بالعجز القرائي، و اعتبارها مؤشرات تسمح بتحديد هؤلء التلميذ

في مرحلة مبكرة .

 - نأمل أن تسهم النتائج المتوصل إليها من خلل هذه الدراسة في تطوير أدوات و إجراءات2
 ) عن كل التلميذ المعرضينSystématiqueيتم من خللها الكشف المبكر النظامي(

 لصعوبات قراءة ، وتعميم هذا الجراء على كل المؤسسات التعليمية في الجزائر حتى نحد من
تفاقم هذه المشكلة المدرسية وآثارها السلبية. 

 - نظرا لحداثة مجال صعوبات القراءة في الجزائر،  فإننا نرى أن بإمكان هذا البحث أن3
يساهم في إثراء التراث السيكولوجي الخاص بهذا الميدان.

ا نبحث ؟ذعن ماأهداف البحث:
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نهدف من وراء هذه الدراسة إلى:

 - تحديد علقة كل من: الدراك البصري، الذاكرة العاملة و الوعي الفونولوجي بتعلم القراءة1
لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي.

 - تحديد الفروق في التعرض لحقا لصعوبات بين مجموعة تلميذ السنة أولى ابتدائي الذين2
 يعانون من قصور في السيرورات المعرفية ( الدراك البصري ،الذاكرة العاملة،الوعي

الفونولوجي) و المجموعة التي ل تعاني من هذا القصور المعرفي.

 تحديد  من بين السيرورات المعرفية موضوع الدراسة، تلك الكثر تنبؤا و التي تسمح-3
بالكشف المبكر عن صعوبات القراءة المحتملة مستقبل .
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الدراسات السابقة

  يعتبر الكشف المبكر عن صعوبات التعلم بصفة عامة و صعوبة القراءة بصفة خاصة من
 المواضيع التي استقطبت، في الونة الخيرة، اهتمام العديد من الباحثين في مجال المشكلت
 المدرسية والتربية الخاصة، وحتى القائمين على العملية التربوية نظرا لهمية هذا الجراء في

 الوقاية من الفشل المدرسي، و قد انقسمت الدراسات في هذا مجال إلى أنواع،منها التي اهتمت
 بالكشف المبكر من خلل المؤشرات السلوكية و أخرى بالعلمات النيورولوجيا، و نوع ثالث
 ركز على قصور السيرورات المعرفية الساسية للتعلم عامة و لتعلم القراءة خاصة كمؤشرات

عن احتمال تعرض الطفال الذين يعانون منها إلى صعوبات القراءة مستقبل.
و سوف نستعرض دراسات النوع الثالث لتشابهها من حيث المبدأ مع دراستنا.

 ما نريد الشارة إليه هو افتقار الميدان الجزائري لدراسات حول الكشف المبكر عن الصعوبات
 التعل?مية و صعوبات القراءة، فل توجد في حدود اطلعنا دراسة حول هذا الموضوع.أم?ا ما

توصلنا إليه من دراسات فيتمثل فيما يلي:

)Scarborough(1998- دراسة 1 
 طفل تراوحت أعمارهم بين30دراسة طولية تنبؤية شملت 61تضمنت هذه الدراسة تحليل

  سنوات،قام خللها بقياس نوعين من3 سنوات لمدة دامت بين عام و 6سنوات ونصف و 4
 المهارات:غير لفظية (بصرية،حركية و بصرية-حركية) و أخرى لفظية

 لغوية(فونولوجية،حرفية،مفرداتية ونحوية) باستعمال مجموعة من الختبارات، و خلص إلى أن
 المهارات غير اللفظية ل يمكنها أن تنبؤنا عن أداء الطفل المستقبلي في القراءة، بينما هناك

 بعض المهارات اللفظية، خاصة تلك المتعلقة بإنتاج الكلم (مثل التعرف على الحروف)، التي
 تعتبر أكثر قدرة على التنبؤ بالمهارة القرائية المستقبلية وبالتالي يمكن اعتمادها كمؤشر

].17[لصعوبات القراءة المحتملة لحقا

 ظهر الختلف بين هذه الدراسة و تلك التي قمنا بها في كون عملية الكشف المبكر بدأت من
 سن قبل المدرسة و استمرت حتى السنوات الخيرة من المرحلة البتدائية، كما أن القياس شمل

العديد من العمليات المعرفية و الحركية و اللغوية.
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).Junker Chevillot-(1999- دراسة  2
 هدفت هذه الدراسة إلى تقييم القدرات المعرفية ذات العلقة بتعلم القراءة، و قد أجريت على

  أقسام تحضيرية في منطقة ريفية.و قد تمت هذه4 تلميذ ينتمون الى46عينة تتكون من 
الدراسة على مرحلتين:

  : تقييم أفراد العينة في ثلث أبعاد هي المستوى اللغوي، النتباه، القدرة على مسايرة إيقاعأول
  نقاط يمرره7 باستعمال مقياس يتضمن )Le rythme de travail(العمل داخل الصف

  مجموعات ذات مستويات3المعلم. و حسب الدرجات المتحصل عليها صنفت العينة  إلى 
مختلفة : 

" : تضمنت أحسن تلميذ القسام الربعة.أ* المجموعة  "
 * المجموعة "ب": شملت التلميذ المتوسطين الضعاف حسب الدرجات التي تحصلوا عليها بعد

تمرير المقياس.
* المجموعة "ج": مثلت التلميذ الذين تحصلوا على أضعف الدرجات على مقياس الدراسة.

: إخضاع تلك المجموعات إلى اختباري الوعي الفونولوجي و الذاكرة العاملة.اثاني
 بعد مقارنة النتائج، توصل الباحث إلى أن مستوى الوعي الفونولوجي يختلف بين المجموعاتو 

 الثلث، حيث أن درجات أفراد المجموعة "أ" كانت أعلى من درجات المجموعة "ب" التي كانت
أعلى من درجات المجموعة "ج".

 أما بالنسبة لمتغير الذاكرة العاملة فلم تكن هناك فروق بين درجات أفراد المجموعتين "ب" و 
.]15["ج" 

 أجريت على تلميذ المرحلة التحضيرية،كما شملتاختلفت هذه الدراسة مع دراستنا في كونها 
 تقييم أولي هدف إلى تصنيف أفراد العينة إلى ثلث مستويات متباينة، بينما اقتصر قياس

القدرات المعرفية على مهارتي الوعي الفونولوجي و الذاكرة العاملة.

)Cathrine Billard et al(2000- دراسة 3
 أجل إعداد بطارية اختبارات مقننة تسمحقام بهذه الدراسة فريق عمل متعدد التخصصات من 

 4للمختصين في مجال الصحة تحديد القصور المعرفي لدى الطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
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  سنوات كطريقة للكشف المبكر عن صعوبات اللغة الشفهية و المكتوبة. تتكون هذه9و
  اختبارا فرعيا تقيس: اللغة، الوظائف غير18" من La brevالبطارية التي أطلق عليها اسم "

 اللغوية و المهارات الكاديمية،و تسمح بحديد بدقة القصور المعرفي و ذلك من المنظور
]18 [النفس-عصبي

 اختلفت هذه الدراسة مع دراستنا من حيث الغرض حيث أن بطارية الختبارات  موجهة إلى
لرطفونيين من أجل الكشف و التدخل المبكرين لتقديم الخدمات العلجية.الطباء و ال

 
 l'AOTA  L'association Ontarienne des troubles de- دراسة 4

l'apprentissage (2001-2002(
  لضطرابات التعلم بالتعاون مع وزارة التربية لنفسOntarioذه الدراسة الطولية جمعيةقامت به

 الولية بكندا، و قد هدفوا من خللها إلى إبراز أهمية التدخل المبكر في الوقاية من الفشل
  تلميذ ينطق باللغة247 تلميذ يتكلم اللغة النجليزية و 3251المدرسي،و قد شملت الدراسة 

  شارك في. مؤسسة تعليمية119 سنوات و يدرسون ب8 و 4الفرنسية تتراوح أعماره بين 
 مجلس استشاري مدرسي، و قد تمت على مراحل.34 فريق عمل ب14انجاز هذه الدراسة 

  عن التلميذ (من بين أفراد العينة) المعرضين لصعوبات تعلم محتملةالكشف المبكر: أول
 IPAS Inventaire des préalables à l'apprentissageمستقبل ، باستعمال أداة

scolaire مجالت تتعلق باكتساب المهارات الكاديمية،و اختبار5  وتتمثل في استبيان يقيس  
l'analyse auditive de Rosnerلقياس مستوى الوعي الفونولوجي.وكشفت هذه الخطوة  

)).à risque تلميذ معرض لصعوبات التعلم838على
  للتلميذ المعرضين لصعوبات التعلم،خاصة تقديم خدمات تربوية التدخل من خلل ثانيا:

) ).OEW  L'outil d'enseignement WEBباستخدام برنامج يدعى 
 هؤلء التلميذ باستعمال نفس أدوات المرحلة الولى.إعادة تقييم : ثالثا

 درجات هؤلء التلميذ قد تحسنت في التقويم الثانيو قد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن 
% بالنسبة لمستوى الوعي الفونولوجي.119% في ما يخص الستبيان، و32بنسبة 
 أبدوا تحسنا في المجالت التعليمة الخرى كالقراءة و الكتابة و الحساب و المهاراتكما 

.]19[% حسب تقييم المعلمين 66% و 32التواصلية و اللغة بشكل عام بنسب تتراوح بين 

14



 دراسة و دراستنا في الهدف الساسي من البحث، حيث ركزت علىيكمن الفرق بين هذه ال
 فعالية التدخل المبكر في الوقاية من الفشل الدراسي و جاء الكشف المبكر كخطوة من خطوات
الدراسة، بالضافة إلى كونها أجريت على عينة كبيرة جدا و اشتركت في انجازها جهات عدة.

 
)Kipffer-Piquard(2003- دراسة 5

 grande طفل في المرحلة الخيرة من الحضانة(85 الطولية علىأجريت هذه الدراسة

section de maternelle سنوات،حيث قام الباحث8 إلى 4) تم تتبعهم لمدة تتراوح بين  
 بتقييم عدة مهارات لغوية ومعرفية(التعرف على الكلمات،التحليل الفونيمي،الذاكرة اللفظية و

 البصرية،الفهم المفرداتي و مستوى الذكاء غير اللفظي) كمؤشرات في السنة الخيرة من
الحضانة،ثم قام بمقارنتها بنتائجهم في القراءة التي تم الحصول عليها باستعمال اختبار مقنن "

L'Allouetteفي نهاية السنة الثانية ابتدائي.و توصل الباحث من خلل حساب معاملت " 
 الرتباط بين هذه المهارات و اكتساب القراءة إلى أن أهم المهارات التي يمكنها أن تنبؤنا عن
 اكتساب الطفل للقراءة أو فشله في ذلك هي:التحليل الفونيمي، التسمية السريعة المتسلسلة و

[معرفة الحروف،و بالتالي يمكن اعتبارها مؤشرات تسمح بالتنبؤ بقابلية الطفل لتعلم القراءة
17[..

 ، حيث أنها جاءت تتبعية طويلةتميزت هذه الدراسة عن دراستنا في الوقت الذي استغرقته
 المدى، دامت من الحضانة إلى السنة الثانية ابتدائي،أيضا اهتمت بدراسة العمليات المعرفية

 التي تتدخل في عملية اكتساب القراءة و من ثم استنتجت دورها التنبؤي بالنسبة لصعوبات
القراءة.

)2006- دراسة عادل عبد ال محمد(6
 تناول الباحث بالدراسة مستوى بعض المتغيرات المعرفية (النتباه،الدراك و الذاكرة)لدى أطفال
 الروضة وعلقتها بقصور المهارات قبل الكاديمية كمؤشر لصعوبات التعلم،وقد أجرى دراسته

  طفل بالسنة الثانية بالروضة قسموا إلى ثلث مجموعات متساوية،حيث تعاني الولى30على
 من قصور في المهارات قبل الكاديمية (الوعي الفونولوجي و التعرف على الحروف)،بينما

 تعاني الثانية من قصور في التعرف (على الرقام و الشكال) و تضم الثالثة أطفال

15



 عاديين.طبق عليهم مجموعة من الختبارات لقياس المهارات قبل الكاديمية وأخرى لقياس
 المتغيرات المعرفية بالضافة إلى مقاييس الذكاء و اختبار المسح النيورولوجي للتعرف على

 ذوي صعوبات التعلم.و توصل الباحث إلى أن أطفال الروضة المعرضين إلى لصعوبات التعلم
 يتأخرون عن أقرانهم العاديين في مستوى النمو العقلي المعرفي عامة ،كما يتسمون بقصور في

 النتباه و الدراك و خصوصا التناول البصري و السمعي للمثيرات و الذاكرة قصيرة وطويلة
 ].20[المدى

 اختلفت هذه الدراسة مع دراستنا في كونها اهتمت بالكشف المبكر عن صعوبات التعلم بصفة
 عامة، كذلك في ما يخص العينة المستهدفة بالعملية، حيث اقتصرت على أطفال الروضة كما

 درست نوعين من المتغيرات تضمنت العمليات المعرفية الساسية للتعلم بالضافة إلى المهارات
قبل الكاديمية.

-دراسة الجمعية الكويتية للدسليكسيا:7
 قامت الجمعية الكويتية بالتعاون مع وزارة التربية بتطوير أداة حديثة للفرز و التعرف المبكر

 و ذلك بناءاالكمبيوتر شهرا باستخدام 11سنوات و 8 إلى 4على الديسلكسيا للطفال من سن
 على تجربة  مشروع "هامبر سايد" البحثي الطولي بجامعة "هل"البريطانية،الذي أدى إلى تطوير

  اختبارات تقيس9 من cognitif profiling systemأداة "كوبس"،و يتكون البرنامج المسمى
 الجوانب المعرفية المتمثلة في الوعي الفونولوجي،الذاكرة العاملة و قراءة المفردات حيث اظهر

 نتائج هامة في التعرف على الديسلكسيا في مرحلة مبكرة حتى قبل أن يبدأ الطفل في تعلم
[القراءة، و من ثم قامت الجمعية بتعريبه و تقنينه حتى يتسنى للدول العربية الستفادة منه.

21[.

  جاء الختلف بين هذه التجربة و دراستنا في كونها اهتمت بتطوير أداة حديثة للكشف المبكر
عن صعوبة تعلم القراءة تمثلت في استعمال الكمبيوتر.

:تعليق عام عن الدراسات السابقة
يتضح مما تم عرضه سلفا ما يلي:
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 -اتفقت جل الدراسات حول الهدف و هو الكشف المبكر عن صعوبات التعلم أو صعوبات1
القراءة ويعتبر هذا الهدف النقطة المشتركة بين الدراسات السابقة و دراستنا.

 -بعض الدراسات اهتمت بالكشف المبكر عن صعوبات التعلم بصفة عامة و أخرى2
تخصصت في صعوبات القراءة

 -جل الدراسات اهتمت بالمجال المعرفي و علقة قصور السيرورات المعرفية بظهور3
صعوبات القراءة أو الصعوبات التعل?مية عامة.و هو ما اتفقت فيه مع دراستنا.

تباينت الدراسات فيما يخص الدوات والوسائل المستعملة في عملية الكشف المبكر.- 4
 راسة من ببين الدراسات السابقة ترتبط مباشرة مع دراستنا من حيث الختبارات التي ل توجد د5

تم استخدامها في دراستنا.
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الفصل الول
من أجل فهم أكثر لصعوبات التعلم



من أجل فهم أكثر لصعوبات التعلم

صعوبات التعلم: مشكلة مدرسية لطالما شغلت فكر الباحثين.

 تعتبر صعوبات التعلم بأشكالها المختلفة من المشكلت الدراسية التي لطالما شغلت فكر
 الباحثين والمختصين في ميدان علم النفس وعلوم التربية.ورغم أن الهتمام بهذا المجال جاء

 متأخرا،  في العقد الخير من القرن العشرين،مقارنة بالفئات الخرى للتربية الخاصة مثل
 ، فقد تحولت في]22[العاقة العقلية، العاقات الحسية و الضطرابات النفعالية العميقة

 السنوات الخيرة إلى المحور الساسي للعديد من البحاث والدراسات، خاصة حينما تنبه
 الممارسون والطباء لوجود فئة من التلميذ ذوي قدرات عقلية عادية، ول يظهرون أية إعاقة من
 أي نوع كانت، ويخضعون إلى تمدرس عادي، و دون مشكلت اجتماعية أو اقتصادية أو حتى

  ،فنجد]23[نفسية إل أنهم ل يتمكنون من اكتساب المهارات الكاديمية اللزمة لبناء المعرفة
 بعضهم عاجز عن تعلم القراءة والبعض ل يتمكن من تعلم الكتابة والبعض الخر غير قادر

.]22[على تعلم الحساب
 ومن الثار السلبية المترتبة عن تلك الصعوبات تدني الداء الكاديمي وبالتالي التحصيل

 % من51المدرسي، و بما أن، و حسب الحصاءات، فئة ذوي صعوبات التعلم المدرسي تمثل 
  ، فقد أرجع المهتمين بهذا المجال جزءا كبيرا من الهدر]24[فئات التربية الخاصة الخرى

 ) كماinvisible،خاصة وأنها صعوبات مخفية(]24،25[التعليمي لمشكلة الصعوبات التعلMمية
]22،26[تصفها جل الدبيات النفسية والتربوية 

 مية جعل الهتمام بها، سواء منلM الغموض الذي كان ول يزال يكتنف حقل الصعوبات التعلMإن
 حيث تعريفها أو تفسيرها أو حتى تحديد الفئة المعنية بها، يتسع ليشمل تخصصات متنوعة مثل

الطب،علم العصاب و التشريح، علوم التربية و التربية الخاصة والعلوم البيولوجية.
Mو هذا التعدد في وجهات النظر واختلف العلماء في مقاربتهم للمشكلة أدMى إلى ظهور العديدد 

 ت في التطور والتغير مع الوقت،ذمن المصطلحات والتعريفات لصعوبات التعلم التي أخ
 هذبالضافة إلى عدة افتراضات نظرية و تجريبية حاولت تفسير السباب الكامنة خلف ه

  ، خاصة صعوبات تعلم القراءة باعتبارها أساس كل تعلم لحق، فالتلميذ الذي]13[الصعوبات 
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 ل يتمكن من اكتساب مهارة القراءة ل يمكنه تعلم المواد الدراسية الخرى  كالحساب و التاريخ
]7[والجغرافيا

مراحل تطور مفهوم صعوبة التعلم.-1
 ،  فما يعرف حاليا]27[ود لمصطلح صعوبات التعلم بصفة عامة لم يكن هناك وج1960قبل 

Mبهذا السم مرMفي مرحلة سابقة بعدة تسميات اختلقت باختلف التوجهات التي تناولتر  
 الظاهرة بالدراسة، من أهمها مصطلح التلف الدماغي البسيط، ،الضرر الدماغي ، الصابة

المخية أو العصبية، الخلل الوظيفي المخي البسيط و كذلك مصطلح صعوبات التعلم النفس-
 ه التسميات كانت تطلق من طرف الطباء و علماء العصاب على التلميذذعصبية. كل ه

الذين يعانون من عجز في اكتساب المهارات الكاديمية.
 أصحاب هذا التجاه و الذي كان سائدا من أواخر القرن التاسع عشر و منتصفلقد اعتمد 

 القرن العشرين على الساس النيورولوجي و الفسيولوجي لصعوبات التعلم، ومن أشهر العلماء
الذين تبنوا وجهة النظر هذه:

 ) الذي اهتم بدراسة اضطرابات اللغة من خلل البحث في العلقة بين1802"("فرانس جال
 ) الذي توصلWernicke)(1872 ، العالم ويرنيك (]28[الحبسة الكلمية والصابة المخية

 إلى تحديد منطقة في الفص الصدغي اليسر من المخ مسئولة عن فهم الصوات و اللفاظ
 ) الذي اكتشف المنطقةBroca(1860وربطها باللغة المكتوبة. كذلك العالم الفرنسي بروكا ((

 ، إل أن كل]29[المسئولة عن إنتاج الكلم و التي تقع في الفص المامي اليسر من الدماغ 
. ]24[تلك البحاث كانت تتم على الراشدين الذين يعانون من إصابات مخية

 ين يعانون من اضطرابات في التعلمذ القرن العشرين بدأت الدراسات تهتم أكثر بالطفال الوفي
 ي كانت تحول إليهذ) ،طبيب العيون، الHinshelwood,1917من بينها أعمال هنشلهود(

 العديد من حالت التلميذ الذين يعانون صعوبات في القراءة لعتقاد مدرسيهم وجود عجز
 بصري لديهم ،إل أن هنشلهود اكتشف بأن الفشل ل يعود إلى مشكلت بصرية

 ) الذي ارجعS Orton (1937فسيولوجية.بالضافة إلى أعمال المريكي صموئيل أورتن
].28،29 24[صعوبة تعلم القراء لدى التلميذ إلى خلل في تناسق عمل نصفي الدماغ 

 ي ركز في تفسيره لصعوبات التعلم علىذ-تربوي الو في الستينات ظهر التجاه النفس
  العالم1962العمليات النفسية التي تقف وراء اكتساب المهارات الكاديمية، فجاء في 
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 ""ليقترح لول مرة مصطلح "صعوبات التعلم" خلل اجتماعSamuel kirk"صموئيل كيرك"
 أولياء المور في نيويورك بالوليات المتحدة المريكية، ثم عاود طرح نفس المصطلح في

 في مؤتمر أعده في شيكاغو حول"اكتشاف مشكلت الطفل المعاق إدراكيا" ، ليصف به1963
  يعانون منذينالطفال الذين يعانون مشكلت في اللغة ،الكتابة، والقراءة مع استبعاد التلميذ ال

تخلف ذهني أو مشاكل حسية.
 قد كان "كيرك" يرى أنه من الفضل البتعاد عن استعمال المصطلحات الطبية لوصفو

  بما أن مشكلتهم الساسيةبمصطلح تربويمية و استبدالها لMين يعانون صعوبات تعلMذالتلميذ ال
تكمن في التعلم.

 ا المجال لدرجةذلقد حاز مصطلح صعوبات التعلم على ترحيب و إجماع كل المهتمين به
MحفMزت الولياء على تكوين "جمعية الطفال ذوي صعوبات التعلم" و التي رغم كونها جمعيةف 

 للباء  إل أن هيئتها الستشارية كانت تضم أبرز المختصين في الميدان أمثال "كيفارت"
Kephart"" "Frostig" و " Myclebsutه الجمعية الفضل في صدورذ" و قد كان له 

[ي اعتبر صعوبة التعلم إعاقة رسمية كأي إعاقة أخرى ذ ال1969القانون المريكي في 
22،24[.

ما المقصود بصعوبة التعلم؟-2
 بذاته بمصطلح صعوبات التعلم كمفهوم مستقل 1962مند أن جاء "صاموئيل كيرك"في 

 ، أخد العلماء]29وي الذكاء العادي الذين يعانون من مشكلت في التعلم [ذليصف به التلميذ 
 في وضع تعريفات متعددة و متنوعة محاولين التوصل إلى الصيغة الكثر شمول و التي تحظى

 38 مصطلحا و40ا الميدان، فظهر بذلك ما يقارب  ذبقبول الجهات المختلفة المهتمة به
  قبل أن]26[تعريفا مختلفا في التراث الدبي للتربية الخاصة للشارة لمشكلة صعوبة التعلم 

تجمع الهيئات المعنية على تعريف تم العتراف به رسميا.

 ؟صعوبات التعلم لغويا ما هي2.1
صعوبات : جمع صعوبة و معناها المانع و العائق.•
•Mالتعلم :من تعلM30[م أي أتقنل[
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 :صعوبات التعلم حسب مختلف الباحثيناصطلحا2.2

Samuel Kirk 1962:تعريف صموئيل كيرك  2-2-1

MيعMرف صموئيل كيرك صعوبات التعلم على أنها : "مفهوم يشير إلى تأخر أو اضطراب أوع 
 تخلف في واحدة أو أكثر من عمليات الكلم،اللغة،القراءة،الكتابة،الهجاء و إجراء العمليات
 الحسابية الولية،نتيجة لخلل وظيفي في الدماغ أو اضطراب عاطفي أو مشكلت سلوكية

 ويستثنى من ذلك الطفال الذين يعانون من مشكلت في التعلم الناجمة عن العاقة السمعية أو
 البصرية أو الحركية أو إعاقات التخلف العقلي أو الضطراب العاطفي أو الحرمان الثقافي أو

.]13،22،25  [القتصادي"

 رغم أن تعريف كيرك يعتبر أساس ونواة معظم التعريفات الحديثة إل أنه لقى انتقادات من
 بعض الجهات خاصة عندما أرجع صعوبات التعلم للضطرابات النفعالية والسلوكية و هو ما

 ذويأصبح مستبعدا بعد ذلك، كما يعاب عليه عدم تعرضه لمحك إجرائي يسمح بتشخيص 
صعوبات التعلم.

Bateman 1965 تعريف باتمان 2-2-2
 "بيتمان" لستكمال النقائص التي ظهرت في تعريف "كيرك" ،فأشار لذوى صعوباتجاء تعريف 

 ذين يظهرون اضطرابا تعليميا واضحا بين مستوى الداء"هؤلء الطفال الالتعلم على أنهم 
Mالعقلي المتوقع وبين المستوى الفعلي المرتبط بالضطرابات الساسية في العملية التعلMمية، و قدل 

 تنشا تلك الضطرابات عن الختلل الوظيفي للجهاز العصبي المركزي، في حين أنها ل ترتبط
]13،22[بالتخلف العقلي العام أو الضطراب الوجداني أو الثقافي أو غياب الحواس" 

 الجديد في تعريف "بيتمان"هو طرحه لفكرة التفاوت بين الستعدادات وبين التحصيل الفعلي
 للتلميذ والذي يظهر من خلل اضطراب في عملية التعلم، لكنه لم يتطرق لسباب صعوبات

التعلم وأنماطها.
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Myklebust 1963  تعريف مايكلبست2-2-3
 رف هذاا العالم صعوبات التعلم على أنها عبارة عن "اضطرابات نفسية عصبية في التعلميع

 وتحدث في أي سن،و تنتج عن انحرافات في الجهاز العصبي المركزي،و قد يكون السبب
.]28[راجعا إلى الصابة بالمراض أو التعرض للحوادث أو لسباب نمائية "

 هذا التعريف هو إشارته إلى أن صعوبات التعلم يمكن أن تحدث في أي سن و لالجديد في 
تقتصر على مرحلة الطفولة فقط.

lerner 1976 تعريف ليرنر.2-2-4
 ، طبي و تربوي، حيث ركزت في البعد الطبي على السبابلقد شمل تعريف ليرنر بعدين

 الفسيولوجية لصعوبات التعلم والتي أرجعتها إلى الخلل العصبي الوظيفي أو التلف الدماغي،
 أما البعد التربوي فقد أشارت فيه إلى العجز الكاديمي خاصة في مهارات القراءة و الكتابة و

 التهجئة والمهارات العددية، وحسب هذه العالمة، يرجع هذا العجز إلى عدم نمو القدرات العقلية
 بصفة منتظمة و يتضح من خلل التباين الموجود بين التحصيل الكاديمي و القدرة العقلية

[للفرد، و في كلتا الحالتين  تستبعد الضطرابات العقلية أو الحسية كسبب للصعوبات التعلMمية
28[.

 ما يميز تعريف "ليرنر" هو تقديمها لمحك إجرائي يسمح بتشخيص الطفال ذوي صعوبات
التعلم

Hallahan&Kauffman1976 تعريف هلهان وكوفمان . 2-2-5
 الباحثان في هذا التعريف إلى وصف ذوي صعوبات التعلم بقولهم "أن الطفل الذيلقد تطرق 

 يعاني من صعوبات في التعلم هو ببساطة ذلك الذي ل يستطيع أن يصل إلى كامل إمكانياته
 الكامنة.من الممكن أن يكون هذا الطفل في أي مستوى من مستويات الذكاء(أقل من

 المتوسط،متوسط،أعلى من المتوسط). من الممكن كذلك أن تكون عنده مشاكل في الدراسة
].29"[بعضها إدراكي وبعضها الخر غير إدراكي وقد يكون أو ل يكون عنده مشاكل انفعالية

 أحاط هذا التعريف نوعا من الغموض، حيث انه لم يكن قاطعا في تحديده لفئة ذويلقد 
صعوبات التعلم، خاصة بالنسبة لمستوى الذكاء و المشكلت النفعالية.
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)142/94.(القانون العام1977: تعريف الحكومة التحادية المريكية 2-2-6
 المريكيةوهو التعريف المعمول به في مختلف المؤسسات التعليمية في الوليات المتحدة 

 والكثير من دول العالم،ويعرMف هذا الخير الطفال ذوي صعوبات التعلم على أنهم"أولئك
 الطفال الذين يظهرون قصورا في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الساسية التي تدخل في

 فهم و استخدام اللغة المنطوقة والمكتوبة،والتي تظهر على شكل صعوبات في
الستماع،التفكير، القراءة،الكتابة التهجئة،أو الرياضيات.

 ويرجع ذلك إلى إعاقة في الدراك،أو إصابة في المخ أو خلل وظيفي بسيط ،أو عسر في
 القراءة،أو حبسة كلمية نمائية ناتجة عن أذى في الدماغ.وهذا ل يتضمن مشاكل التعلم الناتجة

 إعاقة سمعية أو بصرية أو حركية أو تخلف عقلي أو اضطراب انفعالي أو ناتجة عنعن 
]29، 13،22[حرمان بيئي".

 ) الذي كان يترأس هذا المجلس، لكن1962 هذا التعريف جاء مشابها لتعريف" كيرك" (إن
اختلف معه في بعض النقاط منها:

*استبعاد الضطرابات النفعالية كمسبب لصعوبات التعلم.
*اقتصار صعوبة التعلم على مرحلة الطفولة فقط.

إضافة مكون اضطراب التفكير كمحدد للصعوبة.*

تعقيب على التعاريف.
 ل التعريفات التي تم استعراضها سلفا و رغم الختلف في ما بينها، قد اشتركت فيجM جMإن

 بعض النقاط أو العناصر التي أجمع عليها معظم المختصين في قضايا صعوبات التعلم،حيث
  تعريفا أن أكثر التعريفات قبول هي التي  تتفق11) بعد مراجعته ل Hammil,1990يلحظ (

) عناصر أساسية تمثل المسائل الحاسمة في التعريف و هي:5حول خمسة(
].22[الفشل الدراسي أو العجز الكاديمي -1
.-التباين بين التحصيل والقدرة العقلية2
[- العوامل السببية،والتي تشير إلى وجود قصور متعدد الوجه في الجهاز العصبي المركزي3

29[.
 -عنصر الستبعاد (الستثناء)لحالت العاقات الخرى العقلية أو الحسية أو الضطرابات4

النفعالية أو الحرمان البيئي أو القتصادي.
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]24[ -القصور في واحدة أو أكثر من العمليات العقلية5
 كون الصعوبات العامة  في التعلم تمثل مجموعة غير متجانسة من الضطرابات،حال هذا دون

إلى تعريف جامع وشامل ،الشيء الذي قاد المختصين في المجال ومن بينهم (توصل الباحثين 
Stanovich,1993(إلى اقتراح التوجه نحو التعريفات التخصصية  حسب نوع الضطراب  

 مثل صعوبة القراء،صعوبة الحساب الخ.وهو ما يطلق عليها بالصعوبات الخاصة أو النوعية
]24 [في التعلم

 كيف تعرف صعوبات التعلم إجرائيا؟ 2-3
 السابقة، يمكننا تقديم تعريفا إجرائيا للصعوبات الخاصة فيبناءا على ما جاء في التعريفات 

التعلم كما يلي.
 .Les difficultés spécifiques de l'apprentissageالخاصة في التعلمالصعوبات 

 تشير إلى مجموعة غير متجانسة من الفراد داخل الفصل الدراسي العادي،ذوي ذكاء متوسط
 أو فوق المتوسط ،و يظهرون اضطرابا في العمليات النفسية الساسية و التي يظهر أثرها من
 خلل التباعد الواضح بين التحصيل المتوقع والتحصيل الفعلي لديهم في المهارات الساسية

 لفهم و أو استخدام اللغة المقروءة أو المسموعة و المجالت الكاديمية الخرى،وأن هذه
 الضطرابات من المحتمل أنها ترجع إلى وجود خلل أو تأخر في نمو الجهاز العصبي

 المركزي،و ل ترجع إلى وجود إعاقة حسية أو بدنية، أو حرمان بيئي (ثقافي أو اقتصادي أو
]31، 10 [نقص فرص التعليم).

- التمييز بين مفهوم الصعوبات الخاصة في التعلم و مفاهيم أخرى.3
 للجابة عنضرورة التمييز بين مفهوم صعوبات التعلم ومفاهيم أخرى مشابهة له جاءت 

التساؤل التالي:
تلميذ تحصيله الكاديمي متدني هو من ذوي صعوبات التعلم؟هل كل 

 أ الجابة بالنفي،ل، لنخفاض النتائج التحصيلية للتلميذ عدة أسباب، إل أن ما يخلق اللبسنبد
 بين مختلف هذه الحالت هو التقارب والتشابه في المظاهر الخارجية لهؤلء التلميذ لذلك

توجب علينا وضع الحدود الفاصلة بين كل تلك المفاهيم.
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-صعوبة التعلم /بطء التعلم3-1
  التعلم هي صعوبة خاصة أو نوعية تحدث في مجال محدد من التعلم فيكون التحصيلصعوبة

 منخفض في القراء أو الكتابة أو الحساب،ويكون معامل ذكاء التلميذ عادي أو مرتفع(اكبر أو
 )و ترجع سبب الصعوبة إلى اضطراب في العمليات النفسية الساسية وهي النتباه90يساوي 

 الذاكرة والدراك،بينما بطء التعلم يكون فيه التحصيل منخفض في جميع المواد الدراسية و
 مشكلته هي مشكلة في الوقت فهو يستغرق وقت أكثر من زملئه في اكتساب المهارة المراد

 تعلمها،حسب بعض الدراسات بطيء التعلم يستغرق ضعف الوقت الذي يستغرقه زملئه ،أما
 ) والذي يعتبر السبب84واقل من70بالنسبة للذكاء فهو يعاني من انخفاض طفيف(اكبر من 

]32، 13[الرئيسي للصعوبة 

- صعوبة التعلم/التأخر الدراسي3-2
  معيشمل جميع المواد الكاديمية الدراسي هو فشل دراسي التأخر على عكس صعوبة التعلم،

 إهمال واضح من طرف التلميذ أو مشكلة صحية يعاني منها، و غالبا ما يكون ذكاء هؤلء
 ) أما سبب المشكلة فهو راجع إلى عدم وجود الدافعية للتعلم90التلميذ عاديا (اكبر من 

]22.[

 Difficulté d'apprentissage/trouble-صعوبة التعلم/اضطراب التعلم 3-3
d'apprentissage 

  الناجمة عن خللDérèglements ((الختللت اضطراب التعلم بسبب مجموعة من يحدث
 في الجهاز العصبي الناتج بدوره عن ضرر أو عطب((Dysfonctionnementوظيفي((
Lésion) ) في الدماغ أو تشوه جيني Anomalie génétique) )أو عن نمو غير ملئم

Inadéquat)للجهاز العصبي لذلك فهو يتصف بالديمومةPersistantو مقاوم لمحاولت ( 
.]33[التدخل العلجي

 ) ليشير إلى ماEdgar Doll مصطلح اضطرابات التعلم ابتكره في الصل ادجار دول(إن
يطلق عليهم الن الطفال ذوي صعوبات التعلم(قاموس التربية الخاصة وتأهيل غير العاديين،

 ) لذلك نجد الباحثين في مجال صعوبات التعلم قد انقسموا إلى فئتين، منهم من يطلق1992
مصطلح اضطرابات التعلم على التلميذ ذوي صعوبات التعلم ومنهم من يخص به 

25



].13[ الذين يعانون من إصابات دماغيةالطفال

 Handicape scolaire/difficulté - صعوبة التعلم/العاقة التعلمية3-4
d'apprentissage 

  التعليمية أو الكاديمية مفهوم يشير إلى وصف عام للطفل الذي ل يستطيع التعلمالعاقة
  أما من ناحية الذكاء فهذه الفئة]13[بسبب قصور جسمي أو حسي أو عقلي أو اجتماعي

 تعاني من انخفاض بسيط في معامل الذكاء، أي تخلف عقلي بسيط حيث كان يطلق عليهم
.]34[سابقا المتخلفين عقليا القابلين للتعلم

 
هل يمكن لصعوبات التعلم أن تكون مصاحبة لضطرابات أخرى؟- 4

 فبالرغم من  أن صعوبات التعلم ل تحدث بسبب العاقات الحسية (السمعية أونعم 
البصرية)والحركية أو الذهنية أو حتى النفعالية إل أنها يمكن أن تتزامن ((

Simultanémentكما يمكن لصعوبة التعلم أن تتواجد(]35[مع كل واحة منها coexisteمع ( 
 trouble de l'attention avecحالت أخرى مثل اضطراب النتباه مع أو دون فرط النشاط(

ou sans hyperactivité من هؤلء الطفال يعانون من صعوبة تعلم80)حيث أن %]
35،36[.

 ذا كان مصطلح صعوبات التعلم يشير إلى مجموعة غير متجانسة من الصعوبات، فانإ
التعامل معها ميدانيا و دراستها بشكل دقيق يتطلب تقسيمها إلى مجموعات.

 ؟- فكيف يمكن تصنيف صعوبات التعلم5
  فريق من المعلمين الذين يتعاملون مع التلميذ ذوي صعوبات التعلم رصد أنواعلقد حاول

 الصعوبات التي تظهرها تلك الفئة داخل الصف الدراسي،فتوصلوا إلى تصنيفها إلى حوالي أحد
 عشر نوعا، يتمثل في العجز في الذاكرة السمعية و البصرية،مشكلت في التمييز البصري و

 السمعي و اللفظي،مشكلت الحركة الدقيقة و التناسق الحركي، اضطرابات في التوجه
 و]،25[المكاني،مشكلت التعرف على الحروف والرقام، بلضافة إلى أخطاء شاذة في الهجاء

 ظهرت أيضا عدة تقسيمات أخرى اختلفت حسب السس التي اعتمد عليها هؤلء العلماء،إل أن
 التصنيف الكثر شيوعا والمعمول به من طرف أغلبية العلماء هو ذلك الذي قدماه كيرك و
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  والذي يقسم صعوبات التعلم إلى نوعين أساسيين هما:صعوبات التعلم1984كالفينت في 
]9،13،22[النمائية وصعوبات العلم الكاديمية 

بهذين المصطلحين؟فما المقصود بصعوبات 

  إلى الصعوبات التي تتعلق بالوظائف الدماغية والعملياتصعوبات التعلم النمائية تشير 5-1
 العقلية والمعرفية التي يحتاجها الطفل في تحصيله الكاديمي والتي تعود في الساس إلى

اضطرابات وظيفية في الجهاز العصبي و تشتمل بدورها على صعوبات فرعية هي:
  وتمس العمليات المعرفية الولية التي تشمل النتباه،الذاكرةالصعوبات النمائية الولية5-1-1
والدراك.
 : و هي تلك الصعوبات التي تمس عمليات التفكير،اللغةالصعوبات النمائية الثانوية5-1-2

.]37، 13،28 [الشفهية والفهم
  هذا التقسيم النظري ل يعني انفصال هذه العمليات المعرفية عن بعضها البعض،بل هيإن

 متداخلة فيما بينها ،فالصعوبات الولية تؤثر مباشرة على عمليات التفكير و الفهم واللغة وتؤدي
.]38[إلى ظهور الصعوبات الثانوية

  فالمقصود بها ذلك العجز الواضح في الموضوعاتصعوبات التعلم الكاديمية أما 5-2
 الدراسية الساسية و تتضمن صعوبات في تعلم القراءة أو الكتابة أو الحساب أو التهجي،

 Les difficultés spécifiquesوتسمى أيضا بالصعوبات الخاصة أو النوعية في التعلم(

d'apprentissage(
 ذين النوعين، ذلك أنويرى أصحاب هدا التصنيف كيرك وكالفنت أن هناك علقة قوية تربط ه

].22[الصعوبات الكاديمية ما هي إل نتيجة ومحصلة للصعوبات النمائية

 ، و من بين أهداف هذهيعتبر الغرض الساسي من عملية التصنيف تسهيل دراسة الظاهرة
 الخيرة،البحث في السباب الكامنة وراء الصعوبة التعلمية في محاولة للجابة عن التساؤل

التالي:
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كيف تنشأ صعوبات التعلم: النظريات المفسرة- 6
 د ظاهرة صعوبات التعلم و حداثة البحث فيها، تعددت التفسيرات حول مسبباتهانظرا لتعق

 واختلفت باختلف وجهات نظر العلماء الذين تناولوها بالدراسة، فظهرت بذلك عدة نظريات و
توجهات نستهلها ب:

  الذي يقوم على افتراض أن الطفال ذوي صعوبات التعلم يعانون منلتجاه الطبي-ا6-1
 إصابات دماغية مثل إصابة المخ البسيطة أو الخلل الوظيفي المخي البسيط. ويرى أصحابه

  و آخرون أن هذا الخلل العصبي يعزى إلى عدةLerner,Hallahan,Kauffmanمثل 
عوامل نيورولوجية و عضوية من أهما:

-إصابة المخ المكتسبة 6-1-1
 وهي من أكثر أسباب صعوبات التعلم شيوعا،و تتمثل في إصابة خارجية يتعرض لها الجنين 

 إما قبل الولدة كنقص تغذية الم أثناء فترة الحمل أو إصابتها ببعض المراض مثل الحصبة
 اللمانية أو تعرضها للحوادث أو تناولها للعقاقير و الكحول،كل هذه العوامل يمكنها أن تؤثر

في الجهاز العصبي للجنين و تؤدي إلى إصابته بالخلل. 
 إما أثناء عملية الولدة أو الوضع،كأن يتعرض الجنين إلى الختناق الذي يعيق وصولو 

 الكسجين إلى المخ فيؤدي إلى تلف بعض الخليا العصبية،أو يتعرض إلى إصابة رأسه
باللت الحديدية المستخدمة في عملية التوليد.

 سبب الصابة المخية المكتسبة، هذه المرة بعد الولدة،و ذلك عند تعرضحالة أخرى يمكن أن ت
 الطفل إلى السقوط أو الرتطام، أو يصاب بالمراض كالتهاب السحايا أو التهاب الخليا
 ،22 [الدماغية، أو الحصبة أو الحمى القرمزية. وتختلف أثار هذه الصابات باختلف شدتها

24 ،25 ،29[

-عوامل وراثية وجينية 6-1-2
  بعض الدراسات الحديثة (أوساط الثمانينات) في مجال صعوبات التعلم أثر العوامللقد بينت 

 ) حول التوائم والتي أشار فيهاOrtonالوراثية في نشأة هذه الخيرة، من بينها دراسة اورتن (
 إلى أن صعوبات التعلم تنتشر بين عائلت معينة، بالضافة إلى دراسة أخرى تناولت السر

 % من ذوي صعوبات التعلم ينحدرون من أسر يعاني فيها على القل أحد60توصلت إلى أن 
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 %من الجداد أو الخوال أو العمام25الوالدين أو الخوة من صعوبات مماثلة أو يعاني فيها 
.]24[نفس الصعوبة

  البحاث الجينية فقد أوضحت أن الخلل في الكروموزومات يمكن أن يؤدي إلى صعوباتأما
 ) و هو ما يطلقxxy)) الذي يصبح على شكل(xتعلمية، حيث أن الزيادة في الكروموزوم 

 )، تؤدي إلى ظهور صعوبات في القراءةSyndrome de Klinfelterعليه متلزمة كلينفلتر(
 ) فينتج عنها الندفاعية والنشاط المفرطyو الكلم و الحركة.أما الزيادة في الكروموزوم (

والسلوك العدواني.
 توضيح هذه البحاث للساس الوراثي لصعوبات التعلم، إل أنها لم تتوصل إلى حد النرغم 

.]40، 24،39[إلى تحديد كيفية انتقال هذه العوامل من جيل إلى أخر 

-العوامل الكيميائية الحيوية.6-1-3
 ،هناك عوامل فسيولوجية يمكنها أن تتسبب في ظهور صعوباتدائما حسب وجهة النظر الطبية

 التعلم،نذكر منها اختلل (سواء بالزيادة أو بالنقصان)في معدل العناصر الكيميائية الحيوية التي
 1تعمل على حفظ توازن الجسم ونشاطه،مما يؤدي إلى عدم التزان في إنتاج النوافل العصبية 

 ) المسئولة على ضبط النتباه والسلوك الحركي و الدافعية، فينتجcatécholamineخاصة (
 عنه اختلل في وظيفة الدماغ. ويرجع سبب الخلل الفسيولوجي حسب هؤلء العلماء إلى احتواء

]39، 25، 24[وألوان صناعية 2الطعمة التي يتناولها الطفل على مواد حافظة

-العوامل البيئية6-1-4
  التجاه الطبي على الخطار البيئية التي يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي المركزيركز

 ،حيث أجريت دراسة على أطفال يعانون من تسمم بالرصاص،تحسن3مثل التسمم بالرصاص
 أدائهم المدرسي بعدما تمت معالجتهم،كما أن نقص البروتينات والسعرات الحرارية الناجم عن

 سوء التغذية،خاصة في سن مبكرة من حياة الطفل يؤثر في نمو الجهاز العصبي و يحول دون
]32 ، 24[قيامه بوظيفته 

 النواقل لعصبية هي سوائل كيميائية تعمل على نقل السيالة العصبية من خلية عصبية الى أخرى.1
 المواد الحافظة هي مواد كيميائية اصطناعية تظاف الى الطعام لجل حفظه2
 الرصاص هو معدن من المعادن الثقيلة وهو من المواد السامة ادا دخل جسم للنسان ولو بنسب صغيرة جدا3
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 لقد تعرض النموذج الطبي أو العصبي لمجموعة من النتقادات،رغم إجماع العديد من العلماء
 في مجال صعوبات التعلم على ارتباط هذه الخيرة بالخلل النيورولوجي، و من أهمها انه إذا

 سلمنا بان الطفل ذو صعوبة التعلم يعاني من إصابة مخية بسيطة أو خلل مخي وظيفي بسيط
 فان هذا الطفل يجب أن يعاني بالضرورة من صعوبة تعلم في جميع المواد الدراسية ،على

[عكس ما هو ملحظ في الميدان،حيث نجد تلميذ يظهرون صعوبة تعلم في مادة دون أخرى
25[

-التوجه السلوكي:6-2
 ظهرت النظرية السلوكية التي تعتمد في تفسيرها لصعوبات التعلمكرد فعل عن التجاه العصبي،

 على العراض التي ترتبط بهذه الخيرة،فركزت في دراساتها على الخصائص التي يتميز بها
 ذوي صعوبات التعلم لعتقاد منظروها انه من الصعب تحديد العلقة بين صعوبات التعلم و

 ،لذلك فهم يعزون]38، 28[العجز العصبي لنه غير مرئي ويمكن الستدلل عنه فقط 
صعوبات التعلم إلى عدة عوامل منها:

 أو استعماله لساليب معرفية مندفعة]9[-عوامل داخلية خاصة بالطفل كافتقاره للدافعية للتعلم 1
 ل تتلءم مع متطلبات حجرة الدراسة،فحسب رأيهم عندما تتناسب المهام المدرسية مع السلوب

.]38،41[المعرفي المفضل للتلميذ فان هذا الخير يتمكن من التعلم بشكل جيد
 -عوامل خارجية مثل التجاهات الوالدية السلبية نحو النجاز والتحصيل التي تؤثر على2

 الطفل و تجعله غير مبالي بالدراسة مما يؤدي إلى انخفاض تحصيله الكاديمي فتتشكل لديه
 .أو استخدام طرق تدريس غير ملئمة لميول التلميذ،كاستخدام طريقة]39، 25 [الصعوبة

 القراءة الصوتية للطفل الذي يحتاج إلى الطريقة المرئية ،فذلك قد يؤدي إلى حدوث الصعوبة
 لديه،كما أن غياب التعزيز الموجب لدعم سلوكات التلميذ المرغوبة و التعزيز السالب للتخلص
 من تلك غير المرغوبة يمكن أن يشكل لدى الطفل أساليب تحصيل خاطئة تنتج عنها صعوبة

.]9،39[في التعلم

 عنيون بمسألة صعوباتلقد اشتمل النموذج السلوكي على عدة نقاط ايجابية استفاد منها الم
 التعلم خاصة المعلمون الذين فسح لهم المجال لبتكار أساليب تربوية علجية لذوي صعوبات

 التعلم،إل أن هذا لم يمنع من انتقاده من طرف بعض الباحثين الذين لم يقتنعوا بالتفسيرات التي
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 قدمها و اعتبروها غير كافية،خاصة العوامل الخارجية التي حسب رأيهم تزيد من الصعوبة ول
  وليسداخلي هذه الخيرة سببتسببها لن جميع تعريفات صعوبات التعلم تشير إلى أن 

]13،25،40[خارجي 

-التوجه النفسي.6-3
 ذا التجاه في تفسيره لصعوبات التعلم على الجانب النفسي الذي أهمله كل من النموذجيعتمد ه

 أن صعوبات التعلم ترجع إلىkirkالطبي و السلوكي،حيث يفترض أصحابه و على رأسهم  
 ، و أنصب اهتمامهم على فهم العمليات العقلية و]13[ 4قصور في العمليات النفسية الساسية

 الساليب المعرفية التي يستخدمها الطفل في عملية التعلم،فركزوا على عمليات النتباه و
 الدراك و الذاكرة و اعتبروا أن أي قصور في واحد من هذه السيرورات المعرفية يؤثر على

]28،25[المهارات الكاديمية و يؤدي إلى تدني التحصيل المدرسي لذلك الطفل 
 أصحاب هذا التجاه الجابة عن التساؤلت التالية: ما الذي يسبب الضطراب فيلقد حاول 

العمليات النفسية الساسية؟و كيف يؤثر قصورها على المهارات الكاديمية؟

نعرضها كما يلي: فظهرت بذلك عدة نماذج 

  الذي اهتم بالبحث في العلقة الرتباطية بين الخلل فيالنموذج النفس-عصبي6-3-1
-Kirkالجهاز العصبي المركزي وقصور العمليات المعرفية الساسية، حيث يرى كل من 

Gallagherأن صعوبات التعلم تنشا عن اضطراب أو قصور في إحدى العمليات   
 السيكولوجية و التي تحدث نتيجة خلل أو عجز في الجهاز العصبي المركزي،أي أن الخلل

 المخي الوظيفي البسيط يؤدي إلى قصور في عمليات:النتباه،الدراك،الذاكرة و تكوين المفهوم
 وحل المشكلة،الذي يؤدي إلى خلل في النشاطات والمهام الدراسية كالقراءة والكتابة والحساب،و
 قد ساهم أصحاب هذه النظرية في تغيير مصطلح الخلل المخي الوظيفي البسيط والذي يعتبر

]9،13،39[مصطلح طبي محض إلى مصطلح تربوي وهو صعوبات التعلم المدرسي 
 أخر حاول الجابة عن التساؤلت السابقة، و يتمثل في:إطار

 يستعمل مصطلح العمليات النفسية الساسية للشارة الى العمليات العقلية الساسية أو السيرورات المعرفية أوالعمليات السيكلوجية.4
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 Leتستمد أفكرها من نظرية النمو المعرفي(وجهة النظر النمائية  6-3-2

développement cognitif)ل (Jean Piagetالتي تفترض أن النمو العقلي للطفل يتم( 
 مثل ((هاعبر مراحل متتالية،لكل منها خصائصها،لذلك يرجع مناصرو

Kolligan,Sternberg,Wagnerصعوبات التعلم إلى ما أطلقوا عليه "الفجوة النمائية أو 
 النضجية"،التي تعود إلى تأخر نضج قشرة لحاء المخ،فهم يتفقون على أن الطفال ذوي

 صعوبات التعلم يمرون بنفس المراحل النمائية شأنهم في ذلك شأن أقرانهم إل أنهم يتأخرون في
 اجتيازها مما يؤدي إلى ظهور فجوة بين استعداداتهم العقلية حسب مستوى نضج العمليات

 المعرفية مثل النتباه،العمليات البصرية الحركية أو اللغوية و بين النشطة المدرسية المطالبين
 باكتسابها مما يؤدي إلى فشلهم في تعلم المهارات الكاديمية المقررة عليهم و من ثم ظهور
 الصعوبة لديهم.لذا يقترح أصحاب هذه النظرية ضرورة تلؤم النشطة المدرسية مع مستوى

]9،25،36،38[النضج أو النمو المعرفي للطفل كحل لمشكلة صعوبات التعلم 

 نموذج العمليات  قدم التجاه المعرفي مقاربة أخرى في تفسير صعوبات التعلم تبناها 6-3-3
 Traitement de(تجهيز و معالجة المعلومات نظرية أو ما يسمى المعرفية

l'informationالتي ظهرت في الثمانينات و تعد من أكثر النظريات المعرفية قبول في ما ( 
 يخص تفسير أسباب صعوبات التعلم (لهذا السبب تبنينا هذه المقاربة في معالجة موضوع

بحثنا).
 العقل البشري يحتوي على مجموعة من ميكانيزماتيقوم هذا التصور على فكرة مفادها أن 

 معالجة المعلومات تعمل بنظام معين، فالفرد يقوم باستقبال المثيرات عن طريق الحواس ثم يقوم
 بمعالجتها عقليا، أي يحللها وينظمها و بعد ذلك يخزنها ليسترجعها عند الضرورة على شكل

 ، مثل ما هو موضح في]42[استجابات ،مشبهين في ذلك دماغ النسان بجهاز الكمبيوتر
الشكل التالي 

سلوك لفظي أو عمليعمليات عقليةخبرات حسيةالعقل البشري
مخرجاتمعالجةمدخلتجهاز الكمبيوتر

: يوضح المماثلة بين الكمبيوتر والعقل البشري1شكل رقم 
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]9[

 Pottet,1983 هؤلء العلماء على البحث في كيفية معالجة الفرد للمعلومات، فجاء وقد ركز

 ليوضح أن عملية تجهيز المعلومات تتم من خلل أبنية و أنظمة تسمى العمليات النفسية والتي
 تتضمن النتباه، الدراك،الذاكرة،اللغة و حل المشكلة،و ترى "هارجروف" ان عملية التعلم
 تتطلب من التلميذ نشاطا ذهنيا يتكون من أنظمة و أبنية تتمثل في العمليات النفسية التي

 يستخدمها التلميذ لتحليل وتنظيم المعلومات التي يستقبلها ،لذلك فهم يعيدون صعوبات التعلم
 إلى خلل أو اضطراب في تنظيم أو استرجاع أو تصنيف المعلومات،فنجد مثل

Sternberg,1987يرجع منشأ صعوبات التعلم إلى اتحاد قصور العمليات المعرفية والدافعية  
  صعوبات التعلم إلىSwanson,1986وعملية معالجة المعومات لهؤلء الطفال، بينما تعزى 

 فشل هؤلء التلميذ في استبدال طريقة تجهيز معلومات غير فعالة بأخرى ملئمة للعملية،فهم
 يجدون صعوبة في النتقال من إستراتيجية لخرى،و هو ما يطلق عليه "قصور ما وراء

 ) وهي استراتيجيات داخلية يستعملها التلميذ كالتخزينDéficit Métacognitifالمعرفة(
  فيرى أن ذوي صعوبات التعلم يواجهون صعوبات في التشفيرWebsterوالتكرار اللفظي،أما 
اللغوي للمعلومات .

 فحسب أصحاب نموذج معالجة المعلومات تتطلب العملية التعلمية دمج و تنسيق العديد من
 المكونات العقلية المعرفية المتضمنة في هذه الخيرة من أجل نجاح التلميذ في اكتساب

 المهارات الكاديمية، و أي خلل أو قصور في إحدى هذه السيرورات يؤدي إلى ظهور صعوبة
]25،38؛9،13[التعلم 

 لقد ساهم كل اتجاه من التجاهات سالفة الذكر في تفسير صعوبات التعلم و تحديد العوامل
 المسببة لها،لكن تعقد المشكلة جعل بعض المهتمين بها ل يعتمدون على نموذج واحد فقط لفهم
 الظاهرة بل يفضلون مقاربة المسألة من زوايا متعددة حتى تكون الدراسة أشمل و أوسع،و قدموا

  و الذي يستند في فهمه لصعوبة التعلممتعدد البعادمدخل جديد أطلقوا علية اسم المنظور 
 على كل السباب و العوامل التي قدمتها النظريات الخرى،كما يركز على دراسة التفاعل بين
 كل هذه المتغيرات لعتقاده بان التحصيل الكاديمي هو محصلة تداخل كل هذه العوامل فيما
 بينها،وتتجلى أهمية هذه المقاربة "متعددة البعاد" في توفير مرونة أكبر للمختصين خاصة في

.]25[عمليتي التشخيص والعلج 
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 الذي يتطلب وقت وجهد كبيرين و تضافر أعمال مجموعةلكن صعوبة هذا النوع من الدراسات 
 من الباحثين، جعلنا ل نتبناها في دراستنا هذه، وفضلنا الهتمام ببعد واحد من خلل اعتماد

.المقاربة المعرفية

  كان الهدف من كل هذه التفسيرات فهم ظاهرة صعوبات التعلم و التعرف على التلميذ الذينإذا
يعانون منها، فإننا نتساءل:

من هم هؤلء التلميذ ؟
:صعوبات التعلم خصائص ذوي-7

 " حيث أن التلميذ الذين يعانون منها يبدون للمعلمينInvisibleكون صعوبة التعلم "مخفية 
 ، فهم ظاهريا]43 [في صحة جيدة، خاصة من حيث مستوى الذكاء و المظهر الخارجي

 عاديون،و ل يندرجون تحت أي فئة من الفئات الخاصة، لكن ل يتمكنون من اكتساب المهارات
 الكاديمية المناسبة لسنهم في القسام العادية،بالضافة إلى عدم تجانس هذه الصعوبات، جعل

عملية التعرف على هذه الفئة و فهمها فهما دقيقا صعبة نوعا ما.
 غم ذلك فقد أسفرت جهود العلماء المهتمين بهذا المجال على ظهور عدة دراسات حددت كلر

 واحدة منها مجموعة مختلفة من المظاهر التي يتميز بها ذوي صعوبات التعلم،حيث يشير كل
  خاصية ثابتة لدى ذوي صعوبات52) إلى أن هناك حوالي 1978من "كالجود وكولسون"(

  خصائص توجد لديهم بمعدل متوسط وواحدة فقط توجد بشكل07 إلى 05التعلم وأن هناك من 
.]13[شديد
 أن ما هو متفق علية بين هؤلء العلماء هو أنه قد تظهر خاصية واحدة أو أكثر لدى الطفلبيد 

 ذو الصعوبة التعلMمية، كما أن هذه المظاهر يمكن ملحظتها لدى الطفال الذين ل يعانون من
صعوبات تعلم.

 ذا العمل سوف نقدم عرض مختصر لمختلف تلك الدراسات ثم نقدم الخصائص المشتركةفي ه
بينهم والتي اتفق عليها معظم العلماء.

  تقرير نفسي عن أطفال يعانون صعوبات200: بعد تحليل Kaluger&Kaluger-دراسة  1
 أنواع:5تعلم حصر هذان العالمان الخصائص التي تتميز بها هذه الفئة في 

* صعوبة في التحصيل الدراسي.
الدراك والحركة.* صعوبة في 
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* اضطرابات اللغة والكلم.
*صعوبات في عملية التفكير.

]29.[*خصائص سلوكية

  خاصية تميز فئة ذوي صعوبات15: توصل كليمنتس إلى حصر Clements-دراسة2
 منها تكون أكثر تكرارا وشيوعا وتتمثل في:10التعلم، 

حركي الزائد.*النشاط ال
*قصور الدراك والحركة
*الضطرابات النفعالية
*قصور في التآزر العام

*اضطراب النتباه
*الندفاع

*اضطراب الذاكرة والتفكير
*قصور في بعض المواد الكاديمية مثل القراءة أو الحساب أو التهجئة

*اضطراب في الكلم والسمع
]29[*علمات عصبية شاذة.

 حدد هذان العالمان خصائص ذوي صعوبات التعلم فيHallahan&Kaufman-دراسة 3
المظاهر التالية:

ائد*مشاكل النتباه والنشاط الحركي الز
*مشاكل الدراك و الدراك الحركي و التآزر العام

*مشاكل اللغة
*اضطرابات الذاكرة والتفكير
*مشاكل التوافق الجتماعي

*المشاكل العصبية
*مشاكل التحصيل الدراسي

]44، 29[* عدم التفاعل مع العملية التعلمية 
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 لخصائص ذوي صعوبات التعلم إل أنهم اتفقوا حول مجموعةرغم اختلف العلماء في تحديدهم 
 مجموعات.3يمكن حصرها في منها 

 وتتمثل في ما يلي :مظاهر سلوكية 7-1
 مع شرود الذهن والتشتت.تدني النتباه و ضعف التركيز-
الدراك السمعي و البصري و الحركي. صعوبة في -
، ل يستقرون على حال.نشاط وحركة زائدة-
عدم التوازن في الحركة و المشي-
 النتباه، فالطفل ذو الصعوبة ل يمكنه النتقال من مهمة إلى أخرى فنجدهثبوت -

مداوم ومستمر في تكرار سلوك معين مثل قراءة أو كتابة كلمة دون ملل.
إتمام المهام الموكلة إليه، فهو سريع الملل.العجز عن -

 يمكن لهذه الخصائص أن تتواجد لدى العاديين لكن ما يميزها لدى ذوي صعوبات التعلم هي
45، 40، 25[شدتها، تكرارها و مدة ظهوره لدى التلميذ   

 وتعد من أهم الخصائص التي تميز ذوي صعوبات التعلم و تتمثل في-مظاهر لغوية 7-2
صعوبة في القراءة أو الكتابة أو الحساب، فنجد التلميذ ذو الصعوبة يقوم ب: -

 بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمات المقروءة.حذف
لحرف، فيقرأ الكلمات أو المقاطع بشكل معكوس.قلب ا
 بعض الكلمات الجديدة وغير وجودة في النص الصلي.إضافة

  إبدال الحروف أو الكلمات أو الرقام لن لديه صعوبة في تمييز التجاه أو الربط بين الرقم أو
.]43 [الحرف و شكله

 مظاهر أكاديمية(تحصيلية)7-3
  يبدي التلميذ ذو صعوبة التعلم تباعدا واضحا بين قدراته أو إمكاناته،وأدائه الفعلي أو بين-

مستواه المتوقع وأدائه الفعلي. 
انخفاض واضح في الدافعية للنجاز.-يبدي 

النتاجي. -ضعف مستوى النشاط 
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 - يعاني من تكرار خبرات الفشل الكاديمي ،لذلك تعتبر خاصية تدني التحصيل الدراسي ميزة
]37،44، 32 7،25[ أساسية لذوي صعوبات التعلم كما جاء في تعريف هذه الخيرة

-خصائص اجتماعية انفعالية: 7-4
 ا من التلميذ ذوي صعوبات التعلم يظهرون مشكلت اجتماعية انفعالية ناتجة عن تكرركثير

خبرات الفشل الكاديمي لديهم.
 الخرين، مما يجعلهم يعانون من مصاعب في علقاتهم الشخصيةفهم غير مبالين بمشاعر 

المختلفة.
 النسحابي، فنجدهم ل يرغبون في التحدث أو اللعب أو حتى القتراب منيتميزون بالسلوك 

أقرانهم أومن الراشدين.
 ]24 [يتسمون بالسلوكات العدوانية، كالتشاجر مع التلميذ الخرين سبب الدفع أو الصطدام

 ذوي صعوبات التعلم، فلبد منبما أن هذه العراض يمكن تواجدها لدى كل من العاديين و 
وجود طريقة أخرى أكثر دقة تسمح بتمييز ذوي صعوبات التعلم عن غيرهم من الطفال.

- فكيف يمكن تحديد فئة ذوي صعوبات التعلم: محكات التشخيص8
 تحديد ذوي صعوبات مصطلح التشخيص،لكن بعض المختصين ممنيطلق على عملية 

 يعتبرون مصطلح التشخيص طبي أكثر منه تربوي يفضلون استعمال مصطلح التقويم
التشخيصي .
 التشخيص هو التعرف بشكل معمق على الطفل ذو الصعوبة التعلمية، وكذا تحديدالهدف من 

 نقاط القوة والضعف لديه ،حيث يعد المرحلة الولى التي ينبني عليها تصميم البرامج التربوية
المناسبة للتدخل و العلج.

  عملية دقيقة وحساسة تتطلب محكات يعتمد عليها تحديد الصعوبة التي يعاني منها التلميذ
 المختص لتشخيص هذه الخيرة،وقد اجتهد العلماء كثيرا في هذا الموضوع نظرا للغموض الذي

ل يزال يحيط بهذا المجال و توصلوا إلى وضع مجموعة من المحكات تتمثل في:

  وفق هذا المحك تمثل صعوبات التعلم تلك الحالت التي ل ترجع فيها-محك الستبعاد8-1
 الصعوبة إلى إعاقات عقلية أو حسية (بصرية أو سمعية) أو اضطرابات انفعالية حادة أو
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 حرمان بيئي أو ثقافي أو اقتصادي، و ينص هذا المحك على استبعاد، من حقل صعوبات
 التعلم، كل الطفال الذين تنشأ مشكلتهم التعلمية من العوامل السابقة إل في حالة وجود

]24[صعوبة مضاعفة، مثل أن يعاني الطفل من صعوبة تعلم بالضافة إلى العاقة

 :  ويسمى أيضا محك التباين وينقسم إلى نوعين: محك التباعد8-2
  : و يشير إلى ما يبديه هؤلء الطفال من تباعد بين قدراتهمالتباعد الداخلي- 8-2-1

 الكامنة و تحصيلهم المدرسي.و يقصد به وجود تفاوت بين القدرات الذاتية لهؤلء التلميذ تظهر
 في تباعد العديد من السلوكيات والعمليات النفسية داخل الفرد  مثل النتباه،الذاكرة،القدرات

 و]،24، 13[البصرية الحركية و اللغة والتي يمكن قياسها باستعمال مجموعة من الختبارات
 سوف نعمد في دراستنا هذه قياس البعض من هذه العمليات النفسية والبحث عن علقة القصور

 فيها بظهور صعوبة القراء التي تعبر عن التحصيل الكاديمي لهؤلء التلميذ في مجال اللغة
 المكتوبة،لن الكشف المبكر عن التلميذ المعرضين لصعوبات التعلم مستقبل يتطلب تحديد

]25[ التباعد في الجوانب النمائية المتمثلة في العمليات النفسية الساسية كما سبق تعريفها
  و يقصد به التباعد بين مستوى الذكاء و مستوى التحصيل،و-التباعد الخارجي8-2-2

يظهر هذا التباين في إحدى الحالت التالية:
 ذي دللة بين القدرة العقلية للطفل و مستوى تحصيله الفعلي في مجال واحد أو*وجود فرق 

 أكثر من مجالت الصغاء أو التفكير أو الكلم أو القراءة أو الكتابة أو الحساب أو
 التهجئة،بحيث يفشل التلميذ في أن يرقى بمستوى تحصيله إلى مستوى ذكائه،ويعتبر هذا المحك

من المحكات الرئيسية في تشخيص صعوبات التعلم.
 ذو الصعوبة و المستوى التحصيل لزملئه من*وجود تباعد بين المستوى التحصيلي للطفل 

 ]10 [ شهرا24 الى18نفس سنه و في نفس قسمه و يمكن أن يمتد الفرق من 
]13،24[أو المنتظر والتحصيل الفعلي للطفل*وجود تباعد بين التحصيل المتوقع 

  يهتم هذا المحك بالبحث عما يسمى بالعلمات-محك العلمات النيورولوجية- 8-3
 النيورولوجية التي تظهر على التلميذ ذوي صعوبات التعلم والتي تدل على الصابة المخية أو
الخلل الوظيفي في الجهاز العصبي المركزي، و تكون هذه الخيرة في شكل الخصائص التالية:

38



الدراكية مثل الدراك السمعي ،البصري ،الحركي.الضطرابات 
، الندفاعية، عدم الستقرار.النشاط الزائد

صعوبات الداء الحركي الوظيفي.
 ما يعاب على هذا المحك هو أن رغم تسميته بمحك العلمات النيورولوجية،إل أن معظم

 الختبارات التي تهدف إلى تقويم هذه الخيرة هي اختبارات سيكولوجية أو سلوكية و ليست
 . ]27[مقاييس نيورولوجية 

 حسب هذا المحك التلميذ ذو صعوبة التعلم هو الطفلمحك المشكلت المرتبطة بالنضج  8-4
 المتخلف في النضج فمثل التلميذ الذي يكون في سن الخامسة أو السادسة و يكون غير مستعد
 أو مهيأ من ناحية المظاهر الدراكية أو الحركية للتمييز بين الحروف الهجائية،وبالتالي فان هذا

 يرتبط بمشكلة التخلف في النضج أكثر من ارتباطه باضطرابات فعلية كامنة في الطفل المحك
]25، 27[. 

  وفق هذا المحك،التلميذ ذو صعوبة هو التلميذ الذي يكون غير-محك التربية الخاصة8-5
 قادر على التعلم و متابعة الدراسة بالطرق العادية التي يتعلم بها معظم الطفال،و يحتاج إلى
 أساليب خاصة،هذا العلج التعليمي يجب أن يكون مختلفا في العديد من النقاط عما يقدم في

. ] 13،25[التعليم الصفي العادي
 

  وذلك من اجل إعطاء فكرة للقارئ عنلقد تطرقنا في هذا الفصل لصعوبات التعلم بصفة عامة،
 ماهية المشكلة و تمكينه من فهمها حتى يتسنى له متابعة ما سوف يتم عرضه في الفصول
 القادمة بكل سهولة،لن حداثة هذا المجال،خاصة في مجتمعنا وقلة البحاث والدراسات فيه
 جعلتا مشكلة صعوبات التعلم العامة أو الخاصة (النوعية)مسألة محفوفة بالغموض وتعمها

 العديد من التساؤلت سواء من طرف الولياء أو المعلمين أو حتى المختصين،لذلك اخترنا قبل
 الغوص في الفصل الثاني الخاص بصعوبة تعلم القراءة كصعوبة نوعية في التعلم،والتي تمثل
 محور دراستنا،تحديد مفهوم صعوبات التعلم والتعريف بها، و بأنماطها المختلفة و المشكلت

 المدرسية المشابهة لها،وكذلك تقديم أهم النظريات المفسرة لها،   الخصائص التي تميز التلميذ
الذين يعانون منها و المحكات التي تسمح بتشخيصهم.
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 :صعوبات القراءة
 

  صعوبات خاصة في التعلم
  

  ؟بصفة خاصة لماذا صعوبات القراءة
كنمـوذج لصـعوبات الـتعلم بصـفة  "صـعوبات القـراءة" هـذه في دراستنا بالبحث لقد خصصنا

 ناتواصـل وسـیلةتعتبـر  أین،سواء في حیاتنا الیومیـةمن أهمیة  ةالقراء مهارةتعتریه  لما عامة
 ألنـــهفعلیــة للفــرد  إعاقـــةالقــراءة یشــكل  عــدم الــتمكن مـــن كـــان، مجتمــع أيفــي ف ،الرئیســیة
 مثــل أداء بعـض المهــام الروتینیــةجــل أ مــنبسـیطة  هــذه األخیـرة ولــو بدرجــة بإتقــانمطالـب 
التعلیمـــات الخاصـــة  ةقـــالملصـــقات علـــى علـــب المصـــبرات أو ور  أوالشـــوارع  أســـماءقـــراءة 

 تلعـب أیـنفي المدرسـة  أو ،]46[ة مساعد إلىیحتاج  أندون بكیفیة استعمال منتوج معین 
 .و مهنیـــا مســـتقبالواندماجـــه اجتماعیـــا  للتلمیـــذ كـــادیميلنجـــاح األا تحقیـــق فـــي دورا أساســـیا

 األكـــادیميم تعلالـــ متابعـــة للتلمیـــذ یمكـــن وال ،مفتـــاح اكتســـاب كـــل المعـــارف تعتبـــرالقراءة فـــ
  .علیم االبتدائيلك فهي تشكل أولویات التذل،من القراءة متمكنا أن یكون دوننظامي ال

مقارنـة بالصـعوبات  فـي المجتمـع شـیوعها درجة إلىبصعوبات القراءة  أیضا اهتمامنا یرجع
 ]47[ العامــة ت الــتعلممــن ذوي صــعوبا%80 صــعوبات القــراءة یمثــل ذوي حیــث ،األخــرى

تعنـى بهـا مشـكلة تمثـل  "فرنسـا"مثـل  فـي بعـض الـدولجعلهـا االنتشـار الواسـع للظـاهرة  هذا
 دراسـةالحسـب  ألنهـا  ]question de santé publique) une (]12 ةومیـعمالصـحة ال
 Le groupement permanent de lutte(مكافحـة األمیـةقام بهـا تجمـع  التي فرنسیةال

contre l'illettrisme(  بینـت  فقـد،أحـد أسـباب األمیةة صعوبات القـراء تشكل،1995في
دین الشباب األمیـین تتـوفر فـیهم خصـائص شاواحد على اثنان من الر  أن تلك الدراسةنتائج 

   .]48[ ذوي صعوبات القراءة
سـنحاول فـي هـذا الفصـل  ، لـذاأهمیة صعوبات القراءة هي من أهمیة القراءة في حیاة الفرد

  .من التوضیحالقدر الكافي إعطائها 
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 و متعـددةمصـطلحات : ءةاالقـر ،اضطرابات صعوبات القراءة،عسر القراء، الدسلیكسیا-1
  .واحد مدلول

ســـبق أن  د، ولقـــعوبات الـــتعلممشـــكلة تعـــدد المصـــطلحات تطـــرح بشـــكل كبیـــر فـــي مجـــال صـــ إن
  .في الفصل األول ا التعددسبب هذ وضحنا

اختالف المجاالت التـي  إلىبینها ا مالختالف فیارجع یاحد،و لكل هذه التسمیات مدلول و بالفعل  
  :یعتبر،حیث بالدراسة الظاهرة تناولت

مـــن علمـــاء ن و ن والمختصـــو ا تربویا،یســـتعمله المعلمـــمـــمفهو  ت القـــراءةصـــعوبا مصـــطلح -1-1
   .الذین یظهرون عجزا في القدرة على القراءة التالمیذ كلؤلئلإلشارة  النفس و علماء التربیة

عنـــدما أشـــارت الهیئـــة االستشـــاریة و الوطنیـــة لألطفـــال المعـــاقین فـــي  هلقـــد بـــدأ اســـتعمالو 
ضـرورة تـرك المصـطلح الواسـع المسـمى بصـعوبات  1968الوالیات المتحدة األمریكیـة فـي 

الخاصـة أو النوعیـة فـي التعلم و استعمال المفهوم األكثر تحدیدا وهو مصطلح الصعوبات 
لك یطلق ذها على صعوبات نوعیة فرعیة،لر صعوبات القراء،و التي تتضمن بدو  التعلم،مثل

 ]49[صعوبة تعلم القراءةعلیها صعوبات بدال من 

  
،وهو األصــــل الالتینیــــة) (Dyslexiaفهـــو تعریــــب للفظــــة  : الدیسلكســــیا مصــــطلح-1-2

          فــــي ) ألمانیــــا(بــــرلینفــــي ألول مــــرة  خدماســــت ،(Mauvais mots)عنــــي ی مفهــــوم طبــــي
 و معناهـــا تعنـــي الكلمــات lexis""تعنــي صــعوبة و "Dys"كلمــة  أنحیــث  ، ]7[1884

صــعوبة " OMS)(لعالمیــة للصــحةأو كمــا تعرفهــا المنظمــة ا،اتفــي معالجــة الكلمــصــعوبة 
ــم عت فــي التلمیــذیظهــره  الــذيالعجــز تــدل علــى  و] 50[دائمــة فــي اكتســاب اللغــة المكتوبــة ل

 .]51، 40[ والكتابة القراءة

  
 كلمة دیسلكسیالما تعنیه اصطالحا الترجمة العربیة و یمثل : عسر القراءة مصطلح-1-3

  .]40،49 [ مین السابقینفهو وهو یحمل نفس مدلول الم ،جلیزیةناالفي اللغة 
  
العلماء مثلما حدث فیه اختلف  مفهوم طبي، أیضاهو  :اضطرابات القراءة مصطلح-1-4

نـاك مـن فهبالنسبة لمصطلح اضـطرابات الـتعلم الـذي سـبق التطـرق إلیـه فـي الفصـل األول،
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 إعاقــة كونهــامــرض أو  یطلــق اضــطرابات القــراءة علــى صــعوبات القــراءة،ألنهم یعتبرونهــا
 الدیسلكسـیا النمائیـة أو التطوریـةتحـت مسـمى  هاوندرجی،و عصـبیة إلصابةنتیجة تحدث 

(dyslexie développementale)  التــي تحــدث  سلكســیا المكتســبةیالدلتمییزهــا عــن
التي تـؤدي حوادث أو أمراض مثل الجلطة الدماغیة  إلى الفردعند تعرض غالبا في الرشد 

  .]17[ عطب في الجهاز العصبي إلى
" صـعوبات القـراءة":من خالل ما عـرض فـي هـذا العنصـر أن المصـطلحات الـثالثنالحظ 

ــ و الدسلكســیا" عســر القــراء"و بالتبــادل فــي  اهلي ســوف نســتخدماتحمــل نفــس المعنــى و بالت
   .هذا بحثنا

  
  ما هي؟:صعوبات القراءة -2

والمعلمـین  األولیـاءرغم أن هذا السؤال ال یطرح بشدة في الواقع المدرسـي الجزائـري بسـبب جهـل 
الدراسـة االسـتطالعیة التـي  نتـائج خاصة مدرسي األقسام العادیة بالمشكلة أساسا،كما بینـت ذلـك

أمور التالمیذ أو  ألولیاءفي الدول الغربیة بات الشغل الشاغل سواء للمعلمین أو  أن إال،قمنا بها
سنقدم فـي  ]52[ ةهذا االهتمام على ظهور عدة تعریفات لعسر القراء أسفروقد ،حتى للمختصین

  .أهمها هذا العرض 
  :لغویا-2-1
  ]30[عائق القراءة  أومانع القراءة  : صعوبات القراءة كلمة تعني 
  
 World Federation of Neurologists األعصاب االتحاد العالمي لعلمتعریف  -2-2

(1968) 
 Specific Developmental Dyslexia.  

 ّ ــــة تعــــر ــــراءةف هــــذة الهیئ ــــى أ عســــر الق ــــعل ــــي اضــــطراب هن ــــيصــــعوب شــــكل یظهــــر ف ــــم  ة ف تعل
 ظــروففــي  تعلــیم مناســبعلــى  ونتــوفر ی عــادي و هــؤالء التالمیــذ ذكــاءمــن كــون  رغمالبــالقراءة،
 األساســیةبقصــور فــي العملیــات المعرفیــة  صــعوبة القــراءة ترتبط،و ةطبیعیــ ةاقتصــادی و ةاجتماعیــ

مختصـین مؤشـرات تســاعدهم لل لكــن هـذا التعریـف ال یقـدم .تكـویني منشـأ وذ علـى األغلـب كـونی
 ] 17،49[صعوبات التعلم  ذوي ل جرائياإلتشخیص العلى 
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    Horsnby.B 1984تعریف -2-3
،وهـي عبــارة عــن صــعوبة "صـعوبة مــع الكلمــات او اللغــة"،تعني األصــلسلكسـیا لفظــة یونانیــة یالد

 إلـىین خضـعوا ذلـوهـي تمـس التالمیـذ ا-خاصـة تعلـم التهجئـة و التعبیـر-في تعلـم القـراء والكتابـة
  .]52[ في مواضیع أخرى )Backwardness( اسابق تخلفاتمدرس عادي ولم یظهروا 

  
   قاموس التربیة الخاصةتعریف -2-4

عنهـــا،ویرتبط فـــي  اجزئیـــ اعجـــز  فـــي القــدرة علـــى القـــراءة،أو اقصـــور  تمثــل صـــعوبات تعلـــم القـــراءة
المصـاب بهـذه الحالـة عـن فهـم و یعجـز .الغالب باختالل وظیفـي للمـخ أو بـالتلف المخـي البسـیط

مصـــطلحا أكثـــر عمومیـــة بحیـــث یعبـــر عـــن ) صـــعوبات الـــتعلم(بوضـــوح ویعـــد مصـــطلح  أمـــا یقـــر 
  .]34[ )عسر القراءة(مشكالت التعلم التي تشمل

  
  ):OMS(تعریف منظمة الصحة العالمیة-2-5

ــم القــراءة و اكتســاب آلیاتهــا عنــد "الدسلكســیا هــي  ــاء، أطفــالصــعوبة دائمــة فــي تعل ملتحقین أذكی
  ]50،51[ "عادتا بالمدارس،وال یعانون من أي مشاكل جسدیة و نفسیة موجودة مسبقا

  
  اما أجرائیا  -2-6

بعـین االعتبـار التباعـد  یأخـذ إجرائیـافي مجـال صـعوبات الـتعلم تعریفـا  المختصین أغلبفقد تبن 
جــاء التعریــف  هنــا ن، ومــالطفـل ومســتوى ذكــاءه إلیــهالتــي یتوصــل  ةالمالحـظ بــین مســتوى القــراء

  :التالي اإلجرائي
  
 األطفـــال،تظهر لـــدى فــي اكتســـاب اللغـــة المكتوبــةدائمـــة  و هـــي صـــعوبة نوعیــة عســر القـــراءة 

حرمان بیئـي أو  أو ،حسیة،أو اضطرابات انفعالیة إعاقات أیةین ال یعانون من ذال،ي الذكاءیعاد
فـي  ا ملحوظـا بـین قـدرتهمو ینحدرون من أسـر عادیـة،ورغم ذلـك یظهـرون تباینـ ،ثقافي أو تربوي

وترجــع هــذه الصــعوبة .ومســتوى ذكــائهمالقراءة،سـواء فــي التعــرف علــى الحــروف أو الفهـم القرائي،
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 ،17[الى قصور في العملیات المعرفیة األساسیة،الناتجة عن خلل وظیفي فـي الجهـاز العصـبي 
49[.  
مــن قراءة،فقـد رأینــا انـه عجـز فــي تعلـم ال إلــىسلكسـیا و عســر القـراءة یشـیران یالد كـل مــن أنبمـا 

د یراود فكر عن السؤال الذي ق أوالنجیب  أن،هذا العجز نشأةتفسیر  إلىقبل التطرق المستحسن 
  :وهوأال  جیدأي شخص یرید فهم الظاهرة بشكل 

  
  ؟القراءة في الحالة العادیةتعلم نكیف  -3

 message(مكتوبـة  عملیـة معرفیـة تتمثـل فــي تحلیـل رسـالة) l'acte de lire(الفعـل القرائـي 
écrit(و تكــون هــذه الرســالة مشــفرة،مــن اجــل فهــم معناهــا(codé) الحروف والكلمــات والجمــلبــ 

]53[.  
فــي حـوالي ســن السادسـة،ألنه یكــون قــد تمكـن جیــدا مـن اللغــة الشــفهیة  القــراءة یمكـن للطفــل تعلـم

 اللغـة الشـفهیةلعناصـر  قصـدیهتعلم اللغة المكتوبة یتطلب من الطفـل معالجـة واعیـة و حیث أن 
   ).اللغة الشفهیة تعلمبالن الطفل یولد مزود بمهارات ذهنیة تسمح له (عفویااكتسابها ي یتم تال

 مـن خـالل عملیـة تربویـة یخضـع لهـا التلمیـذ كتسـبیبـل  ا،فطریـ الـیس نشـاط تعلم اللغـة المكتوبـة
ة فـي أقـل مـن سـنة مهـارة القـراء اكتسـاب ،فـي الحالـة العادیـة،األخیرلهـذا  نیمكحیث ،لعدة أشهر
طلــب مــن القــارئ تتو  ةمعقــدلكــن فــي نفــس الوقــت تعتبــر هــذه العملیــة الذهنیــة .]12[مــن الــتعلم 

معالجـة ال ة التـي یسـتخدمها التلمیـذ فـيمختلفـال تمثل في المیكانیزماتی،كبیرجهد معرفي  ئالمبتد
الكتساب القـراءة و  نأساسییقد اتفق العلماء على میكانیزمین هامین و  و.المكتوبة غةللالمعرفیة 

  :هما
 La reconnaissance ou.التعـــرف علـــى الكلمـــات المكتوبـــةمیكـــانزم أو ســـیرورة  -*

l'identification des mots écrits   
 Laلـــنصوالـــداللي والنحـــوي ل ســـیاق اللفظـــيالفـــي  ك الكلمـــاتاني تلـــفهـــم معـــســـیرورة  -*

compréhension de la signification orale,sémantique et syntaxique du 
texte                                                                                                        
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ین السیرورتین و نشاط اتالعالقة بین ه1986في   P Gough et Turnerنلمااح العلقد وضّ و 
  :القراءة من خالل المعادلة التالیة

  

 
  الفهم اللفظيمعادلة توضح عالقة القراءة بعملتي التعرف على الكلمات و  : 2شكل رقم 

 ]54[  
  

  .القراءةنشاط  تشیر الى  "L" : حیث أن
         "R" المكتوبة  تشیر الى عملیة التعرف على الكلمات  
غـة  علـى األخیرتشیر الى سیرورة الفهم اللفظي،و یتوقف هذا  "c"و         مـدى إتقـان الطفـل لّل

 المبتـدئال یمكـن للقـارئ لكن ،مـا لدیـة مـن معلومـات عامـة حـول محیطـهعلـى  كـذلك و ،الشفهیة
 l'automatisation de علـى الكلمـاتمرحلة التعرف اآللـي  إلىبلوغ مرحلة الفهم ما لم یصل 

la reconnaissance des mots)(ــ ذاكرة ،و كــذا قدرتــه علــى االحتفــاظ بالمعلومــات فــي ال
   ] 56، 55، 54، 51[  العاملة

مـــن خـــالل إدراك الرمـــوز  البصـــریة للكلمـــات المكتوبـــةمعالجـــة فـــي ال تتمثـــلفعملیـــة التعـــرف  أمـــا
مـن خاصـة بالنسـبة للغـات التـي تتكـون رموزهـا ،فـي تعلـم القراءة أساسـیةو تعتبر عملیـة المكتوبة،

علـى عكـس )(Les langues alphabétiquesمثـل اللغـة العربیـة والفرنسـیة الحـروف الهجائیـة 
و كلمـا كانـت عملیـة التعـرف علـى .غة الصـینیةاللغات التي یكون الرمز فیها یحمل معناه مثل الل

 lecteur القـــراءة مــــن أكثـــر الطفـــل تمكــــنكلمـــا  (Automatiser)آلیــــة  عزولـــةالكلمـــات الم

expert)(]57[ .واجار  القراءة النماذج المفسرة لعملیة اكتساب و أكثر من أهم و:  
  .وسوف نقدم كل واحد منهما بشيء من التفصیل، Mortonنموذج و   Utah Frithنموذج

  

L=R x C 
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3-1-  Utah Frithجینـــيال نمـــوذجال 1985 قـــدمت فـــي)(Génétique ي تطـــورال أو
 إلىمن اللغة الشفویة كي ینتقل ل المبتدئ بثالث مراحل القارئیمر و حسب هذه المنظرة ،لقراءةل

  .اللغة المكتوبة
  

 le stade) الصـــوریةالمرحلـــة  أیضـــاو تســـمى  ،مرحلـــة مـــا قبـــل التمـــدرس-3-1-1
logographique) 

دون معالجة  كصورة )(Globalementالإجما الكلمة المكتوبة الطفلیعالج في هذه المرحلة 
الـــذي أو الســـیاق لـــه المحـــیط التـــي یمنحهـــا  العالمـــاتمعتمـــدا فـــي ذلـــك علـــى بعـــض  لغویـــة،

ثال محـل فمـ.وب و الواقـع الـذي تمثلـه الكلمـةتـاثل بین الشكل المكفهو یم ،یتضمن تلك الكلمة
دون اسـتخدام ساعد الطفل على التعـرف علـى كلمـة حلـوى یالحلویات المملوء بصور الحلوى 

ــدأ الطفــل بتخــزین بعــض تــدریجیا و (les indices graphiques). الخطیــة عالمــاتال یب
،والتي ســوف تشــكل منهــا األولحــرف ال أو،مثل طــول الكلمــة لســمات الخاصــة بكلمــة معینــةا

ـــــك مؤشـــــرات ـــــبصـــــریة مخز  أو بعـــــد ذل ـــــك الكلمـــــة هنـــــة تســـــمح ل ه ذفـــــي هـــــ أن،أي بتمییـــــز تل
رغــم  ذو یبقــى التلمیــ ،م عــن طریــق التحلیــل البصــري الجزئــيالمرحلــة،التعرف علــى الكلمــة یــت

  .]58، 51، 35، 12[بصریا هةالتمییز بین الكلمات المتشاب علىذلك غیر قادر 
   

  le stade alphabétique  األبجدیةمرحلة ال--3-1-2
 هـاتحلیلو مقـاطع  إلـى )décryptage( الطفل قد تعلم تجزئة الكلمات نفي هذه المرحلة یكو 

 التــي تمثــلحــروف الأو مجموعــة  الرمــوز العالقــة بــین إیجــاد مــن خــالل،"تصــویرها"بــدال مــن
،فهـــو یقـــوم بترجمـــة )جيو نولـــو الف(الجـــزء البصـــري و مـــا یطابقهـــا صـــوتیا أي الجـــزء الصـــوتي

 .]55، 17[ أصوات إلىالحروف  أوالمقاطع 
  

 le stade orthographique اإلمالئیةالمرحلة -3-1-3

 معالجــة فبإمكانــهتقطیــع الكلمة، إلــىد بحاجــة و یعــ لنهــذه المرحلــة، إلــىحــین یصــل المــتعلم 
تلـك  أنعـرف یو  الن لدیه صورة ذهنیة عنها مخزنة في الـذاكرة،بطریقة كلیةمجموع حروفها 

 .الصـــــــوت الموافـــــــق لهـــــــا إلـــــــىتحویلهـــــــا ب،فیقوم الصـــــــورة المكتوبـــــــة تـــــــرتبط بمعنـــــــى محـــــــدد
correspondance graphophonémique                                                  La  
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ن الكلمات تتألف من وحدات صوتیة و أویحتاج القارئ المبتدئ في هذه العملیة إلى الوعي ب
  ]57 ، 51، 47[.يالفونولوجمى بالوعي هو ما یس

للتعرف على الكلمات قـد اسـتقرت لـدى القـارئ  اآللیةفي نهایة هذه المرحلة تكون السیرورات 
و مـن ثــم یتحــرر القـارئ مــن عبــئ عملیـة التعــرف علــى ،هــذه األخیـرة تلقائیــة وســریعةفتصـبح 
مبتــدئ القـارئ ال صــفة نانتقــل مـ قـدبــذلك  كـونیففهـم مــا یقرأ، علــىو یحــول تركیـزه  ،الكلمـات

 :و تتم هذه العملیة كما هو مبین في الشكل التالي. ]58، 56، 17[ متمكنالقارئ ال إلى

  
 .U.FRITHیوضح النموذج التطوري ل: 3شكل رقم 

 ]54[  
  

3-2- Morton المسلك المزدوج ،ویسمى أیضا نموذج  النموذج المعرفي1969قدم في(La 

lecture à deux voies)]59[ . 

  كتابة  قراءة  المرحلة

  صوریة - رمزیة  صوریة          -صوریة   Logoraphgiqueالصوریة

  أبجدیة - أبجدیة    أبجدیة       –صوریة      Alphabetiqueاألبجدیة 

 اإلمالئیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
Orthographique 

  إمالئیة- أبجدیة  إمالئیة           -إمالئیة
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ین نوعـا تمسـتقل procédures 2 )( جـرائیناهـو نتیجـة  الفعـل القرائـي ،حسـب هـذا النمـوذج
ان تـالل) les deux voies(القـراءة  آلیـاتمـثالن ی،و ا الـبعضمرتكـزان علـى بعضـهی لكن،مـا

ـــارئ  ـــىیتوصـــل بفضـــلهما الق ـــة إل ـــتم ا مـــكـــل واحـــدة منهو  .نطـــق كلمـــة مكتوب وفـــق مراحـــل ت
  :ن فيیقتین الطر یتاوتتمثل ه. متسلسلة خطیا

  
ـــي 1مســـلكال-3-2-1  La voie lexicale=Voie directe =voieالمفردات

d'adressage)( التعـرف المباشـر  أو ،اإلبطـانطریقـة  أو ،بالطریقة المباشرة أیضاسمى ی و
وتـتم مـن  ]51[ المعنـى إلىیكون المرور مباشر من المكتوب  أین على الشكل الكلي للكلمة،

  :المراحل التالیة خالل
  )(l'analyse visuelle du mot اتالتحلیل البصري للكلم أوالبحث  *    

 la reconnaissance ) إجمـاليبشـكل المألوفـة علـى الكلمـات السـریع  البصـري التعـرف*
globale) 

  .معناها أي فهمها إیجاد *
  .تنطق الكلمة كیف،يالفونولوجالشكل  أي،الصوت المقابل لها إنتاج *
  .لحین استعمالها ىقصیرة المد اللفظیةتخزینها في الذاكرة  *

  .یستعمل القارئ المبتدئ هذه الطریقة مع الكلمات المألوفة لدیه
  
اسـم الطریقـة  أیضا،ویطلق علیها )la voie phonologique( يالفونولوج مسلكال-3-2-2

،ویلجـأ La voie indirecte, la voie = d'assemblageغیـر المباشـرة أو طریقـة التجمیـع
 Les(كلمــات دون معنـــى أو،یــر معـــروف لدیـــهإلیهــا القـــارئ المبتـــدئ عنــدما تكـــون الكلمـــات غ

logatomes( وذلك من خالل المراحل التالیة:  
  ) (L'analyse visuelle du motالتحلیل البصري للكلمة *
 La segmentation du mot en unités)خطیـــةتقطیـــع الكلمـــة إلـــى وحـــدات  *

graphémiques)   
 ) صوتیمات(وحدات صوتیة  إلى خطیةتحویل الوحدات ال *

graphémiques en unités phonémiques)  La conversion des unités(  

                                                
 یقصد بھا الطریقة  la voie ھو ترجمة تقدمھا بعض المراجع لكلمة :المسلك 1
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)la conscience phonologique C'est(  
  .حتى یكتمل المعنى لدیه األخرىالواحدة تلوى ،تجمیع الوحدات الصوتیة *

، 35، 17، 12[ في الذاكرة اللفظیة قصیرة المدى لحین نطقها للكلمة ةالصوتی صورةالتخزین * 
46 ،56 ،58[   
  

   :و یمكن توضیح هذا النموذج في الشكل التالي
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  لمعالجة الكلمة المكتوبة) المبسط(یمثل النموذج المعرفي: 4شكل رقم 
  ]54[في) (Coltheart,2001(  حسب                   

  
ات المعرفیـة التـي تقـف هناك مجموعـة مـن السـیرور  النموذجیننالحظ مما سلف أنه في كال  نإذ

  بالتفصیل في العنصر التالي  إلیهاعملیة تعلم القراءة ،سوف نتطرق  خلف

  مكتوبةكلمة 
  

mot écrit 

  محلل بصري
Analyseur visuel 

محول الوحدات الخطیة 
  إلى وحدات صوتیة

Convertisseur 
graphophonémique 

مفردات ذھنیة 
  )المعنى(

lexique mental 

  كلمة منطوقة
  

Articulation 

  المسار الفونولوجي
  

Voie phonologique 

المسار 
  المفرداتي

Voie lexicale 
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 Les processus cognitifs.اكتساب القراءةالسیرورات المعرفیة الكامنة خلف عملیة  -4

impliqués dans l'apprentissage de la lecture.  
  

نظریة معالجـة المعلومـات بدراسـات عدیـدة حـول  أصحابلقد قام علماء النفس المعرفي وخاصة 
و تتجلـى أهمیـة هـذه األبحـاث لـیس فقـط فـي ، السیرورات النفسـیة التـي تتـدخل فـي عملیـة القـراءة

 Leالعالقة بـین القصـور فـي هـذه العملیـات  تحدید و من ثم توضیح العالقة بین هذه المتغیرات

déficit des processus cognitifs) (بـل فـي كونهـا تسـمح لنـا القراءة اتصـعوب ظهـور و،
الكشــف عــن وذلــك مـن خــالل  ،الحقــا اتالصـعوبلهــذه ن یبالكشـف المبكــر عــن التالمیـذ المعرضــ

  .،و من ثم التدخل مبكرا لتقویم العجزفي مراحل تعلمیة مبكرة القصور
ـــات تشـــكل  ـــة،حیث ســـ أســـاسو بمـــا أن هـــذه العملی قیاســـها لتحدیـــد عالقـــة ب نقومدراســـتنا المیدانی

  ابتدائي أولىالسنة لدى تالمیذ سنة  مستقبال القراءة اتظهور صعوبباحتمال صور فیها الق
 ) ّ  .في اكتساب القراءة المعرفیة سوف نوضح كیف تتدخل هذه السیرورات ،) اء مبتدئونقر

م فــي العنصــر الســابق  ــذ فــي نشــاط  ا، مهمــحســب مــا قــدّ كــان النمــوذج المتبــع مــن طــرف التلمی
مثــل  ضــمن نشــاطات معرفیــةتعــدة عملیــات ذهنیــة ت إلــى هأثنــاء أیلجــ خیــر، فــان هــذا األالقــراءة
مثـل مهـارة الـوعي  ،Métacognitive معرفیـةوراء  و أخـرى البصري و الـذاكرة العاملـة اإلدراك

  القراءة الكتساب مهارةبالنسبة  أساسیة،وحسب العلماء تعتبر هذه السیرورات الثالث يالفونولوج
  
بصـفة عامـة كیفیـة  اإلدراكیعنـي مفهـوم La perception visuelle.البصـري اإلدراك-4-1

  ]42[ فهمها وتنظیمها ،الفرد للمعلومات المستقبلة عن طریق الحواس تأویل و تفسیر
نظم الـــــــــــــــ مـــــــــــــــن یـــــــــــــــدرك العـــــــــــــــالم المحـــــــــــــــیط بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل مجموعـــــــــــــــة اإلنســـــــــــــــان

یكـــون نـــوع  وفقـــا لنـــوع المصـــدر الحســـيو ، و اللمســـیة،الحركیة شـــمیةالسمعیة،البصریة،ال:حســـیةال
 واإلدراكالشـمي  اإلدراك،اللمسـي اإلدراكالسـمعي،  اإلدراكالبصـري،  اإلدراك مـثال ،فنجـداإلدراك
مــن خــالل معنــى للمثیــرات مهمــا كــان نوعهــا  بإعطــاءتســمح عملیــة عقلیــة ك اإلدراك یــتمو .الحركــي

  .localiser االنتباه للمثیر،التعرف علیة ثم تحدید موقعه:هي ثالث وظائف
،لـذلك فـان مراحـل هـذا النشـاط  أولـى التعـرف علـى الكلمـات المكتوبـة یعتبـرتعلم القـراءة ل بالنسبة

معلومة  تمثلالمكتوبة  الكلمة ،ألنالبصري اإلدراكهي  تتدخل في هذه العملیةسیرورة عقلیة  أول
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مركــز  إلــىثــم تنقــل عبــر العصــب البصــري ) العــین شــبكیة(.مــن طــرف العــین أوالتلــتقط بصــریة 
و یشـمل  .ككلمـة إدراكهـاوهناك تترجم وتفسـر ویـتم ) الفص الصدغي(القشرة المخیة  على الرؤیة

بـین  ز، التمییـأكثـر أومنها التمییز بین مثیـرین مـرئیین  ،على عدة قدرات فرعیة البصري اإلدراك
وتمثـل هـذه ] 47[لفضـائیةالعالقـات ا إدراكو كـذلك  ع في الفـراغموضتال م، فهاألرضیةالشكل و 
في الجزء التطبیقي من  قیاس كأداةخدمناه الذي است تطور اإلدراك البصري اختبار عادأبالقدرات 
  .)البصري اإلدراكسیرورة من اجل تقییم دراستنا 

 ةالتـي تناولـت حركـ كالقراءة، تلالبصري في عملیة  اإلدراكبینت دور و من أهم الدراسات التي 
تعقـب  إالالقـراءة مـا هـي  أن أوضـحت يو التـ )les saccades oculaires( المتقطعـة العینـین
 .أو ما یسمى بوضعیات التثبیت توقف فتراتعلى شكل ومضات تتخللها  بصري

تقوم بها العین لجلب النظـر  قفزاتعن عبارة  )les saccades oculaires(و التعقب البصري 
 أخـرى لمـة وكالملیثانیـة بـین 20حـوالي  ومـدتها الزمنیـة قصـیرة جـدا.)(cibleعلى الكلمة الهدف 

  .و آخرسطر الملیثانیة بین 80و 
فتمثـل لحظـات توقـف حركـة العـین و تـدوم فـي المتوسـط  les fixationsوضـعیات التثبیـت  أمـا

عنـدما تقـع عـین التلمیـذ علـى حیـث انـه .البصریة ةوهي الفترة التي تلتقط فیها المعلوم ربع الثانیة
و ) (saccades التعقـب البصـري إي ابعـةمتت أفقیـة تقـوم بحركـات األخیرةنص مكتوب فان هذه 

تكون و ،بؤریــةتكــون الرؤیــة  التثبیــتوضــعیات  أثنــاء ،(fixations) التثبیــتوضــعیات ثابتــة أي 
یكـون التعـرف و  محیطیـة تكـون الرؤیـة )la fovéa (النقـرةعلى أطـراف  أماعملیة التعرف جیدة،
فـــي كـــل وضـــعیة  .مشـــوه منقـــوص أو الحـــروف والكلمـــات یكـــون إدراكالن ،علـــى الكلمـــات ســـیئ

جزئیـات تلـك  أدقیـتم تمییـز  أیـن،(fovéa) النقـرةحـروف علـى عشـرة  حوالي صورة تسقط تثبیت
كلمـا قـلّ عـدد الحـروف المسـقطة ف.القـراءة وهي الوضعیة التي تتم فیهـا عملیـة،عالمات البصریةال

ــت قــدرة  ــذلك فــان التعــرف علــى آوعلــى تلــك المنطقــة كلمــا قّل الكلمــات  ســعة التمییــز البصــري ل
  ]61 ،60، 17، 12[ .التمییز البصري الدقیق للكلمات والحروفقدرة المكتوبة یعتمد على 
                     

  
  La mémoire de travail الذاكرة العاملة-4-2
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نظــام یتكــون مــن مجموعــة مــن  أنهــاتعــرف نظریــة معالجــة المعلومــات الــذاكرة بصــفة عامــة علــى 
  ]61[رمیز المعلومات،تخزینها و استرجاعها أو استدعائها میكانیزمات التي تسمح بتال

یــــتم بهــــا معالجــــة ام الــــذاكرة یحتـــوي علــــى نظــــم فرعیـــة ظــــاالتجـــاه فــــان نأصــــحاب هــــذا وحســـب 
  :حسب أنواععدة  إلىالمعلومات في مظاهرها المختلفة ومن ثم جاءت فكرة تقسیم الذاكرة 

  :إلى علومة الحسیةنوع الم -أ
السـمع مثـل  طریـق حاسـةتتعلـق بكـل المعلومـات التـي یسـتقبلها الفـرد عـن و : سمعیةالذاكرة ال-*

  كلمات أو حروف أو أرقام إلىاألصوات أو االستماع 
  مثل األشكال واأللوان و الكلمات و األرقام .وتشمل المعلومات البصریة :بصریةالذاكرة الو  -*
  : إلىى المعلومة و مضمون أو محت-ب
مجمـوع المهـارات الحركیـة التـي  وتشـمل   la mémoire procédurale :اإلجرائیـةالـذاكرة -*

  یقوم بها الفرد في حیاته الیومیة مثل قیادة السیارة 
ــة-* ــذاكرة البیانی  األهــدافو تشــمل المعتقــدات والقــیم و   la mémoire déclarative:ال

  االجتماعیة التي یسعى الفرد لتحقیقها 
مهـارات الفهـم ضـمن و تت la mémoire sémantique معـانيلذاكـرة ا والداللیـة أالـذاكرة -*

  الفن والموسیقى  اللوحاتمثل فهم اللغة و 
 ]62[.الـذكریات والخبـرات السـابقة وتتضـمن la mémoire épisodique :العرضـیة الـذاكرة-*
]60 ،62 [.  

  :إلىعامل الوقت  -ج
ــة المــدى،ذاكرة قصــیرة المــدى وذاكــرة  ــة،ورغم أن كــل هــذه ذاكــرة طویل حاضــرة فــي  نمــاطاألعامل

 الفعـل القرائـي جمـع العلمـاء علـى ارتبـاط،ابالنسـبة لعملیـة القراءة أن إالحیاتنا ونشاطاتنا الیومیة، 
 األخیـــرةهـــذه  أهمیـــة Baddeley بـــینحیث ،بكـــل مـــن الـــذاكرة قصـــیرة المـــدى و الـــذاكرة العاملـــة

مكونـات  ضـح فیـهیو  1974 فيHitch خالل النموذج الذي قدمه مع  نبالنسبة لعملیة القراءة م
  :كالتالي الذاكرة العاملة

 مخــتص فــي l'administrateur centralالمركــزي المحــرك أو المســیرهــو  :المكــون األول*
ـــــة ـــــاه، مراقب ـــــة االنتب ـــــذاكرة وعملی ـــــین عمـــــل مكـــــوني ال  إدمـــــاجاآلخرین،كمـــــا یضـــــمن  التنســـــیق ب

l'intégration  من مختلف المصادر اآلتیةالمعلومات.  
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   la boucle articulatoireالحلقـة الفونولوجیـة أوالنطـق  )دارة( حلقـةهـو  :المكـون الثـاني*
رها علــى و تحتــوي بــدو  دورا أساســیا فــي عملیــة القــراءة األخیــرةتلعــب هــذه  Baddeleyوحســب 

  :مكونین هما
  ).ثانیة 02حوالي (قصیرة المدى يالفونولوجوحدة التخزین  -
مـن خـالل عملیـة  فـي شـكلها الصـوتي  Le recodageالمعلومـة البصـریة ترمیـز إعادةسیرورة -

للمخـــــزون  صـــــوتيال رمیـــــزتالـــــذي یســـــاعد فـــــي تنشـــــیط ال.)عملیـــــة وراء معرفیـــــة(التكـــــرار الـــــذاتي
  .نولوجيو الف
 و هو  لمكانیةا-ةأو اللوحة البصری visio-spacial  Le Calepinالدفتر هو :الثالثالمكون *

التـي قـام الفـرد  اث و حتـى العالقـات الفضـائیةاألحـدو  األشـیاءالجزء الذي یتم فیـه بنـاء و تخـزین 
تعمل الـذاكرة العاملـة   Baddelyو حسب .]63، 62، 58، 35[ ذهنیة في شكل صور بتمثیلها

  :النموذج التالي وفق
  

  
 للذاكرة العاملة Baddelyیمثل نموذج  : 5شكل رقم 

  
ـــذ نإذ ـــتم فیـــهالـــذاكرة العاملـــة هـــي ذلـــك النظـــام ال ـــتال ن، التخـــزیهني الـــذي ی مـــع  ل، والتعامـــمؤق

فـي قـدرة الطفـل إجرائیـا كرة العاملـة او تتمثل الذ(]63[التعلمفهم و التفكیر و لل الالزمةالمعلومات 

  المسیر  الرئیسي
Administrateur 

principal 

  دفتر البصري المكانيال
Calpin visu-

spacial   
 

  دارة النطق
Boucle 

phonologique 
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 قمنــاوهــو نــوع االختبــار الــذي (والحــروف یــتم تقــدیمها لــه لفظیــا األرقــامعلــى تكــرار سلســلة مــن 
  )الذاكرة العاملة سفي دراستنا المیدانیة لقیا بتطبیقه

علــى الطفــل االحتفــاظ مؤقتــا  أن ث، حیــفــي تعلــم القــراءةdécisifهــذا النظــام یلعــب دورا أساســیا 
الــذاكرة العاملــة ف.،وبعــد ذلــك یقــوم بنطقهــا  ةفونولوجیــمقــاطع  إلــىبالمقــاطع الحرفیــة ،ثــم تحویلهــا 

 وف الـى صـور صـوتیةحـر تسمح للمتعلم بفك رموز الكلمات ،تذكر ما قرأ وتذكر قواعد تحویل ال
]12[ .  
  
  La conscience phonologique.نولوجيو الوعي الف-4-3

 ةالفونولوجیــــتلــــك المهـــارة التــــي تســـمح بكشــــف المكونـــات علــــى انـــه  يالفونولـــوجیعـــرف الــــوعي 
 manipulerتجهیــزقــدرة علــى عــزل و ،هــذه ال]16،64[واعیــةللوحــدات اللغویــة وتجهیزهــا بطریقــة 

مثـل المعرفیـة وراء  األنشـطةمـن  مجموعة من التمكن الطفل من طلبتت ذهنیا الوحدات الصوتیة
للكلمة بصوت أخر،تقطیع الكلمة  األولالصوت  إبدالمن كلمة، األخیرأو  األولالصوت  حذف
 كونــة للكلمــة وتجمیــع صــوتین لتشــكیل كلمــة جدیــدةالم األصــواتصــوات المكونــة لها،عــد األ إلــى

مــــن اجـــل قیـــاس مهـــارة الــــوعي  بإعـــدادهر الـــذي قمنـــا االختبـــا أبعــــادتمثـــل كـــل هـــذه العملیـــات (
  ).يالفونولوج

هـــذه  ة ألنبـــالتعـــرف علـــى الكلمـــات المكتو  ألیـــهفـــي  أساســـيعامـــل  يالفونولـــوجالـــوعي  یشـــكل 
 laقواعـــــد الـــــربط بـــــین الحـــــروف واألصـــــوات بإتقـــــانللطفـــــل  حســـــمت معرفیـــــةالالعملیـــــة وراء 

correspondance graphèmes-phonèmes   اكتساب القراءةو تسهل بذلك.  
یـرى  حیـث،)متبادلـة(جـاهینتو مهـارة القـراءة هـي عالقـة ذات ا يالفونولوجالعالقة بین الوعي  إن

یذهبون إلزالة  أنهم إال ،لتعلم للقراءة في أن واحد هو سبب ونتیجة يالفونولوجالوعي  أنالعلماء 
سـبب لـتعلم القـراءة  يوجالفونولـ،إذ یكـون الـوعي طبیعـة هـذه العالقـةل أكثـر التنـاقض إلـى توضـیح

هـــؤالء  عــان فـــإذا،)المبتــدئونالقـــراء (فــي بدایــة التمـــدرس أي تالمیــذ الســـنة أولــى والثانیـــة ابتــدائي
  . قراءةال تعلم اتصورا في هذه المهارة،أظهروا الحقا صعوبالتالمیذ ق

اءللقــراءة بالنسـبة  نتیجـةتصـبح بینمـا  ّ ة كلمــا زاد ،حیــث كلمـا تمكـن التلمیــذ مـن القـراءینالماهر  للقـر
لهـــذا الغـــرض لـــم نـــدرج هـــذه العملیـــة ضـــمن (األصـــوات،خاصـــة عملیـــة تقطیـــع يالفونولوجوعیـــه 

ّ نا مع تعاملل،بإعدادهالذي قمنا  يالفونولوجاختبار الوعي    ]17،58، 12 [ )نیاء مبتدئقر
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ــة  إذا الــذي  االعادیــة، فمــكانــت كــل هــذه العملیــات المعرفیــة تتــدخل فــي عملیــة القــراءة فــي الحال
  ؟حالة الصعوبةعیقها في ی

 :نموذج معالجة المعلومات،في ظل المفسرة لصعوبات القراءة النظریات-5

 ّ  اء العادیونتفسیر سبب عمل مخ عسیري القراءة بطریقة تختلف عن تلك التي یعمل بها مخ القر
 ثثـالعنهـا  ت،تولـداآلنحـد  إلـىقاشات ال تزال قائمـة نل ال موضوعشكّ  قدف،لیس بالمهمة السهلة

عجــــــز علـــــى ال األولاعتمـــــد  ،صـــــعوبات القـــــراءةظــــــاهرة  تفســـــیررئیســـــیة فـــــي  معرفیـــــة نمـــــاذج
باالضـــطرابات التـــي تمـــس  لـــثاالث اهـــتم،بینمـــا الفونولوجي القصـــور ني علـــىالثـــا وأكد،البصـــري

  .] 17[ كل نموذجلح یوضت في ما یلي و.الجانب الحركي
  
  La théorie visuelle:النظریة البصریة 5-1

ــ تاریخیــا رجــع أنصــاره أ ث، حیــي لظــاهرة صــعوبات القــراءةتفســیر  نمــوذج أولهــذه النظریــة  لتمث
ســبب هــذا  عــنالبحــث  أن إال.،القــراءةالبصــري لــدى عســیري  اإلدراكقصــور فــي  إلــىالمشــكلة 

  :فریقین إلىجعل العلماء ینقسمون  العجز
ـــراءة راجعـــة إلـــى خلـــل فـــي المنـــاطق ال مـــنهم مـــن - ـــة ذهـــب إلـــى افتـــراض أن صـــعوبات الق مخی

، مما یؤدي )(La représentation spatiale(المسئولة عن التمثیل المكاني لألشكال البصریة
لـذلك فقـد خاطئ للمعلومـات البصـریة، ینـتج عنـه الخلـط بـین األحـرف المتقاربـة شـكلیا إلى إدراك 

 . حد متغیرات بحثناأشكلت هذه الخاصیة 
ء التي یرتكبها عسـیر القـراءة أثنـاء أداءه یظهر هذا القصور اإلدراكي البصري من خالل األخطا

  :لهذا النشاط والتي تتمثل في
بــین  ك، وكـذل"ش"و"س"، "غ"و"ع"، "ظ"و " ط"الخلـط بـین األحــرف المتشـابهة فـي الشــكل مثـل  *

  ".9"و"6"األرقام مثل 
  ".وفق" "فوق"قلب الحروف مثل أن یقرأ كلمة  *
  ".حبل" "جبل"إبدال حرف من كلمة بحرف آخر مثل قراءة  *
  .]17[ "وضع" "وضعنا"حذف حرف من كلمة مثل أن یقرأ كلمة  *
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 أطبــاءبهـا  ماهــت و قـد وتعتبـر الدراسـات التــي أجریـت فـي هــذا االتجـاه أولـى المحــاوالت التفسـیریة
 إلـى غایـةالقت رواجـا كبیـرا فـي مجـال صـعوبات القـراءة  حیث 1937في   Ortonالعیون أمثال

ظهــور وجهــة نظــر  إلــىانتقــادات كثیــرة أدت  إلــىلكنهــا تعرضــت .]17[ القــرن العشــرین منتصــف
  :أخرى تمثلت في

عمــل النظــام فــي  نــوعيقصــور  یعــانون مــنصــعوبات القــراءة ذوي فتــرض أن االــذي الفریــق  -
الـرابط بـین  الجـزء فـي وبالضـبط، (Un déficit spécifique du système visuel(البصـري

المتخصـص فـي  Le système magnocellulair1eأو ما یسـمى ب شبكة العین وقشرة المخ،
هـذا ال یعنـي أن هـؤالء التالمیـذ  لكن ،الشكل الكلي للكلمةب التي تتعلقمعالجة المثیرات البصریة 

 اإلدراكیـــةأو  معالجـــة البصـــریةالمشـــكلتهم علـــى مســـتوى  تكمـــن ، بـــلبصـــریة إعاقـــةیعـــانون مـــن 
ـــر بســـرعة ـــذلك ، للمعلومـــات البصـــریة التـــي تظهـــر وتتغی ـــقیل ـــة :منحـــىال اهـــذ طل قصـــور النظری

  .] 12[ البصري ياإلدراك
،وجاء تفســیره لســبب القصــور علــى یعتبــر هــذا التوجــه األكثــر حداثــة بالنســبة للنظریــة البصــریة و

  :النحو التالي
لقـد تــم (أثنـاء نشـاط القـراءة تكــون هنـاك إسـقاطات متعاقبــة للحـروف والكلمـات علـى شــبكة العـین 

ال یــتمكن  ، والتلمیــذ الــذي یعــاني مــن قصــور إدراكــي بصــري)ابقفــي العنصــر الســ توضــیح ذلــك
ممـا  ،حل شفرة الكلمات حرفا بعد حرف إلىتها فیلجأ من معالج  Magnocellulaireال نظامه

التـي  األخطـاءالكثیر من  ظهرفی،سةلبطریقة س یتمكن بالتالي من القراءة فال، یبطئ تدفق كالمه
 عالقــة وجــود فتــرض هـؤالء العلمــاءأ مـن ثــم.وبات القرائیــةذكرناهـا ســالفا و التــي تـدل علــى الصــع

و یشكل هذا الطـرح احـد  ]51، 7 [البصري وظهور صعوبة القراء  اإلدراكبین قصور  ارتباطیه
   .المیدانیة دراستنافروض بحثنا الذي نطمح للتحقق منه من خالل 

ممـا دفــع ،ات القراءةلصــعوب الســبب البصـريئم بشــدة حـول الــم تمنـع الجــدل القـ األبحـاث كـل تلــك
لقیــام بدراســات أخــرى لمحاولــة فهــم مــا إذا كــان األمــر یتعلــق بعجــز فــي ا إلــى بأطبــاء األعصــاب

  .قصور أساسي في معالجة المثیرات البصریةب مالنتباهي أا-السلوك البصري

                                                
التغیر  ھو مجموعة من الخالیا العصبیة تبدأ من الخالیا العقدیة لشبكة العین و تنقل المعلومات البصریة سریعة الظھور و: Magnocellulaireiالنظام 1

ة االولیة في قشرة المخ   .الى المنطقة البصری
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مـن ،)Des études de Cas(حـاالت عسـر القـراءة علـى ةدراسـة عدیـدأجریـت من جهـة أخـرى، 
ــة 22فیهــا أن مــن بــین أوضــح  التــي 2000فــي ســنة Skottum بینهــا دراســة  اكــانو فقــط  4،حال

  .] Magnocellulaire  ]7یعانون من قصور في النظام ال
ــائج جعلــت تفســیر أخــر نحــوى  هــونتوجیعــن النظریــة البصــریة و  ونبتعــدین و المختصــ هــذه النت

  : تمثل في
  
 La théorie phonologique.النظریة الفونولوجیة 5-2

النمـــوذج الفونولــوجي مـــن أقــوى االكتشـــافات فــي مجـــال البحــث عـــن الســیرورات المعرفیـــة یعتبــر 
القصــور الرئیســي  أنلعــدة مــرات  الدراســات و صــعوبات القــراءة حیــث أوضــحت خلــفالكامنــة 

و یتعلـق باللغــة  ةفونولوجیـذو طبیعــة  یكـون المسـئول عـن ظهــور صـعوبات القـراءة لــدى التالمیـذ
  .  ]7[البصري اإلدراكتعلقه بمن  أكثرالشفهیة 

بعـد  2001و 2000فـي,Snowling و 2003فـيF Ramus مثـل  العلمـاء بعـض توصـل قـدل
عجـــزا  تعــاني لتلـــك الحــاالتالســاحقة األغلبیــة إلـــى أن  دراســة العدیــد مــن حـــاالت عســر القــراءة
یمكــن مالحظــة القصــور فــي تحلیــل الوحــدات  و ]17[ واضــحا فــي مهــارات الــوعي الفونولــوجي

ـــ  )Les futuresدى التالمیـــذ الـــذین ســـوف یظهـــرون صـــعوبات القـــراءة مســـتقبالالصـــوتیة ل

dyslexiques)( بدایــة تعلـم اللغــة المكتوبـة مــا یجعلهـا مؤشــرا قویـا یكشــف مبكـرا عــن قبـل  حتـى
  .ذوي صعوبات القراءة 

هـذه السـیرورة  مثلـتلـذلك ( ]12[وجود قصور في إدراك أصـوات الكلمـات إلىیرجع هذا العجز و 
قمنــا بقیاســها فـي الدراســة المیدانیــة مــن خــالل اختبــار الــوعي  حیــثة احــد متغیــرات بحثنــا المعرفیـ

  .)الفونولوجي

ظهـرون ی فـي هـذا االتجـاه أن جـلّ التالمیـذ عسـیري القـراءة أجریت قد أوضحت الدراسات التيو 
بـل  (La manipulation des phonème) الوحـدات الصـوتیة تجهیـزعجـزا لـیس فقـط فـي 

 یجعلهممما  (La représentation des phonèmes) لتلك الوحدات العقليل یتمثأیضا في ال
ـــینفـــي التعـــرف  یفشـــلون ـــل  یاالمتقاربـــة صـــوتوحـــدات اللغـــة الشـــفویة  والتمییـــز الســـمعي ب " دا"مث

ــــي عجــــز  "ط"و" ت" ،"صــــا"و"ســــا"،"ضــــا"و ــــذ هــــؤالءویظهــــر هــــذا القصــــور ف علــــى أداء  التالمی
،التعویض و كلمــةصــوتیة،تجمیع مقــاطع صــوتیة لتكــوین  وحــدات إلــىتقطیــع الكلمــات :عملیــات



 61

 أهــمتشــكل هــذه العملیــات (.مقارنــة بــأقرانهم القــراء العــادیین الصــوتیة التحویـل فیمــا بــین المكونــات
  . ]65[ )يالفونولوجالمهام المكونة لمعظم االختبارات التي تقیس مهارة الوعي 

تقطیــع  مـن صــعوبة كبیـرة فـيفـإن ضــعاف القـراءة یعـانون بشــكل واضـح  Libermanحسـب  
ــیهم أن یتعلمــوا  الكلمــات المقــروءة والمكتوبــة إلــى أصــوات منفصــلة وهــذا یجعــل مــن الصــعب عل

حـل "التعرف على الكلمات من خالل المسح األبجدي وتركیب أصوات الحـروف أو مـا یـدعى بــ 
الترمیــــز "هـــر مـــن مظـــاهر مشـــكلة أعـــم فـــي مظ" ضـــعف التقطیـــع الصـــوتي" "الترمیـــز الصـــوتي

 عقیمـة ألصـوات الحـروف وألفـاظ الكلمــات) تمثـیالت(تتجلـى فـي اختـزان الـذاكرة رمـوزا " الصـوتي
 )49(لدى عسیري القراءة وجود قصور في الذاكرة اللفظیة قصیرة المدى إلىوهو ما یشیر  ]59[

األبحــاث التــي تطرقنــا ذلــك وضــحت  ا، كمــقصــور الفونولــوجيالجــل عســیري القــراءة مــن  معانــاة
مــــن أهــــم، أبــــرز و أكثــــر النمــــاذج المفســــرة  ةالفونولوجیــــجعل النظریــــة فــــي هــــذا العنصــــر، إلیهــــا

إال أن ذلــك لــم یمنــع وجــود أعمــال أخــرى حاولــت تفســیر الظــاهرة مــن  ،لصــعوبات القــراءة قبــوال
راءة،وتتمثـل صـعوبة القهتم أكثر بالبحث في الجانب العضوي البیولـوجي كسـبب لا منظور مغایر

  :وجهة النظر هذه في
  
 La théorie motrice:الحركیة النظریة 5-3

یشــكل الســبب الرئیســي فــي مخــیخ التنطلــق هــذه النظریــة مــن افتــراض وجــود خلــل علــى مســتوى 
المخــیخ هـو المســئول  بكـون وجهـة نظــرهم هــذا النمـوذج أصـحابیعلــل القراءة،و ات صـعوبظهـور 

الحدیثـة  األبحـاث أن إال،وهو الدور المعروف منـذ القـدیم لحیةلدى الكائنات ا الحركي األداءعن 
ـــات أخـــرىبینـــت ادوار  ـــة العامـــة،كتلك الخاصـــة ب للمخـــیخ تتعلـــق بالعملی و  الوقـــتتنظـــیم المعرفی

لــذلك  )L'automatisation des procédures(العملیـة لإلجــراءاتلـي اآلالـتمكن مــن األداء 
قصــور فــي التنظــیم الزمــاني ، التــآزر الحركــي فــي اضــطراب ینــتج عنــه فــي وظیفتــه خلــلالفــان 

، 7[ عسـیري القـراءةلدى ما نالحظها  غالبا و هي المظاهر التي و صعوبة في التوازن والمكاني
إلى القصور في سرعة التسمیة التـي تظهـر مـن خـالل عـدم قـدرة هـؤالء التالمیـذ  افةضباإل  ]12

  . ]49[لقراءةعلى القراءة بطریقة سلسة أو ما یسمى بالطالقة في ا
مـن ذوي % 80 حـواليعنـد  الناتج عن خلل في وظیفة المخیخ القصور تحدید من العلماء تمكن

حــول ) La neuro-imagerie(عصــبيالمعلومــات التــي قــدمها التصــویر الو ،صــعوبات القــراءة
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جعـل البـاحثین فـي  القرائیـةة و جیـو لفونولاانخفاض مستوى نشاط المخیخ عند أداء المهـام الحركیة،
  .]17[ فكرة الخلل الوظیفي على مستوى المخیخ كتفسیر لظاهرة عسر القراءة تبنونهذا االتجاه ی

ــةافتــراض آخــر هام،دائمــا بالنســبة لل علــى  ءالحركیــة فــي تفســیر عســر القراءة،یســلط الضــو  نظری
فـي تعلـم اللغـة،حیث  L'articulation de la parole)(الدور األساسي الذي یلعبه نطق الكلمة

یؤدي إلى قصور في المهارات النطقیـة الـذي  أنالخلل الوظیفي للمخیخ یمكن  أن أصحابهیزعم 
،فینتج عن ذلك تـدهور فـي )(La boucle articulatoireالنطق خلل في حلقة إلىیؤدي بدوره 

  ، وبما أن هاتین الذاكرة الصوتیة قصیرة المدى و عجز في الوعي الفونولوجي
  .]12[ظهور عسر القراءة  إلىراءة فان قصورهما یؤدي العملیتین ضروریتین لتعلم الق

 Ramus etأمثـل  طـرف بعـض البـاحثین انتقـادات مـن تعرضـت وجهـة النظـر هـذه إلـى  لكـن 

White ال یمـس  المخـیخخلـل  أن قاموا بها فـي هـذا المجـال إلـى  ذین بینوا من خالل دراساتال
 Ramus،و حسـب عوبات القـراءة مـن ذوي صـ)3 أو 2مـن 1(ثالثـة أو طفل واحـد مـن اثنـان إال

الـذین یعـانون فـي نفـس ) 10حـاالت علـى  8(یتواجد هذا الخلل بنسـبة أكبـر لـدى عسـیري القـراءة
فقــد  White أمــا. التناســق الحركــي اضــطرابالوقـت مــن اضــطرابات أخــرى مثــل عجــز االنتبــاه و 

  .]17[ تالمیذمستوى القراءة لدى البتنبؤنا  أنالقدرات الحركیة ال یمكنها  أن إلى أشار
  
و عالقتهــا بصــعوبات القــراءة معقــدة نوعــا مــا و النظریــات المفســرة لوظیفــة الجهــاز العصــبي  إن

تحتاج إلـى توضـیح أكثر،لـذلك أرفقنـا هـذا العنصـر بالشـكل المـوالي والـذي یبـین المنـاطق المخیـة 
  .    المسئولة عن معالجة المعلومات الحسیة و ترجمتها
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  .]12[المناطق المخیة المسئولة عن معالجة المعلومات الحسیة  یوضح:  6شكل رقم 

  
لكنها نتــائج هامــة دعمــت افتراضــاتها،عرضــها قــدمت  تـمالتــي المختلفــة مــن النظریــات  واحــدةكـل 

غلـــب أصـــعوبات القـــراءة،ألن  أشـــكال كـــل بصـــفة حصـــریة تفســـیر ولتبقـــى غیـــر كافیـــة بمفردهـــا 
 تشـیر كـل مجموعـة منهـا ،ینـة ومتداخلـة فیمـا بینهـامتبا أعراضعسیري القراءة یبدون عالمات و 
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ن مـن تلـك التـي سـبق التي یمكن تفسیرها وفق نموذج معـی و نوع معین من صعوبات القراءة إلى
  . ]12 [طرحها

  
  أشكالها المتعددة :صعوبات القراءةتصنیف  -6

المسـئولة عـن  نقصـد بهـا صـعوبات القـراءة النمائیـة فإنناعندما نتحدث هنا عن صعوبات القراءة 
،وقد فرقنـا بینهـا وبـین عسـر القـراءة المكتسـب فـي عنصـر فشل الطفل في اكتساب اللغة المكتوبة

  .سابق
نـوع واحـد مـن  یتضـمنال  هأن إالصعوبة نوعیة في التعلم  إلىمفهوم عسر القراءة یشیر  أنرغم 

هرهــا لكــل منهــا خصائصــها و مظایحتــوي علــى عــدة صــعوبات فرعیــة أكثــر دقــة الصــعوبة بــل 
  .السلوكیة

لجأ المختصون إلى تحدیـد هـذه األنـواع لـیس فقـط مـن اجـل تسـهیل الدراسـة والبحـث فـي هـذا قد ل
المجال بل لغرض إكلینیكي أیضا حیـث تسـمح هـذه العملیـة بالتشـخیص السـلیم والـدقیق لصـعوبة 

مــا م )ســوف یــتم توضــیح الفــرق بینهمــا فــي الفصــل الثالــث(الطبــي أوســواء البیــداغوجي  القــراءة
  :رئیسیة وهي أنماط ثالث هذا التصنیف على ظهور أسفرو قد .لعالجایسهل عملیة التدخل و 

  
  La dyslexie profonde ة القراءة العمیق صعوبة 6-1

 يمــن ذو %70حیــث یظهــر عنــد حــوالي  شــیوعا صــعوبات القــراءة أشــكال یمثــل هــذا النــوع أكثــر
 "Dyslexie" و " "Elena Boder  Dysphonétiqueتطلق علیها ،]12[صعوبات القراءة 

de type L" من قبلBakker ،  الفونولوجي عسر القراءةالتسمیة األكثر استعماال هي لكن  
(Phonologique) یتمیــز بعــدم .يفونولــوج معرفــيقصــور  إلــىیرجــع ســبب هــذه الصــعوبة  و

 la voieتجمیــــعاالجــــراءت الخاصــــة بطریقــــة ال قـــدرة الطفــــل الــــذي یعــــاني منــــه علــــى أداء
d'assemblage وكذلك في عملیة الربط بین الحرف و صورتة الصوتیة  في فك رموز الكلمات

]31[  (La correspondance grapho- phonémique) ) فـي  لها بالتفصیل تطرقال تملقد
  .)عنصر سابق

  :من األعراض الشائعة لهذا النوع 
  .صعوبة واضحة في قراءة الكلمات غیر المألوفة*
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 )pseudo-mots les.()كلمات ال تحمل معنى(الكلمات  شباهأل الجهریةءة قراالالعجز عن *

  بطء في التسمیة السریعة للكلمات *
،فالكلمـة األولـى والثانیــة "لعبتـي" "لعبــة"كــان یقـرأ مـثال كلمـة المیـل الرتكـاب األخطـاء االشـتقاقیة *

  )المعنى(مرتبطتان من الناحیة المفاهیمیة
  ".األشجار" "الغابة"معتمدون على المعنى،كأن یقرأ ) مألوفة كانت إذا(یقرؤون الكلمة ككل*
  . ]12،31،49 [ القراءة أثناءكلمات  و یبدل أحرف أو یحذف* 
  
 La dyslexie de surface.صعوبة القراءة السطحیة 6-2

  . Borderالتي جاءت بها  La dyséidétique"" مثلأخرى  تسمیات حمل هذا النوع
  .Bakkerالذي قدمه "La dyslexie du type P"و
  ." Seymour    "La dyslexie morphémique علیهكما أطلق  

ــــى قصــــور فــــي النظــــام البصــــري االنتبــــاهي ســــبب یرجــــع  -Visuo(عســــر القــــراءة الســــطحي إل

attentionnel ( تـــيالمفردا خلـــل فـــي المســـار إلـــىیـــؤدي La voie lexicale) الـــذي یمثـــل
 )بق توضـیحه فـي العنصـر الخـاص بكیفیـة تعلـم القـراءةإستراتیجیة ضـروریة لـتعلم القـراءة كمـا سـ

  :ذا القصوره و من أهم مظاهر.
  خلل في التعرف البصري على الكلمات *
تكتـب كمـا  أي ال )irrégulier(تتسـم بنظـام تهجئـة غیـر مـنظمصعوبة في قراءة الكلمات التي *

  .انطقوال تن انكتبتالتاء المربوطة  الالم و "السیارة "كلمة  مثالف ،تنطق
یجــب  فــي حــین ال فــي صــوتین منفصــلین "الطــاء"و  "الضــاد"حیــث یقــوم بقــراءة " اضــطر"كلمــة 
  .نطقهما

ــالفرد Sublexicale قــراءة لفــي االمعجمیــة  أوتحــت المفراداتیــة  اإلجــراءات االعتمــاد علــى*  ف
ـــى ولـــو كانـــت  ـــراءة الســـطحي ال یـــتمكن مـــن قـــراءة الكلمـــة ككـــل حت ـــذي یعـــاني مـــن عســـر الق ال

حروف ثم یحولهم إلى أصوات ویقوم بتجمیعهم ثم ینطقها مثل فـي  إلىتجزئتها فیلجأ إلى مألوفة،
   .حالة الكلمات غیر المألوفة

  .ناتجة عن البطء الشدید في فك رموز الكلماتالكلمات  معاني فهم صعوبة فيإیجاد *
 .واحد في آنالمدخالت البصریة  معالجة العدید منخلل في الذاكرة العاملة یحول دون  *
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   . ]49، 35، 17[ خلط في اتجاهات الحرف والكلمات* 
  
  La dyslexie mixte ةالقراءة المختلط صعوبة.2-3

 ،األنــواعخطــر ویعتبــر ا الشــكل الثالــث مــن صــعوبات القــراءة یمثــل مــزیج بــین النــوعین الســابقین
 ةو البصـری ةجیـأي الفنولول السـیرورتین المعـرفیتین السـابقتین،فـي قصـور  إلـىحیث یرجع سـببها 

فتظهـر علـى الطفـل الـذي  .،مما یؤدي إلى إعاقـة المسـارین الفونولـوجي و المفرداتـيفي آن واحد
قـراءة  علـى ، و یصـبح غیـر قـادرأعراض صعوبة القراءة العمیقة والسطحیة هذا النوعیعاني من 

وضــعیة فیكــون بــذلك فــي ، )ظمــةتغیــر المألوفــة و ذات التهجئــة غیــر المن(أي نــوع مــن الكلمــات 
  . ]31[ عسر قرائي شدید

فحسـب .توجد فـي الواقـع بهـذا الشـكل أنهاال یعني فرعیة  أنواع إلىتصنیف العلماء عسر القراءة 
بــل  بصــفة معزولـة األخیـرةفــي مجـال صــعوبات القراءة،نـاذرا مــا تتواجـد هــذه  يالسـیكولوج ثرالتـا

  :غالبا ما تكون مصحوبة باضطرابات أخرى إذا
  
  بات المصاحبة لصعوبات القراءة؟ما هي االضطرا -7

 إمـامتالزمـة مـع صـعوبات القراءة،قـد تكـون  أونجـدها مصـاحبة  أنهناك مشـكالت عدیـدة یمكـن 
طرابات مـــن طبیعــة مغــایرة، و ســوف نقــدم فیمــا یلـــي صــعوبات أخــرى نوعیــة فــي الــتعلم أو اضــ

  :أهمها
  Dysgraphie عسر الكتابة 7-1
العجز الذي یظهره بعض التالمیذ في اكتساب مهارة  لىإ الصعوبة الخاصة في التعلم شیر هذهت

الصــعوبات  أكثــر مــنفهــو  ك، لــذلالكتابـة و یمكــن مالحظتــه لــدى عــدد كبیــر مــن عسـیري القــراءة
  .لصعوبة القراءةمصاحبة 

 Dysgraphie عسر الحساب  7-2

ــر هــذه الصــعوبة النوعیــة ّ ي الریاضــ بــالمنطق النشــاطات الخاصــة عــن صــقور فــي فــي الــتعلم تعب
یتواجـد مـع  أنیمكن لهذا االضـطراب و .استعمال األرقام و العملیات الحسابیةكالتفكیر المنطقي 

  .بعض الحاالت فيصعوبة القراءة 
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 Dysphasieعسر الكالم  7-3

نوعي حاد و دائم في اللغة الشفهیة ناتج عن خلل في مسار النمو یمثل عسر الكالم اضطراب  
ذوي صـعوبة القـراءة یعـانون مـن صـعوبات علـى  األطفـالا ما نجد و غالب األطفالاللغوي لهؤالء 

  .مستوى اللغة الشفویة
  Dyspraxieاضطراب التنسیق الحركي  7-4

یظهـر الطفــل الـذي یعــاني مـن هــذا االضـطراب صــعوبة فـي تنفیــذ الحركـات التــي تتطلـب تنســیق 
ه یعجــــز عــــن انــــ إال،رغم انــــه یعــــرف الخطــــوات الالزمــــة للقیــــام بــــذلك مثــــل رســــم شــــكل هندســــي

  .من ذوي صعوبات التعلم یدةحاالت عد ویظهر هذا العسر عند.فعله
  
  .THADA اضطراب االنتباه مع فرط الحركة 7-5

یــة و لطالمــا ارتــبط هــذا االضــطراب قصــور االنتبــاه والنشــاط الزائــد مــع االندفاع أهــم مظــاهرهمــن 
ألطفـال ذوي صـعوبات عنـد ا فـي كثیـر مـن األحیـان هـذه األعـراض تظهـربصعوبة القراءة حیث 

   ]51،49،7،48[ القراءة
  

صـعوبات القـراءة قـد یعـانون فـي نفـس الوقـت مـن أنـواع أخـرى  ذوي أنیمكن مالحظـة مما سبق 
غالبــا مــا كــون مصــاحب لهــا، و بالتــالي ت ىأخــر  اتمــن صــعوبات الــتعلم العامــة أو مــن اضــطراب

 ید و بدقة صعوبات القراءةیمكنها أن تصعب عملیة تحد مختلفة و متنوعة أعراضتظهر علیهم 
  :نتساءللذلك فإننا ، وتمییز الذین یعانون منها عن غیرهم

  
  
  
  
  .؟L'enfant dyslexique)( قرائیا 1من هو الطفل المعسور-8

بخصائصـهم  ونیتمیـز  مفئـة ذوي صـعوبات الـتعلم فهـ إلـى ونینتمـقرائیـا  رینو المعس تالمیذال كون
ســـبق لقــد ( میالتعلـــ فــرص عــدم معانـــاتهم مــن نقـــص عـــادي، ذكــاءتمــتعهم بمســـتوى مثـــل  العامــة

                                                
  .تستعمل كلمة معسور بالتساوي مع كلمة عسیر لإلشارة إلى الطفل الذي یعاني من صعوبة القراءة 1
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لكـن تمییـز ذوي صـعوبات القـراءة عـن ) هذه الخصائص بالتفصیل في الفصـل األولعرض كل 
صــعوبات القــراءة حضــت  جــل ذلـكأومــن  .غیـرهم یتطلــب تحدیــد المظـاهر التــي یتفــرد بهــا هـؤالء

 ألطفــال الــذین یعــانون منهــااالتعــرف علــى  عملیــة إّال أن ،و الدراســات األبحــاثمــن  قــدربــأكبر 
ت ذكرنـا  ا، كم)pure(نقیة عسر قراءة حالة  إیجادمن الناذر  انه أهمها كبیرة تعقیدات واجهت ظّل

یحــول دون اســتبیان ســبب الصــعوبة  فیمــا بینهــا مختلــف العالمــات تــداخل أن إلــى باإلضــافة،لفاس
ي االنتبــاه،في مثــل هــذه فنجــد مــثال تلمیــذ یعــاني مــن عجــز فــي القــراءة و قصــور فــ مــن نتیجتهــا،

ّ كانـــت صـــعوب إذا تحدیـــد مـــاالحالـــة ال نســـتطیع   ممشـــكلة االنتبـــاه أ إلـــىت ة القـــراءة هـــي التـــي أد
  .العكس

تظهـر بصـفة  یتمیـز بهـا ذوي صـعوبات القـراءةأعـراض خصائص و هناك  ن و مع ذلك تبقىلك
كـون ت ]13[بـاآلخرین القراءة و الكتابة والتهجي و الكالم واالتصال عجزهم الواضح في عامة في

متقدمــة مراحــل  إلــىتســتمر  أن هــایمكن لكــن عــراض ظــاهرة خاصــة فــي المرحلــة االبتدائیــةاأل هــذه
  .الكشف عنها مبكرا و التدخل لعالجها في حالة ما إذا لم یتم

ــ تمؤشــرا و یرجــع اهتمــام العلمــاء بتحدیــد خصــائص عســیري القــراءة إلــى إمكانیــة اعتبارهــا  ةقوی
 نیالمعرضـالتالمیـذ عـن  )السنة األولى والثانیة ابتـدائي إلىالروضة من ( مبكرة في مراحلنا ؤ نبت

  .مستقبال قراءةلصعوبات 
ــــــــــي عــــــــــرض ألهــــــــــم الخصــــــــــائص ــــــــــي مــــــــــا یل ــــــــــي  و ف مثــــــــــال أعلمــــــــــاء الجمــــــــــع علیهــــــــــا أالت

Jenkins,Wolf,Schatschneider,Torgesen,Medina, التعــرف   و تتعلــق جلهــا بعملتــي
  .القرائي )بستیعااال(الفهم و  الكلمات )تمییز(
بعــض حــروف  ) l'omission(بحــذف هــاأثناءحیــث یقــوم الطفــل  ضــعف القــراءة الشــفویة * 

ـــب الحـــروفیالكلمـــة التـــي یقرؤها، ـــین الحـــروفی،)L'inversion(قل  )La confusion(خلـــط ب
بعــض حــروف كلمــة  یعــوض،9و 6خاصــة المتشــابهة مــن الناحیــة المرفولوجیــة مثــل ص و س ،

  جدیدة غیر موجودة في النص كأن یقرأ مثال كلمة منضدة طاولةة كلم یدخلبحروف أخرى،
بشـــكل كلمـــة لالحــروف المكونـــة ل نطـــق فـــي حیــث یســـتغرق وقـــت طویــل صــعوبة فـــي التهجئـــة *

  یمیز الحروف الهجائیة واضح أي انه ال
  للكلمات عدم القدرة على تسمیة األشیاء و الرموز األساسیة *
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أي عدم القدرة علـى تمییـز األصـوات  الكلمات الجدیدة ضعف في القدرة على تحلیل صوتیات *
  .المختلفة و الربط بین الصوت و الحرف

  .صعوبة في نطق الكلمات غیر المألوفة*
ظهر عندما یطرح علیة المعلـم أسـئلة ی العجزعادیة لكن  تهحیث تكون قراء الفهم،ضعف في  *

   .الرئیسیة ةفكر ال فال یقدر على استرجاع الحقائق الواردة فیه أو، حول النص
یقوم بضم الجمـل أو العبـارات  ث، حی)عالمات الوقف(تجاهل أو سوء تفسیر لعالمات الـترقیم *

  أو الفقرات دون االلتزام بالنقط و الفواصل و المعاني
یســتغرق وقــت طویــل فــي التعــرف علــى الكلمــات ویبــدل جهــد  ألنــه ،صــعوبة فــي تــذكر مــا یقــرأ *

   .]66، 51، 49، 47[ه عملیة الفهمكبیر من اجل ذلك مما یعیق
  .)كلمة، كلمة(بطیئة و متقطعةجد أي قراءة )ال یقرأ باسترسال(سرعة القراءة ضعف في معدل *
 الكلمـات التـي ال یسـتطیع قراءتهـا بحذفقراءة سریعة جدا و غیر صحیحة یقوم خاللها التلمیذ *
]14 ،17 ،28[ .  

منا مجموعة من األعراض یتمیز بها ذ لكـن تبـاین ظهورهـا واخـتالف  وي صعوبات القـراءة،لقد قدّ
العلمـاء یضـعون طـرق أخـرى أكثـر دقـة تسـمح بتشـخیص هـؤالء  شدتها من طفـل إلـى أخـر جعـل

   .التالمیذ
  
  ؟كیف یمكن تحدیدهم:قراءةتشخیص ذوي صعوبات ال -9

تخضع عملیة تشخیص عسیري القراءة إلى نفس محكات تشخیص ذوي صـعوبات الـتعلم بصـفة 
فاعلیـة  نجاعـة و األكثر ،األخصائیون،حسب ألنهما التباعد ومحك االستبعاد خاصة محكعامة،

،وتفادیا للتكـرار سـوف في الفصل األول بالتفصیل امتطرقنا إلیه قدو  و بالتالي األكثر استعماال،
العســـر  و درجـــة لتحدیـــد بدقـــة نـــوع ةالوســـائل المســـتخدمو  اإلجـــراءاتنتنـــاول فـــي هـــذا العنصـــر 

 إعـدادعلیهـا  یتوقـف عملیـة دقیقـة و هامـة باعتبارهـاعلـى حـدة  تلمیـذكل  هني منالذي یعا القرائي
  .لهؤالء التالمیذ و تصمیم البرامج التربویة والعالجیة

الذكاء،القــــدرة :تشــــخیص التلمیــــذ عســــیر القــــراءة معناهــــا تقییمــــه فــــي مجموعــــة مــــن األبعــــاد هــــي
ـــدا نجـــد أن عـــدة االجتماعي،/مـــو االنفعـــالياإلدراكیة،التحصـــیل األكـــادیمي،النمو الســـلوكي و الن ل

-فسـیة والمعرفیـة و الـنفسفي هـذه العملیـة منهـا الطبیـة، الن بمقاربات مختلفة تخصصات تشترك
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 لكــن عملیــة تشــخیص صــعوبات القــراءة،]47[ منهــا وســائلها و أدواتهــا كــلو ل عصــبیة والتربویــة،
  :المراحل التالیةتشمل  بصفة عامة

ـــیم شـــامل -9-1 ـــد الطـــالب ذوي صـــعوبات القـــراءةإجـــراء تقی ـــب هـــذا اإلجـــراء  و ،لتحدی یتطل
  :منها الالزمة تالبیاناجمع ب تسمح سائلالو مجموعة من األدوات و 

تسمح لألخصائي بمعرفة التلمیذ و الصعوبة التي یعاني منها بشكل جید وذلـك  :تاریخ الحالة-أ
ــــــات و معلومــــــات متنوعــــــة ــــــق مــــــن محیطــــــه العــــــائلي و ا مــــــن خــــــالل جمــــــع بیان لمدرســــــي تتعل

  .غیر عادیة في طفولته بأحداثما واجه مشكالت فیهما أو مر  اذإبنموه،صحته،و 
كـــان مكــون فـــي مجـــال  اذإخاصـــة  ،ئــيالقرا الفعـــل أثنـــاءلتلمیــذ ل المعلـــم مالحظـــة:المالحظــة-ب

مثــل  عســیري القــراءة تصــدر عــن أنالتــي یمكــن  التصــرفاتبالســلوكات و صــعوبات الــتعلم و ملــم 
مســـاك اإلطریقـــة جســـم و ال،وضـــعیة األسطرلتتبـــع  العینـــان، اســـتعمال اإلصـــبع حركـــة الـــرأس و

مـن المعلومـات  العدیدوفر ت یمكن أن سرعة القراءة ونوع األخطاء المرتكبة إلى باإلضافةبالنص 
   .] 67،  25،46[ هؤالء التالمیذ تشخیصب تسمح لوحدهاالتي 

  
لتحدیـد  وة و الضـعف لـدى عسـیر القـراءةیسمح بتحدید نقاط الق شامل إجراء تقییم تربوي-9-2

، و تتطلب هـذه الخطـوة على مهام مختلفة ئه،وذلك من خالل تحدید مستوى أدامجاالت القصور
 وتقیس قدراته العقلیة و وظائفه المعرفیة،  المتنوعة مجموعة من االختبارات إلىالتلمیذ  إخضاع

  :هي التالیة فئاتال إلىیمكن تصنیفها  التي
   .العقلیة ةالقدر  تاختبارا -أ

  .المرتبطة بالتعلم )النفسیة(العملیات المعرفیةاختبارات  -ب
  .)التحصیلیة(األكادیمیةاالختبارات -ج
  .]67 ،25[ المدرسین و تقدیرات أحكام -د

  .و في ما یلي توضیح لكل هذه األدوات
  :اختبارات القدرة العقلیةأ 

و یلجــــأ  ،التــــي تقــــیس القــــدرة العقلیــــة للطفــــل المقننــــة أهــــم األدواتتعتبــــر اختبــــارات الــــذكاء مــــن 
اسـتبعاد  مـن اجـل األخیـرذكـاء هـذا األخصائیون إلى استخدامها مـن أجـل التعـرف علـى مسـتوى 

أو  ،و ذلــك حســب محـك االســتبعاد فــي تشـخیص ذوي صــعوبات القــراءة حـاالت اإلعاقــة الذهنیـة
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ــــذي یكــــون ذكــــاءه أنمحــــك التباعــــد،حیث  دني فــــي تحصــــیله عــــادي ویظهــــر تــــ(QI)التلمیــــذ ال
  .صعوبات القراءة معاناته من من المحتمل األكادیمي

تتواجد في شكل اختبار واحد أو مجموعة من االختبارات المتكاملة و  أنیمكن الختبارات الذكاء 
  :أهمها بطاریة اختبارات أيالمتوافقة 

  یقها فردیایكون في شكل بطاریة اختبار یتم تطب: Stanford-Binet ستانفرد بینیهمقیاس  *
 ،مـن مجموعـة مـن االختبـارات الفرعیـة یتكـونWechsler: األطفـال لـذكاء  "وكسـلر"مقیـاس  *

االختبارات استعماال فـي مجـال تشـخیص ذوي صـعوبات الـتعلم بصـفة  أكثرو یعتبر  یطبق فردیا
  .]25[ عامة وعسر القراءة بصفة خاصة

  جماعیا وأو هو اختبار واحد یطبق فردیا :اختبار الذكاء المصور*
فردیـــا أو ه وهــو مــن اختبــارات الورقــة و القلــم یمكــن تطبیقــ ":جودانــوف"اختبــار رســم الرجــل ل*

  .جماعیا
 Kaufmanمجموعة أخرى من االختبارات التي تقیس القدرة العقلیة مثل بطاریة إلى افةضباإل

ــذكاء غیــر اللفظــيWoodcock-Johnson-IIIبطاریــة ، لتقیــیم األطفــال  ،25[ ،اختبــارات ال
68 ،69[.  
  :االختبارات التحصیلیة -ب

 في اكتساب مهـارة القـراءة تأخراطفل المعسور قرائیا هو ذلك الذي یظهر لحسب محك التباعد، ا
  .مقارنة بزمالئه في نفس الصفلمدة سنتین 

تشـــخیص ذوي صـــعوبات القـــراءة، فهـــي  أدوات أشـــهرتعتبـــر االختبـــارات التحصـــیلیة مـــن أهـــم و 
 مـن خـاللالفعلـي اه مسـتو  تعلم التلمیذ للقراءة كمهـارة أكادیمیـة و معرفـةمدى جودة  قیاسلتهدف 

أو بمســتوى زمالئــه مــن نفــس  مقارنتــه بمســتواه المتوقــع حســب قدراتــه العقلیــة تحصــیله الحــالي و
  .]17،68[ جوانب ضعفه و عجزهمن ثم تحدید و ) استنادا لمحك التباعد(الصف

  :نوعین إلىتنقسم االختبارات التحصیلیة 
 ر، نـذكاستعماال فـي مجـال تشـخیص عسـیري القـراءة األكثرو هي  اختبارات التحصیل المقننة-

  :منها
Wechsler Individual Achievement Test-II(WIAT-II)- 

Woodcock Johnson-III Tests of Achievement- 
Kaufman Test of Educational Achievement-II(KTEA-II)- 



 72

Peabody Individual Achievement Test-Revised(PIAT)- ]69[.    
  
بنفســه و یضــع لهــا و هــي تلــك التــي یقــوم المعلــم بتصــمیمها :اختبــارات التحصــیل غیــر المقننــة-

معیارا معینا  یقارن من خالله أداء التلمیـذ بمسـتوى إتقـان معـین ممـا یسـمح لـه بتقیـیم التلمیـذ مـن 
   .]25،68[ الفعلي و الحالي اه التحصیليو حدد مستمن ثم یحیث اكتسابه أو ال لمهارة القراءة و 

  
  :أحكام و تقدیرات المدرسین -د

لذوي صعوبات القراءة مـن خـالل المالحظـة و التتبـع یمكـن تقییم المعلمون للخصائص السلوكیة 
تكـوین خـاص فـي  فـي حالـة تلقـیهمخاصـة  ،أن یشكل عـامال بـالغ األهمیـة فـي عملیـة التشـخیص

   .] 22[هؤالء األطفالیس تشتمل على الخصائص السلوكیة لبمقای استعانتهم هذا مجال و
بعد حصول األخصائي على المعلومات و البیانات الالزمة من خالل دراسة الحالة یمكنه وضـع 

،نوعــه و درجــة شــدته و )أي طبیعــة القصــور(لســبب العســر القرائــي  التشــخیص الســلیم و الــدقیق
  .من ثم واقتراح الخطة العالجیة المناسبة

بأنـه یعـاني مـن مشـكلة حقیقیـة تجعلـه  انطبـاعلدیـه  یتركیص التلمیذ على انه عسیر القراءة تشخ
فمــا هــي .عكاســات ســلبیة علــى مختلــف مجــاالت حیاتــهان تولــد هــذه الوضــعیةو یختلــف عــن أقرانــه 

  هذه اآلثار؟
  
  
  
  

  :اآلثار السلبیة لصعوبات القراءة -10
فــي اكتســاب مهــارة  االنجــاز األكــادیمير علــى أثــار ســلبیة عدیــدة،فهي ال تــؤث القــراءةات صــعوبل

الشخصــیة و االجتماعیــة و حتــى : لــتمس جوانــب عــدة مــن حیــاة الطفــلفحســب بــل تمتــد  القــراءة
  . ]49[نشاطاته الیومیة 
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ـــي،   ـــى الصـــعید المعرف المعـــارف أو المهـــارات األكادیمیـــة اكتســـاب  صـــعوبات القـــراءة تعیـــقفعل
لهــا  هــذه الوضــعیة. عــام ســيافشــل در ا أن تــؤدي إلــى یمكنهــإعاقــة تعلمیــه  فــي وتتســبب األخــرى

  .و االجتماعي النفسيو  المدرسي معاش الطفل انعكاسات سلبیة ثقیلة على

  :تؤثر صعوبات القراءة بشكل سلبي على ،للمسار الدراسيفبالنسبة  -10-1
یــث لمــواد الدراســیة بصــفة عامــة، حبصــفة خاصــة و ا رغبــة الطفــل فــي تعلــم القــراءة و الكتابــة*

هـذا  اتجـاه و الالمبـاالة نـوع مـن االشـمئزازل هإبـداءتؤدي إلى نقص دافعتیه و رغبته في الـتعلم و 
  .األخیر

حیــث یعــاني عســیر القــراءة مــن إخفاقــات متكــررة فــي االختبــارات  صــیل الطفــل األكــادیمي،تح*
  .هیبذل ذيال صیلیة ال تتوافق دوما مع المجهودو نتائجه التح التقویمیة،

فصــعوبات القــراءة تجعــل الطفــل یســجل تــأخرا كبیــرا فــي القــراءة  للمهــارات األكادیمیــة،اكتســابه *
  .ءةراالتي تستدعي الق األنشطةمما یجعله یتفادى كل  من نفس الصف بأقرانهمقارنة 

فـان الفشـل المتكـرر للطفـل الـذي یعـاني مـن صـعوبة القـراءة  الصـعید النفسـيأما على  -10-2
 Diminution ou)تقـدیر الـذاتلنقـص أو فقـدان  هـاید ینـتج عنیجعلـه یعـیش حالـة إحبـاط شـد

perte de l'estime de soi(  ــد بــدوره ــنقص، الخجــل عراشــمالــذي یول الخــوف مــن  و ال
  ]51[.إلى الشعور بعدم األمان و القلقالفشل،فیصبح الطفل یعیش في حلقة مفرغة تؤدي 

 فتبــدو علیـــهعقلیـــة و االنفعالیــة صــعوبات القــراءة تســـتنفذ جــزءا عظیمــا مـــن طاقــات الطفــل ال إن
 ةانســحابی مختلفــة إمــا مواقــف ،فیتخــذمظــاهر ســوء التكیــف الشخصــي و االنفعــالي و االجتماعي

أو معارضـة  ،أقرانهنه أقل قبوال لدى مدرسیه و بأیشعر دائما  ألنه االكتئاب إلىأمیل  فیها یكون
  ]14، 10[ اعيفي شكل صراعات مع المحیط العائلي و المدرسي و االجتم كونتو 

حیـث أوضـحت بعـض  و تزداد خطورة االنعكاسات السلبیة لصعوبات القراءة في مرحلة المراهقة
 الــذین الأن المــراهقین مـن ذوي صــعوبات القـراءة أكثــر عرضـة مــن أقـرانهم " كنـدا"الدراسـات فــي 

،لتنـــاول الخمـــر و )Décrochage scolaire(صـــعوبات للتســـرب المدرســـيال هـــذه نون مـــنایعــ
 إعـادةمـن مصـلحة " Alain Sirois"حیث جاء في دراسة قام بهـا  درات و الرتكاب الجنح،المخ

مــــــــــن مســــــــــاجین المؤسســــــــــة یعــــــــــانون مــــــــــن % 70 إلــــــــــى% 30مــــــــــن  أن "كنــــــــــدا"التربیــــــــــة ب
  .]10[القراءة) اضطرابات(صعوبات
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جعلــت  الــذین یعــانون منهــا، التالمیــذخطــورة اآلثــار الســلبیة التــي تخلفهــا صــعوبات القــراءة علــى 
منطلقین من التساؤل  یبذلون قصار جهدهم إلیجاد حل لهذه المشكلة في هذا المجال نیمختصال

  :التالي
  ؟القراءةصعوبات  یمكن عالج هل-11

 جـــلأمــن  التــدخلهــو  إنمـــاو  ئــي،القراعســر اللطفــل مــن التـــام ل شــفاءالعالج لــیس بــالالمقصــود 
صعوبة دائمة في  یمثل قراءةعسر الالن  ،مع وضعیته تكیفتعویض العجز و ال مساعدته على

 طریقة واحدة وموحدة لعالج حاالت صعوبات القراءة بـلو لیست هناك  ]51[تعلم اللغة المكتوبة
صـــعوبات  حـــاالتتبـــاین ســـبب بالمســـتخدمة لهـــذا الغـــرض و ذلـــك بـــرامج الســـالیب و األ تعـــددت

ســتدعي ت امنهــ ةواحــد لكــالمتوســطة و الحــادة، و  إلــىمــن البســیطة  ،فــي نوعهــا وشــدتها القــراءة
النظریـات المفسـرة لصـعوبات  تعـدد باإلضـافة إلـى ، ]Spécifique) (]58خطة عالجیـة خاصـة

 اســـتراتیجیاتا و طرقـــ فظهـــرت، البـــرامج تلـــك أســـاس تشـــكلالمقاربـــات التـــي  اخـــتالف و القـــراءة
  :أهمها ال یمكننا التطرق لها جمیعها في هذا العرض و إنما سوف نقدم مختلفة عالجیة

أو مـا یسـمى باألسـالیب التقویمیـة  یة المتخصصـةتربو ال اإلجراءاتمة على ئبرامج القاال 11-1
 نقـاط ضــعف التلمیــذ علــى تركــزاألعــراض حیـث بمعالجـة  هــذه الطریقــة تهـتم .لصـعوبات القــراءة

ویتضمن هذا النوع البـرامج  ،استراتیجیات تدریس خاصة من خالل هاتقویملالتدخل و  في القراءة
  :التالیة

یعتمــد هـذا البرنــامج علــى طریقـة التردیــد خلــف :  Edmarkللقــراءة  برنـامج ادمــارك  11-1-1
   .]25[كلمة 150درسا تسمح باكتساب  277الكلمات و یشمل المدرس لتعلم 

  
ومعه  هذا األخیرو تقوم على ربط التلمیذ بالمعلم حیث یقرأ  :التأثیر العصبيطریقة   11-1-2

ت بشـكل متكـرر وبعـدها یعیـد المعلـم وراء التلمیـذ لیصـبح لدیـه كلمـاعال  تو صالتلمیذ بسرعة وب
  .]9[طالقة في الكلمات التي تعلمها 

  
  :البرامج العالجیة 11-2

و أخـرى  المعرفـي منها التي تركز علـى عـالج القصـور ،تشمل البرامج العالجیة على عدة طرق
  :رطفوني نذكر منهاعلى المجال اللغوي أو األ
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حیــث یمثــل حــرف  ،)VAKT(و تســمى أیضــا طریقــة  س المتعــددةطریقــة الحــوا -11-2-1
هــذه  تقــومو .حاســة اللمــس Tالو الحاســة الحســحركیة، Kحاســة الســمع،  Aحاســة البصــر، Vال

ـــتعلم عنـــدما یســـتخدم الوســـائط الحســـیة  علـــىاإلســـتراتیجیة  ـــر قابلیـــة لل مبـــدأ أن الطفـــل یكـــون أكث
ألنهـا تعمـل علـى معالجــة  ،سـه لمهـارة القـراءةالتـي یركـز علیهـا المعلـم فـي تدریبـه أو تدری األربعـة

   .القصور المترتب على اعتماد التلمیذ على بعض الحواس دون البعض اآلخر
  :هما أسلوبینتتضمن  وهذه الطریقة تسمع بعالج صعوبة تفسیر الرموز اللغویة وقراءتها، 

   :بفل یمكن تطبیقه على أربعة مراحل متتالیة یقوم خاللها الط:Fernald أسلوب -
 هـاحروف الطفـل ینطـقو یكتبها المعلـم علـى السـبورة  ثماختیار الكلمات التي یرغب في تعلمها  *

في هذه المرحلة یكـون . في نفس الوقت ینطق المعلم الكلمة لیسمعها التلمیذ .بإصبعه مهمع تتبع
ة حتـى یكـرر الطفـل هـذه العملیـ ،الحسـحركیة والحاسة السمع و الطفل قد استعمل حاستي اللمس

  .یتمكن من كتابة الكلمات من الذاكرة بعد مسحها من السبورة
  .كتبهایبنفسه ثم  هادیردبت یقوم ،تتبع المعلم وهو یكتب كلمات جدیدة *
ُ  ،یتعلم كلمات جدیدة مطبوعة *   .كررها ذاتیا أو ذهنیا قبل كتابتهایثم  ،طلعها علیه المعلمی
  .بالكلمات المطبوعة التي سبق له تعلمهایتعرف على كلمات جدیدة من خالل مماثلتها *

 .]66، 9[ لطفل القدرة على التعمیملدى افي هذه المرحلة تصبح 

  
یصـلح مـع التالمیـذ ذوي  :الهجائیة أو بالطریقة الصوتیة أیضا یسمى ،Gillingham أسلوب-

حیــث تركــز األنشــطة المبنیــة علــى أساســه علــى تصــحیح نطــق فــي القــراءة،  الحــادة الصــعوبات
،فیتعلم التعامـل مـع الحـروف كوحـدات صـوتیة تدریبـه علـىكلمات عند عسیر القراءة من خالل ال

و مزجهـا لیكـون منهـا كلمـات  الحروف دمج و من ثم،المزاوجة بین الحرف و الصوت المقابل له
  :وتتم هذه العملیة عن طریق.بسیطة

  .ربط الرمز البصري المكتوب للحرف مع اسم هذا الحرف*
  .لبصري للحرف مع الصوت المقابل لهربط الرمز ا*
  ]14،25[ مع تسمیة الحرف و الصوت من خالل سماعه لصوته) السمع(ربط حواس الطفل*
  

 Les stratégiesطریقــــة تنمیــــة المهــــارات المعرفیــــة و مــــا وراء المعرفیــــة11-2-2
cognitives et métacognitives.  
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ء المعرفي من األسالیب الرئیسیة في عالج تعتبر البرامج القائمة على األساس المعرفي و ما ورا
إعــادة فتعمــل علــى  فقــط، بــالعرضتهــتم بســبب الصـعوبة ولــیس  ذوي صـعوبات القــراءة ذلــك أنهــا

التــي  األساســیة المعرفیــة اتلســیرور ا هــؤالء التالمیــذ مــن خــالل تطــویر) (Rééducation تأهیــل
، تحدیـدها مـن طـرف األخصـائيبعـد أن یـتم  وذلـك عـن العسـر القرائـي، المسـئولةو  بها القصور

أو عجـزا  السـمعیة أو البصـریة الـذاكرةأو  البصـري اإلدراكي فـ اقصـور  مـثال فالتلمیـذ الـذي یعـاني
الوظیفـة المعرفیــة ســوف یخضـع إلـى برنــامج تـدریبي خـاص بتطــویر هـذه  يالفونولـوجفـي الـوعي 

  .] 58[ة القراء في تعلممها مستقبال استخدیتمكن من ا حتى
ــــرذه الطــــرق و حــــدث هــــأو مــــن  ــــرةفــــي الســــنوات اســــتعماال  األكث ــــوم  األخی ــــي تق ــــك الت ــــىتل  عل

، الفونولوجيببرامج التدریب العالج الفونیمي او ما یسمى مثل  ]6[استراتیجیات ما وراء المعرفة
مـن خــالل الدراســات التــي  Ehri,2001و Lovett,1994 أمثــال والبـاحثون اجمــع العلمــاء قـدو 

 70، 51( عـالج صـعوبات القـراءةفـي  فاعلیـة ونجـاح األكثر أنهالى عا المجال ذقاموا بها في ه
  :نذكر منها )
ومعنـاه إسـتراتیجیة  ) Word Identification Strategies Training(أيWIST برنـامج *

وفیه یـــتم ،اللغــة الفرنســیة إلــىم تــرجم ثــ صــممه بــاحثون انجلیـــز ،التعــرف علــى الكلمــات تحســین
 تمرینـاتثـالث أنـواع مـن ال بإتبـاعة علـى التعـرف علـى الكلمـات القـراء ةصـعوب ذوتـدریب الطفـل 

  :وهي
  )Par analogie.(هالتعرف على الكلمة من خالل مماثلتها لكلمة مألوفة لدی -
 Par le repérage d'une.المعروف لدیهالتعرف على الجزء التعرف على الكلمة من خالل  -

partie connue 
  . أحرف إلى تقطیعها آوئتها تجز على الكلمة من خالل  التعرف- 
   ]70[ات داخل الجملیقوم الطفل بالتعرف على الكلمات المعزولة و الكلم بعدها -
  :وتتم من خالل مرحلتین: طریقة اكتشاف الفونیم *

  :متدرجة في الطولكلمات للطفل یقدم المعالج  األولىفي المرحلة 
و بعـة ثـم مـن خمسـة و سـتة أحـرف ثـم مـن أر  حـرفأتتكون مـن ثـالث مألوفة كلمات بسیطة و  -

  .نسقهانفس  علىكلمات  استدعاءیطلب منه 
  ).les non-mots(كلمات غیر مألوفة و أخرى غیر حقیقیة  -
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یقوم الطفل في كل نـوع مـن الكلمـات السـابقة بنقـل الحـرف األول مـن كـل كلمـة والحاقـة بـآخر  -
الســرعة  إلــىیصــل  أن إلــى.قالكلمــة ثــم یــدرب علــى نطقهــا مــع حســاب الدقــة و الوقــت المســتغر 

  .والدقة المناسبتین وهنا یكون قد بلغ الهدف المنشود في هذه المرحلة
یقوم المعالج بتطبیق نفس خطوات المرحلة األولى مع اخـتالف واحـد وهـو أن  في المرحلة الثانیة

ثال یقـوم الطفــل بنقــل الحــرفین األولــین مـن الكلمــة إلــى أخرهــا بــدال مـن حــرف واحــد ثــم ینطقهــا فمــ
تعمل كل هذه األنشطة ما وراء المعرفیة علـى تنمیـه مهـارة الـوعي . ]49[ "نال" هاینطق" لنا"كلمة 

  .الفونولوجي لدى عسیر القراءة مما یساعده على تحسین مستواه القرائي 
 على سبیل المثال و ال الحصـر ه هنا جاءقدمنا و ما ،هناك العدید من البرامج العالجیة األخرى

  .عالج صعوبات القراءة لیس موضوع بحثنا األساسي أسالیب نأل
العجــز الواضــح و الــدائم فــي  مفهــوم یشــیر إلــى أنهــاصــعوبات القــراءة یتضــح مــن هــذا العــرض ل

قصــور فــي الســیرورات المعرفیــة  إلــىاكتســاب مهــارة القــراءة،و الراجــع حســب النظریــة المعرفیــة 
قـدة للعسـر القرائـي جعلـت عملیـة تشـخیص و و أن الطبیعـة المع.األساسیة المرتبطة بتعلم القراءة

ــذین یعــانون منهــا صــعبة وتتطلــب جهــدا كبیــرا ــذ ال  ، و كلمــا تــأخر المختصــون فــيعــالج التالمی
األخیـرة  یهتمـون  اآلونـة أصـبح العلمـاء فـيبهم كلما ابـدوا مقاومـة للعالج،لـذلك  التدخل و التكفل

و هـذا مـا سـوف .صـعوبات القـراءة  الكشف المبكـر عـن بالتدخل المبكر و ذلك من خالل عملیة
  .نتطرق له في الفصل الثالث



  
  
  الثالثالفصل 

  ؟هل هو ضرورة:الكشف المبكر



الكشف المبكر:هل هو ضرورة؟

؟لماذا نهتم بالكشف المبكر عن صعوبات القراءة
 يعتمد جل الخصائيين في تشخيص صعوبات القراءة على محك التباعد الذي يستدعي
 النتظار حتى يبلغ تخلف الطفل في القراءة سنتين(كما سبق و أن اشرنا إليه في الفصل

 الثاني) إل أن العديد من الباحثين انتقدوا هذه الطريقة كونها تجعل المشكلة تستفحل ويصعب
 التدخل لعلجها، وهذه الوضعية تؤثر على الطفل و تستنفد جزءا كبيرا من طاقاته العقلية و

  لذلك اهتم الباحثون بالكشف المبكر عن صعوبات القراءة و اعتبروه أهم]51النفعالية[
 طريقة لتجنب الحلقة المفرغة للفشل المدرسي التي يقع فيها التلميذ نتيجة لتلك

 الصعوبات،حيث يؤكد هؤلء العلماء أن فاعلية البرامج و النشطة المعدHة لعلج ذوي
[ فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالوقاية] 14[صعوبات التعلم تزيد كلما تم الكشف عنهم مبكرا 

26[.

: ما هي أصوله؟Le dépistage précoce (مفهوم الكشف المبكر( 1
 )) وSpécifiquement médicaleالكشف المبكر هو مصطلح خاص بالمجال الطبي

 En bonneالمقصود به التعرف ضمن مجتمع، من المفروض انه يتمتع بصحة جيدة (

santéعلى أفراد يعانون من مرض أو عيب معين(  une anomalieفي مرحلة مبكرة   
. ]12[قصد إخضاعهم إلى فحوصات إضافية من أجل اتخاذ التدابير الوقائية أو العلجية

 )باستخدامUne maladie latenteعملية تهدف إلى البحث عن مرض عضوي كامن(فهو 
 أما بالنسبة للمجال التربوي،فقد تم استعارة مصطلح الكشف المبكر للشارة،] 71[الفحوصات

 إلى عملية التعرف على التلميذ المعرضين إلى صعوبات التعلم بصفة عامة وصعوبات
 ) . كما يطلق على هذا الجراء تسمياتLes élèves 1à risqueالقراءة بصفة خاصة(

 "التنبؤأو] 21[ أو "التعرف المبكر"]24[ أو الفرز]72[أخرى مثل "المسح الشامل المبكر" 
 وكل هذه]73 ،49[بصعوبات التعلم بصفة عامة و صعوبات القراءة بصفة خاصة " 

التسميات تشير إلى مفهوم واحد. 
1à risque أو: : at riskهو مصطلح يستعمل في الدراسات و البحاث الخاصة بالكشف المبكر للشارة إلى التلميذ المعرضين لصعوبات تعلم 

 محتملة لحقا



الكشف المبكر:تعريفه-2

كلمة مركبة تتكون من::الكشف المبكر التعريف اللغوي:2-1
: كشف الشيء و كشف عن الشيء ومعنا أظهره ورفع عنه ما يواريه -الكشف 

]30[-المبكر :  من مبكرا و يعني ما يأتي غدوة أي في بداية الشيء 

:إلى ماذا يشير مفهوم الكشف المبكر في المجال التربوي؟التعريف الصطلحي 2-2
  الذي يهدف إلى تحديد،في مرحلةالجراء التربوي الوقائي بالكشف المبكر ذلك يقصد

 الطفولة المبكرة، الجوانب غير المتطورة أو نواحي القصور لدى التلميذ الكثر عرضة
 لصعوبات تعلم القراءة مستقبل(قصور السيرورات المعرفية في حالة دراستنا) ، من خلل

 الفحوصات المسحية الولية،و ذلك من أجل التدخل المبكر و تقديم الخدمات التربوية
] 74 ،72[ اللزمة

الجرائي: التعريف 2-3
  أو العلمات الولى وتحديد المؤشرات هو عملية الكشف المبكر عن صعوبات القراءة

 التي) Le deficit des processus cognitifsالسيرورات المعرفية( قصورالمتمثلة في 
  لدىمستقبلعن احتمال ظهور صعوبات القراءة ) en amontمسبقا(يمكنها أن تنبؤنا 

 . ]75[تلميذ المرحلة البتدائية

- أغراض الكشف المبكر عن صعوبات القراءة:3
 غاية الساسية من عملية الكشف المبكر عن صعوبات القراءة هي توفير فرصرغم أن ال

 التدخل المبكر من أجل وقاية التلميذ من الفشل الدراسي، إل أن المهتمين بصعوبات تعلم
 القراءة ينقسمون إلى نوعين لهما أساليب وتقنيات  خاصة و يهدفان إلى غرضين  مختلفين

هما : 

 الكشف المبكر لغرض طبي (علجي):3-1 
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  الذي يمكن أن يتسببيهدف هذا النوع إلى تحديد العلمات الولى للخلل المخي الوظيفي
 ).ويهتم بهLe dysfonctionnement neurologiqueفي إصابة الطفل بالعسر القرائي(

 ،مستعمل وسائل وLa neuropychologie cliniqueعلم النفس العصبي الكلينيكي
 La)و IRMتقنيات طبية حديثة مثل رسم المخ و الرنين المغناطيسي(

neuroimagerie 40،62، 35[ .وكذا بطاريات الختبارات التي تقيس الخلل العصبي[  
 إعادة التأهيل مثل الخدمات العلجيةلتقديم وفقا لنتائج هذه الفحوصات يتم التدخل  

) La rééducation orthophoniqueالرطوفوني(

 :أما هذا النوع فيتم داخل المؤسسة التربوية الكشف المبكر لغرض بيداغوجي (تربوي)3-2
 و يهدف إلى تحديد الجوانب غير المتطورة لدى الطفل مثل المهارات اللغوية و المعرفية
 وحتى الجتماعية التي تجعله معرض لصعوبات قراءة محتملة مستقبل،باستعمال أدوات

 خاصة مثل الملحظة،و المقابلة،وكذلك اختبارات العمليات النفسية (المعرفية) ومن ثم تحديد
  المناسبة مثلالخدمات التربويةحاجاته في مرحلة مبكرة و التدخل في أسرع وقت لتقديم 

 أو التعويضية أين يتم استبدال الستراتيجيات غير الفعالة استراتيجيات التعليم التصحيحية
. ]76، 72، 26[بأخرى تتلءم مع حاجات الطفل ذو صعوبة القراءة 

 و قد انتهجنا في دراستنا النوع الثاني، لن غرضنا تربويا وليس طبيا. فجاءت مقاربتنا
للموضوع معرفية –تربوية:
 ؟ ذلك لننا اهتممنا بدراسة العمليات أو السيرورات المعرفية*-لماذا المقاربة المعرفية

   لعلقتها المباشرةالدراك البصري، الذاكرة العاملة، مهارة الوعي الفونولوجي،المتمثلة في 
  عن و اعتبار القصور فيها كعلمات الولى(مؤشرات) يمكنها أن تنبؤنابعملية تعلم القراءة،

احتمال ظهور صعوبات القراءة مستقبل.
 ؟ لن الكشف المبكر عن صعوبة التعلم هو خدمة تربوية يتم*- لمذا المقاربة التربوية

 تقديمها في الطار المدرسي و تتحمل مسؤولية نجاحها كل الجهات التي تتعامل مع الطفل
 بحكم متابعته المستمرة للتلميذ، الولياء لتوفرهم على معلومات خاصة بالطفلبما فيها المعلم 

هامة وأساسية في عملية الكشف المبكر و أخصائي علم النفس المدرسي. 
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.التمييز بين مفهوم الكشف المبكر و مفاهيم أخرى:من أجل إزالة اللبس-4
 رب معه في المعنىهناك الكثير ممن يخلطون بين مفهوم الكشف و مصطلحات أخرى تتقا

 )le diagnostique،التشخيص(le repérageو في الجراءات التطبيقية مثل التحديد((
)l'évaluationالتقييم(

 الفرق بين التحديد و الكشف:4-1
 ) التي يبديها بعضLes signes d'alerte:هو استقصاء العلمات التحذيرية( التحديد 

 التلميذ داخل القسم (الصف)، ويمكن أن يقوم بهذه العملية المعلم من خلل ملحظته
لسلوكات هؤلء التلميذ بمساعدة أخصائي علم النفس المدرسي.

 : هو الجراء الذي يلي التحديد، ويكون على شكل تقويم موجز يطبق على الفئةالكشفبينما 
 التي تم تحديدها من خلل البحث بهدف التعرف على أولئك الذين يحتاجون إلى تقييم

  ويجب على المختصين أن يكونوا حذرين في ما يخص المعلومات]26،77 [إضافي معمق
 nonالمتحصل عليها من عملية الكشف المبكر، لنها مؤقتة و ليست قاطعة (

catégorique(غير مؤكدة)،فل يمكن الجزم بأن هؤلء التلميذ سوف يظهرون بالضرورة ( 
 صعوبات تعلم في المراحل المتقدمة،و مع ذلك تبقى تلك المعلومات هامة وضرورية من

. ]69[اجل التدخل المبكر و الوقاية

 الفرق بين الكشف و التشخيص:4-2
 ،حيث أن التلميذ الذي تم تحديدهم على أنهم معرضينالكشف مرحلة بعد التشخيصيأتي 

 ) يتم إخضاعهم إلى تقويم معمق وتفصيلي منLes élèves à risqueلصعوبات القراءة (
. ]26،77[ أجل تحديد بدقة نوع الصعوبة و شدتها و كذا اقتراح إجراءات التدخل المناسبة

 الفرق بين الكشف والتقييم:4-3
  عملية تلي الكشف يتم  من خللها جمع المعلومات التي تسمح بتحديد مستوىالتقييم

التطور الحالي للتلميذ مقارنة بإقرانه.و ينقسم إلى نوعين:
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  يهدف إلى التحقق من وجود حاجات خاصة لدى التلميذ المعرضالتقييم التشخيصي-
) وتحديد طبيعتها وأسبابها، و تعتبر هذه البيانات قاطعة(مؤكدة)((à risqueلصعوبة القراءة(
Catégorique.يمكن العتماد عليها على عكس المعطيات التي يقدمها الكشف المبكر 

  ويبدأ عند اتخاذ القرار بضرورة التدخل المبكر من أجل تقديم الخدماتالتقييم العلجي-
 اللزمة، و يشمل المتابعة المستمرة لتغير أداء الطفل و الطلع على مدى التقدم الذي

.]26،69[ أحرزه بفعل التدخل العلجي التربوي

الكشف المبكر عن صعوبات القراءة:كيف نقوم بذلك؟ إجراءات- 5
 عن صعوبات التعلم بصفة خاصة وعسر القراءة بصفة خاصةتمر عملية الكشف المبكر 

  في أربع مراحل متعلقة الواحدة بالخرى و مكملةLerner,1993بعدة مراحل حددتها 
لبعضها البعض وهي:

 Le repérage: مرحلة التحديد 5-1
  و يهدف إلى تحديد الطفال الذين يعانون منيمثل هذا الجراء أولى مراحل الكشف،

 مشكلت أو إعاقات (صعوبات القراءة بالنسبة لدراستنا)و تبدأ هذه المرحلة في سن ما قبل
 المدرسة و في اطر غير رسمية مثل المنزل و دور الرعاية و الحضانة.و يهدف بشكل عام

 إلى التحذير من احتمال وجود مشكلة. لكن هذا الجراء يتطلب مستوى معين من الوعي
.] 72،78[العام بالظاهرة 

Le dépistage:مرحلة المسح العام-5-2

  يتم خللها إجراء مسح أولي لتحديد من بين الطفال الذين خضعوا إلى عملية القياسو
 أولئك الذين يشكHون بوجود مشكلة لديهم، و يقوم المختصون خلله بفحوصات سريعة

 للمهارات المعرفية و اللغوية و القدرات الحسية و الحركية و الجتماعية من أجل تحديد الفئة
].40،72[التي تحتاج إلى خدمات خاصة.

 Le diagnostic:-مرحلة التشخيص5-3
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 ،لتحديد بدقة مدى العجز القرائي الذي يعاني منه التلميذالتشخيص فردياأن يكون يفترض 
 (طبيعته و شدته و أسبابة) واقتراح الخدمات التربوية العلجية المناسبة له.و يشارك في تنفيذ

 هذه العملية فريق من المتختصين يشمل أخصائي نفسي،أخصائي في الصعوبات التعلمية
 [،أرطفوني و أخصائي علج وظيفي،كما يمكن استدعاء أخصائيين آخرين إذا تتطلب المر

69 ، 72 [ .

.L'évaluation:-مرحلة التقييم5-4
 التقييم هو أخر خطوة في عملية الكشف المبكر عن صعوبات التعلم(صعوبات القراءة)،و

 يتمثل في المتابعة المستمرة للحالت التي تم تحديدها في الخطوات السابقة بهدف الطلع
 على مدى التقدم الذي أحرزته بعد التدخل، و تحديد فيما إذا كانت بحاجة للستمرار في

 .]72 [العلج أو ل
 و تعتبر هذه الخطوة هامة و ضرورية بالنسبة للكشف المبكر، لنه ل فائدة من هذه العملية
 إذا لم تقدم لتلك الحالت الخدمات العلجية التربوية اللزمة ولم تتابع بشكل مستمر لمعرفة

.]24[مدى تقدمها و التأكد من فاعلية الخطة العلجية 
 مما تقدم يمكننا القول أن دراستنا الميدانية لموضوع الكشف المبكر اقتصرت على المرحلة

 الثانية فقط، حيث قمنا بقياس السيرورات المعرفية لتلميذ السنة أولى  ابتدائي من اجل
 تحديد القصور الذي يمكن اعتباره مؤشرا لحتمال ظهور صعوبات القراءة لحقا. و ذلك

 لعتبارات عدة، أهمها أن انجاز كل تلك الجراءات يتطلب فريق عمل متعدد التخصصات
و وقت أطول خاصة بالنسبة لعملية المتابعة. 

الطرق المتOبعة:- أساليب الكشف المبكر6
 Hمية بصفة عامة متعددةإنHأساليب الكشف المبكر عن صعوبات القراءة أو الصعوبات التعل 

 ومتنوعة،و ل توجد هناك طريقة واحدة يمكن إتباعها من طرف المختصين، فكل أسلوب
  ،حيث هناك من يرى مثل انه من الفضل الكشف عن]72 [يعتمد على الطرف القائم به 

 صعوبات القراءة في الطفولة المبكرة أي في سن الثلث سنوات لنهم يرون بان الطفل في
 هذه المرحلة تكون لديه قابلية كبيرة للتعلم بسرعة ،هذا من جهة ومن جهة أخرى كلما كان

. ]78، 75  [الكشف مبكرا كلما كان التدخل و العلج فعHالين
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 ثانية انه يمكن الكشف عن صعوبات القراءة حتى السنة الولى أو الثانية من بينما ترى فئة 
  مبررين وجهة نظرهم هذه بقولهم أن كلما كان الكشف مبكرا كلما زادت]79[التعليم البتدائي

  تجعلنا]73[احتمالت الوقوع في الخطأ،لن هناك تباين في معدلت و خطوط نمو الطفال
 ربما نحكم على طفل انه معرض لصعوبة القراءة في حين نجده على المدى الطويل قد

 (لقد اعتمدنا وجهة النظر الثانية في اختيارنا لعينة]10[تدارك التأخر ولم يظهر عجزا قرائيا
بحثنا).
 أخرى تختلف فيها هذه الساليب المتباينة وهي مجالت تطور الطفل التي يجبنقطة 

 الكشف عنها مبكرا، فهناك من يهتم بتحديد الخصائص السلوكية الطفل ومنهم من يهتم
 بالجوانب المعرفية.أما النقط الثالثة و الجوهرية فتتمثل في الدوات المستخدمة في عملية

الكشف المبكر، فلكل مدخل أو أسلوب أدواته و وسائله.
فما هي هذه الوسائل؟

:- أدوات الكشف المبكر7 
 ل يوجد فرق بين التشخيص و الكشف المبكر كإجراء يسمح بقياس و تقييم أداء الطفل على 

 )،وذلك من حيث نوع الدوات المستعملة فيEn tant que démarcheبعض المهارات (
 جمع البيانات، بل يكمن الفرق في طبيعة هذه الوسائل، والتي تكون بسيطة، سريعة،و غير

 مكلفة في مرحلة الكشف المبكر،أما في مرحلة التشخيص تكون أكثر دقة و تعقما و تستغرق
 وقتا أطول. كذلك بالنسبة للوقت المناسب للقيام بالعملية الولى أو الثانية، حيث ل يمكن

 القيام بتشخيص صعوبات القراءة قبل سن التاسعة،و قبل هذه المرحلة فإننا نتحدث عن
.]78[الكشف المبكر

 العديد من الوسائل التي تسمح بتقييم مختلف جوانب نمو الطفل من أجل تحديد نقاطهناك 
 القوة و الضعف لديه. و تختلف هذه الدوات باختلف السلوب المتبع (طبي أو نفسي أو
 تربوي )، الغرض من العملية (تصحيح لغوي أو إعادة تأهيل أرطفوني أو خدمات تربوية
 تعليمية) وكذلك القائم على العملية(الهل أو المربون أو المعلمون أو المختصون).وتتمثل

هذه الدوات في:
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:-الملحظة7-1
 تسمح الملحظة بالحصول على معلومات مهمة عن الطفل المعرض لصعوبات القراءة

  في عدة مجالت، اللغوية و الحركية و المعرفية و النفعالية و الجتماعية، حيث يتملحقا
 تسجيل سلوكات الطفل من خلل النشطة الحرة التي يقوم بها سواء في الصف أو في بيئته

اليومية،وبناءا على هذا التقييم تقترح وسائل أخرى أكثر دقة و تخصص.
  إن ما يميز هذه الداة هي سهولة استخدامها، حيث يمكن أن يقوم بها الولياء في المنزل،

 .]40،76 [المربين في الروضة و المعلمين في القسم بتدريب بسيط أو مساعدة المختص

-المقابلة:7-2
  منl'hygiène scolaire مقابلة الولياء و المعلمين و طبيب الصحة المدرسيةتسمح

 تزويد القائم على عملية الكشف المبكر ببيانات أساسية عن سمات الطفل و ما يمكن أن
 يظهر فيها من مشكلت أو خلل يثير القلق، وتشكل بذلك مؤشرات  أو علمات أولية توجه

.]78[الخصائي في دراسته للحالة بشكل أعمق

:-دراسة الحالة7-3
 ين لصعوبات القراءة لنهاتعتبر دراسة الحالة الطريقة الرئيسية للتعرف على التلميذ المعرض

ا كبيرا من المعلومات الهامة من خلل تاريخ الحالة و المتمثلة في: Hتوفر كم
 )، توفر دراسة الملف الطبيLes antécédents médicauxالسوابق المرضية للطفل(

 للطفل معلومات عن احتمال تعرضه إلى أمراض في طفولته المبكرة يمكن أن تتسبب في
ظهور صعوبات القراءة.

 ) و تسمح هذه الخطوة بمعرفة إذا كان أحدles antécédent familiauxالسوابق العائلية( 
أفراد العائلة يعاني من صعوبات القراءة.

 الحالي للطفل، هل يعاني من إعاقات حسية أو حركية .الوضع الصحي
 إذا كان الطفل يعاني من حرمان بيئي أو ثقافيالوضع القتصادي و الجتماعي، لمعرفة ما 

أو اقتصادي.
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 التقييمات السابقة التي يمكن الحصول عليها من الروضة و التحضيري في ما يخص
 les évaluations antérieures concernant les prérequis deالمكتسبات الولية (

l'enfant 35[ )، بالضافة إلى معلومات حول الضطرابات المصاحبة لصعوبات القراءة[ 

-الختبارات:7-4
 هناكرغم عدم توفر بطاريات مقننة خاصة بالكشف المبكر عن صعوبات القراءة، إل أن 

 العديد من الختبارات التي تختص بتقييم السيرورات المعرفية الساسية لتعلم القراءة مثل
 اختبارات المهارات اللغوية و مهارة الوعي الفونولوجي و المهارات الدراكية، و سوف نقدم

البعض من هذه المقاييس على سبيل المثال وليس الحصر:

*-اختبارات العمليات المعرفية(النفسية) المرتبطة بالتعلم:
 إلى الختبارات التي تقيس القدرات الخاصة وتهدف إلى تقييم مهارات الطفلتنتمي هذه الفئة 

 في المجالت المعرفية المختلفة المتعلقة بتعلم القراءة و تحديد القصور المعرفي المسئول عن
و تتضمن:] 67[صعوبة القرائي

 ،مؤشر الذاكرةTest of memory and working مثل اختبارات الذاكرة والنتباه-
 ) لوكسلر النسخة الرابعة المعدلة(وهو الختبار الذي قمنا باستخدامه فيIMDالعاملة(

  النسخة الثالثة،مقياس الذاكرةWMS-IIIدراستنا الميدانية)،مقياس "وكسلر" للذاكرة((
 Short term memory factor(Gsm)، و La figure complexe de REYللطفال،

from woodcock-johnson [69[. 

  يعتبر اختبار تطورالدراكية: بالنسبة للختبارات الختبارات الدراكية و الدراكية الحركية-
 test du développement de la     perception(لماريان فروستيجالدراك البصري 

visuelle de Marianne Frostigمن أهم أدوات تشخيص صعوبات القراءة(لذلك قمنا ( 
باستعماله في دراستنا الميدانية).

.Gardner Test of visual perception Skillsضافة  إلى  بل
 Beery-Buktenica developmental test of بالنسبة للدراك الحركي فهناك:أما

motor coordination v البصري الحركي، يمكن أيضابندر جاشطالت و اختبار  
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 استخدام بعض الختبارات الفرعية من بطاريات الختبار  لوكسلر أو كوفمان لقياس هذه
المهارات. 

*الختبارات اللغوية:
 من أشهر الختبارات التي تقيس القدرة اللغوية لدى الطفل هو اختبار الينوي للقدرات النفس

 Woodcock Reading Mastery-Revised. ; Test of readingلغوية،

Comprehention-thirdلكن تأثر هذه الختبارات بالعامل اللغوي جعلها غير صالحة  
لتشخيص عسيري القراءة في الدول العربية .

*اختبارات الوعي الفنولوجي:
 بالنسبة لمهارة الوعي الفنولوجي و على عكس العمليات المعرفية الخرى ،الدوات التي

تسمح بقياسها قليلة جدا نذكر منها:
-)TOPA) Awareness Test of Phonological
-Comprehensive test of phoniological 

Processing(CTTOPP(              
Test de conscience phonologique de       ROSNER[35، 69[. 

 إن أدوات قياس الوعي الفونولوجي التي قمنا بعرضها تتأثر بعامل اللغة، فل يمكن تطبيقها
  مثل اللغة العربية في حالة دراستناعلى الطفال الذين يتكلمون لغة مغايرة للغة الختبار،

هذه. لذلك قمنا بإعداد أداة تقيس هذه المهارة.

مشكلة الكشف المبكر-8
  توجه الباحثين في الفترة الخيرة إلى التركيز على عملية الكشف المبكر عن صعوباتإن

 القراءة و صعوبات التعلم عامة من اجل الوقاية من الفشل المدرسي، بدل من النتصار إلى
 أن يخفق التلميذ فعل من اجل  تشخص المشكلة، لدليل قاطع على أهمية هذا الجراء و ما
 يتضمنه من حسنات تعود بالفائدة على التلميذ، فالكشف المبكر يسمح بالتدخل المبكر قبل

 تفاقم الصعوبة و يزيد من فعالية البرامج العلجية أو الخدمات التربوية و بالتالي يمنح فرصة
 يقي ،على مدى بعيد، من الفشل يمكن أن كما ،]18 [للتلميذ لتحقيق النجاح المدرسي
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 المدرسي و ما يترتب عليه من أثار سلبية يمكنها أن تؤثر على الجوانب النفسية و
. ]18[و يساهم في الحد من ظاهرة المية] 78 [الجتماعية للتلميذ

 من الناحية المادية أن يقلل من تكاليف عملية التكفل بالتلميذ ذوي صعوبات القراءة،يمكنه 
 فقد بينت دراسة كندية حول الكشف المبكر عن المشكلت السلوكية، أن استثمار دولرا واحدا

].80[في الوقاية من المشكلة يسمح بادخار سبعة دولرات في العلج 
رغم كل تلك الفوائد يبقى الكشف المبكر يطرح بعض المشكلت من أهمها:  
 ، فهي ل تمكننا من الجزم بان التلميذغير قاطعة المتحصل عليها من خلله النتائج  أن -

تم الكشف عنهم سوف يظهرون صعوبات القراءة في المستقبل.
سنوات) 3خاصة بالنسبة للكشف الجدH مبكر (الوقوع في الخطأ  ارتفاع نسبة احتمال -

précoce) Trèsحيث أن تقييم الطفل و الحكم علية في هذه السن قد يكون مبالغ فيه  ( 
 لنه ل يزال في طور النمو و قد يستدرك تأخره بصورة تلقائية و بالتالي ل يظهر صعوبة

  إلى سن السادسة،لن حظوظمخاطرة في النتظارقراءة في المستقبل.من جهة أخرى، هنا 
نجاح عملية التدخل المبكر و الخطط العلجية أو التربوية تقل بشكل واضح .

 ،و تمثل أكبر مشكلةL'étiquetage ou la stigmatisationالمسميات أو التسميات - 
 يطرحها هذا الجراء،لن إعطاء الطفل صفة المعرض لصعوبات القراءة و تصنيفه ضمن

 فئة خاصة تعتبر بمثابة الوصمة التي تلحق به أينما ذهب، ففي المدرسة تأثر هذه التسميات
 L'effetعلى توقعات المعلمين بالنسبة لذلك التلميذ و نظرتهم له وتعاملهم معه 

Pygmalionمما يؤثر بدوره على تقديره لذاته فيصبح أكثر ميل للنسحاب منه للتفاعل (( 
 داخل الصف و النجاز الكاديمي.و يمكن أن يمتد تأثير هذه المسميات إلى السرة فتؤدي

 ،10 [إلى ردود أفعال سالبة تزيد من الضغوط النفسية على الطفل و تزيد من شعوره بالعجز
78 ،81 [.

 كشف المبكر عن صعوبات القراءة، أنه مهماما يمكن استخلصه من هذا العرض حول ال
 كانت الجهة القائمة عليه (طبية أو تربوية) و مهما كانت الوسائل المستخدمة فيه، يبقى

 الهدف واحد وهو التدخل المبكر من أجل تقديم الخدمات العلجية أو التربوية اللزمة للوقاية
 من الفشل المدرسي الذي يمكن أن ينتج عن هذه الصعوبات، حيث ل فائدة من هذا الجراء
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 إذا لم يكن هناك تدخل مبكر و متابعة مستمرة ، و بالمثل، ل يمكن الوقاية من هذه
الصعوبات إذا لم يتم التعرف على الطفال الذين يعانون منها. 
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  المیدانیة للبحث اإلجراءات
  تمهید

الســیرورات المعرفیــة (للدراســة تانطالقــا مــن اإلشــكالیة المطروحــة،و طبیعــة المتغیــرات التــي خضــع
و  )، و التحصیل في مادة القراءةيالفونولوجالمتمثلة في اإلدراك البصري،الذاكرة العاملة،و الوعي 

،العینـــة  الزمنیـــة،حـــدوده المكانیـــة و تحدیـــد إجـــراءات البحث،جـــاء مـــا تـــم صـــیاغته مـــن فرضـــیات 
األســالیب اإلحصــائیة التــي عولجــت بهـــا  و كـــذلكأدوات القیــاس التــي تــم تطبیقهــا ، وخصائصــها،

  .نتائج الدراسة التي سیتم عرضها وتحلیلها و مناقشتها
  

  معرفة المیدان:الدراسة االستطالعیة-أوال
تي فــي المجمــع الترشــیدي لمدیریــة لقــد أتیحــت لــي فرصــة االحتكــاك بــبعض المعلمــین اثــر مســاهم

التربیة،مصلحة التكوین والتفتیش لوالیة عنابة، وذلك في إطـار التكـوین عـن بعـد لمعلمـي االبتـدائي 
  . 2008مارس  24إلى  20كمأطرة في مقیاس علم النفس، في الفترة الممتدة  من 

عجز بعض اءلون عن سبب یتسالذین كانوا  نیالمعلم حیرةهي و ما شدّ انتباهي خالل تلك الفترة 
ــاقهم المتكــرر  )خاصــة القــراءة(التالمیــذ عــن اكتســاب المهــارات األكادیمیــة  فــي االختبــارات و إخف

  .أو مشكالت أخرى إعاقات ةالتحصیلیة رغم كونهم ذوي ذكاء عادي و ال یظهرون أی
، رأشــه ثالثـةدامـت  معرفـة المیـدان، فقمنـا بدراسـة اسـتطالعیة إلـىتولـدت حاجتنـا مـن هنـا 

معلـم  درایـةمـدى  مـا، و واقـع صـعوبات الـتعلم فـي مدارسـنا معرفـة إلـىهدفنا من خاللها 
ــة االبتدائیــة  ــتعلم المدرســيبالمرحل بصــفة عامــة وعســر القــراءة بصــفة  مشــكلة صــعوبات ال

  .وضوع دراستنا األساسیة؟م هباعتبار  خاصة
عنهـا و تحدیـدها  لكشـفو هل تتوفر المؤسسات التعلیمیة على إجراءات و أدوات تسمح با

  .و من ثم التدخل لمساعدة التلمیذ الذي یعاني منها؟
دلیـل (كأداة لجمـع البیانـات  )ما عدا السؤال األول(نصف الموجهة  و قد استخدمنا المقابلة

  .یا و كیفیامكالتي قمنا بتحلیلها  )1رقم نظر الملحقأ:المقابلة
یدرســون  معلمــات م، أغلــبهعلمــةمعلــم و م) 20(تضــمنت عینــة الدراســة االســتطالعیة قــد ل

وذوي خبـرة تفـوق عشـرین ) مـن األولـى إلـى الخامسـة(ةبمختلـف مسـتویات المرحلـة االبتدائیـ
المقاطعة (بوسط مدینة عنابة  ؤسساتم) 03(ثالثةتم اختیارهم بطریقة عرضیة  من  .سنة
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" نمــریم ســعدا"،مدرســة "عمیــروش"،مدرســة " بــن عمیــور"مدرســة :،هــي علــى التــوالي)الثانیــة
  .الیزا

  :إجاباتهم كاآلتي و جاءت 
  
  .التحلیل الكمي 1-1

  : 1حول السؤال 
ون بوجـود  %95اي".ال"أجـاب ب ) 1(و" بـنعم"مـدرس أجـاب ب  )19 ( ّ مـن المعلمـین یقـر

  .فئة من التالمیذ الذین ال یتمكنون من مسایرة زمالئهم في اكتساب المعارف األكادیمیة
  .ود مثل هذه الحاالتوج واأنكر  %05مدرس واحد أي نسبة  
  

  :  2السؤال في ما یخص  أما
حأكبر،التبـاین فـي إجابـات المدرسـین كـان  ّ أنهـم ال یمكـنهم %40معلمـین أي)08(حیـث صـر

ـــذ و  ـــى هـــؤالء التالمی ـــى تحصـــیلهم الدراســـي أالتعـــرف عل خـــالل  مـــننهـــم یعتمـــدون فقـــط عل
  .التقویمیة  تاالمتحانا
 ّ ـــ %20نســـبة أي ) 04(و اقـــر ى الســـلوك الظـــاهر للتلمیـــذ مثـــل العـــف، أنهـــم یعتمـــدون عل

  .االنطواء وإهمال الواجبات المدرسیة،كثرة الحركة أ الفوضى،
ــــى هــــؤالء التلمیــــذ مــــن خــــالل  %40أي مــــا یقابــــل )08(و  زعمــــوا أنــــه یمكــــن التعــــرف عل

  .التحصیل والسلوك الظاهر في آن واحد
  

   : 3بالنسبة للسؤال 
  .ذكر المعلمون مجموعة من الخصائص

صـرحوا أن هـؤالء التالمیـذ ال یمكـنهم   %60معلم أي نسـبة ) 12: (بة لمهارة القراءةبالنس* 
القــراءة بطریقــة مسترســلة ،أو یقــرؤون بســرعة فــال نســتطیع فهــم مــا یقولــون أو العكــس  قــراءة 

أكـدوا قــدرة هـؤالء التالمیـذ علــى القـراءة بطریقــة  %30معلمــین أي )06(بطیئـة جدا،التهجئـة ،
  .عادیة 

  .قالوا أنه هناك من یتمكن من القراءة و هناك من ال یستطیع %10ن أي معلمی)02(
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یؤكــــدون عــــدم قــــدرة تلــــك الفئــــة مــــن  %70مــــدرس مــــا یقابــــل ) 14: (الكتابــــة * "         "      
غیر مقـروء  مالتالمیذ على الكتابة بطریقة سلیمة فهم یرتكبون العدید من األخطاء اإلمالئیة وخطه

  . یكتبوا بطریقة عادیة أنهؤالء التالمیذ یمكنهم یرون أن % 30اي)06(و 
ون بعدم قدرة %80معلم أي ما یعادل ) 16: ( الحساب * "         "       ّ من المدرسین یقر

هـــؤالء التالمیـــذ علـــى انجـــاز مـــا یطلـــب مـــنهم مـــن عملیـــات حســـابیة خاصـــة الضـــرب والقســـمة 
ــــك الفئــــة مــــن الت%20أي نســــبة )04(و المیــــذ یمكنهــــا أن تقــــوم علــــى العكــــس یزعمــــون أن تل

  .أي صعوبة بالعملیات الحسابیة دون 
الحظـوا عنـد تلـك الفئـة وجـود لغـة  %50 معلمـین الـذین یمثلـون)10: (للوظیفة اللغویة* "   

 اآلخــرین) 10(لكــف أو التثبــیط،و الإلــى مشــكلة التأتــأة وا افةضــباإلال تتناســب مــع أعمــارهم 
  .ترى أن لغتهم عادیة األخرى %50الأي 

  
  : 4 السؤالفي ما یخص  ماأ
ـــد اجمـــع المعلمـــون العشـــرون   ـــه ال توجـــد وســـائل خاصـــة تســـمح لهـــم % 100أي)20(فق علـــى ان

  یعتمدون فقط على أنفسهم أنهم بالتعرف على هذه الحاالت،و
  

  :كما یلي  5عن السؤال وكانت إجابتهم 
  ـــأن وقـــت الحصـــة وكیفیـــة  توزی %50معلمـــین أي ) 10( :للتوقیـــتبالنســـبة عـــه ال یـــرون ب

 .یساعدهم على االهتمام بكل تلمیذ من أجل التعرف على المشكلة التي یعاني منها 
  وقت الحصة یمكن أن یسمح بذلك خاصة في ظـل األخرى ترى أن % 50أي ال)  10(و

  .التعدیالت األخیرة 
 یـرون أن عـدد التالمیـذ ال یسـمح لهـم بتتبـع  %25مدرسـین أي )05:( بالنسبة لعدد التالمیذ

 .ت التي لها مشكالتالحاال

 فیؤكدون العكس أي أن عدد التالمیذ في القسم ال  %75الباقون الذین یمثلون ) 15(ال أما
 .یشكل لهم أي عائق

 حوا بعــدم خضــوعهم لتكــوین خــاص یســاعدهم  %70معلــم أي ) 14: (بالنســبة للتكــوین ّ صــر
 على ذلك 
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 )06 (هم المهنیـة كـاف و یسـمح یرون بأن التكوین الذي تلقـوه فـي بدایـة حیـات%30منهم أي
  .التعلمصعوبات لهم بالتعرف على الفئة التي تعاني من 

  
  :  6وعن ا لسؤال 

تلمیذ ال یستطیع اكتساب المهـارات األكادیمیـة مثـل زمالئـه فكانـت إجابـاتهم   عند مصادفتهم لحالة
  .جد متباینة حیث ذكر

ذا لـــ %30أي  ینمدرســـ)06* (  ٕ  تحســـن فـــأنهم یســــتدعون ثیحـــدم أنهـــم یحـــاولون مـــع التلمیــــذ وا
  .بقي على حاله فان مصیره یكون التهمیش داخل القسم أما إذا  ،أولیائه

  .زعموا مواصلة المحاولة مع التلمیذ دون تهمیشه %35معلمین أي )07* ( 
  .یحاولون مع التلمیذ وفي حالة استمرار المشكلة یستدعون ولي أمره %15أي )03* ( 
ـــون مباشـــرة %15أي )03* (  ـــر فـــ یلجئ ـــم یحـــدث أي تغیی وضـــعیة  يالســـتدعاء األولیـــاء و إذا ل

  .التلمیذ فإنهم یضطرون إلى تهمیشه
ـیوجه إلـى األخصـائي و إ لم یتحسن إذا ،التلمیذ مساعدة ةحاولم %5أي )01* (  ق فـي ذا لـم یوفّ

   تهمیشال یكون مصیرهذلك 
  

  :7السؤال حول 
المؤسسة ال تلعب أي دور في الكشف أن  %65معلم أي ) 13(بالنسبة لدور المؤسسة صرح *  

  .عن هؤالء التالمیذ ،وان كل المسؤولیة تقع على عاتق المعلم
أن المؤسســة تتــدخل مــن أجــل تحویــل التلمیــذ مــن مؤسســة إلــى %35معلمــین أي مــا یمثــل ) 07(

  .أخرى،في حاالت العنف أو بطلب من المعلم
ــــدور األولیــــاء، *   ــــر  ونیؤكــــد %60 مــــا یعــــادل أيمــــدرس ) 12(أمــــا بالنســــبة ل أن األولیــــاء غی
  .طفلهم یعاني من مشكلة ما عاونین بل یرفضون تماما فكرة أن مت
  .متعاونونیرون أن األولیاء  %15منهم أي نسبة )03(
، بمعنــى أن هنــاك مــن األولیــاء مــن عــاملوا مــع النــوعینقــد ت %15مدرســین أي نفــس النســبة ) 03(

  .األساس  هو متعاون وهناك من ینكر وجود المشكلة من
  . غیر واعین بحالة أبنائهم ءن أن األولیاایعتقد %10مدرسین أي  )02(
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معلــــم أي ) 17(فیعتقــــد" وحــــدة المتابعــــة والكشــــف"بالنســــبة للصــــحة المدرســــیة والمســــماة  أمــــا*  
ال تلعــب أي دور فـــي مــا یخـــص المشــكالت المدرســـیة،فهي تقــوم فقـــط بالمتابعـــة  أنهـــا %85نســبة
  .الطبیة

  .تلعب دور لكنه غیر كافي لیفي بالغرض أنها %15م أي منه)03(و یرى 
  

  :  8السؤال في االجابة عن 
) 14(میـــة ذكـــرحـــول كیفیـــة انتقـــال هـــؤالء التالمیـــذ إلـــى الصـــفوف المتقدمـــة رغـــم صـــعوباتهم التعلّ  

 أنآلیـة،لكن بعـدها یمكـن بطریقـة  الثـانيأن هـؤالء التالمیـذ ینتقلـون إلـى الصـف  %70مـدرس أي 
ســـنة  16حتـــى یبلـــغ مـــن العمـــر  الصـــف التـــالي ،وهكـــذا إلـــىمـــرتین ثـــم ینتقـــل  أومـــرة یعیـــد الســـنة 

 ّ   .من المدرسة" یطرد"حویسر
الصـفوف المتقدمـة  إلـىمعلمین فقد أكدوا أن التلمیـذ ال ینتقـل )06(الباقیة والتي تعادل %30أما ال

  .ثم یطردالسن القانونیة  إلىأخرى حتى یصل  إلى،بل یبقى یعید السنة ویحول من مؤسسة 
  : 9السؤال في 

صــرحوا أنهــم یرفضــون العمــل مــع األقســام التحضــیریة ألنهــا %35أي نســبة  20ن مــنیمعلمــ )7(
بعــد  إلیــهحســب رأیهــم تتطلــب تكــوین خــاص باإلضــافة إلــى القــدرة علــى الصــبر هــو مــا یفتقــدون 

  .ممارستهم الطویلة في التعلیم
خـالل  ؤالتنبـالتعلـیم إال أنهـم ال یمكـنهم  معلمین بالرغم مـن ممارسـتهم الطویلـة فـي)06(أي 35% 
  .تظهر لدیهم صعوبات تعلم مدرسیة مستقبال أنمرحلة التحضیري بالتالمیذ الذین یمكن ال

ــذالك مــن خــالل بعــض ســلوكات  التنبــؤ مبإمكــانه أن وامعلمــین زعمــ )09(أي%45فئــة أخرىتمثــل ب
  .لقلم،طریقته في التلوین لطفل الالتالمیذ مثل طریقة مسك 

  .بأنه ال یمكنهم الجزم الن قااأي مدرس 10%
  
   التحلیل الكیفي 1-2

، تبـین لنــا أن هنـاك خلــط لمــین فـي الســؤالین الثـاني والثالــثمـن خـالل مــا جـاء فــي تصـریحات المع
حیـث أن التبـاین الكبیـر فـي أجبـاتهم یـدل علـى أنهـم ال یمیـزون المعلمـین،  في المفاهیم لـدى هـؤالء

الت الدراســیة األخــرى ،هــذا األمــر یعتبــر طبیعــي نســبیا ألنهــم حســب بــین صــعوبات الــتعلم والمشــك
استجاباتهم للسؤال الخامس بإجماع جل المدرسین لم یتلقوا تكوین خاص فـي هـذا المجـال كمـا أنـه 
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ــاء األمــور و الصــحة  ــنهم و بــین األطــراف األخــرى المعنیــة بــاألمر كأولی ال یوجــد عمــل تعــاوني بی
أنــه ال توجــد هنــاك وســائل تســمح بالكشــف والتنبــؤ بــذوي صــعوبات المدرســیة،كما تبــین لنــا أیضــا 

،ممــا یفســر حیــرتهم وعجــزهم عــن الــتعلم داخــل المؤسســة التعلیمیــة وهــو مــا صــرح بــه كــل المعلمین
 إلـىتعلم الـإلى تهمیش التلمیذ الذي یعاني من صعوبة  همعدفلذي یاالشيء  التعامل مع هذه الفئة،

 تم تسریحه من المدرسةیصل إلى السن القانونیة ثم ی أن

ـــتعلم صـــعوبات فـــي مدارســـنا، أن  أن نســـتخلص نـــایمكناالســـتطالعیة  الدراســـةمـــن خـــالل نتـــائج  ال
و عملیـة الكشـف عنهـا  مدرسیة غیر معروفة لدى المعلمـینة مشكل وخاصة صعوبات القراءة تمثل

 إالالصــعوبات  تلـك ال یـتم تحدیــد حیـثمبكـرا غیـر معمــول بهـا فـي المؤسســات التعلیمیـة الجزائریــة 
ــم القــراءة  لهــؤالء التالمیــذ الــذي یظهــر مــن خــالل العجــز الواضــح و المســتمربعــد تفاقمهــا  فــي تعل

محاولة الكشف المبكر عن  إلىومن هنا جاءت دراستنا األساسیة و التي هدنا من خاللها .والكتابة
   :یة التالیةالمیدان اإلجراءاتمن خالل صعوبات القراءة عند تالمیذ السنة أولى ابتدائي 

  
  البحث:األساسیةالدراسة -ثانیا

  
  منهج البحث -1-

و المـنهج الوصـفي لتوافقـه مـع طبیعـة دراسـتنا  اتبعنـاللتحقق من الفـروض العلمیـة موضـع البحـث، 
ـــا نهـــتم أحیـــث .أهـــدافها ـــین ات العالقـــبالكشـــف عـــن نن ـــة و قصـــور (اتمتغیـــر الب الســـیرورات المعرفی

  .]82[ االرتباط و التعبیر كمیا عن هذا )مستقبال القراءة التعرض لصعوبات
الســــنة  طــــوال( بدراســـة طولیــــة قصــــیرة المـــدى یــــامقتطلــــب منـــا ال اتهـــذه العالقــــ الكشـــف عــــنإن 

فــي بدایــة الســنة الدراســیة و ) المتغیــر المســتقل(حیــث قمنــا بقیــاس الســیرورات المعرفیــة ،)الدراســیة
  )المتغیر التابع(في مادة القراءةلقیاس تحصیل التلمیذ  غایة الثالثي الثالثانتظرنا إلى 

  
  :حدود الدراسة 2-
  
  الحدود البشریة-أ
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لقد سمحت لنا مدیریة التربیة لوالیـة عنابـة بالعمـل فـي ثـالث مـدارس بالمقاطعـة : مجتمع البحث* 
 و بالتــالي فــان مجتمــع دراســتنا یتكــون مــن تالمیــذ الســنة أولــى ابتــدائي المتمدرســین ،الثانیــة للمدینــة

  .و تلمیذة تلمیذ 139سات و یبلغ العدد الكلي لتالمیذ السنة أولى لمؤسبهذه ا
مــن % 10 تلــ، حیــث مثقرعــةاختیارهــا بطریقــة ال م، تــهــي عینــة عشــوائیة بســیطة:عینــة البحــث *

  .تلمیذ وتلمیذة 14 يمجتمع البحث، أ
   

فـي ائص صـتـوفر بعـض الخمراعـاة  ب، یجـحسب محك االستبعاد لتشخیص ذوي صعوبات التعلم
 االطـــالع علـــىو ین معلمـــال أراء ومالحظـــات علـــىباالعتمـــاد  اتحصـــلنا علیهـــ ، وقـــدء العینـــةأعضـــا

 و ،)مــن اجــل اســتبعاد الحــاالت التــي ال تتــوفر فیهــا هــذه الشــروط(لهــؤالء التالمیــذ ر الصــحیةتدفاالــ
  :نوضحها في الجدول التاليس
  
  

  یوضح خصائص عینة البحث: 1جدول رقم   
  
-ب

  :منیةالز الحدود 
 جــــوان إلــــى 2010أي مــــن فیفــــري  أشــــهر، 5 حــــوالي األساســــیةلقــــد اســــتغرقت دراســــتنا المیدانیــــة 

  :مرحلتین إلى،قسمت 2010
،وهـــي الفتــرة التـــي تـــم 03/2010 إلـــى 02/2010فــي بدایـــة الســـنة الدراســیة،من : األولـــىالمرحلــة 

  .العینة أفرادعلى ) البحث أدوات(خاللها تطبیق االختبارات
، تـم تطبیـق االختبـار التحصـیلي فـي مـادة 2010شـهر مـاي  نهایةالسـنة، آخـر في: انیةالمرحلة الث

  .القراءة
  

  سنوات 6  السن
  األولىالسنة   )الصف(القسم

  ن من تخلف ذهني بسیط أو حادال یعانو   الحالة الذهنیة
  بصریة حادة أوسمعیة  إعاقاتال یعانون من   الحواس

  سلوكیة حادة أوال یبدون مشكالت انفعالیة   الحالة االنفعالیة و السلوكیة
ــــــــــــــــــــــــــــــة االجتماعیــــــــــــــــــــــــــــــة  الحال

  االقتضصادیة
  ذوي مستوى اجتماعي اقتصادي عادي
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  :الحدود المكانیة-ج
  :،و بالضبط بمدارسالثانیة التفتیشیةالمقاطعة بمدینة عنابة، لقد تمت الدراسة بوسط 

  ).ایلیزا( مریم سعدانعمیروش و  عمیور،العقیدبن 
  
  :أدوات البحث-3-

 ،عـن صـعوبات القـراءة لكشـف المبكـرل معدةدقیقة  لسوء الحظ ال توجد اختبارات نفسیة و، بما انه
تقــــیس  التــــي) مقننــــة و غیــــر مقننــــة(االختبــــارات  أنمــــاطاســــتخدام بعــــض  إلــــىفقــــد لجــــأ البــــاحثون 
،و مـن ثــم اعتبــاره  هــاتعلم القــراءة و تحدیــد القصـور فیبـالمباشــرة عالقـة ذات الالسـیرورات المعرفیــة 

  .  یسمح بالكشف المبكر عن صعوبات القراءة  ن أنیمك مؤشرا
 04تضــمنت  القیـاس أدواتمــن مجموعـة اســتخدمنا  نــا هـذا،بحثلـذلك و مــن أجـل قیــاس متغیـرات  

  :انقسمت إلى اختبارات
  :هما )معیاري المرجع(مقننیناختبارین *
 )Le développement de la perception visuelle(البصــري اإلدراكاختبــار تطــور  -

  . Marianne Frostigلماریان فروستیج 
فرعـي  اختبـارو هـو )L'indice de mémoire de travail(الـذاكرة العاملـة  مؤشـر اختبـار -

  .المعدلة لذكاء األطفال و المراهقین،الطبعة الرابعة) Wechsler David(وكسلر سلممن 
  :وهما )المرجع محكي(، غیر مقننیناختبارین *
، مقننـة تقـیس هـذه الخاصــیة أداةنظـرا لعـدم تــوفر  بإعـدادهوقــد قمنـا :يولـوجالفونالـوعي  اختبـار -
تقــیس مهــارة الــوعي ) علــى شــكل تمــرین(أداة فــي الواقــع ال یمكــن اعتبــاره اختبــار و إنمــا هــو  نلكــ

  .الفونولوجي
  .القراءة للثالثي الثالث التحصیل الدراسي في مادة و یمثل اختبار :اختبار تحصیلي في القراءة -
   :االختباراتمن هذه كل توضیحا لفیما یلي  و
  M.Frosig البصري ل اإلدراكاختبار تطور -3-1
و هو مـن االختبـارات  )اختبار العملیات النفسیة(القدرات الخاصة یقیسموضوعي  اختبار:نوعه*

  األدائیة 
عـالج ذوي ل أخصـائیة نفسـیة صـاحبة عیـادة ، Marianne Frostigماریان فروستیج: مؤلفته*

   )ذوي االحتیاجات الخاصة(المعاقین  األطفالوبات التعلم و صع
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  1959سنة  أول تطبیق لالختبار كان في الوالیات المتحدة األمریكیة :سنة صدوره*
 ین یعانون من عطب في الجهازذو الراشدین السنوات  9إلى  3من  األطفال :العینة المستهدفة*

  العصبي
  )تكییف فرنسي( 1966ي ف 4 الطبعة هاأحدث 04 :تعدد الطبعا*
تشـخیص  و اإلدراك البصـري المعرفیة المتمثلة في سیرورةال تقییم إلىیهدف :الهدف من االختبار*

،كمــا یســتخدم فــي عملیــة العــالج مــن خــالل تــدریب األطفــال ذوي صــعوبات فیها نــواحي القصــور
  .على اإلدراك البصري القراءة

 تـدخلتتبارات التي تقیس العملیات النفسـیة التـي االخ أشهریعتبر من أهم و  :مجاالت استخدامه*
 )صــعوبات الــتعلم(المدرسـي  المجـالفـي الــتعلم و تشـخیص العجـز فیها،اســتخدم كثیـرا فــي  مباشـرة

البصــري هــي نقطــة انطــالق الدراســات حــول  اإلدراكفــي مجــال  أجریــتالتــي  األبحــاث دحیــث تعــ
  القراءةصعوبات  ذوي لمبكر عنلكشف ال وزمالئها" فروستیج"قد أعدته و  صعوبات التعلم

 علیهــا التلمیــذ ویــدون علیهــا معلومــات خاصــة كراســة اختبــار یطبــق یتكــون مــن: شــكل االختبــار*
  نفس الكراسةعلى  االختبارتصحیح  یتم بالطفل و

 جوانـــب قـــیست، اختبـــارات فرعیـــة 05 علـــىمـــوزعین )Item(بنـــد  57 یشـــتمل:مكونـــات االختبـــار*
  :يالبصري وه اإلدراكمحددة من 

خط  رسمیقیس قدرة الطفل على coordination visuo-motrice) (:التآزر البصري الحركي -
  بند 16من  نرسم زوایا ذات اتساع مختلف، یتكو  أو، منحني أو مستقیم

 أشكال إدراكیقیس قدرة الطفل على Discrimination figure-fond) (:التمییز شكل أرضیة -
  بنود 8من ن، یتكو دالتعقی فاوتةمت أرضیات تكون مخبأة داخلمختلفة  هندسیة

 هندسـیة أشكالیقیس قدرة الطفل على التعرف على de forme)  (Constance :ثبات الشكل -
التــي تظهـــر .متوازیـــات األضــالعو  البیضــاویة األشــكالالمربعـــات ،المستطیالت، ،معینــة كالــدوائر

  بند 19من  یتكون ،في وضعیات متباینة بفروق دقیقة و بأحجام مختلفة و
قیــاس قــدرة الطفــل علــى تمییــز  إلــىیهــدف  Position dans l'espace)( :غــيراالوضــع الف -

،یتكون مــن و فــي وضــعیات مختلفــة متسلســلةتظهــر  رســومات تخطیطیــة ألشــیاء عامــةاتجاهــات 
  .بنود8
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وبنیــات ویقــیس قــدرة الطفــل علــى تحلیــل نمــاذج ) (Relations spatiales:لمكانیــةالعالقــات ا -
یتكون  و، التنقیط مباستخداطة تحتوي على خطوط مختلفة الطول والزوایا و التي علیه نسخها بسی
  .بنود8من 

لكـن فـي فـردي أو جمـاعي،  یمكن تمریر االختبار بشـكل la passation:كیفیة تمریر االختبار*
  .تلمیذ 15عن  حالة التمریر الجماعي یجب أن ال تزید الجماعة

 یسـتغرق بــینالجمـاعي  التمریـر أمـادقیقـة  40و 30 یسـتغرق بـین لفـردياالتمریـر  :مـدة التمریـر*
  .دقیقة و ساعة 40
علـى الكراسـة  بنـدبتنقـیط المفحـوص علـى كـل یقـوم الفـاحص أو الباحـث :االختبار تصحیحكیفیة *

 درجـة خـامفیتحصـل علـى  یجمـع نقـاط كـل اختبـار فرعـي،ثـم  ه من نقـاطوذلك وفق ما خصص ل
النقاط المعیاریة لالختبارات الفرعیة فیحصل على نقطة  یجمع،ثم جة معیاریةدر  إلىیقوم بتحویلها 

ـــار ككـــل  ـــك معیاریـــة لالختب ـــىیحولهـــا بعـــد ذل  QP=Le( البصـــري اإلدراكنســـبة أو مســـتوى  إل

quotient perceptif( المعاییر المدونة في دلیل االختبار حسب جداول   
ــــذین  90 متوســــط مســــتوى اإلدراك البصــــري ب Frostigوقــــد حــــددت  ــــذ ال درجــــة، أي أن التالمی

وكلما قلت هذه الدرجـة  ،عانون من قصور في اإلدراك البصريی 90یحصلون على درجة أقل من 
  .]83، 29، 28[و العكس صحیحكبیرا اإلدراك البصري  في العجز كان كلما

  
  Indice de mémoire de travail (IMT).اختبار مؤشر الذاكرة العاملة-3-2

و المـراهقین  ألطفـالا ذكاءلـ المنفصـلة ات الفرعیـةختبـار اال سلسـلة مـن لفظـي فرعيار اختب:نوعه*
القــــــدرات  و) الــــــذكاء(القــــــدرة العامــــــة یقــــــیس موضــــــوعي اختبــــــارو هــــــو  )WISC-R(لوكســــــلر
   .لتالمیذ سن المدرسة )القدرات المعرفیة(الخاصة

ركـة القیـاس شـارك فـي ح ،أخصـائي عـالج نفسـي   David wechslerدافیـد وكسـلري:مؤلفـه*
لـذكاء  اختبـار وكسـلر:منهـا ،حیث قـام بتصـمیم عـدة مقـاییساألمریكیـةفي الوالیات المتحـدة  النفسي

ــــــل ) WISC-Rو   (WISCذكــــــاء األطفــــــال ،) WAIS(الراشــــــدین و ذكــــــاء أطفــــــال مــــــا قب
  )WPPSI(المدرسة

 ت، تحـWISCل فـي النسـخة الثالثـة "مؤشر الـذاكرة العاملـة "ظهر االختبار الفرعي:سنة صدوره*
 طلـق علیــهأ و النسـختین الرابعـة و الرابعـة المعدلـة فـيتعدیلــه تـم  مثـ والتركیـز،اسـم اختبـار االنتبـاه 

  ."اختبار مؤشر الذاكرة العاملة" اسم
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   ةسن 15إلى  6من  و المراهقین األطفال:العینة المستهدفة*
لةالم الرابعة أحدثها الطبعة ،4:عدد الطبعات*   )WISC-IV-R(1991 عدّ
ــةل نیســتعمله األخصــائیون النفســانیو :الفرعــي مــن االختبــاردف الهــ* مــن أجــل  تقیــیم الــذاكرة العامل

  .تشخیص بعض حاالت صعوبات التعلم و مشكالت االنتباه
ــنفسمجــال  :مجــاالت اســتخدامه* ،ذوي صــعوبات الــتعلم الكشــف عــن ذوي (المدرســي  علــم ال

األداء الــــوظیفي نقــــاط ضـــعف و قــــوة  و أیضــــا تحدیـــدن ین والمتفــــوقیبو العقلیــــة،الموه اإلعاقـــات
  )المعرفي

حص أو الباحـث االفـیـدون علیهـا  )Feuille de passation(ورقـة تمریـر یتكـون مـن: هشـكل*
   إجابات المفحوص

ــات االختبــار* ــة،  یناختبــار  یشــتمل علــى:مكون  انیقیســ یتكــون مــن قســمین امــكــل واحــد منهفرعی
  :ماوه الذاكرة العاملة

قـدرة الطفـل  فـي تقیـیم مثـلمهمة سمعیة تت وو ه : Mémoire des chiffres الرقميمدى ال -
  : جزأینویحتوي بدوره على .فور سماعها من الفاحصاألرقام استرجاع سلسلة من على 

 األرقــامتكریـر بالترتیـب الصـحیح مجموعـة مـن الطفـل  علـى:بـنفس الترتیـب )المباشـر(االسـترجاع.
بنــود أو محـــاوالت  08یا،یتكون هــذا االختبـــار مــن شــفو  الفــاحصٍ  أوالعشــوائیة یقــدمها لــه الباحـــث 

ثـم ثالثــة  2،5مثـال یبـدأ بـرقمین حیـثالطفــل اسـترجاعها،  یطلـب مـنتزایـد فیهـا عـدد األرقـام التـي ی
  .أرقام إلى أن یصل إلى تسعة أرقام

األرقام ذكر یقوم الطفل بنفس العملیة لكن یجب أن یعید :لعكسيبالترتیب ا )العكسي( االسترجاع.
  .3،2 یسترجعها3،2مثال .تابع العكسيبالت
   Séquence Lettres-Chiffres (SLC):و الحروف األرقامسلسلة  -

ــه  )،ج2،3(،)،ب6(مثــال  والحــروف األرقــاماســترجاع سلســلة مــن یقــیس قــدرة الطفــل علــى  تقــدم ل
و الحــروف .األرقــام حســب الترتیــب التصــاعدي اســترجاعمــن طــرف الباحــث و علــى الطفــل  ویاشــف

  .ترتیب األبجديحسب ال
حیـث یقـوم الباحـث بـذكر فـردي  مـرر االختبـار بشـكلی la passation :االختبـار كیفیـة تمریـر*

بالترتیـب و یعیـد ذكرهـا  أنمتزایدة فـي العـدد و علـى الطفـل  األرقامعلى مسامع الطفل سلسلة من 
  .قبل الحروف األرقام
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یتوقـف  ها مباشرة بعد سـماعها،ولیس هناك وقت محدد، یجب على الطفل استرجاع:مدة التمریر*
بنـــــد مـــــن بنـــــود  عنـــــدما یخفـــــق المفحـــــوص مـــــرتین متتـــــالیتین فـــــي االختبـــــار تمریـــــرالباحـــــث عـــــن 

  ]85، 84، 69، 68[)الحروف التي سمعها أو األرقاماسترجاع (االختبار
 صــحیحة إجابــةیقــوم الفــاحص أو الباحــث بتنقــیط المفحــوص علــى كــل :االختبــار كیفیــة تصــحیح*

فیتحصـل  یجمع نقاط كل اختبـار فرعـي،ثم بندوذلك وفق ما هو مخصص لكل  تمریرورقة العلى 
النقـاط المعیاریـة لالختبـارات الفرعیـة  یجمـع،ثـم درجـة معیاریـة إلـىیقـوم بتحویلهـا  درجـة خـامعلـى 

 الـــــذاكرة العاملـــــة مؤشـــــر إلــــىفیحصــــل علـــــى نقطـــــة معیاریــــة لالختبـــــار ككـــــل یحولهــــا بعـــــد ذلـــــك 
)=L'indice de mémoire de travail IMT(المدونــة فــي دلیــل  المعــاییر حســب جــداول

  االختبار
ف كیفیـــا ندرجـــة ووضـــع مســـتویات تصـــ 100وقـــد حـــدد وكســـلر متوســـط مؤشـــر الـــذاكرة العاملـــة ب

  :الذاكرة العاملة وفقا لهذه الدرجات كالتالي
  
  
  
  
  
  
 

  
  ]84[مستویات مؤشر الذاكرة العاملة معاییر و یوضح): 2(جدول رقم 

   
  .الوعي الفنولوجي أداة قیاس 3-3

Instrument de mesure de  la conscience phonologique.  
  قیس قدرة خاصةت ةموضوعی أداة قیاسو هو  )غیر مقنن(محكي المرجع لفظي اختبار :نوعه*

 ) الوصف(المستوى )IMT(درجة مؤشر الذاكرة العاملة

 عالي جدا وما فوق 130

 ليعا  120-129

 متوسط قوي 110-119

 متوسط 90-109

 متوسط ضعیف 80-89

 )Limite(حدي 70-79

 ضعیف جدا وما تحت 69
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كــل  و، س مهــارة الــوعي الفونولــوجيییقــ باللغــة العربیــة ال یوجــد حســب علمنــا اختبــار مقــنن:مؤلفــه
غیـر (مـن إعـداد البـاحثین أنفسـهم  هـياألدوات المستخدمة في الدراسات والبحوث في هذا المجـال 

  .هذه العملیة المعرفیةتقیس إعداد أداة  كان علینا في بحثنا ك، لذل)مقننة
 ،الســیرورة النفســیةهــذه  حــول يعلــى مــا جــاء فــي التــراث الســیكولوج عنــابعــد اطالو قــد قمنــا بــذلك 

و اسـتندنا علیهـا لتحدیـد  األدواتهذا النـوع مـن  تصمیمب قامت التيدراسات ال بعض إلى باإلضافة
   أداتنامفردات 

ـــاحثین اجمعــــــــوا علـــــــى أن الـــــــوعي الفونولـــــــوجي، و هـــــــو عملیــــــــة وراء  وجـــــــدنا أن لقـــــــد جـــــــل البــــ
تتمثل في قدرة الطفل على التعامل ومعالجة الوحدات الصوتیة، یمكن ) métacognitive(معرفیة
 و taches)( رئیسـیة مهـام 05فـي  ]65[ هامجموعة من العملیات المعرفیة حـددمن خالل  قیاسها
أي الـــوعي (تقـــیس نفــس الخاصــیة فإنهــا إلـــى أخــرىدراســة مــن  حتــى و إن اختلفــت تســـمیتها التــي

  )يالفونولوج
و  ،لـبعض منهـااأن تتضـمن المهـام الخمسـة أو  يتقیس مهـارة الـوعي الفونولـوج التي داةلأل یمكن 

 :ذلك حسب سن المفحوص و غرض الفاحص من الدراسة و تتمثل هذه المهام في
ـــعالمهمـــة - ـــLa segmentation) : (  تقطی ـــل لعـــدد  ل فـــيو تتمث ـــد الطف  األصـــواتتحدی

  لكلمة ل.المكونة
 ٍ مـن خـالل دمـج الصـوتین جدیـدة  كلمـة یكـون الطفـل:) (La fusion الـدمج أو تجمیـعال  "   -◌

  األولین لكلمتین مختلفتین
من بین عدد من الكلمـات، تلـك التـي ال  على الطفل تحدید ):La catégorisation(.التمییز"  -

  .تبدأ مثل األخریات
 .على الطفل حذف الصوت األول من الكلمة و نطق الباقي)La soustraction(.الحذف  "-

یض الصـوت األول للكلمـة بصـوت على الطفل تعـو ).La substitution( اإلبدال أو التعویض"-
    .]59،86،87 [ ل كلمة جدیدةآخر لیشك

و التالمیــذ )ســنوات 4-3الروضــة والتحضــیري أي ( تالمیــذ مــا قبــل المدرســة :العینــة المســتهدفة*
  سنوات 7-6-5والثانیة ابتدائي أي  أولىالمتمدرسین سنة 

علـى والمتمثلـة فـي قـدرة الطفـل  يالفونولـوجقیـاس مهـارة الـوعي  إلـىیهـدف .االختبـار الهدف مـن*
،و تشـخیص القصـور )(Manipulation des unités sonores مـع الوحـدات الصـوتیة التعامـل

   .وجود صعوبة قراءة إلىیشیر  یمكن أن الذي.فیها
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وبالضــــبط للكشــــف المبكــــر عــــن یســـتعمل فــــي مجــــال علــــم الــــنفس المدرســـي  مجــــال اســــتخدامه*
الكشــف المبكـر عــن صـعوبات القــراءة المحتمــل بســمح قیـاس هــذه المهـارة یحیـث  صـعوبات القــراءة
  ]88، 87[ ظهورها مستقبال

 مهمــة تقــیسبنــود  3من یتضــ كــل واحــد منهــا اختبــارات فرعیــة 04تكــون مــن ی:مكونــات االختبــار*
  :االختبارات الفرعیة كالتالي تمعینة، فجاء

  .التجمیع ، الحذف، اإلبدال،التمییز :ات اختبار 
 

حسب العلماء ال یمكن للطفل التمكن منها إال في السـنة الثانیـة  ألنهمهمة التقطیع  بإلغاءوقد قمنا 
تعلمـوا الـذین لـم ی األولـىتالمیـذ السـنة  نعمـل مـع أننـاوبما ، وما فوق أي بعد اكتسابه لمهارة القراءة

  . ]87، 65[یقیس هذه العملیة افرعی ااختبار تتضمن أداتنا  مبعد القراءة، ل
  
ي علـى عـالفاحص التعلیمة الخاصة بكل اختبار فر أ یمرر االختبار فردیا حیث یقر :تمریرالكیفیة *

   .الخاصة بالتقییم البنودثم یمر إلى یقدم له مثال  والطفل 
  ال یوجد وقت محدد لالختبار:ة التمریرمد*
، و بمـا أن كـل اختبـار ختبـار الفرعـيالا بنـد مـنلكـل  درجتـین إعطـاءعمـدنا قـد ل :كیفیة تصحیح*

  .درجات 6الخام لالختبار الفرعي تكون  الدرجة،فان بنود 3فرعي یحتوي على 
  .درجة 24أي  الكلیة لالختبار الخام الدرجةحصل على لنالفرعیة  درجاتالجمع نثم  

حســـــب أدبیـــــات القیـــــاس  و ذلـــــك علینـــــا ن، كـــــابمـــــا أن االختبـــــار الـــــذي أعـــــددناه محكـــــي المرجـــــع
مـن % 50 أيالدرجة الخام لالختبار كمحـك متوسط قد اخترنا ،و  ]89[النفسي،تحدید محك لألداة

  .درجة 12و هو ما یمثل  الكلیة لالختبار الخام الدرجة
مـن قصـور فـي مهـارة الـوعي یعـاني  درجة یكـونٍ  12 قل منأالطفل الذي یحصل على  و منه فان

  .نولوجي و العكس صحیحو الف
  .لالعتماد على هذه األداة في دراستنا، تأكدنا من توفرها على الشروط السیكومیتریة

  
  قیاس مهارة الوعي الفونولوجي ألداةالشروط السیكومتریة -أ

  حساب الثبات-2-4-1
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تطبیـق االختبـار أي حسـاب معامـل االسـتقرار  إعـادةبیـق و لقد تم حساب ثبات االختبار بطریقة تط
  K.Pearsonحســاب معامــل االرتبــاط ل:الموافــق لــذلك اإلحصــائي األســلوبو كــان  عبــر الــزمن،

تحصــلنا  )تالمیــذ 07( مــن عینــة الدراســة% 50تطبیقــه علــى  إعــادة وبعــد تطبیــق االختبــار و ]90[
  :على الجدول التالي

  
  
  
  
  
  
   
   
  
  

  
  

             التطبیق و إعادة التطبیق في یوضح الدرجات المتحصل علیها: 3جدول رقم 
  لحساب معامل ثبات أداة قیاس الوعي الفونولوجي

  
  
  

  وبما أنها قیمة، 0.76=رتباط راال ة،تحصلنا على معامل العملیات الحسابی إجراءبعد 

  الرقم
 

 درجات إعادة االختبار درجات  االختبار

1 14 14 

2 8 6 

3 10 12 

4 12 14 
5 12 10 
6 10 12 
7 12 14 

  0.76  =ر
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فـــان االختبـــار  ، 12=نو درجـــة الحریــة  0.01عنـــد مســـتوى الداللــة  إحصــائیا ةودالـــ ةموجبــ
  .]89، 68[ثابت بحكم استقراء أداء األفراد علیه عبر الزمن

  .حساب صدق االختبار-2-4-2
لتمییــــزي لالختبــــار ككــــل،أي لقـــد اخترنــــا لحســــاب صــــدق االختبار،حســــاب معامـــل الصــــدق ا

لداللـة الفـروق بـین " ت " المالئـم اختبـار اإلحصـائيالمقارنة الطرفیة،و من ثم كـان األسـلوب 
  :حسب المعادلة التالي المتوسطین الحسابین لمجموعتین مستقلتین متساویتین

  
  : أنحیث 

  لیاالمتوسط الحسابي ألفراد المجموعة الع=  1م

  المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة الدنیا=  2م

  االنحراف المعیاري للمجموعة العلیا=  1ع

  االنحراف المعیاري للمجموعة الدنیا= 2ع

  ]89،90[>  -----------   المجموعة أفرادعدد = ن

  :وبعد العملیات الحسابیة تحصلنا على النتائج التالیة
  
  
  

 2²ع+  1²ع

 1 - ن 

 2م  - 1م

 =ت 
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  العینة         
  

 المتغیر     

المــــــــــــــــــــــــج  مج العلیاال
 الدنیا

  قیمة 
 ت

  مستوى
 الداللة

 ع م ع م

 0.01 10.5 205 6 2095 15.5 مستوى الوعي الفنولوجي

  
صدق أداة  ب، لحسا"ت"البیانات اإلحصائیة الخاصة بحساب قیمة یوضح ):4(جدول

  قیاس الوعي الفونولوجي
  

  .ات العلیاتمثل مجموعة األفراد الذین تحصلوا علي الدرج:  المج العلیا
  تمثل مجموعة األفراد الذین تحصلوا على الدرجات الدنیا:  المج الدنیا

 3" =ن" درجة الحریة

حســـب جـــدول داللـــة (3ودرجـــة الحریـــة  0.01دالـــة إحصـــائیا عنـــد مســـتوى الداللـــة " ت" قیمـــة
 .وبذلك یكون االختبار صادق لتمییزه بین مجموعتین مستقلتین ومتساویتین ]90[")ت"

  
و هــو اختبــار تحصــیلي غیــر مقــنن فــي مــادة القــراءة یعــده ) محكــي المرجــع( القــراءة اختبــار-د

المعلــم مــن أجــل تقیــیم مــدى تحقیــق التلمیــذ لألهــداف أو المســتویات المتوقعــة،أي مــدى اكتســاب 
و مــن ثــم تحدیــد الصــعوبات التــي یواجههـــا ).القـــراءة(التلمیــذ للمــادة األكادیمیــة موضــوع القیــاس

  .]89، 28[فیها
و  ، ]68[ القـراء بر هذا النوع من االختبارات من أهم أدوات الكشف و تشخیص صـعوباتویعت

 یقـوم علـى افتـراض الذيو ذلك حسب محك التباعد في تحدید و تشخیص ذوي صعوبات التعلم 
تمكنـه مـن النجـاح فـي المدرسـة لكنـه یبـدي ) نسـبة ذكـاء(التلمیذ الذي یملك قـدرة عقلیـة عامـة أن

یمكـن اعتبـاره مـن  )قراءة،كتابة،حساب( األكادیميفي تحصیله أو تباعدا داال انحرافا  أوقصورا 
اقـل ) بالنسـبة لدراسـتنا(ذوي صعوبات التعلم، أي أن التلمیذ الـذي مسـتوى أداءه فـي مـادة القـراءة

  . ]73، 17[یمكن اعتباره عسیر القراءةمن المستوى المتوقع 
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  تقیس قدرة الطفل على التعرف على الكلماتو یتكون االختبار من مجموعة من البنود التي 

 .یخضع له كل تالمیذ الصف اجماعی او هو اختبار .و كذلك مهمة الفهم القرائي 

  .5/10و بالتالي یكون متوسط الدرجات  10/10یصحح االختبار حسب محك یضعه المعلم وهو 
  :إلىیصنف المعلم التلمیذ وفق هذا المحك 

 یمكن اعتبارهاختبار القراءة  في 5قل أو تساوي الذي یحصل على درجة ا التلمیذ -
  .تعلم القراءة اتصعوب من ذوي 

مبـدئي علـى  بتطبیـق ا، قمنـالمتمثلـة فـي االختبـارات سـالفة الـذكر تبعد تحضیر أدوات جمع البیانا
معاینــة مــا قـــد أجــل  و ذلــك مــن ،مــن التالمیــذ قبــل الخــوض فــي الدراســة األساســیة صــغیرة عینــة

خاصــة و أننــا اســتخدمنا ،یــل و تحدیــد مــدى تجــاوب أفــراد العینــة مــع االختباراتیصــادفنا مــن عراق
  .أكثر من أداة وعینة البحث موزعة على أكثر من مدرسة

  
 تجریب أدوات البحث على عینة مصغرة:التطبیق المبدئي-4

مــن  التطبیــق المبــدئي هــو عملیــة أولیــة ســبقت الدراســة المیدانیــة األساســیة، الغایــة منــه هــو التـــأكد
مثــل الوقــت المناســب لتطبیــق االختبار،مــدى تحمــل  )La faisabilité( جــرءاتمــدى فعالیــة اال

جــل تفــادي أي أیمكنهــا أن تعیــق التطبیــق؟ مــن  إجرائیــةالطفــل لوقــت التمریر،هــل هنــاك مشــكالت 
  .جدید یمكن أن یطرأ على الدراسة األساسیة

  :وقد تم التطبیق المبدئي كالتالي
  
  
  
  

  للتطبیق المبدئي الحدود البشریة
  

ــدائي و  أولــىتالمیــذ مــن الجنسین،یدرســون ســنة  4تتكــون العینــة مــن :عینــة التطبیــق المبــدئي ابت
  .یبلغون من العمر ستة سنوات



 108

اختیارنا العینة بطریقة قصدیة،حیث ضمت تلمیذ ذو مستوى دراسي جید ،و ثـاني متوسـط و ثالـث 
  .ضعیف ورابع ضعیف جدا و ذلك حسب تقدیر المعلمة

لســـنة الدراســـیة لفیفـــري  تـــم تطبیـــق االختبـــارات علـــى العینـــة بـــین شـــهر جـــانفي و:الحـــدود الزمنیـــة
2009/2010.  

  قمنا بالتطبیق المبدئي بمدرسة بن عمیور المختلطة بوسط مدینة عنابة الحدود المكانیة
  

  االختبارات التي قمنا بعرضها سلفا  استخدمنا في التطبیق المبدئي.األدوات المستعملة
  

بعـــد تمریــر االختبـــارات إلفـــراد العینــة تحصـــلنا علـــى النتــائج المبینـــة فـــي نتــائج التطبیـــق المبـــدئي 
  :الجدول التالي

  
 وضح نتائج التطبیق المبدئيی): 5(جدول

  
  

نوعـا مـن التخـوف مـن االختبـار فـي البدایـة  أظهروامن خالل التطبیق المبدئي الحظنا أن التالمیذ 
المعلمـة فـي  إشـراك األساسـیةفي الدراسـة  ارتأینارغم ذلك فقد .ثم سرعان ما تكیفوا و أبدوا تجاوبهم

وتحضـیرهم  داخ الصـفوفالعینـة  ألفـرادرات زیـا بـإجراءتحضـیر التالمیـذ قبـل كـل اختبار،كمـا قمنـا 
  .قبل تمریر االختبارات

 القراءة درجات يدرجة الوعي الفونولوج  مؤشر الذاكرة العاملة نسبة اإلدراك البصري االسم

1 62 50 08 2 
2 102 106 20 9 
3 85 94 14 7 
4 63 50 06 5 
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ــا مــن خــالل التطبیــق المبــدئي أنــه عنــدما یســتمر تمریــر  فــي مــا یخــص التوقیــت أمــا فقــد اتضــح لن
فـان التالمیـذ ) خاصة االختبـار الـذي یسـتغرق تمریـره وقـت طویـل نسـبیا(االختبار حتى وقت الراحة

لذلك أجرینا بعض التعدیالت على التوقیت في الدراسة المیدانیة .یةیتشتت انتباههم مما یعیق العمل
  .األساسیة

  
  :أسالیب المعالجة اإلحصائیة -5

  :لقد استخدمنا لمعالجة البیانات المتحصل علیها في دراستنا األسالیب اإلحصائیة التالیة
  Le coefficient de corrélation .معامل االرتباط 5-1

  :من اجل K.Pearsonل االرتباط الخطي لكارل بیرسون لقد تم استخدام معام
 أفــرادالرتبــاط بــین درجــات اقیــاس  قیــاس مهــارة الــوعي الفونولــوجي، مــن خــالل أداةحســاب ثبــات -

  .األول و الثاني ینقفي التطبی العینة
حســاب االرتبــاط بــین درجــات أفــراد العینــة علــى مختلــف الســیرورات المعرفیــة محــل الدراســة و  -

 . حصیلهم في مادة القراءةدرجات ت

 ]89[ :ویتم حساب معامل االرتباط باستعمال القانون التالي
  
  
  
 
  
  
  
   
  

 : أنحیث 

  معامل االرتباط= ر
  العینة أفرادعدد = ن

  مجموع درجات أفراد العینة في التطبیق األول= مج س

]²)مج ص( – ²ن مج ص[  ]  ²)مج س( – ²ن مج س[  

 =ر 
 

 ج صم. مج س –ص .ن مج س
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  مجموع درجات أفراد العینة في التطبیق الثاني= مج ص
  .جات  أفراد العینة في التطبیق األولمجموع مربع در =  ²مج س
  مجموع مربع درجات  أفراد العینة في التطبیق الثاني = ²مج ص
مجمــوع حاصــل ضــرب درجــات أفــراد العینــة فــي التطبیــق األول ودرجــات التطبیــق =  ص.مــج س
  ]89[الثاني 

  
  T" Test"" ت"اختبار 5-2
  

  :مرتین و قد تم استخدامه
لـوعي الفونولـوجي،و فـي هـذه الحالـة اسـتخدمنا المعادلـة الخاصـة قیـاس مهـارة ا أداةلحساب صـدق 

  )سبق تقدیم المعادلة (بمجموعتین متساویتین و مستقلتین 
  
للتأكد من داللة الفروق بین مجموعتي التالمیذ الذین یعانون من قصـور فـي السـیرورات المعرفیـة  

  .في التعرض لصعوبات القراءة الحقا الذین ال یعانون منهو 

  
  .]90[>------مجموعتین غیر متساویتینتم تطبیق القانون الخاص بحالة  
  
  

  :أنحیث 
  مجموعة األولىلیمثل المتوسط الحسابي ل:   م
1  

 2م – 1م

. 2ن+  ²1ع.1ن

ع
 2 - 2ن +1ن

X 

1 

 1ن

+ 

1 

 2ن

  
  

 =ت  
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 یمثل المتوسط الحسابي للمجموعة الثانیة : 2م

  األولىف المعیاري للمجموعة ار االنح:  1ع

  وعة الثانیةاالنحراف المعیاري للمجم:  2ع

  أفراد المجموعة األولى : 1ن
  أفراد المجموعة الثانیة : 2ن
  ]90[>----------  درجة الحریة: 2 -2ن+ 1ن
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الفصل الخامس 
 عرض النتائج و تحلیلها
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  عرض النتائج و تحلیلها
  
  عرض النتائج -1

االختبــارات ســالفة الــذكر فــي ســوف نعــرض فیمــا یلــي النتــائج المتحصــل علیهــا مــن خــالل تطبیــق 
  ضوء الفروض المصاغة في هذا البحث، ثم نقـوم بتحلیلهـا كمیـا عـن طریـق المعالجـة اإلحصـائیة

  :وذلك من حیث
  
وجود أو عدم وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بـین اإلدراك البصـري و تعلـم القـراءة  -1

  .لدى تالمیذ السنة األولى ابتدائي
  
دم وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین الـــذاكرة العاملـــة و اكتســـاب وجـــود أو عـــ -2

  .القراءة لدى تالمیذ سنة أولى ابتدائي مستقبال
 
وجود أو عدم وجود عالقة ارتباطیة ذات داللـة إحصـائیة بـین مهـارة الـوعي الفونولـوجي وتعلـم  -3

  .القراءة لدى تالمیذ سنة أولى ابتدائي
  
ود فــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فــي التعـــرض لصـــعوبات القــراءة الحقـــا بـــین وجــود أو عـــدم وجـــ-4

تالمیذ السنة أولى ابتدائي الذین یعانون من قصور في اإلدراك البصري و أقرانهم الذین ال یعانون 
  . منه
  
وجــود أو عـــدم وجـــود فــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فــي التعـــرض لصـــعوبات القــراءة الحقـــا بـــین -5

  . ابتدائي الذین یعانون من قصور في الذاكرة العاملة و الذین ال یعانون منهتالمیذ السنة أولى 
  
وجــود أو عـــدم وجـــود فــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فــي التعـــرض لصـــعوبات القــراءة الحقـــا بـــین -6

تالمیذ السنة أولى ابتدائي الذین یعانون من قصور في مهارة الـوعي الفونولـوجي والـذین ال یعـانون 
  . منه

  :اللوذلك من خ
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  :حساب معامالت االرتباط بین المتغیرات :أوال
  
  .عالقة اإلدراك البصري بتعلم القراءة-1
.  
  

  

  
ٍ :6جدول رقم * على اختبار تطور اإلدراك (یمثل معامل االرتباط بین درجات اإلدراك البصري  

  .و درجات القراءة ألفراد عینة البحث) البصري
 

Le quotient perceptif = QP  :یمثل نسبة أو مستوى اإلدراك البصري.  
  قیمة معامل االرتباط =    ر
  

 درجات القراءة )QP(مستوى اإلدراك البصري  الفرادا
1 102 5 
2 80 5 
3 92 6 
4 91 4 
5 85 8 
6 79 5 
7 89 5 
8 120 8 
9 54 5 

10 71 6 
11 80 3 
12 99 8 
13 66 2 
14 80 4 

  0.538 ر 
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، و بمــا أن قیمــة 0.53=ریة نالحــظ أن قیمــة معامــل االرتبــاط  لبیرســون، بعــد المعالجــة اإلحصــائ
یمكن القول أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة لكن لیسـت قویـة بـین  0.50معامل االرتباط أكبر من 

  .اإلدراك البصري و تعلم القراءة لدى تالمیذ السنة أولى ابتدائي
  
  عالقة الذاكرة العاملة بتعلم القراءة-2
  
  

  

  
ي على الختبار الفرع(یمثل معامل االرتباط بین درجات مؤشر الذاكرة العاملة : 7جدول رقم *

  .و درجات القراءة ألفراد عینة البحث) لوكسلر
  

IMT  =Indice de Mémoire de travail ویمثل مؤشر الذاكرة العاملة.  
  معامل االرتباط = ر     
  

 درجات القراءة )IMT(مؤشر الذاكرة العاملة راداالف
1 91 5 
2 82 5 
3 103 6 
4 88 4 
5 88 8 
6 79 5 
7 94 5 
8 91 8 
9 73 5 

10 100 6 
11 82 3 
12 85 8 
13 70 2 
14 85 4 
 0.46 ر
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وهـــي أقـــل مـــن  0.46= بعـــد المعالجـــة اإلحصـــائیة نالحـــظ أن قیمـــة ر معامـــل ارتبـــاط بیرســـون، ر
ال یمكن القول أن هناك عالقة ارتباطیة بـین الـذاكرة و بالتالي فان العالقة غیر دالة، وعلیه  0.50

  .العاملة و اكتساب القراءة لدى تالمیذ السنة أولى ابتدائي
 
  .عالقة مهارة الوعي الفونولوجي بتعلم القراءة-3
   
  

  

  
على األداة (یمثل معامل االرتباط بین درجات مهارة الوعي الفنولوجي:   8جدول رقم *

  .و درجات القراءة ألفراد عینة البحث) المصممة
  معامل االرتباط=ر 

  
، و بما أن قیمة معامـل 0.77=رارتباط بیرسون،  بعد المعالجة اإلحصائیة نالحظ أن قیمة معامل

فـان العالقـة دالـة إحصـائیا وعلیـه یمكـن القـول أن هنـاك عالقـة ارتباطیـة   0.50من  أكبراالرتباط 
  .موجبة و قویة بین مهارة الوعي الفونولوجي و اكتساب القراءة لدى تالمیذ السنة أولى ابتدائي

 

 درجات القراءة درجات مهارة الوعي الفنولوجي االفراد
1 8 5 
2 10 5 
3 12 6 
4 10 4 
5 12 8 
6 12 5 
7 14 5 
8 20 8 
9 12 5 

10 16 6 
11 8 3 
12 12 8 
13 6 2 
14 4 4 
 0.70 ر
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میـذ الـذین یعـانون قصـور فـي السـیرورات المعرفیـة و حساب الفـروق بـین مجمـوعتي التال:ثانیا
  .الذین ال یعانون منه في تعرضهم لصعوبات القراءة الحقا

  
الفرق في التعرض لصعوبة القراءة الحقا بین مجموعة التالمیـذ ذوي قصـور اإلدراك البصـري  -1

  .و المجموعة التي ال تعاني من هذا القصور
  
  

 14 العینة

 9 یعانون من قصور في اإلدراك البصريعدد التالمیذ الذین 

 5 عدد التالمیذ الذین ال یعانون من قصور في اإلدراك البصري

 2.35 االنحراف المعیاري للقراءة لدى التالمیذ ذوي القصور اإلدراكي البصري

 1.6 الذین ال یعانون من قصور في اإلدراك البصري  االنحراف المعیاري للقراءة لدى التالمیذ

 12 ة الحریة درج

 1.11- المحسوبة" ت"قیمة 

  
یمثل الفروق بین متوسطات درجات مجموعتي التالمیذ ذوي القصور اإلدراك :  9جدول رقم 

  .البصري و الذین ال یعانون منه في التعرض لصعوبة القراءة
 
  

ــــى الجــــداول اإلحصــــائیة   "ت"، نجــــد أن قیمــــة ")ت"جــــدول القــــیم الحرجــــة الختبــــار (و بــــالرجوع إل
و علیــه فإنهــا لیســت لهــا ) 3.05(و) 2.112(المجدولــة" ت"اقــل مــن قیمــة  )-1.52(المحســوبة 

  ]90[ 12أمام درجة الحریة  0.01أو 0.05داللة إحصائیة عند مستویات الداللة 
و بالتــالي یمكــن القـــول أنــه ال توجــد فـــروق دالــة إحصــائیا بـــین تالمیــذ الســنة أولـــى ابتــدائي الـــذین 

و الـذین ) باستخدام اختبـار تطـور اإلدراك البصـري لفروسـتیج(دراك البصري یعانون قصورا في اإل
  .ال یعانون منه في التعرض لصعوبات القراءة الحقا
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الفـرق فــي التعـرض لصــعوبة القـراءة الحقــا بــین التالمیـذ الــذین یعـانون مــن قصـور فــي الــذاكرة  -2
  .العاملة و الذین ال یعانون منه 

 
 

 14 العینة

 9 یذ الذین یعانون من قصور في الذاكرة العاملةعدد التالم

 5 عدد التالمیذ الذین ال یعانون من قصور في الذاكرة العاملة

 1.90 االنحراف المعیاري للقراءة لدى التالمیذ ذوي القصور في الذاكرة العاملة

 1.09  عاملةاالنحراف المعیاري للقراءة لدى التالمیذ الذین ال یعانون من قصور في الذاكرة ال

 12 درجة الحریة 

 1.17- المحسوبة" ت"قیمة 

  
الفروق بین متوسطات درجات مجمعتي التالمیذ ذوي القصور في الذاكرة  یمثل:10جدول رقم 

  العاملة و الذین ال یعانون من هذا القصور في التعرض لصعوبة القراءة
 

ــــى الجــــداول اإلحصــــائیة  " ت"، نجــــد أن قیمــــة ")ت"تبــــار جــــدول القــــیم الحرجــــة الخ(و بــــالرجوع إل
ــــل مــــن قیمــــة ) -1.25(المحســــوبة  ــــة " ت"اق ــــر دالــــة ) 3.05(و) 2.11(المجدول وعلیــــه فإنهــــا غی

  ]90[ 12أمام درجة الحریة  0.01او 0.05إحصائیا عند مستویات الداللة 
 و بالتــالي یمكــن القـــول أنــه ال توجــد فـــروق دالــة إحصــائیا بـــین تالمیــذ الســنة أولـــى ابتــدائي الـــذین

ــذاكرة العاملــة  و )باســتخدام االختبــار الفرعــي مؤشــر الــذاكرة العاملــة لوكســلر(یعــانون قصــورا فــي ال
 .الذین ال یعانون من هذا القصور في التعرض لصعوبات القراءة الحقا

 
  
الفــرق فــي التعــرض لصــعوبة القــراءة الحقــا بــین التالمیــذ الــذین یعــانون مــن قصــور فــي الــوعي  -3

  .ال یعانون من القصور الفونولوجيالفونولوجي و الذین 
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 14 العینة

 6 عدد التالمیذ الذین یعانون من قصور في الوعي الفونولوجي

 8 عدد التالمیذ الذین ال یعانون من قصور في الوعي الفنولوجي

 0.89 االنحراف المعیاري للقراءة لدى التالمیذ ذوي القصور في الذاكرة العاملة

ــــاري ل ــــذاالنحــــراف المعی ــــدى التالمی ــــراءة ل ــــوعي  لق ــــي ال ــــذین ال یعــــانون مــــن قصــــور ف ال
 الفنولوجي 

1.34 

 12 درجة الحریة 

 - 2.88 المحسوبة" ت"قیمة 
 

یمثل الفروق بین متوسطات درجات مجموعتي التالمیذ الذین یعانون من قصور :11جدول رقم 
  .اءةفي الوعي الفونولوجي و الذین ال یعانون منه في التعرض لصعوبة القر 

 
 

، و بمـا ان اإلشـارة السـالبة ")ت"جدول القـیم الحرجـة الختبـار (و بالرجوع إلى الجداول اإلحصائیة 
عنـد ) 2.11(المجدولـة " ت"اكبـر مـن قیمـة ) 2.88(المحسـوبة " ت"لیست لها معنى فـان أن قیمـة 

م درجة الحریة أما 0.05، وعلیه فإنها دالة إحصائیا عند مستویات الداللة ) 0.05(مستوى الداللة 
12 ]90.[  

و بالتالي یمكن القول أنه توجد فروق دالـة إحصـائیا بـین تالمیـذ السـنة أولـى ابتـدائي الـذین یعـانون 
و الـذین ال یعـانون مـن هـذا ) باستخدام أداة من إعداد الباحثة(قصورا في مهارة الوعي الفونولوجي 

 .القصور في التعرض لصعوبات القراءة
 
 
 و تفسیرها في ضوء فرضیات البحثمناقشة النتائج -

لقد انصب اهتمامنـا فـي هـذا البحـث علـى الكشـف المبكـر عـن صـعوبات القـراءة مـن خـالل معرفـة 
ــــوعي  ــــة و مهــــارة ال ــــذاكرة العامل ــــي اإلدراك البصــــري و ال ــــة ف ــــة المتمثل ــــة الســــیرورات المعرفی عالق

القدرة التنبؤیة لهذه السـیرورات  الفونولوجي باكتساب القراءة لدى تالمیذ السنة أولى ابتدائي، و عن
عن صعوبات القراءة من خالل تحدید الفروق في التعرض الحقا لصعوبات القراءة بین مجموعتي 

  .التالمیذ الذین یعانون من قصور في هذه العملیات المعرفیة و الذین ال یعانون منه
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ائیة فــي ضــوء الفرضــیات و ســنحاول تفســیر النتــائج التــي وقفنــا علیهــا باســتخدام المعالجــة اإلحصــ
  .التي تم التطرق إلیها في اإلطار النظري للبحث

   
  :الفرضیة الجزئیة األولى-
  ".توجد عالقة ارتباطیه بین اإلدراك البصري و اكتساب القراءة"

، تبــین أن هنــاك عالقــة 0.50أي اكبــر مــن  0.53و بعــد حســاب معامــل االرتبــاط و الــذي قــدر ب
باســتخدام اختبــار تطــور اإلدراك البصــري (ویــة بــین اإلدراك البصــريارتباطیــه موجبــة لكــن لیســت ق

و قـد اتفقـت . و اكتساب القراءة، و منـه فـان الفرضـیة الجزئیـة األولـى قـد تحققـت جزئیـا) لفروستیج
نفـس (في دراستها حول التنبؤ بصعوبات القـراءة" ماریان فروستیج"هذه النتیجة مع ما توصلت الیه 

و یمكن تفسیر هذه النتیجـة الضـعیفة نسـبیا مقارنـة بالنتـائج التـي جـاءت فـي ،)قیمة معامل االرتباط
أیـن  M.Habbib,Vukovic et al,2004 1986 Symour et Elder,دراسـات أخـرى مثـل 

القیمـــة " فروســـتیج "كـــان معامـــل االرتبـــاط اكبـــر إلـــى ربمـــا األداة المســـتخدمة، حیـــث أن و حســـب  
، كمـا یمكـن إرجـاع هـذه النتیجـة ] 83[سـنوات  8طفل من سن التنبؤیة لالختبار تقل كلما اقترب ال

إلـــــــــى النظریـــــــــات التــــــــــي ال تؤكـــــــــد كثیــــــــــرا علـــــــــى دور اإلدراك البصـــــــــري فــــــــــي تعلـــــــــم القــــــــــراءة 
Masonheimer,Drum,Ehri,1984]17 ،49[    

 
  :الفرضیة الجزئیة الثانیة-

  .نة أولى ابتدائيتوجد عالقة ارتباطیه بین الذاكرة العاملة و تعلم القراءة لدى تالمیذ الس
فانــه ال  0.50، وبمــا أن هــذه القیمــة اقــل مــن 0.46بعــد حســاب معامــل االرتبــاط الــذي قــدرت ب 

و اكتسـاب ) علـى اختبـار مؤشـر الـذاكرة العاملـة لوكسـلر(توجـد عالقـة بـین مسـتوى الـذاكرة العاملـة 
و جـاءت . ة لـم تتحقـقو علیـة فـان الفرضـیة الجزئیـة الثانیـ.القراءة لدى تالمیـذ السـنة أولـى ابتـدائي

و التــي أكــدت النظریــة التــي تعتبــر الــذاكرة .مخالفــة لكــل الدراســات التــي أجریــت فــي هــذا المضــمار
ـــــــل  ـــــــتعلم القـــــــراءة مث ـــــــة أساســـــــیة ل   Gilet,Billard etالعاملـــــــة ســـــــیرورة معرفی

]15[Auret,,Swanson,Sachse-lee Baddeley ]20[  ویمكن إرجاع هذه النتیجـة إمـا لـألداة
ة و قدرتها على قیاس خاصـیة الـذاكرة العاملـة أو لعـدد أفـراد العینـة الـذي لـم یكـن بـالحجم المستعمل

ــار الفرعــي . الــذي یســمح إیجــاد العالقــة االرتبــاطین ــة"و بمــا االختب لوكســلر " مؤشــر الــذاكرة العامل
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اســتعمل مــن طــرف العدیــد مــن البــاحثین و أعطــى نتــائج ایجابیــة، فإننــا نمیــل إلــى اعتمــاد الســبب 
  .اني في تفسیر النتیجة المتحصل علیهاالث
  
  :الفرضیة الجزئیة الثالثة-
هنــاك عالقــة ارتباطیــه بــین مهــارة الــوعي الفونولــوجي واكتســاب القــراءة لــدى تالمیــذ الســنة أولــى  

  .ابتدائي
یمكــن القــول انــه   0.50وهــي قیمــة أكبــر مــن  0.70بعــد حســاب معامــل االرتبــاط الــذي قــدرت ب 

و ) باسـتعمال أداة قیـاس مـن إعـداد الباحثـة(ة بین مستوى الـوعي الفونولـوجي توجد عالقة  ارتباطی
. و علیـة فـان الفرضــیة الجزئیـة الثالثـة قـد تحققــت.اكتسـاب القـراءة لـدى تالمیـذ الســنة أولـى ابتـدائي

التـي تؤكـد عالقـة الـوعي الفونولـوجي باكتسـاب  حیث اتفقت في نتیجتهـا مـع النظریـات و الدراسـات
القراءة، و تذهب إلى ابعد من ذلك حیث تعتبرها عملیة و راء معرفیة ضروریة لـتعلم القـراءة نـذكر 

  ] Ehri, Stuart et Coltheart, ,Gombert  ]65،17منها
 
  
  
  :الفرضیة الجزئیة الرابعة -
باسـتعمال (انون مـن قصـور فـي اإلدراك البصـريتوجد فـروق دالـة إحصـائیا بـین التالمیـذ الـذین یعـ"

  "و العادیین منهم في تعرضهم لصعوبات القراءة الحقا) اختبار تطور اإلدراك البصري
و مقارنتها بالقیمة المجدولة تبـین انـه ال توجـد فـروق دالـة ) 1.52(المقدرة ب" ت"وبعد حساب قیمة

یـذ الـذین یعـانون مـن قصـور فـي اإلدراك إحصائیا في التعرض لصـعوبات القـراءة الحقـا بـین التالم
البصري و الذین ال یعانون منه،  إذن الفرضیة الجزئیة الرابعة لم تتحقق و بالتالي ال یمكـن القـول 
أن تالمیذ السنة أولى ابتدائي الـذین یبـدون انخفاضـا فـي مسـتوى اإلدراك البصـري سـوف یظهـرون 

الكشــف المبكــر عــن ) صــور اإلدراك البصــريق(صــعوبات قــراءة الحقا،ومنــه ال یمكــن لهــذا المؤشــر
و قـد جـاءت هـذه النتـائج مغـایرة تمامـا . صعوبات القراءة المحتملة لدى تالمیذ السـنة أولـى ابتـدائي

أوضــح فیهــا عالقــة اإلدراك   Zorman,1999 M لمــا توصــلت إلیــه دراســات أخــرى مثــل دراســة
ة بضــعف االرتبــاط بــین المتغیــرین ویمكــن تفســیر هــذه النتیجــ ]18[البصــري بصــعوبة تعلــم القــراءة 

حســب مــا توصــلنا إلیــه فــي الفرضــیة الجزئیــة األولــى، و الــذي ال یســمح بالكشــف عــن الفــروق فــي 
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التعـرض للقـراءة بـین أصـحاب العجـز و العـادیین وذلـك ألسـباب مختلفـة كانخفـاض القیمـة التنبؤیـة 
سبب تقییم المعلمـون لمهـارة التلمیـذ لالختبار أو لعدد أفراد العینة و قد سبق أن تحدثنا عنهما، أو ب

  ). Approximative(القرائیة و الذي غالبا ما یكون تقریبي
  

  الفرضیة الجزئیة الخامسة 
هناك فروق ذات داللة إحصائیة بـین التالمیـذ ذوي قصـور اإلدراك البصـري و الـذین ال یعـانون "  

 ."منه في التعرض لصعوبة القراءة الحقا
و مقارنتها بالقیمة المجدولة تبین انه ال توجـد فـروق ) 1.25(التي قدرت ب" ت"و بعد حساب قیمة

ــذ الــذین یعــانون مــن قصــور فــي  ــا بــین التالمی دالــة إحصــائیا فــي التعــرض لصــعوبات القــراءة الحق
الذاكرة العاملة و الذین ال یعانون منهن و بالتالي فان الفرضـیة الجزئیـة الخامسـة لـم تتحقـق و منـه 

ــذاكرة ال یمكــن القــول  ــذین یبــدون انخفــاض فــي مســتوى مؤشــر ال ــدائي ال ــذ الســنة أولــى ابت أن تالمی
العاملة سوف یظهرون صـعوبة القـراءة الحقـا،إذن ال یمكـن لهـذه العملیـة المعرفیـة أن یكـون مؤشـرا 

لقـد اختلفـت . للكشف المبكر عن صعوبات القراءة المحتملة الحقا لدى تالمیـذ السـنة أولـى ابتـدائي
عمـــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــــــــــي دراســـــــــــــــــــــــــــــات كـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــن  هـــــــــــــــــــــــــــــذه النتـــــــــــــــــــــــــــــائج

Swanson,1993,Swanson&Berninger,1995,Ackerman,1990,Geary et al   
2000 ]20[ 

  .عن عالقة العجز في الذاكرة العاملة بصعوبات التعلم عامة وصعوبة القراءة خاصة
باإلضافة ویمكن إرجاع هذه النتائج إلى نفس األسباب التي ذكرت بالنسبة للفرضیة الجزئیة الثانیة 

 .إلى التقییم التقریبي لتحصیل التلمیذ القرائي كما سبق ذكر ذلك
  
  الفرضیة الجزئیة السادسة -
توجــد فــروق دالــة إحصــائیا فــي التعــرض لصــعوبة القــراءة الحقــا بــین التالمیــذ الــذین یعــانون مــن " 

  .قصور في الوعي الفنولوجي و الذین ال یعانون منه
 

و مقارنتهــا بالقیمـة المجدولــة تبــین انــه توجــد فــروق ) 2.88(رت بو التــي قــد" ت"بعـد حســاب قیمــة
دالة في التعرض لصعوبات القراءة الحقا بین التالمیـذ الـذین یعـانون مـن قصـور فـي مهـارة الـوعي 

إذن الفرضــیة الجزئیــة السادســة قــد تحققــت و بالتــالي یمكــن . الفونولــوجي و الــذین ال یعــانون منــه
ـــى ـــذ الســـنة أول ـــوجي ســـوف  القـــول أن تالمی ـــذین یبـــدون عجـــزا فـــي مهـــارة الـــوعي الفونول ابتـــدائي ال
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یظهرون صعوبة القراءة الحقا،مما یسمح لهذه السیرورة المعرفیة أن  تكـون مؤشـرا للكشـف المبكـر 
و قــد جـاءت هـذه النتـائج موافقــة . عـن صـعوبات القـراءة المحتملـة لــدى تالمیـذ السـنة أولـى ابتـدائي

الطولیــة العدیــدة  عــن عالقــة الــوعي الفونولــوجي بصــعوبة تعلــم ســات لمــا أكدتــه النظریــات و الدرا
ذین الــ Stanovitch,Cunningham et Cramer,1984،و Gombert,1995القــراءة مثــل

ـــال  49تتبعـــوا ـــراءة(طف ـــم الق ـــدائي و توصـــلوا إلـــى أن قصـــور الـــوعي )قبـــل تعل إلـــى الســـنة أولـــى ابت
 Casalis etو كـذلك أعمـال .ة مسـتقباللصـعوبات القـراء) مؤشـر(الفنولـوجي یمثـل أحسـن منبـئ 

al,2004.  
  

ما یمكن استخالصه مـن تحلیـل و مناقشـة النتـائج المعروضـة أعـاله أن الفرضـیة العامـة األولـى و 
التـــي تـــنص علـــى وجـــود عالقـــة بـــین الســـیرورات المعرفیـــة المتمثلـــة فـــي اإلدراك البصـــري، الـــذاكرة 

تحققـت جزئیـا، حیـث تبینـت عالقـة كـل مـن اإلدراك  العامة، والوعي الفونولـوجي، بـتعلم القـراءة  قـد
  .البصري و الوعي الفونولوجي بتعلم القراءة  ولم تتضح عالقة الذاكرة العاملة بهذه األخیرة

  
أما في ما یخص الفرضیة العامة الثانیة و التي تنص على وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین 

والـذین )سـالفة الـذكر(قصـور فـي السـیرورات المعرفیـة  تالمیذ السنة أولى ابتدائي الذین یعـانون مـن
ال یعانون من هذا القصور في التعرض لصـعوبات القـراءة الحقا،فقـد تحققـت أیضـا بصـفة جزئیـة، 

و یمكن تفسیر هـذه النتیجـة بمـا تـذهب  .حیث لم تتبین الفروق إال بالنسبة لمهارة الوعي الفونولوجي
ات تعلــم القــراءة  و التــي تؤكــد كلهــا علــى القیمــة التنبؤیــة إلیــه التوجهــات الحدیثــة فــي مجــال صــعوب

لمهـارة الـوعي الفونولـوجي بالنسـبة للكشـف المبكـر عـن صـعوبات القـراءة و اعتبارهـا أهـم و أفضــل 
المؤشرات التي یمكنها أن تنبؤنـا فـي مرحلـة مبكـرة عـن احتمـال تعـرض األطفـال الـذین یعـانون مـن 

  .قبالقصور فیها إلى صعوبات القراءة مست
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الفصل الخامس 
 عرض النتائج و تحلیلها
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  عرض النتائج و تحلیلها

  
  عرض النتائج -1

ســوف نعــرض فیمــا یلــي النتــائج المتحصــل علیهــا مــن خــالل تطبیــق االختبــارات ســالفة الــذكر فــي 
  ضوء الفروض المصاغة في هذا البحث، ثم نقـوم بتحلیلهـا كمیـا عـن طریـق المعالجـة اإلحصـائیة

  :وذلك من حیث
  
وجود أو عدم وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بـین اإلدراك البصـري و تعلـم القـراءة  -1

  .لدى تالمیذ السنة األولى ابتدائي
  
وجـــود أو عـــدم وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین الـــذاكرة العاملـــة و اكتســـاب  -2

  .قبالالقراءة لدى تالمیذ سنة أولى ابتدائي مست
 
وجود أو عدم وجود عالقة ارتباطیة ذات داللـة إحصـائیة بـین مهـارة الـوعي الفونولـوجي وتعلـم  -3

  .القراءة لدى تالمیذ سنة أولى ابتدائي
  
وجــود أو عـــدم وجـــود فــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فــي التعـــرض لصـــعوبات القــراءة الحقـــا بـــین -4

في اإلدراك البصري و أقرانهم الذین ال یعانون تالمیذ السنة أولى ابتدائي الذین یعانون من قصور 
  . منه
  
وجــود أو عـــدم وجـــود فــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فــي التعـــرض لصـــعوبات القــراءة الحقـــا بـــین -5

  . تالمیذ السنة أولى ابتدائي الذین یعانون من قصور في الذاكرة العاملة و الذین ال یعانون منه
  
صـــائیة فــي التعـــرض لصـــعوبات القــراءة الحقـــا بـــین وجــود أو عـــدم وجـــود فــروق ذات داللـــة إح-6

تالمیذ السنة أولى ابتدائي الذین یعانون من قصور في مهارة الـوعي الفونولـوجي والـذین ال یعـانون 
  . منه
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  :وذلك من خالل
  

  :حساب معامالت االرتباط بین المتغیرات :أوال
  
  .عالقة اإلدراك البصري بتعلم القراءة-1
.  
  

  

  
ٍ :6جدول رقم * على اختبار تطور اإلدراك (یمثل معامل االرتباط بین درجات اإلدراك البصري  

  .درجات القراءة ألفراد عینة البحث و) البصري
 

Le quotient perceptif = QP  :یمثل نسبة أو مستوى اإلدراك البصري.  
  قیمة معامل االرتباط =    ر
  

 درجات القراءة )QP(دراك البصريمستوى اإل  الفرادا
1 102 5 
2 80 5 
3 92 6 
4 91 4 
5 85 8 
6 79 5 
7 89 5 
8 120 8 
9 54 5 

10 71 6 
11 80 3 
12 99 8 
13 66 2 
14 80 4 

  0.538 ر 
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، و بمــا أن قیمــة 0.53=ربعــد المعالجــة اإلحصــائیة نالحــظ أن قیمــة معامــل االرتبــاط  لبیرســون، 
ك عالقة ارتباطیة موجبة لكن لیسـت قویـة بـین یمكن القول أن هنا 0.50معامل االرتباط أكبر من 

  .اإلدراك البصري و تعلم القراءة لدى تالمیذ السنة أولى ابتدائي
  
  عالقة الذاكرة العاملة بتعلم القراءة-2
  
  

  

  
على الختبار الفرعي (یمثل معامل االرتباط بین درجات مؤشر الذاكرة العاملة : 7جدول رقم *

  .و درجات القراءة ألفراد عینة البحث) لوكسلر
  

IMT  =Indice de Mémoire de travail ویمثل مؤشر الذاكرة العاملة.  
  معامل االرتباط = ر     
  

 درجات القراءة )IMT(مؤشر الذاكرة العاملة االفراد
1 91 5 
2 82 5 
3 103 6 
4 88 4 
5 88 8 
6 79 5 
7 94 5 
8 91 8 
9 73 5 

10 100 6 
11 82 3 
12 85 8 
13 70 2 
14 85 4 
 0.46 ر
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وهـــي أقـــل مـــن  0.46= بعـــد المعالجـــة اإلحصـــائیة نالحـــظ أن قیمـــة ر معامـــل ارتبـــاط بیرســـون، ر
و بالتالي فان العالقة غیر دالة، وعلیه ال یمكن القول أن هناك عالقة ارتباطیة بـین الـذاكرة  0.50

  .العاملة و اكتساب القراءة لدى تالمیذ السنة أولى ابتدائي
 
  .القة مهارة الوعي الفونولوجي بتعلم القراءةع-3
   
  

  

  
على األداة (ین درجات مهارة الوعي الفنولوجيیمثل معامل االرتباط ب:   8جدول رقم *

  .و درجات القراءة ألفراد عینة البحث) المصممة
  معامل االرتباط=ر 

  
، و بما أن قیمة معامـل 0.77=ربعد المعالجة اإلحصائیة نالحظ أن قیمة معامل ارتباط بیرسون، 

أن هنـاك عالقـة ارتباطیـة فـان العالقـة دالـة إحصـائیا وعلیـه یمكـن القـول   0.50من  أكبراالرتباط 
  .موجبة و قویة بین مهارة الوعي الفونولوجي و اكتساب القراءة لدى تالمیذ السنة أولى ابتدائي

 

 درجات القراءة درجات مهارة الوعي الفنولوجي االفراد
1 8 5 
2 10 5 
3 12 6 
4 10 4 
5 12 8 
6 12 5 
7 14 5 
8 20 8 
9 12 5 

10 16 6 
11 8 3 
12 12 8 
13 6 2 
14 4 4 
 0.70 ر
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حساب الفـروق بـین مجمـوعتي التالمیـذ الـذین یعـانون قصـور فـي السـیرورات المعرفیـة و :ثانیا
  .الذین ال یعانون منه في تعرضهم لصعوبات القراءة الحقا

  
في التعرض لصعوبة القراءة الحقا بین مجموعة التالمیـذ ذوي قصـور اإلدراك البصـري الفرق  -1

  .و المجموعة التي ال تعاني من هذا القصور
  
  

 14 العینة

 9 عدد التالمیذ الذین یعانون من قصور في اإلدراك البصري

 5 عدد التالمیذ الذین ال یعانون من قصور في اإلدراك البصري

 2.35 ري للقراءة لدى التالمیذ ذوي القصور اإلدراكي البصرياالنحراف المعیا

 1.6 الذین ال یعانون من قصور في اإلدراك البصري  االنحراف المعیاري للقراءة لدى التالمیذ

 12 درجة الحریة 

 1.11- المحسوبة" ت"قیمة 

  
ر اإلدراك یمثل الفروق بین متوسطات درجات مجموعتي التالمیذ ذوي القصو :  9جدول رقم 

  .البصري و الذین ال یعانون منه في التعرض لصعوبة القراءة
 
  

ــــى الجــــداول اإلحصــــائیة   "ت"، نجــــد أن قیمــــة ")ت"جــــدول القــــیم الحرجــــة الختبــــار (و بــــالرجوع إل
و علیــه فإنهــا لیســت لهــا ) 3.05(و) 2.112(المجدولــة" ت"اقــل مــن قیمــة  )-1.52(المحســوبة 

  ]90[ 12أمام درجة الحریة  0.01أو 0.05اللة داللة إحصائیة عند مستویات الد
و بالتــالي یمكــن القـــول أنــه ال توجــد فـــروق دالــة إحصــائیا بـــین تالمیــذ الســنة أولـــى ابتــدائي الـــذین 

و الـذین ) باستخدام اختبـار تطـور اإلدراك البصـري لفروسـتیج(یعانون قصورا في اإلدراك البصري 
  .حقاال یعانون منه في التعرض لصعوبات القراءة ال
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الفـرق فــي التعـرض لصــعوبة القـراءة الحقــا بــین التالمیـذ الــذین یعـانون مــن قصـور فــي الــذاكرة  -2
  .العاملة و الذین ال یعانون منه 

 
 

 14 العینة

 9 عدد التالمیذ الذین یعانون من قصور في الذاكرة العاملة

 5 عدد التالمیذ الذین ال یعانون من قصور في الذاكرة العاملة

 1.90 حراف المعیاري للقراءة لدى التالمیذ ذوي القصور في الذاكرة العاملةاالن

 1.09  االنحراف المعیاري للقراءة لدى التالمیذ الذین ال یعانون من قصور في الذاكرة العاملة

 12 درجة الحریة 

 1.17- المحسوبة" ت"قیمة 

  
میذ ذوي القصور في الذاكرة الفروق بین متوسطات درجات مجمعتي التال یمثل:10جدول رقم 

  العاملة و الذین ال یعانون من هذا القصور في التعرض لصعوبة القراءة
 

ــــى الجــــداول اإلحصــــائیة  " ت"، نجــــد أن قیمــــة ")ت"جــــدول القــــیم الحرجــــة الختبــــار (و بــــالرجوع إل
ــــل مــــن قیمــــة ) -1.25(المحســــوبة  ــــة " ت"اق ــــر دالــــة ) 3.05(و) 2.11(المجدول وعلیــــه فإنهــــا غی

  ]90[ 12أمام درجة الحریة  0.01او 0.05ئیا عند مستویات الداللة إحصا
و بالتــالي یمكــن القـــول أنــه ال توجــد فـــروق دالــة إحصــائیا بـــین تالمیــذ الســنة أولـــى ابتــدائي الـــذین 

ــذاكرة العاملــة  و )باســتخدام االختبــار الفرعــي مؤشــر الــذاكرة العاملــة لوكســلر(یعــانون قصــورا فــي ال
 .ذا القصور في التعرض لصعوبات القراءة الحقاالذین ال یعانون من ه

 
  
الفــرق فــي التعــرض لصــعوبة القــراءة الحقــا بــین التالمیــذ الــذین یعــانون مــن قصــور فــي الــوعي  -3

  .الفونولوجي و الذین ال یعانون من القصور الفونولوجي
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 14 العینة

 6 عدد التالمیذ الذین یعانون من قصور في الوعي الفونولوجي

 8 تالمیذ الذین ال یعانون من قصور في الوعي الفنولوجيعدد ال

 0.89 االنحراف المعیاري للقراءة لدى التالمیذ ذوي القصور في الذاكرة العاملة

ــــذ ــــدى التالمی ــــراءة ل ــــاري للق ــــوعي  االنحــــراف المعی ــــي ال ــــذین ال یعــــانون مــــن قصــــور ف ال
 الفنولوجي 

1.34 

 12 درجة الحریة 

 - 2.88 المحسوبة" ت"قیمة 
 

یمثل الفروق بین متوسطات درجات مجموعتي التالمیذ الذین یعانون من قصور :11جدول رقم 
  .في الوعي الفونولوجي و الذین ال یعانون منه في التعرض لصعوبة القراءة

 
 

، و بمـا ان اإلشـارة السـالبة ")ت"جدول القـیم الحرجـة الختبـار (و بالرجوع إلى الجداول اإلحصائیة 
عنـد ) 2.11(المجدولـة " ت"اكبـر مـن قیمـة ) 2.88(المحسـوبة " ت"ى فـان أن قیمـة لیست لها معن

أمام درجة الحریة  0.05، وعلیه فإنها دالة إحصائیا عند مستویات الداللة ) 0.05(مستوى الداللة 
12 ]90.[  

انون و بالتالي یمكن القول أنه توجد فروق دالـة إحصـائیا بـین تالمیـذ السـنة أولـى ابتـدائي الـذین یعـ
و الـذین ال یعـانون مـن هـذا ) باستخدام أداة من إعداد الباحثة(قصورا في مهارة الوعي الفونولوجي 

 .القصور في التعرض لصعوبات القراءة
 
 
 مناقشة النتائج و تفسیرها في ضوء فرضیات البحث-

 لقد انصب اهتمامنـا فـي هـذا البحـث علـى الكشـف المبكـر عـن صـعوبات القـراءة مـن خـالل معرفـة
ــــوعي  ــــة و مهــــارة ال ــــذاكرة العامل ــــي اإلدراك البصــــري و ال ــــة ف ــــة المتمثل ــــة الســــیرورات المعرفی عالق
الفونولوجي باكتساب القراءة لدى تالمیذ السنة أولى ابتدائي، و عن القدرة التنبؤیة لهذه السـیرورات 

موعتي عن صعوبات القراءة من خالل تحدید الفروق في التعرض الحقا لصعوبات القراءة بین مج
  .التالمیذ الذین یعانون من قصور في هذه العملیات المعرفیة و الذین ال یعانون منه
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و ســنحاول تفســیر النتــائج التــي وقفنــا علیهــا باســتخدام المعالجــة اإلحصــائیة فــي ضــوء الفرضــیات 
  .التي تم التطرق إلیها في اإلطار النظري للبحث

   
  :الفرضیة الجزئیة األولى-
  ".اطیه بین اإلدراك البصري و اكتساب القراءةتوجد عالقة ارتب"

، تبــین أن هنــاك عالقــة 0.50أي اكبــر مــن  0.53و بعــد حســاب معامــل االرتبــاط و الــذي قــدر ب
باســتخدام اختبــار تطــور اإلدراك البصــري (ارتباطیــه موجبــة لكــن لیســت قویــة بــین اإلدراك البصــري

و قـد اتفقـت . ئیـة األولـى قـد تحققـت جزئیـاو اكتساب القراءة، و منـه فـان الفرضـیة الجز ) لفروستیج
نفـس (في دراستها حول التنبؤ بصعوبات القـراءة" ماریان فروستیج"هذه النتیجة مع ما توصلت الیه 

،و یمكن تفسیر هذه النتیجـة الضـعیفة نسـبیا مقارنـة بالنتـائج التـي جـاءت فـي )قیمة معامل االرتباط
أیـن  M.Habbib,Vukovic et al,2004 1986 Symour et Elder,دراسـات أخـرى مثـل 

القیمـــة " فروســـتیج "كـــان معامـــل االرتبـــاط اكبـــر إلـــى ربمـــا األداة المســـتخدمة، حیـــث أن و حســـب  
، كمـا یمكـن إرجـاع هـذه النتیجـة ] 83[سـنوات  8التنبؤیة لالختبار تقل كلما اقترب الطفل من سن 

تعلـــــــــم القــــــــــراءة  إلـــــــــى النظریـــــــــات التــــــــــي ال تؤكـــــــــد كثیــــــــــرا علـــــــــى دور اإلدراك البصـــــــــري فــــــــــي
Masonheimer,Drum,Ehri,1984]17 ،49[    

 
  :الفرضیة الجزئیة الثانیة-

  .توجد عالقة ارتباطیه بین الذاكرة العاملة و تعلم القراءة لدى تالمیذ السنة أولى ابتدائي
فانــه ال  0.50، وبمــا أن هــذه القیمــة اقــل مــن 0.46بعــد حســاب معامــل االرتبــاط الــذي قــدرت ب 

و اكتسـاب ) علـى اختبـار مؤشـر الـذاكرة العاملـة لوكسـلر(بـین مسـتوى الـذاكرة العاملـة توجـد عالقـة 
و جـاءت . و علیـة فـان الفرضـیة الجزئیـة الثانیـة لـم تتحقـق.القراءة لدى تالمیـذ السـنة أولـى ابتـدائي

و التــي أكــدت النظریــة التــي تعتبــر الــذاكرة .مخالفــة لكــل الدراســات التــي أجریــت فــي هــذا المضــمار
ـــــــل العام ـــــــتعلم القـــــــراءة مث ـــــــة أساســـــــیة ل   Gilet,Billard etلـــــــة ســـــــیرورة معرفی

]15[Auret,,Swanson,Sachse-lee Baddeley ]20[  ویمكن إرجاع هذه النتیجـة إمـا لـألداة
المستعملة و قدرتها على قیاس خاصـیة الـذاكرة العاملـة أو لعـدد أفـراد العینـة الـذي لـم یكـن بـالحجم 

ــار الفرعــي . رتبــاطینالــذي یســمح إیجــاد العالقــة اال ــة"و بمــا االختب لوكســلر " مؤشــر الــذاكرة العامل
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اســتعمل مــن طــرف العدیــد مــن البــاحثین و أعطــى نتــائج ایجابیــة، فإننــا نمیــل إلــى اعتمــاد الســبب 
  .الثاني في تفسیر النتیجة المتحصل علیها

  
  :الفرضیة الجزئیة الثالثة-
ي واكتســاب القــراءة لــدى تالمیــذ الســنة أولــى هنــاك عالقــة ارتباطیــه بــین مهــارة الــوعي الفونولــوج 

  .ابتدائي
یمكــن القــول انــه   0.50وهــي قیمــة أكبــر مــن  0.70بعــد حســاب معامــل االرتبــاط الــذي قــدرت ب 

و ) باسـتعمال أداة قیـاس مـن إعـداد الباحثـة(توجد عالقة  ارتباطیة بین مستوى الـوعي الفونولـوجي 
. و علیـة فـان الفرضــیة الجزئیـة الثالثـة قـد تحققــت.دائياكتسـاب القـراءة لـدى تالمیـذ الســنة أولـى ابتـ

حیث اتفقت في نتیجتهـا مـع النظریـات و الدراسـات التـي تؤكـد عالقـة الـوعي الفونولـوجي باكتسـاب 
القراءة، و تذهب إلى ابعد من ذلك حیث تعتبرها عملیة و راء معرفیة ضروریة لـتعلم القـراءة نـذكر 

  ] Ehri, Stuart et Coltheart, ,Gombert  ]65،17منها
 
  
  
  :الفرضیة الجزئیة الرابعة -
باسـتعمال (توجد فـروق دالـة إحصـائیا بـین التالمیـذ الـذین یعـانون مـن قصـور فـي اإلدراك البصـري"

  "و العادیین منهم في تعرضهم لصعوبات القراءة الحقا) اختبار تطور اإلدراك البصري
القیمة المجدولة تبـین انـه ال توجـد فـروق دالـة و مقارنتها ب) 1.52(المقدرة ب" ت"وبعد حساب قیمة

إحصائیا في التعرض لصـعوبات القـراءة الحقـا بـین التالمیـذ الـذین یعـانون مـن قصـور فـي اإلدراك 
البصري و الذین ال یعانون منه،  إذن الفرضیة الجزئیة الرابعة لم تتحقق و بالتالي ال یمكـن القـول 

بـدون انخفاضـا فـي مسـتوى اإلدراك البصـري سـوف یظهـرون أن تالمیذ السنة أولى ابتدائي الـذین ی
الكشــف المبكــر عــن ) قصــور اإلدراك البصــري(صــعوبات قــراءة الحقا،ومنــه ال یمكــن لهــذا المؤشــر

و قـد جـاءت هـذه النتـائج مغـایرة تمامـا . صعوبات القراءة المحتملة لدى تالمیذ السـنة أولـى ابتـدائي
أوضــح فیهــا عالقــة اإلدراك   Zorman,1999 M لمــا توصــلت إلیــه دراســات أخــرى مثــل دراســة

ویمكــن تفســیر هــذه النتیجــة بضــعف االرتبــاط بــین المتغیــرین  ]18[البصــري بصــعوبة تعلــم القــراءة 
حســب مــا توصــلنا إلیــه فــي الفرضــیة الجزئیــة األولــى، و الــذي ال یســمح بالكشــف عــن الفــروق فــي 
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ب مختلفـة كانخفـاض القیمـة التنبؤیـة التعـرض للقـراءة بـین أصـحاب العجـز و العـادیین وذلـك ألسـبا
لالختبار أو لعدد أفراد العینة و قد سبق أن تحدثنا عنهما، أو بسبب تقییم المعلمـون لمهـارة التلمیـذ 

  ). Approximative(القرائیة و الذي غالبا ما یكون تقریبي
  

  الفرضیة الجزئیة الخامسة 
صـور اإلدراك البصـري و الـذین ال یعـانون هناك فروق ذات داللة إحصائیة بـین التالمیـذ ذوي ق"  

 ."منه في التعرض لصعوبة القراءة الحقا
و مقارنتها بالقیمة المجدولة تبین انه ال توجـد فـروق ) 1.25(التي قدرت ب" ت"و بعد حساب قیمة

ــذ الــذین یعــانون مــن قصــور فــي  ــا بــین التالمی دالــة إحصــائیا فــي التعــرض لصــعوبات القــراءة الحق
لة و الذین ال یعانون منهن و بالتالي فان الفرضـیة الجزئیـة الخامسـة لـم تتحقـق و منـه الذاكرة العام

ــذاكرة  ــذین یبــدون انخفــاض فــي مســتوى مؤشــر ال ــدائي ال ــذ الســنة أولــى ابت ال یمكــن القــول أن تالمی
العاملة سوف یظهرون صـعوبة القـراءة الحقـا،إذن ال یمكـن لهـذه العملیـة المعرفیـة أن یكـون مؤشـرا 

لقـد اختلفـت . المبكر عن صعوبات القراءة المحتملة الحقا لدى تالمیـذ السـنة أولـى ابتـدائيللكشف 
هـــــــــــــــــــــــــــــذه النتـــــــــــــــــــــــــــــائج عمـــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــــــــــي دراســـــــــــــــــــــــــــــات كـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــن 
Swanson,1993,Swanson&Berninger,1995,Ackerman,1990,Geary et al   

2000 ]20[ 

  .راءة خاصةعن عالقة العجز في الذاكرة العاملة بصعوبات التعلم عامة وصعوبة الق
ویمكن إرجاع هذه النتائج إلى نفس األسباب التي ذكرت بالنسبة للفرضیة الجزئیة الثانیة باإلضافة 

 .إلى التقییم التقریبي لتحصیل التلمیذ القرائي كما سبق ذكر ذلك
  
  الفرضیة الجزئیة السادسة -
یــذ الــذین یعــانون مــن توجــد فــروق دالــة إحصــائیا فــي التعــرض لصــعوبة القــراءة الحقــا بــین التالم" 

  .قصور في الوعي الفنولوجي و الذین ال یعانون منه
 

و مقارنتهــا بالقیمـة المجدولــة تبــین انــه توجــد فــروق ) 2.88(و التــي قــدرت ب" ت"بعـد حســاب قیمــة
دالة في التعرض لصعوبات القراءة الحقا بین التالمیـذ الـذین یعـانون مـن قصـور فـي مهـارة الـوعي 

ــهالفونولــوجي و الــذین  إذن الفرضــیة الجزئیــة السادســة قــد تحققــت و بالتــالي یمكــن . ال یعــانون من
ـــوجي ســـوف  ـــذین یبـــدون عجـــزا فـــي مهـــارة الـــوعي الفونول ـــى ابتـــدائي ال ـــذ الســـنة أول القـــول أن تالمی
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یظهرون صعوبة القراءة الحقا،مما یسمح لهذه السیرورة المعرفیة أن  تكـون مؤشـرا للكشـف المبكـر 
و قــد جـاءت هـذه النتـائج موافقــة . محتملـة لــدى تالمیـذ السـنة أولـى ابتـدائيعـن صـعوبات القـراءة ال

الطولیــة العدیــدة  عــن عالقــة الــوعي الفونولــوجي بصــعوبة تعلــم لمــا أكدتــه النظریــات و الدراســات 
ذین الــ Stanovitch,Cunningham et Cramer,1984،و Gombert,1995القــراءة مثــل

ـــال  49تتبعـــوا ـــراءة(طف ـــم الق ـــدائي و توصـــلوا إلـــى أن قصـــور الـــوعي  إلـــى)قبـــل تعل الســـنة أولـــى ابت
 Casalis etو كـذلك أعمـال .لصـعوبات القـراءة مسـتقبال) مؤشـر(الفنولـوجي یمثـل أحسـن منبـئ 

al,2004.  
  

ما یمكن استخالصه مـن تحلیـل و مناقشـة النتـائج المعروضـة أعـاله أن الفرضـیة العامـة األولـى و 
رات المعرفیـــة المتمثلـــة فـــي اإلدراك البصـــري، الـــذاكرة التـــي تـــنص علـــى وجـــود عالقـــة بـــین الســـیرو 

العامة، والوعي الفونولـوجي، بـتعلم القـراءة  قـد تحققـت جزئیـا، حیـث تبینـت عالقـة كـل مـن اإلدراك 
  .البصري و الوعي الفونولوجي بتعلم القراءة  ولم تتضح عالقة الذاكرة العاملة بهذه األخیرة

  
انیة و التي تنص على وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین أما في ما یخص الفرضیة العامة الث

والـذین )سـالفة الـذكر(تالمیذ السنة أولى ابتدائي الذین یعـانون مـن قصـور فـي السـیرورات المعرفیـة 
ال یعانون من هذا القصور في التعرض لصـعوبات القـراءة الحقا،فقـد تحققـت أیضـا بصـفة جزئیـة، 

و یمكن تفسیر هـذه النتیجـة بمـا تـذهب  .لمهارة الوعي الفونولوجيحیث لم تتبین الفروق إال بالنسبة 
إلیــه التوجهــات الحدیثــة فــي مجــال صــعوبات تعلــم القــراءة  و التــي تؤكــد كلهــا علــى القیمــة التنبؤیــة 
لمهـارة الـوعي الفونولـوجي بالنسـبة للكشـف المبكـر عـن صـعوبات القـراءة و اعتبارهـا أهـم و أفضــل 

تنبؤنـا فـي مرحلـة مبكـرة عـن احتمـال تعـرض األطفـال الـذین یعـانون مـن المؤشرات التي یمكنها أن 
  .قصور فیها إلى صعوبات القراءة مستقبال
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خاتمة: 

لقد حظیت مسألة صعوبات القراءة بالعدید من األبحاث التي حاولت تسلیط الضوء على 
المشكلة بكل أبعادها، تشخیصها و عالجها. وفي اآلونة األخیرة ذهب العلماء إلى أبعد من 

ذلك حیث ركزوا دراساتهم على البحث في سبل الوقایة منها من خالل الكشف المبكر عنها و 
 فظهرت عدة طرق تهدف إلى تحقیق هذا الغرض، من بینها تلك .توفیر فرص التدخل المبكر

التي تعتمد على تحدید القصور في السیرورات المعرفیة المتعلقة بالقراءة في مرحلة مبكرة 
من اجل التنبؤ بالعجز القرائي. فمن خالل النتائج التي تحصلنا علیها في دراستنا یمكن القول 

 تمثل أكثر السیرورات المعرفیة قدرة على التنبؤ بصعوبات يأن مهارة الوعي الفونولوج
القراءة،و یمكنها ان تسمح بالكشف المبكر عن التالمیذ المعرضین لهذه المشكلة. 

لكن رغم هذه النتیجة، تبقى عملیة الكشف المبكر عن صعوبات القراءة حسب اعتقادنا تتطلب 
تضافر جهود كل األشخاص المعنیین بالتلمیذ و تعلمه، سواء األسرة أو المدرسة أو الوحدات 
الصحیة. و بما أن هذا العمل التنسیقي یبدوا ناذرا في المدارس الجزائریة إن لم یكن منعدما، 
حسب ما لمسناه في المیدان خالل دراستنا، فإننا نرى أن هذا الموضوع یحتاج إلى دراسات 
أخرى أكثر توسعا و تعمقا تهتم بطرق الكشف المبكر مثل تهیئة المعلم ألن یكون عنصرا 

فاعال في هذه العملیة من خالل تكوینه تكوینا خاصا في مجال الطفل و خصوصیاته النفسیة 
و المعرفیة،و لما ال البحث في كیفیة إعداد مشروعا وطنیا تربویا لتعمیم إجراء الكشف 

    في جمیع المؤسسات التربویة. ) systématiqueالمبكر بطریقة نظامیة( 
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 ملخص الدراسة 

الهدف من دراستنا هذه هو البحث في  إمكانیة  الكشف المبكر عن صعوبات القـراءة لـدى تالمیـذ 
ابتــدائي كــإجراء  تربــوي  وقــائي ،و ذلــك مــن خــالل تحدیــد، فــي مرحلــة مبكــرة، قصــور  الســنة أولــى

السیرورات المعرفیة التي یبـدوا أنهـا تعیـق تعلـم القـراءة، و التـي تتمثـل فـي اإلدراك البصـري،الذاكرة 
و مــن ثـــم اعتبارهــا مؤشــرات تســمح بــالتنبؤ باحتمــال ظهـــور . العاملــة،و مهــارة الــوعي الفونولــوجي

  .القراءة الحقا صعوبات
  :لبلوغ هذا المسعى صغنا فرضیات بحثنا كالتالي

  
   1الفرضیة الرئیسیة رقم

اإلدراك البصــــري، الــــذاكرة العاملــــة، الــــوعي (بــــین الســــیرورات المعرفیــــة  ارتباطیــــهتوجــــد عالقــــة 
  .لدى تالمیذ السنة أولى ابتدائي تعلم القراءةو ) الفونولوجي

  
  2الفرضیة الرئیسیة رقم 

في التعرض لصعوبات القراءة الحقا بـین التالمیـذ الـذین یعـانون وق ذات داللة إحصائیة فر وجود 
  .من قصور في السیرورات المعرفیة سالفة الذكر و الذین ال یعانون منه

  
تلمیــذ  130تــم اختیــارهم بطریقــة عشــوائیة مــن بــین تلمیــذ و تلمیــذة 14 لقــد أجریــت دراســتنا علــى 

ى ابتـدائي بـثالث مؤسسـات تعلیمیـة مختلفـة بوسـط مدینـة عنابـة وهـي وتلمیذة یدرسون بالسـنة األولـ
  ".الیزا"على التوالي بن عمیور، العقید عمیروش و مریم سعدان 

  
من أجل قیاس هـذه السـیرورات، اسـتعنا خـالل اإلجـراءات التطبیقیـة للبحـث بمجموعـة مـن األدوات 

  :تمثلت في
لقیــاس متغیــر  مســتوى اإلدراك البصــري " جمریــان فروســتی"اختبــار تطــور اإلدراك البصــري ل -*

  .للتلمیذ
اختبـار مؤشـر الـذاكرة العاملـة و المتمثـل فــي االختبـار الفرعـي لمقیـاس وكسـلر لـذكاء األطفــال  -*
  . من اجل قیاس متغیر مستوى الذاكرة العاملة للطفل) النسخة الرابعة معدلة(
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ة قیاس متغیر مستوى الـوعي الفونولـوجي أداة قیاس الوعي الفونولوجي و قد قمنا بإعدادها بغی -*
  )مستوحاة من أداة سبق حساب صدقها(للتلمیذ 

  )یقوم به المعلم(اختبار التحصیل الدراسي في مادة القراءة في نهایة السنة الدراسیة   -*
  :المعالجة اإلحصائیة للبیانات باستعمال أسلوبین هما-*

  "ت"معامل االرتباط لبیرسون و اختبار 
  

  :الدراسة نتائج 
  :جاءت النتائج األولیة لهذه الدراسة لتبین ما یلي

توجد عالقة ارتباطیة بین اإلدراك البصري و تعلم القراءة لدى تالمیذ السنة أولى ابتدائي، و قـد  -
  .تحققت هذه الفرضیة جزئیا

  .ابتدائيال توجد عالقة ارتباطیة بین الذاكرة العاملة و تعلم القراءة لدى تالمیذ السنة أولى -
  .و بالتالي فان الفرضیة الجزیة الثانیة لم تتحقق

ــذ الســنة أولــى - توجــد عالقــة ارتباطیــة بــین مهــارة الــوعي الفونولــوجي واكتســاب القــراءة لــدى تالمی
  .و قد تحققت هذه الفرضیة بدرجة كبیرة.ابتدائي

میـــذ الـــذین هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي التعـــرض لصـــعوبات القـــراءة الحقـــا بـــین التال -
یعانون من قصور في مهـارة الـوعي الفونولـوجي والـذین ال یعـانون منـه، بینمـا لـم تكـن هـذه الفـروق 

  دالة إحصائیا بالنسبة لقصور اإلدراك البصري و قصور الذاكرة العاملة
  

یشیر تحلیل النتائج المتحصـل علیهـا فـي دراسـتنا إلـى أن  السـیرورات المعرفیـة موضـوع البحـث ال 
و یبــدوا أن مــن بــین تلــك . بــنفس القــوة بــتعلم القــراءة، و ال تتمیــز كلهــا بــنفس القــدرة التنبؤیــةتــرتبط 

السیرورات فقط مهارة الوعي الفونولوجي یمكن اعتبارها أفضل مؤشر یكشف مبكـرا عـن صـعوبات 
  . القراءة الحقا
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Résumé de l'étude. 

 
 

L'objectif de la recherche et de permettre de comprendre, dans une 

perspective préventive, la possibilité d'un dépistage précoce des 

difficultés d'apprentissage de la lecture chez les élèves de première 

année primaire. Il s'agit de déterminer précocement les déficits des 

processus cognitifs et métacognitifs, à savoir la perception visuelle, la 

mémoire de travail et la conscience phonologique qui semblent faire 

obstacle à l'apprentissage de la lecture et pouvoir mettre en évidence leurs 

capacité prédictive. 

A cet effet, nos hypothèses s'expriment comme suit :  

Hypothèse principale n°1 

Il existe un lien de corrélation entre les processus cognitifs (perception 

visuelle, mémoire de travail et conscience phonologique) et 

l'acquisition de la lecture chez les élèves de première année primaire.  

Hypothèse principale n°2  

Il existe des différences significatives dans l'apparition (ultérieurement) 

des difficultés d'apprentissage de la lecture entre les élèves de première 

année primaire qui souffrent d'un déficit au niveau des processus 

cognitifs précédemment évoqués et ceux qui n'en souffrent pas. 

 

Notre étude a porté sur un échantillon de 14 élèves de première année 

primaire, choisit par voie aléatoire d'une population de 139 élèves 

scolarisés dans trois établissements différents (Ben amiour, Amirouche, 

Meriem Saadane). 
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Pour tester ces processus, nous avons utilisé les instruments suivants : 

*-Le test de développement de la perception visuelle de M.Frostig. 

*-Le test de l'indice de mémoire de travail (subtest du WISC-IV révisé). 

*-Un instrument mesurant la conscience phonologique (élaboré en 

s'inspirant de test préalablement validé). 

*-Test d'évaluation scolaire du niveau de lecture (utilisé par l'enseignant). 

*-Pour l'analyse statistique des résultats, nous avons utilisé l'équation du 

coefficient de corrélation de K.Pearson et le "T" test.   

                                                                                                                       

  

Résultats :  

Les résultats préliminaires de cette étude montrent :  

1- Une faible corrélation entre la perception visuelle et l'apprentissage de 

la lecture chez l'élève testé.  

2-Absence de corrélation entre la mémoire de travail et l'apprentissage de 

la lecture chez l'élève testé  

3- Une forte corrélation entre la conscience phonologique et 

l'apprentissage de la lecture chez l'élève testé  

4- Des différences significatives dans l'apparition (ultérieurement) des 

difficultés d'apprentissage de la lecture chez les élèves testés, entre ceux 

qui souffrent d'un déficit au niveau de la conscience phonologique et 

ceux qui n'en souffrent pas. Par contre elles sont non significatives dans 

le cas des déficits de la perception visuelle et de la mémoire de travail. 
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Conclusion : 

L'analyse de ces résultats indique que les processus cognitifs étudiés dans 

notre recherche ne s'impliquent pas de la même façon dans l'acquisition 

de la lecture, et n'ont pas tous une capacité prédictive des difficultés 

d'apprentissage de la lecture. La conscience phonologique semble être le 

processus le plus prédictif. 

Ce dernier peut permettre un dépistage précoce des difficultés 

d'apprentissage et répond de ce fait à l'objectif de notre étude. 
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) 01ملحق رقم (
.  دلیل المقابلة الخاصة بالدراسة االستطالعیة

 
بیانات عامة 

االسم:     الجنس:      الخبرة:       المدرسة:         الصف: 
األسئلة: 

-هل یوجد من بین تالمیذك من ال یسایر زمالئه من حیث اكتسابه للمعارف المدرسیة؟: 1    
السلوك الذي یدل على ذلك . ؟ 

  ؟ le repérage-كیف یمكنك التعرف علیه( 2
-حسب رأیك ما هي خصائص هؤالء التالمیذ؟ من حیث: 3

     سلوك القراءة. 
         "  الكتابة. 

         "  الحساب. 
         "  الوظیفة اللغویة. 

-هل لدیكم وسائل تسمح لكم بالتعرف على هذه الحاالت؟ 4
-هل ظروف العملیة التعلیمیة تسمح بذلك؟ 5
-عندما یتم التعرف على التلمیذ الذي یعاني من صعوبة تعلم ,كیف یكون تصرفك إزاء هذه 6

الوضعیة ،أو كیف تتعامل مع هذا التلمیذ؟ 
-ماهیة عالقة كل من:-المؤسسة أي اإلدارة. 7

                         -األولیاء. 
                       -الصحة المدرسیة أي وحدة الكشف والمتابعة. بهذه الحاالت. 

 
-كیف یتم انتقال التلمیذ الذي یعاني من صعوبة التعلم إلى السنة التالیة بما أن تحصیله یكون 8

متدني؟ 
 الذین یمكن إن تواجههم ذ-هل خبرتك الطویلة في التعلیم تسمح لك بالتعرف على التالمي9

صعوبات تعلم مستقبال؟ 
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): 02ملحق رقم (
 

اختبار تطور اإلدراك البصري: 
 صفحة)، أرفقنا 34یتمثل هذا الملحق في كراسة االختبار ،و نظرا لكبر حجمها ( 

بالمذكر نسخة من الكراسة.  
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): 03ملحق رقم (
 

اختبار الذاكرة العاملة: 
)في نسخة من ورقة تمریر االختبار. 3یتمثل الملحق(
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)  04ملحق رقم ( 
  

أداة قیاس مهارة الوعي الفونولوجي 
  

االسم:                           السن:                        المدرسة: 
اللقب:                           الصف:                       تاریخ إجراء االختبار: 

 
 

المهام المقاسة: 
 la catégorisation التمییز أو التصنیف- 

 أنت سوف تذكر لي أي هذه الكلمات تنتهي و كلمات، 04سوف أقول لك التعلیمة:
بصوت( حرف) مختلف. 

                                                إجابة:   صحیحة       خاطئة 
مثال: 

)                                .( تعطى اإلجابة الصحیحةأرنب- قلم- أرز- أسد
التمرین: 

*نخل- نمر- موز نخل. 
*سلّة- سریر- فناء- سماء 

*هناء- هدیة- هاتف- سماء. 
 
   la soustraction- الحذف2

التعلیمة:سوف أقول لك كلمة،و أنت سوف تعیدها دون أن تنطق الصوت األول. 
)  .( تعطى اإلجابة الصحیحةمثال:أسماء
التمرین: 
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 .دینار*

  سماء*
  .ضباب*
  
   la substitution:اإلبدال- 3

ل الصوت األول للكلمة بصوت آخر ثم انطقها: التعلیمة   سوف أقول لك كلمة، تبدّ
  )طى اإلجابة الصحیحةتع.(دار: مثال 

  :التمرین
  .علم*
  .حارس*
  .فیل*
  
  la fusion:التجمیع-4 

سوف أقول لك كلمتین،اجمع الصوت األول للكلمة األولى مع الصوت األول :التعلیمة
 .للكلمة الثانیة ثم كون منهما كلمة جدیدة

  .میالد-سافر:مثال
  :التمرین

  فرح-خاصم*
  تعب-بابا*
                                                                                                                             لعبة               -فیناء*
  
  
  
  



الفصل الخامس
عرض النتائج و تحليلها



 
عرض النتائج و تحليلها

-عرض النتائج 1
 سوف نعرض فيما يلي النتائج المتحصل عليها من خلل تطبيق الختبارات سالفة الذكر في

 ضوء الفروض المصاغة في هذا البحث، ثم نقوم بتحليلها كميا عن طريق المعالجة الحصائية
وذلك من حيث:

 وجود أو عدم وجود علقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين الدراك البصري و تعلم- 1
القراءة لدى تلميذ السنة الولى ابتدائي.

 وجود أو عدم وجود علقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين الذاكرة العاملة و اكتساب- 2
القراءة لدى تلميذ سنة أولى ابتدائي مستقبل.

 وجود أو عدم وجود علقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين مهارة الوعي الفونولوجي- 3
وتعلم القراءة لدى تلميذ سنة أولى ابتدائي.

 -وجود أو عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في التعرض لصعوبات القراءة لحقا بين4
 تلميذ السنة أولى ابتدائي الذين يعانون من قصور في الدراك البصري و أقرانهم الذين ل

يعانون منه. 

 -وجود أو عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في التعرض لصعوبات القراءة لحقا بين5
تلميذ السنة أولى ابتدائي الذين يعانون من قصور في الذاكرة العاملة و الذين ل يعانون منه. 

 -وجود أو عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في التعرض لصعوبات القراءة لحقا بين6
 تلميذ السنة أولى ابتدائي الذين يعانون من قصور في مهارة الوعي الفونولوجي والذين ل

يعانون منه. 
:وذلك من خلل
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:حساب معاملت الرتباط بين المتغيرات :أول

-علقة الدراك البصري بتعلم القراءة.1
.

يمثل معامل الرتباط بين درجات الدراك البصري(على اختبار تطور الدراك:6*جدول رقم  :   
البصري) و درجات القراءة لفراد عينة البحث.

Le quotient perceptif = QP.يمثل نسبة أو مستوى الدراك البصري : 
   = قيمة معامل الرتباط ر
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درجات القراءة)QP مستوى الدراك البصري(لفرادا
11025
2805
3926
4914
5858
6795
7895
81208
9545

10716
11803
12998
13662
14804
 0.538 ر



 ، و بما أن قيمة0.53ر=نلحظ أن قيمة معامل الرتباط  لبيرسون، بعد المعالجة الحصائية 
  يمكن القول أن هناك علقة ارتباطية موجبة لكن ليست قوية0.50معامل الرتباط أكبر من 

بين الدراك البصري و تعلم القراءة لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي.
-علقة الذاكرة العاملة بتعلم القراءة2

 (على لختبار الفرعييمثل معامل الرتباط بين درجات مؤشر الذاكرة العاملة : 7جدول رقم *
و درجات القراءة لفراد عينة البحث.لوكسلر) 

IMT = Indice de Mémoire de travail.ويمثل مؤشر الذاكرة العاملة 
معامل الرتباط ر   =   

115

درجات القراءة)IMT(مؤشر الذاكرة العاملةالفراد
1915
2825
31036
4884
5888
6795
7945
8918
9735
101006
11823
12858
13702
14854
0.46ر



 وهي أقل من 0.46ارتباط بيرسون، ر= بعد المعالجة الحصائية نلحظ أن قيمة ر معامل 
  و بالتالي فان العلقة غير دالة، وعليه ل يمكن القول أن هناك علقة ارتباطية بين0.50

الذاكرة العاملة و اكتساب القراءة لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي.

.علقة مهارة الوعي الفونولوجي بتعلم القراءة-3
 

 :  يمثل معامل الرتباط بين درجات مهارة الوعي الفنولوجي(على الداة 8جدول رقم *
المصممة) و درجات القراءة لفراد عينة البحث.

=معامل الرتباطر 
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درجات القراءةدرجات مهارة الوعي الفنولوجيالفراد
185
2105
3126
4104
5128
6125
7145
8208
9125
10166
1183
12128
1362
1444
0.70ر



 ، و بما أن قيمة0.77ر=ارتباط بيرسون، بعد المعالجة الحصائية نلحظ أن قيمة معامل 
   فان العلقة دالة إحصائيا وعليه يمكن القول أن هناك علقة0.50 من أكبرمعامل الرتباط 

 ارتباطية موجبة و قوية بين مهارة الوعي الفونولوجي و اكتساب القراءة لدى تلميذ السنة أولى
ابتدائي.

 :حساب الفروق بين مجموعتي التلميذ الذين يعانون قصور في السيرورات المعرفية وثانيا
الذين ل يعانون منه في تعرضهم لصعوبات القراءة لحقا.

 الفرق في التعرض لصعوبة القراءة لحقا بين مجموعة التلميذ ذوي قصور الدراك- 1
البصري و المجموعة التي ل تعاني من هذا القصور.

14العينة
9عدد التلميذ الذين يعانون من قصور في الدراك البصري

5الذين ل يعانون من قصور في الدراك البصريعدد التلميذ 
2.35لنحراف المعياري للقراءة لدى التلميذ ذوي القصور الدراكي البصريال

 الذين ل يعانون من قصور في الدراك النحراف المعياري للقراءة لدى التلميذ
البصري 

1.6

12 درجة الحرية
-"ت" المحسوبةقيمة 

1.11

  : يمثل الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي التلميذ ذوي القصور الدراك9جدول رقم 
.البصري و الذين ل يعانون منه في التعرض لصعوبة القراءة

 "ت"(جدول القيم الحرجة لختبار "ت")، نجد أن قيمة و بالرجوع إلى الجداول الحصائية 
 ) و عليه فإنها ليست لها3.05() و2.112(اقل من قيمة "ت" المجدولة -)1.52المحسوبة (

]90 [12 أمام درجة الحرية 0.01 أو0.05دللة إحصائية عند مستويات الدللة 
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 و بالتالي يمكن القول أنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بين تلميذ السنة أولى ابتدائي الذين
 (باستخدام اختبار تطور الدراك البصري لفروستيج) ويعانون قصورا في الدراك البصري 

الذين ل يعانون منه في التعرض لصعوبات القراءة لحقا.

  الفرق في التعرض لصعوبة القراءة لحقا بين التلميذ الذين يعانون من قصور في الذاكرة-2
العاملة و الذين ل يعانون منه .

14العينة
9عدد التلميذ الذين يعانون من قصور في الذاكرة العاملة

5الذين ل يعانون من قصور في الذاكرة العاملةعدد التلميذ 
1.90النحراف المعياري للقراءة لدى التلميذ ذوي القصور في الذاكرة العاملة

1.09  الذين ل يعانون من قصور في الذاكرة العاملةالنحراف المعياري للقراءة لدى التلميذ
12درجة الحرية 

-"ت" المحسوبةقيمة 
1.17

 الفروق بين متوسطات درجات مجمعتي التلميذ ذوي القصور في الذاكرة :يمثل10جدول رقم 
العاملة و الذين ل يعانون من هذا القصور في التعرض لصعوبة القراءة

 (جدول القيم الحرجة لختبار "ت")، نجد أن قيمة "ت"و بالرجوع إلى الجداول الحصائية 
 ) وعليه فإنها غير دالة3.05) و(2.11-) اقل من قيمة "ت" المجدولة (1.25المحسوبة (

]90[ 12 أمام درجة الحرية 0.01 او0.05إحصائيا عند مستويات الدللة 
 و بالتالي يمكن القول أنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بين تلميذ السنة أولى ابتدائي الذين

 (باستخدام الختبار الفرعي مؤشر الذاكرة العاملة لوكسلر)ويعانون قصورا في الذاكرة العاملة 
الذين ل يعانون من هذا القصور في التعرض لصعوبات القراءة لحقا.
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  الفرق في التعرض لصعوبة القراءة لحقا بين التلميذ الذين يعانون من قصور في الوعي-3
الفونولوجي و الذين ل يعانون من القصور الفونولوجي.

14العينة
6الوعي الفونولوجيعدد التلميذ الذين يعانون من قصور في 

8الذين ل يعانون من قصور في الوعي الفنولوجيعدد التلميذ 
0.89النحراف المعياري للقراءة لدى التلميذ ذوي القصور في الذاكرة العاملة

 الذين ل يعانون من قصور في الوعي النحراف المعياري للقراءة لدى التلميذ
الفنولوجي 

1.34

12درجة الحرية 
2.88"ت" المحسوبةقيمة 

-

 :يمثل الفروق بين متوسطات درجات مجموعتي التلميذ الذين يعانون من11جدول رقم 
قصور في الوعي الفونولوجي و الذين ل يعانون منه في التعرض لصعوبة القراءة.

 (جدول القيم الحرجة لختبار "ت")، و بما ان الشارةو بالرجوع إلى الجداول الحصائية 
) اكبر من قيمة "ت" المجدولة (2.88السالبة ليست لها معنى فان أن قيمة "ت" المحسوبة (

 0.05) ، وعليه فإنها دالة إحصائيا عند مستويات الدللة 0.05) عند مستوى الدللة (2.11
].90 [12أمام درجة الحرية 

 و بالتالي يمكن القول أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين تلميذ السنة أولى ابتدائي الذين يعانون
 (باستخدام أداة من إعداد الباحثة) و الذين ل يعانون منقصورا في مهارة الوعي الفونولوجي 

هذا القصور في التعرض لصعوبات القراءة.
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مناقشة النتائج و تفسيرها في ضوء فرضيات البحث-
  الكشف المبكر عن صعوبات القراءة من خلل معرفةلقد انصب اهتمامنا في هذا البحث على

 علقة السيرورات المعرفية المتمثلة في الدراك البصري و الذاكرة العاملة و مهارة الوعي
 الفونولوجي باكتساب القراءة لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي، و عن القدرة التنبؤية لهذه

 السيرورات عن صعوبات القراءة من خلل تحديد الفروق في التعرض لحقا لصعوبات القراءة
 بين مجموعتي التلميذ الذين يعانون من قصور في هذه العمليات المعرفية و الذين ل يعانون

منه.
  سنحاول تفسير النتائج التي وقفنا عليها باستخدام المعالجة الحصائية في ضوء الفرضياتو

التي تم التطرق إليها في الطار النظري للبحث.
 
:الفرضية الجزئية الولى-
توجد علقة ارتباطيه بين الدراك البصري و اكتساب القراءة"."

 ، تبين أن هناك علقة0.50أي اكبر من  0.53و بعد حساب معامل الرتباط و الذي قدر ب
 ارتباطيه موجبة لكن ليست قوية بين الدراك البصري(باستخدام اختبار تطور الدراك البصري

 لفروستيج) و اكتساب القراءة، و منه فان الفرضية الجزئية الولى قد تحققت جزئيا. و قد اتفقت
 هذه النتيجة مع ما توصلت اليه "ماريان فروستيج" في دراستها حول التنبؤ بصعوبات

 القراءة(نفس قيمة معامل الرتباط)،و يمكن تفسير هذه النتيجة الضعيفة نسبيا مقارنة بالنتائج
 M.Habbib,Vukovic et al,2004 1986 Symourالتي جاءت في دراسات أخرى مثل ,

et Elderأين كان معامل الرتباط اكبر إلى ربما الداة المستخدمة، حيث أن و حسب  
 ، كما يمكن] 83[ سنوات 8"فروستيج " القيمة التنبؤية للختبار تقل كلما اقترب الطفل من سن 

 إرجاع هذه النتيجة إلى النظريات التي ل تؤكد كثيرا على دور الدراك البصري في تعلم القراءة
] Masonheimer,Drum,Ehri,1984 [17، 49   

:الفرضية الجزئية الثانية-
.توجد علقة ارتباطيه بين الذاكرة العاملة و تعلم القراءة لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي

  فانه ل0.50، وبما أن هذه القيمة اقل من 0.46بعد حساب معامل الرتباط الذي قدرت ب 
 توجد علقة بين مستوى الذاكرة العاملة (على اختبار مؤشر الذاكرة العاملة لوكسلر) و اكتساب
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 القراءة لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي.و علية فان الفرضية الجزئية الثانية لم تتحقق. و جاءت
 مخالفة لكل الدراسات التي أجريت في هذا المضمار.و التي أكدت النظرية التي تعتبر الذاكرة

 Gilet,Billard etالعاملة سيرورة معرفية أساسية لتعلم القراءة مثل 

15]Auret,,Swanson,Sachse-lee Baddeley   [20[ويمكن إرجاع هذه النتيجة إما  
 للداة المستعملة و قدرتها على قياس خاصية الذاكرة العاملة أو لعدد أفراد العينة الذي لم يكن
 بالحجم الذي يسمح إيجاد العلقة الرتباطين. و بما الختبار الفرعي "مؤشر الذاكرة العاملة"

 لوكسلر استعمل من طرف العديد من الباحثين و أعطى نتائج ايجابية، فإننا نميل إلى اعتماد
السبب الثاني في تفسير النتيجة المتحصل عليها.

الفرضية الجزئية الثالثة:-
 هناك علقة ارتباطيه بين مهارة الوعي الفونولوجي واكتساب القراءة لدى تلميذ السنة أولى 

ابتدائي.
   يمكن القول انه0.50 وهي قيمة أكبر من 0.70بعد حساب معامل الرتباط الذي قدرت ب 

 توجد علقة  ارتباطية بين مستوى الوعي الفونولوجي (باستعمال أداة قياس من إعداد الباحثة)
 و اكتساب القراءة لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي.و علية فان الفرضية الجزئية الثالثة قد

 تحققت. حيث اتفقت في نتيجتها مع النظريات و الدراسات التي تؤكد علقة الوعي الفونولوجي
 باكتساب القراءة، و تذهب إلى ابعد من ذلك حيث تعتبرها عملية و راء معرفية ضرورية لتعلم

   Ehri, Stuart et Coltheart, ,Gombert  [65،17[القراءة نذكر منها 

 الفرضية الجزئية الرابعة:-
 توجد فروق دالة إحصائيا بين التلميذ الذين يعانون من قصور في الدراك البصري(باستعمال"

اختبار تطور الدراك البصري) و العاديين منهم في تعرضهم لصعوبات القراءة لحقا"
 ) و مقارنتها بالقيمة المجدولة تبين انه ل توجد فروق1.52(" المقدرة ب"توبعد حساب قيمة

 دالة إحصائيا في التعرض لصعوبات القراءة لحقا بين التلميذ الذين يعانون من قصور في
 الدراك البصري و الذين ل يعانون منه،  إذن الفرضية الجزئية الرابعة لم تتحقق و بالتالي ل
 يمكن القول أن تلميذ السنة أولى ابتدائي الذين يبدون انخفاضا في مستوى الدراك البصري

 سوف يظهرون صعوبات قراءة لحقا،ومنه ل يمكن لهذا المؤشر(قصور الدراك البصري)
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 الكشف المبكر عن صعوبات القراءة المحتملة لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي. و قد جاءت هذه
   أوضحZorman,1999 M النتائج مغايرة تماما لما توصلت إليه دراسات أخرى مثل دراسة

  ويمكن تفسير هذه النتيجة بضعف]18[فيها علقة الدراك البصري بصعوبة تعلم القراءة 
 الرتباط بين المتغيرين حسب ما توصلنا إليه في الفرضية الجزئية الولى، و الذي ل يسمح

 بالكشف عن الفروق في التعرض للقراءة بين أصحاب العجز و العاديين وذلك لسباب مختلفة
 كانخفاض القيمة التنبؤية للختبار أو لعدد أفراد العينة و قد سبق أن تحدثنا عنهما، أو بسبب

 ).Approximativeتقييم المعلمون لمهارة التلميذ القرائية و الذي غالبا ما يكون تقريبي(

 الفرضية الجزئية الخامسة
   هناك فروق ذات دللة إحصائية بين التلميذ ذوي قصور الدراك البصري و الذين ل"

يعانون منه في التعرض لصعوبة القراءة لحقا."
 ) و مقارنتها بالقيمة المجدولة تبين انه ل توجد1.25و بعد حساب قيمة"ت" التي قدرت ب(

 فروق دالة إحصائيا في التعرض لصعوبات القراءة لحقا بين التلميذ الذين يعانون من قصور
 في الذاكرة العاملة و الذين ل يعانون منهن و بالتالي فان الفرضية الجزئية الخامسة لم تتحقق و

 منه ل يمكن القول أن تلميذ السنة أولى ابتدائي الذين يبدون انخفاض في مستوى مؤشر
 الذاكرة العاملة سوف يظهرون صعوبة القراءة لحقا،إذن ل يمكن لهذه العملية المعرفية أن يكون
 مؤشرا للكشف المبكر عن صعوبات القراءة المحتملة لحقا لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي. لقد

 اختلفت هذه النتائج عما جاء في دراسات كل من
Swanson,1993,Swanson&Berninger,1995,Ackerman,1990   

                                              ]20 [Geary et al   2000

امة وصعوبة القراءة خاصة.عن علقة العجز في الذاكرة العاملة بصعوبات التعلم ع
 إرجاع هذه النتائج إلى نفس السباب التي ذكرت بالنسبة للفرضية الجزئية الثانيةويمكن 

بالضافة إلى التقييم التقريبي لتحصيل التلميذ القرائي كما سبق ذكر ذلك.

الفرضية الجزئية السادسة- 
  توجد فروق دالة إحصائيا في التعرض لصعوبة القراءة لحقا بين التلميذ الذين يعانون من"

قصور في الوعي الفنولوجي و الذين ل يعانون منه.
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 ) و مقارنتها بالقيمة المجدولة تبين انه توجد فروق2.88"ت" و التي قدرت ب(بعد حساب قيمة
 دالة في التعرض لصعوبات القراءة لحقا بين التلميذ الذين يعانون من قصور في مهارة الوعي

 الفونولوجي و الذين ل يعانون منه. إذن الفرضية الجزئية السادسة قد تحققت و بالتالي يمكن
 القول أن تلميذ السنة أولى ابتدائي الذين يبدون عجزا في مهارة الوعي الفونولوجي سوف
 يظهرون صعوبة القراءة لحقا،مما يسمح لهذه السيرورة المعرفية أن  تكون مؤشرا للكشف

 المبكر عن صعوبات القراءة المحتملة لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي. و قد جاءت هذه النتائج
 الطولية العديدة  عن علقة الوعي الفونولوجي بصعوبةموافقة لما أكدته النظريات و الدراسات 

 Stanovitch,Cunningham et Cramer,1984،و Gombert,1995تعلم القراءة مثل

  طفل (قبل تعلم القراءة)إلى السنة أولى ابتدائي و توصلوا إلى أن قصور الوعي49ذين تتبعواال
 Casalis etالفنولوجي يمثل أحسن منبئ (مؤشر) لصعوبات القراءة مستقبل.و كذلك أعمال 

al,2004.

 استخلصه من تحليل و مناقشة النتائج المعروضة أعله أن الفرضية العامة الولى وما يمكن 
 التي تنص على وجود علقة بين السيرورات المعرفية المتمثلة في الدراك البصري، الذاكرة

 العامة، والوعي الفونولوجي، بتعلم القراءة  قد تحققت جزئيا، حيث تبينت علقة كل من الدراك
البصري و الوعي الفونولوجي بتعلم القراءة  ولم تتضح علقة الذاكرة العاملة بهذه الخيرة.

 إحصائيةأما في ما يخص الفرضية العامة الثانية و التي تنص على وجود فروق ذات دللة 
 بين تلميذ السنة أولى ابتدائي الذين يعانون من قصور في السيرورات المعرفية (سالفة

 الذكر)والذين ل يعانون من هذا القصور في التعرض لصعوبات القراءة لحقا،فقد تحققت أيضا
 بصفة جزئية، حيث لم تتبين الفروق إل بالنسبة لمهارة الوعي الفونولوجي.و يمكن تفسير هذه
 النتيجة بما تذهب  إليه التوجهات الحديثة في مجال صعوبات تعلم القراءة  و التي تؤكد كلها
 على القيمة التنبؤية لمهارة الوعي الفونولوجي بالنسبة للكشف المبكر عن صعوبات القراءة و
 اعتبارها أهم و أفضل المؤشرات التي يمكنها أن تنبؤنا في مرحلة مبكرة عن احتمال تعرض

الطفال الذين يعانون من قصور فيها إلى صعوبات القراءة مستقبل.

123



خاتمة:
 لقد حظيت مسألة صعوبات القراءة بالعديد من البحاث التي حاولت تسليط الضوء على

 المشكلة بكل أبعادها، تشخيصها و علجها.وفي الونة الخيرة ذهب العلماء إلى أبعد من ذلك
 حيث ركزوا دراساتهم على البحث في سبل الوقاية منها من خلل الكشف المبكر عنها و توفير

  فظهرت عدة طرق تهدف إلى تحقيق هذا الغرض، من بينها تلك التي.فرص التدخل المبكر
 تعتمد على تحديد القصور في السيرورات المعرفية المتعلقة بالقراءة في مرحلة مبكرة من اجل
 التنبؤ بالعجز القرائي.فمن خلل النتائج التي تحصلنا عليها في دراستنا يمكن القول أن مهارة
 الوعي الفونولوجي تمثل أكثر السيرورات المعرفية قدرة على التنبؤ بصعوبات القراءة،و يمكنها

ان تسمح بالكشف المبكر عن التلميذ المعرضين لهذه المشكلة.
 لكن رغم هذه النتيجة، تبقى عملية الكشف المبكر عن صعوبات القراءة حسب اعتقادنا تتطلب
 تضافر جهود كل الشخاص المعنيين بالتلميذ و تعلمه، سواء السرة أو المدرسة أو الوحدات
 الصحية.و بما أن هذا العمل التنسيقي يبدوا ناذرا في المدارس الجزائرية إن لم يكن منعدما،
 حسب ما لمسناه في الميدان خلل دراستنا، فإننا نرى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات

 أخرى أكثر توسعا و تعمقا تهتم بطرق الكشف المبكر مثل تهيئة المعلم لن يكون عنصرا فاعل
 في هذه العملية من خلل تكوينه تكوينا خاصا في مجال الطفل و خصوصياته النفسية و

 المعرفية،و لما ل البحث في كيفية إعداد مشروعا وطنيا تربويا لتعميم إجراء الكشف المبكر
 في جميع المؤسسات التربوية.)systématiqueبطريقة نظامية(
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ملخص الدراسة 
 الهدف من دراستنا هذه هو البحث في  إمكانية  الكشف المبكر عن صعوبات القراءة لدى

 تلميذ السنة أولى ابتدائي كإجراء  تربوي  وقائي ،و ذلك من خلل تحديد، في مرحلة مبكرة،
 قصور السيرورات المعرفية التي يبدوا أنها تعيق تعلم القراءة، و التي تتمثل في الدراك

 البصري،الذاكرة العاملة،و مهارة الوعي الفونولوجي. و من ثم اعتبارها مؤشرات تسمح بالتنبؤ
باحتمال ظهور صعوبات القراءة لحقا.

لبلوغ هذا المسعى صغنا فرضيات بحثنا كالتالي:

 1الفرضية الرئيسية رقم
 الدراك البصري، الذاكرة العاملة، الوعي بين السيرورات المعرفية (ارتباطيهتوجد علقة 
 لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي.تعلم القراءة) و الفونولوجي

2الفرضية الرئيسية رقم 
 في التعرض لصعوبات القراءة لحقا بين التلميذ الذينفروق ذات دللة إحصائية وجود 

يعانون من قصور في السيرورات المعرفية سالفة الذكر و الذين ل يعانون منه.

  تلميذ130 تم اختيارهم بطريقة عشوائية من بين تلميذ و تلميذة14  لقد أجريت دراستنا على
 وتلميذة يدرسون بالسنة الولى ابتدائي بثلث مؤسسات تعليمية مختلفة بوسط مدينة عنابة وهي

على التوالي بن عميور، العقيد عميروش و مريم سعدان "اليزا".

 من أجل قياس هذه السيرورات، استعنا خلل الجراءات التطبيقية للبحث بمجموعة من الدوات
تمثلت في:

 *- اختبار تطور الدراك البصري ل"مريان فروستيج" لقياس متغير  مستوى الدراك البصري
للتلميذ.

 *- اختبار مؤشر الذاكرة العاملة و المتمثل في الختبار الفرعي لمقياس وكسلر لذكاء الطفال
(النسخة الرابعة معدلة) من اجل قياس متغير مستوى الذاكرة العاملة للطفل. 
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 *- أداة قياس الوعي الفونولوجي و قد قمنا بإعدادها بغية قياس متغير مستوى الوعي
الفونولوجي للتلميذ (مستوحاة من أداة سبق حساب صدقها)

*- اختبار التحصيل الدراسي في مادة القراءة في نهاية السنة الدراسية  (يقوم به المعلم)
*-المعالجة الحصائية للبيانات باستعمال أسلوبين هما:

معامل الرتباط لبيرسون و اختبار "ت"

نتائج الدراسة :
جاءت النتائج الولية لهذه الدراسة لتبين ما يلي:

 - توجد علقة ارتباطية بين الدراك البصري و تعلم القراءة لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي، و
قد تحققت هذه الفرضية جزئيا.

-ل توجد علقة ارتباطية بين الذاكرة العاملة و تعلم القراءة لدى تلميذ السنة أولى ابتدائي.
و بالتالي فان الفرضية الجزية الثانية لم تتحقق.

 -توجد علقة ارتباطية بين مهارة الوعي الفونولوجي واكتساب القراءة لدى تلميذ السنة أولى
ابتدائي.و قد تحققت هذه الفرضية بدرجة كبيرة.

 - هناك فروق ذات دللة إحصائية في التعرض لصعوبات القراءة لحقا بين التلميذ الذين
 يعانون من قصور في مهارة الوعي الفونولوجي والذين ل يعانون منه، بينما لم تكن هذه الفروق

دالة إحصائيا بالنسبة لقصور الدراك البصري و قصور الذاكرة العاملة

 يشير تحليل النتائج المتحصل عليها في دراستنا إلى أن  السيرورات المعرفية موضوع البحث ل
 ترتبط بنفس القوة بتعلم القراءة، و ل تتميز كلها بنفس القدرة التنبؤية. و يبدوا أن من بين تلك

 السيرورات فقط مهارة الوعي الفونولوجي يمكن اعتبارها أفضل مؤشر يكشف مبكرا عن
صعوبات القراءة لحقا. 
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Résumé de l'étude.

L'objectif de la recherche et de permettre de comprendre, dans une 

perspective préventive, la possibilité d'un dépistage précoce des 

difficultés d'apprentissage de la lecture chez les élèves de première 

année primaire. Il s'agit de déterminer précocement les déficits des 

processus cognitifs et métacognitifs, à savoir la perception visuelle, la 

mémoire de travail et la conscience phonologique qui semblent faire 

obstacle à l'apprentissage de la lecture et pouvoir mettre en évidence leurs 

capacité prédictive.

A cet effet, nos hypothèses s'expriment comme suit :

Hypothèse principale n°1

Il existe un lien de corrélation entre les processus cognitifs (perception 

visuelle, mémoire de travail et conscience phonologique) et 

l'acquisition de la lecture chez les élèves de première année primaire.

Hypothèse principale n°2 

Il existe des différences significatives dans l'apparition (ultérieurement) 

des difficultés d'apprentissage de la lecture entre les élèves de première 

année primaire qui souffrent d'un déficit au niveau des processus 

cognitifs précédemment évoqués et ceux qui n'en souffrent pas.

Notre étude a porté sur un échantillon de 14 élèves de première année 

primaire, choisit par voie aléatoire d'une population de 139 élèves 

scolarisés dans trois établissements différents (Ben amiour, Amirouche, 

Meriem Saadane).
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Pour tester ces processus, nous avons utilisé les instruments suivants :

*-Le test de développement de la perception visuelle de M.Frostig.

*-Le test de l'indice de mémoire de travail (subtest du WISC-IV révisé).

*-Un instrument mesurant la conscience phonologique (élaboré en 

s'inspirant de test préalablement validé).

*-Test d'évaluation scolaire du niveau de lecture (utilisé par l'enseignant).

*-Pour l'analyse statistique des résultats, nous avons utilisé l'équation du 

coefficient de corrélation de K.Pearson et le "T" test.  
                                                                                                                        

Résultats :

Les résultats préliminaires de cette étude montrent : 

1 -Une faible corrélation entre la perception visuelle et l'apprentissage de 

la lecture chez l'élève testé.

2-Absence de corrélation entre la mémoire de travail et l'apprentissage de 

la lecture chez l'élève testé 

3- Une forte corrélation entre la conscience phonologique et 

l'apprentissage de la lecture chez l'élève testé

4 -Des différences significatives dans l'apparition (ultérieurement) des 

difficultés d'apprentissage de la lecture chez les élèves testés, entre ceux 

qui souffrent d'un déficit au niveau de la conscience phonologique et 

ceux qui n'en souffrent pas. Par contre elles sont non significatives dans le 

cas des déficits de la perception visuelle et de la mémoire de travail.
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Conclusion: 

L'analyse de ces résultats indique que les processus cognitifs étudiés dans 

notre recherche ne s'impliquent pas de la même façon dans l'acquisition de 

la lecture, et n'ont pas tous une capacité prédictive des difficultés 

d'apprentissage de la lecture. La conscience phonologique semble être le 

processus le plus prédictif.

Ce dernier peut permettre un dépistage précoce des difficultés 

d'apprentissage et répond de ce fait à l'objectif de notre étude.
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)01ملحق رقم (
.دليل المقابلة الخاصة بالدراسة الستطلعية

بيانات عامة
السم:     الجنس:      الخبرة:       المدرسة:         الصف:

السئلة:
 -هل يوجد من بين تلميذك من ل يساير زملئه من حيث اكتسابه للمعارف المدرسية؟: السلوك1    

الذي يدل على ذلك .؟
  ؟le repérage-كيف يمكنك التعرف عليه(2
-حسب رأيك ما هي خصائص هؤلء التلميذ؟ من حيث:3

     سلوك القراءة.
         "  الكتابة.

         "  الحساب.
         "  الوظيفة اللغوية.

-هل لديكم وسائل تسمح لكم بالتعرف على هذه الحالت؟4
-هل ظروف العملية التعليمية تسمح بذلك؟5
 -عندما يتم التعرف على التلميذ الذي يعاني من صعوبة تعلم ,كيف يكون تصرفك إزاء هذه6

الوضعية ،أو كيف تتعامل مع هذا التلميذ؟
-ماهية علقة كل من:-المؤسسة أي الدارة.7

                         -الولياء.
                       -الصحة المدرسية أي وحدة الكشف والمتابعة.بهذه الحالت.

 -كيف يتم انتقال التلميذ الذي يعاني من صعوبة التعلم إلى السنة التالية بما أن تحصيله يكون8
متدني؟

 -هل خبرتك الطويلة في التعليم تسمح لك بالتعرف على التلميذ الذين يمكن إن تواجههم9
صعوبات تعلم مستقبل؟
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):02ملحق رقم (

اختبار تطور الدراك البصري:
  صفحة)، أرفقنا34يتمثل هذا الملحق في كراسة الختبار ،و نظرا لكبر حجمها ( 

بالمذكر نسخة من الكراسة. 
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  ):03(رقم  حقمل
  

  :الذاكرة العاملةاختبار 
  .ورقة تمریر االختبار في نسخة من)3(الملحقیتمثل 

  
  
  
 



)04ملحق رقم (

أداة قياس مهارة الوعي الفونولوجي

السم:                           السن:                        المدرسة:
اللقب:                           الصف:                       تاريخ إجراء الختبار:

المهام المقاسة:
la catégorisation التمييز أو التصنيف-

  كلمات، و أنت سوف تذكر لي أي هذه الكلمات تنتهي04سوف أقول لك التعليمة:
بصوت(حرف) مختلف.

يحة       خاطئة                                                إجابة:   صح
مثال:

)                               .(تعطى الجابة الصحيحة-قلم-أرز-أسدأرنب
التمرين:

*نخل-نمر-موز نخل.
*سلBة-سرير-فناء-سماء

*هناء-هدية-هاتف-سماء.

  la soustraction-الحذف2
التعليمة:سوف أقول لك كلمة،و أنت سوف تعيدها دون أن تنطق الصوت الول.

) .(تعطى الجابة الصحيحةمثال:أسماء
التمرين:
*دينار.
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*سماء
*ضباب.

 la substitution:البدال-3
التعليمة: سوف أقول لك كلمة، تبدBل الصوت الول للكلمة بصوت آخر ثم انطقها

.(تعطى الجابة الصحيحة) مثال: دار
التمرين:

*علم.
*حارس.

*فيل.

la fusion-التجميع:4 

 التعليمة:سوف أقول لك كلمتين،اجمع الصوت الول للكلمة الولى مع الصوت
الول للكلمة الثانية ثم كون منهما كلمة جديدة.

مثال:سافر-ميلد.
التمرين:

*خاصم-فرح
*بابا-تعب

 *فيناء-لعبة

143


