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 :المقدمة

تشهد العشريات األخيرة عالميا جهودا مكثفة لتحسين مردود المنظومات التربوية و تفاديا للعجز فيها 

مختلف المهتمين بالمجال التربوي و فانصب اإلهتمام ليس فقط على المادة الدراسية كما كان سابقا بل أدرك 

المختصين  فيه أنه للتكفل الجدي و الجاد بالتعلم بعيدا عن المشكالت الدراسية ،ال بد من المعرفة الجيدة 

لألقطاب الثالثة للوضعية التعليمية إذ يصفها بعض التربويين بأنها جدلية قائمة على ثالث أسس المعلم 

بين هذه العناصر الثالثة و الكل يعلم بأن الوظيفة األساسية للتعليمية هي  والمتعلم والمادة  و التفاعالت

تحليل نشاط المعلم في القسم من جهة وبأساليب تعلم المتعلمين الذين أصبحوا محور العملية التعليمية التي 

ائصه تعتمد على نشاطهم في ضوء البيداغوجيا الحديثة التي تعتمد على كفاءات المتعلم وقدراته و خص

و يكون دور المعلم مسهال . النفسية و الشخصية و على نشاطاته الدراسية باعتباره مسؤول على تعلمه 

وميسر للتعلم و موجها  و متقبل للتلميذ مهما كانت خصائصه الجسدية و النفسية و التعليمية ،ومستثيرا 

 .ر لفظية لدافعية  التعلم  بأساليب مختلفة مادية أو معنوية ، أو لفظية أو غي

إن الحديث عن األقسام  األولى بالمرحلة االبتدائية هو حديث عن بداية التعليم المنظم بالنسبة              

للتلميذ  و انفتاحه على عالم جديد، عالم المدرسة بمدخالته و مكوناته، و متطلباته فالمدرسة اإلبتدائية تلك 

 .بر في تحقيق مهمات التعليمية المستدامة المؤسسة التربوية التي يقع عليها العبئ األك

وتبدأ أهمية األقسام  االبتدائية األولى الذي ينتقل فيه التلميذ من بيئتة التي عاش فيها ستة             

سنوات إلى بيئة أخرى مختلفة شكال و مضمونا، فعلى المدرسة تهيئة المناخ التربوي الذي يجدبه إلى 

 .فيه، مستخدمة شتى الوسائل و الطرق التربويةالتفاعل معه و االندماج  

فلقد جاء التلميذ إليها و هو ال يمتلك من الكفاءات اللغوية  إال القليل، تركيبات بسيطة يعبر بها عن حاجاته 

و متطلباته، و هو في حاجة إلى  مساعدة و مساندة نفسية، عقلية، و اجتماعية، و إلى امتالك القدرة 

السيما أن الثالث سنوات  األولى تعد الركيزة األساسية في حياة التلميذ التعليمية إذ يتوقف اللغوية القراءة ، 

اكتساب المهارات األساسية في القراءة، الكتابة و الحساب،أو الفشل في  عليهما إلى حد كبير، النجاح في

ا في مراحل متقدمة من اكتسابهم، ذلك الفشل الذي قد يترتب عليه فشله في حياته التعليمية كلها السيم

 [1].التمدرس بسبب عجزه عن اكتساب هذه المهارات

ولعل المدرسة الجزائرية سعت منذ إستقاللها إلى مواكبة التطورات اإلقتصادية و اإلجتماعية و              

ائف شعرت بالنقص الكبير في جهازها التربوي، بإحداث تغييرات مست البناء الهرمي لمراحل التعليم و وظ

و التركيز على تعليم كل طفل مهارات أساسية القراءة ،و الكتابة و لغة األرقام و دمج الطفل في . كل مرحلة

بيئة  نفسية اجتماعية و طبيعية، و لكن ما أسفر عنه هذا النظام من عيوب جعلها تغير النظام إلى نظام 

: ء لمنطق الكفاءة و تبني بيداغوجيا جديدةالمدرسة اإلبتدائية، و تنوع البيداغوجيا المستخدمة إلى اللجو

تجعل من المتعلم محورا للعملية التعليمية وهي أسلوب تعلم فعال يتيح للمتعلم الفرصة في المشاركة  في 

بناء تعلمانه انطالقا من خصائصه الفردية و قدراته وكفاءاته و على المعلم أن ينطلق من هذه القدرات و 

التربوية التي تعتمد على أن المعلم أصبح دوره مشجعا  محفزا و داعما لتعلم الكفاءات مع اإلستحداثات 

و مستثيرا لدافعية التعلم لديه هذه البيداغوجيا التي تعتمد على المفروقات الفردية و التي تعتبر [1]المتعلم 



 

 

ق مشاركة من أجل تحقي...تنشيط المتعلم الذي هو محورها من حيث قدراته خصائصه النفسية و انفعالية

أي بيداغوجيا الفارقة  ، لكن رغم كل ذلك لم تستطع السياسات . فاعلة هدفه إلى تعلم مرتكز على مشاركاته 

التربوية المطبقة في مدارسنا من تحقيق كل أهدافها الموضوعة، و النتيجة أن المدرسة الجزائرية تعاني 

التي تعرقل سير العملية التعليمية و ال  من صعوبات لم تستطع تخطيها و مخاطر عجزت عن الكشف عنها و

يمكن اسناد مصدر المشاكل إلى طرف دون آخر و من بين المشكالت التي تعترض المسار التعليمي للمتعلم 

ضعف التحصيل الدراسي الذي يعرض في كثير من األحيان إلى التسرب المدرسي سواء كان إجباريا أو 

ة لعملية التقويم  مع اكتظاظ األقسام مما يعرقل  عملية تعلم المتعلم إراديا ،وغياب إستراتيجيات علمية دقيق

و مشكالت إستيعاب التالميذ نتيجة التباين في الخصائص النفسية و التعليمية إذ نجد القسم غير متكافئ ...

من حيت هذه الخصائص وجود المتفوقين و الضعفاء و الذين يعانون من صعوبات تعليمية مختلفة مع 

 .بعض حاالت اإلعاقة  وجود 

من هذا نرى بأن بعض المشكالت مصدرها المعلم  نفسه، مشكالت مصدرها المتعلم ، مشاكل مادية و 

، نقص اإلمكانيات المادية و الوسائل البيداغوجية، نقص دراسات (معلم، متعلم)معنوية يعاني منها الطرفين 

اإلصالح التربوي مع عدم وجود آليات فعالة  علمية ميدانية قبل إجراء تعديالت معينة، غموض سياسات

لإلحداث تغير في جل النواحي المتعلقة بالعملية التعليمية معلم متعلم و المواد الدراسية المخصصة لذوي 

و بغض النظر و التركيز خاصة على تلك المشكالت المرتبطة بالتلميذ، نجد أن الصعوبة  .مشكالت التعليمية 

التحصيل األكاديمي و بخاصة القراءة أكثرها خطورة على الحياة المدرسية للتلميذ، و التي  أو الفشل  في

 تعد ظاهرة 

مرتبطة إلى حد كبير بالمكتسبات األساسية التي حصل عليها التلميذ في المدرسة اإلبتدائية لذلك من 

ه جهود وزارات التربية و الضروري أن يعد الظاهرة جزءا من عمليات التطور التربوي و جهدا تتكامل مع

فلقد مضى زمن [. 2]صعوبات التعلم: التعليم، و ترتبط ظاهرة الفشل المدرسي بعدة عوامل متشبعة أهمها

طويل و ذوو صعوبات التعلم يعانون أعراضا خطيرة، و معاناتهم  من التهميش من قبل معلميهم و النبذ من 

مالؤهم  و إحساسهم بالعجز و انخفاض  مفهوم  ذاتهم قبل أولياؤهم و االحتقار و االستهزاء من قبل ز

 العامة وأهمها األكاديمية  وفي دراستنا الحالية مفهوم الذات القرائي و الذي يؤثر على تحصيل المتعلم 

بيد أنه في غياب التقبل للتلميذ و اإليمان بأن للمتعلم قدرة على التعلم و المشاركة في النشاطات الدراسية  

فر لديه من يتفهم معاناته التعليمية  و يدربه بأساليب تتماشى و خصائصه الفردية في التعليم و إذا ما تو

التعلم  ، و يضاعف األمر تعقيدا أن المعلمون يقعون تحت وطأة اكتظاظ األقسام، و اتساع الفوارق بين 

سم  فمنهم من تناسبه التالميذ فيتوجه المعلمون إلى استعمال طرق و أساليب تعليمية واحدة مع كل الق

ومنهم من يشعر بالعجز و تفاقمه مع مرور الوقت و تراكم الصعوبة الدراسية لغياب توفير الوقت و تطبيق 

طريقة مالئمة  للتعلم ، فيعجز المعلم أمام هذا الوضع، فالتلميذ سليم من الناحية الجسدية و الحركية و 

ي الذي الينتنه و ال يقوم بأي جهد لتعلمه كل هذه الصفات العقلية إال أنه يوصف بالضعيف و الكسول و الغب

تجره في نهاية المطاف إلى الفشل في التحصيل أو قد يتنقل بفعل تقويم عشوائي أو تضخيم للنقاط من قبل 



 

معلمته نتيجة العتبارات غير علمية و غير موضوعية  بها ينتقل التلميذ إلى أقسام أعلى دون أن يكتسب 

مة من المادة الدراسية التي يعاني فيها من الصعوبة  و تكون أثارها وخيمة إذا كانت تخص الكفاءة الالز

المهارة األساسية للتعلم القراءة ، بمعنى منذ بداية التمدرس و النتيجة تكون أكثر خطورة ألنها تؤدي إلى 

من التالميذ  %12إلى  15ل طفل ال يقرأ، ال يكتب، ال يحسب، و أحيانا كثيرة نتساءل، ما الذي يجع: األمية 

يخرجون أو يتسربون من مدارسنا بدون التمكن أو اتقان المهارات األساسية القاعدية رغم أن أغلبيتهم دو 

ذكاء عادي، و لديهم ميل  للدراسة بالنسبة لغيرهم، و رغم كل سنوات تمدرسهم فهم ال يستطيعون فهم 

فكار الجزئية من النص أو إنتاج جمل خاصة بهم أو الفكرة العامة من نص وال يستطيعون استخراج األ

 ....التعبير عن فكرة بجملهم الخاصة

فقد يمتلك التلميذ كل ما لديه من مؤهالت النجاح لكنه قد يفشل في دراسته، وقد يكون مهيئا فكريا و علميا 

اجحين رغم أن ما و اجتماعيا للنجاح لكنه ال ينجح، و على العكس قد نجد تلميذا آخر يتصدر قائمة الن

 .بحوزته من وسائل النجاح و أدوات التحصيل قليل و ضئيل إذا ما قورن بما بحوزة غيره من الناجحين

هذه صور لنماذج من التالميذ تتكرر يوميا في مؤسساتنا التعليمية، و نندهش لرؤيتها و نتساءل 

البحث العلمي  الجيد والجاد ، في  المدرسة عنها، و لكن ما يجب أن ندعو إليه في الواقع ، بالنسبة لنا هو 

االبتدائية أساسا باعتبارها بداية المسار التعليمي ، فمثل هذه الظواهر التربوية في حاجة إلى من يكتشف  

حيثياتها و أثر كل مكون على العملية التعليمية وبحاجة لفهم كل المؤثرات  التي تقف وراء من يتجنب  أو 

همه النجاح أو الفشل  من التالميذ أو من يسعى للتعلم و النجاح و التفوق، ، فمن يرفض  التعلم و ال ي

الضروري أن ننظر إلى التالميذ المذكورين سابقا أي الدين يعانون صعوبات تعليمية أمرا طبيعيا لكن من 

تدائية، البد غير الطبيعي أال تشخص مشكالتهم بدقة قبل أن تتفاقم و تصعب التدخل ، إذن منذ المدرسة االب

من التصدي لهذه الظاهرة باللجوء لتدابير تربوية خاصة تشخيصا و عالجا و تقويما ألي مشكلة غير 

، ذلك أن الصعوبات التعليمية (القراءة )مفسرة تعترض سبيل تعلم التلميذ للمهارات  األكاديمية األساسية 

 .ه التعليميةالمرتبطة بالمهارة القراءة تفرض ذاتها على التلميذ و مسيرت

بل نحن بحاجة ماسة إلى التعرف على صعوباته و التدخل العالجي في الوقت المناسب لتجنيب التلميذ 

 .الصعوبة ومنه الفشل  والحد من ظاهرة الهدر المدرسي 

لماذا ال نتمكن من مساعدة هؤالء التالميذ الذين لديهم تخلفا في المكتسبات األساسية رغم استيعابنا و 

ا منذ البداية أن الرسالة التعليمية ال تصلهم؟ لماذا ال نساهم في وقاية الوسط المدرسي من كل تلك معرفتن

الظواهر التي قد تعرقل اإلكتساب للمهارات القاعدية األساسية؟ و ذلك حتما ال يكون إال بتطبيق بيداغوجيا 

ائصه النفسية و  العقلية و على تنشيط المتعلم من أجل المشاركة الفاعلة في تعلمه وفق احترام خص

 التعليمية التحصيلية 

و في طرق التعلم و كذلك إعتمادها على الفروقات الشخصية بين المتعلمين باإلضافة الى الطريقة 

هذه البيداغوجيا . البيداغوجية في التفاعل بين من يعانون ومن ال يعانون من صعوبات أو مشاكل دراسية 

لم المتعلم من خالل خصائصه الفردية و المعلم يكون دوره محفز ومساعد الفارقية  التي تهدف إلى تع



 

 

التلميذ على التعلم انطالقا من نشاطاته و قدراته الفعلية للوصول الى تعلم أفضل وتحقيق كفاءات تعليمية 

 بعيدا عن المشكالت التعلمية 

صعوبات التعلم خاصة الدراسة هي محاولة في هذا االتجاه، الغرض منها الوقاية المبكرة من  

 صعوبات تعلم المهارات القاعدية القراءة، 

 

مرتبطة بمعنى المدرسة والتعلم، تحدث عرقلة لنقل المعارف بسبب مؤشراتها التي أصبحت تخرج 

عن المعايير المدرسية،  وقد تصل أعراضه إلى اضطراب الكفاءات المدرسية لدى التالميذ وبالتالي الوقوع 

وبالتحديد إذا ما صادفت التلميذ خالل تعلمه إلحدى أهم . أو الفشل والتسرب المدرسي في صعوبات التعلم

القراءة ، ومحاولة معرفة أثر تطبيق االتصال التربوي الفعال و الحفز على : المهارات األساسية وخصصنا

في الدراسة المشاركة في النشاط القرائي  مدخل اتصالي مرتكز على العالقة البيداغوجية و الذي حددت 

باثر االتصال غير اللفظي  كإحدى إستراتيجيات التعلم الحديثة التي تعتمد على العالقة البيداغوجية المشجعة 

و المحفزة على التعلم و المشاركة  في النشاطات الدراسية   و اعتماد نظريات نظريات االتصال التربوي 

ل دوره في النشاط الدراسي من خالل دافعيته للمشاركة والتفاعل اإليجابي بين المعلم و المتعلم  بهدف تفعي

في القراءة  و تحسن مفهوم الذات القرائي لديه ، وهذا ما أكدت  على أثرهما في التحصيل القرائي  العديد 

من الدراسات لقد وجدت عالقة إرتباط ذات داللة ، بين مستوى التحصيل و مستوى مفهوم الذات ، حيث 

بين التحصيل و مفهوم الذات إذ يرتبط التحصيل المرتفع بمفهوم الذات اإليجابي ، في يالحظ قوة العالقة 

 sitحين يرتبط مفهوم الذات السلبي بالتحصيل المنخفض 

ولذلك دمجنا خطواتنا البحثية ضمن إطارين نظري وتطبيقي، حيث اشتمل األول على  فصول 

روض الخاصة به، إضافة إلى أهميته، أهدافه نظرية، وفصل تمهيدي تضمن تحديد إشكالية البحث، والف

 .وكذلك الدراسات السابقة التي تطرقت لنفس الموضوع

 أما الفصل األول النظري فقد خصصناه لإلتصال غير اللفظي في المجال التعليمي  ، جاء فيه 

لفظي نشأت االتصال غير ال.. التعريف بالعالقة التربوية االتصالية واهميتها أقطابها مركزيتها 

 وتطوره تطبيقاته في المجال المدرسي أنواعه أشكاله و لغاته 

فقد تناولنا به القراءة ، من خالل تحديدنا لمفهومها  ، ميكانزماتها صعوباتها : أما الفصل الثاني

 .و التعرض لبعض نظريات التعلم.  عالقتها بالدافعية و عالقتها بمفهوم الذات و التحصيل القرائي 

ق إلى بعض اإلستراتيجيات البيداغوجية المنبثقة من هذه النظريات و أهمها وكذلك التطر

 البيداغوجيا الفارقية و تقنية التنشيط المعتمدة على نشاط المتعلم في عملية تعلمه 

 

فقد تناولنا به القراءة ، من خالل تحديدنا لمفهومها  ، ميكانزماتها صعوباتها : أما الفصل الثاني

 .و التعرض لبعض نظريات التعلم.  ية و عالقتها بمفهوم الذات و التحصيل القرائي عالقتها بالدافع



 

وكذلك التطرق إلى بعض اإلستراتيجيات البيداغوجية المنبثقة من هذه النظريات و أهمها 

 البيداغوجيا الفارقية و تقنية التنشيط المعتمدة على نشاط المتعلم في عملية تعلمه 

فقد انتهجنا فيه عدة خطوات ميدانية بهدف التحقق من فرضيات بحثنا أما الفصل الميداني 

 .ساسيةوالوصول إلى نتائج،بدء بالدراسة االستطالعية ثم الدراسة اال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلشكالية 
 

همية ارها الخطوة األولى يجعلها من األالمدرسة االبتدائية في بداية السلم التعليمي باعتب موقع

 و أكاديميةالتلميذ من المعلومات و المهارات و كفاءات  يكتسببمكانة عظيمة وذلك لما 

المعرفية و النفسية و  بخصائصه الفردية اآلخرينهات الالزمة له كفرد متميز عن االتجا

تعلم في يحصل المتعلم فيها أوليات المعرفة و أساسها الضروري لل. التعليمية السلوكية و

سنوات الى الثانية عشرة في معظم دول العالم   2في سن يمتد من   يبدأ إذالمراحل الالحقة  

 .وهذا ما أكدت عليه ميثاق األمم المتحدة للتعليم العادي  التمدرسفي 



 

و مةةن قدراتةةه العقليةةة  انطالقةةا تعلمانةةهتبةةدأ  ففيهةةا تلميةةذللالمرحلةةة االبتدائيةةة مرحلةةة حاسةةمة ب

مةةن أكثةةر العوامةةل وضةةوحا مةةن حيةةث  باعتبارهةةاالعديةةد مةةن البةةاحثين  اهتمةةامالةةذي كةةان محةةور 

بالتحصيل الدراسي  مما حدا بكثير من البةاحثين إلةى ربةط ظةاهرة التةأخر الدراسةي أو  ارتباطها

مةع ظهةور حةاالت مةن التالميةذ الةذين ال يعةانون مةن سوء التحصيل إلى التخلف العقلي ، ولكةن 

و هذا ما أدى إلةى االهتمةام بةأثر الجوانةب  لذبهمتأخر عقلي إال أن التحصيل الدراسي كان سيئ 

 االهتمةةةامالتلميةةةذ و تعلمةةةه ، وهةةةذا مةةةا أدى إلةةةى  أداءو التفاعليةةةة فةةةي  االجتماعيةةةةالنفسةةةية و 

مةةن % 25 -%25إن : " فةةي قولةةه  HALL  ده وهةةذا مةةا أكةة و الدافعيةةة االنفعاليةةةبالجوانةةب 

، إذ نحةن  المتغيرات الفاعلة في التحصيل و النجاح المدرسي ، يظل غير محدد و غير معةروف

المقةةاييس العقليةةة ، حيةةث أن المتغيةةرات  اسةةتخدامفةةي تنبئنةةا بالنجةةاح الدراسةةي علةةى  اقتصةةرنا

" تقةوم بةدور فةي هةذه الناحيةة ، ال يمكةن تجاهلةه أو التقليةل مةن أهميتةه  االجتماعيةالدافعية و 

.SITE 

مشاركات المتعلم في النشةاط الدراسةي و مسةتوى ثقتةه فةي قدراتةه التعليميةة ومسةتوى ل إن  

إكتسةاباته ، وتظهةر من خالل مفهوم الذات العام وباألخص مفهوم الةذات القرائةي  تقديره لذاته 

، المدرسةة نحةو الةذات ونحةو المعلةم ومنةه نحةو المةادة الدراسةية و اتجاهاته، و تتحدد وتعلمانه

أهمهةا  )كاديميةةمةن الةتعلم والنمةو واكتسةاب المهةارات األ لذلك تستحق االهتمام لتمكين المةتعلم

التعليمي  سارهتمكنه من مواصلة م -[المواد] األخرى  التعلمماتتعتبر ركيزة كل  التي( القراءة

أو القاعةةدي تعةةد  االبتةةدائي، فالمدرسةةة االبتدائيةةة بتعليمهةةا صةةعوبات أو عوائةةق دراسةةية دون 

 [ 2]الموقف الحياتية المتعددة وتطبيقها في األكاديمية  قاعدة إستراتيجية لتعلم تلك المهارات

و الصةةعوبات والتةةي  المجتمةةع المدرسةةي نجةةد بةةه العديةةد مةةن المشةةكالتعلةةى  تطلعنةةاوإذا   

 التعليمةةلتأخر أو الفشل الدراسي كأهم وأخطر مشةكلة تواجةه المنظومةة التعليميةة تتمظهر في ا

، المةتعلم، المةادة إلةى المعلةم  ترجةع  ، فقد أرجعه علماء الةنفس والتربيةون لعةدة عوامةل[   5]

وربطةه العديةد مةنهم ... الدراسية ،طريقة التعلم و الحالة النفسية لكلى قطبةي العمليةة التعليميةة 

مدرسية أخرى أحيانا قد يعجز المعلم عن استيعابها، وهنا أال يجدر بنا أن نتساءل عةن  بظواهر

المشةكالت التةي تجعةل تلميةذا دون غيةره هةذه أي تلك األسباب تستحق أن نقف عنةدها؟ مةا هةي 

معرفيةة، اسةتعدادات ، البيئة المدرسية، ورغم وجةود المعلمرغم تلقيه لنفس المحتوى التعليمي 

صحية، عقلية يفشل دون غيةره وأحيانةا فةي مةواد دون أخةرى؟، مةا الةذي يجعةل تلميةذا يتصةدر 

؟  [2]النةاجحون  تةم مقارنتةه  بزمالئةه  إذا ما المتدنية  كفاءاته و قدراته قائمة الناجحين رغم 

مساره  في بداية المشكالت التساؤل األساسي بأن التلميذ  تعترضه هذه الصعوبات أو  وما يثير

 و هذا ما يؤدي بنا إلى طرح التساؤل التالي . االبتدائي  ألتعلمي

هو أثر هةذه الصةعوبات إذا كانةت فةي بدايةة الةتعلم للمهةارات األكاديميةة والتةي هةي أسةاس   ما

 ؟تعلمه  استمرار

 فشةةل تعلمةةي و منةةه إلةةى تسةةرب  أال تكةةون النتةةائج حتمةةا أكثةةر خطةةورة خاصةةة إذا أدت إلةةى

القةةراءة و )   األساسةةية مةةن المهةةارات األكاديميةةة دون أن يكةةون التلميةةذ متمكنةةا مبكةةر  مدرسةةي

أميةا نتيجةة عةدم الةتعلم و الفاقةد يعد  و األولالتسرب المرحلي  وبهذا يكون  (الحساب الكتابة و

 التعليمي مع تقدم سن المتسرب   

للمتعلم دور ، للمةادة  للمعلم دور ،: التساؤالت  عن أسباب كل ما تم التعرض إليه كثيرة هي 

أم دور ،  االجتمةاعيدور ، للعالقة البيداغوجية دور ، أم لطريقة التعلةيم دور ، للمنةاخ النفسةي 



 

 

 أم أن ذاته و نحو معلمه ونحو  المةادة دور ، أم لدافعيتةه أثةر علةى تعلمةه  ، التلميذ نحو  اتجاه

ياق كةةل ذلةةك إال داخةةل السةة ، ال شةةك أنةةه مةةن الصةةعب فهةةمالنظةةام التعليمةةي  كةةلالمشةةكلة تمةةس 

لةنفهم لمةاذا  منهةا  والسةيما التفاعليةة  المدرسةية البيئةةع مة المدرسي حيث نفهم عالقة المةتعلم

  ؟   األكاديميةفي المهارات الصعوبة 

مةةةدى عةةةرض الكتةةةاب   ودافعيتةةةه واتجاهاتةةةه، وموالتةةةه لمةةةتعلممةةةدى مالئمةةةة المةةةنهج لقةةةدرات ا

، وتكوينةةه األكةةاديمي  ، إعةةداده شخصةةيتهوالمعلةةم .مالئمةةةبطريقةةة  التعليميةةةالمدرسةةي للمةةادة 

المدرسةي، العالقةات  اجتمةاعيالنفسةي  واالمتحانةات،  المنةاخ ات، نظةام التقويمةمتعلمعالقته بال

فةي األنسةاق المدرسةية يةؤثر  اخةتاللإن أي . التواصلية بين أقطةاب العمليةة التعليميةة االتصالية

 نحةو الةتعلم مةتعلموال نهمل تلةك المشةكالت المتعلقةة بدافعيةة ال، حتما على عملية التعلم للمتعلم 

التواصةلية بةالمعلم ،وعالقتةه نحو المشاركة في النشاطات المدرسةية  وخاصةة القةراءة  ودافعيه

  . األسريةالمقروئية –وعالقة االسرة بالقراءة وعالقته بالقراءة كمادة  والتعلم بالنسبة له 

و عةةدم  عةةدم الثقةةة فةةي ذاتةةه قدراتةةه القرائيةةة تمدرسةةه بمشةةاعر فقةةد يعةةيش  التلميةةذ أحيانةةا  

بالنسةبة  علمو يمثةل الةت  الرغبة أو الدافعية للمشاركة في النشاطات المدرسية و أهمها القراءة 

   ...للةتعلم أو دافعيةة  يشعر برغبةة أو حاجةة ال من قبل معلمه و أسرته مفروض عليه  واجباله 

ال يتجنب المشاركة في النشاطات الدراسةية و أهمهةا القةراءة بوجود مشكلة تجعله  ئ، فذلك ينب

خوفا مةن تعليةق المعلمةة او في القسم  تكون لديه رغبة أو دافعية  للمبادرة في النشاط القرائي 

 ..أو يعاني التهميش من قبل المعلمة .زمالئه 

فةةي األنشةةطة القرائيةةة و يمتةةاز  و الدافعيةةة للقةةراءة تظهةةر فةةي رغبةةة التلميةةذ فةةي المشةةاركة

تفع و البحث المستمر على فرص المشاركة يرى المعلمون بةأن هةؤالء ربالنشاط و الحماس الم

التالميةةذ أكثةةر إسةةتقالل فةةي الةةتعلم كمةةا أنهةةم يمتةةازون بتحصةةيل جيةةد إال أن التالميةةذ منخفضةةي 

وكمةا . [2]الدافعية للمشةاركة أكثةر إحتيةاج للةدعم و التشةجيع للمشةاركة فةي األنشةطة القرائيةة 

غيةةرات إرتباطةةا بالدافعيةةة للقةةراءة هةةي ثقةةة التلميةةذ فةةي قدراتةةه تشةةير البحةةوت إلةةى أن أكثةةر المت

القرائية و إحتياجه للتشجيع و هذا مةايؤدي إلةى إلةى زيةادة التحصةيل القرائةي  بحيةث أن الةتعلم 

فةي بدايةةة الحيةاة المدرسةةية يعتمةةد بصةورة كبيةةرة علةى القةةراءة و الدافعيةةة تكةون خارجيةةة أكثةةر 

 تأثير نتيجة المرحلة العمرية 

، وأصةبح مجةال الدافعيةة حقةال   تعلملةالخارجيةة لتلميةذ ل هتمت عدة دراسةات بةدور الدافعيةة ا

 االتصال التربوي الفاعل في العملية التعليمية نظريا واسعا مقارنة بموضوع 

ماذا عةن المدرسةة االبتدائيةة حيةث مةن المفةروض أن يكتسةب التلميةذ تعليمةا قاعةديا يجعلةه 

المشةكلة القرائيةة  تمدرسه، أال يؤدي فشله مدرسيا كنتيجة الظاهرة كفاياته التعليمية و يواصل 

تلميةذ ال يقةرأ، ال يكتةب، ال ) مبكةر أو أميةة مدرسةية؟ التخلي عن الدراسة إجباريا أو إراديا  إلى

 (.يحسب

ن كيةةف بإمكاننةةا أ: أن نتسةةاءل كدارسةةين أو بةةاحثين فةةي المجةةال المدرسةةيومةةن واجبنةةا حتمةةا 

ها السلبية الخطرة خاصةة فةي اتوتأثير المستفحلة في مدارسنا  الظاهرةهذه من نجنب متعلمينا 

وكما تؤثر على المراحةل الالحقةة المتقدمة من التعليم االبتدائي بداية المسار التعليمي  المرحلة 

ؤدي بنةا إلةى التحةدث عةن مةا يةهذا و  .يجيدون القراءة  اذ نجد تالميذ في المتوسط والثانوي ال



 

التدخل من طةرف المعلةم بإعتبةاره مكتشةف الصةعوبة بحيةث يقةول التربةويين بةأن لكةل  صةعوبة 

تجعةةل التلميةةذ بمجةةرد دخولةةه وقايةةة مبكةةرة ك [2]عنةةد المةةتعلم عةةالج نةةاجح لةةدى معلةةم نةةاجح  

ات النشةةاطئيةةة يتلقةةى مسةةاندة وتشةةجيع مةةن قبةةل معلمةةه لألجةةل المشةةاركة فةةي االبتدا المدرسةةة

المدرسية دون خوف من معلمةه وال يتةأتى ذلةك اال إذا كانةت العالقةة بةين المعلةم والتلميةذ تتسةم 

دور المسةتحدث الة لخةالبالتقبل والتقة و الرغبة في المساندة والدعم من قبةل المعلةم وهةذا مةن 

سةتواه و قدراتةه مهمةا كةان م اسةتغالل كفاءاتةه  تعلم إلةىملية التعليمية وهذا ما يؤهل المفي الع

او عةدم  عن تجنب، فماذا (القراءة)، خاصة في تعلم أهم مهارات األساسية للتحصيل   التعليمي

باعتبةار .؟القةراءة المدرسي في عدم تمكةن التلميةذ مةن إكتسةاب  القرائي في النشاط  المشاركة 

ان التعلم يكون مسؤلية المتعلم من خالل نشةاطه المسةتمر وذلةك فةي ظةل البيةداغوجيا المعتمةدة 

على نشاط المتعلم بدوره االيجابي في تعلمه ودور المعلم المساعد و المسهل و المنشةط لعمليةة 

 التعلم 

يعةةانون مةةن األولةةى حةةول صةةعوبات الةةتعلم وجةةد أن العديةةد مةةن التالميةةذ خةةالل الدراسةةات مةةن 

يجةب أن مهةارة  القةراءة ،[2] لعةدة أسةبابعةدم الكفايةة القرائيةة  صعوبات في تعلم القراءة  أو

مةع الةذات القرائيةة و الةنص المقةروء  األولى، وهي مهارة اتصةالية تتبلور خالل سنوات التعليم

، وتعليمهةا لةيس مهمةة اجتماعي للقسم ومع نوع العالقة االتصالية مع المعلم  -مع الجو النفس

للتعلم من خالل الرغبةة فةي المشةاركة  للمشاركة و تستثير الدافعيةسهلة، بل يحتاج إلى مهارة 

اللفظيةة و غيةر  دون االحساس بالرفض أو التجنب من قبل المعلم مع إظهاره أسةاليب التشةجيع

ى مهمتةه مجةرد تلقةين ي تتعةدالةذهذا الدور ، التي تؤثر على دافعية المشاركة للمتعلم  اللفظية 

ساسةا التعليميةة المعتمةدة أبل التنويع والتجديد في الطرق واالسةتراتيجيات   لنصوص القرائية ا

كتسةةابات كفةةاءات وإالوقائيةةة مةةن كةةل ظةةاهرة قةةد تعرقةةل الفعالةةة فةةي  علةةى العالقةةة البيداغوجيةةة 

االطفةال الةذين  نسةب خاصة خالل مراحل التعلةيم االبتةدائي، خاصةة مةع ارتفةاع  لتلميذ  القرائية

 :نا تتلخص فيما يليالت، والتساؤ  [2]القراءة في الوطن العربييعانون من صعوبات في 

المتمركةةزة حةةول  وفةةي ضةةوء البيةةداغوجيا المطبقةةة بمدارسةةنا  التركيةةز عليةةهمةةا الةةذي يجةةب 

و المحترمةةة لخصائصةةه الفرديةةة مةةن حيةةث الكفةةاءات و القةةدرات و الخصةةائص النفسةةية المةةتعلم 

ودور المعلةم المشةجع  القةراءة ةلمساعدة التلميذ على االكتسةاب السةليم لمهةار ..واالجتماعية و

 .والمسهل للتعلم المتعلم 

التشةجع  علةى المشةاركة انعدام االتصال التربوي وخاصة غير اللفظي أمام   يكون دور  كيف

التلميةذ الةذي  إزاءهةو دور المعلةم و مةا   ؟ القةراءة كعائق أمام تعلم التلميذ في النشاط القرائي 

   منخفضةةمةع صةورة ذات قرائيةة  يعاني صعوبة قرائية و تجنب المشاركة فةي النشةاط القرائةي 

 ؟

 االتصةال التربةوي الفعةال  التفاعةل أوتةدخل مةن طةرف المعلةم باسةتعمال اسةتراتيجيات  هل من

خفةةاض مفهةةوم الةةذات وان  المدرسةةيمشةةكلة عةةدم دافعيةةة المشةةاركة فةةي النشةةاط القرائةةي ضةةد 

التةي يظهةر فةي عالمةات التلميةذ  القةراءةفةي تعلةم  صةعوبة أو الفشةل ، تجنةب التلميةذ الالقرائي 

 ؟ المنخفضة في القراءة 

االتصالي الذي يحسس المتعلم بالتقبل و الثقةة التفاعلي المعلم ماذا لو وفر ذلك ضمن أسلوب 

الةةذي يةةؤثر حتمةةا علةةى مفهةةوم الةةذات مةةن طةةرف معلمةةه رغةةم مةةا يعةةاني مةةن صةةعوبة قرائيةةة و 

دافعيةة المشةاركة فةي  تحسةن  القرائي و هل يلعةب االتصةال البيةداغوجي غيةر اللفظةي دورا فةي



 

 

االتصال غير سهم هل سي  انخفاض عالمات القراءةالنشاط القرائي لدى التلميذ الذي يعاني من 

و بالتةالي يجابيةا علةى المةتعلم يةؤثر ا تحسن مفهوم المتعلم لذاتةه القرائيةة و هةذا مةا اللفظي في

 .؟بهذا النوع من التدخل من قبل المعلمة  الوقاية من المشكالت القرائية هل  تحدث 

لغةة المعلةم بةل تمتةد لتشةمل توظيةف  تتطلب عملية االتصال و التفاعل خبةرات ال تقتصةر علةى

وتعبيةرات  لمسةبةغير لفظية متمثلة في حركات جسةمية و  إشاراتهذه اللغة وما يصاحبها من 

لهةا دالالت وأثةر نفسةي   وإيماءاتةه شاراتهالوجه في التفاعل مع مع التالميذ ذلك ألن حركاته و 

 .مفهومة لدى المتعلمين

فةةي تخلةةيص  أسةةهمتالتربويةةة االيجابيةةة التةةي  اسةةتحداثاي مةةن يعةةد التفاعةةل واالتصةةال التربةةو

المعلم من دور الملقن الذي تقع على عاتقه مهمة التعليم ألنةه صةاحب سةلطة إلةى دور المسةاند 

وكمةا تغيةرت النظةرة الةى المةتعلم ...والمشجع و المسهل و المستثير للدافعيةة النشةاط الدراسةي 

مةي من متلق سلبي عليه ان يسةتجيب لألوامةر و التعليمةات الةى عضةو فاعةل فةي الموقةف التعلي

الى المعلم والمتعلم بانهما قطبا مجال وجدا لكي يتفاعال و يتناقال ما  اآلنالنظرة  أصبحتوبهذا 

وقةد اهتمةت الدراسةات التربويةة فةي النصةف الثةاني مةن هةذا [  2]لديهما من خبرات و معارف 

و  فةةي فهةةم عمليتةةي التعلةةيم  بأهميتةةهالقةةرن بتحليةةل التفاعةةل داخةةل القسةةم الدراسةةي ايمانةةا منهةةا 

المعلةم  أداءبتقةويم  أيضةاو قةد اهتمةت الدراسةات .التعلم وفي تاثيره المباشر على تعلم التالميةذ 

المالحظةةة المباشةةرة بحيةةث يةةتم مالحظةةة سةةلوك المعلةةم فةةي ظةةروف العمةةل  أسةةلوبباسةةتخدام 

المهمةةة فةةي قيةةاس  األسةةاليبالتربةةوي و يعةةد مجةةال تحليةةل التفاعةةل بةةين المعلةةم و التالميةةذ مةةن 

 webو دراسةةة [ 13]وهةةذا مةةا اكدتةةه بعةةض الدراسةةات منهةةا دراسةةة .التعليمةةي السةةلوك 

noreen  [11]  نتةةائج هةةذه الدراسةةات الةةى ان  أشةةارتو قةةد  [13]و دراسةةة محمةةود حسةةن

السةةلوك معظةةم المعلمةةين مةةن النةةوع المباشةةر و قةةد أوصةةت هةةذه الدراسةةات بضةةرورة االهتمةةام 

ع و تقبةل افكةار التالميةذ و التشةجيع اللفظةةي و المعلمةين السةلوك غيةر المباشةر التشةةجي بإكسةاب

وذلك لما له من أثر جيد في زيادة فاعلية العملية التعليمية و تحقيةق تفاعةل اكتةر و ...المعنوي 

دراسات اهتمت بأنمةاط التفاعةل اللفظةي و غيةر اللفظةي و عالقتةه بالتحصةيل . تحقيق تعلم اكبر 

هنةةاك عالقةةة  أنالنتةةائج الةةى  أشةةارتو قةةد   KING ET ALISON  [ 11]منهةةا دراسةةة 

 أكةةةدتالمعلةةةم غيةةةر المباشةةةر و تحصةةةيل التالميةةةذ الدراسةةةي و كمةةةا  أداءموجبةةةة بةةةين سةةةلوك و 

التفاعةةل الجيةةد فةةي تنميةةة عوامةةل الةةتعلم و تحسةةن االتجةةاه نحةةو المعلةةم و  أهميةةةالدراسةات علةةى 

 المادة و نحو الذات 

علم فةي العمليةة التعليميةة  التةي تعتمةد علةى بمركزيةة المةت لقد أكدت الدراسةات الةذين اهتمةوا 

وأثبتةوا فعاليتهةا علةى التحصةيل وحةاولوا إقنةاع Dewey[ [12]، وrogers،  نشاط المتعلم 

 اعتبارهةةا تزيةةد مةةن تحصةةيل وأداء المةةتعلمالمعلمةةين بأهميةةة ممارسةةتها كوسةةيلة بيداغوجيةةة ب

وهةذا مةا الةذات والثقةة بةالنفس  مفهةومبين المعلم والمتعلم التي تةؤثر علةى والعالقات اإليجابية 

توصلت الى اثره دراسة كولي و اخرون حول فعالية التشجيع  في تحسن مفهوم الذات القرائي 

، و تحسن درجات التحصيل في القةراءة لةدى تالميةذ تبعةا لتحسةن مفهةوم الةذات القرائةي لةذيهم 

صةةولها الفلسةةفية مةةن ، تشةةتق أالتربةةوي  الحةةديث وهةةي طريقةةة قائمةةة علةةى نظريةةات التفاعةةل

أقطةةاب العمليةةة التعليميةةة وأهمهةةا العالقةةة بةةين  والتفاعةةل االيجةةابي بةةينالحديثةةة نظريةةات الةةتعلم 



 

مشاركة فعالة، والعمل حسةب  تتيح   المعلم والمتعلم التي تتسم بالتقبل والثقة و المساعدة التي

نحةو الةذات  نحةو المعلةم و  ات إيجابيةةعلى تكوين االتجاهة راتهم وإمكاناتهم، وتساعد المتعلمقد

الةةتعلم مةةن خةةالل زيةةادة المبةةادرة و  المةةادة التعليميةةة، تشةةجيعمنهةةا و نحةةو  وال سةةيما القرائيةةة 

فةي دراسةته التةي توصةلت DENO ET AL [2]وهدا ما اكةده المشاركات في النشاط القرائي 

تفرقةةة بةةين الةةى فعاليةةة التشةةجيع و المكافئةةة فةةي تنةةاقص عةةدد اخطةةاء الناشةةئة عةةن صةةعوبات ال

 القراءة الحروف المعكوسة لدى تالميذ يعانون من صعوبات تعلم 

مما سبق التعرض لةه نةرى بةان دور التفاعةل التربةوي وتشةجيع مشةاركة التلميةذ فةي النشةاط 

لقةةد وجةةد ان نتةةائج عمليةةة التحصةةيل تةةزداد بازديةةاد مشةةاركة المدرسةةي لةةه دور مهةةم فةةي الةةتعلم 

التلميذ ارتباط جيد ودال و لهذا نركةز فةي الدراسةة الحاليةة علةى التفاعةل غيةر اللفظةي المشةجع 

الترتةوري  أثةرهعلى المشاركة في النشاط القرائي من خالل المبةادرة فةي القةراءة وهةذا مةا اكةد 

ا كةةان سةةلوك المعلةةم تخطةةيط و مةةفةةي زيةةادة التحصةةيل كل أثةةرهسةةلوك المعلةةم و المةةتعلم و [ 12]

ال يسةةاعد علةةى التحصةةيل و كلمةةا كةةان سةةلوك التلميةةذ المبةةادرة و المشةةاركة فةةي  أوامةةر إعطةةاء

 .النشاط يترك اثر زائد في التحصيل 

اللمسةي و البصةري و  التشجيع غير اللفظي ما مدى تأثير: ؤالت الدراسة  ومن كل ذلك فتسا

ال يبةادر بالمشةاركة فةي االقترابي  المطبق من قبل المعلمة على دافعية المشةاركة للتلميةذ الةذي 

 ؟ يعاني صعوبة قرائية  القراءة   و  

وهل يؤثر االتصال االتصال اللمسي و البصري و االقترابي في مفهوم الةذات القرائةي للتلميةذ 

 يعاني صعوبة قرائية ؟ قراءة  وال يبادر بالمشاركة في ال الذي

المتمثةةل فةةي  –وهةةل يةةؤثر االتصةةال اللمسةةي و البصةةري و االقترابةةي فةةي التحصةةيل القرائةةي  

   -عالمات القراءة 

 

 :فروض البحث
 

 :وضعنا فروض البحث التالية كإجابات مؤقتة لتساؤالت بحثنا السابقة

 األولى االساسية الفرضية 

ا فةةي المؤشةةرات 2بةةين المجموعةةة التجريبيةةة و الضةةابطة  توجةةد فةةروق ذات داللةةة احصةةائية

الدافعية للمشاركة و مفهوم الةذات القرائةي وعالمةات القةراءة بعةد اخضةاع المجموعةة تجريبيةة 

 لالتصال اللمسي و البصري و االقتراب

  فرعيةالفرضيات  ال

 الفرضية االولى 

يةةة بعةةد االتصةةال اللمسةةي توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةط المجموعةةة التجريب

متوسط المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمؤشر عالمات القةراءة  االقتراب ووالبصري و

 أ2لدى تالميذ 

 الفرضية الثانية 

توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةط المجموعةةة التجريبيةةة بعةةد االتصةةال اللمسةةي 

والبصري واالقتراب و متوسط المجموعة الضابطة في القيةاس البعةدي لمؤشةر درجةات دافعيةة 

 أ والفرق لصالح المجموعة التجريبية     2المشاركة في القراءة لدى تالميذ 



 

 

 الفرضية الثالثة 

أ فةي المجموعةة التجريبيةة بعةد 2داللة إحصائية بين متوسط درجةات التالميةذ  توجد فروق ذات

االتصال اللمسي البصري و االقتراب و متوسط درجات المجموعة الضابطة في القياس البعةدي 

 حسب مؤشر مفهوم الذات القرائي و الفرق لصالح المجموعة التجريبية 

 الفرضية الرابعة

أ فةةي 2توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين القيةةاس القبلةةي و البعةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة  

 مؤشر عالمة القراءة و الفرق لصالح القياس البعدي 

 الفرضية الخامسة

ا فةةي 2ة بةةين القيةةاس القبلةةي و البعةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائي 

 اءة  و الفرق لصالح القياس البعدي مؤشر الدافعية للمشاركة في القر

 الفرضية السادسة 

ا فةةي 2عةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة حصةةائية  فةةي القيةةاس القبلةةي و البتوجةةد فةةروق ذات داللةةة إ

 ؤشر مفهوم الذات القرائي و الفرق لصالح القياس البعدي م

 

 

 

 

 ساسية الثانيةالفرضية األ

 

ج فةةي 2توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين المجموعةةة التجريبيةةة و المجموعةةة الضةةابطة  

مؤشر عالمات القراءة و الدافعيةة للمشةاركة فةي القةراءة و مفهةوم الةذات القرائةي بعةد إخضةاع 

 و البصري و االقتراب  أللمسي لالتصالالمجموعة التجريبية 

 

  الفرعية الفرضيات 

 ولى ألالفرضية ا

 أللمسةيبعةد االتصةال ج 2حصةائية بةين متوسةط المجموعةة التجريبيةة فةروق ذات داللةة إ توجد

الفةةرق  لمؤشةةر عالمةات القةراءة ألبعةديوالبصةري و متوسةط المجموعةة الضةةابطة فةي القيةاس 

 لصالح المجموعة التجريبية 

 الفرضية الثانية 

و  أللمسةيتصةال عةد االب ج2 حصائية بين متوسط المجموعةة التجريبيةةتوجد فروق ذات داللة إ

 دافعيةة المشةاركة   لمؤشةر ألبعديو متوسط المجموعة الضابطة في القياس  البصري واالقتراب

 و الفرق لصالح المجموعة التجريبية 

 الفرضية الثالثة 

و متوسةط المجموعةة ج 2 حصائية بةين متوسةط المجموعةة التجريبيةة توجد فروق ذات داللة إ

 لصالح المجموعة التجريبيةبعدي لمؤشر مفهوم الذات القرائي و الفرق الضابطة في القياس ال



 

 الفرضية الرابعة 

ج فةةي 2توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين القيةةاس القبلةةي و البعةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة 

 مؤشر عالمة القراءة و الفرق لصالح القياس البعدي 

 الفرضية الخامسة

ج فةةي 2القيةةاس القبلةةي و البعةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة  توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين

 مؤشر الدافعية للمشاركة في القراءة و الفرق لصالح القياس البعدي 
 الفرضية السادسة 

ج فةةي 2توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي القيةةاس القبلةةي و البعةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة 

 مؤشر مفهوم الذات القرائي و الفرق لصالح القياس البعدي   

 

 :البحثأهمية

لماذا دراسة اإلتصال اللمسي  الصصيرو ا اإلرتراصي  اهيل هيا ملي ا تليم اليت ل  مي  

ليييال الئراوييي  املذيييا  اليييذا  الئراوييي  ا خيييأل ه يييرد تليييم داا كييية المليييار ة اييي  ال 

التحصكل الئراو  المتم ل ا  ال أما  الت  كتحصل تلكذا التلمكذ اي  خخير الت رصية ا 

 لأل ر اإلتصال غكر الللظ  المذ ار ساصئا ص د إخضاته 

 :الل ال صما كأت (إرتراب -صصرو -لمس )اتتلخص ههمكة اإلتصال غكر الللظ  

التلمكذ لكصصح ملار ا ا  ال لال الئراو  ص يا كسيادد التئصيل ا ال ئية  تل كل دار -1

ايي  ردراتييه الئراوكيية صظييع ال ظيير تيي  صيي اصاته ا هييذا ميي  خييأل ال أريية 

 اإلتصالكة غكر الللظكة الت  تست ملذا الم لمة للتأ كر اإلك اص  تلم التلمكذ

داتمة لليت ل  ال كيد  م ل   إلم صكوة محلزة ا -تحاكل ال ا ال لس  ا ل ال  مت ل   -2

 اراكة م  الص اصا  الئراوكة اهذا ما  اد التحئق م ه ا  الدراسة الحالكة 

تحدكييد الييت ل  ايي  ال لييال الئراويي  ميي  خييأل إلييرار داو صيي اصا  الئييرا ة ا  -5

إتتميياد تلييم تليي ك ذ  تلييم الملييار ة ا تحدكييد ميياال  الئيياة ا الضيي   

الت لكميي  التئكمكيية ا ااضييا خليية للتييدخل ميي  ليير  الم لميية ا الماريي  

 .التئاكمكة 

تلاكر تمل الم لمة ا  المرحلة اإلصتداوكية اصيدل ه  ك يا  ملئ يا كصيصح مت ياا   -6

التلمكيذ اليذو ك يا   مي  ملي ل رراوي  رصيل   مساتدا مسذأ لليت ل [6]مسا دا 

 ال كد 

داخيل  –تم  الترصكة ا  ال ص  التا   م  هيذا الئير  صتحلكيل التلاتيل الت لكمي  إه

إكما ا م ذا صاهمكته ا  اذ  تملكتي  اليت ل  ا الت ليك  ف ااي  تيأ كرد المصالير  –  الئس

تلييم تحصييكل التأمكييذ ت ليي  المييت ل  ل اا ييب الييت ل  المختلليية المذييارا  ا  ادكمكيية 

 الأزمة للمت ل  تلم تحئكق التئد  ا  مسارد الت لكم  ام  ه ا ت صا ههدا  الدراسة 

 

 ههدا  الدراسة   



 

 

دراسة الحصة الت لكمكة ا  الئرا ة ا ل ما ك يرو اكذيا صمأحظية سيلا كا  غكير  -1ا

المليي  ة ا المسييا دة للملييار ة ايي  ال لييال الئراويي  ا الصات يية للظكيية خاصيية صالم لميية 

صال ئة صال لس لتلمكذ ا الت  تظذر ا  ا  ر ال لس  صتحدكد ملذا  الذا  ال ا  ا صخاصة 

صإتتميياد تلييم ه يير . و هييا  ييز  ميي  ملذييا  الييذا  ال ييا  ملذييا  الييذا  الئراويي  ا الييذ

اإلتصال غكر الللظ  كتحس  ملذيا  اليذا  الئراوي  ا يدا التحصيكل اي  الئيرا ة اصذيذا 

صالتلمكييذ الييذو  ت ييا  مييدخل تأ يي  اريياو  ميي  الصيي اصة الئراوكيية ا هخيير  خاصيية

ال اللمسي  كست كب  لسكا صاإلحساس صالتئصل ا ال ئة م  لر  الم ل  م  خيأل اإلتصي

ا الصصرو اليذو ك صير تي  ال أرية اإل ل الكية صيك  الم لي  ا الميت ل  ا التي  تظذير اي  

 ا مصادراته  الئراوكة ة  اتاست اص

تا كييه ه ظييار الئيياومك  تلييم ال ملكيية الت لكمكيية ايي  ال زاويير إلييم ضييرارة تل كييل  -2- 

م ت لي  الميت ل  اإلتصال غكر الللظ  ا  الاسل المدرس  لميا ليه مي  تيأ كر إك ياص  تلي

التلي كا غكيير الللظيي  ا صخاصية ايي  المراحييل ا اليم ميي  الت لييك  اإلصتيداو  لمييا كل ييب 

 .ال ا ب ال لس  اإلتصال  م  دار مذ  ا ااتل 

إتداد الم لمك  ا ت اك ذ  ا تدركصذ  تلم مذارا  اإلتصال غكر الللظ  المل ا  – 5

 .لألهمكته صك  الم لمك  ا المت لمك   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

      

 

 
 الدراسات السابقة حول االتصال غير اللفظي 

 
 األجنبية الدراسات

 
أظهرت بأن اللمس أثناء إجرائها إلستبيان مجرى في الشارع مساوي HORNIK[13 ]دراسة -1

لعدد األشخاص الذين قبلوا إجراء اإلختبار وهذا مابين أثر اللمس في التحفيز على المشاركة في 
وهو ما نطمح الوصول إلى اثبات أثره في الدراسة الحالية من خالل التشجبع غير . اإلختبار 

 في القراءة  اللفظي على المبادرة
طلبوا من المعلمين لمس WHELDALL.BEVANE ET SHOUTALL[13 ]دراسة -2

تالميذهم في وقت تقيمهم الذاتي لنتائج سلوكهم في القسم بحظور مالحظين في القسم لقياس عدد 
السلوكات الالتوافقية التي تظهر لدى التالميذ داخل القسم كالخروج من القسم و ضرب التلميذ 

و كذلك ظهور السلوكات اإلنضباط و اإلندماج في النشاط ...به الثرثرة اللعب بأدواته الذي بجان
و التركيز في النشاط المدرسي خلصت التجربة إلى أنه إنخفضت السلوكات الالتوافقية إلى 

من السلوكات الدلة على % 26بفاعل أثر اللمس و في نفس الوقت لوحظ إرتفاع بنسبة% 36
وهذا ما نطمح إلى تحقيقه من خالل الدراسة الحالية وهو . ي النشاط المدرسي االندماج التلميذ ف

 .اندماج النلميذ في النشاط القرائي من خالل دافعية المشاركة في النشاط القرائي 
الدراسة HALL [11]دراسة اإلتصال من خالل المسافة بين األشخاص كمؤشر لإلتصال   -5

شخاص تحدد التأثير و كذلك تظهر المسافة االجتماعية من التي خلصت الى أن المسافة بين األ
نبحث في أثره من خالل توظيف المسافة الحميمية التي تحدد  خالل المحددات الثقافية و هذا ما

 التأثير في المتعلم  التي تشعره بالتقبل والثقة و التي تحفزه على المبادرة في النشاط الدراسي  



 

 

نهج تعليمي لتسهيل التعلم لممارسي الرعاية : " وانبعن[11] (, Sand) دراسة -6
تعبيرات , سلوك العين]ترميز إشارات التواصل غير اللفظي )الصحية و تطبيق المعرفة حول 

التقارب من جانب العاملين في الرعاية الصحية خالل  األوضاع و, اللمس, اإليماءات, الوجه
العنصر العاطفي في التفاعل بين ممارس الرعاية التفاعل مع المرضى وتأثير تلك اإلشارات على 

لممارسي الرعاية , وهدفت الدراسة إلى دراسة برنامج التعليم و المتعلمين". الصحية و المريض
الصحية في المجتمع الريفي، الذين شاركوا في برنامج لمدة ست ساعات و قد استند تصميم و 

تم جمع البيانات عن طريق االستبيانات في بداية  .تنفيذ البرنامج على نموذج نولز لتعليم الكبار
, البرنامج التعليمي و بمجرد استكمال استبيانات المتابعة بعد شهر واحد من انتهاء البرنامج

وأجريت الجولة األخيرة من المقابالت , ُأجريت مقابالت هاتفية للمتابعة مع كل من المتعلمين
وصلت النتائج إلى أن جميع المشاركين من ممارسي الهاتفية بعد أربعة أشهر من البرنامج وت

وعند تحليل , أفادوا بتغير في الممارسة الطبية, في البرنامج التعليمي الرعاية الصحية ممن شاركوا
النتائج فقد تحولت هذه الدراسة عن هدفها األصلي إلى دراسة استطالعية للعوامل التي ربما تكون 

 .تحقيق تغير في الممارسة الطبيةقد أسهمت في نجاح المتعلمين في 
 إشارات – تتحدث أن بدون يسير األمر: "بعنوان( Hamelin [11])  دراسة -3

 دور فحص إلى الدراسة هدفت". للقسم الدراسي فعالة إدارة إلنشاء كأداة اللفظية غير االتصاالت
 هذه أجريت وقد, الدراسيالقسم  بإدارة صلته حيث من االقسام الدراسية في اللفظي غير التواصل
 في واإليماءات الجسد لغة لدور باستطالع قامت حيث, المتوسطة  الدراسية المرحلة على الدراسة
 الستكشاف كامل عام لمدة الدراسة هذه قامت.  تعليم محفزة و فعالة  بيئة على الحفاظ

 جمع: أساليب شملت وقد, للتعلم مواتية بيئة لخلق المعلمون يستخدمها التي االستراتيجيات
 فعالية الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن. والمقابالت ، الميدانية، المالحظات البيانات،
المعلم وهذا ما نبحث في اثره  ونظرة المسافة، وقرب االنتظار، وقت: مثل اللفظية غير اإلشارات

 . من خالل البحث الحالي  
طبيعة ودور التواصل  –ماذا نقول ونفعل : "بعنوان (Artman , [26]) دراسة  -3

وهدفت الدراسة إلى التعرف ". اللفظي وغير اللفظي في لقاءات الكتابة الخاصة بالمعلم والمتعلم
على العالقة بين االتصال اللفظي وغير اللفظي في لقاءات الكتابة، كما هدفت إلى التعرف على 

ي بلقاءات الكتابة على استجابة المتعلم والمعلم وتعديل مدى تأثير االتصال اللفظي وغير اللفظ
كما اهتمت الدراسة بتحديد نوع الرسالة التي يرسلها المعلم  للتلميذ . الكتابة في أوراق التلميذ 

داخل القسم ، وكيف يفسر المعلمين استجابات التالميذ ، باإلضافة إلى تحليل االتصال اللفظي 



 

نت عينة الدراسة من . دى تأثيره على تعديل  التلميذ لكتابتهوغير اللفظي داخل القسم وم وتكوَّ
 .اثنين من المعلمين ذوي الخبرة وأربعة  تالميذ  تخصيص معلم لكل تلميذين 

شرائط كاسيت، وشرائط فيديو كاسيت للقاءات الكتابة، وأداة : وكانت أدوات الدراسة
دون فيها المشاركون استجاباتهم للقاء، مالحظة للكتابة، ومقابالت مع المشاركين، وسجالت ي

 .ومسودة للمقاالت
وأوضحت الدراسة أن معظم الدراسات اهتمت باالتصال اللفظي فقط، رغم أن البحوث 
النفسية االجتماعية أشارت بأن درجة كبيرة من االتصال ذي المعنى بين شخصين يكون غير 

 .لفظي 
ين االتصال اللفظي وغير اللفظي بلقاءات كما أكدت الدراسة وجود عالقة إيجابية قوية ب

الكتابة، كما أن التكامل بين االتصال اللفظي وغير اللفظي بلقاءات الكتابة له تأثير على أداء 
المعلمين في التعامل الصحيح بلقاءات التالميذ ، كما أن له تأثيرًا على أداء المتعلمين فتعطى 

المعلم له، وقيام المتعلم بالتعديل في كتاباته بوصفه  لهم الفرصة لمراجعة ما تم كتابته، ومساعدة
 .قارئًا وليس لمحاولة معرفة ما يريده

كما أبرزت الدراسة أن لقاءات الكتابة للمعلمين والمتعلمين القائمة على االتصال اللفظي 
ابة، وغير اللفظي مهمة جًدا في بناء العديد من المناهج   فهي تستخدم بفعالية أثناء عملية الكت

كما تتيح للمعلمين التدخل ومّد يد العون المتعلمين لتخطي الصعوبات التي تواجههم، وتساعد 
 .على تحقيق نتائج أفضل

تصورات المعلم لفاعلية المدير من خالل : "بعنوان ( Reineking[21]) دراسة  -1
هدفت الدراسة إلى اختبار تصورات المعلمين عن كفاءة ". عروض إجادة االتصال غير اللفظي

االتصال غير اللفظي للمعلمين، والتعرف على مدى ارتباط كفاءة المدير غير اللفظية بفاعلية 
 .أدائه بوجه عام

ين وسبعة وعشرين معلمًا ومعلمة من معلمي المرحلة مئت( 221)وطبقت الدراسة على 
كفاءة : واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وكان هدفها قياس. الثانوية بمقاطعة هوستون

 .االتصال غير اللفظي، وجودة تغيير المديرين، وتصور فعالية المديرين
غير اللفظي لها وتوصلت الدراسة إلى أن تصورات المعلمين عن كفاءة اتصال المديرين 

تأثير على فعالية المدير بوجه عام، كما أن تصورات المعلمين لجودة تغيير المديرين لها تأثير 
على تصوراتهم عن فعالية المديرين وكفاءة اتصالهم غير اللفظي، كما أن المعلمين ُيقبلون على 

ورهم لجودة تغيير االجتماع مع المديرين لمناقشة التجاوزات غير اللفظية المتوقعة عند تص



 

 

المديرين، كما أن توطيد عالقة المعلم مع المدير يساعد على تحسين التواصل غير اللفظي 
 .بالمدرسة كأي خبرة شخصية أخرى؛ مما يساعد على نشر جوٍّ مدرسي جيد مالئم للتعلم افضل 

 سلوكيات على المهنية التنمية تأثير: "بعنوان [21](Koshland 2008 ,) دراسة -1
 من التحقق إلى الدراسة وهدفت". السلوكيات لهذه المشاركين وتفهم إلدراك اللفظي غير التواصل

 لسلوكيات للمشاركين الذاتي التقييم على اللفظي غير التواصل سلوكيات على التدريب أثر
دراك فهم حول معلومات والنوعية الكمية البيانات تحليل قدم كما, اللفظي غير التواصل  وا 

أشارت نتائج المسح الكمي إلى زيادة معرفة و . التدريب وبعد قبل السلوكيات لهذه المشاركين
أما المسح النوعي و المناقشات الجماعية المرتكزة . المشاركين بسلوكيات التواصل غير اللفظي

فقد كشفت عن أن غالبية المشاركين أيضًا يعتقدون بأن التدريب َعِمل على تعزيز إدراكهم و 
و بهذا فقد أظهرت النتائج دلياًل على أن المشاركين . مهم لسلوكيات التواصل غير اللفظيفه

ينتفعون من التدريب على سلوكيات التواصل غير اللفظي كما كان المشاركون في صالح المزيد 
من التدريب ألنفسهم و كذلك أن المجتمع التعليمي سوف يستفيد من برامج اعتماد المعلمين 

عدادات  المدرسة التي توفر التدريب والبحوث و الدعم المستمر لسلوكيات التواصل غير اللفظي وا 
 .المحفز و الداعم لعملية التعلم 

 وفي حاالت معالجة الصراعات و كذلك في الحاالت االنفعالية حزن و الفرح  

 
 مناقشة الدراسات السابقة

ًا لعملية االتصال في العملية من خالل عرض الدراسات السابقة تبين أن هناك أثرًا واضح
 وفي مايلي عرض ملخص للدراسات السابقة. التربوية

وتوافقت هذه الدراسات مع الدراسة الحالية حول محور الدراسة واختلفت معها في موضوع البحث 
حيث بحثت هذه الدراسات حول الكفاءات والمهارات التدريسية المثالية والمهنية بينما بحثت هذه , 

 ة عن االتصال غير اللفظي للمعلم في المرحلة االبتدائية الدراس
 :دراسات بحثت في االتصال اللفظي و غير اللفظي وهي

دراسات توافقت مع الدراسة الحالية من حيث موضوع البحث في االتصال غير اللفظي  -
حيث بحث ساند , واختلفت الدراسة الحالية مع هذه الدراسات من حيث مجتمع العينة 

حول ترميز إشارات التواصل غير اللفظي من جانب العاملين في الرعاية ( 1111)
على ( 2665)وركز هاملين , الصحية خالل التفاعل مع المرضى وتأثير تلك اإلشارات

وركز أرتمان , التواصل غير اللفظي في الفصول الدراسية وصلتها بإدارة القسم الدراسي



 

وغير اللفظي في لقاءات الكتابة وتأثيرها  على العالقة بين االتصال اللفظي( 2663)
في أثر ( 2661)وبحث كوشالند , اللفظية بفاعلية أدائه بوجه عام, على المتعلم والمعلم

ما الدراسة أالتدريب على سلوكيات التواصل غير اللفظي على التقييم الذاتي للمشاركين 
 سنوات  16قل من الحالية فكانت العينة تخص تالميذ االبتدائي ومرحلة عمرية ا

دراسات توافقت مع الدراسة الحالية من حيث البحث في االتصال غير اللفظي واختلفت  -
معها في منهج البحث بحيث كان في معظم الدراسات وصفي في حين الدراسة الحالية 
طبقت منهج شبه تجريبي   من خالل عرض الدراسات السابقة ومن خالل نتائج هذه 

المعلم في المدرسة االبتدائية وأهمية امتالكه للمهارات التعليمية  الدراسات يتبين أهمية
وتبين , االتصالية غ اللفظية منها المحفزة والمشجعة على المشاركة في النشاط التعليمي 

وامتالك هذه المهارات يؤدي الى , أهمية االتصال غير اللفظي في العملية التعليمية 
. منها  -القراءة  –ات التعليمية بخاصة األكاديمية تحسن مستوى التعليم وتقليص الصعوب

الى أن التدريب على مهارات االتصال غير (  2661) وقد توصلت دراسة كوشالند 
 . اللفظي له فعالية كبيرة ويؤدي الى نتائج فعالة

 :  ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
لمسي و البصري و االقتراب في لقد بحثت هذه الدراسة في االتصال غير اللفظية ال (1

التعليم االبتدائي من حيث التأثير االيجابي المشجع والمحفز والمؤثر على الدافعية للمشاركة في 
القراءة  و  مفهوم الذات القرائي والتحصيل القرائي المتمثل في العالمات المحصل عليها في 

مالحظة لمالحظة مدى استعمال االختبار النهائي بعد تطبيق التجربة و باستعمال شبكة ال
التالميذ الدين يعانون من  .المعلمة لالتصال اللمسي والبصري و المعدة خصيصا لهذا الغرض 

صعوبات قرائية نتيجة عدم التشجيع والدعم والتهميش في غالب األحيان من طرف المعلمة 
تيجة لمفهوم ذات بوضعهم في المقاعد الخلفية أو جلوسهم إرديا نتيجة تجنب المشاركة أو ن

حيث لم يتناول هذا المجال أي دراسة عربية سابقة حسب علمي إال في . أكاديمي منخفض 
برنامج عالجي لألطفال التوحد دراسات  –حاالت دوي االحتياجات الخاصة كمدخل عالجي 

 .مصرية وخليجية 

ة في ركزت معظم الدراسات السابقة في مجال االتصال على مهارات االتصال األساسي (2
ومهارات االتصال غير اللفظي في التعليم وفي مجاالت أخرى استعمال االتصال غير , التعليم

كما . اللفظي كمساعد في تعليم دوي االحتياجات الخاصة الدين يعانون من إعاقات مختلفة 
استعمل االتصال غ اللفظي في تعليم اللغات األجنبية وكذلك ركزت معظم الدراسات السابقة على 



 

 

فاءات ومهارات التعليمية في حين ركزت هذه الدراسة على االتصال غير اللفظي المشجع على ك
 .المشاركة في النشاط القرائي وتأثيره على مفهوم الذات القرائي و التحصيل الدراسي 

إن مجموع الدراسات الساابقة اثبتات باأن االتصاال غيار اللفظاي بأنواعاه المختلفاة  ياؤثر فاي 
يهاادفون إلااى إنتاااج ساالوكات منتظاارة عاان طريااق اللمااس إذ أن أول التطبيقااات فااي األشااخاص الااذين 

المجال المدرسي أعطت نتائج مشجعة في حالاة العالقاة البيداغوجياة باين المعلام و الماتعلم خاصاة 
عند الطفال فاي مرحلاة الطفولاة الاذي يكاون حسااس لسالوكات االتصاالية اللمساية و البصارية والتاي 

حو القائم باالتصال غير اللفظي ونحو ذاته لذلك حددت المرحلاة العمرياة بأقال تؤثر في اتجاهاته ن
سنوات ألن االتصال اللمساي فاي مرحلاة المراهقاة يكاون حرجاا لخضاوعه للمعياار الثقاافي  16مت 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل األول           
 

 

 اإلتصال غير اللفظي هل هو ضرورة

 

 في العملية التعليمية     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا ضرارة ترصاكة ؟االتصال غير اللفظي  هل ه      

 

إن عملية االتصال والتواصل بين األفراد عملية هامة وحيوية في جميع مجاالت 
سواًء اللفظية أو غير اللفظي لوحدها أو متكاملة ومتزامنة مع االتصال اللفظي , الحياة



 

 

انفعاالته ومشاعره ألنها تظهر على أجزاء من المعلوم أن االنسان اليستطيع إخفاء  و
, لذلك فإن الجهل في االتصال غير اللفظي يعتبر من عوائق االتصال الجيد, جسمه

]%33وقد أثبتت الدراسات أن االتصال غير اللفظي يمثل  18 . من عملية االتصال [
    

برت أل)اسات ر ت دثبتوقد أ. تصال اللفظيإلودائمًا ما يؤكد أو يعزز أو يوضح ا
٪ ونبرات 1٪ مما نتواصل به والكالم 33أن االتصال غير اللفظي يشكل ( مهرابيان

. ٪51وطبقة الصوت  piz  [ 18 ].  
التي تعالج االتصال غير اللفظي،من هنا العربية  كما أنه من المالحظ ندرة الدراسات
تصال غير اللفظية في العملية إلهمية مهارات اأجاءت هذه الدراسة لبيان مدى 

ثرها في تعلم القراءة أعليمية التعلمية و الت التشجيع على المشاركة في النشاط القرائي   
مفهوم الذات القرائي و التحصيل الدراسي   الدافعية  وتحسين  

 لتالميذ قلتها المحفزة والداعمةللمعلمين أو  جذوتنطلق الحاجة للدراسة من غياب نما
كون لديهم الكفاءات التدريسية أو يعانون من صعوبات قرائية ، وقد ال تالذين 

 -دلغة الجس -بحيث تستعمل اإلتصال غير اللفظي  ؛ الفعالة والمحفزة االتصالية
شار أبطريقة تزيد من درجة التفاعل مع المعلم،لقد  deport [11 رتباط  إلن اأالى [ 

ة ثقالتعلم  كدليل على ضرورة بناء ال)_ ذداء التلميآالمباشر بين االرتباط العاطفي و 
العاطفية في التعلم  العالقة  –  

كاديمية ألين يعانون من صعوبات في المهارات اذال ذالتالمي مما يوّلد أثرًا سلبيَا لدى  
تؤكد الدراسات على أهمية االتصال غير  وذ ساسية في المسار الدراسي لتلميألا

 اللفظي
وقد . ابتة نسبيًا، ويمكن الوثوق بها واالعتماد على معطياتهااللفظية  ث غير الرسائل  

]ت أثبتت دراسا 17 ] ( bridhobsl ٪ من عملية االتصال عند اإلنسان تتم 33أن ( 
]بطرق غير شفهية 18] PIZ على ذلك فقد تحدد هدف هذه الدراسة في اإلجابة  اوبناءً  

البحث االتصال اللمسي و البصري واثره في دافعية المشاركة في القراءة و سئلة أعن 
أثره في مفهوم الذات القرائي ومنه التحصيل الدراسي القرائي من خالل العالمات التي 



 

تحدد نموه القرائي وبالتالي التخفيف من الصعوبة أو التخلص منها الذي يضمن للتلميذ 
رى خاصة في المرحلة األولى من التعليم االبتدائي النجاح واالنتقال من سنة الى أخ

.التي تعتمد على القراءة لغة عربية من خالل الحصص المخصصة لها   
االتصال غير اللفظي  تعاريف  - 1   

الذي يقابلها في اللغة الفرنسية   communsاشتقت من اللغة الآلتنية 
communication " وصل " العربية  بمعنى مشترك أو اشتراك ،  أما في اللغة 

عالقة )الصلة والبلوغ فاألولى تعني الربط بين عنصرين او اكثر : والذي يمثل معنيين 
(بين طرفين   

]فتعني االنتهاء الى غاية معينة من تلك الصلة  " البلوغ"أما الثانية  22] 
في قاموس عرفيُ  petit robert    " يشير الى فعل التواصل أي تبليغ شيئا ما الى

" ا شخص م  
تعرف الجمعية القومية لدراسة التواصل بأنه تبادل مشترك للحقائق او األفكار أو اآلراء 
أو األحاسيس بما يتطلب رضا و استقبال يؤدي الى التفاهم المشترك بين كافة 
 األطراف 

الحركات، : لغة غير لفظية تشمل ":بأنه [23](2661, السالم) يعرفه  1 – 1
التعابير الصادرة عن أجزاء من جسم اإلنسان، في واإلشارات، واإليماءات، و 

وهذه اللغة تحمل دالالت ومعانيًا رمزية، وتساعد على . مواقف مختلفة
 ."التواصل مع اآلخرين، والتأثير عليهم بطريقة إيجابية أو سلبية

عملية اجتماعية يقتضي " [24]2661يعرفه محمد محمود الحيلة 2 -1
بل ونشوء تفاعل بينهما  ينتج عنهما تحقيقها وجود طرفين مرسل و مستق

نقل األفكار أو المعلومات أو االتجاهات أو المشاعر أو تبادل التأثير 
عملية التواصل تهدف " وكما يعرفه أيضا بأنه " إزاء محور االتصال 

الى إحداث تفاعل بين المرسل و المستقبل من حيث االشتراك بفكرة أو 
ي التواصل في الطرف اآلخر مفهوم وتهدف الى أن يؤثر احد طرف

    "بحيث يؤدي هذا الى إحداث تغير ايجابي في سلوك المتعلم 



 

 

]( 2661, المسعودي)يعرفه  5 -1 25 تلك الحركات واإليماءات، سواًء كانت : بأنه[
تعبيرات الوجه، أو حركات اليد، التي تصدر من الشخص ألشخاص آخرين؛ لهدف 
. معين  

]ويعرفه   6 – 1 18 ]( piz االتصال غير اللفظي بأنه يعتمد على : بأنه(  1111,
التواصل بين المرسل والمستقبل، باستخدام التلميحات واإلشارات والحركات الصادرة 
.من الجسم  

إشارات وحركات إرادية وغير : بأنه[23] 2663,أبو النصر) ويعرفه   3 -1
الية إلى إرادية، تصدر من الجسم بأكمله أو بجزء منه؛ إلرسال رسالة انفع

, لغات الوجه: المحيطين باإلنسان، من خالل فروع ومفردات تتمثل في
والصوت، واألصابع، واليدين، واللمس، ووضعية وحركات الجسم، والمظهر، 

 .واأللوان، والمسافات، والفراغ المكاني، والدالالت الرمزية الستخدام الوقت
 

االتصال الذي يستخدم اإلشارات، : بأنه [21]2663, ابوعرقوب) يعرفه 3 -1
.موزر ال والحركات، واإليماءات، واألصوات، و  

من خالل التعاريف السابقة لالتصال بصفة عامة واالتصال غير اللفظي نالحظ بأنها 
 تركز على أن االتصال يتم بين عنصرين أو أكثر وله هذف 

وهذا ما نود التحقق من تأثيره كما ركزوا على أثر التفاعل من حيث التأثير االيجابي 
في الدراسة الحالية في أثر التشجيع غير اللفظي في الدافعية للمشاركة في النشاط  

  -االكاديمي  –القرائي وكذلك أثره في مفهوم الذات القرائي 
اللفظي اللمسي  غير تصالإلحدد اأسبق   مما: التعريف االجرائي
مسك دراع مسح راس \دلمس ي حركات اليد اللمسية في المتمثل  

االقتراب من التلميذ لمسافة تمكن من التالمس محددة  واالقتراب المكاني 
.في الدراسة الحالية المنطقة الحميمية  

نظرة الود التواصل البصري عن طريق النظر  .المشجعة    



 

   
من أقدم طرق  -( لغة الجسد)ما يطلق عليها حديثًا  -ُيعتبر االتصال غير اللفظي 

تصال التي عرفها اإلنسان، وهو أمر ال يمكن تحاشيه أو التهّرب منه، فعندما يكف اال
اإلنسان عن الكالم فإنه اليستطيع أن يكف عن الحركة وعن التعبير عن ذاته بوسائل 

حيث . واالتصال غير اللفظي دائمًا يكمل أو يعزز أو يفسر االتصال اللفظي. أخرى
GRIFFIN 1995يقول   "تتحدث ك راقب ما تقوم به عندما الوهنا نقول ل"– 
SITE 

أن  إرادية و ٪ من تصرفات البشر تتم بصورة ال13ويعتقد علماء النفس بأن أكثر من 
والتصرفات غير اإلرادية غالبًا تكون غير لفظية، أي عن . ٪ الباقية تكون إرادية 23

طريق اإليماءات، أو اإليحاءات، أو الرموز، وهي ذات تأثير أقوى بخمس مرات من 
.     [11]. ذلك التأثير التي تتركه الكلمات  

أّي رسالة تنتقل إلى وتبيِّن األبحاث أن االتصال غير اللفظي هو الجزء األهم من    
المستقبل، وأن الرسالة غير اللفظية المنقولة هي غنية ومعقدة في طبيعتها، وتحتوي 

. وما إلى ذلك... على تعابير الوجه، وحركات الجسم، واليدين، ونظرات، وانفعاالته  
من خالل ما سبق يمكننا ان نتساءل عن مزايا االتصال غير اللفظي ؟ تحدد االجابة 

  :اؤل في اربع نقاط اساسية عن التس
 - .، ال يعبر عنها بطريقة لفظيةنفسية يعبِّر عن معلومات وجدانية  

االتصال غير اللفظي يعطي معلومات متصلة بمضمون الرسالة اللفظية؛ فهو يمدُّنا  -
لتفسير مثللبأدوات  إضافة إلى أنه يفيد . وهكذا.. تالمس نظرات العين.تعبيرات الوجه 

. العالقة بين األطراف المشتركة في عملية االتصالية في فهم طبيعة  
. [11].الرسائل غير اللفظية تتميز بصدقها؛ ألنه غالبًا ال يمكن التحكم بها-   

)وقد وجد    BIRD HOBSELE  ) أن نسبة العنصر األساس الشفهي في المحادثة
. شفهي٪ من االتصال يتم بشكل غير 33٪ ، وأن أكثر من 53وجهًا لوجه أقل من 

(PIZ ,[13] .)  
  
 2 - االتصال غير اللفظي )لغة الجسد( نشأته وتطوره :.



 

 

HARLOبدات الدراسة حول االستثارة الحسية مع تجارب  على الحيوان اما االبحاث  
SPITZ1946على االنسان من حيث تأثير االستثارة الحسية كانت بدايتها مع  تقبل  

ونموه االنفعالي اذ يؤثر ذلك -ذاته–الطفل عند الوالدة أو رفضه وأثره على انفعاالته 
في نموه النفسي وفي تشكيل مفهوم   الذات وهذا ما نبحث عن تاثيره في الدراسة 
الحالية من حيث اثر االتصال غير اللفظي في  مفهوم الذات القرائي والذي هو جزء 

باالضافة الى دراسة  .من مفهوم الذات العام  MORIS 1973 اظهر تأثير اللمس  
وهدا ما نود التحقق . على النمو االنفعالي العاطفي  و العقلي والجسدي عند الطفل 

منه في البحث الحالي  وهو اثر االتصال اللمسي في التأثير على دافعية  المشاركة 
تدائي في القراءة  و التحصيل الدراسي  لتالميذ السنة الثالثة اب  

ويمكن القول أن الدراسة العلمية لالتصال غير اللفظي ترجع إلى ما بعد الحرب   
  RAY BRID WHISTELL 1952العالمية الثانية،بداية الخمسينيات مع ابحاث 

بدأت  مقاربة التي تظهر التعابير الجسدية  كداللة في العالقات االجتماعية   وبعدها 
)ة الجسم؛ حيث نشر كل من تظهر بعض الكتب العلمية عن لغ kiss et  rochi )

.[11]كتابًا االتصال غير اللفظي وتضمن مالحظات عن اإلدراك 1133عام   
وتواصل ظهور الكتب العلمية التي تهتم بدراسة االتصاالت غير اللفظية، ففي عام   

وفي سلسلة من . بنشر كتاب عن االتصال غير اللفظي( ألبرت مهربيان)م قام 1112
أن يثبت أن اإلشارات غير اللفظية أبلغ تأثيرًا ( مهربيان)جارب المحكَّمة استطاع الت

من المثيرات األخرى، وقد ركَّز على الوجه باعتباره مصدرًا رئيسًا للمعلومات غير 
ودراسة . اللفظية EDWARD ET HALL1990 دراسة االتصال غير اللفظي   

لك تظهر المسافة ذتحدد التاثير وكمن حيث المسافة كمؤشر للعالقة بين االشخاص 
 االجتماعية من خالل المحددات الثقافية  
ا وفرنسا موضحا .م.قام بمقارنة تأثير اللمس بين اآلباء واألبناء في و   FIELDاما 
بان اللمس من الثقافة الفرنسية بحيث يستخدم في حاالت التأثير في وضعيات التعلم 

[13]لحاالت االنفعالية وفي حاالت معالجة الصراعات وفي ا  



 

وبعد ذلك بدأت تظهر كتب ُتعنى باالتصال غير اللفظي، ولكن بشكل تخصصي،    
ثم ...(. بتعبيرات الوجه، وأخرى بحركات الجسم، أولغه العيون ) فمنها كتب تهتم 

مرحلة  -أو كما يسمى لغة الجسم أو اللغة الصامتة  -دخل االتصال غير اللفظي 
اهتمام العلوم المرتبطة بهذا النوع من االتصال بتقديم كتب وبحوث متقدمة تمثَّلت ب

 تخدم هذه العلوم، 
ن أتوصل الى  تبحاألسنة من ا 26كثر من أبعد   

د نجد دراسة إيجابية إثار آالسلوك غير اللفظي يترك  HORNIK 1987 
اظهرت بان اللمس اثناء اجرائها الستبيان مجرى في الشارع مساوي لعدد [13]

االشخاص الدين قبلوا جراء االختبار اي المبادرة وهو ما نطمح اليه من خالل 
البحث حول تشجيع التلميذ الذي يعاني صعوبة في المشاركة في النشاط القرائي 

دم التقبل من طرف معلمته  نتيجة التجنب وعدم الثقة في الذات واالحساس بع
 وهذا ما يبعده عن خطر الصعوبة التي تكون عائقا في مساره التعليمي 

ين يعانون من اضطرابات ذالل ذلتالميلمس من طرف المعلم ليظهر اتر ال
 WHELDAL BEVAN ETسلوكية اثناء الدرس بحيث بين 

SHORTALL 1986 تقيمهم هم في وقت ذمن المعلمين  بلمس تالمي اطلبو  
بحضور مالحظين في القسم لقياس السلوكيات .اتي لنتائج سلوكهم في القسم ذال

خلصت التجربة الى انه انخفضت   ذغير التوافقية التي تظهر لدى التالمي
ثر اللمس في نفس الوقت لوحظ ارتفاع أبفاعل  % 36السلوكات الالتوافقية الى 

ا ما ذفي النشاط المدرسي  وهمن السلوكات الدالة على االندماج  %26بنسبة 
من  في النشاط القرائي دافعية المشاركة للتلميذنطمح الوصول اليه من خالل 

ي يؤدي الى البعد عن ذال من طرف المعلمة   التشجيع غير اللفظيخالل 
وكذلك زيادة الثقة في الذات المتمثل في الدراسة الحالية الصعوبة في القراءة 

 بمفهوم الذات القرائي 
ين يهدفون النتاج ذجع لالشخاص الشبحاث اتبتث بان اللمس كماله اذمجموع ه

مرغوبة غير سلوكات  لمحوو أسلوكات منتظرة    



 

 

ان اول التطبيقات  في المجال المدرسي اعطت نتائج مشجعة من خالل ذ ا
في المرحلة االبتدائية  ذالعالقة البيداغوجية بين المعلم والمتعلم خاصة لدى التلمي

اتصال غ لفظي -البصري\ \ثر بفعل اللمس أن الطفل في هده المرحلة يتلال
تسمح حرجة ال  ي دخل في مرحلة عمرية ذعكس المراهق ال.المحفز والمشجع 

لدلك حدد في البحث .باستعمال المنطقة الحميمية في التعامل مع المراهق 
12الحالي المرحلة العمرية اقل من سن   

 

االتصال غير اللفظي في العملية التواصليةّ ؟ماهي  وظائف  - 5   
:اهمها إن لالتصال غير اللفظي وظائف  عديدة نذكر   

:اإلكمال  1 – 5 معها؛ مما  حيث تتوافق الرسالة اللفظية مع غير اللفظية وتتكامل 
 يؤدي لتفاعل جيد، حيث تصدر الكلمات و تصاحبها اإليماءة أو اإلشارة 

: التكرار  2 – 5 يقصد بها تكرار االستجابة مثل لمس يد سالة غير اللفظية تكرر الر 
التلميذ من طرف المعلم بود يحفزه على تكرار المشاركة في النشاط الدراسي و هذا ما 
نهدف اليه من خالل الدراسة الحالية بتبين العالقة بين االتصال اللمسي ودافعية 
.المشاركة في القراءة   

 

 تالميذسلوك ال فاعل غير اللفظي علي ضبطحيث يساعد الت :الضبط  6 – 5
وذلك عن طريق اإلشارة، اإليماءة، نظرات العين، تعبيرات لقسم وتنظيمه داخل ا
التشجيع االندماج في النشاط التعليمي  تفاعالت غير لفظية تساهم الوجه، وغيرها من

حالي وفي البحث ال–والتاثير االيجابي على االتجاه نحو التحصيل و معلم المادة 
 .  -االكاديمي  –محدد بمفهوم الذات القرائي 

يمكن أن تستبدل الرسائل اللفظية برسائل غير لفظية، كأن يقوم  :اإلبدال  3 – 5
باالتصال البصري لالظهار التقبل و االقتراب  لتبين الثقة في قدرات المتعلم و  المعلم

  .سي القراءة اللمس لتعبير على المساندة والتشجيع على انجاز نشاط درا
 االنماط االتصالية غير اللفظية المشجعة من خالل اثر النفسي   - 6



 

وهي االنماط التي تسعى الى تقديم الدعم والمساندة او التقبل للسلوك  التي يستخدمها 
المعلم والتي تظهر من خالل تعبيرات الوجه او حركات اليد او التعبيرات الصوتية او 

 التالية  النظرات وتتخد االنماط
 الدعم ومن االمثلة السلوكية على الدعم مايلي  1 – 6

وهو تعبير يتضمن دعما وموافقة على الراي او :التعبيرات الوجهية  1 -1 -6
 السلوك كابتسامة او عن طريق العين نظرة الود 

التي قد تصور موافقة كبيرة تعكس الرضى مثل الربت :الحركة  –  2 – 1 – 6
 الرأس  لمس اليدعلى الكتف او مسح 

من التلميذ بحيث يمكنه من التالمس المنطقة : االقتراب المكاني 5 -6-1
 الحميمية 

أي نغمة صوتية تدل على الرضا مثل استخدام : التعبير الصوتي  –6-1-6
 الصوت المنغم او تغير من شدة الصوت 

 :المساعدة   - 6-2- -

وهي فعل متصل بسلوك المعلم يهمه الكشف عن مشاعر وحاجات التالميذ  -
 ويمكن اعتباره تعزيزا  ومن أمثلة المساعدة 

تعبيرات الوجه تعبيرا يتضمن ان المعلم يفهم ويعي ويهتم لما يقوله  6-2-1 -
 التلميذ  تحريك الحاجبين معا تواصل بصري مع هز الرأس 

مهمة ما لتلميذ يعمل على تلبية حاجته الحركة فعل يهدف الى أداء  6-2-2 -
 إشارة باليد أو بالرأس لتوجيهه

  

هو تعبير غير لفظي يتضمن رغبة في االستماع و االنتباه و : التقبل    5 -6 -
 التفهم ومن أمثلته 

التعبير بالنظر كان تكون العينان متصلة مع التلميذ بشكل منتظم 1 -6-5 -
ات الوجه التي توحي باالستعداد او محاولة أو تعبير .وتشعره باالهتمام بحديثه 

 الفهم 



 

 

الحركة فعل االقتراب المكاني ومالمسة التلميذ مثل المصافحة او ضم  1–6-5 -
 يد التلميذ بلطف او مسح الرأس 

التعبير الصوتي حيث يتضمن الصوت نبرة معينة كأن يصدر المعلم   2–6-5 -
راءة أو اإلجابة أو االستمرار همهمات تدل عن القبول مما يشجع التلميذ على الق

 في الحديث 

اما االنماط التي يتجنبها المعلم المتبطة لعملية االتصال غ اللفظي فهي تتخد  -
 الرفض –عدم االستجابة –عدم االنتباه : االشكال التالية

-  
 مهارات التواصل أو االتصال غير اللفظي - 3

 
لتوصيل الرسالة إلى اآلخرين من يعتبر االتصال غير اللفظي من الوسائل المهمة 

خالل التعبير عنها بسلوك معيَّن غير منطوق، ويحدث هذا  التواصل من خالل العديد 
تعابير الوجه، واإليماءات، واإلشارات، وحركات العيون، وحركات : من القنوات، مثل

األيدي، واألرجل، والهيئة، والمسافة، والمظهر، والصوت، والدالالت الزمنية، 
 .لمكانيةوا
 .التعبيرات الصادرة عن الوجه وحركات العيون 1 – 3

يعتبر الوجه أسرع الوسائل التي تنقل المعاني من المرسل إلى المستقبل وبالعكس، 
وهي عبارة عن اإلشارات والتغيرات التي تحدث للوجه، ويقوم األفراد بالتواصل من 

سامة والضحك؛ للتعبير عن االبت: خاللها للتعبير عن أحاسيس ومشاعر معينة، مثل
وغيرها من التعبيرات التي تظهر ... الفرح، والعبوس؛ للتعبير عن الحزن والغضب 

مدى التأثر بموقف أو ظرف معين يتعرض له أن إحدى الدراسات عرضت مجموعة 
من فئات مهنية مختلفة من  لتالميذمن الوجوه المعبرة عن حاالت انفعالية معينة  ا

الواليات المتحدة , األرجنتين, شيلي, البرازيل, اليابان: )ة، هيست حضارات مختلف
وأّكدت النتائج أن . وُطلب منهم أن يصفوا الحالة االنفعالية لكل صورة( األمريكية



 

, والخوف, السعادة: )أحكام األفراد في الحضارات المختلفة بالنسبة لستة انفعاالت هي
 .نت متقاربة بدرجة كبيرةكا( والحزن, واالشمئزاز, والغضب, والدهشة

فهي تشمل جمع سلوكيات العين، كإطالة :التعبيرات باستخدام حركات العين   - 3-2
وتعتبر العيون من أكثر أعضاء الجسم التي . النظر، وتحاشيه، وحركة الرموش،

يستخدمها األفراد إلرسال إشارات غير لفظية؛ للتعبير عن طبيعة الموقف، أو نوع 
 .ربط بينهمالعالقة التي ت

وهي من األدّق واألجدى بين وسائل االتصال الكثيرة، التي يتمتع بها اإلنسان إلظهار  
وتستخدم مهارة التركيز بواسطة العيون في االتصال . [13]ما يعتمل في قرارة نفسه

غير اللفظي عند الرغبة في الحصول على تغذية راجعة، أو معرفة ردود فعل اآلخرين 
 .[26].وع معينحول موقف أو موض

في المجال المدرسي تنقل الرسائل غ اللفظية من خالل العيون تواصل بصري بشكل 
منظم مع هزة خفيفة لراس يشعر التلميد باالهتمام والموافقة والقبول على نشاطه 

 التعليمي  
 : التعبيرات الناتجة عن المسافة(  5 -3

ل المباشر، وبين األفراد واألشياء ويقصد بها المسافة الفاصلة بين األفراد في االتصا
, المسافة الحميمة: )المسافة أربعة أقسام هي( PIZ [13]التي تحيط بهم، وقد قسم

ولكن يجب األخذ بعين (. المسافة العامة, المسافة االجتماعية, المسافة الشخصية
الجنس و , االعتبار اختالف المسافة باختالف الثقافات، وكذلك باختالف العمر

 انة االجتماعية المك
ولهدا تؤدي المسافة دورا مهما في عملية االتصال التربوي فهي تساهم مساهمة فعالة 
في نقل المشاعر وااليحاءات الخاصة بالتقبل و المساندة كما ان قرب المسافة يتيح 

 غير وعلى سبيل المثال االقتراب من التلميد .]–الفرصة لالقتراب الجسدي والتالمس 
المشارك في التفاعل لتشجيعه على النشاط و االنتباه واحيانا  لتعديل سلوك مثل الكالم 

 اثناء الدرس او اللعب بادواته 
 االقتراب الشعاره باالهتمام والثقة والدعم 

 



 

 

 
يعتبر اللمس أداة اتصالية مؤثرة، تعبِّر  :.التعبيرات الناتجة عن اللمس  6 -3

نا البعض بأيدينا و اللمس أساسي و نلمس بعضعن العديد من المشاعر،
ضروري للحياة من دون لمس نشعر أنه غير مرغوب فينا و نشعر بعدم 
األمان وقد نتوقف أيضا عن النمو  ، في إحدى الدراسات ثم الفصل بين 
صغار القرود و أمهاتهم بحاجز زجاجي بحيث تتمكن من رؤيتها و سماعها 

لمسها و لقد تبين كناتج لهذه و حتى شمها ولكن من دون أن تقدر على 
و هذا ما  SITEالدراسة أن هذا الفصل أدى إلى إعاقة نمو صغار القرود
 يؤكد أهمية االتصال اللمسي لدى الحيوان وكذلك لإلنسان 

تسبقكم يداكم لمالقاة العالم إنهما ترمزان إلى كيفية تعاملكم مع :" يقول ديب شابيرو
لون بها إنهما تعبران عن طاقة القلب ، فبهما الحياة أو إلى الطريقة التي تعام

  والدعم التقبل والمحبةف ".تلمسون أو تالطفون أو تظهرون الحب أو الكره 
 . تعبيرا لذلك  والمساندة والتشجيع وغيرها

يمارسونه مع  أما في مجال التعليم فإن األساتذة يمارسون في حين ان التالميد ال 
داخل القسم  ذمل هذا السلوك في العالقة مع التالمييستع.الخوف–الرهبة –معلميهم 

 لتحفيز على نشاط اكاديمي معين ولتحسيسهم بالمساندة والتقة والتقبل
مسح الراس لتعبير عن الرضا  –الحركات التي تستعمل في القسم الربت على الكتف 

شكل تحريك اليد على .رفع اليدين لالعلى تعبير عن االستحسان . والعطف والتشجيع 
 دائري للتشجيع التلميد على االستمرار في النشاط   

وبهدا يكون اللمس او التالمس قناة مهمة لالتصال غ اللفظي التربوي لما له من اهمية 
من الناحية النفسية االحساس بالتقة والتقبل والشعور باالمن وهدا ماكدته دافيدوف في 

 [13]–ابحاتها حول التالمس الجسدي بين االم والرضيع 
ويقصد بها حركات الجسم، وجميع حركات :  التعبيرات باستخدام اإليماءات - 3 -3

وقد تكون اإليماءات مؤكِّدة لالتصال اللفظي، أو موضحة له، . اليدين والكف والكتف
. أو مساعدة للطرف اآلخر في فهم مضمون الرسالة، أو تكون مشجعة لحفز اآلخرين



 

ت أن لليدين اتصااًل عصبيًا بالدماغ يفوق أي جزء أن األبحاث العلمية أظهر  [23]
آخر في الجسم؛ لذا فإن اإلشارات والوضعيات التي يقوم بها األفراد أثناء االتصال من 

؛ لذلك فإن ةخالل اليدين تزودنا بتفاصيل جوهرية ودقيقة عن الحالة النفسية واالنفعالي
  [21].ة ما يقالالفرد يستخدم هذه اإلشارات والحركات إما لتأكيد صح

إن التغيرات في الصوت تنبئ عن حالة اإلنسان  :(الصوت) نظائر اللغة   3 – 3
الداخلية، من حيث الشعور، والتفكير، وسمات شخصيته؛ لذلك فإن الصوت 
: له تأثير كبير على اللغة اللفظية في عملية االتصال، يكون ذلك من خالل

نبرة أو نغمة الصوت، والتغيير في مقامات الصوت باالرتفاع واالنخفاض، 
لتي تتخلل بعض العبارات، ودرجة الخشونة والليونة، ورتابة وكذلك الوقفات ا

ن (. 21] .الصوت على نمط واحد إن نبرة الصوت هي التي تنقل اإلقناع وا 
االنفعال الذي تنقله نبرة الصوت أشد وقعًا من االنفعال الذي تنقله الكلمات 

  .[13.] نفسها
 عناصر االتصال غير اللفظية -3
 تتأثر عملية االتصال بعاملين أساسين بمكان االتصال :عنصر المكان-1- 3

المسافة التي تفصل بين أطراف عملية االتصال، من حيث القرب والبعد، وهي تختلف 
أما , ففي الثقافة العربية ُبعد المسافة يعكس العالقة غير الودية, من ثقافة إلى أخرى

المعلم عن  يخضع للمرحلة  في التعليم فالبد أن تكون المسافة مناسبة لقرب أو بعد
العمرية اد في االبتدائي يكون مستحسن عكس في الثانوي والجامعي يخضع 

 .ي والجنسديني  للمعيارالتقافي 
يقوم األفراد باستخدام الحركات التي تعبر عن معاني  :عنصر الحركات -2-3

ن، تعبيرات الوجه، وحركة العيو : اتصالية ذات دالالت مختلفة، وذلك من خالل
وجميع هذه الحركات ذات ... واإلشارات، وحركة الجسم، وحركات الرأس، واليدين 

 دالالت معينة، وهي
ودائمًا ما تكون هذه الحركات أكثر ثباتًا في . تختلف من ثقافة إلى أخرى

ويشكل تاثير االتصال . ودائمًا ما تؤكد، أو تعزز، أو توضح االتصال اللفظي, الذاكرة
 patrice ras [13]٪ مما نتواصل به1تاثير االتصال اللفظي و  12%  غ اللفظي 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ؟ الم ل  االمت ل  هكة تأرة - 7

 

 

إ  ال أرة م  حكث م  اها اللظاو تلكد ا اد الصلة ها الراصلة صك  

ماضاتك  ها ه  رف االصدارة م أ الكم   اذمذا إال م   ذة ه ذا ارتصال 

حك   -ال أرة -ه  رف اص لس الداللة  ست ملتالل  ا دا   صك  لخصك  ها 

 تحدث ت  ال أرا  اإل سا كة ها تأرة ال او  صمحكله ها تأرة الم ل  

 [.21]صالتأمكذ

ه  تصارة ت  ت امل تلاتل  إ سا   "  ا   لاد"ال أرة الترصاكة  ما ك راذا 

ذو كتحئق ف اصما ه  الم ا  ال[21]كت  صك  هاراد    كا دا  ا  اض كة  ماتة 

اكه ا ل الت لك  ـ الت ل  ها غالصا ا   الئس ف ام  المأحظ ه ه داخل الئس  تتأسس 

تأرا  دك امكة صك  الم ل  ا التأمكذ تت سد ا  ال أرا  ها ال أرة الترصاكةف  ا 

تتمكز هذد ال أرة صلاصا الت ئكد حكث ك اد ذلر  إلم  ا ذا تل ل م ماتة 

 ذا امتصاك ة م  حكث ههدااذاف امتداخلة اكما صك ذاف تأرا  مختللة ا  مضامك

تأرا  إ سا كة    تحئئذا كستدت  حضار اتلاتل ال  صر اإل سا   : إ ذا 

تأرا  تااصل صكداغا       الت لك  ها  اه ذا.م سدا ا  الم ل  االمت ل 

ل صالدر ة ا المف إرامة تااصل ما التأمكذ تأرا   لسكة اا تماتكةف   ا 

الت لكم  كت  ا  غالصكة ا حكا  ا  إلار  ماتة الئس ف  اذا ذا لصك ة 



 

هذا صاإلضااة إلم ه  ا  ازاته ت ا  داوما مراارة صتصادال   لسكة [. 56] ماتكة

 .مختللة

تتمكز هذد ال أرة الترصاكة صمر زكة الم لي  ف حكيث تتسي  هيذد ال أرية صتا كذكية 

إذ كتدخل هذا ا خكر ا  هد م حدث ها حر ية كئيا   املة م           لر  الم ل   ف 

صذا التلمكذف   ما كمتلر ممارسة  سللة لصه مللئة صاتتصارد مصيدر الم راية الاحكيد ا 

 . التلمكذ م رد لر  سلص  ا  ال ملكة الت لمكة  كتلئم هذد الم راة  اهزة 

 

 :   ل  تأرة ت درج ضم  ال ماذج الترصاو الحدكث المتمر ز حال المت1 -  1

 

تتمكز هذد ال أرة الحدك ة صمر زكة التلمكذ حكث ك تصر هذا ا خكر ها مر ز ا يل 

ا .. ا مسييت كر للداا كيية .الت لييك  ـ      الييت ل  ف ا ك تصيير الم ليي   مسيياتد ما ييه مليي ا

الم راية ميي  خييأل هييذد ال أريية ت ييا   ات يية تيي   لييال التلمكييذ ا مرتصليية صا لييظاالته 

ادرة ت  الم ل   ات ا  التلياتأ  تامية الياملة حكيث تيت  صيك  التأمكيذ ا الكس  ص

 [. 6]صك ذ  ا صك  الم ل  

 

 : مت ل / الص د التاركخ  لل أرة م ل    1-2 

 

مت ل  لكس الكد التلارا  الترصاكة الحدك ة ف صل ها / إ  االهتما  صال أرة م ل  

ذاتهف  ارد تت لم ا  هغليب ا حكيا  صلركئية اهتما  ردك  رد  الل ل الترصاو ـ الت لكم  

غكر مصالرة إذ تحدد م  خأل رااتد ت امل تلئاوكة الكس  صادرة ت  تحلكل  م مقف 

 :اظذر 

 ا  تلئك  المااد الدراسكة ك تمد تلم اإللئا  ا الت ركير  اسيكلة لتصلكيل الم رايةف اهيذا 

لميت ل  تليم تحصيكل اخيز  ك    ه  االهتميا   يا  صالدر ية ا اليم إليم ت مكية ريدرة ا

الم راةف  مما  تج ت ه إهمال الئدرا   ال ئلكة للمت ل   اصالتال  تذمكش ذ اويه  ا الحيد 

ا اي  إليار . م  إم ا اته الذاتكة تلم إصداع ماار  ت صر تي  خصاصيكا  لخصيكته 

هييذا ال يياع ميي  الت لييك  ا تسييب دار المييدرس ههمكيية رصييا  ا لأرييا ميي  ه ييه مصييدر 

 .ئكاس لصحتذا للم راة ا م

 



 

 

 :الممارسا  الت لكمكة الم تمدة تلم اللصك كة اإل سا كة   -  5 – 1

 

حكث  ا   هذد الممارسا  مص كة تلم ال ئة ا  اللصك ة اإل سا كةف ااالتتئاد ا  

مي  حكيث  ا يه ( الميت ل )راصلكتذا للتلار االتلاكرف اصالتيال  ه يد  تليم ههمكية الليرد

كم   صئلذا ت  لركق الترصكة ا الت لك ف الذذا ايإذا  يا   كتاار تلم است دادا  هالكة

  اح المت ل  متارلا تلم ما كحصله م  م ار  مت اتةف اإ يه مي   ذية هخير  رهيك  

 .صحس  اإلستظأل لمؤهأته ااست ماله لم اراه

 

 :مت ل  /الص د الصكداغا   لل أرة م ل    6 – 1 

 

صتحصكل الم راة اا تساصذا ف هميا الترصكية لئد  ا   الترصكة التئلكدكة م لظلة ائل 

,  ميا اللخصيكة,تليار اللليل :الحدك ة اإ ذا هصصح  تر ز تلم مااضكا  دكيدة م يل

 .الئدرة تلم الت صكر االئدرة تلم الصحث ااال  از 

اإ  للصكيداغا كا تراتي  مصيده التلياتأ   ال ملكة الت لكمكة  ا لأرا م  الم ا ا 

الم لي   االمحيكل ال لسي  ااال تميات  فا إذا تميد ا إليم تحلكيل اال أرة صك  الميت ل  ا

هييذا التلاتييل اا ييه كئاد ييا إلييم تحدكييد  ييأث  ميياذج ت لكمكييةف كم يي  ه   ر ييز تلكذييا ايي  

تحلكل ال أرة الصكداغا كة ا كلمل  ل م ذا تدًدا م  اللرق الترصاكة المتمر زة حال 

خكيرا حيال الميت ل  اهيا ميا كذم يا اي  المي ذج اه –الم ل  ف ها المتمر زة حال الميادة 

 الدراسة الحالكة  

 

 :ال ماذج المتمر ز حال المت ل   - 1

 

كئييا  تلييم ا الكيية التلمكييذ ايي  ا ييل الت لييك  ـ الت ل فاذييا كأخييذ ص ييك  اإلتتصييار  

 [.13]لخصكة التلمكذ اإلك اصكة اردراته ال ئلكة  امكاال ته الا دا كة ا ص كته ال لسكة 

 

 :مت ل  /الص د اإلتصال    لل أرة م ل    -1 



 

 

ميت ل  تختلي  صياختأ   مياذج الت ليك  حكيث ه   يل / إ  تأرة التااصل م لي   

 ميياذج صكييداغا   كئييد  تصييارا  حييال ال أريية صييك  الم ليي   ا المييت ل   ف ا ايي  ذا  

 .الار  كحدد دك امكة ال أرة التااصلكة صك  هذد ا لرا 

 

 :متمر ز حال الم ل ال ماذج ال1 -1

 

كرتصل هذا ال ماذج التئلكدو صتصار ملادد ه  الل ل الترصاو كمارس مي  لير  

اذيذا التصلكيل هيا . الم ل   تلم التلمكذف  صذيد  تصلكيل  ملية مي  الم يار  ا الم لاميا 

إخصيار الييكس تااصييلف حكيث ه  الم ليي  حييك  تصلكظيه ا إلئاوييه للييدرس ال كذيت  صييرد ا ييل 

ل صييك  اللييراك  ك ييا  م  ييدما ها مئلصيياف   المييت ل  كتلئييم ا كسييتذلر المييت ل  االتلاتيي

الم راة ا كخز ذا ائل فا صالتال  ال ل التااصل ه يا هيا ا يل تميادو مي  م لي   إليم 

 .تأمكذ

   إ  الذد  م  هذا التااصل كرت ز تليم ال  ياح ها اللليل حكيث كلتيرع اي  

ها سييلا   تليم در يية   احييه ها التلمكيذ ه  كصييره  ص ييد التلئي  ميي  خييأل ا يل للظيي  

 .الله ا  تخزك  الم راة االختصار ا  ظل هذا ال مادج  اختصار الذا رة 

 

 إلئا                                            

 تأمكذ م ل                

 حاار ما ه                                   

  1ل ل رر  

 :ال ماذج المتمر ز حال المت ل   2 -1

 

كئا  ا ل التااصل الصكداغا   ه ا تلم هساس مر زكة المت ل  اي  ا يل الت ليك  

اتتصيارد هيا اللاتيل ا ساسي  اي  الت ل  م  خأل حركته اردرته الذاتكة تلم الت ل  ا–

ت لك  ذاته م  خأل مصادرتيه مليار اته  ا ت ارصيه ا لياله ف ليذلر ايا  مصيده الت ياا  



 

 

االتلاتل االتصادل هساس  صك  اللراك  ااإلصداتكة الذاتكة تل ل ا  هذا ال ماذج ههيدااا 

كصصح ها محار  اا لأرا م  اللاتلكة اإلك اصكة للمت ل [ 3]متاخاة م  الت لك  االت ل ف

تملكة الت ل  ا إرسال م ت ا  ت لمه ف صك ما كتحال الم ل   إلم متلئ  ك تل  صالمساتدة 

التلمكذ اتا كذه صاتتصار التلمكذ لركر ا  الصحث ت  الم راة ا ... ا التل كا االدت  

 . إذ كتحئق إرسال هائ  صك  هاراد ال ماتة م ل   ـ تأمكذ.لكس مستذلر لذا ائل 

 

مسا دة مسذل                                           
FACILITEURE
 

 تأمكذ م ل                

    2ل ل رر    

 تلاتل اتصادل                                        

 

ام  خأل هذا اإلتصال  ا ائ  ايا  رد ا يل المتلئي  ك كير رد ا يل المرسيل ها 

ال  سف إذ   ا ل التااصل ك ا  ه ار رد ا ل تلم رد ا لف هو ما كسيمم رد الل يل 

 .الر   

 

 

 :هل ال رد الل ل الر      5 – 1

 :كم   ه   ستلكد م  هرص ة هل ال ه  

 

كت  ت  لركق اسيت اصة التلمكيذ  مير صيادر تي  الم لي   كئصيد صيه م راية  -
 [.1]مد  استك اب المت ل  للرسالة ها الم لامة

كأت  تلم ل ل هسولة التأمكذ للم ل   غالصا ا   ذاكة اليدرسف اتيات  إ اصتيه  -
 .ضصل ها تاضكح ها إضااة لمضما  الدرسل

كأت  تليم لي ل تأميا  غكير للظكية م يل مأميح الا يه احر يا  ا تضيا  

 .اه  تل ل مؤلرا   تلم  كلكة تلئ  الدرس ها الم لامة

 



 

 :ه ر رد الل ل الر    ا  ا ل التااصل الصكداغا    6 -1

 

 :ك كر إم ا كة الحصال تلم 

 .ا المت ل   م ل م راة مل أ  التااصل صك   -

 .م راة مستا  اردرا  التأمكذ -

ت ككيي  الرسييالة الللظكيية اغكيير الللظكيية  ااييق هييذد الم لكييا  إذ تتيياح  -

للم ليي   إم ا كيية ت ييدكلذا ها ضييصلذا تلييم ضييا  رداد الل ييل المختلليية التيي  

 [.1]كظذرها التأمكذ

 

 :دار  رد الل ل الر    ا  ا ل التااصل الصكداغا     1-3

 

ا ه كئاو اإلحساس صا م  ا ال ئة اللمأ ك ة ا كئلص الئليق فا  يدما ك يا   رد 

الل ل الر  ي  اك اصكيا كيدل تليم حصيال التااصيل ااسيتمرارد  اهيذا كرايا مي   ئية 

اإذا  ييا  سييلصكا كؤليير تلييم ضيي   التااصييل ا كييداا صييالم ل   إلييم ,الم ليي  ايي   لسييه 

 . كلكة اإلرسالتظككر ها تصحكح ها ت زكز مضما  الرسالة ها  

 

 :مت ل  /الص د ال لس  لل أرة م ل    - 16

 

مت ل   ا  ص دها السك الا   سا   ر ز تلم / م  خأل تحلكل ال أرة م ل   

 :تصارك  مختللك  هما

 .تصار ك تمد تلم مر زكة الم ل   ا سللته ا  ا ل الت لك  ا الت ل  -

 .ا ل الت لك  ا الت ل تصار ك تمد تلم مر زكة التلمكذ ا حركته ا   -

 

 

 :ا سس ا ا ص اد ال لسكة لل ماذج المتمر ز حال المت ل    1 – 16     



 

 

 

إ  هيذا ال مياذج كذيد  إليم حركية ااسيتئألكة التلمكيذ ه  يا  ا يل الت ليك  ـ اليت ل         

 . ال ا ب الحكاو للمت ل  : فلذلر اإ  تحلكل ا سس ال لسكة لذذا ال ماذج سكرت ز تلم

 .ال ا ب اال ل ال  للمت ل  . ال ا ب الم را  ا تلارد -
 

 : تحلكل ال ا ب الحكاو  -2 -16

 

إ  التأمكذ ا  هذا ال سق الصكداغا   ك للئا  م  خصراتذ  اللخصكة ف االئسي          

صال سييصة إلييكذ  اسييل تلتئيي  اكييه الخصييرا  المختلليية ل ييل التأمكييذ هييذا مييا كئيياو  مييكلذ  

هف ا كزكد م  حكاكتذ  ت  لركق التلاضل ا الت اميل اي  الخصيرا ف ارغصتذ  لل مل اك

ا المدرس ه ا  ظكرد م  التأمكذ له م اله الحكاو حكيث كحميل خصراتيه الخاصية التي  

 [.2]كم   االستلادة م ذا  ما كم   ه  كستلكد صدارد م  خصرا  التأمكذ 

 

 

 :تحلكل ال ا ب الم را   5 -16

 

ال المت ل  تحتر  خصاصكاتذ  ال ماوكة ف  ذا تتيرر إ  ال أرة المتمر زة ح

لذ  حركة إدرار ا لكا  م  ماار  ت لكمكة كص  ا ذا صمحع إرادتذ فااق در ة 

إذ  االتلمكيذ ه يا  ك يكش حكاتيه الدراسيكة صتل كيرد حسيب . ماه  الكس ااق الم ل   

خصاصييكاته الم راكيية در يية ال مييا ال ئليي   الييكس حسييب خصاصييكا  ا تل كيير 

 .لم ل   ا

 

 :تحلكل ال ا ب اال ل ال   6 -16

 

إ  التلييييييييار اال مييييييييا اللصك يييييييي  كصيييييييياحصه التلييييييييار اال ل ييييييييال ف اا  

اإلحصاليييييا  اال تماتكييييية اا اامييييير اال يييييااه  كم ييييي  ه  ك رريييييل هيييييذا التليييييار 



 

اييي  هيييذا اإلليييار ه  اليييذا  الخاضييي ة للم يييا االئميييا " اراكيييد"الئيييد صيييك  .اللصك ييي  

ااإلحصيييييال تتيييييأ ر صيييييذلر اتسيييييت كب ليييييه صأسيييييالكب مت يييييددة مت اتيييييةفذلر ه  الئميييييا 

الييياار   داخيييل الئسييي  كسيييتمر اييي  إحصيييال رغصيييا  التلمكيييذ اللصك كيييةفاكتحال تيييي  

ذا  التلمكييييذ  لركييييق ال صيييي  إلييييم م لئيييية الأليييي ار لتكسييييكر تملكيييية الت كيييي  صييييك 

إذ  مييي  خيييأل التحلكيييل ال لسييي   سيييت تج ه يييه اييي  الحئيييل الصكيييداغا   كم ييي  ه  [1]

 ليييرع تليييم التلمكيييذ ميييا  ركيييدد ا ا ذيييه  ميييا  ليييا  إال ه  هيييذا ال ك  ييي  ه  التلمكيييذ 

 مرتاح لتلر ال أرا  المص كة تلم اللرع ا حرما ه م  حركة تلصكة حا اته 

 

 الخاتمة 

 

لا كيييييية للللييييييل ايييييي   اهرهييييييا تذييييييد  إلييييييم إذا  ا يييييي  اللصك يييييية الصكا

االسييييييتئأل ااالتتميييييياد تلييييييم الييييييذا  اييييييإ  اللصك يييييية ال لسييييييكة حسييييييب تصييييييار 

السيييك اصكداغا   المتمر يييز حيييال التلمكيييذف تذيييد  صيييدارها إليييم االسيييتئألكة اليييت ل   

ف ميييا " صكيييا  "ذالييير ه  التليييار اليييذات  لللليييل كسييي   داوميييا إليييم التيييااز  حسيييب 

. كسييي م صيييدارد إليييم الت كييي " اراكيييد"لخصيييكة حسيييب ه  التليييار اليييذات  لص يييا  ال

 يييل هيييذا كصيييك  ه  التلمكيييذ ريييادرا ه  كيييت ل  مييي  خيييأل  إرادتيييه اداا كتيييه فاه  الم لييي   

الييذو كييدخل م ييه ضييم  هييذد ال أريية االتصييالكة سيياا   ا يي  للظكيية ها غكيير للظكيية 

ل ا ذييييا ذا  ههمكيييية  صيييير  ال كم يييي  ا تئيييياص ميييي  ركمتذييييا ايييي  المسييييار الت لكميييي  

اصيييل  الذييياد  إليييم تلييي كا الميييت ل  تليييم ت لييي  ا تليييم هيييذا المسيييتا  تصيييصح التا

ال أريية الصكداغا كيية الحئكئكيية هيي  التيي  ت للييق ميي  الاارييا ال لسيي  للتلمكييذ اصالتييال  

ت ييا  مر زكيية التلمكييذ ايي  ا ييل الت لييك  ـالت ل  هيي  ا سييلاب ال ييا ا لتحئكييق هسييمم 

   .…ل لد  رلص  ال ملكة الت لمكة تأرة ترصاكة م ل   تلمكذ تتس  صال ئة ا التئص

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني      

 
القراءة و أهميتها و صعوباتها في المرحلة 

 اإلبتدائية و كيف يكون التدخل من قبل المعلم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة
 

تختلف رؤى المختصين في القراءة منهم يراها فنا لغويا ومنهم من يراها 

سواء كانت فنا أو فرعا فالبد من النظر إليها .اللغوي فرعا من فروع التعلم 

على أنها مهارة الغنى عنها في أي محتوى تعليمي وهذا يؤكد ان القراءة 

وعلى معلمي اللغة العربية والسيما في المرحلة [81]مطلب أساسي للمتعلمين 

 االبتدائية أن يكسبوا المتعلمين بدايات المهارات الالزمة للقراءة 

 :القراءةتعريف  -  1

تتبع كلماته ذكرا و  :مصدر قرأ الكتاب يقرأه قراءة وقرانا "القراءة فهي لغة 

 [ 02]) "...نطقا بها

تندرج القراءة  ضمن األهداف األساسية للمدرسة فهي ال تعبر عن سلوك فق 

 بل تتعداه الى كل النشاطات المدرسية دون استثناء

ن عملية علية تقوم على تفسير الرموز و القراءة في رأي كثير من المفكري

التي يتلقاها القارئ عن طريق البصر ومن هنا كانت العمليات النفسية 

 [ 08]المرتبطة بالقراءة معقدة لدرجة كبيرة 

وعموما فالقراءة عملية يتم من خاللها ربط الرموز الكتابية بقيمتها  

  [00]"ة معقدة الصوتيـــــــــة و الداللية فهي إذن عملية فزيولوجي

Joel gouh يرى بان سلوك القراءة عبارة عن مركبتين هما التعرف على

الكلمات المكتوبة و الفهم فهما ضروريتان الكتساب الطفل إمكانية التعرف 

 على الكلمات كخطوة أولى لفهم ما يقرؤه بعد ذلك 

 تطور مفهوم القراءة  -0

بصري للرموز المكتوية ظل مفهوم القراءة محصورا في حدود اإلدراك ال

والتعرف عليها ونطقها وكان معيار القراءة الجيدة سالمة األداء ونتيجة للبحوث 

. وأصبحت القراءة عملية فكرية عقلية  هدفها الفهم "التربوية تطور هذا المفهوُم 

ثم توالى هذا التطور الى التفاعل مع النص المقروء وكذلك توظيف المقروء 

 اقف أخرى واإلفادة به في مو

  



 

 

  :مراحل فعل القراءة -3-

تختلف اللغة المنطوقة عن اللغة المكتوبة اختالفا جدريا ، وهذا ما يجعل من 

القراءة عملية معقدة لذلك فهي تتطلب من المتعلم أن ينخرط فيها بنشاط و فاعلية 

فهي جملة من أفعـــــــال التركيز و التتبع و الفحص لنقط مختلفة على سطح 

عتبار البنيات و المعلومات السابقة ألجل ذلك فان تعليم القراءة يشترط ا.النص 

فتجده يبدل جهـــــــــودا ذهنيــــــــة و فزيولوجية [ 03]التي يتوفر عليها القارئ 

 [03]نلخصها في ما يلي 

 :التعرف –أ 

 :يبدأ بالرؤية وتتم كالتالي 

النظر الى الرمز المكتوب الذي يعكسه الضوء المسلط على الصفحة الى  -

 .العين

لعصب البصري للرسالة الى باحة األبصار في الدماغ  فتثير هذه الرسالة نقل ا -

في ذهن القاريء  أمرين أولهما الصورة السمعية للرموز المكتوبة وثانيهما 

 .المعنى المرتبط بهذه الرموز 

 :النطق –ب 

وهو إخراج الحروف من مخارجها وهذه العملية تضطلع فيها أعضاء النطق 

  .العصبيبتوجيه من الجهاز 

 القرائي :الفهم  -ج 

  :وتقوم هذه العملية على أساس 

وهو استحضار لمعاني الكلمات المقروءة التي سبق للقاري ء أن تعرف  :التذكر

 .عليها واستعملها في مواقف مشابهة

 ..اكتشاف التفاصيل واختزالها

 .فهم المعاني الكامنة وراء السطور 

 .وضع فرضيات لفهم المقروء 

 .بين الكلمات الجديدةالربط 

 إبتدائي   3المرحلة االبتدائية في السنة  :أهـمية القراءة في الثالثة- 4   

تعليم التالميذ القراءة و  :من أهم أهداف تدريس اللغة العربية بالمدرسة اإلبتدائية 

دون أن  ("وذلك لما للقراءة من أهمية و تطبيقات في الحياة اليومية  .الكتابة

ميع المواد المدرسية باالبتدائي تستعمل اللغة العربية كأداة تواصل ننسى أن ج

فالمتعلم الذي يعاني من ضعف في القراءة -باستثناء اللغة الفرنسية  -مع التالميذ 



 

لن يكون قادرا على متابعة الدروس في جميع المواد وهو بذلك يكون مهددا 

 .بالفشل في مساره الدراسي 

مقياس لما تعلمه المتعلم في مساره التربوين   ي نظرمن جهة اخرى فالقراءة ف

الدراسي  ،وكما أن المعلمين ينظرون الى التلميذ الذي يعاني من صعوبة قرائية 

وهذا ما يدفعنا الى التساؤل التالي  ما هي  ...ال يحب الدراسة .بأنه كسول غبي

اذا السنة الثالثة مظاهر الصعوبات القرائية لدى تالميذ السنة الثالثة ابتدائي ولم

 بالتحديد ؟

 مظاهرالصعوبات القرائية لدى التالميذ الثالثة ابتدائي -5

لعل أهم ما يخشاه معلم  التعليم االبتدائي أثناء قيامه بتكليف أحد التالميذ بالقراءة، 

هو أن يكون هذا األخير يعاني من مشكل الصعوبات القرائية ، لكون هذه الفئة 

وقت الحصة و تحرم باقي التالميذ من القراءة ، علما أن  من التالميذ تستهلك

دقيقة للحصة الواحدة قراءة مرتين في االسبوع   30حصص القراءة ال تزيد عن 

 مطالعة تعتمد على القراءة  مرة في االسبوع

 أهم أنواع الصعوبات القرائية التي يعاني منها التالميذ  السنة الثالثة ابتدائي -5

 :القراءة وانعدام الطالقة فيها بطء وثيرة8- 5

وثيرة القراءة هي السرعة التي يفك بها القارئ الرموز المكتوبة و يحولها إلى 

رموز صوتيـــة و تقاس هذه الوثيرة بعدد المقاطع المقروءة في الدقيقة و تتفاوت 

سرعة القراءة و وتيرتها حسب األفراد، فقد يتراوح عدد الكلمات المقروءة في 

الدقيقة الواحدة بين خمسين و مائة كلمة إذا كانت القراءة مقطعية قائمة على 

الدقيقة إذا كانت /التهجي، و قد يصل عدد الكلمات المقروءة إلى تسع مائة كلمة

القراءة بصرية ألن هذا النوع من القراءة يتسم باتساع المجال البصري الذي 

فبطء هذه الوثيرة لذا التالميذ .ات يشتملـــه و باستباق الكلمات و قلة التراجع

راجع إلى إعتمادهم على القراءة المقطعية للنصوص و الجمل،  ,السنة الثالثة

إنها طريقة  :فتجدهم يتتبعون كلمات و حروف النصوص باألصبع ثم ينطقون بها

ميكانيكية مقبولة بالنسبة لتلميذ السنة األولى  ابتدائي الذي ما يزال في طور 

هاراته القرائية إال أنها غير مقبولة لدى تالميذ الثالثة اللذين مروا عبر استكمال م

أربع سنوات  باحتساب السنة التحضيرية من التعليم و االحتكاك باللغة المكتوبة 

 .بطء القراءة [مشكل]و هكذا تخلق لدى التالميذ صعوبة 

لطريقة في إن أهم ما يمكن استنتاجه في هذا السياق، هو أن االحتفاظ بهذه ا

 . القراءة ناتج عن عدم تدريس القراءة كوحدة متكاملة 

 الصعوبات  الصوتية -5-0



 

 

العنصر اللغوي، فأغلب المعلمين يركزون على القراءة من الجانب اللغوي لكن  

 مهارة القراءة ال تعطى لها أية أهمية

اللغة كل متكامل فالجانب الصوتي يكمل الجانب الترتيبي و النحوي و 

، فالخطأ في أحد هذه المكونات هو خطأ في اللغة ذاتها، فقد الحظت ...صرفيال

أثناء وجودي في أقسام المستوى الثالثة  إن التالميذ تعترضهم مجموعة من 

الصعوبات القرائية التي تمس الجانب الصوتي للغة العربية ، و من أمثلة هذه 

و هي ظاهرة و  تقارب مخارج بعض األصوات كالسين و الزاي :الصعوبات

 تشكل عقبة كبرى لدى المتعلم فينتج عنها عدم القدرة على النطق الجيد للكلمات

نجد أيضا عدم التمييز بين الحركات صوتيا كأن ينطق الضمة فتحة و الكسرة 

كما يخلط بعض المتعلمون بين التنوين بالرفع و تنوين الفتــــــــــح و  .ضمة

هو الحروف التي  -تبط بنظام اللغة العربيةو هو مر -الكسر هناك مشكل آخر

و ينطق األلف الساكن في آخر الكلمة  "جمعوا" :تكتب و ال تنطق و مثل ذلك

 .على أنه حرف مد

  :صعوبة فهم الكلمات و الجمل 5-3 

الفهم من األهداف األساسية لعملية القراءة ألنها ليست غاية فى حد ذاتها إذا لم 

 ألفكار تنتقل الى مستوى توظيف ا

فالفهم فى القراءة هو الوسيط الصحيح بين الرموز الكتابية و المعاني المناسبة 

وال يتم ذلك إال بتنظيم األفكار المقروءة و اختبار الداللة المناسبة لكل كلمة .لها 

 داخل السياق و القدرة على استنتاج و تقويم المقروء

ن مشكل صعوبة فهم المقروء و الواقع أن بعض تالميذ السنة الثالثة يعانون م

فهم فقراء من ناحية المكتسبات اللغوية كالمعجم و التراكيب اللغوية الخاصة 

المتعلم غير قادر على فهم المقروء حتى ولو كانت  .باللغة العربية الفصحى

 .قراءة المتعلم صحيحة

ا كلمة فعندم\جملة أو كلمة \كما لوحظ في حصص القراءة ان التلميذ يقرا جملة 

يخطى أو أحيانا بدون أخطاء ال يفهم مضمون الجملة أو الكلمة أو يفهمها بشكل 

خاطئ نتيجة لربطه للمفهوم بالخبرة السابقة أن التالميذ في أغلب هذه الحاالت 

عند مواجهتهم لهذا النوع من الصعوبات يستعينون بالكتاب المدرسي خاصة 

 بجانب النص.بالصور و الرسومات

ن القراءة قدرة على الفهم مشروط باستعمال الحواس و العقل وهذا ما يؤكد أ

والعاطفة فهي ليست استقبال النصوص القرائية فحسب و إنما في فعل االشتقاق 

وتحليل وتقويم تبرز خالله فاعلية التلميذ  من حيث استخراج الفكرة العامة 

تلميذ الذي واألفكار الجزئية  و التعبير عن النص بأسلوبه الخاص  وكما أن ال



 

يعاني مشكل في القراءة فانه يلجا لحفظ النصوص القرائية و غالبا تكون بغير 

  . فهم و هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في السنة الثالثة ابتدائي

وهذا ما يعتقد المعلمين بان التالميذ يعرفون القراءة و لكن ال يستطيعون 

الى القيمة من النص  وهذا ما يعتبر استخراج األفكار العامة و الجزئية باإلضافة 

صعوبة في القراءة بالنظر الى تطور مفهوم القراءة وتعريف الصعوبة القرائية 

[04.] 

 الوقفصعوبة مراعاة عالمات  3 -5

كل متعلم له إحتكاك بالقراءة يعرف تمام المعرفة أن لعالمات الوقف أهمية 

القراءة وتعطي معنى كبرى في عملية القراءة فهي أهم وسيلة تنظم عمل 

فبدون هذه العالمات يبقى النص عقيما، ألنها تتحكم في مستويات النبر  .للمقروء

حيث تفرض من بعض العالمات كعالمة التعجب وعالمة اإلستفهام مستوى آخر 

 .من النبر للجمل والكلمات

غير أن بعض التالميذ في المدرسة االبتدائية ال يحترمون عالمات 

 لون في القراءة ؛مما الوقف،فيسترس

فنجد .يتعب أجهزتهم التنفسية خاصة وان هذه األخيرة ضعيفة وفي طور النمو

 أن هؤالء ينهون القراء ة وهم متعبون 

أحيانا ال يعطي المتعلمون معنى لهذه العالمات فيقرؤون الجمل االستفهامية و 

ادية ،ذلك إن التعجبية ألنها جمل عادية فيفهمونها بشكل خاطئ على أنها جمل ع

 .معناها الكامل يرتكز على مستوى النبر الخاص بهذا النوع من الجمل

ويالحظ لدى هذه الفئة أحيانا أنهم يقرؤون بشكل متقطع ،وهذا سبب مباشر لعدم 

في هذه –فهمهم لعالمات الوقف وعدم فهم المقروء فهما كامال، فالتالميذ يقفون 

جب و االستفهام ؛مما يعيق قراءتهم عند كل عالمة حتى عالمات التع-الحالة

ويجعل من القراءة مطلبا صعبا وشيئا فشيئا يتحول الى  تجنب  المشاركة في  

 .النشاط القراءة

وهذا ما يدفعنا الى التساؤل حول األسباب المؤدية لصعوبات القرائية لدى  

 تالميذ السنة الثالثة ابتدائي؟

 :األسباب المؤدية لصعوبات القرائية  -6

الصعوبة القرائية لدى التالميذ تتشكل من تظافر عدة أسباب وكذلك أنها 

 مختلفة من تلميذ الى آخر

أسباب  التعليمية  -8- 6            



 

 

يلجا المعلم الى تقسيم النص الى عدة أجزاء ليضمن مشاركة التالميذ ،إال أن 

فردية ألن التقسيم اإلشكال هنا هو أن التالميذ ال يستفدون من النص كامال بصفة 

و أن منهاج اللغة العربية  .يحصر القراءات الجهرية في جزء قصير من النص

في السنة الثالثة إعتمد مقاربة التدرج في النصوص من األقصر الى األطول من 

غير أن التالميذ الذين .البسيط الى المركب  إعتماد على بيداغوجيا الكفاءات 

غياب الدافعية المشاركة في    –دائما في معاناة  يعانون من الصعوبات القرائية

القراءة لإٌلحساس بالعجز مع تجنب المشاركة  وغياب التشجيع من قبل المعلم  

الذي يتجنب إشراك التالميذ الذين يعانون من مشاكل قرائية بحجة أنهم كسالى ال 

لضعفاء يحبون القراءة مع الرغبة من طرف المعلم لربح الوقت لالن التالميذ ا

و تجنب  .في القراءة كما يصفهم المعلمين يأخذ و أكبر وقت في الحصة 

المشاركة و اإلجهاد في القراءة ضيق التنفس   أثناء القراءة يتعرض للتوقيف من 

وفي بعض األحيان يتعرض ....  قبل المعلمة مع التوبيخ اللفظي كسول غبي 

عامل مع التالميذ الذين يعانون غياب التكوين للمعلمين على كيفية الت. للضرب  

من صعوبات قرائية طرق عالجية المتمركزة حول المتعلم وهذا ما نود التحقق 

منه من خالل استعمال  التواصل غير اللفظي لما يتميز من تأثير على التحفيز 

 .  على المشاركة مع تحسن في مفهوم الذات القرائي 

ين المعلم والتلميذ الذي يعاني من الصعوبة االتجاه السلبي في العالقة االنفعالية ب

االتجاه السلبي نحو –القرائية  الرفض والتهميش  والخوف من طرف التلميذ 

بتفعيل االتصال غير اللفظي يمكن أن ( القراءة)المعلمة ونحو المادة الدراسية

يتحسن االتجاه نحو المشاركة ونحو مفهوم الذات القرائي وارتفاع درجة 

نه يكون أسلوب وقائي من الصعوبة في بداية ظهورها و هذا ما التحصيل وم

 نأمل الوصول إليه من خالل بحثنا الحالي 
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من أهم األسباب الكامنة وراء مشكل الصعوبات القرائية؛ األسباب النفسية، 

 فالتالميذ في 

ات مرحلة ما قبل المدرسة بل و حتى سن الطفولة إال أنهم قد يحملون من تراكم

في مرحلة الدراسة السنة األولى والثانية  تجعل من التلميذ ال يعطي إهتماما 

 للمدرسة التمثالت االجتماعية للمدرسة وللمعلمين  فنجده 

قلق  يشعر بالملل والكسل وعدم الرغبة في  المشاركة في النشاط القرائي   

الميذ ال تتوفر لديهم االستعدادات الالزمة بعض الت"من جهة أخرى فإن ....

الذكاء و االنتباه و القدرة على التركيب   :للتقدم في القراءة و من هذه االستعدادات



 

و كما هو معلوم أن اإلنسان متعدد الذكاء فالتالميذ الذين ال يتوفرون على  [7]

الن   .الذكاء اللغوي المخزون اللغوي  يعانون بشكل كبير من هاذ ه الصعوبة 

االنتباه فهو محور العملية التربوية فغيابه يعني غياب التلميذ و يصبح التعليم و 

ن يعتمد على آليات التشجيع و الدعم يجب على المعلم أ.التعلم بال معنى لهذا 

والمساندة  للتعلم من خالل العالقة البيداغوجية  وأهمها غير اللفظية  الفاعلة 

كما يعتبر مشكل عدم الثقة  وهذا ما نطمح لتأكد من تأثيره في الدراسة الحالية  ،

لتلميذ فا .بالنفس و كذلك  للعالقة مع المعلم دورا في تحديد الصعوبة  القرائية   

من العقاب البدني و المعنوي الرفض و الفشل "يخاف من المعلم  و بمعنى أدق 

فهو خوف من المبادرة أو المشاركة في القراءة ألنه يدرك  "...وعدم التقبل 

و هذا يؤدي به إلى  رفض المبادرة أو المشاركة  [05]الصعوبة القرائية لذيه 

و السرعة في القراءة مع أخطاء أو في النشاط القرائي أو يظهر  في التلعثم 

والصعوبة في القراءة  تكون لدى التلميذ اتجاهات ... التوتر والرتباك.. البطء

فالمتعلم  التلميذ ال يعلم أنه . سلبية   نحو القراءة و معلم اللغة العربية  والمدرسة 

ي يملك القدرة على قراءة نص بشكل جيد، و هذا ناتج عن عدم جعل التلميذ الذ

يعاني من الصعوبة القرائية   مركز العملية التعليمية من قبل المعلمة ولم يعمل 

أي المتعلم الذي يشكو من -على تشجيعه على المبادرة في القراءة فهو 

يعتبر نفسه غير قادر على القراءة دون تصحيح المعلم   -الصعوبات القرائية

الوصول إليه في البحث وهذا ما نهدف  .-مفهوم ذات قرائي منخفض -ألخطائه

الحالي وهو تحسين مفهوم الذات القرائي لدى التالميذ الذين يعانون من صعوبة 

 قرائية  من خالل التشجيع غير اللفظي  كوقاية من تفاقم الظاهرة لديه مستقبال
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اءة و إن لثقة إن التعلم في بداية الحياة المدرسية يعتمد بصورة كبيرة على القر

التلميذ في قدراته القرائية التي تتضح في الكفاءة المدركة في القراءة و االتجاه 

 [CHAMP]االيجابي نحو القراءة تحدد دافعيته للقراءة 

الدافعية للقراءة هي رغبة التلميذ المستمرة في القراءة ، و استمتاعه بما يقوم 

ائية و فعالية الذات المرتفعة بقرائته و يتصف بالمشاركة في األنشطة القر

WIGFIELD و الدافعية للقراءة تكون داخلية و تظهر في رغبة التلميذ في ،

اإلشتراك في االنشطة القرائية سواء كان للنشاط قيمة خارجية أم ال و يتميز 

التلميذ ذو دافعية داخلية للقراءة بالنشاط و الحماس المرتفع و البحث المستمر 

كة في القراءة ، و يرى المعلمون أن هؤالء التالميذ يكونون عن الفرص للمشار

أكثر إستقالل في التعلم عكس ذو دافعية منخفضة فهم بحاجة إلى الضغط 

 .الخارجي من قبل معلميهم أو أولياؤهم 



 

 

إن مراجعة الدراسات و البحوث التي إهتمت بالدافعية للقراءة ترى أنها تثأثر 

نفسية و المعرفية منها دافعية المشاركة و مفهوم ببعض المتغيرات الشخصية و ال

 . الذات القرائي و التحصيل و االتجاه نحو القراءة 

وكثيرا ما يقترن الميل بالدافعية و القدرة فاإلنسان يتعلم إذا كانت لذيه رغبة أو 

ميل إلى التعلم و إذا كانت لذيه القدرة على التعلم و أتيحت له الفرصة للمشاركة 

 .م ، وقدم إليه المساندة و الدعم فيما يتعلم من قبل المعلمين و المحيطين و التعل

و البحث عن القوة الدافعة التي تظهر في سلوك الفرد و توجيهه أمر أساسي ال 

بالنسبة لعملية التعلم وحدها و إنما لجميع مظاهر السلوك اإلنساني التي ال يمكن 

و قد تنشأ هذه الدوافع عن حاجات . ءها معرفتها إال إذا عرفنا الدوافع التي ورا

اإلهتمام بما يشعر به التالميذ من "  الحاجة " النفسية و اإلنفعالية و تفسير 

 .رغبات و ميول و مشكالت 

و قد كان هذا هو األساس الذي قامت عليه المناهج التعليمية في ظل الحركة 

تمام من المادة و و التي نقلت مركز اإله 02التقدمية التي ظهرت في القرن 

و ما يعبر عنه من ميول و دوافع وحاجات يسعى التلميذ [ 36]الكتاب إلى المتعلم

 .إلى تحقيقها 

ولكن هذه الحاجات و الدوافع ال توجد لدى الفرد بمعزل عن البيئة الطبيعية و 

اإلجتماعية التي يعيش فيها و يتفاعل معها تفاعال مستمرا تؤثر في دافعيته لتعلم 

دد إتجاهه نحو المعلم و المادة الدراسية و إتجاهه نحو ذاته القرائية و هذا ما و تح

 .يحيلنا إلى التعريف بمفهوم الفرد عن ذاته القرائية
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يكون مفهوم الذات بناء هرميا متعدد المظاهر حيث يوجد مفهوم الذات في 

أكاديمية و غير أكاديمية و بناء على   القمة ثم ينقسم بعد ذلك إلى مفاهيم ذات

القراءة و الحساب و " ذلك فإن مفاهيم الذات في المجاالت األكاديمية المختلفة 

 .و ما يهمنا في الدراسة الحالية مفهوم الذات القرائي ...الكتابة 

يعرف مفهوم الذات بأنه ذلك التنظيم إدراكي المتضمن للخصائص و الصفات 

 [42]السلبية التي يعتقد الفرد بأنه يتصف بها اإليجابية و 

أن مفهوم الذات تكوين معرفي منظم و متعلم [" 48]و يرى حامد زهران 

للمدركات الشعورية و التصورات و التقييمات الخاصة بالذات يبلوره الفرد  و 



 

يعتبره تعريفا لذاته و يتكون من أفكار الفرد  الذاتية المتسقة المحددة األبعاد 

العناصر المختلفة لكينونته الداخلية أو الخارجية و تشمل التصورات و  عن

 "  المدركات التي تحدد خصائص الذات 

و قد أوضحت الدراسات المختلفة أن مفهوم التلميذ عن ذاته و قدرته عامل 

أساسي في التنبؤ بتحصيله و هذا باإلضافة إلى أن مفهوم الذات اإليجابي يولد 

يعد من أهم السمات النفسية التي تعني الشعور بالقدرة و  الثقة بالنفس ، و

 [    30]الكفاية في مواجهة كل الصعوبات 

 ومن مظاهر مفهوم الذات األكاديمي ما يطلق عليه مفهوم الذات القرائي 

يعد مفهوم الذات القرائي  أحد أبعاد مفهوم الذات األكاديمي و ناتج للعالقات بين 

ءة المدركة في أداء المهام القرائية المختلفة و إدراك ثالث مكونات هي الكفا

األنشطة القرائية بصفة عامة على أساس سهولتها أو صعوبتها و المشاعر 

المختلفة تجاه المواقف القرائية و يتضح ذلك في المبادرة في المشاركة و 

 [34]ذ المجهود المبدول في القراءة و يعد محددا مهما للقدرة القرائية لدى التالمي

مما سبق يتضح أن مفهوم الذات يعتبر أحد أبعاد المهمة في الشخصية االنسانية 

ذات األثر الكبير في في الدافعية للقراءة و دافعية التحصيل ، إذ أكد ميلر و ميس 

إلى وجود تأثير مباشر موجب لمفهوم الذات القرائية على الدافعية للقراءة و 

 .للدافعية للقراءة على التحصيل  كذلك و جود تأثير مباشر و موجب

إلى تعريف العالقة بين الدافعية الداخلية و الخارجية   wifieldو هدف بحث 

 .                    للقراءة على التحصيل 
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القراءة فعل يتطلب من التلميذ االنخــــراط بجسده فيستعمل مجمــــوعة من 

األعضاء، فإذا كانت حواسه سليمة تتم القراءة و إذا كانت عليلة الحــــــواس و 

الصحة العامة حيث ترتبط "انتهى به األمر بالفشل و عدم القدرة على المتابعة و 

قدرة التلميذ على القراءة في غالب األحيان بصحة العامة فالتلميذ الصحيح الجسم 

 .[06]يستطيع مواصلة القراءة 

فهي تلتقط الضوء المنعكس من الورقة فتكون الصورة و أول الحواس العين 

مقلوبة ثم تنتقل إلى باحة األبصار في الفص القفوي و هكذا فكل خلل قد يصيب 

لوحظ أن التالميذ ضعاف البصر يتأخرون "هذه األعضاء يؤثر على القراءة فقد 

عن زمالئهم هنا يتوجب على المعلم االنتباه لهؤالء و إحالتهم إلى متخصص 

 .لتصحيح نظرهم



 

 

كما يتطلب فعل القراءة سالمة الجهاز العصبي و الذي يتضمن احد أعضاء 

 .اإلنسان الحيوية و هو المخ، و هذا األخير يعتبر مسير الفعل القرائي
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باإلضافة إلى ما سبق هناك عدم إهتمام واضح من طرف التالميذ بالقراءة 

يجة غياب أو قلة  المقروئية في أسرهم  أن التلميذ الذي يرى أبويه ال يقرؤن نت

علما أن للقراءة فائدة كبيرة في تحسين لغة .فهو ال يعير إهتمام للقراءة 

عالقة شديدة بالمخزون اللغوي لتالميذ وقلة هذا  "المتعلمين لما لها من 

أن التالميذ يتفاوتون في  المحزون لدى التلميذ تؤخر قدرته على القراءة ،كما

والمقروء دائما يفسر في .خبراتهم إختالف بيئاتهم  وظروفهم االجتماعية 

 ضوء الخبرات السابقة،ولهذا كان 

للتالميذ الذين يقل نصيبهم من هذه الخبرات اضعف من غيرهم في التحصيل 

  الدراسي القرائي ومنه التحصيل العام لـالرتباط المواد األخرى بالقراءة

   القراءة السنة الثالثة االبتدائي؟لحصة  الكفايات المستهدفة ماهي

 :الكفايات القرائية  -7

 اعتماد على اإلصالحات التربوية المعتمدة على  بيداغوجيا الكفايات 

بدل بيداغوجيا األهداف التي كان العمل بها منذ التسعينات ، و الكفاية كما 

إمكانية التعبئة بكيفية مستبطنة لمجموعة  "هي Xavier Rogersيعرفها 

بهدف حل فئة من الوضعيات  (...-المهارات -المعارف )مدمجة من المواد 

و في إطار المقاربة بالكفايات كبيداغوجيا تؤطر تدريس اللغة  .(المشكلة

العربية بالمدرسة  االبتدائية حيث رصدت مجموعة من الكفايات النوعية لكل  

تمثل الكفايات النوعية لمادة القراءة بالمرحلة االبتدائية  مادة دراسية و ت

 كتيب-وزارة التربية الجزائرية–المقاربة بالكفاءات :في

قراءة الحروف العربية مع الحركات و المد و التنوين و الشدة ضمن معجم  -1

 .ثـــــــابث و متحرك 

 ت الوقفالقراءة الكلية مع الفهم و مراعاة مخارج الحروف و عالما -2

 .............نصوص تاريخية .قصص .قراءة نصوص بسيطة -3

 ماهي القدرات التي يمتلكها التلميذ في السنة الثالثة ابتدائٌي   ؟            - 8-

و إذا كانت االمرحلة االبتدائية تستهدف هذه الكفايات من خالل مجموعة من 

 :الحصص الموزعة حسب أيام األسبوع   مرتين 

التلميذ على القراءة الصامتة و القراءة الجهرية المتسمة بجودة اآلداء و  قدرة -



 

سالمـة النطق و تلوين األصوات تبعا لألساليب المقروء مع الفهم  فهما جيدا و 

 .استيعاب جوانبه الخطية

 .القدرة على االستماع لما يقراه المتعلمون اآلخرون قراءة جهرية مع فهمه -

استعمال الخبرات المتعلمة في مواقف تعليمية أخرى  القدرة على تعرف و -

 .مثل استغاللها في التعبير الكتابي أو في انجاز قصة أو في التعبير عن أفكار 

قادرا عل استغالل ما يقراه في إثراء معارفه المعجمية و االرتفاع بمستوى  -

 .التعبير لديه

 .الكلماتقادرا على استخدام المنجد و البحث عن مدلول  -

قادرا على استثمار النصوص المقروءة على مستويات التفكير و األساليب و  -

 .التــــــــراكيب و الصرف و التحويل و المعجم

 القدرة على هيكلة فقرات النصوص بإبراز فقراتها  -

القدرة على تحليل النصوص بإبراز فقراتها  وتحديد األفكار الرئيسية و  -

من خالل النصوص القرائية على البحث عن المعلومات و القدرة  .األساسية

القدرة على قراءة و - (المعارف المكملة بما يغني حصيلته اللغوية و المعرفية

 . )فهم نصوص غير النصوص المدرسية 
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يجد  . الميذ في  المرحلة االبتدائية في الواقع توجد  لذى عدد  كبير  من الت

المعلم نفسه ملزما بالتخفيف من  هذه الصعوبات لدى تالميذه الن الكفايات 

التي يمتلكها  التلميذ كما يالحظ من خالل هذه الكفايا ت لمادة  القراءة ينطلق 

من أساس رئيسي في تعليم القـــراءة و هو مبدأ التدرج ذلك الن التلميذ ال 

ادرا متمكنا إال بعد قطع  أقسام  دراسية  ترتبط مراحلها بتدرجه في يصبح ق

اكتساب اللغة من  جهة  و بتطور  نموه العقلي من جهة أخرى فهناك كفايات 

يتطلب اكتسابها نضجا فكريا و رصيدا لغويا كافيا يؤهله لإلدراك و األشكال 

لنضج الفكري كما اللسانية للغة المكتوبة فالقراءة تساهم الى حد كبير في ا

تغني الرصيد اللغوي فتنميـــــــــه و تهذبه و كلما توفر لتلميذ و رصيد لغوي  

و صعوبة الوصول الى هذه الكفايات و امتالكها ال  .كلما نمت قدرته   القرائية

يدركها إال المتعلم أوال ثم المعلم  الن القراءة تبدو لدى األفراد الذين توفرت 

رموز اللغة المكتوبة و كأنها سلوك طبيعي ال يتطلب جهدا و لهم الدراية بفك 

ال يعتريه نعثر و من هنا  يكون دور المعلم في التحفيز و الدعم والمساندة 

للمتعلم من خالل تقبل صعوبة التي يعاني منها التلميذ من خالل العالقة 

يستنتج   .االنفعالية االيجابية التي تحسن االتجاه نحو المعلم ونحو القراءة 

البعض انه يكفي أن نجعل التلميذ  في وضعية تستدعي القراءة ليتأتى له ذلك 

بعد االنتقال من االفتراض الى االستنتاج و ضبط اآلليات المتحكمة في الكتابة 



 

 

و ليقبل على القراءة بكل دافعية  و فعالية  الى تعلم القراءة ال تستند الى اسس 

ضرورة تكوين  "المستوى البيداغوجي علمية و ال تخلو من خطورة على

 -[07] المعلمين في برامج  تعليم  صعوبات  الألكاديمية 

مع الوحدات الصوتية التي تتالف  (حركة -حرف)تقابل المقاطع الحرفية  -

 .منها الكلمات

 .الضوابط التركيبية و الصرفية المتحكمة في بناء الجمل -

متمركزة حول  فعلية بدل أن تكون معلمة متمركزة حول شخصية المتعلم ال  

شخصية افتراضية ،سيصبح المعلم اكتر منظما لعمله بشكل يراعي فيه 

 .[01]حاجيات كل تلميذ

فالمعلم يواجه  مجموعة من المتعلمين على مستوى القسم  يعانون مشكل 

فالعلم بهذه الصعوبة من قبل المعلم الذي يعتبر التلميذ .الصعوبات القرائية

ملية التعليمية   بما يحمله من خصائص اتجاهات ميوالت  وكذلك محور الع

صعوباته الدراسية، سيجعله  مركز اهتمامه بالتشجيع اللفظي وخاصة غير 

اللفظي بحيث ال يضع التالميذ الذين يعانون الصعوبة القرائية   في المقاعد 

ضعهم في الخلفية لنسيانهم وإهمالهم كما كان في السابق  بل على العكس قد ي

المقاعد األمامية   ويقوم على إشراكهم في القراءة مع تقديم الدعم اللفظي 

وغير اللفظي المشجع على المبادرة دون خوف  من العقاب المادي والمعنوي  

حيث ، وبذلك يخلق تواصال فعال  وتقبل داعما للتلميذ على تجاوز صعوبته 

انه في المراحل التعليمية االولى  توجد عالقة بين   brophy1981أثبتت 

 [09]معدل التشجيع ومكافأة االستجابات الصحيحة و التحصيل الدراسي 
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 كة ت م   ههمكتذا ا  م ال الت لك  ا  اللراق اللردكة الذو اللارر الصكداغا كا

ت صا م  لصك ة االختأ   ا اته ا  االستك اب االئدرا  التحصكلكة اا داوكة ا 

اختأ  لصك   ا م تسب ا  خ  ااحد؛  ال لسكة ا التااصلكة للمت ل ف اها

سب م  اللراق الصكالا كة ا  حك  الم ت االلصك   ك اد إلم لصك ة اص كة اللرد

 إلم الت لوة اال تماتكة  اللردكة ك اد

 ظركا  الترصكة  ام ه اللراق اللردكة لصك كة ا  الت لك ف صل ت  استحضارها ما

ت ذا ا   الحدك ةف اهصصح   ز ا م  ا دا  الت لكم  ال كم   االستظ ا 

املذا  م   .التحصكل ف  ما ه ذا م ا  م  م ا ا   ظركا  تل  ال لس الم را 
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 الصكداغا كا ملاهك  التدركس صال لاكا  لذذا  ا  م  الضرارو إتتماد  هذد

 لمس اللراق اللردكة ا   ماتة   ظركا اتلصكئكا ا  المكدا  المدرس  ف حكث

اآلخرف اذار كصدو  كرة هسرع م صا  الئس  اذذا ك تسب ال لا ا  االمذارا  

رغصة اداا كة للت ل  اداا كة للملار ة ا  ال لالا  المدرسكة  إلم ت ل  مادة 

اصالتال  حتم  حئق ت لما متااز ا كرات   ل  محددة مئاصل  لار اآلخر م ذا؛

[ 21]م ماتة م  المت لمك   تلم حدة  مت ل   تلم حدة ها تلم ا رل كرات 

 .اللارركة الصكداغا كا ملا ل دراسكة الصد م  ه   اظ  مصادئ  الذك  ك ا ا  م 

    ل مت ل ت صا م  مراتاتذا لئدرا  ا لا ا الصكداغا كا اتلكه اإ  ههمكة هذد

اذ  صملذا  خخر تصارة ت  ت لك  [ 21]تلم حدة اتسكر ااق حالته اللردكةف

ال لسكة ا  كستحضر المت ل   تمكز داخل ال ماتة كت امل م ذا صخصاصكاته

 [.21..]الت لكمكة ا الصكالا كة ااال تماتكة  

 

اه   ال ظر إلم اللراق اللردكة صك  المت لمك   تلم هساس  ا ذا همرا لصك كاف

ا ما كأحظ اختأ  ا  . ا ال لسكة ا الت لكمكة تلمل  مكا  ااح  اللخصكة

اللراق اللردكة ا   ف اك ب هال كستظرب الم لمك   ا اد...الاز  االلال

ال لا ا  ااالست دادا  ال ئلكةف اا  المكال االداااا ااالت اها   حاالذا  

 ا حا 

اها ما . االت دكل صكد ه ه كم   التح   ا  ال اامل الم تسصة صإخضاتذا للتظككر 

مستااد  لا اته اردراته امكاله  كحمل الم لمك  التمكز صك  المت لمك   ل حسب

 [56].اات اهاته اصما كساتدد تلم ال ما ا التحصكل ال كد

الت لك   اصما  إ  ا اد اللراق اللردكة م  الخصاوص الذامة لتحسك  الت ل  ا

                   كحئق لذما ا هدا  االظاكا  الملتر ة ا  الحكاة

 م  هه  اا صا  الم لمك   الت ر  تلم اللراق اللردكة لد  المت لمك  

الصد م  تحدكد لصك ة اللراق اللردكة ف ا كلكة ركاسذا   اا تلااذا ه  ا  الت لك  

المت اتة ا  الصرامج  دا  المت لمك  صظكة مراتاة ردرا  اإم ا كا  ااست دا

                                                          ام اهج الت لك  االترصكة

      :اللارركة الصكداغا كا ت رك     1 -  16 -
 

ت رك                                ارد م ذا الصكداغا كا ه ار تدكد م  الت ارك 

إستخد   هذا الملذا   لألال مرة :    LOUIS LEGRANDلاو لاررا   

 محاالة لتلصكق م لاصا  تل   ال لس  اللارر    ف  اذلر م    1115س ة 

م ظار تل  ال لس الترصاو اكتم ل ذلر ا  الصحث ت   هلكا   دكدة ا  الت لك   
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الصكداغا كا اللارركة ه  تمل  "ترات  اللراق اللردكة  صك  المت لمك   ك ر  

م ماتة م  الاساول الت لكمكة الت لمكة رصد مساتدة التأمكذ ترصاو كستخد  

المتخللك  ا  ال مر ا الئدرا  ا السلا ا  ا الم تمك  إلم رس  ااحد  تلم 

 [51" ] الاصال صلرق مختللة إلم  لس ا هدا  

 أحظ  ا  هذا الت رك  ه  ا هدا  الملتر ة صك   ااة تأمكذ الئس  الااحد ا 

تتصل صاللرق ا ا سالكب الم تمدة م  رصل الم ل  لتم ك   ل  إ ما المتظكرا 

 التأمكذ  حسب إختأااتذ  ال لسكة ا الم راكة  م  تحئكئذا 

 

كئترح مركا تلم الم لمك    PHILIPPE MEIRIEEUت رك   الكب مركا 

هسلاصك  كتلق  أهما ما مصادئ الصكداغا كا     اللارركة ا كتم ل ه ال ا  ضصل 

 .هد  ااحد لم ماتة الئس  ما إتصاع تملكا  مختللة تلض   لذا إلم  لس الذد  

ا كم ل ا سلاب ال ا   ا  تلخكص الص اصا  الدراسكة ت د  ل تلمكذ ا ضصل 

 [51]صئا ل ل تلمكذ م  خأل مأحظة هخلاوه ا هدا  مختللة ل

هكلك ا صرمس   إ را ا  اتملكا  تذد  إلم   ل الت لك  مت كلا ما  " ـت رك  

اهذا الت رك  ها  "المت لمك  رصد   لذ  كتح ما  ا  ا هدا   اللراق اللردكة صك 

 .[52]كر ز تلم اإل را ا  اال ملكا ف تئ  

 ه  صكداغا كا المسارا    تسمح صإلار مر ؛ حكث اللارركة الصكداغا كا ت رك  " 

ها الل ل ااق  الت لما  مت اتة اااضحة م  ه ل ه  ك تسب المت لما  الم راة

 [55] مساراتذ  الخاصة

المالكة م  ا الف حكث ت لق صالمسار الت لم   اهذا الت رك  ها ه  ر تاس ا

م لكا  ذاتكة اخار كة اتلم المتظكرا  اللردكةف  اللردو للمت ل  المص   تلم

الت  تئا  صدارها تلم الم راة ام راة الل ل صما اكذا   ما كئا  حك كا  الت لما 

 التئ كا 

الصكداغا كا اللارركة لكس  ص ظركة  دكدة ا  :الت ركلا  الساصئة  اه  صذذد 

الترصكة ها لركئة خاصة ا  الت لك  صل تتم ل ا  ا خد ص ك  اإلتتصار خصاوص 

التأمكذ ال لسكة ا ال ئلكة ا ال ماوكة ا الدراسكة للمت لمك  م   ذة ا ال لا ا  

                                        .المستذداة م  المادة الدراسكة 

هو ه ذا صكداغا كا مت اتة تلرح مسارا  ت لمكة تستحضر خصاصكا   ل 

 صذذا االستحضار ما رالة التاحكد ا  هدا  ال مل ص لس اإلكئاع مت ل ف تت اام
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 ...االا كرةف اا   لس المدة الزما كةف اص لس اللركئة

ااب ام ااذ  رصم تدد م  ـ صكداغا كا م ددة للرال الت ل  ؛ للتحذا هرصم هص

                                                   [53] "المت لمك  

                          ه ذا :إ راوكا كم   ت رك   الصكداغا كا اللارركةتلم 

سكرارة الت ل  ات مل تلم تحئكق  تذت  صاللراق اللردكة ضم الت   الصكداغا كا 

 الت ل  حسب تلر اللراق اه  ااق هذا الت رك  تئا  

           ـ سكرارة الت ل  .ـ اللراق اللردكة المت اتة الت  تمس لخصكة المت ل 

        

 ـ تحئق الت ل  ت د المت ل  حسب م لكاته اللردكة

 اكذا ا  للة الت لكمكة اإكئاتاتذا مص كة تلم هساس مئارصة ترصاكة ت ا  " ـ 

ارد ت ا   .اللراق ااالختأاا  الت  رد كصرزها المت لما   ا  اض كة الت ل 

صكداغا كا تل ل إلارا  هذد اللراق م راكة ها  لسكة ا تماتكة  اصذلر اذ 

  [55]امااصلاتذ  ترصاكا مر ا اراصأ للتظككر حسب خصاصكا  المت لمك 

 القائمة على الفروق واالختالف البيداغوجيا أنواع 1 – 13-
                    

الت  تئا  تلم االختأ   الصكداغا كا كمكز الترصاكا  صك   أ ة ه ااع م 

 :االلراق الما ادة صك  المت لمك   التال 

 

  : pédagogie variée الت اك كة الصكداغا كا1  -16-

 
اتص ا . ه للة تت اع م  اترة إلم هخر  ام  حصة إلم هخر  ه ذا ت تمد تلم

الدرس ها الذد  الترصاو كئد  صاتتماد تئ كة ماف    كئد  ص د  لمئارصةف اإ لذذد ا

 .الذد  الترصاو صتئ كة هخر ف اه ذا ذلرف الدرس ها

  

 :pédagogie diversifiée صكداغا كا المداخل المت ددة 2- 16

 تئ كا  اه   الت  كئد  اكذا  لس الدرس اكحئق  لس الذد  الترصاو صاست مال

  مختللة ص كلكة متزام ة

  

 :pédagogie différenciée كةاللارر الصكداغا كا16-5
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 المئارصة الت  تلملف صاإلضااة إلم الممارستك  ا الكك ف تلم الت اكا ا  اه 

 ال تحاال ائل الت اكا ا  التئ كا  الصكداغا كا محتاكا  الت ل ؛ هو ه  هذد

 ما  ها لتحئكق الذد   لسه ا  ار  ااحدف اإ ما تس م  ذلـراالاساول تصر الز

 إلـم تـ ـاكـا محتاكا  الت ل  داخل الئس   ام   مة اإ ذا مئارصة ت تمد تلم

  .الت اكا ا  اللراوق اا  المحتا  م ا

                   

 

  ؟اللارركة الصكداغا كا لماذا11   

 تظل  الصكداغا كا مذ  خصاصا ا  ظل التدركس صال لاكا ف حكث   د هذد سؤال

الئس  م   احكة  اللراق  صك  المت لمك  ا  الت ل ؛ خاصة ما ا اد تصاك  صك  تأمكذ

ال لسكة ا اللزكالا كة ااال تماتكة  االخصاوص الت لكمكةف اذ  م  كة الخصاوص 

 اللردكة ا  رلب ال ملكة الت لكمكة الت لمكة م   احكة ا داوكة صاضا اللراق

اه   االتحصكلكةف ام   احكة ه للة الت ل  الت  ترات  إم ا كا   ل مت ل  تلم حدةف

 مل تلم   اح المت ل   حسب صذلر تحاال الحد م  ظاهرة  الللل الدراس  ات

صل تدخل الدت  للمت ل  تلم تخل  ص اصاته .. اإكئاتا  ت لمذا م لكا   ل حالة

                              الدراسكة 

اض كته  الم اسصة لت لمه ال كدف ه  الت  تضا  ل مت ل  ا   اللارركة االصكداغا كا

 ..ظلذا   د  ل كت امل ما الم راة االئك  االمذارا  حسب لارته ا ذدد ازما ه اا 

                             ام ه اإ  ال لاكا  تر ز تلكذا   كرا ا  تحئئذا ت د المت ل 

                                    

 راة ردراته الخاصة اممكزاته اللخصكة اسصل تاظكلذا  دها تم   المت ل  م  م   ما

ا  ت لمه لتحاكلذا إلم  لاكا  خاصة صه راصلة للتاظك  ا  اض كا  هخر  ص ا ب 

ا لأرا م   ئته ا  ردراته امذاراته  تحلكزا تل كا  المت ل  تلم الت ل  الذات 

الت لكمكة ف صما تؤهله لأ دماج ا  الاض كة  ا لاكاته ام راته اركمه اسلا ه الت 

ذلر ه  الت لك  ال كد ها الذو كتحال إلم ت ل  .. ال ل كضم  استئألكته اتمكزد ا  هذا

الترصاو ال دكد ا  الترصكة االت لك ف الذو كؤم  صأ  المت ل  الذو  ذات  حسب االت اد

ص لسه ا  ظل تا كه  امساتدة ا تحلكز الم ل  ف ها هحس   ت لما اهدا  م   ك ل   لسه

إ  هدا  المت ل   ص لسه لما كركد ه  كت ل     لكة تلم الم ل   حكث لمت ل  الذو ك تمدا

ص لالاته الدراسكة الت  ت تمد الملار ة ا المصادرة  كساتد تلم الت ل  اتخل  

  ص اصاته الدراسكة 
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                        اللارركة الصكداغا كا ص ع ههدا  -   1 – 11

اا ساسكا  إلم تحئكق  ملة م  ا هدا   اللارركة الصكداغا كا تس م               

تحئكق   ما ا  الممارسة الت لكمكة الت لمكة؛  ذ ر م ذا تلم سصكل الم ال ت د المت ل 

 لا اته ا ردراته  مصادرة اررارا اممارسةف م  خأل اضا:االستئأل الذات  للمت ل  

مما كؤدو صالمت ل   ا  الحسصا  الت لكم ف ااال لأق م ذا ا  ت لماته اهدا دفحا اته 

ئة صال لس ا صالئدرا  الت لكمكة ا الت  ه  هساس ت لمه  املار اته ا  إلم ال 

 ال لالا  المدرسكة   ااتخاذ الئرارا  الم اسصة للمل أ  الت   ت ترضه ا  الت ل       

صالت ر  تلم حئكئة  الذات  الذو كسمح له تم   م  التئاك  اللارركة االصكداغا كا -

تحئق لدكه م  ال لاكا   االت ر  تلم ما.. إم ا كاته ال ئلكة ا اا داوكة االسلا كة

لدكهف حكث ك مل ا  إلار الت لما   اما ل  كتحئق م ذا.. االئدرا  االمذارا  

. م ذاف  ما تم  ه م  تئدكر مسؤالكة ت لمه تلم تحئكئذا االتم   اللارركة االم الل

اردرا  ا لاكا   ال ملكة  لاصا ت دكدو مستمر كضا المت ل  مر ز اذ  صذذا ذا 

 لخصاوصه ال لسكة ا الت لمكة ف لك ما صصارة لصك كة  حا تحئكق اسلا ا  م اسصة

 .ات رصته الذاتكة ا  الت ل  لركق خصرته ذاته ااستئألكتذا ت 

اللصك ة  تحئكق التلاتل اال تمات  االتااصل الصك كل   ماتة الئس  ا لأرا م    -

 اللارركة االصكداغا كا. اال تماتكة لهف صاإلضااة إلم لرال االحا ا  اإل سا كة ا 

هتضا   ماتة الئس ف ا  إلار هدا  الت لما  ف اذ  تحئق  للمت ل  صالتلاتل ماتسمح 

االت ال  ال مات  للت لما   لل مكا اإلحساس صذااتذ  المستئلة المتضام ة ا  ال لف

مما كسمح لذ  . المتاخاة م  الت ل  م  م للق ت امل المت لمك  ا  تحئكق ا هدا 

اذ  . خأل الملار ة ا  ال لالا  المدرسكة   م  ..صتلاكر  لا اتذ   ام تسصاتذ 

تل  االتصال  ت د م صا التااصل صك   الم ل  ا  المت لمك   اصك   م  ا ذة  ظر

المت لمك  ه لسذ   اصذلر تصصح م ظامة رادرة تلم التلاتل الترصاو ال كد الذو كحئق 

اسكة ل ل  ا  لس  مساتد تلم تحلكز الملار ا  ا المصادرا  ا  ال لالا  الدر

 .المت لمك  مذما  ا   ردراتذ  الت لكمكة 

م ال صذا تحركر ال أرا  اال تماتكة االتااصل صك  هاراد  اللارركة االصكداغا كا

 لصا المت ل  الئس ف   ذا ذا  لاصا ت اا   ا تمات  م لتحف تستلكد اكه م   ماتة

اا   اال تمات ف الذو ها ا  حا ة ماسة إلم الت اا  االتلارر ا  ص ا  الم ار ف

.. اال مل  إ  از ا دا ا  الت لمكة م  خأل التلاتل الل رو االمذارات  اال لم 

 .ه  صكداغا كا ا تماتكة تلاتلكة الصكداغا كا اصالتال  هذد

م ل ف المت ل ف ) ـ تل كل ال أرة صك  هلرا  ال ملكة الت لكمكة هكصك   الم لث الت لكم  

 الم ل : ا لأرا م   ا  المت ل  ذا  تاراة مرتصلة صلرا  الل ل الت لكم  المادة

صخصاصكة تئدكر  الصكداغا كا اال أرة صك  المت ل  االم ل  تتمكز ا  ظل هذد. االمادة
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اتئدكر المت ل  للم ل  م   الم ل  لذا  ااحترا  لخصكة  المت ل  محارا لل ل الت لك ف

ا ل الت ل  ات اد المت ل ف اصذلر  م للق ه  هذا ا خكر ها محرر ا ل الت لك  إلم

الت لك  االت ل  ا  هاق اظكلة المؤسسة  تأرة ملتر ة تتاخم تحئكقكدخل اال  ك  ا  

الرااصل ال لسكة اال أرا  اإل سا كة متلص ة  اه  تالد م ماتة م . الت لكمكة

 [53].المختللة الت  تالد تلر ال أرا  ها تاترها صاال ل اال  اا حاسكس

 حا المسااة  لت ل ف ات حا إماال أرة صك  المت ل  ذاتا امادة الدراسة ماضاتا ل اهما

ل   [ 53.]االماضاع صك  الذا  االماضاع ها إما  حا اإلسئال االتلاتل صك  الذا 

صك  الذا  االماضاع ما  ا  المدرسة االصتداوكة   كرا ما ال تا د تلر المسااة اللاررة

  فالتأح  صك  ذا  المت ل  االماضاعف ا  م حم اتح خااق  دكدة هما  اللذ كا د

إسئال  اهما  إ راوكة اإ  تد هذا التأح  ت د ص ع المل رك  تاوئا م راكا ك حا  حا

 .[51]الذا  تلم الماضاع

للمت ل   تالد ذلر التأح  م  خأل خلق الماضاع الم اسب اللارركة االصكداغا كا

اذ  صذذا ت د . المت لمك  اق اتكرة الت ل  الذاتكة ل ل مت ل  ها م ماتة م الم اسب ا

كدرر الماضاع صالئدر الذو  اتضم  للمت ل  ه . محر ا روكسا للم لث الت لكم 

اال ال  ذا ) التلئاو  صك  الل ل ااال ل ال حسب مكرلا صا ت   كتحرر إلكه ااال دماج

 صك ما كظل ال ال  ذا داللة تئلكة ها م ردة ت دما صال سصة لإل سا  اللصك   داللة حر كة

  [51] كتتصا صاهتما  اتأ  صالظك  صكرارة ا دماج الل ل صاال ل ال

الم اح  ال ئلكة اال سمكة  ـ ت كك  الت لما  ااق اللراق اللردكة صك  المت لمك  ا 

 ااؤ حتم تحئق مصده ت.. ااالست دادا  االئدرا  اال لاكا  االمكاال  االرغصا 

ت دد المستاكا  الت لكمكة  داخل  ماتة الئس  ا لأرا  اللرص ا   الت لك   امراتاة

ص ا  تلم ت اتذا ا صل  المص   تلم م تسصا   م  تد  ت ا سذاف اخلق الت اع اكذا

ال ما كتار  تلم ت لما  الللل الساصئة االت ل  كتار  تلم  " المت ل  الساصئة؛ ذلر ه 

 [51] . "اصل إلكه الللل مستا  ال ما الذو

 

 ا  ا لأرذا م  اللراق اللردكة تحئق ال ذد االار  االت للة اللارركة االصكداغا كا

 ل ارد ها ... ا رلف   ذا ترات  الخصاوص ال لسكة ا ال ئلكة ا اال تماتكة 

 .صكداغا كا هاداة دا  هدر ت لكم    ارادف اصذلر ا م ماتة م  ا 

 

                                                          إتتصارا  اارركة - 2 – 11

  

 :ت تمد تلم اللارركة الصكداغا كا إ 
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 ـ تلاتل م ا ا  الل ل الت لكم  الت لم  م   ماتة الئس  االم ل   االم راة 

 االمؤسسة الت لكمكة ا لأرا م  هدا   ل م ا  اظكلته الم الة صه ضم  هذا

 .الل ل

ذا ا  ـ تد  ت ا س  ماتة الئس  ا لأرا م  لصك ة االختأ  الحاصل اك

 ....ال لسكة ا ال ئلكة ا الت لكمكة ا اال تماتكة  .الم اح  المختللة

الت اك   ا ساس   تد  ت ااؤ الم لمك   ا  ا دا  الت لكم  ا لأرا م  االختأ -

ام  الممارسة .. ف ام  الت اك  الذات ف ام  اال تما   لس  ا تمات   ئاا  

 ..االت رصة االخصرة المكدا كة

ضم   المؤسسة الت لكمكة ص كة ا تماتكة راصلة للتاظك  ا  الت لوة اال تماتكةـ 

رسمكة اظكلتذا الت لكمكة االت اك كةف صم  م االتتماد تلكذا ا  الت لكمكة ااق 

 ..[51]اللراق اللردكة لخلق  ماذج م ادة اإل تاج

 الصكداغا كا ـ تلك    ماتة الئس  تلم ا رل ا  م ماتا  مت اتة إ  ل  تأخذ 

صالت لك  التلركدوف اتخصكص  ل اوة صت لما  محددة ام ك ة ام دة حسب 

 .. ل م ماتة تلم حدة م لكا 

 ـ لرق ت لكل الم ماتا  ال صر  االصظر ف اتلم الصرم ة الدركئة للت لما 

الت لما   الم راكة االمذاركة اا داوكة الساصئة ات اد المص كة تلم الم تسصا 

 ..ال دكدة

الم ل   م للا اااتأ ا   ماتة الئس ف اراودا لذاف كمتاز صالت ال  ال كد م ذا  

 ..ضم  خلئه لم ال التلاتل االتااصل صك  م ا اتذا

 اللارركة؟ الصكداغا كا ما ه  الضراركا  ا ساسكة لتل كل - 12

 

م ل ص ضذا الصد م  تااكر لرال اظرا  م اسصة كت اللارركة الصكداغا كا لتل كل

 :ا 

ـ تحدكد حا كا   ل مت ل  ها  ل م ماتة م  المت لمك ف م  خأل تئاك   

للت لما  الساصئة االم راة الئاومة ت  الماضاع المستذد  صالتدركسف  تلخكص 

اللراق اللردكة ص ا  تلم ذلرف اإلأع المت لمك  تلم ذلر ص ل  اتلخكص

 كخص الماضاع المستذد  ما إ را  ملاارا  صك ذ  اكما للااكة ااضاح

صأصة  ـ تدصكر الار  صمرا ة م اسصة ل ل مت ل  ها م ماتة مت لمك ف ااالصت اد ت 

محدد   دال الحصص التئلكدو الذو   كرا ما ك ررل الت لما  صحصرها ا  ار 

هصأ تلم  االلراق اللردكة مص كة. صصرامة امئ   تلرك كاف كحاسب ت  اإلخأل صه

اتتصار الار   ختللة امت اتة ك ب استحضارها ا  ا دا  الصل  ماإكئاتا  للت ل  م
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 .ص ل مرا ة

الت لما  داخل  التلركدكة ها تلم الئاومة تلم الت لما  اللارركة الصكداغا كا لصك ة -

ام اككر ارك   م ماتا  م  المت لمك ف تتللب التلاار االتحاار حال  كلكة

الت لكم  خاصة الم ل  االتأمكذ  اسلا ا  الت لما ف االت ال  ما م ا ا  الل ل

 .صتلر الت لما  االلر ا  اللاتلك  ا  المؤسسة المرتصلك 

رداد  ملت ل ا  الصداكة  ظرا ه   ماتة الل ل ال ت ا اللصك ة كئا  حالذا  دل  اهذد

اكتلاار حالذا ص ل  ها الذا ااحدةف صئدر ما تتس  صالمئاامة؛ الت  تمتص ت دما كتحاار

 .مسؤالكة اماضاتكة

المسارا   ـ اإلتداد الدركق لألهدا  المتاخاة صتحدكد الت لما  اضصلذاف اتحدكد 

 هدااته ص ل ه ااته الم رااةف اص ا الت لكمكة الت لمكةف ااضا التئاك  

 تااكر لرال ال مل ا  م ماتا  

اتتماد الت لك  الئاو  تلم ا رة اللراق اللردكة صاتتصار اختأ  المت لمك  ا المت لما  

صم  م اال لأق ا   لس الئس  صدل اتتماد الت ل  الئاو  تلم ا رة المت ل  المتاسل 

اتر كز الت ل  حاله ا اتتصارا [ 66]م  المتاسل ت  المتاسل الحساص  ال اال لأق 

ا  التأمكذ  سخ لصق االصل ما اراق اردكة ت اد ال تذ ر  ما ها حاصل ا  

 صرام  ا الت لكمكة الحالكة الت  تدتا الت دد اماه  ص دكدة ؟؟

التحدكد اللراق اللردكة لسذالة تاظكلذا ا الت امل صذما ا ص ا  تلم هذد الم ماتا  

ا  تئاكمذا التلخكص  لأل للة الت لكمكة ا م ه   ا  رد ا للئ ا م  ت لكم ا ا م لك

 ..م  اللراق اللردكة المحصلة لدك ا  

ائد صا  اال  تلم الم لمك  ا  ك ا ا مساتدك  ا مسذلك  ل ملكة الت ل  ا التر كز  -

رة ا  الئس  م صصا تلم تحس  داا كة الملار ة ا  ال لالا  الدراسكة ا تحلكز رد

التلمكذ تلم الت ل  هو ا  الم لمك  م  اا صذ  تل كا التأمكذ ا  الئس  تلم الت ل  

 [ 51]الذو ك تسب التلمكذ م  خأله م اراه صل ل لصك   

لضما  تااصل اك اص  اا ال متصادل صك  الم لل ا التأمكذ ك ب ا  كتئصل تصاك   

لكمكة ا ال ئلكة تلكه ا  التأمكذ م  حكث الخصاوص ال لسكة ا اللخصكة ا الت 

كت ه صذ   حا هد  م ك  الت ل  ا تحئكق ال لا ا  الم تظرة م  المادة الدراسكة 

اك  لذ  تلم خأ  لخصكاتذ  م دم ك  ا  الظملكة الت لكمكة الت لمكة ص ل  دكة 

 ا مسؤالكة ا ملار ة حكاكة 
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 :خاتمة

 م  استحدا ا  الترصاكة  الت  ت تمد هسالكب مصت رة اللارركة الصكداغا كا إ 

امت ددة تذد  الم الراا م  م  ال لا ا  ا الئدرا  التحصكلكة للمت لمك  ص كدا 

صاللاصا الت دكدوف االلاصا  الدراسكة  الت لمكةف اتتس ت  ال ااوق ا المل أ  

المستحضر لئدرا   ل  اال تمات  الت اا   التلار   -ال لم ف االلاصا ال لس 

ت لماتهف اك مل  الم ل   ارد تلم حدةف االذو كحس اكه المت ل  صالمسؤالكة ت اد

لم تحسك  تلم احترا  الخصاوص اللردكة ل ل مت ل  ا ست مالذا ا  تل ك ه ت

 .ت لمه 

 الت لك  الذو ك تمد المت ل  المتاسل االلرق التئلكدكة ك حصر لكوا الكواف إ 

لكلسح الم ال للت لك  الذو ك تمد اللرق الحدك ة الت  هرر  صمر زكة المت ل  ا  

ال ملكة الت لكمكة ادارد اللاتل ا الملارر  م  خأل  لالاته المدرسكة مذما 

هما للم ل  الم ا ة  الذامة م  حكث الدار .ا التحصكل    ا  مستااد الت لكم 

المساتد ا المل ا ا الدااا ا الم لل للمت ل  تلم تحصكل ت لماته ص كدا ت  

 .التلئك  الذو هتصث الله ا  تحئكق الت ل  المستدا  
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 ثاللصل ال ال

 

 

    إ را ا  الدراسة 



 

 اإلجراءات الميدانية للدراسة 

 

 تمذكد 
  

اه ييرد ايي  داا كيية  لئييرا ة خييأل  لييال ا اإلتصييال غكيير الللظيي   صذييد  م رايية دار

و ك ا   الملار ة ا المصادرة ا  الئرا ة التخلك  م  الص اصة الئراوكة لد  التلمكذ الذ

تحصيكل تأميا  الئيرا ة ا  يذلر ه يرد تليم ملذيا  له ا  الئيرا ة م  إ خلاع تحصك

ف ا يب تلك يا إتصياع ال دكيد مي  اإل يرا ا  المكدا كية صذيد  التأ كيد مي  الذا  الئراو  

اللرضييكا  المصيياغةف اذليير ميي  خييأل تحدكييد تك يية الصحييثف هداا  الئكيياس الحييداد 

ذلير  ميا  الزم كة االم ا كةف ااستخدا  م ماتة م  ا سالكب اإلحصاوكة اس لرح  ل

 :كل 

 

 :اص  الدراسة االستلأتكة :الدراسة االستلأتكة-1

 

تك ياز تصيد ال زكيز .صل كيد صلئاسي  اصتداوكية مدارس  ه رك  الدراسة االستلأتكة ا 

 :صمدك ة ت اصة صذد   ما الم لاما  االم لكا  ا الكة ااق تدة خلاا 

  الت ر  تلم م تما الصحيث تي  ريرب مي  خيأل زكيارة اسيتلأتكة للميدارسف

للظة ال رصكة خاصة للس اا  ال ال ة اصتداو ف امأحظية ررا ة احضار حصص 

الئييرا ة هو الملييار ة ها ت  ييب  التأمكييذ تيي  رييرب امييد  إرصييالذ  تلييم ت ليي 

 رراويي   الملييار ة ها تذمييكش الم لميية للتأمكييذ الييذك  ك ييا ا  ميي  سييا  تحصييكل

مرحليية الت لكمكيية امييد  تاا ييدها صالمدرسيية االصتداوكيية اصييا خص ايي  صداكيية ال

 .الئرا ة خأل  لالا الدراسة االظرع م   ل ذلر تحدكد هه  مؤلرا  

   رم ا صحضار حصص اللظة ال رصكة الئرا ة ت ير  خيأل ا سيصاع صظيرع اذي

صذيا الم لمية ه  ال ؟ ا هيل تئيا  السلا ا  االتصالكة غكر الللظكة امأحظة هه  

ا مصيادرة ه  ا  ال لال الئراوي  االتي  تذيذ  مي  خأليه إ يارة داا كية المليار ة 

ا خاصة اليذك  ك يا ا  مي  تيد    ئيال الئيرا ة ميا لتأمكذ الس ة ال ال ة إصتداو  ا

 .مصادرة ها رد ا ل تلم الم لمة) مأحظة ملار اتذ  

  مأحظة ه ر است مال الم لمة لإلتصال غكير الللظي  تليم تئصيل الم لمية لتأمكيذ

 الذك  ك ا ا  م  مل لة رراوكة اهل تتحالم االتصال صذ    

   الت لييك  االصتييداو  السييتلأع مييد  م لمييا  صأ  مييا لمئييااه رك ييا م ماتيية ميي

لظي  لصي اصة الئيرا ة اهيل ليذكذ  م راية مسيصئة حيال االتصيال غكير الل اذمذ 

المل ا تلم الملار ة ا  ال لالا  المدرسكة ات  ب التلمكيذ  ا ه رد الترصاو 



 

 

الئييرا ة ا المصييادرة اهييل الم لميية تلييرر التلمكييذ ايي  الئييرا ة مذمييا  ييا  مسييتااد 

إسيت ارة الداا كية للمليار ة اي  )ااذ  المصادرا  المكدا كية للتظليب ت ذيا الئراو  

 ت تميد تليم  ليال الميت ل  ا  تدركسيكة اسيتراتك ك الئرا ة صأسلاب غكر للظي   

 ...( مصادر ا  التخلص م  ص اصته الئراوكة 

 لييأع تلييم السيي أ  المدرسييكة للتأمكييذ صذييد  التلييخكص المصييدو  ل ك يية اإل

  الدراسة اضصل متظكراتذا

  للب م  الم لمة تحدكد التأمكذ الذك  ك ا ا  م  ص اصة رراوكة ا  الئس  لسي ة

  ال ة إصتداو   

 مر يزك  تي   إ را  مأحظة ل مكا تأمكذ ا رسا  الساصئة اايق ليص ة مأحظية

لمؤلييرا  ا لتلمكييذ ص ييد  الرغصيية ايي  المصييادرة االملييار ة ا مأحظيية االسييلار 

 الت  تئا  صه الم لمة اهل تلصئه ه  ال ؟ االتصال غكر الللظ 

. 

 :هداا  الدراسة االستلأتكة .2-1

 الصي اصة الئراوكية كئيد  إليكذ  تي  هسيولة المئاصلية ااق : لم لما  مئاصأ  ما ا -1

ا ادها هسيصاصذا   كلكية التيدخل مي  رصيل الم لمية اهيل االتصيال غكير الللظي  

اميد  مليار ا  المل ا كم   م  التخلكي  مي  الصي اصة ها اليتخلص م ذيا 

 ا  ال لال الئراو  التلمكذ 

 .االصتداوكةلد  تأمكذ المدرسة الص اصة الئراوكة حال مد  ا اد 1

 الم لما  م  ا ذة  ظر  الص اصة  حال مؤلرا  -2

 .االصتداوكةالمرحلة  ا   الص اصة الئراوكة  سصاب الم لما  تصارا  حال  -5

 . م لما  ما ذاو ص اصا  الئراوكة ت امل الحال  ك  ت -6

ت لي  داا كة الملار ة ا  الئرا ة  هل االتصال غكر الللظ  مل ا تلم  حال -3

 . الئرا ة 

  ص اصة رراوكة لصئ اها تلم التأمكذ الذك  لدكذ  : إستمارة صكا ا 

 المسييتا  االرتصييادوف اال تمييات ف : ة المت لئيية صييـكلييخصذييد  ضييصل ال اامييل الد

 .در ة ت لك  الاالدك ال ئاا  ا

 لمؤلييرا  الحالكيية  الم ييد خصكصييا لدراسيية ااييق لييص ة مأحظيية ميي  : المأحظيية 

    اإلتصال غكر الللظ 

  الدراسة االستلأتكة: 

 



 

  3ضييار حيياال هسيياصكا صم ييدل ح 6ا رك ييا الدراسيية االسييتلأتكة لصح  ييا مييدة 

ميد    يل هسيصاع لتحئكيق ا غيراع السياصئة اليذ رريرا ة  ترصكية  حصص لظية

تاا د الص اصة الئراوكة  ك  تت امل م ذا الم لمة اهل تسيت مل االتصيال غكير 

 الللظ  

 .التحلكل ال م  للصكا ا  المئاصلة ما التأمكذ 

   ص    12.3%ا 11.3%هل كئره االدكر ؟ ا ا   إ اصة صأ. 

  صأ%51.3ا% 32.2هل تحب  تاب الئرا ة؟ ا ا   اال اصة 

 ص    % 11صأ ا % 12ا  الم زل ؟ ا ا   إ اصاتذ    صاص هل تئره. 

   ؟ لاحيدر دا  لليب مي  الم لمية هل تصادر ا  الملار ة ا  الئيرا ة اي  الئسي

     % 56صأ ا %  16

  56.3  ي  ا %   33.3هل كل  ر إرتراب الم لمة م ر تليم المليار ة ؟ %

 .صأ

  هل تحب ه  تذت   م لمتر صئرا تر  أ  ت ظر إلكر ا تضيا كيدها تليم  تلير اا

 .صأ %  56ا %  16كدر ا ه   تئره ال ص  ا ا   اإل اصا  ص    

 التأمكذللمئاصلة ما كل  التحلكل ال 

اكما كخص السيؤال ا ال هرد  م راية هيل ه يار مئراوكية اي  الم يزل التي  تيداا 

صالمت ل  للئرا ة ا تخل  ص اصته الئراوكة ما التئد  اي  المسيتا  الدراسي  ا ل ي  

 ا   ال تك ة سلصكة اهذا لصك    تك ة لما ك  كه التلمكذ م  ص اصة ا  الئرا ة    

سرو غكر مل ا تلم ت ل  الئرا ة لما للاالدك  مي  تيزا  تي  الئيرا ة الاسل ا 

 .اإ  الللل ا  هذد المرحلة مازال تحث  أ كر سلا ا  الاالدك  

ا  الم زل ا ا   ص سصة  صكرة صأ اذلر  ا كخص السؤال ال ات  حال الئراوكةهما اكم

مكيل ل ليالا   لخصاصكة التأمكذ الذك  ك ا ا  م  مليا ل اي  الئيرا ة اذي  ه  ير

هما غكر مدرسكة  إ  ار م  ملاهدة التللاز ما تد  ات  ا سرة لخلارة الظاهرة 

اكما كخص  تاب الئرا ة اتأرة التلمكذ صه ا   الم  صك  ها المحصك  ل تاب الئرا ة 

ضوكلة مئار ية ميا اليذك  ال كحصيا   تياب الئيرا ة ا هيدا ميا كتير   % 51.3 سصة 

ها ل ييا  ص ييع . ها  تك يية اإلت يياد السييلص   حييا الئييرا ة تييد  الرغصيية ايي  الئييرا ة 

التأمكذ إلم حلظ ال صاص دا  اذ  اه  ا   ظير الم لمية كئيرؤا   كيدا الكسي  

كست كره  ا ال كدا ذ  للئرا ة ما غكياب التلي كا  لذ  مل لة ها ه   تاب الئرا ة ال

 .ا الدت  م  رصل الم لمة ا ا سرة 

صيالئرا ة اي  الئسي  دا  اللليب مي  الم لمية ا ا ي   هما اكما كخيص سيؤال المصيادرة

صيأ اهيذا لت  يب المليار ة مي  رصيل التلمكيذ اليذو ك  ي  صي اصة %  16اإل اصة ب

رراوكة ا خاصة ا  المرحلة االصتداوكة لما كأر  التلمكذ م  تذمكش م  رصل الم لمية 



 

 

كة التلمكيذ ا  ذلر السخركة م  لير  الم لي  ا الت لكئيا  ال ارحية ا المؤدكية ل لسي

مييا الحظ يياد ايي  الدراسيية االسييتلأتكة تييزا   اممييا كلييار  تييد  ملييار اته اهييذ

التأمكييذ تيي  الملييار ة ا المصييادرة الذاتكيية للئييرا ة اهييذا مييا كتيير   ال أريية السييلصكة 

مي  للتلمكذ ما الئرا ة ا م ه إ  يدا  الداا كية للمليار ة ميا غكياب التئصيل ا التحلكيز 

 لذو لدكه مل لة رراوكة لر  الم لمة للتلمكذ ا

هل كل  ر إرتيراب الم لمية م ير تليم المليار ة ا ا ي  ال سيصة متئارصية  هما اكما  

  ه ام  ال كل  ه ا دلر ميا كتير   ال أرية االتصيالكة صيك  التأمكيذ ا لصك  م  ك

الم لمك  ا  المرحلة االصتداوكة اذلر صيالتزا  الم لمية للم تيب ا السيصارة صاالضيااة 

التلمكذ م  هرتيراب الم لمية  تك ية لليدار التسيلل  ا ال ئياب الم  ياو ا إلم خا  

 . ا  ص اصة ا هذا ما لاحظ ا أ ا  الدراسة االستلأتكة االمادو للدك  ك 

تير اه  تلي  ر مي  خيأل سيؤال هيل تحيب ه  تذيت  م لمتير صئرا هما اكما كخص 

ا ذلر رغصة اي      %  36ال ظر ا االتصال الحس  ا ا  إ اصا  التأمكذ ص سصة 

لاتلكيية التيي  تحسييس التلمكييذ صالتئصييل ا ال ئيية  ا تييد  اإلحسيياس ال أريية ال كييدة الت

تي   ثصالخا  م  الم لمة ا اإلحساس صالتذدكد م  رصلذا ا م  ه ا اإ  التلمكذ كصحي

ذ ه  إ ا  لس  مأو  لت لمه ا تئصل لص اصة ا محاالة تل ك ه م  لر  الم لمية 

لإلرتصالذييا  حليية ت تمييد تلييم الداا كيية الخار كييةد المرخصاصييكة الللييل ايي  هييذ

- الللالة -صالمرحلة ال مركة 

للملييار ة ايي  الئييرا ة ف هيي  ههيي  مؤليير  االت يياد  ه  تييد  اهتمييا  التلمكييذ ات اهلييه ا

ها ال أريية االتصييالكة السييلصكة صييك  الم لميية االتلمكييذ الييذو ك ييا    فالسييلص   حييا المييادة 

صي اصة صحكيث هي  ههي  ميا كمكيز تلمكيذا لدكيه  اتيد  المليار ة  ت  بكص اصة رراوكة 

 تلئ  الم لما  صأ ذ  مذملا  ا ال كحضرا  الدراس ا  الم زل 

 

ا سييصل تييدخل الم لميية  مييد  تاا ييد الصيي اصة الئراوكيية  إ اصييا  الم لمييا  حييال -

لئييد إغت ميي  ارصيية ت يياك   لم لمييا  المدرسيية اإلصتداوكيية  إزا  هييذد المليي لة 

 ي  ا سيولة  التالكية   ريدم  لذمي 2616 – 2661اصية لل يا  الدراسي  صمدك ة ت 

إستص اد الم لمك  ذ ار  تك ية تيدده  الضيوكل  يدا اي  الت ليك  اإلصتيداو  ا  يا  

 .م لمة  66تدده  

 السؤال ا ال 

 هل كا د ا  الئس  م  لدكذ  ص اصة رراوكة ؟

ال ا % 16اصة ص سيصة   ا   ه اصا  الم لميا  صأ يه كا يد مي  ك يا    مي  هيذد الصي 

56 %     



 

 هما اكما كخص السؤال ال ا   

 ماه  مؤلرا  الت  تمكزك  صذا م  ك ا      مل لة ا  الئرا ة 

ل ييد  %  13ميي  اإل اصييا  تخييص إ خليياع ال أمييا  ايي  التئيياك  ا %  13ا ا يي  

 .الملار ة ا ت  صذا ا تد  تحضكر ال ص ا  الم زل

 السؤال ال الث 

 ا سصاب المؤدكة للص اصة الئراوكة ؟ حسب رهكر ما ه 

ص د  مساتدة اإلسرة للتلمكذ اي  ت لي  الئيرا ة ا %  32ا ا   إ اصا  الم لما  ص سصة 

 تحضكر ال صاص ا  الم زل 

م  الم لما  كرك  صأ  التلمكذ  سيال ا خاميل ال كحيب المليار ة اي  الئيرا ة  %  21

. 

 السؤال الراصا 

  ة  ك  تتدخلك  ؟ ا  حال ا اد المل لة الئراوك

م  الم لما  التأ كد تليم تحضيكر ال صياص اي  الم يزل ميا التذدكيد %  36اأ اص  

الم لمييا  تظكيير هسييلاب الت لييك  مييا تئلكييل تييدد ميي  % 36ايي  حاليية تييد  التحضييكر ا 

 التأمكذ ا  الئس  

 السؤال الخامس 

اصة هييل االتصييال تييرك  صييأ  االتصييال غكيير الللظيي  كم يي  التلمكييذ ميي  تخليي  الصيي 

 الئراوكة ؟

 الستراتك كا  الت لكمكة الملصئية اي  الميدارستصركراتذ  صأ  ا  ا ا  ال كساتد 16% 

اييي   ظيييرا لييي ئص ت ييياك ذ   هكسيييت ملا  ال  ف اه ذييي ال تذيييت  صاالتصيييال غكييير اللظييي 

 االتصال الترصاو صل  ك تمدا  تلم اتصال للظ  ائل استراتك كا  

 

 

 الت لكق : 

 ظذر صمؤلرا  تؤ ر تلم تحصيكل التلمكيذف اتليم مليار ته الص اصة الئراوكة  ت

اييي  المرحلييية االصتداوكييية اههييي  اتيييد  المليييار ة اييي  اييي  ا  ليييلة المدرسيييكةف 

 ت ا  ملذا  ذا  رراو  سلص  ال لالا  الصلكةف 

 الذو كحدد ملذا  الذا  ا  ادكم  لدكه 

 اويي  ا هييذد الصيي اصة ات  ييب المصييادرة ايي  ال لييال الئراويي  تحييدد تحصييكله الئر

المتم ل ا  ال أما  التي  تئيك  صذيا الم لمية تليار رراوتيه ام يه  لا تيه الئراوكية 

 اتئك    احه ها رساصه 

 



 

 

 :لص ة المأحظة. 1-6-2

 

ه رك ا مأحظت ا خأل الدراسة االستلأتكة ااق لص ة مأحظة مستمرة تيدمج ههي  

الم لمة لأتصيال  مد  ت رار) االتصال غكر الللظ  خأل حصص الئرا ة مؤلرا  

ف ااايق  تياوج ليص ة المأحظية هخيذ ا  ل تلمكذ اليذو كئيا  صيالئرا ة ااق  غكر الللظ  

المؤليرا  ت  يب المليار ة ا ريرا تذ  ضي كلة  تددا م  التأمكذ الذك  ظذر  لدكذ  

 .ك ا  تئك  الم لمة تئكك  غكر رسم   3تأماتذ  ا  الئرا ة هرل م  تدد مرا  رلكلة 

 ييأث تأمكييذ ميي  خييأل مأحظييات  للئسيي  ال كصييادرا  ايي  الملييار ة ايي   رميي  صت ييك 

صحكييث الئييرا ة إال صللييب ميي  الم ليي  هو ت ييا  رييرا تذ   ييرد ا ييل تلييم للييب الم لميية 

حصييص ال كصييادرا  صالملييار ة اللصيي  مي  الم لميية ه  تئييا  صيياإلرتراب ميي   3خيأل 

ة  ا ي  للتأمكيذ ال أ ية ميا التلمكذ ميا لميس الكيد  ي  تلليب م يه الئيرا ة ا هيذد الت رصي

تسي كل تيدد ميرا  التي  اريا اكذيا االتصيال اللمسي  ا ه  ك يا  اي  الحصية الااحييدة 

  5التأمكذ  اكئرؤ

 5حصييص  ا يي  ملييار ا  التلمكييذ ا ال  مصييادر ايي  الملييار ة ايي  الئييرا ة  3ص ييد 

 مرا   رد ا ل هو إست اصة لللب الم لمة  5مرا  ا 

مييرا   إسييت اصة  6ا  2 مصييادر ايي  الملييار ة ايي  الئييرا ة  ملييار ا  التلمكييذ ال ييا   

 لللب الم لمة 

مييرا   إسييت اصة  5ا  5ملييار ا  التلمكييذ ال الييث  مصييادر ايي  الملييار ة ايي  الئييرا ة 

 لللب الم لمة 

دا  لميس  تدد المرا  الت  رام  صذا الم لمة صاإلتصال اللمس  ما االرتراب الم يا  

 م  التأمكذ ال أ ة  الكد 

  3دا  لميس الكيد  ا إرتيراب  ا   مير 1 ما التلمكذ ا ال  ا  تدد الميرا  اليتأمس 

 اتصال صصرو ك ا  مئتر  ما تأمس ا تد  تأمس مرا  

مييرة مييا  11مييا التلمكييذ ال ييا    ييا  تييدد مييرا  الييتأمس اتصييال لمسيي  لمييس الكييد 

 دا  لمس الكد إرتراصا  5

إرتراصيا  دا  لميس  6مرة ما  1ما التلمكذ ال الث  ا  تدد مرا  التأمس لمس الكد 

 للكد 

 

 : تاوج الدراسة االستلأتكة 3 -1

 



 

إذ  ميي  خييأل دراسييت ا االسييتلأتكة االتيي   ا يي  صم اصيية هسيياس للدراسيية المكدا كيية 

 :ا ساسكة خلص ا إلم

   الص اصة الئراوكة التي  تظذير اي  ت  يب التأمكيذ للئيرا ة ا تيد  اختر ا هه  مؤلرا

ا صحكييث ريرا اتذ  ت يا   يرد ا يل للليب الم لميية المصيادرة اي  المليار ة اي  الئيرا ة 

ت يا  ملذيا  ذا  رراويي  مي خلع للتلمكييذ اليذو ت ييا  در اتيه م خلضيية تليم مئكيياس 

الت  تظذر ر التحصكل الئراو  الم خلع تأما  الئرا ة  ا  ذل ملذا  الذا  الئراو 

 تك ة الدراسة  لد  تأمكذ االصتداو 

  تحدكيد االسيلاب غكير الللظي  الملصيق مي  لير  الم لمية  م  خأل ليص ة المأحظية

م يل اي  ص ياد ليص ة المأحظية ا  ال لال الئراوي  المتللتل كا التأمكذ تلم الملار ة 

مسيير الييدراع الرصيي  تلييم ال تيي  مسييح الييرهس  ييل هييذد  لمييس الكييد –اتصييال لمسيي  

 صاد الل  السلا ا  غكر الللظكة اللمسكة تئا  

  إتصال صصرو تااصل صصرو صك  الم لمة االتلمكذ الذو كئره ال ص تر كز ال ظر ما

 إظذار الدت  ا التل كا 

 مكمكة التي  االرتراب الم ا   م  التلمكذ ا ا  صح  ا الحال  حدد  المسااة صالم لئة الح

  تم   م  التأمس 

  حدد ا ه  السي ة ال ال ية اصتيداو  سيت ا  ال ك ية التي  سي  رو تلكذيا صح  يا    يا  تحيدث

هال اه  الئرا ة ا الت   ت كق ا تساب هه  المذارا  ا ساسكة للتحصكلمل لة الئرا ة 

 .ت تصر ملتاح  ل الت لما   ا  ادكمكة ا خر  ا  مسارد الدراس  

 هياف اذلير التتصارلئرا ة ا ا ال لال الذو س  رو خأله تمل ا الت ركص  اها  ما حدد 

االا ياوق الم لمك  هه   لال كتمر ز تلكه ال  اح المدرس ف  ما ه ه اصالر اع إلم خرا  

ال ليا ة  -الئيرا ة المراائة لم اهج الس ة ال ال ة اصتداو  ال صيد للتلمكيذ ه  كيتم   مي  مذيارة 

ف لييذلر ال صييد ميي  5ههيي  مرحليية كذييد  الم ذيياج التاصييل إلكذييا ايي  السيي ة ل ا ذييا الئراوكيية 

رغصاتيييه ادااا يييه ف تئصليييه مذميييا  ا ييي  خصاوصيييه ال لسيييكة مراتييياة ريييدرا   يييل تلمكذف

المسييا د االمليي ا ا الييدااا للملييار ة ايي   ةااللخصييكة االت لكمكيية ا تحدكييد دار الم لميي

ال لال الئراو  م  خلأ الدت  غكر الللظ  الذو كساه  ا  خلق تأرة اتصالكة ا الة صك  

إسيت ارة الداا كية  للمليار ة  الم ل  االمت ل  لما لذا م  ه ر تلم ال ا ب ال لسي  المتم يل 

مييي  خيييأل ردراتيييه الئراوكييية اييي  ملذيييا  اليييذا  الئراوييي  ا اليييذو كت يييا  للتلمكيييذ ا  ييير .

املييار اته ارغصاتييه ايي  الملييار ة ايي  الئييرا ة ا الييذو ك تصيير  ييز  ميي  ملذييا  الييذا  

الم لي  كسياه  صالتلي كا مي   فا  ادكم  ا الذو كم ل هكضا  ا ب م  ملذا  الذا  ال يا  

لميت ل  اهيذ ا خكير دارد اي  مسيت كر للداا كية اخأل دارد الحدكث مسذل مدت  امحليز 

-صي اصة  –لتخلي  مليا له الدراسيكة ال مل الترصاو كت ل  م  ملار اته مصادراتيه  رلب

م  دااا ه الذو ت ا  م  دت  خار   م  لر  الم ل  صلرق صكداغا كة إتصالكة غكر 



 

 

االمييادة االييذا  الئراوكيية  ا مييا  ةا التيي  لذييا ه يير  لسيي  تحييدد اإلت يياد  حييا الم لميي للظكيية

 ةالمسار الت لكم  صا اد المل لة ا التدخل م  رصل الم لمتلم  م  ه رالدراسكة للمرحلة 

 ا  صداكتذا  

. 

 (:الت رصة)الدراسة ا ساسكة  -1

 

  ملي أ  رراوكية  اتيد  رغصية اي  للتأمكيذ اليذك  ليدكذ  صتحدكيد ا  الصداكية رم يا

لحصير ه  ير ل ك ية الصحيث ص ة المأحظية مي  إتيداد ا خيأل ليالملار ة اي  الئيرا ة 

  16\3م  رصل الم لمة صحكث حدد ال أمة هرل م   للتأمكذ تأما  الئرا ة صتد   

  تد  داا كة اصتداو  الذك  هصداا  5إذ  سكت  ال مل خأل ت رصت ا ما تأمكذ الس ة

اليذو   الئيرا ة  داا كية المليار ة اي للملار ة ا  ال لال الئراو  م  خأل  مئكياس 

 .لصق ا  الئكاس الئصل  للم ماتتك 

تصييال لإل المواكية  لر حسياب ال سيصةاالضياصلة خيأل  ليال الئيرا ة ا  يذالت ركصكية 

تصييال غكيير غكيير الللظيي  لمسيي  صصييرو إرتييراب لتحدكييد ا  يير ايي   ذاكيية الت رصيية لإل

ار ة ا  الئرا ة اتلم ملذا  الذا  الئراو   اه ير االتصيال الللظ  تلم داا كة المل

اهيل ك يا    الئيرا ة خخير الت رصية تأميا لمس  صصيرو تليم التحصيكل الدراسي  

تحسك  داا كة  الملار ة ا تحس  ا  ملذا  الذا  الئراو  ا هخكر ا ال ا    هسلاب

الخلياا  امي  ه يا ا للئ يا اي  الت رصية اايق .  التحصكل الئراوي  تأميا  الئيرا ة 

 :التالكة 

 

 

 :م ذج الصحث.2-1

 

( الت رصييييييية)للتحئيييييييق مييييييي  الليييييييراع ال لمكييييييية محيييييييل الدراسيييييييةف اتص  يييييييا 

L’expérimentationف لتاااييق الميي ذج الت ركصيي  مييا لصك يية دراسييت ا اههييدااذا 

اي  داا كية الت   صح  م  خأله تلم ه ر االتصال اللمس  ا الصصيرو ا االرتيراب 

ا ه ييرد ايي   فالمليار ة ايي  ال لييال الئراويي  ا ييذلر ه ييرد ايي  ملذييا  الييذا  الئراويي  

حكيث ت ير   التحصكل الئراو  المتم ل ا  ال أمية المحصيل تلكذيا  ذاكية الت رصية 

ه ذا تلصكق تاميل م يك  تليم م ماتية دا  ا خير  لم راية ميا كحد يه : " الت رصة

 [61]م  ه رد 

 



 

 :حداد الدراسة. 2-2

 :الحداد الصلركة - أ

 

 م تما الصحث: 

 

لمدك ة ت اصةف اتلكه  يا  م ة صالمئال ة ال ا رستك مد 2ت ا صـ لئد تمل ا خأل دراس

المئال ة  مؤسسا صم تما دراست ا مت ا ا م  تأمكذ الس ة ال ال ة اصتداو  الدارسك  

 ك مرسي)تلمكذا اتلمكذة س ختار م  صك ذ  تك ية دراسيت ا  15ف اصلل تدده  اإل مال  

 (.مدرستك    م  

 اختر ا تك ة صح  ا صلركئة رصيدكة ص يد تلصكيق اإل يرا ا  الأزمية : تك ة الصحث

اخرا  الم لميك ف الر ياع إليم  تياوج صي اصة الئيرا ة لص ة مأحظة لمؤليرا  )

داا كيية  تيي  تحدكييد التأمكييذ الييذك  لييدكذ  مؤلييرا ( الئييرا ةللتأمكييذ خييأل  لييال 

 ملار ة م خلضة تد  الملار ة ها ملار ا  رلكلة 

  ايي  للتلمكييذ ( ال ئليية ال ذاوكيية)مييا تييد   ايي  م ييدل  ملذييا  ذا  رراويي  ميي خلع

 الئرا ة تئك  غكر رسيم  للم لمية ص يد إختصيار ت ركيه الم لمية رصيد تحدكيد ال ك ية 

تلمكيييذاف اص يييد دراسييية خصاوصيييذ   23اريييد حصيييل ا تليييم تك ييية تيييددها [ 36]

سكة اتتئد ه ذيا اللخصكة ااق لص ة م لاما  ردم اها لذ     ضصل متظكرا  هسا

ميي  خييأل تييداخلذا مييا المتظكيير ( متظكييرا  دخكليية)رييد تييؤ ر تلييم  تيياوج الدراسيية 

 :بال اامل  ات  تحدكد  المستئل المتارا تئكك  ااتلكة تأ كرد تلم المتظكر التاصا

  مستا  الت لكم  للاالدك  مستا  إصتداو  اما ااق 

  مستا  االرتصادو لألسرة تادو 

 تضاوكذ ال ك ا   م  هو مرع الحالة الصحكة للتلم 

   الحالة ال اولكة ا سرة م ا ة م  هب اه 

   ك يا ا  مي  ميرع ميزم   2تأمكيذ مي  ال ك ية  3ت د تحدكد ال اامل ت  إرصيا

 إصتييداو   مسييتا  ت لكميي  للالييدك  دا  مسييتا  1ائيير الييد  مييا غكاصييا  مت ييررة 

 تلمكذ ك تم  لألسرة االب تاا  حدكث 1

 1  االرتصادو لألسرة م دا  مستا  المادو. 

الم لميية االتصييال غكيير الللظيي  المتم ييل ايي  اإلتصييال اايي  تمل ييا الحييال  تلصكييق 

تلييم م ماتيية ت ركصكيية اتييرر هخيير   اللمسيي  ا الصصييرو ا الإلرتييراب الم ييا  

 . ضاصلة ت تصر ه  الت رصة

االتصيال غكير الللظي  إذ هدا ا م  خأل تمل ا الت ركصي  إليم م راية ه ير تلصكيق 

م  ه يرد تليم داا كية المليار ة اي  ا  التحئكق ( متظكر مستئل)اللمس  ا الصصرو 



 

 

ال ليال الئراويي  ا ه يرد تلييم ملذيا  الييذا  الئراوي  ا  ييذلر التحصيكل الئراويي   و 

ليد  تأمكيذ ( متظكر تاصا)تأما  الئرا ة الت  تئك  م  لر  الم لمة هخر الت رصة 

 [31] ا تلم تصمك  م ماتتك  إحداهما ت ركصكة اهخر  ضاصلة اصتداو  ااتتمد 5

ذا لكم لياا تلمكي 16ا    إ رهيا تئسيكمذ  تليااوكا إليم تلمكذ 26ك ة ل لكصصح تدد هاراد ا

 .تلمكذا لكم لاا الم ماتة الضاصلة 16الم ماتة الت ركصكة

 رسي تأمكيذ مي   يل  3رسيمك  هخيذ ا  ليس ال يدد  2التأمكيذ مازتيا  تليم : مأحظة

مي  الئسيمك   3الصصيرو ا  االتصيال اللمسي كل لا  م ماتة ت ركصكية  لصيق تليكذ  

 16تأمكذ م ماتة ت ركصكة ا  16ك ا ا  الم ماتة الت ركصكة ك ا  ال دد اال مال  

 تأمكذ ك ا ا  الم ماتة الضاصلة 

 

 

 :الحداد الزم كة - ب

 

إلييم  2616 ييا ل  هلييذر ميي   3لئييد اسييتظرر  دراسييت ا المكدا كيية ا ساسييكة حيياال  

 2616هو ال أ   ال ا   اال الث لل ا  الدراس   2616 اا  

الت ركصي  صح  يا تليم السيماح ل يا صيإ را   تك  المؤسسي تك  الئد ت  االتلاق ميا ميدكر

تك از تصد ال زكز خأل حصص االستدرار االت  تدرس است  اوكا كا  ا حد صمدرسة 

صالت ياا  ميا  ا لي حكث سيمحصل كد صلئاس  صمدرسة اال  ك  ا االرص ا   اكا  ا ال أ ا  

الحصص ما التأمكذ الذك  اختر اه  ضيم   يل  هذد  ك  صإ را  ت رصت ا خألتالم لم

 .مدرسة   ك ة صح  ا

 (دركئة63 ) ل حصة  حصة زم  66اتماما  ا  م دل الحصص حاال  

 

 :الحداد الم ا كة -ج

  

ف اصالتحدكييد صمييدارسف ل ام يية التلتكلييكة ا لئييد تميي  الدراسيية صمدك يية ت اصييةف المئال يية

تك يياز تصييد ال زكييز ا صل كييد صلئاسيي  مأحظيية المدرسييتك  الييذو تميي  اييكذ  الت رصيية 

م لما  لذلر اي  دراسيت ا تي  اسيتص اد  ي س مختللتك  ا ه ه ال كا د   س ذ ر  لذ  

  الذ ر ا ما ه ه ص سصة رلكلة  دا ا  الت لك  االصتداو  

 

 :هداا  الصحث. 2-5



 

ميد  اسيت مال الم لميك   ظرا ل د  ا اد هو اختصيار  لسي  ها هداة ها مئكياس تئيكس 

اتتميد ا تليم سالكب االتصال غكر الللظي  اللمسي  االصصيرو ااالرتيراب الم يا    لأل

تلم لص ة المأحظة لم اسصتذا لذذا ال اع م  الدراسة ا رد هارد  ههمكتذا ساكما  ا 

رييد  11هداة ميي  م ميياع   11  المأحظيية صييأ  صيياصر ايي  إحصيياوذا لإلسييتظأل هداا

 :اكما كخص استخدم ا المئاككس التالكة[32] إستخدم  ا  هصحاث الت لك  

  داا كيية الملييار ة ايي  ال لييال الئراويي  لييد  تأمكييذ المرحليية االصتداوكيية مئكيياس :

ت ركيب اتئ يك  تصيد (  YU WANG AND GUTHRIE 2004ك  للميؤلل

االمارا  ال رصكية المتحيدة  –س ادكة  –ا لصق ا  الصكوة ال رصكة   صارال زكز 

ا ييي  مرا  ييية التر مييية ميييا هتضيييا  هكوييية التيييدركس مصييير  ا رد   ال اكييي 

 .المتخصص ا  م ال لرق التدركس ا ت  ت دكل صكاغة ص ع ال صارا  

ائييل ايي  الئييرا ة  الملييار ةداا كيية :  ئييكس المؤلييرا  التالكييةهخييذ ا الص يياد التيي  ت

  15اااق ما تئكسه هذد المؤلرا  ا  الدراسة الحالكة الملرادا  لت

اها مئكاس م   اع التئركر الذات  حكيث تيت  اإلسيت اصة تليم ملرداتيه اي  ضيا  

" ا ك تذي  صاإلسيت اصة الراص ية "ت لصق تماما "مئكاس رصات  كصده صاإلست اصة ا الم 

ا كليكر م يدا المئكياس  1-2-5-6ا تصحح  مك ذا ا  اإلت اد اإلك اص  "ال ت لصق 

إلييم تمت ييه صدر يية مرتل يية ميي  الصييدق ا ال صييا    ايي  الصكويية ال رصكيية  يي  إتصيياع 

 الخلاا  التالكة 

ا يي  التحئييق ميي  ذليير صإلسييتخدا  ص ييع مؤلييرا  ال صييا  االتسيياق " هاال ال صييا  

الييداخل  للمئكيياس ا  يي  حسيياب م امييل االرتصييال صييك  الملييردا  ا الدر يية ال لكيية 

صالدر يية ال لكيية للمحيياار حياار إتضييح ه   مكييا م ييامأ  إرتصييال المليردا  مييا للم

ا كحئق هيذا تمتيا  6.61اللرتكة الت  ت تم  إللكذا دالة إحصاوكا ت د مستا  داللة 

الملردا  صدر ة مرتل ة م  االتساق الداخل  ا  ركاس داا كة الملار ة ا  الئيرا ة 

ا  6.155در ة ال لكة ا  داا كة الملار ة م امل ارتصال صك  محاار اللرتكة ا ال.

اتضيح هكضيا ه   مكيا م يامأ  إرتصيال المحياار اللرتكية صالدر ية ال لكية للمئكياس 

ا كحئيق  6.61اهي  دالية إحصياوكا ت يد مسيتا   6.133ف6.115محصارة صك   

هذا تمتا المحاار صدر ة مرتل ة م  االتساق الداخل  اي  ركياس الداا كية المليار ة 

مميا كيدل  6.132ا  6.351م مل هللا للمحاار ا ا  محصار صك  هما . ا ةا  الئر

تلم تمتا مئكاس الداا كة للملار ة ا  الئرا ة صم ا ا  ارتكة صدر ية مرتل ية مي  

ال صييا  االصييدق ا صييدلر كم يي  إسييتخدامه ايي  الدراسيية الحالكيية ا الصييارة ال ذاوكيية 

ا تت ييا  ميي  تصييارا   5للمئكيياس الملصئيية ايي  الدراسيية ماضييحة ايي  المأحييق  

 .الداا كة للملار ة ا  الئرا ة ائل 

 YU WANG:لييد  تأمكييذ المدرسيية االصتداوكييةملذييا  الييذا  الئراويي  مئكيياس 

AND GUTHRIE 2004    81 كت ا  المئكاس م 



 

 

ارد را  صت ركب هذا المئكاس تصد ال زكز  صار ا  م  مرا  ته مي  لير  هكوية 

التدركس ا    ت دكل صكاغة ص يع ال صيارا  التدركس المتخصصة ا  م ال لرق 

هييذا المئكيياس ميي  ال يياع  ا للتحئييق ميي  صييدق ا  صييا  المئكيياس ايي  الصكويية ال رصكيية

لي    ا  1التئركر الذات  حكث كت  االست اصة تليم ملرداتيه صي    ها ال ت ليم در ية 

تيي  حسيياب ال صييا  صإسييت مال مؤلييرا  اإلتسيياق الييداخل  للمئكيياس ا  .صييلر ل ال 

م امل اإلرتصال صك  الملردا  ا الدر ة ال لكة للمحاار ا إتضح ه  م اميل  صحساب

كحئيق  6.61اإلرتصال صالدر ة ال لكة الت  ت تم  إلكذا إحصاوكا ت د مسيتا  الداللية 

تمتا الملردا  صدر ة مرتل ة م  االتساق الداخل  اي  ركياس ملذيا  اليذا  الئراوي  

كتضيييح ه   مكيييا  6.112ل لكييية هيييا ا م يييامأ  إرتصيييال المحييياار ميييا الدر ييية ا

  161. 6ا  6.311م امأ  اإلرتصال صالدر ة ال لكة للمئكاس محصارة صك  

لحالكة ا ذلر لتمالكه ما ههدا  ام ه كم   ا ه   ست مل هذا المئكاس ا  الدراسة ا

 .الدراسة 

 

 االختصيار التئياكم   تئيا  صيه الم لمية اي   :2616/ 2661اإلختصارا  التئاكمكية

االتصيال الحسي  تلصكيق )ف    ت رص يا الل لكية ال أ   االال رصل صداكة الت رصة 

ه ركيي  خييأل ( اللمسيي  ا الصصييرو ا االرتييراب الم ييا   خييأل  لييال الئييرا ة

 ياامصر  إليم إلم  اا  هو ال أ   ال الث هما الحصص ا الم م  اكلرو لذر 

تلصكيييق المئييياككس المختللييية محيييل )خصصييي اها للئكاسيييا  الئصلكييية  ائيييد اكليييرو 

 (.الدراسة

 االتصال غكر الللظ  الت  تئا  صيه الم لمية ميا حال مؤلرا  : لص ة المأحظة

الم دة ا  الدراسة الحالكة اه   لسيذا التي  اتتميد ا تأمكذ الم ماتة الت ركصكة 

ذ رم ييا صتلصكئذييا ايي   ذاكيية تلكذييا خييأل الدراسيية االسييتلأتكة اتحدكييد ال ك ييةف إ

 تلم تأمكذ الم ماتة الت ركصكةف للتحئق ه  ر م   تاوج دراست اف الت رصة

  داا كيية  مئيياككس الدراسيية التيي  تئييكسال  كلكيية تلصكييق  اكمييا كليي  تاضييكحا كخييص

 :ا مئكاس ملذا  الذا  الئراو  الملار ة ا  الئرا ة لتأمكذ المرحلة االصتداوكة 

 

 26المئكياس مي  التأمكيذ حياال  د تسيتظرق اإل اصية تليم هيذ :مدة التلصكق 

 .ل ل مئكاس  دركئة

 ئد   سخا م  المئكاس للتأمكذف  لرح لذي  ت لكميا  ا كلكية  : كلكة التلصكق 

م  اذمه ل ض  اإل اصةف  ضم  اذمذ  لذاف  ئا  صمساتدة  ل تلمكذ تلم حد

 .صمساتدة الم لمة ل صارا  



 

 لاالةرل  + المئكاس  سخة م   :اساول التلصكق. 

 

 : الصراتا ال الت ركص 

  

اللارركية ا التي  ت تميد تليم ت ليكل صمم ا ا  إلار ماضاع صح  ا ااق صكيداغا كا 

ف اتص يا  المت ل  تلم الملار ة ا  ال لالا  الدراسكة إ لأرا مي   لا اتيه ا ردراتيه  

اصتييداو ف  5التيي  تزام يي  هييذا الصحييث لييد  تأمكييذ السيي ة الئييرا ة  للاحييدة الدراسييكة 

ف تك ف تئسييك  الم ميياتالت رصيية الت لكمييةصراتا يياال ت ركصكييا حييدد ميي  خألييه لييرال 

ه ظييير ) ا اللكزكئكييية ا ييياد  تييياب الئيييرا ة ل يييل تلمكيييذ  الليييرال الزم كييية االم ا كييية

 (.المأحق

     

 التلصكق المصدو  

 

للييق ميي  خألذييا لصح  ييا لت ( مصدوكيية)ص ك يية هالكيية  اإ ير الدراسيية االسييتلأتكةف خر  يي

ف رم يا مي  خيأل ال ك يةف رصيل صيدئ الدراسية ا ساسيكة صت ركيب هداا  الصحيث صة الت ر

ف لم راة مد  اضاح تصيارا  اص ياد المئياككس (التلصكق المصدو )تلم ال ك ة المصدوكة 

ك ة ما المئاككس    يا الار  الم اسب لتلصكق المئاككسف ام راة مد  ت ااب هاراد ال 

 ف(مئاككس الص ة مأحظةمئاصأ  ا  )استخدم ا ال دكد م  ا داا  

  

 :تك ة التلصكق المصدو 

الص اصة الئراوكة ات  ب  صتداو  ظذر  لدكذ  مؤلرا ا 5تأمكذ كدرسا  الس ة  5

ا  الئرا ة ما تصركحاتذ  صأ  ررا تذ  سكوة اهذا ما كتر   ملذيا  الئراوي  الملار ة 

ه خلياع تأميا  الئيرا ة ا إ خلياع مليار اتذ  اي  لد  التأمكذ اليذك  ك يا ا  مي  

   .ال لال الئراو  

 للسيي ة الدراسييكة   ه تيياصر لصئ ييا التلصكييق المصييدو  خييأل لييذر: الزم كيية االم ا كيية 

 .مدرستك   2صـ / 2661

 .ه   لسذا ساصئة الذ ر: االختصارا  االمئاككس المستخدمة

 

 :  تاوج التلصكق المصدو 

ا لي   تخاااا مي  المئياككس مرة الحظ ا م  خأل التلصكق المصدو  ه  التأمكذ  ال 

للمئاكس م ل لرح ا لإلسيتمارة  ميا الم لاميا   لرح ا ت دف حتم ررا تذا  اكستلك ا

ا اي  ليرح الت لكميا  للتأمكيذ حكيث سياتدت تك  اللتيا  ت اا تيا م ي  صمساتدة الم لم ا

اتحضييكره  لإل اصيية تيي  ص يياد المئيياككسف ااستخلصيي ا اضيياح المئيياككس اصييأحكتذا 



 

 

لإل اصة ت ذيا اليرحه ل يل تلمكيذ تليم  ا لل ك ة المختارة ال   تتللب مساتدة الم لم

ه  ر اضياحا ااسيتك اصا مي  ريصلذ ف المئاككس ا كلكة اإل اصة ت ذا لت ا   ص دا ص دا حدا 

المسييتمرة لسييلا ا  الم لميية غكيير الللظكيية اللمسييكة ا  صلييص ة المأحظييةمييا االسييت ا ة 

 الصصركة ا االرتراصكة 

الم ييد للدراسيية الحالكيية صذييد  ضييصل ( الت رصيية)إ رهييا لصئ ييا الصراتا ييال الت ركصيي 

اسيياول الت رصييةف الظييرا  اتحدكييد متظكراتذيياف زميي  تلصكئذيياف  كلكيية إ ييرا  الت رصييةف 

 الزم كةف االم ا كة لذا

 :هسالكب الم ال ة اإلحصاوكة.3 -2

لئييد اسييتخدم ا لم ال يية الصكا ييا  المتحصييل تلكذييا ايي  دراسييت ا ا سييالكب اإلحصيياوكة 

 :التالكة

صصيرو  –ا  حساب ت رار السلار غكير الللظي  ا اتيه لمسي  : ال سصة المواكة -1

ة ما   ل تلمكذ م  تأمكذ الم ماتة الت ركصكة ارتراب  الملصق م  رصل الم لم –

اذلييير صظيييرع تحدكيييد ه ييير االتصيييال تليييم المتظكيييرا  التاص ييية ا الليييراق صيييك  

 الم ماتتك  ت ز  لأتصال غكر الللظ   

 .المتاسل الحساص  -2

 .اال حرا  الم كارو  -5

لم راية داللية الليراق صيك  م مياتتك  مسيتئلتك  ( Teste T" ) "اختصيار -6

 :للراق صك  الم ماتتك  الت ركصكة االضاصلة حسب الم ادلة التالكةلحساب ا

 

 

 

 

 :حكث ه 

 المتاسل الحساص   اراد الم ماتة الت ركصكة=  1 

 المتاسل الحساص   اراد الم ماتة الضاصلة=  2 

 اال حرا  الم كارو الم ماتة الت ركصكة=  1ع

 اال حرا  الم كارو الم ماتة الضاصلة=  2ع

 .تدد هاراد الم ماتة=   

 

 =  ت

 0م – 8م

0ع
0ع+  8

0 

 8 -ن 



 

لحسيياب دالليية اللييراق صييك  م ميياتتك  ( WT.Test Paired" ) "إختصييار  (1

للم ماتية  والص يد متراصلتك ف صظرع حساب اللراق صك  االختصارك  الئصل  ا

 :الت ركصكةف االضاصلة ااق الم ادلة التالكة

  

 

 

 [كضا  ال در ] 

 
 

 1المتاسل الحساص  للم ماتة =  1 

 2المتاسل الحساص  للم ماتة =  2 

 1اال حرا  الم كارو للم ماتة =  1ع

 2اال حرا  الم كارو للم ماتة =  2ع

 1هاراد الم ماتة =  1 

 2هاراد الم ماتة =  2 

 

 =  ت

 0م – 8م

 0ن+  8ع 8ن

 0ن+  8ع 8ن

8 

  8ن

8 

  0ن
× + 

 



 

 

 :إ را ا  تلصكق الدراسة مكدا كا. 6-2

 

 .خلاا  ال مل الت ركص 

 

إ يير  ييل هييذا ال مييل الت ركصيي  سيي ئا  صتلصكييق لييص ة المأحظيية لتييدتك   تيياوج صح  ييا 

صحكث كت  تلصكق ليص ة المأحظية لإلتصيال غكير الللظي  اللمسي  الصصيرو اارضكاته 

ما اإلرتراب الم ا   م  تأمكذ الم ماتة الت ركصكة  ما حسياب ت يرار  يل  ياع مي  

 اإلتصال غكر الللظ  ل ل تلمكذ م  الئسمك  للم ماتة الت ركصكة 

 2ل تئسيكمذ  إليم صال مل ما تأمكيذ السي ة ال ال ية إصتيداو  مي  خيأستئا  : الماضاع 

م ماتة لم راة ه ر االتصال اللمسي  ا الصصيرو ا االرتراصي  الملي  ة تليم داا كية 

الملار ة ا  الئرا ة ا تأ كر ذلر تليم ملذيا  اليذا  الئراوي  مي  خيأل الدر ية تليم 

المئكيياس صاإلضييااة إلييم ا يير اإلتصييال اللمسيي  ا الصصييرو ا اإلرتراصيي  تلييم تأمييا  

 الم لمة خخر الت رصة  الئرا ة الت  تئدرها

اإلرتراب مي  التلمكيذ  –صصرو  – للب م  الم لمة ه  تئا  صإتصال لمس  : الت لكمة 

 ت  الللب م ه ه  كئا  صالئرا ة 

الرصيي  تلييم  –مسيير الييدراع  مسييح الييرهس  –لمييس الكييد : سييلار الم لميية االتصييال  

 تة الت ركصكة اهذا ما تأمكذ الم ما هذد السلا ا  تئا  صاد ا لل   –ال ت  

 دار الم لمة اضا التأمكذ ا  م ماتتك  متسااكتك  

 تااكر  ا  لس   كد مأو  للملار ة ا  الئرا ة 

ال ص الذو كئرؤد التأمكذ م   تاب الئرا ة إ ير السيكر ال يادو ليدراس الئيرا ة  تحدكد

 ما مرارصة هل ل ل تلمكذ  تاب ه  ال م   أ الم ماتتك  الضاصلة ا الت ركصكة 

. ادماج التأمكذ الذك  كراضا  الملار ة ا  الئرا ة م  خأل التلي كا غكير الللظي  

ميا تحدكيد اللئيرة صا سيلر لظيرع المسياااة صيك   إتلا  الاري  ال ياا  لتلمكيذ للئيرا ة

 التأمكذ 

 لاس التأمكذ اي  ا ميا   ا مامكية دا  تحدكيد : لرال الت رصة الزما كة ا الم ا كة 

ا مييا   صحكييث ك ييا  م ييا  ال ليياس إختكييارو مييا ضييما  ال ليياس ايي  همييا   تم يي  

اض كة المئاتد  –صكة الم لمة م  االتصال غكر الللظ  ما  ل هاراد الم ماتة الت رك

 ل  كت  إختكار الئس  تم  الت رصة ا  الئس  الذو كدرس اكه التأمكذ . ا اللااال  

اللييرال الزما كيية اللتييرة الصييصاحكة حصييص اإلسييتدرار المخصصيية للت رصيية اذليير 

لإلستص اد ه ر الت ب ا  اللترة المساوكة ا  ذلر ا اد حصة اإلسيتدرار ل يأ الئسيمك  

 صاحكة ا  اللترة الص



 

 



 

 

 

 

 

 

              

 

 

 اللصل الراصا
 

 

 

 

 يانات و تحليلها و مناقشة النتائجعرض الب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :ترع ال تاوج اتحلكلذا
 :ترع الصكا ا  ال امة (1

م  خأل هيذا اللصيل سيا   ئيا  ص يرع ال تياوج التي  تحصيل ا تلكذيا إ ير الئكيا  

الساصئةف اذلر اي  لص دكة ااق المئاككس صت رصت ا م  خأل تلصكق الئكاسا  الئصلكة اا

ضا  اللرضكا  المصاغة ا  هذا الصحثف اصذد  ذلر  رم ا صال دكد م  الم ال ا  

ف الئرا ة خأل  لال اإلتصال غكر الللظ  اللمس  الصصرو اإلحصاوكة لم راة ه ر 

   ا  لميا  ياا   ا  تحدث ت  الاراكة ا لميا  ا ي  التئيدكرا  اإلحصياوكة ه  ير تاسي

 :اللرضكة اذلر م  حكثل للتحئكق م  هاض

 :المئار ة الئصلكة صك  الم ماتتك  الت ركصكة االضاصلة -1

ا يييياد ها تييييد  ا يييياد اييييراق ذا  دالليييية إحصيييياوكة صييييك  متاسييييل  در ييييا  

داا كييية : الم ميياتتك  الت ركصكيية االضيياصلة ايي  الئكيياس الئصليي  للمؤلييرا  التالكيية

لذا  الئراو  ا التحصكل الئراو  متم ل اي  ملذا  ا االملار ة ا  ال لال الئراو  

 ال أمة المئدرة م  لر  الم لمة خخر الت رصة  

 :المئار ة ذدالظرع م  ه

التأ يد مي  ميد  ت يا س اارتيراب در يا  الم مياتتك  الت ركصكية االضياصلة ايي  

تك  اهو تيييد  ا ييياد ايييراق دالييية إحصييياوكا صيييك  هييي( رصيييل صيييد  الت رصييية)الئكييياس 

 .مؤلرا  محل الدراسة رصل تلصكق الت رصةالم ماتتك  ا  ال

 :المئار ة الص دكة صك  الم ماتتك  الت ركصكة االضاصلة -2

ا يياد ها تييد  ا يياد اييراق داليية إحصيياوكا متاسييل  در ييا  تأمكييذ الم ماتيية 

داا كية المليار ة اي  ال ليال  :الت ركصكة االضاصلة ا  الئكاس الص دو للمتظكرا  التالكة

  الئراو  ا التحصكل الئراو  المتم يل اي  ال أمية التي  تئيدرها ا ملذا  الذا الئرا ة 

 الح الم ماتة الضاصلة الص الم لمة خخر الت رصة 

 :المئار ة الظرع م  هذد

هسيلاب اإلتصيال غكير الللظي  المتم يل اي   تلصكيق)م راة ا  ر الذو هحد ته الت رصية 

 الم ا   مي  التلمكيذ ا االتصيال الصصيرو  اللمس  االذو ك تمل تلم االرتراب االتصال

داا كيية الملييار ة ايي  الئييرا ة  املذييا  الييذا  :ؤلييرا متلييم الالئييرا ة خييأل  لييال 

محيييل الدراسييية للم ماتييية  الئراوييي  ا التحصيييكل الئراوييي  هو ال أمييية اييي  الئيييرا ة 

 .الت ركصكة مئار ة صالم ماتة الضاصلة

 

المئار يية صييك  هدا  تأمكييذ )الت ركصكيية مئار يية الئكيياس الئصليي  االص ييدو للم ماتيية  -5

 (:الم ماتة الت ركصكة رصل الت رصة اص دها



 

 

ا اد ها تد  ا اد اراق دالة إحصاوكا صك  متاسل  در ا  تأمكيذ الم ماتية 

الداا كة للملار ة ا  ال لال : الت ركصكة ا  الئكاس الئصل  االص دو للمؤلرا  التالكة

التحصيكل الئراويي  ال أمية اي  الئيرا ة اي  خخيير  الئراوي  ا ملذيا  اليذا  الئراوي  ا

 .الصالح الئصل الت رصة 

 :المئار ة الظرع م  هذد

 

م رايية التظكييرا  التيي  هحييد تذا الت رصيية تلييم تأمكييذ الم ماتيية الت ركصكيية صييك  

 الم لمية لإلتصيال غكير الللظي   أسيلاب ملي ا  إ ير تلصكيق)الئكاس الئصل  االص دو 

 .راسة االتحصكل ا  الئرا ة ا  محل الدصالمؤلر( الت رصة ارصلذا

المئار ية صيك  در يا  )المئار ة صك  الئكاس الئصل  االص دو للم ماتة الضياصلة  -6

 (:تأمكذ الم ماتة الت ركصكة رصل الت رصة اص دها

 :المئار ة الظرع م  هذد

التلي كا غكير الللظي  الملصئية مي  لير  الم لمتيك   م راة ما إذا هحيد   لركئية

ف اذليير ل يي   سييتلكا ه   ر ييا ا ييأ المؤلييرا  محييل الصحييث الحييال  ه يير تلييم 

اإلتصيال غكير )التظكرا  الت  تلره تلم الم ماتة الضاصلة   ير تلصكيق الت رصية 

 (الللظ  اللمس  الصصرو 
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و الغرض من هذه المقارنات معرفة تةأثير االتصةال غيةر اللفظةي المتمثةل فةي  اإلتصةال الحسةي 

 اللمسي و الحسي البصري االقتراب 

مدرسةةة عينةةوز عبةةد ": أ 2"حسةةب أفةةراد العينةةة بحسةةاب النسةةبة المئويةةة لكةةل نةةوع  -1

 العزيز 

 1جدول رقم    

 رقم التلميذ

تكرارات اتصال 

 لمسي

تكرارات اتصال 

 بصري

تكرارات 

 اقترابات
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

31 12 .22.15  11 23.22 2 12.32 22 133 

 1جدول رقم  

 رقم التلميذ

تكرارات اتصال 

 حسي

تكرارات اتصال 

 بصري

تكرارات 

 اقترابات
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

31 15 22.53 12 25.33 11 12.53 23 133 

 2جدول رقم 

 رقم التلميذ

اتصال  تكرارات

 حسي

تكرارات اتصال 

 بصري

تكرارات 

 اقترابات
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك



 

 

32 13 15 12 21.53 12 21.53 23 133 

 2جدول رقم 

 رقم التلميذ

تكرارات اتصال 

 حسي

تكرارات اتصال 

 بصري

تكرارات 

 اقترابات
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

32 12 23.25 15 25.21 12 22.22 21 133 

  

 5جدول رقم 

 رقم التلميذ

تكرارات اتصال 

 حسي

تكرارات اتصال 

 بصري

تكرارات 

 اقترابات
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

35 15 23.52 11 21.22 13 12.32 22 133 

حسةب أفةراد العينةة ( اتصال حسي، بصري، اقترابةات)تحليل نتائج شبكة المالحظة ألداء المعلم 

 ":  ج 2"

   2جدول رقم 

 التلميذرقم 

تكرارات اتصال 

 حسي

تكرارات اتصال 

 بصري

تكرارات 

 اقترابات
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

31 11 12.12 12 21.21 12 23.21 22 133 

 2جدول رقم 

 رقم التلميذ
تكرارات اتصال 

 حسي

تكرارات اتصال 

 بصري

تكرارات 

 اقترابات
 المجموع



 

 % ك % ك % ك % ك

31 12 22.52 11 15.52 15 22.22 22 133 

 2جدول رقم 

 رقم التلميذ

تكرارات اتصال 

 حسي

تكرارات اتصال 

 بصري

تكرارات 

 اقترابات
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

32 13 25.25 12 12.55 11 15.33 22 133 

 

 2جدول رقم 

 رقم التلميذ

تكرارات اتصال 

 حسي

تكرارات اتصال 

 بصري

تكرارات 

 اقترابات
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

32 12 22.15 15 22.52 11 12.12 21 133 

 13جدول رقم 

 رقم التلميذ

تكرارات اتصال 

 حسي

تكرارات اتصال 

 بصري

تكرارات 

 اقترابات
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

35 15 22.53 15 22.53 13 15 23 133 

 

 :حساب الفروق بين المجموعة التجريبية و الضابطة  -1

لداللة الفروق بين متوسط المجموعة التجريبيةة ومتوسةط ( ت)يوضح اختبار ( 11)جدول رقم 

 أ 2القياس البعدي لمؤشر عالمات القراءة لدى تالميذ المجموعة الضابطة في 



 

 

 العدد المجموعات الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 المجدولة

3.35 

    3,22 5,1 5 التجريبية

2,222 2 1,132 

 3,2 2,2 5 الضابطة

 

 

 6.63: اصمئار تذا صئكمة   الم دالة ت د داللة هللا 5,111:المسااكة لـ (  )صحساب ركمة  

اصتال  ركمة   الم دالة هصظر م    المحساصة ام ه 2,263  دها  1: ات د در ة الحركة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين :  راع اللرع الصلرو ا ئصل اللرع الصدكل الئاول

ة بعد االتصال غير اللفظي ومتوسط في المجموعة التجريبي" أ 2"متوسط درجات تالميذ 

درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي حسب مؤشر عالمات القراءة لصالح 

 .المجموعة التجريبية 

بعةةد لداللةةة الفةةروق بةةين متوسةةط المجموعةةة التجريبيةةة ( ت)يوضةةح اختبةةار ( 11)جةةدول رقةةم 

البعةدي لمؤشةر درجةات دافعيةة القيةاس ومتوسط المجموعة الضةابطة فةي  االتصال غير اللفظي

 أ 2المشاركة في القراءة  لدى تالميذ 

 العدد المجموعات الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 المجدولة

3.35 

 1,21 11,2 5 التجريبية

1,121 2 1,132 

 1,25 12,2 5 الضابطة

 

 

 6.63: اصمئار تذا صئكمة   الم دالة ت د داللة هللا 2,212:المسااكة لـ (  )صحساب ركمة  

اصتال  ركمة   الم دالة هصظر م    المحساصة ام ه 2,263  دها  1: ات د در ة الحركة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين :  راع اللرع الصلرو ا ئصل اللرع الصدكل الئاول

ة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في المجموعة التجريبي" أ 2"متوسط درجات تالميذ 



 

في القياس البعدي حسب مؤشر درجات  دافعية المشاركة في القراءة  لصالح المجموعة 

 .التجريبية

لداللةةة الفةةروق بةةين متوسةةط المجموعةةة التجريبيةةة بعةةد ( ت)يوضةةح اختبةةار ( 12)جةةدول رقةةم 

لمؤشةر درجةات مفهةوم القيةاس البعةدي االتصال غير اللفظي ومتوسط المجموعة الضةابطة فةي 

 أ لصالح المجموعة التجريبية 2الذات القرائي  لدى تالميذ 

 العدد المجموعات الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 المجدولة

3.35 

 5,13 12 5 التجريبية

2,801 2 1,132 

 1,23 13,2 5 الضابطة

 

 

 6.63: اصمئار تذا صئكمة   الم دالة ت د داللة هللا2,801:المسااكة لـ (  )صحساب ركمة  

اصتال  ركمة   الم دالة هصظر م    المحساصة ام ه 2,263  دها  1: ات د در ة الحركة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين   راع اللرع الصلرو ا ئصل اللرع الصدكل الئاول

في المجموعة التجريبية بعد االتصال غير اللفظي ومتوسط " أ 2"متوسط درجات تالميذ 

درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي حسب مؤشر مفهوم الذات القرائي لصالح 

 .المجموعة التجريبية 

 

لداللةةة الفةةروق بةةين متوسةةط المجموعةةة التجريبيةةة بعةةد ( ت)يوضةةح اختبةةار ( 12)جةةدول رقةةم 

القياس البعدي لمؤشةر عالمةات القةراءة  ط المجموعة الضابطة في االتصال غير اللفظي ومتوس

 جـ لصالح المجموعة التجريبية 2لدى تالميذ 

 العدد المجموعات الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 المجدولة

 1,132 2 1,222 3,22 5,2 5 التجريبية 3.35



 

 

 1,22 2,1 5 الضابطة

 

 

 6.63: اصمئار تذا صئكمة   الم دالة ت د داللة هللا 2,361:المسااكة لـ (  )صحساب ركمة  

اصتال  ركمة   الم دالة هصظر م    المحساصة ام ه 2,263  دها  1: ات د در ة الحركة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين :  راع اللرع الصلرو ا ئصل اللرع الصدكل الئاول

في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة " ج 2"متوسط درجات تالميذ 

 لصالح المجموعة التجريبية .في القياس البعدي حسب مؤشر عالمات القراءة

لداللةةة الفةةروق بةةين متوسةةط المجموعةةة التجريبيةةة بعةةد ( ت)يوضةةح اختبةةار ( 15)جةةدول رقةةم 

القيةاس البعةدي لمؤشةر درجةات  دافعيةة تصال غير اللفظي ومتوسط المجموعة الضابطة في اال

 جـ لصالح المجموعة التجريبية 2المشاركة لدى تالميذ 

 العدد المجموعات الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 المجدولة

3.35 

 5,12 12,2 5 التجريبية

2,521 2 1,132 

 2,13 12 5 الضابطة

 

 

 6.63: اصمئار تذا صئكمة   الم دالة ت د داللة هللا 6,312:المسااكة ل (  )صحساب ركمة  

اصتال  ركمة   الم دالة هصظر م    المحساصة ام ه 2,263  دها  1: ات د در ة الحركة 

داللة إحصائية بين توجد فروق ذات :  راع اللرع الصلرو ا ئصل اللرع الصدكل الئاول

في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة " ج 2"متوسط درجات تالميذ 

في القياس البعدي حسب مؤشر درجات دافعية المشاركة في القراءة و الفرق لصالح 

 .المجموعة التجريبية

يبيةةة بعةةد لداللةةة الفةةروق بةةين متوسةةط المجموعةةة التجر( ت)يوضةةح اختبةةار ( 12)جةةدول رقةةم 

القيةاس البعةدي لمؤشةر درجةات مفهةوم االتصال غير اللفظي ومتوسط المجموعة الضةابطة فةي 

 جـ لصالح المجموعة التجريبية 2الذات القرائي  لدى تالميذ 



 

 العدد المجموعات الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 المجدولة

3.35 

 2,22 12,2 5 التجريبية

1,551 2 1,132 

 5,12 11,1 5 الضابطة

 

 

 6.63: اصمئار تذا صئكمة   الم دالة ت د داللة هللا 2,332:المسااكة لـ (  )صحساب ركمة  

اصتال  ركمة   الم دالة هصظر م    المحساصة ام ه 2,263  دها  1: ات د در ة الحركة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين :  راع اللرع الصلرو ا ئصل اللرع الصدكل الئاول

في المجموعة التجريبية بعد االتصال غير اللفظي ومتوسط " ج 2"متوسط درجات تالميذ 

 .الذات القرائي درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي حسب مؤشر مفهوم 

لداللة الفروق بين في القياس القبلةي والبعةدي للمجموعةة ( ت)يوضح اختبار ( 12)جدول رقم 

 .أ في مؤشر درجة القراءة لصالح القياس البعدي  2التجريبية   

 العدد المجموعات الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 المجدولة

3.35 

 3,22 3,22   5    القياس القبلي

القياس  1,21 2 1,23

 البعدي
5 3,22 3,22 

ات د  6.63: اصمئار تذا صئكمة   الم دالة ت د داللة هللا  1,16:المسااكة لـ (  )صحساب ركمة 

اصتال  ركمة   الم دالة هصظر م    المحساصة ام ه  راع  1,11  دها  1: در ة الحركة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط : اللرع  الصلرو ا ئصل اللرع الصدكل الئاول

للمجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي حسب مؤشر درجة " أ 2"درجات التالميذ 

 الفرق لصالح القياس البعدي.القراءة

لداللة الفروق بين في القياس القبلةي والبعةدي للمجموعةة ( ت)يوضح اختبار ( 12)جدول رقم 

 .أ في مؤشر  الدافعية المشاركة في القراءة  2التجريبية 



 

 

 العدد المجموعات الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 المجدولة

3.35 

 5,52 12,2 5 القياس القبلي

القياس       1,132 2 2,521

 البعدي
5 12,2 2,21 

ات يد  6.63: اصمئار تذا صئكمة   الم دالة ت د داللية هلليا 6,31:المسااكة لـ (  )صحساب ركمة 

اصتال  ركمية   الم دالية هصيظر مي    المحسياصة ام يه  يراع  2,26  دها 1: در ة الحركة 

توجةةد فةةروق ذات داللةةة احصةةائية بةةين متوسةةط : اللييرع الصييلرو ا ئصييل اللييرع الصييدكل الئاوييل

للمجموعةة التجريبيةة فةي القيةاس القبلةي والبعةدي حسةب مؤشةر درجةة " أ 2"درجات التالميةذ 

 الدافعية للمشاركة في القراءة 

لداللة الفروق بين في القياس القبلةي والبعةدي للمجموعةة ( ت)يوضح اختبار ( 12)جدول رقم 

 .الذات القرائي  أ في مؤشر مفهوم 2التجريبية 

 العدد المجموعات الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 المجدولة

3.35 

 1,12 11 5 القياس القبلي

القياس  1,21 2 3,35

 البعدي
5 12 5,13 

ات يد  6.63: اصمئار تذا صئكمة   الم دالة ت د داللية هلليا 6,63:المسااكة لـ (  )صحساب ركمة 

اصتيال  ركمية   الم دالية ه صير مي    المحسياصة ام يه  يراع  1,11  يدها  1: در ة الحركة 

ال توجةد فةروق ذات داللةة احصةائية بةين متوسةط : اللرع الصدكل ا ئصل اللرع الصلرو الئاويل

ي القيةاس القبلةي والبعةدي حسةب مؤشةر مفهةوم للمجموعة التجريبية فة" أ 2"درجات التالميذ 

 .الذات القرائي 



 

لداللة الفروق بين في القياس القبلي والبعدي للمجموعة ( ت)يوضح اختبار ( 13)جدول رقم 

 .عالمات القراءة جـ في مؤشر 2التجريبية 

 

 العدد المجموعات الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 الجدولية

3.35 

 3,22 2,2 5 القياس القبلي

القياس  1,21 2 1,25

 البعدي
5 5,2 3,22 

ات يد  6.63: صمئار تذا صئكمية   الم دالية ت يد داللية هلليا  1,13المسااكة لـ (  )صحساب ركمة 

اصتال  ركمة   الم دالة هصظرر م    المحساصة ام ه  يراع   1,11  دها  1: در ة الحركة 

توجةد فةروق ذات داللةة احصةائية بةين متوسةط : اللرع الصيلرو  ا ئصيل الليرع الصيدكل الئاويل

للمجموعة التجريبية في القياس القبلةي والبعةدي حسةب مؤشةر عالمةة " ج 2"درجات التالميذ 

 .القراءة

لة الفروق بين في القياس القبلةي والبعةدي للمجموعةة لدال( ت)يوضح اختبار ( 11)جدول رقم 

 .جـ في مؤشر درجة دافعية المشاركة في القراءة 2التجريبية 

 العدد المجموعات الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 الجدولية

3.35 

 2,22    12,2 5 القياس القبلي

القياس  1,21 2 1,21

 البعدي
5 12,2 5,12 

ات يد  6.63: اصمئار تذا صئكمة   الم دالة ت د داللية هلليا 1,12:المسااكة لـ (  )صحساب ركمة 

اصتال  ركمة   الم دالة هصيظر مي    المحسياصة ام يه  يراع  1,11  دها  1: در ة الحركة 

توجةد فةروق ذات داللةة احصةائية بةين متوسةط : اللرع الصلرو  ا ئصل الليرع الصيدكل  الئاويل



 

 

للمجموعة التجريبية في القياس القبلةي والبعةدي حسةب مؤشةر دافعيةة " ج 2"درجات التالميذ 

 .المشاركة في القراءة 

لداللة الفروق بين في القياس القبلةي والبعةدي للمجموعةة ( ت)يوضح اختبار ( 11)جدول رقم 

 جـ في مؤشر مفهوم الذات القرائي  2التجريبية 

 العدد المجموعات الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 الجدولية

3.35 

 5,32 12,2 5 القياس القبلي

القياس  1,21 2 1,23

 البعدي
5 12,2 5,22 

ات يد  6.63: اصمئار تذا صئكمة   الم دالة ت د داللية هلليا 1,16:المسااكة لـ (  )صحساب ركمة 

اصتال  ركمة   الم دالة هصيظر مي    المحسياصة ام يه  يراع  1,11  دها  1: در ة الحركة 

اصتيال  ركمية   الم دالية ه صير مي    المحسياصة :اللرع الصيلرو ا ئصيل الليرع الصيدكل الئاويل

ال توجةد فةروق ذات داللةة احصةائية : ام ه  راع اللرع الصدكل ا ئصل اللرع الصيلرو الئاويل

تجريبيةة فةي القيةاس القبلةي والبعةدي حسةب للمجموعةة ال" ج 2"بين متوسط درجةات التالميةذ 

 .مؤشر درجة مفهوم الذات القرائي 
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 :مناقشة النتائج في ضوء الطرح الفرضي   - 2
 

معرفةةة أثةةر تطبيةةق مةةن الدراسةةة الحاليةةة  وراء دراسةةتنا  مةةن خةةالل كةةل مةةا سةةبق فقةةد هةةدفنا

االقتةةراب المكةةاني مةةن التلميةةذ  والمعلمةةة إلتصةةال غيةةر اللفظةةي المتمثةةل فةةي االتصةةال اللمسةةي 

ضافة إلى اإلتصال البصري كأسلوب بيداغوجي متمركز على تحفيز المتعلم على المشةاركة باإل

اته مةةن خةةالل فةةي النشةةاطات الدراسةةية بعيةةدا عةةن تجنةةب المشةةاركة فةةي القةةراءة وزيةةادة مشةةارك

تقبةل مةن قبةل معلمتةه و الةذي يةؤدي الةى أثةر ميذ باليحسس التلللفظي  ال بد أن التشجيع غير ا

أحةةد نفسةةي يتمثةةل فةةي تكةةون مفهةةوم ذات قرائةةي جيةةد بعيةةدا عةةن  التهمةةيش مةةن قبةةل المعلمةةة  ك

االنسةانية التةي تةؤمن بقةدرات وكفةاءات الطرائق التعليميةة المنبثقةة مةن أحةدث نظريةات الةتعلم 

و كةةز العمليةة التعليميةةة مةن خةةالل قدراتةه كفاءاتةةه خصائصةه النفسةةية التلميةذ والتةةي تعتبةره مر

الفةروق الفرديةة أساسةها و المعلةم دوره الحةديث يتمثةل فةي تسةهيل تعلةم  –التعليمية وفوارقةه 

قةة و التشةجيع غيةر اللفظةي لمةا طي صعوباته الدراسةية بالتقبةل والثالمتعلم ومساعدته على تخ

إن للمشةاركات المسةتمرة . والمبةادرة فةي النشةاطات الدراسةية  له من أثر علةى الدافعيةة للةتعلم

راتةه األكاديميةة ممةا التشجيع من قبل المعلةم يكتسةب التلميةذ ثقةة أكبةر فةي قد للتلميذ مع إظهار



 

 

مةةن  لمعرفةةة أثرهةةا فةةي الوقايةةة يةةؤدي بةةه إلةةى الدافعيةةة للتحصةةيل مةةع اسةةتمرار المشةةاركات و

ولةذلك قمنةا بالعديةد مةن المقارنةات اإلحصةائية فةي ضةوء  منهةا  التخفيةف وأ الصعوبة القرائيةة

 .في اإلطار النظري للبحث ي تم التطرق إليها الفرضيات الت

 

 الفرضية الجزئية األولى: 
توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين متوسةةةطي درجةةةات تالميةةةذ المجموعةةةة التجريبيةةةة 

الدافعيةةة للمشةةاركة فةةي النشةةاط القرائةةي و :والضةةابطة فةةي القيةةاس القبلةةي للمؤشةةرات التاليةةة

مفهةةوم الةةذات القرائةةي و التحصةةيل القرائةةي المتمثةةل فةةي العالمةةات المحصةةل عليهةةا فةةي نهايةةة 

فةؤاد )كمةا ذكةره " ت " وبعد اختبةار صةحة الفةرض باسةتخدام اختبةار تقيم المعلمة  –التجربة 

 المجدولةة بمؤشةةرات  نتبةين أن قةيم ت المحسةوبة أصةغر مة( 1221أبةو حطةب، آمةال صةادق، 

، دافعيةةة المشةةاركة فةةي النشةةاط القرائةةي و مفهةةوم الةةذات القرائةةي و التحصةةيل القرائةةي  :التاليةةة

بةةين متوسةةطي درجةةات التالميةةذ  α=  0,05: ومنةةه فإنةةه ال توجةةد فةةروق دالةةة عنةةد مسةةتوى

 ابقة والتحصةةيل فةةي القةةراءة المجموعةةة التجريبيةةة، والمجموعةةة الضةةابطة فةةي المؤشةةرات السةة

ومنه فإن الفرضية الجزئية األولى قةد تحققةت، ومعناهةا أن المجمةوعتين التجريبيةة والضةابطة 

متجانسةتين ومتشةابهتين فةي كة مالحظةة لمؤشةرات اللتين تةم اختيارهمةا مةن خةالل تطبيةق شةب

المؤشرات محل الدراسة، وهةذا يسةهل عملنةا ويجعلنةا نحكةم أن بةاقي الفةروق والتغيةرات التةي 

اإلتصال غير اللفظي اللمسةي البصةري و )يبي الذي أدخلناه تعزى للمتغير التجرستأتي الحقا س

 (.اإلقترابات

المعالجةةة أن المؤشةةرات التةةي أخترناهةةا هةةي األنسةةب  ننةةا أن نسةةتنتج مةةن خةةالل هةةذه كمةةا يمك

صعوبة قرائية من خةالل انخفةاض الدافعيةة للمشةاركة فةي   للتشخيص وللحكم أن تلميذ ما لديه

القرائةةي و انخفةةاض الدرجةةة علةةى مقيةةاس مفهةةوم الةةذات القرائةةي يةةدل علةةى الصةةعوبة النشةةاط 

المعلمةة مةن خةالل العالمةة التةي  تقةيم القرائية وكذلك لإلنخفاض التحصيل القرائي المتمثةل فةي

باعتبةةار تحكةةم بهةةا علةةى تعلمةةات التلميةةذ القرائيةةة مةةدى قربةةه أو بعةةده عةةن الصةةعوبة القرائيةةة 

 المتوسط هو المعيار 

المؤشةر بعةدة دراسةات نةذكر  توافةق ارتبةاط: في النشاط القرائةي  المشاركة لدافعية فبالنسبة

 منها 

تلميةذ مةن سةنة الثالثةة  122علةى   SKINNER ET BELMONT 93دراسة أجراها  

معلةةم  إتضةةح أن التالميةةذ الةةذين ال يجةةدون الفرصةةة  12مةةع مدرسةةيهم حتةةى الخامسةةة ابتةةدائي 

لتوظيةةف سةةلوك المشةةاركة و الخةةروج لحةةل التمةةارين فةةي السةةبورة  يظهةةرون اسةةتجابات غيةةر 

مشجعة أو مضعفة لدافعية المشةاركة مةن قبةل معلمةيهم  وهةذا مةا نةود أن تتجنبةه المعلمةة مةن 

لمشةةاركة فةةي النشةةاط القرائةةي للتلميةةذ الةةذي خةةالل التشةةجيع غيةةر اللفظةةي اللمسةةي و البصةةري ل

 يعاني صعوبة قرائية وتجنب المشاركة أما 

NEWBY 91  معلمةا مةن التعلةيم اإلبتةدائي و تالميةذهم  23فةي دراسةته التةي شةملت علةى

االهتمةةةام  -إلةةةى وجةةةود عالقةةةة ارتباطيةةةة و دالةةةة بةةةين اسةةةتراتيجيات الدافعيةةةة غيةةةر اللفظيةةةة  

و سةلوك  من خالل التفاعل غير اللفظةي  ناء الثقة بين المعلم والمتعلمو ببالمشاركة و  بانتباه 



 

دراسةةة   التالميةةذ مةةن حيةةث دافعيةةة المشةةاركة و انةةدماجهم فةةي النشةةاط المدرسةةي  أمةةا دراسةةة 

BROOKOVER 22   أن القةةدرة ربمةةا التكةةون العامةةل األكثةةر أهميةةة فةةي التحصةةيل و أن

 SITEاالتجاه يمكن أن يحد من التحصيل  

، ومشاركة سلبية وضةعيفة فةي القسةم القراءة ذا يحفز ويدفع لديهم اتجاهات سلبية نحو اوه

بعدم ثقة التلميذ في ذاته و الخةوف مةن المشاركة الضعيفة مرتبطة خصوصا ذه المبادرة أو وه

المعلم نتيجة العالقة التواصلية التي تتسم بالسلبية عدم تقبل التلميذ ضعيف القةراءة و الخةوف 

 من المبادرة أو المشاركة نتيجة تجنب التعليقات السلبية من قبل المعلمة 

رغبته فةي بةذل أي وهذا يظهر في عدم   \تجنب\القسممؤشر عدم المشاركة والنشاط في أما 

واالختباء وراء التلميذ الةذي أمامةه لكةي ال يقحةم فةي القةراءة  جهد يتعلق بالنشاطات المدرسية

 .من قبل المعلمة  

توجةد فةروق بةين  بينةت نتةائج هةذه الدراسةة بأنةه ال القرائةيمفهةوم الةذات  بالنسةبة لمؤشةر

و هةةذ مايفسةةر حسةةب  المجموعةةة التجريبيةةة و الضةةابطة فيمةةا يخةةص مفهةةوم الةةذات القرائةةي

راي بةةأن المةةدة الزمنيةةة المحةةددة فةةي هةةذه الدراسةةة غيةةر كافيةةة للتةةأثير علةةى مفهةةوم الةةذات 

القرائي بالنسبة لتالميذ المجموعةة التجريبيةة وذلةك لقلةة حظةوظ التالميةذ مةن أثةر اآلتصةال 

ك لةلتحديةد تقبةل التلميةذ مةن قيبةل المعلمةة وذ البصةري و ااالقتةراب غير اللفظي اللمسي و 

إن المةةتعلم عنةةدما يقتةةرب منةةه او يلمسةةه .للألثةةر االيجةةابي للعالقةةة االتصةةالية غيةةر اللفظيةةة 

المعلم أو يتواصل معه بصريا تنم عن هذا النوع من التشجيع غير اللفظي اإلحساس بالثقةة 

و التقبل و المساندة بحيةث يزيةد التلميةذ مشةاركة و مثةابرة و نشةاطا و إنةدماج فةي النشةاط 

إلةةى أن اسةةتعمال الةةذي توصةةلت [SITE] المدرسةةي و هةةذا ماتوصةةلت أليةةه دراسةةة عربيةةة 

المعلم لألسلوب غير المباشر في التعليم يساهم فةي زيةادة درجةة المشةاركة و االنةدماج فةي 

   ة في النشاط النشاطات المدرسية من خالل سلوك  المبادر

إن المستقرء لنظريات الشخصية يالحظ أنه هناك جدل  حول مسةألة الوسةيط النفسةي الةذي 

مفهةةوم الةةةذات يعتبةةر العامةةل الهةةام ويلعةةب دور فةةي الةةةتعلم يةةنظم عملةةة الةةتعلم و بخاصةةة 

لإلرتباطه بالتحصيل و القدرة و الطموح و المشاركة و التوافق و الصحة النفسية و التقةدم 

 .المدرسي 

وهذا ما أكد عليةه علةي الةديب الةذي توصةل إلةى أن هنةاك عالقةة طرديةة بةين مفهةوم الةذات 

إذا أردنةا أن نزيةد التحصةيل القرائةي لةدى التلميةذ  "القرائي و التحصةيل القرائةي حيةث قةال 

وهةةذا مةةا ذهبنةةا إلةةى تأكيةةذه فةةي " يجةةب علينةةا أن نعمةةل علةةى تحسةةين مفهةةوم الةةذات لذيةةه 

دراسةةتنا مةةن خةةالل تشةةجيع المعلمةةة غييةةر لفظيةةا للتلميةةذ الةةذي يعةةاني مةةن أنخفةةاض أدائةةه 

 القرائي 

ع  الذات خلصوا إلةى أن التشجي –عزيز بأن منظرو الت  GIBBY  GABBLERو يذكر 

فةإن هةةؤالء المنظةةرون  متغيةرات مفهةةوم الةةذات تكةون سةةببا أوليةةا للتحصةيل المدرسةةي و لةةذا

أكدوا أن بدية التعليم تكون في محاولة زيادة مفهوم الذات للمتعلمين في البرنامج التربةوي 

ومن جهة أخرى فةإن منظةرو المهةارات أكةدو علةى متغيةرات مفهةوم الةذات تكةون النتةائج . 

 . SITE األولية للتحصيل المدرسي

امج لتحسةين مسةتوى مفهةوم برنة   collin and matthey 2002إقتةرح الباحثةان 

 21الذات القرائي و الدافعية للمشاركة في القراءة لدى تالميذ اإلبتدائي وتكونت العينة من 



 

 

مجموعات األولى تجريبيةة  2تلميذات ثم توزيعهم على  2تلميذ و  12تلميذ و تلميذة منهم 

الفةةردي و تالميةةذ و يسةةتخدم معهةةم التشةةجيع المعنةةوي مةةع اسةةتراتيجية الةةتعلم  13تشةةمل 

تالميذ ينفذ معهم البرنامج اليةومي  2الثانية يستعمل معها التعلم الجماعي و الثالثة ضابطة 

مجموعةات قياسةا قبليةا فةي التحصةيل و  2و طبةق علةى تالميةذ برنامج الدراسةي المعتةاد  –

مقياس الدافعية للمشاركة في القراءة و مقيةاس مفهةوم الةذات و إختبةار نهايةة التجربةة ثةم 

البرنامج المقترح و طبق علةيهم بعةديا نفةس األدوات و أظهةرت االلنتةائج وجةود فةروق  نفد

دالةةة إحصةةائيا بةةين القيةةاس القبلةةي و البعةةدي فةةي الجمةةوعتين التجةةريبيتين لصةةالح القيةةاس 

البعدي في دافعية المشاركة في القراءة و مفهوم الذات القرائي و هذا مةا أكةد فةي الدراسةة 

 لمشاركة دون مفهوم الذات القرائيافعية لالحالية في مؤشر الد

إن التشجيع مهما كان نوعه يؤدي بالمتعلم إلى الشعور بالثقة و الدعم تدفعةه إلةى المبةادرة 

تالمةس و اإلقتةراب ممةا -و المشارركة  وخاصة عندما يجد التقبل و التشجيع غير اللفظي  

ايجابي عةن مةدى تقةدير المعلةم  مفهوم ذات اقرائي –يعطيه إحساسا بتقدير الذات اإليجابي 

 SITEلمبادرة التلميذ و إجابنه 

 

 

 التحصيل القرائي بالنسبة لمؤشر 

 

اللتةين يعتبةران ( Moroldo, 1986 – Robinson, 1975)وتوافةق هةذا مةع دراسةة 

بإلنخفةةاض الدافعيةةة مةةرتبط بالنتةةائج المدرسةةية الضةةعيفة وذلةةك الرتباطةةه أن الصةةعوبة القرائيةةة 

 المبادرة تجنبها  –للمشاركة في النشاط القرائي وعدم المشاركة 

إضافة إلى وجةود العديةد مةن المؤشةرات التةي ذكرناهةا فةي الجانةب النظةري والتةي أدمجناهةا 

، إال أن المؤشةر السةابقة الةذكر والتةي االتصةال غيةر اللفظةي ضمن شبكة المالحظة لمؤشةرات 

المؤشةةرات المقاسةةة  علةةى  فرضةةياتنا هةةي التةةي الحظناهةةا أكثةةر لةةدى التالميةةذاخترناهةةا ضةةمن 

، ولةةذلك اعتبرناهةةا أهةةم وأفضةةل المؤشةةرات التةةي تميةةز التالميةةذ الةةذين المقةةايس محةةل الدراسةةة 

 صعوبة قرائية لديهم 

 :الفرضية الجزئية الثانية*
بيةة والضةابطة فةي توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات تالميةذ المجموعةة التجري

الدافعيةةة للمشةةاركة فةةي النشةةاط القرائةةي و مفهةةوم الةةذات : القيةةاس البعةةدي للمتغيةةرات التاليةةة

 ح المجموعة التجريبية ، لصالالقرائي و التحصل القرائي عالمات القراءة آخر التجربة 

مفهةوم  ،الدافعية للمشاركة فةي القةراءة : للمؤشرات التالية على الترتيبوبعد حساب قيم ت 

ومقارنتها بالقيمةة المجدولةة تبةين أنةه توجةد فةروق  الذات القرائي ، التحصيل القرائي العالمة 

، بأغلةةب المؤشةةرات السةةابقة بةةين المجموعةةة α=0,05دالةةة إحصةةائيا عنةةد مسةةتوى الداللةةة 

تطبيةةق المعلمةةة بعةةد تطبيةةق العمةةل التجريبةةي أي )التجريبيةةة والضةةابطة فةةي القيةةاس البعةةدي 

وبمقارنةةة المتوسةةطات الحسةةابية غيةةر اللفظةةي اللمسةةي البصةةري واالقتةةراب المكةةاني  لإلتصةةال 

الدافعيةة للمشةاركة فةي  : للمجموعة التجريبية صارت أفضةل مةن الضةابطة بالمؤشةرات التاليةة



 

أما مفهوم الذات القرائي لةم يحقةق تحسةن وهةذا حسةب رأي قصةر القراءة و التحصيل القرائي 

التجربة على مادة القراءة دون تعميمها علةى بةاقي المةواد الدراسةية مدة التجربة ومع إقتصار 

وبهذا يكةون تةأثيره ضةعيف باإلضةافة بةأن المعلمةة صةرحت بأنةه لةيس لةديهم الوقةت إلسةتعمال 

 .إلستثارة دافعية المشاركة بصفة مستمرة وفعالة  اإتصال غير اللفظي المشجع بالشكل الكافي

تحققت جزئيا ولكن لدى تالميذ المجموعة التجريبية مقارنةة  إذن الفرضية الجزئية الثانية قد

 .بالمجموعة الضابطة وكذلك زيادة تحصيلهم

، عمةل القراءة خالل نشاط االتصال غير اللفظي يلعب دور النتيجة من خالل أن  ذهوفسرنا ه

 فةفخواستشةارة ودوافعهةم، وهةذا مةا تشجيع التالميذ على المشاركة في النشاط القرائةي على 

الصةعوبة القرائيةة التةي تظهةر فةي الدرجةة علةى المقةاس الدافعيةة للمشةاركة فةي من مؤشةرات 

قةةدراتهم مبةةادرة التالميةةذ مهمةةا كانةةت صةةعوبتهم و تحفيةةز  ، كمةةا عمةةل علةةى تنشةةيطالقةةراءة  

دون مسةةاندة المعلةةم المعنويةةة غيةةر والتغلةةب علةةى الصةةعوبات التةةي كانةةت تةةواجههم  القرائيةةة 

زيةادة إن  فةي العالمةات فةي القةراءة  نهايةة التجربةة   ذا مةن خةالل التحسةن، وتجلى هاللفظية 

التلميةذ، وأنةه يةؤدي إلةى تحسةين المهةارات عالمةات ، وارتفةاع القرائةي  القدرة علةى التحصةيل

البيةداغوجي المشةجع علةى  ، كمةا يسةاعد التالميةذ بطةيء الةتعلم علةى التفاعةلالمقروءةاللغوية 

  .عام  بشكل المشاركة و التعلم 

ومةةن خةةالل ذلةةك فلقةةد تحققةةت فرضةةية بحثنةةا جزئيةةا التةةي تةةنص علةةى وجةةود فةةروق دالةةة  

إحصةةائيا بةةين متوسةةطات درجةةات تالميةةذ المجموعةةة التجريبيةةة فةةي القيةةاس القبلةةي ومتوسةةط 

، البعةةدي محةةل الدراسةةة لصةةالح القيةةاس مؤشةةرات درجةةاتهم فةةي القيةةاس البعةةدي وذلةةك فةةي 

 خةالل حصةة ل غيةر اللفظةي اللمسةي البصةري و االقترابةات  االتصةا الفةروق إلةى ذهوتعزى ه

مفهةوم الةذات القرائةي أمةا  ،بينما لم تتحقةق فيمةا يخةصالقراءة لتالميذ السنة الثالثة إبتدائي 

 .حيث كان هناك تحسن بسيط دال احصائيا في التحصيل كانت محققة جزئيا

 الفرضية الجزئية الرابعة: 

ميذ المجموعة الضابطة فةي القيةاس القبلةي والبعةدي توجد فروق بين متوسطي درجات تال

الدافعيةةة للمشةةاركة فةةي النشةةاط القرائةةي و مفهةةوم الةةذات القرائةةي و التحصةةيل :بالمؤشةةرات

القرائةةي العالمةةات المحصةةل عليهةةا آخةةر التجربةةة بعةةد تطبيةةق المعلمةةة لألسةةلوب اإتصةةال غيةةر 

 اللفظي اللمسي البصري و اإلقتراب 

فةةإن إسةةتعمال المعلمةةة إلتصةةال غيةةر اللفظةةي كأسةةلوب مشةةجع علةةى هةةو مةةذكور آنفةةا وكمةةا 

لمعرفةةة مةةا إذا أحةةدثت لةةدى المجموعةةة الضةةابطة أي تغييةةر والمشةةاركة فةةي النشةةاط القرائةةي  

علةةى المؤشةةرات السةةابقة ، وإثةةر اختبارهةةا بحسةةاب قةةيم ت لكةةل مؤشةةر ومقارنتهةةا بقةةيم ت 

وبةةةالعودة إلةةةى  α  =0,05إحصةةةائيا عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة نسةةةبيا المجدولةةةة وجةةةدناها دالةةةة 

البديلةة إحصةائية وعليةه قبلنةا الفرضةية جزئيةا ذو داللةة المتوسطات الحسةابية الحظنةا تقةدما 

توجةةد فةةروق بةين متوسةةطي درجةةات تالميةةذ المجموعةةة الضةةابطة فةةي  : التةي تةةنص علةةى أنةةه

أن التالميةذ الةذين لةم يتلقةوا  ، أيالقةراءة القياس القبلي والبعةدي لمؤشةرات والتحصةيل فةي 

ا يخةص الدافعيةة لةم يتحسةنوا فيمةاتصاال غير لفظي من قبةل المعلمةة أثنةاء النشةاط القرائةي  

للمشةةاركة فةةي النشةةاط القرائةةي و مفهةةوم الةةذات القرائةةي فكةةان الفةةرق نسةةبيا   أم التحصةةيل 

عةالي المسةاعد علةى القرائي داال وذلك حسب رأي فإن دلك يرجع إلى تأثير الجو النفسي االنف



 

 

االتصال غير اللفظةي نتيجةة الةى صةغر حجةم العينةة المدروسةة و اثةر التالميةذ محةل التجربةة 

 مجموعة الضابطة  زمالؤهم على 

ما يمكن استخالصه من تحليل ومناقشة النتائج المعروضة أعةاله أن الفرضةية العامةة األولةى 

االتصال غيةر اللفظةي دورا خةالل نشةاط القةراءة إلةى التخفيةف مةن  يؤدي : التي تنص على أن 

: من خةالل المؤشةرات التاليةة  الصعوبات القرائية لدى تالميذ السنة الثالثة من التعليم اإبتدائي 

دافعية المشاركة في النشاط القرائةي و مفهةوم الةذات القرائةي و التحصةيل القرائةي المتمثةل فةي 

المتمركةةةزة علةةةى نشةةةاط المةةةتعلم و دور المعلةةةم المسةةةاعد يةةةداغوجيا وذلةةةك ضةةةوء ب  العالمةةات  

والمحفز بطريقة غير لفظية مستثيرة لدافعية المشاركة في النشاط القرائةي وهادفةة إلةى تحسةن 

مفهةةوم الةةذات اآلكةةاديمي القرائةةي وإذا تحققةةا هةةذان االمؤشةةران األولةةين فةةإن التحصةةيل القرائةةي 

هذف العمليةة التعلميةة بالنسةبة للمعلةم والمةتعلم و المنظومةة  يحدث فيه األثر اإليجابي وهذا هو

فعال أثر القراءة خالل نشاط االتصال غير اللفظي قد تحققت جزئيا، حيث تبين أن التربوية ككل 

وذلةك إثةر تصةميم في التقليل من الصعوبة القرائيةة مةن خةالل مؤشةراتها فةي الدراسةة الحاليةة  

المعتمةةدة علةةى مركزيةةة نشةةاط  يا المطبقةةة حاليةةا بمدارسةةنابروتوكةةول تجريبةةي وفةةق البيةةداغوج

سةلوب والمسةتثير لدافعيةة المشةاركة بأfaciliteur  ودور المعلم المشجع و المساعد  يعلمتال

ثبر على الدافعية وعلى مفهوم الذات القرائي مةن خةالل العالقةة لما لهذا النوع من تأغير لفظي 

مؤشةرات   حيث تأكد أن للتجربة أثر فعال في التخفيف منالبيداغوجية االتصالية غير اللفظية  

انخفةاض الدرجةة علةى  مفهةوم الةذات ، انخفةاض الدفعيةة للمشةاركة : الصعوبة القرائيةة التاليةة

 . نخفاض التحصيل القرائي الممثل في العالمات المنخفضة إ القرائي و

لةى العينةة التجريبيةة بعةد ومن خالل المعالجات السابقة كةذلك وإثةر تطبيةق شةبكة المالحظةة ع

االتصةةال غيةةر أشةةهر، شةةبكة المالحظةةة السةةابقة حةةول  5التجربةةة بفتةةرة زمنيةةة مقةةدرة بحةةوالي 

اللفظةةي المطبةةق مةةن طةةرف المعلمةةة مةةع احتسةةاب مةةدى تكةةرار نةةوع االتصةةال وحسةةاب النسةةبة 

سةلوك وهنةا وجةدنا بةأن تالميةذ المجموعةة التجريبيةة اكتسةبوا (  القةراءةخةالل نشةاط . المئوية 

وهةةذا مةةا يظهةةر مةةن خلةةال الرغبةةة   المبةةادرة فةةي القةةراءة مةةع زيةةادة الثقةةة فةةي القةةدرات القرائيةةة

الحصةة وذلةك بمتابعةة مةن خبةرات ومهةارات وسةلوكيات حسةنة أثنةاء المستمرة في المشةاركة  

قراءات زمالؤهم مع محاولة التصحيح للمخطئين ثقة أكثر في المعلمةة مةع تالشةي الخةوف مةن 

لي مشجع ااالتصال غير اللفظي التي يوفر جو نفسي انفعوذلك بسبب  ....و االرتباك المشاركة 

 .على دافعية القراءة ومنه التعلم

اإلتصةال حيةث أن  بحةث وهذا ما جعلنا نتأكد أكثر مةن نتيجةة بحثنةا التةي تةأتي كنتيجةة لهةذا ال

القةةراءة يكةةون فعةةاال فةةي القضةةاء علةةى انعةةدام الدافعيةةة للمشةةاركة فةةي خةةالل نشةةاط غيةةر اللفظةةي 

فةي هةذا ويحسن المردود القرائي ومنه التحصيلي  والقراءة و تحسن في مفهوم الذات القرائي 

 :النشاط أي أن فرضية بحثنا الثانية األساسية التي تنص على أنه

فةي  الوقاية من صعوبات القراءة  لقراءة في خالل نشاط ا  االتصال غير اللفظي دورا  يؤدي

و المتمركةةزة علةةى نشةةاط المةةتعلم ودور المعلةةم المشةةجع  و المسةةهل للةةتعلم  ضةةوء بيةةداغوجيا 

االتصال البيةداغوجي غيةر اللفظةي فعةال فةي التخفيةف مةن حةدة الصةعوبات  بالتالي يمكن اعتبار

ات القرائةي مةع تةدني القرائية المتمتلةة فةي تجنةب المشةاركة فةي القةراءة وانخفةاض مفهةوم الةذ



 

التحصيل القرائي المتمثل في العالمات التي تؤهل التلميذ الى االنتقال الةى اقسةام دراسةية أعلةى 

 . إجبارا أو إراديا  تخلي عن الدراسةأو تحكم عليه بالرسوب والتالي ال

العالئقةةي  الجانةةب البيةةداغوجي-أن التةةدخل بطريقةةة واحةةدة مةةن جانةةب واحةةدلكةةن رغةةم ذلةةك 

للتصةدي لظةاهرة الصةعوبات الدراسةية وجةب وضةع خطةة ال يكفةي -مةثال لي غير اللفظةي االتصا

تتظافر جهود كل أقطاب العملية التعلمية التعليمية وال تلقى المسةؤلية علةى عامةل واحةد  المعلةم 

و متشةةةعبة العوامةةةل أحيانةةةا تتعةةةدى حةةةدود السةةةياق  الظةةةاهرة معقةةةدة، بمدارسةةةنا،ألن...المةةةتعلم

 ....األسري اإلجتماعي و اإلقتصادي إلى  المدرسي

 

 

 



 

 

 :الخاتمة
التعليمية، والتي تتعلق بجدليةة من بين المشكالت والظواهر المعقدة التي تتعرض لها العملية 

االتصةةالية  اللفظيةةة وغيةةر ، وبالعالقةةة المكونةةات العمليةةة التعليميةةة وأثةةر كةةل مكةةون علةةى االخةةر 

الصعوبة القرائية والتي تتمظهر في تجنب المشةاركة فةي النشةاط القرائةي مةن ، ظاهرة اللفظية 

، قبل المتعلم أو أن المعلمة تلجةأ إلةى اقصةاء ه مةن النشةاط القرائةي بحكةم أنةه يأخةد وقةت كبيةر 

ومنةةذ عشةةرات  للعديةةد مةةن الدراسةةات  أصةةبحت محةةل تسةةاؤل هةةذه الصةةعوبة القرائيةةة وأسةةبابها 

راسة بين كافة أطراف العملية التعليمية ومشكلة البد من الوقةوف السنين محل جدال ونقاش ود

الصعوبة القرائية تعرقل المسار التعليمةي  على أسبابها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، خاصة أن

التةةي تعتمةةد علةةى القةةراءة بالدرجةةة االولةةى فةةي تعلةةم  خاصةةة فةةي المدرسةةة االبتدائيةةة  للتلميةةذ 

من هذا المنطلق فقد سعينا خالل بحثنا هذا إلى اقتراح أحد الحلةول ى المهارات االكاديمية االخر

يةةة االتصةةال اللمسةةي والبصةةري كأسةةلوب مشةةجع علةةى دافعيةةة الظةةاهرة بعةةد تجريةةب مةةدى فعال

المشاركة في النشاط القرائي و مةا لالتصةال مةن أثةر نفسةي لةدى المةتعلم الةذي يعةاني الصةعوبة 

و االثةر يكةون رة في القراءة للتلميذ الذي يعةاني الصةعوبة القرائية والتي تظهر في تجنب المباد

في تحسن مفهوم الةذات القرائةي مةن خةالل االتصةال غيةر اللفظةي الةذي ينقةل لتلميةذ مةدى تقبةل 

.  المعلةةم وثقتةةه فةةي قدراتةةه وكفاءاتةةه القرائيةةة وايمانةةه بفروقاتةةه  الفرديةةة واحتةةرام لشخصةةيته 

أو احسةةاس بالتهديةةةد وهةةةذا مةةايظهر لةةةدور المعلةةةم فيلجةةأ للمبةةةادرة فةةي المشةةةاركة دون خةةةوف 

المساعد والمشجع والدافع للمتعلم على التعلم و المتعلم يحس بأنه المركز في هةذه العمليةة مةن 

خةةالل نشةةاطاته الدراسةةية و مبادراتةةه النشةةطة و التةةي هةةي أسةةاس تعلماتةةه فةةي ظةةل اسةةترتيجية 

االتصةةال غيةةر دراسةةتنا يمكةةن القةةول أن ومةةن خةةالل النتةةائج المتحصةةل عليهةةا فةةي  الةةتعلم النشةةط 

اللفظي المشجع على المشاركة  المتمثل فةي االتصةال اللمسةي البصةري واالقتةراب المكةاني مةن 

التخفيق أو الوقاية  من الصعوبة القرائية فةي المرحلةة فعال في  أسلوب تربوي كيعتبر  التلميذ 

المعلةم هةو الةذي يكتشةف المشةكلة فةي  االولى من التعليم االبتدائي وفي بداية ظهورها وكمةا أن

 .بدايتها 

واجةه معوقةات تحةول أسةلوب يك االتصال البيداغوجي خاصة غير اللفظي لكن رغم ذلك يبقى 

 األمةر الةذي يجعةل المعلمةين رغةم تبنةي منظومتنةا بيةداغوجيا االبتدائيةة  دون تطبيقها بمدارسنا

و الخصةائص النفسةية وكةذلك التفريةق فةي  الفارقية التي تعتمد التفريق في القدرات و الكفاءات

نقص لةة هيبتعةةدون عةةن اسةةتخدام كمةةا أنهةةم . طةةرق وأسةةلوب التعلةةيم و الةةتعلم مةةن طةةرف المعلةةم 

و كذلك تكوينهم األكاديمي ألن معظم معلمي المرحلةة االبتدائيةة دراسةتهم ،البيداغوجي  تكوينهم

أو كثافة البةرامج، أو اكتظةاظ دوم ،عدد الجامعين قليل جدا إن لم نقل مع كانت متوسط والثانوي

د فةي بعةض  13د و  25الحجم الساعي مخصص للوحدات الدراسية قليل إذ يحةدد ب  األقسام،

يعةاني الصةعوبة القرائيةة اذا لةم العوامل التي قد تجعل التلميذ بةدوره يبقةى  هذه كل ...الوحدات 

يجةد التشةجيع والتحفيةةز علةى المشةاركة مةةن قبةل معلةةم مةتفهم لةدوافع التلميةةذ لتخطةي صةةعوباته 

 . التعليمية وال سيما القراءة التي تكسبه مفهوم ذات ايجابي 



 

يحتةةاج إلةةى دراسةةات أكثةةر توسةةعا  االتصةةال غيةةر اللفظةةي التربةةوي موضةةوع مةةن كةةل دلةةك ف 

 des grilles d) مالحظةةةةاهةةةات عمليةةةة مختلفةةةة وإعةةةداد شةةةبكات وعمقةةةا،وفق اتج

observations ) وتقةةنن االسةةلوب غيةةر اللفظةةي أكثةةر تةةأثير وأكثةةر إسةةتثارة لدافعيةةة تقةةيس

يسةاعد المةتعلم  ايجةابي  المشاركة في النشاط القرائي وأكثةر أثةر فةي تحديةد مفهةوم ذات قرائةي

و تزويةد  .دعم المعلةم وتقبلةه  وبنشةاط المةتعلم لتخطيها بةالذي يعاني مشكلة قرائية أو صعوبة 

تحةةدد  المعلمةةين بهةةا، ألن هةةذا مةةا لمسةةناه مةةن صةةعوبة خةةالل دراسةةتنا، أي عةةدم وجةةود أي أداة

اعتمةاد شةبكة المالحظةة بمؤشراته ومن ثم  االتصال غير اللفظي اللمسي والبصري و االقتراب 

تةدخل للحةد تعمةم وتعةد فيمةا بعةد كبةرامج  التي  إيجاد الحلول المناسبة لهالسلوك غير اللفظي و

إعةةادة السةنة أو تكرارهةا لعةةدة قةد تةةؤدي بالتلميةذ الةى خاصةة او الوقايةة مةن الصةعوبة القرائيةةة 

درسي،أو التخلي عن الدراسة كرها أو طوعةا  ومةا يتركةه ذلةك مةن أثةر علةى الفشل الممرات أو

لمةاذا إذن ال ننطلةةق مةن كةل ذلةةك بتةدريب المعلمةةين و . مسةتوى الفةرد أو المجتمةةع أو االقتصةاد 

المعتمةد علةى دور المعلةم المشةجع والمسةاند والةداعم للمةتعلم  تكوينهم وفةق األسةاليب الحديثةة 

بأسةةلوب لفظةةي وغيةةر لفظةةي الةةذي أثبةةت العلمةةاء أثةةره الفعةةال فةةي العمليةةة المحفزعلةةى الةةتعلم 

 ؟القرائي ستواه و تدعيم كل ما من شأنه أن يحسن من مالتعليمية 

 

 

 :ملخص الدراسة
 

 االتصةال الذي قمنا بإعداده في الدراسة الحالية والمتعلق بتطبيق : البروتوكول التجريبي

خةةالل نشةةاط غيةةر اللفظةةي اللمسةةي واالتصةةال البصةةري واالقتةةراب المكةةاني مةةن التلميةةذ 

 .الكفاءات مع تالميذ العينة، والذي يضبط كل خطوات التجربة في ضوءالقراءة 

  النسةةبة المئويةةة و اختبةةار المقارنةةة اإلحصةةائية للبيانةةات باسةةتعمال " :T. test  " أو

 " T. test" لمتوسطين مرتبطين  " ت"إختبار : بنوعية " ت " اختبار 

 (عينتين مستقلتين)لمتوسطين غير مرتبطين " ت" إختبار 

 

 :نتائج الدراسة
 :كانت نتائج الدراسة كما يلي

  روق دالةةة إحصةةائيا بةةين درجةةات تالميةةذ المجموعةةة التجريبيةةة والضةةابطة فةةي توجةةد فةةال

دافعية المشاركة في القةراءة و مفهةوم الةذات  في مؤشرات( قبل التجربة)القياس القبلي 

 .تحققت الفرضية كليا القرائي والتحصيل القرائي عالمة القراءة 

  توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعةة التجريبيةة والضةابطة

دافعيةة المشةاركة فةي القةراءة و التحصةيل بمؤشةرات ( بعةد التجربةة)في القياس البعةدي 

 لصالح المجموعة التجريبية القرائي عالمة القراءة 



 

 

 لتجريبيةة والضةابطة توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعةة ا

دافعيةةة المشةةاركة فةةي القةةراءة والتحصةةيل بالنسةةبة (بعةةد التجربةةة)فةةي القيةةاس البعةةدي 

 .أي أن الفرضية قد تحققت جزئياالقرائي العالمة 

  توجد فروق دالةة إحصةائيا بةين متوسةطي درجةات تالميةذ المجموعةة التجريبيةة بالقيةاس

دافعيةةة المشةةاركة فةةي  اس البعةةدي فةةيلصةةالح القيةة( بعةةد وقبةةل التجربةةة)القبلةةي والبعةةدي 

  القراءة والتحصيل القرائي عالمة القراءة 

 ال توجةد فةروق دالةة إحصةائيا بةين متوسةطي درجةات تالميةذ المجموعةة التجريبيةة :بينما

أي أن . مفهةوم الةذات القرائةي :بالنسةبة ل (بعةد وقبةل التجربةة)بالقياس القبلي والبعدي 

 .تحققلم الفرضية 

  االتصةال غيةر اللفظةي اللمسةي يشير تحليل النتائج المتحصل عليها في الدراسة، إلةى أن

و االتصةةال غيةةر اللفظةةي البصةةري و االقتةةراب المكةةاني مةةن التلميةةذ الةةذي يعةةاني صةةعوبة 

أسةلوب مشةجع علةى دافعيةة يعتبةر فعةال  وعدم أو تجنةب المشةاركة فةي النشةاط القرائةي 

القرائي ومنه يحسن في مفهةوم الةذات القرائةي فةي حةال المشاركة والمبادرة في النشاط 

االستمرار في استعماله مع التالميذ الذين يعانون من انخفاض في مفهوم الذات وخاصة 

بثقةةة فةةي الةةنفس وبالتقبةةل مةةن طةةرف معلمتةةه القرائةةي بحيةةث زيةةادة المشةةاركات تحسسةةه 

 . دايةة ظهورهةا وبهد يكون مدخل عالجي في حال وجود الصةعوبة وقةائي فةي حةال ب...

الفروقةات الفرديةة بةين المتعلمةين مةن الفارقيةة التةي تعتمةد علةى   فةي ضةوء بيةداغوجيا

ودور  و االعتماد على نشةاط المةتعلم ...حيث الكفاءات و القدرات و الخصائص النفسية 

تشةجع  ، وبذلك يمكةن اعتبارهةا فعةال أحةد الطةرق التةيمساعد وموجه المشجع و المعلم 

التالميذ على المشاركة في النشاطات الدراسية وال سيما القراءة من خالل اظهةار التقبةل 

والثقة من طرف المعلمة عن طريق اليةات االتصةال اللمسةي والبصةري الةذي يةؤدي الةى 

االثر النفسي االيجابي الذي يحدد المشاركات الفعالةة فةي االنشةطة الدراسةية التةي تةؤدي 

خالل تعلم المهارة األساسية و التي تكون الركيزة فةي  الدراسية من الى تخطي الصعوبة

 .كل التعلمات االخرى القراءة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات المقترحة



 

القيةةام بدراسةةات مشةةابهة تطبةةق علةةى معلمةةات و معلمةةي بقيةةة المةةواد الدراسةةية بالمرحلةةة  – 

 اإلبتدائية و في المراحل التعليمية األخرى و مقارنة نتائجها بنتائج الدراسة الحالية 

القيام بدراسات مشابهة و لكةن بإسةتعمال شةبكة مالحظةة مقننةة و ذلةك مةن خةالل تحديةد  -

ي أكثر تأثير في عملية التعلم تنشيط المعلم للمشاركة في عملية غير لفظبدقة أي سلوك 

 تعلمه 

إجراء دراسة يكون هدفها األساسي إقتراح برنامج خاص لتنمية مهةارة االتصةال غيةر  - -

 .الفظي لمعلمي المرحلة االبتدائية و إختبار فاعليته على التعليم 

إعادة إجراء نفس الدراسة على نفس المعلمات في سةنوات قادمةة لمعرفةة مةدى تمكةنهم  -

إتصةال لمسةي بصةري و  –من استعمال االتصال غير اللفظةي و المحافظةة علةى تطبيقةه 

 اقتراب الذي طبق في التجربة 

إعةةادة إجةةراء هةةذه الدراسةةة علةةى مسةةتوى جميةةع المةةدارس  اإلبتدائيةةة فةةي عنابةةة و مةةن  -

يمتةةد ليشةةمل عينةةات ممثلةةة للمةةدارس اإلبتدائيةةة علةةى مسةةتوى الجمهوريةةة  األفضةةل أن

 .ومقارنة نتائجها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Résumé : 



 

 

         L’objectif de la recherche est de permettre de comprendre l’effet de 

la communication non verbale (contact tactile touché , contact 

Visuelle, proximité)  sur la motivation de participer en cour de la 

lecture.  Et   leur   ’effet sur concept de soi de lecture.  et 

l’apprentissage de la l’lecture chez les  élèves de l’école  primaire 

au niveau 3EME  ANNE  

Notre travail a pour objective de montrer l’efficacité de la 

communication non verbale   dans le  milieu scolaire, 

essentiellement  pour  motiver l’élève a participer  en cours de la 

l’lecture    et  l’évolution  de concept de soi de la l’lecture  et aussi  

montrer l’efficacité  sur la note e de la l’lecture.  

Mes hypothèses de travail stipule que : 

- HYPOTHESE PRINCIPALE N0 1  

Il existe des déférence significatives    enter l’échantillon 

adaptative et l’échantillon expérimentale  dans la motivation a 

participer a la l’lecture la déférence  due a l’effet de la 

communication non verbale ( tactile , visuelle  , proximité).  

HYPOTHESE PRINCIPALE N0 2 

Il existe des déférences significatives enter l’échantillon adaptative 

et l’échantillon expérimentale  dans les notes de la l’lecture la 

déférence  due a l’effet de la communication non verbale ( tactile, 

visuelle, proximité) .    

HYPOTHSE PRINCIPALE N0 3 

Il existe des déférences significatives enter l’échantillon adaptative 

et l’échantillon expérimentale  dans concept de soi de la l’lecture 

la déférence  due a l’effet de la communication non verbale ( 

tactile, visuelle, proximité) .    

- dans le cadre de la pédagogie  différentielle qui basé sur l’activité de 

l’élève et   caractéristique de l’élève – psychologique et éducatif...  



 

dans cette pédagogie  le rôle de l’engantent est  de  motiver et  

faciliter l’apprentissage.  

Notre étude a porté sur un échantillon de 20 élèves de 3 Emme  

année primaire, choisit par voie intentionnelle à partir d une 

population de 120éléves scolarisée dans 2établissements différents 

(BLAID BELKACEM  ,AINOUZ –A- AZIZ  

Pour tester nos hypothèses, nous avons utilisée les instruments 

suivants  

-Une grille  d’observation  sur  la communication non 

verbale  (Tactile – visuelle- proximité) on a élaboré cette grille 

pour observer la fréquence de utilisation de enseignante  ces forme 

de communication  durant une activité de La  lecture avec   les 

élèves – l’échantillon expérimentales 

- L échelle de la motivation de participation a lire .avant et après 

l’expérience  

L’échelle de concept de soi de la lecture avant et apes l’expérience   

-Les testes d évaluations scolaires du niveau de la production 

lecture évaluation de L’enseignante avant et après l’expérience - 

année scolaires 2010 /2011.  

-Un protocole expérimental : élaboré pour cette étude, et qui 

consiste à expérimenter la communication non verbale déjà 

préconisée dans le cadre de la  pédagogie active.  

-L analyse statistique des résultats avec :(T Teste)  

_Pourcentage de fréquence de la communication non verbale ( 

Tactile, visuelle proximité) avec chaque élève de l’échantillon 

expérimentale 

 

Résultats : 

Lés résultats de cette étude montrent : 



 

 

- Une forte déférence significatives entre l’échantillon adaptative 

et échantillon expérimentale dans la motivation à participer a la 

l’lecture la déférence due à  l’effet de la communication non 

verbale (tactile, visuelle, proximité) .       

- Une faible déférence significatives entre l’échantillon  adaptative 

et l’échantillon expérimentale dans la note de la l’lecture la 

déférence due à l’effet de la communication non verbale ( tactile, 

visuelle , proximité)    

- Absence de déférence entre l’échantillon adaptative et 

expérimentale dans facture concerte  de soi de la l’lecture        

       Conclusion : 

dans le cadre de la pédagogie  différentielle qui basé sure les 

caractéristiques de l’élève (psychologique , sociologique , 

éducatifs…) , et basé sure l’efficacité de la activité de l’élève, il est 

possible d’ utilise l’encouragement  non verbale( tactile et visuelle 

et proximité ) comme moyen de motivation pour encouragé l’élève 

a participer dans la activité de la lecture . plus l’effet de 

l’encouragement non verbale sur concept de soi  et l’effet sure 

l’apprentissage de la l’lecture. Et prévenir la difficulté 

d’apprentissage de la lecture. 

 

 

 

 

 

عييالم الكتيياب  4مرسييي محمييد منييير اإلدارة التعليمييية  صييولها و تطبيقاتهييا الطبعيية [ 21]
 2111القاهرة مصر 



 

[21 ]ERIC MUVAIS  enseigner une langue étrangère approche 

sur la communication non verbale paris 1999 

[17] Joseph a devito les fondement de  la relation humaine 

Gaëtan Morin 1 er EDI canada 1999  

[18]Edmond marc et Dominique picard . Relation et 

communication interpersonnelles .duno paris 2000  

[21]   GUY barrier . la communication non verbale E S F  paris 

2010  

[20 ]Georgette goupil et guylusignan. Apprentissage et 

enneigement en milieu scolaire . Gaëtan Morin canada 1999 

لغيية الجسييد النفسييية ترجميية محمييد عبييد الكييريم دار عييالء : ميسيينجر ج جوفييي  [ 11]
 دمشق سورية  3لدين للنشر و التوفيع و الترجمة طا

 2 بييو يعقييوب ج هبييراهيم  حمييد اإلتصييال اإلنسيياني ودور  فييي التفاعييل اإلجتميياعي ط[13]
 2114دار مجدالوي عمان األردن 

 بيييو النصييير ج ميييدحت محميييد لغييية الجسيييم دراسييية فيييي  نظريييية اإلتصيييال غييييير     [ 14]
    1001رة مجموعة النيل العربية القاه 2اللفظي ط

لغة الجسد كي  تقر   فكار األخرين من خيالل هيمياءاتهم  تعرييب سيمير : بيف  لن [ 11]
 2111الدار العربية للعلوم بيروت لبنان  2شيخاني ط 

[11]Eric Janet l’lecture et réussite scolaire dunaux paris 1997  

القياهرة  4نهضية العربيية طمهيارات التيدريس  دار ال: جابر عبد الحميد و آخرون [ 12]
 2111مصر 

[11]Michel perraudeau Piaget aujourd’hui réponses a une 

controverse . Armand colin paris 2001  

[30]Van grunderbeek les difficultés en l’lecture diagnostic et 

piste d’intervention Gaëtan Morin Québec canada 2001  



 

 

[31]Philippe jonnaert et Cécile Vander borghot créer des 

condition d’apprentissage de Boeck 2ED 2006  

[32] LSERGE bimane L’ enfant et la peur d’apprendre 2 édit 

paris 1998 

سيييالم محميييود عيييوا ا، الشيييحات ج عاشيييور حسييين  حميييد صيييعوبات اليييتعلم و [ 33]
 1003باعة و النشر األردن التشخيص و العالج دار الفكر للط

[34] RICHARD L  cote psychologie de l’apprentissage et 

enseignement une approche modulaire d’autoformation Gaëtan 

Morin Québec 2000 

 [31]Robert f mager pour éveiller le désire d’apprendre dunaux 

1995 

القياهرة أنور محمد الشرقاوي سييكولوجية اليتعلم أبحيا  و دراسياج الجيزء ال ياني   [31]
 2122األنجلو مصرية 

نبيل عبد الفتيا  حيافظ صيعوبات اليتعلم و اليتعلم العالجيي مكتبية فهيراء الشيرق ط  [ 32]
1002 

  1002محمد منير القراءة و صعوباتها و طرق عالجها  القاهرة  [31]

  [40]   Denis pelletier ramande Bujold et collaborateurs pour 

une approche éducative orientation  

فن هدارة الفصل هتجاهات حديثة و ممارسات واقعية مركف طيبة : حسن مديحة [41] 
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، دار الفكر للطباعة 0البجة عبد الفتاح حسن ، تعليم األطفال المهارات القرائية والكتابية، ط[46]
 .0223والنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

 



 

 

[41]    
عبد 

الوهاب 
 . 0220، نالفكر، األرد ر، داو دراسات في اللغة العربية ث، بحو سمير

  

 .0224الدافعية و التعلم،الطبعة األولى،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة، زايد نبيل محمد،     [49]

 

   0227معمرية بشير،بحوث و دراسات متخصصة في علم النفس،منشورات الحبر،الجزائر،   [52]

 .0224،منشورات األميرة ثروت،عمان األردن،(النظري و التطبيقي)الوقفي راضي،صعوبات التعلم [58]

 بوسنة محمود،علم النفس القياسي المبادئ األساسية،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون [50] 

 .0227الجزائر،

 الدردير عبد المنعم أحمد،االحصاء البارمتري و الالبارمتري،في اختبار فروض البحوث           [53] 

 .0226الكتب،القاهرة، م، عالالنفسية و التربوية و االجتماعية

  0223أدوات المالحظة التدريسية مفاهيم و أساليب قياسها  عمان . محمد زياد  حمدان [  53]

 :المجالت و الجرائد -

 عمان األردن  1002شهر نوفمبر  93مجلة إتحاد الجامعات العربية  العدد [4]

وزارة التربية و التعليم  99المجلد  9و1قطامي يوسف و الشيخ خالد التفاعل الصفي رسالة المعلم العدد[3]
 عمان ، األردن 

 1002وزارة التربية مصر العربية  99مرعي توفيق و العلي نصر التفاعل الصفي رسالة المعلم العدد [ 24]

فيصل محمد الزراد صعوبات التعلم لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية في دولة اإلمارات العربية [43]
  31المتحدة دراسة مسحية تربوية مجلة رسالة الخليج العربي العدد 
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موالي بودخيلي محمد، نطق التحفيز المختلفة و عالقتها بالتحصيل المدرسي،     ديوان [47] 
.                        0224المطبوعات الجامعية،بن عكنون، الجزائر،  



 

 

محمود سيالم  حميد عيواد مفهيوم اليذات ومركيف اليتحكم ليدى تالمييذ ذوي صيعوبات [ 44]
 2112جامعة عين شمس مصر  1فسي العدد التعلم مجلة اإلرشاد الن

  

                                                               

 :الرسائل العلمية -

 

الذيابات أحمد سليمان مدى توافر مهارات االتصال التقليدية و الرسائل غير اللفظية و أثره على فاعلية [08]
 0226جاهات الرؤساء العاملين في قطاعات الصناعة األردن االتصال اإلداري دراسة ميدانية على إت

أحمد عواد مدى فعالية برنامج تدريبي لعالج صعوبات التعلم لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية رسالة [ 35]
 ماجستير  كلية التربية بنها مصر 
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التعليم االبتدائي،الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،الجزائر، من  الوثائق المرافقة لمناهج السنة الثانية والثالثة      
0224-0225. 
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 2الملحق 
 دليل المقابلة مع التالميذ 

 
  سئلة المقابلة مع التالميذ الذي هستعملت في الدراسة اإلستطالعية 



 

 هل يقر  ولديك في المنفل ؟
 تحب  ن تقر  في كتاب القراءة ؟ هل

  -تحضر نص القراءة  –هل تقر  نصوص القراءة في المنفل؟ 
 هل تبادر في المشاركة في القراءة لوحدك دون  ن تطلب منك المعلمة ؟

هل تحب  ن تهتم معلمتك بقرائتك و  ن تشجعك بوضع يدها على ر سك او لمس 
 يدك ؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 1الملحق 

 المقابلة مع المعلماتدليل 
 

   سئلة حول الصعوبة القرائية  
 هل يوجد تالميذ لذيهم صعوبة في القراءة ؟  -8



 

 

 ماهي  نواع الصعوبات القرائية لدى التلميذ حسب رايك ؟ -0

 هل يبادر بالمشاركة في القراءة  التلميذ الذي له صعوبة ؟ -3

 هل يمكن مساعدة التالميذ على تخطي صعوبة القراءة ؟ -4

 ول االتصال غير اللفظي كأسلوب مشجع على التعلم أسئلة ح
 ؟:هل لديك معلومات حول االتصال غير اللفظي التربوي  -8

 هل ترين بأن االتصال غير اللفظي التربوي يمكن التلميذ من المشاركة في القراءة  ؟ -0

 هل تقتربين من التلميذ أثناء قراءته للنص ؟ -3

4-  

 

 3ملحق 

 اتيارة بيانيياستم
 :عن التلميذ بيانات : وال

 :....................................المدرسة:................................... اإلسام
 :.....................................العمار:............................. تاريخ الميالد

 ....................:.................الجانس:................................... الفصل
 :يعيش التلميذ مع -8
 )  (األب واألم  -أ 

 )  (األب فقط  -ب 

 )  (األم فقط    -ج 

 )  (األقارب    -د 
 

 جامعي .ثانوي .متوسط . ابتدائي .أمي ( األب،: )المستوى التعليمي  -0

    إبتدائي متوسط ثانوي جامعي . أمية  ":المستوى التعليمي لألم  -3

 جيدة. متوسطة . القتصادية لألسرة ضعيفة الحالة ا

. 

 :بيانات عن المقروئية في األسرة -4
 )  (  هل لديكم مكتبة في المنزل (8

 )  (          هل يقرأ والديك   (0

 )  (  هل تقرأ قصص في المنزل  (3

 )  ( هل تحب  كتاب القراءة القراءة   (4



 

 )  ( هل تشجعك األسرة على القراءة  (5

 ) (القراءة هل تشجعك المعلمة على  (6

 )  (من يساعدك في تحضير نصوص القراءة في المنزل (7

 تعبير كتابي . تاريخ . قراءة . تربية مدنية . رتب المواد حسب رغبتك حساب  (1
 

 

  4ملحق 

شبكة مستمرة لمالحظة اإلتصال اللمسي و البصري واإلقتراب مطبقة من طر  المعلمة  
Observation contenue : grille de fréquence 

 :.....................................................إسمالتلميذ                                   التاارياخ

 ......................................................حصة القراءة 

  

 المجموع Fréquenceاليييدرجة          السليييوك

         هتصال لمسي  2

               بلط   بر س التلميذ الذي يقر يمسح  -

                        يمسك بلط   بيد التلميذ الذي يقر  -

 يربت بلط  على كت  التلميذ الذي يقر   -

                          يضع يد  على ر س التلميذ الذي يقر  -
       

                                هتصال بصري  – 1

                    يوفع النظر على التالميذ  ثناء القراءة  -

 يستعمل هيماءات و تعبيرات الوجه -

  ثناء القراءة 
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 1ملحق 

 مقياس الدافعية للمشاركة في القراءة 

 YU WANG AND GUTHRRIE 2004من هعداد الباحثين 

 تعريب وتكي  عبد العفيف نصار   

 عبارات المقياس    

 عندما يقر  المعلم النص الذي يكون ضمن ههتماماتي يشجعني  ن  قرؤ    -2

  شارك في القراءة هال هذا طلبت مني المعلمة  -1

  تعلم  شياء صعبة من خالل القراءة   -3

  تطلع هلى الحصول على  على العالمات في القراءة  -4

  وحاول مساعدة فمالئي في القراءة -1

  فضل  ج يقول لي معلمي  نني  قر  جيدا    -1

 مهم لي  ن  كون ضمن من يجيدون القراءة  -1

  حب  نج يسألني والدي عن عالماتي في القراءة  -2

  حب  ن يتابع  معلمي بقرائي في القسم بإهتمام  -1



 

  قر  في القسم ألني مضطر لذلك -20

  حب  ن يشكرني معلمي على قراءتي    -22

 يحة حول النص  حاول الحصول على هجابات صح -21

  قر إلكتساب معلومات جديدة حول مواضيع تعجبني  -23

 يتم تنقيط هذا المقياس على  ساس درجة االنطباق 

 . ال تنطبق تماما  . ال تنطبق هلى حد ما . تنطبق هلى حد ما . تنطبق تماما 

  2 1 3 4 

 ئي   كلما كانت الدرجة مرتفعة دلت على دافعية جيدة للمشاركة في النشاط القرا 

  1ملحق 

 مقياس مفهوم الذات القرائي 

 YU WANG AND GUTHRIE 2004من هعداد الباحثين 

 تعريب وتكي  عبد العفيف نصار 

 عبارات المقياس  

 هل تتذكر ما تقوم بقرائته ؟  -2

 هل تفكر  ثناء القراءة ؟  -1

 هل تحاول اإللتفام بمخارج الكلمات التي تقرؤها؟   -3

 هل تفهم النص الذي تقرؤ  بعيدا عن الصور؟  -4

 هل تعر  القوة و الضع  في قدرتك القرائية ؟ -1

 هل يمكنك طر   سئلة حول ما تقرؤ ؟  -1

 هل تحاول صياغة ما تقرؤ  بأسلوبك الخاص؟ -1

 هل تفضل القراءة في الكتب المدرسية فقط  ؟ -2



 

 

 هل تعطي  مثلة لجعل ما تقرؤ   كثر وضو  ؟ -1

 قراءة تبعا لطبيعة ما تقرؤ ؟هل تنوع في  سلوب ال -20

 هل تحب حصة القراءة في القسم  ؟ -22

 هل تحاول قراءة نصوص صعبة ؟ -21

 هل تخطئ فيما تقرؤ  في حصة القراءة؟  -23

 هل تعتقد  ن القراءة مضيعة للوقت ؟ -24

 هل القراءة محببة لك في العطلة ؟ -21

 هل تحب قراءة القصص؟ -21

 هل تفضل مشاهدة التلففيون على قراءة الكتب ؟

 عر بالحفن على  صدقاؤك الذين ال يقرؤن ؟ هل تش -21

 
 البروتوكول التجريبي

Protocole expérimentale 

 : عنوانه
 تطبيق االتصال اللمسي البصري خالل  نشاط القراءة   

 (في ضوء بيداغوجيا المتمركفة حول نشاط المتعلم )
 

مجموعتين بهدف تبيان أثر استخدام إلى ( ابتدائي 3السنة )سنقوم خالل التجربة بتقسيم التالميذ  
االتصال غير اللفظي خالل نشاط القراءة في دافعية المشاركة أو المبادرة في النشاط القرائي  لدى التالميذ 

 :لذلك اتبعنا الخطوات التالية 82 \ 5تدني نقاط القراءة عن   الدين يعانون صعوبة القراءة
 :الموضوع -8

ابتدائي من خالل تقسيمهم إلى مجموعتين حيث أردنا معرفة أثر  3سنقوم بالعمل  مع تالميذ السنة 
العالقة االتصالية غير اللفظة المشجعة على المبادرة في المشاركة في القراءة  في التخفيف من الصعوبة 

لمسي متمثل في لمس يد  التلميذ خالل القراءة وسنقوم بإعطاء تعليمة واضحة للمعلمة أن تستعمل اتصال
وهذا بعد االقتراب المكاني من التلميذ توافق كل مرة ( حركة لمسية)مسك الكتف بلطف أو مسح الرأس –



 

يقوم التلميذ بالقراءة بغرض احتساب التكرارات لإلتصاالت غير اللفظية التي تقوم بها المعلمة  ، وبعد 
 5ى مجموعة تجريبية وضابطة، مكونة من تقسيم عينة  المتجانسة من حيث الخصائص  البحث إل

في المجموعة الضابطة  تم العمل مع هؤالء التالميذ خالل حصص  5تالميذ في المجموعة التجريبية و
 . االستدراك  المخصصة للتجربة من خالل حصة القراءة لغة عربية  

 :التعليمة
 لتلميذ ثم  ن تطلب منه  ن يقر  النص  ان تقوم المعلمة باالقتراب من التلميذ وباستعمال باتصال لمسي ل

 :دور المعلمة
قبل البدئ بالدراسة األساسية لقد ثم التعريف باالتصال غير اللفظي وأنواعه وكيف يستعمل كأسلوب 
ايجابي مشجع على دافعية  المشاركة في النشاطات الدراسية نشاط القراءة  ليس للمعلمات أي معرفة 

التربوي وأهميته في التشجيع على المشاركة في النشاطات المدرسية مسبقة باإلتصال غير اللفظي 
بحيث قمت بتوضيح أثر هذا النوع من االتصال في تعلم التلميذ من خالل هذه العالقة التي تشجعه 
على المشاركة والمبادرة وكذلك األثر التي تتركه في نفسيته من خالل مفهوم الذات اإليجابي  القرائي 

ام المعلمة والتأكيد عليها والتذكير بها خالل الحصص التجريبية أثناء قراءة التالميذ لديه و شرح مه
محل الدراسة بهدف تحقيق أكبر تكرار ممكن من االتصاالت غير اللفظية لمس اتصال بصري اقتراب 

 :مكاني  ، ويمثل دورها في
 في القيام باالتصال غير اللفظي مع التالميذ محل التجربة 

رأس التلميذ ثم أن \كتف \التعليمة أن تقوم أوال االقتراب من التلميذ ثم أن تلمس بلطف يد  بحيث كانت
 تطلب منه أن يقرأ النص و التشجيع البصري عن طريق نظرة االهتمام و التقبل 

 وضع التالميذ في مجموعتين متساويتين  -8

 توفير جو نفسي جيد مالئم للمشاركة في القراءة-0

 .لذي يقرؤه التالميذ من كتاب القراءة من خالل السير العادي للدروس   تحديد النص ا-3

التواصل اللمسي و البصري مع تالميذ المجموعة التجريبية و مراقبة هل لكل تلميذ كتاب و هل  4
 .يتابع القراءة  قيامهم بالمشاركة  في النشاط القرائي 

 ءة من خالل التشجيع غير اللفظي    ادماج التالميذ الذين يرفضون المشاركة في القرا – 5

 .إعطاء لكل تلميذ الوقت الكافي للقراءة مع تحديد الفقرة لغرض المساواة في عدد األسطر  6      

 (:انية والمكانيةالفم: )الشروط التجريبية -0
 :ترتيب حجرة الدراسة. 2-
 الجلوس اختياري  جلوس التالميذ في األماكن األمامية دون تحديد األماكن بحيث يكون مكان  -

 ضمان وجود اتصال لمسي بصري و حدوث اتصال غير لفظي بين المعلمة والتالميذ   -

لم يحدث اختيار القسم بحيث تمت التجربة في القسم الذي يدرس به التالميذ مع وجود تجانس في كل  -
 طبشورية –األقسام من حيث نوعية الكراسي والطاوالت والسبورة بحيث مازال استعمال السبورة التقليدية 

مح باالتصال باالقتراب وضمنا وجود مسافة قريبة بين المعلمة والتالميذ من حيث أماكن الجلوس التي تس -
 .المسافة التي  تسمح بالتالمس أللمسي و البصري



 

 

 :الشروط الفمانية. 1
حيث يكون التالميذ أكثر نشاطا ورغبة ( حصص االستدراك الصباحية)اخترنا من الحصة الفترة الصباحية 

 في التعلم وكذلك وجود حصة االستدراك مخصصة في الفترة الصباحية، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


