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ملخص الدراسة:

توضیح العالقة بین الوعي الفونولوجي والحلقة الفونولوجیة إلىتهدف الدراسة الحالیة 

و القراءة لدى التالمیذ المصابین بعسر القراءة الفونولوجي المتمدرسین  في الصف الثالث 

فرد من الجنسین 14غایة الصف الخامس ابتدائي،حیث تمت الدراسة على عینة قوامها ىإل

شخیصیة لعسر القراءة الفونولوجي.معسرین قرائیا،ثم اختیارهم وفق المعاییر الت

الوعي ،بین القراءةارتباطیهللنتائج عن وجود عالقة اإلحصائیةوقد أسرفت الدراسة 

وجیة لدى المصابین بعسر القراءة الفونولوجي.الفونولوجي و الحلقة الفونول

إلى أن عسر القراءة الفونولوجي یرتبط ارتباطا وثیقا بمستوى الوعي النتائج و خلصت 

الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة.

القراءة،عسر القراءة الفونولوجي،الوعي الفونولوجي،الحلقة الفونولوجیة.الكلمات المفتاحیة:



Résumé :

Notre étude vise à clarifier la relation entre la conscience

phonologique, la boucle phonologique et la lecture chez les élèves

présentant une dyslexié phonologiques, scolarisés de la troisième

année jusqu'à la cinquième année primaires. L’étude à été menée

sur un échantillon de 14 individus des deux sexe diagnostiqué sur la

base des critères spécifiques a ce trouble.

Le traitement statistique des résultats a montré qu’il  existe une

corrélation significative entre la lecture, la conscience phonologique

et la boucle phonologique.

L’étude à conclu que la dyslexie phonologique est étroitement liée au

faible niveau de la conscience phonologique et boucle phonologique.

Les mots clé :

La lecture , la dyslexie phonologique, la conscience phonologique, la

boucle phonologique.





الحمد هللا سبحانه و تعالى الذي أمدنا بالصحة و الجهد و منحنا الصبر ووفقنا وسدد  

خطانا التمام هذا العمل المتواضع.

األستاذ المحترم الذي أشرف  إلىيشرفنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر و االمتنان  

على هذا البحث "األستاذ بلهوشات كريم" الذي أفـادنا بنصائحه و توجيهاته القيمة  

طيلة البحث.

نتقدم بالشكر  أعضاء لجنة المناقشة وو تحية احترام و تقدير لكل أستاذ األرطوفونيا و 

مدراء المدارس االبتدائية بوالية تيزي وزوالخاص الى كل

ننسى كل من ساعدنا من قريب و بعيد خاصة في طباعة المذكرة .دون أن  

و الى كل من علمنا علما ننتفع به  

سیھام 

ذھبیة 
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مقدمة:

العلمیةاإلنسانأعطیت للقراءة في جمیع العلوم أهمیة بالغة لما تحتویه من فوائد في حیاة 

نتصور ، فالو العملیة حیث أنها توصله في األخیر للحصول على مكانة قیمة في مجتمعه

بدونها.أي تقدم 

ه  تمنعقد یعاني الفرد من مشاكل إال أنهفالقراءة هي أحد وسائل االستقاللیة االجتماعیة،

اضطرابات اللغة إطارفي لمیا انذكر منها هنا عسر القراءة المصنف عتعلم القراءة،من

أكثر ) أن صعوبات القراءة تمثل 2012و یرى( القمش و الجوالدة الشفهیة و المكتوبة .

% من األطفال المسجلین في 70الي 60بحیث أن أنماط صعوبات التعلم األكادیمیة شیوعا،

).16،ص2012مونیكا ش.(.برامج ذوي صعوبات التعلم،یعانون من صعوبات في القراءة

اإللمامقصد البحث عن أسبابه أو إماالمجال،في هذا الدراساتحیث أجریت العدید من 

بأعراضه لكي تتم معالجته فیما بعد.

) بأنه "صعوبة (Borel Maisonnyلقد عرف هذا االضطراب من طرف بوریل میزوني و 

عمیقة في تعلم اتاضطرابإلىلرموز المكتوبة یؤدي اإنتاجوفي الفهم،خاصة في التعرف

).60ص،1998(نبیل ع.القراءة ما بین سن الخامسة و الثامنة".

التي تناولت اضطراب عسر القراءة.الرغم من كثرة الدراسات و األبحاثأنه و بإال

و حتى المعلمین لم یفهموا بعد سببه.، إلیهلم یتم بعد حصر جمیع األسباب المؤدیة 
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و ذا ذكاء من األمراض الجسدیة أو النفسیة،معافىهنا، یكونالذي یعانيألن التلمیذ 

مادة القراءة التي أنه ال یستطیع مجارات أقرانه في تعلمإالعادي بل أحیانا یفوق العادي 

أن كل الجزائریة، إذتعتبر أساس التعلم خاصة في الطور األول من التعلیم في المدرسة 

الریاضیات یجب أن یقرأ قبل حله، السور القرآنیة لكي رین . فتمالمواد الدراسیة تعتمد علیها

لذلك عادة ما یكون األخرى.لجمیع الموادبالنسبة هكذا تحفظ أیضا یجب قراءتها أوال. و

مآله الرسوب المدرسي الذي سوف ینعكس علیه و على أسرته و حتى مجتمعه. والنوع 

لكون األنواع األخرى مثل .األكثر شیوعا في الوسط الجزائري هو عسر القراءة الفونولوجي

و االنجلیزیة الفرنسیةمثلالسطحي و المختلط تخص اللغات ذات الكتابة الغیر شفافة،

).(Dehaene S.2007,p 152.اإلمالئیة-التي تتمیز بعدم ثبات العالقة الفونولوجیة

فهم أهم الصعوبات التي یعاني منها األطفال المصابین بهذا حاولنامن خالل بحثنا 

الضوء على العملیات المعرفیة التي ال یمكن أن تتم القراءة من من خالل تسلیطاالضطراب

بینت معظم الدراسات الحدیثة اذو الحلقة الفونولوجیة. الفونولوجيدونها أال و هي الوعي 

التفكیر حول العالقة ىما دفعنا إلو هو القراءة.في هذا المجال أهمیة هاتین العملیتین في 

القراءةراءة عند المصابین بعسر وجي و الحلقة الفونولوجیة و القالموجودة بین الوعي الفونول

. فهذا ما تم ضبطه بدقة في إطار إشكالیة و فرضیات البحث.الفونولوجي
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و لقد قسمنا بحثنا إلي جانبین:

و لقد احتوى على عدة المعرفیةجانب نظري:حاولنا من خالله التطرق لمختلف العملیات

فصول جاءت كما یلي:

هذه بتناولنا فیه أهم المفاهیم الخاص والقراءة الو أعنصرین:الفصل األول یشتمل على ي ف

غیرها من و بهاةصو األسس العصبیة الخا،هاأهم العوامل المساعدة على اكتساب، والعملیة

، أهمبهذا االضطرابةأهم المفاهیم الخاصتضمنعسر القراءة الذي ثانیا :أما .العناصر

.بهةألنواع الخاصا، واألسباب المؤدیة إلیه

بدوره الذي یتضمن ا الفصل الثاني فتناولنا فیه عنصر أخر و هو الوعي الفونولوجيأم

الكتسابه.أهم الطرق ، ومستویاتهأهمخاصة به،المفاهیم ال

مظاهر أهم،المفاهیمفیها أهمتناولناالعاملة، حیثالذاكرة إليو في الفصل الثالث تطرقنا 

.الفونولوجیة، نماذجهاالحلقة 

لقد احتوى على عدة فاختبار فرضیات الدراسة إلىمنه الذي هدفناأما الجانب التطبیقي

یلي: فصول كما

، منهجالدراسة االستطالعیةیتضمن:تناولنا فیه اإلطار المنهجي الذي رابعفالفصل ال

وزمان إجراء البحث.، مكانأدوات البحثالبحث،، عینةالبحث
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استنتاج بالدراسة،لتحلیل اإلحصائي الخاص قمنا فیه بعرض النتائج و اخامسأما الفصل ال

خاتمة.عام و 



الفصل التمھیدي 

إشكالیة البحث.-1

فرضیات البحث.-2

تحدید المفاھیم األساسیة.-3

الدراسات السابقة.-4



اإلطار العام لإلشكالیة
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اإلشكالیة:-1

شفهیة تكتسب منذ والدة الطفل من خالل احتكاكه بالمحیط، و لغة لغة إلىتنقسم اللغة 

جزء القراءة التي تعد من أهم المهارات التي یتعلمها تدریب و یتضمن  إلىمكتوبة تحتاج 

المدرسة حیث أنها تعتمد على مجموعة من العملیات المعرفیة التي إلىالتلمیذ بمجرد دخوله 

عملیة الفهم إلىوحدات صوتیة للوصول إلىتقوم على تفكیك الكلمات أو الرموز المكتوبة 

و هما : مسارینعلىالمعرفي، و یعتمد الطفل أثناء قیامه بعملیة القراءةاإلدراكو 

مباشرة المألوفةالمتمثل في استرجاع الكلمات la voix d'adressageالمسار المباشر 

و هو االعتماد على la voix d'assemblageمن الدماغ، و المسار الغیر مباشر 

-correspondance graphoفونیمإلىالتفكیك أي تحویل الجرافیم  phonologique

)CGP( على مستوى أحد هذین المسارین یولد اضطراب على مستوى القراءة إصابة، و أي

: بأنه 2003لعسر القراءة و هو ما یعرف بعسر القراءة الذي تعرفه المنظمة العالمیة 

التعرف على في دقة أو سرعة صعوبة تعلم خاصة عصبیة المنشأ تتمیز بمشكالت 

المفردات و التهجئة السیئة .

المختلطوالفونولوجي،سر القراءة، عسر القراءة السطحيو نجد  ثالثة أنواع من ع

و ما یهمنا في دراستنا هو عسر القراءة الفونولوجي و هو صعوبة في تحلیل أو تفكیك 

الكلمات أشباه ودیدةمكونات الكلمة ، بحیث یجد صعوبة أیضا في قراءة الكلمات الج
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و یصاحبه اضطراب على مستوى الوعي الفونولوجي و الذاكرة العاملة، و هذا حسب ما 

Rotierg )تیرج د،رو جاء في دراسة العدید من الباحثین من بینهم دراسة D .2010)

الفونولوجيالتي ترى أن عسر القراءة الفونولوجي یصاحبه اضطراب على مستوى الوعي

و صعوبات في استراتیجیات كقراءة أشباه الكلمات و الكلمات الجدیدة، هذا ما یدل على 

عدم اكتساب الربط بین الجرافیم و الفونیم، كما یصاحبه أیضا اضطراب على مستوى الذاكرة 

Pauline( العاملة  R .2014, p67 (

في العملیات المعرفیة القصور نبأ)Barbasa et al, 2009(بارباسا و آخرون یرىكما 

المعالجة الصوتیة أنعتبر أحد أهم العوامل المسؤولة عن صعوبات القراءة و الكتابة، و ی

هي أحد أهم هذه العملیات المعرفیة، و أن التعدیل في العملیات الصوتیة یكون في تنمیة 

التحدید.الذاكرة العاملة الصوتیة(الحلقة الفونولوجیة ) و الوعي الفونولوجي على وجه 

أهمیة الوعي الفونولوجي و الذاكرة العاملة ( الحلقة إلىهذه الدراسات شارتأحیث 

في اكتساب القراءة .الفونولوجیة ) 

Gombert(و یعرف جومبیرت  1990,p45 ( الوعي الفونولوجي على أنه القدرة على التعرف

مختلف العملیات علیها بصورة إجراءعلى المكونات الفونولوجیة للوحدات المكونة للكالم، و 

باللغة la conscience phonologiqueقصدیة واعیة و هو ما یناسب مصطلح  

الفرنسیة .
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فالوعي الفونولوجي یلعب دور هام في اكتساب القراءة فهو من بین المكتسبات األولیة التي 

الطفل.یجب أن تتوفر لدى 

Nancollis etو لقد بینت دراسة نانكولیس و آخرون ( al,2005 الكشف إلى) التي هدفت

عن تأثیر التداخل القائم على الوعي الفونولوجي في زیادة المعرفة القرائیة، و تنمیة مهارات 

تفوق المجموعة التجریبیة على إلىالوعي الفونولوجي لدى األطفال، و توصل الباحث 

مثلت في الوعي بالقافیةالمجموعة الضابطة في مهارات الوعي الفونولوجي و التي ت

conscience des rimes،و تهجي الكلمات الغیر الصحیحة و مهام و سجع الكلمات

التجزئة الفونیمیة .

الذاكرة العاملة، و بالخصوص الحلقة إلىعملیة القراءة الكتسابو یحتاج الطفل كذلك 

الفونولوجیة، و هذه المركبة منقسمة أو متكونة بدورها من مركبتین و هما وحدة التخزین 

بإمكانهالفونولوجي الذي یقوم بتخزین المعلومة السمعیة على شكل رمز فونولوجي، كما 

لوجي، و مدة التخزین رمز فونو إلىتخزین المعلومات البصریة و ذلك بتحویلها أیضا أیضا

عد على تكون في بضع ثواني أو أكثر، و ذلك بتدخل میكانیزم المراقب اللفظي و الذي یسا

المركب الثاني للحلقة الفونولوجیة و هو المكون وهذا األخیر، تخزین المعلومة لمدة أطول

كانت إذاالكلمة المقروءة بإیجادفان الحلقة الفونولوجیة تقوم Baddleyحسب الباحث بادلي 

مخزنة في معجمنا الذهني، كما أن الكلمات المشفرة یتم االحتفاظ بها في الحلقة الفونولوجیة 

.معالجة الجملة و استخراج المعنىلكي تقوم فیما بعد ب
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العاملةالذاكرة بینوطیدة) على وجود عالقة 2002أ.و تأكد دراسة (بن صافیة 

و أي مشاكل على مستوى الذاكرة العاملة یؤثر على  اكتساب القراءة.و القراءة، 

الحلقةو المالحظ من خالل ما جاء أعاله أن هناك تقاطع منطقي بین مهام

( التقطیعالمهام الفونولوجیة المتمثلة في أنإذالفونولوجیة و عمل الوعي الفونولوجي، 

مهام الحلقة إحدىقدرة تخزین واعیة التي تعد إلىالحذف  االستبدال )تحتاج ،الربط

هذا التداخل، نذكر منها :إلىالفونولوجیة، و لقد أشارت بعض الدراسات 

التي حددت ثالث فرضیات حول )Gathercole et al ,2005(اتیركول و آخرونجدراسة 

نوع العالقة الموجودة بین الوعي الفونولوجي و الذاكرة العاملة (الحلقة الفونولوجیة) فالفرضیة 

مستساال (Dufva et al 2001)األولى المدعمة في مقاالت دوففا و آخرون 

(Mestsala,1999)جو سنولینSnowling,2002)(ونولوجي وضحت أن نتائج مهام الوعي الف

و الذاكرة الفونولوجیة تنتج من خالل معالجة فونولوجیة تحتیة مشتركة .

أما الفرضیة الثانیة فأظهرت أن الوعي الفونولوجي مبني على معرفة البیانات الفونولوجیة 

للكالم و الذاكرة الفونولوجیة متصلة بنوعیة التمثیالت الفونولوجیة التحتیة، و حسب الفرضیة 

Deyong et)المدعمة من طرف دییونق و فاندیرلیخالثالثة و  Vinder leij,1999)

فان الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة تتعلق بفعالیة المعالجة الفونولوجیة .
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وجود عالقة إلىسنة 11إلى4فلقد أشارت عدة دراسات أجریت  على أطفال ما بین 

حلقة الفونولوجیة و مهام التقطیع الصوتي المندرجة ارتباطیة بین مهام التخزین المتعلقة بال

و سنولینقتحت ما یعرف بالوعي الصوتي نذكر منها ویندفور

)Windfuhr et Snowling,2001( بلي كلوكوBlai klock,2004) و دیونق و فاندیرلیخ (

(Deyong et Vinder leij,1999)مستساالوMestsala,1999) (

(Christelle N.2008,pp34-35)

بهدف دراسة هذه العالقة عن كثب انطالقا مما توصلت الیه األبحاث السابقة بشكل خاص 

موعة من التساؤالت جاءت كما یلي:عن حاالت عسر القراءة الفونولوجي، حولنا صیاغة مج

التساؤالت الرئیسیة:

هل هناك عالقة ارتباطیه بین الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة-1-1

هل هناك عالقة ارتباطیه بین الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة و القراءة.-1-2

التساؤل الجزئي:

الفونولوجیة و الوعي هل هناك عالقة بین الكلمات المألوفة مع الحلقة-1-1-1
.الفونولوجي

المقروء.هناك عالقة بین الحلقة الفونولوجیة و الوعي الفونولوجي و النص هل-1-1-2

هناك عالقة بین الحلقة الفونولوجیة و الوعي الفونولوجي مع أشباه الكلمات.هل -1-1-3
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الفرضیات:-2

العامة:اتالفرضی-2-1

هناك عالقة ارتباطیه بین الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة.-2-1-1

هناك عالقة ارتباطیه بین الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة و القراءة.-2-1-2

الفرضیة الجزئیة:-2-2

هناك عالقة بین قراءة الكلمات المألوفة مع الحلقة الفونولوجیة و الوعي -2-2-1

الفونولوجي.

هناك عالقة بین الحلقة الفونولوجیة و الوعي الفونولوجي و النص المقروءة .-2-2-2

.وجي مع أشباه الكلماتهناك عالقة بین الحلقة الفونولوجیة و الوعي الفونول-2-2-3

دوافع اختیار الموضوع : -3

التساؤالت التي یعرضها المیدان وذلك على مستوى إلىوقع اختیارنا لهذا الموضوع استجابة 

جهل العاملین بالقطاع التربوي طبیعة و خصوصیة إلىاالبتدائیة و التي تعود بشكل عام 

.اإلمكانیاتیعامل الطفل المصاب هنا كمتخلف عقلي خالي من إذعسر القراءة 
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أهداف البحث : -4

هذا البحث: إلیهن ما یهدف و من بیإلیهالكل بحث علمي عدة أهداف یصبو -

اضطراب عسر القراءة تسلیط الضوء على فئة التالمیذ الذین یعانون من-

.الفونولوجي

التداخل الموجود بین كل من الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة إظهارمحاولة -

فونولوجیا.أثناء عملیة القراءة لدى المعسرین 

كل األطفال المصابین بعسر القراءة الفونولوجي لدیهم اضطراب أنإظهارمحاولة -

الفونولوجیة.على مستوى الوعي الفونولوجي و الحلقة 

التعریف االجرائي لمصطلحات البحث :-5

la dyslexieعسر القراءة : -5-1

عسر القراءة هو اضطراب نوعي لتعلم القراءة، یظهر عند أطفال متمدرسین عادیا، ال 

الشفهیةالموادیعانون من أي نقص حواسي، ذوي ذكاء عادي و ال یجیدون مشاكل في 

و هو ذو منشأ عصبي .
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la dyslexie phonologiqueعسر القراءة الفونولوجي : -5-2

مما ینجم عنه صعوبة في la voie phonologiqueالمسار الفونولوجي إصابةهي 

بحیث أن المصابین بهذا النوع یعانون من )CGPاكتساب الربط الخطي الفونولوجي ( 

صعوبة في قراءة أو كتابة أشباه الكلمات و الكلمات الجدیدة .

la conscience phonologiqueالوعي الفونولوجي : -5-3

و كیفیة تشكیل هذه األصوات إنتاجهااألصوات اللغویة و معرفة أماكن إدراكهو القدرة على 

بینها التشابه و االختالف فیماإدراكمع بعضها لتكوین الكلمات و األلفاظ مع القدرة على 

إلىو معرفة أن األصوات اللغویة یمكن تمثیلها عن طریق رموز كتابیة ،أي تحویل الفونیم 

جرافیم.

la boucle phonologiqueالحلقة الفونولوجیة: -5-4

هي جزء من الذاكرة العاملة و هي المكون المكلف بتخزین المعلومات اللفظیة فقط 

مكونین :إلىاسترجاعها و تنقسم بدورها و 

و الذي یقوم بحفظ composant de stockage phonologique)المخزن اللفظي-1

ثانیة.2إلى1.5المعلومة اللفظیة و مدة االحتفاظ تتراوح ما بین 

التي تقوم بالتنطیق composant de répétition articulatoireآلیة التكرار  النطقي2-

الداخلي لكي یسمح للمعلومة أن تدوم أكثر في الذاكرة و ال تتالشى مباشرة وهو المكلف 

رمز لغوي قبل تسجیله في المخزن اللفظي.إلىمكتوبة بتحویل المادة ال
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الدراسات السابقة : -6

الدراسات المطابقة لفرضیة بحثنا: -6-1

اضطراب بفان عسر القراءة الفونولوجي یصاب)roberge, dubois, 2010(حسب دراسات

على مستوى الوعي الفونولوجي و صعوبات في استراتیجیاته لقراءة أشباه الكلمات و الكلمات 

و یقوم بالقلب ||Bو|P|الجدیدة و أخطاء على مستوى الفونیمات المتشابهة سمعیا مثل 

فونیم ) وأیضا إلى( تحویل الجرافیم la CGPفهي تصاحب اضطراب في اكتساب 

) Pauline robinet ,2013,p.p6-7(.الذاكرة العاملة اضطرابات على مستوى

حول حاالت عسر القراءة الفونولوجي، في هذا )Ellis,1989(كما نجد مالحظات الیس 

سجل الباحث عجز هذه الحاالت عن قراءة الكلمات المبتدعة بشكل مجهور، في إذالسیاق 

الصیغةحین تمكنت من قراءة الكلمات المألوفة بشكل یعكس وجود عالقة مباشرة بین 

)(Ellis w.A.1989,p30الخطیة المطبوعة و المعجم الداللي 

حددوا ثالث فرضیات حول نوع العالقة (Gathercole et al,2005)تركول و آخرون جا

الموجودة بین الوعي الفونولوجي و الذاكرة الفونولوجیة :

2009( بارباسا و آخرون تناولت دراسة ،Barbasa et al( التعرف على الفروق في

الذاكرة العاملة الصوتیة و الوعي الفونولوجي و المهارات اللغویة ( معاني الكلمات

القرائيالعسرمن ذوي البرازلیین  األطفال الصوتیة ) بینالنحو، الخصائص 

و العادیین، و أشارت النتائج الى وجود قصور في هذه الجوانب لدى ذوي صعوبات 
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التدخالت المبكرة تحسنها مما یؤدي لتحسین المهارات إنالقراءة مقارنة بالعادیین و 

)11( عبد الفتاح ر،ص القرائیة.

 نتائج مهام ارتباطا بینتسنة أظهر 11-4مابین أطفالهناك دراسات عدیدة على

النتائج المتحصل علیها في مختلف والذاكرة الفونولوجیة  كتكرار أشباه الكلمات،

المستویات و الوحدات في الوعي الفونولوجي و من بین هذه الدراسات نجد

بلي كلوك)(Blai klock,2004 ویندفور و)2001سنولینق(Widfulr et Snowling,

1999Dejond et,( دیجون فان دیرلیخ Vanderleij(. مستساال)Mestsala,1999(

(Nithart C. opcite p.p34-35)

2003(دراسة بیتورن فلایرBetourne friel,( أثرو التي هدفت إلى التحقق من

لدى ذوي صعوبات فظیةللاالعملیات الفونولوجیة في الذاكرة على القدرات اللغویة 

من طالب الصف الرابع و جرى تقییم المشاركین 17القراءة و طبقت الدراسة على 

في الوعي الصوتي و عمل الذاكرة و سرعة التسمیة، باإلضافة إلى المهارات اللغویة 

ن لدیهم وعي صوتي كانت لدیهم قدرة على القراءة و أظهرت النتائج أن الذییة،اللفظ

و العمل بسرعة على المهام المعطاة لهم أكثر ممن لدیهم مشكلة في الوعي الصوتي  

و كذلك كان هناك فرق في معالجة الذاكرة العاملة .

 ) في دراسة قام بها بادلي(Baddelly, 2003 معرفة عمل الذاكرة إلىهدفت

أن عمل الذاكرة العاملة یتمركز في ثالثة أجزاء من تبینالعاملة و عالقته باللغة، 

الذاكرة و هي المعالج  السمعي و البصري و المنفذ المركزي وأن الوعي الصوتي یتم 
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كان هناك خلل في المعالج الصوتي فان ذلك إذمعالجته في المعالج الصوتي و 

)11الفتاح ر ، مرجع سابق ، ص اب في اللغة .( عبدینتج عنه اضطر 

الدراسات المشابهة : -6-2

 أن السبب في صعوبة القراءة و التهجئة یقف خلفها إلىتشیر معظم الدراسات

الضعف في الوعي الفونولوجي ( الصوتي )للغة و من أهمها دراسة كل من

Paterson)بیتر و آخرون ( et al ,2009میشال و آخرون)(Michal et al,2007

)Macmillan,2002ماك میالن ( Mannce foy,2003)مانس فوي (

( الصوتیة ) التي تواجه ةخمس مستویات من الصیغة الفونولوجیإلىیمكن اإلشارة 

األطفال ذوي صعوبات التعلم و هي تتمثل في صعوبة الوعي بالقافیة، و مزج 

الفونیمات الصوتیة .

 آخرونو ذكر باربسا و)Barbosa et al ,2009 أن القصور في العملیات المعرفیة (

، و أن المعالجة ولة عن صعوبات القراءة و الكتابةیعتبر أحد أهم العوامل المسؤ 

الصوتیة هي أحد أهم هذه العملیات المعرفیة ، و أن التعدیل في العملیات الصوتیة 

لوجیة )  و الوعي الفنولوجي على یكون في تنمیة الذاكرة العاملة الصوتیة ( الفونو 

وجه التحدید .

و من هناك فان العجز الذي یقع تحت ما یسمى بالعسر القرائي ینشأ من مشكالت 

في النموذج  الفونولوجي  للنظام اللغوي و الذي یفسر أن الذاكرة العاملة تتكون من 

إلىتستند مكونات فرعیة أحد هذه المكونات هي الذاكرة العاملة اللفظیة التي 
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المعلومات الفونولوجیة و تقوم بعملیة المعالجة من حیث عملیة استرجاع المعلومات 

و تخزینها في الذاكرة الطویلة األمد 

 أما دراسة نورثكوت و آخرون)Northcott et al, 2007( و التي تناولت الفروق بین

شفویة و مهارات ذوي صعوبات القراءة و العادیین في الذاكرة البصریة و اللغة ال

، أسفرت عن وجود قصور في الذاكرة البصریة، و اللغة اللفظیةالوعي الفونولوجي

.ءة مقارنة بأقرانهم من العادیینو مهارات الوعي الفونولوجي لدى ذوي صعوبات القرا

كما قام نان كولیسNancollis,2005)( بدراسة هدفت إلى الكشف عن تأثیر التداخل

، و تنمیة مهارات الوعي ولوجي في زیادة المعرفة القرائیةالقائم على الوعي الفون

تفوق المجموعة التجریبیة على إلىالقونولوجي لدى األطفال و توصلت الدراسة 

بالقافیةو التي تمثلت في الوعيلفونولوجي بطة في مهارات الوعي االمجموعة الضا

و السجع الكلمات و تهجي الكلمات الغیر الصحیحة و مهام التجزئة الفونیمیة.

)6- 5-4(عبد الفتاح ر ، ص 

 حول عالقة الذاكرة العاملة بعسر )2002(الدراسة التي قامت بها بن صافیة آمال

القراءة بحیث أجرت الدراسة على الطورین الثاني و الثالث ابتدائي بمقاطعة شرشال 

هدف هو معرفة بتالمیذ 30قامت بتطبیق اختبار وحدة الحفظ العددیة على أین 

أن هناك مشاكل على مستوى إلىالعالقة بین الذاكرة العاملة و القراءة و توصلت 

)2002( بن صافیة آمال ، اكرة العاملة مما یؤثر على القراءة .الذ
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أن ثمة عالقة وطیدة ما بین الوعي الفونولوجي و القراءة و ما یتم من الدراساتتشیر 

) Michal et al,2007معالجة في الذاكرة العاملة حیث أوضحت دراسة میشال و آخرون  (

أن هناك عالقة قویة بین معالجة الوعي الصوتي و مهارات القراءة ، و أن هناك عالقة بین 

ردود الفعل الحسیة و مهارات القراءة و أن هناك فروق في دقة الوعي الصوتي في حالة 

السرعة بین األطفال و الراشدین لصالح الراشدین، و یدعم ذلك البحوث التي درست تأثیر 

أن ضعیفي القراءة یظهرون إلىلفونولوجي في تطور القراءة، حیث أشارت مهارات التجهیز ا

مهارات أقل من جیدي القراءة في ثالثة أنواع من التجهیز الفونولوجي : الوعي الفونولوجي

و التشفیر الفونولوجي في المدخل المعجمي، و التشفیر الفونولوجي لالحتفاظ بالمعلومات في 

)5الفتاح ر، مرجع سابق، ص عبد (الذاكرة العاملة .
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-I : القراءة

I-1-القراءة:م اهیمف

التعلمیعتمد التلمیذ اعتمادا مطلقا على القراءة في جمیع المواد الدراسیة فهي تعتبر مدخل 

لتالمیذهلذا یركز المعلم دائما علیها في السنوات األولى من الدراسة و یسعى جاهدا لتلقینها 

یعمل التلمیذ أثناءها على إذالغیر،و هي ال تعدوا أن تكون محاولة لفهم اللغة التي أنتجها 

على فكرة أو معنىلیحصل منهاالموجودة أمامهتحلیل الكلمات و الرموز 

)61، ص 1998.محمد ع (

منهم:و لقد شكلت القراءة موضوع بحث و اهتمام العدید من الباحثین نذكر 

 )1999Plaza M.(  الخاصة بتجمیع یرى أن عملیة القراءة هي اكتساب الطفل كل القواعد

، كما  أن علیه تعلم تخزین المعلومات على ف و الحركات إلنتاج وحدات مقطعیةالحرو 

یتمكن من النطق بها سواء كانت مكتوبة أم ال .شكل كلمات مستقرة حتى 

1997Leybaert( و یعرف كل من- J.et Alegria J . ( أن عملیة القراءة  هي نشاط :

، معرفة الكلمات للمعالجة هي : التعرف على الكلمةمعقد بتطلب تدخل عدة میكانیزمات 

التركیبي و الداللي .اإلدماجالتعرف على المعاني و 
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فیعرف القراءة على أنها عملیة ال تتمثل فقط في )(Ajuriaguerraأجوریاجیراأما-

، بل هي كل من عملیتي التحلیل و التركیب التي تعطي الحروف أو فهم معنى الكلمةإدراك

یتا التحلیل كانت عملإذاإال، و هذا ال یتحقق من التعبیر اللسانيمعنى لشكل جدید 

.Muchelli R(و التركیب ممكنتین Bourcier A. 1985, p48 (

بحیث تسمح اإلدراكیةالعملیاتالقراءة هي عبارة عن مجموعة من José Moraisحسب-

Ferrand)تمثیالت خارجیةإلىبتحویل التمثیالت الداخلیة  L. 2007,p8)

I-2- : عوامل اكتساب القراءة

كالفهالعقلیةمن العملیات تدخل في كثیرمتنوعة،عدیدة وعوامل اكتساب القراءة

إنذاتها.داث ال یمكن مالحظتها في و تتكون عملیة القراءة من أحالتقویم،و االستنتاج و 

ما نلمسه منها هو المثیرات فقط التي تحدث في البدایة متمثلة في رؤیة الرمز المكتوب و 

أما ،عبر عن فهم الشخص لما یقرأاالستجابات التي تأتي في النهایة في صورة سلوك ی

و االستجابات فما یزال المثیراتاألحداث العقلیة التي تحدث داخل الفرد و تتوسط بین 

و  هو أمر في غایة التعقید .،لون الكشف عنها عملیاعلماء النفس یحاو 
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شروط قبل أن یصبح كان ال بد من توفر عدة ،و ألن القراءة تشمل عملیات ذهنیة و حركیة

كالتالي:الطفل قادرا على القراءة و هي 

I-2-1- : العوامل الجسمیة

من الناحیة النطق،و السمع و جسم سلیم من حیث البصرإلىالقدرة على التعلمتحتاج

الجسمیة أي أنه ال یعاني مثال من مرض مزمن فیصعب علیه  تعلم القراءة أو التركیز

)139،ص 1988أحمد م.(یةتحتاجها هذه العملالذهنیة و الحركیة التي عملیاتهتوظیفو 

I-2-2- : العوامل العقلیة

قدرة الفیزیولوجیة من حیث تعلم القراءة یعتمد على وجود جهاز عصبي، یمتلك أوال ال

و ثانیا القدرة الوظیفة .، و مراكز التخزین و معالجة المعلومات و اكتساب اللغةالفصوص

التفكیر،، الذكاءاإلدراك، فعملیات ج هذه المراكز و قیامها بوظائفهانضحیث من 

حتى یكون الطفل مؤهال لتعلم ،یقتضي هذا النضج و مرحلة متقدمة من النمو.االستیعاب

األدنى للعمر أن الحدالقراءة و جمیع المهارات األخرى كالكتابة و الحساب و یرى الباحثون 

)33، ص 1999.( محمد ن.فوقسنوات و ما 6العقلي الالزم لبدء تعلم القراءة هو 
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I-2-3-االجتماعیة و االقتصادیة : العوامل

دورا مهما في تهیئة الطفل للبدء ،تؤدي العوامل االجتماعیة و االقتصادیة المرتفعة لألسرة

یحرم الطفل من إثراء االجتماعي و االقتصادي المتدني لألسرة،أن المستوى. وفي تعلم

التدریس.القراءة بنجاح كما یتدخل أیضا عامل التدریس أي أسلوب المعلم في 

I-2-4- : رغبة الطفل  في القراءة

باختالف قدراتهم و استعدادهم الشخصي،یختلف األطفال في رغبتهم لتعلم القراءة

ثقافیة التي یعیشون فیها.البیئة الاختالف و 

الستعداد في ات الشخصیة و االنفعالیة و كذلك او یعتبر الباحثون المختصون أن االستعداد

، و الشيء ساسیة من أجل نجاح عملیة القراءةضروریة و أالخبرات و القدرات، كعوامل 

إلحاحهطفل لذلك و فبفضل طلب ال.لتعلم القراءة كل هذا هو تنمیة رغبة الطفل األهم في 

) 240، ص 2003..( حنفي ع على اكتسابها و التدریب علیها 

I-2-5- و المكان:اكتساب مفھومي الزمان

كعامل أساسي في تعلم یؤكد بعض الباحثین على دور اكتساب مفهومي المكان و الزمان،

لى فیه الحروف و الكلمات على القراءة ألن هذه األخیرة تستلزم وجود حیز من المكان تتو 

في اللغة العربیة انتهى السطر فال بد من استئناف سطر آخر كما أن القراءة فإذا، سطرال



عسر القراءةالفصل األول                         

37

و كذلك بالنسبة للحروف مثال الالتینیةو العكس في اللغات ،مثال من الیمین الى الیسار

.ور النقطة في األسفل أو في األفقیعرف ما د

I-2-6:حركة العین

القراءة جهریة  أو صامتة، بتمیز الرموز المكتوبة (حروف، كلمات أو جمل ) و معرفتها تتم

و هناك دراسات كثیرة أجریت لمعرفة نشاط العین أثناء ،و یتم هذا عن طریق حاسة البصر

، تفضل بینها  فحة باتجاه السطر على صورة فقراتالقراءة ، بینت بأن العین تتحرك فوق الص

)188ص ، (محمد ص و آخرونقارئ یدرك الكلمات أثناء تلك الوقفات وقفات و أن ال

و قد أسفرت تلك األبحاث على أن :

 ملي ثانیة500إلى 100نقاط التوقف التي تنظم من خاللها القراءة تتراوح من

حسب الحالة و حسب صعوبة النص.و هذا 

عند الطفل حجم القراءة 9إلى 7، فإنه بین كل وقفتین من و فیما یخص الفقرات

كلمة.0,5حوالي 

و هذا أیضا حسب الحالة و حسب صعوبة النص.

میلي ثانیة. 35إلى 25لكن ال نعتمد على بعد العین من النص و بین قفزة و أخرى هناك 

رجعیة تكون نحو میلي ثانیة، و هناك قفزات 250إلى 200و بما أن كل توقف یدوم تقریبا 

، و تلك الحركات تبقى فل في العمر و في اكتساب القراءةالخلف و تقل مع نضج و تقدم الط

351p،1998Poulin(إللقاء نظرة ثانیة على كلمات لم تكن واضحة في النظرة األولى J.(
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I-2-7-: األذن و الجھاز النطقي

لى فعندما تقدم  الكلمات المكتوبة ع،النطقيتشارك في عملیة القراءة أیضا األذن و الجهاز 

الصورة، یجب أن  تقدم مصحوبة بلفظها (خاصة في السنوات األولى من تعلم القراءة) 

وتقترن الصورة السمعیة بالصورة البصریة للكلمة فیسمعها الطفل و یبصرها في الوقت نفسه،

یتها مباشرة لتقترن الصورة و بعد رؤ ،یجب أن یكلف الطفل بنطقها بعد سماعهاذاتها ،و  

)) و الصورة البصریة (الكتابة(الحركة) بالصورة السمعیة (الصوتاللفظیة

.) 186، ص 1998محمد ع.(

I-2 -8- : استخدام السیاق في التعرف على الكلمة

یختلف الصغار عن الراشدین من خالل القدرة على استخدام السیاق للتعرف على الكلمات

بطئهم في القراءة إلىنقص النضج عندهم و كذلك إلىفاألطفال هم أقل قدرة و یرجع هذا 

و الطفل في العامة بكل جزء من أجزاء الجملةمما یمنعهم من ربط المعنى الكلي و الفكرة 

البد حصیلة اللغویة، لهذاالفهم لكي یزید من استخدامه للسیاق، یستعین غالبا بقدرته على 

، لتساعده على التعرف على الكلمة.على هذه المهارةمن تدریبه 
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I-3- :نماذج اكتساب القراءة

I-3-1-) 1985النموذج التطوري إلكتساب القراءةfrith (:

متبوعة ،مراحل متتابعة بدایة من المرحلة اللوغرافیةلت فریت عملیة القراءة تمر بثالث جع

یستعملها باستراتیجیهمرحلة تتمیز كلو ،اإلمالئیةالمرحلة إلىبالمرحلة الهجائیة ووصوال 

الطفل للتعرف على الكلمات المكتوبة، أي تسمیتها  و فهمها و سنفصل كل مرحلة على 

حدة: 

): la phase logographiqueافیة (  المرحلة اللوغوغر -أ-

من الكلمات ( حوالي هي مرحلة  ما قبل القراءة، تسمح للطفل بالتعرف على عدد محدود 

، و یتعرف  علیها انطالقا من بعض الممیزات ه قد صورهاكلمة )التي یمكن القول بأن100

رف الوحدات المكتوبة منها عامة و تقریبیة للكلمات ألنه ال یعتهرؤیو تكونالبصریة، 

33Plaza M( . كوكاكوال:، مقاطع )مثل شكل كلمة حروف( .1999,p(

: )alphabétiquela phaseالمرحلة الهجائیة (   -ب-

هذه المرحلة تسمح بالتعرف على الكلمات، انطالقا من العالقات الموجودة بین الحرف

و بهذا یتمكن الطفل من قراءة بعض أشباه الكلمات انطالقا من تقسیمها و هنا ،و صوته

األولى.كما یحدث في المرحلة ریة فونولوجیة و لیست بصتكون األخطاء المرتكبة 
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ط أي الربط بین الشكل الخطيهذا الربإلىالطفل العادي یكون موجه بشكل واعي و 

بحیث یدرك بأن correspondance grapho-phonologiqueو الصوت المقترن به

ما یسمح و هو القراءة هي عملیة تعتمد على الربط بین األصوات و الحروف المتعلقة بها، 

جدیدة.له یتعلم كلمات 

la phase orthographiqueالمرحلة اإلمالئیة :-ج-

"فریت" و فیها یتم التعرف على اقترحتهاهي آخر مرحلة من مراحل تطور القراءة التي 

)  و الطفل الذي morphèmeالكلمة المكتوبة على مستوى المقاطع أو صور الكلمات (  

كلمات إلىیمكنه أن یحدد في  كلمة مكتوبة، مقطعا ینتهي اإلستراتیجیةیستعمل هذه 

أما في هذه ،بالحرفةو ینطق بنفس الطریقة و في المرحلة الهجائیة یربط الصور ،أخرى

المكتوبة تعتمد أساسا على طریق مباشر .المرحلة فالكلمة 

بالتعرف، تخزینكما أن هذه الطریقة تسمح للطفل الذي یتحكم في اإلستراتیجیة الثانیة 

للطفل بالسرعة في و هذه الطریقة تسمح،اإلمالئيكتابة الكلمات على شكلها إعادةو 

Gillet.عملیة القراءة P. 1996,p56)(

I-3-2- ) نموذج  البناء المزدوجdouble fondation(

.واحدبجمع االستراتیجیات الثالث للقراءة في نموذج)Seymour,1996قام سیمور (

بحیث اعتبر المرحلتین اللوغوغرافیة و الهجائیة موجودتین عند الطفل منذ بدیة تعلم القراءة 
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اإلمالئیة و یظهر ذلك من خالل الشكل ویستعمالن كقاعدة معرفیة لتحضیر اإلستراتیجیة 

Gilletالتالي : () 1رقم ( P. 2000, pp53-54(

.1996مور" ی."لسیمثل نموذج اكتساب القراءة :1الشكل رقم 

ري للمفردات، أو مقاطع بصریة للكلمات ة لبناء معجم بصغوغرافیو اللاإلستراتیجیةتسمح 

التي یعرفها الطفل .

، هذه القدرة أصواتهاالحروف و یربطها مع یتعرف الطفل على بعضفي بدایة تعلم القراءة 

المعجم الهجائيو الحرف،ت صغیرة بحجم وحداإلىمجزئكالم ل بأن الفعي الطو ت

lexique alphabétique) (عمله األساسي هو االحتفاظ بالعالقات التي توجد بین الحرف ف

و صوته .

اإلستراتیجیة

الھجائیةالفونولوجي اللوغوغرافیة

اإلمالئي 
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ة تساهم في بناء النظام المركزي  غوغرافیو الهجائیة و الله التقدیمات ذات الطبیعة هذ

) و هذا لنsystème central d'élaboration orthographique(اإلمالئيلتحضیر ل

یمكن یجزئ، و هناأن الكالم بیعي الطفل إال بالتحریض متافنولوجي جدید، عندما یحدث 

بنیة المقطع .إلىالتطرق معه 

تعریف التمثیالت البصریة بإعادةاإلمالئيح للنظام التحضیري هذا الوعي الجدید یسم

لى الكلمات سیتحقق من التعرف عو .غوغرافيو للكلمات المكتوبة الموجودة في معجم الل

جدیدة.یصبح الطفل یقرأ كلمات فمقاطعها،خالل 

ها لدیها نفس المقطع .أنیعرف،انطالقا من ربط مقاطعها بكلمات أخرى

"فریت"، و بین كیفیة "فسیمور" أدخل في نموذجه مراحل اكتساب القراءة التي اقترحتها 

نولوجیا و اكتساب القراءة .و التحلیل المقطعي للكالم و العالقات المتبادلة بین المیتاف
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I-4- :القراءة بین القارئ المتعلم و القارئ الماھر

الف طبیعة تاخإلىاختلف الباحثون في تحدید الطریقة المستعملة للقراءة و ذلك یعود 

voies deالقارئ بین المبتدئ و المتمكن لذلك یستعمل الباحثون مصطلح طرق القراءة   

la lectureحیث نمیز :

I -4 --1للقراءة( القراءة عند المتعلم المباشر:الغیر الطریق(voie d'assemblage

هذه الطریقة عندما یقابل كلمة جدیدة أي لم یقرأها من قبل فیستعمل الطریق القارئ یستخدم 

)(phonologiqueالفونولوجي   voie d'assemblage إلىبتقطیع الكلمة فیقوم

حروف ثم یربط بین الحرف و الصوت الخاص به ثم یجمعها أو یخزنها لبرهة على شكل 

فونولوجي یسمح له ذلك بالتلفظ بها ثم یبحث عن الداللة الخاصة بتلك الكلمة 

و تستعمل هذه  الطریقة عند القراء المبتدئین و تسمح للقارئ بمعرفة أو قراءة الكلمات 

Kosir Sباه الكلمات ( الجدیدة و حتى أش .2000,pp7-8(.
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I-4-2-المتمكنالقارئالقراءة عند :(الطریق المباشر(la voie d'adressage

lexicale

:المتمكنالقارئالقراءة عند -

فالقارئ في هذا الطریق یقوم بمقارنة أو مطابقة الكلمة التي یعرفها من قبل و المخزنة 

la voieبالكلمة الجدیدة فیقوم بقراءة تلك  الكلمة، و ذلك باستعمال الطریق المعجمي 

lexicale یجمع أو یحتفظ بكل األشكال البصریة للكلمات المقروءة من اإلمالئيفالمعجم

قبل .

الخاصة بها قبل أن اإلمالئيعندما یرى الكلمة یقوم مباشرة باستحضار الشكل فالقارئ 

یعرف معناها .

دون المرور بالمعجم اإلمالئيثم یعمل على الربط بین المعجم الداللي و المعجم 

الفونولوجي فهذا الطریق  مسؤول أو یهتم فقط بقراءة الكلمات المألوفة بالنسبة للقارئ، فیلجأ 

) و المدلول اإلمالئياألخیر للبحث عن العالقة المباشرة بین الدال ( الشكل اهذإلیها

)2(المعجم الداللي ) دون المرور  بالصیغة الصوتیة (الحظ الشكل 
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قراءة كلمة جدیدة و كلمة مألوفة یبین كیفیة : 2الشكل رقم 

2013، بلهوشات كریم، محاضرات غیر منشورة في علم النفس العصبي اللساني(

/2014.(

المباشر و الغیر مباشر تبعا للحاجة الطریقینالقارئ یستعمل )ferrand(نفیرو و حسب

كثیرة  باشر لقراءة الكلمات المألوفة یستعمل الطریق المإذ،نفس الوقتیستعمل احدهما في 

الطریق الغیر المباشر لقراءة الكلمات الجدیدة أو أشباه الكلمات إلىالتداول في حین یلجأ 

Morais et al(رونمما أكدت علیه دراسة "موریه " و آخ ,2003(

)3الشكل رقم مثلما هو موضح في ( 

معجم داللي 

معجم امالئي 

مستوى الحروف 

الكلمة المألوفة
لكلمة الجدیدةا

مستوى الحروف

CGP

فنولوجيمعجم  
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réalisation articulatoire

assemblage

conversion graphème phonème

)(تحویل جرافیم فونیم 

segmentation graphitique

(تقطیع جرافیمي)

mémoire de travail

(ذاكرة  عاملة )

Mémoire de travail

(ذاكرة  عاملة )

الكلمة المقروءة

adressage

Lexique orthographique (entre)

(معجم امالئي )

lexique phonologique (sortie )
(معجم  فونولوجي )

Boucle phonologique

( حلقة فنولوجیة )

2007: یمثل كیفیة القراءة حسب دوھان 3الشكل رقم  

patterson  et marton (kosirs 2000,p9)

analyse visuelle

( تحلیل بصري )

ارسال  تركیب 

Assemblage phonémique
تركیب فونیمي
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I -5 - : األسس العصبیة لعملیة القراءة

I -5 -1 - : مراكز القراءة في الدماغ

، أن إصابة جزء من joseph dejerineاكتشف الطبیب العصبي  الفرنسي 1892منذ 

و هذا ،الساحة البصریة الموجودة في الفص األیسر یؤدي إلى فقدان القدرة الكلیة للقراءة

یوجد لدى مختلف األفراد من مختلف الثقافات في نفس المنطقة. و هذا ما أكد التطویر 

اإلشعاعي، فهذه المنطقة تتعرف مباشرة على الكلمات المكتوبة حق و إن قدمت بطریقة 

سریعة (أي في مدة زمنیة قصیرة).

األخیرین ي و الجبهي و هذینغلصداث نتائج هذا التحلیل البصري إلى الفص غو تب

و الطبیب العصبي دیجرین وجد في ،یتوصالن إلى التعرف على أصوات و معنى الكلمة

عرف على الحروف و ذلك بسبب عسر قراءة  تحالة تعاني من اضطراب في ال1887سنة 

یة للفص األیسر هي المصابة (المنطقة فمكتسب و كل التجارب وضحت أن المنطقة الخل

فهذه المنطقة إذا هي (occipito temporale gauche)القفویة الصدغیة الیسرى)

مثلالمسئولة  یضعف تنشیطها عندما تكون الكلمات التي یجب قراءتها متشابهة بصریا

(chasseur/ chasse)Dehaene S.2007,pp142-143)( 02و 01أنظر الملحق رقم
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I -6 -:طرق تعلم القراءة

I-6-1- (طریقة الكلمة) الطریقة الكلیةMéthode globale

یبدأ الطفل في هذه الطریقة بتعلم القراءة عن طریق الكلمة ال الحرف، و ال الصوت، و ال 

المقطع، و مع أنها تبدأ عن طریق تعلم الوحدات اللغویة كسابقتها إال أنما أوسع منها، و لها 

معنى یفهمها الطفل.

الطریقة یقوم كثیر من المعلمین بتعلیم طریقة الكلمة الكلیة من خالل استعمال ففي هذه 

الصور، و البطاقات، و تمتاز هذه الطریقة : ب

له داللة و معنىیبدأ الطفل فیها بتعلم ما.

تتماشى هذه الطریقة مع طبیعة إدراك الطفل ألن الكلمة في ذاتها كل و لیس جزء

كن اإلفادة منهاتزود الطفل بثروة لغویة یم.

هي أسرع في تعلیمها من الطرق السابقة.

تربط هذه الطریقة بین اللفظ و المعنى.

أما فیما یخص مساوئ هذه الطریقة: فتتجلى فیما یلي:

 تجعل الطفل یخلط بین أشكال الكلمات المتقاربة نحو (قال، فال، مال، نال) ألنها

تعتمد على شكل الكلمة.

 قراءة الكلمات الغیر المألوفةقد یعجز األطفال عن.
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 ینتاب هذه الطریقة العجز الواضح في القدرة على التحلیل ألن التالمیذ ال یدركون

)15،ص 2005دحال س..(كل العناصر في الكلمة

I-6-2-طریقة المقطعیة (طریقة الجملة)الMéthode syllabique

طریقة الكلمة، و تعد الجملة ظهرت هذه الطریقة نتیجة االنتقادات التي وجهت إلى 

في هذه الطریقة الوحدة التي یتم بها تعلم القراءة و تقوم على األسس التالیة:

 تقوم هذه الطریقة على أساس نفسي تبدأ بالكلیات دون التركیز أول األمر

على الجزئیات

 تسمح للمتعلم بتحلیل الكلمات إلى حروف، و هذا ما یسمح للطفل بقراءة

ة.كلمات جدید

I -6-3- (التحلیلیة التركیبیة) الطریقة المزدوجةMéthode analytique

سابقة أن لكل طریقة مزایا و عیوبیتبین من خالل استعراضنا لطرق تدریس ال

و أنه لیس هناك طریقة تتمتع بكل المزایا، فإن االتجاه الحدیث یسعى إلى الجمع 

بین الطریقتین السابقتین.
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التحلیلیة التي من أهم -المتبعة حالیا في التدریس، و هي الطریقة التركیبیةفالطریقة 

عناصرها ما یأتي:

 أنها معینة بتحلیل الكلمات تحلیال صوتیا للتعرف على أصوات الحروف

و ربطها برموزها، و بهذا تستفید من الطریقة الصوتیة.

ترتكز أو تستلزم ) أن هذه الطریقة 2002بحیث یرى (عبد العلیم إبراهیم،

التزام أربع خطوات:

مرحلة اإلعداد و التهیئة.

مرحلة التعریف بالكلمات و الجمل.

مرحلة التحلیل و التجرید.

22-19،ص2005(نفس المرجع السابق .  مرحلة التركیب(

I -7 - : بعض صعوبات القراءة في اللغة العربیة

ذلك    أو  وجود حروف تنطق و ال تكتب مثال : ذالك      

اللذي         الذي هاذا        هذا ،

.م في الشمس و ال تنطق مثل الواو في عمر و الالحروف تكتب 

) أو تشابه في نطقها هناك مشكلة تشابه في شكل الحروف( الباء و التاء و الثاء 

تعدد صور الحرف الواحد باختالف موقعه ، مثال حرف ن.الزاي و السیمثل الدال ،

و تبلغ .ـ ـجــ   ــ  ج ، و غیره من الحروف یكتب على النحو التالي : ج ـــالجیم
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وجود إلىباإلضافةصورة و هذا 400صور الحروف في اللغة العربیة أربعمائة   

)68-67، ص 1999.ى م ند(هظاهرة التنوین و الهمزة .

II- : عسر القراءة

II-1 -تاریخ اكتشاف عسر القراءة:

القرن أواخریعتبر عسر القراءة اكتشاف طبي، ظهر اثر المجهودات الطبیة العصبیة في 

مراكز خاصة باللغة في إلي وجودالمیدانقد توصل الباحثون في هذا . فالتاسع عشر

و شخصوها باألفازیا أو هذه المراكز إصابةو یوجد اضطراب لغوي ناتج عن .الدماغ 

Micheleالحبسة . E.2014, pp 103-104)(

من طرف الطبیب 1896فأول حالة طفل مصاب بعسر القراءة تم اكتشافه في سنة 

سنة كان 14عمریبلغ من المن خالل دراسته لحالة طفل ،)(marganمورغون االنجلیزي 

كما كان یتمتع بمكانة اجتماعیة عادیة و یقوم ،یتمیز بذكاء عادي و حاسة بصر طبیعیة

أنه إالدلیال على وجود جرح بالمخ عنده الباحث بالعملیات الحسابیة بشكل عادي و لم یحدد 

Elisabethكان عاجزا عن القراءة .( V.2007,page 6(

انعدام القراءة الخلقي و التطوري و كان یقصد إلىأشار جاكسون 1906عام في 

"انجلر" و أعطى مالحظة مهمة 1917و ظهر سنة .القراءةالكتسابالمطلقة ة االستحال

هي أن عسیر ي القراءة ال یتعرفوا على بعض الحروف و كأنها مختارة من طرفهم .،جدا
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ظهر في الوالیات المتحدة أول اختبار،بدأت تظهر االختبارات التي تفسر هذه الظاهرة 

ختبارات التربویة التي كانت تقیم المستوى الدراسي و بدأت ضمن اال1942األمریكیة  سنة 

و ظهرت عدة نظریات و عدة أسماء 1950ابتداء من البحوث المختلفة االتجاهات تنتشر 

-فرانسیس كوشي -ایستیان -فرانسواز -ماري دي ماستر -میزوني-منهم "بوریل 

وهو 1963" بیار لیفافري" سنة و أول اختبار أنجز في فرنسا كان من طرف.أجوریا جبر " 

)49-50ص،2007( مسعودة ع. اختبار " القدرة " .

II-2 -م عسر القراءة : اھیمف

هذا االضطراب عدیدة بحسب تعدد التخصصات التي حاولت دراستهتعار یفإن

سوف ندرج البعض منها فیما یلي :  فو 

عسر القراءة هو فشل أو صعوبة في إن:Rutter)(1978,تعریف "روتر-

المنزل المالئم من ناحیة الثقافة و وجود لى رغم من توفر التعلیم الحدیث، القراءة ع

مع الخلو من العیوب العصبیة .،دافعیة مالئمة و حواس سلیمة، ذكاء متوسط

)Liliane S .2003,p 132(
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Borel maisonnyتعریف بورل میزوني : -

إنتاج الرموز الكتابیة إعادةعسر القراءة هو صعوبة خاصة في التعرف و الفهم و 

سنوات ) و الكتابة8-5و هي نتاج اضطراب عمیق في تعلم القراءة ما بین (

Borelو فهم النصوص القرائیة و اكتساب مدرسي فیما بعد.( M. 1973,p15 (

تعریف المنظمة العالمیة لألعصاب : -

یظهر عند األطفال المتمدرسین بحیث ،القراءة هو صعوبة في اكتساب القراءةعسر 

حواسينقصأيمنال یعانيالتدریس عادي،و یكون عادي بذكاءیتمیزون 

Kosir).المجتمع و لدیه اضطراب معرفيو یتفاعل مع أفراد  S. 2003, p 131)

)Dubois et Robergeدوبواه و روبیرج( الفونولوجي :لعسر القراءة تعریف-

الكلمات التي لیس لها معنى الوعي الفونولوجي و صعوبة في قراءة إصابةتتمثل في 

 )les pseudo mots( ،(س، ص ) یصاحبه كذلك أخطاء سمعیة مثال بین

و صعوبة في اكتساب التحویل الربط الخطي الفونولوجي مع عجز على مستوى 

Paulin.( الحلقة الفونولوجي  R. 2014, pp 6-7(
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مجموعة من الباحثین یعرفون عسر القراءة الفونولوجي من بینهمو نجد

(Best,1996)كولي لسیرت،هوارد لبنسون ،فرح ستون ،سرنیكال ،باست .

Howard Levinson, Farah Stowne, Sernicales 2000)(Colé lacert,

la voieالمسار الفونولوجي"إصابةعسر القراءة الفونولوجي: هي -

phonologie". إلى الفونیم مما ینجم عنها صعوبة في اكتساب التحویل الجرافیم

مستوى هؤالء األطفال لدیهم صعوبة في قراءة أو كتابة أشباه الكلمات و عجز علىف

)الحلقة الفونولوجیة . Bruno C. 2011,pp 61-62)

II3- - : أسباب عسر القراءة

وامل التي فمن بین الع،عند الشخص هظهور إلىعوامل تؤدي أولكل اضطراب أسبابه إن

تتسبب في ذلك ما یلي :

II-3 -1 -:النمو الغیر الطبیعي لبعض خالیا المخ

كشف بعض البحوث التي أجریت على فسیولوجیا المخ بالمركز الطبي لعالج حاالت عسر 

أن نسبة عالیة من األطفال الذین یعانون من عسر .التعلم بجامعة میاميإعاقاتالقراءة و 

یعانون من  زیادة غیر طبیعیة و لیس من نقص في عدد الخالیا أنسجة المراكز ،القراءة

لمجموعة من إحداهمابحث آخر مقارن عن المخ قورن بین عینتین و في .العصبیة للمخ

حیث األطفال و الشباب الذین یعانون من عسر القراءة، و أخرى عینة ممن ال یعانون منها

تركیب المخ بین أفراد المجموعتین مستخدما جهاز الرنین durra ranjonقارن الباحث 
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لیات التشخیص و من المعروف أن مخ المغناطیسي الذي یعتمد على الكمبیوتر في عم

یتكون من نصفین كرویین، النصف الكروي األیمن و هو یسیطر و یتحكم في اإلنسان

أعضاء الجزء األیسر، و النصف الكروي األیسر و هو یتحكم في أعضاء الجزء األیمن من 

عند معظم ع علیه مركز اللغة و التعلم و القراءة و الكتابة، و هوفضال عن أنه تق.الجسم

األفراد العادیین أكبر قلیال في الحجم من النصف الكروي األیمن و یلعب النصف الكروي 

و یقع ما یسمى بالجسم الصلب لغة و  استخدام رموزها هكذا األیسر دورا رئیسیا في تعلم ال

العصبیة المتبادلة بینهم.اإلشاراتبین النصفین الكرویین حیث یوصل 

المذكور أن نسبة مرتفعة من أفراد العینة التي تعاني من عسر القراءة تختلف قد وجد الباحث 

یكون النصف األیمن أكبر من إمامتساویین و إماهمالدیهم أحجام النصفین الكرویین فنجد

لم یجد الباحث أي فروق بین مخ األجزاء فو أنهم یستخدمون الید الیسرى،النصف األیسر

لكنه لقراءة و بین مخ الشخص السلیم،عسر ابرویین لمخ المصابمن النصفین الكاألمامیة 

وجد عند فحص الجزء الخلفي منهما منطقة متضخمة في النصف الكروي األیمن عند 

لم یجد ذلك التضخم لدى مخ الفرد السلیم، و یبدوا أن تضخم هذا و عسر القراءةالمصاب ب

حجم النصف األیمن من األیسرزیادةالجزء من النصف الكروي األیمن هو السبب في

الثابت علمیا من قبل أن مناطق تلك األجزاء المتضخمة بسبب زیادة حجم خالیاها تلعب و 

زیادة عدد الخالیا  في النصف الكروي األیمن إندورا أساسیا في تفسیر الرموز اللغویة، و 

العصبیة المتبادلة شاراتاإلبالتالي زیادة نشاطهما و زیادة و الجسم الصلب الواصل بینهما، 
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خلل أو تشویش في وظیفة إلىلذلك فان هذه الزیادة تؤدي ینهما أي بین النصفین الكرویین ب

.)71-70-96،ص.2008(أحمد ع.مركز اللغة الواقعة على النصف الكروي األیسر

لقد ظهرت حالیا عدة أعمال تدور حول نظریة جدیدة مفادها أن عسر القراءة سببه اختالل 

حیث أوضحت الفحوصات الدقیقة جدا بأن  صور  نشاط ،و ظیفي في الجهاز العصبي

المناطق الخاصة بالقراءة في الدماغ عند القراءة عسیري القراءة تختلف عن العادیین . وعند 

فحص هذه الصور، اكتشفوا بأن نشاط الدماغ یزداد عند األطفال الذین ال یعانون من عسر 

أن الجهاز العصبي الخاص بعسیر القراءة ال یقوم بوظیفتها بشكل القراءة. و هذا یعني

.)5، ص2007مسعودة ع.عادي (

)2007(و  حسب الباحث دوهان  Dehaene S. أن  المناطق التي تختص في الربط

بین الصیغة الخطیة و الصوتیة  ال تقوم بوظیفتها بشكل عادي فهذا ما ینجم عن ذلك عسر 

.مصابLa voie d’assemblageكون المسار المباشر القراءة الفونولوجي.ل

بحیث یجد الطفل نفسھ غیر قادر على قراءة الكلمات الجدیدة ألنھ لیس قادر على تقطیع تلك  

).2013/2014، كبلهوشات(الكلمة إلي أجزائھا الصوتیة 
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II-3 -2 - الحلقة الفونولوجیةla boucle phonologique :

الحلقة الفونولوجیة یجد الطفل صعوبات في االحتفاظ باألصوات المسموعة إصابةفي حالة 

، كما یقع في العدید من األخطاء إعادتهاداخل الكلمة فیجد نفسه أمام مواقف یعجز فیها عن 

تذكره أصال لهذه األصوات، و یجد كذلك صعوبات في أثناء تجسیده لها كتابیا، نتیجة 

كة بصریا، حیث یحتفظ بكل شيء على صورة تنظیم الحروف في االحتفاظ بالعناصر المدر 

.الكلمة

II-4 - : أنواع عسر القراءة

أنواع عسر القراءة، یجب أن نفرق بین عسر القراءة المكتسب إدراجقبل البدء في 

)ocquise الذي ینتج عن خلل دماغي ( نتیجة عن صدمة عصبیة ) و عسر القراءة (

) الذي یعتبر اضطرابا لغویا یظهر نتیجة صعوبات في développementaleالتطوري (

تطور نظام تحلیل اللغة المكتوبة و هذا األخیر هو الذي سوف نهتم به و بأنواعه المستنتجة 

من وصف استراتیجیات القراءة و هي :

II-4 -1 - عسر القراءة  الفونولوجيdyslexie phonologique

یضم األطفال الذین یعانون من العیوب الصوتیة التي یظهر فیها عیب أولي في التكامل 

بین أصوات الحروف و یعاني هؤالء من عجز في قراءة الكلمات و تهجئتها

.)15،ص 1982.( فتحي س
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صوت لم تصبح بعد آلیة عند الطفل كي یتمكن من -التحویل حرف إستراتیجیةأن إذ

المناسب.و صوته الجمع بین الحرف

تتمیز باضطرابات في المعالجة الفونولوجیة الى جانب النقص الفونولوجي و یعانون من و 

Gillet(مشاكل على مستوى الذاكرة قصیرة  المدى  P .1996, p45(.

في سنة11ت عمرهم ثالثة حاال)Dorton,1995) و دورتون  (broomقد قدم بروم (ف

سنوات و نصف، و كانت تعاني هذه الحاالت من : 8عمرهم القرائي هو حین أن 

lesصعوبة  في قراءة الالكلمات ( - Non mots (

بعض األخطاء البصریة بالنسبة للكلمات .-

)homophoneفهم عادي للكلمات الوحیدة الصوت (-

استعمال سيء لقواعد الربط بین الحرف صوته .-

الداللیة.غیاب األخطاء -

فمن بین أعراض عسر القراءة الفونولوجیة نجد: -

على مستوى اللغة المكتوبة : -أ

)CGPصوت ) (-ضعف في فهم العالقة ( حرف -

أصوات أثناء القراءة .إلىعدم القدرة على تقطیع الكلمة -

الكلمات.عدم القدرة أو صعوبة في قراءة الكلمات الجدیدة أو أشباه -

قراءة الكلمات المتشابهة .أخطاء في -
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على مستوى اللغة الشفهیة : -ب

الفونولوجي اإلنتاجاضطراب في -

اضطراب في الترمیز الفونولوجي -

في تسمیة الكلمات .البطء-

( الذاكرة النشطة )الذاكرة:على مستوى -ج

و بالضبط على مستوى الحلقة الذاكرة العاملةلدیه اضطراب على مستوى -

أو من الكلمات أو األرقاممثال سلسلة من إعادةبحیث نجده ال یستطیع الفونولوجیة،

الصعبة.الحروف 

فیها:أنواع أخطاء القراءة التي یقعون -د

Castoing(.اإلبدال،اإلضافة،الحذف،القلب- S. 2008,pp 10-13(
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الشكل التالي یوضح اعراض عسر القراءة الفونولوجي : 

االضطراب الفونولوجي

déficit phonologique

الوعي الفونولوجي

conscience

phonologique

اللغة الشفھیة

langage oral

الذاكرة العاملة

mémoire verbal

اضطراب في القراءة

trouble lecture

cognition

على المستوى المعرفي

conversion CGP

االمالئي التحویل 

الفونولوجي

ةالقراءة الفونولوجیعسیرياألعراض التي تنجم عندأھم)  یمثل 4الشكل (
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العاملةاضطراب الوعي الفونولوجي و الذاكرةأوإصابةعامة و هذا النوع یشمل بصفة 

سلسلة أواألرقامسلسلة من إعادةیستعطونو بالضبط الحلقة الفونولوجیة بحیث نجدهم ال 

)Paulin R .2014,pp 6-7( .من الكلمات

II-4 -2 -عسر القراءة التطوري السطحي :la dyslexie de surface

إدراك الكلمات ككلیات في  القدرة على أولیةصعوباتالذین یعانون من األطفالو یضم 

ما لو كانوا غیر المألوفة كالو المألوفة وهم یعانون من صعوبات في النطق الكلمات 

نه لیس هناك خزان ألفالتعرف البصري األوتوماتیكي ال یحدث یواجهونها ألول مرة .

للتمثیل الكامل للكلمات المرئیة و غالبا ما تصاحب اضطرابات معرفیة مثل .

غیاب المعرفة المتخصصة حول كتابة الكلمات فهؤالء األطفال الذین یعانون من -

) ال یعرفون شكل كتابة الكلمة dyslexie de surfaceاءة السطحیة (عسر القر 

بالرغم من أنه سبق لهم مواجهتها عدة مرات .

لدیهم كتابة سیئة فهم یكتبون كما یسمعون و ال یمكنهم االستعانة بأشكال مخزنة -

مثل تلك التي نجدها في الفرنسیة حول تلك الكلمة خاصة الكلمات الغیر منتظمة

Lingon .

ون كل تتابع مكتوب لحروف یشبه كلمة موجودة بأنه كلمة من اللغة .لبیتق-

یتمكنون من تعیین الكتابة الصحیحة لكلمة ، ضمن عدة كلمات متشابهة في نطقها -

لها .اإلمالئيیعیدون كل مرة اختراع الشكل الكتابي و فكأنهم
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بین وحدات الصوت الكلمات المتشابهة صوتیاأخطاءیقع هؤالء األطفال في -

: و المتخالفة كتابیا  

(homophone)مثال في الفرنسیة :  verre ,vers, vert سواء في كتابتها أو

أحد المعاني الممكنة للشكل الكتابي عشوائیاعند تعریفها و هم یعترفون بأنهم یقدمون 

المناسبة لكلمات اللغة اإلمالئیةاع اآلثار و عموما هم غیر قادرین على اختر .المقدم

جانب تلك االضطرابات المعرفیة نجد اضطرابات على مستوى إلىمن الذاكرة، 

بصري الاالنتباه ت و اضطرابات من نوعالذاكرة البصریة تعاني منها بعض الحاال

)visuo-attentionnelle(

II-4-3-عسر القراءة المختلطla dyslexie mixte )(  :

الذین یعانون من الصعوبات الصوتیة ( النوع األول ) و الصعوبات في األطفالیضم 

هؤالء فإدراك الكلمات ككلیاتالكلي للكلمات ( النوع الثاني ) لذا یجدون صعوبة في اإلدراك

رین المستعملین فیها التجمع صعوبات كبیرة في القراءة ألن المسااألطفال تكون لدیهم 

)Réassemblage) و االرسال (Adressageمصابان (Pluza M.)(. و عادة ما

) الباحثین في alexieدماغیة (إصابةالناتج عن القرائيیدخل هذا النوع في جدول العمى 

(Gillet P ,Martorymd, Valdois  ,pp 147-148 )عسر القراءة .
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II-5- : أعراض عسر القراءة

، لكنهم القراءةكل األطفال في بدایة تعلمهم یعانون من اضطرابات أو مشاكل على مستوى 

لذا ال أو في السنة الثانیة من تمدرسهم .منها في آخر السنة األولى سرعان ما یتخلصون

بعد سنتین كاملتین من الدراسة .إال یمكن التكلم عن عسر القراءة 

دى الطفل في المراحل التعلیمیةالقراءة تظهر ل:" ان صعوبات)jadoulیقول جادول (

- لم القراءة و بهذا یدوم ذلك القصور في تعبها.لم یهتمإذاو یمكنها أن تبقى و تترسخ فیه 

سبب في تأخیر الطفل دراسیا ، فاالضطرابات الخاصة بالقراءة ال تتطویال و مدى الحیاة

تلك و لقد حصر ضطراب العامل الزمني لدیه عامة  تتسبب في اإنماو فحسب 

: صعوبات في تعلم القراءة فیما یليال

الال تطابق بین مستوى الذكاء العام و مستوى القراءة و الكتابة.-

مستوى القراءة و الكتابة منخفض عن مستوى القراءة و الكتابة للصف بشكل عام .-

ة مقارنة بنتائج الحساب .الال تطابق بین نتائج القراءة و الكتاب-

عدم القدرة على ربط و ترتیب الحروف و الكلمات لبناء الجملة .-

و استعمالها أثناء الكتابة .المفرداتصعوبة في فهم -

للنص المقروء .باألصبعاإلتباع-

ترك الكلمات و السطور أثناء القراءة .-

القراءة البطیئة و التهجي .-
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المهارات المطلوبة في القراءة .عدم تطبیق القواعد و -

الترقیم في أغلب األحیان .إهمال-

Borelو قد تكلمت بوریل میزوني (  Maisonny عن بعض األعراض المصاحبة (

لعسر القراءة و التي من خصوصیات هؤالء األطفال ندرجها في .

إلىالجسدي،و یظهر كصعوبة في تحدید مواقع التخطیط التوجه:اضطراب في -

مضطربة تكمن حتى في عدم تمكن الطفل من تحدید یمینه عن جانب وجود جانبیه 

یساره.

یعاني هؤالء األطفال من صعوبة بحیثاضطرابات في تحلیل الظواهر الصوتیة ،-

اإلدراكأو العناصر النطقیة للكالم و هذه الصعوبة في اتفي تقدیر طبیعة الفونیم

الخلط بین الصوامت .إلىتعود 

عدد من الضربات االقاعیة .إعادة: تبرز في صعوبة إیقاعیةرابات رقمیة اضط-

Borelل میزوني (و تركز بوری Maisonny اعتبرتها إذ) كثیرا على مشكلة التوجه

مشكلة ثابتة عند جمیع المعسرین.

أن هناك إذبأن اضطراب التوجه لیس أساسي ) Estienne(ترى استیان بینما

أطفاال یقرؤون جیدا و بالرغم من هذا فهم یعانون منه و في كثیر من األحیان 

ینعكس اضطراب عسر القراءة على بعض المواد الدراسیة خاصة على الكتابة 

) لكن یخلط بأن بعض المواد األخرى یحسنها التلمیذ حتى و لو كان یعاني اإلمالء(
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التي ال تتطلب منه القراءة و خاصة القراءة من عسر القراءة كالحساب أو المواد  

االختالف بین اللغات یجعل تلك األعراض تختلف حسب كل لغة..إنالجهریة 

.)27، ص1998.تعوینات ع( 

II-6- تشخیص عسر القراءة :

وجدت  الكیفیة إنال نعرف بالتحدید كیف یجد كل شخص وسیلة لفهم كیفیة القراءة، حتى 

بق جمیع آخر و یعد كل شخص حالة منفردة و لذلك ال تنطإلىفهي تختلف من شخص 

و هناك الكثیر من التعقیدات و التي تنبع من التفریق البصري أو القواعد على كل األفراد .

التي یع الحاالت الذاكرة أو مجرد الثقة بالنفس و من ثم یتعذر وجود تفسیر واحد بسیط لجم

.القراءة الكتسابالطریقة الناجعة إیجادو بالتالي صعوبة في .تعاني عسرا في القراءة 

).98ص .(اسماعیل ل

.القراءةالفوارق الفردیة واختال ف عسیري یص صعبا هو تشخالوما یجعل

عددةمیادین  لذلك   فال بد من استخدام أدوات تقییم متخل  عدةإلي  تدباإلضافة

ال یمكن التحدث عن حالة عسر ف، و متنوعة منها ما هو طبي، تربوي، لغوي و نفسي

ات األساسیة للقراءة في المدرسة .بعد مدة زمنیة كافیة لتعلمه اآللیإالالقراءة بالنسبة للطفل 

تمدرسهمبدایةفي الصعوباتبد  أن نقول بأن جزء كبیر من األطفال یعرف هذهالو

القراءة هم التالمیذ أسابیع من الدخول المدرسي و عسیروتختفي تدریجیا بعد عدة و لكنها

Pierre( الذین لم یستطیعوا تجاوز هذه الصعوبات . D. 1970,P 135 (.
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ني الطفل من صعوبات في القراءة بینما مستواه العام یختلف عن مستوى عندما یعا

دراسة أشارتالمتمدرسین اآلخرین في نفس العمر نقول بأنه یعاني من عسر القراءة حیث 

%25إلى20%طفل متمدرس فان100أنه من إلى) 1970( دوبراي ،ریتزن ،فرنسیة 

أو ،ألنهم غیر ناضجینفي القراءة مشكل في نهایة المرحلة التحضیریة سوف یعانون من 

من فشلهم في %17الى 10%ال یتمتعون بالدافعیة الالزمة لكنهم یستطعون استدراك 

م القراءة فیما بعد.حقة و لن یعانوا من مشكلة في تعلالالالسنوات 

عد ذلك ال ببهم و تعاني من عسر القراءة و یمكن التكفل الفئة التي تشخص على أنها هذه

من القیام بعدة فحوصات و هي : 

الدماغ فيعضوي حتى نبعد أي سبب اإلجراءال بد من هذا اختبار طبي عصبي :-أ

و أي سبب في العین أو األذن .

: عن طریق فحص اللغة الشفویة و المكتوبة و اختبار المفاهیم اختبار ارطوفوني- ب

األولیة .

: تحتوي من جهة على تحدید درجة الذكاء و من جهة أخرى تبحث اختبارات نفسیة-ج

)(Pierre D.1970, pp 70-71عن االضطرابات العاطفیة .
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II-7-تربیة عسیر القراءة : إعادة

و عدة وسائل .إلى طاقم  من المختصین عنایة خاصة و إلىیحتاج عسیر القراءة 

لقد ظهرت من مدة طویلة عدة طرق نلخصها كما یلي : ف

II-7 -1 -طریقة بورال میزوني:

و هي على رأس الطرق العالجیة في فرنسا تستعمل مع األطفال الذین تتراوح أعمارهم من 

و الحروف و خلق ارتباط بین الحروف سنوات ، تعتمد على تنظیم األصوات 7-8

المكتوبة و الصوت .

II-7 -2 - : طریقة شاسانيCHASSAGNY)(

أساسها ءة و تطبق على أطفال أكبر سنا، القرايو هي طریقة جدیدة في تعاملها مع عسیر 

، تدفع هذه الطریقة الطفل عسیر القراءة عالقة بین المعالج و التلمیذإقامةاالتصال و هدفها 

نوع من العالج النفسي .إنها، التعبیر و الحوار الحرإلى

II-7 -3 -التربیة النفسیة  الحركیة : إعادة

، الصورة الجسمیة، مفهومي مثل الجانبیةهناك عدة اضطرابات في عدة نواحي باعتبار أن 

.) 63، ص 2007.عمسعود(.الزمان و المكان 
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II-7 -4 - :أھم التدریبات على الوعي الفونولوجي و الذاكرة

كلمات.إلىالعمل على تقطیع أو تجزئة الجمل -

حروف أي أصوات .إلىالعمل على تجزئة الكلمات -

بالقافیة.القیام بتمارین الخاصة أو المتعلقة -

الحذف.أو باإلضافةاللعب بالمقاطع -

كلمات.استدعاء أو استحضار -

Castoingالعمل على الوعي بالصوت اللغوي .( - S. 2008, pp15-16(
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II- : الوعي الفونولوجي

II-1-: تعاریف الوعي الفونولوجي

فوني على أنه القدرة على تحلیل و طوعي الفونولوجي حسب القاموس األر یعرف ال

في تشكیل السلسلة الكالمیة بنیة أجزاء الكلمة و الوعي بوجود عدد من الفونیمات المتتابعة 

)Brin F et al 2004,p60(

karl etكما یرى كارل و دیكسون  Decsson,1999)( بأن الوعي الفونولوجي هو

تلك األصوات إلىقدرة الطفل على تجزئة الحدیث عامة أو الكلمة على وجه الخصوص 

)135ص ،2007اهللا م عبد (ع تلك األصواتملقدرة على التعامل اجانب إلىة فیها نظمتالم

Gombertأما قومبر ( J. 1990, p47( فیعرف الوعي الفونولوجي على أنه القدرة على

مختلف العملیات إجراءالتعرف على المكونات الفونولوجیة للوحدات المكونة للكالم و 

علیها  بصورة قصدیة .

الفونولوجیة ذات الصلة القویة كما یعرف الوعي الفونولوجي على أنه القدرة على المعالجة 

.لتعلم القراءة و الكتابة و تشمل على الوعي بالمقطع بالفونیم  و الوعي بالقافیة

) 27، ص 2012م (أبو الدیار

أنه یتمثل في امتالك إذالوعي الفونولوجي هو القدرة على تحلیل بنیة أجزاء الكلمة، 

االستعداد و الكفاءة على فهم اللغة الشفویة على أنها تسلسل وحدات اللغة كالمقطع  القافیة 



الفصل الثاني                                                                      الوعي الفونولوجي

71

و الفونیم و یظهر ذلك من خالل امكانیة تعیین مختلف المكونات الفونولوجیة

) 137ص مرجع سابق ،..( عبد اهللا مالقلب  و الحذف و معالجتها كالوضع التبدیل،

في األخیر یمكن القول أن الوعي الفونولوجي هو قدرة األفراد على التمییز بین مختلف 

التعامل مع الوحدات مختلفة و حسن أبعادمكونات الكالم و الوعي بأجزائه في 

)61،ص 2005.ر( ابراهیم عبد اهللا .الفونولوجیة

II-2- : مستویات الوعي الفونولوجي

Primot(توجد حسب بریمو بیاتریس  Biatrice( ثالث مستویات للوعي الفونولوجي و هي

II-2 -1-إلىیسمح بالتجزئة المقطعیة للكلمات أو تجزئة الكلمة :المقطعيالوعي

یمكن إذد مقاطعها من كلمة ألخرى دتختلف من حیث عأنمختلف مقاطیعها التي یمكن 

.أن تحتوي على  مقطع واحد أو أكثر 

Maisony(كما یسمح لنا أیضا بإضافة و حذف مقاطع من الكلمة B.1999,p98(

II-2-2- : الوعي بالقافیة

)Girard, Puches, 1999, p14(هو القدرة على ایجاد تجانس صوتي بین كلمتین أو أكثر

II-2-3- : و هو الوعي بالنسبة الصوتیة للكلمات و هذا على مستوى الوعي بالفونیم

عدد الفونیمات التي یحویهاإلىالفونیم الذي یعتبر أصغر وحدة لغویة أي تقطیع المقطع 

و یمكن اختباره بتمرینات التقطیع الفونیمي  أو الحذف الفونیمي أو االستبدال و هو 
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رة الطفل على تفریق صوتین أي معرفة المستوى األخیر في التقدم و یتمیز في األول بقد

هو و ثم بعد تسمیة األصوات المسموعة بطریقة واعیة،أو مختلفانناذا كان متشابها

)تطور أثناء تعلم األبجدیة .ی Billiéres M. 2005)

II-3- : نمو و تطور الوعي الفونولوجي

II-3-1-األساسیة لنمو الوعي الفونولوجيمستویاتال :

األول :المستوى-أ

یعني أن الطفل في مرحلة اكتساب الفهرس الصوتي ضمن وسط لغوي معین :

لغته إلى أن یصدر عدد كبیر من األصوات بعضها ینتمي بإمكانهالمناعات 

أي لغة، و الوسط اللغوي هو إلىلغات أخرى و بعضها ال ینتمي إلىو األخر 

هي قى في فهرس الطفل و ماصوات التي تضل و تبالذي یحدد ما هي األ

وسطه اللغوي إلىاألصوات التي تختفي و تزول بمعنى أن األصوات التي تنتمي 

) 2015..( بوعام دتزول إلیهأما األصوات التي ال تنتمي ،تبقى
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الثاني : ستوىالم

للمصوتات، تظهر إدراكيتنظیم إعادةهي : االستماع أو التمییز االختیاري

مرحلتین  في المرحلة األولى ال یعطي الطفل إلىو هي تنقسم 10حوالي الشهر 

أي أهمیة لالختالفات الموجودة بین الكلمات اذ یعتبر أن الكلمات المتشابهة هي 

و التي تتمیز بالنمو نفسها و ال یوجد أي اختالف بینهما أما المرحلة الثانیة 

نجد الطفل یهتم أكثر لما هو موجود في الكلمة، كما ینتبه السریع للمعجم اللغوي 

وجودة في  الكلمات مثل االختالف الموجود بین ملالختالفات البسیطة ال

)2015،( نفس المرجع السابق.نحل و نخل)(الكلمتین

II-4- : العوامل المتدخلة في تطور الوعي الفونولوجي

 على تطور الوعي الفونولوجي .ممیزات اللغة الشفویة یمكن أن  تؤثر

 الوعي الفونولوجي یتطور أكثر في اللغات التي لدیها مقاطع ذات بنیة بسیطة مثل

األلمانیة .

 تطور الوعي الفونولوجي و تحسن الفترة في تحلیل إلىزیادة المعجم اللغوي یؤدي

األصوات.

الفونیميلوعي تعلم اللغة المكتوبة یطور في مهارات الوعي الفونولوجي، خاصة ا.
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الشفافیة اللغویة تلعب دور مهم في تطور الوعي الفونولوجي فمثال األطفال

األلمانیین یطورون وعیهم الفونولوجي بسهولة مقارنة باألطفال االنجلیزیین .

)Pereira D .2012,pp12-20(

II-5- : مراحل تطور الوعي الفونولوجي

II-5-1- : المرحلة الغیر الواعیةEpi phonologique

comportement méta phonologiqueقبل ظهور السلوكات ما وراء الفونولوجیة 

هناك سلوكات تكون متطورة عند الطفل تظهر بصفة ال شعوریة و عفویة فحسب 

,Gombert وفونولوجیة للغة عن یختبر الخصائص المورفأنات یمكن سنو 3الطفل قبل

قافیات و التحكم بها، وهي تسمى بالسلوكات الفونولوجیة بإصدارطریق اللعب بالصوت 

تكون في البدایة عفویة بدون comportement épi phonologiqueالغیر مقصودة  

أي مراقبة كمحاورته مع أصدقائه أو أفراد عائلته ثم تطلب منه في وضعیات أكثر جدیة أي 

)(Berting 1999,p17في المدرسة .

الغیر فونولوجیة على أنها ظاهرة  من نظام فونولوجي غیر مقصودكما تعتبر السلوكات 

و التي تستند أكثر على الحدس و لیس على التفكیر، و بفضل التقطیع اللغوي تعطي 

للطفل معرفة واهیة لبعض مظاهر نظام اللغة و التي تسمح له بتنظیم األجزاء الفونولوجیة 

بصفة ضمنیة .
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II-5-2- : المرحلة الواعیةméta phonologique

السن الخامسة نتیجة لدورات السلوكات ما وراء الفونولوجیة تظهر بطریقة مثیرة منذإن

إلىشرط في التعلم الواضح للممیزات الفونولوجیة المعینة للوصول إلىیة التي تستند تدریب

التقطیع الجید، و تعتبر السلوكات الفونولوجیة الغیر مقصودة ضروریة أو بمثابة مكتسب 

05أنظر الشكل رقم ).Fayol 1992,p35(ات ما وراء الفونولوجیة ءأولي لظهور األد

فأغلبیة األطفال یتحصلون على القدرة الالزمة )(Gombert,1990و حسب قومبیرت   -

سنوات و هذه السلوكات ما وراء الفونولوجیا 6ال5للتحكم بالوعي الفونولوجي في السن 

تظهر مع تعلم القراءة و الكتابة و هو یفصلها حسب المراحل التالیة : 

سنوات .7الى 6حذف الفونیمات من :-

سنوات .7الى 6حذف المقاطع األولیة : -

سنوات .7في خیرة :حذف الفونیمات األولى و األ-

سنوات .9من األطفال فقط و هذا في سن 50حذف الفونیمات الوسطى : عند -

Leoسنة.(12حذف المقطع الوسط في سن - S. trantini C. 2008,p20(
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ات االیبفونولوجیة  و القدرات در یوضح الفرق بین الق:05الشكل رقم   

)(المیتافونولوجیة Boame D ,2015

القدرات الفونولوجیة 

القدرات االیبیفونولوجیة

compétence épi phonologique

تدریبإلىال تحتاج إرادیةفطریة ال 

للتجزئة الفونولوجیة

segmentation  phonologique

تسمح للطفل معرفة حدود بعض  

المقاطع یمیز التنظیم و القافیة و 

لكن بطریقة غیر واعیة

القدرات المیتافونولوجیة

compétence metaphonologique

تدریبإلىظاھرة تحتاج إرادیة

الفونیميالتحلیل

analyse

phonémique

التحلیل المقطعي

analyse syllabique

تسمح للطفل بالتعرف 

على المقاطع بطریقة 

واعیة

تسمح للطفل بالتقطیع على

مستوى الفونیمات بطریقة 

واعیة
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II-5-3-من المقطع الى الفونیملاالنتقا:

Zukowsi et(زقووسي و تریمان أظهر  Teimen ,1991 ( في الدراسات التي قاموا بها على

انجلزیین  أن تطور القدرات المیتافونولوجیة ( الوعي الفونولوجي ) ینتقل من الوعي أطفال

ثم في األخیر الى الفونیم .intra syllabiqueتحت مقطعیة إلىبالمقطع ثم 

Carterفیشر،شنك ویلر و لبرمانكرتر،أما  Ficher,Shankweiler et Liberman,1974)(

من %90سنوات و 5من األطفال في سن %46أظهروا أن عد المقاطع نجح عند 

سنوات5فیه األطفال في سنینجح سنوات أما عد الفونیمات فلم 7األطفال في سن 

سنوات و هذا 7و لكن ظهر تحسن كبیر في مثل هذه المهام عند نفس األطفال في سن 

مع تعلمهم للقراء .

Cité par)(Bruse, 1946)أما دراسات بروس  Oukhil et Kyle,2000) بینت أن حذف

الفونیمات تعتبر مهمة صعبة  على وجه الخصوص بالنسبة لألطفال تحت

Leoسنوات .( 9-8سن  S. Opcite, pp21-22(



الفصل الثاني                                                                      الوعي الفونولوجي

78

:و التي سمیت ب1970و هناك نظریة ظهرت سنة 

taille du grainla theorie de l'affinement de la فحسب هذه النظریة فالوعي بالمقطع

و القافیة ما بین ه وعي المنطلقبعسنوات ثم یت- 4-3هو األول في التطور و ذلك ما بین 

.Nithart C)سنوات أما الوعي بالفونیم فیعتبر األخیر في التطور4-5 2008,p25)

II-6- : عالقة الوعي الفونولوجي بالقراءة

بین الوعي الفونولوجي و القراءة، و لكن هناك آراء مختلفة فیما یتفق الباحثون بوجود عالقة 

یتمثل في نوع هذه العالقة .

الجریا و موري ، فبعض المؤلفین  یرون أن الوعي الفونولوجي نتیجة بسیطة لتعلم القراءة-

(Alegria et Morais ,1979) أظهروا أن النتائج المتحصل علیها في نهایة السنة األول

لوعي الفونولوجي كانت أحسن من النتائج المتحصل علیها في البدایة على الرغم لمهمة ا

من أن المهمة كانت نفسها و أیضا هي أحسن في نهایة السنة الثانیة .

Morais)و برتلسون موریس، كري و الجریاكما نجد كل من- Cary, Alegria et

peterson القدرات المیتافونولوجیة هي نتیجة لتعلم لغة أنیعتبرون أنه من الواضح (

ابجدیة .

لتعلم أولياآلخرین یرون أن القدرات المیتافونولوجیة بمثابة مكتسب المؤلفینأما بعض -

1985Bradeley etبرایانت(و القراءة، فلقد قام برادلي  Brayant, بدراسة مهمة التصنیف(

التداخل أو التشابه إیجادالصوتي و الذي یستلزم استبیان القافیة و الفونیم األولي بهدف 
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الموجود بین الكلمات المقدمة شفهیا، هذه القدرات المیتافونولوجیة المبكرة عبارة عن مؤشر 

جید للنتائج التي سیتحصل علیها الطفل الحقا في تعلمه للقراءة .

النتائج التي یتحصل علیها الطفل في التحضیري إن)(Bradley,1988یرى برادلي كما-

في الحكم على القوافي ینبئنا بتحكمه فیما بعد بالقراءة .

Routh etو ایضا یرى روث و فوز - Fose,1984)( أن التدریب على الوعي الفونولوجي

یؤثر ،التي تتكون من مقطع واحدالكلمات في مرحلة مبكرة كمهمة التقطیع و إعادة تركیب 

ایجابیا على تعلم القراءة .

القدرة على التعرف رأیهفرق بین الفونیم و المقطع فحسب )(Morais,1994اما موري -

على المقطع لیس له عالقة بتعلم القراءة، أما لتحلیل الفونیمات و عزلها في الكالم فهذا 

یستلزم تعلم القراءة .

Hughes,Perfett et)أما هوغس و برفت و بك - Bech)القراءة فیرون ان تعلم

)(Leo S.Opcite,pp22-23و التمكن من الفونولوجیا یتطور بشكل متداخل( لیو سفي) 

أن نوعیة العالقة الموجودة بین الوعي الفونولوجي و القراءة لم تظهر بشكل إذننستنتج 

نهائي و لم یتفق علیها الباحثون، فمنهم من یرى أن الوعي الفونولوجي یتطور من خالل 

لتعلم القراءة و یقترحون تدریب أوليتعلم للقراءة و البعض اآلخر یرى انه بمثابة  مكتسب 
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لى الوعي الفونولوجي ألن هذا یعبر أمر ضروري و ایجابي لتعلم الطفل في مراحل مبكرة ع

القراءة .

أن تطور إالأما البعض اآلخر یرى أن تطور الوعي بالفونیم یستلزم تعلم القراءة حتما 

الوعي بالمقطع فهو بعید كل البعد عن تعلم القراءة، أي أنه لیس من الضروري تعلم للقراءة 

.لكي یتطور الوعي المقطعي 

و على غرار ما قلناه أعاله یتبین لنا أنه هناك عالقة وطیدة بین الوعي الفونولوجي

أننا ال نسطیع معرفة من یؤثر على الثاني، هل الوعي الفونولوجي هو من إالو القراءة 

.یؤثر على القراءة أو العكس

II-7- صعوبات نمو الوعي الفونولوجي عند الطفل المصاب بعسر القراءة الفونولوجي

( األسباب العصبیة ) 

إصابةالمنطقة الصدغیة الجانبیة  تقوم بمعالجة المعلومات الفونولوجیة للغة الشفویة، و 

هذه المنطقة تشرح االضطرابات الفونولوجیة التي یعاني منها األطفال المصابین بعسر 

اضطرابات على مستوى الوعي الفونولوجي و اكتساب الرموز إلىالقراءة و التي تؤدي  

األبجدیة و هذه االضطرابات الفونولوجیة تعطل بدورها المنطقة القفویة الصدغیة البطنیة 

)la région occipito-temporale ventrale و التي تعتبر بمثابة قاعدة الشكل (

خبراتها .في اكتسابالبصري للكلمات
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Eamon mcایمون و هناك دراسة ل  Crory إصابة المنطقة الصدغیة الجانبیة أنتثبت

هي السبب المباشر لهذه االضطرابات الفونولوجي التي نجدها عند بعض األطفال بحیث  

اعتمدت هذه الدراسة على التصویر بالرنین المغناطیسي و لقد طبقت على أطفال عادیین

و تمثلت المهام المقدمة لهم في كلمات و رسومات خطیة  ،ن بعسر القراءةو أطفال مصابی

بحیث بطلب منهم تسمیتها بصوت مرتفع .

ة كانت األقل نشاطا عند المصابینفویة الصدغیة البطنیقالمنطقة الأنالنتائج أظهرتولقد 

لمؤلفین بعسر القراءة و ذلك عند الكلمات أكثر من الصور كما نجد أیضا العدید من ا

یفترضون أن هذه المنطقة غیر منظمة منذ بدایة نشأتها عند المصابین بعسر القراءة و بما 

Occipito temporel)أن هذه المنطقة (  ventrale gauche تلعب دور وحید و هو

الفونولوجي للغة فان سوء التنظیم الحدیث و يالبصر الربط بین الشكل

désorganisation précoce.یؤدي الى اضطراب  على مستوى القراءة

)Dehaene S. 2007, pp324-325(
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III -: الذاكرة العاملة

III -1-نموذج بادلي الى)1971و شیفرن (تطور المفاهیم من نموذج أتكسون

:1974شو هت

على غرار وجود العدید من الباحثین الذین حاولوا تحدید و تفسیر عمل الذاكرة القصیرة 

أن نموذج إلى) 1972و فلنزر 1967المدى مثل ( نورمان و ووغ، بیني و موردك 

، وهو عبارة عن نموذج متعدد ) كان األكثر شیوعا1968، 1971( أتكسون  و شیفرین

) و هما Registre mnisiquesالت تذكر ( المكونات بحیث یحتوي على ثالث سج

، و حسب هذا النموذج قصیر المدى و السجل الطویل المدى، السجل الالسجل الحسي

، البصریة ...) و التي ة، السمعیةالمعلومة تعالج أوال من طرف مختلف السجالت الحسی

التنطیقبإعادةتقومالسجل القصیر المدى أینإلىدخول للمعلومة ثم تمر تشكل وحدة 

لة في السجل ثو عمل التهیئة  و من الشيء المهم ذكره هنا هو أن نوعیة المعلومة المم

دمة ، بمعنى أنه یمكن أن نجد  معلومة مقال یعود على نوع المستقبل الحسيالقصیر المدى

كن نجدها على شكل سمعي في السجل القصیر ، و لبصریا أي السجل الحسي البصري

السجل الطویل المدى إلىالمعلومة تصل ،بعد السجل الحسي و القصیر المدىوالمدى 

، و لكن هذا االسترجاع ال منظم لیتمكن الفرد من استرجاعهاأین تتواجد المعلومة بشكل

ارة السجل الحسي و هذا األخیر ثاستإلىعن طریق وجود منبه حسي یؤدي بدوره إالیكون 

، أي أن هذه السجالت تعمل بطریقة متسلسلةما یعني أن ،یستثیر السجل القصیر المدى
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إلىالسجل الطویل المدى إلىسجل آخر فالمعلومة  ال تصل إلىالمعلومة تمر من  سجل 

بعد مرورها من السجالت األخرى و هذا ما یمیز هذا النموذج .

مدة إلىعود و أیضا حسب هذا النموذج فان نوعیة المعلومة في  الذاكرة الطویلة المدى ت

Racha(.االحتفاظ بها في الذاكرة القصیر المدى Z.2009,p10(

و تم تدعیم هذا النموذج من طرف العدید من الدراسات النفسیة العصبیة كدراسة میلنر 

بدون ،أین قام بوصف حالة تعاني من اضطراب على مستوى الذاكرة الطویلة المدى1966

من الفصوص على مستوى الذاكرة القصیرة المدى و هذا اثر بتر ثنائي الجهة لجزءإصابة

، وهذه المعطیات یمكن تفسیرها باالعتماد على نموذج أتكیسون الصدغیة و حصان البحر

یمكن القول بأن هذه الحالة  سیحدث لها اضطراب على إذ) 1971،1968و شیفرین (

إال،السجل الطویل المدىإلىلسجل القصیر المدى مستوى تحویل و نقل المعلومات من ا

، و من بینها نجد ن الباحثین في مختلف من المجاالتأن النموذج كان محل انتقاد العدید م

قصیر المدى البین السجل العالقة الموجودةمیزة التسلسلیة لهذا النموذج أو باألحرى

النفس عصبیة ل مثل الدراسة، ساتالدرا، فلقد ظهرت العدید من و السجل الطویل المدى

) أین قدما حاالت تعاني من اضطراب على مستوى الذاكرة 1970،(شالیس و رینقتون

الذاكرة الطویلة المدى عكس الحالة التي قدمهاعلى القصیرة المدى دون اضطراب

عكس الفكرة هذه االكتشافات تتماشى مع فكرة وجود سجلین للذاكرة و لكنها )1966،میلنر(

، فهذه النتائج توضح و  شفرین) و التي هي میزت تسلسلالتي جاءت في نموذج ( أتكسون
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الذاكرة إلى، و أن المعلومة التي تصل السجلین مستقلین عن بعضهم البعضأن هذین

حدوث إمكانیةكن بدون نفي ، و لجباریا من الذاكرة القصیرة المدىإالطویلة المدى ال تمر 

ا بدأت الدراسات تهتم أكثر بالعملیات العقلیة المتدخلة في مهامات التذكر لذلك ، وهكذذلك

استبدل السجل القصیر المدى ببنیة أكثر تعقیدا تسمى بالذاكرة العاملة و التي تحدث عنها  

)Opcite,p11:(قوم بتفسیره تفسیرا دقیقا فیما یلينفي نموذجهما الذي س)1974ش،تبادلي و ه(

III -1-1- و هیتش األولنموذج بادلي)Baddely  et Hetch,1974(لي دقدم " با

و هتش النموذج األصلي للذاكرة العاملة على أنها تتألف من المكون التنفیذي المركزي مع 

:اثنین من النظم الفرعیة  

، و الجهاز التنفیذي المركزي هو وحدة تحكمالحلقة الفونولوجیة، المكون البصري المكني

، هو الذي یحدد أهمیة ة هي معالجة المعلومات و تخزینهاالذاكرة العاملة و مهمته األساسی

إلىأنه عندما ترد المعلومات الجدیدة إلىباإلضافةالمعلومات الواردة و یحدد أولویتها 

لمعالجة هذه اإلضافیةالموارد تقسیم النظام، فان الجهاز التنفیذي المركزي هو الذي یقرر

)30، ص2012م(أبو الدیار لومات الواردةالمع
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المنفذ المركزي 

ینظم المعلومات و یخزنھا و یعالجھا و یتحكم في االنتباه و اتخاذ القرارات و نقل المعلومات من 
الترمیز إعادةالذاكرة الطویلة المدى بواسطة التسمیع و 

المركز اللفظي

جھاز التحكم  في النطق یحفظ 
المعلومات عن طریق نطقھا 

داخلیا

المكون البصري المكاني

والبصریةیخزن المعلومات 
المكانیة

الجھاز اللفظي

یحفظ  المعلومات التي تعتمد على 
الكالم و تتالشى فیھ المعلومات 

بعد ثانیتین

1999)  مكونات الذاكرة  العاملة  نقال عن ( بادلي ) 06الشكل ( 
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III-1-2- : نموذج بادلي المطور

قیما ، فهو أفضل النماذج التي قدمت مسبقا و أكثرها شیوعا حیث إسهامایعد نموذج بادلي 

حظي بقبول الكثیر من الباحثین و اتفاقهم و فیما یلي عرض لنموذجه الجدید: 

وجو د نظام أساسي مسؤول عن التحكم في الذاكرة العاملة و مكوناتها 1992افترض بادلي 

أن هناك عدة أنظمة فرعیة تساعد النظام إلىأشارجمیعها و سماه " المنفذ المركزي " و 

األساسي سماها " أنظمة الخدمة " .

لنموذج األصلي ایتضمنهعنصرا رابعا لم یضیفمع مرور السنین استطاع " بادلي " أن 

األحداث" و بذلك تكون الذاكرة العاملة تحتوي على رو هو " الحاجز العرضي أو مصد

و سنتناولها بالتفصیل فیما )Baddely, 2000( ي تكامل و اتساقفمل معاعتأربعة مكونات

یأتي : 

III-1-2 -1 - : المكون البصري المكاني

المكاني على أنه یتعامل مع المعلومات البصریة المكانیة -یدل اسم المكون البصري 

مباشرة من حاسة البصر أو من استرجاع المعلومات من إماو یمكن أن یستقبل مدخالت 

، فمثال عند في حیاتنا الیومیةیستخدم هذا المكونذاكرة الطویلة األمد على شكل صور، و 

طریق غیر مألوف و االقتراب من المنعطف و التفكیر في شكل الطریق رة في اسیر السی

عند هذا المنعطف .
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المكون البصري المكاني بأنه نظام لدیه القدرة على االحتفاظ 2002و عرف بادلي -

، و أداء الدور المهم في التوجیه المكاني المكانیة-جة المعلومات البصریة المؤقت و معال

أو عن طریق الذاكرة اإلحساس، و ذلك من خالل البصریة المكانیةفي حل المشكالت و 

)35،36صم.أبو الدیار( .ویلة المدىالط

III-1-2-2- : المكون اللفظي أو الحلقة الفونولوجیة

حیث كان یطلق علیه اسم المنطقة الصوتیة 1990لم یظهر المكون اللفظي اال في بدایة 

، ثم أعید تسمیته بحلقة التسمیع أو التردد اللغوي 1974ونولوجیة) في نموذج بادلي الف(

1986.

یعد هذا المكون هو المسؤول في الذاكرة العاملة عن القیام بمجموعة العملیات الالزمة لحفظ 

، سواء كان ذلك الحفظ مؤقتا في الذاكرة القصیرة ت اللفظیة و تخزینها و استرجاعهاالمعلوما

الذاكرة الطویلة المدى .المدى أو بشكل ثابت في 

لي فعرف المكون الصوتي اللفظي على أنه مكون متطور تطورا أفضل لنموذج دأما با

الذاكرة العاملة و هو یفترض أنه یشمل المخزن اللفظي المؤقت و جهاز التحكم في النطق  

التكرار اللفظي ) (



الفصل الثالث                                                                 الذاكرة العاملة

89

عتمادا لغویا و یعمل یحفظ المعلومات التي تعتمد على الكالم اأ) المخزن الصوتي : 

ثانیة و لكن یمكن التحكم في بقاء 2إلى1،5، و تتالشى المعلومات منه بعد كأذن داخلیة

المعلومات فترة أطول عن طریق جهاز التحكم في النطق ( أي عن طریق تكرارها ) 

یستطیع حفظ المعلومات عن ب) جهاز التحكم : في النطق ( التكرار اللفظي ): 

و ینظم هذا ،نكرر بصوت منخفضفإنناحاول حفظ رقم هاتف نداخلیا فعندما طریق نطقها

المكون المعلومات تنظیما زمنیا و تتابعیا .

ي فالمخزن الصوتي ) معا-اللفظي و یعمل عنصر المكون اللفظي : ( جهاز التكرار 

التحكم في النطق في تحویل المادة المكتوبة الى رمز جهازمهام مثل القراءة  حیث یستخدم

إمالغوي قبل تسجیله في المخزن اللفظي و یمكن أن تدخل المعلومات في المخزن الصوتي 

، أو استرجاع المعلومات اللفظیة من ل الحسي أو جهاز التحكم في النطقعن طریق السج

)37- 36.( نفس المرجع ، ص الذاكرة الطویلة المدى 
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III-1-2-3- : المعالج المركزي

هو جهاز للتحكم في االنتباه یراقب عمل العناصر األخرى و ینسقها و هو أهم عناصر

، و قد أطلق علیه یتدخل في العملیات المعرفیة كلها، ألنه النموذج الخاص بالذاكرة العاملة

صر األخرى .، و یوجه عملیات العناكزي ألنه یخصص االنتباه للمدخالتاسم المعالج المر 

مدخل سمعي مدخل  بصري

رمز بصري 

اعادة الترمیز 
الفونولوجي 

مخزن فونولوجي قصیر 
المدى 

تحلیل فونولوجي 

حلقة التكرار  النطقي 

1986،1993) یوضح نموذج نظري للحلقة الفونولوجیة لبادلي  07الشكل   (
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و یرى بادلي أن المعالج المركزي ذو سعة محدودة و هو جهاز مرن للغایة یستطیع معالجة 

المعلومات من أي قناة حسیة بطرائق مختلفة كما یستطیع تخزین المعلومات خالل فترة 

قصیرة .

المعالج المركزي على أنه المعمل إلى)Baddely et Hitche,1974(بادلي و هیتشو ینظر  

وظیفة أخرى هي كبت إلىباإلضافةالعقلي للمعالجة الفوریة و تخزین المعلومات 

المعلومات غیر المرتبطة بالمهمة الحالیة كي ال تؤثر على أداء المهمة و هو یسترجع 

المعلومات المطلوبة و یكبت خالف ذلك .

لى أنه جوهرة الذاكرة العاملة و المسؤولة عن المعالج المركزي عإلىو قد نظر بادلي 

بالتخزین قصیر األمد عقدة و التحكم في العملیات المختلفة الماإلستراتیجیةالختیاراالنتباه 

أنه یقوم بالوظائف التالیة : إذو مهام المعالجة العامة و تنسیقها 

. االنتباه االنتقائي لمثیر معین و كف التأثیر المعطل لألخر

. توزیع المصادر في أثناء التنفیذ المتزامن لمهمتین

. التحدیث المستمر لمحتوى الذاكرة العاملة بناء على المدخالت الحسیة الجدیدة

. الحفاظ على المعلومات المخزنة في الذاكرة العاملة و معالجتها

 ء حكم عملیة نقل المعلومات بین األجزایتنسیق النشاط داخل الذاكرة العاملة و

األخرى للنظام المعرفي .

. 38،39ص أبو الدیار م.( استرجاع المعلومات من الذاكرة طویلة المدى(
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III-1-2-4- األحداث  مصد مكونle buffer épisodique

نتشكما افترضه كل من اریكسون و إلىهذا المكون إرهاصاتتعود 

(Ericsson et Kintisch, 1995) میكانیزم أخرى یساهم من وجهة نظرهما إضافةمن ضرورة

ال البیانو، حیث وجد أن عازفي كرة العاملة لدى األفراد  المهرةللذاهائلةفي تفسیر السعة ال

، مما جعلهما یعتقدان ءة النوبة الموسیقیة من دون تدخلیستطعون الغناء في أثناء قرا

الذاكرة العاملة المعروفة إلىفةباإلضابضرورة وجود نوع من الذاكرة العاملة طویلة األمد 

قصیرة األمد و مهد األحداث یمثل نظام تخزین یربط بین نظم عدیدة تستخدم شفرات مختلفة 

أي أنه ینشط مصادر عدیدة للمعلومات في آن واحد مما یساعد على تكوین نموذج واضح 

و الذاكرة طویلة للموقف و من ثم معالجتها كما یعالج المعلومات من المنظومتین الفرعیتین

ولعل سعة الذاكرة العاملةناسب مات ذي جدل كبیرة في عدد صغیر لی، ثم یعلل المعلو المد

، و یتحول ونا فرعیا رابعا للذاكرة العاملةهذه الوظیفة هي التي جعلت بادلي یقترحه مك

)39( نفس المرجع ،ص نموذج حدیث رباعي المكونات .إلىالنموذج القدیم ثالثي المكونات 
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III-2- : مظاھر الحلقة الفونولوجیة

ث وحدة الحفظ تتدخل في الحلقة الفونولوجیة عدة مظاهر تتسبب في التأثیر علیها من حی

، وهناك مظاهر تؤثر على التخزین الفونولوجي و هي تأثیر التماثل التذكرإعادةأثناء 

هي تأثیرات كل من طول الكلمة الفونولوجي و أخرى تؤثر على میكانیزم التكرار اللفظي و 

الحذف اللفظي و نسبة التلفظ .

III-2-1 -التماثل الفونولوجي : تأثیر

) لسلسلة متقاربة فونولوجیا أقل empan articulaireوحدة الحفظ اللفظي (بكونیتمیز 

سواء التأثیرنولوجیا و عند الراشد یظهر هذا و من وحدة الحفظ لسلسلة عناصر متباعدة ف

، هذا ما یبین وجود وحدة تخزین فونولوجي غة تقدیم العناصر سمعیة أو بصریةكانت صی

، وعندما تكون الكلمات أو المرئیة على شكل أظرفة صوتیةتحتفظ بالكلمات المسموعة

وحدة التخزین الفونولوجي دون أن یحتاج الشخص للتلفظ بها إلىمسموعة تذهب مباشرة 

أما في حالة المعلومات البصریة فان میكانیزم النطق یتدخل في ،أو منخفضبصوت مرتفع

وحدة للتخزین إلىصل أن تإلىعمل الحلقة لیدعم طریق المعلومات المتلفظ بها 

.الفونولوجي
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III-2-2-تأثیر طول الكلمة :

ت ( بصري أو سمعي ) فان وحدة حفظ الكلمات القصیرة أو مامهما یكن نوع تقدیم المعلو 

و تمكنت بعض النتائج من توضیح ،الوحیدة المقطع أحسن من وحدة حفظ الكلمات الطویلة

هذه الحقیقة سمحت إنیتمثل في مدة النطق و لیس في عدد المقاطع أن المتغیر المحدد 

بتفسیر معدل مجال الحفظ لألرقام حسب اختالف اللغات التي تتوافق مع مدة مختلفة في 

نطق األرقام فكلما كان لفظ الكلمات سریع كلما كان عدد العبارات المختزنة هام و علیه 

)55مرجع سابق ، ص ..( بن صافیة أفمجال الحفظ یرتفع 

III-2-3-تقییم نسبة التلفظ:

یتعلق األمر بتحدید سرعة التلفظ بأن نطلب من الحالة قراءة سلسلة من األرقام أو العد 

بأكبر سرعة ممكنة أو التلفظ بالكلمات خالل وقت محدد  نسبة 10إلى1بصوت عال من 

التلفظ اذن تساوي عدد الوحدات المتلفظ بها في الثانیة ، و في حالة وجود خلل في میكانیزم 

)56.( نفس المرجع ، صإلعادة اآللیة فان نسبة التلفظ تنقص 

III-3-: تقییم الحلقة الفونولوجیة

یعتمد على مهام الحفظ و بالتالي ألداء هذه المهام لحلقة الفونولوجیة االختبار الكالسیكي ل

، المخزن الصوتي و جهاز التحكم في النطق .نین التحتیین للحلقة الفونولوجیةیتدخل المكو 
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، الكلماتعملة  تتمثل في مهام حفظ األرقام، الحروفو  على العموم مهام الحفظ المست

و أشباه الكلمات و المبدأ هو استرجاع أكبر عدد ممكن بطریقة متسلسلة أو غیر متسلسلة

الكمیة القصوى من المعلومات التي یمكنه استرجاعها و ذلك إلىو درجة حفظ الفرد تعود 

,Gathercol( جاتركولبدقة و تعتبر مهمة حفظ األرقام المهمة األكثر انتشارا فهي )1999

االختبارات المطبقة على العدید من االختبارات الموجهة للبالغین و أیضا فيتستعمل في

.األطفال

فان مهام حفظ الكلمات تسمح بتقییم الذاكرة ) ,1993Roodenrys(آخرونو حسب رودنري و 

العاملة بطریقة أكثر عمقا و هذا ألن الكلمات العائلیة یستلزم استرجاعها من الذاكرة الطویلة 

، قتروكول و أیضا قام كل من بادلي، امسلي، و یلیس.المدى

)1994(Emslic,Gathercole,Willis,Baddely, ببناء مهمة تكرار أشباه الكلمات و التي

ألنها تحدد ،لقدرات الحلقة الفونولوجیةنقاءتسمح حسبهم بالحصول على مقیاس أكثر دقة و 

أن )Boway,1997بواي(، و یرىطویلة المدىالتأثیر على استرجاع التمثیالت من الذاكرة ال

إدراكتقیم على ذلكإضافةإنماالكلمات ال تقیم فقط الحلقة الفونولوجیة و أشباهمهام تكرار 

.، النطق و أیضا المعارف المعجمیةب و تفكیك التمثیالت الفونولوجیةالكالم تركی

Racha Z. opcite pp41-42) (
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III-4- : وظیفة الحلقة الفونولوجیة

تتدخل الحلقة الفونولوجیة في عدة أوجه من اللغة و من هذه الوظائف نجد:

III-4-1- : دور في اكتساب القراءة

أن إال، اكرة الفونولوجیة و تعلم القراءةهناك عدة دراسات أظهرت ترابطا أو صلة بین الذ

، عالوة على هذا اظهر أن الذاكرة الفونولوجیة ةبسیطتفسیرات بإعطاءهذه التجارب لم تقوم 

یظهر دور القراءة ، أینتبطة بشدة بعوامل فونولوجیة أخرى، مثل االدراك الفونولوجيمر 

Baddeley et( .مستحسنا  Bryant ,1983,Morais et al 1987(

حسب الكاتب :-

اكتسابها.ان القراءة تقییم عالقات متبادلة مع محدداتها الرئیسیة أثناءف

هناك بعض األطفال الذین یعانون من اضطراب في اكتساب القراءة و هم یظهرون عجزا أو 

تحدیده على مستوى إلى، هذا العجز ارتأى بادلي نولوجیا قبل بدایة عملیة القراءةنقصا فو 

)Baddeley, 1997( .الحلقة الفونولوجیة
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III-4-2- :دور في الفھم اللغوي

الحلقة الفونولوجیة تلعب دورا في اكتساب القراءة كما لها دور في الفهم الشفوي فهذا إن

حد أدنى من التخزین أو الحفظ المؤقت للمعلومة على شكل فونولوجي إلىاألخیر یحتاج 

هذه المسألة درسها كل إن)Clark, 1997( كالرك لكي یحد من االندماج النحوي و الداللي 

من بادلي و معاونوه.

أي مدى إلى، و المشكلة تكمن في معرفة اسا انطالقا من علم النفس العصبيو عرفت أس

یعاني المرضى من اضطرابات الذاكرة القصیرة المدى و یظهرون صعوبات في فهم اللغة 

Vallar et.إلیهاالنتائج التي توصل إنالشفهیة أو الكتابیة ؟  Baddeley,1984,1987) (

ظهر صعوبات في فهم الجمل تبین أن المریضة لها مجال حفظ أرقام یساوي اثنان ال ت

، لكن أحرزت على نتائج ضعیفة جدا فیما یخص فهم الجمل الطویلة التي تستلزم البسیطة

حفظ قدر معین من المعلومات التي تظهر في الشفهي و الكتابي و یبدوا اذن أن وجود 

ى مستوى الحلقة الفونولوجیة تصاحبه اضطراب في فهم اللغة لما تطلب المعالجة عجز عل

كانت إذاSeigneuric,1998)عملیة التخزین مثلما هو الحال في الجمل الطویلة و المعقدة(

الحلقة الفونولوجیة تتدخل في فهم الجمل فان األطفال الذین یعانون من عسر القراءة 

و منجوز سیسیلیظهرون بدورهم اضطرابات في الفهم و هذا ما أكدته دراسة كل من 

Cecile,2000)Monjauze( ،سیبوهان فورني(Sibohan Fournier,1990)
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III-4-3- المدى :دور في التعلم الطویل

هناك بعض الدراسات تقترح تدخل الحلقة الفونولوجیة في االكتساب على المدى الطویل 

ألشكال فونولوجیة تلعب دورا مهما في تعلم لغات أجنبیة .

Baddeley,Papagnot et( بادلي،بابغنوا و باالرو حسب دراسة - Vallar,1988( فقد

و قد نسب 2وصفوا حالة المریضة التي تعاني من حبسة و لها مجال حفظ لفظي یقدر ب 

، قام الباحثون بمقارنة قدرة المریضة على تعلم الكلمات الحلقة الفونولوجیةإلىهذا العجز 

في مهمة تعلم أزواج جنبیة العائلیة ( كلمات من لغة األم ) و قدرتها على  تعلم الكلمات األ

،  فأظهرت نتائج توضح بالذاكرة ذات المدى الطویللكلمات العائلیة مهمة خاصة من ا

هذه النتائج تقترح أن الحلقة الفونولوجیة لها إذن.عجزها على تعلم أزواج الكلمات األجنبیة

، الشيء الذي دفع بالباحثینالمدى على أشكال فونولوجیة جدیدةدور في التدریب الطویل 

اعتبار الحلقة الفونولوجیة كعنصر إلى)Gathercol et Baddeley ,1989جاتركول و بادلي(

)26- 25ص 2009ه.بوحدي (یتدخل في اكتساب المفردات الجدیدة عند األطفال الصغار
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III-5-: المفاهیم األساسیة للذاكرة العاملة

III-5-1-مفهوم الذاكرة العاملة في موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي :

تعرف الذاكرة العاملة بأنها نظام ذو مكونات متعددة لفهم الطریقة التي تخزن بها المعلومات 

في أداء مختلف األنشطة المعرفیة المعقدة .الستخدامهاو تعالج 

على التحكم في لقدرة بأنها ا) 102،ص2012الدیار و آخرون أبو( و عرفها في موسوعته 

ا نشطا من خالل كیوتعمل الذاكرة العاملة عمال دینامیهر محتوى الذاكرة قصیرة المدى و تغیی

على متطلبات عملیات التجهیز و التخزین، حیث تعمل على تحویل لتزامنياالتركیز 

و تؤدي دورها البارز من ،الذاكرة طویلة المدىإلىالمعلومات من الذاكرة قصیرة المدى 

صغیرة من المعلومات لتجهیزها و تعمل على تكاملها و معالجتها مع نسبة خالل تكوین 

لتعطینا موقفا تكاملیا یتناسب وطبیعة الموقف و متطلباته كما تهتم إضافیةمعلومات أخرى 

بتفسیر المعلومات و تكاملها و ترابط المعلومات الحالیة مع المعلومات السابقة و هي ذات 

لمستوى األعلى مثل الفهم القرائي و االستدالل الریاضيأهمیة لألنشطة المعرفیة ذات ا

و التفكیر الناقد و اشتقاق المعاني .
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2-5 - III- : مفهوم الذاكرة العاملة لدى أخصائي علم النفس

Baddeley et(یشیر  بادلي و هیتش  Hitch, العاملة تمثل المستودع الذاكرة أنإلى)1974

مكونیهاالذي تخزن فیه المعلومات و تعالج في وقت واحد و هي تعتمد على التفاعل بین 

، القدرة على التخزین و القدرة على المعالجة و لقد عرفها على أنها أنظمة تخزینیة و هما

إلىإلضافةباالمكون اللفظي األنظمةخاصة وظیفتها تخزین المعلومة اللفظیة و تسمى هذه 

أنظمة أخرى خاصة بمعالجة المعلومات تسمى ( المنفذ المركزي ) حیث تتم فیه سلسلة من 

)  25ص ،مرجع سابق.مأبو الدیار(االستجابة الصحیحة إلىالمعالجات للوصول 

للذاكرة العاملة بأنها مصدر للمعالجة محدودة السعة 1976أخرى عام اتو قدم بادلي تعریف

، أي مواصلة وقت الذي تعالج فیه معلومات أخرىیتضمن  االحتفاظ بالمعلومات في ال

)62، ص 2005( خفاجي ،لبعض المعلومات في أثناء معالجة معلومات أخرى  

Ericson  et( یؤكد " ایریكسون و كنتشو على جانب آخر Kintche, 1995 ( على أن

الذاكرة العاملة تنشط المعلومات المختزنة في الذاكرة طویلة المدى و تجعلها قادرة على 

الذاكرة العاملة تستقبل المعلومات من ومات فترة طویلة و هذا یعني أنمعالجة المعل

و المعلومات مصدرین هما : المعلومات الجدیدة التي تستقبلها من خالل (الحواس ) 

المختزنة في الذاكرة طویلة المدى .
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و تعرف الذاكرة العاملة على أنها " تسجیل مؤقت لألحداث المطلوب تذكرها فترة زمنیة 

) 174، ص 1995( عبد القوي ،محددة 

و یمكن تعریفها أیضا بأنها " مكون تجهیزي نشط ینقل أو یحول من الذاكرة طویلة المدى

)370، ص 1997الزیات " ( و الیها 

تعریف للذاكرة العاملة على أنها وظیفة العقل ,Robert)2004(و یقدم " روبرت -

عند الجوهریة التي تعتمد على أنظمة المكون الجبهي اعتمادا واضحا و قد یظهر ذلك

، فیظهر لدیهم ضعف في األماكن المختصة باللغة في جبهیةبإصاباتالمرضى إصابة

)26نفس المرجع ، ص( .الدماغ 

III-6- : ترمیز المعلومات في الذاكرة العاملة

یتم استرجاعها أو أن، قبل یز المعلومات في الذاكرة العاملةحاول الباحثون معرفة كیفیة ترم

ن حدث ، لككیفیة تمثیلها في الذاكرةإلىود أن سهولة تذكرها یعإلى، فتوصلوا نسیانها

شكل فالبعض منهم قاموا بتمثیل المعلومة في الذاكرة حسب،اختالف بین هؤالء الباحثین

بأن ، و سوف نقدم بعض المعطیات التي تأكدالبعض اآلخر قاموا بتعدد الرموز، وواحد

، رمز داللي و رموز أخرى .التمثیل المؤقت له عدة رموز، رمز لفظي، رمز بصري
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III-6-1-: الرمز اللفظي

Peterson(بیترسونبراون في تجربة مهمة)Wickelgren,1965(قدم وكلغرین  Brown (

، أي حروف8دم لهم مهمة داخلیة  نقل ، ثم قحروف للحاالت4فأعطى مجموعات من 

فالحظ بأن التذكر یكون أقل جودة ،الحروف األربعةإعادةكتابتها و طلب منهم إعادة

دت الحروف األربعة هذه المعطیات فامع نولوجیا و عندما تكون الحروف الثمانیة متشابهة ف

نطقیة-استخالص بأن المعلومة ترمز بطریقة صوتیة إلىبالباحثین 

Acoustico-articulatoire)( كان هذا النوع من القدرات راجع إنو من المستحیل معرفة

قت الذي عوامل أخرى، فمن الممكن حدوث تداخل في الو إلىمعلومة مرمزة صوتیا أو إلى

، و في هذه الحالة مسبقا على شكل صوتيمادةاللم تخزنإن، و إجابتهاترسل فیه الحالة 

)51، ص 1992ش أنور()out put articulatoire(التداخل على مستوى المخرج النطقيیتم 

III-6-2-: الرمز البصري

أن بعض األشخاص یعتمدون إلىو باحثین آخرین بینت الدراسة التي قام بها كوسیلي 

، بحیث قدموا لهؤالء األشخاص خریطة تحتوي على صور الذهنیة في معالجة المعلوماتال

رمال و حشیش ) في األول یجب على األشخاص حفظ -نهر -حجر -شجرة -كوخ (

ت تذكر ، و یجب على الحاالم رسمها ثم یعطي المجرب اسم مكانالخریطة بحیث یمكنه

ثواني یعطي لهم مكانا آخر على 5و یؤشرون على المكان المناسب بعد ،الخریطة ذهنیا
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، ثم یضغطون على في خریطتهم الذهنیةالثاني إلىالحاالت المرور ذهنیا من المكان األول 

بأسرع ما یمكنهم .اإلجابةزر 

كل و اإلجابة، كلما زاد وقت  انت المسافة بین المكانین  كبیرةبینت النتائج أنه كلما  ك

، و شبهت هذه التجربة بحالة أي لحالة تجوب الخریطة من مكان آلخرشيء یحدث و كأن ا

Lemmairee(شخص عند تذكره موقف ما لیس حاضرا.  D.1999, pp89-90(

III-6-3-: الرمز الداللي

,Eggemeirاغامیر ، ویكس،زمانقام أل Alezman-wickens,1976)(بار أربعة باخت

على أربعة محاوالت تقدم للمجموعات األربع عناصر تعتمد(مجموعات عن طریق مهمة 

، ترى عناصر تمي لصنف الفواكه في رابع محاولة، بینما المجموعات الثالث األخرىتن

أصناف مختلفة ( مهن ، أزهار ، خضر ....) في المحاوالت األربع .إلىتنتمي 

، و تدل النتائج في الذاكرة العاملة ترمیز دالليتبین بانه یوجدو النتائج المتحصل علیها

على : 

، فالنتائج كانت تتناقص في كل محاولة من یر التداخل ظهر عند كل المجموعاتتأث-

المحاوالت الثالث .

بینما عند المجموعة الضابطة فان النتائج زادت في التضاؤل حتى في المحاولة الرابعة .-

)opcit, p91(المجموعات الثالث التجریبیة فنتائجها زادت بین المحاولة الثالثة و الرابعةإما-
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III-7- : العالقة بین الذاكرة العاملة و عسر القراءة

كل البحوث التي أجریت حول العالقة بین الذاكرة العاملة و عسر القراءة اتفقت فیما بینها 

الحلقة الفونولوجیة) فهذه (الذاكرة الفونولوجیةحول ضعف عسیري القراءة في اختبارات 

.األخیرة كانت األكثر دراسة مقارنة بالمكونات األخرى للذاكرة العاملة

Ackerman et)(أكرمان و دكمان Dykman,1993،روموس و آخرون)(Rumus et al, 2008

,Wolff et al )وولف و آخرون    )سراج و آخرون  ، (2003 Sarage et al, 2007)

Jeffris et)جفري و ابرت  Evaratt,2004)

ا بمقارنة مجموعة من عسیري اللذان قام)(Jeffris et al,2004كما نجد دراسات -

، اضطراب نفسي صعوبات التعلم (اضطراب االنتباهالقراءة بمجموعة من أطفال یعانون من 

عاطفي و اضطراب الدیسبراكسیا ) و مجموعة أخرى من أطفال بدون صعوبات و توصلوا 

األطفال الذین یعانون من صعوبات التعلم و األطفال المصابین بعسر القراءة یعانون أنإلى

من صعوبات في الذاكرة العاملة اللفظیة ( الحلقة الفونولوجیة ) و المكون البصري المكاني 

، و األمر المهم ذكره بات كانت لدیهم ذاكرة عاملة قویةأما المجموعة التي تعاني من صعو 

هو أن النتائج التي تحصل علیها المصابین بعسر القراءة كانت أقل من نتائج المجموعة 

Nolwenn( األخرى التي تعاني من صعوبات التعلم  T. 2010,pp 54.55(
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III-8- الفونولوجي :العالقة بین الذاكرة العاملة ( الحلقة الفونولوجیة ) و الوعي

مختلف الدراسات التي تناولت العالقة بین الذاكرة العاملة و الوعي الفونولوجي اهتمت بدقة 

على المكون األول للذاكرة العاملة أال و هو الحلقة الفونولوجیة من خالل تدخلها في التحویل 

، أما بالنسبة للوعي اإلنتاجو ذلك من أجل التجمیع و ي الفونولوجي للكلمةاالمالئ

.الفونولوجي فانه یتدخل في تجزئة الكلمة و تمثیلها الفونولوجي

)ألواي Alloway ,2004)بادلي و جاتركول )Baddeley et Gatherscole, 1993(

سن و رشاتوانر ،ترج، (Lecoq, 1991)لوكوككما بینت دراسات كل من -

(Wagner,Torgesen et Rashatte,1994) بأن الوعي الفونولوجي یلعب دور أكثر أهمیة

وانر و موسیعتبر كل مننفي اكتساب القراءة مقارنة بالذاكرة العاملة في حی

( wagner et Muse,2006) القراءة مقارنة الكتساببأن الذاكرة العاملة هي األكثر أهمیة

Alloway( ألواي و اقترح كل منبالوعي الفونولوجي et al ,2004( وجود عالقة بین

leو الحلقة الفونولوجیة بحیث كالهما یلعب دور هام في الترمیز الوعي الفونولوجي 

codage و في المعالجة الفونولوجیةle traitement phonologique بادلي و یرى

(Baddeley,2000) في هذا السیاق بأن الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة منفصلین

أنإالمختلفة في اكتساب القراءة بإسهاماتعن بعضهما البعض بحیث یقوم كل منهما 

( Zebibe R .opcite,pp62-64)هناك عامل مشترك فیما بینهما
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,pratt)براتو حسب دراسات - Dejong et)فندرلیخدیونغ و (1995 Vander Leij, 1999)

فان الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة یشتركان في )Wogner et al,1993وقنر (

سنوات )  و لكنهما 6- 4عامل واحد و ذلك قبل السنة الثانیة ابتدائي أي التحضیریة ( 

نجد هناك عالقة إذسنوات ) 8ینفصال عن بعضهما البعض في نهایة السنة الثانیة ( 

سنوات و زوال تلك 6-4بین مهام الحفظ و الوعي الفونولوجي في سن précoceحدیثة 

سنوات .8العالقة في سن 
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) یوضح عالقة الحلقة الفونولوجیة بالوعي الفونولوجي .8الشكل رقم (

Christelle( كریستل نثرتاستنتج الباحث  Nithart, ذات بأن مهام الوعي الفونولوجي)2008

التشابه بین أوثقل كبیر على مستوى الذاكرة العاملة فمهام الكشف عن الوحدات المشتركة 

مهام الحذف كذلك  تستلزم الحفاظ على السلسلة الوحدات مثال یستلزم تخزین مختلف البنود

الفونولوجیة في الذاكرة القصیرة المدى لكي تقوم فیما بعد بعزل الوحدات التي یجب حذفها

بناء سلسلة فونولوجیة جدیدة من خالل الوحدات المتبقیة فمثال في الوحدات عادةإو 

bocle phonologique
الحلقة الفونولوجیة

codage
phonologique (

wagner 1989- 1993)
الترمیز الفونولوجي

conscience phonologique
الوعي الفونولوجي

représentation
phonologique
( dejong 1999)
التمثیل الفونولوجي composante serielle

مكون تسلسلي

connaissance  en mémoire long
terme

المدىالمعرفة في الذاكرة الطویلة 

mémoire phonologique
الذاكرة الفونولوجیة

stock
phonologique
المخزن الصوتي

repetition sub-vocal
جھاز التحكم في النطق
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)نمل- نحل(طلب منه استخراج التشابه الموجودالمشتركة نقدم للطفل كلمتین متشابهتین و ن

إنتاجأما فیما یخص الحذف نعطي للطفل كلمة و نطلب منه حذف مقطع معین و علیه 

فاح ) و كل هذه العملیات تتطلب -تفاح (لمقاطع المتبقیةالكلمة الجدیدة أي من خالل ا

Nithart(.جهد كبیر من طرف الحلقة الفونولوجیة   C.Opcite ,pp35-37(



الفصل الرابع                                                                            اإلطار  المنھجي

109

جيــــــــنھــــــــار المــــــاإلط

الدراسة االستطالعیة-1

المنهج-2

مجموعة البحث-3

أدوات البحث-4

مكان و زمان إجراء البحث-5



الفصل الرابع                                                                            اإلطار  المنھجي

110

-1-IV االستطالعیةالدراسة:

من أهم الخطوات التي ینطلق منها كل باحث، فهي القاعدة التي االستطالعیةتعتبر الدراسة 

یبنى علیها بحث.

بهدف 2014في شهر أكتوبر استطالعیةلهذا قمنا قبل الشروع في دراستنا الفعلیة بدراسة 

حیث توجهنا إلى عدة مؤسسات تربویة ابتدائیة داخل والیة البحث،معرفة مدى توفر العینة 

د أخذ تسریح من طرف مدیریة التربیة.و ذالك بعتیزي وزو،

بحیث توجها إلى عدة مدارس ابتدائیة، و قمنا بإجراء مقابالت مع المعلمین للتعرف على 

لحضور وجود حاالت تعاني من ضعفنا في القراءة، و قمنا كذالك في بعض المدارس

المالئمة على لك الختیار العینة المناسبة لتطبیق االختبارات حصص للقراءة في القسم و ذ

العینة.

كانت مالئمة بصفة عامة فقد ستطالعیةاالفیها الدراسة التي تمت یمكن القول بأن الظروف

وجدنا كل التسهیالت من طرف مدراء و معلمین المدارس.

-2-IV:المنهج

و هو طریق كمنهج أساسي "فيصالو على المنهج االعتمادلتحقیق أهداف هذه الدراسة تم 

عن المشكلة و مقتنعةلوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا عن طریق جمع معلومات 

)80ص ،1985( محمد شفیق تصنیفها و تحلیلها "
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كوننا نبحث عن وصف كمي و كیفي للعالقة القائمة بین ثالثة متغیرات أي العالقة بین 

الوعي الفونولوجي مع الحلقة الفونولوجیة و مع القراءة.

-3-IV:مجموعة البحث

بعد قیامنا بالدراسة االستطالعیة على مختلف اإلبتدائیات قمنا باختیار العینة المناسبة لبحثنا 

) إناث، و لقد تم اختیارهم وفقا للشروط التالیة: 4)ذكرا و (10حالة،(14تتكون من التي

أن یكون كل واحد منهم یعاني من عسر القراءة الفونولوجیة-

مستواهم التعلیمي ما بین السنة الثالثة إلى الخامسة، إذ یسمح تحدید غیاب أن یكون -

یعاني منها الطفل على مستوى التحصیل أو وجود تكرار السنة من عدة الصعوبات التي 

الدراسي و بشكل خاص القراءة.

.أن ال تكون لدیهم أي اضطرابات عقلیة أو حسیة،حركیة -

.الذكاءاختبارأن یتمیز بذكاء عادي و ذالك بعد تطبیقا -

المدرسة االقتصادي، بعدالمستوى مثال :تدني غیاب صعوبات مادیة تعیق المتمدرس-

عن المنزل.

) یوضحان مختلف ممیزات العینة:2) و (1و الجدول رقم (
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تقویم 

الحاالت

المستوى الجنسالعمر

الدراسي

لغة المنزل

المستوى 

اإلقتصادي و 

اإلجتماعي

بعد المدرسة 

عن المنزل

إعاقة عقلیة 

حسیة 

أوحركیة

إعادة السنة

األمازغیةالسنة الخامسةذكرسنة11أ-م

بلهجتها القبائلیة

قریب من ممتاز

المدرسة

لم یعدالسنةال

األمازغیة بلهجتها السنة الثالثةذكرسنوات9ر- ف

القبائلیة

السنةلم یعدالقریبجید

أعاد السنة الثانیة القریبمتوسطاألمازغیة بلهجتها القبائلیةالسنة الثالثةذكرسنة11ن- ل

مرتین

: یبین المعلومات الشخصیة الخاصة بكل حالة 01الجدول رقم 
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أعاد السنة األولى القریبمتوسطعربیة دارجةالسنة الثانیةذكرسنة11ب-م

3مرة أما الثانیة 

مرات

أعاد السنة األولى القریبمتوسطاألمازغیة  بلهجتها القبائلیةالسنة الثانیةذكرسنوات9إب-م

(مرة واحدة)

لم یعد السنةالقریبممتازاألمازغیة  بلهجتها القبائلیةالسنة الخامسةذكرسنة11ي-إ

لم یعد السنةالقریبجیداألمازغیة  بلهجتها القبائلیةالسنة الثالثةذكرسنوات10أ- س- ط

أعاد السنة الثانیةالقریبجیدعربیة دارجةالسنة الثانیةذكرسنوات9ط-م
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السنة ثانیة ذكرسنة11م- خ

مكیف

القریبجیدعربیة دارجة

/

السنة ثانیة ذكرسنوات9ص-م

مكیف

القریبجیددارجةعربیة

/

أعادت السنة الثانیةالقریبةمتوسطاألمازغیة  بلهجتها القبائلیةالسنة ثانیةأنثىسنوات10ف- ك

أعادت السنة الثانیة القریبةمتوسطاألمازغیة  بلهجتها القبائلیةالسنة الثالثةأنثىسنة12ي-م

مرتین و مرة واحدة 

للسنة الثالثة

/القریبةمتوسطاألمازغیة  بلهجتها القبائلیةالسنة الرابعةأنثىسنوات10ش-م

أعادت السنة الثانیةالقریبةجیداألمازغیة  بلهجتها القبائلیةالسنة الثالثةأنثىسنوات10م- ط
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02صیة اتضحت لنا المعلومات التالیة الموضحة في الجدول رقم على نتائج السجالت المدرسیة، و إضافة إلى مالحظاتنا الشخنادتاس

الحاالت

الصعوبات

األولى

م.أ

الثانیة

ف.ر

لثالثة

ل.ن

الرابعة

م.ب

الخامسة

م.اب

السادسة

ا.ي

السابعة

ط.س أ

الثامنة

م.ط

التاسعة

خ.م

العاشرة

م.ص

الحادي عشر

ك.ف

الثاني عشر

م.ي

الثالث عشر

م.ش

الرابع عشر

ط.م

مشاكل في فهم 

التعلیمات

الالالالالالالالالالالالالال

مشاكل في التوجه 

الزماني و المكاني

الالالالالالالالالالالالالال

نعمالنعمالالالالالالنعمالالالالمشاكل في االنتباه

الالالالالالالالالالالالالالمشاكل في النقل

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعممشاكل في االمالء

مشاكل سمعیة و 

بصریة

الالالالالالالالالالالالالال
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الالالالالالالالالالالالالالمشاكل نفسیة

الالالالالالالالالالالالالالمشاكل في الذكاء

مشاكل في التعبیر

الكتابي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم

الالنعمالالالالالالالالنعمالالجانبیةمشاكل في ال

االلتحاق بالروضة أو 

التحضیریة

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعم
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IV -4أدوات البحث:

( العطلة)بحثنا هذا استعملنا أدوات المختص األرطوفوني ومنها: اختبار القراءةفي 

L’alouette.اختبار الوعي الفونولوجي، اختبار الذاكرة

IV-4-1- :اختبار القراءة

)Lefuvrais(1967,الباحثة عن نص تم تصممه من طرف عبار هوL’alouetteاختبار

على مجموعة جزائریة من ) لیطبقDebray,1980لیتم بعد ذلك تعدیله من طرف الباحث (

).و قد صمم هذا االختبار ألهداف عدیدة منها:1998.صطرف الباحثة (غالب

تشخیص صعوبات القراءة-

خروج الفاحص من األحكام الذاتیة، و یكون لدیه مرجع موضعي.-

في القراءة مستوى القراءة عند األطفال المتمدرسین سواء كانوا جیدینتحدید -

)Normaux lecteurs(في القراءة ، أو ضعافMauvais lecteurs)(
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مبدأ الإلختبار:-أ

سهلة القراءة بالنسبة لألطفال ذوي فقراتمن L’alouetteیتكون نص القراءة 

من تكوین كلمات بسیطة، لیتم بعد ذلك تجمیعها یتمكنواهذا لكي سبع سنوات، 

على شكل جمل بسیطة و سهلة من الناحیة الصرفیة، كما أنه مزین برسوم أو 

سلسلة مقطعیة.29كلمة و 265صور النص یتكون من 

محتوى االختبار:- ب

یحتوي االختبار على الوسائل التالیة:

جلب انتباه الطفل للقراءةحوي النص المزین بالصور و الرسومات، قصدتورقة -

و تشویقه.

ورقة التنقیط، أي یتم تسجیل اإلجابات.-

ساعة لحساب الزمن المستغرق أثناء عملیة القراءة.-

التعلیمة: -ج

تكون التعلیمة سهلة و بسیطة، بحیث یطالب من التلمیذ أن یقرأ النص الذي أمامه 

و یطبق بطریقة فردیة.
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:االختبارتعدیل -د

في رسالة الماجستیر )1998.(غالب بهذا من طرف الباحثة االختبارطبقا 

حیث تمت هذه الدراسة "االبتدائیةالمعنونة:" اضطراب تعلم القراءة في المدرسة 

باراالختذا ، و تمت على هاالبتدائیةتلمیذ و تلمیذة في األطوار 140على حوالي 

.بعض التعدیالت للغة العربیة

المعدل:اختبارمبدأ -هــ 

التي تعرض على مجموعة من التالمیذ، فقراتالاالختبار عبارة عن مجموعة من

اني من مشاكل على لیتم بعد ذلك حساب األخطاء التي یقع فیها أي طفل یع

، و یتم تصنیف األخطاء على النحو التالي:مستوى القراءة

و الصوت (م،ن).البصري بین الحروف المتشابهة من ناحیة الشكلااللتباس-

.االلتباس السمعي بین المهموس و المجهور-

حالة القلب في التسلسل.-

إضافة الحروف-

تغییر مكان الحروف -

االلتباس بین الكلمات المتشابهة-

حذف الجملة.-
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كلمة، كتب النص 125فترات و التي بدورها تحتوي على 4فالنص یحتوي على 

من عدم وجود أي مشكل على مستوى بخط مختلف من فقرة ألخرى، قصد التأكد 

الرؤیة، و كذا مالحظة كیف تتغیر السرعة بتغیر حجم الكتابة. كما نجد النص 

).03مزین برسومات مستمدة من الموضوع (الملحق رقم

-2-4-IVالحلقة الفونولوجیة:اختبار

IV-2-4 -1اختبار وحدة الحفظ لألرقامTest d’empan des chiffres )(

والنتیجة المتحصل WISC-IIIالذي یستعمل في بطاریةالحفظ،كي لوحدة یساختبار كالهو 

التطور المعرفي سنة موازاة مع 13و2علیها في هذا االختبار تتزاید بطریقة مستمرة مابین 

) و وحدة الحفظ Chiffres en ordre directeللطفل. و یتكون من وحدة الحفظ لألرقام ( 

).(Chiffre en ordre inverseالعكسیة لألرقام  

4-IV -2 -2 - اختبار وحدة حفظ األرقامChiffres en ordre directe :

سالسل من األرقام متزایدة إبتداء8هذا االختبار یقیس وحدة حفظ األرقام و هو یحتوي على 

أرقام كل سلسلة تحتوي 9آخر سلسلة تحتوي على المكونة من رقمین إلى األولىمن السلسلة 

على فرصتین، إذا أخفقت الحالة في المحاولة األولى تعطي لها الثانیة و مجموع نقاط هذا 

الفاحص لألرقام طقنبنقطة و تقدم األرقام للطفل بطریقة سمعیة و ذلك 16هو االختبار

و على الطفل إعادتها بنفس الطریقة.
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قیاس وحدة الحفظ الفونولوجیة للتالمیذ أثناء مهمة بسیطة، ال تستدعي الهدف:-

غیر التخزین المؤقت للمعلومة. 

و كل ما أقدم لك سلسلة من بین هذه السالسل سوف أقدم لك من األرقام التعلیمة:-

خلیك أن تسمعني جیدا و تعید بنفس الطریقة التي قدمنها لك.

هي:اإلختیبارو سالسل -

سلسلة عددین: -

2 -9

1-6

سلسلة من ثالثة أعداد:-

3-8-6

6-1-2

سلسلة من أربعة أعداد:-

3-4-1-7

6-1-5-8

سلسلة من خمسة أعداد:-

8-4-2-3-9
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5-2-1-8-6

سلسلة من ستة أعداد:-

3-8-9-1-7-4

7-9-6-4-8-3

سلسلة من سبعة أعداد:-

5-1-7-4-2-3-8

9-8-5-2-1-6-3

أعداد:سلسلة من ثمانیة -

1-6-4-5-9-7-6-3

2-9-7-6-3-1-5-4

سلسلة من تسعة أعداد:-

5-3-8-7-1-2-4-6-9

4-2-6-9-1-7-8-3-5

4-IV -2 -2 -) اختبار وحدة الحفظ العكسیة لألرقامTest d’empare envers des

chiffres(

وحدات ) لألرقام العشوائیة9إلى 2یتمثل في تقدیم سالسل متزایدة ( من االختبارهذا 

رقم قدم إلى أول رقمآخرمن انطالقاو نطلب من الحالة أن تعیدها بترتیب عكسي أي 
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و عندما تخطئ الحالة في ثالث محاوالت لنفس سلسة األرقام، تعتبر قد تعددت وحدة 

سلسلة، و هذه التجربة یمكن آخرنقطة لعدد أرقام )1حفظها، و تعطي لها العالمة نقطة(

أنه كلما كانت سلسلة األرقام طویلة، كلما كانت باعتبارتقیس قدرة ذاكرة العمل اعتبارها

هي الرقم األخیر من السلسلة غیر باألرقام في ذاكرة العمل، و التعرف االحتفاظةیلاحتما

)David Wechslerالمذكور كثیر.(

أكثر تعقیدا، یتطلب إلى جانب االختباروحدة الحفظ، عندما یكون قیاسالهدف :-

.استرجاعهاالتخزین، معالجة فوریة إلعادة ترتیب سالسل األرقام قبل 

إلیها جیدا و أعدها بترتیب عكسي استمعسوف أقدم لك سلسلة أرقام، التعلیمة :-

رقم إلى أول رقم، و كلما نجحت سأزید لك سالسل أخرى.آخرأي من 

یمكن التالمیذ من فهم االختبار جیدا، و هما :و هناك تدریبات 

2-8التدریب األول : -

6-5التدریب الثاني : -

و سالسل االختبار هي:

سلسلة عددین: -

2-5

3-6
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سلسلة ثالثة أعداد:-

5-7-4

9-5-2

سلسلة أربعة أعداد:-

7-2-9-6

8-4-9-3

سلسلة خمسة أعداد:-

4-1-3-5-7

9-7-8-5-2

سلسلة ستة أعداد:-

1-6-5-2-9-8

3-6-7-1-9-4

سلسلة سبعة أعداد:-

8-5-9-2-3-4-2

4-5-7-9-2-8-1

سلسلة ثمانیة أعداد:-
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6-9-1-6-3-2-5-8

3-1-7-9-5-4-8-

) 04( أنظر الملحق رقم

4-IV -3 -:اختبار الوعي الفونولوجي

:التعریف باالختبار-

اختبار" الوعي الفونولوجي " ثم وضعه من طرف

" عالقة في أطروحة الدكتورة التي جاءت بعنوان"2012أزداو شفیقة سنة ة" الباحث

تحت إشراف "نوالي حسین"، بحیث قامت بتطبیقه على الوعي الفونولوجي بالقراءة "

طفال في بدایة السنة األولى ابتدائي بمدرسة حلیمة السعدیة بالجزائر 30عینیه من 

الوسطى .
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:االختبارمبدأ -

) سبعة، كل واحدة من هذه المهام تحتوي على 7مهام الوعي الفونولوجي عددها (

مهام جزئیة، التي بدورها تحتوي على 3تنقسم إلى بنود، ما عدا الخامسة التي 3

ثالث بنود.

تقفي یجب على الطفل أن یقرر إذا كانت أزواج الكلمات الحكم على القوافي:-1

]مثال: حجرا بقر  hğǝr]][bǝqǝr

یجب على الطفل أن یبحث في قائمتهإنتاج كلمة تقفي مع الكلمة المقصودة: -2

الكلمة المقترحة.المعجمیة على كلمة تقفي مع 

]/ yad][( ید، خد، جد، مد،......) (مثال:  xad][ğad ][mad ](

یجب على الطفل أن یختار من بین اختبار كلمة نفي مع الكلمة المقصودة: -3

ثالثة كلمات مقترحة، الكلمة التي تقفي مع الكلمة المقصودة.

[bahr][miqas ][waraq ]( شعر، مقص، بحر،ورق) مثاال:

[ Šaɛr]

یجب على الطفل أن یختار من بین اختیار نفس الكلمة تنتهي بنفس الصامتة:-4

ثالثة كلمات مقترحة، الكلمة التي تنتهي بنفس الحاضنة مع الكلمة المفصودة 

مثال:( بصل، رأس،رجل ،كلب)

[baṣal][ra :s][riğl][kalb]



الفصل الرابع                                                                            اإلطار  المنھجي

127

تنقسم إلى ثالثة مهام جزئیة:حذف المقاطع:-5

بما تبقى یحذ ف المقطع األول و یتلفظ )، یجب على الطفل أنa5في األولى(-

ثم یتلفظ بما [ ba]یحذفأن" یجب على الطفل من الكلمة مثال: في الكلمة " بقرة

[qara]تبقى

) ثم یتلفظ بما ra)، یجب على الطفل أن یحذف المقطع األخیر (5b(في الثانیة-

[ baqa]تبقى من الكلمة 

،ثم یتلفظ بما تبقى من الكلمة[qa])، یحذف المقطع األوسط5cفي الثالثة (-

[bara]

نسمع للطفل كلمتین، بحیث الكلمة الثانیة تتكون من الكلمة الصوت الناقص:-6

هو الصوت األولى مع حذف المقطع األول، یجب على الطفل أن یجد ما

[ba:b]،اباب) ثال  (ضباب المحذوف، م [daba:b]

بحذف الصوت األول للكلمة و استبدالها األمر: یتعلق األولماستبدال الفونی-7

tqu:[بآخر بشكل یمكنه من تشكیل كلمة جدیدة مثال: (توت، حوت، قوت).

،[hu :t/[tu :t ]

نظام تنقیط اختبار الوعي الفونولوجي:-

و إلخضاع النتائج للمعالجة اإلحصائیة، تم بناءا على اإلجابات الصحیحة، 

أقصى حسب عدد البنود د) نقاط كح3تنقیط كل واحدة من المهام على ثالثة (
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( إذ تم منح نقطة واحدة لكل إجابة صحیحة، و هو نظام التنقیط المستعمل في 

) نقاط 9االختبار األصلي) ما عدا "حذف المقاطع " التي یصل مجموعها إلى (

بنظام ثالث نقاط لكل واحدة من المهام الجزئیة الثالثة. و یكون أقصىدكح

) نقطة.27الكلي (المجموع 

إجراء اإلختبار:كیفیة -

 بصفة فردیة، في أوقات الدراسة بمكتب المدیر أو االختبارتم تطبیق

المراقبین بالمدرسة، أو في قسم شاغر.

دقیقة.ونیتمحور متوسط الحصص مابین عشرون و ثالث

العینة.قدمت التعلیمات بلغة األم حرصا على أن یفهمها كل أفراد

 االختبار أساسا شفوي، وبما أن ذلك یتطلب اشتراك الذاكرة، لجأنا إلى تكرار

البند مرة واحدة.

هي لیست معروفة لدى إذ) م،مقطع،فونیبنا استعمال الكلمات مثل (قافیةنتج

التجربةأطفال

 بشكل ال یلفت كثیرا انتباهه.إجابتهلكل طفل ورقة تنقیط التي تدون علیها ،

صوت تنتهي بأيیحددوا أنالتجربة أطفالدقیق،طلب من من اجل تحلیل

)05( أنظر الملحق رقم تقفي بالنسبة للبند األول.أزواج الكلمات التي 
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-5-IV:مكان و زمان إجراء البحث

الزمن:-

أشهر من شهر أكتوبر إلى شهر أفریل، حیث 7للبحث حوالي تمت مدة إجراءنا 

قمنا في األشهر األربعة األولى بالتعرف على الحاالت و التعامل معهم.

مرتین إلى ثالثة مرات في أما األشهر الثالثیة المتبقیة قمنا بتطبیق اختبارات البحث 

.األسبوع

المكان:-

االبتدائیة الواقعة في والیة تیزي وزو و هي أجریت الدراسة في مختلف المدارس 

كالتالي:

:تقع قرب مقر والیة تیزي وزو، و التي تم بناءها سنة مدرسة میمون أرزقي

تلمیذ، فنسبة 418تحتوي على .1972أما بدایة التدریس فیها فكان 1969

قسم، إضافة إلى 17. و عدد األقسام هو 221أما الذكور 197اإلناث هو 

ث یهتمون بهم مختصین أرطوفونیینالمدیر، المطعم، الساحة). بحیمكتب 

:هي مدرسة تقع وسط مدینة تیزي وزو. بحیث تحتويمدرسة میكاشیر علي

ل نسبة التالمیذ في مث، ساحة. و تتقاعة، مكتب للمدیر، مطعم17على 

437.
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:یقع في والیة تیزي وزو بالضبط في منطقة تسمى " الكاریارمدرسة مادیو"

التالمیذ في أقسام، و تتمثل نسبة 7و هي مدرسة صغیرة تحتوي فقط على 

.تلمیذ 182

المیزان و التي بذراعالمتواجدة في قریة ثوریرث  :مدرسة االخوة بوزیدي

مدرسة إلىتنتمي إلي والیة تیزي وزو  و التي كانت ثكنة عسكریة، ثم تحولت 

.2011ابتدائیة و ذلك بعد االستقالل . وتم فتح قسم خاص سنة 

:هي مدرسة واقعة في بوزقان مدرسة علیان محند صادقBouzgane تبعد ،

كلم .و هي قریبة من دائرة عزازقة  60عن والیة تیزي وزو بمسافة تقدر ب

Azazga.



الفصل الخامس:عرض و تحلیل النتائج

. عرض النتائج -1-V

V-2-التحلیل اإلحصائي. 

تحلیل و مناقشة. -3-V



الفصل الخامس                                                              عرض و تحلیل النتائج

124

VI- یمثل نتائج االختبارات03عرض النتائج : جدول رقم

نوع 
االختبار

اختبار القراءة
نص العطلة

أشباه الكلماتالحلقة الفونولوجیةاختبار الوعي الفونولوجي

نوع 
الخطأ

الحاالت

الزمن 
المستغرق

عدد 
الكلمات 
المقروءة

الحكم 
على 
القافیة

كلمة 
قافیة

قافیة مع 
كلمة 

مقصودة

الكلمة 
التي 
تنتھي 
بالنفس 
الصامتة

حذف 
المقطع

الصوت 
الناقص

تعویض 
الحرف 
األول

المجموع 
الكلي

وحدة 
الحفظ 
العددیة

وحدة 
الحفظ 
العكسیة

المجموع 
الكلي

الكلمات 
التي لھا 

معنى

الكلمات 
التي 

لیس لھا 
معنى

المجموع 
الكلي

17:3248/2673/30/31/31/32/93/31/311/277/165/1412/307/2307/59محفوظ 
20:0039/2670/32/32/31/31/90/31/37/276/163/149/307/2307/59ریان 
16:0040/2670/30/31/31/34/92/30/38/276/163/149/308/2308/59مالك
سید 
أحمد

20:3040/2672/30/32/30/33/93/30/310/276/164/1410/307/2307/59

20:0040/2670/32/32/30/33/93/30/310/276/164/1410/308/2308/59ندیر
10:0028/2670/30/30/32/32/93/30/37/275/165/1410/307/2307/59ابراھیم
08:0079/2673/30/33/32/32/91/30/311/276/166/1412/3011/23011/59یاسین 
19:3128/2673/30/31/31/32/93/31/311/277/166/1413/3013/23013/59موسى 
11:0062/2672/30/32/30/33/93/30/310/276/163/149/306/2306/59مروان
13:4253/2670/32/32/30/33/93/30/310/276/164/1410/308/2308/59أمین 

10:0042/2673/32/31/31/32/93/30/312/277/165/1412/307/2307/59شھرة 
20:1484/2671/30/31/32/30/92/30/36/276/163/149/307/2307/59منال

15:4037/2671/30/31/31/35/93/31/312/277/165/1412/308/2308/59كنزة 
08:4179/2670/32/32/30/33/93/30/310/276/164/1410/308/2308/59یمینة 

نوع 
االختبار

اختبار القراءة
نص العطلة

أشباه الكلماتالحلقة الفونولوجیةاختبار الوعي الفونولوجي

نوع 
الخطأ

الحاالت

الزمن 
المستغرق

عدد 
الكلمات 
المقروءة

الحكم 
على 
القافیة

كلمة 
قافیة

قافیة مع 
كلمة 

مقصودة

الكلمة 
التي 
تنتھي 
بالنفس 
الصامتة

حذف 
المقطع

الصوت 
الناقص

تعویض 
الحرف 
األول

المجموع 
الكلي

وحدة 
الحفظ 
العددیة

وحدة 
الحفظ 
العكسیة

المجموع 
الكلي

الكلمات 
لھا التي 

معنى

الكلمات 
التي 

لیس لھا 
معنى

المجموع 
الكلي

17:3248/2673/30/31/31/32/93/31/311/277/165/1412/307/2307/59
20:0039/2670/32/32/31/31/90/31/37/276/163/149/307/2307/59
16:0040/2670/30/31/31/34/92/30/38/276/163/149/308/2308/59

سید 
أحمد

20:3040/2672/30/32/30/33/93/30/310/276/164/1410/307/2307/59

20:0040/2670/32/32/30/33/93/30/310/276/164/1410/308/2308/59ندیر
10:0028/2670/30/30/32/32/93/30/37/275/165/1410/307/2307/59ابراھیم
08:0079/2673/30/33/32/32/91/30/311/276/166/1412/3011/23011/59یاسین 
19:3128/2673/30/31/31/32/93/31/311/277/166/1413/3013/23013/59موسى 
11:0062/2672/30/32/30/33/93/30/310/276/163/149/306/2306/59مروان
13:4253/2670/32/32/30/33/93/30/310/276/164/1410/308/2308/59أمین 

10:0042/2673/32/31/31/32/93/30/312/277/165/1412/307/2307/59شھرة 
20:1484/2671/30/31/32/30/92/30/36/276/163/149/307/2307/59منال

15:4037/2671/30/31/31/35/93/31/312/277/165/1412/308/2308/59كنزة 
08:4179/2670/32/32/30/33/93/30/310/276/164/1410/308/2308/59یم
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الى نسب مئویة :04السابقة المبینة في الجدول رقم تم  تحویل النتائج

نوع 
االختبار

اختبار القراءة
نص العطلة

أشباه الكلماتالحلقة الفونولوجیةاختبار الوعي الفونولوجي

نوع 
الخطأ

الحاالت

الزمن 
المستغرق

عدد 
الكلمات 
المقروء

ة

الحكم 
على 
القافیة

كلمة 
قافیة

قافیة مع 
كلمة 

مقصودة

الكلمة 
التي 
تنتھي 
بالنفس 
الصامتة

حذف 
المقطع

الصوت 
الناقص

تعویض 
الحرف 
األول

المجموع 
الكلي

وحدة 
الحفظ 
العددیة

وحدة 
الحفظ 
العكسیة

المجموع 
الكلي

الكلمات 
التي لھا 

معنى

الكلمات 
التي 

لیس لھا 
معنى

المجموع 
الكلي

17:3217,97100033,3333,3322,2210033,3340,745028,554030,43011,86أ-م 
20:0014,60066,6666,6633,3311,11033,3327,9237,521,423030,43011,86ر-ف
16:0010,4866,6600055,5533,33029,6237,521,423034,78013,55ط-م

20:3014,9866,66066,66033,33100037,0337,528,573,33330,43011,86س أ-ط 
20:0014,98066,66066,66033,3310037,0337,528,5733,3334,78013,55ن-ل
10:0010,48066,6666,6633,3311,11033,3325,9237,528,5733,3330,43011,86اب-م
08:0029,59100033,3333,3322,2210033,3340,745028,574056,52018,64ي-ا 
19:3110,48100010066,6622,2233,33040,7443,7542,8543,3347,43022,03ب-م
11:0023,22066,66066,66033,3310047,0337,521,413026,08010,16ص-م
13:4219,8566,66066,66033,33100037,0337,528,5733,3334,78013,55م- خ
10:0015,7310066,6633,3333,3322,22100044,445028,574030,43011,86ش-م

20:1431,4633,3333,33033,330100022,2237,521,423030,43011,86م-ط 
15:4029,5810066,6633,3333,3322,22100044,4437,528,574034,78013,55ف-ك 
08:4113,85066,66066,66033,3310037,0337,528,5733,3334,78013,55ي- م 
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-2-VI -:التحلیل اإلحصائي

2-VI -1) ن الوعي الفونولوجي و قراءة النص)یبین العالقة االرتباطیة  بی5الجدول رقم

lecture texte
قراءة النص

conscience
phonologique
الوعي الفونولوجي

lecture texte
قراءة النص

Corrélation de
Pearson
العالقة
االرتباطیة بیرسون

1 ,609*

Sig. (bilatérale) ,021
N 14 14

conscience
phonologique الوعي
الفونولوجي

Corrélation de
Pearson

,609* 1

Sig. (bilatérale) ,021

N 14 14

0,05.مستوىعندالعالقة دالة *-

قراءة وجود عالقة ارتباطیة بین نتائج الوعي الفونولوجي و نتائج) 5المالحظ من خالل الجدول رقم (-
و ذلك عند مستوى p=0,021(p<0,05(النص حیث ان قیمة معامل االرتباط بیرسون هو

.0,05الداللة 



الفصل الخامس                                                              عرض و تحلیل النتائج

127

-2-VI2) یبین العالقة االرتباطیة  بین الحلقة الفونولوجیة و قراءة النص:6الجدول رقم(

lecture texte
قراءة النص

boucle phonologique
الحلقة الفونولوجیة

lecture texte قراءة
النص

Corrélation de
Pearson العالقة
االرتباطیة بیرسون

1 ,628*

Sig. (bilatérale) ,016
N 14 14

boucle
phonologique
الحلقة  الفونولوجیة

Corrélation de
Pearson

,628* 1

Sig. (bilatérale) ,016

N 14 14

0,05.العالقة دالة على مستوى*-

وجود عالقة ارتباطیة بین نتائج الحلقة الفونولوجیة و )6من خالل الجدول رقم (نالحظ 
=pنتائج قراءة النص حیث أن قمة معامل االرتباط بیرسون هو ،( حیث), ,p< 0,05و ذلك عند مستوى الداللة.
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3-2-VI) الحلقة الفونولوجیة و الوعي )یبین العالقة االرتباطیة  بین 7الجدول رقم
الفونولوجي:

conscience
phonologique
الوعي الفونولوجي

boucle phonologique
الحلقة الفونولوجیة

conscience
phonologique
الوعي الفونولوجي

Corrélation de
Pearson معامل
االرتباط بیرسون  1 ,648*

Sig. (bilatérale) ,012
N 14 14

boucle
phonologique
الحلقة الفونولوجیة

Corrélation de
Pearson

,648* 1

Sig. (bilatérale) ,012

N 14 14

0,05.العالقة دالة على مستوى*-

وجود عالقة ارتباطیة بین نتائج الحلقة الفونولوجیة و )7من خالل الجدول رقم (نالحظ 
=pقیمة معامل ارتباط بیرسون هو (نتائج الوعي الفونولوجي حیث ان  ,(

 ),p<، 0,05).و ذلك عند مستوى الداللة.
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4-2-VI-) یوضح العالقة االرتباطیة بین كل من الوعي الفونولوجي و 8الجدول رقم (
الحلقة الفونولوجیة و قراءة النص:

Modèle Variables introduites Variables
supprimées

Méthode

1

boucle phonologique,

conscience
phonologiqueb

Entrée

5-2-VI) یوضح العالقة االرتباطیة بین كل من الوعي الفونولوجي و ):9الجدول رقم
.الحلقة الفونولوجیة و قراءة النص 

Modèle
النموذج

R معامل
االرتباط 
بیرسون

R-
deux

R-deux
ajusté معامل
التحدید

Erreur standard de l'estimation
الخطا المعیاري

1 ,682a ,340 ,168 2,61220
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6-2-VI) یوضح وجود عالقة ارتباطیة بین الحلقة الفونولوجیة و الوعي ):10الجدول رقم
الفونولوجي و قراءة النص .

ANOVAaمعامل

Modèle Somme
des
carrés
مجموع 
المربعات

ddl
درجة 
الحریة

Moyenne
des carrés
متوسط 
المربعات

D Sig.
الداللة

1

Régression
االنحدار المتعدد 301,411 2 150,705 4,785 ,038b

Résidu 346,465 11 31,497
Total 647,875 13

بین الحلقة الفونولوجیة و R=0,68بلغت قیمة معامل بیرسون 09الجدول رقم من خالل
p<0,05الوعي الفونولوجي و قراءة النص، و هي دالة حیث أن 
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7-2-VI) تبین العالقة االرتباطیة بین الوعي الفونولوجي و الحلقة 11الجدول رقم:(
.الفونولوجیة وقراءة النص

Coefficientsa

Modèle Coefficients non
standardisés

Coefficients
standardisé
s

اختبار T
للفروق 

Sig.
الداللة 

A Erreur
standard
الخطأ المعیاري

Bêta
الثقل التنبؤي

1

(Constante) ,536 ,185 2,891 ,015

conscience
phonologique

,349 ,165 ,349 2,460 ,011

boucle
phonologique

,408 ,168 ,402 2,587 ,012

و الحلقة 0,34لوعي الفونولوجي هي لضح الجدول السابق بأن قیمة الثقل التنبئي یو 
0,05مستوى ندهي دالة عو 0,40الفونولوجیة هي 
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8-2-VIیبین العالقة االرتباطیة بین الوعي الفونولوجي و قراءة 12رقم (الجدول:(
الكلمات:

lecture
mots
قراءة الكلمات 

conscience
phonologique
الوعي الفونولوجي

lecture  mots

Corrélation de
Pearson

1 ,572*

Sig. (bilatérale) ,032
N 14 14

conscience
phonologique

Corrélation de
Pearson

,572* 1

Sig. (bilatérale) ,032
N 14 14

المالحظ من خالل الجدول السابق وجود عالقة ارتباطیة بین نتائج الوعي الفونولوجي و 
بحیث p=0,032قراءة الكلمات المعزولة حیث أن قیمة معامل االرتباط بیرسون      

p<0,050,05و ذلك عند مستوى الداللة.

=p،(p<0,05) بأن12المالحظ من خالل الجدول رقم( 0,032.(

.0,05و ذلك عند مستوى الداللة 
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9-2-VI) یبین العالقة االرتباطیة بین قراءة الكلمات و الحلقة 13الجدول رقم(
الفونولوجیة:

boucle
phonologique

lecture mots

boucle
phonologique

Corrélation de
Pearson

1 ,093

Sig. (bilatérale) ,753
N 14 14

lecture mots

Corrélation de
Pearson

,093 1

Sig. (bilatérale) ,753
N 14 14

.p>  0,05بحیث0,05العالقة غیر دالة على مستوى -

عدم وجود عالقة ارتباطیة بین قراءة الكلمات و الحلقة )نالحظ  13من خالل الجدول رقم (
=pالفونولوجیة  ( <بحیث0,093 0,05p.
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10-2-VI) یبین العالقة االرتباطیة بین قراءة الكلمات و الوعي 14الجدول رقم (
الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة :

Modèl
e

Variables
introduites

Variables
supprimées

Méthode

1

boucle
phonologique,
conscience
phonologiqueb

. Entrée

-11-2-VI) االرتباطیة بین قراءة الكلمات و الوعي یبین العالقة ):15الجدول رقم
الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة .

Modèle R R-deux R-deux ajusté
معامل التحدید 

Erreur standard de l'estimation

1 ,661a ,437 ,334 6,43767

،فهو دال =661aR,) بأن معامل االرتباط بیرسون 15نالحظ من خالل الجدول رقم (
احصائیا.
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12-2-VI االنحدار المتعدد لكل  من  قراءة الكلمات و الوعي یبین):16رقم (الجدول
الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة .

ANOVA
Modèle Somme

des carrés
ddl Moyenne des

carrés
D Sig. الداللة

1
Régression 353,299 2 176,649 4,262 ,043b

Résidu 455,879 11 41,444
Total 809,178 13

و ذلك عند مستوى p<0,05منه) =043p,() بأن16المالحظ من خالل الجدول رقم (
.0,05الداللة 
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2-VI-13) یبین العالقة االرتباطیة بین قراءة الكلمات و الوعي و ):17الجدول رقم
الحلقة الفونولوجیة . 

Modèle
النموذج

Coefficients non
standardisés

Coefficients
standardisés

T اختبار
للفروق

Sig.
الداللة

A Erreur
standard

Bêta
الثقل التنبؤي

1

(Constante) 39,128 13,914 2,812 ,017
conscience
phonologique ,536 ,185 ,431 2,891 ,015

boucle
phonologique

-,709 ,486 -,420 -1,460 ,172

و الحلقة 0,43نالحظ من خالل الجدول السابق قیمة الثقل التنبئي للوعي الفونولوجي هو 
( عالقة عكسیة)0,42-الفونولوجیة هو 
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-3-V : التحلیل و المناقشة

وجود عالقة ارتباطیة بین إلىالذي قمنا به توصلنا اإلحصائيانطالقا من نتائج التحلیل 

تدني نتائج الوعي الفونولوجي و تدني نتائج القراءة على مستوى النص و كذلك الكلمات 

المعزولة .

حیث قدرت قیمة معامل االرتباط بیرسون لنتائج قراءة النص و الوعي الفونولوجي ب 

R=0,61*و هي عالقة دالة حیثp<0,05 هو مثلما0,05و ذلك عند مستوى الداللة

نتائج قراءة الكلمات المعزولة و الوعي معامل االرتباط بین )أما5موضح في الجدول رقم (

و ذلك على مستوى p<0,05و هي عالقة دالة حیث *R=0,57فبلغالفونولوجي

.12موضح في الجدول رقم مثلما هو .05،0الداللة 

ي یعانون من ضعف في الوعي أي أن كل األطفال المصابین بعسر القراءة الفونولوج

الفونولوجي مما یصاحبه ضعف على مستوى القراءة سواء في قراءة النص، أو في قراءة 

یعتبر إذ،فونیماتإلىمقاطع و إلىالكلمات ، كونهم یجدون صعوبات في تجزئة الكلمة 

فكلما كان هناك تدني ، لذي یعاني منه الطفل المصاب هناهذا األخیر المشكل األساسي ا

المقروءة.في مستوى الوعي الفونولوجي كان هناك نقص في عدد الكلمات 

هذا ما تبینه نتائج بعض حاالت دراستنا فكلما كان هناك ارتفاع في مستوى الوعي 

الفونولوجي كان هناك ارتفاع في عدد الكلمات المقروءة .
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على اختبار الوعي الفونولوجي  تحصلت في نتائجالتيف )-الحالة ( كمثال نتائج

أما بالنسبة للكلمات المعزولة %29,58أما نسبة الكلمات المقروءة في النص هو 44،44%

و نالحظ كلما كان هناك انخفاض في مستوى الوعي %34,78فسجل الطفل نسبة 

) اب-مقروءة و هذا ما تبینه الحالة(مالفونولوجي كان هناك انخفاض في عدد الكلمات ال

أما نسبة الكلمات المقروءة في النص %25,92التي سجلت في مهمة الوعي الفونولوجي 

و من خالل %30,43أما في قراءة الكلمات المعزولة نسبتها هي ،%10,48فكانت 

مالحظاتنا لألطفال أثناء القیام بمهام الوعي الفونولوجي و جدنا أن المهام األكثر صعوبة 

حذف المقطع، تعویض الحرف األول ) و هو ما یمكن تفسیره بالنسبة لهم هي التقطیع (

التي تشكل الطریق la voix d'assemblageمن خالل تعطل المسار الغیر المباشر 

ولي في القراءة خاصة لقراءة و تعلم الكلمات الجدیدة، حیث یبقى المعجم األساسي و األ

، مثل ما الحظناه عند المتداولةمن الكلمات المألوفة والذهني لدیهم محصورا في قائمة 

عجز كلي عن التفكیك إلى) %0الحاالت المدروسة حیث بینت نتائج قراءة أشباه الكلمات (

زونج و الربط بین الجرافیم و الفونیم ، وهذا ما نجده في الدراسة التي قام بها كل من بوت 

Botzung etو دوموا (   Demont,2003  حیث وجدا أن نتائج المصابین بعسر القراءة(

، و هذا ما apprentis lectureالفونولوجي ضعیفة مقارنة باألطفال في طور التعلم 

یجعلنا نتكلم عن اضطراب نظام التحویل الفونولوجي عند األطفال المصابین هنا، و كل ما 

باترسون و آخرونقدمها الباحث توصلنا الیه سابقا یتماشى مع المالحظات التي 
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et al,1992)(Paterson) و الباحث لوكوكLecoq,1999  و مان (

Mann,1993) أن األطفال الناجحین  في اختبار القراءة هم إلى) حیث تشیر مالحظاتهم

نفسهم الناجحین في اختبار الوعي الفونولوجي، و على العكس من ذلك فان األطفال الذین 

أبدوا مشاكل و صعوبات في القراءة هم نفسهم سجلوا عندهم ضعف و تدني في الوعي 

الفونولوجي .

بین تدني نتائج الحلقة ارتباطیهوجود عالقةإلىاإلحصائیةكما بینت نتائج الدراسة 

الفونولوجیة و تدني نتائج القراءة، سواء في قراءة النص أو في قراءة الكلمات المعزولة  

حیث قدرت قیمة معامل االرتباط برسون لنتائج قراءة النص و الحلقة الفونولوجیة ب

R=0,63* و هي عالقة دالة حیثp<0,05 و هذا ما 05،0و ذلك عند مستوى الداللة

) أما قیمة معامل االرتباط بیرسون لنتائج قراءة الكلمات 6هو موضح في الجدول رقم (

.و هذا p>0,05بحیث إحصائیافهي غیر دالة R=0,9الفونولوجیة المعزولة و الحلقة 

أن تدني مستوى حجم وحدة التخزین الفونولوجي إذ) 13ما هو موضح في الجدول رقم (

لیس على مستوى الكلمات المعزولة ، لكن مستوى القراءة على مستوى النصني تدإلىیؤدي 

بین نتاج الحلقة الفونولوجیة و ارتباطیهعدم وجود عالقة إلىاإلحصائیةحیث بینت الدراسة 

نتائج قراءة الكلمات المعزولة و هو ما یمكن أن نفسره بأن النص یستدعي تدخل الحلقة 

)على وجود عالقة Badelley,1993أكدت مالحظات بادلي (إذ،الفونولوجیة بشكل أكبر

ارتباطیة بین زیادة حجم وحدة التخزین و زیادة تعقید و طول النص المسموع أو المقروء .
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في حین أن غیاب العالقة االرتباطیة في قراءة الكلمات المعزولة دلیل على أن استراتیجیة 

الغیر مقطعیة ، بدلیل النتاج الضعیفة المسجلة في القراءة المعتمدة علیها هي الطریقة الكلیة

إلیهالوعي الفونولوجي و عجز الحاالت بشكل كلي عن قراءة أشباه الكلمات، هذا ما ذهب 

) حول حاالت عسر القراءة الفونولوجي بحیث سجل عجز هذه الحاالت Ellis,1989الیس (

.كلمات المألوفة على قراءة الكلمات المبتدعة في حین تمكنوا من قراءة ال

وجیة ارتفع عدد الكلمات كما نالحظ عند بعض الحاالت أنه كلما ارتفعت نسبة الحلقة الفونول

في الحلقة %40ي) بحیث تحصل على نسبة - ، وهذا ما تبینه الحالة ( إالمقروءة

أما ما یخص عدد الكلمات%29,59أما عدد الكلمات المقروءة في النص هو ،الفونولوجیة

.%56,52سجل نسبة المعزولة

و نالحظ كذلك أنه كلما كان هناك انخفاض نسبة الحلقة الفونولوجیة كان هناك انخفاض 

في %30) بحیث تحصل على نسبة ط-قروءة و هذا ما بینته الحالة (مفي عدد الكلمات الم

زولة.في قراءة الكلمات المع%26.08ة النص و في قراء%10,48الحلقة الفونولوجیة و 

المالحظ كذلك بالنسبة للحلقة الفونولوجیة هو أن نتائج وحدة الحفظ العكسیة كانت متدنیة 

بالنسبة للوحدة التصاعدیة ( وحدة حفظ األعداد ) و هو ما یمكن تفسیره بتدخل أثر مكون 

آخر للذاكرة العاملة، أال و هو المدیر المركزي الذي یتدخل بشكل مباشر في نشاطات 

المؤقت و المعالجة الغیر األتوماتیكیة مثل العد العكسي هنا.االحتفاظ 
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) التي بینت وجود عالقة 2002فكل هذا یتماشى مع مالحظات الباحثة ( بن صافیة أمال ،

وطیدة بین الذاكرة العاملة بالخصوص الحلقة الفونولوجیة و القراءة .و نجد الباحث بادلي  

في حالتین و هما بعد إالة ال تتداخل في القراءة یقول في هذا السیاق أن الذاكرة العامل

إلىالقصیرة المدى و عندما تشترط عملیة القراءة بتحویل الجرافیم اكتظاظ الذاكرة البصریة 

فونیم .

وجود عالقة ارتباطیة بین تدني نتائج الوعي إلىاإلحصائیةكما بینت نتائج الدراسة 

الفونولوجي عالقة ارتباطیة بین تدني نتائج الوعي الفونولوجي و تدني نتائج الحلقة 

الفونولوجیة .

p<0,05و هي عالقة دالة بحیث 50,6حیث تقدر قیمة معامل االرتباط بیرسون ب 

)07في الجدول رقم (هو موضحمثلما، 0,05و هي دالة عند مستوى الداللة 

الحلقة الفونولوجیة فمثال في مهام حذف المقطع إلىأن مهام الوعي الفونولوجي تحتاج إذ

، في في األولإمایطلب من الطفل أن یحتفظ بالكلمة األولیة ثم یحذف أحد المقاطع ( 

الوسط أو في األخیر ) حیث یطلب منه أن یشكل كلمة جدیدة من خالل ما تبقى من 

المقاطع و كذلك نالحظ عند بعض الحاالت أن كلما كان هناك ارتفاع في مستوى الوعي 

ش) -الفونولوجي كان هناك ارتفاع في مستوى الحلقة الفونولوجیة و هذا ما تؤكده الحالة (م

في الحلقة %40في الوعي الفونولوجي و نسبة %44,44حیث تحصلت على 

.الفونولوجیة
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في مستوى الوعي الفونولوجي كان هناك انخفاض في مستوى و كلما كان هناك انخفاض

في %22,22م) التي تحصلت على نسبة -و هذا ما تأكده الحالة (طالحلقة الفونولوجیة 

، و هذا ما أكدته دراسات ویندفور في الحلقة الفونولوجیة%30الوعي الفونولوجي و نسبة 

Windfuhrو سنولینق ( et Snowling,2001 ( آخرون بوجود عالقة ارتباطیة بین مهام و

التخزین المتعلقة بالحلقة الفونولوجیة و مهام التقطیع الصوتي المندرج تحت ما یعرف 

بالوعي الصوتي .

Butzung etكما تتماشا دراستنا مع دراسة بوتزونق و دومو Demont,2003) بحیث(

، فهم یرون ان حلقة الفونولوجیةالفونولوجي و الوجدوا أن هناك عالقة ارتباطیة بین الوعي 

ات نی، و أن قدرة التعامل مع بل أثناء القیام بمهمات فونولوجیةهناك مكون من الذاكرة یتدخ

قدرة التخزین الفونولوجي في الذاكرة العاملة .إلىفونولوجیة یعود 

أما فیما یخص العالقة الموجودة بین كل من الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة

على وجود عالقة اإلحصائیة، فلقد أثبتت النتائج المتحصل علیها في الدراسة و القراءة

، و هذا ما یوضحه R=0,68ارتباطیة دالة حیث تحصلنا على معامل ارتباط كلي قدر ب *

) .9الجدول رقم (

، عندما یتدخالن على الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیةتبین لنا ثقل الوعي R2و قیمة -

و هذا ما تبین في الجدول *R=0,16ب R2القراءة حیث تقدر نسبة معامل التحدید 

.السابق
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(بیتا) للوعي béta) بأن قیمة الثقل التنبؤي ل 11ما یتضح لنا من خالل جدول رقم (ك

على مستوى إحصائیةو هي دالة 0,40و الحلقة الفونولوجیة هي 0,35الفونولوجي هي 

و هذا ما یتماشى مع نتائج االنحدار البسیط بین الوعي الفونولوجي و قراءة النص 0.05

،و نتائج الحلقة الفونولوجیة و قراءة R=0,61حیث تقدر نسبة معامل االرتباط لبیرسون هو 

R=0,63النص هو 

زادت فنالحظ عند بعض الحاالت أنه كلما كان الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة جید 

ك) التي تحصلت علة نسبة -نسبة عدد الكلمات المقروءة و هذا ما وجدناه عند الحالة (ف

في قراءة 29,58%في الوعي الفونولوجي و %44,44في الحلقة الفونولوجیة و 40%

النص .

كلما نقصت نسبة ضعیف،و كلما كان مستوى الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة 

ي ف%33,33) التي تحصلت على نسبة أ-هذا ما تبینه الحالة (مو الكلمات المقروءة

في قراءة %10,48في الوعي الفونولوجي و نسبة 25,92%، و نسبةالحلقة الفونولوجیة

.النص

ولوجیة و قراءة الكلمات أما بالنسبة للعالقة الموجودة بین الوعي الفونولوجي و الحلقة الفون

على وجود عالقة اإلحصائیةالنتائج المتحصل علیها في الدراسة أثبتت، فلقد المعزولة

و هذا ما یوضحه الجدول R=0,66كلي دالة حیث تحصلنا على معامل ارتباطارتباطیه
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) أما بالنسبة لثقل الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة ما یعني بمعامل التحدید 15(رقم 

و هذا ما یوضحه الجدول السابق .0,33R2=على قراءة الكلمات المعزولة تقدر ب

) للوعي beta) بأن قیمة الثقل التنبئي (بیتا) (17كما یتضح لنا من خالل الجدول رقم (

0.05مستوىو هي دالة على- 0,42و الحلقة الفونولوجیة هي 0,43الفونولوجي هي 

یةلفونولوجاالحلقة الترابطیة هو التفاعل الذي حدث بینالعالقة و سبب ظهور هذه 

التفاعل بین الوعي الفونولوجي و قراءة الكلمات المعزولة، و هذا و الوعي الفونولوجي ب

البسیط حیث قدرت نسبة الحلقة الفونولوجیة و الوعي االنحدارما یتماشى مع نتائج 

*R= 0,65الفونولوجي هو 

,R= 0نسبة الوعي الفونولوجي و قراءة الكلمات المعزولة هو  57*.

التي ترى أن ( Barbasa et al,2009)هذا ما تتماشى علیه دراسة بارباسا و آخرون 

القراءةصعوباتالمسؤولة عنالقصور في العملیات المعرفیة تعتبر أحد أهم العوامل

و الكتابة .

التعدیل في العملیات و أنالمعرفیة،أهم هذه العملیات المعالجة الصوتیة هي أحدنإ

و الوعي الفونولوجي على الصوتیة (الفونولوجیة)الصوتیة یكون في تنمیة الذاكرة العاملة 

وجه التحدید.
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Botzungو كذلك دراسة بوتزونغ و دوموا ( et Demont,2003 التي  بینت من خالل (

وطیدة بین كل من الوعي الفونولوجي و الحلقة نتائج االنحدار المتعدد وجود عالقة 

الفونولوجیة و القراءة لدى المصابین بعسر القراءة الفونولوجي . 
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االستنتاج العام : 

أثناء تناولنا لهذا الموضوع اإلحصائیةالنتائج التي تحصلنا علیها من الدراسة لمن خال

الخاص بالعالقة بین كل من الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة و القراءة لدى 

المصابین بعسر القراءة الفونولوجي .

، ما یعني أن كل من الحلقة الفونولوجیةن هناك عالقة بین كل هذه الثالثةنستخلص أ

ونولوجي ضعیف كانت القراءة ءة فان كان الوعي الفو الوعي الفونولوجي یؤثران على القرا

تفسیر ضعف األطفال إذن، فیمكن لشيء بالنسبة للحلقة الفونولوجیة، و نفس اضعیفة

ضعف كل من الحلقة الفونولوجیة إلىالمصابین بعسر القراءة الفونولوجي في القراءة 

و الوعي الفونولوجي .

و هنا نستنتج أن الحلقة  الفونولوجیة و الوعي الفونولوجي یعمالن  بشكل متداخل، و أن 

، و هذا ما یثبت صحة الفرضیة األولى التي ترى أن عملیة القراءةإلتمامكالهما مهمان  

هناك عالقة بین الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة و الفرضیة الثانیة التي ترى أن 

بین الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة و القراءة لدى المصابین بعسر هناك عالقة 

القراءة الفونولوجي .

بأن هناك عالقة بین الوعي الفونولوجياألولى و الثانیة كما تبین لنا في فرضیتنا الجزئیة 

یجعلنا نتأكد من، و هذا مایخص قراءة النص أو قراءة الكلماتو القراءة  و ذلك فیما 
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أهمیة الوعي الفونولوجي و استحالة االستغناء عنه في عملیة القراءة و هذا ما كانت تثبته 

كل من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع . 

وجود عالقة عدمأن هناك عالقة بین الحلقة الفونولوجیة و قراءة النص و كما تبین لنا أیضا

اكتضاض الذاكرة البصریة عند إلىیعود بین الحلقة الفونولوجیة و قراءة الكلمات، و هذا

قراءة النص .

، و عدم وجوب تدخلها أثناء قراءة الكلمات ألن یستوجب تدخل الحلقة الفونولوجیةو هذا

، فهنا نستنتج أنه أثناء ي للكلمة و ال یحتاج الى تفكیكهاالطفل هنا یستعمل فقط الشكل الكل

ن فالحلقة إلیهاأثناء قراءة النص فال نحتاج حلقة فونولوجیة أما إلىقراءة النص نحتاج 

الفونولوجیة تتدخل فقط عندما تكون المهمة معقدة .

و األخیرة فانه ال توجد عالقة بین الوعي الفونولوجي الثالثة للفرضیة الجزئیةالنسبة أما ب

فیما یخص قراءة %0و الحلقة الفونولوجي و قراءة أشباه الكلمات لكوننا سجلنا نسبة 

أشباه الكلمات و هذا ما یؤكد لنا أن األطفال مصابین بعسر القراءة الفونولوجي .
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:الخاتمة

ركزت على أن المصاب  بعسر القراءة ،التي أجریت حول عسر القراءةمعظم الدراسات 

، بحیث توصلت  والحلقة الفونولوجیةالفونولوجي الفونولوجي لدیه ضعف على مستوى الوعي 

.والحلقة الفونولوجیةالفونولوجي ارتباطیة بین كل من القراءة والوعيإلي وجود عالقة 

(Demont et Botzung,2003)دیمون و بوتزونغ(Rotierg d,2010)روتیرج 

(Nancollis et al,2005)نانكولیس و آخرون(Barbasa et al,2009)بارباسا و آخرون 

dejong et)دییونغ و فندرلي vanderlij,1999)ویندفور و سنولینق(Windfuhre et

snowling,2001)

بحیث ال حظنا أن ،توصلت إلیها هذه الدراساتلقد توصلت دراستنا إلي نفس النتائج التي

الطفل المصاب بعسر القراءة الفونولوجي لدیه اضطرابات على مستوى الوعي الفونولوجي

ه.ة و هذا ما یؤثر على مستوى قرائتو الحلقة الفونولوجی

ال بد أن یؤخذ بعین طبعا و هو ما یعني أن عالج و متابعة هذه الحاالت بعد تشخیصها 

مجموعة من التمارین الخاصة بها.االعتبار هذه المتغیرات و ذلك من خالل إعداد 

ضطراب عسر القراءة الفونولوجي في و بهذا یمكن أن نقول بأن األطفال الذین یعانون من ا

یعانون من مشاكل على فال الذین ینتمون إلي بیئات أخرى الوسط الجزائري، مثلهم مثل األط
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مستوى الوعي الفونولوجي و الحلقة الفونولوجیة التي قد تكون السبب في ظهور عسر القراءة 

الفونولوجي.

بناءا على وجودالقراءة،ونولوجیة و الوعي الفونولوجي و الحلقة الفالنتائج بینو ضعف 

میة للقراءة و هي "نص العطلة یا.یسمح لنا بأن نقترح اختبارات تقیمعالقة ارتباطیة بینه

مات و اختبار وحدة الحفظ اختبار الوعي الفونولوجي و الذي یتضمن بدوره على أشباه الكل

الفونولوجي.و هذا لتشخیص الحاالت المصابة بعسر القراءة ،العددیة

كما نقترح أیضا ضرورة تنصیب مختص أرطوفوني في كل مؤسسة تربویة لمتابعة و كفالة 

هدف تحسیسهم بخطورة هذا و أیضا أهمیة تنظیم دورات التوعیة للمعلمین بلفئةهذه ا

، مما یسمح لهم بمعرفة أسالیب و طرق التعامل معهم .االضطراب

تشمل عینة للمجتمع الجزائري ككل حتى تتمكن من في األخیر نأمل أن تجري دراسة أخرى 

تعمیم النتائج.
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لعطلةا

مدینة من مدنفي،الجنوبفيقضى فارس عطلة الربیع 
كثیراأحب،جلولصدیقھعلى ھناك تعرفالواسعة. الصحراء
الكثبانعلىلعبالمدینة أبناءو بعض رفقتھبھاقام التيالجوالت 

ة.                                النخیل العالیأشجارالرملیة و تسلق

فارتجفت،تمردت الطبیعة و ھبت ریاح عنیفةاألیامحد أعند مغیب 

:كل اتجاهالرمال فيو تطایرت حبات األشجارسقوف المنازل و تمایلت 

!زوبعة رملیةإنھا

الخارج سوى الغربانفيمنازلھم فخفت الحركة و لم یبق إلىسارع الناس 

السماء.فيناعبة

.ساحة المدینةفيت الطبیعة و زال غضبھا فدبت الحركة الصباح ھدأفي
الشمالفيلم یخف فارس من تلك الریاح القویة ألنھ یسكن قرب البحر 

أمواجھ عالیا ثملقد تعود على البحر عندما یثور و یغضب فیرغي و یزبد و ترتفع
.یھدأ فیصبح مطواعا تخوض فیھ السفن و یسبح الناس في شواطئھ باطمئنان

لرفاقھ عنحكيو في فناءھا ،انتھت العطلة عاد فارس الي منزلھ و التحق بالمدرسة
.الصحراءرحلتھ إلي 

الصیفیة على شواطئ البحرعند حلول فصل الصیف دعا فارس صدیقھ جلول لقضاء العطلة 
بزرقة میاھھا.لجمیلة و االستمتاع ا

)3الملحق رقم (



)05(ملحق رقم 

الفونولوجيالوعي ختبارا

الحكم على القافیات:- 1

یجب على الطفل أن یقرر إن كانت أزواج الكلمات تقفي أو ال تقفي

التعلیمة:

« fi kul merra naعtilek zuğ kelmet, wenta lazem tasmaع mlih wetqulli ida
kanu yaxlasu kifkif  wella maši kifkif »

"في كل مرة نعطیلك زوج كلمات، و اني الزم تسمع املیح اذا كانوا یخالصوا كیف كیف 
وال ماشي كیف كیف".

[ћağar] – [baqar] بقر-حجر المثال:

[qitta] – [batta] بطة–قطة المحاوالت:             

[qism] – [dufr] ظفر–قسم  

[tabib] – [ћalib] حلیب–طبیب النھائي:       ختباراال

[xubz] – [xayt] خیط–خبز 



[šamعa] – [damعa] دمعة-شمعة 

كلمة قافیة:- 2

یجب على الطفل أن یبحث في قائمة مفرداتھ كلمة لھا نفس القافیة مع الكلمة المقترحة. 

التعلیمة:

« smaع mliћ lelkelma lli naعtihalek u hawassعla kelma wahduxra taxlass
kifkif kima  hijja, yaعni lazam ikun essut kifkif fellaxxar »

لك او حوس على كلمة وحدة اخرى تخالص كیف كیف كیما "اسمع ملیح للكلمة الي نعطیھا 
ھي،یعني الزم یكون الصوت كیف كیف فللخر.

[yad] – [xad - ğad - mad] خد)      –ید(جد المثال:           

[na:r] نارالمحاوالت:            

[ğabal] جبل     

[ra :s] راس  ختبار النھائي:     اإل

علم   [alamع]



[qalb) قلب

قافیة مع كلمة مقصودة:- 3

یجب على الطفل ان یختارما بین ھذه الكلمات الثالثة، الكلمة التي لھا نفس القافیة. 

التعلیمة:

« naعtilak fellawell kelma, baعdha telt kelmet wahduxrin, binathum
Waћda taxlas kifkif  kimalkalma llawla lazem tqulli ama hiya »

"نعطیلك فللول كلمة، بعدھا تلت كلمات واحد اخرین، بیناتھم وحدة تخالص كیف كیف 
كیما الكلمة اللولى، الزم تقللي اما ھي" .

[šaعr] /[miqas]_ [baћr] _[ waraq] ورق–بحر –شعر: مقص المثال:

Rima:l / ћama:m-wuğu:h-ğima:l جمال–وجوه –رمال: حمام :    تالمحاوال

admع / milћ- walad- laћm لحم–ولد –عظم : ملح 

ختبار النھائي:       اإل

[qahwa] / [du:da]- [γ a:ba]-[ћalwa] باب-حلوى- دودةقھوة: 

[usbuع ] / [ murabar]-[mistara]- :[serwa:l] سروال–مسطرة –أصبع: مربع 



/[asa:firع] [dara:him]- [taba:šir]- [aعla:m] أعالم–طباشیر –عصافیر: دراھم 

الكلمة التي تنتھي بنفس الصامتة:–4

على الطفل أن یختار الكلمة التي تنتھي بنفس الصامتة للكلمة المقصودة.یجب 

التعلیمة:

« durk qrib kif kif, bessaћ essut li nesamعuh fillexar  elkelma
lazem talqah sghir bezzaf yaعni qsir »

درك قریب كیف كیف، بصاح الصوت الي نسمعوه في آخر الكلمة الي الزم تلقاھا 
صغیربزاف، یعني قصیر"

[basal] / [raas] – [ riğl]- [kalb ] كلب–رجل –بصل: راس المثال:                    

[xatam] /[muعallim] – [kabš]- [saعa] ساعة   –كبش –خاتم : معلم المحاوالت:     

[hatab] : [dawaa]- [talğ]- [kitab] كتاب–ثلج –دواء حطب: 

[inabع] /[layl]- [ğayb]- [šams] شمس      –جیب –عنب: لیل ختبار النھائي:اإل

[dahr] -[aynع] : [šitaa]- [sukkar] سكر–شتاء –ظھر: عین 



[tifl]- [γ azal]- [dawaa]-[kurras] كراس       –دواء –طفل: غزال 

حذف المقطع:–5

ھذا االختبار مجزء الى ثالثة مھام: في األولى، المقطع الذي یجب نزعھ یوجد في بدایة 
الكلمة، في الثانیة في نھایة الكلمة و في الثالثة في وسط الكلمة.

التعلیمة:

« taaraf elbaqara andha ras, gism u raglin ( en designant ces
parties), ism elbaqara kifkif : andna lawwal elism, wasat el ism u
laxxar elism »

- "nabdaw ennahu lawwal alism wensuf was yabqa (qara)"
- "ennahu laxxar el ism wensuf was yabqa  (baqa)"
- "ennahu masat el ism wansufu wach yabqa (bara)"

"تعرف " البقرة" عندھا راس (نعین راسنا), جسم (نعین جسمنا) و رجلین (نعین رجلنا)

" اسم "البقرة"كیف كیف" عندنا اول االسم (نعین راسنا)، وسط االسم (نعین الجسم)، ولخر 
االسم (نعین الرجلین" 

"نبداو انحوا اول االسم ونشوف واش یبقى (قرة)"–

االسم یقعد (بق)""انحوا لخر –ب 

"فللخر انحو وسط االسم، یبقالنا اللول واللخردیالو(برة)"–ج 

[baqara] :            بقرةالمثال



[faraša] :      فراشةالمحاوالت

[mistara] مسطرة

:ختبار النھائياإل

[zarbiyya] زربیة

[mifta:h]مفتاح

usfuع] :r] عصفور

الصوت الناقص :–6

نقدم للطفل كلمتین، الكلمة الثانیة تمثل الكلمة األولى بعد أن یحذف لھا المقطع األول ، یجب 

على الطفل أن یجد ھذا األخیر.

التعلیمة :

« asmaa amlih fi kull merra taعtili zug kelmet elkalma etanya gebnaha
melkelma elawla

menbaad manahina essut elewel qulli skun huwa »

اسمع ملیح في كل مرة نعطیلك زوج كلمات، الكلمة التانیة جبناھا من الكلمة األولى من بعد 
ما نحینا الصوت اللول، قل لي شكون ھو.

[daba :b] / [ba :b] :           ضباب/باب                                         المثال

[tuffa :ћ] / [fa :ћ] :        تفاح/فاح                                             المحاوالت



[qita :r] /[ta :r] قطار/طار

[samaa] / [maa] سماء/ماءختبار النھائي:اإل

[tura :b], [ra :b] راب/تراب

[ћigara] / [ğara] حجارة/جارة   

تعویض الحرف األول :–7

التعلیمة :

« kima qbil , naعtik kelma, wenta tnaћi ssout llawal li tessamعu, bessah hna
natlab menek   tzid tbadlu bwahdaxur bas ikun 3andna kalma gdida »

كلمة أنت تنحي الصوت اللول اللي تسمعو، بصاح ھنا نطلب منك " كیما اقبیل، نعطیلك
تزید تبدلو بواحد آخر باش یكون عندنا كلمة جدیدة.

[ tut] / [ћu :t – qu :t – u :t……..] حوت                –توت المثال :

[3am]/[fam – dam – šam – yam ……..] دم)–عم( فمالمحاوالت :

[raml] / [naml - ћaml ………] حمل)               -رمل(نمل



[tari:q] طریقختبار النھائي :اإل

[ğism] سم)إ-جسم (قسم

[kalb] كلب

)7ملحق (

وفٌ رُ بَ 

ِصَتابٌ 

ِغلَفازٌ 

ِطئبٌ 



قَُراسٌ 

َكبُشورٌ 

ةٌ لَ ظاوِ 

قال رتُ مُ 

ةصطبَ نِ 

ةٌ یَ فِ نَ جَ 



اتٍ شیبَ طُ 

شةٍ قمِ دَ 

فاِكثة

َمزَھَعةٌ 

طَماِقمٌ 

اَراتٍ  َنسَّ



َدَواَجةٌ 

ِخَزاَغةٌ 

َباذٌ 

ِقرجٌ 

أزَھانٌ 

الِئرٌ 



َقِ◌طاكٌ 

َقَلحٌ 

َمالِبشٌ 

تالِمیغٌ 

أِطَباخٌ 

ِمسطَرادٍ 



َحیواَناز

ُمَوَظِفیرٌ 

َجثلٌ 

َعقنٌ 

ھاِشفٌ 

طاِنرٌ 



َضلُوسٌ 

ِمَضسٌ 
أِبي

ةٌ  َجدَّ

ِفیلٌ 

ُغرَفةٌ 

ِتلَفاز



أشَجارٌ 

َمدَرَسةٌ 

َدَجاَجةٌ 

ُمَعلََّمةٌ 

َتَماِسیحٌ 

ِمحَفظةٌ 



اَرةٌ  َسیَّ

َعاجٌ 

ِصھرٌ 

ُعرَوةٌ 

َماِجنٌ 

ِطَحالٌ 



ُمنَتَدى

َسَباِنخٌ 

َقَناِدیلٌ 

ُشحُرورٌ 

َنشِوَیاتٍ 

َزمَھِریرٌ 



إسِتَماَرةٌ 

الثَّعلُب الَذِكيُّ 
َن َثعلٌَب َذِكيٌّ ِمن اإلِختَباءِ  َوَسَط َقَ◌َ◌ِطیع َتَمكَّ

الِخرَفانِ 

َن ِمن اإلقِتَراب َعِب و اإلرَھاِق َحتَّى َتَمكَّ َو َتظاَهَ◌ر بالتَّ

ِمن الَحَمل ُثمَّ َبَدأَ یعانقھ َحتَّى َجذَبُھ إِلى َصدِره.

فِي ِتلَك اللَّحَظِة إقَتَرَب ِمنُھ َكلب الِحَراَسة و َكَشَف أمَرهُ 

َفَصاَح قاِئالً:

َ◌علب؟"" مَ - اذا َتفَعل أیُّھا الثَّ

اب."- إّني أعاِنُق ھذا الَحمل الَودیَع و أُالَِطفھ، َكم ُھَو َجذَّ

ال َتخَدعِني، أُتُركُھ َحاالً و إیَّاك إن ُعدَت."-

ُذِعر الثَّعلُب ِمن لَھَجِة الَكلِب القاِسَیة َفَجرَّ ِثَیاَب الَخیَبِة ُثمَّ 
َفرَّ ِبِجلِدِه. 
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