
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



[i] 
 

  : المقدمة

 من يعانون العالم في التالميذ مجموع من %20 حوالي بأن عديدة دراسات بينت لقد   
 بعسر يعرف مما يعانون هؤالء مجموع نم %10 وأن التعلم، صعوبات أشكال أحد

 وإمكانياتهم طاقاتهم هدر إلى ويؤدي األكاديمي، تقدمهم يعيق الذي ،La dyslexie القراءة
 مستقبلهم على ويؤثر النفسية صحتهم على األحيان بعض في ينعكس ذلك يجعل مما

  . التعليمي

 وذلك الحديثة، الموضوعات من التعلم صعوبات موضوع يعتبر األساس هذا وعلى  
 يعانون لكنهم والحركي، والبصري والسمعي العقلي نموهم في األسوياء األطفال بظهور

 هذا على يركزون الخاصة التربية ميدان في المختصون بدأ حيث تعلمية، مشكالت من
 األكاديمية الجوانب في وخاصة التعلم صعوبات مظاهر على التعرف بهدف الجانب،

  . واالنفعالية

 المجاالت من يعد األكاديمية، التعلم بصعوبات منه تعلق ما خاصة المجال هذا أن كذل  
 بدراسة يعنى أنه إذ الخاصة، التربية ميدان في والباحثين والمربين اآلباء شغلت التي

 الصعوبات تلك طبيعة على والتعرف المدرسة، تالميذ من كبير لعدد المميزة الخصائص
 من للتخفيف المناسبة العالجي التدخل وأساليب اإلستراتيجيات وأنسب منها، يعانون التي
  . اإلمكان قدر الصعوبات تلك حدة

 المرتبطة المهارات أداء في التلميذ يفشل عندما تظهر نوعية الصعوبات تلك تكون وقد   
 التلميذ يفشل عندما تظهر كالتي عامة تكون وقد كالقراءة محددة دراسية مادة في بالنجاح

 أدائه معدل يكون وهنا دراسية، مادة من أكثر في بالنجاح المرتبطة المهارات اءأد في
  . العادي التلميذ من أداؤه المتوقع المعدل أو الطبيعي المعدل من أقل والمهام للمهارات

 ،"خفيفة صعوبات "كونها في األكاديمية التعلم صعوبات مشكلة في الخطورة وتكمن  
 ظاهرة أية األهل أو المعلم يالحظ وال أسوياء عادة يكونون هامن يعانون الذين فاألفراد
  . خاصة معالجة تقديم تستوجب شاذة

 فردية ورعاية مالئمين، دراسي ودعم تعليمية بيئة وجود هو التالميذ هؤالء يحتاجه فما   
 المحدد الضعف مواطن وتقليص وتعزيزها عليها والتركيز القوة نواحي مع للتعامل مناسبة

 اإلستراتيجيات إلى باإلضافة إليها، يحتاجون التي األساسية المهارات لتعليمهم هم،لدي
  . الفعلية لقدراتهم وفقا دراستهم في التقدم على تساعدهم التي األساليب أو التعليمية

 القراءة وعسر عامة، بصفة األكاديمية التعلم صعوبات أن تبين عديدة دراسات وفي   
 في خاصة المتمثلة األولية المعرفية السيرورات في باضطراب عالقة لها خاصة، بصفة
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 تلك من يعانون الذين األطفال فئة عند والذاكرة، اإلدراك االنتباه، عمليات في خلل وجود
  . الصعوبة

 ظهور على السيرورات بهذه تلحق التي الضطرابات الكبير التأثير خالل ومن   
 اإلدراك االنتباه، سيرورات دراسة على ضوءال تسليط ارتأينا القراءة، عسر اضطراب
 نظرنا في يعتبر والذي القراءة عسر اضطراب من يعانون الذين التالميذ لدى والذاكرة،

 تجلياتها أهم على للوقوف والتحليل بالدراسة تناولها تستوجب التي الموضوعات أهم
  . المتعلم الفرد على وتأثيراتها

 االنتباه، لسيرورات الوظيفي الطابع على للتعرف جيةمنه محاولة هو الحالي والبحث   
 عسر من يعانون الذين المتعلمين عند معرفية سيرورات باعتبارها والذاكرة واإلدراك
  . القراءة

  : رئيسيين قسمين إلى بحثنا قسمنا وقد  

: منه األول الفصل في عالجنا فصول، ستة تضمن النظري، إلطارا وهو: األول القسم
 وعرض البحث وحدود مصطلحاته تحديد إلى إضافة وأهميته، وفرضياته البحث إشكالية
  . السابقة الدراسات ألهم

 لدراسة التاريخي التطور فيه عرضنا االنتباه، موضوع: تناولنا منه الثاني الفصل وفي
 إلى وتطرقنا خصائصه إلى باإلضافة أنواعه، مختلف وكذلك وأنواعه، ومكوناته االنتباه
 فيه المؤثرة العوامل أهم فيه عالجنا األخير وفي ،السيرورة لهذه المفسرة رياتالنظ أهم
  . االنتباه عملية تصيب أن يمكن التي االضطرابات وأهم

 التعاريف مختلف يهف ناقشنا حيث اإلدراك، موضوع: فيه تناولنا فقد الثالث الفصل في أما
 اإلدراك، في المؤثرة لعواملا وأهم لها، المفسرة النظريات ومختلف السيرورة لهذه

  . واضطراباته األشياء إدراك في تتحكم التي القوانين أهم وعرضنا

 لهذا التعاريف أهم عرضنا وفيه الذاكرة موضوع فيه عالجنا: الرابع الفصل وفي
 وقياسها، الذاكرة على خاللها من نتعرف التي األشكال أهم إلى فيه وتطرقنا الموضوع،
 تطرقنا كما نماذجها، وأهم منها، المعلومات استرجاع وكيفية الذاكرة أنماط أهم وعرضنا

 الذاكرة، لتقوية المثلى واالستراتيجيات ونظرياته، النسيان موضوع إلى الموضوع هذا في
  . الذاكرة تصيب أن يمكن التي االضطرابات وعرضنا

 الخلفية إلى فيه تطرقنا الذي التعلم صعوبات: موضوعه كان فقد الخامس الفصل في أما
 لهذا المفسرة والنظريات التعريفات أهم وإلى التعلم صعوبات موضوع لظهور التاريخية
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 صعوبات من يعانون الذين للفئة العامة الخصائص فيه وعرضنا وأنواعه، االضطراب
  . الفئة هذه أطفال تشخيص في االعتبار بعين نأخذها أن يمكننا التي والمحكات التعلم،

 أهم إلى فيه تطرقنا القراءة، عسر اضطراب فيه عالجنا :السادس صلالف في أما  
 كما االضطراب، لهذا التعاريف أهم وناقشنا ،المصطلح هذا ظهور إلى أدت التي المراحل

 مختلف وعرضنا وأنواعها القراءة عسر من يعانون الذين األطفال خصائص أهم بينا
 من جملة وعرضنا االضطراب هذا تشخيصل المتبعة األساليب وأهم له المفسرة النظريات
  . القراءة عسر اضطراب ومعالجة تحسين خاللها من يمكن التي العالجية البرامج

  : أساسين قسمين إلى قسمناه والذي التطبيقي طاراإل وهو: الثاني القسم

  .وأدواته البحث إجراءات: السابع الفصل    

 الدراسة لهذه والزمانية المكانية الحدود اعرضن وفيها االستطالعية الدراسة: فيه تناولنا
  . إليها خلصنا التي والنتائج وعينتها إجرائها مكان ووصف

 المستخدم والمنهج والزمانية، المكانية الحدود تضمنت التي األساسية الدراسة تناولنا كما
  . وأدواته الدراسة هذه في

 قدمنا وفيه الفرضيات ضوء على النتائج وتحليل الحاالت تقديم تضمن :الثامن الفصل أما
 الفرضيات ضوء على النتائج هذه وتحليل المطبقة االختبارات ونتائج الدراسة حاالت

 لهذا شامل ملخص قدمنا النهاية وفي النتائج، لهذه تحليل خالصة تقديم مع اإلجرائية
  . البحث

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   وأهميته البحث مشكلة: األول الفصل -

  اإلشكالية -1

  البحث فرضيات -2

  الموضوع اختيار دوافع -3

  المصطلحات تحديد -4

  البحث حدود -5

  السابقة الدراسات -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] 
 

: اإلشكالية -1  

 أو واحدة في واضح، عجز أو قصور إلى األكاديمية التعلم صعوبات مصطلح يشير   

 أو القراءة على القدرة نقص في  القصور هذا ويظهر األساسية التعلم عمليات من أكثر

 الدراسي لتحصيلا في مشكلة وجود ذلك ويعني الحسابية العمليات أداء أو الكتابة

 أو انفعالية اضطرابات أو معين خلل وجود الحتمال وذلك المواد، هذه في) األكاديمي(

. عضوي خلل أو حركية حسية إعاقات وجود إلى الخلل هذا يرجع وال سلوكية  

 العقلية القدرة بين الموجود التناقض إلى يشير األكاديمية التعلم صعوبات فمصطلح   

 يملكون األكاديمية التعلم صعوبات ذوو أن بمعنى األساسية المواد يف الفعلي والتحصيل

 أو عقلية أو حركية – حسية إعاقة أي من يعانون وال الذكاء في أعلى أو متوسط مستوى

 مفتاح تعد التي القراءة وخاصة الحساب الكتابة، تعلم في صعوبة يجدون أنهم إال عضوية،

 المهارات إتقان قيعي قد تعلمها وصعوبة رى،األخ األكاديمية المجاالت في النجاح

. األخرى األساسية  

 صعوبات ميدان في الباحثين طرف من كبير باهتمام اللغوية االضطرابات حظيت وقد   

 اضطراب التعلم، مجال في االضطرابات هذه مظاهر في التصنيفات أهم ومن التعلم،

 لذوي ميزةموال البارزة الموضوعات من تعتبر التي ،La dyslexie القراءة عسر

 الذين واألطفال مكتوبةال اللغة في التحكم صعوبة هي القراءة فعسر التعلم، صعوبات

 لعمرهم بالنسبة متوقع هو عما كبيرة بصورة أقل القراءة في تحصيلهم يكون منها يعانون

 لكن إعاقة، أي من يعانون وال متوسط، أو عالي ذكاء مستوى يملكون أنهم بمعنى العقلي،

 واالجتماعي، النفسي  توافقهم على سلبي أثر له يكون قد مما ضعيف، القرائي تحصيلهم

 اجتماعية عالقات بناء في يعيقهم قد الذي األمر اآلخرين، مع التواصل على وقدرتهم

  . سوية تفاعلية

 المعرفية السيرورات بعض عن الكشف ليحاول الحالي البحث يأتي األساس هذا وعلى   

) الذاكرة اإلدراك، االنتباه، (بينها من والتي القراءة عسر من يعانون الذين تالميذال لدى
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 يسمح مما األكاديمية األساسية للمهارات التلميذ تعلم في تؤثر السيرورات هذه أن باعتبار

  . بكفاءة والعقلية الفكرية نشاطاته وممارسة المختلفة المعارف باكتساب له

  : التالي الرئيسي التساؤل في الحالي البحث مشكلة إيجاز نيمك سبق ما على وبناءا  

 عسر من يعانون الذين التالميذ لدى واإلدراك الذاكرة االنتباه، سيرورات تتميز بماذا .  

   القراءة؟

  : أخرى وبعبارة   

 واإلدراك االنتباه عملتي في خلال يبينون القراءة عسر من يعانون الذين األطفال هل.   

   الذاكرة؟ وظائف في خلل من نونيعا كما
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  : العامة الفرضية -2

  . واالنتباه الذاكرة اإلدراك، سيرورات في وخلل اضطراب من القراءة عسير يعاني   

  : اإلجرائية الفرضيات -2-1

  . البصري اإلدراك على القدرة في خلل من القراءة عسير يعاني. 

  . البصرية الذاكرة يفةوظ في خلل من القراءة عسير يعاني .

  . المستمر االنتباه وظيفة في خلل من القراءة عسير يعاني. 
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  : الموضوع اختيار دوافع -3

 وهذا القراءة عسر أهمها من األكاديمية التعلم صعوبات من األطفال بعض يعاني  

 لباحثينوا العلماء طرف من كبيرا اهتماما لقي بحيث ،المواضيع أعقد من الموضوع

 األسباب لمعرفة الموضوع هذا حول الدراسات تعدد إلى أدى ما وهذا األطباء وحتى

 جينية أسباب إلى أرجعها من فمنهم القراءة، تعلم في الصعوبة تلك إلى تؤدي التي الحقيقية

Facturs génétique فيزيولوجية - بيو أسباب إلى أرجعها من منهم Facturs 

Biophysiologique بيئية وأسباب .  

 معرفة أردنا القراءة، عسر إلى المؤدية األسباب حول الدراسات هذه من وانطالقا   

 لدى) الذاكرة اإلدراك، االنتباه، (األولية المعرفية السيرورات بعض وخصائص طبيعية

 وعسر السيرورات هذه بين العالقة لمعرفة القراءة، عسر من يعانون الذين التالميذ

 بعد وهذا السيرورات، هذه قياس من تمكننا التي الخاصة االختبارات لباستعما القراءة،

  . القراءة سرع الضطراب الدقيق التشخيص
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  : المصطلحات تحديد -4

 المعرفي النشاط ضمن تدخل التي الذهنية العمليات تلك هي: المعرفية السيرورات   
: قسمين إلى تنقسم وهي للفرد  

. والذاكرة اإلدراك االنتباه، وتشمل: أولية معرفية سيرورات  

  واللغة التفكير وتشمل: ثانوية معرفية سيرورات

 في األكاديمية األساسية المهارات تعلم صعوبة هي :األكاديمية التعلم صعوبات   
 من يعانون الذين واألطفال الحساب، تعلم وصعوبة الكتابة تعلم صعوبة وتشمل المدرسة،

 تمنعهم حركية، حسية إعاقة أي من يعانون وال العقلي نموهم في أسوياء الصعوبات هذه
. التعلم اكتساب من  

 صعوبة الطفل يعاني بحيث المكتوبة اللغة في التحكم في الصعوبة هي:   القراءة عسر   
 عادي ذكاء مستوى لديهم القراءة عسيري واألطفال صحيح، بشكل الكلمات نطق في
 أو حسية إعاقة أي من كذلك يعانون وال ذهني تخلف نم يعانون وال عالي أو) متوسط(

  . عضوية
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  : البحث حدود -5

  : البشرية الحدود -5-1

  : األساسية الدراسة -

 القراءة عسر من تعاني حاالت) 10 (من األساسية الدراسة في البحث عينة حددت   

  . الةح) 23 (من متكونة عينة من العينة هذه أخذت تشخيصهم، بعد وهذا

  : االستطالعية الدراسة -

 عينة من العينة هذه وأخذنا القراءة، عسر من تعاني حالة) 13 (من العينة هذه حددت   

  . سابقا المذكورة حالة) 23 (من متكونة

  : المكانية الحدود -5-2

  : األساسية الدراسة -

 برج والية منصورة، ببلدية" لخضر بلعطار "ابتدائية مستوى على الدراسة هذه أجريت

  . بوعريريج

  : االستطالعية الدراسة -

 بلعطار "وابتدائية" عيسى بلجودي "ابتدائية ابتدائيتين، مستوى على الدراسة هذه أجريت   

  . بوعريريج برج والية منصورة، ببلدية" لخضر

  : الزمانية الحدود -5-3

  ). 2010-2009 (الجامعية السنة خالل الدراسة هذه أجريت   
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  : السابقة لدراساتا -6

 يتميزون األكاديمية التعلم صعوبات ذوي أن إلى والبحوث الدراسات من العديد أشارت   

 يمكن التي واالجتماعية التعليمية المواقف من العديد في تتكرر التي الصفات من بمجموعة

  : يلي ما الصفات هذه أهم ومن المواقف تلك في مراقبتهم عند بدقة مالحظتها للمعلم

  : االنتباه اضطرابات -6-1

 صعوبات تحتل حيث وثيقة عالقة االنتباه واضطرابات التعلم صعوبات بين العالقة إن    

 التربية في المشتغلين من الكثير أن حد إلى التعلم صعوبات بين مركزيا موقفا االنتباه

 ماطأن من الكثير خلف تقف االنتباه صعوبات أن يرون خاصة التعلم وصعوبات عامة

 الصعوبات القرائي، الفهم وصعوبات القراءة صعوبات: مثل األخرى التعلم صعوبات

 االنتباه بوظيفة المتعلقة الدراسات نتائج ودلت الحساب، أو بالرياضيات المتعلقة األخرى

 االنتباه وظيفة على األداء في قصورا أو عجزا أظهروا التعلم الصعوبات ذوي األطفال أن

 .)62-61: ،ص 2003مفلح، تيسير كوافحة( العاديين رانهمأق مع لمقارنتهم

 من تمكن أنه كوغ و مارقوليس" Margolis et Kogh "دراسة حول" الزيات "وذكر   

 3 في التعلم صعوبات ذوي األطفال لدى االغتباء ومشكالت اضطرابات تصنيف

  : هي تصنيفات

 فتحي الزيات( .به االحتفاظ وأ االنتباه استمرار القرار، اتخاذ االنتباه، استحضار -

   ).310: ص ،1998 مصطفى،

 التشتت إلى والميل االنتباه عن والعجز الذهن شرود ظاهرة أن أخرى دراسات ودلت  

 من يعانون الذين األطفال لهؤالء ةالبارز الصفات أكثر من الخارجية، المثيرات نحو

 يمل حيث والثانوي، الرئيسي يرالمث بين يميزون ال أنهم إذ األكاديمية، التعلم صعوبات

 في كبيرة صعوبات يالقون نجدهم عام فبشكل ، المثير لنفس االنتباه متابعة من الطفل
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 يالقون ذلك وبسبب إنهائها لكيفية المسبق والتخطيط المهام في دقيق بشكل التركيز

   .\جديدة مهارات تعلم صعوبات

  :اإلدراك اضطرابات -6-2

 بين محوريا أو مركزيا موقعا اإلدراكية الصعوبات أو كاإلدرا اضطرابات تحتل 

   خاصة بصفة المعرفية العمليات واضطرابات عامة بصفة النمائية التعلم صعوبات

  )327: ص ،1998 مصطفى، فتحي الزيات(

 التعلم اضطرابات في اإلدراكية االضطرابات مظاهر على ودراسات بحوث بينت وقد* 

  :ومنها

  :التمييزية اإلدراك صعوبات -

 و الشبه أوجه على التعرف أجل من الفرد بها يقوم التي اإلجراءات تلك بالتمييز يقصد

   المتسلسلة، واألشياء والكلمات كالحروف العالقة ذات للمثيرات، االختالف

    :البصري اإلدراك صعوبات :أوال

  .دواألعدا والمقاطع والكلمات والحروف لألشكال البصري التمييز صعوبات -1

  .والخلفية والشكل واألرضية الشكل بين التمييز صعوبات -2

  .البصري اإلغالق في صعوبات -3

  .المكانية العالقة إدراك في صعوبات -4

  .هندسية أشكال -حروف: والحروف األشياء على التعرف صعوبات -5

  .والرمز الشكل معكوس إدراك في صعوبات -6

  .والجزء الكل إدراك صعوبات -7
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  السمعي اإلدراك صعوبات: ثانيا

 وعند للكلمات، الصحيح للنطق يفتقرون األطفال هؤالء أن وجد حيث: النطق إدراك -1

  .فهمها عليهم يصعب ثم ونم معناها يفتقدون لها قراءتهم

 .المتماثلة الكلمات وتحديد المنطوقة والحروف األصوات بين التمييز: السمعي التمييز -2

  )277: ص ،2003 ، محمد سامي ملحم(

  :الذاكرة اضطرابات -6-3

 اللجوء دون يحدث أن يمكن ال فالتعلم بالتعلم، وثيقا ارتباطا الذاكرة اضطرابات ترتبط -

 فهي تعمل ال الذاكرة كانت إذا اكتسابها أيضا يمكن ال والحقائق واألفكار ،الذاكرة إلى

  )81 ص ،2003 مفلح، تيسير كوافحة( .التعلم لصعوبات رئيسي سبب

 الذاكرة أنواع في التعلم صعوبات ذوي على أجريت التي والبحوث الدراسات من فعدد -

  :التالية النتائج على أسفرت

 ذوي لدى -الحسية الذاكرة -الحسي المسجل في جوهرية أو دالة فروق وجود -1

  .بالعاديين مقارنة التعلم صعوبات

 لقصيرةا الذاكرة في ديينالعا وأقرانهم التعلم صعوبات ذوي بين دالة فروق وجود -2

 الذاكرة أن حيث وفاعلية كفاءة أقل عندهم فهي وكيفه، ونوعه التسميع كم في المدى

 إضعاف في تؤثر أنها كما المعلومات، ومعالجة تجهيز على قدراتها تضعف المدى قصيرة

  .المدى والطويلة القصيرة بين المتوسطة العاملة الذاكرة كفاءة أو فاعلية

 العاديين لصالح العاملة الذاكرة عليها تقوم التي األنشطة في إحصائيا دالة وقفر وجود -3

  .المكاني البصري التصور مهام المعاني، ترابطات القرائي، الفهم: األنشطة هذه ومن
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 التسميع استراتيجيات استخدام في العاديين أقرانهم من مهارة أقل األطفال هؤالء -4

 ،1998 مصطفى، فتحي الزيات( .المدى طويلة الذاكرة يف المعلومات لتخزين المالئمة

  .)385 -381: ص
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  : تمهيد

يستقبل الفرد من خالل حواسه المختلفة العديد من المعلومات أو المثيرات، سواء من البنية              

الخارجية أو من البنية الداخلية، فيتعرف الفرد على هذه المعلومات أو المثيـرات سـواء               

ـ              ي الخارجية أو الداخلية، فيستطيع بذلك اتخاذ قرار سواء باالستمرار أو عدم االستمرار ف

توجيه وعيه نحو المثيرات أو المعلومات المحددة من بين المثيرات المدركة، وهذه العملية             

    . التخاذ القرار تتطلب االنتباه لهذه المدركات
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  :التطور التاريخي لدراسة االنتباه -1

 فـي   فكيرفي القديم كان الفالسفة ينظرون إلى االنتباه على أنه تركيز العقل أو الت            

 ثم ظهرت مجموعة من النظريات الفلسفية ذات طبيعة نفسية على يد عدد مـن               شيء ما، 

  ديفيـد هيـوم   و(Jean Look) جـون لـوك   و(Harbert) هربـارت : الفالسفة مثل
(David Hioum)، ــاء ــم ج ــيمس ث ــون  و(James) ج ــتيوارتج ــل س   مي

(J.S.Mill)  تمييز بين المنعكس    تلك النظريات تدور حول ال     وآخرون، وكانت موضوعات

  .الشرطي اإلرادي وغير اإلرادي

أما التناول العلمي لموضوع االنتباه، فقد تمثل في اهتمام علماء النفس التجـريبيين             

كتابـات عـالم الـنفس      ، وكانت ل  )1832-1920 ((wont) فونتفي ألمانيا من مدرسة     

الهتمـام   الفـضل فـي إثـارة ا   (William Jems) وليام جيمسوالفيلسوف األمريكي 

 واهتم هـؤالء العلمـاء      ،اتي وقد امتد هذا االهتمام حتى أوائل الخمسين       ،بموضوع االنتباه 

بموضوع االنتباه باعتباره الخاصية المركزية للحياة الذهنية ووظيفته األساسـية توضـيح            

  .مضمون الوعي وتحويل اإلحساس إلى إدراك

انتقاء يمكن مالحظته، ومع     نظرت إلى االنتباه على أنه تركيز و       وبظهور السلوكية 

بداية الحرب العالمية الثانية زاد االهتمام بمعالجة هذا المفهوم والكشف عن كـل جوانبـه               

 التي يطلق عليها اسم     )Broodbent(نت  ببرودالسلوكية، في الخمسينات ظهرت نظرية      

ـ        ،المصفاة أو الترشيح الذهني لالنتباه اإلدراكي      سير  حيث قدمت هذه النظرية أساسـا لتف

انتقاء االنتباه مستمدا من نظرية االتصال على أساس تصور أن المعلومات الـواردة مـن      

الحواس جميعا، تدخل مصفاة تمر بعنق زجاجة أو قناة ضيقة تتحكم في توصـيل عـدد                

محدود من المنبهات العصبية إلى المخ، أما باقي التنبيهات فيمكن أن تظل فـي مخـزن                

مكن استدعاؤها خالل بضع ثوان بعدها تبدأ في التـضاؤل          الذاكرة قصيرة المدى، حيث ي    

  .والتالشي

 معالجة المعلومات دخلت تعديالت كثيرة على نظرية التنقيـة          مع ظهور نموذج          و

 وكشف هذا النموذج عن مدى تعقد هذه الوظيفة وعـن مـدى          )Broodbent(لبرودبنت  

  .أهميتها

 ،لعصبي والبيولوجي لوظيفة االنتباه   وفي أواسط السبعينات تم الكشف عن األساس ا       

 وهو أحـد الجوانـب الهامـة    ،التيقظ والتنشيط اللحائي وبدأ يظهر مفهوم جديد هو مفهوم       
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 وهذا ما ال    ، إذ يمكنه تركيز الوجهة الذهنية على شيء ما لساعات بل أليام عديدة            ،لالنتباه

.  دقائق على أكثـر تقـدير      يستطيع االنتباه العادي القيام به فتركيزه يستمر لبضع ثوان أو         

  ).173: ، ص1990عبد الحليم محمود السيد وآخرون ، (

  :تعريف االنتباه -2

االنتباه هو تركيز الذهن على : )Norbert Sillamy( نوربار سيالمي يعرفه -

،  إرادي وال إرادي:االنتباه يوجه إدراك الشخص نحو شيء معين وهو نوعينوشيء ما، 

 ويكون الثاني تابع للعالم الخارجي وذلك في إطار ، للفرد ومحفزاتهيكون النوع األول تابع

  ).Norbert Sillamy , 1996, P : 27( .تنظيم حقله اإلدراكي

تركيز الوعي على الموضوع، واالنتباه يعد ويوجه اإلدراك ويحرك         : االنتباه هو  -

  )Norbert Sillamy , 1980, P : 64 (.الذهن ويثبته على فعل، حدث، أفكار

االنتباه هو قدرة الفرد علـى حـصر وتركيـز حواسـه فـي مثيـر داخلـي                   -

، أو هو بـؤرة     )موقف/شخص/شيء( أو في مثير خارجي      ،)صورة خيالية /إحساس/فكرة(

ور الفرد تمتلئ بالموضـوع الـذي       شعور الفرد في مثير ما، ويرى العلماء أن بؤرة شع         

ش الـشعور، وأن االنتقـال بـين        ذب اهتمامه يكون مركز انتباهه وما عداه يشكل هام        يج

: ، ص 1998 نبيل عبد الفتاح حافظ ،        (.البؤرة والهامش عملية دينامية مستمرة أثناء اليقظة      
14(.  

يشير االنتباه في التعريف األول إلى أنه تركيز الفكر على شيء ما، هذا الشيء               -

عتمد بإرادتنـا   قد يكون مثير داخلي أو مثير خارجي، كما قسم إلى نوع إرادي معناه أن ن              

 الخارجيـة   أوعلى توجيه انتباهنا، أما النوع الالإرادي معناه أن بعض المنبهات الداخلية            

 .فرض ذاتها عليناك
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  :مكونات االنتباه -3

  :يتكون ميكانيزم االنتباه من البحث، التصفية واالستعداد لالستجابة وهي كالتالي

  :البحث -3-1

 التي نقوم من خاللها بتحديد موقع المنبه في المجـال           نقصد بعملية البحث المحاولة   

: على أنه يوجد نوعان من البحث     ) 1980( وزمالئه   (Pester) بسترالبصري، كما يرى    

نوع داخلي يحدث نتيجة عملية اختيارية مخططة لمثير أو منبه ذي صفات محـددة، أمـا                

  .النوع الخارجي يحدث ال إراديا

 )Treismanet et Gormican 1988(ميكان تريسمان و جوروقد بين كل من 

  :وجود نوعان من البحث

 معناه ذلك النوع من البحث الذي يحدث عندما يريد الشخص           :البحث المتوازي  -أ

اللون، : تحديد منبه معين من بين عدة منبهات تتشابه أو تشترك معه في صفة أو أكثر مثل

  .الخ...الطول،

د الشخص تحديد منبه معين مـن خـالل          يحدث عندما يري   :البحث المتسلسل  -ب

  .متابعته في عدة خطوات خالل فترة زمنية محددة

  :التصفية -3-2

 أن عملية التصفية هي انتقاء مثير ما وتجاهـل  )Cameron 1987(كاميرن بين 

المثيرات األخرى التي توجد في مجال إدراك الفرد، وقد قام بدراسة على مجموعة مـن               

رعة إلى  قد طلب من المفحوصين االستجابة بس     ت عمرية مختلفة، و   األفراد ينتمون إلى فئا   

أو مع مثيرات   ) بدون تصفية (مثير الهدف الذي كان إما يظهر لوحده على شاشة العرض           

أخرى فكانت النتيجة أن عملية التصفية مرتبطة بـالعمر وتتحـسن مـع تقـدم أعمـار                 

  .المفحوصين

  :االستعداد لالستجابة -3-3

هيئة، يتوقع ظهور الهدف أو بتحويل االنتبـاه للهـدف ومعناهـا            وتسمى كذلك بالت  

محافظة الفرد على اإلستراتيجية التي استجاب بها للهدف السابق لكي يستجيب بها للهدف             

 )23-22: ، ص 1999سيد علي سيد أحمد، فائقة إبراهيم ، ( .القادم أو تغييرها أو تعديلها
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  :أنواع االنتباه -4

  ):الالإرادي(ري االنتباه القس -4-1

هو أن يشعر الفرد بالمؤثر رغما عنه، أي دون اختيار ومن أمثلة ذلك ما يحـدث                

  .عند سماع طلقة مسدس، أو عند اإلصابة بصدمة كهربائية

  :االنتباه التلقائي -4-2

االنتباه التلقائي يحدث عندما ينتبه الشخص إلى شيء يحبه وهذا النوع من أنـواع              

 (.لة ويسر، ودون أن يبذل الفرد جهدا كبيرا في التركيز واالنتبـاه           االنتباه يمضي في سهو   
  .)230: ، ص2006 آمال ، طارق

  :االنتباه اإلرادي -4-3

 كما يتطلب وجود دافع قـوي لـدى         النوع من االنتباه إلى مجهود ذهني     يحتاج هذا   

هات ليست هي   الفرد لبذل المجهود في االنتباه مدة طويلة، ففي هذا النوع من االنتباه المنب            

التي تفرض نفسها علينا كي ننتبه لها، ويكون انتباهنا نابع من إرادتنـا فنعتمـد توجيـه                 

  .انتباهنا إلى شيء ما

بـورن  لقد بين علماء النفس المعرفيون أن االنتباه يوجد في عدة أشكال، وقد أشار              

)Bourne 1979(إلى أنه يوجد :  

  .بين عدد من المنبهات وفيه يتوزع االنتباه :االنتباه الموزع -أ

 ومعناه توجيه االنتباه وانتقائه لمنبه معين من بين المنبهـات           :االنتباه االنتقائي  -ب

  .الواقعة في مجال وعي الفرد

النوع اآلخر لالنتباه يتعلق بعملية اليقظة وفي هذه الحالة ينتقل انتباه الشخص مـا              

  .ة لينتقي منها المنبه الذي يهتم بهدام في حالة يقظة بسرعة شديدة بين المنبهات المختلف

ومن الباحثين من يضيف االنتباه إلى مباشر وغير مباشر والنوع المباشر ينقسم إلى 

انتباه ضمني أو مـستمر وانتبـاه       : اضطراري وتلقائي، وغير المباشر فله قسمان     : نوعان

  )70: ، ص19:  ص1990عبد الحليم محمود السيد وآخرون،( .ظاهر
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  :ه الموجهاالنتبا -ج

ويتمثل في محاولة الفرد التعرف على حدوث مثير حسي ما في البيئة المحيطة به              

كأن يبحث الفرد عن أصوات غريبة خالل سكون الليل أو البحث عن اإلشـارات الدالـة                

  .على إرشادات الطريق الذي يسير فيه

  :االنتباه المقسم -د

همة في نفس الوقت خالل متابعـة       ويتمثل عندما يقرر الفرد ما االنتباه ألكثر من م        

 تتابعية من خالل تغيير االنتباه من مهمة إلى أخرى لفترة من            أكثر من مهمة ولكن بطريقة    

  .الزمن، كأن تعمل وتشاهد برنامج تلفزيوني على محطة فضائية

  :وظائف االنتباه -5

إن االنتباه كعملية معرفية يؤدي إلى وظائف محددة تتـرك أثرهـا علـى الـتعلم                

اإلدراك وقدرتنا في التذكر والتعرف المستقبلي، ويمكن إيجاز أهم وظائف االنتباه فـي              و

  :األمور التالية

من خالل التركيز على المثيـرات التـي        : توجيه عملية التعلم والتذكر واإلدراك    -

  .تساهم في زيادة فاعلية التعلم واإلدراك، مما ينعكس على زيادة فعالية الذاكرة

  .التي تعيق عملية التعلم والتذكر واإلدراكعزل المثيرات -

  .توجيه الحواس نحو المثيرات التي تخدم عملية اإلدراك-

د ( .يعمل االنتباه على تنظيم البيئة المحيطة باإلنسان      - د ،  القضاة  فرحان    محم  محم
  ).305-302: ، ص 2006عوض الترتوري ، 
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  :خصائص االنتباه -6     

  :ءتقاناالختيار واال -6-1

 ،تزخر كل من البيئتين سواء الداخلية أو الخارجية إلى عدد ال متناهي من المنبهات             

 ولذلك يلجأ إلـى     ،وال يمكن ألي إنسان أن يستقبل دفعة واحدة كل تلك المنبهات المتباينة           

  .انتقاء أو اختيار ألحد أو بعض المنبهات الحسية من بين المنبهات األخرى

  :ية مبكرةاالنتباه عملية إدراك -6-2

 فـإن   ،إذا كان اإلحساس يهتم بالمثيرات الخاصة من خالل قنواته الحسية المتنوعة          

إعطاء معنى لهذه المثيرات وتفسيرها هي من اختصاص اإلدراك، أما االنتباه فقد أطلـق              

  .عليه بالعملية اإلدراكية المبكرة ألنه يقع في منزلة وسط بين اإلحساس واإلدراك

  :اإلصغاء -6-3

 اإلصغاء الخطوة األولى في عمليـة  )Kork Freidman (كورك فريدمانر يعتب

تكوين وتنظيم المعلومات، فاإلنسان يعيش في وسط محيط يتطلب منه تركيز انتباهه على             

  .بعض األحاديث أو األفعال

  :التركيز -6-4

يتمثل في االهتمام الذي يوليه شخص إلى منبه أو إشارات معينة ويكون قـصديا،              

ون مركزا على منبه واحد من المنبهات الواقعة في مجال إدراك الفرد، أو منتشرا              وقد يك 

بحيث يستطيع الشخص االحتفاظ بمشاهد مبعثرة عبر كل شيء يحدث حولـه أو يتـسنى               

  .للشخص موقفا وسطا

  :عملية اإلحاطة -6-5

 أو التـي تتمثـل فـي        ، والتي قد تكون سمعية أو بصرية      ،وهي ذات أساس حسي   

 وإما لكل ما يصل إليهـا مـن         ،لعينين معا عن المكان أو الصور التي تواجهها       تحركات ا 

  .هاأصوات ومحاولة جمع

  :التموج -6-6

معناه عندما يدخل مثير دخيل فإنه يؤدي إلى تالشي المثير مصدر التنبيـه رغـم               

ة        (.استمرار وجوده لكنه يعود للظهور عند تالشي المثير الدخيل         د، فائق  سيد علي سيد أحم
  ).23-22:   ص1999براهيم ،إ
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  :النظريات المفسرة لالنتباه -7

  :نماذج االنتباه االنتقائي -7-1

  صاحب هذا النموذج هـو     :(Broodbent) تبننموذج المرشح لبرود   -7-1-1

 ويفترض هذا النموذج أن االختيار أو االنتقاء أو الترشيح Broodbent)1958( تبنبرود

  :راكي، ويقوم هذا النموذج على بعض االفتراضات التاليةيكون سابقا لمرحلة التحليل اإلد

  .تتحدد فاعلية تجهيز ومعالجة المعلومات كما وكيفا بسعة التدفق -

يعتمد المخ على تكوين فرضي يسمى المرشح في انتقاء ما ينتبه إليـه بـسبب                -

  .محدودية سعة المعالجة من ناحية ومحدودية سعة التدفق من ناحية أخرى

تمييز بين اإلشارات العالية والمنخفضة التـردد اعتمـادا علـى الحقـائق             يتم ال  -

  .الفيزيقية للمثير

 إذ يقوم المخ    ،فيرى أن نظرية المرشح تبدو منطقية     )Solso 1979( سولسوأما   -

 والتي تصل من خالل المرشـح       ،بانتقاء فئة الذبذبات التي تتميز بخصائص فيزيقية معينة       

  .المخعبر جهاز استقبال ينقلها 

 بتجربة على مفحوصين، حيث استخدم جهـاز        (Broodbent) تبنرودبوقد قام   

لتقسيم المثيرات المسموعة عبر قناتين األولى تختص باألذن اليمنى قدم من خاللها ثالثـة              

، ثم  7،  2،  6: ، والثانية تختص باألذن اليسرى قدم من خاللها ثالثة أرقام         3،  9،  4أرقام  

  :طلب من المفحوصين طلبين

  .أن يسترجعوا األرقام الخاصة بكل أذن قدمت من خاللها تلك األرقام: األول -

أن يسترجعوا األرقام بتتابع سماعها سواء من األذن اليمنى أو اليـسرى            : ثانيال -

 نـسبة اسـترجاع     % 65 وقد أسفرت النتائج عـن       3،  7،  9،  2،  4،  6: بالتناوب، هكذا 

 نسبة استرجاع صحيح فيما يخـص المطلـب         % 20صحيح فيما يخص المطلب األول،      

  .الثاني

  : تلك النتائج كما يلي(Broodbent) تبنبرودوقد فسر 

فيما يخص المطلب األول هنا المفحوص حول انتباهه مرة واحدة من أذن إلـى               -

 ،)3،  9،  4،  7،  2،  6استرجاع على نحو    (أخرى ومن قناة سمعية إلى قناة سمعية أخرى         
  . أن يحتفظ بصورة كلية للمثير في نظام الذاكرةفقد استطاع المفحوص
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فيما يخص المطلب الثاني نجد أن المفحوص هنا حول انتباهه ثالث مرات على              -

األقل من اليسار إلى اليمين ثم من اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى اليمين، كما يصعب                 

  .عليه االحتفاظ بصورة كلية للمثير في نظام الذاكرة

يقوم هذا النموذج على افتراض أننا نركز انتباهنا على          :نموذج التوهين  -7-1-2

 وبالتـالي تجهيزهـا     ،المثيرات أو المدخالت الحسية التي تشكل أهمية أكبر بالنسبة لنـا          

يحدث  فإننا نهمشها و   ،ومعالجتها، أما بعض هذه المثيرات التي تشكل قيمة أقل بالنسبة لنا          

   .على هامش الذاكرة أو المعالجة لها إضعاف توهين بمعنى أنها

 والشيء الـذي    ،وبالتالي نحن ال نحب بعض المثيرات كما يفترض نموذج المرشح         

  .يحدق هو تباين في تركي االنتباه للمثيرات أو المدخالت الحسية

 :(Dotch et Dotch Norman) نموذج دوتش ودوتـش نورمـان   -7-1-3

 ويتم عقب عملية التحليل اإلدراكـي       ،اكييفترض أن كل المعلومات تخضع للتحليل اإلدر      

  .اختيار وانتقاء االستجابة لبعض هذه المعلومات تجاهل االستجابة على البعض اآلخر

 (Norman) نورمان عدله   (Dotch) 1963 دوتش   ويقوم النموذج الذي اقترحه   

  : على االفتراضات التالية1968في 

ا لتحليل مبدئي ثـم تمـر فـي         تخضع المثيرات أو اإلشارات التي يتم استقباله       -

  .المضعف الذي يخضع هذه المثيرات أو اإلشارات للتجهيز اإلضافي في صيغة معدلة

يفترض النموذج أن هناك خصائص تجهيزية محدودة ولهذا السبب تتراوح كـل             -

فتحي  ( .المثيرات في الذاكرة ويخضع التخليل وإخفاء المعاني ثم يحدث ميكانيزم االنتقـاء           
  .)230-224: ،  ص1995، یاتالزمصطفى 

  :نظريات الكفاءة أو السعة المركزية -7-2

" االنتباه المقـسم  " تعتمد هذه النظرية على      :نظريات المصادر االنتباهية   -7-2-1

وهو ذلك االنتباه الممارس في كل الوضعيات التي تجري فيها العديد من األنشطة فـي آن            

باه االنتقائي أين تـستغل كـل المـصادر         ، عكس وضعيات االنت   )بطريقة متزامنة (واحد  

االنتباهية ألداء مهمة واحدة، وفي االنتباه المقسم يالح أن العنصر األول الذي يحدد األداء              

هو التشابه الظاهر بين مهمتين وإذا احتوى نشاطين على درجة كبيرة من التشابه فإن هذا               

رورات المعالجـة وفـي     وهذا األخير يحدث اضطراب في السي     " تداخل"يؤدي إلى ظهور    
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المقابل إذا كان النشاطين مختلفين جدا فاحتمال إحداثها للتداخل ضعيفا وبالتـالي تـوفران              

  .فرصة أكبر لتحريك االنتباه

 حسب هذا الباحث كل عنصر معلومة :(Kahnman) نظرية كهنمان -7-2-2

  .مستوى عام، مستوى خاص: يمكن تحليله وفق مستويين

 يتمثل في القيمة التنبهية العامـة  (Kahnman)  كهنمان المستوى العام حسب -

ويكون تحريك المصادر االنتباهية ومستوى المعالجة متوقفان على هذه         ) Signal(لإلشارة  

ـ               صادر االنتباهيـة   القيمة، فإذا كانت هذه األخيرة كبرة فإنه يتم تحريك العديـد مـن الم

ت القيمة صـغيرة فتـصبح المعالجـة        واستعمال مظاهر متعددة من المعالجة، أما إذا كان       

  .سطحية

مستوى حواسـي، تركيـب     (أما المستوى الخاص فيتميز بالخصائص الظاهرة        -

عين االعتبار وتعالج من طـرف  التي تؤخذ ب  ) الخ....الخصائص الفيزيائية، الشكل، اللون،   

  .متخصصة على مستوى كل بعد من أبعادها) Analyseurs(ت محلال

 ويعتبـر أنهمـا ال      ،ميز بين هذين النمطين من التنشيط      ي (Kahnman) فكهنمان

 وبالتالي فهي ذات طابع     ،يعمالن بنفس الكيفية، فالتنشيطات الشبكية هي عصبية بيولوجية       

عام محدد مسبقا، أما التنشيطات االنتباهية فهي معرفية وهي تتم وفـق اختيـار الفرديـة                

فيها اإلشارات الجديدة حتى يمكن     بما  ) Signaux(للشخص، وهي تسمح بانتقاء اإلشارات      

  .إعطاؤها انتباه كبير نسبيا

 أي  ،إن المعالجات التي ربطت في النظريات السابقة بسعة المرور داخل القنـوات           

 ،أنها تحدد وفق الكيفية المستعملة، ترجع حسب النظريات الحديثة إلى سيرورة مركزيـة            

لكن أيضا تتكفل بتـسيير المـصادر        و ،وهذه األخيرة وظيفتها ليس فقط احتواء هذه السعة       

  . وبالتالي تقوم بالتحليل والتقييم،االنتباهية

  لقد أجريت عدة بحوث حول إمكانية وجود خزان انتباه واحد أم عدة خزانات؟

) Modularité( المقياسـية  )Foder 1983(فودر ومن أهم األعمال نجد بحوث 

 أم هناك سلسة من الخزانـات       الذي تساءل عن وجود خزان انتباهي عام ومركزي واحد        

  .االنتباهية الخاصة وغير المركزية
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والذي يـسلم   " نموذج متعدد " نموذجا يدعى    )Wickens 1948(ويكنس  لقد درس   

بوجود عدة خزانات متميزة ومتخصصة، إن التنشيط االنتقائي إلحداها هو نـاتج اللتقـاء              

  :أربع خصوصيات هي

  .سمعية أو بصرية: الكيفيات الحواسية -

  .أنماط الشفرات المعالجة -

  .المراحل المكونة للمعالجة -

  .الكيفيات المستعملة للتعبير عن االستجابات -

إن من مزايا هذا النمط من المقاربة أنه أوضح بدقة الخصائص التي تميـز كـل                

  . المعالجات واالستجاباتوذلك بتحديده على مستوى المثيراتتحريك انتباهي 

فإن النتائج التجريبيـة    " االنتباه البصري "و  " االنتباه السمعي  "لكن نظرا للفروق بين   

أن المـصادر االنتباهيـة لهـا أصـل خـاص           : المحصل عليها تسمح بالفرضية القائلة    

)Origine(. (Bernard Cadet , 1998, P : 146-148).  

  :العوامل المؤثرة في االنتباه -8

  :العوامل المؤدية إلى جذب االنتباه -8-1

  :العوامل الخارجية -8-1-1

 من المعروف أن األلوان الزاهية واألصوات العاليـة واألضـواء           :شدة المنبه  -

 كل هذا يجعل المنبه شديدا بالمقارنة باأللوان الباهتة واألصوات الخافتة واإلضاءة    ،المبهرة

  ومع ذلك فإن هذه المؤثرات القوية قد ال تجذب االنتباه بصورة كبيرة إذا كـان               ،الضعيفة

   .الفرد يواجه مشكلة كبيرة

  .كلما تكرر المنبه كلما كان أكثر تأثيرا: تكرار المنبه -

 فإن تكرار هذه    ،"النجدة"ومثال ذلك أنه إذا طلب أحد األفراد المساعدة وهتف قائال           

االستغاثة يكون له تأثير كبير في جذب انتباه الذين حوله، أما إذا تكـرر المنبـه بـوتيرة                  

ال ،   طارق ( .بطيئة فإنه يفقد قدرته على جـذب االنتبـاه        واحدة وبطريقة    : ، ص 2006 آم
213.(  

  . األشياء المتحركة تجذب االنتباه أكثر من األشياء الساكنة:حركة المنبه -
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 تغير المنبه من حيث الشدة أو النوع أو الموضوع، أو من حيـث              :تغيير المنبه  -

 إذ المنبه المتغير أكثـر      ، فجائيا زاد أثره   توقفه له أثر في جذب االنتباه وكلما كان التغيير        

  .جذبا لالنتباه من المنبه الثابت

 يؤدي الحجم الكبير إلى جذب االنتباه أكثر منه في حالـة الحجـم              :حجم المنبه  -

الصغير، فالكلمات المكتوبة بحروف كبيرة أكثر جذبا لالنتباه من تلك المكتوبة بحـروف             

  .صغيرة

باهنا باختالف طبيعة المنبه أي من حيث نوعه وكيفيته،          يختلف انت  :طبيعة المنبه  -

إذا كان المنبه بصري فهل هو صورة إلنسان        :  أو كمي مثال   هل هو منبه سمعي، بصري    

أم حيوان أو الشيء وإذا كان المنبه سمعيا فهل هو غناء أو قصة أو قطعة موسيقية؟ ولقد                 

  .ماتبينت الدراسات أن الصور أكثر إشارة لالنتباه من الكل

خص شيء جديـد يجـذب      ش تعتبر المنبهات غير المألوفة لدى ال      :حداثة المنبه  -

    .انتباهه أحداث مغايرة لتلك المألوفة عنده فهي تدخل ألول مرة في مجال خبرته

االنتبـاه،  إن اختالف الشكل عن األرضية له دوره في جذب           :التباين أو التضاد   -

 تفاصيل كثيرة في اإلعالن على عدد قليل مـن          وهذا ما نجده في اإلعالنات حيث تختصر      

  .الخطوط ذات األلوان المتباينة الزاهية

 إن سرعة وقوع المنبه تؤدي إلـى االنتبـاه إليـه            :الحاجة الزائدة إلى التنسيق    -

أيضا إلـى زيـادة    بصورة كبيرة يهدف متابعة حدوثه، كما أن زيادة صعوبة المنبه تؤدي            

  )182-179:  ،ص1990لحليم محمود السيد وآخرون ، عبد ا (.التركيز على مكوناته

     :العوامل الداخلية -8-1-2

 ومن  ،هناك الكثير من العوامل الداخلية التي تجعل الشخص ينتبه إليها دون غيرها           

  :بين هذه العوامل

 وعلى  ، تلعب الحاجات العضوية دورا هاما في جذب االنتباه        :الحاجات العضوية  -

  .شخص الجائع ينجذب بدرجة قد تكون كبيرة إلى روائح األطعمةفإن ال: سبيل المثال

 عندما تسمع الممرضة على سبيل المثال نداء المريض فإنهـا           :الوجهة الذهنية  -

  .تميزه دائما وذلك ألن وجهتها الذهنية موجهة نحو ذلك المريض
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-هـا كذلك فإن األم التي تنام بجوار طفلها قد ال تسمع األصوات العالية التـي حول       

ال ،   طارق  (. ومع ذلك فهي حساسة ألي صوت يصدر عن الطفل         -لكونها نائمة   2006 آم
  )233: ص

 إن دوافع اإلنسان لها أهمية كبيرة في توجيه انتباهـه إلـى األشـياء               :الدوافع -

يجذب انتباه الشخص العاطل عن العمل الذي يبح عـن وظيفـة            : إلشباعها مثال المالئمة  

  .النات الوظائف الخاليةيكون أكثر انتباها إلى إع

 تعتبر الميول واالهتمامات من أهم المحددات الداخلية التي         :االهتمامات والميول  -

 فانتباه الشخص لموضوعات معينة في الوسط المحيط يتحدد من خالل           ،تجذب انتباه الفرد  

  .موله واهتماماته ودوافعه

دورا هاما فـي التـأثير    تلعب كال من الراحة النفسية والجسدية     :الراحة والتعب  -

على االنتباه، فإذا كان الشخص ينعم براحة نفسية وجسدية فإن تركيزه وانتباهه يكون جيد،         

أما إذا أحس هذا الشخص بالتعب فإن تركيزه سوف يعف ألن التعب يؤدي إلـى نقـص                 

  ).28-26:  ، ص1999سيد أحمد، فائقة إبراهيم ، ( .الطاقة الجسمية

   : إلى تشتت االنتباهالعوامل المؤدية -8-2

 قد يصبح الشخص شارد الذهن أثناء عمله، مثال إذا          :العوامل الفيزيقية  -8-2-1

كانت اإلضاءة غير كافية أو غير موزعة توزيعا مناسبا، كذلك الضوضاء تشتت االنتبـاه              

  )233: ، ص2006 آمال ، طارق( .بدرجة كبيرة وتسبب شرود الذهن عند كثير من الناس

 العوامل االجتماعية تنـشأ مـن خـالل التفاعـل           :وامل االجتماعية الع -8-2-2

االجتماعي والعالقات االجتماعية، وتكون سببا في تشتت االنتباه إذا سـادها نـوع مـن               

توتر، كأن نجد في عالقة الفرد بأسرته نزاع مستمر بين الوالدين أو شعور باالغتراب أو   ال

راد األسرة، فيسود جو مشحون بمشاعر سلبية،       نوع من النقص اتجاه أحد أفراد أو باقي أف        

  .تسيطر على الحالة النفسية للفرد، فيشعر بالتعب النفسي الذي يكون سببا في تشتت االنتباه

 هي تلك التي تكون منشؤها نابع من ذات الفرد كعدم           :العوامل النفسية  -8-2-3

طالب الـشديد فـي أمـور       ميل الطالب إلى مادة ما، مما يجعله ال يهتم بها، أو انشغال ال            

  .أخرى، أو ألن الفرد يعاني من أمر ما، أو يعاني من مشاعر أليمة وبالنقص والقلق
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 هناك جملة من العوامل الجسمية من شأنها أن تنقص حيوية :العوامل الجسمية - 8-2-4

اإلرهاق : الفرد وأن تضعف قدرته على مقاومة ما يشتت انتباهه ومن مثل هذه المتغيرات

ب الجسمي، عدم النوم بقدر ما في سوء التغذية، أو عدم االنتظام في تناول وجبات والتع

سيد أحمد، فائقة إبراهيم، ( .الخ...الطعام أو الضطراب إفرازات الغدد الصماء

  ).29-28:  ،ص1999

  :اضطرابات االنتباه -9

 هو اإلزاحة المباشرة والسريعة لالنتباه خالل سلـسة مـن           :شرود الذهن  -9-1

مثيرات غير الهامة، ففي الشرود الذهني ال يتأثر أمر دون غيره ببؤرة الشعور فهو في               ال

   .حالة الالمباالة

 فقدان القدرة على تثبيت االنتباه لفترة وجيزة        :)Aprosexia(أبروسكسيا   -9-2

  .من الوقت في موقف معين

ركيز  أو اإلفراط في االنتباه، هو ت     :)Hyperprecesexa(هيبربروسكسيا   -9-3

حاد لالنتباه ينجم عنه تضييق المجال اإلدراكي، أي هو حالة انحصار يفقد فيهـا الـذهن                

حرية التصرف، يصبح أسير األفكار الثابتة، ال يستطيع الفرد التخلص منها باإلرادة وبذل             

  ).204: ، ص2000حلمي المليجي ، ( .الجهد

شخيصهم على أنهـم     طفال تم ت   102وقد بينت دراسة أجريت على عينة مكونة من         

يعانون من اضطراب في االنتباه على أن لديهم بنيات أصغر لالنتباه في أقـصى الفـص                

، ويعتقد أن هاتين    (Wailder) وايلدراألمامي األيمن وفي العقدة العصبية القاعدية حسب        

  .المنطقتين تقومان بدور أساسي في توجيه التركيز وتسدان الباب أمام العوامل المشتتة

ــشي ــدرمانر الباحــث وي  أن (Milberger & Bidrmen) ميلبرجــر و بي

االضطرابات النفسية األخرى تحدث باستمرار مـع اضـطرابات االنتبـاه ومـن هـذه               

ریم سليم ،     ( .االضطرابات عدم القدرة على إقامة عالقات وثيقة والقلق ونوبات التـوتر           م
  )552-551: ، ص2003
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  :تمهيد

يعتبر اإلدراك وظيفة أساسية وحيوية، وهو عملية عقلية ال يمكن االستغناء عنها، بهـا              

إدراك العالم الخارجي، وذلك عن طريق المثيرات الحسية المختلفـة،          يمكننا التعرف و  

وهو وظيفة ال يقتصر على مجرد إدراك الخصائص الطبيعية لألشياء المدركة، ولكـن             

يشمل إدراك المعنى والرموز التي لها داللة بالنسبة للمثيرات الحسية، فعمليـة تلقـي              

  . باإلدراكوتفسير واختيار وتنظيم المعلومات هي ما ندعوه 
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  :تعريف اإلدراك -1

اإلدراك هو مجموعة الميكانيزمات والسيرورات التي عن طريقهـا تتعـرف           -

العضوية عن العالم وعن محيطها وهذا بواسطة المعلومات التي يتم إعدادها من طرف             

إن هذا  الحواس، ولإلدراك أساسا وظيفة معرفية تتمثل في تحليل المعطيات الحواسية،           

 يوجد نوعان من    التعريف يفترض نشاط قائم على معالجة المعلومات، وفي هذه الحالة         

 معالجة موجهة من طرف المثير ومعالجة موجهـة مـن طـرف             :معالجة المعلومات 

 : Dictionnaire Fondamental de la Psychologie, 1997, P) .تصوراتنا
898)  

لتي تتأثر بها الحواس وتفسير معـاني       اإلدراك هو عملية تمييز بين المنبهات ا      -

تلك المنبهات، واإلدراك هو عملية معقدة يؤديها الدماغ تتضمن الغربلـة والتـصنيف             

  ).115: ، ص1994عبد العلي الجسماني،  (.والتعليل والتفسير لطبيعة تلك المنبهات

اإلدراك عملية تفسير اإلحساسات وبالتالي إعطاء معلومات عن األحداث مـن           -

ا، إال أن إدراكنا للعالم الخارجي يختلف من شخص إلى آخر، ذلك أننا نضفي على               حولن

البيئة الواقعية تكوينا خاصا نابعا عن حاالت النفسية وميولنا ومبنيا انطالقا من خبرتنـا              

الشخصية واالجتماعية، وهذا ما يفسر أن موضوع واحد ليس له نفـس الداللـة عنـد                

شخصية الفرد وسنه وثقافته وميوله واتجاهاته وهـو        األشخاص، فاإلدراك يتوقف على     

رحمن العيسوي ،        ( .عملية تتدخل فيها ذاكرة الفرد وذكائه وخيالـه        د ال : ، ص 1994عب
88.(  

من هذه التعاريف نستنتج أن اإلدراك هو عملية يتم بواسطتها التعـرف علـى              

 الذي بدوره يترجم    وهذا بعد تحويل الطاقة الحسية إلى الدماغ      ،  المحيط والعالم الخارجي  

  .تلك الطاقة إلى معلومات حول المرافق واألحداث التي تدور من حولنا

  :نظريات اإلدراك -2

  :النظرية السلوكية -1-2

 وترتكـز   1913عـام   ) J.Watson ( واطـسن  ونججاء بها العالم األمريكي     

لموضـوعية  السلوكية على مبدأ الحاالت العقلية والنشاط الذهني غير القابالن للدراسة ا          

-وبإمكان تفسير الظواهر النفسية انطالقا من السلوكات المنعكسة وفق الـنمط مثيـر            

  .استجابة
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ولقد أثرت السلوكية كثير في اإلدراك ولقد اتخذ الفرد كـصندوق أسـود ومـا               

 Jean Didier) .أحاسيسه إال نتيجة لمثيرات وفق عالقات يمكن صياغتها موضوعيا
Bagot , 1996, P:06) 

لصعب التحكم في المثير واالستجابة ويأتي التحكم في المثير نتيجة الفهـم            ومن ا 

  )105: ، ص2003 سليم ، مریم( .واإلدراك المبني على استخدام الذكاء

  :النظرية البنيوية  -2-2

يستعمل هذين المصطلحين لما يتطرق إلى التيارين النظريين اللذين سـادا فـي             

، ولقد تأثرت كل العلوم فـي هـذه         20بداية القرن    و 19الوسط العلمي في نهاية القرن      

ر بساطة ولهذا   الفترة بما فيها علم النفس بنزعة تقسيم موضوع البحث إلى عناصر أكث           

  ).Elémentarisme(' التجزيئية"تعرف هذه الحقبة بـ

وبعد هذا التفكيك كان العلماء يقومون بربط المجموعات المتناسـقة مـن هـذه              

 وهـذا مـا جعـل هـذا     ،وظيفي بواسطة سيرورة ربط معينة  العناصر في كل منظم و    

وكان اإلدراك يعتبـر كنتيجـة      ) Associationnisme" (الترابطية"التصور يأخذ اسم    

لجمع العديد من اإلحساسات األولية واإلدراك النهائي، بطبيعة الحال، يقوم أساسا على            

  .بنية هذه الترابطات وكان دور التجربة والتعلم أساسيا

 كان التجريبيون يعارضون بشدة أصحاب النزعة الفطرية أي الذين يـرون            لهذا

أن الكفاءات اإلدراكية فطرية، وفي الوقت الحالي لـم يعـد يؤخـذ بـآراء البنيـويين              

،  وإذا وجدت فهي لغرض تعليمي وتكون مصحوبة بتحفظـات تحذيريـة           ،الكالسيكيين

لتي تبـدو فيهـا الكفـاءات       حصل تحول نحو تحديد فترات النمو ا      وفي الوقت الراهن    

  .اإلدراكية أكثر تعقيدا

  :النظرية الجشطالتية3-2- 

ولقد نشأت هذه النظرية كرد فعل ضد المقاربة التجزيئية والنظرية الترابطيـة،            

  .كما تعارض بشدة السلوكية التي كانت معها في نفس العصر

 يبقى مجرد   وترى هذه النظرية بأن الفرد الذي يبني وينظم المحيط واإلدراك ال          

  (Jean Didier Bagot , 1996, P : 08) .مجموع إلحساسات أولية
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 دراسـات هـذه     ، و )Configuration(وكلمة جشطالت تعني شكال أو صيغة       

المدرسة للمدركات الحسية بينت أن الحقيقة الرئيسية في المدرك الحسي ليـست هـي              

  .أو البناء العام أو األجزاء التي يتكون منها المدرك إنما الشكل العناصر

) Perception(وركزت نظرية الجشطالت بـصورة خاصـة علـى اإلدراك           

 ال العناصـر أو األجـزاء التـي         الكلية في المدرك الحسي،   حيث الصيغة   من  وخاصة  

  .يتكون منها

  .ووضع الجشطالتيون قوانين لإلدراك نظرا ألهمية هذا الموضوع بالنسبة لهم

 دراستهم للقـوانين    ،ا جماعة الجشطالت  ومن أهم الموضوعات التي تعرض له     

  .التي ينتظم تبعا لها العالم الخارجي في مجال اإلدراك

أول من أعلن المبدأ القائل بأن الكـل        ) M.Wertheimer (مرماكس فرتي وكان  

 وأوردت مقالته عن ظاهرة إدراك الحركـة أو الظـاهرة اإلدراكيـة             ،سابق لجزئياته 

ت الثابتة، وذلك حين تقديمها متتابعة في وضـعين         الخاصة بظهور الحركة من المثيرا    

متجاورين، وهذه الظاهرة هي التي تفسر لنا الحركة في الصور الـسينمائية، سلـسلة              

في أكاديمية فرانكفورت وتمثلت التجارب فـي       ) 1911-1910(تجارب أجراها عامي    

 خـط   سلسلة من التغيرات على نموذج أصلي من التصميم، فيه يظهر في بادئ األمـر             

لفترة قصيرة له تثبيت معين، ثم يطفأ ذلك الخط وبعد لحظة يظهـر خـط               ) أ(عمودي  

  .على يمين التثبيت) ب(عمودي قصير آخر 

فإنـه  ) ب(وظهور  ) أ( مالئمة وبخاصة بين انطفاء      يةنافإذا كانت العالقات الزم   

 بـل   ثم ينطفـئ،  ) ب(يظهر أوال ثم ينطفئ ويظهر الخط       ) أ(ال يبدو للمشاهد أن الخط      

ثم يتحرك إلى موقع الخـط      ) أ(يظهر كأنه هناك خط واحد يظهر أوال في موقع الخط           

 الذي  والحركة الظاهرة التي تبدو وكأنها حركة لجسم واحد تتفق مع موقف المثير           ) ب(

ينظر إليه وكأنه يتكون جزءا جزءا، فالكل الذي ندركه أو االنطباع بأن هنـاك جـسما                

خر ال يمكن بأي حال من األحوال التوصـل إليـه عـن          واحدا فقد يتحرك من موقع آل     

ریم (أو المثيرات الحسية  " العناصر"طريق    التـي   ،)234-229:   ، ص  2003 سليم،     م

تكون هذا الكل، فالنظرية الجشطالتية تعارض التحليالت والنظريات التي تعتمد علـى            

 .تجزئة الموضوع إلى عناصر وتعتمد على عناصر المثير في عملية اإلدراك
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  :النظرية المعرفية -4-2

ترى النظرية المعرفية اإلدراك على أنه ناتج عن مجموعة من العمليات العقلية            

  .التي تسمح بإعطاء داللة لما يدخل إلى الجسم عبر الحواس

مالمح وتهدف المقاربة المعرفية إلى تفسير وإجالء مختلف العمليات، لقد بدأت           

 1967كثر في سـنة     لخمسينات وفرضت نفسها أ   هذه النظرية في الظهور في سنوات ا      

وتقـوم  " علم الـنفس المعرفـي    'كتابه تحت عنوان    ) Neisser (نيسرلما نشر الباحث    

النظرية المعرفية على نموذج تحليل المعلومة مفاده أن اإلدراك قابـل للتجزئـة إلـى               

ل تتم  وهذا ال يعني أن هذه المراح،مراحل عديدة وكل مرحلة هي عملية معالجة خاصة   

  .تتابعيا بل البعض منها يكون بصفة مؤقتة

يهدف المعرفيون في األول إلى التعرف على مختلف مراحل المعالجة، ثم فيمـا             

بعد يحاولون تحديد طبيعة وخصائص هذه المعالجات وذلك بتوضيح ما هو الشكل الذي             

ماالت كـل   تقوم به المعلومة في كل مستوى وفي األخير إبراز القواعد الداللية السـتع            

  .واحدة من أشكال التصور العقلي

" السيرورات الـصاعدة  "وتسمى سيرورات المعالجة المرتبطة بخصائص المثير       

  .وهذا ما يالحظ في المراحل األولى للمعالجة اإلدراكية

معالجـات موجهـة    "وعندما تأتي المعطيات المعالجة مباشرة من المثير تسمى         

ات في مستويات أكثر معرفية فهي مراقبـة وهـي           المعالج ، وهي آلية  "بواسطة المثير 

أو تـسمى   " معالجة موجهة بواسطة المفاهيم   "مرتبطة بمعارف الشخص السابقة وتسمى      

 وتتدخل هذه المعالجات أساسا على مستوى التفسير ولكن بإمكانهـا           ،"المعالجة العازلة "

ن إدراك  التأثير على المعالجات الصاعدة، كل شخص له خبرة بالوضعيات أيـن يكـو            

محدد بقوة الحالة العقلية التي يكـون عليهـا         ) بمعنى التصور الذي يبنى عليه    (مشهدها  

 . (Jean Didier Bagot , 1996, P:08) الشخص في اللحظة الحاضرة
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  :العوامل المؤثرة في اإلدراك 3-

  :العوامل الذاتية 1-3-

  :ه العواملالعوامل الذاتية ترجع إلى الشخص المدرك نفسه، ومن بين هذ

  :عامل التوقع -1-1-3

يعد التوقع عملية نفسية ذاتية مرتبطة بالتهيؤ الذهني، ويلعب التوقع دورا هامـا             

د  ( .في سلوكنا اإلدراكي، فنحن في العادة نرى أو نسمع ما نتوقع أن نراه أو نسمعه               عب
  ).217: ،ص1990الحليم محمود السيد وآخرون ،

  :الحالة النفسية للشخص -2-1-3

تأثر اإلدراك بالحالة النفسية للشخص، فإذا كان الشخص جالسا في حديقة ورأى           ي

مجموعة من األطفال يلعبون ويجرون ويصيحون لرأى في لعبهم ذاك نشاطا ترويحيـا             

محبب، أما إذا كان ذلك الشخص في حالة نفسية سيئة لرأى فـي لعـبهم ذاك إزعـاج                  

  .للغير

  :الحالة الجسمية -3-1-3

 تجربة على جماعة من األطفال حرمهم من الطعام ثـم           (Morvi)مرفيأجرى  

عرض عليهم عدة صور من خالل لوح زجاج وطلب منهم تفسير هذه األشـياء فكـان        

د  ( .تفسيرهم أنها مأكوالت وزادت نسبة إدراكهم للمأكوالت كلما زادت حدة الجوع           عب
  ).95:  ، ص1994الرحمن العيسوي،

  :القيم والمعتقدات4-1-3- 

لمعتقدات والقيم في الغالب على أنها معايير اجتماعية يزن مـن خاللهـا             ينظر ل 

 ، وهناك قيم دينية واقتصادية وسياسية وجمالية واجتماعية       ،الفرد أفعاله وأفعال اآلخرين   

 بتجربة موضحا مـن خاللهـا   (Broner et Goodman) جودمان وبرونرولقد قام 

طلب من مجموعة من األطفال أن يقدروا كيف أن اإلدراك يتأثر بالقيم االقتصادية حيث  

مساحات قطع مختلفة من النقود وذلك بواسطة جهاز خاص يسقط ضوءا مستديرا يمكن             

زيادة مساحته وإنقاصها، ثم جاء بمجموعة أخرى من األطفال وطلب إليهم عن طريق             

الجهاز نفسه تقدير مساحات الدوائر من الورق المقوى مساحتها كمساحات النقود فـي             

لتجربة األولى، فكانت النتيجة أن أطفال التجربة األولى يميلون إلى المبالغة في تقدير             ا
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 على حين أن أطفال التجربة الثانية لم يختلـف تقـديرهم لمـساحات              ،مساحات النقود 

 تجربة تقدير مـساحات   وبعد ذلك أجرى الباحثان   ، إال اختالفا صغير   الدوائر عن الواقع  

النقود وحدها على مجموعة أطفال أغنياء ومجموعة أطفال فقراء فجاءت النتيجة تعزز            

 مساحات النقـود    التجربة األولى، إذ بالغ األطفال الفقراء بصورة كبيرة كثيرا في تقدير          

بالنسبة لتقدير األغنياء من األطفال، فكان في هذه التجربة إشـارة إلـى أثـر القيمـة                 

  .قتصادية في توجيه اإلدراكاال

  :بعض العوامل والظروف االجتماعية -5-1-3

يعيش اإلنسان داخل مجتمع له ثقافته الخاصة وعـن طريـق عمليـة التنـشئة               

االجتماعية نجده يتعرض إلى ظروف وعوامل توجه انتباهه إلى إدراك أشـياء معينـة              

يترتب عن ذلـك أنـه قـد        ألن لها أهميتها الخاصة في المجتمع الذي يعيش فيه، وما           

يستطيع إدراك أشياء معينة قد يعجز أفراد آخرون ليسوا من نفس المجتمع عن إدراكها،            

فقد بينت دراسات أمريكية أن األطفال األمريكيون استطاعوا أن يميـزوا بدقـة بـين               

درجات مختلفة من اللون، بينما عجز عن التمييز بينها أطفال قبيلة تعيش في سـيبيريا،   

 نوعا من مخابئ اآليـل      12هة أخرى استطاع أطفال هذه القبيلة أن يميزوا بين          ومن ج 

وهو حيوان يعيش في تلك المنطقة بينما عجز األطفال األمريكيون من التميز بينها، فقد              

سيد وآخرون،      ( .كانت جميعها تبدو لهـم متـشابهة       ود ال يم محم د الحل  ، ص 1990عب
218.(  

ـ    ل المتغيرات الثقافية  وتتسع العوامل االجتماعية لتشم    ة الـشخص   ، فنجد أن ثقاف

ومعتقداته تؤثر فيما يدركه من موضوعات العالم الخارجي وفي تأويله لها، فالرومـان             

القدماء كانوا يستمتعون برؤية الدماء وهي تنزف من أجساد العبيد الذين كانوا يلقـون              

ية مصارعة الثيـران    بهم إلى األسود، ونفس الشيء بالنسبة لإلسبان فهم يتمتعون برؤ         

 ولكن  ،وبمشاهدة السهام التي تخترق جسم الحيوان ويرون فيها براعة المصارع وخفته          

  .كثيرا من الناس ال يرون فيها إال تعذيبا للحيوان

 فقـد أجريـت     ،كذلك يتأثر اإلدراك باالتجاهات والميول والنزاعات الشخصية      

 مجموعة أخرى من غيـر      وفين بتعصبهم و  تجربة على مجموعة من األشخاص المعر     

 ذلك بأن عرضت عليهم صورة كلب على الشاشة ثم تأخذ هـذه             ،المتعصبين في أرائهم  

الصورة في التغيير تدريجيا إلى أن تتحول إلى صورة قطة فكانت النتيجة أن المجموعة   

األولى أخذت وقتا كثيرا كي تغير رأيها وتدرك الصورة على أنها صورة قط، في حين               
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رحمن    ( .كانت أكثر قابليـة إلدراك التحـول      ) غير المتعصبة (ثانية  المجموعة ال  د ال عب
  )99-96:  ، ص1994العيسوي، 

  :العوامل الخارجية-2-3

هي العوامل التي تتصل بالموضوع الخارجي عن الذات فهي عوامل تتميز بها            

موضوعات العالم الخارجي نفسه، أي الشكل أو اللون الذي تتخذه هـذه الموضـوعات              

ى ذلك أنها عوامل مستقلة عن تفكير اإلنسان المدرك وعن اتجاهه وميوله، ومـن              ومعن

  :بين هذه العوامل

  :الشكل واألرضية -1-2-3

تسمى العالقة بين المثير األساسي وأية مثيرات أخرى محيطة به بعالقة الشكل            

كلـي  عن الشكل ال  ) الشكل( وتحدد هذه العالقة كيفية تمييز المثير األساسي         ،واألرضية

رضية بعدم الثبات إذ يمكن إدراك      رضية وتوصف عالقة الشكل واأل    ألالذي توجد فيه ا   

  .الشكل في بعض األحيان كأرضية ويمكن إدراك األرضية كشكل

  :االستمرارية -2-2-3

 ويميل الفرد إلـى إدراك      ، إلى عدم االنقطاع في مسار المثير      االستمراريةتشير  

ات منتظمة أو مستمرة أكثر من إدراكه لها كمجموعة         الموقف المثير كتركيبة من المثير    

دین           ( .من المثيرات غير المنتظمة أو غير المستمرة       ة عادل عزال يج ، ترجم أرنوف ویت
  ).93-91: ،  ص1983األشول وآخرون ، 

  :إدراك العمق والمسافة أو البعد الثالث -3-2-3

 العمق، فهو امتداد    الطول، العرض، : يتكون العالم من حولنا من أبعاد ثالثة هي       

الجسم وراء وأمام، والمسافة نوع من العمق، إذ تختلف مسافة الشيء باختالف وضعه             

في المكان أماما وخلفا، ونحن ندرك األشياء من حولنا بعضها سميكا وبعضها عميقـا              

وندرك بعضها بعيدا وبعضها قريبا، فنحن ندرك المسافة والعمق، إذ تستعين العينان في             

 ببعض العالمات أو الدالالت المستمرة في منظر المرئيات ومظهرها، وهمـا            إدراكهما

تستعينان أيضا بعض الخصائص المتعلقة بوظيفتها وهـي تعـرف عـادة بالـدالالت              

  :الفيزيولوجية، وفيما يلي عرض للدالالت البصرية للعمق
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 يؤثر توزيع الظالل الناتجة عن سقوط الضوء في األشـياء      :الضوء والظالل  -أ

في إدراكنا للعمق إذ نستخدم عادة توزيع الضوء والظالل كعناصـر أساسـية إلدراك              

العمق واالرتفاع، ويلزم إلدراك البعد الثالث إدراكا دقيقا اشتراك العينـين معـا فـي               

 فهو بذلك يـشبه رسـم       ،األبصار ألن إدراك العين الواحدة للبعد الثالث ناقص ومحدود        

 في لوحاته بعض الحيل والوسـائل الفنيـة كتوزيـع            إذ يستعمل  ، طبيعي الفنان لمنظر 

  لنـا بعيـدة     أن تبـدو   الضياء والظالل وتغيير أحجام األشياء فيجعلها صغيرة إذا أراد        

  .والعكس إذا أرادها قريبة، كما يعطينا فكرة المسافة بتغيير اللون مثال

لث إدراكا  أما إذا اشتركت العينان معا في عملية اإلبصار فإنهما تدركا البعد الثا           

  .مجسما كما يبدو في الطبيعة وهو بذلك أكمل بكثير من إدراك العين الواحدة

نستطيع من خـالل إدراك النـسيج وإن كانـت وحداتـه            : تدرج النسيج  - ب 

  .متجانسة أو غير متجانسة أن ندرك العمق

 فإذا كنا نعرف الحجـم      ، كلما ابتعد عنا الشيء كان حجمه أصغر       :الحجم -ج  

للشيء كان بإمكاننا تقدير بعده عنا بمالحظة مقدار صغر حجمه، أمـا إذا لـم               الحقيقي  

  .نكن نعرف حقيقة حجم الشيء فقد نخطئ في تقدير البعد

 يشير الوضوح إلى الحدة البصرية التي يمكـن أن نـرى بهـا              :الوضوح - د 

فقـا  األشياء وهذا المؤشر يمكنه أن يساعدنا على تبين تفاصيل األشياء التـي نراهـا و       

 فاألشياء القريبة يمكن أن تبين تفاصيلها بوضوح، عكس األشـياء           ،لبعدها أو قربها منا   

  .البعيدة يصعب علينا إدراك تفاصيلها بدقة

مد المنظور الخيطي على حقيقة مفادهـا أن األشـياء          تيع: المنظور الخيطي  -ه 

لنهاية على شـكل    كلما بعدت عنا وفقا لهذا المنظور الخطي تبدو لنا وكأنها تلتقي في ا            

  .أنبوبة أو نفق، ومن أمثلة ذلك قضبان السكك الحديدية

إذا نظرنا إلى شيئين بعيدين وتعذر علينا معرفة أيهما         : الحركة كدليل للعمق   -و

أبعد، يكفي أن نتحرك بضع خطوات فالشيء البعيد يبدو كأنه يتحرك معك، أما الشيء              

، فالشخص الذي ينظر من نافدة سـيارة        القريب يبدو وكأنه يتحرك إلى الجهة المضادة      

يرى أعمدة الهاتف المجاورة تتحرك باتجاه مضاد لحركة السيارة في حين يبدو قرص             

  .الشمس البعيد وكأنه يتحرك باتجاه حركته
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يمكننا معرفة أي الشيئين ابعد إذا الحظنا أن أحدهما يغطي جانبا            :التوسط -ل   

  .اآلخر ال بد أن يكون أقرب إلينامن اآلخر، فالشيء الذي يحجب جزءا من 

يتغير لون األشياء ببعدها فتصبح أقل نصوعا وذلك الزدياد كميـة           : اللون-هـ

  .)231-223: ، ص1990عبد الحليم محمود السيد وآخرون، ( .الهواء التي تفصل بينها

  :قوانين اإلدراك4- 

  :قانون التقارب -1-4

في مجال إدراكنـا وحـدات مـستقلة        تبدو المثيرات المتقاربة مكانيا أو زمانيا       

 من الخطوط المرسومة تركت بينها مسافة قـصيرة ثـم           بارزة، في الشكل التالي عدد    

  :طويلة بالتناوب

  :يبين قانون التقارب في عملية اإلدراك): 01(الشكل رقم 

  

     

   

لها  بينها مسافات قصيرة ترى بأن ليسيتضح من الشكل أن الخطوط التي تكون       

 د ويطبق هذا القانون علـى       أ،:  ب أكثر مما ترى األزواج المتباعدة مثل       أ،: مثلفرق  

  . القريبة أسهل في تذكرها من الحوادث البعيدةالتعلم فيقال إن الحوادث

  :قانون التشابه2-4-  

أي أن المفردات المتشابهة تنتمي إلى مجموعة واحدة سواء كان هـذا التـشابه              

ية المتشابهة في اللون أو الشكل أو الحجم أو الـسرعة           زمانيا أو مكانيا فالمثيرات الحس    

أو الشدة أو اتجاه الحركة ندركها صيغا مستقلة، فإذا أعطي لمجموعة من الطلبة قائمة              

وبعد حفظ قائمة الكلمات    ) شجرة، كمنجة، بقرة، بيانو، جمل، نبات     (من الكلمات التالية    

فراد في اسـترجاعهم للكلمـات      طلب من الطالب استرجاعها من الذاكرة، فوجد أن األ        

أي أن التسلسل   ) كمنجة، بيانو، جمل، بقرة، شجرة، نبات     (استعادوها في صورة منظمة     

  كان بصورة جمعت فيها الكلمات تلقائيا إلى جماعات متشابهة وإذا نظرنا إلى الشكل 

   :التالي

 و    د             هـ    ب                ج    أ     
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  فإننا نميل إلى إدراكه بوصفه خطوطا أفقية ال رأسية ذلك ألننا

  مع بعضها وأصبحت) x(لدوائر مع بعضها وعالمات  جمعنا ا

  . العناصر المتشابهة تمثل مع بعضها وحدة كلية

  

  يبين قانون التشابه في عملية اإلدراك): 02(الشكل رقم 

  :قانون اإلغالق3-4-

أي المفردات التي تكون نمطا متكامال مغلقا ينظر إليها كوحدة واحـدة يـسهل              

  :ون من الشكل التاليإدراكها ويمكن فهم هذا القان

  

  

  

  .يبين قانون اإلغالق في عملية اإلدراك): 03(الشكل رقم 

يمكن إدراك الخطوط ب، ج وحدة واحدة، وإدراك د، هـ وحدة واحدة، ويلعب             

  .اإلغالق دورا في التعلم عن طريق إيجاد الصلة أو العالقة بين األجزاء

  :قانون االتصال4-4- 

نها خطوط مستقيمة أو متعرجـة تـدرك بـصورة          أي النقاط التي تصل فيما بي     

ز، د (.واحــدة د العزی ابر، سعيد عب ي ج ة، .جودت بن ز المعایط د العزی :  ، ص2002عب
150-151(  

  

  

  

  

  

  

○  ○ ○ ○ ○ 
x  x  x x  x 
○  ○ ○ ○ ○ 
x  x  x x  x 

 و       د     هـ    ب      ج    أ     
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  :اضطرابات اإلدراك5- 

تكمن اضطرابات اإلدراك في سوء التفسير للواقع المدرك، واالضطراب الـذي           

: وظيفي في أعضاء الحس ذاتها، مثـل      يرجع إلى سوء التكوين أو قصوره في األداء ال        

  .قصر البصر أو العمى اللوني

وينبغي التمييز بين عرضين لالختالل المعرفـي وهمـا الخـداع والهلوسـات             

والخداع هو إدراك زائف لمثير موجود في العالم الخارجي، واالستجابة تكـون عامـة              

ء القوانين الطبيعيـة،  يمكن التكهن بها وتوضيحها تجريبيا، اإلدراك هنا يرجع إلى إجرا        

الخ وقد يحدث هذا الخـداع نتيجـة        ...كما في تقارب قضبان السكة الحديدية على بعد       

ارتباك نفسي في التنبؤ، أما الهلوسات، فهي إدراكات ليس لها مثيـرات فـي الواقـع                

الهلوسات المتكررة والمستمرة التي     الخارجي، مثل سماع أصوات دون وجود متكلم، و       

الهلوسات نوع من    هي أعراض مميزة للمرض العقلي ويقع بين الخداع و        تعاود الفرد   

الخطأ في اإلدراك يتضمن تشويها لبعض المنبهات الموضوعية تحـت تـأثير سـمات      

انفعالية للفرد مثل رؤية ضل شجرة كأنه ضل شخص يهدده، أو سماع صوت الريـاح               

  .)219: ، ص1997لویس آامل مليكة ، ( .كأنه صيحة استغاثة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  الذاكرة : الفصل الرابع

   تمهيد -

   تعريف الذاكرة - 1

   قياس الذاكرة - 2

   أنماط الذاكرة - 3

   نماذج الذاكرة - 4

   نظريات النسيان - 5

   إستراتيجيات تقوية الذاكرة - 6

  اضطرابات الذاكرة-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[37] 
 

  : تمهيد

كن أن يكـون لـه مـاض يعتمـده          تشكل الذاكرة إحدى الوظائف العليا لإلنسان والتي بدونها، ال يم           

  .كمرجعية لحياته اليومية وال مستقبل يتوقعه، انطالقا من ماضيه وحاضره

فقد اهتم علم بدراسة الذاكرة من حيث السيرورات واآلليـات الـسيكولوجية الكامنـة وراء معالجـة                 

  . المعلومات واكتسابها وتخزينها وفق محددات مضبوطة كما وكيفا
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   :تعريف الذاكرة -1

 الماضـي ألشـخاص    على أن الذاكرة فـي (Norbert Sillamy) نوربار سيالمي يعرفها

،  يرتكزان على الـذاكرة     فالتعلم والتربية  ،يتمسكون كثيرا بالذاكرة أي أن الحياة بدونها مستحيلة التعود        

 تعتمد على أنواع    ا عدة أنواع  فالذاكرة ترسخ التجارب المعاشة واألخبار المستقبلة والباقية، والذاكرة له        

  (Norbert Sillamy, 1980, P 319) .....)ذاكرة بصرية، سمعية، لمسية (الحواس 

على أنها دراسة مكونات عملية التذكر والعلميـات المعرفيـة    (solso 1988)سولسو يعرفها 

  .التي ترتبط بهذه المكونات

تفاظ بالمعلومات عبر الزمن مـن   على أنها عملية االح(santrock 2003)سانتروك يعرفها 

  .خالل ترميزها واسترجاعها

 على أنها العملية التي يتم مـن خاللهـا اسـتدعاء    (Sternberg 2003) يرنبرغستيعرفها 

  ).275، ص 2004 عودة الريماوي، محمد( .معلومات الماضي الستخدامها في الحاضر

 أي تعريفي للذاكرة يجب أن يشمل       يجمعون على أن   هذه التعريفات إال أن الباحثين       ينرغم تبا 

  .جميع العمليات المعرفية ابتداء من استقبال المعلومات حتى االستجابة المعرفية

الذاكرة في تطور الحركة المعرفة، تنظيم الفضاء، إستعاب اللغة تتركز علـى قـدرة الجهـاز                

األثر يفيد كل حركة داخليـة      بأثر هذه الحاالت الوظائفية المتتالية هذا       العصبي المركزي على االحتفاظ     

وكل حركة جديدة من مجموع التجارب والحركات السابقة القدرة على االحتفـاظ واسـتدعاء حـاالت                

 ,J- Cambier, M, Masson et H.Dehen , 1975) .الوعي أو التجارب المعاشة في الماضـي 

P :405)  

ات المعرف   ع العملي شمل جمي ذاآرة ت رى أن ال ات، ن ذه التعريف ن ه تقبال م ن اس داءا م ة، ابت ي

  . المعلومات وصوال إلى استجابات معرفية

ذا                          ة، وه ات المعرفي ذه العملي أثر ه اظ ب ى االحتف از العصبي عل درة الجه ى ق إذا الذاآرة تترآز عل

  . األثر يفيد آل تجربة جديدة من مجموع التجارب السابقة، والقدرة على االحتفاظ واستدعائها
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   :قياس الذاكرة -2

 ومن تبعه من المهتمين بقياس الذاكرة فقد تم         (Beenghauss)بنجهاوساستنادا إلى دراسات    

  :تحديد ثالثة أشكال للذاكرة يمكن التعرف عليها وقياسها وهي

  :االسترجاع -2-1

 حيث يتم ذلك دون الحاجة      ،االسترجاع األحداث والخبرات التي تعلمها الفرد في السابق       يتمثل  

 هو بحث عن المعلومات في      ، أو المواقف التي أدت إلى حدوث التعلم واالسترجاع        إلى وجود المثيرات  

خزانات الذاكرة واستعادتها وهو ما ينطوي على استعادة الصور واأللفاظ واألرقام واألسماء والتواريخ             

  .)277:  ، ص2004 عودة الريماوي، محمد( .واألصوات وغيرها من أشكال المعرفة المختلفة

وا امتحانا من المقـال،     ع الطلبة الذين يكون عليهم أن يؤد       طريقة مألوفة لدى جمي    واالسترجاع

فاالسترجاع يتطلب الشخص أن يتذكر ما سبق أن تعلمه، وذلك عن طريق استدعاء اإلجابات الصحيحة               

، "تجربة االسـترجاع الحـر    "ففي أحد أنواع التجارب المسماة      يختبر بسهولة في المختبر     واالسترجاع  

قائمة من البنود التي يستخبرون فيها فيما بعد، وبعد مضي بعـض الوقـت              عرض على األفراد     ي حيث

 فمثال يمكن أن يعرض على األفراد قائمـة مـن           ،يطلب منهم أن يسترجعوا أكبر عدد ممكن من البنود        

الكلمات ويطلب منهم أن يكتبوا أو يذكروا أكبر عدد ممكن من هذه البنود بأي ترتيب يرغبـون فيـه،                   

  .وتحسب درجة االسترجاع بالنسبة المئوية للبنود الصحيحة

االسترجاع المباشر وهو استرجاع للذكريات دون      : ويمكننا أن نفرق بين نوعين من االسترجاع      

وسيط واالسترجاع غير المباشر وهو الذي يحدث بوساطة كأن يستدعي أمر آخر، والواقـع أن كـال                 

ل معين يستدعي ذكريات عن الموضوع الذي يتعلق بـه هـذا            النوعين واضح في حياتنا اليومية، فسؤا     

نالحظ أننا كثيرا ما نكون بصدد أمر معين، ونتذكر فجـأة           السؤال وهذا استدعاء غير مباشر غير أننا        

 وهذا هو االستدعاء المباشر فهو إذا استدعاء حر طليـق           ،أمر آخر، ال عالقة له بهذا الموضوع إطالقا       

ز المعايطة ، د        (.وجد في خبرتنا السابقة    د العزي ز، عب د العزي ابر، سعيد عب -127: ت ،ص.جودت بني ج

128(  

   :التعرف -2-2

يعتبر التعرف أحد أشكال الذاكرة وهو أسهل من االسترجاع حيث تعتمد قدرة التعـرف علـى                

 والتعرف كما يصفه العديد من علماء النفس        ،وجود المثير الذي تم تعلمه في الماضي بين عدة مثيرات         

  .و شعور بأن ما يراه الفرد أو يسمعه في الحاضر هو جزء من خبرة سابقة تكونت في الماضيه
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   :االحتفاظ -2-3

تصبح قابلة  ويشير إلى أن المعلومات التي تعلمها الفرد في الماضي          " إعادة التعلم "أو كما يسمى    

إن تدني االسترجاع أو     ومع ذلك ف   ،للنسيان بعد فترة من الزمن وخصوصا من غياب التدريب والتعزيز         

 ولذلك فإن إعادة التعلم بعد      ،التعرف ال يعني أن المعلومات قد تم نسيانها أو فقدانها بالكامل من الذاكرة            

وجهدا أقل مما استغرقته في المرة األولى للتعلم مما يشير إلى وفر فـي              فترة من الزمن تستغرق وقتا      

د   .أ( .كمية الجهد والوقت الالزم للـتعلم الالحـق        ويتوقع أن يؤدي إلى انخفاض       ،التعلم والذاكرة  د محم

  ).277:  ، ص2004الريماوي، 

والختبار مدى االحتفاظ بالتعلم يطلب من الفرد أوال أن يحفظ شيئا جديدا وليكن مثال قائمة من                

 وبعد فترة زمنية يطلب منه أن يعيد حفظ هذه المادة ويعتبر النقص في الوقت المطلوب لحفظ                 ،المقاطع

القائمة أو النقص في عدد األخطاء أو النقص في عدد المحاوالت الالزمة للحفظ، عالمة على استمرار                

  )126: ت، ص.جودت بني جابر، سعيد عبد العزيز المعايطة، د(  .االحتفاظ

   :ومن أهم المقاييس لقياس القدرات للذاكرة نجد ما يلي

ن األرقام ليراها أو ليسمعها ثم طلب        حيث تعرض على المفحوص سلسلة م      :اختبار األرقام  -أ

  .منع إعادة ذكرها بنفس ترتيب الذي سمعه وأحيانا العكس

تعرض فيه بطاقات محورة على المفحوص ثم يطلب منه كتابة           وفيه   :اختبار تذكر الصور   -ب

وة من الصور وأحيانا توجه له أسئلة عن تفاصيل هذه الصور والوقوف على الدقة واالنتباه وق              ما تذكره   

  .الذاكرة

 حيث تعرض على المفحوص أشكاال مختلفة األنواع ثم يطلب منـه            :اختبار تذكر األشكال   -ج

  .رسمها من خالل ذاكرته لها

 وفيه يعطي للمفحوص قوائم تتكون من كلمات ليقرأها مـرة           :اختبار تذكر الكلمات والجمل    -د

 ).24: ، ص1973 أبو حطب ، فؤاد( .أو مرتين، ثم يطلب منه إعادة ذكرها مع الحفاظ على الترتيب
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   :أنماط الذاكرة -3

 تمثل ثالثة نظم في تخـزين المعلومـات وهـذه           ،تحدث علماء النفس من ثالثة أنماط للذاكرة      

  .الذاكرة الحسية، الذاكرة القصيرة المدى، الذاكرة الطويلة المدى: األنماط هي

ات الحسية لمدة ثانية واحدة، وهـي مـن          الذاكرة الحسية تستقبل المثير    :الذاكرة الحسية  3-1

اوي،     محمد( .وظائف الدماغ الخلفي، وتعرف الذاكرة الحسية بالمخزون أو المسجل الحسي           عودة الريم

  )278:  ، ص2004

 (registre sonsoriells)ويطلق على هذه الذاكرة الذكريات الحسية وأحيانا الـسجالت الحـسية       

إحساسنا فعندما نستقبل منبها معين فإننا نحتفظ بـه للحظـات فـي             وتشير إلى انطباعات موجزة على      

  )135: ت ، ص. أحمد شبلي، دمحمد(  .الذاكرة الحسية

فالمعلومات التي نتلقاها ترمز على مستوى األنظمة الحسية فنحن محاطون بمناظر وأصـوات             

نفس يهتمون بالـذاكرة    لمسية، وهناك أنواع كثيرة من الذكريات الحسية، فعلماء ال        وروائح وإحساسات   

  .الحسية وخاصة ما يتعلق بالذكريات البصرية والسمعية وسنركز في بحثنا هذا على الذاكرة البصرية

    :الذاكرة البصرية -3-2

 وقد اهتم عـالم الـنفس جـورج سـبرلنج     (mémoire iconique)وتمسى الذاكرة األيقونية 

(georges sperling)) 1960 (صـفوف  03ربة حيث يتم عرض بهذه الذاكرة وقام بتج ) سـطور (

 ويسأل المفحوصـين السـتدعاء      60/1تحتوي على أربعة حروف أبجدية على شاشة لجزء من الثانية           

  .أكبر عدد ممكن من الحروف

 فإن أغلب المفحوصين يتذكرون (Le rappel total)وعندما يستخدم إجراء االستدعاء الكلي 

 أن المفحوصين فـي هـذه   (Georges Sperling)نج   حروف فقط، واعتقد جورج سبرل05 إلى 04

الدراسة يمكن أن يسجلوا عدد أكبر من أربعة أو خمسة حروف والمشكلة من وجهة نظره أن هـؤالء                  

األفراد ينسون بقية السلسلة أثناء تسجيلهم البنود القليلة األولى، والختبار وجهة نظره صمم تقنية تسمى               

حيث طلب من المفحوصين أن يكتبوا الصف األعلـى مـن     (Rappel partiel)" االستدعاء الجزئي"

الحروف األربعة، وإذا سمعوا صوت متوسط عليهم أن يسجلوا الصف األوسط وإذا سـمعوا صـوت                

  .ضعيف عليهم أن يسجلوا الصف األدنى

 لكل الصفوف % 75 المفحوصون استرجعوا (Rappel partiel)بفضل االستدعاء الجزئي -

البـصرية أو   من الجدول ولكن هذه الذاكرة الحـسية % 75ن الذاكرة الحسية خزنت وهذا يدل على أ
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 Alain) .ثانية أي ربع ثانية/ ملل250األيقونية وقتية، ألن الخياالت األيقونية تبقى في الذاكرة حوالي 

Lieury , 2004, P : 116)  

ة في المخزن  على أن المعلومات الحسي(Georges Sperling)لسبرلج ودلت تجربة أخرى 

  .بمعنى أنه لم يتم تحليلها لمعرفة معناها" خام"األيقوني هي معلومات 

واالختفـاء يعـرف    ) ربع ثانية (ثانية  /مللي250جزء كبير من المعلومات األيقونية يختفي بعد        

كتبه الناس إلى المعلومات وحـاولوا      ولكن يمكن حفظ المعلومات مؤقتا على األقل، إذا         " تضاءل"باسم  

معناها، فاالنتباه إلى المادة أو الفهم معناها يؤدي بها إلى االنتقال أوتوماتيكيا إلى مخـزن المـدى                 فهم  

وتذل األبحـاث   " االسترجاع من الذاكرة الحسية   " ويسمى علماء السلوك هذا النوع من االنتقال         ،القصير

فـوق  " تنطبـع "يثة  على أنه إذا عرضت صورة جديدة قبل أن تزول الصورة القديمة فإن الصورة الحد             

  )334 :،ص1988،لندال دافيدوف ( .إخفاءالقديمة وهذه تخفي بدورها، هذا النوع من التداخل يمسى 

   :الذاكرة قصيرة المدى -3-3

وتمثل بكميـة    (Mémoire immédiate)يطلق عليها كذلك اسم الذاكرة الفورية أو المباشرة 

رء أن يحتفظ بها وقتيا في ذاكرته بعـد االطـالع األول    المعلومات الشفهية أو المرئية التي يستطيع الم      

  .عليها

وهذه القدرة محدودة وتتطلب التكامل األدائي للمناطق العصبية التي تشرف على عمل الذاكرة             

المتواجدة على مستوى الدماغ، لهذا فإن أي خلل يصيب هذه المناطق فإنه يؤدي إلى انخفـاض هـذه                  

 معلومات في آن واحد فـي       4 إلى   3قادر على االحتفاظ بأكثر من      القدرة عندها يصبح المصاب غير      

  Jean Louis Signoret , 1980, P :60) ( .ذاكرته

وهذه الذاكرة هي مخزون وقتي يستطيع الشخص فيه االحتفاظ بعدد محدد من المعلومات لوقت              

م يتم  جات جديدة ومن ث   ها تتعرض لمعال   إما أن يتم نسيانها أو أن      ،)من عدة ثواني إلى عدة دقائق     (قصير  

نقلها إلى ذاكرة طويلة المدى ومن األسئلة على ذلك االحتفاظ برقم هاتف معين لفترة من الزمن، يمكن                 

أحد األفراد من االتصال بصاحب هذا الرقم وتشير الخبرة العادية إلى أن االحتفاظ بالرقم يتطلب ترديده                

 فإذا تم االتصال بالشخص المطلوب فسيزول الـرقم         ،أو تكراره بين الفرد ونفسه أصيلة فترة استخدامه       

ز   ( .من الذاكرة قصيرة المدى لعدم ضرورة الرجوع إليه   د العزي جودت بني جابر، سعيد عبد العزيز، عب

  )126: ت ، ص.المعايطة، د

إن إستراتجية معالجة المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى تقوم على المعلومات المرمزة على             

 كما يتضح أن طاقة هذه الذاكرة على التخزين محددة لعدد معين مـن              ،فصلة ومتكاملة شكل وحدات من  
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وحدات المعلومات كما أن مدة احتفاظها بهده الوحدات قصيرة جدا ويرى بعـض البـاحثين أن هـذه                  

 ويرى باحثون آخرون أن المعلومات أخرى جديدة تحـل          ،بعد هذه المدة  ل  حالمعلومات تتالشى وتضم  

ت القديمة وفي كال الحالتين إن بعض من المعلومات المخزونة في الذاكرة قصيرة المدى              محل المعلوما 

ينتقل إلى الذاكرة طويلة المدى لالحتفاظ بها لفترات زمنية طويلة في حين يتالشى البعض ضمن دقائق                

  ).100-99: ، ص2006 أبوحويج، مروان( .قليلة جدا

 إذا كانت المعلومات موجـودة  :مدى القصيراسترجاع المعلومات من المخزن ذو ال    -3-3-1

في الوعي المتنبه فإن العثور على المعلومات، ال يستغرق وقتا، فالمادة المخزنة في المخزن ذي المدى                

  .القصير يجب أن يتم سحبها بسرعة وبكفاءة

 طريقة لمعرفة )Saul Steinberg(سول ستنبرج  اكتشف عالم النفس 1960ففي أواخر عام 

ف الناس على مكان المادة في الذاكرة قصيرة المدى؟ فطلب من بعض األفراد أن يتـذكروا                كيف يتعر 

  .وقدمت كل سلسلة أرقام على حدى" وحدات الذاكرة"سالسل من واحد إلى ستة أرقام سماها 

سـتنبرج  وحينئذ، عندما تكون األرقام ما تزال فـي المخـزن ذي المـدى القـصير يقـدم                  

)Steinberg(   مى الهدف وكان على المشتركين أن يقرروا فيما إذا كان هذا الرقم فـي               رقما آخر، يس

وكلمـا زاد حجـم وحـدات       " ال"أم  " نعم"تبين  ) لوحة(ويبلغون قرارهم بجذب رافعة     " وحدات الذاكرة "

بكل األرقام التي   " الهدف"الذاكرة زاد الوقت الالزم التخاذ القرار، وبدا على األفراد أنهم يقارنون الرقم             

 .خزنها، أي كان عليهم أن يبحثوا في الذاكرة ذات المدى القصير عن كل رقم مشابه لرقم الهـدف                 تم  

   )347:  ، ص1988لندال دافيدوف، (

  :الذاكرة طويلة المدى -3-4

 بفـضلها يـستطيع الفـرد    )Mémoire a long terme(تسمى أيضا بالذاكرة بعيدة المـدى  

لمكتسبة من خالل تجارب قديمة فتسمح له باسترجاعها ويعمـل          االحتفاظ الدائم أو المستمر للمعلومات ا     

 بحيث أن المعلومات التي يستقبلها الجهاز العصبي تمر عبـر           ،هذا النوع من الذاكرة حسب آلية معينة      

 J- Cambier, M, Masson)  .اللحاء الدماغي أين تجد عدد معين من االنطباعات المسجلة هناك

et H.Dehen , 1975, P :411)  

وهي الذاكرة التي تستطيع االحتفاظ بكمية كبيرة جدا من المعلومات ولفترات زمنية طويلة، قد              

تصل في بعض األحيان إلى عدة سنوات، وهذا ما أدى بالباحثين إلى تسميتها بالذاكرة طويلة المدى أو                 

  .الذاكرة الدائمة
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 للتأثر بالمعلومات أو    إن المعلومات الموجودة في مخزن الذاكرة طويلة المدى هي أقل عرضة          

المدخالت الجديدة من المعلومات المخزونة في الذاكرة قصيرة المدى، ففي حين تتعرض معلومات هذه              

الذاكرة للتشوه واالضمحالل والضياع فإن الذاكرة طويلة المدى تعالج المعلومات الجديـدة وتختزنهـا              

  .دون أن تطرأ أية تأثيرات على المعلومات المخزونة سابقا

كما تقوم الذاكرة طويلة المدى بعمليات معالجة كثيرة جدا للمعلومات المرمـزة بـشكل أولـي                

فتحولها وتطورها وتنظمها بحيث تأخذ أشكاال تمكن من االحتفاظ بها، أي بالمعلومات المرمزة لفتـرة               

الحتفـاظ   لذلك يمكن تعريف الذاكرة طويلة المدى بأنها نظام تخزيني منظم وقادر على ا             ،زمنية طويلة 

و حويج،     مروان ( .بكمية غير محدودة من المعلومات ولفترة زمنية غير محدودة أيضا          :  ، ص2006 أب

100(  

  :استرجاع المعلومات من الذاكرة طويلة المدى -3-4-1

يسترجع الفرد المعلومات من الذاكرة طويلة المدى باستمرار بحيث تهيمن الـذاكرة قـصيرة              

تكون المهمة أحيانا سهلة وآلية، فال يتطلب األمر جهدا لتذكر اسم األب            المدى على عملية االسترجاع و    

أو عنوان السكن، فعندما يبدأ الفرد عملية اإلدراك فهو يقارن الحاضر بالماضي، وهذا أيضا يتم بـدون    

مجهود، غير أنه في بعض األحيان يكون استرجاع الذكريات في الذاكرة طويلة المدى يستلزم نوعا من                

" إعادة البناء "اتيجيات، كما في حل المشكالت ويسمي علماء النفس هذا النوع من اإلستراتيجيات             اإلستر

"Reconstruction "             ويمكن التمييز بين الذاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى فـي النـواحي

  :التالية

يحتفظ بها فـي    كمية المعلومات التي يحتفظ بها في الذاكرة طويلة المدى أكبر من تلك التي               -

  .الذاكرة قصيرة المدى

مدة االحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة طويلة المدى أكبر من مدة احتفاظها بالذاكرة قـصيرة               -

  .المدى

إن المعلومات المخزنة في الذاكرة طويلة المدى أقل عرضة للتأثر بالمعلومات الجديدة مـن               -

ز                 جو ( .المعلومات المخزونة في الذاكرة قصيرة المـدى       د العزي ز، عب د العزي ابر، سعيد عب دت بني ج

  )127 :ت ، ص.المعايطة، د
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  :نماذج الذاكرة -4

  :نماذج الذاكرة المنفصلة -4-1

وتقوم نماذج الذاكرة المنفصلة على فكرة المخازن المتعددة، وتقدم تصورا نظريا منطقيا عـن              

، ويفترض هذا النظام أن تعطيل أحد هذه        التراكيب أو األبنية أو العمليات التي تكون نظام عمل الذاكرة         

 أتكنـسون و  نمـوذج   :  األمثلة على ذلـك    المكونات يعمل على تعطيل نظام الذاكرة بشكل عام، ومن        

  .(Tulving)تولفنج ونموذج )Atkinson et Shifrin(شيفرن

، حيث يشير 1968هذا النموذج عام ) Atkinson et Shifrin(شيفرن -أتكنسوناقترح  -

مخزن الذاكرة الحسية ومخزن الذاكرة قـصيرة المـدى         : ذاكرة تتكون من ثالثة مخازن وهي     إلى أن ال  

  :ومخزن الذاكرة الطويلة المدى، كما هو موضح في هذا الشكل

  

    

   

  

    

    

    

 

  شيفرن للذاكرة-نموذج أتكنسونيمثل ):  01(مخطط رقم 

مثيرات البيئية تدخل من  إلى أن ال)Atkinson et Shifrin(شيفرن-أتكنسونويشير نموذج 

خالل جميع الحواس حيث تخزن في الذاكرة الحسية لوقت قصير، يتم بعدها إما نقل المعلومات الحسية                

إلى مخزن الذاكرة القصيرة المدى أو تتعرض للفقدان والنسيان، وفي الذاكرة القصيرة المدى تتعـرض      

 ثانية، فإذا ما تم ترميـز المعلومـات فـي           30المعلومات الحسية إما إلى الترميز أو يتم فقدانها خالل          

الذاكرة القصيرة المدى، فإنها تنتقل إلى مخزن الذاكرة الطويلة المدى التي تستوعب كميات غير محددة               

من المعلومات لفترات غير محددة، ويتم تخزين المعلومات في الذاكرة الطويلة المدى وفق معانيها، إال               

  .للفقدان والنسيانأن هذه المعلومات قابلة أيضا 

المثيرات البيئية

مخزن الذاكرة الحسية

مخزن الذاكرة القصيرة المدى 
 )منطقة التدريب والتسميع(

مخزن الذاكرة الطويلة المدى

  الفقدان
  
  
  
  و
  
  
  
  

 النسيان
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أن الذاكرة الطويلة المدى ال تنطوي على عملية        : ويواجه هذا النموذج مشكلتين أساسيتين وهما     

ترميز المعاني، بل يتم ذلك في الذاكرة القصيرة المدى، كذلك لم يوضح النموذج كيـف تـتم عمليـة                   

رة القصيرة المدى، حيث يتم     النسيان في المخزن الحسي إذا افترضنا أن كل المعلومات تصل إلى الذاك           

  .هنالك التركيز على مثيرات دون األخرى بفعل النسيان

 على طبيعة المادة وطول الفترة الزمنيـة التـي تخـزن فيهـا              )Tulving(تولفنج  نموذج   -

 بين ذاكرة األحـداق وذاكـرة المعـاني والـذاكرة           )Tulving(تولفنجالمعلومات في الذاكرة، ويميز     

  : المكونات المنفصلة للذاكرة وهذه المكوناتاإلجرائية في إطار

 وتدور طبيعة هذه الذاكرة حول األحـداث والعالقـات والـسير الذاتيـة     :ذاكرة األحـداث   -أ

  .أعياد الميالد، والزواج، أو أي حدث له أهمية خاصة عند الفرد: والمواعيد والقص مثل

عالقتنا ومعرفتنا للعالم الخارجي كمعـاني       وتشمل المعلومات التي تعكس      :ذاكرة المعاني  -ب

    .الكلمات والمفردات وقواعد اللغة والقوانين والحقائق والنظريات واالتجاهات والقيم والعادات وغيرها

 ليخـتص   1987 هـذا المكـون عـام        )Tulving(تولفنج لقد أضاف    :الذاكرة اإلجرائية  -ج

  ...تناول الطعام وقيادة السيارة: فرد يوميا مثلبالمعلومات المتعلقة باإلجراءات التي يقوم بها ال

 أنه من الصعب التمييز بـين معلومـات         )Tulving(تولفنجومن االنتقادات الموجهة لنموذج     

ذاكرة المعاني وذاكرة األحداث، حيث أن ذاكرة األحداث قد تعد شكال من ذاكرة المعانين وهـذا علـى     

بالوضـوح التـام وتأثرهـا بعمـل الـدماغ والبرمجـة            خالف الذاكرة اإلجرائية التي تتسم طبيعتها       

  )297-296: ،  ص2004 عودة الريماوي، محمد( .الفسيولوجية

  :نماذج الذاكرة المتصلة -4-2

 على فكرة أن معالجة الذاكرة للمعلومات تتم بصورة كلية متكاملة كنظام واحد غير قابل               وتقوم

مـدخل  : ل النظام كامال، ومن األمثلة على ذلـك       للتجزئة، وإن تعطيل أحد أجزاء النظام ال يعطل عم        

  .مستويات تجهيز ومعالجة المعلومات، مدخل نموذج سوسا، ومدخل العمليات الموزعة الموازية
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  :مدخل مستويات تجهيز ومعالجة المعلومات -4-2-1

 من أهم رواد هذا االتجاه الذي يركـز  )Craik et Lochart 1972(لوكهارت  كريك وكان 

كيفية تجهيز ومعالجة المادة المتعلقة خالل عملية التعلم ويستند هذا االتجاه إلى فكرة أن لكل فـرد              على  

المستوى الـسطحي والمـستوى المتوسـط،       : مستويات عدة لمعالجة المعلومات، وهذه المستويات هي      

  .والمستوى العميق والمستوى األكثر عمقا

 ين نمطي المعالجة السطحي والعميق فـي      ويمكن تلخيص أهم الخصائص التي تميز الفروق ب       

  :النقاط التالية الموضحة في الجدول التالي

  مستوى المعالجة العميق  مستوى المعالجة السطحي

االهتمام بشكل المثيـر وخصائـصه الماديـة         

  كالحجم أو اللون أو اإليقاع

االهتمام بمعاني المثيرات ودالالتها واالرتباطات     

  القائمة بينها

  تحليل المثيرات هو الطريق لحفظها وتخزينها  ثيرات هو الطريق لحفظها وتخزينهاتكرار الم

ضعف االسترجاع والفشل في تذكر الوجـوه أو        

  الكلمات أو المعاني

درة عالية من االحتفاظ واالسـترجاع وتـذكر        

  المعاني

ال تتطلب قدرات خاصة وإنما الشروط العامـة        

  لممارسة اإلدراك والمعالجة

ت خاصة كالتمييز وإدراك التفاصيل     تتطلب قدرا 

  واالنتباه

  . يمثل مدخل مستويات تجهيز ومعالجة المعلومات): 01(جدول رقم 

  : المستند إلى نظرية الدماغ(Sosa)مدخل نموذج سوسا -4-2-2

في المستوى األول يقوم الدماغ بعملية فلترة للمثيرات        : يتكون هذا النموذج من أربعة مستويات     

 بحيث ال يسمح إال للمثيرات ذات األهمية بالدخول إلى المستوى           ،)سمعية، الذوقية، اللمسية  البصرية، ال (

الثاني، في المستوى الثاني تخزن في الذاكرة قصيرة المدى البيانات أو المعلومات التي يقـدر الـدماغ                 

فرد أو بالمعيقات   أنها هامة ففي هذا المستوى يحدث تعلم جديد للمعلومات المتعلقة بالحاجات الحيوية لل            

االنفعالية، هذه المعلومات هي التي تنقل إلى المستوى الثالث إلى الذاكرة العاملة، هناك تـتم معالجـة                 

ساعة، ويتم التركيز عليهـا     ) 36-18(واعية للمعلومات وتبقى هذه المعلومات في هذا المكان ما بين           

محـدودة  ) ذاكرة قصيرة المدى  (رة العاملة   دقيقة، ولما كانت سعة الذاك    ) 20-10(لمعالجتها في ما بين     

فإن العبء المعرفي عليها يزداد أحيانا مما يفرض على الدماغ ترجيل بعض هـذه المعلومـات إلـى                  

المستوى الرابع حيث الذاكرة طويلة المدى، أما المعلومات الباقية فتقذف خارج النظام الدماغي فتنسى،              

 طويلة المدى وتستقر فيها نهائيا، ويكون باإلمكان تـذكرها          إن المعلومات ذات معنى ترسل إلى الذاكرة      
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والمشاركة في معالة معلومات جديدة دخلت إلى النظام الدماغي ووصلت إلى الذاكرة العاملـة، شـيئا                

فشيئا تكون هذه المعلومات قاعدة البناء المعرفي للفرد، هذه المنظومة المعلوماتيـة هـي التـي تقـود               

قبلية وعملية الفلترة وعملية المرور من مستوى إلى مستوى آخر فـي النظـام              عمليات المعالجة المست  

  .الدماغي

  :مدخل العمليات الموزعة الموازية -4-2-3

يرتبط مدخل العمليات الموزعة الموازية في معالجة المعلومات وتفسير نظام الذاكرة بمفـاهيم             

معاصر في دراسة الظواهر المعرفيـة      الشبكات العصبية، ففي دراسات علم نفس األعصاب واالتجاه ال        

 Meclland et(ماكليالنـد ورملهـارد    مع دراسات الذي عرف باالرتباطية وارتبط اسم هذا االتجاه

Rumelhard 1986(     اللذين أكدت دراستهما على أن العمليات المعرفية تـتم مـن خـالل شـبكة 

 التفكير في مثير معرفـي واحـد        الترابطات بين األعصاب بشكل متواز وليس متسلسال، وبالتالي فإن        

يعني أن الدماغ سيبدأ عملية بحث واسعة في خاليا الدماغ اإلنساني حتى يصل إلى جزء من هذا النظام                  

  .المعقد ليصل إلى معلومة محددة

  :ويمكن إيجاز أهم خصائص هذا االتجاه باآلتي

  .ة أو متتابعةالعمليات المعرفية تقوم على عمليات موازية أكثر من كونها متسلسل -1

تخزين المعلومات على شبكة من الترابطات أو الوصالت العصبية لتمثل وحدات توصيل             -2

  .وإن تنشيط وحدة ما يؤدي إلى تنشيط الوحدات األخرى ذات العالقة

  .كل ما تخزنه الشبكات العصبية هو قوة أوزان االتصال بين الوحدات العصبية -3

ولو كانت بعض المدخالت غير صحيحة وذلك بفعل السياق         الذاكرة تعمل بشكل فعال حتى       -4

المخزن أصال من خالل المعالجات السابقة، ولذلك توصف محتويات الذاكرة بأنها معنوية أي أن كـل                

  .مثير يصل إلى المكان المخصص له

نتيجة السعة الدماغية المحدودة ومدى قوة الترابطات فقد يحدث تذكر جزئي للمعلومات أو              -5

  .س الفرد صعوبات في االستدعاءيمار

يمثل مدخل العمليات الموزعة الموازية أحد أهم االتجاهات المعاصرة في تفسير نظام الـذاكرة              

  )297-296: ،  ص2004 عودة الريماوي، محمد( .ومعالجة المعلومات
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  :نظريات النسيان -5

  : االسترجاع ومن أهمهاك العديد من النظريات التي حاولت تفسير النسيان الناتج عن فشلهنا

 وتشير هذه النظرية إلى أن المعلومات في الذاكرة الطويلة المـدى تبـدأ              :نظرية التلف  -5-1

 حيث أن الوصـالت  ،بالتالشي مع مرور الزمن وتنسجم فكرة هذه النظرية مع التفسيرات الفيزيولوجية    

قـانون  (حالة عدم االسـتخدام     العصبية تبدأ في التلف مع التقدم في العمر أو مع الزمن خصوصا في              

لتصبح المعلومات التي ترتبط بهدف الوصالت العصبية غير قابلة للتذكر، وينتقد           ) االستعمال واإلهمال 

 هذه النظرية من أن الزمن وحده غير كاف لحدوث التلف في الوصالت العصبية أو المعلومات                البعض

  .وإصابات الجهاز العصبي والشيخوخةإذا لم يقترن مع عوامل أخرى كضعف المعالجة المعرفية 

 في الذاكرة القصيرة     تشير هذه النظرية إلى أن كثرة تداخل المعلومات        :نظرية التداخل  -5-2

المدى أثناء المعالجة أو في الذاكرة الطويلة المدى خالل التخزين، وكثرة مهمات الـتعلم والنـشاطات                

تشتت المعلومات المخزنة في الذاكرة وتسهل عمليات        خالل النهار تعمل على      العديدة التي يؤديها الفرد   

النسيان، وتشير الدراسات إلى أنه كلما تعددت المعلومات حول المثير أو كلما زاد التشابه بين المثيرات                

التي يتعلمها الفرد في فترة زمنية قصيرة كلما زاد احتمال النسيان، ولذلك فقد تم تحديد نـوعين مـن                   

  )302: ، ص2004ودة الريماوي وآخرون،  عمحمد( :التداخل هما

 ويشير إلى أثر تعلم الفعاليات الالحقة على تذكر الفعاليات السابقة، لو أخذنا             :الكف الرجعي  -أ

بعد دراسة مادة معينة قسطين من الراحة، قسطا أوال نتأمل فيه ما درسناه وقسطا ثانيا نترك فيه قوانـا                   

 على تثبيت المادة المدروسة في حين أننا لو شرعنا بعد دراسة            العقلية في راحة تامة، فإن هذا سيساعد      

المادة األولى في دراسة مادة ثانية فإن هذه المادة الثانية من شأنها أن تحدث تأثيرا رجعيا فـي المـادة                    

  .األولى وتجعل مستوى النسيان فيها يزداد بسرعة

 تعلم الحق، فإن قامـت      دعاء وهذا يعني تدخل تعلم سابق وتأثيره على است        :الكف النقدي  -ب

) ب(ثم قاموا بعد ذلك بتعلم قائمة مماثلـة         ) القائمة أ (مجموعة من األفراد بتعلم مجموعة من الكلمات        

، وهذا النقص في مـستوى      )أ(يكون كما لو أنهم لم يتعلموا القائمة        ) ب(فإن االستدعاء المباشر للقائمة     

: ، ص 2006 أبو حريج،    مروان( .)ب(على القائمة   ) أ(ائمة  االستدعاء يقال أنه بسبب تداخل أو تأثير الق       

97.(  
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 في التحليل النفسي أن اإلنسان هو طريقـة  (Frued)فرويد تؤكد نظرية  :نظرية الكبت  -5-3

 التعامل مع مشاعر اإلحباط والقلق واأللم مما يجعل النسيان عبارة عن ميكانيزم دفاعي              ال شعورية في  

ة هو  ديد واعتبر التحليليون أن فقدان الذاكرة الناتج عن الصدمات النفسية الش          داخلي يسعى لحماية الفرد،   

نوع من التعبير عن الكبت ورفض التعامل مع األحداث التي أدت إلى الصدمة النفـسية، كمـا يؤكـد                   

ال تعني أنها غير موجودة بل هي مخزنة في الالشعور ويمكن إحيـاء             التحليليون أن الخبرات المكبوتة     

  .تها واسترجاعها من خالل األحالم وزالت اللسان والتنويم المغناطيسياستثار

 تقترح هذه النظرية ظروفا يؤدي توفرها بعد خبرة التعلم إلـى منـع              :نظرية اإلمحاء  -5-4

  :تثبيت خبرات التعلم وبالتالي النسيان، ومن هذه الظروف

البروتين وتحليله تعمل علـى      إن نقص المواد التي تساعد على تمثيل         :منع تمثيل البروتين   -أ

منع تمثيل المعلومات في الذاكرة الطويلة المدى بفعالية عالية مما ينعكس على زيادة مستويات النسيان               

للخبرات التي صاحبت منع تمثيل البروتين، ففي تجربة على األسماك تعلـم الـسمك تجنـب صـدمة                  

معين، ثم تم حقن األسـماك بمـادة        كهربائية في مكان ما من حوض السمك من خالل إشراطه بضوء            

التي تؤثر على تركيب البروتين في األسماك، ممـا أدى إلـى نـسيان              ) Puromycin(البيرومايسين  

  . األسماك للتعلم السابق ودخولها المنطقة المحظورة وتعرضها للصدمات

إن تعرض بعض الناس للحـوادث والـصدمات        : الحوادث والصدمات النفسية والجسدية    -ب

سية والجسدية الشديدة تعرضهم إلى إمحاء الذاكرة وفقدانها الجزئي أو الكلي، فقد أبلـغ المرضـى                النف

الكهربائية في العالج أنهم ال يتذكرون األحـداث التـي سـبقت الـصدمات              الذين تعرضوا للصدمات    

  .الكهربائية

 الكحول  لى إن إصابات بعض مناطق الدماغ بسبب الحوادث أو اإلدمان ع          :إصابات الدماغ  -ج

الجزئي أو الكلي، ومن المناطق التي تؤثر في إمحاء         محاء الذاكرة أو فقدانها     أو المخدرات يؤدي إلى إ    

  )304-303:  ،  ص2004 عودة الريماوي، محمد( .الذاكرة بعض أجزاء القشرة الدماغية

 وهذه النظرية تدعي أن الناس يـشوهون بـشكل منهجـي المـادة              :نظرية تغير األثر   -5-5

حفوظة، وأن هذا التشويه يحدث النسيان، وتنعكس التغيرات الديناميكية التي تطـرأ علـى الـذاكرة                الم

حسب هذه النظرية في نزعة الفرد إلى تجاهل بعض تفصيالت الحـوادث الماضـية وتـذكر بعـض                  

خذ التفصيالت األخرى، وكذلك نزعة الذاكرة البشرية مع تقدم الزمن إلى تعديل المعلومات المخزونة لتأ            

   .الشكل األفضل



[51] 
 

 وتنص على أن النسيان عنـدما يحـدث ال يعنـي بالـضرورة أن         :نظرية االسترجاع  -5-6

المعلومات قد فقدت من الذاكرة تماما بل إنها لم تجد المثيرات أو التلميحات الكافية لتسمح باسترجاعها،                

جودت بني  ( . المادة المخزنةوهذا يعني أن درجة التذكر تتوقف على توافر المفاتيح المناسبة السترجاع    

  .)137-136: ت ، ص.جابر، سعيد عبد العزيز، عبد العزيز المعايطة، د

  :إستراتيجيات تقوية الذاكرة -6

لجأ علماء النفس إلى تطوير إستراتيجيات تساعد األفراد على التـذكر وديمومـة المعلومـات               

ات الذاكرة ومفاهيمها فيما يتعلق بتقوية      وجاهزيتها وقت الحاجة، وتستند هذه اإلستراتيجيات على نظري       

الترميز والربط والتخيل واالسترجاع والتعرف واالحتفاظ، وتحقق هذه اإلستراتيجيات الكثير من الفوائد            

لألفراد الذين يشكون من كثرة النسيان في مجاالت معينة أو لتحسين التحصيل في المجاالت األكاديمية               

ائية في المجاالت المختلفـة، أو لتحـسين قـدرتنا علـى التفاعـل              أو لتحسين مستوى المهارات األد    

  .االجتماعي

وتؤكد العديد من الدراسات أن آلية عمل إستراتيجيات التذكر تقوم على فكرة تعميق الـروابط               

بين المعلومات أو المثيرات الجديدة مع البنى المعرفية والخبرات السابقة للفرد بحيث يـستغل الفـرج                

 الراسخة لتساعد على تذكر مثيرات ومواقف جديدة، وبذلك فـإن غالبيـة إسـتراتيجيات               البنى القديمة 

على توفر الدالئل واإلشارات التي تساعد الفرد على الربط بين التعلم القـديم والـتعلم               التذكر، تحرص   

  :الجديد، وبناء على ذلك، فقد توصل العلماء إلى العديد من هذه اإلستراتيجيات، نذكر أهمها

 وتقوم على أساس ربط قائمة من المواد المراد تعلمها من األمـاكن             :إستراتجية الموقع  -6-1

أو المواقف المعروفة للفرد بطريقة متسلسلة وذلك من خالل إقران كل مفردة أو معلومة يريـد الفـرد                  

  .تعلمها مع موقع معروف للفرد شريطة تسلسل هذه المواقع في ذهنه

وتتمثل في أخذ الحرف األول من كل كلمة في قائمة من           : ولىإستراتيجية الحروف األ   -6-2

المفردات والجمل المراد تذكرها ومحاولة بناء كلمة أو جملة لها معنى أو داللة لدى الفرد من الحروف                 

  .األولى

 يمكن قراءة نص ما واختيار كلمة تعتبر بمثابة مفتاحـا           :إستراتيجية الكلمة المفتاحية   -6-3

و الجملة كاملة، وقد تكون هذه اإلستراتيجية مفيدة في تعلم مفردات من لغـة أجنبيـة                يدل على الفقرة أ   

  .وذلك بوضع مفتاح من خالل كلمة أخرى من لغة أخرى تشبهها في اللفظ وتدل عليها

 وتقوم على أساس ربط كلمتين نريد تذكرهما بكلمة ثالثة جديـدة أو        :إستراتيجية التأمل  -6-4

ون لهما القدرة على توجيه تذكر الكلمتـين األصـليتين فـي المـستقبل، هـذه      فكرة تربطهما معا، ليك  
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اإلستراتيجية تتطلب التأمل والتفكير واستخدام الخيال العقلي قبل الوصول إلى الكلمة الرابطة للكلمتـين              

  .معا

 وتدور هذه اإلستراتيجية حول تفكير الفرد بقدرتـه فـي           :إستراتيجية ما وراء الذاكرة    -6-5

 ونقاط الضعف والقوة، ويتطلب ذلك أن يسأل الفرد نفسه بعض األسئلة حـول تحديـد طـرق                  التذكر

المذاكرة التي تؤدي إلى التذكر الفعال وتفعيلها وتعزيزها في مجاالت أخرى، وتحديد طرق المـذاكرة               

خرى التي تؤدي إلى تذكر منخفض ومحاولة تغييرها أو تحسينها وهنالك الكثير من األفكار والمبادئ األ           

التي يمكن أن تسهم في تحسين الذاكرة أو تقدم الدالئل ومؤشرات لتحسين االسترجاع نذكر بعضا منها                

  :بإيجاز

 البحث في الذاكرة الطويلة المدى صعب لذلك فهو يحتاج إلى التركيز على المهمة              :التركيز -أ

  .والتصدي لمشتتات االنتباه

رد تكرار محاوالت االسـترجاع، كلمـا زادت         كلما حاول الف   :تكرار محاوالت االسترجاع   -ب

  .فرصة التذكر

 إن تكرار ما تعلمه الفرد في السابق يعزز مـن قيمـة االحتفـاظ               :إعادة التعلم والتكرار   -ج

  .ويسهل التذكر

 يحاول الفرد دائما أن يبتكر دالئل خارجية ترتبط بـالموقف أو المثيـر              :دالئل االسترجاع  -د

  .ه الدالئل تساعد الفرد على التذكرالذي يريد استرجاعه ألن هذ

 يمكن للمتعلم أن يستفيد من فكرة قواعد البيانات من خـالل            :بناء قواعد منظمة للمعرفة    -هـ

محاولة ربط المفاهيم الجديدة مع المفاهيم والحقائق القديمة حيث أنه كلما تحسن التنظيم وربط الجديـد                

  .بالقديم كلما تحسنت الذاكرة

 وذلك من خالل إعادة كتابة النص على شكل مختصر          :ظات بصورة مستمرة  تدوين المالح  -و

  .لتوفير دالالت للتذكر

 يجب البحث عن الظروف البيئية المساعدة على التذكر والبعيدة عن           :عوامل البيئة المادية   -ي

اديـة  تشتيت االنتباه كطريقة الجلوس ومكان الدراسة واإلضاءة والتهوية وغيرها من عوامل البيئة الم            

د ( .التي تؤثر في التذكر أو التعرف، كما يجب ممارسة االسترجاع في نفس ظـروف المعالجـة                 محم

  ).307-305:  ، ص2004عودة الريماوي وآخرون، 
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  :إضطراب الذاكرة -7

الخلل الذي يصيب الذاكرة يتحدد بحسب مكان تواجد اإلصابة في المناطق العصبية المختـصة              

  :لذلك فإننا نميز بصفة عامة نوعين من هذا االضطرابو) الذاكرة(بهذه الوظيفة 

يتعلق النوع األول منه باالضطرابات التي تمس المكونات التي تشرف على تشغيل الـذاكرة     -

  .وتوظيف المعلومات

النوع الثاني يتعلق بتلف جزئي أو كلي لمخزون الذاكرة ويالحظ هذا التلف علـى مـستوى                 -

صفي الكرتين المخيتين، والجدير بالذكر أن النوع األول من االضـطراب           القشرة اللحائية التي تغطي ن    

 النوع الثاني في فقدان الذاكرة الشفهية       يظهر في عدم القدرة على اكتساب معلومات جديدة، بينما          يظهر

  .أو اللغوية

  :االضطرابات الفورية للذاكرة -7-1

تحدد بـزمن أو بمـدة فقـدان        إثر صدمة في الدماغ يمكن أن تحدث اضطرابات في الذاكرة ت          

 ,J- Cambier, M, Masson et H.Dehen , 1975) :الوعي، من هـذه االضـطرابات نجـد   

P :153)  

  يتوافق مـع عـدم  :)Amnésie Rétrograde(فقدان الذاكرة العكسي أو الرجعي  -7-2

المدة عـادة  القدرة على استرجاع ذكريات، ويدوم هذا الفقدان من دقائق إلى ساعات بحيث تتناسب هذه    

 لكن هذا األمر ليس بقاعدة عامة حيث لوحظ في بعض           ،)Coma(مع خطورة الصدمة وحالة التسبيخ      

هذا النوع من االضـطرابات فـي       ق  الحاالت التي امتدت فيها حالة التسبيخ لمدة طويلة ولكنها لم تخل          

  .الذاكرة

لمـصاب بالـصدمة   تبقى فـي ذهـن ا  جزئيا بحيث   فقدان الذاكرة العكسي هذا يمكن أن يكون        

الدماغية بعض العناصر المتفرقة التي صحبت الحادث وأثناء فترة فقدان الذاكرة يدخل المـصاب فـي                

   .(Etat de fabulation)حالة خرافية 

 تسجيل الذكريات الحديثة على  تتركز: (Amnésie Antérograde)فقدان الذاكرة  -7-3

هـذه   Amnésique  وث اضـطرابات نـسيانية  تظهر عندما نسأل المريض عن األحداث له منذ حد

األحداث تتعلق باالستشفاء، التدخالت، هوية األطباء، يظهر هذا الفقدان أيضا عندما نطلب من المريض              

  )(A. ferry, P. Gagey, 1987, p : 130   .إعادة سلسلة من األرقام
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        :االضطرابات البعدية للذاكرة  -7-4

اصة تلك المتعلقة بالذاكرة تكون مرتبطة بصفة مباشرة بـصدمة          إن االضطرابات المعرفية وخ   

        Des)للـصدمة الدماغيـة   ) بعديـة (دماغية ولقد تبين أنه يوجد تحت إسـم مـضاعفات متـأخرة    

complications tardives)   تمس الذاكرة:  

  كلما وجدت عواقب عصبية خطيرة *

 وهـذا  Amnésie post-traumatiqueة مباشـرة  كلما امتدت فترات فقدان الذاكرة التابعة للصدم *

  .الخلل يكمن في أن المريض ال يستطيع أن يستحضر ما تعلمه من معلومات بصفة خاصة 

  . قبل ودوام عليه لمدة طويلة مثالينسى كذلك أشياء تعود عليها كنسيان مكان اعتاد زيارته من *

  .ينسى األسماء ويتغيب عن المواعيد *

جد نفسه مضطرا إلى الرجوع إلى مفكرة يسجل فيها كل ما ينوي القيام به              ومن أجل ذلك كله ي    

  خالل اليوم أو كل ما قام به خالل اليوم وينتج عن هذا كله فقدان ثقة المصاب في ذاكرته

(A. ferry, P. Gagey, P: 153)  
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  : يدتمه

   يعتبر موضوع صعوبات التعلم من الموضوعات الجديدة نسبيا، فـي العقـد            

األخير من هذا القرن، بدأ االهتمام بشكل واضح على تالميذ المدارس االبتدائية التـي              

تعاني من هذه الظاهرة، أما فيما مضى فقد كان االهتمام منصبا على أشكال اإلعاقـات               

  . األخرى، من عقلية وحسية وحركية

   وتعد صعوبات التعلم ظاهرة معقدة يشوبها الكثير مـن الغمـوض، يكـون             

األطفال الذين يعانون منها أسوياء في نموهم العقلي والحسي والحركي، ويعانون مـن             

  . مشكالت تعلمية ولهذا بدأ المختصون في التركيز على مختلف مظاهر صعوبات التعلم
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  :لصعوبات التعلمالخلفية التاريخية  -1

لقد تطور مجال صعوبات التعلم عبر عدد من المراحل المختلفة تم تصنيفها وفق             

  :المراحل التالية

  ):1920-1800(اإلسهامات األوروبية -المرحلة األولى -1-1

خالل هذه الفترة، كان هناك مساران رئيسيان مـن العمـل يرتبطـان بـذوي               

افات رائدة في حقل دراسة الجهاز العـصبي        صعوبات التعلم، فقد كان هناك عدة اكتش      

للعالقـة بـين التلـف الـدماغي     ) Franz Joseph (فرانز جوزيفومنها اكتشاف 

وانخفاض القدرات العقلية، خالل مالحظاته للجنود الذين تعرضوا إلصابات بالـدماغ،           

كما تم نشر عدة مقاالت وكتب في مجال اإلعاقات، وساهم البعض في تحديد منـاطق               

 مفـاهيم  )Adolph Kussmoul (أدولـف كوسـمول  اغ المرتبطة باللغة، وميز الدم

صعوبة القراءة، كانت هذه البداية لوالدة فكرة صعوبات القراءة، وقد كان األطباء فـي              

هذه الفترة يبحثون في أسباب صعوبات التعلم ويصنفونها في أنماط وفئات مختلفة مـن              

  .منظور طبي

  ):1960-1920(مات األمريكية اإلسها-المرحلة الثانية -1-2

فرنالـد   و   )Orton(أورتـن   أ أمثـال    .م.بدأ األطباء وعلماء الـنفس فـي و       

)Fernald( مونرو    و)Monroe( كيرك    و)Kirk(     باالهتمام بأعمال األوروبيـين 

 كانوا يدرسون العالقات بين سلوك الدماغ وصعوبات التعلم وذلـك فـي مطلـق               الذين

باحثون األمريكيون جهودهم في هذه الفترة علـى حـاالت           وقد ركز ال   ،القرن الماضين 

حركـي واضـطرابات    -العجز في اللغة والقراءة واإلدراك الحسي واإلدراك الحـس        

  .االنتباه

 خصائص ذوي صعوبات القـراءة      )Orton( أورتن وخالل هذه الفترة وصف   

فـي  وكان أول من قدم أسلوب التدريب متعدد الحواس لألطفال الذين لـديهم مـشاكل               

 لتعلـيم  "أورتن جيلنهـام  ")Orton Gillingham(القراءة والمشهورة حاليا بطريقة 

 اختبارات تشخيصية لتشخيص صعوبات التعلم      (Monroe)مونرو  القراءة، وقد طور    

النفسية، وأثنـاء هـذه     - للقدرات اللغوية  "إلينوي"لدى األطفال والمعروفة حاليا باختبار      

أ أبحاثـا علـى القـدرات       .م.و جروا من أوروبا إلـى    الفترة أجرى الباحثون الذين ها    

ومـن  اإلدراكية وحاالت اضطرابات االنتباه عند الراشدين المصابين بإصابات دماغية          
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 كوريكــشانك و )Strauss(ســتراوس  و )Goldstein( ســتاين غولــدأشــهرهم 

(Corikshank)   كيفارتو (Kephart)          وقد اقترح هؤالء البـاحثون عـددا مـن

تعليمية وإستراتيجيات التعليم الخاصة بالطلبة ذوي اضطرابات االنتباه مثـل          األماكن ال 

  .وضعهم في بيئة خالية من مشتتات االنتباه

  ):1975-1960(المرحلة الثالثة  -1-3

في هذه الفترة بدأت صعوبات التعلم بالظهور بشكل رسـمي، حيـث ضـمت              

عمالها، كما تم التعرف إلـى      الحكومة االتحادية في أمريكا صعوبات التعلم إلى جدول أ        

صعوبات اللغة التعبيرية بعد أن كان االهتمام منصبا على صعوبات القراءة فقط وأسس             

مجلس األطفال ذوي االحتياجـات     : المختصون منظمات خاصة بصعوبات التعلم منها     

  .الخاصة، وجمعية األطفال ذوي صعوبات التعلم

  ):1986-1975(المرحلة الرابعة  -1-4

ه الفترة نوعا من االستقرار النسبي وتم التركيز على ضرورة اإلجماع       شهدت هذ 

على تعريف موحد لصعوبات التعلم، وعلى وضع طرق لتمييز الطلبة ذوي صـعوبات             

 صادق الكونغرس األمريكي على قانون يمنح األطفال المعاقين الحق          1975التعلم، ففي   

رسمية كفئة مؤهلة لتلقي الخـدمات      بالتعليم وبهذا القانون أخذت صعوبات التعلم صفة        

  .المباشرة

  ):2000-1985(المرحلة الخامسة  -1-5

في هذه المرحلة، ظهرت عدة قضايا أدت إلى وجود التوتر والنزاع في ميدان 

-1976(صعوبات التعلم، فقد تضامن عدد الطالب ذوي صعوبات التعلم بين عامي 

فات خاطئة لصعوبات التعلم والتي واتسمت هذه المرحلة بالقلق من ظهور تعري) 1999

قد تؤدي إلى التشخيص الخاطئ لكثير من الحاالت على أنهم من ذوي صعوبات التعلم، 

والقضية األخرى التي أدت إلى النزاع في هذا الميدان هي اتجاه الدمج الكلي، حيث أن 

ات ذوي طلبة صعوبات التعلم بدأ يتملكهم الخوف من أن أطفالهم قد ال يتلقون خدم

عبد . محمد البطاينة، دأسامة( .كافية أو مالئمة عند عودتهم إلى الصف المدرسي

  .)190_187:  ، ص2007الناصر ذياب الجراح، 
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  :تعريف صعوبات التعلم -2

انعكس التعدد في مجال صعوبات التعلم على تبني كل من المنظمات الحكوميـة             

نطلقات نظرية متباينة ويؤكد كل     وغير الحكومية وعلماء النفس والتربويين تعريفات وم      

  :منهم خصائص أو جوانب أو أبعاد معينة

تعرف صعوبة التعلم على أنها مجموعة من االضطرابات غيـر المتجانـسة             -

أو تـأخر فـي   ) Dysfonctionnement(في التوظيف التي يرجع سببها إلى صعوبة   

بات الـتعلم  في التفكيـر وصـعو  ) L’organisation Cognitive(التنظيم المعرفي 

اللغة، الـذاكرة، االنتبـاه، معـالم الزمـان         (تستطيع أن تكون محدودة بوظيفة خاصة       

أو صعوبات انفعالية، ذاتية أو اجتماعية عائلية التي تعيـق الطفـل فـي              ...) والمكان

  (Jeanne Siaud Facchin, 2006, P : 121) .استخدام قدراته في عملية التعلم

  :التعريف الطبي -2-1

مصطلح صعوبات التعلم وفق هذا النموذج إلى األطفـال األقـرب إلـى             يشير  

المتوسط أو عند المتوسط أو فوق المتوسط في الذكاء العام، من لديهم صعوبات معينة              

في التعلم أو في السلوك، تشمل صعوبات فـي اإلدراك والتخيـل، واللغـة والـذاكرة                

ي في الجهاز العـصبي المركـزي        واالنتباه والوظيفة الحركية والتي ترتبط بخلل وظيف      

  .ويركز هذا التعريف على الخلل الدماغي كسبب لصعوبات التعلم

  :التعريف النفسي التربوي -2-2

األطفال ذوي صعوبات التعلم هم أولئك األطفال الذين لـديهم فـروق تربويـة              

 فـي   العقلية والمستوى الفعلي لألداء المرتبط باضطرابات أساسية      ظاهرة بين إمكاناتهم    

عملية التعلم والتي قد تصاحب أو ال تصاحب بخلل فـي وظيفـة الجهـاز العـصبي                 

المركزي، والتي ال تعتبر اضطرابات ناجمة عن إعاقة عقلية، أو حرمان تربوي ثقافي             

اب     . محمد البطاينة، د   أسامة( .أو اضطراب انفعالي شديد أو إعاقة حسية       عبد الناصر ذي
  )189-188: ت ،  ص.الجراح، د

اضطراب في وحدة " صعوبات التعلم على أنها )Kirk, 1962(كيرك عرف ي -

أو أكثر من العمليات األساسية المرتبطة بالكالم أو اللغـة أو القـراءة، أو الكتابـة أو                 

الحساب، وتشنأ هذه الصعوبات نتيجة الحتمال وجود اضطرابات وظيفية في المـخ أو             
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ي من التأخر العقلي أو اإلعاقات الحسية       اضطرابات سلوكية أو انفعالية وليس نتيجة أل      

  ".أو نتيجة لعوامل بيئية أو ثقافية

 التعريف 1967قدمت جمعية األطفال ذوي صعوبات التعلم في أمريكا عام  -

الطفل ذو صعوبات التعلم يملك قدرة عقلية مناسبة، واستقرارا انفعاليا، إال أن : "التالي

باإلدراك والتكامل، وصعوبات خاصة لديه عددا محددا من الصعوبات الخاصة 

بالعمليات التعبيرية التي تؤثر بشدة في كفاءته في التعلم، ويتضمن هذا التعريف 

األطفال الذين يعانون من خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي والذي يؤثر تأثيرا 

  ."أساسيا في كفاءة المتعلم

تعريفا  (Hallahan et Kouffman 1976) هالهان وكوفمان كما قدم -

أن الطفل الذي يعاني من صعوبات في التعلم هو ببساطة ذلك الذي ال يستطيع أن "وهو 

يصل إلى كامل إمكانياته الكاملة، ومن الممكن أن يكون هذا الطفل في مستوى من 

كذلك من الممكن أن ) أقل من المتوسط، متوسط، أعلى من المتوسط(مستويات الذكاء 

هيثم يوسف راشد ( ." الدراسة ألسباب انفعالية أو غير انفعاليةتكون عنده مشاكل في
  )28-27: ، ص 2008الريموني ، 

كما تعرف صعوبات التعلم على أنها مجموعة غير متجانسة من  -

االضطرابات التي تظهر من خالل صعوبات واضحة في استخدام قدرات االستماع 

درات الرياضية وهذه االضطرابات أصلية والكالم والقراءة والكتابة واالستدالالت أو الق

في الفرد ويفترض أن تكون راجعة إلى خلل في الجهاز العصبي المركزي، كما يمكن 

إعاقة حسية أو تأخر عقلي، أو (أن تكون متالزمة مع حاالت إعاقة أخرى مثل 

االختالفات (أو متالزمة مع مؤشرات بيئية مثل ) اضطراب انفعالي أو اجتماعي

إال أن صعوبات التعلم ليست ناتجة لهذه ) ، تعليم غير مالئم وعوامل نفسيةالثقافية

 ,Gabriel Wahl, Claude Madelin Mitjavile, 2007) .الظروف والمؤثرات
P :12) 

يمكن القول أن صعوبات التعلم ترتبط باضطرابات أساسية : من خالل التعريفات السابقة      
ى          في عملية تعلم العمليات األساسية آا      ك الصعوبات إل لقراءة، الكتابة، الحساب، وترجع تل

  . احتمال وجود اضطرابات وظيفية أو انفعالية، أو نقص في الذآاء
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ضطرابات وظيفية أو انفعالية ويكون مستوى الذآاء عادي            آما يمكن أن ال تكون هناك ا      
 . أو أعلى

  : النظريات المفسرة لصعوبات التعلم-3

إلى تعدد زوايا النظر إلى     " صعوبات التعلم "اولت مفهوم   تشير التعريفات التي تن   

العوامل المفسرة لوجود هذه الصعوبات لدى بعض األطفال، فليس هناك اتفـاق بـين              

علماء النفس والمختصين بالمجال، على األسباب الفعلية لصعوبات التعلم، فيرى البعض           

ية والتي تتمثل في إصابة     أن السبب الرئيسي في صعوبات التعلم هو العوامل الفسيولوج        

الدماغ أو خلل المخ الوظيفي البسيط، بينما يعتقد الـبعض أن غالبيـة األطفـال ذوي                

الحركـي  -صعوبات التعلم يعانون من اضطراب عصبي المنشأ في المجال اإلدراكـي          

وهذا االضطراب هو السبب في عدم قدرة الطفل على التعلم، وهناك فئة مـن العلمـاء       

التعلم في ضوء الطرق الغير المالئمة التي يستخدمها ذو صـعوبات         يفسرون صعوبات   

التعلم في معالجة المعلومات في حين يرى آخرون أن الواجبات والمهام التعليمية التـي              

يكلف األطفال بأدائها تسهم في ظهور صعوبات التعلم لديهم، ألنهـا تفـرض علـيهم               

تتطلب المهام  (لتعلم الخاصة بهم    مطالب تفوق مستوى نضجهم، أو ال تتفق مع أساليب ا         

  ).المطلوبة منهم قدرات أعلى من مستوى أعمارهم

  :وهذه أهم النظريات التي تناولت تفسير أسباب صعوبات التعلم

  : االسباب والعوامل الفسيولوجية-3-1

  :ومن النظريات التي تناولت هذه األسباب

لوظيفي أو إصـابة    الخلل ا " وتتضمن هذه النظرية     : النظرية العصبية  -3-1-1

، كتفسيرات لصعوبات التعلم، حيث يرى أصحاب هذه النظرية أن إصابة الدماغ            "الدماغ

البسيط من األسباب الرئيسية لصعوبات التعلم إذ يمكن أن تؤدي اإلصابة فـي نـسيج               

الدماغ إلى ظهور سلسلة من جوانب التأخر في النمو في الطفولة المبكرة، وصـعوبات              

سي بعد ذلك، في حين أن خلل الدماغ الوظيفي يمكـن أن يغيـر فـي                في التعلم المدر  

  .وظائف معينة، وتؤثر في سلوك الطفل أثناء التعلم

قد سادت هذه النظرية فترة من الوقـت وانعكـست علـى بعـض التعريفـات            

العجـز  "ومصطلح  " الخلل الدماغي الوظيفي البسيط   "لصعوبات التعلم ليستخدم مصطلح     

  )31-30:  ، ص2008هيثم يوسف راشد الريموني، (".لبسيطعن التعلم النفسي ا
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  :الحركي- نظرية االضطراب اإلدراكي-3-1-2

ثم . حركي-تفترض هذه النظرية أن جميع أنماط التعلم تعتمد على أساس حسي          

الحركي إلى مـستوى التنظـيم اإلدراكـي        -تتطور هذه األسس من المستوى اإلدراكي     

ظرية أن معظم األطفال ذو صعوبات التعلم يعانون        المعرفي ولذا يرى أصحاب هذه الن     

الحركي، وأن هذا االضطراب هـو      -من اضطراب عصبي المنشأ في المجال اإلدراكي      

  .السبب في عدم قدرة الطفل على التعلم

الحركي بشكل ثابت وسليم بحلول الوقت      -فاألطفال العاديين يتم نموهم اإلدراكي    

 أي في حوالي سن السادسة، في حين يـضطرب          الذي يبدأ فيه نشاط التعلم المدرسي،     

هذا النمو عند بعضهم، ويتكون لديهم إدراك غير مطابق للواقع، مثل هؤالء األطفـال              

يواجهون صعوبة في التعامل مع األشياء الرمزية الفتقادهم إلى إدراك واقعي وثابـت             

  .للعالم الذي يحيط بهم

  : نظرية تجهيز المعلومات-3-1-3

رية أن هناك مجموعة من ميكانيزمات التجهيز والمعالجة داخل  تفترض هذه النظ  

الكائن العضوي كل منها يقوم بوظيفة أولية معينة وأن هذه العمليات تفتـرض تنظـيم               

وتتابع على نحو معين، وتسعى هذه النظرية إلى فهم سلوك اإلنـسان حيـث يـستخدم                

لفرد المعلومات يجب عليه انتقاء     إمكاناته العقلية والمعرفية أفضل استخدام، فعندما تقدم ل       

عمليات معينة وترك أخرى في الحال من أجل إنجاز المهمة المستهدفة لذا تركز هـذه               

النظرية على كيفية استقبال المخ للمعلومات ومن ثم تحليلها وتنظيمها، وفي ضوء ذلك             

ل أو اضطراب فـي إحـدى       خلوفقا لهذه النظرية إلى حدوث      " صعوبات التعلم "ترجع  

  .عمليات التي قد تظهر في التنظيم أو االسترجاع أو تصنيف المعلوماتال

 إلى أن صعوبات التعلم ترجع إلـى وجـود          1991" عبد الوهاب كامل  "ويشير  

درجة ما من درجات إصابات المخ والتي تعتبر معوقا يؤدي إلى ظهور مشكالت فـي               

تجهيز المعلومات ويتم تشغيل المعلومات بصورة متتالية أو متتابعة عن طريق التعامل            

ل،    محمد(. شكلة ما مع المثيرات بنظام محدد بهدف الوصول إلى حل م         ي آام  2003 عل
  )42-41: ، ص
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  : األسباب والعوامل النفسية-3-2

  :ومن النظريات التي تناولت هذه األسباب

وتعطي هذه النظرية أهمية أكبر للظـروف       :  نظرية صعوبة السلوك   -3-2-1

 النفسية وعوامل التنشئة المحيطة بالطفل والتاريخ التعليمي والتحصيلي له، واالتجاهات         

الوالدية، والسياق االجتماعي العام، وتقوم هذه النظرية التفسيرية لصعوبات التعلم على           

افتراض أن صعوبات التعلم تنشأ نتيجة تكرار الفشل في اكتساب المهارات األساسـية             

مما يولد لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم االعتقاد بأنهم يفتقرون إلى القـدرة علـى               

اشتق من التوجه األساسي العام للمدرسة السلوكية الذي يقوم على          النجاح، وهذا االتجاه    

 جيرهـارت القياس والمالحظة والحكم الموضوعي في تناوله للظواهر النفسية، ويرى          

Gearheart 1985)( أن اإلستراتيجيات والبرامج واألنشطة التي يستخدمها أصحاب 

ون إلى التشجيع واإلنجاز وهـم      هذه النظرية تكون أكثر فعالية مع األطفال الذين يفتقر        

األطفال ذوي الدافعية المنخفضة أو الذين يكون مستوى اإلحباط لديهم منخفضا، والذين            

ثم يوسف راشد      ( .يعانون من اضطراب في االنتباه مـن حيـث سـعته أو مدتـه              هي
  )35-34:  ، ص2008الريموني، 

  : النظرية البيولوجية-3-2-2

ترجع سبب صعوبات التعلم إلى الوراثة خاصة       هناك العديد من الدراسات التي      

الصعوبات الحادة وقد أكدت دراسات التوائم بأنه عندما يعاني أحد التوأمين من صعوبة             

في القراءة، فمن المحتمل كثيرا أن يكون لدى التوأم نفس الصعوبة، وقد توصلت إحدى              

تطابقة أكثر من نسبة    الدراسات إلى أن معدالت االضطرابات في القراءة بين التوائم الم         

) 2000.... عبد الهادي نصر اهللا     (انتشارها بين التوائم غير المتطابقة، وهناك دراسة        

  .التي أكدت على انتشار ظاهرة صعوبات التعلم بين أسر معينة

وقد أعطى بعض الباحثون تفسيرات بيولوجية وراثية وجينيـة لـبعض أنـواع             

  أن لبعض صعوبات التعلم      (Bennington1994)بيننغتون  صعوبات التعلم، فقد بين     

 عدم اتـزان الهرمونـات       (Greshwind1985) جريشويندعوامل وراثية، واقترح    

كمصدر لصعوبات التعلم، وقد بين آخرون وجود عالقة بين تلف الدماغ وبعض أنواع             

-193:  ، ص2007 محمد البطانية، عبد الناصر ذياب الجراح، أسامة( .صعوبات التعلم
194(  
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  : األسباب والعوامل البيئية-3-3

  :ومن النظريات التي تناولت هذه األسباب

  : النظريات المتصلة بمهام التعلم-3-3-1

تركزت هذه النظريات على حقيقة أن العمل المدرسي يجب أن يكـون مالئمـا              

لألنماط المميزة لألطفال في القدرة على التعلم، لذا فإنه من الممكن أن يـساهم العمـل                

رسي في صعوبات التعلم وذلك من خالل أن يقوم المعلم بالتدريس لألطفال بطريقة             المد

  :ال تناسبهم وتتضمن هذه النظريات اتجاهين لتفسير صعوبات التعلم وهما

  ):بطء في النمو(تأخر في النضج :  االتجاه األول-أ

ويذهب أصحاب هذا االتجاه في تفسير صعوبات التعلم إلى أنها تعكس بطئا في             

نضج اإلدراكات البصرية، الحركية واللغوية، وعملية االنتباه التي تميز النمو المعرفي           

ونظرا ألن كل طفل يعاني من صعوبات تعلم، لديه مظاهر مختلفة من جوانـب بـطء                

النضج فإن كال منهم يختلف في معدل وأسلوب اجتياز مراحـل النمـو، ونظـرا ألن                

د األطفال الذين يعانون من عدم كفاءة الـدماغ         المنهاج المدرسي يفوق مستويات استعدا    

  .بدرجة ما، فإن هؤالء األطفال يفشلون في المدرسة

ويركز العاملون بنواحي التأخر في النضج على أن المهام التحصيلية ينبغـي أن          

تتالءم مع ما لدى الطفل من استعداد للتمكن فيها، وليس مع عمره وما يتوقع منه وفقـا                 

اسي الذي ينتمي إليه، وحين يتعلم األطفال ما هم مستعدون لتعلمـه        لمطالب الصف الدر  

  .تقل الحاجة إلى أساليب خاصة

  :األساليب المعرفية:  االتجاه الثاني-ب

أن التالميـذ الـذين     " صعوبات الـتعلم  "يفترض أصحاب هذا االتجاه في تفسير       

المعرفيـة غيـر    يعانون من صعوبات التعلم لهم قدرات سليمة، ومع ذلك فإن أساليبهم            

مالئمة لمتطلبات حجرة الدراسة وهي تتداخل وتؤثر في النتائج التي يتوصلون إليها من             

التعلم ويرون أن الطفل الذي يعاني من صعوبة في التعلم ليس أقل قدرة من أقرانه في                

أساليبهم في استقبال المعلومات وتنظيمها والتدريب على تذكرها، وإن هؤالء األطفـال            

ثم  ( .بشكل جيد حين تتناسب المهام المدرسية مع أساليبهم المعرفية المفضلة         يتعلمون   هي
  )34-33 ، ص 2008يوسف راشد الريموني، 
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  : أنواع صعوبات التعلم-4

لدى األطفال يتألف من حاالت متنوعة واسـعة،        " صعوبات التعلم "بما أن ميدان    

 الـصعوبات الخاصـة     فمن المهم توضيح أنواع المشكالت التي يظهرها األطفال ذوو        

  .بالتعلم

صـعوبات  "ولقد أكد بعض المهنيين بأن مشكالت القراءة واللغة تعتبر جـوهر            

، في حين ذهب بعض المهنيين إلى أن الصعوبة في االنتباه تعتبر األساس الـذي               "التعلم

األخرى مثـل مـشكالت الـذاكرة وإدراك        " االضطرابات النفسية "يجب أن يتوفر في     

  .ت اإلدراك البصرية أو السمعية هي األساس أيضاالشكل، أو مشكال

  :وفي ضوء ذلك يمكن تصنيف صعوبة التعلم إلى مجموعتين

  : صعوبات التعلم النمائية-4-1

تشمل صعوبات التعلم النمائية على تلك المهارات السابقة التي يحتاجها الطفـل            

اسـمه ال بـد أن      بهدف التحصيل في الموضوعات األكاديمية فحتى يتعلم الطفل كتابة          

يطور كثيرا من المهارات الضرورية في اإلدراك والتناسق الحركي وتناسـق حركـة             

ولتعلم الطفل الكتابة أيضا فال بد أن يطور تمييزا بصريا           العين واليد والذاكرة وغيرها،   

  .وسمعيا مناسبا، وذاكرة سمعية وبصرية، ولغة مناسبة وغيرها من العمليات الحسابية

من هذه الصعوبات قبل دخول الفل المدرسة وقد تتم معرفتها حين           وتظهر كثير   

يبدأ الطفل بالفشل في تعلم الموضوعات األكاديمية المدرسية، وقد تم وضع صـعوبات             

الحركية ضمن الصعوبات األوليـة، إذ تعتبـر        -االنتباه، الذاكرة والصعوبات اإلدراكية   

ا أصيبت باضطرابات فإنها تؤثر     وظائف عقلية أساسية متداخلة مع بعضها البعض، فإذ       

على التفكير واللغة الشفهية، وقد سميت صعوبات اللغة والتفكير بصعوبات ثانويـة، إذ             

أنها تتأثر بشكل واضح بالصعوبات األولية، وكثيرا ما تكون لهـا عالقـة بـصعوبات               

  :ضيح ذلكاالنتباه، التذكر، والوعي بالمفاهيم واألشياء والعالقات المكانية، وفيما يلي تو

  .االنتباه، الذاكرة واإلدراك، قد تم تناولها في الفصول السابقة -

الحكـم،  :  تتألف من مشكالت في العمليات العقلية مثـل        : اضطرابات التفكير  -

المقارنة، وإجراء العمليات الحسابية والتحقق، والتقويم واالسـتدالل والتفكيـر الناقـد            

  .وأسلوب حل المشكلة واتخاذ القرار
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 ترجع إلى الصعوبة التي يواجهها األطفال في فهم         :ضطرابات اللغة الشفهية  ا -

  .اللغة

  : صعوبات التعلم األكاديمية-4-2

صعوبات التعلم األكاديمية هي المشكالت التي تظهر أصال مـن قبـل أطفـال              

  :المدارس ويشتمل مصطلح صعوبات التعلم األكاديمية على

  )لقراءةعسر ا( الصعوبات الخاصة بالقراءة -1

  )عسر الكتابة( الصعوبات الخاصة بالكتابة -2

د ( ).عسر الحساب ( الصعوبات الخاصة بالحساب     -3 ل،       محم ي آام ، 2003 عل
  )14-13: ص

 هذا سنتناولو وهي الصعوبة في التحكم في اللغة المكتوبة،      : عسر القـراءة   -1

  .الموضوع بالتفصيل في فصل عسر القراءة

الكتابة صعوبة من صعوبات التعلم، تكمـن فـي    تعتبر عسر : عسر الكتابة -2

صعوبة ضبط الكتابة، تكون عادة مرتبطة بعسر القراءة، وتحمل خـصائص صـعوبة             

قلب وإبدال بعض الحروف وحذف     : القراءة من حيث األخطاء المرتكبة في القراءة مثل       

 ), Hagette Caglar . بعض الكلمات ضن جمل مفيدة، فتفقد تلك الجمـل معناهـا  
)551983, P :  

ويشير مصطلح عسر الكتابة إلى األطفال الذين تظهر عليهم اضـطرابات فـي             

وضع الجسم أثناء الكتابة، حجم الحرف المكتوبة، التناسق بين شكل األحرف والكلمات،            

  )54 ، ص 2003 علي آامل،  محمد( .سرعة الطفل في الكتابة

  : عسر الحساب-3

يتعامل الطفل مع كل ما هو عدد،       يعتبر عسر الحساب كاضطراب يحدث عندما       

وكل ما يتعلق بالمنطق الرياضي والحساب، فالطفل يكتسب بصورة سيئة عندما يتعامل            

مع األعداد، ال يفهم أبدا األنظمة الرقمية، يجهل منطق العدد، مثال يستمر في الحـساب               

ـ            غر، على يديه، عندما يكون العدد أقل من عشرة، وال يستطيع ترتيب عدد أكبر أو أص

عسر الحساب يعيق كثيرا الطفل في مادة الرياضيات وغالبا ما يكون ضعيف في هـذه               



[66] 
 

 Jeanne). المادة ويظهر عليه الخمول ولكنه يستطيع أن ينجح في مجـاالت أخـرى  
Sioud Facchin , P : 157).  

كما يعتبر عسر الحساب كصعوبة في الرياضيات وهي وضعية لعدم القدرة على      

لصعوبات التي نجدها في مادة الرياضيات كثيـرة ومختلفـة وال           حل شكل رياضي، فا   

نستطيع أن نحددها كاملة وهذه الصعوبات ليست بالضرورة نتيجة لمجموع الصعوبات           

  :األخرى، ومن بين الصعوبات التي يمكن أن يعاني منها عسير الحساب

ذكرى مختصرة حول معارف مكتسبة ومن هنـا        :  صعوبات مرتبطة بالذاكرة   -

ن ان يكون هناك في السيرورات الموجـودة فـي ذاكـرة المعلومـات الخاصـة                يمك

  .بالرياضيات

 حقل المعرفة محدود حول األشياء التي تكـون         : صعوبات مرتبطة بالمعرفة   -

  متعددة

 عدم القدرة على فهم المواضيع وتقديمها بشكل        :صعوبة مرتبطة بالتصورات   -

 : Joseph Nadayisala et All , 1999, P) .والزمـان ) المكان(سليم في الفضاء 
153)  

  : الخصائص العامة لذوي صعوبات التعلم-5

تتعدد خصائص الطفل الذي يعاني من صعوبات التعلم، ويعتبر الفرد عاجزا عن            

  :التعلم وتبدو عليه هذه الخصائص

   محبط ويثار عاطفيا بسهولة-

   سوء احترام وتقدير الذات-

  ي أغلب األحيان االستغراق في أحالم اليقظة ف-

   صعوبة في تكوين العالقات والصداقات-

   صعوبة إنجاز المهام التي تتطلب التسلسل والتنظيم-

   بطيء في إنجاز العمل الموكل إليه-

   سلوكه في أغلب األحيان ال يتناسب مع الموقف-

   يمكن أن يكون نومه عميقا جدا أو قليل النوم-
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   صعوبة في اتخاذ القرارات-

  فرطة في النوم حركة م-

   اندفاعي في سلوكه-

   أحكامه االجتماعية سيئة-

   عدم قدرته على إتباع التعليمات-

د   أسامة ( ).الكالم، المشي ( مر بمراحل تطورية مبكرة أو متأخرة جدا         -          محم
  )196: ، ص2007البطانية، عبد الناصر ذيات الجراح، 

  : المحكات المستخدمة في تشخيص صعوبة التعلم-6

لتمييز صعوبات التعلم عن حاالت اإلعاقة األخرى أو مـن أشـكال التخلـف              

التربوي، فمن الضروري وصف وتحديد الحاالت التي تميز هذه الفئات من األطفـال،             

صعوبات خاصـة   "وتوجد ثالثة محكات يجب التأكد منها قبل أن نحكم بأن لدى الطفل             

  . االستبعاد، محك التربية الخاصةمحك التباعد، محك: وهذه المحكات هي" في التعلم

  : محك التباعد-6-1

تباعدا في واحد أو أكثـر مـن المعـايير    " صعوبات التعلم"يظهر األطفال ذوي  

  :اآلتية

االنتبـاه، التمييـز،    ( تباعدا واضحا في نمو العديد من الـسلوكيات النفـسية            -

  ...)واللغة

األكاديمي، ففي مرحلة ما،    تباعدا بين النمو العقلي العام أو الخاص والتحصيل         -

قبل المدرسة عادة ما يالحظ عدم االتزان النمائي، في حين يالحظ التخلف األكـاديمي              

  .في المستويات الصفية المختلفة

 التفاوت بين التحصيل األكاديمي واألداء المتوقع، حيث يعطي الطفـل دلـيال             -

ا أو قريبا من العادي فـي       على أن قدرته العقلية تقع ضمن المتوسط، ويحقق تقدما عادي         

الحساب وفي اللغة ولكنه لم يتعلم القراءة بعد فترة كافية من وجـوده فـي المدرسـة،                 

 .فعندئذ يمكن اعتبار الطفل أن لديه صعوبة تعلم في القراءة
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  : محك االستبعاد-6-2

تستبعد تلك الصعوبات التي يمكن تفـسيرها بتخلـف   " صعوبات التعلم "تعريفات  

و إعاقة سمعية أو بصرية، أو اضطراب انفعالي، أو نقص فرص الـتعلم،             عقلي عام، أ  

إن السبب في استبعاد هذه الحاالت قد يكون واضحا، فالطفل األصم ال يطـور لغتـه                

بشكل طبيعي، مع أن قدرته البصرية والعقلية قد تكون عادية، وفي هـذه الحالـة قـد                 

  .مج لصعوبات التعلميحتاج الطفل إلى برنامج تربوي للصم، بدال من برنا

  : محك التربية الخاصة-6-3

هم أولئك األطفال الذين يحتاجون لطرق خاصة       " صعوبات التعلم "األطفال ذوي   

في التعليم تصمم خصيصا لمعالجة مشاكلهم وبتعبير آخر، فإن األطفال الذين لم تـسنح              

دراسة أو ألنهـم    لهم فرصة للتعلم، ولهذا كانوا متخلفين تربويا، بسبب عدم التحاقهم بال          

التحقوا بها بشكل متقطع سيتعلمون باستخدام الطرق العادية المستخدمة مـع األطفـال             

جميعا، ومن جانب آخر، إذا كان الطفل متخلفا تربويا ولديه صعوبة تعلم نمائية، فـإن               

ذلك الطفل يحتاج إلى طرق تعليم متميزة ال تستخدم مع األطفال جميعا، ويعتبـر هـذا                

ا إذ يتوجب على الفاحص بعد القيام بـإجراءات التـشخيص المناسـبة             المحك ضروري 

للكشف عن درجة التباعد بين القدرة والتحصيل وكذلك استبعاد كل الظروف التـي ال              

د (. أن يجدد برنامجا عالجيا خاص ومناسبا     " صعوبات التعلم "تندرج تحت مسمى      محم
  )27-22، ص 2003علي آامل، 
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   :تمهيد

ال ينكر أحد األهمية القصوى لنشاط القراءة لبناء أطر المعرفة، واستيعاب العلوم              

والتقنيات المختلفة، وال تقتصر القراءة على تلك الرموز أو التعرف على الكلمات والنطق             

بها بشكل صحيح فحسب، وإنما هي نشاط عقلي يتضمن الفهم والتحليل، وال يمكن للفـرد               

ن األخرى بال قدرة قرائية، والقراءة ليست عملية سهلة، بل تحتاج إلى            أن ينجح في الميادي   

  . مجموعة من العمليات العقلية

وغالبا ما يكون هذا النشاط عاجزا عن تحقيق فوائده، لتخلف بعـض مـن أفـراد                

المجتمع عن اكتساب هذه المهارة، فبدأت األضواء تسلط على صعوبة القراءة لكونها أداة             

جاالت م  في هذه العملية يؤثر في جميعين بالكلمة المكتوبة، وأي قصورتواصل مع اآلخر

  .العملية األكاديمية األخرى
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  :لمحة تاريخية عن ظهور اضطراب عسر القراءة -1

 بثالث مراحـل فـي      يعتبر عسر القراءة من االكتشافات الطبية التي مرت تقريبا        

ي أنجزت منذ نهاية الثمانينات ونستعرض بعض       تطورها وهذا مرورا بمختلف األعمال الت     

  :هذه األعمال

  :(Période des localisation)فترة التمركزات  -1-1

 والتمركـزات   L’aphasie)(في هذه الفترة تحدث الباحثون عن الحبسة الكالمية         

  .)Les localisations cérébrales(المخية 

 James Kerr et)جـيمس كيـر و برينقـل مورقـان      أكد 1896في سنة و 
Pringle Morgan)   على أن هذا االضطراب نجده عند األطفال الذين يملكـون ذكـاء 

عادي، هذان الباحثان اإلنجليزيان وصفا األولوية والتفريق لألطفال ذو الذكاء العادي الذين            

  .ينجحون جيدا في مجال الرياضيات ولكنهم يفشلون كليا في تعلم القراءة

العمـى القرائـي    " مـصطلح    )Jackson( اكـسون ج أعطـى    1906في سنة   و  

(Alexie) "            لهؤالء الشواذ وقد كانت المالحظات التي توصل إليها عن طريق حاالت جد

 )Variote et Lecomte(باريو و ليكومت خطيرة صحيحة وفي نفس الفترة في فرنسا 

العمـى القرائـي الخلقـي      "أعطيا وصفا أوليا لهذا المرض الذي أطلق عليـه مـصطلح            

)Typhololexie Congénitale."(  

 )La Cécité أصبح هذا االضطراب يقترب من العمـى اللفظـي   1907في سنة 
)Verbale             وهذا ( الذي تم التعرف عليه ويوصف عند البالغين والمرتبط بإصابة في المخ

إذن خالل هذه الفترة تم اكتـشاف       ) 1877 سنة   Kassmaulكاسمول  من خالل دراسات    

  )".Cécité Verbale Congénitale(عمى لفظي خلقي "المفهوم الخلقي 

 )Dysgénésie duخلل تكون التلفيـف الـزاوي   وفيما بعد خص هذا الشذوذ بـ
)gyrus angulaire منـشل   بدون أي مراقبة تجريبية تبين ذلك، وفي نفس الفترة طرح

ويعتبـر عـسيري    )La Dyslexie(عسر القـراءة  مصطلح ) Minshel Wood( وود

 أنهم ال يعانون من مشاكل في التعرف على األعداد وإنما يعانون من مشاكل فـي                القراءة

التعرف على الحروف وهذا ما يبين وجود مركزين منفصلين، مركز لألعـداد ومركـز              

  .للحروف
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 في إطار المالحظات على أجيال عديدة لعائالت عسيرة القراءة، نفـس            1917في  

  .ضطراب وراثيالباحث توصل إلى أن عسرة القراءة هو ا

  :)Période des Corrélations(فترة الترابطات  -1-2

ظهرت فرضيات جديدة متعلقة باألسباب المرضية الوراثية، وأخذت بعين االعتبار          

  .حضور االضطرابات المدروسة في ظهور األعراض المرضية بعسر القراءة

كال  بعض الشذوذ في وصف األش)Lucy Fildes( لوسي فيلدز سطر 1921ففي 

  .عند عسيري القراءة

الخلط بين  نظرية )Orton( أورتـون  اقترح األمريكي   1937 إلى   1915في سنة   

 المرتبطة باليساريين والذين يعانون مـن  )La Strephosymbolie(الحروف المتناظرة 

خلـط بـين الحـروف      (اضطراب الجانبية من بين عسيري القراءة وأخطاؤهم المميـزة          

  ).المتشابهة

 )Hinshel Wood(لهنـشل وود   ال يقبل فرضـية التمركزيـة   )(Llingلينغ 

ورفض فكرة وجود مركز خاص بالحروف وآخر خاص باألعداد ويرى بان العـدد هـو               

  .رمز جد بسيط عن الحروف ويعرف بسهولة

 فـي فرنـسا أكـد علـى         (Ombredane) أمبـرودان  1943-1937في سنة   

 واقترح  (Orton) أورتونابة على نظرية    االضطرابات البنية الزمانية والمكانية وقدم إج     

 في عسر القراءة، ويرى بأنه       الموجود )Dysgrammataxia(خلل اتساق الكالم    مصطلح  

  .لمدركة في وحدة الكلمة أو الجملةصعوبة إدماج األجزاء الرمزية اتوجد 

  :Période actuelle) المعاصرة(الفترة الحالية  -1-3

، فالمالحظات كانت أكثر    1950تميزت بالتنوع منذ    األبحاث المتعلقة بعسر القراءة     

 أكثر خـصوصية    تحديدا وتجانسا وكانت هذه البحوث عبارة عن محاوالت لوضع بديهي         

-لالضطرابات المصاحبة وعبارة عن تفسيرات مرضية، وراثية لهذه األعراض النفـسو          

  .بيداغوجية

ية، وحددوا عسر   بعض الباحثين استوحوا أعمالهم من علم العصاب للوظائف الرمز        

التعرف على المواضيع   (القراءة واضطراباتها المصاحبة في إطار الشذوذ، وفي المعارف         

، وقـد   )القصد وتحقيق الفعل   ()Paraxies(وفي تآزر الحركات    ) بواسطة الوسيط للمعنى  
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أعطى بعض الباحثين وصف واضح ومحدد لعالمات األعراض المرضية لعسر القراءة،           

اإلدراك، : لى أنواع األسباب المتعلقة باالضـطرابات الوظيفيـة منهـا         وترتكز أعمالهم ع  

الحركة، الذاكرة، التناسق الحركي والجانبية، وقد استخدم الحقل السببي لعـسر القـراءة             

للمساعدة في معرفة السلوك اآللي وكذلك األسباب المتعلقة باضطرابات اللغة أو الوظيفـة             

  .الرمزية

وا أعمالهم نحو االضطرابات العاطفيـة التـي يمكـن          أما بعض الباحثين فقد وجه    

) لمعرفة إن كانت هذه االضطرابات أسباب ونتـائج       (إيجادها عند أطفال عسيري القراءة      

بريـك  ،  (Diatkin) دياتكين: ومن بين األعمال في هذا المجال تلك التي قام بها كل من           

، (Aubray) أوبـراي رودانـسكو  ، (Cohn)كـوهن  ، (Prick et Calon) وكالون

كلود ، (Anne marie fichot) آن ماري فيشو، ومدرستها (Roudinsco) رودينسكو

، وهـذا  (Roger mucchielli) وروجر ميكايلي، (Claude Chassagny) شاساني

  .األخير يركز على األسباب النفسية الوراثية لعسر القراءة

 (Allgren) انالقـر إضافة إلى األعمال اإلحصائية والوراثية المحققة من طرف         

 ,Jean Max Noël , 1976) . في الدانمارك(Eva malmquist) إيفا مالميكيـست و
P : 16-17)    

  :تعريف عسر القراءة -2

والعلماء بموضوع عسر القراءة وكل واحد منهم تناول هذا          حثينااهتم الكثير من الب   

  .الموضوع من زاوية معينة وهذه أهم التعاريف لعسر القراءة

  :عريف االصطالحيالت -2-1

وتعنـي  ) Lexia(ومعناه خلل ومقطع    ) Dys(من شقين   " Dyslexia"تتكون كلمة   

 .لفظة ومن هنا فإن عسر القراءة يعني صعوبة في استخدام الكلمات بشكل عام في القراءة              

  )15: ، ص2007 فندي عبد اهللا ، محمود(

  :تعاريف أخرى -2-2

عسر القراءة هو اضـطراب   :(Norbert Sillamy)تعريف نوربار سيالمي  -

في ميكانيزم القراءة عند طفل ذو ذكاء عادي ال يظهر أي اضطراب حركـي وال نقـص                 

حسي والذي لم يتمكن من تعلم القراءة، رغم تواجده المدرسي الدائم ويتميز إيقاع القراءة              

بالخلط بين الحروف واألشكال المتشابهة وقلب الحروف والمقـاطع التفـصيلية وحـذف             
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 .فة الحروف، وتبديل كلمة بأخرى وتغيير الجمـل حتـى تـصبح غيـر مفهومـة               وإضا

(Norbert Sillamy , 1986, P : 399-400)  

صعوبة خاصة نوعية ومـستمرة     " عسر القراءة بأنه     (Ritzen) ريتزنيعرف   - 

 عند أطفال ذوي ذكاء عادي وتمدرس       في تعلم القراءة والكتابة مع غياب اكتساب اآلليات       

 Pierre Debray Ritzen-Bardrig) .عانون من أي اضطرابات حـسية عادي وال ي
Mélékian, 1970, P : 27)  

عسر القراءة هو صعوبة تعلم القراءة عند       : (Ombredane) أمبرودانتعريف   -

  .حسية وحركية ومستوى ذكائهم عاديأطفال ال يعانون من إعاقات 

خاصة بتعلم اللغـة    هو صعوبة نوعية    :  عسر القراءة  (Launay) لونييعرف   -

حركي ومستوى الذكاء العام لديهم     -المكتوبة، نجدها عند أطفال ال يعانون من عجز حسي        

  (J.M.Noël , 2007, P : 19-20)  .عادي

وتعرف عسر القراءة على أنها صعوبة خاصة وثابتة لتعلم القراءة عنـد األطفـال          

جـز فـي الـذكاء وال       الذين ال يظهرون أي اضطراب حسي وال أي إعاقة حركية وال ع           

 Dr. Gabriel Wahl. Dr) اضطراب وجداني وال يظهرون تأخر في اكتساب القراءة
Claude Madelin – Mitjavile , P : 24).  

عسر القراءة هي صعوبة في تعلم القراءة وهذا لعدم التعلم الجدي للقراءة بمعنى              -

 ,A.A.Tomatis) .راءةأن الطفل ال يتصرف إطالقا وال يبذل مجهود من أجل تعلم الق
1993, P : 13)  

التعريف المقترح من طرف الفيدرالية العالمية لعلم األعصاب عـسر القـراءة             -

اضطراب يظهر في صعوبة تعلم القراءة، مع وجود ذكاء مالئم وظروف اجتماعية ثقافية             "

 Etienne) ".جيدة، هذا االضـطراب نتيجـة بعـض الـصعوبات معرفيـة أساسـية      
Boltanski , 1982, P : 04)  

اين                   ل في تب ملحوظ في   ومن خالل هذه التعاريف، يمكن القول أن عسر القراءة تتمث
ا                     راءة، بم ل في الق صعوبة التي يجدها الطف ي، فهي ال ره العقل راءة وعم قدرة الطفل على الق

 . يتفاوت مع مستوى ذآائه وقدراته العقلية وال يعاني من أي إعاقة حسية
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  ):خصائص األطفال الذين يعانون من عسر القراءة(اءة مظاهر عسر القر -3

األطفال الذين يعانونا من عسر القراءة لديهم غياب االكتساب اآللي ويملكون ذكاء            

  :عادي، ال يعانون من إعاقات حسية ولكنهم يعانون من صعوبة في القراءة نجد لديهم

  . ر، ز، د، ذ:اضطراب في قراءة الحروف المتماثلة والمتشابهة في الشكل -

  .قلب الحروف -

  .صعوبة في فك رموز المعاني المعقدة -

  .حذف الحروف والمقاطع -

  .تعويض الحروف والكلمات بغيرها -

حيرة وسرعة في القراءة سواء بصوت مرتفع أو بصوت منخفض دائما بـصفة              -

  .غير عادية

  .العودة إلى الوراء أثناء القراءة -

 Joseph Ndayisala et W) .ء القـراءة القفز من سطر إلـى آخـر أثنـا    -
Nicole , P :284-285)  

  .يظهرون اضطرابات واضحة في تذكر توجه الحروف -

غالبا ما يظهر هؤالء األطفال تأخر أو عيوب في واحدة، أو أكثر من جوانـب                -

  .اللغة، وباإلضافة إلى كونهم قراء ضعاف، لديهم حديث غير تام

ال من عائالت يوجد فيها استخدام لليد اليـسرى أو          غالبا ما ينحدر هؤالء األطف     -

  .اضطراب في اللغة أو كال الحالتين

كثير من هؤالء األطفال يكونوا في بداية تكلمهم وتمكنهم من الحديث يتكلمـون              -

  .بدون تمييز، وبطيئين في تعلم القواعد

 يعاني هؤالء األطفال من صعوبة في جعل اآلخرين يفهمون ما يريدون، وهـم             -

يفهمون ما يريدون، وهم يفهمون ما يقوله اآلخرون، ويفشلون في إتباع التوجيهات المقدمة             

  .لهم

بعض هؤالء األطفال يقرؤون بصورة رديئة الكلمات داخـل محتـوى ولكـنهم            -

يجيبون إجابات ذكية عندما يتم إعطاء أسئلة لهم مبنية على هذا المحتوى، ويبدو أن الطفل               
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د ( .ة خاطئة، ولكنه يقرأها كما يراهاال يقرأ الكلمات بصور ي آامل  محم : ، ص 2003، عل
28-29(  

  : القراءةعسرأنواع  -4

تتخذ أنواع صعوبات القراءة حسب أسبابها فمنها أسباب ترجع إلـى الفـرد ذاتـه               

ومنها ما يتعلق بأسباب ترجع على البيئة المحيطة به وهناك ثالث أنواع لعـسر القـراءة                

  :وهي

 يتـزامن مـع   :)La dyslexie d’évolution(ة التطوري عسر القراء -4-1

فرصة الممارسات المدرسة األولى، ثم عدم اكتشاف الجانبية، أو نتيجة تعلم خـاطئ، أو              

  .طريقة تعلم خاطئة، مدعمة بتوجيه خاطئ

 يظهر هذا :)La dyslexie constitutionnelle(عسر القراءة البنيوي  -4-2

كثر خطورة واألقل شفاء، وهذا النوع يـرتبط ببنيـة سـيئة    النوع من القراءة على أنه األ     

للجانبية واضطراب اللغة، كما نجد الكثير من األخطاء الوصفية في القراءة، وفي النهايـة              

  .مشاكل في المستوى الفكري والشخصية يظهر ذلك في الفشل المدرسي

الت  مشخص في الحا:)La dyslexie affective(عسر القراءة العاطفي  -4-3

التي ال تعاني من أي اضطراب لغوي أو اضطراب في البنية الزمانية والمكانيـة وهنـا                

يظهر اضطراب عاطفي يؤثر في ميدان القراءة، ويكون هناك نوع من اإلشراط الـسلبي،           

 , Roger Muccheilli et Areltte Bourcier) .الخاص ورد فعل لفشل في القراءة
P : 106-107)  
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  :ت المفسرة لعسر القراءةالنظريا -5

  :تعددت النظريات المفسرة لعسر القراءة ومن بين هذه النظريات

  :)La théorie de l’hérédité(النظرية الوراثية  -5-1

كل المحاوالت الجادة لفهم الجانب الوراثي الضطراب عسر القراءة ركزت علـى            

سر القراءة العائلي وعـسر     السيطرة الذكرية عند عسيري القراءة، ع     : ثالثة إثباتات وهي  

  .القراءة عند التوائم

  :)Dominance masculine(السيطرة الذكرية  -5-1-1

 حالة لعسيري القراءة فوجـد      186 بدراسة على    (D.Ritzen)دوبراي ريتزن   قام  

) 03( من الذكور وكل المنشورات تؤكد على السيطرة الذكرية وتحدد نسبة ثالث             % 73

- بأن السبب نفـسي    (Ritzen)  ريتزن ولتفسير هذا الفرق يرى   ذكور مقابل أنثى واحدة     

اجتماعي ألن جنس الذكور يعتبر الجنس األقوى داخل المجتمع ولديه وزن اقتصادي أكثر             

بكثير من الجنس الضعيف، ويرجع ذلك أيضا إلى قلق األولياء على أبنائهم بسبب المشاكل              

 186 قارن   (Ritzen)لريتزن  خرى  التي تحدث لهم خاصة في مجال التعليم وفي دراسة أ         

لكنهم عالجوا مـن صـعوبات      ( طفل غير عسيري القراءة      902حالة عسيري القراءة مع     

 % 61 إنـاث مقابـل      % 27 ذكور و    % 73فوجد في المجموعة األولى نسبة      ) مدرسية
 إناث في المجموعة الثانية ويرجع الباحثون هـذا الفـرق إلـى تركيـب               % 39ذكور و   

 ,P.D.Ritzen et Badrig Mélékian ,1970 ).في كال الجنـسين الكروموزومات 
P:100-101)  

  :)La dyslexie familiale(عسر القراءة العائلي  -5-1-2

الحاالت العائلية درست في بداية تاريخ عسر القراءة وأولى الدراسات فـي هـذا              

 وخاصة من 1896 في (Bringle Morgane) برينغل مورقانالمجال كانت من طرف 

الذي كان أول من تطرق إلى نظرية الوراثة في  (Hinshel Wood) هنشل وودطرف 

  ).1917-1907(عسر القراءة 

 البحث األكثر أهمية 1950 سنة (Danois Hallgren) دانواس هالقرنوقد نفذ 

 حالة أطفال مصابة بعسر القراءة وتوصل إلـى         116في هذا المجال واعتمد على دراسة       

  . مصابة بعسر القراءة العائلي من الحاالت% 90أن 
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 وتوصلت  % 70في ألمانيا قدر نسبة     ) 1965 ((Weinschench) وانشانشأما  

  . حقيقة هذه األرقام تبين صعوبات البحث العائلي% 20نتائج بعض اإلحصائيات إلى 

 يعتقد أن األمر يتعلق بنوعية انتقـال التهجـين األحـادي            (Hallgren) غرينهال

  .(J.M.Noël,1996, P : 31) .مسيطرة) زومات الغير الجنسيةالمتعلق بالكرومو(

 (Badrig Mélékian) بـادريج ميليكـون   و(D.Ritzen)دوبراي ريتزن قام 

 حالة عسر قراءة مع مجموعة أخرى شاهدة ألطفال         186بمقارنة بين مجموعة مكونة من      

ا علـى هـذه     ال يعانون من عسر القراءة وبعد مراقبة ومتابعة هذه المجموعتين تحـصلو           

  :النتائج

 منهم ترجع إصابتهم بعسر القراءة إلى سـوابق         % 40األطفال عسيري القراءة    -

  .عائلية

 .Ritzen et B) . منهم لهم سوابق عائلية% 07األطفال غير عسيري القراءة -
Mélékian ,1970, P : 103).  

  :)Les Jumeaux Dyslexiques(عسر القراءة عند التوأم  -5-1-3

 )Monozygotes(اسة مقارنة على توائم حقيقية مصابة بعسر القراءة         أجريت در 

  . مصابة بعسر القراءة)Hétérozygotes(وتوائم غير حقيقية 

 زوجا من التوائم    12 بدراسة على    (Norrie) نوري و (Hallgren)هالجرين  قام  

ـ           33الحقيقية عسيري قراءة و      راءة  زوجا من التوائم الغير الحقيقية، بينت أن عـسر الق

بنـسبة  ) توائم حقيقية (موجودة بصفة متزامنة عند زوج من التوائم في المجموعة األولى           

  . عند التوائم الغير حقيقية في المجموعة الثانية% 33 من الحاالت مقابل % 100

، Launay، لـوني    Lamyالمـي   (الكثير من األبحاث اتجهت نحو هذا المعنى        

نادرين جدا وعسيري القراءة من بينهم فريدين، لهذا        لكن التوائم الحقيقيين    ) Souléسولي  

ال نستطيع االستنتاج المسبق عن الخلل الناتج عن عوامل وراثية لذلك من الصعب أخـذ               

  .(J.M.Noël ,1996, P:32-33) .موقف حاسم
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  :)Théorie affectif(النظرية الوجدانية  -5-2

وكية عند عسيري القراءة    يتفق أغلب الباحثين على وجود اضطرابات عاطفية وسل       

لكنهم يختلفون في تفسير هذه االضطرابات وأدى ذلك إلى ظهور نظريتين ترتكـز كـل               

منهما على الفرضية المتعلقة باضطراب العالقة بين األنا والمحيط، لكـن إحـدى هـذه               

النمو النفسي العاطفي، اللفظي والحركي للطفـل وهـي نظريـة           : النظريتين ترتكز على  

 واألخـرى تـستند علـى       (A.Bourcier) بورسي.أ و   (R.Mucchielli) ميكاليلي.ر

 ومدرسته باإلضافة إلـى     (Chassagny) شاسانيمعطيات التحليل النفسي وهي نظرية      

  .أن لكل نظرية أراء خاصة بها

 )Théorie de R.Mucchielli etبورسـي  . و أمكـاييلي .نظريـة ر  -5-3
)A.Bourcier:  

عـسر القـراءة هـو تظـاهرات         ":يطلقان على عسر القراءة التعريـف التـالي       

الضطرابات العالقة بين األنا والمحيط، االضطرابات التي اجتاحـت اختياريـا ميـادين             

التعبير واالتصال، عالقة األنا بمحيطه مبنية على عالم غامض وغير مستقر، وهـذا مـا               

  ".مزيةيمنع إلى التفكير التحليلي وبعدها إلى الر

بالنسبة لهذين الباحثين المحيط الذي يعيش فيه الطفل عسير القراءة هو محيط غير             

الجانبية، صورة الجـسم،    : موجه، أربع عوامل رئيسية تعمل على استقرار المحيط وهي        

التوجيه الزماني والمكاني واستقرار القيم، اضطراب واحد من هذه الجوانب يـؤدي إلـى              

ر مستقر وسيعيش عسير القراءة بطريقة مرضية، حيث كتـب          إغراق الطفل في عالم غي    

الغموض في المعاني موجود عند الطفل عسير القـراءة فـي            "(Mucchielli) ميكاييلي

توجيهه، معناه، رأيه، شعوره، رمزه، بـروز إزدواجيـة         : جميع األبعاد الخاصة بمحيطه   

دواجية األساسـية تعمـل     المعنى بارز بصفة عفوية في كل حركة باتجاه العالم وهذه اإلز          

دائما على إيجاد احتماالت متعاقبة كثيرة، كل كلمة يمكن تغيير معناها، إلـى درجـة أن                

المحتوى يتغير، بحيث أن عسير القراءة يصل إلى وعيه الكثير من الكلمات متقاربة فـي               

في اختيار الكلمـات واسـتعمال      معناها وأيضا متقاربة في شكلها، ودائما هناك غموض         

  ". بواسطة آخر أو استعمال كلمة بواسطة مثيلها المعاكسصوت

هذا التناقض الوجداني للمعالم هو الذي يمنع الوصول إلى التفكير التحليلي ثم إلـى              

  .الرمزية
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الوجدان يكون دائما مرتبط بالحراك النفسي أي االنفعـاالت العاطفيـة وتأثيرهـا             

 الزمني والفضائي، أما استقرار القـيم       المباشر على تنظيم صورة الجسم، الجانبية، البناء      

يقع على مستوى المعاش، حيث أن ترسيخ الحياة العاطفية شرط أساسـي فـي اسـتقرار                

  .األشخاص ومعاشهم

  :نظرية التحليل النفسي -5-4

، اللغـة   (Chassagny) شاسانيبالنسبة للباحثين في هذه النظرية وبالخصوص       

 أو المكتوبة تثبت التواصل بين التصورات الرمزية        حاملة للمعنى والتعبير، الكلمة الشفوية    

ومعانيها، نتحدث، اقرأ، أكتب، عقود تعني بعض األشياء حيث تصبح فيما بعـد اتـصال               

، "معرفة القراءة "واقعي أين الهدف هو عرض عالقة أو تكون رسالة، أيضا للوصول إلى             

 أن يجدها في هـذه      يجب أن يعطى للطفل عروض مهمة وقوية، يجب       " معرفة الكتابة "أو  

  : في هذا الصدد(Chassagny) شاساني العقود، دافع حقيقي وقد كتب

ليست في الذات إال إذا كانت عن طريق المنافسة الغير المباشرة أين الرغبة فـي               "

القراءة ينشأ هذا االهتمام، وهذا االهتمام يرى كنقطة انطالق الكالم، وكالم أصلي يعرف             

 أو الوسائل أين سيكمل االستعمال، وأين ستصبح األعمال مادية،          الطفل على تعليق األشياء   

يجب على معنى الكلمة أن يكون جذابا لكي يقبل الطفل بناءه وأن هذا البناء يكون بالنسبة                

له ليس فقط مادي لكن يحتاج إلى أن ينجح في تشكيل بعض األشياء التي تتصل بما ولـد                  

  .في فكره

سيكون عسر القراءة ظاهرة لرفض االتصال المتعاقب       لكن إذا سلمنا بهذه النظرية ف     

أين الكالم ال يعني شـيئا،      ) عالم(الضطرابات عاطفية قبل وجودها، محجوزة في محيط        

الكلمة تكون فارغة من كل معنى عالئقي، الطفل يرمي نوع من االتصال الـشفوي              وأين  

ـ             شرح، وغيـاب كلـي     والكتابي وهذا ما ال يعني شيئا، ودائما تكون هناك صعوبة في ال

للدافعية الموافية هو أساس الفشل لعسير القراءة على مستوى اللغة المكتوبة، سـيكون إذن              

 ."ظهور الضطراب خاص باالتصال الـشفوي مـع مـشاكل عاطفيـة عميقـة أكثـر      
(J.M.Noël ,1996,  P : 53-56).  
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  :)La théorie lésionnelle(النظرية الجرحية  -5-5

 )Gyrus عسر القراءة إلى إصابة فـي التلفيـف الـزاوي    أرجعت هذه النظرية
)angulaire.  

 شونك ويالر وقد وجدت هذه النظرية مساندة من بعض الدراسات الحديثة حيث قام            

(Schonk Weiller) حالة خاصة باضطراب عـسر القـراءة   12 بتحليل 1964 سنة 

بقي عـدد مـن      من الحاالت مصابون بإصابة مخية خفيفة، وقد         % 58وتوصل إلى أن    

 ,J.M.Noël ,1996) األطفال المالحظين من أجل إعطاء قيمة إحصائية لهذه الدراسات
P : 30).  

وتشتمل دراسات أخرى على تلف بالمخ، اضطرابات أولية أو نقص في التنظـيم             

 عدة فروض أساسية لعسر القراءة مبنية   1980 (Livenson) لفنـسون العصبي وقد قدم    

نحرفة للمخ وهو يؤكد على أن عسر القراءة تنتج عن التشغيل           على أساس وجود وظيفة م    

  .الشاذ للمخيخ والقنوات نصف الدائرية لألذن الداخلية

 ترجع سبب عسر القراءة إلـى       (Dialikto) ديالكتوومن جانب آخر فإن دراسة      

تأخر نضج المخ تحت مستوى القشرة المخية وأوصى بالعالج الذي يضمن النمو ألمـاكن              

 نموذجا لتأخر النضج على أنـه سـبب         1957 (Bender) بندر الدماغ، وقدم    محددة من 

عسر القراءة، وهو عبارة عن البطء في نمو بعض المراكز الخاصة في المخ، والمتضمنة              

د (. في عملية القراءة، بينما ينمو بقية المخ نموا طبيعيـا          ل،      محم ي آام :   ، ص   2003 عل
74(.  

 )Théoriesاءة الضطرابات مـشتركة  نظريات ترجع أسباب عسر القر -5-6
)basées sur les troubles associés:  

لتفسير عسر القراءة وضع الباحثون سلسلة االضطرابات الوظيفية المالحظة بكثرة          

في تظاهرات خاصة بالصعوبات المدرسية المميزة، وقد أرجعوا عسر القراءة عموما إلى            

ي يثير اضطرابات صورة الجـسم، تنظـيم        المعرفة، تآزر حرك  (نقص السلوكات األدائية    

 ).سيء للبنية الفضائية والزمانية، جانبية سيئة، اضطرابات اللغة أو الوظيفـة الرمزيـة            

)(J.M.Noël ,1996, P : 35  

  :ومن بين األبحاث التي أجريت في هذا المجال
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 فرضية الجانبية السيئة عند عسيري القراءة، بعد فحـص          (Orten) أورتنوضع  

الذين يعانون من عسر القراءة اسـتطاع أن يـربط العالقـة بـين اليـساريين                 األطفال

واضطراب عسر القراءة، فهو يرى أن األطفال اليساريين يملكون جانبية سـيئة بحيـث              

  .يقلبون الحروف أثناء عملية القراءة

مؤخرا أنه يجب إقناع األطفال والمراهقين الذين يكتبون         (Dugas)دوقاس  ويرى  

  .ى على أن صعوباتهم القرائية ستختفيباليد اليسر

) الفـضائي (ويرى بعض الباحثون أن عسيري القراءة لديهم سوء اإلدراك المكاني           

نتيجة تنظيم سيء للبنية الفضائية والزمانية واضطراب في اإلدراك البصري الذي قدم من             

  .(Ritzen, B. Mélékian ,1970, P 112-114) .أجل تفسير عسر القراءة

 على تفسير عسر القراءة بأنها اضطراب       (Schankweiller) شانكويالر فقد قام 

  .في اإلدراك البصري وهو مستقل عن تطور اللغة الشفوية السمعية

 (Ferdinand) فريـدينان وكذلك نجد األبحاث التي أجريت في ألمانيا من طرف          

جشطالت لهـا    اللذان يفسران عسر القراءة بوجود ذاكرة سيئة فعند ال         (Muller) ميالر   و

عتبة مرتفعة من تحقيق التوازن الصوتي وتؤدي إلى الخلط الكتابي وضعف القدرة علـى              

التحليل، ضعف اإلدراك السمعي بسبب خلط في المعاني، اضطرابات التوجيـه الزمـاني             

  .والمكاني والوعي بصورة الجسم

 فيرى في اضطراب اللغة المكتوبة علـى أن كـل سـبب             (Launay) لونيأما  

: ض العضوي يكون مستبعد، فعسر القراءة ناشئة من نقص في مجمـوع الوظـائف             للمر

نقص في إعداد اللغة، نقص في العناوين اليدوية، صورة الجسم واإليقاع، فال نجد عسيري              

  .القراءة غير مصابين بإحدى من هذه االضطرابات

ات الصعوب(كل هذه االضطرابات    : " في هذا الصدد   (Critchley) كريتشليفيقول  

الفضائية، صعوبات التوجيهات الزمانية، اضطرابات الجانبية، نقص اللغة، االضطرابات         

تستطيع أن تكون موجودة، لكنها بعيدة من أن تكون مالحظة، ناقصة لدى معظم             ) الحركية

-J.M.Noël, 1996, P : 35) ".الحاالت، وال تستطيع أن تكون لديها أهميـة عـضوية  
36.)  
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  :ءةتشخيص عسر القرا -6

تمثل واحدة من صعوبات التعلم األكاديمي فإن األساس في         " عسر القراءة "لما كانت   

  :تشخيصها هو إتباع النظام التالي في عمل التشخيص

  .تحديد جوانب القوة والضعف النوعي في القراءة بالنسبة للطفل -

  .تحديد أي العوامل من الممكن أن تعوق قدرة الطفل للتعلم عند هذه المرحلة -

  .إزالة أو تقليل هذه العوامل التي يمكن ضبطها أو تصحيحها قبل أو أثناء العالج -

تدريس المهارات المطلوبة إلى أن يتم التمكن منها أو التأكـد مـن أن الطفـل                 -

من خالل تطبيق مجموعة االختبـارات الخاصـة        " عسر القراءة "يستخدمها ويتم تشخيص    

  )79: ص،  2003،ل علي آاممحمد( :بذلك والتي قد تكون

 يطبق من طـرف أخـصائي نفـسي للبحـث فـي             :حركي-االختبار النفسو  -أ

االضطرابات الخاصة بالتمثيل الزماني والمكاني، ويقيم المعرفة عن صورة الجسم وهـذا            

االختبار يبحث عن التأخر في اكتساب الجانبية، وسوء في اإلدراك الحركي، فكـل هـذه               

  . التأهيل للطفلالصعوبات مهمة في عملية إعادة

يطبق من طرف األخصائي النفسي، يسمح بتقيـيم        : عصبي-االختبار النفسو  -ب

اإلمكانيات الفكرية للطفل ويتحصل على معرفة إمكانيات الطفل، فعسير القراءة لديهم ذكاء            

 .عادي، فإذا كان الطفل يملك ذكاء ضعيف، فال يمكن إدراجه ضمن عـسيري القـراءة  
(Gabriel Wahl – Dr Claude Madelin Mitjavile , P 36)  

 يجب التأكد من عدم وجود إصابة عضوية أو دماغية، لـذلك            :االختبار الطبي  -ج

يجب وضع مسجل كهربائي ودماغي لمعرفة ما إذا كان الطفل مصابا بالصرع باإلضافة             

في عسر القـراءة لـيس   : "Launayإلى التأكد من حدة السمع والبصر، حيث يقول لوني    

  ".اك السمعي هو الذي يوضع في االعتبار، لكن التنظيم العصبي لإلدراكاإلدر

 سنوات هذا االختبار يجب أن يحـدد        9 أو   8خاصة إذا كان الطفل ذو سن أقل من         

  .درجة النضج الحركي

 من أجل توضيح الصعوبات المدرسية الخاصـة، نقـوم          :االختبار البيداغوجي  -د

  .بتمرير دليل في القراءة
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يختار نص للقراءة بالتعاون مع مستوى الصعوبات المتعلقة بكل سـن،            :القراءة*

 اللغـوي    يستعمل لمالحظة التـأخر    )Vaney(حيث لوحظ أن المخطط الكالسيكي لفاني       

  .العميق في القراءة

 سنوات ونصف حيث أن المقاطع التحتيـة        6 إلى   6تكون البداية في األولى من      -

  .ثيرةتتميز بالتقطع، قراءة بطيئة، أخطاء ك

خالل السادسة أو السابعة من العمر تكون القراءة مقطع بمقطـع مـع وجـود                -

  .استراحة خالل كل مقطع

 سنوات هناك تكرار حيث يوجد وقت للتوقف    9 إلى   6خالل المستوى الثالث من      -

  .والتكرار للكلمات

 سنوات يكون هناك توقف محتمـل، احتـرام       10 إلى   9في المستوى الرابع من      -

  . الوقف، قراءة سهلةعالمات

  . سنوات فما فوق فتتميز بالقراءة التعبيرية10من  -

 (Lafavrais) الفـافراز باإلضافة إلى مجموعة من االختبارات األخرى كاختبار        

 ويأخذ بعين االعتبار الخطاء والسرعة في القراءة مقارنة بالعمر،          1967الذي صمم سنة    

ت الخاصة بالطفل مقارنة مع نتائجـه ونتـائج         وتسمح هذه الطريقة بتحديد وظيفة المفردا     

معدل المتمدرسين في نفس السنة والنتيجة تسنح بتقدير التأخر المتعلق بالمفردات في عدد             

السنوات واألشهر لطفل عسير القراءة، هذا يسمح بالحكم على درجة حـدة االضـطراب              

موضوعية باإلضافة إلى اللغوي، المكتوب لكل طفل وتكرار هذا االختبار يسمح بالمتابعة ال  

  .تطور إعادة التربية

  :البرامج العالجية لعسر القراءة -7

بعد انتهاء التحليل لمجموع المقابالت واالختبارات يـصبح عـسر القـراءة مـن              

البديهيات، يبقى التعريف بخط القيادة الخاص المأخوذ من أجل المجيء بالمساعدة للطفـل             

التربية النوعية النفسوبيداغوجية، لكن نوع الوساطة      المضطرب يعود الدور هنا إلى إعادة       

  .يجب أن تأخذ بعين االعتبار، الحضور المحتمل لالضطرابات العاطفية
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 تكـون هنـاك     :حالة عسر القراءة أين االضطرابات العاطفية تكون مهمة        -7-1

عمل اضطرابات خطيرة للشخصية تحتم على الطفل أحيانا المتابعة إلعادة التربية حيث يست           

 ،)التواصل والمتابعة على شكل مقابالت نفسية ذات أسلوب تحليلي        (العالج النفسي الفردي    

فهـذه  ...حيث في حالة الطفل الذي يقوم بسلوكات مضطربة داخل البيـت أو المدرسـة             

تساعد الطفـل علـى األخـذ بعـين        ) رسم، عجين (المقابالت واستعمال اآللية الموضعية     

ة المختلفة، حيث يقوم األخصائي النفسي بترجمة هذه الهوامـات          االعتبار التعابير الهوامي  

ويستعمل خبرته لرفع مستوى الطفل وتقوية أناه، باإلضافة إلى إمكانية استعمال العـالج             

  .  النفسي

 الـربط بـين     :حالة عسر القراءة أين االضطرابات الوظيفية تكون مهمة        -7-2

 يكون النقص الوظيفي كافي، إعـادة تربيـة         إعادة التربية النفسوبيداغوجية والحاالت أين    

حركية تستطيع أن تكون مقصودة، وتكون إعادة التربية للغة الشفوية مشتركة مـع اللغـة    

  .المنطوقة

تكون طرق إعادة التربية    : طرق إعادة التربية الضطرابات اللغة المكتوبة      -7-3

سـباب والميكانيزمـات    كثيرة وتكون دائما مكملة، اختالفها في الشرح يعود إلى جهل األ          

األساسية العميقة التي تترأس تركيب، أغلبية الطرق المستعملة هي مـنعكس للتـصورات            

  .المولدة للعرض سواء الباحث أو لمعيد التربية

 Borel( بـورال ميزونـي  مدرسـة  : في فرنسا تأخذ بعين االعتبـار طـريقتين  
Maisonny( لشاساني و األخرى )E/Chassagny(.  

طريقة أرطفونية وفوق تحليلية : )Borel Maisonny(رال ميزوني طريقة بو -أ

  :أي أنها تعتمد على الطريقة العامة، وتعتمد على ثالثة مبادئ

 تعطي القليل من األهمية للكتابة، وتركز اهتمام الطفل على          :ذات قاعدة صوتية   -

  ).صوامت ومصوتات(معاني اللغة 

صوت، وال يتوزع عل حفـظ أسـماء         تعطي أهمية للعنصر الم    :ترتيب المعاني  -

  .الحروف

 هي عبارة عن حركات مختارة متـصلة بنـوع الحـرف أو             :الوسيط اإلشاري  -

متصلة بصورة لفظية، هذه الحركات ال يستغنى عنها في الوقت الذي يعاني فيه الطفل من               

  .الصعوبات



[85] 
 

تعاد هذه التمارين من أجل تثبيت الحفظ، ثم إشراك الـصوامت مـع المـصوتات               

استعمال الحروف المتحركة تأتي لتجسيد المعرفة المتعلقة بالبنية المـصوتة الـصحيحة،     و

  .حيث تبدأ إعادة التربية بالمعنى البسيط ثم إلى المعقد

 يعتمد في إعادة التربية على التواصـل        :)E/Chassagny(طريقة شاساني    -ب

 السالسل وطريقـة    طفل ومؤخرا استعمل طريقة   -حيث يريد أن يحقق العالقة معيد تربية      

  .التصحيح الذاتي

 هي عبارة عن تتابع الكلمات، حيث أنه يجب معرفة تجزئـة    :طريقة الـسالسل   -

السلسلة، ثم يجري حوار بين الطفل ومعيد التربية يكون الطفل في هـذه الطريقـة هـو                 

  .العنصر الفعال

  األساس في هذه الطرقة هو أن نقترح علـى الطفـل           :طريقة التصحيح الذاتي   -

  .سلسلة من الكلمات تستطيع أن يصحح بواسطتها الخطأ المرتكب بنفسه

  . بالنسبة لهذا الباحث عسر القراءة هو عالمة من عالمات رفض االتصال

افعل ما تريد أن تفعله، أنـا       ":  طريقته بقوله  )E/Chassagny( شاسانيويلخص  

  ".هنا من أجل سماعك، مشاهدتك، والتحدث معك إذا أجبت ذلك

عادة التربية البيداغوجية العالئقية للغة النمو إنطالقا من ثالث جمل أطلـق            حيث إ 

  .التوقف، التصحيح والتعبير: عليها شاساني مرحلة

  :طرق أخرى -ج

إقترح طريقـة بـسيطة   )Francis Kocher ( فرانسيس كوشارفي سويسرا  -

 .)Borel Maisonny( ببورال ميزوني ومكملة وملموسة للشكل الخاص

 ببحث لإلعالم   )Romain(رومان  لجيكا التقنية الجيدة لإلنطالق هي تقنية       في ب  -

 .عن عسر القراءة، ثم معالجتها عن طريق تمارين التوجيه و البناء الفضائي والزماني

 تعرض )Arlette Bourcier( ألرالت بورسيالمخطط الخاص بإعادة التربية  -

  .طاقات إمالئية أو كتابية وكتاب واضحأهمية العمل الجيد، البرمجة مع جداول عديدة، ب

 إستعملت من أجل حصص جماعية ومجتمعات       Freinetطريقة العلب لفرينات     -

  .عسيري القراءة أتت بنصوص متفاوتة الصعوبة
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  حولت دراسة القواعد  )Legoff et Bru(لليقوف و بري طريقة  القطارات  -

تـسحب شـاحنة    ) فاعل( الميكانيكي   تقاد من طرف  ) فعل(إلى لعب تقول مثال أن القاطرة       

  .، حروف الجر تصور من طرف المعالق التي تربط الكل)مفعول به(بنزين 

فمهما كان االختالف فإن مجموع هذه الطرق تعتمد على أساس قاعـدي مـشترك              

يجب أن تكون هناك بيداغوجية خاصة حيث أن الطفل يعاني وكثير مـن األحيـان مـن                 

تطيع  أن يكرس له المزيد من وقته ويكون إضافة إلـى ذلـك              العالقة مع المعلم الذي يس    

جـون  عالقة فردية وخاصة معه تبنى بكيفية صحيحة وتقوم على سند متين، حيث يـرى               

 أن قيمة التبادل العالئقي بين الطفل ومعيد التربية يظل )Jean Max Noël( ماكس نوال

طفل يحس أن الراشد يمنحـه      المحرك األساسي والحقيقي لتطور الطفل، إضافة إلى ذلك ال        

-Jean Max Noël,1996, P : 71, P:77) .ثقته وأن اضطرابه ال ينقص من قيمتـه 
85).  

لذالك يجب أن نمحي لديه كل إحساس بالفشل الـذي يحرضـه علـى الـسلوكات               

  .المتعلقة باالستقالة ونعرفه بكيفية إعادة التربية المواتية له

خصصة تحول على تعـاون المعلمـين و        لذلك يجب أن تكون هنالك بيداغوجية م      

الوالدين والطفل بدون مساعدة المحيط وإذا كان الطفل ال يود التقدم فإن إعادة التربيـة ال                

  .تكون فعالة

  .الموقف التفهمي لألولياء والمعلمين شرط أساسي للسير الحسن لكل إعادة تربية
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  :االستطالعية الدراسة -1

 الباحث بها ويقوم ،العلمي البحث إعداد في األولى الخطوة االستطالعية الدراسة تعتبر   

 الخفية الحقائق اكتشاف أجل من وأيضا ،الموضوع جوانب بجميع اإللمام من يتمكن حتى

 أنها كما كلة،المش واقعب واحتكاكه معاينة خالل من وذلك ،البحث بموضوع تتعلق التي

 على الحصول أو المعلومات جمع من تمكنه التي الدراسة محاور إيجاد على تساعده

 المرحلة أساس أنها االستطالعية الدراسة تعتبر كما بحثه، موضوع يتطلبها التي البيانات

  . البحث من التحضيرية

  : االستطالعية للدراسة والزمانية المكانية الحدود -1-1

 قصد النفس، علم قسم طرف من االستطالعية الدراسة رخصة على الحصول بعد   

 ببلدية" عيسى بلجودي "مدرسة و "لخضر بلعطار "االبتدائية المدرسة في الدراسة إجراء

  .يرج بوعر برج: والية منصورة،

  : االستطالعية الدراسة تاريخ مباشرة حددت   

  . 2010 أفريل 27: يوم إلى 2010 أفريل 11: يوم

  : هو الدراسة هذه من الهدف نوكا  

 . األساسية للدراسية والتمهيد البحث إجراء مكان على التعرف •

 . المؤسسة ومدير المعلمين من لكل البحث هدف توضيح •

 . الدراسة عينة ضبط •
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  : االستطالعية الدراسة إجراء مكان وصف -1-2

  ": لخضر بلعطار "االبتدائية المدرسة -1-2-1

 بوعر برج والية عن وتبعد منصورة لبلدية الغربية الجهة في درسةالم تقع: الموقع -

  : التالية الهياكل من وتتكون كلم، 12 البلدية عن وتبعد كلم، 40 يرج

  .06 الدراسية الحجرات .

  . اإلدارة مكتب .

  . للمعلمين قاعة .

  . المياه دورة .

 ثالثة، سنة قسم انية،ث سنة قسم أولى، سنة قسم تحضيري، قسم تلميذ، 120 بها يدرس. 

  . خامسة سنة قسم رابعة، سنة قسم

  .01: مدير ،08: المدرسين عدد

  . 02: الحراس عدد

  . 02: المطعم عمال
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  ": عيسى بلجودي "االبتدائية المدرسة -1-2-2

 كلم 35 بـ الوالية عن وتبعد منصورة لبلدية الغربية الجهة في المدرسة تقع: الموقع -

  : التالية الهياكل من وتتكون كلم 07 يةالبلد عن وتبعد

  . 06: الدراسية الحجرات .

  . النشاطات متعددة قاعة .

  . للمعلمين قاعة .

  .اإلدارة مكتب .

  . المياه دورة. 

 ثالثة، سنة قسم ثانية، سنة قسم أولى، سنة قسم تحضيري، قسم تلميذ، 200 بها يدرس .

  . خامسة سنة قسم رابعة، سنة قسم

 .     08: سينالمدر عدد

  .01: مدير  

 .           04: الحراس عدد

  . 02: المطعم عمال 
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  : االستطالعية الدراسة عينة -1-3

 وقد والرابعة، الثالثة الثانية،: السنوات أقسام على االستطالعية دراستنا اقتصرت لقد  

 معلم كل على طرحنا حيث بتالمذتهم األدرى باعتبارهم المعلمين مع بالمقابلة البداية كانت

  : التالي السؤال

 وتوضيحا تعريفا قدمنا أن بعد وهذا القراءة؟ عسر من يعانون قسمك في يوجد هل   

  . منه والهدف الموضوع حول

 حسب وهذا قسمه، في القراءة عسر من يعانون التي الحاالت إلى معلم كل فأرشدنا

  . التالميذ هؤالء أسماء لنا وقدموا مالحظاتهم،

  : التالي النحو على وهي المدرستين كال في حالة 13 على حصلنا وقد   

  ). 02 (حالتين: الثانية السنة  

  .حاالت 06: الثالثة السنة  

  . حاالت 05: الرابعة السنة  

  . حالة 13: اإلجمالي العدد
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 : االستطالعية الدراسة أدوات -4- 1

 يقع التي القرائية األخطاء على بدقة لوقوفل المباشرة المالحظة استعملنا وقد: المالحظة

  . التالميذ فيها

  : وهي اختبارات 4 الدراسة هذه في طبقنا: االختبارات

  . الذكاء لقياس الرجل رسم اختبار -

  . القراءة عسر ذوي لفرز JOST اختبار -

  . البصرية والذاكرة البصري اإلدراك لقياس REY لـ المعقدة الصورة اختبار -

  . المستمر االنتباه يقيس الذي الحاجز اختبار طبقنا ومنها L2MA ةبطاري -
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  : االستطالعية الدراسة نتائج -1-4  

 بتطبيق قمنا حالة، 13 عددهم والمقدرة االستطالعية الدراسة في العينة تحديد بعد   

 ذكائهم ىمستو حاالت ثالث على فتحصلنا لديهم الذكاء مستوى لتحديد الرجل رسم اختبار

  . القراءة عسيري أنهم على بتشخيصهم لنا يسمح ال ما وهذا) ضعيف (المتوسط دون

 الروائز بتطبيق لنا سمح ما) متوسط (عادي ذكائهم مستوى كان فقد حاالت 10 أما  

  . النتائج على للحصول األخرى

  .ختباراتاال تطبيق كيفية في التحكم و بالتمكن لنا سمح مما نتائج على تحصلنا فقد   

  . النتائج هذه ضوء على اإلجرائية الفرضيات وبناء تحديد تم كما* 

  : كاآلتي واالنتباه الذاكرة اإلدراك، سيرورات تقيس التي االختبارات نتائج كانت و

  . %50 يمثل ما البصري اإلدراك عملية من تعاني حاالت 5 •

  . %50 يمثل ما البصري اإلدراك عملية من تعاني ال حاالت 5 •

  : البصرية الذاكرة

  . %70 يمثل ما البصرية الذاكرة وظيفة من تعاني حاالت 7 •

  . %30 يمثل ما البصرية الذاكرة وظيفة من تعاني ال حاالت 3 •

  : المستمر االنتباه

 . %80 يمثل ما المستمر االنتباه وظيفة من تعاني حاالت 08 •

  .%20 يمثل ما المستمر االنتباه وظيفة من تعاني ال حاالت 02 •
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  : األساسية الدراسة -2

  : والزمانية المكانية الحدود -2-1

 االستطالعية الدراسة فيه أجريت الذي المكان نفس في األساسية الدراسة إجراء تم لقد   

  ".لخضر بلعطار "مدرسة وهي واحدة ابتدائية مدرسة على اقتصرنا ولكن

  : األساسية الدراسة اءإجر تاريخ مباشرة حدد االستطالعية الدراسة إجراء بعد -

  . 2010 جوان 15 إلى ماي 02 يوم  

  : البحث عينة -2-2

  : كالتالي وهي حاالت 10 العينة هذه تضمنت األساسية للدراسة البحث عينة اختيار تم  

 . الثانية السنة): ذكر (واحدة حالة •

 . الثالثة السنة): أنثى 01 + ذكور 04 (حاالت خمس •

 . الرابعة السنة): أنثى 01+ ذكور 03 (حاالت أربعة •

 وحركية، بصرية – حسية إعاقة أي من تعاني ال الدراسة عينة في الموجودة الحاالت

  ).عادي (متوسط ذكاء ولديها
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  : البحث منهج -3

 بحثه في الباحث ينتهجه الذي األسلوب أو الطريقة هو المنهج: المنهج تعريف -3-1   

 المنهج ألهمية ونظرا النتائج، بعض إلى أو لها حلول إلى والوصول مشكلته دراسة أو

  )164: ص ت،.د  ،Edit Creps( .اإلكلينيكي المنهج ظهر فلقد الدراسة، في المستخدم

  : البحث في المستخدم المنهج -3-2  

 تماسكها مدى برمتها، الشخصية يقيم ألنه اإلكلينيكي المنهج الدراسة هذه في استخدم   

 الحالة تاريخ المنهج هذا ويشمل العقلية للعمليات الوظيفي األداء اعليةف ومدى ومرونتها

 الحاضر، الوقت حتى الوالدة منذ الحالة عن المعلومات من مجموعة جمع به ويقصد

 يعرفون والذين االجتماعيين واألخصائيين والمدرسين الوالدين هم المعلومات هذه ومصدر

  )135: ص ،1998 المعطى، مصطفى حسن (.الفرد

 بكل الكشف تحاول فهي خاص منظور من السلوك إلى تنظر طريقة أنه على ويعرف   

 أسباب عن والكشف السلوك هذا مدلول إيجاد في يبحث كما الذاتية، عن بعيدا إخالص

 هذه إزاء الفرد هذا يجنبه وما وسيرورتها دوافعها إظهار مع النفسية الصراعات

 (K.Tuchin, p11). منها للتخلص تسلوكا من به يقوم وما الصراعات
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  : البحث أدوات -4

  : المالحظة -4-1

 يريد ال التي المعلومات عن للكشف تستعمل البحث وسائل من وسيلة تعتبر     

  . لفظيا عنها التعبير عن يعجز التي تلك أو عنها اإلفصاح المفحوص

 السلوك تخص التي الجوانب لك على للوقوف المباشرة المالحظة بحثنا في استعملنا وقد

  . بحثنا تخدم والتي القراءة حصص على مالحظتنا اقتصرت وقد اللفظي،

 في صعوبة من تعاني التي الحاالت على للوقوف التالميذ كل المالحظة شملت وقد .

 الطاولة في (التالميذ خلف القسم، داخل طرفنا من المتخذة الوضعية كانت وقد القراءة

  ). األخيرة

 قراءة طريقة على قرب عن للوقوف من لكل القراءة في حصة بتقديم لنا سمح ماك .

  . معهم التفاعل وخلق التالميذ

  : االختبارات -4-2

 هذه من السلوك، من عينة على للحصول عاليا تقنينا مقنن إجراء أنها على تعرف   

 قواه في ذلك كان سواء المريض لدى النفسية الوظائف حول يلزم ما استنتاج يمكن العينة

   (Edit Creps). المشاعر في أو اإلدراكية أو االنفعالية أو التفكيرية

 بأي تتميز صورة أو عملية شكل على مثير موقف عن عبارة: أنها على أيضا وتعرف    

 باستجابة فيستجيب المفحوص على نعرضها التكوين، نقص أو الغموض من درجة

 هذه وتشير المفحوص، شخصية من مختلفة جوانب اكتشاف الفاحص، خاللها من يستطيع

 هكذا واحباطاته، رغباتهو ووجدانه ومفاهيمه ودوافعه المفحوص أفكار إلى الجوانب
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 المفحوص يسقط اختبار عن عبارة االسقاطية االختبارات هذه في المثير قفالمو يصبح

  . الداخلية حياته عليه

 وحاجاته واتجاهاته قيمه عن التعبير لمفحوصل تتيح تقنيات هي اإلسقاطية فاالختبارات   

 األسس أهم إيجاز ويمكن السلوك، و األشياء على إسقاطها خالل من ودوافعه ورغباته

  : يلي فيما اإلسقاطية األساليب إليها تستند التي

 التي الصراع وأنواع ومخاوفه واتجاهاته أفكاره االختبار مادة على يسقط الفرد •

 . منها يعاني

 لخياله العنان المفحوص إطالق على تشجع وعامة مختصرة تعليمات غالبا تستخدم •

 . خاطئة أو صحيحة بأنها استجابة على الحكم يمكن وال الحر،

 أكثر الشخصية عن كلية صورة على الحصول إلى األساليب هذه تهدف أن يغلب •

 عن الكشف على استخدامها يقتصر فال منفصلة، سمات قياس إلى تتجه مما

 إلى يتعداها بل والدوافع واالتجاهات والميول واالجتماعية االنفعالية ائصالخص

 ليلية، إبراهيم رزق ترجمة ماكوفر، كارين(. أيضا العقلية الكفاءات مستوى

 ) .38:ص ،1997
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 ،"جودانف "بطريقة الذكاء لقياس الرجل رسم اختبار هذا بحثنا في استخدمنا وقد •

 .القراءة عسر حاالت لفرز" ردنجو "اختبار استخدمنا كما

 يقيس الذي الجانب على وركزنا) L2MA بطارية (L2MA اختبار استخدمنا •

 . االنتباه

 . والذاكرة اإلدراك لقياس REY لـ المعقدة الصورة اختبار استخدمنا •

  .بحثنا تخدم االختبارات هذه وكل

 عند الذكاء لقياس – )Goodenough (لجودانف الرجل رسم اختبار -4-2-1

  : األطفال

 األطفال ذكاء لقياس والمشهورة الشائعة االختبارات من الرجل رسم اختبار يعتبر   

 االختبارات مع فبالمقارنة ودقيقة، صحيحة نتائج من يقدمه لما نتيجة رسوماتهم، من

 اعتمدت وقد عالي، كان بينهما االرتباط معامل أن  وجد الذكاء لقياس األخرى

  . الجزائرية البيئة في األطفال ذكاء لقياس دهبنو على المجموعة

  : األطفال ذكاء لقياس الرجل رسم الختبار اإلجرائي التعريف -  

 الذين األطفال ذكاء يقيس والقراءة، والكتابة األلفاظ على يعتمد ال اختبار هو   

  . بندا 51 على باالعتماد وذلك) سنة 13 إلى 04 (بين ما أعمارهم يتراوح

 األطفال من العقول ضعاف رسوم على" جودانف "بها قام التي البحوث ظهرتأ وقد   

 العناصر حيث من سنا أصغر هم الذين األطفال رسوم مع كبير حد إلى تتشابه

  . العناصر هذه بين والتناسب الرسم في الموجودة

 وال الوجه مالمح من خاليا كان ولو حتى الرأس إلظهار محاولة أي: الرأس -1

  . للرأس خطوط هناك تكن لم إذا الوجه محمال تحسب
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 يكون التي الحالة باستثناء الصحيح، بعددهما الساقين إلظهار محاولة أي: الرجلين -2

  . واحدة رجل الحالة هذه في تظهر حيث جانبيا، الرسم فيها

 التي الحالة باستثناء الصحيح، بعددهما الذراعين إلظهار محاولة أي: الذراعين -3

 الطفل يعطى وال واحدة ذراع الحالة هذه في تظهر حيث جانبيا، الرسم افيه يكون

  . مباشرة بالجذع الملتصقة لألصابع رسمه على نقطة

 الجذع كان حال وفي خط برسم كانت لو حتى الجذع إلظهار محاولة أي: الجذع -4

  . ذراع يحسب بلر رقبة يعتبر ال بالرأس ملتصق

 الحالة هذه في األمر، تطلب إذا بالميليمتر سانيقا: عرضه من أكثر الجسم طول -5

  . خط عن عبارة الرسم يكون ال أن يجب

 أكتاف هناك تكون أن فيجب وصرامة، بدقة النقطة هذه تصحح: الكتفين ظهور -6

  . أكتافا القائمة الزوايا تحتسب وال واضحة

 لمرسومةا واألذرع السيقان نوع كان مهما: بالجذع والساقين الذراعين اتصال -7

  . نقطة الطفل يمنح بالجذع التصاقها فإن وعددها

 أن يجب الجانبي الرسم حالة في: الصحيحة األماكن في والساقين الذراعين اتصال -8

  . الرقبة تحت الجذع بمنتصف ملتصقا الذراع يكون

  . رقبة يعتبر يتوسطهما والرأس الجذع عن مختلف شكل أي: الرقبة وجود -9

 متدرجة تكون أن أي: كالهما أو أوالجذع الرأس مع يتماشى الرقبة خطوط - 10

  . االتساع

 محاولة أي ولكن غريبة تكون األطفال عند العينين أشكال أغلب: العينين وجود - 11

  .الواحدة العين على الجانبي الرسم حال في الطفل وينقط نقطة، تعطى إلظهارهما



[99] 
 

  . تحسب األنف إلظهار محاولة أي: األنف وجود - 12

  . الفم وجود إلظهار محاولة أي: الفم وجود - 13

 المستدير الشكل يقبل وال خط مجرد يكونا ال أن أي بعدين من واألنف الفم رسم - 14

 الطفل يمنح كي الشفتين لفصل خط رسم ويشترط لألنف، المستطيل أو المربع أو

  .نقطة

  . تقبل إلظهارهما محاولة أي: األنف فتحتي إظهار - 15

  . تقبل الشعر إلظهار محاولة أي: الشعر دوجو - 16

 الرأس من الصحيح المكان في يكون أن يجب: الصحيح المكان في الشعر وجود - 17

  .شفافا يكون ال وأن

  . تقبل المالبس إلظهار محاولة أي: المالبس وجود - 18

 تحتها، ما تظهر شفافة المالبس تكون ال أن ويشترط: المالبس من قطعتين وجود - 19

  . التقليدي الثوب رسم حال في الطفل نقطوي

 لما شاترة الثياب تكون أن فيجب بدقة النقطة هذه تصحح: للمالبس كامل رسم - 20

  . األكمام وجود ويجب الجبة تحت الساق يبدو أن يجوز فال تماما، تحتها

 الرجل يرسم الذي للطفل مباشرة النقطة هذه نعطي: المالبس من قطع 4 وجود - 21

 فعال قطع 04 تتوفر أن فيجب العادية، الحالة في أما الرأس، وغطاء الجبة مرتديا

  . الحزام العنق، وربطة والحذاء، السترة والقبعة، البنطلون: مثل

 الطفل يعطي فال ومعروفا، وواضحا متكامال الزي يكون أن يجب: كاملة بذلة - 22

  : مثال شرطي قبعة مع عاديا زيا رسم إذا النقطة

  .تحسب األصابع إلظهار محاولة أي: ألصابعا وجود - 23



[100] 
 

  . األصابع عدد صحة - 24

 وليست بعدين من تكون أن+ العرض من أكبر الطول: األصابع تفاصيل صحة - 25

  .خطوط

 كان إذا إال نقطة الطفل يعطى فال بتشدد، النقطة هذه تصحح: اإلبهام رسم صحة - 26

 بقية بين المسافة من أكبر والسبابة بهاماإل بين المسافة األصابع، بقية من أقصر اإلبهام

  . األصابع

  . بادية تكون أن يجب: اليد راحة إظهار - 27

  .كالهما أو الكوع أو الكتف مفصل: الذراع مفصل إظهار - 28

 الرسومات بعض في يظهر الفخذ، ثنية أو الركبة مفصل: األرجل مفاصل إظهار - 29

  . ةنقط ويحسب ذلك يقبل الركبة، مكان في  ضمور

 أقل أو الجذع مساحة نصف من أكبر الرأس مساحة تكون ال أن: الرأس حجم - 30

  . مساحته عشر من

 يكون وأن قليال، أكثر أو الجذع طول في الذراعان تكون أن: الذراعين تناسب - 31

  . عرضهما من أكبر الذراعان طول

 عرض من أقل وعرضهما الجذع طول من أقل الساقين طول: األرجل حجم - 32

  .الجذع

 يكون ال أن ويجب) خط ليس (بعدين من الرسم يكون أن يجب: القدمان حجم - 33

  . عشرها عن يقل وال الساق ثلث يتجاوز ال القدم وطول ارتفاعها، من أكبر القدم طول

  ). خطوط ليسا (بعدين من والساقان الذراعان إظهار - 34

  . نقطة تحسب إلظهاره محاولة أي: الكعب إظهار - 35
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 الفراغات في كثرة دون بدقة وتالقيها الرسم خطوط وضوح: الحجم حيز تناسق - 36

  . التساهل من بشيء وتصحح بينها،

  .المفاصل تناسق - 37

  .الرأس تناسق - 38

  .الجذع تناسق. 39

  . والرجلين اليدين تناسق - 40

  . الجذع لخطوط الحركي التوافق - 41

  . األذنين وجود - 42

  .األذنين حجم - 43

  .ارتفاعها من أكبر طولهما بحيث العينين تناسب: العينين تفصيل - 44

  .(La pipi) العينين مقلة وجود - 45

  .العينين حجم - 46

  ). للعينين محيطية نظرة (النظر اتجاه إظهار - 47

  . موجودة اللحية - 48

  .اللحية مالمح - 49

  ). صحيح بشكل والجذع والقدمان الرأس (الصحيح الجانبي الرسم - 50

). األخطاء من خالي يكون (الجانبية في الجسم وضعية - 51

(www.dcheiraforum.com, 27/03/2010 )  
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 العقلي فعمره معالم، ومجرد واضحة غير الطفل رسوم كانت إذا:  االختبار نتائج - 

  .أشهر وثالث سنوات3 بـ يقدر

  : وهي االختصاص ذوي عند المعروفة الذكاء معادلة تطبيقب الذكاء حساب يتم -

  .x 100)بالشهور الزمني العمر/بالشهور العقلي العمر= (الذكاء معامل

  . منخفض ذكاء: درجة 70 من أقل الذكاء معامل كان إذا -

  ). متوسط (عادي ذكاء: 100 إلى 70 من الذكاء معامل -

  . تفعمر ذكاء: 140 إلى 100 من الذكاء معامل -

  ). عبقري (عالي ذكاء: 140 من أكبر الذكاء معامل -

  . التقييم جدول خالل من للطفل العقلي العمر تقييم يتم -
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  :القراءة عسر حاالت لفرز (Jordon) جوردن اختبار -4-2-2

  : وهي رئيسية أقسام ثالثة من يتكون   

 من يعانون الذين وتصفية فرز تلغايا يستخدم اختبار وهو (JOST) الشفوي االختبار -1

  . الجهرية القراءة في صعوبة

 بين للتمييز الكتابي جوردن اختبار من القسم هذا إعداد تم (JWST) الكتابي االختبار -2

  . اليسر دون لليمن مصمم االختبار وهذا القراءة وصعوبات الكلية األمية

 اختبارات أربعة من يتكون نجورد اختبار من القسم هذا (JVST) النظر فحص اختبار -3

  : هي فرعية

  . قريبة مسافة خالل من النظر يفحص: األول االختبار -

  . قريبة نقطة عند الهدف متابعة يفحص: الثاني االختبار -

  . الجهرية القراءة أثناء العين حركة توافق ضبط يفحص: الثالث االختبار -

  . يدويةال الكتابة في التقارب يفحص: الرابع االختبار -

  : االختبار تعريب -

 لصعوبات الوطني الفريق أعضاء من محكمين خمسة على تعريبه بعد االختبار عرض   

 إلبداء عمان، في" ثروت "األميرة كلية في التعلم، لصعوبات الوطني المركز في التعلم

 أساسي، السادس الصف لتالميذ المعربة صورته في االختبار مالئمة حول الرأي

 أن إلى المحكمين جميع أشار حيث القرائية، الصعوبات ذوي التالميذ فرز ألغراض

 إلى أحدهم وأشار والفرز، الكشف في عليه االعتماد يمكن الثالثة بأقسامه االختبار

  . برأيه أخذ وقد االختبار من الشفوي القسم كلمات قوائم في الطباعة حجم تكبير ضرورة
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 من يعانون الذين يفرز ألنه (JOST) الشفوي الختبارا على هذا بحثنا في اعتمدنا وقد .

  . بحثنا يخدم الذي هو االختبار وهذا الجهرية القراءة في صعوبة

  : Jordan Oral Screening Test (JOST) الشفوي االختبار تعريف -

 عشر من مستوى كل يتكون مستوى عشرة ثالثة من األصل في االختبار هذا صمم   

 على بحثنا في اقتصرنا وقد) 13 إلى 1 (من محددا قرائيا يختبر مستوى وكل كلمات،

 المدرسة في األخير الصف هو الذي الخامس المستوى أن حيث مستويات، خمسة

  . الجزائرية االبتدائية

 القراءة في صعوبة يجد ال فإنه صحيحة قراءة الخمسة المستويات قرأ ما إذا فالمتعلم

 في فإنه المختلفة المستويات في الكلمات بعض قراءة في الطالب تعثر ما أما الجهرية،

  .والعالج والتشخيص الكشف تتطلب قرائية صعوبات يواجه الواقع

  : االختبار تعليمات -

 نسخة التلميذ ويعطي االختبار ورقة على التلميذ عن المعلومات بتعبئة الفاحص يقوم -1

  . االختبار من أخرى

 صعبة كلمة إلى جئت وإذا أسفل إلى أعلى من كلماتال اقرأ للطالب، الفاحص يقول -2

  . بعدها ما لتقرأ عنها وتجاوز) أعرفها ال (قل

 في السرعة المفحوص، من تبدو مالحظات أية الفاحص يسجل التلميذ قراءة أثناء -3

 أخرى، قرائية أخطاء أية أو وقلبها، الكلمات عكس اللفظية، األخطاء البطء، القراءة،

  . التفسير في خطأ ألي تجنبا بأول أول التسجيل ويكون

  . مستوى كل كلمات نهاية عند الصحيحة االستجابات مجموع الفاحص يسجل -4

 يستطيع ال التي الكلمة عن) أعرفها ال (يقل لم إذا التلميذ على الفاحص يصر أال يجب -5

  ). أعرفها ال (قل: له يقول بأن قراءتها،
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 ببصره القارئ زاغ هل قراءته، خالل من القارئ حالة عن مالحظات الفاحص يسجل -6

  . غيرها إلى متجاوزا لصعوبتها إسقاطها أو كلمة قراءة عن

  . مفيدة والبطء السرعة عن المالحظات لكن: بوقت محدد غير االختبار هذا -7

  : االختبار تنفيذ -

 تسجل ولكن األخطاء، عليها تسجل ال الكلمات، بقائمة منفصلة ورقة المفحوص يعطى  

 التالميذ أخطاء ذلك في بما مالحظاته الفاحص مع تكون التي الثانية النسخة على األخطاء

  . أخرى قرائية أخطاء أية أو وقلبها، الكلمات، وعكس اللفظية،

 ومن التفسير، في خطأ ألي تجنبا الطالب يقولها كما بأول أول األخطاء الفاحص ويسجل  

 أي) 10 (الرقم نهاية قبل مستوى كل عند الصحيحة االستجابات مجموعة تسجيل المفيد

  . عمود كل من األخيرة الكلمة

  : االختبار تطبيق تعليمات -

 ال (قل تعرفها ال كلمة إلى جئت وإذا عال، بصوت الكلمات اقرأ: للمفحوص نقول -1

  . بعدها ما إلى عنها وتجاوز) أعرفها

  . لها الكلي المجموع لمعرفة قرائي مستوى لكل الصحيحة اإلجابات عد -2

  . القرائي المستوى إليجاد عشرة على المجموع قسم -3

  . الدراسي المستوى حسب يكون للنقاط الكامل اإلحراز: مالحظة

 فندي محمود(). 05 (الرقم يعطي الخامس للصف بالنسبة للنقاط الكامل اإلحراز: فمثال  

 ). 90-86 ص ص ،2005 اهللا، العبد
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  : L2MA اختبار -4-2-3

) االنتباه الذاكرة، المكتوبة، اللغة الشفوية، اللغة (بطارية تسمى كما أو L2MA بطارية

 سنوات، 11 إلى ونصف سنوات 08 من لألطفال اللغة الختبار موجهة البطارية وهذه

 وكذلك سنوات 4 إلى سنوات 3 ذوي األطفال عند اللغة لتقييم موجهة البطارية هذه وكذلك

 في وضع هو دائما والهدف ونصف، سنوات 8 إلى 4 من لألطفال اللغة الختبار موجهة

 يمنع ال مما أرطوفونية، بحوصلة للقيام العيادة في االستعمال سهلة وسيلة الفاحص حوزة

  . نفسية أو طبية ميادين في االختبار هذا استعمال

 إلى لالتحو السهلة اللغوية القدرات مختلف وتقييم بتشخيص االختبار هذا يسمح. 

  . الطفل عند المرضية

 L2MA بطارية (بالتعلم يتعلق فيما األساسية المعرفية القدرات اختبار من تدريجيا تسمح .

  ). واالنتباه الذاكرة استكشاف في الذاتي االختبار تشمل

  . للتكفل التوجيه في ضرورية .

  . التكفل أثناء التقويم على قادرة .

  .بحثنا يخدم ألنه االنتباه يقيس الذي باراالخت اخترنا البطارية هذه من .
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" الحاجز اختبار. ")Attention Continue ()المتواصل (المستمر االنتباه اختبار. 

« Test de Barrage » :  

  .  االنتباه وحفظ – االنتباه لقياس االختبار هذا يستخدم: التطبيق مجال -

  : األدوات -

  : اإلثبات أدوات -أ

 متتابعين وجهين على يشطب والطفل أوجه على تحتوي ظرف في دتينموجو نسختين  

  . إجمالي بشكل) جذب إلى جذب(

  : االختبار إجراء أدوات -بـ

  .المقوى ورق -1

  . المطلوبة الحواجز ينفذ المختبر الطفل وبها األوجه من صفحتين فيها الطفل دفتر -2

  ). الوقت ضبط أداة (مقاتية -3

  : ليكالتا األوجه: مالحظة

  . األذنين أعلى سوداء ربطتين فيه قصير شعر -1

  . األذنين أعلى حمراء ربطتين فيه قصير شعر -2

  . األذنين أسفل سوداء ربطتين فيه طويل نصف شعر -3

  . األذنين أسفل حمراء ربطتين فيه طويل نصف شعر -4

  . األذنين أسفل سوداء ربطتين فيه (nattes) منسوج شعر -5

  . )5-2 (هما الطفل يشطبهما التي األوجه.     
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  : التنقيط أجل من األدوات -جـ

 وكل اإلطارات هذه داخل تظهر الصحيحة واإلجابات إطارات عليها شفافتين ورقتين  

  . خطأ يعتبر اإلطار خارج عليها المشطب الزوج أو األوجه

  : اإلجراء -

  : نموذج نأخذ           

 ونقول النموذج في الوجهين له ونقدم األوجه على انتحتوي التي الصفحتين للطفل نبين .

  ". معا عليها وشطب الصغيرتين الطفلتين أوجه نفس على ابحث: "له

  . دقائق 03 االختبار مدة. 

  : التنقيط -

  . بالخطأ عليها المشطب األزواج عدد + عليها مشطب الغير" 5-2 "زوج مجموع  

  . جيد االنتباه نكا كلما منخفضة النقطة كانت كلما: مالحظة
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  : REY (Figure de REY) لـ المعقدة الصورة -4-2-4

 إنتاج إعادة ثم نقل على ينص اختبار )Rey – OSTHERIETH( اقترح 1942 عام في   

  : التالية المميزات يضم الشكل وهذا معقد هندسي شكل

 . الهندسي الشكل هذا يحمله أن يمكن ظاهر معنى أي غياب •

 . اإلنجاز في سهال يكون لشكليا التحقيق •

 إدراك عملية الشكل هذا رسم إعادة وتتطلب ما نوعا معقدة تكون الشكل هذا بنية •

 . منظمة

  : الزائر تطبيق كيفية -

 نقدم بحيث الذاكرة والثانية النقل األولى مرحلتين على يحتوي فرديا، يطبق الزائر هذا    

 ألنه النتائج على تأثيرها نتجنب لكي اوهذ الخطوط من خالية بيضاء ورقة للمفحوص

 وكذلك موضوعية نتائج إلى الوصول دون يحول ما وهذا الفحوص مهمة تسهيل بإمكاننا

 المباشر بالنقل الشكل رسم من المفحوص انتهاء عند الرسم، له نقدم ذلك وبعد قلم له نقدم

 أن منه نطلب ذلك دبع دقائق 03 حوالي لمدة عنه نخفيه ثم ثانية مرة الشكل يرى نتركه

  . الذاكرة بواسطة الشكل يرسم

 عينة عن نموذجها غياب في الصورة لهذه الشخص ينقل التي الطريقة هذه وحسب  

 إدراك نموذج عن االستدالل يمكننا خاللها من التي البصرية ذاكرته وقوة مدى حول دالئل

  . المصاب لدى معين

 ما العمرية الفئة (B) النموذج يخص يثح B و A نموذجين على يحتوي االختبار هذا .

 7 عن أعمارهم تزيد الذين األشخاص (A) النموذج يخص بينما سنوات، 7 و 4 بين

 يختبر أنه أهدافه من والذي بحثنا في استخدمناه الذي هو (A) النموذج وهذا سنوات

  : التالية الجوانب
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 . البصري اإلدراك •

 . البصرية الذاكرة •

  : التنقيط طريقة -

 يكون بحيث التنقيط في القيمة نفس لها وحدة REY : 18 لـ المعقدة الصورة في وجدت 

  : التالي النحو على التنقيط

  .REY لـ المعقدة الصورة في التنقيط طريقة يمثل): 02 (رقم مخطط

                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الوحدات

 صحيحة

" نقطتين "جيد بشكل موضوعة  

" واحدة نقطة "سيء لبشك موضوعة  

 غير أو سيء بشكل مرسومة
 التعرف نستطيع ولكن آاملة
 عليها

" واحدة نقطة "جيد بشكل موضوعة  

"نقطة 1/2 "سيء بشكل موضوعة  

  نقطة 0 غائبة أو صحيحة غير



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   وتحليلها النتائج وعرض الحاالت تقديم :الثامن الفصل

   األولى الحالة

   الثانية الحالة

   الثالثة الحالة

   الرابعة لةالحا

   الخامسة الحالة

   السادسة الحالة

   السابعة الحالة

   الثامنة الحالة

   التاسعة الحالة

   العاشرة الحالة

   الفرضيات ضوء على وتفسيرها النتائج تحليل -

   التحليل خالصة -
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  األولى الحالة

  .لوناس: االسم

  . سنوات 08: العمر

  ). معيد (الثانية السنة: الدراسي المستوى

  . أفراد 05 من متكونة أسرة في يعيش: العائلي الوسط

  .موظف: األب                

  . بالبيت ماكثة: األم                 

  .01: الذكور                 

  . 02: اإلناث                 

  . الثاني: العائلة في الرتبة

  . متوسط: االقتصادي المستوى

  

  

 

 

  

 

  



[112] 
 

  : الرجل رسم اراختب نتائج عرض. 

  : التالية النتائج على تحصلنا الحالة لدى الذكاء مستوى لتحديد االختبار إجراء بعد   

  . نقطة 15: عليها المحصل النقاط

  ). شهرا 72. (سنوات 06: العقلي العمر

  ). شهر 97 (وشهر سنوات 08: الزمني العمر

(QI) الزمني العمر/العقلي العمر= الذكاء معامل x 100 .  

         OI =72/97x 100 =74 .  

  . ذهنية إعاقة يملك ال): متوسط (عادي ذكاء لديه الحالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[113] 
 

  : JOST اختبار نتائج عرض

 مع االختبار، تعليمة له قدمنا بعدما الكلمات، قائمة على القراءة الحالة من طلبنا عندما    

  . الثاني بالمستوى ملزم الحالة بأن العلم

 وبمالحظتنا قلقا، يبدو كان قراءته وأثناء القراءة في الرغبة لديه تكن لم ايةالبد في -  

 سجلنا كما كاملة، الكلمة لفظ قبل الحروف بتهجئة يقوم ألنه وهذا بطيئة كانت لقراءته،

 هذه وتتمثل الثاني المستوى في أخطاء وأربعة األول المستوى في لفظية أخطاء ثالثة

  : األخطاء

  :لاألو المستوى. 

 "جدي "بـ ولفظها" جديد "كلمة من األخير الحرف حذف •

 "وقف "بكلمة" ولفظها" فوق "كلمة قلب •

 " يجيء "بكلمة ولفظها" جاء "كلمة عكس •

  : الثاني المستوى في .

 ". قطة "بكلمة ولفظها" قصة "كلمة في" ط "بالحرف" ص "الحرف إبدال •

 ". رسم "بـ ولفظها يرسم كلمة في" الياء "حرف حذف •

 ". أعرفها ال "وقال برنامج كلمة على يتعرف لم •

 ". سكن "بـ ولفظها تسكن كلمة في" ت "الحرف حذف •

 الكلمات وعكس الحروف، وإبدال قلب حذف،: المرتكبة األخطاء هذه خالل من نالحظ -

 .القراءة عسر من يعاني الحالة بأن القراءة في والبطء

 



[114] 
 

  :الصحيحة اإلجابات فمجموع ،ضعيفة كانت (JOST) اختبار في نتائجه أن كما -

  . إجابات 07: األول المستوى في

  . إجابات 08: الثاني المستوى في

  0.7= 07/10: األول المستوى في: القرائي المستوى

  0.6= 06/10: الثاني المستوى في                     

 من 1.3: عالمة على تحصل الحالة أن نجد الثاني والمستوى األول المستوى فبجمع -

  . القراءة عسر من يعاني فهو ضعيف الحالة لدى القرائي فالمستوى ،02 أصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



[115] 
 

  : REY اختبار نتائج عرض

 ذكاء مستوى لديه الحالة بأن ومعرفتنا JOST واختبار الرجل رسم اختبار إجراء بعد   

 لمعرفة REY لـ المعقدة الصورة اختبار بتطبيق قمنا القراءة، عسر من ويعاني عادي

 التي االختبار هذا نتائج يلي وفيما الحالة لدى البصرية والذاكرة البصري اإلدراك مستوى

 : التالي الجدول في ندرجها

  . األولى للحالة REY لـ المعقدة الصورة اختبار عالمات يمثل): 02 (رقم جدول

 الذاكرة المباشر النقل االختبار

  

  العالمة

 

  

23,5  

 

  

12  

 

  

  : المباشر النقل طريق عن الرسم -

 تحصل ولقد واإلدراك التركيز على القدرة لقياس خصص االختبار من الجانب هذا إن  

 وهذا إيجابية النتيجة هذه وتعتبر 35 مجموع من نقطة 23,5 على الجانب هذا في الحالة

  . البصري واإلدراك التركيز من قدرة على يقفز الحالة أن على دليل

 المقدمة، الصورة على التعرف السهل ومن الوضوح من بكثير يتسم المقدم والرسم 

 المعقدة الصورة وأنجزت بينها، فيما متصلة الخطوط الدقة، من بكثير أنجزت التفاصيل

 رسم هو العمل، بهذا القيام أثناء والمالحظ ثانية، 25و دقائق 3: قصير وقت في REY لـ

 دليل وهذا الصغيرة األجزاء إلى الكبيرة التفاصيل من واالنتقال منظمة بصفة الصورة

 . للصورة الجيد واإلدراك التركيز على القدرة على

  



[116] 
 

  : الذاكرة طريق عن الرسم -

 هناك أن نالحظ كما ضعيفة، عالمة وهي نقطة 29 بين من نقطة 12 على تحصل   

 نقطةال وهذه المباشر النقل في النقاط مع بالمقارنة عليها المحصل النقاط في انخفاض

 يجب، كما ظاهرة ليست REY لـ المعقدة للصورة العام الشكل وأن خاصة متدهورة،

 وأنجزت تماما منظمة وغير بدقة تنجز ولم الصحيح موقعها في تكن لم التفاصيل بعض

  . جدا سيئة بطريقة بعضها

 حيث السابق في عليه المحصل بالوقت مقارنة الوقت من الكثير الحالة استغرق وقد   

 . التفاصيل تذكر في كثيرا يعاني وكان ونصف دقائق 08 غرقاست

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



[117] 
 

  : Test de Barrage المستمر االنتباه اختبار نتائج عرض

 علمه ومع ،بعض مع شطبهما المراد الوجهين وتوضيح للحالة الحاجز اختبار تقديم بعد  

 غير بشكل الحالة طرف نم االختبار هذا إنجاز بدأ دقائق، بثالثة المقدرة االختبار بمدة

 ووجد منظمة، وغير عشوائية بطريقة آخر سطر إلى سطر من ينتقل بحيث تماما منظم

 تحصل وقد صائب، غير اختياره كان ما وغالبا الوجهين على التركيز في كبيرة صعوبة

 ألن ضعيف، االنتباه كان كبيرة العالمة كانت فكلما جدا، سيئة نقطة وهي نقطة 14 على

 الزوج + عليهما مشطب الغير" 5-2 "زوج بمجموع تحسب االختبار هذا في النقطة

  . بالخطأ عليه المشطب

 في نقاط 07 على وتحصل عليه مشطب الغير الزوج في نقاط 07 على تحصل فالحالة   

  . بالخطأ عليه المشطب الزوج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[118] 
 

  :الثانية الحالة

  .هشام: االسم

  . سنوات 09: العمر

  . الثالثة السنة: اسيالدر المستوى

  .أفراد 05 من متكونة أسرة: العائلي: الوسط

  . يومي عامل: األب                 

  . بالبيت ماكثة: األم                 

  03: الذكور                 

  00: اإلناث                 

  . الثاني: العائلة في الرتبة

  . متوسط: االقتصادي المستوى

  

  

  

  

  

 

  



[119] 
 

  : الرجل رسم اختبار ئجنتا

  : التالي النحو على الرجل رسم اختبار في الثانية الحالة نتائج كانت 

  .نقطة 18: عليها المحصل النقاط  

  ). شهر 84 (سنوات 07: العقلي العمر

  ). شهر 111 (أشهر 03و سنوات 09: الزمني العمر

(QI) الزمني العمر/العقلي العمر= الذكاء معامل x 100 

QI =84/111 x 100 =75 .  

  . ذهنية إعاقة من يعاني وال) متوسط (عادي ذكاء لديه الحالة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[120] 
 

  : JOST اختبار نتائج عرض

 االختبار هذا تطبيق في بشرنا االختبار، هذا إجراء كيفية على وتعرفه الحالة إطالع بعد  

 تردد لديه أن الحظنا ءتهقرا وأثناء مرتاح، جد وكان القراءة في رغبة الحالة لدى وكانت

 سجلنا وقد ببصره يزيغ كان ما وكثيرا جدا بطيئة قراءته جعل مما الكلمة، لفظ قبل كبير

  قراءة وعدم الحروف، وزيادة والقلب بالحذف األخطاء هذه تتميز للكلمات، لفظية أخطاء

 حسب انتك األخطاء وهذه القائمة في توجد ال كلمات ولفظ ،"أعرفها ال "بقوله  الكلمة

  : التالي النحو على المستويات

  : األول المستوى

 " اعرفها ال "قائال" المعلمة "كلمة يقرأ لم •

 " شكر "وقرأها" شكرا "لكلمة األلف حذف •

  : الثاني المستوى

  " قضية "بـ ولفظها" قصة "كلمة قلب •

 " الصفوف "بـ ولفظها" الصف "كلمة في الحروف زيادة •

 " الالعبون "بكلمة ولفظها" تلعب "كلمة في قلب •

 " أعرفها ال "بقوله" برنامج "كلمة يقرأ لم •

  : الثالث المستوى

 " سيارات "بـ ولفظها" سيارة "لكلمة الحروف زيادة •

 " استقبال "وقرأها" استقبل "لكلمة األلف حرف زيادة •

 " اإلسالم "بكلمة واستبدلها بالخطأ" المسلمون 'كلمة لفظ •



[121] 
 

 " اعرفها ال "ولهبق" الطلقاء "كلمة على يتعرف لم •

 08 على األول المستوى في تحصل فقد ضعيفة (JOST) اختبار في الحالة نتائج كانت -

  . صحيحة إجابات 06 على تحصل الثاني المستوى وفي صحيحة إجابات

   0.8= 08/10: األول المستوى في: القرائي المستوى

  0.6= 06/10: الثاني المستوى                         

  0.6= 06/10: الثالث المستوى                         

 الحالة لدى القرائي فالمستوى ،03 أصل من 02 يساوي القرائية المستويات فمجموع -

  . القراءة عسر من يعاني أنه على يدل مما القراءة، في صعوبة يجد فهو جدا، ضعيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[122] 
 

  : REY اختبار نتائج عرض

  : التالي الجدول في ختباراال هذا نتائج ندرج  

  . الثانية للحالة REY لـ المعقدة الصورة اختبار عالمات يمثل): 03 (رقم جدول

 الذاكرة المباشر النقل االختبار

  

  العالمة

 

  

29 

  

09 

  

  : المباشر النقل طريق عن الرسم -

 اجد إيجابية النتيجة هذه وتعتبر 36 مجموع من نقطة 29 عالمة على الحالة تحصل   

 وظيفة في كبيرة قدرة يملك الحالة أن على يدل وهذا القصوى، العالمة من قريبة فهي

  . البصري اإلدراك

 من بالكثير تتسم ومنظمة جدا دقيقة بطريقة أنجزت REY لـ المعقدة الصورة أن كما  

 إلى الكبيرة التفاصيل من االنتقال مراعيا التفاصيل بأدق الحالة اهتم حيث الوضوح،

 الحالة قدرة على يدل مما بدقة التفاصيل هذه بين متصلة والخطوط الصغيرة صيلالتفا

  . اإلدراك على

  . دقائق ثالث مدته قصير وقت في rey ل المعقدة الصورة أنجزت لقد -

  

  

  



[123] 
 

  : الذاكرة طريق عن الرسم -

 كبيرة صعوبة يملك الحالة بأن نقول يجعلنا 29 مجموع من 09 عالمة على الحصول إن

 النقل ودرجة المباشر النقل درجة بين الفرق بأن علمنا إذا خاصة البصرية، الذاكرة في

  . جدا كبير الذاكرة طريق عن

 بصورة rey ل المعقدة للصورة العام الشكل يظهر الذاكرة طريق عن النقل نموذج ففي• 

 وأنجزت منظمة غير التفاصيل بعض وهناك تنجز لم التفاصيل من فكثير واضحة، غير

 . سيئة طريقةب

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



[124] 
 

  . test de barrage المستمر االنتباه اختبار نتائج عرض

 الحالة اختيار وكان الوقت احتساب في بدأنا اختبار إجراء كيفية على الحالة تعرف بعد

   النموذجين في تشطيبه المراد للزوج

 القدرة في بةصعو يجد بأنه نجد وبمالحظة التسرع عليه يغلب منظم غير عشوائي اختيار

   تحصل وقد والتركيز االنتباه على

 على تحصل فقد االنتباه، في صعوبة من يعاني أنه على تدل نقطة وهي نقطة 12 على

 عليه المشطب الزوج في نقاط على وتحصل عليها مشطب الغير الزوج في نقاط 07

  . بالخطأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



[125] 
 

  :الثالثة الحالة

  أحمد: االسم

   سنة 12: العمر

  ) معيد( أساسي الرابعة: الدراسي توىالمس

   أفراد 06 من متكونة أسرة: العائلي الوسط

   موظف: األب                

   البيت في ماكثة: األم                

  02: الذكور                

  02: اإلناث                

  األول: العائلة في الرتبة                

  جيد: االقتصادي توىالمس                

   

  

  

 

 

 

  



[126] 
 

  : الرجل رسم اختبار نتائج

  : النتائج هذه على تحصلنا الرجل اختبار إجراء بعد

  نقطة 26: عليها المحصل النقاط -      

  )أشهر 108 (سنوات 09: العقلي العمر -      

  )شهر 143 (شهرا 11 و سنة 11: الزمني العمر -      

  

   x 100الزمني العمر/ ليالعق العمر= QI الذكاء معامل

QI =103/143X 100 =75.52  

  . ذهنية إعاقة أي من يعاني وال متوسط ذكاء لديه الحالة   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[127] 
 

  : (JOST) اختبار نتائج عرض

 القراءة عن الحالة يمانع ولم تطبيقه في بدأنا للحالة، االختبار تطبيق كيفية شرح بعد   

 من الكثير في يخطئ جعلته السرعة هذه لكن لقراءة،ا في السرعة الحظنا قراءته، وأثناء

 في أصال توجد ال كلمات ولفظ الحذف القلب،: مثل كثيرة أخطاء ارتكب ولقد الكلمات

 التي األخطاء ومجمل يعرفها، ال بأنه كلمة أي على يقل لم أنه عليه المالحظ و القائمة،

  : التالي النحو على كانت المستويات حسب فيها وقع

  :األول ستوىالم 

 ".جدير "بـ ولفظها" جديد "كلمة في" ر "بالحرف" د "الحرف إبدال •

 " مشي "بـ ولفظها" يمشي "كلمة في" الياء "الحرف حذف •

 ". المعلم "بـ ولفظها" المعلمة "كلمة في" التاء "حرف حذف •

 ". يقف "بكلمة ولفظها" فوق "كلمة عكس •

  : الثاني المستوى

 ".الزيتون "بكلمة لفظهاو" زيتون "لكلمة" ال "إضافة •

 بـ فلفظها أخرى بحروف وإبدالها" تلعب "كلمة من الحروف بعض حذف •

 ". الملعب"

 ". تكسن "بـ ولفظها" تسكن "كلمة عكس •

  : الثالث المستوى

 " السيارة "بـ ولفظها" سيارة "لكلمة" ال "إضافة •

 "المستقبل "بكلمة وقراءتها" استقبل "كلمة قلب •



[128] 
 

 " ابتسامة "بـ ولفظها" بتسمتا "كلمة قراءة في خطأ •

 "الصيفية "كلمة بدل" الصينية "كلمة لفظ •

  : الرابع المستوى

 "شواطئ "بـ ولفظها" شاطئ "كلمة قراءة في أخطأ •

 " المناصرون "بـ ولفظها" يناصرون "لكلمة الحروف وحذف إضافة •

 : كالتالي (JOST) اختبار في الحالة نتائج كانت -

  . صحيحة إجابات 06 : ىعل األول المستوى في تحصل 

  . صحيحة إجابات 07: الثاني المستوى             

  . صحيحة إجابات 06:  الثالث المستوى             

  . صحيحة إجابات 08:  الرابع المستوى             

  :القرائي المستوى

  0.6= 06/10: األول المستوى في -     

   0.7= 07/10:   الثاني المستوى -     

  0.6= 06/10: الثالث المستوى -     

  0.8= 08/10: الرابع المستوى -     

 لدى القرائي فالمستوى ،4 مجموع من 2.7 يساوي األربعة القرائية المستويات مجموع -

 كثير في يقع فهو صحيح بشكل الكلمات قراءة في صعوبة يجد فهو جدا، ضعيف الحالة

 . القراءة عسر من يعاني أنه على تدل التي األخطاء من



[129] 
 

   : REY لـ المعقدة الصورة نتائج عرض

  . الثالثة للحالة REY لـ المعقدة الصورة اختبار عالمات يمثل): 04 (رقم جدول

 الذاكرة المباشر النقل االختبار

  

 العالمة

  

33 

  

15  

 

  

  : المباشر النقل عن الرسم -

 نقطة 36 بين من نقطة 33 على تحصل فقد جدا، وجيدة إيجابية الحالة عالمة أن يظهر  

 قدرته مدى إلى تشير النتيجة وهذه) عليها الحصول يمكن عالمة أعلى تعادل التي(

  . الجيد البصري اإلدراك على=غ

 للصورة العام بالشكل بمقارنته عليه التعرف ويسهل تام بوضوح يتسم المقدم الرسم -

 الحظنا العمل، بهذا القيام ثناءوأ منظمة وبطريقة بدقة أنجزت التفاصيل ،REY لـ المعقدة

 التفاصيل إلى الكبيرة التفاصيل من االنتقال حيث التفاصيل، بين الجيد االنتقال في الدقة

  . الصغيرة

  . ثانية 30 و دقائق 04 استغرق حيث قصير وقت في الصورة هذه أنجزت -

  : الذاكرة طريق عن الرسم -

 هذه انخفاض ونالحظ عليها لحصولا ليكن نقطة 32 بين من نقطة 15 على تحصل   

 متدهورة، النقطة وهذه المباشر النقل نموذج في عليها المحصل النقطة مع بالمقارنة النقطة

  . للصورة العام بالشكل مقارنة عليه التعرف ويصعب تماما واضح غير الرسم وأن خاصة



[130] 
 

 االنتقال لعمل،ا بهذا القيام أثناء كذلك لوحظ وما عشوائية بطريقة أنجزت التفاصيل  

  . الحالة لدى التفاصيل تذكر وصعوبة آخر إلى خط من العشوائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[131] 
 

  : Test de Barrage المستمر االنتباه اختبار نتائج عرض

 الزوج اختيار أثناء لوحظ وما جدا وجيدة إيجابية نقطة وهي نقاط 03 على تحصل لقد   

 حيث االختيار، في والدقة والتركيز االنتباه على يرةكب بقدرة تتميز الحالة أن شطبه المراد

 قدرته مع منظمة، بطريقة يليه الذي السطر إلى سطر من ينتقل بحيث منظم، االختيار كان

 يشطب ولم 16 مجموع من زوج 13 على تعرف فقد بسهولة، الزوج على التعرف على

 التعرف بإمكانه كان نهأل الحالة، صالح في يكن لم الوقت وعامل بالخطأ، زوج أي على

  . انتهت دقائق بثالثة المقدرة االختيار مدة لكن األزواج، جميع على

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  



[132] 
 

  :الرابعة الحالة

  بلقاسم: االسم

  سنوات 09: العمر

  الثالثة السنة: الدراسي المستوى

   أفراد 06 من متكونة أسرة: العائلي الوسط

   موظف: األب                

   بالبيت ماكثة: األم                

  03: الذكور                

   01: اإلناث                

  الثاني: العائلة في الرتبة

   متوسط: االقتصادي المستوى

  

  

  

  

  

  

  



[133] 
 

  : الرجل رسم اختبار نتائج عرض

  : التالي النحو على الرجل رسم نتائج كانت

  نقطة 25: عليها المحصل النقاط •

 )شهرا 113 (أشهر 05و سنوات 09: لزمنيا العمر •

 ) شهر 108 (سنوات 09: العقلي العمر •

QI) الزمني العمر/العقلي العمر)= الذكاء معامل  x 100  

QI = 108/113 x 100 =95  

QI =95    

  . عادي ذكاء لديه

  

  

  

  

  

  

  

 

  



[134] 
 

  : JOST اختبار نتائج عرض

 مدة الكلمة في يبقى حيث بطيئة، جد قراءته كانت الكلمات، لقائمة الحالة قراءة أثناء  

  . إليها يصل كلمة كل في رأسه ويرفع ببصره كثيرا يزيغ كان كما قراءتها، قبل قصيرة

 حروف وإضافة وحذف وإبدالها الحروف قلب: مثل قرائية أخطاء يرتكب أنه ولوحظ  

 رأسه رفع بعد وهذا" أعرفها ال "عبارة يقول الكلمات من الكثير في وكان للكلمة، أخرى

 نتائجه وكانت وجهه، مالمح من بدى ما وهذا القراءة أثناء كثيرا عانى وقد القائمة، عن

  : التالي النحو على المستويات حسب

  : األول المستوى

 ".ال "كلمة مكان في" ألن "كلمة بلفظ خاطئة قراءة القائمة في كلمة أول قراءة •

 " أعرفها ال "عبارة" جديد "كلمة عن قال •

  : ثانيال المستوى

 " سقط "وقرأها" قصة "كلمة في أخطأ •

 " لعب "بكلمة ولفظها" تلعب "لكلمة" التاء "حرف حذف •

 " قرأ "بكلمة ولفظها" قراءة "كلمة من األخيرين الحرفين حذف •

 " برنامج "لكلمة" أعرفها ال "عبارة قال •

  : الثالث المستوى

 " سارة "بكلمة ولفظها" سيارة "كلمة قراءة في أخطأ •

 " ضوضاء "بـ ولفظها" ضوء "كلمة قراءة في أخطأ •

 "استقبال "وقرأها" التقبل "لكلمة" األلف "إضافة •



[135] 
 

 " الصيف "وقرأها" الصيفية "كلمة من األخيرين الحرفين حذف •

 " الطلقاء "لكلمة" أعرفها ال "عبارة قال •

 جهفنتائ القراءة في صعوبة من يعاني الحالة أن المرتكبة األخطاء هذه خالل من فنالحظ -

  . ضعيفة كانت الثالثة القرائية المستويات في

 على تحصل الثاني القرائي المستوى في ،0.8 على تحصل األول القرائي المستوى في

  . كده على تحصل الثالث القرائي المستوى وفي 6.×

 الحالة أن لىع تدل نتيجة وهي 03 مجموع من 1.9: هي القرائية المستويات فمجموع   

 . اءةالقر عسر لديه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[136] 
 

  : REY اختبار نتائج عرض

  . الرابعة للحالة REY لـ المعقدة الصورة اختبار عالمات يمثل): 05 (رقم جدول

 الذاكرة النقل االختبار

  

  العالمة

 

  

33 

  

23 

  

  : المباشر بالنقل الرسم

 تقترب بحيث وإيجابية عالية نقطة وهي نقطة 36 بين من نقطة 33 على الحالة تحصل   

 الحالة بها يتمتع التي اإلدراك على الكبيرة القدرة تعكس وهي القصوى العالمة من

 لـ المعقدة الصورة أنه على عليه التعرف ويسهل الوضوح من بكثير يتسم المقدم والرسم

REY، بينها، فيما متصلة والخطوط منظمة وبطريقة بدقة أنجزت التفاصيل فمعظم 

 البصري إدراكه على دليل وهذا الصغيرة التفاصيل إلى ةالكبير التفاصيل بين واالنتقال

  . الجيد

  . دقائق 4 قصير وقت العمل بهذا القيام في المستغرق الوقت .

  : الذاكرة طريق عن الرسم

 من نقطة 23 على تحصل فقد إيجابية، تعتبر وعالية، جيدة عالمة على تحصل    

 ذاكرة لده الحالة أن على ويدل القصوى، العالمة من تقترب النقطة وهذه 29 مجموع

  .وقوية جيدة بصرية



[137] 
 

 من الكثير في الوضوح من بنوع يتسم بالذاكرة، النقل نموذج طريق عن المقدم الرسم -

 لم والحالة ونص دقائق 05 قصير، وقت في وأنجز بينها فيما متصلة والخطوط التفاصيل

  . REY لـ المعقدة للصورة التفاصيل تذكر في صعوبة يجد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



[138] 
 

  : Test de barrage المستمر االنتباه اختبار نتائج عرض

 وما الوقت احتساب في البدء في شرعنا للحالة، الحاجز اختبار إجراء كيفية شرح بعد -  

 بين ينتقل حيث االختيار، في العشوائية شطبه، المراد للزوج اختياره أثناء الحظناه

 سيئة عالمة وهي نقطة 14 على تحصل وقد منظمة، غير بطريقة النموذجين في السطور

 10 على تحصل فالحالة االنتباه وظيفة في نقص من يعاني الحالة أن على تدل ومتدهورة،

  . بالخطأ عليه المشطب الزوج في نقاط 04 على وتحصل عليهما المشطب الزوج في نقاط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



[139] 
 

  :الخامسة الحالة

  عباس: االسم

  سنوات 09: العمر

   الثالثة السنة: الدراسي لمستوىا

   أفراد 07 من متكونة أسرة: العائلي الوسط

   معلم: األب                

   البيت في ماكثة: األم                

  03: الذكور                

  02: اإلناث                

   الخامس: العائلة في الرتبة

   جيد: االقتصادي المستوى

  

  

  

  

  

  

  



[140] 
 

  : الرجل رسم اختبار ئجنتا عرض

  : التالي النحو على الرجل رسم اختبار نتائج كانت  

   نقطة 34: عليها المحصل النقاط  

  ) شهر 132 (سنة 11: العقلي العمر

  ) أشهر 111 (أشهر 03و سنوات 09 الزمني العمر

  x 100 الزمني العمر/العقلي العمر= الذكاء معامل

QI =132/111 x 100= 118.  

QI =118   

  . ذهني تخلف أي من يعاني وال عالي ذكاء لديه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[141] 
 

  : JOST نتائج عرض

 كلمة لقراءة طويلة مدة يبقى حيث جدا، بطيئة قراءة الكلمات لقائمة الحالة قراءة كانت  

 األخطاء من الكثير وارتكب القراءة أثناء كبيرة صعوبة وجد وقد بحرف، حرف بتهجئتها

 وكانت الكلمات من العديد في" أعرفها ال "عبارة وردد الحروف وإضافة كالحذف القرائية

  : كاآلتي المستويات حسب نتائجه

  : األول المستوى

 " المعلمة "وكلمة" جديد "لكلمة وصوله عند" أعرفها ال "عبارة ردد •

  : الثاني المستوى

 " قصص "بكلمة ولفظها" الصاد "حرف وأضاف" قصة "لكلمة األخير الحرف حذف •

 " صف "بـ ولفظها" الصف "لكلمة" ال "حذف •

 " زيت "بـ ولفظها" زيتون "كلمة قراءة في أخطأ •

 " رسم "بـ ولفظها" يرسم "لكلمة" الياء "حرف حذف •

 " أعرفها ال "قال" برنامج "لكلمة وصوله عند •

  : الثالث المستوى

 " ضوء "كلمة عند" أعرفها ال "عبارة ردد •

 " مستقبلال" وقرأها" استقبل "كلمة قراءة في أخطأ •

 "الطلقاء "وكلمة" الصيفية "وكلمة" ابتسمت "لكلمة" أعرفها ال "عبارة قال •

 



[142] 
 

 فنتائجه القراءة في صعوبة من يعاني الحالة ان المرتكبة األخطاء هذه خالل من نالحظ

  . ضعيفة كانت القرائية المستويات في

 تحصل نيالثا القرائي المستوى في 0,8 على تحصل األول القرائي المستوى في  

   0,5 على تحصل الثالث المستوى وفي 0,5 على

 على تدل ضعيفة نتيجة وهي 03 مجموع من 1,8 هي القرائية المستويات فمجموع   

 .القراءة عسر لديه الحالة أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



[143] 
 

  : REY اختبار نتائج عرض

  . الخامسة للحالة REY لـ المعقدة الصورة اختبار عالمات يمثل): 06 (رقم جدول

 االختبار  النقل  الذاكرة

  

  العالمة

 

  

20 

  

18 

  

  :المباشر بالنقل الرسم

 هذا في عالمة أعلى تعادل التي نقطة 36 بين من نقطة 26 على الحالة تحصل   

 أن بمعنى البصري، اإلدراك قدرة لقياس بالنسبة إيجابية النتيجة هذه تعتبر الرائز،

  . اإلدراك في قدرة لديه الحالة

 واستغرق الدقة من بنوع أنجزت والتفاصيل الوضوح من بنوع يتسم المقدم الرسم .

  . قصير وقت وهو العمل بهذا للقيام دقائق 04 الحالة

  : الذاكرة طريق عن الرسم

  .إيجابية النقطة هذه وتعتبر نقطة 29 بين من نقطة 18 على الحالة تحتل        

 أنه الحالة حول لحظناه وما النجازه ئقدقا 5 استغرق وقد بالوضوح يتسم المقدم الرسم -

  . التفاصيل تذكر في صعوبة يجد لم

  

  

  



[144] 
 

  : Test de Barrage المستمر االنتباه اختبار نتائج عرض

 لدى الحظنا االنتباه، على القدرة يعكس الذي الحاجز اختبار تطبيق في الشروع بعد   

 التي االختيار طريقة على عكسان ما وهذا شطبه، المراد الزوج اختيار في التسرع الحالة

 غير بطريقة النموذجين في السطور بين ينتقل الحالة كان حيث بالعشوائية، تميزت

 تدل العالمة وهذه نقطة 12 على تحصل فقد متدهورة وعالمته سيئة نتيجة وكانت منظمة،

  . الحالة لدى واالنتباه التركيز صعوبة على

 الزوج في) 02 (ونقطتين عليه مشطب يرالغ الزوج في نقاط 10 على تحصل فقد -

  . بالخطأ عليه المشطب

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



[145] 
 

  :السادسة الحالة

  فوزي: االسم

   سنة 11: العمر

   الرابعة السنة: الدراسي المستوى

   أفراد 06 من متكونة أسرة: العائلي الوسط

   عامل: األب                

   البيت في ماكثة: األم                

   01: الذكور                

   03: اإلناث                

   األخير: العائلة في  الرتبة

   ضعيف: االقتصادي المستوى

  

  

  

  

  

 

  



[146] 
 

  : الرجل رسم اختبار نتائج

  : التالي النحو على كانت الرجل رسم اختبار نتائج

   نقطة 32: عليها المحصل النقاط

  )شهر 120 (سنوات 10: العقلي العمر

  ) شهر 134 (وشهرين سنة 11: الزمني العمر

QI)الزمني العمر/العقلي العمر)= الذكاء معامل x 100  

QI = 120/130 x 100 =89   

QI =89 .  

  . ذهني تخلف من يعاني وال متوسط ذكاء لديه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[147] 
 

  : JOST اختبار نتائج

 القراءة في طاءأخ يرتكب وكان جدا بطيئة قراءة الكلمات، لقائمة الحالة قراءة كانت   

  . ببصره يزيغ كان ما وكثيرا

 ال كلمات ولفظا الكلمات وعكس الحروف وزيادة بحذف المرتكبة األخطاء وتميزت -

  . األساسية القائمة في أساسا توجد

  : التالي النحو على المستويات حسب المرتكبة األخطاء وكانت -

  : األول المستوى

 " ظالل "بـ ولفظها" ظل "لكلمة الحروف زيادة •

 " تحن "بكلمة ولفظها" نحن "كلمة في" تاء "وقراءتها النون قلب •

  : الثاني المستوى

 " قطة "وقراءتها" قصة "كلمة في" الصاد "حرف قلب •

 " زيوت "كلمة بـ ولفظها" زيتون "كلمة قراءة في أخطأ •

 " الملعب "بـ ولفظها" ال "وإضافة" تلعب "كلمة في التاء حذف •

 " قرأ "بـ وقرأها" قراءة "كلمةل والتاء األلف حذف •

  :الثالث المستوى

 " السيارة "بـ ولفظها سيارة لكلمة" ال "إضافة •

 "استقبال "بكلمة ولفظها" استقبل "لكلمة" األلف "إضافة •

 



[148] 
 

  : الرابع المستوى

 " شواطئ "بكلمة ولفظها" شاطئ "كلمة قراءة في أخطأ •

 " كؤوس "بـ وقراءتها" أكياس "كلمة عكس •

  " السباحة "بكلمة ولفظها" يسجون "كلمة ءةقرا في أخطأ •

 فنتائجه القراءة في صعوبة من يعاني الحالة بأن الكثيرة األخطاء هذه خالل من ونالحظ

 في ،0.8 على تحصل األول المستوى ففي ضعيفة كانت القرائية المستويات حسب

 لمستوىا وفي ،0,8 على تحصل الثالث المستوى وفي ،0,6 على تحصل الثاني المستوى

  . 0.7 على تحصل الرابع

   نقاط 04 مجموع من 2,9= القرائية المستويات فمجموع

 . القراءة عسر من يعاني الحالة بأن يبين النتيجة فهذه

 

 

 

 

 

 

 

 



[149] 
 

  : REY لـ المعقدة الصورة نتائج عرض

  . السادسة للحالة REY لـ المعقدة الصورة اختبار عالمات يمثل): 07 (رقم جدول

 االختبار  المباشر نقلال  الذاكرة

  

  العالمة

 

  

33 

  

24 

  

  : النقل طريق عن الرسم

 الحصول يمكن أعلى تعادل التي (نقطة 36 مجموع من نقطة 33 على الحالة تحصل   

 على يدل مما القصوى العالمة من تقترب إذ وإيجابية، جدا جيدة النتيجة وهذه) عليها

  . يالبصر اإلدراك في الحالة لدى الكبيرة القدرة

 جد وبطريقة الدقة من بكثير أنجزت والتفاصيل الوضوح من بكثير يتسم المقدم الرسم -

 الحالة يستغرق ولم ،REY لـ المعقدة للصورة المقدم الرسم على التعرف يسهل إذ منظمة،

 وقت وهو ثانية 25 و دقائق 4 بـ وقته قدر حيث الرسم، هذا النجاز الوقت من الكثير

  . قصير

  

  

  

  

  



[150] 
 

  : الذاكرة يقطر عن

 التي القصوى العالمة تعادل التي (نقطة 27 أصل من نقطة 24 على الحالة تحصل   

  . القصوى العالمة من تقترب إذ جدا جيدة نقطة وهي ،)عليها الحصول يمكن

 كما الصحيح، مكانها في التفاصيل ومعظم عليه التعرف يسهل إذ بالوضوح يتسم الرسم -

 الوقت يستغرق لم كما التفاصيل، هذه تذكر في صعوبة أي يجد لم بأنه الحالة على لوحظ

  . دقائق 5 استغرق حيث الرسم هذا النجاز الكثير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[151] 
 

  : Test de Barrage المستمر االنتباه اختبار نتائج

 الحاجز اختبار في الحالة عالمة كانت حيث ومتدهورة، سيئة نقطة على الحالة تحصل   

 على تدل النقطة وهذه نقطة 14 على تحصل إذ إيجابية، غير المستمر هاالنتبا يقيس الذي

 بطريقة كان شطبه، المراد للزوج الحالة اختيار أن كما االنتباه، مواصلة  على القدرة عدم

  . االنتباه مواصلة في كبيرة صعوبة ووجد تماما، منظمة غير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[152] 
 

  :السابعة الحالة

  الرؤوف عبد: االسم

   سنة 12: العمر

  ) معيد (الرابعة السنة: الدراسي المستوى

   أفراد 08 من متكونة أسرة: العائلي الوسط

  متقاعد: األب                

   بالبيت ماكثة: األم                

   04: الذكور                

   02: اإلناث                

   األخير: العائلة في الرتبة

  متوسط: االقتصادي المستوى

  

  

  

  

  

  

  



[153] 
 

  : التالي النحو على الرجل رسم اختبار نتائج عرض

   نقطة 29: عليها المحصل النقاط

  ) شهر 120 (سنوات 10: العقلي العمر

  ) شهر 137 (أشهر 05 و سنة 11: الزمني العمر

QI) الزمني العمر/العقلي العمر)= الذكاء معامل x 100   

QI =120/137x 100   

QI =87، ذهني تأخر من يعاني وال عادي كاءذ يملك الحالة .  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



[154] 
 

  : JOST اختبار نتائج عرض

 القراءة، وأثناء االختبار، هذا تطبيق في بدأنا للحالة، االختبار تطبيق كيفية شرح بعد  

 وقد نطقها قبل بصمت الكلمة ويعيد ببصره يزيغ كان ما وكثيرا القراءة، في البطء الحظنا

 في" اعرفها ال "عبارة كرر وقد اإلضافة الحذف، في تمثلت اءاألخط من العديد ارتكب

  : يلي كما كانت المستويات حسب ارتكبها التي األخطاء ومجمل الكلمات من الكثير

  : األول المستوى

 " الجديدة "بكلمة ولفظها جديدة لكلمة" ال "إضافة •

 " تمشي "بـ ولفظها" يمشي "كلمة في" الياء "حرف قلب •

  : الثاني المستوى

 " يلعب "بـ ولفظها" تلعب "كلمة في" التاء "حرف قلب •

 " الزيتون "بـ ولفظها" زيتون "لكلمة" ال "إضافة •

  : الثالث المستوى

 " سيارات "بـ ولفظها" سيارة "لكلمة" األلف "إضافة •

 " الصيفية "وكلمة" ابتسمت "وكلمة" التقبل "لكلمة" أعرفها ال "عبارة ردد •

  : الرابع المستوى

 "يسجنون "وكلمة" شاطئ "وكلمة" يناصرون "كلمة عند" أعرفها ال "رةعبا ردد •

  : النحو هذه على المستويات حسب نتائجه وكانت

 المستوى صحيحة، إجابات 08: الثاني المستوى صحيحة، إجابات 08: األول المستوى

  . صحيحة إجابات 07: الرابع المستوى صحيحة، إجابات 06: الثالث



[155] 
 

  : القرائية المستويات

  0,8= 08/10: األول المستوى                    

  0,8= 08/10: الثاني المستوى                    

  0,6= 06/10: الثالث المستوى                    

  0,7= 07/10: الرابع المستوى                    

 ضعيف، ىالمستو فهذا ،4 مجموع من 2,9 يساوي األربعة القرائية المستويات مجموع

  . القراءة عسر من يعاني أنه على تدل التي القراءة في صعوبة يجد فهو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



[156] 
 

  : REY لـ المعقدة الصورة نتائج عرض

  . السابعة للحالة REY لـ المعقدة الصورة اختبار عالمات يمثل): 08 (رقم جدول

 االختبار  النقل  الذاكرة

  

  العالمة

 

  

14.5 

  

07.5 

  

  : اشرالمب بالنقل الرسم

 والتي القصوى بالعالمة قارناها ما إذا جدا، ضعيفة 14,5 بـ المقدرة الحالة عالمة   

  . البصري اإلدراك في خلل وجود إلى بالقول بنا يؤدي ما وهذا نقطة، 36 بـ تقدر

 غير وهي عشوائية بطريقة أنجزت التفاصيل بالوضوح، ما نوعا يتسم المقدم الرسم -

  . منظمة وغير دقيقة

  . طويل وقت وهو دقائق 08 في الرسم الحالة جزأن

  : بالذاكرة الرسم

 العالمة مع مقارنة ومتدهورة ضعيفة نقطة وهي   07,5 عالمة على الحالة تحصل  

 التفاصيل ألن تماما، واضح غير للرسم العام والشكل نقطة 32 بـ المقدرة القصوى

 الصورة في توجد ال لعام،ا للشكل عناصر إضافة ونالحظ منظمة غير بطريقة أنجزت

 بأنه القول يمكننا مما التفاصيل، تذكر في كبيرة صعوبة الحالة وجد وقد ،REY لـ المعقدة

  . البصرية الذاكرة في كبير وخلل اضطراب يوجد

  . ونصف دقائق 08 بـ المستغرق الوقت قدر وقد



[157] 
 

  : Test de Barrage المستمر نتباهاال اختبار نتائج عرض

 في الحالة بدأ الوقت، احتساب في شرعنا للحالة، االختبار إجراء كيفية توضيح بعد   

 وهي نقطة، 16 على تحصل وقد تماما منظمة وغير عشوائية بطريقة الزوج اختيار

 شطبها، المراد األزواج من واحد زوج على وال يتعرف لم أنه بمعنى جدا، عالية عالمة

 المشطب الزوج في نقاط 06و عليه مشطب الغير الزوج في نقاط 10 على تحصل فقد

  . االنتباه في كبيرة صعوبة لديه الحالة بأن يثبت مما بالخطأ، عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  



[158] 
 

  :الثامنة الحالة

   أسماء: االسم

   سنوات 09: العمر

  ) معيد (الثالثة السنة: الدراسي المستوى

  أفراد 09 من متكونة أسرة: العائلي الوسط

  موظف: األب                

   بالبيت ماكثة: األم                

   04: الذكور                

  03: اإلناث                

   األخيرة: العائلة في الرتبة

   متوسط: االقتصادي المستوى

  

  

  

  

  

  

  



[159] 
 

  : الرجل رسم اختبار نتائج عرض

  : التالي النحو على الرجل رسم اختبار نتائج كانت

   نقطة 32: عليها المحصل النقاط  

  ) شهر 120 (سنوات 10: العقلي العمر

  ) شهر 101 (أشهر 05و سنوات 08: الزمني العمر

  x 100 الزمني العمر/العقلي العمر)= QI (الذكاء معامل

QI =120/101 x101 =118   

QI =118، عالي ذكاء الحالة لدى .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[160] 
 

  : JOST اختبار نتائج عرض

 بقولها القراءة في الرغبة عدم عليها الحظنا للحالة، باراالخت إجراء كيفية شرح بعد   

 جدا بطيئة كانت وقراءتها القلق، عليها يبدو كان قراءتها، وأثناء القراءة تحب ال بأنها

 الثالثة القرائية المستويات في لفظية أخطاء سجلنا وقد القراءة، أثناء الكبير لتركيزها وهذا

  : التالي النحو على وكانت

  : األول ىالمستو

 " ألن "بكلمة ولفظتها" ال "كلمة قراءة في أخطأت •

 "ظالل "بكلمة ولفظها" ظل "كلمة قراءة في أخطأت •

 . القائمة في أصال توجد ال الكلمة وهذه" شكرا بدل" عفوا "بكلمة لفظت •

 " المعلم "بكلمة ولفظتها" المعلمة "كلمة قراءة في أخطأت •

 " قف "بكلمة اولفظه" فوق "كلمة في الحروف وعكس حذف •

  : الثاني المستوى

 " الرسم "بكلمة ولفظها" ال "وإضافة" يرسم "كلمة في" الياء "حرف حذف •

 " قرأ "بكلمة ولفظها" قراءة "كلمة في حروف حذف •

 " الصيف "وكلمة" تسكن "وكلمة" برنامج "كلمة في" أعرفها ال "عبارة رددت •

  : الثالث المستوى

 " السيارة "بـ اولفظه" سيارة "لكلمة" ال "إضافة •

 " استقبل "كلمة بدل" قلب "كلمة لفظت •



[161] 
 

 ) ابتسمت ضوء، (كلمات عند" أعرفها ال "عبارة رددت •

 03 أصل من نقطة 1.6 على تحصلت أنها نجد للحالة الثالثة القرائية المستويات فبمجموع

 ذاوه الثالث، الصف في يدرس الذي التلميذ عليها يتحصل أن يمكن التي النقطة وهي نقاط

 . القراءة في عسر من تعاني الحالة بأن يبين ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[162] 
 

  : REY لـ المعقدة الصورة نتائج عرض

  . الثامنة للحالة REY لـ المعقدة الصورة اختبار عالمات يمثل): 09 (رقم جدول

 االختبار  النقل  الذاكرة

  

  العالمة

 

  

10 

  

03,5 

  

  :المباشر النقل طريق عن الرسم

 على تحصل الحالة ألن البصري، اإلدراك في اضطراب وجود عن تحدثال يمكننا . 

  . نقطة 36 بـ تقدر والتي القصوى بالعالمة مقارنة ضعيفة عالمة وهي 10 نقطة

 مع بمقارنته المنقول الشكل على التعرف الصعب ومن تام بوضوح يتسم ال العام الرسم. 

 بطريقة أنجزت إذا بدقة، تنجز لم التفاصيل ،REY لـ المعقدة للصورة العام الشكل

 دقائق 10 في الصورة هذه رسم وأنجز واضحة، وغير متالصقة غير الخطوط عشوائية،

 خط من الحالة انتقال العمل بهذا القيام أثناء كذلك لوحظ وما طويل وقت وهو ثانية 20و

  . التفاصيل إدراك على قدرته عدم على دليل يكون وهذا آخر إلى

  

  

  

  

  



[163] 
 

  : الذاكرة يقطر عن الرسم

 ضعيفة النقطة هذه وتعتبر نقطة 29 بين من 03,5 عالمة على الحالة تحصلت   

 للرسم بصلة يمت وال تماما واضح غير للرسم العام الشكل وان خاصة جدا، ومتدهورة

 النقطتين كال بين شاسع فرق يوجد بأنه القول ويمكننا ،REY لـ المعقدة للصورة الحقيقي

  .البصرية الذاكرة في كبير اضطراب وجود على يدل وهذا

  . طويل وقت وهو دقائق 08 كان العمل هذا إلنجاز التفاصيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



[164] 
 

  : Test de Barrage المستمر االنتباه اختبار نتائج عرض

 الرائز، هذا إجراء كيفية وتوضيح المستمر االنتباه يقيس الذي الحاجز اختبار تقديم بعد   

 صعوبة ووجدت منظمة، وغير عشوائية بطريقة شطبه المراد الزوج راختيا في الحالة بدأ

 على تحصلت وقد صائب غير اختيارها كان ما وغالبا الزوج على التركيز في كبيرة

 في كبيرة صعوبة من تعاني الحالة بأن تبين ومتدهورة، سيئة عالمة وهي 12 نقطة

  . االنتباه مواصلة

 في نقاط 03 على وتحصل عليه مشطب الغير الزوج في نقاط 09 على الحالة تحصلت

  . بالخطأ عليه المشطب الزوج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[165] 
 

  :التاسعة الحالة

   الدين شمس: االسم

   سنوات 08: العمر

   الثالثة السنة: الدراسي المستوى

   أفراد 08 من متكونة أسرة: العائلي الوسط

   موظف: األب                

   البيتب ماكثة: األم                

   03: الذكور                 

  03: اإلناث                 

   الخامس: العائلة في الرتبة

   متوسط: االقتصادي المستوى

  

  

  

  

  

  

  



[166] 
 

  :الرجل رسم اختبار نتائج عرض

  : التالية النتائج على تحصلنا الرجل رسم اختبار إجراء بعد  

   نقطة 23: عليها المحصل النقاط

  ) شهر 96 (سنوات 08: العقلي العمر

  ) شهر 100 (أشهر 04 و سنوات 08: الزمني العمر

  x 100 الزمني العمر / العقلي العمر= QI الذكاء معامل

QI =96 / 100 x 100  

QI =96، متوسط (عادي ذكاء لديه .(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



[167] 
 

  : JOST اختبار نتائج عرض

 الذي االختبار هذا تطبيق في ابدأن االختبار، هذا إجراء كيفية على الحالة تعرف بعد   

 ولديه ببصره كثيرا يزيغ وكان بطيئة كانت قراءته أن والحظنا القراءة، عسر يشخص

 على المستويات حسب كانت عديدة قرائية أخطاء ارتكب وقد الكلمة، قراءة قبل كبير تردد

  : التالي النحو

  : األول المستوى

 " لم "ولفظها" ال "كلمة قراءة في أخطأ •

 ". مشي "بكلمة ولفظها" يمشي "كلمة في" الياء "حرف حذف •

  : الثاني المستوى

 " القراءة "بكلمة ولفظها قراءة لكلمة" ال "إضافة •

 " الرسم "بكلمة ولفظها" ال "وإضافة" يرسم "لكلمة" الياء "حذف •

 " البرنامج "بكلمة ولفظها" برنامج "لكلمة" ال "إضافة •

  : الثالث المستوى

 " أضواء "بكلمة ولفظها" ضوء "ةكلم قراءة في أخطأ •

 " إسالم "بكلمة ولفظها" الصيفية "كلمة من األخيرين الحرفين حذف •

 " إسالم "بكلمة ولفظها" المسلمون "كلمة قراءة في أخطأ •

 "الطلقاء "كلمة عند" أعرفها ال "عبارة ردد •

 



[168] 
 

 08 على األول المستوى في تحصل فقد ضعيفة، JOST اختبار في الحالة نتائج كانت

 المستوى وفي صحيحة إجابات 07 على نحصل الثاني المستوى وفي صحيحة إجابات

  . صحيحة إجابات 06 على تحصل الثالث

 الحالة لدى القرائي فالمستوى ،03 أصل من 2,1 يساوي القرائية المستويات فمجموع

  . القراءة عسر من يعاني أنه على يدل مما القراءة، في صعوبة يجد فهو ضعيف،

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



[169] 
 

  : REY لـ المعقدة الصورة نتائج عرض

  . التاسعة للحالة REY لـ المعقدة الصورة اختبار عالمات يمثل): 10 (رقم جدول

 االختبار  النقل  الذاكرة

  

  العالمة

 

  

18 

  

11 

  

  :المباشر بالنقل الرسم

 دلتعا والتي نقطة 35 بين من نقطة 18 على تحصل ضعيفة، الحالة عالمة أن يظهر   

 ضعف مدى إلى تشير والتي ضعيفة النتيجة هذه تعتبر عليها، الحصول يمكن عالمة أعلى

  . الحالة لدى اإلدراك قدرة

 مع بمقارنته المنقول الشكل على التعرف الصعب ومن بالوضوح، يتسم ال المقدم الرسم  

 قةبطري أنجزت إذ بدقة، تنجز لم التفاصيل ،REY لـ المعقدة للصورة العام الشكل

 دقائق 08 في الصورة هذه أنجزت وقد واضحة، وغير متالصقة غير الخطوط عشوائية،

 عدم على أيضا دليل وهذا منظمة غير بطريقة أنجزت التفاصيل أن أيضا لحظناه وما

  . التفاصيل إدراك على قدرته

  : الذاكرة طريق عن الرسم

 يمكن عالمة صىأق تعتبر والتي نقطة 29 بين من نقطة 11 على الحالة تحصل  

 واضح، غير المقدم الرسم أن إذ ومتدهورة، ضعيفة النقطة هذه وتعتبر عليها، الحصول

 بطريقة أنجز اآلخر والبعض أهملت التفاصيل ،REY لـ المعقدة الصورة مع قارناه ما إذا

  . الرسم هذا النجاز دقائق 08 استغرق وقد موضعها، غير وفي سيئة



[170] 
 

  : Test de Barrage االنتباه اختبار نتائج عرض

 اختيارا شطبه، المراد للزوج اختياره كان الحاجز إجراء كيفية على الحالة تعرف بعد   

 يعاني أنه الحالة على لحظناه وما والتسرع التركيز عدم عليه يغلب منظما، وغير عشوائيا

 سيئة نقطة وهي 13 عالمة على تحصل وقد االنتباه، في االستمرار في كبيرة صعوبة

 الزوج في عالمته وكانت المستمر، االنتباه في صعوبة من يعاني أنه على تدل ومتدهورة،

  . 07 عليه المشطب الزوج في وعالمته ،10 عليه المشطب الغير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



[171] 
 

  :العاشرة الحالة

   بثينة: االسم

   سنوات 10: العمر

  ) معيدة (الرابعة السنة: الدراسي المستوى

   أفراد 05 من متكونة أسرة: العائلي الوسط

  موظف: األب                

   بالبيت ماكثة: األم                

   01: الذكور    

   02: اإلناث    

   األولى: العائلة في الرتبة

   جيد: االقتصادي المستوى

  

  

  

  

  

 

  



[172] 
 

  : الرجل رسم اختبار نتائج عرض

  : النحو هذا على الرجل رسم اختبار نتائج كانت  

   نقطة 30: عليها لالمحص النقاط

  ) شهر 120 (سنوات 10: العقلي العمر

  ) شهر 122 (وشهرين سنوات 10 الزمني العمر

QI الزمني العمر/ العقلي العمر= الذكاء معامل x 100   

QI =120 /122 x 100   

QI =98 عادي ذكاء لديها   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[173] 
 

  : JOST اختبار نتائج عرض

 القراءة عن الحالة يمانع ولم تطبيقه في شرعنا لة،للحا االختبار تطبيق كيفية شرح بعد  

 عبارة ورددت أخطاء عدة الحالة ارتكبت ولقد القراءة، في البطء الحظنا القراءة، وأثناء

 هذا على كانت القرائية المستويات حسب والنتائج الكلمات، من الكثير في" أعرفها ال"

  : النحو

  : األول المستوى

 " الملعقة "بكلمة ولفظتها علمةالم كلمة قراءة في أخطأت •

 " يظل "بـ ولفظها" ظل "لكلمة" الياء "حرف إضافة •

  : الثاني المستوى

 ) الزيتون الصف، (كلمات عند" أعرفها ال "عبارة ردد •

 " البرنامج "بكلمة ولفظها" برنامج "لكلمة" ال "إضافة •

  : الثالث المستوى

 ) الصيفية مت،ابتس استقبل، (كلمات عند" أعرفها ال "عبارة رددت •

  : الرابع المستوى

 ) أكياس يسجنون، يناصرون، (كلمات عند" أعرفها ال "عبارة رددت •

 على األول المستوى في تحصلت فقد النحو، هذا على JOST اختبار في الحالة نتائج كانت

 في صحيحة، إجابات 07 على تحصلت الثاني المستوى في صحيحة، إجابات 08

  . صحيحة إجابات 07 الرابع المستوى صحيحة، اتإجاب 07 الثالث المستوى
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 لدى القرائي فالمستوى ،04 مجموع من 2,9: تساوي القرائية المستويات فمجموع  

  . القراءة عسر من يعاني أنه على تدل القراءة في صعوبة يجد فهو جدا، ضعيف الحالة

  : REY لـ المعقدة الصورة نتائج عرض

  . العاشرة للحالة REY لـ المعقدة الصورة تباراخ عالمات يمثل): 11 (رقم جدول

 االختبار  النقل  الذاكرة

  

  العالمة

 

  

31 

  

18 

  

  : المباشر بالنقل الرسم

 النقطة تعتبر التي نقطة 36 مجموع من نقطة 31 على االختبار هذا في الحالة تحصلت   

 من تقترب دهانج إذ جدا، إيجابية تعتبر النقطة هذه عليها، التحصل يمكن التي القصوى

  . اإلدراك على كبيرة قدرة لديها الحالة أن القول إلى يدفعنا وهذا القصوى العالمة

 حيث بدقة منه األكبر الجانب أنجز والتفاصيل بالوضوح يتسم العموم على المقدم الرسم  

 الوقت أن كما الصحيح، مكانها في والتفاصيل ببعضها ما نوعا متصلة الخطوط كانت

  . دقائق 04 قصيرا كان العمل بهذا لقيامل المستغرق

  : الذاكرة طريق عن الرسم

 الحصول يمكن عالمة أقصى وهي نقطة 26 بين من نقطة 18 على الحالة تحصلت  

 يمكننا ال لكن الوضوح، من بنوع يتسم المقدم، والرسم إيجابية النقطة هذه وتعتبر عليها،

  . مالرس هذا في أهملت التفاصيل بعض بأن ننفي أن

  . قصير وقت وهو دقائق 05 كان العمل بهذا للقيان المستغرق الوقت
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  : Test de Barrage المستمر االنتباه اختبار نتائج

 ومدته، المستمر االنتباه يقيس الذي الحاجز اختبار إجراء كيفية على الحالة تعرف بعد   

 وعدم التسرع تيارهاخ على يغلب وكان الصفحتين من شطبه المراد الزوج اختيار في بدأ

 أنه على تدل ومتدهورة، سيئة نقطة وهي 13 عالمة على تتحصل جعلها ما وهذا التركيز

 الغير الزوج في 08 عالمة على تحصل فقد المستمر، االنتباه في صعوبة من يعاني

 من يعاني أنه على يدل وهذا بالخطأ، عليه المشطب  الزوج في 05 وعالمة عليه مشطب

  . االنتباه في كبيرة صعوبة

  : الفرضيات ضوء على وتفسيرها النتائج تحليل -

 من يعانون الذين األطفال من مجموعة على الباحثون بها قام التي والبحوث الدراسات   

 في وتباطؤ الفكري الجانب في بانخفاض مسجل وخلل عجز هناك أن وجدوا القراءة عسر

 في والنجاح دراستهم مواصلة في الاألطف هؤالء يعيق العجز، وهذا المعرفي الجانب

 المعرفية السيرورات بعض مميزات لمعرفة بحثنا فرضية جاءت وعليه الدراسي مسارهم

 شرحا نوردها ثم جدولين في القراءة عسيري األطفال لدى) الذاكرة اإلدراك، االنتباه،(

  . السيرورات هذه خصائص على
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 سيرورات في خلل من تعاني ال والتي يتعان التي الحاالت يمثل) 12 (رقم جدول 

  ): االنتباه الذاكرة، اإلدراك،(

  المعرفية السيرورات

  

 الحالة رقم

 البصري اإلدراك  البصرية الذاكرة  المستمر االنتباه

01   يعاني ال  يعاني  يعاني

02   يعاني ال  يعاني  يعاني

03   يعاني ال  يعاني  يعاني ال

04   يعاني ال  يعاني ال  يعاني

05   يعاني ال  يعاني ال  يعاني

06   يعاني ال  يعاني ال  يعاني

07   يعاني  يعاني  يعاني

08   يعاني  يعاني  يعاني

09   يعاني  يعاني  يعاني

10   يعاني ال  يعاني ال  يعاني
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 سيرورات في خلل من تعاني ال والتي تعاني التي الحاالت يمثل) 13( رقم جدول

  : المئوية سببالن) االنتباه الذاكرة، اإلدراك،(

  %المئوية النسب

 السيرورات

  المعرفية

 التي الحاالت

 تعاني

 المئوية النسب   ال التي الحاالت

 تعاني

 المئوية النسب

  البصري اإلدراك

 

03  30%  07  70% 

  البصرية الذاكرة

 

06  60%  04  40% 

  المستمر االنتباه

 

09  90%  01  10% 
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  : األولى اإلجرائية الفرضية

 اإلدراك مشكالت من يعانون الذين األطفال نسبة أن السابقين الجدولين من تضحي   

 تلك في يعانون ال الذين األطفال مجموع كان حين في) %30 (10 من 03 بلغ البصري

 صياغتها كانت التي األولى اإلجرائية الفرضية فإن وعليه) %70 (10 من 07 العملية

 أن بكون ذلك ويفسر تتحقق لم" البصري اإلدراك ةوظيف في خلل من القراءة عسير يعاني"

 في عائق أي من يعانون وال اإلدراك على بقدرة يتمتعون) المدروسة الحاالت (األطفال

 مع تتعارض ألنها فقط دراستنا عينة تخص النتيجة هذه فإن الحال واقع وفي المجال، هذا

 وليس القراءة عسيري طفالاأل معظم بأن توضح التي السابقة الدراسات إليه توصلت ما

 العينة بكون هذا بحثنا نتيجة وتفسر البصري، اإلدراك وظيفة في خلل من ونيعان كلهم

 قام التي الدراسات و البحوث بينما ،)حاالت 10 (العدد قليلة الدراسة عليها أجريت التي

 إلى صلالتو إلى أدى مما) حالة 100 تفوق (العدد كبيرة عينة على أجريت الباحثون بها

  . الوظيفة هذه في خلل من يعانون القراءة عسيري أن

  : الثانية اإلجرائية الفرضية

 الذين األطفال نسبة أن السابقين الجدولين في والمدونة عليها المحصل النتائج من يتضح   

 مجموع كان حين في) %60 (يمثل ما 10 من 6 البصرية الذاكرية في خلل من يعانون

 وعليه) %40 (يمثل ما 10 من 04 كان الوظيفة تلك في خلل من يعانون ال الذين األطفال

 الذاكرة وظيفة في خلل من القراءة عسير يعاني "القائلة الثانية اإلجرائية الفرضية فإن

 يبين النتيجة هذه وواقع ،المجال هذا في عوائق من يعانون بحثنا فعينة تحققت" البصرية

 يعاني القراءة عسير أن على الدالة السابقة والدراسات ثالبحو إليها توصلت التي النتائج

  .البصرية الذاكرة وظيفة في خلل من
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  : الثالثة اإلجرائية الفرضية

 في خلل من يعانون الذين األطفال نسبة أن لنا يتضح السابقين الجدولين نتائج خالل من  

 األطفال مجموع انك حين في) %90 (يمثل ما 10 من 09 بلغ المستمر االنتباه وظيفة

 الثالثة اإلجرائية الفرضية فإن وعليه) %10 (10 من 01 الوظيفة تلك من يعانون ال الذين

 تحققت "المستمر االنتباه وظيفة في خلل من القراءة عسير يعاني "صياغتها كانت التي

 يف خلل من ويعانون كافية بقدرة يتمتعون ال) المدروسة الحاالت (األطفال أن ذلك ويعني

 تتوافق النتيجة وهذه المجال هذا في وعوائق مشاكل من ويعانون المستمر االنتباه وظيفة

 وظيفة في خلل من يعاني القراءة عسير بأن تبين التي والبحوث السابقة الدراسات مع

  . المستمر االنتباه
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  : التحليل الصةخ

 تأآيد إلى خلصنا عليها، متحصلال النتائج وتحليل البحث، لحاالت دراستنا خالل من   
 في القراءة، عسر من یعانون الذین األطفال عند والذاآرة االنتباه سيرورتي في خلل وجود
 إليه توصلت ما عكس على وهذا البصري، اإلدراك سيرورة في معنویا خلال نجد لم حين
  .السابقة الدراسات نتائج

 یعاني القراءة عسير "أن على تنص لتيوا األولى اإلجرائية الفرضية یخص فيما وهكذا   
 من عليها تحصلنا التي النتائج بينته ما وهذا تتحقق، لم" البصري اإلدراك وظيفة في خلال
 عسير بأن بينت التي المباشر، النقل نموذج في REY لـ المعقدة الصورة اختبار خالل
  .البصري اإلدراك وظيفة في خلل من یعاني ال القراءة

 القراءة عسير یعاني " صياغتها آانت والتي الثانية اإلجرائية الفرضية حققتت حين في    
 في عليها المحصل النتائج بواسطة منه التأآد تم ما وهو ،"البصریة الذاآرة وظيفة في خلال

 القراءة عسير بأن أوضحت والتي REYلـ المعقدة للصورة الذاآرة طرقي عن النقل نموذج
  .البصریة آرةالذا وظيفة في خلال یعني

 عسير یعاني "صياغتها آانت والتي الثالثة اإلجرائية للفرضية بالنسبة األمر وآذلك   
 بينته ما وهذا آبير حد إلى بدورها تحققت قد ،"المستمر االنتباه وظيفة في خلل من القراءة
 أن بينت والتي Test de Barrageالحاجز اختبار خالل من عليها تحصلنا التي النتائج

 بأن القول إلى بنا یؤدي ما وهذا آبيرة بصفة المستمر، االنتباه وظيفة في تدهورا ناكه
  .البصري االنتباه وظيفة في خلال یعاني القراءة عسير
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 العربية غة لبال 

 الفرنسيةة غلبال 

  االنجليزيةباللغة  
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  : بالعربية

 هذا بأن القراءة عسير عند المعرفي للنشاط دراستنا خالل من نستنتج أن استطعنا   
 مجموعة عن عبارة فقط ليس أنه إذ نتوقع كنا كما الدراسة، حيث من سهل ليس النشاط
 حيث من متناهياال اجهاز مجموعه في يكون أنه إذ بكثير أعقد هو بل المركبة، اآلليات من

 يساعد خاصة، ببنية فيمده النشاط، ذلك مردود لىع ينعكس الذي والترابط، التفاعل
  .واالجتماعي النفسي والتكييف التعلم عملية في الشخص

 في والتناسق الترابط ذلك يختل عندما التعلم، عملية يصيب الذي الضرر مدى إذا تخيللن 
  إلى توصلنا هذا بحثنا وفي وظائفه، اضطراب إلى يؤدي ما للفرد، المعرفي النشاط جهاز
 مستوى على اضطرابات :رأسها على عديدة بعوامل يرتبط ءةالقرا عسر اضطراب أن

 اإلدراك االنتباه، في للخ من عانيي القراءة عسير ليجع ما وهذا عرفي،الم النشاط
  . أخرى إلى وظيفة من االضطراب درجة في اختالف مع والذاكرة

 أن الحالي البحث موضوع) 10(العشرة الحاالت دراسة لنا كشفت فقد النطاق، هذا وفي   
 عسيري لاألطفا عند ضعيفة، البصرية والذاكرة) المتواصل(المستمر االنتباه على القدرة

 أن علينا، يجب أخرى جهة ومن عادية،  البصري اإلدراك على القدرة بينما القراءة،
 على تنعكس محضة معرفية طبيعة ذات هي والتذكر االنتباه على القدرة عدم أن إلى نشير
 من القراءة عسير يشكو حينما فمثال م،التعل عملية في خاصة واليومية، ةالمدرسي الحياة
 وجود على يدل هذا فإن الذاكرة في وصعوبة والتركيز االنتباه على درةالق في تدهور
 الالزمة االستجابة في صعوبة سيجد فإنه هذا ومن ما، وضعية استيعاب في صعوبة
  .الدراسي مسارهم في وفشل سيء تكيف إلى يؤدي ما وهذا وعناصرها، لمكوناتها

 االنتباه سيرورتي في خلال ونيعان القراءة عسيري أن نجد هذه دراستنا خالل ومن   
 أن بينت دراستنا فإن وبالمقابل اإلدراك، سيرورة في خلل من يعاني ال بينما والذاكرة،

 الذين األطفال جعل الذي األمر الموضوع، هذا عن كافية معرفة يملكون ال المعلمين أغلب
 أنه نقترح هوعلي طرفهم، من خاصة ومعاملة متابعة يتلقون ال القراءة عسر من يعانون
 السيرورات هذه وتحسين لتقوية خاصة وإستراتيجية خاص برنامج هناك يكون أن يجب
  .الوظائف هذه في كبير تدهور حدوث منع على للعمل القراءة عسير لدى
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: بالفرنسية  

A partir de notre étude  sur  l’activité  cognitive  chez  les dyslexiques, 
nous  avons  pu  que  dire  cette  activité  n’est  pas  seulement  un 
ensemble de mécanisme construits artificiellement, mais qu’elle est 
beaucoup plus complexe,  il attache de  loin alors qu’il accueillies est 
dans son dispositif ne se limite pas, d’où l’interaction et la connexion, 
qui  repoussés  être  inversé  sur  cette  activité,  que  la  personne 
proportionnelle au fonctionnement de l’apprentissage et l’adaptation 
psychique et social. 

On  imagine  le mal qui axidie  le  fonctionnement de  l’apprentissage, 
lors être décalé cet égard et  l’homogénéité dans  l’appareil‐cognitive 
pour chaque personne, ce qui assure aux de  la perturbation de son 
fonction. 

Ou  cours  de  notre  étude  on  a  vu  que  le  trouble  de  la  dyslexie  se 
rapporte de nombreux ouvriers,  surtout  les  troubles dans  le niveau 
de  l’activité  cognitive,  et  ce  qui  rend  les  dyslexiques  opposent  des 
difficultés et des troubles dans l’attention, perception et la mémoire. 

A partir de notre  recherche  sur dix(10) cas, on est decouvré que  le 
pouvoir de l’attention continue et la mémoire visuelle est faible chez 
les enfants dyslexiques, tandis que sur la perception visuelle normal, 
et d’un coté le manque dans l’attention et la mémoire qu’elle‐même, 
la nature cognitive pure, être inversé sur la vie scolaire et quotidien, 
en  particulier  dans  le  fonctionnement  de  l’apprentissage,  par 
exemple  quand  les  dyslexiques  bêlent  dans  détérioration  de  la 
capacité  de  l’attention  et  la  concentration  et  la  difficulté  de  la 
mémoire,  a  fin  effet  cela  indique  la  présence  de  son  niveau  de 
difficulté de compréhension positive quoi et partir de ce afin lui sera 
nouvelle difficulté dans  la  réponse avait besoin d’elle pour  la  forme 
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et les éléments, et ce quelles son leurs effectue en cas d’échec d’une 
mauvaise adaptation et l’échec dans la trajectoire scolaire. 

Du  cours de nos  études,  ce plateau  si dyslexique  souffrent  trouble 
dans  l’attention et  la mémoire, et dans autre coté  les enseignants à 
ne pas posséder  assez de  connaissance  sur  ce  sujet,  ça qui  fait  les 
dyslexiques ne  reçoivent pas  adepte  et  traités  spéciaux  à partir du 
bord de  leur, et d’élever  lui proposer ce qu’il sera nécessaire qui est 
le  programme  spécial  et  stratégique  en  particulier  pour  le 
renforcement  et  l’amélioration  de  cette  processus  chez  les 
dyslexiques,  pour  la  prévention  détérioration  de  l’incidence  dans 
cette fonction 
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  : باإلنجليزية

After  our  studies  and  analysis we  came  to  the  conclusion  that  the 
intellectual  activity  of  the  children  who  have  difficulty  in  reading 
process that this activity is not as easy as one may suppose in terms 
of  its deep study. As we expected, that activity  is not just a complex 
operations,  but  it  consists  a  non‐finite  appeal  in  terms  of  reaction 
and  so  it  reflects on  that activity and gives  it  relationship a  specific 
structure and  it helps  that person  in  their  learning process and  the 
psychological and social interaction. 

So  let's  imagine  to what extent  the effect  that  affects  the  learning 
process when that relationship and activity in the intellectual activity 
to homo‐sapiens,  the  refore,  the bad  after maths  .  That happened 
after  that  process.    In  our  research,  we  found  that  the  reading 
process  in  the  brain  human  related  to  many  factors,  and  among 
them,  the problems which  touch  the  intellectual  activity. As  result, 
the  appearance  of  such  problems  in  attention,  perception,  and 
memory with some differences in the degree of the trouble from one 
function to another. 

On  this  respect,  the  study of  these  ten  (10)  cases,  the  core of our 
research,  that  the  ability  of  the  attention  is  continuous,  the  vision 
memory  is weak  that belong  to children of so hard  reading process 
while the ability of the vision perception is normal. 

On  the  other  hand,  we  ought  to  mention  that  the  inability  of 
attention and  remembering  is a  know  intellectual by nature, which 
infect influence the daily and the scholar life especially in the learning 
process,  for  example,  when  a  person  who  has  a  difficulty  in  the 
reading process and also has problems in the attention memory and 
concentration, this indicates that he has a difficulty in his recognition 
as well. 
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All this above results bad effects on their  learning and consequently 
failure in their scholar stream.  

From all above, we come to a conclusion that all who have difficulty 
in the reading process suffer or have troubles  in their attention and 
memory. 

There  fore  our  study  showed  that  the majority  of  teachers  do  not 
have  the  enough  know  ledge  about  this  issue.  This  makes  those 
children who have difficulty in the reading process do not receive any 
kind  of  treatment  from  their  teachers.  That's why we  suggest  that 
there  must  be  a  special  program  to  reinforces  and  improve  that 
process  of  continuity  for  children  who  have  difficulty  of  reading 
process in order to avoid any troubles or problems to these function. 

 

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
   01ملحق رقم 

  
  يمثل جدول التقييم إلختبار رسم الرجل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

   02ملحق رقم 
  

 Jostيمثل قائمة الكلمات إلختبار 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  03لحق رقم م
  

 REYيمثل إختبار الصورة المعقدة لـ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  04ملحق رقم 
  

   L2MAيمثل إختبار بطارية 
  

  

  
 


