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 مقدمة: 

إن اللغة المكتوبة من أهم المواضیع التي طرحت و ال تزال تطرح في میدان علم النفس، 

أي وهناك دراسات أقیمت إلبراز أهم المراحل التي یحدث فیها نمو وتطور وتعلم هذا النشاط 

فهي عملیة تفاعلیة  تعتبر من أولى المهارات التي یتعلمها الطفل في المدرسة،القراءة التي 

متكاملة فیها یدرك القارئ الكلمات بالعین ثم یفكر و یقرؤها حسب خلفیته و تجاربه السابقة 

 (Alves et Al,1986 :4/5)ویخرج منها أفكار و تعمیمات جدیدة و تطبیقات علمیة 

عتبرت من أهم االذاكرة في دراسات علم النفس المعرفي، إذ  قصوى لنظام كما أعطیت أهمیة

خلها تقریبا في كل المعالجات للمعلومة وخاصة انظرا لتد النشاطات المعرفیة لدى الفرد،

  الشفویة أو الكتابیة أي القراءة. اللغویة منها

الذاكرة الذاكرة قصیرة المدى أو  وتنقسم إلى ثالث مكونات رئیسة وهي "الذاكرة الحسیة،

  . ) 221: 2011.(فراس،ح،و آمنة، ح،العاملة والذاكرة طویلة األمد

وتعد الذاكرة العاملة من أكثر مكونات الذاكرة التي حظیت باهتمام الباحثین في هذا المجال 

 معالجة مركز تعد لكونها بالذات المختلفة المعرفیة العملیات في أساسي دورلما لها من 

 وتحاول األمد طویلة الذاكرة من المسترجعة والمعلومات البیئة من المستقبلة المعلومات

من  عینة لدى القراءة في إكتساب العاملة الذاكرة أهمیة على دلیل تقدیم الحالیة الدراسة

 الدراسة عنها ستسفر التي النتائج تساعد أن اإلبتدائیة السنة الثانیة. ویتوقع المرحلة تالمیذ

 عام،ل بشك للتربویینو  للمعلمین، للطلبة التربویة التضمینات من عدد اقتراح في الحالیة

في إعطاء وسیلة للتشخیص المبكر  تساعد أن شأنها من التي المقترحات من عدد ووضع

 الدراسة نتائج هماتس أن یتوقع ذلك إلى باإلضافة التالمیذ عن إضطرابات اللغة المكتوبة لدى

سیررورات ب العاملة الذاكرة أهمیة تأكید تحاول التي الدراسات من المزید تقدیم في الحالیة

  القراءة .

عالقة الذاكرة العاملة في نشاط تعلم القراءة حول وما دفعنا إلى اختیار دراسة هذا الموضوع 

هو مدى تفاقم ظاهرة صعوبات تعلم القراءة في الوسط المدرسي، فوجدنا ان المعلم یشتكي 
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والتالمیذ في حیرة من مالحظات هؤالء المعلمین واألولیاء القرائیة للتالمیذ  األداءاتمن 

راسي،بالرغم من ذكائهم وٕاجتهادهم. إلى قلقون بسبب تدني نتائج أبنائهم في التحصیل الد

جانب ذلك ندرة الدراسات المتعلقة في هذا الموضوع بالجزائر و هذا حسب ما إطلعنا علیه 

ذا الموضوع بهدف اثراء البحث العلمي أدى بالتفكیر في محاولة تسلیط الضوء على ه

والتأكد أكثر  وفتح المجال للتعمق بالنسبة لمجال التعلم بصفة عامة و القراءة بصفة خاصة،

  هذه الدراسة إلى جانبین:م یقسإلى ترتأینا الذا  حول هذا الموضوع.

  الذي یحتوي على فصلین:  الجانب النظري 

إلى جزئین الجزء األول خصصناه  ه بدورهقسمناالذي الذاكرة العاملة ب خاصالفصل األول:  

 شروط عملها ،آلیة عملها، أنوعها للذاكرة بالتطرق إلى تعریفها، تمركزها في الدماغ،

  وقیاسها.

ترمیز  ممیزاتها، دورها، للذاكرة العاملة تناولنا فیه تعریفها، أما الجزء الثاني فقد خصص

 ومدة الذاكرة العاملة ونماذجها.قدرة  المعلومات فیها، طرق قیاسها،

  الفصل الثاني:

 اإلنتقال من اللغة الشفویة إلى اللغة المكتوبة أنواعها، تعریفها،تناولنا فیه للقراءة  فقد خصص

القدرات ما وراء اللسانیة المرتبطة بنشاط تعلم  ،إكتسابها، میكنزمات تعلمها ومراحل عوامل

تعلمها عالقتها بالذاكرة العاملة وخصائص  اللغة  قیاس القراءة، طرق القراءة، نماذجها،

  العربیة .

  أما الجانب الثاني فهو الجانب التطبیقي الذي یحتوي على فصلین:

 ،: خصص لتحدید اإلیطار المنهجي للدراسة ویضم الدراسة اإلستطالعیةالثالثالفصل 

را عرض أدوات المنهج المختار، تحدید عینة البحث وخصائصها، مكان إجراء البحث وأخی

عرض إختبار الذاكرة العاملة  تم فیها الوسیلة األولى هما: البحث التي تحتوي على وسیلتین

 ار القراءة، كیفیة تطبیقهاإلختبار. أما الوسیلة الثانیة:تم عرض اختب كیفیة تطبیق وتنقیط

  خیر التناول االحصائي.ألوفي ا وتنقیطه
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من خالل : فقد خصصناه لعرض، تحلیل ومناقشة النتائج المتحصلة لرابعأما الفصل ا 

قمنا بعرض وتحلیل نتائج اختبار الذاكرة العاملة.  تطبیقنا لإلختبارات الذاكرة العاملة والقراءة.

فهو خاص بالمعالجة  حصائيالتناول اإل یلیهبعرض وتحلیل نتائج اختبار القراءة، و ثم 

وضع وتفسیرها مع مناقشة النتائج المطبقة سابقا أین تم فیه  لنتائج اإلختبارات اإلحصائیة

   ثم قمنا بخاتمة الفصل. استنتاج عام
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  :اإلشكالیة

 إذ تكتسب في شكلیها الشفهي والكتابي ملكة خاصة باإلنسان لوحده فقط، تعد اللغة

طین به واللغة المكتوبة تحتاج إلى یاللغة الشفهیة منذ والدة الطفل من خالل احتكاكه بالمح

  الكتابة، الحساب. القراءة، من مهارةكون توت تدریب

طفل، فإنها تضع الطرق والوسائل الالزمة من وتقوم المدرسة بهذا الدور المهم في حیاة ال

أجل أن یتعلم الطفل هذا النشاط. بما أن كل النشاطات البیداغوجیة األخرى تعتمد على 

المكتوبة إلى وحدات صوتیة لتكوین القراءة، التي تعد عملیة معرفیة تقوم على تفكیك الرموز 

  )26: 2014وآخرون، م، (مسعودة، والوصول إلى مرحلة الفهم واالدراك ىمعن

وكذلك الذاكرة  االدراك البصري، (االنتباه،وتتدخل في هذه العملیة عدة عملیات معرفیة أهمها

عبد الرزاق ،2001،وهذا ما أكدته دراسات (عمیرة سواء كانت قصیرة المدى أم طویلة المدى)

) وفي هذه الدراسة سنتناول احدى العملیات المعرفیة التي تتدخل في القراءة 1998 ،وآخرون

وهي الذاكرة العاملة ومعرفة عالقتها بالقراءة ألنها تمثل عنصرا أساسیا في التناول المعرفي 

معلومات محددة معالجة و للنشاط العقلي وعملیاته لما لها من دور أساسي في عملیة التخزین 

 نماذجمن أشهر  ویعتبر نموذج بادلي لوقت محدد أثناء القیام بمختلف النشاطات المعرفیة

 الذاكرة العاملة وأكثر استخداما من قبل الباحثین حیث أن هذا النموذج ینقسم إلى ثالثة

مكونات رئیسیة وهي المنفذ المركزي، الحلقة  ).221: 2011،خ،وآمنة ح،،فراس(

مكونات الذاكرة  من أھم وتعتبر الحلقة الفونولوجیة ،الفونولوجیة والمفكرة البصریة الفضائیة

العاملة أین تتم فیها عملیة الترمیز عند المبتدئین في القراءة وهي تتكون من مركبتین هما 

 الخزان الفونولوجي الذي یهتم باالحتفاظ بالمعلومات اللفظیة مؤقتا كذلك میكانیزم التكرار

اللفظي المسؤول عن انعاش تلك المعلومات حتى تدوم أكبر وقتا ممكنا ریثما تعالج عن 

طریق ما هو مخزن في الذاكرة الطویلة المدى ویحدث كل هذا بسرعة شدیدة عند القراء 

  )2: 2001( بن صافیة امال، الجیدین
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الفرد سواًء كانت تلك وتلعب هذه المكونات دورا في كل العملیات المعرفیة التي یقوم بها 

المتعلقة بالعملیات األساسیة في حیاتنا الیومیة كالتعرف على األشخاص أو األشیاء، أو تلك 

المعقدة كالتعلم، أو حل المشكالت، أو التفكیر بمختلف أنواعه، أو اللغة وبالتحدید في 

   عملیات فهم واستیعاب اللغة المنطوقة والمقروءة.

الترابط بین الذاكرة العاملة وتعلم القراءة فنوعیة القراءة تتحدد تبعا  تناولت عدة دراسات هناك

لقدرات الذاكرة العاملة فالفروق بین القارئ الجید والقارئ السیئ في القدرة على إعادة الترمیز 

  الفنولوجي.

فالمعلومة اللفظیة المقروءة من طرف شخص ما تسجل وتخزن عن  )بادلي(الباحث حسب 

إن الكفاءة في الترمیز الصوتي تسمح للمتعلم القارئ بتسخیر جزء  طریق التكرار اللفظي،

وتركیب مقاطع فونولوجیة یعزز كبیر من الموارد في الذاكرة العاملة لدمج الحروف المعزولة 

  )75: 2012(مسعد، أ، ب، .ي جم اللغو التعرف على الكلمات والدخول إلى المع

تتدخل في  ) بأن الذاكرة العاملة (خاصة الحلقة الفونولوجیة)1988 ،وأكدت دراسة (هولیم

صوته  -عملیة القراءة فالطفل الذي یقرأ باستعمال اإلستراتیجیة الهجائیة لتحویل شكل الحرف

)graphème-phonème ( یستعمل هذا النظام الذاكري لالحتفاظ المؤقت بالشكل

الفونولوجي الناتج عن تجمیع وربط مختلف الفونیمات، قبل تسمیة أو البحث عن معني 

  الكلمة أو الجملة.

دراسة طویلة  ) Gathercol et Baddely, 1992( بین الدراسات التي قام بها كل من من

الذاكرة الفنولوجیة تظهر عالقة قویة مع قراءة سنوات أظهروا أن  6و  4ذوي على أطفال 

الكلمات، في عام واحد من التدریب علي القراءة، غیر أن االرتباطات بین الذاكرة الفونولوجیة 

قراءة األطفال وتجارب القراءة المستعملة. لكن تجربة  ىوفعالیة القراءة تختلف حسب مستو 

لیها الباحثون التي تجعل شرح النتائج تشمل على سلبیات أخرى أشار إ كلماتالتكرار ال

صعبا بالفعل فقد أدخلت هذه التجربة مركبات اإلدراك اللغوي واإلنتاج اللفظي التي یمكنها أن 

تشرح جزءا، فیما یخص أثر طول الكلمات إن قدرة الحلقة الفونولوجیة كانت محدودة أساسا 
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ضاؤل في المعلومات بعد مرور تبصعوبات زمنیة إذ لم تتم عملیة التكرار اللفظي فالحظ 

  )112: 2003/2004دون، س،ی(سع ).ثا1.8حوالي (

من خالل ما ذكرناه سابقا سنحاول من خالل دراستنا دراسة عالقة الذاكرة العاملة بسیرورات 

عن  محاولة إعطاء وسیلة للكشف المبكرو  ة ابتدائیةالثانی سنةالقراءة لدي تالمیذ ال

  اللغة المكتوبة. اضطرابات

  :عامال للتوضیح العالقة بین هاتین العملتین یمكن صیاغة التساؤ و  

  هل توجد عالقة بین الذاكرة العاملة وسیرورات القراءة عند الطفل ؟ -

  ومن خالل هذا التساؤل یمكننا أن نطرح التساؤالت الجزئیة التالیة:  

 ة الكلماتقراء والنادرة في مؤلوفةالكلمات حصائیة بین الإهناك فروق ذات داللة  هل ·

  قصیرة ؟ال

 ة الكلماتقراء والنادرة في مؤلوفةالكلمات حصائیة بین الإهناك فروق ذات داللة هل  ·

  طویلة ؟

  الفرضیات:

  من خالل هذه التساؤالت المطروحة یمكن صیاغة الفرضیات التالیة:

  الفرضیة العامة:

  القراءة عند األطفال العادیین . توجد عالقة ارتباطیة بین الذاكرة العاملة وسیرورات

  الفرضیات الجزئیة:

حصائیة بین الكلمات المؤلوفة والنادرة في قراءة الكلمات إهناك فروق ذات داللة  ·

  القصیرة 

حصائیة بین الكلمات المؤلوفة والنادرة في قراءة الكلمات إهناك فروق ذات داللة  ·

 طویلة 
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  تحدید المصطلحات

 الذاكرة   _1

سبق له  الخبرات التيالمعلومات و استرجاع من  للفردتسمح هي نشاط عقلي معرفي  الذاكرة

   أن تعلمها وخزنها.

 الذاكرة العاملة   _2

لمدة  هي المستودع الذي تخزن وتحتفظ فیه المعلومات وتعالج في وقت واحد الذاكرة العاملة

   محدودة.

   الحلقة الفونولوجیة  _3

التخزین المؤقت للمعلومة اللفظیة ویتكون النظام من مخزن فونولوجي الذي یقوم تهتم ب

 1,5( بالتخزین والمعالجة المؤقتة للمعلومة اللغویة المقروءة أو المسموعة وذلك لمدة محددة

ثا) ، ومیكانیزم التكرار اللفظي الذي یقوم بتحویل المعلومة البصریة إلى معلومة  2إلى

  .هابتنشیطیقوم و فونولوجیة 

  القراءة_  4

عملیة معرفیة تقوم على تفكیك الرموز المكتوبة إلى وحدات صوتیة لتكوین معنى  هي القراءة

 والوصول إلى مرحلة الفهم واالدراك.
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 تمهید:

قبل التطرق إلى دراسة الذاكرة العاملة التي تعتبر موضوع بحثنا كان ال بد لنا أوال من 

إحدى أنواع الذاكرة التي تقوم بتنسیق  من العاملة تعتبردراسة الذاكرة وأنواعها وألن الذاكرة 

  قصیرة أثناء القیام بالمهمات المعرفیةالعملیات الذهنیة والمعلومات المخزنة لفترة 

عاملة ال على رصید نظري حول الذاكرة ال فللحصوللذا  )222:2011 ،خ، آمنة ح ،، (فراس 

الجزء األول  :جزئینلهذا الغرض قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى  بد من عرض نظري للذاكرة،

 قیاسها. ماغ ،أنواعهاآلیة عملها، موقعها في الد،شروط عملها  خاص بالذاكرة من تعریف،

أما الجزء الثاني تناولنا فیه تعریف الذاكرة العاملة وممیزاتها، ترمیز المعلومات في الذاكرة 

  .نماذجها الفصوص الجبهیة والذاكرة العاملة الذاكرة العاملة، طرق قیاسها، قدرة ومدةو  العاملة

I- الذاكرة   

 :تعریف الذاكرة -1

اختلفت التعاریف فیما یخص الذاكرة من طرف علماء النفس، و خصوصا بعد ظهور العلوم 

  نورد ما یلي:من بین التعاریف  المعرفیة،

  تعرف الذاكرة على أنها:

ي اإلنسان النشاط الذهني لدفاعلیة ذهنیة تقوم باالحتفاظ بحوادث الماضي و بدونها یغدو  -

لالستفادة فالذاكرة تعین اإلنسان على استحضار تجارب الماضي وأخطائه  فقیرا ومحدودا،

   ) 64: 1973 ،آ، س، (محمد. منها في السابق

على أنها دراسة الذاكرة  ) Feldmank،1996(و  )Baron،1992(یعرف كل من  -

  ) 19 : 2006 (الزرداف،.القدرة على االحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها وقت الحاجة

و یعرف (جورج میلر) "الذاكرة على أنها حفظ واستبقاء أو بقاء المعلومات والمهارات  -

السابق اكتسابها" ومعني ذلك أنها مستودع الذكریات والمعلومات والمعارف العقلیة ثم 

 ) 1987:261،ع، ر ،(عبد.المختلفة االجتماعیةالحركیة و هارات الم
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(لروالن دورون و فرانسواز و باروو  - هي القدرة  )تعرف الذاكرة حسب معجم علم النفس 

 على اكتساب المعلومات واالحتفاظ بها واسترجاعها.

(Roland.D ,et al, 1991 :425) 

المعلومات والخبرات التي سبق له أن إذن الذاكرة هي قدرة ذهنیة تمكن الفرد من استعادة 

نتذكر ما سبق لنا أن تعلمناه أو مر بنا فاستوعبناه في ذاكرتنا  ، فنحنتعلمها وخزنها

  نستعیده وقت الحاجة.و 

  الدماغ: عنها في المنطقة المسؤولة - 2

عتمد على ترك المعلومات الجدیدة وتربویا أن عملیة التذكر تمن األمور المعروف فیزیولوجیا 

علي سهولة  الذاكرة مما یساعد فيدون تشویش لفترة من الوقت یكفي لتثبیتها 

مسؤولة عن الذاكرة في  توجد منطقةویرى العلماء أنها  ) 1994:80د،، (ابراهیم.استرجاعها

والنخاع الشوكي                      أو الهیبوتالموس الجهاز الحاجز الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بتحت المهاد 

أجزائه عبارة عن حدود أو حلقة حول لحاجز ألنه یتكون من عدة بنیات و یسمي الجهاز او 

  المحور األعمق في جزء الدماغ.

وهذا الجهاز عبارة عن شبكة تراكیب مخیة وممرات، یتلقي هذا األخیر الوسائل التي تساعد 

 الخبراتحاسیس الفعلیة التي تمر بنا بوصفها للذكریات و على إصدار العملیات الجسمیة واأل

      ) 145 :1990 ،خ، ع، (أحمد.والتجارب

" وهي مسؤولة عن  Hippocampeومن بین بنیات الجهاز الحاجز نجد منطقة تسمي "

التذكر، هذه األخیرة موجودة في كال الفصین الجانبین للدماغ، فإذا أصیب أحد الفصین فال 

  یؤثر على عمل الذاكرة أما إذا كانت إصابتهما معا فتؤدي إلى اضطراب الذاكرة.

ویوجد في هذه المنطقة الخاصة بالتذكر كمیات كبیرة من "األستیل كولین" الذي یعتبر ناقل 

عصبي مهم من النواقل العصبیة، وهي مواد كیمیائیة تنقل المعلومات أو الرسائل العصبیة 

من عصبون آلخر، فإذا نقص األستیل كولین ینتج عن ذلك اضطراب في الذاكرة  ومن بین 

  النظریات المفسرة للذاكرة نذكر ما یلي:
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  عصبیة: - النظریة الفیزیو -2-1

حلقة عصبیة معقدة تتدخل في عمل الذاكرة مع بعض یرى أصحاب هذه النظریة أن هناك 

 "L’hypothalamus"المناطق الداخلیة الخلفیة لنصف الكرة المخیة، ومناطق تحت المهاد

ساحات یعرقل عملیة التذكر ه المیت واستدعاء الذكریات وتخزین هذوالتي تقوم بدور تثب

كذلك دور األحماض النوویة في تخزین الذاكرة وعند إدخال بعض المضادات الحیویة  وأثبتت

المواد البروتینیة التي تركیبتها األساسیة هي  إنتاجفي الدماغ یؤدي إلى اضطرابات في 

  األحماض النوویة، وهذا یؤدي إلى بروز ظواهر النسیان. 

  النظریة العصبیة والمرضیة: -2-2

نسان المریض ولدیه اضطرابات عصبي لإل بامتحانم على الحیوان، أو الدراسات تقاكانت 

"Mnémonique  واضحة، وبینت بعض الدراسات أن دعم الذكریات لیس محلي في "

الخلفي للفص الجبهي  صصة توجد في اللحاءبعض النورونات، كما أن المساحات المتخ

فالبیانات العمیقة تلعب  المعلومات.رتباطات وتنظیم مختلف بینما المساحات الجبهیة تتولى ا

 دور مفرق لهذه االرتباطات و أي تخریب لها یحدث فقدان عام للذاكرة.

(Chauchard,1971 :71)  

 : شروط عمل الذاكرة -3

یتطلب التوظیف الجید للذاكرة عدة عوامل تساهم في تنشیطها و تشجیعها على القیام بواجبها 

               على أكمل وجه، و تتمثل هذه العوامل في المخطط التالي: 

  

  

  االنتباه:  -3-1

مثیر خارجي  فيأو  تركیز حواسه في مثیر داخلي،صر و الفرد على حیعرف بأنه قدرة 

لتسجیل المعلومات. فالشخص المنتبه ینغلق على العالم الخارجي  (شيء، شخص، موقف)

ه المألوف عند ظهور شيء ذي نه یخفض من نشاطتى یركز على ما یهمه، زیادة على أح

 التركیز  الحافز  الحاجة و االهتمام  التنظیم  االنتباه 
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أول  یجعله هذا مامن االستجابة لها، و تقى التنبیهات المهمة، و بهذا یتمكن نحتى ی أهمیة

  . بدونه ال یمكن للمعلومة أن تخزنو  لسیكولوجیة اإلدراكخطوة 

 التنظیم:  3-2

هیم فالتنظیم الجید للمعارف والمفا عملیة تسجیل المعلومات وتذكرها، هو عامل یؤثر على

فأحیانا بالرغم من توفر عامل االنتباه والحافز اتجاه شيء  یؤدي إلى استدعاء وتذكر جید.

معین إال أن الشخص یعجز عن تذكره فیما بعد، وهذا راجع لكون أن المفهوم أو الفكرة 

ن االستدعاء أو فإالمكتسبة لم تعالج ولم تصنف بطریقة یسهل تذكرها واستدعائها. وبهذا 

للمفهوم یساهم  المنظمالتفكیر، إذا فالبناء الجید و  التذكر یرتبط بالطریقة التي ینظم من خاللها

  في تحسین وظیفة الذاكرة.

 التركیز:  3-3

كلما كان التركیز جیدا، كلما كان تسجیل االكتساب أعمق، وهو یقوم أساسا على االنتباه، 

  وبدونه ال یمكن أن نظمن تسجیل المعلومات والمكتسبات الجدیدة.

 الحاجة واالهتمام: 3-4

ص في كون الفرد كلما وجد بأنه بحاجة إلى شيء ما زاد اهتمامه به و بالتالي یحاول تتلخ 

   اكتسابه.

 الحافز: 3-5

نجاز بعض األهداف و الطفل إذا ما رغب في حفظ یعرف الحافز على أنه رغبة عامة إل 

 لك عكس األمر المفروض علیه نه غالبا ما ینجح في ذقرآنیة، فإ قصیدة شعریة أو سورة

(Lapp,D, 1989 : 14) 

  آلیة عمل الذاكرة:- 4

التي  اإلنسان، ما بالككل أنظمة الذاكرة حتى تلك التي تستعمل في الحاسبات اآللیة و 

تستلزم مساحة للتخزین كما تحتاج أیضا لوسائل اإلدخال و إخراج المعلومات و هي تتمثل 

  في ثالث عملیات هي:
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  ) Encodage(عملیة التحویل الشفري: 1- 4

إن المعلومات التي یتم تخزینها هي وحدها التي یتم تذكرها، وهذه العملیة كثیرا ما تتضمن 

لهذه المعلومات )  code (تجمیع أو ربط المادة بالمعرفة أو الخبرة السابقة، وقد توضع شفرة

   .في شكل صورة، أو تصمیم، أو كلمات، أو أفكار ال معنى لها

  )132 :1983،وآخرون  ، ط، (سید

 هيالذاكرة حتى تدوم فترة بقائها، و ثار آعملیة التحویل الشفري یتم بواسطتها تكوین  إن إذن

أولى العملیات التي یمارسها الفرد بعد عملیة إدراك عناصر المعلومة التي تعرض علیه، أو 

التي یتعرض لها في المواقف المختلفة، بحیث یتم في هذه المرحلة تحول وتغیر شكل 

ن حالتها الطبیعیة التي تكون علیها حینما تعرض على الفرد إلي مجموعة المعلومات، م

  صور و رموز.

  یمیز الباحثون بین نماذج  شفرة الذاكرة على النحو التالي:

   الشفرة البصریة:-1-1- 4

  یمثل عنصر المعلومات في الذاكرة بواسطة مظهره البصري الدال علیه.

  :الشفرة السمعیة-1-2- 4

  یمثل عنصر المعلومات الذاكرة بواسطة المظهر السمعي الذي یدل علیه سماع اسمه. 

  الشفرة اللمسیة: -1-3- 4

  حیث یمثل عنصر المعلومات في الذاكرة بواسطة المعني الذي یدل علیه. 

  عملیة التخزین: 2- 4

ما تخزن العملیة الثانیة الضروریة في منظومة الذاكرة، فحین یتم وضع الشفرة لخبرة  هي 

 وتبقي المعلومات المخزنة بالذاكرة إلى حین الحاجة إلیها ) 152 : 1992ش، ،م، (أنور

ثار الذاكرة دون نسیان ما یمارسه یستدل على عملیة تخزین المعلومات أي على وجود آو 

ستدعاء  خالل عملیة االسترجاع التي تعتبر ثالث مرحلة من مراحل أو إ الفرد من تعرف

  الذاكرة.
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  عملیة االسترجاع: 4-3

 استرجاعالتي سبق له أن خزنها ویتوقف  الفرد للمعلومات استعادةتشیر إلى إمكانیة  

ستوى عالقة هذه اآلثار وعلى م المعلومات على مدى قوة آثار التذكر الموجودة في الذاكرة

أهم ى المعلومات من الذاكرة طویلة المد استرجاع. لذلك تعتبر مشكلة االسترجاعبدالالت 

حیث أن كمیة ونوعیة المعلومات التي تحتویها كبیرة ومختلفة  مشكلة یتناولها هذا النظام

المعلومات المناسبة التي تتالئم  استرجاع جعل من الصعب في كثیر من المواقفبدرجة ت

  ). 419 : 1983 ح، ،(فؤاد والهمة المرادة

تقدیم نص للقراءة فإن تلك الرموز  یمكننا القول هنا أن هذا ما یحدث في عملیة القراءة فعند

المكتوبة یجب أن تحول إلى رمز نطقي (القرءة الصامتة) أو إلى رمز سمعي (القراءة 

   الجهریة) حتي یتمكن القارئ من استخالص المحتوي والفهم.

 أنواع الذاكرة: -5

فیه یمكن تحدید أنواع الذاكرة أو أشكال الذاكرة على أساس خصائص النشاط الذي یتحقق 

  ث:ذاكرة ترتبط به وفقا لمحكات ثالالعملیات العقلیة المكونة لل

  وفقا لطبیعة النشاط الحسي: -5-1

  الذاكرة الحسیة: 5-1-1

اللمس، الشم  من المثیرات التي تتعلق بالصوت الصورة، باآلالفیزودنا العالم من حولنا  

 إلىفي نقل هذه المعلومات  اآلليوالذوق وتقوم الحواس والجهاز العصبي الطرفي بدورها 

الذاكرة الحسیة التي تخزن لمدة ثانیة ویتم فیها استعراض تلك المعلومات وفلترتها وترتیبها 

الحسیة بالمخزن أو المسجل الحسي حتى یتم نقلها إلى ذاكرة قصیرة المدى وتعرف الذاكرة 

   ) 279 :2004 ر،، ع، (محمد

  الذاكرة اللفظیة المنطقیة:  -5-1-2

إنما  لكن الفكر ال یوجد بدونه ظواهرها و  اكرة هي أفكارنا عن جوهر األشیاءمضمون هذه الذ

تتجسد الفكرة في كلمة أو رمز لتعبیر عن المعاني المعنیة، لذا یطلق أحیانا علي هذا النوع 
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مصطلح (ذاكرة المعاني) وفي هذا النوع تكون الذاكرة غنیة بنظام المفاهیم التي تجرد 

الفرد للمعلومات في عملیة  باستیعابهرات أو األشیاء، وهي تري نطقیة بین الظاعالقات م

  التعلم .

  الذاكرة الحركیة: 3 -5-1

 الحركیة -حفظها واستدعائها كالتصورات العضلیة ،هي ذاكرة اكتساب النماذج الحركیة 

الحركیة ذات أهمیة خاصة  وغیر ذلك الذاكرة إیقاعها، تتابعها ،سعتها ،سرعتها ،شكل الحركة

   .حركیة تستلزم مهاراتمال التي في التدریب على األلعاب الریاضیة وفي بعض األع

  الذاكرة االنفعالیة: 4 -5-1

یتمثل مضمونها في الحاالت االنفعالیة التي اقترنت بمواقف سابقة في هذا النوع من الذاكرة 

مثال ذلك شعور الفرد  ایجابیة أو سلبیة،یسترجع الفرد المعاني مصحوبا بانفعاالت معینة، 

   بالخوف إزاء مثیرات معینة تذكره بخبرة مؤلمة عاشها في موقف سابق.

  ) 220 :2003 و آخرون، ش، ،أ ،حمدطلعت م(

  تنقسم إلى نوعین هما : وفقا ألهداف النشاط: 5-2

   الذاكرة اإلرادیة: 5-2-1

ن العقلیة المتضمنة في الذاكرة كأ العملیاتوتقوم هذه الذاكرة علي وجود أهداف محددة توجه 

تتذكر في االمتحان موضوعات معینة ترتبط بأهداف السؤال ومقتضیاته وال ننسي أننا نحفظ 

  المعلومات عن قصد لكي نتذكرها جیدا في االمتحان أو في مواقف أخري.

  الذاكرة الالإرادیة: 5-2-2

في هذا النوع من الذاكرة ال توجد أهداف محددة توجه العملیات العقلیة المتضمنة في الذاكرة  

صد كما أو ظواهر أو أشخاص بدون ق الوعي نماذج لألحداث إلىیث یقفز وجهة معینة ح

ن یتذكر اإلنسان لحنا موسیقیا ما وهو یقرأ كتابا أو قصة، أو لو كانت من تلقاء ذاتها كأ

  )  266: 2002 م، ،م ،سامي( ما وهو یتناول الطعام. ر حادثةیتذك
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  وفقا الستمراریة االحتفاظ بمادة الذاكرة: -5-3

  الذاكرة قصیرة المدى: 5-3-1

تستقر فیه  هي المستودع المؤقت الثاني للتخزین الحسي، ویعرف بالمخزن قصیر المدى أین

، فهي تشكل مستودعا مؤقتا لتخزین المعلومات لفترة المعلومات اآلتیة من المخزن الحسي

یتم تحویلها من شكلها هذه الذاكرة  إلىثانیة فالمعلومات التي تدخل  30 – 5تتراوح بین 

الذي  األمر الخام إلى أشكال أخرى عن طریق ترمیزها (لفظیا، صوتیا، بصریا أو داللیا)

   من استخالص المعاني المرتبطة بها.یمكن 

الذاكرة قصیرة المدى تمتاز بقدرة استیعاب محدودة وتشیر الدراسات أن سعة هذا كما أن 

وحدات) ویعزي النسیان في هذا المخزن إلى عوامل مثل اإلهمال  9 -5المخزن تتراوح بین (

  ) 52: 2003ر،  ،(الوقفي. وعدم التسمیع

  الذاكرة طویلة المدى: 5-3-2

 فيویعتمد ترمیز المواد  المستودع الدائم بشكل مستقر، فيالمعلومات والخبرات المخزنة  هي

إن هذا المخزن  )2003:55ر،  ،(الوقفيهذا المستودع على معاني األلفاظ بالدرجة األولى 

أكثر كفاءة وتعقید من حیث قدرته على تخزین كمیات هائلة من المعلومات والخبرات 

،مما یجعل هذه الذاكرة منظمة على نحو المتنوعة، واالحتفاظ بها لفترة زمنیة غیر محدودة 

یساعد فى تخزینها  مما جید، حیث ینفذ فیها عدد من عملیات التحویل والتنظیم المعلومات

  )54 - 52: 2003،واخرون  ،ر .زغلول ( .بشكل جید واستدعائها بطریقة أفضل الحقا

المنبهات التي تدخل  فيووظیفة هذا المخزن هو مراقة المنبهات من السجل الحسي، والتحكم 

  .المستودع قصیر المدى، كما أنه یعمل على توفیر حیز تخزیني لهذه المعلومات

  ). 233 :1996ر، ،(سولسو 
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 قیاس الذاكرة: -6

) في تذكر مقاطع من الكلمات عدیمة المعني في النصف Ebinghouse(لقد كانت لتجارب

االهتمام إلى قیاس الذاكرة بأشكالها  الثاني من القرن التاسع عشر أكبر األثر في توجیه

  المختلفة.

وتكرارها بقیاس القدرة على التذكر أكبر عدد من المقاطع عدیمة المعني  الباحث وقد اهتم

أخطاء (قیاس االسترجاع) كما اهتم بقیاس قدرة األفراد على التذكر مجموعة من  بدون

  المقاطع بعد مرور فترات زمنیة معینة (قیاس االحتفاظ).

وتحدث أیضا عن "منحني النسیان" حیث أكد أن القدرة على التذكر واالسترجاع تقل مع 

أننا ننسى المعلومات التي یتم معالجتها كلما تركت لفترة طویلة من  إلىمرور الزمن مشیرا 

دراساته ومن تبعه من المهتمین بقیاس الذاكرة  إلىالزمن بدون استرجاع أو معالجة. واستنادا 

  حدید ثالثة أشكال للذاكرة یمكن التعرف علیها و قیاسها و هي:فقد تم ت

   االسترجاع: -6-1

بق حیث یتم االس فيتعلمها الفرد  التيوخبرات  األحداثویتمثل االسترجاع في تذكر     

حدوث التعلم والتخزین  إلىالمواقف التي أدت  ون الحاجة إلي وجود المثیرات أوذلك د

في صورة ألفاظ أو معاني أو حركات أو  الماضيسترجاع أو االستدعاء فهو استحضار واإل

 صور ذهنیة.

   التعرف: -6-2

یعتبر التعرف أحد أشكال الذاكرة وهو أسهل من اإلسترجاع حیث تعتمد قدرة التعرف     

التعرف كما یصفه العدید و على وجود المثیر الذي تم تعلمه في الماضي بین عدة مثیرات 

من علماء النفس هو شعور بأن ما یراه الفرد أو یسمعه في الحاضر هو جزء من خبرة سابقة 

  تكونت في الماضي.

  

 



	الفصل األول                                                                               الذاكرة العاملة
 

 
21 

   االحتفاظ: -  3 -6

أن المعلومات التي تعلمها الفرد في الماضي تصبح قابلة للنسیان بعد فترة  إلىیشیر     

االسترجاع أو التعرف  ن تدنيومع ذلك فإ زیز،من الزمن وخصوصا مع غیاب التدریب والتع

التعلم  إعادةن فإ ال یعني أن المعلومات قد تم نسیانها أو فقدانها بالكامل من الذاكرة ولذلك

بعد فترة من الزمن تستغرق وقتا وجهدا أقل مما استغرقه في المرة األولى للتعلم مما یشیر 

والوقت الالزم للتعلق  هدانخفاض كمیة الج إلىوفر في التعلم والذاكرة ویتوقع أن یؤدي  إلى

  ) 2004:120 ع،، ي، (عدنان .الالحق

  قصیرة المدى و العاملة:التفریق بین الذاكرتین  -7

هناك من العلماء من ال یفرق بین  بعد القیام بالبحوث حول الذاكرة بمختلف أنواعها، 

قصیرة المدى والعاملة والبعض األخر یرون العكس أن هناك فرق، وهناك من   الذاكرتین

لكن المؤقتة إلى غیرها من المصطلحات ن الذاكرة العاملة هي الذاكرة األولیة أو أیقول 

  .عندما تطورت البحوث التجریبیة بینت الفرق الموجود بین هاذین المفهومین

v أبحاث (Baddely et Hitch 1976-1974):  

) هذان اآلخران اقترحا نموذج ثالثي 1971Chiffrin,  et  Atkinsonجاءت بعد أبحاث (

  األنظمة وهو كاآلتي: مستقبل حسي، نظام تخزین قصیر المدى ونظام تخزین طویل المدى.

فحسب هذا النموذج فإن نظام تخزین قصیر المدى یتدخل إلنجاز النشاطات المعرفیة كالفهم 

   أما  ) حدد لها هذان الباحثان مصطلح الذاكرة العاملة،1971عام ( وفي التركیز، التعلم.

Baddely et Hitch, 1976) وعالقتها بالذاكرة  بتجارب لتباین ماهیة الذاكرة العاملة ا) قامو

قصیرة المدى والنظام الذاكري العام، ومن بین تجاربه نجد تجربة القیام بمهمتین في آن 

 :واحد، ومبدأ هذه التجربة هو

  المهمة األساسیة هي اإلسترجاع الحر لقائمة من الكلمات أو فهم النص. -1

  المهمة الثانویة لهما شطرین: -2

v مهمة ما قبل الحمولةTache pré charge   
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v مهمة الحمولة التالزمیةTache de charge concurente   

ثانویة (قائمة من األرقام) نقدم للفرد المهمة األساسیة (قائمة من الكلمات) ثم نقدم له مهمة 

  ویطلب منه تكرارها.

قبل الحمولة أما إذا طلب منه تكرارها فإن طلب منه تكرارها قبل المهمة األساسیة فهي مهمة 

ثم نطلب منه إسترجاع معلومات  ة األساسیة فهي مهمة الحمولة المنافسة،مأثناء القیام بالمه

  ة األساسیة ومعلومات المهمة الثانویة.مالمه

ثیر طفیف حمولة للذاكرة قصیرة المدى لها تأإلى أن الحمولة المنافسة وما قبل ال اوتوصلو 

أثیرا كبیرا فهذان الباحثان یقوالن أن رفیة الذاكریة لدى الفرد ولیس تعلى القدرات المع

تعتمد على مساحة إسترجاعها والفهم  ،تخزینها ،النشاطات المعرفیة مثل تحلیل المعلومات

فة عن الذاكرة قصیرة المدى التي تقوم فقط بتخزین المؤقت للمعلومات عمل مختل

Enrlich.J .F.Delafoy.M ,1990 : 405/ 406) (  

v  أبحاثLaster et Marshburn et Klapp )1983(:  

فرق بین الذاكرة قصیرة المدى والذاكرة العاملة  هل هناكبتجارب مفادها ) Klapp( قام

وهي تقدیم للفرد قائمة من  )chiffre manquant(واستعمل في ذالك تجربة الرقم الناقص

  و علیه تذكر الرقم الناقص. 10إلى 1األرقام عشوائیا ولتكن من 

وطلب من نفس  وحسب هذا الباحث فإن هذا النوع من اإلسترجاع یحتاج إلى الذاكرة الفوریة،

"أثناء تقدیم القائمة فهذا یقلل من اإلسترجاع المنظم  Laالفرد إعادة مقطع معین مثال "

هذا ما دفع الباحثین إلى القول أنه یوجد نوع  لألرقام لكن ال یعرقل تماما إنتاج الرقم الناقص.

ل وتوص من الذاكرة الفوریة التي تختلف خصائصها عن خصائص الذاكرة قصیرة المدى.

)Klapp(  ورفقاؤه إلى نتیجة تشبه نتائج تجارب (بادلى) وهي أنه یوجد فرق بین الذاكرة

الذاكرة العاملة التي تقوم و المسؤولة على اإلسترجاع المنظم للقائمة المقدمة قصیرة المدى 

الفهم وحل المشكل وهذا مل یسمح باسترجاع الرقم  ،معالجة المعلومات ،تحلیل ،بتنشیط

  : Ehrlich, J, F, Delafoy, M, 1990)407(. الناقص
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II  _الذاكرة العاملة  

  تعریف الذاكرة العاملة:_ 1

من خال ل ما تقدمنا به، فقد أخذت الذاكرة العاملة نصیب وافر في دراسة الكثیر من 

  العاملة:  هذا المجال ولهذا سنمیز بعض تعاریف الذاكرة فيالباحثین 

v  العاملة على أنها سجل لتخزین المعلومات أثناء القیام یعرف السلوكیین الذاكرة

 (Daneil,P,2000 :141).بالعملیات المعرفیة المعقدة وهذا في فترة قصیرة

v  لالنتقال من سجل معرفي آلخر ال بد أن تعالج المعلومة على مستوى الذاكرة العاملة

إلى نظام الذاكرة طویلة تحول فیما بعد  التيفهذه األخیرة تهتم بتخزین المؤقت للمعلومات 

 .(Lemaire.P,1999 :75) المدى أو تتعرض للنسیان

v ) عرفت الذاكرة العاملةBaddeley Et Hitch بأنها أنظمة تخزینیة خاصة وظیفتها (

إلى أنظمة  باإلضافةتخزین المعلومات اللفظیة، وتسمي هذه األنظمة (المكون اللفظي) 

أخرى خاصة بالمعالجة المعلومات تسمي (المنفذ المركزي) حیث تتم فیه سلسلة من 

 )2001:34ص، .فاطمة ص، .حمة(ر المعالجات للوصول إلى االستجابة الصحیحة.

v كجهاز للحفظ المؤقت للمعلومات ومعالجتها ) 1986 ،(بادليالباحث  ویعرفها أیضا

   (Daniel,P,2000 :58) التفكیر التعلیم، ،بالنشاطات المعرفیة المعقدة مثال الفهم أثناء القیام

  ممیزات الذاكرة العاملة:   -2

  قدرة التخزین أو سرعة الترمیز: -2-1

هناك عالقة وثیقة بین وحدة بأن  )1975 ،بادليو وجد الباحثون (بیشانون، طومسون     

)الحظ أن وحدة الحفظ تتماشى 1982 ،بینما( نیكلسون وحدات بصریة،و  سرعة قراءة، الحفظ

لكنها تبقى ثابتة بالنسبة الیقاع القراءة، لذا یعتقد بأن اختالف وحدة الحفظ بالنسبة  مع السن،

ي، فوحدة الحفظ تزید كلما استغرقت الوحدات تحت شكلها اللفظ للسن یعود إلى سرعة ترمیز

  المثیرات وقتا طویال للتعرف علیها.

    .ما یمیز الذاكرة العاملة لیس تحدید قدرة التخزین إنما هي السرعة في ترمیز المعلوماتإذن 
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  : مرونة المعلومات في الذاكرة العاملة -2-2

مراجعة ات استراتیجی قدرة بل ما یتغیر هو ،حسب الشخصب المثیراتزوال یتغیر      

طبیعة الترمیز الذي قد تم  ومن جهة أخري المعلومات عن طریق التكرار الذهني من جهة ،

  خالل فترة تقدیم المثیرات.

  إسترجاع المعلومات من الذاكرة العاملة:   -2-3

) أین قدم قائمة من أرقام Sternberg ,1986إستنادا للتجربة التي قام بها العالم (    

وتكون القائمة متبوعة برقم اختیاري، وعلى الشخص أن یقرر  .6إلى  1مختلفة الطول من 

الرقم من بین أرقام القائمة أم ال وبعد قیاسه للوقت الالزم لإلجابة  ذلكبسرعة ما إذا كان 

  :وجد أن 

فكلما أضیف رقم إلى القائمة  وقت اإلجابة یتناسب خطیا مع أعداد الوحدات في القائمة، -

   نیةثا 38زادت قدرة الرد ب 

      نفسه  یبقىإلجابة ل الالزمالوقت مهما كانت نوعیة اإلجابة (باإلیجاب أو السلب) فإن  -

) وجد بأنه نفس الزمن الذي تستغرقه الذاكرة العاملة للمقارنة نیةثا 38وهكذا فإن الزمن (أي 

 ) Richard, J, F,1996 :25(الداخلیة، و یلعب دور جد هام في الفعالیة المعرفیة 

  ترمیز المعلومات في الذاكرة العاملة: -3

في الذاكرة العاملة، قبل أن یتم استرجاعها أو النفسانیون معرفة كیفیة ترمیز المعلومات  حاول

وفق  هاتمثیل یتمو  ود إلى كیفیة تمثیلها في الذاكرةفتوصلوا إلى أّن سهولة تذكرها یع نسیانها

  رمز بصري، رمز داللي. رمز لفظي، رموز، ثالثة

  الرمز اللفظي: - 1- 3  

فأعطي  )Peterson Brownفي تجربة مهمة () Wickelgren ,1965قّدم (    

أي إعادة  حروف، 8حروف للحاالت، ثم قّدم لهم مهمة داخلیة (نقل  4مجموعات من 

وطلب منهم إعادة الحروف األربعة، فالحظ بأّن التذكر یكون أقل جودة عندما )، كتابتها



	الفصل األول                                                                               الذاكرة العاملة
 

 
25 

الثمانیة متشابهة فنولوجیا مع الحروف األربعة هذه المعطیات قادت الباحثین تكون الحروف 

   .)acoustico-articulatoireنطقیة ( –إلى استخالص بأّن المعلومة ترمز بطریقة صوتیة 

یتم ترمیزها فونولوجیا في اللفظیة یمكننا القول أن المعلومات  ومن هنا ) 51 :ش، م ،(أنور

  الذاكرة العاملة.

  الرمز البصري:-3-2

لدراسة هذا الرمز نبین من خاللها بأن األشخاص عند قیامهم ببعض نقترح مهمة     

تجربة قام بها كل من  في ومون بها عن طریق الصور الذهنیة.العملیات الذهنیة، یق

 -على (كوخطة تحتوي یبتقدیم لمجموعة من األشخاص خر  )1978 ،ومساعدوه كوسلین(

حفظ الخریطة بحیث یمكنهم  في ى تتمثلاألول المهمةحشیش). رمال و -نهر -حجر -شجر

ویؤشرون  ویجب على الحاالت تذكر الخریطة ذهنیا، رسمها ثم یعطى المجرب اسم مكان،

من  ثواني 5بعد أما المهمة الثانیة تتمثل في إعطاء مكان آخر  على المكان المناسب،

ان األول إلى الثاني في خریطتهم على الحاالت المرور ذهنیا من المك اإلجابة األولى 

  الذهنیة، ثم یضغطون على زر اإلجابة بأسرع ما یمكنهم.

شيء  اإلجابة وكلكانت المسافة بین المكانین كبیرة كلما زاد وقت بینت النتائج أّنه كلما 

وشبهت هذه التجربة بحالة أي شخص  یحدث وكأن الحالة تجوب الخریطة من مكان آلخر،

  ما لیس حاضرا. عند تذكره لموقف

الذاكرة العاملة عن  يیتم ترمیزها ف یاویمكننا القول أیضا هنا أن المعلومات التي نتلقاها بصر 

  طریق تكوین الصور الذهنیة.

  لرمز الداللي:  ا -3-3

ر أربعة مجموعات بإختبا(Eggemeier, 1976)  و  )Alezman-Wickensقام (    

تقدم للمجموعات  على أربعة محاوالت،) تعتمد Brown Petersonعن طریق مهمة (

ترى ، بینما المجموعات الثالث األخرى بع محاولةرااألربع عناصر تنتمي لصنف الفواكه في 
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في المحاوالت األربع.  أزهار، خضر،...) عناصر تنتمي إلى أصناف مختلفة (مهن،

  وتدل النتائج على: ي،والنتائج المتحصل علیها تبین بأّنه یوجد في الذاكرة العاملة ترمیز دالل

في كل محاولة من حیث تناقضت النتائج یر التداخل عند كل المجموعات تأثظهور  -

  المحاوالت الثالث األولى.

  بینما عند المجموعة الضابطة فإّن النتائج زادت في التضاؤل حتى في المحاولة الرابعة. -

  المحاولة الثالثة والرابعة.فنتائجها زادت بین  أّما المجموعات الثالث التجریبیة، -

.(Lumaire , P,1999 :89/90)  

لك ها داللیا في الذاكرة العاملة وذافإن هنا المعلومات التي تحتوي علي المفاهیم یتم ترمیز 

 باالحتفاظ بالمعني العام و اهمال الشكل الذي عرضت به.

 ): Empan numériqueطرق قیاس ذاكرة العمل:(-4

حیث یفترض هذین ) الذاكرة العاملة بمساعدة وظیفتین (لبراون وبتیرسونتم دراسة التذكر في 

  الباحثین أن للتذكر نوعین هما: 

   التذكر الحر: - 4-1

  استدعاء كل الكلمات التي استطاع تذكرها بالترتیب الذي یریده . هو

   التذكر المتسلسل:

التقدیم، وهذا النوع من التذكر رتیب الذي عرضت به أثناء هو استدعاء المواضیع بنفس الت

   :ـو هذین النوعین من التذكر یتأثران ب هو أكثر صعوبة من النوع السابق.

  ): l’effet de récence( تأثیر الحداثة -

   األخیرة هي األحسن في االستدعاء. الكلمات یفترض أن

  ): l’effet de primauté( ثیر األولویةتأ -

للكلمات األولى حیث یكون تخزینها في الذاكرة طویلة یفترض أن االستدعاء یكون أحسن 

 المدى أما بالنسبة ألثر الحداثة فإن أواخر السلسلة تكون في الذاكرة العاملة أثناء االستدعاء.
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  ): la double tacheالتذكر في حالة مهمة مزدوجة ( -4-2

) بتجربة أساسها تقدیم ثالثة حروف متشابهة إما  Letermanقامت الباحثة لیترمان (    

 بدون توقف 9إلى  1دة األرقام من أو كلیهما، ویطلب من الحالة إعا بصریا أو سمعیا،

  بنفس الترتیب (الحالة تقوم بمهمتین في نفس الوقت).و 

كل  وعلیهنها تعید بدون انقطاع العد) لیة للرسالة، (ألستطیع الحالة اإلعادة الصوتیة اآلال ت

اختالف یالحظ على التذكر بین التقدیم السمعي والبصري، یبین االختالف الفعال بین 

  االحتفاظ بالمعلومة السمعیة، و البصریة بدون تدخل تأثیر النطق.

هذا ما  لكّنه یزول تماما خالل برهة، وفي البدایة یكون تأثیر الذاكرة السمعیة أكثر فعالیة،

یذهب إلى الذاكرة قصیرة المدى على  % 20المعلومات لحوالي یجعلنا نقول بأّن فائض 

ثا، إال أّن الشخص  11ثا). لكن بالرغم من مرور  11إلى  3شكل سمعي یتالشى بسرعة (

) وهذا ما یفسر بتحویلها إلى الذاكرة الطویلة المدى. % 50یبقى محتفظا ببعض المعلومات (

(Leiry, A,1992 : 93 - 95)  

  الذاكرة العاملة: سعة -5

ل قدرات نظام الذاكرة العاملة بتحلی) Georges Miller، 1958قام  جورج میلر(    

من العناصر مهما كانت طبیعتها: أرقام، حروف  7ثبت أنه ال یمكننا االحتفاظ بأكثر من وأ

صور. فهذا هو العدد المحدد من العناصر الذي یمكن تخزینه في الذاكرة العاملة هذا  كلمات

ها في الذاكرة یعني أنه من المستحیل ترمیز كمیة غیر محددة من المعلومات واالحتفاظ ب

فمن إحدى خصائص الذاكرة العاملة أنه یوجد حدودا للمعلومات الممكن  العاملة خالل مدة

  ترمیزها االحتفاظ بها، واسترجاعها.

ذا الحد یمكن تجاوزه فحتى وٕان كانت الكمیة الممكن تخزینها في هذه الذاكرة محددا فإن ه

باعتماد إستراتیجیة التجمیع، التي تنص على عدم تخزین العناصر بصفة فردیة، وهذا 

 أرقام لكل مجموعة 3أرقام نجمعهم في مجموعتین متكونتین من  6بتجمیع األرقام مثال: 

أرقام  3أرقام متفرقة نجمعهم في عددین متكونین من  6: ـأیضا عوضا من االحتفاظ ب



	الفصل األول                                                                               الذاكرة العاملة
 

 
28 

 7ین فقط). فهذه اإلستراتیجیة تسمح بمضاعفة قدرة الذاكرة العاملة، عوضا من (عنصر 

رقم كل مجموعة تتكون  21مجموعات متكونة من  7من الممكن تخزین  عناصر مفترقة،

  أرقام. 3من 

خالل  ىفستنس أما مدة التخزین فهي أیضا محددة بدقة، فإذا لم تتكرر المادة المسجلة،

تحتوي إذن الذاكرة العاملة على نظامین أساسیین بالنسبة للنظام المعرفي، نظام القدرة  ثا.15

  )  Lemaire, P ,1999 :80( نظام الزمن.و 

  نماذج الذاكرة العاملة: -6

یزخر علم النفس المعرفي بالعدید من النماذج التي یتم وضعها من خالل العدید من 

 ومكوناتها وفیما یلي عرض لبعض هذه النماذج:النظریات وذلك لوصف الذاكرة العاملة 

 )Daneman & Carpenter, 1980وكاربنت ( دانیمان نموذج 6-1

 بمدى واهتم ، 1974عام األول نموذجه في بادیلي قدمه ما على النموذج هذا استند

 هذا واسُتخدم. العاملة الذاكرة الختبار وذلك Working Memory Span العاملة الذاكرة

 على المفهوم هذا ویستند .العاملة الذاكرة تتناول التي الدراسات في بتوسع االختبار من النوع

 المعالجة بین دورها ینقسم أن ویجب محدود، مورد هي العاملة الذاكرة القائلة إن النظریة

 مرتفع بصوت الجمل قراءة في مشاركین وجود خالل من النموذج هذا وضع وقد. والتخزین

  .وحجمها الجملة طول زاد المهمة تقدمت وكلما .جملة كل في النهائیة الكلمة وتذكر

 Wright et Shisler,2005)( .  

 تتناول التي الدراسات في واسع نطاق على مستخدماً  االختبارات من النوع هذا زال ماو 

 هذا استخدام المثال، على سبیل .الطرائق من آخر نوع إلدراج عُدلت ولقد العاملة، الذاكرة

 اللفظیة والمهام العاملة بالذاكرة الخاصة المهام في المهمة تقییم من النوع لهذا المفهوم

 .بالعین التتبع إلى المستندة
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    (Hasher et Zack, 1988) وزاك شر ها نموذج 2- 6 

 ذات غیر المعلومات بین المنافسة وجود بسبب محدودة قدرة العاملة للذاكرة أن شارا أ

 بالمساحة یعرف ما تتناول التي هي الصلة ذات غیر فالمعلومات .الصلة وذات الصلة

 فحصت وقد. وتخزینها الصلة ذات المعلومات لمعالجة الموارد من أقل قدراً  فتترك المحدودة

 أن إلى النتائج وأشارت السن، كبار ذاكرة أوالً  النظریة هذه على بناء استمرت التي الدراسات

 أرجع وقد. سناً  األصغر البالغین عن بالذاكرة المتعلقة المهام في أسوأ أداؤهم كان السن كبار

 من التخلص على القدرة لتناقص ولكن العاملة الذاكرة مساحة لقلة لیس هذا الباحثون

 األفراد على لیركز الدراسات هذه من الالحق العمل واستمر. صلة ذات غیر المعلومات

 بالدراسة تتعلق النظریة هذه .صلة ذات غیر المعلومات تجاهل على وقدرتهم سناً  األكبر

 معرفة وُتعد السن، كبار من النطق احتباس یعانون الذین األشخاص معظم ألن الحالیة

 لدى العاملة الذاكرة اختبار كیفیة نحدد عندما فاصالً  أمراً  للسن العامة والتأثیرات القدرات

 .النطق احتباس یعانون الذین األفراد

 (Schneider, 1993)شنایدر  نموذج  6-3

 المكونات هذه أن ویرى العاملة، الذاكرة مكونات من لمجموعة مقترحاً  شنایدر قدم

 على المعالجات من سلسلة تجري حیث اآللي الحاسب مكونات لعمل مشابهاً  عمالً  تعمل

 طویلة فترة تخزینها یمكن المخرجات هذه أن كما النهائي، الناتج إلى للوصول المدخالت

 لطبیعة وفقاً  خاصة وظیفة منها لكل المتعددة، المخازن تشبه المكونات وهذه المدى،

 والشكل الحركي، والمخزن السمعي، والمخزن البصري، المخزن :حیث المقدمة المعلومة

 )31: 2012(مسعد.أ.د،.شنایدر عند العاملة الذاكرة مكونات یوضح اآلتي
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  )31: 2012(مسعد.أ.د، شنایدر عند العاملة الذاكرة مكونات )1( شكل

 ( Wright 1993 )رایت نموذج  4 - 6  

 ناحیة ومن ینهاب فیما العاملة الذاكرة مكونات عمل خالله من لیبرر نموذجاً  رایت قدم

 المدى طویلة والذاكرة الحسیة، الذاكرة من كل مع العاملة الذاكرة مكونات عمل لیوضح أخرى

 عالقة توجد حیث المدى، قصیر المخزن إلى الحسي المخزن من المعلومات تنتقل حیث

 غیر والمكون اللفظي، المكون من وكل العاملة للذاكرة المدى قصیر المخزن بین لیةتباد

 ذاكرة من كل إلى العاملة للذاكرة المدى قصیر المخزن من المعلومات تنتقل ثم اللفظي

 .المدى طویلة الذاكرة مكونات كإحدى اإلجرائیة والذاكرة المعاني

 الذاكرة من األخرى األنواع مع تفاعلها في العاملة الذاكرة مكونات یوضح اآلتي والشكل

  .رایت الباحث تصوره كما وذلك

 

 المخزن السمعي صوات مقاطع لفظیةأ

 المخزن البصري كلمات

 المثیرات البیئیة مفردات لغویة

 أشكال حركات

الذاكرة 

 العاملة
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 )31 :2012(مسعد.أ.د،.رایت عند العاملة الذاكرة مكونات ) 2(شكل         

  )1992(نموذج بادلي 5 -6

 یعتبر أكثر النموذج شیوعا واستعماال و قد وضعه الباحثان النفسیان (بادلى وهیتش    

افترض وجود نظام أساسي مسؤول عن التحكم في  ) و 1992 ،) ثم طوره (بادلي1974

أنظمة  الذاكرة العاملة  ومكوناتها جمیعها وسماها (المنفذ المركزي وأشار إلى أن هناك عدة 

والمفكرة  وهما الحلقة الفونولوجیة فرعیة تساعد النظام األساسي سماها "أنظمة الخدمة"

البصریة الفضائیة، وسوف نعرض الخصائص الرئیسیة للمكونات المختلفة وركزنا أكثر على 

نها من بی اللغة المكتوبةالحلقة الفونولوجیة التي تلعب دورا هاما في مجاالت اللغة خاصة 

   .القراءة التي هي موضوع بحثنا

 (L’administrateur central)المنفذ المركزي: -1

الفضائیة) ویحتل  یتحكم في النظامین التابعین (الحلقة الفونولوجیة والمفكرة البصریة    

) وهو المسؤول عن التخطیط لحل cortex préfrontal( القشرة ما قبل الجبهیةمنطقة 

المعلومات أثناء القیام بعدة نشاطات معرفیة مراقبة وهنا اقترح (بادلي) أن معالجة و المشاكل 

نقوم بالحساب الذهني لعدد النوافذ الموجودة فى مقر سكننا، فالتمثیل الذهني لبنایتنا یعتمد 

 الذاكرة طویلة المدى الذاكرة العاملة

 العرضیة المكون اللفظي

 المخزن الحسي المخزن قصیر المدى المعاني

 االجرائیة المكون البصري
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علي السجل الفضائي البصري والعد بصوت منخفض للنوافذ یأتي من الحلقة الفونولوجیة 

   المركزي يدار إلاقبة تلك المعلومات علي مستوى اوأخیرا یتم تثبیت و مر 

)Fornier. S, Monjause.C,2000 :25(  وكل وحدة مستقلة عن األخرى بمعني أن نشاط

فیبدوا  )Gathercole ،1998( هذا المفهوم (لبادلي) تناوله ،وحدة یقلص من فائدة األخرى

لها حجم محدود  فرد بحد ذاته،واضحا ما نسمیه بالقدرة االنتباهیة وهذه القدرة تخص كل 

والمعالجة تكون فردیة كفك الترمیز  ،المعالجة ،وتنقسم في كل عملیة معرفیة بین التخزین

  ) Lussert.D, 2003 :102( .أثناء القراءة

  ): la boucle phonologique( الحلقة الفونولوجیة-2

اللفظیة ویتكون النظام من یختص نظام الحلقة الفونولوجیة في التخزین المؤقت للمعلومة 

مخزن فونولوجي الذي یقوم بالتخزین والمعالجة المؤقتة للمعلومة اللغویة المقروءة أو 

ثا) ، ومیكانیزم التكرار اللفظي الذي یقوم بتحویل  2إلى 1,5( المسموعة وذلك لمدة محددة

كما ین الفونولوجي المعلومة البصریة إلى معلومة فونولوجیة إلمكانیة تخزینها في وحدة التخز 

 . یقوم هذا النظام بتنشیط هذه المعلومة من أجل االحتفاظ بالمعلومة مؤقتا

)Fournier.S, Monjause.C, 2000 :21(   

  وأن هذا المكون یعمل على تقییم بسیط للظواهر اآلتیة هي:

v  الفونولوجي :تأثیر التشابه 

الحروف المتابعة فونولوجیا أحسن من وحدة الذاكرة للكلمات أو التذكر التسلسلي الفوري (

تذكر كلمات أو حروف المتشابهة فونولوجیا) و یرجع هذا لكون المخزن الفونولوجي یتكون 

 أساسا من رموز فونولوجیة، وكلما كان التشابه یصعب االسترجاع.

)Seron. x,1988 :283(  

v تأثیر طول الكلمة: 

نطقها، هذا األثر یتعلق بمیكانیزم التكرار التذكر التسلسلي الفوري للكلمات مربوط بمدة 

أي الكلمات الطویلة تستغرق وقت أطول لالستیعاب على عكس الكلمات القصیرة  اللفظي،



	الفصل األول                                                                               الذاكرة العاملة
 

 
33 

یجعل األثر الذاكري یمحي الكلمات السابقة قبل أن تدرج ثانیة في المخزن الفونولوجي  مما

  )ل الجید للتكرار النطقيیؤثر على العمبواسطة التكرار اللفظي،إذن تواجد أثر الطول 

v  اللفظي: الحفظتأثیر  

اإلعادة المكررة لصوت غیر موافق خالل مهمة التذكر المسلسل المباشر تؤثر بشكل سلبي 

فالحذف النطقي  التكرار اللفظي، على النتیجة، مما یفسر أن الخذف النطقي ینفي صیرورة

حالة التمثیل  فيذلك ألنه  حالة التقدیم البصري ال السمعي، يغي أثر التشابه الفونولوجي فیل

حالة  فيو  ل المادة نحو المخزون الفونولوجي،یضروري لتحو البصري یكون التكرار النطقي 

 تدخل دون التمثیل السمعي فإن المادة تستفید من مدخل مباشر إلى المخزن الفونولوجي

     Seron. x, Jaennerod.M, 1998 : 268)(میكانزم التكرار النطقي. 

  الحلقة الفونولوجیة في اكتساب القراءة : دور 2-1

هناك عدة دراسات أظهرت ترابطا أو صلة بین الذاكرة الفونولوجیة وتعلم القراءة، إال    

ة على هذا ظهر أن الذاكرة إّال بإعطاء تفسیرات بسیطة. عالو أن هذه التجارب لم تقم 

بعوامل فونولوجیـة أخرى، مثل اإلدراك الفونولوجـي أین یظهـر دور الفونولوجیة مرتبطة بشدة 

  القـراءة مستحسنا. یبدو أن القراءة تقیم عالقات متبادلة مع محدداتها الرئیسیة أثناء اكتسابها.

هناك بعض األطفال الذین یعانون من إضطرابـات في إكتساب القراءة وهم یظهرون عجزا أو 

ایة عملیة القراءة. هذا العجز ارتأى بادلي إلى تحدیده على مستوى نقائصا فونولوجیة قبل بد

  ) 69 : 2003- 2004(سعیدون.س،. )Baddeley  ،1997(الحلقة الفونولوجیة 

  دور الحلقة الفونولوجیة في الفهم اللغوي : 2-2

إذا ما سلمنا أن الحلقـة الفونولوجیة تلعب دورا في إكتساب القـراءة یتبادر إلینا أن     

نتساءل إلى أي مدى تتدخـل في الفهم الشفهـي، یمكننـا أن نعتبـر أن الفهـم الشفهـي یحتاج 

إلـى حد أدنى من التخزیـن أو الحفظ المـؤقت للمعلومـة على شكـل فونولوجي لكي یحد من 

  . ( Clark et Clark, 1997)اإلدمـاج النحوي والداللـي
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من المالحظات في  انطالقاوعرضت أساسا  وهساعدإن هذه المسألة درسها كل من بادلي وم

علم النفس العصبي، والمشكلة تكمن في معرفة إلى أي مدى یعاني المرضى من إضطرابات 

الذاكرة القصیرة المدى ویظهرون صعوبات في فهم اللغة الشفهیة أو الكتابیة ؟ إن النتائج 

) لها P.V(المریضة تبین أن   (Vallar et baddeley 1984, 1987)التي توصل إلیها 

ي إثنان ال تظهر صعوبات في فهم الجمل البسیطة، لكن أحرزت مجال حفظ أرقام یساو 

على نتائج ضعیفة جدا فیما یخص فهم الجمل الطویلة التي تستلزم حفظ قدر معین من 

المعلومات التي تظهر في الشفهي والكتابي ویبدو إذن أن وجود عجز على مستوى الحلقة 

تصحبه إضطرابات في فهم اللغة لما تتطلب المعالجة عملیة التخزین مثلما هو  الفونولوجیة

  .(Seigneuric , 1998)الحال في الجمل الطویلة والمعقدة 

إذا كانت الحلقة الفونولوجیة تتدخل في فهم الجمـل فـإن األطفـال الذین یعانـون من عسر 

أكدته دراسة كل من القراءة یظهرون بدورهم اضطرابات في الفهم، وهذا ما 

)Sharkweiter, Grain Macaruso وBarshabon( ) في (Siobhan Fournier, 

  )69:  2003 - 2004(سعیدون.س، .Cecile Monjauze, 2000) و(1990

  دور الحلقة الفونولوجیة في التعلم طویل المدى : 2-3

هناك بعض الدراسـات تقترح تدخل الحلقة الفونولـوجیـة فـي اإلكتساب علـى المدى     

الطویل ألشكال فونولـوجیة جدیدة. فالحلقة الفونولوجیـة تلعب دورا مهمـا في تعلم لغـات 

فقد وصفوا  (Baddeley, Papagno et Vallar ,1988)أجنبیة. وحسب دراسـة بادلي 

) وقد نسب 2اني من حبسة ولها مجال حفظ لفظي یقدر بـ (التي تع (P.V)حالة المریضة 

هذا العجز إلى الحلقة الفونولوجیة، قام الباحثون بمقارنة قدرة المریضة على تعلم الكلمات 

العائلیـة (كلمـات من لغة األم) وقـدرتها علـى تعلم الكلمـات األجنبیـة في مهمـة تعلـم أزواج 

نتائـجا  P.Vصة بالذاكـرة ذات المــدى الطویـل أظهـرت من الكلمـات العـائلیة، مهمة خا

 )Siobhan Fournier, Cecile(توضـح عجـزها على تعلـم أزواج الكلمـات األجنبیة  

Monjauze, 2000) ( . ،سعیدون.س)70:  2003-2004(  
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إن هذه النتائج تقترح أن الحلقة الفونولوجیة لها دور في التدریب طویل المدى على أشكال 

فونولوجیة جدیدة. الشيء الذي حمل المؤلفین أن یعتبروا أن الحلقة الفونولوجیة یمكن إدخالها 

  في إكتساب المفردات الجدیدة من قبل األطفال الصغار

 )( Gathercole & Baddeley , 1989.  

  دور الحلقة الفونولوجیة في إكتساب المفردات: 2-3

 المفرادات والحلقـة الفونولوجیة قیمهاعلـى العالقـات التـي ت Gathercoleعمل فریـق 

لقیـاس قدرة الذاكـرة الفونولوجیـة  (Non- mot)وٕاستعملت تجربة تكرار الالكلمـات (اللفظات) 

(Gathercole et Baddeley, 1989) كلمات یرتبط ضحت دراستهم أن تكرار الال، وقد أو

سنوات  4ة التي قیست في سنوات وأیضا الذاكرة الفونولوجی 5و 4وا مع مفردات األطفال ذ

  تنبؤنا بالمستوى اللغوي الذي سیصل إلیه الطفل فیما بعد.

حسب الدراسة التي أجریت فإن إكتساب كلمة جدیدة  من المفردات یقتضي إعداد عرض 

فونولوجي لهذه الكلمة في الذاكرة طویلـة المـدى، إن هذا التمثیـل الفكري یرتكز على حسن 

) ألطفال = r. 60فونولوجیـة المؤقتـة،  فاالرتباطـات المالحظة هـي (إستعمال التمثیـالت ال

  سنوات 8) في r. = 28سنوات و ( 6) في r.= 56سنوات، ( 5) في  r.=52سنوات، ( 4

(Seigneuric, 1998) .  

إذن فالحلقة الفونولوجیة تتدخل في إكتساب المفردات، حیث یبقى الدور هام في السنة 

األولى من الدراسة. هذه النتائج تتوافق مع الفكرة القائلة بأن الحلقة الفونولوجیة هي مركز 

  .( Baddeley, 1993 )كل من تكرار الالكلمات وٕاكتساب اللغة األم 

أنها المركبة األكثر فهما ودراسة في نموذج بادلي حتى وٕان  یمكن إعتبار الحلقة الفونولوجیة

  بقیت العدید من النقاط تستدعي التوضیح.

لة، حتى صعوبتها لحقیقیة لدفتر التخزین تبقى مجهو إّن هذا الباحث یعرف أن الطبیعة ا

سیما فیما یخص أثر طول الكلمات أن قدرة ن وطریقة االسترجاع وقد رأینا الالمتعلقة بالزم

  الحلقة الفونولوجیة كانت محدودة أساسا بصعوبات زمنیة
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 (Des Contraintes Temporelle)  إذا لم تتم عملیة التكرار اللفظي(repétition 

sous vocale) ) ثانیة). 1,8فالحظ تضاؤال في المعلومات بعد مرور حوالي  

لوماتي أو مقدار ودافع مؤلفون آخرون عن فرضیة أخرى متعلقة بالمحدودیة حسب الكم المع

أن الذاكرة قصیرة  (Miller, 1956, In Seigneuric, 1998)المعلومات كما وصف 

شنكات الشنك الواحد  5المدى لها قدرة محدودة بسبع شنكات قد تزید بإثنین أو تنقص إلى 

(Chunk)   یمكن أن یتشكل من عدد متغیر من العبارات تبعا لإلستراتیجیة الذاكریة المطبقة

سمحت بعض الدراسات بتوضیح أن هذین النموذجین من التحدیدات  ل المفحوص.من قب

 ,Zhang et Simon)الزمنیة والكمیة، یمكنهما أن یتعایشا في نفس النموذج السیما أن 

أنجزا سلسلة من التجارب باللغة الصینیة وقارنا مجال الحفظ للذاكرة قصیرة المدى  (1985

وأخرى  حد، ولدینا ألفاظ أحادیة المقاطعواحد یرتبط بـشنـك واألربعة نماذج من العبارات، كل 

لأللفاظ أحادیـة  6,6ثنائیة المقاطع وأخرى بأربع مقاطـع، وقد لوحظ معدل إسترجاع بقدر

  لذات أربع مقاطع.  3للثنائیة و  6,4المقطع و

ثابت ویظهر أیضا أن مجال الحفظ ال یتوافق تماما، ال مع عدد ثابت للشنك وال مع عدد 

للمقاطع، ولترجمة هذه النتائج یجب على الباحثین أن یأخذوا  بعین اإلعتبار أن المقاطع 

الموجودة في الشنك الواحد تنطق أو یتم لفظها بسرعة بالمقارنة مع المقاطع الموجودة في 

  الشنكات المختلفة.

لكنها  (Baddeley, 1986)ویقترحان نموذجا یضم حدا زمنیا یتوافق مع سرعة التكرار، 

ترتبط بثالثة عوامل. وقت دخول كل شنك على الحلقة اللفظیة، ترتبط بسرعة نطق المقاطع 

  ) 71:  2003 -2004(سعیدون.س، ري المركزي.التي تشكل الشنك وبعدد المقاط
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  المفكرة البصریة الفضائیة :.3 

سؤولة عن التخزین القصیر المدى للمعلومات البصریة الفضائیة، یملك هذا النظام هي الم

  وحدة التخزین البصري للصور واألحداث ذات طبیعة بصریة ومیكانیزم فضائي یسمح بنوع 

 باالضافة إلى سیاق تكرار حیوي من البرمجة للحركات البصریة،

)Seron.x, Jeannerod.M, 1998 :283(  

  مدخل سمعي                                                   مدخل بصري    

  

  

  

    

  

    

  

    

  ) نموذج بادلي للذاكرة العاملة3مخطط رقم (                   

  

  خالصة الفصل:

بإعتبارها نصر فعال في العملیات المعرفیة ذكره، فإن الذاكرة العاملة تعد عمن خالل ما تقدم 

فیه عدة عوامل كتكثیف عملیة التعلم التي جزء ال یتجزأ من الدماغ ذو كفاءة عصبیة تتحكم 

لنمو كما أن هذه الكفاءة تخضع  تزید من قدرة الفرد علي االحتفاظ بالمعلومات واكتسابها،

وهذا فضال عن ممیزیتها التي تجعلها عنصر جد  العدید من الباحثین،وعي وكمي حسب ن

  فعال في نشاطات التعلم كالقراءة.

 الحلقة الفنولوجیة المفكرة البصریة الفضائیة

 اإلداري المركزي

 قاعدة المعارف
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  تمهید

تشكل القراءة أحد المحاور األساسیة والهامة، وتعد من أهم وسائل كسب المعرفة، 

والحصول على المعلومات، وینبغي االهتمام بها خاصة لألطفال المرحلة األساسیة بالنظر 

إلى أنها تمكن اإلنسان من االتصال المباشر بالمعارف، كما أنها ضرورة الزمة للتكوین 

لألفراد، باإلضافة إلى أن القراءة تمثل أكثر أنماط صعوبات التعلم الثقافي والنمو الذاتي 

  األكادیمیة شیوعا. 

سنحاول في هذا الفصل التعرف على مفهوم القراءة، میكانزمات تعلمها، عوامل اكتسابها 

  طرق تعلمها، أنواعها، وكذلك المشاكل التي یعاني منها الطفل عند القراءة.

  :ةالمكتوب لّلغةاإلى  ةهیاإلنتقال من الّلغة الشف.1

عندما یجيء وقت القراءة، یجب أن یقرن الطفل بین سلسلة من العالمات المكتوبة مع 

  كلمات یعرف معناها وصورتها الصوتّیة ، ولكن لیس بالضرورة تركبیتها.

فالعالقات بین العالمات الصوتّیة والبصرّیة لیست بسیطة، كما أّن األبحاث الّتي أجریت 

تؤكد أّن تحلیل األصوات أساسي في تعلم القراءة. وتتّم عبر مراحل مختلفة تمتد إلى عّدة 

  شهور.

لجة وعندما یفهم الطفل الصغیر الّلغة الّتي إلیه و الّتي یمتلكها، فإّنه یكشف عن قدرات المعا

الّتي سیستخدمها أیضا في القراءة. إّنه یتعرّف على المعطیات الصوتّیة الّتي تتكون من 

كلمات ومجوعة كلمات. وهو یصدر أصواتا (الوحدات الصوتّیة هّي أساس الّلغة)   

ومجموعات متتابعة من المقاطع المحملة بالمعاني وهو یدرك ویستخدم التركیبات النحوّیة 

ن یفهم ویكون مفهوما. ولكن ال تزال تنقصه بعض العملیات المحددة الّتي الّتي تسمح له بأ

  ترجع بطبیعتها للكتابة.

وبینما تخرج الكلمة عادة بعفوّیة، یكون إستخدام القراءة و الكتابة أقل عفوّیة، فباإلضافة إلى 

ركیز والقدرة القدرات الّلغوّیة، تتطلب عملّیة القراءة بعض القدرات المحددة مثل الذاكرة، الت

  .على معالجة المعلومات السمعّیة البصرّیة
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) متعلم القراءة یمر بثالث مراحل لكي ینتقل من اللغة الشفویة إلى اللغة frithوحسب ( 

  .المكتوبة.( اللوغوغرافیة، األبجدیة واإلمالئیة)

  تعریف القراءة:.  2

یتعدى التعرف على الحرف  تشیر الدراسات إلى أن مفهوم القراءة یبدأ بشكل بسیط ال 

والكلمات المكتوبة وترجمتها إلى أصوات، إال أنه قد تطور مفهوم هذه العملیة وأصبح ینظر 

إلى القراءة على أنها عملیة معقدة مما یجعل العلماء یختلفون في تحدید مفهوم القراءة 

  .الخاص بها

یقوم القارئ بإعادة سطتها بوانها عملیة نفسیة لغویة، إ )محمود احمد السید(الباحث  حسب

   .عبر عنه الكاتب في صورة رموز مكتوبة (األلفاظ)الذي معنى البناء 

  .) 114 :1996 -1995، س، أحمد محمود(

وهي تعتبر قدرة یختص بها اإلنسان وهي القدرة على تلقي و فهم الرسالة المحولة بواسطة 

  ).(Paul ,F, Jean ,P, 1995 :166  النص المكتوب

إنها عملیة انفعالیة دافعیة تشمل الرموز والرسوم التي  )سامي محمد ملحم( الباحث حسب

یتلقاها القارئ عن طریق عینه وفهم المعاني والربط بین الخبرة السابقة، وهذه المعاني 

       . )281 :2002،  م، سامي(واالستنتاج والنقد والحكم وحل  المشكالت 

  : على أنها عملیة تتكون من خمسة مراحل یعرفها )  Buzan(أما بوزان 

  التمثل: وهي تمثل البیانات البصریة عن طریق العین. ·

  التعرف: تعرف األحرف والكلمات. ·

  الفهم: هي ربط المفردات المقروءة بالمعنى الكلي للنص. ·

  االستیعاب: هي ربط المعلومات المقروءة بالمخزون المعرفي للقارئ. ·

  ومات في الذاكرة بفاعلیة و كفایة.االستبقاء: هي تخزین المعل ·
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االستدعاء: ذكر المعلومات واستثمارها في التواصل الفعال مع الذات ومع اآلخرین  ·

  . ویكون التواصل مع الذات بالتفكیر السلیم الواضح

ستثمر فیها المرء خبراته یأنها عملیة شخصیة دینامكیة  "بدر مصطفىریاض  " الباحث یرى

القراءة من فرد إلى أخر في تختلف الحیاتیة وأفكاره ومخزونه المعرفي واتجاهاته. لذا 

       .)20 - 19 :2005، م ،بدر ریاض( .عناصرها ومقومات النجاح في إتقان كفایاتها

إلى مفهوم أوسع وأشمل  قتصار على الجوانب المیكانكیةإلولقد انتقل مفهوم القراءة من ا

 تشمل التعرف على الحروف والكلمات والنطق بها نطقا صحیحا ،فالقراءة لمفهومها الحدیث

كما تشمل الفهم والربط واالستنتاج والتحلیل والتفاعل مع المقروء ونقده واإلسهام في حل 

 .)144 : 1996 -1995، س ،حمدأمحمود (المشكالت 

وهناك أیضا من بعض الباحثین من أدخل في تعریف القراءة المیكانیزم السمعي والبصري، 

اللذان لهما أهمیة كبیرة في تحقیق هذه المهارة اللغویة وبدونها ال یمكن التحلیل (فك الرموز 

ماري ( الباحث هم، ونذكر من بین هؤالء الباحثینالمكتوبة) وبالتالي لن یتوصل القارئ للف

عملیة معقدة تشترك فیها میكانزمات سمعیة وأخرى یعرفها على أنها الذي  )تردي ماس

بصریة باإلضافة إلى المیكانزمات الحركیة. وهذه المیكانزمات ال تحدث عند معرفة 

كما تستلزم أیضا مشاركة الجانب العقلي  األصوات فحسب بل أیضا أثناء فهم معنى الكلمات

      )J ,1976 : 32 ,Noél((الذكاء وتجربة الطفل)". 

یمكن القول حسب التعریفات السابقة أنه رغم االختالف الموجود بین تعاریف القراءة إال  -

أن هناك اتفاقا على أن عملیة القراءة هي محاولة إیجاد الصلة بین اللغة الشفهیة والرموز 

 . األخیرة للفهمالمكتوبة، حیث تتألف لغة الكالم من المعاني واأللفاظ التي تؤدي هذه 
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  :ةأنواع القراء.  3

  : تقسم القراءة عامة إلى عدة أنواع لالعتبارات مختلفة منها

  . القراءة الصامتة: 1.1.3

المكتوبة، وفهم معانیها  تعرف القراءة الصامتة بأنها العملیة الفكریة التي تتم فیها الزموز

بسهولة ودقة، دون صمت أو همس وال تحریك لسان أو شفه ومن خالل هذا التعریف یتضح 

  لنا أن القراءة الصامتة تقوم على عنصرین:

  إعمال الفكر لفهم المقروء -1

  ). 106 :2012، س ،سالم مروى( .النظر إلى المقروء دون الجهر بنطقه -2

  أهدافها:

Ø  التي یمارسها اإلنسان في مواقف الحیاة الیومیة على إختالفها الطبیعیةإنها الطریقة.  

Ø .تعوید التلمیذ على السرعة في القراءة و الفهم  

Ø .تنمیة  دقة المالحظة لدى التلمیذ و تنمیة حواسه  

Ø .تعوید التلمیذ أن یستمع بما یقرأ و یستفید منه في الوقت نفسه  

Ø  17 :2005هشام الحسن، (طویلة تعوید الطالب على تركیز االنتباه مدة(.          

  . القراءة الجهریة: 2.1.3

هي نطق الكلمات بصوت مسموع بحسب قواعد اللغة مع مراعاة صحة النطق، وسالمة 

وبها یبدأ تعلیم القراءة، ویتم التركیز  الكلمات وٕاخراج الحروف من مخارجها وتمثیل المعنى

  . علیها في الصفوف األربعة األولى

  خالل هذا التعریف نالحظ أن القراءة الجهریة تعتمد على ثالثة عناصر:من 

  رؤیة الرموز المكتوبة -1

  النطق بالمقروء بصوت مسموع -2

  )108 -107: 2012س،، سالم (مروىإعمال الفكر لفهم المقروء  - 3
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  أهدافها: 

Ø .وسیلة لإلجادة النطق و اإللقاء وحسن األداء و تمثیل المعنى  

Ø .وسیلة للكشف عن أخطاء التالمیذ في النطق فیتسنى عالجها  

Ø  . تعد التالمیذ للمواقف الخطابیة وتنمیة قدرتهم على مواجهة الجمهور  

    ). 30: 2005م،  ،ریاض بدر(تعوید التالمیذ على السرعة المناسبة في القراءة 

   قراءة اإلستماع:.3.1.3

المعاني واألفكار الكامنة وراء ما یسمعه من األلفاظ هي العملیة التي یستقبل فیها اإلنسان 

والعبارات التي ینطق بها القارئ قراءة جهریة، أو المتحدث في موضوع ما، أو ترجمة بعض 

  الرموز، واإلشارات ترجمة مسموعة.

وهي تحتاج في تحقیق أهدافها إلى حسن اإلنصات، ومراعاة آداب اإلستماع، واالهتمام بفهم 

  ة المقروءة وللقراءة السمعیة مزایا عدة منها:  مضمون الماد

  تدریب التالمیذ على حسن اإلصغاء، واإلنتباه وسرعة الفهم.  -

  والكشف عن مواهبهم. تعرف الفروق الفردیة بین التالمیذ  -

ولها أهمیة كبیرة حیث أنها أهم وسیلة للتعلم في حیاة اإلنسان، وسیلة مهمة لتعلیم القراءة 

  ما إنها وسیلة الفرد لإلتصال بالبیئة التي یعیش فیها، والتفاعل معها.والكتابة، ك

       )109 :2012س،  ،سالم (مروى 

  میكانزمات تعلم القراءة: . 4

إن تعلم القراءة عمل معرفي معقد یتطلب مستوى مرتفع من القدرات والمهارات، وأساس 

القراءة تتضمن أكثر من مجرد رؤیة عملیة القراءة التعرف على الكلمات، غیر أن عملیة 

أشكال معقدة تلك التي تسمى الحروف والكلمات بل البد أن یقدر الطفل على تفسیر 

المثیرات التي یتلقاها على شبكیة العین، وأن یربط بینهما وبین المعنى المستمد من خبرة 

 : وتنقسم مهارات عملیة القراءة هي.الفرد
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  .التعرف على الكلمة: 1.4

یقصد بها قدرة الفرد على التعرف على الكلمات، وتمییز الكلمات المتشابهة بعضها 

عن بعض، ویؤثر في التعرف على الكلمة صورتها الكلیة، والطفل المبتدئ إن یرى الكلمات 

متشابهة ومن ثم یتعرض للخطأ. ولقد اتضح من البحوث العلمیة أن الكلمات التي یسهل 

ا على نحو صحیح هي الكلمات الصغیرة، وٕان اختالف الكلمات على التالمیذ التعرف علیه

    .من حیث القصر والطول تساعد أیضا على التعرف علیها والتمییز بینها

  ).152: 2005ح، ،(هشام

فالقارئ الجید یتعرف على الكلمات بدقة لما لدیه من ذخیرة وحصیلة من المفردات، وكذلك 

السیاق في تحدید معنى الكلمة وقدرته على مالحظة  سرعته االدراكیة وتفوقه في استخدام

  ).21: 2009س، ،(محمود أحمد البناء الصوتي للكلمة.

  : ففي التعرف على الكلمة هناك عدة میكانزمات تتدخل وهي كالتالي

   :حركة العین 1.1.4

قراءة الطفل أو الراشد فإن عینیه تتحركان على الصفحة في سلسلة من الحركات  عند

مع تثبیت لحظي في كل حركة، وتحدث القراءة خالل هذه الوقفات. وكثیرا ما تتحرك العینان 

حركة خلفیة لتلقي نظرة ثانیة على كلمات لم تكن واضحة في النظرة األولى ویطلق على هذه 

عیة. ویعتمد عدد الوقفات وطولها وعدد الحركات الرجعیة على نضج الحركة: بالحركة الرج

الفرد، وطبیعة المادة القرائیة، وتدل الشواهد العلمیة على أنه مع تقدم الطفل في العمر یقل 

عددها ویزداد طولها، وتقل الحركات الرجعیة ویتماشى هذا التناقض مع زیادة معدل فهم 

وجود أنماط غیر منتظمة لحركات العین عند الضعاف في  المادة المقروءة. وعلى الرغم من

 .القراءة، فإن القارئ الجید ال یتعرض للظاهرة السلوكیة
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  . استخدام السیاق في التعرف على الكلمة و فهمها: 2.1.4

األطفال الصغار عن الراشدین من حیث القدرة على استخدام السیاق للتعرف  یختلف

على الكلمات، فاألطفال هم اقل قدرة. ویرجع هذا إلى حّد ما إلى نقص في النضج عند 

األطفال، وكذلك إلى بطئهم في القراءة مما یمنعهم عن ربط المعنى الكلي، أو الفكرة العامة 

یبدو أن الطفل عندما یقرأ جملة ویصل إلى كلمة ال یستطیع بكل جزء من أجزاء الجملة. و 

التعرف علیها فإنه قد ال یمضي إلى قراءة بقیة جملة متعدیا الكلمة التي لم یعرفها. وهو 

األمر الذي یقوم به الراشد عادة مما یساعده على تعرف الكلمة، وال بد أن یدرب الطفل على 

جه یساعد على تعرف الكلمة، والطفل المبتدئ عادة هذه المهارة، وهي استخدام السیاق كمو 

ال یفعل كما یفعل الراشد وٕانما یحاول تعرف بالكلمة بالرجوع إلى حروفها خاصة الحرف 

  .األول منها

والطفل الذي یستخدم السیاق یستعین بقدرته على الفهم، لكي یزید من حصیلته من المفردات 

و مطبوعة، وهذه القدرة تنمو عبر سنوات ومن اللغویة التي یقدر على تعرفها مكتوبة أ

الضروري أن تقدم الكلمات الجدیدة تدریجیا أو ببطء، ألن الطفل قد یقدر على قراءة وفهم 

الجملة التي تحتوي على كلمة جدیدة واحدة، ولكنه یعجز عن قراءة الجملة التي تحتوي على 

  . كلمتین جدیدتین وفهمها

  . الذاكرة:2.4

الكلمات وینجح  على لتعرفلتلعب الذاكرة دورا مهما فیما یستخدمه الفرد من وسائل  

أصبحت جزءا من لغته التي یتحدث بها، وثم تعرفه من خالل  اإذ علیها هالطفل في تعرف

الصور البصریة، وینبغي أن یكون الطفل قادرا على تذكر هذه الصور لكي یقارن المثیر 

   وبالطریقة نفسها إذ حاول الطفل أن یتعرف على الكلمة عن طریقالجدید بالخبرة الماضیة. 

   .األصوات التي یتألف منها، فال بد أن تكون لدیه ذاكرة سمعیة ألصواتها 

    ).59 - 60: 2000 أ،،(أحمد عبد اهللا
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   : . االنتباه2.4

 األساستعد عملیة االنتباه إحدى العملیات المعرفیة التي تمثل أحد الدعائم بل هي 

سائر العملیات المعرفیة األخرى، فبدون االنتباه ما استطاع الفرد أن یعي أو  الذى تقوم علیه

الطفل عندما یحسن توجیه سمعه إلى صوت ما أو یتذكر أو یبتكر أو یتخیل شيء ما. ف

في المهام المعقدة للتعلم التي تقتضي  توجیه عینیه إلى مثیر ما، فهذا دلیل على انتباهه

  رف على مفاهیم تعطي االنتباه حظا وافرا من األهمیة. التع

 :التوجه الزماني والمكاني. 3.4

اعتبر بعض الباحثین بان صعوبات تعلم القراءة راجع بشكل جد كبیر إلى التوجه 

بینما یرى باحثون آخرون بّأنه ال یمكن التكلم عنه إال في حالة ما إذا كان  الزماني المكاني

تعلمه حیث یكون للرسوم واألشكال ولتسلسل الرموز المكتوبة وتتابعها الطفل في بدایات 

  ) .30 -31: 1998 -1997ص،  ،(غالبلكنه ال یسبب لوحده صعوبة القراءة. ، أهمیة

  . الفهم القرائي: 2.4

وهو المكون الثاني من مكونات القراءة، فالهدف من كل قراءة هو فهم المعنى وقد ال 

نصل إلى المعنى من كل كلمة واحدة بل قد یستطیع القارئ الجید أن یفسر الكلمات من 

تركیبها السیاقي، ویفهم الكلمات كأجزاء للجمل، والجمل كأجزاء للفقرات، والفقرات كأجزاء 

ب أن یكون الفهم صعب التعریف، ولقد عرف بعض الباحثین الفهم ومن الغری. للموضوع

القرائي بأنه الربط الصحیح بین الرموز والمعنى، إخراج المعنى من السیاق، اختیار المعنى 

المناسب وتنظیم األفكار المقروءة، وتذكر هذه األهداف واستخدامها في بعض األنشطة 

  .الحاضرة والمستقبلیة

ائي من العملیات المعقدة، ولكي تتم ال بد من وجود مستویات لها وهي وعملیة الفهم القر 

(المستوى الحرفي، المستوى التفسیري ومستوى األفكار) كما یعتمد كذلك الفهم على عناصر 

أساسیة: هي (القارئ والنص والسیاق) حیث تؤثر خصائص القارئ العقلیة والمعرفیة 

ادة التي یقرأها، كما تؤثر میوله واهتماماته واتجاهاته واالنفعالیة والدافعیة على اختیاره للم
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أیضا، وأما النص فیجب أن یتمیز بالوضوح، التنظیم وحسب الطباعة وتناسق األلوان مما 

یشكل عناصر جذب وتشویق للتلمیذ ذوي الصعوبة، كما ینبغي أن یقدم في سیاق یناسب 

التسلیة یختلف تماما عنه في الموضوع الذي یطرحه فمثال سیاق موضوع في مجلة لغرض 

  .كتاب علمي الهدف منه تحصیل المعلومات وفهم التفاصیل

فالفهم القرائي "عملیة معرفیة" یستحضر القارئ فیها كل خبراته السابقة أثناء موقف القراءة 

    . )23 -22: 2009س،  ،أحمد(محمود 

  عوامل المساعدة الكتساب القراءة:. 5

النفسانیون أن یحصروا عدة عوامل أو استعدادات تجعل الطفل لقد استطاع المختصون 

  مؤهال لتعلم القراءة و هي كالتالي:

 العوامل الجسمیة: .1.5

إن عملیة القراءة لیست عملیة عقلیة فحسب إنما للحواس دور كاإلبصار واالستمتاع والنطق  

  كما تعتمد على الصحة العامة للمتعلم.

  . البصر:1.1.5

إن البصر السوي ضروري للنجاح في تعلم القراءة ألن القدرة على تعلمها تتطلب رؤیة 

الكلمات بوضوح ومالحظة ما بینهما من خالف، وكل انحراف واضح عن األبصار قد یؤدي 

بالطفل إلى رؤیة الكلمات التي یقرؤها وهي مهتزة أو یراها على غیر صورتها الحقیقیة. ومن 

یا أن قلیلین من تالمیذ الصف األول في سن السادسة قصار النظر على الحقائق المقررة علم

حین أن األغلبیة العظمى بینهم طوال النظر ولكنهم یتخلصون من هذه الحالة كلما تقدموا 

  ).25 -24 :2005ح،  ،هشام(في العمر

  .  السمع و النطق:2.1.5

السمع مهم في عملیة القراءة فإن كان الطفل غیر قادر على السمع الجید سیجد عدة  إن

  صعوبات منها:

  صعوبة في ربط األصوات المسموعة بالكلمات المرئیة التي تقدم له كمادة للقراءة. ·
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صعوبة في تعلم الهجاء الصحیح فال بّد أن تكون أعضاء النطق سلیمة، خالیة من  ·

  ن الطفل من القراءة الصحیحة للحروف.أي خلل عضوي حتى یتمك

  صعوبة في تتبع الدروس الشفهیة وما یلقیه المعلم من تعلیمات وتوجیهات وٕارشادات.  ·

الطفل ضعیف السمع یكون عرضة لشيء من التوتر االنفعالي التي تنتج من األخطاء التي 

ورها نتیجة یرتكبها، فما یعقب به من كالم أو فیما یلقیه من محفوظات و التي هي بد

  ). 26 - 25 مرجع سابق: ،ح ،هشام(لإلخفاق في السماع 

  .  العوامل االجتماعیة و االقتصادیة:2.5

تؤدي العوامل االجتماعیة واالقتصادیة ذوي المستوى المرتفع لألسرة دورا مهما في تهیئة 

الطفل للبدء في التعلم، في حین أن المستوى االجتماعي واالقتصادي ذوي المستوى المتدني 

لألسرة یحرم الطفل من إثراء القراءة بنجاح، وهذا ما أكّدته عدة دراسات علمیة منها دراسة 

على أن األطفال ذات المستوى االجتماعي والثقافي المرتفع یقرؤون أفضل من "جیلي" 

  .          )142 : 1996 -1995، س ،محمود احمد(اآلخرین 

  .  العوامل العقلیة :3.5

فالطفل الذي یبلغ استعداده للقراءة قبل تتطلب اكتساب القراءة قدرا معینا من النضج العقلي 

غیره من أقرانه األقل ذكاء والقراءة بحد ذاته، لكنه لیس العامل الوحید الذي یؤثر في استعداد 

الطفل للقراءة فهناك عوامل أخرى، منها المناخ التربوي الذي یسود في حجرة القسم، ومنها 

علیمیة المستخدمة في القراءة، و طریقة التعلم مهارة المعلم وعدد األطفال، المناهج، المادة الت

  .تؤثر جمیعها في مدى استعداد الطفل للقراءة 

  .  العوامل الشخصیة أو االنفعالیة أو العاطفیة:4.5

لمدرسة من بیئات مختلفة وقد تأثرت فیهم هذه البیئات وفي التكوین یأتي األطفال إلى ا

النفسي لهم إیجابا أو سلبا، حیث نرى البعض منهم یتكیف بسرعة مع زمالئه، والبعض 

اآلخر ینقصهم مثل هذا التكییف وبالتالي یكون استعدادهم للبدء في التعلیم أقل من زمالئهم 

مشكالت الطفل العاطفیة والشخصیة سبب رئیسي في وتتحدث الدراسات في هذا المجال أن 
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إخفاق بعض األطفال في تعلم القراءة و تؤدي بالطفل إلى هجر دروسه وفقدان الحافز نحو 

  ).285 - 284 :2002م، ،سامي محمد( .التعلم والتردد وشروذ الذهن وأحالم الیقظة والخجل

  اكتساب القراءة:. 6

 )Chol  )1979- 1983  ة لتعلم القراءة المقترحة من طرفإن الوصف للمراحل البدائی

  التي تتم عبر مستویات وهي كالتالي: تعطي نظرة شاملة على اكتساب القراءة.

  :0المستوى  

یمثل مرحلة ما قبل القراءة فیها یكتسب الطفل بعض المفاهیم الخاصة بالقراءة وبالتالي  -

له یجد ما سیسمعه، عندما یقرا النص یتعرف على معنى النص المكتوب الذي من خال

  بصوت عال، الطفل یبدأ في تعلم أشكال وأسماء الحروف األبجدیة.

  :1المستوى 

یعتبر هدا المستوى المرحلة األولى للقراءة و فك الرموز، فیها یتعلم الطفل تقطیع اللغة  -

أخرى یتعلم وٕالى كلمات وأصوات،  یتعلم كیف أن الحروف تمثل أصوات الكلمات ومن جهة 

ربط الكلمات بتصویتها، بمعنى أخر تحویل الكلمات المكتوبة إلى عملیة تصویتیة وفي هذه 

  الحالة یتوصل القارئ إلى القراءة المسترسلة ولدى الطفل شروط  مختلفة لتحقیق ذلك.

  :2المستوى

طیع یصبح الطفل قادرا على أن یتعامل بطریقة آلیة مع عدد متزاید من الكلمات ومنه یست

  القراءة بطریقة سریعة.

  :3المستوى 

القارئ یحسن تقنیة القراءة ویستعملها كوسیلة أساسیة في اكتساب المعلومات، إذا تعلم الطفل 

القراءة من خالل المراحل السابقة فیمكن القول أنه یقرأ لكي یتعلم ویربط بین اإلشارات 

ي لقراءة الكلمات یجب أن یكون لدى المكتوبة ومعانیها تعتبر القاعدة لیتعلم التمثیل الخط

   الطفل  بعض الكفاءات لمعرفة الحروف والوعي الصوتي.
  )14-13: 2002-2001أ،  ،صافیة بن(
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  : القدرات  ما  وراء اللسانیة المرتبطة  بنشاط تعلم القراءة .7

والذي یكون  بنظام معالجة  اللغة المكتوبة  تعلم القراءة والكتابة اندماج خاصیتطلب  

كد أن  التعامل  ؤ ن  نأموجود من قبل في اللغة الشفویة، وبصفة  ضروریة  یمكن  

بالمكتوب یشترط في تعلیمة  قدرات المراقبة الذاتیة للمعارف اللغویة السابقة كما حللت بعض 

األبحاث العلمیة التي تهتم بظهور القدرات ما وراء اللغویة أن هذه األخیرة یمكن أن تكشف 

قبل  السن السادس والسابع، ویمكن  (Gombert .J.E) في  أغلبیة  السلوكیات التي اختبرها 

أن تظهر في السن الخامسة عن طریق التدریبات حول القافیات والنشاطات اللغویة 

 تلعب دور محدود فهذه القدرات (ما وراء اللغویة) .المتنوعة، ویمكن في المدارس التحضیریة

حصیلة ما قام   Gombert. J.E) ( المؤلف المیدان، نجدالمؤلفین الذین اهتموا بهذا  ومن بین

 به بإیجاز :

  القدرات ما وراء المعجمیة : .1.7

هي إمكانیة الفرد من عزل الكلمة والتعرف على أنها عنصر من المعجم  ونصیف  وجهة   

یتعلق  بقراءة المكتوب  وهذا الذي یقول  أن قدرة  التعرف المعجمي )  Kolinsty .R(نظر 

بعزل الكلمات الواحدة  تلوى األخرى بصفة واضحة، ومن األشیاء األولى على الطفل أن 

یعرفها عند بدایة تعلم القراءة هو أن كل كلمة معنیة في الشفویة توافق حتما كلمة واحدة   

 فقط في الكتابي.
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  القدرات ما وراء الفونولوجیة .2.7

المحددات األساسیة للتقدم التدریجي األول في القراءة التي هي في نفس  هي من

الوقت وسیلة للوقایة من الرسوب في القراءة، فالطفل علیه أن یتعلم المبدأ العام للرمز 

األبجدي ثم اكتساب عدد معتبر من التطابقات بین الحروف واألصوات ثم ینتقل إلى فك 

تنتج إجراءات تحلیل الرموز التي تكون بطیئة ألنها تتطلب الترمیز، فهذه التطابقات األولى 

عمل واعي وٕارادي وانتباه من طرف الطفل، فهذا التطابق حرف/صوت یكتسب بسرعة 

  وبالتدریج یصبح الي، فیلعب فیما بعد دور محرك ومولد في تعلم القراءة.

ي مما یسمح له إن تعلیم الطفل مبدأ الرمز األبجدي وأن كل حرف صوت یوافقه في الشفو 

  بقراءة الكلمات الجدیدة بتطبیق حرف صوت التي تكونها الكلمة.

  القدرات  ما وراء النحویة .3.7 

القدرات التفكیر حول المظاهر النحویة للغة بصفة واعیة ومراقبة قصدیه  تتمثل في 

یكون ) Tunmer .W.E(حسب  وراء النحواستعمال قواعد اللغة. إن التحكم في ما  في

بالتفاعل مع  القراء على األقل  لسببین: تزید من قدرة القارئ في توجیه فهمه الحقیقي عند  

قراءة نص  من جهة، ومن جهة  أخرى في حالة  تعریف على الكلمات  یسمح  باكتشاف 

وبتنسیق  الصوتیة التي كان  یجهلها فتزید من معارفه في هذا المیدان -التطابقات  الحرفیة  

مع قدرات فك الترمیز تصبح ضروریة الكتساب مهارات للتعرف على الكلمات،  هذا التحكم

ونقول أن التحكم في ما وراء النحو أو إمكانیة المراقبة اإلرادیة في النحو من شأنه أن یلعب 

دور مسهل للوصول إلى المعنى وهذا الدور یكون مكمل بالتحكم على ما وراء فونولوجي 

تلعب القدرات ما وراء النحویة دور مهم  ونولوجي بصفة ضروریة.الذل یوظف فك الترمیز الف

م النصوص، وبالتعرف على في مراقبة استعمال قواعد اللغة بطریقة قصدیة مما یؤدي إلى فه

 )69-67: 2003- 2002( حمدوش، س، الكلمات.
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   :القدرات   ما وراء الداللة. 4.7

عن قدرة معرفة الفرد للغة التي تعتبر كنظام اعتباطي وتصوري، فحسب دراسات  هي عبارة 

عدیدة أشارت نتائجها إلى دور تعلم  القراءة والكتابة في معرفة  تقسیم  بین  الدال  

والمدلول، فهذا التعلم یؤدي إلى مهارات مرتفعة عند أغلبیة  األفراد ففهي أغلب األحیان 

رة  بالمقارنة  إلى  شكلها أو  حجمها  مثال : / بیت / فان حجمة تكون أسماء الكلمات قصی

كبیر  بینما  / محفظة / حجمها  صغیر، كذلك / دب/ كلمة  تتكون من حرفین بینما حجمة 

عكس ذلك فهو  حیوان كبیر  وفي  كلمة / عصفور /  فهي  تتكون  من  خمسة  حروف  

لقدرة  عند اطفال  قبل تعلم  القراءة  تجعلهم  ولكن  حجمة في الواقع  صغیرة،  وتوفیر هذه ا

تشكل تنبؤ جید   فإنهایقومون بالتوفیق بین  الكلمات المكتوبة الطویلة مع الكلمات الشفویة 

  بالمستوى الالحق  في القراءة.    

إن التحكم في ما وراء الداللة یشترط على القارئ أن یتعرف المصطلح نماذجه الحرفیة التي  

الشيء نفس و  اعتباطیا،  ویكون التحكم كذلك  بالتدوین  الكلمات في لغة  مكتوبة.توافقه  

القدرات السابقة أن ما یجب أن یتعلمه الفرد أن كل كلمة شفویة تقابلها كلمة مكتوبة وأن  عن

  كلمة  سواء  كانت   شفویة أو مكتوبة  اللسانیة  والتي  ذكرناه في األعلى . لكل

  وراء البراغماتیةالقدرات ما . 5.7

مكانیة الفرد في للتحكم القصدي في العالقات ما بین النظام اللغوي إتتمثل في 

یشیر إلى وجود صعوبة عند تعض األطفال في   Ferreiro,Eومضمون اإلستعمال فحسب 

تعلم القراءة التي تتمثل في صعوبة تمییز لما تقوله الجملة بوضوح وما تعني قوله، وعند 

بعض المؤلفین ال توجد ارتباطات بین األداءات األولى في القراءة والقدرة على تمییز ما یقال 

  في الشفوي وما یرید أن یدل علیه المتكلم.

ر بالذكر أن هذا الترابط نجده في السنة الثالثة، كما ال تشكل هذه القدرة اكتساب قبلي والجدی

كل أنواع القراءة وهي ال تستعمل في النصوص السهلة  والواضحة المقترحة للمبتدئین وٕانما 
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تستعمل في النصوص المعقدة جدا والغامضة التي ستشكل مشكل أو صعوبة للقارئ عند 

  معالجتها الحقا.

لشيء المهم الذي نشیر إلیه أنه في بعض األحیان عند قول جملة أو حتى الكلمة ذات ا

  معنى تكون لها معنى اخر یرید أن یبلغه المتكلم للسامع.

  :القدرات ما وراء النصیة. 6.7

هذه القدرات تبدو مستعملة في مشاط القراءة، والفرق الموجود بین القراء العادیین 

والقراء الضعاف كون الضعفاء لهم صعوبات أكثر من العادیین في المهمات التي تتطلب 

 Sulzbyو  Sanahanإنتاج الملخصات كما أن هؤالء القراء (الضعاف) حسب المؤلفان 

مر بمعالجة النصوص التي بها صعوبات في اإلنسجام نجدهم عاجزین عندما یتعلق األ

الدي أشار أن القراء األقل مهارة أو تجربة في نشاط القراءة مضطربین  Perfetti,Cوحسب 

في المیدانیین اللذان یخصان ما وراء النص ویعتبران مهمین في القراءة وهما: التحكم في 

  .مستویات بناء النص وتلك الخاصة باستراتجیات الفهم

فهذه الصلة بین التحكم في ما وراء النص والتسییر من المستور األعلى لنشاط القراءة یفسر 

العالقة الموجودة بین القدرة المبكرة في روایة القصص لألطفال والنجاح الالحق في تعلم 

القراءة ة وبالتالي فإن التحریض في استعمال المخطط المبكر والمسبق لقراءة السرد یحسن 

  هم عند القراء الصغار.من الف

إن تحریض الطفل منذ صغره على حب اإلطالع سواء على القصص أو الحكایات تساعده 

 )68 -67: 2003- 2002( حمدوش، س، . على تنمیة وتوسیع فهمه
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  نماذج القراءة . 8

ت مسارین، نماذج ، نماذج ارتباطیة، نماذج ذاطوریةفمنها نماذج ت ناك نماذج كثیرة للقراءةه

التماثل. وفي دراستنا هذه خصصنا اإلهتمام بنموذجین مقترحین من طرف الباحث " فریث" 

في الدراسات الحدیثة التي من خاللهما نذكر   )1986( والباحث "سیمور"  )1985(

  استراتیجیات تسمح لنا بالتعرف على الطریقة التي یستعملها الطفل حتى یتمكن من القراءة:

  )1980، باترسون و مورتون ، 1978، یرتھ(لكولنموذج  القراءة ذات مسارین: . 1.8

حسب هذا النموذج إن القدرة على التعرف على الكلمة تعمل بطریقتین: سواء بنظام 

مباشر لبلوغ نوع من المفردات الذهنیة التي تتشكل خالل سنوات من التدریب على قراءة 

  تجویل المعلومة البصریة إلى معلومة فونولوجیة.الكلمات أو نظام غیر مباشر من خالل 

   ). 28 :2012- 2011ش،  ،( أزداو

أو أیضا غیر  ) voix d’assemblageالمسار المباشر أو المسار عن طریق التجمیع ( -

المعجمي هو النسق الذي یتمثل في ربط النظام اإلمالئي وفونولوجیة الكلمات، ویسمح بذلك 

في التعرف على  الصیغة ذهھمن قراءة الكلمات الغیر المألوفة، من وجهة نظر نمائیة 

  المراحل. ذوي نماذج في الموصوفة الفونولوجیة المرحلة مع تنطبق الكلمات

أو المعجمي   voix d’adressage)المسار المباشر أو المسار عن طریق العنونة (  -

فیه البلوغ مباشرة للمعلونات اإلمالئیة للكلمات المألوفة المخزونة خالل  األول یتم بعكس

  التعلم، ثم إلى الشبكة الداللیة.
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  كلمة مكتوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  الداللة                      

                    sémantique

      

  

  

  

  

  

  

  

  (1980)مورتونرسم تخطیطي لنموذج كولتهیرت و  یمثل:) 4رقم (الشكل 

  .(1978)وبترسون

  

  

 تحلیل بصري

L’analyse visuelle 

 معجم إمالئي

Lexique 
orthographique 

 تحویل حرف فونیم

Conversion graphéme 
-phonéme 

 المعجم الفونولوجي

Lexique phonologique 

 العازلة

Buffer 
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  النماذج التطوریة: منها نجد نموذج الباحث "فریث" ونموذج الباحث "سیمور". 2.8

  ( 1985 ):نموذج فریث . 1.2.8

اتجهت النماذج التطوریة نحو وصف أنواع من االستراتیجیات التي یجب أن یتعلمها 

 فریث" "من التحكم في القراءة وفي هذا الصدد نجد نموذج الباحث الطفل حتى یتمكن

الذي اقترح نموذجا یحتوي على ثالث استراتیجیات مختلفة للتعرف على الكلمات  )1985(

بدایة من المرحلة اللوغوغرافیة متبوعة بالمرحلة الهجائیة ووصوال إلى المرحلة  المكتوبة 

باستراتیجیة یستعملها الطفل للتعرف على الكلمات المكتوبة، أي وتتمیز كل مرحلة  اإلمالئیة.

  تسمیتها وفهمها وسنفصل كل مرحلة على حدى:

  :. المرحلة اللوغوغرافیة1.1.2.8

 في هذه المرحلة یتم فیها التعرف مباشرة على الكلمات المعروفة من طرف األطفال

معتمدین في ذلك على مختلف أنواع المؤشرات، وال سیما المؤشرات غیر اللغویة، مثل 

اللجوء إلى السیاق أو التعرف على الممیزات الخطیة البارزة للكلمة نفسها (كاللون، طول 

 بالمعنى القراءة عن ناھالكلمة، وجود أشكال خاصة بالحروف). في الواقع ال یمكن التحدث 

 ترتیبها حتراما أن إال الكلمة تكون التي الحروف كل توفرت إن فحتى لمة،الك ذهله المعروف

 یعالج فالطفل. اإلعتبار بعین المؤخوذة هي البصریة المؤشرات فقط ألن ضروریا، یّعد ال

 مّصورة كأشیاء نهابالتعرف على الكلمات أو باألحرى تخمی یقوم إذ كصورة، اللغویة المعلومة

  .شامل طابع ذات أولي معجم بتطویر له یسمح ما

-المكتوب( معالجة بین ما ومنتظمة مباشرة لروابط المستوى ذاھعموما، ال یوجد بعد في 

    . التالیة المرحلة خالل تدریجیة بصفة یأتي فتموضعها الشفویة، واللغة) صورة

  المرحلة األبجدیة:. 2.1.2.8

 فهذه ،"الفونولوجیة الوساطة"  طریق عن اإلجراء باستعمال المرحلة ذهھتتمیز 

تسمح بوضع العالقة بین الشفوي والكتابي بفضل معالجة ذات طبیعة لغویة وأین  اإلستراتجیة
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یتم فك ترمیز الحروف الواحد بعد األخر بصفة تدریجیة، وبذلك وبعكس المرحلة السابقة، 

  هویة وترتیب الحروف تعد هنا هامة.

على الفونولوجیا، تسمح للطفل بقراءة كل سالسل وهذه اإلستراتجیة لفك الترمیز والتي ترتكز 

الحروف، سواء تعلق األمر بالكلمات المعروفة وحتى شبه الكلمات، في حین أنه یمكن أن 

یجد صعوبات في قراءة الكلمات غیر المنتظمة أین التماثل بین الحروف والفونیمات لیس 

  واضحا.

ئي ذهني وتموضع إجرائي أكثر فعالیة إن تكرار عملیة فك الترمیز، یسمح بتكوین معجم إمال

  و إقتصادیة یسمج بقراءة الكلمات غیر المنتظمة والمعقدة، والتي تمیز المرحلة التالیة. 

  ). 21 - 18: 2012 - 2011ش، ،(أزداو

  المرحلة اإلمالئیة:. 3.2.1.8

هي آخر مرحلة من مراحل تطور القراءة یقترحها فریت، وفیها یتم التعرف على 

والطفل الذي  (morphème).الكلمة المكتوبة على مستوى المقاطع أو صور الكلمات 

یستعمل هذه االستراتیجیة یمكنه أن یحدد في كلمة مكتوبة مقطعا ینتمي إلى كلمات أخرى 

الهجائیة فالطفل یربط الصورة بالحرف أما في هذه وفي المرحلة  ،وینطق بنفس الطریقة

 المرحلة فالكلمة المكتوبة تعتمد أساسا على طریق مباشر.

كما أن هذه الطریقة تسمح للطفل الذي یتحكم في االستراتیجیة الثانیة بالتعرف، تخزین 

 : و نجد طریقتین للتعرف على الكلمات وٕاعادة كتابة الكلمات على شكلها اإلمالئي.

وتقسم  .األولى: تعتمد على التعرف على العالقة الموجودة بین الحرف و صوته الطریقة -

الكلمات إلى وحدات صغیرة ثم یعاد جمعها، وتدعى هذه االستراتیجیة بالتجمیع  

(assemblage) 

الثانیة: تتمیز بالتعرف على الكلمة كشكل محدد وثابت، دون أن یمر إلى التجمیع  الطریقة -

ّألننا نذهب مباشرة إلى الكلمة المخزنة في  (Adressage)ه الطریقة باإلرسال وتسمى هذ

  ) 8 P : 1985 M,  ,Borel(  .(lexique orthographique)المعجم اإلمالئي 
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  : 1996سیمور نموذج. 3.8

بجمع االستراتیجیات الثالث للقراءة في نموذج بحیث ) 1996( "سیمور"الباحث قام 

اللوغوغرافیة والهجائیة موجودتین عند الطفل منذ بدایة تعلم القراءة اعتبر المرحلتین 

  .) في األسفل شكلأنظر ال(  وسیستعمالن كقاعدة معرفیة لتحضیر اإلستراتیجیة اإلمالئیة

  االستراتیجیة            الوعي      االستراتیجیة

  الهجائیة          الفونولوجي      اللوغوغرافیة

  

          

         

 التجهیز اإلمالئي نظام

 )1996" (لسیمور " نموذج اكتساب القراءة): 5الشكل رقم(                 

تسمح االستراتیجیة اللوغراغرافیة ببناء معجم بصري للمفردات، أو مقاطع بصریة للكلمات 

بدایة تعلم القراءة یتعرف الطفل على بعض الحروف ویربطها مع  وفي .التي یعرفها الطفل

وعي الطفل بأن الكالم مجزأ إلى وحدات صغیرة بحجم الحرف والمعجم تأصواتها، هذه القدرة 

عملها األساسي هو االحتفاظ بالعالقات التي توجد . Lexique alphabétiqueالهجائي 

هذه التقدیمات ذات الطبیعة الهجائیة واللوغوغرافیة، في بناء إذ تساهم بین الحرف وصوته، 

 النظام المركزي للتحضیر اإلمالئي.

 (Système central d’élaboration orthographique)  و هذا لن یحدث إال

عندما یعي الطفل بأن الكالم یجزأ وهنا یمكن التطرق معه إلى  بتحریض میتافنولوجي جدید

لوعي الجدید یسمح للنظام التحضیري اإلمالئي بإعادة تعریف التمثیالت هذا ا .بنیة المقطع

موجودة في المعجم اللوغوغرافي والتعرف على الكلمات سیتحقق الالبصریة للكلمات المكتوبة 

الطفل یقرأ كلمات جدیدة انطالقا من ربط مقاطعها بكلمات أخرى  من خالل مقاطعها فیصبح

 . یعرفها، لدیها نفس المقطع
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بین كیفیة  "فریت"في نموذجه مراحل اكتساب القراءة التي اقترحها  "سیمور" الباحث دخلأ

سوف حیث  التحلیل التقطیعي للكالم والعالقات المتبادلة بین المیتافنولوجیا واكتساب القراءة

  ).P et autre,,Gillet 2000 : 54-53( نتطرق إلى تلك المراحل في العنصر الموالي

  الترابطیة: النماذج. 4.8

  )1989نموذج القراءة لسدنبارغ و ماكسالند  (. 1.4.8

تنظر في طریقة واحدة فقط والتي تسمح بالتعرف على یعتبر نموذج مرجعي، إذ 

الكلمات مهما كان تكرارها وتصف هذه النماذج نمط تنشیط متساوي بین الوحدات الكتابیة 

یة بسرعة واضطراریا (إلزاما) بمجرد والصوتمیة حیث بواسطتها تنشط المعلومة الفونولوج

وتنجز هذه التحالیل بالتساوي. یمكن أن تبدأ عملیات مراحل التعرف  .التقاء الوحدات الكتابیة

  على الكلمات في حین ال تنتهي مراحل التحویل الصوتمي.

(Maclellandو  Seidenbergحاول كل من الباحثان ( ) Modéliser) في نموذجة 

على القراءة انطالقا من هندسة بسیطة جدا. تتضمن الوحدات المخصصة عملیة التدریب 

(Orthographiqueلترمیز المعلومة الخطیة ( ) والداللیة. Phonologique) والصومتیة 

صومتي. -) وكل قاعدة خاصة بالتحویل الروسمLexiqueوذلك بإقصاء كل ماهو معجمي (

الموجهة لنقاط االتصال الرابطة بین ) Porderationوتحفظ الشبكة بإحكام الموازنات (

الوحدات. إذا تمكنت هذه النماذج من اصطناع بعض آثار قراءة الكلمات بصورة مرضیة 

(اثر التكرار أثر االنتظام والدقة) فهي ال تأخذ بعین االعتبار قراءة شبه الكلمات 

)Pseudomots ،( ئ الراشد.حیث النتائج التي ظهرت تعد ضئیلة جدا بالمقارنة مع القار 

  )31 : 2004 -2003،س ،(سعیدون 
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  النماذج عن طریق التماثل:. 5.8

مصطلح التماثل إلى نموذج تعلیمي یستعمل فیه الطفل إجراء معروف لمعالجة  یشیر

وضعیة غیر معروفة، ومنه لتعلم اللغة المكتوبة فهو یقرأ الكلمات الجیدة مرتكزا على 

الكلمات المعروفة. ویمكن إدراج النموذج عن طریق التماثل في مجال البحوث التي تهتم 

  ما "القافیة" بالقراءة.بعالقة الوعي الفونولوجي والسی

  1990 ) (بریان  و نموذج غسوامي. 6.8

منطلق الدینامیة التطوریة لهذا النموذج هو أن التماثل ال یمكن أن یتحقق إال اذا كان 

الطفل قادرا على تقطیع الكلمات إلى وحدات تحت مقطعیة على مستوى اللغة الشفویة وبذلك 

  كلمات تشترك في نفس القافیة. یكون الطفل معجمه اإلمالئي المشكل من

یرتكز نموذج قواسمي وبرایان عل ثالث عالقات ترابطیة سببیة في عملیة اكتساب القراءة 

  ).6كما یوضحه الشكل رقم(

یتمثل األول في الترابط ما بین الوعي الفونولوجي والقافیة وتطور أداء الطفل على مستوى 

  قبل بدایة اكتساب القراءة.القراءة علما أن هذه الترابط السببي یحدث 

أما الثاني، یتمثل في الترابط ما بین القدرات ما وراء الفونیمیة وتطور الوعي الفونولوجي, 

  وهو یوازي المرحلة األبجدیة.

أما الثالث فهو یتمثل في الترابط المتبادل ما بین تقدم الطفل في القراءة واإلمالء/ الكتابة 

ابع ما بین جودة التمثیالت الفونولوجیة عند القارئ ) ترابط و 1999، وتضیف (غوسواي

  المبتدأ وتطور اللغة المكتوبة لدیه.

فحسب هذا النموذج إن اكتساب القراءة یمر بعدة مراحل، بحیث یتعلم األطفال أوال نظام 

 التحویل من الشفوي إلى الكتابي، وبعدها یمكنهم إستعمال وحدات أوسع من الحرف. 

  ).32 - 31 :2012 - 2011ش، ،(أزداو
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  )1999یمثل نمودج ( قوسوامي وبریان ) ( ):6(الشكل رقم

  قیاس القراءة. 9

  ساس ثالثة عناصر:أتقاس القراءة على 

    سرعة القراءة:. 1.9

بسرعة، یتم قیاس  أببطء ومنهم من یقر  أتتفاوت سرعة القراءة عن االفراد فمنهم من یقر 

  السرعة عن طریق مقیاس الزمن وهو الكرونومتر.

نأخذ كمعیار السرعة المحددة لقراءة نص ما الوقت الذي یتم بعدها، یتم التركیز على 

ن تتمثل في هذه الكلمات صور أالكلمات التي تحتوي على الحروف المراد تجریدها ویراعي 

  الحروف المختلفة.

  عدد االخطاء:.2.9

رتكبها القارئ في قراءة النص المكون إیقوم المعلم او الفاحص لحساب عدد االخطاء التي 

جل معرفة القراء الجیدین و القراء أمن عدد من الكلمات، ثم یقوم بحساب ضارب القراءة من 

  السیئین حسب القانون.

  عدد الكلمات \ضارب القراءة = عدد االخطاء 

     ستیعاب:إلالفهم و ا. 3.9

سئلة یطرحها المعلم حول النص، ویقوم القارئ باإلجابة أیتم قیاس الفهم عن طریق 

  عنها بعد قراءته للنص وتكون االجابة حسب فهمه له.

 القراءة

 اإلمالء  الفونیم  القاقیة
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فاذا استوعب المعنى منه كانت االجابة مقنعة واجاب عنها بثقة، ویكون التنقیط على كل  

  ).67 : 2001س، ،تایف(سؤال حسب درجة الصعوبة 

  تعلیم القراءة:طرق . 10

  تنقسم طرق تعلیم القراءة الى ثالثة طرق و هي:

  الطریقة التركیبیة (الجزئیة) 

  الطریقة التحلیلیة (الكلیة) 

  الطریقة المزدوجة

  : و یتفرع منها ما یلي: الطریقة التركیبیة (الجزئیة). 1.10

   :  طریقة الحروف ( الطریقة الهجائیة). 1.1.10

الطریقة بتعلم الحروف الهجائیة واسمائها واشكالها وبالترتیب الذي هي یبدا  الطفل في هذه 

الخ) ولذلك سمیت الطریقة الهجائیة ویسیر المعلم على   ..… ثاء ،تاء ،باء ،علیه (الف

 : النحو التالي

ینطق المعلم الحرف المكتوب على اللوح أمام التالمیذ، ویقوم التالمیذ بالتردید وراءه  -

دة مرات، وقد یكتب المعلم عددا من الحروف حسب قدرة األطفال ویقرؤها ر ذلك عویكّر 

 ثم عدة مرات،) الخ ،خ ح، ج، ث، ت، ب، أ، ( بالتسلسل، ویقوم األطفال بتردیدها خلفه

سأل عنها لیتأكد من یسألهم عن اشكالها، ثم یقوم بالعملیة المخالفة بین مواقع الحروف، ثم ی

  .معرفتهم لها

 .المعلم بتدریب التالمیذ على كتابتها حتى یتقنونها یقوم  -

مع التركیز على أهمیة . ینتقل المعلم إلى مجموعة أخرى من الحروف وهكذا حتى النهایة  -

الترتیب لهذه الحروف، وهو بهذه الطریقة یتبع الطریقة الجماعیة عند القراءة واألسلوب 

  .الفردي عند الكتابة
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   :الصوتیة . الطریقة2.1.10

یبدأ الطفل في هذه الطریقة بأصوات الحروف مباشرة بدال من أسمائها لذا فهي  

  :تختصر على مرحلة تعلم الحروف نفسها ویتبع في تدریسها الخطوات اآلتیة

و یعرضه على بطاقة بخط كبیر واضح مع أیكتب المعلم الحرف االول(أ) امام الطالب 

لف همزة و فتحة (أ) والتالمیذ یرددون أصورة (األرنب) مثال ویقول وهو یشیر الى الحروف: 

خلفه ثم ینتقل الى الحروف االخرى ویستطیع المعلم ان ینتقل الى الحروف منفصلة ثم 

  مجتمعة كان یقول :

ه الطریقة تتیح للمتعلم أن یتعلم د فتحة د، ر فتحة ر، س فتحة س، ویقول درس وهذ

ثالثمائة وأربعة وستین صوتا، وال ینتقل المعلم بتالمیذه في كثیر من االحیان الى تكوین 

    ).  21 :2006، ال ،د سعید عبد اهللا( كلمات اال بعد امتالك الطفل عددا من األصوات

  : الطریقة التحلیلیة(الكلیة). 2.10

اكبر قدر من الوضوح في المعنى، تعد طریقة جیدة تضمن أیة طریقة في التدریس 

 وناجحة بالنسبة للطفل، ومما ال شك فیه أن الطریقة الكلیة تحقق هذه المیزة إلى حد كبیر

بها اإلنسان، إذ هو في  إضافة إلى هذا فان الطریقة تتوافق مع عملیة اإلدراك التي یمرّ 

بناء على النظریة (  أجزاءها أول مرة طبیعته یبدأ بادراك األشكال بشكل آلي، وال یدرك

  .الجشتالطیة)

ن الجزء نفسه ال قیمة له ألن  لإلنتمائه لكل یرتبط به، فالحرف ال أویصوغون هذه الطبیعة ب

إلیها، والكلمة أیضا قد تحمل  يمعنى له في نفسه، وال داللة إال في إطار الكلمة التي ینتم

مع وضعت له في الجملة، ولذلك آتت هذه  معنى، و لكن معناها الدقیق ال یتضح إال

عالوة على شعور الطفل  .الطریقة في تعلیم القراءة انسب لنمو المتعلم، واقرب إلى طبیعته

  : بأنه یقرأ شيء ذات داللة، فیتولد لدیه الدافع الذاتي، و لهذه الطریقة عدة أشكال منها
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  طریقة الكلمة 1.2.10

، بتعلم القراءة عن طریق )انظر و قل( التلمیذ في هذه الطریقة أیضا طریقة یبدأ

الكلمة ال الحرف، وال الصوت، وال المقطع، ومع أنها تبدا عن طریق تعلم الوحدات اللغویة 

كسابقتها إال أنها أوسع منها، ولها معاني یفهمها الطفل، ففي هذه الطریقة یقوم كثیر من 

ة الكلمة الكلیة من خالل استعمال الصور، والبطاقات، ویتبع في المعلمین بتعلیم طریق

 :تدریسها ما یلي

ینطق المعلم الكلمات بصوت واضح مشیرا إلیها، ویقوم التالمیذ بمحاكاته ناظرین إلى  -

 .الكلمة بإمعان وتركیز، وفي الوقت نفسه یؤكد المعلم العالقة بین الصورة والكلمة

 .الكلمة عدة مرات لتثبیت صورتها في أذهان التالمیذ یقوم المعلم بتكرار نطق -

یتدرج المعلم في االستغناء عن الصورة المرافقة لهذه الكلمات حتى یصبح الطفل قادرا  -

 .على التعرف على الكلمة، و یمیزها دون االستعانة بالصورة

  ف.یقوم المعلم بتحلیل الكلمة إلى حروفها، حتى یستطیع الطفل التمییز بین الحرو  -

  . طریقة الجملة2.2.10

ظهرت هذه الطریقة نتیجة االنتقادات التي وجهت إلى طریقة الكلمة، وتعد الجملة في 

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

و على أإعداد جمل قصیرة من قبل المعلم مما یألفه التلمیذ وكتابتها على اللوح  -

 .تؤخذ الجملة من أفواه التالمیذوقد بطاقات 

 .ینظر التالمیذ إلى الجملة بانتباه، و تركیز و دقة -

ینطق المعلم الجملة ویرددها األطفال وراءه جماعات وفرادى مرات كافیة ثم یعرض  -

جملة اخرى تشترك مع االولى في بعض الكلمات من حیث المعنى والشكل ویتبع فیها ما 

 .فعله في األولى

 بعد عدة جمل یبدأ بتحلیل الجمل ویختار منها الكلمات المتشابهة لتحلیل الحروف ویجدر 
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   بالمعلم هنا أال یعجل في عملیة التحلیل و أن ال یكون بطیئا فیها

  ).153 -152 :1998ي،  ،، فتحي علين ،محمود كامل(

  الطریقة المزدوجة (التحلیلیة التركیبیة):. 3.10

نه أتدریس السابقة أن لكل طریقة مزایا وعیوبا و التبین من خالل استعراضنا لطرق 

الى الجمع بین اكثر  ن االتجاه الحدیث یسعىإلیس  هناك طریقة واحدة تتمتع بكل المزایا، ف

من طریقة، وبمعنى ان یؤخذ من كل طریقة مزایا وترك مساوئها قدر االمكان، لذلك ارتأى 

المختصون ضرورة االستفادة من كل طریقة سواء كانت كلیة ام جزئیة، ومن ثم تتبلور فكرة 

م عناصرها ما الطریقة المتبعة حالیا في التدریس وهي الطریقة التركیبیة التحلیلیة التي من اه

  : یلي

تقدم لألطفال وحدات معنویة كاملة للقراءة وهي الكلمات ذات المعنى ینتفع االطفال بمزایا  -

 طریقة الكلمة.  

 .تقدم لهم جمال سهلة تشترك فیها بعض الكلمات و بهذا ینتفعون بطریقة الجملة  -

 حروف وربطها برموزهاانها معنیة بتحلیل الكلمات تحلیال صوتیا للتعرف على اصوات ال -

  وبهذا تستفید من الطریقة الصوتیة.

انها تعني في احدى مراحلها بمعرفة الحروف الهجائیة رسما واسما وبهذا تنتفع بمزایا  -

 .الطریقة األبجدیة

  .تخلصت هذه الطریقة من العیوب التي لحقت بالطریقة السابقة -

یم القراءة للمبتدئین كونها تبدا بما هو ومن االمور التي تزید من فعالیتها كأسلوب في تعل

مستخدم في حیاة الطفل حیث تستهل خطواتها باختیار كلمات قصیرة مما یألفه الطفل تستغل 

الصور الملونة والنماذج والحروف الخشبیة وغیرها من الوسائل استغالال وافرا مما یضمن 

  لهذه الطریقة عنصر التشویق والرغبة. 
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  القراءة بالطریقة المزدوجةمراحل تعلیم  ·

استخدام هذه الطریقة یستلزم ان یسیر المعلم بتالمیذه على وفق خطوات اربع ال بد 

من ان یسلكها متدرجة واحدة بعد االخرى بحیث تمهد المرحلة السابقة الى المرحلة الالحقة  

 :وتتداخل فیها المراحل كما یلي

 .مرحلة اإلعداد و التهیئة  -

 .عریف بالكلمات والجملمرحلة الت  -

 .مرحلة التحلیل والتجرید  -

  ).153  :1998ي،  ،ن، فتحي علي ،(محمود كامل مرحلة التركیب  -

  خصائص اللغة العربیة:. 11

  تعریف اللغة . 1.11

یعرف (دي سوسیر) اللغة على أنها نظام من االشارات تعبر عن األفكار و بأنها وسیلة 

  هذا ما أعطي للغة أهمیة فقد أدخلها في البیئة الالشعوریة لإلنسان. معبرة عن األشیاء،و

  النظام الفنولوجي للغة العربیة : .2.11

  نظام الصوائت: ·

 النظام الصوتي للغة العربیة یعتبر بسیط إذا ما قورن باللغات األبجدیة األخرى كالفرنسیة

   : a : ،i : ،uو ثالثة طویلة  a ،i ،uصوائت منها ثالثة قصیرة فالعربیة ال  6تحتوي على 

  بحیث مدة النطق بالصوائت الطویلة یمثل عموما مرتین متوسط النطق بالصوائت القصیرة.

  نظام الصوائت: ·

  تحتوي اللغة العربیة على ستة و عشرون صامتة أو فونیم صوامتي إضافة إلى الواو أو الباء 

حیث بعض النحاة یعتبرونها التي تسمي "شبه الصوامت" أما الهمزة فلها وضع خاص ب

  الصامتة التاسعة و العشرون:

  یدعو للتساؤل.  aka/a"عندما تبدأ كلمة بهمزة متبوعة بصائتة /
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/ أو بهمزة متبوعة  a  /akaإذا ما كان المقطع األول یبدأ بصائتة وفقا للكتابة الصوتیة /

  بصائتة.

ا كما هي موضحة في هذه الصوامت یمكن تصنیفها حسب طبیعة النطق أو التلفظ به

  الجدول:

  شفویة      

  مزدوجة

  شفویة

  أسنانیة 

من 

بین 

  الثنایا

أدني   لهویة

  حنكیة

أقصى   حنكیة

  حنكیة

  حنجریة  حلقیة

فمویة 

غیر 

  مفخمة

  شدیدة 

  رخویة

مجهورة 

  مهموسة

  ء   qق.  kك.    د.ت      ط .ب

    ع    غ  ج  ز  ذ      مجهورة

  ch oh  خ    ش  س  ث  ف    مهموسة

           dض        مجهورة

            tط        مهموسة  شدیدة  

             jظ       مجهورة  

ي         مهموسة  رخویة  

  ص

          

           nن         m م      مجهورة  شدیدة  

            ل        مجهورة  جانبیة  

            ل R        مجهورة  اهتزازیة  

شبه 

  صوامت

          ي w       Yو    

  

  ): یمثل صوامت اللغة العربیة1( جدول رقم                  

  الصوامت الشفویة غیر المفخمة:

  المهموسة: ال تهتز عند النطق بها األوتار الصوتیة و هي: -

  /u/،/t/،/k/،/qالشدیدة:/ -    

  /s/،/f/،/ي/،/h/،/y/hالرخوة:/ -    
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  المجهورة: تهتز األوتار الصوتیة عند النطق بها. -

  /d/،/bالشدیدة:/ -    

   /z/،/d،/ /s/  ، /6ع/،//،/jالرخوة:/ -    

عند النطق بها یسجل تأخیر لألصل اللسان ما یشكل ضغط  الصوامت الشفویة المفخمة: -

  شدید علي مستوى الحلق.

  مجهورة. /  tمهموسة / / d / الشدیدة: -    

  مجهورة مهموسة و /ي/ / o / الرخوة -    

و هي تصنف في قسم الصوامت الشدیدة تمتاز بتوقیف اإلنفتاح وفي  الصوامت الشائعة: -

  / اإلنغالق بصفة آنیة.  rل/ أو بصفة متتابعة في حالة / حالة الحروف الجانبیة مثل /

هي أیضا صوامت شفویة تتمیز بمرور بجزء  الحروف التكراریة مثل الصوامت الغنیة: -

  ن هواء الحنجرة عن التجویف األنفیة./ م m /،/ nبفضل تخفیض اللهاة و تتمثل في /

    .)65- 64 :2012 - 2011ش،  ،(أزداو

  لخصائص الفونولوجیة للغة العربیةا ·

  التضعیف والمد . تتمثل خصائص اللغة العربیة المغاالت،

) یشیر هذا المصطلح عادة للتعبیر عن بعض الصفات التي l’empttase( المغاالت -1

 اإلستعالء و  التفخیم ،اإلطباقفي تمیز الصامتة و المتمثلة 

) علي مستوي الكتابي یرمز لها بشدة التي تعني تضعیف  géminationالتضعیف( -2

  الصامتة.

  أما على مستوي الصوتي فالتقابل بسیط مضعف یمكن توضیحه كما یلي:  

بالنسبة لصامتة غیر انفجاریة، هذا التقابل ینحصر في التضاد الزمني " قصیر/ طویل" - 

  بالنسبة لصامتة انفجاریة فهو یعود إلى مدة السكون.أما 

فالصامتة المضعفة هي عبارة عن صوت أحادي، إذ ال تغادر اعضاء النطق موقعها عند  -

التلفظ بها، ففي "كّبر" تبقي الشفتان في موقعها و یتغیر فقط زمن النطق وشدته، ولذا فمن 
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في اللغة العربیة یعتبر التضعیف / فkab :ara/ بدال من / kabbaraاألحسن أن نكتب /

  /. hadaraعنصرا ممیزا على المستوى التركیبي الداللي حیث "حضر الدرس"/

  المد: یخص ظاهرة تمدید الصوات و یحدث بحضور صائتة طویلة: -3

 /u  :/،/وi : فقراءة النصوص تخضع لقواعد فونولوجیة خاصة بعضها الزمة واألخرى /

  .الترخیمو  اإلدغامفي  و تتمثل هذه المظاهر اختیاریة أو خاصة بالقرآن

 ). 66 - 65 :2012 - 2011ش،  ،( أزداو

  النظام المقطعي للغة العربیة:. 3.11

) إن النظام المقطعي للغة العربیة یخضع لبعض التعقید وبالفعل cohen, 1990 حسب ( 

  فمن بین الخصائص الهامة التي تمیزه:

  كل المقاطع تبدأ بصامتة وصامتة واحدة التي تأخذ موضع المنطلق. أن -

  المنطلق موجود بصفة إجباریة و منه ال یمكن أن نجد صائتا في بدایة المقطع. -

  مقاطع اللغة العربیة ال تقبل أكثر من صائتة واحدة (قصیرة أو طویلة). -

  آخر المقطع یكون إما صائة او صامتة. -

المقطع ال یمكن أن یحتوي على أقل من اثنین وأكثر من ثالثة وحدات فونیمیة إال في  -

  بعض الحاالت أین یمكن أن نجد أربعة

  طویلة  قصیرة  

  : Cv Cv  مفتوحة 

 Cvc    مغلقة

Cv :c 

cvcc  

  اع المقاطع في اللغة العربیة): یمثل أنو 2الجدول رقم (
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میزتین بارزتین: فهي تكون سواء مفتوحة (مغلقة أو تصنف مقاطع اللغة العربیة عادة حسب 

  : ). v) و للصائتة الطویلة (c) للصامتة( vقصیرة) طویلة و یرمز عادة للصائتة (

) أن اللغة العربیة تحتوي على خمسة أنواع من المقاطع 2یستخلص من خالل الجدول ( -

ي بقصیر إذا كان مفتوحا مع العلم ان المقطع یسمي مفتوحا إذ كان ینتهي بصائتة، و یدع

ویحتوي على صائتة قصیرة، و یسمي طویال إذا كان ینتهي بصائتة طویلة أو بصامتة وهي 

  كما یلي:

) یمكن أن یتواجد في بدایة وسط أو نهایة الكلمة و لكن لیس بشكل معزول cvالمقطع ( -

  )darasa) /cvcvcvمثال "درس/

  المقطع في كلمة

  نوع المقطع

  معزول  نهایة  وسط  بدایة

Cv +  +  +  -  

Cv :  +  +  +  +  

cvc  +  +  +  +  

Cv :c  +  +  +  +  

cvcc  -  -  +  +  

  ) یمثل أنواع المقاطع و موضوعها في الكلمة.3الجدول رقم (

) یمكن أن یتواجد في بدایة،  وسط ،في نهایة الكلمة وفي شكل معزول : cvالمقطع ( -

  :)  cv/ (fil) ،" فیل" /: baqqi) ، /cv :cvمثل "باقي" /

)، یمكن أن یتواجد في البدایة ،في وسط، في نهایة الكلمة وفي الشكل cvcالمقطع ( -

  ).cvc/ (xud)، "خذ" /qbla ) /cvccvالمعزول مثال " قبل" /

) یمكن أن یتواجد في البدایة ،في الوسط،في نهایة الكلمة وفي الشكل cv :cالمقطع( -

  )gamil) (cvcv :cالمعزول مثال "جمیل" (
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/ bahr) یتواجد فقط في نهایة الكلمة أو في شكل معزول مثال " بحر" /cvccالمقطع (-

)cvcc( .  

) ) یتضح أنه ال یوجد لنوع من المقاطع تبدأ بأكثر من صامتة 3من خالل الجدول رقم 

وبالفعل ففي اللغة العربیة الفصحي ال نجد كلمات تبدأ بمقطع یحتوي علي صامتین متتالتین 

/trab/ / / في حالة حدوثه نضیف للكلمة في بدایتها صائتة crabأو في اللغة الفرنسیة 

ینطق كما یمكن أن نجده في اللغة العامیة الجزائریة صوتي. وتتشكل بذلك مقطع أولي 

/ n  :tu :afla) مثال/prosthétiqueبواسطة ألف یسمي باإلصطناعي (

)platon(  مفتوح. ونتحصل بذلك على مقطع أولي مغلق ومقطع  

أما عن هیكل المقطع فإنه مبني علي خصائص المصوتات المتعاقبة داخله جزء من هذا 

المقطع یحتل الصدارة ویسمي النواة تحیط بهذا الجزء وحدات هامشیة تكون حدود المقطع. 

وفي معظم الحاالت، یحتوي المقطع علي حركة واحدة وهي النواة وعلى حرف أو حرفین أو 

  لمواقع الهامشیة و لكنه یحدث أن یحل محل الحركة.ثالثة تكون في ا

  ) 68 - 67 :2012 -2011ش، ، (أزداو

  :والقراءة ةملاذاكرة العالعالقة بین . 12

في علم النفس المعرفي ذاكرة العمل مصطلح یبین الخاالت الذهنیة التي تتعلق  

بالمعلومات كتلك الخاصة بالتعلیم، والذي یبین االنتقال من حالة ذهنیة إلى أخرى، ففي اللغة 

الشائعة ذاكرة العمل تجعلها نفكر في وظیفة واحدة لتخزین المعلومات، بینما أوضح علم 

  .ود  تنوع  كبیر في التمثیالت الذهنیة  والسیاقاتالنفس المعرفي بوج

تعتبر ذاكرة العمل  ضروریة في القراءة وهذا لما تحتویه من  ممیزات هامة  تخدمها  حفظ  

كرة العمل في  بدایة  افقد ظهر مصطلح ذوالمعلومات الهامة والمطلوبة  واسترجاع المعارف

 ةكر احققة على ذكراة قصیرة المدى، فنموذج ذمسنوات السبعینات وهذا تكمله األعمال ال

الذي یدرك ذاكرة العمل   ,baddely) 1986(العمل یواقف غالبا المؤلف المعروف بها
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كنظام قدرة محدودة مخصصة لحفظ مؤقت واستعمال المعلومة خالل تحقیق مهمات معرفیة  

  ، المنطق، حل المشاكل .مختلفة مثل : الفهم

قصیرة المدى، فذاكرة  قصیرة   ةكر ذاتكمله األعمال المحققة عن   العمل كان ةكر افظهور ذ 

المدى  تسمح  بحفظ كمیة  صغیرة من المعلومات  بصفة دائمة، وهو یرى أن ذاكرة العمل 

تعتبر كنظام ثالثي األقسام: القسم األول یتمثل في النموذج  الذي یشمل على  تركیبه  

ي یعتبر كمسیر المكلف بمراقبة  وتوزیع العناصر مركزیة ما یسمى باإلداري المركزي والذ

المنبهة خالل المعالجات المعرفیة المختلفة ولكن هذه العناصر محدودة وال تسمح له  

بالموافقة  على التخزین ومعالجة المعلومات في أن واحد، وللتقلیص من مهمته  یساعد  

ة ونمیز على األقل نظامین بأنظمة  تابعة  والتي هل  مختصة في الحفظ المؤقت للمعلوم

تابعیین والذي یعتبر  كالقسم الثاني وهو الخلقة الفونولوجیة والتي تكرس للحفظ المؤقت 

للمعلومات الشفویة المقروءة أو المسموعة وبالقسم الثالث الذي  یتمثل في الفهرس البصري 

  .د الصور الذهنیةالمكاني  ویكرس للحفظ الموقت للمعلومات  البصریة المكانیة،  وبتولی –

الشبه  ومن بین المیكانیزمات التي تستعمل من طرف الشخص بصفة نشیطة هي  التكرار

یسمي  باللغة    ذهنیا أو ما نما  یكون  التكرار شبه لفظيإ ي بدون التلفظ و أاللفظي 

وهو  ضروري لحفظ  )Baddely ,A .D (وقد درس من  طرف    ،sub  vocal الفرنسیة 

وهذا التكرار یعمل  وفقا للمراقبة  النطقیة    ،المعلومة الشفویة   في الذكرة  قصیرة المدى

، وتدخل هذا  servo mecanisme حلقة "  أو میكانیزم  ألي"التي  تكون تحت  شكل  

وهذا  كرة  العمل  وسرعة النطق،  االرمز  یبرهن على العالقة  الخطیة  بین  مجال  حفظ ذ

واآلخرون في  تقدیم  قوائم من الكلمات  البصریة   )Baddely .A.D( ما  تبینه  دراسة

وعلى األفراد  أن  یتذكروا  بسرعة  تلك الكلمات  وتقاس  سرعة  النطق انطالقا من  قائمة  

  empan  mnesique الكلمات  الخمسین،  وأشارت النتائج  أن  مجال الحفظ الذاكري 

فان  نمو  مجال  Boruff et Smith)    (وحسب المؤلفین طیة لسرعة النطق،هو وظیفة خ

الحلقة النطقیة تحول  هفهذ الحفظ الذاكري عند الطفل مرتبط مباشرة بارتفاع سرعة النطق،
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االداة المكتوبة  عند الدخول الى  أداة  صوتیة  فونولوجیة  وتضعه في التناول الحفظ، 

تقوم  بتنشیط االثار التي تضعف في المخزن، ویكون عن طریق وبتحسین االحتفاظ ن كما  

  التكرار الذهني .

وكما بینت ابحاث  أقیمت على  أطفال المدراس التحضیریة  لتوضیح العالقة  بین الذكراة   

الشفویة السریعة والقراءة،  أن االحتفاظ باالدوات الشفویة  منها  اصوات الحروف  المقاطع  

  بالمستوى الالحق للقراءة .والكلمات مرتبط 

) و   Mackinzieتقیمیات  (حسب   Hulme, C   الخاصة  بفهم النصوص عند الطفل

الصغیر، اللذان تحصال على عالقة إیجابیة بین مستویات القراءة والذاكرة الشفویة قصیرة 

 والتي المدى وهذه العالقة ال تكون إحصائیا داللیة  إال  في السن سبع وثمان سنوات

   .تختصر في السن بین  تسع وعشر  سنوات

 الجزئیة للحفظ في القراءة عند األطفال الصغار الذین یتوادون المرحلة تكون األدوات 

  :األبجدیة كالتالي

 قصیرة  جدا  ( الحروف  أو  مجموع  الحروف )-  

 –تشترط كثیر من الترمیز الفونولوجي الذي یتطلب في كل مرة التحویل الحرفي-  

 الفونولوجي جدید  خاصة  إذا كلمات  جدیدة 

نحو السن  تسع  إلى عشر سنوات: یكون  نمو  طور العنونة  أو االمالئي  عند  -  

نخزنه  ومعروفة   القارئ  العادي الذي تكون القراءة  فیه  مباشرة الن الكلمات  المقدمة  له

من قبل  وهي كلمات مألوفة  ومتكررة، ففي هذه الحالة یفسر التقلیل من العالقة  بین القراءة  

فونولوجي    -والذكرة قصیرة المدى ال الشخص ال یحتاج في  كل  مرة  تحویل  حرفي 

ي نجاح  لتلك الكلمات التي هي معروفة  مسبقا. كما وجد الباحثون  أن التنبؤات  الجیدة ف

 10إلى  10القراءة  یكون  في مجال  الحفظ البصري  ألعداد  وسرعة الحساب  من 

لنا في التفكیر  بان  السرعة في   )Spring  C et  Capps ;C( منهاو  فالتجارب العدیدة

النطق   شبه  تحت اللفظ یشكل عامل  أساسي، وهذا  بالتكرار  المستمر  للمعلومات  أو 
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تلفظ بها  أي  یكون  ذهنیا  حتى  یحصل الحفظ مما  یؤدي إلى  سرعة  الكلمات بدون ال

  النطق .

    :أن ذاكرة  العمل ال  تتدخل في القراءة  إال  في  حالتین) Baddely, A.D(كما  یقول 

 البصریة  قصیرة  المدى ةكراابعد اكتظاظ الذ ·

 صوتي  -عندما  تشترط أداة  القراءة  تحویل  حرفي  ·

  )65 - 63 : 2003 -2002س،  ،( حمدوش

  

  خالصة الفصل

نستخلص مما سبق ذكره أن القراءة مهارة جد مهمة یكتسبها الفرد في حیاته إذ تعد عملیة 

تحویل رموز مكتوبة إلى رموز منطوقة باإلضافة إلى فهم معاني هذه الرموز والتمییز بینها، 

حیث تمكن من إطالع الفرد على .وتتطلب هذه العملیة تنسیقا بصریا سمعیا، حركیا وذهنیا

 الوحید لإلنسانما یجري حوله من نشاطات في مختلف میادین المعرفة بالتالي فهي السبیل 

  . للحصول على المعرفة
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  تمهید

تناولنا فیه إشكالیة  أینبعدما تطرقنا في الجانب النظري لإلطار العام لإلشكالیة، 

ودرسنا المتغیرات التي تحدد  تحدید المفاهیم بالتفصیل كذلك أهمیة وأهداف البحث، البحث

سوف نتطرق فیما یلي إلى من أجل التحقق من فرضیات البحث المطروحة.  موضوعنا

حیث نقوم بعرض منهجیة البحث المتمثلة في الدراسة االستطالعیة، تحدید الجانب التطبیقي 

  .البحثدوات أو مكان إجراء البحث  ،اخصائصهو  المنهج المتبع، عینة البحث

  التذكیر بالفرضیات

  الفرضیة العامة:

  سیرورات القراءةاكتساب توجد عالقة بین الذاكرة العاملة و 

  الفرضیات الجزئیة:

  داللة احصائیة بین الكلمات المألوفة والنادرة في قراءة الكلمات القصیرة . توجد فروق ذات1

  . توجد فروق ذات داللة احصائیة بین الكلمات المألوفة والنادرة في قراءة الكلمات الطویلة2

  الدراسة االستطالعیة. 1

تعتبر الدراسة االستطالعیة مرحلة هامة في البحث العلمي نظرا الرتباطها المباشر 

بالمیدان، ویعرفها الباحث مصطفى عیشوي على أنها دراسة أولیة تجري على مستوى ضیق 

 ).2003:110(مصطفى عیشوي،تمكن الباحث من ضبط مختلف المتغیرات. 

نة البحث في المیدان ومعرفة إذا كانت التأكد من وجود عی بهدفالدراسة اإلستطالعیة ب

علیها قابلة للتطبیق میدانیا، ومحاولة رصد أكبر قدر ممكن من  ناعتمداوسائل البحث التي 

  المعلومات عن موضوع دراستنا من الناحیة التطبیقیة.

  .(اإلخوة طیاب) بوالیة تیزي وزو في المدرسة اإلبتدائیة ذلك وأجرینا
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 منهج البحث:. 2

دراسة علمیة طریقة ومنهج خاص یستعمله الباحث من أجل الحصول على  لكل  

المعلومات حول الظاهرة أو العینة المدروسة إذ تختلف المناهج باختالف وتعدد المشكالت 

اختیار المنهج یعتبر أمرا تحدده طبیعة مشكلة البحث التي یرید یعتبر والمواضیع المدروسة. 

  تیجة معینة. الباحث دراستها، للوصول إلى ن

على أنه (صالح مصطفى)، فه الباحث یعّر ولقد اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي حیث 

نهج الذي یختص ببحث الظواهر أو الواقع في الوقت الراهن، كما أنه یتضمن دراسة مال

الحقائق الوقتیة المتصلة بمجموعة من األوضاع أو األحداث أو الناس، وفي المنهج 

بعملیة السرد اللفظي الوصفي یمكن للباحث أن یستعین باإلحصاء كما یمكنه أن یكتفي 

  ).58 :1996طفى. ف، ( صالح مصخالل دراسته الوصفیة. 

 :تقدیم عینة البحث. 3

 26متمدرسین في السنة الثانیة ابتدائي منهم  تلمیذا 50 من مجملها في البحث عینة تتكون

   التالیة:شروط لتوفر ال وذلك قصدیا مجموعةهذه الولقد كان اختیارنا لإناث،  24ر و ذكو 

  المستوى اللساني  المستوى الدراسي  الجنس  السن  العینة

50 

  تلمیذا

  اللغة العربیة  السنة الثانیة  ذكور  26  سنوات8و 7

  إناث 24  اللغة القبائلیة

  البحث یمثل خصائص عینة): 4( رقم جدول

الطفل في هذه  اختیارنا لهذا السن إلى أنیرجع و  واتسن 8 و 7 بین أعمارهم تتراوح :السن

  .القراءة  میكانزماتالمرحلة مازال في طور اكتساب 

، بحیث لم نأخذ هذا العامل بعین )إناث 24ذكور و 26(تتكون عینة بحثنا من الجنس: 

  ألننا بصدد دراسة العالقة بین متغیرین ولیس بدراسة الفروق بین هاذین الجنسین اإلعتبار

 المقام یقتضي ذلك.  وكذلك 
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الذي أجرته  ارباعتمادا على اإلخت الثانیة السنةقمنا بإختیار مستوى  :الدراسي المستوى

على أطفال متمدرسین في مستوى السنة الثانیة  )2011/2012( )أزداو شفیقة(الباحثة 

سیرورات القراءة عند  التعرف علىابتدائي كونه یتناسب مع موضوع بحثنا الذي یهدف إلى 

  الطفل السنة الثانیة.

 لعربیة الفصحىلألنظمة اللغویة التي تمیز المجتمع الجزائري (ا نظراالمستوى اللساني: 

العربیة العامیة، الفرنسیة، األمازیغیة) تم التركیز على اللغة المستعملة من طرف الطفل في 

اللغة القبائلیة في تطبیق  لغة األم المتمثلة في ي اللغة العربیة الفصحى وكذلكهالمدرسة و 

  . ح التعلیمةر لش هذا اإلختبار

  : تقدیم مكان إجراء البحث . 4

تم إجراء بحثنا في المدرسة اإلبتدایئة اإلخوة (طیاب أحسن محمد سعید)، التي تقع 

  في حّي مولود فرعون، المدینة الجدیدة كریم بلقاسم بوالیة تیزي وزو.

قسم من التحضیري إلى السنة  13، تحتوي هذه المدرسة على 2000فتحت أبوابها سنة  

ذكور، ویحتوي  267إناث و 218تلمیذ،  485ا الخامسة، یبلغ عدد التالمیذ المنظمین إلیه

  معلم وحارسین.   19طاقمها اإلداري والتربوي على المدیر، 

  :البحث أدواتتقدیم . 5

 اإلختبار الخاص بالذاكرة العاملة :لتحقیق أهداف الدراسة اعتمدنا على األدوات التالیة

 ویحتوي على )Gathercole et Baddeley 1982,( انطرف الباحث تم وضعه من

ختبارات منها لغویة واثنان عددیة والخبرة الفضائیة وتم تكییفه وفقا لشروط ومعاییر تتناسب ا

)، الباحثة (سعیدون سهیلة، 2001الباحثة (قاسي أمال،من طرف  يمع المجتمع الجزائر 

  ) 2014/ 2013،الباحث (حسین نواني) و 2003

فهو  .الثانیة ابتدائي السنةخاص بالقراءة عند األطفال المتمدرسین في ف الثاني اإلختبارأما 

  یقیس مستوى القراءة عند األطفال تم وضعه من طرف الباحث
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 ), 2001 Delpeche, George et Nok  ولقد تم تكییفه على المجتمع الجزائري من (

   .طرف الباحثة ( أزداو شفیقة)

  إختبار الذاكرة العاملة:.  1.5

اإلختبار یحتوي على إختبارین هما اختبار الذاكرة العاملة (أرقام) واختبار الذاكرة العاملة هذا 

 . (كلمات)

  :(األرقام) إختبار الذاكرة العاملة. 1.1.5

   :تقدیم االختبار  -

تحتوي على سلسلة من مجموعتین،  قائمةمن األعداد وكل  قوائمیحتوي اإلختبار على خمسة 

  .مجموعات خمسة سلسلة منو  سلسلة من ثالثة مجموعات، سلسلة من أربعة مجموعات

تقدم للطفل مجموعة من األرقام على شكل سالسل وتحتوي كل سلسلة على أرقام منفصلة  

یتذكرها م یطلب من الطفل قراءة األرقام األخیرة من كل سلسلة وتحتفظ بها في ذاكرته كي ث

   .عند نهایة كل سلسلة

  من مجموعتین:  سلسلةمثال 

4 - 3 - 9  

2 - 7 - 1   

یتذكر علیه أن وفي النهایة  بهاثم یحتفظ  1-9 رقمینأن یتلفظ بال هناعلى الطفل یجب 

  .1-9بالترتیب ویعیدها  األرقام األخیرة 

في كل سلسلة وفي كل یهدف هذا اإلختبار الى قیاس ذاكرة األرقام التي یحتفظ بها الطفل  

  .مجموعة بالرقم األخیر

  :اختبار الذاكرة العاملة (كلمات) 2.1.5

  تقدیم االختبار:  -
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تحتوي على: سلسلة من  قائمةمن الكلمات وكل  قوائمیحتوي اإلختبار على خمسة  

مجموعتین، سلسلة من ثالثة مجموعات، سلسلة من أربعة مجموعات، سلسلة من 

  مجموعات.  

مجموعة الكلمات على شكل سالسل ثم یطلب من الطفل أن یتعرف على الكلمة تقدم 

  بالكلمة الدخیلة ویحتفظ بها في ذاكرته ثم  لفظأن یتعلیه  ثم ،الدخیلة الموجودة في المجموعة

  في نهایة كل سلسلة على الطفل أن یتذكر الكلمات الدخیلة بالترتیب.   

بها   حتفاظإلا ،قیاس قدرة الطفل على استخراج الكلمة الدخیلة هو .االختبارالهدف من 

    .وتذكرها بالترتیب

  :طریقة تنقیط اختبار الذاكرة العاملة .3.1.5

  األرقام أوال: 

) نقاط لكل إجابة 3ینقط االختبار على حسب إجابات الطفل حیث أننا نمنح له ثالثة (

) في حالة اإلجابة على التعلیمة 2له نقطتین( ونمنح صحیحة و لكل مجموعة من السلسلة.

و لكن بصفة غیر مرتبة كما أننا نعطي للطفل نقطة واحدة في حالة اإلیجاد بعض األعداد 

و في حالة  ) أعداد.5( مثال إیجاد ثالثة أعداد من المجموعة التي تنتمي إلى سلسلة خمسة

  .)0( عدم اإلجابة على السؤال نمنح له

  الكلماتثانیا: 

  :تنقیط االختبار كالتالي نیكو  

) نقاط في حالة إیجاد الكلمة الدخیلة لكل مجموعة وعند تذكرها بالترتیب 3یمنح للطفل(

) في حالة إیجاد الكلمة الدخیلة لكل مجموعة وتذكرها بصفة غیر مرتبة، ونقطة 2ونمنح له (

كن الطفل من ایجاد عند إیجاد الكلمات الدخیلة  وعدم تذكرها كلها ولكن في حالة عدم تم

  .الكلمات الدخیلة وتنفیذ التعلیمة ال نعطي له أي نقطة

  كیفیة اجراء االختبار:  -
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، حیث تم تطبیق االختبار بصفة فردیة، في أوقات الدراسة بقسم شاغر بالمدرسة

وذلك عبر  األخرىالواحدة تلوى  لسسال ى شكللع وكلمات مجموعة األرقامللطفل  قدمنا

قراءة تلك  على الطفلیتوجب . بالنسبة األعداد نافذة القصاصة بهدف تفادي التكرار الذاتي

من أجل تذكرها یوعلیه أن یحتفظ بها و  من كل سلسلةاألرقام األخیرة  ستخراجاألعداد ثم إ

هنا نطلب من الطفل   أّن بالنسبة للكلمات إّال ونفس الشيء ، بالترتیبإعادتها في األخیر 

ورقة تنقیط لكل طفل أین تم تدوین أیضا استخدمنا  من كل سلسة.استخراج الكلمات الدخیلىة 

 .فیما یخص ترتیب األعداد أو استخراج الكلمات الدخیلةأخطاءه 

ونظرا لمعاییر العینة قمنا بإعطاء التعلیمة باللغة العربیة الفصحى وبالغة القبائلیة لیتمكن 

  جّیدا. فهم التعلیمة الطفل من

  . إختبار القراءة2. 5

  ختبار اإلتقدیم    -

) مهام: قراءة شبه الكلمات، قراءة الكلمات، قراءة النص وفهم 4یتكون االختبار من أربعة (

  النص.

) بنود 6) ستة قوائم، بحیث كل قائمة تحتوي على (6تحتوي على ( قراءة شبه الكلمات:

) شبه كلمة قصیرة (تتكون من مقطعین أو ثالثة) 18) بندا، منها(36ویكون بذلك المجموع (

  ) شبه كلمة طویلة ( تتكون من أربعة أو خمسة مقاطع) .18و (

عرضت على الطفل في تم تشكیل شبه الكلمات باستخدام طریقة االستبدال المقطعي، و قد 

  الترتیب التالي: 

  ) شبه كلمات قصیرة مشكلة من كلمات أستبدل فیها المقطع االول6(

  ) شبه كلمات طویلة مشكلة من كلمات أستبدل فیها المقطع االول6(

  ) شبه كلمات قصیرة مشكلة من كلمات أستبدل فیها المقطع االوسط6(

  ل فیها المقطع االوسط) شبه كلمات طویلة مشكلة من كلمات أستبد6(

  ) شبه كلمات قصیرة مشكلة من كلمات أستبدل فیها المقطع االخیر6(
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  ) شبه كلمات طویلة مشكلة من كلمات أستبدل فیها المقطع االخیر6(

بنود معروض على  6ل قائمة تحتوي على كتحتوي على أربعة قوائم، و  قراءة الكلمات:

  الطفل في الترتیب التالي:

  

  كلمات قصیرة مألوفة مكونة من مقطعین أو ثالثة )6(

  كلمات طویلة مألوفة مكونة من أربعة أو خمسة مقاطع) 6(

  كلمات قصیرة نادرة مكونة من مقطعین أو ثالثة) 6(

  كلمات طویلة نادرة مكونة من أربعة أو خمسة مقاطع) 6(

خرافات (إزوب)  یتمثل في نص " الثعلب الذكي " المترجم عن حكایات أو قراءة النص:

Esope  الذي جاء في سلسلة كتب بدون ملف تحت عنوان(حكایات أبطالها الحیوانات) التي

  ).2006صدرت عن دار الیمامة للنشر و التوزیع سنة(

سأعطیك مجموعة من القوائم لتقرأها بصوت عال الواحدة تلوى األخرى، ثم التعلیمة: " -

قائمة تقول له الباحثة " ابدأ بالقراءة " مع تعیین  و عندما یقدم له أول" تحكي لي ما فهمت 

  اتجاه القراءة.

   ] aqra bsutع  a:li[أو  ] aqra[و باللغة العامیة: 

 ] tahkili wach fehamt  dعumba [  

وعند ما ینتهي الطفل من قراءة النص، نطرح علیه سؤالین مفتوحین، وذلك  فهم النص:

  بقصد تفادي االیحاء:

االول: یفدینا بممثلین القصة، و قد تم طرح السؤال على الطفل باللغة العربیة السؤال -  

 الفصحى " عن من یتحدث النص؟ " ثم نعید التعلیمة باللغة العامیة

 ] la chekon  عyahdar ennas [اذا لوحظ تردد من قبل الطفل على متابعة اإلجابة ، 

  یمكن مساعدته بإعادة السؤال على النحو التالي: 

     ]skun tani [" و من ایضا؟" ، 
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  اإلجابات المنتظرة:

 هناك ثالث إجابات:-  

  . الثعلب

  . الكلب

 . الخروف

   ] wach ssera [بالنسبة للسؤال الثاني: " ماذا حدث؟" -  

  اذا كان الطفل ال یجیب أو متردد، نعید السؤال على النحو التالي " ماذا جرى بینهم؟"

] wach ssar binathum [  

  هناك ثالثة عشر إجابات منتظرة متعلقة بالجزئیات الموجودة في النص، و هي كالتالي:

  . الثعلب جائع (أو اراد أن یأكل.....)

  . كان الثعلب مختبئا وسط قطیع الخرفان ( بین الخرفان......)

  . تظاهر الثعلب بالتعب

  اقترب الثعلب من الحمل (الخروف....) .

  یه (أو عانق الثعلب الخروف...). جذب الثعلب الخروف ال

  . في تلك اللحظة اقترب الكلب من قطیع الخرفان

  عثر الكلب على الثعلب .

  صرخ الكلب وسأل الثعلب عن ماذا یفعل وسط الخرفان .

  أجال الثعلب الكلب بأنه یالطف (أو یالعب) الحمل .

  . قال الثعلب للكلب "إن الحمل جذاب" (أو جمیل)

  لب بأنه لن ینخدع بكالمهأجاب الكلب الثع .

  أمر الكلب الثعلب بالرحیل.... .

  . ذعر الثعلب من الكلب و هرب

  تنقیط اختبار القراءة: طریقة -
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بالنسبة لقراءة شبه الكلمات: تمنح نقطة كاملة لكل شبه كلمة مقروءة بشكل صحیح *  

 ) نقطة.36ویتحصل الطفل بذلك على مجموع (

تمنح أیضا نقطة لكل كلمة مقروءة بشكل صحیح ویتحصل بالنسبة لقراءة الكلمات: *  

 ) نقطة.24الطفل بذلك على مجموع (

بالنسبة لقراءة النص فقد أخذ بعین االعتبار عدد الكلمات أو باألحرى المورفیمات (التي *  

تمثل أصغر وحدة مجردة لها معنى) المقروءة بشكل صحیح ویتحصل الطفل بذلك على 

 ) نقطة.106(

 سبة للفهم وحسب عدد اإلجابات الصحیحة المنتظرة، یمنح ثالث نقاط للسؤال األولبالن*  

  ) نقطة.16) نقطة بالنسبة الثاني، أي مجموع (13و ( 

  كیفیة إجراء اختبار القراءة:   -

 تم تطبیق االختبار بصفة فردیة، في أوقات الدراسة بقسم شاغر بالمدرسة.*  

 ورقة مقوى، التي یتوجب منه قراءتها متتالیة.تم تقدیم كل بند للطفل على *  

االختبار وذلك قصد الفحص  تطبیق) أثناء magnétophoneتم استعمال مسجل( *  

 الدقیق لنوعیة القراءة و ال سیما تدوین األخطاء.

 .ورقة تنقیط لكل طفل أین تم تدوین أخطاءه بالكتابة الصوتیة العالمیة نااستخدم*  

 : االحصائي ناولالت.  6

 عند وسیرورات القراءة العاملة الذاكرة بین الموجودة العالقة طبیعة دراسة اجل من

 مختلف بین الموجودة العالقات طبیعة ولتوضیح بتدائي؛إالطفل المتمدرس في السنة الثانیة 

 وفق) بیرسون( ارتباط معامل نااستعمال، القراءةاختبار الذاكرة العاملة و  كل من اختبار بنود

 النتیجة على والحصول رفضها أوق من صحة فرضیة بحثنا یالتحق هدفب )sps(نظام 

   .النهائیة
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 : تمهید

 تطبیق خالل من علیها المتحصل للنتائجومناقشة  تحلیل، عرض الفصل هذا یتناول

 نتائج عرض ثم الذاكرة العاملة اختبار نتائج بعرض قمنا حیث الذاكرة العاملة والقراءة ختبارإ

 خاص فهو حصائياإل التناول أما البحث، فرضیات من التحقق بهدف .القراءة ختبارإ

 وتفسیرها نتائجال مناقشة فیه تم أین سابقا، المطبقة االختبارات لنتائج اإلحصائیة بالمعالجة

 نتائج من انطالقا إلیه التوصل یمكننا وما إلیه توصلنا ما كل یتناول عام استنتاجمع وضع 

  .ثم قمنا بخاتمة الدراسة الدراسة هذه

  تحلیل النتائج:و  عرض. 1

 العاملةذاكرة العرض وتحلیل نتائج إختبار . 1.1

 الحاالت عرض نتائج ·

مجموع النقاط المتحصل علیها لكل حالة من أفراد العینة  )5( رقم سیتم عرض في الجدول

  .( أرقام وكلمات) بعد تطبیق اختبار الذاكرة العاملة على مجموعة الدراسة

  ).3(أنظر الملحق رقم  

عند تطبیقنا لهذا  )1) أنظر الملحق رقم 5( الجدول رقم ( یظهر من خالل النتائج

 ختبارإاإلختبار أن األطفال لم یجدو صعوبات كبیرة في التعرف على المراحل األولى من 

صعوبات في األطفال وجد بینما ) 1- 2- 3(وخاصة الوضعیات رقم أرقام  الذاكرة العاملة

العینة متقاربة حیث كانت أعلى نقطة  فكانت النتائج بین أفراد )4 -5( الوضعیات رقم

لكل من الحاالت  )نقطة 19(أما أضعف نتیجة فكانت  )نقطة 35(ـ) وقدرت ب50للحالة (

 )نقطة 34(إلى  )21() في حین بقیة أفراد العینة كانت نتائجهم تتراوح ما بین48، 34(

  . )نقطة 36(حیث أن المجموع الكلي لنقاط اإلختبار هو 

األطفال وجدوا صعوبات كبیرة في استخراج الكلمات  كلمات، الذاكرة العاملةأما إختبار 

الدخیلة واإلحتفاظ بها ثم اعادة استرجاعها وفق تسلسلها وترتیبها حیث كانت النتائج ضعیفة 

لإلختبار  36) من مجموع 10للحالة ( )نقطة 28( ـعلى العموم بتسجیلنا لألعلى عالمة ب
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 27إلى 10() أما باقي النقاط فتراوحت ما بین4للحالة ( )ةقاطن 5(ـ ككل وأدنى عالمة ب

  لباقي الحاالت. ) نقطة

   :التحلیل الكمي

یمثل نتائج اختبار الذاكرة العاملة على مجموعة الدراسة وفق أسالیب ): 6(الجدول رقم

  إحصائیة

  ذاكرة عمل كلمات  ذاكرة عمل أرقام  أسالیب إحصائیة

  28،88  17،24  المتوسط الحسابي

  3،93  5،38  اإلنحراف المعیاري

  19  35  أعلى قیمة 

  5  19  أدنى قیمة

  %88, 47 %10, 80   %المئویة النسبمتوسط 

من خالل النتائج االحصائیة المقدمة في الجدول أعاله یتضح أن مجموعة الدراسة     

إذ قدر  )%80,10تحصلت في بند الذاكرة العاملة أرقام على نتائج جیدة بنسبة تقدر بـ (

) 5,38الذي یمیل إلى التمركز وبلغ االنحراف المعیاري بـ ( )17,24المتوسط الحسابي بـ (

وهي قیمة مرتفعة تدل على تشتت الحاالت عن متوسطها الحسابي وتفاوت في إجاباتهم كما 

) تحصلت 19) بینما أدني قیمة بـ (50) تحصلت علیها الحالة (35قدرت أعلى قیمة بـ (

  ).34،48التین (علیها الح

أما فیما یخص نتائج بند الذاكرة العاملة كلمات تحصلت الحاالت على النتائج متوسطة نوعا 

) فكان انحرافا كبیرا یمیل إلى 93, 3أما متوسطها الحسابي قدر بـ ( )%47,88ما بنسبة (

 بـ ) بینما أدني قیمة قدرت10) تحصلت علیها الحالة (28التشتت كما قدر أعلى قیمة بـ (

  ). 4) تحصلت علیها الحالة(5(
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  :یفيالتحلیل الك

توضح النتائج المعروضة في الجدول أن مجموعة الدراسة لم تجد صعوبات كبیرة  

في اجتیاز اختبار الذاكرة العاملة، حیث تحصلوا على نتائج جیدة في بند الذاكرة العاملة أرقام 

) بدون أي مشكل حیث تمت إعادة 3، 2، 1تمكنت كل الحاالت من اجتیاز السالسل رقم (

  ) فوجدوا صعوبة باالحتفاظ بـ 5، 4أعطي لهم أما في السلسلة ( األرقام بالترتیب الذي

عادتها بالتسلسل الحر ألنه أسهل من التذكر المتسلسل كما أنهم لم یتمكنوا إأرقام تم  )5و 4(

أرقام ویمكننا إرجاع ذلك إلى وحدة الحفظ التي تتماشي مع السن أما في  5 ـحتفاظ بإلمن ا

حصلت الحاالت على نتائج متوسطة بحیث وجدوا صعوبات في بند الذاكرة العاملة كلمات ت

استخراج الكلمات الدخیلة هذا راجع إلى أن بعض الكلمات جدیدة علیهم كما أنهم لم یتمكنوا 

ثالث كلمات ویرجع  ىكلمات بل تمكنوا فقط من تذكر كلمتین إل 5إلى  4ـ حتفاظ بإلمن ا

لفظي فكلما بطئ كلما صعب استرجاعها ك إلى بطء في ترمیز الكلمات علي شكلها اللذا

  .وكذلك الوقت بحیث أن وحدة الحفظ تزید كلما استغرقت الكلمات وقتا طویال لتعرف علیها

أن أفراد العینة  یمیلون إلى إعادة األرقام بشكل تلقائي وهذا راجع إلى أیضا الحظنا وكما 

مستوى تحلیلي متطور كونها السهولة والقدرة على تخزینها ولكون هذه المهمة ال تتطلب 

تتمثل في القراءة بصوت مرتفع واالحتفاظ باألرقام األخیرة من كل مجموعة والصعوبة التي 

یجدونها في تخزین الكلمات ویمكن إن نرجع ذلك إلى عدم قدرة السجل الفونولوجي على 

التي تسمح تخزین المعلومات لفترة وجیزة أو یمكن إن نرجعها إلى عدم وجود آلیة التكرار 

بإنعاش الذاكرة، إضافة إلى هذا یلعب معامل التشابه الفونولوجي دورا مهما فكلما كان 

  سترجاع صعبة، كما یمكن أن ننسب عامل االنتباه إلالتشابه الفونولوجي كلما كانت عملیة ا

   .والتركز أثناء تنفیذ التعلیمة

فكلما ازداد سن الطفل كلما وسرعة إلقاء المعلومة وكذا السن الذي یعد عامل جد مهم 

  .ارتفعت سعة الذاكرة العاملة على تخزین واسترجاع المعلومات
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 لإلختبار الذاكرة العاملةمتوسط النسب المئویة نتائج یمثل  )1رقم ( رسم بیاني

  عرض وتحلیل نتائج إختبار القراءة. 2.1
  عرض النتائج: ·

مجموع النقاط المتحصل علیها لكل حالة من أفراد  )7( رقم سیتم عرض في الجدول   

  ).4( أنظر الملحق رقم  قراءة.ختبار الإبعد تطبیق على مجموعة الدراسة العینة 

أن نتائج الحاالت متفاوتة  )2في الملحق رقم  7رقم  الجدول(توضح النتائج المعروضة في 

 ـ) حالة على العالمة الكاملة المقدرة ب13فیما بینها ففي بند قراءة شبه الكلمات تحصلت (

) 20( ـ) المقدرة ب9) نقطة وهي أعلي عالمة أما أضعفها تحصلت علیها الحالة رقم (36(

) 35إلى21ین (أما باقي النقاط تراوحت ما ب ) نقطة لالختبار الكلي،36نقطة من مجموع (

  نقطة .

) حالة تحصلوا على العالمة 50) حالة من بین (28بالنسبة إلى بند قراءة الكلمات وجدنا (

  رقم  الت) نقطة للحا15) نقطة وهي أعلى قیمة أما أضعفها كانت (24( ـالكاملة المقدرة ب

) حیث أن 23إلى  17أما بقیة أفراد العینة كانت نتائجهم تتراوح بین ( )44، 42، 36(

  ) نقطة.24الجموع الكلي لالختبار هو (
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) 106( ـ) حاالت في بند قراءة النص على العالمة الكاملة المقدرة ب5كما أن تحصلت (

) نقطة من المجموع 84( ـ) المقدرة ب9نقطة وهي أعلي عالمة أما أضعفها كانت للحالة (

) نقطة. وفي بند 105إلى  95ت بین () نقطة أما باقي النقاط تراوح106الكلي لالختبار (

من  )22، 29، 37، 2، 1نقاط للحاالت رقم ( )10( ـعلى عالمة مقدرة بأا نفهم النص سجل

أما  )11، 9نقطتین للحالتین ( ـلالختبار الكلي وأدني عالمة مقدرة ب ةنقط )16(مجموع 

  لباقي الحاالت. ة) نقط 9إلى  3باقي النقاط فتراوحت ما بین (

  ل الكمي:التحلی

  یمثل نتائج إختبار القراءة على مجموعة الدراسة وفق أسالیب احصائیة): 8الجدول رقم (

من خالل النتائج اإلحصائیة المتحصلة في الجدول أعاله یتضح أن مجموع الدراسة 

) إذ قدر %85,94تحصلت في بند قراءة شبه الكلمات على عالمات جیدة بنسبة ( 

) أما انحرافها المعیاري فكان انحرافا كبیرا یمیل إلى التشتت إذ 33,58المتوسط الحسابي بـ (

) حاالت بینما تقدر أدني 10) تحصلت علیها (36) كما قدرت أعلي قیمة بـ (3,58یقدر بـ (

  ).9) تحصلت علیها الحالة رقم (20قیمة بـ (

) %86,66(یدة بنسبةجالت على نتائج أما فیما یخص نتائج بند قراءة الكلمات تحصلت الحا

) أما إنحرافها المعیاري كان انحرافا مقبوال 23,02إذ أن متوسطها الحسابي متمركز یقدر بـ (

  بنود اختبار  القراءة       

  أسالیب 

  إحصائیة 

  قراءة  شبھ

  الكلمات

  قراءة

  الكلمات

  قراءة

  النص

  فھم 

  النص

  6,54  102,24  23,02  33,58  المتوسط الحسابي

  2,15  3,99  1,37  3,58  اإلنحراف المعیاري

  10  106  24  36  أعلى قیمة

  2  84  15  20  أدنى قیمة

  %49,87  %96,44  %86,66  %85,94 %متوسط النسب المئویة 
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) 10) تحصلت علیها (24) قدرت أعلى قیمة بـ (1,37ال یمیل إلى التشتت المقدرة بـ (

  ).44، 42، 36( الت) تحصلت علیها الحا15بینما تقدر أدني قیمة بـ ( التحا

) إذ قدر 96،44تحصلت الحاالت في بند قراءة النص على نتائج جیدة بنسبة تقدر بـ (و 

) الذي یمیل إلى التمركز أما انحرافها المعیاري كان كبیرا 102,24المتوسط الحسابي بـ (

) تحصلت علیها 106) الذي یمیل التشتت كما قدرت أعلى قیمة بـ (3,99المقدر بـ (

  ).9) تحصلت علیها الحالة (84تقدر أدني قیمة بـ () بینما 49،87(

) متوسطها الحسابي قدر 49،87النص كانت النتائج ضعیفة قدرت بنسبة ( فهمفي بند 

) الذى كان انحرافا 2,15) الذي یمیل إلى التمركز أما انحرافها المعیاري المقدرة بـ(6,54بـ(

) التي تحصلت غلیها الحاالت رقم 10(مقبوال ال یمیل إلى التشتت كما قدرت أعلى قیمة بـ 

  ).11، 9لیها الحالة رقم () تحصلت ع2) بینما تقدر أدني قیمة بـ (37، 29، 22، 2، 1(

  التحلیل الكیفي:  

من خالل النتائج نالحظ أن هناك تفاوت بین النتائج التي تحصل علیها أفراد العینة 

الحاالت األخرى تحصلوا على  حیث هناك بعض الحاالت تحصلوا على نتائج جیدة بینما

نتائج متوسطة ففي بند شبه الكلمات تمكنوا معظم التالمیذ من التعرف على الشكل األصلي 

للكلمة رغم التغیرات الموجودة على مستوى مقاطع الكلمات (سواء في بدایة الكلمة أو الوسط 

بإعتبار أن هذه  أو نهایة الكلمة مثال كلمة (أزهان) تعرف على شكلها الصحیح (أزهار)

من قراءة الكلمات بشكل  اولدیها معني أما الحاالت األخرى لم یتمكنو  همالكلمة مؤلوفة لدی

القلب وهذا ما نجده أیضا في و الحذف  ،متمثلة في االستبدالعدیدة أخطاء  اسلیم حیث ارتكبو 

جابة على قراءة الكلمات والنص، أما فیما یخص فهم النص فجمیع الحاالت استطاعوا االبند 

أما السؤال الثاني فكانت االجابات غیر كاملة أین كانت النتائج ضعیفة وهذا  السؤال األول،

راجع إلى عدم الفهم الجید لمضمون النص حیث وجدوا صعوبات في فهم بعض الكلمات 

  الغیر المؤلوفة.    
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  ختبار القراءةلإل متوسط النسب المئویة نتائجیمثل  )2رقم ( رسم بیاني

توزیع أفراد العینة حسب النتائج المتحصل علیها في قراءة  یمثل ):9جدول رقم ( الجدول

  ).5( أنظر الملحق رقم  شبه الكلمات على مجموعة الدراسة

أن نتائج  )5أنظر الملحق رقم  )9رقم ( الجدول(توضح النتائج المعروضة في 

األفراد حققوا نجاحا في قراءة شبه الكلمات معظم الحاالت متقاربة فیما بینها، فنجد أن 

وذلك  ) نقاط6أضعف قیمة مقدرة بـ نقطتین، أما أعلى قیمة فكانت (فالطویلة،  أوالقصیرة 

أو  الحرف األول، أو الوسط بند تغییر من في كل في قراءة شبه الكلمات القصیرة أو الطویلة

   كلمة.كل األخیر من 

قراءة الكلمات المتحصل علیها في نتائج التوزیع أفراد العینة حسب یمثل  ):10الجدول رقم (

 ).6( أنظر الملحق رقم  على مجموعة الدراسة

أنظر الملحق  )10رقم ( الجدول(المعزولة فیتضح من خالل  بالنسبة لقراءة الكلمات

 في قراءة الكلمات المألوفة أعلى مقارنة بقراءة الكلمات النادرة الحاالت أن نسبة نجاح .)6رقم

  أما أضعف قیمة فتقدر ) نقاط6( بـ أعلى قیمة فكانتففیما بینهم.  متقاربة فالنتائج كانت

  ).2بـ ( 
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 تحلیل األخطاء على مستوى شبه الكلمات والكلمات: ·

 ذلك أجل منالصحیحة ف لإلجابات كتكملة األطفال طرف من المرتكبة خطاءألا تحلیل یعتبر

 : مجموعتین إلى األخطاء قسمنا أین كیفي بتحلیل قمنا

 القلب و اإلضافة الحذف، ،االستبدال في تتمثل واحد: وهي عنصر من االخطاء -

 بعض تمس إذ تصنیفها یصعب أخطاء في تتمثل وهي عناصر: عّدة من األخطاء -

 .مختلفة وبأنواع الكلمة عناصر

الحركات عنصرین:  تمییز تم فقد خطأ، هاعلی یقع قد التي العناصر یخص فیما أما

  والصوامت

  النسب المئویة لألخطاء في قراءة الكلمات وشبه الكلمات:متوسط یمثل ): 11رقم ( الجدول

  قراءة الكلمات  قراءة شبه الكلمات   األخطاء في القراءة

  %6,49 %8,27  من عنصر واحد 

 %4,83  %6,10  من عدة عناصر

  %11,32  %14,37  المجموع

 شبه مستوى على سواء عناصر عدة من األخطاء نسبة أن أعاله، الجدول یبّین

 :واحد عنصر من المرتكبة األخطاء نسب من أعلى الكلمات أو الكلمات

   مقابل ) % 8,27(شبه الكلمات في قراءة واحد  عنصر من األخطاء نسبة بلغت  -

 .عناصر من عدة ) 6,10%(

  مقابل ) %6,49( الكلمات قراءة فيواحد  عنصر من األخطاء نسبة وبلغت  -

 القراءة في خطاءألا ثتحد مستوى أي في التّعرف قصد عناصر. عدة من ) % 4,83( 

 نهاأ أساس على احد، و عنصر من األخطاء تحلیل على اعتمدنا فقد العینة، أطفال قبل من

  .المقروءة البنود من عناصر عدة تمس التي تلك من أحسن األخطاء ذهھ تصنیف من تمكننا
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قراءة النسب المئویة لألخطاء في قراءة شبه الكلمات و متوسط یمثل ): 12رقم ( جدول

  .الكلمات على مستوى الحركات والصوامت

  قراءة الكلمات  قراءة شبه الكلمات  األخطاء

 %3,88  %4,71  الحركات

  %2,55  %3,77  الصوامت

  %6,49  %8,48  المجموع

یتعلق بمستوى حدوث هذه األخطاء، فهي تمس الحركات أكثر من الصوامت إذ  افیم

أن الفارق في النسب المئویة لألخطاء سواء تعلق األمر  كما یمكن مالحظته على الجدول

  ت منه من الصوامت:ابشبه الكلمات أو الكلمات فهي أعلى في مستوى الحرك

مقابل  )%4,71األخطاء على مستوى الحركات ( ، بلغت نسبةبالنسبة لقراءة شبه الكلمات

) %3,77( نسبة األخطاء على مستوى الحركات أماو  )على مستوى الصوامت.3,88%(

  ) على مستوى الصوامت في قراءة الكلمات.%2,55مقابل (

  شبه الكلماتأنواع األخطاء في قراءة  یمثل ): 13رقم ( جدول

  المجموع  القلب  اإلضافة  فذالح  اإلستبدال  خطاءاأل

  %4,71  %0,56  %0,77  %1,16 %2,22  الحركات

  %3,75  %0,44  %0,60  %0,94  %1,77  الصوامت

 الجدول خالل من یتضح الكلمات، شبه قراءة في المرتكبة خطاءألا ألنواع بالنسبة

  أكثر من نوع أخطاء األطفال سواء تعلق األمر بالحركات أو الصوامت یرتكبون أن أعاله

)  %1,77) من األخطاء المرتكبة على الصوامت مقابل (%2,22بنسبة ( ذلكو   "اإلستبدال"

   فهي متقاربة. أما نسبة األخطاء األخرى  .بالنسبة للحركات

 بها:أغل في تخص ستبدالإلا نوع من األطفال ابهیرتك التي األخطاءو 
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  الحروف المتشابهة كتابیا أو إمالئیا مثل: ص/ض (صتاب/ ضتاب)، خ/خ  -

  سبانح). ( سبانخ/

  ).التمثل مثل : (هاشف/ هاشم)، (عقن/عقلو   -

 من یتبین كما عناصر عدة من لألخطاء بالنسبة حتى موجود التمثیل أن إلى اإلشارة مع

 )كبش/كبشور)، ( عفن/عقنُقرب )، (/ َفارٌس  /قراس : (التالیة األمثلة خالل

 "القلب" یتمثل في والحركات، الصوامت على بالنسبة أقل رھیظ الذي األخطاء من النوع أما

 مستوى على) % 0,44( مقابل%0,56)  ( بنسبة الحركات مستوى على أكثر متواجدة فهي

 .الصوامت

 ینالنوع كال ن األطفال یرتكبون األخطاء من" یظهر أ اإلضافة وفیما یتعلق " بالحذف" و"

على ) %0,94() مقابل %1,16بنسبة ( مستوى الحركاتففي النوع األول األخطاء على 

) أعلى على %0,77نسبة األخطاء من نوع اإلضافة (نفس الشيء لو الصوامت مستوى  

  ).%0,60بنسبة ( صوامتالمستوى 

  یمثل أنواع األخطاء في قراءة الكلمات): 14رقم (جدول 

  المجموع  القلب  اإلضافة  فذالح  اإلستبدال  األخطاء

  %3,95  %0,49  %0,74  %0,99  %1,73  الحركات

  %2,54  %0,24  %0,41  %0,66  %1,23  تمالصوا

 نوع حیث من الترتیب نفس أعاله الجدول خالل من یتضح الكلمات، قراءة في

 :الكلماته شب قراءة مستوى على العینة أطفال قبل من المرتكبة األخطاء

 یلیها ( % 1,73) اإلستبدال نوع من لألخطاء نسبة أعلى تسجیل تم للحركات بالنسبة  -

  ( % 0,49) . نسبة بأقل القلب أخیراو  اإلضافة ثم الحذف

   بنسبة اإلستبدال نوع في أكثر أخطاء وجود إلى النتائج تشیر أیضا للصوامت وبالنسبة  -

 القلب یلیه ثم (% 0,41) بنسبة اإلضافة ثم (%0,66)بنسبة  الحذف هایلی ( % 1,23)  
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 مستوى في اإلستبدال نوع من األخطاء تحلیل خالل منأیضا  وتبین .)%0,24بنسبة (

 من (أي السمعیة الناحیة من أو إمالئیا، بهةالمتشا الحروفبها أغل في تخص نهاأ الصوامت

  .معروفة كلمة مع تماثل عن عبارة هيالفونولوجي) أو  النوع

  اول اإلحصائي:تنال. 2

الذي یقیس الفروق بین المتغیرین  Ttestواختبار قمنا بتطبیق معامل اإلرتباط (بیرسون) 

المتمثلة في لهدف التحقیق من صحة فرضیات بحثنا  ) SPS( باستعمال نظاموذلك 

  .الفرضیات الجزئیة ثم  الفرضیة العامة

  عرض وتحلیل النتائج الخاصة بالفرضیة األولى:. 1.2

  الكلمات القصیرةیبین الفروق بین الكلمات المألوفة والنادرة في قراءة ): 15(الجدول رقم 

القیمة   اإلختبار  الفرضیة

  المجدولة

القیمة 

  المحسوبة

  "ت"

درجة   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

  الحریة

الداللة 

  االحصائیة

الفرضیة 

الجزئیة 

  األولى

 لماتكال  2.794  2.009  القراءة

المألوفة 

  القصیرة

5.70  

 لماتكال

النادرة 

  القصیرة

5.24  

 لماتكال

المألوفة 

  القصیرة

0.61  

 لماتكال

النادرة 

  القصیرة

1.11  

49  0.05  

للتحقق من صحة الفرضیة األولى التي مفادها هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین 

 الغیر الكلمات المألوفة والنادرة في قراءة الكلمات القصیرة قمنا بحساب إختبار "ت" للعینات

) الذي یبین أن قیمة "ت" المحسوبة تساوي 15المستقلة كما هو موضح في الجدول رقم (

) وعند درجة 0.05) عند مستوى الداللة (2.009) وهي أكبر من القیمة المجدولة (2.794(

  ) .49الحریة(

مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیا بین الكلمات المألوفة القصیرة والكلمات النادرة 

  رة في مستوي العالمات المتحصل علیها من بند قراءة الكلمات.القصی

مع انحراف ) 5.24و() 5.70ویتضح من نفس الجدول أن المتوسط الحسابي تقدر قیمته (

وهو أصغر من المتوسط الحسابي مما یدل على أن  )1.11) و (0.61(معیاري قدر بـ 
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ة الكلمات القصیرة وهو ما یعكس من الفروق موجودة بین الكلمات المألوفة والنادرة في قراء

  ى صحة الفرضیة األولى وقبولها. ناحیة أخر 

   :ثانیةعرض وتحلیل النتائج الخاصة بالفرضیة ال.2.2

 یبن الفروق بین الكلمات المألوفة والنادرة في قراءة الكلمات الطویلة   ):16جدول رقم(

القیمة   اإلختبار  الفرضیة

  المجدولة

القیمة 

  المحسوبة

  "ت"

درجة   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي

  الحریة

الداللة 

  االحصائیة

الفرضیة 

الجزئیة 

  الثانیة

 لماتكال  4.410  2.009  القراءة

المألوفة 

  الطویلة

5.72  

 لماتكال

النادرة 

  الطویلة

4.72  

 لماتكال

المألوفة 

  الطویلة

0.57  

 لماتكال

النادرة 

  الطویلة

1.48  

49  0.05  

للتحقق من صحة الفرضیة الثانیة التي مفادها هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین      

الغیر الكلمات المألوفة والنادرة في قراءة الكلمات الطویلة قمنا بحساب إختبار "ت" للعینات 

) الذي یبین أن قیمة "ت" المحسوبة تساوي 16المستقلة كما هو موضح في الجدول رقم (

) و عند 0.05) عند مستوى الداللة (2.009أكبر من القیمة المجدولة () وهي 4.410(

  ) .49درجة الحریة(

مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیا بین الكلمات المألوفة الطویلة والكلمات النادرة 

  الطویلة في مستوي العالمات المتحصل علیها من بند قراءة الكلمات.

مع انحراف  )4.72و ( )5.72لحسابي تقدر قیمته (ویتضح من نفس الجدول أن المتوسط ا

وهو أصغر من المتوسط الحسابي مما یدل على أن ) 1.42و () 0.57معیاري قدر بـ (

الفروق موجودة بین الكلمات المألوفة والنادرة في قراءة الكلمات الطویلة وهو ما یعكس من 

  ناحیة أخرى صحة الفرضیة الثانیة وقبولها.  
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  :رئیسیةوتحلیل النتائج الخاصة بالفرضیة العرض . 3.2

  قراءة:الرتباط بین اختبار الذاكرة العاملة وبند اإلیمثل درجات  ):17( الجدول رقم

المتوسط    المقیاس  الفرضیة

  الحسابي

  القیمة  اإلنحراف المعیاري

  المحسوبة

درجة 

  اإلرتباط

الداللة 

  اإلحصائیة

الفرضیة 

  العامة

الذاكرة 

  العاملة

  دالة  0,00  ,555**  8,15 46,32

  احصائیا

  9,09  34 ,165  قراءة 

 انطالقا من النتائج المتحصل علیها في الجدول بین الذاكرة العاملة والقراءة أن هناك عالقة

وهي دالة احصائیا عند مستوى  (r = 0,00 ) إذ نجد أن درجة اإلرتباط تقدر بـ بینهما ارتباطیة قویة 

والتي تنص على وجود عالقة بین الذاكرة العامة هذا ما یدل على صحة فرضیتنا و .  α =0،01الداللة 

   .قراءةالالعاملة و 

  :وتفسیرها مناقشة النتائج .3

إلى أن معظم الحاالت تحصلوا على نتائج إیجابیة  تحلیلینا للنتائج خاللمن  توصلنا

  في كل من اختبار الذاكرة العاملة واختبار القراءة.  صعوباتإال أنهم وجدوا 

 فهي الحفظ وحدة في نقص منالحاالت  تعاني إختبار الذاكرة العاملة أعداد وكلماتي فف

 االسترجاع نسب أن كما تمركزها، بمجال محتفظة تبقى نهاأ إال األرقام بعض تنسى ما عادة

 هذا إلى الترتیبب إضافة على المحافظة یتطلب الذي اإلسترجاع نسب من عشوائیا أحسن

 ما وهذا .الوسطى األرقام من استرجاعا أحسن واألخیرة األول األرقام تكون ما عادة نهفإ

والحداثة حیث فسرت دراسة (براون وبیترسون) أثر األولویة على أن  األولویة بتأثیري یدعى

حیث یكون تخزینها في ذاكرة تكون أحسن في الكلمات األولى من السلسلة  اإلستدعاء عملیة

  فتكون أواخر السلسلة األحسن في اإلستدعاء من الذاكرة العاملة. أما تأثیر الحداثة العاملة

 التخزین وحدة تدخل غیر یتطلب ال نهإف األرقام، حفظ وحدة اختبار یخص ما ففي

 وقت ألطول بها یحتفظ ولكي األرقام، لتلك الفونولوجي الشكل تخزین یتم أین الفونولوجي

 مباشرة استرجاعها یتم أین االسترجاع بدایة حتى إنعاشها على اللفظي التكرار میكانزم یعمل
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 بالذاكرة الموجودة المعلومات مع أحسن یتعامل األخیر هذا أن إذ المركزي، اإلداري بفضل

  الزماني التنظیم على المحافظة األخیرة هذه خواص فمن العاملة

v الحاالت صعوبات كبیرة في  كلمات  وجدت  حفظ وحدة أما فیما یخص إختبار

استخراج الكلمات الدخیلة ثم اإلحتفاظ بها في الذاكرة العاملة ویرجع ذلك إلى عدة أسباب 

السن أي عندما یكون  مع تتماشى الحفظ وحدة أن ) الحظ1982نكلسون،فحسب الباحث (

إال أن اعادة استرجاعها  بةالطفل في سن صغیرة فوحدة حفظ واسترجاع المعلومة تكون صع

وفق تسلسلها وترتیبها كان صعبا وهذا راجع إلى نقص المعجم اللغوي وزیادة إلى ذلك طول 

الكلمات حیث نجد أن الكلمات القصیرة أو الوحیدة المقطع أحسن من وحدة حفظ الكلمات 

التسلسلي الفوري للكلمات التذكر حیث أن  طول الكلمةب الفنولوجیة ةالحلق أثرتت وهنا الطویلة.

أي الكلمات الطویلة تستغرق  مربوط بمدة نطقها، هذا األثر یتعلق بمیكانیزم التكرار اللفظي،

یجعل األثر الذاكري یمحي الكلمات  وقت أطول لالستیعاب على عكس الكلمات القصیرة مما

إذن تواجد أثر  ي،السابقة قبل أن تدرج ثانیة في المخزن الفونولوجي بواسطة التكرار اللفظ

  .الطول یؤثر على العمل الجید للتكرار النطقي

التسلسلي الفوري للكلمات أو  التذكر حیث أن التشابه الفونولوجي: تأثیروهناك أیضا 

الحروف المتابعة فونولوجیا أحسن من تذكر كلمات أو حروف المتشابهة فونولوجیا ویرجع 

 من رموز فونولوجیة، وكلما كان التشابه یصعبهذا لكون المخزن الفونولوجي یتكون أساسا 

  استرجاعها.

ببنود إختبار القراءة وذلك كل من بند قراءة شبه الكلمات ، قراءة الكلمات وبند  أما فیما یتعلق

قراءة النص  فالحاالت لم تجد صعوبات  كبیرة في القراءة إذ نالحظ من خالل النتائج أن 

المتمثلة في اإلستبدال، الحذف، اإلضافة والقلب،فمثال بعض الحاالت ارتكبوا بعض األخطاء 

  األخطاء التي یرتكبها األطفال من نوع اإلستبدال تخص في أغلبها :

  ب \ضتاب) ت\ض (صتاب \الحروف المتشابهة كتابیا أو إمالئیا مثل: ص  -

  سبانح) \ح (سبانخ\صباب) خ \(صتاب 
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  دراجة) \أزهار) (دواجة \التمثل مثل  (أزهان -

ما فیما یخص طریقة القراءة فهناك من یستعمل الطریقة المقطعیة أي القراءة مقطع بمقطع أ

  أو الطریقة الكلیة أي الشكل الكلي للكلمة..

لبند فهم النص نجد أن كل الحاالت لم تصل إلى سرد أحداث كل القصة  بالنسبة

كلمات النص  فالصعوبات تختلف بین الحاالت فهناك من یجد صعوبة في فهم داللة بعض

إذ وجدوا أن تلك الكلمات جدیدة بالنسبة لمعجمهم اللغوي، وهناك من ركز أیضا على القراءة 

  وأهمل جانب الفهم. 
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  : االستنتاج العام 

تهدف دراستنا إلى الكشف عن العالقة الموجودة  بین الذاكرة العاملة و سیرورات القراءة لدى 

ابتدائي، ومن أجل تحقیق هذا الهدف استخدمنا المنهج الوصفي، حیث  ةتالمیذ مستوى ثانی

تم اختیارهم قصدیا من  ،ناث) إ24(ذكور و) 26() طفال عادیا من 50بلغ عدد العینة  (

وذلك وفقا للشروط اختبار القراءة الذي یتطلب تالمیذ مستوى  المدرسة اإلبتدائیة بـ تیزوزو

الذاكرة العاملة واختبار كل من اختبار  واستعملنا .سنوات  8و7ثانیة ابتدائي، سنهم بین 

 إعتمادا على )بیرسون(. وقد تمت معالجة المعلومات باستخدام معامل كوسائل البحث القراءة

                          spss)  (نظام

وقد أسفرت النتائج على وجود عالقة ارتباطیة قویة ذات داللة بین كال اإلختبارین (اختبار 

 الذاكرة ) بأن ( 1988وهذا ما توصلت إلیه دراسة هوالم الذاكرة العاملة واختبار القراءة) 

 باستعمال یقرأ لذيا العاملة( خاصة الحلقة الفونولوجیة) تتدخل في عملیة القراءة فالطفل

 یستعمل (grapheme-phoneme) صوته -الحرف شكل لتحویل ستراتیجیة الهجائیةإلا

 مختلف ربط و تجمیع عن الناتج الفنولوجي بالشكل المؤقت االحتفاظ النظام الذاكري هذا

 الجملة. أو الكلمة معنى عن البحث تسمیة أو قبل ، ماتیالفون

  فتبین لنا أن القیمة المحسوبة تساويلمعامل اإلرتباط " برسون" وذلك من خالل تطبیقنا 

 )**555 ,r = له داللـة قویة عند المستوى ) أكبر من القیمة المجدولة فاالرتباطα =0.01 

وهذا ما یدل على صحة الفرضیة العامة التي مفادها: بوجد عالقة ارتباطیة بین الذاكرة 

  نیة ابتدائي.العاملة و سیرورات القراءة لدى الطفل المتمدرس في السنة الثا

أما عن الفرضیة الجزئیة األولى فمعامل االرتباط بیرسون المحسوبة لبند الذاكرة العاملة  مع  

من القیمة  كبرأ) 2.794( تبین لنا أن  القیمة المحسوبةالقصیرة   المألوفة بند قراءة الكلمات

). مما یدل على وجود فروق دالة احصائیا 0.05عند مستوى الداللة ( )2.009(المجدولة 

النادرة القصیرة وبهذا توصلنا الى تحقیق الفرضیة  الكلمات و المألوفة القصیرة الكلماتبین 

  .األولى
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 الكلمات فروق ذات داللة احصائیة بین الفرضیة الجزئیة الثانیة التي مفادها هناك أما  

) أكبر 4.410تقدر بـ ( المحسوبة تبین أن القیمة الطویلةوالنادرة في قراءة الكلمات المألوفة 

ومنه  فهي دالة احصائیا )0.05عند مستوى الداللة ( )2.009بـ ( القیمة المجدولة من 

المألوفة  الكلماتهناك فروق ذات داللة احصائیة بین  إلى تحقیق فرضیتنا التي تنصنصل 

    الطویلةلكلمات والنادرة في قراءة ا

 نجد أیضا أن هناك عالقة ارتباطیة قویة بین اختبار الذاكرة العاملة (بند األرقام وبندو 

.  ) وبنود اختبار القراءة (كل من بند قراءة شبه الكلمات، بند قراءة الكلمات)الكلمات

كلما كان اإلختبار معقد كلما واجه  هأن ،وتوصلنا أیضا من خالل تحلیلنا لنتائج اإلختبارین

و من بین هذه  العاملة أو على مستوى القراءة الذاكرة مستوى علىالطفل صعوبات سواء 

   الصعوبات نذكر

  سنا أصغر أطفاال تناسب والتي  الحفظ وحدة صغر -

 تعقید فّكلما زاد العاملة، للذاكرة الموكلة المهام تعقید مع عكسیا تتناسب الحفظ وحدة -

   الحفظ. وحدة نقصت المهمة

 سواء وهذا ما یؤثر سلبا على عملیة القراءة التي تتطلب تدخل جمیع مكونات الذاكرة العاملة

 الفنولوجیة المعالجة مستواها على یتم التي الفنولوجیة الحلقة أو البصریة، الفضائیة المفكرة

 .اإلجابة مولد إلى الحفظ وحدة من بالمعلومة یأتي الذي المركزي اإلداري أو لمعلومات،ل

وحتما عندما یكون أي خلل على مستوى الذاكرة العاملة فإنه یكون هناك صعوبات على 

  .دراستنا هدف حققنا قد نكون وبهذا مستوى القراءة.
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  خاتمة

 والقراءة العاملة الذاكرة بین الموجودة العالقةحول  ابه قمنا التي الدراسة خالل من

 طفال خمسین بحثنا مجموعة تمثل حیث ،الطفل العادي ذو المستوى الثاني ابتدائي عند

 .البحثیة موعةلمجا أفراد یمثلون

 وهي العاملة بالذاكرة المتعلقة اإلختبارات من مجموعة على هذه دراستنا في اعتمدنا إذ

 إختبار استعملنا كما واختبار الحلقة الفونولوجیة كلمات، رقاماختبار الحلقة الفونولوجیة أ

وبند  بند قراءة النصبند قراءة الكلمات،  ،قراءة شبه الكلمات ویحتوي على بند خاص بالقراءة

وفقا لشروط ومعاییر تتناسب مع المجتمع  مكیفة اإلختبارات هذه جمیع أن حیث فهم النص

الباحث ) و  2003)،الباحثة (سعیدون سهیلة،2001الباحثة (قاسي أمال، طرف الجزائري من

 ). 2014، (حسین نواني

 كل نتائج بتحویل قمنا المطروحة التساؤالت على واإلجابة بحثنا هدافأ من التحقق جلأ ومن

 النتائج تلك ومقارنة اإلرتبطایة العالقات استخراج من مكنتنا إحصائیة معالم إلى االختبارات

     و كذلك  متغییرین بین اإلرتباطیة العالقة یقیس الذي برسون معامل اعتماد لیتم ببعضها،

)ttest(  موعةلمجا أفراد أن على نتائجال سفرتأحیث الذي یدرس الفروق بین المتغیرین 

 علىأیضا  نتائجنا أسفرت كما ،استرجاعها و المعلومات معالجة على قدرات لدیهم البحثیة

سیرورات القراءة عند الطفل العادي و  العاملة الذاكرة بین 0،55**یقدر موجب ارتباط وجود

الذاكرة بین بنود  تحدیدا وهذا تحققت العامة فرضیتنا نأأي  ،ذو المستوى الثاني ابتدائي

 مع أقوى ارتباطیة عالقة لها أن النتائج أوضحت رقاماألالتي تشمل كل من الكلمات و  العاملة

 .المتمثلة في بند قراءة شبه الكلمات، بند قراءة الكلمات بنود القراءة

هناك فروق ذات داللة  نأو  تحققت قد األولى والثانیة الجزئیة فرضیاتنا أن القول یمكن وعلیه

بین الكلمات المألوفة والنادرة في قراءة الكلمات القصیرة كما أن هناك فروق ذات إحصائیة 

 داللة إحصائیة بین الكلمات المألوفة والنادرة في قراءة الكلمات الطویلة وعلیه فإن الذاكرة

بأنه كلما  نتائجنا بینت حیث سابقا ذكرناه ما على سیرورات القراءة وهذا االعاملة لدیها تأثیر 
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صادفت الطفل مشاكل على مستوى القراءة حتما یكون هناك مشاكل في حفظ، معالجة 

  .المهمات في وترابط تداخل من واسترجاع المعلومات من الذاكرة العاملة ومالهما

لنقص  نظرا وذلك المواضیع هذه مثل فيأكثر  التعمق ضرورة على نؤكد الختام وفي 

  الدراسات.

أكثر بهذه الشریحة خاصة في السنوات األولى من الدراسة من أجل الكشف المبكر  واإلهتمام

اإلضطرابات اللغویة المكتوبة والصعوبات التي تواجه هذه الفئة في هذه المرحلة كونها  عن

  مهارة القراءة.حساسة لألن فیها یبدأ الطفل باكتساب 

  على النتائج المتحصل علیها من الدراسة الحالیة یمكن إدراج اإلقتراحات التالیة: بناءاو 

  .إجراء المزید من الدراسات حول الموضوع قصد تعمیم نتائجه وتأكیدها -

  ضرورة توفیر أخصائیین أرطفونیین في مجال التأهیل اللغوي في المؤسسات التربویة  -

ن أرطفونیی أو نفسانیین كانوا( مختصین اءسو  المجال هذا في یجب على المختصین -

 تطویره كیفیة في یبحثوا وأن للطفل المعرفي الجانب یراعوا معلمین) أن أوحتى أوتربویین

 معرفي تطور على یعتمد الجید التحصیل ألن الدراسي بالتحصیل یهتموا أن قبل وتنمیته

 األخصائیین یهتم أن البد التي للطفل المعرفیة بالقدرات یتعلق األخیر هذا أن كما سلیم

 : خالل من وذلك مبكرة سن في بتطویرها

  .المبكر لكل أنواع صعوبات التعلم النمائیة واألكادمیة كشفال -

  .معرفينفسي و  ،ويلغ ل على مستوىإجراء تكف -

  .إقتراح بروتوكوالت عالجیة مكیفة لإلضطرابات المعرفیة -

  .إضافة حصص تعلیمیة لمساعدة ذوي صعوبات التعلم -

إن هذا البحث لیس إال مبادرة لدراسة العالقة بین المتغیرین (الذاكرة العاملة  في الختام

ومیكانزمات القراءة) عند الطفل مستوى ثانیة ابتدائي ونأمل أن یتوسع هذا المجال بأبحاث 

  على فئات أخرى من األطفال یعانون من صعوبات في اللغة المكتوبة.
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  المراجع
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 .الیازوري للنشر، عمان
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  ،  دار المسیرة ، األردن. 1ط  ،والممارسة
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  :)3حق رقم (المل

  ( أرقام وكلمات) على مجموعة الدراسة ): یمثل نتائج اختبار الذاكرة العاملة5الجدول رقم(
  الفونولوجیة حلقةال اتإختبار

  ذاكرة عمل كلمات   أرقامذاكرة عمل   الحاالت

1  34  27  

2  34 21  

3  23  14  

4  29  5  

5  30  13  

6  32  13  

7  31  10  

8  25  16  

9  23  14  

10  32  28  

11  30  21  

12  30  26  

13  30  19  

14  34  24  

15  26  12  

16  30  17  

17  32  19  

18  30  19  

19  21  15  

20  27  19  

21  25  20  

22  28  19  

23  26  14  



24  31  24  

25  28  21  

26  32  21  

27  31  25  

28  28  18  

29  32  19  

30  30  18  

31  29  16  

32  30  21  

33  28  22  

34  19  22  

35  34  17  

36  25  14  

37  31  17  

38  33  17  

39  27  11  

40  24  8  

41  30  12  

42  20  9  

43  30  10  

44  29  13  

45  25  10  

46  31  20  

47  28  12  

48  19  11  

49  33  24  

50  35  25  

  



 ):4الملحق رقم (

  على مجموعة الدراسة. القراءةاختبار  یمثل نتائج) 7الجدول رقم (

  إختبار القراءة

  قراءة شبھ   الحاالت

  الكلمات

  قراءة 

  الكلمات

  قراءة 

  النص

  فھم

  النص

1 36  24  105  10  

2  36  24  104  10  

3  30  20  101  8  

4  21  19  99  7  

5  33  22  103  5  

6  36  24  106  8  

7  36  24  105  9  

8  33  23  105  6  

9  20  19  84  2  

10  32  24  105  7  

11  24  20  100  2  

12  32  24  102  6  

13  32  23  102  6  

14  31  24  105  8  

15  24  20  99  4  

16  31  24  100  5  

17  26  20  100  3  

18  30  19  95  6  

19  30  19  98  4  

20  34  23  102  8  

21  36  24  106  7  

22  30  20  98  10  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23  35  23  103  6  

24  36  24  101  8  

25  32  22  100  8  

26  26  19  100  6  

27  36  24  106  7  

28  35  22  103  6  

29  33  21  103  10  

30  33  24  101  9  

31  27  17  98  4  

32  30  20  100  6  

33  30  21  102  7  

34  35  24  104  8  

35  33  23  105  3  

36  27  15  99  8  

37  35  21  102  10  

38  34  20  102  9  

39  33  23  100  8  

40  25  20  96  6  

41  36  24  106  5  

42  26  15  95  5  

43  25  17  98  3  

44  26  15  98  4  

45  25  20  103  5  

46  33  20  101  7  

47  32  22  101  6  

48  24  17  96  5  

49  36  24  105  9  

50  36  24  100  8  



  ):5الملحق رقم (

توزیع أفراد العینة حسب نتائج إختبار القراءة (قراءة شبه الكلمات) ): یمثل 9جدول رقم (

  على مجموعة الدراسة:

  شبه الكلمات الطویلة  شبه الكلمات القصیرة  

تغییر   الحاالت

الحرف 

األول من 

  الكلمة

تغییر 

الحرف 

األوسط 

  من الكلمة

تغییر 

الحرف 

األخیر من 

  الكلمة

تغییر 

الحرف 

األول من 

  الكلمة

تغییر 

الحرف 

األوسط 

  من الكلمة

تغییر 

الحرف 

األخیر من 

  الكلمة

1  6  6  6  6  6  6  

2  6  6  6  6  6  6  

3  6  5  5  4  5  5  

4  4  6  0  6  2  3  

5  6  5  6  6  5  5  

6  6  6  6  6  6  6  

7  6  6  6  6  6  6  

8  5  6  5  6  6  5  

9  0  5  6  3  6  0  

10  5  5  6  5  5  6  

11  4  4  3  6  1  6  

12  5  5  6  5  5  6  

13  6  5  5  6  5  5  

14  6  6  5  3  6  5  

15  3  5  2  6  6  2  

16  6  5  5  6  3  6  

17  4  5  5  6  3  3  

18  6  3  4  5  6  6  

19  4  6  4  5  5  6  

20  5  6  6  5  6  6  



21  6  6  6  6  6  6  

22  5  4  6  5  4  6  

23  6  6  6  5  6  6  

24  6  6  6  6  6  6  

25  6  5  6  6  4  5  

26  5  4  4  3  6  4  

27  6  6  6  6  6  6  

28  6  6  6  5  6  6  

29  6  6  6  5  4  6  

30  6  5  6  5  5  6  

31  6  4  6  6  3  2  

32  5  5  6  5  4  5  

33  6  5  5  6  4  4  

34  6  6  6  6  5  6  

35  5  5  6  6  5  6  

36  4  6  6  3  2  6  

37  5  6  6  6  6  6  

38  5  6  6  6  5  6  

39  6  5  6  5  6  5  

40  5  2  6  3  6  3  

41  6  6  6  6  6  6  

42  5  4  5  6  3  3  

43  5  2  4  4  6  2  

44  6  3  5  4  5  3  

45  6  3  4  4  2  6  

46  6  6  6  4  5  6  

47  5  6  6  4  5  6  

48  5  6  3  2  2  6  

49  6  6  6  6  6  6  



50  6  6  6  6  6  6  

  

  ):6الملحق رقم (

العینة حسب النتائج المتحصل علیها في قراءة الكلمات توزیع أفراد یمثل  ):10الجدول رقم (

  على مجموعة الدراسة.

  كلمات نادرة  كلمات مألوفة  

  طویلة  قصیرة  طویلة  قصیرة  الحاالت

1  6  6  6  6  

2  6  6  6  6  

3  5  4  6  5  

4  6  6  4  3  

5  6  6  6  4  

6  6  6  6  6  

7  6  6  6  6  

8  6  5  6  6  

9  6  5  4  4  

10  6  6  6  6  

11  6  4  4  6  

12  6  6  6  6  

13  5  6  6  6  

14  6  6  6  6  

15  6  6  4  4  

16  6  6  6  6  

17  5  5  6  4  

18  4  4  6  5  



19  5  6  4  4  

20  5  6  6  6  

21  6  6  6  6  

22  6  5  6  3  

23  6  6  5  6  

24  6  6  6  6  

25  6  6  6  4  

26  6  6  6  4  

27  6  6  6  6  

28  6  4  6  6  

29  6  5  4  6  

30  6  6  6  6  

31  5  6  4  2  

32  6  6  5  3  

33  6  6  6  3  

34  6  6  6  6  

35  6  6  6  5  

36  4  6  3  2  

37  6  6  4  5  

38  6  6  4  4  

39  6  6  5  6  

40  4  6  6  4  

41  6  6  6  6  

42  6  5  2  2  

43  6  6  3  2  



44  4  6  3  2  

45  6  5  6  3  

46  6  6  4  4  

47  6  6  6  4  

48  5  6  4  2  

49  6  6  6  6  

50  6  6  6  6  
  



 
 
T-TEST PAIRS=mal.p WITH nad.p (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
 

 

 
 
Test-t 
 
 

 
Remarques 

Résultat obtenu 19-OCT-2015 09:07:38 

Commentaires  

Entrée 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données0 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
50 

Traitement des valeurs 

manquantes 

Définition de manquante 

Les valeurs manquantes 

définies par l'utilisateur sont 

traitées comme manquantes. 

Observations prises en compte 

Les statistiques de chaque 

analyse sont basées sur les 

observations ne comportant 

aucune donnée manquante ou 

hors intervalle pour aucune 

variable de l'analyse. 

Syntaxe 

T-TEST PAIRS=mal.p WITH 

nad.p (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

Ressources 
Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 
 
[Ensemble_de_données0]  
 

 

 



Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 
mal.p 5,7000 50 ,61445 ,08690 

nad.p 5,2400 50 1,11685 ,15795 

 

 
Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 mal.p & nad.p 50 ,196 ,172 

 

 
Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 1 mal.p - nad.p ,46000 1,16426 ,16465 ,12912 ,79088 2,794 49 ,007 

 

 
 
T-TEST PAIRS=mal.g WITH nal.g (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
 

 

 
 
Test-t 
 
 

 
Remarques 

Résultat obtenu 19-OCT-2015 09:26:31 

Commentaires  

Entrée 

Ensemble de données actif Ensemble_de_données0 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 



N de lignes dans le fichier de 

travail 
50 

Traitement des valeurs 

manquantes 

Définition de manquante 

Les valeurs manquantes 

définies par l'utilisateur sont 

traitées comme manquantes. 

Observations prises en compte 

Les statistiques de chaque 

analyse sont basées sur les 

observations ne comportant 

aucune donnée manquante ou 

hors intervalle pour aucune 

variable de l'analyse. 

Syntaxe 

T-TEST PAIRS=mal.g WITH 

nal.g (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI(.9500) 

  /MISSING=ANALYSIS. 

Ressources 
Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 
 
[Ensemble_de_données0]  
 

 

 
Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 
mal.g 5,7200 50 ,57286 ,08101 

nal.g 4,7200 50 1,48516 ,21003 

 

 
Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 mal.g & nal.g 50 -,022 ,879 

 

 
Test échantillons appariés 

 Différences appariées T ddl Sig. (bilatérale) 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 



Paire 1 mal.g - nal.g 1,00000 1,60357 ,22678 ,54427 1,45573 4,410 49 ,000 

 
 

 


